སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་ཟིན་པ་ཡིན་ཀྱང་བསྐྱེད་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ།
བསྐྱེད་བྱ་ཪུ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།
མིན་ཏྐྱེ།

དྐྱེ་ལ། ཪངགི་བསྐྱེད་བྱའི་སྐྱེད་དུ་གྱུཪ་ཏྐྱེ་ཪང་གི་བསྐྱེད་བྱའི་

སྐད་ཅིག་མི་གཅིག་ཏུ་གཉིས་པོ་འདིས་ཡོད་པ་ཉིད་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་

སྐད་ཅིག་མི་གཅིག་ཏུ་གཉིས་པོ་འདིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་ཡིན་ན།

པ་ཉིད་དུ་བལོས་པ་ཡིན་དགོས་ལ་དྐྱེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

མདོཪ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐུག་བཅས་གྱུཪ་པས་དྐྱེ་དག་གི་ནང་

ནས་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།
པ་གཞན་ཞིག་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་གཞན་ལ་བལོས་པ་མིན་ཏྐྱེ།
ཉིད་དུ་བལོས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ།
ཏྐྱེ།

ཡོད་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡོད་པ་མིན་པ་ལ་ཡོད་

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་ཡོད་

ཡོད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མིན་པ་ལ་ཡོད་པ་

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་གཞན་ལ་བལོས་པ་མིན་ན་ཁོད་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མིན་དགོས་

དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལཪ་གཞན་ལ་བལོས་པ་མིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་

ཡོད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ཡོད་པ་མིན་དགོས་ཏྐྱེ།
པ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ།

ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཡོད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེའི་ཚུ་ཪོལ་ཡོད་

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའི་དབུ་མ་

པའི་ལུགས་ལ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

འདིཪ་ནི་དབུ་མ་པས་སྨྲས་པ། ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེའི་ཚུ་ཪོལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་

ཐམས་ཅད་ནི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་མིན་ཀྱང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་དབུ་མ་
པའི་དམ་འཆའ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། འདིས་ནི་དབུ་མ་པ་ལ་ཕན་པའི་འབོས་ས་མྐྱེད་དྐྱེ།
ཡིན་པའི་ཕིཪ།

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཐུག་བཅས་གྱུཪ་པ་ཡིན་ན་དྐྱེ་དག་གི་ནང་ནས་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཕ་ཪོལ་ཐ་

སྙད་དུ་ནི་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ནི་གཞན་ལ་བལོས་པ་མིན་ནོ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།
དུ་ནི་གྲུབ་པ་མིན་ཏྐྱེ།

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཐུག་བཅས་གྱུཪ་པ་

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་

ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཪང་བཞིན་གྲུབ་པ་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པའི་ཕིཪ།

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་

དྐྱེས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཡོད་པ་མིན་དགོས་

ཏྐྱེ། ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེའི་ཚུ་ཪོལ་ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་
ལཪ་ན་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་བདྐྱེན་པ་
གཉིས་ཅཪ་དུ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གཞན་ཡང་། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཐུག་བཅས་གྱུཪ་པ་ཡིན་ལ་དྐྱེ་དག་གི་

ནང་ནས་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཕ་ཪོལ་ཐསྙད་དུ་ཡང་གཞན་ཞིག་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།
གཞན་ལས་སྐྱེས་པ་མིན་ཏྐྱེ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་

གཞན་ལས་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག་ཪང་གི་ཕ་ཪོལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་གཞན་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་
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ཕིཪ།

ད་དུང་ཡང་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་བདག་ལས་སྐྱེས་པ་མིན་ཏྐྱེ།

ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྐྱེ།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་མིན་པའི་ཕིཪ།

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་གཞན་ལས་མྐྱེད་ཅིང་བདག་ལས་མྐྱེད་ཀྱང་ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་

མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་མིན་དགོས་ཏྐྱེ།

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རྒྱུ་མྐྱེད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཁོད་སྔཪ་

སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བའི་བྱས་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མྐྱེད་གྲུབ་པ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་བཅོས་མ་མིན་ཏྐྱེ།

བའི་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ནམ་ཡང་མྐྱེད་པ་མིན་ཏྐྱེ།

གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ནམ་ཡང་མྐྱེད་པ་མིན་དགོས་པའི་ཕིཪ།
གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྐྱེ།
ལས་བྱུང་ན་ནི།

སྔཪ་དྲངས་པའི་དབུ་མའི་རྩ་བ་ལས།

ཪང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུཪ།

དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་།

བཅོས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་

སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་བྱས་པ་མིན་ཞིང་རྒྱུ་མྐྱེད་པཪ་

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་

ཪང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་ནི་འབྱུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་ནོ།

ཪངབཞིན་བྱས་པ་ཅན་ཞྐྱེས་བྱཪ།

གཞན་ལ་བལོས་པ་མྐྱེད་པ་ཡིན།

དྐྱེ་ནི་མྐྱེད་པ་མིན་པས་རྟག

ད་དུང་ཡང་

ཁོད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་ཞིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་པས་ཁོད་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་

ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་རྒྱུ་མྐྱེད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་སོ།
མིན་པའི་ཕིཪ།

བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ།

ཞྐྱེས་དང་།

ཇི་ལ་བུཪ་ན་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ།

རྒྱུ་དང་རྐྱེན་
ཪང་བཞིན་

ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང་གང་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ།

གང་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པཪ་བརོད་པ་དྐྱེ་ནི་ཪང་བཞིན་ལ་ལོག་པ་མྐྱེད་པས་ནམ་ཡང་མྐྱེད་པ་མིན་ཏྐྱེ་དྐྱེ་

ལ་ནའང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པས་རྟག་པཪ་བལ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཞྐྱེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་

ལཪ་ན་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཡོད་པ་མིན་ཏྐྱེ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མྐྱེད་གྲུབ་པའམ་བཅོས་མ་མིན་
པ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་འང་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིཪ།
རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་མིན་དགོས་ཏྐྱེ།
པ་ཡིན་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ།

གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ལྷག་མ་གཞན་

ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེས་ཐ་སྙད་དུ་འང་ཡོད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ངྐྱེས་པ་དྐྱེའི་ཚུ་ཪོལ་ཐ་སྙདདུ་འང་ཡོད་

དྐྱེ་ལཪ་ན་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་ཁབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་

འདོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས།

དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ།

དྐྱེཪ་ནི་གཟུགས་བཪྙན་སོགས་སོང་ལས།
ཉིད་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ།

ཤྐྱེས་པ་དྐྱེ་ཡི་རྣམ་པ་སྐྱེ་འགྱུཪ་ལཪ།

ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ།

ཇི་ལཪ་སིག་རྒྱུ་དྲི་ཟའི་གོང་ཁྐྱེཪ་དང་།

སྔཪ་དབུ་མ་ཡིས་དྲངས་

ཚོགས་ལ་བལོས་རྣམས་མ་གྲུབ་པའང་མིན། ཇི་ལཪ་
དྐྱེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང་།

སོང་

དྐྱེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་བཪྙན་དང་སྒྱུ་མའི་དོན་རྣམས་མདོ་སྐྱེ་ཟབ་མོའི་

ཚིག་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་དག་ཏུ་བརོད་ནས་ཀྱང་འདིཪ་ནི་བསམ་པཪ་བྱའོ།
ཇི་སྐད་དུ།

གཞན་ཡང་།

དྐྱེ་ནི་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་གསུངས་པ་ལ་བུ་སྐྱེ།

སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་རི་ལམ་ཇི་ལ་བུཪ།
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མཚན་མ་བསོམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་

སོངས།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།

ཇི་ལཪ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པཪ་ཟླ་ཤཪ་བ།

དྐྱེ་ཡི་གཟུགས་བཪྙན་དྭངས་

པའི་མཚོཪ་སྣང་སྐྱེ།

ཟླ་བ་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་འཕོས་པ་མྐྱེད།

ཪིའི་ཁོད་འདུག་ནས།

གླུ་ལྐྱེན་སྨྲ་དང་རོད་དང་དུ་བ་ལས། བག་ཅ་ཐོས་ཀྱང་སྣང་བ་མྐྱེད་པ་ལཪ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་

བཪ་གིས།

ཆོས་ཀུན་མཚན་ཉིདདྐྱེ་འདྲ་བཪ་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།

གླུ་དང་ཪོལ་མོ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་བ་ཡང་དྐྱེ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་བག་ཅ་འབྱུང་མྐྱེད་ཀྱི།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་ནི་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།
པ་ཤིན་ཏུ་འདོད་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞྐྱེན།

ཇི་ལཪ་མི་དག་ནགས་

སྒྲ་ལ་དབྱངས་དྐྱེ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།

ཇི་ལཪ་རི་ལམ་ན་ཡང་འདོད་བསྐྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་སད་པཪ་གྱུཪ་ནས་མི་མཐོང་སྐྱེ།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་བཪ་གིས།

སྒྱུ་མ་བྱྐྱེད་པ་དག་གིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏྐྱེ།

རྟ་དང་གླང་པོ་ཤིང་རྟ་སྣ་ཚོགས་བྱས། དྐྱེ་ལ་ཇི་ལཪ་སྣང་བ་གང་ཡང་མྐྱེད། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་བཪ་གིས།
མོ་གཞོན་ནུའི་རི་ལམ་ན།

བུ་ཕོ་བྱུང་ཞིང་ཤི་བ་དྐྱེས་མཐོང་ནས།

ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།
གསོག་སྐྱེ་བཟུང་དུ་མྐྱེད།

པས་གདུང་ཤིང་འགོ་བ་ཡིས།

ཇི་ལཪ་མཚན་མོ་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་དག།

ཇི་ལཪ་བུ་

བྱུང་ནས་དགའ་ཞིང་ཤི་ནས་མི་དགའ་ལཪ།

ཆོས་རྣམས་

དྭངས་ཤིང་སོག་པ་མྐྱེད་པའི་ཆུ་ནང་སྣང་།

ཆུ་ཟླ་སོང་པ་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།
སིག་རྒྱུདག་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོཪ་མཐོང་།

བྱིས་

ཇི་ལཪ་སོས་ཀའི་ཉི་མ་ཕྐྱེད་དུས་ན།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།

སྐྱེས་བུ་སྐོམ་

སིག་རྒྱུ་

ལ་ཡང་ཆུ་ནི་ཡོད་མྐྱེད་ན། སྐྱེམས་ཅན་རོངས་པ་དྐྱེ་ལ་འཐུང་འདོད་དྐྱེ། མི་བདྐྱེན་ཆུ་ནི་བཏུང་བཪ་ཡོང་མི་ནུས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་
ནི་ཤྐྱེས་པཪ་གིས།
མྐྱེད།

ཇི་ལཪ་ཆུ་ཤིང་ཪོན་པའི་སོང་པོ་ལ། སྙིང་པོ་འདོད་ཕིཪ་སྐྱེས་བུས་དྐྱེ་གཤྐྱེགས་ཀྱང་། ནང་དང་ཕི་ཪོལ་ཀུན་ན་སྙིང་པོ་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་བཪ་གིས། ཅྐྱེས་གསུངས་སོ། འདིཪ་ནི་དྐྱེ་དག་གི་དཔྐྱེཪ་ཪུང་ལུགས་ལ་ངོས་མ་བཟུང་བ་ནི་

ཡང་དག་པའི་ལ་བའི་གོལ་སཪ་འགྱུཪ་བཪ་ཪིག་པཪ་བྱ་སྐྱེ།
བརྟགས་པ་ན།

དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པཪ་རྣམ་པཪ་

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལ་བུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུཪ་གི། ཆད་ལ་ཆྐྱེན་པོ་བསྐྱེད་ནས་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་

གིས་ཉྐྱེ་བཪ་གཞལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་སོན་ཡོད་དོ།

སྔཪ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་པཪ་གིས་ཅྐྱེས་གསུངས་པའི་དོན་མ་གོ་བཪ་

དབུ་མ་པ་ནི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མདོཪ་བསྡུས་ཤིང་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔྐྱེ་དྐྱེ་དག་གི་དོན་སྦྱཪ་བཪ་བྱས་ཏྐྱེ།
ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཙམ་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་བླངས་ཀྱང་ཁས་བླངས་པ་ལས་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་ཅིང་སྐྱེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྐྱེགས་
པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞྐྱེ་ན།

འགལ་བཪ་འགྱུཪ་བ།

འདི་ལ་སྐྱེ། དཔྐྱེཪ་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡོད་པཪ་འཇིན་པ་གང་ཞིག་ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་

དྐྱེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོངས་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་

འདོད་པ་གང་ཞིག་ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དཔྐྱེཪ་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་གང་ཞིག་མོ་དྐྱེ་ལ་ནི་

སྐྱེད་པཪ་བྱྐྱེད་པ་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་འཛིན་ཀྱང་མོ་དྐྱེ་ཉིད་ལ་བུ་བསྐྱེད་པཪ་འཛིན་པ།
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དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཀྱང་མ་

ལུས་པཪ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཐ་སྙད་ཡང་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ལྐྱེགས་པཪ་བྱྐྱེད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཙམ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པཪ་འཛིན་ནོ།

དྐྱེའི་ཕིཪ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉྐྱེ་བཪ་གཞལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་སོན་ཡོད་དོ། འདིཪ་ནི་དབུ་མ་པས་སྨྲས་པ། དཔྐྱེ་དྐྱེ་དག་
གི་དོན་ཡོད་པ་གང་ལ་ཡང་སྦྱཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏྐྱེ། དཔྐྱེ་དྐྱེ་དག་གི་དོན་ཡོད་པ་གང་ལ་ཡང་སྦྱཪ་བཪ་བྱ་བ་
མིན་པཪ་འཐད་ན་ནི།

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པཪ་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་དངརྟག་ལ་དང་དངོས་པོ་ཡོད་པཪ་ལ་བའི་མཐཪ་

ལྷུང་དགོས་པའི་ཕིཪ།

དཔྐྱེ་དྐྱེ་དག་གི་དོནཡོད་པ་གང་ལ་ཡང་སྦྱཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པཪ་འཐད་ན་ནི། ཡང་

ན་སིཪ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ན་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་ཡོད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་སྦྱཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་སོ། དང་པོ་ལཪ་ན་དབུ་མ་པ་ལ་བཏགས་
པའི་སོན་དྐྱེས་སོན་དུ་མི་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་འཐད་ན།
ལས།

གཉིས་པ་ལཪ་ན་སོན་མྐྱེད་དྐྱེ། དཔྐྱེ་དྐྱེ་དག་གི་དོན་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་ཡོད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་སྦྱཪ་

སིཪ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྦྱཪ་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་པའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལ།

དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལ་པོ་གང་། དྐྱེ་ནི་ཀུན་གི་ལ་སོཪ་བརོད། གཅིག་གི་སོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ།

ཞྐྱེས་ཡོད་པ་གཅིག་གི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་ཉིད་རྟོགས་པས།

བཞི་བརྒྱ་པ་

དྐྱེ་བཞིནཀུན་གི་སོང་པ་ཡིན།

ཡོད་པ་ཀུན་གི་སོང་ཉིད་རྟོགས་ནུས་པཪ་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

ལཪ་ན་དྐྱེ་དག་གི་དཔྐྱེཪ་ཪུང་ལུགས་ལ་ངོས་མ་བཟུང་བའི་སོན་དྐྱེས་ངྐྱེད་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་

ཪང་གི་ཁས་

བླངས་པ་ལས་འགལ་སྐྱེ་ཆད་མཐཪ་ལྟུང་བའི་སོན་ཡང་མྐྱེད་དྐྱེ། ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སྒྱུ་མ་འམ་གཟུགས་བཪྙན་ལ་བུ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྟྐྱེན་

འབྐྱེལ་དུ་འཐད་པའི་ཕིཪ། དྐྱེས་ན་དབུ་མ་པ་ངྐྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ་དཔྐྱེཪ་བཀོད་པ་དྐྱེ་དག་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་དཔྐྱེཪ་ཪུང་བཪ་ལུགས་ནི་
གང་ཞྐྱེ་ན།

འདི་ལ་སྐྱེ། དཔྐྱེཪ་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་སྣང་བ་མིག་གི་ཤྐྱེས་པས་མཐོང་བ་དང་།

སྣང་བ་ལཪ་གི་རྟ་གླང་མྐྱེད་པཪ་ཡིད་ཀྱི་

ཤྐྱེས་པས་ངྐྱེས་པ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་དྐྱེ་སྒྱུ་མ་འམ་བརྫུན་པའི་སྣང་བཪ་ངྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་པའི་

ཤྐྱེས་པ་ལ་བསྙོན་དུ་མྐྱེད་པཪ་སྣང་བ་དང་། དྐྱེ་ཉིད་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་ཪིགས་ཤྐྱེས་ཀྱིས་ངྐྱེས་པ་གཉིས་ལ་
བརྟྐྱེན་ནས།

ཡོད་པ་དྐྱེ་དག་སྒྱུ་མའམ་བརྫུན་པའི་སྣང་བཪ་ངྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ།

འདི་ལ་སྣང་བ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་ཤྐྱེས་ཀྱིས་མི་

འགྲུབ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པས་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་ཚོལ་བའི་ཪིགས་པའི་ཤྐྱེས་པ་དང་དྐྱེ་
དག་ལ་སོགས་ཡོད་པཪ་འཛིན་པའི་ཐ་སྙད་པའི་བློ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་ནི་དྐྱེ་ཡིན་ནོ།
པའི་ཪིགས་པས་མང་དུ་དཔྱད་ནས།
འཆཪ་བ་ཡིན་ནོ།

དྐྱེས་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་དཔྱོད་

ཪང་བཞིན་ཁྐྱེགས་པ་ལ་ངྐྱེས་པ་དྲག་པོ་བསྐྱེད་ནས་དྐྱེ་ནས་སྣང་བ་ཤཪ་བ་ལ་བལས་ན་སྒྱུ་མ་ལ་བུཪ་

ཪིགས་པའི་ཤྐྱེས་པས་ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ལ་སྐྱེ་འགག་སོགས་ཀྱི་ཪང་བཞིན་རྣམ་པཪ་བཅད་པ་ཙམ་གི་སོང་པ་ལ་ནམ་

མཁའ་ལ་བུའི་སོང་ཉིད་དང་། དྐྱེ་ནས་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་ཀྱང་ཪང་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆཪ་བ་ལ་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་
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སོང་ཉིད་ཅྐྱེས་སྔོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་གསུང་ངོ་།

དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཕག་སྐོཪ་བ་བཟླས་བརོད་སོགས་ཀྱི་སོད་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡང་།

སྔོན་དུ་དྐྱེ་དག་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ནས་ཪང་བཞིན་དགག་ལ།
ནས་དྐྱེ་དག་ལ་ཞུགས་པས་སྒྱུ་མ་ལ་བུཪ་འཆཪ་བ་ལ་བསླབ་སྐྱེ།
མཁའ་ལ་བུའི་སོང་ཉིད་བསོམས་པས།

དྐྱེའི་ངྐྱེས་པའི་རྩིས་ཟིན་པཪ་བྱས་

དྐྱེའི་ངང་ནས་དྐྱེ་དག་བྱའོ་འདིའི་གནད་ཤྐྱེས་ན་མཉམ་གཞག་ཏུ་ནམ་

དྐྱེའི་སོབས་ཀྱིས་རྐྱེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་སོང་ཉིད་འཆཪ་བའི་ཚུལ་རྣམས་ལྐྱེགས་པཪ་ཤྐྱེས་

པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། འདི་ལ་ཡང་དགག་བྱའི་ཚད་ལྐྱེགས་པཪ་མ་ཟིན་པཪ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་ཪིགས་པས་བརྟགས་པ་ན། དྐྱེ་དག་ལ་གནོད་པ་
མཐོང་བའི་ཚེ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡྐྱེ་མི་འདུག་གོ་སྙམ་པ་དང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཪི་བོང་གི་ཪྭ་ལ་སོགས་པ་ལཪ་

དོན་བྱྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོང་པའི་དངོས་པོ་མྐྱེད་པའོ་སྙམ་པ་བྱུང་ན་ནི་ཆད་ལ་ཆྐྱེན་པོ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་ལ་བའི་གོལ་སཪ་ཤྐྱེས་

པཪ་བྱ་སྐྱེ། དྐྱེ་ལ་ཡིན་ན་ཇི་ལ་བུཪ། སིད་པ་སྒྱུ་མ་འདྲ་མ་ཡིན། ཞྐྱེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་པཪ། རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བ་ནི་ཇི་
ལ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ན་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལ་བུཪ་འགྱུཪ་གི།
རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ལས།

མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།

གལ་ཏྐྱེ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་འདིས་སྐྱེ་བ་

འདུས་བྱས་སྐྱེས་བ་མྐྱེད་པཪ་བསན་པཪ་འདོད་ན་ནི་དྐྱེའི་ཚེ་སྒྱུ་མ་ལ་བུ་ཉིད་མི་འགྱུཪ་གི།

གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉྐྱེ་བཪ་གཞལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཞིག་ན།

མོ་

རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་

འཇིགས་པས་དྐྱེ་དག་དང་བསྟུན་པཪ་མི་བྱྐྱེད་ཀྱི། དྐྱེ་དང་མི་འགལ་བ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་ནི་བྱྐྱེད་དོ།

ཞྐྱེས་གསུངས་པས་སོ།

བཞི་བརྒྱ་བའི་འགྐྱེལ་པ་ལས་ཀྱང་། དྐྱེའི་ཕིཪ་དྐྱེ་ལཪ་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པ་ན་། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཪང་བཞིན་འགྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་པས་སོ་སོ་
ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མ་ལ་བུ་དྐྱེ་ཉིད་ལྷག་མཪ་ལུས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཞྐྱེས་སྒྱུ་མའི་དོན་ལྷག་མཪ་ལུས་དགོས་པཪ་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།
དྐྱེསན་གལཏྐྱེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལ་བུཪ་འགྱུཪ་ཞིང་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་བུ་ནི་མི་འགྱུཪ་ན་ཆད་ལ་དང་མྐྱེད་པཪ་བལ་བའི་མཐཪ་
ལྷུང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་དང་རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་གཉིས་འགལ་བཪ་སྣང་བའི་ཚེ་ན་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་

དཔྐྱེཪ་བླངས་ནས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་བསམ་སྐྱེ། འདི་ལཪ་བྱྐྱེད་བཞིན་གིགཟུགས་བཪྙན་ནི་མིག་དང་སྣ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་སྣས་ཀྱིས་
སོངས་ཀྱང་བྱད་དང་མྐྱེ་ལོང་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་སྐྱེ་བ་དང་།
མཐུན་དུ་འདུ་བ་བཞིན་དུ།

རྐྱེན་དྐྱེ་དག་འགའ་ཞིག་ལོག་པའི་ཚེ་འཇིག་པ་གཉིས་བསྙོན་མི་ནུས་པཪ་གཞི་

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡངཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མྐྱེད་ཀྱང་བརྟྐྱེན་ནས་སྐྱེ་བ་མི་འགལ་ལོ་སྙམ་དུ་སྦྱང་བཪ་བྱ་སྐྱེ།

འདི་ལ་བུ་ནི་འདི་འདྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤྐྱེས་པཪ་བྱའོ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་གཟུགས་བཪྙན་བྱད་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་རྟོགས་པས་བྱད་

བཞིན་དུ་བདྐྱེན་པཪ་མི་འཛིན་ཡང་གཟུགས་བཪྙན་བདྐྱེན་པཪ་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

འདི་ཡང་བརྡའ་ལ་མ་བྱང་

བའི་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་མཐོང་བ་ན་དྐྱེ་ལ་རྩྐྱེ་བ་སོགས་བྱྐྱེད་པས་དྐྱེ་དག་གིས་ནི་བྱད་བཞིན་དུ་བདྐྱེན་པཪ་
འཛིན་ལ་རན་པོ་བརྡའ་ལ་བྱང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དྐྱེ་དག་བྱད་བཞིན་དུ་མྐྱེད་བཞིན་དུ་བྱད་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་ངྐྱེས་ཀྱང་།
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བྱད་བཞིན་

དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་བཪྙན་དྐྱེ་ཉིད་གཟུགས་བཪྙན་བདྐྱེན་པཪ་ཡོད་པཪ་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། མདོཪ་ན་དཔྐྱེཪ་བཀོད་པ་དྐྱེ་དག་དབུ་མ་པའི་
ལུགས་ལ་དཔྐྱེཪ་ཪུང་ལུགས་ནི།

སྒྱུ་མའམ་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གང་དུ་སྣང་བ་དྐྱེའི་ངོ་བོས་སོངས་པས། གང་དུ་སྣང་བ་

དྐྱེའི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་དྐྱེ་ཉིད་དཔྐྱེཪ་བྱྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ།

དྐྱེས་ན་གང་དུ་སྣང་བ་དྐྱེའི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་དང་

མྐྱེད་པ་གཉིསརྣམ་པཪ་ཕྐྱེ་པ་ན་སོན་དྐྱེ་མྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་ཀླན་ཀ་མྐྱེད་དོ། དྐྱེ་ལཪ་ཕཪ་ལ་འཕང་པའི་སོན་སྐྱེལ་བཪ་བརྩོན་སྐྱེ་དབུ་མ་པས་
ཅྐྱེས་སྨྲས་སོ།

དྐྱེ་དག་གི་ལན་དུ། མདོ་ལས་དཔྐྱེ་སགས་སུ་བཀོད་པའི་སྒྱུ་མ་དང་གཟུགས་བཪྙན་དང་བག་ཅ་ལ་སོགས་གང་གི་དཔྐྱེཪ་

བཀོད་པ་ཡིན་ནམ་རྣམ་པཪ་བརྟགས་པ་ན།

དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོངས་པས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་དཔྐྱེཪ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། ད་དུང་

ཡང་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོངས་པས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་གང་ཡིན་རྣམ་པཪ་བརྟགས་པ་ན།
པ་ཡིན་པའི་ལུགས་གཉིས་འབལ་མྐྱེད་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།

དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་ཡོད་

དྐྱེས་ན་སྒྲུབ་བྱྐྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཪབ་ཏུ་མཐུན་ཞིང་མཉམ་དུ་འགོ་དགོས་ལ།

དཔྐྱེ་སགས་ལས་གྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱཪ་འགོད་པའི་དོན་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་གཉིས་འབལ་མྐྱེད་འདྲྐྱེས་
པ་ཡིན་ན།

དགོས་སོ།

དཔྐྱེ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་ཀྱང་གཞན་ཞིག་གི་ཡོད་པ་དང་དྐྱེ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་གཉིས་འབལ་མྐྱེད་འདྲྐྱེས་པ་ཡིན་
དྐྱེ་ལཪ་ན་དབུ་མ་པ་ནི་སྒྱུ་མ་དང་གཟུགས་བཪྙན་དང་བག་ཅ་ལ་སོགས་པ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་དཔྐྱེཪ་ཪུང་བཪ་འདོད་པ་ན།

སྒྱུ་མ་འམ་གཟུགས་བཪྙན་ནམ་བག་ཅ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་དང་དྐྱེ་དག་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་གཉིས་འབལ་མྐྱེད་འདྲྐྱེས་པ་ནི་དཔྐྱེ་དྐྱེ་དག་
ཏུ་བཀོད་པ་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་གང་དང་གང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་བསན་པཪ་བྱས་པ་དྐྱེདང་དྐྱེའི་ཡོད་པ་ཉིད་

ཁས་བླང་དགོས་ལ། སྒྱུ་མ་དང་གཟུགས་བཪྙན་དང་བག་ཅལ་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་དཔྐྱེཪ་བཀོད་པ་ན།
བཪྙན་དང་བག་ཅ་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླང་དགོས་སོ།

སྒྱུ་མ་དང་གཟུགས་

དྐྱེ་ལཪ་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་

བཪྙན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླང་དགོས་ན། སྒྱུ་མ་མིན་པའི་རྟ་གླང་ངོས་དང་སྣང་བ་ཙམ་མིན་པའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་ངོས་དང་བྱད་
བཞིན་གིས་སོང་པ་མིན་པའི་བྱད་བཞིན་ངོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླང་དགོས་ཏྐྱེ།

སྒྱུ་མ་མིན་པའི་རྟ་གླང་ངོས་དང་སྣང་བ་

ཙམ་མིན་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ངོས་དང་བྱད་བཞིན་གིས་མི་སོངས་པའི་བྱད་བཞིན་ངོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་ནམ་བཀག་པ་ན།

སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཁྐྱེགས་པཪ་

འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ། དྐྱེ་ལཪ་ན་དཔྐྱེཪ་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལ་
དཔྐྱེཪ་བཀོད་ནས་དྐྱེ་དག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླང་དགོས་པ་དྐྱེ་བཞིན་དུ།

དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་

གནས་སུ་ནམ་འགོད་པ་ན། དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླང་དགོས་སོ།
བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླངས་པ་ན་སྒྱུ་མ་མིན་པའི།
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དཔྐྱེཪ་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་བྱད་

རྟ་གླང་ངོས་དང་སྣང་བ་ཙམ་མིན་པའི་ཟླ་བའི་

དཀྱིལ་འཁོཪ་ངོས་དང་བྱད་བཞིན་གིས་མི་སོངས་པའི་བྱད་བཞིན་ངོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་མ་བཀག་དགོས་པ་དྐྱེ་བཞིན་དུ།
བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླངས་པ་ན།
གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་མ་བཀག་དགོས་སོ།
གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླངས་ནས།

ཪང་

ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་

དཔྐྱེཪ་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བདང་བྱད་བཞིན་

སྒྱུ་མ་མིན་པའི་རྟ་གླང་ངོས་དང་སྣང་བ་ཙམ་མིན་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་

འཁོཪ་ངོས་དང་བྱད་བཞིན་གིས་མི་སོངས་པའི་བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་བཀག་པ་ན།

དྐྱེ་དག་གི་

ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པའི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་
པ་ཉིད་ཁྐྱེགས་པཪ་འགྱུཪ་ལ།

ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་འགལ་བཪ་སོང་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའིདངོས་པོ་

གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁས་བླངས་ནས།

ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་

འགའ་ཞིག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་བཀག་པ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་པའི་ཪང་དབང་དྐྱེའི་ཡོད་པ་ཉིད་བཀག་པའི་
སྐབས་སུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྐྱེགས་པཪའགྱུཪ་ལ།
ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དཔྐྱེཪ་ན་སྒྱུ་མ་མིན་པའི་རྟ་གླང་ངོས་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་སྣང་བ་ཙམ་མིན་པའི་ཟླ་

བའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ངོས་དང་བྱད་བཞིན་གིས་མི་སོངས་པའི་བྱད་བཞིན་ངོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་བཀག་པ་
ན།

བཀག་པ་དྐྱེའི་དབང་གིས་དུས་མཉམ་དུ་ཡང་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་

ཉིད་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་ཁྐྱེགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ།

ཪང་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་

འགའ་ཞིག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་བཀག་པ་ན།

བཀག་པ་དྐྱེའི་དབང་གིས་དུས་མཚུངས་པཪ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་

སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་ཁྐྱེགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ཅིའི་སིཪ་ཞྐྱེ་ན། འདི་ལ་སྐྱེ།

དཔྐྱེཪ་ན་སིན་པ་དཀཪ་པོཪ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ལས་དྭངས་པའི་མྐྱེ་ལོང་དུ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་འབྱུང་

བཪ་ཪུང་དང་དྭངས་པའི་མྐྱེ་ལོང་དུ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་དྐྱེ་ལས་མཚོཪ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བཪ་
ཪུང་བ་དང་འདི་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཪིམ་པ་ཪིམ་པཪ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་གཞན་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བཪ་ཪུང་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ།

ཪང་

བཞིན་གིས་སོངས་པའི་ཡོད་པ་ཞིག་ལས་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་དྐྱེ་ལས་ཀྱང་ཪིམ་པ་ཪིམ་པཪ་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཡོད་པ་གཞན་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བཪ་ཪུང་སྐྱེ།

སྔཪ་དྲངས་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས།

གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་ལ་བལོས་རྣམས་མ་གགས་པའང་མིན།

ཤྐྱེས་པ་དྐྱེ་ཡྐྱེ་ཤྐྱེ་རྣམ་པ་སྐྱེ་འགྱུཪ་ལཪ། དྐྱེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང་།
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དངོས་པོ་སོང་པ་

ཇི་ལཪ་ལཪ་ནི་གཟུགས་བཪྙན་སོགས་སོང་ལས་།

སོང་ཉིད་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ།

ཅྐྱེས་

གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

བཅས་ཡོད་དགོས་ལ།

ད་དུང་ཡངདཔྐྱེཪ་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཐུག་མྐྱེད་དུ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཐུག་
ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ཐ་མ་ནས་གཟུང་སྐྱེ་ཡཪ་ལ་བརྒྱུད་ནས་དྐྱེ་ལས་ཕ་ཪོལ་དུ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་མྐྱེད་

པའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ཞིག་ལ་ནམ་ཐུག་པ་ན།
བཪ་མི་འདའ་བཪ།

འགྱུཪ་དགོས་པ་དྐྱེ་བཞིན་དུ།

ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་གང་ཪུང་ཟླ་བ་སྣང་བ་ཙམ་མམ་ཟླ་བ་ངོས་གང་ཪུང་ལས་སྐྱེ་

དྐྱེ་ལས་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་མྐྱེད་པའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་དྐྱེས་ཟླ་བ་ངོས་ལས་སྐྱེ་བཪ་

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འགལ་འདུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་

སྔཪ་བསན་པ་ལཪ་ཐུག་མྐྱེད་དུ་ཡོད་པཪ་མི་ཪིགས་ཤིང་ཐུག་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་ལ།

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་

དབང་ཐ་མ་ནས་ཡཪ་ཕོགས་བརྒྱུད་ནས་དྐྱེ་ལས་ཕ་ཪོལ་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པའི་ཪང་
བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་ཞིག་ལ་ནམ་ཐུག་པ་ན།
རྒྱུ་མྐྱེད་སྐྱེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ།
ཏྐྱེ།

དངོས་པོ་དྐྱེས་གཞན་དབང་ཡིན་པས་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་ཞིང་

ད་དུང་ཡང་དངོས་པོ་དྐྱེས་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལས་སྐྱེ་བཪ་མི་ནུས་

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་གཞན་དབང་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ཁོད་ཀྱི་ཚུ་ཪོལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

ད་དུང་ཡང་དངོས་པོ་

གཞན་དབང་དྐྱེས་ཡོད་པ་མིན་པ་ལས་སྐྱེ་བཪ་མི་ཪིགས་ལ་ཁོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་ཏུ་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ།
དངོས་པོ་གཞན་དབང་དྐྱེའི་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཪངབཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་ཏྐྱེ།
དབང་དྐྱེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་།
ཪོལ་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།
ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།

དྐྱེ་ལཪ་ན་

དངོས་པོ་གཞན་

དངོས་པོ་གཞན་དབང་དྐྱེའི་ཕ་

དྐྱེ་ལཪ་ན་དཔྐྱེཪ་ན་ཟླ་བ་ངོས་ཤིག་མྐྱེད་

སྒྱུ་མ་མིན་པའི་རྟ་གླང་ངོས་ཤིག་མྐྱེད་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་

གླང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། བྱད་བཞིན་གིས་མི་སོངས་པའི་བྱད་བཞིན་ངོས་ནི་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་ན་
ནི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ།

དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་

པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་མྐྱེད་ན་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
དཔྐྱེཪ་ན་ཟླ་བ་ངོས་དང་སྒྱུ་མ་མིན་པའི་རྟ་གླང་ངོས་དང་བྱད་བཞིན་གིས་མི་སོངས་ཤིང་བྱད་བཞིན་ངོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་འགའ་ཞིག་བཀག་པ་ན།

ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་མཐའ་དག་དང་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་ཐམས་ཅད་དང་བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་འགོག་པ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་བཀག་པཪ་

ཐལ་བཪ་འགྱུཪ། དཔྐྱེཪ་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཪྙན་མཐའ་དག་དང་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་ཐམས་ཅད་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལ་འགའ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་ཁྐྱེགས་པཪ་བྱས་ཏྐྱེ་དྐྱེ་དག་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལ་དཔྐྱེཪ་བཀོད་པ་ན།
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ཆད་པཪ་བལ་

བའི་མཐཪ་ལྟུང་བཪ་མ་ཟད་ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཀྱང་འགལ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ།

དབུ་མ་པས་ཀྱང་ཪང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པའི་ཚེ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་གཞན་དབང་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་ཁྐྱེགས་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་གཞན་དབང་དྐྱེ་དག་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་
ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་གནས་སུ་འགོད་པཪ་བྱས་ཏྐྱེ།
བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་རྩ་བ་ནས་

ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི།
འགྱུཪ་ཪོ།

ཆད་པཪ་ལ་བའི་མཐཪ་ལྟུང་བཪ་མ་ཟད་ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཀྱང་འགལ་

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་

དྐྱེ་ལཪ་ན་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་ཡང་རྩ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་

ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་དྐྱེས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་ངོས་ལ་
ལོག་ལ་བྱྐྱེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའི་
ལུགས་དྐྱེས་ཪིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གཞན་ཡང་། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་

མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་ཏྐྱེ།

ཪང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་

གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་

གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ཅིང་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། ད་
དུང་ཡང་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་
པཪ་དཔྱོད་ཅིང་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན།

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་ཅིང་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ།

ད་དུང་ཡང་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན།

ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་ཅིང་རྣམ་པཪ་ཪང་བཞིན་འགོག་
པའི་ཪིགས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱངམྐྱེད་པ་དྐྱེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་ཅིང་
ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་བརྟག་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ། ད་དུང་ཡང་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ།
ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མྐྱེད་པ་དྐྱེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་ཅིང་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པས་

རྣམ་པཪ་བརྟག་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན། ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་ཅིང་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པ་དྐྱེས་གཞན་ལ་དགག་པ་བྱྐྱེད་པའི་ཚེ་

ན་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་བརྟག་པ་བྱས་ནས་འགོག་པས་དྐྱེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། ད་དུང་ཡང་ཁབ་པ་
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མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་ཅིང་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པ་དྐྱེས་གཞན་ལ་དགག་བྱ་བྱྐྱེད་པའི་ཚེ་ན་
ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་བརྟག་བྱས་ནས་འགོག་པས་དྐྱེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ན་ནི་ཪང་བཞིན་ལ་ཁས་བླང་དགོས་པའི་

ཕིཪ་དང་། ཪང་བཞིན་གིས་ཁས་བླང་ན་ནི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་འཐད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དྐྱེ་དག་མ་གྲུབ་ན་དྐྱེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བཪ་བསན་པཪ་བྱའོ།

དངོས་པོ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་དགོས་སོ།

གལ་ཏྐྱེ་དངོས་པོ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་ཉིད་ཡིན་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ན།

དངོས་པོ་ཪང་བཞིན་ཡོད་དམ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་གཉིས་

ལས་སོགས་པའི་བརྟག་པ་བྱྐྱེད་དགོས་སོ། དངོས་པོ་ཪང་བཞིན་ཡོད་དམ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་བརྟག་པ་བྱྐྱེད་ན་དྐྱེ་གཉིས་
སུ་ཁ་ཚོན་དགོས་སོ་བལོས་པ་མྐྱེད་པ་ཡིན།

ཞྐྱེས་གསུངས་སོ།

ཪིགས་པ་དྲྲུག་ཅུ་པའི་འགྐྱེལ་པ་ལས་ཀྱང་། དྐྱེའི་ཕིཪ་དྐྱེ་ལཪ་

ན་སྐྱེས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་འདི་གཉིས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཕན་ཚུན་འགལ་བཪ་ག་ལ་འགྱུཪ།
ནས་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་གཟུགས་བཪྙན་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་སོ།

གང་གི་ཚེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་གངབརྟྐྱེན་

ཞྐྱེས་སྨྲས་པ་དྐྱེའ་ི ཚེ་རོལ་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད་ཅྐྱེས་བརྟྐྱེན་ནས་

སྐྱེས་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་འགལ་བཪ་བརྩད་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སོ། བརྩོད་བཟློགལས་ཀྱང་། གལ་ཏྐྱེ་འཛིན་པ་དྐྱེ་ཪང་བཞིན་

ཡོད། བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། འཛིན་པ་གང་ཞིག་བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་། དྐྱེ་ཉིད་སོང་ཉིད་མིན་ནམ། གལ་ཏྐྱེ་འཛིན་པ་ཪང་བཞིན་
ཡོད། འཛིན་པ་དྐྱེ་ལ་སུ་ཡིས་བཟློག ལྷག་མ་རྣམས་ལའངཚུལ་དྐྱེ་ཡིན། དྐྱེ་ཕིཪ་གླན་ཀ་དྐྱེ་མྐྱེད་དོ། ཞྐྱེས་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུཪ་འཛིན་པ་ལ་ཪང་

བཞིན་ཡོད་ན་ཪང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་བ་མི་ཪུང་བ་དང་། འཛིན་པ་དྐྱེ་སུས་ཀྱང་བཟློག་ཏུ་མི་ཪུང་བཪ་གསུངས་སོ། སྔཪ་དྲངས་
པའི་འཇིག་རྟྐྱེན་ལས་འདས་པ་བསོད་པ་ལས་ཀྱང་། གང་དག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། དྐྱེ་མྐྱེད་པཪ་ནི་ཡོད་མིན་པས། གཟུགས་བཪྙན་ཉིད་
དང་མཚུངས་པ་ཪུ། གསལ་བཪ་ཅི་ཡི་ཕིཪ་མི་འདོད། ཅྐྱེས་དང་། ཚོཪ་བྱ་མྐྱེད་པཪ་དྐྱེ་མྐྱེད་པས། ཚོཪ་བ་ཉིད་ནི་བདག་མྐྱེད་པ།

ཚོཪ་བ་

དྐྱེ་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས། ཡོད་པ་མིན་པཪ་ཁོད་ཀྱིས་བཞྐྱེད། ཅྐྱེས་དང་བྱྐྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཉིད་ཀྱང་། ཐ་སྙད་དུ་ནི་ཁོད་ཀྱིས་བསན། ཕན་
ཚུན་བལོས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཁོད་ཀྱིས་བཞྐྱེད་པ་ལགས། ཅྐྱེས་དང་ཪྐྱེ་ཞིགཞིག་གི་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་། འབས་བུ་འབྱུང་བཪ་མི་ཪིགས་ལ།

མ་ཞིག་ལས་མིན་རི་ལམ་དང་། འདྲ་བའི་སྐྱེ་བ་ཁོད་ཉིད་བཞྐྱེད། ཅྐྱེས་དང་། རྟྐྱེན་ཅིངའབྐྱེལ་བཪ་གང་འབྱུང་བ། དྐྱེ་ཉིད་ཁོད་ནི་སོང་པཪ་
བཞྐྱེད། ཅྐྱེས་གསུངས་སོ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་། མྐྱེས་ནི་ཚ་བ་ཉིད་བསྐྱེག་སྐྱེ། ཚ་བ་མིན་པ་ཇི་ལཪ་བསྐྱེག

དྐྱེས་ན་བུད་ཤིང་ཞྐྱེས་བྱ་

མྐྱེད། དྐྱེ་མ་གཏོགས་པཪ་མྐྱེ་ཡང་མྐྱེད། ཅྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ། ཪབ་བྱྐྱེད་བརྒྱད་པ་ལས་ཀྱང་། བྱྐྱེད་པ་ལས་ལ་བརྟྐྱེན་བྱས་ཤིང་། ལས་
ཀྱང་བྱྐྱེད་པ་དྐྱེ་ཉིད་ལ། བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ། གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་།
དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཤྐྱེས་པཪ་བྱ།

ཞྐྱེས་དང་།

བྱྐྱེད་པ་པོ་དངལས་དག་གིས།

ཞྐྱེས་གསུངས་པས་བསྐྱེད་བྱ་བསྐྱེད་བྱྐྱེད་དང་འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་དང་བལ་བྱ་ལ་བྱྐྱེད་དང་ཚད་མ་དང་

གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་ཅིང་།

ཕན་ཚུན་བལོས་པའི་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཤྐྱེས་བཪ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།
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ཪབ་བྱྐྱེད་

བདུན་པ་ལས་ཀྱང་། རྟྐྱེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། དྐྱེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞི། ཞྐྱེས་དང་། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། གང་ཕིཪ་དངོས་པོ་བརྟྐྱེན་
ནས་ཪབ་འབྱུང་བས། རྟོག་པ་འདིའི་དག་བརྟག་པཪ་མི་ནུས་པས། དྐྱེ་ཕིཪ་རྟྐྱེན་འབྱུང་ཪིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། ལ་ངན་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་

པཪ་བྱྐྱེད། ཅྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ། ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་པ་ལས་ཀྱང་། དྐྱེའི་ཕིཪ་དྐྱེ་ལཪ་ན་དངོས་པོ་ཪང་བཞིན་དང་བཅས་པཪ་སྨྲ་
བརྣམས་ལ་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པ་དང་། རྟག་པ་དང་ཆད་པཪ་བལ་བའི་སོན་དུ་འགྱུཪ་ཪོ། ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ། རྟག་ཆད་
ཀྱི་བལ་བ་དང་བལ་བཪ་འདོད་པས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་དང་ཀུན་བྱང་གི་རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་སྒྱུ་མ་ལ་བུ་ཁས་བླང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།

དྐྱེ་མ་ཐག་གི་

ལུང་དྐྱེའི་མཇུག་ནས། གང་ཁོད་ཀྱིས་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་རྟོགས་པ་དང་བརོད་མི་ཤྐྱེས་པ་འདི་ནི་ཁད་པཪ་ཪོ།
ཇི་ལཪ་བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་ཐ་སྙད་ལ་མ་བྱང་བས་གཟུགས་བཪྙན་ལ་བདྐྱེན་པཪ་གྱུཪ་པཪ་ལྷག་པཪ་སྒྲོ་གཏགས་པས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་གནས་པའི་

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་ཀྱང་། ཪང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལཪ་གནས་པ་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པཪ་མི་ཤྐྱེས་ཏྐྱེ། ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ལ་ཪང་
བཞིན་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕིཪ་དང་།
འཛིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།
ཕིཪ་ཪོ་ཞྐྱེས་སོ།

ཡོད་པ་མིན་པའི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡོད་པའི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ལྷག་པཪ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་

བརོད་ཀྱང་མི་ཤྐྱེས་ཏྐྱེ། ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་བརོད་པའི་ཕིཪ་དང་དངོས་པོའི་ཪངགི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བརོད་པའི་
རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་ཁས་བླངས་པཪ་འདྲ་ཡང་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་དང་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་སྨྲ་བའི་སོ་ནས་རྟྐྱེན་

འབྐྱེལ་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་མ་རྟོགས་དང་བརོད་ཤྐྱེས་མི་ཤྐྱེས་ཀྱི་ཁད་པཪ་བསན་ནས་རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་གི་དོན་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བཪ་བསན་ཏོ། ཡང་དྐྱེ་ཉིད་ལས། སྐྱེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་སྐྱེ་བཪ་བཟུང་བ་ན། དྐྱེ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་
ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་འཛིན་པས་འཆིང་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལ། མཁས་པ་དག་ལནི་རྒྱུ་མཚན་དྐྱེ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་

ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་ཅིང་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ལ་ངྐྱེས་པ་ལ་དྲངས་ཏྐྱེ། མཐཪ་འཛིན་གི་ལ་བའི་འཆིང་བ་གཅོད་པས་ན། རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་གི་
རྟགས་ཀྱིས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་འགྲུབ་པ་འདི་ནི་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆྐྱེན་པོའོ། དོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། གང་ཞིག་

རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་མ་སྐྱེས་དྐྱེ་ལ་སྐྱེ་བའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མིན། རྐྱེན་ལ་ཪག་ལས་གང་དྐྱེ་སོངས་པཪ་བཤད། གང་ཞིག་སོང་ཉིད་ཤྐྱེས་དྐྱེ་
བག་ཡོད་ཡིན། ཞྐྱེས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པས་ཁད་པཪ་གསུངས་ནས་རྐང་པ་གསུམ་

པས་རྐྱེན་ལ་ཪག་ལས་པའི་རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་གི་དོན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དོན་དུ་གསུངས་ཤིང་རྐང་པ་བཞི་པས་ནི། སོང་ཉིདདྐྱེ་ལཪ་རྟོགས་
པའི་ཕན་ཡོན་བསན་ཏོ། དྐྱེ་བཞིན་དུ། མཁས་པས་རྟྐྱེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་རྟོགས་གྱུཪ་ཏྐྱེ། མཐཪ་ལ་བ་ལ་བརྟྐྱེན་པཪ་ཡོང་མི་བྱྐྱེད། ཅྐྱེས་རྟྐྱེན་
འབྐྱེལ། རྟོགས་པས་མཐཪ་འཛིན་གཅོད་པཪ་གསུངས་སོ།

དྐྱེ་དག་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལཪ། རྟྐྱེན་འབྐྱེལ་གི་རྟགས་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་

མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ལ་ངྐྱེས་པ་ཪྙྐྱེད་ན་ནི།

གོལ་པ་གཅོད་པ་བློ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པ་གསལ་བས་ཅུང་ཟད་བརོད་པཪ་

བྱའོ། དཔྐྱེཪ་ན་གཟུགས་བཪྙན་བཞིན་ཞྐྱེས་གཞན་གགས་ཀྱི་རྐྱེས་དཔག་བྱའོ། དཔྐྱེཪ་ན་བྱྐྱེད་བཞིན་གི་གཟུགས་བཪྙན་སྣང་བ་ན། བྱིས་པ་
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ཆུང་ངུ་རྣམས་མིག་སྣ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་འདྲ་བའི་བློའི་ངོ་ན་དྐྱེ་ལཪ་ཡིན་གི། ཇི་ལཪ་སྣང་བ་ལཪ་གི་དོན་ཪང་གི་གནས་ཚུལ་མིན་ནོ་
སྙམ་དུ་མི་འཛིན་པཪ།
ཆོས་རྣམས་ལ།

དོན་དྐྱེ་ཪང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་སུ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་མོང་བ་དང་སྣང་བའི་

དྐྱེ་ལཪ་སྣང་བའི་བློ་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་དོན་དྐྱེ་དག་ལ་ཇི་ལཪ་སྣང་བ་ལཪ་གི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་

ཡུལ་སོང་དུ་སོད་ཚུལ་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་སྒྲོ་བཏགས་ཚུལ་ཡིན་ལ། དྐྱེའི་ཡུལ་གི་ཪང་བཞིན་དྐྱེ་འདྲ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་
དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་བའི་དོན་ཡིན་པས་དྐྱེ་འདྲ་བ་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པ་འགལ་ཏྐྱེ།
པའི་མྱུ་གུ་སླཪ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེ་མི་དགོས་པ་ཁས་བླང་དུ་མི་ཪུང་བ་ཡིན་ནོ།
ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་དྐྱེ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་ཡོངས་སུ་མི་འགལ་ན་ནི། འདིཪ་མྱུ་གུ་ནི་

ཪང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིཪ་ཪོ།

བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པའི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་ལུགས་དང་པོ་འོ།
བཞིན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པ་ནི།

མི་འགལ་ན་ནི་གྲུབ་ཟིན་

ཞྐྱེས་ཤིང་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱའོ། འདི་ནི་
གཉིས་པ་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་ཉིད་ཪང་

ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ཉིད་དང་བློའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ན་མ་

ཪིག་པས་རོངས་པའི་བློའི་དབང་གིས་ཪང་བཞིན་སྒྲོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་ཤྐྱེས་པཪ་བྱྐྱེད་དགོས་པས། སིཪ་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་གཙོ་བོཪ་
གྱུཪ་པའི་གཞུང་རྣམས་ནས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་རྣམས་ལའང་ཪང་བཞིན་ནམ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཞྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་
པ་མང་དུ་སྣང་ནའང་འདིཪ་ནི་གང་ཟག་གི་ཆོས་གང་ཡང་ཪུང་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བློའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་ཆོས་དྐྱེ་རྣམས་ལ་

ཪང་ཪང་གི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་ལམ་སོད་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་འདི་ཡིན་ལ་དྐྱེས་ཇི་ལཪ་བཟུང་བའི་ཞྐྱེན་ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཪང་

ཪང་གི་སོད་ལུགས་དྐྱེ་ལ་ནི་བདག་གམ་ཪང་བཞིན་ཞྐྱེས་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་ནས་ངོས་བཟུང་བཪ་བྱ་སྐྱེ། འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་
སྐྱེ། དྐྱེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མིན།

ཞྐྱེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་པ་ལས། འདི་ན་གང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་

གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དྐྱེ་ལ་ནི་ཞྐྱེས་དྐྱེ་དག་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལ་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་ཅྐྱེས་པ་ནི།

རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་མིན་གི་ཡུལ་ཅན་ཐ་སྙད་པའི་ཤྐྱེས་པ་ལ་གཞན་ཞྐྱེས་བྱ་སྐྱེ་དྐྱེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པ་དང་གཞན་ལ་ཪག་མ་
ལས་པའོ།

དྐྱེས་ན་ཪང་དབང་བ་ཞྐྱེས་བྱ་སྐྱེ་ཡུལ་དྐྱེ་དག་གི་ཪང་ཪང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་ཐུན་མོངམིན་པའི་ངོ་བོའ།ོ དྐྱེ་

ཉིད་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་གི་ཪང་བཞིན་ཞྐྱེས་བྱའོ།

དྐྱེ་ཡང་དཔྐྱེཪ་ན་ཐག་པ་ས་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་དྐྱེ་སྦྲུལ་འཛིན་གི་བློའི་ངོས་ནས་ཇི་

ལཪ་བཏགས་པ་དྐྱེ་བཞག་ནས་སྦྲུལ་དྐྱེ་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཇི་ལཪ་ཡིན་དཔྱད་པ་ན་ཡུལ་སྐྱེང་དུ་སྦྲུལ་ཉིད་མ་གྲུབ་པས་དྐྱེའི་ཁད་པཪ་

དཔྱད་དུ་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཆོས་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཐ་སྙད་པའི་བློའི་ངོ་ན་ཇི་ལཪ་སྣང་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་བཞག་ནས་ཆོས་དྐྱེ་རྣམས་ཀྱི་
ཪངགི་གནས་ལུགས་ཇི་ལ་བུ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཡུལ་སྐྱེང་དུ་དཔྱད་པ་ན་ཅིཪ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལ།

དྐྱེ་ལཪ་དུ་མི་འཛིན་པཪ་ཐ་སྙད་པའི་

ཤྐྱེས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་ཆོས་དྐྱེ་དག་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོས་ནས་གཞལ་བའི་གནས་ལུགས་ཪྐྱེ་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་སྐྱེ།
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བཞི་

བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་པ་ལས། རྟོགས་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་རྟོགས་པ་མྐྱེད་པཪ་ཡོད་པ་ཉིད་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དག་ནི་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་

བཏགས་པའི་སྦྲུལ་ལཪ་ཪང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པཪ་ངྐྱེས་སོ་ཞྐྱེས་ཪང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དྐྱེ་ལཪ་གསུངས་སོ། དྐྱེས་ན་ནང་གི་བློའི་
དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཡུལ་གི་སྐྱེང་དུ་གྲུབ་པ་དྐྱེ་ལ་བདག་གམ་ཪང་བཞིན་ཞྐྱེས་ཟྐྱེཪ་ལ། དྐྱེ་ཉིད་ཁད་པཪ་གི་
གཞི་གང་ཞིག་གི་སྐྱེང་དུ་མྐྱེད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྐྱེད་དང་མིག་སྣ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེང་དུ་མྐྱེད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྐྱེད་དུ་

གསུངས་པས་ཪང་བཞིན་དྐྱེ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེང་དུ་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་ནི་བདག་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་པཪ་ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་པཪ་ནུས་སོ།
བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་པ་ལས། དྐྱེ་ལ་བདག་ཅྐྱེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་ཪང་བཞིན་ཏྐྱེ་དྐྱེ་མྐྱེད་
པ་ནི་བདག་མྐྱེད་པའོ། དྐྱེ་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་དབྱྐྱེ་བས་གཉིས་སུ་རྟོགས་ཏྐྱེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྐྱེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མྐྱེད་པ་ཞྐྱེས་

བྱའོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ། དྐྱེ་ཡང་དབུ་མའི་རྩ་བ་ལས། ཪང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་ནི་འབྱུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་ནོ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་
ལས་བྱུང་ན་ནི། ཪང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུཪ། ཪང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་ཞྐྱེས་བྱ་བཪ། ཇི་ལ་བུཪ་ན་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ། ཪང་བཞིན་དག་ནི་

བཅོས་མིན་དང་། གཞན་ལ་བལོས་པ་མྐྱེད་པ་ཡིན། ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪང་བཞིན་ཡོད་ན་ཁད་པཪ་གསུམ་དང་ལན་པ་སྐྱེ་ངོ་བོ་རྒྱུ་དང་
རྐྱེན་གིས་མ་བསྐྱེད་པ་དང་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་མི་བལོས་པའོ།
གང་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་ཡོད་པ།

དྐྱེ་ནི་ཪང་དབང་མི་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལཪ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས།

འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་སྐྱེ།

དྐྱེས་ན་བདག་ནི་

ཡོད་མིན་ཞྐྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྐྱེའི་འགྐྱེལ་པ་ལས་ཀྱང་། འདི་ན་གང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་གཞན་ལ་ཪག་མ་
ལས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དྐྱེ་ལ་ནི་ཪང་ལས་གྲུབ་པས་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་
འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ།

དྐྱེ་ལཪ་དངོས་པོ་གང་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དྐྱེ་ནི་ཪང་དབང་དུ་མི་འགྱུཪ་ཏྐྱེ།

རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ཪག་

ལས་ཏྐྱེ་སྐྱེ་བའི་ཕིཪ། འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མྐྱེད་པ་སྐྱེ། དྐྱེའི་ཕིཪ་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་བདག་སྐྱེ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ།
ཪང་དབང་བ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པཪ་སྣང་བའི་ཚེ་ན་ཤྐྱེས་པ་དྐྱེ་དག་ལ་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་སུ་སྣང་ཞིང་། སྣང་བ་ལཪ་ཡང་གྲུབ་པའི་
དོན་ནོ། དྐྱེས་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དོན་ནི་ཪང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དྐྱེ་དང་བལ་བ་ལ་བྱས་སོ། ལུང་སྔ་མའི་མཇུག་ཉིད་ནས་དྐྱེའི་ཕིཪ་
འདིཪ་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཪང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའི་ཕིཪ།
ཡིན་གི།

ཪང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའི་དོན་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་

ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྐྱེད་པའི་དོན་ནི་མིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། འདི་ནི་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པའི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་ལུགས་སོ།
མཚན་དུ་བསན་པ་ནི།

གསུམ་པ་དོན་དམ་པཪ་མྐྱེད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཉིད་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་

ཪིན་ཆྐྱེན་ཕྐྱེང་བ་ལས།

གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དྐྱེའི་སྐྱེ་བ་བདྐྱེན་པ་ག་ལ་ཞིག

བདག་དང་བདག་གིཪ་ཡོད་ཅྐྱེས་པ། འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་དུ་མྐྱེད།
ཅྐྱེས་དང་།
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དྐྱེ་བཞིན་སྒྱུ་འདྲའི་འཇིག་རྟྐྱེན་ལ།

ཅྐྱེས་པ་དང་།

སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སྣང་

ཡང་།

དམ་པའི་དོན་དུ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།

ཞྐྱེས་དོན་དམ་པ་དང་བདྐྱེན་པ་དང་ཡང་དག་པ་དགག་བྱ་ལ་སྦྱཪ་

ནས་གསུངས་པ་མང་ལ་དྐྱེ་དག་མ་སྦྱཪ་བའི་ཚེ་ཡང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མྐྱེད་པའི་ཁད་པཪ་སྦྱཪ་
བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།

བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ཀྱང་།

བདྐྱེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྟྐྱེན། འཇིན་རྟྐྱེན་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་དང་།

དམ་

པའི་དོན་གི་བདྐྱེན་པའོ། ཞྐྱེས་འབྱུང་བས་དྐྱེ་ལ་འཇིག་རྟྐྱེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྐྱེན་པ་གང་གིས་བུམ་པ་ཡོད་དོ་སབ་མ་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བརོད་པ་དྐྱེ་
ཉིད་ཀྱིས་བུམ་པ་ཆག་གོ་སབ་མ་ཆག་གོ་ཞྐྱེས་དྐྱེ་དག་མི་རྟག་པཪ་ཡང་བརོད་དོ།

གང་གི་ཚེ་དྐྱེ་ཁོ་ན་བསམ་པ་བརྩམ་པ་དྐྱེའི་ཚེ་ནི་བུམ་པ་

དང་སབ་མ་དག་བརྟྐྱེན་ནས་གདགས་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པས་མི་འཐད་ན་དྐྱེ་དག་ཆག་པ་དང་ཚིག་པ་ལ་འཐད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ།

གཞན་

ཡང་དྐྱེ་བཞིན་གཤྐྱེགས་པའང་འཇིག་རྟྐྱེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་དབང་གིས་དྐྱེ་བཞིན་གཤྐྱེགས་པ་བགོས་སོ་དྐྱེ་བཞིན་གཤྐྱེགས་པ་མ་ངན་ལས་
འདས་སོ་ཞྐྱེས་མི་རྟག་པཪ་ཡང་བརོད་དོ།

གང་གི་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྐྱེའི་ཚེ་ནི་དྐྱེ་བཞིན་གཤྐྱེགས་པ་ཉིད་མི་འཐད་ན་བགོས་པ་དང་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་འཐད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ་ཏྐྱེ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ།
ནས་དྐྱེ་ཉིད་མ་སྐྱེས་འཇིག་རྟྐྱེན་སྐྱེས་ཪིག་བྱ།
མྐྱེད་ཅིང་།

དྐྱེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུཪ་བས་ན།

མོ་གཤམ་བུ་དང་

ཞྐྱེས་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་ཁོ་ནཪ་མྐྱེད་པ་དང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པཪ་གསུངས་པས་དགག་བྱ་ལ་

དོན་དམ་གི་ཁད་པཪ་མ་སྦྱཪ་བ་མིན་ནོ།
ལ།

ཞྐྱེས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁད་པཪ་སྦྱཪ་བ་དང་། བུམ་སོགས་འདི་དག་དྐྱེ་ཉིད་དུ་

འཇིག་རྟྐྱེན་ཪབ་ཏུ་གགས་པཪ་ཡོད་ཅི་བཞིན།

མཚུངས་བཪ་ཐལ་མི་འགྱུཪ།

འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། དྐྱེ་ཕིཪ་དྐྱེ་ལའི་ཪིམ་པས་དངོས་གདོད་

དབུ་མ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགྐྱེལ་ལས་ཀྱང་།

འོ་ན་ཇི་ལཪ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་སྙམ་པ་

ཡང་དག་པཪ་ན་ཞྐྱེས་བྱ་བ་སྨྲོས་ཏྐྱེ་ཡང་དག་པ་ཞྐྱེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་དངོས་པོའི་སོབས་ཀྱི་ཞུགས་པའི་རྐྱེས་སུ་དཔག་པས་རྟོགས་པཪ་

བྱ་བ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བྱ་སྐྱེ།

དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་སོང་ཞྐྱེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ།

དམ་པཪ་ཞྐྱེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པཪ་བཤད་དོ།
དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

འདིས་ནི་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དང་དོན་

ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་ཤྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲཪ་བརོད་དྐྱེ་དྐྱེའི་

ཡང་དག་པའི་ཤྐྱེས་པའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ཡིན་གི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཤྐྱེས་པའི་དབང་

གིས་ནི་མིན་ནོ་ཞྐྱེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ། ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པ་ལ་ཡང་དག་པ་སོགས་ཀྱི་ཁད་པཪ་སྦྱོཪ་བ་ནི།
སྒྲོན་མྐྱེ་དང་།

ཤྐྱེས་ཪབ་

རྟོག་གྐྱེ་འབཪ་བ་གཉིས་སུ་ཡང་མང་དུ་གསུངས་ལ་ཁད་པཪ་དུ། ཪབ་བྱྐྱེད་བཅོ་ལྔ་པའི་འགྐྱེལ་པ་ཤྐྱེས་ཪབ་སྒྲོན་མྐྱེ་

ལས། འདིཪ་ཡང་གལ་ཏྐྱེ་ངོ་བོ་ཉིད་མྐྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཇི་ལཪ་དངོས་པོ་ཡིན་ཇི་སྐྱེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མྐྱེད་པ་མིན་པས་དམ་བཅས་པ་
ལ་དྐྱེ་ཉིད་ཀྱིས་དོན་དྐྱེ་ལ་སྐུཪ་བ་བཏབ་པའི་སོན་ཡོད་དོ།

ཞྐྱེས་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མྐྱེད་དོ་ཞྐྱེས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཪང་གི་ཚིག་དང་

འགལ་བའི་སོན་ཡོད་པཪ་བརྩད་པའི་ལན་དུ། དྐྱེ་ཉིད་ལས།

དོན་དམ་པཪ་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངསནས་

ངོ་བོ་ཉིད་མྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཕིཪ་དྐྱེས་ན་དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་སྐུཪ་པ་མ་བཏབ་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པ་
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ཉིད་མིན་པས་འདི་ལ་སོན་མྐྱེད་དོ་ཞྐྱེས་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པཪ་ངོ་བོ་ཉིད་མྐྱེད་པ་ཉིདདུ་འདོད་པས་སྐུཪ་པ་མ་བཏབ་པཪ་བཞྐྱེད་པའི་
ཕིཪ་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོས་ཉིད་མྐྱེད་ན་སྐུཪ་འདྐྱེབས་སུ་བཞྐྱེད་པཪ་གསལ་ལོ།

ཡང་དྐྱེ་ཉིད་ལས།

དོན་དམ་པཪ་

ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མྐྱེད་པ་ཉིད་དྐྱེ་བྱས་པའི་ཕིཪ་དང་བརོད་པ་ཁད་པཪ་ཅན་རྟྐྱེན་པ་ཉིད་ལ་བལོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིཪ་དཔྐྱེཪ་
ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་བའི་མི་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྐྱེས་ཪང་བཞིན་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁད་པཪ་ངྐྱེས་པཪ་སྦྱོཪ་བའི་ཕིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལ་དོན་དམ་པཪ་མྐྱེད་ཅྐྱེས་པའི་དོན་ནི་ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལཪ་ཡིན་ཚུལ་བཞིན་དང་པོའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་དྐྱེས་ཡོད་པཪ་མ་གྲུབ་
པ་ལ་བྱྐྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ།
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དྐྱེས་ཪྙྐྱེད་མ་ཪྙྐྱེད་ཡིན་ལ།

ཡང་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀྱི་དོན་ནི་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་བ་ལས།

ཁོ་བོ་ཅག་གི་རྣམས་པཪ་དཔྱོད་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ཚལ་

བ་ལྷུཪ་བྱྐྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཪོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ་གཟུགས་སོགས་ལ་སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་ཚོལ་བ་ཡིན་ནོ། དྐྱེ་
ལ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་འགག་ཡོད་མྐྱེད་བཙལ་བ་ཡིན་གི་ཪིགས་པ་དྐྱེས་སྐྱེ་འགག་ཙམ་ཚོལ་བ་མིན་ནོ།
དྐྱེས་ན་ཪིགས་པ་དྐྱེ་ལ་དྐྱེ་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པ་ཞྐྱེས་བྱ་སྐྱེ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྐྱེ་འགག་སོགས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལ་བུའི་

ཪིགས་པ་དྐྱེས་དཔྱད་པའམ་བཙལ་བ་ན་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཪྙྐྱེད་པ་ལ་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེཪ་ལ་ཪིགས་པ་དྐྱེས་མ་ཪྙྐྱེད་

པ་ཙམ་གིས་ཁྐྱེགས་པ་མིན་གི་ཡོད་ན་ཪིགས་པ་དྐྱེས་འགྲུབ་དགོས་པ་ལས་དྐྱེས་མ་གྲུབ་ན་ཁྐྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་
འགག་རྣམས་ཀྱང་ཐ་སྙད་པའི་ཤྐྱེས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་གི་དྐྱེ་དག་ཡོད་ཀྱང་ཪིགས་ཤྐྱེས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་པས་དྐྱེས་མ་ཪྙྐྱེད་པས་དྐྱེ་དག་ཇི་ལཪ་
ཁྐྱེགས་ཏྐྱེ་དཔྐྱེཪ་ན་མིག་གི་ཤྐྱེས་པས་སྒྲ་མ་ཪྙྐྱེད་ཀྱང་དྐྱེས་མི་ཁྐྱེགས་པ་བཞིན་ནོ།

དྐྱེས་ན་སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་ཪང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་

པའམ་དྐྱེ་ཁོ་ནཪ་གྲུབ་ན་ཪིགས་པ་དྐྱེས་དྐྱེ་ཪྙྐྱེད་དགོས་ཏྐྱེ་ཪིགས་པ་དྐྱེས་གཟུགས་སོགས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་འགག་ཡོད་མྐྱེད་
ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལ་བུ་དྐྱེས་སྐྱེ་བ་སོགས་མ་ཪྙྐྱེད་པས་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འམ་དྐྱེ་ཁོ་ནཪ་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་

འགག་སོགས་འགོག་པ་ཡིན་ཏྐྱེ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དྐྱེས་ཪྙྐྱེད་དགོས་པ་ལས་མ་ཪྙྐྱེད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལཪ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྐྱེལ་པ་

ལས། དྐྱེའི་ཕིཪ་དྐྱེ་ལཪ་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་ན་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པཪ་ཤྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་མྐྱེད་པས་ཪང་གི་
ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྐྱེད་དོ།

གལ་ཏྐྱེ་འདི་རྣམས་ཪང་གི་ངོ་བོས་འགྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་དྐྱེའི་ཚེ་འཐད་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་ན་ཆྐྱེས་གསལ་

བཪ་ཇི་ལཪ་གནས་པའི་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་ན།
སོ་ཞྐྱེས་བྱ་བཪ་གྲུབ་བོ་ཞྐྱེས་གསལ་བཪ་གསུངས་སོ།
ཪང་ལ་གགས་པའི་ལུགས་གསུམ་པའོ།
བསན་པ་ནི།

དམིགས་པའང་མིན་ཏྐྱེ་དྐྱེའི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་

འདི་ནི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་བོད་པ་ཁོད་ཅག་

བཞི་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ནི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

འཇུག་འགྐྱེལ་དུ་མདོ་དྲངས་པ་ལས།

བདག་ཅྐྱེས་བྱ་བ་བདུད་ཀྱི་སྐྱེམས། ཁོད་ནི་ལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཡིན།
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འདུ་བྱྐྱེད་

ཕུང་པོ་འདི་སོང་སྐྱེ།

འདི་ལ་སྐྱེམས་ཅན་ཡོད་མིན།

ཇི་ལཪ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་ཤིང་ལཪ་བརོད་པ་ལཪ་དྐྱེ་དག་གི་

ཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟྐྱེན་ནས་ཀུན་རོབ་སྐྱེམས་ཅན་ཞྐྱེས་བྱ་བའོ་ཞྐྱེས་ཪང་གི་ཡན་ལག་འཁོཪ་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་ཤིང་རྟཪ་

འདོགས་པ་དཔྐྱེཪ་མཛད་ནས། ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་ཀྱང་བདག་གམ་སྐྱེམས་ཅན་གདགས་པཪ་གསུངས་པས་ཐོག་མཪ་ཤིང་རྟའི་
དཔྐྱེ་བཤད་པཪ་བྱའོ།

འཇུག་པ་ལས།

ཤིང་རྟ་ཪང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདོད་མིན།

ཡན་ལག་ལ་མིན་ཡན་ལག་དག་དྐྱེཪ་མིན། འདུས་པ་ཙམ་མིན་དབྱིབས་མིན་ཇི་བཞིན་ནོ།
དང་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མྐྱེད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ།

གཞན་མིན་མ་ཡིན་དྐྱེ་ལན་ཡང་མིན་ཅིང་

ཞྐྱེས་ཤིང་རྟ་ཪང་གི་ཡན་ལག་ལས་གཅིག་

བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཀྱང་དྐྱེ་དང་འདྲ་བཪ་གསུངས་སོ།

འདིཪ་ཤིང་རྟ་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་ན་གདོན་མི་ཟ་བཪ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་རྣམ་པ་བདུན་གང་ཪུང་དུ་ཪང་བཞིན་
ཡོད་མྐྱེད་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་འགྲུབ་དགོས་པ་ལས།
འཇུག་འགྐྱེལ་ལས།
ཉིད་ལས་འདི།

བདུན་པོ་དྐྱེ་དག་གང་དུ་ཡང་དྐྱེས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་དོ།

དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་ཉིད་འམ་འཇིག་རྟྐྱེན་དུ་རྣམ་པ་བདུན་གིས་འགྲུབ་འགྱུཪ་མིན་མོད་ཀྱི།

ཪང་གི་ཡན་ལག་བརྟྐྱེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན།

ཞྐྱེས་གསུངས་སོ།

རྣམ་དཔྱད་མྐྱེད་པཪ་འཇིག་རྟྐྱེན་

དྐྱེའི་དོན་ནི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་

ཚོལ་བའི་ཪིགས་བཙལ་བ་ན་ཤིང་རྟ་དྐྱེ་རྣམ་པ་བདུན་པོ་གང་དུ་ཡང་མི་ཪྙྐྱེད་པ་ནི་བདྐྱེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་ཡིན་པས་དྐྱེ་བདུན་དུ་ཪིགས་པ་དྐྱེས་
མ་ཪྙྐྱེད་པས་ཤིང་རྟ་ཁྐྱེགས་པ་ག་ལ་ཡིན།
གི།

དྐྱེ་ལ་ན་ཡང་ཤིང་རྟ་ཁས་ལྐྱེན་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་འགྲུབ་པ་མིན་

ཪིགས་པའི་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་དྐྱེ་དོན་ནས་འཇིག་རྟྐྱེན་པ་དྐྱེ། ཐ་སྙད་པའི་ཤྐྱེས་པ་ཪང་དགའ་བ་གནོད་མྐྱེད་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།

དྐྱེས་ན་དྐྱེའི་འཇོག་ཚུལ་ནི་ཪང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།

ཡང་དྐྱེ་ཉིད་ལས།

གང་གི་ཕིཪ་འཇིག་རྟྐྱེན་ཀྱི་ཀུན་རོབ་འདི་དྐྱེ་ལཪ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་ན་ཡོད་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། མ་བརྟགས་པཪ་གགས་པས་ཡོད་པ་དྐྱེ་ཉིད་
ཀྱི་ཕིཪ།
ཪོ།

རྣལ་འབྱོཪ་པས་ཪིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་འདི་ལ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་པ་ན། ཆྐྱེས་མྱུཪ་བ་ཁོ་ནཪ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཀྱི་གཏིང་དཔོགས་པཪ་འགྱུཪ་

ཇི་ལཪ་ཞྐྱེ་ན། རྣམ་བདུན་གིས་མྐྱེད་གང་དྐྱེ་ཇི་ལ་བུཪ་ཡོད་ཅྐྱེས་རྣལ་འབྱོཪ་པས་འདིའི་ཡོད་མི་ཪྙྐྱེད།

འཇུག་འགྱུཪ་བས། འདིཪ་དྐྱེའི་གྲུབ་པ་དྐྱེ་ནི་འདོད་པཪ་བྱ། ཞྐྱེས་ཤིང་རྟའི་དཔྱད་པ་དྐྱེ་འདྲ་བ་དྐྱེས་ནི།
དོན་གི་གཏིང་མྱུཪ་དུ་དཔོགས་པཪ་གསུངས་པས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆྐྱེ་བཪ་སྣང་ངོ་།

དྐྱེས་དྐྱེ་ཉིད་ལ་འང་བདྐྱེ་བླག་

དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་

འདི་ལཪ་ཡིན་ཚུལ་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་པའི་རྣལ་

འབྱོཪ་པས་གལ་ཏྐྱེ་ཤིང་རྟ་ཞྐྱེས་བྱ་བཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་ཐྐྱེ་ཚོམ་མྐྱེད་པཪ་གཅིག་དངཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་
བདུན་པོ་དྐྱེའི་སོ་ནས་ཪང་བཞིན་ཡོད་མྐྱེད་ཚོལ་བའི་ཪིགས་བཙལ་བ་ན།
གང་དུ་ཡང་མི་ཪྙྐྱེད་དོ།

བདུན་པོ་དྐྱེ་དག་གང་ཪུང་ཞིག་ཏུ་ཪྙྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་ན་དྐྱེ་དག་

དྐྱེ་ལཪ་མ་ཪྙྐྱེད་ཀྱང་ཤིང་རྟའི་ཐ་སྙད་བསྙོན་མི་ནུས་པཪ་སྣང་བ་ན། ཤིང་རྟ་ཞྐྱེས་བྱ་བ་ནི་མ་ཪིག་པའི་ལིང་ཐོག་

གིས་བློའི་མིག་ཉམས་པཪ་བྱས་པ་དག་ཁོ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་མིན་ནོ་སྙམ་དུ་ངྐྱེས་པ་སྐྱེད་པཪའགྱུཪ་ཞིང་།
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རྣལ་འབྱོཪ་པ་དྐྱེ།

དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདྐྱེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

རྣམ་པ་བདུན་དུ་བརྟག་པ་བྱྐྱེད་པ་འདི་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་།

ཤིང་རྟ་ལ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་པའི་མཐའ་གཅོད་ལུགས་ནི་

འགོག་པའི་ཪིགས་པ་ཡང་ཆྐྱེས་གསལ་བས་འདི་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་ཤིང་རྟ་ཪང་

བཞིན་མྐྱེད་པ་རྟོགས་པཪ་སླ་བ་ཡིན་ནོ། དྐྱེ་ལཪ་ན་བདག་གམ་གང་ཟག་ལ་ཡང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་ན་གཅིག་
དང་ཐ་དད་ལས་མི་འདའ་བས།
དཔྱོད་པཪ་བྱའོ།

ཅི་བདག་འདི་ཕུང་པོ་དང་དངོས་པོ་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་ནམ། ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་སྙམ་དུ་

དྐྱེ་ལ་ཐོག་མཪ་བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཪང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་གནོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཪང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་གནོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།
ཡོད་པ་བཙལ་བཪ་བྱའོ།
གསུངས་སོ།

དྐྱེའི་རྐྱེས་སུ་བདག་

སྙམ་པཪ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པའི་ཕོགས་ལ་གནོད་བྱྐྱེད་གང་

འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏྐྱེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དྐྱེ་ཕིཪ་དྐྱེ། མང་བས་བདག་དྐྱེ་དག་ཀྱང་མང་པོཪ་འགྱུཪ།

ཪབ་བྱྐྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས།

གལ་ཏྐྱེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན།

ཞྐྱེས་

སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུཪ། ཞྐྱེས་གསུངས་སོ།

ཡང་བདག་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་ཪབ་བྱྐྱེད་ཉྐྱེཪ་བདུན་པ་ཪུ་གསུངས་པ་ལཪ་དྐྱེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདོད་ན་བྱ་བའི་ལས་དང་བྱྐྱེད་པ་
པོ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འགྱུཪ་བས་གཅོད་པ་པོ་དང་གཅད་བྱ་དང་བུམ་པ་དང་ར་མཁན་དང་མྐྱེ་དང་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་
འགྱུཪ་ཏྐྱེ། ཪབ་བྱྐྱེད་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང་།

བུད་ཤིང་གང་དྐྱེ་མྐྱེ་ཡིན་ན།

བྱྐྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུཪ།

དྐྱེ་ལཪ་ན་བདག་ཕུང་པོ་

དང་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་མང་པོཪ་འགྱུཪ་བ་དང་བྱ་བ་དང་བྱྐྱེད་པ་པོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུཪ་བའི་སོན་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པས་སོ།
བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས།

གལ་ཏྐྱེ་ཕུང་པོ་རྣམ་ལས་གཞན།

ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ།

ཪབ་བྱྐྱེད་

ཞྐྱེས་པའི་སོན་གསུངས་སོ།

དྐྱེ་ལ་བདག་ཕུང་པོ་ལས་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་པཪཡོད་ན་ནི། ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་འཇིག་གནས་པ་དང་མི་ལན་པཪ་འགྱུཪ་ཏྐྱེ།
དཔྐྱེཪ་ན་རྟ་བ་ལང་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ།
ཪང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྐྱེད་མཐོང་བའི་ངྐྱེས་པ་དྲངས་བཪ་བྱས་སོ།
བདག་ལ་ཡང་།
འདི་རྟོག་པའོ།

འཇུག་པ་ལས།

ཕུང་པོ་དྐྱེ་རྣམས་ཡོད་མིན་གང་ཕིཪ་འདིཪ། གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་རྟོག་པ་འདིཪ་འགྱུཪ་ན།

ཞྐྱེས་སོ།

ཕུང་པོཪ་བདག་ཡོད་མ་ཡིན་
གཞན་ཉིད་དྐྱེ་མྐྱེད་དྐྱེ་ཕིཪ་

བདག་དང་་་་་དཔྱད་ཀྱང་ཤིང་རྟ་ལ་བཤད་པ་དང་འདྲ་བས་དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཤྐྱེས་པཪ་བྱ་སྐྱེ།

བདག་ནི་གཟུགས་ལན་མི་འདོད་གང་ཕིཪ་བདག
ལན་ན།

དྐྱེ་ལ་བུའི་ཪིགས་པས་བདག་ཕུང་པོ་ལས་

དྐྱེ་ཉིད་ལས།

ཡོད་མིན་དྐྱེ་ཕིཪ་ལན་དོན་སྦྱོཪ་བ་མྐྱེད། གཞན་ན་གནག་ལན་གཞན་མིན་གཟུགས་

བདག་ནི་གཟུགས་ལས་དྐྱེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་མྐྱེད།

ཅྐྱེས་སོ།

གནག་ལན་ནི་ཞིང་པ་བ་ལང་དང་ལན་པ་ལ་བུའོ། གཟུགས་

ལན་ནི་ཞིང་པ་གཟུགས་དང་ལན་པ་ལ་བུའོ།

འོན་ན་ཕུང་པོ་འདུས་པ་ཙམ་བདག་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན།

མདོ་ལས་ཕུང་པོ་རྟྐྱེན་ནས་ཡིན་གསུངས་པ།

དྐྱེ་ཕིཪ་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་བདག་མིན།

ལ་བརྟྐྱེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པཪ་གསུངས་པས་ན།

དྐྱེ་ཡང་མི་ཪིགས་ཏྐྱེ། ཕུང་པོ་ལྔ་

གདགས་གཞི་བཏགས་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།
71

ཞྐྱེས་སོ།

དྐྱེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས།

གལ་ཏྐྱེ་དྐྱེ་དག་བདག་མིན་ཡང་།

དཔྐྱེཪ་ན་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་དང་སོག་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་པའི་ཚེ་དབྱིབས་ཁད་པཪ་བ་ཪྙྐྱེད་པ་ན་ཤིང་རྟཪ་འཇོག་པ་བཞིན་དུ་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཁད་པཪ་བ་ལ་བདག་ཏུ་འཇོག་གོ་སྙམ་ན།

དྐྱེ་ཉིད་ལས།

ལ་ཡོད་ཕིཪ་ཁོད་ལ་དྐྱེ་དག་ཉིད་བདག་ཅྐྱེས་འགྱུཪ་གི། སྐྱེམས་སོགས་ཚོགས་ནི་བདག་ཉིད་འགྱུཪ་མིན་ཏྐྱེ།
དབྱིབས་ཡོད་མིན།

ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལཪ།

བཞག་ཏུ་མྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དབྱིབས་ནི་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་ན།

དྐྱེས་ན་ཤིང་རྟ་ཪང་བཞིན་རྣམ་པ་བདུན་པོ་དྐྱེ་གང་དུ་ཡང་མྐྱེད་པ་དང་།

དབྱིབས་ཅྐྱེ་ན་དྐྱེ་གཟུགས་ཅན་
གང་ཕིཪ་དྐྱེ་དག་ལ་

སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་
དྐྱེ་ལ་ནའང་ཪང་གི་ཡན་ལག་

ལ་བརྟྐྱེན་ནས་འདོགས་པ་ལཪ་བདག་ཀྱང་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་ཪང་བཞིན་བདུན་པོ་གང་དུ་ཡང་མྐྱེད་པ་དང་།
འོན་ཀྱང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་འདོགས་པ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཕིཪ།

དྐྱེ་གཉིས་དཔྐྱེ་དོན་དུ་མཛད་ནས་མདོཪ་གསུངས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།

འདི་ནི་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པའི་ལུགས་བཞི་པའོ།
སྐྱེ་བ་གང་དུ་ཡང་མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཪང་བཞིན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པ་ནི།

ལྔ་པ་མུ་བཞིའི་

འཇུག་པཪ་མུ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་ནས་དངོས་པོ་ལ་ཪང་

བཞིན་མྐྱེད་པཪ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྐྱེ་ཉིད་འགྐྱེལ་པཪ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྐྱེད་དུ་གསུངས་པས་འདིཪ་དྐྱེ་མདོཪ་བསྡུས་ཏྐྱེ་བརོད་པཪ་བྱའོ།
བྱྐྱེད་དང་པོ་ལས།
ཡང་ཡོད་མིན།

བདག་ལས་མིན་གཞན་ལས་མིན། གཉིས་ལས་མིན་རྒྱུ་མྐྱེད་མིན།

དངོས་པོ་གང་དག་གང་ནའང་།

ཞྐྱེས་སོ། ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་དག་བདག་ལས་གང་ན་ཡང་སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།

དམ་བཅའ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱཪ་བཪ་བྱའོ།

བདག་སྐྱེ་དང་ཪང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་སྐྱེ་བ་ནི་གཞན་སྐྱེ་ཡིན་པས།

བདག་གཞན་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་གཉིས་སུ་ངྐྱེས་ལ།

འགོག་པའི་མཐའ་གཞན་སྐྱེལ་ལུགས་ནི་དྐྱེ་ལཪ་དུ་ཡིན་ནོ།
འགྱུཪ་ཏྐྱེ།

བོན་དྐྱེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱེ་དགོས་པས་སོ།
པའི་སོན་དུ་འགྱུཪ་ཪོ།
འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་།
ཡིན་ཉིད།

ཞྐྱེས་པ་དང་དྐྱེ་བཞིན་དུ་

དྐྱེ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཪང་བཞིན་

དྐྱེ་དག་ལ་ཡང་བདག་གཞན་ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་བ་དང་

ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་བ་ལ་བདག་སྐྱེ་དང་གཞན་སྐྱེ་གཉིས་ཡིན་པས་མུ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ཙམ་ཞིག་
མྱུ་གུ་ནི།

མྱུ་གུའི་ཪང་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེ་ན་སྐྱེ་བ་དོན་མྐྱེད་པཪ་

སྐྱེ་བ་ནི་གང་དུ་སྐྱེ་བཪ་བྱ་བ་དྐྱེའི་བདག་ཉིད་ཐོབ་པཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ་ཡིན་ན།

དཔྐྱེཪ་ན་མངོན་པཪ་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་བཞིན་ནོ།

སྐྱེ་བ་ནམ་

འདིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་ན་རྒྱུ་ལ་བལོས་མི་བལོས་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པས་རྒྱུ་ལ་

བལོས་པ་ལ་ཡང་འབས་བུ་དང་རྒྱུ་གཉིས་ཪང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ།
གཅིག་པའི་སྐྱེ་བ་ནི།

ཪབ་

སྐྱེ་བ་ཐུག་མྐྱེད་དུ་ཡང་འགྱུཪ་ཏྐྱེ།

མྱུ་གུ་ཪང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

སྐྱེས་ཟིན་པའི་ས་བོན་སླཪ་ཡང་སྐྱེ་ན་ནི།

ས་

དྐྱེ་ལ་ན་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་སྐྱེ་བས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བའི་གོ་སྐབས་མི་ཪྙྐྱེད་

ཪབ་བྱྐྱེད་ཉི་ཤུ་པ་ལས་ཀྱང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཅིག་ཉིད་ན་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱྐྱེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུཪ།

དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།

ཞྐྱེས་སོ།

སྐྱེས་པཪ་གྱུཪ་པ་སླཪ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཪིགས་པའང་མ་

སྐྱེས་ཟིན་སླཪ་ཡང་སྐྱེ་བཪ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། དྐྱེ་ཕི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་འདིཪ་ཪྙྐྱེད་མི་འགྱུཪ་ཞིང་།
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ཞྐྱེས་དང་།

དྐྱེ་སིཪ་དངོས་པོ་བདག་ལས་འབྱུང་ཞྐྱེས་ཪབ་ཏུ་གཏགས་པ་འདི།

ཞྐྱེས་སོ།

དྐྱེ་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྟྐྱེན་དུ་ཡང་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།

ཅི་སྐྱེ་གཞན་དུ་འགྱུཪ་པའི་རྐྱེན་བཞི་ལས། འབས་བུ་སྐྱེ་བཪ་གསུངས་པའི་ཕིཪ།

བཞིན་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་ན། མྐྱེ་ལྐྱེ་ལས་ཀྱང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཏྐྱེ།

གཞན་ལས་སྐྱེའོ་སྙམ་ན།

ཪང་

གཞན་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གཞན་

ཡང་རྒྱུཪ་གྱུཪ་མ་གྱུཪ་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཏྐྱེ་གཞན་ཉིད་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ་ཞྐྱེས་པའོ།
འདིའི་དོན་ནི་ས་མྱུག་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཁས་ལྐྱེན་ན།

ས་ལུའི་མྱུ་གུ་དྐྱེ་ཪང་གི་སྐྱེད་བྱྐྱེད་མི་ཪུང་བའི་མྐྱེ་

ལ་སོགས་པ་ལས་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཪང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་སོང་བའི་སོང་ལུགས་དྐྱེ་དང་ཪང་གི་རྒྱུ་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་ཪང་བཞིན་ཐ་དད་
དུ་སོང་བའི་སོང་ལུགས་གཉིས་ཅཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པཪ་སྣང་ངོ་།
བཞིན་ཐ་དད་པཪ་སྣང་བ་འཆཪ་བའི་ཚེ།

དྐྱེ་ལ་ན་ཇི་ལཪ་སྐྱེད་བྱྐྱེད་མི་ཪུང་བ་ལས་ཪང་

ཐ་དད་ཪང་དབང་བ་ཪག་མ་ལས་འཆཪ་བ་བཞིན་དུ་ཪང་གི་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་ཐ་དད་པ་སྣང་

བའི་ཚེ་ཡང་ཐ་དད་ཀྱི་ཆ་ནི་དྐྱེ་ལཪ་སྣང་ངོ་།

ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཚུལ་དྐྱེ་དག་གི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཡིན་

ན་མྐྱེ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་སྐྱེ་བ་ཁད་པཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱྐྱེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ།

སྐྱེའི་ཁད་པཪ་འབྱྐྱེད་ན་ནི་ཪང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཐ་དད་ཚུལ་དྐྱེ་ལ་ཡང་ཁད་པཪ་ཕྐྱེ་ཞིག་ཅྐྱེས་འགལ་བ་སོན་པ་ཡིན་ནོ།
འཇུག་འགྐྱེལ་ལས།

གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེ་མི་
དྐྱེ་ལཪ་ཡང་

ཇི་ལཪ་སྐྱེད་པཪ་བྱྐྱེད་པའི་ས་ལུའི་ས་བོན་ཪང་གི་འབས་བུ་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱེད་

པཪ་བྱྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་མྐྱེ་དང་སོལ་བ་དང་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཡང་གཞན་ཡིན་ནོ།

ཡང་ཇི་ལཪ་ས་ལུའི་ས་བོན་གཞན་དུ་གྱུཪ་པ་

ལས་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་མྐྱེ་དང་སོལ་བ་དང་ནས་ཀྱིས་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ཀྱང་འགྱུཪ་ཪོ།

ཡང་

ཇི་ལཪ་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་གཞན་དུ་གྱུཪ་པ་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་འབྱུང་བ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་སྣམ་བུ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་འགྱུཪ་བ་ཞིག་
ན་དྐྱེ་ནི་མཐོང་བ་མིན་ནོ།
འབས་བུ་གཞན་ཉྐྱེད་ན།

དྐྱེའི་ཕིཪ་འདི་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསལ་བཪ་གསུངས་སོ།

རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་བཪ་འགྱུཪ།

གཞན་ཞིག་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི།

སྨྲའོ།

འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། གཞན་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་གལ་ཏྐྱེ་

མ་ལུས་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་མཚུངས།

ཅྐྱེས་གསུངས་སོ། གཉིས་ལས་སྐྱེ་

ར་བུམ་འཇིམ་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དྐྱེ་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དྐྱེ་གཞན་ལས་སྐྱེ་བཪ་

འདི་ནི་སྔཪ་བཤད་པའི་ཪིགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྐྱེགས་ཏྐྱེ།

གཞན་ལས་སྐྱེ་བའི་ཆ་ནི་གཞན་སྐྱེ་འགོག་པས་དགག་གོ།
གང་གི་ཕིཪ།

རྒྱུ་དང་

འོ་ན་མྐྱེ་ལྐྱེ་ལས་ཀྱང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུཪ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་

བཪ་འགྱུཪ་ཏྐྱེ་གང་གི་ཕིཪ། སྐྱེད་པཪ་བྱྐྱེད་པ་མ་ཡིན།
བ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི།

ཞྐྱེས་དང་།

ཪབ་བྱྐྱེད་ཉི་ཤུ་པ་ལས་ཀྱང་།

བདག་ལས་སྐྱེ་བའི་ཆ་ནི་བདག་སྐྱེ་འགོག་པའི་ཪིགས་པས་དགག་ལ།

འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་།

བཤད་ཟིན་ཉྐྱེས་པ་དྐྱེ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡིན་ཕིཪ་ཪོ།
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གཉིས་ལས་སྐྱེ་བའང་ཪིགས་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་

འདི་ནི་འཇིག་རྟྐྱེན་ལས་མིན་དྐྱེ་ཉིད་དུ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏྐྱེ།

གང་ཕིཪ་ཪྐྱེ་ཪྐྱེ་ལས་ནི་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་པ་ཡོད་མིན།
མྐྱེད་ཁོ་ནཪ་སྐྱེ་བཪ་ལ་ཞིག་འགྱུཪ་ན་ནི།
རྟྐྱེན་འདི་ཡིས་ས་བོན་ལ་སོགས་ནི།

ཞྐྱེས་སོ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་རྒྱུ་མྐྱེད་བྱུང་བཪ་སྨྲ་ན་ནི།

གལ་ཏྐྱེ་རྒྱུ་

དྐྱེའི་ཚེ་མཐའ་དག་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སྐྱེ་འགྱུཪ་ཞིང་། འབས་འབྱུང་ཆྐྱེད་དུ་འཇིག་

བརྒྱ་ཕག་དག་གི་སོ་ནས་སྡུད་པཪ་བྱྐྱེད་པཪ་ཡང་མི་འགྱུཪ།

བ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མྐྱེད་པ་འགྲུབ་ལ།
མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལཪ་འགྲུབ་བོ།
སྐྱེ་དང་།

འཇུག་པ་ལས།

དྐྱེ་ལཪ་མུ་བཞིའི་སྐྱེ་

དྐྱེ་ལ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མྐྱེད་པས་ཁབ་པ་སྔཪ་

འཇུག་པ་ལས།

རྒྱུ་ལ་མ་བལོས་ཡོད་པ་མིན་པས་དངོས་རྣམས་ཪང་བཞིན་བལ།

ཞྐྱེས་སོ།

གང་གི་ཕིཪ་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་
ཞྐྱེས་སྐྱེ་བའི་མཐའ་བཞི་ལ་གནོད་བྱྐྱེད་བརོད་པ་རྣམས་ཀྱི་

དོན་བསྡུས་ནས་གསུངས་པས་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་རྐྱེས་དཔག་ཇི་ལཪ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་ནོ།
བཞིན་མྐྱེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པའི་ལུགས་ལྔ་པའོ།

འདི་ནི་ཪང་

གཉིས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་པ་དྐྱེ་

དག་ཀུན་གིས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྐྱེས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དྐྱེ་ལ་གཏན་མྐྱེད་པཪ་བསན་པ་ལ་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་མྐྱེད་པ་དང་།

རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པ་དང་།

ཪང་དབང་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པ་དང་།

དོན་དམ་པཪ་མྐྱེད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པའི་

གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པ་དང་།

མཚན་མྐྱེད་པཪ་བསན་པ་དང་། དྐྱེ་དག་གི་དོན་མདོཪ་བསྡུས་པའོ།

དང་པོ་ནི།

མུ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་

སིཪ་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ལ་ཪང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྐྱེད་པས་དྐྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བཪ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྐྱེད་དོ། དྐྱེ་
ལཪ་ན་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་ཡང་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བཪ་གྲུབ་པ་མིན་ནོ།

དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་

བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པའི་གྲུབ་སྐྱེ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ལུང་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བརྟྐྱེན་ནས་དྐྱེ་
ལ་བུའི་དམ་བཅའ་གཅོད་པཪ་བྱས་ན་ནི།

དྐྱེའི་ཚེ་བོད་པ་ཁྐྱེད་ཅག་ཪང་ལ་གགས་པ་དང་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་

གཏན་ཚིགས་དངལུང་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སོ་ནས།

ཀུན་གིས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་ཤྐྱེས་བཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དྐྱེས།

ལྐྱེན་ནམ་སོས་པ་གཅོད་པ་ནི་བཞིའི་སོ་ནས་འབྱུང་བས།

དྐྱེ་ལ་འགལ་བ་བརོད་པའི་ཐལ་འགྱུཪ་ནི་དཔྐྱེཪ་ན་ཕ་ཪོལ་པོ་སྐྱེ་བ་དོན་

ཁོད་ནི་རྟྐྱེན་ཅིང་འབྐྱེལ་བཪ་མི་འབྱུང་བཪ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་།

ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

འདིཪ་ནི་གཞན་གི་ཁས་

བཅས་དང་ཐུག་བཅས་སུ་འདོད་ཅིང་བདག་སྐྱེ་འདོད་པ་ལ་བདག་ལས་སྐྱེ་ན་ཡོད་པ་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་བ་དོན་མྐྱེད་དང་ཐུག་མྐྱེད་དུ་འགྱུཪ་བས་དོན་
བཅས་དང་ཐུག་བཅས་འདོད་པ་མི་ཪིགས་ལ་དྐྱེཪ་འདོད་ན་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་འདོད་པ་མི་ཪིགས་སོ།
པོས་དྐྱེཪ་ཤྐྱེས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འདོཪ་དགོས་པའི་
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ཞྐྱེས་འགལ་དུ་བརོད་པ་ན་ཕ་ཪོལ་

