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འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ལྤོངས་སྤོད་པཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་ཐག་ཆད་དྤོ།  དྗེས་ན་དཔྗེཪ་ན་དི་ཞིམ་དང་ཪྤོ་མཆྤོག་དང་སྤོ་བ་ལ་སྤོགས་པ་དང་ལྡན་
པ་ནི་མིག་གི་དབང་ཤྗེས་ལ་མ་བལྟྤོས་པཪ་སྣ་དང་ལྗེའི་དབང་ཤྗེས་ཀསི་འཛིན་པཪ་བྱ་བ་དང་ཚད་མས་འཛིན་པཪ་བྱ་བ་དང་མྤོང་བཪ་བྱ་བ་
དང་ལྤོངས་སྤོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྤོད་པ་ཡིན་པ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་
དུ་གྲུབ་པ་ཉིད་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་དྤོན་ཆྗེ་ལ་མ་ཐུག་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་མ་བལྟྤོས་པཪ་ཪིགས་པའི་ཡང་དག་ཤྗེས་པས་མངྤོན་རགས་སུ་
འཛིན་པཪ་བྱ་བ་དང་ཚད་མས་འཛིན་པཪ་བྱ་བ་དང་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བཪ་བྱ་བ་དང་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ལྤོངས་སྤོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྤོ། དྗེས་ན་
གལ་ཏྗེ་དགྗེ་བ་རྣམ་དག་མངྤོན་པཪ་རྤོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྤོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བྱྗེད་པྤོ་རྣམས་ཀསི་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་
ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དྗེ་ལ་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུབ་ཏུ་མྗེད་དྗེ་འྤོལ་ཡང་མི་དབྱི་ཆཪ་ཡང་མི་ཕྤོད་
པཪ་ཡྤོངས་སུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དྗེས། ཁྤོད་ནི་ཪིགས་པའི་ཡང་དག་ཤྗེས་པས་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཁྤོད་ནི་ཪིགས་
པའི་ཡང་དག་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་དགྤོས་སྤོ། གལ་
ཏྗེ་ཪིགས་པའི་ཡང་དག་ཤྗེས་ལ་ཁྤོད་ནི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་དགྤོས་
ན། ཁྤོད་ནི་ཪིགས་པའི་ཡང་དག་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་རྗེད་པ་ཡིན་དགྤོས་སྤོ། གལ་ཏྗེ་ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་ཪིགས་ཤྗེས་ཉིད་ཀིས་རྗེད་པ་ཡིན་དགྤོས་
ན་ནི། ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་པའི་ཪིགས་ཤྗེས་ཉིད་ཀིས་གཟིགས་པ་ཡནི་དགྤོས་སྤོ། གལ་ཏྗེ་ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་པའི་ཪགིས་ཤྗེས་ཉིད་ཀསི་གཟིགས་
པ་ཡིན་དགྤོས་ན། ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་ནི་ཡྤོད་པ་ཡིན་དགྤོས་ཏྗེ། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དྗེ་དག་ཁད་མྗེད་
པཪ་གནད་དྤོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། གལ་ཏྗེ་ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་ནི་ཡྤོད་པ་ཡནི་
དགྤོས་ན། ཁྤོད་ནི་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་དགྗེ་བ་རྣམ་དག་མངྤོན་
པཪ་རྤོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇ་ིའྤོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བྱྗེད་པྤོ་རྣམས་ཀིས་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་འགའ་ཞིག་
དངྤོས་སུ་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་པ། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་ནི་ཡྤོད་པ་ཡིན་ཞིང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ 
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ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་དངྤོས་སུ་ཡྤོད་པཪ་བསྤོན་དུ་མྗེད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་སྤོ་། དྗེ་ལྟཪ་ན་སྐབས་འདིའི་
ར་བ་ཡིན་ཞིང་དྤོན་ལ་ཐུག་པཪ་དགྗེས་ན་ནི་བྤོ་གྤོས་དང་ལྡན་པ་དག་ཕྤོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ་གཟུ་བྤོཪ་གནས་ཏྗེ་རྗེ་གཅིག་
བསིམས་ཏྗེ་སན་གསན་ཅིག། གལ་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡྤོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་གཏི་མུག་
གི་མུན་པས་བྤོ་གྤོས་ཀི་མིག་བསིབས་ཏྗེ་མ་ཪིག་པའི་གཉིད་ཀིས་བསྤོད་པའ་ིདབང་གིས་མི་ཤྗེས་མུ་སྗེགས་ཅན་གི་ཪང་བཞིན་དུ་སམ་དུ་
ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། དགྗེ་བ་རྣམ་དག་མངྤོན་པཪ་རྤོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཇི་འྤོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བྱྗེད་པྤོ་རྣམས་ཀསི་འཐྤོབ་པཪ་
བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་དགྤོས་ཏྗེ། དགྗེ་བ་རྣམ་དག་མངྤོན་པཪ་རྤོགས་པའི་ལས་ཚུལ་
བཞིན་དུ་ཇི་འྤོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བྱྗེད་པྤོ་རྣམས་ཀིས་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་འགའ་ཞིག་ཡྤོད་ན་ནི་། བྱས་པ་ཅན་ནམ་
གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡྤོད་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ་། ཡང་དག་པཪ་དང་
བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་ནི་ཡྤོད་པ་ཡིན་ཞིང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞནི་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་
འདྤོད་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་དགྗེ་བ་རྣམ་དག་མངྤོན་པཪ་རྤོགས་པའི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་ཇ་ིའྤོས་པ་ལྟཪ་ཡང་དག་བྱྗེད་
པྤོ་རྣམས་ཀིས་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་ནི་ཡྤོད་པ་ཡིན་ཞིང་ཪང་གི་ངྤོ་
བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ་། གལ་ཏྗེ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཡྤོད་
པ་ཉིད་ལ་སྐུཪ་བ་མ་བཏབ་པཪ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་དང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་
ཀང་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཡྤོད་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་
ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་དགྤོས་སྤོ་། གལ་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཉིད་ནི་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་
ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཉིད་ནི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་
དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་
དགྤོས་ཏྗེ། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་ནི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་
གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་ཅིང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ་། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞནི་དང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན་། ངྗེས་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དྗེ་ལ་
འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་འདསི་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་བདག་ཉིད་དམ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་སྤོ་འདྤོགས་དབང་མྗེད་དུ་
འདྗེན་པཪ་སྤོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་བསན་པཪ་ཟནི་ཏྤོ་། སྔྤོན་དུ་འཆད་པཪ་བྱས་པ་དྗེ་དག་ལས་བརྒྱུད་ནས་གཞན་ཞིག་ཪིགས་
པཪ་བྱའྤོ། བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ངྗེས་ལྗེགས་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་མཐཪ་ཐུག་གི་དྤོན་ངྗེས་ལྗེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་སྗེ། བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ 
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ལུགས་ལ་ངྗེས་ལྗེགས་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་མཐཪ་ཐུག་གི་དྤོན། ཁྤོད་ནི་ཐྤོབ་པ་པྤོ་མཐའ་དག་གི་སྗེང་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གཅིག་ཁྤོ་
ན་མིན་ཞིང་། ཁྤོད་ནི་རྒྱུ་དང་རྗེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟྤོས་མ་བརྗེན་པ་མ་ཡནི་པ་ཡང་། ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་
པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞནི་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ངྗེས་
ལྗེགས་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་མཐཪ་ཐུག་གི་དྤོན་ངྗེས་ལྗེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན། བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་ལམ་ཞུགས་ཏྗེ་ངྗེས་
ལྗེགས་ཀི་དྤོན་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་དང་། ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་སུ་ཐྤོབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ལམ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང་། ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་སུ་ཐྤོབ་པ་ལ་སྤོགས་
པ་དྗེཪ་གྲུབ་དགྤོས་ཏྗེ། དི་ཟའི་གྤོང་ཁྗེཪ་ནི་གཏན་མ་གྲུབ་ན། དི་ཟའི་གྤོང་ཁྗེཪ་གི་ལམ་ཞུགས་ཏྗེ་དྗེཪ་ཐུག་པཪ་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་དག་དང་། དི་
ཟའི་གྤོང་ཁྗེཪ་གི་སཪ་ཁིད་པའི་ལམ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང་། དི་ཟའི་གྤོང་ཁྗེཪ་གི་སཪ་དངྤོས་སུ་ཐུག་པཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སྤོགས་པ་དྗེཪ་མ་གྲུབ་དགྤོས་
པའི་ཕིཪ་ཪྤོ་། དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་གི་ལམ་ཞུགས་ཏྗེ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་
ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་དྤོན་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་དག་དང་། འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་དངྤོས་སུ་ཐྤོབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ལམ་ཞྗེས་བྱ་བ་
དང་། འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་དངྤོས་སུ་ཐྤོབ་པ་ལ་སྤོགས་པ་དྗེཪ་གྲུབ་ན། བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་དགྗེ་འདུན་
ཞྗེས་བྱ་བ་དང་། ཆྤོས་ཅྗེས་བྱ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་སྤོགས་པ་། དགྗེ་འདུན་དང་ཆྤོས་དང་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྤོས་ཏྗེ། 
དྗེའི་ཕཪི་། དྗེས་ན་སིཪ་དགྗེ་འདུན་དང་ཆྤོས་དང་སངས་རྒྱས་ལ་སྤོགས་པ་གཏན་གྲུབ་པཪ་རྣམ་པཪ་གཞག་པ་ནི་བཟྤོད་དུ་མྗེད་པའི་སྐུཪ་པ་
འདྗེབ་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ལྤོག་སྗེམས་ཀི་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ཞིག་ཡིན་པས། སིཪ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་ཉིད་དང་། 
འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་གི་ལམ་ཞུགས་ཏྗེ་དྤོན་དྗེ་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་དག་དང་། འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་
མཆྤོག་དངྤོས་སུ་ཐྤོབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ལམ་བཟང་རྣམ་པཪ་དག་པ་དང་། འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་མཆྤོག་དངྤོས་སུ་ཐྤོབ་པ་ལ་
སྤོགས་པ་རྣམས་གཏན་གྲུབ་པཪ་རྣམ་པཪ་གཞག་པ་ནི་བྤོ་གྤོས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡྤོངས་སུ་སྤོང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་ལ་
སྤོགས་པ་བྤོད་ཀི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་གྲུབ་ལ་གཞུང་དང་ལུགས་གཞན་ཞིག་ལ་གཏན་གྲུབ་པཪ་རྣམ་པཪ་གཞག་པ་ནི་བཟྤོད་དུ་མྗེད་པའི་
སྐུཪ་པ་འདྗེབ་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ལྤོག་སྗེམས་ཀི་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ཞགི་ཡིན་པས། དྗེ་དག་ལ་སྤོགས་པ་གཞུང་དང་ལུགས་གཞན་ཞིག་
ལ་གཏན་གྲུབ་པཪ་རྣམ་པཪ་གཞག་པ་ནི་བྤོ་གྤོས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་སྤོང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྤོ་། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་ལ་སྤོགས་པ་བྤོ་གྤོས་དང་ལྡན་
པ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་དང་ལུགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཕྤོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ་གཟུ་བྤོཪ་གནས་ཏྗེ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཕི་བཤྤོལ་བྱྗེད་
པའི་ལྗེ་ལྤོ་མྗེད་པཪ་བརྤོན་འགྲུས་དཔྗེ་མྗེད་ཆྗེན་པྤོས་འཚོལ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྤོ། དྗེ་དག་སྐབས་འདིཪ་སྤོས་ཏྗེ་བརྒྱུད་པ་བཞིན་དུ་འཆད་པཪ་
བྱས་སྤོ་། གཉིས་པ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་ཪང་བཞནི་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་ཉིད་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་
ཪང་བཞིན་ཡྤོད་དྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་འཛིན་པཪ་ངྗེས་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དྗེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་མི་ 
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འདྗེན་པཪ་བསན་པ་ནི། འདིཪ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་པའི་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་ཀིས་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་
པའི་ཚུལ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ཡནི་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་ཡནི་པས་ཚུལ་དྗེ་དབུ་མ་པ་ཉིད་ཀི་ལུགས་ནས་བརྤོད་པཪ་བྱའྤོ་། སིཪ་དབུ་མ་
པའི་གཞུང་ནས་ཀུན་རྤོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དྤོན་རྣམས་ལའང་ཪང་བཞནི་ནམ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་ཞྗེས་པ་ལ་སྤོགས་པའ་ིཐ་སད་མཛད་པ་མང་དུ་
སྣང་ནའང་འདིཪ་ནི་གང་ཟག་ཆྤོས་གང་ཡང་ཪུང་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བྤོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་ཆྤོས་དྗེ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྤོས་
ནས་གནས་ཚུལ་ལམ་སྤོད་ཚུལ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་འཛིན་པ་འདི་ཡནི་ལ་དྗེས་ཇ་ིལྟཪ་བཟུང་བའི་ཞྗེན་ཡུལ་ཆྤོས་རྣམས་ཀི་ཪང་ཪང་གི་སྤོད་
ལུགས་དྗེ་ལ་ནི་བདག་གམ་ཪང་བཞནི་ཞྗེས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྤོ་ནས་ངྤོས་བཟུང་བཪ་བྱ་སྗེ། འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྗེད་པ་སྗེ། དྗེས་ན་
བདག་ནི་ཡྤོད་མིན། ཞྗེས་བའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྗེལ་པ་ལས། འདི་ན་གང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་གཞན་ལ་ཪག་མ་
ལས་པ་ཉིད་ཡནི་པ་དྗེ་ལ་ནི་ཞྗེས་དྗེ་དག་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལ་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་ཅྗེས་པ་ནི། རྒྱུ་རྗེན་ལ་ཪག་མ་ལས་
པ་མིན་གི་ཡུལ་ཅན་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་གཞན་ཞྗེས་བྱ་སྗེ་དྗེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པས་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པའྤོ། དྗེས་ན་ཪང་
དབང་བ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ་ཡུལ་དྗེ་དག་གི་ཪང་ཪང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སྤོད་ལུགས་ཐུན་མྤོང་མནི་པའི་ངྤོ་བྤོའྤོ། དྗེ་ཉིད་ལ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་
གི་ཪང་བཞིན་ཞྗེས་བྱའྤོ། དྗེ་ཡང་དཔྗེཪ་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་དྗེ་སྦྲུལ་འཛིན་གི་བྤོའི་ངྤོས་ནས་ཇི་ལྟཪ་བཏགས་པ་དྗེ་བཞག་ནས་
སྦྲུལ་དྗེ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོའི་སྤོ་ནས་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱད་པ་ན་ཡུལ་སྤོང་དུ་སྦྲུལ་ཉིད་གྲུབ་པས་དྗེའི་ཁབ་པཪ་དཔྱད་དུ་མྗེད་པ་དྗེའི་དྤོནདུ་ཆྤོས་འདི་
རྣམས་ཀང་ཐ་སད་པའི་བྤོའི་ངྤོ་ན་ཇི་ལྟཪ་སྣང་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་བཞག་ནས་ཆྤོས་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཪང་གི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་
སམ་དུ་ཡུལ་སྗེང་དུ་དཔྱད་པ་ན་ཅིཪ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལ། དྗེ་ལྟཪ་དུ་མི་འཛིན་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་
ཆྤོས་དྗེ་དག་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྤོས་ནས་གཞལ་བའི་གནས་ལུགས་དྗེ་ཡྤོད་པཪ་འཛིན་པ་སྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྗེལ་པ་ལས། རྤོགས་པ་ཡྤོད་པ་
ཁྤོ་ནས་ཡྤོད་པ་ཉིད་དང་རྤོག་པ་མྗེད་པཪ་ཡྤོད་པ་ཉིད་མྗེད་པ་དྗེ་དག་ནི་ཐག་པ་བསྤོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་ལྟཪ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་
པཪ་ངྗེས་སྤོ་ཞྗེས་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དྗེ་ལྟཪ་གསུངས་སྤོ། དྗེས་ན་ནང་གི་བྤོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོའི་སྤོ་
ནས་ཡུལ་གི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་དྗེ་ལ་བདག་གམ་ཪང་བཞིན་ཞྗེས་ཟྗེཪ་ལ། དྗེ་ཉིད་ཁད་པཪ་གི་གཞི་གང་ཞིག་གི་སྗེང་དུ་མྗེད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་
བདག་མྗེད་དང་མིག་སྣ་ལ་སྤོགས་པའི་ཆྤོས་ཀ་ིསྗེད་དུ་མྗེད་པ་ནི་ཆྤོས་ཀི་བདག་མྗེད་དུ་གསུངས་པས་ཪང་བཞིན་དྗེ་གང་ཟག་དང་ཆྤོས་ཀི་
སྗེང་དུ་ཡྤོད་པཪ་འཛིན་པ་ནི་བདག་གཉིས་ཀི་འཛིན་པཪ་ཤུགས་ཀསི་རྤོགས་པཪ་ནུས་སྤོ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྗེལ་པ་ལས། དྗེ་ལ་བདག་ཅྗེས་
བྱ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པའི་ངྤོ་བྤོ་ཪང་བཞིན་ཏྗེ་དྗེ་མྗེད་པ་ནི་བདག་མྗེད་པའྤོ། དྗེ་ནི་ཆྤོས་དང་གང་ཟག་
གི་དབྱྗེ་བས་གཉིས་སུ་རྤོགས་ཏྗེ་ཆྤོས་ཀི་བདག་མྗེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའྤོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪྤོ་། མདྤོཪ་ན་བྱས་
པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་ཀསི་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ཚུལ་ན་ིབྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་ 
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དབང་ཡིན་པའི་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པཪ་འཛིན་པའྤོ་། དྗེས་ན་དཔྗེཪ་ན་མཚན་མྤོའི་མུན་གནག་འཐུག་པྤོ་བཟླྤོག་ཏུ་
ཡྤོད་ན་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྤོཪ་བལྟ་བས་ཡྤོངས་སུ་ཕྤོངས་པཪ་གྱུཪ་པ་ནི་བཟླྤོག་ཏུ་ཡྤོད་ཀང་དགྤོས་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་ཡིན་པའི་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་མ་ཪིག་པའ་ིའཛིན་སངས་བཟླྤོག་ཏུ་ཡྤོད་ན་ནི། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་
མིན་ཞིང་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་
ཡིན་པའི་ལྟ་བ་དམ་པ་མཆྤོག་གིས་ཡྤོངས་སུ་ཕྤོངས་པཪ་གྱུཪ་པ་ནི་བཟླྤོག་ཏུ་ཡྤོད་ཀང་དགྤོས་སྤོ། དྗེས་ན་དཔྗེཪ་ན་ལུས་ཀི་ནང་དུ་སྗེས་པའི་
ཕྤོལ་མིག་སྗེས་མ་ཐག་ཏུ་དྗེཪ་གྲུབ་མྤོད་ཀི། འྤོན་ཀང་ཡུན་ཪིང་མ་ཐྤོགས་པཪ་ཟུག་ཪུ་མི་བཟད་འབྱུང་བའི་དབང་གིས་མྱུཪ་དུ་དྗེཪ་གྲུབ་
དགྤོས་པ། དྗེའི་དྤོནདུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་མ་ཪགི་པའི་འཛིན་སངས་སྗེམས་
ཀི་རྒྱུད་ལ་སྗེས་མ་ཐག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མྤོད་ཀི། འྤོན་ཀང་ཐྤོས་བསམ་བསྤོམ་པ་ལ་སྤོགས་འབྱུང་བའི་ཐབས་ཀིས་
ཡུན་ཪིང་མ་ལྤོན་པཪ་མྱུཪ་མགྤོགས་མ་ཪིག་ཤིན་ཏུ་ཐིབས་པྤོའ་ིའཛིན་སངས་ཕིན་ཅི་ལྤོག་ཏུ་ཆྗེས་གྲུབ་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་མིན་ན་ཪིགས་པའི་
དགག་བྱ་ངྤོས་བཟུང་བ་དང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཪིམ་པ་དང་གནད་མཆྤོག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དྤོན་མྗེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
དགྤོས་ཞིང་ཉྤོན་མྤོངས་པ་མཐའ་དག་གི་ར་བ་གཅྤོད་དུ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་སྤོ། དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་
ཡིན་པའི་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞནི་སྤོ་འདྤོགས་པའི་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་བཟླྤོག་ཏུ་ཡྤོད་ཅངི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགྤོས་ན་ནི། ཁྤོད་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་གཞན་ལ་་ཪག་མ་ལས་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་
འཛིན་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་ཪང་གི་མཉམ་དུ་ནི་མ་འདྗེན་པཪ་མ་ཟད། ཁད་ཀསི་སབ་མྤོཪ་འགྱུཪ་བའི་མུན་དང་རྨུགས་ཐིབས་བཞིན་དུ་བཟླྤོག་ཏུ་
ཡྤོད་ཅིང་བསལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ། ཁྤོད་ནི་ཡང་དག་བཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་
དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཡུལ་གི་ལྟ་བ་དམ་པ་མཆྤོག་དབང་མྗེད་དུ་འདྗེན་པཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་སྤོ་། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེཪ་ན་བརྡའ་ལ་མ་བྱང་བའི་བིྱས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་བྱད་བཞནི་གི་གཟུགས་བརན་མཐྤོང་བ་ན་དྗེ་ལ་རྗེ་བ་
སྤོགས་བྱྗེད་པས་དྗེ་དག་གིས་ནི་བྱད་བཞིན་དུ་བདྗེན་པཪ་འཛིན་ལ། དྗེ་རྗེས་བརྡའ་ལ་བྱང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཐབས་ཀིས་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་
བརན་བྱད་བཞིན་དུ་བདྗེན་བཪ་འཛིན་པ་སངས་ཤིང་བྱད་བཞིན་དངྤོས་ལ་ཡྤོངས་སུ་བྱང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དྗེའི་དྤོན་དུ་། གྤོང་མཪ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ལ་
མི་འཇུག་པའི་སྤོ་སྤོའི་སྗེ་བྤོ་བརྡའ་ལ་མ་བྱང་བའི་བིྱས་པ་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུཪ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཞྗེན་ཡུལ་དང་དངྤོས་བྤོ་
རྣམས་ལ་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་སུ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པས་དྗེ་དག་བདྗེན་པཪ་འཛིན་ལ། གལ་ཏྗེ་དི་མ་མྗེད་པའི་ཆྤོས་ལུགས་རྣམ་
པཪ་དག་པ་ལ་ཐྤོས་བསམ་བསྤོམ་ལ་སྤོགས་པ་ཇི་འྤོས་པ་ལྟཪ་སིང་ཐག་པ་ནས་བསྒྲུབས་ཏྗེ་བརྡའ་ལ་བྱང་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། བྱས་པ་ཅན་ནམ་
གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཞྗེན་ཡུལ་དང་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་ཕིན་ཅི་ལྤོག་པ་དག་ལྡྤོག་ 
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ནས། ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་བྤོ་སྣ་འཁྲུལ་པའི་རྤོག་པ་ལྡྤོག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཀུན་རྤོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དྤོན་རྣམས་ཀུན་གི་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་འམ་ཪང་
ཪང་གི་མཚན་ཉིད་དྤོན་དྗེ་དག་རྣམས་ཀུན་རྤོབ་ཉིད་དུ་འང་གྲུབ་པའི་ར་བ་མནི་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱས་ནས་། ཐུག་མྗེད་དུ་བརྒྱུད་པ་ནི་ཪིགས་པ་
མིན་ལ་ངྤོ་བྤོ་དྗེ་དག་གི་ཕཪ་མཐཪ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་གྲུབ་ཅིང་དྤོན་དྗེ་དག་རྣམས་ཀུན་རྤོབ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
པའི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དམ་པ་མཆྤོག་ཅིག་ལ་ཐུག་ཅིང་བྱང་བཪ་འགྱུཪ་དང་། འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་དྤོ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་
ཞིང་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་
པའི་ཡུལ་ཅིག་ཁྤོ་ན་རྗེ་ལ་ཐུག་ཅིང་བྱང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཐབས་ཉིད་ཀིས། དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དམ་པ་མཆྤོག་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་འཇུག་པཪ་
འགྱུཪ་ཞིང་ཕིན་ཅི་མ་ལྤོག་པའི་བྤོ་སྣ་སྗེད་པཪ་བྱྗེད་པའི་ཪིགས་པའི་ཚོགས་ཀི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཕིན་ཅི་མ་ལྤོག་པཪ་ངྗེས་
པའི་བྤོ་བརན་པ་ཞིག་ཡུལ་དུ་བསྗེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། འདིཪ་ནི་ཚིག་ཆྗེས་མངས་སུ་འཆད་པའི་དྤོན་རྣམས་མདྤོཪ་བསྡུ་ན་ནི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་
འཛིན་སངས་སུན་ཕྱུང་པའི་སྤོ་ནས་ཪགིས་པའི་འགག་བྱ་ངྤོས་བཟུང་བ་ནི་ཉྗེས་སྤོན་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་བདག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་
པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་རྤོག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལྗེགས་པཪ་ངྤོས་བཟུང་ནས་དྗེའི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ལ། གཏི་མུག་ནི་བདག་ཉིད་ལ་
འཁྲུལ་པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་རྤོག་པ་ཡནི་པས་ཉྤོན་མྤོངས་མཐའ་དག་གཏི་མུག་ལ་ནི་ཡང་དག་བརན་པའི་ཪི་གཏི་མུག་ཉིད་ནི་ཪགིས་པའི་
དགག་བྱ་ཡིན་ནྤོ། ཡང་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དཔྗེཪ་ན་བསིབས་ཏྗེ་མི་གསལ་བའི་མིག་གི་དབང་ཤྗེས་ལ་ནི་མུན་པ་དང་ཪབ་ཪིབ་ལ་སྤོགས་
པའི་སྤོན་གཉིས་ཡྤོད་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་བྤོ་གྤོས་ཀི་མིག་བསིབས་ཏྗེ་མི་གསལ་བའི་ལྤོག་ཤྗེས་ལ་ནི་མ་ཪིག་མུན་པ་དང་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་
ལ་སྤོགས་པའི་སྤོན་གཉིས་ཡྤོད་དྤོ། དཔྗེཪ་ན་མི་གསལ་བའི་མིག་གི་དབང་ཤྗེས་མུན་པས་ནམ་བསིབས་པ་ན་མདུན་དུ་ཡྤོད་པའ་ིཡུལ་ལ་མ་
མཐྤོང་སྗེ་ཡདི་ཀི་ཤྗེས་པས་ཡུལ་དྗེ་མདུན་དུ་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུལ་པའི་རྤོག་པ་བསྗེད་པཪ་འགྱུཪ་བ། དྗེའི་དྤོན་དུ་མ་ཪིག་མུན་
པས་བྤོ་གྤོས་ཀི་མིག་ནམ་བསིབ་པ་ན་ཡྤོད་དགྤོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡྤོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡྤོད་ཀང་ཡྤོད་དགྤོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡྤོད་པའི་
ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་འཛིན་ཏྗེ་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རྤོག་པ་གདྤོན་མི་ཟ་བཪ་བསྗེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དཔྗེཪ་ན་མ་
གསལ་བའི་མིག་གི་དབང་ཤྗེས་ལ་ཪབ་ཪིབ་ཀི་གནྤོད་པ་ཡྤོད་པའི་སྐབས་སུ་ཐག་པ་བསགས་པ་ལ་མུན་པ་ཅུང་ཟད་བབ་སྗེ་ཐག་པའི་གནས་
ལུགས་མི་གསལ་བ་ན་དྗེ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བྤོ་སྗེ་བ་ལྟཪ། དྗེའི་དྤོན་དུ་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་ཀི་མཐུས་བྤོ་གྤོས་ཀི་མིག་ལ་བྱས་པ་ཅན་
ནམ་གཞན་དབང་གི་གནས་ལུགས་མི་གསལ་བ་ན་དྗེ་ལ་ཪང་བཞནི་ཡྤོད་པཪ་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རྤོག་པ་བསྗེད་
པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དཔྗེཪ་ན་མུན་པས་ཤིན་ཏུ་བསིབས་པའི་དབང་གིས་དངྤོས་སུ་དང་མདུན་དུ་ཡྤོད་པའི་ཡུལ་ལ་གཏན་མི་མཐྤོང་བ་དང་ཪབ་
ཪིབ་མ་བྲལ་བའི་དབང་གིས་གཞན་དུ་ཡྤོད་ཀང་གཞན་དུ་ཡུལ་འཛིན་པཪ་བྱ་སྗེ་དྗེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་མིག་གི་དབང་ཤྗེས་ཐ་དད་མྗེད་ཅིང་གཅིག་
ཙམ་ཡིན་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་མུན་པས་ཤནི་ཏུ་ཡྤོངས་སུ་བསིབས་པའི་དབང་གིས་དངྤོས་སུ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་ནི་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ 
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མཆྤོག་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པའི་ཇི་སྗེད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་ལ་འཁྲུལ་པས་ཡུལ་དྗེ་དངྤོས་སུ་ཡྤོད་པ་དང་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡནི་པཪ་མི་
མཐྤོང་བའི་མ་ཪིག་པ་དང་། སིབ་པའི་ཪབ་ཪིབ་ལ་སྤོགས་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་དབང་གིས་ཀུན་རྤོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་དྤོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དྗེ་ལ་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡནི་པཪ་འཛིན་པའི་མ་ཪགི་པ་ནི་ཐ་དད་མནི་ཞིང་གཅིག་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། གང་དུ་ཡྤོད་པ་མྗེད་
པཪ་འཛིན་ཞིང་གང་དུ་མྗེད་པ་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡནི་པཪ་ཕིན་ཅི་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་སངས་སྤོ་སྤོ་བ་ལ་ཡུལ་སྤོ་སྤོ་
བ་མིན་པས་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་སངས་སྤོ་སྤོ་བ་དྗེས་མ་ཪིག་པའི་ཪིགས་མཚུངས་གཅིག་གིས་གཏྤོགས་པཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་
ལྟཪ་ན་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ལུགས་དང་མཐུན་པཪ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་བདག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་པའི་མ་ཪིག་པ་ནི་ཪིགས་པའི་འགག་བྱ་
ཡིན་པས། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་
ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་ཪང་བཞིན་བཅད་པའི་ཕིན་ཅ་ིལྤོག་གི་འཛིན་སངས་དང་། 
བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཀུན་རྤོབ་ཀི་བདྗེན་པ་དང་དྤོན་དམ་གི་བདྗེན་པ་གཉིས་སུ་གྲུབ་བྤོ་རྣ་པཪ་རྤོག་སྗེ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་
ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་སངས་གཉིས་ཁད་པཪ་མྗེད་པཪ་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ཏྗེ། ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་སངས་གཉིས་དྗེས་ཁད་པཪ་མྗེད་
པཪ་བདག་ཉིད་ལ་ནི་འཁྲུལ་བའི་མ་ཪིག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། གཞན་ཡང་། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མནི་ཞིང་
ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་
ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་ཏྗེ་ངྗེས་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་འདི་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་འདསི། ཁྤོད་ནི་ཁབ་པ་ཅན་ནམ་
གཞན་དབང་ཀུན་རྤོབ་བདྗེན་པ་དང་དྤོན་དམ་གི་བདྗེན་པ་གཉིས་སུ་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་
ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་རྣམ་རྤོག་དབང་མྗེད་དུ་འདན་པཪ་ཐག་ཆད་ལ། དཔྗེཪ་ན་ཇི་སིད་ཤིང་ལྗང་གི་ར་བ་འདྤོན་པཪ་མི་
བྱས་པ་དྗེ་སདི་ཤིང་སྤོང་རིང་པ་བཅད་ཀང་ཤིང་སྤོང་ཡང་ཡང་གསཪ་པ་ཞགི་གསཪ་དུ་བསྗེད་པཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་ཇི་སིད་བྱས་
པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞནི་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་
ཀིས་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་ཏྗེ་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་ཡུལ་དྗེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་
ཤྗེས་དགག་པཪ་མ་བྱས་པ། དྗེ་སིད་གྲུབ་མཐས་བསྒྱུཪ་བའི་བྤོ་སྣ་ཞིག་གིས་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དྤོན་ལ་སྤོགས་པ་ཀུན་རྤོབ་བདྗེན་པ་དང་
དྤོན་དམ་གི་བདྗེན་པ་གཉིས་སུ་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ཕིན་ཅི་
ལྤོག་གི་རྣམ་རྤོག་སྤོང་ཀང་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་འདྤོན་པཪ་མི་བྱས་ལ་། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་ཪང་བཞནི་སྤོ་
འདྤོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་རྣམ་རྤོག་ཡང་ཡང་གསཪ་པ་ཞིག་གསཪ་དུ་བསྗེད་པཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ཉྤོན་མྤོངས་པའི་སིབ་པ་དང་
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རྒྱུད་ལ་བསྗེད་པཪ་བྱ་བའི་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ཡིན་མྤོད་ཀང་། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡནི་པའི་དྤོན་ལ་སྤོགས་པ་ཀུན་རྤོབ་བདྗེན་པ་
དང་དྤོན་དམ་གི་བདྗེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་གྲུབ་པྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ནི་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་
ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་རྣམ་རྤོག་ཉག་ཅིག་ཪིགས་པའི་དགག་བྱཪ་འདྤོད་པ་རྣམས། ཉྤོན་མྤོངས་པའི་སིབ་པ་ཙམ་སྤོང་མྤོད་ཀང་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་
ཡྤོངས་སུ་སྤོང་བཪ་མི་ནུས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་ལ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་མྗེཪ་མྗེཪ་པྤོ་ཙམ་ཡྤོད་མྤོད་ཀི། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་དྗེ་དག་ལ་ཆྤོས་ཀི་
བདག་མྗེད་པ་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པཪ་བསྤོམ་པ་མྗེད་དྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་གིས་ཆྤོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་བཞྗེད་པ་ཉྤོན་མྤོངས་ཅན་གི་མ་ཪིག་
པཪ་གྲུབ་པ་དང་། དྗེ་ཟད་པཪ་སྤོང་བའི་ཆྤོས་ཀ་ིབདག་མྗེད་སྤོམ་པ་ཡྤོད་ཀང་། ཆྤོས་ཀི་བདག་མྗེད་རྤོགས་པཪ་བསྤོམ་པ་མྗེད་པཪ་སྔཪ་དང་
སྐབས་འདིཪ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པཪ་གིས་ཤིགདྗེ་ལྟཪ་ན་དཔྗེཪ་ན་ཤིང་དུག་ཡྤོངས་སུ་འགྤོག་པཪ་ངྗེས་པ་ཞགི་དུག་གི་སྤོང་པྤོ་བཅྤོད་
པཪ་བྱས་ཀང་དུག་གི་སྤོང་པྤོའི་ར་བ་འབིྱན་པཪ་མ་བྱས་པ་ན་ཤིང་དུག་མི་འགྤོག་པ། དྗེའི་དྤོན་ནི་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ངྤོས་བཟུང་བཪ་ངྗེས་
ལ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་དྤོན་ལ་སྤོགས་པ་ཀུན་རྤོབ་བདྗེན་པ་དང་དྤོན་དམ་བདྗེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་
པཪ་འཛིན་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་དྤོན་ལ་ཪང་བཞིན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་རྣམ་རྤོག་ཉྤོན་མྤོངས་ཅན་གི་མ་ཪིག་
པ་དྗེ་ཉག་ཅིག་ཪིགས་པའི་དགག་བྱཪ་འདྤོད་པ་རྣམས། ཉྤོན་མྤོངས་ཅན་གི་མ་ཪིག་པ་དང་ཤྗེས་སིབ་ལ་སྤོགས་པའི་ར་བ་ཪིགས་པའི་དགག་
བྱཪ་མི་འདྤོད་པས། ཁྤོང་རྣམས་ཪགིས་པའི་དགག་བྱ་ངྤོས་མི་བཟུང་བཪ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངྤོ་། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་ཡིན་པའི་གང་ཟག་དང་ཕི་ནང་གི་ཆྤོས་རྣམས་ཪང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པཪ་འཛིན་ཞིང་བིྱས་པ་སྗེ་བྤོ་མ་ཪིག་པས་རྨྤོངས་པ་
རྣམས་ཀསི་ཪང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་སྤོ་བཏགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་ཡྤོད་པ་ཡིན་པཪ་ཕིན་ཅི་ལྤོག་པཪ་རྣམ་པཪ་རྤོག་པའི་བྤོ་ཙམ་
ཪིགས་པས་འགྤོག་པཪ་འདྤོད་པ་ནི་ཞབི་མྤོཪ་ཡྗེ་མ་བརགས་པའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ནའང་མ་ཪིག་པ་ནི་ཪིག་པའི་བཟླྤོག་ཕྤོགས་ཡིན་ལ་ཪིག་པའང་
བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཪིག་པའི་ཤྗེས་ཪབ་ཙམ་ལ་བྱྗེད་པ་ནི་ཞིབ་མྤོཪ་ཡྗེ་མ་བརགས་པའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཪིག་པའི་དགག་བྱ་ངྤོས་བཟུང་ན་
ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ནི་མ་ཪིག་པ་ཡནི་ལ། མ་ཪིག་པ་ཡང་བདག་ཉིད་འཁྲུལ་པའི་ཤྗེས་སིབ་ཡནི་པས། མ་ཪིག་པ་ཆྤོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྤོ་
འདྤོགས་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་སྤོ་འདྤོགས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའམ་ཆྤོས་ཀི་བདག་འཛིན་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཙམ་ལ་
བྱྗེད་པ་ནི་ཡྗེ་མ་བརགས་པའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པའང་ཪང་བཞནི་མྗེད་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་ཡྤོད་པཪ་སྣང་བ་ཙམ་ལ་བྱྗེད་པ་ནི་ཞིབ་
མྤོཪ་ཡྗེ་མ་བརགས་པའྤོ། དྗེས་ན་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་
དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་ཅིང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཁྤོ་ན་རྗེ་ཤྗེས་པའི་སྣང་བས་
མ་གཏྤོགས་པཪ་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་བསལ་ཞིང་ཤྗེས་ཪབ་ཀི་མིག་གིས་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་རྣམས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་
མཐྤོང་མི་འྤོས་པས། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མ་ཪིག་པའི་གཉྗེན་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཪིག་པ་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མནི་ཞིང་ཡང་དག་པཪ་དང་ 
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བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་སྗེ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་
ཁྤོ་ན་རྗེ་ཤྗེས་པའི་སྣང་བས་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་བསལ་ཞིང་ཕིན་ཅི་མ་ལྤོག་པའི་བཟང་རྤོག་གིས་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་རྣམས་ཀི་ངྤོ་
བྤོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་རྤོགས་པའི་ཤྗེས་ཪབ་བྤོ། དྗེས་ན་མ་ཪིག་པ་ནི་ཪིག་པའི་བཟླྤོག་ཕྤོགས་ཡིན་ལ་མ་ཪིག་པ་དང་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་ཪིགས་
པའི་དགག་བྱ་ནི། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྗེན་པཪ་དང་དྤོན་དམ་པཪ་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཪང་བཞིན་
དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅགི་ཁྤོ་ན་ལ་འཁྲུལ་པའི་ངན་རྤོག་དང་། ལྤོག་ཤྗེས་དྗེ་ཡིས་འདྗེན་
པའི་ཆྤོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྤོ་འདྤོགས་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་སྤོ་འདྤོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལྤོག་གི་འཛིན་སངས་ཡནི་ནྤོ། དྗེ་ལྟ་བུའི་མ་ཪིག་པ་
ངྤོས་འཛིན་ལུགས་ནི་བདག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་པའི་མ་ཪིག་པའི་འཛིན་སངས་ཀ་ིསྤོང་པྤོ་མཉམ་དུ་དྗེའི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་མ་ལུས་
པ་དྲུངས་འབྱིན་པཪ་བྱྗེད་པའ་ིལུགས་ཡིན་ནྤོ། དྗེ་ལྟ་བུའི་མ་ཪིག་པ་ངྤོས་འཛིན་ལུགས་ལ་ངྗེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མི་འདྤོངས་ན་ཉྤོན་
མྤོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བཪ་གྱུཪ་པའི་གཏི་མུག་འཇྤོམས་པཪ་མི་འྤོང་ཞིང་། ཉྤོན་མྤོངས་མཐའ་དག་གཏི་མུག་ལ་ནི་ཡང་དག་བརྗེན་པས་
ཉྤོན་མྤོངས་པ་ཡ་ིསིབ་པ་སྤོང་བཪ་སུ་ཡང་མི་ནུས་སྤོ།  དྗེ་ལྟ་བུའི་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ངྤོས་བཟུང་ལུགས་ལ་བརྗེན་པ་མ་གཏྤོགས་པཪ་
དི་མ་དང་ད་བ་དང་འགལ་བ་དང་ཪབ་ཪིབ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་བསྗེད་པཪ་མི་ནུས་
སྤོ། ཚིག་ཐུང་ཙམ་དུ་ཞྗེས་ན་ནི་བདག་ཉིད་དང་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་མཐྤོང་བ་དང་བདག་ཉིད་དང་ཪང་   ན་མྗེད་བཞིན་དུ་
ཪང་   ན་ཡྤོད་པཪ་མཐྤོང་བ་གཉིས་མ་ཪིག་པ་དང་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ནྤོ། གཉིས་པ་ཪང་   ན་ཡྤོད་པ་ཡིན་
པའི་ལྟ་བཪ་གཏན་ལ་འབྗེབ་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི་། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཚོགས་བསྗེན་པ་དང་། ལྟ་བ་དྗེ་
ལ་འཇུག་པའི་ཪིམ་པ་དང་། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་བདག་ཉིད་ཡནི་པ་དྗེ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངྤོས་དང་། ལྟ་བ་དྗེ་དག་གྤོམས་པས་སིབ་
པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བའི་ཚུལ་ལྤོ་། དང་པྤོ་ནི། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཚོགས་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པ་ནི་རྣམ་
པ་བཞི་དང་རྣམ་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྤོམ་པ་ཡནི་ལ། རྣམ་པ་བཞི་ནི་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པ་སྤོགས་བཞའིྤོ། རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པ་ནི་། 
ཇི་སྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའྤོ། ཪབ་ཏུ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམགིས་པའྤོ། དང་པྤོ་ལ་ཡྤོངས་སུ་རྤོག་པ་དང་ཡྤོངས་སུ་དཔྱྤོད་པ་
གཉིས་ཡྤོད་ལ། གཉིས་པ་ལ་ཡང་རྤོག་པ་དང་དཔྱྤོད་པ་གཉིས་ཡྤོད།  དྤོན་ཪགས་པ་དང་ཕྲ་བ་རྣམས་འབྱྗེད་པའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་རྣམ་པ་
བཞི་གང་ཞྗེ་ན།  ཪང་   ན་ཡྤོད་པ་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་ག་ནྤོམ་པ་དྗེ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པ་དང་ཪབ་ཏུ་རྣམ་པཪ་
འབྱྗེད་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་ཡྤོངས་སུ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་ཡྤོངས་སུ་དཔྱྤོད་པཪ་བྱྗེད་པའྤོ།  དྗེ་ལ་ཇི་ལྟཪ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པཪ་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། 
དཔྱད་པ་རྣམ་པཪ་སྤོང་བའི་དམིགས་པ་དང་མཁས་པའ་ིདམིགས་པ་དང་ཉྤོན་མྤོངས་པ་རྣམ་པ་སྤོང་བའི་དམིགས་པ་དག་ལ་ཇི་སྗེད་ཡྤོད་པ་
ཉིད་ཀིས་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པཪ་བྱྗེད་དྤོ།  ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡྤོད་པ་ཉདི་ཀིས་ནི་ཪབ་ཏུ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པཪ་བྱྗེད་པ་ཡནི་ནྤོ། ཤྗེས་ཪབ་དང་ 
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ལྡན་པའི་ཡདི་ལ་བྱྗེད་པ་རྣམ་པཪ་རྤོག་པ་དང་བཅས་པས་མཚན་མཪ་འཛིན་པཪ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཡྤོངས་སུ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནྤོ། ཡང་
དག་པཪ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཡྤོངས་སུ་དཔྱྤོད་པཪ་བྱྗེད་དྤོ། རྣམ་པ་གསུམ་ནི། མཚན་མ་ལས་བྱུང་བ་དང་ཡྤོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལས་བྱུང་
བ་དང་སྤོ་སྤོཪ་རྤོག་པ་ལས་བྱུང་བའྤོ། མཚན་མ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྗེ་ན། ཡུལ་རྣམ་པཪ་རྤོག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་འབའ་ཞིག་
ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་བསྤོམ་གང་ཡིན་པའྤོ། ཡྤོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྗེ་ན་དྗེ་དང་དྗེཪ་ཤྗེས་ཪབ་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པཪ་མ་རྤོགས་
པའི་ཡུལ་དྗེ་ཉདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པཪ་རྤོགས་པཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་བསྤོམ་གང་ཡནི་པའྤོ། སྤོ་སྤོཪ་རྤོག་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་
ཞྗེ་ན་དྗེ་དང་དྗེཪ་ཤྗེས་ཪབ་ཀིས་ཤནི་ཏུ་ལྗེགས་པཪ་རྤོགས་པའི་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པཪ་ཪྗེག་པཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་
བསྤོམ་གང་ཡིན་པའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་རྤོག་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ཉྗེ་བཪ་རྤོག་པཪ་མི་བྱྗེད་པ་ནི་མཚན་ཙམ་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་
སྗེམས་པ་ནས་ཉྗེ་བཪ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པ་དྗེའི་ཚེ་ནི་ཡྤོངས་སུ་བཙལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། དྗེ་ལྟཪ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྤོ་
སྤོཪ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པ་ནི་ཡྤོངས་སུ་བཙལ་བ་ལ་སྤོ་སྤོཪ་རྤོགས་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའྤོ། དྤོན་དྗེ་དག་མདྤོཪ་བསྡུས་ན། དང་པྤོ་ནི།  
རྤོགས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་དྗེའི་མཚན་མ་ཕིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་གི། གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་མང་དུ་མི་བྱྗེད་པའྤོ། གཉིས་པ་
ནི།  སྔཪ་མ་ངྗེས་པ་ངྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ་དུ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྤོ། གསུམ་པ་ནི། ངྗེས་ཟིན་པའི་དྤོན་ལ་སྔཪ་བཞིན་དུ་དཔྱྤོད་པཪ་
བྱྗེད་པའྤོ། རྣམ་པ་གཉིས་ནི། གཞི་གཉིས་ལ་དམིགས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ཡྤོངས་སུ་ཚོལ་བའི་བསྤོམ་གི་ཚོལ་ལུགས་སྤོ། འདི་ཡང་མཚན་ཉིད་
དང་ཪིགས་པ་ཡྤོངས་སུ་ཚོལ་བཪ་བྱྗེད་ཅིང་བཙལ་ནས་ཀང་དྗེ་དག་ལ་སྤོ་སྤོཪ་རྤོག་པའྤོ། དྗེ་ལ་མཚན་ཉིད་ཚོལ་བ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། འདི་ནི་ཪང་
གི་མཚན་ཉིད་དྤོ་འདི་ནི་སྤོད་པའི་མཚན་ཉིད་དྤོ་ཞྗེས་པའམ་ཐུན་མྤོངས་བ་དང་ཐུན་མྤོང་མིན་པ་ཚོལ་བའྤོ། ཪིགས་ཚོལ་བ་ནི། འཐད་པས་
བསྒྲུབ་པའི་ཪིགས་པ་ཚོལ་བ་ཡིན་ལ། འཐད་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཪིགས་པ་ནི་ཚད་མ་དང་མི་འགལ་བཪ་དྤོན་བསྒྲུབ་པའྤོ། འདི་ཡང་། འདི་ཡང་
ཅ།ི འདི་ལ་མངྤོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆྗེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་གསུམ་པྤོ་ཡྤོད་དམ་མྗེད་སམ་དུ་ཚོལ་བའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྤོད་ཀི་
གཞུང་ལུགས་དང་དྗེ་དག་མཁྗེན་པའ་ིབྤོད་ཀི་མཁས་པ་ལ་སྤོགས་པ། ཪགི་གནས་དུ་མ་ལ་ཆྗེས་ཤནི་ཏུ་སངས་པཪ་གྱུཪ་ཡང་། དྗེ་དག་
རྣམས་ལ་དངྤོས་སུ་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་ག་ནྤོམ་པ་དྗེའི་མིང་ཙམ་ཡང་
དྗེ་ཙམ་གི་བཪ་མི་ཤཪ་ལ། དྗེ་དག་རྣམས་ལ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་དམ་པ་དྗེའི་ཇི་སྗེད་དང་ཇི་ལྟ་བ་ཤཪ་བཪ་སྤོས་ཅི་འཚལ། གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་
རྣམས་ལ་ཀུན་གསི་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་དྗེའི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་དང་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་ལ་སྤོགས་པ་དག་མི་སྣང་བས་ན། དྗེ་དག་
བསྗེན་པ་ལ་བརྗེན་ཀང་ཀུན་གིས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་དྗེ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པ་དང་ཪབ་ཏུ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་
ཡྤོངས་སུ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་ཡྤོངས་སུ་དཔྱྤོད་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་རྤོག་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ཉྗེ་བཪ་རྤོག་པཪ་མི་བྱྗེད་པས་མཚན་མ་ཙམ་གི་
རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་སྗེམས་ནས་ཉྗེ་བཪ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པས་ཡྤོངས་སུ་བཙལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་སྤོ་སྤོཪ་རྤོག་ 
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པཪ་བྱྗེད་པས་ཡྤོངས་སུ་བཙལ་བ་ལ་སྤོ་སྤོཪ་རྤོག་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། མཚན་ཉིད་ཚོལ་བ་དང་མངྤོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་དང་ཡིད་
ཆྗེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་གསུམ་པྤོ་དང་མི་འགལ་བའི་ཪིགས་པའི་ཚོགས་སྗེན་པཪ་བྱྗེད་པ་ནི་ཇི་ལྟཪ་ཡྤོང་། འྤོ་ན་གཞུང་ལུགས་དང་གསུང་
ཪབ་གང་ལ་བརྗེན་ནས་དངྤོས་སུ་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་འགན་འད་མྗེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གསི་ཇི་སྗེད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཚོགས་ཤགི་སྗེན་པཪ་བྱའྤོ་སམ་ན། དྗེའི་ལན་དུ་དཔྗེཪ་ན་མཪ་མྗེ་དང་སྤོན་
མྗེ་ཪབ་ཆྗེ་དང་མྗེ་དང་སྐཪ་མ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་ཁབ་སྗེ་མུན་པ་ལྷག་ཆད་སྗེལ་བ་ནི་ཐུན་མྤོང་བ་ཡནི་མྤོད་
ཀི། འྤོན་ཀང་ཕྤོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪབ་ཏུ་ཤནི་ཏུ་སྗེལ་བཪ་བྱྗེད་པ་ནི་དྗེ་དག་གིནང་ནས་ཉི་མའི་གཟུགས་འབའ་ཞིག་
གི་ཐུན་མྤོང་མིན་པའི་ཡྤོན་ཏན་ཡནི་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་ཉྤོན་མྤོངས་པ་ཡི་སིབ་པ་དང་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་ལྷག་གམ་ཆད་ཙམ་སྗེལ་བཪ་བྱྗེད་པའི་
ལམ་སྤོན་པ་ནི་སྤོ་སྤོའི་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མྤོང་བ་ཡིན་མྤོད་ཀི། འྤོན་ཀང་ཉྤོན་མྤོངས་པའི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དང་ཤྗེས་
བྱའི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཟད་པཪ་སྤོང་བའི་ལམ་སྤོན་པ་ནི་སླུ་བ་དང་འཁྲུལ་བ་དང་ནྤོཪ་བ་དང་འགལ་བའི་དི་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའི་
མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་མཆྤོག་གི་ཐུན་མྤོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྤོས་ཡནི་ནྤོ།  དཔྗེཪ་ན་ཕྤོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་
སྗེལ་བཪ་བྱྗེད་པ་ནི་ཉི་མའི་གཟུགས་འབའ་ཞིག་གི་ཐུན་མྤོང་མིན་པའི་ཡྤོན་ཏན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ནི་ཕྤོགས་བཅུའི་ཡུལ་
ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྤོང་ཡིན་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་ཉྤོན་མྤོངས་པའི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དང་ཤྗེས་བྱའི་སགི་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ཟད་པཪ་སྤོང་བའི་ལམ་སྤོན་པ་ནི་སླུ་བ་དང་། འཁྲུལ་བ་དང་ནྤོཪ་བ་དང་འགལ་བའི་དི་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའི་མགྤོ་སྐཪ་ལུགས་དཔལ་མཆྤོག་
གི་ཐུན་མྤོང་མིན་པའི་ཁད་ཆྤོས་ཡནི་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་མཆྤོག་གི་ལུགས་དམ་པ་དང་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པའི་དད་པའི་གནད་
རྣམས་ཕྤོགས་བཅུའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྤོང་བ་ཡནི་ནྤོ། དྗེ་ཉིད་ཀ་ིཕིཪ་ཀུན་ལ་ཉྗེ་ཪིང་མྗེད་ཅངི་ཕྤོགས་ཪིས་མྗེད་པཪ་ཐུགས་རྗེ་ཚད་
མཐའ་དང་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་ཪནི་པྤོ་ཆྗེའི་བཀའ་དནི་ཆྗེ་བ་དང་བྱིན་ཪླབས་ཀི་མཐུས་མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་མཆྤོག་གི་ལུགས་དམ་པ་དྗེས་ཤཪ་དང་
ནུབ་དང་ལྷྤོ་དང་བྱང་དང་བྱང་ཤཪ་དང་བྱང་ནུབ་དང་ལྷྤོ་ཤཪ་དང་ལྷྤོ་ནུབ་དང་སྗེང་དང་འྤོག་གི་ཕྤོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐད་ཪིགས་དཔག་ཏུ་
མྗེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་གངས་ལས་འདས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྱུཪ་སྗེ་ཉིན་ཪྗེ་ཪྗེ་བཞིན་གྤོང་ནས་གྤོང་དུ་དཪ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། ཕྤོགས་བཅུའི་
མི་ཪིགས་ཐམས་ཅད་ལུས་སྤོག་མི་བལྟ་བཪ་ལུགས་དྗེ་ཉིད་ལ་གཏངི་ནས་ངྗེས་པ་འདྤོངས་ནས་སིང་ཐག་པ་ནས་ཡྤོངས་སུ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཪྤོ། 
དྗེ་ལྟ་བུའི་ལུགས་མཆྤོག་དམ་པའི་གསུང་ཪབ་དང་དད་པའི་གནད་མཆྤོག་བསྗེན་པ་མ་གཏྤོགས་པཪ་དངྤོས་སུ་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་དྗེ་
ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གིས་ཤྗེས་བཪ་བྱ་བ་དང་ཀུན་གིས་བཀུཪ་འྤོས་མཆྤོད་དུ་འྤོས་པའི་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ལྟ་
བའི་ཚོགས་སྗེན་པཪ་བྱྗེད་པའི་ཐབས་མྗེད་དྤོ། དྗེ་ལྟ་བུའི་ལུགས་མཆྤོག་དམ་པའི་གསུང་ཪབ་དང་དད་པའི་གནད་མཆྤོག་དམ་པ་དང་
དགྤོངས་པ་བཀྲལ་བའི་བསན་བཅྤོས་དང་དགྤོངས་འགྗེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྤོག་པ་དང་དི་མ་མྗེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་དུ།   
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དངྤོས་སུ་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་དྗེ་ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་གཏན་
ཚིག་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྤོ་ནས་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པ་དང་ཪབ་ཏུ་རྣམ་པཪ་འབྱྗེད་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་ཡྤོངས་སུ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པ་དང་
ཡྤོངས་སུ་དཔྱྤོད་པཪ་བྱྗེད་པཪ་མ་ཟད།  རྤོག་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ཉྗེ་བཪ་རྤོག་པཪ་མི་བྱྗེད་པས་མཚན་མ་ཙམ་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་
དང་། སྗེམས་པ་ནས་ཉྗེ་བཪ་རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པས་ཡྤོངས་སུ་བཙལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། དྗེ་ལྟཪ་གཏན་ལ་བབ་པ་ལ་དྗེའི་དྤོན་དུ་སྤོ་སྤོཪ་
རྤོག་པཪ་བྱྗེད་པས་ཡྤོངས་སུ་བཙལ་བ་ལ་སྤོ་སྤོཪ་རྤོག་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་སྤོགས་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། མངྤོན་སུམ་དང་རྗེས་
དཔག་དང་ཡདི་ཆྗེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་གསུམ་པྤོའི་སྤོབས་ཀིས་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉདི་ཡིན་པའི་ཡུལ་དྗེ་རྤོགས་པའི་ལྟ་བ་ཤུགས་དག་ཆྗེན་པྤོས་
གཡྤོ་འགུལ་མྗེད་པཪ་མི་བསྗེད་པའི་ཐབས་མྗེད་དྤོ། དྗེས་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་མཆྤོག་གི་ལུགས་མཆྤོག་དམ་པའི་གསུང་ཪབ་ཉིད་
དང་གསུང་ཪབ་ཀ་ིགནད་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་ལྤོག་པཪ་མཁྗེན་པའི་མཁས་པ་བསྗེན་ནས་དི་མ་མྗེད་པའི་གཞུང་ལུགས་མཉན་ཏྗེ། ཐྤོས་པ་དང་
བསམ་པའི་ཤྗེས་ཪབ་ཀིས་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཡུལ་དྗེ་རྤོགས་པའི་ལྟ་བ་བསྗེད་པ་ནི་མཆྤོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་དད་རྒྱུའི་ཚོགས་མྗེད་དུ་མི་ཪུང་
བཪ་མ་ཟད་པས་མཆྤོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་ལྷག་མཐྤོང་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་མྗེད་དུ་མི་ཪུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཡུལ་དྗེའི་ཡིན་ལུགས་ཀི་དྤོན་ལ་ཕུ་ཐག་ཆྤོད་པའི་
ལྟ་བ་མྗེད་ན་ཇི་ལྟ་བ་རྤོགས་པའི་ལྷག་མཐྤོང་གི་རྤོགས་པ་སྗེ་བ་མི་སདི་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། ལྟ་བའི་ད་དང་དི་མ་མྗེད་པའི་ལུགས།  ཉྤོན་མྤོངས་པ་
ཡི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། ཟད་པཪ་བྱྗེད་པའི་ལུགས་ཀི་མཆྤོག་གྱུཪ་པ། ཡྤོན་ཏན་ཀུན་གི་དགྗེ་
ལྗེགས་ཀུན་གསི་བརྒྱན། རྤོགས་ལྡན་ཟླ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་ཪབ་ཕ་ཪྤོལ་ཏུ་ཕིན། ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་ཐྤོབ་ལམ་གི་སྤོག་ལྟ་བུ། རྒྱལ་བའི་སས་
ཀུན་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ་ཆྗེན་མྤོ། དྗེ་ནི་དཔལ་ལྡན་མགྤོ་སྐཪ་ཆྤོས་ལུགས་ཅྗེས། དྗེ་ནི་ལྟ་བ་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པའི་ཚོགས། ཚོགས་དྗེ་བསྗེན་ལ་
ཡང་དག་བརྗེན་པ་གང་། ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་དྤོན་བརྗེན་པའི་འབྲས་བུཪ་ཐྤོབ། ཚོགས་དྗེ་སྗེན་ལ་བྤོད་ཁམས་བརྗེན་པཪ་ཤྤོག་ཡང་དག་བརྗེན་པ་
འབྲས་བུ་ཐྤོབ་གཉིས་པ་ལྟ་བ་འདི་ལ་འཇུག་པའི་ཪིམ་པ་ནི། དཔྗེཪ་ན་མཚན་མྤོའི་དབུ་མུན་གསྗེབ་སྤོད་ཤིང་སྗེས་བུ་ནི་མིག་གཉིས་ཪབ་ཏུ་
ཤིན་ཏུ་ཕྗེ་བཪ་ཅི་ཙམ་བྱྗེད་ཀང་ཉི་མ་ཪང་ཉིད་མ་ཤཪ་བཪ་དུ་ཉི་མའི་དཀལི་འཁྤོཪ་དངྤོས་སུ་བལྟ་བ་ནི་རྣམ་པཪ་ཐཪ་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ། དྗེའི་
དྤོན་དུ་མ་ཪིག་མུན་པ་དང་ཤྗེས་བྱའི་སིབ་པ་ལ་སྤོགས་པས་བསིབས་པའི་དམུས་ལྤོང་ལྟ་བུ་སྤོ་སྤོའི་སྗེ་བྤོ་དག། མཚན་མྤོ་འཐུག་པྤོའི་དུས་
དྗེཪ་བྤོ་གྤོས་ཀི་མིག་ཐྤོས་བསམས་བསྤོམ་ལ་སྤོགས་པའི་ཕྤོགས་སུ་ཇི་ཙམ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཕྗེ་བཪ་བྱྗེད་མྤོད་ཀང་། མུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡྤོངས་
སུ་སྗེལ་བའི་ཉི་མ་མཛད་པཪ་གནང་ཞིང་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གིས་རྣམ་པཪ་
དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པའི་བཀའ་དིན་ཪླབས་ཆྗེ་བ་དང་བིྱན་ཪླབས་མཐུ་ཅན་བྱུང་བས་སྗེམས་རྒྱུད་ལ་ན་ིསྣང་བ་རྣམ་
དག་ཅིག་མ་ཤཪ་བཪ་དུ། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་མཆྤོག་ཟླ་མྗེད་དམ་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྗེད་པ་ནི་རྣམ་པཪ་ཐཪ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེའི་ཕིཪ་ལྟ་བ་
འདི་ལ་འཇུག་པའི་ཪིམ་པ་ལ་ནི་ཐྤོག་མཪ་སྗེམས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྗེས་སྗེ། ཀྗེ་མ་ཀི་ཧུད་བདག་ནི་ཀུན་ནས་མུན་པ་འཐུག་པྤོས་བསིབས་ 
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པའི་དམུས་ལྤོང་ཪང་   ན་ཅན་ཉམ་ང་བའི་ཕྤོགས་སུ་འགྤོ་བ་ཡིན་ནྤོ། ཀྗེ་མ་ཀི་ཧུད་བདག་གི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡྤོངས་སུ་བསལ་བཪ་
འགྱུཪ་བས་བདག་ནི་འཇིགས་པ་དག་ལས་གྤོལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཅི་མ་ཪུང་། དྗེ་ནས་སྗེམས་ལ་སྗེ་ཤཪ་དགྤོས་པའི་སྣང་བ་རྣམ་དག་ཡྤོངས་སུ་
རྤོགས་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ཞིག་ཐྤོབ་པའི་བཅྤོས་མ་མིན་པའི་བྤོ་སྗེད་པཪ་བྱས་ནས། ད་ཙམ་གི་བཪ་བདག་གིས་བྱས་པའི་ཉྗེས་སིག་རྣམས་ལ་
འགྤོད་པ་ཤུགས་ཆྗེས་དག་པྤོས་སྗེ་ཞངི་དམའ་ས་བཟུང་བཞིན་དུ། ཀུན་གིས་ཤྗེས་བཪ་བྱ་བ་དང་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དུ་
འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་དྗེ་ལ་ནུས་ཤྗེས་ཙམ་དུ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་དྗེ་ལ་ཉི་མ་ཪབླས་ཆྗེ་བ་དང་བ་ན་མྗེད་
པའི་འདུ་ཤྗེས་སྗེས་ནས། མངྤོན་སུམ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁྗེན་ཀུན་ཏུ་ཆང་བའི་ཟླ་མྗེད་ཡུལ་དམ་པ་དྗེའི་སན་སྔཪ་དྗེ་ལ་བསམ་པ་
དང་སིང་ཐག་པ་ནས་གསྤོལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་སྤོན་ལམ་བཏབ་པཪ་བྱའྤོ། སུས་ཀང་མ་བྱས་ཪང་   ན་གིས། དགྗེ་ལྗེགས་ཆྗེ་བ་ཡྤོན་ཏན་
དང་། ངྗེས་ལྗེགས་ཀུན་གི་ངྤོ་བྤོཪ་གྲུབ། ཤྗེས་བྱ་ཇི་སྗེད་ཇི་ལྟ་བཞིན། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཐྤོགས་པ་མྗེད། མངྤོན་སུམ་བཞིན་དུ་རག་པཪ་
མཁྗེན། དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་དྤོ་གཅིག་བུ་རྗེ། ཁྗེད་ལ་སྗེམས་འདའིི་མཆྤོད་དང་བཅས། ལུས་ངག་ཡདི་ཪབ་དང་བ་ཡི། བ་མྗེད་བསྤོད་བསྔགས་ཕུལ་
ཕུལ་ནས། བཏུད་ཅིང་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྤོ། ཁྗེད་ཀིས་མཁྗེན་པ་མ་གཏྤོགས་པཪ། ཤྗེས་བྱ་གཞན་རྣམས་མ་ལུས་པཪ། ཤྗེས་བྱའི་ཡུལ་
དུ་གྲུབ་མི་ནུས། ཁྗེད་ཀིས་མཛད་པ་མ་གཏྤོགས་པཪ། ཡྤོད་པ་གཞན་རྣམས་མ་ལུས་པཪ། ཡྤོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མི་ནུས། སུ་ལ་ཪག་ཡྗེ་མི་
ལས་པའི། ཁྗེད་ལ་ཪག་ལས་མ་གཏྤོགས་པཪ་ད་ལྟ་བ་དང་འདས་ལ་སྤོགས། མ་འྤོངས་མཐའ་དག་ཡྗེ་གྲུབ། དཔྗེ་མྗེད་ཟླ་མྗེད་ཁྗེད་མ་
གཏྤོགས། གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། ཡྤོད་ཀང་སྣང་ཀང་ཡྤོད་མིན། དྗེ་དག་སྤོངས་པ་ཡནི་མྤོད་ཀང་། ཁྗེད་ཀི་མཁྗེན་ཉིད་དང་
ཕྲད་ན། ངྤོ་མཚཪ་སྤོངས་དྗེ་ཤྗེས་བྱ་བཪ་གྲུབ། དྗེ་དག་ཡྤོད་མནི་མྤོད་ཀང་། ཁྗེད་ཀི་མཐུ་ ས་དང་ཕྲད་ན། ངྤོ་མཚཪ་སྤོང་ཉིད་ཡྤོད་དུ་གྲུབ། 
དྗེ་ལྟཪ་བདག་མྗེད་བདག་གི་སྗེམས། མུན་པ་ཁྤོ་ནའི་ཪང་   ན་ཅན། བ་མྗེད་ཐྤོགས་མྗེད་ཀུན་ཏུ་ཁབ། ཁྗེད་ཀི་འྤོད་ཤཪ་མ་གཏྤོགས་པཪ། 
གཞན་དག་ཅི་སྤོས་ཪང་མི་མཐྤོང་། ལྤོང་བཞིན་ཉམ་ངའི་ཕྤོགས་སུ་འགྤོ། ཁྗེད་ཀི་འྤོད་དང་ཕྲད་འགྱུཪ་ན། མུན་པ་ཁྤོ་ནའི་ཪང་བཞིན་ཅན། 
བཀའ་དིན་ཆྗེ་རྗེའི་ཆྤོ་འཕྲུལ་གིས། འྤོད་ངྤོ་མཚཪ་གིས་འགིངས་འགྱུཪ་ནས། འྤོད་ཟྗེཪ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་བརྒྱན། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྤོཪ་ཇི་
ལྟ་བུཪ། ཇི་སྗེད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ། གཉིས་སུ་ཀུན་ཏུ་ཁད་པཪ་མྗེད། ཁྗེད་ཀི་ཡིན་ལུགས་དམ་པ་མཆྤོག  དགྗེ་ལྗེགས་ངྗེས་ལྗེགས་
མཐའ་དག་གི། ངྤོ་བྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་མཐྤོང་། དྗེ་ཕིཪ་སྗེམས་འདའིི་བདག་པྤོ་ཀི། ཟླ་མྗེད་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པྤོའི་བདག སྗེམས་འདའིི་སབས་
མགྤོན་གཅིག་པུ་རྗེ། ད་ཙམ་གི་བཪ་མུན་གིས་བསིབས། མུན་པ་ཁྤོ་ནའི་ཪང་བཞིན་ཅན། སྗེམས་འདའིི་ཉི་མ་མཛད་དུ་གསྤོལ། ཕི་དང་ནང་
གི་མུན་པ་དགལྷག་མྗེད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། བསལ་བཪ་བིྱན་གིས་བཪླབ་ཏུ་གསྤོལ། དྗེ་ཕིཪ་ད་བཪ་མི་མཐྤོང་བའི། ཁྗེད་ཀི་ཇི་སྗེད་ཇི་ལྟ་
བ། ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་འྤོད་དང་བཅས། སྗེམས་འདའིི་མིག་ལ་ཤཪ་བཪ་ཤྤོག། དྗེ་ཪིང་ཉིད་ནས་ཤཪ་བཪ་ཤྤོག་ཤཪ་ནས་མུན་རྣམས་སྗེལ་
བཪ་ཤྤོག་ཐབས་དྗེས་ངྗེས་ལྗེགས་དངྤོས་ཀི་ལམ། བདག་ནི་རྤོགས་ཤིང་ཞུགས་པཪ་ཤྤོག་ཤི་ནས་མཐའ་དྗེཪ་ཐུག་པཪ་ཤྤོག་ལྗེགས་དྗེ་དག་གི་ 

45 



ཪིམ་པ་མཆྤོག་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འྤོངས་པའི།  བྤོད་པ་རྣམས་ཀསི་འཐྤོབ་པཪ་ཤྤོག་ཅྗེས་སྤོགས་སྤོན་ལམ་འདྗེབས་པས་སྤོ། འདི་ལྟཪ་ཉིན་
མཚན་ཀུན་ཏུ་ཆྤོག་ཙམ་མྗེད་པཪ་བསམ་པ་དང་སངི་ཐག་པ་ནས་ནན་ཏན་ཆྗེ་བཪ་སྤོན་ལམ་གི་དྤོན་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པཪ་མ་བསྒྲུབས་བཪ་དུ་
གྤོམས་པཪ་བྱྗེད་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ནས་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་གཏན་མི་རྤོགས་པའི་ནང་བྤོ་མུན་པས་ཤིན་ཏུ་བསིབས་པའི་ཉྗེས་སྤོན་བསམས་ནས་ཡིད་
སུན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་འདྤོཪ་འདྤོད་སྗེས་པ་ཞིག་དགྤོས། དྗེ་ནས་དྗེ་རྒྱུ་མ་ལྤོག་ན་མི་ལྡྤོག་པཪ་མཐྤོང་ནས་ནང་བྤོའི་མུན་པ་དག་གི་ར་བ་གང་ཡནི་
སམ་སྗེ་དྗེའི་ར་བ་རད་བཅད་པས། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིདུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གིས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་
ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་མི་ཤྗེས་མུན་པ་ལྷག་མ་དང་ཉྗེས་སྤོན་རྣམས་ཀི་ར་བཪ་འགྤོ་ལུགས་ལ་ངྗེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་
འདྤོངས་ནས་དྗེ་སྤོང་བཪ་འདྤོད་པ་བཅྤོས་མིན་པ་སྗེས་པ་ཞིག་དགྤོས། དྗེ་ནས་དཔྗེཪ་ན་གང་ཟག་འདི་མི་འདུག་སམ་དུ་ངྗེས་པ་ལ་མྗེད་རྒྱུའི་
གང་ཟག་དྗེ་ཤྗེས་དགྤོས་པ་ལྟཪ། གང་ཟག་དང་ཆྤོས་རྣམས་བདག་མྗེད་པ་དང་ཪང་   ན་མྗེད་པ་ཞྗེས་པའི་དྤོན་ངྗེས་པ་ལའང་མྗེད་རྒྱུའི་
བདག་དང་ཪང་   ན་དྗེ་ལྗེགས་པཪ་ངྤོས་ཟིན་དགྤོས་ཏྗེ། དགག་པཪ་བྱ་བའི་སི་ལྗེགས་པཪ་མ་ཤཪ་ན་དྗེ་བཀག་པའང་ཕིན་ཅི་ལྤོག་པཪ་མ་
ངྗེས་པའི་ཕིཪ་ཏྗེ། བཏགས་པའི་དངྤོས་ལ་མ་ཪྗེག་པཪ་དྗེ་ཡི་དངྤོས་མྗེད་འཛིན་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལ་དགག་བྱའི་མི་འད་བའི་ཁད་པཪ་ནི་
མཐའ་ཡས་ཀང་དགག་བྱ་མདྤོཪ་བསྡུས་པའི་ར་བ་ནས་བཀག་ན་དགག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁྗེགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། འདི་ཡང་དགག་བྱའི་གནད་
མཐཪ་གཏུགས་པའི་ཕྲ་བ་ནས་མ་ཁྗེགས་པཪ་ལྷག་མ་ལུས་ན་ཡྤོད་པའི་མཐཪ་ལྟུང་ཞིང་། ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྗེས་ནས་དགག་པཪ་བྱ་བའི་ཚོད་མ་
ཟིན་པཪ་བཀག་ན་ནི་རྒྱུ་འབྲས་རྗེན་འབྲྗེལ་གི་ཪིམ་པ་སུན་ཕྱུང་བས་ཆད་པའི་མཐཪ་ལྟུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  དྗེའི་ཕིཪ་དགག་བྱ་ལྗེགས་
པཪ་ངྤོས་ཟནི་གལ་ཆྗེ་སྗེ། འདི་ངྤོས་མ་ཟིན་ན་ཡང་ན་རག་ལྟ་དང་ཡང་ན་ཆད་ལྟ་གདྤོན་མི་ཟ་བཪ་བསྗེད་པའི་ཕཪི་ཪྤོ།  དྗེ་ནས་དཔྗེཪ་
ན་ཆུ་ནང་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ཟླ་བ་དངྤོས་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་ཤྗེས་ལྡྤོག་པ་ལ། ཟླ་བ་དངྤོས་ལ་ཪྗེག་ཅིང་དྗེ་ལ་ལྗེགས་པཪ་
ཤྗེས་དགྤོས་པ་དང་ཟླ་བ་དངྤོས་ལ་མ་ཪྗེག་པཪ་ཆུ་ནང་སྣང་བའི་ཟླ་བ་ལ་གཟུགས་བརན་ཉིད་དུ་འཛིན་མི་ནུས་པ་དྗེའི་དྤོན་དུ། ཐ་སད་པའི་
ཤྗེས་པ་ལ་སྣང་བའི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སྤོགས་པ་གཟུགས་བརན་ནམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཪང་   ན་ཡྤོད་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་
འཁྲུལ་ཤྗེས་ལྡྤོག་པ་ལ། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་ཞིག་
ལ་ཪྗེག་ཅིང་ཡུལ་དྗེ་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱྗེད་དགྤོས་དང་། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་
མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་ཞིག་ལ་མ་ཪྗེག་པཪ། ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་སྣང་བའི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སྤོགས་པ་
གཟུགས་བརན་ནམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བ་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་སྤོངས་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་ཞིང་རྤོགས་པཪ་མི་ནུས་སྤོ། དྗེ་ནས་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་
ཪང་དབང་ཡིན་པའི་ཡུལ་གཅིག་པུ་མཆྤོག་དམ་པ་རྤོགས་པའི་ཐབས་ཉིད་ཀིས། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་
   ན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་མ་ཪགི་པའི་འཛིན་སངས་ལྡྤོག་པཪ་བྱས་ནས། དྗེ་ཡིས་བཟུང་བའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་མྗེད་པཪ་རྤོགས་པའི་ 
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ཤྗེས་ཪབ་སྗེ་བ་ལ་ཪག་ལས་པཪ་མཐྤོང་ནས་བདག་དྗེ་དགག་དགྤོས་པཪ་མཐྤོང་སྗེ། བདག་དྗེ་ཡྤོད་པ་ལ་གནྤོད་བྱྗེད་དང་མྗེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་
ཀི་ཪིགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ཞིག་མྗེད་པའི་ཐབས་མྗེད་དྤོ། དྗེ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སྤོགས་པའི་བདག་དང་
བདག་གི་བ་ལ་ཪང་   ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པཪ་ངྗེས་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་པའི་ཕིཪ་དུ། ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དང་ཪང་དབང་ཡིན་
པ་ཉིད་དུ་འགན་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་རྤོགས་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་ནས་དྗེ་དག་གི་དྤོན་གྤོམས་པཪ་བྱྗེད་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ནས་
དཔྗེཪ་ན་ཪླན་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་མང་པྤོ་དང་ཆུ་ཡསི་ཤིན་ཏུ་བཪླན་པའི་ས་གཞི་ཡྤོད་ན། ཕྤོགས་བཞིཪ་རྨུགས་པ་ཐིབས་པྤོ་ལང་ཞིང་མུན་པ་ཆྗེ་
ཆྗེཪ་བཏང་ནས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྤོཪ་བལྟ་མི་སྗེཪ་བ་ལྟཪ། དྗེའི་དྤོན་དུ་ཆགས་སང་ཕྲ་དྤོག་ང་རྒྱལ་ལ་སྤོགས་པ་སྗེམས་ནི་ཉྤོན་མྤོངས་པཪ་
གྱུཪ་ན་ཆྤོས་ཀསི་ལས་ལ་ཕི་བཤྤོལ་བྱྗེད་པའི་ལྗེ་ལྤོའི་རྨུགས་པ་ཐིམས་ཐིབས་པྤོ་ཞིག་ལང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། མ་ཪིག་པའི་མུན་པ་ཉིན་ཪྗེ་ཪྗེ་
བཞིན་གྤོང་ནས་གྤོང་དུ་འཐུག་པྤོཪ་སྤོང་ནས་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཡང་དག་བྤོ་གྤོས་ཀི་མིག་ལ་གསལ་བཪ་སྣང་བཪ་མི་སྗེཪ་ཪྤོ། དྗེའི་ཕིཪ་
ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གིས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་
མཆྤོག་དམ་པ་ཉིད་ཕི་ལྟ་བ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པའི་ཪིམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བཅྤོས་མ་མིན་པའི་བྤོ་སྗེས་ན་ནི། གང་དང་གང་དག་གིས་སྗེམས་རྒྱུད་
ཕིཪ་ཞིང་ཪབ་ཏུ་འཁྲུལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཉྤོན་མྤོངས་ལ་སྤོགས་པ་ཤིན་ཏུ་གྤོམ་པཪ་བྱྗེད་པ་ལ་འབད་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་བརྤོན་པཪ་བྱྗེད་དགྤོས་སྤོ། 
དྗེ་ནས་དཔྗེཪ་ན་མཚན་མྤོ་ལྤོགས་ཪསི་བལྟ་བའི་དྤོན་དུ་མཪ་མྗེ་སྦཪ་བ་ན། མཪ་མྗེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་ཪླླུང་གིས་མི་གཡྤོ་བ་གཉིས་དང་
ལྡན་ན་ཞིབ་མྤོཪ་བིྲས་པའི་སྐུ་རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་མཐྤོང་ལ། མཪ་མྗེ་མི་གསལ་བའམ་གསལ་ཡང་ཪླླུང་གིས་བསྤོད་ན་གཟུགས་
ཪགས་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་མཐྤོང་ཀང་ཕྲ་མྤོཪ་བིྲས་པའི་སྐུ་དག་གསལ་པྤོཪ་མཐྤོང་མི་འྤོང་བ་བཞིན་དུ། དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པའི་
སྗེམས་ནི་ཕིའི་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་རྣམ་པཪ་གཡྗེང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། ཪླླུང་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་མཪ་མྗེ་བཞིན་དུ་ཪབ་ཏུ་བརན་པཪ་མི་
འགྱུཪ་ན། ཪང་དབང་མྗེད་པཪ་གཡྤོ་བའི་རྣམ་རྤོག་གི་ཪླླུང་གིས་དཀྲུགས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་མི་འབྱུང་སྗེ། ཟབ་མྤོའི་
དྤོན་བལྟ་བ་ལ་ཪང་དབང་བཞནི་དུ་རག་པཪ་ཡྤོད་དགྤོས་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་དང་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སྤོགས་པའི་ཡིན་
ལུགས་ཀི་དྤོན་གསལ་བཪ་མཐྤོང་ཞིང་རྤོགས་པ་མི་སིད་དྤོ། དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཆྤོས་འདི་ཡི། ཞན་པས་གཏིང་རྤོགས་ཤིན་ཏུ་དཀའ། ཪྗེ་ཞིག་ལུས་
འདི་མི་གཙང་ཉིད། ཪགས་ཤིང་མངྤོན་སུམ་སྤོད་ཡུལ་བའི། ཕི་བཞིན་འབྲངས་ནས་གང་གི་ཚེ། སྗེམས་ལ་གནས་པ་མནི་པ། དྗེ་ཚེ་དམ་
ཆྤོས་གནས་མྗེད་པ། ཕྲ་ཟབ་མངྤོན་སུམ་མིན་པ། ཟབ་མྤོ་དྗེ་དྗེ་གྤོ་ཇི་ལྟ་བུཪ། སྗེམས་ལ་བདྗེ་བག་འཇུག་འགྱུཪ་ན། ཕྲ་ཟབ་དྤོན་རྣམས་སྣང་
བཪ་འགྱུཪ། དྗེའི་ཕིཪ་ཉྤོན་མྤོངས་པ་རྣམས་སྤོང་བཪ་བྱས་ཀསི་ཆྤོག་པཪ་མི་འཛིན་པས་འཆི་བའི་འྤོག་ཏུ་ཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་གལ་ཆྗེས་པྤོ་
དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་རྣམས། སྗེམས་རྣམ་པཪ་གཡྗེང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་རྒྱུ་འཛིན་པའི་བྱ་བ་རྣམས་སྤོང་བཪ་བྱས་ནས་སྗེམས་གཞན་དུ་མི་འཕྲྤོ་བཪ་
རྗེ་གཅིག་བསིམས་ཏྗེ་གནས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ཡང་དག་པཪ་བཙོན་པཪ་བྱའྤོ། དྗེ་ནས་དཔྗེཪ་ན་ཉི་མ་ཤཪ་ནས་གཟུགས་འཐུགས་པྤོ་དག་ 
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ཕི་ལྤོགས་ཙམ་དུ་སྣང་བས་ཁབ་སྗེ་ནང་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་འྤོད་ཀི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཪྗེག་པཪ་མ་ིའགྱུཪ་ལ། དྭངས་པའི་
གཟུགས་དག་ཕི་ལྤོགས་སྣང་བས་ཁབ་མ་ཟད་པཪ་ནང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡང་འྤོད་ཀི་སྣང་བ་ཡྤོངས་སུ་ཪྗེག་པཪ་འགྱུཪ་ན་དྗེའི་དྤོན་དུ། 
ཪང་   ན་ཡྤོད་པ་བཞནི་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉདི་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གསི་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ 
ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་རྤོགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ། དག་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་མི་བསྗེན་བཞིན་དུ་གླལ་པའི་དབང་དུ་སྤོང་སྗེ་དགྗེ་
མི་དགྗེའི་ལས་ལ་འཇུག་ལྡྤོག་མི་བྱྗེད་པའི་སྗེ་བྤོ་དགགཟུགས་རྩུབ་པ་དང་འཐུག་པྤོ་ལྟ་བུཪ་གྱུཪ་པས་ཐྤོས་པ་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་དམ་པ་འདིའི་ཟབ་
ཅིང་ཪབ་ཏུ་གསང་བའི་དྤོན་རྣམས་རྗེད་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་། ནང་གི་ཡན་ལག་བསམས་ལས་འབྱུང་བའི་ཤྗེས་དང་བསྤོམ་ལས་འབྱུང་ཞིང་
ཤྗེས་ལ་ནི་དྤོན་དྗེ་དག་གི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ཪིག་པཪ་རྤོགས་པའ་ིལྟ་བ་བསྗེད་པཪ་མི་ནུས་ལ། དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞནི་བསྗེན་ལ་
བརྗེན་ནས། དགྗེ་མི་དགྗེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་ལྡྤོག་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་བྱྗེད་པའི་སྗེས་བུ་དག གཙང་ཞིང་དྭངས་པའི་གཟུགས་ལྟཪ་གྱུཪ་པས་
ཐྤོས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཤྗེས་ཪབ་ཀསི་ལྟ་བ་དམ་པ་འདིའི་ཕྲ་ཟབ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་དྤོན་རྣམས་གསལ་བཪ་རྗེད་པཪ་མ་ཟད། ནང་གི་ཡན་
ལག་ལྟ་བུཪ་གྱུཪ་པའི་བསམས་ལས་འབྱུང་བའི་ཤྗེས་པ་དང་བསྤོམ་ལས་འབྱུང་བའི་ཤྗེས་དག་ལ་དྤོན་དྗེ་དག་གི་སྣང་བ་ཡྤོངས་སུ་ཪིགས་
པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། ལྗེགས་པཪ་རྤོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པཪ་ངྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྗེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེའི་ཕིཪ་འཆི་བའི་འྤོག་
ཏུ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་གལ་ཆྗེས་  ་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་རྣམས། བྱྗེད་པ་དང་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་ཪང་བ་གསུམ་གི་སྤོ་ནས་མི་དགྗེ་
བའི་ལས་བྱས་པ་ལ་འགྤོད་པ་མང་བས་ཞྗེ་ཐག་པ་ནས་ཡདི་ཆད་མི་བྱྗེད་པའི་སྤོམ་སྗེམས་སྗེད་ནས། སིག་ལྟུང་ཕྲ་མྤོ་ལའང་ཤྗེས་བཞིན་དུ་མི་
འཇུག་པཪ། ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པའི་ལྟ་བ་མཆྤོག་དམ་པ་འདི་རྗེད་པའི་རྒྱུཪ་དགྗེ་བ་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་གཞིཪ་བཞག་ནས་དགྗེ་
བ་རྣམ་དག་སྣ་ཚོགས་བསག་པ་དང་སིག་པ་གཉྗེན་པྤོས་ཉམས་པཪ་བྱྗེད་པ་ལ་འབད་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་ཡང་དག་པཪ་བཙོན་པཪ་བྱའྤོ། དྗེ་
ནས་དཔྗེཪ་ན་སྣྤོད་ཁ་གྗེན་དུ་བཟྗེད་པ་དང་གཙང་དུ་ཟནི་པ་དང་ཞབས་མ་རྡྤོལ་བ་དང་ལྡན་ཀང་། བསིལ་བ་དང་གཙང་བའི་ཆུ་ལ་ཁྤོན་པའམ་
ཆུ་མིག་ཉིད་ལས་དང་བཪ་མི་བྱྗེད་ན་འཐུང་བ་སྤོགས་པའི་དགྤོས་པ་མི་འགྲུབ་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཪམི་པ་བཞིན་དུ་གནད་དྗེ་དག་
རྣམས་བསྒྲུབ་ཅིང་བསྲུང་བ་རྣམས། གལ་ཏྗེ་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཪང་དབང་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་
ཅིང་ཀུན་གསི་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཆུ་མིག་ལྟ་བུཪ་གྱུཪ་པ་མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་ལྡན་ལུགས་
ཀི་གསུང་ཪབ། ཁྤོན་པ་ལྟ་བུཪ་གྱུཪ་པའི་གསུང་ཪབ་དྗེ་དག་གི་གནད་རྣམས་ཕིན་ཅི་མ་ལྤོག་པཪ་མཁྗེན་པའི་མགྤོ་སྐཪ་བ་མ་གང་ཪུང་ཞིག་
ལ་བརྗེན་པཪ་མི་བྱྗེད་ན། ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པའི་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྗེད་པའི་དགྤོང་པ་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེའི་ཕིཪ་བྤོ་གྤོས་
དང་ལྡན་ཏྗེ་འཆི་བའི་འྤོག་ཏུ་འཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་གལ་པྤོ་ཆྗེ་དྤོན་དུ་གཉྗེཪ་བ་དག མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་ལྡན་ལུགས་ཀི་གསུང་ཪབ་རྣམས་ལ་
ཕིན་ཅི་མ་ལྤོག་པཪ་མཁས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་སླུ་བའི་འཁྲུལ་བའམ་ནྤོཪ་བའམ་འགལ་བའི་དི་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའི་དམ་ཆྤོས་ཐྤོས་པ་དང་ 
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བསམ་པ་ལ་བརྤོན་པཪ་བྱའྤོ། གསུམ་པ་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞནི་དུ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངྤོས་ནི། 
སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་མགྤོ་སྐཪ་དཔལ་ལྡན་གི་གསུང་ཪབ་དང་དགྤོངས་འགྗེལ་དང་བསན་བཅྤོས་དང་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་བརྗེན་པ་མ་
གཏྤོགས་པཪ། སྐབས་འདིཪ་ཐྤོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཡྤོངས་སུ་རྤོགས་པའི་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་བསྗེད་པ་མི་སིད་མྤོད་ཀི།  འྤོན་
ཀང་བྤོད་ཀི་མཁས་པ་ཪིག་གནས་དུ་མ་ལ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་རྣམས་དྗེ་ལྟ་བུའི་གསུང་ཪབ་དང་དགྤོངས་འགྗེལ་དང་བསན་བཅྤོས་དང་
གཞུང་ལུགས་ལ་དད་པཪ་མ་གྱུཪ་ལ། སྐབས་འདིཪ་དྗེ་དག་ཚད་མ་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཪུང་བཪ་མི་ནུས་སྤོ། དྗེས་ན་དཔྗེཪ་ན་སྐབས་དྗེས་ལུས་
རལ་ཆྗེ་བ་དང་ཐུགས་གཟྗེངས་མཐྤོ་བ་དང་བརན་པ་དང་ཕ་ཪྤོལ་གནྤོན་པའི་སྗེས་བུ་ཞིགཪང་གིས་གྤོན་པའི་མཚོན་ཆ་དྤོཪ་ནས་ཐབས་ལ་
མཁས་པཪ་གྱུཪ་ལ། རྒྱུབ་ཏུ་ཐྤོག་ཏུ་འྤོངས་པའི་དག་བྤོའི་ལག་ནས་དག་བྤོ་ཉིད་ཀི་མཚོན་ཆ་ཐམས་ཅད་ཚུཪ་བཟུང་ནས། སྔ་མཪ་དག་བྤོའི་
ཕྤོགས་ལ་སྤོབ་པའི་མཚོན་ཆ་དྗེ་དག་གིས་ནི་དག་ལ་གནྤོད་པ་བྱྗེད་ཅིང་ཪང་ཉིད་རྒྱལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལྟཪ།  དྗེའི་དྤོན་དུ་ངས་ཀང་
སྐབས་འདིཪ་ཪང་གི་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ཚད་མ་དང་ཡིད་ཆྗེས་བའི་ལུང་ལ་སྤོགས་པ་དག་དྤོཪ་བཪ་
བྱྗེད་བཞིན་དུ། བྤོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་ཁྤོད་ཅག་ཉིད་ལ་གགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་གཏན་ཚིགས་
དང་ཚད་མ་དང་ལུང་ལ་སྤོགས་པ་མངྤོན་སུམ་དུ་དངས་ནས།  གྤོང་མཪ་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་གི་ཕྤོགས་སྤོབ་པ་དང་གྲུབ་པའི་གནད་དྗེ་དག་
གིས་རྗེས་དཔག་ཚུལ་གསི་ཁྗེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ཕྤོགས་ལ་གནྤོད་པ་དངྤོས་སུ་བྱྗེད་ཅིང་ཪང་ཉིད་རྒྱལ་བཪ་སྤོང་སྤོང་སྗེ། ཪང་   ན་ཡྤོད་
བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དང་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་ཡནི་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕྤོགས་འདི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡྤོངས་སུ་བརན་
པཪ་འགྲུབ་པཪ་བྱའྤོ། ཚིག་གསལ་ལས། ཡང་ཅི་གང་ཡང་ཪུང་བ་ལ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་སྤོ་ནས་ཀང་རྗེས་སུ་དཔག་པས་གནྤོད་
པ་ཡྤོད་དམ་ཞྗེ་ན། ཡྤོད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཪང་ཉིད་ལ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉདི་ཀིས་ཡནི་གི། གཞན་ལ་གྲུབ་པས་ནི་མིན་ཏྗེ་འཇིག་རྗེན་ཉིད་དུ་
མཐྤོང་བའི་ཕིཪ་ཪྤོ། འཇིག་རྗེན་ན་ནི་ཪྗེས་འགའ་དཔང་པྤོ་རྒྤོལ་བ་དང་ཕིཪ་རྒྤོལ་གཉིས་ཀིས་ཚད་མཪ་བྱས་པའི་ཚིག་གིས་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་
པཪ་འགྱུཪ་ལ།  ཪྗེས་འགའ་ནི་ཪང་གི་ཚིག་ཁྤོ་ནས་འགྱུཪ་གི་གཞན་གི་ཚིག་གིས་ནི་རྒྱལ་བའམ། ཕམ་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་མནི་ནྤོ།  
ཞྗེས་གཞན་ལ་གགས་པ་རགས་སུ་ཪངུ་བའི་དཔྗེ་དང་ཤྗེས་བྱྗེད་རྣམས་གསུངས་སྤོ།  ཡང་དྗེ་ཉདི་ལས། གང་ཞིག་གང་གཉིས་ཀ་ལ་
ངྗེས་པ་བརྤོད་པ་དྗེ་ནི་བསྒྲུབ་པའམ་སུན་འབྱིན་པ་ཡནི་གི། གང་ཡང་ཪུང་བ་ལ་གྲུབ་པའམ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྨྲ་བ་ནི་མིན་ནྤོ་སམ་དུ་སྗེམས་པ་
དྗེས་ཀང་། འཇིག་རྗེན་གི་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཁས་བང་བཪ་བྱའྤོ། འདི་ལྟཪ་
ལུང་གིས་གནྤོད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་ལུང་ཁྤོ་ནའི་སྤོ་ནས་མནི་ཏྗེ། འྤོ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན་ཪང་ལ་གྲུབ་པའི་སྤོ་ནས་ཀང་ཡིན་ནྤོ། ཪང་གི་དྤོན་གི་
རྗེས་སུ་དཔག་པཪ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཪང་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་བཪླིང་བ་ཡིན་གི། གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ནི་མྤོན་ནྤོ། ཞྗེས་གསུངས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་
སྐབས་འདི་ཐམས་ཅད་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་ག་ལ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པ་དང་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པ་ལ་སྤོགས་རགས་སུ་ 
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བཀྤོད་ནས་ཕ་ཪྤོལ་པྤོ་ཁྗེད་ཅག་ཪང་ལ་མི་འདྤོད་པ་འཕྗེན་པཪ་བྱས་ནས། ཪང་གི་ཕྤོགས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཪང་   ན་ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་
དང་ཪང་དབང་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྤོ་ན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངྤོས་བཞིན་དུ་རྤོགས་པཪ་བྱའྤོ། 
དྗེ་ལྟ་ན་ཕིཪ་རྒྤོལ་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་ཪང་ཉིད་ཇི་སིད་དུ་ཪང་   ན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་མ་དྤོཪ་བ་དྗེ་སིད་དུ་ཪང་གི་ངྤོ་
བྤོས་མ་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་བལྟྤོས་ནས་དྤོན་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀི་ཚད་མཪ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་ཡུལ་དངྤོས་འགའ་ཞིག་
ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པ་ཡྤོད་པཪ་ཚད་མས་རྤོགས་པ་ནས་ཪང་   ན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དྤོཪ་ཞིང་བཏང་བཪ་བྱྗེད་
དགྤོས་སྤོ། འྤོ་ན་བྤོད་པ་ངྗེ་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པའམ་གྲུབ་པའམ་ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་
ལུང་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྤོ་ནས། མགྤོ་སྐཪ་ཁྗེད་ཉདི་ཀི་ཕྤོགས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞགི་ཡྤོད་པཪ་རྤོགས་པའི་
ལུགས་གང་ཞྗེ་ན། བརྤོད་པཪ་བྱའྤོ། གཞན་ལ་དགག་པ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ན་གཞི་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞིག་ལ་ཪང་   ན་ཡྤོད་དམ་མྗེད་གཉིས་ལ་
སྤོགས་པའི་བརག་པ་བྱྗེད་པས་ནི་དྗེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྤོད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ། དྗེཪ་མ་འདུས་པའི་ཕུང་གསུམ་ཡྤོད་ན་ཪང་   ན་ཡྤོད་པ་
དང་མྗེད་པ་གཉིས་གང་ཡིན་ཞྗེས་བརག་པ་བྱ་བཪ་མི་ཪིགས་ཏྗེ་དཔྗེཪ་ན་ཁ་དྤོག་ཏུ་ཡྤོད་ན་སྔྤོན་པྤོཪ་ཡྤོད་དམ་སྗེཪ་པྤོཪ་ཡྤོད་ཅྗེས་འདི་བ་དང་
འདའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ཪང་   ན་ཡྤོད་མྗེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྤོད་པའང་སིཪ་ཤྗེས་བྱ་ལ་ཡྤོད་མྗེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྤོད་པ་ལ་ཪག་ལས་ཏྗེ་དཔྗེཪ་ན་
བདྗེན་པ་ལ་བདྗེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མའི་ཁ་ཚོན་ཆྤོད་པ་སིཪ་གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྤོད་པ་ལ་བལྟྤོས་པ་བཞིན་ནྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ཁ་
ཚོན་ཆྤོད་ན་ནི་ཕུང་གསུམ་ལྡྤོག་དགྤོས་པས་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་ཆྤོས་འདྤོད་པ་ནི་བབ་ཅྤོལ་ཏྗེ། རྤོད་བཟླྤོག་ལས། ཪང་   ན་མྗེད་
པ་ཉདི་ལྤོག་ན། ཪང་   ན་ཉིད་དུ་ཪབ་གྲུབ་འགྱུཪ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པ་དང་
གྲུབ་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ལུང་ལ་སྤོགས་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྗེན་ནས། ང་ཉིད་ཀུན་གིས་
རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཪང་   ན་མྗེད་པ་ཉིད་ལྤོག་ན། 
བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པ་དང་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ལུང་ལ་སྤོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དག་
ལ་བརྗེན་ནས་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཪང་   ན་དང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བསྤོན་དུ་མྗེད་པཪ་འགྲུབ་པཪ་
བྱའྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྤོད་པ་ཁྗེད་ཅག་ཪང་ཉིད་ཪང་   ན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཏང་ཞིང་དྤོཪ་བཪ་བྱས་ནས། ཪང་   ན་
ཡྤོད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁྤོ་ན་ཉིད་དང་ཪང་དབང་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགན་འད་དཔྗེ་ཟླ་མྗེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་གཅིག་པུ་རྗེ་ལ་སངི་ཐག་
པ་ནས་གཡྤོ་འགུལ་མྗེད་པཪ་ཡྤོངས་སུ་དད་པཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་སྤོ། དྗེས་ན་ཀུན་གསི་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྗེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་
ལ་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྤོག་པ་ལ་གཉིས། ཪང་   ན་མྗེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ངྤོས་བཟུང་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཀུན་གིས་ཤྗེས་པཪ་བྱ་
བའི་ཡུལ་མཆྤོག་དམ་པ་དྗེ་ལ་གཏན་ནས་མྗེད་པཪ་བསན་པའྤོ། དང་པྤོ་ལ་ལྔ་། རྗེན་ཅངི་འབྲྗེལ་པཪ་འབྱུང་བ་ཉིད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་ 
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མཚན་དུ་བསན་པ་དང་། ཪང་དབང་མྗེད་པ་ཉིད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པ་དང་། དྤོན་དམ་པཪ་མྗེད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔྱད་
མི་བཟྤོད་པ་ཉིད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པ་དང་། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སྤོགས་པའི་བརག་པ་བྱས་ནས་མི་རྗེད་པ་ནི་ཪང་
   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པ་དང་། མུ་བཞའིི་སྗེ་བ་གང་དུ་ཡང་མ་སྗེས་པ་ཉིད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པའྤོ། དང་
པྤོ་ནི། ཪབ་བྱྗེད་ཉྗེཪ་བཞི་པ་ལས། རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་གང་། དྗེ་ནི་སྤོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། དྗེ་ནི་བརྗེན་ནས་གདགས་པ་སྗེ། དྗེ་
ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡནི་ནྤོ།  གང་ཕིཪ་རྗེན་འབྱུང་མིན་པའི། ཆྤོས་འགའ་ཡྤོད་པ་མིན་པ། དྗེ་ཕིཪ་སྤོང་པ་མིན་པའི། ཆྤོས་འགའ་ཡྤོད་
པ་མིན་ནྤོ།  ཞྗེས་རྗེན་འབྱུང་ལ་ཪང་ནི་གིས་སྤོངས་པས་ཁབ་པཪ་གསུངས་པ་འདི་ལ་རྒྱུ་རྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་སྗེ་བ་ལ་ཪང་   ན་
གིས་གྲུབ་པས་ཁབ་བྤོ་ཞྗེས་བཟླྤོག་ནས་མ་སྨྲ་ཞིགདྗེའི་དྤོན་དུ་རྤོད་ཟླྤོག་ལས་ཀང་། གང་ལ་སྤོང་ཉིད་འདི་སདི་པ། དྗེ་ལ་དྤོན་རྣམས་ཐམས་
ཅད་སིད། གང་ལ་སྤོང་ཉིད་མི་སིད་པ། དྗེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་སིད་དྤོ། གང་ཞིག་སྤོང་དང་རྗེན་འབྱུང་དང་། དབུ་མའི་ལམ་དུ་དྤོན་གཅིག་པཪ། 
ཞྗེས་དང་། སྤོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀང་། དངྤོས་པྤོ་ཐམས་ཅད་ཪང་   ན་གིས། སྤོང་པ་ཡིན་པས་དངྤོས་རྣམས་ཀི། རྗེན་འབྱུང་ཕིཪ་ནི་
ཉྗེ་བཪ་བསན། ཞྗེས་དང་། ཪིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང་། གང་དག་གིས་ནི་མ་བརྗེན་པཪ། བདག་གམ་འཇིག་རྗེན་མངྤོན་ཞྗེན་པ། དྗེ་
དག་ཀྗེ་མ་རག་མི་རག་ལ་སྤོགས་ལྟ་བས་འཕྲྤོག་པ་ཡིན་། གང་དག་བརྗེན་ནས་དངྤོས་རྣམས་དྗེ་ཉིད་དུ་ནི་གྲུབ་འདྤོད་པ། དྗེ་དག་ལ་ཡང་རག་
སྤོགས་སྤོན། དྗེ་དག་ཇི་ལྟཪ་འབྱུང་ཆ་ིའགྱུཪ། གང་དག་བརྗེན་ནས་དངྤོས་པྤོ་རྣམས། ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟ་བུཪ་ནི། ཡང་དག་མིན་ལྤོག་མིན་པཪ། 
འདྤོད་པ་དྗེ་དག་ལྟས་མི་འཕྲྤོགཅྗེས་དང་། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པཪ་བསྤོད་པ་ལས་ཀང་། རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་གང་བྱུང་བ་། དྗེ་ཉིད་ཁྤོད་
ནི་སྤོང་པཪ་བཞྗེད་དངྤོས་པྤོ་ཪང་དབང་ཡྤོད་མིན་ཞྗེས་། མཉམ་མྗེད་ཁྤོད་ཀ་ིསྗེང་གྗེའི་ས་། ཞྗེས་རྗེན་འབྲྗེལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་
   ན་གིས་སྤོངས་པ་ཁྤོ་ནཪ་གསུངས་ཏྗེ་རྗེན་འབྲྗེལ་གི་དྤོན་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་སྤོང་ཉིད་ཀི་དྤོན་དུ་འཆཪ་བ་ཡིན་ནྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ཚིག་གསལ་
ལས་ཀང་། གང་ལ་དངྤོས་པྤོ་ཐམས་ཅད་ཪང་   ན་གིས་སྤོངས་པ་ཉིད་འདི་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་
ཪྤོ།  ཇི་ལྟཪ་འགྱུཪ་ཞྗེ་ན། གང་གི་ཕིཪ་ཁྤོ་བྤོ་ཅག་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་པཪ་འབྱུང་བ་ལ་སྤོང་པ་ཉིད་ཅྗེས་སྨྲ་སྗེ་དྗེ་དག་གི་ཕིཪ་གང་ལ་
སྤོང་པ་ཉིད་འདི་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་རྗེན་ཅངི་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཪུང་ལ། གང་ལ་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་བདྗེན་པ་བཞི་རྣམས་
ཪིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། ཇི་ལྟཪ་ཞྗེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཉིད་སྡུལ་དུ་འགྱུཪ་གི།  རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་མི་
འབྱུང་བ་ནི་མིན་ནྤོ།  དྗེ་ནི་ཪང་ནི་མྗེད་པས་སྤོང་པཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  དྗེའི་ཕིཪ། དྗེ་ལྟཪ་ན། གང་ལ་སྤོང་པ་ཉིད་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་
བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། གང་ལ་སྤོང་པ་ཉིད་མི་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མྗེད་པས་ཐམས་ཅད་མ་ིཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  
ཞྗེས་གསུངས་པས། ཪུང་མི་ཪུང་ནི་དྗེ་དག་ཡྤོད་པ་དང་མྗེད་པ་ལ་གྤོ་བཪ་བྱའྤོ།  རྤོད་ཟླྤོག་ལས་ཀང་། དངྤོས་རྣམས་བརྗེན་ནས་
འབྱུང་བ་གང་། དྗེ་ནི་སྤོང་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་དང་། གང་ཞིག་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་དྗེ། ཪང་   ན་མྗེད་ཉིད་ཡིན་པཪ་སྨྲ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེའི་ 
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ཪང་འགྗེལ་ལས་ཀང་། ཁྤོད་ཀིས་ནི་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ཀི་སྤོང་པ་ཉིད་ཀི་དྤོན་ཁྤོང་དུ་མ་ཆུད་པཪ་ཁྤོད་ཀི་ཚིག་ཪང་   ན་མྗེད་པ་ཡནི་པའི་ཕིཪ། 
དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ཀི་ཪང་   ན་འགྤོག་པ་མི་འཐད་དྤོ་ཞྗེས་ཀུན་ཀ་ཚོལ་བ་སྨྲ་བཪ་བྱྗེད་དྗེ།  འདིཪ་ནི་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་བརྗེན་ནས་བྱུང་བ་
གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སྤོང་པ་ཉིད་ཡནི་ནྤོ། ཅིའི་ཕིཪ་ཞྗེ་ན་ཪང་   ན་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  དངྤོས་པྤོ་གང་དག་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་དྗེ་དག་ནི་ཪང་   ན་དང་བཅས་པ་མིན་ཏྗེ་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། ཅིའི་ཕིཪ་ཞྗེ་ན། རྒྱུ་དང་རྗེན་ལ་བལྟྤོས་པ་དང་བཅས་
པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། གལ་ཏྗེ་དངྤོས་བྤོ་རྣམས་ཪང་   ན་གིས་ཡྤོད་ན་ནི་རྒྱུ་དང་རྗེན་མྗེད་ཀང་ཡྤོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཞིག་ན། དྗེ་ལྟ་ཡང་མིན་པ་དྗེའི་ཕིཪ་
ཪང་   ན་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ།  དྗེས་ན་སྤོང་པའྤོ། ཞྗེས་བྱ་བཪ་འཆད་དྤོ།  དྗེའི་དྤོན་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
ཡིན་ཏྗེ་དྗེའི་ཕིཪ་ཪང་   ན་མྗེད་དྤོ། ཪང་   ན་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིཪ་སྤོང་པའྤོ་ཞྗེས་བྱ་བ་འཐད་པ་ཡིན་ནྤོ། ཪང་   ན་གིས་གྲུབ་ན་རྒྱུ་
རྗེན་ལ་མི་བལྟྤོས་པ་དང་རྒྱུ་རྗེན་ལ་བལྟྤོས་ན་ཪང་   ན་མྗེད་པས་ཁབ་པའི་རྗེས་སུ་འགྤོ་ལྡྤོག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་གསུངས་སྤོ། བཞི་བརྒྱ་
པའི་འགྗེལ་པ་ལས་ཀང་། བདག་ནི་དངྤོས་པྤོ་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བ་མིན་ཏྗེ་རྗེན་ཅངི་འབྲྗེལ་པཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའ་ིཕིཪ་ཪྤོ།  ཅི་ཁྤོད་དངྤོས་
པྤོཪ་སྨྲ་བ་ཞིག་གམ་ཞྗེ་ན། མ་ཡིན་ཏྗེ་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪྤོ།  ཁྤོད་ཅི་སྨྲ་བ་ཞིག་ཅྗེ་ན། རྗེན་ཅིང་
འབྲྗེལ་པཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་བའྤོ། ཡང་རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དྤོན་གང་ཞིག་ཅྗེ་ན། ཪང་   ན་མྗེད་པའ་ིདྤོན་ཏྗེ་ཪང་   ན་གིས་མ་སྗེས་
པའི་དྤོན་དང་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་གཟུགས་བརན་དང་དི་ཟའི་གྤོང་ཁྗེཪ་དང་སྤྲུལ་པ་དང་རྨི་ལམ་དང་མཚུངས་པའི་ཪང་   ན་ཅན་གི་
འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་དྤོན་དང་སྤོང་པ་ཉིད་དང་བདག་མྗེད་པའི་དྤོན་ནྤོ། ཞྗེས་གསུངས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ཡང་ཪིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི། བརྗེན་ནས་
སྗེས་པ་མ་སྗེས་པཪ། ཞྗེས་པའི་འགྗེལ་པཪ། རྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་པཪ་འབྱུང་བ་མཐྤོང་ན་དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ཪང་   ན་དུ་དམིགས་པཪ་མི་འགྱུཪ་
ཏྗེ་གང་བརྗེན་ནས་སྗེས་པ་དྗེ་ནི་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ཪང་   ན་གིས་མ་སྗེས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  གལ་ཏྗེ་བརྗེན་ནས་སྗེས་པ་གང་
ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སྗེས་པ་ཁྤོ་ན་མིན་ནམ་དྗེ་ཇི་ལྟཪ་མ་སྗེས་པའི་སས་བརྤོད་པཪ་བྱ་བཪ་འགྱུཪ་ཅི་སྗེ་མ་སྗེས་སྤོ་ཞྗེས་བརྤོད་ན་འྤོན་ཏྗེ་བརྗེན་ནས་
སྗེའྤོ་ཞྗེས་བརྤོད་པཪ་མི་བྱའྤོ། དྗེའི་ཕིཪ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་འདི་མི་ཪིགས་སྤོ་ཞྗེ་ན། ཀྗེ་མ་ཀི་ཧུད་སྣ་བ་དང་སིང་མྗེད་པས་ཀང་
བརྒལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་འདི་ནི་ཁྤོ་བྤོ་ཅག་ལ་དཀའ་བ་ཞིག་བབ་  །  གང་གི་ཚེ་ཁྤོ་བྤོ་ཅག་གིས་གང་བརྗེན་ནས་སྗེ་བ་དྗེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་
དུ་ཪང་   ན་གིས་མ་སྗེས་སྤོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་དྗེའི་ཚེ་རྒྤོལ་བའི་གྤོ་སྐབས་ག་ལ་ཡྤོད་ཅྗེས་གསུངས་པས་ཁད་པཪ་དྗེ་དག་ཕྗེད་པ་གཅྗེས་སྤོ། མ་
དྤོས་པས་ཞུས་པ་ལས་ཀང་། གང་ཞགི་རྗེན་ལས་སྗེས་པ་དྗེ་མ་སྗེས། དྗེ་ལ་སྗེ་བའི་ཪང་   ན་ཡྤོད་མིན། རྗེན་ལ་ཪག་ལས་གང་དྗེ་སྤོང་པཪ་
བཤད། གང་ཞིག་སྤོང་ཉིད་ཤྗེས་དྗེ་བག་ཡྤོད་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་སྤོ། དབུ་མའི་ར་བ་ལས་ཀང་། ཪང་   ན་རྒྱུ་དང་རྗེན་ལས་ནི། འབྱུང་
བཪ་ཪིགས་པ་མིན་ནྤོ། རྒྱུ་དང་རྗེན་ལས་བྱུང་ན་ནི། ཪང་   ན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུཪ། ཪང་   ན་བྱས་པ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བཪ། ཇི་ལྟ་བུཪ་ན་
ཪང་བཪ་འགྱུཪ། ཪང་   ན་དག་ནི་བཅྤོས་མིན་དང་། གཞན་ལ་བལྟྤོས་པ་བྱས་པ་ཅན་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་དམ་ 
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ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་སྤོ་འདྤོགས་པ་དབང་མྗེད་དུ་འདྗེན་པཪ་འཐད་པཪ་ཐག་ཆྤོད་དྤོ།  འདྗེཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪྗེ། བིྲས་པ་པྤོའི་
བདག་ཉིད་མྱུག་མའི་མྱུ་གུ་ལ་མྗེད་ལག་པ་ལ་ཡང་མྗེད་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ཡང་མྗེད་ལ་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལ་ཡྤོད་དྗེ། དྗེ་དག་གི་
ཚོགས་མྗེད་ན་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མྗེད་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལྟཪ་ན་མྱུག་མའི་མྱུ་གུ་ལའམ་ལག་པ་ལའམ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པཪ་ཤྗེས་པ་
ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པའི་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་མིན་ཞིང་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པས་གྲུབ་སྗེ་ཡྤོད་དྗེ། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལས་
གྲུབ་པའི་ཕིཪ་དང་། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཉིད་མྱུག་མའི་མྱུ་གུ་ལག་པ་འམ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་སྤོགས་པའི་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པའི་
ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མྱུག་མའི་མྱུ་གུ་དང་ལག་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡྤོད་ན་བྲིས་པ་པྤོའི་
བདག་མྗེད་གང་ལས་འདས་ཤིང་ཐུག་མྗེད་པ་ལས་གྲུབ་སྗེ་ཡྤོད་དགྤོས་སྤོ་ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི། དྗེ་ལྟ་མིན་ཏྗེ་བྲསི་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མྱུག་མའི་མྱུ་
གུ་དང་ལག་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པའི་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀསི་གྲུབ་པ་ན་གཞན་གང་
གིས་ཀང་གྲུབ་མི་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཡྤོད་ན་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལས་གཞན་པའི་ཅི་ཡང་མྗེད་ཀང་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་
བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་གྲུབ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་མངྤོན་སུམ་དུ་ཡྤོད་ན་བྲིས་པ་ཉིད་ནི་མངྤོན་སུམ་དུ་གྲུབ་དགྤོས་པའི་
ཕིཪ་དང་། བིྲས་པ་ཉིད་ནི་མངྤོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ན་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མངྤོན་སུམ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་མྱུག་
མའི་མྱུ་གུ་དང་ལག་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡྤོད་པའི་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པས་གྲུབ་
དགྤོས་ཀང་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡིན་པས་གྲུབ་མི་དགྤོས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་མིན་ཀང་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་
ཡྤོད་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེའི་ལན་དུ་སྒྲུབ་བྱྗེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིཪ་ཉྗེས་པ་པྤོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དྤོ། དྗེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
མཚུངས་པ་ནི་ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་ཪང་གི་ཕྤོགས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིཪ་དུ་དཔྗེ་སགས་གང་བཀྤོད་པ་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་དང་འད་བཪ་མ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་
པའྤོ། དྗེས་ན་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཡྤོད་ཡིན་པ་འགའ་ཡང་ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་མི་འདྤོད་པས། བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་ན་རས་ཡྤོད་མནི་པཪ་
འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིཪ། གལ་ཏྗེ་བིྲས་པ་པའི་བདག་ཉིད་རས་ཡྤོད་མནི་ན་ཁྤོད་བཏགས་ཡྤོད་ཡནི་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིཪ། གལ་
ཏྗེ་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཁྤོད་བཏགས་ཡྤོད་ཡནི་ན་ཁྤོད་ལ་བཏགས་གཞི་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ། བཏགས་ཡྤོད་ལ་བཏགས་གཞི་མྗེད་དྤོ་
ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའི་བབ་ཙོལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། འྤོ་ན་བྲསི་པ་པྤོའི་བདག་ཏུ་བཏགས་གཞིཪ་ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་མྱུག་མའི་མྱུ་གུ་འམ་
སྣག་ཚའམ་ལག་པའམ་གཟུགས་ཀ་ིརྣམ་ཤྗེས་སམ་ཡདི་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་འཇྤོག་གམ། འྤོན་ཏྗེ་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་བྲསི་པ་པྤོའི་བདག་ཏུ་བཏགས་
གཞིཪ་ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་འཇྤོགདང་པྤོ་ལྟཪ་ན་དྗེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏྗེ། དཔྗེཪ་ན་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྤོའམ་ཚོཪ་བའི་ཕུང་པྤོའམ་འདུ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་
པྤོའམ་འདུ་བྱྗེད་ཀི་ཕུང་པྤོའི་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པྤོ་སྤོ་སྤོ་བཪ་དམིགས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་དམིགས་པཪ་མི་བྱྗེད་པ་ལྟཪ། དྗེའི་དྤོན་དུ་མྱུག་
མའི་མྱུག་གུ་འམ་སྣག་ཚ་འམ་ལག་པའམ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་སམ་ཡདི་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་སྤོ་སྤོ་བཪ་དམིགས་པ་ནི་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ 
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དམིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་དཔྗེཪ་ན་ཕུང་པྤོ་ལྔ་པྤོའི་ཚོགས་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་བཏགས་གཞིཪ་འཇྤོག་
དགྤོས་པ་དྗེའི་དྤོན་དུ་མྱུག་མའི་མྱུ་གུ་དང་སྣག་ཚ་དང་ལག་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་དྗེ་དག་འབྲལ་མྗེད་ཀི་
ཚོགས་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཏུ་བཏགས་གཞིཪ་ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་འདྤོད་ཅིང་འཇྤོག་ན། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མྗེད་དྗེ་། 
བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཏུ་བཏགས་གཞི་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དང་གཅིག་ཏུ་མ་གྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཏུ་བཏགས་གཞི་དང་
བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་ན། བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཁྤོད་བཏགས་ཡྤོད་མིན་ཞིང་རས་ཡྤོད་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། 
བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཏུ་བཏགས་གཞི་ཁྤོད་བཏགས་མིན་ཞངི་རས་ཡྤོད་ཡིན་པའི་ཕིཪ་དང་། བཏགས་ཡྤོད་མིན་ཞིང་རས་ཡྤོད་དང་གཅིག་ཏུ་
གྱུཪ་པ་དང་། རས་ཡྤོད་མནི་ཞིང་བཏགས་ཡྤོད་གྱུཪ་པ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་ཪུང་སྗེ་འགལ་འདུ་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  དྗེས་ན་གལ་
ཏྗེ་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་བྲསི་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མྗེད་ན་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོས་མ་གྲུབ་དགྤོས་ཏྗེ། བིྲས་པ་པྤོའི་
བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་གྲུབ་ན་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡནི་དགྤོས་པའི་ཕཪི། གང་ཟག་གི་བདག་ཉིད་
གང་ཟག་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་ན་གང་ཟག་ཉིད་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡིན་དགྤོས་པ་བཞིན་ནྤོ།  གལ་ཏྗེ་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་
དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོས་མ་གྲུབ་ན་བྲསི་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པས་གྲུབ་དགྤོས་ཏྗེ། བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་
དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོས་མ་གྲུབ་པས་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པས་མ་གྲུབ་ན་ཡྗེ་མ་གྲུབ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྲིས་པ་པྤོའི་
བདག་ཉིད་ཡྗེ་མ་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་དམ་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མནི་པས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད། དང་པྤོ་ལྟཪ་ན་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་
བྤོས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ་ཪིགས་པས་དཔྱྤོད་རྒྱུ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏྗེ། བུམ་པ་ཡྗེ་མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་ཤཪ་ཕྤོགས་སམ་ནུབ་ཕྤོགས་ཡྤོད་
ཚོལ་རྒྱུ་མྗེད་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་བྤོང་བུའི་ཪྭ་དང་མྤོ་གཤམ་གི་བུ་འད་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  དྗེ་
ལྟཪ་ན་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཁད་པཪ་སཪ་སྗེ་མྗེད་པཪ་མ་ཟད་ཁད་པཪ་མ་སཪ་ན་ཡང་གཏན་མྗེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྲིས་
པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་པ་དང་ཡྗེ་མ་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏྗེ། ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་ན་
རག་པཪ་བལྟ་བའི་མཐཪ་ལྟུང་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཡྗེ་མ་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་ན་ནི་ཆད་པཪ་བལྟ་བའི་མཐཪ་ལྟུང་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། གལ་ཏྗེ་
གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་ན། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པ་
དྗེ་ལ་བྲིས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཡིན་པཪ་འདྤོད་དམ་མི་འདྤོད་། དང་པྤོ་ལྟཪ་ན་ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་ལས་འགལ་བ་ཡིན། ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་
དངྤོས་པྤོ་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་མིན་པཪ་འདྤོད་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་དྗེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏྗེ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཐུག་མྗེད་དུ་
བརྒྱུད་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལ་ཡྤོད་པའ་ིབིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མིན་པས་གྲུབ་པཪ་
ཪིགས་པ་མིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལ་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པཪ་ཐལ་ 
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བཪ་འགྱུཪ་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོ་མ་གྲུབ་ན་ཡྗེ་མ་གྲུབ་དགྤོས་པས། དྗེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་གི་
ཚོགས་ལ་ཡྤོད་པའི་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པཪ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལ་བདག་
ཉིད་དམ་ཪང་   ན་  ་འདྤོགས་དགྤོས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལ་ཡྤོད་པའི་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ཀི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་བྤོ་སམ་
དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ནི་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་ལ་བདག་ཉིད་དམ་ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་སྤོ་འདྤོགས་པ་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་བྱྗེ་
བྲག་ཏུ་བིྲས་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དང་སཪི་ལས་སུ་ཪུང་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིཪ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་
གང་ཪུང་ལ་ཡྤོད་པའི་ལས་སུ་ཪུང་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་དགྤོས་སྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་
བྱྗེད་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་གང་ཪངུ་ལ་ལས་སུ་ཪངུ་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་དགྤོས་སྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་
བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མནི་ཞངི་ཪང་   ན་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། ངྗེས་
ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དྗེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་འདསི་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་སྣམས་ལ་བདག་ཡྤོད་དམ་ཪང་   ན་སྤོ་
འདྤོགས་པའི་སྤོ་འདྤོགས་དབང་མྗེད་དུ་འ  ན་པཪ་ཐལ་བཪ་ཐག་ཆད་དྤོ། ཡང་ཁ་གཅིག་ན་ཪྗེ། འདི་ལྟ་བུའི་ཪིག་པ་ནི་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་
དབང་དང་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ལ་སྤོགས་པ་པྤོཪ་མ་ཕྗེད་པ་ཁྤོ་ན་ཡིན་ཏྗེ། བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་
བཅུག་པ་པྤོ་ཞིག་མྗེད་ན་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་མིན་ལ། བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་བཅུག་པ་པྤོ་ཞིག་མྗེད་
ཀང་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དང་པྤོ་འདི་ལྟ་སྗེ། བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་དིལ་བུ་ནི་དྗེ་ལ་ལག་པ་ཞིག་སྐད་
སྤོན་དུ་མ་བཅུག་ན་སྐད་སྤོན་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་མིན་ནྤོ། བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་ཤིང་ར་ནི་དྗེ་ལ་འདྗེན་པ་པྤོ་ཞིག་མྗེད་
ན་ཤིང་རཪ་ཞུགས་པའི་ཞྤོན་པ་ལ་ངའ་ིལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་མིན་ནྤོ། བཟྤོས་བྱས་པའི་བུམ་པ་ནི་ཆུ་བླུགས་པ་པྤོ་ཞིག་མྗེད་ན་ཆུ་སྤོཪ་པའི་
ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་མིན་ནྤོ། གཉིས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ། བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པ་སྨྲ་བ་པྤོའི་ལྗེ་ནི་ས་ཪུ་བཅུག་པ་པྤོ་ཞིག་མྗེད་
ཀང་སྨྲ་བའི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་ཡནི་ནྤོ།  བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་ ང་གིས་འགྤོ་པ་པྤོ་ནི་ ང་གིས་འགྤོ་ཪུ་བཅུག་
པའི་གཞན་ཞིག་མྗེད་ཀང་ང་གིས་འགྤོ་བའི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་ཡིན་ནྤོ།  བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་ལག་པ་ནི་ཁྤོན་
པ་ནས་ཆུ་དང་དུ་གཞུག་པའི་གཞན་ཞགི་མྗེད་ཀང་ཁྤོན་པ་ནས་ཆུ་དངས་པའི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་ཡིན་ནྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་
ག ན་དབང་གང་ཪུང་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དམ་ཪང་   ན་གིས་སྤོངས་ཀང་དྗེ་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་
ཪུང་དུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞགི་དགྤོས་པ་མིན་ནྤོ། དྗེ་ལྟ་ན་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་མྗེད་པའི་ཕྤོགས་སུ་ཐུག་མྗེད་དུ་བརྒྱུད་མི་དགྤོས་
པ་དང་། བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པ་ཞིག་གཞག་མི་དགྤོས་སྤོ།  དྗེའི་ལན་དུ་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་དང་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་
གཞན་དབང་ལ་སྤོ་སྤོཪ་ཕྗེད་ཀང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགྤོ་སམས་ཀི་སྤོ་ནས་ཉྗེས་པ་པྤོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དྤོ། དྗེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་ 
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པའི་མགྤོ་སམས་ནི་འདི་ཁས་ལྗེན་ན་འདི་ཁས་ལྗེན་ཞྗེས་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པཪ་མྗེད་པའི་མགྤོ་སམས་པའྤོ། དྗེས་ན་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་
དབང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མྗེད་ན་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་མི་འདྤོད་ན། བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་
དབང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མྗེད་ན་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བཪ་མི་འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་
པའི་ཕིཪ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། འད་ིལྟ་སྗེ། དཔྗེཪ་ན་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དུ་ཪང་གི་ལས་
སུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པས་ན་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་ཞིང་ཪང་གི་དྤོན་
བྱྗེད་པས་ཁབ་དགྤོས་པ་ལྟཪ། དྗེའི་དྤོན་དུ་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་
གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པས་ན། བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་ཞིང་ཪང་གི་
ལས་དང་དྤོན་བྱྗེད་པས་ཁབ་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ཅའིི་ཕིཪ་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། དཔྗེཪ་ན་ཤྗེས་བྱ་ཞིག་ལ་ཡྤོད་པའི་ཕིཪ་དུ་སྗེད་བྱྗེད་མི་དགྤོས་པས་
ན། ཤྗེས་བྱ་དྗེ་ནི་དུས་རག་ཏུ་ཡྤོད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་ཞིང་དུས་རག་པཪ་ཡྤོད་པས་ཁབ་དགྤོས། དྗེའི་དྤོན་དུ་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་བཟྤོས་
མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་གཞུག་པའ་ིབྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་
དགྤོས་པས་ན་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་ཞིང་ཪང་གི་བྱ་བ་བྱྗེད་པས་ཁབ་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་
ཡྤོད་པའི་དིལ་བུ་ལ་སྐད་སྤོན་ཏྗེ་སས་ཁབ་པའི་ཕིཪ་དུ་བརྡུང་བ་སྤོ་སྤོ་བའམ་བསྗེད་པ་པྤོ་མི་དགྤོས་པས་ན། དིལ་བུ་ནི་དུས་རག་ཏུ་སྐད་སྤོན་
ཏྗེ་སས་ཁབ་ཏུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་ཞིང་དུས་རག་ཏུ་སྐད་སྤོན་ཏྗེ་སས་ཁབ་དགྤོས་སྤོ། བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་མྗེ་ལ་འབཪ་བ་ཪུ་ཉྗེ་
བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དུ་སྦཪ་བ་པྤོ་ཞིག་མ་ིདགྤོས་པས་ན་དུས་རག་ཏུ་འབཪ་བ་ཪུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་ཞིང་དུས་རག་པཪ་འབཪ་བ་ཁབ་དགྤོས་སྤོ། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། དཔྗེཪ་ན་ཤྗེས་བྱ་ཞིག་ཡྤོད་པའི་ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་སྗེད་བྱྗེད་མི་དགྤོས་པས་ན་ཁྤོད་དུས་རག་ཏུ་ཡྤོད་དུ་ཉྗེ་བཪ་མི་
ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པ་དང་དུས་རག་པཪ་ཡྤོད་པས་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའམ་
བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཪ་ུཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་པའི་
ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་ལས་སུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུའམ་ཪང་གི་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་ཏུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པས་ན། ཁྤོད་དུས་
རག་ཏུ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་མི་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པ་དང་དུས་རག་པཪ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པས་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་མྗེད་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པའི་རྒྱུ་ལ་ཚན་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། ཤྗེས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡྤོད་པའི་ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་སྗེད་བྱྗེད་མི་
དགྤོས་པཪ་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་བངས་ཟིན་ཏྗེ་ཁྤོད་དུས་རག་པཪ་ཡྤོད་པ་ཁབ་པཪ་མི་འདྤོད་ན། ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་ལས་འགལ་བཪ་
དགྤོས་ཏྗེ། ཁྤོད་དུས་རག་པཪ་ཡྤོད་པས་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྤོད་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤོག་པའམ་འགྤོག་པ་ནི་ཤྗེས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་པ་དྗེ་ཡྤོད་
པས་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། སྗེམས་ཅན་ཤི་ཞངི་མི་འཚོ་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་ 
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ལྡྤོག་པའམ་འགྤོག་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་མ་ཤི་བཪ་འཚོ་བ་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་པ་བཞནི་ནྤོ། གལ་ཏྗེ་ཤྗེས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་པ་དྗེ་ཡྤོད་པ་
མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤོག་པའམ་འགྤོག་པ་ནི་ཁྤོད་ཡྤོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་ན། ཤྗེས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་པ་དྗེའི་སྗེད་བྱྗེད་ཡྤོད་པཪ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཤྗེས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་དྗེ་ཡྤོད་པའི་ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་སྗེད་བྱྗེད་མི་དགྤོས་པཪ་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་བངས་ཟནི་ཏྗེ་ཁྤོད་དུས་
རག་པཪ་ཡྤོད་པ་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པཪ་མི་འདྤོད་ན་ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་ལས་འགལ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཪང་གི་
ཁས་བངས་པ་ལས་མི་འགལ་ན་  ས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཡྤོད་པའི་ཕིཪ་དུ་སྗེད་བྱྗེད་མི་དགྤོས་པཪ་ཁས་བངས་ཤིང་དམ་བཅས་ཟིན་ཏྗེ་
ཤྗེས་བྱ་བྱྗེ་བྲག་པ་དྗེ་དུས་རག་ཏུ་ཡྤོད་པ་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་སྤོ། དྗེའ་ིདྤོན་དུ་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་
པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ལ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པས་ཁབ་པའ་ིཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་བྱ་
བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཏུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུའམ་ཪང་གི་བྱ་བའི་དྤོན་བྱྗེད་པ་རྒྱབ་ཏུ་གཞུགས་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པཪ་དམ་བཅས་ཤིང་
ཁས་བངས་བཪ་ཟནི་ཏྗེ། ཁྤོད་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་མི་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པཪ་མི་འདྤོད་ན། ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་
ལས་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྤོས་ཏྗེ། ཁྤོད་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་མི་ཪུང་བ་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་མི་ཁབ་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྤོད་ན། དྗེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤོག་པའམ་འགྤོག་པ་ནི་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་དྗེས་ཪང་གི་བྱ་
བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་པ་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། སྤོན་
མྗེ་ཤི་ཞིང་འབཪ་བས་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤོག་པའམ་འགྤོག་པ་ནི་སྤོན་མྗེ་མ་ཤི་བཪ་འབཪ་བས་
ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་པ་བཞིན་ནྤོ། གལ་ཏྗེ་བཟྤོས་མ་བྱས་པའ་ིགཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་དྗེས་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་
དུ་མི་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤོག་པའམ་འགྤོག་པ་ནི་ཁྤོད་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་
ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུཪ་དགྤོས་ན། བཟྤོས་ཆ་བྱས་པའི་གཞན་
དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ལ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུ་གཞུག་པ་པྤོ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དང་། ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་བྱ་
བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་ཏུ་གཞུག་པའི་གཞུག་པ་པྤོ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་
པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ལ་ཁྤོད་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་པའི་ཕིཪ་དུ་ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་བྱ་
བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུའམ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་ཏུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པཪ་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་
བངས་ཟིན་ཏྗེ། ཁྤོད་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཉྗེ་བཪ་མི་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དུས་རག་ཏུ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་མི་ཁབ་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་ན། ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་ལས་འགལ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་ལས་མི་
འགལ་ན་བཟྤོས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་དང་བཟྤོས་མ་བྱས་པའི་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ཁད་མྗེད་པཪ་ལ་སྤོགས་པ་ལ་ཪང་ཪང་གི་ 
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བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དང་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་པའི་ཕིཪ་དུ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་གཞག་པའི་
བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པཪ་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་བངས་ཟིན་ཏྗེ། བྱྗེད་པ་པྤོ་དྗེ་དག་ལ་སྤོགས་པ་དུས་རག་ཏུ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་
དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་མི་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དུས་རག་ཏུ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་སྤོ། 
གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟཪ་ཡིན་ན་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་དང་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་པ་ནི་བྱྗེད་པ་པྤོ་དྗེ་དག་
རྣམས་ལ་བཟླྤོག་ཏུ་མྗེད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ།  དྗེའི་ཕིཪ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་དང་ཪང་ཪང་
གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པས་ཁབ་པ་ནི་བྱྗེད་པ་པྤོ་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་ཏྗེ། ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་མ་གྲུབ་
པཪ་འདྤོད་པ་དང་དྗེ་དག་ལ་སྤོགས་པ་དུས་རག་ཏུ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་མི་ཪུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་
དྤོན་དུས་རག་ཏུ་བྱྗེད་པ་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པཪ་འདྤོད་པ་ནི་ནང་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་
བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དམ་ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་དགྤོས་ཏྗེ། ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་
ཪུང་བ་ཉིད་དང་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་པ་ཉིད་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་ནི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་བྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ནི་དྗེ་
དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་སྤོ་འདྤོགས་ཡིན་པའི་ཕིཪ་
ཪྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་   ན་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་
པཪ་འཛིན་པ་ན། ངྗེས་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དྗེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་འདིས་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་བདག་ཡྤོད་
དམ་ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་སྤོ་འདྤོགས་དབང་མྗེད་དུ་འདྗེན་པཪ་ཐལ་བཪ་ཐག་ཆད་དྤོ། ཡང་ཁ་གཅིག་ན་ཪྗེ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པས་གང་ཪུང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་པའི་ཕིཪ་དུ། 
ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུའམ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་ཏུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་ཀང་། 
ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་པ་ཉིད་ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་དྗེ། ཪང་གི་བྱ་
བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བ་ཉིད་དང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་ཁབ་པ་ཉིད་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཏྤོགས་པ་ཁྤོད་ལ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་
མྗེད་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་བའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ཉིད་ཪང་གི་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། ཪབ་
བྱྗེད་བརྒྱད་པ་ལས། བྱྗེད་པྤོ་ལས་ལ་བརྗེན་བྱས་ཤིང་ལས་ཀང་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉདི་ལ། བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ། གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་
མཐྤོང་ངྤོ་། ཞྗེས་དང་། བྱྗེད་པ་པྤོ་དང་ལས་དག་གིས། དངྤོས་པྤོལག་མ་ཤྗེས་པཪ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  དྗེའི་ལན་དུ་
གཞན་གགས་ཀི་རྗེས་དཔག་གི་སྤོ་ནས་དྗེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ནྤོ།  དྗེ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་རྗེས་དཔག་ནི། བདག་ལས་སྗེ་བཪ་འདྤོད་པའི་
མྱུ་གུ་ནི་བདག་ལས་སྗེ་བ་མྗེད་པའི་ཪང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྤོད་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ།  དྗེས་ན་བྱས་པ་ཅན་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ནི་ཪང་ 
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གི་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་པཪ་མི་འཐད་དྗེ། བྱ་བ་ཉིད་ལ་བྱྗེད་པ་པྤོ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་
མ་བྱུང་ཟྗེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྤོད་ལ། དཔྗེཪ་ན་ཁྗེད་ཪང་གི་མཉན་པ་ཉིད་ང་ཪང་གི་སྨྲ་བ་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་
མྗེད་ན་ང་ཪང་གི་སྨྲ་བ་ཉིད་ཁྗེད་ཪང་གི་མཉན་པ་ཉིད་ལ་བརྗེན་པཪ་མི་འཐད་དགྤོས་པ་ལྟཪ། དྗེ་འི་དྤོན་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་
པའི་བྱྗེད་པ་པྤོའ་ིབྱ་བ་ནི་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པཪ་འདྤོད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ཉིད་ཪང་གི་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་པཪ་མི་འཐད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། དཔྗེཪ་
ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་མ་གཏྤོགས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པཪ་འདྤོད་ན། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལ་ 
བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་པ། དྗེའི་དྤོནདུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པའི་བྱ་བ་
ནི་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པཪ་འདྤོད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ནི་
བྱ་བ་ནི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པཪ་འདྤོད་ཀང་དགྤོས་སྤོ། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། དཔྗེཪ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྗེད་མ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལ་བརྗེན་ནས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་ན། མ་གྲུབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས་
གཞན་ཞིག་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པས། དྗེ་ལྟ་བུའི་འདྤོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འགལ་འདུའི་བབ་ཅྤོལ་སྨྲ་བ་ཁྤོ་ན་ཡནི་པཪ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་
པ། དྗེའི་དྤོན་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པྤོའི་བྱ་བ་ནི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་གྲུབ་པཪ་འདྤོད་ན། 
མ་གྲུབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས་གཞན་ཞིག་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པས། དྗེ་ལྟ་བུའི་འདྤོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འགལ་འདུའི་བབ་ཅྤོལ་སྨྲ་བ་ཁྤོ་
ན་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆད་དྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལ་བརྗེན་ནས་གྲུབ་དགྤོས་པས། སྒྲུབ་བྱྗེད་དྗེ་ཉིད་
བསྒྲུབ་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་པཪ་མི་འཐད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་པ་ལྟཪ། དྗེའི་དྤོན་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པྤོའི་བྱ་བ་ནི་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་གྲུབ་དགྤོས་པས། བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ཁྤོད་ཀི་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་པཪ་མི་འཐད་
པཪ་འདྤོད་དགྤོས་སྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཕ་ཪྤོལ་པྤོས་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ལ་
བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མྗེད་པཪ་འདྤོད་པས། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་
ཪང་གི་བྱ་བ་ལ་མི་བརྗེན་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་པས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་ནི་ཪང་གི་བྱ་བའི་
དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུའམ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་ཏུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པྤོ་གཞན་ལ་མ་བལྟྤོས་པ་དང་། ཪང་གི་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་
པཪ་མི་འཐད་ན། བརྗེན་རྒྱུའི་ཕྤོགས་གཞན་མྗེད་ལ་ཁྤོད་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྗེན་པཪ་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། གལ་
ཏྗེ་ཁྤོད་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྗེན་པཪ་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན། ཁྤོད་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་བཪ་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། 
གལ་ཏྗེ་ཁྤོད་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་བཪ་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན། ཁྤོད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་ཉིད་ཀིས་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ། གལ་ཏྗེ་ 
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ཁྤོད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་ཉིད་ཀིས་བྱྗེད་པྤོ་ཉདི་དུ་གྲུབ་ན། ཁྤོད་ལ་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་དམ་ཪང་ནི་ཡྤོད་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  དྗེས་ན་བྱྗེད་པྤོ་ལས་ལ་བརྗེན་བྱས་ཤིང་། ལས་ཀང་བྱྗེད་པྤོ་དྗེ་ཉིད་ལ། བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྤོགས་པ། གྲུབ་
པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐྤོང་ངྤོ་།  ཞྗེས་གསུངས་ལ་ལས་ཀི་ཚིག་ཏུ་བཀྤོད་པའི་དྤོན་ནི་བྱྗེད་པ་པྤོས་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་ཡིན་ནམ། འྤོན་ཏྗེ་བྱྗེད་པ་
པྤོས་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་དྗེ་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་ཡིན། དང་པྤོ་ལྟཪ་ན་བྱྗེད་པ་པྤོས་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་
གྲུབ་པས་དྤོན་དྗེ་ཉིད་ལ་བྱྗེད་པྤོ་བརྗེན་པཪ་མི་འཐད་པཪ་བཤད་ཟནི་ཏྤོ། གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྗེན་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོ་སྒྲུབ་
པཪ་བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་དྗེ་ལ་མ་བརྗེན་པཪ་མ་ཟད། སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་དྗེ་ཡང་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ལ་མ་བརྗེན་དགྤོས་ཏྗེ། གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་
བརྗེན་པཪ་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དང་བྱྗེད་པྤོས་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བའི་དྤོན་དྗེ་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། 
དྗེ་ལ། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྗེན་པཪ་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། མ་ཁབ་ན། ཁབ་པ་ཡྤོད་དྗེ། དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་ན། སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དང་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོའི་ངྤོ་བྤོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། ཡང་ཁབ་པ་མ་
བྱུང་ཟྗེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྤོད་ལ། དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉདི་དུ་གྲུབ་ན། དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་
བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་དང་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོའི་ངྤོ་བྤོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ། དྗེ་ལ། དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ངྤོ་བྤོ་
ཉིད་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་མིན་ན། དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཟནི་ཏྗེ་
ཪང་གི་ངྤོ་བྤོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་ངྤོ་བྤོ་ལ་བརྗེན་ནས་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྤོས་པའི་ཕིཪ་དང་། 
དྗེ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། མདྤོཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་ལ་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཉྗེ་བཪ་ཪུང་དུའམ་
ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་པ་ཁབ་ཏུ་གཞུག་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་གཞན་ཞིག་མི་དགྤོས་པཪ་འདྤོད་ན། བྱས་པ་ཅན་
ནམ་གཞན་དབང་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པྤོ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངྤོ་བྤོས་གྲུབ་པའི་ཪང་ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་བྱྗེད་དུ་ཪུང་བའི་བདག་ཉིད་དང་ཪང་
ཪང་གི་བྱ་བའམ་དྤོན་སྒྲུབ་པཪ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པྤོའི་བདག་ཉིད་དམ་ཪང་   ན་ཡྤོད་པཪ་འདྤོད་དགྤོས་སྤོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་མིན་ཞིང་ཪང་   ན་ཡྤོད་པའི་བྱྗེད་པ་པྤོའི་བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་མྗེད་དྤོ་སམ་དུ་ལྤོག་པཪ་འཛིན་པ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དྗེ་ལ་
འཁྲུལ་པའི་ལྤོག་ཤྗེས་འདསི་ནི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་བདག་ཡྤོད་དམ་ཪང་   ན་སྤོ་འདྤོགས་པའི་དྤོག་
རྣམས་ལ་ང་ཪང་ཉིད་ནི་ལྤོག་ལྟ་མ་བྱྗེད་པཪ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པ་དྗེའི་དྤོན་དུ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་འདི་ལྟཪ་ངྗེད་རྣམས་ཀི་
ཤྗེས་པ་ཙམ་རྗེན་འབྱུང་མིན་པའི་ཆྤོས་འགའ་ཡྤོད་པ་མནི་པ་སྤོང་ཉིད་མིན་པའི་ངྗེད་རྣམས་ཀི་ཤྗེས་པ་ཙམ་ཆྤོས་འགའ་ཡྤོད་པ་མནི་ནྤོ་ཞྗེས་
སྨྲས་ལ། ང་ཪང་ཉིད་ནི་འདི་ལྟཪ་རྗེན་འབྱུང་མིན་ཞིང་སྤོང་ཉིད་མིན་པས་ཪང་   ན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡྤོད་དྤོ་ 
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ཞྗེས་སྨྲ་ཡང་།  དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡྤོད་པའི་སྤོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དྗེ་ལ་ལྤོག་ལྟ་མ་བྱྗེད་པཪ་ཐག་ཆད་དྤོ། ད་དུང་ཡང་ཁ་གཅགི་ན་
ཪྗེ། ཪང་   ན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་ཅྗེས་སྨྲ་བ་ནི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྤོག་ལྟ་མ་
བྱྗེད་པཪ་འཐད་ཀང་། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཆྤོས་སྤོན་པ་ལ་སྐུཪ་པ་འདྗེབས་ཤིང་ལྤོག་ལྟ་བྱྗེད་དྗེ། སྔཪ་དངས་པའི་ཏིང་
ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྤོ་ལས། ཆྤོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་དག་ནི་ཤྗེས་པཪ་གིས། སྤོན་པ་ཉིད་ཀིས་ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ་། དྗེས་ན་
གལ་ཏྗེ་ཆྤོས་སྤོང་ཉིད་ཆྤོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་སྤོང་ཉིད་ཡིན་པཪ་ཅྗེས་གསུངས་པ་ན། ཆྤོས་སྤོན་པ་ཉིད་ཤྗེས་མཁྗེན་པ་
ཙམ་ཆྤོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་སྤོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་གྤོ་དགྤོས་སྤོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་ཆྤོས་ལ་སྤོགས་པ་རྣམས་གཅིག་ཀང་
མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་   ན་མྗེད་པའི་སྤོང་ཉིད་ཡནི་པཪ་གྤོ་དགྤོས་ཏྗེ། ཆྤོས་སྤོན་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་
ཕིཪ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ཀིས་ཆྤོས་ལ་སྤོགས་རྣམས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་མཁྗེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྤོ། དྗེ་ལྟཪ་
ན་ཪང་   ན་གིས་གྲུབ་པ་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡྤོད་པཪ་ཅྗེས་སྨྲ་བ་ནི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཆྤོས་སྤོན་པ་ལ་
སྐུཪ་པ་འདྗེབས་ཤིང་ལྤོག་ལྟ་བྱྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྤོ།  དྗེའི་ལན་དུ། འདིཪ་ནི་དུས་སྔ་མ་ནས་རྣམ་ཐཪ་ཞིག་དཔྗེཪ་བཀྤོད་པཪ་
བྱའྤོ། ལྷྤོ་ཤཪ་མཚམས་ན་མྗེ་སྗེཪ་ཅྗེས་བྱ་བ། རྒྱལ་ཁམས་ཆྗེན་པྤོ་ཡྤོད་དྤོ་ཪིན་ཆྗེན་གླིང་། སྔྤོན་ཆད་རྒྱལ་པྤོས་མཚན་ནི་འབལ་ཏ་པཪ་ཡུལ་
དྗེཪ་རྒྱལ་སིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས། རྒྱལ་པྤོའི་གདན་ས་འབགས་རྒྱས་གྤོང་ཁྗེཪ་རྗེ། འབགས་ཏ་ཡུལ་དབུས་འབལ་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་། ཉིན་ཪྗེ་ཪྗེ་བཞིན་འབལ་གི་སྐུ་འད་ལ། མ་ཪིག་མངའ་རྣམས་མ་ཪིག་རྒྱལ་པྤོས་དང་། གསྤོལ་བ་འདྗེབས་ནས་མཆྤོད་པ་འབུལ་བ་ཡིས་
དྗེ་བཞིན་མ་ཪིག་མི་འཕྗེལ་དྗེང་དུས་ཀང་། བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་མཛད་དཔྗེ་མྗེད་ལ། བརྗེད་པཪ་བྱས་ཏྗེ་ཀུན་བདག་རྒྱབ་ཏུ་བྤོཪ། མི་
སྗེམས་ཕུང་མཁན་འདྗེ་ལ་མྤོས་གུས་བྱྗེད། ཪྗེ་ཞིག་དུས་ན་རྒྱལ་པྤོ་འབལ་ཏ་སཪ་འཕགས་པ་འདག་ནི་མྗེལ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ། འཇུམ་མདངས་
མ་བསན་ཞལ་ནས་དསི། མངའ་བདག་མངའ་འྤོག་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཕིན། ཅི་ཕིཪ་ཁྤོད་ཀང་གྤོགས་འགྤོགས་མི་བྱས་པས། ཅི་ཕིཪ་འབལ་གི་
དྲུང་དུ་ཕག་མི་འཚལ། ཅི་ཕིཪ་སྐུ་རྗེན་དྲུང་དུ་མཆྤོད་མི་ཕུལ། འཕགས་པ་སྗེམས་དཔག་ཞལ་ནས་ལན་བཏབ་པ། སྐུ་འད་ལག་བཟྤོ་སྗེམས་
མྗེད་མཁས་རྒྱུ་མྗེད། མཁྗེན་གཟིགས་རྒྱུད་མྗེད་སྤོག་མྗེད་གསྤོན་པྤོ་མྗེད། དྗེ་ལ་དད་པ་མི་སྤོཪ་ཕག་མི་འཚལ། ཪང་ཉིད་སུ་ཡིས་མ་བྱས་
ཪང་གིས་གྲུབ། བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འབྱུང་མཛད་པའི། ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁྗེན་བཀའ་ཡིས་ཐམས་ཅད་བསྤོས། ལྷུན་རྤོགས་འགན་
ཟླ་མྗེད་དྤོ་གཅིག་པུ་རྗེ། དྗེ་ལ་མྤོས་གུས་བྱྗེད་ཅིང་སབས་སུ་འགྤོ། དྗེ་ལ་མི་ཡི་ཟ་ཐད་དུད་འགྤོའི་ཟས། མཆྤོད་དུ་མི་དགྤོས་དཀཪ་སྗེམས་
མཆྤོད་པ་ཆི། སླཪ་ཡང་རྒྱལ་པྤོས་གསུངས་ཤིང་དི་བ་དིས། ཉིན་ཪྗེ་ཪྗེ་བཞནི་འབལ་འདསི་དྗེ་དག་བཞྗེས། དཀྤོན་མཆྤོག་མྗེད་དམ་གསྤོན་
པྤོ་མྗེད་པའམ། དྗེ་ནས་འཕགས་པ་སྗེམས་དཔག་འཇུམ་བཅས་ནས། རྒྱལ་པྤོ་མ་འཁྲུལ་བཪ་ཆྤོད་མ་བྱྤོས་གསུང་། འབལ་འདི་ལག་བཟྤོ་
སྤོག་མྗེད་སྐུ་འད་འདིས། ཕི་གསྗེཪ་ནང་འདམ་བྤོ་མྗེད་ཟ་མི་ཐུབ། དྗེ་ནས་རྒྱལ་པྤོས་ཐུགས་འཚིག་ཀུན་ཁྤོས་ནས། ལྷ་ཁང་སྲུང་བའི་མི་ 

61 



རྣམས་བྤོས་བསྡུས་ནས། གླྤོག་ཐྤོག་མཪ་ཕབ་བཞིན་དུ་བཀའ་བསྕ༹ལ་པ། འབལ་འདིས་མཆྤོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་བཞྗེས་ན། མྗེས་འཇིགས་ཁྤོད་
རྣམས་གསྤོན་པྤོཪ་སྗེག་གྱུཪ་ཅིགའབལ་འདིས་མཆྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྗེས་ན། མྗེས་འཇིགས་འདག་ནི་ཨེལ་ལ་སྗེག་གྱུཪ་ཅིག་དྗེ་ནས་
རྒྱལ་པྤོས་འཕགས་པ་སྗེམས་དཔག་དང་། ལྷ་ཁང་སྲུང་རྣམས་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཕིན། ཕིན་ནས་ལྷ་ཁང་སྲུང་རྣམས་མཆྤོད་གནས་རྣམས། 
སྗེམས་ནག་ཉྗེས་སྗེམས་བསླུ་མཁན་འདི་ལྟཪ་སྨྲས། རྒྱལ་པྤོ་བདྗེན་སྤོང་གཟིགས་་་ཀུན་གསི་མཐྤོང་། ངྗེད་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁངནས་ཕི་
ལྤོགས་འཐྤོན། འབལ་གི་དྲུང་དུ་ཆྤོས་སྤོང་རྒྱལ་པྤོ་རྗེ།  བཟའ་བཅའ་ཪིན་ཆྗེན་སྣ་ཚོགས་མཆྤོད་དུ་ཕུལ། ཕུལ་ནས་ཪང་ཉིད་སྤོ་བཅྤོད་སྤོ་
སགས་བརྒྱབ། སང་ཤྤོག་སླཪ་ཡང་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་གཤྗེགས། འབལ་འདསི་མཆྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞསི་ནས། འདག་ནི་ཨེལ་ལ་མྗེས་
འཇིགས་སྤོག་པཪ་མཛད། འབལ་འདིས་མཆྤོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་བཞྗེས་ནས། མྗེས་འཇིགས་ངྗེད་རྣམས་གསྤོན་པྤོཪ་སྗེག་པཪ་མཛད། ཅྗེས་
སྨྲས་མཆྤོད་གནས་ཐམས་ཅད་ཕི་ལྤོགས་  ང་། རྒྱལ་པྤོ་ཉིད་ཀསི་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་བཞུད། འབལ་གི་དྲུང་དུ་ཕག་འཚལ་གསྤོལ་བ་འདྗེབས། 
བཟའ་བཅའ་ཪིན་ཆྗེན་སྣ་ཚོགས་མཆྤོད་དུ་ཕུལ། ཕུལ་ནས་ཕིཪ་འཐྤོན་སྤོ་སགས་བརྒྱབ་བཙམས་ལ། དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་སྗེམས་དཔག་འཕགས་པ་
ནི། རྒྱལ་པྤོའི་ཕག་འཇུས་མ་གཡྤོ་བདྗེཪ་བཞུགས་གསུངས། འཁྤོཪ་བཅས་ལག་གིས་ཐབ་ཐལ་ཁིད་དུ་བཅུགདྗེ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤྤོད་
སྗེང་ན། ཕྤོགས་བཞཪི་མཚམས་བརྒྱད་ཞིབ་ཏུ་འཐྤོཪ་བཪ་མཛད། སྤོ་བཅད་རྒྱལ་པྤོས་སྤོ་སགས་ཪང་གིས་བརྒྱབ། གྤོང་མཪ་མཆྤོད་གནས་
ལྷ་ཁང་སྲུང་བའི་མ།ི ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཏུ་གསང་སྤོ་བཅས་པ་ལ། དྗེ་ཡི་ཐབས་ཀིས་སྔྤོན་གི་སྤོལ་ལུགས་ལྟཪ། མི་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཆུང་མ་ཕྲུག་གུ་
རྣམས། མཚན་མྤོའི་དབུ་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཕིན། མཆྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཟས་འཐུངས་ཟནི་པ་བྱས། ནམ་ལངས་རྒྱལ་པྤོས་འཕགས་པ་སྗེམས་
དཔའ་གཉིས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྤོ་མདུན་ཕྗེབས་མ་ཐགརྒྱལ་པྤོས་འདག་ནི་ཨེལ་ལ་དིས་པ་ཡིས། ལྗེགས་པཪ་གཟིགས་ཤིག་སྤོ་སགས་
བཤིག་མ་བཤིག འཕགས་པ་སྗེམས་དཔས་སྤོ་སགས་མ་ཉྗེས་གསུངས། རྒྱལ་པྤོས་སྤོ་འབྱྗེད་བལྟས་དང་མང་དུ་བལྟས། བཟའ་བཅའ་ལྷག་
མྗེད་མཆྤོད་པ་ལྷག་མྗེད་ཡལ། ཪབ་ཏུ་དགའ་མགུ་དགྗེས་ཏྗེ་ཪང་དབང་མྗེད། དགའ་བའི་ས་འབིྱན་ཕག་འཚལ་འདི་སྐད་གསུངས། ལྷ་
འབལ་ལྷ་ཆྗེ་ངྗེས་པཪ་གསྤོན་པྤོ་ལྷ། ཧ་འབལ་ལྷ་ཆྗེ་བསམ་གཏན་སྗེམས་བདག་འབལ། བསླུ་མྗེད་ཉྗེས་མྗེད་བརྫུན་སྨྲ་མི་ཤྗེས་པའི། མཆྤོད་
གནས་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཁང་སྲུང་བ་རྣམས། འཕགས་པ་སྗེམས་དཔའ་ཞལ་གི་འཇུམ་མདངས་བསན། རྒྱལ་པྤོའ་ིཕག་འཇུས་ནང་དུ་ཕིན་མི་
སྗེཪ། རྒྱལ་པྤོ་ལྗེགས་པཪ་གཟིགས་ཤྤོག་ཞལ་ནས་གསུངས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤྤོད་ཕྤོགས་གཟིགས་དུ་གསྤོལ། ཐབ་ཐལ་སྗེང་དུ་སྔ་ཕིཪ་
འགིམ་འགིམ་ནས་། སྤོ་སྤོཪ་མི་འད་ ང་རྗེས་སུ་ཞིག་ 
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