
བཏགས། རྒྱལ་པསོ་མིག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནམ་ཅི་། སྤྱན་ཕིས་ཕིས་ཏེ་ཡང་ཡང་བལྟས་པ་ཡིས། གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་དེ་ལྟཪ་འདུག་པ་
དང་། མི་དང་མོ་དང་ཕྲུག་གུ་དཔག་ཏུ་མེད། ཕན་ཚུན་སོ་སོཪ་མ་ིའདྲ་རྐང་རེས་གཟིགས། དེ་ནས་ཞེ་སྡང་ཤེས་ཤིང་ཐུགས་ཚིག་སེ། སླུ་ནག་
རྣམ་པ་ཚུལ་མིན་ལས་མི་བཟོད་། ཐུགས་ཚིག་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོཪ་ནས་སུ། ལྷ་ཁང་སྲུང་བའི་མི་བུ་ཆུང་མ་རྣམས། མཆདོ་གནས་ཐམས་
ཅད་མྱུཪ་མགོགས་བཅིངས་དུ་བཅུག་ཐམས་ཅད་ཁ་གཅིག་བསངས་གཏལོ་གསང་སོ་བསན། རྒྱལ་པསོ་ཁིམས་སོང་བདནེ་སྲུང་ཆད་པས་
བཅད་། ཆེ་ཆུང་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་གསོད་དུ་བཅུག་འབལ་གི་སྐུ་འདྲ་གཤགི་ཅིང་མེ་ལ་སེག་འཕགས་པ་འདག་ནི་ཨེལ་ལ་དད་པ་བསེད། དེ་
དག་ལ་སོགས་བྱས་བྱུང་བ་ལྟཪ་ཪོ། འདིཪ་ནི་མིང་ལ་བོགས་པ་རྣམས་བརེ་བཪ་བེྱད་ན་ནི་རྣམ་ཐཪ་གི་དཔེ་ཪུ་དཀོད་པའི་དནོ་རྣམས་ཤནི་ཏུ་
གསལ་བཪ་གོ་བཪ་འགྱུཪ་ཪ།ོ འབལ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ལ་མཉན་ནས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སོན་པ་ལ་གོ་དགོས་
དང་། སླུ་ལ་སོགས་པའི་བཟོ་མཁན་མཆོད་གནས་དང་ལྷ་ཁང་སྲུང་བ་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་སྔ་མཪ་སླུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཟོ་མཁན་རྒྱ་གཪ་གི་ཨ་
ཙ་ཪ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་གོ་དགོས་དང་། མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་བཟའ་བཅའ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་མདོ་དང་མདོ་སྡའེི་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་
པཪ་གོ་དགོས་དང་། མཆོད་དུ་ཕུལ་བའི་བཟའ་བཅའ་ལ་སོགས་མིང་ཙམ་འབལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིས་དངསོ་སུ་མཆོད་གནས་དང་ལྷ་ཁང་སྲུང་བ་
རྣམས་ཀྱསི་བཞེས་སམ་ཟ་བའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ཙམ་གིས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆསོ་སོན་པ་ཡིས་དངསོ་སུ་སྔ་མཪ་
སླུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཟོ་མཁན་གཅིག་རྒྱ་གཪ་གི་ཨ་ཙ་ཪ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་པཪ་གོ་དགསོ་སོ། རྒྱལ་པོ་འབལ་ཏ་སར་
ཞེས་བྱ་བའི་སྐབས་སུ་སིང་ཐག་པ་ནས་དང་ཡང་དག་པཪ་དང་གཟུཪ་བདནེ་འཚོལ་བཪ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་གོ་དགོས་དང་། ཐབ་ཐལ་
འཐོཪ་བཪ་བེྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་བསོན་དུ་མདེ་དེ་བསན་ཅངི་འགྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་གྲུབ་
མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་གོ་དགོས་དང་། ཐབ་ཐལ་འཐོཪ་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་སྲུང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྐང་རེས་དང་མགོ་སྐོཪ་ཤནི་
ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་ཆོས་སོན་པ་ཉདི་ཅེས་གསུངས་ས་ོབརྫུན་གིས་སྨྲ་བའི་རྒྱ་གཪ་གི་ཨ་ཙ་ཪ་ལ་སོགས་པའི་མགོ་སྐོཪ་
གོ་དགོས་སོ། གོང་མཪ་གཟུཪ་གནས་ཞེས་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་གཟུ་བོཪ་གནས་པ་ནི། ཕོགས་ལྷུང་མེད་པ་སེ་དེ་ཡོད་ན་དེས་
བསིབས་ནས་བདནེ་ཚོལ་བཪ་མི་བེྱད་དང་ཚོལ་བཪ་བེྱད་ཀྱང་བདནེ་མི་རེད་དེ། དབུ་མའི་སིང་པོ་ལས། ཕོགས་སུ་ལྷུང་ནས་སེམས་གདུངས་
པས། ཞི་བ་ནམ་ཡང་རོགས་མི་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪོ། ཕོགས་ལྷུང་ནི། ཪང་གི་ལུགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གི་ཆསོ་ལུགས་
ལ་ཞེ་སྡང་བའོ། མདོཪ་ན་མགོ་སྐོཪ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་དངོས་སུ་མེད་པའི་འབལ་དེས་བཟའ་བཅའ་དེ་དག་ཟ་བཪ་མི་བྱས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་དངོས་
སུ་མེད་པའི་འབལ་དེ་ལ་སྐུཪ་པ་འདབེས་ཤིང་ལོག་ལྟ་བེྱད་པའི་སནོ་མེད་ལ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་ཀྱིས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་
ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་སྐུཪ་པ་འདེབས་ཤིང་ལོག་ལྟ་བེྱད་པའི་སོན་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གསུམ་པ་ཪང་བཞིན་
ཁིམ་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་བ་འདིས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་ཪབ་ཏུ་མཐུན་ཞིང་དེ་ལ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བཪ་བསན་པ་ནི་དཔེཪ་ན་སེ་བ་ 
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ཉིད་ནས་མིག་གཉིས་སུ་ལོང་བ་དང་སེས་མན་ཆད་ནས་དམུས་ལོང་དང་། ལོང་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་སེ་བ་ཉིད་ནས་མིག་གཉིས་སུ་ལངོ་བ་
དེས་ཁོད་མུན་གནག་གི་སྡུག་ལ་གཞན་དང་འདྲ་བཪ་མི་ཤེས་ཏེ། ཁདོ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཉི་མའི་འདོ་ཟེཪ་གི་ཡོན་ཏན་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ཕིཪ། དེ་
བཞིན་དུ་བུ་ཡིས་མ་བྱས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ངོ་མི་རོགས་པ་ལ་སགོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་
དང་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པ་དང་བྱས་པ་ཅན་དུ་གྱུཪ་པ་དང་གཞན་དབང་གི་ཪང་བཞིན་ཅན་དང་སྒྱུ་མའམ་གཟུགས་བརན་གི་ལྟ་བུ་དང་ཪང་
བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉདི་དུ་ཡོད་པའི་སོན་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པཪ་མི་བེྱད་དང་ཪང་བཞིན་མེད་བཞནི་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཪང་བཞིན་གི་སོ་འདགསོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ལ་བྱང་བཪ་མི་འགྱུཪ་དང་ཡིད་བརན་ཪུང་བ་ཡེ་མེད་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ལ་སོ་བ་མི་སེ་ཞིང་དེ་དག་ལས་ཡིད་ཕིཪ་ཕོགས་པཪ་མི་བེྱད་པས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སངོ་བའི་ཐབས་མི་ཤསེ་ཏེ། ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་
པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དའེི་བསམས་ཀྱིས་མི་ཁབ་པ་དང་བརོད་ཀྱསི་མི་ལང་བ་དང་ཚད་མདེ་པ་དང་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པཪ་དག་པ་དང་རྣམ་
འགྱུཪ་མེད་དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པཪ་རག་པ་དང་སོན་གི་དྲི་ཙམ་མེད་པ་དང་ཡིད་བརན་དུ་ཪུང་བ་དང་ཡདི་ཐམས་ཅད་ཪང་དབང་མེད་པཪ་
ཕོག་པ་དང་ཡིད་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཪབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཟད་མི་ཤསེ་པཪ་བདེ་བཪ་མཛད་པའི་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། ཪིན་
ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱ་ིའབྱུང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་མཆོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་ཞིག་སྔ་མཪ་མཐོང་བ་ན། ཞིང་པ་འདུས་པ་མང་པོ་དང་ལོ་
མས་བཅོས་ཡདི་སྤྱིལ་པོའི་གོངས་ངམ་ཡུལ་གཞན་གང་ཪུང་ལ་སུན་འབིྱན་པཪ་ནུས་ཏེ། སྤྱིད་པོ་དང་ཞིང་པ་འདུས་པའི་གོངས་མ་གཏོགས་
པཪ་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་སྔ་མཪ་མ་མཐངོ་ན། སྤྱིད་པོ་དང་ཞིང་པ་འདུས་པའི་གོང་རྡལ་དེ་ལ་སོ་བ་བསདེ་པཪ་ཅི་ལྟཪ་འགྱུཪ། རྩམ་པ་དང་ཤ་
ཪུལ་བ་དང་སོག་པ་དང་བཙོང་དང་ཉུངས་མ་གཤེཪ་ཪམ་ཉུང་མ་བསྐམ་པའོི་ཉུང་མ་ཕོ་ཤ་ཉུང་མ་བཅོས་ཁེངས་མ་གཏོགས་པཪ་ཟ་རྒྱུ་གཞན་
ཞིག་མིང་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་བིྱས་པ་ནི་ད་ེདག་རྣམས་ལ་ཆགས་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་། ཪོ་བརྒྱལ་དང་ཪོ་བོྲ་བའི་མཆོག་དང་ཪོ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཪོ་ཐོགས་པ་དང་ཪོ་མྱངས་པ་དང་ཪོ་མྱོང་བ་དང་ཪོ་དག་མྱང་བཪ་གོམས་པ་ཐམས་
ཅད་རྩམ་པ་དང་ཤ་ཪུང་བ་དང་སོག་པ་དང་བཙོང་དང་ཉུང་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ག་ལ་ཡོད། ཁྭ་དང་བྱ་ཪོག་དང་
བིྱའུའི་ས་མ་གཏོགས་པཪ་སན་པའི་ས་གཞན་མི་མཉན་པ་གང་ཞིག་དེ་དག་ལ་སོ་འདོགས་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་། གླུ་དབྱངས་དག་ལ་གོགས་
འགོགས་བྱེད་པའི་ཪོལ་མོ་རྒྱུད་ཅན་དང་ཪོལ་མོ་འབུད་པ་དང་ཪོལ་མོ་བརྡུངས་པ་དང་ཪོལ་མོ་དཀོལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སན་ཞངི་ཡིད་དུ་འོང་
གི་རྣམ་པ་ཅན་ས་ལ་སོགས་སྔ་མཪ་མཉན་པ་གང་ཞིག་ཁྭ་དང་བྱ་ཪོག་དང་བིྱའུའི་ས་རྣམས་དག་ལ་ཆགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ཇི་ལྟཪ་ཡོང་། 
གླང་ཆེན་པོའི་ལྟད་མོ་མཐོང་མ་མྱོང་བ་རྣམས་ལ་བོང་བུའམ་ར་གང་ཪུང་དུད་འགོ་ཐམས་ཅད་ལས་མཐོ་ཆེ་བའི་སྣང་བ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་། 
གླང་པོ་ཆེན་པའོི་ལྟད་མོ་སྔ་མཪ་མཐངོ་བ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་དསེ་སེཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ཆེན་པོ་དང་མ་ཕད་པཪ་ཆུ་བོའམ་ 
མཚོ་གང་ཪུང་ལ་ཆུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྣང་བ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་། རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ཆནེ་པོ་དང་ནམ་ཕད་གཏུགས་པ་ན་སྣང་བ་དསེ་ནི་སེ་བཪ་ག་ 
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ལ་ཡོད།  དེ་དག་བཀདོ་པ་ལྟཪ་སུ་ཡསི་མ་བྱས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་མ་རོགས་པཪ་
བྱས་པ་རྣམས་ལ་སོ་འདོགས་དང་སསོ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་སུ་ཡི་མ་བྱས་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་
དབང་འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་ནམ་བསེད་པ་ན་ཪང་བཞིན་གི་སོང་པའི་གཞན་དབང་རྣམས་པ་སོས་པ་དང་
རོག་པ་དང་སོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཟད་པཪ་མི་འགྱུཪ་བའི་ཐབས་མེད་དོ་། གཞན་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེའི་ལྟ་བ་
འདིས་ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཇི་རྒྱས་སུ་བཏང་བཪ་མ་ཟད། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་
ཡོད་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་རེད་ན། ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེས་དོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན། 
རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་བྱའོ། སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་དནོ་ནམ་ཕན་ཡོན་ནམ་ཐིག་ལེ་ཉིད་ནི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་དང་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་ས་
བོན་ཤིན་ཏུ་སངོ་བ་སེ། སོམ་ཪམི་དང་པོ་ལས། དེ་ལྟཪ་དམིགས་པ་ལ་སམེས་བརན་པཪ་བྱས་ནས་ཤེས་ཪབ་ཀྱསི་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པཪ་བྱ་སེ། 
འདི་ལྟཪ་ཤསེ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བས་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་ས་བོན་ཤིན་ཏུ་སོངས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟ་མིན་ན་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་
བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གིས་ཉོན་མོངས་པ་ཡོང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། མད་ོསྡེ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འཇིག་རེན་དག་ནི་ཏིང་འཛིན་སམོ་བེྱད་ཀྱང་། 
དེ་ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་འཇིག་མི་བེྱད། དེ་ནི་ཉོན་མོངས་ཕིཪ་ཞིང་ཪབ་འཁྲུག་སེ།  ལྷག་སྤྱོད་ཀྱསི་ནི་ཏངི་འཛིན་འདིཪ་བསོམས་
བཞིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་ཞསེ་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཤེས་པའི་སྣང་བ་མ་བྱུང་བཪ་དུ་རོངས་པའི་མུན་པ་མི་ལྡོག་
ཅིང་། བྱུང་ན་ལྡོག་པས་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཡེ་ཤསེ་དག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ལ། རོངས་པའི་མུན་པའང་མི་ལྡོག་གོ། 
དེའི་ཕིཪ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདག་མེད་པའི་དོན་ངེས་པའི་ཤསེ་ཪབ་གདོན་མི་ཟ་བཪ་བཙལ་བཪ་བྱ་དགོས་ཏེ། སོམ་ཪམི་བཪ་པ་ལས། དེ་ནས་ཞི་
གནས་གྲུབ་ནས་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པཪ་བྱ་སེ་འདི་སམ་དུ་བསམ་པཪ་བྱའ།ོ དེ་ཁོ་ན་ཤེས་ན་སྣང་བ་བྱུང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་
བའི་དྲི་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཞི་གནས་ཙམ་གསི་ནི་ཡེ་ཤེས་དག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། སིབ་པའི་མུན་པའང་སེལ་བཪ་མི་
འགྱུཪ་གི། ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ལགེས་པཪ་བསོམས་ན་ཡེ་ཤསེ་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་འགྱུཪ། དེ་ཁོ་ན་རོགས་པཪ་འགྱུཪ། ཤསེ་ཪབ་ཁོ་ནས་
སིབ་པ་ཡང་དག་པཪ་སོངས་བཪ་འགྱུཪ། ཞསེ་གསུངས་པས་སོ། ཪབ་བེྱད་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀྱང་། ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། 
དེ་དག་སསོ་ལས་སོས་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པཪ་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་སོ། དེ་ལ་ཡུལ་རྣམ་ལ་སྡུག་མ་ིསྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་
མ་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡནི་པའི་རྣམ་པཪ་རོགས་པ་མ་བཅུག་པཪ་འཇིག་ལྟའི་རྩ་བ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་རྣམས་མི་སེ་བས་ཆགས་
སྡང་སོགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་འཇིག་ལྟའ་ིརྩ་བ་ཅན་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རོག་ལས་སེའོ། གཟུགས་དང་ཚོཪ་བ་དང་གང་ཟག་
དང་ཆསོ་སོགས་ལ་འདི་བདེན་ནོ་སམ་དུ་མངོན་པཪ་ཞེན་པ་དག་ཁོ་ནས་ཚུལ་མིན་ཡདི་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པཪ་རོག་པས་ཡུལ་དེ་དག་ལ་རོག་པཪ་
བེྱད་པའི་ཕིཪ། རྣམ་རོག་དེ་ནི་བདེན་འཛིན་གི་སསོ་པ་ལས་སེ་སེ། ཚིག་གསལ་ལས། འཇིག་རེན་པའི་སསོ་པ་དེ་ཡང་མ་ལུས་པཪ་སངོ་པ་ 
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ཉིད་ཀྱིས་ཏེ། དངསོ་པོ་ཐམས་ཅད་སངོ་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་འགག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཇི་ལྟཪ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕིཪ་དངསོ་པོ་སཪ་དམིགས་པ་ཡོད་
ན་ནི། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སསོ་པ་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་གི། མོ་གཤམ་གི་བུ་མོ་མ་དམིགས་པཪ་ནི་ཆགས་པ་ཅན་དག་དེའི་ཡུལ་ཅན་སོས་པ་
འཇུག་པཪ་མི་བེྱད་དོ། སསོ་པ་མ་བཅུག་ན་ནི། དེའི་ཡུལ་ཚུལ་བཞནི་མ་ཡིན་པཪ་རྣམ་པཪ་རོག་པ་འཇུག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། རྣམ་པཪ་རོག་
པ་མ་བཅུག་པཪ་ཡང་ང་དང་ངའི་ཞསེ་མངོན་པཪ་ཞནེ་པ་ལས། ཉོན་མངོས་པའི་ཚོགས་འཇིག་ཚོགས་ལ་བལྟ་བའི་རྩ་བ་ཅན་སེད་པཪ་མི་
བེྱད་དོ། ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་འཇགི་ཚོགས་ལ་བལྟ་བའི་རྩ་བ་ཅན་མ་བསེད་པཪ་ནི། ལས་དག་བེྱད་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། ཞེས་གསུངས་སོ། 
སོང་པ་ཉིད་རོགས་པས་དེ་དག་བཟོག་པཪ་འགྱུཪ་ཚུལ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གང་གི་ཕིཪ་དེ་ལྟཪ་སོང་པ་ཉིད་སསོ་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བའི་
མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་བརེན་ནས་སསོ་པ་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། སོས་པ་དང་བྲལ་བས་ཀྱང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་བཟོག་ཅིང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་
ལོག་པས་ཉོན་མོངས་པ་བཟོག་ལ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལོག་པས་དེའི་ཕིཪ་སོང་པ་ཉདི་ཁོ་ན་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་
ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་གསུངས་སོ། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ལྟཪ་སོས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་
ཉེ་བཪ་ཞི་བ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་དོན་དང་ཐིག་ལའེམ། དེས་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་
ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་འདྲོངས་ན། ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སངོ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེས་དོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ། ཪང་བཞནི་གིས་
གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞགི་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་མ་བསེད་ན། ཡུལ་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སོ་
འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སོས་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་མི་འགྱུཪ་
བའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་འདྲོངས་ན་། ཡུལ་
རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའ་ིམཚན་མ་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞནི་དུ་མིན་པའི་སསོ་པ་ཐམས་ཅད་དང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་ཐམས་
ཅད་དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བའི་ས་བོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་
གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་འདྲོངས་ན། སྡུག་མི་སྡུག་པའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་བྲལ་
བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། དཔེཪ་ན་ཉི་མའི་འོད་གཟེཪ་མཐའ་ཡས་ཆེན་པོ་ཤཪ་བཪ་མ་ིའགྱུཪ་ན་སྐཪ་མ་ཆེ་ཆུང་ལ་
སོགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་དག་གི་དོན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་
པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་ན། སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུན་མ་ཆད་
པཪ་འབྲལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་ཟ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪོ་བོྲ་བའི་མཆོག་དང་བྲལ་ཞངི་མི་
ཞིམ་པའོ་ཤུགས་དྲག་པོས་བསམ་པ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། ཟ་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་བཟང་ཞིང་ཪོ་བརྒྱ་པ་དང་ཪོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་
པའི་ཟ་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ་བསམ་པ་སེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ན། ཪོ་བོྲ་བའི་མཆོག་དང་བྲལ་བའི་ཟ་རྒྱུ་མི་ཞིམ་པ་དེ་དག་དང་ 
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མཁས་པ་སུ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་ཡངོས་སུ་འཇེམ་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། དཔེཪ་ན་བོང་བུ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་སོབས་ཆུང་བ་དང་མྱུཪ་
མགོགས་ལམ་བརྒྱུག་པ་ལ་མི་འཚམ་པ་ཡིན་ནོ་ལམ་ཀཪ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཐང་ཆད་དམ་ལམ་ཀཪ་ནད་པ་གང་ཪུང་གི་སམ་དུ་བསམ་པ་ཤུགས་
དྲག་པོས་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། སབོས་ཆེས་ཆེ་བ་དང་མྱུཪ་འགོགས་ལམ་བརྒྱུག་པ་ལ་གོམས་པའི་ར་ཤིན་ཏུ་བཟང་འདིཪ་ནི་ཡོད་དོ་སམ་
དུ་བསམ་པ་སེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ན། སབོས་ཆུང་བ་དང་མྱུཪ་མགོགས་ལམ་བརྒྱུག་པ་ལ་མི་འཚམ་པའི་བོང་བུ་ལ་སོགས་པ་ལས་བབ་སེ་རིང་
ཐང་འགོ་བཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། དཔེཪ་ན་མྱུག་མ་དང་ལོ་མས་བཅོས་པའི་སྤྱིལ་པོ་མ་གཏོགས་པཪ་ལྷགས་སབོ་གཞན་ཞིག་མེད་དོ་ཁགས་
པའི་སམ་དུ་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་པསོ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། ཁང་པ་དྲོད་ཅིང་བཟང་བ་འདིཪ་ནི་ཡོད་དོ་བསམ་པ་སེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ན། 
མྱུག་མ་དང་ལོ་མས་བཅས་པའི་སྤྱིལ་པོའི་ཕི་ལོགས་ཪ ླུང་གིས་བསདོ་དེ་སྡོད་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། དཔེཪ་ན་ཆུ་འདི་ཐམས་ཅད་དྲི་མ་དང་
བྲལ་བ་མེད་དོ་སྐོམས་པའི་སམ་དུ་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་པོས་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། བསིལ་བ་དང་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆུ་ཞིག་
འདིཪ་ནི་ཡདོ་བསམ་པ་སེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ན། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པའི་ཆུ་དེ་དག་རྣམས་སོང་ཞངི་གཏོཪ་བཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། དཔེཪ་ན་
འདི་དང་འདིས་ནི་ཡིད་དུ་འོང་ཞངི་ཡདི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་ཕོགས་པའི་མཇེས་མའི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པས་མཇསེ་མའི་
བྱད་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཡནི་ནོ་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་སམ་དུ་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་པོས་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། ཡདི་དུ་འངོས་ཤིང་ཡིད་
ཪང་དབང་མེད་པཪ་ཤོགས་པའི་མཇསེ་མའི་བྱད་བཞིན་ངསོ་ཉིད་འཇུམ་མདངས་བསན་པཪ་གནང་སེ་མདུན་དུ་ཡོད་དོ་བསམ་པ་སེ་བཪ་མི་
འགྱུཪ་ན། མཇེས་མའ་ིབྱད་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་མཇསེ་མའི་བྱད་བཞནི་གི་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པའི་ལྟད་མོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
མི་སོང་བ་དང་མཇསེ་མ་ལ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་པའི་མཚན་མ་སོ་འདོགས་པའི་སསོ་པ་དང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་དང་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་མི་འགྱུཪ། དེ་བཞིན་དུ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཞན་དབང་དང་བྱས་པ་དང་གཞན་ལ་ཆོས་བལྟོས་
པ་དང་སྒྱུ་མའམ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉིད་དང་ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་སོང་ཉིད་ཡིན་ནོ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། 
སུ་ཡིས་མ་བྱས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡདོ་དོ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་ངསེ་པ་འདྲོངས་པཪ་མི་འགྱུཪ་ན། བརེན་
ནས་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཞན་དབང་དང་བྱས་པ་དང་གཞན་ངལ་ཆེས་བལྟོས་པ་དང་སྒྱུ་མའམ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉིད་དང་
ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་མོད་ཀྱི། འནོ་ཀྱང་ཡུལ་དེ་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་
བཞིན་མིན་པའི་སོས་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མངོས་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 
འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་ཇི་སིད་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདསི་གསནོ་པོ་ཡདོ་པ་དེ་སིད་དུ་ལྟོ་ཪགས་པའམ་ལྟོ་བཟང་གང་ཪུང་བཙལ་ཞིང་རྒྱུན་མ་
ཆད་པཪ་ནི་ལྟོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོང་བཪ་མི་ནུས་པ། དཔེཪ་ན་གཞུ་བཀངས་པ་ནས་འཕངས་པའི་མདའ་བོ་ཆེ་ནི་མདའ་འཕེན་པ་
ཡིས་འབེན་གི་སག་སུ་བཞག་པའི་གཟུགས་མེད་ན་ཡང་། བཪ་སྣང་ལ་ནི་གཟུགས་གང་ལ་ཡང་མ་འཕོག་པཪ་བསྡད་མི་ནུས་ཏེ་མདའ་ 
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འཕེན་པ་ཡིས་འབེན་གི་སགས་སུ་བཞག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་འགའ་ཞིག་ལ་འཕོག་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ། དཔེཪ་ན་བཪ་སྣང་གི་ཕོགས་
ཐམས་ཅད་སོངས་པཪ་གྱུཪ་ཡང་། བྱ་ལ་ས་གཞིའི་ཁམས་འདིཪ་གནས་ས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་དགག་པ་ན། གནས་ས་ཐམས་ཅད་དང་
ཡོངས་སུ་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མི་ཤསེ་ཏེ་ཪང་དབང་མདེ་བཪ་སྣང་སོངས་པའི་ཁམས་དེཪ་གནས་ས་འཚོལ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་
ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདིས་ཀྱང་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་ཡུལ་གང་ཪུང་གི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མི་ནུས་སོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་
དམིགས་རེན་དུ་བཞག་པཪ་འསོ་ཤིང་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པཪ་འགོག་
པ་ན། དམིགས་རེན་དུ་མི་འོས་མི་ཪངུ་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པ་རྣམས་ཀྱ་ིཕོགས་སུ་དམིགས་པའི་གནས་ས་ཚོལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ། 
དེ་ལྟཪ་ན་དམིགས་རེན་དུ་མི་འོས་མ་ིཪུང་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བཪ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་
ཪོ། དེ་ལྟ་ན་ཡུལ་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་མིན་པའི་སསོ་པ་རྣམས་དང་རྣམ་
པཪ་རོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ས་བོན་ཉིད་ནི་གྲུབ་པ་མནི་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་
ཡུལ་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་སོས་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་ཐམས་ཅད་
དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་མི་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ། ས་བོན་ཉིད་མ་གྲུབ་ན་འབྲས་བུ་སིན་པཪ་མི་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལྟཪ་
ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སངོ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེས། ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་
ཐག་པ་ནས་མི་འདྲོངས་ན། ཁདོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ་། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་ཡུལ་དེ་
དག་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་སསོ་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པཪ་རོག་པ་ཐམས་ཅད་
དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་ཉེ་བཪ་ཞི་བ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལས་སནི་པཪ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། ཪང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་ན། འབྲས་བུ་འདསི་ནི་སིན་པཪ་མ་ིའགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪ།ོ 
མདོཪ་བསྡུ་ན་ན་ིདཔེཪ་ན་ཉི་མའི་འོད་ཟེཪ་མཐའ་ཡས་ཆནེ་པོ་ནམ་ཤཪ་བ་ན།  སྐཪ་མ་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་ཡལ་བཪ་ཟད་ལ། མིག་གི་དབང་པོས་སྐཪ་མ་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་མཐོང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་བལྟ་བཪ་མི་བེྱད་
པས། དེའི་དནོ་དུ་སུ་ཡིས་མ་བྱས་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དཔལ་གི་ལྟ་བ་འདསི་ན་ིཪིགས་པའི་ཤསེ་པ་ཞསེ་བྱ་
འབམ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཅསེ་བྱ་བའི་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཞསེ་བྱ་བའམ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤསེ་ཪབ་ཅེས་བྱ་བ་ཉིད་ལ་ཤཪ་
བཪ་འགྱུཪ་ནས། སུ་ཡསི་མ་བྱས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཤིང་རེད་
པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། ཪང་བཞནི་གིས་སངོས་པའི་བྱས་པ་ཅན་དང་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཡལ་བཪ་ཟད་པཪ་
འགྱུཪ་བས། ཡུལ་དེ་དག་རྣམས་ལ་དམིགས་པཪ་བེྱད་པ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨྲསོ། ད་ེལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་བྱས་པ་ཅན་དང་གཞན་དབང་ 
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དང་སྒྱུ་མའམ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་དམིགས་པ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་ཡལ་བཪ་ཟད་པཪའགྱུཪ་
ལ། ཡུལ་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་སསོ་པ་ཐམས་ཅད་དང་རྣམ་པཪ་
རོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་རྣམ་པཪ་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
དང་དེའི་འབྲས་བུ་སིན་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་དཔལ་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ཪག་ལས་སོ། དེ་ལྟཪ་
ན་སུ་ཡསི་མ་བྱས་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དཔལ་གི་ལྟ་བ་འདསི། ཁདོ་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པའི་སོང་པ་
ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ལ་ལོག་ལྟ་མི་བེྱད་ཅིང་གནོད་པ་མ་བེྱད་པཪ་དེ་དང་ཆེས་ཤནི་ཏུ་མཐུན་ཞིང་དེ་ལ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བཪ་མ་ཟད། ཪང་བཞིན་
གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དཔལ་གི་ལྟ་བ་འདི་མེད་ན་ནི། ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉདི་ཀྱི་ལྟ་བ་དེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
གདོན་མི་ཟ་བཪ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དཔལ་གི་ལྟ་བ་འདི་མེད་ན་ནི། དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པཪ་ངསེ་པའི་ཤེས་ཪབ་བསདེ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪ།ོ དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དཔལ་
གི་ལྟ་བ་འདིས་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་དངསོ་སུ་སོན་པཪ་མི་བེྱད་ཀྱང་བརྒྱུད་ནས་དེ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་
ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དེ་ལ་ཤསེ་ན་ནི་སྣང་བ་བྱུང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སངོ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དསེ་ལྟ་བའི་
དྲ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤེས་པཪ་བྱས་ན་ནི་ཡེ་ཤེས་དག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། 
སིབ་པའི་མུན་པའང་སལེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་གི།  ཕ་ཪོལ་ཕིན་པའི་ཤསེ་ཪབ་ཀྱིས་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་ལེགས་པཪ་བསོམས་ན་ཡེ་ཤསེ་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་འགྱུཪ་། དེ་ཁོ་ན་རོགས་པཪ་འགྱུཪ། ཪང་བཞིན་དེ་ལ་རགོས་པའི་ཤསེ་ཪབ་ཁོ་ནས་
སིབ་པ་ཡང་དག་པཪ་སོང་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་གནས་ཏེ་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་
ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་ཪང་བཞནི་དེ་ལ་ཡངོས་སུ་བཙལ་བཪ་བྱའོ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཙམ་གིས་ནི་ཆོག་པཪ་འཛིན་
པཪ་མི་བྱའོ། གཞན་ཡང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའམ་ཐབས་ཀྱིས་གང་ཟག་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་རགོས་པ་དང་གང་ཟག་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུཪ་འཆཪ་བ་གཉིས་གནད་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་སེ། སྒྱུ་མའི་དོན་ལ་གཉིས་། བདེན་པ་ཁེགས་པ་ལ་བྱས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་
ལ་སྒྱུ་མཪ་གསུངས་པ་ཪང་གི་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་བཞིན་དུ་གཟུགས་སགོས་སུ་སྣང་བའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་ལས། འདིཪ་ནི་ཕི་མ་
སེ། ཕི་མ་དེའི་འགྲུབ་ལུགས་ནི་སྣང་བ་འཛིན་པ་དང་སོང་པ་ངེས་པའི་བོ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་སེ། དཔེཪ་ན་སྒྱུ་མའི་ར་གླང་སྣང་བ་
མིག་གི་ཤེས་པས་མཐངོ་བ་དང་། སྣང་བ་ལྟཪ་གི་ར་གླང་མེད་པཪ་ཡིད་ཀྱི་ཤསེ་པས་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ར་གླང་དུ་སྣང་མདེ་སྒྱུ་མའམ་
བརྗུན་པའི་སྣང་བཪ་ངེས་པ་སེ་བ་དེ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་བསནོ་དུ་མདེ་པཪ་སྣང་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཪང་གི་
ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་ཪིགས་ཤསེ་ཀྱི་ངསེ་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས། གང་ཟག་དེ་སྒྱུ་མའམ་བརྫུན་པའི་སྣང་བཪ་ངསེ་ 
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པ་སེ་བ་ཡིན་ནོ། འདི་ལ་སྣང་བ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་ཤེས་ཀྱསི་མི་འགྲུབ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པས་
ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚོལ་པའི་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་དང་གཟུགས་སོགས་ཡདོ་པཪ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་བོ་གཉིས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་
དེ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱ་ིལྟ་བ་དེས་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ལས་འབྲས་བུ་འདི་དང་འདི་བྱུང་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་
འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་པ་ཇི་སེད་པ་ལ་ངེས་པ་ཐབོ་པ་དང་། གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་
ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་ངེས་པ་གཏིང་ནས་རེད་པའི་ཇི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ལ་ངསེ་པཪ་བལྟསོ་ཏེ། འདི་གཉིས་ཀ་མདེ་ན་སོང་
ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀྱི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སོན་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དསེ་
གཞན་དབང་གི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་ཆསེ་ཤིན་ཏུ་ཪག་ལས་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་གཞན་
དབང་བཞིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པཪ་འདོད་ན་ནི་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་པའི་ཐབས་མེད་
པས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་སདེ་པ་ལ་ངེས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  འོ་ན་གཞན་དབང་གི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཐ་
སད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་སམ་ན།  ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་
གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་པའ་ིཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་
ཡོད་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪགིས་པས་གནོད་པ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་པཪ་འདདོ་ལ་དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ནི་མདེ་པཪ་
འདོད་དོ།  དེ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ནི་གཞན་དབང་གི་ཆོས་བྱས་པ་ཅན་གང་ལའང་ཇི་ལྟཪ་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་
སྣང་བའི་དོན་དེ་བོ་ལ་དེ་ལྟཪ་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ། འནོ་ཏེ་དོན་གི་ཡིན་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་སམ་དུ་མི་དཔྱདོ་པའི་ཤསེ་པ་མ་
བརགས་པཪ་འཇུག་པ་རྣམས་སོ།  དེ་ཉིད་ལ་མ་དཔྱད་པའི་ཤསེ་པ་ཞསེ་བྱ་ཡི་བརག་པ་ཡེ་མི་བྱད་པ་ནི་མནི་ནོ།  འདི་ནི་འཇིག་རེན་པའམ་
ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟཪ་སྣང་ཞངི་གགས་པ་ལྟཪ་འཇུག་གི་ཡནི་ལུགས་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱད་ནས་འཇུག་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་འཇིག་རེན་གི་
གགས་པ་ཞེས་བྱ་བའང་ཡནི་པས་འདི་འདྲའི་ཤེས་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུཪ་མ་བསྒྱུཪ་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་བས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་
འདུག་ཀྱང་འཇིག་རེན་པའི་གགས་པའམ་མ་དཔྱད་པའི་ཤསེ་པ་ཞསེ་བྱ་ཡི་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུཪ་པའི་འཇིག་རེན་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པཪ་མི་བཟུང་ངོ་། གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུཪ་བ་ལའང་ཇི་ལྟཪ་ཐ་སད་དུ་གགས་པ་ལྟཪ་ཪམ་འནོ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དེ་ལྟཪ་གནས་སམ་ཞེས་དཔྱདོ་
པའི་བོ་མང་པོ་ཡདོ་ཀྱང་དའེི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཚུལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱདོ་པའི་ཤསེ་པ་ཡནི་ག་ལ་དགོས། དེས་ན་འཇིག་རེན་གི་གགས་
པ་ཇི་ལྟཪ་ཡནི་པའི་འཇིག་རེན་གི་རྒན་པོ་གྲུབ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ན་ལ་འདྲི་བ་མ་ཡིན་གི་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་མ་དཔྱད་པའི་བོའི་
འཇུག་ཚུལ་ལ་ཇ་ིལྟཪ་འདུག་བལྟས་པས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ།  ཤེས་པ་དེ་ལ་གགས་པ་ནི་སྣང་བའམ་མྱོང་བའི་ཐ་སད་འདོད་པའི་
གཞིཪ་གྱུཪ་པ་རྣམས་སོ། ལས་འབྲས་དང་ས་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཕལ་པོ་ལ་མ་གགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐསོ་པ་དང་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པས་ 
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ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་ཡནི་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་མི་དཔྱོད་པའི་ཤསེ་པ་ཪང་དགའ་ལའང་སྣང་བ་ཡནི་པས་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་མ་ཡིན་
པའི་སོན་མེད་དོ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་ནི་དཔེཪ་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་སམ་པ་དང་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུའི་སམ་དུ་འཛིན་པ་ན་ཡིན་
ལུགས་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱོད་པ་མདེ་པའི་བོས་བཟང་བ་ཡིན་མདོ་ཀྱང་དེས་བཟུང་བའི་དོན་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གནོད་པས་དེ་དག་ཐ་
སད་དུའང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་གནོད་པ་མི་འབབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་པའི་དོན་
རྣམས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགསོ་ཀྱང་ཪང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པའི་ཤསེ་པས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
མི་གནོད་པ་ངསེ་པཪ་དགོས་ཀྱི་ཪིགས་པ་དསེ་ཡོད་པཪ་གྲུབ་ན་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡནི་པས་ཐ་སད་པའི་དོན་ཡིན་པཪ་
འགལ་བ་ཡིན། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་དང་གཞན་དབང་གི་ཆོས་གང་ལའང་ཇི་ལྟཪ་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཙམ་གིས་སྣང་
བའམ་མྱོང་བའི་ཐ་སད་དུ་འདོགས་པའི་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་རྣམས་སྐབས་འདིཪ་ཐ་སད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་ཤསེ་ཀྱིས་སོང་པ་ཉདི་དུ་རོགས་པཪ་བྱ་བ་ནི་སྐབས་འདིཪ་ཐ་སད་པའི་དོན་ཡིན་དགསོ་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེ་དག་བསོན་དུ་མདེ་
པཪ་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་འཇིག་པ་ལྟཪ་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་
འདྲོངས་ན། སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དསེ་དོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་མ་ཟད་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ། ཪང་བཞིན་གིས་མི་
སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་འདྲོངས་ན། ཪང་བཞནི་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་
ཪིགས་ཤེས་ཀྱསི་སོང་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པཪ་བྱ་ཞིང་ཐ་སད་པའི་དནོ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཁདེ་ལ་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་
ལ་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་འདྲོངས་ན། དེ་ཉིད་ཪིགས་པས་
དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་
གིས་གནོད་དགོས་ཤིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་གནདོ་པ་འབབ་དགོས་པའ་ིཕིཪ་། 
རགས་དང་པོ་གྲུབ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མ་འདྲོངས་ན། དེ་
ཉིད་ཪིགས་པས་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཐ་སད་
པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནདོ་དགོས་ཏེ། ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་
མ་འདྲོངས་ན། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་རྒྱུ་རེན་དང་བཅས་ཁས་བང་དགོས་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་དནོ་གང་དང་གང་ལ་རྒྱུ་རེན་དང་བྲལ་བཪ་ཁས་བངས་ཟིན་པ་དེ་དང་དེ་ལ་སངོ་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བཪ་ནི་ཪིགས་པ་
མིན་པའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་རྒྱུ་རེན་དང་བཅས་ཁས་བང་ན། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་
གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་མེད་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདོད་མ་ནས་གཏན་མེད་པཪ་ཁས་ 

71 



བང་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་རནེ་ཡེ་མེད་པཪ་རྒྱུ་རེན་དང་བཅས་ཡདོ་པཪ་ཁས་བང་བ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་
གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་མེད་པཪ་ཁས་
བང་ན། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་སད་པའ་ིཚད་མ་གཞན་གསི་མི་གནོད་པའི་ཐབས་མེད་དེ། རྒྱུ་རེན་དང་
བཅས་མ་ལུས་མངནོ་སུམ་དུ་ཐུག་མདེ་དུ་ཡོད་པཪ་འཇོག་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་ཐུག་བཅས་ཁས་བང་དགོས་པའ་ིཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་
མ་ལུས་ཐུག་བཅས་ཡདོ་པཪ་ཁས་བང་ན་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རནེ་ཡེ་མེད་པཪ་ཁས་བང་དགསོ་པའི་
ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཐུག་བཅས་ཡོད་པཪ་ཁས་བང་ན། དཔེཪ་ན་ཕི་མའི་ཕོགས་སུ་ཐ་
སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གཅིག་ལ་ཐུག་སེ་དོན་དེའི་མན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་གང་ཡང་ལྷག་མ་མདེ་
པཪ་འཇོག་འདོད་དགོས་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྔ་མའི་ཕོགས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའ་ིདོན་གཅིག་ལ་ཐུག་སེ་དོན་དའེི་ཡན་ཆད་དུ་ཐ་
སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གང་ཡང་མེད་པཪ་འཇོག་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། སྔ་མའི་ཕོགས་
སུ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གཅིག་ལ་ཐུག་སེ་དོན་དའེི་ས་ན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གང་ཡང་མེད་
པཪ་འཇོག་འདོད་དགོས་པ་ཡིན་ན། དོན་དེའི་རྒྱུ་རེན་གཏན་མེད་པཪ་ཁས་བང་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དོན་དེའ་ིརྒྱུ་རེན་ཡདོ་ན་ཁདོ་ཐ་སད་
པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་ཡནི་མིན་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བཪ། དང་པོ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། དོན་དེའི་རྒྱུ་རནེ་ཡོད་ན་དནོ་དེའི་
མན་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་མནི་ལ། དོན་དའེི་ཡན་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། སྔཪ་
བསྒྲུབ་པ་ལྟཪ་དོན་དེའི་ཡན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གང་ཡང་མེད་པཪ་འཇོག་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ། 
གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་དོན་དའེི་རྒྱུ་རནེ་ཡོད་ན་ཁོད་ཐ་སད་པའ་ིཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་མནི་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ།  ཐ་སད་པའི་
ཤེས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ལས་འབྲས་བུ་འདི་དང་འདི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་
ནས་འདྲངོས་ཏེ་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་ཕིཪ་ན་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་འབེྲལ་པ་དེས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་མིན་པཪ་
ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་དེས་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་འབེྲལ་པ་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་
པཪ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ན། དོན་དའེི་རྒྱུ་རེན་ཡདོ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་
འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་ན་དོན་དེའི་རྒྱུ་རེན་དེ་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་
རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཏེ་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་སྐབས་སུ་དོན་དེའི་རྒྱུ་རེན་ལ་ངསེ་པ་མ་ཐོབ་ན། དོན་དའེི་རྒྱུ་
རེན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་དནོ་དེའི་རྒྱུ་རེན་ཡངོས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་དནོ་དེའི་རྒྱུ་རནེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་ 
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ཡོངས་སུ་མེད་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་དསེ་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་གཏངི་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཏེ་ངེས་པ་
ཐོབ་པའི་སྐབས་སུ་དོན་དེའི་རྒྱུ་རེན་ཡངོས་སུ་མདེ་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པ་ལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དོན་དེའི་རྒྱུ་རེན་ཡོད་ན་དོན་
དེའི་ཡན་ཆད་དུའམ་མན་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་གྲུབ་དགོས་པས། དནོ་དེའི་རྒྱུ་རེན་དནོ་དེའི་ཡན་ཆད་དུ་དང་མན་ཆད་དུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇ་ིལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དའེི་རྒྱུ་རནེ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་
ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་གྲུབ་བོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ད་ེཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་
གིས་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་གྲུབ་སེ། གང་དང་གང་གི་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་
ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའ་ིཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའ་ིདོན་དེ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་མི་
གནོད་པའི་ཐབས་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་
མ་ལུས་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་མི་གནོད་པའི་ཐབས་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་
ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ཐ་སད་པའ་ིཚད་མ་གཞན་གསི་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་གྲུབ་ན། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་
གགས་པའི་དོན་ལྷག་མ་རྣམས་མ་ལུས་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གསི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་
ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ལྷག་མ་རྣམས་མ་ལུས་པ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་
གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེའི་མན་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་གྲུབ་དགོས་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་
ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ལྷག་མ་རྣམས་མ་ལུས་པ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་མན་
ཆད་དུ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐ་སད་པའ་ིཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་
པའི་དོན་གང་དང་གང་ཞིག་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་དོན་དེ་དང་དེའི་མན་ཆད་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐ་སད་
པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། མདོཪ་ན་ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་
པ་ནས་འདྲོངས་ཏེ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན། ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ལས་འབྲས་བུ་འདི་དང་འདི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་
གཏིང་ཐག་པ་ནས་མི་འདྲོངས་ཤིང་ཇི་སེད་པ་ལ་ངསེ་པ་ཐོབ་པཪ་མ་ིའགྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ལས་
འབྲས་བུ་འདི་དང་འདི་ནི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མི་འདྲོངས་ཤིང་ཇི་སེད་པ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན། ཐ་སད་པའ་ི
ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་མི་གནོད་པའི་ཐབས་མེད་
པཪ་ཐག་ཆད་དོ། གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇ་ིལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་
གཞན་གིས་གནོད་པ་འབབ་པ་ན། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་ 
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མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪ།ོ གལ་ཏ་ེཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་
མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་
གྲུབ་པའི་ཪང་ནི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་ཡངོས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ད་ེལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་
སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཏ་ེཪང་བཞིན་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐབོ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སངོ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་ཐག་ཆད་དོ། གལ་ཏེ་སྔཪ་གི་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་ཟེཪ་ན། འདིར་ནི་སྒྲུབ་ཅིང་
བཤད་པཪ་བྱའོ། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའ་ིཪང་དབང་ཞིག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཏེ་ཪང་བཞིན་
ཡོད་པ་ཪང་དབང་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ལ་དེ་ཉིད་ཪིགས་
པས་དཔྱདོ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་དསེ་གནོད་པ་འབབ་དགོས་ཏེ། ཪང་
བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་ངསེ་པ་འདྲོངས་ཤིང་ཪང་དབང་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངསེ་པ་མ་ཐོབ་ན།  དེ་
ཉིད་ཪིགས་པས་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་དེས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་
ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ནི་ཡདོ་པཪ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་
ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ནི་དེ་ཉིད་དཔྱདོ་པའི་སྐབས་སུ་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཡདོ་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་
ཪིགས་པ་དེས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡནི་ལ། དེ་ཉིད་དཔྱདོ་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་
ནི་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དསེ་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཇུག་པ་ལས། གང་
གི་ཕིཪ་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སེ་དང་། རྒྱུ་ལ་མ་བལྟོས་ཡོད་པ་མིན་པས་དངསོ་པོ་རྣམས་པཪ་ཪང་བཞིན་བྲལ་ཞསེ་
གསུངས་པ་ལྟཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་ཪིགས་པས་ཁེགས་པ་ནི་ཪིགས་པ་
དེས་ཪང་བཞིན་དང་བྲལ་བཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། མུ་བཞིའི་སེ་བ་གང་ཪུང་ཪིགས་པས་བཀག་མི་ནུས་ན་ཪིགས་པ་དེས་ཪང་བཞནི་ཡོད་པཪ་
གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་དཔྱདོ་པའི་སྐབས་སུ་ཪང་ནི་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དསེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་
ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་ཁེགས་མི་ནུས་པའ་ིཕིཪ། དེ་ལ། རྒྱུ་ལ་མ་བལྟོས་ཡདོ་པཪ་བཀག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ། 
དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་སུམ་དུ་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་
མིན་ལ་ཐུག་བཅས་ཡདོ་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་མ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་
ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཐུག་བཅས་ཡདོ་ན། དཔེཪ་ན་ཕི་མའི་ཕོགས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གཅིག་ 
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ལ་ཐུག་སེ་དོན་དེའི་མན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་གང་ཡང་ལྷག་མ་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པ། དེའི་དོན་དུ་སྔ་མའི་
ཕོགས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་གཅིག་ལ་ཐུག་སེ་དོན་དའེ་ིཡན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་གང་ཡང་
མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པས། དེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དེས་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་
ལ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་རྒྱུ་ལ་མ་བལྟོས་ཡདོ་པཪ་བཀག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་དེ་ལ་ཐ་སད་པའི་
ཚད་མ་གཞན་གིས་མི་གནོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་
པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་མི་གནོད་ན། དནོ་དེའི་ཡན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིཪ་ན་དནོ་དེའ་ིརྒྱུ་
རེན་གང་ཡང་མདེ་ཀྱང་གློ་བུཪ་དུ་དནོ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་པཪ་ཁས་བང་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པའ་ིདོན་དེའི་
རྒྱུ་རེན་མདེ་ཀྱང་དནོ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པཪ་ཁས་མ་བང་ན། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་དེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
ཪིགས་པ་དཔྱདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། བུམ་པ་མདེ་པཪ་འདདོ་ན་བུམ་པ་བཪ་ཕོགས་སམ་ནུབ་ཕོགས་ཡོད་ཚོལ་བ་ནི་ཪིགས་
པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་དེའི་ཡན་ཆད་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་
ལ་གགས་པའི་དོན་གང་ཡང་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ན་དནོ་དེའི་རྒྱུ་རེན་གཏན་མེད་དགོས་ཀྱང་གོླ་བུཪ་དུ་ཡོད་པཪ་ཁས་བང་ན། ཐ་སད་པའི་
ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེས་རེན་ཅངི་འབེྲལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་ཀྱང་ཡོད་པཪ་ཁས་བང་དགོས་སོ་། གལ་
ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེས་ཐ་སད་དུ་རནེ་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་མིན་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་
པཪ་ཁས་བང་ན་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་དེས་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞནི་ཡོད་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་
པཪ་ཁས་བང་དགསོ་སོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་ཡོད་
ཀྱང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པཪ་ཁས་བང་དགོས་ན་། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་རྒྱུ་ལ་མ་བལྟསོ་
ཡོད་པཪ་བཀག་མི་ནུས་ཏེ་། དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་རེན་ཅིང་འབེྲལ་བཪ་མི་འབྱུང་བ་བཀག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཪང་
བཞིན་འགོག་པཪ་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་འགོག་ན་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་
པས་འགོག་པས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་འགོག་པཪ་
མི་ནུས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཪིགས་པ་དེས་དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་འགོག་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་
པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་དེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཪིགས་པས་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་དོན་དེ་ཐ་སད་དུ་
རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་ཏེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་ཁས་བང་ཟིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་གི་ཁས་བངས་པ་ལས་མི་འགལ་ན་དོན་དེ་
ལ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་འགོག་པཪ་མ་ིནུས་སོ། གལ་ཏེ་ད་ེཉིད་དཔྱདོ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ 
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དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་འགོག་པཪ་མི་ནུས་
ན་དོན་དམ་པཪ་ཡང་འགོག་པཪ་མི་ནུས་ཏེ་། དོན་དམ་པཪ་ཪང་བཞནི་འགགོ་པ་ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་འགོག་དགོས་ཤིང་། ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་
ཡོད་ན་དནོ་དམ་པཪ་ནི་འགོག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་
བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་དོན་དམ་པཪ་ནི་ཪང་བཞནི་
འགོག་པཪ་མི་ནུས་ན། དེ་ཉིད་དཔྱདོ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཐ་སད་
པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་གནོད་པ་འབབ་དགོས་ཏེ་། དོན་དེ་ལ་དནོ་དམ་པཪ་ནི་ཪང་བཞིན་འགོག་
པཪ་མི་ནུས་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་དེ་ནི་ཪིགས་པ་དེས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པས་ཪང་གི་ངོ་བོས་
ཡོད་པཪ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་དེས་ནི་དེ་ཁ་ོན་ཉིད་ལའམ་
ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་སེ་ཐ་སད་པའི་དོན་དེ་ལ་ཪིགས་པས་གནདོ་པ་
འབབ་པ་ན། ཐ་སད་པའི་དོན་དསེ་ཁེད་ལ་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ། ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ལ་ངསེ་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཏེ་ཪང་དབང་ཪང་བཞིན་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་བཪ་དུ་། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་
ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནདོ་པ་མེད་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་གནདོ་པ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་པཪ་འདོད་པ་ཡིན་ལ་དེ་དག་
ལས་ལྡོག་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་མེད་པཪ་འདོད་པ་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དནོ་
དེ་ཁོད་ཪང་ལ་ཐ་སད་དུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་
མ་ལུས་པ་ཁདེ་ཪང་ལ་ཐ་སད་དུ་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པའི་དནོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན་
དོན་དེའི་མན་ཆད་དུ་ཡདོ་དགོས་པས་ཁེད་ཪང་ལ་དོན་དེ་ཐ་སད་དུ་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་ལ་དོན་དའེི་མན་ཆད་རྣམས་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་མེད་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁེད་ཪང་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ཐ་སད་དུ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡནི་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གགས་པའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞནི་མེད་
པའི་སོངས་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ལྟ་བ་ཡང་ཁེད་ཪང་ལ་ཡེ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། སྤྱིཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞནི་
ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པ་མདེ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སོངས་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གཞན་
ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ 
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ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་དངསོ་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡདོ་དམ་མདེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་དང་དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་ཡདོ་དམ་མདེ་
གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆདོ་པ་ལ་བལྟོས་སོ་། དེས་ན་དངསོ་པོ་ཡདོ་དམ་མེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆདོ་པའི་རེས་སུ་དངོས་པོ་ཡདོ་པཪ་ཐ་སད་པའི་
ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སུན་འབིྱན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་མིན་དགསོ་ཏེ་། སུན་འབིྱན་པས་ཐ་
སད་པའི་ཚད་མ་དེ་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དེས་དངསོ་པོ་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པཪ་འཇོག་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་། 
དེའི་ཕིཪ་གསེཪ་གིས་བྱས་པའི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་ལ་སེ་མཆདེ་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དམ་མདེ་ཚོལ་བཪ་བྱས་ཏེ་། སྐུ་འདྲ་དེ་ལ་སེ་མཆདེ་ཚོགས་
བཅུ་གཉིས་ཡོད་པཪ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན་ནི་། དེ་ནི་ཪགིས་པ་མིན་ཏེ། སྐུ་འདྲ་དེ་ལ་སེ་མཆེད་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་
པཪ་ནི་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། གཟུགས་ས་དྲི་ཪོ་ཪེག་པ་ཆོས་ཁམས་དྲྲུག་སྐུ་འདྲ་དེ་ཡིས་ཪེག་པཪ་བྱ་
བ་མིན་ཏེ་། སྐུ་འདྲ་དེ་ལ་མིག་རྣ་སྣ་ལ་ེགཟུགས་ཡིད་ཁམས་དྲྲུག་དང་དེ་དག་གི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་དྲྲུག་མདེ་པའི་ཕིཪ་། ཞེ་གཏན་ཚིགས་ཕཪ་
འཕང་པ་ན། སྐུ་འདྲ་དེ་ལ་སེ་མཆེད་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པཪ་འཇོག་པ་ལ་ཚེགས་མེད་པཪ་སུན་འབྱིན་ནུས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེའི་དནོ་དུ་ཡང་
དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞནི་ཡོད་མདེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའི་རེས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་དངསོ་རྣམ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་གྲུབ་པཪ་འདདོ་པ་ན། 
ཪིགས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སུན་འབིྱན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་མིན་དགོས་ཏེ་། ཪིགས་པ་དེ་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་
ཡིན་ན། དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་ཪིགས་པ་དསེ་གྲུབ་པཪ་འཇོག་པ་
ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་སུན་འབིྱན་པས་
སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན། དངསོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་ཪིགས་པ་གང་གིས་
ཀྱང་གྲུབ་པ་མིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་དངསོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་
ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་གྲུབ་པ་མིན་ན། ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་ལྟ་བའང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ་ཏེ་། སྒྲུབ་བེྱད་མེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་
ཞིག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མི་འདྲོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་
བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉདི་དུ་རོགས་པའི་ལྟ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ། ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་དའེི་ལྟ་བ་ལ་ངསེ་པ་
མ་ཐོབ་ན་གཞན་ཡང་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་ནི་མེད་པཪ་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་
པ་མ་ཐོབ་ན་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་དསེ་ཚད་མ་མིན་དགོས་པའི་ཕཪི་། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཪང་དབང་དའེི་ལྟ་བ་ངེས་པ་མ་ཐབོ་ན་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་དེ་སུན་འབིྱན་པས་སུན་དབྱུང་ 
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བཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཪང་གི་ཡདོ་མེད་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དེས་བྱས་པ་ཅན་གི་ 
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་བཞག་པའི་སོང་པ་ཉིད་མཚན་ཉིད་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། བྱས་པ་
ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་བཞག་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་བཅོས་མ་ཡནི་པའི་རྣམ་
གཞག་གིས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མི་འཐད་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་བཅོས་མནི་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མི་འཐད་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བ་མིན་དགསོ་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འཐད་
ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་བཅོས་མ་ཡིན་པ་
བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྔ་མཪ་ཡེ་མདེ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་དག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བཤད་པཪ་བྱས་ཀྱང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་
མཚན་སོས་ཏེ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་བཤད་པཪ་བྱའོ་། དཔེཪ་ན་མའིི་སྐུ་བིྲས་མི་ཡིན་ནོ་ཞསེ་འཇོག་སེ་ཪང་གི་དམ་བཅས་པ་ལས་མི་འགལ་ན་
མིའི་སྐུ་བིྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་འཇོག་དགོས་པ། དེའི་དནོ་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་
བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཇོག་སེ་
ཪང་གི་དམ་བཅས་པ་ལས་མི་འགལ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞསེ་ཀྱང་
འཇོག་དགོས་སོ་། དཔེཪ་ན་མའིི་སྐུ་བིྲས་ལ་དེ་ལྟཪ་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན་མིའི་སྐུ་བྲསི་ལ་
མིའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པའི་རྣམ་བཞག་དེ་ཡང་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་ཚད་མཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དེའི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟཪ་བཞག་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་སོང་པ་ཉདི་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཞག་པའི་ཪང་བཞནི་ཡོད་མདེ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་དེ་ཡང་སུན་འབིྱན་པས་སུན་
དབྱུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་ཤིང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པཪ་མི་ཪིགས་སོ་། དཔེཪ་ན་མིའི་སྐུ་བིྲས་དེ་ལ་སམེས་ཞསེ་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ཞེས་
བྱ་བ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་མིའི་སྐུ་བིྲས་དེ་ལ་མིའི་མཚན་ཉིད་ཡནི་པ་དང་ཁོད་མི་ཡིན་པ་ལ་སུན་འབིྱན་པ་ཡིན་པཪ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་། དའེི་དནོ་
དུ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བཅོས་མ་ཡནི་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་སོང་
པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་ཁདོ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་སུན་འབིྱན་པ་ནི་ཡིན་པཪ་ཐ་ེཚོམ་མདེ་དོ་། དེ་ཅིའི་ཕཪི་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ་། དཔེཪ་
ན་སེམས་ཞེས་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པ་ཞསེ་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་མིའི་མཚན་ཉིད་མནི་ཀྱང་། སེམས་ཞསེ་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པ་ཞསེ་
བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་གང་ཞིག། ཁོད་མི་མིན་ཞིང་ཁདོ་ལ་མིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པཪ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་། དེའི་དནོ་དུ་བཅོས་མ་མིན་པ་གང་ཞིག་
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བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་གི་ལྟ་བ་མདེ་ན་། ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སངོ་པ་ཉདི་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡང་ཡེ་མེད་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ་། ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་མེད་ན། ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པའི་བྱས་
པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡེ་མདེ་དགོས་པའི་ཕིཪ། ད་ེལ་། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་
དབང་མེད་ན་། ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་བཅོས་མ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡོད་དུ་མི་ཪངུ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། བཅོས་མ་དང་སྔཪ་མེད་
གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ན་ིདག་གཅིག་ཏུ་འབེྲལ་བ་ཡིན་ལ། ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་
ཞིག་མེད་ན། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡིད་དུ་མི་ཪངུ་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་གིས་མི་
སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན་། སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་འབྱུང་བ་ཡེ་
མེད་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕཪི། དེ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན། སྔཪ་
མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་གང་ཪུང་ཐ་སད་དུའང་ཡེ་མདེ་ཅིང་ཡདོ་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕིཪ། 
རགས་ཀྱི་ཆ་ཚན་དང་པོ་གྲུབ་ཟེཪ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན། སྔཪ་མེད་གསཪ་
དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་བདག་ལས་སེ་བ་ཡེ་མེད་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་ཏེ་། སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པའི་བདག་དེ་སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པའི་བདག་ཡནི་ཞིང་སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་
བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པའི་བདག་དེ་ཁོད་སྔཪ་མདེ་དགོས་པས། བདག་མེད་པ་ལས་བདག་སེ་བ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། 
རགས་ཀྱི་ཆ་ཚན་གཉིས་པ་གྲུབ་ཟེཪ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན། སྔཪ་མདེ་
གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་གཞན་ལས་སེ་བ་ཡེ་མདེ་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགསོ་ཏེ་། གཞན་མེད་པ་ལས་སེ་བ་ནི་ཡེ་
མེད་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕཪི། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་པཪ་ཐལ། ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡདོ་
པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ཀྱང་སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཞན་ལས་སེ་ན་གཞན་མེད་པ་ལས་སེ་
དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། གཞན་དེས་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་མ་འདུས་པའི་ཕུང་གསུམ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་
པས་། གཞན་དེ་ལ་ཕུང་གསུམ་ལྡོག་སེ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་དམ་མདེ་ཅེས་བརག་པ་བེྱད་པས་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ་། ཁབ་པ་
མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡདོ་ལ། ཕུང་གསུམ་ལྡོག་སེ་གཞན་དེ་ལ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཅེས་བརག་པ་བེྱད་པས་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་
དགོས་ན། གཞན་དེ་ཡེ་མེད་ཅིང་ཡདོ་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། གཞན་དེ་ལ་ཕུང་གསུམ་ལྡོག་སེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་
བརག་པ་བེྱད་པས་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ནས། ཪང་བཞིན་ཡདོ་བཞིན་དུ་གཞན་དེ་ཡ་ེམེད་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། 
སྤྱིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མདེ་ན། བེྱ་བྲག་ཏུ་ཡང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་བཞིན་དུ་གཞན་དེ་ཡེ་མེད་ 
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ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕིཪ། ཡང་གཞན་དེ་ལ་ཕུང་གསུམ་ལྡོག་སེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་བརག་པ་བེྱད་པས་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་
ཚོན་ཆདོ་ནས་ཪང་བཞིན་མདེ་བཞིན་དུ་གཞན་དེ་ཡདོ་པཪ་འདོད་པས་ན། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཏེ་། ཪང་བཞནི་མདེ་བཞིན་དུ་གཞན་དེ་ཡདོ་ན། 
འདི་ཡང་གཞན་ལས་སེ་དགོས་པའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་འད་ིཡང་གཞན་ལས་སེ་དགོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་དེ་ནི་ཪིགས་
པ་མིན་ནོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའ་ིཪང་དབང་འགའ་ཡང་མདེ་ན། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་
བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་གཞན་ལས་སེ་བ་ཡེ་མདེ་ཅིང་ཡདོ་དུ་མི་ཪུང་གདོན་མི་ཟ་བཪ་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། རགས་ཀྱི་ཆ་ཚན་གསུམ་
པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཪང་བཞནི་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའ་ིཪང་དབང་འགའ་ཡང་མདེ་ན། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་
པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་སེ་བ་ནི་ཡེ་མདེ་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་ཏེ་། བདག་གཞན་གང་ཪུང་ལས་སེ་བ་ནི་ཐ་
སད་དུའང་ཡེ་མདེ་ཅིང་ཡདོ་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། རགས་ཀྱི་ཆ་ཚན་བཞི་པ་གྲུབ་ཟེཪ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞནི་
ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན། སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་རྒྱུ་དང་རནེ་མེད་པཪ་སེ་བ་ནི་ཡེ་མདེ་
ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་ཏེ། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མདེ་ན། རྒྱུ་དང་རནེ་མེད་པཪ་སེ་
བ་ལ་སྤྱིཪ་ཁེགས་ཤངི་འགོག་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའ་ིཪང་དབང་འགའ་ཡང་མདེ་ན། 
སྤྱིཪ་ཪང་བཞིན་ཁེགས་ཤིང་འགོག་དགོས་པས་། རྒྱུ་དང་རེན་མདེ་པཪ་སེ་བ་ལ་སྤྱིཪ་ཁེགས་ཤིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུའང་མི་
འགོག་ན། ཪང་བཞིན་སྤྱིཪ་མི་ཁེགས་ཤིང་ཀུན་རོབ་ཏུའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འགོག་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་
ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་གང་
ཪུང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཡེ་མེད་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪུང་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་
ཡང་མེད་ན། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པའམ་བཅོས་མའམ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་འབྱུང་བ་ཡེ་
མེད་ཅིང་ཡོད་དུ་མི་ཪངུ་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པའམ་བཅོས་མའམ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡེ་མེད་ཅིང་ཡདོ་དུ་མི་ཪུང་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་ཤངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་
བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན་། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པའམ་བཅོས་མའམ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉདི་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡེ་མེད་ཅིང་ཡདོ་དུ་མི་ཪུང་དགོས་པ་དའེི་དོན་དུ་། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་
ཞིག་གི་ལྟ་བ་འདི་མེད་ན། ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉདི་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གཞན་ཡང་། 
ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མི་འདྲངོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་དེ་ལ་ངསེ་པ་ 
མ་ཐོབ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་དགསོ་ཏེ་། ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་དེ་ལ་ངེས་པ་ 
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མི་ཐོབ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་ནི་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་བདག་ལས་སེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་བཀག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་དེ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན། ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དཔྱདོ་པའི་
ཪིགས་པས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་གིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པ་དང་བདག་གིས་འགག་པ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་བཀག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་དེ་ཐ་སད་དུ་མེད་ན་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པ་ཐ་སད་དུ་བདག་གིས་རྒྱུན་འཐད་དུ་གནས་དང་བདག་གིས་འགག་དགོས་པའི་ཕིཪ་། ད་ེལ། ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་དེ་ཐ་
སད་དུ་མདེ་ན་། རྒྱུ་རེན་མདེ་པཪ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་གནས་པའམ་འགག་པཪ་འགྱུཪ་
བ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ལ། གཞན་གསི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའམ་འགག་ཏུ་བཅུག་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་
ཪང་དབང་དེ་ཐ་སད་དུ་མདེ་ན། གཞན་གང་ཪུང་བ་ཞིག་ལའང་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་
མཐུ་ནུས་དང་འགག་ཏུ་བཅུག་པའི་མཐུ་ནུས་ནི་ཐ་སད་དུ་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ཪང་ནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་ཐ་སད་དུ་
མེད་ན། གཞན་གང་ཪངུ་བ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཪང་བཞིན་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཪང་བཞིན་
མེད་གང་ལ་ཡང་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་དང་འགག་ཏུ་བཅུག་པའི་མཐུ་ནུས་དེ་ཐ་སད་དུའང་ཡེ་
མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ཪང་བཞིན་མེད་གང་ཡང་ཁདོ་ནི་མདེ་པ་མིན་པས་རག་མིན་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡདོ་
ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་དང་འགག་ཏུ་བཅུག་པའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ན། ཪང་བཞིན་
ཡོད་ཅིང་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཞིག་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་གཞུག་པའི་མཐུ་
ནུས་དང་འགག་ཏུ་བཅུག་པའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཪང་བཞིན་ཡདོ་ཅིང་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཏན་མེད་དུ་ནམ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་
དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཏན་མེད་དུ་ནམ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བཟོག་
ཏུ་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བཟོག་ཏུ་མེད་མ་ཡནི་པཪ་འདདོ་ན་བཟོག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ལ་། དེ་ནི་ཪིགས་
པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བཟོག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནི་། ཁེད་ཪང་གི་འདདོ་ལ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་
ཡང་མེད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་གིས་བཟོག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཁེད་ཪང་ལ་དགོས་པ་ཡནི་ལ། དེ་ནི་
ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་གིས་བཟོག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདདོ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་པ། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་
བལྟོས་པ་ཡནི་ན། ཁོད་ཉིད་ཀྱསི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་ནམ། གཞན་གིས་རྒྱུན་ 
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འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་བལྟསོ་པ་ཡནི། དང་པོ་ལྟཪ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་དེ། ཁོད་ཁོད་ཉདི་ཀྱིས་རྒྱུན་
འཐད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་བལྟསོ་པ་མནི་ཏེ་། ཁདོ་ཁོད་ཉིད་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་
ཕིཪ་། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཏེ། ཁོད་ཁོད་ཉིད་ཀྱསི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པའི་བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་ན། ཁོད་ཁདོ་ཉིད་ལ་བལྟསོ་པ་མནི་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་དེ་། ཁདོ་ཁོད་
ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་ན། ཁདོ་ཁོད་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཐད་དུ་གཞུག་སེ་
གནས་པའི་གཞན་དབང་གི་མཐུ་ནུས་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་། ཁོད་ཁོད་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཐད་དུ་
གཞུག་སེ་གནས་པའི་གཞན་དབང་གི་མཐུ་ནུས་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་ན། ཁོད་ཀྱི་དབང་དུ་ཡོད་པའི་གཞན་དབང་གི་མཐུ་ནུས་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་་་གི་དབང་དུ་ཡོད་པའི་གཞན་དབང་གི་མཐུ་ནུས་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་ན། ཁོད་ཀྱི་དབང་དུ་ཡོད་པའི་གཞན་
དབང་གི་མཐུ་ནུས་ཀྱསི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་ཁོད་གནས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་ཁོད་ཀྱི་དབང་དུ་ཡོད་པའི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་རྒྱུན་
འཐུད་དུ་གནས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པ་ན་ིཁོད་ཀྱི་དབང་དུ་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་
མཐུ་ནུས་ད་ེ། ཁོད་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པའི་གཞན་དབང་ལ་ལྟོས་པ་མནི་ཏེ། ཁདོ་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་
གཞན་དབང་འདི་ནི་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་ན་འདི་ཡང་ད་དུང་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་
དགོས་ཤིང་། ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགསོ་པས་དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། མདོཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་
གནས་པཪ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ་། ཡང་ཐ་སད་
དུ་ཡོད་དགསོ་པའི་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་ཤིང་ཪག་ལས་མ་ཡིན་དགོས་སོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་
དུ་ཡོད་དགསོ་པའི་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་གང་གིས་ཀྱང་བཟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་
ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཏན་མདེ་དུ་ནམ་འགྱུཪ་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བཟོག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དགོས་
སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གཏན་མེད་དུ་ནམ་འགྱུཪ་ན་ཡང་ད་ེལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་
ཡདོ་དགོས་ན། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཡིན་དགོས་ཏེ་། ཁོད་བདག་གིས་བཟོག་ཏུ་མེད་ཅིང་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་གང་གིས་ཀྱང་བཟོག་ཏུ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་
ཡང་མེད་ན། ཁོད་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་གང་གིས་ཀྱང་བཟོག་ཏུ་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། 
གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་པ་དང་གང་གི་ཀྱང་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་དང་ཁདོ་ནི་མདེ་པ་མིན་པས་རག་ཡིན་དགོས་ན། ཐ་
སད་དུ་ཡོད་པའི་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་། ཁོད་ཪང་དབང་ཡོད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་ཡོད་དགོས་ཏེ་། གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་པ་དང་གང་ 
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གིས་ཀྱང་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་དང་ཁདོ་ན་ིམེད་པ་མིན་པས་རག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཪང་དབང་ཡོད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཪང་ནི་ཡོད་དགོས་པའི་
ཕིཪ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་ནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་ཐ་སད་དུ་མདེ་ན་། ད་ེལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་དེ་། ཁདོ་
ཐ་སད་དུ་མེད་དགོས་ཏེ་། དེའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞག་པའི་མཐུ་ནུས་མེད་ཀྱང་བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཐ་སད་དུ་བསནོ་དུ་མདེ་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་བདག་གིས་སམ་ཡང་ན་རྒྱུན་འཐུད་དུ་
གཞུག་པའི་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པཪ་ཐལ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡང་ན་བདག་
གིས་ཡང་ན་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའ་ིརྒྱུ་རེན་མདེ་པཪ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡང་ན་
བདག་ལས་ཡང་ན་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དགོས་སོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡང་ན་བདག་ལས་ཡང་ན་རྒྱུ་རེན་མདེ་
པཪ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཡང་ན་བདག་ལས་ཡང་ན་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཡོད་པཪ་ཪགིས་པས་འགོག་པཪ་མི་ནུས་
སོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཡང་ན་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཡང་ན་བདག་ལས་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པས་འགོག་པཪ་མི་ནུས་ན། བྱས་
པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པས་འགོག་པཪ་མི་ནུས་ཀྱང་དགོས་སོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཪང་
བཞིན་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པས་འགོག་པཪ་མི་ནུས་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་ཪིགས་པས་མ་གྲུབ་དགོས་
སོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་ཪིགས་པས་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་
ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཪགིས་པས་རོགས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་ཐལ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་
ཐམས་ཅད་ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སངོས་པ་ཉིད་དུ་ཪིགས་པས་རོགས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་
པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་ཤངི་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་
ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་མི་འདྲངོས་ཤིང་ཪང་བཞནི་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན། ཪང་བཞནི་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་
ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གཞན་ཡང་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པ་ནི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་
གི་འཇིག་པ་ལ་ཟོག་པ་ཡིན་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཆོས་ཅན། ཁདོ་བདག་གིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པཪ་མི་འདོད་ན། ཁོད་ཁོད་
དང་ཐ་དད་དུ་ཡདོ་པའི་གཞན་གིས་རྒྱུན་འཐད་དུ་གཞུག་སེ་ཐ་སད་དུ་གནས་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་ཪང་བཞིན་མནི་
ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་ཐ་སད་དུ་མདེ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་གཞན་
དེས་། ཁོད་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་
པའི་གཞན་དསེ། ཁོད་བྱས་པ་ཅན་ག་ིགཞན་དབང་ཡིན་ན་། ཁོད་འཇིག་པའི་ཆོས་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཕི་མ་ལྟཪ་ན་འཇིག་པའི་
ཆོས་ལས་མི་འདས་པ་དེས་། ཁདོ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པའི་གཞན་དབང་ལ་སྔ་མཪ་སེ་བའི་རྒྱུ་རེན་མནི་ཏེ་། སྔ་མཪ་གཞན་དབང་ 
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ལ་སེ་བའི་རྒྱུ་རནེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་འདོད་ན་ནི་། ཪང་གི་རྒྱུ་རནེ་དང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་འཇིག་དགོས་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕཪི་། དེ་ལ་། ཪང་གི་རྒྱུ་རེན་གསི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་
པཪ་འདོད་ལ། ཪང་གི་རྒྱུ་རེན་འཇགི་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་། ཪང་གི་འཇིག་པ་ལ་ཟོག་བེྱད་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་དང་། 
བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་གི་འཇིག་པ་ལ་ཟོག་བེྱད་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ན་ི། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་དེ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇིག་པཪ་
འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེས་ན་བྱས་པ་ཅན་ལ་བསདེ་པའི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡོད་པ། དེ་ཡང་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུན་
འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་མི་འཐད་དེ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་བསེད་པའི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡོད་པ། དེ་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇགི་དགོས་པཪ་མི་འཐད་པའི་ཕིཪ་། ཕ་མ་གཉིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་བུ་ཡང་འཇིག་དགོས་པཪ་མི་
འཐད་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་འཇགི་པའི་ཆོས་ལས་མི་འདས་པའི་ཪང་གི་རྒྱུ་རེན་གིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་
གཞུག་པ་མིན་ན་། འཇིག་པའི་ཆོས་ལས་མི་འདས་པ་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སོས། གང་གི་དབང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡསི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པ་མིན་ན། 
གཞན་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སསོ། གལ་ཏེ་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་གནས་པཪ་འདོད་ན་ན་ིཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤངི་ཪང་བཞིནཡོད་པའི་
ཪང་དབང་ཐ་སད་དུ་འགའ་ཡང་མེད་ན། ད་ེནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ་། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་
མི་འཇིག་པས་ཁབ་ཀྱང་། དེ་དག་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱསི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཇིག་པས་ཁབ་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་
པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱསི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཇིག་པས་ཁབ་པ་ཡིན་པ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་ཪུང་སེ་
འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དསེ་ན་གལ་ཏེ་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མི་
འཇིག་པས་ཁབ་ཀྱང་། དེ་དག་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱསི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཇིག་པས་ཁབ་པ་མནི་ན་། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་
ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མི་འཇིག་པས་ཁབ་ཀྱང་། མི་འཇིག་པས་ཁབ་པཪ་ཪུང་བ་དང་འཇིག་པས་ཁབ་པཪ་
ཡང་ཪུང་བ་ཡིན་ནོ་། དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ་། དཔེཪ་ན་ད་ལྟའི་གང་ཟག་ནི་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པས་ཁབ་ཀྱང་། ཪང་གི་མཚན་
ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པས་མི་ཁབ་སེ་། ད་ལྟའི་གང་ཟག་དེ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པས་ཁབ་པཪ་ཪུང་བ་
དང་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་ཡདོ་པས་མ་ཁབ་པཪ་ཡང་ཪུང་བཪ་ཐེ་ཚོམ་མདེ་པ། དཔེཪ་ན་བོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཞིག་དེང་དུས་
བོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་དུ་བསྡད་ཡདོ་པས་ཁབ་ཀྱང་། ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དངེ་དུས་བདོ་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་དུ་བསྡད་ཡདོ་པས་མི་
ཁབ་སེ་། དེང་དུས་བོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་དུ་བསྡད་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དསེ། ཁདོ་དེང་དུས་བོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་དུ་བསྡད་ཡོད་པས་ཁབ་པཪ་ཪུང་བ་དང་། 
ཁོད་དེང་དུས་བོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་དུ་བསྡད་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པཪ་ཡང་ཪུང་བཪ་ཐ་ེཚོམ་མེད་པ། དའེི་དོན་དུ་གལ་ཏེ་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ 
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ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མི་འཇིག་པས་ཁབ་ཀྱང་། དེ་དག་ཪང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་
འཇིག་ཁབ་པ་མིན་ན། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་མི་འཇིག་ཁབ་ཀྱང་། མི་
འཇིག་ཁབ་པཪ་ཪུང་བ་དང་མི་འཇིག་པས་མ་ཁབ་པཪ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བཪ་ཪུང་བ་ཡིན་ནོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏ་ེསངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཁདོ་
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དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཡདོ་པ་ཁབ་པཪ་ཪུང་བ་དང་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པཪ་ཡང་ཪུང་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐ་སད་དུ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་
གནང་བའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་ཁབ་པཪ་ཪུང་བ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པཪ་ཪུང་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པས་ཀྱང་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་
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གནས་ཡོད་ཁབ་པ་ནི་ཐ་སད་ཉིད་དུ་ཡོད་ཁབ་པ་ཡིན་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡང་ན་བདག་གིས་ཡང་ན་རྒྱུ་
རེན་མེད་པཪ་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་པ་ཁབ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གསི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡང་ན་བདག་
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འདྲོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་དེའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་ན་། ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉདི་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་འཇིག་པའི་ཆོས་ལས་མི་འདས་པ་གང་ཞིག་། ཁདོ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་
དུ་གཞུག་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ལ། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་
རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་འདདོ་ན་ནི་ཉེས་པ་སོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དོ་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་ས་ེ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདདོ་དམ་། ཐགོ་མ་དང་བཅས་ཡོད་པཪ་འདདོ་། དང་པོ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་
པའི་མཐུ་ནུས་ཀྱང་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ལ་ཕུང་གསུམ་ལྡོག་དགོས་པས། བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཡིན་མནི་གཉིས་ལས་འདའ་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཁདོ་ཀྱང་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་
ཡིན་ན་ཁདོ་ཀྱང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་། དེ་ལྟ་
བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་
བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་འདོད་ན་ནི་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཇིག་པ་
དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་ན། 
བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་། ཁོད་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཡང་ཪུང་གི་མཐུ་ནུས་མིན་ཏེ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡདོ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡིན་ཞིང་བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་། ཁོད་ཀྱང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་
པ་ཡོད་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་། ཁོད་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་
སངས་རྒྱས་གང་ཪུང་གི་མཐུ་ནུས་ཡནི་ན། ཁོད་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། མཐཪ་ཐུག་པ་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མདེ་
དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མདེ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། འགོ་བ་ནི་མཐཪ་ཐུག་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་པས་
མཐཪ་ཐུག་པ་ནི་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པཪ་འདོད་ལ་། 
ད་དུང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་། ཁོད་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་མ་ཡིན་པཪ་འདོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་སུས་ཀྱང་མ་བྱས་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ཪང་དབང་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཁདོ་ནི་མེད་པ་མིན་
པས་རག་ཡོད་དགོས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་དགོས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་
ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཐ་སད་དུ་འགའ་ཡང་མདེ་ན་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐ་སད་དུ་ཡེ་མདེ་ 
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པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། མདོཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའི་བྱས་
པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་གང་ཡང་མདེ་དགོས་ཏེ་། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་ཡདོ་ན་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡདོ་དགོས་པས། ཁེད་ཪང་གི་འདོད་པ་དང་དམ་བཅས་པ་ལས་མི་
འགལ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མེད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡནི་ན། 
ཁོད་ཪང་གི་འདོད་པ་ལྟཪ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་ཪུང་གི་མཐུ་ནུས་ཡིན་
དགོས་པས་། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་ཡང་ཪུང་གི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མེད་དགོས་
པའི་ཕིཪ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ན། ཁེད་ཪང་གི་དམ་བཅས་པ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་
ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་པས་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཡེ་མདེ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་འགའ་
ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་
འགའ་ཡང་མེད་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཁོད་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་མདེ་ཀྱང་ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཡང་ན་བདག་གིས་མངོན་ན་རྒྱུ་རནེ་མེད་པཪ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྒྱུན་
འཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་ཡདོ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡང་ན་བདག་གིས་ཡང་ན་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་མདེ་པ་
ནས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཪིགས་པ་གང་ཡང་ཪང་བཞིན་འགོག་པཪ་མི་ནུས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་
ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་ན། ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་ག་ིགཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐགོ་མ་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་
གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ་། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འཐད་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་འགའ་ཡང་ཡོད་པཪ་མི་
འཐད་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་བསེད་པ་མདེ་ན་ཁདོ་ཡོད་པཪ་མི་འཐད་པའ་ིཕིཪ་། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ་། 
ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འཐད་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་ཀྱི་བསེད་པ་ནི་ཡེ་མེད་དགོས་པའི་ཕཪི་། དེ་ལ་། ཐོག་མ་དང་
བྲལ་བཪ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འཐད་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ཡེ་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་
ལུས་པ་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཡོད་ཡིན་
ན་། ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁདོ་ནི་ཐོག་མ་དང་བཅས་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཐོག་མ་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་ 
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པས་རག་ཡོད་ཡནི་ན་། ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁདོ་རྣམས་ཐོག་མ་དང་བྲལ་ཡོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། ཁདོ་ཀྱི་མེད་པ་མིན་པས་
རག་ཡོད་དང་ཐོག་མ་དང་བྲལ་མདེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་ཏུ་མི་ཪུང་ཞིང་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་
དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁོད་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་མ་ཡནི་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁདོ་ནི་མདེ་པ་ཡནི་པས་མི་རག་པ་ཡིན་དགོས་
སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་སྔནོ་ཪོལ་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏེ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ལ་སྔནོ་ཪོལ་མེད་ན་ཐོག་མ་ཡང་
མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ཪོལ་ཡདོ་ན། སྔོན་ཪལོ་དེཪ་ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཁོད་རྣམས་
ཐམས་ཅད་ཡེ་མེད་དགོས་ཏེ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ཪོལ་ཡོད་པ་དང་། སྔནོ་ཪོལ་དེཪ་ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཡོད་པ་ནི་
འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཡང་མེད་ན། སྔོན་ཪོལ་དེཪ་ཡང་ཐོག་མ་དང་བྲལ་
འགའ་ཡང་མེད་དགོས་སོ་། གལ་ཏེ་སྔོན་ཪོལ་དེཪ་ཐོག་མ་དང་བཅས་དང་ཐོག་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཡང་མདེ་པཪ་འཐད་ན། སྔོན་ཪལོ་དེཪ་
མ་འདུས་པའི་ཕུང་གསུམ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ལ། སྔོན་ཪོལ་དེཪ་ཅི་ཡང་མདེ་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་སྔོན་ཪལོ་
དེཪ་ཅི་ཡང་མེད་པཪ་འཐད་ན། སྔོན་ཪོལ་དེཪ་ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ཡེ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་སྔནོ་ཪོལ་དེཪ་
ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ཡེ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི་། སྔོན་ཪལོ་དེའི་མན་ཆད་མཐའ་དག་ཏུ་ཡང་ཐགོ་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་
རེན་ཡེ་མདེ་དགོས་ཏེ། སྔོན་ཪོལ་དེཪ་ཅི་ཡང་མེད་དགོས་པས་སྔོན་ཪལོ་དའེི་མན་ཆད་མཐའ་དག་ཏུ་ཡང་སྤྱིཪ་ཅ་ིཡང་མེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། 
དེ་ལ་། སྔོན་ཪོལ་དེཪ་ཅི་ཡང་མདེ་ཀྱང་སྔོན་ཪོལ་དེའི་མན་ཆད་གང་ཪུང་དུ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། ཅི་ཡང་མེད་པ་ལས་འགའ་ཞིག་
ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་དང་། དེ་ནི་ཁེད་ཪང་ལ་ཡང་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཡང་མེད་ན། 
ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ཡེ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། ད་ེལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བསེད་པ་ནི་ཡེ་མེད་པཪ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཡང་མེད་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་མ་ལུས་པ་ཡེ་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་
ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་བསོན་དུ་མེད་པཪ་ཡོད་ཁབ་པཪ་འཐད་ན། ཐགོ་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། 
དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཞགི་ཡོད་དེ་། ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་བསོན་དུ་མདེ་པཪ་ཡདོ་ཁབ་པཪ་འཐད་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་
ན་ཐོག་མ་དང་བྲལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པའི་རནེ་གིས་ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་ཡོད་པཪ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་
བྲལ་བཪ་ཡོད་པ་དེ་།  ཁོད་ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རནེ་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་
འདི་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་ཡོད་པ་དེའི་གཞན་དབང་དུ་ཡདོ་པཪ་ཐག་ཆད་དོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་
བཅས་འདི་དག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པ་ནི་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་ཡོད་པ་དའེི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་དགོས་སོ་། གང་གི་གཞན་དབང་
དུ་ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་། དེ་ཉིད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་འཐུད་དུ་ 
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གནས་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་ན། གཞན་དག་གི་དབང་དུ་ཡོད་པཪ་ལྟ་ཅི་སསོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་རྣམས་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་
ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ཧཱུྃ(རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ་། རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པཪ་ཐག་ཆད་དོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་འདི་དག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་
འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་འད་ིདག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་
གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་དེ་། ཁོད་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་ཡང་ཪུང་གི་མཐུ་ནུས་མིན་ཞིང་། ཐོག་
མ་དང་བཅས་འདི་དག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིཪ་དང་། འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་
ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་ཡང་ཪུང་གི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་ཡོད་པཪ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིཪ་ཪོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པཪ་འདོདཅངི་འཇིག་སེ་། ད་དུང་ཡང་
བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་ཡང་ཁོད་མདེ་
པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ་། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། ཁོད་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་། ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་
དབང་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། ཁདོ་སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་ཅན་
མིན་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་ཡོད་པ་དང་། སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་མིན་པ་ནི་གཞི་མཐུན་
དུ་མི་ཪུང་སེ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་དེས། ཁོད་སྔཪ་མེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་མིན་ན། ཁོད་
གཞན་ལས་མ་བསདེ་པ་དང་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་གཞན་ལ་མ་བལྟསོ་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ་། གཞན་ལས་བསེད་པའམ་གཞན་དུ་
འགྱུཪ་བའམ་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་གང་ཪུང་དང་། སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་མིན་པ་ནི་གཞི་མཐུན་དུ་མི་ཪུང་སེ་། འགལ་འདུ་
ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་དེས། ཁདོ་གཞན་ལས་མ་བསེད་པ་དང་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་གཞན་ལ་མ་བལྟསོ་པཪ་
འདོད་དགསོ་ན། ཁོད་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་མིན་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏེ་། ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་མེད་ན་ཪང་བཞིན་མདེ་པ་ཡང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་
བ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པས། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་ཡདོ་པ་དསེ། ཁོད་གཞན་ལས་
མ་བསེད་པ་དང་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་གཞན་ལ་མ་བལྟོས་པཪ་འདོད་དགོས་ན། ཁོད་རེན་ཅངི་འབེྲལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པཪ་འདདོ་
དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རེན་ཅིང་འབྲལེ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། གཞན་ལས་བསེད་པ་དང་གཞན་དུ་འགྱུཪ་བ་དང་གཞན་ལ་བལྟོས་པས་ཁབ་
དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་ཡོད་པ་དསེ། ཁོད་རེན་ཅིང་འབེྲལ་པཪ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ཁདོ་ཪང་
བཞིན་མེད་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ན། ཁདོ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིནཡོད་པའི་ཪང་
དབང་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ་། རྩདོ་བཟོག་ལས། ཪང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། ཪང་བཞིན་ཉིད་དུ་ཪབ་གྲུབ་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་ 
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པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཁོད་ཪང་གི་འདོད་པ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་། ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་
ཡང་མེད་ན། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་ཁོད་མེད་དགོས་པ་ཡནི་ཏེ་། ཁོད་ཡོད་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་
དབང་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐགོ་མ་དང་བཅས་ཡོད་པཪ་
འདོད་ཅིང་འཇིག་སེ་། ད་དུང་ཡང་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་
མ་དང་བྲལ་བ་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏེ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པཪ་
འདོདལ། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་། བྱས་པ་ཙམ་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་
པས། དེ་ཡོད་པཪ་ཁདེ་ཪང་མ་ིའདོད་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་དང་བཅས་
ཡོད་པཪ་འདོད་ཅིང་འཇོག་སེ་། ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་
མཐུ་ནུས་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏེ་། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཡདོ་པཪ་འདོད་ན། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་ནུས་ཐོག་མ་དང་
བྲལ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡོད་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་གཞུག་
པའི་མཐུ་ནུས་འགའ་ཡང་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་བསནོ་དུ་མེད་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་
གནས་ཡོད་ལ། ཁོད་ཡང་ན་བདག་གིས་ཡང་ན་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའ་ིརྒྱུ་རེན་ཡངོས་སུ་མེད་པཪ་ཐ་སད་བསོན་དུ་མདེ་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་
དུ་གནས་ཡདོ་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སད་དུ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སད་བསོན་དུ་མེད་པཪ་ཡོད་པ་
ཡིན་པས། ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཡང་ན་བདག་གིས་ཡང་ན་རྒྱུ་རནེ་མེད་པཪ་ཐ་སད་དུ་བསོན་དུ་མེད་
པཪ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐ་སད་ཡང་ན་བདག་གིས་ཡང་
ན་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། དཔེཪ་ན་ཁོད་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཪིགས་པ་གང་ཡང་འགོག་པཪ་མི་ནུས་པ། དའེི་དོན་དུ་ཁོད་
ལ་ཡང་ན་བདག་གིས་ཡང་རྒྱུ་རནེ་མདེ་པཪ་ཐ་སད་དུ་ཡདོ་པ་ཉིད་ཪིགས་པ་གང་ཡང་འགོག་པཪ་མི་ནུས་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་
ཪིགས་པ་གང་ཡང་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡོད་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཪང་བཞིན་འགོག་པཪ་མི་ནུས་པཪ་
འདོད་དགསོ་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཪང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་
པཪ་ཪིགས་པས་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡོད་པའི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་
གིས་སོང་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ག་ིགཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པ་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡདོ་པཪ་འདོད་ཅིང་འཇོག་སེ་། བྱས་པ་ཅནགི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་
ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ན་མིན་འདྲོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་དེའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་མ་ཐོབ་སེ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའ་ིཪང་དབང་འགའ་ཡང་ 
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མེད་པཪ་འདདོ་ན། ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ ) འདདོ་དགོས་པཪ་ཆད་དོ་། འདིཪ་ནི་གྲུབ་མཐའ་
དང་གཏན་ཚིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱསི་བོ་བསྒྱུཪ་ཞིང་ཕོ་བཪ་འགྱུཪ་བལྟཪ་སིང་ཐག་པ་ནས་གཟུ་བོཪ་གནས་ཏེ་རྣམ་པཪ་དག་པའི་བདེན་ཚོལ་ཞིང་
དེའི་རསེ་སུ་ཡང་དག་པཪ་འབྲང་བའི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་རོགས་
པའི་བོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཡདོ་དགོས་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་རོགས་པ་ཡིན་ན་ཪང་བཞིན་མདེ་དང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་གཉིས་
རོགས་པའི་བོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུཪ་པའི་སོན་ཡོད་དོ་། ཪང་བཞིན་མེད་དང་ཪང་བཞིན་ཡོད་གཉིས་སོ་སོ་བ་ཡནི་པས་དེ་གཉིས་རོགས་པའི་
བོ་གཉིས་ཀྱང་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔཪེ་ན་རག་པ་དང་མི་རག་པ་རོགས་པའི་བོ་བཞིན་ནོ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་རོགས་པའི་བོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་དགོས་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པཪ་མ་རོགས་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་རོགས་པའི་ཚེ་ཡོད་དགོས་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་རོགས་
པཪ་ཇི་ལྟཪ་འཇོགདེའི་ལན་དུ་དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སད་ལ་མི་ལ་ལ་ཡོད་མི་ལ་ལ་མདེ་ཅེས་པ་བཞིན་ཡདོ་པའི་ལ་ལ་དང་མེད་པའི་ལ་
ལ་གཉིས་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཀྱང་ལ་ལ་ཞསེ་པའི་ཚིག་ནི་གཅིག་ཡིན་པཪ་སོན་མེད་པ་དེའི་དོན་དུ་ཪང་བཞིན་མདེ་དང་ཪང་བཞིན་ཡོད་གཉིས་སོ་
སོ་བ་ཡིན་ཀྱང་དེ་གཉིས་རོགས་པའི་བོ་གཉིས་ཀྱང་གཅིག་ཡིན་པཪ་འཇོག་པ་ལ་སོན་ཡོད་པཪ་ཇི་ལྟཪ་འཐད་དེ་ལྟཪ་ཡིན་མདོ་ཀྱང་དྲི་བ་དང་
པོ་ཁས་མི་ལེན་པས་དྲི་བ་འོག་མ་བཤད་པཪ་བྱའོ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞནི་མེད་པཪ་རོགས་པའི་བོ་དེ་
ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་དགོས་ཤངི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡདོ་དོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་ཡང་བོ་དེས་གཞན་ལ་བལྟསོ་མེད་དུ་ཪང་དབང་ཞིག་
ཡོད་དགོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པཪ་ངེས་པའི་ངསེ་ཤསེ་འདྲནེ་ནུས་པས་ན་ཪང་དབང་དེ་ལ་ཪང་བཞིན་རོགས་པའི་ངེས་པ་ཐོག་པཪ་ནུས་པ་
ཡིན་ནོ་། དེའི་ཕིཪ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་རོགས་པའི་ཚེ་། ཡོད་དགོས་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་
ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་རོགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
དཔྱོད་པ་ན་གཟུ་བོཪ་གནས་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས། མ་དམིགས་པ་དེའི་ཕིཪ་དེ་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། བདག་ཉིད་ཡདོ་
པ་འགའ་ཡང་མདེ་པཪ་རོགས་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ་། དེ་དག་རྣམས་ལ་བདག་མི་དམིགས་པའི་ཕིཪ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཞིག་ལ་བདག་
ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཆསེ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དཔེཪ་ན་གཟུགས་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚིག་ན་དེ་དག་ཚིག་པས་མ་དམིགས་ཀྱང་དེ་
དག་རྣམས་ལ་སེག་པཪ་བེྱད་ཅིང་ཪང་མི་འཚིག་པའི་མེ་ལ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། མངའ་འོག་རྣམས་ཀྱི་ཁ་མི་ཉན་ཏེ་དེ་དག་མ་
དམིགས་ཀྱང་མངའ་འོག་དེ་དག་རྣམས་ལ་དཔནོ་མཛད་པའི་བཀའ་རྣམས་སྲུང་ཞིང་ཤནི་ཏུ་ཆསེ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། མི་ལོང་མང་
པོ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བའི་མཇསེ་མིའི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཆགས་ཤེས་དག་ནི་མ་དམིགས་ཀྱང་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འཇུམ་མདངས་བསན་
པའི་མཇེས་མའི་བེྱད་བཞིན་ཤནི་ཏུ་ཆསེ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྫུན་གི་ཚིག་དག་རྣམས་ལ་མ་ 
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དམིགས་ཀྱང་དེ་དག་གི་ལྡོག་ཕོགས་ཡང་དག་པའི་བདནེ་པ་ཤནི་ཏུ་ཆསེ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། ཪང་དོན་དོན་དུ་གཉེཪ་ཞིང་ཆོས་ལ་
སིང་ཐག་པ་ནས་གནས་པ་རྣམས་ཀྱསི་ཡིད་བརན་དུ་མི་ཪངུ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མ་དམིགས་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་
ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་མཐཪ་ཐུག་གི་དོན་ཤིན་ཏུ་ཆསེ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ། དའེི་དོན་དུ་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་ཪང་བཞནི་ཡོད་མདེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔྱདོ་པ་ན། མ་དམིགས་པ་དེའི་ཕིཪ་དེ་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ན། བདག་ཉིད་ཡོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་རོགས་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ་། དེ་དག་རྣམས་ལ་བདག་མི་དམིགས་པའི་ཕིཪ་དེ་དག་ལས་
གཞན་པའི་ཞིག་ལ་བདག་ཉིད་ཤནི་ཏུ་ཆེས་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་
མེད་པཪ་རོགས་པའི་བོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡདོ་དགོས་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡོད་དོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་ཀྱང་བོ་དེས་གཞན་ལ་
བལྟོས་མེད་དུ་ཪང་དབང་ཞིག་ཡདོ་དགོས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པཪ་ངསེ་པའི་ངེས་ཤསེ་འདྲནི་ནུས་པས་ན་ཡོད་དགོས་པའི་ཪང་དབང་དེ་ལ་
ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་ངེས་པ་ཐོབ་པཪ་ནུས་པ་ཡནི་ནོ་། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཟ་བ་ཤཪ་ཡོད་བོ་གཅགི་གིས་རོགས་སེ་བོ་གཞན་
ཞིག་གིས་ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་དྭངས་པའི་མཚོཪ་སྣང་རོགས་ཀྱང་། ད་དུང་ཡང་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ངསོ་དང་ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་སོ་
སོ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི་། འོན་ཀྱང་ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་དྭངས་པའི་མཚོ་དེཪ་སྣང་བ་ཉིད་ལ་སྒྲུབ་བེྱད་ཀྱི་གནས་སུ་གཞག་སེ་། ནམ་མཁའ་ལ་
ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ཤཪ་ཡོད་བསྒྲུབ་བྱའི་གནས་སུ་གཞག་ན། དེ་ལྟཪ་ན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བོ་གཅིག་ཉིད་ཀྱི་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ངོས་
དང་ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་སོ་སོ་བ་གཉིས་རོགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་། དེའི་དོནདུ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ཪང་
བཞིན་མེད་པཪ་བོ་གཅིག་གིས་རོགས་པཪ་བྱ་སེ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཡདོ་དགོས་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་བོ་གཞན་
ཞིག་གིས་རོགས་པཪ་བྱད་ཀྱང་། ད་དུང་ཡང་ཪང་བཞིན་མེད་དང་ཪང་བཞིན་ཡོད་གཉིས་སོ་སོ་བ་ཡནི་མོད་ཀྱི་། འོན་ཀྱང་ཪང་བཞིན་མེད་
དང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་སོ་སོ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བོ་གཅིག་ཁོ་ནས་རོགས་པཪ་ནུས་སོ་། མདོཪ་ན་དཔེཪ་ན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཉི་མའི་
དཀྱིལ་འཁོཪ་གཅིག་ཁོ་ན་ནི་མུན་གནག་སེལ་བ་དང་འོད་ཟེཪ་ཁིད་ཅིང་སྣང་བས་ཁབ་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། དཔེཪ་ན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་
ལྡིང་བའི་བྱ་རྒོད་གཤོག་པ་གང་གིས་དམན་ཕོགས་སངོ་བཪ་བེྱད་ཀྱི་གཤོག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡཪ་ཕོགས་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། དཔེཪ་ན་
གཉིས་སུ་མེད་པའི་མེ་གཅིག་ཁོ་ན་དྲི་མ་དང་སིགས་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱང་བ་དང་གསེཪ་ཪམ་དངུལ་ཞིག་གཉེན་ཞངི་ལུས་ཪུང་བའི་ཚུལ་གིས་
མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པཪ་འགྱུཪ་བ་ལྟཪ། དེའི་དོན་དུ་ཪིགས་པའི་ཤེས་པའང་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔྱདོ་པ་ན་ཪིགས་པ་
གང་གིས་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་མངོན་པཪ་རོགས་པ། ཪིགས་
པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡདོ་དགོས་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། གཉིས་པ་ཪང་གི་ལུགས་
གཞག་པ་ལ་གཉིས་། ཪང་ལུགས་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཪང་བཞནི་ཡོད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ལོ་། དང་པོ་ནི་། སྔཪ་ 
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བཤད་པ་ལྟཪ་སྤྱིཪ་དགག་བྱ་ལ་ལམ་གི་དགག་བྱ་དང་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་གཉིས་ཡོད་དོ་། དབུས་མཐའ་ལས་། ཉོན་མོངས་པ་ཡི་སིབ་པ་
དང་། ཤསེ་བྱའི་སིབ་པ་ཉིད་དུ་བསན་། དེཪ་ནི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དོ་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤསེ་བྱའི་སིབ་པ་གཉིས་སོ་། 
འདི་ནི་ཤསེ་བྱ་ལ་ཡོད་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ཏེ་ཤསེ་བྱ་ལ་ཡོད་པའི་དགག་བྱ་བཅོམ་པས་ན་ཉོན་མངོས་པ་ཡི་སིབ་པ་བཅོམ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་
ཕིཪ་ཪོ་། འོ་ན་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་གང་ཞེ་ན་། འདིཪ་ནི་ཪིགས་པས་འགོག་ལུགས་ཤེས་པཪ་བེྱད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེའོ་། དེ་ལ་ཪིགས་
པ་དམ་པས་འགོག་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རོག་པ་ལྡོག་པའི་ཪི་ཡནི་ལ་ཪིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ངེས་པ་བསེད་
པའི་ཐབས་ཡནི་པས་ཪིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཇནི་སངས་སུན་ཕྱུང་བའི་སོ་ནས་ཕི་ཅི་མ་ལོག་པའི་ངེས་པ་བསེད་
པའི་ཕིཪ་ཡིན་ནོ་། དེ་ལྟཪ་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཛིན་པ་ལ་དགག་བྱ་དང་དའེི་བཟུང་བའི་ཡུལ་ལ་དགག་བྱ་གཉིས་ཡོད་དོ་། དེའི་ཕིཪ་སྐབས་
འདིཪ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་སྣ་ལྡོག་པཪ་འདོད་པ་དང་དེའ་ིཡུལ་ལ་ངསེ་པ་རེད་པའི་ཐབས་ཀྱསི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བོ་སྣ་བསེད་པཪ་འདོད་
པས་ཪིགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཕིན་ཅི་མ་ལགོ་པཪ་ངེས་པའི་བོ་བསེད་པཪ་བྱའོ་། འོ་ན་བོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་འཛིན་
སངས་ཀྱི་ཡུལ་ཪིགས་པས་སུན་འབྱནི་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྤྱིཪ་དགག་བྱ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡདོ་ཀྱང་ཉེས་སནོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་རྩ་བཪ་གྱུཪ་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལེགས་པཪ་ངསོ་བཟུང་ནས་དའེི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་བཪ་བྱ་སེ་། དེ་ལོག་ན་ཉེས་སནོ་
ཐམས་ཅད་ལྡོག་པཪ་འགྱུཪ་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་གཉེན་པོ་གསུངས་པ་ནི་ཕོགས་དེའི་
གཉེན་པོ་ཡིན་ལ་མ་ཪིག་པའི་གཉེན་པོ་གསུངས་པ་ནི་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོཪ་འགྱུཪ་བས་མ་ཪིག་པ་ནི་ཉེས་སནོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཡནི་
ཏེ་། ཚིག་གསལ་ལས། འཇིག་རེན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ངོཪ་རྒྱ་ཆེ་གང་ཞིག་འདིཪ་ནི་ཡང་དག་བསགས་གྱུཪ་པ། དེཪ་ནི་འདདོ་ཆགས་བསལ་
ཕིཪ་གསུངས་པས་ཞེ་སྡང་ཟད་པཪ་བེྱད་མི་འགྱུཪ། ཞེ་སྡང་བསལ་བཪ་བྱ་ཕིཪ་གསུངས་པས་ཀྱང་ནི་འདོད་ཆགས་ཟད་པཪ་བེྱད་འགྱུཪ་མིན། 
གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་སོགས་ཟད་བྱ་ཕིཪ་གསུངས་པ་དེས་ཀྱང་དྲེ་མགཞན་མི་འཇོམས། དེའི་ཕིཪ་དེ་ནི་ཆསེ་ཁབ་མ་ཡིན་གསུང་དེ་དག་དང་དེ་
དག་དོན་ཆནེ་མིན། གཏི་མུག་ཟད་པཪ་བྱ་ཕིཪ་གསུངས་པ་གང་ཡིན་དསེ་ནི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་འཇམོས་། ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་གཏི་མུག་
ལ་ནི་ཡང་དག་བརེན། ཞསེ་སོ་། འོ་ན་གཏི་མུག་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། བོ་མ་གསལ་བས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རོག་པ་ཡནི་ནོ་། 
དེ་ལ་བོ་མི་གསལ་བ་ནི་དཔེཪ་ན་ཐ་སད་པའི་མིག་གི་དབང་ཤསེ་མི་གསལ་བ་ལ་མུན་པས་མིག་གི་དབང་ཤསེ་བསིབས་པ་དང་ཪབ་ཪིབ་
བཅས་པའི་མིག་གི་དབང་ཤེས་གཉིས་ཡོད་པ། དའེི་དནོ་དུ་ནང་གི་བོ་མི་གསལ་བ་ལ་ཡང་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་བསིབས་
པ་དང་ཪབ་ཪིབ་དང་བཅས་པའི་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་གཉིས་ཡོད་དོ་། དཔེཪ་ན་མིག་གི་དབང་ཤེས་མུན་པས་ནམ་བསིབས་པ་ན་མདུན་དུ་
གཟུགས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་མིག་གི་དབང་ཤེས་མ་མཐངོ་སེ་ཡདི་ཀྱི་ཤསེ་པས་གཟུགས་ད་ེམདུན་དུ་མེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་པའི་
རོག་པ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་དེའི་དནོདུ་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ནམ་བསིབས་པ་ན་ཡོད་དགསོ་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཪང་ 
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དབང་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་དགསོ་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་ཏེ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རོག་
པ་གདོན་མི་ཟ་བཪ་བསདེ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དཔེཪ་ན་མིག་གི་དབང་ཤསེ་ལ་ཪབ་ཪིབ་ཀྱི་གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཐག་པ་བསྡོགས་པ་ལ་
མུན་པ་ཅུང་ཟད་བབ་སེ་ཐག་པའི་གནས་ལུགས་མི་གསལ་བ་ན་དེ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བོ་སེ་བ་ལྟཪ། དེའི་དནོདུ་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་ཀྱི་
མཐུས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ལ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མི་གསལ་བ་ན་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་
སོ་འདོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རོག་པ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་བསིབས་པའ་ིམིག་གི་དབང་ཤེས་ལ་སནོ་
གཉིས་ཡོད་པ་། དེའི་དོནདུ་མ་ཪིག་པའི་མུན་པ་དང་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་ཀྱིས་བསིབས་པའི་བོ་ལ་ཤེས་བྱའི་སབི་པ་གཉིས་ཡོད་དོ་། དཔེཪ་
ན་བསིབས་པའི་མིག་གི་དབང་ཤསེ་ལ་ཡོད་པའི་སོན་གཉིས་སན་གི་ཐབས་ཀྱི་བསལ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ་དའེི་དནོདུ་མ་ཪིག་པའི་མུན་པ་དང་
མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་ཀྱིས་བསིབས་པའི་བོ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་གཉིས་ཪིགས་པས་དགག་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་། 
འོན་ཀྱང་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་མ་ཪིག་པའི་མུན་པས་བསིབས་པའི་བོ་ལ་ཡདོ་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཁྲུལ་པའི་རགོ་པ་སྔ་མ་ཡིན་ཏེ་། འཁྲུལ་
པའི་ལོག་ཤེས་སྔ་མ་འདི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་དབང་མེད་དུ་ལོག་ཤསེ་ཕི་མ་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཉིད་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། 
ངེས་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་ཤེས་ཕི་མ་ནི་སམེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡདོ་ན་ལོག་ཤེས་སྔ་མ་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཉིད་ལ་ཡོད་མི་དགོས་
པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེ་ལྟཪ་ན་མ་ཪིག་པའི་གཙོ་བོ་བསན་པལ་གཉིས། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་
ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་ཏེ་ངེས་ཤསེ་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་ཤསེ་ཉིད་ནི་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་སོ་འདོགས་
པའི་ལོག་ཤེས་དབང་མེད་དུ་འདྲེན་པཪ་བསན་པ་དང་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཪང་བཞིན་སོ་འདོགས་པའི་ལོག་ཤེས་ཉིད་དུ་ནི་བྱས་
པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མནི་ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་ཏེ་ངེས་ཤསེཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་
ཤེས་མི་འདྲེན་པཪ་བསན་པའོ་། དང་པོ་ནི་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་
དུ་འཛིན་པ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞིག་ཡོངས་སུ་མདེ་དོ་སམ་དུ་འཛིན་དགོས་ཏེ་། བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་ངསེ་པ་ན་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་ཞངི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་
དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་ངསེ་པ་ཐོབ་དགསོ་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ་། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་
ངེས་པ་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་ངེས་པ་ཐོབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་། དེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་
མ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ངསེ་པ་རེད་ནས་དེ་ལ་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་ངེས་པ་མ་རེད་ན་ཐུག་མདེ་དུ་བརྒྱུད་དགོས་ལ་དེ་ནི་
ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་དེ་ལ་རྒྱུ་རེན་ཡངོས་སུ་མེད་པཪ་
ངེས་པ་ཐོབ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་དེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་པཪ་ངེས་པ་ཐོབ་དགོས་ཏེ་།  
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དེའི་ཕིཪ་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་དེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་པཪ་ངེས་པ་ཐོབ་ན། ཁོད་
རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་མི་འབྱུང་བཪ་ངསེ་པ་ཐོབ་དགོས་ཏེ་། དེའི་ཕིཪ་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ཀྱི་ཏྲའབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་
དེ་རེན་ཅིང་འབེྲལ་པཪ་མི་འབྱུང་བཪ་ངེས་པ་ཐོབ་ན། ཁོད་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་ཡནི་པཪ་ངེས་པ་ཐོབ་དགོས་ཏེ་། དེའི་ཕིཪ་། དེ་
ལྟཪ་ན་ངསེ་ཤེས་ཀྱ་ིཡུལ་ཡདོ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་པའི་ཪང་དབང་དེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་ཤེས་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་
མིག་བསིབས་པའི་དབང་གིས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ནམ་བསེད་པ་ན། ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་
འཛིན་དགསོ་སོ་། དེ་ལྟཪ་ན་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བ་འགའ་ཡང་མདེ་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགསོ་ཏ་ེ། དེའི་ཕིཪ་། གལ་ཏེ་རེན་
ཅིང་འབྲེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བ་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་མིན་པ་འགའ་ཡང་མདེ་དོ་སམ་
དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏེ་། དེའི་ཕཪི་། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། སྔཪ་མདེ་
གསཪ་དུ་འབྱུང་བས་མི་ཁབ་པ་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏེ་། དེའི་ཕིཪ་། གལ་ཏེ་སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བས་མི་
ཁབ་པ་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ལགོ་པཪ་འཛིན་པ་ན། རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་འགའ་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་
འཛིན་དགསོ་ཏེ་། དེའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་འགའ་ཡང་མདེ་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་
གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོངས་སུ་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏེ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་
རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་ན་ཁདོ་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་
དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་གནད་
གཅིག་ཡིན་པས། སྔཪ་མདེ་གསཪ་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་ན་ཁདོ་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་
དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ་། དེས་ན་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོངས་སུ་མེད་སམ་དུ་ལོག་པཪ་ 
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