uགས་srས་ངག་དབང་བkr་ཤིས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བsduས་grwའི་དཀར་ཆག་བuགས་སོ། །
༄༅། །འbrས་sgོ་མང་བཀའ་བcu་smr་བ་srས་ངག་དབང་བkr་ཤིས་kyིས་མཛད་པའི་བsduས་grw་མཁས་པའི་མguལ་rgyན་skལ་
བཟང་རེ་བ་kuན་skོང་ཞེས་by་བའི་བsduས་ཚན་ཉེར་lŋའི་དཀར་ཆག་འགོད་པར།
1. ཁ་དོག་དཀར་དམར་gyི་rnམ་བཞག
2. ཡོད་rtོགས་མེད་rtོགས་kyི་rnམ་བཞག
3. ཡིན་ལོག་མིན་ལོག་gyི་rnམ་བཞག
4. ldོག་པ་ངོས་འཛRན་gyི་rnམ་བཞག
5. གཅིག་དང་ཐ་དད་kyི་rnམ་བཞག
6. rgyu་འbrས་uང་ŋuའི་rnམ་བཞག
7. yuལ་དང་yuལ་ཅན་gyི་rnམ་བཞག
8. spyི་དང་byེ་brག་gyི་rnམ་བཞག
9. འགལ་འbrེལ་gyི་rnམ་བཞག
10. མཚན་མཚZན་gyི་rnམ་བཞག
11. rǳས་ldོག་ལ་ཆ་བའི་luགས་kyི་rnམ་བཞག རང་luགས་kyི་rǳས་ldོག་rnམ་བཞག
12. yབ་མཐའ་འགོད་uལ་gyི་rnམ་བཞག
13. yབ་བ་sgོ་བrgyད་kyི་rnམ་བཞག
14. ཁས་ལེན་སོང་uལ་gyི་rnམ་བཞག
15. druག་sgrའི་rnམ་བཞག
16. ཐལ་འgyuར་uང་ŋuའི་rnམ་བཞག
17. duས་གsuམ་gyི་rnམ་བཞག
18. རང་མཚན་spyི་མཚན་gyི་rnམ་བཞག
19. སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གི་rnམ་བཞག
20. རིགས་བrjོད་དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་rnམ་བཞག
21. དགག་sgruབ་kyི་rnམ་བཞག
22. གཞན་སེལ་gyི་rnམ་བཞག
23. འགའ་འbrེལ་ཆེ་བའི་rnམ་བཞག
24. ཐལ་འgyuར་ཆེ་བའི་rnམ་བཞག
25. rgyu་འbrས་ཆེ་བའི་rnམ་བཞག
26. འjuག་smོན་ལམ་ཤིས་བrjོད་དཀར་ཆག་བཅས་sdོམ་ཤོག་grངས་
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་བuགས་སོ།། །

༄༅། །ཚད་མའི་དགོངས་འgrེལ་gyི་བstན་བཅོས་ཆེན་པོ་rnམ་
འgrེལ་gyི་དོན་གཅིག་tu་drིལ་བ་blོ་རབ་འbrིང་ཐ་མ་གsuམ་du་stོན་
པ་ལེགས་བཤད་ཆེན་པོ་མཁས་པའི་མguལ་བrgyན་skལ་བཟང་རེ་
བ་kuན་skོང་ཞེས་by་བ་བuགས་སོ། །
ཁ་དོག་དཀར་དམར་gyི་rnམ་བཞག
༄༅། །bl་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དbyངས་ལ་yག་འཚལ་ལོ། །
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་དམར་པj་ཡkན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཆོས་duང་དཀར་པj འk་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན༑ དམར་པj་
ཡkན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཆོས་duང་དཀར་པjའk་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་ཡིན་པར་
ཐལ། དཀར་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཆོས་duང་དཀར་པjའk་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དཀར་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ཆོས་duང་
དཀར་པjའk་ཁ་དོག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཆོས་duང་དཀར་པjའk་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དམར་པོ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དཀར་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་གཉིས་kyི་གཞི ་མuན་མེད་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་གཉིས་kyི་གཞི་མuན་མེད་པར་ཐལ། དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་གཉིས་འགལ་བ་
ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། སངས་rgyས་རི ན་ཆེན་འbyuང་ldན་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དམར་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་ཡིན་པའི་
yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་རིན་ཆེན་འbyuང་ldན་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། སེར་པj་ཡkན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་རི ན་ཆེན་འbyuང་ldན་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། སེར་པj་ཡkན་པར་ཐལ། སངས་rgyས་རིན་ཆེན་
འbyuང་ldན་gyི་ཁ་དོག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། སངས་rgyས་རིན་ཆེན་འbyuང་ldན་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན།
དམར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེར་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམར་པོ་དང་སེར་པོ་གཉིས་འགལ་
བ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་དཀར་པj་ཡkན་པས་yབ་ཟེར་ན༑ སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་kyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན།
དཀར་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་kyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན།
ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། དམར་པj་ཡkན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེ ད་kyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དཀར་
པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམར་པj་ཡkན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་kyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དམར་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་kyི་ཁ་དོག་གི་ldོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་kyི་ཁ་དོག་
ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར།
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གཞན་ཡང་། སངས་rgyས་དོ ན་ཡོད་gruབ་པའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དཀར་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་ཡིན་པའི་yིར།
yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་དོ ན་ཡོད་gruབ་པའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན༑ ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། ljང་gu་ཡིན་པའི་yིར།
rʦ་བར་འདོད་ན། སངས་rgyས་དོན་ཡོད་gruབ་པའི་ཁ་དོ ག་ཆོས་ཅན། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་rgyས་དོན་ཡོད་gruབ་
པའི་ཁ་དོག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rʦ་བའི་ཁ་དོག་ཡིན་ན། rʦ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ནག་པj་ཆtས་ཅན།
rʦ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། rʦ་བའི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ནག་པj་ཆtས་ཅན།
rʦ་བའི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། ནག་པj་ཡkན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ནག་པj་ཆtས་ཅན། rʦ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་པོ་གང་ruང་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག སེར་པོ་ཡང་མ་ཡིན། དམར་པོ་ཡང་མ་ཡིན། sŋོན་པོ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ནག་པj་ཆtས་ཅན། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནག་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་གཉིས་kyི་གཞི་མuན་མེད་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ནག་པj་ཆtས་ཅན། སེར་པོ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནག་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སེར་པོ་དང་ནག་པོ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི ་
yིར། rtགས་yི་མ་གཉིས་ལ་རིགས་འdr།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་ན། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་བrgyད་པོ་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། འཇམ་
དbyངས་དམར་སེར་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་བrgyད་པོ་གང་ruང་ཡི ན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། འཇམ་དbyངས་དམར་སེར་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ།
དམར་པོ་དང་སེར་པོ་གཉིས་kyི་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འཇམ་དbyངས་དམར་སེར་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་
ཅན། དམར་པོ་དང་སེར་པོ་གཉིས་kyི་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། དམར་སེར་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན།
འཇམ་དbyངས་དམར་སེར་gyི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་བrgyད་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sprིན་དང་du་བ།
rduལ་དང་uག་sn་བཞི་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག snང་བ་དང་muན་པ། grིབ་མ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཞི་པོ་གང་ruང་མ་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་gruབ་stེ། འཇམ་དbyངས་དམར་སེར་gyི་ཁ་དོག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། ljང་gu་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་བrgyད་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ljང་gu་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། ནག་པོ་དང་སེ ར་པོ་གཉིས་kyི་
ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ljང་gu་ཆོས་ཅན། ནག་པོ་དང་སེར་པོ་གཉིས་kyི་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་
པར་ཐལ། ljང་gu་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ljང་gu་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི ་ཁ་དོག་བrgyད་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ljང་gu་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་ཡིན་ན། ཁ་དོག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ།
གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་ruང་ཡིན་པའི་
yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གzuགས་ruང་གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཙndན་gyི་drི་
ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། drི་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། drི་དང་ཁ་དོག་གཉིས་kyི་གཞི་
མuན་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། drི་དང་ཁ་དོག་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་ཡིན་ན། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་
ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པj་ཡkན་པའི་
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yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། བེམ་པj་ཡkན་པར་ཐལ། rduལ་du་gruབ་པ་ཡི ན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
rduལ་du་gruབ་པ་བེམ་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
མིག་ཤེས་kyི་བzuང་by་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མིག་ཤེས་kyི་བzuང་by་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rn་ཤེས་kyི་མཉན་
by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། rn་ཤེས་kyི་མཉན་by་ཡིན་པར་ཐལ། sgrའི་skyེ་མཆེད་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། bu་རམ་gyི་རj་ཆtས་ཅན། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
མ་gruབ་ན། bu་རམ་gyི་རj་ཆtས་ཅན། གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ། རj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གzuགས་
sgr་drི་རj་རƒག་by་lŋ་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན། གzuགས་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། bu་རམ་gyི་རj་ཆtས་ཅན། གzuགས་
kyི་skyེ་མཆེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་kyི་བzuང་by་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་kyི་
བzuང་by་གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར།
༈
རང་གི་luགས་ལ། གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། གzuགས་ruང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་དང་བེམ་པོ་
གཉིས་དོན་གཅིག གzuགས་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། yིའི་གzuགས་དང་ནང་གི་གzuགས་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། yིའི་
གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། skyེ་བjའk་ཤེས་rgyuད་kyིས་མ་བsduས་པའི་གzuགས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། yིའི་གzuགས་ལ་དbyེ་ན་lŋ་
ཡོད་དེ། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་དང་། sgrའི་skyེ་མཆེད་དང་། drིའི་skyེ་མཆེད་དང་། རjའk་skyེ་མཆེད་དང་། རེག་byའི་skyེ་མཆེད་དང་
lŋ་ཡོད་པའི་yིར།
གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། མིག་ཤེས་kyི་བzuང་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་ལ་དbyེ་
ན་གཉིས་ཡོད་དེ། དbyིབས་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དbyིབས་ལ་དbyེ་ན་བrgyད་ཡོད་དེ། རིང་པོ་དང་uང་བ། མཐོ་
བ་དང་དམའ་བ། lhམ་པ་དང་zluམ་པོ། །y་ལེ་བ་དང་y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་པ་བrgyད་ཡོད་པའི་yིར། lhམ་པ་
བཞག་tu་ཡོད་དེ། gru་བཞི་lt་buའི་དbyིབས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། zluམ་པོ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། གོར་གོར་རམ་sgོ་ང་lt་buའི་དbyིབས་
དེ་ཡིན་པའི་yིར། y་ལེ་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ངོས་མཉམ་པའི་དbyིབས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་བཞག་tu་ཡོད་
དེ། ངོས་མི་མཉམ་པའི་དbyིབས་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་དོག་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rʦ་བའི་ཁ་དོག་དང་། ཡན་ལག་
གི་ཁ་དོག་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། rʦ་བའི་ཁ་དོག་ལ་དbyེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་sŋོན་པོ་
བཞི་ཡོད་པའི་yིར། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ལ་དbyེ་ན་བrgyད་ཡོད་དེ། sprིན་དང་du་བ། rduལ་དང་uག་sn། snང་བ་དང་muན་པ།
grིབ་མ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བrgyད་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་དོག་དང་དbyིབས་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་gyི་mu་བཞི་ཡོད་དེ། ཁ་དོག་ཡིན་
ལ་དbyིབས་མ་ཡིན་པའི་mu་དང་། དbyིབས་ཡིན་ལ་ཁ་དོག་མ་ཡིན་པའི ་mu་དང་། ཁ་དོག་དང་དbyིབས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་mu་
དང་། དbyིབས་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་mu་བཞི་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་དོག་ཡིན་ལ་དbyིབས་མ་ཡིན་པའི་mu་
ཡོད་དེ། rʦ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། དbyིབས་ཡི ན་ལ་ཁ་དོག་མ་ཡིན་པའི་mu་ཡོད་དེ། རིང་པོ་དང་uང་du་lhམ་
པ་དང་zluམ་པོ་བཞི་བj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་དོག་དང་དbyིབས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་mu་ཡོད་དེ། sprིན་དང་du་བ། rduལ་དང་uག་
sn་བཞི་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། དbyིབས་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་mu་ཡོད་དེ། ས་u་མེ་rluང་བཞི་པj་དƒ་ཡིན་
པའི་yིར། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་དང་། གzuགས་kyི་ཁམས་དང་། བstན་ཡོད་kyི ་གzuགས་གsuམ་དོན་གཅིག །བstན་ཡོད་kyི་
གzuགས་kyི་མཚན་གཞི་ཡོད་དེ། ཁ་དོག་དང་དbyིབས་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་དོག་དང་དbyིབས་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་
ལ་བstན་ཡོད་kyི་གzuགས་ཞེས་བrjོད་པའི་rgyu་མཚན་ཡོད་དེ། མིག་གི་yuལ་du་བstན་du་ཡོད་པས་ན། དེ་ltར་du་བrjོད་པ་
ཡིན་པའི་yིར།
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sgrའི་skyེ་མཆེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rn་ཤེས་kyི་མཉན་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། sgr་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ཟིན་པའི་
འbyuང་བ་ལས་gyuར་པའི་sgr་དང་། མ་ཟིན་པའི་འbyuང་བ་ལས་gyuར་པའི་sgr་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། ཟིན་པའི་འbyuང་བ་ལས་gyuར་
བའི་sgr་བཞག་tu་ཡོད་དེ། skyེས་buས་ཐལ་མོ་བrdབ་པའི ་sgr་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་ཟིན་པའི་འbyuང་བ་ལས་gyuར་པའི་sgr་བཞག་
tu་ཡོད་དེ། u་sgr་དེ་ཡི ན་པའི་yིར། sgr་ལ་rjོད་byེད་kyི་sgrའི་sgོས་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་stོན་པའི་sgr་དང་།
སེམས་ཅན་ལ་མི་stོན་པའི་sgr་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། སེམས་ཅན་ལ་stོན་པའི་sgr་དང་། rjོད་byེད་kyི་sgr་གཉིས་དོན་གཅིག །
མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་དེ་ཡིན་པའི་yིར། སེམས་ཅན་ལ་མི་stོན་པའི་sgr་དང་rjོད་byེད་kyི་sgr་མ་
ཡིན་པར་gyuར་པའི་sgr་གཉིས་དོན་གཅིག །མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། rŋའི་sgr་དང་duང་གི་sgr་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
drིའི་skyེ་མཆེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། sn་ཤེས་kyི་myོང་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། drི་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། lhན་skyེས་kyི་
drི་དང་sbyར་byuང་གི་drི་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། lhན་skyེས་kyི་drི་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ཙndན་gyི་drི་དེ་ཡིན་པའི་yིར། sbyར་byuང་གི་drི་
བཞག་tu་ཡོད་དེ། sbyར་spོས་kyི་drི ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། lhན་skyེས་kyི་drི་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ཞིམ་པའི་lhན་skyེས་kyི་drི་དང་
མི་ཞིམ་པའི་lhན་skyེས་kyི་drི་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། ཞིམ་པའི་lhན་skyེས་kyི་drི་བཞག་tu་ཡོད་དེ། guར་kuམ་gyི་drི་དང་ག་buར་gyི་
drི་གཉིས་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མི་ཞིམ་པའི་lhན་skyེས་kyི་drི་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ཤིང་kuན་gyི་drི་དང་mu་ཟིའི་drི་གཉིས་lt་bu་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། sbyར་byuང་གི་drི ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ཞིམ་པའི་sbyར་byuང་གི་drི་དང་མི་ཞིམ་པའི་sbyར་byuང་གི་drི ་གཉིས་
ཡོད་པའི་yིར། ཞིམ་པའི་sbyར་byuང་གི་drི་བཞག་tu་ཡོད་དེ། sbyར་spོས་དང་དbuས་spོས་kyི་drི་གཉིས་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yི ར། མི་
ཞིམ་པའི་sbyར་byuང་གི་drི་བཞག་tu་ཡོད་དེ། smན་drི་མི་ཞིམ་པ་མང་པོ་sbyར་བའི་drི་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
རjའk་skyེ་མཆེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། lcེ་ཤེས་kyི་myོང་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རོ་ལ་དbyེ་ན་druག་ཡོད་དེ། མངར་བ་དང་
skyuར་བ། ཁ་བ་དང་བsk་བ། w་བ་དང་ལན་w་བ་druག་ཡོད་པའི་yིར། མངར་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། bu་རམ་gyི་རོ་དང་། འོ་
མའི་རོ་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། skyuར་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། skyuར་ru་རའི་རོ་དང་ཞjའk་རོ་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་བ་བཞག་tu་
ཡོད་དེ། ཏིག་ཏའི་རོ་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། བsk་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ཨ་ru་རའི་རོ་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། w་བ་བཞག་tu་
ཡོད་དེ། smན་w་བ་གsuམ་gyི་རོ་lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ལན་w་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། བ་w་དང་སོག་wའི་རོ་lt་bu་དེ་ཡིན་
པའི་yིར།
རེག་byའི་skyེ་མཆེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། luས་ཤེས་kyི་myོང་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རེག་by་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ།
འbyuང་བར་gyuར་བའི་རེག་by་དང་། འbyuང་འgyuར་du་gyuར་པའི་རེག་by་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། འbyuང་བར་gyuར་པའི་རེག་by་ལ་
དbyེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། ས་u་མེ་rluང་བཞི་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། སའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། sr་ཞིང་འཐས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
uའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rlན་ཞིང་གཤེར་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མེའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཚ་ཞིང་srེག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
rluང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། འbyuང་འgyuར་gyི་རེག་by་ལ་དbyེ་ན་བduན་ཡོད་དེ། འཇམ་པ་
དང་rʦuབ་པ། lcི་བ་དང་ཡང་པ། grང་བ་དང་བkrེས་པ། skོམ་པ་དང་བduན་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར།
ནང་གི་གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། skyེས་buའི་ཤེས་rgyuད་kyིས་བsduས་པའི་གzuགས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ནང་གི་
གzuགས་ལ་དbyེ་ན་lŋ་ཡོད་དེ། མིག་གི་དབང་པོ་དང་། rn་བའི་དབང་པོ་དང་། snའི་དབང་པོ་དང་། lcེའི་དབང་པོ་དང་།
luས་kyི་དབང་པོ་དང་lŋ་ཡོད་པའི་yིར།
མིག་གི་དབང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་འbrས་མིག་ཤེས་kyི་uན་མོང་མིན་པའི་བདག་rkyེན་byེད་པའི་ཆ་ནས་
བཞག་པའི་ནང་གི་གzuགས་ཅན་dwངས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མིག་དང་མིག་གི་དབང་པོ་དང་། མིག་གི་ཁམས་གsuམ་དོན་
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གཅིག །མིག་དབང་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rtེན་བཅས་kyི་མིག་དབང་དང་། rtེན་མuངས་kyི་མིག་དབང་གཉིས་ཡོད་པའི་
yིར། rtེན་བཅས་kyི་མིག་དབང་བཞག་tu་ཡོད་དེ། དཀར་པོ་དང་sŋོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་མིག་དབང་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། rtེན་མuངས་kyི་མིག་དབང་བཞག་tu་ཡོད་དེ། གཉིད་ལོག་པའི་skབས་kyི་མིག་དབང་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
rn་བའི་དབང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་འbrས་rn་ཤེས་kyི་uན་མོང་མིན་པའི་བདག་rkyེན་byེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་
པའི་ནང་གི་གzuགས་ཅན་dwངས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rn་དབང་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rtེན་བཅས་kyི་rn་དབང་དང་།
rtེན་མuངས་kyི་rn་དབང་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར།
snའི་དབང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་འbrས་sn་ཤེས་kyི་uན་མོང་མིན་པའི་བདག་rkyེན་byེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་
པའི་ནང་གི་གzuགས་ཅན་dwངས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། sn་དབང་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rtེན་བཅས་kyི་sn་དབང་དང་།
rtེན་མuངས་kyི་sn་དབང་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར།
lcེའི་དབང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་འbrས་lcེ་ཤེས་kyི་uན་མོང་མིན་པའི་བདག་rkyེན་byེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་
པའི་ནང་གི་གzuགས་ཅན་dwངས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། lcེ་དབང་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rtེན་བཅས་kyི་lcེ་དབང་དང་།
rtེན་མuངས་kyི་lcེ་དབང་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། luས་kyི་དབང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་འbrས་luས་ཤེས་kyི་uན་མོང་
མིན་པའི་བདག་rkyེན་byེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ནང་གི་གzuགས་ཅན་dwངས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། luས་དབང་ལ་དbyེ་ན་
གཉིས་ཡོད་དེ། rtེན་བཅས་kyི་luས་དབང་དང། rtེན་མuངས་kyི་luས་དབང་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར།
༈
དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rluང་ཆོས་ཅན། འbyuང་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། འbyuང་འgyuར་gyི་
རེག་by་བduན་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rluང་ཆོས་ཅན། འbyuང་འgyuར་gyི་རེག་by་བduན་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་
ཐལ། ཡང་བ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡང་བ་ཡིན་ན། འbyuང་འgyuར་gyི་རེག་by་བduན་པོ་གང་ruང་ཡིན་པས་
yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡང་བ་ཡིན་ན་འbyuང་འgyuར་gyི་རེག་by་བduན་པོ་གང་ruང་ཡི ན་པས་yབ་པར་ཐལ། འbyuང་
འgyuར་gyི་རེག་by་བduན་པོ་འdrེན་པའི་ཚq་ན་ཡང་བ་གཅིག་ལ་འdrེན་དགོས་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rʦ་བར་འདོད་ན། rluང་
ཆོས་ཅན། འbyuང་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འbyuང་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rluང་ཆོས་ཅན། འbyuང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།
འbyuང་བ་བཞི་བོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rluང་ཆོས་ཅན། འbyuང་བ་བཞི་བོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། rluང་ཡིན་
པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rt་དཀར་བj་ཆtས་ཅན། ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། rʦ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rt་དཀར་པj ་ཆtས་ཅན། rʦ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་བོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། དཀར་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rt་
དཀར་པj་ཆtས་ཅན། དཀར་པj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་rt་དཀར་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rʦ་བར་འདོད་ན། rt་དཀར་
པj་ཆtས་ཅན། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rt་དཀར་པj་ཆtས་ཅན། ཁ་དོག་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། གzuགས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rt་དཀར་པj་ཆtས་ཅན། གzuགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། rt་དཀར་པj་ཆtས་ཅན། གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། rt་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ། དbyིབས་ཡིན་པའི ་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན།
དbyིབས་ཡིན་པར་ཐལ། y་ལེ་བ་དང་y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན།
y་ལེ་བ་དང་y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་
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ཆོས་ཅན། y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། y་ལེ་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rʦ་བར་འདོ ད་ན། ཤེས་by་ཆོས་
ཅན། གzuགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།།

ཡོད་rtོགས་མེད་rtོགས་kyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་ན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། ཤེས་by་
ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པར་rtོ གས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་
gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོ ས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོ ད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་
ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་
པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་མེ ད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་མི་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། དོན་byེད་མི་nuས་པ་དངོས་མེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་མེད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོ ད་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་
བོང་rw་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི ་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་མེད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་
ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོ ང་rw་ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དང་skད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་skད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོ ས་ཅན། ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་དང་ཡོད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་ན། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པར་rtོ གས་པའི་ཚད་མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། མ་byས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གzuགས་ཤེས་ldན་མིན་འdu་byེད་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན་byས་
པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་ན། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་
པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་བར་ཐལ། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན༑ མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
མེད་པར་ཐལ། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་
མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གང་ruང་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་། མེད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་གང་ruང་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། yབ་
པ་ཁས། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོ ས་ཅན། rtག་པ་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོ གས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་
ཅན། དངོས་མེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དོན་
byེད་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་དངོས་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་
བར་འདོད་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གང་ruང་མེད་པར་ཐལ།
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པ་གང་ཞིག །མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། kw་བ་
ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོ གས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དང་skད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་
skད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དང་skད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་skད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །skད་ཅིག་མ་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ངj་བt་འཛR ན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་གི་ངj་བt་འཛRན་པ་ཆོས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། kw་བ་
ཆོས་ཅན། skད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། skད་ཅིག་མ་མི་rtག་
པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་
ཐལ། མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར།
༈
།རང་གི་luགས་ལ། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ།
ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོ ད་པ་
ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། མེད་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མེད་པ་ཡིན་པས་yབ། མེད་པ་ཡིན་ན་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་
yིར། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། rtག་པ་ཡིན་ན། rtག་པར་rtོགས་
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པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་དང་། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པj་ཡkན་ན། དངོས་པོར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་པའི་yིར། མེད་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་། ཡོད་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་
མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་གཉིས་དང་། བཞི་དང་། druག་ལ་སོགས་པ་ཆ་byuང་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་། rtག་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། rtག་པ་ཡིན་ན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་། དངོས་པོ་
གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པj་ཡkན་ན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་
པས་yབ། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་པའི་yིར།
ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་
མཉམ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་ན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཅི་ཙམ་
བrʦེགས་kyང་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ།
ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ་ཡིན་པས་yི ར། ཡོད་པ་དང་ཤེས་by་དང་གཞི་gruབ་དང་ཆོས་
rnམས་དོན་གཅིག །ཤེས་byའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ༑ bljའk་yuལ་du་by་ruང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གཞི་gruབ་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ།
ཚད་མས་gruབ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཆོས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་གི་ངj་བt་འཛRན་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཡོད་པ་ལ་དbyེ་ན་
གཉིས་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དོན་byེད་nuས་པ་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། དངོས་པོ ་དང་byས་པ་དང་མི་rtག་པ་གsuམ་དོན་གཅིག དངོས་པོ་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། གzuགས་དང་། ཤེས་པ་
དང་། ldན་མི ན་འdu་byེད་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། བེམ་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rduལ་du་gruབ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། བེམ་པོ་
དང་གzuགས་གཉིས་དོན་གཅིག །བེམ་པོ་དང་གzuགས་གཉིས་ལ་དbyེ་ན། yིའི་གzuགས་དང་། ནང་གི་གzuགས་གཉིས་ཡོད།
yིའི་གzuགས་དང་ནང་གི་གzuགས་གཉིས་ལ་དbyེ་ན་རེ་རེ་ནས་lŋ་lŋ་ཡོད་དེ། sŋར་བཤད་ཟིན་པ་ltར་ཡོད་པའི་yིར། ཤེས་
པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཤེས་པ་དང་། blོ་དང་། རིག་པ་གsuམ་དོན་གཅིག མཚན་
གཞི་ནི་ཡོད་དེ། rnམ་མyེན་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtག་པ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rnམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི ་rtག་པ་དང་། རེ་
འགའ་བའི་rtག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། rnམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་rtག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ཤེས་by་དང་ཡོད་པ་གཉིས་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། རེ་འགའ་བའི་rtག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། buམ་པའི་ldོག་པ་དང་། kw་བའི་ldོག་པ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
༈
དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་
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པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན། འགལ་yབ་ལ་འuད།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན། འགལ་yབ་ལ་འuང་། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་
yིར།།

ཡིན་ལོག་མིན་ལོག་གི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
༈
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་
ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོ ས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར།
yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོ ག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
དོན་byེད་nuས་པ་དངོས་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར།
མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤེས་པ་དང་བེམ་པོ་གཉིས་kyི་གཞི་མuན་མེད་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་
ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་
gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། གzuགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན།
གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། buམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
buམ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། sgr་དང་buམ་པ་གཉིས་kyི་གཞི་མuན་མེད་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། ཙndན་gyི་drི ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་
པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། གzuགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ། drིའི་skyེ་མཆེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི ་drི་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོ ག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
ཙndན་gyི་drི་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། drི་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། drི་དང་buམ་པ་
གཉིས་kyི་གཞི་མuན་མེད་པའི་yིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་
yབ་ཟེར་ན། rnམ་མyེན་ཆོ ས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་དང་། དངོས་པོ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། བེམ་ཤེས་ldན་མིན་འdu་byེད་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན༑ rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། བེམ་ཤེས་ldན་
མིན་འdu་byེད་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་
ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན༑ དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་
པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་
པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་མི་rtག་པ་དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། yོད་དངོ ས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ldན་མིན་
འdu་byེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་མི་rtག་པ་ldན་མིན་འdu་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་མེད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན།
ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་stོང་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་
byེད་nuས་stོང་དངོས་མེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་མ་gruབ་ཟེར་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན།
དོན་byེད་nuས་stོང་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་འbrས་bu་skyེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་འbrས་bu་skyེད་nuས་པ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་འbrས་bu་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འbrས་bu་མེད་པར་ཐལ༑ yོད་
rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་
པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་མ་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་
ཅན། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མའི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་
Страница 11 из 118

གཞལ་by་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན༑ rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་
ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་byས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་
པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་byས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་byས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་
པ་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། byས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
མི་rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། skད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། skད་ཅིག་མ་མི་rtག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
མེད་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་
ན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtག་
པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtག་
པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་
པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོ ག་པ་དང་། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་
མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་གཉིས་པj་ཡkན་yབ་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་
ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་
ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན༑ rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཆོས་དང་skད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་དང་skད་ཅིག་
མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་rtག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་
པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་suམ་du་
rtོགས་པའི་མཐར་uག་གི་མyེན་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་
པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡི ན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་
པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
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rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་
yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་
པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པ་rtག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་
པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་
ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན༑ དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་
དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོ ག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་
ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོ ག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་
ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་
པ་དངོས་པj་ཡkན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་
ཡོད་པའི་yིར།
༈
རང་གི་luགས་ལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་། ཡོད་པ་ཡིན་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་yབ་
མཉམ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་
པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར༑ ཡོད་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་yབ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་
yིར། བདག་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འdr།།

ldོག་པ་ངོས་འཛWན་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
༈
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་གཞི་ldོ ག་ཡིན་ན། དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན།
དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་གཞི་ldོག་ཡིན་པའི་yི ར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་
གཞི་ldོག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་ldོག་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་དོན་ldོག་ཡིན་ན། དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་དོན་ldོག་ཡིན་པའི་yི ར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་
ཅན། དངོས་པjའk་དོན་ldོག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་
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ཅན། དངོས་པjའk་ldོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་
པོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་
མཚZན་by་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་ཡིན་ན༑ མཚZན་by་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།
yོད་མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་དང་གཅིག་tu་gyuར་བའི་buམ་པ་དེ་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་tu་gyuར་
པའི་buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ldོག་པ་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་
གཅིག་tu་gyuར་པའི་buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་མ་ཡིན་པའི་yིར།
མ་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་ཡིན་ན། yོད་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་མ་gruབ་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་buམ་
པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་ཡི ན་yབ་མཉམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་ན་buམ་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་དང་buམ་པ་ཡིན་ན་yོད་
ཡིན་པས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
ཡིན་ན་buམ་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་དང་buམ་པ་ཡིན་ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་མེད་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡིན་
ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་tu་gyuར་བའི་buམ་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། buམ་པ་ཡིན་པའི་yི ར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ltj་ldkར་ཞབས་
uམ་u་skyོར་gyི་དོན་byེད་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ltj་ldkར་ཞབས་u་མu་skyོར་gyི་དོན་byེད་
nuས་པ་buམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་buམ་
པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། གསེར་
buམ་ཡིན་པའི་yིར།
ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་དང་གཅིག་དེ་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་
ldོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་
གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་ཐ་དད་
ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་
gruབ་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་ldོག་པ་དེ་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་ཟེར་ན། buམ་པའི་ldོག་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ldོག་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ldོག་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ldོག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་པ་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་ldོག་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་ldོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ldོག་ན། buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ldོག་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གསེར་
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buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ldོག་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡིན་པའི་yིར།
rʦ་བར་འདོད་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ldོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ལས་མི་
ldོག་པའི་yིར། མ་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་ཐ་དད་ལས་མི་ldོག་ན་yོད་kyི་ldོག་པ་མ་ཡིན་པས་yབ་པར་
ཐལ། yོད་yོད་དང་ཐ་དད་ལས་ldོག་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་ཐ་དད་ལས་ldོག་པར་ཐལ།
yོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་མ་gruབ་ཟེར་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན།
buམ་པ་དང་ཐ་དད་ལས་མི་ldོག་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ལས་ldོག་ན་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་
པའི་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ལས་ldོག་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་པ་
དང་ཐ་དད་ལས་ldོག་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་ཐ་དད་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་མི་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་ཐ་མི་དད་ཡིན་པར་
ཐལ། མེད་ངེས་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། རི་བོ ང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ldོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་
གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་མི་ldོག་པའི་yིར། མ་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་ན་yོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་
པ་ལས་ldོག་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་yོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ldོག་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
yོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ldོག་པར་ཐལ། yོད་yོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རི་བོང་rw་དེ་buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ldོག་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་
གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་མི་ldོག་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་
rw་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར།
༈
རང་གི་luགས་ལ། buམ་པའི་ldོག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། buམ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། buམ་པའི་ldོག་པ་དང་།
buམ་པ་དང་གཅིག་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། གཞི་gruབ་ན་yོད་yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་དང་། གཞི་gruབ་ན།
yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གཞི་gruབ་ན་yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། གཞི་
gruབ་ན་yོད་yོད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།།

གཅིག་དང་ཐ་དད་kyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
༈
ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ ངj་བt་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། དངོས་པོ་དང་མི་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ངj་བt ་གཅིག་ཡིན་པའི་yི ར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དངོས་པོ་དང་མི་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། ངj་བt ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ངj་བt་གཅིག་པ་
བདག་ཉིད་གཅིག་པ་རང་བཞིན་གཅིག་པ་rnམས་དོན་གཅིག་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། དངོས་པོ་
དང་མི་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། du་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པོ་དང་མི་rtག་པ་གཉིས་
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ཆོས་ཅན། du་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་uན་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པོ་དང་མི་rtག་པ་གཉིས་ཕན་uན་ཐ་
དད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་མk་rtག་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མི་rtག་པ་དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
རེ་རེ་ནས་gruབ་stེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ངj་བt་གཅིག་ཡིན་ན་rǳས་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་
གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ངj་བt་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས༑ མ་gruབ་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ངj་བt་
གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་
པར་ཐལ། ཤེས་by་rtག་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །rtག་པ་ཤེས་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་
དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་
པོ་དང་rǳས་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོ་དང་rǳས་གཅིག་ཡིན་ན་rǳས་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། kw་བ་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། rǳས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་rǳས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། kw་བ་དང་buམ་པ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་rǳས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། kw་བ་དང་
buམ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་དང་buམ་པ་གཉིས་
ཆོས་ཅན། rǳས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གང་ཞིག rǳས་ཕན་uན་འbrེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་ན། བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། kw་བ་དང་buམ་པ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན།
kw་བ་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཤེས་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པའི་yིར༑ rʦ་བར་འདོད་ན།
kw་བ་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འbrེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིགས་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་ནག་
rguར་གཉིས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། བ་ལང་
དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་ནག་rguར་གཉིས་ཆོས་ཅན། རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ldོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་ནག་rguར་གཉིས་ཆོས་ཅན། ldོག་པ་རི གས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གང་
དང་གང་གིས་ཡིད་གཏད་པས་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་འདི་དང་འདི་འdrའོ་sམ་པའི་blོ་ངང་གིས་བskyེད་nuས་པའི་ཆོས་ཡིན་
པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་ནག་rguར་གཉིས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གཅི ག་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། བདག་ཉིད་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་ནག་rguར་གཉིས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་
ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་uན་འbrེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་yིར༑
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་byར་རིགས་གཅིག་ཡིན་ན། རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rt་དང་བ་ལང་གཉི ས་ཆོས་
ཅན། རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byར་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rt་དང་བ་ལང་གཉིས་
ཆོས་ཅན༑ ཤེས་byར་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ངj་བt་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོ ད་ན། rt་དང་བ་ལང་གཉིས་
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ཆོས་ཅན། རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rt་དང་བ་ལང་གཉིས་ཆོས་ཅན།
རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ༑ རིགས་མི་མuན་པ་ཡིན་པའི ་yིར། མ་gruབ་ན། rt་དང་བ་ལང་གཉིས་ཆོས་ཅན། རིགས་མི་
མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་མི་འdr་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rt་དང་བ་ལང་གཉིས་རིགས་མི་འdr་བ་ཡིན་པར་ཐལ།
རིགས་མི་འdr་བ་འཇོག་rgyu་ཡོད་པའི་yིར༑
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིགས་གཅིག་ཡིན་ན། sgruབ་པར་gyuར་བའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པའི་
ནམ་མཁའ་དང་ཁང་བའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་ཅན། sgruབ་པར་gyuར་བའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་
གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་བའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རིགས་
གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་by་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། དགག་by་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་གང་ཞིག །དགག་by་རིགས་གཅིག་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་
དགག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། དགག་by་རིགས་གཅིག་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་by་ཐོགས་རེག་གཅིག་པོ་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་
དགག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དགག་by་ཐོགས་རེག་
གཅིག་པོ་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐོགས་རེག་གཅིག་པོ་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཐོགས་རེག་གཅིག་པོ་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་ཡིན་
པར་ཐལ། ཐོགས་རེག་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། ཐོགས་རེག་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐོགས་རེག་བཀག་ཙམ་gyི་མེད་དགག་དེ་འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་
yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པའི ་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་ཅན། sgruབ་པར་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་
གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgruབ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། sgruབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁང་བའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་
ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། gruབ་བདེ་གཅིག་ཡིན་ན། gruབ་བདེ་rǳས་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། bu་རམ་gyི་ཁ་དོ ག་དང་bu་
རམ་gyི་drི་གཉིས་ཆོས་ཅན། gruབ་བདེ་rǳས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། gruབ་བདེ་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན།
bu་རམ་gyི་ཁ་དོག་དང་bu་རམ་gyི་drི་གཉིས་ཆོས་ཅན། gruབ་བདེ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། gruབ་པ་duས་མཉམ་གནས་པ་duས་
མཉམ་འཇིག་པ་duས་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། bu་རམ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཁ་དོག་དང་yོད་kyི་drི་གཉི ས་gruབ་པ་duས་
མཉམ་གནས་པ་duས་མཉམ་འཇིག་པ་duས་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rduལ་rǳས་བrgyད་འduས་kyི་གོང་bu་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་
བར་འདོད་ན། bu་རམ་gyི་ཁ་དོག་དང་bu་རམ་gyི་drི་གཉིས་ཆོས་ཅན། gruབ་བདེ་rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་གཅིག་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། bu་རམ་gyི་ཁ་དོག་དང་bu་རམ་gyི་drི་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཐ་དད་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། bu་རམ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཁ་དོག་དང་yོད་kyི ་drི་གཉིས་rǳས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rduལ་
rǳས་བrgyད་འduས་kyི་གོང་bu་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rǳས་རིགས་གཅིག་ཡིན་ན་rǳས་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཉེར་ལེན་ནས་ldོག་གཅིག་ལས་skyེས་
པའི་ནས་འbru་ཆེ་uང་གཉིས་པj་ཆtས་ཅན། rǳས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་
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gruབ་ན། ཉེར་ལེན་ནས་ldོག་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་ནས་འbru་ཆེ་uང་གཉིས་པj་ཆtས་ཅན། rǳས་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཐ་དད་གང་ཞིག རང་གི་ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rǳས་རིགས་གཅིག་
མི་གཅིག་ཉེར་ལེན་གཅིག་མི་གཅིག་ལ་byེད་དགོས་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཉེར་ལེན་ནས་ldོག་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་
ནས་འbru་ཆེ་uང་གཉིས་པj་དƒ་ཆོས་ཅན། rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཉིད་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
ཉེར་ལེན་ནས་ldོག་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་ནས་འbru་ཆེ་uང་གཉིས་པj་དƒ་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངj་བt་
ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཉེར་ལེན་ནས་ldོག་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་ནས་འbru་ཆེ་uང་གཉིས་པj་དƒ་ཆོས་ཅན། ངj་བt་ཐ་
དད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་uན་འbrེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་yིར།
༈
རང་གི་luགས་ལ། གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོ ད་དེ། སj་སt་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གཅིག་ལ་
དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། རང་ldོག་གཅིག་པ་དང་། ངj་བt་གཅིག་པ་དང་། རིགས་གཅིག་པ་དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། རང་
ldོག་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་ldོག་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། byས་པ་
དང་byས་པ་གཉིས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། ཡོད་པ་དང་རང་ldོག་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོ ད་དེ། ཡོད་པ་དང་རང་ldོག་སj་སt་བ་
མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འdr། ངj་བt་
གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ངj་བj་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ངj་བt་གཅིག་པ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་
བདག་ཉིད་གཅིག་པ་rnམས་དོན་གཅིག ཤེས་by་དང་ངj་བt་གཅིག་གི་མཚན་ཉི ད་ཡོད་དེ། ཤེས་by་དང་ངj་བj་སj་སt་བ་མ་ཡིན་
པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rǳས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ ། rǳས་kyི་sgོ་
ནས་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པར་skyེ་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། byས་པ་དང་མི་rtག་པ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། རིགས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རིགས་སj ་སt་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རིགས་གཅིག་པ་ལ་དbyེ་ན་
གཉིས་ཡོད་དེ། ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། rǳས་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་ལ་དbyེ་
ན་གཉིས་ཡོད་དེ། sgruབ་པར་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། དགག་པར་gyuར་བའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་
ཡོད་པའི་yིར། sgruབ་པར་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གང་དང་གང་གིས་ཡིད་གཏད་
པས་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་འདི་དང་འདི་འdrའོ་sམ་པའི་blོ་ངང་གིས་skyེད་nuས་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་
ཡོད་དེ། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། sgruབ་པར་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་
དེ། ཤེས་པར་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། གzuགས་su་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། ldན་མིན་འdu་
byེད་du་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། ཤེས་པར་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་བཞག་tu་
ཡོད་དེ། lhས་sbyིན་gyི་མིག་ཤེས་དང་། མཆོད་sbyིན་gyི་མིག་ཤེས་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་su་gyuར་པའི་ldོག་པ་རིགས་
གཅིག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ཙndན་gyི་kw་བ་དང་། uག་པའི་kw་བ་གཉིས་དེ་ཡི ན་པའི་yིར། ldན་མིན་འdu་byེད་du་gyuར་པའི་
ldོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། sgrའི་byས་པ་དང་། buམ་པའི་byས་པ་གཉིས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། དགག་པར་gyuར་
པའི་ldོག་པ་རིགས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དགག་by་རིགས་གཅིག་བཀག་ཙམ་gyི་ཐ་དད་པའི་མེད་དགག་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། buམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། kw་བ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཉིས་པj་དƒ་ཡིན་པའི ་
yིར། rǳས་རིགས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་གི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་skyེས་པའི ་ཐ་དད་པའི་འduས་byས་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། rǳས་རིགས་གཅིག་པ་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། གzuགས་su་gyuར་པའི་rǳས་རིགས་གཅིག་པ་དང་། ཤེས་པར་
gyuར་པའི་rǳས་རིགས་གཅིག་པ་དང་། ldན་མིན་འdu་byེད་du་gyuར་པའི་rǳས་རིགས་གཅིག་པ་དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར།
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གzuགས་su་gyuར་པའི་rǳས་རིགས་གཅིག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། རང་གི་ཉེར་ལེན་འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་rǳ་buམ་དཀར་
པོ་དང་། rǳ་buམ་sŋོ ན་པོ་གཉིས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། ཤེས་པར་gyuར་པའི་rǳས་རིགས་གཅིག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། རང་གི་
དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་rnམ་ཤེས་ཐ་དད་པ་གཉིས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། ldན་མིན་འdu་byེད་du་gyuར་པའི་rǳས་
རིགས་གཅིག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། རང་གི་ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་skyེས་པའི་sgrའི་byས་པ་དང་sgrའི་མི་rtག་པ་གཉིས་དེ་ཡིན་
པའི་yིར།
ཐ་དད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། སj་སt་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yི ར། ཐ་དད་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། རང་ldོག་ཐ་དད་
པ་དང་། ངj་བt་ཐ་དད་པ་དང་། རིགས་ཐ་དད་པ་དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། རང་ldོག་ཐ་དད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་
ldོག་སj་སt་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། kw་བ་དང་buམ་པ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཤེས་by་དང་རང་
ldོག་ཐ་དད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཤེས་by་དང་རང་ldོག་སj་སt་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། kw་བ་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འdr། ངj་བt་ཐ་དད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ངj་བj་སj་སt་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི ་yིར།
ངj་བt་ཐ་དད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་དང་། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་གsuམ་དོན་གཅིག མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། rtག་མི་
rtག་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རིགས་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རིགས་སj་སt་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རིགས་ཐ་དད་
པ་དང་། རིགས་མི་མuན་པའི་ཆོས་དང་། རིགས་མི་འdr་བའི་ཆོས་དང་། རིགས་མི་གཅིག་པའི་ཆོས་rnམས་དོན་གཅིག །
རིགས་མི་འdr་བ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ldོག་པ་རིགས་མི་འdr་བ་དང་། rǳས་རིགས་མི་འdr་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། ldོག་
པ་རིགས་མི་འdr་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ༑ rt་དང་བ་ལང་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rǳས་རིགས་མི་འdr་བ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། ཤེས་
པ་དང་བེམ་པོ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
༈
དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་
ཐལ༑ ldོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ།
rǳས་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་རིགས་ཐ་དད་
ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་སj་སt་ལས་skyེས་པའི་ཐ་དད་པའི་འdu་byས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་
ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་གི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་སj་སt་ལས་skyེས་པའི་ཐ་དད་པའི་འdu་byས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་
དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་སj་སt་ལས་skyེས་པ་གང་ཞིག །ཐ་དད་པའི་འdu་byས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་
ཟངས་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་གི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་སj་སt་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གསེར་buམ་དེ་གསེར་ལས་skyེ ས་
པ་ཡིན་kyང་། ཟངས་ལས་skyེས་པ་མ་ཡིན། ཟངས་buམ་དེ་ཟངས་ལས་skyེས་པ་ཡིན་kyང་། གསེར་ལས་skyེས་པ་མ་ཡིན་པའི་
yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན༑ rǳས་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་
ཐལ། rǳས་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། rǳས་སj་སt་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན༑ ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་
ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་དང་rtག་པ་གཉི ས་ཆོས་ཅན། rǳས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་ldོག་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ldོག་སj་སt་བའི་ཆོས་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མེ ད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་ldོག་སj་སt་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ldོག་སj་སt་བ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་ldོག་སj་སt་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ldོག་གཅིག་མ་ཡིན་
པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་ldོག་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་རང་
ldོག་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན༑ yོད་kyི་རང་ldོག་མེད་པར་ཐལ། yོད་མེད་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཁt་ན་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཁt་ན་དང་དངོ ས་པོ་གཉིས་ཆོས་ཅན༑ rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཁt་ན་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར།
rgyu་འbrས་uང་ŋuའི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
༈ ཁ་ཅི ག་ན་རེ། གཞི་gruབ་ན། rgyu་འbrས་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rgyu་འbrས་གང་ruང་
ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rgyu་འbrས་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་མ་
ཡིན་པ་གང་ཞིག འbrས་bu་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་
འbrས་bu་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འbrས་bu་མེད་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་rgyu་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་
ཅན། yོད་kyི་rgyu་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་skyེད་byེད་མེད་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན༑ yོད་kyི་skyེད་byེད་མེད་པར་
ཐལ། yོད་མ་skyེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་མ་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་ཡིན་པའི་
yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rgyu་ཡིན་ན་འbrས་bu་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་
ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི ་rgyu་ཡོད་པའི ་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་
ཅན། yོད་kyི་rgyu་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་skyེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rgyu་ཡིན་ན་ཉེར་ལེན་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། glོག་skད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ།
rgyu་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། glོག་skད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་འbrས་bu་ཡོད་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། glོག་skད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི ་འbrས་bu་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
glོག་ཆོས་ཅན། yོད་skད་ཅིག་ཐ་མ་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། glོག་skད་
ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་rǳས་rgyuན་yི་མ་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེ ད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
glོག་skད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། རང་གི་rǳས་rgyuན་yི་མ་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་rǳས་rgyuན་yི་མ་མེད་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། glོག་skད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rǳས་rgyuན་yི་མ་མེད་པར་ཐལ། yོད་rǳས་rgyuན་འཆད་ཀ་མ་ཡིན་པའི་
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yིར། མ་gruབ་ན། glོག་ཆོ ས་ཅན། yོད་skད་ཅིག་ཐ་མ་rǳས་rgyuན་འཆད་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་skད་ཅིག་ཙམ་gyིས་rgyuན་
འཆང་ངེས་kyི་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་rgyu་ཡིན་ན། buམ་པའི་ཉེར་ལེ ན་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་བའི་skyེས་bu་
ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་
བའི་skyེས་bu་buམ་པའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་བའི་skyེས་bu་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
kyི་rgyuར་gyuར་བའི་skyེས་bu་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་skyེས་buའི་rʦོལ་བ་ལས་byuང་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་
པའི་rgyuར་gyuར་བའི་skyེས་bu་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་རང་གི་rǳས་rgyuན་du་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་
skyེད་byེད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་བའི་skyེས་bu་ཆོས་ཅན། buམ་པ་རང་གི་rǳས་rgyuན་du་rǳས་su་གཙ£་
བ¤ར་skyེད་byེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་yོད་kyི་rǳས་rgyuན་yི་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་པའི་skyེས་
bu་ཆོས་ཅན། buམ་པ་yོད་kyི་rǳས་rgyuན་yི་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་yོད་kyི་rgyuན་yི་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་
པའི་rgyuར་gyuར་བའི་skyེས་bu་ཆོས་ཅན། buམ་པ་yོད་kyི་rgyuན་yི་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་
དེ་བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་buམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བའི་buམ་པ་ཡོད་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་buམ་པ་དངོས་པjའk་rgyu་ཡིན་བར་ཐལ། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་
buམ་པ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ytད་kyི་འbrས་bu་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་དངོས་པjའk་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་
ytད་དང་rtེན་byuང་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། དངོས་པjའk་rgyuར་
gyuར་བའི་buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མེད་ན་དངོས་པj་མƒད་དགོས་པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་དང་rtེན་byuང་འbrེལ་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་ཁས། འདོད་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོ ས་ཅན། དངོས་པj་མƒ ད་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་buམ་པ་མེད་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་buམ་པ་མེད་པར་ཐལ། buམ་
པ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པ་མེད་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར།
གོང་du་འདོད་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཙndན་gyི་མེ་དེ ་du་བའི་rgyu་ཡིན་ཟེར་ན། ཙndན་gyི་མེ་ཆོས་ཅན། du་བའི་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། du་བ་
yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི་མེ་ཆོས་ཅན། du་བ་yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། du་བ་yོད་
དང་rtེན་byuང་འbrེལ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་gyི་མེ་ཆོས་ཅན། du་བ་yོད་དང་rtེན་byuང་འbrེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་མེད་ན་du་བ་མེད་མི་དགོས་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་མེད་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན༑ du་བ་མེད་པར་ཐལ། ཙndན་gyི་
མེ་མེད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཙན་དན་མེད་པའི་ས་yོ གས་ཆོས་ཅན། ཙndན་gyི་མེ་མེད་པར་ཐལ། ཙndན་
མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཙndན་མེད་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན། ཙndན་མེད་པར་ཐལ། ཙndན་gyི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར།
གོང་du་འདོད་ན། ཙndན་མེད་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན། du་བ་ཡོད་པར་ཐལ། uག་པའི་མེའི་du་བ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
ཙndན་མེད་པའི་ས་yོགས་དེར། uག་པའི་མེའི་du་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཙndན་མེད་པའི་ས་yོགས་དེར། uག་པའི་མེ་ཡོད་པའི་
yིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པར་འgyuར་ངེས་ཡིན་ན། buམ་པའི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rǳ་buམ་gyི་ཉེར་ལེན་du་gyuར་བའི་
འཇིམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པར་འgyuར་ངེས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rǳ་buམ་gyི་
ཉེར་ལེན་du་gyuར་བའི་འཇིམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པར་འgyuར་ངེས་ཡིན་པར་ཐལ། rǳ་buམ་du་འgyuར་ངེས་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rǳ་buམ་ཆོ ས་ཅན། yོད་kyི་ཉེར་ལེན་du་byuང་བའི་འཇིམ་པ་yོད་du་འgyuར་ངེས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་ཉེར་ལེན་du་
gyuར་བའི་འཇིམ་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳ་buམ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཉེར་ལེན་du་gyuར་པའི་འཇིམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
yོད་rǳ་buམ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rǳ་buམ་gyི་ཉེར་ལེན་du་gyuར་པའི་འཇིམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་rgyu་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། buམ་པ་yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳ་buམ་gyི་ཉེར་ལེན་du་gyuར་བའི་འཇིམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་
yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མེད་ན་buམ་པ་མེད་པས་མ་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳ་buམ་མེད་པའི་ས་yོགས་
ཆོས་ཅན། buམ་པ་མེད་པར་ཐལ། rǳ་buམ་gyི ་ཉེར་ལེན་du་gyuར་བའི་འཇིམ་པ་མེད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rǳ་
buམ་མེད་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན། rǳ་buམ་gyི་ཉེར་ལེན་du་gyuར་བའི་འཇིམ་པ་མེད་པར་ཐལ། rǳ་buམ་gyི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་
yིར། གོང་du་འདོད་ན། rǳ་buམ་མེད་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གསེར་buམ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། rǳ་buམ་མེད་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན། གསེར་buམ་ཡོད་པར་ཐལ། གསེར་buམ་gyི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་ཤེས་kyི་ཉེ ར་ལེན་ཡིན་ན། rnམ་ཤེས་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rnམ་ཤེས་kyི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། rnམ་
ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་ཤེས་kyི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན༑ rnམ་ཤེས་kyི་ས་བོ ན་ཆོས་ཅན། rnམ་
ཤེས་kyི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་ཤེས་རང་གི་rǳས་rgyuན་du་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་
ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ས་བོ ན་yོད་རང་གི་rǳས་rgyuན་du་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་
yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rnམ་ཤེས་kyི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། rnམ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
rnམ་ཤེས་kyི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ldན་མིན་འdu་byེད་ཡིན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། rnམ་ཤེས་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་ས་བོན་ldན་མིན་འdu་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་ས་བོན་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ས་
བོན་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་དངོས་པjའk ་དངོས་འbrས་ཡིན་ན། yོད་ཡིན་ན་དངོས་པjའk་དངོས་འbrས་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན།
དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་ན་དངོས་པjའk་དངོས་འbrས་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པjའk་
དངོས་འbrས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་དངོས་པjའk་དངོས་
འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་kyི་དངོས་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་yོད་kyི་yི་ལོགས་su་
byuང་བའི་དངོས་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་lŋ་
ལོགས་su་byuང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། དངོས་པjའk་འbrས་bu་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་yིར། འདོད་
ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་འbrས་bu་ཡི ན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་sŋ་
ལོགས་su་byuང་བ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི ་yི་ལོགས་
su་byuང་བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་yི་
ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་yོད་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་kyི་yི་ལོགས་
su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་yོད་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་kyི་འbrས་bu་ཡིན་ན། གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་དང་གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་གང་ruང་ཡིན་
པས་yབ་ཟེར་ན། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དང་གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གཉིས་ཀ་ཆོས་
ཅན། གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་དང་གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར།
yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དང་། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་
གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། གzuགས་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་yོད་kyི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་
ཅན། yོད་yོད་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དང་yོད་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གཉིས་ཀའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དང་། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་
ལོགས་su་byuང་བ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་དང་གzuགས་kyི ་བ་rgyuད་འbrས་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན།
གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་
byuང་བ་དང་གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གཉིས་ཀ་གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
ཁས་འདོད་ན། གzuགས་kyི་yི ་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། གzuགས་kyི་དངོས་འbrས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་ཡིན་བའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོ གས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན།
གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་yོད་kyི་བrgyuད་rgyu་ཡིན་པའི ་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་
yོད་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yིར་ལོགས་su་byuང་བའི་བrgyuད་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་
པ་མ་gruབ་ན། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་
དང་། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གཉིས་ཀ་གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས།
འདོད་ན། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། གzuགས་kyི་བrgyuད་འbrས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་yོད་kyི་བrgyuད་
rgyu་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་བrgyuད་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་གzuགས་kyི་དངོས་rgyu་
ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་གzuགས་kyི་དངོས་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་
ཡོད་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་yི ་ལོགས་su་byuང་བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་དང་། གzuགས་kyི་sŋ་ལོགས་su་
byuང་བ་གཉིས་པོ་duས་མཉམ་du་skyེ་བ་ཡིན་པའི་yིར།
༈ །རང་གི་luགས་ལ། rgyuའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། skyེད་byེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rgyu་དང་འbrས་bu་དང་དངོས་པོ་གsuམ་
དོན་གཅིག །དངོས་པjའk ་rgyuའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་skyེད་byེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན། yོད་
kyི་skyེད་byེད་yོད་kyི་rgyuའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དངོས་པjའk་rgyu་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་དངོས་rgyu་
དང་། དངོས་པjའk་བrgyuད་rgyu་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་པjའk་དངོས་rgyuའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་དངོས་su་skyེད་byེད་
དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པjའk་བrgyuད་rgyuའི་མཚན་
ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་བrgyuད་ནས་skyེད་byེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བའི་sŋ་
ལོགས་su་byuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་kyི་དངོས་rgyu་དང་བrgyuད་rgyu་ལ་རིགས་འdr། ཡང་དངོས་པjའk་rgyu་ལ་
དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་ཉེར་ལེན་དང་དངོས་པjའk་lhན་ཅིག་byད་rkyེན་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་པjའk་ཉེར་ལེན་
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gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་རང་གི་rǳས་rgyuན་du་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ།
དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་byས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པjའk་lhན་ཅིག་byེད་rkyེན་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་རང་གི་
rǳས་rgyuན་མ་ཡིན་པར་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་rgyuར་gyuར་བའི་གང་
ཟག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rǳ་buམ་gyི་rgyu་ལ་དbyེ ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rǳ་buམ་gyི་ཉེར་ལེན་དང་། rǳ་buམ་gyི་lhན་ཅིག་byེད་rkyེན་
གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། rǳ་buམ་gyི་ཉེར་ལེན་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rǳ་buམ་རང་གི་rǳས་rgyuན་du་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། rǳ་buམ་gyི་rgyuར་gyuར་པའི་འཇིམ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rǳ་buམ་gyི་lhན་ཅིག་byེད་rkyེན་gyི་
མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rǳ་buམ་རང་གི་rǳས་rgyuན་མ་ཡིན་པར་rǳས་su་གཙ£་བ¤ར་skyེད་byེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་
དེ། rǳ་buམ་gyི་rgyuར་gyuར་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
འbrས་buའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། བskyེད་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པjའk་འbrས་buའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་
པjའk་བskyེད་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པjའk་
འbrས་bu་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་དངོས་འbrས་དང་དངོས་པjའk་བrgyuད་འbrས་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་
པjའk་དངོས་འbrས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པོས་དངོས་su་བskyེད་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་
པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པjའk་བrgyuད་འbrས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པོས་བrgyuད་ནས་བskyེད་
by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་kyི་དངོས་འbrས་དང་བrgyuད་འbrས་ལ་རིགས་འdr།
༈ །དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅི ག་ན་རེ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་skyེད་byེད་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་skyེད་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་skyƒད་byེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་
མ་yབ། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་skyƒད་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་
ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་
ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡtད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོ ས་
ཅན། དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི ་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་duས་
མཉམ་du་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པོ་དང་duས་མཉམ་du་byuང་བའི་rgyu་ཡིན་པར་
ཐལ། དངོས་པོ་དང་duས་མཉམ་du་byuང་བའི་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་
yོད་དང་duས་མཉམ་du་byuང་བའི་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི ་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་
byuང་བའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་yོད་kyི་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་
དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི ་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་
byuང་བའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་
དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་duས་མཉམ་du་byuང་བའི་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན།
yོད་yོད་དང་duས་མཉམ་du་byuང་བའི་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བའི་འbrས་bu་ཡིན་པར་
ཐལ། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་གང་ཞིག །འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་
པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་yི་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
གོང་du་འདོད་ན། དངོས་པjའk་yི་ལོ གས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་rgyu་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་
པ་མ་ཡིན་པའི་rgyu་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rgyu་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། rtག་པ་མ་
ཡིན་པར་gyuར་པའི་rgyu་ཡོད་པར་ཐལ། གzuགས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་
པའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་rgyu་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་
པ་དང་rgyu་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པ་yོད་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་མ་
ཡིན་པར་gyuར་པའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འགལ་yབ་ལ་འuད།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པ་ཆོས་ཅན། གzuགས་yོད་kyི་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་rgyu་མེད་པའི་
yིར་ཟེར་ན། འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། གzuགས་rtག་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པ་དེའི་rgyu་མ་ཡིན་པར་འདོ ད་
ཅེས་བrʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོ ས་ཅན། yོད་kyི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་yོད་kyི ་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་byས་པ་ལ། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། kw་བའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་
གཉིས་ཀའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འགལ་yབ་ལ་འuད། འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། kw་
བའི་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་བ་yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་
ཅན། kw་བ་yོད་kyི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མེད་ན་kw་བ་མེད་པས་མ་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དགག་
གཞི་ཆོས་ཅན། kw་བ་མེད་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་མེད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་
པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་sŋ་ལོ གས་su་byuང་བ་མེད་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། buམ་པ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་
ཆོས་ཅན། buམ་པ་མེད་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yི ར༑ གོང་du་འདོད་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན།
kw་བ་ཡོད་པར་ཐལ། kw་བའི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོ ས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བའི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་
བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བའི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། kw་བའི་sŋ་
ལོགས་su་byuང་བའི་འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་བའི་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་yོད་kyི་rgyu་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བའི་
sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་བའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་duས་su་དངོས་པj་མƒད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་kyི་
འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་duས་su་དངོས་པj ་ཡtད་པར་ཐལ།
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དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་དངོས་པj་ཡkན་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན།
དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་
ན། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་duས་su་yོད་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་ཉེར་ལེན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་འgyuར་ངེས་མ་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་འgyuར་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་gyuར་ཟིན་པ་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་sŋ་ལོགས་su་byuང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་gyuར་ཟིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོ ས་ཅན། yོད་kyི་ཉེར་ལེན་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་du་འgyuར་ངེས་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་ཉེར་ལེན་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་ཁས༑
འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་du་འgyuར་ངེས་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།།
yuལ་དང་yuལ་ཅན་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
༈ ཁ་ཅི ག་ན་རེ། blོ་གང་ཡང་ruང་བ་གཅིག་གི་yuལ་ཡིན་ན། yuལ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན།
yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། blོ་གང་ཡང་ruང་བ་གཅིག་གི་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། blོ་
གང་ཡང་ruང་བ་གཅིག་གི་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ༑ རི་བོང་rw་འཛRན་rtོག་པའི་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་
ཅན། རི་བོ ང་rw་འཛRན་rtོག་པའི་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། རི་བོང་rw་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་
བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yuལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞལ་by་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yuལ་
དང་གཞལ་by་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། yuལ་དང་གཞལ་by་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་དང་
ཚད་མས་དམིགས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། yuལ་ཅན་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། yuལ་ཅན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཞེ ས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། yuལ་ཅན་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་kyི་yuལ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་yuལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་
བrjོད་by་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་བrjོད་by་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པ་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrའི་བrjོད་by་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་
མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི ་sgr་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་
མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། གསལ་ཞིང་རིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ བེམ་པj་ཡkན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། བེམ་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་
ཅན། yོད་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་sgr་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
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གཞན་ཡང་། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་ཅན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན།
མིག་དབང་ཆོས་ཅན། yuལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་yuལ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་
yuལ་ཡོད་པར་ཐལ། sŋོན་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོན་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མིག་དབང་གི་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་
ཤེས་kyི་བzuང་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོན་པj་ཆtས་ཅན། མིག་ཤེས་kyི་བzuང་by་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་
ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མིག་
དབང་ཆོས་ཅན། བེམ་པj་ཡkན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར།མ་gruབ་ན། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། གzuགས་ཡིན་པར་ཐལ།
མིག་གི་skyེ་མཆེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། མིག་གི་skyེ་མཆེད་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། སངས་rgyས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་ཅན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། yuལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་yuལ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་
rgyས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་yuལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་གཞལ་by་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་འཕགས་
པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་གཞལ་by་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་ན་yོད་kyི་གཞལ་by་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན།
སངས་rgyས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ldན་མིན་འdu་byེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་
འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ldན་མིན་འdu་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་ཡིན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་འཕགས་པ་ཆོས་
ཅན། གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་rgyས་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། yuལ་ཡིན་ན་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་yuལ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་
མཁའ་ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། འduས་
མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། bljའk་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་
ཆོས་ཅན། bljའk་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། bljའk་yuལ་du་by་ruང་ཡིན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན།
bljའk་yuལ་du་by་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། bljའk་yuལ་du་by་ruང་ཤེས་byའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་gyི་དངོས་yuལ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyི་དངོས་yuལ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེན་gyི་
དངོས་yuལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyི་དངོས་གཞལ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་
ཅན། rnམ་མyེན་gyི་དངོས་གཞལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rnམ་
མyེན་gyི་དངོས་གཞལ་དང་དངོས་པོ་གཏེས་དོན་གཅིག་ཡིན་བའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་བzuང་yuལ་ཡིན་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན།
buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་snང་བ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ༑
buམ་འཛRན་rtོག་པའི་བzuང་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པར་snང་བ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་བzuང་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་snང་yuལ་ཡིན་པའི་yིར།
མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་snང་yuལ་དང་buམ་འཛRན་rtོག་པའི་བzuང་yuལ་གཉིས་དོན་གཅིག་
ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་མ་gruབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་འཛRན་rtོག་པ་ལ་yོད་མ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པར་snང་བ་yོད་འཛRན་rtོག་པའི་snང་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་snང་བ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་མ་ཡིན་
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པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པར་snང་བ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་snང་
yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་དང་buམ་འཛRན་rtོག་པའི་
snང་yuལ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་འཛRན་rtོག་པའི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་དང་
yོད་འཛRན་rtོག་པའི་snང་yuལ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་snང་བ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་
བzuང་yuལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ buམ་འཛRན་rtོག་པས་མ་བzuང་བའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་
buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་snང་བ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པས་མ་བzuང་བར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་snང་
yuལ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtོག་པ་ཡིན་ན་yོད་kyི་ཞེན་yuལ་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་rtག་པར་འཛR ན་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་ཞེན་yuལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་rtོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པར་འཛRན་
པའི་rtོག་པ་དེ་rtོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པར་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་
པར་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་rtག་པར་འཛRན་
པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཞེན་yuལ་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་rtག་
པར་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་མེད་པར་ཐལ། yོད་ལོག་ཤེས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
sgr་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པར་།འཛRན་པའི་rtོག་པ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་rtག་པར་འཛR ན་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་
དམིགས་yuལ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། sgr་rtག་པར་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་དམིགས་yuལ་
ཡོད་པར་ཐལ། sgr་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་sgr་rtག་པར་འཛRན་པའི་rtོག་པའི ་དམིགས་yuལ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་གི་དམིགས་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། sgr་
rtག་པར་འཛRན་པའི་rtོག་པ་དང་། sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་གཉིས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛRན་
stངས་དངོས་འགལ་du་uགས་པའི་blj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ཡིན་ན། buམ་པ་yོད་kyི་ཞེན་yuལ ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་sgr་spyི་ཙམ་gyི་
sgོ་ནས་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་yོད་kyི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་buམ་འཛRན་rtོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་
པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་sgr་spyི་ཙམ་gyི་sgོ་ནས་འཛR ན་པའི་rtོག་པ་དེ་yོད་འཛRན་rtོགས་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་sgr་spyི་ཙམ་gyི་sgོ་ནས་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན༑ yོད་sgr་spyི་ཙམ་gyི་sgོ་ནས་འཛRན་
པའི་rtོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་sgr་spyི་
ཙམ་gyི་sgོ་ནས་འཛRན་པའི་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་sgr་spyི་ཙམ་gyི་sgོ་ནས་འཛRན་པའི་rtོག་པའི་uགས་
yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་sgr་spyི་ཙམ་gyི་sgོ་ནས་འཛRན་པའི་rtོག་པའི་uགས་yuལ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་ཤེས་ཡིན་ན། ཡིད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཆོས་ཅན།
ཡིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་ཤེས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཆོ ས་
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ཅན། ཡིད་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རི ག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་ཉམས་myོང་གི་རང་
རིག་དེ་རང་རིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་
ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་
ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཆོས་ཅན། ཡིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
སེམས་དང་ཡིད་དང་rnམ་པར་ཤེས་པ་rnམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་མ་gruབ་ཟེར་ན།
sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཆོས་ཅན། rnམ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོ་
འཛRན་མིག་ཤེས་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཆོས་ཅན། སེམས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་དང་སེམས་byuང་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། sŋོ་འཛR ན་མིག་ཤེས་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་ཆོས་ཅན། སེམས་དང་སེམས་byuང་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
རང་རིག་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་du་gyuར་པའི་ཚZར་བ་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་ཤེས་ཡིན་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་du་gyuར་བའི་ཚZར་བ་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཤེས་ཡིན་པར་
ཐལ། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་du་gyuར་བའི་སེམས་byuང་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ཟེར་ན། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པ་
ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འཁོར་du་gyuར་བའི་སེམས་byuང་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེས་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པ་
ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གངས་རི་sŋོན་པོ ར་snང་བའི་དབང་ཤས
ེ ་ཆོས་ཅན།
ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གངས་རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན།
ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་yི ར། rʦ་བར་འདོད་ན། གངས་རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན།
ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོག་ཤེས་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོ ན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་
ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་
པའི་rjེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསར་du་མི་བslu་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། གསར་du་མི་བslu་བའི་རིག་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་པའི་
rjེས་དཔག་ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་suམ་མ་ཡིན་པའི ་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པར་
rtོགས་པའི་rǳེས་དཔག་ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtོག་brལ་gyི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི ་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་
rtག་པར་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་ཆོས་ཅན། rtོག་brལ་gyི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rjེས་
དཔག་ཡིན་པའི་yིར།
༈ རང་གི་luགས་ལ། yuལ་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོ ད་དེ། ཚད་མས་གཞལ་བར་by་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།yuལ་དང་ཡོད་པ་
དང་གཞལ་by་rnམས་དོན་གཅིག །yuལ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ ། དངོས་པོ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་པོ་ལ་
དbyེ་ན་lŋ་ཡོད་དེ། གzuགས་kyི་uང་པོ་དང་། ཚZར་བའི་uང་པོ་དང་། འdu་ཤེས་kyི་uང་པོ་དང་། འdu་byེད་kyི་uང་པོ ་དང་།
rnམ་པར་ཤེས་པའི་uང་པོ་དང་lŋ་ཡོད་པའི་yིར།
གzuགས་kyི་uང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་གི་ཆ་ཤས་du་མ་འduས་པའི་གzuགས་ruང་དེ ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་
kyི་uང་པོ་དང་གzuགས་གཉིས་དོན་གཅིག །གzuགས་kyི་uང་པོ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། yིའི་གzuགས་དང་ནང་གི་གzuགས་
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གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། yིའི་གzuགས་ལ་དbyེ་ན། གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་ནས་རེག་byའི་skyེ་མཆེད་kyི་བར་lŋ་དང་། ནང་གི་
གzuགས་ལ་དbyེ་ན་མིག་གི་དབང་པོ་ནས་luས་kyི་དབང་པjའk་བར་lŋ་ཡོད་པའི་yིར།
ཚZར་བའི་uང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་གི་ཆ་du་མ་འduས་པ་གང་ཞིག །རང་yuལ་རང་stོབས་kyིས་myོང་བའི་
སེམས་byuང་myོང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཚZར་བའི་uང་པོ་དང་ཚZར་བ་གཉིས་དོན་གཅིག །ཚZར་བའི་uང་པོ་ལ་དbyེ་ན་druག་ཡོད་
དེ། མིག་གི་འduས་ཏེ་རེག་པའི་rkyེན་gyིས་ཚZར་བ་དང་། rn་བའི་འduས་ཏེ་རེག་པའི་rkyེན་gyིས་ཚZར་བ་དང་། snའི་འduས་ཏེ་རེག་
པའི་rkyེན་gyིས་ཚZར་བ་དང་། lcེའི་འduས་ཏེ་རེག་པའི་rkyེན་gyིས་ཚZར་བ་དང་། luས་kyི་འduས་ཏེ་རེག་པའི་rkyེན་gyིས་ཚZར་བ་
དང་། ཡིད་kyི ་འduས་ཏེ་རེག་པའི་rkyེན་gyིས་ཚZར་བ་དང་druག་ཡོད་པའི་yིར། rgyས་པར་དbyེ་ན། བཅོ་བrgyད་ཡོད་དེ། དེ་druག་
པj་རƒ་རེ་ལ་དbyེ་ན་བདེ་sduག་བཏང་sོམས་གsuམ་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར།
འdu་ཤེས་kyི་uང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་yuལ་རང་stོབས་kyིས་མཚན་མར་འཛRན་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་
སེམས་byuང་གང་ཞིག །རང་གི་ཆ་du་མ་འduས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། འdu་ཤེས་kyི་uང་པོ ་དང་། འdu་ཤེས་གཉིས་དོན་གཅིག །
དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། མཚན་མར་འཛRན་པའི་འdu་ཤེས་དང་། བkr་བར་འཛRན་པའི་འdu་ཤེས་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། མཚན་
མར་འཛRན་པའི་འdu་ཤེས་བཞག་tu་ཡོད་དེ། མིག་གི་འduས་ཏེ་རེག་པ་ལས་byuང་བའི་འdu་ཤེས་དང་། rn་བའི་འduས་ཏེ་རེག་པ་
ལས་byuང་བའི་འdu་ཤེས་དང་། snའི་འduས་ཏེ་རེག་པ་ལས་byuང་བའི་འdu་ཤེས་དང་། lcེའི་འduས་ཏེ་རེག་པ་ལས་byuང་བའི་འdu་
ཤེས་དང་། luས་kyི་འduས་ཏེ་རེག་པ་ལས་byuང་བའི་འdu་ཤེས་ཏེ་lŋ་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། བkr་བར་འཛR ན་པའི་འdu་ཤེས་བཞག་
tu་ཡོད་དེ། ཡིད་kyི་འduས་ཏེ་རེག་པ་ལས་byuང་བའི་འdu་ཤེས་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
འdu་byེད་kyི་uང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། གzuགས་དང་། ཚZར་བ་དང་། འdu་ཤེས་དང་། rnམ་པར་ཤེས་པ་བཞི་པོ་
གང་ruང་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག །རང་གི་ཆ་du་མ་འduས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། འdu་byེད་kyི་uང་པོ་དང་འdu་
byེད་གཉིས་དོན་གཅིག །འdu་byེད་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ldན་མིན་འdu་byེད་དང་མuངས་ldན་འdu་byེད་གཉིས་ཡོད་པའི་
yིར། ldན་མིན་འdu་byེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། འdu་byེད་གང་ཞིག །རང་དང་མuངས་ldན་མེད་པས་རབ་tu་yེ་བ་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། མuངས་ldན་འdu་byེད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། འdu་byེད་གང་
ཞིག །རང་དང་མuངས་ldན་ཡོད་པས་རབ་tu་yེ་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མuངས་ldན་འdu་byེད་ལ་དbyེ་ན། སེམས་byuང་ཞེ་དgu་
ཡོད་དེ། ཚZར་བ་དང་འdu་ཤེས་གཉིས་པོ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་byuང་ཐམས་ཅད་པོ་མuངས་ldན་འdu་byེད་ཡིན་པའི་yིར།
rnམ་པར་ཤེས་པའི་uང་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་གི་འཁོར་du་སོང་བའི་སེམས་byuང་ཡོད་པའི་གཞན་རིག་གི་
ཤེས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་གི་ཆ་du་མ་འduས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rnམ་པར་ཤེས་པའི་uང་པོ་དང་། rnམ་ཤེས་དང་།
སེམས་དང་། ཡིད་rnམས་དོན་གཅིག །rnམ་པར་ཤེས་པའི་uང་པོ ་ལ་དbyེ་ན་druག་ཡོད་དེ། མིག་གི་rnམ་པར་ཤེས་པ་ནས་
བzuང་stེ། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པའི་བར་druག་ཡོད་པའི་yིར།
yuལ་ཅན་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་yuལ་ལ་འjuག་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། yuལ་ཅན་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་
དེ། ཤེས་པ་དང་གzuགས་su་gyuར་པའི་yuལ་ཅན་དང་ldན་མིན་འdu་byེད་du་gyuར་པའི་yuལ་ཅན་དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར།
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཤེས་པ་དང་blོ་གཉིས་དོན་གཅི ག །ཤེས་པ་ལ་དbyེ་ན་
གཉིས་ཡོད་དེ། རང་རིག་དང་གཞན་རིག་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། རང་རིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། འཛRན་rnམ་དེ་ཡི ན་པའི་
yིར། རང་རིག་དང་རང་རིག་མངོན་suམ་གཉིས་དོན་གཅིག །མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། sŋོ་འཛR ན་མིག་ཤེས་ཉམས་myོང་གི་རང་
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རིག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། སེམས་དང་སེམས་byuང་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། སེམས་
kyི་མཚན་ཉིད་sŋར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
སེམས་byuང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་འཁོར་du་འgrོ་yuལ་gyི་སེམས་ཡོ ད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། སེམས་
byuང་ལ་དbyེ་ན་lŋ་བcu་ང་གཅིག་ཡོད་དེ། kuན་འgrོ་lŋ། yuལ་ངེས་lŋ། rʦ་ཉོན་druག །ཉེ་ཉོན་ཉི་u། དགེ་བ་བcu་གཅིག །
གཞན་འgyuར་བཞི་ཡོད་པའི་yིར། kuན་འgrོ་lŋ་འdrེན་uལ་ཡོད་དེ། ཚZར་བ། འdu་ཤེས། སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་byེད་དང་lŋ་
བj་དƒ་འdrེན་པའི་yིར། yuལ་དེས་lŋ་འdrེན་uལ་ཡོ ད་དེ། འduན་པ། མོས་པ། drན་པ། ཏིང་ངེ་འཛRན། ཤེས་རབ་དང་lŋ་བj་དƒ་
འdrེན་པའི་yིར། rʦ་ཉོན་druག་འdrེན་uལ་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་rོ་དང་། ང་rgyལ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། lt་བ་
དང་། ཐེ་ཚZམ་དང་druག་པj་དƒ་འdrེན་པའི་yིར། lt་བ་ལ་དbyེན་lŋ་ཡོད་དེ། འཇིག་lt་དང་། མཐར་lt་དང་། ལོག་lt་དང་། lt་
བ་མཆོགའཛRན་gyི་lt་བ་དང་། uལ་rིམས་བrtuལ་uགས་མཆོག་འཛRན་gyི་lt་བ་དང་lŋ་ཡོད་པའི་yིར། ཉེ་ཉོན་ཉི་u་འdrེན་
uལ་ཡོད་དེ། བcu་ཚན་དང་པོ་དང་། བcu་ཚན་གཉིས་པ་གཉིས་འdrེན་uལ་ཡོ ད་པའི་yིར། བcu་ཚན་དང་པོ་འdrེན་uལ་
ཡོད་དེ། rོ་བ་དང་།འཁོན་འཛRན་དང་། འཆབ་པ་དང་། འཚRག་པ་དང་། rག་དོག་དང་། སེར་sn་དང་། sgyu་དང་། གཡོ་དང་།
rgyགས་པ་དང་། rnམ་པར་འཚq་བ་དང་བcu་པj་དƒ་འdrེན་པའི་yིར། བcu་ཚན་གཉིས་པ་འdrེན་uལ་ཡོད་དེ། དོ་ཚ་མེད་པ་
དང་། rེལ་མེད་པ་དང་། rmuག་པ་དང༑ rgོད་པ་དང་། མ་དང་པ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། བrjེད་ངེས་དང་།
ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་། rnམ་གཡེང་དང་། བcu་བj་དƒ་འdrེན་པའི་yིར། དགེ་བ་བcu་གཅིག་འdrེན་uལ་ཡོད་དེ། ངོ་ཚ་
ཤེས་པ་དང་། rེལ་ཡོད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་མེད་པ་དང་། ཞེ་sdང་མེད་པ་དང་། གཏི་muག་མེད་པ་དང་། དད་པ་དང་།
ཤིན་sbyངས་དང་། བག་གོད་དང་། བཏང་sོམས་དང་། བrʦོན་འgruས་དང་། rnམ་པར་མི་འཚq་བ་དང་བcu་གཅིག་པj་དƒ་འdrེན་
པའི་yིར། གཞན་འgyuར་བཞི་འdrེན་uལ་ཡོད་དེ། rtོག་དpyོད་གཉིས་དང་། གཉིད་དང་། འgyོད་པ་དང་། བཞི་པj་དƒ་འdrེན་
དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ldན་མིན་འdu་byེད་du་gyuར་པའི་yuལ་ཅན་བཞག་tu་ཡོད་དེ། གང་ཟག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་su་gyuར་བའི་yuལ་
ཅན་བཞག་du་ཡོད་དེ། མིག་གི་དབང་པོ་ནས་luས་kyི་དབང་པjའk་བར་lŋ་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར།
ཤེས་པ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་gyི་blོ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་yིར། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ།
གསར་du་མི་བslu་པའི་རིག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཚད་མ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་དང་། rjེས་su་
དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rtོག་པ་དང་brལ་ཞིང་གསར་du་མི་
བslu་བའི་རིག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ལ་དbyེ་ན་druག་ཡོད་དེ། མིག་ཤེས་su་gyuར་བའི་མངོན་suམ་gyི་ཚད་
མ་ནས་བzuང་stེ། ཡིད་ཤེས་su་gyuར་བའི་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་བར་druག་ཡོད་པའི་yིར། rjེས་དཔག་གི་ཚང་མའི་མཚན་
ཉིད་ཡོད་དེ། གསར་du་མི་བslu་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག །sgr་དོན་འdrེས་ruང་du་འཛRན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rjེས་
དཔག་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། དངོས་stོབས་kyི་rjེས་དཔག་དང་། grགས་པའི་rjེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་kyི་rjེས་དཔག་
དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་stོབས་kyི་rjེས་དཔག་བཞག་tu་ཡོད་དེ། sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་པའི ་rjེས་དཔག་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། grགས་པའི་rjེ ས་དཔག་བཞག་tu་ཡོད་དེ། རི་བོང་ཅན་zl་བ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་བrjོད་ruང་du་rtོགས་པའི་rjེས་
དཔག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཡིད་ཆེས་kyི་rjེས་དཔག་བཞག་tu་ཡོད་དེ། luང་གི་ཚད་མ་དེ་ཡིན་པའི ་yིར། ཚད་མིན་gyི་blོ་ལ་
དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། མ་rtོགས་ལོག་rtོག་ཐེ་ཚZམ་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། མ་rtོགས་བཞག་tu་ཡོད་དེ ། snང་ལམ་ངེས་པའི་blོ་
ཐམས་ཅད་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། ལོག་rtོག་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rtོག་པར་gyuར་པའི་ལོག་ཤེས་དང་rtོག་མིན་ལོག་ཤེས་
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གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། rtོག་པར་gyuར་བའི་ལོག་ཤེས་བཞག་tu་ཡོད་དེ། sgr་rtག་འཛRན་rtོག་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛRན་
lt་bu་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtོག་མིན་ལོག་ཤེས་བཞག་tu་ཡོད་དེ། གངས་རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་དང་smིག་rgyu་uར་snང་
བའི་དབང་ཤེས་རེ་རེ་ནས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཐེ་ཚZམ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། sgr་rtག་གམ་མི་rtག་sམ་པའི་ཐེ་ཚZམ་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། མངོན་gyuར་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མངོན་gyuར་
དང་དངོས་པོ་གཉིས་དོན་གཅིག །lkོག་gyuར་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rjེས་དཔག་གི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། lkོག་gyuར་དང་ཡོད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག
༈ དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅི ག་ན་རེ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མངོན་gyuར་ཡིན་པར་ཐལ།
མངོན་suམ་gyི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན།
མངོན་suམ་gyི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyིས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེ ན་gyིས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་
མyེན་gyིས་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པའི་yིར། ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rnམ་
མyེན་gyིས་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། rʦ་
བར་འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མངོན་gyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། lkོག་gyuར་ཡིན་པར་ཐལ། rjེས་དཔག་གི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་
བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། rjེས་དཔག་གི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པར་ཐལ།
sgr་མི་rtག་པར་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་གི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་
ཅན། yོད་yོད་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་གི་ཚད་མས་དངོས་su་rtོགས་པར་by་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་
གི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtོགས་པའི་rjེས་དཔག་གི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་
གཞི་gruབ་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་gyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། lkོག་gyuར་ཡིན་པའི་yི ར་ཟེར་
ན་མ་yབ། འདོད་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་gyuར་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་བj་ཡkན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་du་མ་gyuར་བར་ཐལ། lkོག་gyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་
gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། lkོག་gyuར་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་
rgyན་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་rgyན་ཆོས་ཅན། ཚད་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། luང་གི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་rgyན་ཆོ ས་ཅན། luང་གི་ཚད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་luང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་rgyན་ཆོས་ཅན། yོད་
luང་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་བstན་བཅོས་rnམ་དག་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། lkོག་gyuར་ཡིན་པར་ཐལ། rjེས་དཔག་གི་ཚད་མའི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། rjེས་དཔག་གི་ཚད་མའི་གཞལ་by་ཡིན་པར་ཐལ། rjེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། rjེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་by་ཡིན་པར་ཐལ། rjེས་དཔག་rnམ་
མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། rjེས་དཔག་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡི ན་པར་ཐལ།
rjེས་དཔག་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། rjེས་དཔག་ཡོད་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི ་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་དོན་spyི་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པས་བzuང་བར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་བzuང་yuལ་ཡིན་པའི་
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yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དོན་spyི་ཆོ ས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་བzuང་yuལ་ཡི ན་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་
rtོག་པའི་snང་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyིས་buམ་པའི་དོན་spyི་མ་བzuང་
བར་ཐལ། yོད་buམ་པ་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཡིན་པའི་yིར།
spyི་དང་byེ་brག་གི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
༈ ཁ་ཅི ག་ན་རེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་spyི ་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། spyི་དང་
byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ།
spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་ན་ཡོད་པས་yབ་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་ན་ཡོད་པས་yབ་པར་ཐལ། spyི་ཡིན་ན་ཡོད་པས་yབ་པ་གང་ཞིག །byེ་
brག་ཡིན་ན་ཡོད་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་sl། ཁ་ཅིག་ན་རེ། spyི་ཡིན་ན་byེ་brག་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན།
དངོས་པj་ཆtས་ཅན། byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། spyི་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། spyི་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་kyི་byེ་brག་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་kyི་byེ་brག་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པ་དེ ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དངོས་པjའk་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་yོད་དངོས་པོ་དང་
བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པj་ཡkན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད་དངོས་པj་མƒད་ན་yོད་
མེད་དགོས་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་
དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་མƒད་ན་yོད་མེད་དགོས་པ་ཐལ། དངོས་པj་མƒད་ན་
གང་drན་drན་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པj་ཡkན་
པའི་གཞི་མ་uན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། ཙndན་gyི་kw་བ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། uག་པའི་kw་བ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན།
ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཤེས་by་ཡིན་yོད་ཤེས་by་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། ཁོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་by་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་ཕིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་
པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། ཤེས་by་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་དང་
བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད་ཤེས་by་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན།
ཤེས་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན།
ཤེས་by་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། ཤེས་by་མེད་
ན་yོད་མེད་དགོས་པར་ཐལ། ཤེས་by་མེད་ན་གང་drན་drན་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན།
དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེ ས་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། rtག་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། ཡོད་པ་
དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་sbyི་ཡིན་ན། དོན་byེད་nuས་པའི་sbyི་ཡི ན་པས་yབ་ཟེར་ན། མཚZན་by་ཆོས་
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ཅད། དོན་byེད་nuས་པའི་sbyི་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་sbyི་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། མཚZན་by་ཆོས་ཅན།
དངོས་པjའk་sbyི་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་kyི་byེ་brག་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མཚZན་byའི་byེ་
brག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་མཚZན་by་ཡིན། yོད་མཚZན་by་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་མཚZན་by་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། མཚZན་by་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་མཚན་
ཉིད་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་sl། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། མཚZན་by་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡི ན་
པར་ཐལ། མཚZན་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད། མཚZན་by་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་
gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། མཚZན་by་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་
gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། མཚZན་by་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན།
དངོས་པj་ཆtས་ཅན། མཚZན་by་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་པར་ཐལ། མཚZན་by་མེད་ན་གང་drན་drན་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། གོང་
གི་rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་མཚZན་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ།
ཤེས་by་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། ཡོད་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི ་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། མཚZན་by་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པ་ཁོད་kyི་
byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་དོན་byེད་nuས་པའི ་spyི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
མཚZན་by་ཡིན་yོད་མཚZན་by་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་མཚZན་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་
ཐལ། yོད་མཚZན་byའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མཚZན་by་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་མཚZན་by་ཡིན་yོད་མཚZན་by་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་མཚZན་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་
མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚZན་by་ཡིན་པའི་
yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི ་nuས་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པjའk་མཚན་ཉི ད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་
ན་རེ། དངོས་པj འk་spyི་ཡིན་ན་མི་rtག་པའི་spyི་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པའི་spyི་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པjའk་spyི་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་spyི་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་kyི་byེ་brག་
ཡིན་པར་ཐལ༑ yོད་མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན། yོད་མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་
མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། མི་rtག་
པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །མི་rtག་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་
པj་ཆtས་ཅན། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་
གི་sgོ་ནས་ཐ་དང་། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་མེད་ན་ཁོད་མེད་དགོས་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་
ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་དེ་ཡིན།
མཚZན་by་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། མི་rtགཔ་དང་ཐ་དད་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པའི་sbyི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་
rtག་པ་yོད་ཀི་byེ་brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་kyི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། མི་rtག་པ་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན༑ yོད་yོད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་
པ་མེད་ཟེར་ན་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་
byེ་brག་རང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་spyིའི་spyི་ཡིན་པ་གང་ཞིག །byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡང་ཡིན་པའི་yིར།
Страница 34 из 118

rtགས་དང་བོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་spyི་ཡིན་པར་ཐལ། spyི་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། spyི་
ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་ཡིན། yོད་rtག་པ་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡི ན་
ཞིང་rtག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་བོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། rtག་པར་
དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དང་། rtག་པ་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་
པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་rtག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ།
rtག་དངོས་གཉིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། མཚན་མཚZན་གཉིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་
པ་ཆོས་ཅན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་byེ་brག་ཡིན། yོད་byེ་brག་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་
ཞིང་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། byེ་brག་ཡིན་པར་
ཐལ། ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་by་ཡིན།
yོད་ཤེས་by་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་
ནས་sl། rtགས་གཉི ས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། byེ་brག་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། byེ་brག་དང་
བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད་byེ་brག་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་པའི་yིར། དེའི་rtགས་གzuམ་བ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་
ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། buམ་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། kw་བ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་མེད་ཟེར་ན།
དེ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི ་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་
པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་spyི་ཡིན་པ་
གང་ཞིག །yོད་rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་
ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་spyི་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་
པ་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པའི་spyི་དད་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་byེ་brག་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་ཡིན། yོད་rtག་པ་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་rtག་པ་ཡིན་པའི ་གཞི་མuན་
པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ ་མ་ཡིན་པའི་yི ར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་
ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་དང་བདག་ཉི ད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད། rtག་
པ་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།
rtག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་ཡང་ཡིན། rtག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་
མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་ཡང་ཡིན། rtག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་
མ་gruབ་པར་ཐལ། spyི་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། byེ་brག་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉི ས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་
ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་
ཡིན་པ་ཡིན། yོད་rtག་པའི ་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་rtག་པའི་spyི་
དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་yོད་kyི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་
པ་sl། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་rtག་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་
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པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། གzuགས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། sgr་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་spyི་
དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡོད་ཟེར་ན། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་
མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་spyི་མེད་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་spyི་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་
ཀ་མ་ཡིན་པ་byེ་brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་byའི་byེ་brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་
གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་by་ཡི ན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་མ་
gruབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཤེས་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་
མ་མ་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀ་ཡང་ཡིན། ཤེས་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་མ་gruབ་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་
ཐལ། དངོས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི ་དང་byེ་brག་
གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི ་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་
ཡིན། yོད་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་
ཡིན་ཞིང་། spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་
yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj ་ཆtས་ཅན། yོད་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་sl། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་མ་
ཡིན་ཞིང་། spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་
ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། ཡོད་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་
གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་པའི་གཞི་མuན་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་
ཐལ། spyི་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་
ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་
spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་ཡིན་པ་གང་ཞིག །yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་
གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་
མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་yི་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་
byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་
byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ༑ yོད་spyི་ཡིན་yོད་spyི་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ།
yོད་མ་ཡིན་ཞིང་spyི་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་sl། rtགས་གsuམ་པ་མ་
gruབ་ན། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། spyི་ཡིན་པའི་གཞི་
མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། ཡོད་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། ཚད་མའི་དམིགས་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་
gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་
ཞིང་། spyི་ཡི ན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་
ruང་ཡང་ཡིན། spyི་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི ་spyི་དང་byེ་brག་གང་
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ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡང་ཡིན། spyི་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་
brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །spyི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་
ཆོས་ཅན༑ yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་
byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་
ཡིན་པའི་spyི་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་
byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་ཡིན། yོད་ཡོད་པ་
དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཡོད་པ་ཡི ན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་གཉིས་རེ་
རེ་ནས་sl། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། ཤེས་byའི་spyི ་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་གཞི་
མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། by་sp་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། དངོས་པj་དƒ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན།
spyི་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཡིན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་
གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་
brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་
gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་byེ་
brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་spyི་མ་
ཡིན་པར་ཐལ༑ ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་yོད་kyི་byེ་brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་byའི་spyི་དང་
byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་spyི་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་byའི་
spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་byེ་brག་མེད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། byེ་brག་
ཡིན་ན་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། ཤེས་
byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་གི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ ་brག་
གང་ruང་ཡིན། yོད་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་byའི་spyི ་དང་byེ་
brག་གང་ruང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་
གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། byེ་
brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། byེ་brག་དང་ཤེས་byའི ་byེ་brག་གཉིས་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར།
གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་byའི་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་
པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་དེ་ཡང་དེ ་ཡིན། rtག་དངོས་གཉིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པའི་
spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་དེ་buམ་པའི་spyི་མིན་ཟེར་ན། rtག་པའི་
spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པའི་spyི་ཡིན་པར་
ཐལ། buམ་པ་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་
ཡིན་པ་དང་། buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་གི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི ་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་
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མ་ཡིན་པ་དང་buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་ཡིན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་།
buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་
མ་ཡིན་པ་དང་། buམ་བའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི ་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོ ས་ཅན། yོད་
rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དངོས་པjའk་spyི་མ་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་sl། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། མཚན་ཉིད་kyི་
spyི་དང་མཚZན་byའི་spyི་གང་ruང་དེ་མཚན་ཉིད་kyི་spyི་ཡིན་ཟེར་ན། rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་།
buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། མཚན་ཉིད་kyི་spyི་དང་མཚZན་byའི་spyི་གང་ruང་ཆོས་ཅན། yོད་མཚན་
ཉིད་kyི་spyི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་yོད་kyི་byེ་brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་
spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་མཚན་ཉིད་kyི་spyི་དང་
མཚZན་byའི་spyི་གང་ruང་གི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དེ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན།
yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། མཚན་
ཉིད་kyི་spyི་དང་མཚZན་byའི་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་།
buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མཚན་ཉིད་kyི་spyི་ཡང་མ་ཡིན། མཚZན་byའི་spyི་ཡང་
མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་
དང་buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་
ཡིན་པ་དང་buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་
དངོས་པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དང་། buམ་པའི་spyི་དང་kw་བའི་spyི་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་
པjའk་spyི་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyི་དང་དངོས་པjའk་spyི་གང་
ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyི་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དངོས་པjའk་spyི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་
ནས་sl། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚZན་byའི་spyི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚZན་by་yོད་kyི་byེ་
brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། ༈ །རང་གི་luགས་ལ། spyིའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ ། རང་གི་གསལ་བ་ལ་rjེས་su་འgrོ་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། spyི་ལ་དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། ཚZགས་spyི་རིགས་spyི་དོན་spyི་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར། ཚZགས་spyིའི ་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ།
རང་གི་ཆ་ཤས་du་མ་འduས་པའི་གzuགས་རགས་བདེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། buམ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། buམ་
པའི་དོན་spyིའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ལ་buམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་བཞིན་du་གཅིག་lt་buར་snང་བའི་sgrོ་
བཏགས་kyི་ཆ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། བདག་མེད་ཐམས་ཅད་kyི་དོན་spyིའི ་མཚན་ཉིད་ལ་རིགས་འdr། རིགས་spyིའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་
དེ། རང་གི ་རིགས་ཅན་du་མ་ལ་rjེས་su་འgrོ་བའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རིགས་spyི་དང་spyི་གཉིས་དོན་གཅིག །མཚན་གཞི་ནི་
ཡོད་དེ། ཤེས་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རིགས་spyི་དང་ཚZགས་spyི་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་gyི་mu་བཞི་ཡོད་དེ། རིགས་spyི་ཡིན་ལ་ཚZ གས་
spyི་མ་ཡིན་པའི་mu་དང་། ཚZགས་spyི་ཡིན་ལ་རིགས་spyི་མ་ཡིན་པའི་mu་དང་། རིགས་spyི་དང་ཚZགས་spyི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་mu་
དང་། རིགས་spyི་དང་ཚZགས་spyི་གཉིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་mu་བཞི་ཡོད་པའི་yིར། རིགས་spyི་ཡིན་ལ་ཚZགས་spyི་མ་ཡིན་
པའི་mu་ཡོད་དེ། rtག་པ་དེ་ཡིན་པའི ་yིར། ཚZགས་spyི་ཡིན་ལ་རིགས་spyི་མ་ཡིན་པའི་mu་ཡོད་དེ། kw་buམ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་
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yིར། རིགས་spyི་དང་ཚZགས་spyི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་mu་ཡོད་དེ། གzuགས་དེ་ཡིན་པའི ་yིར། རིགས་spyི་དང་ཚZགས་spyི་གཉིས་ཀ་
གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་mu་ཡོད་དེ། buམ་པའི་ldོག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yི ར། ༈ །དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་
ཆtས་ཅན། rtག་པའི་snང་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་spyི་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དོན་spyི་ཡིན་པར་
ཐལ། དོན་spyི་དང་byེ་brག་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དོན་spyི་དང་byེ་brག་གང་
ruང་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། དོན་ཡོད་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་
པའི་yིར༑༑
༈ །།འགལ་འbrེལ་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན། buམ་པ་དང་
འགལ་བ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་འགལ་བ་
དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་
པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅི ག་ཡང་ཡིན། yོད་དང་འགལ་བ་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་
འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་
མི་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར༑ དེར་ཐལ། buམ་པ་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོ ད་དང་གཅིག་ཡང་ཡིན། yོད་yོད་དང་མི་འགལ་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་
བ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་
དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་yོད་ཡང་ཡིན་དངོས་པj་ཡkན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་
ཅན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་ཡང་ཡིན། དངོས་པj་ཡkན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། rtག་པ་དེ་ཡིན་དགོས་
ལ་དེ་ཡང་མིན། དེ་ལས་གཞན་པ་གཅིག་མེད་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་sl། དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
rtག་པ་དང་གཅིག་ཡང་ཡིན། དངོས་པj་ཡkན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་
དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་
ཆོས་ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པ་དང་གཅིག་ཡང་ཡིན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་rtག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་
ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པོ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན་དངོས་པj་ཡkན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་
པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། དངོས་པj་ཡkན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་
པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་
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དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་ཡང་ཡི ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་
མ་འbrེལ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་
དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡང་
ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡི ན་པ་གང་ཞིག །ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་
བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འbrེལ་བ་དང་འbrེ ལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་མ་འbrེལ་བ་
ཡང་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་
པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི ་
མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་དང་འbrེལ་བ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། །དེར་ཐལ། ཡོད་པ་
དང་ཐ་དད་ཡིན་ན་ཡོད་པ་དང་འbrེལ་བ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་
ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་མ་
འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན། yོད་yོད་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི ་yིར།
rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་དང་འbrེལ་བ་དང་འbrེ ལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་
པ་དང་འbrེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་དང་
འbrེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་བཞི་པ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་
མ་འbrེལ་བ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་
རེ། kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་
buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་
མuན་པ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་དང་གཅིག་དེ་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན།
yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་
buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་
པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་དང་
འགལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། yོད་kw་buམ་གཉི ས་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rtག་པ་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་
གཅིག་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་དང་ཐ་
དད། yོད་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་
གཅིག་ཆོས་ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། rtག་པ་དེ་
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ཡིན་དགོས་ལ་མིན། དེ་ལས་གཞན་པ་གཅིག་མེད་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་sl། དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་rtག་པ་དང་གཅིག་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་
གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་འགལ་བ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པའི ་yིར། གོང་
གི་rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་དང་མ་འbrེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།
kw་buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་དང་
འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་མེད་ན་yོད་མེད་མི་དགོས་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། rtག་པ་དང་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་དང་འbrེལ་བ་མེ ད་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། འདོད་ན༑ buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། rtགས་དང་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་བཞི་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་མ་
འbrེལ་བ་དང་འbrེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rtག་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་
གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད། kw་buམ་གཉིས་དང་མ་འbrེལ་བ་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་
པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་sl། ༈ །རང་གི་luགས་ལ། འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མuན་པ་མི་srིད་པ་
དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། rtག་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་འགལ་བའི ་མཚན་
ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་དངོས་པོ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། དངོས་པོ་ཡང་ཡི ན་པའི་གཞི་མuན་པ་མི་srི ད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར༑
མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། kw་buམ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་
དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མི་srིད་པ་དེ་ཡིན་པའི་
yིར༑ དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་
ཡིན། དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མི་srིད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་
མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་
ཡིན། དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མི་srིད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་འགལ་
བ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་
ཡིན། དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མི་srིད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བའི་
མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ༑ yོད་buམ་པ་དང་ཐ་མི་དད་དང་yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་ཡིན་པའི་གཞི ་མuན་པ་ཡོད་པ་གང་ruང་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། kw་buམ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་kw་buམ་གཉི ས་དང་ཐ་མི་དད་དང་yོད་ཡང་ཡིན།
kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པ་གང་ruང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བའི་མཚན་
ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་ཐ་མི་དད་དང་yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་
ཡོད་པ་གང་ruང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བའི ་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་buམ་པ་དང་མི་
འགལ་བ་དང་ཐ་མི་དད་དང་yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པ་གང་ruང་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། yོད་buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་
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འགལ་བ་དང་ཐ་མི་དད་དང་yོད་ཡན་gyིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པ་གང་
ruང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་འbrེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་དང་དངོས་པjའk་
འbrས་bu་གང་ruང་གང་ཞིག །དངོས་པj་མƒད་ན་yོད་མེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་འbrེལ་བ་ལ་དbyེ་ན་
གཉིས་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་དང་དངོས་པོ་དང་rtེན་byuང་འbrེལ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་
བདག་གཅིག་འbrེལ་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད། དངོས་པj་མƒད་ན་yོད་མེད་
དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། buམ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་དང་rtེན་byuང་འbrེལ་gyི་མཚན་ཉིད་
ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ལ་བrtེན་ནས་byuང་བ་གང་ཞིག །དངོས་པj་མƒད་ན་yོད་མེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་
ཡོད་དེ། དངོས་པjའk ་yི་ལོགས་su་byuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་པོ་གཞན་ལ་རིགས་འdr། ༈ །དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མuན་མི་srིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར།
yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཡོད་པ་དང་མེ ད་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། sbyོར་luགས་
skyོན་ཅན་gyི་ལན་འདེབས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། du་བ་ཆོས་ཅན། rtེན་byuང་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དང་rtེན་byuང་འbrེལ་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན། du་བ་ཆོས་ཅན། rtེན་byuང་འbrེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འbrེལ་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
du་བ་ཆོས་ཅན། འbrེལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི ་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འbrེལ་བ་ཡིན་ན་
ཐ་དད་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འbrེལ་བ་ཡིན་ན་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་ན་ཐ་
དད་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིག །rtེན་byuང་འbrེལ་ཡིན་ན་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་sl། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtེན་
byuང་འbrེལ་མེད་པར་ཐལ། du་བ་དེ་མ་ཡིན། buམ་པ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། མེ་du་གཉིས་
དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མེ་du་གཉིས་ཆོས་ཅན། rtེན་byuང་འbrེལ་ཡི ན་པར་ཐལ། rgyu་འbrས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
མེ་du་གཉིས་ཆོས་ཅན། rgyu་འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་uན་skyེད་by་skyེད་byེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
rtེན་byuང་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་འbrས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན༑ rgyu་འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་འbrས་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན།
རིགས་spyི་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་kyི་byེ་brག་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན། ཡང་མ་yབ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། buམ་པ་
དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་
gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། buམ་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གི་sgོ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་བདག་ཉིད་
གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་gruབ་stེ། buམ་པའི་spyི་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན།
དངོས་པj་ཆtས་ཅན། buམ་པ་དང་བདག་གཅིག་འbrེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མེད་ན་yོད་མེད་པས་མ་yབ་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན། buམ་པ་དང་buམ་པ་གཉིས་kyི་གཞི ་མuན་ཡོ ད་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡང་ཡིན། buམ་
པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། buམ་པ་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་གཞི་མuན་
མེད་པར་ཐལ། yོད་གཅིག་ཡི ན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་གཉིས་kyི་གཞི་མuན་འཇོག་པ་ལ།
ཆོས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་པའི་yིར།།
༈ །།མཚན་མཚZན་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་དོན་byེད་
nuས་པའི་མཚZན་byའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་འdrེན་པའི་ཚq་ན་spyིར་མཚZན་by་
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ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ། དོན་byེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་གཞན་gyི་མཚZན་by་མ་ཡིན་པ་དང་
གsuམ་པj་དƒ་འdrེན་པ་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པའི་མཚZན་by་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་
བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་
ཚང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། དོན་
byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། spyིར་མཚZན་by་ཡིན་པར་རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ།
དོན་byེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་བའི་གཞན་gyི་མཚZན་by་མ་ཡིན་པ་དང་གsuམ་པj་དƒ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །yོད་kyིས་དེའི་
བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་འdrེན་པའི་ཚq་ན་དེ་drངས་པའི་yིར། rtགས་ཁས། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན།
spyིར་མཚZན་by་ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ། དོན་byེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་བའི་གཞན་gyི་མཚZན་by་མ་
ཡིན་པ་དང་། གsuམ་པj་དƒ་ཡིན་པར་ཐལ། spyིར་མཚZན་by་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ། དོན་byེད་
nuས་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་གཞན་gyི་མཚZན་by་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། spyིར་མཚZན་
by་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་མཚན་ཉི ད་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གduང་བཏགས་kyི་དོན་byེད་nuས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་མཚན་གཞི་ཡོད་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚན་གཞི་ཡོད་པར་ཐལ། ཙན་དན་gyི་གduང་བཏགས་kyི་དོན་byེད་nuས་པ་
དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། kw་བ་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་གཞན་gyི་མཚZན་by་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་འཇོག་rgyu་མེད་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན།
དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚZན་by་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་དƒ་yོད་kyི་མཚZན་by་ཡིན་པ་གང་ཞིག །kw་བ་དེ་
yོད་kyི་མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་yི་མ་ཁས། དང་པོ་མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ytད་kyི་མཚZན་
by་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚZན་
by་du་མ་མ་gruབ་པར་ཐལ། yོད་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yི ར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་byའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཤེས་byའི་
མཚན་ཉིད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། ཤེས་byའི་rǳས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་འdrེན་པའི་ཚq་ན། spyིར་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ། རང་གི་
མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ། ཤེས་by་མ་ཡིན་པར་gyuར་བའི་གཞན་gyི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་གsuམ་པj་དƒ་འdrེན་པ་ཡིན་
ཟེར་ན། འོ་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི ་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་rǳས་ཡོད་kyི་ཆོས་
གsuམ་ག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་rǳས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། spyིར་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ། ཤེས་by་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་གཞན་gyི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་
གsuམ་པj་དƒ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །yོད་kyིས་ཤེས་byའི་rǳས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་ག་འdrེན་པའི་ཚq་ན་དེ་གsuམ་པོ་drངས་པའི་yིར།
rtགས་ཁས། rtགས་དང་པོ ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་ཅན། spyིར་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་
པ། ཤེས་by་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི། གཞན་gyི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་གsuམ་པj་དƒ་ཡིན་པར་ཐལ། spyིར་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་
གང་ཞིག །རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ། ཤེས་by་མ་ཡིན་པར་gyuར་བའི་གཞན་gyི་མཚན་ཉི ད་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
དང་པོ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་ཅན། spyིར་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གzuགས་
kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་གཞིའི་stེང་du་gruབ་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། sgrའི་stེ ང་du་gruབ་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག sgr་yོད་kyི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། གzuགས་
ruང་ཆོས་ཅན། sgrའི་stེང་du་gruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་yོད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་
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ཅན། ཤེས་by་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་གཞན་gyི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། གzuགས་ruང་ཆོས་ཅན། ཤེས་byའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་
yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་kyི ་མཚན་ཉིད་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། bljའk་yuལ་du་by་ruང་དེ་ཡིན་པ་
གང་ཞིག །གzuགས་ruང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚན་ཉིད་du་མ་མ་gruབ་པར་ཐལ། yོད་
གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོ ས་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན་
bljའk་yuལ་du་by་ruང་གི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། spyིར་མཚZན་by་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།
bljའk་yuལ་du་by་ruང་གི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་
གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། spyིར་མཚZན་by་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་
ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་kyི་ཆོས་གsuམ་པོ་འdrེན་པའི་ཚq་ན་yོད་
གཅིག་ལ་འdrེན་དགོས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ltj་ldkར་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། མཚZན་by་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་
ཅན། yོད་ltj་ldkར་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། མཚZན་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ltj་
ldkར་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། buམ་པའི་
མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། ltj་ldkར་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་ན་ltj་ldk ར་བའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་
yབ། ltj་ldk ར་བའི་ldོག་པ་ཡིན་ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚན་
ཉིད་ཡིན་ན། ltj་ldkར་བའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། ltj་ldkར་བ་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་
ཆོས་ཅན། ltj་ldkར་བ་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ltj་ldkར་བའི་མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་
ན། ltj་ldkར་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་ན། buམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་buམ་པའི་མཚན་ཉིད་
ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚZན་by་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་མཚན་
ཉིད་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོ ད་པར་ཐལ། buམ་པའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་
གsuམ་ཚང་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་yོད་kyི ་མཚན་ཉིད་kyི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མཚZན་by་ཡིན་པའི ་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པjའk་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན།
མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་ཟེར་ན་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་དངོས་པjའk་ldོག་པ་དང་
ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པjའk་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་
མཉམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་
ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་དངོས་པjའk ་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་ན་དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པས་
yབ། དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དོན་byེ ད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
kyི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་ན་དངོས་པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་མཚZན་by་ཡིན་ན་དངོས་
པjའk་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚZན་by་ཡིན་ན་དངོས་པjའk་ldོག་པ་
ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པjའk་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་
kyི་ldོག་པ་ཡིན་ན། དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་དོན་byེད་nuས་པའི་
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བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་དོན་byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་
གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དོན་byེད་nuས་པའི་མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར༑ གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། དོན་
byེད་nuས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་མཚZན་byའི་མཚན་
ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དོན་byེད་nuས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་yོད་kyི་མཚZན་byའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི ་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་
ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་ཟེར་ན་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། རི་བོང་rwའི་
མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་rǳས་
ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོ ས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་
ཡིན། མཚན་ཉི ད་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་དང་
ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་
པའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་
མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་ན་རི་བོ ང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ། རི་བོང་rwའི་rǳས་
ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་ཡིན་ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི་མཚན་
ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་ན། རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་
པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་
གsuམ་མ་ཚང་བའི་ldོག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་མཚZན་by་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་kyི ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ། yོད་kyི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བའི་མཚZན་by་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་
མ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་ན་རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པས་yབ་
པར་ཐལ། yོད་རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་བའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི་
rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོ ང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rǳས་
ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་བ་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་
པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རི་བོང་rwའི ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་rǳས་ཡོད་ཆོ ས་གsuམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན།
མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རི་བོང་rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་
rwའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rǳས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་
བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། མཚZན་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་ཟེར་ན།
དེ་ཡོད་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་མཚZན་byའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་མཚZ ན་byའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་
ཅན། yོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་ldོག་
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པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། མཚZན་by་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་
བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །
མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་
མཚZན་byའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། yོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་
ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་ldོག་པ་དང་ཡིན་yབ་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་
གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་ldོག་པ་ཡིན་ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པ། yོད་ཡིན་ན་བཏགས་ཡོད་ཆོས་
གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་ldོག་པ་ཡིན་པའི་yབ་པའི་yིར།
rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་
ཚང་བ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་ན་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་མཚZན་byའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་མཚZན་
byའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་yོད་kyི་མཚZན་byའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར།།
༈ །།ཆ་བའི་luགས་kyི་rǳས་ldོག་གི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་yོད་རང་ཡིན་ན། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། མེད་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་yོད་རང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། མེད་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ།
ཚད་མས་མ་gruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །yོད་yོད་རང་ཡིན་ན། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
rǳས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །yོད་yོད་རང་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་
ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན། yོད་kyི་ldོ ག་པ་rǳས་ཆོས་དང་མི ་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་rtག་པ་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་yིར། འདོད་ན། rtག་པ་མ་
ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་sl། དང་པོ་gruབ་
stེ། sgr་དེ ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན༑ rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མ་ཡིན་པ་
rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ldོག་ཆོས་ཡིན་ན་ldོག་ཆོས་དང་པོ་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་
བ་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་དང་པོ་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ldོག་ཆོས་ཡི ན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rǳས་
ཆོས་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་
འགལ་བ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་ཡི ན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མིན།
yོད་kyི་ldོག་པ་rǳས་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་
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དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་
ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་ཡིན་ན་rǳས་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ།
rǳས་ཆོས་ཡིན་ན་yོད་yོད་ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར༑ གོང་གི་rtགས་གsuམ་པ་
མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་དང་མི་འགལ་
བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོ ས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོ ད་ན༑ rǳས་ཆོས་དང་
འགལ་བ་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་དང་པོ་གsuམ་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་མ་
ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡང་མ་ཡིན། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rǳས་
ཆོས་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་ཉིད་ldོག་
ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི ་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་
བ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rǳས་ཆོས་
དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་གཞི་
མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་གཞི་
མuན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤེས་by་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཆོ ས་ཅན། yོད་
གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན། yོད་kyི་ldོ ག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོ ག་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་མ་ཡི ན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན།
yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rǳས་ཆོས་དང་
འགལ་བ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་དང་ཐ་དད། yོད་ཡང་
ཡིན། rǳས་ཆོ ས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པའི་yིར། rtགས་sŋར་gruབ་ཟིན། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། rǳས་ཆོས་དང་
འགལ་བ་ཆོས་ཅན། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོ ད་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་
ཙམ་པོ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན།
rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་ཁས། འདོད་ན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་དང་འགལ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡང་
ཡིན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་sŋར་gruབ་ཟིན།
གཞན་ཡང་། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་དང་པོ་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ldོག་ཆོས་
ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོ ག་ཆོས་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ldོག་གང་
ruང་གང་ཞིག །rǳས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི ་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། rǳས་ldོག་གང་
ruང་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། rtག་པ་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རང་མ་ཡིན་པའི ་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་མ་
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ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡི ན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། དེ་ལ་འདོད་དང་མ་gruབ། གང་byས་kyང་དངོས་
འགལ་ཡིན། rʦ་བར་འདོད་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་དང་པོ་གsuམ་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡང་མ་ཡིན། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་པ་ཡང་མ་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་
ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོ ས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། དེ་ལ་འདོ ད་དང་མ་gruབ་གང་byས་kyང་དངོས་འགལ་ཡིན།
rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་མ་ཡིན་པའི་
ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོ ས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་
པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོ ས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། དེ་ལ་འདོད་དང་མ་gruབ་གང་byས་kyང་
དངོས་འགལ་ཡིན། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོ ག་ཆོས་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན་yོད་kyི་ldོག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་དང་མི་འགལ་
བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་
ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དེ་མ་ཡིན་
པའི་yིར། rtགས་ཁས།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་དེ་rǳས་ldོག་གང་ruང་མིན་ཟེར་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན།
rǳས་ldོག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་
ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན།
རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་
ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་
མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་
kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་
པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་
ཅན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་
ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་
པ་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་
gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་
པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པ་
རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོ ས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་
པའི་yིར། rtགས་གོང་du་gruབ་ཟིན།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོ ས་དེ་rǳས་ldོག་གང་ruང་མིན་ཟེར་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། rǳས་ldོག་གང་
ruང་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་
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ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་མ་ཡིན་
པའི་ldོག་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཆོས་ཅན། རང་
ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་
མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་
ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་
ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པའི་yིར༑ rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་རང་ཉིད་
ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པ་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པ་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་sŋར་gruབ་ཟིན།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོ ག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་དེ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་
ཡིན་ལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་
ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་
ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་
གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་ཡིན་པའི ་
yིར། མ་gruབ་ན། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་རང་ཉིད་
ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ༑ yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་ཡིན་པའི་
yིར། rtགས་ཁས། དེ་ལ་འདོད་དང་མ་gruབ་གང་byས་kyང་དངོས་འགལ་ཡིན།
༈ །རང་གི་luགས་ལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་དེ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་
ཆོས་ཡིན་ལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་དང་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་མuན་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་དེ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་kyི་rǳས་
མuན་gyི་rǳས་མuན་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་byའོ། །
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་དེ་rǳས་ldོག་གང་ruང་མིན་ཟེར་ན། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་
ཆོས་ཅན། rǳས་ldོག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་
ཙམ་པོ་བ་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་
མ་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་sl།
rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་uང་གsuམ་ཙམ་པོ་བ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་དེ་rǳས་ldོག་གང་ruང་མིན་ཟེར་ན། buམ་པའི་spyི་
དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཆོས་ཅན། rǳས་ldོག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡི ན་པར་ཐལ།
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yོད་གཞི་gruབ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན། yོད་kyི་ldོག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོ ས་དང་མི་
འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་དེ་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་
ruང་མ་ཡིན་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་
ཡིན་པ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་
རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་
spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་
མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་ldན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་
ན། buམ་spyི་དང་yོད་yོད་དང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་spyི་དང་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་
པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཞིང་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོ ད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་spyི་དང་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་
རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་spyི་དང་། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rǳས་ཆོས་ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་gyི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཐེག་ཆེན་gyི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ།
rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཐེག་ཆེན་gyི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་གduལ་by་རིགས་
ཅན་གsuམ་gyི་དོན་sgruབ་པར་byེད་པའི་ཐེག་ཆེན་gyི་འཕགས་ལམ་ཡིན་པའི་yིར། འཆད་པར་byེད་པ་ལ། མངོན་rtོགས་rgyན་
ལས༑ འgrོ་ལ་ཕན་པར་byེད་rnམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་kyིས་འཇིག་rtེན་དོན་sgruབ་མཛད་པ་གང་ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་yོད་yོད་རང་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་spyི་དང་
yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་yིར་ན་འདོད་byས་པ་ལ།
buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཆོས་ཅན། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་yོད་རང་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་rtགས་མ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། buམ་པའི་spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་buམ་པའི་
spyི་དང་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་གང་ruང་ཡིན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་ལ་yོད་yོད་རང་rǳས་ཆོས་ཡིན་ཟེར་
ན། འོ་ན། yོད་yོད་རང་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། byས་
པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཟེར་ན། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།
རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་yོད་རང་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། དེ་ལ་འདོད་དང་མ་gruབ་གང་byས་
kyང་ངོས་འགལ་ཡིན།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་དེ་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་
དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར།
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rtགས་ཁས། འདོད་ན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་
ཡང་ཡིན། yོད་buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན།
buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་
ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན༑ yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་
གཅིག་དང་གཅིག་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི ་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན།
buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་
ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན།
buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། buམ་པ་དང་
འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་ཡང་ཡིན། buམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་
པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། kw་buམ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན༑ ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་དེ་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་ཆོས་ཡིན་ཟེར་ན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་
འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་
ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་
མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། yོད་ཡོད་པ་དང་མི་
འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་
འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། །ཡོད་པ་
དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། yོད་ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་
ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་
ཐ་དད། yོད་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་
ན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་
ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མེད་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་ན་ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་
ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་
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མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་
དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡང་ཡིན། ཡོད་
པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་དང་གཅིག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་དང་
གཅིག་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་
པའི་གཞི་མuན་པ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་
དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན། ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཡོད་པ་དང་
མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་sl།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་དེ་rǳས་ཆོས་ཡིན་ཟེར་ན། spyིའི་spyི་ཡང་
ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་ཁས། འདོད་ན། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན༑ byེ་brག་གི ་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། spyིའི་spyི་ཡིན་པར་ཐལ།
spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡི ན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་
brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། spyི་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་spyིའི་spyི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
ཁས། འདོད་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ ་brག་ཡིན་པའི ་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་spyིའི་
spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་བའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། spyི་ཆོས་ཅན། spyིའི་
spyི་ཡིན་པར་ཐལ། spyིའི་spyི་ཡང་ཡི ན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། spyི་
ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་spyི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་yོད་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་
པ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
yོད་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི ་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་
byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་spyིའི་spyི་ཡིན་པ་གང་ཞིག །byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་
brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི་spyི་ཡིན་པར་ཐལ། spyི་yོད་kyི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་spyིའི ་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པའི་byེ་brག་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་དེ་འdrའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན། yོད་དེ་འdr་བའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་བདག་གཅིག་tu་འbrེལ།
yོད་མ་ཡིན་ཞིང་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན། byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་
པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་sl། rtགས་གsuམ་པ་མ་gruབ་ན། spyི་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་ཞིང་spyིའི་spyི་ཡང་ཡིན།
byེ་brག་གི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་du་མ་gruབ་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་དེ་ཡང་དེ་
ཡིན། rtག་དངོས་གཉིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་ཡི ན། དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་དེ་རང་ཉིད་ldོག་
ཆོས་ཡིན་ཟེར་ན། rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་ཡིན། དངོས་པjའk་spyིའི ་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་
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རང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་ཉིད་ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་ཡིན། དངོས་
པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་ཡིན།
དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་ཡིན།
དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པjའk་spyི་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་ཡིན། དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་
པjའk་spyི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ytད་kyི་byེ་brག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་rtག་པའི་spyིའི་byེ་
brག་ཡང་ཡིན། དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པའི་byེ་brག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་པའི་spyིའི་byེ་brག་ཡང་
ཡིན། དངོས་པjའk་spyིའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་sl།།
༈ རང་luགས་kyི་rǳས་ldོག་གི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་རང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་
དང་rǳས་ཆོས་དང་rǳས་ཡོད་rnམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མ་ཡིན་པའི་ldོག་
ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། གོང་du་འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་
མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་
ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ldོག་ཆོས་དང་བཏགས་ཡོད་དང་rtག་པ་གsuམ་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rǳས་
ཡོད་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན་rǳས་ཡོད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་
ཐལ། rǳས་ཡོད་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rǳས་
ཡོད་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པས་gruབ་པའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་
མཁའ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་gruབ་པའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པས་gruབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་gruབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་gruབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་gruབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། rtོག་པས་བཏགས་ཙམ་gyི་ཆོས་ཡིན་པའི ་yིར། མ་
gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtག་པས་བཏགས་ཙམ་gyི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། rtག་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་ཡི ན་པར་ཐལ། rǳས་ཡོད་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡི ན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་
ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། བrtན་པ་མི་འgyuར་བའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། བrtན་པ་མི་འgyuར་བའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ༑ rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་
ཐལ། བrtན་པ་མི་འgyuར་བའི་rǳས་ཡོད་དང་rtག་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
rǳས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་
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དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། rǳས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rǳས་ཡོད་ཡིན་
ན་རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་
ཐལ། rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པའི་
rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དོན་byེད་nuས་པའི་rǳས་ཡོ ད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་rǳས་ཆོས་དང་rǳས་ཡོད་དང་དོན་byེ ད་nuས་པའི་rǳས་ཡོད་བཞི་དོན་
གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་rgy་
འཛRན་མི་uབ་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་rgy་འཛRན་མི་uབ་པའི་བཏགས་ཡོད་
ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ཚད་མས་ངེས་པར་རང་གི་ངj་བtར་མ་gyuར་བའི་ཆོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ltོས་དགོས་པའི་
ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ཚད་མས་ངེས་པ་རང་གི་ངj་བtར་མ་gyuར་པའི་ཆོས་གཞན་ཚད་
མས་ངེས་པ་ལ་ltོས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ldན་མིན་འdu་byེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་ན་རང་
rgy་འཛRན་མི་uབ་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། རང་rgy་འཛRན་མི་uབ་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་
ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི་rǳས་
ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི ་rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ཚད་མས་ངེས་པ་
རང་གི་ངj་བtར་མ་gyuར་བའི་ཆོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ltོས་མི་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན།
རང་ཉིད་ཚད་མས་ངེས་པ་རང་གི་ངj་བtར་མ་gyuར་བའི་ཆོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ltོས་མི་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ།
གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་ནས་རེག་byའི་skyེ་མཆེད་kyི་བར་lŋ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་ནས་རེག་byའི་skyེ་མཆེད་kyི་བར་lŋ་དང་ཤེས་པ་དང་druག་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཚད་མས་ངེས་པ་
རང་གི་ངj་བtར་མ་gyuར་བའི་ཆོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ltོས་མི་དགོས་པས་yབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
བཏགས་ཡོད་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་
ཐལ། བཏགས་ཡོད་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོ ང་rw་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་གsuམ་
པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་བཏགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། kuན་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ།
མཚན་ཉིད་ཡོངས་ཆད་kyི་kuན་བཏགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་ཆད་kyི་kuན་
བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་rgyuའི་kuན་བཏགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། མེད་rgyuའི་kuན་བཏགས་
ཡིན་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། རི་བོང་ར་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtོགས་པས་
བཏགས་ཙམ་gyི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅ། rtོག་པས་བཏགས་ཙམ་gyི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཆོས་མ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་གsuམ་པོ་གང་ruང་
ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། བཏགས་ཡོད་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ldན་མིན་
འdu་byེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་གsuམ་པོ་འdrེན་པའི་ཚq་ན། kuན་བཏགས་དང་ldན་
མིན་འdu་byེད་དང་ཡོངས་gruབ་གsuམ་པj་དƒ་འdrེན་དགོས་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན༑ བཏགས་ཡོད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཆོས་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj ་ཆtས་ཅན། rǳས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཡིན་པའི་yིར༑ rtགས་རེ་རེ་
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ནས་sl། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། གཞན་དབང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་
byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའི་stེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོ ས་ཅན། yོད་yོད་kyི་stེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
གཞི་gruབ་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། rǳས་ཆོས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rtོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་yuལ་རང་
གི་ངོས་ནས་gruབ་པའི་དོན་དམ་པར་དོན་byེད་nuས་པའི་དངོས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། rǳས་ཆོས་དང་rǳས་ཡོད་དང་དངོས་པོ་
གsuམ་དོན་གཅིག །མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། གzuགས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་ལ་rǳས་ཆོས་ཞེས་བrjོད་
པའི་rgyu་མཚན་ཡོད་དེ། rǳས་ཡང་ཡིན། ཆོས་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པས་ན། དེ་ltར་du་བrjོད་པ་ཡིན་པའི་yིར།
གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་ཡ་rǳས་ཡོད་ཅེས་བrjོད་པའི་rgyu་མཚན་ཡོད་དེ། rǳས་du་ཡོད་པས་ན། དེ་ltར་du་བrjོད་པ་ཡིན་པའི་
yིར། rǳས་ཡོད་ལ་sgrའི་བrjོད་རིགས་kyི་sgོ་ནས་དbyེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། རིགས་པས་gruབ་པའི་rǳས་ཡོད་དང་། བrtན་པ་མི་
འgyuར་བའི་rǳས་ཡོད་དང་། དོན་byེད་nuས་པའི་rǳས་ཡོད་དང་། རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་དང་བཞི་ཡོད་པའི་yིར།
རིགས་པས་gruབ་པའི་rǳས་ཡོད་དང་ཡོད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག །བrtན་པ་མི་འgyuར་བའི་rǳས་ཡོད་དང་། rtག་པ་གཉིས་དོན་
གཅིག །དོན་byེད་nuས་པའི་rǳས་ཡོད་དང་དངོས་པོ་གཉིས་དོན་གཅིག །རང་rgy་འཛRན་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་
དེ། རང་ཉི ད་ཚད་མས་ངེས་པ་རང་གི་ངj་བtར་མ་gyuར་བའི་ཆོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ltོས་མི་དགོས་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། yིའི་skyེ་མཆེད་lŋ་དང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། བཏགས་ཡོད་kyི ་མཚན་
ཉིད་ཡོད་དེ། yuལ་རང་གི་ངོས་ནས་gruབ་པའི་གནས་luགས་kyི་ངj་བt་མ་ཡིན་པར་rtོག་པས་བཏགས་ཙམ་du་gruབ་པའི་ཆོས་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། བཏགས་ཡོད་དང་ldོག་ཆོས་དང་rtག་པ་གsuམ་དོན་གཅིག །བཏགས་ཡོད་ལ་sgrའི་བrjོད་རིགས་kyི་sgོ་ནས་
དbyེ་ན་གsuམ་ཡོད་དེ། kuན་བཏགས་དང་། ldན་མིན་འdu་byེད་དང་། ཡོངས་gruབ་དང་གsuམ་ཡོད་པའི་yིར།། ༈ །།དེ་ལ་
rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། ldོག་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། ldོག་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ldོག་པ་ཡང་ཡིན། ཆོས་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། ldོག་པ་ཡང་ཡིན། ཆོས་ཡང་ཡིན་པའི ་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
ldོག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་མི་rtག་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་
ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། བཏགས་
ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ldོག་པ་ཡང་ཡིན་ཆོས་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་ན་
ldོག་ཆོས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། rǳས་ཡང་ཡིན། ཆོས་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་ན་rǳས་ཆོ ས་ཡིན་དགོས་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། དེ་གཉིས་མི་འdr་བ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་gruབ་
པའི་rǳས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོ ས་ཅན། རིགས་
པས་gruབ་པའི་rǳས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པས་gruབ་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་
ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་gruབ་པའི ་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ།ཚད་མས་gruབ་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོ ས་ཅན། ཚད་མས་gruབ་པའི ་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ།
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བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་ཆོས་ཅན། བrtན་པ་མི་འgyuར་བའི་rǳས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བrtན་
པ་མི་འgyuར་བའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། བrtན་པ་མི་འgyuར་བའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་
པར་ཐལ། བrtན་པ་མི་འgyuར་བ་གང་ཞིག །བཏགས་ཡོ ད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་
ཆོས་ཅན། བrtན་པ་མི་འgyuར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བrtན་པ་མི་འཇིག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། བrtན་
པ་མི་འཇིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བrtན་པ་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། བཏགས་
ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།yབ་མཐའ་འགོད་uལ་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་
གཉིས་ཡིན་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་
ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོ ས་
ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་ན་གང་drན་drན་ཡིན་པས་yབ་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་ན་གང་drན་drན་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་
མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་
བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་
gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན།
ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་ན་yོད་ཡིན་པས་yབ་པར་
ཐལ༑ yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་
མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་ཡོད་མེད་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཡོད་
མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འོ་ན། yོད་རང་ལ་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན། ཡོད་མེད་
གང་ruང་ཡིན་པས་མ་yབ་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་མ་yབ་པ་གང་ཞིག །ཡོད་མེད་གང་ruང་
ཡིན་ན་མེད་པ་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན། མེད་པ་ཡིན་ཟེར་ན།
ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་མེ་དང་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས།
འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རི་བོང་
rw་ཡིན་ན། གང་drན་drན་ཡིན་པར་ཐལ། རི་བོང་rw་ཡིན་ན། གང་drན་drན་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས་ཟེ ར་ན།
འདོད་byས་པ་ལ། རི་བོང་rw་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན། གང་drན་drན་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་
ན། འདོད་byས་པ་ལ། དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན། མི་འgrj་stƒ། རི་བོང་rw་ཡིན་ན་གང་drན་drན་ཡིན་པར་ཁས་blངས་པས་
རི་བོང་rw་ཡིན་ན་གང་drན་drན་མ་ཡིན་པར་ཁས་blངས་ཆོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གང་drན་drན་byས་པའི་དོན་
འཇོག་uལ་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན། duས་དང་rnམ་པ་
ཐམས་ཅད་du་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། duས་
དང་rnམ་པར་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། duས་དང་rnམ་
པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་མེད་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་མི་
srིད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཡོད་མེད་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་མི་grིད་པར་ཐལ། buམ་པ་
ཡོད་མེད་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་duས་མི་srིད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཡོད་མེད་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་duས་མི་srིད་པར་
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ཐལ། duས་ཡིན་ན། buམ་པ་ཡོད་མེད་གང་ruང་གི་duས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། duས་
དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། duས་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་
ཅན། duས་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི ་rgyu་duས་su་ཡོད་པ་མ་ཡིན། རང་གི་འbrས་buའི་duས་su་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་རང་གི་rgyu་duས་དང་རང་གི་འbrས་duས་རེ་རེའི་ཚq་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡི ན་
པར་ཐལ། ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོ ས་ཅན། duས་དང་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་མེད་པ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། duས་ཐམས་ཅད་du་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། duས་ཐམས་ཅད་du་མེད་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། རང་duས་su་མེ ད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་duས་su་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
གཞི་gruབ་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཅེས་པ་དང་། ཡོད་པ་ཡིན་
ན་rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་དགོས་ཞེས་པ་དང་། ཡོད་པ་ཡིན་ན་rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་ཞེས་པ་rnམས་ལ་yད་པར་མེད་
དེ། yབ་མཐའི་མིང་གི་rnམ་grངས་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་ཡིན་ན། rtག་
དངོས་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་yབ་མཐའི་མིང་
གི་rnམ་grངས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན། rtག་དངོས་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
rtག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་དེ་ལ་rʦོད་གཞི་skyོན་ཅན་gyི་ལན་འདེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར།།
༈ །།yབ་པ་sgོ་བrgyད་kyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དེའི་rjེས་yབ་rnལ་མ་ངེས་ན། ཐལ་འgyuར་དེའི་
འགལ་yབ་rnལ་མ་ངེས་པས་yབ་ཟེར་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འགལ་yབ་rʦལ་མ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་rjེས་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི ་yིར།
yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rjེས་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་rjེས་yབ་glོང་བའི་ཚq་ན། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་ན། kw་
buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་པ་glོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།
rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rjེས་yབ་glོང་བའི་ཚq་ན། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་པ་glོང་རིགས་
པར་ཐལ། yོད་kw་buམ་གཉིས་kyིས་གསལ་བ། rtག་དངོས་གཉིས་kyིས་rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་གང་དང་གང་གི་rjེས་yབ་glོང་བའི་ཚq་ན་rtགས་དེ་
ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་
ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འགལ་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ།
yོད་kyི་འགལ་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན། rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་ན་kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །
rtག་དངོས་གཉིས་ཡིན་ན་kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དེའི་rjེས་yབ་rnལ་མ་ངེས་
ན། ཐལ་འgyuར་དེའི་ldོག་yབ་rnལ་མ་ངེས་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོ ས་པོ་མ་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་rjེས་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་yིར།
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yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞི ག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། yོད་kyི་rjེས་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་rjེས་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན། rtག་
པ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན། rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།
rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན། rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ལ་
rtག་དངོས་གཉིས་su་grངས་ངེས་ཤིང་དེ་གཉིས་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་uང་གsuམ་མི་srིད་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཡོད་
པ་ཡིན་ན། rtག་དངོས་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །
དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་yབ་rnལ་མ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་ldོག་yབ་
klོང་བའི་ཚq་ན། rtག་པ་མ་ཡིན་ན། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །
rtག་པ་མ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་yབ་klོང་བའི་ཚq་
ན་rtག་པ་མ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པར་ཐལ། yོད་rtག་པས་གསལ་
བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyོར་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོ ད་པར་ཐལ།
ཐལ་འgyuར་གང་དང་གང་གི་ldོག་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་ན། rtགས་དེ་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་དགོས་པའི་
yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་
ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། རི་བོ ང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་
ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དེའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་ན་ཐལ་འgyuར་དེའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པ་yབ་
ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡི ན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་uར་yབ་
rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་
ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་
uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་uར་yབ་klོང་པའི་ཚq་ན་དངོས་པj་ཡkན་ན་གzuགས་ཡིན་པས་yབ་པ། གzuགས་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་uར་yབ་ཀོང་བའི་ཚq་ན་གzuགས་ཡིན་ན་དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་
པ་klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །གzuགས་ཡིན་ན་དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་
ཡkན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་uར་yབ་rnལ་མ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་
uར་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན། དངོས་པj་ཡkན་ན་གzuགས་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །དངོས་པj་ཡkན་ན་གzuགས་
ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་uར་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན་དངོས་པj་ཡkན་ན་གzuགས་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པར་
ཐལ། yོད་དངོས་པོས་གསལ་བ་དང་གzuགས་kyིས་rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་གང་དང་གང་གི་uར་yབ་
klོང་བའི་ཚq་ན་གསལ་བ་དེ་ཡིན་ན། rtགས་དེ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་དགོས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དེའི་འགལ་
yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་ན་ཐལ་འgyuར་དེའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པས་yབ་ཟེར་ན། མེད་པ་ཡིན་པར་
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ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་འགལ་yབ་
rnལ་མ་ངེས་པའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་yིར༑ yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འགལ་yབ་rnལ་མ་ངེས་པའི་uར་yབ་rnལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་འགལ་yབ་
klོང་བའི་ཚq་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་པས་yབ་པ། མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་uར་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །མེད་པ་མ་ཡིན་ན་
ཡོད་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། yོད་kyི་uར་yབ་rnལ་མ་མ་ངེས་པར་ཐལ། yོད་kyི་uར་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པ་yབ་པ་
klོང་རིགས་པ་གང་ཞིག །མེད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར།།
༈ །།ཁས་ལེན་སོང་uལ་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་དངོས་གཉིས་kyི་ནང་ནས་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཁས་
ལེན་ཟེར་ན། འོ་ན། yོད་དངོས་པj ་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། yོད་kyི་rgyu་yོད་kyི་rgyu་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj ་ཡkན་པའི་yིར། འདོད་ན། yོད་kyི་rgyu་མེད་ན་yོད་མེད་དགོས་པར་ཐལ། yོད་kyི་rgyu་yོད་kyི་rgyu་
ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་rgyu་མེད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཤེས་
by་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rgyu་མེད་པར་ཐལ། yོད་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་མི་nuས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་rtག་པ་ཡིན་ལ། རང་དངོས་པj་ཡkན་ཟེར་ན། རང་གི་rgyu་ཡོད་པར་ཐལ། རང་དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར། འདོད་ན། རང་གི་rgyu་མེད་ན་རང་མེད་དགོས་པར་ཐལ། རང་གི་rgyu་ཡོད་པའི་yིར། འདོད་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན།
རང་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་rgyu་མེད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་rgyu་མེད་པར་ཐལ། རང་
rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། རང་གི་rgyu་ཡོད་པར་ཐལ། རང་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་རང་གི་rgyu་ཡོད་པར་འདོད་ཅིས་rʦི་རིགས་ཟེར་ན། དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་ཤེས་byའི་rgyu་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་ཆོས་ཅན། རང་གི་rgyu་ཡོད་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་བས་myu་guའི་rgyu་ཡོད་པར་འདོད་
ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་ཆོས་ཅན། རང་གི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་myu་gu་myu་guའི་rgyu་ལས་skyེ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་རང་གི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་ན་
རང་གི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པས་མ་yབ་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་
པའི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །buམ་པའི་rgyu་ལས་skyེས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར༑ rtགས་དང་པོ་
མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ldོག་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་
rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཡི ན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་
པས་buམ་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ་buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་
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པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཞིང་འདོད་ལན་
མི་ཐེབས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་
པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོ ད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི ་གསལ་བ་
ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པའི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པ་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་པ་
ཡིན་ཏེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་skyེས་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེ ས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པ་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་
བདག་skyེས་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པ་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་
རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་བས་buམ་པ་བདག་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་rʦོད་གཞི་ཆད་ནས་བདག་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་པ་ཡིན་
ཏེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་rʦོད་གཞི་ཆད་ནས་གང་ཟག་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །བདག་དང་ང་དང་གང་ཟག་གsuམ་
དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་བདག་ཉིད་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
བདག་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་བདག་ཡོད་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཡོད་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་kyི་ldོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པའི་ldོག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་kyི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེ ས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་པ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པའི་rgyu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་གི་འbrས་bu་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་བདག་གི་འbrས་bu་བདག་གི་འbrས་bu་ལས་skyེས་པ་ཡིན་
པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཞིང་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་ཆོས་ཅན༑ yོད་kyི་འbrས་bu་
yོད་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེ ར་ན་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་པའི་ཚq་ན་བདག་དེའི་
འbrས་bu་བདག་དེ་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་
འbrས་bu་yོད་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་གzuགས་དེའི་འbrས་bu་གzuགས་དེ་ལས་skyེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་
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kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་དངོས་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་དངོས་པོ ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། དངོས་པj་ཡkན་ན་
yོད་དང་དངོས་པོ་གང་ruང་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར། rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་
ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་དངོས་པj་ཡkན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཞིང་། buམ་པ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་
རེ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་
ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་yོད་དང་གཅི ག་ཡིན་དགོས་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་
yབ། དེ་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་kyི་ལན་ཡང་མི་ཐེབས། གཉིས་པ་མ་gruབ་
kyི་ལན་ཡང་མི་ཐེབས། བsdོམས་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་ཡང་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་kyི་ལན་
བཏབ་བས་buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་རིགས་དགོས་ཤིང་། buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་
པའི་yིར། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་kyི་
ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཞིང་། buམ་པ་དང་
གཅིག་ཡིན་ན་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། དེ་ལ་བsdོམས་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་
བsdོམས་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་buམ་པ་
དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཤིང་buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་དང་
གཅིག་ཡིན་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་kyིས་དེའི་rtགས་yི་མ་མ་gruབ་kyི་ལན་འདེབས་
uལ་དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་rtགས་yི་མ་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་buམ་པ་
དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཤིང་། དེ་ltར་du་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་ཡང་ཐེབས་པའི་yིར་ཟེར་
ན། འོ་ན། yོད་རང་ལ་buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་
ཡིན་དགོས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། yོད་kyིས་དེའི་rtགས་yི་མ་མ་gruབ་kyི་ལན་འདེབས་uལ་འཐད་པའི་yིར།
འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་
རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན། yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་
buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་
པ་ཡིན་ན་buམ་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཡིན་ན་buམ་པ་ཡིན་པས་yབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་
kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ཟེར་ན་sgr་
ཆོས་ཅན། yོད་དངོས་པj་ཡkན་ན་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
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gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན༑ མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་དངོས་པj ་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་མ་
ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། མ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡོད་
པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། ས་སེར་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་
དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉི ས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་
buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་
པ་ཡིན་ན་kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཡིན་ན་kw་buམ་
གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་། rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ ་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ།
rtག་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པོ་མ་
ཡིན་པ་དང་། rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་ཅིང་གཞི ་མuན་མི་srིད་པ་ཡིན་པའི་yིར།
rtགས་རེ་རེ་ནས་ཁས། འདོད་ན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་ཡིན་ན་yོད་མ་ཡིན་པས་
yབ་པར་ཐལ། yོད་ཕན་uན་ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མuན་མི་srིད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། rtག་པ་ཡིན་
ན་yོད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་
བས་kw་buམ་གཉིས་དེ་མ་སོང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ltར་du་ཁས་blང་བས་spyིར་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blངས་པས་spyིར་མ་སོང་བར་kw་buམ་གཉིས་དེ་
སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་ཡོད་པ་དང་དངོས་
པོ་གཉིས་ཀའི་ཡིན་པ་ལ་kw་buམ་གཉིས་དེ་འཇོག་པར་ཁས་blངས་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། རི་བོང་rw་མེད་པ་དང་
ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་མེད་པ་དང་ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་གཉིས་ལ་རི་བོང་rw་དེ་འཇོག་
པར་ཁས་blང་སོང་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་
rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་དངོས་གང་ruང་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་དངོས་གང་ruང་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པ་དང་rtག་པ་
གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོ ས་ཅན། དངོས་པོ་དང་rtག་པ་གཉིས་
ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི ་ཚད་མ་ཆོས་
ཅན། rtག་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཆོས་ཅན། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་
ཡkན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོ ད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་
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པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འགལ་yབ་ལ་འbuད་
རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། rtག་པ་ཡིན་ན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་rt་བོས་བའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གང་ruང་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། rtག་དངོས་གང་ruང་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གང་ruང་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། rtག་དངོས་གང་ruང་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་སོང་བ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི ་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་ཤེས་
by་དེ་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་
blང་བས་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་du་ཤེས་by་དེ་འཇོག་པར་ཁས་blང་སོང་བ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི ་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་གཉིས་
ལ་ཤེས་by་དེ་འཇོག་པར་ཁས་blང་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་ཁ་ཅིག་མ་yབ་ཟེར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞེས་ཁས་blང་བ་འདི་དང་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞེས་ཁས་blང་བ་འདི་གཉིས་kyི་ཁས་ལེན་སོང་uལ་མི་འdr་བ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་འཕང་བའི་ཚq་
གང་བཀོད་པ་ltར་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་དགོས་ལ།
ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི ་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཞེས་འཕང་བའི་ཚq་ན་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་
གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་དགོས་པའི་yིར་ན་འདིར་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབས་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན༑
rtག་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་
པས་ཤེས་by་rtག་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར།
rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་
དགག་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་བས་ཤེས་
by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་
rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་དང་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་
མའི་དགག་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་
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ཤེས་by་ཤེས་by་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་དང་ཤེས་by་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་གཉིས་
ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་kyི་rʦི་uལ་ལ་མི་འdr་བའི་yད་པར་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་ན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། བདག་མེད་ཡིན་
ན་དངོས་པོ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་
དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པ་གཉིས་
ཀ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་དང་yོད་མེད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། བདག་མེད་ཡིན་ན་yོད་ཡོད་པ་དང་yོད་མེད་པ་གཉི ས་ཀ་མ་ཡིན་
པས་མ་yབ་kyང་། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉི ས་ཀ་མ་ཡིན་པས་yབ་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་དང་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་གང་ruང་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡིན་པར་gyuར་པའི ་rtག་པ་དང་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིན་
པར་gyuར་པའི་rtག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་མ་ཡིན་པའི ་yིར་ཟེར་ན། རང་luགས་ལ། rtགས་
yི་མ་མ་gruབ་kyི་ལན་འདེབས། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་
པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་ཡིན་པར་
gyuར་པའི་rtག་པ་ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
འདོད་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་
ན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིན་པར་gyuར་པའི་
rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འོ་ན། མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
ཁས། འདོད་ན། མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཡིན་པ་ཡིན་
པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་ཁས། འདོད་ན། མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་པ་དང་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིན་མིན་གང་ruང་གང་ཞིག །མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་
པའི་yིར་ཟེར་ན། རང་luགས་ལ་rtགས་yི ་མ་མ་gruབ། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན། མ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མ་ཡིན་པ་
ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་
ལ། ཁས་ལེན་སོང་uལ་ཡོད་དེ། ཡོད་མེད་གཉིས་kyི་ནང་གི་ཡོད་པ་དང་spyི་དང་byེ་brག་གཉིས་kyི་ནང་གི་byེ་brག་དང་། rtག་
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མི་rtག་གཉིས་kyི་ནང་གི་rtག་པ་དང་། ཡིན་མིན་གཉིས་kyི་ནང་གི་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་kw་buམ་གཉིས་དེ་མ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ltར་ཁས་
blང་བས་spyིར་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་spyིར་མ་སོང་བ་
ཡིན་ཏེ། དེ་ltར་du་ཁས་blང་བས་kw་buམ་གཉིས་དེ་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་spyིར་མ་སོང་བར་kw་buམ་གཉིས་དེ་སོང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།
དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་du་འཇོག་པར་ཁས་blང་བས་spyིར་མ་སོང་བར་kw་buམ་གཉིས་དེ་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། གཞི་gruབ་ན་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་མ་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་spyིར་མ་སོང་བར་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་du་འཇོག་པར་ཁས་blང་པས་spyིར་མ་སོང་པར་rtག་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གཞི་gruབ་ན་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་མ་
ཡིན་པས་མ་yབ་kyི་skyོན་ལ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་བཞག་ཆོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་པས་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། གཞི་gruབ་
ན། ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་མ་yབ་kyི་skyོན་ལ་ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་བཞག་ཆོག་པ་
ཡིན་པའི་yིར། ཤེས་by་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་ཤེས་by་དེ་
སོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ltར་སོང་luགས་sŋར་བཤད་ཟིན་བltར་ཡིན་པའི་yིར། kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་དང་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་spyིར་སོང་kyང་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་spyིར་མ་སོང་བར་
དེ་ltར་du་ཁས་blང་བས་མ་ཡིན་པ་དེ་སོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེའི་rgyu་མཚན་gyིས་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡིན་
པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར༑ ༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་
མེད་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
rtག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མེད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོ་དང་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་
པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་sbyོར་luགས་skyོན་ཅན་gyི་ལན་འདེབས། འོ་ན། yོད་རང་ལ་ཡོད་མེད་གང་ruང་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན།
མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་yི ར། yབ་པ་འgrིག །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོ་དང་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
དངོས་པོར་gyuར་པའི་མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པོར་gyuར་བའི་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་gyuར་བའི་
མེད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།།
༈ །།druག་sgrའི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོ ས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་པ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཟེར་ན། འོ་ན། བདག་མེད་ཡིན་ན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ།
rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་
བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབས་པས་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་
ཁས། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི ་yིར། rtགས་
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ཁས། rʦ་བར་འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
yབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནས་ཏེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོ གས་པའི་ཚད་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་
མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །ཡིན་འགོད་དང་ཡོད་འགོད་གཉིས་kyི་rʦི་uལ་ལ་མི་འdr་བའི་yད་
པར་ཆེན་པj་ཡtད་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི ་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་
པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་
rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་
པའི་ཚད་མའི་rgyu་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །
དེ་གཉིས་kyི་rʦི་uལ་ལ་མི་འdr་བའི་yད་པར་མེད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་ཁས། གོང་du་འདོད་ན། དངོས་པj་ཡkན་ན་དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པས་མ་yབ་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས།
དེར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
གང་ཞིག །rnམ་མyེ ན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་ཁས། གོང་du་འདོད་མི་nuས་ཏེ།
དངོས་པj་ཡkན་ན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་ཡོད་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོ ད་
ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །
rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་
པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་
པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་yོད་kyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་
ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rnམ་མyེན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་yོད་kyི་དགག་by་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtག་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rnམ་མyེན་gyི་དགག་by་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་
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མyེན་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་
འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་
འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་
ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rtག་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་
དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་
དགག་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མའི་དགག་by་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du་མེད་ངེས་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། yོད་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rnམ་པར་ཐམས་ཅད་
du་མེད་ངེས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཟེར་ན། འདིར་འདོད་
ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། བrʦི་བའི་ཚq་ན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་
ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་
ཁོ་ན་རེ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་rʦོད་གཞི་མེད་པས་
yབ་པ་གཤོག་མ་ཚང་ཞེས་ལན་འདེབས་དགོས། འོ་ན། yོད་རང་ལ་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག འདོད་ན། rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་
ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rnམ་མyེན་gyི་དགག་by་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེན་gyི་དགག་by་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པོར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་བསལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་མ་gruབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་
ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་
ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གsuམ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་
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མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གsuམ་ག་ཡིན་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་བཞི་ག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་མེད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་བཞི་ཀ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་
མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་
པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་ནས་
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཅིག་
ནས་བrgy་stོང་གི་བར་du་ཅི་ཙམ་བrʦེགས་kyང་ཡིན་འགོད་byས་ན་མགj་དƒ་ལས་rnམ་མyེན་གཉིས་ལས་lhག་འཕར་མི་དགོས་
པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་མགj་དƒ་ལས་rnམ་མyེན་གsuམ་
འཕར་ནས་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་མགj་དƒ་ལས་rnམ་མyེན་གsuམ་
འཕར་ནས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་
མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། rnམ་མyེ ན་ཆོས་ཅན། ཡིན་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
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rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་ནས་ཡིན་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་བར་དང་sgrས་མཆོད་པར་ཡིན་འགོད་byས་ནས་བཞི་བrʦེགས་ན་མགj་དƒ་
ལས་rnམ་མyེན་lŋ་འཕར་དགོས་ལ། ཡིན་འགོད་byས་ནས་lŋ་བrʦེགས་ན་མདj་དƒ་ལས་rnམ་མyེན་druག་འཕར་དགོས་པ་
སོགས་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་ཟེར་ན། དེ་ལ་
འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rnམ་
མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་
rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་rnམ་
མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་པར་rtོ གས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་ཟེར་ན་དེ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པར་
ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་
rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl༑ གཉིས་པ་
མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་
མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rnམ་མyེན་gyི་གཞལ་by་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་
ཅན། ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །མ་ཡི ན་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་ཟེར་ན། དེ་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་
rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་rnམ་མyེན་gyི ་དགག་by་
ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ ། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་rʦོད་གཞི་མེད་པས་yབ་པ་གཤོག་མ་ཚང་ཞེས་
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ལན་འདེབས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་
ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་sbyོར་luགས་skyོན་ཅན་gyི་ལན་འདེབས། དེ་ལ་འདོད་ལན་མི་
ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་
རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་
འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་
པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དངོས་པj་ཡkན་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་kyི་rʦི་uལ་ལ་མི་འdr་བའི་yད་པར་མེད་པའི་yིར།
rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་
rnམ་མyེན་དངོས་པj་ཡkན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་
ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་
kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཚད་མ་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཟེར་ན། དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་
rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པj་ཡkན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་
རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
གང་ཞིག །དེ་གཉིས་kyི་rʦི་uལ་ལ་མི་འdr་བའི་yད་པར་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་
rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡིན་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་
rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
rtགས་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་མ་ཡིན་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་
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པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་ཡིན་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་
པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་
ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་ནས་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་
བར་དང་sgrས་མ་ཆོད་པར་ཡིན་འགོད་byས་ན་མགj་དƒ་ལས་rnམ་མyེན་གཉིས་ལས་lhག་འཕར་མི་དགོས་པ་sŋར་བཤད་ཟིན་
པ་ltར་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་མགj་དƒ་ལས་rnམ་མyེན་
གsuམ་འཕར་ནས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་མགj་དƒ་ལས་
rnམ་མyེན་གsuམ་འཕར་ནས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དང་ཐ་དད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་
པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་འདོད་ལན་ཡང་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་དེ་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་
པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་
མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་
འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །rnམ་མyེན་rnམ་
མyེན་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་
Страница 71 из 118

གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་མ་gruབ་ཟེར་ན། rnམ་མyེན་
ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་གཅིག་tu་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་
གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་
དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་rnམ་མyེན་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་
འདོད་ལན་ཡང་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཅིག་tu་
rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་
ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་
ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས་ཟེར་ན། འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་དེ་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་འདོད་
ལན་ཡང་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་ཐ་དད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན་གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་
གཅིག་tu་rtོགས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་
དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་མེད་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་པ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
ཤིང་འདོད་ལན་ཐེབས་ཟེར་ན། འོ་ན་buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyིས་rʦི་uལ་འཐད་
པའི་yིར། འདོད་ན། buམ་པའི་དགག་གཞིས་buམ་པ་བཀག་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་
yིར། འདོད་ན། buམ་པའི ་དགག་གཞིས་buམ་པ་skyེས་པ་བཀག་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞིས་buམ་པ་བཀག་པའི ་yིར།
འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་skyེ ས་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞིས་yོད་skyེས་པ་བཀག་པའི་yིར། rtགས་ཁས།
འདོད་མི་nuས་ཏེ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་གིས། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་
gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་འདོད་ལན་ཐེབས་ཟེར་ན། འོ་ན།
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyིས་rʦི་རིགས་པ་
དང་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་
གཞིས་buམ་པ་བཀག་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་
པའི་yིར། འདོད་ན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞིས་buམ་པ་skyེས་པ་བཀག་པར་ཐལ།
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞིས་buམ་པ་བཀག་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། buམ་པ་skyེས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། buམ་པའི་དགག་གཞི ་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་གང་
ཞིག །buམ་པ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་འདེབས་uལ་དེ་དག་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
Страница 72 из 118

དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་
gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན།
kw་བའི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་བ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་
པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི ་མ་
ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་
gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་
པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་
ན་རེ། buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་rǳས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། rǳས་ཡིན་པ་གང་ཞིག
།buམ་པ་དང་rǳས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཚད་མས་
མ་དམིགས་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་yོགས། buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པ་དང་rǳས་ཐ་དད་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པ་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི ་ས་yོགས་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པ་rǳས་མ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། buམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་yོགས་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པ་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་
kyི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་ཡིན་ན་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་
གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། kw་
buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཀ་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་བ་མེད་ན་buམ་པ་མེད་པས་yབ་པར་ཐལ། kw་བའི་དགག་གཞི་ཡིན་
ན་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། kw་བའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
ཁས། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་
གཞི་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། kw་བའི་དགགགཞི་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་ཡོད་པ་གང་ཞིག །kw་buམ་གཉིས་མེད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན།
kw་buམ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། kw་བ་མེད་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་kw་བ་ཡོད་
དགོས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་kyི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་མ་ཡི ན་པར་ཐལ།
kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། kw་buམ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པ་
ཡོད་པ་གང་ཞིག །kw་བ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན།
buམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཀའི་དགག་གཞི་
ཆོས་ཅན། kw་བ་ཡོད་པར་ཐལ། kw་བའི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི ་stེང་
du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་ཟེར་ན། དེ་ཐེབས་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པའི་ཚq་buམ་པའི་དགག་
གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by། buམ་པའི་དགག་གཞི་
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ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཞིང་འདོད་ལན་ཡང་
ཐབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། buམ་པའི་
དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ldན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན་gyི་stེན་du་
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེ་by་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rtག་པ་
ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན།
ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པའི་ཚq་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་
ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཤེས་by། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་
gyི་stེང་du་ཤེས་by་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ buམ་པའི་དགག་གཞི་
ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པའི་ཚq་buམ་པའི་དགག་གཞི་buམ་པའི་དགག་གཞི་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཟེར་ན། དེ་མི་རིགས་
པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོ ད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་།buམ་པའི་དགག་
གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེར་
ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡོད་པ་གང་ཞིག །buམ་པ་མེད་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་
གཞི། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་
རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་
པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་ཟེར་
ན། དེ་ཐེབས་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་
du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་gyི་
stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
པ་གང་ཞིག །དེ་ltར་བrʦིས་པས་འདོད་ལན་ཡང་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ ་མ་gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་rnམ་མyེན་དངོས་པོར་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཡིན་བར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་kyི་rʦི་uལ་ལ་མི་འdr་བའི་yད་པར་མེད་པའི་yིར། གཞན་
ཡང་། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་
མyེན་ཆོས་ཅན༑ rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པའི་ཚq་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་
དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་
པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་
པར་ཐལ། rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་
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པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་གdu་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་
rnམ་མyེན་rtག་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་མེད་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་
ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་
stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡོད་པར་rtོགས་པའི་ཚད་མ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་
རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་དགག་གཞི ་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་
ཆོས་ཅན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ldན་འདེབས་uལ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་
དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་
ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་
ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rtག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། yོད་ཆོས་ཅན།
དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་
stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ldན་བཏབ་
པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་
du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་rtག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་
པའི་yིར།།
༈ །།ཐལ་འgyuར་uང་ŋuའི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཐལ་འgyuར་ལ་འགོད་uལ་gyི་sgོ་ནས་དbyེ་ན་lŋ་ཡོད་དེ། rʦོད་གཞི་rtགས་
གསལ་དང་བཅས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་། ཆོས་ཅན་du་མ་spuང་བའི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་དང་། གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་
འགོད་uལ་དང་། rtགས་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་དང་། spuབས་འཚང་གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་དང་lŋ་ཡོད་པའི་
yིར། དང་པོ་ལ། rʦོད་གཞི་rtགས་གསལ་དང་བཅས་པའི་ཐལ་འgyuར་བཞག་tu་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཆོས་ཅན་du་མ་spuང་བའི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་ཡོད་དེ།
གzuགས་ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། kkད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་
ཡིན་པའི་yིར། ཆོས་དང་kkད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པའི་yིར། འduས་མ་byས་kyི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། spuབས་འཚང་གི་ཐལ་འgyuར་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་spuབས་འཚང་གི་ཐལ་
འgyuར་འགོད་uལ་དང་། གསལ་བ་spuབས་འཚང་གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། དང་པj་ཆtས་ཅན་spuབས་
འཚང་གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་ཡོད་དེ། གzuགས་ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་
yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གཉིས་པ་གསལ་བ་spuབས་འཚང་
གི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་
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པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdrའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་kyི་yིར་sgr་sŋ་མ་sŋ་མས་གསལ་བ་yི་
མ་yི་མ་རིམ་gyིས་sbuབས་su་drངས་ནས་ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་བར་luས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་
དེའི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན། sgrས་rʦོད་གཞི། ཤེས་byས་གསལ་བ། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་
མན་ཆད་rtགས་ལ་sbyོར་དགོས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་ཡིན་ན་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། rtགས་གསལ་གཉིས་
ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། rʦོད་གཞི་དང་གསལ་
བ་གཉིས་ཀ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། rtགས་དང་མི་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པའི་yིར། གཞན་ཡང་། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། rtགས་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པའི་yིར། དེར་ཐལ། rtགས་ཙམ་བཀོ ད་པའི་ཐལ་འgyuར་ངོས་འཛRན་rgyu་ཡོད་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། གསལ་བ་
དང་མི་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ན། yོད་kyི་rtགས་
གསལ་གཉིས་ཀ་ཕན་uན་ཐ་དད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་ཕན་uན་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། yོད་sgrས་rʦོད་གཞི་དང་། མ་byས་པས་གསལ་བ་དང་། rtག་པས་
rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་
པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་ཕན་uན་ཐ་དད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་
ཀ་རེ་རེ་ནས་མ་gruབ་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དེའི་བཀོད་ཚZད་kyི་rtགས་gruབ་ན། ཐལ་འgyuར་དེའི་
rtགས་gruབ་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་བཀོད་ཚZད་kyི་rtགས་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་བཀོ ད་ཚZད་kyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། rtག་པ་
དེ་yོད་kyི་བཀོད་ཚZད་kyི་rtགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་gruབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། rtག་པ་དེ་yོད་kyི་rtགས་
ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་ངོས་འཛRན་rgyu་ཡོད་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་མ་gruབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་ལ་rtགས་མ་
gruབ་kyི་ལན་ཐེབས་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་ཐེབས་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས་sgr་
rtག་པ་ཡིན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཤིང་sgr་rtག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དེའི་rtགས་gruབ་
ན། ཐལ་འgyuར་དེའི་བཀོད་ཚZད་kyི་rtགས་gruབ་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་བཀོད་ཚZད་kyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་gruབ་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར་
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ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། རི་བོང་rw་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་yོད་kyི་rtགས་ཡིན་པ་
གང་ཞིག །དེ་gruབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། རི་བོང་rw་ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་དེ་yོད་kyི་སོང་ཚZད་kyི་rtགས་ཡིན་པའི་yིར།
ཐལ་འgyuར་gyི་rnམ་བཞག་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཆར་du་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་
མཐར་uག་གི་rnམ་མyེན་ཐོབ་པར་འgyuར་པའི་ཆེད་du་ཡིན་པའི་yིར། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཆར་du་
མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་མཐར་uག་གི་མyེན་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ལས། མyེན་པའི་kkད་ཅིག་གཅིག་གིས་kyང་། །
ཤེས་byའི་དkyིལ་འཁོར་kuན་yབ་ཅན། ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་ན། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་ཐ་མི་དད་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་ཐ་མི་དད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་
gyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་
པར་འདོད་ན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་
ཀ་ཐ་མི་དད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་ཕན་uན་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་sl། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པོས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ན། rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་yབ་
ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡི ན་པར་ཐལ། དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པོས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། sgrས་rʦོད་གཞི་དང་། ཡོད་པས་གསལ་བ་དང་། དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པོས་
rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgrས་rʦོད་གཞི། ཡོད་
པས་གསལ་བ། དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པོས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ངོས་འཛRན་rgyu་ཡོད་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་
ན། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ།
sgrས་rʦོད་གཞི་དང་། ཡོད་པས་གསལ་བ་དང་། དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པོ་rtགས་su་བཀོད་པའི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་
གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgrས་rʦོད་གཞི་ཡོད་པས་གསལ་བ་དངོས་པོས་གསལ་བ་
དངོས་པོ་rtགས་su་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ན༑ rʦོད་གཞི་rtགས་གསལ་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་
yབ་ཟེར་ན། sgrས་rʦོད་གཞི་ཡོད་པས་གསལ་བ་དངོས་པོས་གསལ་བ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། rʦོད་གཞི་rtགས་གསལ་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། sgrས་rʦོད་གཞི་ཡོད་པས་གསལ་བ་དངོས་
པོས་གསལ་བ་དངོས་པོ་rtགས་su་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། rtགས་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་
ན། དངོས་པོ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་
ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་པའི་yིར༑ yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡkན་པར་
ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་འཇོག་པའི་ཚq་
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ན། དངོས་པj་དƒ་འཇོག་དགོས་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་
ངོས་འཛRན་uལ་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་yིར་ཞེ ས་པའི་
ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། rtགས་གསལ་ཐ་མི་དང་kyི་ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པས་rʦོད་གཞི་ཡིན་པས་གསལ་བ་buམ་པ་ཆོས་ཅན་gyིས་rtགས་byས་པའི་rtགས་
གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན་
ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་buམ་པས་rʦོད་གཞི་ཡོད་པས་གསལ་བ་buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡོད་པས་rtགས་byས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་rtགས་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་
ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་དƒ་ཐལ་འgyuར་དེའི་rtགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ་stེ། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་
ཁོ་ན་རེ། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡk ན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འགལ་yབ་ལ་འuང་byས་པ་ལ་དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན། མི་འgrj་stƒ། བདག་མེད་ཡིན་
ན་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པས་yབ་kyང་། བདག་མེད་ཡིན་
ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པས་yབ་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་ན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
rtགས་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབས་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་byས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་
དེ་འགལ་yབ་ལ་འuང་ཟེར་ན། འོ་ན། བདག་མེད་ཡིན་ན་buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པས་yབ་པར་ཐལ། sŋ་མ་འགལ་yབ་ལ་འuང་རིགས་པ་དེའི་yིར། འདོད་ན།
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་
དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་དངོས་པj ་ཡkན་པར་ཐལ། buམ་
པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
པ་གང་ཞིག །དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
rtགས་gruབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེ ས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་
ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ་sgr་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་དེ་འགལ་yབ་ལ་འuང་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་
མེད་ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པས་yབ་kyང་། བདག་མེད་
ཡིན་ན་sgr་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་gruབ་པས་yབ་པ་དེ་
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ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །
buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་
འgyuར་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rtགས་
གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་དངོས་པོས་གསལ་བ་དང་དངོས་པོ ས་
rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ཟེར་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། yོད་
kyིས་གསལ་བ་དང་yོད་kyིས་rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ན། rtགས་གསལ་ཐ་མི་
དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་མ་yབ་མཚམས་ལ་rtགས་
མ་gruབ་kyི་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་
rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཤིང་། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན།
yོད་ཆོས་ཅན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི། buམ་པ་
ཆོས་ཅན། དངོས་པོས་གསལ་བ་དང་། དངོས་པོས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། sgr་མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
sgr་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་byས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཡིན་པར་ཐལ། sgr་མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་
ངོས་འཛRན་rgyu་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། sgr་མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་rtགས་ཡིན་པར་ཁས་blང་བས་མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ལ་sgr་དེ་
འཇོག་པར་ཁས་blང་སོང་བས་sŋ་མ་དང་མི་འdr་བ་ཡིན་པའི་yིར། ༈ །རང་གི་luགས་ལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་
ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rnམ་
མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་byས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་
ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་
གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེ་ན་འདོད་byས་པ་ལ་དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན་མི་
འgrj་stƒ་sŋར་drིས་པའི་ཚq་ན་དེ་ltར་ཡིན་kyང་། འདིར་འཕང་བའི་ཚq་ན་buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་
མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་མ་
Страница 79 из 118

ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། yོད་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་buམ་པས་rʦོད་གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་
བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་buམ་པས་rʦོད་གཞི་དང་། kw་བ་ཆོས་ཅན། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པོས་གསལ་བ་དང་། དངོས་པོས་rtགས་
byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། kw་
བ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཟེར་ན། དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ldན་བཏབ་པས་kw་བ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
yོད་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་kw་བ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་
ཡོད་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། yོད་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་
rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་by་yོད་kyི་spyི་ཡི ན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་byའི་byེ་brག་ཡིན་པའི་yིར་ཞེ ས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་ཤེས་by་buམ་པའི་spyི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་
རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ༈ རང་གི་luགས་ལ། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པས་yབ་byས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་
ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཞིང་འདོད་ལན་ཡང་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་ཐལ་འgyuར་
འདི། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyིས་rʦོད་གཞི། ཡོད་པས་གསལ་བ། ཡོད་པས་rtགས་byས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་ཞེ་ན་མ་yབ། བདག་མེད་
ཡིན་ན་ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པས་yབ་kyང་། ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་མེད་མ་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་ལན་ཐེབས་
པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པར་
ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅི ག་ཡིན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་ཡིན་ན་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན། sbyོར་luགས་skyོ ན་ཅན་gyི་ལན་འདེབས། འོ་ན། yོད་རང་ལ་མི་rtག་པ་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་དང་གཅིག་
ཡིན་ན་མི་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་
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པར་ཐལ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་
བའི་ཚq་ན་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ་དང་། གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་byས་པ་ལ། ཁོ་ན་
རེ། དེའི་rʦི་uལ་དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་འདི་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པས་གསལ་བ། ཡོད་པས་rtགས་byས་པའི་rʦོད་གཞི་དང་མི་ldན་
པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་འདི་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པས་གསལ་བ། ཡོད་པས་rtགས་byས་པའི་rʦོད་གཞི་དང་མི་
ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgrས་rʦོད་གཞི་ཡོད་པས་གསལ་བ།
ཡོད་པས་rtགས་byས་པའི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་ངོས་འཛRན་དགོས་པའི་yིར། ༈
རང་གི་luགས་ལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་གང་drན་drན་ཡིན་པས་yབ་byས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་
ཆོས་ཅན། གང་drན་drན་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་
ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན་གང་drན་drན་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞི ག །གང་drན་drན་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གང་drན་drན་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། གང་drན་drན་ཡིན་
པར་ཐལ། sgr་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གང་drན་drན་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན། sgr་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་དག ༈ ཡིན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དང་kkད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་
གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེ ས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས་
ཤེས་by་དངོས་པj་ཡkན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཤིང་དེ་ltར་du་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་ཡང་ཐེབས་ཟེར་ན། དེ་མི་
འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས་ཆོས་དང་kkད་ཅིག་མ་མ་
ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་ཤིང་དེ་ltར་du་rtགས་མ་gruབ་kyི་
ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཤེས་byས་rʦོད་གཞི་དང་། མ་byས་
པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པས་གསལ་བ། ཆོས་དང་kkད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་
rtགས་ལ་byེད་དགོས་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་གང་དང་གང་གི་ཐལ་བ་གsuམ་དང་yིར་sgr་གཅིག་
དང་བཞི་པj་དƒ་byuང་བའི་ཚq་ཐལ་བ་yི་མ་གཅིག་rtགས་ལ་sbyོར་དགོས་ལ། ཐལ་བ་lŋ་དང་yིར་sgr་གཅིག་དང་druག་པj་དƒ་byuང་
བའི་ཚq་ཐལ་བ་yི་མ་གཉིས་rtགས་ལ་sbyོར་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་འདི་གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rtགས་གསལ་རེ་
རེ་བའི་ཐལ་འgyuར་འགོད་uལ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་
ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས། rtགས་ལ་rtགས་མ་gruབ་kyི་ལན་བཏབ་པས་བདག་མེད་ཡིན་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་རིགས། rjེས་
yབ་klོང་བའི་ཚq་ན། བདག་མེད་ཡིན་ན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པའི་yབ་པ་klོང་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་
Страница 81 из 118

ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་rtགས་གསལ་དང་yབ་
པ་klོང་uལ་དེ་ltར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yི ར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་
གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་གསལ་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན་ཡོད་
པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
rtགས་gruབ་པའི་བར་གསལ་བ། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ།
བདག་མེད་kyིས་rtགས་byེད་དགོས་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཐལ་བ་བཞི་དང་yིར་sgr་གཅི ག་དང་lŋ་
པj་དƒ་byuང་བའི་ཐལ་བ་དང་པོ་གsuམ་གསལ་བར་byས་ནས་ཐལ་བ་yི་མ་གཅིག་rtགས་ལ་sbyོར་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། གསལ་spuང་གི་ཐལ་འgyuར་གང་དང་གང་གི་ཐལ་བ་བཞི་དང་yིར་sgr་གཅིག་དང་lŋ་པj་དƒ་byuང་བའི་ཚq་ན། ཐལ་བ་
དང་པོ་གsuམ་གསལ་བར་byས་ནས་ཐལ་བ་yི་མ་གཅིག་rtགས་ལ་sbyོར་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པར་
ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡོད་པར་ཐལ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅི ག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་kw་བ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། sŋ་མ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyིས་rʦོད་གཞི་yོད་yོད་དང་གཅིག་
གིས་གསལ་བ་གཞི་gruབ་kyིས་rtགས་byེད་དགོས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་
ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rʦོད་གཞི་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་ཟེར་ན་དེ་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་
བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་
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ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rʦོད་གཞི ་
དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rʦོད་གཞི་དང་ldན་པའི་
ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་
ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rʦོད་གཞི་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rʦོད་
གཞི་དང་མི་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བའི་ནང་གི་yིར་sgr་དང་པོ་
གsuམ་gyིས་ཆོས་ཅན་གsuམ་པj་རkམ་gyིས་sbuབས་su་drངས་ནས་rʦོད་གཞི་དང་མི་ldན་པར་gyuར་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ།
དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བའི་ནང་གི་yིར་sgr་དང་པj་ཡtད་པའི་yིར་ཞེས་པ་དེས་ཀ་བ་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་དེ་sbuབས་su་
drངས། yིར་sgr་གཉིས་པ་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པ་དེས་buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་དེ་sbuབས་su་drངས། yིར་sgr་གsuམ་
པ་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པ་དེས་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་sbuབས་su་drངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་
བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rjེས་yབ་klོང་བའི་ཚq་ན་བདག་མེད་ཡིན་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན།
ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པས་yབ་པ་དེ་klོང་དགོས་པ་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་rʦོད་གཞི་sbuབས་ལ་འཚང་ནས་rʦོད་གཞི་དང་མི་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rʦོད་གཞི་rtགས་གསལ་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyིས་rʦོད་གཞི། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པས་གསལ་བ། བདག་མེད་kyིས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་
པ་ཆོས་ཅན། kw་བ་ཆོས་ཅན། rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི ་buམ་པས་rʦོད་
གཞི། kw་བ་ཆོས་ཅན། rtག་པས་གསལ་བ། བདག་མེ ད་kyིས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་
འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར། དོན་byེད་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར། kkད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མི་rtག་པ་ཡི ན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་གསལ་བའི་ནང་གི་yིར་sgr་sŋ་མ་sŋ་མས་rʦོད་
གཞི་རིམ་gyིས་sbuབས་su་drངས་ནས་rʦོད་གཞི་དང་མི་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་
འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
གསལ་བའི་ནང་གི་yིར་sgr་yི་མ་མི་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པ་དེས་buམ་པ་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་sbuབས་su་drངས་ནས་yིར་sgr་
sŋ་མ་rnམས་kyིས་rʦོད་གཞི་sbuབས་su་འdrེན་མི་nuས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། sgr་མི་rtག་པ་ཡོད་པ་ཤེས་by་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་gruབ་པར་ཐལ། བདག་
མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་གསལ་བའི་ནང་གི་yིར་sgr་གཅིག་གིས་ཆོས་ཅན་གཅིག་ལས་lhག་sbuབས་su་
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འdrེན་མི་nuས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་མ་byས་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་sgr་མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ལ་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པར་
འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་
gruབ་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་
ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་sgr་sgr་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། sgr་ཆོས་ཅན༑ དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་rtག་པ་ཡི ན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི། sgrས་rʦོད་གཞི།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ་byས་པས་གསལ་བ། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་མན་ཆད་rtགས་ལ་byེད་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་sgrས་rʦོད་གཞི། དངོས་པོས་གསལ་བ། byས་པ་ཡི ན་པར་ཐལ་མན་ཆད་rtགས་ལ་sbyོར་
དགོས་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེའི་ཐལ་བ་yི་མ་གཉིས་rtགས་kyི ་yིར་sgr་དང་པོ་གཉིས་kyིས་རིམ་gyིས་
sbuབས་su་drངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་kyི ་yིར་sgr་དང་པོ་གཉིས་kyིས་ཐལ་བ་yི་མ་
གཉིས་རིམ་gyིས་sbuབས་su་drངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་kyི་yིར་sgr་དང་པj་དtན་byེད་nuས་པ་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པ་དེས་མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་པ་དེ་sbuབས་su་drངས། yིར་sgr་གཉིས་པ་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པ་དེས་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་པ་sbuབས་su་drངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། bljའk་yuལ་du་by་ruང་ཡིན་པར་ཐལ།
གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་rtགས་kyི་yིར་sgr་sŋ་མ་sŋ་མས་ཐལ་བ་yི་མ་yི་མ་རིམ་
gyིས་sbuབས་su་drངས་ནས་sbuབས་ལ་འཚང་སོང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཐལ་བ་sbuབས་su་འdrེན་uལ་དེ་ltར་ཡིན་པར་ཐལ།
rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་yིར་sgr་དང་པོས་ཐལ་བ་yི་མ་sbuབས་su་drངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་གིས། དེ་འdr་བའི་
ཐལ་འgyuར་དེ། rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་byས་གསལ་བ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་gyིས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་
གཞི། ཡོད་པས་གསལ་བ། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེ ས་པའི་ཐལ་འgyuར་rtགས་su་བཀོད་པའི་rʦོད་གཞི་
rtགས་གསལ་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཤེས་by་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་rtགས་su་བཀོད་པའི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ངོས་འཛRན་rgyu་ཡོད་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rnམ་མyེ ན་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དོན་byེད་nuས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
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ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདིའི་rtགས་kyི་yིར་sgr་དང་པོས་དངོས་པj་ཡkན་པར་
ཐལ་ཞེས་པ་sbuབས་su་drངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་བ་sbuབས་su་འdrེ་ན་uལ་sŋ་མ་འཐད་པའི ་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་
མི་nuས་ཏེ། rtགས་kyིས་yི ར་sgr་ཅི་ཙམ་བrʦེགས་kyང་rʦ་བའི་ཐལ་བ་གཅིག་པོ་sbuབས་su་འdrེན་མི་nuས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། དེའི་rgyu་མཚན་gyིས་དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་དེ་rnམ་མyེན་gyིས་rʦོད་གཞི། དངོས་པོས་གསལ་བ། དོན་byེད་nuས་པ་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་rtགས་su་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་
གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་
གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཟེར་ན། དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་ཐལ།
yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར།
yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་
ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི ་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་
དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རིགས་འgrོས་kyིས་ཤེས་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདག་
མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་byས་པ་ལ་དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན། མི་འgrj་stƒ། གོང་du་drིས་པའི་ཚq་ན་དེ་ltར་ཡིན་
kyང་། འདིར་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡི ན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར། yོད་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
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དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་
པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་འདོད་
ལན་ཡང་ཐེབས་ལ། དེ་ltར་བrʦིས་པས་དངོས་འགལ་du་མི་འgrོ་བ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་
པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་
གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ།
yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་
ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེ་སའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་
པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་byས་པ་ལ་དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན་མི་འgrj་stƒ། sŋར་drིས་པའི་ཚq་ན་དེ་
ltར་ཡིན་kyང་འདིར་འདོད་ལན་བཏབ་པས་འདོད་ལན་ཐེབས་པའི་yིར། འདིར་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། འདིར་འདོད་
ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་
པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་
པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་
Страница 86 из 118

yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་
rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་དང་ldན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་
འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་དེ་ltར་du་rʦི་མི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་
ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་
མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། yོད་
ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི ་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་
ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་
ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་
གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་
པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི ་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་
ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཆོས་
ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཆོས་ཅན།
དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་
ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་
འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་byས་པ་ལ་དངོས་
འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན་མི་འgrj་stƒ། sŋར་drིས་པའི་ཚq་ན་དེ་ltར་ཡིན་kyང་འདིར་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་
པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་
ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་
པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་
ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ༑ དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་
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ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
ཤིང་དེ་ltར་བrʦིས་པས་དངོས་འགལ་du་མི་འgrོ་བ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་
ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་yོད་yོད་དང་
གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་དང་gyuར་པའི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by། yོད་yོད་
དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་byས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་yོད་དང་གཅིག་
tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་
by། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་
ཤེས་by། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་
པའི་yིར་ཟེར་ན། འདོད་byས་པ་ལ་དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན། མི་འgrj་stƒ། sŋར་drིས་པའི་ཚq་ན་དེ་ltར་ཡིན་kyང་། འདིར་
འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་
gyuར་པའི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་
གཅིགཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་yོད་yོད་དང་
གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by། yོད་yོད་དང་གཅིག་
tu་gyuར་པའི་ཤེས་by། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཡོད་
པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by། yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་
ཤེས་by་yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་yོད་yོད་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་དང་གཅིག་tu་gyuར་པའི་ཤེས་by་
དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་དེ་ltར་བrʦིས་པས་དངོས་འགལ་du་མི་འgrོ་བ་
ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོ ས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་
ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། kw་བ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་
འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་
stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་
ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་
byས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ ། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་
yོད་ཆོས་ཅན། kw་བའི་དགག་གཞི ་ཡིན་པར་ཐལ། kw་བ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་
བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du། buམ་
པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན། buམ་
པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་byས་པ་ལ་དངོས་འགལ་du་འgrj་ཟƒར་ན་མི་འgrj་stƒ། sŋར་drིས་པའི་ཚq་ན་དེ་ltར་ཡིན་
kyང་། འདིར་འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་
ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་
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du་yོད་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ།
buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་
འདོད་ལན་བཏབ་པས་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་
stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་kw་བའི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་ཆོས་
ཅན་gyི་stེང་du་buམ་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་མི་རིགས་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་ཤིང་དེ་ltར་du་བrʦིས་པས་
དངོས་འགལ་du་མི་འgrོ་བ་ཡིན་པའི་yིར།།
༈ །།duས་གsuམ་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞི ་gruབ་ན། ད་lt་བ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
ད་lt་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། ད་lt་བ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་ད་lt་བ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་
པའི་duས་su་འདས་པ་ཡིན་ན་buམ་པའི་འདས་པ་ཡིན་པས་yབ། buམ་པའི་duས་su་མ་འོང་བ་ཡིན་ན་buམ་པའི་མ་འོང་བ་ཡིན་
པས་yབ་ཟེར་ན། དང་པོ་ལ། buམ་པའི་rgyu་ཆོ ས་ཅན། buམ་པའི་འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་duས་su་འདས་པ་ཡིན་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rgyu་yོད་kyི ་duས་su་འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། buམ་པའི་rgyu་ཆོ ས་ཅན། buམ་པའི་འདས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་rjེས་su་gruབ་པ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་འདས་པ་དང་buམ་པ་འགག་པ་གཉིས་duས་མཉམ་du་gruབ་པ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འདས་པ་དང་། yོད་འགག་པ་གཉིས་duས་མཉམ་du་gruབ་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། གཉིས་པ་ལ། buམ་པའི་འbrས་bu་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་མ་འོང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་
པའི་duས་su་མ་འོང་བ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་འbrས་bu་yོད་kyི་duས་མ་འོ ང་བ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj ་ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། buམ་པའི་འbrས་bu་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་sŋ་རོལ་tu་gruབ་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་མ་འོ ང་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་མ་འོང་བ་ཡིན་ན། buམ་
པའི་sŋ་རོལ་tu་gruབ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་མ་འོང་བ་ཡིན་ན། yོད་kyི་sŋ་རོལ་tu་
gruབ་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་འོང་པ་མེད་པར་ཐལ། skyེ་བ་ལ་མངོན་du་
yོགས་པ་མེད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན། skyེ་བ་ལ་
མངོན་du་yོགས་པ་མ་ཡིན་པས་yབ། rtག་པ་ཡིན་ན། skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yི ར། rtགས་དང་
པོ་མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡkན་ན། skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་མ་ཡི ན་པས་yབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན། skyེ་དགོས་མ་
ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་skyེས་ཟི ན་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtག་
པ་ཡིན་ན་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་མ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་ན་skyེ་དགོས་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་ན་གཏན་ནས་མི་skyེ་བས་yབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་ཡོད་པར་
ཐལ། myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པའི་duས་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པའི་duས་ཡོད་
པར་ཐལ། myu་gu་skyེ་བཞིན་པའི་duས་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་skyེ་བཞིན་པའི་duས་ཡོད་པར་ཐལ། myu་guའི ་rgyu་duས་དེ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rgyu་duས་དེ་yོད་skyེ་བཞིན་པའི་duས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡk ན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འགག་པ་ལ་མངོ ན་du་yོགས་པ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་
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མ་yབ། མ་gruབ་ན། འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོ གས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་ཡིན་
པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡkན་ན། འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོ གས་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་
ན་འགག་བཞིན་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡkན་ན། འགག་བཞིན་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། དངོས་
པj་ཡkན་ན། འཇིག་བཞིན་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཡkན་ན་འཇིག་བཞིན་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ།
དངོས་པj་ཡkན་ན་འཇིག་དོགས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། myu་gu་skyེ་བ་དང་། ས་བོན་འགག་པ་duས་མཉམ་ཡིན་
པར་ཐལ། myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་དང་ས་བོན་འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་གཉིས་duས་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་དང་། ས་བོན་འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་གཉིས་duས་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ།
myu་gu་དང་ས་བོན་གཉིས་དངོས་su་skyེད་by་skyེད་byེད་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། myu་gu་skyེས་ན་ས་བོན་འགག་པའི་yབ་པར་
ཐལ། དེ་གཉིས་duས་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། ས་བོན་འགག་པར་ཐལ། myu་gu་skyེས་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། myu་gu་skyེས་པར་ཐལ། myu་gu་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་
ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། ས་བོ ན་མ་འགག་པར་ཐལ། ས་བོན་འགག་དགོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། ས་
བོན་འགག་དགོས་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བོན་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ས་བོན་འགག་པ་དང་myu་gu་skyེ་བ་duས་
མཉམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བོན་འགག་པའི་duས་དང་myu་gu་skyེ་བའི་duས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན།
ས་བོན་འགག་པའི་duས་དང་། myu་gu་skyེ་བའི་duས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་skyེ་duས་ཡིན་ན། ས་བོན་འགག་duས་ཡིན་
པས་མ་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་skyེ་duས་ཡིན་ན་ས་བོན་འགག་duས་ཡིན་པས་མ་yབ་པར་ཐལ། ས་བོན་kkད་ཅིག་ཐ་
མའི་duས་དེ་myu་gu་skyེ་duས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ས་བོན་འགག་duས་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། ས་བོན་kkད་
ཅིག་ཐ་མའི་duས་དེ་myu་gu་skyེ་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་དངོས་rgyuའི་duས་དེ་myu་gu་skyེ་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་
ཆོས་ཅན། yོད་kyི་དངོས་rgyuའི་duས་དེ་yོད་skyེ་duས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། ས་བོན་
skད་ཅིག་ཐ་མའི་duས་དེ་ས་བོན་འགག་duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བོན་skད་ཅིག་ཐ་མའི་duས་དེ་ས་བོན་gyི་རང་duས་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། ས་བོན་ཆོས་ཅན། yོད་skད་ཅིག་ཐ་མའི་duས་དེ་yོད་kyི་རང་duས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། myu་guའི་དངོས་rgyuའི་duས་དེ་myu་gu་skyེ་duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་kkད་ཅིག་དང་པjའk་duས་དེ་myu་gu་skyེ་duས་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། myu་gu་kkད་ཅིག་དང་པjའk་duས་དེ་myu་gu་skyེ་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་kkད་ཅིག་དང་
པjའk་duས་དེ་ས་བོན་འགག་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་བོན་འགག་པ་དང་myu་gu་skyེ་བའི་duས་
གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་skyེ་བ་དང་ས་བོན་འགག་པ་duས་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། myu་gu་
kkད་ཅིག་དང་པjའk་duས་ཆོས་ཅན། myu་gu་skyེ་duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་skyེ་དགོས་kyི་duས་མ་ཡི ན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
འདོད་ན། myu་gu་ཆོས་ཅན། yོད་skད་ཅིག་དང་པj འk་duས་དེ་yོད་skyེ་duས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། ས་བོན་skད་ཅིག་ཐ་མའི་duས་དེ་ས་བོན་འགག་duས་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བོན་gyི་duས་དེ་ས་བོན་འགག་duས་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ས་བོན་gyི་duས་དེ་ས་བོ ན་འགག་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འགག་duས་ཡིན་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འགག་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་
guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་པ་ཡོད་duས་ཡི ན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་
ན། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་པ་ཡོད་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་པ་gruབ་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་
ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། myu་gu་དང་myu་gu་འཇི ག་པ་gruབ་པ་duས་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་དང་myu་gu་འཇིག་པ་
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ལ་མངོན་du་yོགས་པ་gruབ་པ་duས་མཉམ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་རང་duས་ན་འཇིག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་པའི་རང་du་ས་ཡིན་
པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་པའི་རང་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་
པ་གནས་duས་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་འཇིག་པ་གནས་duས་བཞག་tu་ཡོད་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། myu་guའི་duས་
ཆོས་ཅན། myu་gu་འཇིག་duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་འཇིག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པའི་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་
པ་ཡོད་པར་ཐལ། myu་gu་འཇིག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པའི་duས་དང་། myu་gu་འཇིག་duས་མི་གཅིག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། འཚང་rgyབ་ལ་མངོན་du་yོགས་པའི་duས་དང་། འཚང་rgyབ་duས་མི་གཅིག་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
myu་gu་kkད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ། myu་gu་འཇིག་duས་ཡིན་ཟེར་ན། myu་gu་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་ཆོས་ཅན། myu་gu་འཇིག་
duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་གནས་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་skད་ཅིག་གཉི ས་པའི་duས་དེ་myu་gu་གནས་duས་
ཡིན་པར་ཐལ། myu་gu་skད་ཅིག་sŋ་yི་བར་གsuམ་གའི་duས་དེ་myu་gu་གནས་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་ཆོས་ཅན།
yོད་skད་ཅིག་sŋ་yི་བར་གsuམ་གའི་duས་དེ་yོད་kyི་གནས་duས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་skད་ཅིག་sŋ་yི་བར་གsuམ་gyི་བདག་
ཉིད་ཅན་gyི་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། myu་gu་འཇིག་duས་མེད་པར་ཐལ། myu་gu་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་མ་
ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། myu་guའི་རང་duས་དེ་ལས་དེའི་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་duས་ལ་འཇོག་དགོས་
པའི་yིར། དེར་ཐལ། myu་gu་དེ་ནམ་འཇིག་ཅན། རང་duས་དེ་ལས་duས་skད་ཅིག་གཉིས་པར་འཇིག་ཅེས་བཤད་དགོས་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། myu་guའི་རང་duས་དེ་ལས་དེའི་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་myu་gu་འཇིག་duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་
རང་duས་དེ་ལས་དེའི་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་myu་gu་ཞིག་ཟིན་པའི་duས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། myu་
guའི་རང་duས་དེ་ལས་duས་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་myu་gu་ཞིག་ཟིན་པའི་duས་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་རང་duས་དེ་ལས་
duས་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་myu་guའི་འbrས་duས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་gu་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་རང་duས་དེ་ལས་
duས་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དེ་yོད་kyི་འbrས་duས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཞིག་པའི་
དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་འཇིག་པས་yབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་པ་ཡིན་ཏེ ། དངོས་པj་
ཡkན་ནམ་ཞིག་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་ན་འཇིག་དགོས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཞིག་
པའི་དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། འགག་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འགག་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། ཤི་བའི་
མི་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤི་བའི་མི་ཡོད་པར་ཐལ། མི་ཤི་བ་ཡོད་པའི་yི ར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། ཤི་བའི་མི་ཡོད་
པར་ཐལ། མི་ཤི་བ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། མི་ཤི་བ་ཡོད་པར་ཐལ། མི་བསད་པ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། མི་བསད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མི་བསད་པའི་ལས་ཡོད་པའི་yི ར། ཁ་ཅི ག་ན་རེ། བསད་པའི་མི་ཡོད་པར་ཐལ། lh་luང་
དཔལ་gyི་rdj་rjƒས་rgyལ་པོ་glང་དར་མ་བསད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། lh་luང་དཔལ་gyི་rdj་rjƒས་rgyལ་པོ་
glང་དར་མའི་srོག་དབང་འགག་པར་byས་པར་ཐལ། lh་luང་དཔལ་gyི་rdj་rjƒས་rgyལ་པོ་glང་དར་མ་བསད་པ་ཡིན་པའི་yིར།
འདོད་ན། rgyལ་པོ་glང་དར་མའི་srོག་དབང་འགག་པར་ཐལ། lh་luང་དཔལ་gyི་rdj་rjƒས་rgyལ་པོ་glང་དར་མའི་srོག་དབང་
འགག་པར་byས་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འོ་ན་yོད་རང་ལ། snད་པས་གསལ་byའི་muན་པ་འགག་པར་ཐལ། snང་བས་རང་
གི་གསལ་byའི་muན་པ་འགག་པར་byས་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག །གཞན་ཡང་། sgrིབ་པ་འགག་པར་ཐལ། rgyuན་མཐའི་བར་
ཆད་མེད་ལམ་gyིས་sgrིབ་པ་འགག་པར་byས་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཞིག་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ།
འདས་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འདས་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། འདས་པའི་མི་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་
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ན། འདས་པའི་མི་ཡོད་པར་ཐལ། འདས་པའི་སངས་rgyས་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། འདས་པའི་སངས་rgyས་
ཡོད་པར་ཐལ། duས་གsuམ་gyི་སངས་rgyས་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདས་པའི་མི་ཡོད་པར་ཐལ། འདས་པའི་མི་drན་
uལ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། རང་duས་ན་འདས་པའི་མི་drན་པ་ཡིན་པ་བཞིན་du་དེ་ལ་བrtེན་ནས་སངས་rgyས་འཇོག་
དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། ད་lt་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ ། skyེས་ལ་མ་འགག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ད་
lt་བ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་དོན་གཅིག །myu་gu་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པའི་duས་བཞག་tu་ཡོད་དེ། myu་guའི་rgyu་duས་དེ་ཡིན་
པའི་yིར། myu་gu་skyེ་duས་བཞག་tu་ཡོད་དེ། myu་gu་kkད་ཅིག་དང་པjའk་duས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། myu་gu་གནས་duས་བཞག་tu་ཡོད་
དེ། myu་gu་kkད་ཅིག་sŋ་yི་བར་གsuམ་གའི་duས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། myu་gu་འཇིག་duས་བཞག་tu་ཡོད་དེ། myu་guའི་རང་duས་དེ་
ལས་དེའི་kk་ཅིག་གཉིས་པའི་duས་དང་། myu་guའི་འbrས་bu་kkད་ཅིག་དང་པjའk་duས་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
འོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་པj་དƒ་skyེ་བའི་rgyu་ཡོད་ལ། rkyེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་skyེས་པའི་ཆར་gyuར་བའི་
མེད་དགག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། myu་guའི་མ་འོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། myu་gu་skyེ་བའི་rgyu་ཡོད་ལ། rkyེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་
རེ་ཞིག་myu་gu་མ་skyེས་པའི་ཆར་gyuར་བའི་མེད་དགག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། myu་guའི་མ་འོང་བ་དང་། myu་guའི་མ་འོང་བའི་duས་
གཉིས་མི་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yི ར། དེར་ཐལ། myu་guའི་rgyu་duས་དེ་myu་gu་མ་འོང་བའི་duས་ཡིན་ལ།
myu་guའི་མ་འོང་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར། myu་guའི་rgyu་duས་su་myu་gu་མ་skyེས་པའི་ཆ་དེ་myu་guའི་མ་འོང་པ་ཡིན་ལ། myu་guའི་མ་འོང་བའི་
duས་མ་ཡིན་པའི་yིར། འདས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་གི་དགག་byའི་དངོས་པj་དƒ་ཞིག་པའི་ཆར་gyuར་བའི ་མེད་དགག་
དེ་ཡིན་པའི་yིར། myu་guའི་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། myu་gu་ཞིག་པའི་ཆར་gyuར་པའི་མེད་དགག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། myu་
guའི་འདས་པ་དང་myu་guའི་ཞིག་པ་གཉིས་དོན་གཅིག །myu་guའི་འདས་པ་དང་myu་guའི་འདས་པའི་duས་གཉིས་མི་གཅིག་པ་ཡིན་
ཏེ། myu་guའི་འbrས་duས་དེ་myu་guའི་འདས་པའི་duས་ཡིན་ལ། myu་guའི་འདས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། myu་guའི་ཞིག་པ་དེ་myu་guའི་
འདས་པ་ཡིན་ལ། myu་guའི་འདས་པའི་duས་མ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། myu་guའི་འདས་པ་
ཆོས་ཅན། ཞིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་guའི་འདས་པ་ཆོས་ཅན། myu་guའི་ཞིག་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། myu་guའི་འདས་པ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། myu་guའི་འདས་པ་ཆོས་ཅན། ཞིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཞིག་
པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། myu་guའི་འདས་པ་ཆོ ས་ཅན། མ་ཞིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཞིག་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་
gruབ་ན། myu་guའི་འདས་པ་ཆོས་ཅན། མ་ཞིག་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་skyེ་བའི་
rgyu་ཡོད་ལ། rkyེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་skyེས་པའི་ཆ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་མ་འོང་བ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་མ་འོང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་མ་skyེས་པ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེ ར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་
ཅན། yོད་མ་skyེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་མ་skyེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་skyེ་བའི་rgyu་
ཡོད་ལ། rkyེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་skyེས་པའི་ཆ་མེད་པར་ཐལ། yོད་skyེ་བའི་rgyu་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
འདས་པའི་duས་མེད་པར་ཐལ། འདས་པའི་རང་duས་མེད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། འདས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་
རང་duས་མེད་པར་ཐལ། yོད་duས་brལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འདས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་duས་brལ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་
པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་stེ། rtག་པ་ལ་duས་འཇོག་མི་ཉན་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདས་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པར་
ཐལ། འདས་པའི་duས་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁོ་ན་རེ། yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། duས་ཡིན་ན་དངོས་པj་ཡkན་དགོས་
པའི་yིར་ཟེར་ན་ཡང་མ་yབ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདས་པའི་duས་ཆོས་ཅན། འདས་པའི་duས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ད་lt་བའི་duས་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། འདས་པའི་duས་ཆོས་ཅན། ད་lt་བའི་duས་ཡི ན་པར་ཐལ། ད་lt་བ་དང་duས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་
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yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། duས་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདས་པའི་སངས་rgyས་མེ ད་པར་ཐལ། སངས་rgyས་
མར་མེ་མཛད་དེ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་མར་མེ་མཛད་ཆོས་ཅན། འདས་པའི་སངས་rgyས་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ད་lt་བའི་སངས་rgyས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་མར་མེ་མཛད་ཆོས་ཅན། ད་lt་བའི་སངས་rgyས་ཡིན་
པར་ཐལ། ད་lt་བ་དང་སངས་rgyས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། དེ་ltར་gyི་duས་ལ་འདས་པའི་སངས་rgyས་ཡིན་
པས་འདས་པའི་སངས་rgyས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་པའི་yིར། འདས་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པར་ཐལ། ད་ltར་gyི་duས་ལ་འདས་ལ་
འདས་པའི་དངོས་པj་ཡtད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁོ་ན་རེ། yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ད་lt་gyི་duས་ལ་འདས་པའི་སངས་rgyས་
ཡོད་པས་འདས་པའི་སངས་rgyས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་ཡང་མ་yབ། དེ་གཉིས་kyི་དོན་གཏན་ནས་མི་འdr་བ་
ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། འདས་པའི་དངོས་པj ་མƒད་པར་ཐལ། ཞིག་པའི་དངོས་པj་མƒད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཞིག་
པའི་དངོས་པj་མƒད་པར་ཐལ། ཤི་བའི་མི་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤི་བའི་མི་མེད་པར་ཐལ། srོག་དབང་དང་མི་ldན་པའི་
མི་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། srེག་དབང་དང་མི་ldན་པའི་མི་མེ ད་པར་ཐལ། srོག་དབང་དང་མི་ldན་པའི་གང་ཟག་མེད་
པའི་yིར། དེར་ཐལ། གང་ཟག་ཡིན་ན་srོག་དབང་དང་ldན་པས་yབ་པའི་yིར།།
༈ །།རང་མཚན་དང་spyི་མཚན་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞི ་gruབ་ན། རང་མཚན་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན།
འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། གཞི་gruབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པར་ཐལ། རང་མཚན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་
ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་མ་gruབ་པར་ཐལ། rtོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། rtོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ། འduས་མ་byས་kyི་ཆོ ས་
ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོ ས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་ཡིན་
པའི་yིར། འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། blj་དtན་དམ་པ་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་གཞལ་ཡིན་པར་
ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་
གཞལ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། spyི་མཚན་ཡིན་པའི ་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་གཞལ་དང་རང་མཚན་དང་དངོས་པོ་rnམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtོག་
པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་ན། spyི་མཚན་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། spyི་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། rtོག་པས་
བཏགས་ཙམ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། spyི་མཚན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་
མི་nuས་ཏེ། མེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yuལ་duས་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་ཆོས་ཡིན་ན། རང་མཚན་ཡིན་པས་
yབ་ཟེར་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་duས་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི ་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་
ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། spyི་མཚན་ཡིན་པའི་yི ར། ཁ་ཅི ག་ན་རེ། རིགས་པ་དང་rgyuན་གང་
ruང་ཡིན་ན། རང་མཚན་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པ་དང་rgyuན་
གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་དང་rgyuན་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་
པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བསགས་rduལ་r་རབ་du་མ་འduས་པའི་གོང་bu་
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ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི ་yིར། གཞན་ཡང་།
ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rgyuན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། rgyuན་
ཡིན་པར་ཐལ། skད་ཅིག་sŋ་yི་མང་པོ་འཚZགས་པའི་rgyuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། skད་ཅིག་sŋ་yི་མང་
པོ་འཚZགས་པའི་rgyuན་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་
ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་
suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་གཞལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་རང་མཚན་དང་
མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་དངོས་གཞལ་rnམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yuལ་duས་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་
ཆོས་དེ་རང་མཚན་gyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། yuལ་duས་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་དོན་ནི ་ཤར་ན་ཡོད་ན་nuབ་ན་མེད་པས་yབ་
པ་lt་bu་yuལ་མ་འdrེས་པའི་དོན་དང་། ཁ་སང་གི་duས་su་ཡོད་ན་དེ་རིང་གི་duས་su་མེད་པས་yབ་པ་lt་bu་duས་མ་འdrེས་པའི་
དོན་དང་། buམ་པ་ལ་rjེ ས་su་སོང་ན་kw་བ་ལ་rjེས་su་མ་སོང་བས་yབ་པ་lt་bu་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན།
དང་པོ་ལ་འོ་ན། ཤར་ན་ཡོད་ན། nuབ་ན་མེད་པས་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་yuལ་མ་འdrེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
ཁས། འདོད་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། nuབ་ན་མེད་པར་ཐལ། ཤར་ན་ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་
ཅན། ཤར་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཤར་yོ ད་kyི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། nuབ་ན་ཡང་ཡོད་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། nuབ་ན་ཡོད་པར་ཐལ། nuབ་yོད་kyི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པའི་yིར། གཉིས་པ་ལ། འོ་ན།
yོད་རང་ལ། buམ་པ་ལ་rjེས་su་སོང་ན། kw་བ་ལ་rjེས་su་མ་སོང་བས་yབ་པ་དང་kw་བ་ལ་rjེས་su་སོང་ན། buམ་པ་ལ་rjེས་
su་མ་སོང་བས་yབ་པ་ལ་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས།
འདོད་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། kw་བ་ལ་rjེ ས་su་མ་སོང་བར་ཐལ། buམ་པ་ལ་rjེས་su་སོང་བའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་
ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། buམ་པ་ལ་rjེས་su་སོང་བར་ཐལ། buམ་པའི་spyི་ཡིན་པའི ་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། kw་བ་ལ་
rjེས་su་སོང་བའི་yིར། མ་gruབ་ན། དངོས་པj་ཆtས་ཅན། kw་བ་ལ་rjེས་su་སོང་བར་ཐལ། kw་བའི་spyི་ཡིན་པའི་yིར། གsuམ་པ་
ལ། འོ་ན། ཁ་སང་གི་duས་su་ཡོད་ན། དེ་རིང་ས་duས་su་མེད་པས་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་duས་མ་འdrེས་པའི་དོན་ཡིན་
པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན་rtག་པ་ཆོས་ཅན། དེ་རིང་གི་duས་su་མེད་པར་ཐལ། ཁ་སང་གི་duས་su་ཡོད་པའི་yིར།
rtགས་yབ་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་རིང་གི་duས་su་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rtག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་
ན་རེ། ཤེས་by་འཛRན་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། spyི་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཤེས་
by་འཛRན་པའི་rtོག་པའི་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཚRག་zuར་gyི་kuན་
rǳོབ་དེ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཚRག་zuར་gyི་kuན་rǳོབ་དེ་rtོ ག་པ་ལ་byས་
ནས། ཤེས་by་དེའི་yuལ་du་ཡོད་པས་ན། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཞེས་sgr་བཤད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། spyི་མཚན་
snང་yuལ་du་byེད་པའི་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤེས་by་འཛRན་པའི་rtོག་པ་དེ་spyི་མཚན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་
snང་yuལ་du་byེད་པའི་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་ཁས། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། ཤེས་by་འཛRན་པའི་
rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་snང་yuལ་du་byེད་པའི་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་ཉམས་myོང་གི་རང་རིག་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། དེར་ཐལ། yོད་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། spyི་མཚན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
snང་yuལ་du་byེད་པའི་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་
yིར། དེར་ཐལ། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་དང་། spyི་མཚན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནམ་མཁའི ་stེང་གི ་
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གཞན་དབང་ཡིན་ན། གཞན་དབང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་
stེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་stེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་གཞི ་gruབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་གཞན་དང་དང་རང་མཚན་rnམས་དོན་གཅི ག་ཡིན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི ་stེང་གི་གཞན་དབང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་stེང་གི་kuན་
བཏགས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི་stེང་གི་kuན་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་
stེང་གི་rtོགས་པས་བཏགས་ཙམ་gyི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ༈ རང་གི་luགས་ལ། sgr་rtོག་གིས་བཏགས་བཙམ་
མ་ཡིན་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པའི་ཆོས་དེ་རང་མཚན་gyི་མཚན་ཉིད། རང་མཚན་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་།
གཞན་དབང་དང་། མངོན་suམ་gyི་ཚན་མའི་དངོས་yuལ་rnམས་དོན་གཅིག །མཚན་གཞི་ནི་ཡོ ད་དེ། yuལ་duས་རང་བཞིན་མ་
འdrེས་པའི་དངོས་པོ་rnམས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་ལ་རང་མཚན་ཞེས་བrjོད་པའི་rgyu་མཚན་ཡོད་དེ།
དགག་by་བཅད་པ་དང་། དོན་spyི་བrgyuད་པ་སོགས་ལ་མ་ltོས་པར་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་ངj་བtར་འཆར་rgyu་ཡོད་པའི་ཆོས་
ཡིན་པས་ན། དེ་ltར་ཞེས་བrjོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། yuལ་duས་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་དོན་ཡོད་དེ། དངོས་པj་དƒ་ཤར་nuབ་
གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་kyང་། ཤར་ན་ཡོད་པའི་ཆད་དེ་ཉིད། nuབ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་yuལ་མ་འdrེས་པའི་དོན་དང་། དངོས་པj་
དƒ་དེ་རིང་གི་sŋ་drོ་དང་། yི་drོ་གཉིས་ཀའི་duས་su་ཡོ ད་kyང་། sŋ་drjའk་duས་su་ཡོད་པའི་ཆ་དེ་ཉིད། yི་drjའk་duས་su་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པ་དེ། duས་མ་འdrེས་པའི་པའི་དོན་དང་། དངོས་པj་དƒ་གསེར་buམ་དང་ཟངས་buམ་གཉིས་ཀ་ལ་rjེས་su་སོང་kyང་།
གསེར་buམ་ལ་rjེས་su་སོང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ཟངས་buམ་ལ་rjེས་su་སོང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་མ་འdrེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་
yིར། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པར་དོན་byེད་nuས་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དོན་དམ་བདེན་པ་
དང་། བདེན་gruབ་གཉིས་དོན་གཅིག མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་དབང་གི་
མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rkyེན་གཞན་gyི་དབང་གིས་skyེ་བ་ཡིན་gyི་རང་དབང་གིས་མི་skyེ་བའི་དངོས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་
དབང་དང་skyེ་བ་ངj་བj་ཉkད་མེད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག །མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། གzuགས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཆོས་རང་རང་གི་
stེང་གི་གཞན་དབང་རེ་འཇོག་uལ་ཡོད་དེ། གzuགས་གzuགས་kyི་stེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པ་བཞིན་du། rnམ་མyེན་rnམ་
མyེན་gyི་stེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འdr་བའི་yིར། spyི་མཚན་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། sgr་
rtོག་གི་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་gyི་རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་མ་gruབ་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། spyི་མཚན་དང་། kuན་rǳོབ་བདེན་
པ་གཉིས་དོན་གཅིག །spyི་མཚན་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། kuན་བཏགས་དང་། ཡོངས་gruབ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་yིར། ཆོས་རང་
རང་གི་stེང་གི་kuན་བཏགས་རེ་འཇོག་uལ་ཡོད་དེ། གzuགས་རང་rky་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་du་gruབ་པ་དེ་གzuགས་kyི་stེང་གི་
kuན་བཏགས་ཡིན་པ་བཞིན་du། rnམ་མyེན་རང་rky་uབ་པའི་rǳས་ཡོད་du་gruབ་པ་དེ་rnམ་མyེན་gyི་stེང་གི་kuན་བཏགས་ཡིན་
པའི་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འdr་བའི་yིར། ཆོས་རང་རང་གི་stེང་གི་ཡོངས་gruབ་རེ་འཇོག་uལ་ཡོད་དེ༑ rnམ་མyེན་
གང་ཟག་གི་བདག་tu་མ་gruབ་པ་དེ་rnམ་མyེན་gyི་stེང་གི་ཡོངས་gruབ་ཡིན་པ་བཞིན་du་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འdr་བའི་yིར།། ༈
།།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གzuགས་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པའི་yིར།
rtགས་ཁས། འདོད་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ།
འདོད་མི་nuས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་གzuགས་གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་གང་ཞིག །
དེ་ltར་du་འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པར་ཐལ།
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རང་མཚན་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་པས་གzuགས་གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་kyི་
gruབ་པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པར་ཐལ། དེའི་rʦི་uལ་འཐད་པའི་yིར། འདོད་ན། དེ་འdr་བའི་ཐལ་འgyuར་gyི་གསལ་བ་ལ་
འདོད་ལན་མི་ཐེབས་པར་ཐལ། གzuགས་གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། rtགས་མ་gruབ་པ་
ཡིན་ཏེ། གzuགས་གzuགས་kyི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གzuགས་གzuགས་kyི་རང་བཞིན་gyིས་gruབ་
པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། spyི་མཚན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན།
ཤེས་by་ཆོས་ཅན། kuན་rǳོབ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་rǳོབ་rǳuན་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། ཤེས་by་
ཆོས་ཅན། kuན་rǳོབ་rǳuན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་rǳོབ་kuན་rǳོབ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་
མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རགས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཡོད་པ་གང་ཞིག །yོད་ཡིན་ན༑ དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན། རགས་པ་ཆོས་ཅན།
མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་ངj་བtར་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། རགས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་
rnམ་པ་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་snང་ངོར་འཆར་uལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་ངj་བtར་ཡོད་པའི་yིར།
འདོད་མི་nuས་ཏེ། yོད་kyི་rnམ་པ་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་snང་ངོར་འཆར་uལ་མེད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། yོད་kyི་ཆ་དང་ཆ་
ཅན་ཐ་དད་du་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་snང་ངོར་འཆར་uལ་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རགས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཆ་དང་
ཆ་ཅན་ཐ་དད་པ་མངོན་suམ་gyི་ཚད་མའི་snང་ངོར་འཆར་མི་ruང་བར་ཐལ། yོད་kyི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཐ་དད་པ་spyི་མཚན་ཡིན་
པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། spyི་མཚན་snང་yuལ་du་byེད་པའི་blj་ཡkན་ན་འruལ་ཤེས་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་པ་རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། sŋོན་པོ་རགས་པ་རང་མཚན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོན་པོ་རགས་
པ་རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་རགས་པ་རང་མཚན་ཡི ན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་རགས་པ་རང་མཚན་ཡིན་
པར་ཐལ། གzuགས་རང་མཚན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །གzuགས་རགས་པ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ།
གzuགས་རགས་པ་spyི་མཚན་ཡིན་པའི་yིར།།
༈ །།སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yuལ་ཅན་ཡིན་ན། སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་
གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་ཅན་ཡིན་
པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེལ་འjuག་
མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །sgruབ་འjuག་མ་ཡི ན་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་gruབ་stེ། གང་ཟག་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། མིག་
དབང་ཆོས་ཅན། སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། yuལ་ཅན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན།
མིག་དབང་ཆོས་ཅན། སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་གzuགས་ཅན་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཞེས་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་པ་དེ། buམ་པ་ཞེས་པའི་sgr། buམ་
པ་ལ་སེལ་འjuག་གི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། buམ་པ་ཞེས་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་
པར་ཐལ། དེ་ltར་yབ་པ་buམ་པ་ཞེས་པའི་sgr་buམ་པ་ལ་སེལ་འjuག་གི་དོན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན།
buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཞེས་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། གསེར་buམ་
ཆོས་ཅན། buམ་པ་ཞེས་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤེས་
by་ཡིན་ན། ཤེས་by་ཞེས་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཤེས་by་ཞེས་པའི་sgr་མི་འjuག་པའི་ཤེས་by་
མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་པས་
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yབ་པ་དང་། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་ན། buམ་འཛRན་rtོགས་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པས་yབ་པ་དེ། buམ་
པ་ཞེས་པའི་sgr། buམ་པ་ལ་sgr་rtོག་སེལ་འjuག་གི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། གསེར་buམ་ཆོས་ཅན༑ buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་
yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrའི་འjuག་གཞི་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། buམ་པ་ཡིན་ན་buམ་
འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། གསེར་buམ་buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན།
ཤེས་by་ཡིན་ན་ཤེས་by་འཛRན་པའི་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། buམ་པ་ཡིན་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་
yuལ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་
འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་yབ་པ་དེ། buམ་འཛRན་rtོག་པ་buམ་པ་ལ་སེལ་འjuག་གི་
དོན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། buམ་པ་buམ་པ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡི ན་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་
yuལ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། buམ་པ་buམ་པ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པར་
ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པའི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་buམ་པ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། buམ་འཛRན་
rtོག་པའི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་འཛRན་rtོག་པ་yོད་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་du་byས་ནས་དངོས་su་rtོགས་
པའི་blj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་འཛRན་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པ་buམ་པ་ཡིན་པ་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་du་byས་
ནས་དངོས་su་rtོགས་པའི་blj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་du་byས་ནས་དངོས་su་rtོགས་པའི་blj་ཡkན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། buམ་འཛR ན་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་buམ་པ་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་du་byས་ནས་དངོས་su་rtོགས་པའི་blj་ཡkན་
པར་ཐལ། yོད་buམ་པ་rtོགས་པའི་rtོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་buམ་པ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་དང་
གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་yིར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སེལ་འjuག་གི་དོན་ནི། ཆ་ཤེས་su་yེ་ནས་
འjuག་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཆ་ཤས་su་yེ་ནས་འjuག་པའི་དོན་ནི་ཆོས་དེའི་ཆ་འགའ་ཞིག་yuལ་du་byས་ནས། འགའ་ཞིག་yuལ་du་མ་
byས་པ་དེ་དེའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyིས་ཤེས་byའི་ཆ་འགའ་ཞིག་yuལ་du་byས་ནས་འགའ་ཞིག་
yuལ་du་མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་by་ལ་ཆ་ཤས་su་yེ་ནས་འjuག་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། yོད་ཤེས་by་ལས་
སེལ་འjuག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཤེས་by་ལ་སེལ་འjuག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཤེས་by་ལ་འjuག་
པ་གང་ཞིག །rtོག་པ་ཡི ན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyིས་yuལ་du་མ་byས་པའི་ཤེས་byའི་ཆ་འགའ་
ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyིས་ཤེས་byའི་ཆ་འགའ་ཞིག་yuལ་du་byས་ནས་འགའ་ཞིག་yuལ་du་མ་byས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།
འདོད་ན། གཞི་gruབ་ན་rtོག་པའི་yuལ་ཡིན་པས་མ་yབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། གཞི་gruབ་ན། rtོག་
པའི་yuལ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གཞི་gruབ་ན། rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། rtོག་
པས་གzuགས་kyི་ཆ་འགའ་ཞིག་yuལ་du་byས་ནས་འགའ་ཞིག་yuལ་du་མ་byས་པར་གzuགས་ལ་འjuག་པར་ཐལ། rtོག་པ་
གzuགས་ལ་སེལ་འjuག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །སེལ་འjuག་གི་དོན་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། rtོག་པས་yuལ་du་མ་
byས་པའི་གzuགས་kyི་ཆ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ། rtོག་པས་གzuགས་kyི་ཆ་འགའ་ཞིག་yuལ་du་byས་ནས་འགའ་ཞིག་yuལ་du་
མ་byས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་ན། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གངས་
རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་suམ་gyི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། མ་gruབ་ན། གངས་རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་པར་ཐལ། རང་yuལ་ལ་sgruབ་
འjuག་གི་blj་ཡkན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གངས་རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་yuལ་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blj་
ཡkན་པར་ཐལ། rtོག་མིན་gyི་blj་ཡkན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtོག་མིན་gyི་blj་ཡkན་ན་རང་yuལ་ལ་འjuག་
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པས་yབ་པ་གང་ཞིག །རང་yuལ་ལ་སེལ་འjuག་མ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། yབ་པ་ཡོད་དེ། rjོད་byེད་kyི་sgr་དང་blོ་གཉིས་
ཀ་རང་yuལ་ལ་འjuག་པ་ལ་སེལ་འjuག་དང་sgruབ་འjuག་གང་ruང་མ་ཡིན་པར་རང་yuལ་ལ་འjuག་uལ་མེད་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། རང་yuལ་du་gyuར་པའི་སེལ་བ་ལ་འjuག་ན་སེལ་འjuག་ཡིན་པས་yབ། རང་yuལ་du་gyuར་པའི་sgruབ་པ་ལ་འjuག་ན་
sgruབ་འjuག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། དང་པོ་ལ། sgr་མི་rtག་པར་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། སེལ་འjuག་ཡིན་
པར་ཐལ། རང་yuལ་du་gyuར་བའི་སེལ་བལ་འjuག་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པར་མངོན་suམ་du་rtོགས་
པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རང་yuལ་du་gyuར་པའི ་སེལ་བ་ལ་འjuག་པར་ཐལ། yོད་sgr་མི་rtག་པ་ལ་འjuག་པ་གང་ཞིག །sgr་མི་
rtག་པ་yོད་kyི་yuལ་du་gyuར་པའི་སེལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པར་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་
ཚད་མ་ཆོས་ཅན། yོད་sgr་མི་rtག་པ་ལ་འjuག་པར་ཐལ། yོད་sgr་མི་rtག་པ་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་blj་ཡk ན་པའི་yིར།
rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་sgr་མི་rtག་པར་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་yuལ་du་gyuར་
བའི་སེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་sgr་མི་rtག་པར་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་yuལ་དང་སེལ་བ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མuན་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོ ས་ཅན། yོད་yོད་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་ཚད་མའི་yuལ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་དངོ ས་པj་ཡkན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། སེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།
དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་yིར། གོང་གི་rtགས་གཉིས་པ་ལ། འོ་ན། གzuགས་འཛRན་
rtོགས་པ་ཆོས་ཅན། sgruབ་འjuག་ཡིན་པར་ཐལ། རང་yuལ་du་gyuར་པའི་sgruབ་པ་ལ་འjuག་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན།
གzuགས་འཛRན་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། རང་yuལ་du་gyuར་བའི་sgruབ་པ་ལ་འjuག་པར་ཐལ། གzuགས་ལ་འjuག་པ་གང་ཞིག །
གzuགས་yོད་kyི་yuལ་du་gyuར་པའི་sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་འཛRན་rtོག་པ་
yོད་ལ་འjuག་པར་ཐལ། yོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི ་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། གzuགས་ཆོས་
ཅན། གzuགས་འཛRན་rtོག་པའི་yuལ་du་gyuར་པའི་sgruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་འཛRན་rtོག་པའི་yuལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །
sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་འཛRན་rtོག་པའི ་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་
བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། sgruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་དང་གཅིག་
ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། གzuགས་འཛRན་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། sgruབ་འjuག་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། སེལ་འjuག་ཡིན་པའི་
yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་འཛRན་rtོག་པ་ཆོས་ཅན། སེལ་འjuག་ཡིན་པར་ཐལ། rjོད་byེ ད་kyི་sgr་དང་rtོག་པ་གང་ruང་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་ལ་sgruབ་འjuག་གི་དོན་ཡོད་དེ། གzuགས་kyི་ཆ་ཐམས་ཅད་yuལ་du་byས་ནས་གzuགས་ལ་
འjuག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། འོ་ན། rtོག་པ་ཆོས་ཅན། གzuགས་ལ་sgruབ་འjuག་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་ཆ་ཐམས་
ཅད་yuལ་du་byས་ནས་གzuགས་ལ་འjuག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtོག་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyིས་གzuགས་kyི་ཆ་ཐམས་
ཅད་yuལ་du་byས་ནས་གzuགས་ལ་འjuག་པར་ཐལ། གzuགས་kyི་ཆ་ཐམས་ཅད་yོད་kyི་yuལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །yོད་གzuགས་
ལ་འjuག་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། གzuགས་kyི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། rtོག་པའི་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་
gruབ་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། rtོག་པ་ཆོས་ཅན། གzuགས་ལ་འjuག་པར་ཐལ། གzuགས་yོད་kyི་འjuག་yuལ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། rtོག་པའི་འjuག་yuལ་ཡིན་པར་ཐལ། rtོག་པའི་ཞེན་yuལ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། གཞི་gruབ་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་ཅན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་བrgyད་ལ་sgruབ་འjuག་
ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བrgyད་kyི་ཆ་ཐམས་ཅད་yuལ་du་byས་ནས་དེ་ལ་འjuག་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པོ་
བrgyད་kyི་ཆ་ཐམས་ཅད་yོད་kyི་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་yོད་kyི་yuལ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ།
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ཆོས་ཐམས་ཅད་yོད་kyི་བrjོད་by་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་rgyན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་
བrgyད་ལ་sgruབ་འjuག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgruབ་འjuག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། བstན་བཅོས་མངོན་rtོགས་rgyན་ཆོས་
ཅན། sgruབ་འjuག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེལ་འjuག་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rjོད་byེད་kyི་sgr་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
sŋོན་པོ་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་ན། sŋོན་པོ་དང་rǳས་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་yuལ་du་byས་ནས་sŋོན་པོ་ལ་འjuག་པའི་blj་ཡkན་
པས་yབ་ཟེར་ན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེ ས་ཆོས་ཅན། sŋོན་པོ་དང་rǳས་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་yuལ་du་byས་ནས་sŋོན་པོ་ལ་འjuག་
པའི་blj་ཡkན་པར་ཐལ། sŋོན་པོ་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། sŋོན་འཛRན་མིག་ཤེས་ཆོ ས་ཅན།
sŋོན་པོ་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་པར་ཐལ། sŋོན་འཛRན་དབང་མངོན་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sŋོན་འཛRན་མིག་ཤེས་
ཆོས་ཅན། yོད་kyི་sŋོན་པjའk་drི་དང་རོ་དང་རེག་by་གsuམ་ག་yuལ་du་byས་ནས་sŋོན་པོ་ལ་འjuག་པར་ཐལ། sŋོན་པོ་དང་rǳས་
གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་yuལ་du་byས་ནས་དེ་ལ་འjuག་པ་གང་ཞིག །དེ་གsuམ་ག་sŋོན་པོ་དང་rǳས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
དང་པོ་ཁས། yི་མ་མ་gruབ་ན། sŋོན་པj་ཆtས་ཅན། yོད་kyི་drི་དང་རོ་དང་རེག་by་གsuམ་ག་yོད་དང་rǳས་གཅིག་ཡི ན་པར་
ཐལ། yོད་rduལ་rǳས་བrgyད་འduས་kyི་གོང་bu་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། རང་yuལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འjuག་
པའི་blj་དƒ་རང་yuལ་ལ་sgruབ་འjuག་གི་bljའk་མཚན་ཉིད། རང་yuལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འjuག་པ་དང་། རང་yuལ་ལ་sgruབ་པའི་
rnམ་པས་འjuག་པ་དང་། རང་yuལ་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blོ་གsuམ་དོན་གཅིག །sgruབ་འjuག་གི་blོ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། sgruབ་
འjuག་yིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། གངས་རི་sŋོན་པོར་snང་བའི་དབང་ཤེས་དེ་sgruབ་འjuག་yིན་ཅི་ལོག་དང་།
sŋོ་འཛRན་དབང་མངོན་དེ་sgruབ་འjuག་yིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། སེལ་འjuག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་yuལ་ལ་
འདོད་པའི་དབང་གིས་འjuག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། སེལ་འjuག་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། rjོད་byེད་kyི་sgr་དང་། rtོག་པ་
གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། buམ་འཛRན་rtོག་པ་buམ་པ་ལ་སེལ་འjuག་byེད་uལ་ཡོད་དེ། དེས་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་
ནས་buམ་པ་ལ་འjuག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། kw་buམ་གཉིས་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་kw་buམ་གཉིས་ལ་སེལ་འjuག་byེད་uལ་
ཡོད་དེ། དེས་kw་buམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནང་། kw་buམ་གཉིས་བrjོད་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། རང་yuལ་ལ་
སེལ་བའི་rnམ་པས་འjuག་པ་དང་། རང་yuལ་ལ་དགག་པའི་rnམ་བས་འjuག་པ་དང་། རང་yuལ་ལ་སེལ་འjuག་གི་blོ་གsuམ་
དོན་གཅིག །
༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་འཛRན་rn་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་ན། sgr་དང་gruབ་བདེ་rǳས་གཅིག་པ་
ཐམས་ཅད་yuལ་du་byས་ནས། sgr་ལ་འjuག་པའི་blj་ཡkན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་ན་sgr་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་པས་
yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་འཛRན་rn་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་ན་sgr་ལ་sgruབ་འjuག་གི་blj་ཡkན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་
ཡིན་ན་sgr་མངོན་suམ་du་snང་yuལ་du་byས་ནས་sgr་ལ་འjuག་པའི་blj་ཡkན་པས་yབ་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། grངས་ཅན་
rgyuད་kyི་sgr་འཛRན་rn་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་sgr་དང་gruབ་བདེ་rǳས་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་snང་yuལ་du་byས་ནས་sgr་ལ་འjuག་
པར་ཐལ། yོད་sgr་འཛRན་rn་ཤེས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། ཐེག་ཆེན་gyི་མཐོང་ལམ་རང་yuལ་ལ་འjuག་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་
ཤེས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཐེག་ཆེན་gyི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་གduལ་by་རིགས་ཅན་
གsuམ་gyི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་བsgruབ་པར་byེད་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མངོན་rtོགས་ཡིན་པའི་yིར། འཆད་པར་byེད་
པ་ལ། མངོན་rtོགས་rgyན་ལས། འgrོ་ལ་ཕན་པར་byེད་rnམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་kyིས་འཇིག་rtེན་དོན་sgruབ་མཛད་པ་གང་། །ཞེས་
གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། grངས་ཅན་gyི་rgyuད་kyི་sgr་འཛRན་rn་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་sgr་མི་rtག་པ་snང་བའི་
blj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་sgr་དང་gruབ་བདེ་rǳས་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་snང་བའི་blj་ཡkན་པ་གང་ཞིག །sgr་མི་rtག་པ་sgr་དང་gruབ་
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བདེ་rǳས་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་ཁས། yི་མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། yོད་མི་rtག་པ་yོད་དང་gruབ་བདེ་rǳས་
གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། grངས་ཅན་gyི་rgyuད་kyི་sgr་འཛRན་rn་ཤེས་ཆོས་ཅན།
yོད་sgr་མི་rtག་པ་rtོགས་པའི་blj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་sgr་མི་rtག་པ་snང་བའི་blj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འོ་ན། yོད་
རང་ལ་zl་གཅིག་zl་གཉིས་su་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་zl་བ་གཅིག་zl་བ་གཉིས་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་blj་ཡkན་
པར་ཐལ། yོད་zl་བ་གཅིག་zl་བ་གཉིས་ཡིན་པར་snང་བའི་blj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག །མ་gruབ་ན། zl་གཅིག་zl་
གཉིས་su་snང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་zl་བ་གཅིག་zl་བ་གཉིས་ཡིན་པར་snང་བའི་blj་ཡkན་པར་ཐལ། yོད་zl་བ་
གཅིག་zl་བ་གཉིས་ཡིན་པར་མཐོང་བའི་blj་ཡkན་པའི་yིར།
༈ །།རིགས་བrjོད་དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rjོད་byེད་kyི་sgr་ཡིན་ན་རིགས་བrjོད་kyི་sgr་
ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། རིགས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པར་ཐལ། rjོད་byེད་kyི་sgr་
ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། buམ་པ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན། yོད་ཅིས་བrjོད་པའི་sgr་རི གས་བrjོད་kyི་sgr་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་རིགས་spyི་མ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། yོད་kyི་byེ་brག་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིགས་བrjོ ད་gyི་sgr་
དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་དེ་དེ་གཉིས་
kyི་གཞི་མuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། རིགས་བrjོད་kyི་sgr་དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་རིགས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རིགས་spyི་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་
པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཚZགས་spyི་ཡིན་པའི་yིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། rjོད་byེད་kyི་sgr་ཡིན་ན་རིགས་བrjོད་kyི་sgr་དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། དེ་མི་
འཐད་པར་ཐལ། rtག་དངོས་གཉི ས་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་དེ་རིགས་བrjོད་kyི་sgr་དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། rtག་དངོས་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་རིགས་བrjོད་kyི་sgr་དང་ཚZགས་བrjོད་kyི་sgr་
གང་ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རིགས་spyི་དང་ཚZགས་spyི་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་བrjོད་kyི་sgr་དང་
ཆོས་ཅན་བrjོད་པའི་sgr་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་དེ་དེ་གཉིས་ཀའི་
གཞི་མuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། ཆོས་བrjོད་kyི་sgr་དང་ཆོས་ཅན། བrjོད་པའི་
sgr་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཅན་བrjོད་པའི་sgr་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་
gruབ་ན། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། ཆོས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པར་ཐལ། མི་rtག་པ་ལ་ltོས་ཏེ་ཆོས་བrjོད་kyི་sgr་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ལ་ltོས་ཏེ་ཆོས་བrjོད་kyི་sgr་ཡིན་པར་ཐལ།
sgr་yད་གཞི་དང་མི་rtག་པ་དེའི་yད་ཆོས་lt་buར་བrjོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། མu་guའི་luས་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་
luས་yད་གཞི་དང་། མu་gu་དེའི་yད་ཆོས་lt་buར་བrjོད་པའི ་sgr་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཉན་པ་པོས་luས་ཞེས་བ་ཙམ་
ཞིག་གོ་བ་ན། འཆད་པ་པོས་མu་guའི་luས་ཞེས་བrjོད་པས་lh་མི་སོགས་འgrོ་བ་གཞན་gyི་luས་ལས་yད་པར་du་by་བའི་yིར་
du། མu་guའི་luས་ཞེས་བrjོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། ཆོས་
ཅན་བrjོད་པའི་sgr་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ལ་ltོས་ལས་གཞན་པའི་ཉན་by་ཡོད་པ་བཅད་ནས་sgr་ཉན་by་ཡིན་པར་stོན་པར་byེད་
པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དཔེར་ན། srིད་sgruབ་འཕོང་skyེན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདིས་srིད་sgruབ་ལས་གཞན་པའི་srིད་sgruབ་lt་
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buའི་འཕོང་skyོན་པ་ཡོད་པ་བཅད་ནས་srིད་sgruབ་འཕོང་skyེན་པ་ཁོ་ནར་stོན་པར་byེད་པ་དཔེ་དེ་བཞིན་ཡིན་པའི་yིར། མི་srིད་
rnམ་གཅོད་kyི་sgr་བཞག་tu་ཡོད་དེ། utpལ་sŋོན་པj་srkད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ།
utpལ་sŋོན་པj་srkད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདིས་utpལ་ལས་གཞན་པའི་sŋོན་པj་ཡtད་པ་མི་གཅོད་kyི། utpལ་
sŋོན་པj་མk་srིད་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས། utpལ་sŋོན་པj་srkད་པ་ཁོ་ནར་stོན་པར་byེད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར།།
༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མuན་ཡིན་
པར་ཐལ། sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདིས་sgr་ལས་གཞན་པའི་ཉན་by་ཡོད་པ་བཅད་ནས་sgr་ཉན་by་ཁོ་ནར་
stོན་པ་གང་ཞིག །sgr་ལས་གཞན་པའི ་ཉན་by་ཡང་མེད། sgr་ཉན་by་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་པར་ཐལ།
sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མuན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། sgr་ཁོ་ན་ཡོད་པར་ཐལ།
sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་skyོན་ཅན་gyི་ལན་འདེབས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་ཁོ་ན་ཡོད་དj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་
byེད་kyི་sgr་དོན་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མuན་ཡིན་པའི་
yིར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། sgr་ཁོ་ན་ཡོད་དj ་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མི་མuན་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། sgr་ཁོ་ན་ཡོད་དj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མི་མuན་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཁོ་ན་ཡོད་དj་ཞƒས་བrjོད་
པའི་sgr་འདིས་sgr་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་བཅད་ནས། sgr་ཡོད་པ་ཡིན་པར་བstན་པ་གང་ཞིག །sgr་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་
མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་ཁོ་ན་rtག་པ་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི ་sgr་དོན་མuན་ཡིན་
པར་ཐལ། sgr་ཁོ་ན་ཉན་by་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མuན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། rtག་པ་ཁོ ་ན་
rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཁོ་ན་rtག་པ་ཡིན་ནj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་rjོད་byེད་kyི་sgr་དོན་མuན་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་
ན། rtག་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པ་ཁོ་ན་rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ་stེ། rtག་པ་ཁོ་ན་rtག་པ་ཡིན་ཞེས་བrjོད་
པའི་sgr་འདི་གཞན་ldན་rnམ་གཅོད་kyི་sgr་ཡིན་པས། rtག་པ་མ་ཡིན་པར་gyuར་པའི་rtག་པ་ཡོད་པ་གཅོད་ལ། rtག་པ་ཁོ་ན་
ཡོད་དj་ཞƒས་བrjོད་པའི་sgr་འདི་ཡང་གཞན་ldན་rnམ་གཅོད་kyི་sgr་ཡིན་པས། rtག་པ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་ཡོད་པ་གཅོད་
པ་ཡིན་པའི་yིར།།
༈ །།དགག་sgruབ་kyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོ ས་པj་ཡkན་ན་sgruབ་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་མི་rtག་པ་
ཆོས་ཅན། sgruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། sgr་མི་rtག་པ་ཆོས་ཅན། sgruབ་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། རང་དངོས་su་rtོགས་པའི་blོས་རང་གི་དགག་by་དངོས་su་བཅད་ནས་
rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་དངོས་su་བཅད་ནས་བrjོད་དགོས་
པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་gruབ་stེ། sgr་མི་rtག་ཅེས་བrjོད་པའི་sgrས་sgr་rtག་པ་ཡིན་པ་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་
བཅད་ནས་sgr་མི་rtག་པར་བrjོད་པར་by་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེ་འཛRན་པའི་blོ་ལ་ཡང་རིགས་འdr། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་གི་
དངོས་མིང་གི་མཐར་མེད་ཚRག་sbyར་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། མེད་དགག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་ཆོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས༑ མ་gruབ་ན། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་མེད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། སངས་rgyས་ཚq་དཔག་
མེད་ཅེས་བrjོད་པའི་sgr་དེ་yོད་kyི་དངོས་མིང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་མཐར་མེད་ཚRག་sbyར་བ་མངོན་suམ་du་gruབ་པ་ཡིན་
པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། སངས་rgyས་ཚq ་དཔག་མེད་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར།
མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མེད་དགག་ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགག་པ་ཡིན་ན་རང་
གི་དངོས་མིང་ལ་དགག་ཚRག་sbyར་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རང་གི་དངོས་མིང་ལ་དགག་ཚRག་
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sbyར་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། མེད་དགག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐོག་རེག་བཅད་ཙམ་gyི་
མེད་དགག་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། འduས་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན།
རང་གི་དངོས་མིང་ལ་དགག་ཚRག་sbyར་བའི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་དངོས་མིང་གི་zuར་du་དགག་ཚRག་མེད་པའི་yིར།
མ་gruབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་དངོས་མིང་གི་zuར་du་དགག་ཚRག་མེད་པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་ཞེས་པའི་sgr་དེ་yོད་
kyི་དངོས་མིང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ནམ་དང་མཁའ་ཞེས་པ་གཉིས་གང་ཡང་དགག་ཚRག་མ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། ཆོས་
ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་གི་དངོས་མི ང་གི་མཐར་དགག་ཚRག་sbyར་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། rtགས་gruབ་stེ། མེད་དགག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ ། རང་གི ་དངོས་མིང་གི་མཐར་དགག་ཚRག་མ་sbyར་
kyང་། རང་དངོས་su་rtོགས་པའི་blོས་རང་གི་དགག་by་དངོས་su་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་stེ།
རང་དངོས་su་rtོགས་པའི་blོས་རང་གི་དགག་by་དངོས་su་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པས་yབ་
པའི་yིར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གzuགས་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་དངོས་su་rtོགས་པའི་blོས་རང་གི་དགག་
by་དངོས་su་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། རང་དངོས་su་
rtོགས་པའི་rtོག་པས་རང་གི་དགག་by་དངོས་su་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། གzuགས་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ༑ རང་འཛRན་པའི་rtོག་པས་རང་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་འཛRན་པའི་rtོག་པས་yོ ད་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས་rtོགས་
དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་ཆོས་ཅན། sgruབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་དངོས་su་rtོགས་པའི་rtོག་པས་རང་
མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་
དངོས་su་rtོགས་པའི་rtོག་པས་yོད་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་
པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་
ཆོས་ཅན། sgruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན། རང་ཞེས་
བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་བཀག་uལ་du་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་su་འཕེན་པའི་ཆོས་
ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉk ན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན།
lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་
ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི ་sgrས་ཉིན་པར་ཟས་ཟ་བ་དངོས་su་བཀག་ནས་མཚན་མོ་ཟ་བ་uགས་ལ་འཕངས་པ་གང་ཞིག །
མཚན་མོ་ཟ་བ་sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་
རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་su་མི་འཕེན་kyང་
uགས་ལ་འཕེན་པར་byེད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་ཉིན་
པར་ཟས་ཟ་བ་དངོས་su་བཀག་ནས་མཚན་མོ་ཟ་བ་uགས་ལ་འཕེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་
ཉkན་བར་ཟས་མི་ཟ་བ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་
sgruབ་པ་གང་ruང་uགས་ལ་འཕེན་པར་byེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། brམ་ཟེ་ཆང་མི་འuད་པ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་རང་གི་དགག་
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by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་uགས་ལ་འཕེན་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ༑ rtགས་gruབ་stེ། brམ་ཟེ་ཆང་མི་འuང་བ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་
ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་uགས་གང་ruང་du་མི་འཕེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། brམ་
ཟེ་ཆང་མི་འuང་བ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་brམ་ཟེ་ཆང་འuང་བ་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་
དང་sgruབ་པ་གང་ruང་མི་འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། brམ་ཟེ་ཆང་མི་འuང་བ་མེད་དགག་tu་འཇོག་དགོས་
པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་
བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན།
དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་གང་ཞིག །མེད་
དགག་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། rtག་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rtག་པར་gyuར་པའི་sgruབ་པ་རང་དབང་བ་མེད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgruབ་པ་རང་དབང་བ་
ཡིན་ན་དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་མི་nuས་ཏེ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་
དང་sgruབ་པ་གང་ruང་འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་kyང་། རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་འགོག་པར་byེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། rtག་པ་ཞེས་པའི་ཚRག་འདི་ལ་དགག་ཚRག་sbyར་བ་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་ཆོས་
གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་དགག་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། byས་པ་
ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་
འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། byས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ཅེས་བrjོད་པའི་sgrས་ཆོས་གཞན་མ་
ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་འཕེན་པར་byེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཅེས་བrjོད་པའི་sgrས་yོད་kyི་rgyu་rkyེན་འཕེན་པར་
byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། byས་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
byས་པ་sgruབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་sgruབ་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་འdr་བའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། byས་པ་ཆོས་
ཅན། sgruབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། byས་པ་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་byས་པ་དགག་པ་
ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེར་ཐལ། sgr་byས་པ་ཡིན་ནj་ཞƒས་པའི་sgr་འདིས་sgr་byས་པ་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས་
བrjོད་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འོ་ན། yོད་རང་ལ་གzuགས་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་ཞེས་
བrjོད་པའི་sgrས་གzuགས་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་བཅད་ནས་བrjོད་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། sgruབ་པ་མེད་པར་
ཐལ། གzuགས་sgruབ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། གཞི་gruབ་ན། དགག་པ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། sgruབ་པ་མེད་པའི་yིར།
rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས། ཁ་ཅིག་ན་རེ ། གzuགས་དེ་གzuགས་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་འདིས་གzuགས་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་
བཅད་ནས་བrjོད་དགོས་པའི་ཆོས་མིན་ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། གzuགས་དེ་གzuགས་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་གzuགས་མ་
ཡིན་པ་rnམ་པར་བསལ་ནས་བrjོད་དགོས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གzuགས་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་གzuགས་ལ་སེལ་
འjuག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་stེ། སེལ་འjuག་ཅེས་པའི་སེལ་བའི་དོན་ནི་ཆོས་དེ་མ་ཡིན་པ་rnམ་པར་སེལ་བ་ལ་ltོས་དགོས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། ༈ །རང་གི་luགས་ལ། དགག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་དངོས་su་rtོགས་པའི་blོས་རང་གི་དགག་by་
དངོས་su་བཅད་ནས་rtོགས་དགོས་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དགག་པ་དང་། སེལ་བ་དང་། གཞན་སེལ་དང་། ldོག་པ་
བཞི་དོན་གཅིག །དགག་པ་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར། མ་ཡིན་དགག་
གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་བཀག་uལ་du་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་
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ruང་འཕེན་པའི་དགག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། sgr་མི་rtག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མེད་དགག་གི་མཚན་
ཉིད་ཡོད་དེ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་བཀག་uལ་du་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་མི་
འཕེན་པའི་དགག་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དགག་པ་ལ་དbyེ་
ན་lŋ་ཡོད་དེ། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་
sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་su་འཕེན་པ་དང་། uགས་ལ་འཕེན་པ་དང་། དངོས་uགས་གཉིས་ཀར་འཕེན་པ་དང་། skབས་ཐོབ་
kyིས་འཕེན་པ་དང་། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་
པ་གང་ruང་མི་འཕེན་པ་དང་lŋ་ཡོད་པའི་yིར། དང་པོ་རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་
བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་su་འཕེན་པའི་དགག་པ་ཡོད་དེ། buམ་པ་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་
དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་su་འཕེན་པའི་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་
ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་པ་གང་ཞིག །ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་
ruང་དངོས་su་འཕེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་gruབ་stེ། buམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་
འདིས་buམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ཚRག་ཟིན་ལ་འགོག་པར་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་gruབ་stེ། buམ་པ་གང་ཟག་
གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་ཞེས་བrjོད་པའི་sgr་འདིས་buམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་དངོས་su་འཕངས་པ་གང་ཞིག །buམ་
པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་sl། གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་གང་ཟག་
གི་བདག་མེད་ཆོས་ཅན། yོད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཞི་gruབ་པའི་yི ར། གཉིས་པ་རང་ཞེས་བrjོད་
པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་uགས་ལ་
འཕེན་པའི་དགག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། lhས་sbyིན་ཚZན་
པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བཞེས་པའི་ཚRག་འདིས་རང་གི་དགག་by་ཉིན་པར་ཟས་ཟ་བ་དངོས་su་བཀག་ནས་མཚན་མོ་ཟ་བ་
uགས་ལ་འཕངས་པ་གང་ཞིག །མཚན་མོ་ཟ་བ་sgruབ་པ་ཡི ན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཟས་ཟ་བ་sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། གsuམ་
པ་རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་
ruང་དངོས་uགས་གཉིས་ཀར་འཕེན་པའི་དགོས་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་luས་རིང་པ་
མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། lhས་sbyིན་ཚZན་པj་ཉkན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་luས་རི ང་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཞེས་
པའི་sgr་འདིས་ཉིན་པར་ཟས་ཟ་བ་དངོས་su་བཀག་ནས་མཚན་མོ་ཟ་བ་uགས་ལ་འཕངས། luས་རིང་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་
དངོས་su་འཕངས་པ་གང་ཞིག །མཚན་མོ་ཟ་བ་sgruབ་པ་དང་། luས་རིད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་yིར།
བཞི་པ་རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་
གང་ruང་kkབས་ཐོབ་kyིས་འཕེན་པའི་དགག་པ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གཅིག་rgyལ་རིགས་དང་brམ་ཟེའི་རིགས་གང་
ruང་du་ངེས་ནས་yད་པར་མ་ངེས་པའི་ཚq་འདི་ནི་brམ་ཟེ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་brམ་ཟེ་ཡིན་པ་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་
བཀག་ནས་rgyལ་རིགས་ཡིན་པ་kkབས་ཐོབ་kyིས་འཕངས་པ་ངེས་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་
རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་མི་འཕེན་པའི་དགག་པ་
བཞག་tu་ཡོད་དེ། brམ་ཟེ་ཆང་མི་འuང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། brམ་ཟེ་ཆང་མི་འuང་བ་ཞེས་པའི་sgr་འདིས་brམ་ཟེ་
ཆང་འuང་བ་ཚRག་ཟིན་ལ་དངོས་su་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་sgruབ་པ་གང་ruང་དངོས་su་ཡང་མི་འཕེན་
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uགས་ལ་ཡང་མི་འཕེན། skབས་ཐོབ་kyིས་ཡང་མི་འཕེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེ་དག་མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་གཉིས་su་
འdu་uལ་ཡོད་དེ། དང་པོ་བཞི་པོ་མ་ཡིན་དགག་དང་། yི་མ་མེད་དགག་tu་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དགག་པ་ཡིན་ན་
རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་འགོག་པས་མ་yབ་པ་ཡིན་ཏེ། མ་ཡིན་དགག་ལ་མ་yབ་པ་གང་ཞིག
།མེད་དགག་ལ་ཡང་མ་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་gruབ་stེ། rtག་པ་དང་ཤེས་by་གཉིས་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་kyང་། རང་
ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་འགོག་པར་byེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་gruབ་stེ། ནམ་
མཁའ་དང་ཆོས་ཉིད་གཉིས་མེད་དགག་ཡིན་kyང་རང་ཞེས་བrjོད་པའི་sgrས་རང་གི་དགག་by་ཚRག་ཟིན་ལ་འགོག་པར་byེད་པ་
མ་ཡིན་པའི་yིར།
༈ །གཞན་སེལ་gyི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་kyི་གཞན་སེལ་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡོད་ན། yོད་kyི་གཞན་
སེལ་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་གཞན་སེལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་གཞན་སེལ་གsuམ་པོ་གང་ruང་
ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་གཞན་སེ ལ་གsuམ་པོ་གང་ruང་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་
kyི་bljའk་གཞན་སེལ་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་bljའk་གཞན་སེལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་འཛRན་rtོག་
པ་ལ་yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་snང་བ་དེ་yོད་kyི་bljའk་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་
འཛRན་rtོག་པ་ལ་yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་snང་བ་དེ་yོད་kyི་bljའk་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར།
rʦ་བར་འདོད་ན། རི་བོང་rw་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་གཞན་སེ ལ་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་མེད་པའི་
yིར། དེར་ཐལ། yོད་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj ་ཡkན་ན། དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པས་
yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། buམ་པ་
ཆོས་ཅན༑ དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞན་སེལ་དང་དགག་
པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། sgruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་དེ་buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཟེར་ན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་
དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་མ་
ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་gyི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི ་yིར།
མ་gruབ་ན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། རང་མཚན་gyི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་
ཁས། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་མཚན་gyི་ཆོས་དང་དངོས་པོ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་
ན། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག
དེ་གཉིས་ལ་yད་པར་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། yོད་kyི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡོད་ན། yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པ་ཡོད་པས་yབ་ཟེར་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་དོན་རང་
མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡོད་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་
སེལ་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་དོན་རང་མཚན་gyི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་
པ་ལས་ལོག་པ་མེད་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པ་མི་srིད་པའི་ཤེས་by་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། kw་buམ་གཉིས་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་མེད་པར་ཐལ། kw་buམ་གཉིས་དེ་དེ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ལས་ཐ་དད་པ་གཅིག་
མེད་པའི་yིར་ཟེར་ན་rtགས་yི་མ་མ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། rtག་དངོས་གཉིས་kyིས་stོང་པའི་kw་buམ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་
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ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་འཇོག་པའི་ཚq་ན། rtག་དངོས་གཉིས་kyིས་stོང་པའི་buམ་པ་དེ་འཇོག་
དགོས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་buམ་པ་དེ་buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི ་
གཞན་སེལ་ལ་བཞག་ཆོག་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་
ཐལ། buམ་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་འཇོག་པའི ་ཚq་ན། buམ་པ་
གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་འཇོག་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་དེ་buམ་པའི་
མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། བ་ལང་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་བ་ལང་གི་མེད་
དགག་གི་གཞན་སེལ་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཚད་ཆེན་ལས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
blོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་blj་དƒ་bljའk་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་buམ་
པ་དེ་buམ་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་འdr་བའི་yིར། འདོད་ན། blོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་
པའི་blj་ཆtས་ཅན། bljའk་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། bljའk་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། ཁོ་ན་
རེ། blj་ཆtས་ཅན། yོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་yོད། yོད་kyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་ཡིན་པ་srིད་པའི་དངོས་པj་
ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ། rʦི་བའི་ཚq་ན། blོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་blj་དƒ་blj་དƒའི་གཞན་སེལ་ཡིན་
པར་འདོད་ཅེས་rʦི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་yིར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། blོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་blj་bljའk་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་
ཐལ། blོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་blj་དƒ་blj་དƒའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། bljའk་གཞན་སེལ་
ཡིན་ན་rtག་པ་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་rtག་པ་དེ་rtག་པའི་གཞན་སེལ་
ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་buམ་པ་དེ་buམ་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་ན།
དེ་ཆོས་ཅན། rtག་པའི་གཞན་སེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་མ་ཡིན། rtག་པའི་མེད་དགག་
གི་གཞན་སེལ་ཡང་མ་ཡིན། rtག་པའི་bljའk་གཞན་སེལ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། rtག་
པའི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འdu་མ་byས་kyི་
ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་གི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མེད་དགག་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་གཞན་སེལ་ཡིན་ན་yོད་kyི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་
སེལ་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་kyི་གཞན་སེལ་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་rtགས་མ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། བrʦི་བའི་ཚq་ན་མེད་
དགག་དེའི་གཞན་སེལ་ཡོད་པར་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་rʦི་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འdu་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་
དེ་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་མིན་ཟེར་ན། འdu་མ་byས་kyི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ།
མེད་དགག་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དང་མེད་དགག་གཉིས་དོན་གཅིག་
ཡིན་པའི་yིར། རང་གི་luགས་ལ། གཞན་སེལ་དང་དགག་པ་གཉིས་དོན་གཅི ག་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་འཇོག་མི་དགོས།
དངོས་པj་ཡkན་ན་yོད་kyི་དོན་རང་མཚན་gyི་གཞན་སེལ་ཡོད་པས་yབ་ལ། དངོས་པོར་gyuར་པའི་དགག་པ་དང་དོན་རང་
མཚན་gyི་གཞན་སེལ་གཉིས་དོན་གཅིག །བདག་མེད་ཡིན་ན་yོད་kyི་bljའk་གཞན་སེལ་ཡོད་པས་yབ་ལ། bljའk་གཞན་སེལ་
དང་rtོག་པའི་snང་yuལ་གཉིས་དོན་གཅིག །གཞི་gruབ་ན་yོད་kyི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡོད་པས་yབ་ལ། མེད་དགག་གི་
གཞན་སེལ་དང་མེད་དགག་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ནོ།།
༈ །།འགལ་འbrེལ་ཆེ་བའི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕན་uན་spངས་འགལ་ཡིན་ན། དངོ ས་འགལ་ཡིན་པས་
yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་དང་kw་བ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དངོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་uན་spངས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་
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པ་ཁས། མ་gruབ་ན། kw་བ་དང་buམ་པ་གཉི ས་ཆོས་ཅན། ཕན་uན་spངས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར།
མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཕན་uན་spངས་འགལ་དང་འགལ་བ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན།
kw་བ་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པ་གང་
ཞིག །lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་kw་བ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། yོད་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་puད་suམ་པ་མི་srིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་གཉིས་ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་
དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། buམ་པ་དང་kw་བ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གཞི་gruབ་ན་yོད་གཉིས་པོ་གང་ruང་ཡིན་པས་
yབ་པར་ཐལ། yོད་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་uང་suམ་པ་མི་srིད་པ་ཡིན་པའི་yིར། དངོས་མི་nuས་ཏེ། sgr་དང་ཤེས་པ་
སོགས་དེ་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་མ་gruབ་ན། buམ་པ་དང་kw་བ་གཉིས་
ཆོས་ཅན། དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་
ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ལ་དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པ་གཅིག་
དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་མི་nuས་ཏེ། buམ་པ་དང་kw་བ་གཉིས་ཀས་ཕན་uན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་མི་
uབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། འགལ་བ་ཡིན་ན་ཕན་uན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་པས་མ་yབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་
ཅིག་ན་རེ། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། snང་བ་དང་muན་པ་གཉིས་
ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོ ས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འཆད་པར་byེ ད་པ་ལ་མདོ་
ལས། ཉི་མའི་དkyིལ་འཁོར་མངོན་པར་ཤར་བའི་ཚq་muན་པའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། snང་muན་གཉིས་lhན་ཅི ག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚ་རེག་དང་grང་རེག་
ltར་kkད་ཅིག་མ་གsuམ་འགོར་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ལ་
གནོད་byེད་དེས་གནོད་by་དེའི་rgyuན་གཅོད་uལ་མི་འdr་བ་གཉིས་ཡོད་པས། snང་muན་གཉིས་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་
དངོས་འགལ་ཡིན་kyང་། ཚ་རེག་དང་grང་རེག་ltར་མ་ཡིན་པར་གཞི་དེར་snང་བ་skyེ་བ་དང་དེའི་བསལ་byའི་muན་པ་འགག་
པ་duས་མཉམ། གཞི་དེར་snང་བ་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་དང་དེའི་བསལ་byའི་muན་པ་འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་
duས་མཉམ། གཞི་དེར་snང་བ་skyེས་ཟིན་པ་དང་དེའི་བསལ་byའི་muན་པ་འགག་ཟིན་པ་duས་མཉམ་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་
ན་རེ། lhན་ཅིག་tu་གནས་མི་srིད་ན། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པའི་rgyu་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། དེར་ཐལ། lhན་ཅིག་tu་གནས་མི་srིད་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། duས་མཉམ་du་གནས་མི་srིད་
པ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། buམ་པའི་rgyu་དང་buམ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གནོད་by་གནོད་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། lhན་
ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། ཕན་འདོགས་by་འདོགས་byེད་ཡིན་པའི ་yིར། དེར་ཐལ། buམ་པའི་
rgyu་buམ་པ་ལ་ཕན་འདོགས་byེད་དང་། buམ་པ་buམ་པའི་rgyuའི་ཕན་འདོགས་by་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་rgyu་འbrས་
ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་མེད་rtོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡི ན་ན། བདག་འཛRན་དང་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་
དངོས་འགལ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། སངས་rgyས་འཕགས་པའི་rgyuད་kyི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། བདག་འཛRན་དང་lhན་ཅིག་མི་
གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་rtོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། སངས་rgyས་
འཕགས་པའི་rgyuད་kyི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། སངས་rgyས་འཕགས་པའི་rgyuད་kyི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། yོད་
དང་བདག་འཛRན་གཉིས་kyིས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛRན་stངས་དངོས་འགལ་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་yོད་དེ་ལ་
དངོས་su་གནོད་byེད་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དེ་ལ་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ།
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yོད་kyིས་དེ་ལ་དངོས་su་གནོད་uལ་མེད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། yོད་དེའི་rgyuན་གཅོད་byེད་མ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། yོད་
kyིས་sŋར་ནས་དེའི་rgyuན་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་འཛམ་buའི་glིང་གི་snང་བ་དང་sgr་མི་sན་gyི་muན་པ་གཉིས་
lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་rgyས་འཕགས་པའི་rgyuད་kyི་ཤེས་རབ་དང་བདག་འཛRན་
གཉིས་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་ན། འཛམ་buའི་glིང་གི་ཉིན་མjའk་snང་
བ་ཆོས་ཅན། yོད་sgr་མི ་sན་gyི་མཚན་མjའk་muན་པའི་དངོས་su་གནོད་byེད་དང་sgr་མི་sན་gyི་མཚན་མjའk་muན་པ་yོད་kyི་
དངོས་kyི་གནོད་by་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དང་དེ་གཉིས་དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་yོད་དེ་
ལ་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ལ་འཇོག་uལ་ཡོད་པའི་yིར། འདོད་ན། འཛམ་buའི་glིང་གི་ཉིན་མjའk་snང་བ་
ཆོས་ཅན། yོད་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་དང་sgr་མི་sན་gyི་མཚན་མjའk་muན་པ་འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་duས་མཉམ།
yོད་skyེས་ཟིན་པ་དང་sgr་མི་sན་gyི་མཚན་མjའk་muན་པ་འགག་ཟིན་པ་duས་མཉམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་དེ་ལ་lhན་ཅིག་མི་
གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། འཛམ་buའི་glིང་གི་ཉིན་མjའk་snང་བས་sgr་མི་sན་gyི་མཚན་
མjའk་muན་པ་cuང་ཟད་ཙམ་ཡང་སེལ་མི་uབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཛམ་buའི་glིང་གི་མཚན་མjའk་zl་འོད་དེ་
འཛམ་buའི་glིང་གི་མཚན་མjའk་muན་པ་དང་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་ཟེར་ན། འཛམ་buའི་glིང་གི་
མཚན་མjའk་zl་འོད་ཆོས་ཅན། yོད་gruབ་ཟིན་པའི་duས་su་འཛམ་buའི་glིང་གི་མཚན་མjའk་muན་པ་མེད་པར་ཐལ། yོད་དེ་ལ་
lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། འཛམ་buའི་glིང་གི་མཚན་མjའk་zl་འོད་དང་
འཛམ་buའི་glིང་གི་མཚན་མjའk་muན་པ་གཉིས་lhན་ཅིག་tu་གནས་པའི་kkབས་du་མ་ཡོད་པའི་yིར། དེས་ན་འཛམ་buའི་glིང་གི་
མཚན་མjའk་zl་འོད་དེ་རང་གི་བསལ་byའི་muན་པ་ལ་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་kyང་། muན་པ་ཙམ་ལ་
lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་མིན་ཞེས་ཞིབ་ཆ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚ་རེག་དེ་grང་
རེག་གི་དངོས་su་གནོད་byེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པj་དƒ་grང་རེག་skད་ཅིག་དང་པjའk་དངོས་su་གནོད་byེད་
མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པj་དƒ་grང་རེག་skད་ཅིག་དང་པjའk་དངོས་su་གནོད་byེད་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པj་དƒ་grང་རེག་skད་ཅིག་དང་པjའk་rgyuན་yི་མ་གཅོད་byེད་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཚ་རེག་
skད་ཅིག་དང་པj་དƒ་grང་རེག་skད་ཅིག་དང་པjའk་rgyuན་yི་མ་གཅོད་byེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པj་དƒ་grང་
རེག་skད་ཅིག་དང་པjའk་rgyuན་yི་མ་skyེད་byེད་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པj་དƒ་རང་duས་དེ་ལས་duས་
གཉིས་པར་grང་རེག་nuས་uང་du་byེད་པའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། duས་དེ་ལ་nuས་uང་du་byས་པ་དེ་དེ་ལ་གནོད་པ་
byས་པ་ཡིན་gyི་དེ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པj་ཆtས་ཅན། grང་རེག་skད་
ཅིག་དང་པjའk་rgyuན་yི་མ་གཅོད་byེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། grང་རེག་skད་ཅིག་དང་པjའk་rgyuན་yི་མ་skyེད་byེད་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། grང་རེག་skད་ཅིག་དང་པོས་ཉེར་ལེན་དང་ཚ་རེག་skད་ཅིག་དང་པོས་lhན་ཅིག་byེད་rkyེན་byས་ནས་grང་རེག་skད་ཅིག་
གཉིས་པའི་rgyuན་nuས་uང་du་byས། grང་རེག་skད་ཅིག་གཉིས་པའི་rgyuན་nuས་uང་du་byས་པས་ཉེར་ལེན་དང་ཚ་རེག་skད་ཅིག་
གཉིས་པས་lhན་ཅིག་byེད་rkyེན་byས་ནས། grང་རེག་skད་ཅིག་གsuམ་པའི་rgyuན་nuས་མེད་du་བskyེད། དེ་ཕན་ཆད་ལ་grང་རེག་
གི་rgyuན་གཅོད་ངེས་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་འདིར་མ་yབ། འོ་ན། yོད་རང་ལ་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པའི་rgyuད་kyི་བདག་མེད་
rtོགས་པའི་མyེན་པ་ཆོས་ཅན། yོད་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་གཅོ ད་byེད་kyི་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་
yི་མ་གཅོད་byེད་kyི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། yོད་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་yི་མ་གཅོད་byེད་kyི་ལམ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་བདག་འཛR ན་དེའི་rgyuན་yི་མ་skyེད་byེད་kyི་ལམ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། རང་duས་དེ་ལས་duས་kkད་
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ཅིག་གཉིས་པར་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་nuས་uང་དང་། དེའི་skད་ཅིག་གsuམ་པར་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་nuས་མེད་du་བskyེད་
པའི་ངj་བtར་skyེད་byེད་kyི་ལམ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་འgrིག །འདོད་ན། བདགའཛRན་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rgyuན་གཅོད་byེད་kyི་
ལམ་མེད་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པའི་rgyuད་kyི་བདག་མེད་rtོགས་པའི་མyེན་པ་དེ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ལས་
གཞན་པ་གཅིག་མེད་པའི་yིར། འདོད་ན། བདག་འཛRན་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་rgyuན་གཅོད་byེད་kyི་ལམ་ཡོ ད་པར་ཐལ། yོད་
ཉོན་sgrིབ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། rnམ་
བཅད་ཡོངས་གཅོད་kyི་sgོ་ནས་དངོས་su་འགལ་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། buམ་པ་དང་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་
གཉིས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། buམ་པ་དང་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ།
rnམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་kyི་sgོ་ནས་དངོས་su་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གཞི་གང་ཞིག་blོ་གཅིག་གིས་buམ་པ་ཡིན་
པར་ཡོངས་གཅོད་ལ་gruབ་ན་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་rnམ་བཅད་ལ་ཁེགས་དགོས་ལ་buམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་rnམ་
བཅད་ལ་ཁེགས་ན་buམ་པ་ཡིན་པར་ཡོངས་གཅོད་ལ་gruབ་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtག་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཕན་uན་
spངས་འགལ་ཡིན་kyང་ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་མིན་ཏེ། rnམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་kyི་sgོ་ནས་དངོས་su་འགལ་
བ་མ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། གཞི་གང་ཞིག་blོ་གཅིག་གིས་དངོ ས་པj་ཡkན་པར་ཡོངས་གཅོད་ལ་gruབ་ན་rtག་པ་ཡིན་པར་
rnམ་བཅད་ལ་ཁེགས་མི་དགོས་ལ། rtག་པ་ཡིན་པར་ཡོངས་གཅོད་ལ་gruབ་ན་དངོས་པj་ཡkན་པར་rnམ་བཅད་ལ་ཁེགས་མི་
དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgr་དངོས་པj་ཡkན་པར་ཚད་མས་ཡོངས་གཅོད་ལ་gruབ་ན་sgr་rtག་པ་མ་ཡིན་པར་ཚད་
མས་ངེས་པས་མ་yབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgr་དངོས་པj་ཡkན་པར་rtོགས་ནས་sgr་rtག་པ་ཡིན་མིན་ལ་ཐེ་ཚZམ་ཟ་བའི་
གང་ཟག་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དངོས་པjའk་rtགས་kyིས་sgr་མི་rtག་པར་sgruབ་པར་byེད་པའི་yི་rgོལ་ཡང་དག་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་བrgyuད་འགལ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། rtག་པ་དང་byས་པ་གཉིས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། rtག་པ་
དང་byས་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་བrgyuད་འགལ་ཡིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་byས་པ་ཡིན་པར་rtོགས་པའི་blj་
དƒས་rtག་པ་མ་ཡིན་པར་rtོགས་མི་དགོས་ལ། གང་byས་པ་ཡིན་པ་དེ་མི་rtག་པ་ཡིན་ལ། མི་rtག་པ་དང་rtག་པ་གཉིས་དངོས་
su་འགལ་བའི་sgོ་ནས་rtག་པ་དང་byས་པ་གཉིས་འགལ་བར་བཞག་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་བrgyuད་
འགལ་དང་ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་ཚད་མའི་གནོད་འགལ་གཉིས་དོན་གཅིག །དེའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། lhན་ཅིག་
མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་gyི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་rgyuན་nuས་
མuངས་su་འgrོགས་su་མི་ruང་བའི་དངོས་པj་དƒ་ཡིན་པའི་yིར། དbyེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། snང་བ་དང་དེའི་བསལ་byའི་muན་པ་
གཉིས་kyང་དེ་ཡིན་ལ། ཚ་རེག་དང་དེའི་བསལ་byའི་grང་རེག་གཉིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་yིར། དང་པོ་snང་བ་དང་དེའི་
བསལ་byའི་muན་པ་གཉིས་དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་rgyuན་nuས་མuངས་su་འgrོགས་su་མི་ruང་བའི་
དོན་ཡོད་དེ། snང་བ་དེ་རང་གི་བསལ་byའི་muན་པའི་དངོས་su་གནོད་byེད་དང་། རང་གི་བསལ་byའི་muན་པ་snང་བའི་དངོས་
su་གནོད་by་ཡིན་ལ། གཞི་དེར་snང་བ་skyེ་བ་ལ་མངོན་du་yོགས་པ་དང་དེའི་བསལ་byའི་muན་པ་འགག་པ་ལ་མངོན་du་yོགས་
པ་duས་མཉམ། གཞི་དེར་snང་བ་skyེ་བ་rǳོགས་ཟིན་པ་དང་། དེའི་བསལ་byའི་muན་པ་འགག་པ་rǳོགས་ཟིན་པ་duས་མཉམ་པ་
དེའི་དོན་ཡིན་པའི་yིར། ཚ་རེག་དང་དེའི་བསལ་byའི་grང་རེག་གཉིས་དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་
rgyuན་nuས་མuངས་su་འgrོགས་su་མི་ruང་བའི་དོན་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་skད་ཅིག་དང་པོ་ལ་འrད། གཉིས་པ་ལ་ཚ་རེགགིས་
grང་རེག་གི་rgyuན་nuས་uང་du་byས། གsuམ་པ་ལ་ཚ་གིས་grང་རེག་གི་rgyuན་nuས་མེད་du་བskyེད། དེ་ཕན་ཆད་ལ་ཚ་རེག་གིས་
grང་རེག་གི་rgyuན་ལ་གནོད་པར་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་བཤད་པའི་rgyu་མཚན་ཡོད་
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དེ། བདག་མེད་rtོགས་པའི་ཤེས་རབ་kyིས་བདག་འཛRན་spངས་uལ་ཤེས་པའི་ཆེད་du་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་
skད་ཅིག་དང་པོ་ལ་འrད། གཉིས་པ་ལ་བདག་མེད་rtོགས་པའི་ཤེས་རབ་kyིས་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་nuས་uང་du་byས།
གsuམ་པ་ལ་བདག་མེད་rtོགས་པའི་ཤེས་རབ་kyིས་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་nuས་མེད་du་བskyེད། དེ་ཕན་ཆད་ལ་བདག་མེད་
rtོགས་པའི་ཤེས་རབ་kyིས་བདག་འཛRན་gyི་rgyuན་ལ་གནོད་པར་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་བrgyuད་
འགལ་དང་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་ཚད་མས་གནོད་འགལ་བཞག་tu་ཡོད་དེ། du་བ་drག་འyuར་བ་དང་grང་རེག་གཉིས་
དེ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། du་བ་drག་འyuར་བ་དང་grང་རེག་གཉིས་ཆོས་ཅན། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི ་བrgyuད་འགལ་ཡིན་ཏེ།
du་བ་drག་འyuར་བས་grང་རེག་ལ་དངོས་su་གནོད་མི་uབ་kyང་། གང་ན་du་བ་drག་འyuར་བ་ཡོད་པའི་གཞིར་མེ་ཡོད་དགོས་
ལ། མེས་grང་རེག་ལ་དངོས་su་གནོད་པའི་sgོ་ནས་du་བ་drག་འyuར་ཐ་དད་grང་རེག་གཉིས་lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་
ཚད་མས་གནོད་འགལ་du་བཞག་པ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། by་རོག་དང་auག་པ་གཉིས་
ཆོས་ཅན། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་
rgyuན་nuས་མuངས་su་འgrོགས་su་མི་ruང་བའི་དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཟེར་ན་rtགས་མ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་དངོས་su་
གནོད་by་གནོད་byེད་kyང་མིན་ལ་rgyuན་nuས་མuངས་su་འgrོགས་su་མི་ruང་བའི་དངོས་པོ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་དང་
པོ་gruབ་stེ། by་རོག་དེ་auག་པའི་དངོས་su་གནོད་byེད་མིན་ལ། auག་པ་དེ་by་རོ ག་གི་དངོས་su་གནོད་by་ཡང་མ་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་rgyལ་ཕམ་མཐའ་གཅིག་tu་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་རེས་by་རོག་rgyལ་བར་འgyuར་
བ་དང་རེས་auག་པ་rgyལ་བར་འgyuར་བ་ཕལ་པ་rnམས་kyིས་མངོན་suམ་du་gruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་gruབ་པ་
ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་འrད་ཙམ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་rgyuན་nuས་uང་du་byེད་པས་མ་yབ་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་
གཉིས་འrད་ཙམ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་rgyuན་nuས་uང་du་མ་byས་པར་rgyuན་nuས་མuངས་su་འgrོག་པའི་skབས་du་མ་
ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། byམས་པ་དང་ཞེ་sdང་གཉིས་ཆོས་ཅན། lhན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་
ཐལ། དངོས་su་གནོད་by་གནོད་byེད་du་uགས་པའི་sgོ་ནས་rgyuན་nuས་མuངས་su་འgrོགས་su་མི་ruང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་
ཐལ། byམས་པ་ཞེ་sdང་གི་དངོས་su་གནོད་byེད་དང་ཞེ་sdང་byམས་པའི་དངོས་su་གནོད་by་ཡིན་ལ་དེ་གཉིས་འrད་པའི་skད་
ཅིག་གཉིས་པར་byམས་པས་ཞེ་sdང་གི་rgyuན་nuས་uང་du་byེད་པ་ཡིན་པའི་yིར༑ གོང་du་འདོད་མི་nuས་ཏེ། rnམ་འgrེལ་ལས།
byམས་སོགས་rmོངས་དང་འགལ་མེད་yིར། །ཤིན་tu་ཉེས་པ་ཚར་གཅོད་མིན། །ཞེས་གsuངས་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། luང་
དེའི་དོན་ནི་byམས་པས་ཞེ་sdང་གི་དངོས་གཉེན་byེད་མི་uབ་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rtག་མི་rtག་གཉིས་
ཆོས་ཅན། ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་kyི་sgོ་ནས་དངོས་su་འགལ་བ་
ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་uང་suམ་པ་མི་srིད་པར་ཐལ། yོད་
གཉིས་ཕན་uན་spངས་འགལ་gyི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། yོད་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་
ཡིན་པའི་uང་suམ་པ་srིད་པར་ཐལ། རི་བོང་rw་དེ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། རི་བོང་rw་དེ་དེ་གཉིས་སོ་གང་ruང་མ་ཡིན་
པའི་uང་suམ་པ་ཡིན་kyང་དེ་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་uང་suམ་པ་ཡོད་མི་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rtག་
མི་rtག་གཉིས་པོ་གང་ruང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མེད་པའི་yིར།།
༈ །།ཐལ་འgyuར་ཆེ་བའི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕ་རོལ་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་byེད་པའི་rjོད་
byེད་rnམ་དག་དེ་ཐལ་འgyuར་gyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། མངོན་rtོགས་rgyན་ཆོས་ཅན། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། ཕ་
རོལ་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་byེད་པའི་rjོད་byེད་rnམ་དག་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། མངོན་
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rtོགས་rgyན་ཆོས་ཅན། ཕ་རོལ་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་byེད་པའི་rjོད་byེད་rnམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། sduག་བsŋལ་
rtག་པར་འདོད་པ་དང་བདེ་བར་འདོད་པ་rnམས་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་byེད་པའི་rjོད་byེད་rnམ་དག་ཡིན་པའི་
yིར། དེར་ཐལ། sduག་བsŋལ་མི་rtག་པ་དང་sduག་བsŋལ་བར་འཕེན་པར་byེད་པའི་rjོད་byེད་rnམ་དག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་
འདོད་ན། བཀའ་དང་བstན་བཅོས་གང་ruང་ཡིན་ན། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། མངོན་rtོགས་rgyན་ཐལ་འgyuར་
ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བཀའ་དང་བstན་བཅོ ས་གང་ruང་ཡིན་ན་ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་
པས་yབ་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བstན་བཅོས་su་gyuར་པའི་ཐལ་འgyuར་du་མ་ཡོ ད་པ་གང་ཞིག །བཀར་gyuར་
པའི་ཐལ་འgyuར་du་མ་ཡོད་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། བstན་བཅོས་kyི་གuང་ཚRག་tu་gyuར་པའི་ཐལ་འgyuར་du་
མ་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། བstན་བཅོས་kyི་གuང་ཚRག་tu་gyuར་པའི་sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་
པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་du་མ་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་ཡིན་ན་ཐལ་ངག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། sgr་
དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། rtགས་ཙམ་
བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། yོད་kyི་ཐལ་བའི་ངག་མེད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་
འgyuར་དང་suན་འbyིན་དང་klན་ཀ་གsuམ་དོན་གཅིག་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། suན་འbyིན་ཡིན་ན་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་yབ་པར་
ཐལ། ཐལ་འgyuར་དང་suན་འbyིན་དང་klན་ཀ་གsuམ་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་དེའི་yིར། འདོད་ན། sŋ་rgོ ལ་gyིས་sgr་ཆོས་ཅན། མི་
rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་བཀོད་པ་ལ་yི་rgོལ་gyིས་rtགས་མ་gruབ་ཅེས་ལན་བཏབ་
པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། suན་འbyིན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། sŋ་rgོལ་gyིས་ཐལ་
འgyuར་བཀོད་པ་ལ་yི་rgོལ་gyིས་rtགས་མ་gruབ་པ་དང་། yབ་པ་འགལ་བ་དང་yབ་མེད་kyི་ལན་བཏབ་པ་རེ་རེ་ནས་suན་
འbyིན་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། sŋ་rgོལ་gyིས་sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་stེ། byས་པའི་yིར་ཞེས་བཀོད་པ་ལ་yི་rgོལ་gyིས་buམ་
པའི་byས་པ་rtགས་su་བཀོད་དམ། sgrའི་byས་པ་rtགས་su་བཀོད་དམ། ཞེས་yད་པར་du་བrtགས་ནས་ལན་བཏབ་པ་དེ་ཆོས་
ཅན། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། suན་འbyིན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། ltག་ཆོད་ཡིན་པའི་yིར། མ་
yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ltག་ཆོད་ཡིན་ན་suན་འbyིན་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། ltག་ཆོད་ཡིན་ན་suན་
འbyིན་ltར་snང་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་དང་suན་འbyིན་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། suན་
འbyིན་ཡིན་ན་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་suན་འbyིན་ཡིན་པའི་yིར༑ དེར་ཐལ། sgr་rtག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་
suན་འbyིན་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgr་rtག་པར་ཁས་ལེན་པ་rnམས་ལ་suན་འbyིན་tu་འཕངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་
ན་རེ། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་stེ། byས་པའི ་yིར་ཞེས་པའི་sbyོར་བ་འདི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། sgr་
ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ།
sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་
ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། yོད་rtགས་གསལ་yབ་གsuམ་ག་ཕན་uན་ཐ་དད་ཅི ང་rtགས་
གསལ་yབ་གsuམ་ག་ཚད་མས་gruབ་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་stེ།
byས་པའི་yིར་ཞེས་པའི་sbyོར་བ་ཆོས་ཅན། ཐལ་འgyuར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕ་རོལ་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པའི་རིགས་
གནས་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། རང་གི་ldོག་yོགས་གང་ལ་ཡང་ཐལ་བ་འཕངས་པ་མིན་པར་
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རང་luགས་ལ་sgruབ་byེད་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་ན། sgruབ་byེད་འཕེན་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། du་ldན་gyི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན༑ མེ་ཡོད་པར་ཐལ། du་བ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། du་ldན་gyི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་པར་ཐལ། du་བ་
ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། du་ldན་gyི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། du་བ་
ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་rtགས་sbyོར་འདི་rtགས་sbyོར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། du་ldན་gyི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན།
མེ་ཡོད་པར་ཐལ། du་བ་ཡོད་པའི་yི ར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། sgruབ་byེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། རང་གི་ཆོ ས་ལོག་རང་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་རང་གི་rtགས་ལོག་sgruབ་པ་ལ་uལ་གsuམ་འཕེན་པའི་
ཐལ་དག་rnམ་དག་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཆོས་ལོག་རང་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་རང་
གི་rtགས་ལོག་sgruབ་པ་ལ་uལ་གsuམ་འཕེན་པའི་ཐལ་དག་rnམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ངོས་
འཛRན་པའི་ཚq་du་ldན་gyི་ལ་དེ་ངོས་འཛRན་དགོས། yོད་kyི་ཆོས་ལོག་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན་མེ་མེད་པ་དེ་ངོས་འཛRན་དགོས།
yོད་kyི་rtགས་ལོག་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན་du་བ་མེད་པ་དེ་ངོས་འཛRན་དགོས་ལ་དེ་ltར་ན་du་ldན་gyི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། du་བ་
མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་rtགས་sbyོར་འདི་rtགས་sbyོར་ཡང་དག་tu་འgyuར་དགོས་པ་ལ་དེ་མི་འgyuར་བ་ཡིན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgr་ཆོས་ཅན། byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་འདི་ཐལ་འgyuར་ཡང་
དག་ཡིན་ཟེར་ན། sgr་ཆོས་ཅན། byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་
དངོས་yབ་gruབ་པར་ཐལ། yོད་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡི ན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་ཡང་
དག་ཡིན་ན་yོད་kyི་དངོས་yབ་gruབ་པས་yབ་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་ན་yོད་kyི་དངོས་yབ་gruབ་
པས་yབ་པར་ཐལ། sgruབ་byེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་ན་yོད་kyི་དངོས་yབ་gruབ་པས་yབ་པ་གང་ཞིག །sgruབ་
byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་ན་yོད་kyི་དངོས་yབ་gruབ་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། sgruབ་
byེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་ན་yོད་kyི་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀ་མ་gruབ་པས་yབ་kyང་། yོད་kyི་དངོས་yབ་
gruབ་པས་yབ་པའི་yིར། rtགས་གཉིས་པ་gruབ་པ་ཡིན་ཏེ། sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་ན་yོད་kyི་
rtགས་གསལ་yབ་གsuམ་ག་gruབ་པས་yབ་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་rtགས་གསལ་yབ་གsuམ་ག་gruབ་པར་ཐལ། yོད་sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་
འgyuར་ཡང་དག་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཐལ་འgyuར་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། ཐལ་འgyuར་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་
མ་yབ། གོང་du་འདོད་ན། rtགས་sbyོར་ཡང་དག་rtགས་sbyོར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཐལ་འgyuར་ཡང་
དག་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས་ཏེ། rtགས་sbyོར་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོ ད་ཆོས་ཅན་དང་uལ་གsuམ་ག་རེ་རེ་
ནས་མ་gruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།རང་གི་luགས་ལ། rgོལ་བ་skབས་བབས་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པའི་རི གས་
གནས་དེ་ཐལ་འgyuར་gyི་མཚན་ཉིད། ཐལ་འgyuར་ལ་དbyེ་ན། ཐལ་འgyuར་ltར་snང་དང་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད།
ཐལ་འgyuར་ltར་snང་ལ་དbyེ་ན། sŋ་rgོལ་ཐལ་འgyuར་འགོད་པ་ལ་མི ་མཁས་པའི་དབང་གིས་གསལ་བ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་
འgyuར་དང་། rtགས་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་དང་། rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་du་མ་ཞིག་ཡོད་པས། དང་པj་
ནk། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ་ཞེས་པ་lt་bu་དང༑ གཉིས་པ་ནི། གཞི་gruབ་པའི་yིར་ཞེས་པ་lt་bu་དང་། གsuམ་པ་ནི། sgr་ཆོས་
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ཅན། དངོས་པj་ཡkན་པར་ཐལ། དངོས་པj་ཡkན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་སོགས་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་du་བཀོད་པ་du་
མ་ཞིག་ཡོད་པའི་yིར། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཕ་རོལ་ལ་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་byེད་པའི་
ཐལ་ངག་rnམ་དག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ལ་དbyེ་ན་གཉིས་ཡོ ད་དེ། sgruབ་byེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་
དག་དང་sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད། sgruབ་byེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་
ཡོད་དེ། རང་གི་ཆོས་ལོག་རང་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་རང་གི་rtགས་ལོག་sgruབ་པ་ལ་uལ་གsuམ་འཕེན་པའི་ཐལ་
ངག་rnམ་དག་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེ་
པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། sgr་ཆོས་ཅན། མ་byས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
འདིའི་uགས་ལ་འཕངས་པའི་rtགས་sbyོར་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་stེ། byས་པའི་yིར་ཞེས་པའི་sbyོར་བདེ་དེ་ཡིན་པའི་
yིར། དེར་ཐལ། sgr་དེ་དེའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། byས་པ་དེ་དེའི་ཆོས་ལོག་དང་། མི་rtག་པ་དེ་དེའི་rtགས་ལོག་ལ་ངོས་
འཛRན་དགོས་པ་ཡིན་པའི་yིར། sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་
གང་ཞིག །yོད་kyི ་ཆོས་ལོག་yོད་kyི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་kyི་rtགས་ལོག་sgruབ་པ་ལ་uལ་གsuམ་sgruབ་byེད་
བཀོད་པ་མ་ཚང་བ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མཚན་གཞི་ནི་ཡོད་དེ། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་དེ་ཡིན་པའི་yིར། sgr་ཆོས་ཅན། མི་rtག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། byས་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཆོས་ཅན། yོད་kyི་ཆོས་ལོག་yོད་kyི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་yོད་kyི་rtགས་ལོག་sgruབ་པ་ལ་uལ་གsuམ་sgruབ་byེད་
བཀོད་པ་མཚང་བ་ཡིན་ཏེ༑ yོད་kyི་ཆོས་ལོག་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན་rtག་པ་དེ་ངོས་འཛRན་དགོས། yོད་kyི་rtགས་ལོག་ངོས་
འཛRན་པའི་ཚq་ན་མ་byས་པ་དེ་ངོས་འཛRན་དགོས། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན་sgr་དེ་ངོས་འཛRན་དགོས་ལ། དེ་
ltར་ན་sgr་ཆོས་ཅན༑ མ་byས་པ་ཡིན་ཏེ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའི་sbyོར་བ་འདིའི་rtགས་kyི་uལ་གsuམ་ཚང་ཟེར་
དགོས་kyང་། དེ་མི་ཚང་བ་ཡིན་པའི་yིར།། ༈ །།དེ་ལ་rʦོད་པ་spོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sgruབ་byེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་
ཡང་དག་ཆོས་ཅན། yོད་རང་གི་ཆོས་ལོག་རང་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་gyི་stེང་du་རང་གི་rtགས་ལོག་sgruབ་པ་ལ་uལ་གsuམ་
འཕེན་པའི་ཐལ་ངག་rnམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འོ་ན། yོད་རང་ལ་
མཚZན་by་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་མ་ཚང་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་yོད་kyི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར།
འདོད་མི་nuས་ཏེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གsuམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། མཚZན་by་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་
འgyuར་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་ངོས་འཛRན་uལ་
ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། sgr་དེ་ངེའི་rʦོད་གཞི་དང་མི་rtག་པ་དེ་དེའི་གསལ་བ་དང་། byས་པ་དེ་དེའི་rtགས་su་བཀོད་པ་ཡིན་
པའི་yིར། འདོད་ན། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། sgruབ་byེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་
འgyuར་ཡང་དག་གང་ཞིག །sgr་དེ་yོད་kyི་rʦོད་གཞི་དང་མི་rtག་པ་དེ་yོད་kyི་གསལ་བ་དང་། byས་པ་དེ་yོད་kyི་rtགས་su་
བཀོད་པ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། ཐལ་འgyuར་gyི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་ངོས་འཛRན་པའི་ཚq་ན་sgr་དེ་ངོས་
འཛRན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འgyuར་ཡང་དག་གི་rtགས་གསལ་rʦོད་གཞི་གsuམ་ག་ངོས་འཛRན་uལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེ་
གཉིས་འdr་བའི་yིར། འདོད་ན། ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། sgr་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀར་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ།
sgrས་rʦོད་གཞི་དང་sgrས་གསལ་བ་དང་sgrས་rtགས་byས་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན།
rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པར་ཐལ། sgr་rtགས་གསལ་གཉིས་ཀར་བཀོད་པའི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར།
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འདོད་ན། ཐལ་འgyuར་ཆོས་ཅན། yོད་ཡིན་ན་rtགས་གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། yོད་rtགས་
གསལ་ཐ་མི་དད་kyི་ཐལ་འgyuར་ཡིན་པའི་yིར། rtགས་ཁས། འདོད་མི་nuས།།
༈ །།rgyu་འbrས་ཆེ་བའི་rnམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། rgyu་ཡིན་ན་rgyu་druག་ཀ་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། གzuགས་ཆོས་
ཅན། rgyu་druག་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། rnམ་smིན་gyི་rgyu་དང་།
མuངས་ldན་gyི་rgyu་དང་། kuན་འgrjའk་rgyu་གsuམ་ག་རེ ་རེ་ནས་ཡིན་པར་ཐལ། rgyu་druག་ཀ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། གzuགས་
ཆོས་ཅན། དགེ་མི་དེ ག་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་smིན་gyི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rnམ་smིན་
gyི་rgyu་ཡིན་ན་དགེ་མི་དགེ་གང་ruང་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། འཆད་པར་byེད་པ་ལ་མཛZད་ལས། rnམ་smིན་rgyu་ནི་མི་དགེ་དང་།
།དགེ་བ་ཟག་བཅས་rnམས་ཁོ་ན། །ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། དགེ་མི་དགེ་གང་
ruང་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ luང་མ་བstན་ཡིན་པའི ་yིར། དེར་ཐལ། གzuགས་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། གzuགས་ཆོས་ཅན།
ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མuངས་ldན་gyི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མuངས་ldན་gyི་rgyu་ལ་rǳས་spyི་
གཉིས་འགj་སtགས་ཆོད་ན་སེམས་དང་སེམས་byuང་གང་ruང་གིས་yབ་པའི་yིར། འཆད་པར་byེད་པ་ལ་མཛZད་ལས། མuངས་
ldན་rgyu་ནི་སེམས་དག་དང་། །སེམས་byuང་rtེན་མuངས་ཅན་rnམས་སོ། །ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང༑
གzuགས་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། kuན་འgrjའk་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། kuན་
འgrjའk་rgyu་ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། འཆད་པར་byེད་པ་ལ་མཛZད་ལས། kuན་འgrj་ཞƒས་by་ཉོན་མོངས་
ཅན། །ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། yོད་du་gyuར་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་
ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་དེའི་rgyu་druག་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན་ཆོས་དེའི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
རང་གི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་rduལ་rǳས་བrgyད་ཀའི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་rgyu་druག་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་rduལ་rǳས་བrgyད་ཀའི་rgyu་druག་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་
lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་rduལ་rǳས་བrgyད་ཀའི་
lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rduལ་rǳས་བrgyད་འduས་kyི་གོ ང་bu་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་
ཅན། རང་གི ་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་rduལ་rǳས་བrgyད་ཀའི་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་duས་མཉམ་du་gruབ་པ་ཡིན་པའི་yིར།
གཞན་ཡང་། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་འཁོར་du་gyuར་པའི་སེམས་byuང་kuན་འgrོ་lŋ་པjའk་rgyu་ཡིན་པར་
ཐལ། yོད་yོད་kyི་འཁོར་du་gyuར་པའི་སེམས་byuང་kuན་འgrོ་lŋ་པjའk་lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་
ན། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་འཁོར་du་gyuར་པའི་སེ མས་byuང་kuན་འgrོ་lŋ་པjའk་lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་ཡིན་
པར་ཐལ། yོད་གཙ£་ས½མས་ཡིན་པའི་yི ར། byས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་འཁོར་du་
gyuར་པའི་སེམས་byuང་kuན་འgrོ་lŋ་པjའk་lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་kyི་འཁོར་du་gyuར་པའི་སེམས་byuང་kuན་འgrོ་
lŋ་པj་ytད་kyི་lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རང་གི་འཁོར་du་
gyuར་པའི་སེམས་byuང་kuན་འgrོ་lŋ་པjའk་lhན་ཅིག་འbyuང་འbrས་kyང་ཡིན་ལ་རང་གི་འཁོར་du་gyuར་པའི་སེམས་byuང་kuན་འgrོ་lŋ་
པj་དƒ་ཡིད་kyི་rnམ་པར་ཤེས་པའི་lhན་ཅིག་འbyuང་འbrས་ཡིན་པའི་yིར། འཆད་པར་byེད་པ་ལ་མཛZད་ལས། lhན་ཅིག་འbyuང་
གང་ཕན་uན་འbrས། །ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་པ་ཡིན་ན་rnམ་smིན་gyི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན།
མིག་གི་rnམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། rnམ་smིན་gyི་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། མིག་གི་
rnམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མི་དགེ ་བ་གང་ruང་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་smིན་gyི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར།
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འཆད་པར་byེད་པ་ལ་མཛZད་ལས། rnམ་smིན་rgyu་ནི་མི་དགེ་དང་། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་rnམས་ཁོ་ན། །ཞེས་གsuངས་པ་ཡིན་
པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་མི་nuས་ཏེ། luང་མ་བstན་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་གི་འbrས་buར་gyuར་པའི་rnམ་smིན་
དེའི་rgyu་ཡིན་ན་rnམ་smིན་gyི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན༑ ངན་འgrjའk་srོག་དབང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས།
མ་gruབ་ན། ངན་འgrjའk་srོག་དབང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། yོད་kyི་འbrས་buར་gyuར་པའི་rnམ་smིན་ཡོ ད་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན།
ངན་འgrjའk་srོག་དབང་ཆོས་ཅན༑ yོད་kyི་འbrས་buར་gyuར་པའི་rnམ་smིན་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་ངན་འgrjའk་srོག་དབང་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞི་gruབ་ན། byེད་rgyu་ཡིན་པས་yབ་པར་ཐལ། buམ་པ་དང་ཐ་དད་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་buམ་པའི ་byེད་
rgyu་ཡིན་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། དེ་ltར་byེ་brག་smr་བས་འདོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། byེ་brག་smr་བས་དེ་ltར་འདོད་
kyང་མདj་sdƒ་པས་skབས་འདིར་དེ་ltར་du་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། དེར་ཐལ། མདj་sdƒ་བས་kkབས་འདིར་byེད་rgyu་ཡིན་ན་
དངོས་པj་ཡkན་པས་yབ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་པའི་byེད་rgyu་ཡིན་ན། buམ་པའི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་
ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་byེད་rgyu་ལ་buམ་པ་དང་duས་མཉམ་པའི་ཆོས་du་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན༑ buམ་པའི་byེད་rgyu་ལ་buམ་པ་དང་duས་མཉམ་པ་du་མ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་byེད་rgyu་ལ་buམ་པ་sŋར་མེད་
གསར་du་བskyེད་པའི་rgyu་དང་། skyེས་ཟིན་གནས་པའི་rgyu་དང་། གནས་པ་གོང་འཕེལ་du་བskyེད་པའི་rgyu་སོགས་du་མ་ཞིག་མདj་sdƒ་
བས་skབས་འདིར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པj་ཡkན་ན་yོད་kyི་rkyེན་བཞི་ཀ་ཡོ ད་པས་yབ་ཟེར་ན།
གzuགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་yིར། yབ་པ་ཁས། འདོད་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་དམིགས་rkyེན་དང་། དེ་མ་
ཐག་rkyེན་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་ཡོད་པར་ཐལ། yོད་kyི་rkyེན་བཞི་ཀ་ཡོད་པའི་yིར། འདོད་ན། གzuགས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་
དམིགས་rkyེན་དང་། དེ་མ་ཐག་rkyེན་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་དམིགས་rkyེན་མེད་པ་གང་ཞིག །དེ་མ་ཐག་
rkyེན་མེད་པའི་yིར། rtགས་རེ་རེ་ནས་gruབ་stེ ། yོད་བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བེམ་པj་ཡkན་ན་yོད་kyི་དམིགས་
rkyེན་དང་དེ་མ་ཐག་rkyེན་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་མེད་པས་མ་yབ་པར་ཐལ། buམ་པའི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན།
buམ་པའི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དངོས་kyི་
ཉེར་ལེན་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་rkyེན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །buམ་པའི་sŋ་རོལ་དེ་མ་ཐག་
tu་byuང་བ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་དང་པོ་མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་rkyེན་
ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་བདག་rkyེན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པའི་དངོས་kyི་ཉེར་ལེན་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་བདག་
rkyེན་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འdu་byས་དེའི་rkyེན་དང་འdu་byས་དེའི་
བདག་rkyེན་དང་འdu་byས་དེའི་rgyu་གsuམ་དོན་གཅིག་མིང་གི་rnམ་grངས་ཡིན་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་མuངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་rkyེན་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན།
yོད་kyི་མuངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་rkyེན་མེད་པར་ཐལ། yོད་གསལ་རིག་ཡིན་པར་བskyེད་པའི་rkyེན་མེད་པའི་yི ར། མ་gruབ་ན།
buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་གསལ་རིག་ཡིན་པར་བskyེད་པའི ་rkyེན་མེད་པར་ཐལ། yོད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། yོད་བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་མ་yབ་ན་yབ་
པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་དེའི་མuངས་པ་དེ་མ་ཐག་rkyེན་ཞེས་པའི་མuངས་པའི་དོན་ནི་rkyེན་དེ་དང་འbrས་bu་དེ་གཉིས་གསལ་
རིག་tu་མuངས་པ་ལ་byེད་དགོས་ལ། rkyེན་ཞེས་པའི་rkyེན་དེའི་འbrས་bu་དེ་གསལ་རིག་tu་བskyེད་byེད་ལ་byེད་པ་གང་ཞིག །
ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་དམིགས་rkyེན་མེད་པར་ཐལ།
yོད་ལ་ཆོས་གང་གི་ཡང་rnམ་པ་མི་འཆར་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་ལ་ཆོས་གང་གི་ཡང་rnམ་པ་
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མི་འཆར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར། གོང་du་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་དེའི་དམིགས་rkyེན་gyི་དོན་ནི་
གཙ£་བ¤ར་ཆོས་དེ་yuལ་དེའི་rnམ་ldན་du་བskyེད་པའི་rkyེན་གཅིག་ལ་byེད་དགོས་ལ། དེའི་rkyེན་ཡིན་པ་ཙམ་gyིས་མི་ཆོག་པ་ཡིན་
པའི་yིར། དེར་ཐལ། sŋོ་འཛRན་མི ག་ཤེས་kyི་དམིགས་rkyེན་gyི་དོ ན་ནི་sŋོན་འཛRན་མིག་ཤེས་sŋོན་པjའk་rnམ་ldན་du་གཙ£་བ¤ར་
བskyེད་པའི་rkyེན་གཅིག་ལ་byེད་དགོས་ལ། དེའི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་du་gyuར་པའི་མིག་དབང་ཡང་ཡོད། དེ་sŋོ་
འཛRན་མིག་ཤེས་sŋོན་པjའk་rnམ་ldན་du་གཙ£་བ¤ར་བskyེད་པའི་rkyེན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་du་ཤེས་པ་གཞན་ལ་རེགས་འdr་བ་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sŋོ་འཛRན་མི ག་ཤེས་kyི་བདག་rkyེན་du་gyuར་པའི་མིག་དབང་ཆོས་ཅན། yོད་sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་sŋོན་
པjའk་rnམ་ldན་du་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་skyེ་མཆེད་druག་གི་ནང་ནས་sŋོན་པོ ་འཛRན་
པར་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། rtགས་gruབ་stེ། མིག་དབང་ནི་མིག་ཤེས་
དེ་skyེ་མཆེད་druག་གི་ནང་ནས་གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་འཛRན་པར་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་ཡིན་པའི་yིར།
དེར་ཐལ། ཤེས་པ་druག་གི་yuལ་druག་སj་སtར་ངོས་འཛRན་པ་ནི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་gyི་ལག་rjེས་ཡིན་པའི་yིར།
འཆད་པར་byེད་པ་ལ། ཚད་མ་མདོ་ལས། uན་མོང་མིན་པའི་rgyu་ཡི་yིར། །དེ་ཡི་ཐ་sད་དབང་པོས་byས། །ཞེས་གsuངས་པ་
ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་པ་druག་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་gyི་sgོ་ནས་འbyེད་པ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
sgr་འཛRན་rn་ཤེས་kyི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་du་gyuར་བའི་lcེ་དབང་ཡོད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sgr་འཛRན་rn་ཤེས་kyི་
uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་du་gyuར་པའི་lcེ་དབང་ཡོད་པར་ཐལ། sgr་འཛRན་rn་ཤེས་kyི་བདག་rkyེན་du་gyuར་པའི་lcེ་དབང་
ཡོད་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། sgr་འཛRན་rn་ཤེས་kyི་བདག་rkyེན་du་gyuར་པའི་lcེ་དབང་ཡོད་པར་ཐལ། sgr་འཛRན་rn་
ཤེས་kyི་rgyuར་gyuར་པའི་lcེ་དབང་ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། lcེ་དབང་གིས་བདག་rkyེན་byས་ནས་ངག་smr་བ་ཐོས་པའི་sgr་འཛRན་
rn་ཤེས་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་
rkyེན་ཡིད་དབང་ལ་བrtེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་
rkyེན་ཡིད་དབང་ལ་བrtེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་བདག་rkyེན་ཡིད་དབང་ལ་བrtེན་པའི་ཤེས་པ་ཡི ན་པའི་yིར་
ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་བདག་rkyེན་ཡིད་དབང་ལ་བrtེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་
པ་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་kyི་skyེ་མཆེ ད་druག་གི་ནང་ནས་གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་uན་མོང་
མ་ཡིན་པར་འཛRན་མི་uབ་པ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། yོད་རང་གི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་ཡིད་དབང་ལ་བrtེན་པའི་
སེམས་ཅན་gyི་rgyuད་kyི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། buམ་
པའི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་ཡོད་པར་ཐལ། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་པའི་ཤེས་པ་
ཆོས་ཅན། buམ་པའི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་གསལ་རིག་tu་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། buམ་པའི་rgyuར་gyuར་བའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པ་གསལ་རིག་tu་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་མ་ཡི ན་པར་ཐལ། buམ་
པ་གསལ་རིག་tu་བskyེད་པའི་rkyེན་མེད་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་གསལ་རིག་tu་བskyེད་པར་byེད་པའི་
rkyེན་མེད་པར་ཐལ། yོད་བེམ་པj་ཡkན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sŋོན་པj་ཆtས་ཅན། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་kyི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་ཡིན་
པར་ཐལ། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་གསལ་རིག་tu་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། sŋོན་པj་ཆtས་ཅན། sŋོ་
འཛRན་མིག་ཤེས་གསལ་རིག་tu་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་ཡིན་པར་ཐལ། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་བskyེད་པར་byེད་པའི་rkyེན་ཡིན་
པ་གང་ཞིག །sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་བskyེད་ན་དེ་གསལ་རིག་tu་བskyེད་དགོས་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མ་gruབ་ན། sŋོ་འཛRན་
མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། yོད་བskyེད་ན་yོད་གསལ་རིག་tu་བskyེད་དགོས་པར་ཐལ། yོད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་
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ཅིག་ན་རེ། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། མིག་ཤེས་kyི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་rkyེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་kyི་བདག་rkyེན་
མ་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། མིག་ཤེས་kyི་བདག་rkyེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་kyི་rgyu་rkyེན་ཡིན་
པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འdu་byས་གང་དང་གང་གི་rgyu་rkyེན་དང་། བདག་rkyེན་གཉིས་དོན་གཅིག་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་
པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་དེའི་rgyu་lŋ་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན། ཆོས་དེའི་rgyu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་
པའི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་འbyuང་བ་བཞི་པjའk་rgyu་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་འbyuང་བ་བཞི་པjའk་rgyu་lŋ་པོ་
གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། rtགས་gruབ་stེ། buམ་པའི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་འbyuང་བ་བཞི་པjའk་lhན་ཅིག་འbyuང་
rgyu་ཡིན་པའི་yིར། མ་gruབ་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། yོད་yོད་kyི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི ་འbyuང་བ་བཞི་པjའk་lhན་ཅིག་འbyuང་rgyu་
ཡིན་པར་ཐལ། yོད་rduལ་rǳས་བrgyད་འduས་kyི་གོང་bu་ཡིན་པའི་yིར། rʦ་བར་འདོད་ན། buམ་པ་ཆོས་ཅན། buམ་པའི་ཚZགས་
པ་ན་ཡོད་པའི་འbyuང་བ་བཞི་པjའk་rgyu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པའི་ཚZགས་པ་ན་ཡོད་པའི་འbyuང་བ་བཞི་པjའk་rgyu་rkyེན་མ་ཡིན་
པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འdu་byས་གང་དང་གང་གི་rgyu་rkyེན་དང་rgyu་གཉིས་དོན་གཅིག་པར་མདj་sdƒ་པས་
kkབས་འདིར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། sŋོ་འཛRན་མིག་ཤེས་kyི་དམིགས་rkyེན་ལ་sŋོན་པོ་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། sŋོ་འཛRན་rtོག་པའི་དམིགས་rkyེན་ལ་sŋོན་པོ་འཇོགཔ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། མིག་ཤེས་su་gyuར་པའི་ཚད་མ་
དག་གི་དམིགས་rkyེན་ལ་རང་གི་གཞལ་byའི་གzuགས་kyི་skyེ་མཆེད་དེ་འཇོག་དགོས་ལ། rtོག་པ་rnམས་ལ་དེ་ltར་མ་ཡིན་པའི་
yིར། དེར་ཐལ། rtོག་པའི་དམིགས་rkyེན་ལ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་rkyེན་gyི་stེང་གི་བག་ཆགས་གཅིག་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་
yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་suམ་ཐམས་ཅད་kyི་དམིགས་rkyེན་ལ་རང་གི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་དེ་འཇོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
མིག་ཤེས་kyི་ཚད་མ་ནས་luས་ཤེས་kyི་ཚད་མའི་བར་gyི་དམིགས་rkyེན་ལ་རང་གི་འཛRན་stངས་kyི་yuལ་རེ་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་
yིར་ཟེར་ན་མ་yབ། འདོད་མི་nuས་ཏེ། rnལ་འbyོར་མངོན་suམ་rnམས་kyི་དམིགས་rkyེན་ལ་རང་གི་rgyuར་gyuར་པའི་ཞི་lhག་zuང་
འbrེལ་gyི་ཏིང་ངེ་འཛRན་དེ་འཇོག་དགོས་ལ། rnམ་མyེན་gyི་དམིགས་rkyེན་ལ་རང་གི་rgyuར་gyuར་པའི་བkkལ་ཆེན་grངས་མེད་
གsuམ་gyི་ཚZགས་འཇོག་དགོས་པ་གང་ཞིག །དབང་ཤེས་rnམས་ལ་མི་འdr་བ་ཡིན་པའི་yིར། གཞན་ཡང་། ལོག་ཤེས་ཐམས་
ཅད་kyི་དམིགས་rkyེན་མེད་པར་ཐལ། yོད་kyི་དམིགས་rkyེན་འཇོག་uལ་འཐད་པའི་yིར། འདོད་མི་nuས་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་ན་
yོད་kyི་དམིགས་rkyེན་ཡོད་པས་yབ་པའི་yིར། དེར་ཐལ། rtོག་པ་ལོག་ཤེས་rnམས་kyི་དམིགས་rkyེན་ཕལ་ཆེར་རང་གི་དེ ་མ་
ཐག་rkyེན་gyི་stེང་གི་བག་ཆགས་གཅིག་ལ་འཇོག །rtོག་མིན་ལོག་ཤེས་rnམས་kyི་དམིགས་rkyེན་འཇོག་uལ་མི་འdr་བ་du་མ་ཞིག་
ཡོད་པའི་yིར། དེར་ཐལ། zl་གཅིག་zl་གཉིས་su་snང་བའི་དབང་ཤེས་kyི་དམིགས་rkyེན་ལ་zl་བ་གཅིག་པj་དƒ་དང་བར་snང་
འཇོག །smིག་rgyu་uར་snང་བའི་དབང་ཤེས་kyི་དམིགས་rkyེན་ལ་byེ་མ་sky་བོ་དང་ཉི་འོད་འཇོག །sgyu་མ་rt་glང་du་snང་བའི་དབང་
ཤེས་kyི་དམིགས་rkyེན་ལ་sgyu་མའི་sŋགས་rǳས་འཇོག་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འbrས་bu་དང་པོ་
གཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་ན། འbrས་bu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། ཐར་པ་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། འbrས་bu་དང་པོ་
བཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། ཐར་པ་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་དང་པོ་གཞི་པོ་གང་ruང་ཡིན་པར་
ཐལ། brལ་བའི་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར།མ་gruབ་ན། ཐར་པ་ཆོས་ཅན། brལ་བའི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། འགོག་བདེན་
ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། brལ་བའི་འbrས་bu་དང་འགོག་བདེན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར།
rʦ་བར་འདོད་ན། ཐར་པ་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་མ་ཡིན་པར་ཐལ། rtག་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། skyེས་buའི་byེད་
འbrས་ཡིན་ན། འགོག་བདེན་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། skyེས་buའི་byེ ད་
འbrས་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་ཁས། མ་gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། skyེས་buའི་byེད་འbrས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་
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ཅད་མངོན་suམ་du་rtོགས་པའི་མཐར་uག་གི་མyེན་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འbrས་bu་ཡིན་ན་འbrས་bu་དང་པོ་བཞི་
པj་ཡkན་པས་yབ་ཟེར་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། འbrས་bu་དང་པོ་བཞི་པj་ཡkན་པར་ཐལ། འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར། yབ་པ་
ཁས། འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། འbrས་bu་དང་པོ ་བཞི་པj་ཡkན་པའི་yི ར།
འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། rnམ་smིན་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར། འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་
ཅན། luང་མ་བstན་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་smིན་ཡིན་པའི་yིར། yབ་stེ། མཛZད་ལས། rnམ་smིན་luང་du་མ་བstན་ཆོས། །ཞེས་
གsuངས་པའི་yིར། གོང་du་འདོད་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། luང་མ་བstན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་བ་ཡིན་པའི་yིར། མ་
gruབ་ན། rnམ་མyེན་ཆོས་ཅན། དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ངན་སོང་གsuམ་gyི་གནས་kyི་རི་
rw་བ་ཁང་yིམ་སོགས་རང་rgyu་མི་དགེ་བའི་ལས་kyི་rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་ཟེར་ན། ངན་སོང་གsuམ་gyི་གནས་kyི་རི་rw་བ་
ཁང་yིམ་སོགས་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་gyི་rgyuད་kyིས་བsduས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་པའི་yིར། མ་yབ་
ན་yབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་gyི་rgyuད་kyི ས་བsduས་པས་yབ་པའི་yིར། འཆད་པར་
byེད་པ་ལ། མཛZད་ལས། སེམས་ཅན་བrjོ ད་luང་བstན་yིས་འbyuང་། །ཞེས་གsuངས་པའི་yིར། yབ་stེ། སེམས་ཅན་བrjོད་
ཅེས་པས་rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ལ། སེམས་ཅན་gyི་rgyuད་kyིས་བsduས་པས་yབ་པ་དེ་བstན། luང་བstན་yིས་འbyuང་། ཞེས་
པས་rnམ་smིན་gyི་འbrས་bu་ལ་རང་rgyu་དགེ་མི་དགེའི་rjེས་su་byuང་བས་yབ་པ་དེ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་yིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་
དེའི་འbrས་bu་ཡིན་ན། ཆོས་དེའི་rgyu་མuན་gyི ་འbrས་bu་ཡིན་པས་yབ་ཟེར་ན། buམ་པ། དངོས་པོར་rtོགས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་
ཅན། buམ་པའི་rgyu་མuན་gyི་འbrས་bu་ཡིན་པར་ཐལ། buམ་པ་
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