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INTRODUCTION 
 

This present work is a translation of the teachings of twenty-four of the early masters of 
the Bön Zhang Zhung Aural Transmission tradition. These root verses are from the 
collection known as "The Scattered Fragments" (thorbu) edited in the light of a later 
edition known as the Middling Length Collection ('bring po sor bzhag). The earlier 
translation of these verses by Kurt Keutzer and Lopon Trinley Nyima has been edited 
with the benefit of Geshe Chaphur's suggestions, and this edition has been especially put 
together for use in Geshe Chaphur's teachings in Berkeley, California on March 24 and 
25, 2012. 
 

The translated excerpts are presented here in conjunction with images derived from 
Masters of the Zhang Zhung Nyen Gyud: Pith Instructions from the Experiential Transmission of 
Bönpo Dzogchen, Teachings by Yongdzin Lopon Tenzin Namdak.  
 

May all beings benefit from the transmission of these precious Bön teachings! 
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INVOCATION 
 

[363.3]སྙན་རྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།    དཔོན་གསས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གིྱས་རློབས།    གང་ཟག་གི་སྙན་དུ་རྒྱུད་
པའི་གདམས་པ་ལ།    ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དགོངས་པ་བེྱ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི།    རྣམ་པ་བཞི་ཡི་སྟོན་ཏེ།    ལ་ཟླ་ལྔའི་ཕིྱ་ནང་གི་
ཐག་བཅད་པ་དང་།    དོན་དྲུག་༼གི་༽གིས་གོང་འོག་གི་གདར་ཤ་བཅད་པ་དང་།    གདམ་པ་དགུའི་ཡིད་ཆེས་ཁོང་དུ་བཅུད་པ་
དང་།    ༼ཨུ་རྒྱན༽དབུ་རྒྱན་བཞི་ཡིས་ལྟ་སྒོམ་ངོ་བཟུང་བའོ།   
 
I prostrate to the masters of the Aural Transmission. May I be blessed by the master-sages. With 
regard to the instructions of the Aural Transmission of the individual [masters], the explanation of 
the unique intention (dgongs pa) of each of the twenty-four [masters] is revealed in four parts: 

1. Arriving at the certainty of the five resolute ones with regard to inner and outer. 
2. Definitively understanding the prior and latter through the six [who understood] the 

principles [of Dzogchen]. 
3. Thoroughly understanding through the confidence of the nine instructions. 
4. Recognizing view and meditation through the four crown [instructions]. 
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དེ་ལ་དང་པོ་ལ་ཟླ་ལྔ་ནི།     
As for the first, the [instructions of] the five resolute (la bzla) ones: 
 
 

 
 
ལྷ་བོན་ཡོངས་སུ་དག་པས་རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་[364]ལ་ཟླ་སྟེ།     
དེ་ཡང་བསམ་གིྱ་མི་ཁྱབ་པ་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་ནི།       
ལྟ་བ་བསམ་༼གིྱ་༽གིྱས་མི་ཁྱབ་པ།     
སྒོམ་པ་བསམ་༼གིྱ་༽གིྱས་མི་ཁྱབ་པ།     
སྤྱོད་པ་བསམ་༼གིྱ་༽གིྱས་མི་ཁྱབ་པ།     
འབྲས་བུ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པར་ལ་ཟླའོ།     
 

1. Lhabön Yongsu Dakpa [says]: 
The nature of my mind, Dzogchen, 
Is, without a doubt, the limitless sky.  
Moreover, there are three inconceivable certainties: 
Inconceivable view, 
Inconceivable meditation, 
Inconceivable conduct. 
The fruition is similarly certain [to be] like the sky. 
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ཀླུ་བོན་བ་ནམ་སྐྱོལ་པོ་རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     

རྫོགས་པ་ཆེན་༼པོའི་༽པོ་མི་མངོན་པའི་དབྱིངས་སུ་ལ་ཟླ་སྟེ།     
དེ་ཡང་མི་དམིགས་པ་བཞི་རུ་ལ་བཟླའ་སྟེ།    
སྣང་བ་ལ་སྟོང་པར་མི་དམིགས།  
སྟོང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུར་མི་དམིགས།     
ཡེ་ཤེས་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་མི་དམིགས།     
ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་དབུས་ལྟ་བུར་མི་དམིགས་པ་ལ་བཟླའོ།     

 
2. Lubön Banam Kyolpo [says]: 
The nature of my mind, Dzogchen,  
Is, without a doubt, unmanifest space. 
Furthermore, the non-conceptualities are [expressed as] four certainties:  
Appearances are non-conceptual as emptiness.  
Emptiness is non-conceptual, like primordial wisdom.  
Primordial wisdom is non-conceptual, like the sky.  
The sky [also] is, without a doubt, not to be conceived as possessing center or periphery.   
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མི་ཡི་བོན་པོ་ཁྲི་༼སྡེ་ཟབ་༽ལེྡ་ཟམ་བུས།   
 རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་ལ་ཟླ་བ་ནི།     
དེ་ཡང་སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ལ་ཟླ་སྟེ།     
རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མདེ་པ་བོན་སྐུའི་ངང་ལ་ལ་བཟླ།     
མཚན་མ་རང་སར་གོྲལ་བ་རྫོགས་སྐུའི་དོན་ལ་ལ་བཟླའ།     
རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་དོན་ལ་ལ་ཟླའོ།     

 
3. Mibön Tride Zambu [says]: 
The nature of my mind, Dzogchen:  
Is, without a doubt, the vastness of the nature of mind.   
Moreover, it is, without a doubt, the three enlightened bodies: 
Lacking any self-nature whatsoever, it is, without a doubt, the state which is bönku.  
Self-liberated from any characteristics, it is, without a doubt, the principle which is dzogku.  
Ceaseless play, it is, without a doubt, the principle which is trulku. 
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[365]ཞང་ཞུང་བོན་པོ་བ་ནམ་སྐྱོལ་པོ།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་དུ་ལ་བཟླ་བ་ནི།     
དེ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ལ་བཟླའ་སྟེ།     
ཟབ་ཅིང་༼རིྟང༽གཏིང་རིང་བ་ཀུན་གཞིའི་ཀློང་དུ་ལ་བཟླའ།     
གཡོ་འགུལ་མེད་པ་རྒྱ་མཚོ་དགོངས་པའི་ཀློང་དུ་ལ་བཟླ།     
གསལ་ལ་དག་པ་རོྟགས་ཚད་ཀྱི་དོན་དུ་ལ་བཟླའོ།     

 
4. Zhang Zhung Bönpo Banam Kyolpo [says]:  
The nature of my mind, Dzogchen, 
Is, without a doubt, the vastness of the ocean. 
Moreover, it is, without a doubt, the three principles:  
It is, without a doubt, the vastness of the base of all, profound, deep, and extensive. 
It is, without a doubt, the vastness of enlightened thought, an unmoving and unshakeable ocean. 
It is, without a doubt, the principle of the pinnacle of realization, a clear purity. 
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དེའི་སྲས་ཁྲི་ཤོ་རྒྱལ་བ་ཡི།  
རང་གི་སེམས་ཉིད་སྣང་བའི་རོལ་པར་ལ་ཟླ་བ་ནི།     
དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ལ་ཟླ་སྟེ།     
སྣང་ཚད་སྐུའི་རོལ་པས།      
གྲགས་ཚད་གསུང་གི་རོལ་པས།     
དྲན་ཚད་ཐུགས་ཀྱི་རོལ་པ་ལ་ལ་ཟླ།    
དེ་ཐམས་ཅད་ང་བོ་དང་རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་རོྟགས་ན།     
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི་དོན་གྱི་དགོངས་པ་རོྟགས་པའོ།     

 
5. His son Trisho Gyalwa [says]: 
The nature of my mind is undoubtedly the play of appearances. 
Furthermore, it is undoubtedly the three: enlightened body, speech, and mind. 
Because the totality of appearances is the play of the enlightened body, 
Because the totality of what may be heard is the play of enlightened speech, 
Because the totality of what may be thought is undoubtedly the play of enlightened mind, 
If, without pride and arrogance, one realizes everything as primordial wisdom,  
That is the realization of the intention (dgongs) of the principle of Dzogchen. 
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གཉིས་པ་དོན་དྲུག་གི་གོང་འོག་གདར་ཤ་བཅད་པ་ནི།     

[365] The Six Who Understand the Principles of Dzogchen: 

 

 
 
ར་སངས་ཀྱི་བོན་པོ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
ཡེ་ནས་གནས་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་༼གོ་བས༽གོ།     
དེ་ལ་གསུམ་སྟེ།     
[366] ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་དབུས་མེད།     
ནམ་མཁའ་ལ་ཕོྱགས་རིས་མེད།     
ནམ་མཁའ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལྟར།     
གནས་ལུགས་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱང་།     
དེ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་ལ་གོ་བའོ།     

 
6.  Samdrup the Bönpo of the Rasang [clan says]: 
[As for] the nature of my mind:  
Understand the principle that it is primordially abiding, like the sky. 
It has three aspects: 
Like the sky, it lacks periphery or center.  
Like the sky, it is impartial and unbiased.  
Like the sky, it is changeless.  
Like that, also, the natural state, the nature of my mind,  
Should be understood as a principle that is changeless. 
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དེའི་སྲས་དར་མ་ཤེས་རབ་༼ཀྱི༽ཀྱིས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
རང་དག་པ་རྒྱ་མཚོའི་ལྟ་བུར་༼དོན་གོ་བས་ཏེ༽དོན་དུ་གོ།    
 ཆུ་༼ཟླ་༽ལྟར་དང་སང་ངེ་བ།    
 རྒྱ་མཚོའ་ལྟར་མེར་རེ་བ།     
དེ་ལ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གིྱ་འོད་ཤར་བ་ལྟར་ཁྲ་ཆབས་སེ་བ།     
༼རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་གནས་ལུགས་དྲུག་ཀྱང་།  
རང་ལ་དེ་ལྟར་གནས་པར་གོའོ།༽ 
རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་དེ་ལྟར་དུ་སོ་སོར་གོ་བའ།ོ   

 
7. His son Dharma Sherab [says]:  
[As for] the nature of my mind:   
Understand the principle that it is like the intrinsically pure ocean.  
It is vividly clear like the moon in water. 
It is abundant like the ocean. 
It shimmers beautifully like the light of the sun, moon and stars arising in the [ocean]. 
Understand each [example] as similar to the natural state of Dzogchen.  
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དེའི་སྲས་དར་མ་༼བོ་དེའ༽ིབོ་དེས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།    
 ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད།    
 རྒྱལ་བུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ་ལྟ་བུའི་དོན་༼དེ་༽དུ་གོ་སྟེ།     
གནས་ལུགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་༼པས༽པ།     
རོྟགས་ཚད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ།    
 སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་དེ་དོན་གོ་བའོ།     

 
8. His son Dharma Bode [says]:  
[As for] the nature of my mind:  
Understand that all of the apparent universe, which is spontaneously perfected, 
Is like the principle of a prince taking his throne. 
The natural state is spontaneously perfected.  
The pinnacle of realization is spontaneously perfected. 
Understand the principle that Buddhahood is spontaneously perfected. 
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དེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས།    ཞང་ཞུང་བོན་པོ་ཁྲི་འཕེན་༼གིྱ༽གིྱས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་འཆོར་བ་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གི་གཟེར་བཏབས་པ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་གོ་སྟེ།     
དེ་ཡང་༼རྒྱུད་པ་༽བརྒྱུད་པ་ལ་འཆོར་བ་མེད་༼པས༽པ།     
༼གདམ་པ་༽གདམས་པ་ལ་འཆོར་བ་མེད་༼པས༽་པ།     
ཉམས་མྱོང་༼ལས་འཆར་བ་༽ལ་འཆོར་བ་མེད་༼པས༽པ།     
༼ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟེར།   བཏམ་པ་ལྟ་བུའི་གོ་བའོ།༽ 
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟེར་བཏབས་པ་ལྟ་བུའི་[དོན་]་གོ་བའོ། 

 
9. His heart son Zhang Zhung Bönpo Triphen [says]:  
[As for] the nature of my mind:  
Understand the principle that it is sealed by the nail of the unshakeable and unchangeable (g.yun 

drung). 
Moreover, because the lineage is unshakeable,  
And because the advice is unshakeable,  
And because the experiences are unshakeable,  
Understand the principle that it is sealed with the nail of primordial wisdom. 
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དེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས།    མུ་ཡེ་ལྷ་རྒྱུང་གིས།    
 རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་པས།     
ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་གོ་སྟེ།     
སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ལ་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས།     
༼འདྲུལ་༽འདུ་འབྲལ་མེད་པས་ཡེ་ནས་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས།     

 
10. His heart son Muyé Lhagyung [says]: 
[As for] the nature of my mind: 
Because effort is unnecessary,  
Understand it as a principle similar to a precious wish-fulfilling gem; 
The nature of mind is like a precious wish-fulfilling gem because it requires no effort or 

accomplishment. 
Because it is without coming together or separating, from the beginning it has required no effort to 

accomplish. 
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རྨ་ཡི་གཤེན་པོ་ལེགས་བཟང་གིས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།     
སྐྱོན་༼གིྱ་༽གིྱས་མ་གོས་པ་མེ་ཏོག་པད་མ་ལྟ་བུའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་གོ་བ་སྟེ།     
མེ་ཏོག་ལྟར་༼སེལ་༽་ས་ལེ་བ་ལ་སྐྱོན་གིྱས་མ་གོས་པ།     
མར་མེ་ལྟར་ཡེ་རེ་བ་ལ་སྐྱོན་༼གིྱ་༽གིྱས་མ་གོས་༼པས༽པ་།     
ཆུ་བོ་ལྟར་དངས་སང་ངེ་བ་ལ་སྐྱོན་གིྱས་མ་གོས་པའོ།   

 
11. Legzang the Shenpo of the Ma [clan says]:  
[As for] the nature of my mind: 
Understand the principle that Dzogchen is like a lotus flower, not veiled by defilements.  
Like a flower, its splendor is not veiled by defects. 
Like a butter lamp, its lucid clarity is not veiled by defects. 
Like a clear river, its crystal clear purity is not veiled by defects. 

 
 
 
 

དེ་དོན་དྲུག་གི་དོན་གོ་བའོ༎ 

Understand the principles of the six [who know] the principles. 
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གསུམ་པ་གདམ་པ་དགུའི་ཡིད་ཆེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི།     

Third, thoroughly understanding through the conviction of the nine 
instructions: 

 

 
 
དེའི་སྲས་རྨ་སྟག་ལྷ་ཡིས།    རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི།    
 སེམས་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་དང་འདྲ།     
ནམ་མཁའི་[368]དབྱིངས་ནས་ཁུ་རླངས་འབྱུང་།     
རང་འབྱུང་རང་ཞི་ནམ་མཁའི་ངང་དུ་ཞི།    
 ༼དེའི་༽སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་ལ།     
སེམས་ཉིད་ངང་ནས་སེམས་ཀྱི་བྱུང་ཚོར་བྱུང་།     
རང་འབྱུང་རང་ཞི་བཞུགས་ན་བསྒོམ་མི་དགོས།     
སེམས་ཉིད་སངས་རྒྱས་དོན་ལ་བརྩལ་དུ་མེད།    ཅེས་སྟོན་ནོ།     

 
12. His son Matag Lha [says]: 
[As for] the nature of my mind: The mind is uncreated and unceasing, like an empty sky. 
From the space (dbyings) of the sky, mist emerges.  
That [mist] is self-originated [and] self-pacified and is extinguished (zhi) in the vastness of the sky.  
While the nature of mind is primordially the nature of Buddhahood, 
Mental activities (tshor ba) emerge from the vastness (ngang) of the nature of mind. 
If one abides in that natural peace that is self-originated, meditation is not necessary. 
The nature of mind, in order to achieve Buddhahood, does not require effort. Thus, he taught. 
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དེའི་ཐུགས་སྲས་ར་སང་གི་བོན་པོ།     
གཡུང་དྲུང་༼སྲས་ཀྱི༽གསས་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ལ།     
སེམས་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་དེ།     
རོྟགས་པ་ཆེན་པོ་བོན་གྱི་སྐུ།     
དེའི་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པ་བསྒོམ་པ་ཡིན།     
ཅེས་སྟོན་ནོ།     

 
13. His heart son Rasang Bönpo Yungdrung Sé [says]:  
[As for] primordial Buddhahood, the nature of my mind: 
Mind which is without movement or change, 
[Is] the bönku of the great realization.  
Meditation is not wavering from that principle. 
Thus, he taught. 
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དེའི་སྲས་གཡུང་དྲུང་འཕེན་གིྱས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ།     
སྒོམ་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གཅིག་གུད་ན་མེད།     
༼བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་༽སྒོམ་པར་བེྱད་པའི་རིག་པ་ཚུར་མི་འཇུག།   
སེམས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དོན་ལ་མི་ཡེངས་༼ནས༽ན།     
མ་སྒོམ་པའི་སྒོམ་ཆེན་ཡིན།     
ཅེས་བསྟན་ནོ།     

 
14. His heart son Yungdrung Phen [says]: 
[As for] the nature of my mind, primordial Buddhahood: 
There is no object of meditation other than this. 
An awareness that performs meditation does not return back [to the nature of mind]. 
If you do not waiver from the principle of Kuntuzangpo, the nature of mind, 
That is the great meditation of non-meditation. 
Thus, he taught. 
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དེའི་སྲས་དགེ་འབར་དོན་འགྲུབ་༼ཀྱི༽ཀྱིས།     
རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ།     
སྒོམ་༼པ༽་པས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་ལ།    
 མ་བསྒོམ་བས་ཀྱང་སྟོར་བྲལ་མེད།     
སྟོང་པར་འདུག་པས་ཡིད་[369]ཆེས་ལ།     
གསལ་བར་ཤར་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན།     
ཅེས་སྟོན་ནོ།     

 
15. His son Gebar Dondrup [says]: 
[As for] the nature of my mind, primordial Buddhahood: 
It will not be found by meditating;  
And it will not be lost by not meditating. 
The conviction [that arises] through abiding in emptiness,  
Having clearly arisen, that is meditation.  
Thus, he taught. 
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དེའི་སྲས་དགེ་འཕེན་གྱིས།    
དཔྱད་དུ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ལ།     
དཔྱད་ཐབས་མང་ནས་༼རོྟགས་པ་སྐྱེས༽རོྟག་པ་སྐྱེ་།     
མ་བཅོས་ངང་དུ་འཇོག་ཤེས་༼ནས༽ན་།     
བདེར་བར་གཤེགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན།     
ཇི་བཞིན་ངང་༼ལས་༽ལ་མཉམ་པར་ཞོག     
ཅེས་སྟོན་ནོ། 

 
16. His son Gephan [says]: 
As for the realization of the nature of mind, it is free of analysis.   
Through many methods of analysis only more thoughts are born.  
Knowing [how] to abide in a state without elaboration, 
That is the intention (dgongs) of the Sugatas. 
Rest evenly in that state, just as it is. 
Thus, he taught. 
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དེའི་སྲས་དགེ་རྒྱལ་༼གིྱ༽གིྱས།     
བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་༼ལས༽ལ།     
དངོས་པོ་མཚན་མ་ཡེ་ནས་༼བསྒོམ་༽སྒོམ་དུ་མེད།     
སྒོམ་དུ་མེད་པའི་དོན་དུ་མ་ཡེངས་ན།     
སྒོམ་པ་ཆེན་པོའི་དོན་༼ལས་༽ཧིྲལ་༼གིྱ་༽གིྱས་རྫོགས།     
ཅེས་སྟོན་ནོ། 

 
17. His son Gegyal [says]: 
As for bodhicitta, it is the nature of primordial Buddhahood, 
Primordially [lacking any] objective characteristic on which you can meditate. 
If you don’t waver from [remaining in] the principle of non-meditation,  
You wholly perfect the principle of the great meditation.  
Thus, he taught.  
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དེའི་སྲས་ཞང་ཞུང་རྣམ་རྒྱལ་༼གིྱ༽གིྱས།     
གནས་ལུགས་དོན་གྱི་རྩ་བ་རྦད་༼ཀྱི་༽ཀྱིས་བཅད་ནས།     
དེའི་དོན་ལ་མ་ཡེངས་ནས།     
སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཅང་གི་རེྙད།     
ཅེས་སྟོན་ནོ། 

 
18. His son Zhang Zhung Namgyal [says]: 
Having cut to the root principle, the natural state,  
And having not wavered from that principle, 
You have grasped the enlightened mind (dgongs) of the Buddhas.  
Thus, he taught.  
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དེ་ནས་མུ་ཡེ་ལྷ་རྒྱུང་གིས། 
སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅི་ལྟ་བུ།     
ཁ་དོག་དབྱིབས་སུ་མ་གྲུབ་པ།     
ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཁྱབ།     
ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་སྟེ།     
རྒྱལ་[370]བའི་སྤྱན་གྱིས་མ་གཟིགས་པ།     
༼གཉེན་པོ་༽གཉེན་པོས་བར་དུ་བཅད་དུ་མེད།     
དེ་ལྟར་སྣང་མེད་ངང་དེ་ལ།     
མ་བཅོས་བཞག་པ་བསྒོམ་པ་ཡིན།    ཅེས་སྟོན་ནོ།     

 
19. Then, Muyé Lhagyang [says]: 
What are the attributes of the mind? 
It is not established by color or shape.  
[It is] vast [like] the sky, pervasive [like oil in a] sesame seed. 
[Yet] there does not exist even so much as a sesame seed.  
It is not seen by the eyes of the Conquerors. 
It is free of obstacles and antidotes.  
Like that, in a state free of appearances, 
Rest uncontrived; that is meditation.  
Thus, he taught.  
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དེ་ནས་གཤེན་ཧོར་ཏི་ཆེན་༼པོ༽པོས།     
མང་དུ་བཤད་ཀྱང་ཉུང་དུ་འདུས།     
གདགས་སུ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་༼ལས༽ལ།     
སེམས་སུ་འདོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན།     
སྒོམ་དུ་མེད་པའི་བོན་ཉིད་ལ།     
དམིགས་པ་འཇོག་པ་སླད་པ་ཡིན།     
སེམས་ལས་བྱུང་ཚོར་མི་སྐྱེ་ཡིན།     
ཡེ་ཤེས་འབྱུང་འཇུག་མི་འགག་པ།     
མཉམ་པའི་ངང་༼ལས་༽ལ་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས།     
ཇི་བཞིན་ངང་ལ་མཉམ་པར་ཞོག     
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན།    ཅེས་སྟོན་ནོ།   
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20. Then, Shen Horti Chenpo [says]: 
Even though it is explained by many [words], it may be summarized in a few: 
To the nature of mind which is free of labels, 
It is deluded to apply the [word] “mind.” 
As the nature of Bön is free of meditation, 
Engaging in contemplating on it is a mistake.  
Perceptions emerging from the mind are unborn. 
The emerging and returning of primordial wisdom is unceasing. 
Do not focus even on the state of equanimity.  
Rest evenly in the state of Suchness!  
This is the intention (dgongs) of the Sugatas. 

 
 
 དེས་གདམ་དགུའི་ཡིད་ཆེས་ཁོང་དུ་བཞུགས་པའོ།     
Take within yourself the confidence of these nine instructions.  
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བཞི་པ་༼ཨུ་རྒྱན་༽དབུ་རྒྱན་བཞི་ཡི་ལྟ་སྒོམ་ངོས་བཟུང་བ་ནི།     
Fourth, the four crowns, the recognition of view and meditation [is concerned 

with]: 

ལྟ་བའི་༼ཨུ་རྒྱན་༽དབུ་རྒྱན་༼གིྱ་༽གིྱས་ལ་ཟླ།     
སྒོམ་པའི་༼ཨུ་རྒྱན་༽དབུ་རྒྱན་ ༼གིྱ་༽གིྱས་ཉམས་སུ་བླངས།     
སྤྱོད་པའི་༼ཨུ་རྒྱན་༽དབུ་རྒྱན་ ༼གིྱ་༽གིྱས་རོ་སྙོམས།     
འབྲས་བུའི་དབུ་རྒྱན་ ༼གིྱ་༽གིྱས་ཚད་བཟུང་བའོ།     

Coming to certainty with the crown of view, 
Practicing with the crown of meditation, 
Equal-taste with the crown of conduct, and 
Reaching the limit with the crown of result. 
 

 
 
དེ་ལ་གཤེན་དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་ལྟ་བས་ལ་ཟླ་བ་ནི།     
ནམ་མཁའ་[371]རྒྱན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན།     
རྒྱ་ཆད་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ།     
ཁ་དོག་དང་དབིྱབས་གཟུགས་མ་གྲུབ་པར་ལ་བཟླའོ།     

 

21. Dönkun Drubpa [says]: 
As for gaining certainty through the view: 
The meditative absorption of the sky-ornament  
Does not fall to bias or partiality. 
It is certainly not established as color, shape or form.  
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དེ་ནས་ར་སངས་བོན་པོ་འཕེན་རྒྱལ་གིྱས།     
སྒོམ་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིན།     
བྲམ་ཟེ་མོ་སྐུད་པ་འཁེལ་པ་ལྟར་འབོལ་ལེ་བཞག་པ་དང་།     
མཁས་པ་བ་གླང་སྐྱོང་བ་ལྟར་གར་བདེར་བཞག་པ་དང་།     
སྣང་སྲིད་གསལ་ལ་༼མི་རོྟགས་༽མི་རོྟག་པར་ཤིག་གེ་བཞག་པ་དང་།     
དུས་རྟག་དུ་བོན་གིྱ་སྐུ་རུ་ཡེར་རེ་བཞག་པར་དང་།     
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་མི་སྤངས་མི་སྒྱུར་བར་ཅོག་གེ་བཞག་པ་དང་།     
དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་པ་ལ་གང་འཐད་དུ་བཞག་པར་སྒོམ། 

 
22. Then, Rasang Bönpo Phengyal [says]: 
Meditation is the practice. 
Rest softly, like a brahman spinning thread. 
Rest comfortably, like a skillful cow-herder. 
Rest loosely and easily, without conceptualizing about the display (gsal) of the apparent universe.  
Rest effortlessly in the bönku.  
Rest uncontrivedly, without abandoning or transforming the pleasant objects of the senses. 
Like this, in every regard, meditate, resting however you like.  
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དེ་ནས་གུ་རིབ་གསས་༼དགའ་༽དགས་སྤྱོད་པ་རོ་སྙོམས་པ་ནི།     
འཇིགས་པ་མེད་པའི་སེང་གེ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
ཉམ་ང་མེད་པ་ཁྱུང་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
གཙང་སྨེ་མེད་པ་ཁྱི་ཕག་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟག་མོ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
ཞེན་པ་མེད་པ་བུ་ཆུང་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
ཆགས་པ་མེད་པ་བུང་བ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་[372]པ་དང་།     
ངེས་པ་མེད་པ་སྨྱོན་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
འཇིག་རེྟན་གྱི་སྤྱོད་པ་དང་མི་མཐུན་པ།     
རི་དྭགས་སྨས་མ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དང་།     
དེ་རྣམས་གང་བྱུང་ཤུགས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་།     
༼སྤྱོད་པའི་༽སྤྱོད་པ་རོ་སྙོམས་པའོ།     
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23. As for Gurib Sega’s conduct of one taste: 
Conduct yourself without fear like a lion. 
Conduct yourself without trepidation like a garuda. 
Conduct yourself without a sense of clean or dirty like a dog or pig.  
Conduct yourself with immeasurable [strength] like a tigress. 
Conduct yourself without attachment like a little boy.  
Conduct yourself without clinging like a bee. 
Conduct yourself unpredictably like a crazy person.  
Conduct yourself counter to the ways of the world. 
Conduct yourself like a wounded deer. 
Conduct yourself spontaneously – no matter what arises.  
This is the conduct of one taste. 
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དེའི་སློབ་མ་ཚེ་སྤུངས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་༼གིྱ་༽གིྱས་་འབྲས་བུ་ལ་ཚད་བཟུང་བ་ནི།     
དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཚད་བཟུང་བ་་དང་།     
གསལ་བའི་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་གཟུགས་པ་དང་།     
སྐྱོན་༼གིྱ་༽གིྱས་མ་གོས་པ་པད་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་གཟུགས་བ་དང་།     
ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་གཟུགས་པ་དང་།     
ཟབ་པ་རྒྱ་མཚོའ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་གཟུགས་པ་དང་།     
༼རེྟན་གང་ལ་ཡང་མི་འཆའ་བ་བྱ་ཇི་དང་མོའི་སྒོ་ང་ལ་གཟུགས་པ་་དང་།༽     
རེྟན་གང་ལ་ཡང་མི་འཆའ་བ་བྱ་ཇི་ཏང་མོའི་སྒོ་ང་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་གཟུགས་པ་དང། 
༼རེྟན༽འགྱུར་བ་མེད་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ཕ་བོང་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་གཟུགས་པ་དང་།     
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སྨན་པ་མཁས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་༼འཛུག་པ་༽འཛུགས་པ་དང་།     
དེ་ལྟར་གོ་ཙམ་ན་འབྲས་བུའི་ཚད་གཟུགས་པའོ།   
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24. His student Dawa Gyaltsen’s expression of attaining the result: 
Establishing the example of a wishfulfilling gem granting all desires; 
Establishing the example of the sun shining; 
Establishing the example of a lotus untainted by defects;  
Establishing the example of the sky pervading everything; 
Establishing the example of the deep ocean; 
Establishing the example of an egg of the Jitangmo bird that does not rely on anything; 
Establishing the example of precious piled golden rocks [forming] an immutable [column]; 
Establishing the example of an expert doctor endowed with positive qualities; 
Establishing the example of the fruit, if you simply understand [the examples] like this. 

 
 
 
 
 

 

དེས་༼ཨུ་རྒྱན་༽དབུ་རྒྱན་བཞིའི་གདམས་པ་བསྟན་པའོ།    ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ཚིག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ།    གང་ཟག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་
[373]གདམ་པ་རྫོགས་སོ།     

With these [lines] the instructions of the four crowns are revealed.  
They are called the word-transmission giving rise to primordial wisdom.  
These instructions of the twenty-four individual [masters] are completed. 
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