༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་བྷྷི་དྷརྨ་ས་མུཙྪ་ཡ། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། བམ་པོ་དང་
པོ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སོམ་ནྷི། དུ་དང་ཅྷི་ཕྱྷིར་ེར་ལེན་དང་། །མཚན་ྷིད་
དེ་ཡྷི་རྣམ་གཞག་དང་། །གོ་རྷིམ་དོན་དང་དཔེ་དབེ་དང་། །བསྡུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞྷི། །བསྡུས་དང་
མཚུངས་ལྡན་ལྡན་པ་དང་། །རྣམ་པར་ངེས་པ་བཞྷིར་དབེ་སེ། །བདེན་དང་ཆོས་འཐོབ་འབེལ་གཏམ་ནྷི། །རྣམ་
པར་ངེས་པའྷི་དབེ་བ་སེ། །ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་སྷི་སོམ་ཡྷིན། །ཕུང་པོ་རྣམས་ནྷི་དུ། ཁམས་རྣམས་ནྷི་དུ། སེ་
མཆེད་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་རྣམས་ནྷི་ལྔ་སེ། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་
ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོའ །ོ །ཁམས་རྣམས་ནྷི་བཅོ་བརྒྱད་དེ།
མྷིག་གྷི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་དང་། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་དང་། རྣ་བའྷི་ཁམས་དང་།
སྒྲའྷི་ཁམས་དང་། རྣ་བའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་དང་། སྣའྷི་ཁམས་དང་། དྷིའྷི་ཁམས་དང་། སྣའྷི་རྣམ་པར་
ཤེས་པའྷི་ཁམས་དང་། ལེའྷི་ཁམས་དང་། རོའ ་ི ཁམས་དང་། ལེའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀྷི་
ཁམས་དང་། རེག་བའྷི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྷི་
ཁམས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་སོ། སེ་མཆེད་རྣམས་ནྷི་བཅུ་གྷིས་ཏེ། །མྷིག་གྷི་སེ་མཆེད་
དང་། གཟུགས་ཀྷི་སེ་མཆེད་དང་། རྣ་བའྷི་སེ་མཆེད་དང་། སྒྲའྷི་སེ་མཆེད་དང་། སྣའྷི་སེ་མཆེད་དང་། དྷིའྷི་སེ་
མཆེད་དང་། ལེའྷི་སེ་མཆེད་དང་། རོའ ་ི སེ་མཆེད་དང་། ལུས་ཀྷི་སེ་མཆེད་དང་། རེག་བའྷི་སེ་མཆེད་དང་།
ཡྷིད་ཀྷི་སེ་མཆེད་དང་། ཆོས་ཀྷི་སེ་མཆེད་དོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་རྣམས་ལྔ་ཁོ་ན་ཞེ་ན། བདག་གྷི་གཞྷི་རྣམ་པ་
ལྔ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། བདག་གྷི་གཞྷི་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་བཅས་པ་བརོད་པ་དང་། བདག་གྷི་གཞྷི་
ལོངས་སོད་བརོད་པ་དང་། བདག་གྷི་གཞྷི་ཐ་སྙད་བརོད་པ་དང་། བདག་གྷི་གཞྷི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་
མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་བརོད་པ་དང་། བདག་གྷི་གཞྷི་དེ་དག་གྷི་གནས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་
རྣམས་བཅོ་བརྒྱད་ཁོ་ན་ཞེ་ན། ལུས་དང་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་གྷིས་ཀྷིས། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་ེ་བར་སོད་
པ་རྣམ་པ་དྲུག་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སེ་མཆེད་རྣམས་བཅུ་གྷིས་ཁོ་ན་ཞེ་ན། ལུས་དང་ཡོངས་སུ་
གཟུང་བ་གྷིས་ྷིད། མ་འོངས་པའྷི་ེ་བར་སོད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་སེ་བའྷི་སོའ་ི ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ེ་བར་ལེན་
པའྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྡན་པས་དེའྷི་ཕྱྷིར་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཞེས་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བའོ། །ེ་བར་ལེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷིར་འདུན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུན་པ་དང་
འདོད་ཆགས་ྷིད་ེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་།
ཡོངས་སུ་མྷི་གཏོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། མ་འོངས་པ་ལ་འདོད་པ་དང་། ད་ལྟར་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཁམས་རྣམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཕུང་
པོ་བཞྷིན་དུ་བཤད་དོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་ཅྷི་ཞེ་ན། གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་རྣམ་པ་གྷིས་ཀྷིས་
གཟུགས་སུ་ཡོད་པའྷི་མཚན་ྷིད། རེག་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་
པའོ། །རེག་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། ལག་པའྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པས་རེག་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་།
བོང་བའྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། དབྷིག་པའྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། མཚོན་ཆའྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། གྲང་བ་
དང་། ཚ་བ་དང་། བཀེས་པ་དང་། སྐོམ་པ་དང་། སྦྲང་བུ་དང་། ཤ་སྦྲང་དང་། རླུང་དང་། ྷི་མ་དང་། སྷིག་སྦྲུལ་
གྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པས་རེག་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བའོ། །ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། གང་
ཡུལ་ལ་གཟུགས་འདྷི་དང་འདྷིའོ། །གཟུགས་འདྷི་ལྟ་བུ་དང་འདྷི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་མམ་པར་བཞག་པའམ། མམ་
པར་མ་བཞག་པའྷི་ཡྷིད་རོག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་བཀ་བར་འཛིན་པའོ། །ཚོར་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྷི་ཞེ་
ན། མོང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དེ། མོང་བའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས་དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བའྷི་ལས་རྣམས་ཀྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་
པར་སྷིན་པ་སོ་སོར་མོང་བའོ། །འདུ་ཤེས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅྷི་ཞེ་ན། འདུས་ཏེ་ཤེས་པར་བེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དེ།
མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། བཀ་བར་འཛིན་པའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། བེ་བྲག་
བེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་དོན་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པའོ། །འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅྷི་ཞེ་ན།
མངོན་པར་འདུ་བེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དེ། སེམས་ཀྷི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས་དགེ་བ་དང་། མྷི་
དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་རྣམས་སུ་སེམས་འཇུག་པར་བེད་པའོ། །རྣམ་
པར་ཤེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྷི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པར་བེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པར་བེད་པའྷི་ངོ་
བོ་གང་གྷིས། གཟུགས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སྒྲ་དང་དྷི་དང་རོ་དང་རེག་བ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀང་
རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། མྷིག་གང་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་གྱུར་
པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། དེའྷི་ས་བོན་བསགས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་
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དེ་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། རྣ་བ་དང་ལེ་དང་ལུས་
དང་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། མྷིག་གང་
གྷིས་གཟུགས་གང་དག་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དང་། མཐོང་བ་རྣམས་དང་། དེ་ལ་མྷིག་གྷི་ཁམས་དབང་བེད་པ་
ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་དེ་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ།
སྒྲ་དང་དྷི་དང་རོ་དང་རེག་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་
པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། རེན་མྷིག་དང་དམྷིགས་པ་གཟུགས་ཀྷིས། གཟུགས་སུ་སྣང་བའྷི་རྣམ་
པར་རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེའྷི་ས་བོན་བསགས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གང་ཡྷིན་པ་དེ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་
མཚན་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་
ྷིད་ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །སེ་མཆེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྷི་ཁམས་བཞྷིན་དུ་བལྟ་སེ། དེ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་
མཐུན་མཐུན་དུ་སྦྱར་རོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་གང་ཡྷིན་པ་ཅྷི་ཡང་
རུང་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པའོ། །འབྱུང་བ་
ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་གང་ཞེ་ན། སའྷི་ཁམས་དང་། ཆུའྷི་ཁམས་དང་། མེའྷི་ཁམས་དང་། རླུང་གྷི་ཁམས་སོ། །སའྷི་
ཁམས་གང་ཞེ་ན། སྲ་བ་ྷིད་དོ། །ཆུའྷི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། གཤེར་བ་ྷིད་དོ། །མེའྷི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཚ་བ་ྷིད་
དོ། །རླུང་གྷི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཡང་ཞྷིང་གཡོ་བ་ྷིད་དོ། །རྒྱུར་བས་པའྷི་གཟུགས་གང་ཞེ་ན། མྷིག་གྷི་དབང་
པོ་དང་། རྣ་བའྷི་དབང་པོ་དང་། སྣའྷི་དབང་པོ་དང་། ལེའྷི་དབང་པོ་དང་། ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་དང་། གཟུགས་དང་།
སྒྲ་དང་། དྷི་དང་། རོ་དང་། རེག་བའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། ཆོས་ཀྷི་སེ་མཆེད་པའྷི་གཟུགས་སོ། །མྷིག་གྷི་དབང་
པོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་རེན་གཟུགས་དང་བའོ། །རྣ་
བའྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། རྣ་བའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་རེན་གཟུགས་དང་
བའོ། །སྣའྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། སྣའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་རེན་གཟུགས་
དང་བའོ། །ལེའྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། ལེའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་རེན་
གཟུགས་དང་བའོ། །ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཤེས་པའྷི་རེན་གཟུགས་དང་བའོ། །གཟུགས་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། མྷིག་གྷི་
དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་གྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། སོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་
དང་། རྷིང་པོ་དང་། ཐུང་ངུ་དང་། ལྷམ་པ་དང་། ཟླུམ་པོ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་མོ་དང་། རགས་པ་དང་། ཕྱལ་ལེ་བ་དང་།
ཕྱལ་ལེ་བ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། མཐོན་པོ་དང་། དམའ་བ་དང་། གྲྷིབ་མ་དང་། ྷི་མ་དང་། སྣང་བ་དང་། མུན་པ་དང་།
སྷིན་དང་། དུ་བ་དང་། རྡུལ་དང་། ཁུག་རྣ་དང་། མངོན་པར་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྷིག་བེད་དང་། ནམ་
མཁའ་ཁ་དོག་གཅྷིག་པའོ། །དེ་ཡང་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་། ཁ་དོག་ངན་པ་དང་། དེ་གྷི་གའྷི་བར་མར་གནས་པ་
དང་། ཁ་དོག་དང་འད་བའོ། །སྒྲ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། རྣ་བའྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུང་
བའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སེ། ཡྷིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ཟྷིན་པའྷི་འབྱུང་
བ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཟྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་གྷི་ག་དང་།
འཇྷིག་རེན་གྷི་གྲགས་པ་དང་། གྲུབ་པས་བསན་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་པ་དང་། འཕགས་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་
པ་དང་། འཕགས་པ་མ་ཡྷིན་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའོ། །དྷི་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ།
སྣའྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུང་བའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སེ། དྷི་ཞྷིམ་པ་དང་། དྷི་ང་བ་དང་། དྷི་མམ་པ་དང་། ལྷན་ཅྷིག་
སེས་པ་དང་། སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །རོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་
རྒྱུར་བས་པ། ལེའྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུང་བའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སེ། དེ་ཡང་ཁ་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ཚ་བ་དང་།
བསྐ་བ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། མངར་བ་དང་། ཡྷིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་དང་། དེ་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་
དང་། ལྷན་ཅྷིག་སེས་པ་དང་། སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །རེག་བའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གང་
ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པ། ལུས་ཀྷི་དབང་པོས་གཟུང་བའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སེ། འཇམ་པ་
ྷིད་དང་། རྩུབ་པ་ྷིད་དང་། ཡང་བ་ྷིད་དང་། ལྷི་བ་ྷིད་དང་། མེན་པ་ྷིད་དང་། ལྷོད་པ་ྷིད་དང་། ལྷོད་པ་མ་
ཡྷིན་པ་དང་། གྲང་བ་དང་། བཀེས་པ་དང་། སྐོམ་པ་དང་། ཚིམ་པ་དང་། མ་ཡོད་པ་དང་། མ་ཆུང་བ་དང་།
བརྒྱལ་བ་དང་། གཡའ་བ་དང་། འགྲེད་པ་དང་། ན་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། འཆྷི་བ་དང་། ངལ་བ་དང་། ངལ་སོས་པ་
དང་། སྤུངས་ཆེ་བའོ། །ཆོས་ཀྷི་སེ་མཆེད་པའྷི་གཟུགས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྷི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་སེ། བསྡུས་པ་ལས་
གྱུར་པ་དང་། མངོན་པར་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་བརགས་པ་དང་།
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དབང་འབོར་པའོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོའ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། ཚོར་བའྷི་ཚོགས་དྲུག་སེ། མྷིག་གྷི་
འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་
བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་རུང་བ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་
པ་ཡང་རུང་བ་སེ། བདེ་བ་ལུས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་ལུས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བདེ་
བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་ལུས་ཀྷི་ཡང་རུང་། བདེ་བ་སེམས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་སེམས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་
བསལ་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་སེམས་ཀྷི་ཡང་རུང་། བདེ་བ་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་
བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཟྷིན་པ་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཡང་རུང་། བདེ་བ་ཟང་ཟྷིང་
མེད་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་ཟང་ཟྷིང་མེད་པ་ཡང་
རུང་། བདེ་བ་ཞེན་པ་རེན་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་ཞེན་
པ་རེན་པ་ཡང་རུང་། བདེ་བ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་
བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པ་ཡང་རུང་བའོ། །ལུས་ཀྷི་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་
ཚོགས་ལྔ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །སེམས་ཀྷི་གང་ཞེ་ན། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའོ། །ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ལ་སྲེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །ཟང་ཟྷིང་མེད་པ་གང་ཞེ་
ན། དེའྷི་སྲེད་པ་དང་མྷི་ལྡན་པའོ། །ཞེན་པ་རེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་སྲེད་པ་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའོ། །མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་དང་མྷི་ལྡན་པའོ། །འདུ་ཤེས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི རྣམ་པར་
གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་ཀྷི་ཚོགས་དྲུག་སེ། མྷིག་གྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་འདུ་ཤེས་དང་། རྣ་
བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་འདུ་ཤེས་ཏེ། གང་གྷིས་མཚན་
མ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཤྷིང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་།
ཚད་མེད་པ་དང་། ཅྷི་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་ནས། ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་སེ་མཆེད་ཀང་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའོ། །མཚན་
མ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། ཐ་སྙད་ལ་མྷི་མཁས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའྷི་དབྷིངས་ལ་སྙོམས་
པར་ཞུགས་པ་དང་། སྲྷིད་པའྷི་རེ་མོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྷི་འདུ་ཤེས་མ་གཏོགས་པ་གང་དེ་ལས་གཞན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།

5

པའྷི་འདུ་ཤེས་སོ། །མཚན་མ་མེད་པའྷི་འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གང་མ་གཏོགས་པའོ། །ཆུང་ངུའྷི་འདུ་
ཤེས་གང་ཞེ་ན། གང་གྷིས་འདོད་པའྷི་ཁམས་ཤེས་པའོ། །རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའྷི་འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། གང་གྷིས་
གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཤེས་པའོ། །ཚད་མེད་པའྷི་འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། གང་གྷིས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཤེས་པའོ། །ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། གང་གྷིས་ཅྷི་
ཡང་མེད་པའྷི་སེ་མཆེད་ཤེས་པའོ། །འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་པའྷི་ཚོགས་
དྲུག་སེ། མྷིག་གྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་སེམས་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་།
ཡྷིད་ཀྷི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་སེམས་པ་སེ། གང་གྷིས་དགེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་སེམས་པར་བེད་པ་སེ།
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་སེམས་པར་བེད་པ་སེ། གནས་སྐབས་ཀྷི་བེ་བྲག་ལ་ཡང་སེམས་པར་བེད་
པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་སེམས་པ་འདྷི་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་སེམས་ལས་
བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་ནྷི་འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞེས་
བའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། སེམས་པ་དང་། ཡྷིད་ལ་བེད་པ་དང་། རེག་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། མོས་པ་དང་།
དན་པ་དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། དད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། མ་
ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་མེད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། ཤྷིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། བག་
ཡོད་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་། རྣམ་པར་མྷི་འཚེ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་།
མ་རྷིག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་
པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་། ཁོ་བ་དང་། ཁོན་དུ་འཛིན་
པ་དང་། འཆབ་པ་དང་། འཚིག་པ་དང་། ཕྲག་དགོ་དང་། སེར་སྣ་དང་། སྒྱུ་དང་། གཡོ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་།
རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང་། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེལ་མེད་པ་དང་། རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། ལེ་
ལོ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། བརེས་ངེས་པ་དང་། ཤེས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་། གྷིད་
དང་། འགོད་པ་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པའོ། །སེམས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ཡྷིད་ཀྷི་
ལས་ཏེ། དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་འཇུག་པར་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །ཡྷིད་ལ་བེད་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཀྷི་འཇུག་པ་སེ། དམྷིགས་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རེག་
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པ་གང་ཞེ་ན། གསུམ་འདུས་ནས་དབང་པོའ ་ི འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་སེ། ཚོར་བའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །འདུན་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའྷི་དངོས་པོ་ལ། དེ་དང་དེ་ལྡན་པར་བེད་འདོད་པ་ྷིད་དེ། བརོན་འགྲུས་རོམ་
པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །མོས་པ་གང་ཞེ་ན། ངེས་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་ཇྷི་ལྟར་ངེས་པ་བཞྷིན་དུ་འཛིན་པ་
སེ། མྷི་འཕྲོགས་པ་ྷིད་ཀྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷིས་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་ཀྷི་བརེད་པ་མེད་པ་
སེ། རྣམ་པར་མྷི་གཡེང་བའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། བརག་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་རེ་གཅྷིག་
པ་ྷིད་དེ། ཤེས་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། བརག་པ་ྷིད་ཀྷི་དངོས་པོའ ་ི ཆོས་
རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་སེ། སོམ་ྷི་བཟོག་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ྷིད་དང་།
ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། ནུས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆེས་པ་དང་། དད་པ་དང་འདོད་པ་སེ། འདུན་པའྷི་རེན་
བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ངོ་ཚ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་ྷིད་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་འཛེམ་པ་སེ། ེས་པར་སོད་
པ་ལེགས་པར་སོམ་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཁེལ་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། གཞན་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་
འཛེམ་པ་སེ། དེའྷི་ལས་ཅན་ྷིད་དོ། །མ་ཆགས་པ་གང་ཞེ་ན། སྲྷིད་པ་དང་སྲྷིད་པའྷི་ཡོ་བེད་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་
མེད་པ་སེ། ེས་པར་སོད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞེས་སང་མེད་པ་གང་ཞེ་ན།
སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་
མེད་པ་སེ། ེས་པར་སོད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གཏྷི་མུག་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་
པར་སྷིན་པ་ལས་སམ། ལུང་ལས་སམ། བསམ་པ་ལས་སམ། རོགས་པ་ལས་ཤེས་ཤྷིང་སོ་སོར་བརགས་པ་སེ།
ེས་པར་སོད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བརོན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན། གོ་ཆ་དང་། སྦྱོར་བ་
དང་། མྷི་འགོད་པ་དང་། མྷི་ལྡོག་པ་དང་། ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པ་ལ་སེམས་མངོན་པར་སོ་བ་སེ། དགེ་བའྷི་
ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཤྷིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་གང་ཞེ་ན།
ལུས་དང་སེམས་ཀྷི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་གཅོད་པའྷི་ཕྱྷིར། ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ྷིད་དེ།
སྒྲྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བག་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། མ་ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་།
གཏྷི་མུག་མེད་པ་བརོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་ནས། གང་དགེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་བསོམ་པ་དང་། ཟག་
པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལས་སེམས་སྲུང་བ་སེ། འཇྷིག་རེན་པ་དང་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་ཕུན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བཏང་
སྙོམས་གང་ཞེ་ན། མ་ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་མེད་པ་བརོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་ལ་
གནས་ནས། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གནས་པ་དང་མྷི་མཐུན་པ། སེམས་མམ་པ་ྷིད་དང་། སེམས་
རྣལ་དུ་འདུག་པ་ྷིད་དང་། སེམས་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ྷིད་དེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་སྐབས་མྷི་
འབེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རྣམ་པར་མྷི་འཚེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཞེ་སང་མེད་པའྷི་ཆར་གཏོགས་པ། སྙྷིང་རེ་བའྷི་
སེམས་ྷིད་དེ། ཐོ་མྷི་འཚམ་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འདོད་ཆགས་གང་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྷི་རེས་སུ་ཆགས་པ་
སེ། སྡུག་བསལ་བསེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་དང་།
སྡུག་བསལ་གྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་སེ། རེག་པར་མྷི་གནས་པ་དང་། ེས་པར་
སོད་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཁེངས་
པ་སེ་མྷི་གུས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །མ་རྷིག་པ་གང་ཞེ་ན། ཁམས་
གསུམ་པའྷི་མྷི་ཤེས་པ་སེ། ཆོས་རྣམས་ལ་ལོག་པར་ངེས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་
བའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཡྷིད་གྷིས་ཟ་བ་སེ། དགེ་བའྷི་ཕྱོགས་
རྣམས་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་
ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་བདག་དང་བདག་གྷིར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བའྷི་བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བློ་གྲོས་
དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་
བ་གང་ཞེ་ན། ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་རག་པའམ་ཆད་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བའྷི་བཟོད་པ་
དང་། འདོད་པ་དང་། བློ་གྲོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། དབུ་མའྷི་ལམ་གྷིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་
ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཞེ་ན། ལྟ་བ་དང་ལྟ་བའྷི་གནས་ེ་བར་ལེན་
པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་མཆོག་དང་། གཙོ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། དམ་པར་ཡང་དག་པར་
རེས་སུ་ལྟ་བའྷི་བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བློ་གྲོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཞེ་ན།
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྷི་གནས་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་
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དག་ལ་འདག་པ་དང་། གྲོལ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྷིན་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བའྷི་བཟོད་པ་དང་། འདོད་
པ་དང་། བློ་གྲོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། ངལ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུའམ། འབྲས་བུའམ། བེད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང་། ཡོད་པའྷི་དངོས་པོ་
འཇྷིག་པ་སེ། ལོག་པར་རྣམ་པར་རོག་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བློ་གྲོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་
ཡྷིན་པ་སེ། དགེ་བའྷི་ར་བ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། མྷི་དགེ་བའྷི་ར་བ་དམ་དུ་འཛིན་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་
ཅན་དང་། མྷི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། དགེ་བ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ལྟ་བ་ལྔ་པོ་འདྷི་
དག་ལས་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་དུ། སྐུར་པ་འདེབས་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་དུ་ཞེ་ན། བཞྷི་ནྷི་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ལྟ་བ་སེ།
ཤེས་བ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་མཆོག་དང་འདག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཅྷིག་ནྷི་ཕལ་ཆེར་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྷི་ལྟ་བའོ། །སོན་གྷི་མཐར་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། ཕྱྷི་
མའྷི་མཐར་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ལྟ་བ་དུ་ཞྷིག་ལས་བྱུང་བར་རྷིག་པར་བ་ཞེ་ན། གྷིས་སམ།
ཐམས་ཅད་ལས་སོ། །ལུང་དུ་མ་བསན་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ལྟ་བ་དུ་ཞྷིག་ལས་བྱུང་
བར་རྷིག་པར་བ་ཞེ་ན། གྷིས་སམ། ཐམས་ཅད་ལས་སོ། །ལུང་དུ་མ་བསན་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་གང་
ཡྷིན་པ་དེ་དག་ལྟ་བ་དུ་ཞྷིག་ལས་བྱུང་བར་རྷིག་པར་བ་ཞེ་ན། གྷིས་སམ། ཐམས་ཅད་ལས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྷིས་ེས་པ་གང་གཟྷིགས་ནས། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་བདག་
བསལ་བ་མཛད་ཅེ་ན། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པའྷི་ེས་པ་ལྔ་གཟྷིགས་ནས་ཏེ། མཚན་ྷིད་
དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་ེས་པ་དང་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཀྷི་ེས་པ་དང་། རང་དབང་མེད་པའྷི་ེས་པ་དང་། ལུས་མེད་པའྷི་
ེས་པ་དང་། བསྒྲྷིམ་མྷི་དགོས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་བའྷི་ེས་པའོ། །གང་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་
འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྷི་མཐའ་ྷི་ཤུའོ། །གཟུགས་བདག་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་
དང་། གཟུགས་བདག་གྷི་ཡྷིན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་བདག་གནས་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་
བེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། བདག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྣམ་པར་
ཤེས་པ་བདག་གྷི་ཡྷིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གནས་སོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནྷི་དུ།
བདག་གྷིར་ལྟ་བ་ནྷི་དུ་ཞེ་ན། ལྔ་ནྷི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའོ། །བཅོ་ལྔ་ནྷི་བདག་གྷིར་ལྟ་བའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བཅོ་ལྔ་བདག་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།

9

གྷིར་ལྟ་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འབྲེལ་བས་བདག་གྷིར་འགྱུར་བ་དང་། དབང་སྒྱུར་བས་བདག་གྷིར་འགྱུར་བ་དང་། ཐ་
དད་དུ་མྷི་འཇུག་པས་བདག་གྷིར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དཔྱད་པའྷི་གཞྷི་ཅན་ཞེས་
བའམ། མ་དཔྱད་པའྷི་གཞྷི་ཅན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མ་དཔྱད་པའྷི་གཞྷི་ཅན་ཞེས་བརོད་པར་བ་སེ། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་
གྷི་བློ་བཞྷིན་ནོ། །ཁོ་བ་གང་ཞེ་ན། གནོད་པར་བེད་པའྷི་རྒྱུ་ེ་བར་གནས་ན། ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་
སེམས་ཀྷི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་སེ། མཚོན་ཆ་ལེན་པ་དང་། ཆད་པས་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།
གནོད་པ་ཤོམ་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཁོན་དུ་འཛིན་པ་གང་ཞེ་ན། དེའྷི་འོག་ཏུ་ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཆར་
གཏོགས་པ་ྷིད་ཀྷིས། ཤར་གེར་བའྷི་བསམ་པ་མྷི་གཏོང་བ་སེ། མྷི་བཟོད་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །འཆབ་བ་གང་ཞེ་ན། ལེགས་པར་བསྐུལ་བ་ལ་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འཁྱུད་པ་སེ།
འགོད་པ་དང་། རེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འཚིག་པ་གང་ཞེ་ན། ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཆར་
གཏོགས་པ་ཁོ་བ་དང་ཁོན་དུ་འཛིན་པ་སོན་དུ་འགྲོ་བའྷི་སེམས་ཀྷིས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་སེ། ཚིག་རྩུབ་
པོ་བརླང་ཞྷིང་དག་པོའ ་ི རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་འཕེལ་བའྷི་ལས་ཅན་དང་། རེག་
པར་མྷི་གནས་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཕྲག་དོག་གང་ཞེ་ན། རེད་པ་དང་བཀུར་སྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ནས་གཞན་
གྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལ་མྷི་བཟོད་པར་གྱུར་བ་སེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་པ་ཞེ་སང་གྷི་ཆར་
གཏོགས་པ་སེ། ཡྷིད་མྷི་བདེ་བ་དང་། རེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །སེར་སྣ་གང་ཞེ་ན། རེད་པ་དང་
བཀུར་སྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ནས། ཡོ་བད་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྷི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཆར་
གཏོགས་པ་སེ། ཡོ་བད་མ་བསྙུངས་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །སྒྱུ་གང་ཞེ་ན། རེད་པ་དང་བཀུར་སྷི་ལ་
ལྷག་པར་ཆགས་ནས། འདོད་ཆགས་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པས་ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་པ་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་
སེ། ལོག་པས་འཚོ་བའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གཡོ་གང་ཞེ་ན། རེད་པ་དང་བཀུར་སྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་
ནས། འདོད་ཆགས་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པས་ེས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་སེ། ཡང་དག་པའྷི་
གདམས་ངག་རེད་པའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རྒྱགས་པ་གང་ཞེ་ན། ནད་མེད་པ་དང་ལང་ཚོ་ལ་བབ་
པ་ལ་བརེན་ཅྷིང་ཚེ་རྷིང་བའྷི་མཚན་མ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་
མཐོང་ནས། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་དགའ་བ་དང་། ཡྷིད་བདེ་བ་སེ། ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའྷི་ོན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རྣམ་པར་འཚེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པ།
སྙྷིང་བརེ་བ་མེད་པ་དང་། སྙྷིང་རེ་བ་མེད་པ་དང་། བརེ་བ་མེད་པ་སེ། རྣམ་པར་ཐོ་འཚམ་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ངོ་
ཚ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་བདག་
ལས་མྷི་འཛེམ་པ་སེ། ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གྲོགས་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །ཁེལ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་གཞན་
ལས་མྷི་འཛེམ་པ་སེ། ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གྲོགས་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །རྨུགས་པ་གང་ཞེ་ན། གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་སེམས་ལས་སུ་མྷི་རུང་བ་ྷིད་དེ། ོན་མོངས་པ་དང་
ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གྲོགས་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རྒོད་པ་གང་ཞེ་ན། སྡུག་པའྷི་མཚན་མའྷི་
རེས་སུ་འཇུག་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞྷི་བ་སེ། ཞྷི་གནས་ཀྷི་བར་དུ་
གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །མ་དད་པ་གང་ཞེ་ན། གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་དགེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་སེམས་
ཀྷི་ཡྷིད་མྷི་ཆེས་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། མྷི་འདོད་པ་སེ། ལེ་ལོའ ་ི རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ལེ་ལོ་གང་ཞེ་ན།
ལ་བ་དང་། སྙེས་པ་དང་། འཁྷིག་པའྷི་བདེ་བ་ལ་བརེན་ནས། གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་སེམས་མྷི་སོ་བ་
སེ། དགེ་བའྷི་ཕྱོགས་ལ་སྦྱོར་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བག་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཆགས་པ་དང་། ཞེ་
སང་དང་། གཏྷི་མུག་ལེ་ལོ་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་ནས། དགེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་མྷི་བསོམ་ཞྷིང་ཟག་པ་དང་
བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལས་སེམས་མྷི་སྲུང་བ་སེ། མྷི་དགེ་བ་འཕེལ་བ་དང་། དགེ་བ་འགྲྷིབ་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །བརེས་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་དན་པ་སེ། གཡེང་བའྷི་རེན་
བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཤེས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཤེས་རབ་
སེ། དེས་ལུས་དང་། ངག་དང་སེམས་ཀྷི་སོད་པ་ལ་མྷི་ཤེས་བཞྷིན་དུ་འཇུག་པ་སེ། ལྟུང་བའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་
ཅན་ནོ། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་
སེམས་ཀྷི་རྣམ་པར་འཕྲོ་བ་སེ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་གཡེང་བ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་གཡེང་བ་དང་། ནང་གྷི་གཡེང་
བ་དང་། མཚན་མའྷི་གཡེང་བ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གྷི་གཡེང་བ་དང་། ཡྷིད་ལ་བེད་པའྷི་གཡེང་བའོ། །ངོ་བོ་
ྷིད་ཀྷིས་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཚོགས་ལྔའོ། །ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་ལ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཞུགས་པའྷི་སེམས་འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་རྣམ་པར་འཕྲོ་བའོ། །ནང་གྷི་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་ལ་
ཞུགས་པ་བྷིང་བ་དང་། རྒོད་པ་དང་། རོ་མང་བར་བེད་པའོ། །མཚན་མའྷི་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། གཞན་ཡྷིད་
ཆེས་པར་བ་བ་སོན་དུ་བཏང་སེ་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བའོ། །གནས་ངན་ལེན་གྷི་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། ངར་འཛིན་པ་
དང་། ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་དང་། ངའོ་སྙམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་གནས་ངན་ལེན་ལ་བརེན་ནས། དགེ་བ་ལ་
ཞུགས་པའྷི་ཚོར་བ་བྱུང་བ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ང་ཞེའམ། ང་ཡྷི་ཞེའམ། ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། འདེས་པ་
དང་། མཚན་མར་འཛིན་པའོ། །ཡྷིད་ལ་བེད་པའྷི་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གཞན་ནམ། ཐེག་
པ་གཞན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། གནས་པའྷི་རྣམ་པར་འཕྲོ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་
བའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གྷིད་གང་ཞེ་ན། གྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་བ་དང་། མྷི་དགེ་བ་
དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། དུས་དང་དུས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། རྷིགས་པ་དང་། མྷི་རྷིགས་པ་ལ་སེམས་སྡུད་པ་
གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་སེ། བ་བ་ཤོར་བའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འགོད་པ་གང་ཞེ་ན། བསམས་པ་
དང་། མ་བསམས་པའྷི་བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཡྷིན་པ་ལ་བརེན་ནས། དགེ་བ་དང་། མྷི་དགེ་བ་དང་།
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། དུས་དང་། དུས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། རྷིགས་པ་དང་། མྷི་རྷིགས་པ་ལ་སེམས་ཀྷིས་ཡྷིད་
ལ་གཅགས་པ་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་སེ། སེམས་གནས་པའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རོག་པ་
གང་ཞེ་ན། སེམས་པའམ། ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས། ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་བརོད་པ་སེ། དེ་ནྷི་སེམས་
རྷིང་བའོ། །དཔྱོད་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་པའམ། ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས། སོ་སོར་རོག་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་བརོད་པ་
སེ། དེ་ནྷི་སེམས་ཞྷིབ་པའོ། །རེག་པར་གནས་པ་དང་། རེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་རེན་བེད་པའྷི་ལས་ཅན་དག་
གོ །ཡང་ཆོས་དགེ་བ་རྣམས་ཀྷི་ལས་ནྷི་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་སོང་བའོ། །ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་
ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ལས་ནྷི་རང་གྷི་གེན་པོའ་ི བར་དུ་གཅོད་པའོ། །སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་
བེད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། འཐོབ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། འགོག་པའྷི་སྙོམས་པར་
འཇུག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་། སྲོག་གྷི་དབང་པོ་དང་། རྷིས་མཐུན་པ་དང་། སེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་།
གནས་པ་དང་། མྷི་རག་པ་ྷིད་དང་། མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་། ཡྷི་གེའྷི་ཚོགས་དང་། སོ་སོའ ་ི
སེ་བོ་ྷིད་དང་། འཇུག་པ་དང་། སོ་སོར་ངེས་པ་དང་། འབོར་འབྲེལ་པ་དང་། མ་མགོགས་པ་དང་། གོ་རྷིམ་
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དང་། དུས་དང་། ཡུལ་དང་། གྲངས་དང་ཚོགས་པའོ། །འཐོབ་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བ་དང་། ལུང་
དུ་མ་བསན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་འཕེལ་བ་དང་། འགྲྷིབ་པ་ལ་འཐོབ་པ་དང་རེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་གདགས་
སོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་རྒྱས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། སེང་མའྷི་
འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་འབྱུང་བའྷི་འདུ་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་བའྷི་ཡྷིད་ལ་བེད་པས་སེམས་དང་སེམས་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བརན་པ་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་འགོག་པ་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་
གདགས་སོ། །འགོག་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་སེ་མཆེད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་ལ། སྲྷིད་པའྷི་རེ་མོ་ལས་གེན་དུ་བསོད་ཞྷིང་ཞྷི་བར་གནས་པའྷི་འདུ་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་བའྷི་ཡྷིད་ལ་བེད་
པས། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བརན་པ་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་དང་། བརན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་
ཅྷིག་འགོག་པ་ལ། འགོག་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་གང་ཞེ་ན།
སེམས་ཅན་འདུ་ཤེས་མེད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་སེས་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བརན་པ་
མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་འགོག་པ་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །སྲོག་གྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། རྷིས་མཐུན་
པར་སོན་གྷི་ལས་ཀྷིས་འཕངས་པའྷི་གནས་པའྷི་དུས་ངེས་པ་ལ། ཚེ་ཞེས་གདགས་སོ། །རྷིས་མཐུན་པ་གང་ཞེ་
ན། སེམས་ཅན་གྷི་རྷིགས་དེ་དང་དེར་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་གྷི་ལུས་འད་བ་ལ་རྷིས་མཐུན་པ་ཞེས་
གདགས་སོ། །སེ་བ་གང་ཞེ་ན། རྷིས་མཐུན་པར་འདུ་བེད་རྣམས་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སེ་བ་ཞེས་གདགས་
སོ། །རྒ་བ་གང་ཞེ་ན། རྷིས་མཐུན་པར་འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་རྒ་བ་ཞེས་གདགས་
སོ། །གནས་པ་གང་ཞེ་ན། རྷིས་མཐུན་པར་འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་མྷི་འཇྷིག་པ་ལ་གནས་པ་ཞེས་གདགས་
སོ། །མྷི་རག་པ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། རྷིས་མཐུན་པར་འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་འཇྷིག་པ་ལ་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཅེས་
གདགས་སོ། །མྷིང་གྷི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་ཚིག་བླ་དགས་ལ་མྷིང་གྷི་ཚོགས་ཞེས་
གདགས་སོ། །ཚིག་གྷི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ཁྱད་པར་གྷི་ཚིག་བླ་དགས་ལ་ཚིག་གྷི་ཚོགས་ཞེས་
གདགས་སོ། །ཡྷི་གེའྷི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། དེ་གྷི་གའྷི་གནས་ཡྷི་གེ་རྣམས་ལ་ཡྷི་གེའྷི་ཚོགས་ཞེས་གདགས་ཏེ།
དེ་གྷི་ཀ་གསལ་བར་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རོད་པ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ཏེ། དོན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷི་
གེ་ནྷི་རྣམ་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་གཞན་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན།
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འཕགས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་མ་ཐོབ་པ་ལ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཞེས་གདགས་སོ། །འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་
བུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །སོ་སོར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་ལ་
སོགས་པ་ངེས་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །འབོར་འབྲེལ་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་འབོར་
འབྲེལ་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །མགོགས་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མྱུར་བར་བྱུང་བ་ལ་མགོགས་པ་ཞེས་
གདགས་སོ། །གོ་རྷིམ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རེ་རེ་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གོ་རྷིམ་ཞེས་གདགས་སོ། །དུས་
གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་དུས་ཞེས་གདགས་སོ། །ཡུལ་གང་ཞེ་ན། ཤར་དང་། ལྷོ་དང་།
ནུབ་དང་། བང་དང་། འོག་དང་། སེང་དང་། ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ྷིད་ལ་ཡུལ་
ཞེས་གདགས་སོ། །གྲངས་གང་ཞེ་ན། འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་ལ་གྲངས་ཞེས་གདགས་སོ། །ཚོགས་
པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་རེན་འདུས་པ་ལ་ཚོགས་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོའ ་ི
རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་དང་ཡྷིད་གང་ཡྷིན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ནོ། །སེམས་གང་ཞེ་
ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་བསོས་པ་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྷི་ཀུན་
གཞྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ལེན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ཏེ།
དེ་དག་གྷི་བག་ཆགས་བསགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷིད་གང་ཞེ་ན། གང་དུས་རག་ཏུ་རློམ་སེམས་པའྷི་བདག་ྷིད་
དང་། ཀུན་གཞྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་བཞྷི་པོ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། བདག་ལ་
ཆགས་པ་དང་། ངའོ་སྙམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྷིག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སེ། དེ་ཡང་ལམ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་དང་། འགོག་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། མྷི་སོབ་པའྷི་ས་མ་གཏོགས་པར་དགེ་བ་དང་། མྷི་དགེ་བ་
དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། གང་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པོ་དག་འགགས་མ་ཐག་
པའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཚོགས་དྲུག་སེ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གང་ཞེ་ན། མྷིག་ལ་བརེན་ཅྷིང་གཟུགས་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །རྣ་བའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གང་ཞེ་ན། རྣ་བ་ལ་རེན་ཅྷིང་སྒྲ་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །སྣའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན།
སྣ་ལ་བརེན་ཅྷིང་དྷི་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ལེའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ལེ་ལ་
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བརེན་ཅྷིང་རོ་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ལ་
བརེན་ཅྷིང་རེག་བ་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཡྷིད་ལ་
བརེན་ཅྷིང་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ཁམས་ཀྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན།
གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་ཁམས་བཅུ་སེ། མྷིག་གྷི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་དང་། རྣ་བའྷི་
ཁམས་དང་། སྒྲའྷི་ཁམས་དང་། སྣའྷི་ཁམས་དང་། དྷིའྷི་ཁམས་དང་། ལེའྷི་ཁམས་དང་། རོའ ་ི ཁམས་དང་། ལུས་
ཀྷི་ཁམས་དང་། རེག་བའྷི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་།
འདུ་ཤེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །རྣམ་པར་
ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་བདུན་ཏེ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་
དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་དང་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་
སོ། །ཁམས་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ཅྷི་ཞྷིག་མ་བསྡུས་ཤེ་ན། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ལ་ཡོད་པའྷི་
འདུས་མ་བས་སོ། །དེ་ཡང་འདུས་མ་བས་ཀྷི་དངོས་པོ་བརྒྱད་དེ། ཆོས་དགེ་བ་རྣམས་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་།
དེ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་མྷི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། སོ་སོར་
བརགས་པ་མ་ཡྷིན་པས་འགོག་པ་དང་། སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་དང་། མྷི་གཡོ་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་
ཆོར་བ་འགོག་པའོ། །ཆོས་དགེ་བ་རྣམས་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གྷིས་དང་། སོང་
པ་ྷིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་མཐའ་དང་དོན་དམ་པ་སེ། ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་ཀང་དེ་ཡྷིན་
ནོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་དེ་བཞྷིན་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། གཞན་དུ་མྷི་འགྱུར་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
སོང་པ་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྷི་རྒྱུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མཚན་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་
ན། མཚན་མ་ེ་བར་ཞྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དག་པའྷི་མཐའ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་མེད་པའྷི་
དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འཕགས་པའྷི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའྷི་སོད་ཡུལ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་དགེ་བ་རྣམས་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་
མྷི་དགེ་བ་རྣམས་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀང་དེ་བཞྷིན་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ནམ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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མཁའ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་ཅྷིང་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གོ་འབེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོ་སོར་བརགས་པ་མ་
ཡྷིན་པས་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འགོག་ལ་བྲལ་བ་མ་ཡྷིན་པའོ། །སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན།
གང་འགོག་ལ་དེ་ནྷི་བྲལ་བའོ། མྷི་གཡོ་བ་གང་ཞེན། དགེ་རྒྱས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ་གོང་མའྷི་འདོད་
ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་འགོག་པའོ། །འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅྷི་
ཡང་མེད་པའྷི་སེ་མཆེད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། སྲྷིད་པའྷི་རེ་མོ་ལས་གེན་དུ་བསོད་པ་ཞྷི་བར་གནས་
པའྷི་འདུ་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་བའྷི་ཡྷིད་ལ་བེད་པས། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བརེན་པ་མ་ཡྷིན་
པ་དང་། བརན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་འགོག་པའོ། །གཟུགས་རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། ཚོར་བའྷི་ཕུང་
པོ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། འདུས་མ་བས་ཀྷི་དངོས་པོ་བརྒྱད་
གང་དག་ཡྷིན་པ་དེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྷི་བདག་ྷིད་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་སོ། །སེ་མཆེད་
ཀྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་པོ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ྷིད་སེ་མཆེད་
བཅུའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་བདུན་གང་དག་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ཡྷིད་ཀྷི་སེ་མཆེད་དོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་གང་
ཡྷིན་པ་དེ་ཆོས་ཀྷི་སེ་མཆེད་དོ། །དེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ནྷི་ཆོས་གསུམ་དུ་
འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་སེ་མཆེད་དོ། །མྷིག་ཅེས་ཀང་བ། མྷིག་གྷི་
ཁམས་ཞེས་ཀང་བ་ན། མྷིག་གང་ཡྷིན་པ་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀང་དེ་ཡྷིན་ནམ། མྷིག་གྷི་ཁམས་གང་ཡྷིན་པ་མྷིག་
ཀང་དེ་ཡྷིན་ནམ་ཞེ་ན། མྷིག་ཡྷིན་ལ་མྷིག་གྷི་ཁམས་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐ་མའྷི་མྷིག་
གོ །མྷིག་གྷི་ཁམས་ཡྷིན་ལ་མྷིག་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སོ་ངའྷི་ནང་ན་འདུག་པ་དང་། ནུར་ནུར་པོར་གྱུར་པ་
དང་། མེར་མེར་པོར་གྱུར་པ་དང་། ནར་ནར་བོར་གྱུར་པ་དང་། མའྷི་མངལ་ན་གནས་པ་མྷིག་མ་དོད་པ་དང་།
མྷིག་ཞར་བ་དང་། གཟུགས་མེད་པར་སེས་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི མྷིག་གྷི་རྒྱུའོ། །མྷིག་ཀང་ཡྷིན་ལ་མྷིག་གྷི་
ཁམས་ཡང་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དེ། དེ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་རྣམས་སོ། །མྷིག་ཀང་མ་ཡྷིན་ལ་མྷིག་གྷི་
ཁམས་ཀང་མ་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དེ། ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མེད་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྷིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མ་
ངན་ལས་འདས་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པར་སེས་པའྷི་འཕགས་པའྷི་འོ། །མྷིག་དང་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། ལུས་ཀྷི་ཁམས་ཀང་དེ་བཞྷིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཅྷི་རྷིགས་སུ་
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སྦྱར་རོ། །ཡྷིད་གང་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཀང་དེ་ཡྷིན་ནམ། ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་གང་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ཀང་དེ་ཡྷིན་ནམ་
ཞེ་ན། ཡྷིད་ཡྷིན་ལ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐ་མའྷི་ཡྷིད་དོ། །ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཡྷིན་ལ་
ཡྷིད་མ་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དེ། འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་སོ། །ཡྷིད་ཀང་ཡྷིན་ལ་ཡྷིད་
ཀྷི་ཁམས་ཀང་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དེ། དེ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་རྣམས་སོ། །ཡྷིད་ཀང་མ་ཡྷིན་ལ་ཡྷིད་
ཀྷི་ཁམས་ཀང་མ་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དེ། ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མེད་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྷིངས་སུ་ཡོངས་སུ་
མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་འོ། །གང་དུ་བྱུང་ཞྷིང་སེས་པར་གྱུར་པ་དེའྷི་ས་པ་ྷིད་ཀྷི་མྷིག་གྷིས་དེའྷི་ས་པའྷི་
གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ངམ་ཞེ་ན། དེའྷི་ས་པའྷི་མྷིག་གྷིས་དེའྷི་ས་པའྷི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བའང་ཡོད།
གཞན་གྷི་ས་པས་མཐོང་བའང་ཡོད་དེ། འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་བྱུང་ཞྷིང་སེས་པར་གྱུར་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་
མྷིག་གྷིས་འདོད་པ་ནྷི་སོད་པའྷི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་ས་གོང་མ་པས་ས་འོག་མ་
པ་རྣམས་མཐོང་བའོ། །མྷིག་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། རྣ་བས་སྒྲ་ཡང་དེ་བཞྷིན་
ནོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་བྱུང་ཞྷིང་སེས་པར་གྱུར་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་
པའང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སྣ་དང་ལེ་དང་། ལུས་ཀྷིས་འདོད་པ་ན་
སོད་པ་ྷིད་ཀྷི་དྷི་རྣམས་སྣོམ་མོ། །རོ་རྣམས་མང་ངོ་། །རེག་བ་རྣམས་རེག་གོ །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེས་
པར་གྱུར་པ་གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་ལུས་ཀྷིས། རང་གྷི་ས་པ་ྷིད་ཀྷི་རེག་བ་རྣམས་ལ་རེག་གོ །དེ་ན་དྷི་དང་རོ་
ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་མེད་དེ། ཁམ་གྷི་ཟས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དེའྷི་ཕྱྷིར་སྣའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དང་། ལེའྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མེད་དོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ཡྷིད་
ཀྷིས། ཁམས་གསུམ་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཤེས་སོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་
སུ་སེས་པར་གྱུར་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་
མེད་པའྷི་ཁམས་སུ་བྱུང་ཞྷིང་སེས་པར་གྱུར་པ་ནྷི། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས། གཟུགས་མེད་པ་
ན་སོད་པ་རང་གྷི་ས་པ་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཤེས་སོ། །ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་
ནྷི། ཁམས་གསུམ་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཤེས་སོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་
རྣམས་གོ་རྷིམ་དུ་བླགས་ཤེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་གནས་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་གནས་བཞྷི་དང་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །ཡང་ས་མ་ནྷི་ཕྱྷི་མའྷི་རེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། གཟུགས་ཇྷི་ལྟ་བ་དེ་བཞྷིན་དུ་མོང་ངོ་། །ཇྷི་
ལྟར་ཚོར་བར་བེད་པ་དེ་བཞྷིན་དུ་འདུ་ཤེས་སུ་བེད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་འདུ་ཤེས་སུ་བེད་པ་དེ་བཞྷིན་དུ་སེམས་པར་
བེད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་སེམས་པར་བེད་པ་དེ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བེད་དེ། དེ་དང་དེར་ེ་བར་འགྲོ་བར་
འགྱུར་རོ། །ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། གང་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
དང་། རྣམ་པར་བང་བ་དང་། མོང་བ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་གང་གྷིས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་དང་། གང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་སེ། ཕུང་པོ་
རྣམས་ཀྷི་གོ་རྷིམ་བསན་པ་ནྷི་དེ་ལྟའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་རྣམས་གོ་རྷིམ་དུ་བླགས་ཤེ་ན། འཇྷིག་རེན་གྷི་ཐ་སྙད་
དང་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཇྷིག་རེན་གྷི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཕན་ཚུན་དུ་
བལྟའོ། །བལྟ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་ཏུ་སྨྲའོ། །དེའྷི་འོག་ཏུ་ཁྲུས་དང་བྱུག་པ་དང་ཕྲེང་བ་ལོངས་སོད་དུ་བེད་
དོ། །དེའྷི་འོག་ཏུ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཡོངས་སུ་སོད་དོ། །དེའྷི་འོག་ཏུ་མལ་དང་གདྷིང་པ་དང་། བུད་མེད་ལ་
ཡོངས་སུ་སོད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཅན་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་སོ། །ནང་གྷི་ཁམས་རྣམས་གྱུར་བས་
ནས་ཕྱྷིའྷི་ཁམས་རྣམས་གོ་རྷིམ་ཏུ་བླགས་སོ། །དེའྷི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་རྣམས་སོ། །ཁམས་
རྣམས་ཀྷི་གོ་རྷིམ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིའང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཕུང་པོའ ་ི དོན་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་
གང་ཡྷིན་པ་ཅྷི་ཡང་རུང་སེ། འདས་པའམ། མ་འོངས་པའམ། ད་ལྟར་བྱུང་བའམ། ནང་གྷིའམ། ཕྱྷིའྷི་འམ།
རགས་པའམ། ཕྲ་བའམ། ངན་པའམ། ག་ནོམ་པའམ། རྒྱང་རྷིང་བ་གང་ཡྷིན་པའམ། ཐག་ེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་
ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་སྤུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞེས་བའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོའ ་ི
བར་དུའང་དེ་བཞྷིན་ཏེ། ནོར་གྷི་ཕུང་པོ་བཞྷིན་ནོ། ཡང་སྡུག་བསལ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཁོ་ནའྷི་ཕྱྷིར་
ཏེ། ཇྷི་སྐད་དུ་སྡུག་བསལ་གྷི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འདྷི་འབའ་ཞྷིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ།
ཤྷིང་གྷི་ཕུང་པོ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་ཁུར་ཁྱེར་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། ཕྲག་ཁུར་ཁྱེར་བ་བཞྷིན་
ནོ། །ཁམས་ཀྷི་དོན་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ས་བོན་གྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་འཛིན་པའྷི་དོན་
ཏོ། །ཡང་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུའྷི་དངོས་པོ་འཛིན་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་འཛིན་
པའྷི་དོན་ཏོ། །སེ་མཆེད་ཀྷི་དོན་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་སེ་བའྷི་སོའ་ི དོན་ཏོ། །གཟུགས་ནྷི་དབུ་བ་རོས་
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པ་ལྟ་བུའོ། །ཚོར་བ་ནྷི་ཆུའྷི་ཆུ་བུར་ལྟ་བུའོ། །འདུ་ཤེས་ནྷི་སྷིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའོ། །འདུ་བེད་རྣམས་ནྷི་ཆུ་ཤྷིང་གྷི་ཕུང་
པོ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྷི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་དབུ་བ་རོས་པ་
ལྟ་བུའོ་ཞེས་བ་བ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བ་བའྷི་བར་དུ་ཞེ་ན། བདག་མེད་པ་ྷིད་དང་།
གཙང་བ་མེད་པ་ྷིད་དང་། རོ་བ་ཆུང་བ་ྷིད་དང་། མྷི་བརན་ཞྷིང་སྙྷིང་པོ་མེད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕུང་པོ་དང་
ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། སོམ་དུ་ན། རས་ཡོད་ཤེས་བ་གཟུགས་ཅན་
སོགས། །ཟག་བཅས་བྱུང་ལ་སོགས་པ་དང་། །འདས་དང་རེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷི་ཡྷི་
ཕྱྷིར། །ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས། ཇྷི་ལྟར་ན་རས་སུ་ཡོད་པ་ཡྷིན། །རས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་
ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རས་སུ་ཡོད་པར་བརག་ཅེ་ན། དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་བརོད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་མྷི་
ལྟོས་པ་ནྷི་རས་སུ་ཡོད་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་རས་སུ་ཡོད་པའོ། །བདག་ལ་རས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རས་སུ་ཡོད་པར་བརག་གོ །ཇྷི་ལྟར་ན་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་ཡྷིན། བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་
ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པར་བརག་ཅེ་ན། དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་བརོད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་
ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ནྷི་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པའོ། །བདག་ལ་བཏགས་
པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པར་བརག་གོ །ཇྷི་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྷིན།
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བརག་ཅེ་ན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་
འགྱུར་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །བདག་ལ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་པའྷི་རྒྱུར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྷིན། དོན་དམ་པར་
ཡོད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བརག་ཅེ་ན། རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའྷི་
དམྷིགས་པ་ནྷི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའོ། །བདག་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་
རྒྱུར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྷིན། ཤེས་པར་བ་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤེས་པར་བ་བར་བརག་ཅེ་ན། ཤེས་པར་བ་བ་ནྷི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། གཟུགས་དང་། སེམས་དང་། སེམས་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་དང་། འདུས་མ་བས་རྣམས་
ཏེ། གང་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱུང་བ་དང་། གང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བང་བ་དང་། གང་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་དང་། དེའྷི་གནས་སྐབས་གང་ཡྷིན་པ་
དང་། རྣམ་པར་བང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དེའྷི་དབང་དུ་བས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་པར་བ་བ་དག་གོ །དེ་ལ་
གཟུགས་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་སེ། གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་
དང་། སེ་མཆེད་པའྷི་གཟུགས་སོ། །སེམས་ནྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོ་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་བདུན་
དང་། ཡྷིད་ཀྷི་སེ་མཆེད་དོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི། ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྷི་ཕུང་
པོ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཀང་
ཡྷིན་ནོ། །ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །འདུས་མ་བས་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །ཡང་ཤེས་
བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི། མོས་པའྷི་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། རྷིགས་པའྷི་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། རྣམ་པར་འཕྲོ་
བ་མེད་པའྷི་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། སོ་སོ་རང་གྷིས་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། གཞན་གྷི་བདག་ྷིད་ཤེས་
པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། འོག་མ་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། གོང་མ་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། རྣམ་པར་སུན་འབྷིན་
པའྷི་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། ཀུན་ནས་མྷི་ལྡང་བ་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། མྷི་སེ་བ་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་
དང་། ཤེས་པ་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་ཤེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། དོན་ཆེན་པོ་ཤེས་པའྷི་སོད་
ཡུལ་གྷི་ཕྱྷིར་ཡང་ངོ་། །བདག་ལ་ཤེས་པ་པོ་དང་། མཐོང་བ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་
ན་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྷིན། རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་
བར་བརག་ཅེ་ན། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། འཇུག་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་།
རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་དང་། མྷི་མཐུན་པ་དང་། གེན་པོ་དང་། ཕྲ་བའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་
པར་བ་བར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དག་གོ །བདག་ལ་མཐོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པར་
མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་མངོན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྷིན། མངོན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་
རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་ཤེས་པར་བ་བར་བརག་ཅེ་ན། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་། རེས་སུ་ཐོབ་པ་དང་།
སོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་ངོ་། །ཐམས་ཅད་ཀང་
མངོན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དག་གོ །བདག་ལ་མཐུ་དང་བཅས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
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ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་ཡྷིན། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཅན་དུ་བརག་ཅེ་ན། གཟུགས་
དེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། འབྱུང་བ་རེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། །དགའ་བའྷི་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་དང་།
ཡུལ་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། ཡུལ་ེ་བར་བསན་དུ་རུང་བ་དང་། ཡུལ་སོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གྷིས་སོད་ཡུལ་
དུ་མཚུངས་པ་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། རབ་ཏུ་རོག་པ་དང་། གནོད་པར་བ་བ་ཡྷིན་པ་དང་།
གོ་བར་བེད་པ་དང་། བསགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་དུ་བལྟས་པ་དང་། ནང་དུ་བལྟས་པ་དང་།
རྒྱུན་རྷིང་བ་དང་། དུས་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་དང་། དེའྷི་དུས་དང་། ངེས་པར་བསན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་གཟུགས་ཅན་དུ་
བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུགས་ཅན་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །བདག་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་
ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅེ་ན། གཟུགས་ཅན་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་
པ་དག་གོ །ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །བདག་ལ་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་བསན་དུ་ཡོད་པ་ཡྷིན། བསན་དུ་
ཡོད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསན་དུ་ཡོད་པར་བརག་ཅེ་ན། མྷིག་གྷི་ཡུལ་ནྷི་བསན་དུ་ཡོད་པའོ། །ལྷག་
མའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནྷི་གཟུགས་ཅན་བཞྷིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་བསན་དུ་ཡོད་པ་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་
སྦྱར་རོ། །བདག་མྷིག་གྷི་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་བསན་དུ་མེད་པ་ཡྷིན། བསན་
དུ་མེད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསན་དུ་མེད་པར་བརག་ཅེ་ན། བསན་དུ་ཡོད་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་བསན་
དུ་མེད་པར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་བསན་དུ་མེད་པ་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །བདག་མྷིག་གྷི་
ཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན། ཐོགས་པ་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅེ་ན། བསན་དུ་ཡོད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་
ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གྷིས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པར་བལྟ་སེ། རྷིགས་
དང་། ེ་བར་བསགས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་མ་བས་པས་ཀང་ངོ་། །དེ་ལ་རྷིགས་ནྷི་གང་ཕན་ཚུན་དུ་སྒྲྷིབ་
པར་བེད་པ་དང་། བསྒྲྷིབ་པར་བ་བའོ། །དེ་ལ་ེ་བར་བསགས་པ་ནྷི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་གོང་བུར་གྱུར་པའོ། །དེ་
ལ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་མ་བས་པ་ནྷི་གང་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གྷི་དབང་གྷིས་མ་བསྒྱུར་བའྷི་གཟུགས་སོ། །ཡང་རབ་ཏུ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འཁྲུག་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་ཡྷིན་པས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་
གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །བདག་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡྷིན། ཐོགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཐོགས་པ་མེད་པར་
བརག་ཅེ་ན། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོགས་པ་མེད་པ་
དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །བདག་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་པ་དང་བཅས་
པར་བརག་ཅེ་ན། ཟག་པ་དེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། ཟག་པ་དང་འབྲེལ་པ་དང་། ཟག་པས་བཅྷིངས་པ་དང་། ཟག་པའྷི་
རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། ཟག་པའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ཟག་པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་པ་དང་བཅས་
པར་བལྟའོ། །ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་། ཁམས་བཅོ་ལྔ་དང་། སེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཁམས་གསུམ་
དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་ནྷི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །བདག་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་མངོན་
པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྷིན། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་
པ་མེད་པར་བརག་ཅེ་ན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་ཟག་པ་མེད་པར་བལྟའོ། །ེ་བར་ལེན་པ་མེད་
པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་། ཁམས་གསུམ་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་ཟག་པ་དང་བྲལ་བར་
མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འཐབ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན། འཐབ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྷི་
དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཐབ་པ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ངོ་བོ་
གང་ལ་བརེན་ནས། མཚོན་ཆ་ལེན་པ་དང་། ཆད་པས་གཅོད་པ་དང་། འཐབ་རོད་དང་། མཚང་འབྲུ་བ་དང་།
རོད་པ་དང་། འགེད་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་དེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། དེས་བཅྷིངས་པ་དང་། དེའྷི་
རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། དེའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། དེའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་འཐབ་པ་དང་བཅས་པར་
བལྟའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཇྷི་སྙེད་པ་འཐབ་པ་དང་བཅས་པའང་དེ་སྙེད་དོ། །བདག་འཐབ་པ་དང་ལྡན་པར་
མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འཐབ་པ་མེད་པ་ཡྷིན། འཐབ་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་འཐབ་པ་མེད་པར་བརག་ཅེ་ན། འཐབ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་འཐབ་པ་མེད་པའོ། །ཟག་པ་མེད་
པ་ཇྷི་སྙེད་པར་འཐབ་པ་མེད་པའང་དེ་སྙེད་དོ། །བདག་འཐབ་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་
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རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཡྷིན། ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟང་ཟྷིང་དང་
བཅས་པར་བརག་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ངོ་བོ་གང་ལ་བརེན་ནས། ཡང་སྲྷིད་
པའྷི་ལུས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་དེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་པ་དང་། དེས་བཅྷིངས་པ་དང་། དེའྷི་རེས་
སུ་འབྲེལ་པ་དང་། དེའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། དེའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པར་
བལྟའོ། །འཐབ་པ་དང་བཅས་པ་ཇྷི་སྙེད་པར་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཡང་དེ་སྙེད་དོ། །བདག་ཟང་ཟྷིང་དང་ལྡན་
པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཟང་ཟྷིང་མེད་པ་ཡྷིན། ཟང་ཟྷིང་མེད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟང་ཟྷིང་མེད་པར་བརག་ཅེ་ན། ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་ཟང་ཟྷིང་མེད་པའོ། །འཐབ་པ་
མེད་པ་ཇྷི་སྙེད་པར་ཟང་ཟྷིང་མེད་པ་ཡང་དེ་སྙེད་དོ། །བདག་ཟང་ཟྷིང་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཞེན་པ་རེན་པ་ཡྷིན། ཞེན་པ་རེན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞེན་པ་རེན་པར་བརག་ཅེ་ན།
འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ངོ་བོ་གང་ལ་བརེན་ནས། འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ལ་ལྷག་
པར་ཆགས་པ་དེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། དེས་བཅྷིངས་པ་དང་། དེའྷི་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་།
དེའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། དེའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞེན་པ་བརེན་པར་བལྟའོ། །ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཇྷི་
སྙེད་པར་ཞེན་པ་རེན་པའང་དེ་སྙེད་དོ། །བདག་ཞེན་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
ལྟར་ན་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པ་ཡྷིན། མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་
འབྱུང་བ་རེན་པར་བརག་ཅེ་ན། ཞེན་པ་རེན་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པའོ། །ཟང་ཟྷིང་མེད་པ་
ཇྷི་སྙེད་པར་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རེན་པའང་དེ་སྙེད་དོ། །བདག་ཞེན་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འདུས་བས་ཡྷིན། འདུས་བས་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་བས་སུ་བརག་ཅེ་ན།
གང་ལ་སེ་བ་དང་། འཇྷིག་པ་དང་། གནས་པ་དང་། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་སྣང་བ་དེ་འདུས་བས་སུ་བལྟའོ།
ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདུས་བས་དག་གོ །བདག་
མྷི་རག་པ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འདུས་མ་བས་ཡྷིན། འདུས་མ་བས་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བས་སུ་བརག་ཅེ་ན། འདུས་བས་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་འདུས་མ་བས་སོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་
དང་། སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་རག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ེ་བར་ལེན་པའྷི་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཕུང་པོ་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་འདུས་བས་ཞེས་བའམ། འདུས་མ་བས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདུས་བས་ཀང་མ་ཡྷིན་
འདུས་མ་བས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཞེས་བའོ། །དེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞེ་ན། ལས་དང་ོན་མོངས་པས་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་
པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་འདུས་བས་མ་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་པ་བཞྷིན་དུ་བེད་པས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་། རྒྱབ་ཀྷིས་ལྟ་
བའྷི་དངོས་པོ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བས་ཀང་མ་ཡྷིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་
བས་ཞེས་བ་བ་འདྷི་ནྷི་གྷིས་སོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དོན་གང་གྷིས་འདུས་བས་སུ་གྱུར་པའྷི་
དོན་དེས་འདུས་མ་བས་མ་ཡྷིན་ནོ། །དོན་གང་གྷིས་འདུས་མ་བས་སུ་གྱུར་པའྷི་དོན་དེ་ྷིད་ཀྷིས་འདུས་བས་མ་
ཡྷིན་ཏེ། ཚུལ་འདྷི་ནྷི་འདྷི་ལྟར་བལྟ་བར་བའོ། །བམ་པོ་གྷིས་པ། ཇྷི་ལྟར་ན་འཇྷིག་རེན་པ་ཡྷིན། འཇྷིག་རེན་པ་
རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རེན་པར་བརག་ཅེ་ན། ཁམས་གསུམ་པར་གཏོགས་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་
འདས་པའྷི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་འཇྷིག་རེན་པའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། ཁམས་
བཅོ་ལྔ་དང་། སེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཁམས་གསུམ་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་ལ་འཇྷིག་རེན་
དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡྷིན། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་
རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པར་བརག་ཅེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྷི་གེན་པོ་རྣམ་པར་མྷི་
རོག་པ་ནྷི་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་སེ། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་དང་སོས་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་རྣམ་
གྲངས་སུ་ན། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡྷིན་ཏེ། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་ལ་བརེན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། ཁམས་གསུམ་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འབའ་ཞྷིག་
ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་བྱུང་བ་ཡྷིན། བྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བྱུང་བར་
བརག་ཅེ་ན། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྷི་བྱུང་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ཐེར་ཟུག་མ་
ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་བྱུང་བ་ནྷི་རྣམ་པ་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷི་སེ། དང་པོ་བྱུང་བ་དང་།
རྒྱུན་གྷིས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རེན་བྱུང་བ་དང་། འགྱུར་བར་བྱུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་སྷིན་
པ་བྱུང་བ་དང་། མས་པར་བྱུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱུང་བ་དང་། འོད་གསལ་བར་བྱུང་བ་དང་། འོད་གསལ་
བ་མ་ཡྷིན་པར་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བས་བྱུང་བ་དང་། ས་བོན་དང་བཅས་པར་བྱུང་བ་དང་། ས་བོན་མ་
ཡྷིན་པར་བྱུང་བ་དང་། གཟུགས་བརན་དང་དབང་འབོར་བ་དང་ངེས་པར་བསན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱུང་བ་དང་། གཅྷིག་
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ནས་གཅྷིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སྐད་ཅྷིག་ཞྷིག་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཕྲད་པ་དང་བྲལ་བས་བྱུང་བ་དང་། གནས་སྐབས་
གཞན་དུ་བྱུང་བ་དང་། འཆྷི་འཕོ་བ་དང་སེ་བས་བྱུང་བ་དང་། འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པས་བྱུང་བ་དང་། སོན་གྷི་
དུས་ན་བྱུང་བ་དང་། འཆྷི་བའྷི་དུས་ན་བྱུང་བ་དང་། བར་དུ་བྱུང་བ་དང་། ྷིང་མཚམས་སྦྱོར་བའྷི་དུས་ན་བྱུང་
བའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་མ་བྱུང་བ་ཡྷིན། མ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་བྱུང་བར་བརག་ཅེ་ན། མ་འོངས་པ་
དང་འདུས་མ་བས་ནྷི་མ་བྱུང་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ཐེར་ཟུག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་
སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་བྱུང་བ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་མ་བྱུང་བའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འཛིན་པ་ཡྷིན། འཛིན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་
ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཛིན་པར་བརག་ཅེ་ན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་
རྣམས་ནྷི་འཛིན་པར་བལྟ་སེ། ཕུང་པོ་གསུམ་དང་། གཟུགས་དང་། འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་།
ཁམས་བཅུ་གྷིས་དང་། སེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ཟ་
བ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་མ་ཕྲད་པ་དང་ཕྲད་ནས་འཛིན་པ་དང་། ད་ལྟར་གྷི་རང་གྷི་
མཚན་ྷིད་སོ་སོར་འཛིན་པ་དང་། རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་དུས་ཐམས་ཅད་པའྷི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་
ཡང་འཛིན་པར་བལྟའོ། །ཚོགས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་བཏགས་པ་ཅན་ཡང་འཛིན་པར་སྨྲའོ་ཞེས་
བལྟ་བར་བའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་གཟུང་བ་ཡྷིན། གཟུང་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུང་བར་བརག་ཅེ་ན། འཛིན་
པ་གང་ཡྷིན་པ་གཟུང་བ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ནོ། །གཟུང་བ་ཡྷིན་ལ་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འཛིན་པའྷི་སོད་
ཡུལ་ྷིད་ཀྷི་དོན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་དོ། བདག་ལ་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཕྱྷི་རོལ་
ཏུ་བལྟས་པ་ཡྷིན། ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པར་བརག་ཅེ་ན། སངས་
རྒྱས་ཀྷི་བསན་པ་ལ་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་
བསྒྲུབས་པས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་མ་གཏོགས་པར་འདོད་པ་
དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པའོ། །ཁམས་བཞྷི་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་
གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
ལྟར་ན་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྷིན། ནང་དུ་བལྟས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ནང་དུ་བལྟས་པར་བརག་ཅེ་ན། ཕྱྷི་
རོལ་ཏུ་བལྟས་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་ནང་དུ་བལྟས་པའོ། །ཁམས་བཞྷི་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་མ་གཏོགས་པ་དེ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ལས་གཞན་བདག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྷིན། ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་
བརག་ཅེ་ན། མྷི་དགེ་བ་དང་། བསྒྲྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །བསྒྲྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་ནྷི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའྷི་ཡྷིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ལྷན་ཅྷིག་སེས་པའྷི་འཇྷིག་ཚོགས་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། གཟུགས་དང་།
གཟུགས་མེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། ཁམས་བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་གོ །བདག་ོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ོན་མོངས་པ་
ཅན་མ་ཡྷིན། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅེ་
ན། དགེ་བ་དང་མ་བསྒྲྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའོ། །ཁམས་བརྒྱད་དང་། སེ་
མཆེད་བརྒྱད་དང་། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ོན་
མོངས་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འདས་པ་ཡྷིན། འདས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་
ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདས་པར་བརག་ཅེ་ན། བྱུང་ལ་འགགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སད་ཟྷིན་པ་
དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བར་བེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་ཤྷིན་ཏུ་འདས་པ་དང་། རྒྱུ་
ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་ཞྷིག་པ་དང་། འབྲས་བུ་དང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། དན་པའྷི་ཀུན་
ཏུ་རོག་པའྷི་མཚན་མ་དང་། ལྟོས་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་མཚན་མ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྷིས་རྣམ་པར་
བང་བའྷི་མཚན་མ་ཡྷིན་པས་ཀང་འདས་པར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འཇུག་པར་བེད་
པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་མ་འོངས་པ་ཡྷིན། མ་འོངས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
མ་འོངས་པར་བརག་ཅེ་ན། རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་དང་། རང་གྷི་མཚན་ྷིད་མ་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
མ་སད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའྷི་དངོས་པོ་ེ་བར་མྷི་གནས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་རང་
གྷི་མཚན་ྷིད་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། མངོན་པར་དགའ་བས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་མཚན་མ་དང་།
མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པས་རྣམ་པར་བང་བའྷི་མཚན་མ་ཡྷིན་པས་ཀང་མ་འོངས་པར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འཇུག་པར་བེད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་
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ཡྷིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ད་ལྟར་བྱུང་བར་བརག་ཅེ་ན། བྱུང་ལ་མ་འགགས་པའྷི་མཚན་
ྷིད་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སད་ཟྷིན་པ་དང་། སད་མ་ཟྷིན་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་
བ་ེ་བར་གནས་པ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པར་རབ་ཏུ་གཞག་པའྷི་རྒྱུ་དང་། བེད་པ་ེ་བར་གནས་པས་
ཀང་ད་ལྟར་བྱུང་བར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འཇུག་པར་བེད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་
སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྷི་གཏམ་གྷི་གཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །མ་ངན་ལས་
འདས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏེ། སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པར་བ་བ་དང་། བརོད་དུ་མེད་པ་ྷིད་དང་། བྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་
དང་། ད་ལྟར་གྷི་ཐ་སྙད་ཀྷི་གནས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་དགེ་བ་ཡྷིན། དགེ་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་དགེ་བར་བརག་ཅེ་ན། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། སོང་བ་དང་། དོན་དམ་པ་
དང་། སེ་བས་འཐོབ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། མདུན་དུ་བ་བ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་
དང་། གེན་པོ་དང་། ེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པས་ཀང་དགེ་བར་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། ཁམས་
བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་ཆོས་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངོ་བོ་
ྷིད་ཀྷིས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དད་པ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བཅུ་གཅྷིག་གོ །འབྲེལ་པས་དགེ་
བ་གང་ཞེ་ན། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རེས་སུ་འབྲེལ་པས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་
ྷིད་ཀྷི་བག་ཆགས་གང་ཡྷིན་པའོ། །སོང་བས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྷི་ལུས་དང་ངག་གྷི་
ལས་སོ། །དོན་དམ་པས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞྷིན་ྷིད་དོ། །སེ་བས་འཐོབ་པས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྷི་
ཆོས་འདྷི་དག་ྷིད་སོན་གོམས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། དེའྷི་ངོ་བོའ ་ི རྣམ་པར་སྷིན་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་
སེ། དེས་དེ་དག་ྷིད་ལ་རང་བཞྷིན་གྷིས་སོ་སོར་མ་བརགས་པར་འདོད་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་པའོ། །སྦྱོར་བས་དགེ་
བ་གང་ཞེ་ན། སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། དམ་པའྷི་ཆོས་ན་པ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་དང་།
ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་བ་བསོམ་པའོ། །མདུན་དུ་བ་བས་དགེ་བ་གང་ཞེ་
ན། གང་དེ་བཞྷིན་གཤེགས་པའམ། མཆོད་རེན་ནམ། གཟུགས་སུ་བས་པའམ། རྷི་མོར་བྲྷིས་པ་མདུན་དུ་བས་
སམ། ཆོས་སམ་ཆོས་ཀྷི་གཞྷི་གེགས་བམ་མདུན་དུ་བས་ཏེ་མཆོད་པའྷི་ལས་བེད་པའོ། །ཕན་འདོགས་པས་
དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་བསྡུ་བའྷི་དངོས་པོ་བཞྷི་པོ་དག་གྷིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། །ཡོངས་སུ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འཛིན་པས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་སྦྱྷིན་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་བསོད་ནམས་བ་བའྷི་དངོས་པོའམ། ཚུལ་ཁྷིམས་
ལས་བྱུང་བའྷི་བསོད་ནམས་བ་བའྷི་དངོས་པོས་མཐོ་རྷིས་སུ་སེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ། ཕྱུག་པོ་དང་
རྷིགས་མཐོན་པོར་སེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ། རྣམ་པར་བང་བའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་
པའོ། །གེན་པོས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་རྣམ་པར་སུན་འབྷིན་པ་གེན་པོ་དང་། སོང་བ་གེན་པོ་དང་། གཞྷི་
གེན་པོ་དང་། ཐག་སྲྷིང་བ་གེན་པོ་དང་། རྣམ་པར་གནོན་པ་གེན་པོ་དང་། བྲལ་བ་གེན་པོ་དང་། ོན་
མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གེན་པོ་དང་། ཤེས་བའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གེན་པོའ །ོ །ེ་བར་ཞྷི་བས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་
འདོད་ཆགས་མཐའ་དག་སོང་བ་དང་། ཞེ་སང་མཐའ་དག་སོང་བ་དང་། གཏྷི་མུག་མཐའ་དག་སོང་བ་དང་། ོན་
མོངས་པ་མཐའ་དག་སོང་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་དང་། ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་།
ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མེད་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྷིངས་དང་། མྷི་གནས་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །རྒྱུ་
མཐུན་པས་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། ེ་བར་ཞྷི་བ་ཐོབ་པ་དེའྷི་དབང་གྷིས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འཇྷིག་རེན་པ་དང་།
འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་སོ། །ཇྷི་
ལྟར་ན་མྷི་དགེ་བ་ཡྷིན། མྷི་དགེ་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་དགེ་བར་བརག་ཅེ་ན། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། འབྲེལ་
པ་དང་། རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། སོང་བ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། སེ་བས་འཐོབ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། མདུན་
དུ་བ་བ་དང་། གནོད་པ་བེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་དང་། བར་དུ་གཅོད་པས་
ཀང་མྷི་དགེ་བར་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། ཁམས་བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་ཆོས་མ་
ཡྷིན་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཡྷིད་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་མ་གཏོགས་པར་དེ་ལས་
གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེས་པར་སོད་པ་ཀུན་ནས་སོང་བའོ། །འབྲེལ་བས་
མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དེ་དག་ྷིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཆོས་
རྣམས་སོ། །རེས་སུ་འབྲེལ་བས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ྷིད་ཀྷི་བག་ཆགས་སོ། །སོང་བས་མྷི་དགེ་བ་
གང་ཞེ་ན། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྷི་ལུས་དང་ངག་གྷི་ལས་སོ། །དོན་དམ་པར་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འཁོར་བ་
ཐམས་ཅད་དོ། །སེ་བས་འཐོབ་པས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། མྷི་དགེ་བ་གོམས་པར་བས་པས་དེའྷི་ངོ་
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བོའ ་ི རྣམ་པར་སྷིན་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་སེ། དེས་མྷི་དགེ་བ་ྷིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་པའོ། །སྦྱོར་བས་
མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། སེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། དམ་པའྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་ན་པ་
དང་། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས། ལུས་ཀྷིས་ེས་པར་སད་པ་སོད་པ་དང་། ངག་དང་
ཡྷིད་ཀྷིས་ེས་པར་སད་པ་སོད་པའོ། །མདུན་དུ་བ་བས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། ལྷའྷི་རྷིས་གང་ཡང་
རུང་བ་ལ་བརེན་པ་མདུན་དུ་བས་ནས། འཚེ་བ་སོན་དུ་བཏང་བའམ། ལྟ་བ་ངན་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས་ལྷ་རེན་
བེད་པ་དང་། གང་དུ་སེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པས་སྦྱོར་བ་དེར་མཆོད་པའྷི་ལས་ལ་སྦྱོར་
བའོ། །གནོད་པར་བེད་པས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུས་དང་ངག་ཡྷིད་ཡྷིད་
ཀྷིས་ལོག་པར་སོད་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། ལུས་ཀྷིས་ེས་པར་སོད་པ་
སད་པའམ། ངག་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་ེས་པར་སོད་པ་སད་པས་ངན་འགྲོའམ་བདེ་འགྲོར་འབྲས་བུ་མྷི་འདོད་པ་
འཕེན་པའམ། ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་འཛིན་པའོ། །མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཀྷིས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན།
གེན་པོའ ་ི མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་གང་ཡྷིན་པ་དག་གོ །བར་དུ་གཅོད་པས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་
བའྷི་བར་ཆད་བེད་པའྷི་ཆོས་གང་ཡྷིན་པ་དག་གོ །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྷིན། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་བརག་ཅེ་ན། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། རེས་སུ་འབྲེལ་
པ་དང་། སོང་བ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། སེ་བས་འཐོབ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། མདུན་དུ་བ་བ་དང་། ཕན་
འདོགས་པ་དང་། ེ་བར་སོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གེན་པོ་དང་། ེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་
པས་ཀང་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་བལྟའོ། །ཁམས་བརྒྱད་དང་། སེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་
མཆེད་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་
པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་
དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཡྷིད་དང་། སྲོག་གྷི་དབང་པོ་དང་། རྷིས་མཐུན་པ་དང་། མྷིང་གྷི་
ཚོགས་དང་། ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་། ཡྷི་གེའྷི་ཚོགས་སོ། །འབྲེལ་པས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། སང་བ་
ཡང་མ་ཡྷིན། དང་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སེམས་སུ་གྱུར་པའྷི་མྷིང་དང་ཚིག་དང་ཡྷི་གེ་དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་
ཟྷིན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རེས་སུ་འབྲེལ་པས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།

29

ན། དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བརོད་པའྷི་བག་ཆགས་སོ། །སོང་བས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་
ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷིས་གང་ཀུན་ནས་བསང་བའྷི་ལུས་དང་
ངག་གྷི་ལས་སོ། །དོན་དམ་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྷིན་
པས་འགོག་པའོ། །སེ་བས་འཐོབ་པའྷི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། མྷི་དགེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། དགེ་བ་
ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའོ། སྦྱོར་བས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། ོན་
མོངས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དགེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སེམས་དང་ལྡན་པའྷི་སོད་ལམ་དང་བཟོའ་ི གནས་
སོ། །མདུན་དུ་བ་བས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། ལྷའྷི་རྷིས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརེན་པ་མདུན་
དུ་བས་ནས། འཚེ་བའམ་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་སངས་ཏེ། ལྷ་རེན་བེད་པ་དང་། གང་དུ་སེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་བསོད་
ནམས་ཀང་མྷི་བསེད་ལ་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པའང་མྷི་བསེད་པར་ལྷ་རེན་འཇུག་པའོ། །ཕན་འདོགས་པས་
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། བྲན་དང་། ག་མྷི་དང་། ལས་བེད་པ་རྣམས་དང་། བུ་དང་ཆུང་མ་
རྣམས་ལ་སང་བ་ཡང་མ་ཡྷིན། དང་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སེམས་ཀྷིས་སྦྱྷིན་པ་བྷིན་པའོ། །ེ་བར་སད་པས་ལུང་
དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྷིན་པ། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་སེམས་
ཀྷིས་ལོངས་སོད་དམས་སད་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། བཟོའ ་ི
གནས་ལ་གོམས་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་འོངས་པ་ན་དེའྷི་ངོ་བོའ ་ི ལུས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་སེ། དེ་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་
བར་བཟོའ ་ི གནས་དེ་དག་ལ་བསབ་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པར་འགྱུར་བའོ། །གེན་པོས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན།
འདྷི་ལྟ་སེ། སོ་སོར་མ་བརགས་པས་སན་བསེན་པའོ། །ེ་བར་ཞྷི་བས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་
དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་སེ། ཞྷི་གནས་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་མཐུན་པས་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་གང་ཞེ་ན། སྤྲུལ་པའྷི་སེམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་སེས་པའོ། །ཡང་བསན་པས་ཀང་དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བ་
དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་བལྟ་སེ། དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། གང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དམ་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་ཀྷིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའྷི་ཕྱྷིར་སོན་པ་སེ། དེ་ན་དེ་དག་དེ་
བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྷིན། འདོད་པ་དང་རབ་
ཏུ་ལྡན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བརག་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་
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དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མྷི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྷི་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་
བལྟའོ། །ཁམས་བཞྷི་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་
རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྷིན། གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བརག་ཅེ་ན། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་མ་བྲལ་བའྷི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྷི་གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བལྟའོ། །ཁམས་བཞྷི་དང་
སེ་མཆེད་གྷིས་མ་གཏོགས་པར་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་གོ །བདག་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་
གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྷིན། གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བརགས་ཅེ་ན། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ། གཟུགས་མེད་པ་
ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྷི་གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་
བལྟའོ། །ཕུང་པོ་བཞྷི་དང་། ཁམས་གསུམ་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་གཟུགས་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ཀང་། ཕྱོགས་གཅྷིག་
ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། མཐའ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། རོགས་པས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ལེགས་པར་བཏོན་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །ཡང་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་བཅུ་སེ། རང་བཞྷིན་གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། གནོད་པས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ེ་བར་བརན་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། རྨོངས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། གེན་པོས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། སང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
ྷིད་དང་། གོང་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། གོང་ན་མེད་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བ་ྷིད་དོ། །རང་བཞྷིན་གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་གྷི་ཚོར་བ་དང་། སྡུག་
བསལ་གྷི་ཚོར་བའྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་གང་མྷི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །གནོད་པས་འདོད་ཆགས་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། འཁྷིག་པ་ལ་ཞུགས་པ་གདུང་བ་དང་བྲལ་ནས་གང་མྷི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་
དོ། །ེ་བར་བརན་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། འདངས་པར་ཟོས་པ་ཟས་ཞྷིམ་པོ་ལ་ཡང་གང་
མྷི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཐབས་ཤྷིན་ཏུ་ཆེན་
པོ་ཐོབ་པ། ཐབས་དམའ་བ་ལ་གང་མྷི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །རྨོངས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་
གང་ཞེ་ན། བྷིས་པ་རྣམས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གང་མྷི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །གེན་པོས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། འཇྷིག་རེན་པའམ་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས་ོན་མོངས་པ་སོང་
བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། མཐོང་བའྷི་ལམ་ཐོབ་པ།
ཁམས་གསུམ་པ་ལ་གང་མྷི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །སོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན།
ས་དང་སར་ོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་སོང་བའྷི་མྷི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ྷིད་གང་ཡྷིན་པའོ། །གོང་མ་དང་བཅས་པའྷི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། འཇྷིག་རེན་པ་དང་། ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཡྷིན་པའོ། །གོང་ན་མེད་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་
དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་སེ ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཕན་པ་དང་བདེ་བའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་མྷི་སོབ་པ་ཡྷིན། མྷི་སོབ་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་མྷི་སོབ་པར་བརག་ཅེ་ན། བསབ་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་དགེ་བ་ནྷི་མྷི་སོབ་པར་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་།
ཁམས་བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་གྲོལ་བ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་
སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་མྷི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན། སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་མྷི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་མྷི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅེ་ན། སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི དགེ་བ་དང་། མྷི་དགེ་བ་
དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། སོབ་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། མྷི་སོབ་པའྷི་ལུང་དུ་
མ་བསན་པ་དང་། འདུས་མ་བས་ནྷི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་མྷི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པར་བལྟའོ། །ཁམས་བརྒྱད་
དང་། སེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྷིག་
གོ །བདག་གྲོལ་བ་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་ཡྷིན།
མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བར་བརག་ཅེ་ན། ོན་མོངས་པ་
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ཅན་གྷི་ལྟ་བ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་རྣམས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་ལྟ་བའྷི་གནས་དང་ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་དང་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དག་དང་། གང་ཡང་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བའྷི་ལུས་ཀྷི་ལས་
དང་། ངག་གྷི་ལས་དང་། ངན་སོང་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ནྷི་མཐོང་བས་སང་
བར་བ་བར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་མཐོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མངོན་པར་ཞེན་
པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་བསོམ་པས་སང་བར་བ་བ་ཡྷིན། བསོམ་པས་སང་བར་བ་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པས་སང་བར་བ་བར་བརག་ཅེ་ན། མཐོང་བའྷི་ལམ་ཐོབ་པ་དེ་ཡན་ཆད་ཀྷི་མཐོང་བས་སང་
བར་བ་བ་ལས་བཟོག་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་
སོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སང་བར་བ་བ་མ་ཡྷིན། སང་
བར་བ་བ་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སང་བར་བ་བ་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅེ་ན། ཟག་པ་མེད་པ་ནྷི་སང་
བར་བ་བ་མ་ཡྷིན་པ་བལྟའོ། །ངེས་པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མ་གཏོགས་པར་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་།
ཁམས་གསུམ་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་སོ། །བདག་གྲུབ་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྷིན། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་བརག་ཅེ་ན། མཚན་ྷིད་དང་། ཡན་ལག་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་། ཡན་ལག་
མདོར་བསྡུ་བ་དང་། ཡན་ལག་རེན་ྷིད་དུ་ནམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཡན་ལག་གྷི་ལས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་།
ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྲུང་བ་དང་། དོན་དང་། ཟབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ལུགས་དང་
མཐུན་པ་དང་། ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པས་ཀང་རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་བལྟའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་།
ཆོས་ཀྷི་སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །བདག་དང་ཆོས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མྷི་མཐུན་
པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཡོ་བ་མེད་པའྷི་
རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། མྷི་རག་པའྷི་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ནུས་པའྷི་རེན་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡན་ལག་
རྣམ་པར་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་རྣམས་ཏེ། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའྷི་ཡན་ལག་
བཅུ་གྷིས་ནྷི། མ་རྷིག་པ་དང་། འདུ་བེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མྷིང་དང་གཟུགས་དང་། སེ་མཆེད་
དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྲེད་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། སྲྷིད་པ་དང་། སེ་བ་དང་། རྒ་ཤཤྷིའོ། །ཡན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ལག་མདོར་བསྡུ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཕེན་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། འཕངས་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་བེད་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། མངོན་པར་གྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་གོ །འཕེན་པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞེ་ན། མ་
རྷིག་པ་དང་། འདུ་བེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །འཕངས་པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞེ་ན། མྷིང་དང་གཟུགས་དང་།
སེ་མཆེད་དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བའོ། །མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞེ་ན། སྲེད་པ་
དང་། ལེན་པ་དང་། སྲྷིད་པའོ། །མངོན་པར་གྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞེ་ན། སེ་བ་དང་། རྒ་ཤྷིའོ། །ཡན་ལག་རེན་
ྷིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བག་ཆགས་དང་། ཤུགས་དང་། ཡྷིད་ལ་བེད་པ་དང་། ལྷན་ཅྷིག་
འབྱུང་བས་ཀང་ཡན་ལག་རྣམས་རེན་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པར་རྷིག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་
རོ། །ཡན་ལག་གྷི་ལས་རྣམ་པར་བཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མ་རྷིག་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། སྲྷིད་པ་ལ་སེམས་
ཅན་རྣམས་རྨོངས་པར་བེད་པ་དང་། འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །འདུ་བེད་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། འགྲོ་
བ་རྣམས་སུ་སེམས་ཅན་དག་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་
ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་འཆྷིང་བ་འཛིན་པ་དང་། མྷིང་དང་
གཟུགས་ཀྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །མྷིང་དང་གཟུགས་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་ལེན་དུ་
འཇུག་པ་དང་། སེ་མཆེད་དྲུག་གྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །སེ་མཆེད་དྲུག་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་
ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། རེག་པའྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །རེག་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན།
ཡུལ་གྷི་ལོངས་སོད་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པ་དང་། ཚོར་བའྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ཚོར་བ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་
ཞེ་ན། སེ་བའྷི་ལོངས་སོད་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པ་དང་། སྲེད་པའྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །སྲེད་པ་ཅྷིའྷི་ལས་
ཅན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་སེ་བ་འདེན་པ་དང་། ལེན་པའྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ལེན་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན།
ཡང་སྲྷིད་པ་ལེན་པའྷི་ཕྱྷིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པར་བེད་པ་དང་།
སྲྷིད་པའྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །སྲྷིད་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། ཡང་སྲྷིད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་
པར་བེད་པ་དང་། སེ་བའྷི་རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །སེ་བ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། མྷིང་དང་གཟུགས་དང་། སེ་མཆེད་
དྲུག་དང་། རྷིག་པ་དང་། ཚོར་བའྷི་རྷིམ་གྷིས་སེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། རྒ་ཤྷིའྷི་
རེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །རྒ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞེ་ན། ཡང་དང་ཡང་ན་ཚོད་འགྱུར་བ་དང་། སྲོག་འགྱུར་བ་ལ་སེམས་ཅན་
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རྣམས་སྦྱོར་བའོ། །ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མ་རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་།
སྲེད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། ལེན་པ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །འདུ་
བེད་གང་ཡྷིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། སྲྷིད་པ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་ལས་ཀྷི་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པར་བསྡུའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྷི་ཚེའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །དོན་གྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བེད་
པ་པོ་མེད་པའྷི་དོན་ནྷི་རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་དོན་དང་།
སེམས་ཅན་མེད་པའྷི་དོན་དང་། གཞན་གྷི་དབང་གྷི་དོན་དང་། གཡོ་བ་མེད་པའྷི་དོན་དང་། མྷི་རག་པའྷི་དོན་
དང་། སྐད་ཅྷིག་པའྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུད་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པའྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་མཐུན་
པའྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་དོན་དང་། རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་སོ་སོའ ་ི ངེས་པའྷི་དོན་ནྷི་རེན་ཅྷིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་དོན་ཏོ། །ཟབ་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུས་ཟབ་པ་དང་། མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཟབ་པ་དང་། སེ་
བས་ཟབ་པ་དང་། གནས་པས་ཟབ་པ་དང་། འབྱུང་བས་ཟབ་པས་ཀང་ཟབ་པར་བལྟའོ། །ཡང་རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་
པར་འབྱུང་བ་སྐད་ཅྷིག་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ། གནས་པར་ཡང་དམྷིགས། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གཡོ་བ་མེད་
པའྷི་རེན་ལས་འབྱུང་བའང་ཡྷིན་ལ། ནུས་པའྷི་རེན་ལས་འབྱུང་བར་ཡང་དམྷིགས། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་
བ་སེམས་ཅན་མེད་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་སེམས་ཅན་དུ་ཡང་དམྷིགས། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བེད་པ་པོ་ཡང་
མེད་ལ། ལས་དང་འབྲས་བུ་ཆུད་མྷི་ཟ་བར་ཡང་དམྷིགས་ཤྷིང་བདག་ལས་མ་ཡྷིན་གཞན་ལས་མ་ཡྷིན་གྷི་ག་
ལས་མ་ཡྷིན། རང་གྷི་བེད་པ་དང་། གཞན་གྷི་བེད་པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏེ། དེའྷི་ཕྱྷིར་
ཟབ་པའོ། །རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། འཆྷི་འཕོ་དང་སེ་
བའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཕྱྷིའྷི་ལོ་ཏོག་འབྱུང་བའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། འཇྷིག་པ་དང་ཆགས་པའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་
དང་། ཟས་ཀྷིས་བརེན་པའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། འདོད་པ་དང་མྷི་འདོད་པའྷི་འགྲོ་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའྷི་རབ་ཏུ་
དབེ་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། མཐུ་སོབས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཀང་རབ་ཏུ་དབེ་བར་
བལྟའོ། །ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་ལུགས་
དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའྷི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་
མཐུན་པས་ཀང་། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའྷི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པ་བསན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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པར་བལྟའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་རེན་ཡྷིན། རེན་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རེན་དུ་བརག་ཅེ་ན། རྒྱུ་དང་དེ་མ་ཐག་པ་
དང་། དམྷིགས་པ་དང་བདག་པོས་ཀང་རེན་དུ་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་རེན་དུ་བལྟའོ། །ཆོས་བདག་གྷི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུའྷི་རེན་གང་ཞེ་ན། ཀུན་གཞྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་དགེ་
བའྷི་བག་ཆགས་སོ། །ཡང་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། གྲོགས་དང་། མཐུན་པར་རོགས་པ་དང་། རྒྱས་
པ་དང་། བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ཀང་རྒྱུའྷི་རེན་དུ་བལྟའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
བེད་རྒྱུ་སེ་རྒྱུའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དོ། །རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འབྱུང་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་
པའྷི་ནྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གནས་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་དཔེར་ན་སེམས་ཅན་བྱུང་བ་རྣམས་དང་
འབྱུང་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ཟས་ལྟ་བུའོ། །རེན་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་དཔེར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ས་ལྟ་
བུའོ། །གསལ་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་གཟུགས་རྣམས་ཀྷི་སྒྲོན་མ་ལྟ་བུའོ། །འགྱུར་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་
ཤྷིང་གྷི་མེ་ལྟ་བུའོ། །འབྲལ་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་རྔ་བར་བེད་པའྷི་ཟོར་བལྟ་བུའོ། །བསྒྱུར་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི།
དཔེར་ན་གསེར་ལ་སོགས་པའྷི་བཟོའ་ི གནས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡྷིད་ཆེས་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་མེའྷི་
དུ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡྷིད་ཆེས་པར་བེད་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་བསྒྲུབ་པའྷི་དམ་བཅའ་བ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་
དཔེ་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །འཐོབ་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔེར་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཐ་སྙད་ཀྷི་བེད་རྒྱུ་
ནྷི། དཔེར་ན་མྷིང་དང་མཚན་མ་དང་། མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །ལྟོས་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་དོན་དུ་
གེར་བ་འབྱུང་བ་སེ། དཔེར་ན་བཀེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཟས་ལྟ་བུའོ། །འཕེན་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི། རྒྱང་རྷིང་པོའ ་ི
རེན་ཏེ། དཔེར་ན་རྒ་ཤྷིའྷི་མ་རྷིག་པ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་པར་འགྲུབ་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་ེ་བའྷི་རེན་ཏེ། དཔེར་ན་འདུ་
བེད་རྣམས་ཀྷི་མ་རྷིག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་རེན་ཏེ། དཔེར་ན་ལོག་
ཏོག་འབྱུང་བའྷི་ཞྷིང་དང་ཆར་དང་ལུད་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆུད་པར་བེད་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་མཐུན་པའྷི་རེན་ཏེ།
དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་མེས་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱལ་པོ་ལ་ལེགས་པར་བརན་པ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སོར་ངེས་པའྷི་བེད་རྒྱུ་
ནྷི་རེན་སྣ་ཚོགས་པ་སེ། དཔེར་ན་འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་དག་གྷི་འགྲོ་བ་ལྔའྷི་རེན་ལྟ་བུའོ། །ལྷན་ཅྷིག་བེད་པའྷི་བེད་རྒྱུ་
ནྷི་རེན་རྣམས་ཚོགས་པ་སེ། དཔེར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་དབང་པོ་མ་མས་པ་དང་། ཡུལ་ཡང་སྣང་བ་དང་།
དེ་སེད་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ཡང་ེ་བར་གནས་པ་ལྟ་བུའོ། །མྷི་མཐུན་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་བར་ཆད་བེད་པ་སེ།
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དཔེར་ན་ལོ་ཏོག་ལ་སེར་བ་ལྟ་བུའོ། །མྷི་མཐུན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ནྷི་བར་ཆད་མྷི་བེད་པ་སེ། དཔེར་ན་
བར་ཆད་བེད་པ་དེ་ྷིད་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །གྲོགས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་གང་དག་གྲོགས་ཡོད་ན་འབྱུང་གྷི་
གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་ན་མ་ཡྷིན་པ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། འབྱུང་བ་རྣམས་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའོ། །མཐུན་
པར་རོགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་གང་དག་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་དམྷིགས་པ་མཐུན་པར་རོགས་ཀྷི། གང་
ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་ན་མ་ཡྷིན་པ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །རྒྱས་པས་ཇྷི་ལྟ་
བུ་ཞེ་ན། སོན་དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྷི་ཆོས་བསོམས་པ་རྣམས་ཕྱྷི་མའྷི་མཐར་གོང་ནས་
གོང་དུ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །བར་དུ་གཅོད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
གང་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་རྒྱུད་ཐག་བསྲྷིང་བའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་གང་ཡང་རུང་བའྷི་རྒྱུན་རྒྱས་པར་བརན་
པར་བེད་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་དགེ་བ་དང་། དགེ་བ་
ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །དེ་མ་ཐག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་བར་ཆད་མེད་པ་
དང་། མཐུན་པ་དང་མྷི་མཐུན་པ་ལ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་བའྷི་དེ་མ་ཐག་པས་ཀང་དེ་མ་ཐག་
པའྷི་རེན་དུ་བལྟའོ། །དམྷིགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཆད་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཡུལ་ཡོངས་སུ་
མ་ཆད་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཡུལ་ལ་བཀ་བར་འཛིན་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ཡུལ་
གྷི་དམྷིགས་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའྷི་ཡུལ་གྷི་དམྷིགས་པ་དང་། དངོས་པོའ ་ི དམྷིགས་པ་དང་། ཀུན་བརགས་
པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཐོགས་པ་དང་
བཅས་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཐོགས་པ་མེད་པའྷི་དམྷིགས་པས་ཀང་དམྷིགས་པའྷི་རེན་དུ་བལྟའོ། །བདག་པོས་
ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རེན་ལ་དབང་བེད་དང་། འཕེན་པ་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་ལ་དབང་བེད་པ་
དང་། ཡུལ་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། སེ་བར་དབང་བེད་པ་དང་། གནས་པར་དབང་བེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་ེ་
བར་སོད་པར་དབང་བེད་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་པའྷི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་
འདས་པའྷི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བེད་པས་ཀང་བདག་པོའ ་ི རེན་དུ་བལྟའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་བསེན་པ་མཚུངས་པ་
དང་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡྷིན། བསེན་པ་མཚུངས་པ་དང་དེ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསེན་པ་
མཚུངས་པ་དང་དེ་དང་མཚུངས་པར་བརག་ཅེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མ་བྲལ་ཞྷིང་དེ་དང་འད་བའྷི་དབང་པོ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཡུལ་ལ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་ཞྷིང་རང་དང་འད་བ་རྒྱུན་ཏུ་འབྱུང་བས་ཀང་བསེན་པ་
མཚུངས་པ་དང་དེ་དང་མཚུངས་པར་བལྟའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། གཟུགས་ཅན་གྷི་
ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལྔའོ། །བདག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་མྷི་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཟྷིན་པ་ཡྷིན། ཟྷིན་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟྷིན་པར་བརག་ཅེ་ན། ཚོར་བ་འབྱུང་བའྷི་
གནས་ཀྷི་གཟུགས་ནྷི་ཟྷིན་པར་བལྟའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་
གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ལུས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་དབང་པོ་ཡྷིན། དབང་པོ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོར་བརག་ཅེ་ན། ཡུལ་ལ་འཛིན་
པར་དབང་བེད་པ་དང་། རྷིགས་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། རྷིས་མཐུན་པར་གནས་པར་དབང་བེད་པ་དང་།
དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་ལ་ེ་བར་སོད་པར་དབང་བེད་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་གྷི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ྷིད་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ལ་དབང་བེད་
པས་ཀང་དབང་པོར་བལྟའོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་། གཟུགས་དང་འདུ་བེད་
ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། ཁམས་བཅུ་གྷིས་དང་། སེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སེ་
མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་དབང་བེད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སྡུག་
བསལ་གྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཡྷིན། སྡུག་བསལ་གྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྡུག་བསལ་གྷི་
སྡུག་བསལ་ྷིད་དུ་བརག་ཅེ་ན། སྡུག་བསལ་གྷི་ཚོར་བའྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྡུག་བསལ་མོང་བར་
འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཀང་སྡུག་བསལ་གྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་སྡུག་བསལ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་
བསལ་ྷིད་ཡྷིན། འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་དུ་བརག་ཅེ་
ན། བདེ་བའྷི་ཚོར་བ་འགྱུར་བ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། བདེ་བ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་འགྱུར་བ་རང་གྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། དེ་ལ་ཡང་རེས་སུ་ཆགས་པས་སེམས་འགྱུར་བས་ཀང་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་དུ་
བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་བདེ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་འདུ་
བེད་ཀྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཡྷིན། འདུ་བེད་ཀྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུ་བེད་ཀྷི་སྡུག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བསལ་ྷིད་དུ་བརག་ཅེ་ན། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚོར་བའྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་།
སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། དེ་གྷི་
གའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། དེ་གྷི་ག་ལས་མ་ཐར་བ་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཀྷིས་རེས་སུ་བཅྷིངས་
པས་གྲུབ་པ་དང་། བདེ་བ་མ་ཡྷིན་པས་ཀང་འདུ་བེད་ཀྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་།
ཁམས་གསུམ་དང་། སེ་མཆེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་དོ། །བདག་སྡུག་བསལ་
ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་སྷིན་པ་དང་
བཅས་པ་ཡྷིན། རྣམ་པར་སྷིན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་སྷིན་པ་དང་བཅས་པར་
བརག་ཅེ་ན། མྷི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་
རྣམས་དང་། ཁམས་བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་ཕུང་པོ་འཇོག་པར་བེད་པ་དང་།
ྷིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་བེད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་པར་སྷིན་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ནྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་ལས་བྱུང་
བའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཟས་ཡྷིན། ཟས་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟས་སུ་བརག་ཅེ་ན། འཇུ་བས་ཀང་འཇུ་བ་ལས་
གྱུར་པ་དང་། ཡུལ་གྷིས་ཀང་ཡུལ་ལས་གྱུར་པ་དང་། རེ་བས་ཀང་རེ་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ལེན་པས་ཀང་ལེན་
པ་ལས་གྱུར་པ་ྷིད་ནྷི་ཟས་སུ་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་གསུམ་དང་། ཁམས་བཅུ་གཅྷིག་དང་། སེ་མཆེད་ལྔའྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་གོ །བདག་ཟས་ཀྷིས་གནས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཟས་ནྷི་མ་དག་པའྷི་ལུས་
གནས་པར་བེད་པ་དང་། མ་དག་པ་དང་དག་པའྷི་ལུས་གནས་པར་བེད་པ་དང་། དག་པའྷི་ལུས་གནས་པར་
བེད་པ་དང་། གནས་པར་ཀུན་ཏུ་སོན་པར་ཡང་བལྟའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་གོང་མ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན། གོང་མ་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གོང་མ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅེ་ན། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀྷི་
ཕྱོགས་ཅྷིག་གྷིས་ཀང་གོང་མ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་ཅྷིག་མ་
གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་དོ། །བདག་རས་ངན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་གོང་ན་
མེད་པ་ཡྷིན། གོང་ན་མེད་པ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གོང་ན་མེད་པར་བརག་ཅེ་ན། འདུས་མ་བས་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་གོང་ན་མེད་པར་བལྟའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ །བདག་རས་ཀྷི་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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མཆོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚུལ་འདྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བའྷི་ཚུལ་ཚད་མེད་དོ། །ཡང་
མདོར་བསྡུ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནྷི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཀུན་བརགས་
པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། རྣམ་པར་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཆོས་
ྷིད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བའོ། །དེ་ལ་ཀུན་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན།
ཕུང་པོ་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ལ་བདག་ཅེའམ། སེམས་ཅན་དང་། སྲོག་དང་། སེ་བ་པོ་དང་། གསོ་བ་
དང་། གང་ཟག་དང་། ཤེད་ལས་སེས་དང་། ཤེད་བུ་ཞེས་གང་ཀུན་ཏུ་རོག་པའོ། །རྣམ་པར་བརགས་པའྷི་མཚན་
ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་དེ་དག་ྷིད་དོ། །ཆོས་ྷིད་ཀྷི་མཚན་
ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་དེ་དག་ྷིད་ལ་བདག་མེད་ཅྷིང་།
སེམས་ཅན་དང་། སྲོག་དང་། སེ་བ་པོ་དང་། གསོ་བ་དང་། གང་ཟག་དང་། ཤེད་ལས་སེས་དང་། ཤེད་བུ་མེད་
ལ། བདག་མེད་པ་ནྷི་ཡོད་པ་ྷིད་དོ། །ཡང་རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྣམ་པ་བཞྷི་སེ། མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་།
རྣམ་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ལུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། རྒྱུན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བའོ། །མཚན་ྷིད་ཀྷིས་
རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་སོ་སོའ ་ི རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་
དབེ་བའོ། །རྣམ་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་དེ་དག་ྷིད་ཀྷི་རས་སུ་ཡོད་
པ་དང་། བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་།
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དང་། བསན་དུ་ཡོད་པ་དང་། བསན་དུ་མེད་པ་དང་། དེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཇྷི་སྐད་བསན་
པ་རྣམས་སོ། །ལུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ཇྷི་སྙེད་པར་ཕུང་པོ་དང་།
ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ཀང་དེ་སྙེད་དོ། །རྒྱུན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་།
སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་རེ་རེ་འབྱུང་བའོ། །མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོངས་
སུ་ཤེས་ཤེ་ན། བདག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ། །རྣམ་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་
ཞྷིག་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཤེ་ན། རྷིལ་པོའ ་ི འདུ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ། །ལུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་མཁས་པས་
ཅྷི་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཤེ་ན། མ་བས་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་། བས་པ་ཆུད་ཟ་བའྷི་འདུ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཤེས་
སོ། །རྒྱུན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཤེ་ན། བརན་པའྷི་འདུ་ཤེས་ཡོངས་སུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཤེས་སོ། །ཡང་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་འདྷི་དག་ྷིད་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་
བལྟས་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ནང་དུ་བལྟས་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། རྒྱུན་རྷིང་བའྷི་དུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་
བ་དང་། དུས་ཡོངས་སུ་ཆད་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། དེའྷི་དུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་སོན་པས་
རབ་ཏུ་དབེ་བའོ། །ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕལ་ཆེར་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་སོད་པས་
རབ་ཏུ་དབེ་བའོ། །ནང་དུ་བལྟས་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། མམ་པར་བཞག་པའྷི་ས་པ་ཐམས་ཅད་
དོ། །རྒྱུན་རྷིང་བའྷི་དུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ཀྷིའོ། །དུས་ཡོངས་སུ་འཆད་པས་
རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། སོབ་པ་དང་མྷི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཐ་མའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་མ་
གཏོགས་པའོ། །དེའྷི་དུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། མྷི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཐ་མའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་
སེ་མཆེད་རྣམས་སོ། །ཀུན་ཏུ་སོན་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དམ་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དག་ཀུན་ཏུ་སོན་པའོ། །བསྡུས་པ་
གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་གཅྷིག་ཏུ་བལྟ་སེ། མཚན་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། ཁམས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་།
རྷིགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། གྲོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཀྷིས་
བསྡུས་པ་དང་། དུས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། མཐའ་དག་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་།
གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བསྡུས་པ་དང་། དོན་དམ་པས་བསྡུས་པའོ། །མཚན་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་
དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་སོ་སོའ ་ི རང་གྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་དག་ྷིད་ཀྷིས་དེ་དག་བསྡུས་
པར་བལྟའོ། །ཁམས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ། དེ་དག་གྷི་ཁམས་བསྡུས་པའོ། །རྷིགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་
དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་མཚན་ྷིད་ཐ་དད་ཀང་ཕུང་པོའ ་ི དོན་བརོན་པར་བས་ཤྷིང་ཁམས་དང་སེ་
མཆེད་ཀྷི་དོན་བརོན་པར་བས་ནས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གྷིས་བསྡུས་པ་དག་གོ །གནས་སྐབས་ཀྷི་བསྡུས་པ་
གང་ཞེ་ན། བདེ་བའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ནྷི་དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་
པའོ། །དེ་བཞྷིན་དུ་སྡུག་བསལ་གྷི་གནས་སྐབས་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་
གནས་སྐབས་ཀང་དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །གྲོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འཁོར་དང་བཅས་པ་ནྷི་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོའ་ི གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྷིས་གྲོགས་ཀྷི་བསྡུ་བས་བསྡུས་
པའོ། །དེ་བཞྷིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ལ་ཡང་རྷིག་པར་
བའོ། །ཕྱོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་གང་ཡྷིན་པ་དེ་
རྣམས་དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། དེ་བཞྷིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ཡང་རྷིག་པར་
བའོ། །དུས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། འདས་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ནྷི་དེ་དག་ྷིད་
ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །དེ་བཞྷིན་དུ་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་དེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་
པའོ། །ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་
ཆོས་ཇྷི་སྙེད་པ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བས་བསྡུས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པར་རྷིག་པར་བའོ། །མཐའ་
དག་གྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཆོས་ཇྷི་སྙེད་པ་དེ་
དག་མ་ལུས་པར་བསྡུས་པ་ནྷི་མཐའ་དག་གྷིས་བསྡུས་པར་རྷིག་པར་བའོ། །གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བསྡུས་པ་གང་
ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དུ་དང་སེ་མཆེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། ཁམས་བཅུ་དང་། སེ་མཆེད་
བཅུ་དང་། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་གཅྷིག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་ཀང་བསྡུས་སོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དུ་
དང་སེ་མཆེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་གཅྷིག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་
སོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་ཇྷི་ལྟ་བར་འདུ་ཤེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོའང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །རྣམ་པར་
ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དུ་དང་སེ་མཆེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། ཁམས་བདུན་དང་སེ་མཆེད་གཅྷིག་གྷིས་
བསྡུས་སོ། །མྷིག་གྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སེ་མཆེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་
གཅྷིག་དང་། སེ་མཆེད་གཅྷིག་གྷིས་སོ། །མྷིག་གྷི་ཁམས་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣ་བའྷི་ཁམས་དང་། སྣའྷི་ཁམས་དང་། ལེའྷི་
ཁམས་དང་། ལུས་ཀྷི་ཁམས་ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སེ་མཆེད་དུ་དག་གྷིས་
བསྡུས་ཤེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། སེ་མཆེད་གཅྷིག་གྷིས་སོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཇྷི་
ལྟ་བར་སྒྲའྷི་ཁམས་དང་དྷིའྷི་ཁམས་དང་རོའ་ི ཁམས་དང་། རེག་བའྷི་ཁམས་ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་
པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སེ་མཆེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་།
ཡྷིད་ཀྷི་སེ་མཆེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་སོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་
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ལེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཁམས་ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སེ་
མཆེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། ཕུང་པོ་གསུམ་དང་། གཅྷིག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། སེ་མཆེད་གཅྷིག་གྷིས་
བསྡུས་སོ། །མྷིག་གྷི་སེ་མཆེད་ཕུང་པོ་དུ་དང་ཁམས་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་
གཅྷིག་དང་། ཁམས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་སོ། །མྷིག་གྷི་སེ་མཆེད་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་ལེ་དང་། ལུས་ཀྷི་
སེ་མཆེད་རྣམས་དང་། གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་། དྷི་དང་རོ་དང་། རེག་བའྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྷིན་
ནོ། །ཡྷིད་ཀྷི་སེ་མཆེད་ཕུང་པོ་དུ་དང་ཁམས་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། ཕུང་པོ་གཅྷིག་དང་ཁམས་བདུན་གྷིས་
སོ། །ཆོས་ཀྷི་སེ་མཆེད་ཕུང་པོ་དུ་དང་ཁམས་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཤེས་ན། ཕུང་པོ་གསུམ་དང་གཅྷིག་གྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། ཁམས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་སོ། །དེ་བཞྷིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཆོས་ཕུང་པོ་བསན་པ་
དང་། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་བསན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་དང་གང་དག་དེ་བཞྷིན་དུ་མ་བསན་པ་འདྷི་ལྟ་སེ། རས་
སུ་ཡོད་པ་དང་། བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་པར་
བ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་། གཟུགས་ཅན་
མ་ཡྷིན་པ་དང་། བསན་དུ་ཡོད་པ་དང་། བསན་དུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སེ་
མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་བསྡུས་པར་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་རྷིག་པར་བ་སེ། དེ་ནྷི་སར་བསན་པ་ྷིད་དོ། །དོན་དམ་
པས་བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ྷིད་དོ། །དེ་ལྟར་བསྡུས་
པ་ལ་མཁས་པས་ཕན་ཡོན་ཅྷི་ཞྷིག་འཐོབ་ཅེ་ན། དམྷིགས་པ་མངོན་པར་སྡུད་པའྷི་ཕན་ཡོན་འཐོབ་སེ། ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་
ལྟར་དམྷིགས་པ་མངོན་པར་སྡུད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དགེ་བའྷི་ར་བ་མངོན་པར་འཕེལ་ལོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བལྟ་སེ། ཐ་དད་པ་མེད་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། འདེས་པར་གྱུར་པས་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཕྲད་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
དང་། བ་བ་བསྒྲུབས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། མཐུན་པར་རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །ཐ་དད་
པ་མེད་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་མེད་
པའོ། །འདེས་པར་འགྱུར་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་གོང་མ་ཕྱོགས་ཅན་རྣམས་
འདེས་པར་གྱུར་པའོ། །ཕྲད་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། ཕྱོགས་ཅན་འདུས་པ་རྣམས་ྷིད་ཕན་ཚུན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཕྲད་པའོ། །ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་གང་ཡྷིན་
པ་དག་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་འཁོད་པ་སེ། སེ་བ་གཅྷིག་པ་དང་། གནས་པའྷི་ངང་གཅྷིག་པ་དང་། འགག་པ་
གཅྷིག་པ་རྣམས་སོ། །བ་བ་བསྒྲུབས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། དགེ་སོང་གྷིས་རོད་པ་
གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མཚུངས་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཐུན་པར་རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན།
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དམྷིགས་པ་གཅྷིག་ལ་མཐུན་པར་རོགས་པའོ། །མཐུན་པར་
རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་ཡང་གཞན་གྷི་དངོས་པོས་ཡྷིན་གྷི་བདག་གྷི་དངོས་པོས་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ནོ། །མཐུན་པ་གྷིས་ཡྷིན་གྷི་མྷི་མཐུན་པ་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དུས་འད་བ་གྷིས་ཡྷིན་གྷི་དུས་མྷི་འད་བ་
གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །མཐུན་པའྷི་ཁམས་དང་། ས་པ་གྷིས་ཡྷིན་གྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཁམས་དང་། ས་པ་གྷིས་
ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ནྷི་འདྷི་ལྟ་སེ། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་དང་
རེག་པ་དང་། ཡྷིད་ལ་བེད་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ོན་
མོངས་པ་ཅན་ནྷི་ཡྷིད་དང་། ོན་མོངས་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་སོ། །རེས་འགའ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་འདྷི་ལྟ་སེ།
སེམས་ལ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བ་རྣམས་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་སོ། །གནས་སྐབས་ལས་གྱུར་པའྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་བདེ་བའྷི་ཚོར་བ་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ། །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཡང་དེ་བཞྷིན་
ནོ། །རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་ལུས་སེམས་དང་བཅས་པའྷི་དུས་ནའོ། །རྒྱུན་ཆད་པའྷི་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་སེམས་མེད་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་འོ། །ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པའྷི་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་
ཕལ་ཆེར་རོ། །ནང་དུ་བལྟས་པའྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་མམ་པར་གཞག་པའྷི་ས་པ་རྣམས་ཀྷི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་ཕལ་ཆེར་རོ། །འདྷིས་པའྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ཀྷི་
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། སོབ་པ་དང་མྷི་སོབ་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་གྷིའོ། །མ་འདྷིས་
པའྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཀྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྷི་དང་
པོ་དང་དེའྷི་འོག་མ་རྣམས་དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷིའོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
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ལ་མཁས་པས་ཕན་ཡོན་ཅྷི་ཞྷིག་འཐོབ་ཅེ་ན། སེམས་ཙམ་ལ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཤེས་སོ། །དེ་ཤེས་ན་
བདག་ཚོར་བར་བེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་སུ་བེད་དོ། །སེམས་པར་བེད་དོ། །དན་པར་བེད་དོ། །ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་སོ། །རྣམ་པར་བང་ངོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་ཞྷིང་བདག་མེད་པ་ལ་འཇུག་གོ །ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན།
མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ནྷི་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་དང་། དབང་དང་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་
ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པའོ། །ས་བོན་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་པ་ནྷི་འདོད་པའྷི་
ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་
མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། སེ་བས་འཐོབ་པའྷི་དགེ་བ་
རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་པ་ནྷི། འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་
ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་
པ་ཞེས་ཀང་བའོ། །གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་།
ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། སེ་བས་འཐོབ་པའྷི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་
པའོ། །གཟུགས་མེད་པར་སེས་པར་གྱུར་པ་ནྷི། འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དང་། གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་
པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་
ཞེས་ཀང་བའོ། །གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་།
སེ་བས་འཐོབ་པའྷི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །ཁམས་གསུམ་པའྷི་གེན་པོ་ཐོབ་པ་ནྷི།
རྣམ་པ་གང་དང་གང་གྷི་གེན་པོ་བྱུང་བ་དེ་དང་དེའྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། གང་གྷི་གེན་པོ་
མ་བྱུང་བ་དེའྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །དབང་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་དགེ་བའྷི་
ཆོས་འཇྷིག་རེན་པ་རྣམས་དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏྷིང་ངེ་
འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་ནྷི་དབང་
དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ལས་
དགེ་བའམ་མྷི་དགེ་བའམ། ལུང་དུ་བསན་པའམ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡང་རུང་ཆོས་གང་དང་གང་མངོན་དུ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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གྱུར་པ་དེ་དང་དེའྷི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །དགེ་བའྷི་ར་བ་ཆད་པ་ནྷི་དགེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་
ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་དང་། ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཞེས་ཀང་བའོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་གཏན་དུ་ལྡན་
པ་ནྷི་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་འདོད་ཆེན་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡྷིན་པར་བལྟ་སེ། དེ་དག་ལ་
ཐར་པའྷི་རྒྱུ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཏན་དུ་སེ། རྒྱུ་དང་མྷི་ལྡན་པའོ། །ལྡན་པ་ལ་མཁས་པས་ཕན་ཡོན་ཅྷི་ཞྷིག་འཐོབ་ཅེ་
ན། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་འཕེལ་བ་དང་འགྲྷིབ་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་འཕེལ་བ་དང་འགྲྷིབ་པ་ཤེས་ན། འཇྷིག་
རེན་པའྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ། རྒུད་པ་གང་ལ་ཡང་གཅྷིག་ཏུ་ངེས་པར་འདུ་ཤེས་པར་མྷི་འགྱུར་གྷི་འདྷི་ལྟ་
སེ། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། མཚན་
ྷིད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་པོའ །ོ ། །།བམ་པོ་གསུམ་པ། རྣམ་པར་ངེས་པ་
གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། འཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་།
འབེལ་བའྷི་གཏམ་རྣམ་པར་ངེས་པའོ། །བདེན་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའྷི་བདེན་པ་བཞྷི་པོ་
དག་སེ། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མོ། །སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན།
དེ་ནྷི་སེམས་ཅན་སེ་བ་དང་། སེ་བའྷི་གནས་ཀྷིས་ཀང་རྷིག་པར་བའོ། །སེམས་ཅན་སེ་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་
ཅན་དམལ་བ་རྣམས་དང་། དུད་འགྲོ་རྣམས་དང་། ཡྷི་དྭགས་རྣམས་དང་། མྷི་རྣམས་དང་། ཤར་གྷི་ལུས་
འཕགས་དང་། ནུབ་ཀྷི་བ་ལང་སོད་དང་། འཛམ་བུ་གྷིང་དང་། བང་གྷི་སྒྲ་མྷི་སྙན་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞྷིའྷི་རྷིས་
ཀྷི་ལྷ་རྣམས་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། འཐབ་བྲལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་
དབང་བེད་དང་། ཚངས་རྷིས་དང་། ཚངས་པའྷི་མདུན་ན་འདོན་དང་། ཚངས་ཆེན་དང་། འོད་ཆུང་དང་། ཚད་
མེད་འོད་དང་། འོད་གསལ་དང་། དགེ་ཆུང་དང་། ཚད་མེད་དགེ་དང་། དགེ་རྒྱས་དང་། སྷིན་མེད་དང་། བསོད་
ནམས་སེས་དང་། འབྲས་བུ་ཆེ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྷི་སེམས་ཅན་དང་། མྷི་ཆེ་བ་དང་། མྷི་གདུང་བ་དང་།
ག་ནོམ་སྣང་དང་། ཤྷིན་ཏུ་མཐོང་དང་། འོག་མྷིན་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་
ཡས་སེ་མཆེད་དང་། ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་སེ་མཆེད་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་མཆེད་རྣམས་སུ་
སེམས་ཅན་སེ་བའོ། །སེ་བའྷི་གནས་གང་ཞེ་ན། སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རེན་ཏེ། རླུང་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ་ནྷི་ཆུའྷི་དཀྷིལ་
འཁོར་བརེན་ཏོ། །ཆུའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ་ནྷི་སའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རོ། །སའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ་ནྷི་རྷི་རབ་དང་གསེར་
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གྷི་རྷི་བདུན་དང་། གྷིང་བཞྷི་དང་། བར་གྷི་གྷིང་བརྒྱད་དང་། །ནང་གྷི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཕྱྷིའྷི་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྷི་རབ་
ཀྷི་བང་རྷིམ་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞྷིའྷི་རྷིས་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྷི་གནས་གཞན་རྣམས་དང་། ཁོར་ཡུག་གྷི་
རྷི་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་གཞལ་མེད་ཁང་རྣམས་དང་། འཐབ་བྲལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་།
གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་མ་ཡྷིན་གྷི་གནས་གཞན་དག་
དང་། སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་རྣམས་ཀྷི་གནས་གཞན་དག་དང་། ཚ་བའྷི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་དང་།
གྲང་བའྷི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་དང་། ྷི་ཚེ་བའྷི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡྷི་
དྭགས་དེ་དག་ཁ་ཅྷིག་གྷི་གནས་གཞན་རྣམས་དང་། ྷི་མ་རྣམ་པར་སྣང་བེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞྷིང་ཕྱོགས་སྣང་བར་
བེད་པ་ཇྷི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ནྷི་སོང་གྷི་འཇྷིག་རེན་ན། ཟ་བ་སོང་དང་། ྷི་མ་སོང་དང་། རྷིའྷི་རྒྱལ་པོ་རྷི་རབ་སོང་
དང་། ཤར་གྷི་ལུས་འཕགས་སོང་དང་། འཛམ་བུ་གྷིང་སོང་དང་། ནུབ་ཀྷི་བ་ལང་སོད་སོང་དང་། བང་གྷི་སྒྲ་མྷི་
སྙན་སོང་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞྷིའྷི་རྷིས་ཀྷི་ལྷ་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། འཐབ་བྲལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་།
འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་གནས་གཞན་སོང་དང་། ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རེན་གྷི་
གནས་གཞན་སོང་པོ་འདྷི་ནྷི་སོང་སྷི་ཕུད་ཀྷི་འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་ཞེས་བའོ། །སོང་སྷི་ཕུད་ཀྷི་འཇྷིག་རེན་གྷི་
ཁམས་སོང་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་སོང་གྷིས་པ་བར་མའྷི་འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་ཞེས་བའོ། །སོང་གྷིས་པ་བར་
མའྷི་འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་སོང་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་སོང་གསུམ་གྷི་སོང་ཆེན་པོའ ་ི འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་ཞེས་
བའོ། །སོང་གསུམ་གྷི་སོང་ཆེན་པོའ་ི འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་ནྷི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་ཏོ། །སོང་
གསུམ་གྷི་སོང་ཆེན་པོའ ་ི འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་འདྷི་ནྷི་མམ་དུ་འཇྷིག་ཅྷིང་འཆགས་སོ། །འདྷི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་
ཆར་གྷི་རྒྱུན་གའ་ཤྷིང་ཙམ་འབབ་ན། བར་སྣང་ལ་ཆར་གྷི་རྒྱུན་འབབ་པ་རྣམས་ཀྷི་བར་དང་། མཚམས་མེད་
པ་དེ་བཞྷིན་དུ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་འཇྷིག་རེན་གྷི་ཁམས་འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པ་རྣམས་ཀྷི་བར་དང་། མཚམས་
མེད་དེ་གཞན་དག་ནྷི་འཇྷིག་གོ །གཞན་དག་ནྷི་ཞྷིག་ནས་འདུག་གོ །གཞན་དག་ནྷི་འཆགས་སོ། །གཞན་དག་ནྷི་
ཆགས་ནས་འདུག་གོ །ཤར་ཕྱོགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དེ་བཞྷིན་ནོ། །སེམས་ཅན་གྷི་འཇྷིག་
རེན་གང་ཡྷིན་པ་དང་། སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རེན་གང་ཡྷིན་པ་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་བསེད་པ། ལས་དང་ོན་
མོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བ་འདྷི་མཐའ་དག་ནྷི་སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པའོ། །ཡོངས་སུ་དག་པའྷི་འཇྷིག་རེན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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གྷི་ཁམས་དེ་དག་ནྷི་སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པ་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་སེ། དེ་དག་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་བསེད་པ་
མ་ཡྷིན། ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བ་མ་ཡྷིན་གྷི། སོན་ལམ་དང་དགེ་བའྷི་ར་བའྷི་དབང་གྷིས་
བྱུང་བ་དག་གོ །དེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སེ་བའྷི་གནས་དེ ་
དག་ནྷི་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་སེ། དེ་དག་ནྷི་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྷི་བསམ་གཏན་གྷི་ཡུལ་ཡང་མ་ཡྷིན་ན།
རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྷི་དགོས། ཡང་སེ་བ་ནྷི་སྡུག་བསལ་ལོ། །རྒ་བ་ནྷི་སྡུག་
བསལ་ལོ། །ན་བ་ནྷི་སྡུག་བསལ་ལོ། །འཆྷི་བ་ནྷི་སྡུག་བསལ་ལོ། །མྷི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་ནྷི་སྡུག་བསལ་
ལོ། །སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་ནྷི་སྡུག་བསལ་ལོ། །གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་ལོ། །མདོར་
ན་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྷི་སྡུག་བསལ་ལོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སེ་བ་སྡུག་བསལ་ཞེ་ན། དོགས་པའྷི་སྡུག་བསལ་
ྷིད་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའྷི་སྡུག་བསལ་གྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྒ་བ་སྡུག་བསལ་ཞེ་ན། ན་
ཚོད་གྱུར་པ་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ན་བ་སྡུག་བསལ་ཞེ་ན། ཁམས་གྱུར་པ་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་བ་སྡུག་བསལ་ཞེ་ན། སྲོག་གྱུར་པ་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་སྡུག་པ་
དང་ཕྲད་པ་སྡུག་བསལ་ཞེ་ན། ཕྲད་པ་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་སྡུག་བསལ་
ཞེ་ན། བྲལ་བ་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་ཞེ་
ན། རེ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པ་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མདོར་ན་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་
བསལ་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དེ་དག་ནྷི་བརྒྱད་ཡྷིན་ཡང་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དྲུག་
ཡྷིན་ཡང་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དོགས་པའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། ཕྲད་པའྷི་སྡུག་
བསལ་དང་། བྲལ་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། རེ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གྷི་སྡུག་
བསལ་ལོ། །གང་སྡུག་བསལ་ྷིད་གསུམ་གསུངས་ན། ཅྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་གསུམ་པོ་དག་གྷིས་སྡུག་བསལ་
རྣམ་པ་བརྒྱད་བསྡུས་སམ། སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྷིས་སྡུག་བསལ་ྷིད་གསུམ་བསྡུས་ཤེ་ན། གཅྷིག་
གྷིས་གཅྷིག་བསྡུས་ཏེ། སེ་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། རྒ་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། ན་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། འཆྷི་
བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། མྷི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པའྷི་སྡུག་བསལ་གང་གསུངས་པ་འདྷིས་ནྷི་སྡུག་བསལ་གྷི་སྡུག་
བསལ་ྷིད་ཡོངས་སུ་བསན་ཏོ། །སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་དེ་
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ཡང་སྡུག་བསལ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་འདྷིས་ནྷི་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཡོངས་སུ་བསན་ཏོ། །མདོར་ན་ེ་
བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་འདྷིས་ནྷི་འདུ་བེད་ཀྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ཡོངས་སུ་
བསན་ཏོ། །ཀུན་རོབ་ཀྷི་བདེན་པར་སྡུག་བསལ་བ་དང་། དོན་དམ་པའྷི་བདེན་པར་སྡུག་བསལ་བ་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྷི་བདེན་པར་སྡུག་བསལ་བ་ནྷི་གང་ཡྷིན། དོན་དམ་པའྷི་བདེན་པར་སྡུག་བསལ་བ་ནྷི་
གང་ཡྷིན་ཞེ་ན། སེ་བའྷི་སྡུག་བསལ་ནས་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་ཞེས་བ་བའྷི་བར་ནྷི་
ཀུན་རོབ་ཀྷི་བདེན་པར་སྡུག་བསལ་བའོ། །མདོར་ན་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་
པ་ནྷི་དོན་དམ་པའྷི་བདེན་པར་སྡུག་བསལ་བའོ། །སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པའྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། མྷི་
རག་པ་ྷིད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྡུག་བསལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སོང་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། བདག་མེད་པའྷི་
མཚན་ྷིད་དོ། །མྷི་རག་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། གང་མེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྣམ་པར་འཇྷིག་པའྷི་མཚན་
ྷིད་དང་། འགྱུར་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། འབྲལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཆོས་ྷིད་ཀྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། སྐད་ཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྒྱུན་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ནད་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་།
སེམས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒུད་པའྷི་མཚན་
ྷིད་དང་། སྣོད་འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །མེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། གང་ཕུང་པོ་དང་
ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་རྣམས་ལ་བདག་དང་། བདག་གྷི་དུས་རག་ཏུ་མེད་པའོ། །རྣམ་པར་འཇྷིག་པའྷི་མཚན་
ྷིད་གང་ཞེ་ན། གང་འདུ་བེད་སེས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་འཇྷིག་པའོ། །འགྱུར་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། གང་
འདུ་བེད་རྣམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་པའོ། །འབྲལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། གང་འདུ་བེད་རྣམས་ལ་
དབང་བེད་པ་མས་པ་དང་། གཞན་དག་གྷིས་བདག་གྷིར་བས་པའོ། །ེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། མྷི་རག་པ་
ྷིད་ཀྷིས་ནོན་པའོ། །ཆོས་ྷིད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། མྷི་རག་པ་ྷིད་འབྱུང་བ་རྒྱུས་འབྲེལ་པའོ། །སྐད་ཅྷིག་
གྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། འདུ་བེད་རྣམས་སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་ལས་ཕན་ཆད་དུ་མྷི་གནས་པའོ། །རྒྱུན་གྷི་མཚན་
ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་པའྷི་དུས་ཀྷི་འདུ་བེད་རྣམས་ཀྷི་སེ་བའྷི་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པའོ། །ནད་ལ་སོགས་པའྷི་
མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཁམས་དང་། ན་ཚོད་དང་། སྲོག་རྣམས་འགྱུར་བའོ། །སེམས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་རྣམ་པར་
འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། རེས་འགའ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྷི་སེམས་དང་། རེས་འགའ་འདོད་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། དེ་བཞྷིན་དུ་ཞེ་སང་དང་བཅས་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་བྲལ་བ་དང་། གཏྷི་མུག་དང་
བཅས་པ་དང་། གཏྷི་མུག་དང་བྲལ་བ་དང་། བསྡུས་པ་དང་། བྷིང་བ་དང་། རབ་ཏུ་གཟུང་བ་དང་། རྒོད་པ་དང་།
མྷི་རྒོད་པ་དང་། ེ་བར་མ་ཞྷི་བ་དང་། ེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། མམ་པར་གཞག་པ་དང་། མམ་པར་མ་བཞག་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་སེམས་ཀྷི་འབྱུང་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལོངས་སོད་འབོར་བ་རྒུད་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་
ཞེ་ན། འབོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཐའ་ནྷི་རྒུད་པ་ྷིད་དོ། །སྣོད་འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན།
འཇྷིག་པར་བེད་པ་གསུམ་སེ། མེ་དང་། ཆུ་དང་། རླུང་ངོ་། །འཇྷིག་པ་ན་བསྡུས་པ་གསུམ་སེ། བསམ་གཏན་
གྷིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞྷི་པའོ། །བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་ནྷི་གཞལ་མེད་ཁང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་
འབྱུང་བ་དང་། ལྷན་ཅྷིག་འགགས་པས་འཇྷིག་ཅྷིང་འཆགས་སོ། །བསྐལ་པ་བར་མ་གསུམ་སེ། མུ་གེའྷི་བསྐལ་
པ་བར་མ་དང་། ནད་ཀྷི་བསྐལ་པ་བར་མ་དང་། མཚོན་ཆའྷི་བསྐལ་པ་བར་མ་དང་། དེ་དག་གྷིས་བསྐལ་པ་ཚར་
ཕྱྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །མར་འབྲྷི་བར་གྷི་བསྐལ་པ་གཅྷིག་དང་། ཡར་འཕེལ་བ་དང་མར་འབྲྷི་བ་བཅོ་བརྒྱད་དང་།
ཡང་སེ་བ་གཅྷིག་སེ། བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་འཇྷིག་རེན་འཇྷིག་གོ །བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་འཇྷིག་རེན་ཞྷིག་
པར་འདུག་གོ །བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་འཇྷིག་རེན་འཆགས་སོ། །བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་འཇྷིག་རེན་ཆགས་
ནས་འདུག་གོ །དེ་དག་ནྷི་བར་གྷི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཅུ་སེ། དེ་ནྷི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོའ །ོ །བསྐལ་པ་བགྲང་བའྷི་ཚུལ་
དེས་གཟུགས་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ཚེའྷི་ཚད་དོ། །སེམས་ཅན་དེ་
དག་གྷི་ཚེ་ཟད་ཅྷིང་བསོད་ནམས་ཟད་ལ་ལས་ཀང་ཟད་ནས། གནས་དེ་ནས་ཤྷི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་ཟད་
པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཆྷི་བའྷི་དུས་ལ་བབ་པའོ། །བསོད་ནམས་ཟད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དུས་མ་ཡྷིན་པར་འཆྷི་
བ་སེ། འདྷི་ལྟར་སེམས་ཅན་དེ་དག་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྷི་རོ་མང་བས་བསོད་ནམས་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་
ན་དུས་ལ་མ་བབ་ཀང་འཆྷིའོ། །ལས་ཟད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེར་སེས་ནས་མོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་
གྲངས་གཞན་ལ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའོ། །སྡུག་བསལ་གྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན།
སྡུག་བསལ་ྷིད་གསུམ་དང་། སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྷི་སྡུག་བསལ་ཞེས་བ་བའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གང་མྷི་རག་
པ་དེ་སྡུག་བསལ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་ན། མྷི་རག་པ་ྷིད་ནྷི་གྷིས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པ་སེ། སེ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་
པ་དང་། འཇྷིག་པའྷི་ཆར་གཏོགས་པའོ། །སེ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་
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གྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །འཇྷིག་པའྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་བརེན་ནས་འགྱུར་བའྷི་
སྡུག་བསལ་ྷིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །དེ་གྷི་གའྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་བརེན་ནས་འདུ་བེད་ཀྷི་
སྡུག་བསལ་ྷིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་དགོངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ངས་འདུ་བེད་མྷི་རག་པ་ྷིད་དང་།
འདུ་བེད་འགྱུར་བ་ྷིད་ལ་དགོངས་ནས། གང་ཅྷི་ཚོར་ཡང་རུང་། འདྷི་ནྷི་འདྷིར་སྡུག་བསལ་དུ་གསུངས་སོ་
ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡང་སེ་བ་དང་འཇྷིག་པའྷི་ཆོས་ྷིད་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་ལ་སེ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་མངོན་ཏེ། དེའྷི་ཕྱྷིར་སྡུག་བསལ་ཞེས་བའོ། །སོང་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན།
གང་ལ་གང་མེད་པ་དེ་ནྷི་དེས་སོང་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་བ་སེ། འདྷི་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་
འདྷིར་ཡོད་པའོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །འདྷི་ནྷི་སོང་པ་ྷིད་ལ་འཇུག་པ་ཡང་དག་
པའྷི་ལྟ་བ་སེ། ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་ཞེས་བའོ། །གང་ན་ཅྷི་ཞྷིག་མེད་ཅེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་
རྣམས་ལ་རག་པ་དང་བརན་པ་དང་ཐེར་ཟུག་པ་དང་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཅན་དང་བདག་དང་བདག་གྷི་མེད་
དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནྷི་དེས་སོང་ངོ་། །དེ་ལ་ལྷག་མ་ཡོད་པ་ཅྷི་ཞྷིག་ཅེ་ན། གང་བདག་མེད་པ་དེ་ྷིད་དེ། དེ་
ལྟར་བདག་ནྷི་མེད་ཀྷི་བདག་མེད་པ་ནྷི་ཡོད་པར་སོང་པ་ྷིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད་པར། མེད་པ་ཡང་མེད་པར་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་སོང་པ་ྷིད་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་སོང་པ་ྷིད་དང་། དེ་བཞྷིན་དུ་ཡོད་
པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་སོང་པ་ྷིད་དང་། རང་བཞྷིན་གྷི་སོང་པ་ྷིད་དོ། །དང་པོ་ནྷི་ཀུན་བརགས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ེ་བར་
གཟུང་བར་བལྟའོ། །གྷིས་པ་ནྷི་གཞན་གྷི་དབང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ེ་བར་གཟུང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྷི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་
པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ེ་བར་གཟུང་བར་ལྟའོ། །བདག་མེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀྷིས་བདག་ཏུ་བཏགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དེས། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་མཚན་ྷིད་དང་བྲལ་
བའོ། །ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ནྷི་བདག་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་བདག་མེད་པའོ། །འདྷི་ལ་
དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྷིས་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་ངའྷི་བ་མེད་དོ། །འདྷི་ནྷི་ང་མ་ཡྷིན་པའོ། །འདྷི་ནྷི་ངའྷི་བདག་མ་ཡྷིན་པ་སེ། དེ་ནྷི་
འདྷི་བཞྷིན་ནོ་ཞེས་ཡང་དག་འྷི་ཤེས་རབ་ཀྷིས་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འདྷིའྷི་དོན་ཅྷི་ཞེ་ན། ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་འདྷི་ནྷི་བདག་གྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ནང་གྷི་དངོས་པོ་འདྷི་ནྷི་ང་མ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ནྷི་
ངའྷི་བདག་མ་ཡྷིན་པའོ་ཞེས་བ་བར་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་སེ། འདྷི་ལྟར་ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་ལ་ནྷི་བདག་གྷི་རྣམ་
པ་དང་། ནང་ལ་ནྷི་བདག་དང་བདག་གྷི་རྣམ་པ་བཀག་གོ །སྐད་ཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པ་དེ་ལྟར་གཟུགས་
ཀང་སྐད་ཅྷིག་པར་བལྟ་སེ། སེམས་ཀྷིས་ཟྷིན་པ་དང་སེམས་དང་གྲུབ་པ་དང་བདེ་བ་གཅྷིག་པ་དང་། སེམས་
འགྱུར་ན་དེ་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་པ་དང་། སེམས་ཀྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བ་དང་། སེམས་དབང་
བསྒྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་མཐར་འགྱུར་བར་དམྷིགས་པ་དང་། སེས་ནས་ཀང་རེན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་རང་གྷི་ངང་
གྷིས་རྣམ་པར་འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཀང་སྐད་ཅྷིག་པ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །གཟུགས་གང་ཡྷིན་པ་ཅྷི་ཡང་རུང་སེ།
དེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བས་པའོ། །ཞེས་གང་གསུངས་
པ་དེ་ཅྷི་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་ཤེ་ན། སྲྷིད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་སོ། །ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་བརེན་པའྷི་
དངོས་པོའ ་ི དོན་ནྷི་རྒྱུར་བས་པའྷི་དོན་ཏེ། འདུས་པ་གང་ལས་འབྱུང་བ་གང་དམྷིགས་པ་དེ་ནྷི་དེ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་
བརོད་པར་བའོ། །འབྱུང་བ་གཅྷིག་ལས་གྱུར་པའྷི་འདུས་པ་ཡང་ཡོད། འབྱུང་བ་གྷིས་ལས་གྱུར་པ་ཡོད་པ་
ནས། འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་གྱུར་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །རྒྱུར་བས་པའྷི་གཟུགས་ལ་ཡང་རྒྱུར་བས་པའྷི་
གཟུགས་གང་འདུས་པ་གང་ལ་དམྷིགས་པ་དེ་ནྷི་དེ་ན་ཡོད་པའོ་ཞེས་རྷིག་པར་བའོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་
ནྷི་གཟུགས་འདུས་པའོ་ཞེས་གང་བརོད་པ་དེ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལུས་མེད་པར་རྷིག་པར་བའོ། །བློས་མཐར་རབ་
ཏུ་ཕྱེ་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་སེ། རྷིལ་པོའ ་ི འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་གཞྷིག་པ་དང་། གཟུགས་ལ་རས་
སུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་སྡུག་བསལ་འདྷི་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་མ་
བསྲབས་པ་དང་། བསྲབས་པ་དང་། བསྲབས་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ་མ་བསྲབས་པའང་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད། བར་མ་
མ་བསྲབས་པ་ཡང་ཡོད། བསྲབས་ལ་མ་བསྲབས་པ་ཡང་ཡོད། ཆེས་བསྲབས་ལ་བསྲབས་པ་ཡང་ཡོད། ཤྷིན་
ཏུ་ཆེས་བསྲབས་ལ་བསྲབས་པ་ཡང་ཡོད། སྡུག་བསལ་མ་ཡྷིན་ལ་སྡུག་བསལ་དུ་སྣང་ཞྷིང་བསྲབས་པ་ཆེན་
པོར་ེ་བར་གནས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །སྡུག་བསལ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་མ་བསྲབས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པ་ན་
སོད་པ་དགེ་བའྷི་ར་བ་མ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྷིའོ། །བསྲབས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ྷིད་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
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སེས་པ་རྣམས་ཀྷིའོ། །བསྲབས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་བསྲབས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ྷིད་འཇྷིག་རེན་པས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དུ་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་དགེ་བའྷི་ར་བ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྷིའོ། །བར་མ་མ་བསྲབས་པ་
གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེས་པ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་རྣམས་ཀྷིའོ། །བསྲབས་
ལ་མ་བསྲབས་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་རྣམས་
ཀྷིའོ། །ཆེས་བསྲབས་ལ་བསྲབས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སོབ་པ་རྣམས་ཀྷིའོ། །ཤྷིན་ཏུ་ཆེས་བསྲབས་ལ་བསྲབས་
པ་གང་ཞེ་ན། གང་མྷི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་སྲོག་གྷི་དབང་པོའ ་ི རེན་གྷི་མྷིང་དང་གཟུགས་སོ། །སྡུག་བསལ་མ་ཡྷིན་
ལ་སྡུག་བསལ་དུ་སྣང་ཞྷིང་བསྲབས་པ་ཆེན་པོར་ེ་བར་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམ་
པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་སེ། བསམས་བཞྷིན་དུ་སྲྷིད་པར་སེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཆྷི་བ་སྡུག་བསལ་
ལོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་འཆྷི་བ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དགེ་བའྷི་སེམས་ཡོད་པ་དང་། མྷི་དགེ་བའྷི་སེམས་
ཡོད་པ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྷི་སེམས་ཡོད་པ་སེ། རང་གྷི་དགེ་བའྷི་ར་བའྷི་སོབས་བསེད་པས་སམ།
གཞན་གྷིས་བསྒྲུབས་པས་ཀང་རུང་སེ། སེམས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་གསལ་བ་ནྷི་དགེ་བའྷི་སེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བར་
བལྟའོ། །རང་གྷི་མྷི་དགེ་བའྷི་སེམས་བསེད་པས་སམ། གཞན་གྷིས་བསྒྲུབས་པས་ཀང་རུང་སེ། སེམས་རྒྱུ་བ་
གསལ་བ་ནྷི་མྷི་དགེ་བའྷི་སེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བར་བལྟའོ། །སེམས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་གསལ་ཡང་རུང་མྷི་གསལ་ཡང་
རུང་རེན་དེ་གྷི་ག་མ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་འདུ་བེད་མྷི་ནུས་པ་ཡང་རུང་སེ། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྷི་
སེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བར་བལྟའོ། །དགེ་བ་བེད་པའྷི་ལུས་ནྷི་ཐོག་མ་ྷིད་སད་གྲང་བར་འགྱུར། མྷི་དགེ་བ་བེད་
པའྷི་ལུས་ནྷི་སོད་གྲང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་མྷི་དགེ་བ་བེད་པའྷི་བར་མ་དོའ་ི སྲྷིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ནྷི།
དཔེར་ན་ཕྱར་བ་ནག་པོའམ། མཚན་མོ་མུན་པ་མུན་ནག་ཏུ་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དགེ་བ་བེད་པ་ནྷི་དཔེར་ན་སྣམ་བུ་
དཀར་པོའམ། ཟ་བའྷི་འོད་དང་བཅས་པའྷི་མཚན་མོར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །བར་མ་དོའ ་ི སྲྷིད་པ་ནྷི་འདོད་པའྷི་
ཁམས་དང་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེ་བ་ནའོ། །གཟུགས་མེད་པ་ནས་ནྷི་འཆྷི་འཕོ་བ་ནའོ། །དེ་ནྷི་ཡྷིད་ལས་བྱུང་
བ་དང་དྷི་ཟ་ཞེས་ཀང་བའོ། །རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞག་བདུན་གནས་ཏེ། དེ་ཚུན་ཆད་ཀྷིས་འཆྷི་འཕོའ །ོ །ཇྷི་སེ་ན་
ལྡོག་གོ །དེ་ན་གནས་པ་ཡང་ལས་སོག་གོ །སྐལ་བ་མམ་པའྷི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་མཐོང་ངོ་། །གང་དུ་སེ་
བར་འགྱུར་བ་དེའྷི་བད་གཟུགས་སོ། །འགྲོ་བ་ལ་ཐགས་ཐོགས་མེད་དོ། །རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་བཞྷིན་དུ་མྱུར་དུ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འགྲོ་ཞྷིང་སེ་བའྷི་གནས་སུ་ཐོགས་སོ། །སྲང་མདའྷི་མཐོན་དམན་གྷི་ཚུལ་དུ་འཆྷི་འཕོ་ཞྷིང་ྷིང་མཚམས་སྦྱོར་
རོ། །བར་མ་དོའ་ི སྲྷིད་པ་ན་གནས་པ་ནྷི་སེ་བའྷི་གནས་ལ་འདོད་ཆགས་བསེད་དེ། དེ་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་ནྷི་རེན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པར་བར་མ་དོའ་ི སྲྷིད་པ་འགག་ཅྷིང་ནུར་ནུར་པོ་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་སེ། དེ་ནྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའོ། །དེའྷི་འོག་ཏུ་རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལས་
ཇྷི་སྐད་འབྱུང་བ་བཞྷིན། སེ་གནས་བཞྷི་པོ་སོ་ང་ལས་སེ་བ་དང་། མངལ་ནས་སེ་བ་དང་། དོད་གཤེར་ལས་སེ་
བ་དང་། བརྫུས་ཏེ་སེ་བར་དབང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་བོ། །ཀུན་འབྱུང་བའྷི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་
དང་། ོན་མོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་ལས་སོ། །གཙོ་བོར་བསན་པ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་སྲེད་པ་
ཡང་འབྱུང་བ་ཅན་དགའ་བའྷི་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་དེ་དང་དེར་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་
བདེན་པར་བསན་པས་བསན་ཏོ། །གཙོ་བོའ ་ི དོན་གང་ཞེ་ན། གང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའྷི་དོན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་
དུ་འགྲོ་བའྷི་དོན་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟར་སྲེད་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་
འགྲོ་བ་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཚོལ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་
དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའོ། །ོན་མོངས་པ་གང་ཞེ་ན། གྲངས་དང་། མཚན་ྷིད་དང་། འབྱུང་བ་དང་།
དམྷིགས་པ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་དང་། ལོག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཁམས་དང་། རྷིས་
དང་། སོང་བས་ཀང་ོན་མོངས་པར་བལྟའོ། །གྲངས་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་དྲུག་གམ་བཅུའོ། །ོན་མོངས་
པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྷིག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ལྟ་
བའོ། །དེ་དག་ྷིད་ལྟ་བ་རྣམ་པ་ལྔའྷི་བེ་བྲག་གྷིས་བཅུར་འགྱུར་རོ། །མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གང་འབྱུང་བ་
ན་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བའྷི་མཚན་ྷིད་དུ་འབྱུང་སེ། དེ་བྱུང་བས་སེམས་ཀྷི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བར་འབྱུང་བ་དེ་ོན་
མོངས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པའྷི་བག་ལ་ལ་མ་སངས་པར་གྱུར་པ་དང་། ོན་
མོངས་པའྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་ཀང་སྣང་བར་གྱུར་བ་དང་། དེ་ལ་ཡང་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ེ་བར་
གནས་པ་ཡྷིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ལས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་
ཐམས་ཅད་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དམྷིགས་པར་བལྟའོ། །ོན་མོངས་པའྷི་གཞྷི་ཡང་དམྷིགས་པའོ། །མ་
རྷིག་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་མ་གཏོགས་པར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་ས་གོང་མ་ལ་མྷི་
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དམྷིགས་སོ། །ས་གོང་མ་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་ས་འོག་མ་ལ་དམྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་
དམྷིགས་པའྷི་ོན་མོངས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་དེ་དག་ལ་དམྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་སེ། དེའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི་
དེས་ཡོངས་སུ་རོག་པའོ། །གཞྷི་མེད་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དེ་
ལས་གཞན་པ་ནྷི་གཞྷི་དང་བཅས་པ་ལ་དམྷིགས་པའོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ནྷི་ཁོང་
ཁོ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཇྷི་ལྟ་བར་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ལྷག་མ་ནྷི་
དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་དེ་བཞྷིན་དུ་ཁོང་ཁོ་བ་ཡང་འདོད་ཆགས་
དང་ང་རྒྱལ་དང་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །མ་རྷིག་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་མ་འདེས་པ་ཡང་ཡྷིན་
ནོ། །མ་འདེས་པ་ནྷི་བདེན་པ་རྣམས་མྷི་ཤེས་པའོ། །ལྟ་བ་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་
ཡྷིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ནྷི་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དང་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཁོ་བ་ལ་སོགས་
པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྷི་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་ནྷི་
མྷི་དགེ་བ་ཐམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། བག་
མེད་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །རྣམ་གྲངས་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་
དང་། འཆྷིང་བ་དང་། བག་ལ་ལ་དང་། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་དང་། ཆུ་བོ་དང་། སྦྱོར་
བ་དང་། ེ་བར་ལེན་པ་དང་། མདུད་པ་དང་། སྒྲྷིབ་པ་དང་། ཐ་བ་དང་། དྷི་མ་དང་། སྷིག་པ་དང་། ཟུག་རྔུ་དང་།
ཅྷི་ཡང་དང་། ེས་པར་སོད་པ་དང་། ཟག་པ་དང་། ཕོངས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་།
འཐབ་པ་དང་། རྷིམས་ནད་དང་། ནགས་སྦྱོར་དང་། གགས་ཞེས་བ་བདག་གོ །ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག
ཇྷི་ལྟར་གང་དུ་སྦྱོར་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དགུ་སེ། རེས་སུ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཀུན་
ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ང་རྒྱལ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། མ་རྷིག་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ལྟ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་།
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཕྲག་དོག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་།
སེར་སྣའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བའོ། །རེས་སུ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པའྷི་འདོད་ཆགས་
སོ། །རེས་སུ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པ་ལ་ཡྷིད་འབྱུང་བར་མྷི་འགྱུར་
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རོ། །ཡྷིད་མྷི་འབྱུང་བས་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དོ། །དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་
པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་རོ། །ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་སེམས་ཅན་དང་སྡུག་བསལ་
དང་སྡུག་བསལ་གྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྷི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའོ། །ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་
སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བའྷི་རྒྱུ་ལས་སེམས་ཡལ་བར་མྷི་འདོར་ཏེ། དེས་ན་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་
མྷི་སོད་དོ། །དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱོར་རོ། །ང་རྒྱལ་གྷི་
ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་ང་རྒྱལ་བདུན་ཏེ། ང་རྒྱལ་དང་། ཆེ་བའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་དང་། ངའོ་
སྙམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའྷི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ང་
རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཆུང་ངུ་བས་བདག་ཆེ་བའམ། མཚུངས་པ་དང་མཚུངས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་
པའོ། །ཆེ་བའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་བས་བདག་ཆེ་བའམ། ཆེ་བ་དང་མཚུངས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་
ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཆེ་བ་བས་ཀང་བདག་ཆེས་ཆེའོ་སྙམ་དུ་
སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ངའོ་སྙམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་
བདག་གམ་བདག་གྷིར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བའྷི་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་གང་
ཞེ་ན། གོང་མའྷི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པར་བ་བ་མ་ཐོབ་པར་བདག་གྷིས་ཐོབ་བོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་
པའོ། །ཅུང་ཟད་སྙམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཆེས་འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་གཅྷིག་གྷིས་ཆུང་ངོ་སྙམ་དུ་
སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལོག་པའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ། བདག་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ང་རྒྱལ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ངར་འཛིན་
པ་དང་། ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་མྷི་ཤེས་སོ། །ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་ན་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་ནས་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དེ། དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་
བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱོར་རོ། །མ་རྷིག་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པའྷི་མྷི་ཤེས་པའོ། །མ་རྷིག་
པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་སྡུག་བསལ་གྷི་ཆོས་རྣམས་དང་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་
ཆགས་སོ། །དེ་དག་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དོ། །དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་
བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱོར་རོ། །ལྟ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་ལྟ་བ་གསུམ་སེ།
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འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །ལྟ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་
པ་ནྷི་ལོག་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ལོ། །མངོན་པར་ཞེན་ཏོ། །ལོག་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པས་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དོ། །དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་
བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱོར་རོ། །མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་།
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་
ལོག་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཐབས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དོ། །དེས་ཕྱྷི་
མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱོར་རོ། ཐེ་ཚོམ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་
བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཡྷིད་གྷིས་ཟ་བའོ། །ཐེ་ཚོམ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་
སོམ་ྷི་ཟ་ཞྷིང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་སོམ་ྷི་ཟ་བའོ། །དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་
སོམ་ྷི་ཟ་བས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མྷི་བསྒྲུབ་པས་མྷི་
དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དེ། དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་
དང་སྦྱོར་རོ། །ཕྲག་དོག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ཕ་རོལ་གྷི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མྷི་བཟོད་པར་བས་པའྷི་སེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་པའོ། །ཕྲག་དོག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་
པ་ནྷི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྷི་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་ཡྷིན་གྷི་ཆོས་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །རེད་པ་དང་བཀུར་
སྷི་གཅེས་སུ་འཛིན་པས་མྷི་དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དེ། དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་
པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱོར་རོ། །སེར་སྣའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་
པ་ྷིད་ཡོ་བད་རྣམས་ལ་སེམས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའོ། །སེར་སྣའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་སོགས་པ་གཅེས་
སུ་འཛིན་པ་ཡྷིན་གྷི་ཡོ་བེད་བསྙུངས་པ་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ཏེ། སོགས་པ་གཅེས་སུ་འཛིན་པས་མྷི་
དགེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགེ་བ་མྷི་སོད་དོ། །དེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པས་སྡུག་བསལ་
དང་སྦྱོར་རོ། །འཆྷིང་བ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཆྷིང་བ་དང་། ཞེ་སང་གྷི་འཆྷིང་བ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་
འཆྷིང་བའོ། །འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཆྷིང་བས་ནྷི་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ལ་འཆྷིང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་སང་གྷི་
འཆྷིང་བས་ནྷི་སྡུག་བསལ་གྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ལ་འཆྷིང་བར་འགྱུར་རོ། །གཏྷི་མུག་གྷི་འཆྷིང་བས་ནྷི་འདུ་བེད་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཀྷི་སྡུག་བསལ་ྷིད་ལ་འཆྷིང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་ལ་བརེན་ནས། དགེ་
བ་ལ་སྦྱོར་བ་ན་འདོད་པ་བཞྷིན་དུ་བེད་པ་མྷི་འཐོབ་སེ། དེའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དེ་དག་ནྷི་འཆྷིང་བ་རྣམས་སོ། །བག་ལ་
ལ་ནྷི་བདུན་ཏེ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ཁོང་ཁོ་བའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། སྲྷིད་པའྷི་
འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ང་རྒྱལ་གྷི་བག་ལ་ལ་དང་། མ་རྷིག་པའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ལྟ་བའྷི་བག་
ལ་ལ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྷི་བག་ལ་ལ་ལོ། །འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་འདོད་པ་ལ་འདོད་
ཆགས་ཀྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །ཁོང་ཁོ་བའྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །སྲྷིད་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྷི་
འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །ང་རྒྱལ་གྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །མ་རྷིག་པའྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་མ་རྷིག་པའྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་
ལེན་ཏོ། །ལྟ་བའྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་ལྟ་བའྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །ཐེ་ཚོམ་གྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་
ཐེ་ཚོམ་གྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །འདོད་པ་ཚོལ་བ་མ་སངས་པས་ནྷི་འདོད་པ་ལ་འདོད་
ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ཁོང་ཁོ་བའྷི་བག་ལ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །སྲྷིད་པ་ཚོལ་བ་མ་སངས་པས་ནྷི་
སྲྷིད་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ལོག་པས་ཚངས་པར་སོད་པ་ཚོལ་བ་མ་སངས་
པས་ནྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་བག་ལ་ལ་དང་། མ་རྷིག་པའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ལྟ་བའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྷི་བག་
ལ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྷི་ལྟར་དེ་དག་ནྷི་གེན་པོ་ཆུང་ངུ་ཙམ་གྷིས་ཀང་ཁེངས་པར་འགྱུར་རོ། །བདེན་
པ་རྣམས་ལ་རྨོངས་པར་འགྱུར་རོ། །ལོག་པས་ཐར་པ་དང་ཐར་པའྷི་ཐབས་ལ་རོགས་པར་བེད་དོ། །སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྷི་བསན་པ་དམ་པའྷི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་སོམ་ྷི་ཟའོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟའོ། །ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྷི་ོན་
མོངས་པ་གང་དག་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཡྷིན་ལ་ོན་
མོངས་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར་དེ་ལས་གཞན་པ་སེམས་ལས་བྱུང་
བའྷི་འདུ་བེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །ཡང་འདོད་ཆགས་ནྷི་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་
པའོ། །ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་ནྷི་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་སེ། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དེས་
སེམས་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ན། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་མྷི་འགྱུར། གྲོལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏེ། སྒྲྷིབ་
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པ་དེ་མ་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ། སེམས་འདྷི་ཡུན་རྷིང་པོ་ནས་འདོད་ཆགས་
ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་ནྷི་བརྒྱད་དེ་རྨུགས་པ་དང་། གྷིད་དང་། རྒོད་པ་དང་། འགོད་
པ་དང་། ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣ་དང་། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེལ་མེད་པའོ། །ཞྷི་གནས་ཀྷི་དུས་དང་། རབ་ཏུ་
འཛིན་པའྷི་དུས་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྷི་དུས་དང་། དེ་དག་གྷི་གཞྷི་དང་པོ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་དུས་ན། ཡང་དང་
ཡང་ཤས་ཆེར་སེམས་ལ་ཀུན་ནས་འཁྷི་བར་བེད་པ་ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་དག་གོ །ཆུ་བོ་ནྷི་བཞྷི་སེ་འདོད་པའྷི་ཆུ་
བོ་དང་། སྲྷིད་པའྷི་ཆུ་བོ་དང་། ལྟ་བའྷི་ཆུ་བོ་དང་། མ་རྷིག་འྷི་ཆུ་བོའ །ོ །རྒྱུན་ཕྱོགས་སུ་ཁྱེར་བར་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཆུ་བོ་དག་གོ །འདོད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་ནྷི་དང་པོའ །ོ །སྲྷིད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་ནྷི་གྷིས་
པའོ། །ལོག་པས་ཚངས་པར་སོད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་ནྷི་ཐ་མ་གྷིས་ཏེ། གནས་པ་དང་གནས་འབྲེལ་
བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོ། །སྦྱོར་བ་ནྷི་བཞྷི་སེ། འདོད་པའྷི་སྦྱོར་བ་དང་། སྲྷིད་པའྷི་སྦྱོར་བ་དང་། ལྟ་བའྷི་སྦྱོར་བ་དང་།
མ་རྷིག་པའྷི་སྦྱོར་བའོ། །འབྲལ་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་
པ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཡྷིན་ཏེ། ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་སྦྱར་རོ། །ེ་བར་ལེན་པ་ནྷི་བཞྷི་སེ། འདོད་པའྷི་ེ་བར་
ལེན་པ་དང་། ལྟ་བའྷི་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྷི་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་
བའྷི་ེ་བར་ལེན་པའོ། །རོད་པའྷི་ར་བ་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། དེའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་སྲྷིད་པ་ེ་བར་ལེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ེ་
བར་ལེན་པ་རྣམས་སོ། །འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་། ལྷག་པར་ཞེན་པ་དང་། རྣམ་པར་བཅྷིངས་པ་དང་།
ཡོངས་སུ་ཞེན་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྒྱུས་ཁྱྷིམ་པ་རྣམས་དང་། ཁྱྷིམ་པ་རྣམས་སུ་རོད་དོ། །རོད་པ་
དེའྷི་ར་བ་ནྷི་དང་པོ་ཡྷིན་ནོ། །ལྟ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་། ལྷག་པར་ཞེན་པ་དང་། རྣམ་པར་བཅྷིངས་པ་དང་།
ཡོངས་སུ་ཞེན་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྒྱུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་སུ་རོད་
དེ། རོད་པ་དེའྷི་ར་བ་ནྷི་ེ་བར་ལེན་པ་གསུམ་པོ་དག་སེ། ལྟ་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་གྷིས་ནྷི་ལྟ་བའྷི་ེ་བར་
ལེན་པའོ། །ཕལ་ཆེར་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། དཀའ་ཐུབ་དག་པོ་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་དག་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྷི་ེ་བར་ལེན་པའོ། །དེ་དག་གྷི་གནས་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྷི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ེ་བར་ལེན་པའོ། །ལྟ་
བའྷི་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྷི་ེ་བར་ལེན་པས་ནྷི་མུ་སེགས་ཅན་ནང་ཕན་ཚུན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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རོད་དོ། །བདག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ེ་བར་ལེན་པས་ནྷི་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་དང་ཆོས་འདྷི་བ་རྣམས་སུ་རོད་དོ། །དེ་
ལྟར་དེ་དག་རོད་པའྷི་ར་བ་ེ་བར་ལེན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ཕྱྷི་མ་ལ་ཡང་སྲྷིད་པ་ེ་བར་ལེན་ཏོ། །དེས་ན་
ེ་བར་ལེན་པ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །མདུད་པ་ནྷི་བཞྷི་སེ། བརྣབ་སེམས་ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་དང་། གནོད་སེམས་
ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་དང་། འདྷི་བདེན་
ནོ་ཞེས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཅྷིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལུས་ཀྷི་མདུད་པའོ། །མམ་པར་བཞག་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷི་རང་
བཞྷིན་གྷི་ལུས་ཀྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མདུད་པ་རྣམས་ཏེ། འདྷི་ལྟར་གཡེང་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་བཞྷི་སེ། ཟང་ཟྷིང་
ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷི་རྒྱུས་སེམས་གཡེང་བ་དང་། རོད་པ་ལ་ལེགས་པར་མྷི་བསྒྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་དག་པོས་སྡུག་བསལ་བར་གནས་པའྷི་རྒྱུ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པས་ཤེས་བ་ལ་རོག་པའྷི་
རྒྱུས་སེམས་གཡེང་བར་བེད་དོ། །སྒྲྷིབ་པ་ནྷི་ལྔ་སེ། འདོད་པ་ལ་འདུན་པའྷི་སྒྲྷིབ་པ་དང་། གནོད་སེམས་དང་།
རྨུགས་པ་དང་། གྷིད་དང་། རྒོད་པ་དང་། འགོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྷི་སྒྲྷིབ་པ་སེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བའྷི་དུས་དང་། བསྐུལ་བ་ན་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པའྷི་དུས་དང་། ཞྷི་གནས་ཀྷི་དུས་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་
པའྷི་དུས་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྷི་དུས་ན་དགེ་བའྷི་ཕྱོགས་མྷི་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་སྒྲྷིབ་པ་རྣམས་སོ། །ཐ་བ་
ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཐ་བ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཐ་བའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་
མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། སོན་གོམས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལ་སོད་པར་འགྱུར་ཏེ།
སོད་པ་དེ་མ་སངས་པས་སེམས་ལས་སུ་མྷི་རུང་བ་དང་། དཔྲལ་དཀའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྷི་ཐ་བ་རྣམས་
ཞེས་བའོ། །དྷི་མ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་དྷི་མ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་དྷི་མའོ། །འདོད་ཆགས་
དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། དེའྷི་ངོ་བོའ ་ི འཆལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ལྷག་པར་སོད་དེ། གྲོང་ན་
འདུག་ཀང་རུང་དགོན་པ་ན་འདུག་ཀང་རུང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས་མཐོང་ན།
གང་གྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་སྐད་དུ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདྷི་ནྷི་འདྷི་ལྟ་བུ་བེད་པ་འདྷི་ལྟ་བུ་སོད་པ་སེ། མྷི་གཙང་བ་གྲོང་གྷི་
ཚེར་མའོ། །ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྷི་དྷི་མ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །སྷིག་པ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་
ཀྷི་སྷིག་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་སྷིག་པའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་
ནས་དུས་རྷིང་པོར་སེ་བ་དང་། འཆྷི་བ་མོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྷི་སྷིག་པ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཟུག་རྔུ་ནྷི་
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གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཟུག་རྔུ་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཟུག་རྔུའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་
དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སྲྷིད་པ་དང་སྲྷིད་པའྷི་ཡོ་བད་རྣམས་ལ་ཤྷིན་ཏུ་འདོད་པ་སེས་ཤྷིང་གནས་
ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་
རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་དག་ནྷི་ཟུག་རྔུ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཅྷི་ཡང་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཅྷི་ཡང་
དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཅྷི་ཡང་ངོ་། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་
འཇྷིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་དང་བཅས་ཤྷིང་གཡེང་བ་མང་བར་གནས་པ་དེ་དག་ནྷི་ཅྷི་ཡང་རྣམས་ཞེས་
བའོ། །ེས་པར་སོད་པ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ེས་པར་སོད་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ེས་
པར་སོད་པའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཀྷིས་ེས་པར་སད་པ་སོད་
པ་དང་། ངག་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་ེས་པར་སད་པ་སོད་པ་དེ་དག་ནྷི་ེས་པར་སོད་པ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཡང་ཟང་
ཟྷིང་ངན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷི་རྒྱུ་དང་། གནོད་པར་བ་བའྷི་རྒྱུ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའྷི་རྒྱུ་དང་། ཆོས་ལོག་པ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པའྷི་རྒྱུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ེས་པར་སད་པ་སོད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་
དང་གཏྷི་མུག་ནྷི་ེས་པར་སོད་པའྷི་ར་བ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཟག་པ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་པའྷི་ཟག་པ་དང་།
སྲྷིད་པའྷི་ཟག་པ་དང་། མ་རྷིག་པའྷི་ཟག་པའོ། །སེམས་རྣམ་པར་འཕྲོ་བར་ཟག་པར་བེད་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་
བལྟས་ཏེ་ཟག་པའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པའྷི་ཟག་པའོ། །ནང་དུ་བལྟས་ཏེ་ཟག་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲྷིད་པའྷི་ཟག་པའོ། །ཟག་པ་དེ་
གྷི་གའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་རྷིག་པའྷི་ཟག་པའོ། །ཕོངས་པ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷིས་ཕོངས་པ་
དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་ཕོངས་པའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་
སྲྷིད་པའྷི་ཡོ་བད་འདོད་པའྷི་ཕོངས་པས་གནོད་པར་བེད་པ་དེ་དག་ནྷི་ཕོངས་པ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཡོངས་སུ་
གདུང་བ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་
བའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པར་མཚན་མར་
འཛིན་པ་དང་། མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་དེས་
ལུས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་པ་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་
བ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །འཁྲུག་པ་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཁྲུག་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་འཁྲུག་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།

61

པའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། གང་དུ་དགའ་བ་དང་ལྷག་པར་ཆགས་
པར་གྱུར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྱུར་ཅྷིང་གཞན་དུ་གྱུར་ན་མ་ངན་དང་། སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་།
ཡྷིད་མྷི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་རྣམས་ཀྷིས་རེག་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྷི་འཁྲུག་པ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །འཐབ་པ་
ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཐབ་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་འཐབ་པའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་
དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། ཆེད་པས་གཅོད་པ་དང་། མཚོན་ཆ་ལེན་པ་དང་། དབྱུག་པ་ལེན་པ་དང་།
འཐབ་པ་དང་། མཚང་འདྲུ་བ་དང་། རོད་པ་དང་། འགེད་པ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ནྷི་འཐབ་པ་རྣམས་ཞེས་
བའོ། །རྷིམས་ནད་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྷིམས་ནད་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་རྷིམས་ནད་
དོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་པ་ཡོངས་
སུ་གདུང་བ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། མྷི་མཐུན་པས་ཆགས་པ་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆེན་
པོས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ལོག་པའྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་
འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྷི་རྷིམས་ནད་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ནགས་སྦྱོར་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ནགས་སྦྱོར་
དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ནགས་སྦྱོར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས།
སེ་བའྷི་ར་བ་ཅན་འདུ་བེད་རྣམས་ལ་ཆགས་ཏེ། འགྲོ་བ་ལྔའྷི་འཁོར་བར་ལུས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་དག་ནྷི་ནགས་སྦྱོར་རྣམས་ཞེས་བའོ། །གགས་ནྷི་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་གགས་
དང་། ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་གགས་སོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས།
ལུས་ལ་ལྟ་བ་དང་བཅས་པས་དགེ་བ་ལ་མྷི་སྦྱོར་བ་དང་། ལོངས་སོད་ལ་ལྟ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། བློ་མ་བང་
བ་དང་། འདེ་ཞྷིང་གནས་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་པས་དགེ་བ་ལ་མྷི་སྦྱོར་བ་དེ་དག་ནྷི་
གགས་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ལོག་པར་ཞུགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ནྷི་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་
རོགས་པའོ། །འདོད་ཆགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཁོང་ཁོ་བ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ལྟ་བ་ལ་
ལོག་པར་རོགས་པའོ། །འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྷི་ཤེས་བ་
ལ་ལོག་པར་རོགས་པའོ། །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྷི་
ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་རོགས་པའོ། །ཐེ་ཚོམ་ནྷི་ེན་པོ་ལ་ལོག་པར་རོགས་པའོ། །མ་རྷིག་པ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ་ལོག་
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པར་རོགས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་དེའྷི་རྒྱུ་དང་གཞྷིའྷི་
གནས་ཀྷིས་ཀང་ལོག་པར་རོགས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་ཡང་དེ་ལ་
སྐྲག་པ་སེད་པས་ལོག་པར་ཞུགས་པའོ། །ཁམས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁོང་ཁོ་བ་མ་གཏོགས་བར་ཁམས་
གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནྷི་འདོད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །འདོད་ཆགས་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་བདེ་བ་
དང་ཡྷིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་བསམ་
གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པའང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ན་ནྷི་བདེ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
ནོ། །དེ་ཡན་ཆད་དུ་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནྷི་སྡུག་བསལ་དང་། ཡྷིད་མྷི་བདེ་
བ་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡྷིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་
སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ལ་ནྷི་བདེ་བ་དང་ཡྷིད་བདེ་བ་དང་།
བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་ནྷི་བདེ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
ནོ། །དེ་ཡན་ཆད་དུ་ནྷི་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ཇྷི་ལྟ་བ་དེ་བཞྷིན་དུ་འཇྷིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ནྷི་ཡྷིད་བདེ་བ་དང་
ཡྷིད་མྷི་བདེ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྷི་ཁམས་ན་ནྷི་
ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡྷིད་མྷི་བདེ་བ་དང་། བཏང་
སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྷི་ཁམས་ན་ནྷི་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དེ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །མ་རྷིག་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་པས་གང་ན་ཚོར་
བ་གང་ཡོད་པ་དེ་དང་དེར་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཅན་ཞེས་བའོ། །མ་རྷིག་པ་མ་འདེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་འདོད་
པའྷི་ཁམས་ན་ཡྷིད་མྷི་བདེ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །དེ་ཡན་ཆད་དུ་ནྷི་ཚོར་བ་གང་ཡོད་
པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞེ་ན།
ཐ་མལ་པར་འདུག་པ་ལ་བརེན་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ཆགས་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་རྣམ་
པར་ཤེས་པའྷི་ཚོགས་དྲུག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཁོང་ཁོ་བ་དང་མ་རྷིག་པ་ཡང་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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དེ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ནྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཚོགས་བཞྷི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་
མེད་པའྷི་ཁམས་ན་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྷི་ཚོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཇྷི་ལྟ་བར་
མ་རྷིག་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ང་རྒྱལ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ནྷི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤེས་
པའྷི་ཚོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་
དངོས་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་འཇུག་གོ །འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་
པའྷི་ཁམས་ན་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྷི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་གོ །རྷིས་
ཀྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པའྷི་རྷིས་གྷིས་ཏེ། མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་དང་། བསོམ་པས་སང་བར་བ་
བའོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་དག་ནྷི་བཅུའོ། །སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་
སང་བར་བ་བ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་རྣམས་ཀང་དེ་
བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་དག་ནྷི་དགུའོ། །སྡུག་བསལ་མཐོང་
བས་སང་བར་བ་བ་རྣམས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་རྣམས་
ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་མེད་པའྷི་ཁམས་ནའང་དེ་བཞྷིན་ཏེ། དེ་དག་
མདོར་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྷིས་ནྷི་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྷིས་
སོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་བསོམ་པས་སང་བར་བ་བ་དྲུག་སེ། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་
ལྟ་བ་ལྷན་ཅྷིག་སེས་པ་དང་། འདོད་ཆ་གས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྷིག་པའོ། །གཟུགས་ཀྷི་
ཁམས་ན་ཁོང་ཁོ་བ་མ་གཏོགས་པར་ལྔའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་མེད་པའྷི་ཁམས་ནའང་
དེ་བཞྷིན་ཏེ། དེ་དག་མདོར་བསྡུ་ན་བཅུ་དྲུག་ནྷི་བསོམ་པས་སང་བར་བ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྷིས་སོ། །སོང་
བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་སོང་བ་དང་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ཅྷི་འད་བ་དང་། གང་ཞྷིག་གང་ལས་སོང་བའོ། །ཇྷི་ལྟར་
སོང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སོང་བ་དང་། གེན་པོ་རེད་པས་སོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་
ན། དེའྷི་གཞྷིའྷི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ེས་དམྷིགས་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པའོ། །ཡོངས་སུ་སོང་བ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་དུ་མྷི་ལེན་པའོ། །གེན་པོ་རེད་པ་གང་ཞེ་ན།
མ་སེས་པ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་རེད་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ཅྷི་འད་བས་སོང་ཞེ་ན། འདེས་པ་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དམྷིགས་པས་སོང་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་བ་བའོ། །མྷི་རག་པའྷི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་
པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ནྷི་བདག་མེད་པའྷི་རྣམ་པའྷི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བེད་པའོ། །གང་ཞྷིག་གང་ལས་སོང་ཞེ་
ན། འདས་པ་ནྷི་འགགས་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་ཡྷིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ནྷི་མ་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་མ་ཡྷིན་ནོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྷི་
ལམ་དང་མམ་དུ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོན་ཀང་ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་
ལས་སོང་ངོ་། །གནས་ངན་ལེན་གྷི་རྣམ་པ་གང་གྷི་གེན་པོ་གང་བྱུང་བ་གེན་པོའ ་ི རྣམ་པ་དེ་འབྱུང་བ་དང་།
གནས་ངན་ལེན་གྷི་རྣམ་པ་དེ་འགོག་པ་ནྷི་མམ་པས་མམ་སེ། སྣང་བ་དང་མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་
བཞྷིན་ནོ། །གནས་ངན་ལེན་གྷི་རྣམ་པ་དང་བྲལ་བས་མ་འོངས་པ་ན་ོན་མོངས་པ་མྷི་སེ་བའྷི་ཆོས་ཅན་དུ་
གནས་པ་དེ་ནྷི་སོང་བའོ། །ལས་གང་ཞེ་ན། སེམས་པའྷི་ལས་དང་བསམས་པའྷི་ལས་ཏེ། ལས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་
མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཡང་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། དམྷིགས་པའྷི་ལས་དང་། བེད་པའྷི་ལས་དང་། རོལ་བའྷི་ལས་
དང་། བསྒྱུར་བའྷི་ལས་དང་། འཐོབ་པའྷི་ལས་སོ། །སྐབས་འདྷིར་ཕལ་ཆེར་རོལ་བའྷི་ལས་སུ་འདོད་
དོ། །སེམས་པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། སེམས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་ཏེ། བསོད་ནམས་དང་། བསོད་
ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་མྷི་གཡོ་བའོ། །བསམས་པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྷི་ལས་དང་། ངག་གྷི་ལས་དང་ཡྷིད་
ཀྷི་ལས་སོ། །ལུས་ཀྷི་ལས་དང་། ངག་གྷི་ལས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་ལས་དེ་ཡང་དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བའོ། །མྷི་དགེ་བ་
ནྷི་མྷི་དགེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་ལམ་བཅུ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྷིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་
ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ཚིག་རྩུབ་པོ་དང་། ཚིག་ཀལ་བ་དང་། བརྣབ་
སེམས་དང་། གནོད་སེམས་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བའོ། དགེ་བ་ནྷི་དགེ་བ་བཅུའྷི་ལས་ཀྷི་ལམ་རྣམས་ཏེ། འདྷི་ལྟ་
སེ། སྲོག་གཅོད་པ་སོང་པ་ནས་ཚིག་ཀལ་བའྷི་བར་དུ་སོང་བ་དང་། བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་། གནོད་སེམས་
མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ལྟ་བའོ། །སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་གཞྷི་དང་། བསམ་པ་
དང་། སྦྱོར་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་། ཟྷིན་པར་བས་པས་ཀང་རྷིག་པར་བའོ། །སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་
ལས་ཞེས་གང་འབྱུང་བ་ལ་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པ་གང་ཞེ་ན། གཞན་གྷིས་བསོ་བ་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་།
གཞན་གྷིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། མྷི་ཤེས་པའྷི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ར་བ་
ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྷི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷིག་ལོག་གྷི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དེ་ལ་ར་བ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྷི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་བས་ཤྷིང་
བསགས་པའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་ནྷི་མོང་བར་མྷི་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ལས་ཀྷི་བེད་པ་ནྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་
པའོ། །བསགས་པ་ནྷི་བག་ཆགས་འཕེལ་བའོ། །མོང་བར་ངེས་པའྷི་ལས་ཞེས་གང་འབྱུང་བ་ལ་ངེས་པ་གང་ཞེ་
ན། ལས་བེད་པར་ངེས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྷིན་པ་མོང་བར་ངེས་པ་དང་དུས་ངེས་པའོ། །དེ་ལ་མྷི་དགེ་བ་བཅུའྷི་
ལས་ཀྷི་ལམ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་ངན་སོང་རྣམས་སུའོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་སོ་སོ་
དང་མཐུན་པར་མྷིའྷི་ལུས་དང་། ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་མྷི་འབོར་བའོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྷི། སོ་སོ་དང་
མཐུན་པ་ྷིད་དུ་ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་མྷི་འབོར་བའོ། །དེ་ཡང་མདོ་ལས་ཇྷི་སྐད་དུ་དགེ་བ་བཅུའྷི་ལས་ཀྷི་ལམ་རྣམས་
ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་ལྷ་དང་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུའོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་དེ་དག་ྷིད་དུ་སོ་
སོ་དང་མཐུན་པར་ལུས་དང་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྷི་དེ་དག་ྷིད་
དུ་སོ་སོ་དང་མཐུན་པ་ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བའྷི་ལས་ཀྷིས་ནྷི་བདེ་འགྲོ་
དང་ངན་འགྲོར་སེ་བ་འཕེན་པ་དང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པའྷི་ལས་སུ་རྷིག་པར་བའོ། །འཕེན་པ་ནྷི་གང་
གྷིས་རྣམ་པར་སྷིན་པ་འཕེན་པའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་ནྷི་གང་གྷིས་སེས་པ་ན་འདོད་པ་དང་མྷི་
འདོད་པ་མོང་བའོ། །ལས་གཅྷིག་གྷིས་ལུས་གཅྷིག་འཕེན་པར་བེད་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད། ལས་གཅྷིག་གྷིས་
ལུས་དུ་མ་འཕེན་པར་བེད་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད། ལས་དུ་མས་ལུས་གཅྷིག་འཕེན་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད། ལས་དུ་
མས་ལུས་དུ་མ་འཕེན་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་དོ། །ལས་མང་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་སེམས་ཅན་ཇྷི་ལྟར་རྷིམ་གྷིས་རྣམ་
པར་སྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལ་གང་ཤྷིན་ཏུ་ལྷི་བར་གྱུར་པ་དེ་ཐོག་མར་རྣམ་པར་སྷིན་པར་འགྱུར་
རོ། །ཡང་ན་འཆྷི་བའྷི་དུས་ན་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཡང་ན་གང་གོམས་པར་གྱུར་པའོ། །ཡང་ན་གང་ཐོག་
མར་སད་པ་དེ་ཐོག་མ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་སྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །བསོད་ནམས་ཀྷི་ལས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ལས་དང་། མྷི་གཡོ་བའྷི་ལས་ཞེས་གང་འབྱུང་བ་ལ། བསོད་ནམས་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་
ལྡན་པའྷི་དགེ་བའོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་མྷི་དགེ་བའོ། མྷི་གཡོ་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་
གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་དགེ་བའོ། །མ་རྷིག་པའྷི་རེན་གྷིས་བསོད་ནམས་དང་
བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། མྷི་གཡོ་བའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་སོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ། ཇྷི་ལྟར་ན་བསོད་
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ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། མྷི་གཡོ་བའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་མ་རྷིག་པའྷི་རེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ཞེ་
ན། རྨོངས་པ་ནྷི་གྷིས་ཏེ། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་ལ་རྨོངས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ལ་རྨོངས་པའོ། །འབྲས་
བུ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་ལ་རྨོངས་པའྷི་ནྷི་མྷི་དགེ་བའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ལ་རྨོངས་པའྷི་ནྷི་
བསོད་ནམས་དང་མྷི་གཡོ་བ་རྣམས་སོ། །སྲོག་གཅོད་པ་ལ་ནྷི་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་སྦྱོར་
ཏེ། ཞེ་སང་གྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བེད་དོ། །སྲོག་གཅོད་པ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ངག་རྩུབ་པོ་དང་གནོད་སེམས་ལ་ཡང་
དེ་བཞྷིན་ནོ། །མ་བྷིན་པར་ལེན་པ་ལ་ནྷི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་སྦྱོར་ཏེ། ཆགས་པས་
མཐར་ཕྱྷིན་པར་བེད་དོ། །མ་བྷིན་པར་ལེན་པ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། བརྣབ་
སེམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ནྷི་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་སྦྱོར་ཏེ། གསུམ་
པོ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བེད་དོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་ཀལ་པ་
ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ལ་ནྷི་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་སྦྱོར་ཏེ། གཏྷི་མུག་གྷིས་
མཐར་ཕྱྷིན་པར་བེད་དོ། །ལས་ཐུན་མོང་བ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་། ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་།
སོབས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་། མཐུ་ཆུང་བ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བ་ལ། ཐུན་མོང་བ་གང་ཞེ་ན། གང་སྣོད་ཀྷི་
འཇྷིག་རེན་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སེམས་ཅན་གྷི་འཇྷིག་རེན་རྣམ་པར་
འབེད་པའོ། །ཡང་གང་གྷིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ཕན་ཚུན་གྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བ་ཞེས་བརོད་པ་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྷི་ཕན་ཚུན་གྷི་དབང་གྷིས་འབྱུང་བའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་དེ། འདྷི་ལྟར་གང་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་དང་
ཕན་ཚུན་དུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པས་ེ་བར་སོད་པར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་སེམས་ཅན་དེ་ནྷི་མོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །སོབས་
དང་ལྡན་པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། གེན་པོའ ་ི སོབས་ཅན་གྷི་གང་ཟག་གྷི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་མྷི་དགེ་བ་
གང་ཡྷིན་པ་དེ་ནྷི་གེན་པོའ་ི སོབས་བསེད་པས། གང་སེམས་ཅན་དམལ་བར་མོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་མཐོང་བའྷི་
ཆོས་ལ་མོང་བར་འགྱུར་བའམ། གང་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་མོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་མོང་བར་མྷི་འགྱུར་བ་སེ། དེ་
ལྟར་ན་གེན་པོ་ལས་བྱུང་བའྷི་ལས་དང་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་དགེ་བའྷི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀང་སོབས་དང་
ལྡན་པའོ། །འདྷི་ལས་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འཕགས་པ་ན་ཐོས་སེམས་ཤྷིན་ཏུ་བསོམས་པ་
ཚད་མེད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ། གང་ཚད་དུ་བས་པའྷི་ལས་དེས་དེ་ཁྷིད་པར་མྷི་བེད་དོ། །དེ་ལ་དེ་དག་གནས་པར་མྷི་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བའོ། །དེས་དེ་བགྲང་བར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གེན་པོའ ་ི མཐུ་ཆུང་བའྷི་གང་ཟག་གྷི་སེམས་པ་
ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་མྷི་དགེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དང་། གང་ཡང་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་རྣམ་པར་སྷིན་པར་
ངེས་པ་དེ་མ་སང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་དེ་ནྷི་སོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཏེ། འདྷི་ནྷི་འདྷིར་དགོངས་
པའོ། །ཡང་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་མྷི་དགེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གང་སོན་གོམས་པར་བས་པ་དང་།
གནས་ལ་གནས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་གང་ཡྷིན་
པ་ད་ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་སོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྷིང་དང་སེམས་ཀྷི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པས་ཀང་སོབས་
དང་ལྡན་པའྷི་ལས་སུ་རྷིག་པར་བའོ། །ཡང་རྣམ་པ་དགུས་སོབས་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་སུ་རྷིག་པར་བ་སེ། ཞྷིང་
དང་། དངོས་པོ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། གཞྷི་བོ་དང་། ཡྷིད་ལ་བེད་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། གྲོགས་དང་། ལན་
མང་དུ་བེད་པ་དང་། སེ་བོ་མང་པོས་ཀང་སོབས་དང་ལྡན་པ་སེ། འདྷི་ལས་བཟོག་པ་ནྷི་སོབས་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་
ལས་སོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་སུ་ཞྷིག་འདྷི་སྐད་དུ། སེས་བུ་གང་ཟག་འདྷི་ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟར་ལས་བེད་ཅྷིང་
སོགས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་སྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་ན་ཚངས་པར་སོད་པར་གནས་པར་མྷི་
འགྱུར་ཞྷིང་ཡང་དག་པར་སྡུག་བསལ་ཟད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མཐར་དབྱུང་བའྷི་སྐབས་ཀང་མྷི་སྣང་ངོ་ཞེས་
ཟེར་བ་དང་། ཡང་སུ་ཞྷིག་འདྷི་སྐད་དུ་སེས་བུ་གང་ཟག་འདྷི་ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟར་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་བེད་ཅྷིང་
སོགས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་སྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྷི་ཚངས་པར་སོད་པས་གནས་པར་
འགྱུར་ཞྷིང་ཡང་དག་པར་སྡུག་བསལ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྡུག་བསལ་མཐར་དབྱུང་བའྷི་སྐབས་ཀང་སྣང་
ངོ་། །ཞེས་ཟེར་ཞེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་དགོངས་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷིར་ནྷི་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྷིས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་བཀག་གོ །སྡུག་བསལ་དང་
ལྡན་པའྷི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་དང་ལྡན་པའྷི་སྡུག་
བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་བདེ་བ་དང་ཞྷིང་བདེ་བ་མོང་བར་
འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་བདེ་བ་ནྷི་གནང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་
བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་ལ་བདེ་བ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་བདེ་བ་ནྷི་གནང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་
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མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་
སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་དང་ལྡན་
ལ་བདེ་བ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་བདེ་བ་ནྷི་གནང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་
བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་
བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའོ་ཞེས་བ་བ་འདྷི་ནྷི་འདྷིར་དགོངས་པའོ། །ལས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནྷི། སོམ་པའྷི་ལས་
དང་། སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་དང་། སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་སོ། །སོམ་
པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་དང་།
ཟག་པ་མེད་པའྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པའོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། རྷིས་བརྒྱད་
དེ། དགེ་སོང་གྷི་སོམ་པ་དང་། དགེ་སོང་མའྷི་སོམ་པ་དང་། དགེ་སོབ་མའྷི་སོམ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གྷི་སོམ་པ་
དང་། དགེ་ཚུལ་མའྷི་སོམ་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་གྷི་སོམ་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་མའྷི་སོམ་པ་དང་། བསྙེན་གནས་
པའྷི་སོམ་པའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའྷི་སོམ་པ་གང་ཟག་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་དབང་དུ་བས་ཏེ་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། ེས་པར་
སོད་པ་ལས་དབེན་པར་སོད་པ་དང་། འདོད་པ་ལས་དབེན་པར་སོད་པའོ། །དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་བསྙེན་མའྷི་
སོམ་པ་གང་ཟག་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་དབང་དུ་བས་ཏེ་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། ེས་པར་སོད་པ་ལས་དབེན་པར་སོད་པ་
ཡྷིན་གྷི་འདོད་པ་ལས་དབེན་པར་སོད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །བསྙེན་གནས་པའྷི་སོམ་པ་གང་ཟག་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་དབང་
དུ་བས་ཏེ་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། ེས་པར་སོད་པ་ལས་དབེན་པར་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན། འདོད་པ་ལས་དབེན་
པར་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའོ། །དགེ་བསྙེན་བསབ་པའྷི་གཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་སོབ་ན་དགེ་བསྙེན་གྷི་སོམ་པ་
དང་ལྡན་པ་ཞེས་བའམ། ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ལྡན་པ་ཞེས་ཀང་བ། ཚུལ་ཁྷིམས་འཆལ་པ་ཞེས་ཀང་
བའོ། །ཟ་མ་དང་མ་ནྷིང་རྣམས་ལ་དགེ་བསྙེན་གྷི་སོམ་པ་བཀག་གམ། དགེ་བསྙེན་གྷི་སོམ་པ་མ་བཀག་ཅེ་ན།
དགེ་བསྙེན་ྷིད་ནྷི་བཀག་སེ། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མའྷི་ཕྱོགས་གྷིས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བ་བའྷི་འོས་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ནྷིང་ནྷི་ལྔ་སེ། སེས་ནས་མ་ནྷིང་དུ་གྱུར་པ་དང་། མ་ནྷིང་ཕྲག་དོག་ཅན་དང་། མ་ནྷིང་ཟ་ཕྱེད་པ་
དང་། རླུགས་པའྷི་མ་ནྷིང་དང་། མས་པའྷི་མ་ནྷིང་ངོ་། །བསམ་གཏན་གྷི་སོམ་པ་གང་ཞེ་ན། འཆལ་བའྷི་ཚུལ་
ཁྷིམས་ཀུན་ནས་སོང་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་འཇོམས་པའྷི་དུས་ན་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
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བྲལ་བས་སོང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། བསམ་གཏན་
གྷིས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སོང་བ་
གང་ཡྷིན་པའོ། །ཟག་པ་མེད་པའྷི་སོམ་པ་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་མཐོང་བའྷི་ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བེད་པས་
སངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཤན་པ་དང་། བ་གག་གསོད་པ་དང་།
ཕག་གྷིས་འཚོ་བ་དང་། ་བ་དང་། རྷི་དྭགས་ཀྷི་རྔོན་པ་དང་། བ་བ་དང་། བོང་རྒྱས་འཆོར་བ་དང་། ཆོམ་རྐུན་
པ་དང་། གཤེད་མ་དང་། གང་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་དང་། སྦྲུལ་གྷིས་འཚོ་བ་དང་། བཙོན་སྲུང་དང་། ན་རྣ་བེད་པ་
དང་། གནོད་པ་བེད་པ་བ་རྣམས་ཀྷི་གང་ཡྷིན་པའོ། །དེ་དག་གྷི་རྷིགས་ལས་སེས་པས་སམ། ཡང་དག་པར་
བླངས་པ་སེ། དེ་དག་གྷི་ལས་སད་པར་ངེས་པར་བས་པའོ། །སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མ་
ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་དགེ་བའམ། མྷི་དགེ་བ་གང་
ཡྷིན་པའོ། །བདེ་བ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པོ་དག་
གྷི་དགེ་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །སྡུག་བསལ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་མྷི་དགེ་བའོ། །སྡུག་བསལ་
ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་གོང་
མའྷི་དགེ་བའོ། །མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་
སྷིན་པ་རྣམ་པར་སྷིན་པར་འགྱུར་བ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། བམས་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་
དང་། གནོད་པར་བེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བམས་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ོན་མོངས་པ་མེད་པའྷི་ཏྷིང་
ངེ་འཛིན་དང་། འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའྷི་
འབྲས་བུ་ལས་ལངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་གྷི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ན་
གང་བསམ་པ་ཤྷིན་ཏུ་དག་པོས་སྦྱོར་བས་དགེ་བའམ་མྷི་དགེ་བ་སོད་པའོ། །སེས་ནས་མོང་བར་འགྱུར་བའྷི་
ལས་གང་ཞེ་ན། གང་ཚེ་ཕྱྷི་མ་ྷིད་ལ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་རྣམ་པར་སྷིན་པར་འགྱུར་བ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། མཚམས་
མེད་པ་ལྔའྷི་ལས་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མོང་
བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་དེ་ཕན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་རྣམ་པར་སྷིན་པར་འགྱུར་བའོ། །གནག་ལ་
རྣམ་པར་སྷིན་པ་གནག་པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་མྷི་དགེ་བའོ། །དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་དཀར་བའྷི་ལས་
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གང་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྷི་དགེ་བའོ། །དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་དཀར་གནག་ཏུ་འགྱུར་བ་
གང་ཞེ་ན། འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་འདེན་མ་སེ། བསམ་པས་གནག་ལ་སྦྱོར་བས་དཀར་བའམ། སྦྱོར་
བས་གནག་ལ་བསམ་པས་དཀར་བའོ། །མྷི་གནག་ཅྷིང་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྷིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་ལས་ཟད་
པར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། སྦྱོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་པའྷི་ལམ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མེད་པའྷི་ལས་
སོ། །སྦྱྷིན་པའྷི་ལས་གང་ཞེ་ན། དེའྷི་གཞྷི་དང་། ཀུན་ནས་སོང་བ་དང་། དངོས་པོ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་ཀང་རྷིག་པར་
བ་སེ། གཞྷི་ནྷི་མ་ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་མེད་པའོ། །ཀུན་ནས་སོང་བ་ནྷི་དེ་དག་དང་
ལྡན་པའྷི་སེམས་པའོ། །དངོས་པོ་ནྷི་སྦྱྷིན་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོའ །ོ །ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་གཏོང་བ་ན་ལུས་ཀྷི་ལས་དང་
ངག་གྷི་ལས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སྦྱྷིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཕྱྷིར་ཞྷིང་སྦྱྷིན་པ་དང་། ཕྱོགས་མྷི་འབེད་
པར་སྦྱྷིན་པ་དང་། འདོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྦྱྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་མྷི་གནས་པར་སྦྱྷིན་པ་དང་། རྒྱ་
ཆེར་སྦྱྷིན་པ་དང་། དགའ་བས་སྦྱྷིན་པ་དང་། ཕྱྷིར་ཞྷིང་སྦྱྷིན་པ་དང་། སྣོད་ལ་སྦྱྷིན་པ་དང་། འཁོར་དང་གོ་བུར་
དུ་འོངས་པ་ལ་ལེགས་པར་བགོས་ཏེ་སྦྱྷིན་པས་སྦྱྷིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རྷིག་པར་བའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སྦྱྷིན་
པ་བ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རྷིག་པར་བཞེད་ན། སྦྱྷིན་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོ་གནོད་པས་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་པ་
དང་། སྦྱྷིན་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོ་གཞན་ལས་ཕྲོགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། སྦྱྷིན་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོ་མ་རུལ་
ཞྷིང་དྷི་མ་མེད་པ་དང་། སྦྱྷིན་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོ་རུང་བ་དང་། སྦྱྷིན་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོ་ཆོས་ཀྷིས་
བསྒྲུབས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་བླངས་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་
རེས་སུ་སྲུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པས་བསམས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ངེས་པར་འབྷིན་པའྷི་
ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཆོ་ག་དང་སོད་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། མ་སད་པའྷི་
ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་རྣམས་ལ་ཡང་འཇྷིགས་པར་ལྟ་བ་ཡྷིན་ཞེ་
ན། ཤྷིན་ཏུ་གུས་པར་སོབ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལ་སོབ་ཅེ་ན།
བསབ་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་རྣམས་ལ་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སོབ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷིས་བསམས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཤེས་བཞྷིན་གྷིས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་མྷི་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། འགོད་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིམ་
གྷིས་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གྷི་བར་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དགེ་བ་ཡྷིན་ཞེ་
ན། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་རོག་པ་དང་མ་འདེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། སོན་ནས་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་གནས་པ་རྣམ་པར་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་
ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གནོད་པ་མེད་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། གཞན་ལ་བརས་ཐབས་མྷི་བེད་ཅྷིང་འགྲོགས་ན་
བདེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། མ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་དང་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་རེས་སུ་འབོར་བ་ཡྷིན་
ཞེ་ན། དགེ་བ་མྷི་སོམས་པ་དང་སྷིག་པ་མྷི་འཆབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་
ཐབས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་ེ་བར་སྡུད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་འཚམ་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། བླ་མ་རྣམས་དང་བླ་མ་དང་འད་བ་རྣམས་
ལ་ང་རྒྱལ་བཅག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན།
གདམས་ངག་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གདུང་བ་མེད་པ་
ཡྷིན་ཞེ་ན། དཀའ་ཐུབ་དག་པོ་དང་མངོན་ལ་མོས་པ་རྣམ་པར་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་
ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཕྱྷིས་འགོད་པ་མེད་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ལོངས་སོད་དང་། ལས་ཀྷི་མཐའ་སངས་པ་ལ་འགོད་པ་མེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཡྷིད་ལ་བཅགས་པ་མེད་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཅུང་ཟད་ཙམ་
གྷིས་ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པས་ཡྷིད་ལ་གཅགས་པ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་སེམས་ཅན་འདྷི་
དག་ལས་བདག་གྷིར་བ་བ། ལས་ཀྷི་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པ། ལས་ཀྷི་སེ་གནས་པ། ལས་བརེན་པར་བ་བ་དག་
སེ། ལས་ནྷི་སེམས་ཅན་མཐོན་པོ་དང་དམའ་བ་དང་། ངན་པ་དང་ག་ནོམ་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་ལ། ལས་བདག་གྷིར་བ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རང་གྷིས་བས་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་མོང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལས་ཀྷི་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། རང་གྷིས་བས་པའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་མོང་བ་དེ་ལ་
དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བའྷི་ལས་སོ་སོའ ་ི བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལས་ཀྷི་སེ་གནས་པ་ཡྷིན་ཞེ་
ན། རྒྱུ་མེད་པ་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་རྣམ་པར་སངས་པའྷི་ལས་ཀྷི་སེ་གནས་ལས་སེམས་ཅན་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
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རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལས་བརེན་པར་བ་བ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ལས་ཀྷིས་བཅྷིངས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བེད་པའྷི་གེན་
པོའ ་ི ལས་བརེན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སེམས་ཅན་མཐོན་པོ་དང་དམའ་བ་གང་ཞེ་ན། བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོར་
ལུས་ཐོབ་པའོ། །ངན་པ་དང་ག་ནོམ་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ྷིད་སོན་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་
པའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་བོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ།
ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་བསམ་གྷིས་ཁྱབ་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ། བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལས་དགེ་
བའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པ་ལྷ་དང་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་འདོད་པ་ནྷི་བསམ་གྷིས་ཁྱབ་པའོ། །མྷི་དགེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་
པར་སྷིན་པ་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡྷི་དྭགས་ཀྷི་ངན་སོང་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་
རྣམས་སུ་མྷི་འདོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྷི་བསམ་གྷིས་ཁྱབ་པའོ། །ལས་འདྷིས་ནྷི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལུས་སྣ་
ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་འདྷི་ནྷི་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་བོ། །ལས་དགེ་བ་དང་མྷི་དགེ་བ་དེ་ྷིད་གནས་དང་
དངོས་པོ་དང་རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་སྷིན་པ་དང་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནྷི་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་པའོ། །ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་སྣ་
ཚོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་བོ། །ནོར་བུ་དང་སགས་དང་སན་དང་མཁྱུད་
དཔྱད་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་བོ། །རྣལ་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཐུའྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་
ཁྱབ་བོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷི་དབང་གྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་སེ། འདྷི་ལྟ་སེ། ཚེ་ལ་དབང་བ་
དང་། སེམས་ལ་དབང་བ་དང་། ཡོ་བད་ལ་དབང་བ་དང་། ལས་ལ་དབང་བ་དང་། སེ་པ་ལ་དབང་བ་དང་། མོས་
པ་ལ་དབང་བ་དང་། སོན་ལམ་ལ་དབང་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། ཆོས་
ལ་དབང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མཛད་པ་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྲྷིན་ལས་བསམ་
གྷིས་མྷི་ཁྱབ་བོ། །དེ་དག་མདོར་བསྡུ་ན་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་བདེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་རྣམ་པ་བཞྷིར་རྷིག་པར་བ་སེ།
རྒྱུའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཀུན་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རབ་ཏུ་སེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རེན་གྷི་མཚན་ྷིད་
དོ། །རྒྱུའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཡང་སྲྷིད་པའྷི་བག་ཆགས་འཇོག་པའྷི་བེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུའྷི་མཚན་ྷིད་
དུ་རྷིག་པར་བའོ། །ཀུན་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་བག་ཆགས་བསགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་
སེམས་ཅན་གྷི་རྷིས་དེ་དང་དེར་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དུ་རྷིག་པར་
བའོ། །རབ་ཏུ་སེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། སོ་སོར་རང་དང་རྣམ་པ་དང་མཆོག་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ཡྷིན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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པའྷི་ཕྱྷིར་རབ་ཏུ་སེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །རེན་གྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞེ་ན། གཞན་དང་གཞན་འཐོབ་པ་དང་།
འདའ་བའྷི་བེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རེན་གྷི་མཚན་ྷིད་དུ་རྷིག་པར་བའོ།། །།བམ་པོ་བཞྷི་པ། འགོག་པའྷི་བདེན་
པ་གང་ཞེ་ན། མཚན་ྷིད་དང་། ཟབ་པ་དང་། བར་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་དང་། ཡོངས་
སུ་རོགས་པ་དང་། རེན་མེད་པ་དང་། རྒྱན་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷག་མ་མེད་པ་
དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཀྷིས་ཀང་འགོག་པའྷི་བདེན་པར་རྷིག་པར་བའོ། །མཚན་ྷིད་
ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། ལམ་དང་། ོན་མོངས་པ་མྷི་འབྱུང་བ་སེ། གང་དུ་འགོག་པ་དང་། གང་
གྷིས་འགོག་པ་དང་། གང་འགོག་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ། གང་དུ་མྷིག་དང་རྣ་བ་དང་། །དེ་
བཞྷིན་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས། །ཡྷིད་དང་དེ་བཞྷིན་མྷིང་དང་གཟུགས། །མ་ལུས་པར་ནྷི་འགོག་འགྱུར་བ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་གསུངས་པ། གང་དུ་མྷིག་འགག་པ་དང་། ཁ་དོག་གྷི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་བ་
དང་། ཆོས་ཀྷི་བར་དུ་འགག་པ་དང་། ཆོས་ཀྷི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྷི་གནས་སུ་རྷིག་པར་བའོ་
ཞེའོ། །རྣམ་གྲངས་འདྷིས་ན་དེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པ་གང་དུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་དངོས་པོ་འགག་པ་དེ་
འགོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཟབ་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདུ་བེད་དེ་དག་གྷི་འཇྷིག་པ་ལས་འགོག་པ་དེ་གཞན་ཞེས་
ཀང་མྷི་བ། གཞན་མ་ཡྷིན་པ་ཞེས་ཀང་མྷི་བ། གཞན་ཡང་ཡྷིན་ལ་གཞན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིན་ཞེས་ཀང་མྷི་བ།
གཞན་པའང་མ་ཡྷིན་ལ་གཞན་མ་ཡྷིན་པའང་མ་ཡྷིན་ཞེས་ཀང་མྷི་བའོ། །དེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞེ་ན། སོས་པ་མེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །སོས་པ་ནྷི་སྐབས་འདྷིར་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་སེམས་པ་ཡྷིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ་
རེག་པའྷི་སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་དག་ཟད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཞྷིག་པ་དང་། འགོག་པ་དང་། ེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། ནུབ་པ་
ལས་གཞན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སོས་པ་མེད་པ་སོས་པར་བེད་དོ། །གཞན་མེད་དོ་ཞེའམ། ཡོད་ཀང་ཡོད་ལ་མེད་
ཀང་མེད་དོ་ཞེའམ། གཞན་ཡོད་པའང་མ་ཡྷིན་མེད་པའང་མ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཡང་སོས་པ་མེད་པ་སོས་པར་བེད་
དོ། །ཇྷི་སྲྷིད་དུ་སེ་མཆེད་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་སྲྷིད་དུ་སོས་པའོ། །སེ་མཆེད་དྲུག་འགགས་པས་སོས་པ་མེད་པ་སེ།
མ་ངན་ལས་འདས་པར་བསན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བརས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇྷིག་རེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་
ས་བོན་མས་སད་པས་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། དེའྷི་ཕྱྷིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་དེའྷི་རྣམ་གྲངས་སུ་དེའྷི་
ཡན་ལག་གྷིས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་གསུངས་སོ། དོན་དམ་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཕགས་པའྷི་ཤེས་རབ་
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ཀྷིས་ས་བོན་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་པས་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པའམ། ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པའམ། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་
འབྲས་བུར་བསྡུས་པའང་རུང་སེ། སོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་
ཞེ་ན། དགྲ་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པ་མྷི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །རྒྱན་མེད་པས་ཇྷི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །རྒྱན་དང་
བཅས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གྷི་གའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་རྷིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་
དང་ལྡན་པའྷི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕུང་
པོའ ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལྷག་མ་མེད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མེད་
པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྷི་མྷི་གནས་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བསྡུས་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པ་སེ། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ེ་བར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་གྲངས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མ་ལུས་པར་
སངས་པ་དང་། ངེས་པར་སངས་པ་དང་། བང་བར་གྱུར་པ་དང་། ཟད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་།
འགོག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཞྷི་བ་དང་། ནུབ་པའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་ལུས་པར་སངས་པ་
ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ངེས་པར་སངས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་
བོར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བང་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བག་ལ་ལ་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གེན་པོ་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷིས་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གེན་པོ་བསོམ་པའྷི་ལམ་གྷིས་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགོག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན།
ཕྱྷི་མ་ལ་དེའྷི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་མྷི་སེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་ཞྷི་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མཐོང་བའྷི་ཆོས་
ལ་དེའྷི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་བ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ནུབ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་རྣམས་
འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མཚན་ྷིད་གསུམ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་བལྟ་དཀའ་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཤ་དང་ལྷའྷི་མྷིག་གྷི་སོད་ཡུལ་ལས་ཤྷིན་ཏུ་འདས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
གཡོ་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འགྲོ་བར་འཕོ་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འདུད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན།
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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སྲེད་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕུང་པོའ ་ི བདུད་དང་བྲལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པའྷི་བདུད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
གནས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའྷི་དགའ་བའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གྷིང་ཞེས་བ་ཞེ་ན།
ཁམས་གསུམ་ལས་ཡོངས་སུ་ཆད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སོབ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟོག་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མགོན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། དེར་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་བས་པ་འབྲས་བུ་ཡོད་པའྷི་གཞྷིའྷི་
གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དཔུང་གེན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འཕགས་པའྷི་མཆོག་ྷིད་དུ་འགྲོ་བའྷི་གཞྷིའྷི་
གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་འཕོ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སེ་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
རྷིམས་ནད་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཡོངས་སུ་
གདུང་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མ་ངན་དང་སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཡྷིད་མྷི་བདེ་བ་དང་།
འཁྲུག་པ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བདེ་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འཇྷིག་པ་མེད་པར་གནས་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྷི་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕན་པའྷི་དངོས་པོའ་ི ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བདེ་གཞྷི་ཞེས་བ་ཞེ་
ན། དོན་དམ་པའྷི་བདེ་བའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དགེ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྦྱོར་བ་བདེ་བ་
འཐོབ་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ན་ནད་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྒྲྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་
བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་གཡོ་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མཚན་མ་མེད་ཅྷིང་ཞྷི་ལ་བདེ་བར་གནས་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་སེས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ྷིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་བྱུང་བ་
ཞེས་བ་ཞེ་ན། དེའྷི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་བས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སོན་གྷི་མཐའྷི་
ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་འཕེན་པ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ོན་
མོངས་པ་འདུ་མྷི་བེད་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སེ་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མ་འོངས་
པའྷི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་འགོག་པའྷི་བདེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་རྣམ་པ་བཞྷིར་རྷིག་པར་བ་སེ།
འགོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཞྷི་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ག་ནོམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྷི་
མཚན་ྷིད་དོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་
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ཕྱྷིར་ཞྷི་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ག་ནོམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་
ཅེས་བ་ཞེ་ན། གཙང་བ་དང་བདེ་བའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ངེས་པར་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་
ཅེས་བ་ཞེ་ན། རག་པ་དང་ཕན་པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལམ་གྷི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ལམ་གང་གྷིས་སྡུག་
བསལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་སོང་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། ལམ་བསོམ་པ་སེ།
འདྷི་ནྷི་ལམ་གྷི་མཚན་ྷིད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཡང་ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། ཚོགས་ཀྷི་ལམ་དང་། སྦྱོར་བའྷི་ལམ་
དང་། མཐོང་བའྷི་ལམ་དང་། བསོམ་པའྷི་ལམ་དང་། མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་མོ། །ཚོགས་ཀྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སོ་
སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། དབང་པོའ ་ི སོ་བསམས་པ་དང་། ཟས་ཀྷི་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། ནམ་གྷི་ཆ་སོད་
དང་། ནམ་གྷི་ཆ་སད་ལ་མྷི་ལ་བར་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པ་དང་། ཤེས་བཞྷིན་དུ་གནས་པར་མངོན་པར་
དགའ་བའོ། །ཡང་གང་རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་དགེ་བ་གཞན་དང་། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་
དང་། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤེས་རབ་ཀང་སེ། དེ་བསོམས་པས་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་
པ་འགྱུར་བའྷི་གནས་ཀྷི་སྣོད་ྷིད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་བའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན། ཚོགས་ཀྷི་གང་ཡྷིན་པ་སྦྱོར་བའྷི་
ཡང་དེ་ཡྷིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ཡྷིན་ལ་ཚོགས་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཚོགས་བསགས་པའྷི་ངེས་པར་འབེད་པའྷི་
ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་དགེ་བའྷི་ར་བ་རྣམས་ཏེ། དེ་ནྷི་དོ་བར་གྱུར་པ་དང་། རེ་མོ་དང་། བདེན་པའྷི་རེས་སུ་མཐུན་
པའྷི་བཟོད་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་རྣམས་སོ། །དོ་བར་གྱུར་པ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་གྷིས་
བདེན་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ། །རེ་མོ་
གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་གྷིས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་མཆེད་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ། །བདེན་པའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པའྷི་བཟོད་པ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་གྷིས་བདེན་པ་རྣམས་
ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་ཞུགས་པ་དང་རེས་སུ་སོང་བའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་
བཅས་པའོ། །འཇྷིག་རེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་གྷིས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་དེ་མ་ཐག་པའྷི་
སེམས་ཀྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ། །མཐོང་བའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན།
མདོར་བསྡུ་ན་འཇྷིག་རེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་གྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་མྷི་དམྷིགས་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་
རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་སེ། དམྷིགས་པར་བ་བ་དང་དམྷིགས་པར་བེད་པ་མམ་པས་མམ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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པར་ཤེས་པར་བེད་པ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ཏེ། སོ་སོ་རང་ལ་སེམས་ཅན་གྷི་བར་དང་། ཆོས་ཀྷི་བར་བསལ་བ་དང་།
ཐམས་ཅད་དུ་གྷི་གའྷི་བར་བསལ་བ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཆོས་ཤེས་པ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་མཐོང་བའྷི་ལམ་ལ་
རབ་ཏུ་དབེ་ན། འཇྷིག་རེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་གྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་རོགས་པར་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། སྡུག་
བསལ་ལ་རེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་
ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་རོགས་པར་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་རོགས་པའྷི་
ཤེས་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་
རོགས་པར་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་
བཟོད་པ་དང་། ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ལ་རེས་སུ་རོགས་པར་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ལམ་ལ་རེས་
སུ་རོགས་པའྷི་ཤེས་པའོ། །སྡུག་བསལ་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པའོ། །སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་གང་ཞེ་ན།
སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བས་པའྷི་ཆོས་བསན་པ་རྣམས་སོ། །ཆོས་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སྦྱོར་བའྷི་
ལམ་ལ་སྡུག་བསལ་གྷི་དབང་དུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྷི་ཤེས་པའོ། །བཟོད་པ་གང་
ཞེ་ན། སར་རྣམ་པར་དཔྱད་པའྷི་དབང་དུ་བས་ནས། སོ་སོ་རང་ལ་སྡུག་བསལ་གྷི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་
བའྷི་ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཤེས་རབ་སེ། གང་གྷིས་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་སོང་བ་སེ།
སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་ཞེས་བའོ། །སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་པ་གང་གྷིས་
བཟོད་པའྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མངོན་དུ་བེད་པའོ། །སྡུག་བསལ་རེས་སུ་རོགས་པར་ཤེས་པའྷི་
བཟོད་པ་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་འདྷི་གྷིས་འཕགས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུའོ་ཞེས་སོ་སོ་རང་ལ་མངོན་
སུམ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཟག་པ་མེད་པའྷི་ཤེས་རབ་བོ། །སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་
པ་གང་གྷིས་རེས་སུ་རོགས་པར་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དེ་ངེས་པར་འཛིན་པའོ། །དེ་བཞྷིན་དུ་བདེན་པ་ལྷག་མ་
རྣམས་ལ་ཡང་བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་ཅྷི་རྷིགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་།
ཤེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་གཟུང་བ་རོགས་སོ། །རེས་སུ་རོགས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་འཛིན་
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པ་རོགས་སོ། །བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པའྷི་རྣལ་འབོར་ཅན་དུ་རྷིག་
པར་བའོ། །སེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྷི་དག་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ལམ་མོ། སེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་ནྷི་ཤེས་བ་ལ་
ཤེས་པ་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་རྷིགས་པར་རྷིག་པར་བའོ། །ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྷི་མྷིག་རྡུལ་མེད་ཅྷིང་དྷི་མ་དང་
བྲལ་བ་སེས་སོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་སེ། ཆོས་ལ་
བཟོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་རྡུལ་མེད་པའོ། །ཆོས་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་དྷི་མ་དང་བྲལ་བའོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
དང་སངས་པ་ལས་ཀང་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་མཐོང་བ། ཆོས་ཐོབ་པ། ཆོས་རྷིག་པ། ཆོས་
རོགས་པ། སོམ་ྷི་ལས་རྒལ་བ། ཐེ་ཚོམ་ལས་རྒལ་བ། གཞན་གྷི་དྷིང་ལ་མྷི་འཇོག་པ། སོན་པའྷི་བསན་པ་ལས་
གཞན་གྷིས་མྷི་བཀྷི་བ། ཆོས་རྣམས་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ཡང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་
དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་སེ། ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཆོས་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་
ཆོས་ཐོབ་བོ། །རེས་སུ་རོགས་པའྷི་བཟོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཆོས་རྷིག་གོ །རེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤེས་པ་རྣམས་
ཀྷིས་ཆོས་རོགས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷིས་རང་གྷིས་ཐོབ་པ་ལ་སོམ་ྷི་ལས་རྒལ་ཏོ། །གཞན་གྷིས་ཐོབ་པ་ལས་ཐེ་
ཚོམ་ལས་རྒལ་ཏོ། །ལམ་སོམ་པ་ལ་གཞན་གྷི་དྷིང་ལ་མྷི་འཇོག་གོ །མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་འཕྲོགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་སོན་པའྷི་བསན་པ་ལས་གཞན་གྷིས་མྷི་བཀྷིའོ། །ཆོས་རྣམས་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་པ་ནྷི་ཡོངས་སུ་དྷི་
བའྷི་ཆོས་དང་། ལུང་དུ་བསན་པའྷི་ཆོས་ནྷི་འདྷིར་ཆོས་སུ་འདོད་དེ། སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དེ་ལ་མྷི་
འཇྷིགས་པ་ཐོབ་བོ། །བསོམ་པའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན། མཐོང་བའྷི་ལམ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་བ་འཇྷིག་རེན་པའྷི་ལམ་
དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་དང་། ལམ་ཆུང་ངུ་དང་། ལམ་འབྲྷིང་དང་། ལམ་ཆེན་པོ་དང་། སྦྱོར་བའྷི་
ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའྷི་ལམ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་ལམ་དང་། ཁྱད་པར་གྷི་ལམ་མོ། །འཇྷིག་རེན་པའྷི་
ལམ་གང་ཞེ་ན། འཇྷིག་རེན་པའྷི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། གྷིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞྷི་
པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་། ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་སེ་
མཆེད་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་མཆེད་དེ། བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དེ་དག་ཀང་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་དང་། རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པས་རྷིག་པར་
བའོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྷི་ར་བ་བཞྷི་པོ། སྲེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་།
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྷིག་པའོ། །སྲེད་པས་ནྷི་རོ་མང་བའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །ལྟ་
བས་ནྷི་ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །ང་རྒྱལ་གྷིས་ནྷི་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་
བའྷི་བསམ་གཏན་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །མ་རྷིག་པས་ནྷི་ཐེ་ཚོམ་ཤེས་ཆེ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་
ྷིད་ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དག་ལ་གཟུགས་དང་གཟུགས་
མེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །རྣམ་པར་བང་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
དག་པ་པའྷི་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཀང་དགེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་བང་བ་ཞེས་བའོ། །རྣམ་
པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་
དང་། ཚད་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། མྷིང་དུ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པས་སོ། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་
པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། ཡན་ལག་ལྔ་ནྷི་རོག་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་།
དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྷི་སེ། ཡན་
ལག་བཞྷི་ནྷི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། ཡན་ལག་ལྔ་ནྷི་བཏང་སྙོམས་དང་། དན་པ་དང་། ཤེས་བཞྷིན་དང་། བདེ་བ་དང་།
སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྷི་སེ། ཡན་ལག་བཞྷི་ནྷི་བཏང་སྙོམས་
ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། དན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚོར་
བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་དོ། །གེན་པོའ་ི ཡན་ལག་དང་། ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་དང་དེ་གྷི་གའྷི་
གནས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཡན་ལག་གྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ན་ནྷི་ཞྷི་གནས་སུ་རོ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ཀྷི་
ཕྱྷིར་ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་དོ། །སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡྷིད་ལ་
བེད་པ་བདུན་གྷིས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་སེ། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་མཆེད་
ཀྷི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཡྷིད་ལ་བེད་པ་བདུན་གང་ཞེ་ན། མཚན་ྷིད་རབ་ཏུ་རྷིག་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་
དང་། མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དགའ་བ་སྡུད་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་།
སྦྱོར་བའྷི་མཐའ་དང་། སྦྱོར་བའྷི་མཐའྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིད་ལ་བེད་པའོ། །ཚད་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཆུང་ངུར་ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་དང་། འབྲྷིང་དང་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསོམས་
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པའོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་རྣམས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཀང་དེ་
བཞྷིན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྷིང་དང་ཆེར་ཡོངས་སུ་བསོམས་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་བསམ་
གཏན་དང་པོའ ་ི སེ་བ་གསུམ་མོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷི་ཡང་དེ་
བཞྷིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གྷི་སེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་མོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་ནྷི་གནས་གཞན་མེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་སེ་བ་ཐ་དད་པ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ན་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྷིང་དང་། ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསོམས་པས་གཟུགས་
མེད་པ་རྣམས་སུ་སེ་བ་མཐོན་པོ་དང་། དམའ་བ་དང་། ངན་པ་དང་། བཟང་པོར་མངོན་ནོ། །མྷིང་དུ་གདགས་པ་
རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོས་བསྡུས་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ཇྷི་སྙེད་ལ། སངས་རྒྱས་
དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་གྷི་མྷིང་ཡང་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྷིས་མྷི་ཤེས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོས་བསྡུས་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་རྣམས་དང་།
གཟུགས་མེད་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྷིན་ཏེ། འདྷི་ནྷི་བསམ་གཏན་གྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ལ་བརེན་ནས་
སོ། །རྣམ་པར་དག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རབ་ཀྷི་མཐའྷི་ཆ་ལས་བྱུང་བ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་
འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་མཆེད་ཀྷི་བར་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བའོ། །འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གང་ཞེ་
ན། བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་རྣམས་ཏེ། ཆོས་
ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་རོགས་པ་ཤེས་པའྷི་ཕྱོགས་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་།
བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་སེ་མཆེད་ཀྷི་བར་དུའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་
མཆེད་ནྷི་འདུ་ཤེས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་ཡོངས་སུ་མྷི་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རེན་པ་ྷིད་དེ། དེའྷི་ཕྱྷིར་མཚན་མ་མེད་པ་
ཞེས་བའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ། ཇྷི་ཙམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཀུན་
ཤེས་པར་རོགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འགོག་པའྷི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྷི་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་
སེ། མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་བོ། །མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུའམ། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་མངོན་དུ་བེད་
དོ། །གཟུགས་མེད་པའྷི་ཁམས་རྣམས་སུ་ནྷི་འདྷི་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ། ཞྷི་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པའྷི་རྣམ་པར་
སྷིན་པས་གནས་པ་རྣམས་ནྷི་དེ་ལ་འབད་པའྷི་རོམ་པ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལམ་ཆུང་ངུ་གང་ཞེ་ན། ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་
ངུ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་ཆེན་པོ་སེ། གང་གྷིས་ས་དང་ས་ན་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་ོན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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སོང་བའོ། །ལམ་འབྲྷིང་པོ་གང་ཞེ་ན། འབྲྷིང་པོའ་ི ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆེན་པོ་སེ།
གང་གྷིས་ས་དང་ས་ན་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་འབྲྷིང་པོའ ་ི
ཆེན་པོ་དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་སོང་བའོ། །ལམ་ཆེན་པོ་གང་ཞེ་ན། ཆེན་པོའ ་ི ཆུང་
ངུ་དང་། ཆེན་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་སེ། གང་གྷིས་ས་དང་ས་ན་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཆུང་ངུའྷི་ཆེན་པོ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་
སོང་བའོ། །སྦྱོར་བའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན། གང་གྷིས་ོན་མོངས་པ་སོང་བའོ། །བར་ཆད་མེད་པའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན།
གང་གྷི་འོག་ཏུ་བར་ཆད་མེད་པར་ོན་མོངས་པ་སོང་བར་འགྱུར་བའོ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན།
གང་གྷིས་ོན་མོངས་པ་སོངས་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མངོན་དུ་བེད་པའོ། །ཁྱད་པར་གྷི་ལམ་གང་ཞེན། ོན་
མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་ལམ་ནྷི་ཁྱད་
པར་གྷི་ལམ་མོ། །ཡང་ོན་མོངས་པ་སོང་བའྷི་སྦྱོར་བ་བསལ་ནས། ཆོས་སེམས་པའམ་ཞུགས་པའྷི་ཆོས་ལ་
གནས་པའམ། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་ལམ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡང་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་
མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའམ། གནས་པའྷི་ལམ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལམ་བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། ཐོབ་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་
བསོམ་པ་དང་། བསེན་པའྷི་བསོམ་པ་དང་། བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པ་དང་། གེན་པོ་བསོམ་པའོ། །ཐོབ་པར་
བ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྷི་ཆོས་མ་སེས་པ་རྣམས་བསེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པའོ། །བསེན་པའྷི་
བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྷི་ཆོས་སེས་པ་རྣམས་གནས་པ་དང་། མྷི་མས་པ་དང་། ཕྱྷིར་ཞྷིང་འབྱུང་བ་དང་།
འཕེལ་བ་དང་། ཡངས་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་གང་བསོམ་པའོ། །བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། སྷིག་པ་མྷི་
དགེ་བའྷི་ཆོས་སེས་པ་རྣམས་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་གང་བསོམ་པའོ། །གེན་པོ་བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། སྷིག་པ་མྷི་དགེ་
བའྷི་ཆོས་མ་སེས་པ་རྣམས་མྷི་བསེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གང་བསོམ་པའོ། །ཡང་ལམ་སེ་བ་ན་རང་གྷི་བག་ཆགས་འཇོག་
པ་དེ་ནྷི་ཐོབ་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པའོ། །དེ་ྷིད་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་བསོམ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྷི་བསེན་པའྷི་
བསོམ་པའོ། །རང་གྷི་སྒྲྷིབ་པ་སོང་བ་དེ་ནྷི་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསོམ་པའོ། །སྒྲྷིབ་པ་སངས་ནས་ཀང་ཕྱྷི་མ་ལ་མྷི་
སེ་བའྷི་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་དེ་ནྷི་གེན་པོ་བསོམ་པའོ། །ཡང་གེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྷི་སེ། རྣམ་པར་སུན་འབྷིན་
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པ་གེན་པོ་དང་། སོང་བ་གེན་པོ་དང་། རེན་གེན་པོ་དང་། ཐག་བསྲྷིང་བ་གེན་པོ་ནྷི་གེན་པོ་བསོམ་པ་
ཞེས་བའོ། །རྣམ་པར་སུན་འབྷིན་པ་གེན་པོ་གང་ཞེ་ན། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་བེད་རྣམས་ལ་ེས་
དམྷིགས་སུ་བལྟ་བའོ། །སོང་བ་གེན་པོ་གང་ཞེ་ན། སྦྱོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་པའྷི་ལམ་མོ། །རེན་གེན་པོ་
གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་ལམ་མོ། །ཐག་བསྲྷིང་བ་གེན་པོ་གང་ཞེ་ན། དེའྷི་གོང་མའྷི་ལམ་མོ། །ཡང་
དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ལམ་དང་། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་ལམ་དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་
བའྷི་ལམ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་སྦྱོར་བའྷི་ལམ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའྷི་ལམ་དང་།
མངོན་པར་དག་པར་ངེས་པར་འབྷིན་པའྷི་ལམ་དང་། གནས་དང་དབང་པོས་ཐ་དད་པའྷི་ལམ་དང་། བསབ་པ་
གསུམ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའྷི་ལམ་དང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྷི་ལམ་དང་། ལམ་སྡུད་པའྷི་ལམ་
ནྷི་ལམ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ཡང་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། ལམ་བཞྷི་དང་། ཆོས་ཀྷི་
གནས་བཞྷི་དང་། ཞྷི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་དང་། དབང་པོ་གསུམ་དང་། གོ་རྷིམ་བཞྷིན་ནོ། །དན་པ་ེ་བར་
གཞག་པ་རྣམས་ནྷི། དམྷིགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། གྲོགས་དང་། བསོམ་པ་དང་། བསོམས་པའྷི་འབྲས་བུར་
རྷིག་པར་བའོ། །དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཇྷི་ལྟ་བར་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་དེ་བཞྷིན་
ནོ། །དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་གང་ཞེ་ན། ལུས་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆོས་
སོ། །ཡང་བདག་གྷི་གནས་ཀྷི་དངོས་པོ་དང་། བདག་གྷི་ལོངས་སོད་ཀྷི་གཞྷི་དང་། བདག་གྷི་དངོས་པོ་དང་།
བདག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའྷི་དངོས་པོའ །ོ །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་དང་དན་
པའོ། །གྲོགས་གང་ཞེ་ན། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ།
བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། ནང་གྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལུས་ལ་སོགས་པའྷི་རེས་སུ་ལྟ་བའོ། །ནང་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕྱྷི་
དང་། ནང་དང་ཕྱྷི་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ནང་གྷི་ལུས་གང་ཞེ་ན། ལུས་གང་ལ་ནང་གྷི་སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་
དག་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཕྱྷིའྷི་ལུས་གང་ཞེ་ན། ཕྱྷིའྷི་སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་རྣམས་སོ། །ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་ལུས་གང་ཞེ་
ན། ནང་གྷི་སེ་མཆེད་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིའྷི་སེ་མཆེད་དབང་པོའ ་ི གནས་རྣམས་དང་། གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པའྷི་ནང་གྷི་སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་རྣམས་སོ། །ལུས་ལ་ལུས་ཀྷི་རེས་སུ་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པའྷི་
གཟུགས་བརན་གྷི་ལུས་དང་། རང་བཞྷིན་གྷི་གཟུགས་ཀྷི་ལུས་ལ་མམ་པ་ྷིད་དུ་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ནང་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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གྷི་ཚོར་བ་གང་ཞེ་ན། ནང་གྷི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བའོ། །ཕྱྷིའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞེ་ན། ཕྱྷིའྷི་ལུས་ལ་
བརེན་ནས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བའོ། །ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞེ་ན། ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྷི་
ཚོར་བའོ། །ཚོར་བ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་སེམས་དང་ཆོས་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ལུས་ལ་ལུས་ཀྷི་རེས་སུ་ལྟ་བ་ཇྷི་ལྟ་
བར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རེས་སུ་ལྟ་བ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ཏེ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་བར་རྷིག་
པར་བའོ། །ཡང་བསོམ་པ་ནྷི་འདུན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། རོལ་བ་དང་། སོ་བ་དང་། མ་ཐན་པ་དང་། ཕྱྷིར་
ནུར་བ་མེད་པ་དང་། དན་པ་དང་། ཤེས་བཞྷིན་དང་། བག་ཡོད་པའོ། །ཡྷིད་ལ་མྷི་བེད་པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་
པའྷི་གེན་པོར་འདུན་པ་བསོམ་མོ། །ལེ་ལོ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོར་བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །བྷིང་བ་
དང་རྒོད་པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོར་རོལ་བ་བསོམ་མོ། །སེམས་ཞུམ་པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་
གེན་པོར་སོ་བ་བསོམ་མོ། །གནོད་པས་ཡོངས་སུ་སོ་བ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོར་མ་ཐན་པ་བསོམ་
མོ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོར་ཕྱྷིར་ནུར་པ་མེད་པ་བསོམ་
མོ། །གདམས་ངག་བརེད་པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོར་དན་པ་བསོམ་མོ། །ལྟུང་བས་ཡྷིད་ལ་གཅགས་
པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོར་ཤེས་བཞྷིན་བསོམ་མོ། །བརོན་པ་འདོར་བ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་
པོར་བག་ཡོད་པ་བསོམ་མོ། །བསོམས་པའྷི་འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་སོང་བ་དང་། བདེན་པ་ལ་འཇུག་
པ་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། མྷི་མཐུན་
པའྷི་ཕྱོགས་དང་། གེན་པོ་སེས་པ་དང་། མ་སེས་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། བརོན་འགྲུས་སོ། །གྲོགས་གང་
ཞེ་ན། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན།
གང་འདུན་པ་སེད་དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །རབ་ཏུ་འཇོག་གོ་ཞེས་བ་
བ་སེ། འདྷི་ནྷི་བརོན་འགྲུས་བསོམ་པ་གནས་དང་བཅས་པའོ། །གནས་ནྷི་འདུན་པའོ། །འབད་པ་ནྷི་བརོན་འགྲུས་
སོ། །ཞྷི་གནས་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྷི་མཚན་མ་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམ་
མོ། །བྷིང་བ་དང་། རྒོད་པ་སེལ་བ་ཡང་བརོན་འགྲུས་ྷིད་དོ། །འདྷི་ལྟར་དེའྷི་འོག་ཏུ་སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་
དང་། རབ་ཏུ་འཇོག་པ་སོས་སོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་མ་ལུས་པར་མས་པ་དང་།
གེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་འཕེལ་བའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གྷིས་
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གྲུབ་པའྷི་བ་བའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །གྲོགས་གང་ཞེ་ན། འདུན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་
དང་། སེམས་དང་། དཔྱོད་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་
རྣམས་སོ། །འདུན་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་གུས་པར་སྦྱོར་བ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་
ལ་རེག་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ཀྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བ་ལ་བརེན་ནས། སེམས་རེ་གཅྷིག་
པ་ྷིད་ལ་རེག་པའོ། །སེམས་ཀྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་སོན་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་བསོམས་པ་ལ་བརེན་ནས།
སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ལ་རེག་པའོ། །དཔྱོད་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་གཞན་གྷིས་བསན་ནས་ཆོས་
རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་བརེན་ནས། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ལ་རེག་པའོ། །ཡང་འདུན་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་
ནྷི་གང་འདུན་པ་བསེད་པ་ན་སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ལ་རེག་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ཀྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ནྷི་གང་
འབད་ཅྷིང་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ན། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ལ་རེག་འོ། །སེམས་ཀྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ནྷི་གང་
སེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ན། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ལ་རེག་པའོ། །དཔྱོད་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ནྷི་གང་སེམས་
རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ན། སེམས་རེ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ལ་རེག་པའོ། །བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། སོང་བའྷི་འདུ་བེད་བརྒྱད་
གོམས་པར་བེད་པ་སེ། སོང་བའྷི་འདུ་བེད་བརྒྱད་ནྷི། འདུན་པ་དང་། རོལ་བ་དང་། དད་པ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་སྦྱངས་
པ་དང་། དན་པ་དང་། ཤེས་བཞྷིན་དང་། སེམས་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་སོ། །འདྷི་དག་བརྒྱད་ཡྷིན་དུ་ཡྷིན་ཀང་
བཞྷིར་འགྱུར་ཏེ། འབད་པ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་དང་། ེ་བར་འདོགས་པ་དང་། གེན་པོའ །ོ །ཡང་འདུན་པ་
དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། སེམས་དང་། དཔྱོད་པ་རྣམས་ཀྷི་སྡུད་པ་དང་། གཡེང་བ་གཞྷི་དང་བཅས་པར་
ཡོངས་སུ་སངས་པ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། གཡེང་བ་མེད་པ་དང་། དེ་གྷི་གའྷི་གནས་དང་མཐུན་པར་
བསོམ་མོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བས་ན། ཆོས་མངོན་པར་
ཤེས་པར་བ་བ་གང་དང་གང་མངོན་དུ་བ་བར་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་སེམས་མངོན་པར་གཏོད་པ་དེ་རང་རང་གྷི་
གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་
ཞེ་ན། འཕགས་པའྷི་བདེན་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་སོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། དད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དན་པ་
དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་བོ། །གྲོགས་གང་ཞེ་ན། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན། དད་པའྷི་དབང་པོ་ནྷི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡྷིད་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཆེས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསོམ་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་པར་ཡྷིད་ཆེས་པ་སེས་པ་ནྷི་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་
པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་བརོན་འགྲུས་བསོམ་པར་འགྱུར་རོ། །བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ནྷི་བདེན་པ་
རྣམས་ལ་ེ་བར་གནས་པའྷི་དན་པ་མྷི་བརེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསོམ་པར་འགྱུར་རོ། །བདེན་པ་རྣམས་ལ་དན་པ་
ེ་བར་གནས་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ནྷི་སེམས་རེ་གཅྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསོམ་པར་འགྱུར་རོ། །བདེན་པ་རྣམས་ལ་
མམ་པར་གཞག་པའྷི་ཤེས་རབ་ནྷི་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསོམ་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་
གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། དོ་བར་གྱུར་པ་དང་། རེ་མོ་དང་། བཟོད་པ་
དང་། ཆོས་ཀྷི་མཆོག་རྣམས་བསྒྲུབ་པའོ། །དབང་པོ་རྣམས་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་སོབས་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་
ནོ། །འདྷི་ནྷི་བེ་བྲག་ཡྷིན་ཏེ། མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ངེས་པར་བསྲབས་པས། མྷི་བརྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་སོབས་རྣམས་
སོ། །བང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའྷི་བདེན་པ་བཞྷི་པོ་དག་གྷི་ཡང་དག་
པ་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། དན་པ་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དགའ་
བ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། བཏང་སྙོམས་སོ། །དན་པ་ནྷི་གནས་ཀྷི་ཡན་ལག་
གོ །ཆོས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་ཡན་ལག་གོ །བརོན་འགྲུས་ནྷི་ངེས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཡན་ལག་
གོ །དགའ་བ་ནྷི་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་གོ །ཤྷིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། བཏང་སྙོམས་ནྷི་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའྷི་ཡན་ལག་སེ། གང་གྷིས་ཀང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྷི་འགྱུར་བ་དང་། གང་དུ་
ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྷི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གང་ཡང་མེད་པའོ། །གྲོགས་གང་ཞེ་
ན། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །བསོམ་པ་གང་ཞེ་ན།
དན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག དབེན་པ་ལ་གནས་པ། འདོད་ཆགས་དང་། བྲལ་བ་ལ་གནས་པ།
འགོག་པ་ལ་གནས་པ། རྣམ་པར་སོང་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་བསོམ་པའོ། །དན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་
ལག་ཇྷི་ལྟ་བར་བཏང་སྙོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་གྷི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷིས་ནྷི་བདེན་པ་
ལ་དམྷིགས་པ་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་བསན་ཏོ། འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། མཐོང་བས་སང་བར་
བ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སངས་པའོ། །ལམ་གྷི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། དེའྷི་འོག་ཏུ་
འཕགས་པའྷི་བདེན་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཡན་ལག་བརྒྱད་དེ།
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ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་རོག་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་ངག་དང་། ཡང་དག་པའྷི་ལས་ཀྷི་མཐའ་
དང་། ཡང་དག་པའྷི་འཚོ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་རོལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་དན་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་
འཛིན་ཏོ། །ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་རོག་པ་ནྷི་གཞན་གོ་བར་
བེད་པའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་ངག་དང་། ལས་ཀྷི་མཐའ་དང་། འཚོ་བ་ནྷི་གཞན་ཡྷིད་ཆེས་པར་བེད་
པའྷི་ཡན་ལག་སེ། ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཕྱྷིར་ོོ། །ཡང་དག་པའྷི་རོལ་བ་ནྷི་
ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་དན་པ་ནྷི་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་
པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་པའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ནྷི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྒྲྷིབ་པ་རྣམ་པར་
སྦྱོང་བའྷི་ཡན་ལག་གོ །གྲོགས་གང་ཞེ་ན། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་
ཆོས་རྣམས་སོ། །བསོམ་པ་ནྷི་བང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་བཞྷིན་ནོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དང་།
གཞན་གོ་བར་བེད་པ་དང་། གཞན་ཡྷིད་ཆེས་པར་བེད་པ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།
ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྒྲྷིབ་པ་རྣམ་པར་དག་
པའོ། །ལམ་བཞྷི་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་ལ་དཀའ་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་ལ་དཀའ་བ་
དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་ལ་ས་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་ལ་ས་བ་སེ། དང་པོ་ནྷི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་
དངོས་གཞྷིའྷི་བསམ་གཏན་མ་ཐོབ་པའྷི་འོ། །གྷིས་པ་ནྷི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དངོས་གཞྷིའྷི་བསམ་གཏན་མ་ཐོབ་
པའྷི་འོ། །གསུམ་པ་ནྷི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དངོས་གཞྷིའྷི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པའྷི་འོ། །བཞྷི་པ་ནྷི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་
དངོས་གཞྷིའྷི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པའྷི་འོ། །ཆོས་ཀྷི་གནས་བཞྷི་གང་ཞེ་ན། བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་། གནོད་
སེམས་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་དན་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་།
གནོད་སེམས་མེད་པ་ནྷི་ལྷག་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་བསབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའོ། །ཡང་དག་པའྷི་དན་པ་ནྷི་ལྷག་
པའྷི་སེམས་སོ། །ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ནྷི་ལྷག་པའྷི་ཤེས་རབ་བོ། །ཞྷི་གནས་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། ནང་
ྷིད་ལ་སེམས་འཇོག་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་དང་། བླན་ཏེ་འཇོག་པ་དང་། ེ་བར་འཇོག་པ་དང་། འདུལ་བར་
བེད་པ་དང་། ཞྷི་བར་བེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཞྷི་བར་བེད་པ་དང་། རེ་གཅྷིག་ཏུ་བེད་པ་དང་། མམ་པར་འཇོག་
པའོ། །ལྷག་མཐོང་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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དང་། ཡོངས་སུ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པར་བེད་པ་སེ། གནས་ངན་ལེན་དང་། མཚན་མའྷི་
གེན་པོ་ྷིད་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལས་འབྷིན་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སེམས་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ལ་བརེན་ནས་ལམ་བཞྷིར་འགྱུར་ཏེ། ལ་ལ་ནྷི་ཞྷི་གནས་ཐོབ་པ་ཡྷིན་གྷི།
ལྷག་མཐོང་ནྷི་མ་ཐོབ་པ་སེ། དེ་ཞྷི་གནས་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མཐོང་ལ་བརོན་པར་བེད་དོ། །ལ་ལ་ནྷི་ལྷག་མཐོང་
ཐོབ་པ་ཡྷིན་གྷི་ཞྷི་གནས་ནྷི་མ་ཐོབ་པ་སེ། དེ་ལྷག་མཐོང་ལ་བརེན་ནས་ཞྷི་གནས་ལ་བརོན་པར་བེད་དོ། །ལ་ལ་
ནྷི་ཞྷི་གནས་ཀང་ཐོབ་པ་མ་ཡྷིན་ལ་ལྷག་མཐོང་ཡང་ཐོབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏེ། དེ་ཆོས་ལ་རྒོད་པ་མངོན་པར་ཚར་
བཅད་པའྷི་སེམས་ཀྷིས་གྷི་ག་ལ་བརོན་པར་བེད་དོ། །ལ་ལ་ནྷི་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཡང་ཐོབ་པ་ཡྷིན་ཏེ།
དེ་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཡང་འདེས་པར་གྱུར་ནས་མམ་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་གོ །དབང་པོ་ནྷི་གསུམ་སེ། མྷི་
ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའྷི་དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་དབང་པོའ །ོ །མྷི་
ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། སྦྱོར་བའྷི་ལམ་དང་། མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སེམས་ཀྷི་སྐད་
ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་ལ་གང་དབང་བེད་པའོ། །ཀུན་ཤེས་པའྷི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སེམས་ཀྷི་སྐད་
ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་བརེན་ནས་སོབ་པའྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་གང་དབང་བེད་པའོ། །ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་
དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། མྷི་སོབ་པའྷི་ལམ་ལ་གང་དབང་བེད་པའོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་པའྷི་ལམ་བསོམ་པ་
ན་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་དགེ་བའྷི་ར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་དབང་འབོར་པ་ཐོབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་ན་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་དེ་བཞྷིན་དུ་ས་གོང་མ་བའྷི་
ལམ་ཐམས་ཅད་བསོམ་པ་ན། ས་འོག་མ་པའྷི་དགེ་བའྷི་ར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་དབང་
འབོར་པ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་གང་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་གཅོད་པ་དང་།
འཕྲད་པའྷི་འཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་། བྲལ་བའྷི་འཐོབ་པ་རྣམས་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར། རོ་རེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངེ་
འཛིན་ལ་བརེན་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གནས་མ་ལུས་པར་གྱུར་ཏེ། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་། མྷི་སེ་བ་ཤེས་པའོ། །མྷི་
སོབ་པའྷི་ཆོས་བཅུ་ཡང་ཡྷིན་ཏེ། མྷི་སོབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ནས། མྷི་སོབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་
འཛིན་གྷི་བར་དང་། མྷི་སོབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་རྣམ་པར་རོལ་བ་དང་། མྷི་སོབ་པའྷི་ཡང་དག་འྷི་ཤེས་
པའོ། །གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་བརོད་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་། ཚོར་
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བའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ལས་ཀྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རྣམ་པར་སྷིན་
པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ལས་ཀྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་
དང་། རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རོག་པའྷི་གནས་ངན་
ལེན་དང་། ཟས་ཀྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། འཁྷིག་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རྨྷི་ལམ་གྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་།
ནད་ཀྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རྒ་བའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། འཆྷི་བའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ཡོངས་སུ་ངལ་
བའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། གནས་ངན་ལེན་བརན་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་ཆེན་པོ་དང་། གནས་ངན་ལེན་
འབྲྷིང་པོ་དང་། གནས་ངན་ལེན་ཆུང་ངུ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། སྙོམས་པར་
འཇུག་པའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ཤེས་བའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལེན་ཏོ། །འཕྲད་པའྷི་འཐོབ་པ་
རྣམས་གང་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་བསགས་པ་ལ་འཐོབ་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །བྲལ་བའྷི་འཐོབ་པ་རྣམས་གང་
ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་ཟད་པ་ལ་བྲལ་བའྷི་འཐོབ་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །རོ་རེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན།
སྦྱོར་བའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པའོ། །སྦྱོར་བའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་
པ་ནྷི་གང་ཕན་ཆད་སྒྲྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མྷི་ཕྱེད་ཅྷིང་། སྒྲྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཤྷིགས་པའོ། །བར་ཆད་མེད་
པའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་གང་གྷི་འོག་ཏུ་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་། མྷི་སེ་བ་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་སེ། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དེ་
ཡང་བར་མེད་པ། བརན་པ། སྲ་བ། རོ་གཅྷིག་པ། ཁྱབ་པའོ། །འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་
དཔེར་ན། བྲག་ཆེན་པོ་མ་གྲུམ་པ། སེར་ཀ་མེད་པ། ཁོང་སོང་མ་ཡྷིན་པ། གཅྷིག་ཏུ་འདུས་པ། ཤྷིན་ཏུ་མཁེགས་
པ་དེ་ནྷི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་རླུང་གྷིས་ཀང་མྷི་སྒུལ་ཅྷིང་མྷི་གཡོས་སོ། །ཤར་ཕྱོགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་
ཀང་དེ་བཞྷིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གནས་མ་ལུས་པར་གྱུར་པ་གང་ཞེ་ན། གང་མྷི་སོབ་པའྷི་ལམ་ཐོབ་པའྷི་
སེམས་ཀྷི་གནས་གྱུར་པ་དང་། ལམ་གྷི་གནས་གྱུར་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གྷི་གནས་གྱུར་པའོ། །ཟད་པ་
ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་ཟད་ནས་ཤེས་པ་གང་ཡྷིན་པའམ། ཟད་པ་ལ་དམྷིགས་པའོ། །མྷི་སེ་བ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན།
འབྲས་བུ་སངས་ནས་ཤེས་པ་གང་ཡྷིན་པའམ། འབྲས་བུ་མྷི་སེ་བ་ལ་དམྷིགས་པའོ། །མྷི་སོབ་པའྷི་ཆོས་བཅུ་ནྷི་
མྷི་སོབ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་
གྲོལ་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའྷི་ཕུང་པོའ ་ི དབང་དུ་བས་པར་ཤེས་པར་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བའོ། །ཡང་ལམ་གྷི་བདེན་པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི་མཚན་ྷིད་བཞྷིར་རྷིག་པར་བ་སེ། ལམ་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྷིགས་
པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྒྲུབ་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ངེས་པར་འབྷིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་གྷི་
མཚན་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྷིགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅེས་
བ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོའ ་ི ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲུབ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། སེམས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་
ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ངེས་པར་འབྷིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། རག་པའྷི་གནས་སུ་འགྲོ་
བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནྷི་འཇྷིག་རེན་པ་ཡང་ཡོད། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་
ཡང་ཡོད་དེ། འཇྷིག་རེན་པ་རྣམས་དང་། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པ་དག་བེ་བྲག་ཅྷི་ཡོད་ཅེ་ན། ཤེས་བ་ལ་
ལེགས་པར་མ་ཞུགས་པ་དང་། ལེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་། སྒྲྷིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྒྲྷིབ་པ་མེད་པ་དང་།
རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏེ། འདྷི་ནྷི་བེ་བྲག་གོ །འདྷི་ལྟར་འཇྷིག་རེན་
ལས་འདས་པའྷི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་མྷི་རག་པའྷི་དོན་མཐོང་གྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཅེས་བ་བར་མཐོང་བ་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ། །མྷི་རག་པ་ྷིད་ཀྷི་དོན་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་དེ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་
སྦྱར་བར་རྷིག་པར་བའོ། །བདེན་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གྷིས་པའོ།། །།ཆོས་
རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཞེས་བ་བ་ནྷི་མདོའ ་ི སེ་དང་། དབངས་ཀྷིས་བསྙད་པའྷི་སེ་དང་། ལུང་དུ་
བསན་པའྷི་སེ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སེ་དང་། ཆེད་དུ་བརོད་པའྷི་སེ་དང་། གེང་གཞྷིའྷི་སེ་དང་། རོགས་པ་
བརོད་པའྷི་སེ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའྷི་སེ་དང་། སེས་པའྷི་རབས་ཀྷི་སེ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སེ་དང་། རྨད་དུ་
བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་སེ་དང་། གཏན་ལ་དབབ་པར་བསན་པའྷི་སེའོ། །མདོའ་ི སེ་གང་ཞེ་ན། གང་སོས་པའྷི་ཚུལ་
གྷིས་རང་པར་གསུངས་པ་སེ། ཕན་ཡོན་བཅུ་གཟྷིགས་ནས་དེ་བཞྷིན་གཤེགས་པ་མདོར་སོས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་
ཆོས་སོན་ཏེ། རྣམ་པར་གཞག་པར་ས་བ་དང་། བཤད་ས་བ་དང་། གཟུང་ས་བ་དང་། ཆོས་ལ་གུས་པས་མྱུར་དུ་
ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། མྱུར་དུ་ཆོས་ྷིད་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ཤེས་
ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་དང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་
གནས་པའྷི་མཆོག་ལ་རེག་པ་དང་། འབེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་གཏན་ལ་འབེབས་པས་དམ་པ་རྣམས་ཀྷི་སེམས་
མགུ་བར་བེད་དེ། མཁས་པ་མཁས་པ་ཞེས་བ་བའྷི་གྲངས་སུ་འགྲོ་བའོ། །དབངས་ཀྷིས་བསྙད་པའྷི་སེ་གང་ཞེ་
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ན། མདོའ་ི སེ་དེ་ྷིད་དུ་དབུས་དང་མཐའ་མར་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་དབངས་ཀྷིས་བསྙད་པའོ། །ཡང་དང་བའྷི་
དོན་གྷི་མདོ་སེ་རོགས་པར་བེད་པས་དབངས་ཀྷིས་བསྙད་པའོ། །ལུང་དུ་བསན་པའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། གང་ལས་
ན་ཐོས་འདས་ཏེ་ཤྷི་བའྷི་དུས་བས་པ་དང་འབྱུང་བ་ལུང་སོན་པའོ། །ཡང་ངེས་པའྷི་དོན་གྷི་མདོ་སེ་ནྷི་ལུང་དུ་
བསན་པའྷི་སེའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། ཚིགས་སུ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་སེ། དེ་ནྷི་ར་བ་གྷིས་
པ་དང་། ར་བ་གསུམ་པ་དང་། ར་བ་བཞྷི་པ་དང་། ར་བ་ལྔ་པ་དང་། ར་བ་དྲུག་པའོ། །ཆེད་དུ་བརོད་པའྷི་སེ་གང་
ཞེ་ན། གང་ཡྷི་རངས་ནས་བརོད་པའོ། །གེང་གཞྷིའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། གང་གྷི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། བྱུང་བ་དང་
བཅས་པའྷི་བསབ་པ་བཅས་པ་གསུངས་པའོ། །རོགས་པ་བརོད་པའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། དཔེ་དང་བཅས་པར་
གསུངས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། གང་སོན་གྷི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའོ། །སེས་པའྷི་རབས་ཀྷི་སེ་
གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་སོད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྷི་སེ་སྣོད་དང་ལྡན་པའོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་དེ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པར་འཐག་པ་དང་མཚུངས་བྲལ་
ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའྷི་
གནས་ཡྷིན་པ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟབ་པའྷི་རྣམ་པར་ཆོས་བསན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་
པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྒྲྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཐག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མཚུངས་བྲལ་ཞེས་བ་
ཞེ་ན། མཚུངས་པ་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྨད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀེ་སེ་གང་ཞེ་ན། གང་ལས་ན་ཐོས་དང་། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བསན་པའོ། །གཏན་ལ་དབབ་
པར་བསན་པའྷི་སེ་གང་ཞེ་ན། གང་དུ་ཆོས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་བསན་པའོ། །མདོའ ་ི སེ་ལ་
སོགས་པ་འདྷི་དག་ནྷི་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། མདོའ ་ི སེ་དང་། དབངས་ཀྷིས་བསྙད་པའྷི་སེ་དང་། ལུང་དུ་
བསན་པའྷི་སེ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སེ་དང་། ཆེད་དུ་བརོད་པའྷི་སེ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷི་མདོ་
སེའྷི་སེ་སྣོད་དོ། །གེང་གཞྷིའྷི་སེ་དང་། རོགས་པ་བརོད་པའྷི་སེ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའྷི་སེ་དང་། སེས་པའྷི་
རབས་ཀྷི་སེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདྷི་ནྷི་འདུལ་བའྷི་སེ་སྣོད་དོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སེ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའྷི་
ཆོས་ཀྷི་སེ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་མདོ་སེའྷི་སེ་སྣོད་དོ། །གཏན་ལ་དབབ་པར་བསན་པའྷི་
སེ་ནྷི་གྷི་གའྷི་ཆོས་མངོན་པའྷི་སེ་སྣོད་དོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དེ་བཞྷིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་སེ་སྣོད་གསུམ་རྣམ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།

91

པར་གཞག་ཅེ་ན། ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐེ་ཚོམ་གྷི་གེན་པོའ ་ི ཕྱྷིར་མདོ་སེའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ེ་
བའྷི་ོན་མོངས་པ་མཐའ་གྷིས་དང་ལྡན་པའྷི་གེན་པོའ ་ི ཕྱྷིར་འདུལ་བའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །རང་གྷི་
ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གེན་པོའ ་ི ཕྱྷིར་ཆོས་མངོན་པའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་
གོ །ཡང་བསབ་པ་གསུམ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མདོ་སེའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ལྷག་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
ལྷག་པའྷི་སེམས་ཀྷི་བསབ་པ་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་འདུལ་བའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ལྷག་པའྷི་ཤེས་རབ་ཀྷི་
བསབ་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་མངོན་པའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཡང་ཆོས་དང་དོན་བརོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་མདོ་སེའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཆོས་དང་དོན་མངོན་དུ་བ་བའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་ཀྷི་ཕྱྷིར་འདུལ་
བའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །འབེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་
སོད་པས་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར། ཆོས་མངོན་པའྷི་སེ་སྣོད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཆོས་འདྷི་
དག་གང་གྷི་སོད་ཡུལ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསོམས་པ་ལས་
བྱུང་བའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་ལོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་
ཆོས་རྣམས་ནྷི་དམྷིགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། གནས་དང་བཅས་པ་དང་།
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞེས་ཀང་བའོ། །ཆོས་ཀྷི་ནང་ནས་དེ་དག་གྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། མདོའ ་ི སེ་ལ་སོགས་
པའོ། །རྣམ་པ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་དོན་རྣམས་སོ། །གནས་གང་ཞེ་ན། གཞན་ལ་རྣམ་
པར་རྷིག་པ་དང་། དན་པ་དང་། བག་ཆགས་སོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། གཅྷིག་གྷི་གྲོགས་གཅྷིག་
ཡྷིན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རྣམ་པས་དམྷིགས་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའོ། །ཆོས་ལ་དམྷིགས་པའྷི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་
གང་ཞེ་ན། ཁྱབ་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། སོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། མཁས་པའྷི་དམྷིགས་པ་
དང་། ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྷི་དམྷིགས་པའོ། །ཁྱབ་པའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་
བཅས་པའྷི་གཟུགས་བརན་དང་། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་གཟུགས་བརན་དང་། དངོས་པོའ ་ི མཐའ་དང་། དགོས་
པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས་བརན་གང་ཞེ་ན། མོས་པ་ཡྷིད་ལ་བེད་པས་
གང་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྷི་དམྷིགས་པའོ། །རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་གཟུགས་བརན་གང་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་
ཡྷིད་ལ་བེད་པས་གང་ཞྷི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་གྷི་དམྷིགས་པའོ། །དངོས་པོའ ་ི མཐའ་གང་ཞེ་ན། གང་ཆོས་
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རྣམས་ཀྷི་ཇྷི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོད་པའོ། །ཇྷི་སྙེད་ཡོད་པ་ནྷི། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་
མཆེད་རྣམས་སོ། །ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོད་པ་ནྷི། འཕགས་པའྷི་བདེན་པ་བཞྷི་དང་། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་
བཞྷིན་ྷིད་དང་། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མྷི་རག་པ་དང་། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་
ཅད་བདག་མེད་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྷི་བ་དང་། སོང་པ་ྷིད་དང་། སོན་པ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་
མེད་པའོ། །དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཞེ་ན། གནས་གྱུར་པའོ། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྷི་ནང་ནས་སོང་པ་ྷིད་
ཀྷི་རྣམ་པ་དུ་ཞེ་ན། གྷིས་སོ། །སོན་པ་མེད་པའྷི་རྣམ་པ་དུ་ཞེ་ན། དྲུག་གོ །མཚན་མ་མེད་པའྷི་རྣམ་པ་དུ་ཞེ་ན།
བརྒྱད་དོ། སོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་མྷི་སྡུག་
པའོ། །ཞེ་སང་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་བམས་པའོ། །གཏྷི་མུག་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་རེན་འདྷི་ལས་བྱུང་བ་
རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ། །ང་རྒྱལ་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་ཁམས་རབ་ཏུ་དབེ་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་
སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་། རྔུབ་པ་རེས་སུ་དན་པའོ། །མཁས་པའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན།
ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང་། སེ་མཆེད་ལ་མཁས་པ་དང་། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ལ་མཁས་པ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མཁས་པའོ། །གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མཁས་པ་
ཇྷི་ལྟར་བལྟ་ཞེ་ན། རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་ལས་བལྟའོ། །རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་
མཁས་པ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མཁས་པ་བེ་བྲག་ཅྷི་ཡོད་ཅེ་ན། ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་རྣམས་
མངོན་པར་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་སངས་པས་རེན་ཅྷིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ལ་མཁས་པའོ། །རྒྱུ་དང་མཐུན་པར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་
པ་ལ་མཁས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། ས་འོག་མ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་རྷིགས་པ་
ྷིད་དོ། །ས་གོང་མ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་ཞྷི་བ་ྷིད་དོ། །དེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། འཕགས་པའྷི་བདེན་པ་བཞྷིའོ། །ཆོས་ལ་
བརོན་པ་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ན་རྷིགས་པ་དུ་ཞྷིག་གྷིས་རྣམ་པར་དཔྱོད་ཅེ་ན། བཞྷིས་དཔྱོད་དེ། ལྟོས་
པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། བ་བ་བེད་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། ཆོས་ྷིད་ཀྷི་
རྷིགས་པའོ། །ལྟོས་པའྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འདུ་བེད་རྣམས་འབྱུང་བ་ན་རེན་ལ་ལྟོས་པའོ། །བ་བ་བེད་
པའྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཐ་དད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ་སོ་རང་གྷི་བ་བ་བེད་པའོ། །གཏན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཚིགས་བསྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་བསྒྲུབ་པའྷི་དོན་ཚད་མ་དང་མྷི་འགལ་བར་སོན་པའོ། །ཆོས་ྷིད་
ཀྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་པའྷི་དུས་ནས་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གནས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་
ྷིད་དུ་གྲགས་པའོ། །ཆོས་ལ་རྷིགས་པས་དཔྱོད་པ་ལ་བརོན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་
བཞྷི་སེ། མྷིང་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་དང་། དངོས་པོ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་
དང་། བེ་བྲག་ཏུ་འདོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའོ། །མྷིང་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་། ཚིག་
གྷི་ཚོགས་དང་། ཡྷི་གེའྷི་ཚོགས་རྣམས་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པར་རོག་པའོ། །དངོས་པོ་
ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་དེ་བཞྷིན་དུ་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་
པ་མེད་པར་རོག་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་བརོད་པ་དང་། བརོད་པར་བ་
བ་འབྲེལ་པ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཙམ་གྷི་ཐ་སྙད་ཀྷི་རྒྱུ་ྷིད་དུ་རོག་པའོ། །ཁྱད་པར་དུ་འདོགས་པ་ཀུན་ཏུ་
ཚོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་བརོད་པ་དང་བརོད་པར་བ་བ་འབྲེལ་བ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འདོགས་པ་ཙམ་གྷི་ཐ་སྙད་ཀྷི་
རྒྱུ་ྷིད་དུ་རོག་པའོ། །ཆོས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་ལ་བརོན་པའྷི་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་
ཞེ་ན། ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞྷི་སེ། མྷིང་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། དངོས་པོ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་
པ་དང་། ཁྱད་པར་འདུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་
པའོ། །མྷིང་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། མྷིང་མྷི་དམྷིགས་
པར་ཤེས་པའོ། །དངོས་པོ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་
བཞྷིན་དུ་དངོས་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་མྷི་དམྷིགས་པར་ཤེས་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་
དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ྷིད་རས་སུ་མྷི་དམྷིགས་པར་ཤེས་པའོ། །ཁྱད་པར་
དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བེ་བྲག་རས་སུ་
མྷི་དམྷིགས་པར་ཤེས་པའོ། །ཆོས་ལ་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་པར་བརོན་པའྷི་རྣལ་འབོར་གྷི་ས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྷི་རྣམ་པ་
ལྔར་བལྟ་སེ། གཞྷི་དང་། སེད་པ་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། སྣང་བ་དང་། གནས་སོ། །གཞྷི་གང་ཞེ་ན། ཚོགས་
བསགས་པའྷི་བདེན་པ་ལས་བརམས་ཏེ་མང་དུ་ཐོས་པ་ྷིད་དོ། །སེད་པ་གང་ཞེན། དེ་ལ་དམྷིགས་པ་ཚུལ་
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བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བེད་པའོ། །མེ་ལོང་ལྟ་བུ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་མཚན་མ་དང་བཅས་
པའོ། །སྣང་བ་གང་ཞེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མྷི་དམྷིགས་པར་ཤེས་པའོ། །འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྷིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མམ་གཞག་པ། །ཡྷིད་ཀྷི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བས་ན། །དོན་གྷི་འདུ་
ཤེས་ལྡོག་དེ་ནས། །རང་གྷི་འདུ་ཤེས་ངེས་པར་གཟུང་། །དེ་ལྟར་རང་གྷི་སེམས་གནས་ནས། །གཟུང་བ་མེད་
པར་རོགས་པར་བ། །དེ་ཡྷི་འོག་ཏུ་འཛིན་མེད་པར། །དེ་ནས་མྷི་དམྷིགས་རེག་པར་བ། །ཞེས་ལེགས་པར་
གསུངས་སོ། །ལེགས་པར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གནས་གང་ཞེ་ན། གནས་གྱུར་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་
ཆོས་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། མང་དུ་ཐོས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་དོན་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། ཆོས་
མངོན་པ་དང་འདུལ་བ་མངོན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཤེས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཡྷི་གེ་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན།
ངེས་པའྷི་ཚིག་བཟང་པོའ ་ི ཡྷི་གེ་ཤེས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ངེས་པའྷི་ཚིག་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན།
བདག་གོ་བདག་གོ་ཞེས་ཡུལ་མྷིའྷི་ངེས་པ་ཚིག་ལ་མངོན་པར་མ་ཞེན་པར་རེས་སུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་ཤེས་པ་
ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སོན་གྷི་མཐའ་དང་ཕྱྷི་མའྷི་མཐར་འབྲེལ་པ་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞེ་ན། སོན་གྷི་མཐར་
གཟུང་བ་དང་། ཕྱྷི་མའྷི་མཐར་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བ་ཤེས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་
ཆོས་ལ་གནས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཞེ་ན། བསོམ་པ་ལ་མ་བརེན་པར་ཐོས་པ་དང་སེམས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འབའ་ཞྷིག་གྷིས་
ཀང་ཆོས་ལ་གནས་པ་མ་ཡྷིན་ལ། ཐོས་པ་དང་སེམས་པ་ལ་མ་བརེན་པར་བསོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་འབའ་ཞྷིག་
གྷིས་ཀང་ཆོས་ལ་གནས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། གྷི་ག་ལ་བརེན་ཏེ་གྷི་ག་ལ་གནས་ན། ཆོས་ལ་གནས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །འཛིན་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བེད་པ་དང་། བཤད་པས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བར་བལྟའོ། །ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བ་
དང་། ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པས་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བར་བལྟའོ། །སྦྱོར་བ་ནྷི་རྒྱུན་དུ་ཆུད་པ་དང་། གུས་པར་
སྦྱོར་བ་དང་། མ་ལོག་པར་སྦྱོར་བར་བལྟའོ། །ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པ་ནྷི་རོ་མྷི་མང་བ་དང་། གོང་དུ་ཞྷི་གནས་ལ་
སྦྱོར་བར་བལྟའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པའྷི་སེ་སྣོད་ཅེས་བ་ཞེ་
ན། དེར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲངས་བསན་པ་དང་། མཚན་ྷིད་བསན་པ་དང་། གོ་རྷིམ་བསན་པ་དང་།
ངེས་པའྷི་ཚིག་བསན་པ་དང་། བསོམ་པ་བསན་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་བསན་པ་དང་། བསྡུས་པ་བསན་པ་དང་།
མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་བསན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གྷི་བསགས་པ་བསན་པ་དང་། གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་ངེས་པར་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བསན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟབ་པར་བསན་ཅེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ྷིད་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཁ་ཅྷིག་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་
ཟབ་པར་མྷི་མོས་ཤྷིང་སྐྲག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་ྷིད་དང་བྲལ་བ་དང་། དགེ་བའྷི་ར་བ་མ་བསེད་པ་དང་།
སྷིག་པའྷི་གྲོགས་པོས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཁ་ཅྷིག་མོས་ཀང་
ངེས་པར་འབྱུང་བར་མྷི་འགྱུར་ཞེ་ན། བདག་ྷིད་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་གནས་པ་དང་། དོན་ལ་སྒྲ་ཇྷི་
བཞྷིན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལ་དགོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཆོས་ཀྷི་མེ་ལོང་ཆེན་
པོའ ་ི ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གྲངས་ལས་གསུངས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲ་ཇྷི་བཞྷིན་དུ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པར་
ཆོས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ། ལྟ་བ་ངན་པ་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་འབྱུང་སེ། ལྟ་བ་ངན་པ་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པོ་དག་གང་ཞེ་
ན། མཚན་མར་ལྟ་བ་དང་། བཏགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་
པའྷི་ལྟ་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། བསྒྱུར་བའྷི་ལྟ་བ་
དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང་། དཔའ་ཟ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། རབ་ཏུ་
འཁྲུག་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། འཕེལ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཁས་མྷི་ལེན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ངན་
གཡོའ ་ི ལྟ་བ་དང་། བཀུར་སྷིའྷི་ལྟ་བ་དང་། རྨོངས་པ་བརེན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ར་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་ལ་ལྟ་བ་མ་
ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་སེལ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། སྒྲྷིབ་པ་སོགས་
པའྷི་ལྟ་བ་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་འཕེལ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། འབྲས་བུ་མེད་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཆད་པས་བཅད་
པའྷི་ལྟ་བ་དང་། སྐུར་པ་འདེབས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། བསྙད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་ཆེན་པོ་དང་། མངོན་
པའྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་ལྟ་བའོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་མེད་དོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་
དགོངས་པ་གང་ཡྷིན་ཞེ་ན། བདག་ྷིད་ཀྷིས་མྷི་འབྱུང་བ་དང་། རང་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་མེད་པ་དང་། རང་གྷི་ངོ་བོ་
ལ་མྷི་གནས་པ་དང་། བྷིས་པས་གཟུང་བ་བཞྷིན་དུ་མཚན་ྷིད་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྷི་ངོ་
བོ་ྷིད་ལ་མཚན་ྷིད་ངོ་བོ་ྷིད་མེད་པ་དང་། གཞན་གྷི་དབང་ལ་སེ་བ་ངོ་བོ་ྷིད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་
ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྷིད་མེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་སེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞྷི་བ་རང་བཞྷིན་གྷིས་མ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་འབྱུང་བའྷི་དགོངས་པ་གང་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་ངོ་བོ་ྷིད་མེད་པ་དེ་ལྟར་མ་སེས་སོ། །ཇྷི་
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ལྟར་མ་སེས་པ་དེ་ལྟར་མ་འགགས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་མ་སེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དེ་ལྟར་གཟོད་མ་ནས་
ཞྷིའོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །ཡང་གང་དག་གྷིས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་དེ་
བཞྷིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྷི་དགོངས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའྷི་དགོངས་པ་བཞྷི་སེ། མམ་པ་ྷིད་ལ་
དགོངས་པ་དང་། དུས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་དང་། དོན་གཞན་ལ་དགོངས་པ་དང་། གང་ཟག་གྷི་བསམ་པ་ལ་
དགོངས་པའོ། །གང་དག་གྷིས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་དེ་བཞྷིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་བ་བའྷི་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་བཞྷི་སེ། གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་དང་། མཚན་ྷིད་ལྡེམ་
པོར་དགོངས་པ་དང་། གེན་པོ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་དང་། བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པའོ། །ཤྷིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ལ་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དུ་མཁས་པར་ཇྷི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་ཞེ་ན། རྣམ་
པ་ལྔ་སེ། སྐད་ཅྷིག་རེ་རེ་ལ་གནས་ངན་ལེན་གྷི་གནས་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པར་བེད་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་ཀྷི་འདུ་
ཤེས་དང་བྲལ་ཏེ་ཆོས་ཀྷི་དགའ་བ་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྣང་བ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་
མཚན་མ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པའྷི་
ཕྱྷིར་གོང་མ་བས་ཀང་ཆོས་གོང་མའྷི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་ཆོས་ལ་
བདུག་པ་དང་། ཕྱེ་མ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་འོས་ཀྷི། ན་ཐོས་ཀྷི་ཆོས་ལ་དེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའྷི་གཞྷིར་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། ཀུན་ལས་
བཏུས་པ་གསུམ་པའོ།། །།བམ་པོ་ལྔ་པ་སེ་ཐ་མའོ། །འཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་རྣམ་པར་
གཞག་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་བལྟའོ། །གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན།
སོད་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ེ་བར་བརན་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་
དང་། སྦྱོར་བས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཁམས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། སད་
པས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཀང་གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པར་བལྟའོ། །སོད་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
འདོད་ཆགས་ལ་སོད་པ་དང་། ཞེ་སང་ལ་སོད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་ལ་སོད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་སོད་པ་དང་།
རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོད་པ་དང་། ཆ་མམ་པ་ལ་སོད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཆུང་བའྷི་གང་ཟག་གོ །ངེས་པར་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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འབྱུང་བས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ན་ཐོས་ཀྷི་ཐེག་པ་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཐེག་པ་བ་དང་།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི བའྷི་གང་ཟག་གོ །ེ་བར་བརན་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཚོགས་མ་བསགས་པ་
དང་། ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་དང་། ཚོགས་བསགས་པའྷི་གང་ཟག་
གོ །སྦྱོར་བས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་ཀྷིས་རེས་སུ་འབྲང་བའྷི་
གང་ཟག་གོ །འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དད་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་།
ལུས་ཀྷིས་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། གྷི་གའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་
དང་། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅྷིག་
ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བ་དང་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་
འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ྷིད་ཀྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་
བ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞུགས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་སྲྷིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རྷིགས་ནས་
རྷིགས་སུ་སེ་བ་དང་། བར་ཆད་གཅྷིག་པ་དང་། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སེས་ནས་
ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་།
མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པས་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡོངས་
སུ་མས་པའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། བདག་གསོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། རེས་སུ་བསྲུང་བའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་
ལས་མྷི་གཡོ་བའྷི་ཆོས་ཅད་དང་། རབ་ཏུ་རོགས་པའྷི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མྷི་འཁྲུགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་གང་
ཟག་གོ །ཁམས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་། སོབ་པ་དང་།
མྷི་སོབ་པའོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་
པ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་
བཞྷིན་གཤེགས་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་པའྷི་གང་ཟག་གོ །སད་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མོས་པས་
སོད་པ་ཅན་དང་། ལྷག་པའྷི་བསམ་པས་སོད་པ་ཅན་དང་། མཚན་མ་དང་བཅས་པར་སོད་པ་ཅན་དང་། མཚན་
མ་མེད་པར་སོད་པ་ཅན་དང་། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་སོད་པ་ཅན་གྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་གང་
ཟག་གོ །འདོད་ཆགས་ལ་སོད་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཤས་ཆེ་ཞྷིང་རྒྱུན་རྷིང་བའྷི་གང་ཟག་གོ །རྣམ་
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པར་རོག་པ་ལ་སོད་པའྷི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྷིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པའྷི་ཤས་ཆེ་ཞྷིང་རྒྱུན་རྷིང་བའོ། །ཆ་མམ་པ་
ལ་སོད་པ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ཆུང་བ་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་
ཤྷིན་ཏུ་སྲབ་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའོ། །ན་ཐོས་ཀྷི་ཐེག་པ་བ་གང་ཞེ་ན། ན་ཐོས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ངེས་
པའམ། མ་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། རང་བཞྷིན་གྷིས་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་། བདག་རྣམ་པར་ཐར་བར་བ་བའྷི་
ཕྱྷིར་སོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ཡྷིད་བྱུང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའྷི་བསམ་པ་
ཅན་དང་། ན་ཐོས་ཀྷི་སེ་སྣོད་ལ་དམྷིགས་ནས་ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་ཅྷིང་། གང་སྡུག་བསལ་
གྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ཐོབ་པའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཐེག་པ་བ་གང་ཞེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ངེས་
པའམ། མ་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། རང་བཞྷིན་གྷིས་དབང་འབྲྷིང་དང་། བདག་རྣམ་པར་ཐར་བར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་
སོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ཡྷིད་བྱུང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བ་བའྷི་བསམ་
པ་ཅན་དང་། བདག་ྷིད་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་བ་བའྷི་བསམ་པ་ཅན་དང་། ན་ཐོས་ཀྷི་སེ་སྣོད་
ྷིད་ལ་དམྷིགས་ནས་ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ངེས་པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
སོན་མ་བསེད་པའམ། ངེས་པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སོན་བསེད་པ། སོན་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པའམ།
སོན་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའམ། གང་ཡང་རུང་སེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་ལམ་མངོན་དུ་
བས་ནས། བསེ་རུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ། གཅྷིག་པུ་གནས་པའམ། རང་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། ཚོགས་དང་སོད་པ་གང་
སྡུག་བསལ་གྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ཐོབ་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་ཆོས་ྷིད་ངེས་
པའམ། མ་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། རང་བཞྷིན་གྷིས་དབང་པོ་རྣོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་
ཐར་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། མྷི་གནས་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་བསམ་པ་ཅན་དང་། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་སེ་སྣོད་ལ་དམྷིགས་ནས་ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་ཅྷིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་
ཀང་ཡོངས་སུ་སྷིན་པར་བེད། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཞྷིང་ཡང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་ལ། ལུང་བསན་པ་ཡང་ཐོབ་ཅྷིང་། གང་
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྷི་བང་ཆུབ་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའོ། །ཚོགས་མ་
བསགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བས་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་མོས་པ་དང་དད་པ་ཆུང་བའྷི་
གང་ཟག་སེ། དེ་ཡང་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆུང་ཞྷིང་ཚེ་རབས་ཀྷིས་དུས་ངེས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་
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པའོ། །ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་ཚོགས་མ་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་བདེན་པའྷི་དབང་
དུ་བས་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་མོས་པ་དང་དད་པ་བར་མའྷི་གང་ཟག་སེ། དེ་ཡང་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
འབྲྷིང་། ཚེ་རབས་ངེས་པའྷི་དུས་དང་ལྡན་པའོ། །ཚོགས་བསགས་པའྷི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། གང་བདེན་པའྷི་
དབང་དུ་བས་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་མོས་པ་དང་དད་པ་ཆེན་པོའ ་ི གང་ཟག་སེ ། དེ་ཡང་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་ཆེན་པོ་ཚེ་རབས་དེ་ྷིད་ཀྷི་དུས་ཅན་དང་ལྡན་པའོ། །ཡང་ཚོགས་མ་བསགས་པ་ནྷི་བདེན་པའྷི་དབང་
དུ་བ་བའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའྷི་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་པ་
སེ། དེ་ཡང་ངེས་པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆུང་ངུ་ཚེ་རབས་ཀྷི་དུས་ངེས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་
པའོ། །ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་ནྷི་གང་བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བས་པའྷི་ཆོས་
ལ་དམྷིགས་ནས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའྷི་བཟོད་པ་འབྲྷིང་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་ཡང་ངེས་
པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྲྷིང་ཚེ་རབས་ཀྷི་དུས་ངེས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཚོགས་བསགས་པ་ནྷི་གང་
བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བས་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའྷི་བཟོད་
པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་ཡང་འཇྷིག་རེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་མ་གཏོགས་པར་ངེས་པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་ཆེན་པོ་ཚེ་རབས་དེ་ྷིད་ཀྷི་དུས་ཅན་དང་ལྡན་པའོ། །འཇྷིག་རེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་ནྷི་རང་བཞྷིན་
གྷིས་སྐད་ཅྷིག་པ་སེ། ཚེ་རབས་དེ་ྷིད་ཀྷི་དུས་ཅན་ཁོ་ནའོ། །ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་ངེས་པར་འབེད་
པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་དེ་ནྷི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་མས་
པར་ཟད་ཀྷི། བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་མས་པས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་
བའྷི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། གང་ཚོགས་བསགས་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཕ་རོལ་གྷིས་བསན་པའྷི་རེས་སུ་འདངས་
ནས་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྦྱོར་བའོ། །ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་འབྲང་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཚོགས་
བསགས་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་བདག་ྷིད་ཀྷིས་བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་བདེན་
པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྦྱོར་བའོ། །དད་པས་མོས་པ་གང་ཞེ་ན། དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བའྷི་
གང་ཟག་གང་འབྲས་བུའྷི་དུས་ནའོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྷི་རེས་སུ་འབྲང་བའྷི་གང་ཟག་གང་
འབྲས་བུའྷི་དུས་ནའོ། །ལུས་ཀྷིས་མངོན་དུ་བེད་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སོམ་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་
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གཏན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །ཤེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་པ་ཟད་པ་སེ། རྣམ་པར་ཐར་པ་
བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །གྷི་གའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་
བཟང་བ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་ཡང་བསམ་གཏན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་ལ་
འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ངེས་པར་འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་
ལྔ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅུ་
དྲུག་པ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མཐོང་བའྷི་ལམ་ནྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་དུ་ངེས་པར་ཡུར་པ་ལ་ཞུགས་པ་སེ།
ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡང་དེ་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་པ་རྣམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་གང་ཟག་ནྷི་
ཡང་དག་པ་ྷིད་དུ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕལ་ཆེར་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་དུ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པ་རྣམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་དུ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས་
ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གྷི་ཚེ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་རྒྱུན་
ཏུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་ན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་སངས་ནས་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་བ་ན། གཙོ་བོ་བསྡུ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཙོ་བོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མྷི་འཕགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། འཕགས་ཀང་ལོག་པས་ངེས་
པར་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། ཡང་དག་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་
ཤེས་བ་ལ་ལོག་པར་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། གེན་པོ་ལ་
ལོག་པར་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་
བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་
ཟག་གོ །ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་
རྣམ་པ་དྲུག་པ་སངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན།
གང་བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སངས་པའྷི་ལམ་
ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། གང་བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་
པའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་དགུ་པ་སངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །གང་གྷི་ཚེ་འདོད་པ་ན་སོད་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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པའྷི་བསོམས་པས་སང་བར་བ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བར་འགྱུར་ན། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
ཐ་མའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལྔ་སངས་པས་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་བསྡུ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཙོ་བོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འགྲོ་བ་ཐ་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། ཁམས་ཐ་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དགྲ་
བཅོམ་པ་ྷིད་ཀྷི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སྲྷིད་པའྷི་རེ་མོ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པ་
བརྒྱད་སངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དགྲ་བཅོམ་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སྲྷིད་པའྷི་རེ་མོ་པའྷི་ོན་
མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་དགུ་པ་སངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །གང་གྷི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་
ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་དགྲ་བཅོམ་པར་འགྱུར་ན། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གོང་མའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་
སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་པས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་བསྡུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཙོ་བོ་བསྡུ་
བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གོང་མ་ེ་བར་ལེན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། གོང་མ་ཡོངས་སུ་མྷི་གཏོང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་སྲྷིད་པ་ལན་བདུན་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་གང་ཟག་ྷིད་ལྷ་དང་མྷི་རྣམས་ཀྷི་
ནང་དུ་ལན་བདུན་ཡན་མན་དུ་སྲྷིད་པར་འཁོར་བར་བས་ནས་གང་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །རྷིགས་
ནས་རྷིགས་སུ་སེ་བ་གང་ཞེ་ན། ལྷ་དང་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་རྷིགས་ནས་རྷིགས་སུ་སོང་ནས་གང་སྡུག་བསལ་
གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །བར་ཆད་གཅྷིག་པ་གང་ཞེ་ན། ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ྷིད་དུ་གང་སྡུག་
བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞེ་ན། སེ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་ནྷི་
སངས་ལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནྷི་མ་སངས་པ་སེ། བར་མ་དོར་སྲྷིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ན།
གང་ལམ་མངོན་དུ་བས་ནས་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པ་དང་། བར་མ་དོར་སྲྷིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་སེ་
བའྷི་སྲྷིད་པར་འགྲོ་བར་མྷི་སེམས་པ་ྷིད་ན་གང་ལམ་མངོན་དུ་བས་ནས་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པ་དང་།
མངོན་པར་བསམས་ནས་སེ་བའྷི་སྲྷིད་པ་ལ་མངོན་པར་འཇུག་པ་སེ། སེ་བའྷི་སྲྷིད་པ་ནྷི་མ་ཐོབ་པ་ན་གང་ལམ་
མངོན་དུ་བས་ནས་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞེ་ན།
གྷི་གར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་མ་སངས་ལ་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སེས་པ་ཙམ་ྷིད་ཀྷིས་གང་ལམ་མངོན་དུ་བས་
ནས་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་
ཞེ་ན། གང་སེས་ནས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་ལམ་མངོན་དུ་བས་ནས་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་
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པའོ། །མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་སེས་ནས་མངོན་
པར་འདུ་བེད་པས་ལམ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་སྡུག་བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་
གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་ས་ནས་སར་སེ་ཞྷིང་འོག་མྷིན་གྷི་བར་དུ་ཞུགས་ནས། དེར་ལམ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་སྡུག་
བསལ་གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །ལ་ལ་ནྷི་སྲྷིད་པའྷི་རེ་མོའ ་ི བར་དུ་སོང་ནས་ལམ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་སྡུག་བསལ་
གྷི་མཐའ་མ་ཐོབ་པའོ། །སེལ་མར་བསོམས་པ་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་ཆུང་ངུ་ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་དང་།
འབྲྷིང་དུ་ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་དང་། ཆེར་ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་དང་། ཆེས་ཆེར་ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་དང་།
ཤྷིན་ཏུ་ཆེས་ཆེར་ཡོངས་སུ་བསོམས་པས་གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་སེའོ། །ཡོངས་སུ་མས་པའྷི་ཆོས་ཅན་
གྷི་དགྲ་བཅོམ་པ་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་མོས་ཀང་རུང་། མ་མོས་ཀང་རུང་། གསོད་ཀང་རུང་། མྷི་གསོད་
ཀང་རུང་སེ། གང་མཐོང་བའྷི་ཆོ་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ཡྷིན་ནོ། །བདག་
གསོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ྷིད་མོས་ཀང་རུང་། མ་མོས་ཀང་རུང་། མྷི་གསོད་ན། གང་
མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་གྱུར་བའྷི་སྐལ་པ་ཅན་ཡྷིན་ལ། གསོད་ན་
སྐལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའོ། །རེས་སུ་བསྲུང་བའྷི་ཆོས་ཅན་གང་ཞེ་ན། གང་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ྷིད་མོས་ན་མཐོང་
བའྷི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་པ་ཅན་ཡྷིན། མ་མོས་ན་སྐལ་བ་
ཅན་མ་ཡྷིན་པའོ། །གནས་པ་ལས་མ་བསོད་པ་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་མོས་ཀང་རུང་། མ་མོས་ཀང་རུང་།
མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་ལ། དབང་པོ་
རྣམས་སྦྱོང་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །རབ་ཏུ་རོགས་པའྷི་འོས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཞེ་ན།
གང་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་མོས་ཀང་རུང་། མ་མོས་ཀང་རུང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་ལ། དབང་པོ་རྣམས་སྦྱོང་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ནྷི་ཡྷིན་པའྷི་
གང་ཟག་གོ །མྷི་འཁྲུགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་གང་ཞེ་ན། རང་བཞྷིན་གྷིས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་སེ། མོས་ཀང་རུང་། མ་
མོས་ཀང་རུང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་མ་
ཡྷིན་པའོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་ལ་
འཕགས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་མ་ཐོབ་པའྷི་གང་ཟག་གོ །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོབ་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པའྷི་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་ཏེ། འཕགས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་ལ། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྷི་གང་
ཟག་གོ །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་མྷི་སོབ་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་ཏེ། འཕགས་པའྷི་
ཆོས་རྣམས་ཐོབ་ལ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བའྷི་ལྷག་མ་མེད་པའྷི་གང་ཟག་གོ །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་གང་ཟག་གསུམ་ཇྷི་
ལྟ་བར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྷི་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་དུ་བལྟའོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་
གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞེ་ན། གང་གཟུགས་མེད་པའྷི་ཁམས་རྣམ་པར་སངས་པའྷི་
བསམ་གཏན་དང་ལྡན་ལ། བསམ་གཏན་གྷི་བདེ་བས་གནས་ཤྷིང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སམ། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་
སུ་སེ་བའྷི་གང་ཟག་གོ །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་རང་སངས་རྒྱས་གང་ཞེ་ན། གང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པར་
འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེས་པར་གྱུར་ཏེ། རང་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བེད་པའྷི་གང་ཟག་གོ །བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་
པའྷི་དེ་བཞྷིན་གཤེགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་དགའ་ལྡན་གྷི་གནས་ན་གནས་པ་ནས་བཟུང་སེ། ཡོངས་སུ་མ་ངན་
ལས་འདས་པའྷི་བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་སོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་སོད་པ་ཡང་འདོད་
པའྷི་ཁམས་སུ་སོན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མོས་པས་སོད་པ་ཅན་གང་ཞེ་ན། མོས་པས་སོད་པའྷི་ས་ལ་བཟོད་པ་
ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྷིང་དང་། ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་གང་ཡྷིན་པའྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །ལྷག་པའྷི་
བསམ་པས་སོད་པ་ཅན་གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་ས་བཅུ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མཚན་མ་
དང་བཅས་པས་སོད་པ་ཅན་གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དྷི་མ་མེད་པ་
དང་། འོད་བེད་པ་དང་། འོད་འཕྲོ་བ་ཅན་དང་། ཤྷིན་ཏུ་སྦྱང་དཀའ་བ་དང་། མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་གནས་པའྷི་གང་
ཟག་གོ །མཚན་མ་མེད་པར་སོད་པ་ཅན་གྷི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་ས་རྷིང་དུ་སོང་བ་
ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་སོད་པ་ཅན་གང་ཞེ་ན། གང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྷི་ས་མྷི་གཡོ་བ་དང་། ལེགས་པའྷི་བློ་གྲོས་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྷིན་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་
པའྷི་གང་ཟག་ཅེས་གང་གསུངས་པ་ལ། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྷི་གྷིས་ཏེ། རྷིམ་གྷིས་པ་དང་། ཅྷིག་ཅར་ངེས་པར་
འབྷིན་པའོ། །རྷིམ་གྷིས་པ་ནྷི་ཇྷི་སྐད་བསན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཅྷིག་ཅར་ངེས་པར་འབྷིན་པ་ནྷི་གང་བདེན་པ་རྣམས་
མངོན་པར་རོགས་པར་བས་ནས། མྷི་ལོགས་པ་མེད་པ་ལ་བརེན་ཏེ། འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས།
ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པས་ཅྷིག་ཅར་སོང་སེ། འདྷི་ནྷི་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་
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བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། འབྲས་བུ་གྷིས་ལ་གདགས་སོ། །ཕལ་ཆེར་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ཆོས་སམ་
འཆྷི་བའྷི་དུས་ཀྷི་ཚེ་ཀུན་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་བེད་དོ། །གལ་ཏེ་མྷི་བེད་ན་ཡང་དེ་སོན་ལམ་གྷི་སོབས་ཅན་ཡྷིན་ཏེ།
སོན་ལམ་གྷི་དབང་གྷིས་འདོད་པའྷི་ཁམས་ྷིད་དུ་སེ་སེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་
རོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་རོགས་པ་བཅུ་སེ། ཆོས་མངོན་པར་རོགས་
པ་དང་། དོན་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། རེས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་།
དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་མངོན་
པར་རོགས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་།
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བ་
བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་མོས་པ་དང་། དད་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའོ། །དོན་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། ངེས་པར་
འབེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་སྐབས་ན་བདེན་པའྷི་དབང་དུ་བ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་ལ། བདེན་པ་ལ་
ཆོས་ངེས་པར་སེམས་པའྷི་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་སེ། བཟོད་པ་དེ་ཡང་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་ཆེན་པོའ ་ི
ཆུང་ངུ་དང་། ཆེན་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་དང་། རྣམ་པ་གསུམ་གྷིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའོ། །དེ་ཁོ་ན་
མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པོ་དག་ཐོབ་
པའོ། །མཐོང་བའྷི་ལམ་ལ་ནྷི་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་རོབ་
ཤེས་པ་རྣམས་འཐོབ་སེ། མངོན་དུ་བེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དེ་དག་ནྷི་བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་མངོན་དུ་བེད་
དོ། །རེས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། བསོམ་པའྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་དོ། །དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་
རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པའོ། །ཀུན་
ཏུ་མྷི་འབྱུང་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། མྷི་བ་བའྷི་སོམ་པ་གང་ཐོབ་པས་སོབ་པ་འདྷི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ།
བདག་གྷི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཟད་དོ། །དུད་འགྲོ་ཟད་དོ། །ཡྷི་དྭགས་ཟད་དོ། །ངན་སོང་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་
ལྟུང་བ་ཟད་དོ། །བདག་ཡང་ངན་སོང་བའྷི་ལས་བས་ནས་ངན་སོང་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་སྷིན་པ་མངོན་པར་གྲུབ་
པའྷི་སྐལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་ནོ་སྙམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་ལམ་གྷི་བདེན་པ་
ལ་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་རོགས་པ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བདུན་པོ་དེ་དག་ྷིད་མདོར་བསྡུས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་
མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་རོགས་པ་བདུན་པོ་དེ་དག་ྷིད་གཞན་གྷི་སྒྲ་ལ་མ་བརེན་པར་ཐོབ་
པས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞེ་
ན། མངོན་པར་རོགས་པ་བདུན་པོ་དེ་དག་ྷིད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྷི་བཟོད་པ་
གང་ཡྷིན་པ་སེ། མངོན་དུ་བེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་སོན་མེད་
པ་ལ་ཞུགས་པ་ནྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བའོ། །ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་
ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅྷི་ཡོད་ཅེ་ན། དམྷིགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། ེ་བར་
སོན་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། རབ་ཏུ་རོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། ཁས་ལེན་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྷི་
ཁྱད་པར་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། གནས་དང་གཡོག་འཁོར་གྷི་ཁྱད་པར་དང་། བཙུན་པར་
སེ་བའྷི་ཁྱད་པར་དང་། སེ་བའྷི་ཁྱད་པར་དང་། འབྲས་བུའྷི་ཁྱད་པར་རོ། །འབྲས་བུའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི་གནས་གྱུར་
པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། རྣམ་པ་ལྔའྷི་ཁྱད་པར་དང་། སྐུ་གསུམ་གྷི་
ཁྱད་པར་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། འདེས་ཤྷིང་ེ་བར་འདེས་པའྷི་ཡེ་ཤེས་ཀྷི་ནུས་པ་ཐོབ་
པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། སྒྲྷིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་། འདེས་པ་དང་ེ་བར་འདེས་པའྷི་ལས་བེད་པའྷི་
ཁྱད་པར་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སོན་པའྷི་ཐབས་ཀྷི་ཁྱད་པར་
དང་། ཡོངས་སུ་སོབ་པ་རྣམ་པ་ལྔའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་ཀང་རྷིག་པར་བའོ། །ཚད་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་
ཁྱད་པར་ཅན་འདྷི་དག་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་གྷིས་བསྡུས་ཤེ་ན། རེས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། མཐར་
ཐུག་པའྷི་མངོན་པར་རོགས་པས་བསྡུས་སོ། །དེ་དག་ཀང་ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་
དང་། ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་དང་། ཟད་པར་གྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་དང་། ོན་མོངས་པ་མེད་པ་
དང་། བསམས་ནས་ཤེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་རྣམས་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང་།
མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམས་དང་། སོབས་རྣམས་དང་། མྷི་འཇྷིགས་པ་
རྣམས་དང་། དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དང་། བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམས་དང་། བསྙེལ་བ་མྷི་མངའ་བའྷི་ཆོས་
ྷིད་དང་། བག་ཆགས་ལེགས་པར་བཅོམ་པ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདེས་པ་
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བཅོ་བརྒྱད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྷིད་དེ་མདོ་སེ་ལས་ཇྷི་སྐད་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །བམས་པ་གང་
ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་ཕྲད་པར་ཤོག་ཤྷིག་པར་བསམ་པའྷི་གནས་
པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །སྙྷིང་རེ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་
དང་བྲལ་བར་ཤོག་ཤྷིག་པར་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །དགའ་
བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བ་དང་མྷི་འབྲལ་བར་ཤོག་ཤྷིག་བར་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ཡང་དག་
པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །བཏང་སྙོམས་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ཏེ་སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ཕན་པར་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་བའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཅན་
གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། སྤྲུལ་པའྷི་སྒྲྷིག་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་
བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ཏེ། ལྟ་བ་པོ་བདག་ལ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་མ་བྲལ་བའམ། གཞག་པས་ཀང་
རུང་སེ། སྣང་བའྷི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བའྷི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་བའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་
གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ནང་
གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལྟ་བ་པོ་བདག་ལ་
གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བའམ། གཟུགས་མེད་པའྷི་འདུ་ཤེས་གཞག་པས་ཀང་རུང་སེ། སྣང་བའྷི་
གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བའྷི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་བའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །སྡུག་པའྷི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་ལུས་ཀྷིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཏེ་རོགས་པར་བས་ནས་གནས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། སྡུག་པ་དང་
མྷི་སྡུག་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བའྷི་སྒྲྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་རང་གྷིས་སྡུག་པ་
དང་མྷི་སྡུག་པའྷི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྷི་འདུ་ཤེས་དང་། ཕན་ཚུན་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྷི་འདུ་ཤེས་
དང་། ཕན་ཚུན་རོ་གཅྷིག་པའྷི་འདུ་ཤེས་ཐོབ་ནས་དེ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་
བཞྷིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པར་གང་ཞེ་ན། ཐར་པའྷི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་བའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་། ཅྷི་ཡང་མེད་པའྷི་སེ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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མཆེད་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་མཆེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་དེ་བཞྷིན་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ།
འདྷི་ལྟར་ཞྷི་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཆགས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདུ་ཤེས་དང་
ཚོར་བ་འགོག་པའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གང་ཞེ་ན། འདྷི་ལྟ་སེ། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ལ་སྒྲྷིབ་པ་ལས་རྣམ་
པར་ཐར་པར་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྷིན་སེ་མཆེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བརེན་ཏེ། ཞྷི་བའྷི་
རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡང་དག་པར་
འབོར་པའྷི་གང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་འགོག་པའོ། །ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སེ་མཆེད་
བཞྷི་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གྷིས་ཀྷིས་རྷིག་པར་བའོ། །བཞྷི་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཅྷིག་གྷིས་རྷིག་པར་བའོ། །རྣམ་
པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་དམྷིགས་པ་ལ་མོས་པར་བེད་དོ། །ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་
དབང་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་ཏོ། །སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་གཏོགས་པའྷི་གཟུགས་
རྣམས་ནྷི་ཆུང་ངུ་དང་། ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། །མྷིའྷི་དང་ལྷའྷི་རྣམས་ནྷི་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་རྣམས་སོ། །ལྷག་མ་ནྷི་
རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་ནོ། །ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་དམྷིགས་པ་
ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་ཟད་པར་གྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་ཟད་པར་རྒྱས་པར་བེད་པར་གནས་པ་ཡང་དག་པར་
འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་ཟད་པར་གྷི་སེ་མཆེད་ཅེས་བའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟད་པར་གྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་
ལ་ས་ལ་སོགས་པ་ཟད་པར་གདགས་ཤེ་ན། གནས་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས་ལ་ཁྱབ་པར་བ་བ་འབོར་བ་ྷིད་
ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷག་མ་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྷིན་དུ་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་སྦྱར་རོ། །ཟད་པར་གྷི་སེ་མཆེད་
རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་
བརེན་ཏེ་གཞན་གྷི་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བ་རེས་སུ་བསྲུང་བར་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་
དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་
རྣམས་སོ། །བསམས་ནས་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ཏེ་འདྷི་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་བསམས་ནས་
ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་
གཏན་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་
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ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞེ་ན། མཚན་ྷིད་དང་དགོངས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་
ཡང་དག་པར་འབོར་བའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ངེས་པའྷི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞེ་ན།
ཡུལ་མྷིའྷི་སྐད་དང་ཆོས་ཀྷི་ངེས་པའྷི་ཚིག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་
བཞྷིན་ནོ། །སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡང་དག་
པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་
ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་
པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ལྷའྷི་རྣ་བའྷི་
མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་
ནོ། །སེམས་ཀྷི་རྣམ་གྲངས་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གཞན་དག་གྷི་སེམས་ཀྷི་སོད་པ་ལ་
འཇུག་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །སོན་གྷི་གནས་རེས་སུ་དན་པའྷི་མངོན་པར་
ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སོན་གྷི་མཐའྷི་སོད་པ་རེས་སུ་དན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་
ནོ། །འཆྷི་འཕོ་དང་སེ་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་འཆྷི་འཕོ་དང་སེ་བ་མཐོང་བ་ཡང་
དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་
བརེན་ནས་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་
དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །མཚན་དང་དཔེ་བད་
བཟང་པོ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའྷི་སྐུ་ཀུན་ཏུ་
སོན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའོ། །གནས་ཡོངས་
སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས། ཇྷི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞྷིན་དུ་གནས་ལེན་པ་དང་། བཞུགས་པ་
དང་། ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །དམྷིགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་
ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞྷིན་དུ་དམྷིགས་པ་སྤྲུལ་པ་དང་། སྒྱུར་བ་མཁྱེན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཐུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞྷིན་དུ་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་གྷི་སོ་ལ་
དབང་སྒྱུར་བ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །མཁྱེན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་
གཏན་ལ་བརེན་ནས་ཇྷི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞྷིན་དུ་གཟུངས་ཀྷི་སོ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་
བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་མཁྱེན་པའྷི་སོབས་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་
གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་
ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ལས་
བདག་གྷིར་བ་བ་མཁྱེན་པའྷི་སོབས་གང་ཞེ་ན། ལས་བདག་གྷིར་བ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་དག་
པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །སོབས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་དུ་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་
རྷིག་པར་བའོ། །མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་
རང་གྷི་དོན་ལས་བརམས་ཏེ། ཤེས་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་ཞལ་གྷིས་འཆེ་
བ་འཇོག་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པ་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་གང་ཞེ་
ན། རང་གྷི་དོན་ལས་བརམས་ཏེ། ཟག་པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་ཞལ་གྷིས་འཆེ་བ་འཇོག་པ་ཡང་དག་
པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཆོས་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན། གཞན་གྷི་
དོན་ལས་བརམས་ཏེ། བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཆོས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པར་ཞལ་གྷིས་འཆེ་བ་འཇོག་པ་ཡང་
དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ངེས་པར་འབྷིན་པའྷི་ལམ་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་གང་ཞེ་ན།
བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་གཞན་གྷི་དོན་ལས་བརམས་ཏེ། ངེས་པར་འབྷིན་པའྷི་ལམ་གྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
སོན་པར་ཞལ་གྷིས་འཆེ་བ་འཇོག་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །དན་པ་ེ་བར་
གཞག་པ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་སེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་
མྷི་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གང་ཞེ་ན།
ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་ྷིད་ལ་ཇྷི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞྷིན་དུ་གདམས་པ་དང་། རེས་སུ་བསན་པར་སྦྱོར་བ་ཡང་
དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །བསྙེལ་བ་མྷི་མངའ་བའྷི་ཆོས་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་
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དུ་མཛད་པ་དང་། གསུངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་བརོད་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་
མ་བཞྷིན་ནོ། །བག་ཆགས་ལེགས་པར་བཅོམ་པ་གང་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གྱུར་པས། ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གཡོ་བ་ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཐུགས་
རེ་ཆེན་པོ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་སྡུག་བསལ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཐུགས་རེ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་
འབོར་པའྷི་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདེས་པ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་
ཐུགས་ཀྷི་ཕྲྷིན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པ་དང་། དེ་བཞྷིན་གཤེགས་
པའྷི་དབང་པོ་གནས་དང་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་མ་ཐོབ་པའྷི་ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
འབོར་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྲྷིན་ལས་མཛད་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ་
ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་ཞེས་བ་བ་ས་མ་བཞྷིན་
ནོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ྷིད་ཡང་དག་པར་འབོར་པའྷི་ཏྷིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྷི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཡོན་ཏན་འདྷི་རྣམས་ཇྷི་ལྟར་མངོན་པར་
བསྒྲུབ་ཅེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་པའམ། ན་ཐོས་སམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་རུང་སེ། དག་པའྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་
ལ་བརེན་ནས། ཚད་མེད་པ་རྣམས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་བོ། །ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཇྷི་ལྟ་བར་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་
ཡང་དེ་བཞྷིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་མ་རྣམས་ནྷི་ན་ཐོས་སམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ། དེ་བཞྷིན་གཤེགས་
པ་ཡང་རུང་སེ། རབ་ཀྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརེན་ནས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་ཇྷི་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཞྷིན་དུ་ལན་མང་དུ་ཡྷིད་ལ་བེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡོན་ཏན་འདྷི་དག་ནྷི་རྣམ་པ་གྷིས་ཏེ། རང་གྷི་བ་བ་ལ་ེ་བར་གནས་པ་དང་། གནས་པ་ལས་གྱུར་
པའོ། །རང་གྷི་བ་བ་ལ་ེ་བར་གནས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ནྷི་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་པའྷི་རེས་ལས་ཐོབ་པ་
ཀུན་རོབ་ཤེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བལྟའོ། །གནས་པ་ལས་གྱུར་པ་གང་ཡྷིན་པ་དེ་དག་ནྷི་འཇྷིག་རེན་ལས་འདས་
པའྷི་ཡེ་ཤེས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བལྟའོ། །ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་
སོང་ངོ་། །ཐུགས་བརེ་བར་གནས་པས་བསོད་ནམས་ཀྷི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་དོ། །སེངས་ཅན་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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ཡོངས་སུ་སྷིན་པར་མཛད་པ་ལ་མྷི་སོའ །ོ །རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། སྤྲུལ་པའྷི་ལས་
མངོན་པར་བསྒྲུབ་བོ། །དགེ་བ་སྤྲུལ་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྷི་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
རྣམས་ལ་མྷི་ཆགས་སོ། །མོས་པའྷི་ཕྱྷིར་འཕགས་པའྷི་གནས་པ་མཆོག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞྷི་བའྷི་གནས་པས་གནས་
སོ། །ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། དམྷིགས་པ་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་པོ་དག་གྷི་དམྷིགས་པ་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་མཛད་དོ། །ཟད་པར་གྷི་སེ་མཆེད་རྣམས་
ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། ཟད་པར་རྒྱས་པར་མཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་ཐར་པའྷི་དམྷིགས་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་
པར་མཛད་དོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། གཟུང་བའྷི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །བསམས་ནས་
ཤེས་པས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། བྱུང་བ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ད་ལྟར་གྷི་ལུང་སོན་པ་དང་། འཇྷིག་རེན་
ན་མང་པོས་བཀུར་བར་འགྱུར་རོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། བཤད་པས་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་སེམས་ཚིམ་པར་མཛད་དོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། ལུས་
ཀྷི་ལས་ཀྷིས་བསན་པ་ལ་འདུན་པར་མཛད་དོ། །ངག་གྷི་ལས་ཀྷིས་འདུན་པར་མཛད་དོ། །སེམས་ཀུན་བརོད་
པས་ཀང་འདུན་པར་མཛད་དོ། །སེམས་ཅན་གྷི་སོད་པ་དང་། འོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་མཁྱེན་པས་སེམས་ཅན་
རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་འདོམས་སོ། །མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་
མཛད་ཅེ་ན། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སེས་བུ་ཆེན་པོ་ྷིད་དུ་ཡྷིད་ཆེས་པར་མཛད་དོ། །སེམས་ཀང་མངོན་པར་དྭངས་
བར་མཛད་དོ། །ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། བསམས་བཞྷིན་དུ་སྲྷིད་པར་སེ་བ་ཡོངས་
སུ་འཛིན་ཏོ། །བཞེད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་བཞུགས་སོ། །ཚེའྷི་འདུ་བེད་ཀང་འདོར་
རོ། །ཆོས་ལ་དབང་སྒྱུར་རོ། །ཏྷིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་སྒྱུར་རོ། །དམ་པའྷི་ཆོས་ཡང་དག་པར་འཛིན་ཏོ། །སོབས་
རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། རྒྱུ་མེད་པ་དང་། མྷི་མཐུན་པ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། མ་བས་པ་དང་ཕྲད་པར་སྨྲ་བ་
བསལ་ནས་ཡང་དག་པར་མངོན་པར་མཐོ་བའྷི་ལམ་སོན་ཏོ། །སེམས་ཅན་གྷི་སེམས་ཀྷི་སོད་པ་དང་། བཤད་
པའྷི་སྣོད་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ལ་དང་། དམྷིགས་པ་དང་། ཚོགས་དང་། འོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་།
ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་རེས་སུ་རོགས་ནས་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ངེས་པར་ལེགས་པའྷི་ལམ་སོན་ཏོ། །བདུད་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཚར་གཅོད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་དྷི་བ་དྷིས་པ་ཡང་ལུང་སོན་ཏོ། །མྷི་འཇྷིགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་
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ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། འཁོར་གྷི་ནང་དུ་བདག་སོན་པ་ཡང་དག་པར་ཡྷིན་པར་རྣམ་པར་འཇོག་གོ །རྒོལ་བ་
གཞན་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཚར་གཅོད་དོ། །དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན།
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྡུད་དོ། །བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་
མཛད་ཅེ་ན། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཚོགས་ལ་འདོམས་སོ། །ཡང་དག་པར་རེས་སུ་སོན་ཏོ། །བསྙེལ་བ་མེད་པའྷི་
ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྷི་མཛད་པ་མྷི་འདོར་རོ། །བག་ཆགས་ལེགས་པར་བཅོམ་
པས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། ོན་མོངས་པ་མེད་པས་ོན་མོངས་པ་ལྟ་བུའྷི་སོད་པ་མྷི་སོན་ཏོ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་
པོས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། ྷིན་མཚན་ལན་དྲུག་ཏུ་འཇྷིག་རེན་ལ་རྣམ་པར་གཟྷིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་
མ་འདེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྷི་ཕྲྷིན་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་།
འཐོབ་པ་དང་། གཤེགས་པ་དང་། བཞུགས་པས་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟྷིལ་གྷིས་
གནོན་ཏོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྷིད་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཐེ་ཚོམ་
གཅོད་དོ། །ཆོས་ཀྷི་ཚུལ་ཡང་ཡུན་རྷིང་དུ་འཇོག་གོ །དེས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མ་སྷིན་པར་རྣམས་ནྷི་སྷིན་
པར་མཛད་དོ། །ཡོངས་སུ་སྷིན་པ་རྣམས་ནྷི་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་མཛད་དོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་འདྷི་དག་ལ་
གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྷི་ལམ་ཐོབ་ན་ལམ་ས་མ་དམན་པ་ནྷི་འདོར་རོ། །བསོམས་ཏེ་སོང་བ་
ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བེད་དོ། །ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མེད་པའྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྷིངས་སུ་ན་ཐོས་ནྷི་ལམ་
ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཡང་དག་པར་གཅོད་པའྷི་རྣམ་པར་འདོར་བས་རྣམ་པར་སོང་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ། །དེའྷི་ཕྱྷིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྷི་དགེ་བའྷི་ར་བ་མྷི་ཟད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མྷི་ཟད་པ་ཞེས་
ཀང་བའོ། །ལུང་དུ་མྷི་སོན་པའྷི་དངོས་པོ་གང་དང་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞེ་ན། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་
ཡོངས་སུ་འདྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡོངས་སུ་འདྷི་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུ་དང་།
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ལ་སེམས་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྷི་སོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱུན་ལ་
འཇུག་པ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བར་མྷི་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམས་བཞྷིན་
དུ་སྲྷིད་པར་སེ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བར་མྷི་འགྱུར་ཞེ་ན།
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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བསམ་གཏན་རྣམས་ཀྷིས་གནས་ཤྷིང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྷི་
བདེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་བས་ནས། ས་བཅུ་རྣམས་སུ་བསོམ་པའྷི་ལམ་ལ་ཤེས་བའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་
གེན་པོའ ་ི ལམ་སོམ་གྷི་ོན་མོངས་པའྷི་སྒྲྷིབ་པའྷི་གེན་པོ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏེ། དེ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་ོན་མོངས་
པའྷི་སྒྲྷིབ་པ་དང་ཤེས་བའྷི་སྒྲྷིབ་པ་ཅྷིག་ཅར་སོང་ངོ་། །ཅྷིག་ཅར་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་དེ་བཞྷིན་གཤེགས་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ོན་མོངས་པ་མ་སངས་སུ་ཟྷིན་ཀང་། སགས་དང་སན་གྷིས་སོང་བའྷི་དུག་ལྟ་བུ་དང་དཔེར་ན་
སངས་པའྷི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྟར་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་པའྷི་ེས་པ་མྷི་སེད་དོ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཤེས་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་མཁས་
པ་དང་། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །དུས་དུས་སུ་དབང་པོ་རྣམས་སྦྱང་བར་བའོ། །ཤེས་བ་གང་
ཞེ་ན། དེ་ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བལྟ་སེ། འཁྲུལ་པ་དང་། འཁྲུལ་པའྷི་གནས་དང་། མ་འཁྲུལ་པའྷི་གནས་དང་།
འཁྲུལ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་
པའོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྷིན་པར་བ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་
ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ལམ་རྒྱུན་
མྷི་འཆད་པ་ལ་མཁས་པའོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཞེ་ན། ར་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་།
མཚན་མའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། མཚན་མར་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། མཚན་མར་འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་
རོག་པ་དང་། མཚན་མར་སྣང་བ་འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། གཞན་གྷིས་བསན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་
དང་། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་གྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། མངོན་པར་ཞེན་
པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་
ཡང་དངོས་པོ་མེད་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། དངོས་པོར་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་རྣམ་པར་
རོག་པ་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། གཅྷིག་པ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཐ་དད་པ་ྷིད་
དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། མྷིང་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ་དོན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། དོན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་མྷིང་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའོ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་
ྷིད་གང་ཞེ་ན། ཆོག་པར་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་
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དང་། །སོས་པ་མེད་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་དེ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་རྣམས་དང་། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། གོ་རྷིམ་བཞྷིན་ནོ། །སོས་པ་མེད་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་ཡྷིད་ལ་བེད་པ་
མེད་པས་མ་ཡྷིན། ཡང་དག་པར་འདས་པས་མ་ཡྷིན། རྣམ་པར་ཞྷི་བས་མ་ཡྷིན། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་མ་ཡྷིན།
དམྷིགས་པ་ལས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པས་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་སེ། འོན་ཀང་དམྷིགས་པ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་
པ་མེད་པར་བལྟའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡྷིན་ན། ཇྷི་ལྟར་དབང་པོ་
རྣམས་སྦྱོང་ཞེ་ན། དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཆུང་ངུ་ལ་བརེན་ཏེ་རྣོན་པོ་འབྲྷིང་མངོན་པར་བསྒྲུབ་བོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་
འབྲྷིང་ལ་བརེན་ཏེ་རྣོན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་བོ། །འཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། ཀུན་ལས་
བཏུས་པ་བཞྷི་པའོ།། །།འབེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། དོན་རྣམ་པར་
ངེས་པ་དང་། རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། རབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ཀུན་ཏུ་བསན་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་།
ཡང་དག་པར་དྷི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། བསྡུ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། སྨྲ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། ལྡེམ་པོ་
རུ་དགོངས་པ་རྣམ་པར་ངེས་པའོ། །དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། དོན་དྲུག་ལས་བརམས་ནས་གང་རྣམ་
པར་ངེས་པའོ། །དོན་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་དང་། རྒྱུའྷི་དོན་དང་། འབྲས་བུའྷི་དོན་དང་། ལས་ཀྷི་
དོན་དང་། ལྡན་པའྷི་དོན་དང་། འཇུག་པའྷི་དོན་ཏོ། །ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་མོ། །རྒྱུའྷི་དོན་ནྷི་སེ་
བ་དང་། འབྱུང་བ་དང་། འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུའོ། །འབྲས་བུའྷི་དོན་ནྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་
འབྲས་བུ་དང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་དང་། སེས་བུ་བེད་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། བྲལ་བའྷི་འབྲས་བུའོ། །ལས་ཀྷི་
དོན་ནྷི་དམྷིགས་པའྷི་ལས་དང་། བེད་པའྷི་ལས་དང་། འབད་པའྷི་ལས་དང་། སྒྱུར་བའྷི་ལས་དང་། འཐོབ་པའྷི་
ལས་སོ། །ལྡན་པའྷི་དོན་ནྷི་མང་པོ་ལས་གྱུར་པ་དང་། རེས་སུ་འཆྷིང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ལས་གྱུར་
པ་དང་། གནས་སྐབས་ལས་གྱུར་པ་དང་། འགྱུར་བ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལྡན་པའོ། །འཇུག་པའྷི་དོན་ནྷི་མཚན་ྷིད་
ཀྷི་འཇུག་པ་དང་། རེན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་འཇུག་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་མ་ཡྷིན་པའྷི་འཇུག་དང་།
རབ་ཏུ་དབེ་བའྷི་འཇུག་པའོ། །རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་གྷིས་མདོ་སེ་རྣམས་རྣམ་
པར་བཤད་པར་བེད་པ་སེ། དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའྷི་དངོས་པོ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་
བ་བའྷི་དོན་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའྷི་རྒྱུ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྷི་འབྲས་བུ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།
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དང་། དེ་རབ་ཏུ་ཤེས་པའོ། །ཡང་རྣམ་པར་བཤད་པའྷི་སོ་བཅུ་བཞྷི་སེ། བཅུ་བཞྷི་ནྷི་རྣམ་པར་བཤད་པའྷི་བསྡུ་
བའྷི་སོ་དང་། དངོས་པོ་བསྡུ་བའྷི་སོ་དང་། ཡན་ལག་དང་ེ་བའྷི་ཡན་ལག་གྷི་སོ་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་
པར་བསྒྲུབ་པའྷི་སོ་དང་། སོང་བའྷི་སོ་དང་། ཡྷི་གེ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའྷི་སོ་དང་། ཆུད་ཟ་བ་དང་ཆུད་མྷི་ཟ་བའྷི་
སོ་དང་། གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་སོ་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་སོ་དང་། ཚུལ་གྷི་སོ་དང་།
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་དང་། སོབས་དང་སོབས་མ་ཡྷིན་པའྷི་སོ་དང་། བཟས་ཏེ་བརོད་པའྷི་སོ་
དང་། མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྷི་སོའ །ོ །རབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ཀུན་ཏུ་བསན་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་གང་ཞེ་ན། ཇྷི་སྐད་དུ།
བསན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྦྱར་ཏེ། གཅྷིག་ནས་རོགས་པ་དང་། ཚིག་གོང་མ་དང་སྦྱོར་བ་དང་།
ཚིག་འོག་མ་དང་སྦྱོར་བ་དང་། མུ་གྷིས་པ་དང་། མུ་གསུམ་པ་དང་། མུ་བཞྷི་པ་དང་། དེ་བཞྷིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་
དང་། སོང་བའོ། །ཡང་དག་པར་འདྷི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། ཅྷི་ཞེས་བསན་པ་ཡང་
དག་པར་འདྷི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། ཅྷི་ཞེས་བསན་པ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་གང་ཞེས་བསན་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞྷིན་
ནོ། །ཡང་རྣམ་པར་ངེས་པའྷི་ལམ་བཞྷི་སེ། སུན་འབྷིན་པར་བེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། གཅོད་པར་
བེད་པ་དང་། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་པའོ། །བསྡུ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། གནས་བཅུས་རྣམ་པར་ངེས་པ་
བསྡུས་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་བཅུ་གང་ཞེ་ན། བ་བ་བསྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། འཇུག་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་
དང་། མོས་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། རྷིགས་པས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། འཕེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་རྣམ་པར་ངེས་
པ་དང་། རབ་ཏུ་རོགས་པས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། མངོན་པར་
བསྒྲུབས་པས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། ཚིག་རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་རོལ་
བ་ཙམ་གྷིས་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་ངེས་པའོ། །སྨྲ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། སྨྲ་བ་དང་། སྨྲ་
བའྷི་ཞལ་ཆེ་བ་དང་། སྨྲ་བའྷི་གཞྷི་དང་། སྨྲ་བའྷི་རྒྱུན་དང་། སྨྲ་བ་ཆད་པས་བཅད་པ་དང་། སྨྲ་བ་ལས་འབྱུང་བ་
དང་། སྨྲ་བ་ལ་གཅེས་སས་བེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །སྨྲ་བ་གང་ཞེ་ན། སྨྲ་བ་དང་། རྨད་ཁྱེར་བ་སྨྲ་བ་དང་།
རོད་པ་སྨྲ་བ་དང་། ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་དང་། མཐུན་པར་སྨྲ་བ་དང་། གདམས་པ་སྨྲ་བའོ། །སྨྲ་བ་ནྷི་ཚིག་བརོད་པ་
ཐམས་ཅད་དོ། །རྨད་ཁྱེར་བ་ནྷི་འཇྷིག་རེན་ན་གྲགས་པའོ། །རོད་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་ཕན་ཚུན་མྷི་མཐུན་པར་གནས་
པའོ། །ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་ནྷི་ཕན་ཚུན་ཚིག་བརླང་པོས་ེ་བར་གནས་པའོ། །མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནྷི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་
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རྣམ་པར་དག་པ་དང་མཐུན་པའྷི་འབེལ་བའྷི་གཏམ་རྣམ་པར་ངེས་པའོ། །གདམས་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་སེམས་མམ་པར་
མ་བཞག་པ་མམ་པར་གཞག་པར་བ་བ་དང་། སེམས་མམ་པར་གཞག་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བ་བའྷི་ཕྱྷིར་
བསན་པའོ། །སྨྲ་བའྷི་ཞལ་ཆེ་བ་ནྷི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པ་དང་། བསྐོས་པ་འདུ་བའྷི་ས་དང་། འདུས་པ་དང་། ཚད་
མར་རུང་བའྷི་ཟ་གྲོགས་རྣམས་དང་། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཆོས་དང་དོན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སོ། །སྨྲ་བའྷི་
གཞྷི་ནྷི་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་པའོ། །བསྒྲུབ་པ་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། ཁྱད་པར་རོ། །སྒྲུབ་པ་ནྷི་དམ་བཅའ་བ་དང་།
གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་དང་། ེ་བར་སྦྱར་བ་དང་། མཇུག་སྡུད་པ་དང་། མངོན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་
དང་། ཡྷིད་ཆེས་པའྷི་ལུང་ངོ་། །ངོ་བོ་ྷིད་བསྒྲུབ་པ་ནྷི་བདག་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དོ། །ཁྱད་
པར་ནྷི་བདག་གྷི་ཁྱད་པར་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁྱད་པར་རོ། །དམ་བཅའ་བ་ནྷི་བདག་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པའྷི་དོན་གཞན་
ལ་གོ་བར་སོན་པའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྷི་བསྒྲུབ་པ་དེ་ྷིད་ལ་མ་གྲགས་པའྷི་དོན་ཡྷིད་ཆེས་པར་བེད་པའྷི་རྒྱུ་
མངོན་སུམ་དུ་དམྷིགས་པ་དང་། མྷི་དམྷིགས་པ་བསྙད་པའོ། །དཔེ་ནྷི་མཐའ་མཐོང་བ་དང་། མཐའ་མ་མཐོང་བ་
མཚུངས་པར་སྦྱར་ཞྷིང་བསྙད་པའོ། །ེ་བར་སྦྱར་བ་ནྷི་དེའྷི་རྷིགས་ཀྷི་ཆོས་ལྷག་མ་དེ་དང་འད་བ་ལ་དེའྷི་ཆོས་
སྦྱར་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་མཐུན་པར་བསྙད་པའོ། །མཇུག་སྡུད་པ་ནྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བསྙད་པའོ། །མངོན་སུམ་ནྷི་
རང་གྷི་དོན་ཡོད་ཅྷིང་སྣང་ལ་མ་ནོར་བའོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ནྷི་མངོན་སུམ་གྷི་ལྷག་མ་ལ་ཡྷིད་ཆེས་
པའོ། །ཡྷིད་ཆེས་པའྷི་ལུང་ནྷི་དེ་གྷི་ག་དང་མྷི་འགལ་བར་སོན་པའོ། །སྨྲ་བའྷི་རྒྱན་ནྷི་བདག་དང་གཞན་གྷི་
གཞུང་ལུགས་ཤེས་པ་དང་། ཚིག་ཟུར་ཕྱྷིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། མྷི་འཇྷིགས་པ་དང་། བརན་པ་དང་།
མཐུན་པར་བེད་པའོ། །སྨྲ་བ་ཆད་པས་གཅད་པ་ནྷི་གཏམ་རེས་གཅད་པ་དང་། གཏམ་འཕྲོ་ལུས་པ་དང་། གཏམ་
གྷི་ེས་པའོ། །གཏམ་རེས་གཅད་པ་ནྷི་རང་གྷི་སྨྲ་བའྷི་སོན་ཁས་བླང་བ་དང་། གཞན་གྷི་སྨྲ་བའྷི་ཡོན་ཏན་ཁས་
བླང་བའོ། །གཏམ་འཕྲོ་ལུས་པ་ནྷི་འདྷི་ལྟ་སེ། གཞན་ནས་གཞན་དུ་བརྒྱུད་པའམ། གཏམ་གཞན་སྨྲ་བ་སེ། མདོ་
སེ་ལས་ཇྷི་སྐད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གཏམ་གྷི་ེས་པ་ནྷི་ཅལ་ཅོལ་དང་། འཁྲུགས་པ་དང་། བར་ཕྲད་དུ་མྷི་རུང་བ་
དང་། རན་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དོན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དུས་ཚིགས་མ་ཡྷིན་པར་སྨྲ་བ་དང་། མྷི་བརན་
པ་དང་། མྷི་གསལ་བ་དང་། ཚིག་རྒྱུན་ཆགས་པ་མ་ཡྷིན་པའོ། །སྨྲ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ནྷི་ཕྱྷིར་རྒོལ་བ་སྣོད་མ་
ཡྷིན་པ་དང་། འཁོར་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། བདག་ཀང་མྷི་མཁས་པར་རྷིག་གནས་སྨྲ་བར་མྷི་བ་བ་དང་། ཕྱྷིར་
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རྒོལ་བ་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ཞྷིག་གམ། འཁོར་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནམ། བདག་ཀང་མཁས་པར་རྷིག་གནས་སྨྲ་བར་
བའོ། །སྨྲ་བ་ལ་གཅེས་སས་བེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་བདག་དང་གཞན་གྷི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པ་སེ། དེས་
ཐམས་ཅད་དུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །མྷི་འཇྷིགས་པ་ནྷི་གང་གྷིས་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་སྨྲ་བར་བེད་པའོ། །སོབས་པ་
ནྷི་གང་གྷིས་ཐམས་ཅད་དུ་ལན་གདབ་པ་ཤེས་པའོ། །ཡང་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པས་སྨྲ་བའྷི་ཚུལ་ཤེས་པར་
བའྷི་བརད་ཅྷིང་སྨྲ་བར་ནྷི་མྷི་བ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལས་ཇྷི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་
ལྟ་བུ་སེ། གནས་བཅུ་གྷིས་མཐོང་བའྷི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའྷི་ཕྱོགས་ལ་བརོན་པ་ནན་ཏན་སྙྷིང་པོར་
བེད་པ་སེམས་ཅན་སྡུད་པ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྷི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་
འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས། གཞན་དག་དང་རོད་པས་སྨྲ་བར་མྷི་བའོ། །བཅུ་གྷིས་གང་ཞེ་ན། དམ་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་
དོན་གྷི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་བཤད་པ་ཀུན་ཤེས་པ་དཀོན་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པར་བ་བའྷི་བསམ་པས་སྨྲ་བ་
དཀོན་པ་དང་། ཚོགས་པ་མཁས་པ་དང་རོགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དཀོན་པ་དང་། ཕྱོགས་ངན་པ་ཡོངས་སུ་
འཛིན་ཅྷིང་མངོན་པར་ཞེན་པའྷི་ེས་པ་དང་། ངན་གཡོ་སྨྲ་བའྷི་ེས་པ་དང་། དུས་མ་ཡྷིན་པར་གཏམ་ལ་སྦྱོར་
བའྷི་ེས་པ་དང་། གཏམ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའྷི་ེས་པ་དང་། ཚིག་བརླང་པོའ ་ི ེས་པ་དང་། ཡྷིད་འཁྲུགས་པའྷི་
ེས་པ་དང་། གང་ེས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་སངས་ཏེ་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། འཁྲུགས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་།
གཞན་གྷི་སེམས་བསྲུང་ཞྷིང་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། ཏྷིང་ངེ་འཛིན་རེས་སུ་བསྲུང་ཞྷིང་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། རྒྱལ་
བའམ་ཕམ་པའྷི་སེམས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། རྒྱལ་བའམ་ཕམ་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་
དཀོན་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་གྱུར་བ་རེག་པར་གནས་པ་དཀོན་པ་དང་། རེག་པར་མྷི་གནས་པ་
དགེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་བསོམ་པ་དཀོན་པ་དང་། དགེ་བའྷི་ཆོས་རྒྱུན་དུ་མྷི་བསོམ་པ་སེམས་མམ་
པར་མ་བཞག་པ་ལ་མམ་པར་གཞག་པ་དང་། སེམས་མམ་པར་གཞག་པ་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དཀོན་པའོ་
ཞེའོ། །ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་། ཡྷི་གེའྷི་
ཚོགས་རྣམས་ཀྷི་དོན་གཞན་དུ་བརོད་ལ་དོན་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སེ། ཇྷི་སྐད་དུ། ཕ་དང་མ་ནྷི་བསད་
བས་ཤྷིང་། །རྒྱལ་པོ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གྷིས་དང་། །ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་བཅོམ་ནས། །མྷི་དེ་དག་པར་
འགྱུར་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཇྷི་སྐད་དུ། ཡྷིད་མྷི་ཆེས་དང་བས་མྷི་གཟོ། །མྷི་གང་ཁྱྷིམ་
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འབྷིགས་བེད་པ་དང་། །གོ་སྐབས་བཅོམ་དང་སྐྱུགས་པ་ཟ། །དེ་ནྷི་སེས་བུ་མཆོག་ཡྷིན་ནོ། །སྙྷིང་པོ་མེད་ལ་
སྙྷིང་པོར་ཤེས། །ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལ་ཤྷིན་ཏུ་གནས། །ོན་མོངས་ཀུན་ནས་རབ་ོན་མོངས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་
པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཇྷི་སྐད་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ན། སྦྱྷིན་
པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་དེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེར་སྣའྷི་ཆོས་ྷིད་འཕེལ་བར་བེད་པ་
དང་། སྦྱྷིན་པས་ཡོངས་སུ་སོ་བ་དང་། སོང་བ་ལ་ཚིག་པ་ཟ་བ་དང་། རེས་འགའ་ཅྷི་ཡང་སྦྱྷིན་པར་མྷི་བེད་པ་
དང་། སྦྱྷིན་པ་ལས་རྷིང་དུ་གྱུར་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཇྷི་སྐད་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་
ལྔ་དང་ལྡན་ན་ཚངས་པར་སོད་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཚངས་པར་སོད་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་སེ། འཁྷིག་པ་ལས་གཞན་
དུ་འཁྷིག་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མྷི་ཚོལ་བ་དང་། འཁྷིག་པ་སོང་བ་ལ་གཡེལ་བ་དང་། འཁྷིག་པའྷི་འདོད་
ཆགས་སེས་པ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། འཁྷིག་པའྷི་གེན་པོའ ་ི ཆོས་ཀྷིས་སྐྲག་པ་དང་། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་གྷིས་
ཀྷིས་གྷིས་སྦྱོར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། འབེལ་བའྷི་གཏམ་
རྣམ་པར་ངེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལྔ་པའོ།། །།བསན་བཅོས་འདྷི་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རོགས་ནས་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀུན་ནས་བསྡུས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་དག་པར་མཐོ་བའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། སོབ་དཔོན་
ཐོགས་མེད་ཀྷིས་མཛད་པ་རོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྷི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མྷི་ཏྲ་དང་། ཤྷི་ལེནྡྲ་བོ་དྷྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་
གྷི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅྷིང་ཞུས་ཏེ་གནས་ལ་ཕབ་པའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་
ལས་གུ་རུས་སེལ།། །།
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