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༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་རབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྱི་རྗེས་སུ་
འཇུག་པ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།། རྒྱ་
གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ཝན་བྷུ་མི་པཎྜུ་ཀ་པཎྜི་ཏ་ཨ་ནནྡ་དྷྭ་ཛ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་ཙ་བཛྲ་ཨ་ཙརྻ་མཧཱ་གུ་རུ་ཀྲིཥྞི་ཡེ་ན་མཿ 
བོད་སྐད་དུ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བླ་མ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་
བྱ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཚུད་པས་འཛམ་གླིང་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན། །ས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོས་ཞབས་ལ་བཏུད་
པས་འཛམ་གླིང་ཆོས་སྲིད་ཀུན་གྱི་བདག །དེ་དུས་སངས་རྒྱས་ས་ལ་ཞུགས་ཞེས་འཛམ་གླིང་འདི་ན་
ཡོངས་གྲགས་པའི། །ཀུན་གྱི་འགྲན་བྲལ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་དེ་བསྔགས་པར་འོས། །གང་གི་
རྣམ་སྤྲུལ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་། །ཐུགས་སྲས་དབང་པོའ་ི
མཚན་དང་གྲགས་པའི་ཞབས། །མུས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམས་སྤྱི་བོས་མཆོད། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་
རྒྱུད་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚགས། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་
ལ། །གུས་པས་འདུད་དོ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱོབས། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི། །གསུང་རབ་
ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི། །གཏེར་གྱི་རྗེས་འཇུག་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཆོག །བླང་དོར་
གསལ་བའི་མེ་ལོང་འདིར་སྤེལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་ཤེས་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི། །སྐྱོན་གྱིས་ཉེ་བར་མ་གོས་
པ། །རྣམ་དག་པདྨོ་ལྟ་བུ་ཡི། །སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །ངན་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་སྤངས་
ཤིང་། །དམ་པའི་སྤྱོད་པ་འདོད་རྣམས་ལ། །མདོར་བསྡུས་བླང་དོར་གསལ་འདི་བརྗོད། །མི་ཡི་ཆོས་
ལུགས་བཟང་པོ་དེ། །དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་གཞི་མ་ཡིན། །གཞི་ལྡན་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་དེ། །བདེ་ནས་བདེ་བ་ཐོབ་
པར་འགྱུར། །ངན་སྤྱོད་བླུན་པོའ་ིརང་བཞིན་དང་། །དམ་པ་མཁས་པ་སྤེལ་མ་སྟེ། །འཇིག་རྟེན་བསྟན་
བཅོས་ཤེས་པ་དང་། །ཆོས་ལ་གནས་པ་མི་ཡི་ལུས། །སྐྱེ་བོ་ངན་པ་སྡིག་ལ་དགའ། །བྱས་པ་དྲིན་དུ་མི་
གཟོ་ཞིང་། །ངོ་ཚ་དགྲ་བོ་བཞིན་དུ་དོར། །རང་དོན་གྲུབ་ན་ཅི་ཡང་བྱེད། །ངན་པ་ངན་པའི་གྲོགས་ཀྱི་
བསྐོར། །ངན་སྤྱོད་སྣ་ཚགས་བྱས་གྱུར་ཏེ། །དུས་ཀྱི་དེ་ལས་མ་བཏུབ་ཅེས། །ངན་པའི་ངན་ཤར་དུས་ལ་
འདེབས། །ངན་པ་གཞན་གྱི་ངན་སྤྱོད་ལ། །ངན་པ་དེ་ཉིད་མཆའ་བཞིན་དུ། །རང་ཉིད་དེ་བས་ཐུ་བ་
ཡིས། །ངན་པའི་ངན་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚགས་བྱེད། །བཟའ་བཏུང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ངོར། །ཆོས་དང་ངོ་ཚ་ཀུན་
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དོར་ཏེ། །མི་གཙང་བ་ལ་སྦྲང་མ་ལྟར། །ངན་པའི་དྲུང་ན་ངན་པ་འཁོར། །ཅུང་ཟད་རྒུད་དང་འབྱོར་པ་
ལས། །ཞུམ་དང་དྲེགས་པ་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །བསྡིགས་ན་བསྙེན་ལ་བཏུད་ན་གྱོང་། །སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་མཚན་
ཉིད་ཡིན། །གྲོས་ཀྱིས་དཀྲུགས་ཤིང་ཁྲལ་ལ་རྩོད། །ཉེ་བ་འབྱེད་ཅིང་དགྲ་ཡི་བརྒྱན། །གཡོ་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་
རྐུ་འཕྲོག་དང་། །རྫུན་དང་ཕྲ་མ་ངན་པའི་ལས། །མངོན་དུ་མཛའ་བོ་ལྐོག་ན་དགྲ། །བརྟེན་པ་ཀུན་ཕུང་
དམན་ལ་བརྙས། །མཐོ་ལ་ཕྲག་དོག་མཉམ་ལ་འགྲན། །ལྟོས་པ་བསླུ་བ་ངན་པའི་རྟགས། །ངན་པ་རང་ལ་
དགོས་པའི་ཚ། །མེད་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྟོན། །རང་ཉིད་རེ་ལྟོས་མི་བྱེད་ན། །དྲིན་ཅན་ཡིན་ཡང་རྩ་
བཞིན་འདོར། །ངན་པའི་ལག་ནས་སུ་ལ་ཡང་། །ནམ་ཡང་བཟང་པོ་མི་འཆོར་ཏེ། །ཐབས་དང་གཡོ་སྒྱུ་སྣ་
ཚགས་ཀྱིས། །བསླུ་རུ་བཏུབ་ན་ཕ་ཡང་བསླུ། །ངན་པ་དཔོན་དུ་བཀོས་གྱུར་ཀྱང་། །སྤྱི་ཕན་སྤྱི་སེམས་མི་
སྲིད་དེ། །ཕྱི་ནང་ལས་སོགས་དུ་མར་བཅད། །རང་ལ་ཕན་ན་མ་ཡང་གསོད། །ངན་པ་དང་ནི་དུག་སྦྲུལ་
གཉིས། །བརྟེན་ན་ཕུང་བ་མ་གཏོགས་པ། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་ཀྱི། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་བརྟེན་
ཅིག །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས་སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་རང་བཞིན་བསྟན་པའི་
ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ།ོ།  ༈  །།ཁྲེལ་འདས་བླུན་པོ་རང་འདོད་ཅན། །ཁལ་གཅིག་མི་མཐོང་བྲེ་གང་
མཐོང་། །གྱོད་དང་བཅས་པའི་རྙེད་པ་ལ། །སྡིག་བདུག་གཏམ་ངན་བཅས་ཏེ་བསྒྲུབ། །རང་གི་ལེགས་པར་
མི་ཤེས་ཤིང་། །ལེགས་པར་སྟོན་པ་གཞན་ལ་ཁྲོ། །གཡོན་ཅན་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ལ། །ཡིད་གཏོད་བྱེད་པ་
བླུན་པོ་ཡིན། །བླུན་པོ་དགོས་པར་མི་མཐོང་ཞིང་། །མི་དགོས་པ་ལ་ལྷུག་པར་འཆོར། །གསོག་པའི་སྡུག་
བསྔལ་ཁོ་ན་ལས། །སྤྱོད་པའི་བདེ་བ་མྱོང་བ་མེད། །བླུན་པོས་ངོ་ཚ་མི་ཤེས་ཤིང་། །ཆེ་འདོད་ཆུང་བའི་
ཐབས་ལ་འབད། །གོ་བ་ཆུང་བ་འདོད་པ་ཆེ། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་བསླུ་བ་ཡིན། །བདེན་བརྫུན་ལེགས་པར་མི་
སྤྱོད་ཅིང་། །བདེན་ཚིག་གཞན་ལ་མི་སྨྲ་བར། །རང་ཉིད་ཡུད་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དེ། །བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་
ཡིན། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མ་བསྟེན་ཅིང་། །གཞུང་ལུགས་བཟང་པོ་མ་ཐོས་པས། །ངོ་ཚ་སྨད་པའི་ཡན་ལག་
ལ། །བླུན་པོ་དྲེགས་ཤིང་བསྟོད་པར་བྱེད། །ཡོན་ཏན་མིན་ལ་ཡོན་ཏན་དང་། །དམ་པ་མིན་ལ་དམ་པར་
བཟུང་། །ཡོན་ཏན་དང་ནི་དམ་པ་གཉིས། །རྩ་བཞིན་འདོར་བ་བླུན་པོ་ཡིན། །བླུན་པོ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་
པས། །བཟའ་བཏུང་ཅུང་ཟད་དགའ་བར་མཐོང་། །ཁྱི་ལ་གསེར་གྱི་བུམ་པ་བས། །ངན་སྐྱུགས་དགའ་བར་
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མཐོང་བས་གྲུབ། །བླུན་པོ་རྣམས་དང་མཁས་པ་གཉིས། །བླུན་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་མེད། །རིན་ཐང་མེད་
པའི་ནོར་བུ་ཡང་། །བ་གླང་རྫི་ལ་རྡོ་དང་མཚུངས། །མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་བླུན་པོ་ཡིས། །ཡང་ཡང་རྟོགས་
པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །གསལ་ལ་མཛས་པ་ནམ་མཁའི་འཇའ། །ལོང་བས་མཐོང་བ་ག་ལ་སྲིད། །མཁས་པ་
མིན་པས་མཁས་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ནམ་ཡང་ལོངས་མི་འགྱུར། །སྦྲང་བུ་མིན་པས་མེ་ཏོག་ལས། །སྦྲང་རྩི་
ལོན་པ་མི་སྲིད་དོ། །མཁས་པས་བཀུར་བའི་དམ་པ་ལ། །བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྙས་པར་བྱེད། །མཁས་
པས་མཆོད་པ་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །ཁྱི་དང་འཕྲད་ན་མི་གཙང་འདོར། །བླ་འོག་རིམ་པ་མི་ཤེས་ཤིང་། །བསྟན་
བཅོས་ཤེས་པས་དབེན་གྱུར་པ། །བླུན་པོ་འདུས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །མཁས་པ་གནས་པར་མི་འགྱུར་
ཏེ། །བླུན་པོ་བློ་རྒྱ་ཆུང་ངུ་དག །ཕྱིས་འབྱུང་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པ། །ཡིད་ལ་གང་དྲན་ལག་ཏུ་
བླང་། །ཕྱིས་ནས་འགྱོད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །བློ་སྣ་མང་ཞིང་མི་བརྟན་ལ། །སྙིང་སྟོབས་མེད་པའི་བླུན་པོ་
དེ། །བྱ་བ་མི་འདྲ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམས། །མཐར་ཕྱིན་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །བློ་སྣའི་འགྲོ་ལྡོག་མི་ཤེས་
པའི། །བློ་ངན་བླུན་པོ་བློ་ཆུང་ངོ་། །རང་རྒྱུད་ངན་པས་རང་བསྲེག་ཅིང་། །འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གཞན་ཡང་
བསྲེག །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ཀྱང་། །ཆོས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པས། །བླུན་པོའ་ིདབུས་ན་
བླུན་པོ་དེས། །བྲེ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་སྣ་ཚགས་སྒྲོགས། །ལེགས་ཉེས་སྤྱོད་པའི་བློ་མེད་ཅིང་། །ཆོས་ལ་ཐོས་པ་
མ་བྱས་པས། །མཁས་པའི་དབུས་ན་བླུན་པོ་དེ། །ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ལ་ལྐུགས་པ་འདྲ། །ཉི་འདོན་སྤྲེ་འུ་བཙ་
བླག་བུ། །ཐ་ག་པ་ཡི་གྲོགས་པོ་ལྟར། །བླུན་པོས་དཔོན་དང་གཡོག་པོ་གྲོགས། །གང་བྱས་ཀྱང་ནི་ཕུངས་
བར་འགྱུར། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། བླུན་པོའ་ིརང་བཞིན་བསྟན་པའི་
ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ།།  ༈  །།དམ་པས་དམ་པ་བསྟེན་པ་དང་། །དམ་ཆོས་ཉན་པས་མི་ངོམས་ཤིང་། །དམ་
པའི་མཛད་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལ། །དམ་པའི་སྐྱེ་བོས་དམ་པར་འཛིན། །མི་དགེ་བཅུ་པོ་རྣམས་སྤངས་
ཤིང་། །གཏོང་ལྡན་ཁྲིམས་ལ་གནས་པ་དང་། །བརྩེ་ལྡན་གཞན་དོན་ལ་དགའ་བ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་
ཡིན། །བཀུར་བར་འོས་པ་ལེགས་འཁུར་ཞིང་། །མགོན་མེད་རྣམས་ལ་རྟག་པར་བྱམས། །བྱས་པ་དྲིན་
ལན་མི་བརྗེད་པ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ཡིན། །བསླབ་པར་འོས་པའི་རིག་པ་ལ། །སྤྲོ་དགས་
བསླབ་སེམས་མ་ཉམས་ཤིང་། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་
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ཡིན། །རང་ཉིད་གང་ལ་མི་དགའ་བ། །དེ་ཉིད་གཞན་ལ་མི་སྦྱོར་ཞིང་། །ངན་ལན་བཟང་གིས་འཇལ་བ་
དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་རྟགས། །ཀུན་ལ་སྙོམས་ཤིང་བྱེ་བྲག་བྱེད། །བརྟན་ཞིང་བརྩོན་ལ་ངང་རྒྱུད་
རིང་། །བློ་ལྡན་བློ་གྲོས་ཡངས་པ་དང་། །དམ་པ་སྙིང་སྟོབས་ངོ་ཚར་ལྡན། །ཆོག་ཤེས་བདེན་པར་སྨྲ་བ་
དང་། །ནོར་གྱི་སྙིང་པོར་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ། །ཕྱི་རྗེས་རིང་དུ་གཟིགས་པ་དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་
ཡིན། །བདེ་སྡུག་བསྟོད་སྨད་གང་ལ་ཡང་། །ཁེངས་དང་ཞུམ་པ་མི་མངའ་ཞིང་། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་
སྤྱོད་པ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བློ་གྲོས་སྦྱངས། །ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་དབང་པོ་
དུལ། །སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་དེ། །སྐྱེ་བོ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཡིན། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ཅིང་
འདྲི། །དམན་པའི་བརྙས་པ་བཟོད་ཅིང་བྱམས། །རྒྱལ་ཁ་གྲོས་ལ་གཏོང་བ་དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
ཡིན། །ཕོངས་ཤིང་རྒུད་པར་གྱུར་པ་འམ། །སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་དམ་པ་རྣམས། །དམ་པའི་མཛད་སྤྱོད་
བཟང་པོ་དེ། །ནམ་ཡང་འདོར་བར་མི་བྱེད་དོ། །ངན་ལན་ངན་གྱིས་འཇལ་བ་དང་། །བཟང་ལ་བཟང་ལན་
མེད་པ་དང་། །བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་སྨོད་པ་དེ། །དམ་པ་ནམ་ཡང་མི་བྱེད་དོ། །ངོ་ཚ་དོར་བའི་འཚ་བ་
དང་། །སྡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །མཛའ་བ་བསླུས་པའི་མངའ་ཐང་བས། །དམ་པ་རང་ཉིད་ཤི་
བ་འདམ། །གྲོགས་པོ་ངན་པ་བརྟེན་པ་དང་། །ཚིག་ངན་གཞན་ལ་སྨྲ་བ་དང་། །འཇལ་ལ་ངན་དང་ཆང་ལ་
ངན། །དམ་པ་རྣམས་ནི་དུག་བཞིན་སྤོངས། །བརྩེ་ལྡན་གསོང་པོར་སྨྲ་བ་དང་། །བདག་གཞན་ཀུན་ལ་མི་
གནོད་ཅིང་། །ཀུན་དགའ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འབད་པས་སྒྲུབ། །སྙིང་གཏམ་སྙིང་དང་
འདྲ་བ་ལས། །དམ་པ་གཞན་ལ་མི་འཆད་དེ། །གལ་ཏེ་གཞན་དེ་ཁྲོས་གྱུར་ན། །སྙིང་གཏམ་གཞན་ལ་
འཆད་ཕྱིར་རོ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་སྐྱོན། །ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་སྤངས་བ་དང་། །དགྲ་བོ་ལ་ཡང་
ལེགས་བྱས་དག །བླང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན། །དམ་པ་ཕན་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག །རྩུབ་ཀྱང་གུས་པས་སྤྱི་བོར་
བླངས། །མི་ཕན་སྙན་པར་སྨྲ་ན་ཡང་། །སེམས་ལ་བཞག་པར་མི་བྱ་འོ། །ཧང་ཅང་མཉེན་ན་ཀུན་གྱིས་
བརྙས། །གྱོང་ན་དམ་པའི་བྱ་བ་མིན། །མཉེན་སར་མཉེན་ལ་གྱོང་སར་གྱོང་། །ལེགས་པར་ཤེས་ན་ཀུན་ལ་
ཕན། །ཧ་ཅང་དྲང་པོས་ཕུང་བ་མང་། །གཡོ་རྒྱུ་དམ་པའི་བྱ་བ་མིན། །གང་ལ་གང་ཕན་ཤེས་གྱུར་ན། །རང་
གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར། །སྨྲ་བ་མང་ན་འཁྲུལ་པའི་གཞི། །ཧ་ཅང་ཉུང་ན་བླུན་པའི་ཆ། །དགོས་པའི་
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དུས་སུ་རན་ཙམ་དུ། །སྨྲ་ན་ཉེས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །མཆོད་འོས་མཆོད་ཅིང་དམན་པ་སྐྱོང་། །སྤྱོད་པ་གྱ་
གྱུ་མེད་པ་དང་། །བྱ་བ་གྲོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བྱ། །སེམས་ལ་དམ་པའི་ཡོན་
ཏན་ཀུན། །མ་ཚང་མེད་པར་གསན་གྱུར་ཀྱང་། །ཧ་ཅང་དབུལ་དང་ཆ་ལུགས་ངན། །སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་བརྙས་
པར་འགྱུར། །ཧ་ཅང་གསོག་ལ་ཞན་པ་ཡང་། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མི་བྱ་སྟེ། །སྦྲང་མས་བསགས་པའི་སྦྲང་
རྩི་ལྟར། །གཞན་གྱིས་སྤྱོད་པ་མི་ཤེས་སམ། །ཅུང་ཟད་བསགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་། །ཆུད་ཟོས་ཉིད་དུ་
མི་བཏང་སྟེ། །ཙན་དན་སོལ་བར་བསྲེགས་པ་ལྟར། །རང་གཞན་ཀུན་ལ་མི་ཕན་ཕྱིར། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་
སྤྱོད་པ་ནི། །མེ་ཏོག་རྒྱས་པའི་ཅོད་པཎ་ལྟར། །ཀུན་གྱིས་མགོ་ལ་འཁུར་བ་དང་། །ནགས་སུ་དེངས་བ་ལྟ་
བུར་གསུངས། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། །དམ་པའི་རང་བཞིན་བསྟན་
པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ།།  ༈  །།མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱད་པ་ཡི། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་
ཤིང་། །འཇུག་དང་ལྡོག་པར་བྱ་བ་ལ། །བླང་དོར་བྱེད་ན་མཁས་པ་ཡིན། །དོན་དང་བྱ་བ་གང་སྒྲུབ་
ཀྱང་། །ལུང་རིག་མན་ངག་ལྡན་པའི་ཕྱིར། །ཞུམ་དང་འཇིགས་པ་མེད་པ་དེ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་
ལུགས་ཡིན། །འཛིན་སྤྱོད་དྲན་པ་ལ་སྦྱངས་ཏེ། །རྩོམ་བཤད་རྩོད་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །བསྟན་པ་གསལ་
བར་བྱེད་པ་དེ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡིན། །གཞན་གྱིས་བསླུ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། །འབད་པ་ཆུང་
ངུས་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །གཞན་གྱིས་དྲིང་ལ་མི་འཇོག་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན། །ལེགས་
ཉེས་སྤྱོད་པའི་བློ་གྲོས་དང་། །དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་བག་ཡོད་ཀྱིས། །མཁས་རྣམས་བྱ་བ་གང་སྒྲུབ་
ཀྱང་། །སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་མཐར་ཕྱིན། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་དང་། །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་
གདམ་པར་བཅས། །དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་སྣ་ཚགས་ཀྱིས། །མཁས་རྣམས་ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་
འགྱེད། །མེ་ཏོག་དག་ལ་བུང་བ་ལྟར། །མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་མཁས་པས་ཤེས། །ཆུ་ལྡན་མཚ་ལ་ངང་པ་
ལྟར། །མཁས་པའི་དྲུང་ན་མཁས་པ་འཁོར། །བླུན་པོ་ལ་སྐྱོན་འབའ་ཞིག་དང་། །མཁས་ལ་ཡོན་ཏན་ཀུན་
མཐོང་ནས། །ཤིན་ཏུ་རྒས་པར་གྱུར་ཚ་འང་། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་རིག་པ་འཚལ། །རྒྱ་མཚ་དག་ལ་ཆུ་བོ་
དང་། །བུད་མེད་འཕྱོན་མ་སྐྱེས་པ་དང་། །བླུན་པོ་ནོར་གྱིས་མི་ངོམས་ལྟར། །མཁས་པ་རིག་པས་ངོམས་
པ་མེད། །ལུས་དང་སྲོག་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ། །ལྟོས་མེད་དམ་ཆོས་འཚལ་བ་དེ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་
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ཁྱད་ཆོས་ཏེ། །བླུན་པོ་རྣམས་ལ་ཡོད་རེ་ཀན། །ཤིན་དུ་དབུལ་བའི་མཁས་པ་ལ། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་
ཡིད་སྨོན་གྱི། །དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བླུན་པོ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྨོན་པ་མེད། །ཆར་རྣམས་ཕལ་
ཆེར་རི་ལ་འབབས། །ཆོས་པ་ཕལ་ཆེར་ཚ་འདིར་འཁོར། །དཔལ་འབྱོར་ཕལ་ཆེར་བླུན་ལ་འགོ །མཁས་
པ་ཕལ་ཆེར་དབུལ་པོར་གནས། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ལ། །ཐམས་ཅད་དགའ་བར་མ་ངེས་
ཏེ། །ཕལ་ཆེར་གསོན་པ་ལ་དགའ་ཡང་། །ལ་ལ་ལྕེབ་ནས་འཆི་བ་མཐོང་། །འོན་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་
ཆེ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དག་ལ་དགའ། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བ་ན། །ནུབ་མཐོང་མིན་པ་ཀུན་ཀྱང་
དགའ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོས་ཀྱང་། །ཀུན་ལ་ཕན་པར་མ་ངེས་ཏེ། །ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་
ཡང་། །པདྨོའ་ིཚལ་ལ་འཕྲོད་མི་འགྱུར། །མཁས་པ་གཞན་གྱིས་མ་བཅོལ་ཞིང་། །མི་དགོས་པ་དང་མི་ཕན་
པ། །ལོང་བ་འོན་ལྐུགས་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །དམན་ས་བཟུང་ནས་རང་སེམས་སྦྱོངས། །དགོས་ཤིང་བབ་ལ་
ཕན་གྱུར་ན། །མ་བཅོལ་ཡང་ནི་གཞན་དག་ལ། །ཞུམ་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །ཕན་པའི་གྲོགས་དང་
གདམས་པ་སྟོན། །གཞན་དག་བདག་ལ་མི་ཉན་ཅིང་། །སྨོད་ཀྱང་མཁས་པ་མི་ཁྲོ་སྟེ། །སེམས་ཅན་མོས་
པ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བ་ལ་ཡང་སྨོད་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞན་དག་བསྟོད་གྱུར་ཀྱང་། །མཁས་པ་
དྲེགས་པ་མི་སྐྱེ་སྟེ། །བདག་ལ་སྨོད་པ་གཞན་ཡོད་ཅིང་། །བསྟོད་པ་གཅམ་བུ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །མཁས་པས་
མཁས་པ་མཐོང་ཞིང་ཐོས། །མཁས་པ་མཁས་པའི་གཏམ་ལ་དགའ། །མཁས་པས་བདག་གཞན་ཉེས་པ་
སེལ། །མཁས་པ་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་ལ་མཁས། །བླུན་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡིས། །ལེགས་པར་སྒྲོས་ཀྱང་མི་
ཤེས་པའི། །བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མཁས་པ་ཡིས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད། །དེ་བཞིན་བླུན་པོས་ལོ་བརྒྱ་
རུ། །འབད་པས་སྦྱངས་ཀྱང་མ་ཤེས་པའི། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁས་པ་ཡིས། །ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལ་
ལེགས་པར་རྟོགས། །མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་མཁས་པའི་ནོར། །མཁས་པའི་གཉེན་ཡང་མཁས་པ་
སྟེ། །མཁས་པ་ཡང་རབ་དགའ་བ་སྐྱེས། །མཁས་པས་གཞན་དག་མཁས་ལ་སྦྱོར། །མཁས་པ་དག་ལ་
བརྟེན་པ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་བྱེད་པ་དང་། །ཚུལ་བཞིན་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ལས། །མཁས་པར་འགྱུར་
བའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། །མཁས་པའི་རང་
བཞིན་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ།།  ༈  །།ཤིན་ཏུ་བླུན་པའི་མཛའ་བོ་བས། །བློ་ལྡན་དགྲ་བོ་མཆོག་
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ཅེས་བཤད། །ཕན་འདོད་བླུན་པོས་ཕ་མགོ་བརྡུང་། །བློ་ལྡན་དགྲ་བོས་སྐྱབས་པ་མང་། །ངན་པ་གཅིག་
གིས་གདུག་རྩུབ་ཀྱིས། །ཡུལ་ཕྱོགས་མང་པོ་ཕུང་ལ་སྦྱོར། །ལྗོན་ཤིང་གཅིག་ལ་མེ་མཆེད་པས། །ནགས་
ཚལ་ཆེན་པོ་བསྲེག་པར་བྱེད། །དམ་པ་གཅིག་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་
སྦྱོར། །ཉི་མ་གཅིག་གསི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ལོ་ཏོག་ཀུན་ཀྱང་སྨིན་པར་བྱེད། །མཁས་པ་གཅིག་གིས་བློ་
གྲོས་ཀྱིས། །རྒོལ་བ་ངན་པ་ཀུན་ཀྱང་འཇོམས། །སེངྒེ་གཅིག་གིས་ང་རོ་ཡིས། །རི་དྭགས་ཀུན་ཀྱང་སྐྲག་
པར་བྱེད། །དོན་དང་དོན་མིན་མི་དཔྱོད་ཅིང་། །བཟའ་བཏུང་ཁོ་ན་སེམས་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་བླུན་པོ་དུད་འགྲོ་
དང་། །ཁྱད་པར་ཡོད་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ཇི་ལྟར་ཡང་། །རང་བཞིན་བཟང་པོར་མི་འགྱུར་
ཏེ། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བ་སྟེ། །ནམ་ཡང་འདོར་བ་མི་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་འདི་ལྟར་བྱེད་དོ་ཞེས། །དམ་
པ་ངན་པའི་རྗེས་མི་འབྲངས། །ཁྱི་ཕག་སྐྱུགས་པ་ཟ་འོ་ཞེས། །སེངྒེས་བཟའ་བ་ག་ལ་སྲིད། །ཤིན་དུ་དབུལ་
ཡང་མཁས་པ་རྣམས། །ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱིས་གཞན་དགའ་བྱེད། །རྒྱུད་དང་བྲལ་ཡང་དབང་པོའ་ི
གཞུ། །ས་དང་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར། །བླུན་པོ་ཟས་དང་ནོར་ལ་དགའ། །མཁས་པ་ལེགས་བཤད་ཐོས་
ན་དགའ། །ངན་པ་ཕ་རོལ་ཕུང་ན་དགའ། །དམ་པ་གཞན་དག་བདེ་ན་དགའ། །བླུན་པོ་དོན་མེད་ཚིག་ལ་
རྩོད། །མཁས་པ་དོན་ཆེན་འཇམ་པོས་སྒྲུབ། །ངན་པས་གཞན་དག་རྩོད་ལ་སྦྱོར། །དམ་པས་གཞན་རྩོད་
ནོར་གྱིས་སེལ། །བླུན་པོའ་ིདཔུང་ནི་མི་སྨྲ་བ། །ཕེབས་པར་སྨྲ་བ་དམ་པའི་དཔུང་། །ངན་པའི་དཔུང་ནི་
བརྫུན་ཚིག་སྟེ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་མཁས་པའི་དཔུང་། །བླུན་པོ་ངལ་དུབ་ལས་ཀྱིས་འཚ། །སྐྱེ་བོ་ངན་
པ་སྡིག་གིས་འཚ། །དམ་པ་སྔོན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །མཁས་པ་བློ་དང་རིག་པས་འཚ། །བླུན་པོ་དོན་
མེད་ལས་ལ་འབད། །ངན་པ་དོན་མིན་ལས་ལ་འབད། །དམ་པ་དག་དང་མཁས་པ་རྣམས། །འདི་ཕྱི་གཏན་
གྱི་བདེ་ལ་འབད། །བླུན་པོ་རང་གིས་རང་ཕུང་བྱེད། །ངན་པས་གཞན་དག་ཕུང་ལ་སྦྱོར། །དམ་པ་དག་དང་
མཁས་པ་ཡིས། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་སྦྱོར། །བླུན་པོ་རྒུད་ན་གཉེན་ལ་འཁང་། །ངན་པ་རྒུད་ན་
གཞན་ལ་འཚ། །དམ་པ་རྒུད་ན་ཆོས་ལ་སྤྲོ། །མཁས་པ་རྒུད་ན་རིག་པ་འཚལ། །བླུན་པོ་ཁྲོས་ན་བུད་མེད་
བརྡུང་། །ངན་པ་ཁྲོས་ན་ངན་སེམས་འཕེལ། །དམ་པ་ཁྲོས་ན་ངོ་ཚ་དྲན། །མཁས་པ་ཁྲོས་ན་བདེན་གཏམ་
འབྱུང་། །བླུན་པོའ་ིགཏམ་ཀུན་འདོད་གཏམ་སྟེ། །རྐུས་དང་ཕྲོགས་པ་ངན་པའི་གཏམ། །དམ་པ་མཛངས་
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ཀྱི་ལས་གཏམ་སྟེ། །མཁས་པ་ལེགས་བཤད་གཏམ་དུ་གླེང་། །བླུན་པོ་དམན་པའི་ལས་ལ་མཁས། །ངན་
པ་གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཁས། །དམ་པ་གཞུང་ལུགས་བཟང་ལ་མཁས། །མཁས་པ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་
མཁས། །སྐྱེ་བོ་བླུན་པོ་མི་རོ་འདྲ། །ངན་པ་དུག་སྦྲུལ་དག་དང་མཚུངས། །དམ་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་
བཞིན། །མཁས་པ་དག་ནི་མིག་དང་འདྲ། །ཡོན་ཏན་ཆུང་རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆེ། །བློ་ཆུང་རིག་པས་མགུ་བ་
སླ། །འདོད་ཆུང་ལྷ་དང་མི་ཡིས་མཆོད། །འདུ་འཛི་ཆུང་བ་རྣལ་འབྱོར་འཕེལ། །ནོར་གྱི་འབྲས་བུ་སྦྱིན་དང་
སྤྱོད། །ཐོས་པའི་འབྲས་བུ་བླང་དོར་ཤེས། །བསམ་པའི་འབྲས་བུ་དབང་པོ་དུལ། །བསྒོམ་པའི་འབྲས་བུ་
 ཉོན་མོངས་འགག །བླུན་པོ་གོ་འཕངས་བསྟོད་གྱུར་ཀྱང་། །དམན་པའི་གནས་སུ་ངང་གིས་ལྟུང་། །མཁའ་
ལ་འབད་ནས་འཕངས་པའི་མདའ། །ས་ལ་འབད་མེད་ངང་གིས་ལྟུང་། །ངན་པ་གོ་འཕངས་བསྟོད་གྱུར་
ན། །བསྟོད་པ་པོ་ལ་ལྷག་པར་སྡང་། །ས་རྡུལ་གནམ་དུ་གཏོར་གྱུར་ན། །འཐོར་མཁན་ཉིད་ཀྱི་མགོ་ལ་
འབབས། །དམ་པ་དང་ནི་མཁས་པ་དག །གོ་འཕངས་བསྟོད་ན་བདེ་བའི་རྒྱུ། །ཆོས་རྒྱལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་
དྲིན་གྱིས། །ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བྱེད། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་
ལོངས་ལས། །སྤེལ་མ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།།  ༈  །།བློ་ལྡན་གོ་བ་བཟང་པོ་ཅན། །རྒན་རབ་དག་ལ་
བརྟེན་པ་དང་། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཐོས་པ་དེས། །ཡ་རབ་སྤྱོད་པ་ཤེས་པར་འགྱུར། །སྟེང་ན་རྗེ་དང་
འོག་ན་འབངས། །ཐད་ཀར་ཉེ་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚགས། །བླ་ན་མཆོད་གནས་ཡོད་པ་དེ། །འཇིག་རྟེན་འདི་
ན་ཡ་རབ་ཡིན། །ཕ་མ་མཁན་སློབ་དགེ་སྦྱོང་དང་། །རིགས་ཀྱི་རྒན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གང་འོས་བསྙན་
བསྐུར་བྱེད་པ་དེ། །འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡང་ཀུན་གྱིས་བསྟོད། །རང་གི་ཞེ་འདོད་མི་སྒྲུབ་པར། །འཁོར་ལ་
གང་ཕན་བྱེད་པ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན། །བྱེད་པ་ཀུན་གྱིས་བསྐུར་བར་འོས། །དད་
ལྡན་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། །བརྟན་ཞིང་དུལ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད། །གླ་བོ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དེ། །དམ་པ་ཀུན་གྱིས་
བསྔགས་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ལན་ལ་མི་རེ་བར། །སྦྱིན་པ་ཕྱོགས་མེད་གཏོང་བ་དང་། །སྡིག་པ་ཆུང་
ཡང་སྤོང་བ་དེ། །ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་དུ་གྲགས་པར་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་བསླབ་པ་
དང་། །གཞན་དོན་ཆེས་ཆེར་བྱེད་པ་དང་། །གཏོང་ལྡན་ཀུན་སྤྱོད་དག་པ་དེ། །གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་དཔོན་དུ་
འགྱུར། །རང་ཉིད་བཟའ་བཏུང་ལྷུར་ལེན་ཅིང་། །གཡོག་འཁོར་སྦྱིན་པས་མི་བསྡུད་ན། །མཚ་སྐམ་པ་ལ་
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ངང་པ་ལྟར། །སུ་ཡང་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་དང་གྲོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས། །ཕན་ཐོགས་བརྩོན་
པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །པདྨའི་མཚ་ལ་ངང་པ་ལྟར། །རིང་ན་གནས་པ་ཀུན་ཀྱང་འདུ། །དགྲ་བོ་མི་དགའ་བྱེད་
འདོད་ན། །རང་ཉིད་ཡོན་ཏན་ལྡན་པར་བྱ། །གཞན་དུ་དགྲ་བོ་ཕུང་དགའ་ཞེས། །ཁྲོ་བའི་མི་ཡིས་རང་རྒྱུད་
བསྲེག །བློ་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས། །དགྲ་ཡང་མཛའ་བཤེས་ལྟ་བུར་སྒྲུབ། །དེ་ཡི་བློ་གྲོས་གཏིང་
མཐའ་རྣམས། །སུས་ཀྱང་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གཡོ་ཅན་དང་ནི་དགྲ་བོ་དག །སྙན་པར་སྨྲ་ཡང་ཡིད་
མི་བརྟན། །རྔོན་པས་གླུ་སྙན་བླང་གྱུར་ནས། །རི་དྭགས་བསོད་པ་མ་ཐོས་སམ། །དགྲ་ལ་ཟོན་བྱེད་སྡར་མ་
ཡིན། །གཡང་ལ་འཕྱོང་བ་དཔའ་བོ་མིན། །སེངྒེ་མེ་ལ་འཇུར་ཡང་དཔའ། །ཝ་མོ་གཡང་ལ་འཕྱོང་ཡང་
སྡར། །ངན་པའི་དཔུང་ལ་བརྟེན་གྱུར་ན། །བཟང་པོའ་ིརང་བཞིན་ངང་གིས་འདོར། །རྒྱ་མཚར་ཕྱིན་ན་གངྒཱ་
ཡང་། །བ་ཚྭའི་ཆུ་བོར་ངང་གིས་འགྱུར། །མགོན་སྐྱབས་བཟང་ལ་བརྟེན་གྱུར་ན། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་ངང་
གིས་ཆགས། །གསེར་གྱི་རི་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ། །གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་དུ་འགྱུར། །སྐྱོན་ཡོན་དཔྱོད་པའི་
བློ་གྲོས་ཀྱིས། །སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་ཀུན་བརྟགས་ཏེ། །བག་ཡོད་དྲན་པས་བྱ་བ་ཀུན། །བྱེད་ན་སྐྱོན་ལ་རྒྱབ་
ཀྱིས་ཕྱོགས། །བྱ་བ་མ་ཡིན་མི་བྱེད་ཅིང་། །བྱ་རྒྱུ་རྣམས་ལ་ངང་གིས་འཇུག །བློ་ལྡན་བསོད་ནམས་
བསགས་པ་དེ། །གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་ཀུན་ལ་བྲིན། །སྔོན་གྱི་བསོད་ནམས་ཤེས་སོ་ཞེས། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་
བརྩོན་མི་འདོར། །འབད་པ་མེད་པར་ཏིལ་དག་ལས། །ཏིལ་མར་འབྱུང་བར་ག་ལ་སྲིད། །ཕ་ཡིས་བུ་ལ་ཇི་
ལྟ་བར། །རྗེ་དཔོན་འཁོར་ལ་བྱམས་གྱུར་ན། །བུ་ཡིས་ཕ་ལ་ཇི་ལྟ་བར། །འཁོར་ཀྱང་རྗེ་དཔོན་དེ་ལ་
དགའ། །དེ་ཕྱིར་རང་ཉིད་ཆེ་འདོད་ན། །ཅིག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་ལ་འབད། །རྗེ་དཔོན་མགུ་བར་བྱས་པའི་
བྲན། །དཔོན་དུ་འགྱུར་བར་མ་མཐོང་ངམ། །སྤྱི་ཡི་དཔོན་དུ་བཀོས་གྱུར་ནས། །སྒོས་ཀྱི་དགའ་བདེ་སྐྱོང་བ་
དེ། །ང་ནི་བྲམ་ཟེ་གཙང་མ་ཞེས། །ཁྱི་ཤ་ཟ་དང་ཅི་མི་མཚུངས། །འཁོར་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པ་དང་། །སྲོལ་
ངན་གསར་པ་མི་འཛུགས་ཤིང་། །ལུགས་བཟང་རྙིང་པ་སྐྱོང་བ་དེ། །རྗེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡིན། །ཉེ་
འཁོར་ཡུལ་ཕྱོགས་བདེ་བ་དེ། །རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན། །མཚ་ལ་པདྨ་རྒྱས་པ་དེ། །མཚ་ཡི་ཡོན་
ཏན་མ་ཡིན་ནམ། །ཉེ་འཁོར་ཡུལ་ཕྱོགས་བརླག་གྱུར་ན། །རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་ངན་པའི་རྟགས། །ལྗོན་ཤིང་
ཡལ་ག་མེད་པ་དེ། །ལྗོན་ཤིང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །རྗེ་དཔོན་ངན་པ་རང་འདོད་ཅན། །ཡོད་ན་ཉེ་འཁོར་
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རང་གིས་འཇོམས། །ཁ་ཟས་ངན་པས་ལུས་པོ་ཉིད། །འཇོམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཡུལ་ཕྱོགས་
དཔལ་འབྱོར་ཉམས་གྱུར་ན། །རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱང་ཉམས་པའི་རྒྱུ། །སྐྱེ་ཆུ་མེད་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་། །ངེས་པར་
སྐམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར། །ཡུལ་ཕྱོགས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་གྱུར་ན། །རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
རྒྱུ། །ལྗོན་ཤིང་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་ལ། །འབྲས་བུ་སྨིན་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་། །དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་
པའི། །རྗེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་འཁོར། །ལེགས་པར་བསྐྱངས་ལ་རན་ཙམ་བསྡུ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་
ཀུན་ཀྱང་བདེ། །གཞན་དུ་རང་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཉེ་འཁོར་བརླག་པར་བྱེད་པ་ནི། །ལྗོན་ཤིང་སོལ་
བར་བྱས་པ་ལ། །མེ་ཏོག་འདོད་དང་ཅི་མི་མཚུངས། །སྨིན་ཤིང་མྱུ་གུ་བཅད་པ་དང་། །སྡོང་པོར་སྨིན་དུ་
བཅུག་པ་གཉིས། །གང་ཞིག་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་དེ། །ཤེས་པར་བྱས་ལ་ཀུན་ལ་སྦྱར། །དཔོན་པོ་ངན་པ་ལ་ལ་
དག །རང་གིས་བསྐྱང་བར་མི་ནུས་ཤིང་། །སློབ་མ་གཞན་དུ་སློབ་གཉེར་ལ། །འགྲོ་ན་དེ་ལ་འཁོན་དུ་
འཛིན། །རང་ཉིད་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ། །གཞན་གྱི་དཔོན་ལ་དགའ་བ་དེ། །རང་ཉིད་མིག་དང་མི་ལྡན་
པར། །གཞན་གྱི་ལོངས་འཁྲིད་བྱེད་དང་མཚུངས། །དཔོན་ངན་དཔོན་དུ་བཀོས་པ་ནི། །ཕུང་བར་འགྱུར་བ་
ཁོ་ན་སྟེ། །ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བཀོས་པ་ཡིས། །ཕུང་བར་གྱུར་ཅེས་ཀུན་ཀྱང་གླེང་། །དཔོན་ངན་གཡོག་
ངན་འཚགས་གྱུར་ཏེ། །རེ་ཞིག་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་གྱུར་ཀྱང་། །སྒོ་ང་མཁའ་ལ་འཕངས་པ་ལྟར། །གདོན་
མི་ཟ་བར་བརླག་པར་འགྱུར། །བློ་ལྡན་བྱ་བ་ཀུན་ལ་བརྩོན། །བག་ཡོད་ལེགས་པར་གཏོང་བ་དེ། །འདི་
དང་གཞན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི། །དཔལ་འབྱོར་ཀུན་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །ལོངས་སྤྱོད་སྤྱད་པས་མི་འཛད་
དེ། །བསོད་ནམས་བཟད་ན་འཛད་པར་འགྱུར། །ཁྲོན་ཆུ་བཅུས་པས་མི་འཛད་ཀྱི། །སྐྱེ་རྒྱུན་ཟད་ན་འཛང་
པར་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །ཐབས་དང་འབད་པ་སྟོང་དག་གིས། །བསྒྲུབ་ཀྱང་ཕུན་
ཚགས་མི་འབྱུང་ཞིང་། །དེ་ཕྱིར་བསོད་ནམས་དག་ལ་འབད། །འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་ཀུན་གྱིས་བསྟོད། །ཕ་
རོལ་དུ་ནི་ཆོས་ཀྱིས་བདེ། །ཡོན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དེ། །མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་ཡིན། །ལུགས་
ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། འཇིག་རྟེན་ཤེས་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ།།  ༈  །།ལུང་
དང་རྟོགས་པ་གཉིས་ལྡན་པའི། །མཁས་པ་དག་ལ་བརྟེན་པ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་བྱས་པ་ཡིས། །བསྟན་
བཅོས་ཀུན་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །གསལ་དག་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །ཀློག་ལ་མཁས་པའི་མཁས་པ་
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དེ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་གཞི་མ་ཡིན། །མ་འདྲེས་སྙོམས་དང་མགྱོགས་
པ་དང་། །ཚད་ལྡན་ཡི་གེ་དག་པ་ཡིས། །རང་གི་རྟོགས་པ་མི་བརྗོད་ཅིང་། །གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བར་
བྱེད། །གནས་བརྒྱད་ཚགས་གསུམ་ལ་སོགས་པ། །སྒྲ་ཡི་བྱེད་པ་ཤེས་གྱུར་ནས། །མ་འབྲེལ་འགལ་
བཟློས་མེད་པ་ཡི། །སྙན་དངགས་སྡེབས་སྦྱོར་ཤེས་པར་འགྱུར། །འགལ་འབྲེལ་སྟོབས་ལས་འོང་བ་
ཡིས། །རྣམ་དག་རིགས་པའི་དོན་མཐོང་ན། །རྒོལ་ངན་ཀླན་ཀས་མི་འཇིགས་ཤིང་། །ཡིད་ཆེས་ལྟ་བ་སྙེད་
པར་འགྱུར། །སྡེ་བཞིའི་ལུང་དང་ལུང་འགྲེལ་གྱི། །བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་
སྲོག་ལྟར་འཛིན་པ་དེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཡིན། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི། །སྡེ་སྣོད་
ལེགས་པར་ཤེས་པ་དེ། །རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་རྨོངས་པ་མེད། །འཁོར་
འདས་ཆོས་ཀུན་མ་ལུས་པ། །ལེགས་པར་སྟོན་པ་མངོན་པའི་ཆོས། །ཤེས་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
ཀྱི། །ཐ་སྙད་ཀུན་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །ཚད་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན་པ་དང་། །བློ་ལྡན་སྡེ་སྣོད་ཐོས་པ་
དང་། །དད་ལྡན་ཡུན་དུ་སྦྱངས་པ་ལས། །ཆོས་ལྡན་གང་ཟག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་
གཞིར་བྱས་ནས། །དྲི་མེད་སྡེ་སྣོད་ཉན་པ་དང་། །དབེན་པར་བསྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་དེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་
ལུགས་ཡིན། །ཚ་འདི་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡི། །བླ་མས་བླ་མར་མི་བཏུབ་ཀྱི། །རྣམ་གྲོལ་དོན་དུ་གཉེར་བ་
ཡི། །ཆོས་བརྒྱད་སྤངས་པའི་བླ་མ་བསྟེན། །ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་འདབ་རྒྱས་པ་དང་། །གོས་བཟང་ཞིམ་དུ་
ཟ་བ་ལ། །མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བླ་མ་རུ། །སྡེ་སྣོད་ཀུན་ནས་བཤད་པ་མེད། །ཚད་ལྡན་བླ་མ་རྙེད་གྱུར་
ན། །སྐྱིད་སྡུག་ཀུན་ལ་མི་ལྟ་བར། །ཚུལ་བཞིན་གུས་པས་བསྟེན་པར་བྱ། །དེ་ལས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་། །མདོ་རྒྱུད་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། །མཐུན་པར་མིན་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ། །ཟབ་པར་
གྲགས་ཀྱང་ལུགས་དེ་ལ། །འཇུག་ན་བླུན་པོ་ལོགས་ན་མེད། །ལུང་རིགས་དག་པ་རྣམ་དག་ཅིང་། །རྣམ་
དག་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པར་བཅས། །མ་ནོར་ཆོས་ལུགས་བཟང་པོ་ལ། །འཇུག་ན་མཁས་པ་དེ་ཉིད་
ཡིན། །འཇིག་རྟེན་བློ་ཡིས་བཏང་བ་དང་། །ལས་འབྲས་སྲོག་ལྟར་འཛིན་པ་དང་། །བསྙེད་བཀུར་དགྲ་
བཞིན་མཐོང་བ་དེ། །ཆོས་ནས་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། །སྲིད་པ་གསུམ་ལ་མ་ཆགས་པར། །བསླབ་པ་
གསུམ་ལ་འབད་པ་དང་། །ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་བྱེད་པ་དེས། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལས་འདའ་བར་
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འགྱུར། །བླ་མ་དམ་པས་ཟིན་པ་དང་། །གཞན་དོན་གཙ་བོར་བྱེད་པ་དང་། །ཞེན་པའི་མདུད་པ་གྲོལ་བ་
དེས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་
ལས། །བསྟན་བཅོས་ཤེས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ།།  ༈  །།ཡ་རབ་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་ཡི། །དཔལ་འབྱོར་
ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཀྱང་། །ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་བར་མི་བྱེད་ན། །དེ་བས་ཕུང་བ་གཞན་ཅི་ཡོད། །གདོན་མི་ཟ་
བར་འཆི་འགྱུར་ཅིང་། །འཆི་བའི་ཚ་ན་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །འཁོར་འདབ་རྗེས་སུ་མི་འབྲངས་གིས། །དམ་
ཆོས་སྤྱད་ན་རྗེས་སུ་འབྲངས། །མགྲོན་ཁང་ཅིག་ཏུ་འཚགས་པ་ཡི། །མགྲོན་པོ་ལྟ་བུའི་འཛའ་ཤེས་
ལ། །ཆགས་ནས་དམ་ཆོས་མི་བྱེད་ན། །དེ་ལས་འཁྲུལ་པ་གཞན་ཅི་ཡོད། །རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ལོངས་སྤྱོད་
དང་། །བྲག་ཆ་ལྟ་བུའི་གཏམ་སྙན་ལ། །ཆགས་ནས་ཁྱིམ་ནས་མི་འབྱུང་ན། །དེ་ལས་བསླུས་པ་གཞན་ཅི་
ཡོད། །གཏན་བདེ་སྒྲུབ་དུ་ཡོད་བཞིན་དུ། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལ་བཅུག་པ་འདི། །མིའི་གཟུགས་ལ་དུད་འགྲོ་
ཡི། །བསམ་པ་གནས་པ་ཁོ་ནར་ཟད། །བགྲང་ཕྲེང་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་འདིར། །སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚགས་
སྤྱད་གྱུར་ཀྱང་། །ད་དུང་འདི་ལ་ཆགས་གྱུར་ནས། །ཡིད་འབྱུང་མ་སྐྱེས་ཅི་ལས་གྱུར། །ཚུལ་མིན་སེམས་
པའི་རྣམ་རྟོག་གིས། །མི་བདེན་པ་ལ་བདེན་པར་བཟུང་། །གང་ན་མེད་པ་ཡིན་པར་གོ །ཀྱེ་མ་ལས་ངན་
མཚན་རེ་ཆེ། །ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཚ་འདིར་འཁོར། །གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ལྟོ་ཕྱིར་ཤོར། །འདོད་ཡོན་བློ་མ་
ཐོང་པ་ཡི། །ཆོས་པ་འདི་ཡང་ཡི་རེ་མུག །ནོར་གྱི་སྙིང་པོ་ཆོག་ཤེས་ཡིན། །འདུ་འཛི་སྤངས་ན་བདེ་བར་
འགྱུར། །སེམས་དང་ཆོས་སུ་འབྲེལ་པ་ལ། །ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་དོན་ཡིན། །འཆི་བ་དྲན་ན་ཆོས་
ལ་འཇུག །སྡིག་པ་སྤོང་ན་ཆོས་པ་ཡིན། །སྐྱོ་བས་འཁོར་བ་འཇིག་པར་འདོད། །སྟོང་ཉིད་རྟོགས་ན་གྲོལ་
བར་འགྱུར། །བརྩེ་བས་རང་ཞི་མི་འདོད་ཅིང་། །སྟོང་པ་སྲིད་ལ་མི་ཆགས་པ། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་
པའི་རྒྱུ། །མཚུངས་མེད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཞིག་པའི་ཞིག་པོ་དང་། །ལས་འབྲས་དོར་
བའི་སྟོང་ཉིད་དང་། །ཐོས་པ་མེད་པའི་བློན་བསྒོམ་ལ། །སངས་རྒྱས་རེ་ཡང་ཐོབ་པ་དཀའ། །འཇིག་རྟེན་
འདི་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། །དད་འདུན་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོ་ཡིས། །ཆོས་ལ་བརྩོན་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །སངས་
རྒྱས་མི་རིང་མདུན་ན་གནས། །ཟང་ཟིང་འདུ་རྒོད་ཆེ་བ་ལ། །ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་དེ་ལ་
འཁོར་བ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་དུ་འཁོར་བར་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པའི་མིས། །ཕན་གནོད་བྱ་བ་



ས་སྐྱ་པཎྜིཏའི་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།                                             13 

ལེགས་རྟགས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ཀུན་དོར་ལ། །བྱ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པར་བྱ། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་
བཅོས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོངས་ལས། མཐར་ཆོས་ལ་གནས་པའི་ལེའུ་བརྒྱད་པའོ། །བདག་གི་
གསེར་འོད་དམ་པ་དང་། །བདེན་པར་སྨྲ་བའི་ལུང་བསྟན་དང་། །ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་དང་། །ཙ་ན་
དཀའ་སོགས་མཐོང་གྱུར་ཅིང་། །ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི། །གསུང་རབ་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་
གཏེར། །ཐོས་དང་བསམ་པས་ལེགས་སྦྱངས་ཤིང་། །གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་སོགས། །མཁས་
དབང་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ཀྱི། །ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་མཐའ་དག་ལ། །ཡུན་རིང་འབྲེལ་པར་བྱས་པ་
དང་། །དམ་པ་རྣམས་དང་དམན་པ་ཡི། །བྱེད་སྤྱོད་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་དང་། །བླ་མའི་གསུང་དང་རང་ཉིད་
ཀྱི། །བློ་གྲོས་ལ་བརྟེན་ངས་འདི་བཤད། །མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་ཀྱང་། །དེང་སེང་སྐྱེ་བོ་སྤངས་
གྱུར་ན། །བདག་གིས་བྱས་པ་འདི་ལྟ་བུའི། །གཞན་ལ་ཕན་པ་མི་སྲིད་ཀྱང་། །རང་སེམས་ལེགས་པར་
སྤྱད་པ་ལ། །དགའ་དད་གོམས་པར་བྱ་ཕྱིར་དང་། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་ཆེན་པོ། །བསྡུ་བར་བྱ་ཕྱིར་
འདིར་བཤད་དོ། །འདི་སྦྱར་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །ངན་སྤྱོད་ཡིད་ལ་མི་རྒྱུ་ཞིང་། །དམ་པའི་སྤྱོད་པ་
བཟང་པོ་ཡིས། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །དེ་སྐད་སྨྲ་འདི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། །སྔགས་འཆང་
ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཞེས། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གསུང་རབ་མཐའ་དག་སོགས། །མདོ་དང་
བསྟན་བཅོས་མང་པོས་རྒྱུད་ཕྱུག་ཅིང་། །ལུགས་གཉིས་བླང་དོར་གསལ་བའི་མིག་ཅན་དེས། །བློ་གསལ་
མཐའ་དག་དམ་པའི་ལུགས་བཟུང་ནས། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར། །ལེགས་པར་
བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་བྱས་སོ། །དགེ་བ་འདིས་མཚན་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་མཐུས། །བདག་ཅག་
དཔོན་སློབ་དུས་འདིར་བསམ་པ་ཀུན། །མཐའ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱི་མ་ལྷན་ཅིག་པར། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དྲུང་དུ་
སྐྱེ་བར་ཤོག །གནས་དེར་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །སླར་ཡང་གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་
ཡི། །སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་འདི། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །ཅེས་དཔལ་ལྡན་
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་རབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་
བཅོས་ལེགས་བཤད་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜི་
ཏའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱི་ཐུགས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་
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དམ་པ་གྲུབ་མཆོག་བསོད་ནམས་དབང་པོ་དང་། རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པའི་མཚན་ཅན་ཏེ་རིགས་ལྡན་འཇམ་
པའི་དབྱངས་སྐུ་མཆེད་ཞལ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའ་ིམགོན་པོ་མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་
རྒྱལ་མཚན། ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་ལོ་ནས་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་
ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པ་ས་
སྐྱ་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པོས་རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་སློབ་མའི་ཚགས་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་རིགས་ཀྱི་བུ་ངག་དབང་
བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རིགས་ཀྱི་ཚ་བོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་
གྲོས། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ་སྤུན་གསུམ་ལ་སོགས་ཏེ། རྗེས་འཇུག་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་
ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་དམིགས་བུ་གསལ་བར་འགྱུར་བའི་སླད་དུ་མེ་མོ་བྱ་ལོ་
མགོ་ཟླ་བའི་དམར་ཆ་རཀྟ་བཞེད་པའི་རྫོགས་པ་གཉིས་པའི་ཚས་ལ་ལྷོ་བོད་མཚམས་ཀྱི་སའི་ཆ་ཕག་རི་
རྣམ་རྒྱལ་དཀར་པོའ་ིབྱ་འདབས་སྔོན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིབྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་
གནས་བསམ་འགྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་ཡངས་སྟེང་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨ་ཀྵ་རའི་འདུ་བྱེད་དང་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྩིས་གཞུང་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཤབ་སྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་
འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག   །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་
དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་པའོ།། 


