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༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བི་ག་ཧ་བྱ་བརྟ་ནི་བྲྀཏི། བྩོད་སྐད་དུ། རྩོད་པ་བཟྩོག་པའི་འགྲེལ་པ།  

འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་
ཡྩོད་མིན་ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མྲེད། །རང་བཞིན་བཟྩོག་པར་མི་ནུས་སྩོ། །གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་དང་རྲེན་དང་། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་པ་དང་ཐ་དད་པ་ཀུན་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། མྱུ་གུ་ནི་རྒྱུ་ས་བྩོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་མྲེད། རྲེན་ཞྲེས་བྱ་བ་ས་
དང་ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་ལ་སྩོགས་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་མྲེད། རྲེན་འདུས་པ་དག་ལ་ཡང་མྲེད། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་
པ་དག་ལ་ཡང་མྲེད། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་པ་ལས་མ་གཏྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་མྲེད་དྩོ། །གང་གི་ཕྱིར་རང་
བཞིན་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་མྲེད་དྲེ་དྲེ་བས་ན་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་
མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མྲེད། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྩོང་པ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་
ཀང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་
ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྩོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྲེད། རྲེན་བང་
དང་། ལྩོག་མ་དང་། མཆུ་དང་། ལྲེ་རྲེ་དང་། སྩོའ་ིབྲུན་དང་། རྐན་དང་། སྣ་དང་། སི་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། འབད་
པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྲེད། གི་ག་ཚོགས་པ་ཡང་མྲེད། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མྲེད། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་
པ་ལས་མ་གཏྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་མྲེད་དྩོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འདི་རང་བཞིན་
མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་འདིས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཟྩོག་པར་
བྱྲེད་མི་ནུས་སྩོ། །མྲེ་མྲེད་པས་ཀང་སྲེག་པར་བྱྲེད་མི་ནུས་སྩོ། །མཚོན་ཆ་མྲེད་པས་ཀང་གཅད་པར་མི་ནུས་
ཤིང་ཆུ་མྲེད་པས་ཀང་བངས་པར་མི་ནུས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཚིག་མྲེད་པས་ཀང་། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་
བཞིན་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་མི་ནུས་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་བཀག་གྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་
དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འྩོན་ཏྲེ་ཚིག་དྲེ་རང་བཞིན་བཅས། །ཁྩོད་ཀིས་དམ་བཅས་སྔ་མ་མས། །མི་འདྲ་ིད་དྲེ་དྲེ་ཡིན་
ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་བརྩོད་པར་བྱྩོས། །འྩོན་ཏྲེ་སྩོན་དྲེར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངྩོ་སྙམ་ནས་ངའི་ཚིག་དྲེ་ནི་



 

2   ཀླུ་སྒྲུབ། 

རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་བས་ན་འདིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་
རང་བཞིན་བཀག་གྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། འྩོ་ན་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་
སྔར་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ནི་ཁྩོད་ཀི་
ཚིག་ཀང་འདུས་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་སྩོང་པ་ིད་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་དྲེས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་བཀག་གྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་སྩོང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར། 
དྲེ་ལྟ་ན་ནི་སྨྲས་པ་མུ་དྲུག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དྲེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འྩོན་ཀང་གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་
སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་ཀང་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར། སྩོང་པ་དྲེས་པ་ནི་
དགག་པ་མི་འཐད་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་དགག་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏྲེ་འཐད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ཞྲེས་བཀག་པས་དྲེས་ན་ཁྩོད་ཀི་
ཚིག་ཀང་སྩོང་པ་ཡིན་ལ། སྩོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲེས་ནི་འགྩོག་པ་མི་འཐད་དྩོ། །གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་
ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ལ། གང་གིས་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་ནི་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ན་ཁྩོད་ཀི་
ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འགལ་བའི་དཔྲེར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་
དུ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་བསྡུས་སྩོ་ཞྲེ་ན། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་པས་དྲེས་ན་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེའི་
ཕྱིར་འདིས་འགྩོག་པ་མྲེད་དྩོ། །གལ་ཏྲེ་སྩོང་པ་ཡིན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་འདིས་འགྩོག་པ་
ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་ཡང་བྱ་བ་བྱྲེད་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནི་འདྩོད་པ་མ་
ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏྲེ་འགལ་བའི་དཔྲེར་གྱུར་ནས་མི་རུང་ངྩོ་སྙམ་ནས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ་བྱ་བ་
བྱྲེད་མི་ནུས་སྩོ་ཞྲེ་ན། ཁྩོད་ཀི་ཚིག་སྩོང་པས་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པར་མི་འཐད་
དྩོ། །ཇི་ལྟར་གཞན་ཡང་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་ན་ནི་ཁ་ཅིག་ནི་སྩོང་། ཁ་ཅིག་ནི་མི་སྩོང་ངྩོ་ཞྲེས་མི་འདྲ་བ་ིད་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་རྩོ། །མི་འདྲ་བ་ིད་ཡིན་ན་ནི་གང་གིས་ན་ཁ་ཅིག་ནི་སྩོང་ཁ་ཅིག་ནི་མི་སྩོང་པར་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཀི་ཁད་པར་ཡང་སྨྲྩོས་ཤིག གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡང་མ་བརྟན་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་
སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། དྲེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་ལྟ་བུའྩོ་ཞྲེས། ཁྩོད་བྩོ་སྲེམས་ན་དྲེ་མི་
འཐད། །འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡྩོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཟྩོག་ཡིན། །དཔྲེར་ན་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་
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ཅིག་ཅྲེས་བདག་ིད་སྒྲ་འབྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་དྲེས་སྒྲ་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་
ཞྲེས་སྩོང་པའི་རང་བཞིན་གི་ཚིག་གིས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ་སྙམ་ན། འདིར་
སྨྲས་པ། དྲེར་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལ་སྒྲ་ཡྩོད་པས་སྒྲ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་གི། 
འདིར་ནི་ཁྩོད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ཚིག་གིས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ། ཁྩོད་ཀི་
ལུགས་ཀི་ཚིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་སྒྲ་
མ་འབྱིན་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མི་མཐུན་པར་སྒྲ་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འགྩོག་པའི་འགྩོག་པའང་དྲེ་ལྟ་
ཞྲེས། །འདྩོད་ན་དྲེ་ཡང་བཟང་མིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟ་བས་ནའང་ཁྩོད་དམ་བཅས། །མཚན་ིད་སྩོན་ཡྩོད་ངྲེད་ལ་
མྲེད། །ཁྩོད་ཀི་བྩོ་ལ་རྣམ་པ་འདི་ིད་ཀིས་འགྩོག་པའི་འགྩོག་པ་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པའི་ཚིག་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པའི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མི་འཐད་དྩོ་སྙམ་དུ་
སྲེམས་ན། འདིར་སྨྲ་བར་བྱ་སྲེ། དྲེ་ཡང་བཟང་པྩོ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁྲེད་ལ་ནི་དམ་བཅས་པའི་
མཚན་ིད་ཀིས་འདི་འཐྩོབ་ཀི། ངྲེད་ལ་ནི་མྲེད་པས་དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་འགྩོག་པའི་འགྩོག་པ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་
ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ང་ོྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། རྲེ་ཞིག་དངྩོས་རྣམས་མངྩོན་སུམ་
གིས། །དམིགས་ནས་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་མིན་ན། །གང་གིས་དངྩོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་བ། །མངྩོན་སུམ་དྲེ་ནི་
མྲེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ཁྩོད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་གི་དམིགས་ནས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་
སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་ན་ནི་མི་རུང་ངྩོ་། །དྲེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་
ཅད་ཀི་ནང་དུ་ནི་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡང་འདུས་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་ལ། དངྩོས་པྩོ་ལ་དམིགས་པར་བྱྲེད་
པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མས་དམིགས་པ་མྲེད་དྩོ། །མི་དམིགས་
པ་འགྩོག་པ་ཡང་མི་འཐད་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ཁྩོད་ཀི་བྩོ་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་ལུང་དང་དཔྲེས་སྲེམས་འཇལ་བས་དམིགས་ནས་དངྩོས་
པྩོ་འདི་ཐམས་ཅད་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་འདིར་སྨྲ་བར་བྱ་སྲེ། རྲེས་དཔག་ལུང་དང་དཔྲེས་འཇལ་
དང་། །རྲེས་དཔག་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །དཔྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་བའི་དྩོན་གང་ཡིན། །མངྩོན་སུམ་གིས་ནི་ལན་
བཏབ་བྩོ། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་ཡང་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མས་ལན་བཏབ་པ་
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ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྩོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་
སྩོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །རྲེས་སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དྩོན་དང་། ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
དང་། དཔྲེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ཀང་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ིད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལུང་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དག་གིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་དམིགས་
པར་བྱྲེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དམིགས་པ་མྲེད་དྩོ། །མི་
དམིགས་པའི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་མི་འཐད་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་
པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། སྲེ་བྩོ་ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་མཁས། །དགྲེ་བ་དག་གིས་ཆྩོས་རྣམས་
ལ། །དགྲེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ནི། །སྲེམས་ཤིང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་། །འདི་ལ་སྲེ་བྩོ་ཆྩོས་ཀི་གནས་
སྐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ནི་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་བརྒྱ་ར་བཅུ་དགུར་སྲེམས་ཏྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་དང་། སྲེམས་པ་དང་། རྲེག་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། 
མྩོས་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་། ཤྲེས་རབ་དང་། བཏང་སྙྩོམས་དང་། སྩོར་
བ་དང་། ཡང་དག་པར་སྩོར་བ་དང་། ཐྩོབ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཁྩོང་ཁྩོ་བ་མྲེད་པ་དང་། དགའ་བ་
དང་། འབད་པ་དང་། རྩོལ་བ་དང་། རྩོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། སྩོ་བ་དང་། གནྩོད་པ་མྲེད་པ་དང་། དབང་དང་ལྡན་
པ་དང་། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་། ཡིད་ལ་གཅགས་པ་མྲེད་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། མི་འཛིན་པ་དང་། དྲན་པ་དང་། བརྟན་
པ་དང་། ལྷག་པར་ཞྲེན་པ་དང་། རྩོངས་འབྲེལ་དང་། སྩོ་བ་མྲེད་པ་དང་། དྩོན་དུ་གྲེར་བ་དང་། སྩོན་ལམ་དང་། 
རྒྱགས་པ་དང་། ཡུལ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། ངྲེས་པར་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྲེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། མི་
རྟག་པ་དང་། རྒ་བ་དང་། ལྡན་པ་དང་། ཡྩོངས་སུ་གདུངས་པ་དང་། མི་དགའ་བ་དང་། རྟྩོག་པ་དང་། སྡུག་པ་
དང་། དང་བ་དང་། འདྩོད་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་དང་། མཐུན་པར་འཛིན་པ་དང་། རྲེས་སུ་མི་མཐུན་པར་བཟུང་
བ་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། ཞྲེ་ས་དང་། རི་མྩོར་བྱྲེད་པ་དང་། དད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། བསྩོ་བ་བཞིན་
བྱྲེད་པ་དང་། གུས་པ་དང་། མ་གུས་པ་དང་། རྒྩོད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། ངག་དང་། འགུལ་བ་དང་། 
གྲུབ་པ་དང་། མ་དང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་མ་སངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། བརྟན་པ་དང་། དྲེས་པ་དང་། 
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ཡིད་ལ་གཅགས་པ་དང་། མྱ་ངན་དང་། འཁྲུགས་པ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་དང་། ཐྲེ་
ཚོམ་དང་། སྩོམ་པ་དང་། ཡྩོངས་སུ་དག་པ་དང་། ནང་ལྲེགས་པར་དང་བ་དང་། འཇིགས་པའི་ཕྱྩོགས་གཅིག་
དང་། དད་པ་དང་། ངྩོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་། གནམ་པ་དང་། མི་འདྲིད་པ་དང་། ྲེ་བར་ཞི་བ་དང་། རྟབ་བག་མ་ཡིན་
པ་དང་། བག་ཡྩོད་པ་དང་། བྱམས་པར་ལྟ་བ་དང་། སྩོ་སྩོར་བརྟག་པ་དང་། ཡིད་བྱུང་བ་དང་། ཡྩོངས་སུ་
གདུངས་པ་མྲེད་པ་དང་། རྒྱགས་པ་མྲེད་པ་དང་། ཆགས་པ་མྲེད་པ་དང་། ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་། གཏི་མུག་མྲེད་
པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་དང་། མི་གཏྩོང་བ་དང་། འབྱྩོར་པ་དང་། ཁྲེལ་ཡྩོད་པ་དང་། མི་འཆབ་པ་དང་། 
སྙིང་རྲེ་དང་། སྲེམས་པ་མི་གཏྩོང་བ་དང་། བྱམས་པ་དང་། ཞུམ་པ་མྲེད་པ་དང་། དགའ་བལ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་
དང་། ཁྩོན་དུ་མི་འཛིན་པ་དང་། ཕྲག་དྩོག་མྲེད་པ་དང་། སྲེམས་ཡྩོངས་སུ་གདུག་པ་མྲེད་པ་དང་། བཟྩོད་པ་
དང་། རྣམ་པར་སྤངས་པ་དང་། དྲེས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡྩོངས་སུ་ལྩོངས་སྩོད་པའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། 
བསྩོད་ནམས་དང་། འདུ་ཤྲེས་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ངྲེས་པར་འབྱིན་པ་ིད་དང་། ཐམས་ཅད་མི་
ཤྲེས་པ་ིད་དང་། འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆྩོས་སྩོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་དགྲེ་བའི་རང་བཞིན་བརྒྱ་
ར་བཅུ་དགུ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་མི་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་མི་དགྲེ་བའི་རང་བཞིན་དང་། བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་རྣམས་ལ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རང་བཞིན་དང་། མ་བསྒྲིབས་པ་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
རྣམས་ལ་མ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རང་བཞིན་དང་། འདྩོད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འདྩོད་པར་
གསུངས་པ་དང་། གཟུགས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སུ་གསུངས་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པར་
གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་མྲེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མྲེད་པ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགྩོག་པ་དང་། ལམ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་
དང་། འགྩོག་པ་དང་། ལམ་ཞྲེས་བྱ་བའི་རང་བཞིན་དང་། བསྩོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་བསྩོམས་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། སྤང་བར་བྱ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། 
དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་དུ་མའི་ཆྩོས་ཀི་རང་བཞིན་མཐྩོང་བས་དྲེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་
མྲེད་པ་སྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་
གཞན་ཡང་། ངྲེས་འབྱིན་ལ་སྩོགས་རྣམས་ཀི་ཆྩོས། །གནས་སྐབས་གསུངས་པ་དྲེ་རྣམས་ལ། །ངྲེས་འབྱིན་རང་
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བཞིན་ཆྩོས་རྣམས་དང་། །ངྲེས་འབྱིན་མིན་གང་ཚུལ་དྲེ་བཞིན། །འདི་ལ་ངྲེས་པར་འབྱིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་གནས་
སྐབས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ངྲེས་པར་འབྱིན་པའི་རང་བཞིན་དང་། ངྲེས་པར་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་
ངྲེས་པར་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་
ལག་དང་ལྡན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་མི་ལྡན་པ་
དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྩོགས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྩོགས་དང་ལྡན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྩོགས་དང་
མི་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྩོགས་དང་མི་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་
ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཐྩོང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྲེ། 
དྲེ་བས་ན་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཆྩོས་ཀི་རང་བཞིན་
མྲེད། །རང་བཞིན་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའི་མིང་། །མིང་ཡང་དྲེ་བཞིན་མྲེད་འགྱུར་ིད། །གཞི་མྲེད་མིང་ནི་མྲེད་ཕྱིར་
རྩོ། །གལ་ཏྲེ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ན་དྲེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་
དྲེ་བཞིན་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཞི་མྲེད་པའི་མིང་ནི་འགའ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དྲེ་བས་
ན་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྩོད་དྩོ། །རང་བཞིན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་
སྩོང་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་བས་ན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡྩོད། །དྲེ་ནི་ཆྩོས་ལ་
མྲེད་ཅྲེ་ན། །ཆྩོས་རྣམས་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཏྲེ། །གང་གི་ཡིན་པ་དྲེ་བསན་རིགས། །འྩོན་ཏྲེ་གཞི་མྲེད་པའི་མིང་
དུ་གྱུར་ན་མི་རུང་ངྩོ་སྙམ་ནས་རང་བཞིན་ཡྩོད་ལ། དྲེ་ཡང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མི་སིད་དྩོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཆྩོས་
རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཆྩོས་ནི་སྩོང་པར་འགྱུར་ལ། མིང་གཞི་མྲེད་པར་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་
ན། འདིར་སྨྲ་བར་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་དྲེ་ཆྩོས་ལ་གཏྩོགས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་པའི་དྩོན་དྲེ་བསན་པར་
རིགས་སྩོ། །དྲེ་ཡང་མ་བསན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ནི་ཡྩོད་ལ། དྲེ་ཡང་ཆྩོས་རྣམས་ནི་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་རྟྩོག་པ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་མས་སྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གང་ཕྱིར་ཁིམ་ན་བུམ་པ་དྲེ། །མྲེད་ཅྲེས་ཡྩོད་པ་ིད་ལ་
འགྩོག །མཐྩོང་སྲེ་དྲེ་ཕྱིར་ཁྩོད་ཀིས་འདི། །ཡྩོད་པའི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་ཡིན། །འདི་ལ་དྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་འགྩོག་
པར་བྱྲེད་ཀི། མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཁིམ་ན་བུམ་པ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། བུམ་པ་ཡྩོད་པ་ལ་
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འགྩོག་པ་ཡིན་གི། མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡང་རང་
བཞིན་ཡྩོད་པ་ལ་འགྩོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་
མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་འགྩོག་པ་ཡྩོད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་དྲེ་མྲེད་ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིག་དྲེས་ཅི་ཞིག་
དགག །མྲེད་པ་ཡིན་ན་ཚིག་མྲེད་པར། །འགྩོག་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཅི་སྲེ་རང་བཞིན་དྲེ་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་
ན་ནི། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདིས་ཁྩོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་འགྩོག་པར་བྱྲེད། 
འདི་ལྟར་མྲེད་པ་ལ་ནི་ཚིག་མྲེད་པར་ཡང་འགྩོག་པར་འགྲུབ་སྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེ་ལ་གང་བ་ིད་དང་། ཆུ་ལ་ཚ་བ་ིད་
ལྟ་བུའྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སིག་རྒྱུ་ལ། །ཇི་ལྟར་ལྩོག་པར་ཆུར་འཛིན་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་
ཁྩོད་ཀིས་ལྩོག་པར་འཛིན། །ཡྩོད་པར་མིན་ལ་དགག་པར་བྱ། །ཁྩོད་ཀི་བྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱིས་པ་རྣམས་སིག་རྒྱུ་ལ་
ལྩོག་པར་ཆུར་འཛིན་པ་ན། དྲེ་སྲེས་བུ་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གིས་འཛིན་པ་དྲེ་བཟྩོག་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ན་ཆུ་
མྲེད་ཀི། དྲེ་ནི་སིག་རྒྱུའྩོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རང་
བཞིན་དུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བཟྩོག་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་པའྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའྩོ་
སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། འདིར་སྨྲ་བར་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་འཛིན་པ་དང་། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་པྩོ་དྲེ་དང་། །འགྩོག་པ་
དགག་བྱ་འགྩོག་པ་པྩོ། །དྲེ་དྲུག་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ནི་རྲེ་ཞིག་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཛིན་
པ་ཡང་ཡྩོད་པ་དང་། གཟུང་བ་ཡྩོད་པ་དང་། དྲེ་འཛིན་པ་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། ལྩོག་པར་འཛིན་པ་དྲེ་འགྩོག་པ་ཡང་
ཡྩོད་པ་དང་། དགག་པར་བྱ་བ་ལྩོག་པར་འཛིན་པ་དྲེ་ཡང་ཡྩོད་པ་དང་། ཁྲེད་ལ་སྩོགས་པ་འཛིན་པ་དྲེ་འགྩོག་པ་
པྩོ་ཡང་ཡྩོད་དྲེ། དྲུག་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། དྲེ་དྲུག་ཏུ་གྱུར་ན་ནི། མ་བཀག་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་དངྩོས་
པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །ཅི་སྲེ་འཛིན་པ་ཡྩོད་མིན་ཞིང་། །གཟུང་མྲེད་
འཛིན་པ་པྩོ་མྲེད་ན། །འྩོ་ན་འགྩོག་དང་དགག་བྱ་དང་། །འགྩོག་པ་པྩོ་ཡང་ཡྩོད་མིན་ཏྲེ། །ཅི་སྲེ་སྩོན་དྲེར་གྱུར་ན་
མི་རུང་ངྩོ་སྙམ་ནས་འཛིན་པ་ཡང་མྲེད། གཟུང་བ་ཡང་མྲེད་འཛིན་པ་པྩོ་ཡང་མྲེད་དྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འཛིན་པ་འགྩོག་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མྲེད་ལ། དགག་པར་བྱ་བ་
ཡང་མྲེད། འགྩོག་པ་པྩོ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་འགྩོག་དང་དགག་བྱ་དང་། །འགྩོག་པ་པྩོ་ཡང་ཡྩོད་
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མིན་ན། །དངྩོས་པྩོ་ཀུན་དང་དྲེ་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་ིད་ཀང་གྲུབ་ཡིན་ན། །གལ་ཏྲེ་འགྩོག་པ་ཡང་མྲེད། 
དགག་པར་བྱ་བ་ཡང་མྲེད། འགྩོག་པ་པྩོ་ཡང་མྲེད་ན་ནི། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་བཀག་པར་ཡྩོད་ལ། 
དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། ཁྩོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། །རང་
བཞིན་མྲེད་ཕྱིར་ཁྩོད་གཏན་ཚིགས། །གང་ལ་ཡྩོད་དྲེ་ཁྩོད་དྩོན་ཏྲེ། །གཏན་ཚིགས་མྲེད་ཕྱིར་གྲུབ་མི་
འཐད། །དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དྩོན་འདི་ལ་ཁྩོད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། 
དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ིད་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་གཏན་
ཚིགས་ག་ལ་ཡྩོད། གཏན་ཚིགས་མྲེད་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་
དྩོན་གང་ལ་གྲུབ་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་
གཞན་ཡང་། ཁྩོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་ཡང་། །རང་བཞིན་བཟྩོག་པ་གྲུབ་ཡིན་ན། །ང་ལའང་གཏན་
ཚིགས་མྲེད་པར་ནི། །རང་བཞིན་ིད་ནི་ཡྩོད་པར་འགྲུབ། །ཅི་སྲེ་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་ཡང་དངྩོས་པྩོ་
རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་འགྲུབ་བྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། ཇི་ལྟར་ཁྩོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་རང་བཞིན་
བཟྩོག་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། ང་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་དངྩོས་པྩོའ་ིརང་བཞིན་ཡྩོད་པར་འགྲུབ་
བྩོ། །ང་ལ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ངྲེད་ལ་ཡང་ངྩོ་། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་ན་དངྩོས། །རང་བཞིན་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་
མི་འཐད། །འཇིག་རྟྲེན་ན་ནི་རང་བཞིན་མྲེད། །དངྩོས་པྩོ་འགའ་ཡང་ཡྩོད་མིན་ནྩོ། །གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་
རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མི་འཐད་དྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྟྲེན་ན་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་འགའ་ཡང་
ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡྩོད་མིན་ན། །གལ་ཏྲེ་འགྩོག་སྔ་དགག་ཕྱི་ཞྲེས། །ཟྲེར་ན་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ལ། །འཕྱི་ཞིང་ཅིག་ཅརའང་མི་འཐད་དྩོ། །རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདིར་གལ་ཏྲེ་འགྩོག་པ་ནི་སྔ་ལ་
དགག་པར་བྱ་བ་ནི་ཕྱིའྩོ་ཞྲེ་ན། འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དགག་པར་བྱ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན་གང་གི་འགྩོག་པ་ཡིན་
པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་འགྩོག་པ་ནི་འཕྱི་ལ་དགག་པར་བྱ་བ་ནི་སྔའྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དགག་པར་
བྱ་བ་གྲུབ་ཟིན་ན། ཅི་ཞིག་འགྩོག་པར་བྱྲེད། འྩོན་ཏྲེ་འགྩོག་པ་དང་དགག་པར་བྱ་བ་འགྩོག་མམ་མྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་
ན་ཡང་འགྩོག་པ་ནི་དགག་པར་བྱ་བའི་དྩོན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ། དགག་པར་བྱ་བ་ཡང་འགྩོག་པའི་མ་ཡིན་ཏྲེ། 



 

རྩོད་པ་བཟྩོག་པའི་འགྲེལ་པ།   9 

དཔྲེར་ན་རི་བྩོང་གི་རྭ་གཡས་གཡྩོན་གིས་མགྩོ་མམ་དུ་སྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། རྭ་གཡས་པ་ཡང་གཡྩོན་པའི་རྒྱུ་
མ་ཡིན་པ། གཡྩོན་པ་ཡང་གཡས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་
དྩོ་ཞྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདིར་བཤད་པ་རྲེ་ཞིག་ཁྩོད་ཀིས། གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་
ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལའང་ཡྩོད་མིན་ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིགས་ཀང་རང་བཞིན་མྲེད། །རང་བཞིན་བཟྩོག་པར་མི་
ནུས་སྩོ། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་རྲེན་དང་། །ཚོགས་དང་ཐ་
དད་པ་ཡང་མྲེད། །འྩོ་ན་དངྩོས་རྣམས་སྩོང་གྲུབ་སྲེ། །རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཕྱིར་རྩོ། །གལ་ཏྲེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྩོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྲེད། རྲེན་བང་
དང་། ལྩོག་མ་དང་། མཆུ་དང་། ལྲེ་དང་། སྩོའ་ིབྲུན་དང་། རྐན་དང་། སྣ་དང་། སི་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། འབད་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་མྲེད། གི་ག་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མྲེད། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མྲེད། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་
པ་ལས་མ་གཏྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་མྲེད་དྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། འྩོ་ན་ནི་ངའི་ཚིག་དྲེ་སྩོང་པར་གྲུབ་སྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཇི་ལྟར་
ངའི་ཚིག་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་
བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་པས་ན་དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་ཚིག་སྩོང་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ིད་དུ་མི་འཐད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། དངྩོས་
རྣམས་རྟྲེན་ནས་བྱུང་བ་གང་། །དྲེ་ནི་སྩོང་ིད་ཅྲེས་བྱ་དང་། །གང་ཞིག་རྟྲེན་ནས་འབྱུང་བ་དྲེ། །རང་བཞིན་ིད་
ནི་ཡིན་པར་སྨྲ། །ཁྩོད་ཀིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་སྩོང་པ་ིད་ཀི་དྩོན་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་རང་བཞིན་
མྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་མི་འཐད་དྲེ་ཞྲེས་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་སྨྲ་བར་བྱྲེད་
དྲེ། འདིར་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྟྲེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་སྩོང་པ་ིད་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་
བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་གང་དག་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དྲེ་དག་ནི་རང་བཞིན་
དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་ལྟྩོས་པ་དང་བཅས་
པའི་ཕྱིར་རྩོ། །གལ་ཏྲེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ནི་རྒྱུ་དང་རྲེན་མྲེད་ཀང་ཡྩོད་པར་འགྱུར་བ་
ཞིག་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་སྩོང་པའྩོ། །ཞྲེས་བྱ་བར་འཐད་
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དྩོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ། །རང་
བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འཐད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་
སྩོགས་པ་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཡིན་པ་སྦྲང་རི་དང་། ཆུ་དང་། འྩོ་
ཐུག་འཛིན་པ་དང་། ལྲེན་པ་དང་། གང་བ་དང་། རླུང་དང་། ི་མས་ཡྩོངས་སུ་སྩོབ་པར་ནུས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ངའི་
ཚིག་ཀང་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་
མྲེད་པར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་
གཞན་ཡང་། སྤྲུལ་པ་ཡིས་ནི་སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཡིས་ནི་སྲེས་བུ་ཡི། །སྒྱུ་མས་ཕྱུང་ལ་འགྩོག་བྱྲེད་
ལྟར། །འགྩོག་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་སྲེས་བུས་སྤྲུལ་བའི་སྲེས་བུ་ཞིག་དྩོན་འགའ་ཞིག་
གི་ཕྱིར་རིང་བར་བྱྲེད་པ་ལ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་ཕྱུང་བའི་སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུས་སྒྱུ་མའི་
སྲེས་བུ་གཞན་ཞིག་དྩོན་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་འྩོང་བར་བྱྲེད་པ་ལ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་བཞིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་
སྲེས་བུ་དགག་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན། འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན། སྒྱུ་མའི་
སྲེས་བུ་དགག་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན། འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན་
པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་སྩོང་པས་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ིད་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་
འགྩོག་པ་འཐད་པ་ན་དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་སྩོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་
འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་མུ་དྲུག་ཏུ་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་
པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ིད་ཀིས་བཀག་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་མ་འདུས་པ་ཡིན་
ཞིང་མི་སྩོང་པའང་མ་ཡིན་ལ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་ཁྩོད་ཀིས། འྩོན་ཏྲེ་ཚིག་དྲེ་
རང་བཞིན་བཅས། །ཁྲེད་ཀི་དམ་བཅས་སྔ་མ་མས། །མི་འདྲ་ིད་དྲེ་དྲེ་ཡིན་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་
བརྩོད་པར་བྱྩོས། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། ངའི་ཚིག་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་
སྨྲས་པ་མ་མས་ལ། །མི་འདྲ་ིད་ཀང་མྲེད་པས་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་བཤད་མི་བྱ། །རྲེ་ཞིག་ངའི་ཚིག་
དྲེ་ནི་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ། སྔར་རང་བཞིན་
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འཐད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གང་གི་ཕྱིར་ངའི་ཚིག་དྲེ་ཡང་སྩོང་པ་ཡིན། 
དངྩོས་པྩོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་སྩོང་པ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མི་འདྲ་བ་ིད་མྲེད་དྩོ། །གལ་ཏྲེ་ང་ན་རྲེ་ཚིག་དྲེ་ནི་སྩོང་པ་
མ་ཡིན་ལ་དངྩོས་པྩོ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་འཆད་པ་ནི་དྲེས་ན་མི་འདྲ་བ་ིད་དུ་ཡང་འགྱུར་
ན། དྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་མི་འདྲ་བ་ིད་མྲེད་དྩོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཚིག་དྲེ་ནི་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ལ་དངྩོས་
པྩོ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་མི་འདྲ་བ་ིད་མི་སིད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་ཁྩོ་བྩོས་གཏན་ཚིགས་དྲེས་ན་
ཚིག་དྲེ་ནི་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ལ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་བཤད་
པར་མི་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལ་ཁྲེད་ཀིས་སྨྲས་པ་ཡང་མས་ལ། མི་འདྲ་བ་ིད་ཀང་ཡིན་པས་ཁྩོད་ཀིས་གཏན་ཚིགས་
ཁད་པར་ཡང་བརྩོད་པར་བྱྩོས་ཤིག་ཅྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །ཡང་། དྲེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་ལྟ་བུའྩོ་
ཞྲེས། །ཁྩོད་བྩོ་སྲེམས་ནི་དྲེ་མི་འཐད། །འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡྩོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཟྩོག་ཡིན། །ཞྲེས་
སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། སྒྲ་མ་འབྱིན་ཞྲེས་བྱ་བཞིན་ཞྲེས། །ཁྩོད་ཀི་གང་བརམས་དཔྲེ་
འདི་མིན། །དྲེ་ནི་སྒྲ་ཡིས་སྒྲ་བཟྩོག་པས། །འདི་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནི་ངྲེད་ཀི་དཔྲེ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ཇི་ལྟར་
འགའ་ཞིག་ན་རྲེ། སྒྲ་མ་འབྱིན་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་བ་ན་སྒྲ་ིད་འབྱིན་ཅིང་སྒྲ་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ལྟར་ཚིག་སྩོང་པ་དྲེ་
ིད་འགྩོག་པར་མི་བྱྲེད་དྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་དཔྲེས་སྒྲ་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་འདི་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། ངྲེད་
ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་འཆད་
དྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་ིད་ཀིས། །ཅི་སྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་ལ་བཟྩོག །རང་བཞིན་མྲེད་པ་
ིད་ལྩོག་ན། །རང་བཞིན་ིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྒྲ་མ་འབྱིན་ཅྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྒྲས་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་པ་
དྲེ་བཞིན་དུ། གལ་ཏྲེ་ཚིག་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་ན་ནི་
དྲེས་ན་དཔྲེ་འདི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། འདིར་ནི་ཚིག་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་
བཞིན་འགྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ། །གལ་ཏྲེ་ཚིག་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་
ིད་འགྩོག་པར་བྱྲེད་ན་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་
འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྩོང་
པ་ིད་སྨྲ་ཡི། སྩོང་པ་ིད་མ་ཡིན་པར་ནི་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པས་དཔྲེ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་ན་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་
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ཡིས། །བུད་མྲེད་ལ་ནི་བུད་མྲེད་སྙམ། །ལྩོག་འཛིན་འབྱུང་ལ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །འགྩོག་བྱྲེད་འདི་ནི་དྲེ་ལྟ་
ཡིན། །ཡང་ན་ཇི་ལྟར་སྲེས་བུ་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པའི་བུད་མྲེད་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པ་ཡིན་པ་ལ་དྩོན་དམ་པར་བུད་
མྲེད་དྩོ་སྙམ་དུ་ལྩོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྩོག་པར་འཛིན་པ་དྲེས་དྲེའི་འདྩོད་ཆགས་བསྲེད་
པ་ལ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའམ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ན་ཐྩོས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ཞིག་སྤྲུལ་ལ། དྲེས་དྲེའི་ལྩོག་
པར་འཛིན་པ་དྲེ་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་སྩོང་པ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་
བཞིན་མྲེད་པ་སྤྲུལ་པའི་བུད་མྲེད་དང་འདྲ་བ་དག་ལ་རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་
དྩོ། །དྲེ་བས་ན་འདིར་སྩོང་པ་ིད་དུ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དཔྲེ་འདི་འཐད་པ་ཡིན་གི། ཅིག་ཤྩོས་ནི་མ་ཡིན་
ནྩོ། །ཡང་ན་གང་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །གཏན་ཚིགས་འདི་མཚུངས་སྒྲ་ཡྩོད་མིན། །ཐ་སྙད་ཁས་རྣམས་མ་བངས་
པར། །ངྲེད་ཅག་འཆད་པར་མི་བྱྲེད་དྩོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། སྒྲ་མ་འབྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་
གཏན་ཚིགས་འདི་མཚུངས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་
དུ་ཁད་པར་མྲེད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་སྒྲ་དྲེ་ནི་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་མ་
ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར། འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡྩོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་གྱུར་
པ་དྲེ་བཟྩོག་ཡིན། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་བཟྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་བདྲེན་པ་ཁས་མ་བངས་
ཤིང་མ་བརྟྲེན་པར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པའྩོ་ཞྲེས་མི་འཆད་དྩོ། །ཐ་སྙད་ཀི་བདྲེན་པ་ཁས་མ་བངས་པར་ནི་
ཆྩོས་བསན་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྟྲེན་པར། །དམ་པའི་དྩོན་ལ་མི་སྩོན་ལ། །དམ་པའི་
དྩོན་ལ་མ་བརྟྲེན་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རྟྩོགས་སྩོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་
ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དུ་གི་ག་འཐད་པ་ན་ངའི་ཚིག་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་
ཡིན་ནྩོ། །ཡང་ཁྩོད་ཀིས། འགྩོག་པའི་འགྩོག་པའང་དྲེ་ལྟ་ཞྲེས། །འདྩོད་ན་དྲེ་ཡང་བཟང་མིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་
ཁྩོད་དམ་བཅས། །མཚན་ིད་སྩོན་ཡྩོད་ངྲེད་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། གལ་
ཏྲེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྩོད། །དྲེས་ན་ང་ལ་སྩོན་དྲེ་ཡྩོད། །ང་ལ་དམ་བཅས་མྲེད་པས་ན། །ང་ལ་སྩོན་མྲེད་ཁྩོ་
ན་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དམ་བཅས་པ་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་ན་ནི། དྲེས་ན་ཁྩོད་ཀིས་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ། ང་ལ་དམ་
བཅས་པའི་མཚན་ིད་ཁས་བངས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་སྩོན་ཡྩོད་པ་ཞིག་ན་ང་ལ་དམ་བཅས་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་
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དྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་གཏན་དུ་ྲེ་བར་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་དབྲེན་པ་དག་ལ་དམ་བཅས་
པ་ག་ལ་ཡྩོད། དམ་བཅས་པའི་མཚན་ིད་ཀང་ག་ལ་ཡྩོད། དམ་བཅས་པའི་མཚན་ིད་ལས་བྱུང་བའི་སྩོན་
ཡང་ག་ལ་ཡྩོད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཁྩོད་ལ་དམ་བཅས་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་ཕྱིར་ཁྩོད་ལ་སྩོན་ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་
པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མྲེད་དྩོ། །ཡང་ཁྩོད་ཀིས། རྲེ་ཞིག་དངྩོས་རྣམས་མངྩོན་སུམ་གིས། །དམིགས་ནས་ཟྩོག་
པར་བྱྲེད་ཡིན་ན། །གང་གིས་དངྩོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་བ། །མངྩོན་སུམ་དྲེ་ནི་མྲེད་པ་ཡིན། །རྲེས་དཔག་
ལུང་དང་དཔྲེས་གཞལ་དང་། །རྲེས་དཔག་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །དཔྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་བའི་དྩོན་གང་
ཡིན། །མངྩོན་སུམ་གིས་ནི་ལན་བཏབ་བྩོ། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་མངྩོན་
སུམ་ལ་སྩོགས་པའི། །དྩོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །བསྒྲུབ་པའམ་བཟྩོག་པར་བྱ་ན་དྲེ། །མྲེད་ཕྱིར་ང་
ལ་ཀླན་ཀ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་ངས་མངྩོན་སུམ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་རྣམས་
ཀིས་སམ། ཚད་མ་བཞི་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི་དྲེའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པའམ། དྩོན་བཟྩོག་པར་བྱ་ན་ངས་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡང་མ་དམིགས་པས་དྲེའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་ཡང་མི་བྱ། 
བཟྩོག་པར་ཡང་མི་བྱ། དྲེ་ལྟར་གྱུར་དང་། དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་གལ་ཏྲེ་མངྩོན་སུམ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མ་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དམིགས་ནས་ཟྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན། ཚད་མ་དྲེ་དག་ཀང་མྲེད། 
དྲེ་དག་གིས་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་དྩོན་ཡང་མྲེད་པས་ཞྲེས་ཀླན་ཀ་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཀླན་ཀ་དྲེ་ང་ལ་མི་
འབྱུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཁྩོད་ཀིས་དྩོན་དྲེ་རྣམས། །ཚད་མ་ིད་ཀིས་རབ་གྲུབ་ན། །ཁྩོད་ཀིས་
ཚད་མ་དྲེ་རྣམས་ཀང་། །ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་འཇལ་བར་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བར་
བྱ་བ་དག་བཞིན་དུ་ཁྩོད་ཀི་དྩོན་གཞལ་བར་བྱ་བ་དྲེ་རྣམས་ཚད་མ་ིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པར་སྲེམས་
ན། འྩོ་ན་ད་ཚད་མ་རྣམ་པ་བཞི་པྩོ་མངྩོན་སུམ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་གཞལ་བ་དང་། ལུང་དྲེ་
རྣམས་གང་གིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ། གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་ཚད་མ་དྲེ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཡྩོད་པར་འགྲུབ་
ལ། དྩོན་རྣམས་ནི་ཚད་མས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། དམ་བཅས་པ་མས་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ཡང་། 
གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས། །ཚད་མ་འགྲུབ་ན་ཐུག་པ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་འདི་སྙམ་དུ་གཞལ་བར་བྱ་བ་ནི་
ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་ལ། ཚད་མ་དྲེ་རྣམས་ཀང་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་པར་སྲེམས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་



 

14   ཀླུ་སྒྲུབ། 

ཡང་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དྲེ་ལ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་ྲེས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལ་འདི་ལྟར་བཤད་
པར་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལ་དང་པྩོ་འགྲུབ་མིན་ལ། །བར་མ་མིན་ཞིང་ཐ་མའང་མིན། །ཐུག་པ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ན། །དང་པྩོ་
འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚད་མ་དྲེ་རྣམས་ཀང་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་
ཡིན་ལ། དྲེ་རྣམས་ཀང་གཞན་རྣམས་ཀི་ཡིན་པས་འདི་ལ་དང་པྩོ་མྲེད་དྩོ། །དང་པྩོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བར་མ་ཡང་ག་
ལ་ཡྩོད། ཐ་མ་ཡང་ག་ལ་ཡྩོད་དྲེ་དྲེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དྲེ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པའྩོ་
ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་འཐད་དྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ཚད་མ་མྲེད་པར་ཡང་། །དྲེ་རྣམས་འགྲུབ་ན་སྨྲ་བ་མས། །མི་
འདྲ་ིད་དྲེ་དྲེ་ཡིན་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་སྨྲ་བར་གིས། །འྩོན་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་མྲེད་པར་ཡང་ཚད་མ་དྲེ་
རྣམས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་རྣམས་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་
སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནི་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་དྩོན་རྣམས་འགྲུབ་བྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་
མས་པར་འགྱུར་ལ་དྩོན་ཁ་ཅིག་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན། ཁ་ཅིག་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་མི་
འདྲ་བ་ིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་གང་གིས་ན་དྩོན་ཁ་ཅིག་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་
འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན། དྲེ་ཡང་
བསན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་རྟྩོག་པ་འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཇི་སྐད་དུ། ཇི་ལྟར་མྲེ་ཡིས་གཞན་
བདག་ིད། །གསལ་བྱྲེད་དྲེ་བཞིན་རང་ིད་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་ནི། །རང་གཞན་བདག་ིད་
འགྲུབ་ཅྲེ་ན། །ཞྲེས་བསན་པ་ལྟ་བུར་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་བདག་ིད་དང་། གཞན་གི་བདག་ིད་རབ་ཏུ་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེས་རང་གི་བདག་ིད་དང་། གཞན་གི་བདག་ིད་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། 
འདིར་བཤད་པ། སྨྲས་པ་དྲེ་ནི་མི་མཐུན་ཏྲེ། །མུན་ཁུང་གི་ནི་རྫ་མ་ལྟར། །དྲེ་ལ་མི་དམིགས་མ་མཐྩོང་བས། །མྲེ་
ནི་རང་ལ་གསལ་བྱྲེད་མིན། །མྲེ་དང་འདྲ་བར་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གིས་རབ་ཏུ་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་དྲེ་ནི་མི་མཐུན་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། མྲེ་ནི་རང་ལས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེ་མི་འབར་བའི་སྔ་རྩོལ་ན་མུན་ཁུང་ན་བུམ་པ་མི་དམིགས་པ་ལ། མྲེས་གསལ་བར་བྱས་ནས་
ཕྱིས་དམིགས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། གལ་ཏྲེ་གསལ་བར་མ་བྱས་པའི་སྔ་རྩོལ་དུ་མྲེ་མུན་ཁུང་ན་ཡྩོད་ལ། ཕྱིས་མྲེས་
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གསལ་བར་འགྱུར་ན་ནི་དྲེའི་ཕྱིར་རང་གི་བདག་ིད་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན། དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་པས་
རྟྩོག་པ་འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མྲེ་འདིས་རང་
བདག་གསལ་བྱྲེད་ན། །འྩོ་ན་མྲེ་ཡིས་གཞན་བཞིན་དུ། །རང་ལ་སྲེག་པའང་བྱྲེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཁྩོད་ཟྲེར་
བ་ཇི་ལྟར་མྲེས་གཞན་གི་རང་བཞིན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བདག་ིད་ལ་ཡང་གསལ་བར་
བྱྲེད་དྩོ་ཞྲེ་ན། འྩོ་ན་ནི་ཇི་ལྟར་གཞན་གི་བདག་ིད་སྲེག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བདག་ིད་ལ་ཡང་
སྲེག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་མྲེ་ནི་གཞན་གི་བདག་ིད་ལ་ཡང་གསལ་བར་
བྱྲེད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མྲེ་ཡིས་
རང་གཞན་བདག་གསལ་བྱྲེད། །མྲེ་བཞིན་དུ་ནི་མུན་པ་ཡང་། །རང་གཞན་བདག་ལ་བསྒྲིབ་པར་འགྱུར། །གལ་
ཏྲེ་ཁྩོད་ཀི་ལུགས་ཀིས་ནི་མྲེ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན། འྩོ་ན་ནི་ད་
གྲེན་པྩོར་གྱུར་པ་མུན་པ་ཡང་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གིས་བསྒྲིབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་
ཡང་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་མྲེ་ནི་རང་དང་གཞན་གིས་བདག་ིད་གིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གསལ་བྱྲེད་དྲེ་ནི་མུན་སྲེལ་ཏྲེ། །མྲེ་དང་གང་ན་མི་
གནས་པ། །གཞན་ནའང་མུན་པ་ཡྩོད་མིན་ན། །ཇི་ལྟར་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །འདིར་མྲེ་ལ་ཡང་མུན་པ་
མྲེད་ལ། གང་ན་མྲེ་ཡྩོད་པ་དྲེ་ན་ཡང་མུན་པ་མྲེད་དྩོ། །གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་མུན་པ་སྲེལ་བ་ཡིན་
པས་དྲེའི་ཕྱིར་མྲེ་ལ་ཡང་མུན་པ་མྲེད་ལ། གང་ན་མྲེ་ཡྩོད་པ་དྲེ་ན་ཡང་མུན་པ་མྲེད་ན་མྲེས་གང་ཞིག་སྲེལ་བས་
རང་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་མྲེས་མུན་པ་གང་ཞིག་སྲེལ་བར་བྱྲེད་འདིར་སྨྲས་པ། 
འྩོ་ན་གང་གི་ཕྱིར་མྲེ་ལ་ཡང་མུན་པ་མྲེད། མྲེ་གང་ན་ཡྩོད་པ་དྲེ་ན་ཡང་མུན་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་མྲེ་ནི་རང་
དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གི་ག་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། མྲེ་འབྱུང་བ་ིད་ན་མྲེ་དྲེས་མུན་པ་བསལ་བ་
ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་མུན་པ་དྲེ་མྲེད། མྲེ་གང་ན་ཡྩོད་པ་དྲེ་ན་ཡང་མུན་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེའི་ཕྱིར་མྲེ་འབྱུང་བ་ཁྩོ་ན་རང་
གི་བདག་ིད་དང་། གཞན་གི་བདག་ིད་གི་ག་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། འདིར་སྨྲས་པ། མྲེ་འབྱུང་བ་
ན་གསལ་བྱྲེད་པ། །ཡང་དག་མིན་པར་སྨྲ་བ་སྲེ། །མྲེ་འབྱུང་བ་ན་མུན་པ་དང་། །ཕྲད་པ་མྲེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན། །མྲེ་
དྲེ་ནི་འབྱུང་བ་ཁྩོ་ན་ན་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གསལ་བར་བྱྲེད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་ནི་འཐད་པ་
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མ་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྲེ་འབྱུང་བ་ིད་ན་མུན་པ་དང་ཕྲད་པ་མྲེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན། མྲེ་དྲེ་ནི་འབྱུང་བ་ཁྩོ་ན་
ན་རང་གི་བདག་ིད་དང་གཞན་གི་བདག་ིད་གསལ་བར་བྱྲེད་དྩོ། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྲེ་འབྱུང་བ་ིད་ན་མུན་པ་དང་ཕྲད་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། མ་ཕྲད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་སྲེལ་བར་མི་བྱྲེད་
དྩོ། །མུན་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་གསལ་བར་ཡང་མི་བྱྲེད་དྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། ཡང་ན་མྲེ་དང་མ་ཕྲད་
ཀང་། །མུན་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ན་ནི། །འདི་ན་ཡྩོད་པ་གང་ཡིན་པས། །འཇིག་རྟྲེན་ཁམས་ཀུན་མུན་སྲེལ་
འགྱུར། །འྩོན་ཏྲེ་མྲེ་ནི་མུན་པ་དང་ཕྲད་པར་ཡང་སྲེལ་བར་བྱྲེད་དྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། འྩོ་ན་ནི་དྲེ་མ་ཕྲད་པར་འདྲ་
བས་འདི་ན་གནས་པའི་མྲེས་འཇིག་རྟྲེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་མུན་པ་སྲེལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་
ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་མྲེ་ནི་མུན་པ་དང་མ་ཕྲད་པར་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པར་འདྩོད་པ་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །གཞལ་བྱ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་
པར། །ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་འགྲུབ་འགྱུར་འདིར། །གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་རང་འགྲུབ་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་བཞིན་དུ་རང་
ལས་ཚད་མ་གྲུབ་བྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཡང་ཚད་མ་རྣམས་རབ་
ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་ལས་གྲུབ་པ་ནི་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ལྟྩོས་ན་ནི་
རང་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་རྣམས་ལ་ནི། མི་
ལྟྩོས་ན་སྩོན་ཅིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འདིར་བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་གཞལ་བྱའི་དྩོན་རྣམས་ལ། །མ་ལྟྩོས་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་
འགྲུབ། །ཚད་མ་འདི་རྣམས་ཁྩོ་ན་ནི། །གང་གིའང་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་གཞལ་བར་
བྱ་བ་དྩོན་རྣམས་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་ཁྩོད་ཀིས་ཚད་མ་འདི་རྣམས་གང་གི་
ཕྱིར་ཚད་མ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྩོན་དྲེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་དྩོན་འགའ་ཞིག་གི་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་རྣམས་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་ཚད་མ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ལྟྩོས་ནས་དྲེ་
རྣམས་འགྲུབ། །འདྩོད་ན་དྲེ་ལ་སྩོན་ཅིར་འགྱུར། །མ་གྲུབ་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པས། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་
ཡིན། །འྩོན་ཏྲེ་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཚད་མ་རྣམས་འགྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདྩོད་དྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ལྟ་ན་ནི་དྩོན་མ་གྲུབ་པ་ནི་ལྟྩོས་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ལྷ་སིན་མ་གྲུབ་པ་ན་ནི་དྩོན་འགའ་ལ་ཡང་ལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་
པས་ཁྩོད་ཀིས་ཚད་མ་གཞི་འགྱུར་བ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡང་འདྩོད་པ་མ་
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ཡིན་ཏྲེ། བྱས་པ་བྱྲེད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཡྩོང་ཡྲེ་གཞལ་བྱ་ལ། །ལྟྩོས་
ནས་ཚད་མ་གྲུབ་ཡིན་ན། །ཚད་མ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། །གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཚད་
མ་རྣམས་ནི་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་ནས་སྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་ནས་གཞལ་བར་བྱ་བ་མ་
གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་སྒྲུབ་པར་མི་བྱྲེད་ལ། ཚད་མ་
རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡང་གཞལ་བྱ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་གག་གྩོ །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཚད་
མ་རྣམས་ལ་ནི། །མ་ལྟྩོས་པར་ཡང་གཞལ་བྱ་འགྲུབ། །གང་ཕྱིར་ཁྩོད་ཀི་དྲེ་གགས་པ། །ཚད་མ་གྲུབ་པས་ཅི་
ཞིག་བྱ། །གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་འགྲུབ་བྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། ཅི་དྲེ་
ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་པར་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་གི་དྩོན་དུ་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་དྲེ་
རྣམས་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པའི་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་དྲེ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་རྣམས་མྲེད་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་
དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཅི་སྲེ་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས། །གཞལ་བྱ་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་ནས་
འགྲུབ། །དྲེ་ལྟར་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས། །གཞལ་བྱ་ངྲེས་པར་བཟྩོག་པར་འགྱུར། །ཅི་སྲེ་སྔར་སྨྲས་པའི་སྩོན་དུ་
འགྱུར་བ་ན་མི་རུང་ངྩོ་སྙམ་ནས་ཚད་མ་རྣམས་ནི་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དྩོན་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་
སྲེམས་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནི་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་བཟྩོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་
ཀང་གཞལ་བར་བྱ་བར་འགྱུར་རྩོ། །གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །གཞལ་བར་བྱ་
བ་ཡང་ཚད་མ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཚད་མ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འྩོན་ཏྲེ་ཁྩོད་ཀིས་ཚད་
གྲུབ་པས། །གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་འགྱུར་ལ། །གཞལ་བྱ་གྲུབ་པས་ཚད་གྲུབ་ན། །ཁྩོད་ཀིས་གི་གའང་འགྲུབ་
མི་འགྱུར། །འྩོན་ཏྲེ་ཚད་མ་གྲུབ་པས་གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར་
རྩོ། །གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པས་ཀང་ཚད་མ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཞལ་བར་བྱ་བ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ་
སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་ཁྩོད་ཀིས་གི་ག་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཚད་
མས་གཞལ་བྱ་འགྲུབ། །གཞལ་བྱ་དྲེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །དྲེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་ན། །དྲེ་དག་ཇི་ལྟར་
བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ། གཞལ་བར་བྱ་
བ་དྲེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཚད་མ་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། འྩོ་ན་གཞལ་བར་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པ་
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རྣམས་ཀི་རྒྱུ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཞལ་བར་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་
གཞལ་བྱས་ཚད་མ་འགྲུབ། །ཚད་མ་དྲེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །དྲེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་ན། །དྲེ་དག་ཇི་ལྟར་
བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཡང་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། ཚད་མ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་
གཞལ་བར་བྱ་བ་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། འྩོ་ན་ཚད་མ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རབ་ཏུ་
མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་གྲུབ་པ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་ཕ་ཡིས་བུ་བསྲེད་བྱ། །གལ་ཏྲེ་བུ་དྲེ་
ིད་ཀིས་ཀང་། །ཅི་སྲེ་ཕ་དྲེ་བསྲེད་བྱ་ན། །དྲེ་ནི་གང་གིས་གང་བསྲེད་སྨྲྩོས། །ཇི་ལྟར་འགའ་ཞིག་ན་རྲེ་ཕས་བུ་
བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཕ་དྲེ་ཡང་བུ་དྲེ་ིད་ཀིས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ན། ད་དྲེ་ན་གང་གིས་
གང་བསྲེད་པར་སྨྲྩོས་ཤིག་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཁྩོད་ན་རྲེ། ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཚད་མ་དྲེ་དག་ིད་ཀང་གཞལ་བར་བྱ་བ་དྲེ་དག་ིད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་བ། ད་དྲེ་ན་ཁྩོད་ཀིས་གང་དག་གིས་གང་དག་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་དག་གི་གའང་ཕ་དང་
བུའི། །མཚན་ིད་འཛིན་པས་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །དྲེ་ལ་ཁྩོ་བྩོ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱུར། །དྲེ་ན་ཕ་གང་བུ་གང་སྨྲྩོས། །གང་གི་ཕྱིར་
ཕ་དང་བུ་སྔར་བསན་པ་དྲེ་གིས་ལས། བུ་ནི་གང་ཕ་ནི་གང་དྲེ་གི་ག་ཡང་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཕའི་མཚན་ིད་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ལ། བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུའི་མཚན་ིད་འཛིན་པ་ཡིན་
པས་འདི་ལ་ཁྩོ་བྩོ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་དྲེ་ལ་ཕ་ནི་གང་བུ་ནི་གང་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཁྩོད་ཀིས་ཚད་མ་དང་
གཞལ་བར་བྱ་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་ནི་ཚད་མ་དག་ནི་གང་ཡིན། གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་ནི་གང་
ཡིན། འདི་དག་གི་ག་ཡང་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དག་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཁྩོ་བྩོ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་ཚད་མ་དག་ནི་གང་ཡིན་གཞལ་བར་
བྱ་བ་དག་ནི་གང་ཡིན། ཚད་མ་རྣམས་ནི་རང་ིད་ཀིས། །འགྲུབ་མིན་ཕན་ཚུན་གིས་མིན་པའམ། །ཚད་མ་
གཞན་གིས་མ་ཡིན་ལ། །གཞལ་བྱས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྲེད་མིན། །རང་གིས་ཏྲེ་མངྩོན་སུམ་ནི་མངྩོན་སུམ་དྲེ་ིད་
ཀིས་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་དང་། ལུང་ནི་ལུང་དྲེ་ིད་ཀིས་དང་། དཔྲེས་
གཞལ་བ་ནི་དཔྲེས་འཇལ་བ་དྲེ་ིད་ཀིས་རབ་ཏུ་མི་འགྲུབ་ལ་ཕན་ཚུན་གིས་ཏྲེ། མངྩོན་སུམ་ནི་རྲེས་སུ་དཔག་
པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་
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དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་
དང་། ལུང་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། རང་གི་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ། མངྩོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་། 
རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔྲེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། གཞལ་བར་བྱ་བ་རང་
དང་གཞན་གི་ཡུལ་གིས་བསྡུས་པ་མཐའ་དག་དང་། རྲེ་རྲེས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མྲེད་པས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། 
ཀུན་བསྡུས་པས་ཀང་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཏན་ཚིགས་སྔར་བསན་པ་དྲེ་དག་ནི། ི་ཤུའམ། སུམ་ཅུའམ། བཞི་བཅུ་
པའམ། སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གིས་ཀང་མི་བསྒྲུབ་ན། དྲེ་ལ་གང་ཁྩོད་ཀིས་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ནི་ཚད་
མས་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་གཞལ་བར་བྱ་བ་དྲེ་དག་ཀང་ཡྩོད་ལ། ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་གང་
དག་གིས་དངྩོས་པྩོ་གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་ཡང་དག་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པའི་ཚད་མ་དྲེ་དག་ཀང་ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་
པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །གཞན་ཡང་ཁྩོད་ཀིས། སྲེ་བྩོ་ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་མཁས། །དགྲེ་བ་དག་གི་
ཆྩོས་རྣམས་ལ། །དགྲེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ནི། །སྲེམས་ཤིང་ལྷག་མ་རྣམས་དང་ཡང་། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་རབ་མཁས་པ། །དགྲེ་བ་ཡི་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། །དགྲེ་
བའི་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་གང་། །དྲེ་ལྟར་རབ་ཕྱྲེ་བརྩོད་བྱ་ཡིན། །ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་མཁས་པ་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་
ཀི་དགྲེ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྲེམས་པ་དྲེ་ཡང་ཁྩོད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་སྲེ། འདི་ནི་དག་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན། འདི་
དག་ནི་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་དྲེ་དག་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ནི་དགྲེ་བ་དྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡིན། འདི་ནི་དགྲེ་བ་དྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན། དྲེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་བསན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མ་བསན་པས་དྲེའི་
ཕྱིར་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བསན་ཏྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་
ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། །དགྲེ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དྲེ། །བརྟྲེན་ནས་སྲེ་ན་དྲེ་
ལྟ་ན། །གཞན་དངྩོས་རང་ངྩོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་རྒྱུ་དང་རྲེན་
ཚོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེའྩོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གཞན་གི་དངྩོས་པྩོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པ་ཡིན་ན། དགྲེ་བའི་ཆྩོས་
རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། མི་དགྲེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་སར་རྩོ། །དྲེ་ལ་གང་
གི་ཕྱིར་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་དགྲེ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་བསན་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་མི་དགྲེ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་
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ཆྩོས་རྣམས་ཀི་མི་དགྲེ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་
རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། འྩོན་ཏྲེ་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དྲེ་འགའ་ལའང་། མ་བརྟྲེན་སྲེ་ན་
དྲེ་ལྟ་ནའང་། །ཚངས་པར་སྩོད་ལ་གནས་མི་འགྱུར། །འྩོན་ཏྲེ་དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་དགྲེ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་
འགའ་ལའང་མ་བརྟྲེན་པར་སྲེ་ལ། མི་དགྲེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གི་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ལྟ་
ན་ནི་ཚངས་པར་སྩོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་བཏང་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གཏང་བའི་ཕྱིར། རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐྩོང་
བ་བཏང་བ་ཡིན་ཏྲེ། རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མཐྩོང་བ་སྲེ། དམིགས་པར་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ནྩོ། །རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐྩོང་བ་མྲེད་ན། ཆྩོས་མཐྩོང་བ་མྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་ནི་དགྲེ་སྩོང་སུས་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐྩོང་བ་དྲེས་ཆྩོས་མཐྩོང་ངྩོ་ཞྲེས་གསུངས་སྩོ། །ཆྩོས་
མཐྩོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཚངས་པར་སྩོད་པ་ལ་གནས་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་ན་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
བཏང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་བཏང་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་ནི་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཡིན་པས་སྩོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་བཏང་བས་སྡུག་བསྔལ་བཏང་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཀུན་འབྱུང་བ་
མྲེད་ན་གང་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བར་འགྱུར། སྡུག་བསྔལ་གཏང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་གཏང་
བའི་ཕྱིར་དང་། སྡུག་བསྔལ་འགྩོག་པ་བཏང་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་གིས་མྲེད་ན་གང་ཞིག་
སྤངས་པས་འགྩོག་པར་འགྱུར་བས་སྩོ། །སྡུག་བསྔལ་འགྩོག་པ་མྲེད་ན་གང་ཞིག་ཐྩོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྡུག་
བསྔལ་འགྩོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་དུ་འགྱུར། དྲེས་ན་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་དག་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་དགྲེ་སྩོང་གི་ཚུལ་གི་འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བདྲེན་པ་མཐྩོང་བ་ལས་དགྲེ་སྩོང་གི་ཚུལ་གི་
འབས་བུ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཐྩོབ་པས་སྩོ། །དགྲེ་སྩོང་གི་ཚུལ་གི་འབས་བུ་རྣམས་མྲེད་པས་ཚངས་པར་
སྩོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། རྒྱུ་མི་ལྡན་པ་རྟག་པའི་ཕྱིར། །ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་རྟག་པར་འགྱུར། །ཆྩོས་སམ་ཆྩོས་མ་ཡིན་མྲེད་ཅིང་། །འཇིག་རྟྲེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་མྲེད། །དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་རྟྲེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གཏྩོང་བ་དྲེ་ལ་སྩོན་ཅིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཆྩོས་མྲེད་པ་དང་། ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་མྲེད་པ་དང་། 
འཇིག་རྟྲེན་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་མྲེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདི་ཐམས་ཅད་ནི་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
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འབྱུང་བ་ཡིན་ན་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དྲེ་མྲེད་ན་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། གཞན་ཡང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་
དང་བཅས་པ་དང་། རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་མྲེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྟག་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་པ་རྣམས་ནི་རྟག་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་ལ་ཚངས་པར་སྩོད་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་
ིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་ཡང་འགལ་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདུ་བྱྲེད་
ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའྩོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེ་དག་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ིད་དང་བཅས་པའི་རྟག་པ་ིད་ཀིས་
རྟག་པ་ཡིན་ནྩོ། །མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན། །ངྲེས་འབྱིན་སྩོགས་ལའང་སྩོན་དྲེ་བཞིན། །དྲེ་བས་ཁྩོད་ཀི་
འདུས་བྱས་ཀུན། །འདུས་མ་བྱས་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །དགྲེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་རྟག་པ་དྲེ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་
དྲེ་ིད་མི་དགྲེ་བ་རྣམས་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡྩོད། དྲེ་ིད་ངྲེས་པར་འབྱིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་
ལ་ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །དྲེ་བས་ན་ཁྩོད་ཀི་འདུ་བྱས་འདི་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་
མྲེད་ན་སྲེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དྲེ་མྲེད་ན་འདུས་བྱས་ཀིས་མཚན་ིད་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གི་དངྩོས་པྩོ་དག་གི་རང་གི་
ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །གཞན་
ཡང་ཁྩོད་ཀིས། གལ་ཏྲེ་ཆྩོས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད། །རང་བཞིན་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའི་མིང་། །དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་མྲེད་
འགྱུར་ཏྲེ། །གཞི་མྲེད་མིང་ནི་མྲེད་པས་སྩོ། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། གང་ཞིག་རང་
བཞིན་བཅས་པ་ཞྲེས། །མིང་ནི་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་ལ། །དྲེ་ལྟར་མིང་གི་ལན་བཏབ་ཀིས། །ང་ནི་མིང་ཡྩོད་མི་སྨྲ་
འྩོ། །གང་ཞིག་མིང་འདི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་མིང་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་ལན་གདབ་
པར་བྱ་བ་ཡིན་གི། གལ་ཏྲེ་མིང་ཅན་གི་རང་བཞིན་དྲེ་མྲེད་ན། དྲེའི་ཕྱིར་མིང་དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་
པར་བྱ་དགྩོས་ཏྲེ། ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་མིང་གི་རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་མི་འགྱུར་བས་ངྲེད་ཅག་ཀང་མིང་གི་
རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་མི་སྨྲའྩོ། །དྲེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མིང་གི་རང་བཞིན་
ཡང་མྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྩོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་ཁྩོད་
ཀིས་མིང་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 
མྲེད་ལ་མིང་མྲེད་ཅྲེས་གང་འདི། །ཅི་དྲེ་ཡྩོད་པའམ་མྲེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ཡྩོད་པའམ་མྲེད་པ་ཡིན། །ཁྩོད་ཀིས་
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སྨྲས་པ་གི་གའང་མས། མྲེད་པ་ལ་མིང་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཅི། མིང་མྲེད་པ་དྲེ་ཡྩོད་པ་ཡིན་
ནམ་འྩོན་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཡིན། གལ་ཏྲེ་མིང་དྲེ་ཡྩོད་པ་ཞིག་གི་ཡིན་ནམ། གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཞིག་གི་ཡིན་ན་དམ་བཅས་
པ་གི་ག་ཡང་མས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་མིང་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མིང་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། 
མིང་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དམ་བཅས་པ་མས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ད་ནི་དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ད་ནི་དྲེ་ཡྩོད་པས་
སྩོ། །ཅི་སྲེ་མིང་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་མྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེ་ན། མྲེད་པ་ལ་ནི་མིང་མྲེད་དྩོ། །དྲེ་བས་ན་མིང་གི་རང་
བཞིན་ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེས་ཁྩོད་ཀིས་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། དངྩོས་པྩོ་
དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྩོང་པ་ིད་ནི་སྔར་བསན་པས། །དྲེ་ཕྱིར་དམ་བཅས་མྲེད་པར་ཡང་། །ཀླན་ཀ་གང་ཡིན་
དྲེ་ཚོལ་བྱྲེད། །འདིར་ངྲེད་ཅག་གི་སྔར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྩོང་པ་ིད་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་པས་དྲེར་མིང་ཡང་
སྩོང་པ་ིད་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དམ་བཅས་པ་མྲེད་པར་ཡང་ཁྩོད་ཀླན་ཀ་འདི་ཚོལ་བར་བྱྲེད་ཀི། 
ངྲེད་མིང་ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེས་མི་སྨྲའྩོ། །གཞན་ཡང་ཁྩོད་ཀིས། འྩོན་ཏྲེ་འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡྩོད། །དྲེ་ནི་ཆྩོས་ལ་མྲེད་ཅྲེ་
ན། ཆྩོས་རྣམས་མྲེད་པར་རང་བཞིན་ཏྲེ། །གང་གི་ཡིན་པར་དྲེ་བསན་རིགས། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་
བཤད་པར་བྱ་སྲེ། འྩོན་ཏྲེ་རང་བཞིན་ཞིག་ཡྩོད་ལ། །དྲེ་ནི་ཆྩོས་ལ་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས། །དྩོགས་པ་བསུ་ན་སྨྲ་བ་
འདི། །དྩོགས་པ་གང་ཡིན་དྲེ་མྲེད་དྩོ། །ངྲེད་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་འགྩོག་པར་མི་བྱྲེད་ལ། ཆྩོས་
ལས་མ་གཏྩོགས་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཡང་ཁས་མི་ལྲེན་ནྩོ། །དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་འྩོན་ཏྲེ་ཆྩོས་
རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་ཏྲེ་ཆྩོས་ལས་མ་གཏྩོགས་པ་དྩོན་གཞན་གང་ཞིག་གི་ཡིན་པ་དྲེ་
བསན་པའི་རིགས་སྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཁྩོད་ཀི་ཀླན་ཀ་ཐག་བསིངས་པ་ཡིན་པས་ཀླན་ཀར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་
ནམ། གཞན་ཡང་ཁྩོད་ཀིས། གང་ཕྱིར་ཁིམ་ན་བུམ་པ་དྲེ། །མྲེད་ཅྲེས་ཡྩོད་པ་ིད་ལ་འགྩོག །མཐྩོང་སྲེ་དྲེ་ཕྱིར་
ཁྩོད་ཀི་འདི། །ཡྩོད་པའི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། གལ་
ཏྲེ་ཡྩོད་ལ་འགྩོག་ཡིན་ན། །འྩོ་ན་སྩོང་ིད་རབ་འགྲུབ་སྲེ། །དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་ིད་ལ། །ཁྩོད་ནི་
འགྩོག་པར་བྱྲེད་པས་སྩོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ན་ལ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་གི། མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཁྲེད་
ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པས་འྩོ་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་
རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁྩོད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་
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དང་། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྩོང་
ིད་གང་ལ་ཁྩོད་འགྩོག་པའི། །སྩོང་ིད་དྲེ་ཡང་མྲེད་ཡིན་ན། །འྩོ་ན་ཡྩོད་ལ་འགྩོག་ཡིན་ཞྲེས། །སྨྲས་པ་དྲེ་
མས་མ་ཡིན་ནམ། །ཅི་སྲེ་ཁྩོད་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དྲེ། སྩོང་པ་ིད་འགྩོག་པར་
བྱྲེད་ལ་སྩོང་པ་དྲེ་ཡང་མྲེད་པ་ཡིན་ན། འྩོ་ན་ཡྩོད་པ་ལ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་ཁྩོད་
ཀིས་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མྲེད་པས་
ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགྩོག་གྩོ །དྲེ་ཕྱིར་འགྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ་ཞྲེས། །སྐུར་པ་དྲེ་ནི་ཁྩོད་ཀིས་བཏབ། །གལ་ཏྲེ་ངས་
ཅི་ཞིག་འགྩོག་པར་བྱྲེད་ན་ནི་དྲེའི་ཕྱིར་ཁྩོད་ཀིས་དྲེ་སྐད་ཀང་སྨྲ་བའི་རིགས་ན་གང་གི་ཕྱིར་དགག་པར་བྱ་བ་ཅི་
ཡང་མྲེད་པས་ང་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་འགྩོག་པར་མི་བྱྲེད་དྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
དགག་པར་བྱ་བ་དང་། འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་འགྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ་ཞྲེས་ཁྩོད་ཀིས་སྐུར་པ་
ཐྩོག་ཏུ་མ་བབ་པ་དྲེ་བཏབ་བྩོ། །གཞན་ཡང་ཁྩོད་ཀིས། ཅི་སྲེ་རང་བཞིན་དྲེ་མྲེད་ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིག་དྲེས་ཅི་ཞིག་
དགག །མྲེད་པ་ཡིན་ན་ཚིག་མྲེད་པར། །འགྩོག་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འདི་ལ་
བཤད་པར་བྱ་སྲེ། ཚིག་མྲེད་པར་ཡང་མྲེད་པ་ཡི། །འགྩོག་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ། །དྲེ་ལ་ཚིག་ནི་མྲེད་
ཅྲེས་པར། །གྩོ་བར་བྱྲེད་ཀི་སྲེ་སྲེལ་མིན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིག་དག་མྲེད་པར་ཡང་སྲེ། ཚིག་མ་གཏྩོགས་པར་ཡང་
མྲེད་པའི་འགྩོག་པ་འགྲུབ་ན། དྲེ་ལ་ཅིའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲས་པའི་ཁྩོད་ཀི་
ཚིག་དྲེས་ཅི་ཞིག་བྱྲེད་ཅྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་
མྲེད་པའྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདི་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་གི། འྩོན་ཀང་རང་
བཞིན་མྲེད་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པའྩོ་ཞྲེས་གྩོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དཔྲེར་ན་འགའ་ཞིག་ན་རྲེ། 
ལྷ་སིན་ཁིམ་ན་མྲེད་བཞིན་དུ་ལྷ་སིན་ཁིམ་ན་ཡྩོད་དྩོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་བ་ན། ཚིག་དྲེས་ལྷ་སིན་མྲེད་པར་མི་བྱྲེད་ཀི་ལྷ་སིན་ཁིམ་ན་མི་སིད་པར་སྩོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྩོ། །དྲེ་
བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་དྲེ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་
པ་ིད་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་གི། འྩོན་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་དང་འདྲ་བར་
སྲེས་བུ་ཡང་དག་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་རྩོངས་པའི་ཕྱིར། བྱིས་པ་སྲེ་བྩོ་མ་རིག་པས་རྩོངས་པ་རྣམས་
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ཀི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ིད་དུ་སྒྲྩོ་བཏགས་པ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པར་གྩོ་བར་བྱྲེད་པ་
ཡིན་པས་དྲེ་ལ་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཚིག་མྲེད་པར་ཡང་སྲེ་ཚིག་མ་གཏྩོགས་པར་ཡང་རང་བཞིན་ཡྩོད་
པ་མ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །རང་བཞིན་མྲེད་དྩོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་དྲེས་ཅི་ཞིག་བྱྲེད་ཅྲེས་ཁྩོད་ཀིས་
སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་། བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སིག་རྒྱུ་ལ། །ཇི་ལྟར་ལྩོག་པ་ཆུར་
འཛིན་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་ཁྩོད་ཀིས་ལྩོག་པར་འཛིན། །ཡྩོད་པ་ཡིན་ལ་དགག་པར་བྱ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལ་སྩོགས་
པ་ཡང་ཁྩོད་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། སིག་རྒྱུའི་དཔྲེ་ལ་ཁྩོད་
ཀིས་ཀང་། །འགྩོ་བ་ཆྲེན་པྩོས་སྨྲས་པ་གང་། །དྲེར་ཡང་ཅི་ནས་དཔྲེ་དྲེ་འཐད། །གཏན་ལ་དབབ་ལ་མན་པར་
གིས། །ཁྩོད་ཀིས་སིག་རྒྱུའི་དཔྲེ་དྲེ་ལ་འགྩོ་བ་ཆྲེན་པྩོ་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེར་ཡང་དཔྲེ་དྲེ་ཅི་ནས་ཀང་འཐད་
པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ྩོན་ཅིག གལ་ཏྲེ་འཛིན་དྲེ་རང་བཞིན་ཡྩོད། །བརྟྲེན་ནས་འབྱུང་བར་མི་
འགྱུར་རྩོ། །འཛིན་པ་གང་ཞིག་བརྟྲེན་ནས་འབྱུང་། །དྲེ་ིད་སྩོང་ིད་མ་ཡིན་ནམ། །གལ་ཏྲེ་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུའྩོ་སྙམ་
དུ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། 
གང་གི་ཕྱིར་སིག་རྒྱུ་ལ་ཡང་བརྟྲེན། ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་མ་
བརྟྲེན་ནས་བྱུང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །གང་གི་ཕྱིར་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྔར་ཇི་སྐད་བསན་པ་དྲེ་དང་འདྲའྩོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 
གལ་ཏྲེ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་ཡྩོད། །འཛིན་པ་དྲེ་ལ་སུ་ཞིག་བཟྩོག །ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དྲེ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་
ཀླན་ཀ་དྲེ་མྲེད་དྩོ། །གལ་ཏྲེ་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་འདི་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྲེ་ལ་སུས་
ཀང་བཟྩོག་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེའི་ཚ་བ་ིད་དང་། ཆུའི་གཤྲེར་བ་ིད་དང་། ནམ་མཁའི་མི་བསྒྲིབ་པ་
ིད་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ནི་བཟྩོག་པར་མི་ནུས་པ་ཡིན་ན་དྲེ་ནི་བཟྩོག་པར་ཡང་མཐྩོང་ངྩོ་། །དྲེའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་
དྲེ་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ན་གཟུང་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཆྩོས་ལྷག་མ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་ལ་
ཡང་ཚུལ་དྲེ་ལྟ་བུར་རྟྩོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་དྲུག་ཚན་དྲུག་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་
མ་ཡིན་ནྩོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །གཞན་ཡང་། ཁྩོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། །རང་བཞིན་
མྲེད་ཕྱིར་ཁྩོད་གཏན་ཚིགས། །གང་ལ་ཡྩོད་དྩོ་ཁྩོད་དྩོན་དྲེ། །གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་འགྲུབ་མི་འཐད། །ཅྲེས་བྱ་
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བ་འདིར་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། འདི་ལ་སྔ་མས་གཏན་ཚིགས་མྲེད། །ལན་བཏབ་བསྒྲུབ་བྱར་མཚུངས་ཕྱིར་རྩོ། །སྔ་
མ་སིག་རྒྱུའི་དཔྲེས་བཟྩོག་པ། །བསྒྲུབ་ཚེ་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པའྩོ། །ད་ལྟར་གི་འགྩོ་བ་འདི་དག་དང་སྔར་བསན་
པས་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པའི་ཡང་ལན་བཏབ་པར་རིགས་པར་བྱ་སྲེ། སྔར་གཏན་ཚིགས་བསན་པ་དྲུག་ཚན་
འགག་པར་བྱྲེད་པའི་འགྩོ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་འདིར་ཡང་འགྩོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་། འདི་ལྟར་རང་
བཞིན་ཡྩོད་མིན་ན། །གལ་ཏྲེ་འགྩོག་སྔ་དགག་ཕྱི་ཞྲེས། །ཟྲེར་ན་འཐད་པ་མ་ཡིན་ལ། །ཕྱི་དང་ཅིག་ཅར་མི་འཐད་
དྩོ། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། དུས་གསུམ་གཏན་ཚིགས་གང་ཡྩོད་སྔར། །ལན་
བཏབ་དྲེ་དང་མཚུངས་ཕྱིར་རྩོ། །དུས་གསུམ་ཁྲེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ནི། །སྩོང་ིད་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རུང་། །གཏན་
ཚིགས་དུས་གསུམ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ལན་བཏབ་ཟིན་ཏྩོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་གིས་འགྩོག་པ་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་མི་
འཐད་པར་འགྱུར་བའི་འགྩོག་པ་བཞིན་དུ་དགག་པར་བྱ་བ་ཡང་དྲེ་ཡིན་ནྩོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འགྩོག་པ་དང་དགག་པར་
བྱ་བ་མྲེད་ན་འགྩོག་པ་བཀག་གྩོ་སྙམ་དུ་ཁྲེད་སྲེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་རུང་ངྩོ་། །འགྩོག་པ་དུས་གསུམ་ལ་
ཞྲེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་དུས་གསུམ་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་
ཅད་འགྩོག་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྩོང་པ་ིད་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཡྩོད་པ་ིད་ཡིན་གི། ཁྩོད་ལ་
ནི་མྲེད་དྩོ། །ཡང་ན་འདི་ཇི་ལྟར་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མྲེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་
འགྩོག་གྩོ །དྲེ་ཕྱིར་འགྩོག་པར་བྱྲེད་དྩོ་ཞྲེས། །སྐུར་བ་དྲེ་ནི་ཁྩོད་ཀིས་བཏབ། །ཅྲེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་
ཏྲེ་དུས་གསུམ་ཅར་དུ་ཡང་འགྩོག་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཏྲེ། སྔྩོན་གི་དུས་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་མའི་དུས་ཀི་རྒྱུ་དང་། 
ཅིག་ཅར་གི་དུས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་མཐྩོང་བས་སྩོ། །དྲེ་ལ་སྔྩོན་གི་དུས་ཀི་རྒྱུ་ནི་ཇི་ལྟ་བུའི་ཕ་བཞིན་ནྩོ། །ཕྱི་མའི་དུས་
ཀི་ནི་ཇི་ལྟར་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་སྩོབ་མ་བཞིན་ནྩོ། །ཅིག་ཅར་གི་དུས་ཀི་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་སྒྲྩོན་མ་བཞིན་ནྩོ་
སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཚུལ་འདི་ལ་སྩོན་སྔར་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་
ན་དགག་པ་སིད་པར་ཁྩོད་ཀིས་ཁས་བངས་ལ། དྲེ་ནི་མ་གྲུབ་པས་ཁྩོད་ཀིས་དམ་བཅས་པ་ཡང་མས་པ་ཡིན་
ནྩོ། །རྒྱུ་འདིས་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ལ་སྩོང་པ་ིད་སིད་པ། །དྲེ་ལ་དྩོན་རྣམས་ཐམས་
ཅད་སིད། །གང་ལ་སྩོང་ིད་མི་སིད་པ། །དྲེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་སིད་དྩོ། །གང་ལ་སྩོང་ིད་འདི་སིད་པ་དྲེ་ལ་འཇིག་
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རྟྲེན་པ་དང་། འཇིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའི་དྩོན་ཐམས་ཅད་སིད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་ལ་སིད་པ་དྲེ་
ལ་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་དང་། དགྲེ་སྩོང་གི་འབས་བུ་དང་། ཁད་པར་
དུ་རྟྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་སིད་དྩོ། །གང་ལ་ཁད་པར་དུ་རྟྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་སིད་པ་དྲེ་ལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་
པྩོ། །སངས་རྒྱས་དང་། ཆྩོས་དང་། དགྲེ་འདུན་སིད་དྩོ། །གང་ལ་རྟྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སིད་པ་དྲེ་ལ་
ཆྩོས་དང་། ཆྩོས་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཆྩོས་ཀི་འབས་བུ་དང་། ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དང་། ཆྩོས་
མ་ཡིན་པའི་འབས་བུ་སིད་དྩོ། །གང་ལ་ཆྩོས་དང་། ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སིད་པ་དྲེ་ལ་ྩོན་
མྩོངས་པ་དང་ྩོན་མྩོངས་པ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། ྩོན་མྩོངས་པའི་གཞི་རྣམས་སིད་དྩོ། །གང་ལ་སྔར་བསན་པ་དྲེ་
ཐམས་ཅད་སིད་པ་དྲེ་ལ་བདྲེ་འགྩོ་དང་། ངན་འགྩོ་རྣམས་པར་གཞག་པ་དང་། བདྲེ་འགྩོ་དང་། ངན་འགྩོར་འགྩོ་བ་
དང་། བདྲེ་འགྩོ་དང་། ངན་འགྩོར་འགྩོ་བའི་སྲེམས་ཅན་དང་། བདྲེ་འགྩོ་དང་། ངན་འགྩོ་ལས་འདའ་བ་དང་། བདྲེ་
འགྩོ་དང་། ངན་འགྩོ་ལས་འགྩོ་བའི་ཐབས་དང་། འཇིག་རྟྲེན་པའི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ཏྲེ་
ཚིག་གིས་ཇི་སྙྲེད་ཅིག་བསན་པར་ནུས་པས་ཕྱྩོགས་འདིས་རང་གིས་རྟྩོགས་པར་བྱའྩོ། །འདིར་ཡང་། གང་ཞིག་
སྩོང་དང་རྟྲེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དྩོན་གཅིག་པར། །གསུང་མཆྩོག་མཚུངས་པ་མྲེད་པ་ཡིས། །སངས་
རྒྱས་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །རྩོད་པ་བཟྩོག་པའི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་འགྲེལ་པ་ས་དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་
བཞུགས་པ་སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ནཱ་གཱརྫུ་ནས་མཛད་པ་རྫྩོགས་སྩོ། །ཡྩོད་དམ་མྲེད་པའི་རྩོད་པ་སྨྲ་བ་མུན་
བསལ་ཏྲེ། །བསན་ཟབ་གིས་མྲེད་དྲེ་བཞིན་ིད་ཆྩོས་སྣང་གྱུར་ནས། །སིད་པའི་མངལ་དུ་སྲེས་པའི་འཇིག་
རྟྲེན་མ་ལུས་པ། །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་ཐམས་ཅ་དགྲེ་བར་ཤྩོག །དངྩོས་འཛིན་གདྩོན་གིས་བརླམས་པ་
ཡི། །རིམས་ནད་རྟག་ཏུ་ཟྩོག་བྱྲེད་ཅིང་། །འཇིག་རྟྲེན་འདི་ཡི་མུན་སྲེལ་བ། །དྲི་མྲེད་མི་གཡྩོ་རིགས་འདི་
ཡིན།།  །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྩོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལྩོ་ཙཱ་བ་དཔལ་བརྲེགས་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྩོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 
 


