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༄༅། །སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་
བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།། ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་དྷྭ་ཛ་ཡེ། དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་གཟིགས་པའི་བླ་
མ་དང་། །དབྱེར་མེད་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །གང་གི་ཞིང་དེར་རང་གཞན་མ་ལུས་པ། །སྐྱེ་
ཕྱིར་སྨོན་ལམ་དོན་འགྲེལ་འདིར་སྤེལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱ་གར་སཾསྐྲི་ཏའི་སྐད་ཀྱིས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་
ངོ་བོ་བླ་མ་དམ་པ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་། བོད་སྐད་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་རྩོམ་པར་དམ་
བཅས་ནས། འདིར་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་
པའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གང་གིས་དད་པས་ཉིན་ལན་གསུམ། མཚན་
ལན་གསུམ་དུ་བཏབ་ན། རབ་ཚ་འདི། འབྲིང་འཆི་ཁ། ཐ་མ་ལ་ཡང་བར་དོར་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་
ལམ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་གསུངས་པའི་དོན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུར་བསྡུས་ནས་སྟོན་པའི་སྨོན་
ལམ་འདི་འཆད་པ་ལ་སྤྱི་དོན་གསུམ་སྟེ། སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་
པ། སྨོན་ལམ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བསྔོ་བའི་སྒོ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་
ནི། ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པོ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་
ན། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་ནོ། །སྤྱི་
དོན་གཉིས་པ་སྨོན་ལམ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྦྱིན་པའི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་
ལམ་ནི། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །ཞེས་པ་ནས། བསམ་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་
པར་སངས་རྒྱས་བྱོན། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་གང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་
རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་དོན་གྲུབ་ཅིང་
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སྐྱེ་བ་དྲན་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་
དྲན་པར་གྱུར། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ཉེས་སྤྱོད་
སྡོམ་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མ་མེད་པར་སྨོན་པ་ནི། ཚ་རབས་ཀུན་
ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ན། །ཞེས་པ་ནས། རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་
བསྟན། སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་སོ་སོའ་ིསྐད་དུ་ཆོས་སྟོན་པའི་སྨོན་ལམ་
ནི། ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སྐད། །ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་
ཏོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། དགེ་བ་ཆོས་བསྡུས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་བསྡུས་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། །ཞེས་པ་ནས། 
ཉི་ཟླ་ནམ་མཁའ་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྤྱོད། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བཟོད་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ནས་བདེ་བ་ལ་
འགོད་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །ཞེས་པ་ནས། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་
ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱོད། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གནོད་པ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་
ལ་སློབ་ཅིང་སྤྱོད་པ་གཞན་ལ་སྟོན་པ་ལ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མི་སྐྱོ་བར་སྨོན་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། ཞེས་པ་ནས། མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་གྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་
བསྟན། ཆོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པའི་བཟོད་པའི་སྒོ་ནས་གྲོགས་དམ་པ་དང་འཕྲད་ཅིང་དེ་དང་འགྲོགས་པར་
སྨོན་པ་ནི། བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་
ཡིད་མི་དབྱུང་། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། བཞི་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། བསམ་པ་གོ་
ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་བལྟ་ཞིང་དེ་ལ་མཆོད་
པའི་སྨོན་ལམ་ནི། སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་སྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་ལ་ཡང་
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མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། སྦྱོར་བ་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཞིང་ཡོན་ཏན་གྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་
པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །ཞེས་པ་ནས། ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་མཛད་དུ་གྱུར། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་
བསྟན། ལྔ་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ཞི་གནས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་གསལ་སྟོང་མངོན་
དུ་བྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། རྡུལ་ཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་
ཅིང་བལྟ་བར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། ལྷག་མཐོང་གི་བསམ་གཏན་གྱི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
འཕྲིན་ལས་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་འཇུག་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་
ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། དྲུག་
པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ཇི་སྙེད་པ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་
ལ་འཇུག་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །ཅེས་པ་ནས། སྐད་ཅིག་
གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་
ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། གང་ཡང་
བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །ཅེས་པ་ནས། སྒྱུ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག །ཅེས་
པའི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །བདུན་པ་ཐབས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས་བསོག་
པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ནི། གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བ་
ཀུན་གྱི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་རྫོགས་པའི་ཐབས་
མཁས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ནི། གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། མགོན་པོ་ཀུན་གྱིས་
དྲུང་དུ་བདག་མཆི་འོ། །ཞེས་བར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། །ཡོན་ཏན་
རྫོགས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ནི། ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། བྱང་



4     ཨ་མྱེས་ཞབས། 

ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅེས་པའི་བར་གྱི་བསྟན། སྤང་བྱ་ཟད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྨོན་
ལམ་ནི། ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་། །ཞེས་པ་ནས། བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ནི་
རྫོགས་པར་བགྱིས། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། དགུ་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ཞིང་དག་
པར་སྨོན་པའི་སྨོན་ལམ། སེམས་ཅན་གྲོལ་བར་སྨོན་པའི་སྨོན་ལམ། དམ་པའི་ཆོས་ཐོབ་པར་སྨོན་པའི་
སྨོན་ལམ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །ཞེས་པ་དང་། སེམས་
ཅན་རྒྱ་མཚ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྒྲོལ། །ཞེས་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་། །ཞེས་
པས་བསྟན། ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་སྨོན་པ་དང་། སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པར་སྨོན་པ་དང་། སྨོན་ལམ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པར་སྨོན་པ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་དང་། 
སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །ཞེས་པ་དང་། སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚ་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་
བྱེད། །ཅེས་པས་བསྟན། སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚར་མཆོད་པར་སྨོན་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། 
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ་རབ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚར་མི་སྐྱོ་སྤྱོད་པར་བགྱི། །ཞེས་པས་
བསྟན་ནོ། །བཅུ་པ་ཡེ་ཤེས་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནི། གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་
བ་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཀུན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་
ཏོ། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་བསྔོ་བའི་སྒོ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྨོན་ལམ་དེ་རྣམས་བསྔོ་བ་དང་། 
བསྔོ་བའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་མཐུན་པར་
བསྔོ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་བ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་
ཤོག །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་མཐུན་པར་
བསྔོ་བ་ནི། ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་འཁྲུལ་བ་ཐམས་ཅད་འཚལ་
བར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་མཐུན་
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པར་བསྔོ་བ་ནི། ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཅི་ཙམ་པར། །ཞེས་པ་ནས། བདག་གི་སྨོན་ལམ་མཐའ་
ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་བསྔོ་བའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་ལ། ཕན་ཡོན་
དངོས་དང་། ཕན་ཡོན་དེ་ཡང་བསྔོ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཕན་ཡོན་དངོས་ལ། སྨོན་ལམ་འདི་ལ་དད་ཅིང་
ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན། སྨོན་ལམ་འདི་བཏོན་པའི་ཕན་ཡོན། སྨོན་ལམ་འདི་འཆང་ཞིང་གཞན་ལ་བསྟན་པའི་
ཕན་ཡོན་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྨོན་ལམ་འདི་ལ་དད་ཅིང་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གང་ཡང་
ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །ཞེས་པ་ནས། བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་སྨོན་ལམ་འདི་བཏོན་པའི་ཕན་ཡོན་ལ། གྲོགས་ངན་པ་སྤོང་
པའི་ཕན་ཡོན། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕན་ཡོན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་འདྲ་བའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་ནི། གང་
གིས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་
འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གཞན་ཡང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འདག་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། མཚམས་མེད་
ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་
གྱིས་བསྟན། ཡང་ཡོན་ཏན་ཐོས་པ་དང་། བདུད་ཀྱིས་མི་ཐུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་
ཅད་འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང་། །ཞེས་པ་
ནས། བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་སྨོན་ལམ་
འདི་བཅངས་ཤིང་གཞན་ལ་བསྟན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །ཞེས་པ་
ནས། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉིད་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་ཕན་ཡོན་དེ་ཡང་
བསྔོ་བ་ལ། སངས་རྒྱས་དངོས་དང་ཐུན་མོང་དུ་བསྔོ་བ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་
དུ་བསྔོ་བ། རང་དོན་བདེ་བ་ཅན་དུ་བསྔོ་བ། གཞན་དོན་སྤྲུལ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དུ་
འདྲེན་ཞིང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་བསྔོ་བ་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སངས་རྒྱས་
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དངོས་དང་ཐུན་མོང་དུ་བསྔོ་བ་ནི། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའ་ིཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་བ་
འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་དང་ཐུན་མོང་དུ་བསྔོ་བ་ནི། དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཞེས་པ་ནས། 
བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་རང་དོན་བདེ་བ་ཅན་དུ་
བསྔོ་བ་ནི། བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །ཞེས་པ་ནས། ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་
ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། བཞི་པ་གཞན་དོན་སྤྲུལ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དུ་
འདྲེན་ཅིང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་བསྔོ་བ་ནི། དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་
ནས། །ཞེས་པ་ནས། འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་པ་ཡིན་
ནོ། །སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཚིག་རྐང་བཞི་ནི་ལོ་ཙཱ་བས་བཅུག་པ་ཡིན་པར་ཡིག་ཆ་རྙིང་མ་རྣམས་ལས་
བཤད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་བདེ་བ་ཅན་དུ་
བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་མ་ལུས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདིར་སྨྲས་པ། བསྟན་དང་
འགྲོ་དོན་བསྒྲུབ་བློའ་ིརྣམ་གཡེངས་ཀྱི། །སེམས་དང་ཟབ་མོའ་ིཉམས་ལེན་སྐད་ཅིག་ཙམ། །འདྲེ་བར་ནུས་
མིན་རང་གི་རྣམ་ཐར་ལ། །ཁྲེལ་བའི་བློ་ཡིས་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་ལ། །རྟེན་ནས་ཕྱི་མ་དག་པའི་ཞིང་གི་
མཆོག །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ནས་རང་གཞན་ཀུན། །འབད་པ་མེད་པར་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི། །གོ་
འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་དོན་འགྲེལ་འདི་བརྩམས་སོ། །དེ་སྐད་སྨྲ་བ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། །ངག་དབང་ཀུན་དགའ་
བསོད་ནམས་ཞེས་བྱ་བའི། །ཟ་ཉལ་འཆག་གི་ངང་ནས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན། །འགྲུབ་པར་རེ་བའི་སྙོམས་
ལས་ཅན་དེའོ། །འདི་སྦྱར་དགེ་བས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས། །དུས་འདིར་ཚ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བསམ་
དོན་ཀུན། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་ཚ། །ཐོགས་མེད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དོན་
འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་འདི་ཡི་ཡི་གེ་པ། །རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་རྒྱ་མཚའི་མཐའ་ཅན་དང་། །ཤབ་སྟོད་སྐྱེས་པའི་
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དོན་གྲུབ་མིང་ཅན་གྱིས། །གུས་སྤྲོའ་ིངང་ནས་བགྱིས་འདི་དགེ་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཀྱི་
དཔལ་འབར་བར་གྱུར་ཅིག འདི་བགྱིས་དགེ་བས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ་
བར་གྱུར་ཅིག དེ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག དེ་ལས་གཞན་དུ་ནམ་ཡང་མ་གྱུར་ཅིག   །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །། ༈ 
མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་པའོ།། 


