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༄༅། །ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཐོག་མཐའ་བྲལ་བར་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས། །འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་སེལ་བྱེད་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་བསིལ་ཟེར་ཅན། །འཁོར་རྩ་མ་རིག་རྨོངས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འོད་སྟོང་འཕྲོ། །བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་གུས་པས་འདུད། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བརྩེ་བའི་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་གནས་དཔྱོད་ལ་མི་ཟད་བློ་གྲོས་སྦྱིན་མཛད་པ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་ཟུངས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་ཤིང་། །རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དགོངས་དོན་འགྲེལ་བ་ལ། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་མཁྱེན་མཆོག་ཅན། །ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་སྩོལ། །ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །འཇམ་དབྱངས་ཕྱག་གི་རལ་གྲིས་དབང་བསྐུར་ཏེ། །ཚད་གཞུང་ལག་ཏུ་བསྩལ་བའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་སྨྲ་བའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ། །
 བློ་རིག་གི་མཐའ་དཔྱོད་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བ་འདི་ཉིད་བཤད་པ་ལ། བློའི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པ། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པ། ཚད་མིན་གྱི་བློའི་དབྱེ་བ་ལ་དཔྱད་པ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། སྣང་བ་དང་སེལ་བའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། བརྗོད་བྱ་དང་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། འགལ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་པ། ཚད་མ་དང་འབྲས་བུའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་བློ་ཡི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ།  
	བློ་ཡི་མཚན་ཉིད་ལ། རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ། གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ། བེམ་པོ་ལས་ལོག་པའི་གསལ་ཞིང་རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་སོགས། བློ་རིག་དང་ཚད་གཞུང་རྣམས་ལ་མང་དུ་འདུག་ཀྱང་། རིགས་པའི་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་ལེགས་པར་དཔྱད་ན་མི་མཐུན་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་དགག་ཕྱོགས་ནས་དཔྱད་ན། 
	བྱེ་མདོའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཡང་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། བློ་རིག་ཤེས་གསུམ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པ་དང་དོན་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིད་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདེ་གཤེགས་དང་དོན་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་དགོས་པ་བཞིན། 
	སེམས་ཙམ་པའི་རང་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། བློ་རིག་ཤེས་གསུམ་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་ཤེས་དང་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སེམས་ཡིད་དང་ཡང་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་པ་རྣམས་བདེ་གཤེགས་དང་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་དགོས་པ་བཞིན། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ལུང་ནི། རྒྱན་སྟུག་ལས། སེམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས། །ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཡིད་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཛིན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
	བློ་གསར་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིག་པ་མཚོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བློ་མཚོན་བྱ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རིག་པ་དེ་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་རིག་པ་ཆོས་ཅན། བློ་ཡིན་པར་ཐལ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བློ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞལ་བྱ་བློ་འདས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། གཞལ་བྱ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས། ཆོས་ཉིད་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ནི་ཤེས་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་མདོ་ལུང་དང་འགལ་བ་གང་ཞིག །རྒྱས་སྲས་ཞི་བ་ལྷས། དོན་དམ་བློ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །བློ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་པར་བརྗོད། །ཞེས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། 
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བློ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། གསལ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རིག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	རིགས་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། མ་འོངས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། བློ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྐྱེ་རུང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། མ་འོངས་པའི་དུས་ཆོས་ཅན། དུས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འོངས་པའི་བློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འོངས་པའི་བློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མ་འོངས་པའི་བློ་བློ་མ་ཡིན་ལ་མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། 
	རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། བེམ་པོ་ལས་ལོག་པའི་གསལ་ཞིང་རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་གཅིག་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སྦྱར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བློའི་མཚན་ཉིད་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སྦྱར་དགོས་ན། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སྦྱར་དགོས་པའི་སྐྱོན་ཡོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། མེའི་མཚན་ཉིད་ལ་གྲང་ལྡོག་ཚ་སྲེག་ཞེས་སྦྱར་དགོས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཡུལ་རིག་པ་བློའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཐད་དེ། བློ་ཡིན་ན་རང་གི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དོན་རིག་གི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་རིག་གི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རང་གི་གསལ་རིག་གི་ཆ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རང་རིག་མངོན་སུམ་དེ་རང་གི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་གསལ་རིག་གི་ཆ་ལ་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་རིགས་པས་གྲུབ་པ་མ་ཟད་ལུང་གིས་ཀྱང་གྲུབ་ཏེ། རྒྱན་སྟུག་ལས། གང་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཛིན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དཔལ་ཆོས་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། རྣམ་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡི་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ལ། སེམས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་ལ་བློ་དང་གསལ་ཆ་ལ་རིག་པ། སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བའི་ཆ་ལ་ཤེས་པར་བཞག་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་ཏེ། །རིགས་སྨྲས་བཞག་པའི་བློ་ཡི་མཚན་ཉིད་ལ། །སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ནས་འགལ་བ་མ་མཆིས་ཀྱང་། །བློ་གསར་བློ་གྲོས་འཕེལ་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་དཔྱད། །ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

གཉིས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པ་ལ། 
	ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ། མི་བསླུ་བ་དང་། མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས་གསུངས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དེ་གཉིས་ཀྱི་མཚོན་བྱ་མཚོན་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། 
	དེ་ཡང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྒྱན་མཛད་པོ་ཤེས་འབྱུང་བློ་གྲོས་ཀྱིས། མི་བསླུ་བ་ཐ་སྙད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། མ་ཤེས་དོན་གསལ་དོན་དམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དངོས་ཀྱི་སློབ་མ་ལྷ་དབང་བློས། མཚན་ཉིད་རྣམ་གྲངས་པ་གཉིས་སུ་བཞེད། སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། གཉིས་ཀ་བསྡོམས་ཏེ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བཞེད། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པས། མཚན་ཉིད་རྣམ་གྲངས་པ་གཉིས་མ་ཡིན་པར་མཚན་ཉིད་གཅིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞེད། རང་ལུགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས། དང་པོ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཕྱི་མ་ལོག་རྟོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད། 
	དེ་དག་པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལ་དགག་པ་བྱ་བའི་འོས་མ་ཡིན་ཡང་། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་རིགས་པའི་རྩལ་འགྲན་མཛད་འདུག་པ་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བློ་གྲོས་གསར་པ་རྣམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་ཡངས་པོར་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་དགག་སྒྲུབ་ཅུང་ཟད་བྱ་སྟེ། ལུགས་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་མ་བསྟན་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དང་པོས་ཐ་སྙད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་གང་ཞིག་གཉིས་པས་དོན་དམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ལ། ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་གཞུང་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་གཞུང་རྩ་བ་དེ་འཇོག་པར་ཞུ། 
	དེ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་བློའི་འཛིན་སྟངས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པས་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། འཁོར་འདས་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཁོར་འདས་གཉིས་པོ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དངོས་ཀྱི་སྤང་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནང་ཕན་ཚུན་འཛིན་སྟངས་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཅན་མང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དེར་མ་ཟད། རྟག་དངོས་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཚན་གཞི་རྟག་དངོས་གཉིས་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །
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	དེས་ན་ཚུལ་འདི་ལེགས་པར་ཤེས་ན་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་དང་མི་ལེན་པའི་རྩོད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་རང་གྲོལ་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཚད་མའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ཆོས་ཅན་དབྱེ་གཞི་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། །ངེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་ངེས་བྱེད་ཐལ་འགྱུར་དང་། །ལྟ་བ་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལྔ་པོ། །རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་སྟེ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས། གཞན་ཡང་བསྡུས་པའི་རིགས་པ་ལ། །དཔྱད་ན་ཐོག་མཐའ་མི་རྙེད་ཅིང་། །དབུས་སུའང་གནས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཁས་བླངས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་བསྡུས་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁས་ལེན་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དག་ལས། ཐོག་མཐའ་མེད་ཅིང་དབུས་མ་དམིགས། །ཁས་བླངས་མེད་ཅིང་གྲུབ་མཐའ་མེད། །དེ་ཚེ་དབུ་མ་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་ཚད་བསྡུས་ཀྱི་རིགས་པའི་མཐར་ཐུག་མཐའ་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོར་གཞོལ་བར་བཞེད་པའི་ཚད་མའི་རིགས་པ་མཐར་ཐུག་ནི། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་མི་ལས། གཞལ་དུ་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ན། །ཚད་མའི་མཆོག་ཀྱང་དེ་ལ་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་དུ་ལུང་དང་རིགས་པས་ངེས་སོ། །
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དེ་ལྟར་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་ཚད་མ་ལ། །ལུང་དང་རིགས་པས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པའི་མཐུས། །འགྲོ་ཀུན་ཐབས་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་མཁས་ཤིང་། །ཐབས་བྱུང་ཚད་མ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་སྨོན། །ཞེས་ཀྱང་སྨོན་ནོ། །

གསུམ་པ་མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཕྱེ་སྟེ་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། 
	དེ་ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག །མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཕྱེ་ནས་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་བྲལ་གྱི་ཟུར་དང་པོས་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བསལ་བ་གང་ཞིག །ཟུར་གཉིས་པས་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བསལ། ཟུར་གསུམ་པས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་བསལ་ལ། ཟུར་བཞི་པ་ལ་བསལ་བྱ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཟུར་དང་པོའི་བསལ་བྱ་དེར་ཐལ། རྟོག་པ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཟུར་གཉིས་པའི་བསལ་བྱ་དེར་ཐལ། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་གངས་རི་སེར་འཛིན་གྱི་མིག་ཤེས་དང་སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་མིག་ཤེས་བཞིན། ཟུར་གསུམ་པའི་བསལ་བྱ་དེར་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་བློ་ཡིན་དགོས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཟུར་བཞི་པའི་བསལ་བྱ་དེར་ཐལ། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་ཟུར་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་བསལ་ཟིན་པ་གང་ཞིག་དེ་ལས་གཞན་པའི་བསལ་བྱ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་ཡིད་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྣ་བས་སྒྲ་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཀྱང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་རང་མཚན་རྗེན་ཅེར་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་གོང་དུ་དཔྱད་པ་བཞིན་ནོ། །
	མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྐྱེ་ཚུལ་ལ། སྤེལ་མར་སྐྱེ་བ། རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ། མངོན་སུམ་འགྲོས་གསུམ་པ་དང་གསུམ་ལས། སྤེལ་མར་སྐྱེས་པ་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕྱིའི་བར་དུ་རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུན་མཐར་སྐྱེས་པ་ནི། མངོན་སུམ་གྱི་བྱ་བ་རྫོགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་རྣམ་རྟོག་འདྲེན་པར་འདོད་ལ། མངོན་སུམ་འགྲོས་གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཕྱི་ལྟའི་དབང་མངོན་ཡིད་མངོན་གཉིས་དང་ནང་ལྟའི་རང་རིག་གཅིག་སྟེ་མངོན་སུམ་གསུམ་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྟོག་བཅས་དང་རྟོག་མེད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་དེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་རིག་པས་ཁ་ཕྱི་བལྟས་མ་ཡིན་པར་ཁ་ནང་དུ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བརྗོད་བྱའི་མཐར་ཐུག་དོན། །སེམས་ཀྱི་གནད་གསང་འདི་ལ་འདུས་པའི་ཕྱིར། །རྟོགས་པར་དཀའ་ཞིང་རྟོགས་ན་དོན་ཆེ་བའི། །རྟོག་བྲལ་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

བཞི་པ་ཚད་མིན་གྱི་བློའི་དབྱེ་བར་དཔྱད་པ་ལ། 
	ཚད་མིན་གྱི་བློ་ལ། ཡིད་དཔྱོད། སྣང་ལ་མ་ངེས། བཅད་ཤེས། ལོག་ཤེས། ཐེ་ཚོམ་ལྔར་འདོད་པ་དང་། མ་རྟོགས། ལོག་རྟོག །ཐེ་ཚོམ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དང་། ཚད་མིན་གྱི་བློ་ཐམས་ཅད་ལོག་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་སུ་འདུ་བར་བཞེད་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ལུགས་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་དེ། ཡིད་དཔྱོད་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་བཅད་ཤེས་གསུམ་པོ་དེ་ལོག་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ལས་ལོགས་སུ་ཚད་མིན་གྱི་བློར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ། ཡིད་དཔྱོད་ཆོས་ཅན། ལོག་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོམ་ལས་སོགས་སུ་ཚད་མིན་གྱི་བློར་བཞག་པ་མི་འཐད་དེ། ཕྱོགས་ཕ་གིར་ཆུ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་ན་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་ན་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མིན་གྱི་བློར་འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཚད་མིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཀུན་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ངེས་ཤེས་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ངེས་ཤེས་ཡིན་ན་རྟོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཆ་ཤས་སྒྲོ་འདོགས་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་བསལ་ཕྱིར་ན་ངེས་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
	ཡང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མིག་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་རྣ་བས་སྒྲ་ཐོས་ན་ཡང་ངེས་ཤེས་མི་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་ཚད་མིན་གྱི་བློ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མིན་གྱི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་མི་འདྲེན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྣམ་རྟོག་མི་འདྲེན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་རྣམ་རྟོག་གི་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མིག་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དེ་བཅད་ཤེས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བཅད་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་རྒྱུན་འཛིན་པའི་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་ཡུལ་རྗེན་ཅེར་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མཐོང་བ་སྔ་ཕྱི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཡུལ་གསར་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཤེས་པ་ཡང་གསར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	ལུགས་གཉིས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་དེ། དབྱེ་གཞི་དབྱེ་བར་བགྲངས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མ་རྟོགས་པ་དེ་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་གཞི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་དེ་དབྱེ་བ་བགྲངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་ལོག་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོམ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་མ་རྟོགས་པའི་བློ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རྙེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མིན་གྱི་བློ་ལོག་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །

ཚད་མིན་རྣམ་རྟོག་འཁྲུལ་པའི་དྲྭ་བ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་བཅིང་ཞིང་འཁོར་བའི་ཚུལ་གཟིགས་ནས། །གཅོད་ཐབས་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རལ་གྲི་འདི། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་བསྩལ་བའི་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

ལྔ་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ། 
	འུག་ཕྲུག་པའམ་བྱེ་བྲག་པས་སྤྱི་བསལ་རྫས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་དགག་པ། གྲངས་ཅན་པས་སྤྱི་བསལ་རྫས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། དེ་གཉིས་ཁེག་པས་གངས་ཅན་གྱི་རིགས་སྨྲ་འགའ་ཞིག་གི་ལུགས་ཀྱང་ཁེགས་པར་བསྟན་པའོ། །
	ལུགས་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ། བསལ་བ་ལས་རྫས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པའི་ཁྱབ་བྱ་གསེར་བུམ་སོགས་ལས་གཞན་པའི་བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། གསེར་བུམ་སོགས་བསལ་བ་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་སྤྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ལུགས་གཉིས་པ་དགག་པ་ལ། བྱེ་བྲག་རང་མཚན་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཆོས་ཅན། སྤྱི་ཡང་འཛིན་པར་ཐལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྟོག་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། སྤྱི་འཛིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བསལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་དེ་རྟོག་མེད་ཀྱིས་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསལ་བ་རང་མཚན་རྣམས་རྗེན་ཅེར་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། 
	ལུགས་གསུམ་པ་ལ་གངས་ཅན་པའི་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དོན་གྱི་སྟེང་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ན་བྱེ་བྲག་པ་ལ་བརྗོད་པའི་རིགས་པའི་གནོད་བྱེད་དང་། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྫས་གཅིག་ཡིན་ན་གྲངས་ཅན་པ་ལ་བརྗོད་པའི་རིགས་པའི་གནོད་བྱེད་རྣམས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོས་འགྲེལ་ཚུལ་ན། དོན་རང་མཚན་གྱི་སྟེང་དུ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། རྟོག་ངོར་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བྱེ་བྲག་གིས་སྤྱི་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། སྤྱི་མ་གྲུབ་པས་བྱེ་བྲག་མ་གྲུབ་པ་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སོགས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་གསུངས་སོ། །

ཁྱབ་བྱ་རང་མཚན་སིལ་བུར་གནས་ན་ཡང་། །ཁྱབ་བྱེད་གཅིག་གིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ནུས་པ། །རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པ་མ་ལགས་པར། །མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པར་ནུས། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

དྲུག་པ་སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ། 
	སྤྱིར་སེལ་འཇུག་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་རྟོག་དང་སྒྲ་དོན་མཐུན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་འཇུག་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཡིན་ཅིང་། སེམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་འཇུག་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་མེད་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ཤེས་པ་ན་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་པར་བྱའོ། །
	དེ་ཡང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་དོན་གྱི་གཞན་སེལ་འདོད་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དོན་གྱི་གཞན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དོན་དངོས་པོ་རང་མཚན་སིལ་བུར་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་དེ་ལས་གཞན་ཡིན། ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་འདྲའི་རང་མཚན་སིལ་བུར་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། སེལ་འཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དོན་གྱི་གཞན་སེལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཁྱབ་སྟེ། གཞན་སེལ་ཡིན་ན་རང་མིན་བསལ་བ་ལ་བལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཆ་ཤས་སྒྲོ་འདོགས་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་བསལ་ཕྱིར་ན་ངེས་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
	གཞན་ཡང་། ཤིང་གི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་དེ་ཤ་པ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་ན། ཤ་པ་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་གཞན་ཆོས་ཅན། ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་མིན་ལས་ལྡོག་པའི་དོན་གྱི་གཞན་སེལ་དེ་ཤ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཕྱོགས་གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཤ་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་མིན་ལས་ལྡོག་པའི་དོན་གྱི་གཞན་སེལ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཕྱོགས་གཉིས་པ་ལྟར་དངོས་པོ་རང་མཚན་ལས་གཞན་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་དོན་གྱི་གཞན་སེལ་དེ་ཆོས་ཅན། བློའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དངོས་པོ་རང་མཚན་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དོན་དངོས་པོ་རང་མཚན་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་གཅིག་ཡོད་ན་རྟོག་བཏགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། 
	གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་གཞན་སེལ་དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དངོས་པོ་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། གཞན་ཡང་སྣང་གསལ་ཚར་དུ་དངར་བའི་ཕྲེང་རིང་ཆོས་ཅན། ཕྲེང་རིང་དོན་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་རང་མཚན་གྱི་སྟེང་ན་གཞན་སེལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ཕྲེང་རིང་ཆོས་ཅན། དོན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཚོགས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཚོགས་ཙམ་ཡིན་ན་རྫུན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བུམ་པ་སྣམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་ལྗོན་ཤིང་དང་། །ཁང་ཁྱིམ་ཤིང་རྟ་ཕྲན་དང་འགྲོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་གང་དག་དང་། །དེ་བཞིན་གང་དག་སྒོ་ནས་སྐྱེ་འདིས་བསྙད་པ་དེ་རྣམས་རྟོགས་བྱ་སྟེ། །གང་ཕྱིར་ཐུབ་དབང་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལྷན་གཅིག་རྩོད་མི་མཛད་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་དབུ་ཚད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རིགས་པས་དཔྱད་ན་རྫུན་པར་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། 
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་མདོ་སེམས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་པས་དབུ་མའི་རིགས་པ་དང་སྦྱར་བ་མི་འཐད་ཞེ་ན། ཚད་མའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་བྱེད་ཐབས་དམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབུ་མའི་རིགས་པ་དང་སྦྱར་ན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 
	གཞན་ཡང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། དོན་གྱི་གཞན་སེལ་དེ་སྨན་དང་ཁ་བྱང་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་དོན་གྱི་གཞན་སེལ་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་ངོ་བོའི་སྟེང་ནས་འབྲེལ་པ་མེད་པར་ཐལ། སྨན་དང་ཁ་བྱང་བཞིན་དུ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྨན་གྱི་ཁ་བྱང་སྨན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག །དོན་གྱི་སྟེང་ན་གཞན་སེལ་མེད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་དང་ནོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དོན་གྱི་གཞན་སེལ་མེད་ཀྱང་དངོས་པོ་གཞན་དང་ནོར་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་སིལ་བུ་སོ་སོ་བ་ལ་ནོར་མ་ནོར་གྱི་ཐ་སྙད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ནོར་མ་ནོར་བློ་རྣམ་རྟོག་ལ་བལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྣང་བ་དོན་རང་མཚན་ལ་གཞན་སེལ་མེད་ཅིང་གཞན་སེལ་རྣམ་རྟོག་གི་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་པས་སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པར་འཐད་པ་ནི་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཞེད་པ་རྗེ་བདུན་པས་འགྲེལ་ཚུལ་དེ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ་། །

སྒྲུབ་འཇུག་རྗེན་ཅེར་འཛིན་པ་དང་། །སེལ་འཇུག་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བ་གཉིས། །ཤིན་ཏུ་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕྱིར། །མ་བརྟག་བླུན་པོས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ། །སྒྲུབ་འཇུག་འཛིན་མེད་བག་ཡངས་སེམས། །སེལ་འཇུག་རྟོག་པས་བཅིངས་པས་ན། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་མཐོང་ནས། །སྣང་སེལ་འཇུག་ཚུལ་ཤེས་པ་གཅེས། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །

བདུན་པ་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་བཞག་པ། རྩོད་པ་སྤོང་བ་དང་གསུམ་ལས། 
 དང་པོ་ལ། བརྡ་སྤྲོད་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཉན་ཐོས་པ་དང་། གངས་ཅན་པའི་ལུགས་འགའ་ཞིག་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། དོན་རང་མཚན་བརྗོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་མཚན་བརྗོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
	བརྡ་སྤྲོད་པ་ན་རེ། དོན་རང་མཚན་རྣམས་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། བརྗོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། རང་མཚན་རྣམས་སིལ་བུར་གནས་པ་གང་ཞིག །རང་མཚན་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དངོས་པོར་མེད་པས་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རང་མཚན་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་མཚན་རྣམས་མ་ཞུགས་པར་གནས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་རིམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རང་མཚན་རྣམས་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་རིམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འདས་དང་མ་འོངས་གཉིས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞིག་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་རིམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཡང་བརྡ་སྤྲོས་པས་ཤེས་པ་རང་མཚན་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། བརྗོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཤེས་པ་རང་མཚན་གྱི་མྱོང་བ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་གང་ཞིག །ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཤེས་པ་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་སོགས་གོང་གི་རིགས་པས་བསྒྲེ་བར་བྱའོ། །
	གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་པ་དང་གངས་ཅན་པའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག །གཟུགས་དང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བརྗོད་པས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཤེས་མི་གོ་བར་ཐལ། འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དེ་བེམ་ཤེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་རྫས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་རིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །
	རྩ་བའི་གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། རྟོག་མེད་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་སྣང་བ་རང་མཚན་དང་། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་བཏགས་པ་སྤྱི་མཚན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་དོན་སྣ་ཚོགས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །
	རྩ་བའི་གསུམ་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ནི། རྟོག་མེད་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་བརྗོད་བྱར་བྱས་པས། རང་མཚན་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་སྐྱོན་དང་། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་བརྗོད་བྱར་བྱས་པས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་སྐྱོན་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། ལུགས་འདིར་དེ་ལྟའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཁོ་ན་དང་རྟོག་མེད་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་ཁོ་ན་བརྗོད་བྱ་མིན་པར་སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་དོན་སྣ་ཚོགས་བརྗོད་པས་ན་སྐྱོན་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དོན་དུ་བརྗོད་བྱ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །དམ་པའི་དོན་ལ་ཞུགས་བྱའི་ཕྱིར། །སྟོན་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་བར་མཛད། །ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

བརྒྱད་པ་འགལ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ལ། འབྲེལ་བའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་དཔྱད་པ་དང་། འགལ་བའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་དཔྱད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
	རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། དོན་རང་མཚན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དོན་རང་མཚན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་བ་མེད་པར་ཐལ། ངོ་བོ་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་བ་རང་མཚན་གྱི་སྟེང་ན་མེད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལས་དེ་བྱུང་ཡང་དོན་གྱི་སྟེང་ན་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ངོ་བོ་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་བ་ལ་དོན་གྱི་སྟེང་ན་ཆོས་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དོན་གྱི་སྟེང་ན་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲའི་བྱས་པ་དང་སྒྲའི་མི་རྟག་གཉིས་སྒྲའི་སྟེང་དུ་ངོ་བོ་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར། སྒྲའི་སྟེང་དུ་ངོ་བོ་གཉིས་མེད་ན་ཡང་ལྡོག་པ་གཉིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྒྲའི་སྟེང་ན་ལྡོག་པ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། ལྡོག་པ་བློས་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱུ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་དངོས་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །འབྲས་བུ་དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱུ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྐྱེ་རུང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དངོས་འབྲས་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་རྒྱུ་འགགས་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དངོས་འབྲས་སྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་རྒྱུ་མ་འགག་ན་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་དུ་འདོད་པ་བརྗོད་ཅིང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ལ། དང་པོ་འདོད་པ་བརྗོད་པ་ནི། མཁར་གཞོང་རྒྱ་ཤུག་ལྡན་པའི་འབྲེལ། རྟག་དང་མི་རྟག་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ། །ཐ་དད་གཞན་གོ་བྱེད་ཆོས་འབྲེལ། །བྱས་དང་མི་རྟག་དོན་གཅིག་འབྲེལ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྦྱོར་བའི་འབྲེལ། །བདག་དང་བྱ་བ་བྱེད་པའི་འབྲེལ། །མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་འཕྲད་པའི་འབྲེལ། །རྗེ་འཁོར་ཁྱོ་ཤུག་ལ་སོགས་ཀྱང་། །འབྲེལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཁ་ཅིག་སྨྲ། །
	དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། གང་གི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་རང་མཚན་གྱི་སྟེང་ན་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ན་མི་འཐད་པ་གང་ཞིག་ཐ་དད་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ངོ་བོ་གཉིས་མེད་པ་ལ་འབྲེལ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དོན་རང་མཚན་གྱི་སྟེང་ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ན་འབྲེལ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པའི་ཕྱིར་སོགས་གོང་དུ་དཔྱད་པ་བཞིན་ནོ། །	གཉིས་པ་འགལ་བ་རྟོགས་པའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག །དོན་རང་མཚན་གྱི་སྟེང་ན་འགལ་བ་མེད་ན་དགག་བྱ་འགོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་རང་མཚན་ལ་ཆོས་ཅན། འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལྡན་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་གནོད་བྱ་དངོས་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལྡན་མེད་པའི་སྐབས་སུ་གནོད་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལྡན་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་གནོད་བྱ་འགག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གནོད་བྱ་དང་གནོད་བྱེད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་གནོད་བྱ་དང་གནོད་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། གནོད་བྱེད་འགག་པ་དང་གནོད་བྱ་འགག་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། གནོད་བྱེད་ལ་བལྟོས་ཏེ་གནོད་བྱ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་འགལ་བ་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་ཆོས་ཅན། འགལ་བར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྟོས་གྲུབ་སོགས་ཀྱང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལྟོས་གྲུབ་སོགས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཡས་གཡོན་དང་ཕ་བུ་སོགས་ལྟོས་གྲུབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་རྟོག་ལ་ཤར་བའི་འགལ་འབྲེལ་དོན་རང་མཚན་དུ་ཞེན་ཏེ། འགལ་འབྲེལ་ལ་བལྟོས་པའི་དགག་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །

གཤིས་ལ་འགལ་འབྲེལ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །ཐོག་མེད་བག་ཆགས་གོམས་པ་ཡིས། །འགལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྟོག་པ་སྐྱེ། །དེ་ཕྱིར་རྟོག་ངོར་དགག་སྒྲུབ་འཐད། །ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

དགུ་པ་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ལ། 
 ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག །རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཞེས་པའི་རྫས་དེ་རྡུལ་རྫས་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དངོས་མེད་དང་རྟག་པ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྫས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། རྩ་བར་འདོད་ན། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཐ་སྙད་ཡིན་པ་ཐལ། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་འདྲའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། རྫས་མ་ཡིན་པ་ལ་རྫས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྫས་མ་ཡིན་པ་ལ་རྫས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག་དགག་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། དེར་བཏགས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བརྗོད་པ་ཡུན་རིང་དུ་འགོར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྡུལ་རྫས་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་རྡུལ་རྫས་མ་ཡིན་ཞེས་འགྲེལ་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག །དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་ཅེས་པའི་དོན་དེ་དོན་རང་མཚན་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དོན་ལྡོག་ཞེས་བརྗོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དོན་རང་མཚན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དོན་སྨྲ་ཞེས་པའི་དོན་དེ་ཕྱི་དོན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་བཞག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། དངོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་གཅོད་པའི་སྣང་གནས་གང་རུང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམས་སྣང་ཚུལ་གྱི་དངོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་བཅད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་དོན་དམ་གྱི་མཚན་ཉིད་རྣམས་གནས་ཚུལ་གྱི་དངོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་བཅད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ཡང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་འགོད་ན། མདུན་གྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡིན་ཏེ། ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྩ་རྟགས། ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་མེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མེའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་དངོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་གཅོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན། མེའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་དངོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་བཅད་པའི་ངོ་བོ་ལ་མེའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བརྡར་བཏགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བརྡ་དྲན་དང་གསུམ་ཡིན་ནོ། །

མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པ། །རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་ཏེ། །རྟོག་བྲལ་སྒྲུབ་འཇུག་རིག་པ་ལ། །མཚོན་བྱའི་ཐ་སྙད་སྣང་བ་མེད། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

བཅུ་པ་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུའི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ། གཞན་ལུགས་ཀྱི་འདོད་པ་བརྗོད་པ། རང་ལུགས་གཞག་པ། རིགས་པས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 
	མུ་སྟེགས་སྤྱོད་པ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་ཚད་མ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་ཚད་འབྲས་སུ་འདོད། དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པ་ཅན་པས། དབང་དོན་འཕྲད་པ་ཚད་མ་དང་། དོན་རྟོགས་པ་ཚད་འབྲས་སུ་འདོད། བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་གྱི་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་ཚད་མ་དང་། དོན་གྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། 
གཉིས་པ་ལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 
	ཡུལ་ཅན་ཚད་མའི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་གཞི་ལ་གཞལ་བྱ་དང་། བྱེད་པ་དངོས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ། རྣམ་པར་གཞག་བྱ་ཚད་འབྲས་སུ་འདོད་དོ། །གཉིས་པ་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་དབང་དོན་ཐུག་ཕྲད་ཀྱི་དོན་གཞལ་བྱ། དོན་མཐོང་བ་ཚད་མ། དོན་རྟོགས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད་པས། གཞལ་བྱ་དང་ཚད་འབྲས་རྫས་ཐ་དད་དུ་འདོད། མདོ་སྡེ་པས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞལ་བྱ། ཤེས་པ་ཕྱི་དོན་དེའི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པ་ཚད་མ། དོན་རྟོགས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད་པས་གཞལ་བྱ་དང་ཚད་འབྲས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འདོད། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པས། གཟུང་རྣམ་རང་རིག་གཞལ་བྱ། དེ་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཚད་མ། རང་རིག་མཚན་ཉིད་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད་པས། གཞལ་བྱ་དང་ཚད་འབྲས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདོད། སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པས། དོན་སྣང་སྒྲོ་བཏགས་གཞལ་བྱ། དེ་འཛིན་ཤེས་པ་ཚད་མ། རང་རིག་བཏགས་པ་བའི་ཐ་སྙད་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད་པས། སྐྲ་ཤད་སོགས་སྣང་བ་ལྟར་ཚད་མ་དང་ཚད་འབྲས་གཅིག་པ་བཀག་པར་འདོད། 
གསུམ་པ་ནི། 
	རང་ལུགས་རྗེ་བདུན་པས། མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པའི་ཚད་འབྲས། ཅུང་ཟད་དཔྱད་པའི་ཚད་འབྲས། ཤིན་ཏུ་དཔྱད་པའི་ཚད་འབྲས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞལ་བྱ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། དོན་རྟོགས་པ་ཚད་འབྲས་སུ་འདོད། གཉིས་པ་ནི། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་གཞལ་བྱ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རིག་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། གསུམ་པ་ནི། གཉིས་སྟོང་གསལ་རིག་གཞལ་བྱ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རིག་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་བཞེད་དོ། །
ཞར་བྱུང་རྗེས་དཔག་གི་ཚད་འབྲས་ལ། དོན་སྨྲའི་ལུགས་དང་། རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
	མེའི་རང་མཚན་གཞལ་བྱ། དུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་ངེས་པ་ཚད་མ། ལྐོག་གྱུར་གྱི་དོན་རྟོགས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། 
	དུ་བ་སྣང་བའི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མེའི་བག་ཆགས་སད་ནུས་སུ་དཔོག་པ་ཚད་མ། སད་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད་དོ། །
	གོང་གི་དོན་རྣམས་བློ་འཛིན་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡུ་ན། ཕྱི་རོལ་དཔྱོད་པ་པ་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་སྣང་ཤེས་པ་ཚད་མ་ལ། །དོན་རྟོགས་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །དེ་བཞིན་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས། །དབང་དོན་ཕྲད་པ་ཚད་མ་སྟེ། །དོན་རྟོགས་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །དེ་བཞིན་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱིས། །ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་ཚད་མ་སྟེ། །ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་ཚད་འབྲས་འདོད། །དེས་ན་རང་སྡེའི་ལུགས་ལ་ནི། །བྱེད་པ་འཇུག་ཡུལ་གཞལ་བྱ་ལ། །བྱེད་པ་དངོས་ནི་ཚད་མ་སྟེ། །རྣམ་གཞག་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །ཐུག་ཕྲད་དོན་དངོས་གཞལ་བྱ་ལ། །དོན་མཐོང་བ་ཉིད་ཚད་མ་སྟེ། །དོན་རྟོགས་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །མདོ་སྡེ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །ཕྱི་རོལ་དོན་ཉིད་གཞལ་བྱ་ལ། །ཤེས་པ་རྣམ་ལྡན་ཚད་མ་སྟེ། །དོན་རྟོགས་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་རྣམས་ཀྱིས། །གཟུང་རྣམ་རང་རིག་གཞལ་བྱ་ལ། །འཛིན་པར་སྣང་བ་ཚད་མ་སྟེ། །རང་རིག་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །དེ་བཞིན་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་སྣང་སྒྲོ་བཏགས་གཞལ་བྱ་ལ། །དེ་འཛིན་ཤེས་པ་ཚད་མ་སྟེ། །རང་རིག་ཐ་སྙད་འབྲས་བུར་འདོད། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀརྨ་པ། །བདུན་པའི་བཞེད་པ་མདོར་བསྡུ་ན། །མ་བརྟག་གྲགས་པའི་དབང་དུ་ནི། །ཕྱི་རོལ་དོན་ཉིད་གཞལ་བྱ་ལ། །གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཚད་མ་སྟེ། །དོན་རྟོགས་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །ཅུང་ཟད་དཔྱད་པའི་དབང་དུ་ནི། །གཟུང་བའི་རྣམ་པ་གཞལ་བྱ་ལ། །འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཚད་མ་སྟེ། །རང་རིག་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་འདོད། །རིགས་པས་ཤིན་ཏུ་དཔྱད་པ་ན། །གཉིས་སྟོང་གསལ་རིག་གཞལ་བྱ་ལ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མ་སྟེ། །རང་རིག་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་བཞེད། །རྗེས་དཔག་ཚད་འབྲས་དོན་སྨྲའི་ལུགས། །མེ་ཡི་རང་མཚན་གཞལ་བྱ་ལ། །དུ་བྱུང་དོན་ངེས་ཚད་མ་སྟེ། །ལྐོག་གྱུར་དོན་རྟོགས་ཚད་འབྲས་ཡིན། །རྣམ་རིག་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་ནི། །དུ་བར་སྣང་བའི་བག་ཆགས་ལས། །མེ་སྣང་བག་ཆགས་སད་ནུས་པ། །རྟོག་པ་རྗེས་དཔག་ཡིན་པར་བཞེད། །
གསུམ་པ་རིག་པས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལ། 
	ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞལ་ཕྱིར་བཞག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་ལས་འབྲས་མེད་པ་སོགས་ལོག་རྟོག་བཟློག་སྟེ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་ལས་འབྲས་བསྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་གཞལ་བྱར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སྣང་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན། གཉིས་སྟོང་གསལ་རིག་གཞལ་བྱར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་གི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

སླར་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་ཡུལ་ཅན་བློ་ཡི་འཇུག་པའི་ཚུལ། །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཕྱིར་དང་། །མཐར་ཐུག་བློ་བྲལ་གཤིས་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །བློ་གསར་བློ་ཡི་དགའ་སྟོན་འདི་བྱས་སོ། །

	དེ་ལྟར་བློ་རིག་གི་མཐའ་དཔྱོད་རིགས་གཞུག་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བ་འདི་ཉིད་ཀརྨའི་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡཱའི་སློབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདི་ལྟར་བགྱིད་ན་བློ་གསར་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་ཆེ་ཞེས་བསྐུར་བར་བརྟེན་མཁན་མིང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་པས་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༩ཟླ་༨ཚེས་༢༤ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་སོ། །

 ༄༅། །རྟགས་རིགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། སྲིད་འདི་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་གཟིགས་ཀྱང་སྲིད་འགྲོ་སྐྱོབ་པའི་བརྩེ་བ་ཅན། །གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་སྤྲོས་པས་དབེན་ཡང་སྤྲོས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་འགག་མེད་ཤར། །མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ལ་བགྲོད་བྱ་མེད་ཀྱང་ཐབས་མཁས་ལམ་ནས་འཁྲིད་མཛད་པ། །བདེ་གཤེགས་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་སྲིད་པའི་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་གྱུར་ཅིག །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་དོན། །སྲོལ་འབྱེད་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་བྱེད་པ་ཡི། །བྱམས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་སོགས། །འཕགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་གི་མུན་པ་སོལ། །རྒྱལ་བསྟན་རིགས་པའི་ལམ་གྱིས་སྐྱོང་བ་ལ། །ཟླ་མེད་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །དབྱེར་མེད་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །དེང་དུས་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདིར། །རིག་གསར་འཕྲུལ་གྱི་རྦ་རླབས་གཡོ་བ་རྣམས། །ཡང་དག་རིགས་པའི་ལམ་ལ་དྲང་བའི་ཕྱིར། །རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བ་འདོད། །
ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་བརྩམས་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། རྟགས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་མཐའ་དཔྱོད་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བ་བཤད་པ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་པ། ཕྱོགས་སྒྲ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དཔྱད་པ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དཔྱད་པ། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དཔྱད་པ། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དཔྱད་པ། འཁོར་གསུམ་གྱི་དམ་བཅའ་ཁེགས་ཚུལ་བཤད་པ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་བཤད་པ། སྒྲུབ་ངག་གི་སྒྲུབ་བྱ་ལ་དཔྱད་པ། བསལ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། སྤྱི་དངོས་མེད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་བརྒྱད་བཤད་པ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། རྣམ་གཅོད་གསུམ་བཤད་པ། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ལས་འདས་པར་བསྟན་པ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལ་རིགས་པས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། སྣང་བ་དང་རྣམ་རྟོག་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་པ། ཐར་ལམ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ནི། 
 དཔལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཚད་མ་མདོར། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་མེད་པའོ། །ཞེས་དང་། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས། ཞེས་པའི་གཞུང་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ཚུལ་ལ། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜྻི་ཏས་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་འབྲེལ་པ་ངེས། །གཏན་ཚིགས་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་མེད་ཡིན། །ཞེས་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་དང་། སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་དང་། མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོས། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཀརྨ་པ་རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་། དེ་དག་ལ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡོད་མེད་སོགས་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། རིགས་པའི་རྩལ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ཙམ་ལས། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེ་མི་སྲིད་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་ག་ལ་ཡོད། ཚུལ་གསུམ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། 
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	ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ཞེ་ན། ཚུལ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལོག་ཙམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ལ་རྗེས་ཁྱབ་ལ་བལྟོས་པའི་ངོ་བོ་ཐ་དད་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་སོགས་རིམ་པས་བསྒྲུབ། 
	བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་ཟེར། ལ་ལ། རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་སྒྲའི་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར། འགའ་ཞིག་གིས། བཀོད་ཚོད་བྱས་པ་སྤྱི་ཙམ་བཀོད་ཀྱང་། སོང་ཚོད་སྒྲའི་བྱས་པར་སོང་བ་ཡིན་ཟེར། ལུགས་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ། བྱས་པ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་བྱེ་བྲག་སྒྲ་རང་མཚན་ལ་མི་རྟག་པར་གོ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་སྤྱི་ཙམ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲ་རང་མཚན་མི་རྟག་པ་ལ་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྟགས་བྱས་པ་སྤྱི་ཙམ་དངོས་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རིགས་མི་མཐུན་པ་ལས་ལོག་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རིགས་མི་མཐུན་ཙམ་ལས་ལོག་ཙམ་གྱིས་སོང་བ་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་གཉིས་པ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ། མཐུན་དཔེར་རྗེས་འགྲོ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་སྒྲ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོགས་རིམ་པས་བསྒྲུབ། ལུགས་གསུམ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ། གང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་རྟགས་སུ་མ་སོང་བ་གང་ཞིག་གང་རྟགས་སུ་སོང་བ་དེ་རྟགས་སུ་མ་བཀོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་ཁས། དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། བྱས་པ་སྤྱི་ཙམ་དང་བྱས་པ་རང་མཚན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་རྟགས་སུ་བཟུང་། མི་རྟག་པ་སྤྱི་ཙམ་དང་མི་རྟག་པ་རང་མཚན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་ཆོས་སུ་བཟུང་། སྒྲ་སྤྱི་ཙམ་དང་སྒྲ་རང་མཚན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་སྟེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་འདི་མེད་ན། །རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར། །སྣང་སེལ་སྐབས་སུ་སོ་སོར་ཕྱེ་ན་ཡང་། །དགག་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡིན། །
 
གཉིས་པ་ཕྱོགས་སྒྲ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དཔྱད་པ་ནི། 
	རིགས་པ་སྨྲ་བ་དགའ་ཞིག །ཚོགས་དོན་ལ་ཕྱོགས་སྒྲ་དངོས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚོགས་དོན་ལ་ཕྱོགས་སྒྲ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཁས་པ་རྣམས་ལ་གདོད་ནད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། ཚོགས་དོན་ལ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་གདོད་ནས་གྲུབ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
	ཡང་རིགས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག །ཆོས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྟན་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲས་བསྟན་པ་གཉིས་ལ་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་རྟོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྩོད་གཞི་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། སྤྱིར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་འཇུག་ཡུལ་མང་དུ་ཡོད་ན་ཡང་། ཆོས་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ལག་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྤྱི་སྒྲ་ཡིན་ན་ཡང་། ལྡན་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་གླང་པོ་ཆེ་འཇུག་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ། །རྩོད་གཞི་ཉིད་ཡིན་ལག་ལྡན་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྩོད་གཞི་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་ཡང་། མཐུན་དཔེའི་ཆོས་ཅན་དང་། མི་མཐུན་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་འཇུག་པའི་ཕྱིར། མགོ་ཞེས་པ་སྤྱི་སྒྲ་ཡིན་ཞིང་། ལྡན་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་ན་ཡང་སྤྱི་ལས་བྱེ་བྲག་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་དང་འབྲེལ་ཡང་ཆོས་ཅན་སྒྲས། །ངེས་པར་མི་ནུས་མགོ་ལྡན་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཕྱོགས་སྒྲ་འཇུག་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པ་ལ་ཕྱོགས་སྒྲ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་གང་ཞིག །སྡུག་བསྔལ་དང་མི་རྟག་པ་རེ་རེ་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་ཅིང་། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

རྟགས་ཚུལ་ཕྱོགས་ལ་མ་བལྟོས་པར། །ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་མེད་པ་བཞིན། །ལྟོས་གྲུབ་མིན་པའི་དངོས་པོ་ནི། །ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

གསུམ་པ་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ནི། 
 རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིགས། ཞེས་རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་ལས་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན་ནི་མི་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་དེ་ཆོས་ཅན། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལར་མེ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། འབྲས་རྟགས་དངོས་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་བསྒྲུབ་ཆོས་མེ་ཡི་དངོས་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དུ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་དུ་ལྡན་ལ་ཡི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་ཚུལ་དང་པོ་ཅན་དང་། མཐུན་ཕྱོགས་མེ་ལ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་མེ་མེད་ལས་ལྡོག་པའི་ཆ་ནས་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	བུར་རོ་ད་ལྟ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་རོ་སྔ་མས་བུར་གཟུགས་ཕྱི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། བུར་རོ་ད་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། འབྲས་རྟགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འོངས་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། བུར་རོ་ད་ལྟ་བས་རྒྱུ་བུར་རོ་སྔ་མ་དཔོག་པ་གང་ཞིག །རང་གི་རྒྱུ་དཔོག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱུ་དེ་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་གཟུགས་སྔ་མ་དེ་ལ་གཟུགས་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་དཔོག་པའི་ཕྱིར། 	དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ཀྱིས་སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ། ཞེས་པའི་ལུང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁས་བླངས་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བལྟོས་པའི་གཞལ་བྱ་མངོན་གྱུར་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དཔྱད་ཅིང་དག །ཅུང་ཟད་ལྐོག་གྱུར་ལ་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་དཔྱད་ཅིང་དག་པ་ན། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བླངས་པའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

བསླུ་མེད་ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་། །རིག་པའི་ཉེར་ལེན་རིག་པ་སོགས། །སྒྲུབ་བྱེད་འབྲས་རྟགས་འདི་ཡིན་པས། །འདི་ལ་བློ་གྲོས་བྱང་བར་གཅེས། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ།།

བཞི་པ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ནི། 
	རྣམ་འགྲེལ་ལས། རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང་། །འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་། །ཞེས་བྱས་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་གྱིས་མི་རྟག་པ་དང་ངོ་བོ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཆོས་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཅན་གྱི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	དངོས་པོར་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་འཁོར་བ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཆོས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་མིང་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར། 
	བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་བལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རང་མིང་བྱེད་ཆོས་ལ་བལྟོས་པ་གང་ཞིག །རྟགས་ཆོས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྐྱེ་ལྡན་ཆོས་ཅན། བྱེད་ཆོས་ཐ་མི་དད་པའི་བལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཆོས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྐྱེས་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཚེ། སྐྱེ་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཐ་དད་མེད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
	རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བལྟོས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དགྲ་གཉེན་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བལྟོས་པ་ཆོས་ཅན། བྱེད་ཆོས་དོན་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཆོས་རང་བཞིན་གཅིག་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བལྟོས་པའི་ཚིག་དེ་བྱེད་ཆོས་དོན་གཞན་ལ་བལྟོས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཚེ་འདིའི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ལ། །རྟག་འཛིན་ལྡོག་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག །རང་བཞིན་གཏན་ཚིགས་འདི་ཡིན་པས། །ཐོས་བསམ་ཤེས་རབ་སྒོམ་ལ་སྦྱོར། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

ལྔ་པ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། 
	དགག་བྱ་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། དགག་བྱ་འགོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ནི། 
	འདྲེ་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་འདྲེ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མི་འཇུག་པར་བསྒྲུབས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་འདྲེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་མི་འཇུག་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ། །མེད་ལ་མི་འཇུག་འབྲས་བུ་ཅན། །གཏན་ཚིགས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
	ཡང་ཚུར་མཐོང་ཚད་མས་འདྲེ་མ་དམིགས་པའི་གཞིར་ཆོས་ཅན། འདྲེ་མེད་ངེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མི་འཇུག་སྟེ། ཡོད་ཀྱང་ངོ་བོ་ཕྲ་བའི་དབང་གིས་ཚུར་མཐོང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ནི་ཡོད་ངེས་དང་མེད་ངེས་གཉིས་ཀར་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས། ངའམ་ང་དང་འདྲ་བའི་གང་ཟག་གི་ཚོད་གཟུང་གི །གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་ཚོད་མི་གཟུང་སྟེ། ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	གཉིས་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། སྣང་རུང་གི་ཡུལ་ཅན་བཀག་ནས་མེད་པའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་ནས། །འགའ་ཞིག་མེད་ཤེས་འབྲས་བུ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བདག་ལྟའི་དམིགས་ཡུལ་རིགས་པས་སུན་ཕྱུངས་ཤིང་། །བདག་འཛིན་རྩ་བ་རྩད་ནས་གཅོད་བྱེད་པའི། །འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། །ཚུལ་གསུམ་ཅན་གྱི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན། །ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །

དྲུག་པ་འཁོར་གསུམ་གྱི་དམ་བཅའ་ཁེགས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། 
	རྟགས་ཁས་བླངས། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ། འཁོར་གསུམ་ཁེགས་པའི་མཚན་ཉིད། བསལ་བ་བཞི་ཡོད་པ་ནི། དམ་བཅའ་བ་དང་མྱོང་བ་འགལ་བ། མངོན་སུམ་གྱི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། དམ་བཅའ་ཉིད་ནས་མྱོང་བ་དང་། འགལ་བ་མངོན་སུམ་བསལ་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་དང་དམ་བཅའ་བ་འགལ་བ། རྟགས་བསལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་དང་། །དམ་བཅའ་འགལ་ན་རྟགས་བསལ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལུང་དང་དམ་བཅའ་འགལ་བ། ཁས་བླངས་ཀྱི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡིད་ཆེས་ཚིག་དང་དམ་བཅའ་བ། །འགལ་བ་ཁས་བླངས་བསལ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
	འཇིག་རྟེན་གྲགས་པ་དང་རང་གི་དམ་བཅའ་བ་འགལ་བ། གྲགས་པའི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དམ་བཅའ་ཉིད་ན་འཇིག་རྟེན་དང་། །འགལ་བ་གྲགས་པས་བསལ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
བདུན་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་བཤད་པ་ལ། 
	ཚད་མ་མདོར། གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱེད། །ཞེས་པའི་དོན། རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་དོན་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་བར་རྒོལ་བ་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་སྦྱོར། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ། མཐོང་བ་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་བསལ་བྱ་ནི། གྲངས་ཅན་པས་རྒོལ་བ་རང་གིས་མཐོང་བ་མིན་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་སངས་རྒྱས་པས་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་བློ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག །སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་བསལ། དོན་རབ་བསལ་བྱེད་ཀྱི་བསལ་བྱ་ནི། དོན་དུ་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་ཀྱང་སྒྲ་དེ་ལུང་ལས་བཤད་པ་དང་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །
	དབྱེ་བ་ལ། ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ནི། གང་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ཁང་བཟང་བཞིན། སྡུག་བསྔལ་ཡང་བྱས་སོ་ལྟ་བུ། ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ནི། གང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་བཞིན། སྡུག་བསྔལ་ནི་བྱས་སོ་ལྟ་བུ། 
	ཁ་ཅིག །སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་དེ། གཏན་ཚིགས། དཔེ། དམ་བཅའ། ཉེར་སྦྱོར། མཇུག་སྡུད་དང་ལྔ་ཚང་དགོས་ཞེས་ཟེར། དེ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་ཉེར་སྦྱོར་མཇུག་སྡུད་གསུམ་པོ་ལྷག་པ་གང་ཞིག་སྤྱི་ཁྱབ་མ་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིག་གཏེར་ལས། ཡན་ལག་ལྔ་ལ་དམ་བཅའ་དང་། །ཉེར་སྦྱོར་མཇུག་སྡུད་གསུམ་པོ་ལྷག །སྤྱི་ཁྱབ་མ་ཚང་ཕྱིར་མི་འཐད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དཔྱད་པ་ལ། 
 ཚད་མ་མདོ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ལོག་རྟོག་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
	ངོ་བོའི་དོན་དང་། ཁོ་ནའི་དོན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་དང་། འདོད་པར་གྱུར་པའི་དོན་དང་། མ་བསལ་བའི་དོན་ཏེ་དོན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལོག་རྟོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མདོར། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན་བྱ་བ། །རང་ཉིད་འདོད་གྱུར་མ་བསལ་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཟུར་དང་པོ་ངོ་བོའི་དོན་གྱིས་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ་ཟིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བསལ། ཟུར་གཉིས་པ་ཁོ་ནའི་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བསལ། ཟུར་གསུམ་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་གྱིས་སྔ་རྒོལ་གྱིས་ཁས་མ་བླངས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བསལ། ཟུར་བཞི་པ་འདོད་གྱུར་གྱི་དོན་གྱིས་ངག་ཏུ་མ་བརྗོད་ཅིང་ཞེ་ནས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་མ་གྱུར་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བསལ། ཟུར་ལྔ་པ་མ་བསལ་བའི་ཟུར་གྱིས་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པའི་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡོངས་གཅོད་དུ། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ངོ་བོའི་དོན་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་དོན་དང་། སྔ་རྒོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་དང་། ངག་ཏུ་མ་བརྗོད་ཀྱང་ཞེ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་གྱུར་པ་འདོད་གྱུར་གྱི་དོན་དང་། དོན་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་མ་ཞུགས་པ་མ་བསལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	གཉིས་པ་ནི། སྔ་རྒོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ཅིང་། ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་པ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིན་ཡིན་ཏེ། སྔ་རྒོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འདོད་ན་དེ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མི་དགོས་པ་གང་ཞིག །ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་ན་གྲུབ་བྱེད་འགོད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚད་མས་བསལ་ན་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
	གཉིས་པ་རྣམ་འགྲེལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་ནི། སྒྲུབ་བརྗོད་རྟོགས་པའི་དོན་ཅན་ཉིད། །ཡིན་ཀྱང་རྨོངས་མེད་ཕྱིར་མཚན་ཉིད། །ངོ་བོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདོད། །ཚིག་གིས་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞི། །མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་དོན་བརྗོད། །རྒོལ་བས་ཁས་བླངས་པ་གཟུང་ངོ་། །ཞེས་སྒྲུབ་བྱེད་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ངག་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་ཡིན་ཀྱང་དེའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་ལ་རྨོངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ཚིག་ཕྲད་ཁོ་ན་འདོད་པ་བདག་ཉིད་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དང་པོ་བཞི་ཡིས་ཆོས་ཅན། རྣམ་བཅད་དང་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཟུར་དང་པོས་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ་ཟིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་དེས་མ་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་པར་བསྟན་པ་གང་ཞིག །ཟུར་གཉིས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཟུར་གསུམ་པས་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་མཁན་གྱིས་དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་ཀྱང་ཤེས་འདོད་དང་དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་དོན་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཟུར་བཞི་པས་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་མཁན་གྱི་རྒོལ་བས་ཁས་མ་བླངས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་བཅད་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་དེས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །
དགུ་པ་བསལ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། 
 ཚད་མ་མདོ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
	མདོར། མ་བསལ་བ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པ་རང་རྟེན་ལའོ། །ཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མ་བསལ་བ་སྨོས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་ཡིད་ཆེས་གྲགས་པའི་བསལ་བའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། དེ་བཞིས་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སྨོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་ནི། མངོན་སུམ་གྱིས་དོན་རང་མཚན། རྗེས་དཔག་གིས་སྤྱི་མཚན། ཡིད་ཆེས་རྗེས་དཔག་གིས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར། གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་གྲགས་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསལ་བ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
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བཅུ་གཅིག་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། 
	དང་པོ་སྒྲུབ་པ་བཞིའི་མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་སྣང་ཡུལ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་ཆོས་ཅན། དོན་དུ་ཡོད་དེ། དབང་མངོན་ལྔའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡོད་དེ། ཚོགས་དྲུག་གི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་གཞིར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུའོ། །
	གཉིས་པ་དགག་པ་བཞིའི་མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། དང་པོ་ནི། སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རྡུལ་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ད་ལྟར་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དུ་མེད་དེ། གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ཚོགས་དྲུག་གི་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། མཐའ་བཞི་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རིགས་གཏེར་ལས། དོན་དང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང་། །ཡོད་པའི་དབྱེ་བས་གཉིས་གཉིས་བཞི། །དགག་པ་དེ་ཉིད་བཟློག་པ་བཞི། །དགག་སྒྲུབ་དེའང་ཚད་མས་གྲུབ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དགག་བྱ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ནི། །དགག་གཞི་འཕེན་པ་མ་ཡིན་དགག །དགག་བྱ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ནི། །ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་མེད་དགག་གོ །ཅེས་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་རྣམ་གཅོད་གསུམ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། 
	རྣམ་གཅོད་ལ་ཆོས་ཅན། གསུམ་ཡོད་དེ། མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡོད་པ་གང་ཞིག །གཞན་དོན་རྣམ་གཅོད་དང་། མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཚིག་ཕྲད་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་འོག་ཏུ་སྦྱར་བ་དེ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་གཅོད་གང་ཞིག །གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་། མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོགས་རིམ་པས་བསྒྲུབ། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱད་པར་ཅན་དང་ངེས་གཟུང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་པ་དེ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཟུགས་ཁོ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བརྗོད་ན་གཞན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པར་གཅོད་པ་གང་ཞིག །གཟུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱར་ན་གཞན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་མི་གཅོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱ་བ་དང་ངེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྗོད་པ་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་གཅོད་གང་ཞིག །མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོང་གི་རྣམ་གཅོད་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པར། །བྱེད་པས་མི་ལྡན་གཞན་ལྡན་དང་། །ཤིན་ཏུ་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་བྱེད། །ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་དག་དང་། །བྱ་བ་དང་ནི་ལྷན་ཅིག་བརྗོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
བཅུ་གསུམ་པ་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ལས་འདས་པར་རིག་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། 
	རང་མཚན་ཆོས་ཅན། དགག་སྒྲུབ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་ཡི་དངོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དོན་རང་མཚན་ལ་འགལ་འབྲེལ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་མཚན་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པས་བརྗོད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཞེན་པའི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དངོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་སྤྱི་མཚན་དང་ཞེན་པའི་བརྗོད་བྱ་རང་མཚན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་སྤྱི་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་རྟོག་བཏགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་སོགས་རིམ་པས་བསྒྲུབ། རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འགལ་འབྲེལ་བློས་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འབྲེལ་པ་བློས་བཏགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་འགལ་བ་ཡང་བློས་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། འབྲེལ་བ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་ཡང་། །དངོས་པོའི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རང་མཚན་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་གང་ཞིག །དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། རང་མཚན་སོ་སོར་ངེས་པ་ནི། །མཐའ་ཡས་ཕྱིར་ན་བརྡ་མི་ནུས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
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