
དུ་སྣང་བའི་དེ་དག་ལ། གཏངི་ནས་ཪེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མེད། བྟོད་འདིཪ་གྲགས་པའི་སྐྱབས་མགྟོན་རྣམས། སྟོན་དུས་མངྟོན་པཪ་བྱུང་བ་
ན།  བཅིངས་ཤིང་འཆིང་སེ་འཇིགས་པ་བྱས། འཇིགས་པ་དག་ལས་གྲྟོལ་དགྟོས་ཡྟོད། ཆུཪ་གནས་ཕཪ་ཕིན་དགྟོས་པ་ཡྟོད། སྟོན་ཚེ་
སྐྱབས་མགྟོན་གཞན་ཞིག་ལ།  བརེན་དགྟོས་ཪང་ལ་སྐྱྟོབ་ནུས་མེད། གཞན་ལ་སྐྱྟོབ་ནུས་ག་ལ་ཡྟོད། དེ་ཕིཪ་སེམས་ཤིག་ཡྟོད་ན་ནི། 
ཕྟོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ།  སྐལ་ལྡན་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྟོན། དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མ་འགྲྟོ། དེ་དག་བསྟོད་ནི་བཀུཪ་
བ་དང་།  དེ་དག་རེས་སུ་འབྲང་མི་ཪིགས། དེ་དག་ཐག་པཪ་སྣང་ན་ཡང། ལྷུང་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཞགས་ཐག་མིན། གཞན་དུ་སྣང་བའི་དེ་
དག་ལ།  གཏིང་ནས་ཪེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མེད། བྟོད་འདིཪ་གྲགས་པའི་སྐྱབས་མགྟོན་རྣམས། རག་པཪ་ཪང་ལ་ཪང་མི་མཉམ། ཕན་
བཏགས་མ་བཏགས་བལ་ས་ཡྟོད།  དེ་ཕིཪ་ཚོལ་ན་ཁྟོང་རྣམས་ཀི། སྐྱབས་མགྟོན་གཞན་ཞིག་རེད་པ་ཡྟོད། དེ་ཕིཪ་ཁྟོང་རྣམས་མ་ལུས་
པ། གཞན་གི་ཐུགས་རའེི་དབང་དུ་ཡྟོད། གཞན་ལ་བཟུང་བའི་ཐུགས་རེ་མནི། དེ་ཕིཪ་སེམས་ཤིག་ཡྟོད་ན་ནི། ཕྟོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་
བསིབས་ལ།  སྐལ་ལྡན་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྟོན། དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མ་འགྲྟོ། དེ་དག་བསྟོད་ན་ིབཀུཪ་བ་དང་། དེ་དག་རེས་སུ་
འབྲང་མི་ཪིགས།  དེ་དག་ཐག་པཪ་སྣང་ན་ཡང་། ལྷུང་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཞགས་ཐག་མིན། གཞན་དུ་སྣང་བའི་དེ་དག་ལ། གཏིང་ནས་ཪེ་
བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མེད།  བྟོད་འདཪི་གྲགས་པའི་སྐྱབས་མགྟོན་རྣམས། གཞན་ལ་བལྟོས་ཤངི་ཪག་ལས་པ། གཞན་ལ་བརེན་ནས་མ་
གཏྟོགས་པ།  ཡྟོད་པ་ཉིད་ཀང་དེ་དག་མིན། གཞན་ལ་བརེན་པ་མ་གཏྟོགས་པ། དེ་དག་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་མེད། གལ་ཏེ་བདག་ལ་
བདག་ཉིད་མེད། གཞན་ལ་ཇི་ལཪ་ཀུན་ཏུ་མཆྟོག། དེ་ཕིཪ་སེམས་ཤིག་ཡྟོད་ན་ནི། ཕྟོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ། སྐལ་ལྡན་རེ་
གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྟོན། དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མ་འགྲྟོ། དེ་དག་བསྟོད་ནི་བཀུཪ་བ་དང་། དེ་དག་རེས་སུ་འབྲང་མི་ཪིགས། དེ་དག་ཐག་
པཪ་སྣང་ན་ཡང་། ལྷུང་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཞགས་ཐག་མིན། གཞན་དུ་སྣང་བའི་དེ་དག་ལ། གཏིང་ནས་ཪེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མདེ། བྟོད་འདིཪ་
གྲགས་པའི་སྐྱབས་མགྟོན་རྣམས། མི་རྟོགས་མི་ངེས་ཤསེ་པ་ཡསི། རེད་དེ་རྟོགས་ངེས་ཤསེ་པ་ཡསི། ཁྟོང་རྣམས་རེད་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ་། 
དེ་ཕིཪ་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་བྱ།  ཕྟོགས་ཪིགས་མེད་པཪ་མི་འཐད་དྟོ། གལ་ཏེ་མཐཪ་ཐུག་ཉེ་བའི་དུས། དེ་དག་གཟིགས་དང་རེད་པ་མདེ། 
གཞན་ལ་མཐའ་ཪུ་ཇི་ལཪ་འཁདི། ད་ེཕིཪ་སེམས་ཤིག་ཡྟོད་ན་ནི། ཕྟོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ། སྐལ་ལྡན་རེ་གཅིག་བསིམས་
ཏེ་ཉྟོན།  དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མ་འགྲྟོ། དེ་དག་བསྟོད་ནི་བཀུཪ་བ་དང་། དེ་དག་རསེ་སུ་འབྲང་མི་ཪིགས། ཁྟོང་རྣམས་ཐག་པཪ་སྣང་
ན་ཡང་། ལྷུང་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཞགས་ཐག་མེད། གཞན་དུ་སྣང་བའི་དེ་དག་ལ། གཏིང་ནས་ཪེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མེད། བྟོད་འདིཪ་གྲགས་
པའི་སྐྱབས་མགྟོན་རྣམས་ཀུན་རྟོབ་བདེན་པ་ཉིད་དུ་ཡྟོད།  དྟོན་དམ་བདནེ་པ་ཉིད་དུ་མདེ། གང་དང་གང་དུ་སྣང་བས་སྟོངས། དེ་ཕིཪ་དབུ་
བ་ཆུ་ཤིང་འདྲ། སྒྱུ་མ་ཇི་བཞནི་རི་ལམ་ལཪ། ངྟོ་བྟོ་ཉིད་ཀསི་སྟོངས་པཪ་འཆཪ། དེ་ཕིཪ་སེམས་ཤིག་ཡྟོད་ན་ནི། ཕྟོགས་འཛིན་མུན་པས་
མ་བསིབས་ལ། སྐལ་ལྡན་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྟོན། དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མ་འགྲྟོ། དེ་དག་བསྟོད་ནི་བཀུཪ་བ་དང་། དེ་དག་རསེ་སུ་ 
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འབྲང་མི་ཪིགས། ཁྟོང་རྣམས་ཐག་པཪ་སྣང་ན་ཡང་། ལྷུང་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཞགས་ཐག་མིན། གཞན་དུ་སྣང་བའི་དེ་དག་ལ། གཏིང་ནས་
ཪེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཕིཪ་བྟོ་གྲྟོས་ལྡན་པ་དགདེ་དག་རྣམས་ལས་གཞན་ལྷག་དེ་དག་རྣམས་ཀི་སྐྱབས་མགྟོན་རེ། དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་
སྐྱབས་མགྟོན་ཚོལ། ཐྟོག་མ་དང་བྲལ་སྐྱབས་སུ་གྲུབ། ཪང་དྟོན་བརྟོན་དགྟོས་ཡེ་མི་མངའ་། འགྲྟོ་བ་སྐྱྟོབ་པའ་ིདྟོན་བརྟོན་ལ། དེ་ཪངི་ཉིད་
ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཪང་ལ་ནམ་ཡང་འཇིགས་པ་མདེ། ནམ་ཡང་འཇིགས་ལས་གྲྟོལ་དགྟོས་མེད། སྟོབས་ཆནེ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ལ། 
དེ་ཪིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི ཁྟོད་ལས་གཞན་པ་འགས་མི་རྟོགས། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བརེན་བལྟོས་མདེ། ཪང་གི་ངྟོ་བྟོས་གྲུབ་པའི་བདག་
ཉིད་ལ། དེ་ཪིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། གང་ཞིག་དེ་ཡིས་མ་མཛད་པ། གཞན་གྟོ་ཅི་ཞིག་མཆིས་ལགས་ཀི། ཚད་མཐའ་མདེ་པའི་མཐུ་
ནུས་ལ།  དེ་ཪིང་ཉིན་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། གང་ལ་ད་ལ་འདས་མ་འྟོངས། ཀུན་གི་སམེས་བཞྟོལ་འབབ་པཪ་གྱུཪ། ཀུན་ཏུ་ངེས་ལེགས་
ཡྟོངས་མཆྟོག་ལ།  དེཪིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། མཐའ་བྲལ་མཐའ་རྣམས་ཀུན་ལས་ལྷགམཐཪ་ཐུག་ཐྟོབ་པ་དག་གི་མཐའ། ངསེ་
ལེགས་ཀུན་གི་བདག་རེ་ལ། དེ་ཪིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། གཞན་དབང་ཡྟོད་ཡེ་མི་མངའ་བ། ད་ལ་མ་འྟོངས་འདས་ལ་དབང་། དེ་ཁྟོ་
ན་ཉིད་གཅིག་བུ་ལ། དེ་ཪིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། དེ་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་རག་ཏུ་འཆག་འདུག་འགེྲང་ཞིང་གནས་པའི་ཚེ། ཡང་དག་ཡེ་
ཤེས་མིག་གིས་བལྟོ། དེ་ལ་ནན་ཏན་སྐྱབས་སུ་མཆི། དེ་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་རག་ཏུ། སམེས་གཞྟོལ་ཪབ་ཏུ་འབབ་རྒྱུཪ་སེ། རག་པཪ་རསེ་
སུ་དྲན་པ་བསྟོམ།  དེ་ལ་ནན་ཏན་སྐྱབས་སུ་མཆི། བྟོ་རེ་གཅིག་ཏུ་སིང་ཐག་པ་ནས། ལུས་ངག་ཡདི་ཪབ་དང་བ་ཡིས། རག་ཏུ་དེ་ཡི་
བསགས་བརྟོད།  དེ་ལ་ནན་ཏན་སྐྱབས་སུ་མཆི། ནམ་ཞིག་ན་ཞིང་མི་བདེ་ནས། ཤི་ལ་ཐུག་པའི་སྡུག་བསལ་གི། ཚོཪ་བ་བྱུང་ན་ཪབ་ཏུ་
དད་། དེ་ལ་ནན་ཏན་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཐྟོག་མ་དང་བྲལ་སྐྱབས་སུ་གྲུབ། ཪང་ལ་ནམ་ཡང་ཪང་མ་ིམཉམ། ཟླ་མེད་སྐྱབས་མགྟོན་དེ་ལ་ནི། 
ད་ལ་མ་འྟོངས་དད་པཪ་ཤྟོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀསི་སྟོན་ལམ་འདེབས། ད་ལ་མ་འྟོངས་མ་ལུས་པ། ངསེ་ལེགས་ཀུན་གི་རག་པཪ་བདག་ཟླ་
མེད་སྐྱབས་མགྟོན་དེ་ལ་ནི། སིང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྟོ་བཪ་ཤྟོག བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀསི་སྟོན་ལམ་འདེབས།  ད་ལ་མ་འྟོངས་མ་ལུས་
ལ། ཟླ་མེད་སྐྱབས་མགྟོན་དེ་ལ་ནི་དད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་སྟོང་སྟོང་ནས། བིྱན་ཪླབས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བཪ་ཤྟོག ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བཪ་ཤྟོག བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀསི་སྟོན་ལམ་འདེབས། དེ་རམ་གི་བཪ་མུན་པས་བསིབས། བྟོད་ཁམས་འདི་ལ་མ་ཤཪ་བའ།ི 
སྐྱབས་མགྟོན་ཟླ་མེད་གཅིག་བུ་ལ། བྟོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་དད་པཪ་ཤྟོགབྱང་ཆུབ་སེམས་ཀསི་སྟོན་ལམ་འདེབས། ད་ལ་མ་འྟོངས་དུས་ད་ེ
དག་ཏུ། བྟོད་ཁམས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སིད་རྣམས། སྐྱབས་མགྟོན་ཟླ་མེད་གཅིག་བུ་ལ། སིང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྟོ་བཪ་ཤྟོག བྱང་
ཆུབ་སེམས་ཀསི་སྟོན་ལམ་འདེབས། བྟོད་ཀི་རྒྱལ་འབངས་མངའ་འྟོག་རྣམས། སྐྱབས་མགྟོན་ཟླ་མེད་གཅིག་བུ་ལ།  དད་ཅིང་
སྐྱབས་སུ་སྟོང་སྟོང་ནས། བིྱན་ཪླབས་ཐམས་ཅད་ཐྟོབ་པཪ་ཤྟོག ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཐྟོབ་པཪ་ཤྟོག བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀསི་སྟོན་
ལམ་འདེབས། ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་སྐྱབས་དེ་ལ། ལུས་ངག་ཡདི་ཪབ་དང་བ་ཡསི། དད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་འགྲྟོ་བཪ་འགྱུཪ། ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་སྐྱབས་དེ་ 
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ལ།  རེས་སུ་དྲན་པ་བསྟོམ་བྱས་ནས། སྟོན་ལམ་ཤུགས་དྲངས་འདེབས་པཪ་འགྱུཪ། སྐྱབས་འགྲྟོ་སྟོན་ལམ་གཉིས་ཀི་མཐུས། དེ་ལ་
དེ་ལཪ་ཡདི་ཇེ་ཆསེ།  རྒྱུད་དེ་དག་ཏུ་སྟོང་སྟོང་ནས། བིྱན་ཪླབས་ཇེ་ཆསེ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ། བིྱན་ཪླབས་ཇེ་ཆེས་འབྱུང་བའི་མཐུས། མུ་
སེགས་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལ། ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་རྣམས་བསམས་པ། དེ་ལཪ་དེ་ལཪ་སྐྱབས་འདི་ལ། སེམས་ནི་གཞྟོལ་ཞིང་དད་པཪ་གྱུཪ། 
ཟླ་མེད་སྐྱབས་མགྟོན་འདི་ལ་ནི། སམེས་གཞྟོལ་དད་པཪ་གྱུཪ་པའི་མཐུས། ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ། དེ་ཕིཪ་བྟོ་གྲྟོས་ལྡན་
པ་དག   ཕྟོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསིབས་ལ། སྐྱབས་སུ་འྟོས་དང་སྐྱབས་མ་ཡིན། འབྱེད་པའི་བྟོ་ཡི་མཐུ་ལྡན་ན། བསན་པའི་གནད་
མཆྟོག་གདམས་པ་མཆྟོག  དེ་རྣམས་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་ཉྟོན། ཐྟོས་ནས་རེ་གཅིག་བསིམས་ཏེ་བསམ། བསམས་ནས་རེ་གཅིག་
བསིམས་ཏེ་སྟོམ། ཐྟོས་ནས་བསམས་ནས་བསྟོམས་བསྟོམས་ནས། གདམས་མཆྟོག་འདི་རྣམས་དུས་རྒྱུན་པའི། ཉམས་ལེན་ཉིད་དུ་བེྱད་
པཪ་ཤྟོགཉམས་ལེན་ཉིད་དུ་བྱས་ན་ན།ི ཉིན་མཚན་དུ་བྟོག་གྟོམས་པཪ་ཤྟོག དེ་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པཪ་ཤྟོག དེ་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པའི་
མཐུས། བིྱན་ཪླབས་མཐུ་ཆསེ་འབྱུང་བཪ་ཤྟོག བིྱན་ཪླབས་མཐུ་ཆནེ་འབྱུང་བའི་མཐུས། སིག་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་བཪ་ཤྟོག དགེ་བ་ཁ་བསྒྱུཪ་
སེལ་བཪ་ཤྟོག སིག་སྟོང་དགེ་བ་སེལ་པའི་མཐུས། ཚེ་ཪིང་རེས་སུ་འཆི་བའི་དུས། མཐཪ་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཐྟོབ་པཪ་ཤྟོག བདེ་སྐྱིད་འབྟོལ་
དང་བཅས་པཪ་འགྲྟོ། གཞན་ཡང་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མནི་ཞངི་ཪང་བཞིན་ཡྟོད་ལ་དེ་ཁྟོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་
མེད་དྟོ་སམ་དུ་ལྟོག་པཪ་འཛིན་ཞངི་ངསེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྟོག་ཤེས་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ཪང་བཞིན་སྟོ་འདྟོགས་
པའི་སྟོ་འདྟོགས་དབང་མདེ་དུ་འདྲེན་པཪ་མཐཪ་ཐུག་གི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀི་སྟོ་ནས་བསན་པཪ་བྱའྟོ། འདི་ལ་དག། ཚུལ་
བཞིན་དུ་བྱས་པའི་དགེ་བའི་ལས་ཆུད་མི་ཟྟོས་པཪ་མཐཪ་ཐུག་གི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ལེགས་ཤིག་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བེྱད་
པྟོ་དག་གིས་འཐྟོབ་དགྟོས་པཪ་བསན་པ་དང་། དེ་ལ་ཪབ་ཏུ་ཤནི་ཏུ་ཆེ་བཪ་བསན་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟོད་ལས་བསམ་ལས་འདས་པཪ་ཚད་
མཐའ་མདེ་ཅིང་ཀུན་ཏུ་མཆྟོག་ཪབ་བསན་པ་དང་། དེ་ལ་དགེ་བའི་ལས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བེྱད་པྟོ་དག་གི་སེང་དུ་ཐ་དད་མེད་ཅངི་གཉིས་སུ་མདེ་
པཪ་གཅིག་ཁྟོ་ན་ཡནི་པཪ་བསན་པ་དང་། དེ་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཡང་ཡྟོད་པ་ཉདི་དུ་ཪག་མ་ལས་ཞིང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་པཪ་བསན་པ་དང་། དེ་
ཡང་དག་པཪ་དང་བདནེ་པཪ་དྟོན་དམ་པཪ་ཡྟོད་ཅིང་དེ་ཁྟོ་ན་ཉིད་ཡནི་པཪ་བསན་པའྟོ། དང་པྟོ་ནི།  ཇི་ལཪ་ལས་མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་པ་ནི་
རྣམ་པཪ་ཐཪ་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་ཚུལ་བཞནི་དུ་བྱས་པ་རྣམས་ཀསི་ཡདི་དུ་འྟོང་ཞིང་འབྲས་བུ་མི་འབིྱན་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ། 
ཇི་ལཪ་གཞན་བྱས་ཚོཪ་བཪ་འགྱུཪ་བ་མེད། དེ་བཞིན་བྱས་ནས་ཪེག་པཪ་མ་ིའགྱུཪ་མིན། མཁའ་ལ་བྱ་དག་འཕུཪ་ཞིང་གནས་པ་ཡི། གིྲབ་
མ་རེས་སུ་ལྷན་ཅིག་འགྲྟོ་བ་བཞིན། ལེགས་པཪ་བྱས་དག་འགྲྟོ་བའི་རསེ་སུ་འབྲང་། ཇི་ལཪ་ལམ་བརྒྱུད་ཇི་ཆསེ་མང་བསྟོགས་པ། ལམ་
ཞུགས་གང་ཞིག་བདེ་བཪ་འགྲྟོ་བ་ལཪ། དེ་བཞིན་དགེ་བའི་ལས་བཟང་བྱས་པ་ཡི། མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ངསེ་ལེགས་འབྲས་བུ་འཐྟོབ། 
གཞན་ཡང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་དགེ་བ་དག་ལས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ནི་འཇིག་རེན་འདའིི་བདེ་བ་ཞིག་མིན་ཏེ།  བྟོ་དང་ལྡན་པ་དག་ 
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དགེ་བའི་ལས་ཡང་དག་པཪ་བེྱད་པས་འཇིག་རེན་འདའིི་བདེ་བའམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཪུང་ལ་མི་བཙོན་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ། མ་ཤི་ཚུན་ཆྟོད་
ཀི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བ་ཙམ་ལ་བཙོན་པ་ནི་དུད་འགྲྟོ་ལའང་ཡྟོད་པས་དེ་ལ་བཙོན་ན་དུད་འགྲྟོ་དང་འདྲ་བཪ་གྱུཪ་ཪྟོ། ཇི་
ལཪ་གླང་བུ་ཁྟོན་ཟབ་ཁ་ནས་འཁྲུངས་པ་ཡི། རྩྭ་ལྟོ་ཁམ་འགའ་ལ་ནི་ཡདི་ནི་ཆགས་གྱུཪ་ནས། རེད་པ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ་གཡང་དུ་ལྷུང་བ་
ལཪ། འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་བདེ་ལྡན་འདྟོད་པའང་དེ་དང་འདྲ། དེ་ལཪ་ན་དགེའི་ལས་རྣམ་དག་བྱས་པ་རྣམས་ཀིས་འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་གི་
བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སལེ་བ་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་འབིྱན་པཪ་འདྟོད་ན།  དགེའི་ལས་རྣམ་དག་བྱས་པ་རྣམས་ཆུད་ཟ་བཪ་འགྱུཪ་
བའི་སྐྱྟོན་སྟོང་བཪ་མི་ནུས་ཏེ།  དགེ་བའི་ལས་རྣམ་དག་བྱས་པ་རྣམས་ཀིས་དུད་འགྲྟོ་དང་འདྲ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་འབྲས་བུ་འབིྱན་པ་ནི་དགེ་
བའི་ལས་རྣམ་དག་ཆུད་ཟ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་དག་བྱས་པ་རྣམས་འབྲས་བུ་གང་ལ་ཡང་མི་
ཪེག་ཅིང་ལྟོངས་མ་སྤྱད་ན།  ཪིན་ཆེན་གླིང་དུ་ཕིན་ནས་ཚོང་པ་ནི། ལག་པ་སྟོང་པས་ཪང་ཁིམ་ལྡྟོག་པ་བཞནི། རྣམ་དག་དགེ་བའི་ལས་
དག་ལག་སྟོང་དུ།  ཆུད་ཟྟོས་དྟོན་མེད་འབྲས་བུ་ཕྟོངས་པཪ་འགྱུཪ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་སེ། དཔེཪ་ན་མིའི་ཪྟོ་ནི་མིག་གི་
འདུས་ཏ་ེཪེག་པ་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་ཪགེ་པ་ལ་སྟོགས་པ་དང་བྲལ་སྟོང་ནས།  མིག་གི་འདུས་ཏེ་
ཪེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་དང་དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་ཪེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་
ལ་སྟོགས་པ་དང་བྲལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་པའི་སེམས་རྒྱུད་ནི་ཉྟོན་མྟོངས་ཅན་གི་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་
དང་འབྲལ་པཪ་སྟོང་ནས།  ཆགས་དང་ཉྟོན་མྟོངས་རྣམས་ཀི་རྒྱུཪ་གྱུཪ་པའི་འཚོལ་བའི་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བའམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཪེག་པཪ་མི་འགྱུཪ་བས་ཚོཪ་བ་དང་དེ་དག་ལྟོངས་སྤྱྟོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ལ་ཅི་སྟོས།  གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་དག་
བྱས་པ་རྣམས་ཀིས་འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཙམ་འབིྱན་པཪ་འདྟོད་ན། རྣམ་དག་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་རྣམས་
མིང་ཙམ་ཆུད་མ་ཟ་བཪ་ངྟོ་བྟོས་ཉིད་ཀིས་འབྲས་བུས་ཕྟོངས་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་སེ། 
ཆགས་པ་རྒྱས་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ད་ལའི་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་ནི་ཕལ་མྟོ་ཆེ་སྡུམ་ཕིཪ་བཅྟོས་པ་ལ་བདེ་བའི་བྟོ་སྐྱེས་པ་ཡནི་གི།  སྡུག་བསལ་
བསལ་བ་ལ་མ་བལྟོས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ཉིད་ཀིས་བདེ་བ་ནི་མེད་དེ།  དཔེཪ་ན་འགྲྟོ་བ་དྲགས་པས་སྡུག་བསལ་བ་ན། བསད་པས་བདེ་བའི་བྟོ་
འབྱུང་བ་དེ་ས་བའི་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཪམི་ནས་འགགས་པའི་ཚེ།  བདེ་བ་ཪིམ་གིས་སྐྱེས་པཪ་སྣང་བ་ཡནི་གི། ངྟོ་བྟོ་ཉིད་ཀིས་བདེ་བ་ནི་མིན་
ཏེ།  སླཪ་ཡང་བསད་དྲགས་ན་ས་མ་ལཪ་སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ། ངྟོ་བྟོ་ཉིད་ཀིས་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཇི་ལཪ་
བསེན་པ་ཙམ་གིས་སྡུག་བསལ་ཇི་འཕེལ་དུ་འགྲྟོ་བ་གཞན་དུ། འགྲྟོ་འདུག་དང་ཉལ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་དང་ཉི་མ་དང་གྲིབ་མ་བསྟོན་པ་
སྟོགས་ཀང་ཇི་ཙམ་ཪིང་དུ་བསྟོན་པ་ད་ེཙམ་དུ་བདེ་བ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྲྟོ་དགྟོས་པ་ལ་ཪིངས་དྲགས་ན་སྡུག་བསལ་འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་པཪ་སྣང་
བའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  འཆག་པ་དང་འདུག་པ་དང་འགེྲང་བ་དང་ཉལ་བའི་སྤྱྟོད་ལམ་དག་ཀང་སྟོ་སྟོ་སྟོ་སྟོཪ་སྡུག་བསལ་བཪ་ཪིག་པཪ་བྱ་སེ།  
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བསམ་གཏན་པས་སྤྱྟོད་ལམ་དེ་དང་ད་ེདག་གི་ཪང་བཞིན་བརགས་ན། གལ་ཏེ་འཆག་པས་ཉི་མ་འདའ་བཪ་བེྱད་ཅིང་འགྲེང་བཪ་མི་བེྱད་པ་
དུག་པཪ་མི་བེྱད་ཉལ་བཪ་མི་བེྱད་ན།  དསེ་འཆག་པ་དེ་ལ་སྡུག་བསལ་ཁྟོ་ན་སྟོ་སྟོཪ་མྟོང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། དྲག་པ་ཉིད་དང་རྩུབ་པ་ཉདི་
དང་མི་བཟད་པ་ཉིད་དང་ཡདི་དུ་མི་འྟོང་བ་ཉིད་སྟོ་སྟོཪ་མྟོང་བཪ་འགྱུཪ་གི། འཆག་པ་དེ་ལ་བདེ་བའི་འདུ་ཤསེ་འབྱུང་བཪ་ནི་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ། 
དཔྟོད་ལམ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་ལཪ་ཪྟོ། འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ལ་དེ་ལཪ་ཪྟོ། དེ་ལཪ་ན་བྟོ་གྲྟོས་དང་ལྡན་པ་དག་
འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་གང་མཐྟོང་བ་དང་ཐྟོས་པ་དང་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེཡང་འཇིག་རེན་ཡིན་དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ཡིན། དེ་ཡི་ངྟོ་བྟོ་ཉིད་
ཀིས་བདེ་བ་མིན།  ཅསེ་ཀང་བྱཪ་མེད་སམ་ནས་སྐྱུག་ཏིང་ཏིང་བ་དགྟོས་ལ། དེ་དག་མ་ལུས་པ་རྣམ་དག་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་རྣམས་
ཀིས་འབིྱན་པའི་འབྲས་བུཪ་མཐྟོང་བཪ་མི་བྱའྟོ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་འབྲས་ཤིང་འཇམ་པྟོ་ལས་འབྲས་བུ་ཁ་བ་དང་སྐྱུཪ་བ་དང་རྩུབ་པ་སིན་
པཪ་མི་ཪིགས་པ། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ལས་བྱས་རྣམ་དག་དག་ལས། ཚོ་བའི་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་སིན་པཪ་ཪིགས་པ་
མིན་ཏེ། དེ་ལ་བུའི་འབྲས་བུ་ནི་རྣམ་དག་དང་འཇམ་ཞིམ་མིན་ཞིང་ཁ་བ་དང་སྐྱུཪ་བ་དང་ཚ་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འྟོང་བ་ཉིད་དང་དྲག་པ་དང་
རྩུབ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་གང་ཪུང་འདུ་བེྱད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་མི་འདས་པས་
དེ་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་བདེ་བཪ་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་ལྟོག་ཡིན་པས། ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་ན་དེ་ལ་བུའི་བདེ་བ་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་གང་ཪུང་ལ་སྡུག་
བསལ་ག་ིའདུ་ཤསེ་སྐྱེ་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ། མཁས་པ་རྣམས་ལ་འཇིག་རེན་བདེ་བ་ཡང་། དམལ་བ་དང་མཚུངས་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པཪ་
འགྱུཪ།  ཕྟོགས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དེ་རྣམས་ལ་ཡྟོད་གང་སིད་གང་འཇགིས་པ་མི་བསྐྱེད་དཀྟོན། དེའི་ཕིཪ་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བའམ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་བདེ་བཪ་འཛིན་པ་དང་། སྡུག་པའི་རྣམ་པཪ་སྟོ་འདྟོགས་པ་གྟོམ་པའི་གཉེན་པྟོཪ་སྡུག་བསལ་དང་། མི་སྡུག་པ་བསྟོམ་པ་
གྟོམས་པཪ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་ལྡྟོག་པཪ་བྱའྟོ། དའེི་ཕིཪ་དེ་དག་མ་ལུས་པ་རྣམ་དག་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་རྣམས་ཀིས་འབིྱན་པའི་འབྲས་བུཪ་
མཐྟོང་བཪ་མི་བྱའྟོ། དགེ་བའི་ལས་ལས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་ནི་གནས་མེད་དྟོ། གཞན་ཡང་ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་འཇིག་རེན་བདེ་ལ་བདེ་བའི་འདུ་
ཤེས་སྐྱསེ།  དེ་ལ་དེ་ལཪ་གཏི་མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པྟོཪ་འགྱུཪ། ཇ་ིལ་ཇི་ལཪ་འཇིག་རེན་བདེ་ལ་སྡུག་བསལ་འདུ་ཤེས་སྐྱེས།  དེ་
ལ་དེ་ལཪ་གཏི་མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་སབ་མྟོཪ་གྱུཪ། ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་སྡུག་པ་བསྟོམ་པ་ཤནི་ཏུ་རྣམ་འཕེལ་བ། དེ་ལ་དེ་ལཪ་འདྟོད་ཆགས་མེ་ལེ་
ཤིན་ཏུ་འཕྲྟོ་བཪ་འགྱུཪ། ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་མི་སྡུག་བསྟོམ་པ་ཤནི་ཏུ་འཕེལ་གྱུཪ་པ། དེ་ལ་དེ་ལཪ་འདྟོད་ཆགས་མེ་ལེ་རེ་གཞྟོལ་འགྱུཪ།  དེ་
ལཪ་ན་འཇིག་རེན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བདེ་བཪ་འཛིན་ཏེ་རྣམ་དག་དགེའི་ལས་བྱས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུཪ་བཞག་ན། གཏི་མུག་མུན་པ་དང་
འདྟོད་ཆགས་མེ་ལ་ེདང་ཉྟོན་མྟོངས་ལ་སྟོགས་པའི་དུག་རྣམས་རྣམ་དག་དགེ་བའི་ལས་བྱས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུཪ་བཞག་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  
རྟོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། ཁྟོད་ཀི་ཁྟོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། གང་ཞིག་གསེཪ་སྣྟོད་ཪིན་ཆེན་སྤྲས་པ་ཡིས། ངན་སྐྱུགས་འཕག་
པཪ་བགིད་པ་དེ་བས་ཀང་།  གང་ཞིག་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཉྟོན་མྟོངས་པའ།ི རྒྱུཪ་བཞག་དེ་ནི་ཆེས་ཪབ་བླུན་པ་ལགས། དེ་ཕིཪ་མུ་སེགས་ 
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རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་རྣམ་པཪ་བསམས་པ། དེ་ལ་དེ་ལཪ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་མངྟོན་མཐྟོ་
དང་མཐཪ་ཐུག་ངེས་ལེགས་འབྲས་བུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ནི་ཆསེ་ཤིན་ཏུ་མི་ཪགིས་སྟོ། དའེི་ཕིཪ་བྟོ་གྲྟོས་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་
འབྲས་བུ་དང་འབྲས་བུ་མ་ཡནི་པ་ལ་འབྱིན་པའི་བྟོ་ཞིག་ཡྟོད་ན་ནི།  སངི་ཐག་པ་ནས་དགེ་བ་རྣམ་དག་བེྱད་པའི་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་
འདིའི་བདེ་བའམ་ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བ་ཙམ་དམགིས་པའི་རེན་དུ་བཞག་པཪ་མ་བེྱད་ཅགི་སིང་ཐག་པ་ནས་དགེ་བ་
རྣམ་དག་བེྱད་པའི་སྐབས་སུ་དུད་འགྲྟོ་གླྟོན་པ་ཐམས་ཅད་དང་གཏི་མུག་མུན་པས་བསིབས་པའི་མུ་སེགས་ཐམས་ཅད་དང་འདྟོད་ཆགས་མེ་
ལེས་འབཪ་བའི་འཇིག་རེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམིགས་པ་དང་བརྟོན་པ་མཐའ་དག་ལས་མཁའ་ལ་ལྡིང་བའི་རྟོད་ལ་བུ་ཡཪ་སྟོང་སེ།  ངྟོ་
བྟོ་ཉིད་ཀིས་མཆྟོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་བདེ་བའི་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སྟོངས་པའི་མཐཪ་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཉག་ཅིག་དམིགས་རེན་དུ་བཞག་ཅིང་སྟོན་
གནས་སུ་བྱེད་ནས་དྲན་པ་བསྟོམ།  དསེ་ན་འདི་འདྲ་བའི་འབྲས་བུའི་བཟང་པྟོ་འདི་ཁེད་ཅག་ཅིའི་ཕིཪ་འབྲས་བུ་མེད་པཪ་བྱ།  འདི་དྟོན་
མེད་དུ་བྱས་ན་ནི་ཪང་གིས་ཪང་བསླུས་པ་དང་རྟོངས་ཚབ་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད།  དམ་དང་བཅས་པའི་མི་རྣམས་ཀི། ཐིག་ལེ་ཐྟོབ་
པའི་ས་བྟོན་བསྐྲུན། ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་ས་བྟོན་མཆྟོག། ཡདི་བཞིན་ནྟོཪ་བུ་ལས་ལྷག་པའི།  ཡྟོན་ཏན་རྒྱུན་གི་དགེ་བ་དག། སུ་ཞིག་
འདིཪ་ནི་འབྲས་མདེ་བྱེད།  མཐཪ་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཐྟོབ་ནུས་ཏེ། གང་ཞགི་འཇིག་རེན་བདེ་བ་བསྟོམ། འདི་ལས་བསྡུས་པ་གཞན་མེད་དེ། 
འདི་ལས་རྟོངས་པའང་གཞན་མེད་དྟོ།  གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་དེ་རྟོགས་ནས། རྟོངས་པས་ཕིས་ཀང་ཆུད་གཟན་ན། འཆི་བཪ་འགྱུཪ་བའི་
དུས་ཀི་ཚེ།  མ་ངན་ཆེན་པྟོ་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ།  དམལ་མདེ་བཟྟོད་དཀས་རྒྱུན་རག་ཏུ། དེ་ལ་ཪེག་ཅིང་བསགེས་གྱུཪ་ན། འགྟོད་པ་མི་
བཟད་མེ་འབཪ་བས། སེམས་གདུང་འགྱུཪ་བཪ་གདྟོན་མི་ཟ། བཟང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་རྒྱུ། དགེ་བ་བེྱད་པས་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་
དམིགས་ཤིང་ཆགས་གྱུཪ་ནས།  ཕིཪ་ཡང་དམལ་བ་དེཪ་ཁིད་ན། སགས་ཀིས་རྟོངས་པཪ་བྱས་པ་བཞིན། དེ་ལ་འདིཪ་སེམས་མེད་དུ་
ཟད། ཁྟོད་ཀི་ཁྟོང་དུ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། ཪིན་ཆེན་གླིང་ཕིན་ཆང་པ་ནི། ལག་སྟོངས་ཪང་ཁམི་ལྡྟོག་པ་བཞིན། དེ་བས་ཕ་ཪྟོལ་བསྡུམ་ཡྟོད་མནི། 
དེ་ལས་མཆྟོག་ཏུ་རྟོངས་པ་མེད།  དགེ་བའི་གྲུ་ལ་བརེན་ནས་ནི།  སྡུག་བསལ་ཆུ་བྟོའི་ཕ་ཪྟོལ་ཕིན། གྲུ་འདི་ཕིས་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད། 
རྟོངས་པ་དུས་སུ་གཉིད་མ་ལྟོགགཉིས་པ་ལ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བཪ་བསན་པ་ནི། དགེ་བ་རྣམ་དག་ལ་ཚུལ་བཞནི་དུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་ཐིག་
ལེཪ་གྱུཪ་པའི་མཐཪ་ཐུག་ངེས་ལེགས་བསྟོམས་ནས་བྱས་པའི་ལས་དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་ཤནི་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་ངྟོ་། དགེ་བ་ཆུང་
ངུ་བྱས་པས་ཀང་། འཇིག་རེན་ཕ་ཪྟོལ་འབྲས་ཆེན་འདྲནེ། དྟོན་ཆེན་དག་ཀང་བེྱད་འགྱུཪ་ཏེ། འབྲུ་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་སནི་པ་བཞིན། དགེ་
བ་ཆུང་བྱས་བདག་ཉིད་ཀི། སྤྱི་བཞིན་མི་དྟོང་མ་སེམས་ཤིག ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ཡསི། བུམ་ཆེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། ཅུང་ཟད་
བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡསི། བརན་པ་ཪབ་ཏུ་གང་བཪ་འགྱུཪ། དགེ་བའི་ལས་རྣམས་གྟོམས་བྱས་པས། མི་རྣམས་ལ་ནི་འདྲིས་སུ་འགྱུཪ། 
དེ་དག་ཆེད་དུ་མ་བསིམས་ཀང་། ཤི་བའི་འྟོག་ཏུ་ངྟོ་མཚཪ་ཆེ། དབྱཪ་གི་དུས་ན་འབབ་པའི་ཆུས། རྒྱ་མཚོ་ཤནི་ཏུ་གང་བ་བཞིན། མཐཪ་ 
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ཐུག་ངེས་ལེགས་རྒྱས་པཪ་འགྱུཪ། ཀུན་ཏུ་རྣམ་དག་དགེ་བ་ལས། ཤི་འྟོག་འཇིག་རེན་ཕ་ཪྟོལ་ཏུ། ཀུན་ཏུ་མཆྟོག་ཅིང་ཟད་མི་ཤསེ། བརྟོད་
ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བའི། ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སིང་པ་རེ། འབྱུང་བཪ་ཪབ་ཏུ་ངེས་བྱས་ནས། དད་པཪ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ནི། དགེ་
བའི་ལས་ལ་ཪབ་ཏུ་འབད། དད་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། ཇི་དགའ་ཇི་ལཪ་འདྟོད་པཪ་སྤྱྟོད། དེའི་ཕིཪ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་དཀཪ་རྣམ་
དགགི་ལས་ཕྲ་མྟོ་ཡང་གྲིབ་མ་བཞིན་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འབྲས་བུ་ཆེན་པྟོ་བསྐྱེད་པ་ལ་ངསེ་པ་བརན་པཪ་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་ལ། 
བྟོ་གྲྟོས་དང་ལྡན་པ་དག་འདིཪ་ནི་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་ཀུན་ལ་རག་པཪ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྟོའི་བདག་ཉིད་ཀི་བརྟོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བའི་
བཀའ་དྲིན་ཆེ་རྒྱུ་མཚན་ངྟོ་བྟོ་ཡནི་པཪ་ཪིགས་པཪ་བྱ་སེ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་འདིཪ་ནི་ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་རསེ་སམ་ནྟོཪ་བུ་ཞིག་དཀྟོན་
ཞིང་རེད་དཀའ་བ། དེ་ལ་དེ་ལཪ་དེ་འདྲའི་རསེ་སམ་ནྟོཪ་བུ་ལ་མི་རྣམ་ཐམས་ཅད་ཪིན་ཆེན་གི་འདུ་ཤསེ་སྐྱེ་བ་ལཪ། དེ་བཞནི་དུ་ཚུལ་བཞིན་
བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སངི་པྟོ་ག་ནྟོམ་པ་དེ་བརྟོད་ཀསི་བསམ་གི་མི་ལང་ཞིང་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་
ཆེན་པྟོཪ་ཤསེ་བྱེད་པཪ་དགྟོས་ཏེ།  དེས་ནི་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཡནི་པའི་ཕིཪ།  རྒྱ་མཚོ་ཆེཪ་གཡངེས་གཉའ་ཤིང་གི། བུ་གཪ་ཪུ་
སྦལ་མགིྲན་ཆུད་ལཪ། འཇིག་རེན་རྣམ་གཡེང་ནང་དུ་འགྲྟོ་བ་ཡིས། འགྲྟོ་བའི་ཐིག་ལེ་ངེས་ལེགས་ཐྟོབ་པཪ་དཀའ། སངི་ཐག་པ་ནས་ཉིན་
མཚན་ཆེས་དྟོན་དུ། བརྣག་པ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་བརྟུན་ཏེ་བསྒྲུབ། སྐལ་ལྡན་དེ་དག་རྣམས་ཀི་གྲངས་སུ་གྲལ་དུ། ཐུགས་རེ་ཆནེ་པྟོས་བཟུང་
སེ་བདག་གིས་ཀང་། སེམས་འདིའི་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་ཐྟོབ་པཪ་ཤྟོག གཏིང་ནས་དད་པཪ་གྱུཪ་པའི་བྱིན་ཪླབས་ཀིས། བྟོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་
ལ་ཐྟོབ་པཪ་ཤྟོག གཞན་ཡང་། དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་འདིཪ་ནི་ནྟོཪ་བུའམ་ཡྟོ་བྱད་གང་ལ་ཪིན་ངྟོ་བྟོ་དང་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་གཏྟོང་
དགྟོས།  ནྟོཪ་བུའམ་ཡྟོད་བྱད་དེ་ཉདི་ལ་མི་རྣམ་ཐམས་ཅད་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཪིན་ཆེན་གི་འདུ་ཤསེ་སྐྱེ་བ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་བཞིན་བྱས་
པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སིང་པྟོ་ག་ནྟོམ་པ་དེས་བརྟོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་ཞིང་ཪབ་ཏུ་ཤནི་ཏུ་
ཆེན་པྟོཪ་ཤསེ་པཪ་བེྱད་དགྟོས་ཏེ།  དེའི་ཕིཪ་ཪིན་ཆནེ་ངྟོ་བྟོ་དང་ཡང་དག་དང་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཆནེ་པྟོ་ཞིག་ཡནི་པའི་ཕིཪ། ཐྟོག་མཪ་འགྲྟོ་
བའི་ཐིག་ལེ་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སངི་པྟོ་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བ་དག་དེ་ལ་ཐྟོབ་པའ་ིལམ་ངྟོས་དང་ལམ་མི་ཡནི་པ་སྟོ་སྟོཪ་འབེྱད་པཪ་བྱས་ཏེ་ལམ་
ངྟོས་སིང་ཐག་པ་ནས་སླྟོག་འདྟོད་བྱུང་ཞིང་འཇུག་ལྡྟོག་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཞིག་ངེས་པཪ་བང་། དེ་ནས་ཉེས་སྤྱྟོད་ཐམས་ཅད་སང་བ་ལ་ཅི་ནུས་
ཅི་ཤེས་འབད་པ་དུ་མས་བརྟོན།  དེ་ནས་ར་ལྟུང་གིས་མ་གྟོས་པ་ལ་སྟོག་བསྟོས་བྱ་ཞིང་། དེ་ནས་ནག་པྟོའི་ལས་སུ་གྱུཪ་པའི་མི་དགེ་ལི་
ཡང་གཉིས་ཀ་དུག་གི་སྟོང་པྟོ་ལ་བུ་བཅད་ནས་དྟོཪ་བཪ་མ་ཟད་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཪབ་ཏུ་བསྟོན་པཪ་མི་དགེ་བ་རྣམས་ཀི་ར་བ་ཉྟོན་
མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་པཪ་དུ་འདྟོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིཪ་གྱུཪ་པའ་ིསིག་པའི་གྲྟོགས་པྟོའམ་མི་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདྟོད་པཪ་བེྱད། སིག་ཅན་མི་དང་འགྲྟོགས་མི་བྱ། སིག་གྲྟོགས་སྦྲུལ་གིས་སེམས་མི་ཟེན། གལ་ཏེ་སིག་པ་བེྱད་པ་
དག སིག་མི་བེྱད་པས་བསེན་ན་ཡང་། སིག་པ་བེྱད་པཪ་དྟོགས་སྐྱེ་ཞིང་། མི་སན་པ་ཡང་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ། བསེན་བྱ་མ་ཡིན་བསནེ་པའི་ 
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མི། དེ་ཡི་སྐྱྟོན་གིས་སྐྱྟོན་ཅན་འགྱུཪ། དྟོང་པཪ་དུག་བསྐུས་མདའ་བཅུག་པས། དུག་མ་བསྐུས་པའང་གྟོས་པ་བཞིན། གྲྟོགས་ངན་པ་ལ་
འཇིགས་པ་ལཪ།  དྟོམ་དང་སག་དང་གླང་པྟོ་ཆེ། མྟོས་པ་ལ་ནི་མ་ཡནི་ཏེ། འདིས་ནི་ལུས་ཙམ་འཇིག་པཪ་བེྱད། ས་མས་དགེ་དང་དགེ་
བའི་སེམས། རྣམ་དག་གཉིས་ཀ་འཇིགས་པཪ་བེྱད། དེ་ནས་འགྲྟོ་བའི་ཐིག་ལེ་ངེས་ལེགས་ཡྟོངས་སུ་མཆྟོག་ཐྟོབ་པའི་མཐུན་རེན་དགེ་ར་
བསག་པ་དང་། འགལ་རེན་སིབ་པ་སྟོང་བའི་ལྷན་ཅིག་བེྱད་རནེ་བསག་སང་གི་ཡན་ལག་དང་གནད་རྣམས་ལ་ཆེས་ཤནི་ཏུ་གྟོམས་པཪ་བྱ། 
དེ་ནས་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལཪ་འདྟོད་པ་ལཪ་བཀྟོལ་དུ་ཪུང་བཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ། ཞི་གནས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་བསམ་གཏན་ལ་བྱིང་རྟོད་
ཐམས་ཅད་གཉེན་པྟོས་བསལ་ཏེ་ལེགས་པཪ་གནས། དེ་ནས་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་སིབ་པ་བཅད་པའི་ཕཪི་དུ་བདག་མེད་པ་སྟོང་པ་
ཉིད་ཀི་དྟོན་ལ་བས་ཐག་ཆྟོད་པཪ་བྱས་ལ།  བསྟོམ་ཚུལ་མ་ནྟོཪ་བཪ་བསྐྱངས་ནས་ཤེས་ཪབ་ཀི་ཆ་དང་པྟོ་ལྷག་མཐྟོང་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ། དེ་
གནས་དཔེཪ་ན་མིག་གི་དབང་པྟོ་ནི་མཚན་གི་མུན་པ་འཐུག་པྟོ་ཐམས་ཅད་སབ་མྟོཪ་འགྱུཪ་ཞངི་ཧིལ་ཧིལ་ཡལ་བཪ་སྟོང་སེ་དེ་དག་
དམིགས་པཪ་མི་བེྱད་པ་དང་། མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་འྟོད་གསལ་ཆེན་པྟོ་དང་བཅས་པཪ་ཤཪ་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྟོཪ་ཆསེ་ཤིན་ཏུ་
དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཪབ་ཀི་ཆ་དང་པྟོའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་དང་འདུས་བྱས་ཀི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་
སྟོ་འདྟོགས་ཐམས་ཅད་མུན་པ་འཐུག་པྟོ་བཞིན་དུ་ཧིལ་ཧིལ་སབ་མྟོཪ་སྟོང་སེ་དེ་དག་དམིགས་པཪ་མི་བེྱད་པས། ཤེས་ཪབ་ཀི་ངྟོ་བྟོའི་སྐབས་
སུ་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དཔེཪ་མི་བཟྟོད་པའི་བདག་ཡྟོད་ཅིང་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སྟོངས་པའི་དེ་ཁྟོ་ན་ཉིད་གཅིག་བུ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་ལྡན་
ཀུན་གི་ཐགི་ལེ་ཉག་ཅིག་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སིང་པྟོ་ཡྟོངས་སུ་དམ་པ་ཕ་ཪྟོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཤསེ་ཪབ་ཀི་དྟོན་མཆྟོག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་
གཅིག་ཁྟོ་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་དཔང་པྟོ་དང་ཡེ་ཤེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ནི་དབང་མེད་དུ་གཞྟོལ་ཞངི་འབབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་འབེན་
གཅིག་ཁྟོ་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་སྟོབས་ཀིས་རྒྱལ་བཪ་གྱུཪ་པ་མཐའ་དག་གི་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་བརྟོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་
ལང་བའི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་བའི་ཀུན་ཏུ་མཆྟོག་ཅིང་ཪང་བཞནི་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་གཅིག་ཁྟོ་ན་
ཆེས་ཤནི་ཏུ་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ནས་དཔེཪ་ན་ཁབ་ལནེ་རྟོ་ཡིས་ཐེན་པའི་ཁབ་ནི་ཕྟོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ་དེ་འབའ་
ཞིག་ལ་དབང་མེད་པཪ་འདུན་ཞངི་ཪབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་འདུ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཤསེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་ཡེ་ཤེས་
དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ནི་དེ་ལ་དབང་མེད་དུ་ཅི་ནུས་ཅི་ཤེས་ཡྟོངས་སུ་གཞྟོལ་ཞིང་འབབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་འབེན་གཅིག་ཁྟོ་ནས་འཇམ་
དམ་གཉིས་ཀིས་ཐནེ་ཞིང་འཁེཪ་སེ། ཪང་ཕྟོགས་གང་ཟག་དང་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཕྟོགས་དག་གཏན་ནས་ཡེ་མེད་བཞིན་དུ་བརྟོད་ཅངི་གཏན་མ་
གཟིགས་པཪ། ཐུགས་དགྟོངས་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་དེ་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་རག་ཏུ་རེས་སུ་དྲན་པ་བསྟོམ་བྱས་ནས། དེ་འབའ་ཞིག་ལ་འདུན་ཏེ་
སྟོན་གནས་སུ་བེྱད་ཅིང་དེ་ལ་ཪབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་འདུ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་དག་ཪིན་ངྟོ་བྟོ་དང་ཡང་དག་དང་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ཡིན་
པས། སྟོབས་དེ་དག་གིས་ཐྟོབ་པཪ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ནི་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྟོའི་འདུ་ཤསེ་མ་སྐྱེ་ན།  སགས་ཀིས་རྟོངས་པཪ་བྱས་པ་ 
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བཞིན། བདག་ལ་འདིཪ་སེམས་མེད་དུ་ཟད།  ཅིས་རྟོངས་བདག་ཀང་མ་ིཤེས་ན།  བདག་གི་ཁྟོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། གང་ཞིག་དམ་པའི་
ཚིག་ལ། མུན་པས་བསིབས་ཏེ་དད་མི་གྱུཪ།  འདི་ལས་བསླུས་པ་གཞན་མེད་དེ། འདི་ལས་རྟོངས་པའང་གཞན་མེད་དྟོ། གསུམ་པ་དེ་
ལ་བརྟོད་ལས་བསམ་ལས་འདས་པཪ་ཚད་མཐའ་མེད་ཅིང་ཀུན་ཏུ་མཆྟོག་ཪབ་བསན་པ་ནི། གནད་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྟོ་ཡྟོད་ཀང་འདིཪ་
ནི་ཚིག་མངས་སུ་དྟོགས་ནས་ཚོགས་བསག་པའི་སྟོ་ཁྟོ་ན་ལས་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་ངསེ་ཏེ་དེ་ཙམ་ལས་མི་སྤྲྟོའྟོ།  དེ་ལ་ཚོགས་བསག་
པའི་ཡན་ལག་ནི་ཁད་པཪ་ཏུ་དུག་ཡྟོད་པཪ་ཪིག་པཪ་བྱའྟོ།  དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ལ་སྟོ་གསུམ་བསྟོམ་པའི་ཕག་ནི་སཪ་
བསན་པ་ལཪ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐྱབས་སུ་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ན་ལ་དམིགས་ནས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསིམས་ཏེ་སྟོ་
གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་བའྟོ།  སྟོ་གསུམ་སྟོ་སྟོ་བའི་ཕག་ལ་ལུས་ཀི་ཕག་ནི། གཉིས་སུ་མདེ་པའི་སྐྱབས་སུ་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ན་དེ་ལ་
ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་མངྟོན་སུམ་པ་ལཪ་དམིགས་ལ་ཪང་གི་ལུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་ཪབ་དང་གྲངས་མཉམ་པཪ་སྤྲུལ་ལ་ཕག་བྱའྟོ། དེ་ཡང་གཉིས་སུ་
མེད་པའི་སྐྱབས་ངྟོས་དེ་ལ་མཉེས་དགེས་པཪ་བེྱད་པའི་ཡུལ་རྣམས་ཀི་བཟང་པྟོའི་སྤྱྟོད་པ་ལ་ཪབ་ཏུ་དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་དསེ་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏེའྟོ། ལུས་གཅིག་གིས་ཕག་བྱས་པའང་དགེ་ར་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་གསི་ཕག་བྱས་པ་ནི་དགེ་ར་ཤིན་ཏུ་ཆེའྟོ། ཡིད་ཀི་ཕག་ནི། གཉིས་སུ་
མེད་ཅིང་དཔེཪ་མི་བཟྟོད་པའི་སྐྱབས་སུ་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ན་དེའ་ིཡྟོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་རེས་སུ་དྲན་པའི་མྟོས་པ་བསྐྱེད་པའྟོ། ངག་གི་ཕག་ནི། བ་
ན་མེད་པའི་ཡྟོན་ཏན་གི་བསགས་པ་ཟད་མི་ཤསེ་པ་རྣམས་ལུས་ཪེ་ཪེ་ལ་མགྟོ་བྟོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་མགྟོ་ཪེ་ཪེ་ལ་ལེ་དཔག་ཏུ་མདེ་པཪ་
སྤྲུལ་བཪ་གསུངས་པ་ལཪ་བྱས་ནས་སན་པའི་དབྱངས་ཀསི་བརྟོད་པའི།  འདིཪ་དབྱངས་ནི་བསྟོད་པ་ཡནི་ལ་དེའི་ཡན་ལག་ནི་རྒྱུ་སེ་ལིའྟོ། 
རྒྱུ་མཚན་ནི་མང་པྟོའི་ཚིག་གྟོ་མཆྟོད་པའི་ཡན་ལག་ནི།  སཪ་བསན་པ་ལཪ་དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ན་དེ་ལ་
གཞན་གང་གིས་ཀང་ཕན་བཏགས་པ་མེད་པཪ་ཁྟོད་ཟང་ཟིང་གི་མཆྟོད་པས་མི་མཉེས་ཀི། དེའ་ིཕིཪ་མེག་གྟོ་དངྟོས་དང་བཅྟོས་མ་དང་རད་
དུ་བྱུང་བ་གསིལ་མ་རྣམས་དང་མེག་གྟོ་སྣ་ཚོགས་སེལ་ཏེ་བརྒྱུས་པའི་ཕེྲང་བ་དང་ཪྟོལ་མྟོ་རྒྱུད་ཅན་དང་འབུད་པ་དང་བརྡུང་བ་དང་བཀྟོལ་བ་
རྣམས་དང་སྟོས་ཞིམ་པྟོ་དང་གདུགས་མཆྟོག་དང་སྟོས་མཪ་ལ་སྟོགས་པ་དྲི་ཞིམ་ཞིང་འྟོད་གསལ་བ་དང་ཪིན་ཆེན་བའི་ནྟོཪ་བུ་འྟོད་གསལ་
བ་དང་ན་བཟའ་དམ་པ་དང་དྲི་མཆྟོག་དང་སྤྲས་པ་དང་སྣ་ཚོགས་ཀི་བཀྟོད་པ་འཇིག་རེན་པའི་མཆྟོད་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་རྣམས་ཀསི་དཔེ་ཟླ་
མེད་པའི་སྐྱབས་སུ་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ན་དེ་མཉེས་པཪ་བསམ་པ་ན།  དེ་ལ་སྐུཪ་པ་འདེབས་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དཔེཪ་ན་རྒྱལ་པྟོའི་
དབང་པྟོ་རེ་ཞིག་ལ་སས་གཅིག་བུ་འདྟོད་པ་སྡུག་པ་ཕངས་པ་ཡིད་དུ་འྟོང་བ་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡྟོད་ལ། ཁེའུ་དེ་ཡང་བིྱས་པཪ་གྱུཪ་
པས་ཡབ་དེ་ལ་ནི་རེ་ཞངི་འགའ་བ་རསེ་སུ་བསྟོམས་ཏེ་ཤངི་ཐྟོག་གམ་མེག་གྟོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཕྲག་ཏུ་འབུལ་བ་ན། རྒྱལ་པྟོའི་དབང་པྟོ་རེ་དེ་
ཤིང་ཐྟོག་གམ་མེག་གྟོ་ཕལ་ཆེ་བ་དེས་མི་མཉེས་ཤིང་ཡབ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་གཞྟོལ་ཏེ་གཅེས་སྤྲས་སུ་འཛིན་པའི་ཁེའུ་བའི་བྟོ་ཡིས་མཉས་
པཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ། དེ་བཞནི་དུ་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅགི་ཁྟོ་ན་དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ 
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པའི་མཆྟོད་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་མི་མཉེས་ཤིང་། ཡུལ་དེ་ཉག་ཅིག་ལ་ན་ིཅི་ཤེས་ཅི་ནུས་གཞྟོལ་ཞངི་ཪབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་འབབ་པཪ་འགྱུཪ་སེ་
ཪབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་ཡདི་ཆསེ་ཤིང་མཆྟོག་ཞུ་དང་བའི་སེམས་ཀིས་མཉེས་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ།  འྟོ་ན་མཆྟོད་པའི་ཡན་ལག་ལ་བ་ན་ཡྟོད་པའི་
མཆྟོད་པ་དང་བ་ན་མེད་པའི་མཆྟོད་པ་གང་ཞེ་ན།  དེ་ལ་བ་ན་ཡྟོད་པའ་ིམཆྟོད་པ་ནི།  ཪང་གིས་བསྒྲུབ་པའི་དད་པ་དང་ཪེ་
བལྟོས་དང་དང་བ་དང་མྟོས་གུས་དང་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་དྟོ། སཪ་བྱྟོན་ཟིན་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་ན་འབྱྟོན་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་ད་ལཪ་
བྱུང་བའི་འཕགས་པ་ངྟོས་སམ་བྱང་ཆུབ་ངྟོས་སམ་ཆྟོས་རྣམ་དག་ལ་གནས་པ་དག་གིས་བསྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་
རད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཡི་ཪངས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་སྐྱབས་སུ་འྟོས་ཤིང་མཆྟོད་པའི་ཡུལ་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ན་
ལ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཪབ་ཏུ་དང་བས་འབུལ་བའྟོ།  མཆྟོད་པ་བ་ན་མེད་པ་ནི། འདི་ལ་བུའི་མཆྟོད་པ་ནི་ཚིག་ཙམ་ཞིག་གིས་མུ་སེགས་
རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡྟོད་ཀང་དངྟོས་སུ་མགྟོ་སྐཪ་རྣམ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་དམ་པ་འབའ་ཞིག་ལ་ཡྟོད་པས། མཆྟོད་པ་དངྟོས་སུ་བ་
ན་མེད་པ་དེའི་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་དང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ་སྟོགས་པ་འདིཪ་ནི་ཁད་པཪ་དུ་བཤད་པཪ་བེྱད་ན་གཞུང་ཚང་བ་ཞིག་དགྟོས་སེ།  
སྐབས་འདིཪ་ཟུཪ་ཙམ་ཪགས་པཪ་བཤད་ན་ཀུན་ཏུ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་བརྟོད་ཀསི་མི་ལང་བའི་མཆྟོད་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་
ཡྟོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་ཟད་མི་ཤསེ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཚད་མཐའ་མདེ་པ་རྣམས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་རསེ་སུ་ཡི་ཪངས་ཏེ་ཁྟོད་ཉིད་ལ་
ནི་མཆྟོད་བཞནི་འབུལ་བའྟོ།  རསེ་སུ་ཡི་ཪང་བའི་ཡན་ལག་ནི། ད་ལཪ་བཤད་པའི་ཡུལ་གི་ཡྟོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་བསམ་གིས་མ་ིཁབ་
པ་ཕམས་པ་ཐག་པ་ནས་རསེ་སུ་དྲན་པ་བསྟོམ་བྱས་ནས་དགའ་བ་བསྟོམ་པ་དང་། སཪ་བྱྟོན་ཟནི་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་ན་འབྱྟོན་པཪ་འགྱུཪ་བ་
དང་ད་ལཪ་བྱུང་བའི་འཕགས་པ་ངྟོས་སམ་སྐྱསེ་བུ་དམ་པའམ་བྱང་ཆུབ་ངྟོས་སམ་ཆྟོས་རྣམ་དག་ལ་གནས་པ་དག་གིས་བསྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་
རྣམ་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁད་པཪ་དུ་དེ་དག་གིས་བརྟོད་ཀིས་མི་ལང་བའི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་བརྟོད་
འབུལ་བ་དང་དུས་རག་ཏུ་ཟད་མི་ཤེས་པཪ་བརྟོད་འབུལ་བཪ་བྱ་བའི་བསགས་མཆྟོད་ཐམས་ཅད་ལ་སངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བ་བསྟོམ་པའྟོ། 
ཆྟོས་རྣམ་དག་དྲི་མ་མེད་པ་དཪ་བཪ་བསྐུལ་བ་དང་དེ་འབའ་ཞིག་ལ་སྐྱེ་བྟོ་རྣམས་རེས་སུ་འཇུག་པཪ་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག་ནི་དུས་ངན་པ་
གཏི་མུག་དང་ངྟོ་ཚ་དང་ཁེལ་མདེ་དང་ཕྲག་དྟོག་དང་སེཪ་སྣ་སྟོགས་ཤསེ་ཆེ་བའི་དུས་འདིཪ་ནི་དགེ་བ་ཆེས་ཤནི་ཏུ་དགྟོན་ནམ། ཡུལ་
ཁམས་ཞིག་ཏུ་ཆྟོས་རྣམ་དག་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བ་མཐྟོང་བ་ན།  ཆྟོས་རྣམ་དག་དེ་ལ་བུ་གནས་པ་ནི་སྐྱེ་བྟོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཉྟོན་མྟོངས་སེལ་བཪ་
བེྱད་པས་ཆྟོས་རྣམ་དག་དེ་ཪིང་དུ་གནས་པ་དང་དེ་ལ་མི་རྣམས་སིང་ཐག་པ་ནས་འདུན་ཏེ་རེས་སུ་འཇུག་པཪ་བསྐུལ་མ་གདབ་པྟོ། ཡང་ན་
འཇིག་རེན་གི་ཕྟོགས་རྣམས་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བྟོ་གྲྟོས་ཀི་མིག་བསིབས་ཏེ་མ་ཪིག་པའི་གཉིད་ཀིས་བསྐྱྟོད་པའི་མུ་སེགས་ཅན་གིས་
ཡྟོངས་སུ་གང་བཪ་སྟོང་སེ་ཉྟོན་མྟོངས་པ་དང་སིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཡང་སཪ་ལྷུང་ཞིང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་དམལ་བའི་ནང་དུ་དབང་མེད་
ལྷུང་བཪ་མཐྟོང་ནས།  དེ་དག་རྣམས་ལ་བརེ་བ་མེད་པ་དང་དེ་དག་གི་དྟོན་དུ་ཤེས་ནུས་ཙམ་གིས་མི་བརྟོན་པ་ནི་མི་ཪིགས་པས། འཇིག་ 
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རེན་ཕན་དང་དྟོན་གི་ཪྟོ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞྟོལ་ཞིང་སེམས་ནི་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པཪ་འཚིག་སེ། མུ་སེགས་པ་རྣམས་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་བདེན་པའི་
ཕྟོགས་ལ་དད་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་རྣམས་ལ་དྲི་མ་མེད་ཅིང་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་སེལ་བའ་ིབདེན་པ་ཀུན་ཏུ་མཆྟོག་གི་
ཉི་མ་ཤཪ་བཪ་བསྐུལ་བ་དང་། དེ་དག་སྐལ་དང་ལྡན་པཪ་དྲི་མ་མདེ་པའི་བདེན་པ་ལ་ཡདི་ཆསེ་ཀི་དད་པ་སྐྱསེ་ཏེ་སིང་ཐག་པ་ནས་དའེི་རསེ་
སུ་འབྲངས་ནས་ཤི་བའི་འྟོག་ཏུ་དད་པ་དེ་ལ་བུའི་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་མཆྟོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་སིང་པྟོ་ཐྟོབ་པཪ་བསྐུལ་མ་གདབ་
བྟོ།  ཤིན་ཏུ་རེད་སླའི་རཁམ་འགའ་ཏེ་ཕྱུགས་ཀང་ཪང་ཉིད་ཟ།  ཤིན་ཏུ་སྐྟོམ་པས་གདུངས་པ་འང་ཆུ་ཞིག་རེད་ན་དགའ་
མགུཪ་འཐུང་། འདི་ན་གཞན་ཕན་གཞན་དྟོན་བྱེད་པཪ་བརྟོན་པ་གང་ཡནི་པ། དེ་འདིའ་ིབརིད་བག་ཡིན་ཏེ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྐུལ་མ་
གདབ། འཇིག་རེན་མ་ཪིག་དུད་སྤྲནི་འཁིགས་པས་འགྲྟོ་བ་འཁྲུགས་གྱུཪ་པ། ཉྟོན་མྟོངས་མེ་ཪབ་འབཪ་བའི་ནང་དུ་དབང་མེད་ལྷུང་མཐྟོང་
ནས། ཐྟོད་ལ་མེ་མཆདེ་འབཪ་བ་ལ་བུཪ་ཡིད་བེྲལ་བརྟོན་པ་གང་། འདི་དག་དམ་པ་ཡནི་ཏེ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྐུལ་མ་གདབ། གསྟོལ་
བ་འདེབ་པའི་ཡན་ལག་ནི། སཪ་བཤད་པའི་ཀུན་ཏུ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ན་
དེས། ཁྟོད་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆནེ་པྟོ་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་རག་པཪ་མངྟོན་སུམ་དུ་འཇུག་ཅངི་འདས་དང་ད་ལ་དང་མ་འྟོངས་ཀི་མི་རྣམས་ལ་
བྱམས་པ་ཕ་མ་ལ་བུཪ་མཛད་པཪ་རསེ་སུ་དྲན་པ་བསྟོམ་བྱས། ཤིང་རེ་གཅིག་པའི་བྟོ་བལྟོས་འཆའ་ནུས་ཏེ། ཀེ་ཨེ་མ་འྟོ། དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་
ཡྟོངས་སུ་མཆྟོག་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁེན་ཐྟོགས་པ་མདེ། ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་ཀུན་ཏུ་མཉམ། ས་ཕི་བཪ་སྐབས་མེད་པས་རགའྟོག་མིན་ཐྟོག་
མིན་ཕྟོགས་ཪིས་མིན།  ཉེ་ཪིང་མེད་པས་ཀུན་ཏུ་འཆང་། ཁད་པཪ་རྣམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་སེང་། སྐལ་ལྡན་གྲངས་ཀསི་གཏྟོགས་པ་
རྣམས། ཐྟོགས་མདེ་མུན་པའི་ཡྟོལ་བ་མེད། ཡེ་ཤསེ་ཀུན་གི་ཐིག་ལེ་རསེ། ཪེ་སྐྟོང་ཁདེ་དང་མཇལ་བའི་སཪ།  གཡྟོ་མེད་ཟད་མེད་རྣམ་
འགྱུཪ་མེད།  སུ་ཡིས་མ་བྱས་ལྷུན་གིས་གྲུབ།  རག་པཪ་ངང་གིས་གཞུགས་པ་ཀེ། གང་ཞིག་ཁེད་ཀསི་མ་མཛད་པ།  གཞན་
ཀྟོ་ཅི་ཞིག་མཆསི་ལགས་ཀི།  ཁེད་ཀིས་མཛད་པའི་ངང་ཅག་ལ། ཆགས་དང་སང་གིས་གྟོས་མི་མངའ།  ཁེད་ཉིད་ཟླ་མེད་ཐུགས་རེའི་
བདག། བྱམས་པ་ཕ་མ་ལ་བུཪ་མཛད།  བུ་འདྲ་གྱུཪ་པའི་བདག་ཅག་རྣམས། ཐུགས་རེས་གཟིགས་ཤིང་དགྟོངས་སུ་གསྟོལ།  བུ་འདྲ་
གྱུཪ་པའི་བདག་ཅག་རྣམས། ལུས་ངག་ཡིད་ཪབ་དང་བ་ཡིས།  ཁ་གཅིག་གྲྟོས་གཅིག་སེམས་གཅིག་ཏུ།  ཁེད་ཀི་དྲྲུང་དུ་ཐལ་མྟོ་སཪ། 
ཁེད་ཀི་དྲྲུང་དུ་དམའ་ས་བཟུང་།  སིང་ནས་འདི་ལཪ་གསྟོལ་བ་འདེབས།  ད་ལ་མ་འྟོངས་དུས་དག་ཏུ།  ཉེས་ལེགས་འབྱེད་པའི་བྟོ་
དང་ལྡན།  མི་རྣམས་འགྲྟོ་བའི་གནས་སྐབས་འདིཪ།  མ་ཪིག་མུན་པ་རྣམས་བསལ་ཏེ། ཁེད་ལ་ཇི་སེད་ཇ་ིལ་བཞིན། འཁྲུལ་མེད་ཡང་
དག་ཤེས་པཪ་ཤྟོགཡང་དག་དད་པཪ་གྱུཪ་པཪ་ཤྟོག།  ཁེད་ཀི་བ་མེད་ཟད་མི་ཤེས།  བསམ་གི་མི་ཁབ་དཔག་ཏུ་མེད།  བརྟོད་ཀིས་
མི་ངལ་ཡྟོན་ཏན་རྣམས།  རེས་སུ་དྲན་པ་བསྟོམ་བྱས་ནས།  སེམས་གཞྟོལ་ཪབ་ཏུ་འབབས་གྱུཪ་ཏེ། བསྟོད་ཅིང་བསགས་བརྟོད་བཀུཪ་
བཪ་ཤྟོག་བསྟོད་ཅིང་བསགས་པ་བརྟོད་པ་ནས། ཁེད་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས་པཪ་ཤྟོག  ཁེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བཪ་ཤྟོག  ཁེད་ལ་ 
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མཆྟོད་པ་འབུལ་བཪ་ཤྟོག  ད་ལ་མ་འྟོངས་དུས་དག་ཏུ།  ཉེས་ལེགས་འབྱེད་པའི་བྟོ་དང་ལྡན། མི་རྣམས་ཐམས་ཅདམ་ལུས་པ། ཤི་
ནས་རྣམ་དག་དགེའི་མཐུས། ཁད་པཪ་ཁེད་ཀི་ཐུ་རེའི་མཐུས།  སྐྟོང་ཁེད་དང་མཇལ་བའི་ས།  སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་གཉིས་སུ་མདེ་
མཆྟོག་ཏུ་དམ་པ་གཞལ་དུ་མེད། ཁདེ་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཐྟོབ་པཪ་ཤྟོག  ད་ལ་མ་འྟོངས་དུས་དག་ཏུ།  ཇི་ལཪ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ།  
དེ་བཞིན་འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་འདིཪ།  ཁེད་ཀི་དགྟོངས་བཞིན་གྱུཪ་པཪ་ཤྟོག   ཉེས་ལེགས་འབྱེད་པའི་བྟོ་དང་ལྡན།  མི་
རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། ཁེད་ཀི་མཉེས་པ་བསྒྲུབ་པཪ་ཤྟོག  མི་མཉེས་པ་དག་སྟོང་བཪ་ཤྟོག  ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་གང་དྟོགས་པ།  
འཚོ་བའི་མཐུན་རེན་འཚོ་བའི་ཆས།  བཟའ་བཏུང་འཚམ་གི་སྤྲནི་པ་ཞགི  དབུལ་པྟོ་དམངས་པའི་བྱད་བཞིན་གིས།  བསྟོད་སྟོམས་
བེྱད་འདྲ་བདག་ཅག་གི།  ཕྟོངས་པ་མེད་པས་སིན་བདག་རེ། བུ་འདྲ་གྱུཪ་པའི་བདག་ཅག་གི། བཀུཪ་གནས་གཅིག་བུ་བྱམས་པའི་ཡབ།  
དེ་ཪིང་ཉིད་དུ་བིྱན་དུ་གསྟོལ། ཇི་ལཪ་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མེད། སིང་ཐག་པ་ནས་བདག་ཅག་རྣམས། གནྟོད་བེྱད་ཉེས་བྱེད་སེམས་དཀུགས་
བེྱད།  ལྟོག་རྟོག་འཁྟོན་འཛིན་ཐམས་ཅད་ལ། བཟྟོད་པ་ཡང་དག་བསྟོམ་བསྟོམ་ནས། འཁྟོན་པ་ཐམས་ཅད་དགྲ་བྟོ་རྣམས།  ཪང་
འདྲ་གཅེས་པཪ་འཛིན་པ་ལཪ།  དེ་བཞིན་ཁེད་ཀང་ཐུགས་རེ་རེ། ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད། གང་བྱས་སིག་པ་ཉེས་པ་ཀུན། ད་
ལ་ཤི་དུས་བཟྟོད་དུ་གསྟོལ། བཪ་གཅྟོད་སླུ་བ་འཁྲུལ་བ་སྟོགས། ལྟོག་ལ་ལྟོག་རྟོག་མ་གུས་པ།  དྲི་མ་མདེ་པའི་དད་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་
པའི་དགེ་བ་ཡི། ལྡྟོག་ཕྟོགས་ཐམས་ཅད་གེགས་ཪིགས་རྣམས། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་མདེ་པཪ་མཛོད། མི་དགེའི་གཡང་དུ་ལྷུང་མ་སེཪ།  
མི་དགེའི་གཡང་དུ་ཁདི་པའི་ལམ།  མི་དགེའི་ལམ་ངན་སྟོན་པའི་སྟོ། མི་དགེའི་སྟོ་རྣམས་འབྱེད་པའི་གྲྟོགས། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་
དགག་ཏུ་གསྟོལ།  ཕི་དང་ནང་གི་བཪ་ཆད་རྣམས། མ་ཤི་ཚུན་ཆྟོད་ཕན་ཆྟོད་ཀི་། རྒུད་པ་གནྟོད་པ་རྣམས་ཉེ་བཪ།  ཞི་བཪ་བིྱན་གིས་
བཪླབ་ཏུ་གསྟོལ། དེ་དག་གི་སྟོ་ནས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བྟོ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསིམས་ཏེ་གསྟོལ་བ་འདབ་པྟོ།  བསྟོ་བའི་
ཡན་ལག་ནི། གྟོང་གི་ཡན་ལག་ས་ཡི་དགེ་བས་མཚོན་ནས་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྟོང་དུ་བྱས་ཏེ་འདུན་པ་དྲག་
པྟོས་བསྟོ་བའྟོ།  དགེ་ར་གསྟོག་པའི་སྟོ་གཞན་ཤནི་ཏུ་མང་པྟོ་ཞིག་ཡྟོད་ཀང་ཚིག་མངས་སུ་དྟོགས་ནས་དེ་ཙམ་ལས་མི་སྤྲྟོས་སྟོ།  
དེ་ལཪ་ན་ཚིག་དེ་དག་གི་དྟོན་གྟོ་བཪ་བྱས་ལ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་ལ་དགེ་ར་གསྟོག་པཪ་མ་ཟད་དགེ་བ་རྣམས་ཉུང་དུའང་ཆེས་མང་
བཪ་སེལ་བ་གཉིས་སུ་འདྲའྟོ།  དེས་ན་མ་ཤི་ཚུན་ཆྟོད་གང་ཪུང་དུ་དགེ་ར་ཅི་ཙམ་བསགས་ཤངི་ཆེས་མང་བཪ་སེལ་བ་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་
ཆྟོག་པཪ་འཛིན་པ་ན་ཕིན་ཅི་ལྟོག་པའི་འཛིན་སངས་ཡིན་ལ།  ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པཪ་བསམ་པཪ་བེྱད་ན་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་
པའི་ངེས་ལེགས་དེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆྟོག་མི་ཤསེ་པཪ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆེས་ཆེ་བའི་འདུ་ཤསེ་སྐྱེ་ས་ཡྟོད་པཪ་འཐད་དྟོ།  གཞན་ཡང་
གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་ལས་དག་ལ་ཆྟོག་འཛིན་མེད་པཪ་བྟོ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་ཪིང་བའི་ཡིད་འཁྲུལ་ནུས་པ་དེས།  ཇི་ཙམ་
བརྟོན་འགྲུས་དང་ནན་ཏན་ཆེ་བཪ་ལུས་ངག་ཡིད་རལ་རེ་གཅིག་ཏུ་་་ཏ་ེཆསེ་མང་བཪ་སེལ་བཪ་བྱས་ན་ཡང་།  མི་ཡིས་བསགས་པའི་ 

138 



དགེ་ར་རྣམས་ཤནི་ཏུ་མཐའ་ཡས་ཤནི་ཏུ་འཕེལ་བཪ་གྱུཪ་ཡང་མཐའ་དང་ལྡན་ཡང་ཡྟོངས་སུ་ཆད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་རྣམ་པཪ་སནི་
པའི་འབྲས་བུ་ཡང་མཐའ་དང་ལྡན་ཞངི་ཡྟོངས་སུ་ཆད་པ་ཡིན་ནྟོ་སམ་ན། སྐྱྟོན་མེད་དེ་སྟོ་མི་གཅིག་ལས་དགེ་བའི་ལས་དག་སྟོབས་དང་
ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  དེ་ལ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའ་ིཡང་དག་དགེ་བའི་ལས་ཀི་སྟོ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ལ་བཞི་ལས། ངྟོ་བྟོའི་སྟོ་ནས་
སྟོབས་ཆེ་བ་ནི་གཞན་ལ་སིན་པ་གཏྟོང་བ་ལ་ཆྟོས་ཀི་སིན་པ་དང་གཞན་རྣམ་ཪང་ལཪ་གཅེས་པཪ་འཛིན་ལ་དགྲ་བྟོ་མཐའ་དག་གཅེས་སྤྲས་
སུ་འཛིན་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སིན་པ་དང་མཛའ་བཤེས་མཐའ་དག་གཅེཪ་འཛིན་པ་ལས་ཆསེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སེ།  དསེ་མཚོན་ནས་གཞན་
ཡང་ཤེས་པཪ་བྱའྟོ།  བསམ་པའི་སྟོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི།  ཐྟོབ་བྱ་མཆྟོག་དམན་ལ་དམིགས་པ་དང་ཪང་གཞན་གི་དྟོན་མ་དམིགས་
པ་ལ་སྟོགས་པའི་བསམ་པའི་ཁད་པཪ་དང་དེ་ཡང་ཤུགས་དྲག་ཞན་དང་རྒྱུན་ཪིང་ཐུང་སྟོགས་ཀི་སྟོ་ནས་ཤསེ་པཪ་བྱའྟོ། ཞིང་གི་སྟོ་ནས་
སྟོབས་ཆེ་བ་ནི།  ཪང་བཞིན་གིས་དེ་ཁྟོ་ན་ཉིད་དུ་ཪང་གྲུབ་རག་པཪ་ཡྟོངས་སུ་ཀུན་ཏུ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀིས་བསམ་
གིས་མི་ལང་སེ་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ན་དང་བ་མ་དང་འདྲ་བ་དང་ཕ་མ་ལ་སྟོགས་པ་སེ་འདི་དག་ལ་ནི་བསམ་པ་
ཤུགས་དྲག་པྟོ་མེད་ཅིང་བསི་སང་ངམ་ཕན་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱས་ཀང་དགེ་ར་ཆེ་བའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  རེན་གི་སྟོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། ལས་ཀི་རེན་ལ་
སྤྱིཪ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་ཡྟོན་ཏན་དང་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འྟོང་བས་བྱམས་པའ་ིཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་ཡྟོན་ཏན་གཉིས་བརག་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ལ། 
དགེ་བའི་རེན་ཉིད་ལ་ཡང་དེ་ལ་བུའི་ཡྟོན་ཏན་གཉིས་བརག་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་དགེ་བའི་རེན་ཉིད་འྟོས་སུ་གྱུཪ་པ་དང་དགེ་
བའི་ཞིང་ངྟོས་ཀི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སྤྱན་སཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པ།  དེ་ལ་དེ་ལཪ་དགེ་བའི་ལས་ཉིད་འྟོས་སུ་
གྱུཪ་ཞིང་དགེ་བའི་ཞིང་ངྟོས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སྤྱན་སཪ་ཡདི་དུ་འྟོང་ཞངི་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་སེ་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་
བའི་ཕིཪ་ཪྟོ། འཇིག་རེན་པའི་དཔེ་བཀྟོད་ནས་དྟོན་ལ་སྟོཪ་བཪ་བྱའྟོ། དཔཪེ་ན་བྟོན་པྟོ་འགའ་ཞིག་ན་ཞིང་ལུས་མི་བདེ་ནས། དེ་ལ་གཡྟོག་
འཁྟོཪ་སས་སྲུང་བེྱད་ན་ལས་དེ་དམགིས་སུ་འྟོས་པ་མེད་པ་དང་།  ནད་པ་དེ་ཉིད་ལ་མ་མཉམ་པའི་བྟོན་པྟོ་གཞན་ཞིག་སས་སྲུང་བྱེད་ན་
ལས་དེ་སྟོབས་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  རྒྱལ་པྟོ་ཪནི་པྟོ་ཆེའི་སྐུ་ཉདི་ནད་པ་དེ་ལ་སངི་རེའི་གནས་སུ་སས་སྲུང་མཛད་པཪ་གནང་ན་
དེ་ལ་བུའི་བཀའ་དྲིན་སྐྱངས་པའི་ཐུགས་རེ་རེ་སྟོབས་ཆེས་ཤནི་ཏུ་ཆནེ་པྟོ་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་པ་ལཪ། དེ་བཞནི་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྟོ་
གང་ཪུང་ལས་བསྡུས་པའི་དགེ་བའི་ལས་འགའ།  ལུགས་རྣམ་དག་ལ་མི་གནས་པའམ་ཆྟོས་རྣམ་དག་གི་བཀའ་གནང་རྣམས་ལ་མི་
གནས་པའི་སྟོ་སྟོའི་སྐྱེ་བྟོས་བྱས་ན་དེ་ལ་སྟོབས་དམིགས་པཪ་ག་ལ་ཡྟོད། ལུགས་རྣམ་དག་དང་ལུགས་རྣམ་དག་གི་བཀག་གནང་ཐམས་
ཅད་ཀི་ལྡྟོག་འཇུག་ཡང་དག་པཪ་སྲུང་བའི་འཕགས་པས་བྱས་ན་དེ་ལ་སྟོབས་དམིགས་པཪ་སུ་ཞིག་དགག། ལུགས་རྣམ་དག་ལ་གནས་
ཤིང་དགེ་ར་ཡདི་འཁུལ་གི་བརྟོན་འགྲུས་ཆེན་པྟོས་ཆསེ་མང་བཪ་བསགས་དང་སེལ་ཏེ་ཡྟོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་འབད་པའི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱས་ན་དེ་ལ་བུའི་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ངུའང་སྟོབས་ཆེས་ཤནི་ཏུ་ཆནེ་པྟོ་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ།  དཔེཪ་ན་སྐྱེ་བའམ་ 
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ཡིད་མུག་ཆེན་པྟོ་ཞིག་བྱུང་སེ་ཡངས་པའམ་མི་བཪ་མ་ཞིག་སྟོ་བའི་ངག་གིས་འཁྲུགས་པའི་བྟོ་གསྟོ་བཪ་བེྱད་ཅིང་ཕན་བཏགས་པཪ་གྱུཪ་པ་
ན་དེ་ལ་བུའི་བཀའ་འདྲིན་མཐུ་སྟོབས་འབྲིང་ཙམ་ལྡན་པ་ལས་མི་འདའ་བཪ།  ཡདི་དུ་ཪབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་འྟོང་བའི་མཛའ་ཉེ་གང་ཪུང་ཞིག་
ཪབ་ཏུ་སན་པའི་ཤནི་ཏུ་སྟོ་བའི་ཡིད་དབང་མེད་དུ་མཆྟོག་ཏུ་ཕྲྟོགས་པའི་ངག་གིས་བྟོ་གསྟོ་བཪ་གནང་ཞིང་ཕན་བཏགས་པཪ་གྱུཪ་པ་ན། དེ་
ལ་བུའི་ཡུལ་གིས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཅན་གི་རྣམ་པཪ་སྣང་བ་དང་སྟོབས་ཆེས་ཤནི་ཏུ་ཆེན་པྟོ་དང་ལྡན་པཪ་གྱུཪ་
པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རེན་ནི་དགེ་བའི་ཞིང་ངྟོས་ཡིན་པའི་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁེན་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་རག་པཪ་
ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་བརྟོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་སེ་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་
ཁྟོ་ནའི་སྤྱན་སཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞངི་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པ་དེ་ལཪ་དེ་ལཪ་དགེ་བའི་ལས་ཉིད་དགེ་བའི་ཞིང་ངྟོས་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་སྤྱན་སཪ་
ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་ཏེ་སྟོབས་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་ཆནེ་པྟོ་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རནེ་
ནི་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་པ་དང་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་གྱུཪ་པས་ན།  དགེའི་ལས་
ཉིད་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞངི་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་སེ་མཐའ་དང་ཚད་མེད་
པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ལཪ་ན་གལ་ཏེ་དག་ེབའི་ལས་ཀི་རེན་ནི་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་པ་དང་
མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པས་ན།  དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་བྱེད་ན་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པའི་
སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ས་བྟོན་བསྐུཪ་བཪ་མཛད་དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏེ་དེ་ལ་བུའི་རེན་ལ་བརེན་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་ནི་མཐའ་དང་
ཚད་མེད་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ས་བྟོན་ཡིན་ན།  དེ་ལ་བུའི་རེན་ལ་བརེན་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་ལས་བསྐྱེད་ཅིང་རྣམ་པཪ་སིན་
པའི་འབྲས་བུ་ནི་མཐའ་མེད་ཅིང་ཚད་མེད་པ་ཡིན་དགྟོས་ཏེ། འབྲས་བུའི་མཐའ་དང་ཚད་ནི་དགེ་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་སྐབས་འདིཪ་ས་བྟོན་གི་
ནུས་སྟོབས་དང་བསན་པ་ཡནི་དགྟོས་པའི་ཕིཪ།  དེཪ་ལ། འབྲས་བུའི་མཐའ་དང་ཚད་ནི་ས་བྟོན་གི་སྟོབས་ནུས་དང་བསན་པ་མིན་
ན།  ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་འབྲས་བུའི་མཐའ་དང་ཚད་ནི་ས་བྟོན་གི་སྟོབས་ནུས་ལས་ཉུང་གྱུཪ་པ།  དེ་ལ་དེ་ལཪ་ས་བྟོན་གི་སྟོབས་ནུས་དྟོན་མདེ་
ཆུད་ཟ་བཪ་འགྱུཪ་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  འྟོ་ན་དགེ་བའི་ཞིང་ངྟོས་ཡནི་པའི་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁནེ་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་རག་པཪ་ཀུན་ཏུ་
ཡྟོངས་སུ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་བརྟོད་ཀིས་བསམ་གི་མི་ལང་བཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་
སྤྱན་སཪ།  མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་དགེ་བའི་
ལས་ཀི་རེན་ཡྟོད་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ཡྟོད་དམ་མདེ་ཞེས་དྲིས་ན།  དེའི་ལན་དུ་དཔེཪ་ན་མེ་ལྟོང་ངམ་རྟོ་ར་ེཕ་ལམ་ཞིག་ཪང་གཟུགས་
ཀི་ངྟོ་བྟོས་བསྐྱེད་པའི་སྣང་བས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ལས་ཁབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་།  ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྟོཪ་ལས་བསྐྱེད་པའི་འྟོད་ཟེཪ་དཔག་
ཏུ་མེད་པ་དང་ཕྲད་ན་བལ་མི་བཟྟོད་པའི་སྣང་བས་ཁད་པར་འགྱུཪ་བ་ལཪ།  དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའམ་སྐྱེས་བུའམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ 
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དཔའ་འམ།  དེ་དག་བརེན་ནས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲྟོལ་ཏེ་ངེས་ལེགས་ཐྟོབ་པ་གང་ཪུང་ཞིགཪང་གིས་བསགས་པ་དང་ཆྟོས་
མངཪ་སེལ་བའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་མཐུ་སྟོབས་ཀསི། དགེ་བའི་ཞིང་ངྟོས་ཡིན་པའི་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁནེ་རག་པཪ་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་
མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་བརྟོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་
ནའི་སྤྱན་སཪ། ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞགི་ལས་འྟོས་སུ་མ་གྱུཪ་པཪ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡདི་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉསེ་པའི་ཡུལ་དུ་མི་གྱུཪ་ཡང་། 
མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀསི་ཕག་པ་དང་བརྒྱན་ཏེ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་དང་སིང་པྟོཪ་གྱུཪ་པའི་དགེ་བ་དང་མི་
མཐའ་དག་གི་ཕན་དྟོན་དྟོན་དུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པཪ་བསགས་པའི་དགེ་ར་ཡིས་བསྒྲུབས་པའི་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་མཆྟོད་འྟོས་གཅིག་བུའི་སྤྱན་
སཪ་འྟོས་སུ་འགྱུཪ་བའི་སྐལ་བ་དང་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པཪ་གྱུཪ་ན་ནི།  མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་
གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་ཡདི་དུ་འྟོང་ཞངི་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་དེ་ལ་བུའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པའི་རེན་ལ་བརེན་པའི་དགེ་
བའི་ལས་ཉིད་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་མཆྟོད་འྟོས་གཅིག་བུའི་སྤྱན་སཪ་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞངི་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་ཡིད་དུ་
འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་ཪྟོ། དེའི་ཕིཪ་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པའི་སྟོབས་ནུས་དང་ལྡན་པའི་ས་བྟོན་དུ་གྱུཪ་ཪྟོ།  དེའི་ཕིཪ་མཐའ་
དང་ཚད་མེད་པའ་ིའབྲས་བུ་སྐྱདེ་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ། དེའི་ཕིཪ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་འབྲས་བུཪ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ལེགས་བརྟོད་
ལས་བསམ་ལས་འདས་པཪ་ཀུན་ཏུ་མཆྟོག་ཪབ་ཚད་མཐའ་མེད་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་
ཕྱུག་པ་དང་བརྒྱན་པ་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་དང་སིང་པྟོཪ་གྱུཪ་པ་དེས་སུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་དེ་ལ་གནས་ཤསེ་པཪ་བྱའྟོ་ཞེས་དྲིས་ན།  
གྟོང་མཪ་བརྟོད་པཪ་བྱ་སེ།  ཐྟོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་འཇིགས་པ་ཡེ་མི་མངའ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྐྱབས་སུ་འྟོས་ཤིག་ཡྟོད་པཪ་དགྟོས་ལ། 
ཁེད་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པ་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་ཐྟོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་ཀིས་ཕྱུག་པཪ་གྱུཪ་དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏེ་རེན་གང་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པ་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པཪ་ཐྟོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་རག་པཪ་
དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀསི་ཕྱུག་པཪ་གྱུཪ་ན།  ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པྟོ་མཆྟོག་དམ་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་དགེ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀ་ིངྟོ་བྟོཪ་རག་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡིན་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ལཪ་ན་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕྱུག་པ་དང་བྲལ་མེད་
བརྒྱན་པ་དང་དགེ་བ་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་དང་སིང་པྟོཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་རག་པཪ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་པ་
མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀསི་མི་ལང་བ་ཞིག་ཡྟོད་པཪ་ཐག་ཆྟོད་གལ་ཏེ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་དང་སིང་
པྟོཪ་རག་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་དསེ་མི་མཐའ་དག་གི་ཕན་དྟོན་དྟོན་དུ་ཚད་མཐའ་མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའ་ིདགེ་ར་ཇི་ལཪ་བསགས་
ཅེས་དྲིས་ན། དེའི་ལན་དུ་འདི་ལ་བུའི་དད་པའི་གནད་མཆྟོག་བསངས་དཔལ་དམ་པ་གཏྟོལ་བའི་ཕིཪ་དུ་ཐུགས་རེ་ཆནེ་པྟོའི་བཀའ་དྲནི་གི་
ཆཪ་བསིལ་བྟོད་ཡུལ་བྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་འབེབ་པཪ་བེྱད་པ་དུས་ལ་བབ་པ་ན།    འདི་ལ་བུའི་དད་པའི་གནད་མཆྟོག་ 
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གསངས་དཔལ་དམ་པ་གཞུང་གཞན་ཞིག་ཏུ་གཏྟོལ་བཪ་བྱའྟོ།  འྟོན་ཀང་ད་བཪ་མུན་པས་བསིབས་ཏེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འྟོད་ཀི་སྣང་བ་
ཐད་ཀཪ་བལཪ་མི་བཟྟོད་པའི་བྟོད་ཀི་བྟོ་གྲྟོས་ཀི་མིག་ལ་འདི་ལ་བུའི་ཉི་མའ་ིདཀིལ་འཁྟོཪ་ཟུཪ་ཙམ་བཞིན་དུ་སྐབས་འདིཪ་ཚིག་ཐུང་ཙམ་
གིས་བསན་པཪ་བྱའྟོ། དཔེཪ་ན་ཪང་གི་ངྟོ་བྟོའི་ནུས་པ་དང་སྟོབས་ཀིས་སྐུཪ་བའི་ཪིགས་སུ་གཏྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཁྟོ་ནཪ་སྐྱེད་པཪ་བེྱད་པའི་
ཤིང་སྟོང་ཞིག་ལ་གསེཪ་མདྟོག་ཅན་དང་མངཪ་མྟོ་དང་ཤནི་ཏུ་འཇམ་པྟོ་དང་མཆྟོག་ཏུ་བྲྟོ་བ་ཅན་གི་ཪིགས་སུ་གཏྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱདེ་
པཪ་བེྱད་པའི་ཤིང་གཞན་ཞིག་གི་ཆ་ངྟོས་ཙམ་ཞིག་ནང་དུ་ལེགས་པཪ་འདུས་ཏེ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ན། ཪང་གི་ངྟོ་བྟོའི་ནུས་པ་དང་
བསྟུན་པའི་སྐུཪ་བའི་ཪིགས་སུ་གཏྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཁྟོ་ནཪ་སྐྱེད་པའི་ཤིང་སྟོང་པྟོ་དསེ་ཪང་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་པའི་ཤིང་གཞན་
གི་ངྟོ་མཚཪ་བའི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་གསེཪ་མདྟོག་ཅན་དང་མངཪ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྟོ་དང་མཆྟོག་ཏུ་སྟོ་བ་ཅན་གི་ཪིགས་སུ་
གཏྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་རད་དུ་བྱུང་བ་སྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་བཞནི་དུ། མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྲལ་མདེ་ཕྱུག་པ་
དང་བྲལ་མེད་བརྒྱན་པ་དང་དགེ་བ་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་དང་སངི་པྟོཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་རག་པཪ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་
པཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ན་དསེ། རྒྱུ་དང་རནེ་མེད་སྐྱེ་ཤི་མི་མངའ་ལུས་ཅན་གི་སྐྱྟོན་
གིས་གྟོས་མི་མངའ་བའི་ཪང་བཞནི་ཅན་དུ་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཀང་། ཐྟོག་མ་དང་བྲལ་བཪ་ཐྟོགས་པ་མདེ་པཪ་དུས་གསུམ་ཐམས་
ཅད་མ་ལུས་པ་མངྟོན་སུམ་ཉིད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཉིད་ཀི་སྤྱན་གསི་གཟིགས་ཏེ། རག་པཪ་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྟོའི་བདག་
ཉིད་དགྟོངས་པ་འདི་ལ་བུ་མངྟོན་སུམ་དུ་མཛད་དེ།  ཀེ་མ་དུས་གསུམ་དུ་འཇིག་རེན་ལྟོང་བ། བདག་མ་གཏྟོགས་པཪ་འདྲེན་པ་མདེ་པ་
ཆྟོས་མ་ཡནི་པ། འདྟོད་ཆགས་ཀི་དབང་དུ་འགྲྟོ་བ།  ལྟོག་པའི་ཆྟོས་ཀསི་ཡྟོངས་སུ་ཁབ་པ།  སེམས་ལ་མི་ཟད་པའི་ཆགས་པས་ཟིལ་
གིས་ནྟོན་པ། ཁྟོ་བ་མང་བ་ལ་བ་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་གིས་རྣམ་པཪ་བཪླག་པ།  ཕྲག་དྟོག་དང་སེཪ་སྣས་ཀུན་ཏུ་བཅིངས་པ། ལེགས་པཪ་
སྤྱྟོད་པ་འཇུག་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྟོགས་ཤིང་ཉེས་པཪ་སྤྱྟོད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་གཞྟོལ་བཪ་གྱུཪ་པ་རྣམས་ལ། བདག་གིས་ཆྟོས་རྣམ་དག་གི་ལམ་
བཟང་པྟོ་སྟོན་པཪ་བྱའྟོ་། བདག་གིས་འདུལ་བཪ་བྱའྟོ། བདག་གིས་ཐྟོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་གྲྟོང་ཁེཪ་ཉིད་དུ་འདྲནེ་པཪ་བྱའྟོ། 
བདག་གིས་མུན་པས་བསིབས་པ་རྣམས་ལ་དྲི་མ་མདེ་པའི་བདནེ་པ་དང་དགེ་བའི་ཉི་མ་ཤཪ་བཪ་བྱའྟོ།  བདག་གིས་མི་གཙང་བས་
སགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པཪ་བཙང་བཪ་བྱའྟོ།  བདག་གིས་སིག་པའི་འདམ་དུ་བིྱང་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ནས་དྲང་བཪ་བྱའྟོ། བདག་
གིས་དགེ་བས་ཕྟོངས་པ་ཀུན་གི་དབུལ་བ་མཐའ་དག་སེལ་བཪ་བྱའྟོ། བདག་གིས་དུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུཪ་བསྐུཪ་བཪ་བྱའྟོ། བདག་གིས་
ནད་པ་མཐའ་དག་གི་ནད་ཪིགས་མ་ལུས་པ་སན་པ་ལ་བུཪ་གསྟོ་བཪ་བྱའྟོ།  བདག་གིས་དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའི་མི་ཐམས་
ཅད་ཀི་དྟོན་ལ་བརྟོན་པཪ་བྱའྟོ།  བདག་གིས་གདུལ་བྱ་ཀུན་གི་ཪེ་བ་ལྟོས་ངེས་ལེགས་ཟད་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐྟོཪ་བྱའྟོ།  ཞེས་
དགྟོས་སྟོ། དེ་ནས་དུས་གསུམ་གི་ནང་ནས་འདྟོམས་པ་དང་ངསེ་པཪ་བྱས་པའི་དུས་ནི་བབ་སེ་ཕིས་བཤྟོལ་མདེ་པཪ་དུས་གསུམ་གི་མི་ 
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ཐམས་ཅད་ཀ་ིནང་ནས་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་རད་དུ་གྱུཪ་པ་དང་འདྟོམས་པ་དང་ངེས་པཪ་བྱས་པའི་མའིི་རྒྱུད་ཪིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཪང་
ལས་ནམ་ཡང་ཪང་མི་སམས་པཪ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་ཪྟོ། མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་
བྟོཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་རག་པཪ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀསི་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའ་ི
ངྟོ་བྟོ་དང་རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་ངྟོ་བྟོ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་པའི་སྟོབས་ཀསི།  རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་ངྟོ་
བྟོ་ནི་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་འྟོས་སུ་འགྱུཪ་དང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུཪ་བ།  ཤིང་བཟང་པྟོ་
དང་ཤིང་ཕལ་བ་གཉིས་སཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཤངི་ཕལ་བ་ཉིད་ཤིང་བཟང་འཇམ་པྟོཪ་འགྱུཪ་བ་བཞིན་
ནྟོ། དེ་ལཪ་ན་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀ་ིངྟོ་བྟོཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་རག་པཪ་མངྟོན་
པཪ་རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔ་ེཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀསི་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་ངྟོ་བྟོ་དང་རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་ངྟོ་
བྟོ་ཟུང་དུ་འབེྲལ་བ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་དངྟོས་པྟོའི་རེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ལས་གང་ཪུང་། མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་
གྱུཪ་པ་དང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པ། ཤིང་ཕལ་བའི་ནུས་པ་དང་ཤིང་འཇམ་བཟང་པྟོའི་ནུས་པ་
ཟུང་དུ་འབེྲལ་བ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལས་འབྱུང་བའི་ཤིང་ཐྟོག་ཐམས་ཅད་གསེཪ་མདྟོག་ཅན་དང་མངཪ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྟོ་
དང་མཆྟོག་ཏུ་སྟོ་བ་ཅན་དུ་གྱུཪ་པ་བཞནི་ནྟོ། དསེ་ན་དཔེཪ་ན་ཤིང་ཕལ་བའི་ནུས་པ་དང་ཤིང་འཇམ་བཟང་པྟོའི་ནུས་པ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་
གཉིས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལས་འབྱུང་བའི་ཤིང་ཐྟོག་ཐམས་ཅད་གསཪེ་མདྟོག་ཅན་དང་མངཪ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྟོ་དང་མཆྟོག་ཏུ་སྟོ་
བ་ཅན་དུ་གྱུཪ་ཡང་། ཤིང་བཟང་པྟོ་ལ་མི་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་ལ་བརྒྱན་པཪ་མི་བེྱད་པས་ཤིང་ཕལ་བ་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་ད་ེལ་བརྒྱན་པཪ་བེྱད་པ་ལཪ། 
དེ་བཞིན་དུ་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་རག་པཪ་མངྟོན་པཪ་
རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་ངྟོ་བྟོ་དང་རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་ངྟོ་བྟོ་
ཟུང་དུ་འབེྲལ་བ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་དངྟོས་པྟོའི་བརེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ལས་གང་ཪུང་།  མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་
འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉསེ་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་ཡང་། བརྟོད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་ངྟོ་
བྟོ་ལ་མི་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་ལ་ཕྱུག་པཪ་བརྒྱན་པཪ་མི་མཛད་པས། རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་ངྟོ་བྟོ་ཉིད་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་ལ་ཕྱུག་པཪ་
བརྒྱན་པཪ་མཛད་དྟོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་ཤིང་བཟང་པྟོ་དང་ཤིང་ཕལ་བ་གང་ཪུང་ལ་ལྟོགས་པ་དང་སྐྟོམ་པ་མདེ་པཪ་ཤིང་ཐྟོག་སྐྱདེ་པཪ་བེྱད་
པ་ཉིད་ཀིས་ལྟོགས་པ་དང་སྐྟོམ་པས་གདུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྟོན་བེྱད་པཪ་གྱུཪ་པས། ལྟོགས་པ་དང་སྐྟོམ་པས་གདུངས་ཏེ་ཤངི་ཐྟོག་དེ་དག་
བཪ་བའམ་ཉྟོ་བའམ་ཟ་བཪ་བེྱད་པ་རྣམས་ཀི་ལྟོགས་པ་དང་སྐྟོམ་པའི་གདུང་བ་བསལ་ཏེ་དེ་དག་གི་དྟོན་བྱེད་པཪ་གྱུཪ་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་
བརྟོད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་ངྟོ་བྟོ་རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་་་ངྟོ་བྟོ་གང་ཪུང་ལ་མི་འྟོས་པའམ་མི་སྡུག་པའམ་དབུལ་བ་ 
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ལ་སྟོགས་གཏན་ནས་ཡྟོད་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཚད་དང་མཐའ་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་
པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་དགེ་ར་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་བསགས་པ་དང་སལེ་བ་ཉིད་ཀིས་དགེ་བས་ཡྟོངས་སུ་ཕྟོངས་པ་དང་མི་འྟོས་པ་དང་
མི་སྡུག་པ་དང་དབུལ་པྟོའ་ིཪང་བཞནི་ཅན་མི་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པའི།  དྟོན་མཛད་པཪ་གྱུཪ་པས། དེ་དག་རྣམས་ལ་ཕྟོགས་ཪསི་མེད་
ཅིང་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་བསམ་ལས་འདས་པའི་སིང་རེ་དང་ཐུགས་རེ་དཔེ་མདེ་ཆེན་པྟོའི་ཐུགས་དགྟོངས་སུ་བསྟོས་ཤངི་ཐུན་མྟོང་དུ་མཛད་པཪ་
གནང་ངྟོ་ཡང་དཔེཪ་ན་གསེཪ་མདྟོག་ཅན་དང་མངཪ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྟོ་དང་མཆྟོག་ཏུ་སྟོ་བ་ཅན་གི་ཤིང་ཐྟོག་དེ་དག་ལྟོགས་པ་དང་
སྐྟོམ་པས་གདུངས་པ་ལ་སྟོགས་བཪ་བའམ་ཉྟོ་བའམ་ཟ་བཪ་མི་བེྱད་ན་ལྟོགས་པ་དང་སྐྟོམ་པའི་གདུང་བ་བསལ་བའི་དྟོན་ནི་གྲུབ་པཪ་མི་
འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་མི་མཐའ་དག་གི་ཕན་དྟོན་དྟོན་དུ་གསགས་སེ་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞངི་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་
ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་དགེ་ར་དེ་དག་གེླན་པ་གཏི་མུག་ཉིད་ཀིས་བསྐྱྟོད་པའི་མི་ནི་སླྟོང་བའམ་དབུ་རྒྱན་དུ་བཟུང་བཪ་
མི་བེྱན། དགེ་བས་ཡྟོངས་སུ་ཕྟོངས་པ་དང་ཀུན་ཏུ་མི་འྟོས་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་དབུལ་པྟོའི་ཪང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུཪ་ཏེ། གེླན་པ་གཏི་མུག་
གཉིད་ལྟོག་དེ་དག་གི་དབུལ་བ་ཉིད་བསལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་དེ་དག་གི་དྟོན་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ།  འྟོ་ན་ཕྟོགས་ཪིས་མེད་ཅིང་ཉེ་ཪིང་
མེད་པཪ་བསམས་ལས་འདས་པའི་སིང་རེ་དང་ཐུགས་རེ་བརྟོད་ཀསི་མི་ལང་བཪ་དཔེ་མེད་ཆེན་པྟོའི་ཐུགས་དགྟོངས་སུ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་
བསྟོས་ཤིང་ཐུན་མྟོང་དུ་མཛད་པ་དང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པའི་དགེ་ར་དག་གིས་བསྒྲུབ་པའི་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་མཆྟོད་འྟོས་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་སྤྱན་
སཪ་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་པ་དང་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞིང་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་སྐལ་བ་དང་རྣམ་
པ་ཅན་དུ་གྲུབ་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་གིས་མི་ནི་ཇི་ལཪ་སྟོབས་གང་ཞིག་གིས་
བརྒྱན་པཪ་འགྱུཪ་ཅེས་དྲསི་ན། དེའི་ལན་དུ་རྒྱུ་རནེ་གཏན་མདེ་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་གྲུབ་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་
གཅིག་བུ་ལ་ཇི་སེད་ཇི་ལ་བ་ཉིད་བཞནི་དུ་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་དད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་། མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡྟོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་ཡྟོངས་སུ་རག་པཪ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་པ་མཆྟོག་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་
འྟོས་གཅིག་བུ་དཔེ་ཟླ་མེད་དྟོ་བརྟོད་ཀསི་མི་ལང་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་ངྟོ་བྟོ་དང་རད་དུ་བྱུང་བའི་མི་བེྱ་བྲག་པ་དེའི་ངྟོ་བྟོ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་
བཪ་འབྲལ་མེད་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའ་ིངྟོ་བྟོ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་དད་པཪ་གྱུཪ་པའི་མགྟོ་སྐཪ་དཔལ་གི་ཆྟོས་ལུགས་ཐྟོས་
དང་བསམས་ནས་འདི་ལ་བུའི་དད་པ་གཡྟོ་འགུལ་མེད་པཪ་སྐྱེས་ཏེ།  འདི་ལ་བུའི་ཆྟོས་ལུགས་དམ་པ་ཁས་བང་བ་དང་དབུ་རྒྱན་ཏུ་
འཛིན་པ་དང་ཕྟོགས་གཞན་མདུན་དུ་མ་བལ་བཪ་འདི་ལ་བུའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ལམ་ཚལ་བཞིན་དུ་ཞུགས་མ་གཏྟོགས་པ་སྟོབས་ནི་གཞན་ 
མེད་དྟོ།  དེའི་ཕིཪ་འདི་ལ་བུའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ལམ་མ་གཏྟོགས་པ་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་ལམ་ནི་གཞན་མདེ་དྟོ། དེའི་
ཕིཪ་འདི་ལ་བུའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ལམ་ཞུགས་མ་གཏྟོགས་པ་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་མངྟོན་སུམ་ཉིད་དུ་ཐྟོབ་པའི་སྟོབས་ནི་གཞན་མདེ་དྟོ། དེའི་ 
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ཕིཪ་འདི་ལ་བུའི་ཆྟོས་ལུགས་མ་གཏྟོགས་ལུགས་རྣམས་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྟོགས་ཤིང་ཟད་མདེ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པའི་དམལ་
བའི་གཡང་དུ་ཁིད་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ།  དེའི་ཕིཪ་བྟོ་གྲྟོས་དང་ལྡན་པ་དག་ཪང་དྟོན་རྒྱབ་ཏུ་མ་བྟོཪ་བཪ་གཉིད་མ་ལྟོག། མ་ཤི་ཆྟོན་ཆ་ཉིད་དུ་
ལམ་ངན་ཡྟོང་ཏེ་ལམ་བཟང་པྟོཪ་ཞུགས་ཤིག  ཤི་བའི་འྟོག་ཏུ་སླཪ་ཡང་ལམ་ཀཪ་ཞུགས་ས་མེད། རྒྱ་མཚོའི་རྦབ་ཏུ་ལྷུང་བའི་རྟོ། སླཪ་
མི་འྟོང་ཞིང་དྲང་དུ་མེད།  དམལ་བའི་རྦབ་ཏུ་ལྷུང་བའི་མི། སླཪ་མི་འྟོང་ཞིང་དྲང་དུ་མེད། ཐང་གི་ར་ལྟོ་བསྐམས་སྟོང་ན། རྒྱས་འགྱུཪ་
སྟོབས་མེད་སླཪ་མི་སྐྱདེ།  མི་ནི་དམལ་བཪ་ལྷུང་སྟོང་ན།  དྟོན་སྒྲུབ་གནས་མེད་སླཪ་མི་སྐྱེ་། འགྲྟོ་བའི་ཚེ་འགྲྟོ་ནམ་མཁའི་གླྟོག། ཪི་
བཟཪ་འབབ་ཆུ་ལ་བུཪ་འགྲྟོ།  དེ་ཪིང་གཉིད་རྨུགས་སད་ན་ལེགསསྐད་འདིཪ་འདྟོཪ་བའི་ལེ་ལྟོ་འགྟོགཚིག་འདི་བཞད་གད་གནས་ལ་
བུཪ། འཇིག་རེན་དད་པཪ་མ་གྱུཪ་ན།  འཆི་ཚེ་འགྟོད་པས་གདུང་བཪ་འགྱུཪ།  ཕན་མེད་འགྟོད་པས་གདུང་བཪ་འགྱུཪ། ཤི་ནས་མི་
བཟད་མེའི་ནང་ནས་ཁདེ་ཉིད་ཕྟོགས་བཞིཪ་སྐད་མཐྟོན་པྟོས།  ཚིག་འདི་དག་གིས་མངྟོན་སུམ་དུ། བྟོད་རྣམས་དད་ལ་བཀྟོད་པཪ་ཤྟོག 
གཞན་ཡང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་གྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བའི་རེན་གི་ཡྟོན་ཏན་བཤད་པཪ་ཟནི་ཏེ།  དེ་ལ་བུའི་དགེ་བའི་རེན་གི་ངྟོ་བྟོ་སྐབས་
འདིཪ་སྤྲྟོས་ཏེ་བཤད་པཪ་བྱའྟོ།  དཔེཪ་ན་ལམ་ཀཪ་ཡྟོད་པའི་གསེཪ་དངུལ་མ་མཐྟོང་ནས་དེ་ལ་ལག་ཏུ་བང་བཪ་མི་བེྱད་པ། དེ་བཞིན་དུ་
དཀཪ་པྟོའ་ིལས་བཟང་ཤེས་པའི་བྟོ་ཞགི་མེད་ན་ཉམ་ལེན་ཉིད་དུ་ལེགས་སྤྱྟོད་བསྒྲུབ་པཪ་ཇི་ལཪ་ཡྟོང་།  དཔེཪ་ན་མིག་གི་ཤེས་པ་ལ་མི་
མཐྟོང་བ་དང་མཐྟོང་བ་བརྫུན་པ་གཉིས་སྐྱྟོན་ཏུ་གྱུཪ་པ།  དེ་བཞིན་དུ་ཡདི་ཀི་ཤསེ་པ་ལ་ལེགས་སྤྱྟོད་ཀི་ལམ་མི་ཤེས་པ་དང་བཟང་
ངན་ལ་སྟོགས་པ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལྟོག་ཤེས་གཉིས་ནི་སྐྱྟོན་ཏུ་གྱུཪ་ཪྟོ། དཔེཪ་ན་མིག་གི་དབང་ཤེས་ལ་དབང་པྟོ་གསལ་དང་དབང་པྟོ་སྐྱྟོན་
ལྡན་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྟོད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་ཡདི་ཀི་ཤསེ་ལ་ཤསེ་པ་གསལ་དང་ཤེས་པ་སྐྱྟོན་ལྡན་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྟོད་དྟོ།  དཔེཪ་ན་ཪབ་
ཪིབ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསླད་པའི་གནྟོད་པ་ཡྟོད་ན་མགི་གི་དབང་ཤེས་ལ་མཐྟོང་བ་བརྫུན་པ་བསྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་
བཞིན་དུ་མ་ཪིག་པ་དང་ལ་བ་ངན་པ་དང་ལུགས་ངན་གི་ཪབ་ཪིབ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསླད་པའི་གནྟོད་པ་ཡྟོད་ན་ཡིད་ཀི་
རྣམ་ཤསེ་ལ་ལེགས་སྤྱྟོད་ཀི་ཕྟོགས་སུ་མཐྟོང་བ་བརྫུན་པ་བསྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ། དཔེཪ་ན་མིག་གི་ནང་དུ་གནྟོད་པའི་རྒྱུ་ནི་གཏན་ནས་མེད་
ཀང་སྟོན་མའེམ་ཉི་མའི་འྟོད་ཟེཪ་མ་བྱུང་བཪ་དུ་མིག་གི་དབང་ཤེས་གཟུགས་རྣམས་མི་མཐྟོང་བ་དེ་བཞནི་དུ་སམེས་རྒྱུད་ནང་དུ་གནྟོད་པའི་
རྒྱུ་ནི་གཏན་ནས་མེད་ཀང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བསནེ་པའི་སེམས་ལ་དག་ེབའི་ལས་ལམ་གསལ་བཪ་མཛད་པའི་སྣང་བ་མཆྟོག་དམ་པ་
ཞིག་མ་བྱུང་བཪ་དུ་དྲན་མེད་ཤེས་མདེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ལས་སུ་ཉ་ེབཪ་ཪུང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ།  ཇི་ལཪ་ཁིམ་ནི་ལེགས་གཡྟོགས་པ། 
མུན་པས་ཁེབས་པའི་ནང་ཞུགས་ན།  གཟུགས་རྣམས་ཡྟོད་པཪ་གྱུཪ་ཀང་ནི། མིག་ལྡན་བཞིན་དུ་མི་མཐྟོང་བ། དེ་བཞིན་འདི་ན་ཪིགས་ 
སྐྱེས་པའི།  མི་ནི་བྟོ་གྲྟོས་ལྡན་གྱུཪ་ཡང་། དགེ་བའི་སྣང་བ་མ་བྱུང་བཪ། དགེ་བ་མངྟོན་སུམ་ཤསེ་མི་འགྱུཪ། མིག་ལྡན་མཪ་མེ་ཡྟོད་པ་
ཡིས། གཟུགས་རྣམས་མཐྟོང་བ་ཇི་ལ་བུཪ།  དེ་བཞིན་སེམས་ནི་སྣང་བའི་མཐུས།  དགེ་ཆྟོས་མངྟོན་སུམ་ཤེས་པཪ་འགྱུཪ། དེ་ལཪ་ན་ 
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དགེ་བ་ཤེས་དང་ཡང་དག་ཤེས་དང་མངྟོན་དུ་ཉེ་བཪ་ཤེས་དགྟོས་པའི་སྟོ་ནས་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རེན་ནི་མི་ཉག་ཅགི་མ་ཡིན་པས། མི་དང་
དགེ་བའི་ལས་ལམ་མངྟོན་སུམ་ཉིད་དུ་ཉེ་བཪ་གསལ་བཪ་མཛད་བའི་སྣང་བ་མཆྟོག་དམ་པ་ཞིག་དགེ་བའི་རྒྱུཪ་ཤེས་པཪ་བེྱད་དགྟོས་པ།  
རྒྱ་ཚོ་ཆནེ་པྟོའི་ལམ་ཀཪ་ཕིན་པའི་ཚོང་པ་ཤེས་ན་རྒྱ་མཚོའི་ས་མཁན་བེྱད་པའི་དེད་དཔྟོན་ཤེས་པཪ་བེྱད་ཀང་དགྟོས་པ་བཞིན་ནྟོ།  གཞན་
ཡང་དཔེཪ་ན་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གཪ་གི་ཕྟོགས་བྟོད་ཀི་ཕ་ཪྟོལ་འགྲྟོ་དགྟོས་འདུག་ལ། གལ་ཏེ་ཚུཪ་གི་མཐའ་བསམས་ནས། ཤུགས་དྲག་
པྟོས་ཆགས་པ་སྐྱེ་དང་ཕཪ་མཐའ་བསམས་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པྟོ་སྐྱེ་ན། ཇི་ཙམ་ཕ་ཪྟོལ་འགྲྟོ་བའི་དགྟོས་པ་འདུག་ཀང་ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་
འདྟོཪ་བའི་ལེ་ལྟོ་བསྐྱེད་ཅིང་ཕ་ཪྟོལ་འགྲྟོ་བའི་བྟོ་ནི་མཐུ་དང་ལྡན་པཪ་མི་བསྐྱེད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་
ཕིཪ་དུ་དགེ་བའི་ལས་དག་བསྒྲུབ་དགྟོས་འདུག་ཀང་། གཟུགས་ས་དྲི་ཪྟོ་ཪགེ་པ་ལ་སྟོགས་པའ་ིབདེ་བ་བསམས་ནས་རྟོད་པ་དང་ཆགས་པ་
ཤུགས་དྲག་པྟོ་སྐྱསེ་ཏེ་བསྒྲུབ་པཪ་བྱ་བའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་དཀའ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྟོའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱདེ་ཅིང་།  ཇི་ཙམ་དགེ་བའི་ལས་དག་
བསྒྲུབ་པའི་དགྟོས་པ་འདུག་ཀང་བིྱང་བ་དང་ཕི་བཤྟོལ་བེྱད་པའི་ལེ་ལྟོ་དང་གླང་བའི་གཉིད་རྨུགས་འཐུག་པྟོཪ་བསྐྱྟོད་པའི་སེམས་རྒྱུད་དགེ་
བ་བསྒྲུབ་པའི་བྟོ་ནི་མཐུ་དང་ལྡན་པཪ་མི་བསྐྱེད་དྟོ། དཔེཪ་ན་བཪ་སྣང་གི་ཁམས་སྤྲིན་གནག་དང་རྨུགས་པས་བསིབས་པཪ་གྱུཪ་པ་ན་ཪང་
གི་སྟོབས་ཀིས་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་མུན་པ་སེལ་བཪ་མི་ནུས་པས། སྤྲནི་ནག་ཐམས་ཅད་དང་རྨུགས་པ་ཐམས་ཅད་འཁེཪ་ནས་ལྷག་མེད་
པཪ་བེྱད་པའི་ལྷགས་པ་ཞིག་གཡྟོ་དགྟོས་པ་ལཪ།  དེ་བཞིན་དུ་རྟོད་པ་དང་ཆགས་པ་དང་བྱིང་པ་དང་ཕི་བཤྟོལ་བེྱད་པའི་ལེ་ལྟོ་དང་གླལ་
བའི་རྨུགས་པ་དང་སྤྲནི་གནག་ལ་སྟོགས་པས་སམེས་རྒྱུད་བསིབས་པཪ་གྱུཪ་ཏེ་ཪང་གི་སྟོབས་ཀིས་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་སིབ་པ་དང་མུན་
པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བཪ་མི་ནུས་པས།  དེ་དག་འཁེཪ་ཞིང་ལྷག་མདེ་པཪ་མཛད་པཪ་གནང་ནས་ཪ་མདཪ་འྟོང་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྟོའི་
ལྷགས་པ་ཞིག་སེང་ནས་ལངས་ཏེ་གཡྟོ་དགྟོས་སྟོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་ཕྱུགས་རིས་དབུག་པ་བཟུང་ནས་ཕྱུགས་རྣམས་ཪང་གི་གནས་སུ་ཕིན་
བེྱད་སྐྱེལ་བ་ལཪ།  དཔེཪ་ན་བྱིས་པའི་ཚོགས་ཀི་གསེབ་ཏུ་སྟོད་པའི་ཕྲུག་གུ་ཆུང་ངུ་བྱམས་པའི་མ་ཉིད་བྟོས་ཤིང་ལག་ཏུ་རྒྱབ་ཏུ་བཟུང་ན་
ཪང་གི་ནང་དུ་ཕིན་བྱེད་སྐྱལེ་བ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་བྱིང་རྟོད་དང་འཇགི་རེན་པའི་བིྱས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་གཡེང་རེས་སུ་འབྲང་བའི་
སེམས་རྒྱུད་དྲག་པ་དང་ཤེས་བཞནི་གི་རྣ་བ་གཉིས་སུ་གསུང་གསངས་ཤགི་གིས་ཁབ་སེ་བྟོས་ཤིང་། བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས་བཟུང་ནས་ཐུགས་རེ་
ཚད་མེད་དཔེ་མདེ་ཆེན་པྟོ་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ཕྟོགས་སུ་ཕིན་པཪ་མཛད་ཅིང་ངེས་ལེགས་དྟོན་གི་ཕྟོགས་སུ་སྐྱལེ་བཪ་གནང་ངྟོ་།  
འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ།  གལ་ཏེ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་ཚུལ་བཞནི་དུ་བྱས་པ་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་རྣམས་ངེས་ལེགས་ཀི་དྟོན་ཐྟོབ་པཪ་
འདྟོད་ན། ཁྟོད་རྣམས་བསམས་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་བསགས་པས་ཁབ་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ། བྱས་ལ་མ་བསགས་པས་ཁབ་པའམ་
བསགས་ལ་མ་བྱས་པས་ཁབ་པཪ་འདྟོད་ན།  དེ་དག་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་ཐྟོབ་པཪ་འདྟོད་པ་ནི་ནང་འགལ་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  དསེ་ན་
བྱས་པ་དང་བསགས་པའི་ཁད་པཪ་ན།ི  བྱས་པའི་ལས་གང་ཞེ་ན་བསམས་པའམ་བསམས་ནས་ཀང་ལུས་དང་ངག་གིས་ཀུན་ནས་ 
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བསླངས་པ་གང་ཡནི་པའྟོ།  བསགས་པའི་ལས་ནི་ལས་རྣམ་པ་བཅུ་མ་གཏྟོགས་པ་སེ། འདི་ལ་སེ་རི་ལམ་དུ་བྱས་པ་དང་མ་ཤེས་པཪ་
བྱས་པ་དང་བསམས་བཞིན་མནི་པཪ་བྱས་པ་དང་དྲག་པྟོ་མིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་མིན་པཪ་བྱས་པ་དང་ནྟོཪ་བཪ་བྱས་པ་དང་བརྟོད་པས་བྱས་པ་
དང་མི་འདྟོད་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་འགྟོད་པས་བསལ་བ་དང་ཉེན་པྟོས་བསལ་བ་སེ།  ལས་རྣམ་
པ་བཅུ་པྟོ་འདི་དག་ལས་མ་གཏྟོགས་པའི་ལས་གཞན་གང་ཡིན་པའྟོ།  མ་བསགས་པའི་ལས་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་པྟོ་ཇི་སྐད་བསན་པ་ཉིད་དྟོ། 
དེ་ལཪ་ན་དཔེཪ་ན་རི་ལམ་དུའམ་མ་ཤེས་པཪ་བྱས་པ་ནི་མ་བསགས་པའི་ལས་ཡིན་པ།  དེ་བཞིན་དུ་མི་འདྟོད་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་ནན་
གིས་བྱེད་དུ་བཅུག་སེ་བྱས་པ་ནི་མ་བསགས་པའི་ལས་ཡནི་ནྟོ།  དེ་ལཪ་ན་ལུག་ལ་སྟོགས་པའི་བསད་བྱ་རྣམས་གསྟོད་པའི་ཕིཪ་འཁིད་པ་
ན།  གྟོམ་པ་ཪེ་ཪེ་སྟོས་ནས་མི་འདྟོད་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་ནན་གིས་ཕིན་དུ་བཅུག་པ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་འཆི་བ་ལ་ཇི་ཉེཪ་འགྲྟོ་བ་ལཪ། 
དེ་བཞིན་དུ་སེམས་རྒྱུད་མ་གཏྟོགས་པ་སྟོབས་གཞན་ཞིག་གིས་དགེ་བ་བེྱད་པའི་བྟོ་ནི་དངྟོས་སུ་དང་མཐུ་དང་ལྡན་པཪ་བསྐྱེད་པཪ་འདྟོད་ན།  
ཡིད་ནི་ལུག་འཁདི་པ་བཞིན་དུ་མི་འདྟོད་པ་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་ནན་གིས་བེྱད་དུ་བཅུག་པ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་
པཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ལཪ་ན་དེ་ལ་བུའི་དགེ་བའི་ལས་དག་མ་བསགས་པས་ཁབ་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ལཪ་ན་ད་ེལ་བུའི་དགེ་
བའི་ལས་དག་ངེས་ལེགས་ཀི་དྟོན་ཐྟོབ་པཪ་འདྟོད་ན་ནང་འགལ་བྱུང་བའི་སྐྱྟོན་ནི་སྟོང་བཪ་མི་ནུས་སྟོ།  དེའི་ལན་དུ་བསྐྱེད་པཪ་བྱ་བའི་བྟོ་
ཕི་སྐྱེད་བེྱད་ལ་ནི་སྟོབས་གཉིས་སྟོ་སྟོཪ་ཕེད་པཪ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆའེྟོ། ཡི་འཕྲྟོག་ཀང་འཁྟོན་ཏུ་མདེ་ཅིང་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། 
ཡི་ནི་འཕྲྟོག་ཏུ་ཡྟོད་དང་འཁྟོན་དུ་ཡྟོད་དང་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པའི་མཐུ་སྟོབས་གཉིས་སྟོ།  དང་པྟོ་ནི་ཤུགས་དྲག་པྟོ་དང་བཅས་པཪ་རྩུབ་པ་
གཟྟོ་ལུམ་ཅན་གི་མཐུ་སྟོབས་ཡིན་ལ། སྟོབས་འདསི་སྐྱེད་པའི་བྟོ་ནི་ལུག་ལ་སྟོགས་པའི་གསད་བྱ་རྣམས་གསྟོད་ཕིཪ་འཁིད་པ་དང་གྟོམས་
པ་ཪེ་ཪེ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་འཆི་ལ་ཇ་ེཉེཪ་འགྲྟོ་བ་ལ་བུ་ཡིན་ཞིང་།  དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ལས་ནི་མི་འདྟོད་བཞནི་དུ་གཞན་གིས་ནན་གིས་
བེྱད་དུ་བཅུག་པ་མི་བསགས་པའི་ལས་ཡིན་ནྟོ།  གཉིས་པ་ནི་ཕན་དང་རྒྱན་དང་བདེ་དང་སྤྲྟོ་བཞནི་དུ་འཛིན་པཪ་བྱ་བའི་མཐུ་སྟོབས་ཡིན་
ལ། སྟོབས་འདིས་སྐྱེད་པའ་ིབྟོ་ནི་འཇིག་རེན་གི་བྲན་ལ་བུའི་སེམས་ནི་མ་ཡིན་ཞིང་།  དབུ་མཛང་པ་ལ་བུའི་སེམས་ཡནི་ནྟོ། ཁུཪ་བསྐུཪ་
བ་ལ་ཡི་མི་འཕིྲག་པཪ་ཁུཪ་དུ་མི་འགྲྟོ་བཪ་རྒྱན་དུ་འགྲྟོ་བཪ་བེྱད་པའི་སེམས་ཡིན་ནྟོ།  བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའི་ཁུཪ་ལི་བ་རྣམས་ཀང་
བདེ་བ་དང་སྤྲྟོ་བཞིན་དུ་འཛིན་པས་ཐགེ་པ་ལ་བུའི་སེམས་ཡིན་ནྟོ།  གཞན་གི་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཆེ་བཪ་བསུས་ཏ་ེགུས་ཤིང་རསེ་སུ་དགའ་བ་
བསྟོམས་ནས་ཕི་བཞིན་འབྲང་བའི་སམེས་ཡིན་ནྟོ།  ཕག་བྱས་པ་ལ་ཕག་ལན་བྱེད་པའི་སེམས་དང་འཛུམ་མདངས་བསན་ནས་ཕག་
བསྐྱང་བའི་བཀའ་དྲནི་སྐྱངས་པའི་མཛའ་བྟོའི་མགུལ་ལ་བཀུཪ་བསི་དང་བཅས་འཁྱུད་པའི་སམེས་ཡནི་ནྟོ།  དེ་བཞིན་དུ་ཡི་འཕྲྟོག་བཞིན་
དུ་དྲངས་པ་མིན་ཞངི་འདྟོད་དང་སྤྲྟོ་བཞིན་དུ་འཁདི་པའི་སེམས་ཡིན་ནྟོ།  གལ་ཏེ་འཁདི་དེ་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་བྟོ་ནི་བསྐྱེད་ན་ཇི་
ལཪ་འདྟོད་དང་སྤྲྟོ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་བྟོ་བསྐྱེད་ཡནི་ནམ་ཅེས་དྲསི་ན། དེའི་ལན་དུ་དཔེཪ་ན་གཉིད་ལྟོག་བཞིན་དུ་གླལ་ 
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བས་བསྐྱྟོད་ལུག་ནི་ལམ་ཀཪ་སྟོད་པས་ན། གལ་ཏེ་ལྟོ་འདབ་བསིལ་བ་གསཪ་པ་ཡིད་དུ་འྟོང་བ་ལག་ཏུ་བཟུང་སེ་མདུན་དུ་བསན་པཪ་བེྱད་
ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་གླལ་བའི་གཉིད་རྨུག་སད་ནས་ལུག་ནི་འཁིད་པ་ལ་བུཪ་ཕི་བཞིན་འབྲང་ཞིང་འདྟོད་དང་བད་ེདང་སྤྲྟོས་བཞིན་དུ་རེས་སུ་
འབྲང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  བིྱས་པ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་ལ་བརྟོན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ལ་དཀྟོན་ཞིང་མཆྟོག་ཏུ་ཞིམ་པྟོའི་ཪིགས་སུ་གཏྟོགས་པའི་
ཤིང་ཐྟོག་ཐྟོན་ཞིང་བསན་པཪ་བྱས་ན་ནི། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་པཪ་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་བུ་གཞྟོན་པ་ནི་འཁིད་པ་ལ་བུཪ་ཕི་བཞིན་
བརྒྱུག་ཅིང་འདྟོད་དང་བད་ེདང་སྤྲྟོ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འབྲང་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ།  དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཕྟོགས་སུ་བསྐྱདེ་པཪ་བྱ་བའི་བྟོ་ཡི་
སྐྱེད་བེྱད་དང་མཐུ་སྟོབས་དང་འབྱུང་ཁུངས་དེས།  ཡྟོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཡདི་དུ་འྟོང་བའི་ལྟོ་འདབ་དང་།  
ངེས་ལེགས་ཀུན་གིས་ཁབ་པའི་དྟོན་ཆེས་ཤནི་ཏུ་ཆནེ་པྟོའི་འབྲས་བུ་མཆྟོག་ཪབ་སྣང་བ་དང་གསལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆནེ་པྟོས་སྟོན་ཞངི་བྟོ་གྲྟོས་ཀི་
མིག་ལ་ནི་བསན་པཪ་མཛད་ན།  དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཉིད་རྨུགས་དང་གླལ་བ་དང་འདྟོཪ་བའི་ལེ་ལྟོ་ལ་སྟོགས་པ་སངས་ནས།  ཡི་ནི་
འཕྲིག་ཏུ་ཡྟོད་ཀང་འཁྟོན་ཏུ་ཡྟོད་ཀང་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་ཀང་འཁིད་པ་ལ་བུཪ་འཇམ་དམ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་མཐུ་དང་སྟོབས་དའེི་ཕི་བཞིན་
བསྐྱེད་པའི་སེམས་ནི་བརྒྱུག་ཅིང་འདྟོད་དང་བདེ་དང་སྤྲྟོ་བཞིན་དུ་རསེ་སུ་དགའ་བ་བསྟོམས་ནས་རེས་སུ་འབྲང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  མདྟོཪ་ན་
དགེ་བའི་ཕྟོགས་སུ་བསྐྱེད་པཪ་བྱ་བའ་ིབྟོ་དང་དགེ་བ་འདྟོད་ཅིང་དང་དུ་ལང་བའི་སྟོ་ནས་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རེན་ནི་ཡིད་ཉག་གཅིག་མ་ཡིན་
པས། རྟོད་པ་དང་གཡངེ་བ་དང་ཆགས་པ་དང་བྱིང་གི་རྨུགས་པ་དང་ཕི་བཤྟོལ་བེྱད་པའི་ལེ་ལྟོའི་སིབ་པ་དང་གླལ་བའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་
ལྷགས་པ་བཞིན་དུ་འཁེཪ་ཞངི་ལྷག་མེད་པཪ་མཛད་ནས་ལུས་སེམས་ཤནི་ཏུ་སངས་པཪ་མཛད་པཪ་གནང་བ་དང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞནི་
གི་རྣ་བ་གཉིས་སུ་གསུངས་གསངས་ཤིག་གིས་ཁབ་སེ་བྟོས་ཤིང་།  བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་ཀང་ཡི་ན་ིའཕིྲག་ཏུ་ཡྟོད་ཀང་འཁྟོན་དུ་ཡྟོད་ཀང་
དངྟོས་སུ་མཐུ་དང་ལྡན་པཪ་དགེ་བའི་ཕྟོགས་སུ་བསྐྱེད་པཪ་བྱ་བ་དང་འདྟོད་བཞིན་དུ་དགེ་བ་དང་དུ་ལང་བའི་བྟོ་ཡ་ིསྐྱེད་པཪ་བེྱད་མཆྟོག་
དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ཕྟོགས་སུ་ཕིན་པཪ་མཛད་ཅིང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་ཕྟོགས་སུ་སྐྱལེ་བཪ་གནང་བའི་ཐུགས་རེ་དཔེ་མེད་ཚད་མདེ་ཚོན་པའི་
མཆྟོག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་བཀའ་དྲིན་མི་ཕི་སེམས་མ་གཏྟོགས་པཪ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུཪ་ཤེས་པཪ་བྱའྟོ། 
གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་ཆུ་དང་ལུད་དང་ས་ལ་སྟོགས་པ་ནི་འབྲས་ཀི་ས་བྟོན་དང་ཚོགས་ཀང་དེ་དག་མི་ཆྟོག་པས་ཆུ་དང་ལུད་དང་ས་ལ་
སྟོགས་པ་མ་གཏྟོགས་པཪ་ཉི་མའི་འྟོད་ཟེཪ་དག་ལས་འབྱུང་བའི་དྲྟོད་ནི་འབྲས་ཀིས་ས་བྟོན་དང་མི་ཚོགས་ན་འབྲས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚང་བ་
ཞིག་མེད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་མི་སྟོབས་ཉམ་ཆུང་གསྟོ་བའི་ཪ་མདའ་འྟོང་བའི་མཐུ་ནུས་བརན་པ་ཞིག་ནི་མིའི་རྒྱུད་སེམས་དང་མ་ཚོགས་ན། 
བརན་པཪ་དང་ཉམས་པཪ་འགྱུཪ་བ་མེད་པཪ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པཪ་ཪིག་པཪ་
བྱའྟོ།  དེ་ཅའིི་ཕིཪ་ཞེ་ན། འདི་ལ་སེ།  དཔེཪ་ན་རྒྱུན་ཪིང་བ་གསྟོ་དཀའ་བ་སྡུལ་དྲག་པྟོ་བསྐྱེད་པའི་ནད་ཚབས་པྟོ་ཆེས་ཐེབས་ཤིང་ཉྟོན་
མྟོངས་པ་ནི།  ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་གཡྟོ་དང་འགུལ་དུ་ཪུང་བཪ་གྱུཪ་ཡང་། ལུས་བདེ་བྟོ་དང་དཔའ་བྟོ་གཞན་ཞིག་ཪ་མདཪ་མི་འྟོང་བཪ་ 
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རྒྱུན་ཪིང་འདུག་པ་དང་འཆག་པ་དང་ཤུགས་དྲག་པྟོའི་ལས་སུ་མི་ཪངུ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྟོབས་ཉམ་ཆུང་ངུ་མི་དག་ན་ཞིང་ཉྟོན་མྟོངས་པའི་ནད་
གཞི་ཚབས་ཅན་གསི་ཐེབས་ནས་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་ཪིང་དུ་ངེས་ལེགས་དྟོན་ལ་བལྟོས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་ལས་སུ་ཉེ་བཪ་མི་ཪུང་བས། 
ཪ་མདཪ་འྟོང་བའི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་དཔེ་མེད་ཆེན་པྟོའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཆེས་སེམས་རྒྱུད་ཉིད་དུ་མཐུ་ནུས་བརན་པ་དང་དཔའྟོ་ཆེ་ཞིག་དངྟོས་
སུ་སྐྱེད་པཪ་མཛད་པཪ་མ་གཏྟོགས་པ། མིའི་ལུས་ངག་ཡིད་གང་ཡང་ད་ེལ་བུའི་དགེ་བའི་ལས་དག་རྣམ་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་ཤུགས་དྲག་ལ་
རྒྱུན་ཪིང་བའི་ཡིད་འཁུམ་གིས་མི་མཉེས་པ་དག་སྟོང་ཞིང་མཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པཪ་མི་ནུས་སྟོ།  དེའི་ཕིཪ་བྟོ་གྲྟོས་དང་ལྡན་པ་
དག་བླུན་པྟོ་དང་རྒྱལ་ཅན་གི་ཪང་བཞནི་དུ་མུན་པས་མ་བསིབས་པ།  ང་རྒྱལ་ཅན་གི་ངྟོ་དང་སེམས་ནི་སྟོང་བཪ་བྱས་ཏེ་དམའ་ས་སིང་
ཐག་པ་ནས་བཟང་ཞིང་བདག་ཅག་རྣམ་ལས་ཁེའུ་ཆུང་ངུ་དང་འདྲ་བཪ་བསམ་པཪ་བྱའྟོ།  བུ་ཁྟོ་བྱམས་པའ་ིཤུགས་ཀིས་གཟགས་འཐུང་
ཁེའུ་ཆུང་ངུས་མི་གཙང་ནས་སྦགས་པཪ་གྱུཪ་ན་མི་གཙང་བ་རྣམས་ཕིས་ནས་ཪང་ཉིད་ལེགས་པཪ་འཁྲུ་བཪ་མི་ནུས་པ་དང་། ཁ་སྦུབཏུའམ་
ཁ་ཐུཪ་དུའམ་ཁ་གེན་དུ་ནི་ལྟུང་སྟོང་སེ་ཪང་ཉིད་ས་ལ་འགྲྟོ་ལྡྟོག་མཆི་མའི་ཪླབས་ཀིས་སེ་སགས་འདྟོན་ཏེ་ཅི་ཙམ་ཆྟོ་ངེས་འདེབས་ཀང་ཪང་
ཉིད་རང་པ་གཏག་བཞག་ནས་ལང་བཪ་མི་ནུས་པ་དང་། འདུག་ན་རང་གཉིས་ཁབ་རེ་ལ་བུཪ་འདཪ་ཞིང་བརེན་པཪ་ཐེགས་པཪ་མི་ནུས་པ་
དང་། ལྷགས་པ་ཆེན་པྟོ་དཔེ་མདེ་ཪུས་པ་ལ་ཡང་ཐིང་བ་ཡིས་བཏབ་པས་ཁ་དྟོག་དམཪ་སྟོ་སྟོ་འཐམ་སྐྱ་གཡངེས་ལུས་སེབས་འདཪ་ཞིང་
སྒུཪ་ནས་ཀུམ་ཀུམ་པྟོཪ་འདུག་གིན་དཔེ་མེད་ཁགས་ཀང་གྟོས་ཀིས་དྲྟོ་བྟོཪ་འགྱུཪ་བའི་ཆས་ཀསི་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་གསྟོ་བཪ་མི་ནུས་པ་དང་། 
ལྟོགས་པྟོ་སྐྟོམ་པས་གདུངས་ཏེ་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་ཟས་དང་འཐུང་གསི་ཚིམ་པཪ་བེྱད་པཪ་མི་ནུས་པ་དང་། ཆྟོམ་རྐུན་གནྟོད་བསྐྱེལ་ལ་སྟོགས་
རྒྱབ་ཏུ་ཕི་བཞིན་འབྲངས་ནས་བྱ་ཪ་བེྱད་པ་དང་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་སྐྱྟོབ་པཪ་མི་ནུས་པ་དང་།  བཟླྟོག་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་གནྟོད་
དང་ཕན་མི་འབེྱད་ཅིང་སྐྱབས་ཚོལ་གེགས་ལས་ལྡྟོད་པའི་སམེས་ནི་མདེ་པས་ཪང་ཉིད་ལྷུང་བཪ་ལནེ་བདག་གི་དྟོན་ཐུག་བེྱད་པཪ་མི་ནུས་པ་
ལཪ། དེ་བཞནི་དུ་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིག་སྤྱྟོད་ངན་སྤྱྟོད་ལ་སྟོགས་པའི་མི་གཙང་བ་ཡིས་སྦགས་ཏེ་ཪང་གི་སྟོབས་ཀིས་དེ་དག་ཕིཪ་བཅྟོས་
ནས་སེམས་ཅི་དགྟོས་ཏེ་དེ་དག་ཕལ་ཆེཪ་མངྟོན་པཪ་ཤེས་པ་དང་ལི་ཡྟོང་གཉིས་ཀའི་གཏིང་ཚད་དགེ་བཪ་དཔྟོགས་པཪ་མི་ནུས་དང་། 
གཏིང་དཔགས་དཀའ་བའི་ནག་པྟོའི་ལས་ཀི་གཡང་དུ་འགེལ་ཞིང་ལྷུང་སྟོང་ནས་གཏིང་དེ་ཉིད་ལས་ཕིཪ་འྟོ་བཪ་ནུས་པཪ་སྟོས་ཅི་དགྟོས་ཏེ། 
འགེལ་ཞིང་ལྷུང་བའི་གེགས་ཆེན་པྟོཪ་གྱུཪ་པ་དག་ལས་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་སྐྱྟོབ་པཪ་མི་ནུས་དང་། ཪབ་ཏུ་ཤནི་ཏུ་མཆྟོག་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་དཔེ་
མེད་གལ་པྟོ་ཆེ་བའི་སེམས་ཀི་དྟོན་ཐག་བེྱད་པཪ་ནུས་པཪ་སྟོས་ཅི་དགྟོས་ཏ།ེ  ལུས་འདི་ལ་ནི་ཡྟོངས་སུ་ལྷུཪ་ལེན་དྟོན་ཐག་བེྱད་པཪ་མི་
ནུས་སྟོ།  དའེི་ཕིཪ་མི་གང་ཪུང་ཞིག་འདྟོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་བའི་འྟོག་ཏུ་ཡཪ་བྱུང་ན་བཀའ་དྲནི་དཔེ་མདེ་ཆེན་པྟོའི་ཕག་གིས་དྲངས་ཏེ་
ཡཪ་ལ་བྱུང་། མི་གང་ཪུང་ཞིག་སྟོ་གསུམ་གི་ལས་དང་ཉྟོན་མྟོངས་དང་ཆྟོས་ཀི་སིབ་བ་བྱས་པ་རསེ་སུ་ཡི་ཪང་བ་སྟོན་ཅི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་
འཇམས་ན་བཀའ་དྲནི་དཔེ་མདེ་ཆནེ་པྟོའི་ཪ་མདའ་དང་དསེ་གཡཪ་བའི་མཚོན་ཆ་བཞནི་དུ་སིག་པ་དངྟོས་སུ་ཕིཪ་བཅྟོས་པའི་ཐབས་ཀི་ 
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འཇམས་པཪ་བེྱད། མི་གང་ཪངུ་ཞགི་ཤིང་རཪ་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་དགེའི་ལམ་བཟང་ལེགས་པཪ་རྒྱུག་ན། བཀའ་དྲིན་དཔེ་མེད་ཆེན་པྟོ་
གྲྟོགས་འགྲྟོགས་འདྲེན་མཛད་གནང་ནས་ལེགས་པཪ་བརྒྱུགམི་གང་ཪུང་ཞིག་འཇིགས་པ་ཀུན་གི་རྒྱ་མཚོ་བརལ་ཞིང་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་
མཐའ་ཪུ་ཐུག་ན།  བཀའ་དྲནི་དཔེ་མེད་ཆནེ་པྟོ་གྲྟོགས་འགྲྟོགས་བརན་པ་གྲུ་རེན་གནང་ནས་ཕ་ཪྟོལ་ཕིན་ཕིན་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་མཐའ་
ཪུ་ཐུག་པཪ་གྱུཪ། མདྟོཪ་ན་ངསེ་ལགེས་ཀུན་གི་དྟོན་མཆྟོག་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་སུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བའི་ནུས་པ་ཚང་བ་
དང་དཔའ་བྟོ་ཪབ་ཆེ་ཞིག་གི་སྟོ་ནས།  མིའི་ལུས་ངག་ཡདི་སྟོ་གསུམ་མ་གཏྟོགས་པཪ་མིའི་སྟོབས་ཉམ་ཆུང་བ་ལ་ཪ་མདཪ་འྟོང་ཞིང་
གྲྟོགས་འགྲྟོགས་མཛད་ནས་ཪང་གི་ནུས་པ་ཉིད་ཀསི་འབྲལ་མེད་བཞནི་དུ་དངྟོས་སུ་གསྟོ་བཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་དཔེ་མདེ་ཆེན་པྟོའི་མཐུ་
ནུས་བརན་དཔའ་མཆྟོག་ཅིག་ངསེ་ལགེས་ཀི་དྟོན་མངྟོན་པཪ་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུཪ་ཤེས་པཪ་བྱའྟོ།  དེ་དག་གི་དྟོན་
མདྟོཪ་བསྡུས་ན། དགེ་བ་དངྟོས་སུ་བེྱད་པའི་ཕིཪ་དུ་དགེ་བ་མངྟོན་སུམ་དུ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པཪ་ཡང་དག་པཪ་ཤསེ་དང་། དེའི་ཕྟོགས་སུ་
འདྟོད་ཅིང་དང་ལང་བཞནི་དུ་བྟོ་བསྐྱེད་དང་།  དེའི་ལས་སུ་ཪུང་བའི་ཉེ་བཪ་ཪུང་བའི་ནུས་པ་ཚང་བ་ཞིག་སེམས་རྒྱུད་ནང་དུ་ཡྟོད་དགྟོས་
པས། བིྱང་རྟོད་དང་རྣམ་གཡེང་སྣང་ཚོགས་ཀི་ཕི་བཞིན་འཁམས་པའི་མིའི་སེམས་ཚོལ་བཪ་བེྱད་པ། གླལ་བའམ་ལེ་ལྟོའི་རྨུགས་པས་
བསིབས་ཤིང་གཉིད་ལྟོག་པའི་སད་བེྱད་དང་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སལེ་བའི་སྟོན་མེ་བེྱད་དང་ཡདི་དུ་དཔེ་མེད་འྟོང་བའི་བདེ་སྤྲྟོ་བ་བཞིན་དུ་ཡིད་
ཕྲྟོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་དགེ་བའི་ཕྟོགས་སུ་བྟོ་ཡི་སྐྱདེ་བྱེད་སྟོན་འགྲྟོ་མ་ལ་བུའི་བཀའ་དྲིན་ཁད་པཪ་བ་དང་།  མའིི་སེམས་ནུས་པ་
མེད་པཪ་སྟོབས་ཉམ་ཆུང་བའི་ཪ་མདའ་འྟོང་བཪ་གནང་ནས་འབྲལ་མེད་བཞིན་དུ་ཪང་གི་ནུས་མཐུས་བསྐྱེད་པའི་བྟོ་ཡི་གསྟོ་བེྱད་འདྲིན་བྱེད་
གྲྟོགས་འགྲྟོགས་མཛད་པའི་བཀའ་དྲནི་ཁབ་པཪ་བ་གཉིས།  མིའི་སམེས་དང་ཚོགས་ན་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་
རྣམ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བེྱད་དྟོ།  དེ་དག་ལ་སྟོགས་མིའི་སམེས་དང་མ་ཚོགས་ན་མི་གང་ཪུང་ཡང་ངསེ་ལེགས་ཀི་དྟོན་མངྟོན་པཪ་སྒྲུབ་
པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་རེན་དུ་ཪུང་བཪ་མི་ཪིགས་སྟོ།  ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་དཔེ་མདེ་ཚད་མེད་ཆེན་པྟོས་སྟོན་འགྲྟོ་མཛད་པའི་
བཀའ་དྲིན་དང་གྲྟོགས་འགྲྟོགས་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་སྐྱངས་པ་ན།  ཕིཪ་འྟོང་ལ་བུའི་བཀའ་དྲིན་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བས་མི་ཡི་སེམས་
རྒྱུད་ནི། དགེ་བའི་ཞིང་ངྟོས་ཡནི་པའི་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁེན་དཔེ་ཟླ་མདེ་དྟོ་རག་པཪ་ཀུན་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་མངྟོན་པཪ་རྟོགས་པཪ་ག་ནྟོམ་པ་
མཆྟོག་བརྟོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་སེ་མཆྟོད་འྟོས་སྐྱབས་སུ་འྟོས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁྟོ་ནའི་སྤྱན་སཪ་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་འྟོས་སུ་
གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་ཡདི་དུ་འྟོང་ཞངི་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པས་སཪ་བཤད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པཪ་
འགྱུཪ།  མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་འྟོས་སུ་གྱུཪ་ཞིང་མཐའ་དང་ཚད་མདེ་པཪ་ཡིད་དུ་འྟོང་ཞངི་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པའི་རེན་དུ་གྲུབ་
པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་སྟོན་འགྲྟོ་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་གྲྟོགས་འགྲྟོགས་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་གཉིས།  མཐའ་དང་ཚད་མདེ་
པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ས་བྟོན་བསྒྲུབ་པཪ་མཛད། དེ་ལཪ་ན་དེ་ལ་བུའི་ས་བྟོན་རེན་དང་ཚོགས་ལ་བརེན་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལས་ 
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ལས་བསྐྱེད་ཅངི་ཐྟོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་འབྲས་བུས་བརྟོད་ཀསི་བསམས་ཀིས་མི་ལང་བཪ་མཐའ་དང་ཚད་མེད་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ།  
དེ་དག་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་བཤད་ནས་སྐབས་འདིཪ་སྤྲྟོས་ཏེ་བྟོད་ཀི་ལུགས་དང་གཞུང་ཕལ་ཆེཪ་རྣམས་ལ་ཡྟོད་པའི་མི་དག་པ་མུན་པ་ནག་
ལ་བུཪ་སེལ་བཪ་བྱའྟོ།  དང་པྟོ་ནི།  ལམ་ཪིམ་ཆེ་བ་ལས།  རེས་སུ་ཡི་ཪང་བའི་ཡན་ལག་ནི། གང་ཟག་ལྔ་པྟོ་དེའི་དགེ་བའི་ཕན་
ཡྟོན་དྲན་ནས་དབུལ་པྟོས་གཏེཪ་རེད་པ་ལཪ་དགའ་བ་བསྟོམ་པའྟོ།  ཞསེ་གསུངས་པ་ལཪ་ཪྟོ། གནད་འདི་ཞིབ་མྟོཪ་བརག་ན་མུན་པས་
བསིབས་ཤིང་མི་དག་པ་ཡིན་ཏེ།  གནད་འདི་བླུན་པྟོ་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་སམེས་ངྟོ་སྐྱདེ་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ། དེ་ཅི་ཕིཪ་ཞེ་ན། འདི་ལ་སེ། དཔེཪ་ན་
དབུལ་པྟོ་གཞན་གིས་མི་རེད་ཅིང་བདག་ཉིད་ཀིས་རེད་པ་དང་བདག་གིས་དངྟོས་སུ་རེད་ཟིན་པའི་གཏེཪ་ལ་དགའ་བ་བསྟོམ་པ། དེ་བཞིན་དུ་
དགེ་བ་བྱས་ནས་དེ་ལ་དགའ་བ་བསྟོམ་ཞིང་རེས་སུ་ཡི་ཪང་པ་ན།  གཞན་གིས་མ་བྱས་ཤིང་བདག་གིས་བྱས་པའི་དགེ་བའི་ལས་དང་
བདག་གིས་དངྟོས་སུ་ཐྟོབ་ཟིན་པའི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ལ་དགའ་བ་བསྟོམ་ཞིང་རེས་སུ་ཡི་ཪང་བཪ་སྣང་ངྟོ་།  རྟོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་
བ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། འདི་ལས་བསྡུས་པ་སུ་ཞིག་ཡྟོད།  ནད་ཚབས་པྟོ་ཆསེ་ཉྟོན་མྟོངས་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་འགྲྟོ་བའི་ནུས་པ་མདེ་ལ། མྱུཪ་
མྱུཪ་བརྒྱུད་པའི་འདྲནི་བྱེད་མཆྟོག་གིས་དྲངས་པའི་ཤིང་ར་ལ་ཞུགས་ཞྟོན་ནས།  འདྲནི་བྱེད་མཆྟོག་གི་ནུས་པ་དང་བརྒྱུད་པ་ཉིད་
དམིགས་པཪ་བེྱད་ཀང་བླུན་ལྐུགས་མདེ་ན་ཪང་གི་ནུས་པ་དང་ཪང་གི་བརྒྱུད་པ་ཉིད་དམིགས་པཪ་མི་བེྱད་པ་ལཪ།  དེ་བཞིན་དུ་བྟོ་གྲྟོས་ཀི་
མིག་མུན་པས་མ་བསིབས་ན། མ་ིགང་ཡང་ལ་ངེས་ལེགས་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་པཪ་བེྱད་པའི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངྟོན་པཪ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཉམ་
ཆུང་མཐུ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ལས་མེད་པས། ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་དཔེ་མེད་རག་པཪ་ཆེན་ནྟོ་བཀའ་དྲིན་སྐྱངས་ནས་དེ་ལ་བུའི་དགེ་བའི་ལས་
བྱུང་ན། བདག་གིས་བྱས་པའི་དགེ་བ་དམིགས་པའི་ས་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། བདག་གི་སྟོན་འགྲྟོ་མཛད་པཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲནི་དང་བདག་གི་
སྟོབས་གསྟོ་བདག་གི་གྲྟོགས་འགྲྟོགས་མཛད་པཪ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་གཉིས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་དྲནི་ལན་ཞུ་བཞིན་དུ་ཟད་མི་ཤསེ་པའི་
བལྟོད་པ་བརྟོད་ཀི་མཆྟོད་པ་ཕུལ་དགྟོས་སྟོ།   དེ་ལཪ་ན་བདག་གིས་བྱས་པའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་དགའ་བ་བསྟོམ་ཞིང་རེས་སུ་ཡི་ཪང་པ་
ན། དྲནི་ལན་མདེ་པའི་སྐྱྟོན་གི་མུན་པ་དང་གླེན་ལྐུགས་ང་རྒྱལ་ཆེ་བའི་སྐྱྟོན་གི་མུན་པ་དང་དགེ་བའི་ཉམས་ལ་མི་མཁས་པའི་སྐྱྟོན་གི་མུན་
པས་ཁདེ་ཀི་སེམས་ངྟོ་བསིབ་པཪ་གྱུཪ་ཪྟོ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་བྱས་པ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ལས་ལ་དགའ་བསྟོམ་ཞིང་རེས་སུ་ཡི་ཪང་བ་ནི་
བདག་ལ་མེད་ཅིང་བདག་གིས་ཐྟོབ་ཟནི་པའི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་དགའ་བ་བསྟོམ་ཞིང་རེས་སུ་ཡི་ཪང་ངྟོ་ཞེས་ཟེཪ་ན། འདི་
ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་ཪིགས་སྟོ།  དེ་ཅའིི་ཕིཪ་ཞེ་ན།  འདི་ལ་སེ།  དཔིད་དུས་ནས་ཀི་ས་བྟོན་ལ་བཏབ་མ་ཐག་སྟོན་དུས་བྱུང་ཞིང་ནས་
གསཪ་པ་སིན་པ་ཕིས་པ་བསགས་སེ་བདག་གི་ནང་ལ་བཞག་ཡྟོད་ཞེས་ཟེཪ་ན།  ཁེད་ལས་བསྡུས་པ་གཞན་མེད་དེ། ཁེད་ལས་རྟོངས་
པའང་གཞན་མདེ་དྟོ།  དཔིད་སྟོན་གཉིས་ཀི་བཪ་དུ་དབྱཪ་དུས་ཚོད་མི་ཟིན་པའི་ཆཪ་རྒྱུན་ཡང་ཡང་བབ་པའི་རྟོ་སེཪ་གི་ཤུགས་དྲག་པྟོ་
ཞིག་བྱུང་ན་ནས་གསཪ་པ་ནི་ག་ལ་ཡྟོད།  ཆཪ་མདེ་སྤྲནི་མེད་མཚོ་བསྐམས་སྟོང་ནས་ཐན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ནས་སིན་པ་ནི་ག་ལ་ཡྟོད།  
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འཇམས་མི་ནུས་པའི་ཆྟོམ་རྐུན་བྱུང་ན་ནས་ཕིས་ཤིང་བསགས་སེ་ནང་ལ་གཞག་པ་ནི་ག་ལ་ཡྟོད།  སམེས་ཤིག་ཡྟོད་ན་ནི་འདིཪ་བཀྟོད་
པའི་དཔེ་སགས་དྟོན་ལ་སྐུཪ་ནས་རེས་སུ་ཡི་ཪང་བའི་དེ་ལ་བུའི་ལུགས་མི་ཪིགས་པཪ་གྟོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་སླའྟོ།  གཉིས་པ་ནི་བྟོད་ལུགས་
བྟོད་གཞུང་ཕལ་མྟོ་ཆེ་ལ་ཡྟོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ནི། ཚིག་འདིས་གཞུང་རྣམས་ཆེས་གང་བཪ་གྱུཪ་ཡང་སྐུལ་བའི་ཚིག་ཏུ་
བཀྟོད་པའི་དྟོན་དང་སྐལ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་སྐུལ་བའི་ར་བ་དང་སྐུལ་བའ་ིདབྱེ་བ་དང་སྐལ་བའི་ཡྟོན་ཏན་བཤད་པ་ནི་ག་ལ་ཡྟོད།  
འཕགས་པ་གླང་ཪུ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདྟོ་ཞིབ་མྟོཪ་བལ་ན།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ར་
བཪ་འཇྟོག་པཪ་སྣང་ངྟོ་།  དེ་ལཪ་འདྟོད་ན་ཪིགས་པ་མིན་སྐཪ་མ་རྣམས་ལའམ་སྐཪ་མ་ཀུན་གི་ནང་ནས་སྐཪ་མ་གཙོ་བྟོ་དག་ལ་ལུས་ཀི་
ཁམས་ལ་ཕན་པའི་ནུས་པ་དང་གནྟོད་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་ཀང་།  མིའི་སེམས་དང་མིའི་ལས་ལ་དབང་བའི་ནུས་པ་ནི་གཏན་མདེ་དྟོ། གཞན་
ཡང་མིའི་སེམས་དང་ལས་ལ་དབང་བའི་ནུས་པ་ཞིག་སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ལ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ན།  དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་
འདྟོད་དམ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད།  དང་པྟོ་ལཪ་ན་སྤྱིཪ་ལས་ལ་དཀཪ་ནག་ཡྟོད་པས་སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ལ་མིའི་སེམས་དང་ལས་ལ་
དབང་བའི་ནུས་པ་ཡྟོད་ན།  སྐཪ་མ་ལ་ལ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ལ་ལ་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁདི་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  
དེ་ལཪ་ན་སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ཞིག་ལ་ཡྟོད་པའི་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དང་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་གཉིས་བཟླྟོག་
ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལ་སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ཞིག་ལས་འབྱུང་བའི་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི།  སྐཪ་མ་གཞན་ལས་
འབྱུང་བའི་དཀཪ་པྟོའི་གཉེན་པྟོཪ་གྱུཪ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་གཞན་གིས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་དམ། འྟོན་ཏེ་སྐཪ་མ་
གང་ཡང་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་ཞིག་གིས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད། དང་པྟོ་ལཪ་ན་གལ་ཏེ་སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་གཞན་
གི་ནུས་པས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་ན།  སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་འདི་ཡང་སྐཪ་མ་གཞན་གི་ནུས་པས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  འྟོ་ན་
སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་པཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་དསེ།  ཁྟོད་སྐཪ་མ་གསུམ་པ་ཞིག་གི་ནུས་པ་ཡིན་ནམ་སྐཪ་མ་དང་པྟོ་གཉིས་ཀི་
ནུས་པ་ཡནི། དང་པྟོ་ལཪ་ན་ཐུག་མདེ་དུ་བརྒྱུད་དགྟོས་ཏེ།  སྤྱིཪ་མའིི་སེམས་དང་ལས་ལ་དབང་བའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་གཞན་གི་ནུས་
པས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ལ། སྐཪ་མ་གསུམ་པ་དེའི་ནུས་པ་ཡང་སྐཪ་མ་གཞན་གི་ནུས་པས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་
ཪྟོ།  གལ་ཏེ་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་པཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་དེས། ཁྟོད་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁདི་
པའི་སྐཪ་མ་དང་པྟོ་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་ཡནི་པཪ་འདྟོད་ན། དེ་ལཪ་ན་སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་ལས་ལྷག་གམ་དེ་
དང་མཉམ་མམ་དེ་ལས་ཆུང་བ་ཡནི་པཪ་འདྟོད།  ལྷག་ཙམ་ཡིན་ན་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་ནི་མེད་པ་དང་འདྲ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་མའིི་
སེམས་དང་ལས་ལ་དབང་བཪ་མི་ནུས་སྟོ། སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ན་ིསྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་དང་མཉམ་ཞིང་ལྷག་ཆད་མེད་པ་ཙམ་
ཞིག་གི་ཡིན་ན་ནང་འགལ་བྱུང་སེ། གཉིས་ཀ་ལྷག་ཆད་མེད་པཪ་མི་མཉམ་མིན་ན་སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་ 
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བཟླྟོག་པཪ་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན།  འདི་ལ་སེ།  སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་དང་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ལྷག་
ཆད་མེད་པཪ་མི་མཉམ་མིན་ན། མཐྟོ་དམན་མདེ་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པའི་སང་མདའ་དང་འདྲ་བཪ་གྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་དཔེཪ་ན་སང་མདའ་
མཐྟོ་དམན་མདེ་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་ན་སང་མདའི་མགྟོ་བརེའི་ནུས་པ་ནི་སང་མདའི་མཇུག་རེའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་ཏུ་མི་ཪུང་བ།  དེ་བཞིན་དུ་སྐཪ་
མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་དང་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ལྷག་ཆད་མེད་པཪ་མི་མཉམ་མིན་ན།  སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་
གཉིས་པའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་ཏུ་མི་ཪུང་ངྟོ་། གལ་ཏེ་སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་ལས་ཆུང་བ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཐིགས་
པ་ཙམ་མེ་དཔུང་འཇམས་པཪ་མི་བེྱད་པ་ལཪ། སྐཪ་མ་དང་པྟོའི་ནུས་པ་ནི་སྐཪ་མ་གཉིས་པའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་ཏུ་མི་ཪུང་ངྟོ་། གལ་ཏེ་སྐཪ་མ་
གང་ཪུང་ཞིག་ལས་འབྱུང་བའི་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་བཞནི་དུ་མའིི་སམེས་དང་ལས་དབང་བའི་ནུས་པ་དསེ་དང་། ཁྟོད་སྐཪ་མ་གང་
ཡང་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་ཞིག་གིས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ན། གང་ལ་དབང་བཪ་འདྟོད་ཅིང་འཇྟོག་པ་མིའི་སེམས་དང་ལས་ཀི་
ནུས་པ་ཉིད་ཀསི་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  དཀཪ་པྟོ་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་པཪ་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཕལ་ཆེཪ་ནག་
པྟོའི་ཕྟོགས་ལྟོགས་བཟུང་ཞངི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།  ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟཪེ་ན་། ཁབ་པ་ཡྟོད་ལ།  ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་ལྟོགས་དངྟོས་སུ་
བཟུང་བའི་ནུས་པ་ནི་མིའི་སེམས་དང་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཉིད་ཡནི་དགྟོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འདྟོད་ཅངི་གཞན་གིས་བཟུང་དུ་མ་བཅུག་པའི་ནུས་
པ་ཉིད་ཡིན་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁདི་པའི་རྒྱུ་སྐཪ་གང་ཪུང་ཞིག་གི་ནུས་པ་དསེ།  མིའི་སེམས་དང་ད་
ལ་བའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཉིད་ཀིས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ན།  རྒྱུ་སྐཪ་གང་ཪུང་ལས་ཀང་འབྱུང་བའི་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་
ནུས་པ་མའིི་སེམས་དང་ལས་ལ་མི་དབང་བཪ་མ་ཟད།  མིའི་སེམས་དང་ད་ལ་བའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཉདི་དེ་ལ་བུའི་སྐཪ་མའི་ནུས་པ་ལ་
དབང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ཞིག་ལས་འབྱུང་བའི་ནག་པྟོའ་ིཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པའི་ཕྟོགས་ལ་སྐྱྟོན་དེ་དག་རྣམས་ཡྟོད་
པས།  ད་གདྟོད་ཡང་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་བཟླྟོག་པཪ་བེྱད་པ་ནི་ནག་པྟོའི་ལས་ལས་ལྡྟོག་པ་དང་ནག་པྟོའི་ལས་ངན་
གཉེན་པྟོས་སེལ་བ་ཡནི་ལ། ནག་པྟོའི་ལས་ལས་ལྡྟོག་པ་དང་ནག་པྟོའི་ལས་ངན་གཉེན་པྟོས་སེལ་བ་ན་ིདཀཪ་པྟོའི་ལས་བཟང་དངྟོས་སུ་
བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནྟོ།  དེ་ལཪ་ན་སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ཞིག་ལས་འབྱུང་ཞིང་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁདི་པའི་ནུས་པ་དེས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་
ན།  དཀཪ་པྟོའི་ལས་བཟང་དངྟོས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀསི་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ལཪ་ན་སྐཪ་མ་གང་ཪུང་ཞིག་གི་
ལས་འབྱུང་ཞིང་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དེས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ན། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་དབང་གིས་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་
འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་དབང་གིས་མིས་ནི་དཀཪ་པྟོའི་ལས་བཟང་ཡྟོངས་སུ་དངྟོས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  འྟོ་ན་
སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་མིའི་དབང་དུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་དམ་མེད་པཪ་འདྟོད། དང་པྟོ་ལཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐལ་བ་དང་
ལྡན་པའི་ར་བཪ་གྟོང་མཪ་འཇྟོག་པཪ་བྱས་ལ།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་མིའི་དབང་དུ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ 
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ལཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་མིའི་སེམས་དང་ལས་ལ་དབང་བཪ་མི་འཐད་པཪ་མ་ཟད།  རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་
ཚོགས་ལ་མི་ནི་དབང་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་མའིི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན། དེ་ལཪ་ན་དཀཪ་པྟོའི་ལས་བཟང་
དངྟོས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནི་མིའི་དབང་དུ་མདེ་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  མྱུ་གུ་དང་ལྡན་པ་ནི་བདག་གི་དབང་དུ་གཏན་ནས་མདེ་པཪ་འདྟོད་ན།  
མྱུ་གུས་བིྲས་པ་ནི་བདག་གི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་དཀཪ་པྟོའི་ལས་བཟང་དངྟོས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནི་མིའི་
དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན། ནག་པྟོའ་ིལས་ལས་ལྡྟོག་པ་དང་ནག་པྟོའི་ལས་ངན་གཉེན་པྟོས་སེལ་བ་ནི་མའིི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་
ཏེ།  ལྟོགས་ནས་ཟས་ཟ་བ་ནི་བདག་གི་དབང་དུ་གཏན་ནས་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  ཟས་ཀིས་ལྟོགས་པའི་གདུང་བ་སེལ་བ་ནི་བདག་གི་
དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་ནག་པྟོའི་ལས་ལས་ལྡྟོག་པ་དང་ནག་པྟོའི་ལས་ངན་གཉེན་པྟོས་སེལ་བ་ནི་མིའི་
དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན། མི་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་མི་འདྟོད་བཞནི་དུ་ནག་པྟོའི་ལས་ལ་འཇུག་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  མི་ལས་བྲྟོས་པ་
དང་མེ་ཆུས་སེལ་བ་ནི་བསེག་པཪ་བྱ་བའི་དབང་དུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  བསེག་པཪ་བྱ་བ་ཉིད་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་མི་འདྟོད་བཞིན་དུ་
བསེག་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ། དེ་ལཪ་ན་ནག་པྟོའི་ལས་བྱས་པ་དག་བྱས་ཀང་བསགས་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་
ནག་པྟོའི་ལས་བྱས་པ་དག་བྱས་ཀང་ཉེས་དམིགས་མྟོང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪྟོ།  འདི་ལཪ་སམ་དུ་སུ་འཛིན་པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་གཞན་མེད་
དེ།  དེ་ལས་རྟོངས་པའང་གཞན་མེད་དྟོ།  གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལས་འབྱུང་བའི་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའམ་ནག་པྟོའི་
ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  དེ་ལཪ་ན་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དེ་ལས་བརམས་ན།  
སྡུག་བསལ་ཤེས་པཪ་བྱ་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་སངས་བཪ་བྱ་བ་དང་འགྟོག་པ་ཪེག་པཪ་བྱ་བ་དང་ལམ་བསེན་པཪ་བྱ་བ་ལ་སྟོགས་དྟོན་མདེ་དུ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན།  འདི་ལ་སེ།  ནད་ནི་ཤསེ་བྱ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་བྱ་ལ། བདེཪ་གནས་ཐྟོབ་བྱ་སིན་བསནེ་པཪ་བྱ་
བ་ལཪ།  སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགྟོག་པ་དང་དེ་ཉིད་ལམ།  ཤེས་བྱ་སང་བྱ་ཪེག་པཪ་བྱ་ཞིང་བསེན་བྱ་ཡིན། དསེ་ན་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་
བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན་སན་བསནེ་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། སན་བསེན་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
ན་བདེཪ་གནས་ཐྟོབ་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། བདེཪ་གནས་ཐྟོབ་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནད་ཀི་
རྒྱུ་སང་བཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  ནད་ཀི་རྒྱུ་སང་བཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནད་ཤསེ་པཪ་བྱ་བ་
ནི་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་དེས་ཁྟོད་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  
ལམ་བསེན་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏེ་ལམ་བསནེ་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
ན་འགྟོག་པ་ཪེག་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏེ་འགྟོགས་པ་ཪེག་པཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ན་ཀུན་འབྱུང་སང་བཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏེ་ཀུན་འབྱུང་སང་བཪ་བྱ་བ་ནི་དྟོན་ 
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མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་སྡུག་བསལ་ཤེས་པཪ་བྱ་བ་ཡང་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ། གཞན་ཡང་ཁིམ་གི་ཡྟོ་
བྱདཐམས་ཅད་སེག་པཪ་བེྱད་པའི་མེ་ཚབས་པྟོ་ཆེའི་ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན་ཁིམ་གི་ཡྟོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བསེག་པཪ་གྱུཪ་པ་ནི་
བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁམི་གི་ཡྟོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བསེག་པཪ་གྱུཪ་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མདེ་པཪ་འདྟོད་ན་ཁིམ་གི་ཡྟོ་
བེྱད་ཐམས་ཅད་བསེག་པཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་གནྟོད་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་པ་དང་།  གལ་ཏེ་ཁིམ་གི་ཡྟོ་བྱད་
ཐམས་ཅད་བསེག་པཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་གནྟོད་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན་གནྟོད་པ་འགགས་པའི་འགྟོགས་པ་ནི་དྟོན་མེད་
དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་དེ་ལ་བུའི་གནྟོད་པ་འགགས་པའི་འགྟོག་པ་ནི་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་
ན་དེ་ལ་བུའི་གནྟོད་པ་འགག་པའི་འགྟོག་གི་ལམ་ཚོལ་བ་ནི་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་པ་ལཪ།  དེ་བཞནི་དུ་ནག་པྟོའི་
གཡང་དུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཁྟོད་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  ནག་པྟོའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  
ཪེག་པ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན་ཪགེ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོཪ་བ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་ནག་པྟོའི་
གཡང་དུ་ལྟུང་བ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན་ནག་པྟོའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་
དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏེ་ནག་པྟོའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  སྡུག་བསལ་འགགས་
པའི་འགྟོག་པ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགྟོས་སྟོ། གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་འགགས་པའི་འགྟོག་པ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་
འདྟོད་ན་སྡུག་བསལ་འགགས་འགྟོག་གི་ལམ་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  གལ་ཏ་ེསྡུག་བསལ་འགགས་པའི་
འགྟོག་གི་ལམ་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དེ་ལ་བུའི་ལམ་བསནེ་པ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  
གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་འགགས་པའི་འགྟོག་གི་ལམ་བསེན་པ་ནི་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་ན་དེ་ལ་བུའི་ལམ་སྟོན་པ་ནི་དྟོན་མེད་
དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ།  དེ་ལཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལ་མིའི་ལུས་ངག་ཡདི་ནག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་
པཪ་འདྟོད་ཅངི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཇྟོག་པའི་འཕགས་པ་གླང་ཪུ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདྟོ་དེས།  དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་
མེད་པཪ་འདྟོད་ན། ཁྟོད་ཉིད་བསན་པའི་གནད་གཙོ་རྣམས་དང་བསན་པ་ཉིད་དང་བསན་སྟོན་པ་དང་བསན་ལ་འཇུག་པ་བེྱད་པ་རྣམས་དང་
བསན་མ་དཪ་བཪ་བེྱད་པ་རྣམས་ལ་བཟྟོད་དུ་མདེ་པའི་སྐུཪ་པ་འདེབས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་མདྟོ་ད་ེརྟོམ་པ་གང་། མུ་སེགས་
ལ་བུ་ཆྟོས་ཀསི་ཕྟོངས། དད་པའི་གནད་རྣམས་ཕུང་བཪ་བེྱད།  བྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ལྟོག་པཪ་འདྲནེ།  བྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕུང་བཪ་
འགྱུཪ།  གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ཅིང་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་
འདྟོད་ན།  དེ་ལཪ་ན་གཉིད་ལྟོག་ཉིད་ཀིས་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  སྤྱིཪ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ། གལ་ཏེ་དེ་
ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་གཉིད་ལྟོག་ཉིད་ཀསི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན་གཉིད་ལྟོག་ཉིད་དུ་མིའི་སེམས་ངག་ལུས་སྟོ་གསུམ་འཇུག་པཪ་འདྟོད་ 
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དགྟོས་ཏེ།  མིའི་ལུས་བདེ་བཪ་གནས་པའི་རྒྱུ་ནི་གཉིད་ལྟོག་ཉིད་ཀསི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་ན་གཉིད་ལྟོག་ཉིད་དུ་མིའི་ལུས་བདེ་བཪ་གནས་
དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་གཉིད་ལྟོག་ཉིད་དུ་མའིི་སམེས་ངག་ལུས་སྟོ་གསུམ་དཀཪ་པྟོའི་ལས་ལ་འཇུག་པཪ་འདྟོད་ན། དཀཪ་པྟོའི་
ལས་ཤེས་པ་དང་དངྟོས་སུ་འདྟོད་པ་ནི་མེད་ཀང་མའིི་ལུས་ངག་ཡིད་སྟོ་གསུམ་དཀཪ་པྟོའི་ལས་ལ་འཇུག་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ། དེ་ལཪ་ན་
སྐྱེ་བ་ཉིད་ནས་འཆི་བའི་བཪ་དུ་སགས་ཀིས་རྟོངས་པཪ་གྱུཪ་པའི་གང་ཟག་ཞིག། ཁྟོད་ལ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་བཟླྟོག་དུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་
རྒྱུ་སྐཪ་དེ་དག་ལས་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྟོད་ན།  ཁྟོད་དཀཪ་པྟོའི་ལས་ལ་འཇུག་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་དཀཪ་པྟོའི་
ལས་ཀིས་ཐྟོབ་པཪ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ན་ིདྟོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་མི་བེྱད་ཀང་དཀཪ་པྟོའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐྟོབ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་
ན་དཀཪ་པྟོའི་འབྲས་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བ་དང་དྟོན་དུ་མི་གཉེཪ་བ་དག་ཁད་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ། དེ་ལཪ་ན་ཪང་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་
བའི་སྐྱེས་བུའི་གནད་དང་གདམ་པ་ཐམས་ཅད་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལ་དཀཪ་པྟོའི་
ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ཅིང་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན། དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་
དཀཪ་པྟོའ་ིཕྟོགས་སུ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པཪ་འདྟོད་དམ་གང་ཟག་འགག་འགའ་ཁྟོ་ནཪ་དཀཪ་པྟོའ་ིཕྟོགས་སུ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་
པཪ་འདྟོད། དང་པྟོ་ལཪ་ན་གཞན་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བ་དང་དེ་ལ་བརྟོན་པའི་སྐྱེས་བུའི་གནད་རྣམས་དྟོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདྟོད་
དགྟོས་ཏེ། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་བཟླྟོག་ཏུ་ཁིད་པའ་ིནུས་པ་ཞིག་དངྟོས་སུ་མེད་ན་གཞན་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བའི་སྐྱེས་
བུའི་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཆུད་ཟ་བཪ་འགྱུཪ་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་དངྟོས་སུ་ཡྟོད་ན་དེ་ལ་བུའི་འབད་པ་ཐམས་ཅད་
མི་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  གལ་ཏེ་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་གང་ཟག་འགའ་འགག་ཁྟོ་ནཪ་དཀཪ་པྟོའ་ིཕྟོགས་སུ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པཪ་
འདྟོད་ན།  དེ་ལཪ་ན་ཉེས་པ་སྟོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དེ། གདུལ་བྱ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྟོད་ན།  གཞན་
དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བའི་སྐྱེས་བུའི་འབད་པ་ནི་མི་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་མེད་ན་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཆུད་ཟ་བཪ་
འགྱུཪ་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་དཔེཪ་ན་སྣྟོད་ཁ་གེན་དུ་བཟེད་ཅིང་མི་གཙང་བས་མི་སྦགས་པས་ཆུ་ཡིས་ཪབ་ཏུ་གང་བཪ་གྱུཪ་བ་
དེའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་པ་ལ་བརྟོན་པའ་ིབྟོ་དང་བྟོའི་རལ་བསྐྱེད་ན་དྟོན་གིས་སྟོངས་པཪ་གྱུཪ་པ།  དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་
སུ་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་ཁིད་པའི་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྟོད་ན།  ཪང་དྟོན་དྟོནདུ་གཉེཪ་བ་དང་གཞན་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བ་དང་གཞན་དྟོན་
ལ་འབད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀསི་བརྟོན་པའ་ིགནད་རྣམས་རྟོགས་པའི་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དཔེཪ་ན་སྣྟོད་
ཁ་སྤུབ་པའམ། ཁ་གེན་དུ་བཟེད་ཀང་མི་གཙང་བ་དང་གཙང་དུ་ཟནི་ཀང་ཞབས་རྟོལ་ན་དེཪ་ཆཪ་ཕབ་ཀང་ནང་དུ་མི་འགྲྟོ་བའམ་འགྲྟོ་ཡང་
ནང་དུ་མི་གནས་པཪ་ཟགས་ནས་འགྲྟོ་བ་ལཪ།  དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་བཟླྟོག་ཏུ་ཁིད་པའི་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་
མེད་ན། གདུལ་བྱ་དེ་དག་ཆྟོས་འཆད་པའི་གྲྭཪ་བསད་དུ་ཟིན་ཀང་རྣ་ལེགས་པཪ་གཏད་དུ་ཟིན་ཀང་ལྟོག་པཪ་བཟུང་བའམ་ཀུན་སྤྱྟོད་སྐྱྟོན་ 
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ཆགས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མདེ་ཀང་ཉན་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྟོམ་པ་ལ་སྟོགས་ནུས་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་བཟུང་བའི་ཚིག་དང་དྟོན་རྣམས་
བརན་པཪ་མ་བྱས་པཪ།  ཀུན་ཤེས་པཪ་འདྟོད་པ་དང་རེ་གཅིག་པ་དང་རྣ་བགས་པ་དང་ཡདི་བཏུད་པ་དང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་
བསམས་ནས་ཉན་པ་ལ་སྟོགས་ཡྟོད་ཀང་།  ཉམས་ལེན་བེྱད་པའི་དུས་སུ་སྣྟོད་ཞབས་རྟོལ་བ་ལ་བུཪ་ཆྟོས་ཀི་ཆཪ་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་
མི་གནས་པཪ་འགྲྟོ་ཞིང་།  ཐྟོས་བསམས་བསྟོམ་གསུམ་དང་ཪང་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བ་དང་གཞན་དྟོན་དྟོན་དུ་གཉེཪ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་བསྐྱདེ་པ་དང་གཞན་གི་དྟོན་ལ་འབད་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་བརྟོན་པ་གསུམ་གི་གནད་རྣམས་རྟོགས་པའི་གདམས་པ་དག་ནུས་པ་མེད་
ཅིང་དྟོན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  དེ་ལཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ལ་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ཅིང་དེ་ལ་བུའི་
ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན།  ཁེད་ཅག་གནད་དང་གདམས་པ་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྐུཪ་པ་འདབེས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  
དེ་ལཪ་ན་རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གི་ར་བཪ་འདྟོད་ཅངི་འཇྟོག་ན།  ཁེད་ཅག་དད་མྟོས་ལ་སྟོགས་
པའི་གནད་མཐའ་དག་དང་གདམས་པ་རྣམས་ལ་སྐུཪ་པ་འདེབས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪྟོ།  གཞན་ཡང་། རྒྱུ་སྐཪ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ། མའིི་
སེམས་དཀཪ་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་ཁིད་པའ་ིནུས་པ་ཡྟོད་པཪ་འདྟོད་ཅིང་དེ་ལ་བུའ་ིནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་ན། དེ་ལཪ་ན་དེ་ལ་བུའི་ནུས་
པ་ནི་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡང་མདེ་པཪ་འདྟོད་དགྟོས་ཏེ།  བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་ན་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་ཀང་དགྟོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་ན་བསྒྲུབ་ཏུ་
ཡྟོད་པའི་སྒྲུབ་བེྱད་ཡྟོད་ཀང་དགྟོས་པའི་ཕིཪ།  ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྟོད་དེ། བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་ན་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་པའི་ཞིང་ཤིག་
ཡྟོད་ཀང་དགྟོས་པའི་ཕིཪ། ཡང་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ན། ཁབ་སེ། བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་པའི་ཞིང་ནི་མིའི་རྒྱུད་སམེས་ཡནི་པས་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་
པའི་སྒྲུབ་བེྱད་ཡནི་དགྟོས་པའི་ཕིཪ།  ཡང་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ན། ཁབ་སེ་མའིི་རྒྱུད་སེམས་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་པའི་སྒྲུབ་བེྱད་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྟོད་
པའི་སྒྲུབ་བེྱད་ནི་རྣམ་འགྱུཪ་ཅན་ཡིན་དགྟོས་པའི་ཕིཪ། ཡང་ཁབ་པ་ཡྟོངས་སུ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡྟོད་ལ། སྒྲུབ་བེྱད་རྣམ་འགྱུཪ་ཅན་
དུ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམ་འགྱུཪ་ཅན་དུ་གྲུབ་ཀང་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམ་འགྱུཪ་ཅན་དུ་གྲུབ་ན་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པ་ཁབ་དགྟོས་པའི་
ཕིཪ། དེ་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམ་འགྱུཪ་ཅན་དུ་གྲུབ་ན་ཉམས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཅན་དུ་རག་པཪ་མ་གྲུབ་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཉམས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཅན་
དུ་རག་པཪ་མ་གྲུབ་ན་ཉམས་པཪ་གྱུཪ་ཅན་དུ་གྲུབ་དགྟོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཉམས་པཪ་གྱུཪ་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་བཟླྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པཪ་ཁབ་དགྟོས་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཉམས་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་བཟླྟོག་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ནི་ཆད་པཪ་གྱུཪ་ལ་ས་ལས་ལྷག་ཁད་མེད་པཪ་སྒྲུབ་བཞིན་དུ་འགལ་འདུའི་
བབ་ཅྟོལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪྟོ།  མདྟོཪ་ན་དེ་ལ་བུའི་ནུས་པ་ནི་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པཪ་འདྟོད་པ་དང་བསྒྲུབ་ཏུ་མདེ་པཪ་འདྟོད་པ་ནི་འབྲལ་ 
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