
ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་མི་སིད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་
འོངས་པ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་པའི་སོ་འདི་ནས། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
འགའ་ཞིག་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ན་ནི། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམས་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་དགོས་པཪ་ཆྐྱེས་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། སིག་པ་ལ་ནི་ལུས་ཀི་སིག་པ་དང་ངག་གི་
སིག་པ་དང་ཡིད་ཀི་སིག་པ་ཡོད་ལ། ལུས་ཀི་སིག་པ་དང་ངག་གི་སིག་པ་དང་ཡིད་ཀི་སིག་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ནག་པོའི་ལས་སུ་གྲུབ་པཪ་
འཐད་ན་ནི།  སིཪ་སིག་པ་ནི་ནག་པོའི་ལས་སུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་དགོས་སོ།  ཡངཚོཪ་མཁན་ལ་ནི་ཤྐྱེས་བྱྐྱེད་ཡིན་ཞིང་ཚོཪ་བྱྐྱེད་དང་
ཤྐྱེས་བྱྐྱེད་མིན་པའི་ཚོཪ་བྱྐྱེད་གཉིས་ཡདོ་ལ། ཤྐྱེས་བྱྐྱེད་ཡནི་ཞིང་ཚོཪ་བྱྐྱེད་ཉིད་དང་ཤྐྱེས་བྱྐྱེད་མིན་ཞིང་ཚོཪ་བྱྐྱེད་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཚོཪ་པའི་
ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུཪ་གྲུབ་ན།  སིཪ་ཚོཪ་མཁན་ཉིདཚོཪ་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུཪ་གྲུབ་དགོས་སོ།  ཡང་ཤྐྱེས་བྱ་ལ་ནི་མཚན་མཪ་
འཛིན་ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་བྱ་དང་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་བྱ་གཉིས་ཡདོ་ལ།  མཚན་མཪ་འཛིན་ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་བྱ་དང་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་
བྱ་ཐ་དད་པ་གཉིས་བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་ཪུང་ཆོན་དུ་གྲུབ་ན།  སིཪ་ཤྐྱེས་བྱ་ནི་བོླའི་ཡུལ་དུ་བྱ་ཪུང་ཆནོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། སྐྱེད་བྱྐྱེད་ལྟ་བུཪ་
གྱུཪ་པའི་དཔྐྱེ་འདི་དག་ལས་བསྐྱེད་བྱ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པའི་དནོ་ནི་གང་ཞྐྱེ་ན་བརོད་པཪ་བྱའོ།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་
དངོས་ལ་ནི་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་དང་དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐ་དད་གཉིས་ཡོད་ལ།  གལ་ཏྐྱེ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་
དང་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་དང་དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཐ་དད་པ་གསུམ་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དྐྱེཪ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགོས་ན་ནི།  སིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ནི་དྐྱེཪ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  
དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་མངལ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དང་།  སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་
འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་སོ་ང་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དང་། དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དོད་གཤྐྱེཪ་
ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་གྲུབ་ན་ནི། སིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྐྱེ་ལ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྔཪ་
གི་ཕོགས་སུ་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླངས་དགོས་པཪ་བསྟན་པཪ་ཟནི་ལ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡདོ་ན་མངལ་ལས་
སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གོང་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་གདོད་མ་
ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞངི་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་
སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ལ་ཕིས་བྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་འགོ་
བཟུང་བ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལ་ 
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བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ལ།  གང་ལ་འགོ་བཟུང་བ་ཉིད་ཡོད་པ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ཀང་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལ་བརྐྱེན་ནས་
བྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤངི་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་
ལ་ནི་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གང་ནས་འགོ་བཟུང་བ་ཉིད་ཡོད་པ་མངལ་ལས་
སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ཀང་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལ་བརྐྱེན་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪ།ོ དྐྱེས་ན་
གང་གི་ཕིཪ་ན་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲགལ་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བའི་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་ཕ་མའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་བྱུངསྟྐྱེ་
ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་སྐྱེ་བཪ་གྱུཪ་པའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལ་བརྐྱེན་ནས་འགོ་བཟུང་སྐབས་
སུ་བྱུང་བའི་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་སྐྱེ་བཪ་གྱུཪ་པའི་ཕ་མ་དྐྱེ་འདྐྱེའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་འགའ་ཞིག་
ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གང་དང་གང་གི་ཁུ་ཁྲག་ལ་བརྐྱེན་
ནས་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་བྱུང་བ་ཕ་མའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་དག་གི་ཕིཪ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་མངལ་ལས་མ་སྐྱེས་བའི་རྒྱུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བཪ་
འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡདོ་ན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་སྔཪ་གི་ཕོགས་སུ་གདོད་མ་
ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླངས་དགོས་པཪ་བསྟན་པཪ་ཟིན་ལ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡདོ་ན་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་
ཐམས་ཅད་གོང་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གདདོ་
མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་
ཉིད་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ལ་ཕིས་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪ།ོ  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་
འགོ་བཟུང་བ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪ།ོ  དྐྱེས་ན་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་སོ་ང་ལས་བྱུང་བཪ་
འཐད་ལ། སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ཀང་སོ་ང་ལས་བྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤངི་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེས་པཪ་ཟིན་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་སོ་ང་ལ་ནི་བརྐྱེན་
ནས་འབྱུང་བཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སོ་ང་
ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ཀང་སྐྱེས་པཪ་ཟིན་ཞིང་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་སོ་ང་ལ་ནི་བརྐྱེན་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་
པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་དྐྱེ་འདའི་ཕོ་མོ་
གཉིས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་སོ་ང་ལ་ 
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བརྐྱེན་ནས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་དྐྱེ་འདའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་སྐྱེ་བ་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་
དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་འགའ་
ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གང་དང་གང་གི་སོ་ང་ལ་
བརྐྱེན་ནས་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་བྱུང་བ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཡནི་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪགིས་པ་མིན་པཪ་འདོད་
དགོས་ཤིངཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་དག་གི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་སོ་ང་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་
བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི།  སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་སྔཪ་གི་
ཕོགས་སུ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླངས་དགོས་པཪ་བསྟན་པཪ་ཟིན་ལ།  དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན་དྐྱེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གོང་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞངི་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ།  
དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ལ་ཕིས་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་འགོ་བཟུང་བ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪ།ོ  འོ་ན་དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་
སྐྱེ་བ་ཉིད་དོད་གཤྐྱེཪ་གི་ཚོགས་ལ་བརྐྱེན་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་སོ་ང་ལ་འམ་འོན་ཏྐྱེ་དདོ་གཤྐྱེཪ་འབའ་ཞིག་ལ་ནི་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཁྐྱེད་ཅག་
ཪང་གི་མཁྐྱེན་ལུགས་མཛད།  དང་པོ་ལྟཪ་ན་བཞྐྱེད་ན་ནི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལ་ནི་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་དང་སོ་ང་ལ་ནི་བརྐྱེན་ནས་
འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟཪ་དྐྱེཪ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དདོ་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་དྐྱེཪ་བྱུང་བཪ་
འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་བཞྐྱེད་ན་ནི་དོད་གཤྐྱེཪ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་སྐམ་ཪླན་གྲང་དདོ་བཞི་
པོའི་ཁུངས་བཞིས་ཆུ་ཪླླུང་མྐྱེ་ཁམས་བཞི་པོ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འགྱུཪ་ལ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་འབྱུང་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་བསྐྱེད་
པཪ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་
སྐྱེ་བ་ཉིད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ཀང་བསྐྱེད་པཪ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་བརྐྱེན་ནས་བྱུང་བཪ་
འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪ།ོ  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་བསྐྱེད་པཪ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་བརྐྱེན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་
ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་བསྐྱེད་པཪ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་པོའི་བསྐྱེད་པ་ཉིད་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་
གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བསྐྱེད་པཪ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་པོ་ལ་ནི་བརྐྱེན་ནས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་
ཐོག་མ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་དྐྱེ་འདའི་འབྱུང་བ་བཞི་པོའི་བསྐྱེད་པ་ཉིད་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། དྐྱེས་
ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་དོད་གཤྐྱེཪ་ཁོ་ན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་ཡང་དོད་གཤྐྱེཪ་ཁོ་ན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ 
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ནི་ཪིགས་པ་མིན་པཪ་འདདོ་དགོས་ཤངི་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གང་དང་གང་དག་གི་སྐམ་ཪླན་གྲང་དོད་བཞི་ལ་
བརྐྱེན་ནས་དོད་གཤྐྱེཪ་ཁོ་ན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་བསྐྱེད་པཪ་ཟནི་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་པོའི་བསྐྱེད་པ་ཉིད་
དོད་གཤྐྱེཪ་ཁོ་ན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་དག་གི་ཕིཪ་
དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་དོད་གཤྐྱེཪ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དྐྱེཪ་བྱུང་བཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་
གྱུཪ་ཪོ།  སོག་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཐ་དད་པ་གསུམ་བརགས་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟཪ། ཚུལ་དྐྱེ་ལྟ་བུ་ཞིག་
གིས་སོ་སོའི་ས་བོན་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཤིང་དང་ཤིང་བུ་དང་རྩྭ་དང་མྱུ་གུ་དང་སོང་པོ་དང་འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་། འབྱུང་བ་བཞི་
པོའི་ཚོགས་སོ་སོ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཐོག་དང་སྐྱེཪ་བ་དང་ཁ་བ་དང་ཚྭ་དང་རོ་སྣ་ཚོགས་དང་དབིྱག་དང་ནོཪ་བུ་ལ་སོགས་པའི་བསྐྱེད་པ་ཉིད་
དང་འབྱུང་བ་ཉིད་མཐའ་དག་ཞིབ་མཪོ་བརགས་ནས། སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ས་ོསོའི་འགོ་
བཟུང་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་གང་གིས་བྱུང་བ་རྣམ་པ་དྐྱེས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བཪ་བདྐྱེ་བླག་ཏུ་ཤྐྱེས་བཪ་བྱའོ།  ཡང་གཟུགས་ཅན་གི་
དོན་ལ་ནི་གཟུགས་དངསོ་དང་གཟུགས་བཅོས་མ་དང་གཟུགས་བཪྙན་ཐ་དད་གསུམ་ཡོད་ལ། གཟུགས་དངསོ་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན་
གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གོང་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཁས་བླངས་དགོས་པའི་ཕིཪ་ན།  གཟུགས་དངོས་ཀི་
སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ།  དྐྱེ་ཉདི་ཀི་
ཕིཪ་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ལ་ཕིས་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་
གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པས་གཟུགས་དངསོ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡངོས་
སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་དང་། གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པས་གཟུགས་དངསོ་ཉིད་ནི་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡངོས་སུ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གཟུགས་དངོས་ཐམས་ཅད་སྔཪ་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཕིས་བྱུང་སྟྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་
སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་
སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ཀང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་གཟུགས་
དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་བྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་ཁབ་ཅིང་གཟུགས་དངོས་ཡོད་པས་ཁབ་པའི་རྒྱུ་ལ་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ།  
དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གཟུགས་མིན་པའི་རྒྱུ་ལས་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་བྱུང་བཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་
པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་དག་གི་ཕིཪ་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་གཟུགས་དངོས་ལས་གཟུགས་དངསོ་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་གཟུགས་མིན་
པའི་རྒྱུ་ལ་བརྐྱེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གཟུགས་བཅསོ་མའི་སྐྱེ་བ་ནི། གང་གི་ 
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ཕིཪ་ན་གཟུགས་དངོས་ཉིད་གཟུགས་བཅོས་མ་ལས་སྐྱེ་བཪ་མ་གྱུཪ་པས་གཟུགས་བཅོས་མ་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་བ་གཟུགས་དངོས་ལས་འབྱུང་བཪ་
འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གཟུགས་དངོས་ཉིད་ལས་གཟུགས་བཅོས་མའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་གཟུགས་དངོས་
ཉིད་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བཪ་སྣང་ཀང་ཞིབ་མོཪ་བརགས་ན།  གཟུགས་དངོས་ཉིད་ལས་གཟུགས་བཅོས་མའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀང་དྐྱེཪ་
མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་དྐྱེཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་ན།  འདི་ལྟ་སྟྐྱེ།  སིཪ་རྒྱུ་ལ་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་དང་ཐུན་མངོ་མིན་
པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཡོད་པས།  རྒྱུ་གང་གིས་ནི་འབས་བུའི་སྐྱེ་བ་མངནོ་པཪའབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་གི་དྐྱེ་ནི་ཐུན་མངོ་གི་རྒྱུ་མིན་ཞིང་ཐུན་མོངས་
མིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།  དྐྱེས་ན་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྐྱེ་བ་འབྱུང་བའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ནི་གཟུགས་དངོས་ཡིན་ལ། གཟུགས་བཅསོ་མའི་
སྐྱེ་བ་འབྱུང་བའི་ཐུན་མོང་མནི་པའི་རྒྱུ་ནི་གཟུགས་དངསོ་མིན་ནོ།  ཅིའི་ཕིཪ་ཞྐྱེ་ན་བརོད་པཪ་བྱའོ།  ཆུ་དང་ལུད་དང་དོད་དང་ས་ལ་
སོགས་པ་ནི་འབས་ཀི་ས་བོན་དང་ཚོགས་ན་འབས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བྱྐྱེད་ལ། གོྲ་དང་སན་མ་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་དང་ཚོགས་ནའང་དྐྱེ་དག་
གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བྱྐྱེད་པས་དྐྱེ་དག་ནི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ།  ནས་ཀི་ས་བོན་ནི་རྐྱེན་སུ་དང་ཚོགས་ཀང་འབས་ལ་སོགས་པའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུཪ་མི་
ཪུང་བས།  ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡནི་ལ་དྐྱེས་ཟིན་པའི་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའང་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ། 
བཟོ་མཁན་གི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་མིག་དང་ལག་པ་དང་ལག་ཆ་ལ་སགོས་པ་ནི་བློ་ལ་ཤཪ་བའི་མྐྱེ་ཏོག་གི་གཟུགས་བཪྙན་དང་ཚོགས་
ན་མྐྱེ་ཏོག་བཅོས་མའི་རྒྱུ་བྱྐྱེད་ལ། བོླ་ལ་ཤཪ་བའི་ཉ་དང་ལུག་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་བཪྙན་དང་ཚོགས་ནའང་བཅོས་མ་དྐྱེ་དག་གི་རྒྱུ་བྱྐྱེད་
པས་བཟོ་མཁན་གི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་མིག་དང་ལག་པ་དང་ལག་ཆ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡནི་ན།ོ བཟོ་མཁན་གི་བོླ་ལ་ཤཪ་
བའི་མྐྱེ་ཏོག་གཟུགས་བཪྙན་ནི་རྐྱེན་སུ་དང་ཚོགས་ཀང་ཉ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་བཅོས་མའི་རྒྱུཪ་མི་ཪུང་བས།  མྐྱེ་ཏོག་བཅོས་མའི་རྒྱུ་
ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡིན་ལ་དྐྱེས་ཟིན་པའ་ིབཟོ་མཁན་གི་མིག་ལག་ལ་སོགས་པའང་མྐྱེ་ཏོག་བཅོས་མའི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་
གི་ཕིཪ་ན་བཟོ་མཁན་གི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་མིག་ལག་ལ་སོགས་པ་དང་བཟོ་མཁན་གི་བོླ་ལ་ཤཪ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ནི་གཟུགས་དངསོ་
དང་ཚོགས་ཤིང་ཐུན་མངོ་མིན་པའི་རྒྱུཪ་གྱུཪ་པའི་གཟུགས་བཪྙན་ཞིག་ལས་མ་སྐྱེས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གཟུགས་དངོས་དང་ཚོགས་ཤིང་
ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུཪ་གྱུཪ་པའི་གཟུགས་བཪྙན་ལས་གཟུགས་བཅོས་མའ་ིསྐྱེ་བ་ཉིད་གཟུགས་དངསོ་དང་ཚོགས་ཤིང་ཐུན་མོང་མནི་པའི་
རྒྱུཪ་གྱུཪ་པའི་གཟུགས་བཪྙན་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གཟུགས་བཪྙན་གི་སྐྱེ་བ་ནི། གཟུགས་དངོས་ཀི་སྣང་བ་དང་
དྭངས་པའི་གཟུགས་དང་འོད་ཀི་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ལ་བརན་ནས་གཟུགས་བཪྙན་གི་སྐྱེ་བ་འབྱུང་བས་དྭངས་པའི་གཟུགས་དང་
འོད་ཀི་སྣང་བ་གཉིས་ཆུ་ལུད་དོད་ས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུཪ་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡནི་ཞིང་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྣང་བ་ཉིད་ནི་ཐུན་མོང་མནི་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་ནོ།  དྐྱེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྣང་བ་ཉིད་ནི་གཟུགས་དངསོ་ཀི་སྣང་བ་ལས་མ་སྐྱེས་པཪ་གཟུགས་དངོས་ཉིད་ལས་
སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གཟུགས་དངསོ་ཀི་སྣང་བ་ལས་གཟུགས་བཪྙན་གི་སྐྱེ་བ་ནི་གཟུགས་དངོས་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་མ་སྐྱེས་ 
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པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། མདོཪ་ན་སོ་སའོི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ཀི་སྐྱེ་བ་ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་བཞིན་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་བརགས་ནས་སྔཪ་གི་ཕོགས་སུ་སོ་སོའི་གོ་སྐབས་བཙོལ་བ་ན།  སོ་སོའ་ིརྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་པའི་དོན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་བྱྐྱེ་བག་ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་ནི་སོ་སའོི་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དྐྱེཪ་མསྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་དྐྱེཪ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་
སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪཪོ།  དྐྱེས་ན་དཔྐྱེཪ་ན་མི་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་མངལ་ལས་སྐྱེ་བཪ་འཐད་ན་ནི་སིཪ་ཡང་མི་ལ་སོགས་པ་མངལ་ལས་
སྐྱེ་བཪ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་བྱྐྱེ་བག་ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་ནི་སོ་སའོི་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དྐྱེཪ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་དྐྱེཪ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་
སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ལ་སིཪ་ས་བོན་སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤིང་།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་
འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་དྐྱེཪ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ལས་དྐྱེཪ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་པཪཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་དགོས་ཤིང་སིཪ་སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་
ཪག་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འགོ་བཟུང་སྐབས་སུ་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་
ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪདགོས་སོ། 
དྐྱེས་ན་དཔྐྱེཪ་ན་སྔཪ་བསྟན་པ་ལྟཪ་མངལ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་མྐྱེད་ན་མངལ་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་དགོས་
ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་། སོ་ང་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་མྐྱེད་ན་སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་དགོས་
ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་། དོད་གཤྐྱེཪ་ཙམ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་མྐྱེད་ན་དདོ་གཤྐྱེཪ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་
པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་། ས་བོན་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་མྐྱེད་ན་ས་བོན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་
མྐྱེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་།  འབྱུང་བ་བཞི་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་མྐྱེད་ན་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་
ཉིད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་།  གཟུགས་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་མྐྱེད་ན་གཟུགས་
ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཤིང་རྐྱེན་
ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་མྐྱེད་ན་ནི། སོ་སོའ་ིརྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤངི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་
དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་གང་
གི་ཕིཪ་ན་སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤངི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་ན་ནི། སོ་
སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུངབའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་
ན་ནི། སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤངི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ 
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དགོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེས་ན་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་
འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མི་འཐད་དྐྱེ། བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་ས་ོསོའི་རྒྱུ་ལ་
ཪག་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་མ་ིའདོད་དགོས་ཤིང་མི་
འཐད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ། བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ཉིད་ལ་ཡང་སོ་སོའི་རྒྱུ་ལ་ཪག་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་
ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་འདོད་དགོས་ཤིང་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ། སྔཪ་དངས་
པའི་ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏྐྱེ་དྐྱེ་ལྟ་ནའང་དྐྱེ་དག་གིས་དངོས་པའོི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་རོག་པའི་ཕིཪ་ཪྐྱེ་
ཞིག་ལྟ་བ་འདིའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡོད་དོ་ཞྐྱེ་ན། མྐྱེད་དྐྱེ་དབུ་མ་པ་དག་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པཪ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིཪ་ལ་དྐྱེ་དག་གིས་
ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིཪ་མི་མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། ཞྐྱེས་དང་། ཡང་དྐྱེ་ཉིད་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ནི་ཅི་སྐད་སྨྲས་པའི་སོན་དུ་ཐལ་བ་
མི་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་འོན་ཀང་བདྐྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཆྐྱེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡནི་ནོ། ཞྐྱེས་
གསུངས་པ་དང་།  འགྲྐྱེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་འཇིག་སོགས་མི་འཐད་པའི་སནོ་མྐྱེད་པཪ་མ་ཟད་བདྐྱེན་པ་
བཞི་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། ཞྐྱེསགསུངས་པ་དང་།  འཇུག་འགྲྐྱེལ་ལས་ཀང་། དྐྱེའི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་རྐྱེན་ཉིད་
འདི་པ་ཙམ་ཁས་བླངས་པ་ལྟཪ་བརྐྱེན་ནས་བཏགས་པ་ཁས་བླངས་པའིཕིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆད་པཪ་ཐལ་བཪ་མི་
འགྱུཪ་ཪ།ོ  ཞྐྱེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ཉིད་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྐྱེད་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་
ཉིད་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ཉདི་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྐྱེད་འདི་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ལ།  རྒྱུ་
གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མི་འཐད་པ་ཉིད་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་
གི་ལུགས་ཉདི་ལ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཅག་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཤིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
འབྱུང་བ་མིན་ཞིང་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བསོན་ན་ནི།  ཁྐྱེད་ཅག་ཉིད་ཀསི་ཪང་ལུགས་ཉིད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ནི་བསོན་
པཪ་ཆྐྱེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་འདི་ལོག་པཪ་བཟུང་གྱུཪ་ན། མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀང་
འཇའ། འདི་ལྟཪ་མྐྱེད་པཪ་བལྟ་བ་ཡི། མི་གཙང་དྐྱེཪ་ནི་བྱིང་བཪ་འགྱུཪ།  ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ཉིད་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་དམ་ཆོས་ལོག་པཪ་
བཟུང་བཪ་འཐད་ལ། ཪནི་པོ་ཆྐྱེའི་ཕྐྱེང་བ་ལས། གཞན་ཡང་འདི་ནི་ལོག་བཟུང་ན། བོླན་པོ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། སོང་བས་མ་ཪུངས་
བདག་ཉིད་ཅན། མནཪ་མྐྱེད་པཪ་ན་ིསིའུ་ཚུགས་འགོྲ།  ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ནི་ཁྐྱེད་ཅག་ཉིད་ཀི་ལུགས་དང་ཕོགས་ལ་ཐྐྱེ་ཚོམ་མྐྱེད་པཪ་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གཉིས་པ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཡོད་ན་ནི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པཪ་བསྟན་པ་ནི། ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་ 
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པའི་སྟོང་པ་ཡིན་ན།  ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཏྐྱེ། ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན། 
སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི། ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་
དག་གི་སྐྱེས་པ་ལ་འོང་བ་ཉིད་མི་དགསོ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪ།ོ  གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རོབ་པའ་ིདོན་འདི་དག་རྣམས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི། ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་
རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་སིཪ་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི།  བྱྐྱེ་བག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་
དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཡདོ་ན་ནི་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་
པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪཪོ།  རྒྱུ་མཚན་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན་བརོད་པཪ་བྱའོ། རྐྱེན་ཅིང་
འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡདོ་ན་ནི།  ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སྟོང་པ་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་ཡོད། དོ་
གལ་ཏྐྱེ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སྟངོ་པ་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ནི།  སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པའི་དནོ་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་
ཏུ་ཡོད་དོ།  གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ནི།  གང་དང་གང་གི་སྐྱེ་བ་དང་ཡོད་པ་ཉིད་
མི་དགོས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡདོ་དོ།  གལ་ཏྐྱེ་གང་དང་གང་གི་སྐྱེ་བ་དང་ཡདོ་པ་ཉདི་ནི་མི་དགོས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ན།ི  གང་དང་གང་དག་སཪི་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དོ།  
གལ་ཏྐྱེ་གང་དང་གང་དག་སིཪ་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ནི།  གང་དང་གང་དག་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་
ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དོ།  གལ་ཏྐྱེ་གང་དང་གང་དག་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་
དུ་གྲུབ་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ནི་གང་དང་གང་དག་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་
གྲུབ་དགོས་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དོ།  གལ་ཏྐྱེ་གང་དང་གང་དག་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་
སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡདོ་ན་ནི། གང་དང་གང་དག་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་
ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ནི་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པའི་གཞན་ཞིག་ལ་ཪག་ལས་ཏྐྱེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡདོ་དོ།  རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྐྱེ་ནབརོད་པཪ་བྱའོ།  ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སདི་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ན།  ཀུན་རོབ་པའིདནོ་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རབོ་པའི་
དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགོས་ན། ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་
པ་སིད་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་ས།ོ  འོ་ན་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པས་ན། ཀུན་
རབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་སྟྐྱེ།  ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་ 
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མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དམ། འནོ་ཏྐྱེ་
ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་
ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད། དང་པོ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་མིན་ཏྐྱེ། ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སདི་
པཪ་ཐག་ཆད་ཅིང་། དྐྱེ་དག་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་སྟྐྱེ། ཕིས་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་
གཞན་ཞིག་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ནི། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡྐྱེ་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པསདི་
པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ།  
སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ནི། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་
བཞག་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་
མ་ནས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅངི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་
གཏོགས་པཪ། སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་ན་ནི། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་
མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་མྐྱེད་པཪ་སྐྱེ་བ་
གསུམ་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པས། དྐྱེ་དག་རྣམས་ཀི་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་
མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡྐྱེ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ། དྐྱེ་དག་རྣམས་ཀི་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་
མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དྐྱེ་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་
གདོད་མནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ།  སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་
ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོལ།  ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡདོ་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པཪ་འདདོ་ན་ནི། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་
བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་མྐྱེད་པ་ལས་སྐྱེ་བཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དྐྱེ་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་
མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་
པཪ།  སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ནི།  ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་
མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ཡོད་པ་ལས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་སྐྱེ་བཪ་འདོད་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ། ཐོག་མ་
མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཁབ་པཪ་བཞག་ནས། སིཪ་ 
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མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ནི། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་ཅི་ཡང་ཡོད་པཪ་མི་
འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་དང་། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་ཅི་ཡང་ཡདོ་པཪ་མི་འདདོ་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་
ཁབ་པཪ་བཞག་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕིས་གཞན་ཡདོ་པ་ལས་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱེ་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དྐྱེས་
ན་གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་ཐམས་ཅད་ཀི་མུ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་ཀུན་རབོ་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི་དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཀུན་རོབ་
པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་ཡྐྱེ་མ་གྲུབ་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་
ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡྐྱེ་མ་གྲུབ་དགོས་ན་
ནི།  དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དགོས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་
འདི་དག་རྣམས་གདདོ་མ་ནས་ཡོད་པ་ཉིད་དགོས་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་ན།  དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཀུན་རབོ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་
གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་
ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིཪ་ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་འདི་དག་རྣམས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་སོན་སངོ་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནི། དྐྱེ་
ལྟཪ་ན་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀི་གཞན་ལས་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་སོན་སོང་
བཪ་བྱྐྱེད་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རབོ་པའི་དོན་འདི་དག་གི་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཡོད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་
དགོས་པའི་སོན་སོང་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནི། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཡདོ་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་
སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་སོན་སོང་བཪ་བྱྐྱེད་དགོས་སོ།  གལ་ཏྐྱེ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སདི་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་སོན་སོང་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནི། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ། 
སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདདོ་པའི་སནོ་སོང་བཪ་བྱྐྱེད་དགོས་སོ།  གལ་ཏྐྱེ་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་
པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཞན་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མི་འདོད་པའི་སནོ་སོང་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ན།ི དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་ཡངོས་སུ་གྲུབ་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  
དྐྱེས་ན་ཐོག་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་ཪག་ལས་ཏྐྱེ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡིན་
དགོས་ཤིང་། སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཏྐྱེ་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་
པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་དགོས་ལ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཐམས་
ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ན།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ 
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དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསནོ་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པ།  དྐྱེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  མདོཪ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ནི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
ཞིག་ཡོད་དགོས་པཪ་ཆྐྱེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  གཞན་ཡང་། རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་
པའིདོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པཪ་མ་ཟད་པས། ད་གདོད་ཡང་རྐྱེན་ཅིང་
འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། འོ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལུགས་གང་ཞྐྱེ་ན།  བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་
ཪང་ལུགས་ཀི་གཞན་གྲགས་ཀི་རྐྱེས་དཔག་བྱས་ནས་བརོད་པཪ་བྱའོ།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དནོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་
ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་དྐྱེ།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དནོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡདོ་པའི་
ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་
འདོད་ན་ནི།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དནོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་དོན་བཅས་སུ་ཡོད་པཪ་འདདོ་
དགོས་པའི་ཕིཪ།  ཡང་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། སྔཪ་འཇུག་པ་ལས། སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པ་སླཪ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཪིགས་པའང་
མ་ཡིན་ཉིད། སྐྱེས་ཟིན་སླཪ་ཡང་སྐྱེ་བཪ་ཡོངས་སུ་རོག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། དྐྱེའི་ཕིཪ་མྱུ་གུ་སོགས་ཀི་སྐྱེ་བ་འདཪི་ཪྙྐྱེད་མི་གྱུཪ་ཞིང་། ཞྐྱེས་
གསུངས་པ་ལྟཪ། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པའ་ིསྐྱེ་བ་ཉིད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་དནོ་བཅས་སུ་ཡདོ་པཪ་འདོད་ན་ནི། 
ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪའབྱུང་བའི་དནོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ཡདོ་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ། ཡང་
ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་བ་ཡོད་པཪ་འདདོ་ན་ནི། གང་དང་གང་དག་གི་
སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། གང་དང་
གང་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནི།  གང་དང་
གང་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པདྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་ཪོ། 
དྐྱེས་ན་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལུགས་ཀི་གཞན་གྲགས་ཀི་སྟོབས་ཆྐྱེས་ཆྐྱེ་བའི་རྐྱེས་དཔག་བྱས་ནས། རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཤུགས་ཆྐྱེས་ཆྐྱེ་བས་གྲུབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪའབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་
གྱུཪ་ན་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའི་དནོ་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ 

105 



དགོས་ཏྐྱེ། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའ་ིདོན་ལ་སོགས་པཐམས་ཅད་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪ།ོ གལ་ཏྐྱེ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་དགོས་ན། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཅིང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ།  ཐོག་
མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏྐྱེ།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དནོ་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འཐད་ཀང་བསོན་མྐྱེད་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་ན། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་
སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞངི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པའི་དནོ་དྐྱེ་དག་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་ཀང་ཁོང་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་ཉིད་གང་ལ་
ཪག་ལས་པའི་ཞིང་མཆོག་ཞིག་ནི་ཐགོ་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་དགོས་པའི་ཕཪི། དྐྱེ་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞིང་གདདོ་མ་
ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་སྐྱེས་བ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་ལ། ཁངོ་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་
འོང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞངི་མཆོག་ཅིག་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པས་ན། ཐོག་མ་མྐྱེད་པའི་ཚུན་ཆོད་ཀི་སྐབས་
གང་དང་གང་དུ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་རྒྱུ་མྐྱེད་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་
འོང་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་དང་།  དྐྱེ་ནི་ནང་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་
ཞིང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་མཐའ་དག་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་མོད་
ཀང་།  ཁོང་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་མཆོག་ཅིག་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ན། 
ཁོད་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཏྐྱེ། ཁོད་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་
ན།  དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བས། ཁདོ་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་
སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི།  ཁོད་ལ་ཪག་ལས་པའི་རྐྱེན་ཅིངའབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་འོང་བ་ཉིད་ཡོད་པ་སིད་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དྐྱེ་ལ། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེས་པ་ལས་འོང་བ་
ཉིད་དུ་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་ཉིད་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི།  ཁོད་ནི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པའི་ཚུན་ཆོད་ཐམས་
ཅད་དུ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་དགོས་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བས།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སགོས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་
འོང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞངི་ཐོག་མྐྱེད་པའི་ཚུན་ཆོད་ཐམས་ཅད་དུ་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་དགོས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི།  ཐོག་མ་
མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་འོང་བ་ཉིད་ཐོག་མ་
མྐྱེད་པའི་ཚུན་ཆོད་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ནི་སིད་པ་ཉིད་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪ།ོ དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་གང་གི་ཕིཪ་ན་རྐྱེན་
ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསནོ་ས་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་ཡོད་པ་དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡདོ་པ་སིད་པ་ 
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ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ན། གང་གི་ཕིཪ་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ། དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་སིད་
པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་པཪ་དགསོ་སོ།  གང་གི་ཕིཪ་ན་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་
ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་པ་དགོས་ལ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་
གྲུབ་དགོས་སོ། གང་གི་ཕིཪ་ན་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡདོ་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀ་ིཕིཪ་
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པ་འདི་དག་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་འོང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་ནི་ཐོག་
མ་མྐྱེད་པ་ནས་དང་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡདོ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་
མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་ཅངི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ན།  དྐྱེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཡྐྱེ་མི་མངའ་
ཡང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡདོ་ཅིང་ཐགོ་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་དགོས་པ་དང་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་
དགོས་སོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེས་པ་ལ་འོང་བ་ཉིད་ཁོད་ལ་ཡོངས་སུ་ཪག་ལས་པས་
ཁོད་ནི་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཤིང་། ཁདོ་ལ་སྐྱེ་བ་ཡྐྱེ་མི་མངའ་ཡང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡདོ་ཅིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་དགོས་པ་
དང་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ། དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བམིན་པའི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏྐྱེ།  གང་ལ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་པ་ལ་འོང་བ་ཉིད་
ཡོངས་སུ་ཪག་ལས་པ་དང་གང་ལ་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་ལས་པ་ཉིད་ཡྐྱེ་མི་མངའ་ཞིངསྐྱེ་བ་ཡྐྱེ་མི་མངའ་ཡང་།  ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་
ཡོད་པ་དང་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་དགསོ་པ་དང་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ཉིད་བཟོག་ཏུ་མྐྱེད་པཪ་ཡོད་པ།  དྐྱེ་ནི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪགིས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  མདོཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་
རྣམས་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡིན་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དྐྱེ་དག་ལ་ནི་སིཪསྐྱེ་བ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། གང་གི་ཕིཪ་ན་ཀུན་
རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཡདོ་པཪ་འདོད་དགསོ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དོན་དྐྱེ་དག་སྐྱེ་བ་དོན་བཅས་སུ་ཡོད་པཪ་
འདོད་དགསོ་སོ། གང་གི་ཕིཪ་ན་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་གི་སྐྱེ་བ་དོན་བཅས་སུ་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་བཞིན་དུ་དནོ་དྐྱེ་དག་ལ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  གང་གི་ཕིཪ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་
སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བཪ་འདདོ་དགོས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་
གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མི་འདདོ་དགོས་ཤིང་ཐོག་མ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ།  གང་གི་ཕིཪ་ན་ཀུན་རོབ་
ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པ་དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་པ་
དང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡོད་དགསོ་པ་དང་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  གང་གི་ཕིཪ་ན་ཀུན་ 
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རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་ལ། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཡདོ་པ་དང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་
ཡོད་དགོས་པ་དང་སིཪ་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་
ནས་མྐྱེད་ཅངི་ཐོག་མ་མྐྱེད་པའི་ཚུན་ཆདོ་དུ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ནས་འོང་བ་ཉིད་གང་
ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞངི་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  གང་གི་ཕིཪ་ན་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ཅིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པའི་ཚུན་
ཆོད་དུ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀ་ིསྐྱེ་བ་ལ་འོང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་ཞིག་ཡོད་པཪ་
འདོད་དགསོ་པ། དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་
ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསོན་ས་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་ནི།  
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་དགོས་པཪ་ཆྐྱེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། 
གཞན་ཡང་། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་སདི་པ་ཉིད་
དུ་གྲུབ་ཅིང་།  ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མོད་ཀི།  འོན་ཀང་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ངྐྱེས་པཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་
ཡོད་དོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེས་པཪ་འགྱུཪ་
བས་སོ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་འགྱུཪ་བྱུང་བཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ། 
དྐྱེས་ན་དཔྐྱེཪ་ནཆུ་ཁམས་ལ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཚ་མོཪ་འགྱུཪ་བའི་ནུས་པ་མྐྱེད་པ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་
དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་ནུས་པ་མྐྱེད་དོ། དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཆུ་ཁམས་ལ་
ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་ནུས་མྐྱེད་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གལ་ཏྐྱེ་ཚ་མོཪ་ནམ་གྱུཪ་པ་ན་གྲང་ལས་ཚ་མཪོ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་བྱུང་
དགོས་པ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་ཪང་གིས། ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་
ཪངབཞིན་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སྐྱེས་པཪ་ནམ་གྱུཪ་པ་ན་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་
སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪབྱུང་དགོས་སོ།  དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཆུ་ཁམས་གལ་ཏྐྱེ་ཚ་མོཪ་ནམ་གྱུཪ་པ་ན་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས། ཚ་
མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་གྱུཪ་བྱུང་དགོས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཆུ་ཁམས་ཉིད་ན་ིགྲང་བཪ་གྱུཪ་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མི་འཐད་ཅིང་
དྐྱེཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པ། དྐྱེ་བཞནི་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་
སྐྱེས་པཪ་ནམ་གྱུཪ་པ་ན་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ནམ་འགྱུཪ་བྱུང་དགོས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪའབྱུང་བའི་ཀུན་རབོ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་
ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་ཅངི་ཪིགས་པ་མིན་ནོ། དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་ཆུ་ཁམས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་ན་ཡང་ཁོད་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པའི་ 
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སྔཪ་གི་ཕོགས་སུ་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་ཅིང་ཪིགས་པ་མིན་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཆུ་ཁམས་ཉིད་ནི་གྲང་བཪ་
གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདདོ་པ་ནི་མི་འཐད་ཅིང་ཪིགས་པ་མིན་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་གང་གི་
ཕིཪ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་པཪ་ནམ་གྱུཪ་པས་ན་ཁདོ་རྣམས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་
ཅིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའི་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་མི་འཐད་ཅིང་ཪིགས་པ་མནི་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་
འགྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ།  དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་ཆུ་ཁམས་ལ་ནི་ཪང་
གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་འགྱུཪ་པའི་ནུས་མྐྱེད་པ་དང་། ཁོད་ནི་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་
ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་ཅངི་ཪིགས་པ་མནི་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་འགའ་འགའ་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་
ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་གཞན་གིས་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་འགྱུཪ་བ་སིད་མདོ་ཀི། འནོ་ཀང་སིཪ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་ཡིས་ཚ་མོཪ་འགྱུཪ་བཪ་
འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ།  དྐྱེ་བཞནི་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་
པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་འོང་ཞིང་ནུས་མྐྱེད་པ་
དང་།  ཁོད་རྣམས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་པཪ་མ་འགྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་གྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་
པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་འཐད་པཪ་མ་ིནུས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་འགའ་
འགའ་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་གཞན་ཞིག་གིས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེ་བཪ་
འགྱུཪ་བ་སིད་མོད་ཀི། འནོ་ཀང་སཪི་ནི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རབོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་གིས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞིང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་
སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪགིས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ། དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་སིཪ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་
ཕིཪ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་ཆུ་མིན་ཞིང་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་གྱུཪ་ཡདོ་ཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་ངོ་བོ་
གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་སིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རབོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཅགི་གིས་གཅིག་ནི་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞངི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་
འོང་བཪ་འདོད་པནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞངི་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མ་གཏོགས་པཪ། རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་མནི་ཞིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ 
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ཞིང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡོད་ཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པཞིག་ནི་
ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ། དཔྐྱེཪ་ན་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏགོས་པཪ་ཆུ་མནི་ཞིང་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་
འགྱུཪ་ཡོངཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་དངོས་པ་ོགཞན་ཞིག་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པས་ན། ཆུ་ཁམས་ལ་ནི་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་
གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་ད་ཙམ་གི་བཪ་ཡྐྱེ་མ་བྱུང་བཪ་མ་ཟད་པས་དུས་སུ་ཡང་འབྱུང་བཪ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་པ།  དྐྱེ་
བཞིན་དུ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་
གྲུབ་པ་མིན་ཞིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པས་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའ་ིརྣམ་འགྱུཪ་ཡོང་ཡྐྱེ་མི་
མངའ་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པས་ན།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལ་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞིང་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ད་ཙམ་གི་བཪ་ཡྐྱེ་མ་
བྱུང་བཪ་མ་ཟད་པས་དུས་གང་དུ་ཡང་འབྱུང་བ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྐྱེ་དག་གི་དོན་མདོཪ་བསྡུ་ན་ནི། དཔྐྱེཪ་ན་
སིཪ་གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་བ་ཆོས་ཅན་ཡོད་ན་ནི།  གྲང་བཪ་གྱུཪ་པ་ལས་ཚ་མོཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡདོ་
ཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་གཞན་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞིང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོངས་ཏྐྱེ་
སྐྱེས་བཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཆསོ་ཅན་ཡོད་ན་ནི།  སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོངས་པ་
བཞིན་དུ་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་བ་ཆོས་ཅན་མནི་པའི་གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  དྐྱེས་ན་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་
གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོངས་ཏྐྱེ་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་བ་ཆསོ་ཅན་ཡནི་ན། ཡདོ་པ་སདི་པ་དང་མྐྱེད་པ་སིད་
པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ཁབ་དགོས་ཤིང་། སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉདི་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོངས་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་
པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་བ་ཆོས་ཅན་མིན་ན།  ཡོད་དགོས་པ་དང་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཁབ་དགསོ་པས། ཡོད་
སིད་པ་དང་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཡོད་ན་ནི།  ཡོད་དགོས་པ་དང་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་
ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡདོ་དགོས་སོ། དྐྱེས་ན་ཡདོ་པ་སདི་པ་དང་མྐྱེད་པ་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཏུ་ཪུང་བ་ཡིན་ཁབ་དགོས་སྟྐྱེ། ཡདོ་དགོས་པ་དང་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། རྐྱེན་ཅིང་
འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་ཞིང་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་དང་དམ་པའི་དནོ་གི་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་གྲུབ་པ་ཡནི་པས་ན་ཁབ་དགོས་པས།  རྐྱེན་
ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རབོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཏུ་ཪུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསནོ་ས་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་ནི།  རྐྱེན་
ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་ཞིང་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་དང་དམ་པའི་དོན་གི་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་
དགོས་པཪ་ཆྐྱེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། དཔྐྱེཪ་ན་དམ་དུ་ཅིངས་པ་ལནི་ཪང་གི་སྟོབས་ཀསི་གྲོལ་ 
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ཞིང་ཐཪ་བཪ་འགྱུཪ་པའི་ནུས་མྐྱེད་པ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་
བཞིན་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོངས་པའི་ནུས་པ་མྐྱེད་དོ།  དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་དམ་དུ་བཅིངས་པ་ལ་ནི་ཪང་གི་སྟོབས་ཀིས་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་
བཪ་འགྱུཪ་བའི་ནུས་པ་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གལ་ཏྐྱེ་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་ནམ་གྱུཪ་པ་ན་དམ་དུ་བཅིངས་ཡདོ་པ་ལས་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་
འགྱུཪ་བྱུང་དགོས་པ།  དྐྱེ་བཞནི་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་
ཪང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་ནུས་པ་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སྐྱེས་པཪ་ནམ་གྱུཪ་པ་ན་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་
ཉིད་ལས་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམས་འགྱུཪ་བྱུང་དགོས་སོ།  དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་གལ་ཏྐྱེ་དམ་དུ་བཅིངས་པ་ནི་གྲོལ་ཞངི་ཐཪ་བཪ་ནི་
གྱུཪ་པ་ན་དམ་དུ་བཅིངས་ཡོད་པ་ལས་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་དགསོ་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁདོ་ནི་སྔ་མཪ་དམ་ལ་བཅིངས་པ་ཡོད་པའི་
སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་འཐད་པཪ་མ་ིནུས་པ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་གང་གི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་པཪ་ནམ་གྱུཪ་པས་ན་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་
པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་བྱུང་དགོས་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའི་སྔཪ་གི་ཕོགས་སུ་སྐྱེ་བའི་གོང་ཡན་ཆད་དུ་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་
འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ། དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་དམ་ལ་བཅིངས་པ་ཉིད་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་ན་ཡང་ཁོད་ནི་དམ་ལ་བཅིང་པ་ཡོད་པའི་
སྔཪ་གི་ཕོགས་སུ་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ། དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནམ་དམ་ལ་
བཅིངས་ཡོད་པ་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་
ནུས་པ། དྐྱེ་བཞནི་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་ན་ཡང་ཁདོ་
རྣམས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའི་སྔཪ་གི་ཕོགས་སུ་སྐབས་ནི་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པས། དྐྱེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་རྣམས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་
ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སོ། དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་དམ་དུ་བཅིངས་པ་ལ་ནི་ཪང་གི་སྟོབས་ཀི་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ནུས་མྐྱེད་པ་དང་། 
ཁྐྱེད་ནི་དམ་ལ་བཅིངས་ཡདོ་པ་ལས་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་
འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དམ་ལ་བཅིངས་པ་འགའ་འགའ་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་གཞན་གི་སྟོབས་ཀསི་དམ་ལ་བཅིངས་
ཡོད་པ་ལས་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་བ་སིད་མདོ་ཀི། འནོ་ཀང་སིཪ་ནི་དམ་ལ་བཅངིས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་སྔཪ་བཅིངས་ཡོད་ཅིང་
ཕིས་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་བའི་གཞན་གི་སྟོབས་ཀསི་ཐཪ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ། དྐྱེའི་དནོ་
དུ་གང་གི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་ 
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བཞིན་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པ་དང་། ཁོད་རྣམས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་
འགྱུཪ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་བྱུང་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ་དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་
ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་འགའ་འགའ་སྐྱེས་ཟིན་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་བའི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་
དོན་གཞན་ཞིག་གིས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་བ་སདི་མོད་ཀི། འོན་ཀང་སིཪ་ནི་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་
ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་གཞན་ཞིག་གིས་
སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞངི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་། འཐད་
པཪ་མི་ནུས་སོ།  དཔྐྱེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་སིཪ་དམ་ལ་བཅིངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་དམ་ལ་
བཅིངས་ཡོད་པ་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་པ་ནི་ཪགིས་པ་མནི་ཞིང་། འཐད་པཪ་མི་ནུས་པ། དྐྱེ་ཉདི་ཀི་ཕིཪ་དམ་ལ་བཅིངས་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་དམ་ལ་བཅིངས་ཡོད་པ་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་དམ་ལ་མ་བཅིངས་
པ་དང་དམ་ལ་བཅིངས་ཡདོ་པ་ལས་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡོད་ཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་འགྲོལ་མཛད་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདདོ་
དགོས་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་གང་གི་ཕིཪ་ན་སིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རབོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བཪ་འདོད་པ་ནི་
ཪིགས་པ་མིན་ཞིངའཐད་པཪ་མི་ནུས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མ་གཏོགས་པཪ།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་མིན་ཞངི་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་
གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡོང་ཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་
ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ། དཔྐྱེཪ་ན་དམ་ལ་བཅིངས་པ་དང་དམ་ལ་བཅིངས་ཡོད་པ་ལས་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་
མ་གཏོགས་པཪ་དམ་ལ་མ་བཅིངས་པ་དང་དམ་ལ་བཅིངས་ཡདོ་པ་ལས་གོྲལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡོད་ཡྐྱེ་མི་མངའ་བའི་
འགྲོལ་མཛད། ཞིག་ནི་ཡདོ་པཪ་མི་འདོད་ན།  དམ་ལ་བཅིངས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བཅིངས་ཡོད་པ་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཐཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་
འགྱུཪ་ད་ཙམ་གི་བཪ་ཡྐྱེ་མ་བྱུང་བཪ་མ་ཟད་པས་དུས་གང་དུ་ཡང་འབྱུང་བ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགསོ་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྐྱེན་
ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་
གྲུབ་པ་མིན་ཞིང་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡོད་ཡྐྱེ་མི་
མངའ་བས་སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀི་བསྐྲུན་མཛད་དང་ཁུངས་མཆོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་
ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདདོ་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པས་ན།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ 
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སྐྱེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་དང་སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་བའི་རྣམ་འགྱུཪ་ད་ཙམ་གི་བཪ་བྱུང་བཪ་མ་
ཟད་པས་དུས་གང་དུ་ཡང་འབྱུང་བ་མ་ིསདི་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་སོ། དྐྱེས་ན་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་
གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་ས་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་ན།ི  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་
མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  གཞན་ཡང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། དངོས་པོ་སྟོང་པ་གཟུགས་
བཪྙན་ལ་སོགས་པ། ཚོགས་ལ་བལྟསོ་རྣམས་མ་གྲགས་པའང་མིན། ཇི་ལྟཪ་དྐྱེཪ་ནི་གཟུགས་བཪྙན་སོགས་སྟངོ་ལས། ཤྐྱེས་པ་དྐྱེ་ཡི་རྣམ་
པ་སྐྱེ་འགྱུཪ་ལྟཪ།  དྐྱེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་། སྟོང་ཉིད་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ། ཞྐྱེས་གསུངས་པ་དང་། བཞི་
བརྒྱ་པའི་འགྲྐྱེལ་པ་ལས་ཀང་། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འདིཪ་དངསོ་པོ་རྣམས་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་གི་མིག་ལ་སོགས་པ་བྱས་ཤངི་རྐྱེན་ཅིང་
འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཉིད་ནི་མི་འགོག་གོ། ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ་ལུང་དྐྱེའི་འཕོས་ཉིད་ནས།  དྐྱེའི་ཕིཪ་མཁས་པས་འཇིག་རྐྱེན་པའི་དོན་ལ་ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་དང་རྐྱེས་སུ་མཐུན་པ་མ་བཅུག་པཪ་ལས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པཪ་སིན་པ་བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་ཏྐྱེ་སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དུ་འཇགི་རྐྱེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁས་བླངས་བཪ་བྱའོ།  ཞྐྱེས་སོགས་
གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪོ། དྐྱེས་ན་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཙམ་གི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཁས་བླང་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནི།  རྐྱེན་ཅིང་
འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་ཏྐྱེ།  འདི་མྐྱེད་ན་ནི་ཪང་ལ་མི་མཚུངས་ཤིང་སནོ་ཡོད་
པའི་ཕིཪ་ཪོ།  ཇི་ལྟཪ་ཞྐྱེ་ན་བརོད་པཪ་བྱའོ།  དཔྐྱེཪ་ན་སྤྲུལ་པ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནི་འབྱུང་བཪ་ཆུག་དང་། སནི་དཀཪ་གསྐྱེབ་ཏུ་སྣང་
བའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་དྭངས་པའི་མཚོ་ཡི་ནང་དུ་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་དང་།  དྭངས་པའི་མཚོ་ཡི་ནང་དུ་
སྣང་བའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་ཀང་མྐྱེ་ལོང་ནང་དུ་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་དང་། མྐྱེ་ལོང་ནང་དུ་སྣང་བའི་ཉི་མའི་
གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་མིག་གི་དབང་པོའི་ནང་དུ་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་དང་། མིག་གི་དབང་པོའི་ནང་དུ་བཅོས་པའི་ཉི་
མའི་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་འདུ་ཤྐྱེས་ཀི་ཕུང་པསོ་བཅོས་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་དང་། འདུ་ཤྐྱེས་ཀི་ཕུང་པོས་བཅསོ་
པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པཪ་ཤྐྱེས་པས་བློ་ཡི་ནང་དུ་བཅོས་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་དང་། ཡདི་
ཀི་རྣམ་པཪ་ཤྐྱེས་པ་བོླ་ཡི་ནང་དུ་བཅསོ་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་ཤོག་བུའམ་ཤིང་ལྐྱེབ་ཀི་ཁཪ་བིས་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་
བཪྙན་གཞན་ཞིག་དང་། ཤོག་བུའམ་ཤིང་ལྐྱེབ་ཀི་ཁཪ་བིས་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལས་དྐྱེ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་བཪྙན་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་
ཞིག་འབྱུང་བཪ་འདོད་ཅིང་དྐྱེཪ་ཁས་བླང་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནི།  ཉི་མའི་གཟུགས་བཪྙན་མིན་ཞིང་ཉི་མའི་གཟུགས་དངསོ་ཞིག་དང་སྤྲུལ་མིན་ཞིང་
ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་དྐྱེཪ་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་པ། དྐྱེ་བཞནི་དུ་སྟོང་པ་དང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
གཅིག་ལས་སྟོང་པ་དང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་གཅིག་ནི་འབྱུང་བཪ་འདོད་ཅིང་དྐྱེཪ་ཁས་བླང་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནི། སྟངོ་པ་མིན་ཞིང་རྐྱེན་ 
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ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་དྐྱེཪ་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་སྤྲུལ་
པ་ཡོད་ན་སྤྲུལ་པ་མིན་ཞིང་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་དང་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་ཡདོ་ན་གཟུགས་བཪྙན་མནི་ཞིང་གཟུགས་དངོས་ཉིད་
དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པས།  གལ་ཏྐྱེ་སྤྲུལ་པ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་བཪྙན་སྟོང་པ་ལ་ལོགས་པ་རྣམས་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
བྱུང་བ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཡོད་པའི་དཔྐྱེཪ་བཀོད་ནས།  དྐྱེ་ལྟ་ནའང་སྟོང་པ་མིན་པ་དང་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ནི། ཪང་ལ་མི་མཚུངས་པའི་སོན་སོང་བཪ་མི་ནུས་སོ། 
དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་ཀུན་ཉིད་དུ་བསོན་ས་མྐྱེད་པཪ་ཡོད་ན་ནི། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་དགསོ་པཪ་ཆྐྱེས་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་
ཕིཪ་སོ་སྣ་ཚོགས་ནསའགྲོ་ལོྡག་བྱྐྱེད་པས།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་བྱུང་བ་མིན་པ་དང་སྟོང་པ་མནི་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་མྐྱེད་ན། 
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་དགོས་པ་དང་། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དནོ་འདི་དག་རྣམས་བསོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་ནི། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་
ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡདོ་པཪ་དགོས་པཪ་ཆྐྱེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྩ་ཤྐྱེ་ལས། གལ་
ཏྐྱེ་སྟོང་མནི་ཅུང་ཟད་ཡོད། སྟོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ། མི་སྟངོ་ཅུང་ཟད་ཡདོ་མིན་ན། སྟོང་པའང་ཡདོ་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ། ཞྐྱེས་
འགྲོ་ལོྡག་ཚུལ་གིས་གསུངས་པ། དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་ལས་ལོགས་པ་ཤནི་ཏུ་གཞན་གིས་གང་དུའང་དང་བཪ་མི་ནུས་ཤིང་། འདིའི་དོན་ཇི་ལྟཪ་བསྟན་
པ་ལྟཪ་བཟུང་དུ་ཪངུ་བས་ཚིག་དྐྱེ་དག་གི་བསྟན་ཚོད་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པཪ་བཟུང་དགོས་པཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེས་ན་བྱང་ཆུབ་ལམ་ཪིམ་
ཆྐྱེ་བ་ལས། མི་སྟོང་པ་ཅི་ཡང་མྐྱེད་པས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སྟོང་པའང་ཡོད་པ་མིན་ནོ་སམ་ན།  འདིཪ་སྟངོ་མི་སྟོང་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་
སྟོངས་མི་སྟོངས་ལ་གཞུང་ག་ིའགོ་མཇུག་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་དོ།  དྐྱེ་ལྟ་ན་ཪང་བཞིན་གསི་མི་སྟངོ་པ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ་
ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྐྱེད་པས་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་མྐྱེད་པའི་སྟོང་པའང་མྐྱེད་དོ།  ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་འདི་ལས་བཞད་གད་ཆྐྱེ་
བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།  ཞྐྱེས་རྩོམ་པ་པོ་གསུངས་པ་ནི་མཚན་དུས་ཁི་སནོ་པ་ཡསི་བཏང་བའི་སྐད་དང་འད་བཪ་ཤྐྱེས་པཪ་བྱའོ། དཔྐྱེཪ་ན་མཚན་
མོའི་དུས་སུ་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོཪ་སྣང་བས་ཁབ་པ་ལ། ཁི་སོན་པ་ནི་ཉིད་ཀི་གིྲབ་མ་མཐོང་བས་འཇིགས་ཤངི་སྐྲག་པ་སྐྱེས་ནས་ཕི་བཞིན་
འབང་བའི་གཞན་གི་འདུ་ཤྐྱེས་འབྱུང་བས་ཪང་གི་གིྲབ་མ་ལ་ཞྐྱེ་སང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ། རྩོམ་པ་པོ་འདསི་ཀང་རྩ་ཤྐྱེ་ལས་དངས་པ་
ལྟཪ་ལྐྱེགས་སྒྲའི་སྣང་བ་ཤཪ་བའི་སྐབས་སུ་བཞད་གད་ཀི་གནས་འདིཪ་ནི་གྱུཪ་པའི་ཪང་ལ་ནི་བཞད་གད་ཀི་གནས་གྱུཪ་པའིགཞན་གི་འདུ་
ཤྐྱེས་སྐྱེས་ནས་ཪང་ཉིད་ཪང་གི་གིྲབ་མ་དང་མུན་པ་ལ་ནི་ཞྐྱེ་སང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཕཪ་ལ་འཕང་རྒྱུའི་བཞད་གད་ཀི་
གནས་ཆྐྱེ་བཪ་གྱུཪ་པའི་སོན་དྐྱེ་ཚུཪ་ལ་འཕངས་པ་ཡནི་པས་བཟོག་ནས་རྩོམ་པ་པོ་དྐྱེ་ཉིད་ལ་ནི་སོན་འཕྐྱེན་པཪ་བྱའོ། དཔྐྱེཪ་ན།   
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གལ་ཏྐྱེ་རྩོམ་པ་པོ་ཁོད་ལ་བསྒྲུབ་པཪ་མཛད་པའི་ཡབ་ཀི་གཟུགས་བཪྙན་ཙམ་མིན་པའི་ཡབ་དངོས་ཅུང་ཟད་ཡོད། རྩོམ་པ་པོ་ཁོད་ཉིད་ཀང་
ཅུང་ཟད་ཡདོ་པཪ་འགྱུཪ།  རྩོམ་པ་པོ་ཁོད་ལ་ནི་བསྒྲུབ་པཪ་མཛད་པའི་ཡབ་ཀི་གཟུགས་བཪྙན་ཙམ་མནི་པའི་ཡབ་དངསོ་ཡོད་མནི་ན། 
རྩོམ་པ་པོ་ཁདོ་ཉིད་ཀང་ཡོད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ།  ཞྐྱེས་པའི་ལྐྱེགས་སྨྲས་འདི་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ཉིད་ཡདི་ཆྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་ལ་ཁོད་ཉིད་བསོན་ན་ནི་
ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མཁས་པཪ་གྲུབ་པ་དང་ཁོད་ཉིད་བཞད་གད་ཀི་གནས་དཔྐྱེ་མྐྱེད་ཆྐྱེ་བཪ་གྲུབ་པ།  དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྩ་ཤྐྱེ་ལས། གལ་ཏྐྱེ་སྟངོ་མིན་
ཅུང་ཟད་ཡདོ།  སྟོངས་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ།  སྟོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད་མནི་ན། སྟོང་པའང་ཡདོ་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ། 
ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ལྐྱེགས་སྨྲས་འདི་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་བསྟུན་པཪ་གྱུཪ་ལ་ཁོད་ཉིད་བསོན་ན་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་བོླ་གོྲས་ལྡན་ཞིང་མཁས་པཪ་
གྲུབ་པས། ཁོད་ཉིད་ད་དུང་བསནོ་ན་ནི། བཞག་གད་ཁོད་ལས་ཆྐྱེ་བ་ཅི་ཞགི་ཡོད།  སྐབས་འདིཪ་ཞྐྱེས་པ་དྐྱེ་དག་གི་དོན་མདོཪ་བསྡུ་
ན་ནི།  གང་གི་ཕིཪ་ན་སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཐྐྱེ་ཚོམ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་བསྟན་པ་ལྟཪ། རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ན་ནི།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གོང་མཪ་བཀོད་པའི་འགལ་བ་བརོད་པའི་ཐལ་འགྱུཪ་དང་སྒྲུབ་བྱྐྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་
དང་མཚུངས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སམོས་ལ་སོགས་པ་ཁྐྱེད་ཅག་རྣམས་སོན་དུ་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་དང་། 
གང་གི་ཕིཪ་ན་སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཐྐྱེ་ཚོམ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་བསྟན་པ་ལྟཪ།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་
ས་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་སྟྐྱེ་ཡོད་ན་ནི།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ནི་ཡདོ་དགོས་པཪ་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་གོང་མཪ་བཀོད་པའི་གཞན་གྲོགས་ཀི་རྐྱེས་དཔག་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  ཡང་
གང་གི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞགི་ནི་ཡོད་དགོས་ཉདི་དུ་སྐབས་འདའིི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་
བྱ་འདི་ནི་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གྲགས་པ་དང་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་སྒྲུབ་བྱྐྱེད་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་ཡངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད། བོད་པ་ཁྐྱེད་
ཅག་ཪང་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གང་ལ་ཀུན་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཪག་ལས་པའི་ཞངི་མཆོག་དཔྐྱེ་ཟ་འགྲན་འད་ཡོད་པཪ་གཅིག་བུ་རྐྱེ། 
རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མནི་པ་སུ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརྐྱེན་ཪང་གི་ངོ་བོའི་ཪང་བཞིན་གིས་རྣམ་འགྱུཪ་མྐྱེད་པཪ་ཪང་གྲུབ་ཪང་
ཉིད་ཪང་ལ་རག་པཪ་ཀུན་མཆོག་བཀུཪ་འོས་བསྟོད་འོས་མཆོད་འསོ་གཅིག་པུ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་ཁུངས་རོགས་སྔཪ་
གདོད་མ་ནས་ཆྐྱེད་པ་རྣམས་ཀི་བསྐྲུན་མཛད། དྐྱེ་ཉདི་ལ་བློ་ལྡན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐྐྱེ་ཚོམ་མམ་ཡིད་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡྐྱེ་མྐྱེད་པཪ་
སིང་ཐག་པ་ནས་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་ལུས་ངག་ཡིད་ཪབ་དང་བ་ཡསི།  ཁོད་ཀི་བླ་ན་མྐྱེད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ནི་རྐྱེས་སུ་ཡི་ཪངས་བཞིན་དུ་ 
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ཟད་མི་ཤྐྱེས་པའི་བསྔགས་བརོད་བསྟདོ་པ་ཕུལ་ཕུལ་ནས། ལུས་ངག་ཡདི་ཀིས་མཆདོ་ཅིང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལ།ོ 
གཉིས་པ་དྐྱེ་ལ་ཪང་དབང་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པཪ་བསྟན་པ་ནི།  བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་གང་ལ་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་ཡོད་པ། དྐྱེ་ནི་ཪང་
དབང་མི་འགྱུཪ་ཪོ། འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་སྟྐྱེ། དྐྱེས་ན་བདག་ནི་ཡདོ་མིན། ཞྐྱེས་གསུངས་ཤངི་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པ་ལས་ཀང་། འདི་
ན་གང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡནི་པ་དྐྱེ་ལ་ནི་ཪང་ལས་གྲུབ་པས་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡང་མིན་ནོ།  དྐྱེ་ལྟཪ་དངསོ་པོ་གང་ལ་བརྐྱེན་ནས་
འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དྐྱེ་ནི་ཪང་དབང་དུ་མི་འགྱུཪ་ཏྐྱེ།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ཪག་ལས་ཏྐྱེ་སྐྱེ་བའི་ཕིཪ་འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་སྟྐྱེ། དྐྱེའི་ཕིཪ་
དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་བདག་སྟྐྱེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ།  ཪང་དབང་བ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པཪ་སྣང་བའི་ཚེ་ན་
ཤྐྱེས་པ་དྐྱེ་དག་ལ་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་སུ་སྣང་ཞིང་།  སྣང་བ་ལྟཪ་ཡང་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། དྐྱེས་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དནོ་ཪང་
དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་ལ་བྱྐྱེད་དྐྱེ། ལུང་སྔ་མ་མཇུག་ཉིད་ནས་དྐྱེའི་ཕིཪ་འདིཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཪང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་
བལ་བའི་ཕིཪ། ཪང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའི་དོན་སྟངོ་པ་ཉིད་ཀི་དནོ་ཡིན་གི། ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྐྱེད་པའི་དནོ་ལ་ཡནི་ནོ་ཞྐྱེས་
གསུངས་ས།ོ  དྐྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་ལྟཪ་ཪང་དབང་དང་བལ་བའི་དནོ་ནི་རྐྱེན་འབྐྱེལ་གི་དོན་ཡིན་ནོ།  དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་
བསྟན་པ་ལྟཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪའབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞགི་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ན་རྐྱེན་ཅངི་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪང་དབང་དང་མ་བལ་བའི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་ཞིག་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་ན་ཪང་དབང་དང་བལ་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྐྱེད་པཪ་འདདོ་
དགོས་སོ། ཡང་གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་བསྟན་པ་ལྟཪ་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསནོ་པ་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་
ནི།  རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཞིག་ནི་ཡོང་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་པ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪང་
དབང་དང་བལ་བའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་བསོན་ས་མྐྱེད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ན་ནི།  ཪང་དབང་དང་མ་བྐྱེལ་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
ཞིག་ནི་ཡོད་དགསོ་པཪ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  ཡང་གང་གི་ཕིཪ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྐྱེལ་བ་ལས་དངས་པ་ལྟཪ། གང་ཪང་གི་ངོ་བོ་
དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡནི་པ་དྐྱེ་ལ་ནི་ཪང་ལས་གྲུབ་པས་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་ལ་
ཡིན་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སྔཪ་བསྟན་པ་ལྟཪ་ཡོད་དགསོ་པ་དང་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆགོ་དམ་པ་དྐྱེ་ལ་ནི་ཪང་ལས་
གྲུབ་པས་རྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  ཁོད་ནི་དཔྐྱེ་ཟ་འགྲན་འད་མྐྱེད་པཪ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་
ཪང་དབང་དང་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་ཉདི་ཡིན་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  ཡང་ག་ིཕིཪ་དྐྱེ་ཉིད་ལས་དངས་པ་ལྟཪ་གང་ལ་
བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དྐྱེ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ཪག་ལས་ཏྐྱེ་སྐྱེ་བའི་ཕིཪ་ཪང་དབང་དུ་མི་འགྱུཪ་བ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀ་ིཕིཪ་གང་ལ་བརྐྱེན་ནས་ 
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འབྱུང་བ་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ཪག་མི་ལས་པའི་ཕིཪ་ཪང་དབང་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྐྱེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་སྔཪ་བསྟན་
པ་ལྟཪ་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མྐྱེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དྐྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ཪག་མི་ལས་ཤིང་ཁོད་ལ་བརྐྱེན་ནས་
འབྱུང་བ་ཡྐྱེ་མྐྱེད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཡོད་དགོས་པ་དང་མྐྱེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་དྐྱེ་ཪང་དབང་ཡིན་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏྐྱེ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྐྱེལ་པ་ཉིད་ལས། རོག་པ་
ཡོད་པ་ཁ་ོནས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་རོག་པ་མྐྱེད་པཪ་ཡདོ་པ་ཉིད་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དག་ནི་གོཪ་མ་ཆག་པཪ་ཐག་ཕ་བསོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་
ལྟཪ་ཪང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པཪ་ངྐྱེས་སོ།  ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལྟཪ། འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་སྟྐྱེ། དྐྱེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། ཞྐྱེས་
པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྐྱེལ་པ་དྐྱེ་ཉིད་ལས། འདི་ན་གང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡནི་
པ་དྐྱེ་ལ་ནི་ཞྐྱེས་དྐྱེ་དག་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་ལ།  དྐྱེ་ལ་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་ཅྐྱེས་པ་ནི།  རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་མིན་གི་ཡུལ་
ཅན་ཐ་སད་པའི་ཤྐྱེས་པ་ལ་གཞན་ཞྐྱེས་བྱ་སྟྐྱེ་དྐྱེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མནི་པས་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པའོ། དྐྱེས་ན་ཪང་དབང་བ་ཞྐྱེས་བྱ་
སྟྐྱེ་ཡུལ་དྐྱེ་དག་གི་ཪང་ཪང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་ཐུན་མོངས་མིན་པའི་ངོ་བོའོ།  དྐྱེ་ཉིད་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་
ཪང་དབང་ཞྐྱེས་བྱའོ།  དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དོན་གང་ཡང་ཪུང་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བོླའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ། དོན་དྐྱེ་རྣམས་ལ་ཪང་
ཪང་གི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་ལམ་སདོ་ཚུལ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་འཛིན་པ་ཉདི་ཀ་ིཇི་ལྟཪ་བཟུང་བའི་ཞྐྱེན་ཡུལ་དནོ་དྐྱེ་རྣམས་ཀི་ཪང་ཪང་གི་སདོ་
ལུགས་དྐྱེ་ལ་ནི་བདག་གམ་ཪང་བཞནི་ནམ་ཪང་དབང་ཞྐྱེས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་ནས་ངོས་བཟུང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ། དྐྱེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
དཔྐྱེཪ་ན་བྱྐྱེད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་སྣང་བ་ན་།  བིྱས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ 
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