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༄༅། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདུན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་
རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་དྷྭ་ཛ་ཡེ། །ཞིང་མཆོག་
བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདུན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག །བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཞིང་ཀུན་སྡོམ་པ་ལས། །ཞིང་གི་
བཀོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཆེས་ལྷག་པའི། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་དག་ཞིང་དབུས་
ལྷ་རྫས་ལྗོན་པའི་ཤིང་། །དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་སྣ་ཚགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །འགྲོ་བའི་རེ་འདོད་ཚུལ་
བཞིན་སྐོང་བྱེད་པའི། །རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤིང་མཆོག་དྲུང་ན་རིན་ཆེན་མཛས་
པའི་ཁྲིར། །རྐང་གཉིས་གཙ་བོ་མཚན་དཔེ་དཔལ་འབར་བ། །ཞིང་ཀུན་འོད་ཀྱིས་སྣང་བས་ཁྱབ་མཛད་
པའི། །འདྲེན་མཆོག་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས་
དབང་ཕྱུག །མཁྱེན་རབ་མངའ་བདག་མཐུ་ཆེན་ལེགས་ཐོབ་པ། །བདེ་ལྡན་རྟག་ཏུ་འོད་ཀྱིས་གསལ་མཛད་
པའི། །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་ཆེན་གོ་བགོས་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག །དཔག་
ཚད་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྱབ་པའི་འོད། །ཐོགས་པ་མེད་པར་ལུས་ལས་འགྱེད་མཛད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་ཚགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུམ་རིག་མངོན་ཤེས་དྲུག་ལྡན་ཉོན་མོངས་མེད། །འདོམ་གང་འོད་
འབར་ཐ་མའི་ལུས་འཛིན་པ། །བགྲང་བས་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པར་མི་ནུས་པའི། །ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་
རྣམས་ལའང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱད་པར་ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་ཡབ་སྲས་སོགས། །ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་
དཔག་མེད་མཛད་མངའ་བ། །ཞིང་མཆོག་གང་དེར་རིམ་བཞིན་བྱོན་པ་ཡིས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་པ་ཀུན་འབུལ་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་མ་
ལུས་བསྐོར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དུས་གསུམ་དགེ་ཚགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་
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བསྔོ། །བསོད་ནམས་འདིས་མཚན་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་མཐུས། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་དུས་འདིར་ཚ་
རིང་ཞིང་། །བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །རིགས་བརྒྱུད་དྲི་མེད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
ཤོག །འཆི་བའི་ཚ་ན་འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །དགེ་སློང་ཚགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལེགས་མཐོང་
ནས། །རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཤི་འཕོས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ལག་མཐིལ་
ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་དུ་མས་སྤྲས། །འབྱོར་ཞིང་བདེ་ལ་ལེགས་སྙམ་ཉམས་དགའ་བ། །ལྷ་མིའི་སྐྱེ་བོས་
རྟག་ཏུ་གང་བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །མི་དང་ལྷ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཙམ་ཞིག་
ལས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་རྣམས། །གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ལྷ་དང་མཚུངས་པའི་
ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ལྷ་ཡི་མིག་དང་ལྷ་ཡི་རྣ་བ་དང་། །ཚ་རབས་དྲན་དང་གཞན་
གྱི་སེམས་ཤེས་པ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །རྒྱལ་བས་བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་བརྗོད་ཀྱང་། །གང་གི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་མི་ཟད་པ། །བགྲང་
ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སྟོང་གསུམ་སེམས་
ཅན་རང་སངས་རྒྱས་འགྱུར་བས། །བསྐལ་མང་བྱེ་བར་བགྲངས་བར་མི་དཔྱོད་པའི། །ཚད་མེད་ཉན་ཐོས་
ཚགས་ཀྱིས་གང་བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཞིང་མཆོག་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སེམས་
ཅན་རྣམས། །གལ་ཏེ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་མ་གཏོགས་པར། །ཚ་ཡི་ཚད་ལ་བགྲང་མཐའ་མ་མཆིས་
པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རབ་མཁྲེགས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ལུས་ལྡན་ཞིང་། །སུམ་ཅུ་རྩ་
གཉིས་མཚན་གྱི་གོ་བགོས་པ། །སྲེད་མེད་བུ་ཡི་སྟོབས་དང་མཐུ་ཐོབ་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་
བར་ཤོག །སྔ་དྲོ་རེ་རེར་ཞིང་གཞན་རབ་བགྲོད་ནས། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་མང་པོ་ལ། །བདེ་བར་
སྦྱར་བ་ཀུན་གྱིས་བསྙེན་བཀུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་རིན་
ཆེན་ཐམས་ཅད་དང་། །མེ་ཏོག་སྤོས་སོགས་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚགས་པ། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འབྱུང་
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བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི་ཐོབ་ཅིང་། །ཀུན་ཀྱང་ཤེས་
རབ་སྤོབས་པ་མཐའ་ཡས་པས། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་མཆིད་བགྱིད་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་
ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེར་གནས་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚགས་པས། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་མཆོད་པར་
འདོད་མ་ཐག །བརྩེ་བས་མཆོད་པ་དེ་དག་བཞེས་མཛད་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །གང་
གི་ལྷ་མིག་དག་པས་བརྟགས་ན་ཡང་། །འབྱོར་པའི་མཐའ་ཉིད་ཤེས་པར་མི་ནུས་པའི། །རྒྱན་གྱི་བཀོད་པ་
ཕུན་ཚགས་ལྡན་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཇི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཕྱིས་པའི་མེ་ལོང་
ངོས། །བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གདབ་པ་དེ་ལྟ་བུར། །ཚད་མེད་ཞིང་ཀུན་སྣང་བའི་འོད་གསལ་བའི། །བདེ་
བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ས་ཡི་སྟེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བར་སྣང་ལས། །ལྷ་མིའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་
བདུག་སྤོས་དག །རིན་ཆེན་སྤོས་སྣོད་དག་ནས་བདུག་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །དྲི་ཞིམ་མེ་ཏོག་ཆར་པ་རྟག་འབབ་ཅིང་། །རོལ་མོ་སྙན་པའི་ང་རོ་ཡིད་འོང་བ། །ངོ་མཚར་སྤྲིན་གྱི་
སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་ལྡན་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །བདེ་གཤེགས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་
ཟེར་གྱིས། །སེམས་ཅན་གང་ལ་གསལ་བར་གྱུར་མ་ཐག །ལྷ་མིའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བདེ་ཐོབ་
པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཆོས་གོས་རིན་ཆེན་གསར་པ་ཁྱེ་འུ་ཚངས། །རིགས་བཟང་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གནང་བ་དག །བསམ་མ་ཐག་ཏུ་ལུས་ལ་འགོས་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་
བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཇི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་
དེ་ལྟ་བུ། །སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་བདེ་བླག་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སངས་རྒྱས་
ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱན་བཀོད་པ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་རེ་བ་གང་། །སྣ་ཚགས་རིན་ཆེན་ ཤིང་ལས་ཚལ་
འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དམ་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ། །མཉན་པར་
འཚལ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དག་ནི། །སེམས་བསྐྱེད་མོད་ལ་ཐོས་པར་འགྱུར་བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་
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ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རྩ་བ་སྡོང་བུ་ཡལ་འདབ་མེ་ཏོག་འབྲས། །རིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པའི་དཔག་བསམ་
ཤིང་། །ཚར་དུ་དངར་བས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །མཐའ་མ་
རིན་ཆེན་ཆུ་ཤིང་སྔོན་པོ་དང་། །ལྷ་རྫས་ཏཱ་ལའི་ཕྲེང་བས་ཡོངས་བསྐོར་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་དྲ་
བས་ཁེབས་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་པ་
ནས། །དཔག་ཚད་བཅུ་ཡི་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་
ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །པདྨ་དག་ལས་སྣ་ཚགས་འོད་འབྱུང་ཞིང་། །འོད་ཟེར་རྩེ་ལ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་
བཞུགས་ནས། །ཕྱོགས་བཅུར་འགྲོ་ལ་རྟག་ཏུ་ཆོས་སྟོན་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །ལྷུན་པོ་འཁོར་ཡུག་དང་ནི་ཁོར་ཡུག་ཆེ། །དུག་ཅན་མཚ་དང་ནག་པོའ་ིརི་མེད་ཅིང་། །རིན་ཆེན་རི་
བོ་དུ་མས་གང་བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དྲི་ཞིམ་ཆུས་གང་ཡིད་འོང་སྒྲ་ལྡན་
ཞིང་། །འགྲམ་གཉིས་ལྗོན་ཤིང་ཕྲེང་བས་ལེགས་དཀྲིས་པའི། །སྣ་ཚགས་ཆུ་ཀླུང་དུ་མ་རྟག་འབབ་
པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །གང་དག་ཀླུང་དེར་རྩེ་ཕྱིར་འཇུག་པ་ན། །ཆེ་ཆུང་བསིལ་དྲོད་
ཁྱད་པར་དུ་མ་དག །བསམ་པ་ཇི་བཞིན་གནས་པར་འགྱུར་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །ཆུ་ཀླུང་དེ་དག་ལྷ་ཤིང་ཏ་མ་ལ། །ཨ་ཀར་ཙནྡན་རྒྱ་སྤོས་དྲིས་བསྒོས་ཤིང་། །པདྨ་ཨུཏྤ་ལ་སོགས་
ལེགས་ཁེབས་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་དག་ཆུ་ཀླུང་འགྲམ་དེར་
ནི། །ཟང་ཟིང་མེད་པའི་དགའ་བས་གནས་པ་དག །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །བདེ་
བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ངང་པ་ནེ་ཙ་རི་སྐེག་ཁུ་བྱུག་སོགས། །བདེ་གཤེགས་སྤྲུལ་པའི་བྱ་
ཚགས་ཀྱིས་བསྟེན་ཅིང་། །སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་རྟག་ཏུ་སྒྲོག་ལྡན་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །ཁམ་ཟས་རགས་པ་དག་དང་བྲལ་བ་དང་། །ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ཁ་ཟས་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །ཚིམ་ཞིང་
ལུས་ལ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་ཚ་ལུས་ལས་ཇི་ལྟར་རེ་བ་
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ཡི། །ལྷ་རྫས་སྤོས་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡན་པས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དེ་མ་ལུས་བདུག་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་
ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སྲབ་འཇམ་ཚན་སྣ་སྟོང་གིས་བགོས་པའི་གོས། །ཅོད་པཎ་ལ་སོགས་རིན་
ཆེན་རྒྱན་མང་ནི། །ཐམས་ཅད་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འབྱུང་བའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །ལྷ་རས་བཅོས་བུ་ལེགས་བཏིང་རིན་ཆེན་ཁྲི། །ཁྲ་བོའ་ིསྔས་ལྡན་བ་གམ་སྟོང་དག་གིས། །རྒྱན་སྤྲས་
གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་བདུན་འབྱུང་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེར་ནི་ལྷ་ཡི་བུ་མོ་བདུན་
སྟོང་གིས། །མདུན་དུ་ལྟ་ཞིང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ། །བརྩེ་ཞིང་དགའ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པའི་
ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རིན་ཆེན་ཤིང་ལས་རླུང་གིས་རབ་བསྒུལ་ཏེ། །ཉིན་མཚན་
དུས་དྲུག་ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག་དག །མི་འགྲེངས་བདུན་སྲིད་ལེགས་པར་འགྲེམ་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་
བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་དག་ཀ་ཙ་ལེ་ན་ལྟར་འཇམ་ལ། །རེག་ན་བདེ་ཞིང་རྐང་པ་འདེགས་འཇོག་
ཚ། །སོར་བཞི་ཙམ་དུ་མཐོ་དང་དམར་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཉི་ཟླ་གཟའ་
སྐར་མུན་ནག་དང་བྲལ་ཞིང་། །ཉིན་དང་མཚན་མོར་གདགས་པ་མེད་པ་དང་། །ཁྱིམ་ཡོངས་འཛིན་པའི་
འདུ་ཤེས་རབ་སྤངས་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ལྷ་རྫས་བླ་བྲེ་གདུགས་དང་རྔ་ཡབ་
སོགས། །རྣམ་པ་མང་པོ་མཁའ་ལ་ལེགས་འཛིན་ཅིང་། །ལྷ་ཡི་བུ་མོ་སྣ་ཚགས་གར་བྱེད་པའི། །བདེ་བ་
ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་བྱའི་ཕྱིར། །གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་སྙེད་ཞིང་
རྣམས་ནས། །བགྲང་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷགས་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །དེ་དག་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ། །དྲི་ཞིམ་ཡིད་འོང་སྙིམ་པར་ལེགས་ཐོགས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་
མངོན་པར་མཐོར་བྱེད་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །གང་ཚ་མེ་ཏོག་སྙིམ་པས་གཏོར་མ་
ཐག །དེ་ཚ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་པའི་གདུགས་གྱུར་ནས། །འདྲེན་པའི་སྐུ་ལ་འཁོར་བར་གནས་པ་ཡི། །བདེ་བ་
ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་ཚ་འོད་དཔག་མེད་པའི་འཛུམ་བསྟན་པའི། །ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་
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ཁྲག་ཁྲིག་འཕྲོས། །སླར་ཡང་རྒྱལ་བའི་དབུ་གཙུག་ནུབ་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཞུས་པས། །འདི་དག་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་ཞིང་འདིར་
ལྷགས། །བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅེས་ལུང་སྟོན་པའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །མེ་ཏོག་སྤོས་
དང་མར་མེ་སིལ་སྙན་སོགས། །མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གང་གིས་མཆོད་འདོད་པ། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་
མཐུ་ལས་འབྱུང་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་ལྷ་རྫས་
ཀྱི། །མེ་ཏོག་སྐོན་བུ་ལགས་ནས་བྱུང་གྱུར་བས། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་མངོན་དུ་འཐོར་བྱེད་པའི། །བདེ་བ་ཅན་
དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །གཏོར་བའི་ཚ་ན་མེ་ཏོག་ཕྱི་མ་ཤོས། །མ་དོར་བར་དུ་སྔ་མ་ནམ་མཁའ་ལ། །མེ་
ཏོག་གདུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་འགྱུར་བའི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་ལྟར་མཆོད་པའི་
སྤྲིན་ཕུང་མཐའ་ཡས་པས། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་མང་ལ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །གཞལ་མེད་བསོད་ནམས་མྱུར་
དུ་བསྡུས་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་བྱེ་བ་ཕྲག །འདི་
སྙེད་ཁྱབ་ཅེས་ཚད་དང་བྲལ་བ་ཡི། །དཔག་མེད་འོད་ཟེར་སྣ་ཚགས་འགྱེད་མཛད་པ། །འོད་དཔག་མེད་
པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །གང་གི་མཚན་མཆོག་
བསྔགས་པ་མཐའ་ཡས་པ། །རྒྱ་ཆེན་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་སྒྲོག་མཛད་པའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་
བར་ཤོག །གང་གི་སྨོན་ལམ་མཐུ་ལས་སྐུ་ཚའི་ཚད། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ། །བགྲང་
ཡས་མཐར་ཕྱིན་རྟོགས་པར་མི་ནུས་པའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་
རིགས་བཟང་སྐྱེ་བ་དང་། །ཚངས་སྤྱོད་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་དགའ་བ་དག །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལས་ཐོབ་
འགྱུར་བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སུ་ཡང་
རུང་། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད། །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །འོད་
དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་བཟོད་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་
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ལས་ཕྱིར་ལྡོག་མི་འགྱུར་བ། །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་
སྐྱེ་བར་ཤོག །གང་ལ་གནས་ན་སྐད་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཉིད། །གྲངས་མེད་མཐོང་བའི་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཕྱེ་
བ། །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སྐད་ཅིག་
ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཆོད་པའི། །ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །གང་གི་མཚན་ཐོས་
མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ཚ་ལྷར་བཅས་འཇིག་
རྟེན་ཀུན། །བསྟི་སྟངས་མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་བགྱིད་པ་དག །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་
བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །གང་ཞིག་སྨོན་ལམ་དབང་ནི་མ་གཏོགས་པ། །འཚང་
རྒྱར་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ཉིད། །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་
དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་བུད་མེད་སུ་ཡང་རུང་། །བུད་མེད་ལུས་ཀྱི་ཐ་མར་གྱུར་པ་
དག །གང་གི་མཚན་ཐོས་མོད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །འོད་དཔག་མེད་པའི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རྒྱལ་བ་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་། །དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་
གི་བཀོད་པ་བཟུང་བ་ལྟར། །སྣོད་བཅུད་དག་པའི་ཞིང་བཟང་ཐོབ་པར་ཤོག །འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཁྱེད་
སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །སྐུ་ཚའི་ཚད་དང་འོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། །ཞིང་གི་བཀོད་པའི་ཡོད་ཏན་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་
ཁོ་ནར་བདག་ཀྱང་འགྱུར་བར་ཤོག །གདུལ་དཀའ་མ་དག་ཞིང་གི་འགྲོ་བ་རྣམས། །བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིའི་
ཐབས་ཀྱིས་ལེགས་དྲངས་ཏེ། །མ་ནོར་བྱང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བསྟན་ནས། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚགས་དང་། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་
ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་དང་། །འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་མཚའི་མཐུས། །སྨོན་ལམ་འདི་དག་
མ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདུན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གྲུབ་
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པའི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་མུས་ཆེན་འཁོར་ལོ་
སྡོམ་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་གཙ་བོར་སྨོས་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་དུ་མའི་
ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པ་ཆོས་མེད་སྙོམས་ལས་མཁན་ཟ་ཉལ་འཆག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ས་སྐྱ་པ་སྔགས་
འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གི་གསུང་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་
པར་སྦྱར་བ་འདིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་རེ་བ་བཞིན་
འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག   །།སརྦ་མངྒལཾ།།  །། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་
ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་པའོ།། 


