
མེད་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགྲོས་པཪ་ཐག་ཆད་དྲོ། འྲོ་ན་མིའི་སེམས་དཀཪ་པྲོའ་ིཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པའམ་སྐལ་བ་དེ་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་དང་
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གྱུཪ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་མི་ནི་དགེ་བའི་ལས་ལས་བསདེ་པའི་འབྲས་བུ་ལྲོངས་མི་སྲོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་
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དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་འབྲས་དྲོན་ཐྲོབ་པཪ་གྱུཪ་དང་ཐྲོབ་ནས་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་གྱུཪ་ཏེ། དགེ་བའི་ལས་བཟང་ཁྲོད་
ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པའི་ཕིཪ། དགེ་བའི་ལས་ཀི་སེད་བེྱད་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པའམ་སྐལ་བ་ནི་ཁྲོད་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པའི་ཕིཪ། 
དགེ་བའི་ལས་ཀི་སདེ་བྱེད་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པའམ་སྐལ་བ་ནི་མི་ཡི་སེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བ་དང་བཟྲོག་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ 
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པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། གཞན་ཡང་། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་
ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་རྐང་པ་ལ་ན་ིའགྲོ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་
མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  རྐང་པ་དེ་ནི་དངྲོས་སུ་འགྲོ་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་པ་དེ་བཞིན་དུ། དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་མའིི་སམེས་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དསེ། 
ཁྲོད་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན་ཁྲོད་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་དངྲོས་སུ་ཁིད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་མིའ་ི
སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་དངྲོས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པའམ་སྐལ་བ་ནི་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡནི་ན། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་
ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟྲོད་བསྔགས་བརྲོད་ཅིང་བཀུཪ་བསྟི་བེྱད་པའི་ཞིང་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་
ཚོགས་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་དངྲོས་སུ་ཁིད་པཪ་འདྲོད་ཟིན་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་གཞན་དྲོན་དྲོན་དུ་གཉེཪ་བའི་བྱང་
ཆུབ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་བྲོ་ཙམ་བསེད་པའི་ཕིཪ།  ཁྲོད་བསྟྲོད་བསྔགས་བརྲོད་ཅངི་བཀུཪ་བསྟི་བེྱད་པའི་ཞིང་དུ་
གྲུབ་ན།  མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་དངྲོས་སུ་ཁདི་པའི་ནུས་པའམ་སྐལ་བ་དེས། ཁྲོད་བསྟྲོད་བསྔགས་བརྲོད་ཅིང་བཀུཪ་བསྟི་བེྱད་
པའི་ཞིང་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  གཞད་གད་ཀི་གནས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྲོད། གཞན་ཡང་། གང་ལ་འཇིགས་པ་དག་ལས་
སྲོབ་པའི་ནུས་པ་དངྲོས་སུ་ཡྲོད་པ་དེ་ནི་བསྟྲོད་བསྔགས་བརྲོད་ཅིང་བཀུཪ་བསྟི་བེྱད་པའི་ཞིང་དུ་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད།  ཁྲོད་མཆྲོད་འྲོས་
གསྲོལ་བ་འདེབས་སུ་འྲོང་ཞིང་སབས་སུ་འྲོས་པཪ་གྱུཪ་ཪྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་མའིི་སེམས་བཟྲོག་
ཏུ་མེད་ཅིང་དངྲོས་སུ་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པཪ་འདྲོད་ན།  གསྲོལ་བ་འདེབས་སུ་འྲོས་ཤིང་མཆྲོད་འྲོས་སབས་སུ་འྲོས་པཪ་གྱུཪ་པ་
འདྲོད་དགྲོས་ཏེ།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་མའིི་སེམས་བཟྲོག་ཏུ་མེད་ཅིང་དངྲོས་སུ་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པཪ་འདྲོད་ན། 
དེ་དག་མིའི་སམེས་འཇིགས་པ་དག་ལས་སྲོབ་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ།  ཡང་དག་དགེ་བའི་ལེགས་སྲོད་བྱས་པ་ཡསི། ཡྲོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞིང་འཕེལ་བཪ་བེྱད།  དྲོགས་པ་སེལ་ཞིང་ཆུ་བྲོ་རྣམས་ལས་སྲོལ། དགེ་བ་ངེས་ལེགས་གྲོང་ཁེཪ་མཚོན་བེྱད་ཡིན། 
དེའི་ཕིཪ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་ཅིང་དངྲོས་སུ་ཁདི་པཪ་འདྲོད་ན། ཁེད་ཅག་
སབས་དང་སབས་སུ་འགྲོ་བའི་གནད་དང་གདམས་པ་རྣམས་ལ་བཟྲོད་དུ་མདེ་པའི་སྐུཪ་པ་འདེབས་ཤིང་ཆྲོས་དང་བྲོ་ཡིས་ཡྲོངས་སུ་ཕྲོངས་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ། གཞན་ཡང་། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལ་དཀཪ་པྲོའི་ཕྲོགས་སུ་མིའི་སེམས་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅངི་དེ་ལྟ་
བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི།  ཁྲོད་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་དམ། འྲོན་ཏེ་
ཁྲོད་མ་གཏྲོགས་པཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་གཞན་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད། དང་པྲོ་ལྟཪ་ན་སིཪ་འབྲས་བུ་མཐའ་དག་ཪང་ཪང་གི་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ལ་
བརེན་ནས་འབྱུང་བས། དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ། 
དེལྟཪ་ན་གང་ལ་བརེན་ནས་དགེ་བའི་ལས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བྱེད་པྲོ་ཡིན་པས།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ 
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ཚོགས་ཉག་ཅིག་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བྱེད་པྲོ་ཡནི་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་ནི།  དགེ་
བའི་ལས་ལས་བསདེ་པའི་འབྲས་བུ་མྲོང་བ་པྲོ་ཡིན་པས། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་དགེ་བའི་ལས་ལས་བསདེ་པའི་འབྲས་བུ་
མྲོང་བ་པྲོ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  རྲོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྲོད། གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་
སྣ་ཚོགས་མ་གཏྲོགས་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ཡྲོད་ན།  དེ་ནི་དགེ་བའི་རེན་དང་དགེ་བའི་བེྱད་པྲོ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ། 
དགེ་བའི་རེན་དང་བེྱད་པ་པྲོ་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་མིན་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བའི་རེན་དང་
བེྱད་པ་པྲོ་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཡནི་ན།  མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ། དེ་ནི་དགེ་བའི་རེན་དང་བེྱད་པྲོ་ཡིན་
པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེས་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུས་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་སྲོང་བ་དང་ལམ་དེཪ་ཞུགས་པ་གཉིས་སུ་ཪུང་ཞངི་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་
དགྲོས་ཏེ།  མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ལ། མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་སྲོང་བ་དང་ལམ་དེཪ་ཞུགས་པ་
གཉིས་སུ་ཪུང་བའི་ཕིཪ།  དེ་ལ།  མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་སྲོང་བ་དང་ལམ་དེཪ་ཞུགས་པ་གཉིས་སུ་ཪུང་བཪ་མི་འདྲོད་ན། ཁེད་
ཅག་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྟྲོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་ནི་སྐུཪ་བ་འདེབས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ།  དེ་ལ།  མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་
ལམ་སྲོང་བ་དང་ལམ་དེཪ་ཞུགས་པ་གཉིས་སུ་ཪུང་བཪ་མི་འདྲོད་ན།  ཁེད་ཅག་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྟྲོན་པའི་བསྟན་པ་དྲོན་མེད་དུ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་དགྲོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་སྲོང་བ་ཪུ་ཪུང་བཪ་མི་འདྲོད་ན། མི་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྟྲོན་པའི་
དྲོན་མེད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་བཟང་པྲོཪ་ཞུགས་སུ་ཪུང་བཪ་མ་ིའདྲོད་ན། མི་ལ་དགེ་བའི་
ལམ་བཟང་སྟྲོན་པའི་བསྟན་པ་དྲོན་ལ་ཐུག་མི་ནུས་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕཪི་ཪྲོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་སྲོང་བ་
དང་ལམ་དེཪ་ཞུགས་པ་གཉིས་སུ་ཪངུ་བཪ་འཐད་ན། མི་ནི་འགྲོལ་དུ་མེད་པའི་ཐག་པ་ཞིག་གིས་བཅིང་ཤིང་དངས་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་
ལམ་བཟང་པྲོཪ་ཞུགས་པཪ་མི་འཐད་དེ།  དེ་ལྟཪ་ཡནི་པཪ་འདྲོད་ན་མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་བཟང་པྲོ་སྲོང་བ་ཪུ་ཪུང་བཪ་མི་འཐད་
པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དེས་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལ་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅངི་དེ་ལྟ་
བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཤནི་ཏུ་མི་ཪིགས་ཏེ།  དེ་ལྟཪ་ཡནི་པཪ་འདྲོད་ན་མི་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་བཟང་པྲོ་
ཡྲོང་བ་ཪུ་ཪུང་བཪ་མི་འཐད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་
པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅངི་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། མི་ནི་ཡི་འཕྲོག་ཏུ་འཁྲོན་དུ་མདེ་པཪ་བཟྲོག་ཏུ་འགྲོལ་དུ་མེད་པའི་
ཐག་པ་ཞིག་གིས་བཅིངས་ཤིང་དངས་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་བཟང་པྲོཪ་ཞུགས་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་འདྲོད་ན་ཁེད་
ཅག་ཪང་ཪང་གི་ལས་ལ་དབང་བཪ་གྱུཪ་པའི་མིའི་སེམས་རྣམས་དང་། མི་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྟྲོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་ནི་བཟྲོད་དུ་མེད་
པའི་སྐུཪ་པ་འདེབས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  གཞན་ཡང་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་ 
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པཪ་འདྲོད་ཅངི་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། རྒྱུ་སྐཪ་སྲོ་སྲོ་བ་དང་མི་འད་བ་ཡིན་པས་ད་ེདག་གི་ནུས་པ་ཡང་སྲོ་སྲོ་བ་
དང་མི་འད་བ་ཡནི་ནྲོ།  ནུས་པ་སྲོ་སྲོ་བ་དང་མི་འད་བ་ལ་འཕེལ་བའ་ིཕྲོགས་སྐབས་འགིབ་པའི་ཕྲོགས་སྐབས་སྲོ་སྲོ་བ་དང་མི་འད་བ་
ཡྲོད་དྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དསེ་ཡྲོད་ན།  དེ་ལྟ་
བུའི་ནུས་པ་ལ་ཡང་འཕེལ་བའི་ཕྲོགས་སྐབས་འགི་བའི་ཕྲོགས་སྐབས་སྲོ་སྲོ་བ་དང་མི་འད་བ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་
གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་སྐབས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་ན།  ཁྲོད་ནི་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་སྐབས་
སུ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་འྲོག་ཏུ་མཐུ་དང་ལྡན་ཞིང་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་པཪ་སྲོས་ཅི་འཚལ། ལུས་རྩལ་ཆེ་བ་དང་སེམས་བཟེངས་
མཐྲོ་བ་དང་བརན་པའི་སྟྲོབས་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་ན།  ཡྲོངས་སུ་ངུབ་པའམ་ནད་ཀསི་ཉྲོན་མྲོངས་པའི་ཤུགས་ཆུང་བ་ནི་བཟྲོག་
ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་པཪ་ལྟ་སྲོས་ཀང་ཅི་དགྲོས།  དེས་ན་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་
བ་དང་དཔའ་བྲོཪ་གྱུཪ་པའི་སྐབས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པཪ་བྱ་བའི་སེ་དུས་ཡིན་ལ།  དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་དེས། 
ཪབ་ཏུ་འཕེལ་ཞིང་ཪབ་ཏུ་དཔའ་བྲོཪ་གྱུཪ་པའི་སྐབས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་
སུ་ཁིད་པཪ་བྱ་བའི་སསེ་བུ་ནི་དགེ་བའི་ལམ་མི་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བའི་ལམ་ཞུགས་པ་ཪུ་ཉེ་བཪ་མི་ཪུང་བའི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་
སྐབས་འདིཪ་ཤིང་བུ་བསེག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་བསེག་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཪུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བཪ་མི་འཐད་ན། སྐབས་འད་ིཉིད་དུ་སེག་པཪ་བེྱད་པའི་
མེ་ནི་ནུས་པ་ནི་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པཪ་བྱ་བའི་སསེ་བུ་
སེ་བའི་དུས། ཁྲོད་དགེ་བའི་ལམ་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བའི་ལམ་ཞུགས་པ་ཪུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བཪ་མི་འཐད་ལ། སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་དགེ་བའི་ཕྲོགས་
སུ་ཁིད་པཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་དྲོ། གལ་ཏེ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་དཔའ་བྲོཪ་
གྱུཪ་པའི་སྐབས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་ན།  འགིབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་སྐབས་སུ་འམ་འགིབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་འྲོག་ཏུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་
པཪ་ཇི་ལྟཪ་འཐད།  འདིཪ་ནི་ཁ་ཅགི་ན་ཪེ། མི་རྫས་ཤིན་ཏུ་འབཪ་བས་བསྲོད་པའི་སྐབས་སུ་མེ་ལྡེ་འབེན་ལ་འཕྲོག་གྱུཪ་པ་ཪུ་ཉེ་བཪ་མི་
ཪུང་སྟེ།  མེ་མདའ་དང་འབེན་གི་བཪ་སྐབས་ཐམས་ཅད་མ་ཟད་བཪ་དུ་མ་ེལྡེ་འབེན་ལ་འཕྲོག་གྱུཪ་པ་ཪུ་ཉེ་བཪ་མི་ཪུང་བའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དེ་
ལྟཪ་ཡིན་མྲོད་ཀི་འྲོན་ཀང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་མཁན་ལ་ནི་ཡྲོད་པའི་མེ་ལྡེས་འབེན་པ་ཐུག་པའི་ནུས་པ་ནི་སྐབས་ད་ེཉིད་དུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་
ནས།  དཔའ་བྲོཪ་གྱུཪ་ཞིང་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཐེ་ཚོམ་མེད།  དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁདི་པཪ་བྱ་བའི་སེས་བུ་སེ་བའི་དུས། 
ཁྲོད་དགེ་བའི་ལས་ལམ་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བའི་ལས་ལམ་ཞུགས་སུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བཪ་མི་འཐད་ཀང་། སསེ་བུ་དེའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་
སུ་ཁིད་པཪ་བེྱད་པའི་རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པ་དེས།  ཁྲོད་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་ནས་དཔའ་བྲོཪ་གྱུཪ་ཞིང་། བཟྲོག་ཏུ་མེད་
པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  དེའི་ལན་དུ། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན་དེ་ནི་ 
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བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་རྩྲོད་པ་འདི་ལ་བདག་ནི་ཁྲོ་བྲོས་ཕཪ་ལ་འཕང་རྒྱུའི་སྲོན་ཚུཪ་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་པས་བཟྲོག་ནས་སྲོན་འཕེན་པཪ་བྱའྲོ། 
ཁེད་ཅག་ཪང་གི་སྲོན་རྣམས་ནི།  ང་ལ་སྲོན་དུ་སྒྱུཪ་བེྱད་པ། ར་ལ་མངྲོན་པཪ་ཞྲོན་བཞནི་དུ་ར་ཉིད་བརེད་པཪ་གྱུཪ་པ་བཞིན། འབནེ་ལ་
འཁིད་ནུས་པ་ནི།  བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་ལྟཪ།  དགེ་ཕྲོགས་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དེས། བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་དྲོ།  དེས་ན་
དཔེཪ་ན་མེ་མདའ་བརྒྱབ་མཁན་གི་ནུས་པ་ལ་ནུས་པ་སྲོ་སྲོ་བ་གཉིས་སྲོ་སྲོཪ་མ་ཕེ་བཪ་ནྲོཪ་བ་ཆེན་པྲོ་འབྱུང་བཪ་གྱུཪ་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་སྐཪ་
སྣ་ཚོགས་ལ་མིའི་སམེས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན་ནུས་པ་སྲོ་སྲོ་བ་གཉིས་སྲོ་སྲོཪ་མ་ཕེ་བཪ་ནྲོཪ་བ་ཆེན་པྲོ་འབྱུང་
བཪ་འགྱུཪ་དགྲོས་སྲོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་མེ་མདའ་བརྒྱབ་མཁན་ལ་ནི་མེ་ལྡེ་འབེན་གི་ཕྲོགས་སུ་བཏྲོང་བའི་ནུས་པ་དང་། མེ་ལྡསེ་འབེན་
ལ་ཐུག་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ཡྲོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན། དེ་ལ་
མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བསྲོད་ཅིང་གཞྲོལ་བཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་དང་། མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ལས་ལ་དངྲོས་སུ་བཅུག་པའི་ནུས་པ་
སྲོ་སྲོ་བ་གཉིས་སྲོ་སྲོཪ་ཕེ་བཪ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའྲོ།  དསེ་ན་དཔེཪ་ན་མེ་མདའ་བརྒྱབ་མཁན་ལ་ནི་ཡྲོད་པའི་མེ་ལྡེ་འབེན་གི་ཕྲོགས་སུ་
བཏྲོང་བའི་ནུས་པ་ནི་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མེ་རྫས་ཤིན་ཏུ་འབཪ་བའི་སབས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་ཀང་། མེ་ལྡསེ་འབེན་ལ་ཐུག་ཅིང་ནུས་པ་ནི་
སྐབས་དེ་ཉིད་དང་བཪ་སྐབས་དག་ཏུ་ཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་མི་འཐད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་
ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན། མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་དབྱུང་ཞིང་གཞྲོལ་བཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཆུག་ཀང་། 
མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ལས་ལ་བཏགས་པ་དངྲོས་སུ་བཅུག་པའི་ནུས་པ་ནི་སེ་བའི་སྐབས་དེ་ཉིད་དང་མ་ཤི་ཚུན་ཆྲོད་ཀི་བཪ་སྐབས་གང་དག་
ཏུ་བཟྲོག་ཏུ་མི་འཐད་དྲོ།  དེ་ཅའིི་ཕིཪ་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་མེ་མདའ་དང་འབེན་གི་བཪ་སྐབས་དེཪ་བཏང་ཞིང་མེ་ལྡེ་ཉིད་ལངས་
པའམ་འདའ་པའམ་མཪ་ལ་ལྷུང་བའི་གཟུགས་དག་པྲོ་རྩུབ་པྲོ་ཞིག་དང་ཕད་ན།  མེ་ལྡསེ་འབེན་ལ་ཐུག་པའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ནས་མཐུ་
ཅན་མེད་པཪ་འབེན་ལ་མེ་ལེྡས་ཪེག་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞནི་དུ་སསེ་བ་དང་སསེ་ལ་ཉེས་ལེགས་འབྱེད་པའི་བྲོ་ཞིག་བསེད་པའི་བཪ་
སྐབས་དེཪ་ནད་ཆབས་པ་ཆས་བཏང་པའྲོ་དག་བྲོའི་སྟྲོབས་ཀིས་གསད་པའམ་དུག་སྦྲུལ་སྲོ་ཡིས་ཟིན་པའྲོ་དབང་གིས་ཁེའུས་ཤི་ན། དའེི་
སེམས་དགེ་བའི་ལས་ལ་བཏགས་པའམ་དངྲོས་སུ་བཅུག་པའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་སྟེ་མཐུ་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་མེ་ལྡསེ་
ཐུག་སཪ་བཞུག་པའི་འབེན་ནི་བླུན་པྲོ་དང་ཐག་གིས་བཅིངས་པའམ་སྲོན་པའམ་ཤེས་རྒྱུ་གཡྲོ་རྒྱུ་དང་བྲལ་བ་མིན་ཞིང་།  བྲོ་གྲོས་རྣྲོ་དང་
ལུས་རྩལ་ཆེ་བ་དང་སེམས་གཟེངས་མཐྲོ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་བྱ་ཪ་བེྱད་ཀིན་འདུག་སྟེ་མེ་དང་མེ་ལྡེའི་ལམ་ཪིག་པཪ་བྱས་
ནས་མེ་ལྡེའི་ཪེག་པ་དང་དུ་མི་ལེན་ཅངི་། ལེ་ལྲོ་མེད་པཪ་འབད་རྩྲོལ་ཆནེ་པྲོས་དེ་ལྟ་བུའི་ཪིག་པ་སྲོང་བ་དང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་ནུས་པ་
བཟྲོག་པའི་བྲོ་ཤུགས་དག་པྲོ་བསེད་ནས། སྒྱུཪ་ནས་ཀུམ་ཀུམ་པྲོཪ་འདུག་གིན་སབས་བརན་པྲོ་ཞིག་བཟུང་ན། མེ་ལྡེས་འབེན་ལ་ཐུག་པའི་
ནུས་པ་དེས་བཟྲོག་སྟེ་མཐུ་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་བཞིན་དུ།  རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པཪ་བྱ་བའི་སེས་བུ་ནི།   
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ཁྲོད་ལས་བེྱད་པ་དང་ལས་སྲོང་བ་ལ་ཪུང་ཞིང་བྱས་ལ་བསགས་སུ་ཪུང་བའི་ཕིཪ་ལས་ལ་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་བཏགས་པ་མེད་ཅིང་ཪང་གི་
ཉེས་ལེགས་གཉིས་ཀི་སྲོད་ལ་ཡྲོངས་སུ་དབང་བཪ་གྱུཪ་དགྲོས་ལ། གལ་ཏེ་གཉིད་མ་ལྲོག་པཪ་བྱ་ཪ་བེྱད་ཅིང་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ཕྲོགས་སུ་
དན་པ་དང་སེམས་གཉིས་གཞྲོལ་བཪ་ཪིག་ནས། ཡི་འཕྲོག་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ལས་ལ་སུན་ཕིན་ནས་དེ་ལ་སེམས་འཕྲོག་པཪ་མི་སྟེཪ་བཪ་
དང་དུ་མི་ལནེ་ཅིང་། མི་འདྲོད་བཞནི་དུ་འབད་པ་དང་རྩྲོལ་བས་སྲོང་པཪ་མ་ཟད་འཁྲོན་པས་ཟྲོག་ཅིང་དགེ་བ་དང་དགེ་བའི་སྣང་བ་ཐམས་
ཅད་གཉེན་པས་སེལ་བཪ་བེྱད་ན།  དེའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བཏགས་པཪ་བེྱད་པའམ་ནན་གིས་བཅུག་པའི་ནུས་པ་ནི་མཐུ་དང་བྲལ་བཪ་
བཟྲོག་སྟེ་ཆུད་ཟ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  གལ་ཏེ་ཡི་འཕྲོག་པ་དང་འཁྲོན་པ་བེྱད་པ་དང་གཉེན་པས་སེལ་བའི་ས་རྒྱུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། དགེ་བ་
རྣམ་དག་གི་ལས་བྱས་ཀང་བྱས་ལ་བསགས་པའི་ས་རྒྱུ་མེད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ།  འདྲོད་པ་དེའ་ིཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་
ལས་སྣ་ཚོགས་ཪིམ་གིས་བྱས་ཀང་འབྲས་བུ་མྲོང་པའི་ས་རྒྱུ་མདེ་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ། འདྲོད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་
ཚོགས་པ་ལ་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་དབྱུང་བའམ་གཞྲོལ་བཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་དུ་ཆུག་པཪ་སྲོ་
ཡང་།  རྒྱུ་སྐཪ་གང་ཪུང་ལ་ནི་མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ལས་ལ་དཔའ་བྲོཪ་གྱུཪ་པའི་སྟྲོབས་ཀསི་འཁྲོན་དུ་བཟྲོག་ཏུ་བསྲོན་དུ་མེད་པཪ་
བཏགས་པཪ་བེྱད་པའམ་ནན་གིས་བཅུག་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པཪ་མ་ཟད་མུ་སྟགེས་ཅན་དུ་གྱུཪ་པའི་རྩ་བ་
དང་དད་པའི་ཞིང་དང་དད་པའི་རེན་དང་དད་པའི་དངྲོས་པྲོ་དང་དད་པའི་གནད་མཆྲོག་རྣམས་ལ་བཟྲོད་དུ་མེད་པའི་སྐུཪ་པ་སྣ་ཚོགས་
འདེབས་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆད་དྲོ།  སླཪ་ཡང་ཁྲོ་བྲོ་ཅག་གི་ཕཪ་ལ་འཕང་རྒྱུའི་སྲོན་ཚུཪ་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་པས་བཟྲོག་ནས་རྩྲོད་
པ་པྲོ་ལ་སྲོན་དེ་འཕེན་པཪ་བྱའྲོ།  གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ། མའིི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་
པཪ་འདྲོད་ཅངི་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་མི་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་རེན་དུ་མི་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དང་། 
དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀང་ཁྲོད་ལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  དེའི་ཕིཪ་མའིི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་འམ་མི་དགེ་བའི་
ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་རྒྱུ་སྐཪ་གང་ཡང་ཪུང་ལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  དེ་ལ་མི་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་རེན་
དུ་མི་འཐད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་ནས་གང་ལ་བསྟྲོད་པའམ་སྲོ་བ་དང་ཕན་ཡྲོན་ནམ་ཉེས་དམིགས་
བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་རེན་དུ་ཤེས་པཪ་བྱའྲོ། དསེ་ན་དཔེཪ་ན་འབེན་གི་ཕྲོགས་སུ་བཏང་བའི་མི་ལྡེ་འབེན་ལ་
བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འཕྲོག་ཀང་ཁིམས་བྱུང་ན། ཁྲོད་ལ་བསྟྲོད་པའམ་སྲོད་པ་དང་ཕན་རྣམས་ཉེས་དམིགས་མི་འབྱུང་བཪ་ཁྲོད་ནི་འབེན་ལ་
ཐུག་པའི་རེན་དུ་བརྲོད་པཪ་བྱ་བ་མིན་ཞིང་། མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མེ་ལྡེ་འབེན་གི་ཕྲོགས་སུ་བཏྲོང་བའི་མི་འབའ་ཞིག་ལ་བསྟྲོད་པའམ་སྲོད་
པ་དང་ཕན་ནམ་ཆད་པ་འབྱུང་བཪ་ཁྲོད་ནི་འབེན་ལ་ཐུག་པའི་རེན་དུ་བརྲོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་མིའི་སེམས་
དགེ་བའི་ཕྲོགས་སམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་དཔའ་བྲོའ་ིསྟྲོབས་ཀིས་ཁིད་པཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བའམ་མི་དགེ་ 
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བའི་ལས་ལས་མི་ལ་བསྟྲོད་པའམ་སྲོད་པ་དང་ཕན་ཡྲོན་ནམ་ཉསེ་དམིགས་མི་འབྱུང་དགྲོས་ཤིང་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་རེན་དུ་མི་འཐད་
དགྲོས་དང་།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པ་དེས། ཁྲོད་ལ་དེ་དག་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་དགྲོས་ཤིང་ཁྲོད་ནི་དགེ་བའམ་མི་
དགེ་བའི་རནེ་དུ་བརྲོད་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགྲོས་སྲོ།  དཔེ་དང་དཔེ་ཡིས་བསྒྲུབ་པའི་དྲོན་གི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན།  འདི་ལྟ་སྟེ། དགེ་བའམ་
མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་ལ་མཐཪ་ཐུག་མ་གཏྲོགས་པཪ་སྲོཪ་བ་ཡྲོད་པས།  སྲོཪ་བ་ལ་ཡང་སྲོཪ་པ་པྲོ་དང་སྲོཪ་བའི་ངྲོ་བྲོ་ཡྲོད་དྲོ།  
སྲོཪ་བ་པྲོ་དང་སྲོཪ་བའི་ངྲོ་བྲོ་གཉིས་ཀ་ིནང་ནས་ལས་ཀི་རེན་ནི་དང་པྲོའམ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་
བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་
པའི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་སྲོཪ་བ་ལ་སྲོཪ་བ་པྲོཪ་གྲུབ་དགྲོས་ཤིང་།  མི་ནི་སྲོཪ་བའི་ངྲོ་བྲོཪ་གྲུབ་དགྲོས་སྲོ།  རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གཞན་གིས་མི་འདནེ་པ་ཡང་ཁྲོད་ནི་གཞན་ཞིག་འདེན་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་ཀསི་ལས་ཀི་མཐཪ་ཐུག་འདནེ་
པཪ་ནུས་པ་གང་དེ་ནི་སྲོཪ་པའི་སྲོཪ་བ་པྲོའི།  གཞན་གིས་འདནེ་སྟེ། མ་གཏྲོགས་པཪ་ལས་སུ་མི་ཪུང་གཞན་གིས་འདེན་སྟེ་མ་གཏྲོགས་
པཪ་ལས་ཀི་མཐཪ་ཐུག་འདེན་པཪ་མི་ནུས་པ་གང་དེ་ནི་སྲོཪ་བའི་ངྲོ་བྲོའྲོ། དསེ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མའིི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་
བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅངི་དེ་ལྟ་བའི་ནུས་པ་དེ་ཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། ཁྲོད་ནི་མི་ཡིས་འདནེ་པ་མནི་ཞིང་ཁྲོད་
ནི་མིའི་སེམས་འདནེ་པཪ་བེྱད་དང་མའིི་སེམས་འདེན་པཪ་བེྱད་པའི་ཐབས་ཀིས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་མཐཪ་ཐུག་འདེན་པཪ་ནུས་
པཪ་འདྲོད་དགྲོས་དང་། མི་ནི་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་ཉིད་ཀསི་འདནེ་ཏེ་མ་གཏྲོགས་པཪ་ལུས་ཉེ་བཪ་མི་ཪུང་ཞིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་
ཉིད་ཀིས་ལས་སུ་འདེན་པཪ་བྱ་བ་ཡནི་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ཉིད་ཀིས་འདེན་ཏེ་མ་གཏྲོགས་པཪ་དགེ་བའམ་མ་ིདགེ་བའི་ལས་ཀི་མཐཪ་
ཐུག་འདེན་མི་ནུས་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་ལ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་
སྲོཪ་བ་པྲོ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་དང་།  མི་ནི་སྲོཪ་བའི་ངྲོ་བྲོ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་སྲོཪ་བའི་ངྲོ་བྲོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལས་
ཀི་རེན་དུ་མི་ཪུང་བཪ་མི་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་རེན་དུ་མི་འཐད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  རྲོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྲོད། 
གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་
བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་པ་དག།  ཅིའི་ཕིཪ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་ཁྲོད་ཅག་རྣམས་ལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་གྱུཪ་ཪྲོ་ཞེས་དིས་ན། 
དེའི་ལན་དུ་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཪིག་པཪ་བྱའྲོ། དེ་ལ་སྲོག་གཅྲོད་སྲོང་བའི་ལས་ལམ་ལ་མཚོན་ན་བསམ་པ་དང་
སྲོཪ་བ་དང་མཐཪ་ཐུག་གསུམ་པྲོཪ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་དགྲོས་ལ།  བསམ་པ་ནི།  ཉེས་དམིགས་མཐྲོང་ནས་སྲོང་བཪ་འདྲོད་པའྲོ། སྲོཪ་བ་
ནི་གསྲོད་པ་ཡང་དག་པཪ་བསྲོམས་པའི་འདུ་བྱེད་དྲོ།  མཐཪ་ཐུག་ནི་ཡང་དག་པཪ་བསམས་པ་རྫྲོགས་པའ་ིལུས་ཀི་ལས་སྲོ། ཚུལ་དེས་
གཞན་ཡང་ཤསེ་པཪ་བྱའྲོ།  སྲོག་གཅྲོད་པའི་ལས་ལམ་ལ་མཚོན་ན།  བསམ་པ་ནི། དེ་ལ་འདུ་ཤེས་དང་ཉྲོན་མྲོངས་དང་ཀུན་སླྲོང་ 
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གསུམ་ཡྲོད་ཀང་ཁད་པཪ་དུ་ཀུན་སླྲོང་ནི།  བསད་པཪ་འདྲོད་པའྲོ།  སྲོཪ་བ་ནི།  མཚོན་ནམ་དུག་གམ་ཪིག་སྔགས་ཀི་སྲོ་ནས་སྲོཪ་
བ་བྱས་པ་ལ་སྲོགས་པ་གང་ཡང་ཪུང་བའྲོ།  མཐཪ་ཐུག་ནི།  སྲོཪ་བ་དེའི་རནེ་གིས་ཕ་ཪྲོལ་པྲོ་དའེི་ཚེ་འམ། དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་བའྲོ།  
ཚུལ་དསེ་གཞན་ཡང་ཤེས་པཪ་བྱའྲོ།  དེས་ན་ཤིང་གི་རྩ་བ་མེད་ན་སྲོང་པྲོ་དང་ཡལ་ག་ལ་སྲོགས་པ་ཡྲོད་ཀང་བསྐྲོམ་པཪ་འགྲོ་དགྲོས་
ཤིང་འབྲས་བུ་སེད་པཪ་མི་ནུས་པ་ལྟཪ།  དེ་བཞིན་དུ་སྲོཪ་བ་དང་མཐཪ་ཐུག་ཡྲོད་ཀང་དགེ་བའམ་མི་དག་ེབའི་ལས་བྱེད་པཪ་འདྲོད་པ་
ཞིག་མེད་ན་དངྲོས་གཞི་ཙམ་གི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཞིག་ཡྲོད་ཀང་སིང་པྲོ་མདེ་པཪ་འབྲས་བུ་སེད་པཪ་མི་ནུས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་
གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་
བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  མི་ཡི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཞིག་ཡྲོད་ཀང་སིང་པྲོ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་འབྲས་བུ་སེད་པཪ་མི་ནུས་
པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ། དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་སྲོཪ་བ་དང་མཐཪ་ཐུག་ཡྲོད་ཀང་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་བེྱད་པཪ་འདྲོད་པ་ཞིག་མེད་
པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། མིའི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན་དགེ་
བའམ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་ཁིད་པའ་ིནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། དེའ་ིཕིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་
བའམ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་ཁིད་པའ་ིནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། མི་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་གཞན་གི་དབང་དུ་
གཏྲོང་བཪ་མ་བེྱད་ཀང་དགེ་བའམ་མ་ིདགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་ཟིལ་གི་ནན་པ་བཞིན་དུ་ནུས་པ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པ་དེ་ཡི་གཞན་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་
འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་སེམས་གཡྲོ་ཡིན་ལ། ནང་གི་མཐུ་
ནུས་ཞིག་གིས་འབྱུང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་ཕི་ཡི་མཐུ་ནུས་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་གིས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་སེམས་སྲོ་དེ་ནི་
འབྱུང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་ཪྲོ་ཞིག་དུཪ་ཁྲོད་ཕྲོགས་སམ་ཪྲོ་ཁང་ཕྲོགས་སུ་གཡྲོ་བཪ་སྣང་ཀང་ནང་གི་མཐུ་ནུས་ཞིག་
གིས་མི་འགྲོ་བཪ་ཕི་ཡི་མཐུ་ནུས་ཁྲོད་ཀིས་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་གིས་བསལེ་ཏེ་འགྲོ་བཪ།  ཪྲོ་དེ་དུཪ་ཁྲོད་ཕྲོགས་སམ་ཪྲོ་ཁང་ཕྲོགས་སུ་
གཡྲོ་བཪ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མཁས་པ་ཚོལ་པཪ་བེྱད་པའི་གཏམ་དུ་མི་འཐད་པ་དེ་བཞིན་དུ།  གལ་ཏེ་ནང་གི་མཐུ་ནུས་ཞིག་གིས་འབྱུང་བཪ་མི་
འགྱུཪ་ཡང་ཕི་ཡི་མཐུ་ནུས་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་གི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་སེམས་གཡྲོ་འབྱུང་བཪ་འདྲོད་ན། དགེ་བའམ་མི་
དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་སེམས་གཡྲོ་འབྱུང་བཪ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པཪ་བེྱད་པའི་གཏམ་ཏུ་མི་འཐད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་
མི་ནི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་གཞན་གི་དབང་དུ་གཏྲོང་བཪ་མ་བེྱད་ཀང་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སླྲོང་ཟིལ་གིས་ནན་པ་བཞནི་
དུ་ནུས་པ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པ་དེ་ཡི་གཞན་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་སྲོཪ་བ་དང་མཐཪ་ཐུག་
འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་པཪ་འདྲོད་པ་ཞིག་མེད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དངྲོས་གཞི་ཙམ་གི་
དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཞིག་འབྱུང་བཪ་སྣང་ཡང་དགེ་བའམ་མི་དགསེ་སྟྲོངས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞགི་འབྱུང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་ 
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སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ཅངི་། དེ་ལྟ་བུའི་
ནུས་པ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་པ་དགདགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་ཁྲོད་ཅག་རྣམས་ལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་ཐག་ཆྲོད་དྲོ།  དེ་ལྟཪ། 
དཔེཪ་ན་དི་ཟིའི་གྲོང་ཁེཪ་མདེ་པཪ་འཐད་ལ། དི་ཟའི་གྲོང་ཁེཪ་ཕྲོགས་སུ་དངྲོས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་རྩ་བ་ནས་མདེ་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་བཞིན་དུ།  དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་ཁྲོད་ཅག་རྣམས་ལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་ཐག་ཆད་ལ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་
མིའི་སེམས་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་རྒྱུ་སྐཪ་གང་ཪུང་ལ་ཡང་ཁྲོད་ཅག་གི་ངྲོཪ་རྩ་བ་ནས་མེད་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མིའི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་
ཅིང་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་པ་དགདད་པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ལ་བཟྲོད་དུ་མེད་པའི་སྐུཪ་པ་སྣ་ཚོགས་འདེབས་པཪ་མ་ཟད་ཪང་གི་ཁས་
བངས་པ་ལས་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  གཞན་ཡང་། མི་ཡི་དགེ་བ་དང་མི་ཡི་མི་དགེ་བ་གཉིས་འཐད་
དགྲོས་ལ།  མི་ཡང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་རེན་དུ་འཐད་དགྲོས་སྲོ། དེའི་ཕིཪ་མི་ཡང་དགེ་པ་དང་མི་དགེ་བའི་བེྱད་པ་པྲོཪ་གྲུབ་དགྲོས་
སྲོ།  དེའི་ཕིཪ་དགེ་དང་མི་དགེ་གཉིས་སུ་ཪུང་བཪ་འཐད་དགྲོས་སྲོ།  དེའི་ཕིཪ་དགེ་བ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་དང་མི་དགེ་བའི་བེྱད་པའི་ནུས་
པ་ནི་མི་ལ་ཡྲོད་པཪ་འཐད་དགྲོས་སྲོ།  དེའ་ིཕིཪ་གལ་ཏེ་འཆག་པ་དང་འདུག་པ་དང་འགེང་བ་དང་ཉལ་བའི་ནུས་པ་ནི་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡྲོད་
པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ན་དགེ་བ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་དང་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་ལྟ་ཅི་སྲོས།  དེའི་ཕིཪ་མི་སྲོ་སྲོ་བ་ལ་དགེ་བ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་
སྲོ་སྲོ་བ་དང་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་སྲོ་སྲོ་བ་ཡྲོད་དགྲོས་སྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་མིའི་སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་ཅིང་
བཟྲོག་ཏུ་མེད་པའི་ནུས་པ་ནི་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡནི་ན། གལ་ཏེ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་མི་སྲོ་སྲོ་བ་སྟྲོང་ཕག་ཙམ་ཞིག་
སེ་བཪ་འགྱུཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྟྲོང་ཕག་ཙམ་གི་ནུས་པ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྲོས་སྲོ།  བཞད་གད་ཀི་གནས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྲོད།  
གལ་ཏེ་མི་སྲོ་སྲོ་བ་སྟྲོང་ཕག་གསུམ་ཁིའི་བེྱ་བ་བརྒྱ་ཕག་གམ་ས་ཡ་ཙམ་ཞིག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་སྐད་ཅིག་གཅིག་དེཪ་
རྒྱུ་སྐཪ་གཅིག་ཙམ་གི་ནུས་པ་འཕེལ་བཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་མི་སྲོ་སྲོ་བ་སྟྲོང་ཕག་གམ་གསུམ་ཁིའམ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕག་གམ་ས་ཡ་རྣམས་
ལས་དག་བ་དང་མི་དག་ེབའི་སྲོ་ནས་ལུས་ཀི་ལས་དང་ངག་གི་ལས་དང་ཡིད་ཀི་ལས་དག་ཁད་མདེ་པཪ་ཡྲོངས་སུ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་
འབྱུང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ།  མི་དེ་དག་རྣམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཁད་མེད་པཪ་
ཡྲོངས་སུ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དེ་ལྟཪ་འདྲོད་ན་ཁྲོད་ཅག་དམུས་ལྲོང་དང་འྲོན་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་གྱུཪ། གཞན་
ཡང་གལ་ཏེ་མི་དེ་དག་རྣམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཁད་མེད་པཪ་མ་ཟད་ཐ་དད་མདེ་
པཪ་འདྲོད་ན།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་ནུས་པ་དེའི་སྟྲོབས་ཀིས་གཉིད་མ་ལྲོག་པའི་མི་གཅིག་སྐབས་འད་ིཉིད་དུ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་
བེྱད་ན་མི་གཞན་ཐམས་ཅད་གཉིད་ཆསེ་འཐུག་པྲོ་ལྲོག་ཀང་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱདེ་དགྲོས་ཏེ། གཉིད་ལྲོག་མ་ 
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ལྲོག་མི་དེ་དག་གི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཐ་དད་མེད་པའི་ནུས་པ་གཅིག་ལས་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཕིཪ་
དང་། ནུས་པ་ཞིག་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དང་ནུས་པ་དེདང་ལྡན་པ་ལས་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བཪ་འདྲོད་པ་ནི་འགལ་འདུའི་བབ་ཅྲོལ་ཡིན་
པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  བཞད་གད་ཀི་གནས་འདི་ལས་ཆསེ་ཅི་ཞིག་ཡྲོད།  དེ་ལྟཪ་ན་མི་སྲོ་སྲོ་བ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་
ནུས་པ་ནི་ཐ་དད་པ་མ་ཡནི་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ལ།  མི་སྲོ་སྲོ་བ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་སསེ་པ་རྣམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་
ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་མི་དེ་དག་རྣམས་སེ་བའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དེཪ་འཕེཪ་འགྱུཪ་ཞིང་དཔའ་བྲོཪ་གྱུཪ་པའི་རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པ་ཡནི་
པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ནྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་སྐལ་བཟང་ལྡན་མི་ལྡན་གི་རྩ་བཪ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐཪ་གི་ནུས་པ་བཞག་པ་ནི་རྲོངས་པ་ངྲོ་མཚཪ་
བསེད་པའི་རྣམ་གཞག་གྲོ། འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ། དཔེཪ་ན་མཪ་མེ་ཞགི་གི་འྲོད་ཀིས་མཪ་མེ་སྟྲོང་ཕག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སྲོཪ་བཪ་བྱས་ན་མཪ་
མེ་དེ་དག་སྣང་དུ་འཇུག་པའི་འྲོད་ཐ་མ་ིདད་པ་ཡྲོད་ཀང་མཪ་མེ་སྲོ་སྲོ་བ་དེ་དག་རྣམས་ལ་འྲོད་སྲོ་སྲོ་བ་དང་འབཪ་བའི་ནུས་པ་སྲོ་སྲོ་བ་ཡང་
ཡྲོད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་མི་སྲོ་སྲོ་བ་སྟྲོང་ཕག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སེ་ན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཉིད་དུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་སྟེ་མི་དེ་དག་
རྣམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཐ་མི་དད་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་ཡང་། མི་སྲོ་སྲོ་བ་དེ་དག་རྣམས་ལ་དགེ་བའམ་མི་
དགེ་བའི་ལས་སྲོ་སྲོ་བ་དང་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་སྲོ་སྲོ་བ་ཞགི་ཡྲོད་པཪ་འཐད་དྲོ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་མཪ་མེ་དེ་དག་
རྣམས་ལ་ཡྲོད་པའི་འབཪ་བའི་ནུས་པ་ནི་མཪ་མེ་དང་པྲོའི་ནུས་པ་དང་འྲོད་དེས་མིན་ཞིང་།  མཪ་མེ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་མཪ་ཁུ་སྲོ་སྲོ་བ་ལ་
མཪ་མེ་དང་པྲོའི་ནུས་པ་དང་འྲོད་ལས་འབྱུང་བའི་ཪབ་ཏུ་ཚ་བའི་རྣམ་པ་སྲོ་སྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སསེ་པ་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡྲོད་པའ་ི
དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ན་ིརྒྱུ་སྐཪ་ལ་འབྲལ་མེད་བཞནི་དུ་ཡྲོད་པའི་ནུས་པ་མིན་ཞངི་།  སེས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་
བཞི་དང་ཪླན་སྐམ་ཚ་གང་ལ་སྲོགས་པའི་ཚོགས་སྲོ་སྲོ་བ་ལ་རྒྱུ་སྐཪ་ཐ་མི་དད་ཀི་ནུས་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་སྲོ་སྲོ་བ་ཞིག་ཡནི་ནྲོ། 
མདྲོཪ་ན་དཔེཪ་ན་མཪ་མེ་སྟྲོང་ཕག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སྣང་དུ་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ནི་མཪ་མེ་ཐ་མི་དད་ཀི་འྲོད་དེ་ཡིན་པ་དང་།  མཪ་མེ་སྟྲོང་ཕག་
བེྱ་བ་ས་ཡ་སྲོ་སྲོ་བ་ལ་འབཪ་བའི་ནུས་པ་འབྲལ་མེད་བཞིན་དུ་སྲོ་སྲོ་བ་ཡྲོད་པ་དང་། འྲོད་སྲོ་སྲོ་བ་ཞིག་གིས་སྲོ་སྲོཪ་སྣང་བཪ་གྱུཪ་པ་དེ་
བཞིན་དུ།  སེས་བུ་སྟྲོང་ཕག་བེྱ་བ་ས་ཡ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་རྒྱུ་སྐཪ་ཐ་མི་དད་ཀི་
ནུས་པ་ཡནི་མྲོད་ཀི། འྲོན་ཀང་སེས་བུ་སྟྲོང་ཕག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སྲོ་སྲོ་བ་ལ་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ནང་དུ་འབྲལ་ཆེད་བཞིན་དུ་སྲོ་
སྲོ་བ་ཡྲོད་དང་།  དགེ་བ་སྲོ་སྲོ་བ་དང་མི་དགེ་ལས་སྲོ་སྲོ་བ་སླྲོཪ་བེྱད་པཪ་འཐད་དྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གྲོང་མཪ་བཏབ་པའི་སྲོན་རྣམས་
ཡྲོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་དྲོ།  དའེི་ལན་དུ་གལ་ཏ་ེལུས་ཅན་གི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ཪླན་སྐམ་ཚ་གང་ལ་སྲོགས་པའི་ཚོགས་ལ་རྒྱུ་སྐཪ་གི་
ནུས་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་དསེ།  ཁྲོད་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟཪ་ན་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ཪླན་སྐམ་ཚ་
གང་ལ་སྲོགས་པའི་ཚོགས་དསེ་དཀྲུགས་སུ་བསལ་ཏུ་བཟྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པས། དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ཡང་ཟས་མི་སྟུན་པ་དང་ 
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ཟས་ཚོད་མི་ཟནི་པ་དང་སན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དཀྲུགས་སུ་བསལ་ཏུ་བཟྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་མི་ལ་མི་ཡི་
ནང་དུ་འབྲལ་མདེ་བཞིན་དུ་ཡྲོད་པའ་ིདགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ན་ིདཀྲུགས་སུ་བསལ་ཏུ་བཟྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པཪ་འཐད་ན། མིའི་
སེམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ཕྲོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཇི་ལྟཪ་འཐད། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་མཪ་མེ་ཞིག་གི་འྲོད་
ཀིས་མཪ་མེ་སྟྲོང་ཕག་བེྱ་བ་ས་ཡ་སྲོཪ་བཪ་བྱས་ན། མཪ་མེ་དང་པྲོའི་འྲོད་ལས་འབྱུང་བའི་ཪབ་ཏུ་ཚ་བའི་རྣམ་པ་དང་འབཪ་བའི་ནུས་པ་ནི་
མཪ་མེ་སྲོ་སྲོ་བ་ཡི་མཪ་ཁུ་སྲོ་སྲོ་བ་ལ་ཡྲོད་ཀང་མཪ་ཁུ་དང་ལྡན་པའི་མཪ་མེ་དེ་དག་རྣམས་ལ་མདེ་པས་མཪ་མེ་དེ་དག་འབཪ་བཪ་མི་ནུས་
པ།  དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་དེ་མི་སྲོ་སྲོ་བ་ཡི་ལུས་དང་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ཪླན་སྐམ་ཚ་གང་ལ་སྲོགས་
པའི་ཚོགས་ལ་ཡྲོད་ཀང་ལུས་དང་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ཪླན་སྐམ་ཚ་གང་ཁམས་བཞི་ལ་སྲོགས་པའི་ཚོགས་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་གིས་
ལྡན་པའི་མིའི་སེམས་དེ་དག་རྣམས་ལ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བས་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་དང་ནུས་པའི་སྟྲོབས་ཀསི་མི་དེ་དག་གི་སེམས་དེ་དག་རྣམས་
དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པཪ་མི་ནུས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  འྲོ་ན་མི་དེ་དག་གི་སེམས་དེ་དག་རྣམས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་
པས་ཡྲོངས་སུ་ཕྲོངས་པཪ་འདྲོད་དམ།  འྲོན་ཏེ་མི་དེ་དག་གི་སེམས་དེ་དག་ལ་དགེ་འམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་གཞན་ཞིག་ཡྲོད་པཪ་
འདྲོད། དང་པྲོ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཅག་རྣམས་ལ་དགེ་དང་མི་དགེ་ཡྲོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་གྲོང་མཪ་བཤད་པཪ་ཟནི་ཏྲོ།  གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་
ལུས་ཀི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་སེམས་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་དམ་མི་འདྲོད། དང་པྲོ་ལྟཪ་ན་ལུས་དང་
ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ཪླན་སྐམ་ཚ་གང་ཁམས་བཞི་ལ་སྲོགས་པའི་ཚོགས་ལ་ཡྲོད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་
འདྲོད་དགྲོས་ཏེ།  སྲོ་ལྕགས་འབེྱད་པ་དང་བཅྲོད་པ་གཉིས་བདག་གི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ན་སྲོ་ལྕགས་འབྱེད་པ་དང་བཅྲོད་པའི་ལྡེ་
མིག་བདག་གི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པ་དེ་ལས་འབྱུང་སྟེ་མི་ལ་མི་ཡི་ནང་དུ་
འབྲལ་མེད་བཞིན་དུ་ཡྲོད་པའི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་དེས་ཁྲོད་སེམས་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ན་ཁྲོད་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་
ཇི་ལྟཪ་འདྲོད། གལ་ཏེ་གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལུས་ཀི་ལས་རྣམས་སེམས་ཀི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྲོད་
ན། དེ་ལྟཪ་ན་རི་ལམ་དུ་བྱས་པ་དང་མ་ཤེས་པཪ་བྱས་པ་དང་བསམ་བཞིན་མེད་པཪ་བྱས་པ་དང་ནྲོཪ་བཪ་བྱས་པ་དང་བརདེ་པས་བྱས་པ་
དང་མི་འདྲོད་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་དང་བསགས་པའི་ལས་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་
སྲོ།  དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་སན་དང་བྲོ་གྲོས་ཚིམ་པཪ་བེྱད་པའི་གཏམ་དུ་མི་ཪུང་ངྲོ་། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་དགེ་བ་
དང་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་རྣམས་སེམས་ཀི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཅག་བེྱད་བཞིན་གི་
གཟུགས་བརྙན་མཐྲོང་བ་ན་དེ་ལ་རྩེ་བ་སྲོགས་བེྱད་པས་བྱད་བཞིན་དུ་བདནེ་པཪ་འཛིན་ཞིང་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བའི་བིྱས་པ་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་
གྱུཪ་སྟེ། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དགེ་འམ་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་སམེས་ཀི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  
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དངྲོས་གཞི་ཙམ་གི་དགེ་འམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཤིག་འབྱུང་བཪ་སྣང་ཀང་དགེ་དང་མི་དགེས་སྟྲོངས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་
བཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་སེམས་ཀི་
དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན།  ད་ེལྟཪ་ན། དཔེཪ་ན་གཞན་གིས་བྱས་པའ་ིམི་དགེ་བའི་ལས་དག་བདག་གི་དབང་དུ་མེད་པའི་ཕིཪ་བདག་ནི་
ཕིཪ་བཅྲོས་པཪ་མི་ནུས་པ་དང་འགྲོད་པས་བསལ་བཪ་མི་ནུས་པ་དང་གཉེན་པྲོས་བསལ་བཪ་མི་ནུས་པས། དེ་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་
བྱས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་སེམས་ནི་ཕིཪ་བཅྲོས་པཪ་མི་ནུས་པ་དང་འགྲོད་པས་བསལ་བཪ་མི་ནུས་པ་དང་གཉེན་པྲོས་བསལ་
བཪ་མི་ནུས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  གཞན་ཡང་། བདག་གི་དབང་དུ་མེད་ན་བདག་གིས་བྱས་པ་མིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  བདག་
གིས་བྱས་པ་མིན་ན་བདག་གིས་མ་བྱས་པ་དང་བདག་ན་ིཕད་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ནྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི་
སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་སེམས་ཀི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ན་སེམས་ཀིས་བྱས་པ་མིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  
སེམས་ཀསི་བྱས་པ་མནི་ན་སེམས་ཀསི་མ་བྱས་པ་དང་སེམས་ནི་ཕད་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ནྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི་
སྲོ་ནས་བྱས་པའི་ལས་དེ་དག་ཡྲོད་ཀང་ལས་དེ་དག་དང་ཕད་པ་ནི་ཁྲོད་ཅག་རྣམས་ལ་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་འདི་ལྟ་བུའི་
སྲོན་རྣམས་སྲོང་བཪ་བེྱད་ན། དགེ་དང་མི་དགེ་བའི་སྲོ་ནས་བྱས་པའ་ིལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་སམེས་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་
སྲོ།  གལ་ཏེ་དེ་དག་སམེས་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་པཪ་འདྲོད་ན། རྒྱུ་སྐཪ་གི་ནུས་པ་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་དགེ་དང་མི་དགེ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་
ཡང་སེམས་ཀི་དབང་དུ་ཡྲོད་དགྲོས་ཤིང་བཟྲོག་ཏུ་མེད་པཪ་གཏན་མི་འཐད་པཪ་གྲོང་མཪ་བཤད་པཪ་ཟིན་ཏྲོ།  བཞི་པ་དེ་ལ་དགེ་བ་རྣམ་
དག་གི་ལས་བྱེད་པྲོ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཐ་མི་དད་ཅིང་ཕྲོགས་སུ་མེད་པཪ་གཅིག་ཁྲོ་ན་ཡིན་པཪ་བསྟན་པ་ནི།  དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བྱེད་
པྲོ་རྣམས་ཀིས་སླྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངསེ་ལགེས་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཏེ། ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཡིན་
པཪ་མི་འཐད་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་དྲོན་དུ་གཉེཪ་བ་ནི་དྲོན་མེད་དུ་འཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྲོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་
ཡིན་པཪ་མི་འཐད་ན་ཁྲོད་ནི་དམིགས་པཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྲོས་ཤིང་ཁྲོད་ནི་སྲོ་བ་བསེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བྱེད་པྲོ་རྣམས་ཀི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་
ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ན།  ཁྲོད་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ཏེ། ལེགས་དང་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་གཉིས་འབྲལ་བཪ་བྱ་བ་
མིན་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟཪ་ལེགས་ཀི་འདུ་ཤསེ་བསདེ་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟཪ་ཡདི་དུ་འྲོང་ཞིང་འདུ་ཤེས་བསདེ་པའི་ཕིཪ་དང་། ཇི་ལྟ་ཇི་
ལྟཪ་མི་མིགས་ཀི་འདུ་ཤསེ་བསེད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟཪ་ཡདི་དུ་མི་འྲོང་བའི་འདུ་ཤེས་བསེད་པའི་ཕིཪ་དང་།  སྲོ་འདྲོགས་ཙམ་གིས་ལེགས་སུ་
སྣང་ན་སྲོ་འདྲོགས་ཙམ་དུ་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཡྲོད་པའི་ཕིཪ་དང་། རག་པཪ་ལགེས་སུ་སྣང་ན་རག་པཪ་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་ཕིཪ་དང་
ཞཪ་ལ་ལེགས་སུ་སྣང་ན་ཞཪ་ལ་ཡདི་དུ་འྲོང་བ་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་ཕིཪ།  དེ་དག་གི་ཕིཪ་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ལེགས་སུ་གྲུབ་པཪ་འདྲོད་ན། ངྲོ་བྲོ་ 
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ཉིད་ཀིས་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ།  དསེ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བེྱད་པྲོ་རྣམས་ཀིས་འཐྲོབ་
པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཡནི་པཪ་འདྲོད་ན། བིྱང་རྲོད་མེད་ཅིང་གཡངེ་བ་དང་ཡྲོལ་བ་མེད་པཪ་ངེས་
ལེགས་ཐྲོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་ིམངྲོན་སུམ་དུ་སྣང་བཪ་གྱུཪ་ན། ངསེ་ལེགས་དེ་ལ་ཡིད་དུ་བྱདེ་པ་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་འབྱུང་བཪ་
འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ཅའིི་ཕིཪ་ཞེ་ན།  འདི་ལྟ་སྟེ།  དཔེཪ་ན་གཟུགས་ནི་མིག་གི་དབང་ཤསེ་ལ་མངྲོན་སུམ་དུ་སྣང་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་
ཪེགས་པཪ་གྱུཪ་ན་ཪེག་པ་དེ་ལས་ཪང་དབང་མེད་པཪ་ཚོཪ་བ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་ཀི་
འདུས་ཏ་ེཪེག་པ་དང་ཪེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོཪ་བ་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་བཞིན་དུ། ངསེ་ལེགས་དེ་ནི་ངེས་ལེགས་
ཐྲོབ་པ་རྣམས་ཀི་བིྱང་རྲོད་མེད་ཅིང་གཡེང་བ་དང་རྨུགས་པ་དང་ཡྲོལ་བ་དང་ཪབ་ཪིབ་དག་དང་བྲལ་ཞིང་། ཡེ་ཤསེ་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པས། 
གལ་ཏེ་མངྲོན་སུམ་དུ་སྣང་བཪ་གྱུཪ་ན་ཡེ་ཤེས་ལ་ནི་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་ཪེག་པཪ་གྱུཪ་དང་ཪེག་པ་དེ་ལས་ཡུལ་དེ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡདི་ལ་
བེྱད་པའི་ཚོཪ་བ་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་ངེས་ལེགས་ཐྲོབ་པ་རྣམས་ལ་མངྲོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞིང་ངེས་
ལེགས་དེ་ཉིད་ཡདི་ལ་བྱེད་པ་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་འབྱུང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་ན། ངེས་ལེགས་ཐྲོབ་པ་རྣམས་མངྲོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ངསེ་
ལེགས་དེ་ཉིད་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་མིག་དང་རྣ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་ལ་
སྲོགས་པ་ལ་ཡདི་དུ་འྲོང་བའི་གཟུགས་ས་དི་ཪྲོ་ཪེག་པ་ལ་སྲོགས་པ་ལས་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང་། ཡིད་དུ་འྲོང་བའི་གཟུགས་ས་དི་ཪྲོ་
ཪེག་པ་ལ་སྲོགས་སྲོས་ཤུགས་ཆེ་བས་མངྲོན་སྲོད་པ་ནི་གནད་དྲོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ།  ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་
ཡིད་དུ་འྲོང་བའི་ངེས་ལེགས་ཐྲོབ་པ་ཐམས་ཅད་མངྲོན་སུམ་སྣང་བས་ཡེ་ཤསེ་ལ་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པཪ་ཪིག་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་དེ་ཪང་
དབང་མེད་པཪ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ཡདི་དུ་འྲོང་བའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་ཡུལ་དེ་སྲོ་ཤུགས་
དཔེ་མེད་ཆེ་ཆསེ་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་ལྲོངས་སྲོད་པ་ནི་གནད་དྲོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནྲོ།  དེ་དག་ཤེས་པཪ་བྱས་ལ་གལ་ཏེ་
དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པཪ་བེྱད་པྲོ་རྣམས་ཀསི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་
དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ནི་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་མངྲོན་སུམ་དུ་གཟིགས་དང་
མཁེན་པཪ་མི་འདྲོད་དམ། འྲོན་ཏ་ེངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ནི་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་མངྲོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་
མཁེན་པཪ་འདྲོད།  དང་པྲོ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། དགེ་བ་རྣམས་ལས་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པཪ་བེྱད་པྲོ་རྣམས་ཀིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་
ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་ན། ངསེ་ལེགས་དེ་དག་མ་ལུས་པ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་
ཪེས་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། ངསེ་ལེགས་ཀི་མཚན་ཉདི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་
ཪེས་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་ཪང་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངེས་ 
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ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪང་ཪང་གིས་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་མི་ཪེ་ཪེ་ཡིས་
བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན་མི་ཪེ་ཪེ་ཡསི་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཤསེ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ་དང་། མི་ཪེ་ཪེ་ཡིས་མི་ཐམས་
ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཤསེ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན་མི་ཪེ་ཪེ་ཡིས་མི་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཤེས་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ།  ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་
ཐྲོབ་པ་ཪེ་ཪ་ེཡེ་ཤེས་བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ལ་ངེས་
ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་ཪེ་ཡིས་ཀང་གཞན་མཐའ་དག་གིས་འཐྲོབ་པའམ་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གཟིགས་ཤིང་
མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་དང་།  ངེས་ལེགས་ཐ་དད་མ་ལུས་པ་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་ཪེས་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་
པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་ངསེ་ལེགས་ཐ་དད་མ་ལུས་པ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ཤིང་
མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ན། ངེས་ལེགས་ཐ་དད་མ་ལུས་པ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་ཪསེ་མངྲོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་
མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འད་ིལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་ཕི་ཡི་དབང་པྲོ་ལྔ་མྲོའི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལྔ་མཚན་
མཪ་འཛིན་པ་དང་མངྲོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཡྲོད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཡསི་ངེས་ལེགས་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པ་ལ་
མངྲོན་དུའམ་བརྒྱུད་པས་མཁེན་པ་གཉིས་ཡྲོད་དྲོ། དེ་ལ་ཕི་ཡི་དབང་པྲོ་ལྔ་པྲོའི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལྔ་མཚན་མཪ་འཛིན་པ་ནི། གཟུགས་ལ་
སྲོགས་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ་ཡུལ་སྣང་བ་རྣམས་ད་ེདག་འབྱུང་བ་ཡིད་ལ་བེྱད་པ་མངྲོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་མཐྲོང་བའྲོ། མངྲོན་རགས་སུ་
འཛིན་པ་ནི། འཛིན་པའི་ཡུལ་ལ་ཡདི་ཀི་ཤེས་པས་འཛིན་པའམ་ཡུལ་མངྲོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་ཡང་གཞན་ལས་ཐྲོས་ནས་དེ་དག་ལ་རྲོག་པའྲོ། 
ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཡསི་ངེས་ལེགས་མངྲོན་དུ་དངྲོས་སུ་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པ་ནི། མཁནེ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་མངྲོན་དུ་གསལ་བཪ་
སྣང་བ་དང་ཡུལ་མངྲོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ངེས་ལེགས་ཐྲོགས་པ་མེད་པཪ་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པའྲོ།  བརྒྱུད་པས་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་
པ་ནི། མཁེན་པཪབྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་མངྲོན་དུ་གསལ་བཪ་མི་སྣང་བ་དང་ངེས་ལེགས་དེ་ལ་གཞྲོལ་ཞིང་འབབ་པའི་ཡུལ་གཞན་གི་རསེ་སུ་
འབྲངས་ནས་བརྒྱུད་ན་ངསེ་ལེགས་ད་ེལ་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་པའྲོ། དསེ་ན་ངེས་ལེགས་ཐ་དད་མ་ལུས་པ་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་
ཪེས་གཟིགས་ཤིང་མཁནེ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆད་ལ། ངསེ་ལགེས་དེ་དག་མ་ལུས་པ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཪེ་ཪསེ་མངྲོན་དུ་
གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ཏ།ེ བརྒྱུད་པས་གཟིགས་ཤངི་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡུལ་གཞན་གི་རེས་སུ་འབྲངས་
ནས་ཐྲོགས་པ་དང་བཅས་པཪ་གཟིགས་ཞིང་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའམ་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས་ཐ་དད་རྣམས་ལ་གཞྲོལ་ཞིང་འབབ་པའི་ཡུལ་གཞན་གི་རསེ་སུ་འབྲངས་ནས་བརྒྱུད་ནས་ངསེ་ལེགས་ད་ེདག་མ་ལུས་པ་ཐྲོགས་པ་
དང་བཅས་པཪ་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་ན། བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངསེ་ལེགས་རྩེ་གཅགི་ཏུ་མེད་པཪ་གཡེང་བ་དང་
བཅས་པཪ་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  དེ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕཪི་ཪྲོ། གལ་ཏེ་གཉིས་པ་ 
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ལྟཪ་ན་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ནི་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལགེས་མངྲོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤངི་མཁེན་པཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་
ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ལ་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་མངྲོན་དུ་གསལ་བཪ་སྣང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་
ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ལ་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་མངྲོན་དུ་ཐྲོགས་པ་མེད་པཪ་ཪེག་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་
ལྟཪ་ན་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ལ་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཚོཪ་བ་བྱུང་བཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་
ལྟཪ་ན་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ནི་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལགེས་ལྲོངས་སྲོད་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་བདག་
གིས་འཐྲོབ་པ་དང་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ཐ་དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་ན། བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་གཞན་གིས་འཐྲོབ་
པའི་ངེས་ལེགས་མིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ཤིང་། བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་གཞན་གསི་འཐྲོབ་པའི་ངསེ་ལེགས་མིན་པཪ་འདྲོད་
དགྲོས་ན།  བདག་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་གཞན་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་མིན་པཪ་འདྲོད་ལ། ངསེ་ལེགས་ཀི་
དྲོན་ཐྲོབ་པ་གཅིག་ནི་གཞན་གསི་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་འདྲོད་ན།  ངསེ་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གང་ཞིག་བདག་གིས་
འཐྲོབ་པའ་ིངེས་ལེགས་མིན་པ་དང་བདག་གིས་འཐྲོབ་པཪ་གཅིག་ལ་མིན་པའི་ངེས་ལེགས་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  དེས་ན་
དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་དད་པ་
ཡིན་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཏ།ེ བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་མིན་པ་དང་བདག་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ངེས་ལེགས་
བདག་ཉིད་ཐྲོགས་པ་མེད་པཪ་མངྲོན་དུ་ལྲོངས་སྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་དང་།  བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་
མེད་པཪ་གཡེང་བ་དང་བཅས་མ་གཏྲོགས་པཪ་བདག་གིས་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། 
གཞན་ཡང་།  སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བེྱད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀསི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་
དྲོན་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངསེ་ལེགས་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་ལ།  ཁྲོད་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ཏེ། 
ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་ཡེ་ཤསེ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། རྒྱུ་མཚན་
གང་ཞེ་ན།  འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་ཚོཪ་བྱ་ཆྲོན་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀསི་ཚོཪ་བྱ་ཡིན་པས་ཁབ་ན་བལྟྲོས་པ་ཅན་ཉདི་དུ་མ་གྲུབ་དགྲོས་པ་དང་། 
ཚོཪ་བ་ཉིད་ནི་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་དགྲོས་པ། དཔེཪ་ན་མི་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་སེག་བེྱད་ཡནི་ཁབ་ན། ཁྲོད་བལྟྲོས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་
དགྲོས་པ།  བསེག་བྱ་ཉིད་ནི་གཞན་དུ་གྲུབ་དགྲོས་པ།  དཔེཪ་ན་མིག་ནི་ལྟ་བེྱད་ཡནི་པས་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀི་ཁབ་ན། ཁྲོད་བལྟྲོས་པ་
ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་པས།  བལྟ་བྱ་ཉིད་ནི་གཞན་དུ་གྲུབ་དགྲོས་པ་དེ་བཞིན་དུ།  དགེ་བ་རྣམས་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་
བེྱད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀསི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཁྲོད་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ན།  ཁྲོད་
བལྟྲོས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་པས།  ངེས་ལེགས་དེ་ཡི་ཞངི་ཀང་གཞན་དུ་གྲུབ་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ངསེ་ལེགས་དེ་ནི་ཪང་ལ་ 
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མཆྲོག་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་ངསེ་ལེགས་ཉིད་གྲུབ་དགྲོས་ཏེ། གཞན་ལ་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པ་མ་གཏྲོགས་པཪ་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་
བལྟྲོས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ཤངི་། ཁྲོད་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེས་ན་
གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀསི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཁྲོད་ནི་ཪང་ལ་མཆྲོག་ཏུ་
ཡྲོངས་སུ་ངེས་ལེགས་ཉདི་གྲུབ་དགྲོས་ན།  གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལགེས་ཡིན་ན་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་
ཀིས་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་པ། དའེི་ཕིཪ་ཪང་ལ་མཆྲོག་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ན་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་ཡདི་དུ་
འྲོང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་སྲོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས་ཀི་དྲོན་ཁྲོད་ནི་ཪང་ལ་མཆྲོག་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ན་ཁྲོད་ནི་ཪང་ལ་མཆྲོག་ཏུ་ཀུན་ནས་སྲོ་བཪ་གྱུཪ་དགྲོས་
སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཁྲོད་ནི་མཆྲོག་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་ཪང་གི་ལྲོངས་སྲོད་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་སྲོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་
རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀསི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན། ཁྲོད་ནི་ཪང་ལ་མཆྲོག་ཏུ་ཀུན་ནས་སྲོ་བཪ་གྱུཪ་དགྲོས་ན། 
ཁྲོད་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་ཏེ། ཁྲོད་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལགེས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཪང་ལ་
མཆྲོག་ཏུ་ཀུན་ནས་སྲོ་བཪ་གྱུཪ་དགྲོས་ན། ཁྲོད་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཪང་ལ་མཆྲོག་ཏུ་ཀུན་ནས་གཟིགས་
ཤིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་ཪྲོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཐྲོབ་པ་པྲོ་དང་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་གཉིས་ཐ་དད་ཅངི་གཞན་དུ་གྱུཪ་དགྲོས་པ་དེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཐྲོབ་པ་པྲོའི་ཡེ་ཤསེ་དང་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐ་དད་ཅིང་གཞན་དུ་གྱུཪ་དགྲོས་སྲོ།  དེ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་
འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཁྲོད་ནི་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལགེས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤསེ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགྲོས་པ། དེ་ཉིད་ཀི་
ཕིཪ་ཐྲོབ་པ་པྲོའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཁྲོད་གཉིས་ཐ་དད་ཅིང་
གཞན་དུ་གྱུཪ་དགྲོས་སྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་
ལེགས་ཀི་དྲོན་གཅིག་ཏུ་མདེ་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀསི་ངེས་ལགེས་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་འཐྲོབ་
པཪ་བྱ་བ་དང་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་བྱ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཅིག་ཏུ་མདེ་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པས། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་ཏེ་། 
ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་བྱ་བའི་ཡེ་ཤསེ་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་
དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་ན།  ཐྲོབ་པ་པྲོ་ནི། ཪང་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངསེ་ལགེས་མིན་པ་དང་ཪང་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ངེས་ལེགས་
ལྲོངས་སྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པས་དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་ལྕགས་ནི་ཁབ་ལནེ་རྡྲོ་དང་ཕད་ན་
ཪང་དབང་མེད་པཪ་རྡྲོ་དེ་ལ་ནི་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་འདུ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ན་ིཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ལེགས་
ཡིན་པའི་ཡུལ་དང་མཁནེ་པ་ཉིད་ཀསི་ཕད་པཪ་གྱུཪ་ན་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་ཡུལ་དེ་ལ་ནི་མཆྲོག་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་འདུ་བཪ་གྱུཪ་ཪྲོ། དེ་ལྟཪ་ན་ 
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གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀསི་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀིས་ངསེ་ལེགས་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པའི་ཡང་དག་ཡེ་ཤསེ་ནི་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡནི་པཪ་འདྲོད་ན་གཅིག་ལ་གཅིག་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་མཆྲོག་ཏུ་
ཡྲོངས་སུ་འདུ་བཪ་གྱུཪ་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་སྲོ།  ཪང་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀསི་ངེས་ལེགས་ཡནི་པའི་ཡུལ་དང་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་མཁནེ་པ་ཉིད་
ཀིས་ཕད་ཅིང་མཆྲོག་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་འདུ་བཪ་གྱུཪ་ན།  ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་འདུས་པའི་མེ་དང་ལྕགས་གེབས་པ་ཚ་ཞིང་ཪབ་ཏུ་འབཪ་བ་བཞིན་
དུའམ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་འདུས་པའི་མེ་ལྕ་ེདང་མེ་ལྕེ་འབཪ་བས་ཁབ་པཪ་འདུག་པའི་མཪ་མེའི་སིང་པྲོ་བཞིན་དུའྲོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་ལྕགས་
གེབས་པ་ཚ་ཞིང་ཪབ་ཏུ་འབཪ་བའམ་མེ་ལྕེ་འབཪ་བས་ཁབ་པཪ་འདུག་པའ་ིམཪ་མེའི་སིང་པྲོ་ནི་ལག་པ་ལ་ཪེག་པཪ་གྱུཪ་ན་མེ་དང་མེ་ལྕེ་
ཉིད་ཀང་ལག་པ་ལ་ཪེག་པཪ་གྱུཪ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐྲོབ་པ་པྲོའི་ཡེ་ཤསེ་ཉིད་ན་ིབདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ལྲོངས་སྲོད་ན་ནི། བདག་
གིས་འཐྲོབ་པའི་ངསེ་ལེགས་མིན་པ་དང་བདག་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ངེས་ལེགས་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ། དེས་ན་
དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པྲོ་རྣམས་ཀིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་གཅིག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་
དད་ཡིན་པཪ་འདྲོད་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་མདེ་པཪ་འདྲོད་ཅིང་ཐ་དད་ཡནི་པཪ་འདྲོད་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་གང་ཞིག་བདག་གིས་འཐྲོབ་
པའི་ངེས་ལེགས་མིན་པ་དང་བདག་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ངསེ་ལེགས་ལྲོངས་སྲོད་པཪ་འདྲོད་དགྲོས་པའི་ཕིཪ་དང་། བདག་ནི་
བདག་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་མིན་པ་དང་བདག་གིས་འཐྲོབ་པཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་ངེས་ལེགས་ལྲོངས་སྲོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་
ཪྲོ། གཞང་དཔེཪ་ན་གཞུ་ནས་འཕང་པའི་མདའ་ནི་ཇི་སིད་འབེན་ལ་འཕྲོག་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དེ་སིད་བདེ་མེད་པཪ་གཡེལ་བ་མེད་པཪ་གཡྲོ་
ཞིང་ཪབ་ཏུ་གཡྲོ་བཪ་གྱུཪ་པ་དང་།  འབེན་ལ་བདེ་བཪ་འཕྲོག་པ་ན་ཕྲོགས་གཞན་མཐའ་གཞན་ཚོལ་བཪ་མི་བེྱད་པ། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་
རྣམ་དག་མངྲོན་པཪ་རྫྲོགས་པའི་ལས་བེྱད་པ་པྲོ་ཐམས་ཅད་ཇི་སིད་ངསེ་ལགེས་ཀི་དྲོན་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་གཅིག་བུ་མ་ཐྲོབ་པ་དེ་སིད་བདེ་
མེད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་དྲོན་དུ་གཉེཪ་ཞིང་ཪབ་ཏུ་འབད་པཪ་གྱུཪ་དང་།  སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྲོན་ནམ་ཐྲོབ་པ་ན་ཕྲོགས་
གཞན་མཐའ་གཞན་ཚོལ་བྱ་མེད་པཪ་གཡྲོ་མེད་གཡེང་བ་མེད་པཪ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་རྩེ་གཅགི་ཏུ་བསིམས་ཏེ་ངསེ་
ལེགས་དེ་ལ་ཡྲོངས་སུ་འདུ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྲོ།  དེས་ན་ཪང་ཪང་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ཉདི་ལས་ལྷག་པའི་ངེས་ལེགས་གཞན་ཞིག་
ཡྲོད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ།  ཪང་ཪང་གིས་འཐྲོབ་པའི་ངསེ་ལེགས་ཉིད་ལས་ལྷག་པའི་ངེས་ལེགས་གཞན་ཞགི་ཡྲོད་ན་ནི། ངསེ་ལེགས་
ཀི་དྲོན་ཐྲོབ་པ་ཉིད་ལ་དྲོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བའི་དྲོན་ 
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