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འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དཔེཪ་ན་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཪེ་ཪེ་ལ་སནོ་གནས་བདེ་སྱིད་བྱུང་བཪ་གྱུཪ་པ་ན།  ཁྱིམ་ཪེ་ཪེ་ལ་
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སྱིཪ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སྱིད་བྱུང་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་དང་
ཆོས་ལྷག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་མངནོ་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པས།  སེམས་ཅན་དང་
ཆོས་ལྷག་ཪེ་ཪེ་ལ་ནྱི་སོ་སོའྱི་འབྱུང་ཁུངས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཞག་པཪ་སྱིད་ཀང་། ད་ེལྟཪ་ཡྱིན་པས་ད་གདོད་ཡང་སྱིཪ་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་དང་མ་
འོངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་མངོན་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཆསོ་ལྷག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་
མོང་བ་ཞྱིག་ངེས་པཪ་བཞག་པཪ་དགསོ་ཏེ།  དཔེ་དེ་དག་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ད་ེལྟཪ་འདོད་པཪ་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེས་ན་གལ་
ཏེ་སྱིཪ་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་མངོན་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་སེམས་ཅན་དང་ཆསོ་ལྷག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པཪ་འདོད་པཪ་དགོས་ན་ནྱི། སམེས་ཅན་དང་ཆསོ་ལྷག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་
མོང་བ་དེས་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་བལྟསོ་པ་མྱིན་པཪ་ཡང་འདོད་པཪ་དགོས་ས།ོ  དེའྱི་དོན་ཤྱིན་ཏུ་གསངས་ཀང་བསྟན་པཪ་བྱའོ། མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ལུགས་སོལ་བཞྱིན་དུ་ཕྲ་ཞྱིང་མཐོང་དཀའ་ཤསེ་པཪ་བྱ་བའྱི་ཡུལ་གཅྱིག་རོད་པའྱི་འབནེ་དུ་ནམ་བཞངེས་པ་ན་ཕྲ་ཞྱིང་མཐོང་དཀའ་
ཡུལ་དེ་ལ་ཪགས་ཤྱིང་མཐོང་མྱི་དཀའ་བའྱི་ཡུལ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་ཙམ་དུ་བརེ་བཪ་བཞེད་ནས་ཕྲ་ཞྱིང་མཐངོ་བཪ་དཀའ་བའྱི་ཡུལ་དེ་
ཉྱིད་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་བསྟན་ཅྱིང་མཉན་པའྱི་མཐའ་དག་གྱི་བོླ་ལ་སེལ་བཪ་མཛད། དེ་བཞྱིན་དུ་བསེད་པཪ་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་དང་སདེ་པཪ་བེྱད་
པའྱི་རྒྱུ་རནེ་དང་དངོས་སུ་སདེ་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་དང་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་བསེད་པ་ཉྱིད་རོད་པའྱི་ཕྲ་ཞྱིང་མཐོང་བཪ་དཀའ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་
པས།  དེ་དག་ཪགས་ཤྱིང་མཐངོ་བཪ་མྱི་དཀའ་བའྱི་ཡུལ་གཞན་གྱིས་བརེ་བཪ་བྱའོ།  དཔེཪ་ན་ལྷགས་ཤུགས་དག་པོ་ནྱི་བྱུང་བཪ་
གྱུཪ་པ་ན།  དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཤྱིང་བུ་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་གཡ་ོབཪ་འགྱུཪ་པ།  དེ་བཞྱིན་སེད་པཪ་བེྱད་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་འགའ་
ཪེའྱི་བྱ་བ་ནྱི་རོགས་པཪ་བྱུང་བཪ་གྱུཪ་པ་ན།  དུས་མཚུངས་པཪ་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེས་ན་འདྱིཪ་ནྱི་སེད་པཪ་
བེྱད་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་སོད་པ་པོས་དང་། བསདེ་པཪ་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་ཕ་ཪོལ་པོས་དང་།  
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སེད་པཪ་བེྱད་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དངོས་སུ་གཡོ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་དངོས་སུ་བསདེ་པཪ་བེྱད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དང་།  བསེད་པཪ་བྱ་བའྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཉྱིད་ལ་དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱིང་ཙམ་དུ་བརེ་བཪ་བྱས་ནས་སོན་གྱི་རྣམ་བཞག་བསྟན་
པཪབེྱད་་ཅྱིངརདོ་པའྱི་ཕུ་ཐག་ཆདོ་པཪ་བྱའོ།  དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཅན་གང་དག་ནྱི་ཡང་ན་ནང་གྱི་ཚུ་
ཪོལ་ནས་འནོ་ཏེ་ཕྱིའྱི་ཕ་ཪོལ་ནས་གཡོ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་དངོས་སུ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་གྱི་མཐུ་སྟོབས་མྱིན་པས་ཡོངས་སུ་
གཡོ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་སམེས་ཅན་དག་ལ་དངསོ་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་ནྱི་སེམས་ལ་བརེན་པཪ་འབྱུང་བས་སེམས་དང་
བྲལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ན་དངོས་སུག་ཡོ་བ་ཉྱིད་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ཡང་ཕུང་གཟུགས་ལྷག་རྣམས་ཕྱིའྱི་ཕ་ཪོལ་ནས་
དངོས་སུ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་གང་ཪུང་གྱི་མཐུ་སྟོབས་མ་བྱུང་བས་ནམ་ཡང་དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་མྱི་སྱིད་དོ། འདྱིཪ་ནྱི་ཕོགས་
མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་ས་གཞྱི་ཆེན་པའོྱི་སྟེང་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངསོ་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་བརོད་བྱའྱི་སོ་ནས་སྤངསཏེ། ངའྱི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་
ཞུགས་པཪ་བཞེད་ན་ནྱི།  ཪྱིག་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ནམ་མཁའྱི་ཕོགས་སུ་ཐོགས་མེད་པཪ་ལྡང་སྟེ། སྱིཪ་ནམ་མཁའ་ཉྱིད་ཕོགསམཚམས་
བརྒྱད་ཀྱི་ས་གཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གསལོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱ་དགོས་སོ། སཪ་ཡང་ནམ་
མཁའ་ཐ་དད་ཀྱི་ནང་ནས་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དང་ནམ་མཁའ་ཪྱིམ་པཪ་བཪ་པ་ལ་སོགས་དང་ནམ་མཁའ་ཐ་མ་ལ་སོ་སོཪ་ཕེ་སྟེ། ནམ་
མཁའ་ཐ་མ་དང་ནམ་མཁའ་ཪྱིམ་པཪ་བཪ་པ་ལ་སོགས་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།  ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་ནྱི་གཡོ་ཪུ་
འཇུག་ཅྱིང་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱའོ།  དེ་ལྟཪ་ཡྱིད་ཆསེ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ཞུགས་པཪ་བཞེད་ན་ནྱི། ངས་ནྱི་
འདྱི་ལྟཪ་འདྱི་བ་དྱི་བཪ་བྱའོ། གཡོས་ཏེ་གཡོ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ་དེས་བསདོ་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མཐུ་སྟོབས་ལ་བལྟོས་ཏེ་
དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ། འནོ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མཐུ་སྟོབས་ལ་བལྟོས་པ་མྱིན་པཪ་ཪང་གྱི་མཐུ་སྟབོས་ཀྱིས་དངསོ་སུ་གཡོཪ་
འགྱུཪ།  ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དསེ་གང་ལ་ཡང་བལྟསོ་པ་མྱིན་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལྷ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་
པཪ་འདོད་ན།  བསདོ་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡདོ་ལ། ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་
དེས་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་
བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིངཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ལ།  འདྱིཪ་ནྱི་བསདོ་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བསོད་པ་པོ་དང་། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིཪ།  གལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་གཞན་ལ་དང་ཕུང་གཟུགས་གང་ལ་དངསོ་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཉྱིད་དུ་བལྟསོ་པ་མྱིན་ཡང་། གཟུགས་
མེད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དེས་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་ན་ནྱི། གཟུགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དསེ་བརྒྱ་ལ་ 
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འབྲལ་མེད་བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་ན་ཡང་།  འབྲལ་མེད་རྣམ་ཤསེ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་པ་
ལྟཪ།  བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལམ་ན་འབྲལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་ན་ཡང་། འབྲལ་ཡོད་གྲུ་གཟྱིངས་ཀྱི་དེད་དཔོན་ནྱི་
གྲུ་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དང་། འབྲལ་ཡོད་ར་གཞོན་པ་གང་ཞྱིག་ར་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་པ་ལྟཪ། འདྱིཪ་ནྱི་ད་དུང་འདྱི་བ་དྱི་བཪ་བྱའོ། 
གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དེས་ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་གཡསོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བཪ་དགོས་པས། ལུས་ཅན་མྱིན་པའྱི་
གཡོས་དང་ལྡན་པཪ་འདདོ་དམ་མྱི་འདོད། འདོད་པཪ་དགོས་ཏེ། ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་གཡོས་དང་ལྡན་པ་མྱིན་ཀང་། ལུས་ཅན་མྱིན་པའྱི་
གཡོས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཤེས་པཪ་བེྱད་པ་དང་འདོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་གཡོས་ཉྱིད་ཐྱིག་ལྱིའྱི་ཕོགས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་གཡསོ་ཉྱིད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། གཟུགས་ཅན་མྱིན་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་ཐོག་མའྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དེས་འདོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་གཡོས་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱིཪ། སཪ་ཡང་འདྱི་བ་དྱི་བཪ་བྱའོ། ནམ་མཁའ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་པའྱི་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དེའྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་
གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དེས་ཪང་ལ་ཪང་ཉྱིད་ཐྱིག་ལེ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་གྱི་དོན་དུ་ནམ་མཁའ་དེ་ལ་བསོད་ཅྱིང་གཡོ་དུ་འཇུག་
གམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བལྟསོ་ཏེ་དེའྱི་ཕྱིཪ་དུ་ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དེ་ལ་བསོད་ཅྱིང་གཡོ་དུ་འཇུག། དང་པོ་ལྟཪ་ན་ཪང་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་
ཪང་ལ་ཪང་གྱི་ཐྱིག་ལེ་བལྟ་ཞྱིང་བསདོ་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་ཏེ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པས། 
བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་སྣང་བཪ་འགྱུཪཪ།ོ གལ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་
བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིད་ཆསེ་ཀྱི་དད་པ་ལ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་
མྱིན་ཞྱིང་སམེས་ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིད་ཆསེ་ཀྱི་དད་པ་ལ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ད་ནྱི་བསོད་པ་པོ་
གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསདོ་པ་པོ་དང་།  རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་བལྟསོ་པ་མྱིན་ཞྱིང་སམེས་ཅན་སོ་སའོྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་མྱིང་ཙམ་བརེས་ནས་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གཡོ་དུ་འཇུག་པའྱི་
ནམ་མཁའ་ཐོག་མ་དེའྱི་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དསེ་འབྲལ་ཡདོ་ཐྱིག་ལེ་གཞན་ཞྱིག་བལྟ་ཞྱིང་དེ་
ལ་བལྟོས་ཏེ་གཞན་གྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་ན་ནྱི། སཪ་ཡང་དྱི་བ་འདྱི་བཪ་བྱའོ། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དའེྱི་བསོད་
པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་དསེ་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན།  ཕྱི་མ་ལྟཪ་ན་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་སྣང་སྟེ། མྱིང་གྱི་ཡོལ་བ་དོཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་སེམས་
ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་སྣང་བཪ་གྱུཪ་ཏ།ོ གལ་ཏེ་གཟུགས་མདེ་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དེའྱི་བསདོ་
པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་དསེ་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་ན་ནྱི། གོང་དང་འད་བཪ་དྱི་བ་དྱི་བཪ་བྱའོ། མདཪོ་ན་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་
ཡོངས་སུ་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་བསདོ་པཪ་བེྱད་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅདཀྱི་བསོད་པ་ 
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པོ་ཐོག་མ་ཞྱིགབཞག་པཪ་དགོས་སོ། བཞག་ན་དེ་ནྱི་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་བལྟོས་པ་མྱིན་པའྱིདུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་སེམས་ཅན་
དང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་ནོ། མ་བཞག་ན་བསོད་པ་པའོྱི་བརྒྱུད་ལ་བརམས་མེད་པཪ་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་
བསོད་པ་པོའྱི་བསོད་པ་པོ་དང་ཡང་བསོད་པ་པོ་ཡོད་པཪ་འཇོག་ནས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱུགས་པཪ་དགོས་སོ། དེས་ན་དེ་མྱི་
ཪྱིགས་པ་ལ་དེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། ཁ་ཅྱིག། གཡོས་དང་ཪང་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་
ཐམས་ཅད་བསདོ་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་བཞག་པ་ནྱི་དགོས་པ་མྱིན་ནོ། བསོད་པ་པོའྱི་བསོད་པ་པོ་དང་ཡང་བསདོ་པ་པོ་རྒྱུན་
མ་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་འཇོག་ནས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱུགས་པ་དསེ་ཡོངས་སུ་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ནོ།  
དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་ཆད་མཐཪ་ལྟུང་ཞྱིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངསོ་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་འགོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པཪ་
བྱའོ། བརྒྱུད་པ་བཞྱིན་དུ་བསོད་པ་པོ་གཞན་ལ་བལྟསོ་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་གང་ཞྱིག་བསོད་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་
བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི་དངསོ་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། 
བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། བསདོ་པ་པའོྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་གཞན་དབང་ཡྱིན་པཪ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་ལ། བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ། ཡྱིན་པའྱི་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་
ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི་བསོད་པ་པོའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་ལས་
སེས་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་ལ། བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསེད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་ཡངོས་སུ་མདེ་པཪ་འཐད་ན་ནྱི་
བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་དབང་བྱུང་བཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ཐགོ་མ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་
འཐད་ན་ནྱི་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་
འཐད་ན་ནྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེས་ན་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་དངསོ་
སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་གསལ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་ངསེ་པ་བས་ཆེས་ངསེ་པཪ་འཐད། དེ་ལྟཪ་ན་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འཐད་
པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་གསལ་བས་ཆསེ་གསལ་བཪ་ངསེ་པ་བས་ཆེས་ངེས་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། 
བསོད་པ་པོའྱི་བསོད་པ་པོ་དང་ཡང་བསོད་པ་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་འཇོག་ནས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱུགས་པ་དེས་གསལ་བ་
བས་ཆེས་གསལ་བཪ་ངེས་པ་བས་ཆསེ་ངེས་པཪ་ཡོངས་སུ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པཪ་ཡོངས་སུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  ཁ་ཅྱིག། བསོད་པ་པོ་སོ་སོ་
གང་ཞྱིག་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་བལྟསོ་པ་མྱིན་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ནམ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་དོ། དེ་ནྱི་
ཪྱིགས་པ་མྱིན་པས་འདྱི་དྱི་བཪ་བྱའོ། བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྡུས་པ་གཅྱིག་བཞྱིན་དུ་བརགས་པཪ་བཏང་ན་། བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་
དུ་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་འདདོ་དམ།  འོན་ཏེ་དེ་དག་མ་ལུས་པཪ་ 
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བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་གྱི་བསདོ་བྱེད་ཡྱིན་པཪ་འདོད།  དང་པོ་ལྟཪ་ན། བསོད་པ་པོ་གང་ལ་
ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པ་ོཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཁེད་ཀང་ཡྱིད་ཆེས་ཏོ། དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་མ་
བལྟོས་ཤྱིང་དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪའགྱུཪ་བའྱི་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཁེད་ཀང་ཡྱིད་
ཆེས་ཏོ། གཉྱིས་པ་ལྟཪ་ན་བསྡུས་པ་དེའྱི་ཕྱི་ཪོལ་གཡོས་དག་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། བསྡུས་པ་དེའྱི་ཕྱི་ཪོལ་དེ་འདའྱི་བསདོ་པ་པོ་ཞྱིག་མེད་ན་དངསོ་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་གང་ཡང་མེད་པཪ་དགོས་པའྱི་
ཕྱིཪ། ཁ་ཅྱིག། བསྡུས་པ་དེས་བསདོ་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས།  བསྡུས་པ་དའེྱི་ཕྱི་ཪོལ་བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་
པཪ་འཇོག་པ་ནྱི། རངོས་པ་ངོ་མཚཪ་བསེད་པའྱི་རྣམས་བཞག་གོ། དེ་ལྟཪ་ན་བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་དུ་མེད་ཅྱིང་ཕྱི་ཪོལ་ཡང་མེད་པཪ། གཡསོ་
དག་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསདོ་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པ་ོཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་དོ།  
གནོད་བེྱད་བརོད་པ་དེ་ཡེ་ཤསེ་སུན་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་ཤྱིང་གནོད་བེྱད་དུ་མྱི་ཪུང་བཪ་དཔེ་ཪུ་བསྟན་པཪ་བྱའོ། དཔེཪ་ས་མཪ་བསོད་པ་པོ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་བསྡུས་པ་གཅྱིག་བཞྱིན་དུ་བརགས་པཪ་བཏང་ངོ་། དེ་བཞྱིན་འདྱིཪ་ནྱི་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་པ་
བསྡུས་པ་གཅྱིག་བཞྱིན་དུ་བརགས་པཪ་བཏང་གྱི། དཔེཪ་ན་བསོད་པ་པ་ོགཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་གང་ཞྱིག་ཕ་ཪོལ་པོ་
གཞན་གྱི་བསོད་བེྱད་ཡྱིན་པཪ་ཁེད་ཉྱིད་ས་མཪ་འདོད་དོ། དེ་བཞྱིན་བོད་འདྱིཪ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་བོད་ཀྱི་མཁས་
པ་རྣམས་ནྱི་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་ཀང་དགོས་སོ།  དེས་ནདཔེཪ་ན་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་བསྡུས་པ་དེས་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཀང་བསྡུས་པ་དེའྱི་ཕྱི་ཪོལ་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་
པ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་ཤྱིང་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཐོག་མ་ཡོད་པཪ་འཇོག་པ་ནྱི། རོངས་པ་ངོ་མཚཪ་བསེད་པའྱི་
རྣམ་གཞག་མྱིན་ཏེ། བསྡུས་པ་དའེྱི་ཕྱི་ཪོལ་དེ་འདའྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་མེད་ན་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ཡང་མེད་པཪ་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ། 
དེ་བཞྱིན་བསྡུས་པ་དསེ་བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཀང་བསྡུས་པ་དེའྱི་ཕྱི་ཪོལ་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་མྱིན་
ཞྱིང་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་འཇོག་པ་ནྱི། རོངས་པ་ངོ་མཚཪ་བསེད་པའྱི་རྣམ་གཞག་
མྱིན་ནོ། དསེ་ན་དཔེཪ་ན་ས་མཪ་བོད་འདྱིཪ་མཁས་པ་གཅྱིག་ཕེབས་བྱུང་སྟེ།  ཪང་ཉྱིད་བོད་འདྱིཪ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་མ་
བལྟོས་ཤྱིང་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཐོག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་ཪང་ཉྱིད་གཡསོ་དག་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་
ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་དགོས་སོ། དཔེཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་བོད་འདྱིཪ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་
པ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་ཤྱིང་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཐོག་མ་ཞྱིག་མེད་ན་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ཡང་མེད་
པཪ་དགོས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་ཪང་ཉྱིད་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ 
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བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་མེད་ན་དངསོ་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་གང་ཡང་མདེ་པཪ་དགོས་སོ། དཔེཪ་ན་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་འདས་
པ་དང་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་དངོས་སུ་ཡདོ་པཪ་ངེས་པ་རེད་དེ་འདྱི་ལྟཪ་ཤསེ་ཤྱིང་ཡྱིད་ཆསེ་པཪ་དགསོ་ཏེ། ས་མཪ་བོད་འདྱིཪ་མཁས་པ་གཅྱིག་
ཕེབས་བྱུང་སྟེ། ཪང་ཉྱིད་བོད་འདྱིཪ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་ཤྱིང་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཐོག་མ་
ཡྱིན་པཪ་འཐད། དེ་བཞྱིན་དུས་དག་ཏུ་ཕ་ཪོལ་པོ་དེ་དག་གྱི་དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་ངེས་པ་རེད་དེ་འདྱི་ལྟཪ་ཤེས་
ཤྱིང་ཡྱིད་ཆེས་པཪ་དགོས་ཏེ། ཪང་ཉྱིད་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་པཪ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ད་ེལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་ཤྱིང་དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་
བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མངོ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཁ་གཅྱིག བོད་
དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཐོག་མ་དེས་བོད་དུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་ཪང་ཉྱིད་བརེན་པ་མྱིན་ཀང་། ཡུལ་གཞན་དུ་
མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་བསོད་པ་པོ་དེ་དག་གྱི་བསོད་པ་པོ་དསེ་ཀང་བསོད་པ་པོ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་བསདོ་
པ་པོ་གང་ལ་ཡང་བལྟསོ་པ་མྱིན་ན་བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་གཡོས་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསདོ་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་མྱི་
འཐད་དོ། གནདོ་བྱེད་བརོད་པ་དེས་ཀང་སུན་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་ཤྱིང་གནོད་བེྱད་མྱི་ཪུང་བཪ་སོན་བཏབ་པཪ་བེྱད་པའྱི་སོན་དུ་སྒྱུཪ་ནས་བསྟན་པཪ་
བྱའོ། ཪང་ཉྱིད་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་
ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ། མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཀྱི་ནང་ནས་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་
མྱི་བརེན་ཅྱིང་ཪང་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་
པའྱི་ཕྱིཪ། མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪགྱུཪ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤསེ་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཕྱི་ཪོལ་ནས་
བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཕྱི་ཪལོ་ནས་བཏང་བ་གང་ཞྱིག་ར་བ་ནས་བཏང་བ་མྱིན་པཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕྲ་ཞྱིང་
གསལ་བཪ་བསྟན་པཪ་བྱའོ།  རེན་ལ་བརེན་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་གཞན་དབང་ཡྱིན་ཏེ། ཪང་གྱི་རེན་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ། སཪ་ཡང་གཞན་དབང་ཡྱིན་པ་དེས་རེན་གྱི་དབང་ཡྱིན་ཏེ། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། སཪ་ཡང་གཞན་
དབང་ཡྱིན་པ་དེས་རེན་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་ཡོད་དོ། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཀངརེན་ལ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་
ལྟཪ་སོབ་མྱིའྱི་ཤསེ་མཁེན་པ་ཉྱིད་སབོ་མཁན་གྱི་དབང་གྱིས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཀང་སོབ་མཁན་ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་ཏེ་སོབ་མྱི་
ཉྱིད་ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་འཐད་དོ། གལ་ཏེ་རེན་གྱི་དབང་ཡྱིན་པ་དེས་རེན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡོད་པཪ་འཐད་ན། རེན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
ཡོད་པ་དསེ་རེན་ལ་ཡྱིན་པ་ལ་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆདོ་དོ། ད་ལྟཪ་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་གང་ཞྱིག་ར་བ་ནས་བཏང་བ་མ་ 
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ཡྱིན་པཪ་བསྟན་པ་ལ་དནོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མཚུངས་པཪ་དཔསེ་བསྟན་པཪ་བྱའོ།  དྭངས་ཤྱིང་ཪབ་ཏུ་གསལ་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་གྱི་ཡྱིད་དུ་
འོང་བའྱི་འོད་ཟེཪ་ནྱི་འོད་དང་ལྡན་པའྱི་གཟུགས་གཞན་ཞྱིག་ལས་ཕོག་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནོ། སཪ་ཡང་གལ་ཏེ་ཪབ་ཏུ་
གསལ་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་དེའྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་ཞྱིང་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་འདོ་ཟེཪ་དསེ་མེ་ལོང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ནམ་ཕོག་པ་ན་མེ་
ལོང་འདྱི་ཡང་འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་གསལ་བཪ་གྱུཪ་ཏེ་མེ་ལོང་འདྱིའྱི་འདོ་ཟེཪ་ཡང་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནོ། ད་ལྟ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པ་
གཞན་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ཞྱིག་ཪབ་ཏུ་འཕོྲ་ཞྱིང་གསལ་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་གཞན་ལ་བལྟསོ་ཏེ་འཕོྲ་ཞྱིང་
ཪབ་ཏུ་གསལ་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་ཞྱིག་དང་འད་བ་ཡྱིན་པཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱས་ཏེ། འདས་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་མཁས་
པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་དང་འབྱུང་བ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་གསལ་བཪ་གྱུཪ་
པའྱི་མེ་ལོང་གཞན་ལ་བལྟོས་ཏེ། འཕོྲ་ཞྱིང་གསལ་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་འདྱི་ཙམ་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་འདུ་ཤསེ་ནས་སཪ་ཡང་
འདྱི་ལྟཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱའོ།  དཔེཪ་ན་འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་གསལ་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་གཞན་ལ་བལྟསོ་ཏེ་འཕོྲ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་གསལ་བཪ་གྱུཪ་པ་
མེ་ལོང་ས་ོསའོྱི་འདོ་ཟེཪ་དེས་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པཪ་འཐད་དེ། ད་ེབཞྱིན་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་
མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་སོ་སའོྱི་ཤེས་མཁནེ་པ་ཉྱིད་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པཪ་འཐད་དོ།  དཔེཪ་ན་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་མེ་ལོང་དེ་དག་གྱི་འོད་ཟེཪ་དེས་ར་བ་ནས་བཏང་བ་མྱིན་ཏེ། ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་མེ་ལོང་དེ་དག་གྱི་འོད་ཟེཪ་དེས་ར་བ་ནས་
འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་འོད་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོཪ་གྱི་འོད་ཟེཪ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་འོད་དང་ལྡན་
པཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོཪ་གྱི་འོད་ཟེཪ་དེས་ར་བ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་འོད་དང་ལྡན་པཪ་
གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་མ་བལྟོས་ཏེ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོཪ་དེས་འཕོྲ་ཞྱིང་འོད་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་
བཞྱིན་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་དེ་དག་གྱི་ཤསེ་མཁེན་པ་ཉྱིད་བཏང་བ་ཡྱིན་ཀང་
ར་བ་ནས་བཏང་བ་མྱིན་ཏེ། ཪང་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མཁེན་ཅྱིང་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་མཁས་ཤྱིང་
ཡོངས་སུ་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་ཪང་
ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མཁས་ཤྱིང་ཡངོས་སུ་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཤསེ་མཁེན་པ་ཉྱིད་ར་བ་ནས་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  ཕྱི་མ་ནྱི་དེ་ལ། དེའྱི་
ཕྱིཪ། དང་པོ་ཡང་དེ་ལ། དཔེཪ་ན་འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་འོད་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་བལྟོས་ཏེ་འཕྲོ་ཞྱིང་ཪབ་ཏུ་
འོད་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་མེ་ལོང་ད་ེདག་གྱི་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་འོད་ཟེཪ་དེས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་པཪ་འཐད་དེ། འཕྲོ་ཞྱིང་གསལ་
བཪགྱུཪ་པའྱི་གཟུགས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་ཏེ་འཕྲོ་ཞྱིང་ཪང་ཉྱིད་འདོ་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་
པཪ་དགག་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་དེ་དག་གྱི་ 
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ཤེས་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡོད་པཪ་འཐད་དེ།  ཪང་ཉྱིད་ཡངོས་སུ་མཁནེ་ཅྱིང་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་
མ་བརེན་པཪ་མཁས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ཡྱིན་པཪ་བཀག་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ། མདོཪ་ན་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་མཁནེ་པ་ཉྱིད་ར་བ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། སཪ་ཡང་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་
མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་དག་གྱི་ཤེས་མཁེན་པ་ཉྱིད་བཏང་བ་ཡྱིན་པས། མཁས་ཤྱིང་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ཪོལ་ནས་
བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་མཁནེ་པ་ཉྱིདམངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པཪ་དགོས་ས།ོ དེས་ན་གལ་ཏེ་མཁས་ཤྱིང་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ཪོལ་
ནས་བཏང་བ་མྱིན་པའྱི་ཤསེ་མཁེན་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པཪ་འཐད་ན།  མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་
བརེན་པཪ་ཪང་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་མཁས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ངེས་པ་བས་ཆསེ་ངེས་པཪ་དགོས་ཏེ།  མཁས་
ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་ན། དའེྱི་ཤེས་མཁནེ་པ་ཉྱིད་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པཪ་
དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་མཁས་ཤྱིངམཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་
པཪ་བསྡུས་ཏེ་བསྡུས་པ་དེའྱི་ཕྱི་ཪོལ་ཪང་ཉྱིད་མཁེན་ཅྱིང་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་ཡོངས་སུ་མཁས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་
མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་དགོས་པཪ་ཐག་ཆོད། དོ་ད་ལྟཪ་བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་གང་ཞྱིག་མཁས་
ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་དག་དང་འད་བ་ཡྱིན་པཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱས་ཏེ། དཔེཪ་ན་
མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་ཪང་ཉྱིད་ཡངོས་སུ་མཁས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་མེད་པཪ་
འཐད་དེ། མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། མཁས་ཤྱིང་
མཁེན་པཪགྱུཪ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ན།  ཕྱི་ཪོལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་
གཞན་དག་གྱི་ཤེས་མཁནེ་པ་ཉྱིད་ཡདོ་པཪ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་གཡསོ་ཐམས་
ཅད་དང་བྲལ་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་མེད་པཪ་འཐད་དེ། བསདོ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏ་ེབསོད་པ་པོ་
གང་ཡང་ཡོད་པཪ་མྱི་ནུས་སོ།  དཔེཪ་ན་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪ་གྱུཪ་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་བསྡུས་ཏེ་བསྡུས་པ་དེའྱི་ཕྱི་ཪོལ་ཪང་ཉྱིད་མཁེན་ཅྱིང་མཁས་ཤྱིང་མཁེན་པཪགྱུཪ་པ་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་
ཡོངས་སུ་མཁས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མཁནེ་པཪ་གྱུཪ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་སྣང་སྟེ། དེ་བཞྱིན་བསོད་པ་པོ་གཞན་
ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་བསྡུསཏེ་བསྡུས་པ་དའེྱི་ཕྱི་ཪོལ་ཪང་ཉྱིད་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་གྱི་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆོད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་
རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་མ་བལྟོས་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་འདས་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་སེམས་ 
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ཅན་དང་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆོད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གཞན་ལ་བརེན་ཏེ་རྒྱུ་རེན་ཡྱིན་
པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུ་རེན་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་ཡདོ་པཪ་འཇོག་ནས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་རྒྱུག་པ་དེས་ཡོངས་སུ་ཪྱིགས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ།  ལམ་དེ་ཞུགས་པ་གང་དག་ལ་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་མ་བལྟོས་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་འདས་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འངོས་ཀྱི་
དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་དང་ཕྲད་པཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་
དང་།  དེ་དང་ཕྲད་ནས་བརྒྱུག་ས་གང་ཡང་ལྷག་མ་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ། ད་ེལྟཪ་ན་གནོད་བེྱད་བརོད་པའྱི་སོན་དེ་ཁོ་ཪང་གྱི་སོན་དུ་གྱུཪ་བཪ་
ཟྱིན་དོ།  གཞན་ཡང་། འདྱིཪ་ནྱི་བསོད་པ་པོ་དང་བསོད་པ་པོའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་དང་དེ་དག་གྱི་བཪ་པ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆཪེ་བསོད་པ་པོ་ལ་དགོས་པ་
སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་སོ་སོཪ་ཕེ་བ་ནྱི་གལ་ཆའེོ། དཔེཪ་ན་ཕག་འཁཪ་གྱིས་དོ་བསོད་པ་ན། ཕག་ཉྱིད་བསོད་པ་པོ་སྟེ་རོ་དེས་ཕ་ཪལོ་པོ་ཡྱིན་
བསོད་པ་པོ་དང་ཕ་ཪོལ་པོའྱི་བཪ་པ་ལྟ་བུ་སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཕག་འཁཪ་ཪོ། དེས་ན་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི་བསོད་པ་
པོ་དང་ཕ་ཪོལ་པོའྱི་བཪ་པ་ལྟ་བུ་སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་གང་ཞྱིག་ཕ་ཪོལ་པོ་གང་ལ་ཡང་གཡོ་དུ་འཇུག་པཪ་ཡོངས་སུ་མྱི་སྱིད་དོ། དེ་ལྟཪ་བསོད་པཪ་
བེྱད་པའྱི་ཕག་མེད་པཪ་འཐད་ན་ཕག་འཁཪ་ཉྱིད་ནྱི་རོ་ལ་གཡོ་དུ་འཇུགཅྱིང་རོ་དེའྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པཪ་ཡོངས་སུ་མྱི་སྱིད་དོ།  དེས་ན་
བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་རྣམས་མ་ལུས་པཪ་བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་གྱི་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་ན་
ནྱི། བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མ་ལུས་པཪ་བསོད་པ་པོ་དང་ཕ་ཪོལ་པོའྱི་བཪ་པ་ལྟ་བུ་སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་ཕག་འཁཪ་བ་ལྟཪ་གདོན་མྱི་ཟ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་བཪ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསདོ་པ་པོ་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཕ་ཪོལ་པོ་གང་ཡང་དངོས་སུ་
གཡོ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཏེ། བཪ་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་བསོད་པ་པོའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་ཕག་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན། བཪ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་
ཅན་ཕག་འཁཪ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕ་ཪོལ་པོའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་རོ་གང་ཡང་དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་
བཤད་པཪ་བྱས་ཀང་།  སཪ་ཡང་དེ་དག་གྱི་དོན་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་བསྟན་པཪ་བྱའོ། འདྱིཪ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་
གྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོང་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ལྕགས་ཐག་ཞྱིག་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བཪ་འདུ་ཤསེ་ནས་འདྱི་ལྟཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱའོ། གལ་
ཏེ་ལག་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཨ་ལོང་ཐོག་མ་འདྱི་ནས་བརམས་ཏེ་ཨ་ལོང་ཪེ་ཪེ་ཐནེ་པཪ་བེྱད་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཕ་གྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱང་ཪྱིང་པོཪ་གནས་པའྱི་
ཨ་ལོང་ཐ་མ་དེ་ལ་ཐེན་པཪ་འདདོ་ན། ཨ་ལོང་ཐ་མ་དེས་ཐནེ་པཪ་བེྱད་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐེན་པ་
པོ་མྱིན་ཞྱིང་།  ཨ་ལོང་ཐོག་མ་དང་བཪ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ཐེན་པཪ་བྱེད་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་གྱི་ཐེན་པ་པོ་
ཡྱིན་པས་ཁབ་། ལག་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཐནེ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་དེ་དག་གྱི་ཐེན་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ། དེ་བཞྱིན་སྱིཪ་དུས་གསུམ་གྱི་
བསོད་པ་པོ་དང་བསོད་པ་པོའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ཞྱིབ་ཏུ་བརགས་ནས། སེམས་ཅན་དང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མཐའྱི་སྐད་
ཅྱིག་ཐ་མ་ཪུ་དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་གང་ཞྱིག་བསདོ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་གྱི་ 
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བསོད་པ་པོ་མྱིན་པས་ཁབ། བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་གྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཐེན་
པཪ་བེྱད་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཐནེ་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ལྕགས་ཐག་གྱི་ཨ་ལོང་ཐོག་མ་དང་བཪ་པ་ཐམས་ཅད་དང་འདའོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་ཐེན་
བེྱད་ལག་པ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན། ཨ་ལོང་ཐ་མ་འམ་བཪ་པ་འམ་ཐོག་མ་གང་ཪུང་དངསོ་སུ་ཐནེ་ནས་འདྱིཪ་བྱུང་བཪ་མྱི་སྱིད་
དེ།  དེ་བཞྱིན་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན།  ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་འམ་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་
བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པ་གང་ཪུང་དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪོ། དཔེཪ་ན་ལག་པ་དེས་ཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཐེན་པ་པོ་ཡྱིན་
པས་ཁབ། དེ་བཞྱིན་བསདོ་པ་པོ་ཐོག་མ་དེས་བསདོ་པ་པོ་གཞན་གང་ཡང་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དཔེཪ་ན་ཐེན་ནས་ཐེན་པཪ་བེྱད་པའྱི་ཨ་ལོང་དེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་ཐེན་
པ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པཪ་ཅེས་ཟེཪ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏེ།  ཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཐནེ་པ་པོ་
ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ལག་པ་དསེ་ཐེན་ནས་ཐེན་བེྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་བཞྱིན་བསོད་པ་པ་ོགཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་
བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པཪ་འཇོག་ནས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱུག་
པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏེ།  བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་རེན་ཪང་ཉྱིད་གཡོས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་དེས་བསདོ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་སཪ་
བཞེད་པ་ལྟཪ་སོ་སོའྱི་མྱིང་མ་བརེ་བཪ། རྒྱུ་རནེ་གཞན་ལ་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་ཏེ་རྒྱུ་རེན་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་
མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པཪ་འཇོག་ནས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱུག་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་
དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་དེས་རྒྱུ་རེན་གཞན་ལ་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་
ཏེ་རྒྱུ་རེན་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། ཁ་གཅྱིག།  ལྕགས་ཐག་གྱི་ཨ་ལོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེན་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
ལག་པ་དེས།  ཁོད་གཞན་གྱིས་ཐནེ་ནས་ཐེན་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ།  ཁོད་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་ཤསེ་ཀྱིས་ཐནེ་ནས་ཐེན་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཪང་གྱི་འདདོ་པ་ལྟཪ་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་དསེ། ཁདོ་བསོད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་མྱི་འཐད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ན་
བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གནོད་བེྱད་བརདོ་
པ་དེས་སུན་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་པཪ་སོན་མེད་དོ། ལག་པ་ཐེན་པཪ་བེྱད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དསེ།  ཁོད་ཐནེ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་
ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན།  ཕྱི་མ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་ལག་པ་ཐེན་པཪ་བེྱད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དསེ།  ཁོད་འཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་
ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཏེ་ཐནེ་པ་པོ་ཡྱིན་པས་ཁབ་། དེ་བཞྱིན་བསདོ་པ་པོ་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་མ་བརེན་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ 
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ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དང་པོ་ལྟཪ་ན་ལག་པ་ཐེན་པཪ་བེྱད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པ་དསེ། ཁོད་ཐནེ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་
ཀང་།  ཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཐེན་པ་པོ་ཡྱིན་པ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགསོ་སོ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། ཐེན་ནས་ཐེན་པཪ་
བེྱད་པ་གང་ཞྱིག་སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུཪ་ཐེན་བེྱད་དང་ཐནེ་བྱའྱི་བཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཐེན་བྱེད་དང་ཐེན་བྱའྱི་བཪ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་
གང་ཞྱིག་བཪ་པ་ཪང་བཞྱིན་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ན། ཐེན་པཪ་བྱ་བའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་དངོས་སུ་ཐནེ་པཪ་བེྱད་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་
ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ལྕགས་ཐག་ཨ་ལོང་ཐོག་མ་འམ་བཪ་པ་གང་ཪུང་ཨ་ལངོ་ཐ་མ་ལ་ཐེན་པ་པོ་གཞན་ལ་མ་བརེན་པཪ་དངསོ་སུ་ཐནེ་པཪ་མྱི་
ནུས་སོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཐེན་བེྱད་དང་ཐེན་བྱའྱི་བཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཐེན་བྱེད་དང་
ཐེན་བྱའྱི་བཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞྱིག་ཐནེ་པཪ་བྱ་བའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་དངོས་སུ་ཐེན་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ།  
དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟཪ་ཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཐེན་པ་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མདེ་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། གཞན་
གྱིས་ཐེན་ནསཐེན་པཪ་བེྱད་པ་ལ་སོགས་མ་ལུས་པཪ་སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུཪ་ཐེན་བྱེད་དང་ཐནེ་བྱའྱི་བཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་
ཁབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཀང་ཐེན་པཪ་བྱ་བའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་དངོས་སུ་ཐེན་པཪ་བྱེད་པཪ་
མྱི་ནུས་སོ།  གལ་ཏེ་དེ་དག་ཐནེ་པཪ་བྱ་བའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་དངོས་སུ་ངསེ་པཪ་ཐེན་པཪ་བེྱད་ན་ནྱི།  སྦྱོཪ་བའྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུཪ་ཐེན་བེྱད་དང་
ཐེན་བྱའྱི་བཪ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་སོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐེན་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏ་ེ
ཐནེ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་དགསོ་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་གཡསོ་དག་དང་བྲལ་ཞྱིང་བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་
བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་རྒྱུ་རེན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
ཡོད་པཪ་དགསོ་སོ། དེ་ལྟཪ་ན་གནོད་བེྱད་བརོད་པ་དསེ་སུན་འབྱྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ་གནདོ་བྱེད་དུ་མྱི་ཪུང་ངོ་། ཁ་ཅྱིག བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་
ཕ་ཪོལ་པ་ཡྱིན་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་ཪྱིམ་ཅན་དུ་གཅྱིགལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོང་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ལྕགས་ཐག་དང་འད་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཁོཪ་བཪ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོང་ཤྱིན་ཏུ་མང་པསོ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་གསེཪ་
གྱི་མགུལ་བཅྱིངས་དང་འདའོ། དཔེཪ་ན་འཁོཪ་བཪ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོང་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
གསེཪ་གྱི་མགུལ་བཅྱིངས་དསེ། ཁདོ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་
སོགས། ཁདོ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་བསདོ་པ་པོ་གངལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་བསོད་པ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་
དོ།  དེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཁོཪ་བཪ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོན་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་མགུལ་
བཅྱིངས་དེས་ཕྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་མཐའ་དང་བྲལ་
བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དང་པོ་དེ་ལ། འཁོཪ་བཪ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོང་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ངེས་པཪ་འདྱི་ཐ་མ་ 
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ཡྱིན་ནོ་ཞསེ་ཟེཪ་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ། གཉྱིས་པ་ཡང་དེ་ལ། སེམས་ཅན་དང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱི་
དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཉྱིད་ཕྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ཡྱིན་
པ་ལ་སོགས་ཕྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་ན། ཪྱིམ་ཅན་དུ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་པཪ་འགྱུཪ་པའྱི་ཨ་ལོང་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མང་པསོ་ཚོགས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ལྕགས་ཐག་དང་འདའོ། དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་བསདོ་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་གཡསོ་དག་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་སཪ་བཤད་པ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངོ། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་
ཡྱིན་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྲངས་ལས་འདས་ཤྱིང་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ན།  ད་ལྟ་ཕ་ཪོལ་པོ་གང་ཡང་གྱི་དངསོ་
སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་མྱི་ནུས་སོ། རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པཪ་བྱའོ། བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་ཞྱིག་གྱི་དངོས་
སུ་གཡོ་བ་ཉྱིདམངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་དེ་བཪ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཞྱིག་སབེ་དགོས་ཏེ། བསོད་པཪ་
བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་དང་རེས་མྱིན་པས།  བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པའོྱི་དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪམྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། 
དེས་ན་གལ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་གྲངས་ལས་འདསཤྱིང་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ན། གྲངས་སུ་མྱི་ལང་སྟེ་ནམ་ཡང་མཐའ་ཪུ་
གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་གྲངས་སུ་མྱི་ལང་སྟེ་ནམ་ཡང་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ན། བསོད་བྱཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་
མ་དེ་ལ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་རསེ་བོཪ་ནས་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་སོ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། དཔེཪ་ན་བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་
པོ་ཐ་མ་འདྱི་ནས་བརམས་ཏེ་བསདོ་པ་པོ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ལམ་ཞུགས་ན་ནམ་ཡང་བསདོ་པ་པོ་ཐགོ་མ་ཞྱིག་གྱི་མཐའ་ཪུ་
གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། བསོད་པ་པོ་དེ་དག་གྲངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ནམ་ཡང་ཟད་མྱི་ཤེས་ཏེ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་
བསོད་པ་པོ་དེ་དག་གྱི་ཕོགས་ནས་བརམས་ཏེ་བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་འདྱིའྱི་ཕོགས་སུ་ལམ་ཞུགས་པཪ་དགེས་ན་ནྱི་ནམ་ཡང་ཕ་
ཪོལ་པོ་ཐ་མ་འདྱི་ལ་གཏུགས་པཪམྱི་ནུས་སོ། དེ་ཅྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། དཔེཪ་ན་རྒྱ་གཪནས་ལྷ་ས་ལ་འཁྱིད་པའྱི་ས་ལམ་ནྱི་ནམ་ཡང་ཟད་མྱི་ཤེས་
པའྱི་རྒྱང་ཪྱིང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པཪ་འཐད་ན་ནྱི།  དཔེཪ་ན་རྒྱ་གཪ་གྱི་ཕོགས་ནས་ལམ་ཞུགས་པཪ་བརམས་ཏེ་ལྷ་སའྱི་ཕོགས་སུ་ཕེབས་
པཪ་བཞེད་ནས་ལྷ་ས་ལ་ནམ་ཡང་བཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་ལྷ་ས་འདྱིའྱི་ཕོགས་ནས་བཤུལ་ལམ་ཞུགས་པཪ་བརམས་ཏེ་རྒྱ་གཪ་
གྱི་ཕོགས་སུ་བཞུད་པཪ་དགེས་ནས་རྒྱ་གཪ་ལ་ནམ་ཡང་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་སོ།  རྒྱ་གཪ་ནས་ལྷ་ས་འདྱི་བཪ་དང་ལྷ་ས་འདྱི་ནས་རྒྱ་
གཪ་གྱི་བཪ་ཟད་མྱི་ཤེས་པའྱི་ལམ་གྱི་རྒྱང་ཪྱིང་ཁད་མེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་དཔེཪ་ན་བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་འདྱི་
ནས་བརམས་ཏེ་གྲངས་ལས་འདས་ཤྱིང་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་བསདོ་པ་པོ་དེ་དག་གྱི་ཕོགས་སུ་ལམ་ཞུགས་ཏེ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་
མཐའ་མ་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་གྲངས་ལས་འདས་ཤྱིང་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་པ་པོ་དེ་དག་ནས་
བརམས་ཏེ་བསདོ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་དེའྱི་ཕོགས་སུ་ལམ་ཞུགས་ཏ་ེདུས་ནམ་དུ་ཡང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐ་མ་འདྱི་ལ་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ 
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ས།ོ  ཕཪ་ལམ་དང་ཚུཪ་ལམ་གྱི་རྒྱང་ཪྱིང་ཁད་མེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེས་ན་གལ་ཏེ་གྲངས་ལས་འདས་ཤྱིང་མཐའ་དང་བྲལ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་བསདོ་པ་པོ་དེས་བསདོ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ན། ཕ་ཪོལ་པོ་དེ་ལ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་
ཀྱི་རེས་བོཪ་ཅྱིང་གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་སོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་བསོད་པ་པོ་ནྱི་བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་
ནུས་ཀྱིས་རེས་བོཪ་ཅྱིང་།  གཏུགས་པཪ་མྱི་ནུས་ན། བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ནྱི་མངནོ་སུམ་དུ་གཡོ་བཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། བསོད་
པཪ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་མྱིན་པས་བསདོ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་དེའྱི་དངོས་སུ་གཡོ་བ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་བཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། 
དེས་ན་གལ་ཏེ་བསོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཞྱིག་དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི། བསོད་པ་པོ་ནྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་དེ་ལ་བསདོ་པཪ་བེྱད་
པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་རེས་བོཪཅྱིང་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ས་མ་ནས་བསྒུལ་བསོད་བེྱད་པཪ་བརམས་ཏེ་བསོད་པ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་ཪྱིམ་
པ་དེས་བསདོ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་ན་ནྱི། ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་དང་ཕ་ཪོལ་པོ་དེ་ལ་ད་ལྟཪ་མངོན་
སུམ་དུ་བསདོ་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ནས་བརམས་ཏེ་ས་མ་ནས་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ལམ་
ཞུགས་ན་བསོད་པ་པོ་དེ་དག་གྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པཪ་ནུས་སོ།  རྒྱ་གཪ་ནས་ལམ་ཞུགས་པཪ་བརམས་ཏེ་ལྷ་ས་ལ་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་
པ་གང་ཞྱིག ལྷ་ས་ནས་ལམ་ཞུགས་པཪ་བརམས་ཏེ་རྒྱ་གཪ་ལ་གཏུགས་པཪ་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་དང་ཕ་
ཪོལ་པོ་དེ་ལ་ད་ལྟཪ་མངནོ་སུམ་དུ་བསོད་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ནས་བརམས་ཏེ་ས་མ་ནས་བསདོ་པཪ་བེྱད་པའྱི་བསོད་པ་པོ་ལ་སོགས་
རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ལམ་ཞུགས་པཪ་བསོད་པ་པོ་དེ་དག་གྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པཪ་ནུས་ན་ནྱི། བསདོ་པ་པོ་ད་ེདག་གདོན་མྱི་ཟ་བཪ་མཐའ་
དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་སོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་ཡྱིན་ཏེ་བསོད་པ་པ་ོཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མའྱི་
ཕོགས་སུ་མཐའ་ཡདོ་པཪ་ངསེ་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། བསོད་པ་པོ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་པཪ་ཪང་ཉྱིད་གཡོ་ཐམས་ཅད་དང་
བྲལ་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། སམེས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་
གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐོག་མ་དང་། ལྡན་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དཔེཪ་ན་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་མ་ལུས་པཪ་རྒྱུ་རེན་
ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ཙ་ན།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་རྒྱུ་རེན་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་བཞྱིན་
ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེ་བ་གང་དག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། སམེས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེ་བ་གང་དག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་
གང་དག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐགོ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
ཪོ། དཔེཪ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་རྒྱུ་རེན་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་
རྒྱུ་རེན་ལ་མ་བལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཁ་གཅྱིག་ན་ཪེ། སེ་བ་ས་མ་གང་ཞྱིག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་ 
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ཡྱིན་ཀང་། སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ།  སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་
པཪ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་མྱི་ཪྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེཪ་ན་སེམས་ཅན་གང་ཞྱིག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་རྒྱུ་རེན་ལ་
བལྟོས་པ་ཡྱིན་ཀང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་རྒྱུ་རནེ་ལ་བལྟསོ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་
ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པཪ་གྲངས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། འདྱི་ལྟཪ་ཅེས་སྨྲ་བཪ་མྱི་ཪྱིགས་སོ། དེ་བཞྱིན་སེ་བ་ས་མ་
ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐགོ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཡང་། སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ལ་། 
སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པཪ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  འདྱི་ལྟཪ་ཅེས་སྨྲ་བཪ་ཪྱིགས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ།  རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པཪ་དགསོ་ན། ཕོགས་གང་ལ་ཆོས་གཅྱིག་ཚད་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕོགས་དེ་ཉྱིད་ལ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་
ཡྱིན་དགོས་སོ།  ཕོགས་གང་ལ་ཚདལས་འདས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕོགས་ད་ེཉྱིད་ལ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། དེ་བཞྱིན་སནོ་ཐམས་ཅད་
དང་བྲལ་ཞྱིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པཪ་འགྲན་ཟླ་མདེ་དོ་གང་ཡྱིན་ཏེ།  ཡོན་ཏན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པས། 
ཕོགས་དེ་ཉྱིད་ལ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ།  གྲངས་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕོགས་འདྱི་ཉྱིད་ལ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་
མྱི་འཐད་དོ།  དེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་སེ་བ་ཆོས་ཅན་སཪ་གྱི་ཕོགས་སུ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སཪ་གྱི་ཕོགས་སུ་
གྲངས་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ།  ཕྱིའྱི་ཕོགས་སུ་ཚད་ལས་འདས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱིའྱི་ཕོགས་སུ་མཐའ་དང་བྲལ་མ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ལྟ་བུ་
ཡང་སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཀང་ཐགོ་མ་དང་བྲལ་མ་ཡྱིན་ནོ། སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སེ་བ་ས་མ་ཐམས་
ཅད་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ལས་ཀྱི་
དབང་གྱིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པཪ་།  སཪ་གྱི་
ཕོགས་སུ་གྲངས་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ། ཐོག་མ་དང་མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པཪ། ཐོག་མའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ལྟཪ་ན་
སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དཔེཪ་ན་དུས་གསུམ་གྱི་
སེམས་ཅན་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ན།  ཕོགས་དེ་ཉྱིད་དུ་གྲངས་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ། སེམས་ཅན་དེ་དག་མགོ་
དང་མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པཪ།  མགོ་ཕོགས་སུ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་བཞྱིན།  སཪ་ཡང་།  གལ་ཏེ་དུས་གསུམ་གྱི་
སེམས་ཅན་ཪེ་ཪེ་མགོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། དུས་གསུམ་གྱི་སམེས་ཅན་ད་ེདག་ཪབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས་གྲངས་ལས་འདའ་བཪ་
འགྱུཪཡང་མགོ་ཕོགས་སུ་མཐའ་དང་བྲལ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་བཞྱིན་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེ་བ་ས་མ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཪེ་ཪེ་ནྱི་
ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་སྟེ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེ་བ་ས་མ་ལ་སོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ནྱི་གྲངས་
ལས་འདའ་བཪ་འགྱུཪ་ཡང་ཐོག་མ་མཐའ་དང་བྲལ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། དཔེཪ་ན་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་དང་ཆ་ཕྲ་བ་རྣམས་ 
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གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་པཪ་སུ་ཡང་འདྱི་ལྟཪ་ངེས་པཪ་བཤད་པཪ་མྱི་ནུས་ཀང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆ་ཕྲ་དང་རྡུལ་ཕྲན་བྱེ་བྲག་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་ 
རེན་གྱི་ལྟེ་བ་ཡྱིན་ནོ།  འནོ་ཀང་གྲངས་ལས་འདས་པའྱི་ཆ་ཕྲ་འདྱི་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་ཆ་ཕྲ་དང་རྡུལ་ཕྲན་བྱེ་བྲག་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ངེས་པཪ་
འཇྱིག་རེན་གྱི་ལྟེ་བ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་བཞྱིན་སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་པཪ་སུ་ཡང་
འདྱི་ལྟཪ་ངསེ་པཪ་བཤད་པཪ་མྱི་ནུས་ཀང་། སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་འདྱི་ནྱི་སམེས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ། འོན་
ཀང་གྲངས་ལས་འདས་པའྱི་སེ་བ་འདྱི་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་སེ་བ་བེྱ་བྲག་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ངེས་པཪ་སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ཐོག་མ་ཡྱིན། འདདོ་ན། 
སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། མྱི་འདོད་ན།  དེཪ་ཐལ། སེ་བ་མ་
ཡྱིན་པ་ནྱི་སེ་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། རགས་མ་གྲུབ་ན། དཔེཪ་ན་ཡོད་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཡེ་མདེ་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་སེ་བ་མ་
ཡྱིན་པནྱི་སེ་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ།  དཔེཪ་ན་ཡདོ་པ་ཉྱིད་ནྱི་སྱིཪ་ཡེ་མདེ་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པས་བེྱ་བྲག་ཏུ་ཡེ་མེད་དུ་འགྲོ་བ་ཪེ་ཪེའྱི་
ཐོག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་སེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྱིཪ་སེ་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པས། བེྱ་བྲག་ཏུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་བའྱི་སེ་བ་ཪེ་ཪེའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནོ།  དེ་
ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བེྱ་བྲག་ཏུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པའྱི་སེ་བ་ས་མ་ཪེ་ཪེ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སེ་བ་ས་
མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོག་མ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་བ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དཔེཪ་ན་སེ་
བ་བེྱ་བྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ས་ེབ་བེྱ་བྲག་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་སྱིཪ་སེ་བ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྱིཪ་སེ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ། དཔེཪ་ན་དཔེ་ཆ་འདྱིའྱི་ཡྱི་གེ་བེྱ་བྲག་ཏུ་ཪེ་ཪེ་ཐོག་མཪ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སྱིཪ་ཡང་དཔེ་ཆ་འདྱིའྱི་ཡྱི་གེ་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་དགསོ་སོ། དེ་བཞྱིན་ས་ེབ་བེྱ་བྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སེ་བ་བེྱ་བྲག་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐགོ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ས་ེབ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྱིཪ་སེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སེམས་ཅན་ཪེ་ཪེའྱི་སེ་བ་ས་མཪ་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་
ཅཪ་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཪྱིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་སེམས་ཅན་ཪེ་ཪེའྱི་སེ་བ་ས་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་སེ་བ་བེྱ་བྲག་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་
སེམས་ཅན་ཪེ་ཪེའྱི་སེ་བ་ཐོག་མ་ཡྱིན་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐགོ་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་བ་གང་ཡང་མ་
ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪཪོ།  གཞན་ཡང་། ཁདེ་ཀྱི་ལུགས་ལ་སེམས་ཅན་དག་ལ་ཚེ་འདྱིའྱི་སནོ་ཪོལ་དུ་སེ་བ་མང་ཞྱིང་གྲངས་ལས་
འདས་པ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ཚེ་འདྱིའྱི་སོན་ཪོལ་དུ་འཁོཪ་བཪ་བསྐོཪ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  
སཪ་ཡང་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་སེམས་ཅན་དགལ་ཚེ་འདྱིའྱི་སོན་ཪོལ་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་བ་སོ་སོ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་བ་དེ་དག་ཪྱིམ་ཅན་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངནོ་
པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་ནས་སེམས་ཅན་ཪེ་ཪེ་ལ་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
སེ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཞུ་བ་ཕུལ་བའྱི་འབེན་ཡྱིན་པཪ་ཪྱིག་པཪ་བྱའོ།  ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་བ་དེཡང་ལས་ཀྱི་ 
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དབང་གྱིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟཪ་ན།  དེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ལ་འཕེན་པཪ་བེྱད་པ་དང་འགྲུབ་པཪ་བེྱད་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། རགས་མ་གྲུབ་ན། དེཪ་ཐལ། བསདོ་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་
སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་བདེ་འགྲོའྱི་སེ་བ་ལ་འགྲུབ་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་
ལས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ངན་འགྲོའྱི་སེ་བ་ལ་འཕེན་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། རགས་མ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པཪ་བྱའོ། བསོད་ནམས་
ཡྱིན་པའྱི་ལས་ནྱི།  བདག་ཉྱིད་བདེ་བའྱི་ཚོགས་དངསེལ་བ་ལ་ལྟོས། འདྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་ཉ་ཚང་གྱི་སྱིན་བུ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་བདག་
བརྒྱན་པཪ་བེྱད་དེ་ནམ་མཁའྱི་ན་བུན་འཐུངས་འཐུངས་ནས་ཪང་གྱི་མུ་ཏྱིག་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བརྒྱན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་
བཞྱིན་དུ་མཁས་པལ་སོགས་ཪང་ལས་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བའྱི་བདེ་བའྱི་ཚོགས་དེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སེ་བ་འགྲུབ་བཪ་བེྱད་དོ། བསོད་
ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ནྱི།  འཕགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའྱི་མདོ་སེ་ལས། བདག་ཉྱིད་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོགས་དང་
སེལ་བ་ལ་ལྟསོ། འདྱི་ལྟ་སྟེ་དཔེཪ་ན་དཪ་གྱི་སྱིན་བུ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་བདག་དཀྱིས་ཏེ་མེ་སེག་ཅྱིང་འབཪ་བ་ན་ཪང་གྱི་སྱིན་བལ་ཡང་དག་
པཪ་བྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སེག་གོ། དེ་བཞྱིན་དུ་བྱྱིས་པ་སོ་སའོྱི་སེ་བོ་ཪང་ལས་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོགས་དེས་སེག་གོ། 
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪོ།  དེས་ན།  དཔེཪ་ན་ཉ་ཚང་གྱི་སྱིན་བུ་ནྱི་ཪང་གྱི་མུ་ཏྱིག་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་བརྒྱན་པཪ་
འགྱུཪ་ཀང་། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་མུ་ཏྱིག་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་བརྒྱན་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་མྱི་སྱིད་ད།ེ ཪང་གྱི་མུ་ཏྱིག་ཡང་དག་
པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། ཉ་ཚང་གྱི་སྱིན་བུའྱི་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཪང་གྱི་མུ་ཏྱིག་ཡང་དག་ 
པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་མངོན་སུམ་དུ་བརྒྱན་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་མྱི་སྱིད་དེ། ཉ་ཚང་གྱི་སྱིན་བུ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་
མུ་གཏྱི་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་བརྒྱན་པཪ་འགྱུཪ་མྱི་སྱིད་དོ།  དེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་བསོད་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་བདེ་འགྲོའྱི་སེ་བ་ནྱི་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་སེམས་ཅན་ཉྱིད་ལ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ། བསོད་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་
ལས་ནྱི་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། སེམས་ཅན་གྱི་ཡདོ་པ་ཉྱིད་ནྱི་བསོད་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་
ལས་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསདོ་ནམས་ཀྱི་ལས་ནྱི་བདེ་འགྲོའྱི་སེ་བ་ལ་
ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་འགྲུབ་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ། སེམས་ཅན་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསོད་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་ལས་ཀྱི་
དབང་གྱིས་བདེ་འགྲོའྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་སེ་བ་ཉྱིད་ལ་མངནོ་པཪ་ཐོབ་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ། དསེ་ན་བདེ་འགྲོའྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་སེ་བ་གང་
ཪུང་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བསོད་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མ་གཏོགས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ། གང་
གྱི་ཕྱིཪ་བསོད་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ། དེའྱི་ཕྱིཪ་བསདོ་ 
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ནམས་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བདེ་འགྲོའྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་སེ་བ་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ན་བདེ་འགྲོའྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་སེ་བ་མཐའ་དག་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། མདོཪ་ན། དཔེཪ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ཁོ་ནཪ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
འབྲས་བུ་འགའ་ཪེ་མངོན་པཪ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཁས་བླང་བ་དང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་བསངས་པ་ལས་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་བསོད་
ནམས་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བདེ་འགྲོའྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་སེ་བ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཁས་བླང་བ་དང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལས་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཁེད་ཀྱི་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་འདུ་ཡྱིན་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་བསདོ་ནམས་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ལ་ལྟ་བཪ་དགེས་ན་ནྱི། དཔེཪ་ན་དཪ་གྱི་སྱིན་བུ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་བདག་
དཀྱིས་ཏེ་མེ་སེག་ཅྱིང་འབཪ་བ་ན་ཪང་གྱི་སྱིན་བལ་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་སེག་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་སྱིན་
བལ་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་སེག་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ། ཪང་གྱི་སྱིན་བལ་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། དཪ་གྱི་སྱིན་བུའྱི་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཪང་གྱི་སྱིན་བལ་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་
ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིན་བལ་གྱིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སེག་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་མྱི་སྱིད།  དཪ་གྱི་སྱིན་བུ་
ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་སྱིན་བལ་ཡང་དག་པཪ་བྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་སེག་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་མྱི་སྱིད་དོ།  
དེ་བཞྱིན་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ངན་འགྲོའྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་སེ་བ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
སེམས་ཅན་ཉྱིད་ལ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ། བསདོ་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་ལས་ནྱི་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་མངནོ་པཪ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ།  སེམས་ཅན་གྱི་ཡོད་པ་ཉྱིད་ནྱི་བསདོ་ནམས་མྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་ལས་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་
མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསདོ་ནམས་མྱིན་གྱི་ལས་ནྱི་ངན་འགྲོའྱི་སེ་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་འཕེན་པཪ་
མྱི་སྱིད་དེ།  སེམས་ཅན་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་གྱི་ལས་ཀྱི་ད་ནྱི་འདྱི་ལྟཪ་ཤེས་པཪ་བྱས་ལ་སོན་
འགྲོ་བ་ལྟཪ་བསེད་སྟེ།  གནོད་བེྱད་བརོད་པ་ལ་ལན་ནྱི་འདྱི་ལྟཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ།  སྐབས་འདྱིཪ་འབྱུང་འགྱུཪ་བའྱི་སེས་བུ་དེའྱི་ཕ་
མ་གཉྱིས་ནྱི། ཁོད་གཉྱིས་འབའ་ཞྱིག་སེས་བུ་དེ་ལ་འབྱུང་དུ་འཇུག་ལ་མྱི་ཆོག་པས། ཁོད་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་སུ་
གཏོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབྱུང་འཇུག་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ལ་ཡོངས་སུ་བལྟསོ་ཏེ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་སེས་བུ་དེ་ལ་འབྱུང་དུ་འཇུག་པའྱི་
སྐབས་འདྱིཪ་ཕ་མ་གཉྱིས་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ།  དེ་བཞྱིན་འབྱུང་འཇུག་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བ་དསེ་སྐབས་འདྱིཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་
ཀང་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་འདྱིཪ་ནྱི་འདྱི་ལྟཪ་དྱི་བ་དྱི་བཪ་བྱའོ། སྐབས་འདྱིཪ་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་འབྱུང་འཇུག་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བོ་དའེྱི་
མཐུ་སྟོབས་ནྱི་འབྱུང་འཇུག་གཞན་ཞྱིག་ལ་བལྟོས་སམ་མ་ལྟོས། དེ་ལས་མཐོ་བ་འབྱུང་འཇུག་གཞན་ཞྱིག་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་སྐབས་ 
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འདྱིཪ་མ་ཡྱིན་པས་ཪང་གྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཪང་གྱི་བྱ་བ་བེྱད་པཪ་ནུས་པ་འམ་མྱི་ནུས། དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ལྟཪ་ན་ཁད་མེད་
པཪ་ཕྱིཪ་སེད་བེྱད་བཪ་མེདདང་སེད་བེྱད་ཐོག་མ་གང་ལ་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་ཏེ་བསེད་བྱ་ཉྱིད་ནྱི་སྐབས་འདྱིཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ། སདེ་བེྱད་
དེ་དག་སྐབས་འདྱིཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  དེས་ན་སྐབས་འདྱིཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་
སེད་བེྱད་དེ་དག་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སེད་བེྱད་དེ་དག་གྲངས་ལས་འདས་ཤྱིང་མཐའ་དང་བྲལ་བ་
ཡྱིན་ན། དཔེཪ་ན་ད་ལྟའྱི་བསེད་བྱ་ལས་ལམ་ཞུགས་བརམས་ཏེ་སེད་བྱདེ་དེ་དག་གྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པཪ་མྱི་སྱིད་དེ།  དེ་བཞྱིན་སེད་
བེྱད་དེ་དག་གྱི་ཕོགས་ནས་བརམས་ཏ་ེད་ལྟའྱི་བསདེ་བྱ་ལ་གཏུགས་པཪ་མྱི་སྱིད་པས།  ད་ལྟའྱི་བསེད་བྱ་དེས་སྐབས་འདྱིཪ་མངོན་པཪ་
འབྱུང་བཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ།  སཪ་ཡང་སྐབས་འདྱིཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགསོ་པའྱི་སེད་བེྱད་ད་ེདག་མཐའ་དངབྲལ་བ་ཡྱིན་
པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་གྲངས་ངེས་གཅྱིག་གྱིས་གཏོགས་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེས་ན་གལ་
ཏེ་སྐབསའདྱིཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་འབྱུང་འཇུག་དེ་དག་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་ན། འབྱུང་འཇུག་དེ་དག་གྱི་མཐའ་
ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏ་ེམངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགསོ་པའྱི་སེད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། ཪང་ཉྱིད་
མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྱི་མཐུ་དང་མཐུན་པའྱི་བྱ་བ་བེྱད་པའྱི་ཕྱིཪ་དུ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་འབྱུང་
འཇུག་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐོག་མ་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པཪ་དགོས་སོ།  དེ་འདེའྱི་འབྱུང་འཇུག་ཞྱིག་མེད་ན་ནྱི། སྐབས་འདྱིཪ་མངནོ་སུམ་
དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་འབྱུང་ད་ེདག་ལ་སཪ་ཐག་ཆད་པ་དང་འགལ་བཪ་མཐའ་མེད་པཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་སོ་འདྱི་ནས་ཀང་
ཪང་གྱི་བྱ་བའྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་པཪ་འབྱུང་དུ་འཇུག་ཅྱིང་སེད་བྱེད་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས། དེ་ལ་བསེད་བྱཐམས་ཅད་མ་ལུས་
བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པས།  ཪང་ཉྱིད་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་འབྱུང་འཇུག་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐོག་མ་ཞྱིག་དངོས་སུ་
ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  གཞན་ཡང་། ཡདོ་མེད་གཉྱིས་སུ་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པཪ་ཪངུ་ཞྱིང་སྱིད་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་འཇྱིག་རེན་འདྱིཪ་གྲུབ་
པ་ཡྱིན་པཪ་ཐེ་ཙོམ་འམ་ཡྱིད་གཉྱིས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་གནས་མེད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ན་འཇྱིག་རེན་འདྱིཪ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སེ་
བཪ་འགྱུཪ་ཡང་འཇྱིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ཀང་ཪུང་སྟེ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་ཪུང་ངོ་། དེ་དག་རག་པཪ་
ཡོད་པ་ཉྱིད་ཡངོས་སུ་དགོས་པ་མྱིན་ནོ།  དེས་ན་ཡོད་མེད་གཉྱིས་སུ་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པཪ་ཪུང་ཞྱིང་སྱིད་པ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་
བསོད་ཅྱིང་ཡདོ་དུ་ངསེ་པཪ་འཇུག་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་ཞྱིག་མྱིན་པས་དངསོ་སུ་ཡོད་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ།  དེས་ན་ཡདོ་མེད་གཉྱིས་སུ་ཕོགས་
ལྷུང་མེད་པཪ་ཪུང་ཞྱིང་སྱིད་པ་ཉྱིདལ་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསོད་ཅྱིང་ཡོད་དུ་ངེས་པ་འཇུག་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དེའྱིམངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་
ཡོངས་སུ་རག་པ་དངཡོངས་སུ་དགསོ་པ་ཡྱིན་དགོས་སོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན།  འདྱི་ལྟ་སྟེ།  དཔེཪ་ན་ཤྱིང་རའྱི་འཁོཪ་
ལོ་གཡོ་དང་མྱི་གཡོ་གཉྱིས་སུ་ཪངུ་སྟ།ེ  འདེན་བེྱད་ར་དང་མྱི་ལྡན་ན་ནྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྲོ་ལྟཪ། དེ་བཞྱིན་ཡོད་མེད་གཉྱིས་གང་ཞེ་ན་སྱིད་པ་ 
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གང་ཞྱིག།  ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསོད་ཅྱིང་ཡོད་དུ་ངསེ་པཪ་འཇུག་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་ཞྱིག་དང་མ་ཕྲད་ན་དངོས་སུ་ཡོད་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ། 
དཔེཪ་ན་གཞན་གྱིས་དངས་ཏེ་ར་དསེ་འཁོཪ་ལོ་འདེན་ཅྱིང་གཡོ་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་ཀང་། དངས་སྟེ་འདནེ་བྱེད་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་
མ་དངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་འདནེ་བྱེད་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་ཏེ།  དེ་བཞྱིན་གཞན་གྱིས་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་བཅུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་
གཉྱིས་སུ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་མེད་པཪ་ཪངུ་ཞྱིང་སྐབས་འདྱིཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་སེས་བུ་འམ་ཆོས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསོད་
ཅྱིང་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་ཀང་།  གཞན་གྱིས་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་གཞན་ལ་ཡདོ་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསོད་ཅྱིང་
ཡོད་དུ་ངསེ་པཪ་འཇུག་བེྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ལ། ཪང་ཉྱིད་གཞན་གྱིས་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་བཅུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང་
མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རག་པ་ཡྱིན་པས།  ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསདོ་ཅྱིང་ཡདོ་དུ་ངསེ་པཪ་
འཇུག་བེྱད་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་སོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟ་ཏེ། དཔེཪ་ན་གཞན་གྱིས་དངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་འདེན་བེྱད་ཐོག་མ་
ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ན། གཞན་གྱིས་དངས་ཏེ་འདནེ་བྱེད་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་གཞན་གྱིས་དངས་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ། གལ་ཏེ་གཞན་
གྱིས་དངས་པ་མ་ཡྱིན་ན་དངསོ་སུ་འདེན་བེྱད་ཡྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་གཞན་གྱིས་དངས་ཏེ་འདནེ་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་འདེན་
བེྱད་དེ་དག་དངསོ་སུ་འདེན་བེྱད་མ་ཡྱིན་ན། གཡོ་དང་མྱི་གཡོ་གཉྱིས་སུ་ཪངུ་བའྱི་འཁོཪ་ལོ་དེ་ལ་གཡོ་དུ་ངསེ་པཪ་མྱི་འཇུག་གོ། དེ་ལྟཪ་
ཡྱིན་ན་གཡོ་དང་མྱི་གཡོ་གཉྱིས་སུ་ཪངུ་བའྱི་འཁོཪ་ལོ་དསེ་དངསོ་སུ་གཡོ་བཪ་མྱི་སྱིད་དོ། གལ་ཏེ་གཡོ་དང་མྱི་གཡོ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་
འཁོཪ་ལོ་དསེ་སྐབས་འདྱིཪ་དངོས་སུ་གཡོ་བཪ་གྱུཪ་ན་ནྱི།  གཞན་གྱིས་དངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་འདེན་བེྱད་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་
དོ། དེ་བཞྱིན་གཞན་གྱིས་ཡོད་དུ་ངསེ་པཪ་བཅུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རག་པ་ཡྱིན་པས། 
ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཡདོ་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསོད་ཅྱིང་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་བེྱད་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ན།  གཞན་
གྱིས་ཡོད་དུ་ངསེ་པཪ་བཅུག་སྟེ་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་བེྱད་ཡྱིན་པ་ལ་སགོས་གཞན་གྱིས་ཡདོ་དུ་ངསེ་པཪ་བཅུག་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ། 
གལ་ཏེ་གཞན་གྱིས་ཡདོ་དུ་ངསེ་པཪ་བཅུག་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཡདོ་དུ་ངསེ་པཪ་འཇུག་བེྱད་ཡྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་གཞན་གྱི་ཡོད་དུ་ངེས་
པཪ་བཅུག་སྟེ་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་བེྱད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་བེྱད་དེ་དག་དངསོ་སུ་ཡོད་དུ་ངསེ་པཪ་འཇུག་བེྱད་
མ་ཡྱིན་ན།  ཡོད་མདེ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་ཞྱིང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་མྱི་འཇུག་གོ། དེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ཡོད་མེད་གཉྱིས་སུ་ཪུང་ཞྱིང་སྱིད་
པ་དེས་དངོས་སུ་ཡོད་པཪ་མྱི་སྱིད་དོ། དེས་ནགལ་ཏེ་ཡདོ་མེད་གཉྱིས་སུ་ཪངུ་ཞྱིང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ནྱི་སྐབས་འདྱིཪ་དངོས་སུ་ཡདོ་པཪ་འགྱུཪ་ན་
ནྱི།  གཞན་གྱིས་ཡོད་དུ་བཅུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་གྲུབ་དགསོ་ཤྱིང་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རག་པ་ཡྱིན་པས། ཕ་ཪོལ་པོ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཡདོ་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསོད་ཅྱིང་ཡོད་དུ་ངེས་པཪ་འཇུག་བེྱད་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་ད།ོ དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་
ཡོངས་སུ་རག་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཪང་ཉྱིད་གྲུབ་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་རེན་ཡྱིན་པས། ཕ་ཪོལ་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྱི་ 
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འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། གཞན་ཡང་། མཁས་སུ་རོགས་པཪ་འདུ་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པཪ་འབེྲལ་
དུ་གཞུག་པའྱི་འཇུག་པ་པོ་ཞྱིག་མྱིན་པས། ཪབ་ཏུ་བསྟུན་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པཪ་ཚོགས་པ་གང་ཞྱིག་རོགས་པཪ་འདུས་ཏེ་འབྲེལ་བཪ་མྱི་
འགྱུཪ་ཪོ། དེས་ན་འཇྱིག་རེན་འདྱིཪ་མྱི་ཪབ་ཏུ་བསྟུན་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པཪ་ཚོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཪང་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་
སོ་སོའྱི་མཐའ་ལ་རག་པཪ་གཏུགས་པས།  དེ་དག་མཁས་སུ་རོགས་པཪ་འདུ་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པཪ་འབེྲལ་དུ་གཞུག་སྟེ་སོ་སོའྱི་ཪང་
བཞྱིན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའ་ལ་རག་པཪ་འདེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་སོ།  སཪ་ཡང་སོ་སོའྱི་ཪང་བཞྱིན་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་
སོའྱི་དོན་བལྟ་བཪ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འད་དང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་འད་དང་ཤྱིན་ཏུ་མཐུན་པ་ལྟ་བུཪ་
ཁད་མེད་པཪ་ཐྱིག་ལེ་གཅྱིག་ལ་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཪླན་དང་སྐམ་དང་གྲང་དང་ཚ་བ་དང་མཐོ་དང་དམན་པ་དང་རྩུབ་དང་
འབོལ་བ་དང་ཉྱིན་གྱི་གསལ་དང་མཚན་མོའྱི་མུན་ནག་ལ་སོགས་པས།  ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འད་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་མཐུན་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་བསྟུན་པ་ལྟཪ་རྒྱུན་
ཆད་མེད་པཪ་དུས་རག་ཏུ་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་གཅྱིག་ལ་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་འཇྱིག་རེན་འདྱིཪ་ཡདོ་པ་
ཐམས་ཅདལ་མ་ལུས་པཪ་སོ་སའོྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་སའོྱི་མཐའ་ལ་འདེན་ཅྱིང་། དཪ་གྱི་མདུད་པ་ལྟ་བུཪ་འཇམ་དམ་
སེལ་སྟེ་དེ་དག་བསྟུན་པཪ་མཛད་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་དུས་རག་ཏུ་ཐྱིག་ལེ་གཅྱིག་ལ་བསྐོས་ཤྱིང་འཁྱིད་པའྱི་འདནེ་པ་ཞྱིག་རྒྱུན་མ་ཆད་པཪ་
དུས་རག་ཏུ་ཡོད་པཪ་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་རག་ཏུ་བསྐོས་ཤྱིང་འདེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དུས་གསུམ་དུ་ཡདོ་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་མཁེན་ཅྱིང་དེ་དག་ལ་མ་ལུས་པཪ་དབང་མཛད་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་དུས་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་མ་ལུས་པཪ་དབང་མཛད་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། ཚད་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཅྱིང་དུས་གསུམ་དུ་
ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བརོད་ཀྱིས་བསམས་གྱིས་མྱི་ལང་བཪ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཏེ་འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐལ་
བཪའགྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་འདྱི་ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ནྱི། རག་པཪ་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་རྒྱུ་རེན་གངལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་དུས་
གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཪབ་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ། ཚད་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་
པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཅྱིང་དུས་གསུམ་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བརོད་ཀྱིས་བསམས་ཀྱིས་མྱི་ལང་བཪ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཏེ་འགྲན་ཟླ་མེད་
དོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེས། ཁོད་རག་པཪ་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་དུས་གསུམ་དུ་ཡོད་
པ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཪབ་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་།  ཁོད་འདྱི་འད་མེད་ན། ཁདོ་ཁོད་མདེ་
དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། གཞན་ཡང་། ཆུ་དང་ས་གཞྱི་དང་ཪླླུང་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་བཞྱིཪ་ཚོགས་པ་དང་ཡ་མཚན་གྱི་གནས་གྱུཪ་པའྱི་འཇྱིག་
རེན་གྱི་འཁོཪ་ཆསེ་རྒྱུས་པ་འདྱིཪ་ཇྱི་སེད་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོའྱི་རོག་པའྱི་ཤསེ་ཪབ་ཀྱིས་རྣམས་པཪ་དཔྱད་
ཅྱིང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དནོ་དམ་པཪ་བརག་པཪ་བྱས་ན་ནྱི། ཪང་ཉྱིད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོངས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཪང་ཉྱིད་ཪང་ 
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གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དཔེཪ་ན་གྲུ་གཟྱིངས་དང་གྲུ་གཟྱིངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་འདུས་ཀང་ཚོང་པ་དང་མགྲོན་པའྱི་དོན་བེྱད་
པཪ་མྱི་ནུས་ལ།  དེ་དག་བསྒྲུབས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའྱི་ས་མཁན་བེྱད་ལ་ཪབ་ཏུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་དེད་དཔོན་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགསོ་ཏེ། དེ་
བཞྱིན་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོངས་པའྱི་སྟངོ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཇྱི་སེད་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་དནོ་མེད་ཡྱིན་ཀང་། སོ་སོའྱི་
ཪང་བཞྱིན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའ་ཪུ་དང་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་བདེ་ལགེས་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་ན་ནྱི། ཪང་ཉྱིད་དོན་དམ་པཪ་
ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོངས་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཪང་བཞྱིནགྱིས་ཪང་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དང་ཀུན་དུ་འཆང་བ་དང་ཚད་
མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟབོས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན།  འདྱི་
ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་དམུས་ལོང་ལོང་ཁྱིད་མེད་པཪ།  དམུས་ལོང་གཅྱིག་གམ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོས་སམ། ཉམ་ང་བའྱི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་སྟེ་
ཉམ་ང་དང་གེགས་ཐམས་ཅད་ལས་གོྲལ་ཞྱིང་འགྲོ་ས་ལ་ཪབ་ཏུ་བརན་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པཪ་གཏུགས་པ་ན།  དེ་དག་འཁྱིད་པཪ་
གནང་ཞྱིང་དམུས་ལོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་དགོས་ཏེ།  དེ་བཞྱིན་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ཁབ་སྟེ་། 
ཇྱི་སེད་ཐམས་ཅདམ་ལུས་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་དོན་མེད་ཡྱིན་ཡང་། སོ་སོའྱི་ཪང་བཞྱིན་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའ་ཪུ་དང་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་བདེ་
ལེགས་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པཪ་གྱུཪ་ན་ནྱི།  ཪང་ཉྱིད་དོན་དམ་པཪ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཪང་
བཞྱིན་གྱིས་ཪང་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་དགོས་སོ། སཪ་ཡང་། དཔེཪ་ན་བརན་པཪ་བཞེངས་ཤྱིང་རྒྱན་
སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཁང་བཟང་ཞྱིག་བལྟས་ཏེ་འདྱི་ལྟཪ་ཤསེ་པཪ་བྱའོ། ངོ་མཚཪ་གྱི་གནས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་ཁང་བཟང་འདྱིས་
ཪང་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། རོ་དང་ས་སྦགས་དང་ཤྱིང་དེ་དག་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཁོ་ནཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་མྱི་ནུས་ལ། 
བཟོའྱི་གནས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཁང་པ་བཟོ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ  དེ་བཞྱིན་ཤྱིན་ཏུ་བརན་
པཪ་བཞེངས་ཤྱིང་སེས་དང་བསེད་པ་དེ་དག་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཕོགས་བཅུཪ་ཁབ་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁང་
བཟང་འདྱི་ལ་སམེས་ཅན་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་ཏེ་འདྱི་ལྟཪ་དཔྱད་ཅྱིང་ངེས་པཪ་ཤེས་པཪ་བྱའོ། ངོ་མཚཪ་གྱི་གནས་སུ་ཆསེ་གྱུཪ་ཅྱིང་ཕོགས་
བཅུས་ཁབ་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁང་བཟང་དཔེ་མདེ་འདྱིས་ཪང་གྱིས་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་།  སསེ་དང་བསདེ་པ་དེ་དག་གྱི་
སྟོབས་ཀྱིས་ཁོ་ནཪ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་མྱི་ནུས་ལ།  དེ་དག་འབྱུང་དུ་འཇུག་ཅྱིང་སེལ་བཪ་མཛད་པ་ཞྱིག་གྱི་བརོད་ཀྱིས་བསམས་
ཀྱིས་མྱི་ལང་བའྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་སེས་དང་བསེད་པ་ཇྱི་སདེ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་
ཪང་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་འབྱུང་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི།  ས་མཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སསེ་དང་བསདེ་པ་ཇྱི་སེད་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ཪང་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་འབྱུང་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འཐད་དེ། མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་འབྱུང་དུ་ 
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འཇུག་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་སསེ་དང་བསདེ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ས་མ་ནས་འབྱུང་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པ་དེས། 
ས་མཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེས་དང་བསེད་པ་ཇྱི་སདེ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ཪང་མཐུ་སྟོབསཀྱིས་འབྱུང་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་
ན་ནྱི།  སེས་དང་བསེད་པ་ཇྱི་སདེ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ལ་ཁོད་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ།  མངོན་པཪ་
གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འབྱུང་དུ་འཇུག་པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ།  དསེ་ན་གལ་ཏེ་སསེ་དང་བསདེ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་
པ་མ་ཡྱིན་ལ་ཁདོ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོད་ཪང་གྱིས་ཪང་ཉྱིད་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་མངོན་
པཪ་གྲུབ་པ་གང་ལ་ཡང་བརེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་ཪང་གྱིས་ཪང་ཉྱིད་གྲུབ་པ་དེས། སསེ་དང་བསེད་པ་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པཪ་འབྱུང་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོད་ལ་སེས་དང་བསདེ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁོད་
ཉྱིད་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་སེས་དང་
བསེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪའགྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། ཕོགས་ཀུན་དུ་མྱི་ཪྱིགས་མྱི་
འད་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པས། དེ་དག་མ་ལུས་པཪ་གཞན་གྱིས་མ་བསབས་མ་ཐོས་ཀང་། སེམས་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསེད་པའྱི་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་དང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་དང་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ལུགས་ཞྱིག་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟ་ན་སྡུག་བསལ་གྱིས་
ཉེན་ཅྱིང་ཉམ་ཐག་པ་གང་ཞྱིག་སབས་གནས་མགོན་ཞྱིག་འཚོལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་མྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤྱིང་
སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚོལ་བའྱི་རེན་དང་།  དེ་ལ་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པཪ་ཡྱིད་ཆསེ་ཤྱིང་བརེནནས་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འསོ་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐུགས་སུ་དགོངས་པཪ་ཤེས་པཪ་བེྱད་དོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་མྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསེད་
པཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི།  དེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བདེན་ཅྱིང་བརྫུན་ནམ་ཐེ་རོམ་གྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། 
སྱིཪ་མྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་ལུས་པཪ་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག།  ཤྱིན་ཏུ་བདེན་ཅྱིང་བརྫུན་ནམ་ཐེ་
རོམ་གྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་མྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཕ་མའྱི་ཪྱིམ་གོྲ་བྱ་འོས་ཡྱིན་
པཪ་ཐུགས་དགོངས་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐུགས་དགོངས་ཤྱིན་ཏུ་བདེན་ཅྱིང་བརྫུན་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་
ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་དང་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསདེ་པའྱི་དགོངས་པ་དསེ་ཤྱིན་ཏུ་བདེན་ཅྱིང་བརྫུན་དང་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ན།  རོད་མདེ་ཐེ་
ཚོམ་མེད་པཪ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་དང་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ངསེ་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དེས་ན་འདྱི་ལྟཪ་
ཪྱིགས་པཪ་བྱའོ། དེ་ལ་མྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤྱིང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བའྱི་རེན་དང་། དེ་ལ་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་
ཡོད་པཪ་ཡྱིད་ཆསེ་ཤྱིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འསོ་པ་དེས་གཉྱིས་སུ་མེད་པཪ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ།  གལ་ཏེ་ཡྱིད་མ་ 

23 



ཆེས་ན་ཁདེ་ཪང་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་ང་ཪང་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་ལུགས་དེ་བསྟནེ་པཪ་བྱའོ། བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གང་ཞྱིག་ལ་ནྱི་ཉེས་
པ་ཀུན། གཏན་ནས་ཡདོ་ཡེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་། གངལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུཪ་པ། གལ་ཏེ་སེམས་ཤྱིག་ཡོད་
ན་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགྲོ་ཞྱིང་། དེ་བསྟདོ་དེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དེའྱི་བསྟན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་ཪོ། དེས་
ན་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་དེས། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་ནས་ཡདོ་ཡ་ེམྱི་མངའ་ཞྱིང་། རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུཪ་པའྱི་དུས་རག་ཏུ་ཪང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ནམ།  འོན་ཏེ་ས་མཪ་ཉེས་ཀྱིས་གོས་ཏེ་དེ་དག་ཡང་
དང་ཡང་དུ་གཉེན་པོས་བསལ་ནས་ད་ེལ་ཉེས་པ་ཀུན་གཏན་ནས་ཡདོ་ཡེ་མྱི་མངའ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། སཪ་ཡང་ས་མཪ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
མེད་ལ་འབད་པ་མང་པོས་དེ་དག་སྒྲུབ་པཪ་བྱས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུཪ་ཪོ།  དང་པོ་ལྟཪ་ན་འོག་ནས་
འཆད་པ་ལྟཪ་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་དེས་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གཉྱིས་པ་ལྟཪ་ན། དེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏེ་། 
ས་མཪ་ཉེས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ལ་སོལ་མདེ་མགོན་མེད་སབས་མེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་། སཪ་ཡང་ལམ་ཪྱིམ་ཆེ་བ་ལས་། སབས་
སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཪང་ཉྱིདའཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏེ། དེ་མེད་ན་འགེལ་བ་འགེལ་བ་ལ་བརེན་པ་ལྟཪ།  
གཞན་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སབོ་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གཉྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་
པའྱི་ཕྱིཪ་ཏེ།  དེ་མདེ་ན་སབས་སུ་སོང་ཡང་དགསོ་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གསུམ་པ་ནྱི། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏེ། དེ་
མེད་ན་སབས་སུ་སངོ་ཡང་མྱི་སོབ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། བཞྱི་པ་ནྱི། ཟང་ཟྱིང་གྱི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་མཉེས་ཀྱི། བསྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པས་
མཉེས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏེ།  དེ་མེད་ན་ཕན་བཏགས་པ་ལ་བལྟ་བས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སབས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། མདོཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་ལ་
འཇྱིགས་པ་མེད། གཞན་འཇྱིགས་པ་ལས་སོལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས། ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉེ་ཪྱིང་མེད་པཪ་འཇུག། ཕན་མ་བཏགས་
ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དནོ་མཛད་པ་ཞྱིག་སབས་སུ་འསོ་སོ།  དེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པཪ་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་དེ་དག་མྱི་ཆོག་
པས་ད་གདདོ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་པ་ནྱི།  ཚད་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏེ། དེ་མེད་ན་ཪང་ཉྱིད་འཇྱིགས་
མེད་ཀང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་ཡང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་ཡང་། གཞན་གྱིས་
ཪང་ལ་ཕན་མྱི་འདོད་ཀང་། ཪང་ཉྱིད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་བཏགས་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ཪང་ཉྱིད་
གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་བཏགས་པཪ་མྱི་ནུས་ན། ར་ེགཅྱིག་པའྱི་བློ་བལྟོས་འཆའ་ཞྱིང་། ཁོད་མྱི་སོབ་པ་མྱི་སྱིད་པས་
སྱིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་བསེད་པཪ་བྱ་བཪ་སུ་ཞྱིག་ཕོད། གལ་ཏེ་ཁདོ་མྱི་སོབ་པ་མྱི་སྱིད་པས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་བསེད་པཪ་བྱ་བའྱི་
གནས་མེད་ན། ཁོད་ནྱི་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་མགོན་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་
ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ངེས་པཪ་དགོས་ཏེ།  འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་དང་གེགས་འཇྱིགས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ 
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ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་མགོན་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་
དགོས་སོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་དེས་འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་དང་གེགས་འཇྱིགས་ཀྱི་
ཕོགས་སུ་འགྲོ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི།  དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་
སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་དེས་འཇྱིགས་པའྱི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཏེ། ཁོད་དེ་
དག་གྱི་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས།  ཁོད་ལ་དེ་དག་གྱིས་ཕན་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིཪ། སཪ་ཡང་སྐབས་དེ་ཉྱིད་ལ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་
པའྱི་དེ་དག་མ་ལུས་པཪ་ཁདོ་ལ་ཤྱིན་དུ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐོག་མཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་དེ་དག་ལ་མ་ལུས་པཪཁོད་སྐབས་དེ་ཉྱིད་ལ་
སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་ཁོད་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ལ། ད་གདོད་ཡང་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་
ཁོད་ལ་བརེན་ཅྱིང་ཪབ་ཏུ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ན།  དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་དེས་གཉྱིས་སུ་
ཡང་མེད་པཪ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ཁོད་གཅྱིག་ཁོ་ན་མདེ་ན་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁདོ་ཉྱིད་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་ཡདོ་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁོད་ཉྱིད་དགསོ་པ་མ་ཡྱིན་ན། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཁོད་ལ་བརེན་ཅྱིངབལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། དསེ་ན་སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཡོད་
པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཁདོ་ལ་བརེན་ཅྱིང་ཪབ་ཏུ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པས། ད་གདོད་ཡང་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཁདོ་ལ་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་གཅྱིག་ཁོ་ནམ་ཡྱིན་ན།  ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འགལ་འདུ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེས་ན་ཡདོ་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འགལ་འདུ་ངསེ་པ་བས་ཆེས་ངེས་པཪ་མ་ཡྱིན་པས།  དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་
ཡུལ་འོས་པ་དེས། ངསེ་པ་བས་ཆེས་ངེས་པཪ་ཁོད་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། སཪ་ཡང་། སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་
སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འསོ་པ་དསེ། ཁདོ་སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཚད་མེད་མཐའ་མདེ་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་དགོས་
ས།ོ དེ་ལྟཪ་ན་ཁོད་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ཁདོ་གཅྱིག་ཁོ་ན་མེད་ན་ཚད་མདེ་མཐའམེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་མ་
ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁདོ་གཅྱིག་ཁོ་ན་མེད་ན་གཞན་ཞྱིག་ཚད་མེད་མཐའ་མདེ་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་
ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪ།ོ ཁབ་པ་མ་བྱུང་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཁདོ་མ་གཏོགས་པཪ་གཞན་ཞྱིག་ཚད་མདེ་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་
པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། གཞནདསེ་ཁོད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབསལ་བཪ་ཆད་དང་ཐོགས་པ་བེྱད་དུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། 
གཞན་དེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ་དང་མྱི་ལྡན་ན་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེས་ན་
གལ་ཏེ་གཞན་དསེ་ཁོད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ལ་ཐོགས་པ་བེྱད་དུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོད་ནྱི་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་
སྟོབས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་དགོས་སོ།  དེས་ན་ཁོད་ནྱི་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་ཡྱིན་པས། ཁོད་
ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་དགསོ་ཏེ།  དེ་ལྟཪ་མ་ཡྱིན་ན་ཁདོ་མེད་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁོད་མ་གཏོགས་ 
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པཪ་གཞན་གང་ཡང་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གཞན་ཞྱིག་ཡདོ་ན་ནྱི། ཁོད་མེད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིཪ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  
དེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་མ་གཏོགས་པཪ་གཞན་གང་ཡང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  
དེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དེས་ན་སྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དསེ། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཁོད་ལ་བརེན་ཅྱིང་ཪབ་ཏུ་བལྟོས་པ་
ཡྱིན། ཁོད་གང་ལ་ཡང་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཏེ། ཁོད་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་པཪ་ལ། ཁོད་ཚད་མདེ་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན།  
ཁོད་ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རནེ་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་ཐོགས་པ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་དགོས་ཏ།ེ དེ་ལྟ་བུའྱི་མཐུ་ནུས་དང་
ལྡན་པ་མྱིན་ན།  ཁོད་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་ཁོད་
ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་ཐོགས་པ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོད་ཁདོ་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྱི་སོན་ཪོལ་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྱི་མངོན་ཪོལ་དུ་མངོན་
པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་མངོན་པཪ་ཐོགས་པ་བེྱད་པའྱི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་
ལྟཪ་ན་མེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤྱིང་དང་ཆུའྱི་སྟོབས་ཀྱི་མསེ་ཕམ་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་། མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་མེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤྱིང་དང་མངོན་
པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཆུའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མེས་ནྱི་དངསོ་སུ་ཕམ་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪ།ོ  དེས་ན་གལ་ཏེ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་
སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དསེ། ཁོད་ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྱི་སོན་ཪོལ་དུ་མངོན་
པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་རསེ་བྱུང་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ་ཪ།ོ  དེ་ལྟཪ་ན་ཁོད་ཀྱི་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་མྱིན་ཏེ། སཪ་བྱུང་
གང་ཞྱིག་གྱི་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ནྱི་རསེ་བྱུང་གང་ལ་ཡང་བརེན་ཅྱིང་བལྟསོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དསེ་ན་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་
སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དསེ། ཁོད་ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ལ།  
སཪ་ཡང་ཁོད་ཁོད་དང་ཐ་མྱི་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རནེ་ལ་བརེན་ཅྱིང་བལྟསོ་པ་མྱིན་ཏེ། ཁདོ་ཁོད་དང་ཐ་མྱི་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ཅྱིང་
བལྟོས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོད་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དང་དེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དེ་ལ། ཁོད་ཁོད་ལས་སཪ་བྱུང་ཡྱིན་
པཪ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། མདོཪ་ན་ཁོད་ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་དང་ཁོད་དང་ཐ་མྱི་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ཅྱིངབལྟོས་པ་མ་
ཡྱིན་པས། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡངམ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཡྱིན་པཪ་ངེས་པ་བས་ཆེས་ངསེ་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  སཪ་ཡང་སྱིང་ 
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ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འསོ་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དེས། ཁདོ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་ཕན་
འདོགས་ཀྱི་མཐུ་ནུསདང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས། ཁདོ་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཁོད་ལ་སྱིཪ་བརེན་ཅྱིང་བལྟོས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། 
འོན་ཀང་ད་གདོད་ཡང་ཁདོ་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཁོད་ལ་བེྱ་བྲག་ཏུ་དང་དངསོ་སུ་བརེན་ཅྱིང་བལྟསོ་པ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་
ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འསོ་པ་དསེ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དསེ། ཁདོ་ཚད་མེད་
མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས། ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉྱིད་ལ་
ཐོགས་པ་བེྱད་དང་། ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐོགས་པ་བེྱད་དུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་
ལྟཪ་ཡྱིན་ན་ཁོད་ནྱི་ཐོགས་པ་མ་བེྱད་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི། ཁདོ་དང་ཐ་དད་དུ་མངོན་པཪགྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡདོ་པ་ཉྱིད་དང་། ཁདོ་དང་ཐ་
དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་དང་མངོན་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་
ཐོགས་པ་མ་བེྱད་པས་ད་གདདོ་ཡང་དངོས་སུ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དུ་མངོན་པཪ་འཇུག་དང་། ཁདོ་དང་
ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འབྱུང་དུ་མངོན་པཪ་འཇུག་གོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེཪ་ན་
མཐུ་སྟོབས་ཉམ་ཆུང་བཪ་གྱུཪ་པའྱི་བུ་ཞྱིག་ཐེགས་ཤྱིང་རྐང་གྱིས་འགྲོ་མྱི་ནུས་ཏེ། བྱམས་པའྱི་མ་ནྱི་དེ་ལ་ཕག་ལས་མ་བཏང་ན། ཕག་མ་
བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་བུ་དེས་ཐེགས་ཤྱིང་འགེལ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཏེ། དེ་བཞྱིན་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མཐུ་སྟོབས་
ཉམ་ཆུང་བཪ་གྱུཪ་ཅྱིངམངོན་སུམ་དུ་ཪང་གྱིས་ཡོད་པཪ་མྱི་ནུས་པཪ་མེད་པའྱི་ཕོགས་སུ་གཞོལ་ཏེ། སྐབས་དཪེ་ཁོད་ཐོགས་མ་བྱེད་ཅྱིང་དེ་
དག་མ་བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི།  ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། སཪ་ཡང་དཔེཪ་ན་
བྱམས་པའྱི་མ་དསེ་གཞོན་ནུའྱི་ཕྲག་པ་གཡས་གཡོན་དངོས་སུ་བཟུང་སྟེ་དེ་ལ་སང་ཞྱིང་འགེལ་བ་ལས་ཐཪ་བཪ་བེྱད་དང་ངང་གྱིས་འགྲྱིམ་
འགྲྱིམ་ནས་དེ་ལ་རྐང་གྱིས་འགོྲ་ཪུ་མངོན་པཪ་འཇུག།  དེ་བཞྱིན་ཁདོ་ཀང་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པའྱི་
གཡང་ས་ཪུ་ལྟུང་བ་ལ་ཐཪ་བཪ་བེྱད་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་མངོན་པཪ་འཇུག་དང་།  ཁོད་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རནེ་གང་དག་གྱི་བྱ་བ་ལ་ངང་
གྱིས་སྟོངས་གདབ་པཪ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་དུ་མངོན་པཪ་འཇུག་གོ།   མདོཪ་ན་སྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དེས། ས་མ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་
ཡྱིན་ལ། སཪ་ཡང་ཕྱི་མ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་དང་ཐ་དད་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བྱེ་བྲག་ཏུ་དང་དངོས་སུ་བརེན་ཅྱིང་ཪབ་ཏུ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པཪ་
ཐག་ཆད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ན་སཪ་ཁས་བླངས་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་དུས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་སེས་
དང་བསེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་ལུས་པཪ་འབྱུང་ཁུངས་ཆསེ་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་དེ་དག་གྱི་སོ་ནས་བརན་པཪ་བསྟན་ཅྱིང་བཤད་པཪ་
ཟྱིན་ཏོ།  དེ་དག་ཚིགས་མངས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བཪ་བྱས་ལ། ད་ལྟཪ་བརྒྱུད་ནས་དནོ་དེ་ལ་གཞོལ་ཞྱིང་འབབས་པ་དནོ་གཞན་ 

27 



ཪགས་ཙམ་འཆད་པཪ་བྱའོ། གལ་ཏ་ེརྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
འབྱུང་ཁུངས་ཆེས་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའྱི་ངསེ་པ་བསེད། ཐེ་ཙོམ་འམ་ཡྱིད་གཉྱིས་སུ་གྱུཪ་པའྱི་ཪབ་ཪྱིབ་འོང་
ས་མེད་པཪ། གང་ཟག་ཪེ་ཪེ་ཉྱིན་མཚན་དུ་ཡང་ཡང་བསམས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ངསེ་ཤྱིང་ཅྱི་འདོངས་ལ་འབད་དེ། འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གཞག་ཅྱིང་སམེས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིམས་ཏེ་བསོམས་བསོམས་ནས་འདྱི་ལྟཪ་བསམ་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་རནེ་གང་
ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས།  ཁོད་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཪབ་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་
མོང་བ་ཞྱིགཡྱིན་ན།  དེ་ཉྱིད་ང་ཪང་གྱི་ཡང་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། འབྱུང་ཁུངས་དེའྱི་དཔེཪ་མྱི་བཟདོ་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་
ངས་འབྱུང་བཪ་གྱུཪ་ཪོ།  འབྱུང་ཁུངས་དེས་ཚད་དང་མཐའ་མེད་པའྱི་ཐུགས་རེ་ང་ལ་བཟུང་སྟེ་ཪང་གྱི་མཐུ་སྟབོས་ཀྱིས་ད་ཙམ་གྱི་བཪ་དུ་
ཪང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པའྱི་ང་ལ་ཁུཪ་དུ་འཁུཪ་བ་དང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་གསོས་པ་དང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པཪ་གནང་ངོ་།  འདྱི་ལྟཪ་
བསོམ་པཪ་བྱས་ཏེ་དའེྱི་རསེ་ལ་ངོ་ཚ་ཤེས་ཤྱིང་དད་པ་དང་འགོད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གདོང་ནྱི་མཆྱི་མས་གང་བ་དང་སྱིང་ནྱི་གས་པཪ་འགྱུཪ་
བ་བཞྱིན་དུ་འོ་དོད་འབོད་འབོད་ད་ེའདྱི་ལྟཪ་ཅེས་ངུ་བཪ་བྱའོ།  ཀེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ད་ཙམ་གྱི་བཪ་དུ་ང་ཪང་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེས་མྱིང་ཙམ་ཡང་
མ་སྣང་བཪ་དེ་ལ་ངས་ནྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་ངོས་མ་ཤསེ་ལ།  ངས་ནྱི་སེམསམེད་བླུན་པོ་ལྟ་བུཪ་ཅང་མྱི་ཤསེ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  འདྱིཪ་ནྱི་མཆྱི་
མའྱི་ཪླབས་ཀྱིས་སྐད་མཛེཪ་བཪ་ཚིག་འདོན་མྱི་ནུས་ཏེ་སྡུག་བསལ་དག་པསོ་གདུངས་པ་ལྟཪ་ས་ལ་འགྲོ་ལྡོག་ཅྱིང་ཀྱི་ཧུད་ཀྱི་ཧུད་ཅེས་ཆོ་
ངེས་འདེབས་པཪ་བྱའོ།  དེའྱི་རསེ་ལ་ཪང་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལས་ཪང་གྱི་སྟེང་དུ་ཕབ་པའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བསམས་ཀྱིས་མྱི་
ཁབ་པ་དང་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་དན་པ་བསམོ་བྱས་ནས།  དེ་ལ་སེམས་གཞོལ་ཪབ་ཏུ་འབབ་པཪ་འགྱུཪ་སྟེ། ཪང་གྱི་
འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལ་ཕ་དང་མ་དང་མ་མ་དང་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆགོ་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་ཤསེ་སསེ་ཏེ། སོ་ཤུགས་དག་པོས་མགུ་ཞྱིང་
དགའ་ལ་ཡྱི་ཪངས་ཏེ། སྱིང་ཐག་པ་ནས་མོས་གུས་ཤསེ་ཚད་དང་ནུས་ཚད་ཀྱིས་གཅེས་སས་སུ་འཛིན་པཪ་བྱའ།ོ གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་རྒྱུ་
རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཪབ་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་མོང་བ་
དེས། ཁདོ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་གཉྱིས་སུ་མདེ་པཪ་
གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན།  དེ་ལ་དག་སྣང་བསམས་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་སྦྱངོ་བཪ་བྱས་ཞྱིང་། དེ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ལེགས་པ་ཅྱི་དགོས་ཅྱི་འདོད་
ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་རྒུད་པ་དང་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པཪ་ཡྱིད་ཆསེ་ནས། 
མྱི་སོབ་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་མྱི་བཏགས་པ་མྱི་སྱིད་པས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ངསེ་པ་བསེད་པཪ་བྱ་སྟེ། དེ་མ་གཏོགས་པཪ་མསོ་
གུས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོྲ་བའྱི་ཡུལ་འོས་གཅྱིག་ཀང་མདེ་པཪ། དེ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་མདུན་དུ་བཞུགས་པ་ལྟཪ་ཆེས་གསལ་བཪ་
དམྱིགས་ནས་གཞན་གྱི་ཕོགས་སུ་སམེས་རྒྱུག་སེམས་ཕོག་མྱིན་པཪ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སོ་གསུམ་གུས་པས་ 
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ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཕག་འཚལ་བ་དགོས་སོ། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་གཅྱིག་
ཁོ་ན་དསེ། ཁདོ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཕུན་ཚོགསཐམས་ཅད་ཀྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་མངནོ་པཪ་རོགས་པཪ་གྱུཪ་ཅྱིང་ཪངལ་གཞན་གྱིས་ཕན་
འདོགས་མྱི་འདོད་པས། ཟང་ཟྱིང་གྱི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་མཉེས་ན། བླ་ན་ཡདོ་པའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་
མཉེས་པཪ། ཁདོ་ལ་ཁོད་དང་འཚམ་ཅྱིང་བླ་ན་མེད་པའྱི་མཆདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་མཆོད་དགོས་སོ།  གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་
མོས་གུས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་པ་དེས་གཉྱིས་སུ་མེད་པཪ་ཁོད་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན།  ཁོད་མ་གཏོགས་པཪ་
གཞན་ཞྱིག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཕག་འཚལ་བ་འམ་སབས་སུ་འགྲོ་བ་འམ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་གང་ཪུང་། སྐུཪ་པ་དང་འདསེ་པའྱི་
མཚམས་མདེ་མྱི་བཟད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་དེ།  བེྱད་པ་པོ་འམ་གཞན་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཐཪ་པ་མདེ་པའྱི་དམྱལ་བ་
ཉྱིད་དུ་བཟོླག་པ་མེད་ཅྱིང་ཟད་མེད་གཟྱིཪ་བའྱི་སྡུག་བསལ་བསདེ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གཉྱིས་པ་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་པཪ་
ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་མཆོག་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་ཐུན་མོང་བ་དེ་ལ་ཐགོ་མའྱི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའྱི་
མཐའ་མེད་པཪ་བསྟན་པ་ནྱི། དེ་ལ་གཉྱིས། ཐོག་མའྱི་མཐའ་མེད་པཪ་བསྟན་པ་དང་། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མདེ་པཪ་བསྟན་པའོ། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་
རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་དེས།  ཁོད་ལ་ཐགོ་མའྱི་མཐའ་མེད་ལ། ཁོད་ས་མཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སྐབས་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ནྱི་ཪང་གྱི་རྒྱུ་རནེ་སྱིད་པ་འམ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་དང་འབེྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་མེད་
པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁདོ་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་སྱིད་པ་འམ་མངནོ་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་མདེ་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁདོ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་
བལྟོས་མ་བརེན་ཡྱིན་ལ། ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ར་བ་ནས་ཡངོས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ། ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་ཞྱིང་མཐོང་དཀའ་དནོ་དེ་དཔེ་ཪུ་སྦྱཪ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་
གསལ་བཪ་བསྟན་པཪ་བྱའོ།  དཔཪེ་ན་མཪ་སྱིང་བསམ་པཪ་བེྱད་པའྱི་ས་རྒྱུ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གྲུབ་པ་ལ་བསམ་པཪ་བེྱད་པའྱི་ས་
རྒྱུ་གཉྱིས་ས།ོ  དཔེཪ་ན་མཪ་སྱིང་ཐོག་མཪ་འོ་མ་དང་འདསེ་ཞྱིང་འབེྲལ་བ་བསམ་པཪ་ནུས་དང་། སཪ་ཡང་མཪ་སྱིང་དེ་ལ་དངོས་
ཤྱིང་འོ་མ་དང་ཡོངས་སུ་འབྲལ་བ་བསམ་པཪ་བེྱད་ཀང་ནུས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ལ་ཐོག་མཪ་རྒྱུ་རེན་ལ་ཆ་ཤས་དང་འབྲེལ་བ་བསམ་
པཪ་ནུས་དང་། སཪ་ཡང་གྲུབ་པ་དེ་ཉྱིད་ལ་དངོས་ཤྱིང་རྒྱུ་རནེ་དང་ཡོངས་སུ་འབྲལ་བ་བསམ་པཪ་བེྱད་ཀང་ནུས་སོ། དཔེཪ་ན་འོ་མ་དང་
འདེས་ཤྱིང་འབེྲལ་བའྱི་མཪ་སྱིང་དེས་མཪ་སྱིང་དངསོ་མ་ཡྱིན་ལ་འོ་མ་དང་ཡོངས་སུ་འབྲལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ན་མཪ་སྱིང་དངསོ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
བཞྱིན་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དེས་རྒྱུ་རེན་ནྱི་ཆ་ཤས་དང་འབྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གྲུབ་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་རནེ་དང་མངནོ་པཪ་
རོགས་པཪ་འབྲལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ན་གྲུབ་པ་དངོས་ཡྱིན་ནོ།  དེས་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཁོད་དང་ཐ་
དད་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་དེས། ཁོད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཉྱིད་རྒྱུ་རནེ་དང་འབེྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་མདེ་ལ།  ཁོད་
ཀྱི་རྒྱུ་རེན་སྱིད་པ་འམ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་མདེ་པའྱི་ཕྱིཪ། ཁོད་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་པཪ་ཪང་ཉྱིད་ཪང་ 
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གྲུབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁདོ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་དང་། ཁོད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ནྱི་རྒྱུ་རནེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་
མེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི།  ཁོད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དེས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། 
དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དསེ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་དངསོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། ཁདོ་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་
མཐའ་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  གཞན་ཡང་། རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡདོ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་བ་དེས། ཁོད་ལ་ཐོག་མའྱི་མཐའ་མདེ་པཪ་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་དངོས་ནྱི་དགསོ་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ཡོད་མདེ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ལ་ཡོངས་སུ་བཅུག་པའྱི་མཐུ་སྟོབས་ངེས་པ་ཞྱིག་དགོས་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁདོ་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཡྱིན་ལ། ཁོད་ལ་ཡངོས་སུ་ངསེ་པཪ་བཅུག་པའྱི་
རྒྱུ་རེན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་ཞྱིག་དགསོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་ཞྱིང་མཐོང་དཀའ་དོན་དེ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བསྟན་པཪ་བྱའོ། བོླའྱི་ཡུལ་
དུ་བྱ་ཪུང་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ལ་ལས་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ་ལས་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་ནོ། དཔེཪ་ན་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ནང་ནས་རྣམ་གཞག་འདྱི་གཉྱིས། མྱི་ཡྱིན་ན་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་པ་ཁབ། མྱི་ཡྱིན་ན་སྐབས་འདྱིཪ་སྨྲ་ཞྱིང་དནོ་གོ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཤེས་
བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟ་བུ་གཉྱིས་འདནོ་བཪ་བྱས་ནས།  རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ནྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ཞྱིངབདེན་པ་ཡང་ཡྱིན་
དགོས་པའོ།  རྣམ་གཞག་གཞན་ནྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་མདེ་ཅྱིང་བདནེ་བརྗུན་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན། མྱི་ཡྱིན་ན་
སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མྱིན་པ་ཁབ་པ་ནྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། མྱི་ཡྱིན་ན་སྐབས་འདྱིཪ་དངོས་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དནོ་གོ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཡྱིན་ནམ།  
སྐབས་འདྱིཪ་དངོས་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དནོ་གོ་བཪ་གྱུཪ་པ་མ་ཡྱིན་གང་ཪུང་སྐབས་འདྱིཪ་སྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེས་ན་དགོས་པ་ཡྱིན་པ་དང་
ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ར་བ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ངསེ་པཪ་བབ་པ་ནྱི་གང་ལ་ཡང་ཪག་མྱི་
ལས་ན་ཕོགས་དེ་ལ་ངེས་པཪ་བབ་པ་ནྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།  ཕོགས་གཉྱིས་མཚམས་ན་ཕོགས་ལྷུང་མེད་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ངསེ་
པཪ་བབ་པ་ནྱི་གཞན་ལ་ཪག་ལས་ན་ཕོགས་དེ་ལ་ངེས་པཪ་བབ་པ་ནྱི་དགསོ་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཡུལ་ཕབ་པ་དེས་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། དེ་ལྟཪ་ན། མྱི་ཡྱིན་ན་སྨྲ་ཤསེ་དནོ་གོ་བ་ཡྱིན་པས་ཁབ། རྣམ་གཞག་འདྱིའྱི་བདེན་པ་ནྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་གཞག་འདྱིའྱི་བདེན་པ་
ནྱི་གང་ལ་ཡང་ཪག་མྱི་ལས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། མྱི་ཡྱིན་པ་ལ་སྨྲ་ཤེས་དནོ་གོ་བ་ཡྱིན་པ་ཪུ་བཅུག་པ་ནྱི་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། མྱི་
ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་གཞན་དབང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་ལ།  མྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་སྨྲ་ཤེས་དནོ་ག་ོབ་ཡྱིན་པ་
ཉྱིད་གཞན་དབང་ཡྱིན་ན།  མྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་སྨྲ་ཤསེ་དོན་གོ་བ་མྱིན་པ་ཉྱིད་སྱིད་པ་ཡྱིན་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ། ད་ེལ། ང་ཪང་གྱི་སྐབས་
འདྱིཪ་བོད་ཡྱིག་བྲྱིས་པ་ནྱི་ང་ཪང་གྱི་འདོད་པའྱི་གཞན་དབང་ཡྱིན་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། ང་ཪང་གྱི་སྐབས་འདྱིཪ་བོད་ཡྱིག་མ་བྲྱིས་པ་ནྱི་སྱིད་པ་
ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  མདོཪ་ན་གཞན་ལ་ཪག་མྱི་ལས་ཤྱིངགཞན་དབང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ 
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ཡང་། མྱི་ཡྱིན་ན་སྐབས་འདྱིཪ་དངསོ་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དནོ་གོ་བཪ་གྱུཪ་པས་ཁབ། རྣམ་གཞག་འདྱིའྱི་བདནེ་པ་ནྱི་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྣམ་
གཞག་དེས་བདེན་བརྫུན་གང་ཪུང་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་གཞག་འདྱིའྱི་བདེན་པནྱི་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དེ་ལ། རྣམ་
གཞག་དེའྱི་བདེན་པ་ནྱི་དངསོ་སུ་སྨྲ་བ་ཉྱིད་ལ་དངོས་སུ་དནོ་གོ་བ་ཉྱིད་ལ་ཪག་ལས་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། མྱི་ཡྱིན་པ་དེས་དངསོ་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དངོས་
སུ་དོན་གོ་བཪ་མ་གྱུཪ་ན། རྣམ་གཞག་དེས་བདེན་མྱིན་ཞྱིང་བརྫུན་མཪ་འགྱུཪ་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ།  མྱི་ཡྱིན་པ་དེས་དངསོ་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དངོས་
སུ་དོན་གོ་བཪ་མ་གྱུཪ་ན། རྣམ་གཞག་དེས་ཪང་གྱི་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། མདོཪ་ན་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པ་ནྱི་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་
ཪུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ནོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་
པཪ་གྲུབ་པ་དངོས་ཉྱིད་གཞན་ལ་ཪག་མྱི་ལས་ཤྱིང་དངོས་སུ་ཡོད་མདེ་གང་ཪུང་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་མ་ཡྱིན་ལ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་
རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་དངོས་ཉྱིད་ར་བ་ནས་དགོས་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན། མྱི་ཡྱིན་ན་དངསོ་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དངསོ་སུ་དནོ་གོ་
བཪ་གྱུཪ་པས་ཁབ། བདེན་བརྫུན་གང་ཪུང་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་དེས་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་
ཡྱིན་པ་དསེ་དངསོ་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་དངོས་དནོ་གོ་བཪ་མ་གྱུཪ་པའྱི་སྐབས་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་ཡོད་མདེ་གང་ཪུང་ཕོགས་ལྷུང་མེད་
པཪ་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཞྱིག་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། དཔེཪ་ན།  མྱི་ཡྱིན་ན་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་
པས་ཁབ།  བདེན་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་དསེ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་སྱིད་པ་མྱིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྐབས་ཐམས་
ཅད་དུ་རྣམ་གཞག་དེས་བདནེ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་གཞག་དེའྱི་ལྟ་ལོག་ནྱི་བརྫུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ། མྱི་ཡྱིན་ན་སྨྲ་ཤེས་དནོ་གོ་བ་མྱིན་པས་ཁབ། ལྟ་ལོག་འདྱི་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྫུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་བཞྱིན་
དུ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁདོ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་སྱིད་པ་མྱིན་ཏེ། 
ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་དངོས་ཉྱིད་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཪག་མྱི་ལས་ལ།  ཡོད་མེད་གང་ཪུང་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་མྱིན་
ཞྱིང་དགོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏེ་ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་སྱིད་པ་མྱིན་ན། ཁོད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རག་པཪ་མངནོ་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཁོད་ལ་ཐགོ་མའྱི་མཐའ་ནྱི་ཡངོས་སུ་
མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  གཞན་ཡང་།  རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ལ་ཐོག་མའྱི་མཐའ་
མེད་ལ། ཁདོ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་སྐབས་ནྱི་ཡོངས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁོད་གཡོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་
བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། ཁོད་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དེ་ལ། སཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཁོད་བསོད་པ་པོ་གཞན་གྱི་
ཕ་ཪོལ་པོ་མྱིན་ཞྱིང་ཕ་ཪོལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་པ་པོ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།  རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པཪ་བྱའོ།  དཔེཪ་ན་འཇྱིག་རེན་
འདྱིཪ་ནྱི་སྐམ་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉྱིས་ཡདོ་པས།  གལ་ཏེ་སྐམ་ལ་དངོས་ཤྱིང་བརན་པཪ་ཡོད་པ་ཞྱིག། དེ་ལ་ས་མཪ་སྐམ་ལ་མེད་པཪ་ 
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འདོད་ན་ནྱི།  དེ་ལ་ས་མཪ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པཪ་འདོད་ཀང་དགོས་སོ།  གལ་ཏེ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་ས་མཪ་ཡོད་པ་དསེ།  དེ་ལ་
སྐབས་འདྱིཪ་སྐམ་ལ་དངོས་ཤྱིང་བརན་པཪ་ཡོད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི།  དེ་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ནས་སྐམ་གྱི་ཕོགས་སུ་གཡོས་ཀང་འདོད་དགསོ་
ས།ོ  དེ་བཞྱིན་དུ་ཡདོ་མེད་གང་ཪངུ་ཕོགས་གཉྱིས་ཡྱིན་པས།  གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་པ་
དེས།  ཁོད་སནོ་ཪོལ་དུ་མངནོ་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནྱི།  ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་
པ་མྱིན་པ་ལས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕོགས་སུ་གཡོས་ཀང་འདོད་དགོས་སོ།  དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞ་ེན།  འདྱི་ལྟ་སྟེ།  
དཔེཪ་ན་ས་མཪ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཀང་གཡོ་བཪ་མ་གྱུཪ་ན།  རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ནས་སྐམ་ལ་སེབས་
པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་པས།  དེ་བཞྱིན་དུ་སནོ་ཪོལ་དུ་མངནོ་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་མངོན་པཪ་རགོས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་པ་
ལས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕོགས་སུ་རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཀང་གཡོ་བཪ་མ་གྱུཪ་ན། མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མྱིན་
པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ནས་མངནོ་པཪ་རགོས་པཪ་གྲུབ་པའྱི་འགྲམ་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་ནུས་སོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་ས་མ་ནས་ཡདོ་པ་
ཞྱིག་སྐམ་ལ་ཡདོ་པཪ་འཐད་ལ། དུས་ནམ་དུ་ཡང་རྣམ་པ་ 
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