
༄༅། །$ོ་བཟང་དགོངས་-ན་/་ཏིག་2ེང་མཛ6ས་  
            7ི་དཀར་ཆག་ད;ོད་<ན་ད=ེས་བའི་ 
                    མཆོད་?ིན་ཞེས་A་བ་ 
                        བBགས་སོ།

༢༠༡༥ ༢  ༡༡
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  ༄༅། ། $ོ་བཟང་དགོངས་-ན་/་ཏིག་2ེང་མཛ6ས་7ི་དཀར་ཆག་ད;ོད་<ན་ 
 
                        ད=ེས་པའི་མཆོད་?ིན་ཞེས་A་བ་བBགས་སོ།། 
 
               $་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དAངས་ལ་Jག་འཚལ་ཞིང་Lབས་M་མཆིའོ།   Lེ་བ་ནས་ཚ6་རབས་          
     ཐམས་ཅད་P་Qེས་M་གRངས་P་གསོལ། 
                 
                                               ༼དེབ་2ེང་དང་པོ་།༽ 
 
༼༡༽དག་པར་Aེད་པའི་Uེབ་Vོར་རིན་ཆེན་-་མཚW།...............༧ས་L་པYི་ཏ་Zན་དགའ་-ལ་མཚན། 
 
༼༢༽དཔེ་ཁོ་ན་ཆེད་P་བཤད་དེ་བQོད་དོན་གང་ཡིན་པ་རང་^གས་7ིས་གསལ་བར་_ོན་པའི་གཏམ་ 
དཔེའི་`ས། .…………………………………………………༧ཆབ་aེལ་ཚ6་བbན་cན་ཚWགས། 
༼༣༽ བོད་7ི་བe་ལ་བbེན་ནས་གMང་རབ་ལ་འfག་པའི་gh་ཤiས་A་ 
རབ་གསལ་ཞེས་A་བ་བBགས་སོ།.................................༧དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས། 
༼༤༽kམ་དAེ་བ-ད་དང་A་Aེད་ལས་སོགས་7ི་lད་པར་མདོ་ཙམ་བQོད་པ་དཀའ་གནད་གསལ་ 
བའི་མེ་ལོང་།.....………………………………………  ༧ཨ་o་ཡོངས་འཛpན་$ོ་བཟང་དོན་qབ། 
༼༥༽rན་ངག་གི་sས་-ན་Lོན་སེལ་གMམ་=ི་Uོམ་ཚpག་རབ་གསལ་མེ་ལོང་། 
………………………………………………………  ༧ཨ་o་ཡོངས་འཛpན་$ོ་བཟང་དོན་qབ། 
༼༦༽བuབ་A་v་བh་ཆi…………………………………    ༧ཨ་o་ཡོངས་འཛpན་$ོ་བཟང་དོན་qབ།

༡
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                                                    ༼དེབ་2ེང་གཉིས་པ།༽ 
 
༼༡༽བོད་7ི་Mམ་bགས་7ི་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་བQོད་པ། ………………མཁས་དབང་eh་Qi་-ལ་པོ། 
༼༢༽bགས་འfག་གི་དཀའ་གནད་མདོར་བxས།………………………….མཁས་དབང་eh་Qi་-ལ་པོ། 
༼༣༽Mམ་bགས་yོར་=ི་zི་བ་zིས་ལན།………………………………….མཁས་དབང་eh་Qi་-ལ་པོ། 
༼༤༽{་gོ་མཚWན་ཆ་|་འ`ེལ།…………………………-་གར་=ི་མཁན་པོ་zན་པ་ཡེ་ཤེས་`གས་པ། 
༼༥༽བོད་7ི་བe་?ོད་པའི་གBང་Mམ་}་པའི་འ`ེལ་གསར་ལེགས་བཤད་བཙW་Vངས་ 
གསེར་=ི་ཡང་Bན།…………………………………………………བར་གཞི་$ོ་བཟང་cན་ཚWགས། 
༼༦༽bགས་འfག་གི་དཀའ་གནས་བདག་གཞན་དང་A་Aེད་ལས་གMལ་=ི་lད་པར་ཞིབ་~་Jེ་བ་�ང་
གསལ་འ�ལ་=ི་<ེ་མིག………………………………ཨ་o་ཡོངས་འཛpན་དAངས་ཅན་དགའ་བའི་$ོ། 
༼༧༽$ོ་གཏེར་ད=ེས་པའི་མཚW་ལས་�ང་པའི་དཔེར་བQོད་ཚpག་བཅད་ཐོར་�་yལ་བཟང་ཡི་གེ་ 
འཇོ་བའི་དAངས་rན།…………………………………………………དགའ་ཤར་ཛ6་�ད་�ལ་�། 
                  
                                                    ༼དེབ་2ེང་གMམ་པ།༽ 
 
༼༡༽དམིགས་བ|ེ་མའི་ཚpག་འ`ེལ་མེ་ཏོག་2ེང་མཛ6ས།……………………ཅh་ནi་`གས་པ་བཤད་�བ། 
༼༢༽དགའ་<ན་�་བ-་མའི་�ིད་ཡིག་དངོས་qབ་Zན་འ�ང་། 
…………………………………………………………-ལ་དབང་$ོ་བཟང་yལ་བཟང་-་མཚW། 
༼༣༽ལམ་གཙW་kམ་གMམ་7ི་ཟབ་�ིད་7ི་ཟིན་�ིས་ལམ་བཟང་gོ་འAེད། 
……………………………………Lབས་Qེ་ཕ་བོང་ཁ་Qེ་བ�ན་Aམས་པ་བ_ན་འཛpན་འ2ིན་ལས། 
༼༤༽bེན་འ�ེལ་བ_ོད་པའི་འ`ེལ་བ་མཐར་འཛpན་/ན་སེལ། 
……………………………………………………………Qེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་cན་ཚWགས། 
༼༥༽bོགས་བQོད་རིན་པh་ཆi་འPན་ལེགས་མའི་འ`ེལ་བ་མཁས་པའི་གBང་ལམ། 
…………………………………………………………………cར་�ོག་ངག་དབང་Aམས་པ། 

༢
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༼༦༽ཐོག་མཐའ་བར་@་)ལ་བའི་Bོན་ལམ་Cི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་Dེད་པ་ 

ལེགས་བཤད་Gོལ་མེ། …………………………………Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༼༧༽!L་MNང་Oན་ངག་G་)ན།……………………………………Pེ་!་མ་ཙRང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། 
                    
                                          ༼དེབ་.ེང་བཞི་བ།༽ 
 
༼༡༽ལམ་Gོན་Cི་འUེལ་བ་ཡིད་4ི་Wེགས་X།………………Pེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༼༢༽!L་MNང་ཚ\གས་བ)ད་མའི་]ིད་ཡིག་གཅེས་འཛ\ན་གདོན་འཇོམས་ 

Dང་སེམས་`་aན།……………………………………… bc་བdན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༣༽ཡོན་ཏན་གཞིར་gར་མའི་བhས་འUེལ་འཇམ་མགོན་!་མ་དCེས་པའི་ 

མཆོད་iིན།…………………………………………j་འXམ་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་)་མཚR། 

༼༤༽བlོ་བའི་)ལ་པོ་བWན་འབར་མའི་དགོངས་དོན་)་ཆེར་འUེལ་པ་ལེགས་བཤད་ 

བWན་པའི་Gོན་མེ།………………………………Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༥༽bགས་Pེ་ཆེན་པLའo་གpངས་lགས་4ི་ཕན་ཡོན་འཁོར་བཅས།………`་བཟང་ཡེ་ཤེས་)་མཚR། 

༼༦༽Gོན་བWོད་མrེན་བsེ་tི་མེད་མའི་འUེལ་པ་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོ། 

…………………………………………………ད4ིལ་pར་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་Mིན་པ། 

༼༧༽གཟིགས་བuན་གསལ་བར་Dེད་པའི་མེ་ལོང་།………མཁས་vབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ།

                                            ༼དེབ་.ེང་w་བ།༽ 
 
༼༡༽འ@ལ་བ་)་མཚxའy་Oིང་པLའo་zི{་!ོ་བཟང་དགོངས་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་Dེད། 

………………………………………………......ད|ལ་`་!་མ་!ོ་བཟང་ངམ་}~་བྷ་t།

༣



----------------------------------------------------------------------------------------- 
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ 

-------------------
(       ) 

༼༢༽Dང་`བ་ལམ་Cི་རིམ་པའི་བhས་དོན་ནམ་ཉམས་མmར་ཚ\ག་འUེལ་ 

!ོ་Jན་འ�ག་ངོགས།……………………………………..རོང་ཐ་!ོ་བཟང་དམ་ཆོས་)་མཚR། 

༼༣༽�བས་ག�མ་མའི་zི{་ངོ་མཚར་དད་པ་)ས་Dེད།……Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༼༤༽Dམས་པའི་བWོད་ཆེན་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་Cི་དགོངས་འUེལ་ 

ལམ་མཆོག་གསལ་Dེད།………………………………………ཁལ་ཁ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 

༼༥༽དཔལ་Jན་ས་ག�མ་མའི་zི{་ཚ\ག་དོན་གསལ་བ།……………..པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན། 

༼༦༽Pེ་བ�ན་སེང་Jེང་ནགས་4ི་Gོལ་མའི་བWོད་པ་ལེགས་�ིས་མར་Uགས་པའི་ 

འUེལ་བ་�ང་|་�མ་གསལ།……………………………………………ད|ལ་`་}~་བ་t། 

༼༧༽Pེ་བ�ན་འཇལ་དཔལ་དDངས་ལ་བWོད་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ 

ཡོན་ཏན་བཟང་པོ།……………………………………………ཅL་ན�་Uགས་པ་བཤད་�བ། 

༼༨༽འཕགས་མཆོག་�ན་རས་གཟིགས་4ི་བWོད་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་འབེབས་4ི་ 

འUེལ་བ་མདོར་བhས། …………………………………�ན་མrེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ། 

༼༩༽བར་དོ་འ.ང་Gོལ་Cི་གསོལ་འདེབས་འཇིགས་Gོལ་Cི་དཔའ་བLའo་s་བ། 

…………………………………………………………………H་I་རོལ་པའི་�L་P�། 

༼༡༠༽དགེ་Jན་བWན་པ་)ས་པའི་Bོན་ལམ་vབ་པའི་བདེན་ཚ\ག་གི་འUེལ་བ། 

 ………………………………………………………Pེ་mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ། 
                                                                    ༼དེབ་.ེང་�ག་པ།༽ 

 
༼༡༽ཉི་གཞོན་འཆར་ཀ་མའི་འUེལ་པ་དོན་Cི་Oིང་པོ་རབ་གསལ།………..ཀི�ི་!ོ་བཟང་འ.ིན་ལས། 

༼༢༽�མ་དག་གངས་རི་མའི་འUེལ་པ་~ད་�ང་བཀོད་པའི་འ�ག་ངོགས། 

 ………………………………………………………Pེ་mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ།

༤



----------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ 

-----------------
(      )

༼༣༽ཤེས་རབ་Oིང་པLའo་lགས་4ི་�མ་བཤད་�ས་དོན་གསལ་བ། 

 …………………………………………………………Pེ་mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༤༽ལེc་ཚན་ཐོར་X་�་ཚRགས་ལས་མདLའo་ཚ\གས་བཅད་གཅིག་གི་འUེལ་བ། 

       ……………………………………………………Pེ་mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༥༽མ�ལ་Cི་]ིད་ཡིག་བསོད་ནམས་4ི་`་གཏེར།………………………ད|ལ་`་}~་བ་t། 

༼༦༽�ག་མཆོད་བ�ོར་བའི་ཕན་ཡོན་གཅིག་�་བhས་པ་བསོད་ནམས་ 

)་མཚRར་འ�ག་པའི་v་གཟིངས།…………….ཁལ་ཁ་ནL་མNན་ཧན་ངག་དབང་!ོ་བཟང་མཁས་vབ། 

༼༧༽ཁམས་ག�མ་ཆོས་4ི་)ལ་པL་ཙxང་ཁ་པ་ཆེན་པLའo་བWན་པ་དང་མཇལ་བའི་Bོན་ལམ་Cི་ཟིན་�ིས་

བདེ་ཆེན་Oིང་པLའo་Dིན་�བས་4ི་ཟེགས་མ།………..ཕ་བོང་ཁ་པ་Dམས་པ་བWན་འཛ\ན་འ.ིན་ལས། 

༼༨༽འཕགས་པ་Dམས་པའི་Bོན་ལམ་Cི་)ལ་པLའo་ཚ\ག་དོན་�མ་པར་བཤད་པ་Dམས་པའི་དགོངས་པ་

གསལ་བར་Dེད་པའི་ལེགས་བཤད་མེ་ལོང་།…….ཁལ་ཁ་ནL་མNན་ཧན་ངག་དབང་!ོ་བཟང་མཁས་vབ། 

༼༩༽)ལ་བ་དགེ་འ@ན་)་མཚRས་མཛད་པའི་ཇ་མཆོད་འtེན་པ་མཉམ་མེད་4ི་འUེལ་བ་ 

ལེགས་བཤད་ནོར་Xའི་.ེང་བ། ……………………………………..བWན་དར་�་རམས་པ། 

༼༡༠༽བཅོམ་Jན་འདས་4ི་ག�ག་ཏོར་ནས་�ང་བའི་ག@གས་དཀར་པོ་ཅན་རིག་lགས་4ི་)ལ་མོ་

མཆོག་�་vབ་པའི་འUེལ་པ་�ན་ཕན་བ@ད་sིའི་�ན་�་�ིར་�ོག་གདམས་པའི་)ལ་པོ།

………………………………………………………རོང་ཐ་!ོ་བཟང་དམ་ཆོས་)་མཚR། 
                   
                                    ༼དེབ་.ེང་བ@ན་པ།༽ 
 
༼༡༽འཕགས་པ་བཟང་པL་�Nད་པའི་Bོན་ལམ་Cི་ག8ང་དོན་བཤད་པ་)ལ་�ས་�ོད་པའི་འ�ག་ངོགས།  

…………………………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན།

༥



------------------------------------------------------------------------------------------- 
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

-------------------
(      )

༼༢༽�ོད་འ�ག་�མ་བཤད་)ལ་�ས་འ�ག་ངོགས་ལས་བlོ་བའི་ལེcའི་འUེལ་བ། 

   ……………………………………………………………)བ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། 

༼༣༽Dང་`བ་སེམས་དཔའི་�ང་བ་བཤགས་པའི་ཊི{་མཐོང་བ་དོན་Jན། 

  ………………………………………………………..མཁས་vབ་སངས་)ས་ཡེ་ཤེས། 

༼༤༽!་མ་མཆོད་པའི་ཟབ་]ིད་bན་མོང་མ་ཡིན་པ་བaད་Jན་!་མའི་ཞལ་གདམས། 

 ……………………………………………………………ཞོགས་དོན་ཡོད་མཁས་vབ། 

༼༥༽)ལ་བ་�ན་Cི་ཡབ་གཅིག་Pེ་བ�ན་འཇམ་དཔལ་དDངས་ལ་བWོད་པ་འཇམ་དDངས་མཉེས་

པར་Dེད་པའི་བWོད་iིན་)་མཚx་ཞ¡ས་D་བའི་�མ་པར་འUེལ་པ་�ན་གསལ་ཤེའ་རབ་འདོད་འཇོ། 

 …………………………………………………………)ལ་དབང་�ལ་བཟང་)་མཚR། 
                   
                                         ༼དེབ་.ེང་བ)ད་པ།༽ 

༼༡༽འཇམ་མགོན་)ལ་བ་གཉིས་པ་ལ་བWན་པའི་Oིང་པོ་གསལ་བར་མཛད་པའི་¢ལ་ལས་བsམས་ཏེ་

བWོད་པ་དོན་དང་Jན་པ་ཞེས་D་བའི་s་བ།……………………..Pེ་mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༢༽འཇམ་མགོན་)ལ་བ་གཉིས་པ་ལ་བWན་པའི་Oིང་པོ་གསལ་བར་མཛད་པའི་¢ལ་ལས་བsམས་ཏེ་

བWོད་པ་དོན་དང་Jན་པའི་)་ཆེར་འUེལ་པ་བWན་པའི་དེ་ཉིད་�ང་བ། 

………………………………………………………….Pེ་mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༣༽གཞིའི་£་ག�མ་Cི་�མ་གཞག་རབ་གསལ་Gོན་མེ། 

  ………………………………………………….ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 
                  
                                       ༼དེབ་.ེང་དm་བ།༽ 

༼༡༽བWན་པ་�ི་དང་aད་¦ེ་བཞིའི་�མ་གཞག་ཟིན་�ིས་�་Dས་པ། 

……………………………………………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན།

༦



--------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ།

----------------- 
(     )

༼༢༽དཔལ་གསང་བ་འ@ས་པ་འཕགས་�གས་དང་མbན་པའི་lགས་4ི་ས་ལམ་�མ་གཞག་ལེགས་

བཤད་�ལ་བཟང་འ�ག་ངོགས།…………………………ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༣༽གསང་ཆེན་aད་¦ེ་བཞིའི་ས་ལམ་Cི་�མ་གཞག་aད་ག8ང་གསལ་Dེད། 

       …………………………………………………….ཁལ་ཁ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 

༼༤༽གསང་lགས་རིག་པ་འཛ\ན་པའི་མིང་གི་�མ་Uངས།           

…………………………………………….§ོང་�ོལ་!་མ་རིན་པL་ཆ�་ངག་དབང་!ོ་བཟང་། 

༼༥༽དཔལ་@ས་4ི་འཁོར་ལLའo་�གས་4ི་s་¨ང་ཐིག་ལེའི་�མ་གཞག་མདོར་བhས། 

       ……………………………………………………………Hང་I་རོལ་བའི་�L་P�། 

༼༦༽©ོགས་རིམ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་s་¨ང་ཐིག་ལེའི་�མ་གཞག།…………Hང་I་རོལ་བའི་�L་P�། 

༼༧༽གpགས་བuན་གསལ་བར་Dེད་པའི་མེ་ལོང་།……….མཁས་vབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ། 

                                        ༼དེབ་.ེང་བª་བ།༽ 

༼༡༽aད་ཐམས་ཅད་4ི་)ལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འ@ས་པའི་བIེད་རིམ་Cི་�མ་བཤད་དངོས་vབ་4ི་ 

)་མཚxའy་Oིང་པོ།…………………………………….པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་)ལ་མཚན། 

༼༢༽aད་ཐམས་ཅད་4ི་)ལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འ@ས་པའི་གདམས་ངག་རིམ་w་གསལ་Gོན་Cི་Oིང་

པLའo་གནད་�ན་བhས་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉི་མ།………………..པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན། 
                                       ༼དེབ་.ེང་བª་གཅིག་པ།༽ 

༼༡༽Dང་`བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་)ལ་�ས་ཞི་བ་�འི་�ོགས་པ་བPོད་པ་པ«་དཀར་པLའo་.ེང་བ་Dིན་

�བས་4ི་tི་བ�ང་འ.L་D�ད།……………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་)ལ་མཚན། 

༼༢༽Dང་`བ་སེམས་དཔའི་�ོད་པ་ལ་འ�ག་པའི་དོན་�མ་པར་བཤད་པ་)ལ་�ས་འ�ག་ངོགས་4ི་

Oིང་པོ།…………………………………………ད4ིལ་pར་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་Mིན་པ།

༧



---------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

--------------------
(      )

                                     ༼དེབ་.ེང་བª་གཉིས་པ།༽ 

༼༡༽མདL་¦�འི་)ན་Cི་འUེལ་པ་bབ་བWན་)ས་པའི་མེ་ཏོག 

…………………………………....མཁས་vབ་ཆེན་པོ་དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན།                        

                                    ༼   དེབ་.ེང་བª་ག�མ་པ།༽ 

༼༡༽Gོལ་མའི་aད་4ི་�ང་¬ངས་གསལ་བར་Dེད་པའི་ལོ་aས་གསེར་Cི་.ེང་བ། 

…………………………………………………………………Pེ་བ�ན་ཏ་ར་ན་ཐ། 

༼༢༽Pེ་བ�ན་འཕགས་མ་Gོལ་མའི་མཚན་བ)་s་བ)ད།………………aད་ལས་ཁོལ་@་ངས། 

༼༣༽Gོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་མཚན་གpངས་Dིན་�བས་®ར་མCོག་མ། 

………………………………………………………..བWན་བཅོས་ལས་ཁོལ་@་ངས། 

༼༤༽Gོལ་མ་�ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བWོད་པའི་�མ་བཤད་ཡིགད་འ.ོག་¯°འི་`ན་པོ། 

……………………………………………………………………ད|ལ་`་}~་བྷ་t། 

༼༥༽Gོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བWོད་པ་བhས་པ།…………………...ཇL་བL་P�་ལ་Gོལ་མས་གནང་བ། 

༼༦༽Gོལ་མ་མ�ལ་བཞི་པའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་དང་མན་ངག་གི་གནང་གསལ་བར་བཀོད་པ་བ@ད་sིའི་Xམ་བཟང་།

………………………………………….ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༧༽Gོལ་མ་ག±་བ�ོག་ཇི་²ར་D་བའི་ཆོ་ག་དU་ལས་�མ་)ལ།……..པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན།

༼༨༽�་ཚRགས་བWན་པའི་aད་ལས་�ང་པ་Gོལ་མའི་བWོད་པ།……………..aད་ལས་ཁོལ་ངས། 

༼༩༽Pེ་བ�ན་Gོལ་མའི་³ོ་ནས་sོད་དང་~ི་ལམ་ངན་པ་དང་Dད་དང་གཟའི་གནོད་པ་བཙRན་རར་`ད་

པ་ལས་འདོན་པའི་མན་ངག་འཇིགས་Gོལ་Cི་དཔའ་བོ།…………….bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༡༠༽Pེ་བ�ན་Gོལ་མ་ཚ2་Mིན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལLའo་³ོ་ནས་འཆི་བ´་D་¢ལ་ཚ2་དཔལ་པ«ོ་)ས་Dེད་

Dིན་�བས་4ི་ཉི་མ་བ@ན་འབར་མ། 

…………………………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན།

༨
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!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

༼༡༡༽Pེ་བ�ན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལLའo་�བ་ཐབས།………………….པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན། 

༼༡༢༽)ལ་±མ་Gོལ་མའི་�བ་ཐབས་འདོད་µའི་མཆོག་Mིན་དབང་གི་)ལ་པོ། 

……………………………………………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན། 

༼༡༣༽hག་བlལ་སེལ་བའི་Gོལ་མའི་�བ་ཐབས། 

…………………………………………………………bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༡༤༽འཕགས་མ་Gོལ་མ་ཉི་�ས་�གས་4ི་ཚRགས་འཁོར་བ@ད་sིའི་iིན་Yང་། 

……………………………………………………རོང་ཐ་!ོ་བཟང་ཆོས་འDོར་¶ན་vབ། 

༼༡༥༽Pེ་བ�ན་མ་Gོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལLའo་!་བaད་གསོལ་འདེབས་Dིན་�བས་ཅན། 

…………………………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན། 

༼༡༦༽Pེ་བ�ན་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལLའo་bན་མོང་མ་ཡིན་པའི་Pེ་གནང་གི་བaད་འདེབས་¯°ལ་

གསར་པའི་`ན་པོ།…………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན། 

༼༡༧༽Pེ་བ�ན་Gོལ་མ་དཀར་མL་ཡoད་བཞིན་འཁོར་ལLའo་bན་མོང་མ་ཡིན་པའི་Pེས་གནང་D་¢ལ་

འདོད་དm་ཡིད་བཞིན་·ོལ་བའི་བསམ་འཕེལ་ནོར་མཆོག 

………………………………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན། 

༼༡༨༽Pེ་བ�ན་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་Wོང་མཆོད་འXལ་¢ལ། 

…………………………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན། 

༼༡༩༽Pེ་བ�ན་འཕགས་མ་Gོལ་མ་ལ་བ�ེན་པའི་འཕོ་བ་བདེ་Jན་ག±་ལོ་བཀོད་@་བUོད་པའི་འXལ་

ལམ་ག་མེད་དམ་པའི་ཞལ་�ང་།……………………………….རོང་ཐ་ཆོས་འDོར་¶ན་vབ། 

༼༢༠༽Gོལ་མའི་�བ་འ.ིན་ཙ\¸་མ་ཎིའི་དབང་གི་!་བaད་གསོལ་འདེབས། 

………………………………………………………..མཁན་ཆེན་བWན་པ་ཆོས་འཕེལ།

༩
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---------------------
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༼༢༡༽Gོལ་མའི་�བ་ཐབས་ཤིན་�་བhས་པ་འ.ིན་ལས་®ར་འ�ག 

……………………………………………………….མཁན་ཆེན་བWན་པ་ཆོས་འཕེལ། 

༼༢༢༽མ�ལ་བཞི་བའི་ཆོ་ག་འrེར་བདེ་དངོས་vབ་�ན་འ�ང་གི་ཆོ་ག 

………………………………………………………མཁན་ཆེན་བWན་པ་ཆོས་འཕེལ། 

༼༢༣༽Gོལ་མའི་`་Mིན་D་¢ལ།……………………………མཁན་ཆེན་བWན་པ་ཆོས་འཕེལ། 

༼༢༤༽�བ་ཐབས་ཙ\¸་མ་ཎིའི་གནད་གསང་ཟབ་མོ་ལས་བsམས་པའི་tིས་ལན། 

………………………………………………………..མཁན་ཆེན་བWན་པ་ཆོས་འཕེལ། 

༼༢༥༽Pེ་བ�ན་འཕགས་མ་Gོལ་མའི་�བ་ཐབས་ཙ\¸་མ་ཎི་དང་འ�ེལ་བའི་བདག་འ�ག་ལེན་¢ལ་

ཉེས་�ང་+ན་པ་འཇོམས་པའི་�་བ་གསར་པ།………]ི་Dང་�L་P�་འཆང་ཡེ་ཤེས་བWན་འཛ\ན་)་མཚR། 

༼༢༦༽Pེ་བ�ན་Gོལ་མ་དང་དཔལ་Jན་�་མོ་¹གས་�བ་4ི་གཡང་འmགས་ནོར་X་དགའ་འrིལ། 

…………………………………………………………..Pེ་བ�ན་!ོ་བཟང་�་དDངས། 

༼༢༧༽Pེ་བ�ན་Gོལ་མ་ཞི་བ་ཆེན་མོ་བཀའ་བºང་ཞི་བའི་�་མོ་དང་བཅས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་མི་གས་

4ི་ནད་རིམས་སེལ་ཞིང་བºང་བའི་Xམ་པ་བ�བ་¢ལ་�ན་ཕན་བ@ད་sིའི་iིན་བªད། 

…………………………………………………………Pེ་བ�ན་!ོ་བཟང་�་དDངས། 

༼༢༨༽Gོལ་བWོད་མrེན་བsེ་tི་མེད་མའི་འUེལ་པ་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོ། 

…………………………………………………ད4ིལ་pར་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་Mིན་པ། 

༼༢༩༽Pེ་བ�ན་སེང་Jེང་ནགས་4ི་Gོལ་མའི་བWོད་པ་ལེགས་�ིས་མར་Uགས་པའི་འUེལ་པ་�ང་|་

�མ་གསལ།…………………………………………………………ད|ལ་`་}~་བ་t། 

༼༣༠༽Pེ་བ�ན་Gོལ་མའི་བWོད་པ་བhས་པ་བ8གས་སོ།……..ས་I་Pེ་བ�ན་Uགས་པ་)ལ་མཚན།

༡༠



--------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

---------------------
(      )

                                      ༼དེབ་.ེང་བª་བཞི་པ།༽ 

༼༡༽Gོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བWོད་པའི་�མ་བཤད་ཡིད་འ.ོག་¯»པལའི་`ན་པོ། 

……………………………………………………………………ད|ལ་`་}~་བྷ་t། 

༼༢༽ཤེས་རབ་Oིང་པLའo་འUེལ་པ་དོན་གསལ་ནོར་Xའི་འོད།……………...བWན་དར་�་རམས་པ། 
                   
                                      ༼དེབ་.ེང་བཅོ་w་བ།༽ 

༼༡༽¦ོམ་པ་ག�མ་Cི་དཀའ་གནས་ལ་¼ོགས་པ་ད½ད་པ་¦ོམ་ག�མ་ནོར་Xའི་Dི་དོར། 

………………………………………………………པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་Uགས་པ། 

༼༢༽སོ་ཐར་Dང་སེམས་གསང་lགས་4ི་¦ོམ་པ་ག�མ་Cི་བ¾བ་D་ནོར་Xའི་འ.ེང་བ། 

………………………………)ལ་བའི་མཚན་ཞབས་!L་¿oང་དགེ་བཤེས་ཚ2་དབང་བསམ་vབ། 

༼༣༽¦ོམ་པ་ག�མ་Cི་ཉེས་�ང་རགས་པ་ངོས་བpང་ནས་བཤགས་¦ོམ་Dེད་¢ལ་�་བའི་འོད་ཟེར། 

………………………………………………………..Yར་Hོགས་ངག་དབང་Dམས་པ། 

༼༤༽¦ོམ་ག�མ་Cི་བ¾བ་D་མདོ་ཙམ་བཤད་པ།………….ཁལ་ཁ་ཆོས་Pེ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 

༼༥༽¦ོམ་ག�མ་བ¾བ་D་རིན་པL་ཆ�འི་.ེང་བ་�ལ་བཟང་མmལ་)ན། 

………………………………………………………ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༦༽གནས་�ི་ག�ག་འཇའ་mར་མ་ཞེས་D་བ་ཨ་མདོ་བ་གདམས་པའི་མmར་མ། 

………………………………………………………………ཞབས་དཀར་པས་མཛད།

                                           ༼དེབ་.ེང་བª་�ག་པ།༽ 

༼༡༽ཁམས་ག�མ་ཆོས་4ི་)ལ་པL་ཙxང་ཁ་པ་ཆེན་པLའo་�མ་ཐར་)་མཚR་²་X་ལས་`་ཐིགས་ཞིག་བཀོད་

པའི་རབ་@་Dེད་པ་དད་པའི་³ོ་འDེད།………………………..མཛད་པ་པL་ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་།

༡༡
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༼༢༽དགེ་¾ོང་གི་བ¾བ་D་གནས་sེ་Jེང་མར་Uགས་པ། 

…………………………………………...མཉམ་མེད་)ལ་བ་ཙRང་ཁ་པ་!ོ་བཟང་Uགས་པ། 

༼༣༽དགེ་¢ལ་Cི་བ¾བ་D་གནས་sེ་Jེངས་མ། 

………………………………………….,,མཉམ་མེད་)ལ་བ་ཙRང་ཁ་པ་!ོ་བཟང་Uགས་པ། 

༼༤༽དགེ་¾ོང་གི་བ¾བ་Dའི་¦ོམ་ཚ\ག་འ@ལ་བའི་Oིང་པོ།……….ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༥༽འ@ལ་བའི་¿ེང་འXམ་ཆེན་མོ་ལས་�ང་བའི་མིང་བ�་གོ་དཀའ་བ་�མས་བཤད་པ་ 

!ོ་Jན་དགའ་Iེད།……………………………………ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༦༽འ@ལ་འཛ\ན་རིན་པL་ཆ�ས་མཛད་པའི་དགེ་¾ོང་གི་བ¾བ་D་ཆེན་མLའo་བ�་དོན་གོ་ 

དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་བÀལ་བ།…………………………..ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༧༽འ@ལ་བ་མདོ་s་བའི་བ�་གོ་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་Dེད་པ་བ�་ 

དོན་གསལ་བའི་Gོན་མེ།………………...འཇིགས་མེད་རིག་པའི་!L་UNས་སམ་ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

༼༨༽འ@ལ་བ་ལས་བsམས་པའི་tིས་ལན་སོགས་�་ཚRགས་4ི་�ོར། 

…………………………………….འཇིགས་མེད་རིག་པའི་!L་UNས་སམ་ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

༼༩༽འ@ལ་བའི་�ོར་ཁ་ཤས་�ོགས་གཅིག་�་བGིགས་པ།…………………..ད|ལ་`་}~་བ་t། 

༼༡༠༽¾ོབ་མ་དད་པ་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བ¾བ་D་བ8གས་སོ། 

…………………………………….འཇིགས་མེད་རིག་པའི་!L་UNས་སམ་ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

                                ༼དེབ་.ེང་བª་བ@ན་པ།༽ 

༼༡༽དX་མའི་²་]ིད་ཆེན་མོ།………………………………………བ་སL་ཆNས་4ི་)ལ་མཚན། 

༼༢༽²་]ིད་དེ་ཉིད་གསལ་Dེད།……………………………འཇམ་དDངས་དགའ་བའི་!L་UNས། 

༼༣༽²་བའི་མཐའ་ད½ོད་མཁས་པའི་Oིང་གཏམ།……………..འཇམ་དDངས་དགའ་བའི་!L་UNས། 

༼༤༽²་]ིད་ངེས་དོན་རབ་གསལ།………………………Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༡༢
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!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

---------------------
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༼༥༽²་བའི་དོགས་ད½ོད།……………………………..Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༼༦༽²་]ིད་མཐའ་�ལ་�བ་པའི་གཏེར་མཛRད།……………འཇམ་བཞད་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༧༽ཟབ་མོ་དX་མའི་²་]ིད།………………………………..ཞོགས་པ་དོན་ཡོད་མཁས་vབ། 

༼༨༽ཟབ་མLའo་²་བའི་ཟིན་�ིས་ཐར་ལམ་�ང་བ།………..mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༩༽²་བའི་ཉམས་མmར་ཨ་མ་ངོས་འཛ\ན་Cི་འUེལ་པ་བདག་འཛ\ན་དU་དÁང་འཇོམས་པའི་མཚRན་

ཆ་�ལ་Jན་པ«ོ་བཞད་པའི་ཉིན་D།………………………………]ི་ཆེན་བWན་པ་རབ་)ས། 

༼༡༠༽²་བའི་ད½ད་པ་©ོགས་¢ལ་ཐད་ཀའི་ག8ང་�མས་ལས་བ�ས་ཏེ་བPེད་Dང་བཀོད་པ། 

……………………………………………………...lགས་རམས་པ་ངག་དབང་ཚ2་རིང་། 

༼༡༡༽ཟབ་མLའo་དོན་ལ་མོས་པའི་Â་`ང་!ོ་བཟང་ག�ང་aན།……….ཆོས་Pེ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 

༼༡༢༽²་བའི་གནད་Wོན་པའི་ཡིག་`ང་ཤིན་�་གསང་བ་དངོས་vབ་�ན་འ�ང་། 

………………………………………………………..ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༡༣༽ངེས་དོན་Cི་²་བ་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་¢ལ་དང་ག�ང་འཐོར་X་སོགས། 

…………………………………………………...ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༡༤༽�ན་མrེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་མཛད་པའི་བ¾བ་D། 

༼༡༥༽པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་aན་Cིས་མཛད་པའི་བ¾བ་D་རིན་ཆེན་.ེང་མཛ2ས། 

༼༡༦༽ཤར་�ལ་Jན་)་མཚRས་མཛད་པའི་མmར་མའི་རིམ་པ། 

༼༡༧༽Wག་ཚང་ལོ་Ã་བ་G་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་Cིས་མཛད་པའི་Pེ་!ོ་བཟང་Uགས་པ་ལ་བWོད་

དDངས་དད་པ་པ«ོ་)ས་པའི་ཉི་མ། 
                                               ༼དེབ་.ེང་བཅོ་བ)ད་པ།༽ 

༼༡༽མངོན་པ་མཛRད་4ི་དོན་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་!ོ་གསར་རོལ་sེད། 

……………………………………………………ཁལ་ཁ་ཆོས་Pེ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 
 

༡༣



-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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༼༢༽མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་�ན་འ�ང་གི་�མ་གཞག་མདོར་བhས་གསལ་བ། 

…………………………………………………………….ཅL་ན�་Uགས་པ་བཤད་�བ། 

༼༣༽མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་Yང་བོ་wའི་�མ་གཞག་ཆོས་མངོན་Oིང་པོ་བhས་པ། 

……………………………………………………………..ཅL་ན�་Uགས་པ་བཤད་�བ། 

༼༤༽)ལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མrེན་པ་£་.ེང་བª་བཞི་པར་༧ཞབས་བ�ན་@་གསོལ་བ་འཆི་མེད་

བ@ད་sིའི་དDངས་Oན།………………………………ཆོས་Pེ་འཇམ་དDངས་ཆོས་4ི་!L་UNས། 
 
                                       ༼དེབ་.ེང་བª་དm་བ།༽ 

༼༡༽vབ་མཐའ་བཞིའི་�གས་4ི་�ན་©ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་དོན་�མ་པར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་

ད½ིད་4ི་དཔལ་མLའo་Â་དDངས།………………………..ཁལ་ཁ་ཆོས་Pེ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 

༼༢༽!L་MNང་ཞེན་པ་བཞི་�ལ་Cི་s་ཚ\ག……………………….Pེ་བ�ན་Uགས་པ་)ལ་མཚན། 
 
                                             ༼དེབ་.ེང་ཉི་Ä་བ།༽ 

༼༡༽མཚན་ཉིད་ག�མ་དང་ཡིད་དང་�ན་གཞིའི་s་བ་�མ་ª་བ།…………¾ོབ་དཔོན་དDིག་གཉེན། 

༼༢༽ཡིད་དང་�ན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས་4ི་s་བ།………………...Pེ་!་མ་!ོ་བཟང་Uགས་པ། 

༼༣༽ཡིད་དང་�ན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས་�མ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་འ�ག་ངོགས། 

……………………………………………………………mང་ཐང་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༤༽�ལ་འDོར་�ོད་པ་པའི་�གས་4ི་ཡིད་དང་�ན་གཞིའི་s་འUེལ་Cི་དཀའ་གནས་གསལ་ 

Dེད་ཉི་�་pང་འ�ག………………………………………ཀེc་ཚང་འཇམ་དDངས་Bོན་ལམ། 

༼༥༽�ན་གཞིའི་དོགས་¾ོང་!ོ་གསར་རིགས་ལམ་འཕེལ་Dེད། 

……………………………………………………ཁལ་ཁ་ཆོས་Pེ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 
 

༡༤
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༼༦༽�ན་གཞིའི་ཐལ་.ེང་ཡིག་ཆའི་Pེས་�་འ�ག་པ། 

………………………………………..བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་Jན་མ་!ོ་བཟང་ཆོས་དDངས། 

༼༧༽བ¾བ་D་གཅེས་པ་བཅོ་བ)ད་པ།…………………Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 
 
                                      ༼དེབ་.ེང་ཉེར་གཅིག་པ།༽     

༼༡༽tི་ལན་�ོགས་བ¦ེབས་ཐེ་ཚRམ་�ན་འཇོམས།………ད4ིལ་pར་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་Mིན་པ། 

༼༢༽)ལ་དབང་�ལ་བཟང་)་མཚxའy་བཀའ་འtི་ལ་བཀའ་ལན།……..ཞོགས་དོན་ཡོད་མཁས་vབ། 

༼༣༽མདོ་lགས་4ི་གནད་�མས་ལ་tི་བ་8ས་པའི་ལན།……པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་དཔལ་Jན་ཡེ་ཤེས། 

༼༤༽ད½ོད་Jན་འགའ་ཞིག་གིས་tི་བ་8ས་པའི་ལན་�ོགས་གཅིག་�་ 

བཀོད་པ་མེ་ཏོག་སིལ་མ།………………………………………..ཀི�ི་!ོ་བཟང་འ.ིན་ལས། 

༼༥༽tི་ལན་གནང་བའི་�ོར།………………ཁལ་ཁ་ནL་མNན་ཧན་ངག་དབང་!ོ་བཟང་མཁས་vབ། 
                      
                                    ༼དེབ་.ེང་ཉེར་གཉིས་པ།༽ 

༼༡༽གདམས་ངག་གི་`ན་པོ་འགའ།…………………………………Pེ་!ོ་བཟང་Uགས་པ། 

༼༢༽©ོགས་རིམ་ད½ིད་4ི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་�ིས།………………………)ལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། 

༼༣༽ཤེས་རབ་4ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་མན་ངག་གི་བWན་བཅོས་མངོན་པར་�ོགས་པའི་)ན་Cི་མཐར་

bག་པའི་²་བ་ཐལ་འgར་@་འUེལ་¢ལ་གནད་དོན་གསལ་བའི་�་ཟེར། 

…………………………………………………..མཁས་vབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། 

༼༤༽དཔལ་@ས་4ི་འཁོར་ལLའo་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཇི་²ར་ཉམས་�་ལེན་པའི་¢ལ་བདེ་བ་ཆེན་པLའo་

ལམ་@་®ར་@་འ�ག་པ།……………………………………….)ལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། 

༼༥༽lགས་4ི་ཐལ་འ.ེང་!་མའི་ག�ང་ལ་འ�ག་པ། 

…………………………………………!L་¿oང་མཁས་vབ་Jན་མ་!ོ་བཟང་ཆོས་དDིངས། 
 
                ༡༥
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---------------------
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༼༦༽�L་P�་�མ་པར་འཇོམས་པའི་གpངས་ཞེས་D་བའི་འUེལ་པ་གÅའི་`་aན། 

…………………………………………………………བWན་དར་�་རམས་པ། 

                                 ༼དེབ་.ེང་ཉེར་ག�མ་པ།༽ 

༡༽)ལ་དབང་ཆོས་Pེའི་ངག་དབང་འ.ིན་ལས་�མ་)ལ་Cི་tི་ལན་�ང་|ར་ 

བhས་པ་མཁས་པ་དགའ་Dེད།…………………………….]ི་ཆེན་བWན་པ་རབ་)ས། 

༼༢༽སོག་±ལ་སོགས་ནས་མདོ་lགས་4ི་གནད་�མས་ལ་tི་བ་bང་|་འ�ང་རིགས་�མས་ལ་

ལན་�ོགས་གཅིག་�་¦ོམས་པ།…………………………….]ི་ཆེན་བWན་པ་རབ་)ས། 

༼༣༽འཕགས་པ་�འི་tིས་ལན་ངང་པའི་)ལ་པL་WNབས་བª་པ། 

…………………………………………………..³ོམ་ཆེན་ངག་དབང་Uགས་པ། 

༼༤༽tི་བ་�ིང་མའི་ལན།…………………………….³ོམ་ཆེན་ངག་དབང་Uགས་པ། 

༼༥༽མཁས་མཆོག་ངག་དབང་དཔལ་Jན་ལ་¼ོགས་པ་8ས་པའི་tི་བ་དང་ལན། 

……………………………………………..ཁལ་ཁ་ཆོས་Pེ་ངག་དབང་དཔལ་Jན། 

༼༦༽tིས་ལན་འགའ་ཞིག་�ོགས་གཅིག་�་བཀོད་པ་མར་མེའི་འོད་ཟེར། 

……………………………………………...དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༧༽�་ཉིད་དགེ་བཤེས་4ི་བདེ་མཆོག་དང་འ�ེལ་བའི་tི་བའི་བཀའ་ལན། 

…………………………………………….དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༨༽)་ཚང་ངག་དབང་¶ན་vབ་4ི་མ་ཅིག་]ོས་མའི་�བ་ཐབས་ལས་བsམས་ 

པའི་tི་བའི་བཀའ་ལན།………………………….དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༩༽གསང་འ@ས་བOེན་ཡིག་�ན་མrེན་!་མའི་ག�ང་ལས་བsམས་པའི་tིས་ལན། 

……………………………………………..དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༡༠༽tིས་ལན་�ལ་བཟང་ལམ་ཡིག……………………³ིས་Wེང་!ོ་བཟང་དཔལ་Jན། 
 
     ༡༦
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༼༡༡༽དགེ་བཤེས་དཔལ་Jན་Uགས་པའི་tིས་ལན་གནད་པ་རག་པ། 

…………………………………………………Pེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༼༡༢༽Æན་པོ་འtེས་འrེར་�ེ་མར་འཐག་པའི་གནམ་Hགས་འཁོར་ལོ་ཚན་པ་གཉིས། 

           ག�ང་འདིའི་ག�ང་པ་པོ་མཚན་མི་གསལ། 

༼༡༣༽Yར་Hོག་ངག་དབང་Dམས་པས་མི་དབང་བསོད་ནམས་Wོབས་)ལ་ལ་ཞལ་གདམས་�ག་�ིས་

མ། 

                                        ༼དེབ་.ེང་ཉེར་བཞི་བ།༽ 

༼༡༽£་འXམ་བཀའ་བª་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བཟང་གི་tིས་ལན་སོགས་tིས་ལན་�ོགས་གཅིག་�་

བཀོད་པ།…………………………..)ལ་མཆོག་£་.ེང་བª་ག�མ་པ་bབ་བWན་)་མཚR། 

༼༢༽tིས་ལན་�་ཚRགས་�ོར་�ོགས་གཅིག་�་བ¦ེབས་པ་�ལ་བཟང་ག@ལ་Dའི་རེ་�ོང་། 

……………………………………………………..ཀེc་ཚང་འཇམ་དDངས་Bོན་ལམ། 

༼༣༽tིས་ལན་ཐེ་ཚRམ་t་བ་གཅོད་པའི་མཚRན་ཆ།………m་གེ་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་བWན་འཛ\ན། 

༼༤༽ག8ང་ཆེན་དཀའ་གནད་ལས་བsམས་པའི་tི་བ་དང་ལན་Cི་རིམ་པ། 

………………………………………………………………..ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

༼༥༽tིས་ལན་མཆོད་Mིན་བ)་པའི་Â་དDངས།………………དཔའ་རིས་!ོ་བཟང་རབ་གསལ། 

༼༦༽tིས་ལན་འཁོར་ལL་soབས་4ི་བUོད་པ།…………………དཔའ་རིས་!ོ་བཟང་རབ་གསལ། 

༼༧༽tིས་ལན་ཚ\ག་གི་འདབ་མ་Uོལ་བ་མན་ངག་ཉིན་Dེད་དབང་པོ། 

………………………………………………………དཔའ་རིས་!ོ་བཟང་རབ་གསལ། 

༼༨༽tིས་ལན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས།…………………………དཔའ་རིས་!ོ་བཟང་རབ་གསལ། 

༼༩༽tིས་ལན་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིགས་པའི་~་D་Çོས་པའི་�ོས་གར། 

…………………………………………………………དཔའ་རི་!ོ་བཟང་རབ་གསལ།

༡༧
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༼༡༠༽tིས་ལན་མཁས་པའི་དགའ་Wོན།…………………..È་4་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༡༡༽)ལ་མཆོག་£་.ེང་བª་ག�མ་པའི་`་iེལ་ཞལ་གདམས་དོན་Oིང་ཚ\ག་Éལ་གསོ་བའི་Bན་མཆོག་

Gིབ་མེད་གཅེར་མཐོང་།……………………………….)ལ་དབང་bབ་བWན་)་མཚR། 
              
                                         ༼དེབ་.ེང་ཉེར་w་བ།༽ 

༼༡༽8་ལན་Bན་མཆོག་བ@ད་sིའི་འ.ེང་བ།…………………Pེ་བ�ན་!་མ་ཙRང་ཁ་བ་ཆེན་པོ། 

༼༢༽lགས་4ི་tིས་ལན།…………………………….མཁས་vབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ། 

༼༣༽)ལ་པོ་�་བ་བཟང་པLའo་�མ་འÊལ་ཏའི་སི་�་ཆེན་པོ་�མ་)ལ་Uགས་པའི་ 

tི་བའི་བཀའ་ལན།……………………………………………………Pེ་དགེ་འ@ན་vབ། 

༼༤༽tི་བ་�ག་བསམ་རབ་དཀར་Cི་tིས་ལན་!ོ་བཟང་བཞད་པའི་G་དDངས། 

……………………………………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་)ལ་མཚན། 

༼༥༽tི་བ་�ག་བསམ་རབ་དཀར་Cི་�མ་བཤད་tིས་ལན།………….³ོམ་ཆེན་ངག་དབང་Uགས་པ། 

༼༦༽tི་བ་�ག་བསམ་རབ་དཀར་Cི་²་³ོམ་tིས་ལན།…………….³ོམ་ཆེན་ངག་དབང་Uགས་པ། 

༼༧༽པད་དཀར་ཆོས་¿ིང་གི་མཚན་ཉིད་!་མ་)ལ་མཚན་དོན་vབ་4ི་tིས་ལན་སོགས། 

………………………………………………………�ན་མrེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ། 

༼༨༽§ོང་�ོལ་�ང་ཡིག་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་Cིས་ལམ་རིམ་lོན་འUོ་དང་། 

དངོས་གཞི། ²་བའི་�ོར་Cི་tི་ལན།………………………….Ë་Gེང་]ི་ཆེན་བWན་པ་རབ་)ས། 

༼༩༽བ¾བ་D་གཞན་ཕན་བ@ད་sིའི་Oིང་པོ།………………………….Hང་I་རོལ་བཔི་�L་P�། 

                                        ༼དེབ་.ེང་ཉེར་�ག་པ།༽ 

༼༡༽Dང་`བ་ལམ་རིམ་ལས་བsམས་པའི་tིས་ལན།……………..Yར་Hོག་ངག་དབང་Dམས་པ།

༡༨
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༼༢༽ལམ་རིམ་ཆེ་`ང་གི་tིས་ལན་ནོར་Xའི་.ེང་བ། 

…………………………………�ན་མrེན་འཇམ་དDངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༣༽)ལ་དབང་!ོ་བཟང་རིན་ཆེན་ཚངས་དDངས་)་མཚxའy་tི་བའི་བཀའ་ལན 

ཙ\ཎྟ་མ་ཎི་.ེང་བ།………………�ན་མrེན་འཇམ་དDངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༤༽Pེ་རེད་མདའ་བའི་tིས་ལན་Cི་ཊི{་sོམ་འ.ོ། 

………………………………...�ན་མrེན་འཇམ་དDངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༥༽ཉམས་ལེན་གནད་4ི་tིས་ལན་vབ་པའི་མཛ2ས་)ན། 

………………………………..�ན་མrེན་འཇམ་དDངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༦༽vབ་མཐའ་བཞིའི་འདོད་¢ལ་སོགས་tིས་ལན་�་ཚRགས་4ི་�ོར། 

………………………………………………Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༧༽tིས་ལན་©ོགས་Jན་མཚRན་པའི་དགའ་Wོན།…………………!ོ་བཟང་དཔལ་བས་མཛད། 

༼༨༽Yར་Hོག་ངག་དབང་Dམས་པའི་ག�ང་འXམ་ནང་བ8གས་པའི་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ 

)ལ་མཚན་Cི་མཛད་པའི་tིས་ལན་སོམ་ཉི་གཅོད་པའི་རལ་Uི། 

༼༩༽ཆ་ཧར་དགེ་བཤེས་!ོ་བཟང་¢ལ་]ིམས་4ི་ག�ང་འXམ་ནང་@་བ8གས་པའི་པཎ་ཆེན་དཔལ་

Jན་ཡེ་ཤེས་4ི་tིས་ལན། 

༼༡༠༽tིས་ལན་མཁས་པའི་མUིན་)ན།………………དགའ་Jན་]ི་ཐོག་གོ་w་པ་ཡེ་ཤེས་)་མཚR། 

                                        ༼དེབ་.ེང་ཉེར་བ@ན་པ།༽ 

༼༡༽�ིན་ཅི་ལོག་གི་གཏམ་Cི་Mོར་བ་ལ་8གས་པའི་ངོར་བ་�ན་�་བཟང་པོས་Í་བ་ངན་པ་�མ་པར་

འཐག་པའི་བWན་བཅོས་གནམ་Hགས་འཁོར་ལོ། 

………………………………མཁས་vབ་ཐམས་ཅད་མrེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ།།

༡༩
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!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ།

---------------------
(      )

༼༢༽Wག་ཚང་ལོ་Î་བ་G་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་པའི་sོད་ལན་�ང་རིགས་སེÅེའི་ང་རོ། 

……………………………………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་)ལ་མཚན། 

༼༣༽འ�་མི་ཕམ་འཇམ་དDངས་�མ་)ལ་)་མཚxའy་sོད་ཡིག་གི་ལན་!ོ་དམན་Oིང་གི 

་ག@ང་སེལ་ག་Xར་ཐིག་པའི་�ན་�། ..……………………!L་¿oང་Jན་མ་!ོ་བཟང་ཆོས་དDིངས། 

༼༤༽འ�་མི་ཕམ་འཇམ་དDངས་�མ་)ལ་)་མཚR་ལ་iིངས་པའི་sོད་ལན་འཇམ་དཔལ་དDངས་4ི་

དགོགས་)ན་རིགས་པའི་གཟི་འབར་གདོང་wའི་G་དDངས།………དཔའ་རི་བ་!ོ་བཟང་རབ་གསལ། 

                                         ༼དེབ་.ེང་ཉེར་བ)ད་པ།༽ 

༼༡༽བདེན་གཏམ་Oིང་Pེའི་རོལ་མཚR་ལས་pར་@་ང་བ་ས་uིང་བཀའ་བaད་སོགས་4ི་rད་པར་མགL་

BNས་ཙམ་+་ཏLའo་)ང་འབོད་4ི་¢ལ་@་D་གཏོང་Oན་Gོན་བ@ད་sིའི་བསང་གཏོར། 

……………………………………………………དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༢༽Dང་`བ་སེམས་འUེལ་Cི་�མ་པར་བཤད་པའི་ཞར་�ང་འÏག་མི་ཕམ་པ«་དཀར་པོས་�ག་ཆེན་

Cི་བཤད་Mར་)ལ་བའི་གན་མཛRད་ཅེས་པར་Pེ་ཙRང་ཁ་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པའི་ག�ང་ལན། 

…………………………………………………………³ོམ་¦ེ་ནམ་མཁའ་)ལ་མཚན། 

༼༣༽Wག་ཚང་ལོ་Ã་བའི་བÐལ་ལན་�L་P�འི་ཟེགས་མ།……………Yར་Hོག་ངག་དབང་Dམས་པ། 

༼༤༽²་མmར་ཨ་མ་ངོས་འཛ\ན་Cི་འUེལ་བ་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་དགག་པ་བ4ེ་འ@ག་པར་དེའི་དགག་

ལན་Cི་¢ལ་དགག་ལན་མེའི་འÑལ་འཁོར།…………………………]ི་ཆེན་བWན་པ་རབ་)ས། 

༼༥༽བ¾བ་D་Ò་བL་ཆ�།………………………………..ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

                                ༼དེབ་.ེང་ཉེར་དm་བ།༽ 

༼༡༽Mང་ཆོག་གི་ལག་ལེན་དང་¬ངས་གསལ་བར་བཀོད་པ་aད་དོན་གསལ་བའི་)ན། 

………………………………………………………ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན།།

༢༠
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--------------------- 
(      )

༼༢༽དཔལ་�L་P�་འཇིགས་Dེད་4ི་³ོ་ནས་Mང་ཆོག་D་བའི་¢ལ།…...ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༣༽གཤིན་པLའo་Yང་པL་��ག་Mང་D་¢ལ་Cི་ལག་ལེན་གསལ་བར་Wོན་པ་ཐར་བའི་³ོ་འDེད། 

…………………………………………………….Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༼༤༽བཅོམ་Jན་འདས་�L་P�་མི་འ]ིགས་པའི་³ོ་ནས་Ó་ཆོག་སོགས་Dེད་¢ལ་¦ིག་Gིབ་ 

�མས་Mོང་དག་Dེད་བ@ད་sི།…………………………..Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༼༥༽གཤིན་པLའo་Mང་ཆོག་ཐར་ལམ་གསལ་Gོན།……………Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 

༼༦༽གཤིན་པLའo་Mང་ཆོག་¼ངས་ཤེལ་མེ་ལོང་།……………..དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༧༽བཅོམ་Jན་འདས་�L་P�་སེམས་དཔའི་³ོ་ནས་གང་ཟག་rད་པར་ཅན་Cི་£་ག@ང་ 

མཆོད་ཅིང་Mང་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་Gོན་མེ།……………………..bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༨༽Yང་པོ་བ�ེག་Mང་D་བའི་ཆོ་ག་ཐར་བའི་³L་D�ད།…….ཆ་ཧར་དགེ་བཤེས་!ོ་བཟང་¢ལ་]ིམས། 

༼༩༽བཅོམ་Jན་འདས་�ན་རིག་གི་³ོ་ནས་Mང་ཆོག་D་¢ལ་¦ིག་Gིབ་�མ་Mོང་། 

…………………………………………………ཆ་ཧར་དགེ་བཤེས་!ོ་བཟང་¢ལ་]ིམས། 

༼༡༠༽�L་P�་སེམས་དཔའི་³ོ་ནས་ག@ང་Éས་ལ་Mངས་ཆོག་D་¢ལ་ནག་འUོས་�་བཀོད་པ། 

…………………………………..འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་!L་UNས་སམ་ཚར་ཏན་ཞབས་�ང་། 

༼༡༡༽དགེ་hག་!ང་དོར་Wོན་པའི་བ¾བ་D། 

………………………………………)ལ་མཆོག་£་.ེང་བª་ག�མ་པ་bབ་བWན་)་མཚR། 

                                     ༼དེབ་.ེང་�མ་བª་བ།༽ 

༼༡༽�མ་ཤེས་གོང་@་འཕོ་བ་)་ཆེར་བཤད་པ་གསེར་Cི་³ོ་འDེད།…………Pེ་!ོ་བཟང་Uགས་པ། 

༼༢༽)ལ་བ་Dམས་པ་ལ་བ�ེན་པའི་འཕོ་བ་ལེགས་པ་ཅིག 

……………………………………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་)ལ་མཚན། 

༢༡
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༼༣༽�ན་མrེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དDངས་བཞད་པའི་�L་P�འི་ག�ང་འXམ་ཐོར་བ་]ིགས་ཆགས་�་

བ¦ེབས་པ་ལས་འཕོ་བའི་བཤད་པ། 

………………………………�ན་མrེན་འཇམ་དDངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༤༽Pེ་བ�ན་�ལ་འDོར་མ་Ô་རོ་མཁའ་�ོད་མའི་འཕོ་བ་ཚ2་�བ་4ི་མཐའ་�ེན་དང་བཅས།འཕོ་བའི་

ངག་འདོན་མདོར་བhས།…………………………………bc་བdན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༥༽Pེ་བ�ན་Dམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བ�ེན་པའི་འཕོ་བའི་�མ་པར་བཞག་པ་དགའ་Jན་ཞིང་@་བUོད་

པའི་བདེ་ལམ།…………………………………Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༦༽�ད་aད་�གས་4ི་འཕོ་བའི་གདམས་པའི་ངག་འདོན་]ིགས་ཆགས་@་བ¦ེབས་པ། 

……………………………………………..,.Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༧༽ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཟིན་�ིས་�་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཅན་@་བUོད་པའི་ཐེམ་�ས། 

……………………………………………………དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༨༽!་མ་མཆོད་པ་དང་འ�ེལ་བའི་འཕོ་ཞག་གཅིག་མའི་ཉམས་]ིད་4ི་བPེད་Dང་ 

�མ་དག་Uོང་@་འ�ག་པའི་ལམ་བཟང་།………………………………ཨ་¬་ཤེས་རབ་)་མཚR། 

༼༩༽དབེན་ས་Oན་བaད་ལས་�ང་བའི་འོད་དཔག་མེད་4ི་འཕོ་བ་དཔའ་བོ་ག±ལ་འ�ག་མའི་]ིད་4ི་

བPེད་Dང་�ང་མཐའི་ཞལ་�ང་།……………………………………ཨ་¬་ཤེས་རབ་)་མཚR། 

༼༡༠༽དགའ་Jན་�་བ)་མའི་མན་ངག་གི་Oིང་པོ་འཆི་བའི་ཚ2་འཕོ་བ་D་¢ལ། 

……………………………………………………………པཎ་ཆེན་དཔལ་Jན་ཡེ་ཤེས། 

༼༡༡༽Pེ་བ�ན་འཇམ་དDངས་དཀར་པོ་ལ་བ�ེན་ནས་རིག་འཛ\ན་Cི་ཞིང་མཆོག་ཤÕ་ལར་བUོད་པའི་

འཕོ་བའི་གདམས་པ་ཟབ་མL་ཞoང་མཆོག་བUོད་པའི་ས་ལམ། 

…………………………………………………Iབས་Pེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་Oིང་པོ། 

༼༡༢༽Pེ་བ�ན་�ལ་འDོར་མ་±མ་Öང་གི་འཕོ་བ་®ར་འtེན་bགས་Pེས་Hགས་×། 

  …………………………………………………Iབས་Pེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་Oིང་པོ། 
                  ༢༢
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༼༡༣༽l་འgར་བWན་པའི་�ོལ་འDེད་ཞབས་དཀར་བའི་ག�ང་དXས་གཙང་པ་ལ་གདམས་པ། 

༼༡༤༽l་འgར་བWན་པའི་�ོལ་འDེད་ཞབས་དཀར་བའི་ག�ང་ཨ་མདོ་བ་ལ་གདམས་པ། 

                                      ༼དེབ་.ེང་སོ་གཅིག་པ།༽ 

༼༡༽གསང་ཆེན་�L་P�་ཐེག་པའི་ས་དང་ལམ་Cི་�མ་པར་བཞག་པ་�ང་འ�ག་ཁང་བཟང་@་བUོད་པའི་

རིན་ཆེན་ཐེམ་�ས།………………………མཛད་པ་པོ་གསེར་ཏོག་!ོ་བཟང་¢ལ་]ིམས་)་མཚR། 

༼༢༽གསེར་ཏོག་!ོ་བཟང་¢ལ་]ིམས་4ི་ག�ང་འXམ་དཀར་ཆག 

                                   ༼དེབ་.ེང་སོ་གཉིས་པ།༽ 

༼༡༽དཔལ་གསང་བ་འ@ས་པའི་བIེད་©ོགས་གཉིས་4ིས་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བ8གས་སོ། 

  …………………………………………………………³ོམ་ཆེན་ངག་དབང་Uགས་

པ། 

༼༢༽གསང་བ་འ@ས་པའི་བདག་བIེད་)ས་བhས་རན་པ་རིག་འཛ\ན་དགའ་Wོན། 

…………………………………………………Ðན་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༼༣༽vབ་པའི་དབང་ག་ཆེན་པL་�L་P�་tིལ་X་པའི་�གས་4ི་འཁོར་ལL་¦Nམ་པ་�་wའི་བIེད་རིམ་Cི་

�མ་བཞག་གསལ་བར་བWན་པ་£་བཞིའི་Uོང་@་བUོད་པའི་ཐེམ་�ས། 

………………………………………………………རོང་ཐ་!ོ་བཟང་དམ་ཆོས་)་མཚR། 

༼༤༽དཔལ་འཁོར་ལL་¦Nམས་པ་tིལ་X་�གས་4ི་©ོགས་རིམ་ཟབ་མོ་ཉམས་�་ལེན་པའི་¢ལ་ལེགས་

པར་བཤད་པ་མཁའ་འULའo་Oིང་ཐིག།………………………རོང་ཐ་!ོ་བཟང་དམ་ཆོས་) མཚR། 

༼༥༽tིལ་X་པའི་�གས་4ི་འཁོར་ལL་¦Nམ་པའི་བOེན་ཡིག་དམ་པའི་བཞེད་ག8ང་!ོ་Jན་དགའ་བའི་

ཉེར་འཚR།………………………………………………རོང་ཐ་!ོ་བཟང་དམ་ཆོས་)་མཚR། 

༼༦༽བདེ་མཆོག་གི་བདག་བIེད་)ས་བhས་རན་པ་རིག་འཛ\ན་དགའ་Wོན། 

…………………………………………………Ðན་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༢༣
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(      )
-------------------

༼༧༽དཔལ་�L་P�་འཇིགས་Dེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་©ོགས་རིམ་Cི་�མ་བཞག་འཇམ་དཔལ་ 

དCེས་པའི་མཆོད་iིན།…………………………………………ཆོས་Pེ་)ལ་མཚན་སེང་གེ། 

༼༨༽དཔལ་�L་P�་འཇིགས་Dེད་ཆེན་པLའo་ཟབ་དོན་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ལམ་ལ་འ]ིད་¢ལ་ཡོངས་ 

འཛ\ན་!་མའི་ག�ང་བཞིན་ཟིན་�ིས་�་བཀོད་པ།……………………...Pེས་དངོས།vབ་)་མཚR། 

༼༩༽འཇིགས་Dེད་4ི་བདག་བIེད་)ས་བhས་རན་པ་རིག་འཛ\ན་དགའ་Wོན། 

…………………………………………………..Ðན་ལམརིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༼༡༠༽འཆི་ཁར་ཕན་པའི་གདམས་ངག་ཉམས་ལེན་Cི་Oིང་པོ།…………………ཚ2་ཏན་ཞབས་�ང་། 

༼༡༡༽Dང་`བ་ལམ་རིམ་Cི་ཉམས་�ོགས་འÑངས་པར་Bོན་པ་དང་འ�ེལ་བའི་Dང་�ོགས་ 

ཤÕ་ལར་Iེ་བའི་Bོན་ཚ\ག……………………………………………..ཚ2་ཏན་ཞབས་�ང་། 

༼༡༢༽དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)་མཚན་Cི་ག�ང་འXམ་དཀར་ཆག 
                                 
                                          ༼དེབ་.ེང་སོ་ག�མ་པ།༽ 
 
༼༡༽Ø་ཧི་པའི་བIེད་རིམ་འདོད་འཇLའo་དགོངས་པ་རབ་གསལ། 

.................................……………………………..ཅL་ན�་Pེ་བ�ན་Uགས་པ་བཤད་�བ། 

༼༢༽vབ་ཆེན་Ø་ཧི་པའི་�གས་4ི་©ོགས་རིམ་�ལ་འDོར་ཆེན་པLའo་�མ་བཤད་དངོས་vབ་Oེ་མའི་

གནད་དོན་Oིང་པོ་གསལ་བར་Dེད་པའི་Gོན་མེ།………………ཅL་ན�་Pེ་བ�ན་Uགས་པ་བཤད་�བ། 

༼༣༽དཔལ་འཁོར་ལL་¦Nམ་པའི་ཚRགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་Oིང་པོ་རབ་)ས་ངག་དོན། 

…………………………………..)ལ་དབང་བ@ན་པ་ཆེན་པL་!N་བཟང་�ལ་བཟང་)་མཚRས། 

༼༤༽vབ་ཆེན་tིལ་X་པའི་�གས་4ི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་�ས་ད4ིལ་Cི་བདག་བIེད་ 

མདོར་བhས…………………………………………ཡོངས་འཛ\ན་]ི་Dང་�L་P�་འཆང་གིས། 

༢༤
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༼༥༽vབ་ཆེན་tིལ་X་པའི་�གས་4ི་དཔལ་འཁོར་ལL་¦Nམ་པ་�ས་ད4ིལ་Cི་³ོ་ནས་གཞི་བOེན་ཆེན་པོ་

དང་བOེན་�བ་¹གས་མ་སོགས་D་¢ལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དངོས་vབ་ནོར་Xའི་³ོ་བ)་འDེད་པའི་

Jེ་མིག………………………………………………ཛ2་Bད་Ùལ་མིང་!ོ་བཟང་དཔལ་Jན། 

༼༦༽vབ་པའི་དབང་ག་ཆེན་པL་toལ་X་པའི་�གས་4ི་དཔལ་འཁོར་ལL་¦Nམ་པ་�ས་ད4ིལ་Cིས་

བOེན་པའི་བª་ཆ་ཆེན་མLའo་Mིན་�ེག་D་¢ལ་ནག་འUོས་�་བཀོད་པ་མཆོག་bན་དངོས་vབ་འབོད་པའི་

ཕོ་ཉ།……………………………………………ཛ2་Bད་Ùལ་མིང་!ོ་བཟང་དཔལ་Jན

                                    ༼དེབ་.ེང་སོ་བཞི་བ།༽ 

༼༡༽ཞི་Dེད་པའི་ཡ་Cལ་གཅོད་�གས་བཤད་པ།…………………bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༢༽)་ག8ང་@་བ8གས་པའི་གཅོད་4ི་མན་ངག་མདོར་བhས་ཤེས་རབ་4ི་ཕ་རོལ་@་�ིན་པའི 

ཚ\གས་�་བཅད་པ་ཆེན་མོ།……………………………¾ོབ་དཔོན་ཨÚ་དེ་བའམ་འཕགས་པ་�། 

༼༣༽གཅོད་4ི་]ིད་Pེ་བ�ན་འཇམ་དDངས་4ི་ག�ང་བཞིན་བཀོད་པ། 

…………………………………………………………!་མ་དX་མ་པ་དཔའ་བL་�L་P�། 

༼༤༽གཅོད་4ི་གདམས་པ་ཐར་འདོད་4ི་དེད་དཔོན་ཞེས་D་བ།……….པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན། 

༼༥༽གཅོད་4ི་གདམས་པའི་lོན་འUོ་མཁའ་འUL¦�་wའི་བOེན་པ་Dེད་¢ལ་ཡིད་བཞིན་ 

དབང་གི་)ལ་པོ།…………………………………………..bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༦༽གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་³ོ་འDེད་@་Uགས་པའི་Dིན་�བས་D་¢ལ་ལག་ལེན་གསལ་བར་བPོད་

པ་ཞི་³ོ་འDེད་པའི་Jེ་མིག……………………………………bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༧༽གཅོད་�གས་4ི་Âད་ཆོག་tི་མེད་མཆོད་Mིན།………………bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༨༽གཅོད་4ི་གདམས་པ་ཐར་པའི་³ོ་འDེད།…………………..bc་dན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༩༽ཐབས་ཤེས་pང་འ�ེལ་Cི་�ལ་འDོར་ཟབ་མོ་གཅོད་4ི་མན་ངག་དང་ནམ་མཁའ་³ོ་འDེད་4ི་དབང་

བཤད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ།…………………………Hང་I་ངག་དབང་!ོ་བཟང་ཆོས་Jན། 
 
 
                           ༢༥



-----------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ།

(      )
-------------------

༼༡༠༽ཐབས་ཤེས་གཅོད་4ི་གདམས་པ་ཉམས་�་ལེན་¢ལ་གཞན་ཕན་བ@ད་sིའི་ཡང་Oིང་། 

…………………………………………..Hང་�ང་པ�ི་ཏ་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན། 

༼༡༡༽གཅོད་4ི་ཉམས་ལེན་མདོར་བhས་ཚRགས་གཉིས་རིན་ཆེན་འtེན་པའི་ཤིང་�། 

……………………………………………………རོང་ཐ་!ོ་བཟང་ཆོས་འDོར་¶ན་vབ

༼༡༢༽གཅོད་4ི་ཟིན་�ིས་�ང་|་བ8གས་སོ།………………དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་)ལ་མཚན། 

༼༡༣༽གཅོད་ག8ང་ཐར་འདོད་དེད་དཔོན་མའི་ཚ\ག་འUེལ་གསལ་བར་Wོན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་

བའི་Gོན་མེ།……………………………………………..ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༡༤༽གཅོད་ཤོག་གཅིག་མའི་བཀའ་བཤད་ཟིན་�ིས།……………………ད|ལ་`་}~་བ་t། 

༼༡༥༽ལམ་ཟབ་མོ་ཐབས་ཤེས་4ི་�ོད་±ལ་Wན་ཐོག་གཅིག་�་ཉམས་�་ལེན་¢ལ་འ]ིད་ཆོག་དU་ལས་

�མ་པར་)ལ་བའི་)ལ་མཚན།…………………………!L་¿oང་�ོད་±ལ་པ་!ོ་བཟང་དོན་Jན། 

༼༡༦༽མཐོན་པོ་གནམ་དང་དམའ་མོ་ས་ལ་གཤིབ་པའ ིབ¾བ་ཤིན་�་གོ་¾་བར་བPོད་པ་གསེར་Cི་¹མ་

Xབ…………………………………………………………ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

                                        ༼དེབ་.ེང་སོ་w་བ།༽ 

༼༡༽པོ་Û་ལ་�ན་�་དགའ་བའི་གཏམ།……………………�ན་མrེན་§ོང་ཆེན་རབ་འDམས་པ། 

༼༢༽ལེགས་བཤད་�ན་�་དགའ་བའི་�ོས་གར། 

…………………………………Hང་�ང་པ�ི་ཏ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་བWན་པའི་)ལ་མཚན། 

༼༣༽གཞན་གཅེས་འཛ\ན་དང་བདག་གཅེས་འཛ\ན་གཉིས་4ི་ཁ་ཤགས་འཐབ་པ་སེམས་4ི་¿ང་Üོན་

འ@ལ་བའི་Hགས་×།………………………………………………..ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

༼༤༽གནས་བ�ན་¢ལ་]ིམས་མེ་ལོང་དང་དགེ་¢ལ་ཤེས་རབ་རལ་Uི་གཉིས་4ི་འབེལ་གཏམÝང་ལ་

pག་པའི་མེ་བཙའ།…………………………………………………ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་། 

༼༥༽ཇའི་�་མL་ཤ�ས་རབ་Gོལ་མ་དང་ཆང་གི་�་མོ་བདེ་Jན་བ@ད་sི་གཉིས་4ི་དབར་ཁ་ 

ཤགས་འཐབ་པའི་བWན་བཅོས།………………………………………………བོན་�ོང་པ། 

༢༦
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(      )
-------------------

༼༦༽D་iེལ་གཏམ་aད།……………………………………�L་རoང་བWན་འཛ\ན་Yན་ཚRགས

༼༧༽ཤིང་བཟོ་�ན་དགའི་ལོ་aས་དང་Mར་ནས་Uགས་འདོད་4ི་འཆད་ཉན་Dེད་མཁན་�མས་4ི་�ོགས་

པ་བPོད་པ།………………………...ཁལ་ཁ་ནL་མNན་ཧན་ངག་དབང་!ོ་བཟང་མཀས་vབ། 

༼༨༽སེམས་Cི་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ཇི་²ར་Dེད་ཡོད་པའི་�མ་ཐར་བེམ་ཤེས་Jན་མིན་འ@་Dེད་ག�མ་Cི་

Uོས་འདེབས་ལས་�ང་བའི་Üོན་པའི་�ོས་གར། 

………………………………………...ཁལ་ཁ་ནL་མNན་ཧན་ངག་དབང་!ོ་བཟང་མཁས་vབ། 

༼༩༽བ�ན་པ་དང་ར་�ག་¿ང་ག�མ་འབེལ་གཏམ་Dས་པའི་¢ལ་@་�ིས་པའི་ཡི་གེ་བ�ན་པ་འགའ་

ཞིག་གི་mང་ཚ\གས་4ི་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 

………………………………………...ཁལ་ཁ་ནL་མNན་ཧན་ངག་དབང་!ོ་བཟང་མཁས་vབ། 

༼༡༠༽�་ཆོས་དང་མbན་པའི་གཏམ་པ«འི་ཚལ་Cི་�ོས་གར། 

………………………………………©་དཔལ་Ùལ་ཨོ་)ན་འཇིགས་མེད་ཆོས་4ི་དབང་པོ། 

༼༡༡༽ཞལ་ཏ་�གས་གཉིས་Oིང་བªད།………©་དཔལ་Ùལ་ཨོ་)ན་འཇིགས་མེད་ཆོས་4ི་དབང་པོ། 

༼༡༢༽ཙÞ་གཽ་མིའི་ལོ་aས།………………………………�ན་མrེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོ། 

༼༡༣༽ཉམས་Çོང་Ðན་པLའo་འབེལ་གཏམ་ཡིད་འ�ང་དམར་]ིད། 

………………………………………………Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༡༤༽དགེ་Mོང་གཞོན་à་དང་ནག་�་³ེག་མLའo་འབེལ་གཏམ་མཁས་པ་བཞད་པའི་G་དDངས། 

………………………………………………………………�་མL་ཡ�་ཤེས་¢ལ་]ིམས། 

༼༡༥༽Ðན་Dིས་དར་ག�མ་Cི་འབེལ་གཏམ་�ང་བ་རབ་གསལ།…….Hང་ཅན་བསོད་ནམས་)ལ་པོ། 

                                      ༼པོད་.ེང་སོ་�ག་པ།༽ 

༼༡༽�ོགས་བPོད་དཔག་བསམ་འ]ི་ཤིང་Oན་ཚ\ག་གི་)ན་¶ན་པར་བÀོལ་པ་མཐོང་བ་དོན་Jན་ཞེས་D་

བ་བ8གས་སོ།……………………………ཆོས་)ལ་དགེ་བའི་དབང་པོ་ཡབ་�ས་4ི་མཛད། 
                  

༢༧
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                                      ༼དེབ་.ེང་སོ་བ@ན་པ།༽ 

༼༡༽Oིང་པL་དNན་ག�མ་Cི་]ིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མrེན་པར་བUོད་པའི་ལམ། 

…………………………………………………………......པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས། 

༼༢༽ཚ2་l་�ི་དང་ལས་a་འ�ས་ལས་བsམས་པའི་གཏམ་Cི་.ེང་བ་�ལ་བཟང་མmལ་)ན། 

……………………………………………………Pེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༼༣༽Ô་རL་ཆNས་�ག་གི་ཟིན་�ིས་ཡིད་ཆེས་དགོངས་)ན།………………ད|ལ་`་!་མ་ཆོས་བཟང་། 

༼༤༽²་བ་དཀར་�གས་4ི་�ག་)་བཞིའི་གནད་དོན་གསལ་བའི་Gོན་མེ། 

……………………………………………………Pེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས། 

༼༥༽ལམ་Cི་�ོགས་པ་བIེད་པ་ལ་འ�ག་པའི་ཡན་ལག་བWན་པ་+ན་སེལ་Gོན་མེ། 

……………………………………………………………………...མཚན་མི་གསལ། 

༼༦༽tི་བའི་ཚ\ག་གི་འདབ་མ་Uོལ་བའི་མན་ངག་ཉིན་Dེད་དབང་པོ། 

………………………………………………མཁས་vབ་དཔའ་རི་བ་!ོ་བཟང་རབ་གསལ། 

༼༧༽པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་Uགས་པས་མཛད་པའི་ཕར་�ིན་དང་དX་མའི་�ི་ཐལ་Cི་¼ོགས་གནས་

འགའ་ཞིག་ལས་བsམས་པའི་tིས་ལན་སོམ་ཉིའི་ཁོངས་Óན་བཅིལ་བའི་Dི་ཚ2ར་ཕག་པL་ཆ�། 

………………………………………………………..དགེ་བཤེས་¢ལ་]ིམས་�མ་)ལ། 

༼༨༽འ�ག་³ོ་ག�མ་Cི་]ིད་ཡིག་གཞན་ཕན་ནོར་Xའི་.ེང་མཛ2ས། 

……………………………………མཁས་vབ་ཆེན་པོ་འཇམ་བཞད་ངག་དབང་བsོན་འvས། 

༼༩༽འཕགས་པ་གནས་བ�ན་བª་�ག་གི་�མ་པར་ཐར་བ། 

……………………………………………………པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་དཔལ་Jན་ཡེ་ཤེས། 

                                             ༼དེབ་.ེང་སོ་བ)ད་པ།༽ 

༼༡༽tིས་ལན་²་བའི་མིག་ཡངས།…………………………འོལ་ཁ་Pེ་�ང་!ོ་བཟང་འ.ིན་ལས། 

༼༢༽ཕར་�ིན་མཆན་འUེལ་སོགས་ལས་བsམས་པའི་tིས་ལན།………...mང་ཐང་!L་UNས་)་མཚR། 
 
                 

༢༨
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(      )
-------------------

༼༣༽མངོན་པ་མཛRད་4ི་tིས་ལན་+ན་སེལ་Gོན་མེ།……………………mང་ཐང་!L་UNས་)་མཚR། 

༼༤༽tིས་ལན་Cི་རིམ་པ་�ོགས་གཅིག་�་བGིགས་པ།……………………ད|ལ་`་}~་བྷ་t། 

༼༥༽Pེ་ཕ་བོང་ཁའི་ག�ང་ལས་མདོ་lགས་�ོར་Cི་tིས་ལན་ག�ང་Gོས་�་ཚRགས་པ་�ོགས་གཅིག་�་

བGིགས་པ།……………………………………………�áི་པâས་�ོགས་བGིགས་མཛད། 

༼༦༽bབ་བWན་རིས་མེད་)ས་པའི་Bོན་ལམ་tང་�ོང་བདེན་པའི་དDངས་Oན། 

…………………………………………………..)ལ་དབང་བª་བཞི་པ་ཆེན་པོས་མཛད།

 
 
 
 
                                    ༼དེབ་.ེང་སོ་དm་པ།༽ 

༼༡༽ཚད་མའི་ལམ་བGིགས།…………………………………Pེ་ཙRང་ཁ་པ་!ོ་བཟང་Uགས་པ། 

༼༢༽ཚད་འ�ས་4ི་�མ་གཞག་ཆེན་མོ་བ8གས་པའི་དX་�ོགས། 

………………………………………………….མཁས་vབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ། 

༼༣༽ཚད་མ་vབ་པའི་ལེcའི་pར་)ན་གཞན་ཕན་)་མཚR།…..འོལ་དགའ་Pེ་�ང་!ོ་བཟང་འ.ིན་ལས། 

༼༤༽ཤིང་གསལ་བ�་±ལ་Cི་མཐའ་ད½ོད་ལེགས་པར་བཤད་པ་�ང་དང་རིགས་པའི་)་མཚR། 

…………………………………………………………དཀའ་ཆེན་!ོ་བཟང་བཟོད་པ། 

༼༥༽bབ་བWན་རིས་མེད་)ས་པའི་Bོན་ལམ་tང་�ོང་བདེན་པའི་དDངས་Oན། 

………………………………………………གོང་ས་£་.ེང་བª་བཞི་པ་ཆེན་པོས་མཛད། 

                                         ༼དེབ་.ེང་བཞི་བª་བ།༽ 

༼༡༽ཚད་མའི་ལམ་འ]ིད།……………………………མཁས་vབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ། 

༼༢༽ཚད་མའི་ལམ་རིམ་�མ་འUེལ་མཛ2ས་པའི་)ན་མཆོག་�ལ་Jན་ཐར་འདོད་ཡོངས་4ི་འ�ག་ངོགས།

……………………………………………..དཀའ་ཆེན་!ོ་བཟང་བཟོད་པས་མཛད། 

༼༣༽�མ་འUེལ་Cི་ག8ང་¦ོམ་མཁས་མང་དགའ་བIེད།……དཀའ་ཆེན་!ོ་བཟང་བཟོད་པས་མཛད། 

༼༤༽དཔལ་ཆོས་4ི་Uགས་པས་མཛད་པའི་aད་གཞན་vབ་པ་ཞེས་D་བའི་བWན་བཅོས་4ི་འUེལ་པ་

མཁས་པའི་ཡིད་འ.ོག……………………………………བWན་དར་�་རམས་པས་མཛད། 

༢༩



-----------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ།

(      )
-------------------

           
                                          དེབ་.ེང་ཞེ་གཅིག་པ།༽ 

༼༡༽བཅོམ་Jན་འདས་མ་�་མL་རoག་Dེད་མ་ལ་བWོད་པའི་)་ཆེར་འUེལ་པ་�L་P�་ག�མ་Cི་�ང་བ། 

………………………………………………Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༢༽Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ་མཆོག་གི་ག�ང་འXམ་དཀར་ཆག 

                                           ༼དེབ་.ེང་ཞེ་གཉིས་པ།༽ 

༼༡༽Dང་`བ་�ང་བ་བཤགས་པའི་འUེལ་པ།…………………དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་j་�བ། 

༼༢༽�ི་བཤགས་4ི་ཟིན་�ིས།…………………………..ད|ལ་`་དDངས་ཅན་vབ་པའི་�L་P�། 

༼༣༽Pེ་ཙRང་ཁ་པས་མཛད་པའི་དཔལ་གསང་བ་འ@ས་པའི་Bོན་ལམ་ལ་ཊི{་�མ་པར་བཤད་པ་�ལ་

བཟང་ཡོད་4ི་དགའ་Wོན།…………………………………..³ོམ་ཆེན་ངག་དབང་Uགས་པ། 

༼༤༽Pེ་ཙRང་ཁ་པས་མཛད་པའི་དཔལ་འཁོར་ལL་¦Nམ་པའི་Bོན་ལམ་ལ་འUེལ་བ་རིམ་གཉིས་ 

གསལ་བའི་Gོན་མེ།…………………………………………དཀའ་ཆེན་!ོ་བཟང་བཟོད་པ། 

༼༥༽)ལ་དབང་དགེ་འ@ན་)་མཚRས་མཛད་པའི་འཇིགས་Dེད་ཆེན་པLའo་རིམ་གཉིས་4ི་Bོན་ལམ་ལ་

འUེལ་པ་£་ག�མ་གཞལ་མེད་ཁང་གི་³ོ་འDེད།…………ད4ིལ་pར་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་Mིན་པ། 

༼༦༽vབ་ཆེན་ã་ལི་ཏས་མཛད་པའི་འཇིགས་Dེད་Bོན་ལམ་གpགས་མཆོག་མའི་འUེལ་པ། 

……………………………………………..Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༧༽བཅོམ་Jན་དཔལ་@ས་4ི་འཁོར་ལLའo་ལམ་རིམ་གཉིས་4ི་�མ་གཞག་Bོན་པའི་±ལ་@་Dེད་པའི་�L་

P�འི་ཚ\ག་Pེ་!L་UNས་ཆོས་Iོང་གིས་མཛད་པའི་དོན་)་ཆེར་འUེལ་བ་�L་P�འི་ལམ་Wོན་ཞེས་D་བ་ 

བ8གས་སོ།…………………………………………………པཎ་ཆེན་དཔལ་Jན་ཡེ་ཤེས། 

༼༨༽ཡིག་བ)འི་འUེལ་པ།……………………………………..པཎ་ཆེན་!ོ་བཟང་ཆོས་)ན། 

༼༩༽འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་4ི་པོ་བWོད་འUེལ་བ་རིན་པL་ཆ�འི་)ན་Cི་མཆོག་ཉིད་ཅེས་D་བ་

བ8གས་སོ།………………^_^……………………………དཀའ་ཆེན་!ོ་བཟང་བཟོད་པ། 

༣༠



-----------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ།

(      )
-------------------

༼༩༽འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་4ི་པོ་བWོད་འUེལ་བ་རིན་པL་ཆ�འི་)ན་Cི་མཆོག་ཉིད་ཅེས་ 

D་བ་བ8གས་སོ།……………………………………………དཀའ་ཆེན་!ོ་བཟང་བཟོད་པ། 

༼༡༠༽bགས་Pེ་ཆེན་པོ་གpངས་རིང་གི་དོན་མདོར་བhས་ཏེ་བཤད་པ་བ8གས་སོ། 

……………………………………………………ཆོས་Pེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་)་མཚR། 

༼༡༡༽bབ་བWན་རིས་མེད་)ས་པའི་Bོན་ལམ་tང་�ོང་བདེན་པའི་དDངས་Oན། 

………………………………………………གོང་ས་£་.ེང་བª་བཞི་པ་ཆེན་པོས་མཛད། 

༼༡༢༽དམ་པའི་ཆོས་ལ་བ£ལ་བའི་བ¾བ་D་�ག་འཛ\ན་@ག་ཚ2ར་འDིན་པའི་Bན་ཁབ། 

…………………………………………………………ཚ2་བ�ན་ཞབས་�ང་གིས་མཛད། 

                                      ༼དེབ་.ེང་ཞེ་ག�མ་པ།༽ 

༼༡༽Wོན་པའི་@ས་ཆེན་ཁག་གི་ངL་iNད།………………..དགེ་བཤེས་དཔལ་Jན་Uགས་པས་མཛད། 

༼༢༽bགས་4ི་�ེན་མཆོད་�ེན་Cི་�མ་བཞག 

…………………………Pེ་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་!L་UNས་སམ་ཚ2་ཏན་ཞབས་�ང་གིས་མཛད། 

༼༣༽རི་¼གས་ཆོས་འཁོར་Cི་མཚRན་དོན་བཤད་པ།………དགེ་བཤེས་དཔལ་Jན་Uགས་པས་མཛད། 

༼༤༽མེ་ཏོག་བªད་ལེན་Cི་གདམས་པ་བ@ད་sིའི་ཐིགས་པ། 

………………………………………………...bc་བdན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མས་མཛད། 

༼༥༽བªད་ལེན་Cི་རིལ་X་བGིབས་ནས་�ོད་¢ལ།…………………ད|ལ་`་}~་བྷ་tས་མཛད། 

༼༦༽དཔལ་Jན་དམག་ཟོར་)ལ་མLའo་³ོ་ནས་ཤོ་བ�གས་¢ལ་�ན་གསལ་མེ་ལོང་དང་ 

ཤL་མLའo་)ས་བཤད།………………………………�ན་མrེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོས་མཛད།
༼༧༽.ེང་མོ་འདེབས་¢ལ་äོག་gར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 

…………………………………………………G་ཚད་པ་རིན་ཆེན་�མ་)ལ་Cིས་མཛད། 

༼༨༽�་མོ་བ)ད་sིས་གཟའ་འ�ས་དང་བཅས་པ་བ8གས་སོ།།………………..མཚན་མི་གསལ།

༣༡



-----------------------------------------------------------------------------------------------
!ོ་བཟང་དགོང་)ན་+་ཏིག་.ེང་མཛ2ས་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ།

(      )
-------------------

༼༡༦༽Iེས་�གས་བཞེངས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་�ོར། 

……………………………………..sིས་པ་བཀའ་བª་བ་Yན་ཚRགས་Uགས་པས་བsམས། 

༼༡༧༽ས་བདག་Wོབས་འ�ེའི་�ོར་མདོ་ཙམ་¿ེང་བ། 

………………………………………sིས་པ་བཀའ་བª་བ་�L་P�་དབང་)ལ་Cིས་བsམས། 

༼༡༨༽ལོ་འགོ་འཛ\ན་¢ལ་�ོར་Cི་གསལ་བཤད་¼ོགས་པའི་+ན་སེལ། 

……………………………………sིས་པ་བཀའ་བª་བ་Dམས་པ་�ལ་བཟང་གིས་བsམས། 

༼༡༩༽ཚ2་sིས་4ི་�ོར་མདོ་ཙམ་བPོད་དོན་Cི་�ང་གསལ། 

…………………………………………sིས་རམ་པ་)ལ་ནང་!ོ་བཟང་ནོར་Xས་བsམས། 

༼༢༠༽བག་sིས་�ོར་མདོ་ཙམ་བPོད་པ་མཛངས་མའི་རེ་�ོང་། 

………………………………sིས་པ་བཀའ་བª་བ་དཀོན་མཆོག་བWན་འཛ\ན་Cིས་བsམས། 

༼༢༡༽ངན་པ་དm་འཛRམས་4ི་ངL་iNད་¼ོགས་གཅོད་རལ་Uི། 

……………………………..དཀར་sིས་པ་ལ་Wོད་ཤེལ་དཀར་�་དབང་ཚ2་རིང་གིས་བsམས། 

༼༢༢༽�ིད་པ་ཧLའo་གསལ་བཤད། 

……………………………………sིས་པ་བཀའ་བª་བ་ངག་དབང་དོན་vབ་4ིས་བsམས། 

༼༢༣༽ལོ་ནག་སོགས་4ི་ངL་iNད་!ང་དོར་ལམ་Wོན། 

…………………………………..sིས་པ་བཀའ་བª་བ་བWན་འཛ\ན་ཆོས་)ལ་Cིས་བsམས། 

༼༢༤༽འ.ོད་འDོར་དང་Mོར་Dེད་�ེན་འ�ེལ་ཉི་མ་åར་Bེ་ཚ2ས་4ི་ས་བདག་ཐེབས་བ�ོག་ 

གནམ་³ོ་tང་�ོང་ཡན་dོང་བཅས་4ི་འ�ས་X་གསལ་བར་བ�ས་པ་བ8གས་སོ།། 

………………………………………འ�ས་æོངས་�ར་sིས་པ་�ལ་བཟང་�L་P�ས་བsམས། 

༼༢༥༽བོད་མིའི་འདས་མཆོད།............................མཁས་vབ་bབ་བWན་སངས་)ས་4ིས་མཛད། 

༼༢༦༽བ¾བ་D་Pེས་འཛ\ན་Cི་རིམ་པ།…………………………ད|ལ་`་}~་བྷ་tས་མཛད། 
               

༣༢
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(     )
-----------------

                                           ༼དེབ་.ེང་ཞེ་བཞི་བ།༽ 

༼༢༽¦ོམ་པ་ག�མ་Cི་�མ་པར་བཞག་པ་མདོར་བhས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་རབ་�་Dེད་པ་ 

bབ་བWན་རིན་པL་ཆ�འི་Dི་དོར།……………………མཁས་vབ་དགེ་ལེགདཔལ་བཟང་གིས་མཛད། 

༼༣༽¦ོམ་ག�མ་བ¾བ་Dའི་¦ོམ་ཚ\ག་མདོར་བhས་�་བཀོད་པ། 

…………………………………………………Pེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་)་མཚRས་མཛད། 

༼༤༽¦ོམ་ག�མ་Cི་tན་ཤེས་བ�ེན་¢ལ་�ལ་བཟང་དགའ་Wོན། 

…………………………………………Ðན་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་Yན་ཚRགས་4ིས་མཛད། 

                                          ༼དེབ་.ེང་ཞེ་w་བ།༽ 

༼༡༽དགེ་Jན་བཀའ་བaད་རིན་པL་ཆ�འི་�ག་ཆེན་s་བ་)ལ་བའི་ག8ང་ལམ། 

༼༢༽དགེ་Jན་�ག་)་ཆེན་པLའo་གསོལ་འདེབས།……………………………..མཚན་མི་གསལ། 

༼༣༽དགེ་Jན་Oན་བaད་�ག་ཆེན་Cི་²་]ིད་ཟབ་མོ་དངོས་vབ་�ན་འ�ང་། 

………………………………………………………...ཡོངས་འཛ\ན་ཡེ་ཤེས་)ལ་མཚན། 

༼༤༽དགེ་Jན་�ག་)་ཆེན་པLའo་]ིད་4ི་ཟིན་�ིས་ཞལ་�ང་བ@ད་sིའི་ཐིགས་.ེང་། 

………………………………………………Pེ་mང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བWན་པའི་Gོན་མེ། 

༼༥༽དགེ་Jན་Oན་བaད་4ི་བཀའ་�ོལ་�ག་)་ཆེན་པLའo་ཟིན་�ིས་�མ་Uོལ་�ན་�་དགེ་ 

བའི་ལམ་བཟང་།…………………………………………ཀེc་ཚང་འཇམ་དDངས་Bོན་ལམ། 
                                                         ༼དེབ་.ེང་ཞེ་�ག་པ།༽ 

༼༡༽མཁས་vབ་ཆོས་Pེས་མཛད་པའི་Pེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པLའo་བWོད་པ་དད་པའི་རོལ་མཚx་ཞ¡ས་D་བའི་

འUེལ་བ་དད་པའི་རོལ་མཚRར་འ�ག་པའི་v་གཟིངས།…………………..བWན་དར་�་རམས་པ། 

༼༢༽�L་P�་འཆང་གི་གོ་འཕང་བuེས་པར་Dེད་པའི་ལམ་ལ་¾ོབ་པའི་¢ལ། 

…………………………………………………..ཁམས་ག�མ་ཆོས་4ི་)ལ་པL་ཙxང་ཁ་པ།

༣༣
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(     )

 
༼༣༽གསང་ཆེན་aད་¦ེ་བཞིའི་ས་ལམ་Cི་དཀའ་¾་ཅི་རིགས་ལས་བsམས་ཏེ་དོགས་¾ོང་@་བཀོད་པ་

!ོ་གསལ་sེན་པའི་རོལ་མཚR།………………………………Pེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་)་མཚR། 

༼༤༽)ལ་དབང་�ལ་བཟང་)་མཚRས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་4ི་གནད་�མས་�L་P�འི་མmར་@་

བཞེས་པའི་དགོངས་དོན་འUེལ་བར་Dེད་པ་གསང་ཆེན་ལམ་Cི་³ོ་འDེད། 

……………………………………………………………པཎ་ཆེན་དཔལ་Jན་ཡེ་ཤེས། 

༼༥༽�L་P�་ཐེག་པའི་ལམ་Cི་བhས་དོན་གསང་ཆེན་བ@ད་sིའི་Oིང་པོ་དང་ས་གཅོད་ལེགས་ 

བཤད་ནོར་Xའི་མེ་ལོང་གཉིས་Mར།…………………………………ཀི�ི་!ོ་བཟང་འ.ིན་ལས། 

༼༦༽འUེལ་པ་བཞི་¹གས་4ི་བཤད་�ང་�བས་ག�ང་བཤད་འགའ་ཞིག་ཟིན་�ིས་�་བཀོད་པ། 

……………………………………………………ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༧༽lགས་4ི་tིས་ལན་Cི་རིམ་པ་�ོགས་གཅིག་�་བGིགས་པ། 

……………………………………………………………ད|ལ་`་}~་བྷ་tས་མཛད། 

                                        ༼དེབ་.ེང་ཞེ་བ@ན་པ།༽ 

༼༡༽Dང་`བ་ལམ་རིམ་Cི་ཆེ་བ་བཞིའི་�མ་གཞག་བཤད་པ་གནད་དོན་གསལ་Dེད། 

…………………………………………………ཆ་ཧར་དགེ་བཤེས་!ོ་བཟང་¢ལ་]ིམས། 

༼༢༽Dང་`བ་ལམ་Cི་རིམ་པ་ཆེན་པོ་ལས་�ང་བའི་བ�་བÀོལ་ཉེར་མཁོ་བhས་པ། 

……………………………………………………ཨ་¥་ཡོངས་འཛ\ན་!ོ་བཟང་དོན་vབ། 

༼༣༽Dང་`བ་ལམ་རིམ་ཤར་³ོམ་D་¢ལ་Cི་མན་ངག་ས་བཅད། 

………………………………………………………….§ོང་�ོལ་ངག་དབང་!ོ་བཟང་། 

༼༤༽Dང་`བ་ལམ་རིམ་ཆེ་`ང་གི་tིས་ལན་ནོར་Xའི་.ེང་། 

…………………………..�ན་མrེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དDངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བsོན་འvས།

༣༤
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༼༥༽Dང་`བ་ལམ་Cི་རིམ་པའི་དམིགས་�ོར་མདོར་བhས་པ་Dིན་�བས་4ི་གཏེར་མཛRད། 

………………………………………………………�ན་མrེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོ། 

༼༦༽Dང་`བ་ལམ་རིམ་ཆེན་མLའo་མཆོད་བPོད་4ི་འ�ེལ་བGིགས། Dང་`བ་ལམ་Cི་རིམ་པའི་དམིགས་

�མ་ཡིད་ལ་Dེད་¢ལ་དང་། ལམ་རིམ་]ིད་དམིགས།……..bc་བdན་!ོ་བཟང་ཆོས་4ི་ཉི་མ། 

༼༧༽Dང་`བ་ལམ་Cི་རིམ་པར་Çོང་]ིད་གནད་@་བཀར་ཏེ་Iོང་¢ལ་Cི་མན་ངག 

………………………………………………ཕ་བོང་ཁ་Dམས་པ་བWན་འཛ\ན་འ.ིན་ལས། 

༼༨༽Dང་`བ་ལམ་Cི་རིམ་པའི་གདམས་པ་རང་aད་¿ང་Üོན་འ@ལ་བའི་Hགས་×། 

……………………………………………………………ཞང་Wོན་བWན་པ་)་མཚR། 

༼༩༽Pེ་ཐམས་ཅད་མrེན་པའི་ག�ང་འXམ་པོད་བཅོ་བ)ད་4ི་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

                                  ༼དེབ་.ེང་ཞེ་བ)ད་པ།༽ 

༼༡༽�ག་མཐོང་ཆེན་མLའo་དཀའ་གནད་�མས་བPེད་Dང་@་བཀོད་པ་དགོངས་ཟབ་�ང་བའི་Gོན་མེ། 

………………………………………………Pེ་ç་དམར་དགེ་འ@ན་བWན་འཛ\ན་)་མཚR། 

༼༢༽ )ལ་�ས་ལག་ལེན་Cི་འUེལ་པ་pང་འ�ག་བ@ད་sིའི་Xམ་བཟང་། 

……………………………………………………………bབ་བWན་ཆོས་4ི་Uགས་པ། 

༼༣༽Pེ་ç་དམར་དགེ་འ@ན་བWན་འཛ\ན་)་མཚxའy་ག�ང་འXམ་དཀར་ཆག་བ8གས་སོ། 

༣༥
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                                            Íས་པ། 

                    དགེ་འདིས་མཚRན་པའི་�མ་དཀར་ཅི་མཆིས་པ།། 

                    མར་gར་རིགས་�ག་ཕ་མ་སེམས་ཅན་�མས།། 

                    ®ར་@་འཁོར་བའི་གནས་ལས་�ན་Uོལ་ཏེ།། 

                    !་མེད་Dང་`བ་ཐོབ་པའི་a་É་བlོ།། 
 
                )ལ་བའི་བWན་དང་དེ་འཛ\ན་མཁས་དང་vབ་པ་ཡི།། 

               བཤད་�བ་བWན་པ་འཛ\ན་མཁས་མཁས་vབ་བཤེས་གཉེན་ཚRགས།། 

               £་ཚ2་±ན་གནས་bགས་བཞེད་མཐའ་དག་གང་ཡོད་པ།། 

              གེགས་མེད་¶ན་Cིས་འvབ་པའི་¨ང་�འི་དངོས་vབ་·ོལ།། 
 
འདི་ནི་ཁL་བNས་�ོགས་སL་སN་ན་བ8གས་པའི་མཁས་དབང་�མས་དང་ཆོས་Uོགས་དོན་གཉེར་ཅན་

འགའ་ལ་དཔེ་ཆ་འཚRལ་a་Wབས་བདེའི་ཆེད་ªང་ཟད་ཕན་@་རེ་ན་Oམ་པས་བGིགས་པ་ཡིན། 
 
 
                                          
 
 
 
                                                                       ༢༠༡༥/༢/༡༡ཉིན་མ�ག་vབ། 

༣༦

Ë་གསེར་èག་གིས།


