༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སྱ་སཔྟ་ཏི་བྲྀཏི།
བྟོད་སྐད་དུ། སྟོང་པ་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །གནས་པའམ་སྲེ་འཇིག་ཡྟོད་མྲེད་
དམ། །དམན་པའམ་མམ་པའམ་ཁྱད་པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྲེན་སྙན་དབང་གིས། །གསུང་གི་ཡང་
དག་དབང་གིས་མིན། །གནས་པའམ་སྲེ་བའམ་འཇིག་པ་འམ། །ཡྟོད་པའམ་མྲེད་པའམ་དམན་པ་འམ། །མམ་
པའམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་རུང་སྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་
གསུང་གི་དྲེ་ཁྟོ་ནའི་དབང་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། བདག་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སྟོགས་པའི་མངྟོན་
པར་བརྟོད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཅི་ནས་མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་བདག་མྲེད་དྟོ་སྙམ་པའི་བྟོ་དག་ཀང་འཇུག་པས་
བདག་ནི་གདྟོན་མི་ཟ་བ་ཁྟོ་ནར་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། བདག་མྲེད་བདག་མྲེད་མིན་བདག་དང་། །བདག་
མྲེད་མིན་པས་བརྟོད་འགའང་མྲེད། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བརྟོད་པར་བྱ་བའི་ཆྟོས་རྣམས་ཀུན། །མྱ་ངན་འདས་
མཚུངས་རང་བཞིན་སྟོང་། །འདིར་སྨྲས་པ། དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་། །ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ལྟར་
རྒྱལ་པྟོའ ་ི བཀའི་ཚིག་གམ། འྟོན་ཏྲེ་གང་གིས་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟར་
ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཡྟོད། འདིར་བཤད་པ། གང་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་
བཞིན་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པ་འམ། །སྟོ་སྟོ་རྣམས་ལའམ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡྟོད་མིན་དྲེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན། །གང་གི་
ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱུའི་རྲེན་རྣམས་སམ། རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པའམ་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ལ་
རུང་སྲེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་
སྨྲའྟོ། །གཞན་ཡང་། ཡྟོད་པ་ཡྟོད་ཕྱིར་སྲེ་མ་ཡིན། །མྲེད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན། །ཆྟོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡྟོད་
མྲེད་མིན། །སྲེ་བ་མྲེད་ཕྱིར་གནས་འགག་མྲེད། །དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཡྟོད་པ་
ནི་ཡྟོད་བཞིན་པ་ཞྲེས་བཤད་པས་སྟོ། །མྲེད་པ་ནི་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ། །ཡྟོད་མྲེད་ནི་མི་འདྲ་
བའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་འགལ་ལྟོ། །འདི་ལྟར་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཆྟོས་
ཅན་ཡིན་པས་ཆྟོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཡྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ག་ལ་སྲེ། སྲེ་བ་མྲེད་པའི་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཕྱིར་གནས་པ་དང་འགག་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་གསུམ་པྟོ་སྲེ་བ་དང་།
གནས་པ་དང་། འཇིག་པ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ལ། སྲེ་བའི་ཚེ་སྲེ་བ་ཡང་སྟོན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་འགའ་ཞིག་
ལས་འདུས་བྱས་སྲེ་བ་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། སྲེས་པ་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མིན། །མ་སྲེས་པ་ཡང་བསྲེད་བྱ་
མིན། །སྲེ་བའི་ཚེ་ཡང་བསྲེད་བྱ་མིན། །སྲེ་དང་མ་སྲེས་པ་ཡི་ཕྱིར། །རྲེ་ཞིག་སྲེས་པ་ནི་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྲེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེས་ཟིན་པ་ནི་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །མ་སྲེས་པ་ཡང་
བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་མ་སྲེས་པ་དྲེ་ནི་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། བྱ་བ་དང་བལ་བ་དང་། མཐུ་མྲེད་པ་དང་། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་
ནྟོ། །སྲེ་བའི་ཚེ་ཡང་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་སྲེད་པ་དང་མ་སྲེས་པར་ཟད་ལ། སྲེས་
པ་དང་མ་སྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཁྟོ་ནས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རྲེ་
ཞིག་སྲེས་པ་ནི་སྲེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །མ་སྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མ་སྲེས་པའི་
ཕྱིར་དང་། སྲེ་བའི་བྱ་བ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་དང་། མཐུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མྲེད་པའི་ཕྱིར་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གང་གི་ཕྱིར་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ལས་མ་གཏྟོགས་པ་གཞན་གསུམ་པ་སྲེ་བའི་ཚེ་དྲེ་
ནི་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་ཡང་བསྲེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། རྒྱུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཡང་སྲེ་བ་
མྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འབས་ཡྟོད་འབས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ། །དྲེ་མྲེད་ན་ནི་རྒྱུ་མིན་མཚུངས། །ཡྟོད་
མིན་མྲེད་པ་ཡིན་ན་འགལ། །དུས་གསུམ་རྣམས་སུ་འཐད་མ་ཡིན། །འབས་བུ་ཡྟོད་ན་འབས་བུ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་
རྒྱུ་ཡིན་ནྟོ། །འབས་བུ་དྲེ་མྲེད་ན་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྟོ། །འབས་བུ་ཡྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་
མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་འགལ་ཏྲེ། མྲེད་པ་དང་ཡྟོད་པ་དུས་གཅིག་ཁྟོ་ན་ནི་ཡྟོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་
ཡང་། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་རྒྱུར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། རྲེ་ཞིག་གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་སྔ་བར་བརགས་ན་ནི་གང་
གི་རྒྱུ་ཡིན། འྟོན་ཏྲེ་ཕྱི་མར་བརགས་ན་ནི་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་དགྟོས། འྟོན་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཅིག་ཅར་ཡིན་
པར་བརགས་ན་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཅིག་ཅར་སྲེས་པ་གིས་གང་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན། གང་གི་འབས་བུ་གང་ཡིན།
དྲེ་ལྟར་དུས་གསུམ་ཅར་དུ་ཡང་རྒྱུར་མི་འཐད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གངས་འཐད་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་
སྟོང་མ་ཡིན་ཏྲེ། གཅིག་དང་གིས་དང་མང་པྟོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་གངས་གང་དག་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །གངས་
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ཀླུ་སྒྲུབ།

ཀང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཡྟོད་ན་འཐད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་བཤད་པ།
གཅིག་མྲེད་པར་ནི་མང་པྟོ་དང་། །མང་པྟོ་མྲེད་པར་གཅིག་མི་འཇུག །དྲེ་ཕྱིར་བརྲེན་ནས་དངྟོས་པྟོ་
རྣམས། །འབྱུང་བ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཡིན། །གང་གི་ཕྱིར་གཅིག་མྲེད་ན་མང་པྟོ་མི་འཇུག་ལ་མང་པྟོ་མྲེད་ན་ཡང་
གཅིག་མི་འཇུག་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ནི་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་མཚན་མ་མྲེད་པ་
ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། མདྟོ་སྲེ་ལས། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་འབས་བུ་ཅན་ཡང་རྒྱས་
པར་བསན་ཅིང་ལུང་འབྟོགས་པར་བྱྲེད་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྲེམས་གཅིག་དང་སྲེམས་ཐ་དད་པ་
ལ་བསན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་བཤད་པ། རྲེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་གང་། །སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་དྲེ་མ་སྲེས། །སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འཐད་ལ། །དུ་མ་ལ་ཡང་མི་འཐད་
དྟོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབས་བུ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་མ་
སྲེས་པའྟོ། །དྲེ་ནི་སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འཐད་ལ། མང་པྟོ་ལ་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། གང་གི་ལྟར་ན་སྲེམས་
གཅིག་ཡིན་པ་དྲེའི་ལྟར་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་གི་ལྟར་ན་སྲེམས་ཐ་དད་པ་
ཡིན་པ་དྲེའི་ལྟར་ན་ཡང་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མ་ཞིག་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གི་ག་ལྟར་
ཡང་མི་འཐད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་མ་སྲེས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྲེ་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་བརགས་ལ། མ་རིག་པ་དྲེ་ཡང་རྲེན་ཕྱིན་ཅི་
ལྟོག་པར་སྟོན་ཏྲེ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་དྲེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མི་རག་
རག་མིན་བདག་མྲེད་པ། །བདག་མིན་མི་གཙང་གཙང་མ་ཡིན། །སྡུག་བསྔལ་བདྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་ཕྱིན་
ཅི་ལྟོག་རྣམས་མྲེད། །མི་རག་པ་ནི་རག་པ་མྲེད་པའྟོ། །རག་པ་མྲེད་ན་དྲེའི་གྲེན་པྟོར་གྱུར་པ་མི་རག་པ་ཡང་
མྲེད་དྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྟོར་རྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་རྣམས་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་ནི་
ཕྱིན་ཅི་ལྟོག །བཞི་ལས་སྲེས་པའི་མ་རིག་མྲེད། །དྲེ་མྲེད་ན་ནི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས། །མི་འབྱུང་ལྷག་མའང་དྲེ་བཞིན་
ནྟོ། །ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་དྲེ་དག་མྲེད་ན་དྲེ་ལས་སྲེས་པའི་མ་རིག་པ་མྲེད་ལ། མ་རིག་པ་མྲེད་ན་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་མི་
འབྱུང་སྲེ། ལྷག་མ་ཡང་དྲེ་དང་འདྲའྟོ། །གཞན་ཡང་། མ་རིག་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་མི་འབྱུང་། །དྲེ་མྲེད་འདུ་བྱྲེད་མི་
འབྱུང་བས། །དྲེ་གིས་ཕན་ཚུ་རྒྱུ་ཕྱིར་ཡང་། །རང་བཞིན་གིས་ནི་མ་གྲུབ་མིན། །གང་ཞིག་བདག་ིད་རང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དྲེ་བཞིན་ཇི་ལྟར་བསྲེད། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་ཕ་རྟོལ་པྟོ། །མ་གྲུབ་རྲེན་གཞན་སྲེད་པ་མིན། །རྲེ་
ཞིག་མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །མ་རིག་པ་དྲེ་མྲེད་པར་ཡང་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་མི་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་
གིས་ནི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ཞིག་བདག་
ིད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དྲེས་གཞན་ཇི་ལྟར་བསྲེད། དྲེ་ལྟ་བས་ན་ཕ་རྟོལ་མ་གྲུབ་པའི་རྲེན་རྣམས་ནི་
གཞན་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དག་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། ཕ་བུ་མ་ཡིན་བུ་ཕ་མིན། །དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་མྲེད་མིན་
ལ། །དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མིན་ལྟར། །ཡན་ལག་བཅུ་གིས་དྲེ་བཞིན་ནྟོ། །རྲེ་ཞིག་ཕ་ཡང་བུ་མ་ཡིན་ལ་བུ་
ཡང་ཕ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་
རིམ་པ་འདིས་ཕ་དང་བུ་དག་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀང་དྲེ་དང་
འདྲའྟོ། །གཞན་ཡང་། རི་ལམ་ཡུལ་བརྲེན་བདྲེ་སྡུག་དང་། །ཡུལ་དྲེའང་མྲེད་ལྟར་བརྲེན་ནས་གང་། །འབྱུང་བ་དྲེ་
ཡང་དྲེ་བཞིན་མྲེད། །བརྲེན་ནས་གང་ཡིན་དྲེ་ཡང་མྲེད། །དཔྲེར་ན་རི་ལམ་ན་ཡུལ་ལ་བརྲེན་པའི་བདྲེ་བ་དང་
སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཡུལ་ཡང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ལྟར་བརྲེན་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དང་།
བརྲེན་ནས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་མྲེད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་རྣམས་རང་བཞིན་
གིས། །མྲེད་ན་དམན་མམ་ཁྱད་འཕགས་ིད། །ཡྟོད་མིན་སྣ་ཚོགས་ིད་མི་འགྲུབ། །རྒྱུ་ལས་མངྟོན་པར་གྲུབ་
པ་མྲེད། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནི་མི་རུང་ངྟོ་། །འདིར་བཤད་
པ། རང་བཞིན་གྲུབ་བརྲེན་དངྟོས་མིན་འགྱུར། །མ་བརྲེན་པར་ཡང་ག་ལ་ཡྟོད། །རང་བཞིན་མྲེད་ིད་མི་འགྱུར་
ཞིང་། །རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་མི་འཇིག་གྟོ །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡྟོད་པར་གྱུར་ན་བརྲེན་ནས་
དངྟོས་པྟོར་མི་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་མ་བརྲེན་པར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་ཡིན་དུ་ཟད་མྟོད་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན།
འདིར་བཤད་པ། མ་བརྲེན་པར་ཡང་ག་ལ་ཡྟོད། །མ་བརྲེན་པར་ཡང་དངྟོས་པྟོར་མི་འགྱུར་རྟོ། གལ་ཏྲེ་མ་བརྲེན་
པར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། རང་བཞིན་ཡྟོད་པར་ནི་འཇིག་
པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། འདིར་སྨྲས་པ། རང་གི་དངྟོས་པྟོ་
དང་། གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་བྟོ་འདི་རྲེན་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་བཤད་པ། མྲེད་ལ་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་འམ། །གཞན་དངྟོས་འཇིག་པར་
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ག་ལ་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་གཞན་དངྟོས་དངྟོས་མྲེད་དང་། །དངྟོས་དང་རང་དངྟོས་ལྟོག་པ་ཡིན། །མྲེད་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ནི་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏྲེ། མྲེད་པ་དྲེ་ལ་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་ཞྲེས་བྱ་བའམ། གཞན་གི་དངྟོས་
པྟོ་ཞྲེས་བྱ་བའམ། འཇིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། དྲེའི་ཕྱིར་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་། གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་
དང་། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་། དངྟོས་པྟོ་དང་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་ནི་ལྟོག་པ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་
དངྟོས་པྟོ་སྟོང་ཡིན་ན། །འགག་པར་མི་འགྱུར་སྲེ་མི་འགྱུར། །ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་སྟོང་པ་ལ། །གང་ལ་འགག་ཅིང་
གང་ལ་སྲེ། །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་འགག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། སྲེ་བར་ཡང་
མི་འགྱུར་རྟོ། །ཅི་སྲེ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་སྲེ་བ་དང་འགག་པར་འདྟོད་ན་ནི། འདིར་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་སྟོང་པ་
ལ་གང་ལ་འགག་ཅིང་གང་ལ་སྲེ་ཞྲེས་སྨྲའྟོ། །འདིར་བཤད་པ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཁྟོ་ན་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་ཅིག་ཅར་མྲེད། །དངྟོས་མྲེད་མྲེད་པར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད། །རག་ཏུ་དངྟོས་དང་
དངྟོས་མྲེད་འགྱུར། །དངྟོས་མྲེད་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་མི་འབྱུང་། །དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་ཅིག་ཅར་བ་
ཡང་མྲེད་དྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དངྟོས་པྟོ་དག་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་གིས་དུས་གཅིག་ན་མི་སིད་དྟོ་
ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་པུ་ཡིན་དུ་ཟད་མྟོད་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་འདིར་བཤད་
པ། དངྟོས་མྲེད་མྲེད་པར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད། །གང་གི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་དངྟོས་པྟོ་མི་འཐད་དྟོ། །མི་རག་པ་
ིད་མྲེད་པར་དྲེ་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། རག་ཏུ་དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་འགྱུར། །རག་ཏུ་དངྟོས་པྟོ་དང་མི་རག་པ་
ིད་དུ་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་དྲེ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྲེ། རག་ཏུ་དངྟོས་པྟོ་མི་རག་པ་ིད་ནི་རག་ཏུ་དངྟོས་པྟོའ་ི
རྲེས་སུ་འབྲེལ་ལ། སྲེ་བའི་ཚེའམ་གནས་པའི་ཚེ་ནི་ལས་མི་བྱྲེད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་འཇིག་པའི་དངྟོས་པྟོ་འཇིག་པར་
བྱྲེད་དྟོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། འདིར་བཤད་པ། དངྟོས་མྲེད་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་མི་འབྱུང་། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་དངྟོས་
པ་མྲེད་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་འཇིག་པ་མྲེད་ན་འཇིག་པའི་མཚན་ིད་མི་རག་པ་ིད་མི་རུང་སྲེ།
མི་འཇིག་ན་མི་རག་པ་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་མི་འཐད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རག་ཏུ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཁྟོ་ནར་འགྱུར་
རྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་གཅིག་པུ་ཡིན་དུ་ཟད་མྟོད། འདིར་བཤད་པ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་དངྟོས་
མྲེད་མྲེད། །བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད། །དྲེ་མྲེད་ན་ནི་དངྟོས་མྲེད་
མྲེད། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་མྲེད་ལ། དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ཡང་བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གང་གི་ཕྱིར་རིགས་པ་འདིས་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ནི་མ་སྲེས་པ་
ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད། །དངྟོས་པྟོ་དྲེ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་མྲེད་པ་ཡང་
མྲེད་དྟོ། །དྲེའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའང་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པ་ིད་ན་
རག །མྲེད་ན་ངྲེས་པར་ཆད་པ་ཡིན། །དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་དྲེ་གིས་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཁས་བངས་
མིན། །གང་གི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པ་ིད་ཡྟོད་ན་རག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །མྲེད་པ་ིད་ན་ནི་ངྲེས་པར་ཆད་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་དྲེ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཁས་བང་བར་
མི་བྱའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྒྱུན་གི་ཕྱིར་ན་དྲེ་མྲེད་དྲེ། །རྒྱུ་བྱིན་ནས་ནི་དངྟོས་པྟོ་འགག །སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་
རྒྱུན་གི་ཕྱིར་རག་པ་དང་ཆད་པ་འདི་གི་གར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་བྱིན་ནས་དངྟོས་པྟོ་འགག་པར་འགྱུར་
རྟོ། །འདིར་བཤད་པ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་མ་གྲུབ། །རྒྱུན་ཆད་པ་ཡི་ྲེས་པའང་ཡྟོད། །ཁྟོ་བྟོ་ཅག་ནི་སྔར་དངྟོས་
པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་སིད་དྟོ། །ཞྲེས་བརགས་ཟིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་
པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྔ་མ་ཁྟོ་ན་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། རྒྱུན་ཆད་པའི་ྲེས་པའང་ཡྟོད་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། སྲེ་འཇིག་གཟིགས་པས་མྱ་ངན་འདས། །ལམ་བསན་སྟོང་ིད་ཕྱིར་མ་
ཡིན། །སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་གཟིགས་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསན་གི། སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ནི་མ་
ཡིན་ནྟོ། །འདིར་བཤད་པ། འདི་དག་ཕན་ཚུན་བཟྟོག་ཕྱིར་དང་། །ལྟོག་པའི་ཕྱིར་ན་མཐྟོང་བ་ཡིན། །རྲེ་ཞིག་
བཤད་པ་འདི་ནི་གང་མ་སྲེས་པ་ཤྲེས་པ་དྲེའི་མ་ཡིན་གི། གང་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་མཐྟོང་གི་སྲེ་བ་དྲེ་ཡང་འཇིག་
པ་ལས་བཟྟོག་པར་མཐྟོང་། འཇིག་པ་ལས་སྲེ་བ་ལས་བཟྟོག་པར་མཐྟོང་བ་དྲེའི་སྲེ་བ་དང་། འཇིག་པ་འདི་
གིས་ཕན་ཚུན་བཟྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཤྲེས་པ་ཡང་བཟྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པར་
མཐྟོང་བ་ཡིན་ནྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་སྲེ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་འཇིག་པ་དང་། འཇིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བ་ཡིན་པ་དྲེའི་
ཕྱིར་ཡང་སྟོང་པ་ིད་ཁྟོ་ན་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་སྲེ་དང་འགག་མྲེད་ན། །གང་ཞིག་འགག་ཕྱིར་མྱ་
ངན་འདས། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་ཡང་མྲེད་འགག་པ་ཡང་མྲེད་ན་གང་ཞིག་འགག་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
འགྱུར། འདིར་བཤད་པ། གང་ཞིག་རང་བཞིན་སྲེ་མྲེད་ཅིང་། །འགག་མྲེད་དྲེ་ཐར་མ་ཡིན་ནམ། །གང་རང་
བཞིན་གིས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡང་འགག་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཐར་པ་མ་ཡིན་ནམ། གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་མྱང་འདས་འགྟོག་
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ཆ་དང་། །གལ་ཏྲེ་ཅིག་ཤྟོས་ལྟར་བརག་པ། །དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་མིན། །སྲེ་མྲེད་འགག་པའང་མྲེད་པ་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འགྟོག་པ་ཡིན་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་འགྟོག་པ་མ་ཡིན་
ན་ནི་རག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་མ་
ཡིན་གི། སྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་འགག་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འགྟོག་པ་ནི་
ཡྟོད་དྲེ་དྲེ་ཡང་རག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། འདིར་བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་འགྟོག་པ་འགའ་གནས་ཡྟོད། །དངྟོས་
མྲེད་པར་ཡང་དྲེར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་འགྟོག་པ་འགའ་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར་ན་དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་
ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། མ་བརྲེན་པར་ཡང་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །དངྟོས་མྲེད་
པར་ཡང་དྲེ་མྲེད་དྲེ། །དངྟོས་མྲེད་མྲེད་པར་ཡང་དྲེ་མྲེད། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་གི་ག་ལྟར་
ཡང་འགྟོག་པ་དྲེ་མྲེད་དྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། མཚན་གཞི་ལས་མཚན་གྲུབ་མཚན་ལས། །མཚན་
གཞི་གྲུབ་སྲེ་རང་མ་གྲུབ། །གཅིག་ལས་གཅིག་ཀང་མ་གྲུབ་སྲེ། །མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། །མཚན་ིད་
ཀང་མཚན་གཞི་ལས་གྲུབ་ལ། མཚན་གཞི་ཡང་མཚན་ིད་ལས་གྲུབ་པ་ལས་རང་གི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་
ནྟོ། །གཅིག་ལས་གཅིག་ཀང་མ་གྲུབ་སྲེ། །ཕན་ཚུན་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་བྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་
རིམ་པ་འདིས་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་གིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་
སྲེ། དངྟོས་པྟོ་འདི་དག་གྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། །ཚོར་བཅས་ཚོར་བ་པྟོ་
སྟོགས་དང་། །ལྟ་པྟོ་བལྟ་བྱ་སྟོགས་ཅིའང་རུང་། །དྲེ་ཀུན་མ་ལུས་བཤད་པ་ཡིན། །འདིར་སྨྲས་པ། དུས་རིག་པ་
དག་དུས་གསུམ་པ་དུ་མར་སྲེམས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་དུས་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། མི་གནས་ཕན་ཚུན་གྲུབ་
ཕྱིར་དང་། །འཆྟོལ་ཕྱིར་བདག་ིད་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་དུས་གསུམ་ནི། །ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་རྟོག་པ་
ཙམ། །དུས་ནི་མ་གྲུབ་བྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དུས་ནི་མི་གནས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་
བསམ་པའྟོ། །གང་མི་གནས་པ་དྲེ་ནི་གཟུང་བར་མི་ནུས་སྟོ། །གང་གཟུང་དུ་མྲེད་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་གདགས་པར་
འགྱུར། དྲེ་ལྟ་བས་ན་མ་གྲུབ་བྟོ། །གཞན་ཡང་། ཕན་ཚུན་གྲུབ་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་པར་བརག་པ་སྲེ། འདས་
པ་ལ་བརྲེན་ནས་ད་ལྟར་དང་མ་འྟོངས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། ད་ལྟར་ལ་བརྲེན་ནས་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་སྒྲུབ་
པར་བྱྲེད། མ་འྟོངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ད་ལྟར་དང་འདས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་གང་གི་ཕྱིར་བརྲེན་ནས་གྲུབ་པ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཡིན་པར་བརག་པ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དུས་མ་གྲུབ་བྟོ། །དྲེ་ིད་ད་ལྟར་ལ་བརགས་ནས་ད་ལྟར་ཞྲེས་བྱ། དྲེ་ིད་མ་
འྟོངས་པ་ལ་བརགས་ནས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ིད་འདས་པ་ལ་བརགས་ནས་མ་འྟོངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་
ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་འཆྟོལ་བ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པའྟོ། །གཞན་ཡང་། བདག་ིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་འདི་ནི་
བདག་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་ལྟ་བས་ན་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཡྟོད་པ་
ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ། །དངྟོས་པྟོ་གྲུབ་ན་ནི་དུས་ཀང་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ནི་བཙལ་ནས་རང་གི་
ངྟོ་བྟོར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དུས་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ཁྟོ་ན་སྲེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་འབའ་
ཞིག་ཏུ་ཟད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་ིད་གསུམ་པྟོ་སྲེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་།
འཇིག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལས་བཟྟོག་པ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་འདུས་
བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། གང་ཕྱིར་སྲེ་དང་གནས་དང་འཇིག །འདུས་བྱས་མཚན་
ིད་འདི་གསུམ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །ཅི་ཡང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །སྲེ་བ་དང་གནས་པ་
དང་འཇིག་པ་གང་དག་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་གསུངས་པ་དྲེ་དག་དཔྱད་ན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་མྲེད་
དྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་པ་ཅི་ཡང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་
ཡང་། འདུས་བྱས་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཀང་གང་གི་ཕྱིར་དཔྱད་ན་མི་འཐད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་
སྨྲའྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཞིག་མི་འཇིག་ཞིག་པའང་མིན། །གནས་པ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །མི་གནས་པ་ཡང་
གནས་མ་ཡིན། །སྲེས་པ་མི་སྲེ་མ་སྲེས་མིན། །འདི་ལ་སྲེས་པ་ཞིག་སྲེ་བར་འགྱུར་རམ། མ་སྲེས་པ་ཞིག་སྲེ་
བར་འགྱུར་གང་ན། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་སྲེས་པ་ནི་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྲེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །མ་
སྲེས་པའང་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སྲེས་པ་དྲེ་ིད་གནས་པ་ཞིག་གནས་
པའམ། མི་གནས་པ་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར་གང་ན། འདི་ལ་ཡང་གནས་པ་ནི་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གནས་ཟིན་
པའི་ཕྱིར་རྟོ། །མི་གནས་པ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གནས་པར་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ད་ནི་
ཞིག་པ་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་བའམ། མ་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་གང་ན། གིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་
དྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཡང་རིམ་པ་འདི་གསུམ་གིས་བཙལ་ན་མི་འཐད་པ་དྲེའི་
འདུས་བྱས་མྲེད་དྟོ། །འདུས་བྱས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་ཀང་མི་སིད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། འདུས་བྱས་དང་
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ནི་འདུས་མ་བྱས། །དུ་མ་མ་ཡིན་གཅིག་མ་ཡིན། །ཡྟོད་མིན་མྲེད་མིན་ཡྟོད་མྲེད་མིན། །མཚམས་འདིར་རྣམ་པ་
འདི་ཀུན་འདུས། །དཔྱད་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་འདི་ནི་དུ་མ་ཡང་མ་ཡིན། གཅིག་ཀང་མ་ཡིན། ཡྟོད་
པ་ཡང་མ་ཡིན། མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཡྟོད་མྲེད་ཀང་མ་ཡིན་ནྟོ། །མཚམས་འདིར་ཏྲེ་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་འདིར་
ནི་འདི་ཀུན་འདུས་ཏྲེ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཐམས་ཅད་ནི་མཐའ་དག་གྟོ །འདི་
གིས་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་བསྡུས་ཟིན་པར་རིག་པར་བྱའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ལས་གནས་པ་ནི་བཅྟོམ་ལྡན་
གསུངས། །བ་མ་ལས་བདག་འབས་བུ་དང་། །སྲེམས་ཅན་ལས་བདག་བྱ་བ་དང་། །ལས་རྣམས་ཆུད་ཟ་མིན་
པར་གསུངས། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདྟོ་སྲེ་དག་ལས། ལས་དང་ལས་ཀི་འབས་བུ་ཡང་རྣམ་པ་དུ་མར་
ཡྟོངས་སུ་བསན། ལས་རྣམས་འབས་བུ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས། ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་།
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལས་བདག་གིར་བྱ་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས། དྲེ་ལྟ་བས་ན་ལས་དང་ལས་ཀི་
འབས་བུ་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། གང་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་བསན་པ། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་མ་སྲེས་པ་ལས། །མི་
འཇིག་བདག་འཛིན་དྲེ་ལས་སྲེ། །དྲེ་སྲེད་འཛིན་དྲེའང་རྣམ་རྟོག་ལས། །གང་གི་ཕྱིར་ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་
བསན་ཟིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར། དྲེ་མ་སྲེས་པས་ནི་དྲེ་འཇིག་པ་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། བདག་འཛིན་དྲེ་ལས་
སྲེས། །དྲེའི་ཕྱིར་ལས་ནི་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་སྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་ངྟོ་། །གཞན་ཡང་།
གལ་ཏྲེ་ལས་ནི་རང་བཞིན་འགྱུར། །དྲེ་ལས་སྲེས་ལུས་རག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ལས་རང་བཞིན་ཅན་དུ་
འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་ལས་དྲེ་ལས་སྲེས་པའི་ལུས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐྲེར་ཟུག་གི་རང་
བཞིན་དུ་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སིན་ཅན་མི་འགྱུར། །ལས་དྲེ་སྡུག་
བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཅན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རྟོ། །གཞན་ཡང་། དྲེ་ཕྱིར་ལས་ཀང་བདག་ཏུ་འགྱུར། །གང་གི་
ཕྱིར་ལས་དྲེ་རག་པ་དྲེའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་རག་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་བ་གང་སྡུག་བསྔལ་བ་
དྲེ་ནི་བདག་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ། །མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར་ཆུད་
མི་ཟའྟོ། །གཞན་ཡང་། ལས་ནི་རྲེན་སྲེས་ཅི་ཡང་མྲེད། །རྲེན་མིན་སྲེ་བའང་ཡྟོད་མིན་ཏྲེ། །ལས་ནི་རྲེན་ལས་
སྲེས་པའང་མྲེད་ལ། རྲེན་མ་ཡིན་པ་ལས་སྲེས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ནི་སྒྱུ་མ་
དང་། །དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་སིག་རྒྱུ་འདྲ། །གང་གི་ཕྱིར་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ནི་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་དང་། སྒྱུ་མ་དང་། སིག་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྒྱུ་དག་དང་འདྲ་བ་དྲེའི་ཕྱིར་ལས་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། ལས་ནི་ྟོན་མྟོངས་རྒྱུ་མཚན་
ཅན། །འདུ་བྱྲེད་ྟོན་མྟོངས་ལས་བདག་ིད། །ལུས་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །གསུམ་ཀའང་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་
སྟོང་། །གང་གི་ཕྱིར་ལས་ནི་ྟོན་མྟོངས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། གང་གི་ཕྱིར་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལས་
དང་ྟོན་མྟོངས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། གང་གི་ཕྱིར་ལུས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་གསུམ་ཅར་
ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངྟོ་། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན། ལས་མྲེད་ན་ནི་བྱྲེད་པ་མྲེད། །དྲེ་གིས་མྲེད་པར་འབས་བུ་
མྲེད། །དྲེ་མྲེད་ཕྱིར་ན་ཟ་བ་པྟོ། །མྲེད་པ་ཡིན་པས་དབྲེན་པ་ནི། །དྲེ་ལྟར་རིགས་པས་ཀང་དཔྱད་ན་འབས་བུ་
རང་བཞིན་གིས་མྲེད་ན་ལས་མྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ལས་མྲེད་ན་བྱྲེད་པ་པྟོ་མྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ལས་དང་བྱྲེད་པ་པྟོ་
མྲེད་ན་འབས་བུ་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་ཟ་བ་པྟོ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་དབྲེན་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། ཡང་
དག་མཐྟོང་ཕྱིར་ལས་སྟོང་པར། །ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་ན་ནི། །ལས་མི་འབྱུང་སྲེ་ལས་མྲེད་ན། །ལས་ལས་
གང་བྱུང་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །དྲེ་ཁྟོ་ན་མཐྟོང་བའི་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་ན་ལས་
ནི་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །ལས་དྲེ་མྲེད་ན་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །འདིར་སྨྲས་པ། ད་ཅི་མྲེད་པ་
ཁྟོ་ན་ཡིན་ནམ། འྟོན་ཏྲེ་འགའ་ཞིག་ཡྟོད། འདིར་བཤད་པ་ཡྟོད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་བཅྟོམ་ལྡན་དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས། །དྲེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྤྲུལ་པ། །སྤྲུལ་པ་མཛད་ལ་སྤྲུལ་དྲེས་ཀང་། །སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་
པར་བྱྲེད། །དྲེ་ལས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་སྤྲུལ་སྟོང་། །སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་སྨྲྟོས་ཅི་དགྟོས། །རྟོག་པ་ཙམ་གང་ཅི་
ཡང་རུང་། །དྲེ་དག་གི་ག་ཡྟོད་པ་ཡིན། །དྲེ་བཞིན་བྱྲེད་པྟོ་སྤྲུལ་པར་མཚུངས། །ལས་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་དང་
མཚུངས། །རང་བཞིན་གིས་ནི་སྟོང་པ་ཡིན། །རྟོག་ཙམ་གང་ཅིའང་རུང་བར་ཡྟོད། །ཇི་ལྟར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་
དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྤྲུལ་པ་མཛད་ལ། སྤྲུལ་པ་དྲེས་ཀང་སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་
པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ལས་ཀང་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་སྤྲུལ་པ་ཡང་རང་བཞིན་
གིས་སྟོང་ན། སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་ལྟ་སྨྲྟོས་ཀང་ཅི་དགྟོས། ཇི་ལྟར་རྟོག་པ་ཙམ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་གི་ག་
ལ་ཡང་ཡྟོད་པ་ལྟར་ལས་ཀང་དྲེ་དང་འདྲའྟོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་ལས་ཡྟོད། །མྱ་ངན་འདས་
ལས་བྱྲེད་པྟོ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་ན་ལས་སྲེས་པའི། །འབས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་ལས་རང་
བཞིན་ཡྟོད་ན་ལས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཕན་ཆད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། ལས་ཀི་
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ཀླུ་སྒྲུབ།

བྱྲེད་པ་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་པ་པྟོ་ཡང་མྲེད་པར་ཡང་ལས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གལ་
ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་ན་ནི་ལས་ཀིས་སྲེད་པའི་འབས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མྲེད་
དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། མདྟོ་སྲེ་ལས་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་ན་དྲེ་ཇི་ལྟར་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར།
འདིར་བཤད་པ། ཡྟོད་ཅྲེས་པ་ཡྟོད་མྲེད་ཅྲེས་པའང་། །ཡྟོད་དྲེ་ཡྟོད་མྲེད་ཅྲེས་དྲེའང་ཡྟོད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀིས་དགྟོངས་ན་ནི། །གསུངས་པ་རྟོགས་པར་ས་མ་ཡིན། །ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་བརག་
པར་ཡྟོད་དྟོ། །མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་བརག་པར་ཡྟོད་དྟོ། །ཡྟོད་མྲེད་ཅྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་
དྲེ་ཡང་བརག་པ་ཁྟོ་ནར་ཟད་དྟོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་དགྟོངས་ཏྲེ་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
རྟོགས་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འདི་ལ་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་པར་འདྟོད་དྲེ་ཡྟོད་
ལ། ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆྟོས་རྣམས་ཀང་ཅི་རིགས་པར་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་
གཟུགས་འབྱུང་ལས་བྱུང་ན། །ཡང་དག་མིན་ལས་གཟུགས་འབྱུང་འགྱུར། །རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ལས་མ་ཡིན། །དྲེ་
མྲེད་ཕྱིར་ན་གཞན་ལས་མིན། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་པར་འདྟོད་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་
གཟུགས་ཡང་དག་པར་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བདག་མ་ཡིན་
པ་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་གཟུགས་ནི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ལས་མ་ཡིན་པའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། དྲེ་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ་
རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། གཞན་ལས་ཡིན་ཏྲེ་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་དྲེ་བཞིན་ནྟོ། །འདིར་བཤད་པ། དྲེ་མྲེད་
ཕྱིར་ན་གཞན་ལས་མིན། །གཟུགས་དྲེ་གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་གཞན་དྲེ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། འདི་ལྟར་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་མི་འཐད་དྲེ།
མྲེད་པ་ནི་དྲེའི་གཞན་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་མི་འཐད། མྲེད་པ་དྲེའི་གཞན་ཞྲེས་བྱ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། འབྱུང་བ་
ཆྲེན་པྟོ་དྲེ་དག་ིད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདི་ལ་མཚན་ིད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འདྟོད་ན་མཚན་ིད་དྲེ་
ཡང་འབྱུང་བ་རྣམས་སྔྟོན་རྟོལ་དུ་འགྲུབ་པ་མི་འཐད་དྟོ། །དྲེ་མ་གྲུབ་པའི་མཚན་གཞི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་མ་
གྲུབ་བྟོ། །གཅིག་པའང་བཞི་ནི་ཡྟོད་མིན་ཞིང་། །བཞི་ལའང་གཅིག་ནི་ཡྟོད་མིན་ན། །འབྱུང་བ་ཆྲེ་བཞི་མྲེད་
བརྲེན་ནས། །གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་བས་ན། བཞི་ལའང་གཅིག་ིད་མྲེད་ལ། གཅིག་
པའང་བཞི་ིད་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས། གཟུགས་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འགྱུར། མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་ཕྱིར་
གལ་ཏྲེ། །རགས་ལས་ཤྲེ་ན་རགས་དྲེ་མྲེད། །རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་བྱྲེད་ཕྱིར་རྟོ། །ཡྟོད་ནའང་རགས་མྲེད་རིགས་མ་
ཡིན། །ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ནི་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་
པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པ་ིད་དྲེ། གང་ལ་འཛིན་པ་མི་སིད་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བྱ་བར་
འགྱུར། འདི་ལ་འདི་སྙམ་དུ་རགས་ལས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་འདིའི་རགས་གཟུགས་སྟོ་སྙམ་པའི་བྟོ་གཟུགས་ཅན་གི་བྟོ་
ཡྟོད་ན་གཟུགས་ཞྲེས་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་དྟོན་མྲེད་པ་ལ་བྟོ་མི་འཇུག་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རགས་
བྟོ་ལ་གཟུགས་ཡྟོད་དྟོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། འདིར་བཤད་པ། གལ་ཏྲེ། རགས་ལས་ཤྲེ་ན་རགས་དྲེ་མྲེད། །རགས་
དྲེ་ནི་མྲེད་དྲེ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་ཕྱིར་རྟོ། །གང་གི་རགས་བྟོ་དྲེ་ནི་རྒྱུ་
དང་རྲེན་རྣམས་ལས་སྲེས་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། ཡྟོད་ནའང་རགས་མྲེད་རིགས་མ་ཡིན། །གལ་
ཏྲེ་གཟུགས་དྲེ་ཡྟོད་དུ་ཟིན་ན། ཡང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་། གཟུགས་ཡྟོད་པའི་རགས་མྲེད་པའི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
རགས་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་རིགས་སྟོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ནི་འཛིན་འགྱུར་ན། །བདག་གི་རང་
བཞིན་ིད་འཛིན་འགྱུར། །མྲེད་ལས་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་བྟོས། །གཟུགས་མྲེད་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་
འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་བདག་གི་རང་བཞིན་ིད་ཇི་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།
རང་གི་བདག་ིད་ལ་འཛིན་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་མ་མཐྟོང་སྲེ་དྲེ་ིད་ཀིས་དྲེ་ལ་
འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མྲེད་པ་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་བྟོ་དྲེས་
གཟུགས་མྲེད་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། འདིར་སྨྲས་པ། མདྟོ་སྲེ་ལས་གཟུགས་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པའི་
གཟུགས་འཛིན་པ་མང་དུ་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་འཛིན་པ་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། གང་ཚེ་
བྟོ་འབྱུང་སྐད་ཅིག་པས། །གཟུགས་སྲེས་སྐད་ཅིག་མི་འཛིན་ན། །དྲེ་ཡིས་འདས་དང་མ་འྟོངས་པའི། །གཟུགས་
ནི་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར། །འདི་ལ་གཟུགས་དང་བྟོ་འདི་གི་ག་ཡང་སྐད་ཅིག་ཡིན་པར་བསམས་ཏྲེ། གང་
གི་ཚེ་བྟོ་བྱུང་བ་སྐད་ཅིག་ཡིན་པས་གཟུགས་སྲེས་པ་སྐད་ཅིག་མི་འཛིན་ན་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པའི་
གཟུགས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་
གསལ་བའི་དྟོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །རིགས་པ་འདི་ནི་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་ཁ་དྟོག་དང་
12

ཀླུ་སྒྲུབ།

དབྱིབས་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཡང་གཟུགས་འཛིན་པར་མི་འཐད་པ་ིད་དྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་ཚེ་ནམ་ཡང་
ཁ་དྟོག་དབྱིབས། །ཐ་དད་ིད་ནི་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་མྲེད། །དྲེ་གིས་གཟུགས་སུ་གགས་
ཕྱིར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཁ་དྟོག་དང་དབྱིབས་གིས་ཐ་དད་ིད་དུ་གྱུར་ན་ནི། དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་གིས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་
འཐད་པར་འགྱུར། གང་གི་ཚེ་ཁ་དྟོག་དང་དབྱིབས་དྲེ་དག་གཟུགས་ཡིན་པར་འདྟོད་པ་དྲེའི་ཚེ་འཐད་པར་མི་
འགྱུར་རྟོ། །གཞན་ཡང་། མིག་བྟོ་མིག་ལ་ཡྟོད་མིན་ཏྲེ། །གཟུགས་ལ་ཡྟོད་མིན་བར་ནའང་མྲེད། །མིག་དང་
གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ། །ཡྟོངས་སུ་རྟོག་པ་ལྟོག་པ་ཡིན། །དྲེ་ནི་བརགས་ན་མིག་གི་བྟོ་ནི་མིག་ལ་ཡང་མྲེད།
གཟུགས་ལ་ཡང་མྲེད། དྲེ་གི་གའི་བར་ན་ཡང་མྲེད་ན། དྲེ་ནི་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བར་ཡྟོངས་
སུ་རྟོག་པ་དྲེ་ནི་ལྟོག་པ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། མིག་ལ་སྟོགས་པའི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནི་ཡྟོད། དྲེ་དག་གི་
སྟོད་ཡུལ་བལྟ་བར་བྱ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ལ། རྣ་བ་ལ་སྟོགས་པ་
ཡང་ཅི་རིགས་པར་དྲེ་དང་འདྲའྟོ། །འདིར་བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་མིག་བདག་མི་མཐྟོང་ན། །དྲེ་གཟུགས་མཐྟོང་བར་
ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་མྲེད། །སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མའང་དྲེ་དང་འདྲ། །མིག་དྲེ་རང་
བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་། །དྲེ་ནི་གཞན་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་། །གཟུགས་ཀང་དྲེ་བཞིན་སྟོང་པ་སྲེ། །སྲེ་མཆྲེད་
ལྷག་མའང་དྲེ་བཞིན་སྟོང་། །དྲེ་བཞིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་གཟུགས་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་
ིད་ཀིས་སྟོང་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་ཡང་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་
ངྟོ་། །ཞྲེས་མཐུན་པར་བསན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ནི་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་
སྟོང་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལ་གཟུགས་ིད་ཀིས་འབྱུང་
བ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་དྲེ་ནི་བརྲེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གང་ལ་བརྲེན་ནས་གྲུབ་པ་དྲེ་ནི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་
མ་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ནི་རང་གི་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་པ་
ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་གཞན་ནི་མིག་དང་བྟོ་ཡིན་ནྟོ། །བྟོ་དང་བཅས་པའི་མིག་དྲེ་ནི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། གཟུགས་ནི་
ཡུལ་ཏྲེ་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་
ངྟོ་། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་བྟོ་ནི་ནང་ཡིན་ལ་གཟུགས་ནི་སད་པར་བྱ་བ་དང་ཕྱི་རྟོལ་ཡིན་ཏྲེ། ནང་གི་མ་ཡིན་པ་
དྲེའི་ཕྱིར་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་ངྟོ་། །གང་ལས་ཤྲེ་ན། བྟོ་ིད་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཇི་ལྟར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བརྲེན་གྲུབ་ཡིན་ཞྲེ་ན། བྟོ་ིད་ནི་རྟོགས་བྱས་ལ་སྟོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་བརྲེན་ནས་གྲུབ་
པ་དྲེ་ནི་རང་གི་བདག་ིད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་བྟོ་དྲེ་ནི་རང་གི་བདག་ིད་མྲེད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བྟོ་ནི་དྟོན་ཕྲ་མྟོ་ལ་
སྟོགས་པ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་མི་རུང་ངྟོ་། །གཟུགས་ཀང་དྲེ་བཞིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེ་དང་
མཚུངས་པ་སྲེ། ཇི་ལྟར་མིག་རང་གི་བདག་ིད་དང་། གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་
ཀང་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་ངྟོ་། །གཟུགས་ཇི་ལྟར་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་
གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེ་ན། གང་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་
སྔར་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །བརགས་ན་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་
བཞིན་ིད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གྟོ །སྟོང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གྟོ །མིག་ནི་
བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྟོང་སྲེ་མིག་ིད་ནི་བརྲེན་ནས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་བརྲེན་ནས་འགྲུབ་པ་དྲེ་ནི་རང་
གི་བདག་ིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་བས་ན་མིག་ནི་རང་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་ངྟོ་། །ཇི་སྲེ་གཞན་གི་བདག་
ིད་དུ་ཡྟོད་པར་འདྟོད་ན་དྲེ་ཡང་མི་རུང་སྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་ལ་རང་གི་བདག་ིད་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་གཞན་གི་
དངྟོས་པྟོ་ག་ལ་ཡྟོད་དྲེ་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་ངྟོ་། །རྣམ་
པ་གཅིག་ཏུ་ན་གཞན་གི་བདག་ིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེ་ཡང་དྲེའི་གཞན་གི་བྟོ་ཡིན་ཏྲེ། མིག་ནི་བྟོས་
ཀང་སྟོང་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གྟོ །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མིག་ནི་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་
ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ནི་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་པའི་བདག་ིད་དུ་འགྱུར་བར་འྟོས་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་གཞན་གི་བདག་ིད་
ཀིས་ཀང་སྟོང་ངྟོ་། །གཞན་ཡང་བྟོ་ིད་སྟོང་པ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། མིག་ནི་བདག་ིད་མཐྟོང་གི བྟོ་ནི་མ་
ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྟོ་ནི་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་བྟོ་ནི་དྟོན་ཕྲ་མྟོ་ལ་སྟོགས་པ་
འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་བྟོ་ཡིན་ལ། མིག་གིས་ནི་བདག་ིད་མཐྟོང་ངྟོ་། །འདི་ལྟ་སྲེ། མིག་ནི་འབྱུང་བ་དང་
བའི་བདག་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་མིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའི་བྟོ་ཁྟོ་ན་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་བཞིན་
དུ་ཁ་དྟོག་དང་དབྱིབས་ཀི་ཁྱད་པར་གཟུགས་རྣམས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡང་བྟོ་ཁྟོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན།
གལ་ཏྲེ་མིག་བདག་མི་མཐྟོང་ན། །དྲེ་གཟུགས་མཐྟོང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཁྱྟོད་ཀིས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་མི་
འཐད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མིག་དྲེ་རང་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་། །དྲེ་ནི་
14

ཀླུ་སྒྲུབ།

གཞན་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་། །དྲེ་བཞིན་གཟུགས་ཀིས་སྟོང་པ་སྲེ། །སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མའང་དྲེ་བཞིན་སྟོང་། །འདི་
ལ་མིག་ནི་རང་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོང་ངྟོ་། །རང་གི་བདག་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་རང་ིད་ཡིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་མིག་གི་
བདག་ིད་མི་མཐྟོང་ན་དྲེས་གཟུགས་མཐྟོང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གང་གི་ཕྱིར་བདག་ིད་ཀང་མི་མཐྟོང་ན་
གཟུགས་ཀང་མི་མཐྟོང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་མིག་ནི་བདག་མྲེད་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་
ཡང་གཟུགས་ནི་བདག་མྲེད་དྟོ། །མི་སྣང་བ་ནི་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལྟར་སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་དྲེ་དང་འདྲ། རིམ་པ་
དྲེ་ིད་ཀིས་སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་རྣམས་བདག་ིད་མྲེད་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་
གཅིག་རྲེག་ལྷན་ཅིག་འགྱུར། །དྲེ་ཚེ་གཞན་རྣམས་སྟོང་པ་ཡིན། །སྟོང་པའང་མི་སྟོང་མི་སྟོན་ཏྲེ། །མི་སྟོང་པ་ཡང་
སྟོང་པ་མིན། །གང་གི་ཚེ་སྲེ་མཆྲེད་གཅིག་རྲེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གཞན་རྣམས་སྟོང་པ་ཡིན་
ཏྲེ། །སྟོང་པ་ཡིན་པའང་མི་སྟོང་པ་མི་བརྲེན་ལ། མི་སྟོང་པ་ིད་ཀང་སྟོང་པ་ིད་མི་བརྲེན་ཏྟོ། །གཞན་ཡང་།
གསུམ་པྟོ་ཡྟོད་མིན་མི་གནས་པའི། །རང་བཞིན་འདུ་བ་ཡྟོད་མིན་པས། །དྲེ་བདག་ིད་ཀིས་རྲེག་པ་མྲེད། །དྲེ་
ཕྱིར་ཚོར་བ་ཡྟོད་མ་ཡིན། །གསུམ་པྟོ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་མྲེད་པ་མི་གནས་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་འདུ་བ་
མྲེད་དྟོ། །འདུ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེའི་བདག་ིད་ཀིས་རྲེག་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་རྲེག་པ་མྲེད་ཅྲེས་བཤད་
པ་ཡིན་ནྟོ། །རྲེག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཚོར་བ་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། ནང་དང་ཕྱི་ཡི་སྲེ་མཆྲེད་ལ། །བརྲེན་ནས་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད། །སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟོང་། །གང་གི་ཕྱིར་ཕྱི་དང་
ནང་གི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མྲེད་དྲེ། སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་
བཞིན་དུ་སྟོང་ངྟོ་། །དྲེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བྱྲེད་པར་ཡྟོད་དྟོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་དྲེ་
ཡང་མི་འཐད་དྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་ཤྲེས་བྱ་བརྲེན་ནས། །འབྱུང་བས་ཡྟོད་མིན་ཤྲེས་པ་
དང་། །རྣམ་ཤྲེས་བྱ་མྲེད་ཕྱིར་དྲེའི་ཕྱིར། །རྣམ་ཤྲེས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་ིད། །གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བར་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་མྲེད་དྟོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་མྲེད་པ་ིད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཐམས་ཅད་མི་རག་གྟོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་
ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་བསན་པས་མི་སྟོང་པ་ིད་ཀང་བསན་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་བཤད་པ། ཐམས་
ཅད་མི་རག་མི་རག་པའམ། །ཡང་ན་རག་པ་ཅི་ཡང་མྲེད། །དངྟོས་ཡྟོད་རག་དང་མི་རག་ིད། །ཡིན་ན་དྲེ་ལྟར་ག་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལ་ཡྟོད། །ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅྲེས་གསུངས་པ་ནི་འདིར་བརྟོད་པར་བཞྲེད་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་
རག་པའམ་རག་པ་ནི་ཅི་ཡང་མྲེད་དྟོ། །དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་རག་པའམ་མི་རག་པ་ིད་ཡིན་ན། དངྟོས་པྟོ་དྲེ་དག་ག་
ལ་ཡྟོད་དྲེ། མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་མདྟོ་སྲེ་ལས་རྒྱས་པར་བསན་པས་འདྟོད་
ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །འདིར་བཤད་པ། སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག །རྲེན་
སྲེས་ཆགས་སང་གཏི་མུག་རྣམས། །འབྱུང་སྲེ་དྲེ་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས། །འདྟོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏི་མུག་
མྲེད། །གང་གི་ཕྱིར་སྡུག་པའི་རྲེན་དང་། མི་སྡུག་པའི་རྲེན་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་རྲེན་ལས་འདྟོད་ཆགས་དང་
ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་བྱུང་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་འདྟོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་
མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་། གང་ཕྱིར་དྲེར་ཆགས་དྲེར་སང་དྲེར། །རྟོངས་པ་དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་དག་ནི། །རྣམ་རྟོག་གིས་
བསྲེད་རྣམ་རྟོག་ཀང་། །ཡང་དག་ིད་དུ་ཡྟོད་མ་ཡིན། །གང་གི་ཕྱིར་གཅིག་པྟོ་དྲེ་ིད་ལ་ཆགས། དྲེ་ིད་ལ་
སང་། དྲེ་ིད་ལ་རྟོངས་པ་དྲེའི་ཕྱིར་འདྟོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བསྲེད་
པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག་ཀང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་དག་གིས་
འདྟོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམ་པར་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་དག་ཀང་ཡང་དག་པར་མྲེད་དྟོ། །ཇི་ལྟར་
མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་བཤད་པ། རྣམ་བརག་བྱ་གང་དྲེ་ཡྟོད་མིན། །བརག་བྱ་མྲེད་རྟོག་ག་ལ་ཡྟོད། །དྲེ་ཕྱིར་རྲེན་ལས་
སྲེས་པའི་ཕྱིར། །བརག་བྱ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟོང་། །རྣམ་པར་བརག་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་མྲེད་དྟོ། །རྣམ་
པར་བརག་པར་བྱ་བ་མྲེད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡྟོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་
བརག་པར་བྱ་བ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ལ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངྟོ་། །གཞན་ཡང་།
ཡང་དག་མཐྟོང་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག །བཞི་ལས་སྲེས་པའི་མ་རིག་མྲེད། །དྲེ་མྲེད་ཕྱིར་ན་འདུ་བྱྲེད་རྣམས། །མི་
འབྱུང་ལྷག་མའང་དྲེ་བཞིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་ལས་སྲེས་པའི་མ་རིག་པ་
མི་འབྱུང་ངྟོ་། །དྲེ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་རིག་པ་དྲེ་མྲེད་པས་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་མི་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་མི་
འབྱུང་ངྟོ་། །གཞན་ཡང་། གང་བརྲེན་གང་སྲེས་དྲེ་དྲེ་ལས། །སྲེས་དྲེ་དྲེ་མྲེད་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །དངྟོས་དང་དངྟོས་
མྲེད་འདུས་བྱས་དང་། །འདུས་མ་བྱས་ཤིང་མྱ་ངན་འདས། །གང་ལ་བརྲེན་ནས་གང་སྲེས་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་ལས་སྲེས་
པ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །དངྟོས་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཞི་བ་དང་། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཞི་
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བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་དངྟོས་རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནི་
རྟོག་པ་གང་། །བརྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་ལྟ་བ་དང་རྟོག་པ་དང་འཛིན་པ་དང་། དྲེ་ནི་སྟོན་
པས་མ་རིག་གསུངས། །དྲེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་འབྱུང་། །གཞན་ཡང་། ཡང་དག་མཐྟོང་ཕྱིར་དངྟོས་སྟོང་
པར། །ལྲེགས་ཤྲེས་མ་རིག་མི་འབྱུང་བ། །དྲེ་ནི་མ་རིག་འགྟོག་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་
འགག །དངྟོས་པྟོ་དྲེ་དག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ན་མ་རིག་པ་
ནི་འབྱུང་བ་དྲེ་ནི་མ་རིག་པ་འགྟོག་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་འགྟོག་གྟོ །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདུ་
བྱྲེད་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་དང་། །སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་ཆུ་བུར་དང་། །ཆུ་ཡི་དབུ་བ་མཚུངས་པ་སྲེ། །རི་ལམ་མགལ་མྲེའི་
འཁྟོར་ལྟོ་འདྲ། །གང་གི་ཕྱིར་ཡྟོངས་སུ་བརགས་ནས་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སྒྱུ་མ་དང་། སིག་རྒྱུ་དང་། དྲི་ཟའི་གྟོང་
ཁྱྲེར་དང་འདྲ་བ་དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་དྲེ་དག་ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མ་རིག་པ་མི་འབྱུང་
བ་དྲེ་ིད་མ་རིག་པ་འགྟོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་འགག་པར་འགྱུར་རྟོ། །རང་བཞིན་གིས་
ནི་དངྟོས་འགག་མྲེད། །འདི་ལ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའང་མྲེད། །རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་པ་ཡི། །དངྟོས་དང་དངྟོས་
མྲེད་སྟོང་པ་ཡིན། །བཙལ་ན་དྟོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་དངྟོས་པྟོ་འགའ་ཡང་མྲེད་ལ། འདི་ལ་དངྟོས་པྟོ་
མྲེད་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་
ནྟོ། །དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས། །སྟོང་པ་ཡིན་པས་དངྟོས་རྣམས་ཀིས། །རྲེན་འབྱུང་དྲེ་ནི་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས། །མཚུངས་པ་མྲེད་པར་ྲེ་བར་བསན། །དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་པས།
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་འདི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་ྲེ་བར་བསན་ཏྟོ། །དམ་པའི་དྟོན་ནི་དྲེར་
ཟད་དྟོ། །སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནི། །འཇིག་རྲེན་ཐ་སྙད་བརྲེན་ནས་སུ། །སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
ཡང་དག་འཕགས། །དྟོན་དམ་པར་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་
སྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་ཟད་དྟོ། །སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནི་འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་བརྲེན་ནས།
སྣ་ཚོགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་དྲེ་བཞིན་ིད་དུ་བརག་པར་ཟད་དྟོ། །འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་བསན་མི་
འཇིག །ཡང་དག་ཆྟོས་བསན་ཅི་ཡང་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་བཤད་མ་རྟོགས་ནས། །དྲེ་ཕྱིར་སྒྲུབ་རྟོག་མྲེད་
འདིར་སྐྲག །འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མི་འཇིག་ལ། ཡང་དག་པར་ན་ནམ་ཡང་ཆྟོས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བསན་པར་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་བརྲེན་པའི་དྟོན་དམ་པར་མི་ཤྲེས་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་བཤད་
པ་མ་རྟོགས་ནས་དྲེའི་ཕྱིར་རྟོངས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་རྟོག་པ་མྲེད་པ། མཚན་ིད་མྲེད་པ་འདི་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་
རྟོ། །འདི་བརྲེན་འདི་འབྱུང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། འཇིག་རྲེན་སྒྲུབ་འདི་འགྟོག་མི་མཛད། །རྲེན་འབྱུང་གང་དྲེ་རང་བཞིན་
མྲེད། །ཇི་ལྟར་དྲེ་ཡྟོད་ཡང་དག་ངྲེས། །འདི་ལ་བརྲེན་ནས་འདི་འབྱུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྲེན་པའི་སྒྲུབ་པ་
འདི་ནི་མི་འགྟོག་གྟོ །བརྲེན་ནས་སྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་ན། གང་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་
ཡྟོད་ཅྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དྲེའི་ངྲེས་པ་ཡིན་ནྟོ། །དད་ལྡན་ཡང་དག་ཚོལ་ལྷུར་ལྲེན། །ཆྟོས་བསན་གང་ལའང་མི་
བརྲེན་གང་། །སྒྲུབ་འདིར་རིགས་པས་རྲེས་གྲེར་ཏྲེ། །དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་སྤངས་ནས་ཞི། །དད་པ་དང་ལྡན་
པ་ཡང་དག་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལྲེན་པ། ཆྟོས་བསན་པ་གང་ལ་ཡང་མི་བརྲེན་པ་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་འདི་རིགས་པས་
རྲེས་སུ་གྲེར་ཞིང་། རྲེས་སུ་འདྟོད་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་སྤངས་ནས་ཞི་བར་འགྱུར་རྟོ། །རྲེན་
ིད་འདི་པ་འདི་ཤྲེས་ནས། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བའི་རྟོག་པ་ལྡྟོག །ཆགས་རྟོངས་ཁྟོང་ཁྟོ་སྤང་ཕྱིར་ཏྲེ། །མ་གྟོས་མྱ་ངན་
འདས་ྲེར་འགྟོ། །སྟོང་པ་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་བཤད་པ། སྟོབ་དཔྟོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་རྟོགས་
སྟོ།། །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྟོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆྲེན་གི་ལྟོ་ཙཱ་བ་བནྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་ལ་སྟོགས་པས་ཞུས་ཏྲེ་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྟོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྟོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །།
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ཀླུ་སྒྲུབ།

