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ཕིཪ་དང་། དེ་ནི་རྱོངས་པ་ངྱོ་མཚཪ་བསེད་པའི་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཤེས་བྱ་གཞན་རྣམས་མ་
ལུས་པ་ལས་བརྱོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་དཔེཪ་མི་བཟྱོད་ཅངི་ཆཪ་ཡང་མི་ཕྱོད་པཪ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་དགེ་བ་དང་ཡྱོན་ཏན་
དང་ངེས་ལེགས་ཡིན་པཪ་འཐད་ན། དགེ་བ་དང་ཡྱོན་ཏན་དང་ངསེ་ལེགས་དེཪ་མ་གྲུབ་པ་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་འགལ་འདུའ་ིབབ་ཅྱོལ་ཁྱོ་ན་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་དགེ་བ་རྣམ་
དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བེྱད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན། ཁྱོད་ནི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་ཤེས་བྱ་གཞན་རྣམས་མ་ལུས་པ་ལས་བརྱོད་ཀསི་
བསམ་གིས་མ་ིལང་བཪ་དཔེཪ་མི་བཟྱོད་ཅིང་ཆཪ་ཡང་མི་ཕྱོད་པཪ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་
དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བེྱད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན། ཁྱོད་ནི་ཤེས་བྱ་གཞན་རྣམས་མ་ལུས་པ་
ལས་བརྱོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་དཔེཪ་མི་བཟྱོད་ཅིང་ཆཪ་ཡང་མི་ཕྱོད་པཪ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ཁྱོད་ལ་འགྲན་
ཟླ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་ཁྱོད་ནི་གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་ནི་ཤེས་བྱ་གཞན་རྣམས་མ་ལུས་པ་ལས་བརྱོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་
ལང་བཪ་དཔེཪ་མི་བཟྱོད་ཅིང་ཆཪ་ཡང་མི་ཕྱོད་པཪ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པཪ་འདྱོད་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པཪ་མི་
འདྱོད་པ་ནི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའི་བབ་ཅྱོལ་ཁྱོ་ན་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་དང་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པ་དང་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་
དུ་ཪུང་བ་རྣམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམས་ཀི་མི་ཁབ་པ་ཡྱོད་མེད་ཀི། འྱོན་ཀང་དེ་དག་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་གཅིག་ཏུ་
མེད་པཪ་འདྱོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡནི་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་འགལ་འདུ་ཡིན་ཏེ། ཤསེ་བྱ་གཞན་རྣམས་མ་ལུས་པ་ལས་བརྱོད་ཀིས་བསམ་གསི་མི་ལང་
བཪ་དཔེཪ་མི་བཟྱོད་ཅིང་ཆཪ་ཡང་མི་ཕྱོད་པཪ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་ཁྱོ་ན་ན་ིགཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྱོད་
ཅིང་ཐ་དད་ཡིན་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའི་བབ་ཅྱོལ་ཁྱོ་ན་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་
པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པའམ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན། ཁྱོད་ནི་དེ་དག་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ཐ་དད་
དང་གཉིས་སུ་མེད་པཪ་གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། འདིཪ་ནི་ཁ་གཅགི་ན་ཪེ། དགེ་བ་རྣམ་དག་
མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་དགེ་བ་
ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ན། དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་
ཅད་ནི་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་དགྱོས་པས་དེ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཏེ། མང་པྱོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་ཀསི་མི་ཁབ་པ་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་
གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་
གྲུབ་ན་དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བའི་ཡྱོན་ཏན་ཞགི་ནི་བྱུང་བས་དགེ་བའི་ཡྱོན་ཏན་གི་ངྱོ་བྱོ་བྱུང་དགྱོས་ལ། དགེ་བའམཡྱོན་ཏན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ 

2 



བྱུང་བས་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་བྱུང་དགྱོས་པས། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་དང་ཐམས་ཅད་སྱོབ་པ་དང་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རེས་བཟུང་བ་དང་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་ལ་སྱོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་
ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེའ་ིལན་དུ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ནི་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་
ཕྱོགས་ལ་སྱོན་མེད་པཪ་མ་ཟད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ལས་ནང་འགལ་འབྱུང་བཪ་
འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། བཤད་པཪ་བྱའྱོ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་
ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་དགེ་བའི་ཆེ་བ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་
ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་སྱོ་སྱོ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་དེ་དག་གི་སྱོན་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་
དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་སྱོ་སྱོཪ་བྲལ་བ་ཡྱོད་པ་ནི་སྱོན་ཡནི་ན་སྱོ་སྱོ་བ་
ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་དེ་དག་གི་སྱོན་ཡིན་པཪ་སྱོས་ཅི་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་ཡིན་པ་ནི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པ་ལས་ཆེ་བའི་
གནས་ཡིན་ཏེ། དགེ་བ་ཡིན་པ་ནི་ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དགེ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་
བ་ཐམས་ཅད་ཡནི་པ་ནི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ལས་ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་དགྱོས་ཏེ། སིཪ་དགེ་བ་ཡིན་པ་ནི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པ་ལས་
ཆེ་བའི་གནས་ཡནི་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་དགེ་བ་གཅིག་གི་ངྱོ་བྱོ་དགེ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟུང་དུ་ཡྱོད་པ་ནི་དགེ་བ་དེའི་ཆེ་བ་ཡིན་
ན། དགེ་བ་དེ་ནི་དགེ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་ཆེ་བ་ཡིན་པཪ་ལྟ་ཅི་སྱོས། དེ་ལྟཪ་ན་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དགེ་
བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པ་ནི་ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་ན་དེ་དག་ངསེ་ལེགས་
ཐམས་ཅད་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་སྱོས་ཀང་ཅི་འཚལ། མདྱོཪ་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་
ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་དགེ་བ་དང་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་ངསེ་ལེགས་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེ་བ་
དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེ་བ་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེ་བ་དང་ངེས་ལགེས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེ་བ་དང་ངེས་ལགེས་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆྱོད་དྱོ། 
དེས་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་གྲུབ་དགྱོས་པས། དགེ་བ་དེ་དག་དང་ཡྱོན་ཏན་དེ་
དག་དང་ཆེ་བ་དེ་དག་དང་ངསེ་ལེགས་དེ་དག་རྣམས་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། དེ་དག་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་དགེ་བ་དང་ཡྱོན་ཏན་
དང་ཆེ་བ་དང་ངསེ་ལེགས་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡུལ་འདའིི་སྐབས་སུ་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ལ་སྱོན་མེད་པཪ་མ་ཟད།  

3 



དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ལས་ནང་འགལ་འབྱུང་བཪ་འདྱོད་དགྱོས་
སྱོ། གཞན་ཡང་། ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཉིད་དང་ཐམས་ཅད་སྱོབ་པ་དང་ཐུགས་རེ་ཆནེ་པྱོས་ཐམས་ཅད་བཟུང་བ་དང་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དང་
གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་རག་པཪ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པའི་བདག་ཉིད་ལ་སྱོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་
མིན་ནྱོ་ཞསེ་སྨྲ་བའི་ལན་དུ། ཆ་མདེ་བྲིས་པའི་རྡུལ་གཅིག་དང་དེའི་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་ཏུ་འཁྱོཪ་ལྱོ་གཅིག་ཙམ་བཀྱོད་བྲིས་ནས་འདི་ལྟཪ་ཪིག་
པཪ་བྱའྱོ། ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་མེད་པཪ་དེ་མདེ་པས་ཀང་ཆ་མེད་རྡུལ་ནི་དེ་ལ་མ་བལྟྱོས་བཞིན་དུ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་དང་། ཆ་མེད་
རྡུལ་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་མ་གཏྱོགས་པཪ་དེ་ཡྱོད་པ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་ཪབ་ཏུ་བརེན་པཪ་འབྱུང་བའི་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་དངྱོས་སུ་གྲུབ་
པཪ་མི་ནུས་པ་དང་། ཆ་མེད་རྡུལ་གི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་དེ་ལ་ཆ་སྱོ་སྱོ་བ་མང་པྱོ་ཡྱོད་ཀང་རྡུལ་ཉིད་ལ་ནི་ཆ་
མེད་པ་དང་། ཆ་མེད་རྡུལ་དེ་ཉིད་ནས་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཐིག་དུ་མ་ཞིག་བཏབ་ཀང་ཁེད་ཀིས་འདེབ་པའི་ཐིག་ལ་སྱོགས་པ་དང་དེ་
དག་རྣམས་ཀི་ཕི་མཐའ་ལ་སྱོགས་པ་ཐ་དད་ཡྱོད་མེད་ཀི། འྱོན་ཀང་ཐིག་དེ་ཐམས་ཅད་ཪིང་ཐུང་གི་ཁད་པཪ་གཏན་མེད་པཪ་མ་ཟད་འཁྱོཪ་
ལྱོའི་དབུས་མཐཪ་ཐ་དད་མདེ་ཅིང་ཚུཪ་རེ་མཚུངས་གཅིག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐེ་རྱོམ་འམ་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡ་ེམེད་པཪ་ཐག་ཆྱོད་པཪ་
བྱའྱོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་མེད་པཪ་དེ་མེད་པས་ཀང་ཆ་མེད་རྡུལ་ནི་དེ་ལ་མ་བལྟྱོས་བཞནི་དུ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ། དེ་
ཤིན་དུ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དང་བཅྱོས་མ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་
པཪ་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་དུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བ་ཐམས་ཅད་ཐྱོག་མ་མདེ་པ་ནས་དངྱོས་སུ་མེད་པཪ་དེ་དག་
དངྱོས་སུ་མེད་པས་ཀང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བེྱད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ནི། ཐྱོག་མ་
མེད་པ་ནས་འགྱོ་བཟུང་བ་དང་གཞན་དུ་འགྱུཪ་བ་ནི་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་མངྱོན་སུམ་དུ། ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དགེ་བ་
ཐམས་ཅད་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་བྱོ། དཔེཪ་ན་བཀྱོད་ཅིང་ཆ་མེད་རྡུལ་ནི་དངྱོས་སུ་
ཡྱོད་པ་མ་གཏྱོགས་པཪ་དེ་ཡྱོད་པ་ལ་ཡྱོངས་སུ་བལྟྱོས་ཤངི་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་བརེན་པཪ་འབྱུང་བའི་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་དངྱོས་སུ་གྲུབ་
པཪ་མི་ནུས་པ་དེའི་དྱོན་དུ་ནི་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་
ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་མ་གཏྱོགས་པཪ་ཁྱོད་ཡྱོད་པ་ལ་ཡྱོངས་སུ་བལྟྱོས་ཤིང་
ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་བརེན་པཪ་འབྱུང་བའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དང་བཅྱོས་མ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་
དང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་དུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བ་ཐམས་ཅད་དངྱོས་སུ་གྲུབ་པཪ་མི་ནུས་
སྱོ། དཔེཪ་ན་བཀྱོད་ཅིང་ཆ་མེད་རྡུལ་གི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་དེ་ལ་ཆ་སྱོ་སྱོ་བ་མང་པྱོ་ཡྱོད་ཀང་རྡུལ་ཉིད་ལ་ནི་ཆ་ 
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མེད་པ། དེའི་དྱོན་དུ་ནི་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དང་བཅྱོས་མ་བྱས་པ་ཐམས་
ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་
བེྱད་དུ་ཪུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕྱོགས་ལ་ངྱོ་བྱོ་དཔག་ཏུ་ངྱོ་བྱོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམས་ཀིས་མི་ཁབ་པ་མང་པྱོ་ཡྱོད་ཀང་། གང་དང་གང་དུ་
ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་པ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བྱོ། དཔེཪ་ན་བཀྱོད་ཅིང་ཆ་མེད་རྡུལ་དེ་ཉིད་ནས་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཐིག་དུ་མ་ཞིག་བཏབ་ཀང་ཁེད་ཀིས་དྲང་
པྱོཪ་འདེབ་པའི་ཐིག་ལ་སྱོགས་པ་དང་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཕི་མཐའ་ལ་སྱོགས་པ་ཐ་དད་མདེ་ཀི། འྱོན་ཀང་ཐིག་དེ་ཐམས་ཅད་ཪིང་ཐུང་གི་ཁད་
པཪ་གཏན་མེད་པཪ་མ་ཟད་འཁྱོཪ་ལྱོའི་དབུས་མཐཪ་ཐ་དད་མེད་ཅིང་ཚུཪ་རེ་མཚུངས་གཅིག་ཉིད་གྲུབ་པཪ་ཐེ་ཙོམ་འམ་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུཪ་
རྒྱུ་ཡེ་མི་མངའ་བ། དེའི་དྱོན་དུ་ནི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་
པའི་ཡུལ་དསེ། ཁྱོད་ཤསེ་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་མཐའ་དག་མ་ལུས་པ་མཁའ་ལ་ཪ ླུང་དག་རྒྱུ་བ་བཞིན་ཐྱོགས་པ་མི་མངའ་བཪ་མཁེན་
རྒྱབ་དང་། ཁྱོད་ནི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྱོབ་ཅིང་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀི་སབས་མཛད་། ཁྱོད་ནི་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྱོ་
ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་འཇུག་དང་། ཁྱོད་ནི་ཕྱོགས་བཅུཪ་ཪང་ལ་ཪང་ཀུན་ཏུ་མཉམ་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་ཐྱོགས་པ་མདེ་པཪ་ཀུན་ཏུ་འཆང་། ཁདེ་ཀི་
གཞན་གི་བྱོ་ཡི་ནང་དུ་བསམ་ལགས་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་ཁེད་ལས་གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་དང་། ཡུལ་
དེས་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་དང་སྱོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ཐུགས་རསེ་བཟུང་བཪ་བྱ་བ་དང་གང་བཪ་བྱ་བའི་ཕ་ཪྱོལ་པྱོ་དང་གནས་གཞི་དང་ཕཪ་གི་ངྱོ་བྱོ་
ཐམས་ཅད་ཐ་དད་ཡྱོད་མེད་ཀི། འྱོན་ཀང་བསམ་དུ་སྣང་བའི་དགེ་བ་དེ་དག་དང་ཡྱོན་ཏན་དེ་དག་དང་ཆེ་བ་དེ་དག་དང་ངེས་ལེགས་དེ་དག་
དང་གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ལྷག་ཆད་གཉིས་ཀི་ཁད་པཪ་གཏན་མེད་པཪ་མ་ཟད། དེ་དག་ཐ་དད་མེད་ཅིང་ཡུལ་གཅིག་ངྱོ་བྱོ་
མཚུངས་གཅིག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐེ་ཙོམ་འམ་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡེ་མེད་པཪ་ཐག་ཆྱོད་པཪ་བྱའྱོ། དཔེཪ་ན་བཀྱོད་ཅིང་ཆ་མེད་རྡུལ་གཅིག་
ཁྱོ་ན་ཡྱོད་ཀང་བརྱོད་ལུགས་རྣམས་གཞན་ཡང་མི་འདྲ་མང་པྱོས་ཅེསརྒྱས་བཪ་འཐད་པ། དེའི་དྱོན་དུ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་དསེ་། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་
པཪ་འགྱོ་བཟུང་བ་དང་གཞན་དུ་འགྱུཪ་བ་དང་གཡྱོ་ཟད་ལ་སྱོགས་པ་གཏན་མེད་པཪ་རག་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་མ་ིསྱོང་པའི་བདག་ཉིད་་
ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་དང་། ཁྱོད་ནི་དུས་གསུམ་དུ་ཡྱོད་པའི་ཤསེ་བྱ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཐྱོག་མ་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མྱོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པ་
དང་། ཁྱོད་ནི་མི་རག་པ་ཐམས་ཅད་དང་འཇིག་པའི་ཆྱོན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཐུང་ངུ་གཞུག་པ་དང་། ཁྱོད་ནི་ཚད་མཐའ་མེད་པའི་མཐུ་ནུས་
ཐམས་ཅད་མཛད་པ་དང་ཐམས་ཅད་བསྐྱོས་པ་དང་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀྱོད་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དང་། ཁྱོད་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་
ཀུན་ལ་ཉེ་ཪིང་མདེ་པཪ་ཐུགས་རེ་ཆནེ་པྱོ་དང་། ཁྱོད་ནི་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་བརྱོད་ཀསི་བསམ་གི་མི་ལང་བ་དང་། ཁྱོད་ནི་བསྱོད་འྱོས་ 
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མཆྱོད་འྱོས་སབས་སུ་འྱོས་པ་འགྲན་འདྲ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དང་། ཁྱོད་ནི་ཀུན་ཏུ་ཡྱོངས་སུ་དཔེ་ཟླ་མེད་ག་ནྱོམ་པ་མཆྱོག་བརྱོད་ཀིས་
བསམ་གིས་མི་ལངས་བཪ་མཆྱོག ཁྱོད་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས། བརྱོད་ལུགས་རྣམ་གཞན་དེ་དག་དང་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་བསམས་གིས་མི་ཁབ་པ་གཞན་གིས་ཅེས་བྱ་བཪ་འཐད་ཀང་། ཁྱོད་ནི་ངྱོ་བྱོ་
གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པཪ་ཤེས་པཪ་བྱ་དགྱོས་སྱོ། དཔེཪ་ན་ཆ་མེད་བིྲས་རྡུལ་དེ་ལ་འཁྱོཪ་ལྱོའི་སེ་བ་ཞསེ་པཪ་བེྱད་ན་ཚིག་དེ་ཙམ་དུ་ཁྱོད་ནི་ཁྱོཪ་
ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་ཉིད་ལ་བལྟྱོས་པཪ་སྣང་ཀང་། གང་གི་ཕིཪ་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་མེད་ཀང་ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་
ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་ཁྱོཪ་ཁྱོཪ་ཡུག་གི་འཁྱོཪ་ལྱོ་ཉིད་ལ་བལྟྱོས་པ་མིན་པ།  དེའི་དྱོནདུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་དགེ་བ་རྣམ་དག་
མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངས་ལེགས་ཅེས་པཪ་བེྱད་ན་ཚིག་དེ་ཙམ་དུ་ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་
ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་ལ་བལྟྱོས་པ་དང་བརེན་པཪ་སྣང་ཀང་། གང་གི་ཕིཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་བེྱད་པ་པྱོ་དང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མེད་
ཀང་ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་དང་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
ཁྱོད་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པྱོ་དང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ལ་ཡང་བལྟྱོས་པ་དང་བརེན་པ་མནི་ནྱོ། 
དེ་དག་མངྱོན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་སྔྱོན་འགྲྱོ་མ་ལྟཪ་འཆད་པཪ་བྱས་ལ་བརྒྱུད་ནས་བདེ་བག་ཏུ་གཞན་མང་པྱོ་ཞིག་ཤེས་པཪ་བྱའྱོ། དང་པྱོ་
ནི། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་དགེ་བ་རྣམ་དག་
མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ཡྱོངས་སུ་ཀུན་ཏུ་རག་པཪ་ག་ནྱོམ་པ་མཆྱོག་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་
དམ་མཆྱོད་འྱོས་གཅིག་བུ་སབས་སུ་འྱོས་བའི་ཡུལ་དེས། ཁྱོད་ལ་སྐུ་ནི་མེད་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་གང་དང་
གང་དུ་གྲུབ་པ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་
དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། ཁྱོད་ལ་སྐུ་ནི་ཡྱོད་ན་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། 
ཁྱོད་ལ་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་འཐད་ན་ཁྱོད་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་
ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་ཅིང་། ཁྱོད་ནི་གང་དང་གང་དུ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁྱོད་ལ་སྐུ་ཡི་
ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་འཐད་ན་གང་གི་ཕིཪ་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ཡྱོན་ཏན་མིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སྱོན་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པས། 
དེ་ལྟཪ་ན་སྱོན་གིས་གྱོས་པའི་ཡུལ་ནི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་
ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཁྱོད་ལ་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་འཐད་ན་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ཡང་དག་མིའི་ཉིད་ཀསི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པ། ཁྱོད་ནི་གང་དང་གང་དུ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ 
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ཀིས་གྲུབ་པ་དག་ེབ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་
པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  གལ་ཏེ་ཁ་གཅིག་ཡུལ་དེ་ལ་ནི་སྐུ་ཡེ་མེད་ན་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་ཁྱོད་ལ་མེད་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་
པས་དེ་ལྟཪ་ན་ཁྱོད་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་པའི་སྱོན་ཡྱོད་དྱོ་ཞསེ་སྨྲ་ན། སྱོན་མདེ་དེ་སྐུ་ཡི་
ཡྱོན་ཏན་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ཡྱོན་ཏན་མིན་པའི་ཕིཪ་དང་། ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་ཡྱོན་ཏན་མིན་ན་སྱོན་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  
དེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཡུལ་དེ་ལ་ནི་སྐུ་དང་སྐུ་ཡི་ཡྱོན་ཏན་མེད་པཪ་འཐད་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྱོན་ཅན་ཉིད་དུ་མ་
གྲུབ་པཪ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྱོན་ཅན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་
པཪ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཆེས་ཤནི་ཏུ་ཡྱོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། གཉིས་པ་ནི། 
བྱོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་ཡྱོད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྱོ་འཕང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཐྱོས་ཤིང་ཚིག་ནི་ནྱོཪ་བ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་
ནྱོ། རྒྱུན་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་
སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སྱོ་སྱོ་བ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པས། བྱོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་
པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའི་གྱོ་འཕང་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཡིན་ཞིང་སྱོ་སྱོ་བ་ཡང་ཡིན་ནྱོ། ད་ེཉིད་ཀི་
ཕིཪ་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་པས་དེ་ལྟ་བུའི་གནད་ནི་ནྱོཪ་བ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་ནྱོ།  གཞན་ཡང་། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་
དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཉིད་
དུ་གྲུབ་དགྱོས་པས། དེ་ལྟཪ་ན་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཉིད་ནི་ཐ་དད་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། ཐ་དད་ཡནི་པཪ་འཐད་ན་
ཁྱོད་ནི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་ཡིན་པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། སྱོ་སྣ་ཚོགས་ནས་སྔཪ་ཆསེ་གསལ་བཪ་བསན་པ་ལྟཪ་
འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྱོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡནི་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་སྱོ་སྱོ་བ་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ལྟ་ཅི་དགྱོས། དེ་ལྟཪ་ན་
བྱོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བེྱད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་
ངེས་ལེགས་སྱོ་སྱོ་བཪ་བཞག་པ་ནི། ནྱོཪ་བ་ཆེས་ཆེ་བ་དང་རྱོངས་པ་ངྱོ་མཚཪ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་བསེད་པའི་སྣམ་བཞག་གྱོ། དེས་ན་དཔེཪ་
ན་ནམ་གི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱོངས་སུ་སྲབ་མྱོཪ་སྱོང་སེ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ན། གཉིད་རྨུགས་སད་པའི་སྱོ་སྱོའི་སེ་བྱོ་རྣམས་ལ་གཟུགས་
རྣམས་གསལ་བཪ་བེྱད་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྱོཪ་སྱོ་སྱོ་བ་ཞིག་མི་ཤཪ་བ་དང་། གཉིད་རྨུགས་སད་པའི་སྱོ་སྱོའི་སེ་བྱོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ 
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡྱོད་ཀང་དེ་དག་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་དེ་དག་རྣམས་ལ་གཟུགས་རྣམས་གསལ་བཪ་བེྱད་པའི་ཉི་མ་གཅིག་བུ་ཤཪ་བཪ་ 
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སྣང་བ། དའེི་དྱོན་དུ་ཚེ་འདིའི་སིབ་མ་མུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱོངས་སུ་སྲབ་མྱོཪ་སྱོང་སེ་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་བ་ན། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་
རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་སྱོ་སྱོ་བ་ཞིག་ཐྱོབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། སྐལ་ལྡན་དེ་དག་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་གཞལ་དུ་མདེ་པ་བསམ་གསི་མི་ཁབ་པ་ཡྱོད་ཀང་དེ་དག་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་མངྱོན་སུམ་ཉིད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་ཪང་གི་ངྱོ་
བྱོའི་དཀིལ་འཁྱོཪ་ཉིད་དུ་ཤསེ་བྱ་ཐམས་ཅདམ་ལུས་པ་ཐྱོགས་པ་མེད་པཪ་ཡྱོངས་སུ་གསལ་བཪ་མཛད་པའི་ཉི་མ་རེ་གཅིག་ཁྱོ་ན་གཡྱོལ་
མེད་གཞྱོལ་མེད་ནུབ་མེད་པཪ་ཤཪ་བ་ལ་ངེས་པ་ཐྱོབ་པཪ་བྱ་སེ་ནྱོཪ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མ་ཪིག་པས་བསིབས་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀི་སླུ་བ་
ནག་པྱོ་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་བྱའྱོ། གསུམ་པ་ནི། བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་གི་མཚན་དེ་ལ་སྱོན་
མཐྱོང་བཪ་བྱའྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། བཤད་པཪ་བྱའྱོ། དྲིན་ལན་བསམ་པའི་མདྱོ་ལས། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་
དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱའྱོ། ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪྱོ།  གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཁེད་ཅགགི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ཁདེ་ཅགགི་གཞུང་ལུགས་ལ་ནང་འགལ་ཡྱོད་པཪ་གྲུབ་སེ། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཞིབ་མྱོཪ་
བརགས་ན་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའི་བབ་ཙོལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ན་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་
དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཞིང་པ་དྱོན་གཞན་དུ་གྱུཪ་པའི་བ་ལང་དག་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀང་ཡྱོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པཪ་འདྱོད་ན་ནི་བ་ལང་དང་ཞིང་པ་ངྱོ་བྱོ་སྱོ་སྱོཪ་འཛིན་པ་དེ་ཇི་འདྲ་བ་དའེི་དྱོནདུ་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་
ཉིད་ཀང་ཪང་གི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལས་སྱོ་སྱོ་བཪ་འཛིན་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡྱོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ལ་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་མི་འཐད་དེ། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་
པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཡནི་པས་ཡྱོན་ཏན་འདི་ཉིད་ཁྱོད་ལ་མེད་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་
མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་དག་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་
དག་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའི་བབ་ཅྱོལ་ཁྱོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། གཞན་ཡང་། ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་
མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་དག་གི་ཡྱོན་ཏན་ལ་སྐུའི་ཡྱོན་ཏན་དང་གསུངས་གི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཐུགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་གི་དབྱེ་བ་ཤེས་པཪ་བྱས་ལ། དེ་ལྟཪ་
ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པཪ་མི་འཐད་དེ། ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་
ལུགས་ལྟཪ་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐུའི་ཡྱོན་ཏན་ དང་གསུངས་གི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཐུགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ལ་སྱོགས་ཡྱོད་པའི་ཕིཪ་། ཁབ་པ་མ་བྱུང་
ཟེཪ་ན་། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ་། སྐུའི་ཡྱོན་ཏན་དང་གསུངས་གི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཐུགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་
མིན་པའི་ཕིཪ་དང་། ཡྱོན་ཏན་དེ་དག་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ཡྱོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ 
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དང་།  ཡྱོན་ཏན་འདི་ནི་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡྱོད་པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། ད་ེལྟཪ་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་
དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་དག་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གཞག་པ་ནི་ནྱོཪ་བ་ཆསེ་ཆེ་བ་དང་རྱོངས་པ་ངྱོ་མཚཪ་ཪང་དབང་མདེ་
པཪ་བསེད་པའི་རྣམ་གཞག་གྱོགཞན་ཡང་། ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་བྱ་བ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
དང་ལྡན་པས་མ་ཁབ་དགྱོས་ཏེ། ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྱོ་སྱོ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་མང་པྱོ་ཡྱོད་
པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་སྱོ་སྱོ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་མང་པྱོ་ཡྱོད་ན་དེ་དག་གི་ནང་
ནས་སུ་ལ་ཡང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་མི་འཐད་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དེ་དག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སུ་ལ་ཡང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་
པ་དང་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པ་ཡནི་པའི་ཡྱོན་ཏན་ཡྱོད་པཪ་མི་འཐད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་དེ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་
ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་བྱ་བ་ནི་སྱོ་སྱོ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་དང་མཚན་ཪི་ཡྱོངས་སུ་འདྲ་བཪ་གྲུབ་
པའི་ཕིཪ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་སུ་ཡང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པ་དང་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་
པས། དེ་དག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སུ་ཡང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པས་མ་ཁབ་དགྱོས་སྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་
སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉདི་དུ་བཞག་པ་ནི་མཁས་པ་གང་ཡང་ཪུང་གི་བྱོ་གྲྱོས་ཚིམ་པཪ་
བེྱད་པའི་གཏམ་དུ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་ཪུང་བཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། གཞན་ཡང་། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ཡིན་
པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ནི་བདག་གིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་
དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  དེས་ན་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལས་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་
བྱ་བ་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོཪ་བཞག་པ་ཡིན་པས། ཁྱོང་རྣམས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོང་
རྣམས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་དང་གཞན་རྣམས་དག་གིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་
ཏེ་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་དག་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་དགྱོས་ན་ཁྱོང་
རྣམས་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཡནི་པའི་ཕིཪ་
དང་། ཁྱོང་རྣམས་གང་ཡང་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  
གཞུང་། གཞན་ལས་ཆད་པ་ལ་བདག་ལས་ལྷག་པ་ཡྱོད་པའི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། འགལ་འདུ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། 
དེས་ན་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཅེས་བྱ་བ་དག་ངེས་ལེགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོང་
རྣམས་ངསེ་ལེགས་ཉིད་ལས་ཆད་པ་ཙམ་དུ་ཀུན་ནས་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལགེས་ཉིད་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་
ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལས་ལྷག་པ་ཙམ་དུ་ཀུན་ནས་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་བྱ་བ་ 
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དག་ཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཉིད་ནི་མིན་ཞིང་ཁྱོང་རྣམས་ངསེ་ལེགས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོཪ་བཞག་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་
ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཡང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ།  
ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཡང་ངེས་ལེགས་ཉིད་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ། བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་དག་ངེས་
ལེགས་ཐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ཡནི་པས། ཁྱོང་རྣམས་ངསེ་ལེགས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་མི་བཞག་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོང་རྣམས་ངེས་
ལེགས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་མི་བཞག་ན་ཁྱོང་རྣམས་ངསེ་ལེགས་མ་ཐྱོབ་པ་དང་འདྲ་བཪ་བཞག་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་
ཕིཪ་ཪྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁྱོང་རྣམས་ངེས་ལེགས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་བཞག་དགྱོས་ན་ངསེ་ལེགས་ཉིད་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་
ཉིད་དུ་བཞག་དགྱོས་ཏེ། ཁེད་ཀསི་འཆད་པཪ་བྱས་པ་ལྟཪ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཉིད་ན་ིཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་
དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེའི་ལན་དུ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་ཐྱོབ་པ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྱོད་པཪ་ཪིག་པཪ་བྱའྱོ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྱོའི་འཇིགས་པ་དང་
གེགས་སྣ་ཚོགས་ལས་བགྲྱོད་ནས་སྐམ་ལ་ཐུག་ཅིང་ས་གཞི་བརན་པ་ཞིག་ཐྱོབ་པ་ན་ཁྱོད་ནི་ས་གཞི་བརན་པ་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་ས་
གཞི་དེ་ལ་བདག་གིཪ་བེྱད་པཪ་མི་འཐད་པ། ས་གཞི་བརན་པ་དེ་ལ་ཪིན་གིས་ཐྱོབ་པ་ན་བདག་གིཪ་བྱས་སྱོ། དསེ་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་
ཚུལ་བཞིན་དུ་བེྱད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དེ་དུས། ཁྱོད་ལ་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་དག་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་བདག་
གིཪ་བེྱད་པཪ་ག་ལ་ཡྱོད། རྒྱལ་པྱོ་ཪནི་པྱོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཐྱོབ་པ་ན་རྒྱལ་པྱོའི་ཞལ་གི་འཛུམ་མདངས་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་བདག་
གིཪ་བེྱད་པཪ་ག་ལ་ཡྱོད། དེ་ལྟཪ་ན་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་བྱ་བ་དག་ངེས་ལེགས་ཐྱོབ་པ་
ཡྱོད་པཪ་འདྱོད་ན། ཁྱོང་རྣམས་ངེས་ལེགས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། སིཪ་ངསེ་ལེགས་དེ་ཉིད་ལྱོངས་སྱོད་པ་ནི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་
ཡིན་ཀང་ངསེ་ལེགས་དེ་ཉདི་བདག་གིཪ་བེྱད་པ་ནི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་མི་དེའི་ཕིཪ་དང་། བདག་གིཪ་མ་བྱས་པའི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  ངེས་ལེགས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་དག་ངསེ་ལེགས་དེ་ཉིད་བདག་གིཪ་བེྱད་པཪ་འདྱོད་ཀང་ངེས་
ལེགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདག་གིཪ་བེྱད་པཪ་མི་འཐད་དྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་ཁགས་ལ་དྲྱོ་བཪ་བེྱད་པའི་ཡྱོན་
ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྣམ་བུ་ཉྱོ་ནས་བདག་གིཪ་བྱས་ན་ཡང་ཁེད་ནི་ཁགས་ལ་དྲྱོ་བཪ་བེྱད་པའི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། 
དཔེཪ་ན་མེག་གྱོ་འཇམ་འབྱོལ་དང་འབྲས་བུ་ཪྱོ་མཆྱོག་སེད་པའི་ངྱོ་བྱོ་བདག་གིཪ་བྱས་ན་ཡང་ཁེད་ནི་གང་གི་ཕིཪ་ངྱོ་བྱོ་དེ་དང་གཅིག་ཏུ་མི་
འགྱུཪ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མེག་གྱོ་འཇམ་འབྱོལ་དང་འབྲས་བུ་ཪྱོ་མཆྱོག་སེད་པའི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་དཔེཪ་ན་ནྱོཪ་བུ་ཪིན་
ཆེན་སྣ་ཚོགས་བདག་གིཪ་བྱས་ན་ཡང་ཁེད་ནི་ཪིན་ཆེན་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་ནས་ཪིན་ཆེན་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་
པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དེའི་དྱོན་དུ།  ངེས་ལེགས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་དག་ངེས་ལེགས་དེ་ཉིད་བདག་གིཪ་བེྱད་པཪ་འདྱོད་ཀང་དེ་དག་ངེས་ 
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ལེགས་ཉིད་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདག་གིཪ་བེྱད་པ་དང་ཡྱོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པཪ་མི་འཐད་དྱོ། རྒྱུ་མཚན་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 
བཤད་པཪ་བྱའྱོ། དངྱོས་པྱོ་གང་ཪུང་ཞིག་ལ་དངྱོས་པྱོའིངྱོ་བྱོ་དང་ངྱོ་བྱོ་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་ནི་སྱོ་སྱོཪ་ཕེ་བཪ་བེྱད་དགྱོས་པས། དངྱོས་པྱོ་
གང་ཪུང་བདག་གིཪ་བྱས་ན་དངྱོས་པྱོ་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་བདག་གིཪ་བྱས་ཀང་དངྱོས་པྱོ་དེ་ལ་ཡྱོད་པའི་ངྱོ་བྱོ་བདག་གིཪ་བྱ་བ་
མིན་ཏེ། གཞན་དུ་གྱུཪ་པའི་དངྱོས་པྱོའི་མཚན་ཉིད་བདག་གིཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། མི་ཡིས་སེམས་སྣ་ཚོགས་དང་ཡྱོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་
དང་ཪིན་ཆནེ་སྣ་ཚོགས་བདག་གིཪ་བྱ་བ་ཡིན་ཀང་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་མཚན་ཉིད་བདག་གིཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  དེས་ན་དངྱོས་
པྱོའི་ཡྱོན་ཏན་དངྱོས་པྱོའི་མཚན་ཉིད་དམ་ངྱོ་བྱོ་དེའི་ཡྱོན་ཏན་ཡིན་པས། གང་གི་ཕིཪ་དངྱོས་པྱོའི་ངྱོ་བྱོ་བདག་གིཪ་བྱ་བ་མིན་པ་དངྱོས་པྱོ་དེ་
ཡི་ངྱོ་བྱོཪ་གྲུབ་པའི་ཡྱོན་ཏན་བདག་གིཪ་བྱ་བ་མིན་པ་དང་། གང་གི་ཕིཪ་དངྱོས་པྱོའི་ངྱོ་བྱོ་བདག་གིཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ངྱོ་བྱོ་དེ་ཉིད་ཀི་བདག་གི་
བ་ཡིན་པའི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདག་གིཪ་བྱ་བ་མིན་ནྱོ། དེས་ན་ངེས་ལགེས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་དག་ངསེ་ལེགས་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་
རྣམས་བདག་གིཪ་བེྱད་ཀང་ངསེ་ལེགས་དེ་ཉིད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་བདག་གིཪ་བེྱད་པཪ་མི་འཐད་དྱོ། དསེ་ན་ངསེ་ལེགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྔཪ་
བསན་པ་ལྟཪ་ངེས་ལེགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པས། ངསེ་ལེགས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་དག་ངེས་ལེགས་ཉིད་ཀི་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་བདག་གིཪ་བེྱད་པཪ་མི་འཐད་དྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁྱོང་རྣམས་ངསེ་ལེགས་ཉིད་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པཪ་མི་འཐད་དྱོ། དེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁྱོང་རྣམས་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པཪ་མི་འཐད་དྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་
ཅེས་བྱ་བ་དག་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ནི་ནྱོཪ་བ་ཆསེ་ཆེ་བ་དང་རྱོངས་པ་ངྱོ་མཚཪ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་བསདེ་པའི་
རྣམ་གཞག་གྱོ།  བཞི་པ་ནི། བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་ནི་སྱོན་དུ་མཐྱོང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྱོ། 
རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འཆད་པཪ་བྱའྱོ། གྱོང་མཪ་དྲངས་པའི་དྲནི་ལན་བསམ་པའི་མདྱོ་ལས། ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་
སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བའྱོ། འགྱོག་པའི་བདནེ་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་པ་ནི་ཆྱོས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱའྱོ། ཉན་ཐྱོས་ཀི་སྱོབ་པ་དང་
མི་སྱོབ་པའི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཤསེ་ཪབ་ཏུ་ལྡན་པ་ནི་དགེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་བྱའྱོ། ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪྱོ། ད་ེལྟཪ་ན་ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་
ནས་དགེ་འདུན་ལ་ནི་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་ར་བ་ནི་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་དེ་དག་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བ་
དང་དྱོན་དེ་ཐྱོབ་པའི་ལམ་ཀཪ་ཞུགས་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ཡནི་པའྱོ། ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ནས་ཆྱོས་ལ་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་ར་བ་ན་ི
ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་ཆྱོས་དེས་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པའི་ཐབས་སུ་བཞག་པ་ཡནི་པའྱོ། ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ནས་སངས་རྒྱས་
གང་དག་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་ར་བ་ནི་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟཪ་དེ་དག་ངེས་ལེགས་ཐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་པའྱོ། དེ་
ལྟཪ་ན་ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་དགེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱལ་པྱོ་ཪནི་པྱོ་ཆའེི་ཞལ་མཇལ་ཞུས་པ་
དག་དང་འདྲའྱོ། ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཆྱོས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱལ་པྱོའི་བཞུགས་སཪ་ཁིད་པའི་སྱོ་ 
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བཟང་པྱོ་དང་འདྲའྱོ། ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ན་ཁེད་ཅག་གི་གཞུངས་ལུགས་ལྟཪ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅསེ་བྱ་བ་ནི་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་
ཞལ་མཇལ་ཐྱོབ་པ་དག་དང་འདྲའྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་མཐའ་ཪིང་པྱོ་ནས་བྱོད་འདིཪ་གསཪ་དུ་བྱྱོན་པའི་མི་ཡངས་པ་ཞིག་རྒྱལ་ལྡན་ཕྱོ་བྲང་
ནང་དུ་གཤེགས་པའི་འྱོག་ཏུ་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཞུས་པའི་བྱོད་འབངས་དུ་མ་ཞིག་གཟིགས་ཤིང་འདི་དག་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆའེི་
སྐུ་ཉིད་ཡིན་ནྱོ་སམ་དུ་ཚིག་ཏུ་འཛིན་ནས་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ན། ཁེད་ཅག་ཉིད་ཀི་ནང་ནས་བཞད་གད་མི་བེྱད་པཪ་སུ་ཞིག་ཕྱོད། 
གལ་ཏེ་མཐའ་ཪིང་པྱོ་ནས་བྱོད་འདིཪ་གསཪ་དུ་འབྱྱོན་པའི་མི་ཡངས་དེས་ཡང་ཕིན་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པྱོའི་བཞུགས་སཪ་ཁིད་པའ་ིསྱོ་བཟང་
གཟིགས་པས་འདི་ཡང་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་སྐུ་ཉིད་ཡིན་ནྱོ་སམ་དུ་ཚིག་ཏུ་འཛིན་ནས་སྱོ་བཟང་དེ་ལ་ཪབ་ཏུ་བཏུད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བ་ན། 
ཁེད་ཅག་ཉིད་ཀི་ནང་ནས་མི་གཞན་ད་ེལ་སྨྱན་དུ་མི་མཐྱོང་བཪ་སུ་ཞིག་ཕྱོད། གལ་ཏེ་མཐའ་ཪིང་པྱོ་ནས་བྱོད་འདཪི་གསཪ་དུ་འབྱྱོན་པའི་མི་
ཡངས་པ་དེས་ཡང་ཕིན་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁདི་དང་ཞབས་དཔལ་དྲྲུང་དུ་རྒྱལ་པྱོ་ཉདི་ཀི་ཞལ་མཇལ་ཐྱོབ་པའི་བྱོད་
འབང་གཟིགས་པས་འདི་དག་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་སྐུ་ཉིད་ཡནི་ནྱོ་སམ་དུ་ཚིག་དུ་འཛིན་ནས་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བཪ་རྒྱལ་པྱོའི་སྐུ་
ཉིད་རྒྱབ་ཀི་ཕྱོགས་སུ་བྱས་ན་ནི། ཁེད་ཅག་ཉིད་ཀི་ནང་ནས་མི་གཞན་དེ་ལ་ཁྱོང་མི་ཁྱོ་བཪ་སུ་ཞིག་ཕྱོད། དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཅག་ཉིད་ཀསི་ཕྱོགས་
འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ན་ཁདེ་ཅག་ཉིད་བཞད་གད་བྱེད་པ་དང་སྨྱན་དུ་མཐྱོང་བ་དང་ཁྱོང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཁྱོ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། དཔེཪ་ན་རྒྱལ་
པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆའེི་ཞལ་མཇལ་ཞུས་པ་དག་དང་རྒྱལ་པྱོའི་བཞུགས་སཪ་ཁིད་པའི་སྱོ་བཟང་པྱོ་དང་རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཐྱོབ་པ་དག་
བྱོད་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེ་མེད་བཀུཪ་འྱོས་བྱོད་ཁམས་བཀའ་ཡིས་བདེ་ལ་བཀྱོད་ཅིང་བྱོད་ཁམས་ཀི་སབས་མཛད་པའི་རྒྱལ་པྱོའི་སྐུ་ཉིད་མནི་
པ། དེའི་དྱོན་དུ་དགེ་འདུན་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཆྱོས་ཅེས་བྱ་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཅསེ་བྱ་བ་དེ་དག་རྣམས། ཁྱོང་ཅག་མི་ཐམས་ཅད་དང་འཇིག་རེན་
རྣམས་ཀསི་དཔེ་མེད་འགྲན་འདྲ་མདེ་པཪ་བསྱོད་འྱོས་བཀུཪ་འྱོས་མཆྱོད་འྱོས་ཀུན་གི་སབས་མཛད་ཅིང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཀུན་ཏུ་ཡྱོངས་སུ་བརྱོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་མཆྱོག་མིན་པཪ་
ཐག་ཆྱོད་དྱོ།  དཔེཪ་ན་རྒྱལ་པྱོ་ཪནི་པྱོ་ཆའེི་ཞལ་མཇལ་ཞུས་པཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་པྱོའི་བཞུགས་སཪ་ཁིད་པའི་སྱོ་བཟང་པྱོ་དང་
རྒྱལ་པྱོ་ཪིན་པྱོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཐྱོབ་པ་རྣམས་ལ་བཏུད་ཅིང་ཕག་འཚལ་ནས་རྒྱལ་པྱོའི་སྐུ་ཉིད་རྒྱབ་ཀི་ཕྱོགས་སུ་བེྱད་པ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་
ལ་ཪིགས་པ་མིན་པ། དའེི་དྱོན་དུ་མི་ཐམས་ཅད་དང་འཇིག་རེན་རྣམས་ཀསི་དཔེ་མདེ་འགྲན་འདྲ་མེད་པཪ་བསྱོད་འྱོས་བཀུཪ་འྱོས་མཆྱོད་
འྱོས་ཀུན་གི་སབས་མཛད་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་
ཀུན་ཏུ་ཡྱོངས་སུ་རགས་པཪ་བརྱོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་མཆྱོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་ལ་བརྱོད་ཅིང་རྒྱབ་ཀི་ཕྱོགས་སུ་བྱས་ནས། 
ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་ངྱོ་བྱོཪ་གྲུབ་པའི་དྱོན་དེ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ལམ་ཀཪ་ཞུགས་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་དག་དང་། ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་ངྱོ་བྱོཪ་
གྲུབ་པའི་དྱོན་དེ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་སུ་བཞག་པ་དང་། ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་ངྱོ་བྱོཪ་གྲུབ་པའི་དྱོན་དེ་ཐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་དག་ལ་ 
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བཏུད་ཅིང་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་འཛིན་ཏེ་ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཕྱོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཪིགས་པ་མནི་ནྱོ། 
གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དྱོན་དུ་གཉེཪ་ཞིང་དེ་ལ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ལམ་ངྱོས་དངྱོས་སུ་ཞུགས་པ་དག་དགེ་འདུན་དཀྱོན་
མཆྱོག་དང་། ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་ངྱོས་ཉིད་ནི་ཆྱོས་དཀྱོན་མཆྱོག་དང་། ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་སླུ་བ་དང་
བརྫུན་མེད་པཪ་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་དག་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ངྱོས་མིང་ཡང་སྣང་
བ་ཙམ་གིས་མི་ཤེས་པས་ངེས་ལེགས་དེ་ལ་མི་དད་པ་དང་མྱོས་གུས་མ་བེྱད་པ་དག ངསེ་ལེགསཀི་དྱོན་དྱོན་དུ་གཉེཪ་ཞིང་དེ་ལ་ཐྱོབ་པཪ་
བེྱད་པའི་ལམ་ངྱོས་དངྱོས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་ངྱོས་དང་། ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་སླུ་བ་
དང་བརྫུན་མེད་པཪ་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་ཡེ་མ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ངེས་ལེགས་ངྱོས་ཉིད་མིང་སྣང་བ་ཙམ་གིས་
ཀང་མི་ཤེས་པས་ངསེ་ལེགས་དེ་ལ་མི་དད་པ་དང་མྱོས་གུས་མི་བྱས་པ་དག། དགེ་བདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་དང་ཆྱོས་དཀྱོན་མཆྱོག་དང་སངས་
རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་མི་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། འྱོ་ན་ཁདེ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་དགེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་དང་ཆྱོས་
དཀྱོན་མཆྱོག་དང་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སྱོགས་པ། ངསེ་ལེགས་ངྱོས་ཉིད་མིང་སྣང་བ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཤསེ་པས་ངེས་
ལེགས་དེ་ལ་དད་པཪ་མི་གྱུཪ་པ་དང་དེ་ལ་མྱོས་གུས་མི་བྱས་པས། ཁྱོང་རྣམས་དགེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་དང་ཆྱོས་དཀྱོན་མཆྱོག་དང་སངས་
རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཉིད་དུ་མི་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། དེ་ཕིཪ་བྱོ་གྲྱོས་ལྡན་པའི་མཁས་པ་དགཕྱོགས་འཛིན་ཉིད་ཀི་མུན་པས་མ་བསིབས་
ལ། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པས་གཟུ་བྱོཪ་གནས་བཏུབ་ན། སྐལ་ལྡན་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྱོན། ནམ་གི་མུན་པ་འཐུག་པྱོ་འཕེལ་བའི་དུས། གལ་
ཏེ་སྐཪ་ལྟུང་འགའ་འགའ་སྣང་གྱུཪ་ན། ཁྱོད་ནི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྱོཪ་མིན་མ་ཟད། སྐཪ་གི་ངྱོ་བྱོ་ཡྱོངས་སུ་ཕྱོང་སཪ་གྱུཪ། ཁྱོམ་དུས་སེ་བྱོ་
སྣ་ཚོགས་འདུས་པའི་དུས། གལ་ཏེ་ན་བཟའ་འགའ་འགའ་སྣང་གྱུཪ་ན། ཁྱོད་ནི་གསེཪ་སྐུད་དངྱོས་ཀསི་བཅྱོས་མ་ཡིན། གསེཪ་ཆུས་བསྐུས་
པའི་ཤྱོག་བུ་ཙམ་དུ་ཟད། སྒྱུ་མཁན་ལྟད་མྱོ་སྣ་ཚོགས་སྱོན་པའི་དུས། གལ་ཏེ་སྒྱུ་མ་མཁན་འགའ་མཛེས་མྱོཪ་སྤྲུལ། ཆགས་ཀིས་བྱོ་གཏུང་
མ་སེཪ་ཡིད་མ་གཏྱོད། ཤྱོག་འགའ་མ་གཏྱོགས་སྡུག་པའི་མཚན་མ་མེད། དབྱཪ་ཟླ་ཪ་བའི་ཉི་མ་ཕེད་ཀི་དུས། གལ་ཏེ་སནི་དཀཪ་ཉི་མ་ཚ་
ལས་སྱོབ། སམས་བརྫུན་པ་ལ་མྱོས་གུས་མ་བེྱད་ཅིག། ཡུན་ཪིང་མ་ལྱོན་འབཪ་བའི་རྱོ་ཐྱོག་འབེབས། དེ་དག་གང་དང་གང་དུ་སྣང་བས་
སྱོངས། བཏགས་པའི་མིང་བཟང་མ་གཏྱོགས་སིང་པྱོ་མདེ། གཅེས་སས་བེྱད་རྒྱུ་ཪེ་བལྟྱོས་འཆའ་རྒྱུ་མདེ། སླུ་བ་བེྱད་པའི་བརྫུན་པ་ཁྱོ་ནཪ་
གྲུབ།  དེ་ཕིཪ་བྱོ་གྲྱོས་ལྡན་པའི་མཁས་དགཕྱོགས་འཛིན་གཉིད་དང་མུན་པས་མ་བསིགས་ལ། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་གཟུཪ་གནས་བྱོ་
བཏུབ་ན། སྐལ་ལྡན་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྱོན། བརྫུན་གིས་སྣང་བའི་སྐཪ་ལྟུང་བལྟ་བ་སྱོང་། དེ་དག་རྣམས་ཀིས་མུན་པ་ཟད་མི་འགྱུཪ། དད་
པའི་མིག་གིས་ཡྱོན་ཏན་དངྱོས་དག་གིས། ཀུན་ཏུ་གསལ་བའི་ཉི་མ་མཛད་ལ་འདུད། བརྫུན་གིས་ཪནི་ཆེན་ལྟ་བུ་སྣང་བ་དགགསེཪ་ཆུས་
བསྐུས་པའི་ཤྱོག་དང་འདྲ་བ་རྣམས། གཡྱོ་མེད་བལྟ་བས་ཕན་དྱོན་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད། ངསེ་ལེགས་ཀུན་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ལ་འདུད།  བརྫུན་གིས་ 
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དཀཪ་པྱོཪ་སྣང་བའི་སབས་བརྫུན་པ། ཐྱོག་འབཪ་འབེབ་པའི་སནི་ལ་གུས་པ་སྱོང་། ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་གྲུབ་པའི་སབས་ལ་འདུད། སྒྱུ་མ་
ཙམ་གིས་ཤྱོག་འབའ་ཙམ་དུ་སྡུགདངྱོས་སུ་འཇིགས་གནས་ཐམས་ཅད་གཅེས་མ་འཛིན། དག་ེལེགས་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སིང་པྱོ་མཆྱོག དེ་
ལ་མཆྱོད་ཕུལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ལྔ་བ་ནི། དགེ་བ་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བྱོན་ངྱོ་བྱོ་ལྟ་བུ་འམ་རེན་ངྱོ་བྱོ་ལ་ངེས་པ་རེད་དགྱོས་
པས་དེ་བཤད་པཪ་བྱའྱོ། དེ་ལ་ཆུ་དང་ཪ ླུང་དང་དྲྱོད་དང་ས་ལ་སྱོགས་པ་ནི་འབྲས་ཀི་ས་བྱོན་དང་ཚོགས་ན་འབྲས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བེྱད་ལ། གྲྱོ་
དང་སྲན་མ་ལ་སྱོགས་པའི་ས་བྱོན་དང་ཚོགས་ནའང་དེ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བེྱད་པས་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོངས་བ་ཡིན་ནྱོ། ནས་ཀི་ས་བྱོན་རེན་
སུ་དང་ཚོགས་ཀང་འབྲས་ལ་སྱོགས་པའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུཪ་མི་ཪུང་བས། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་མིན་པ་ཡིན་ལ་དེས་ཟནི་པའི་ཆུ་ལུད་ལ་
སྱོགས་པའང་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་བ་དེའི་དྱོན་དུ། མིའི་ལུས་ངག་ཡིད་སྱོ་གསུམ་དང་དྲན། ཤེས་བཞནི་དང་ལྡན་པ་དགེ་བ་རྣམས་
དག་དངྱོས་སུ་ཤེས་པ་དང་དེ་ལ་སེམས་གཞྱོལ་ལ་སྱོགས་པ་ནི་དགེ་བ་རྣམས་དག་གི་ས་བྱོན་དང་ཚོགས་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་
བེྱད་ལ། ཉེས་དང་སིག་པ་ལ་སྱོགས་པའི་ས་བྱོན་དང་ཚོགས་ནའང་དེ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བེྱད་པས་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་ཡིན་ནྱོ། དགེ་བ་
རྣམས་དག་གི་ས་བྱོན་ནི་རེན་སུ་དང་ཚོགས་ཀང་མི་དགེ་ལ་སྱོགས་པའི་རྒྱུཪ་མི་ཪུང་བས། དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་མནི་
པ་ཡིན་ལ་དེས་ཟནི་པའི་མའིི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་སྱོགས་པའང་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། དེས་ན་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་ནི་རྒྱུ་ངྱོ་བྱོ་
ཞིག་མིན་པས་མའིི་ལུས་ངག་ཡིད་སྱོ་གསུམ་ན་ཤེས་བཞནི་དང་ལྡན་པས་དགེ་བ་རྣམ་དག་དངྱོས་སུ་ཤསེ་པ་དང་དེ་ལ་སེམས་གཞྱོལ་ལ་
སྱོགས་པ་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ངྱོས་ཤིག་མིན་ནྱོ།  དེས་ན་དཔེཪ་འབྲས་ཀི་ས་བྱོན་ནི་འབྲས་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་མིན་པ་ཡིན་པས་
འབྲས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་། ནས་ཀི་ས་བྱོན་ནི་ནས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པས་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་པ་མིན་པ་ཞིག་ཡནི་པ་དང་། 
གྲྱོ་ཡི་ས་བྱོན་ནི་གྲྱོ་ཡི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པས་གྲྱོ་ཡི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་མིན་པ་ཞིག་ཡནི་པ། ད་ེའི་དྱོན་དུ་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གང་དེ་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་མིན་པ་ཞིག་ཡནི་ནྱོ། དེས་ན་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དགེ་བ་
རྣམ་དག་གི་ལས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་ངྱོ་བྱོཪ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་
ཡུལ་གཅིག་ཁྱོ་ན་དསེ། ཁྱོད་ནི་འབའ་ཞིག་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱོད་ནི་འབའ་
ཞིག་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ངསེ་པ་རེད་དགྱོས་སྱོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་ཕ་བྱོད་ལ་ནི་བུ་རྒྱ་དང་
ཧྱོཪ་ལ་སྱོགས་པ་སེ་མི་སྲིད་པས་ཕ་ནི་བུའི་ཪིགས་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡནི་ལ་མ་བྱོད་ལས་ནི་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་སེ་བས་ཐུན་མྱོང་གི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ན། 
དེའི་དྱོན་དུ་མིའི་སེམས་རྒྱུད་ལས་དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ས་ེབས་ཐུན་མྱོང་གི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ལ། དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་
ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྱོ་ན་དེ་ལ་ནི་དགེ་བ་དང་དགེ་ལེགས་མིན་པ་ལ་
སྱོགས་པ་སེ་མི་སྲིད་པས་ཁྱོད་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཀུན་གི་རྒྱུ་ངྱོ་བྱོ་ཞངི་ཐུན་མྱོང་བ་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་ 
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བཪ་སྣང་ངྱོ་། འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ།  གལ་ཏེ་མིས་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡནི་པཪ་འདྱོད་ན་དགེ་ལེགས་
རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུ་མི་ལ་བསདེ་པཪ་ཇི་ལྟཪ་འཐད། དའེི་ལན་དུ་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་འབྲས་བུ་སྱོ་སྱོ་བ་གཉིས་སྱོ་
སྱོཕེ་བཪ་བེྱད་དགྱོས་སྱོ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་ནས་ཀི་ས་བྱོན་ས་ལ་བཏབ་པ་ལས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སེས་པས་མྱུ་གུ་དེ་ལས་
ནས་ནི་རྒྱས་ཤིང་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ན། ཞིང་གི་ལྟད་མྱོ་བལྟ་པ་པྱོ་དག་ས་ལ་བཏབ་པའི་ནས་ཀི་ས་བྱོན་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་
ཪབ་ཏུ་ངྱོ་མཚཪ་སསེ་པ་དང་། ས་བྱོན་དེའི་བཏབ་པ་པྱོ་ཞིང་པ་ནི་མྱུ་གུ་དེ་ལས་རྒྱས་ཤངི་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བའི་ནས་ཆས་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་
འགྱུཪ་བ་དེའི་དྱོན་དུ། དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ལ་སྱོགས་པ་ལས་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་ཀི་མྱུ་གུ་དངྱོས་ཤིག་སེས་པས་མྱུ་
གུ་དེ་ལས་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་རྒྱས་ཤིང་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ན། དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་ལས་བལྟ་བའི་མཁས་པ་མཐའ་དག་དགེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཀུན་གི་ཐུན་མྱོང་བ་
མིན་པ་ཡིན་པའི་ཡུལ་གཅིག་དེ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཤནི་ཏུ་དགའ་ཞངི་རེས་སུ་ཡི་ཪངས་སེ་ཪབ་ཏུ་ངྱོ་མཚཪ་སེས་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་
ཪབ་དང་བ་ཡིས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བསྔགས་པ་བརྱོད་ཅིང་བསྱོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མཆྱོད་པ་ཕུལ་བཪ་འགྱུཪ་དང་། དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་
དགའ་བའི་ལས་ཀི་མྱུ་གུ་དེ་ལས་ཪབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་མཆྱོག་ཏུ་སེལ་བའི་དགེ་ར་དང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ལ་སྱོགས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་
དག་པའི་ཡྱོན་ཏན་གི་བཏབ་པ་པྱོཪ་གྱུཪ་པའི་མི་ནི་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། གལ་ཏེ་མི་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམས་པཪ་དག་པའི་ས་བྱོན་གི་
བཏབ་པ་པྱོཪ་ཇི་ལྟཪ་གྱུཪ་ཅིང་དྲསི་ན། གྱོང་མཪ་སྔྱོན་འགྲྱོ་མཛད་པཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་དང་གྲྱོགས་འགྲྱོགས་མཛད་གནང་བའི་བཀའ་
དྲིན་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་འཆད་པཪ་བྱས་ཀང་སྐབས་འདིཪ་བསྡུས་པས་ལན་བཏབ་པཪ་བྱའྱོ། དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་ཀི་ལྱོ་
ཏྱོག་ཐམས་ཅད་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཞངི་ས་ལྟ་བུ་མི་ཡི་སེམས་རྒྱུད་ཡནི་པས་ཁབ་ལ། ཞིང་ས་དེ་ལ་རྱོ་བཪ་མཛད་དང་ཤལ་བས་བཤལ་བཪ་
མཛད་པ་ལྟ་བུ་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྱོ་ནའི་
ཐུགས་རེ་མཐའ་མེད་ཚཪ་མེད་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་ཀུན་ལ་ཆནེ་པྱོ་ཉིད་ལས་སྔཪ་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་བདེ་སྱོ་བཞནི་དུ་འཛིན་པཪ་བྱ་བ་དང་སྔྱོན་
འགྲྱོ་མཛད་པཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲནི་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ། གལ་ཏེ་མའིི་སེམས་འདྱོད་སྱོ་བཞིན་དུ་མིའི་རྒྱུད་ཞིང་ས་རྱོ་བཪ་མཛད་དང་
ཤལ་བས་བཤལ་བཪ་མཛད་པ་ལྟ་བུ་སྔྱོན་འགྲྱོ་མཛད་པཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་དེ་ཉདི་ཀི་རསེ་སུ་འབྲངས་པ་ན། རེས་སུ་འབྲངས་པ་དེ་ཉིད་
ཀིས་ནི་གྲྱོགས་འགྲྱོགས་མཛད་པཪ་གནང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་གི་ས་བྱོན་ཕུན་ཚོགས་སྐལ་ལྡན་བཏབ་པཪ་འགྱུཪ་བས། གྲྱོགས་འགྲྱོགས་མཛད་
པཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲནི་གི་ས་བྱོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཏབ་པ་དེ་ལས་མཐུ་དང་བཅས་པཪ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་ཀི་མྱུ་
གུ་དངྱོས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་དང་། མྱུ་གུ་དེ་ལས་ཤནི་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་དང་ངེས་ལགེས་ཀི་དྱོན་ལ་སྱོགས་པ་མི་
ནི་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ། དྲྲུག་པ་ནི། སྱོ་སྱོཪ་ཤནི་ཏུ་ཪབ་ཏུ་མཐུན་པ་མཐའ་དག་ལྷན་ཅིག་འདུས་ཤིང་ཕྲད་པ་ཉིད་ལས་དགའ་བདེ་ཤིན་ 
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ཏུ་ཪབ་ཏུ་སེ་བཪ་ཪིག་པཪ་བྱ་སེ། དཔེཪ་ན་གནྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་མིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀི་དབང་པྱོ་ལ་སྱོགས་
པ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འྱོང་བའི་གཟུགས་ས་དྲི་ཪྱོ་ཪེག་བྱ་ལ་སྱོགས་པ་དང་ཕྲད་པས་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་དགའ་སྱོ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེའི་དྱོན་དུ་
དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པཪ་གྲུབ་པའི་ས་གཅིག་ཁྱོ་ན་དེས།  
ཁྱོད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་བྱུང་བ་ཡིས་ཤིན་ཏུ་ཪབ་ཏུ་མཉེས་ཤིང་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་སྱོ་བཪ་གྱུཪ་
པཪ་ཤེས་པཪ་བྱ་དགྱོས་སྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མི་ནི་མི་དགེ་ཐམས་ཅད་སྱོང་བཪ་བྱས་ནས་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་དག་བསྒྲུབ་པ་
དང་། མི་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྱོ་
ན་དེ་ཉིད་ཀི་མི་མཉསེ་པ་སྱོང་ཞིང་མཉེས་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་གནད་དྱོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱའྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་
ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཉིད་ཀི་ངྱོ་བྱོཪ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གྲུབ་
པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྱོ་ན་དེས། ཁྱོད་ནི་མི་ཡིས་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་མཐའ་དག་གི་ཞིང་ངྱོས་ཡནི་པཪ་ཤསེ་པཪ་
བྱ་དགྱོས་སྱོ། མདྱོཪ་ན་ཁྱོད་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་
མ་ལུས་པ་ཉིད་ཀི་ངྱོ་བྱོཪ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད། ཁྱོད་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ངྱོ་བྱོ་ཞིང་ཐུན་
མྱོང་བ་མིན་པ་ཡིན་རྒྱབ་དང་། དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་མཐའ་དག་གི་ཞིང་ངྱོས་ཡནི་རྒྱབ་དང་། དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་རྣམ་པཪ་
དག་པཪ་བྱས་པ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཡིན་རྒྱབ་པཪ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངྱོ་། བདུན་པ་ནི། དཔེཪ་ན་མི་སྱོ་
སྱོ་བའི་སེམས་སྱོ་སྱོ་བ་དང་ལས་སྱོ་སྱོ་བ་ཡྱོད་ཀང་མི་སྱོ་སྱོ་བ་རྣམས་ཀསི་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་མཐའ་དག་
གི་རྒྱུ་ཐུན་མྱོང་བ་མིན་པ་དང་ཞིང་ངྱོ་བྱོ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པཪ་གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པ། དེའི་དྱོན་དུ་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དང་ངེས་
ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་ལས་སྱོ་སྱོ་བ་ཡྱོད་ཀང་། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དེ་དག་
རྣམས་ཀི་སེང་དུ་གཉིས་སུ་མདེ་པཪ་གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པཪ་སིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་བསྱོམ་དགྱོས་སྱོ། བརྒྱད་པ་ནི། དགེ་ལེགས་རྣམ་པཪ་
དག་པའི་ལས་མཐའ་དག་གིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དེ་ལ་བརྱོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཚད་མཐའ་མེད་ཀང་། དྱོན་
དེ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་བསྐལ་བ་དུ་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཪིམ་གིས་དགེ་ར་བསགས་དགྱོས་པའི་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་
པའི་རྣམ་གཞག་ནི་མི་འཐད་དྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་ཪིན་ཆནེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤྲུལ་མཆྱོག་ཉེ་བཪ་ངེས་པ་ཞིག་སྤྲུལ་དེའི་
ཪིན་དུ་ཀཪ་ཤ་པ་ན་གཏད་པ་ན་ཀཪ་ཤ་པ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གཉིས་ཙམ་དུ་བགྲང་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཕུལ་དགྱོས་པཪ་འདྱོད་
ཀང་། གལ་ཏེ་ཪནི་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀ་ིསྤྲུལ་མཆྱོག་དེའི་ཪིན་དུ་གསེཪ་གིས་གང་བའི་སྱོན་ཆནེ་གཏད་ན་གསེཪ་གིས་ཐག་ཁེངས་སྱོན་ཆེན་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམ་བགྲང་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཕུལ་དགྱོས་པ་ནི་མི་འཐད་པ། དའེི་དྱོན་དུ་ངསེ་ལགེས་ཀི་དྱོན་དྱོན་དུ་གཉེཪ་ 
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ཞིང་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པཪ་ངེས་པ་ཞིག་ངསེ་ལེགས་དེ་ཉིད་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་སུ་སྱོབས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དགེ་བའི་ལས་མ་བྱས་ན། 
བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མདེ་པའི་ཪིམ་གིས་མཐུ་སྱོབས་ཆུ་ངུའ་ིདགེ་བ་ཕལ་བ་སིང་པྱོ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པྱོ་བསགས་ནས་བྱེ་མའི་རྡུལ་ཕྲདཔག་
ཏུ་མེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡིས་ཪིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤྲུལ་མཆྱོག་ཉྱོ་མི་འྱོང་བ་བཞིན་དུ་ལས་དེ་དག་གིས་ཀང་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་
ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་མྱོད་ཀི། འྱོན་ཀང་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་མཐུ་སྱོབས་ཚད་མཐའ་མེད་པཪ་ཆེ་བའི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་
ལས་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་བྱས་ཤིང་བསགས་དགྱོས་པས། ཚེ་གཅིག་ཙམ་གི་བཪ་དུ་བསགས་པཪ་བྱ་བའི་དགེ་ར་མི་
ཆྱོག་པཪ་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའ་ིཪིམ་གིས་བསགས་དགྱོས་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་ནུས་སྱོ། འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪ།ེ 
དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་དང་དེ་དང་རསེ་སུ་མཐུན་པའི་
ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་གཉིས་ཀི་དབེྱ་བ་ནི་ཆསེ་ཤིན་ཏུ་ཪིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་དགེ་བ་ནི་རྣམ་པཪ་དག་པ་མིན་པས་དེ་ལྟ་
བུའི་དགེ་ལས་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་བསགས་ཀང་བྱེ་མའ་ིརྡུལ་ཕྲ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་ཡིས་ཪིན་ཆེན་སྣ་
ཚོགས་ཀི་སྤུང་མཆྱོག་ཉྱོ་མི་འྱོང་བ་ལྟཪ་ལས་དེ་དག་གིས་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པཪ་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའ་ིདགེ་བ་
བསགས་པ་ལ་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་མི་དགྱོས་ཤིང་བ་ན་མེད་པ་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་དེ་དག་གིས་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པཪ་
བེྱད་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ།  དེའི་ལན་དུ་བྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་ཟག་བཅས་དགེ་བ་ནི་གེན་པ་གཏ་ིམུག་ཅན་གི་བསམ་དུ་དགེ་བ་ཡིན་ཀང་
བྱོ་གྲྱོས་ཀི་མིག་གིས་ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ན་དགེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད་མི་དགེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་དགྱོས་སྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་
ལྟ་སེ། ཟག་བཅས་དགེ་བ་ཡིན་རྒྱབ་ན་དམིགས་པཪ་བྱ་ཞིང་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་རྒྱབ་ཏུ་བྱོཪ་ནས་དམིགས་པཪ་མི་
བེྱད་ཅིང་དྱོན་དུ་ཡེ་མི་གཉེཪ་བ་རྒྱབ་དང་། དམིགས་པཪ་མི་བྱ་ཞིང་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་མི་བྱ་བའི་ཟག་བཅས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་དམིགས་
པཪ་བེྱད་ཅིང་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བ་རྒྱབ་པཪ་ཐལ་ལྱོ། དསེ་ན་དཔེཪ་ན་བུ་ཞིག་ཕ་མའི་ཪིམ་གྲྱོས་བྱེད་པའི་དུས་དག་ཏུ་ཕ་མ་ཅང་ནས་མི་དམིགས་
བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བྱས་ནས་ཪམི་གྲྱོ་བེྱད་པའི་གནས་མིན་པའི་ཁི་སྨྱྱོས་པ་ཞིག་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དམིགས་པཪ་བྱ་སེ་དེ་ལ་ཪིམ་གྲྱོའི་
གནས་སུ་བཞག་པ་ན། བུ་དེའི་ལས་འཚམས་མེད་ཅིང་ཚུལ་བཞིན་མནི་པཪ་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུཪ་པའི་རྒྱུ་ནི་གཏན་མདེ་པ། དེའི་
དྱོན་དུ་དམིགས་པཪ་བྱ་ཞིང་དྱོན་དུ་སངི་ཐག་པ་ནས་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་རྒྱབ་ཏུ་བྱོཪ་ནས་ཚེ་འདིའི་དུས་དག་ཏུ་དམིགས་
པཪ་མི་བེྱད་ཅིང་དྱོན་དུ་ཡེ་མི་གཉེཪ་བས་དམིགས་པཪ་མི་བྱ་ཞིང་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་མི་བྱ་བའི་ཁི་སྨྱྱོས་ལྟ་བུཪ་གྱུཪ་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་
དམིགས་པཪ་བེྱད་ཅིང་དྱོན་དུ་རགས་པཪ་གཉེཪ་བ་ནི། གཏན་ནས་དགེ་བའི་ལས་སུ་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད་ཪབ་ཏུ་ཤནི་ཏུ་ཚམས་མེད་ཚུལ་བཞིན་
མིན་པའི་ལས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་གྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་དྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་ཟག་བཅས་དགེ་བའི་ལས་
དེས། ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པཪ་མ་བེྱད་པཪ་མ་ཟད་ཁྱོད་ནི་འཚམས་མེད་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པའི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ 
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མི་བཟད་ལ་སྱོགས་པ་མྱྱོང་བཪ་འཐད་དྱོ། གལ་ཏེ་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་ཟག་པ་མདེ་པའི་དགེ་བ་ཞིབ་མྱོཪ་བརགས་ན་
བསམ་པ་ཙམ་གིས་དགེ་བ་ཡནི་ཀང་དངྱོས་གཞིའི་སྱོ་ནས་ཟག་པ་མདེ་པའ་ིདགེ་བ་མིན་ནྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་མི་
དགེ་བའི་ལས་ལ་མི་དེ་བསད་འགྲྱོ་སམ་ནས་སྱོཪ་བ་རམས་པ་ན་རྱོག་དང་གྱོ་ཆ་དང་ཁབ་དང་དྱོང་པཪ་བཅག་པའི་མདའ་དང་གཞུ་ལ་
སྱོགས་པས་བརྒྱན་པའི་ཤངི་གི་སྱོང་དུ་ནྱོཪ་ནས་མི་མདའ་བརྒྱབ་ན། དངྱོས་གཞིའི་སིག་པ་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་
དགྱོས་ཤིང་ཀུན་སྱོང་ཙམ་གི་སྱོ་ནས་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཡྱོད་པ་དའེི་དྱོན་དུ། དགེ་བའི་ལས་ལ་དངྱོས་གཞི་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་
དགྱོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཀུཪ་དགྱོས་སམ་ནས་འདྲེ་ངན་སངས་རྒྱས་སུ་བཟུང་ནས་འདྲེ་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་བ་ན་འཁྲུལ་བའི་བསམ་
པ་ཙམ་དུ་དགེ་བ་ཡྱོད་ཀང་དངྱོས་གཞའིི་དགེ་བ་མེད་དྱོ། གཞན་ཡང་། དཔེཪ་ན་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྱོད་པའི་གཞི་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལྱོག་
ཤེས་ཉིད་ནི་དགེ་བ་མིན་པཪ་མ་ཟད་ཤེས་པཪ་བྱ་དགྱོས་པའི་གཞི་ལ་བརགས་པ་ཡེ་མ་བེྱད་པཪ་དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་ལ་ནྱོཪ་བ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱོ་
ནས་ཆུད་འཛའ་བཪ་བེྱད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཡིན་པ། དེའི་དྱོན་དུ་མི་ཐམས་ཅད་ཀིས་གལ་པྱོ་ཆེས་ཆེཪ་མཐྱོང་པཪ་བྱ་བ་དང་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
འབད་པ་དུ་མས་ཞིབ་ཏུ་ཡྱོངས་སུ་བརགས་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཁྲུལ་བའི་ལྱོག་ཤེས་ཉིད་ནི་ཟག་པ་མེད་པའ་ིདགེ་བ་
མིན་པཪ་མ་ཟད་དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་ལ་ནྱོཪ་བ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱོ་ནས་ཆུད་འཛའ་བཪ་བེྱད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཡིན་ནྱོ།  དེ་ལྟཪ་ན་སྔཪ་བསན་པ་
ལྟཪ་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལྱོག་ཤེས་ཁྱོ་ན་ཡྱོད་པས། བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་
པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་བ་ཞསེ་བྱ་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ཀིས་གལ་པྱོ་ཆེས་ཆེཪ་མཐྱོང་བཪ་བྱ་བ་དང་འབད་པ་དུ་མས་ཞིབ་ཏུ་
ཡྱོངས་སུ་བརགསཔཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལགེས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལྱོག་ཤེས་དང་དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་ལ་ནྱོཪ་བ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱོ་ནས་
ཆུད་འཛའ་བཪ་བེྱད་པ་ཁྱོ་ན་ཡིན་ནྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་དགེ་
བ་མིན་ཞིང་དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་ལ་ནྱོཪ་བ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱོ་ནས་ཆུད་འཛའ་བཪ་བེྱད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཁྱོ་ན་ཡིན་ནྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཞིབ་མྱོཪ་
བརགས་ནས་ཕྱོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ་སྐལ་ལྡན་བྱོ་གྲྱོས་དང་ལྡན་པ་དག་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྱོན། བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་
ལུགས་ལ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་ནི་ར་བ་ནས་མེད་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆསེ་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། དེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་ལམ་ནི་བཟང་པྱོ་མིན་ཞངི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་ཀི་ས་མཆྱོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་ཁདི་པའི་
ལམ་བཟང་དྱོཪ་བ་ཁྱོ་ན་ཡིན་ནྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ཡྱོད་པའི་ལམ་སྱོན་པ་ནི་དམྱལ་བའི་ལམ་ངན་སྱོན་པ་ཁྱོ་ན་འྱོ་
དེ་དག་སྱོས་ཏེ་སྐབས་འདིཪ་བརྒྱུད་པ་བཞིན་དུ་འཆད་པཪ་ཟིན་ཏྱོ། ལྔ་པ་ན།ི དེ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་བསན་པ་ནི། 
སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་ཁྱོད་ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ 
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ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ལ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་ཡེ་མ་བརེན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། རྒྱུ་དང་
རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་དགེ་ལགེས་དག་གི་ཆེ་བ་དང་ངསེ་ལེགས་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། 
དེ་ལ། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་དང་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མི་བརེན་པ་ནི་དྱོན་གཅིག་ཡིན་པས། 
ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་དགེ་ལེགས་དག་གི་ཆེ་བ་དང་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་གང་ཟག་དང་ཆྱོས་ལ་
ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་སྱོ་འདྱོགས་པ་ནི་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་
བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་གང་ཟག་དང་ཆྱོས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་སྱོ་འདྱོགས་
པ་ནི་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་ཕིན་ཅི་ལྱོག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་
ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་གང་ཟག་དང་ཆྱོས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་སྱོ་འདྱོགས་པ་ནི་གང་ཟག་དང་ཆྱོས་ལ་
ལྷག་མཪ་མཐྱོང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། མདྱོཪ་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བེྱད་པྱོ་རྣམ་དག་
རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལགེས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་
གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་
གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་དགེ་ལེགས་
ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕཪི་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། ཡྱོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་་བལྟྱོས་
མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏ།ེ རྒྱུ་དང་རནེ་གང་ལ་ཡང་
མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་
པའི་ཕིཪ། ད་ེལ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞངི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ནི་
ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དཪེ་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ཉིད་ཀི་
ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རྒྱུ་དང་རནེ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་གིས་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་
ཡང་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ནི་ཡུལ་ལ་སྡུག་དང་ཡིད་དུ་འྱོང་བ་ལ་སྱོགས་པའི་མཚན་མ་སྱོ་འདྱོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་རྣམ་པཪ་རྱོག་པ་
མ་བཅུག་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལྟྱོས་ཤངི་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་
ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ན་ིཡུལ་ལ་འདི་བདེན་ནྱོ་སམ་དུ་མངྱོན་པཪ་ཞནེ་པ་དག་ཁྱོ་ནས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེྱད་ཀི་རྣམ་པཪ་ 
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རྱོག་པས་ཡུལ་དེ་ལ་རྱོག་པཪ་མི་བེྱད་པའི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་
གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ན་ིཡུལ་བདནེ་འཛིན་གི་ཡུལ་ཅན་སྱོས་པ་འཇུག་པཪ་མི་བེྱད་པའི་ར་བ་ཡནི་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་བཞནི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ན་ིཡུལ་ཅན་
སྱོས་པ་མ་བཅུག་པཪ་དེའི་ཡུལ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པཪ་རྣམ་པཪ་རྱོག་པ་འཇུག་པཪ་མི་འགྱུཪ་བའི་ར་བ་ཡིན་པའ་ིཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་
རྒྱུ་དང་རནེ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་རྱོག་པ་ནི་ཡྱོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱོ་ལྡྱོག་པཪ་བེྱད་པའི་ར་བ་ཡིན་ན། རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་
བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པཪ་རྱོག་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་རྱོག་པ་འཇུག་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་
ར་བ་ཡིན་ནྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་ཉི་མ་མངྱོན་སུམ་དུ་ཤཪ་ནས་དངྱོས་སུ་སྣང་རྒྱབ་པཪ་རྱོག་པ་ནི་ཉིན་དུས་དངྱོས་སུ་བྱུང་ངྱོ་རྣམ་པཪ་རྱོག་པ་
འཇུག་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ར་བ་ཡིན་ན། མངྱོན་སུམ་དུ་ཉི་མ་ཤཪ་ནས་དངྱོས་སུ་སྣང་རྒྱབ་པ་ནི་ཉིན་དུས་དངྱོས་སུ་བྱུང་བའི་ར་བ་ཡིན་པ་དེའི་
དྱོན་དུ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པཪ་རྣམ་པཪ་རྱོག་པ་
ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་རྱོག་པ་འཇུག་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ར་བ་ཡིན་ན། དངྱོས་སུ་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་
བལྟྱོས་མ་བརན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡནི་
དགྱོས་སྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡནིརྒྱབ་ན་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་མིན་རྒྱབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པས། དགེ་
བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྱོ་ཡང་དག་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། 
ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་
ནི་དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་དང་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་
དང་། རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ནི་ཡྱོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཅི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམ་དག་རྣམས་
ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་
བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་ནི་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་ནི་ངེས་ལེགས་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་
ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་བ་ན་ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ།  ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་
ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་གྲུབ་པ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་ 
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དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཁྱོད་ན་ིཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ།  སྐབས་འདིཪ་
བསན་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་་་་་་་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཡྱོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། ་་་་་་གཏན་ཚིག་མངྱོན་དུ་བཤད་པ་འདི་ནས་བརྒྱུད་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ཞིག་འདི་
ལྟཪ་ཪིག་པཪ་བྱའྱོ། བྱོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་བཞག་པའི་ངསེ་་་་ལེགས། ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁྱོད་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་
ཕིཪ། དེ་ལ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རནེ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་ནས་རྒྱུ་མཚན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་
ཡྱོད་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམ་དག་རྣམས་
ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་
བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཁྱོད་ལ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཁྱོད་ནི་
ཤེས་བྱ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་
ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ལ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་
ཁྱོད་ནི་ཤསེ་བྱ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་ནི་ཪང་གི་འབྲས་བུ་ལས་ཆད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་འཐྱོབ་
པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེ་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་འདྱོད་ན། རྒྱུ་དང་རེན་དསེ་ངེས་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་ལས་ཆད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ཪགིས་པ་མིན་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་དེ་ཉིད་ཀང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་
མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། འྱོ་ན་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་རེན་དསེ། 
ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད། 
འྱོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀང་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་འདྱོད། ཕི་མ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་
ཕིཪ། དེ་ལ། ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགྱོས་ན་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་ཀི་མཐཪ་ཐུག་དྱོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་
ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་དང་པྱོ་ལྟཪ་ན་བསྱོན་དུ་མེད་ཅིང་འབྲྱོས་པ་གཞན་ཞིག་ཡེ་མེད་པཪ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
པའི་རྒྱུ་དང་རེན་དེས། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལའང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཡྱོད་
པ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་རྱོད་པའིཕུ་ཐག་ཆེད། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ 
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བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་
པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་ནི་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་བསྱོན་དུ་མེད་ཅིང་འབྲྱོས་ས་མེད་པཪ་དགྱོས་པ་ཡནི་
པའི་ཕིཪ་ཪྱོ་། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇ་ིའྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀིས་
འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་མིན་པཪ་འདྱོད་
ཅིང་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བརེན་པས་འབྱུང་བ་མ་གཏྱོགས་པ་ཡེ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ན། ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་བལྟྱོས་ཤངི་བརེན་
ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྱོགས་པ་ཡེ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ནི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་། བལྟྱོས་ཞིང་བརེན་པཪ་གྲུབ་ན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ཉིད་
མིན་པ་ལ་སྱོས་ཅི་དགྱོས། དེས་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའ་ིལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀསི་
འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལགེས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས།  ཁྱོད་ནི་རྒྱུད་དང་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་
བྱོ་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་
པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མེད་ཀང་ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་
ལ། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་གི་སེང་དུ་ཐ་དད་མེད་ཅངི་
གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་གི་
སེང་དུ་གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡིན་པས་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་བལྟྱོས་ཤངི་བརེན་པཪ་འདྱོད་ན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་
ཕིཪ་དང་། ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་འདྱོད་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ཉིད་མེད་ཀང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་
དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ད་ལྟའི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དང་མ་འྱོངས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དག་འདས་པའི་དུས་
སུ་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དངྱོས་སུ་མ་གྱུཪ་ཡང་འདས་པའི་དུས་དེཪ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འདས་པའི་དུས་དཪེ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པཪ་འདྱོད་ལ་འདས་པའི་དུས་དེཪ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་
བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་མིན་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའི་བབ་ཙོལ་ཁྱོ་ན་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་ད་
ལྟའི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དང་མ་འྱོངས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དག་དངྱོས་སུ་མེད་ཀང་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལགེས་དངྱོས་མཆྱོག་དངྱོས་སུ་
ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དེ་དག་གིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ཀང་ཐྱོབ་
པ་པྱོ་དེ་དག་ལ་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུའི་ཡྱོད་པ་ཉདི་རྒྱུ་རེན་དངྱོས་སུ་མེད་པ་
ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། ད་ེལ། དངྱོས་སུ་བྱུང་སེ་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་བུ་ཡྱོད་པ་ཉིད་ཕ་མ་དངྱོས་
སུ་མ་བྱུང་བ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་དང་། དངྱོས་སུ་འབཪ་བའི་མཪ་མེའི་འྱོད་དངྱོས་ཉིད་ནི་མཪ་མའེི་ 

22 



སིང་པྱོ་དངྱོས་སུ་མེད་པ་ལ་བལྟྱོས་ཤངི་བརེན་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་ད་ལྟའི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དང་མ་འྱོངས་ཀི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ན་
འདས་པའི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་
མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པ་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་འགྲྱོན་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་དང་འདྲ་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་
རྣམ་དག་གི་ལས་གྱོམ་པ་བྱོཪ་བ་ཉིད་དང་འདྲ་བ་དང་། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ་
ཐུག་མཐཪ་གཞག་པའི་ཪི་མགྱོའི་རེ་དང་འདྲ་བཪ་ཪིག་པཪ་བྱ་སེ། དཔེཪ་ན་ཐུག་མཐཪ་གཞག་པའི་ཪི་མགྱོའི་རེ་མྱོ་ནི་འགྲྱོན་པྱོ་དང་འགྲྱོན་
པྱོའི་གྱོམ་པ་བྱོཪ་ཉིད་མེད་ཀང་ཁྱོད་ན་ིདངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ། དའེི་དྱོན་དུ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་
ལས་བྱེད་པ་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག ཐྱོབ་པ་པྱོ་དང་ཐྱོབ་པ་པྱོའི་ལས་ལ་སྱོགས་པ་དངྱོས་སུ་མེད་ཀང་
ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་སྱོ། དཔེཪ་ན་ཪི་མགྱོའི་རེ་མྱོ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ལས་རེ་དེཪ་ཐུག་པ་ནི་འབྱུང་བས་ཪི་
མགྱོའི་རེ་མྱོཪ་ཐུག་པ་ལས་རེ་དེ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཉི་མི་འབྱུང་བ། དེའི་དྱོནདུ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དཔལ་གི་མཐཪ་ཐུག་པ་ལས་ངསེ་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་མི་འབྱུང་ཞིང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དཔལ་དེ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་ལས་ངེས་ལེགས་དེ་ཉིད་མཐཪ་ཐུག་
པ་ནི་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྱོ།  དཔེཪ་ན་གང་གི་རེ་འགྲྱོན་པྱོས་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐཪ་ལུག་པ་དྱོན་དུ་གཉེཪ་ནས་དེ་ཡ་ིཕྱོགས་སུ་གྱོམ་པ་བྱོཪ་
བཪ་བརམས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཪི་མགྱོའི་ར་ེམྱོ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་དེའི་དྱོནདུ་མི་ནི་ངེས་ལེགས་མཆྱོག་གི་མཐཪ་ཐུག་དྱོན་དུ་གཉེཪ་ཞིང་འགྱོ་བཟུང་
སེ་དེ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཀི་གྱོམ་པ་བྱོཪ་བཪ་བརམས་པ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་སྱོ། 
དཔེཪ་ན་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐཪ་ཐུག་པ་ནི་ཐུག་པ་པྱོ་དང་དེ་ཡིས་བྱོཪ་བའི་གྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མེད་ཀི། འྱོན་
ཀང་ཪི་མགྱོའི་རེ་དང་མཐའ་དསེ་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ནི་ཐུག་པ་པྱོ་དང་དེ་ཡསི་བྱོཪ་བའི་གྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པ་ཉིད་དུ་ཡེ་
གྲུབ་པ། དེའི་དྱོནདུ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་མཐཪ་ཐུག་པ་ནི་ངེས་ལགེས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོདང་དེ་ཡིས་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་
མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མྱོད་ཀི།  འྱོན་ཀང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་འཐྱོབ་པཪ་
བྱ་བ་དེས་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ནི་ཐྱོབ་པ་པྱོ་དང་དེ་ཡིས་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་
བརེན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་བྱོ། དཔེཪ་ན་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐའ་མདེ་ན་རེ་མྱོའི་མཐཪ་ཐུག་པ་དང་རེ་མྱོ་དེཪ་ཐུག་པ་པྱོཪ་གྱུཪ་པ་དང་རེ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་
གྱོམ་པ་བྱོཪ་བ་ལ་སྱོགས་པ་ཡྱོད་པཪ་མི་ནུས་མྱོད་ཀི། འྱོན་ཀང་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐཪ་དངྱོས་སུ་ཐུག་པ་དང་རེ་མྱོ་དེཪ་ཐུག་པ་པྱོཪ་གྱུཪ་པ་དང་
རེ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་གྱོམ་པ་བྱོཪ་བ་ལ་སྱོགས་པ་མེད་ཀང་རེ་མྱོ་དེ་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ། དེའི་དྱོནདུ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་མེད་པས་ན་ངེས་ 
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ལེགས་ཀི་དྱོན་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བ་དག་གིས་བྱོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་དངྱོས་པཪ་རྱོགས་པའ་ིལས་དང་ངསེ་ལེགས་ཉིད་
ཀ་ིམཐཪ་ཐུག་པ་དང་ངསེ་ལེགས་ཉིད་མཐཪ་ཐུག་པ་ཆྱོཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཡྱོད་པཪ་མི་ནུས་མདེ་ཀི། འྱོན་ཀང་། ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་དྱོན་
དུ་གཉེཪ་བའི་བྱོ་ཡིས་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་དང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པ་དང་ངསེ་ལེགས་ཉིད་ཀི་མཐཪ་ཐུག་པ་པྱོཪ་གྱུཪ་པ་
ལ་སྱོགས་པ་དངྱོས་སུ་མེད་ཀང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡིན་ནྱོ། དཔཪེ་ན་ཪི་མགྱོའི་རེ་མྱོ་དང་རེ་
དེཪ་ཐུག་པ་ནི་ཡུལ་སྱོ་སྱོ་བ་ཡནི་པ། དེའི་དྱོནདུ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དང་ངེས་ལེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཐཪ་ཐུག་པ་ནི་ཡུལ་སྱོ་སྱོ་བ་
ཡིན་ནྱོ། མདྱོཪ་ན་ཪི་མྱོ་མགྱོའི་རེ་མཐཪ་ཐུག་པ་པྱོཪ་གྱུཪ་ལ་སྱོགས་པ་སྱོ་སྱོ་བ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཡྱོད་པཪ་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐའ་གཅིག་ཡྱོད་པ། 
དེའི་དྱོནདུ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་སྱོ་སྱོ་བ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཡྱོད་ཀང་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་འགྲན་
འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་ཁྱོ་ན་ཡྱོད་དྱོ། དཔེཪ་ན་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐའ་འགྲྱོན་པྱོ་སྱོ་སྱོ་བ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཡྱོད་ཀང་སྱོ་སྱོ་བ་མེད་པཪ་གཅིག་
ཡྱོད་པའི་ཕིཪ་ཁྱོད་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཉདི་ཪི་མགྱོའི་རེ་མཐཪ་ཐུག་པ་པྱོཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་སྣང་བ། དའེི་དྱོན་དུ་
འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་གི་སངེ་དུ་སྱོ་སྱོ་བ་མདེ་ཅིང་ཟླ་
མེད་གཅིག་བུ་ཡྱོད་པ་ཉིད་ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ལ་ཡང་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་ཆསེ་
ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངྱོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པཪ་གྲུབ་ན་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་
མིན་པ་ལ་སྱོས་ཅི་འཚལ། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་རྣམས་
ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ། ཁྱོད་ནི་གཞན་གི་དྱོན་བྱེད་པ་དང་གཞན་གི་དགྱོས་པ་བསལ་བ་ལ་
བལྟྱོས་པ་ཙམ་གིས་ངེས་ལེགས་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དམ། འྱོན་ཏེ་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་ངེས་ལེགས་ཡིན་པཪ་འདྱོད། དང་པྱོ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། 
ཁྱོད་ནི་གཞན་གི་དྱོན་བྱེད་པ་དང་གཞན་གི་དགྱོས་པ་བསལ་བ་ཙམ་གིས་ངསེ་ལེགས་ཡནི་པཪ་འདྱོད་ན་ཁྱོད་ནི་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་མི་གྲུབ་
པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁྱོད་ནི་གཞན་གི་དྱོན་བྱེད་པ་དང་གཞན་གི་དགྱོས་པ་བསལ་བ་ཙམ་གིས་ངེས་ལེགས་ཡནི་པཪ་འདྱོད་
པ་ནི་ཁྱོད་ནི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀི་སྱོ་ནས་འཇགི་རེན་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་ལེགས་པ་དག་དང་མཚུངས་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཇིག་རེན་པའི་
ཉི་ཚེ་བའི་ལེགས་པ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་གཞན་གི་དྱོན་བྱེད་པ་དང་གཞན་གི་དགྱོས་པ་བསལ་བ་ལ་བལྟྱོས་པ་མ་གཏྱོགས་པཪ་ལེགས་པ་
ཉིད་དུ་མ་ིགྲུབ་པཪ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་ཀང་ཁེད་ཪང་གི་འདྱོད་པ་ལྟཪ་མཚན་ཉིད་དེ་འདྲ་བཪ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་
ཕིཪ་ཪྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་པའི་ལེགས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ལ་སྱོགས་པ་དང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་
ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་མཚན་ཉིད་འདྲ་བཪ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་ན། མཚན་
ཉིད་འདྲ་བཪ་བལྟ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་མཚན་ཉིད་འདྲ་བཪ་བལྟ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་ན་ནི། དཔེཪ་ན་འཇིག་ 
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རེན་པའི་ལེགས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་སསེ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་རེན་དུ་བཞག་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ། དེའི་དྱོནདུ་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་ཀང་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་
ཀིས་དམིགས་རེན་དུ་གཞག་པཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་འདི་ལྟཪ་འདྱོད་ན་ནི་དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་པའི་ལེགས་པ་ཉི་ཚེ་བ་
ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་དམིགས་རེན་དུ་གཞག་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀསི་དྱོན་
དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ། དེའི་དྱོནདུ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ་ཀང་དམིགས་རེན་དུ་གཞག་པཪ་བྱ་
བ་མིན་པཪ་འདྱོད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགསཔའི་ལས་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀསི་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་
མིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་འདི་ལྟཪ་འཇྱོག་ཅིང་འདྱོད་ན་ནི། གཉིད་རྨུགས་འདི་ལས་འཐུག་པྱོ་ཅི་ཞིག་ཡྱོད། རྱོངས་ཚབས་འདི་ལས་
ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྱོད། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏ་ེགཏི་མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པྱོས་མ་བསིབས་ན་སྱོན་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་སྱོང་བཪ་བྱས་ཏེ་གཉིས་པ་
ལྟཪ་ན་དགེ་བ་རྣམས་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་ཪང་
གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་ན་ནི། ཁྱོད་ནི་གཞན་གི་དྱོན་བྱེད་པ་དང་གཞན་གི་དགྱོས་པ་བསལ་བ་ལ་
མ་བལྟྱོས་པཪ་ཡང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་གཞན་གི་དྱོན་བེྱད་པ་དང་གཞན་གི་དགྱོས་
པ་བསལ་བ་ལ་མ་བལྟྱོས་པཪ་ཡང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་ན་ནི། ཁྱོད་ནི་ཪང་ལ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་མེ་ནི་གཞན་ལ་མ་བལྟྱོས་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་སྲེག་བེྱད་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ཪང་ལ་སྲེག་པཪ་
བེྱད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། མིག་ནི་གཞན་ལ་མ་བལྟྱོས་པཪ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་བལྟ་བེྱད་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ཪང་ལ་བལྟ་བཪ་བེྱད་དགྱོས་པའི་
ཕིཪ་ཪྱོ།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་ཪང་ལ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་ན། ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་
སྱོགས་པ་དངྱོས་སུ་མེད་པས་ཀང་ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་
སྱོགས་པ་དངྱོས་སུ་མེད་པས་ཀང་ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་དགྱོས་པཪ་འདྱོད་ན་ནི། ཁྱོད་ཡྱོད་པ་ཉིད་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ལ་
ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་སྱོ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཡྱོད་པ་ཉིད་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་
འདྱོད་ན་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མིན་པ་ལ་ལྟ་ཅི་སྱོས། གཞན་ཡང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་
ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཪང་ལ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པས། ཁྱོད་ཀི་དྱོན་ན་ིགཞན་གང་གིས་ཀང་བྱ་བ་
མིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་དྱོན་ནི་གཞན་གིས་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་ན། ཁྱོད་ནི་གཞན་ལ་བརེན་ནས་མ་གཏྱོགས་པཪ་ཪང་ལ་ངསེ་ 
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ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཁྱོད་ནི་གཞན་ལ་བརེན་ནས་མ་གཏྱོགས་པཪ་ཪང་ལ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་
མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་དང་། ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀསི་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་འགལ་འདུ་སྨྲ་
བའི་བབ་ཙོལ་ཁྱོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་
བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ཀི་དྱོན་ནི་གཞན་གང་གིས་ཀང་བྱ་བ་མིན་པཪ་
འདྱོད་དགྱོས་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ཁྱོད་ནི་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཡྱོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་ཏེ། གཞན་
ལ་བརེན་པཪ་འདྱོད་ན་ནི་གཞན་དེ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་བེྱད་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། གཞན་ལ་
བརེན་པཪ་འདྱོད་ན་ནི་གཞན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྱོགས་པཪ་ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་མི་ནུས་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་
བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། གཞན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྱོགས་པཪ་ཁྱོད་ནི་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་མི་ནུས་པཪ་འདྱོད་ན་ནི་གཞན་ལ་བརེན་
ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྱོགས་པཪ་ཁྱོད་ན་ིཪང་ལ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་མི་ནུས་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་
ཕིཪ་ཁྱོད་ཀི་ཡྱོད་པ་ཉིད་དང་ཁྱོད་ཀི་ཪང་ལ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་གཞན་ལ་ཡྱོངས་སུ་ཪག་ལས་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་
པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་གི་སྱོ་ནས་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་
བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་
པཪ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བསན་པཪ་ཟནི་ཏྱོ། འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་ལྟཪ་
བེྱད་པྱོ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ། ཁྱོད་ནི་གཞན་ལ་བལྟྱོས་ཤིང་བརེན་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་དགྱོས་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་དང་རེན་ན་ིཡྱོད་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་གི་
ཡང་དག་པའི་ལས་ལ་སྱོགས་པ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་རྒྱུ་རེན་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཐྱོབ་
པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དེ་ཉིད་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་གི་ཡང་དག་པའི་ལས་ལ་སྱོགས་པའི་
འབྲས་བུ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དེ་ཉིད་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་
ཐྱོབ་པ་པྱོ་མཐའ་དག་གི་ཡང་དག་པའ་ིལས་ལ་སྱོགས་པའི་འབྲས་བུ་མིན་པཪ་འདྱོད་པ་ནི་ལས་འབྲས་གནད་དམ་པ་ལ་སྐུཪ་པ་འདེབས་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེའི་ལན་དུ་ཀེ་མ་ཀི་ཧུད་སྣ་བ་དང་སིང་མེད་པས་ཀང་བརྒལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་འདི་ནི་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་ལ་
དཀའ་བ་ཞིག་བབ་བྱོ། གང་གི་ཚེ་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་གིས་གྱོང་མཪ་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཇི་
འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་དེ་མ་ཐྱོས་པཪ་ངསེ་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་རྒྱུ་རེན་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པཪ་བེྱད་པཪ་བཟུང་འདུག་པ་ལ་དགྱོངས་ནས་སྣ་བ་མདེ་པ་དང་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཞེས་པའི་ 
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ཚིག་དེའི་དྱོན་ལ་གྱོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ལ་དགྱོངས་ནས་བརད་པ་འདི་ལ་སངི་མེད་པཪ་སྣང་ངྱོ་། གང་གི་ཚེ་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་གིས་གྱོང་མཪ་ངེས་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞསེ་སྨྲས་པ་
དེའི་ཚེ་གལ་ཏ་ེསྣ་བ་དང་སིང་ཞིག་ཡྱོད་ན་ནི་རྒྱོལ་བའི་གྱོ་སྐབས་ག་ལ་ཡྱོད། དེས་ན་དཔེཪ་ན་ས་ལ་སྦས་པའི་ཪནི་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཏེཪ་
འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞསེ་སྨྲས་ན་གཏེཪ་སྱོན་པ་པྱོས་ཪིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་བསེད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་ཅསེ་མི་སྨྲ་ཞིང་། ས་ལ་སྦས་པ་
བཞིན་དུ་ཡྱོད་པའི་ཪིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་གཏེཪ་སྱོན་པ་པྱོས་དངྱོས་སུ་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་
ཅེས་སྨྲས་པ་དའེི་དྱོནདུ་གང་གི་ཚེ་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་གིས་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དེ་ཉིད་དགེ་བ་རྣམ་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་
ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་སྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞསེ་སྨྲས་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་
ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་དངྱོས་སུ་གྲུབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་ཅེས་མི་སྨྲས་ཤིང་། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་
ཀིས་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་ངྱོ་བྱོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་ནས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་ངསེ་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་ཅེས་སྨྲས་སྱོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་ས་ལ་སྦས་པ་བཞིན་
དུ་ཡྱོད་པའི་ཪིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་གཏེཪ་སྱོན་པ་པྱོས་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འཐད་ཀང་། ས་
ལ་སྦས་པ་བཞིན་དུ་ཡྱོད་པའ་ིཪིན་ཆནེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་གཏེཪ་སྱོན་ལ་ནི་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་མིན་པ་དང་གཏེཪ་སྱོན་པ་
པྱོས་ཪིན་ཆེན་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་རནེ་མིན་པ། དེའི་དྱོནདུ་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་
རད་དུ་བྱུང་བའི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྱོངས་སྱོད་
པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འཐད་ཀང་། ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་
གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་མིན་ཞིང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ནི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་
ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་རེན་མནི་ནྱོ། དཔེཪ་ན་གཏེཪ་སྱོན་པ་པྱོས་ས་ལ་སྦས་པ་བཞིན་དུ་ཡྱོད་པའི་ཪནི་ཆནེ་སྣ་ཚོགས་ཀ་ིངྱོ་བྱོ་བསེད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་
པཪ་མི་འཐད་ཀང་། གཏེཪ་སྱོན་པྱོའི་འབད་རྱོལ་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་ངྱོ་བྱོ་དེ་དག་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་
འབད་རྱོལ་ལ་སྱོགས་པའི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པ། དེའི་དྱོནདུ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀསི་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་ངྱོབྱོ་ཉིད་དངྱོས་སུ་གྲུབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་མི་འཐད་ཀང་། ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐྱོབ་པ་པྱོ་གང་ཪུང་
གིས་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་དག་ཆུད་ཟ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་དངྱོས་སུ་ཡྱོད་པའི་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་རྣམས་ལྱོངས་སྱོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་དག་
མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཀ་ིའབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་ངྱོ་བྱོ་དང་ངྱོ་བྱོ་ 
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དེ་ལས་འབྱུང་བའི་དྱོན་མ་ཕེད་པཪ་ནྱོཪ་བ་ཆེན་པྱོས་བསིབས་པའི་རྱོད་པ་པྱོ་འདིས་ཚུཪ་འཕངས་བའི་ཉེས་སྱོན་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་ལ་གདགས་སུ་མི་
ཪུང་བས། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇ་ིའྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་གང་ལ་མ་བལྟྱོས་མ་བརེན་པཪ་ཡྱོངས་སུ་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། དྲྲུག་པ་
དེ་ལ་དྱོན་དམ་པཪ་དང་བདེན་པཪ་དང་ཡང་དག་པཪ་ཡྱོད་ཅིང་དེ་ཁ་ན་ཉིད་ཡིན་པཪ་བསན་པ་ནི། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་
ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་
དྱོན་དམ་པཪ་དང་བདེན་པཪ་དང་ཡང་དག་པཪ་ཡྱོད་ཅིང་དེ་ཁྱོ་ན་ཉིད་ཡནི་ཏེ། ཁྱོད་ནི་མཐཪ་ཐུག་གི་དྱོན་ཡིན་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་
ན་། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། མཐུཪ་ཐུག་གི་དྱོན་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་དྱོན་དམ་པཪ་དང་བདེན་པཪ་དང་ཡང་དག་པཪ་ཡྱོངས་སུ་ཁབ་ཅིང་དེ་ཁྱོ་ན་ཉིད་
ཡིན་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། མཐཪ་ཐུག་གི་དྱོན་ཡིན་པ་ཁབ་སེ་དྱོན་དམ་པཪ་དང་བདནེ་པཪ་དང་ཡང་དག་པཪ་ཡྱོད་པས་མ་ཁབ་ཅིང་
དེ་ཁྱོ་ན་ཉིད་ཡིན་པས་མ་ཁབ་ན་གནས་སྐབས་ཀི་དྱོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་དང་དྱོན་དམ་པཪ་དང་བདེན་པཪ་དང་ཡང་དག་པཪ་
ཡྱོད་པ་ཁབ་ཅིང་དེ་ཁྱོ་ན་ཉདི་ཡིན་པ་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ད་ེལ། མཐཪ་ཐུག་གི་དྱོན་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་དྱོན་ཐམས་ཅད་
རྣམས་ཀི་གཉེན་པྱོ་ཡིན་པ་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་པ་ལ། གནས་སྐབས་ཀ་ིདྱོན་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀི་
གཉེན་པྱོ་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་ཪང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པྱོ་ཡིན་པ་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། གནས་སྐབས་ཀི་དྱོན་ཡིན་པ་ཁབ་ན་
ནི་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སྱོང་ཉིད་ཡིན་པ་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་
ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀིས་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དསེ་གནས་སྐབས་ཀི་དྱོན་ཐམས་
ཅད་རྣམས་ཀི་གཉེན་པྱོ་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སྱོང་ཉིད་ཀི་ལྱོག་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ཁབ་སེ། གཉེན་པྱོ་དང་ལྱོག་ཕྱོགས་གནད་དྱོན་
གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སྱོང་པ་ཉིད་ཀི་
ལྱོག་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་ཁྱོད་ནི་ཪང་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་སེ་དྱོན་དམ་པཪ་དང་བདེན་པཪ་དང་ཡང་དག་པཪ་ཡྱོད་པ་ཁབ་ཅིང་དེ་ཁྱོ་ན་
ཉིད་ཡིན་པ་ཁབ་དགྱོས་ཏེ། སྱོན་གི་ལྱོག་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་ཡྱོན་ཏན་ཡིན་པ་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། གྲང་བའི་ལྱོག་ཕྱོགས་ཡིན་
པ་ཁབ་ན་ནི་ཚ་བ་ཡནི་པ་ཁབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། དམའ་བའི་ལྱོག་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ཁབ་ན་ནི་མཐྱོ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་དང་། 
རྱོད་ཟླྱོག་ལས། ཪང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལྱོག་ན། ཪང་བཞནི་ཉིད་དུ་ཪབ་གྲུབ་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། དྱོན་དམ་
པཪ་མེད་པའི་དྱོན་གང་ཡནི་སམ་ན། དེ་ལ་དྱོན་ནི་ཤེས་པཪ་བྱ་བའྱོ། དམ་པ་ནི་མཆྱོག་ཅསེ་བྱ་བ་སེ་གཉིས་ཀ་གཞི་མཐུན་ནྱོ། ཡང་ན་དམ་
པ་ནི་མི་རྱོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ་དེའི་དྱོན་ནམ་ཡུལ་ཡནི་པས་དྱོན་དམ་མྱོ། ཡང་ན་དྱོན་དམ་པ་མངྱོན་སུམ་དུ་རྱོགས་པའི་མི་རྱོག་ཡེ་ཤེས་དེ་
དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤསེ་ཪབ་ལ་དྱོན་དམ་པ་ཞསེ་བྱ་སེ། དྱོན་དམ་པ་ཞསེ་བྱ་བ་ལ་དྱོན་ཞསེ་བྱ་བ་ནི་ཤེས་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་དྱོན་ཏེ་ 
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བརག་པཪ་བྱ་བ་དང་གྱོ་བཪ་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གྱོདམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཆྱོག་ཅེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་ས་ཡིན་ནྱོ། དྱོན་དམ་ཞསེ་བསྡུ་བ་ནི་
དེ་དྱོན་ཡང་ཡིན་ལ་དམ་པའང་ཡིན་པས་དྱོན་དམ་པའྱོ། ཡང་ན་དམ་པའ་ིདྱོན་ཏེ་རྣམ་པཪ་མི་རྱོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་དྱོན་ཡིན་པས་དམ་
པའི་དྱོན་ཏྱོ། ཡང་ན་དྱོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པ་སེ་དྱོན་དམ་པ་རྱོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་ལ་དྱོན་དམ་པ་དེ་ཡྱོད་པས་དྱོན་དམ་
པ་དང་མཐུན་པའྱོ་དྱོན་དམ་པ་དེཪ་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའམ་མེད་དྱོ་ཞསེ་བརྱོད་པའི་དྱོན་དམ་པ་ནི་ཕི་མ་དེ་ཡིན་ནྱོ། དསེ་ན་འདི་སྐད་དུ་
དམ་པཪ་མེད་དྱོ་ཞེས་པའི་དྱོན་ནི། ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔད་ན་ཡང་དག་པའི་ཤསེ་
པས་ཡྱོད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྱོ། འྱོ་ན་ཡང་དག་པའི་ཤསེ་པས་གྲུབ་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་མ་ིརེད་པ་ཡིན་ནྱོ། ཡང་དག་
པའི་ཤེས་པས་མི་རེད་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་ཤསེ་པས་དེ་ལ་མ་གཟིགས་པའྱོ། དེ་དག་སྔྱོན་འགྲྱོ་མ་ལྟཪ་ཪིག་པཪ་བྱ་སེ་འདིཪ་ནི་
འདི་ལྟཪ་དྲི་བཪ་བྱའྱོ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་ན་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཐྱོབ་པ་ནི་ཇི་ལྟཪ་ཡྱོང་། འྱོ་
ན་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནམ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་དྱོན་དུ་
གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན། དང་པྱོ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་གི་དྱོན་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པས་དྱོན་
དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྱོད་ན། ཡང་དག་པའི་ཤསེ་པ་ནི་དྱོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྱོས་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། གཞན་ཡང་། འཐྱོབ་པཪ་
བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་
པས་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་ཟིན་པ་ཡིས་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པས་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཉིད་
ལ་མ་ཐུག་པ་ཡིས་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྱོད་ལ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་
མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཉདི་ལ་མ་ཐུག་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪྱོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་ས་ལ་
སྱོགས་པ་མིག་གི་ཡུལ་མནི་པས་མགི་གིས་མཐྱོང་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ། དའེི་དྱོནདུ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཐ་སད་པའི་
ཤེས་པའི་ཡུལ་མིན་པས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དྱོ། གཞན་ཡང་། ངསེ་ལེགས་
དངྱོས་མཆྱོག་ཡིན་པ་ཁབ་པ་དང་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་པས་མ་ཁབ་པ་ནི་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་འགལ་འདུ་སྨྲ་
བའི་བབ་ཙོལ་ཁྱོ་ན་ཡིན་ལ། ངེས་ལགེས་དངྱོས་མཆྱོག་ཡིན་པ་ཁབ་པ་དང་ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཁབ་པ་
གཉིས་གནད་དང་དྱོན་དང་ཡུལ་གཅགི་ཏུ་ནི་བཟུངས་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགྱོས་སྱོ། དེ་ལྟཪ་ན་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་
ནི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡནི་པ་ཁབ་པ་དང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་
མཆྱོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིཪ་དང་། ཪང་གི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་ 
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པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་པ་ཡིན་པ་ཁབ་པ་ཉིད་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཇིག་རེན་པའི་མིག་ལ་སྱོགས་པའི་ཤསེ་
པ་རྣམས་དེ་ཁྱོ་ན་ཉིད་ལ་ཚད་མ་མནི་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཇུག་འགེྲལ་ལས། དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ཁྱོ་ན་ཉདི་བསམ་པ་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཁྱོ་ན་
ཚད་མ་ཡནི་གི་འཕགས་པ་མ་ཡནི་པ་དག་ནི་མིན་ནྱོ། ཅི་སེ་འཇིག་རེན་གི་གནྱོད་པ་བརྱོད་པཪ་འདྱོད་པས་དེ་ཁྱོ་ན་ཉིད་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་པ་ལ་
འཇིག་རེན་གི་མཐྱོང་བའང་ཚད་མཪ་ཁས་ལེན་ན་དེ་ལྟ་ཡནི་དང་། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། འཇགི་རེན་དེ་ཉིད་མཐྱོང་བས་
འཕགས་གཞན་གིས། ཅི་དགྱོས་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་ཅ་ིཞིག་བྱ། བླུན་པྱོ་ཚད་མཪ་ཪིགས་པའང་མནི་ནྱོ། ཞསེ་གསུངས་ལ་དེའི་ཕི་འབེྲལ་
དུ་མིག་ལ་སྱོགས་པ་དག་ཁྱོ་ནས་དེ་ཁྱོ་ན་ཉིད་ངསེ་པའི་ཕིཪ་འཕགས་པའི་ལམ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐྱོས་པ་དང་
བསམ་པ་དང་བསྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བསིམ་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་མིན་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཞིག་ན་དེ་ལྟཪ་ཡང་མིན་ནྱོ། དེའི་ཕིཪ། རྣམ་
ཀུན་འཇིག་རེན་ཚད་མནི་དེ་ཡི་ཕིཪ། དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་གནྱོད་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པས་སྱོ། ཪིགས་པ་དྲྲུག་ཅུ་པའི་འགེྲལ་བ་
ལས་ཀང་། དེ་རྣམས་ཀི་ཡྱོད་པ་ཉདི་དུ་བལྟ་བ་ནི་དེ་ཉིད་མཐྱོང་བ་མིན་ནྱོ་ཞསེ་བྱ་བཪ་གྲུབ་པྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མགི་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་
མིན། ཞསེ་སྱོགས་གསུངས་པའི་ཕཪི་ཪྱོ།  གཞན་ཡང་། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་མཚན་མཪ་འཛིན་
པ་དང་མངྱོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྱོད་པས། གལ་ཏེ་ངེས་ལགེས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་ཟནི་པ་རྣམས་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་
བྱུང་བ་མངྱོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ཡསི་ཀང་མཚན་མཪ་འཛིན་པཪ་གྱུཪ་ལ། ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཉིད་ལ་དངྱོས་སུ་མ་ཐུག་
པ་དག་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་མངྱོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་བ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པས་མཚན་མཪ་འཛིན་པཪ་མི་ནུས་མྱོད་ཀི། 
འྱོན་ཀང་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་མངྱོན་རགས་སུ་འཛིན་པཪ་ནུས་སྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་འཐྱོབ་
པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་ཁབ་བྱོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངྱོས་
མཆྱོག་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ཉིད་ཀསི་དྱོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ་ཁབ་བྱོ་སམ་ན་ཉེས་པ་སྱོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དྱོ། འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་རད་དུ་བྱུང་བ་དེས། ཁྱོད་ནི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁྱོད་ནི་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྱོན་དྱོན་དུ་གཉེཪ་པ་པྱོ་དང་
ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་ལ་བརྱོན་པ་པྱོ་ལ་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་དང་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་ཚད་མས་
གྲུབ་དགྱོས་སྱོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞ་ེན། འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་ཪི་ཆེས་མཐྱོན་པྱོའི་གཏིང་ཆསེ་གསང་སྦེད་པ་ཪུ་ཡྱོད་པའི་ཡྱོ་བྱད་གཏྱོན་པའི་ཐྱོབ་
པཪ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་ཪི་དེ་གྱོག་ཅིང་དྲྲུ་ལ་འབད་རྱོལ་ཆེན་པྱོས་ནན་ཏན་ཆེ་བཪ་དཀའ་སྱོད་དགྱོས་པས། གལ་ཏེ་ཪི་ཆེས་མཐྱོན་པྱོའི་གཏིང་
ཆེས་གསང་སྦེད་པ་ཪུ་ཡྱོད་པའི་ཡྱོ་བེྱད་དེས་ཪནི་ཆེན་ཉདི་དུ་གྲུབ་ན་བྱོ་གྲྱོས་ལྡན་པ་འགའ་ཡང་ཡྱོ་བྱད་དེ་ལ་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་ཞིང་དེ་ཐྱོབ་
པཪ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་ཪི་དེ་གྱོག་ཅིང་དྲྲུ་ལ་འབད་རྱོལ་ཆེན་པྱོས་ནན་ཏན་ཆེ་བཪ་ལྱོ་སྐྱོཪ་ཚང་བ་གཅིག་གི་དཀའ་བ་སྱོད་པའི་བྱོ་ཡང་སདེ་མི་
ནུས་པ་ལྟཪ། དེའི་དྱོནདུ་འཇིག་རེན་འདིའི་ཕ་ཪྱོལ་ཏུ་ཡྱོད་ཅིང་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྱོན་པཪ་རྱོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྱོས་པ་ལྟཪ་ 
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ཡང་དག་བེྱད་པྱོ་རྣམས་ཀསི་འཐྱོབ་པཪ་བྱ་བའི་མཐཪ་ཐུག་གི་དྱོན་དངྱོས་སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་ཇི་སྲདི་འཚོ་བའི་བཪ་དུ་འབད་རྱོལ་
ཆེན་པྱོས་ནན་ཏན་ཆེ་བཪ་མི་དགེ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀི་དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་སྱོད་དགྱོས་པས། གལ་ཏེ་མཐཪ་
ཐུག་གི་དྱོན་ངེས་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་བྱོ་གྲྱོས་ལྡན་པ་འགའ་ཡང་མཐཪ་ཐུག་གི་དྱོན་དེ་ལ་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་ཞིང་དྱོན་དེ་དངྱོས་
སུ་ཐྱོབ་པཪ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་མི་དགེ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་གནས་སྐབས་ཀ་ིདྱོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཏན་མདེ་བཞིན་དུ་གཏན་མ་
དམིགས་པཪ་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བཪ་དུ་ནན་ཏན་ཆེ་བཪ་བརྱོན་འགྲུས་ཆནེ་པྱོས་དགེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་སྱོད་པའི་བྱོ་སེད་པ་ནི་
ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་དཀྱོན་ནྱོ་། ཡང་དཔེཪ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྱོའི་ཕ་ཪྱོལ་ཡྱོད་པའི་མཐའ་ཡུན་ལ་ནི་ཐུག་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ་དུ་ཚུཪ་མཐའ་ཐམས་
ཅད་མ་ལུས་པ་བརེད་བཞིན་སྱོང་བཪ་བྱས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པྱོ་བརྒལ་བས་རྒྱས་འགྲྱོ་བའི་དཀའ་བ་སྱོང་ཕྲག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སིང་ཪསུ་བྱས་ཤིང་
ལུས་སྲྱོག་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་བཪ་བཅད་དགྱོས་པས། གལ་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པྱོའི་ཕ་ཪྱོལ་ཡྱོད་པའི་མཐའ་ཡུལ་ས་གཞི་བརན་པ་དང་བདེ་སདི་
མཆྱོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བྱོ་གྲྱོས་ལྡན་པ་འགའ་ཡང་མཐའ་ཡུལ་དེ་ལ་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་ཞངི་མཐའ་ཡུལ་དེ་ལ་ཐུག་
པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ་དུ་ཚུཪ་མཐའ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བརདེ་བཞིན་སྱོང་བཪ་བྱས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྱོ་བརྒལ་བས་རྒྱས་འགྲྱོའི་དཀའ་བ་
སྱོང་ཕྲག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སིང་ཪསུ་བྱས་ཤངི་སྲྱོག་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་བཪ་གཅྱོད་པའི་བྱོ་ཡང་མི་སེད་པ་ལྟཪ། དེའི་དྱོནདུ་འཇིག་རེན་ཕ་ཪྱོལ་ཡྱོད་
པའི་མཐའ་དྱོན་ལ་ནི་ཐུག་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ་དུ་གནས་སྐབས་ཀི་དྱོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བརདེ་བཞིན་སྱོང་བཪ་བྱས་ནས་དགེ་བ་རྣམ་
པཪ་དག་པའི་གྲུ་ལ་བརེན་ནས་ཉེས་སྱོན་ལ་ལྱོགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པྱོ་བརྒྱལ་བས་ཆྱོས་རྣ་བཪ་དག་པའ་ིལམ་བཟང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱས་འགྲྱོའི་
དཀའ་བ་སྱོང་ཕྲག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སིང་ཪསུ་བྱས་ཤིང་ལུས་སྲྱོག་དྱོན་དུ་མི་གཉེཪ་བཪ་བཅད་དགྱོས་པས། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་ཕ་ཪྱོལ་ཡྱོད་པའི་
མཐའ་དྱོན་ངསེ་ལེགས་དངྱོས་མཆྱོག་ཉིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་བ་ན་བྱོ་གྲྱོས་ལྡན་པ་འགའ་ཡང་ངེས་ལེགས་ཀི་དྱོན་མཐའ་དེ་ལ་ནི་ཐུག་པཪ་
འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ་དུ་གནས་སྐབས་ཀི་དྱོན་ཐམས་ 
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