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༄༅། །ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་བཞུགས་སོ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། དྷརྨཱ་དྷརྨ་
ཏཱ་བི་བྷྷཾ་ཀཱ་རི་ཀཱ། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ། མགོན་པོ་བམས་
པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤྱེས་ནས་གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་ཞིང་། །གཞན་འགའ་ཞིག་ནི་མངོན་སུམ་ིད་དུ་
བ། །དྱེས་ན་དྱེ་དག་མཚན་ིད་རྣམ་དབྱེ་བ། །བྱེད་པར་འདོད་ནས་བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམས་སོ། །འདི་དག་
ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུ་ན། །རྣམ་པ་གིས་སུ་ཤྱེས་བ་སྟྱེ། །ཆོས་དང་དྱེ་བཞིན་ཆོས་ིད་ཀིས། །ཐམས་ཅད་
བསྡུས་པ་ིད་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལ་ཆོས་ཀིས་ཕྱྱེ་བ་ནི། འཁོར་བ་ཡིན་ཏྱེ་ཆོས་ིད་ཀིས། །རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བ་ཐྱེག་གསུམ་
གི། །མྱ་ངན་ལས་ནི་འདས་པ་འོ། །དྱེ་ལ་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་ནི། །གིས་དང་ཇི་ལྟར་མངོན་བརོད་པར། །སྣང་
བ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི། །ཀུན་རོག་པ་སྟྱེ་མྱེད་སྣང་ཕྱིར། །དྱེས་ན་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའོ། །དྱེ་ཡང་ཐམས་ཅད་
དོན་མྱེད་ཅིང་། །རོག་ཙམ་ཡིན་པས་ཀུན་རོག་པའོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ིད་མཚན་ིད་ནི། །གཟུང་བ་དང་ནི་
འཛིན་པ་དང་། །བརོད་པར་བ་དང་རོད་པར་བྱེད། །ཁྱད་མྱེད་དྱེ་བཞིན་ིད་ཡིན་ནོ། །མྱེད་པ་སྣང་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་
ནི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྒྱུ་ཡིན་ཏྱེ། །སྒྱུ་མའི་གླང་ཆྱེན་སོགས་སྣང་ཞིང་། །ཡོད་པའང་སྣང་བ་མིན་ཕྱིར་
རོ། །མྱེད་སྣང་དག་ལས་གང་རུང་ཞིག །མྱེད་ན་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་དང་། །དྱེ་བཞིན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
དང་། །རྣམ་པར་བང་བ་མི་འཐད་དོ། །གིས་པོ་དག་ནི་གཅིག་ིད་དང་། །སོ་སོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཡོད་པ་
དང་ནི་མྱེད་པ་དག །ཁྱད་པར་ཡོད་དང་མྱེད་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ཆོས་དག་ལ། །འཇུག་པ་བླ་ན་མྱེད་པ་
སྟྱེ། །མཚན་ིད་དང་ནི་གྲུབ་པ་དང་། །གཅིག་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང་། །གནས་ནི་ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་
མིན། །གཟུང་དང་འཛིན་པར་སྣང་བ་ནི། །མྱེད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པས་སོ། །དྱེ་ལ་མཚན་ིད་གྲུབ་པ་
དང་། །གཅིག་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ། །ཇི་ལྟར་མདོར་བསྟན་བཞིན་དུའོ། །གང་ཞིག་གང་དུ་འཁོར་བ་ནི། །དྱེ་ནི་
ཀུན་ཏུ་གནས་པ་སྟྱེ། །སྱེམས་ཅན་ཁམས་དང་སྣོད་ཀི་ཁམས། །སྣོད་ཀི་ཁམས་ནི་ཐུན་མོང་ལྟར། །རྣམ་པར་
རིག་པ་ཐུན་མོང་ཡིན། །སྱེམས་ཅན་ཁམས་ནི་ཐུན་མོང་དང་། །ཡང་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དྱེ་ཡང་སྱེ་དང་
ཐ་སྙད་དང་། །རྱེས་སུ་གཟུང་དང་ཚར་གཅད་དང་། །ཕན་པ་དང་ནི་གནོད་པ་དང་། །ཡོན་ཏན་སོན་ནི་ཕན་ཚུན་
དུ། །བདག་པོ་ིད་ཀི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ། །ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཐུན་མོང་བའོ། །གནས་དང་རྣམ་པར་རིག་པ་དང་། །བདྱེ་
སྡུག་ལས་དང་འཆི་འཕོ་དང་། །སྱེ་བ་དང་ནི་བཅིངས་པ་དང་། །གོལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཕྱིར། །དྱེ་གནས་ཐུན་



2   མགོན་པོ་བམས་པ། 

མོང་མ་ཡིན་པའོ། །ཕྱི་རོལ་གཟུང་བ་ཐུན་མོང་བར། །སྣང་བ་འཛིན་པའི་རྣམ་རིག་པའོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་ལས་ཕྱི་
རོལ་ཏུ། །གྱུར་པའི་དོན་ཡོད་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཐུན་མོང་བ་ིད་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །ཅིག་ཤོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི། །གཟུང་བ་རྣམ་པར་རིག་པའི་དོན། །གཞན་གི་སྱེམས་ལ་སོགས་པ་ནི། །མམ་པར་མ་བཞག་མམ་
གཞག་པའི། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ལ། །ཕན་ཚུན་ཡུལ་གྱུར་མ་ཡིན་ཏྱེ། །མམ་པར་མ་བཞག་དག་ལ་
ནི། །རང་གི་རྣམ་རོག་སྣང་ཕྱིར་དང་། །མམ་པར་གཞག་པ་དག་ལ་ནི། །ཏིང་འཛིན་དྱེ་ཡི་སོད་ཡུལ་
དྱེའི། །གཟུགས་བརྙན་རབ་ཏུ་སྣང་ཕྱིར་རོ། །གཟུང་བར་སྣང་བ་མྱེད་གྲུབ་ན། འཛིན་པར་སྣང་བ་མྱེད་གྲུབ་
བོ། །དྱེ་ལས་ཀང་ནི་གཟུང་བ་དང་། །འཛིན་པར་སྣང་བ་མྱེད་པ་ལ། །འཇུག་པ་གྲུབ་སྟྱེ་ཐོག་མྱེད་པའི། །ཀུན་
ནས་ལྡང་བ་གྲུབ་པས་སོ། །གིས་སུ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པར། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པ་དྲུག་གིས་
ཆོས་ིད་ལ། །འཇུག་པ་བླ་ན་མྱེད་པ་སྟྱེ། །མཚན་ིད་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་དང་། །ངྱེས་པར་འབྱེད་དང་རྱེག་པ་
དང་། །རྱེས་སུ་དྲན་དང་དྱེའི་བདག་ིད། །ྱེ་བར་སོན་ལ་འཇུག་པས་སོ། །མཚན་ིད་མདོ་ནི་ཇི་ལྟ་
བཞིན། །གནས་ནི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་། །གསུང་རབ་མདོ་སྱེ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྱེ་ལ་ངྱེས་པར་འབྱེད་པ་
ནི། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིམདོ་སྱེ་ལ། །བརྱེན་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བྱེད་པས། །བསྡུས་པའི་སོར་ལམ་ཐམས་ཅད་
དོ། །རྱེག་པ་ཡང་དག་ལྟ་ཐོབ་ཕྱིར། །མཐོང་བའི་ལམ་གིས་མངོན་སུམ་གི། །ཚུལ་དུ་དྱེ་བཞིན་ིད་ཐོབ་
ཅིང་། །མས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡིན་པའོ། །རྱེས་སུ་དྲན་པ་རིག་པས་ནི། །མཐོང་བའི་དོན་ལ་བསོམ་ལམ་
གི། །བང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྟྱེ། །དྱེ་ནི་དྲི་མ་སྱེལ་བའི་ཕྱིར། །དྱེ་ལ་དྱེ་ཡི་བདག་ིད་དུ། །ྱེ་བར་སོན་
པ་དྱེ་བཞིན་ིད། །དྲི་མ་མྱེད་པར་གྱུར་པ་ན། །ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་ིད་ཙམ་དུ། །སྣང་བ་དྱེ་ཡང་གནས་གྱུར་
པ། །གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་རྣམ་པ་བཅུས། །གནས་ཡོངས་གྱུར་ལ་འཇུག་པ་ནི། །བླ་ན་མྱེད་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། །ངོ་བོ་རྫས་
དང་གང་ཟག་དང་། །ཁྱད་པར་དགོས་པ་གནས་དང་ནི། །ཡིད་ལ་བྱེད་དང་སོར་བ་དང་། །ྱེས་དམིགས་ཕན་
ཡོན་འཇུག་པས་སོ། །དྱེ་ལ་ངོ་བོར་འཇུག་པ་ནི། །གློ་བུར་བ་ཡི་དྲི་མ་དང་། །དྱེ་བཞིན་ིད་མི་སྣང་བ་
དང་། །སྣང་བའི་དོན་དུ་དྱེ་བཞིན་ིད། །དྲི་མ་མྱེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་རྫས་ལ་འཇུག་པ་ནི། །ཐུན་མོང་
སྣོད་ཀི་རྣམ་རིག་པ། །དྱེ་བཞིན་ིད་དུ་གྱུར་པ་དང་། །མདོ་སྱེ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ིད་ཀི། །དྱེ་བཞིན་ིད་དུ་གྱུར་
པ་དང་། །ཐུན་མོང་མིན་པ་སྱེམས་ཅན་གི། །ཁམས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཡི། །དྱེ་བཞིན་ིད་དུ་གྱུར་པ་འོ། །གང་
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ཟག་དག་ལ་འཇུག་པ་ནི། །དང་པོ་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནམས་ཀི་ནི། །དྱེ་
བཞིན་ིད་ཡོངས་གྱུར་པ་སྟྱེ། །ཕྱི་མ་ིན་ཐོས་རྣམས་དང་ནི། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་
ཅན་ལ་འཇུག་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས། །ཞིང་ཡོངས་དག་པའི་ཁྱད་པར་དང་། །ཆོས་
སྐུ་ལོངས་སོད་རྫོགས་པ་དང་། །སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པས་གཟིགས་པ་དང་། །འདོམས་པ་དང་ནི་དབང་འབོར་
ིད། །ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ནོ། །དགོས་པ་རོགས་ལ་འཇུག་པ་ནི། །སོན་གི་སོན་ལམ་ཁྱད་པར་
དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་སྟོན་པ་ཡི། །དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་ས་བཅུ་ལ། །རབ་ཏུ་སོར་བའི་ཁྱད་པར་རོ། །གནས་
སམ་རྱེན་ལ་འཇུག་པ་ནི། །རྣམ་པར་མི་རོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ཏྱེ། །དམིགས་དང་མཚན་
མ་སྤངས་པ་དང་། །ཡང་དག་པ་ཡི་སོར་བ་དང་། །མཚན་ིད་དང་ནི་ཕན་ཡོན་དང་། །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་ལ་འཇུག་
པས་སོ། །དྱེ་ལ་དང་པོ་དམིགས་པ་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པ་བཞིར་ཤྱེས་བ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་སྟོན་པ་དང་། །དྱེ་ལ་
མོས་དང་ངྱེས་པ་དང་། །ཚོགས་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་སོ། །གིས་པ་མཚན་མ་སྤངས་པ་ལ། །འཇུག་པ་
ཡང་ནི་རྣམ་བཞི་སྟྱེ། །མི་མཐུན་པ་དང་གྱེན་པོ་དང་། །དྱེ་བཞིན་ིད་དང་རོགས་པ་ཡི། །མཚན་མ་དག་ནི་
སྤངས་པས་སོ། །འདིས་ནི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན། །རགས་དང་འབིང་དང་ཕྲ་མོ་དང་། །རིང་དུ་རྱེས་སུ་འབྱེལ་བ་
ཡི། །མཚན་མ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ཡིན། །ཡང་དག་པ་ཡི་སོར་བ་ལ། །འཇུག་པ་ཡང་ནི་རྣམ་བཞི་
སྟྱེ། །དམིགས་པ་ཡི་ནི་སོར་བ་དང་། །མི་དམིགས་པ་ཡི་སོར་བ་དང་། །དམིགས་པ་མི་དམིགས་སོར་བ་
དང་། །མི་དམིགས་དམིགས་པའི་སོར་བ་འོ། །དྱེ་ལ་མཚན་ིད་འཇུག་པ་ནི། །རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ཤྱེས་བ་
སྟྱེ། །ཆོས་ིད་གནས་པ་ིད་ལས་ནི། །གིས་སུ་མྱེད་ཅིང་བརོད་མྱེད་པའི། །ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་གནས་ཕྱིར་
རོ། །སྣང་བ་མྱེད་ལས་གིས་དང་ནི། །ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། །དབང་པོ་ཡུལ་དང་རྣམ་རིག་
དང་། །སྣོད་ཀི་འཇིག་རྱེན་སྣང་མྱེད་ཕྱིར། །དྱེས་ན་འདིས་ནི་རག་མྱེད་པ། །བསྟན་དུ་མྱེད་པ་གནས་མྱེད་
པ། །སྣང་བ་མྱེད་ཅིང་རྣམ་རིག་མྱེད། །གནས་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྟྱེ། །རྣམ་པར་མི་རོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི། །མཚན་ིད་
མདོ་བཞིན་བརོད་པ་ཡིན། །སྣང་བ་ལས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །ནམ་མཁའི་དཀིལ་མམ་སྣང་ཕྱིར་རོ། །འདུ་
བྱེད་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་སོགས། །ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །ཕན་ཡོན་འཇུག་པ་རྣམ་བཞི་སྟྱེ། །ཆོས་སྐུ་
རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། །གོང་ན་མྱེད་པའི་བདྱེ་ཐོབ་དང་། །གཟིགས་པ་དབང་འབོར་ཐོབ་པ་དང་། །སྟོན་ལ་
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དབང་འབོར་ཐོབ་པ་འོ། །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་ལ་འཇུག་པ་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཤྱེས་བ་སྟྱེ། །གྱེན་པོ་ཡོངས་སུ་
ཤྱེས་པ་དང་། །མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་དང་། །ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་དང་། །ལས་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་
པ་འོ། །དྱེ་ལ་གྱེན་པོ་ཤྱེས་པ་ནི། །རྣམ་པར་མི་རོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། །ཆོས་དང་གང་ཟག་འཛིན་པ་དང་། །ཡོངས་
གྱུར་པ་དང་ཐ་དད་དང་། །སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། །མྱེད་པ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ལྔའི། །གྱེན་པོ་བསྟན་པ་
ཡིན་ཕྱིར་རོ། །མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ནི། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཡང་དག་འདས། །ྱེ་བར་ཞི་དང་ངོ་བོའ་ི
དོན། །མངོན་རགས་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །སྤངས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་དོ། །ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་
ནི། །རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ིད་དང་། །ི་ཚེ་བ་ནི་མ་ཡིན་དང་། །གནས་མྱེད་པ་དང་གཏན་དུ་དང་། །གོང་ན་མྱེད་
པའི་རྣམ་པ་སྟྱེ། །ཁྱད་པར་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཐ་མ་ལས་ཡོངས་ཤྱེས་པ་ནི། །རྣམ་རོག་རིང་དུ་བྱེད་པ་དང་། །བླ་
ན་མྱེད་པའི་བདྱེ་སྟྱེར་དང་། །ོན་མོངས་པ་དང་ཤྱེས་བ་ཡི། །སིབ་པ་བལ་བར་བྱེད་པ་དང་། །དྱེ་ཡི་རྱེས་ལས་
ཐོབ་པ་ཡི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཤྱེས་བའི་རྣམ་པ་ནི། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་འཇུག་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་སོང་བ་
དང་། །སྱེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་བྱེད་དང་། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་ིད། །གཏོད་ཅིང་སྟྱེར་བར་བྱེད་པ་
སྟྱེ། །རྣམ་ལྔ་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་རོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་འཇུག་པ་ནི། །རྣམ་པར་མི་རོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། །འཇུག་པར་
འདོད་པའི་གང་ཟག་ནི། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གང་ཡིན་པ། །འདི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྟྱེ། །དྱེ་བཞིན་ིད་ནི་
མི་ཤྱེས་པས། །མི་བདྱེན་པར་ནི་ཡོངས་བརགས་པའི། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཞྱེས་པ། །མྱེད་པ་གིས་སུ་སྣང་
བའི་རྒྱུ། །དྱེ་ལ་བརྱེན་པའི་ཐ་དད་རྒྱུ། །དྱེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཅས། །སྣང་དུ་ཟིན་ཀང་མྱེད་པ་འོ། །དྱེ་སྣང་
ཆོས་ིད་མི་སྣང་ཞིང་། །དྱེ་མི་སྣང་བས་ཆོས་ིད་སྣང་། །དྱེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བྱེད་ན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་མི་རོག་པའི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ནི་འཇུག་པ་འོ། །དྱེ་ལྟར་དམིགས་ལས་རྣམ་རིག་ཙམ། །དམིགས་ལས་དོན་
རྣམས་མི་དམིགས་དང་། །དོན་རྣམས་མི་དམིགས་པ་ལས་ནི། །རྣམ་པར་རིག་ཙམ་མི་དམིགས་དང་། །དྱེ་མི་
དམིགས་ལས་གིས་པོ་ནི། །ཁྱད་པར་མྱེད་པའི་དམིགས་པ་འཇུག །དྱེ་གིས་ཁྱད་པར་མི་དམིགས་པ། །དྱེ་ནི་
རྣམ་པར་མི་རོག་པའི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཡུལ་མྱེད་དམིགས་མྱེད་པ། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པས། །རབ་ཕྱྱེ་
བ་ནི་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །སོར་བས་ས་ལ་འཇུག་པ་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཤྱེས་བ་སྟྱེ། །མོས་པའི་རབ་ཏུ་སོར་བས་
ནི། །མོས་པས་སོད་པའི་ས་ལ་སྟྱེ། །ངྱེས་པར་འབྱེད་པའི་གནས་སྐབས་སོ། །སོ་སོར་རབ་ཏུ་རོགས་པ་
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ཡི། །སོར་བས་ས་ནི་དང་པོ་སྟྱེ། །དྱེ་ིད་རྱེག་པའི་གནས་སྐབས་སོ། །བསོམ་པས་རབ་ཏུ་སོར་བས་ནི། །མ་
དག་པ་ཡི་ས་དྲུག་དང་། དག་པའི་ས་ནི་གསུམ་པོ་སྟྱེ། །དྱེ་ནི་རྱེས་དྲན་གནས་སྐབས་སོ། །མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་
སོར་བས་ནི། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི། །མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་ཕྱིར་ཏྱེ། །དྱེ་ནི་དྱེ་ཡི་བདག་ིད་
དུ། །ྱེ་བར་འགོ་བའི་གནས་སྐབས་སོ། །ྱེས་དམིགས་དག་ལ་འཇུག་པ་ནི། །གནས་ཡོངས་གྱུར་པ་མྱེད་པ་
ཡི། །ྱེས་དམིགས་བཞི་སྟྱེ་ོན་མོངས་པ། །མི་འཇུག་རྱེན་མྱེད་ྱེས་པ་དང་། །ལམ་འཇུག་རྱེན་མྱེད་ྱེས་པ་
དང་། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གང་ཟག་རྣམས། །གདགས་པའི་གཞི་མྱེད་ྱེས་པ་དང་། །བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ཁྱད་
པར་དག །གདགས་པའི་གཞི་མྱེད་ྱེས་པ་འོ། །བཟོག་ནས་ཕན་ཡོན་འཇུག་པ་ནི། རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཤྱེས་པར་
བའོ། །མྱེད་པའི་ཆོས་རྣམས་སྣང་བའི་དཔྱེ། །སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་སོགས་པ་བཞིན། །གནས་ཡོངས་གྱུར་པ་དཔྱེར་བ་
ན། །ནམ་མཁའ་གསྱེར་དང་ཆུ་སོགས་བཞིན། །ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ། 
མགོན་པོ་བམས་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།  །།ཁ་ཆྱེའི་མཁན་པོ་མཧཱ་ཛ་ན་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགྱེ་སོང་སྱེང་གྱེ་
རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏྱེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།  །།མངྒ་ལྷཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་
གུ་རུས་སྤྱེལ།། །། 


