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The Essence of the Christian Faith
‘Laying the Foundation’ (Part One A. B. & C in Wylie)
[1] Desideri’s Dedication or Prologue: / 'gran zla med do skyon yod ye mi mnga'/ skyon bral
yon tan kun gyi ngo bo grub/ gzhan la ma bltos ma brten lhun gyis grub/ 'gyur med rang grub
dkon mchog gcig pu rje/ de la dad pa bskyed cing bstod bsngags 'bul/ lus ngag yid kyis gus
pas phyag 'tshal lo/

[2] The need to differentiate between truth and falsehood: / dper na zas bzang ba dang dug
ngan pa gnyis 'byed ba'i blo'i mthu zhig med na ni/ lus srog ring du mi gnas par shi la thug
dgos pa de bzhin du chos dang chos min pa gnyis legs par 'byed ba'i blo'i mthu med na/ mi ni
glen lkugs dud 'gro dang khyad par med cing / thar rgyu med par 'jigs pa thams cad kyi
g.yang du lhung bar 'gyur dgos so/ de'i phyir gzhan phan don du gnyer ba'i sems bskyed de/
dri med rnam dag chos dang yid brtan du med cing yang dag ma yin pa'i chos gnyis dpyod
par dpyad pa'i shes rab kyi snying pos 'dir ni chos zhu pa po rnams la legs nyes dang bden
brdzun 'byed ba'i blo'i mthu nor ba med pa zhig skyed par bya'o/
[3] Everything is empty of intrinsic existence – true or false? / thog mar bod kyi gzhung lugs
la ni chags sdang med cing phyogs lhung med de gzu bor gnas pa'i shes rab kyis brtag pa
byed na ni/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod cing / yod pa'i dngos
rnams thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid du blta bar byed pa'i sgo nas ni/
yid brtan du med par yang dag ma yin par shes bar bya dgos so/ rgyu mtshan gang zhig ce na
brjod par bya'o/

[4] The moon and its reflection in a clear lake: / rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig
kyang med par/ yod pa'i dngos po rnams thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid
yin na ni/ dngos po ma lus par thams cad kyis ni rab tu dwangs ba'i mtsho'i nang du snang
ba'i zla ba'i gzugs brnyan dang 'dra bar 'dod dgos par 'gyur ro/

[5] Senseless babble! / 'dod lugs 'di la skyon bstan par byed na ni 'di lta ste/ dper na zla ba'i
gzugs brnyan ma yin zhing zla ba'i gzugs dngos shig gtan med par 'dod de/ zla ba'i gzugs
brnyan mtsho'i nang du snang ba bzhin du dngos su yong bar 'dod pa ni 'gal ba 'du ba tsam
zhig yin pa/ de bzhin du rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod de/ rang
bzhin gyis stongs pa'i gang zag dang / chos 'di thams cad bsnyon du med de yod par 'dod pa
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ni 'gal 'du'i bab col kho na yin par thag chod par bya dgos so/

[6] An infinite series of causes that have no starting point: / gzhan yang rang bzhin gyis grub
pa'i dngos po gcig kyang med par/ 'das pa dang da lta ba dang ma 'ongs pa'i gang zag dang
chos rnams thams cad stong pa nyid du 'dod na ni/ de ltar na da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i
gang zag bye brag pa zhig la rigs pa'i brtag pa byed pas/ gang zag bye brag pa des rten cing
'brel bar 'byung ba nyid yin par 'dod dgos te/ khyod stong pa nyid yin pa'i phyir ro/

[7] Dependent origination: / de ltar na gang zag bye brag pa des rgyu rkyen med par grub pa
ma yin zhing rgyu rkyen la ni rag las par 'dod dgos te/ khyod rten cing 'brel bar 'byung ba
nyid yin pa'i phyir ro/ de ltar na gang zag bye brag pa des rgyu rkyen la rag las par ma zad
pas/ khyod kyi rgyu rkyen 'dis kyang rgyu rkyen gzhan zhig la ni rag las par 'dod dgos te/
rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par/ yod pa'i dngos po rnams thams cad
stong pa nyid yin par 'dod zin te/ da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag de'i rgyu
rkyen
(UTS page: 1)
gang la rag las pa'i rgyu rkyen gzhan de nyid kyang rten cing 'brel bar 'byung zhing / rang
bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid yin par 'dod dgos pa'i phyir ro/ de ltar na da lta'i dus su
skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag de nyid las bzung ste/ khyod kyi rgyu rkyen dang rgyu
rkyen de'i rgyu rkyen gyi rim pa'i phyogs su rigs pas brtag na ni/ rgyu rkyen de dag gis ni
thug bcas med par thug med du brgyud dgos par 'dod par 'gyur ro/ 'dod lugs 'di la skyon bstan
par byed na ni 'di lta ste/

[8] How a heavy object moves: / dper na lci ba'i chos can gzugs cig gis ni bsnyon du med par
mngon sum du nges par g.yo zhing 'gul bar thag chad la/ de ni gzugs gzhan zhig gi stobs kyis
bskyod de ma gtogs par mi g.yo ba dang mi 'gul bar 'dod na ni/ skyod par byed pa'i gzugs kyi
stobs dang mthu nus nyid ni bskyod bya'i gzugs la rnam pa gang yang rung ba zhig gis reg
par 'dod par 'gyur dgos shing / skyod byed gzugs kyi stobs dang mthu nus kyis ni bskyod
bya'i gzugs la rnam pa gang gis kyang mi reg par 'dod na ni/ lci ba'i chos can bskyod bya'i
gzugs ni dngos su g.yo zhing 'gul bar thag chad pa dang 'gal bar 'gyur dgos shing / bskyod
bya'i gzugs ni dngos su g.yo 'gul ba ni don bcas med par don med du 'gro bar 'dod par 'gyur
dgos pa/

[9] The birth of a person is a significant event: / de bzhin du da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i
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gang zag bye brag gis ni rang gis rgyu rkyen la rag las te ma gtogs par mi 'byung bar 'dod na
ni/ skyed byed rgyu rkyen gyi stobs dang mthu nus nyid ni bskyed bya'i gang zag de la rnam
pa zhig gis reg par 'dod dgos shing / skyed byed rgyu rkyen gyi nus stobs rnam pa gang gis
kyang bskyed bya'i gang zag del mi reg par 'dod na ni/ bskyed bya gang zag de ni da lta'i dus
su bsnyon du med par mngon sum du skye bar 'gyur bar thag chad pa dang 'gal bar 'gyur dgos
so/

[10] The illustration of an endless road and its implication: / slar yang dper na lha sa 'di nas
rgya gar yul du khrid pa'i lam ni thug bcas med par thug med du yod par 'dod na ni/ rgya gar
yul nas lha sar khrid pa'i lam gyis kyang thug bcas med par thug med du yod par 'dod dgos
shing / lha sa 'di nas rgya gar yul du khrid pa'i lam thug med du yod par 'dod pa de'i phyir na
lha sa 'di nas lam por zhugs pa'i 'gron po nyid kyis rgya gar yul du gtugs shing sleb pa mi srid
pa dang don med du 'gro bar 'dod na ni/ rgya gar yul nas lha sar khrid pa'i lam gyis ni thug
med du yod par 'dod pa de'i phyir na rgya gar yul nas lam kar zhugs ba'i 'gron po nyid kyis
kyang lha sar gtugs shing sleb pa mi srid pa dang don med du 'gro bar 'gyur dgos pa/

[11] The need to be touched by a causal force: / de bzhin du da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i
gang zag bye brag de las bzung ste/ de'i rgyu rkyen dang rgyu rkyen 'di'i rgyu rkyen gyi rim
pa'i phyogs su rigs pas brtag pa byed pa'i skabs su ni/ rgyu rkyen de dag gis ni thug bcas med
par thug med du brgyud dgos par 'dod na ni/ rgyu rkyen snga phyi de dag rnams kyi rig pa
nas bzung ste/ da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag de'i phyogs su brtag pa
byed pa'i skabs su ni/ rgyu rkyen de dag gis ni thug bcas med par thug med du brgyud dgos
par 'dod dgos shing / rgyu rkyen snga phyi de dag rnams kyi rim pa des/ khyod thug bcas med
par thug med du brgyud dgos par 'dod pa de'i phyir
(UTS page: 2)
na/ rgyu rkyen snga phyi de dag rnams kyi nus stobs da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang
zag de la reg par 'gyur ba nyid mi srid pa dang / da lta'i dus kyi gang zag des/ khyod da lta'i
dus su mngon sum du skye bar 'gyur ba nyid ni don med du thal bar 'gyur bar 'dod dgos so/

[12] Emptiness cannot be established without dependency: / gzhan yang rang bzhin gyis grub
pa'i dngos po gcig kyang med par/ dngos po rnams thams cad stong pa nyid du 'dod na ni/ de
ltar na gzhan la bltos shing brten nas ma gtogs par dngos po thams cad kyis ni grub pa med
par 'dod zin te/ stong pa nyid ni gcig la gcig gis bltos shing brten nas ma gtogs par grub pa
med par 'dod par 'gyur dgos so/ 'dod lugs 'di la skyon bstan par byed na ni 'di lta ste/
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[13] An illustration of vassals and a ruler: / dper na mnga' 'og yin pas khyab na ni/ khyod
gzhan la bltos shing brten nas ma gtogs par mnga' 'og yin pas khyad pa med par 'dod dgos pa/
de bzhin du rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid mngon sum du yod pas khyab na ni/
khyod gzhan la bltos shing brten nas ma gtogs par mngon sum du yod pas khyab pa med par
'dod dgos so/ yang dper na mnga' bdag gcig kyang med par/ mi rnams thams cad mnga' 'og
yin pas khyab par 'dod pa ni/ bltos shing brten nas 'byung ba'i rten yod par 'dod zin te/ gang la
bltos pa dang gang la brten pa'i zhing med par 'dod pa zhig yin pa'i phyir na/ khas blangs pa
la mi gnas pa'i 'gal 'du'i bab col kho na yin par 'dod dgos pa/ de bzhin du rang bzhin gyis grub
pa'i dngos po gcig kyang med par/ dngos po ma lus par thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i
stong pa nyid du 'dod na ni/ bltos shing brten nas 'byung ba'i rten yod par 'dod zin te/ gang la
bltos pa dang brten pa'i zhing med par 'dod pa zhig yin pa'i phyir na/ khas blangs pa la gnas
mi bzod pa'i 'gal 'du'i bab col kho na yin par 'dod dgos so/ dpe don gnyis kyi rgyu mtshan rtsa
ba nas bstan par gyis shig ce na thugs tshim par byed pa'i phyir du brjod par bya'o/

[14] Disconformity with the cause: / gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba yod par 'dod na/
gzhan la bltos brten 'byung ba khyod nyid gang du ye ma grub par 'thad pa der nges par grub
pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin te/ gzhan la bltos shing brten nas
'byung ba'i dngos po nyid kyis gang du ye ma grub par 'thad pa der gtan nas ma grub pa'i
dngos po gzhan la brten nas grub par 'dod na/ bltos shing brten nas 'byung ba'i dngos po nyid
kyis ni rang la bltos shing brten nas grub par 'dod dgos pa'i phyir/ der thal/ rgyu mtshan mi
mtshungs pa bsgrub tu med pa'i phyir/ der thal/ gang du gcig ni ma grub pa gzhan des kyang
ni ma grub pa'i phyir ro/ de dag steng 'og phyi nang s'a phi la sogs pa rnams la sbyor bar byed
na ni/ steng chos can yin pas khyab na/ khyod rang bzhin gyis stongs pa yin te/ khyod gzhan
la bltos shing brten nas 'byung ba ma gtogs par der ma grub pa'i phyir ro/

[15] Concepts of upper & lower, etc: / yang steng chos can ma yin pa'i chos gcig kyang med
par 'dod na ni/ steng chos can/ khyod gzhan la ma bltos ma brten nas kyang der grub par 'dod
dgos te/ gzhan la ma bltos shing ma brten par der grub pa'i rgyu mtshan med par 'dod na ni/
gzhan la bltos shing brten
(UTS page: 3)
nas der grub pa'i rgyu mtshan med par 'dod dgos pa'i phyir/ der thal/ gang du gcig ni ma grub
par 'thad pa gzhan ma grub pa'i phyir ro/ mdor na dper na mnga' 'og chos can gzhan la bltos
shing brten nas ma gtogs par der ma grub par 'dod na ni/ mnga' 'og chos can yin pas ma khyab
298

Appendix 1
pa gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa/

[16] An illustration of manufactured objects: / de bzhin du tha snyad pa'i tshad mas grub pa'i
dngos po rnams kyis ni gzhan la bltos brten ma gtogs par grub pa med par 'dod na ni/ gzhan
la bltos shing brten nas 'byung ba dang rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid ma yin pa
gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin par thag chod par bya dgos so/

gzhan

yang dper na bzo las 'byung ba'i dngos po yin pas khyab na/ bzos pa'i chos can dngos po de ni
gzhan la bltos brten nas ma gtogs par der grub pa med par/ bzos pa'i chos ma yin pa'i dngos
po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa dang / dma' ba'i chos can yin pas khyab
na/ khyod gzhan la bltos shing brten nas ma gtogs par der grub pa med par/ dma' ba'i chos can
ma yin pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa/ de bzhin du rang bzhin
gyis stongs pa'i stong pa nyid ni yod pas khyab par 'thad na/ khyod gzhan la bltos brten ma
gtogs par der grub pa med par/ rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid ma yin pa'i dngos po
gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin no/ dpe don gnyis kyi phra ba'i rgyu mtshan
bstan par gyis shig ce na zhu pa po'i brtson 'grub dgyes par byed pa'i slad du brjod par bya'o/

[17] Supreme excellence: / gya nom pa rab mchog tu ma grub pa'i chos 'ga' zhig ni blo'i yul
du mtshan mar 'dzin pa'am mngon rtags su 'dzin pa bzhin du snang ba nam byung pa na/ blo
ni rang dbang med par de lta bu'i chos las lhag tu gyur pa bzhin du gzhan dmigs par 'gyur ro/
de ltar gya nom pa rab dpe med par mchog tu ma grub pa'i bde ba gang dang gang dmigs par
'gyur ba rang dbang med par lhag dang yang lhag gzhan zhig dmigs par 'gyur ro/ de'i phyir
shes ldan blo gang dag gis ni rang dbang med bzhin du chog mi shes te mchog dang yang
mchog dpe med par mchog tu grub pa'i dngos po 'tshol ba'i chos can yin par mkhyen par
mdzad la/ blo gros dang ldan pa rnams/ rang dbang med bzhin du ngoms ma shes te mchog
dang yang mchog dpe zla med par mchog tu grub pa'i dngos po 'tshol ba'i chos can yin pa'i
blo gang dag gis ni mchog dang yang mchog dpe zla med par mchog tu grub pa'i dngos po
'ga' zhig rnyed du yod pa'am rnyed du med par 'dod/ phyi ma ltar na rigs pa ma yin te/ shes
mthu 'dod mthu ldan pa'i blo rnams kyis ni 'dod pa btsal te mi rnyed pa'i sdug bsngal mi bzad
pa yis bzlog tu med par yongs su mnar bar 'gyur dgos par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i phyir
ro/

[18] Two types ofcognition: / de'i phyir tha snyad pa'i shes pa'i tshad ma tsam gyis grub pa
stong pa nyid du gyur pa gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba'i dngos po thams cad ma
gtogs par/ de dag las lhag cing rang bzhin gyis grub pa'i dngos po 'ga' zhig rnyed du yod par
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'dod dgos so/ gzhan yang dper na dud 'gro glen lkugs dag ngag gis bde ba rnyed du yod par
(UTS page: 4)
'dod de mi 'ga' zhig gis bde ba rnyed du med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa/ de bzhin du
spyir shes pa la tha snyad pa'i shes pa spyod yul ba tha mal pa dang rigs pa'i shes pa nges
mchog gnyis yod pas/ tha snyad pa'i shes pa nyid kyis sdug bsngal ba'i chos can don byed du
mi rung ba'i yul dang phrad de bde ba la reg par mi 'gyur na yang de dag las gzhan pa'i yul
dang phrad de dga' zhing tshim par 'gyur ba yod par 'thad la/

[19] Superior certain cognition: / rigs pa'i shes pa nges mchog gis ni gang la dga' bar 'gyur
zhing gang du bde ba la reg par 'gyur ba'i yul rnyed pa zhig gtan nas med par 'dod pa ni rigs
pa ma yin par thag chod par bya dgos so/ des na gang gi phyir rten cing 'brel ba 'byung ba
stong pa nyid du grub pa'i dngos po rnams rigs pa'i shes pa nyid kyis mi rnyed pa dang mi
gzigs pa tsam du 'dod dgos pa/ de nyid kyi phyir rigs pa'i shes pa nges mchog nyid ni rang
bzhin gyis stongs pa'i dngos po gang la yang dga' bar 'gyur ba dang de la dga' bar 'gyur ba'i
dbang gis bde ba la reg par 'gyur ba mi srid par 'dod dgos so/ de nyid kyi phyir rang bzhin
gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin par thag chod par bya
dgos so/

[20] Two types of cognitive objects: / gzhan yang dper na spyir shes pa la tha snyad pa'i shes
pa dang rigs pa'i shes pa gnyis yod pa/ de bzhin du shes bya la ni tha snyad du yod med dang
don dam par yod med gnyis yod par shes par bya ste/ shes par bya ba'i yul gang dang gang la
rigs pas brtag pa byed na/ thog mar yul des tha snyad du yod med thag chod dgos te/ tha
snyad du med par 'thad na ni don dam par yod med so sor rtog pa'i shes rab kyis dpyod pa ye
mi yong ba'i phyir ro/ des na gal te tha snyad du rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig yod
dgos par bsnyon du med par grub na ni/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med
par rigs pas grub par 'dod lugs yid brtan du med cing bslus pa'i 'dod lugs tsam du grub par
'gyur dgos so/

[21] Resistent to analysis by reasoning: / de'i phyir blo gros dang ldan pa rnams chags sdang
bral zhing phyogs lhung med par gzur gnas thub na thugs rtse gcig tu bsgrims te gson/ tha
snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po 'ga' zhig gtan med na ni/ tha snyad pa'i
shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po ma lus par thams cad gtan med du thal bar
'gyur dgos shing / tha snyad pa'i shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po rnams don
dam par med kyang yod par 'thad pa dang 'das pa dang da lta ba dang ma 'ongs pa dang rgyu
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'bras la sogs pa'i rnam gzhag la sogs 'jog sa yang dag pa zhig yod par 'dod na/ tha snyad du
yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po dam pa zhig yod par 'dod dgos so/ gal te tha
snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po 'ga' zhig med par de med pas tha snyad
pa'i shes pa la grub pa'i dngos po thams cad gtan med du thal bar 'gyur dgos par bsgrub lugs ji
ltar yin zhe na brjod par bya'o/

[22] There is no pervasion: / tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po mchog
dam pa zhig med par 'dod na/ tha snyad pa'i shes pas grub pa'i gang zag ma lus thams cad
gtan med du thal bar 'gyur dgos te/ tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po
(UTS page: 5)
mchog dam pa zhig med na ni/ tha snyad pa'i shes pas grub pa'i gang zag dag gi skye ba gang
yang med par thal bar 'gyur dgos pa'i phyir/ der thal/ tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang
zag dag gi skye ba nyid ni rgyu rkyen med par mngon gsum du grub pa ni tha snyad du yang
med pa'i phyir/ khyab pa ma byung zer na/ khyab pa yod de/ tha snyad du yod cing rigs pas
dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam pa zhig gtan med na ni/ tha snyad pa'i shes pa la grub
pa'i gang zag dag gi skye ba nyid ni rgyu rkyen med par grub pa tsam du thal bar 'gyur dgos
pa gang zhig de 'dra'i skye ba ni don dam par med par ma zad pas/ tha snyad du yang gtan mi
'thad pa'i phyir ro/ 'o na tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam
pa zhig med na/ tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang zag dag gi skye ba rgyu rkyen med pa
las grub pa tsam du thal bar gyur dgos pa'i rgyu mtshan gang zhe na/ 'di yang brjod par bya'o/
[23] The pervasion’s unwelcome conclusion: / tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang zag
dag gi skye ba thog ma'i mtha' med par thog ma med pa nas yod par 'dod dam/ 'on te thog
bcas yod par 'dod/ dang po ltar na rigs pa ma yin te/ pha rol po'i gzhung lugs de la gang zag gi
skye ba la ni phyi mtha' yod pa'i phyir/ khyab pa ma byung zer na/ khyab pa yod de/ gang
dang gang la phyi mtha' yod par 'thad pa de dang de la thog ma'i mtha' yang yod dgos pa'i
phyir/ der thal/ rgya gar yul nas lha sar khrid pa'i lam ni thug bcas yod par 'dod zin te/ lha sa
nas rgya gar yul tu khrid pa'i lam de nyid kyis thug med du yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin
pa'i phyir ro/ gzhan yang gang zag gi skye ba tha snyad du yod pa bzhin du khas blang bar
byed na ni gdon mi za bar don bcas pa'i skye ba khas blang bar 'gyur dgos so/ de'i phyir tha
snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang zag dag gi skye ba thog ma med pa nas yod pa ma yin te/
khyod don bcas pa'i skye ba yin pa'i phyir/ khyab pa ma byung zer na/ khyab pa yod de/ don
bcas pa'i skye ba yin na thog ma med pa nas yod pa mi 'thad par 'gyur dgos pa'i phyir ro/ de
ci'i phyir zhe na rgyu mtshan brjod par bya'o/
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[24] Birth is more than ‘mere birth’: / skyes zin skyes par gyur pa'i gang zag slar skye bar
'gyur ba ni rigs pa ma yin pas/ spyir gang zag ni skye bar 'dod na skyes ma zin skyes par ma
gyur pa'i gang zag skye bar 'dod par 'gyur dgos so/ de'i phyir gang zag gi skye ba thog ma
med pa nas yod par 'dod na/ gang zag skyes ma zin pa ni skyes par gyur pa nyid thog ma med
pa nas yod par 'dod dgos so/ de'i phyir gang zag gi skye ba thog ma med pa nas yod par 'dod
lugs de ni rigs pa ma yin te/ gang zag skyes mi zin skyes par ma gyur pa nyid thog ma med pa
nas yod par 'dod dgos pa'i phyir dang / gang zag skyes mi zin skyes ma gyur pa nyid thog ma
med pa nas yod par 'dod la/ gang zag gi skye ba thog ma med pa nas yod par 'dod pa ni dam
bcas pa dang 'gal ba'i skyon yin zhing / don bcas su med pa'i skye ba tsam zhig khas len pa'i
skyon yin pa'i phyir ro/

[25] A time of primordial non-existence: / de ltar na pha rol pos ni mkhas pa dgyes pa'i lam
dang ma bral na gnyis pa ltar na skye ba chos can/ khyod ni thog bcas yod par 'dod dgos so/
des na gang gi phyir skye ba med par rten cing 'brel bar 'byung ba'i dngos po med par
(UTS page: 6)
'dod dgos pa/ de'i phyir rten cing 'brel bar 'byung ba'i dngos po rnams thog bcas yod par 'dod
dgos so/ der 'dod na ni/ rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po rnams gdod ma nas med pa'i
skabs cig khas blang bar 'gyur dgos so/ 'o na rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po ma lus par
thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der dngos po 'ga' zhig yod par 'dod dam gcig kyang
med par 'dod/ phyi ma ltar na rigs pa ma yin te/ thog ma med pa nas dngos po gcig kyang
med par 'dod pa'i phyir na thog bcas kyang dngos po gang yang med par 'dod na chad mthar
ltung ste rgyu 'bras kyi rnam gzhag thams cad bshig par byed pa'i phyir dang / thog ma med
pa nas dngos po gcig kyang med par 'dod zin te/ rang bzhin gyis stongs shing tha snyad pa'i
shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po gang dag thog bcas yod par 'dod na/ tha
snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po rnams rgyu med pa las skye bar 'dod dgos par 'gyur
la/ de ni rigs pa ma yin pa'i phyir ro/

[26] A distinctive entity established with intrinsic existence: / de'i phyir dang po ltar na rang
bzhin gyis stongs pa'i dngos po ma lus par thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der dngos
po res shig yod par 'dod dgos so/ der 'dod na ni rang bzhin gyis grub pa'i dngos po 'ga' zhig
yod par 'dod dgos te/ rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po ma lus par thams cad gdod ma nas
med pa'i skabs der dngos po re 'ga' yod par 'dod dgos par grub la/ skabs der yod pa'i dngos po
de la brtag pa byed pas rang bzhin gyis grub pa yin min gnyis su kha tshon chod dgos pas/
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khyod ni der ma 'dus pa'i chos yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa gang zhig khyod rang
bzhin gyis stongs pa'i dngos po yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i phyir/ der thal/ rang
bzhin gyis stongs pa'i dngos po ma lus par thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der dngos
po 'ga' zhig yod par 'dod la/ khyod rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po yin par 'dod pa ni rigs
pa ma yin pa'i phyir ro/ de'i phyir rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod
na ni/ tha snyad pa'i shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po ma lus thams cad gtan
med du thal bar 'gyur dgos so/ gal te tha snyad pa'i shes pa la bsnyon du med par grub pa'i
dngos po rnams don dam par med kyang yod par 'dod cing / 'das pa dang da lta ba dang ma
'ongs pa dang rgyu 'bras la sogs pa'i rnam gzhag la sogs 'jog sa yang dag pa zhig yod par 'dod
zin te/ tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam pa zhig yod dgos
par bsgrub lugs ji ltar yin snyam na/ tshig mangs su dogs nas zur tsam brjod par bya'o/

[27] The reflection of the moon in a clear lake: / sngar bshad pa ltar dper na dwangs ba'i
mtsho'i nang du snang ba'i zla ba'i gzugs brnyan gyis ni zla ba'i gzugs su snang bar 'gyur mod
kyi/ 'on kyang gang du snang bar 'gyur ba der med par rnam pa gzhan du snang ste rnam pa
gzhan du gnas pa'i phyir na brdzun pa bslu ba'i chos can yin zhing rang bzhin gyis ma grub
par 'thad pa/ de bzhin du tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po ma lus thams cad kyis ni
nyon mongs pa dang 'khrul rgyu phyi nang ngag gis bslad pa'i dbang shes la rang bzhin gyis
grub pa
(UTS page: 7)
bzhin du snang bar 'gyur na yang / gang du snang bar 'gyur ba der med par byad bzhin du
brdzun par snang ba'i byad bzhin gyi gzugs barnyan dang 'dra bar bslu ba'i chos can yin zhing
rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid du grub dgos so/ yang dper na zla ba'i gzugs
barnyan bsnyon du med par mtsho'i nang du snang ba bzhin du yod par 'thad na ni/ zla ba'i
gzugs barnyan tsam ma yin zhing zla ba'i gzugs dngos su gyur pa'i dngos po re zhig yod par
'dod dgos pa/ de bzhin du rang bzhin gyis stongs shing tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i
dngos po thams cad yod pa bzhin du khas blang bar byed na ni/ rang bzhin gyis stongs pa'i
stong pa nyid ma yin zhing rang bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa zhig yod par
'dod dgos so/ de'i phyir ji lta ji ltar rig pa'i sgrub byed zhib mor brtag par byed pa/ de lta de
ltar rang bzhin gyis grub pa rdul tsam yang med par 'dod pa'i gzhung lugs de ni yid brtan du
med par rmongs pa ngo mtshar bskyed pa'i blta lugs tsam du grub par 'gyur ro/

[28] A list of things and their opposites: / bden na yang yod pa nyid la rnam pa bye brag pa so
so ba bsam gyis mi khyab pa zhig yod par rig par bya ste zhib tu brtag par byed na ni/ yod
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pa'i rnam pa re re ni dbyer yod bzhin du snying po dang de'i bzlog phyogs gnyis su grub par
'thad do/ de ltar snga phyi dang gzugs can gzugs can min dang mkhas rmongs ba dang 'od
mun pa dang che chung ba dang ring thung ba dang nye ring dang phyi nang dang phar tshur
dang mtho dman dang dkar nag dang dwangs stug dang mdzes sdug dang bde sdug dang yid
du 'ong mi 'ong dang phra rags dang rmongs rig dang / smra shes glen lkug dang chos yin
chos min dang 'jig rten pa 'jig rten las 'das pa dang legs nyes dang bzang ngan dang / steng 'og
dang stod smad dang yod med dang stong gang dang tsha grang dang dro bsil dang gnod
phan dang 'das ma 'das dang bka' sla dang dkon phal pa dang 'jam dam dang 'bol rtsub pa
dang / ri thang dang zhim mi zhim dang snyan mi snyan dang skam rnyon dang gsara rnying
dang mang nyung dang skyon can yon tan can dang lci yang dang thogs bcas thogs med dang
'brel mi 'brel dang gzugs su gyur yod gzugs su gyur med dang gtsang mi gtsang dang byar 'os
byar mi 'os pa dang mngar bska yod pa'i rnam pa la sogs pa rnams snying po dang bzlog
phyogs gnyis su grub par 'thad do/

[29] Implication of a thing & its opposite: / rig lugs 'di ni rang bzhin gyis grub pa'i dngos po
mchog dam pa gcig kyang med par 'dod phyogs la brdzun pa'i skyon gdags su mi rung bar
'dod na/ 'dod phyogs des ni yid brtan du med pa'i sgrub byed du grub par ji ltar bkag de'i
phyir yod pa'i rnam pa gzhan dag gis ni snying po dang bzlog phyogs gnyis su grub par
mkhyen par mdzad la/ blo gros dang ldan zhing phyogs lhung phyogs 'dzin med par chags
sdang bral te gzur gnas thub pa rnams yod pa'i rnam pa la ni rang bzhin gyis grub pa yod med
gnyis su kha tshon chod pa'i skabs su/ dper na yod pa'i rnam pa gzhan dag gis ni snying po
dang de'i bzlog phyogs gnyis su grub par 'thad pa/ de bzhin du yod pa'i rnam pa la ni rang
bzhin gyis grub pa dang rang bzhin gyis stongs pa bzhin du yod pa'i snying po dang bzlog
phyogs 'di gnyis yod par thag chod pa'i blo zhig skye bar mi 'gyur na/ yod pa la ni rang bzhin
gyis grub pa
(UTS page: 8)
bzhin du yod pa gcig kyang med par 'dod pa'i phyogs ni gtan ma grub ste yid brtan du med
par thag chod pa'i blo zhig skyed par bya'o/

[30] Parts and Wholes: / gzhan yang dper na lus kyi yan lag re re bzhin du gzugs yin zhing
gzugs gzhan dang 'brel bar gyur par thag chad kyang /slar nas yan lag de dag rnams kyi
tshogs ni gzugs gzhan dang 'brel bar 'gyur ram ma gyur zhes brtag pa byed sa zhig yod pa/ de
bzhin du tha snyad pa'i dbang shes la grub pa'i dngos po thams cad rigs pa'i shes pa la rang
bzhin gyis stongs pa nyid du grub mod kyi/ 'on kyang slar nas dngos po de dag rnams kyi
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tshogs ni der grub ma grub ces dpyod par dpyad sa yod pas/ pha rol pos ni tha snyad pa'i
dbang shes la grub pa'i dngos po thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid du ji
'dod pa ltar/ dngos po de dag rnams kyi tshogs kyang der grub par 'dod dam/ 'on te dper na
lus kyi yan lag re res bzhin du gzugs gzhan dang 'brel bar gyur pa nyid du grub ste/ de lta bas
na yan lag de dag gi tshogs ni gzugs gzhan dang 'brel bar gyur pa nyid du 'dod mi nus pa ltar/
de bzhin du tha snyad pa'i dbang shes pa la grub pa'i dngos po re re bzhin du gzhan la bltos
shing brten nas 'byung ba nyid du grub mod kyang / dngos po de dag rnams kyi tshogs ni
gzhan la bltos med brten med bzhin du grub par 'dod/ phyi ma ltar na pha rol po ni mi 'dod
par/ dang po ltar na tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po rnams kyi tshogs ni gzhan la
bltos brten ma gtog par ma grub par 'dod na ni gang la khyod ni bltos shing brten pa'i gzhan
des rang bzhin gyis grub pa'i dngos po ma yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin te/ der ma grub na
thug med du brgyud dgos par 'gyur la/ thugs med du brgyud dgos par 'dod na/ sngar bstan pa
ltar dngos po de dag rnams kyi tshogs de gtan med du thal bar 'gyur dgos pa'i phyir ro/

[31] More discussion on the totality of entities: / mdor na tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i
dngos po 'di dag rnams khas blang bar bya ste de dag rnams kyi tshogs kyang khas len par
'gyur dgos pas/
dper na dngos po re re la brtag pa byed pa'i skabs su rigs shes kyis bdag las min gzhan las
min bdag gzhan gnyis las min rgyu med las min gyi skye ba mu bzhi bkag nus kyang dngos
po re re'i skye ba khegs par mi nus pa/ de bzhin du dngos po de dag rnams kyi tshogs la brtag
pa byed pa'i skabs su rigs shes kyis ni skye ba mu bzhi bkag nus kyang / khyod kyi skye ba
khegs par su zhig nus/ yang dper na lus kyi yan lag re re bzhin du gzugs can yin par 'dod de
lus ni gzugs can du ma grub par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa de bzhin du tha snyad pa'i shes
pa la grub pa'i dngos po re re bzhin du rgyu rkyen med las grub pa'i chos can dang bdag gam
bdag gzhan gnyis las grub pa'i chos can ma yin par 'dod de/ dngos po de dag rnams kyi tshogs
ni der ma grub par 'dod pa ni rigs pa ma yin zhing / dper na rang bzhin gyis gzhan las skye ba
ni dngos po re re'i skabs su med kyang tha snyad tsam du gzhan las skye ba nyid ni med par
mi 'dod pa/ de bzhin du tshogs kyi skabs su gzhan las rang bzhin gyis skye ba med par 'dod
kyang / khyod ni tha snyad tsam du gzhan las skye ba med par 'dod pa ni rigs pa ma yin no/
(UTS page: 9)
'o na khyod ni gang las tha snyad tsam du skye bar 'gyur ba'i gzhan de/ khyod dang tha dad pa
tsam du grub par 'dod dam rang bzhin gyis gzhan du grub par 'dod/ dang po ltar na rigs pa ma
yin te/ rang bzhin gyis stongs pa thams cad kyi tshogs dang tha dad tsam du grub na/ khyod
ni rang bzhin gyis stongs pa nyid du grub par gyur dgos pas/ rang bzhin gyis stongs pa thams
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cad kyi tshogs las rang bzhin gyis stongs pa gzhan zhig yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i
phyir ro/ de'i phyir gnyis pa ltar na tshogs 'dis gang las tha snyad tsam du skye bar 'gyur ba'i
gzhan de/ tshogs 'di nyid dang rang bzhin gyis gzhan du grub par 'dod dgos so/ de ltar rang
bzhin gyis grub pa gcig kyang med par 'dod phyogs 'dor bar bya ste kho bo cag dang stongs
gdab par 'gyur dgos so/

[32] An illustration of a chariot: / gzhan yang dper na shing rta'i yan lag med par shing rta
nyid kyang med du thal bar 'gyur dgos pa/ de bzhin du tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i
dngos po gcig kyang med par dngos po de dag rnams kyi tshogs kyang med du thal bar 'gyur
dgos so/ de'i phyir sngar bstan pa ltar tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po re res thog
ma'i mtha' med bzhin du yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin pas/ de dag rnams kyi tshogs nyid
kyis kyang thog ma'i mtha' med bzhin du yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin no/ de'i phyir
tshogs des gdod ma nas med pa'i skabs cig khas blang bar bya dgos so/ yang gang gi phyir
sngar bstan pa ltar tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po re re dang de dag rnams kyi
tshogs gnyis gdod ma nas med pa'i skabs der dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni dngos
po de dag rnams dang de dag rnams kyi tshogs nyid snga phyi thams cad du rnam pa thams
cad du gtan med du thal bar 'gyur dgos pa/ de nyid kyi phyir tha snyad pa'i shes pa la grub
pa'i dngos po gcig kyang med pa dang dngos po de dag rnams kyi tshogs ni gdod ma nas med
pa'i skabs der dngos po 'ga' zhig yod par 'dod dgos so/ yang gang gi phyir rang bzhin gyis
stongs pa'i dngos po gcig kyang med pa dang rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po rnams kyi
tshogs kyis gdod ma nas med pa'i skabs su rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po 'ga' zhig yod
par 'dod pa ni 'gal 'du'i bab col kho na yin pa/ de nyid kyi phyir skabs der yod dgos pa'i dngos
po des/ khyod stong pa nyid ma yin zhing rang bzhin gyis grub pa'i dngos po nyid du grub
dgos so/

[33] Without the cognizable there is no cognition: / Without the cognizable there is no
cognition: kha cig dper na blta bya med par de med pas lta byed med par 'gyur dgos pa/ de
bzhin du gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba med par de med pas gang la bltos shing
brten nas 'byung bar 'gyur ba'i rten ni med par 'gyur dgos so/ yang dper na blta bya med par
de med pas lta byed med par 'gyur ba'i phyir lta byed kyis rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzhan
dbang rang bzhin gyis grub pa med par stong nyid tsam du grub dgos pa/ de bzhin du gzhan
la bltos shing brten nas 'byung ba med par de med pas gang la bltos brten nas 'byung ba'i rten
ni med par 'gyur dgos pa'i phyir/ khyod ni rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzhan dbang rang
bzhin gyis grub pa med par stong nyid tsam du grub dgos so/
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[34] An illustration of a dot and its circumference: / sun mi 'byin pa'i gnod brjod de'i lan du
(UTS page: 10)
dpe bkod pa dang don la sbyor bar bya'o/ rdul ches phra rab tsam zhig shog bu'i kha ru ri mor
bris par byed na ni/_de tsam gyis ni bris pa'i rdul ches phra rab de ni 'khor lo'i dbyibs can du
bris pa'i thig gi lte bar grub pa med cing / de 'dra'i lte bar grub pa med kyang khyon ni mngon
sum du yod par su zhig bsnyon/ gal te phyi dus shig na bris pa'i rdul ches phra rab de'i khor
yug tu 'khor lo'i dbyibs can du thig phra/ bris par byed na ni/ rdul ches phra rab de ni 'khor lo'i
dbyibs can du bris pa'i thig phra ba'i lte bar 'gro bar 'gyur ro/ bris pa'i rdul ches phra rab kyi
khor yug tu 'khor lo'i dbyibs can du bris pa'i thig phra ba des/ khyod ni rten cing 'brel bar
'byung ba'i chos can yin te/ khyod kyi lte bar grub pa'i rdul ches phra rab med par de med pas
khyod med dgos pa'i phyir dang / khyod ni rang lte ba la bltos shing brten nas 'byung ba ma
gtogs par yod pa ma yin pa'i phyir ro/ de ltar yin mod kyang de lta bas na bris pa'i rdul phra
rab chos can khyod ni rang gi khor yug tu 'khor lo'i dbyibs can du bris pa'i thig phra ba la
bltos brten nas 'byung ba'i chos can du ma grub ste/ rang gi khor yug tu 'khor lo'i dbyibs can
du bris pa'i thig phra ba des med par med pas kyang khyod ni yod pa yin pa'i phyir ro/ dpe ji
bkod pa ltar don go bar bya'o/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa zhig khas
len dgos par grub mtha' dang gtan tshigs du ma'i sgo nas bsgrub par byas la/ khyod rang
bzhin gyis grub pa yin pa tsam gyis bltos shing brten nas 'byung ba'i chos can gyi dngos po
tha snyad tsam du grub pa thams cad gang la bltos shing brten nas 'byung bar 'gyur ba'i rten
du grub pa med cing / de 'dra'i rten du grub pa med kyang khyod ni yod pa yin dgos so/

[35] The creation of entities which did not formerly exist: / gal te thog dang bcas pa'i dus su
rgyu rkyen med pa las grub pa ma yin pa'i dngos po sna tshogs pas rang bzhin gyis grub pa'i
dngos po des mchog de'i mthu nus bla na med pa dang sngar med la grub tu 'jug pa'i thugs
rje'i dbang gis grub tu 'jug mdzad khyod la yongs su bltos shing brten nas mngon sum du
'byung bar 'gyur bas/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa nyid ni snga phyi
'byung bar 'gyur ba'i dngos po tha snyad pa rnams gang la bltos brten nas 'byung bar 'gyur ba'i
rten du gyur med kyi/ 'on kyang khyod ni rten cing 'brel bar 'byung ba'i chos can dang khyod
la bltos shing brten nas thog dang bcas pa'i dus su 'byung bar 'gyur ba'i dngos po tha snyad pa
rnams gang la bltos brten nas 'byung ba'i rten chos can du ma grub ste/ khyod la bltos shing
brten nas thog dang bcas pa'i dus su 'byung bar 'gyur ba'i dngos po tha snyad pa gcig kyang
med par de dag rnam pa dang dus thams cad du med pas kyang khyod ni rang gi ngo bo nyid
kyis yod pa yin zhing / rang gi mtshan nyid kyis khyod med pa med dgos pa'i phyir ro/ gtso
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bo gyur zhing dri med dad pa'i gnas dang po 'di bsgrub par bya ste/

[36] The fallacy of rebirth: / slar nas zhing du med par rgyu rgyu bzhin du bod kyi gzhung
lugs de la phyogs 'dzin med pa'i shes rab kyis brtag pa byed na ni/
sems can gyi skye ba thog ma'i mtha' med bzhin du thog ma med pa nas yod par 'dod pa'i sgo
nas ni yang dag ma yin zhing rmongs pa bslus pa'i chos can tsam du grub dgos te/ 'dir bstan
pa ltar tha snyad pa'i shes
[Unicode p.11]
pa la grub pa'i dngos po thams cad thog dang bcas pa'i dus su ma gtogs par grub pa ma yin
pa'i phyir ro/ de'i phyir sems can gyi skye ba ni sems can gyi las kyi dbang gis mngon par
grub par 'dod pa'i sgo nas ni yang dag ma yin par grub par 'gyur ro/ de'i phyir sems can 'khor
bar bskor bzhin skye ba snga phyi du ma blang bar 'dod pa'i sgo nas ni yang dag ma yin par
grub par 'gyur ro/ de'i phyir rgyu 'bras kyi rnam gzhag mi brtan gyi sgo nas ni yang dag ma
yin par grub par 'gyur ro/ de'i phyir skyes bu'i lam dang lam gyi dngos mtha' gzhag pa'i sgo
nas ni yang dag ma yin par grub par 'gyur ro/ de'i phyir skyes bu'i mtha'i don 'thob pa dang
skyabs su 'os yul gzhag pa'i sgo nas yang dag ma yin par grub par 'gyur ro/
[37] A system of Faith and Doctrine that is like ‘false gold’: / 'o na bod pa nged cag rnams
kyi chos dang lam ni yid brtan du med par yang dag ma yin na/ 'di 'dra'i lam zhugs pa dag 'chi
ba'i 'og tu sdug bsngal kho na myong bar 'gyur dgos yod/ ces shes rab kyi snying po zhu pa
po zhig dris pas so/ bden brdzun dang legs nyes 'byed pa'i blo'i mthu ma nor ba zhig skyed
par byed pa'i pan ti ta ni/ dper na lam chas bsdu bar byed pa'i skabs su dug ngan 'ba' zhig gam
dug dang 'dres pa'i lto chas bsags na ni/ lam kar zhugs te gang du 'gro dgos yod pa mi 'byor
bar/ nad tshabs chen pos thebs shing thabs med bzhin du shi bar 'gyur dgos pa/ de bzhin du
bod pa khyod cag rnams kyis shin tu bslus pa'i dad lugs dang rtsa ba nas yang dag ma yin pa'i
chos lugs bzung ste/ 'chi ba'i 'og tu sdug bsngal kho na myong bar 'gyur dgos so/ slar yang
dpe byed na ni/ dper na tshong pa nyams la mi mkhas pa zhig gis ni gser brdzun pa ches
mang ba bsags te rin chen gling du phyin na ni/ phan thogs med par lag pa stongs pas rang gi
khyim du log nas shin tu mi dga' bar 'gyur ba ltar/ de bzhin du khyod cag rnams gyi dad lugs
dang chos lugs nyid ni gser brdzun pa dang 'dra ba yin pas/ shi la thug na phan thogs med
cing sdug bsngal kho na bskyid par 'gyur ro/ zhes lan btab par byas pas so/ yang shes rab kyi
snying po zhu pa pos/ bslus shing rmongs pa nged cag rnams la sku drin gyis khyab par
mdzad de/ dad lugs dri ma med pa dang chos lugs rnam par dag pa zhig bstan du gsol/ zhes
zhus pas so/ pan ti ta ni/ ke ri se sti an gyi dad lugs dang chos lugs nyag cig gis ni gtsug gi
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rgyan du 'dzin 'os pa dang dri med pa dang 'gran zla med par kun tu bzang ba yongs su rnam
par dag pa yin par mkhyen par mdzod cig/ ces lan btab par byas pas so/ yang shes rab kyi
snying po zhu pa pos/ ke ri se sti an zhes bya ba des su zhig yin/ zhes dris pas so/

THE END OF PART ONE.
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Appendix 2
The Essence of the Christian Faith
A Wylie Transliteration

PART ONE:
'gran zla med do skyon yod ye mi mnga'/ skyon bral yon tan kun gyi ngo bo grub/ gzhan la
ma bltos ma brten lhun gyis grub/ 'gyur med rang grub dkon mchog gcig pu rje/ de la dad pa
bskyed cing bstod bsngags 'bul/ lus ngag yid kyis gus pas phyag 'tshal lo/ dper na zas bzang
ba dang dug ngan pa gnyis 'byed ba'i blo'i mthu zhig med na ni/ lus srog ring du mi gnas par
shi la thug dgos pa de bzhin du chos dang chos min pa gnyis legs par 'byed ba'i blo'i mthu
med na/ mi ni glen lkugs dud 'gro dang khyad par med cing / thar rgyu med par 'jigs pa thams
cad kyi g.yang du lhung bar 'gyur dgos so/ de'i phyir gzhan phan don du gnyer ba'i sems
bskyed de/ dri med rnam dag chos dang yid brtan du med cing yang dag ma yin pa'i chos
gnyis dpyod par dpyad pa'i shes rab kyi snying pos 'dir ni chos zhu pa po rnams la legs nyes
dang bden brdzun 'byed pa'i blo'i mthu nor ba med pa zhig skyed par bya'o/ thog mar bod kyi
gzhung lugs la ni chags sdang med cing phyogs lhung med de gzu bor gnas pa'i shes rab kyis
brtag pa byed na ni/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod cing / yod
pa'i dngos rnams thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid du blta bar byed pa'i
sgo nas ni/ yid brtan du med par yang dag ma yin par shes par bya dgos so/ rgyu mtshan gang
zhig ce na brjod par bya'o/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par/ yod pa'i
dngos po rnams thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid yin na ni/ dngos po ma
lus par thams cad kyis ni rab tu dwangs ba'i mtsho'i nang du snang ba'i zla ba'i gzugs brnyan
dang 'dra bar 'dod dgos par 'gyur ro/ 'dod lugs 'di la skyon bstan par byed na ni 'di lta ste/ dper
na zla ba'i gzugs brnyan ma yin zhing zla ba'i gzugs dngos shig gtan med par 'dod de/ zla ba'i
gzugs brnyan mtsho'i nang du snang ba bzhin du dngos su yong bar 'dod pa ni 'gal ba 'du ba
tsam zhig yin pa/ de bzhin du rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod de/
rang bzhin gyis stongs pa'i gang zag dang / chos 'di thams cad bsnyon du med de yod par
'dod pa ni 'gal 'du'i bab col kho na yin par thag chod par bya dgos so/ gzhan yang rang bzhin
gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par/ 'das pa dang da lta ba dang ma 'ongs pa'i gang
zag dang chos rnams thams cad stong pa nyid du 'dod na ni/ de ltar na da lta'i dus su skye bar
'gyur ba'i gang zag bye brag pa zhig la rigs pa'i brtag pa byed pas/ gang zag bye brag pa des
rten cing 'brel bar 'byung ba nyid yin par 'dod dgos te/ khyod stong pa nyid yin pa'i phyir ro/
de ltar na gang zag bye brag pa des rgyu rkyen med par grub pa ma yin zhing rgyu rkyen la
ni rag las par 'dod dgos te/ khyod rten cing 'brel bar 'byung ba nyid yin pa'i phyir ro/ de ltar
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na gang zag bye brag pa des rgyu rkyen la rag las par ma zad pas/ khyod kyi rgyu rkyen 'dis
kyang rgyu rkyen gzhan zhig la ni rag las par 'dod dgos te/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po
gcig kyang med par/ yod pa'i dngos po rnams thams cad stong pa nyid yin par 'dod zin te/ da
lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag de'i rgyu rkyen
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gang la rag las pa'i rgyu rkyen gzhan de nyid kyang rten cing 'brel bar 'byung zhing / rang
bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid yin par 'dod dgos pa'i phyir ro/ de ltar na da lta'i dus su
skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag de nyid las bzung ste/ khyod kyi rgyu rkyen dang rgyu
rkyen de'i rgyu rkyen gyi rim pa'i phyogs su rigs pas brtag na ni/ rgyu rkyen de dag gis ni
thug bcas med par thug med du brgyud dgos par 'dod par 'gyur ro/ 'dod lugs 'di la skyon bstan
par byed na ni 'di lta ste/ dper na lci ba'i chos can gzugs cig gis ni bsnyon du med par mngon
sum du nges par g.yo zhing 'gul bar thag chad la/ de ni gzugs gzhan zhig gi stobs kyis bskyod
de ma gtogs par mi g.yo ba dang mi 'gul bar 'dod na ni/ skyod par byed pa'i gzugs kyi stobs
dang mthu nus nyid ni bskyod bya'i gzugs la rnam pa gang yang rung ba zhig gis reg par 'dod
par 'gyur dgos shing / skyod byed gzugs kyi stobs dang mthu nus kyis ni bskyod bya'i gzugs
la rnam pa gang gis kyang mi reg par 'dod na ni/ lci ba'i chos can bskyod bya'i gzugs ni dngos
su g.yo zhing 'gul bar thag chad pa dang 'gal bar 'gyur dgos shing / bskyod bya'i gzugs ni
dngos su g.yo 'gul ba ni don bcas med par don med du 'gro bar 'dod par 'gyur dgos pa/ de
bzhin du da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag gis ni rang gis rgyu rkyen la rag
las te ma gtogs par mi 'byung bar 'dod na ni/ skyed byed rgyu rkyen gyi stobs dang mthu nus
nyid ni bskyed bya'i gang zag de la rnam pa zhig gis reg par 'dod dgos shing / skyed byed
rgyu rkyen gyi nus stobs rnam pa gang gis kyang bskyed bya'i gang zag del mi reg par 'dod
na ni/ bskyed bya gang zag de ni da lta'i dus su bsnyon du med par mngon sum du skye bar
'gyur bar thag chad pa dang 'gal bar 'gyur dgos so/ slar yang dper na lha sa 'di nas rgya gar
yul du khrid pa'i lam ni thug bcas med par thug med du yod par 'dod na ni/ rgya gar yul nas
lha sar khrid pa'i lam gyis kyang thug bcas med par thug med du yod par 'dod dgos shing/
lha sa 'di nas rgya gar yul du khrid pa'i lam thug med du yod par 'dod pa de'i phyir na lha sa
'di nas lam por zhugs pa'i 'gron po nyid kyis rgya gar yul du gtugs shing sleb pa mi srid pa
dang don med du 'gro bar 'dod na ni/ rgya gar yul nas lha sar khrid pa'i lam gyis ni thug med
du yod par 'dod pa de'i phyir na rgya gar yul nas lam kar zhugs pa'i 'gron po nyid kyis kyang
lha sar gtugs shing sleb pa mi srid pa dang don med du 'gro bar 'gyur dgos pa/ de bzhin du da
lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang zag bye brag de las bzung ste/ de'i rgyu rkyen dang rgyu
rkyen 'di'i rgyu rkyen gyi rim pa'i phyogs su rigs pas brtag pa byed pa'i skabs su ni/ rgyu
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rkyen de dag gis ni thug bcas med par thug med du brgyud dgos par 'dod na ni/ rgyu rkyen
snga phyi de dag rnams kyi rig pa nas bzung ste/ da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang zag
bye brag de'i phyogs su brtag pa byed pa'i skabs su ni/ rgyu rkyen de dag gis ni thug bcas
med par thug med du brgyud dgos par 'dod dgos shing / rgyu rkyen snga phyi de dag rnams
kyi rim pa des/ khyod thug bcas med par thug med du brgyud dgos par 'dod pa de'i phyir
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na/ rgyu rkyen snga phyi de dag rnams kyi nus stobs da lta'i dus su skye bar 'gyur ba'i gang
zag de la reg par 'gyur ba nyid mi srid pa dang / da lta'i dus kyi gang zag des/ khyod da lta'i
dus su mngon sum du skye bar 'gyur ba nyid ni don med du thal bar 'gyur bar 'dod dgos so/
gzhan yang rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par/ dngos po rnams thams
cad stong pa nyid du 'dod na ni/ de ltar na gzhan la bltos shing brten nas ma gtogs par dngos
po thams cad kyis ni grub pa med par 'dod zin te/ stong pa nyid ni gcig la gcig gis bltos shing
brten nas ma gtogs par grub pa med par 'dod par 'gyur dgos so/ 'dod lugs 'di la skyon bstan
par byed na ni 'di lta ste/ dper na mnga' 'og yin pas khyab na ni/ khyod gzhan la bltos shing
brten nas ma gtogs par mnga' 'og yin pas khyad pa med par 'dod dgos pa/ de bzhin du rang
bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid mngon sum du yod pas khyab na ni/ khyod gzhan la
bltos shing brten nas ma gtogs par mngon sum du yod pas khyab pa med par 'dod dgos so/
yang dper na mnga' bdag gcig kyang med par/ mi rnams thams cad mnga' 'og yin pas khyab
par 'dod pa ni/ bltos shing brten nas 'byung ba'i rten yod par 'dod zin te/ gang la bltos pa dang
gang la brten pa'i zhing med par 'dod pa zhig yin pa'i phyir na/ khas blangs pa la mi gnas pa'i
'gal 'du'i bab col kho na yin par 'dod dgos pa/ de bzhin du rang bzhin gyis grub pa'i dngos po
gcig kyang med par/ dngos po ma lus par thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid
du 'dod na ni/ bltos shing brten nas 'byung ba'i rten yod par 'dod zin te/ gang la bltos pa dang
brten pa'i zhing med par 'dod pa zhig yin pa'i phyir na/ khas blangs pa la gnas mi bzod pa'i
'gal 'du'i bab col kho na yin par 'dod dgos so/ dpe don gnyis kyi rgyu mtshan rtsa ba nas bstan
par gyis shig ce na thugs tshim par byed pa'i phyir du brjod par bya'o/ gzhan la bltos shing
brten nas 'byung ba yod par 'dod na/ gzhan la bltos brten 'byung ba khyod nyid gang du ye
ma grub par 'thad pa der nges par grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa
ma yin te/ gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba'i dngos po nyid kyis gang du ye ma grub
par 'thad pa der gtan nas ma grub pa'i dngos po gzhan la brten nas grub par 'dod na/ bltos
shing brten nas 'byung ba'i dngos po nyid kyis ni rang la bltos shing brten nas grub par 'dod
dgos pa'i phyir/ der thal/ rgyu mtshan mi mtshungs pa bsgrub tu med pa'i phyir/ der thal/
gang du gcig ni ma grub pa gzhan des kyang ni ma grub pa'i phyir ro/ de dag steng 'og phyi
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nang s'a phi la sogs pa rnams la sbyor bar byed na ni/ steng chos can yin pas khyab na/ khyod
rang bzhin gyis stongs pa yin te/ khyod gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba ma gtogs par
der ma grub pa'i phyir ro/ yang steng chos can ma yin pa'i chos gcig kyang med par 'dod na
ni/ steng chos can/ khyod gzhan la ma bltos ma brten nas kyang der grub par 'dod dgos te/
gzhan la ma bltos shing ma brten par der grub pa'i rgyu mtshan med par 'dod na ni/ gzhan la
bltos shing brten
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nas der grub pa'i rgyu mtshan med par 'dod dgos pa'i phyir/ der thal/ gang du gcig ni ma grub
par 'thad pa gzhan ma grub pa'i phyir ro/ mdor na dper na mnga' 'og chos can gzhan la bltos
shing brten nas ma gtogs par der ma grub par 'dod na ni/ mnga' 'og chos can yin pas ma
khyab pa gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa/ de bzhin du tha snyad pa'i tshad
mas grub pa'i dngos po rnams kyis ni gzhan la bltos brten ma gtogs par grub pa med par 'dod
na ni/ gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba dang rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid
ma yin pa gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin par thag chod par bya dgos so/
gzhan yang dper na bzo las 'byung ba'i dngos po yin pas khyab na/ bzos pa'i chos can dngos
po de ni gzhan la bltos brten nas ma gtogs par der grub pa med par/ bzos pa'i chos ma yin pa'i
dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa dang / dma' ba'i chos can yin pas
khyab na/ khyod gzhan la bltos shing brten nas ma gtogs par der grub pa med par/ dma' ba'i
chos can ma yin pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa/ de bzhin du
rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid ni yod pas khyab par 'thad na/ khyod gzhan la bltos
brten ma gtogs par der grub pa med par/ rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid ma yin pa'i
dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin no/ dpe don gnyis kyi phra ba'i rgyu
mtshan bstan par gyis shig ce na zhu pa po'i brtson 'grub dgyes par byed pa'i slad du brjod
par bya'o/ gya nom pa rab mchog tu ma grub pa'i chos 'ga' zhig ni blo'i yul du mtshan mar
'dzin pa'am mngon rtags su 'dzin pa bzhin du snang ba nam byung pa na/ blo ni rang dbang
med par de lta bu'i chos las lhag tu gyur pa bzhin du gzhan dmigs par 'gyur ro/ de ltar gya
nom pa rab dpe med par mchog tu ma grub pa'i bde ba gang dang gang dmigs par 'gyur ba
rang dbang med par lhag dang yang lhag gzhan zhig dmigs par 'gyur ro/ de'i phyir shes ldan
blo gang dag gis ni rang dbang med bzhin du chog mi shes te mchog dang yang mchog dpe
med par mchog tu grub pa'i dngos po 'tshol ba'i chos can yin par mkhyen par mdzad la/ blo
gros dang ldan pa rnams/ rang dbang med bzhin du ngoms ma shes te mchog dang yang
mchog dpe zla med par mchog tu grub pa'i dngos po 'tshol ba'i chos can yin pa'i blo gang dag
gis ni mchog dang yang mchog dpe zla med par mchog tu grub pa'i dngos po 'ga' zhig rnyed
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du yod pa'am rnyed du med par 'dod/ phyi ma ltar na rigs pa ma yin te/ shes mthu 'dod mthu
ldan pa'i blo rnams kyis ni 'dod pa btsal te mi rnyed pa'i sdug bsngal mi bzad pa yis bzlog tu
med par yongs su mnar bar 'gyur dgos par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i phyir ro/ de'i phyir
tha snyad pa'i shes pa'i tshad ma tsam gyis grub pa stong pa nyid du gyur pa gzhan la bltos
shing brten nas 'byung ba'i dngos po thams cad ma gtogs par/ de dag las lhag cing rang bzhin
gyis grub pa'i dngos po 'ga' zhig rnyed du yod par 'dod dgos so/ gzhan yang dper na dud 'gro
glen lkugs dag ngag gis bde ba rnyed du yod par
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'dod de mi 'ga' zhig gis bde ba rnyed du med par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa/ de bzhin du
spyir shes pa la tha snyad pa'i shes pa spyod yul ba tha mal pa dang rigs pa'i shes pa nges
mchog gnyis yod pas/ tha snyad pa'i shes pa nyid kyis sdug bsngal ba'i chos can don byed du
mi rung ba'i yul dang phrad de bde ba la reg par mi 'gyur na yang de dag las gzhan pa'i yul
dang phrad de dga' zhing tshim par 'gyur ba yod par 'thad la/ rigs pa'i shes pa nges mchog gis
ni gang la dga' bar 'gyur zhing gang du bde ba la reg par 'gyur ba'i yul rnyed pa zhig gtan nas
med par 'dod pa ni rigs pa ma yin par thag chod par bya dgos so/ des na gang gi phyir rten
cing 'brel ba 'byung ba stong pa nyid du grub pa'i dngos po rnams rigs pa'i shes pa nyid kyis
mi rnyed pa dang mi gzigs pa tsam du 'dod dgos pa/ de nyid kyi phyir rigs pa'i shes pa nges
mchog nyid ni rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po gang la yang dga' bar 'gyur ba dang de la
dga' bar 'gyur ba'i dbang gis bde ba la reg par 'gyur ba mi srid par 'dod dgos so/ de nyid kyi
phyir rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni rigs pa ma yin par
thag chod par bya dgos so/ gzhan yang dper na spyir shes pa la tha snyad pa'i shes pa dang
rigs pa'i shes pa gnyis yod pa/ de bzhin du shes bya la ni tha snyad du yod med dang don dam
par yod med gnyis yod par shes par bya ste/ shes par bya ba'i yul gang dang gang la rigs pas
brtag pa byed na/ thog mar yul des tha snyad du yod med thag chod dgos te/ tha snyad du
med par 'thad na ni don dam par yod med so sor rtog pa'i shes rab kyis dpyod pa ye mi yong
ba'i phyir ro/ des na gal te tha snyad du rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig yod dgos par
bsnyon du med par grub na ni/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par rigs
pas grub par 'dod lugs yid brtan du med cing bslus pa'i 'dod lugs tsam du grub par 'gyur dgos
so/ de'i phyir blo gros dang ldan pa rnams chags sdang bral zhing phyogs lhung med par gzur
gnas thub na thugs rtse gcig tu bsgrims te gson/ tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod
pa'i dngos po 'ga' zhig gtan med na ni/ tha snyad pa'i shes pa la bsnyon du med par grub pa'i
dngos po ma lus par thams cad gtan med du thal bar 'gyur dgos shing / tha snyad pa'i shes pa
la bsnyon du med par grub pa'i dngos po rnams don dam par med kyang yod par 'thad pa
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dang 'das pa dang da lta ba dang ma 'ongs pa dang rgyu 'bras la sogs pa'i rnam gzhag la sogs
'jog sa yang dag pa zhig yod par 'dod na/ tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i
dngos po dam pa zhig yod par 'dod dgos so/ gal te tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod
pa'i dngos po 'ga' zhig med par de med pas tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po thams
cad gtan med du thal bar 'gyur dgos par bsgrub lugs ji ltar yin zhe na brjod par bya'o/ tha
snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam pa zhig med par 'dod na/
tha snyad pa'i shes pas grub pa'i gang zag ma lus thams cad gtan med du thal bar 'gyur dgos
te/ tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po
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mchog dam pa zhig med na ni/ tha snyad pa'i shes pas grub pa'i gang zag dag gi skye ba gang
yang med par thal bar 'gyur dgos pa'i phyir/ der thal/ tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang
zag dag gi skye ba nyid ni rgyu rkyen med par mngon sum du grub pa ni tha snyad du yang
med pa'i phyir/ khyab pa ma byung zer na/ khyab pa yod de/ tha snyad du yod cing rigs pas
dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam pa zhig gtan med na ni/ tha snyad pa'i shes pa la grub
pa'i gang zag dag gi skye ba nyid ni rgyu rkyen med par grub pa tsam du thal bar 'gyur dgos
pa gang zhig de 'dra'i skye ba ni don dam par med par ma zad pas/ tha snyad du yang gtan mi
'thad pa'i phyir ro/ 'o na tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam
pa zhig med na/ tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang zag dag gi skye ba rgyu rkyen med
pa las grub pa tsam du thal bar gyur dgos pa'i rgyu mtshan gang zhe na/ 'di yang brjod par
bya'o/ tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang zag dag gi skye ba thog ma'i mtha' med par
thog ma med pa nas yod par 'dod dam/ 'on te thog bcas yod par 'dod/ dang po ltar na rigs pa
ma yin te/ pha rol po'i gzhung lugs de la gang zag gi skye ba la ni phyi mtha' yod pa'i phyir/
khyab pa ma byung zer na/ khyab pa yod de/ gang dang gang la phyi mtha' yod par 'thad pa
de dang de la thog ma'i mtha' yang yod dgos pa'i phyir/ der thal/ rgya gar yul nas lha sar
khrid pa'i lam ni thug bcas yod par 'dod zin te/ lha sa nas rgya gar yul tu khrid pa'i lam de
nyid kyis thug med du yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i phyir ro/ gzhan yang gang zag gi
skye ba tha snyad du yod pa bzhin du khas blang bar byed na ni gdon mi za bar don bcas pa'i
skye ba khas blang bar 'gyur dgos so/ de'i phyir tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i gang zag
dag gi skye ba thog ma med pa nas yod pa ma yin te/ khyod don bcas pa'i skye ba yin pa'i
phyir/ khyab pa ma byung zer na/ khyab pa yod de/ don bcas pa'i skye ba yin na thog ma med
pa nas yod pa mi 'thad par 'gyur dgos pa'i phyir ro/ de ci'i phyir zhe na rgyu mtshan brjod par
bya'o/ skyes zin skyes par gyur pa'i gang zag slar skye bar 'gyur ba ni rigs pa ma yin pas/
spyir gang zag ni skye bar 'dod na skyes ma zin skyes par ma gyur pa'i gang zag skye bar
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'dod par 'gyur dgos so/ de'i phyir gang zag gi skye ba thog ma med pa nas yod par 'dod na/
gang zag skyes ma zin pa ni skyes par gyur pa nyid thog ma med pa nas yod par 'dod dgos
so/ de'i phyir gang zag gi skye ba thog ma med pa nas yod par 'dod lugs de ni rigs pa ma yin
te/ gang zag skyes mi zin skyes par ma gyur pa nyid thog ma med pa nas yod par 'dod dgos
pa'i phyir dang / gang zag skyes mi zin skyes ma gyur pa nyid thog ma med pa nas yod par
'dod la/ gang zag gi skye ba thog ma med pa nas yod par 'dod pa ni dam bcas pa dang 'gal ba'i
skyon yin zhing / don bcas su med pa'i skye ba tsam zhig khas len pa'i skyon yin pa'i phyir
ro/ de ltar na pha rol pos ni mkhas pa dgyes pa'i lam dang ma bral na gnyis pa ltar na skye ba
chos can/ khyod ni thog bcas yod par 'dod dgos so/ des na gang gi phyir skye ba med par rten
cing 'brel bar 'byung ba'i dngos po med par
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'dod dgos pa/ de'i phyir rten cing 'brel bar 'byung ba'i dngos po rnams thog bcas yod par 'dod
dgos so/ der 'dod na ni/ rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po rnams gdod ma nas med pa'i
skabs shig khas blang bar 'gyur dgos so/ 'o na rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po ma lus par
thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der dngos po 'ga' zhig yod par 'dod dam gcig kyang
med par 'dod/ phyi ma ltar na rigs pa ma yin te/ thog ma med pa nas dngos po gcig kyang
med par 'dod pa'i phyir na thog bcas kyang dngos po gang yang med par 'dod na chad mthar
ltung ste rgyu 'bras kyi rnam gzhag thams cad bshig par byed pa'i phyir dang / thog ma med
pa nas dngos po gcig kyang med par 'dod zin te/ rang bzhin gyis stongs shing tha snyad pa'i
shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po gang dag thog bcas yod par 'dod na/ tha
snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po rnams rgyu med pa las skye bar 'dod dgos par 'gyur
la/ de ni rigs pa ma yin pa'i phyir ro/ de'i phyir dang po ltar na rang bzhin gyis stongs pa'i
dngos po ma lus par thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der dngos po res shig yod par
'dod dgos so/ der 'dod na ni rang bzhin gyis grub pa'i dngos po 'ga' zhig yod par 'dod dgos te/
rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po ma lus par thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der
dngos po re 'ga' yod par 'dod dgos par grub la/ skabs der yod pa'i dngos po de la brtag pa
byed pas rang bzhin gyis grub pa yin min gnyis su kha tshon chod dgos pas/ khyod ni der ma
'dus pa'i chos yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa gang zhig khyod rang bzhin gyis stongs pa'i
dngos po yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i phyir/ der thal/ rang bzhin gyis stongs pa'i
dngos po ma lus par thams cad gdod ma nas med pa'i skabs der dngos po 'ga' zhig yod par
'dod la/ khyod rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa'i
phyir ro/ de'i phyir rang bzhin gyis grub pa'i dngos po gcig kyang med par 'dod na ni/ tha
snyad pa'i shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po ma lus thams cad gtan med du
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thal bar 'gyur dgos so/ gal te tha snyad pa'i shes pa la bsnyon du med par grub pa'i dngos po
rnams don dam par med kyang yod par 'dod cing / 'das pa dang da lta ba dang ma 'ongs pa
dang rgyu 'bras la sogs pa'i rnam gzhag la sogs 'jog sa yang dag pa zhig yod par 'dod zin te/
tha snyad du yod cing rigs pas dpyod bzod pa'i dngos po mchog dam pa zhig yod dgos par
bsgrub lugs ji ltar yin snyam na/ tshig mangs su dogs nas zur tsam brjod par bya'o/ sngar
bshad pa ltar dper na dwangs ba'i mtsho'i nang du snang ba'i zla ba'i gzugs brnyan gyis ni zla
ba'i gzugs su snang bar 'gyur mod kyi/ 'on kyang gang du snang bar 'gyur ba der med par
rnam pa gzhan du snang ste rnam pa gzhan du gnas pa'i phyir na brdzun pa bslu ba'i chos can
yin zhing rang bzhin gyis ma grub par 'thad pa/ de bzhin du tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i
dngos po ma lus thams cad kyis ni nyon mongs pa dang 'khrul rgyu phyi nang ngag gis bslad
pa'i dbang shes la rang bzhin gyis grub pa
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bzhin du snang bar 'gyur na yang / gang du snang bar 'gyur ba der med par byad bzhin du
brdzun par snang ba'i byad bzhin gyi gzugs brnyan dang 'dra bar bslu ba'i chos can yin zhing
rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa nyid du grub dgos so/ yang dper na zla ba'i gzugs brnyan
bsnyon du med par mtsho'i nang du snang ba bzhin du yod par 'thad na ni/ zla ba'i gzugs
brnyan tsam ma yin zhing zla ba'i gzugs dngos su gyur pa'i dngos po re zhig yod par 'dod
dgos pa/ de bzhin du rang bzhin gyis stongs shing tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po
thams cad yod pa bzhin du khas blang bar byed na ni/ rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa
nyid ma yin zhing rang bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa zhig yod par 'dod dgos
so/ de'i phyir ji lta ji ltar rig pa'i sgrub byed zhib mor brtag par byed pa/ de lta de ltar rang
bzhin gyis grub pa rdul tsam yang med par 'dod pa'i gzhung lugs de ni yid brtan du med par
rmongs pa ngo mtshar bskyed pa'i blta lugs tsam du grub par 'gyur ro/ bden na yang yod pa
nyid la rnam pa bye brag pa so so ba bsam gyis mi khyab pa zhig yod par rig par bya ste zhib
tu brtag par byed na ni/ yod pa'i rnam pa re re ni dbyer yod bzhin du snying po dang de'i
bzlog phyogs gnyis su grub par 'thad do/ de ltar snga phyi dang gzugs can gzugs can min
dang mkhas rmongs ba dang 'od mun pa dang che chung ba dang ring thung ba dang nye ring
dang phyi nang dang phar tshur dang mtho dman dang dkar nag dang dwangs stug dang
mdzes sdug dang bde sdug dang yid du 'ong mi 'ong dang phra rags dang rmongs rig dang /
smra shes glen lkug dang chos yin chos min dang 'jig rten pa 'jig rten las 'das pa dang legs
nyes dang bzang ngan dang / steng 'og dang stod smad dang yod med dang stong gang dang
tsha grang dang dro bsil dang gnod phan dang 'das ma 'das dang dka' sla dang dkon phal pa
dang 'jam dam dang 'bol rtsub pa dang / ri thang dang zhim mi zhim dang snyan mi snyan
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dang skam rlon dang gsara rnying dang mang nyung dang skyon can yon tan can dang lci
yang dang thogs bcas thogs med dang 'brel mi 'brel dang gzugs su gyur yod gzugs su gyur
med dang gtsang mi gtsang dang byar 'os byar mi 'os pa dang mngar bska yod pa'i rnam pa la
sogs pa rnams snying po dang bzlog phyogs gnyis su grub par 'thad do/ rig lugs 'di ni rang
bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa gcig kyang med par 'dod phyogs la brdzun pa'i
skyon gdags su mi rung bar 'dod na/ 'dod phyogs des ni yid brtan du med pa'i sgrub byed du
grub par ji ltar bkag de'i phyir yod pa'i rnam pa gzhan dag gis ni snying po dang bzlog
phyogs gnyis su grub par mkhyen par mdzad la/ blo gros dang ldan zhing phyogs lhung
phyogs 'dzin med par chags sdang bral te gzur gnas thub pa rnams yod pa'i rnam pa la ni rang
bzhin gyis grub pa yod med gnyis su kha tshon chod pa'i skabs su/ dper na yod pa'i rnam pa
gzhan dag gis ni snying po dang de'i bzlog phyogs gnyis su grub par 'thad pa/ de bzhin du
yod pa'i rnam pa la ni rang bzhin gyis grub pa dang rang bzhin gyis stongs pa bzhin du yod
pa'i snying po dang bzlog phyogs 'di gnyis yod par thag chod pa'i blo zhig skye bar mi 'gyur
na/ yod pa la ni rang bzhin gyis grub pa
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bzhin du yod pa gcig kyang med par 'dod pa'i phyogs ni gtan ma grub ste yid brtan du med
par thag chod pa'i blo zhig skyed par bya'o/ gzhan yang dper na lus kyi yan lag re re bzhin du
gzugs yin zhing gzugs gzhan dang 'brel bar gyur par thag chad kyang /slar nas yan lag de dag
rnams kyi tshogs ni gzugs gzhan dang 'brel bar 'gyur ram ma gyur zhes brtag pa byed sa zhig
yod pa/ de bzhin du tha snyad pa'i dbang shes la grub pa'i dngos po thams cad rigs pa'i shes
pa la rang bzhin gyis stongs pa nyid du grub mod kyi/ 'on kyang slar nas dngos po de dag
rnams kyi tshogs ni der grub ma grub ces dpyod par dpyad sa yod pas/ pha rol pos ni tha
snyad pa'i dbang shes la grub pa'i dngos po thams cad rang bzhin gyis stongs pa'i stong pa
nyid du ji 'dod pa ltar/ dngos po de dag rnams kyi tshogs kyang der grub par 'dod dam/ 'on te
dper na lus kyi yan lag re res bzhin du gzugs gzhan dang 'brel bar gyur pa nyid du grub ste/
de lta bas na yan lag de dag gi tshogs ni gzugs gzhan dang 'brel bar gyur pa nyid du 'dod mi
nus pa ltar/ de bzhin du tha snyad pa'i dbang shes pa la grub pa'i dngos po re re bzhin du
gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba nyid du grub mod kyang / dngos po de dag rnams
kyi tshogs ni gzhan la bltos med brten med bzhin du grub par 'dod/ phyi ma ltar na pha rol po
ni mi 'dod par/ dang po ltar na tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po rnams kyi tshogs
ni gzhan la bltos brten ma gtog par ma grub par 'dod na ni gang la khyod ni bltos shing brten
pa'i gzhan des rang bzhin gyis grub pa'i dngos po ma yin par 'dod pa ni rigs pa ma yin te/ der
ma grub na thug med du brgyud dgos par 'gyur la/ thugs med du brgyud dgos par 'dod na/
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sngar bstan pa ltar dngos po de dag rnams kyi tshogs de gtan med du thal bar 'gyur dgos pa'i
phyir ro/ mdor na tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po 'di dag rnams khas blang bar
bya ste de dag rnams kyi tshogs kyang khas len par 'gyur dgos pas/ dper na dngos po re re la
brtag pa byed pa'i skabs su rigs shes kyis bdag las min gzhan las min bdag gzhan gnyis las
min rgyu med las min gyi skye ba mu bzhi bkag nus kyang dngos po re re'i skye ba khegs par
mi nus pa/ de bzhin du dngos po de dag rnams kyi tshogs la brtag pa byed pa'i skabs su rigs
shes kyis ni skye ba mu bzhi bkag nus kyang / khyod kyi skye ba khegs par su zhig nus/ yang
dper na lus kyi yan lag re re bzhin du gzugs can yin par 'dod de lus ni gzugs can du ma grub
par 'dod pa ni rigs pa ma yin pa de bzhin du tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po re re
bzhin du rgyu rkyen med las grub pa'i chos can dang bdag gam bdag gzhan gnyis las grub
pa'i chos can ma yin par 'dod de/ dngos po de dag rnams kyi tshogs ni der ma grub par 'dod
pa ni rigs pa ma yin zhing / dper na rang bzhin gyis gzhan las skye ba ni dngos po re re'i
skabs su med kyang tha snyad tsam du gzhan las skye ba nyid ni med par mi 'dod pa/ de
bzhin du tshogs kyi skabs su gzhan las rang bzhin gyis skye ba med par 'dod kyang / khyod
ni tha snyad tsam du gzhan las skye ba med par 'dod pa ni rigs pa ma yin no/
[UTS page: 9]
'o na khyod ni gang las tha snyad tsam du skye bar 'gyur ba'i gzhan de/ khyod dang tha dad
pa tsam du grub par 'dod dam rang bzhin gyis gzhan du grub par 'dod/ dang po ltar na rigs pa
ma yin te/ rang bzhin gyis stongs pa thams cad kyi tshogs dang tha dad tsam du grub na/
khyod ni rang bzhin gyis stongs pa nyid du grub par gyur dgos pas/ rang bzhin gyis stongs pa
thams cad kyi tshogs las rang bzhin gyis stongs pa gzhan zhig yod par 'dod pa ni rigs pa ma
yin pa'i phyir ro/ de'i phyir gnyis pa ltar na tshogs 'dis gang las tha snyad tsam du skye bar
'gyur ba'i gzhan de/ tshogs 'di nyid dang rang bzhin gyis gzhan du grub par 'dod dgos so/ de
ltar rang bzhin gyis grub pa gcig kyang med par 'dod phyogs 'dor bar bya ste kho bo cag dang
stongs gdab par 'gyur dgos so/ gzhan yang dper na shing rta'i yan lag med par shing rta nyid
kyang med du thal bar 'gyur dgos pa/ de bzhin du tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po
gcig kyang med par dngos po de dag rnams kyi tshogs kyang med du thal bar 'gyur dgos so/
de'i phyir sngar bstan pa ltar tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po re res thog ma'i
mtha' med bzhin du yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin pas/ de dag rnams kyi tshogs nyid kyis
kyang thog ma'i mtha' med bzhin du yod par 'dod pa ni rigs pa ma yin no/ de'i phyir tshogs
des gdod ma nas med pa'i skabs cig khas blang bar bya dgos so/ yang gang gi phyir sngar
bstan pa ltar tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos po re re dang de dag rnams kyi tshogs
gnyis gdod ma nas med pa'i skabs der dngos po gcig kyang med par 'dod pa ni dngos po de
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dag rnams dang de dag rnams kyi tshogs nyid snga phyi thams cad du rnam pa thams cad du
gtan med du thal bar 'gyur dgos pa/ de nyid kyi phyir tha snyad pa'i shes pa la grub pa'i dngos
po gcig kyang med pa dang dngos po de dag rnams kyi tshogs ni gdod ma nas med pa'i skabs
der dngos po 'ga' zhig yod par 'dod dgos so/ yang gang gi phyir rang bzhin gyis stongs pa'i
dngos po gcig kyang med pa dang rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po rnams kyi tshogs kyis
gdod ma nas med pa'i skabs su rang bzhin gyis stongs pa'i dngos po 'ga' zhig yod par 'dod pa
ni 'gal 'du'i bab col kho na yin pa/ de nyid kyi phyir skabs der yod dgos pa'i dngos po des/
khyod stong pa nyid ma yin zhing rang bzhin gyis grub pa'i dngos po nyid du grub dgos so/
kha gcig dper na blta bya med par de med pas lta byed med par 'gyur dgos pa/ de bzhin du
gzhan la bltos shing brten nas 'byung ba med par de med pas gang la bltos shing brten nas
'byung bar 'gyur ba'i rten ni med par 'gyur dgos so/ yang dper na blta bya med par de med pas
lta byed med par 'gyur ba'i phyir lta byed kyis rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzhan dbang
rang bzhin gyis grub pa med par stong nyid tsam du grub dgos pa/ de bzhin du gzhan la bltos
shing brten nas 'byung ba med par de med pas gang la bltos brten nas 'byung ba'i rten ni med
par 'gyur dgos pa'i phyir/ khyod ni rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzhan dbang rang bzhin gyis
grub pa med par stong nyid tsam du grub dgos so/ sun mi 'byin pa'i gnod brjod de'i lan du
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dpe bkod pa dang don la sbyor bar bya'o/ rdul ches phra rab tsam zhig shog bu'i kha ru ri mor
bris par byed na ni/_de tsam gyis ni bris pa'i rdul ches phra rab de ni 'khor lo'i dbyibs can du
bris pa'i thig gi lte bar grub pa med cing / de 'dra'i lte bar grub pa med kyang khyon ni mngon
sum du yod par su zhig bsnyon/ gal te phyi dus shig na bris pa'i rdul ches phra rab de'i khor
yug tu 'khor lo'i dbyibs can du thig phra/ bris par byed na ni/ rdul ches phra rab de ni 'khor
lo'i dbyibs can du bris pa'i thig phra ba'i lte bar 'gro bar 'gyur ro/ bris pa'i rdul ches phra rab
kyi khor yug tu 'khor lo'i dbyibs can du bris pa'i thig phra ba des/ khyod ni rten cing 'brel bar
'byung ba'i chos can yin te/ khyod kyi lte bar grub pa'i rdul ches phra rab med par de med pas
khyod med dgos pa'i phyir dang / khyod ni rang lte ba la bltos shing brten nas 'byung ba ma
gtogs par yod pa ma yin pa'i phyir ro/ de ltar yin mod kyang de lta bas na bris pa'i rdul phra
rab chos can khyod ni rang gi khor yug tu 'khor lo'i dbyibs can du bris pa'i thig phra ba la
bltos brten nas 'byung ba'i chos can du ma grub ste/ rang gi khor yug tu 'khor lo'i dbyibs can
du bris pa'i thig phra ba des med par med pas kyang khyod ni yod pa yin pa'i phyir ro/ dpe ji
bkod pa ltar don go bar bya'o/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa zhig khas
len dgos par grub mtha' dang gtan tshigs du ma'i sgo nas bsgrub par byas la/ khyod rang
bzhin gyis grub pa yin pa tsam gyis bltos shing brten nas 'byung ba'i chos can gyi dngos po
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tha snyad tsam du grub pa thams cad gang la bltos shing brten nas 'byung bar 'gyur ba'i rten
du grub pa med cing / de 'dra'i rten du grub pa med kyang khyod ni yod pa yin dgos so/ gal te
thog dang bcas pa'i dus su rgyu rkyen med pa las grub pa ma yin pa'i dngos po sna tshogs pas
rang bzhin gyis grub pa'i dngos po des mchog de'i mthu nus bla na med pa dang sngar med la
grub tu 'jug pa'i thugs rje'i dbang gis grub tu 'jug mdzad khyod la yongs su bltos shing brten
nas mngon sum du 'byung bar 'gyur bas/ rang bzhin gyis grub pa'i dngos po mchog dam pa
nyid ni snga phyi 'byung bar 'gyur ba'i dngos po tha snyad pa rnams gang la bltos brten nas
'byung bar 'gyur ba'i rten du gyur med kyi/ 'on kyang khyod ni rten cing 'brel bar 'byung ba'i
chos can dang khyod la bltos shing brten nas thog dang bcas pa'i dus su 'byung bar 'gyur ba'i
dngos po tha snyad pa rnams gang la bltos brten nas 'byung ba'i rten chos can du ma grub ste/
khyod la bltos shing brten nas thog dang bcas pa'i dus su 'byung bar 'gyur ba'i dngos po tha
snyad pa gcig kyang med par de dag rnam pa dang dus thams cad du med pas kyang khyod ni
rang gi ngo bo nyid kyis yod pa yin zhing / rang gi mtshan nyid kyis khyod med pa med dgos
pa'i phyir ro/ gtso bo gyur zhing dri med dad pa'i gnas dang po 'di bsgrub par bya ste slar nas
zhing du med par rgyu rgyu bzhin du bod kyi gzhung lugs de la phyogs 'dzin med pa'i shes
rab kyis brtag pa byed na ni/ sems can gyi skye ba thog ma'i mtha' med bzhin du thog ma
med pa nas yod par 'dod pa'i sgo nas ni yang dag ma yin zhing rmongs pa bslus pa'i chos can
tsam du grub dgos te/ 'dir bstan pa ltar tha snyad pa'i shes
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pa la grub pa'i dngos po thams cad thog dang bcas pa'i dus su ma gtogs par grub pa ma yin
pa'i phyir ro/ de'i phyir sems can gyi skye ba ni sems can gyi las kyi dbang gis mngon par
grub par 'dod pa'i sgo nas ni yang dag ma yin par grub par 'gyur ro/ de'i phyir sems can 'khor
bar bskor bzhin skye ba snga phyi du ma blang bar 'dod pa'i sgo nas ni yang dag ma yin par
grub par 'gyur ro/ de'i phyir rgyu 'bras kyi rnam gzhag mi brtan gyi sgo nas ni yang dag ma
yin par grub par 'gyur ro/ de'i phyir skyes bu'i lam dang lam gyi dngos mtha' gzhag pa'i sgo
nas ni yang dag ma yin par grub par 'gyur ro/ de'i phyir skyes bu'i mtha'i don 'thob pa dang
skyabs su 'os yul gzhag pa'i sgo nas yang dag ma yin par grub par 'gyur ro/ 'o na bod pa nged
cag rnams kyi chos dang lam ni yid brtan du med par yang dag ma yin na/ 'di 'dra'i lam zhugs
pa dag 'chi ba'i 'og tu sdug bsngal kho na myong bar 'gyur dgos yod/ ces shes rab kyi snying
po zhu pa po zhig dris pas so/ bden brdzun dang legs nyes 'byed pa'i blo'i mthu ma nor ba
zhig skyed par byed pa'i pan ti ta ni/ dper na lam chas bsdu bar byed pa'i skabs su dug ngan
'ba' zhig gam dug dang 'dres pa'i lto chas bsags na ni/ lam kar zhugs te gang du 'gro dgos yod
pa mi 'byor bar/ na tshabs chen pos thebs shing thabs med bzhin du shi bar 'gyur dgos pa/ de
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bzhin du bod pa khyod cag rnams kyis shin tu bslus pa'i dad lugs dang rtsa ba nas yang dag
ma yin pa'i chos lugs bzung ste/ 'chi ba'i 'og tu sdug bsngal kho na myong bar 'gyur dgos so/
slar yang dpe byed na ni/ dper na tshong pa nyams la mi mkhas pa zhig gis ni gser brdzun pa
ches mang ba bsags te rin chen gling du phyin na ni/ phan thogs med par lag pa stongs pas
rang gi khyim du log nas shin tu mi dga' bar 'gyur ba ltar/ de bzhin du khyod cag rnams gyi
dad lugs dang chos lugs nyid ni gser brdzun pa dang 'dra ba yin pas/ shi la thug na phan thogs
med cing sdug bsngal kho na bskyid par 'gyur ro/ zhes lan btab par byas pas so/

PART TWO:
(1) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ bslus shing rmongs pa nged cag rnams la sku
drin gyis khyab par mdzad de/ dad lugs dri ma med pa dang chos lugs rnam par dag pa zhig
bstan du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ ke ri se sti an gyi dad lugs dang chos lugs nyag
cig gis ni gtsug gi rgyan du 'dzin 'os pa dang dri med pa dang 'gran zla med par kun tu bzang
ba yongs su rnam par dag pa yin par mkhyen par mdzod cig/ ces lan btab par byas pas so/ (2)
yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ ke ri se sti an zhes bya ba des su zhig yin/ zhes
dris pas so/ pan ti ta ni/ ke ri se sti an zhes bya ba ni g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad zla
med mchog dam pa la dad par gyur zhing 'dren mdzad gcig pu rje de nyid kyis gsungs pa'i
dad lugs chos lugs dri med pa la gtsug gi nor bur 'dzin te de la nyams len byed pa'i skyes bu
rnams so/ zhes lan btab par byas pas so/ (3) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ g.yas
gzu ke ri se sto 'dren mdzad zla med mchog dam pa la dad par gyur zhing 'dren mdzad gcig
pu rje de nyid kyis gsungs pa'i dad
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lugs chos lugs dri med pa la gtsug gi nor bur 'dzin te de la nyams len byed pa'i rnam pa ji ltar
yin slab par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rnam pa gsum gyi dad pa tshig
tsam du mi 'gro bar bsam pa thag pa nas bskyed dgos so/ rnam pa gsum gyis dad pa gang zhe
na/ yid ches kyi dad pa dang / re ltos 'cha' nus pa'i dad pa dang / gang la dri med yid kyis dga'
bar gyur pa'i dad pa'o/ zhes lan btab par byas pas so/ (4) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ yid ches kyi dad pa ji ltar skyed par bya'o/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ de la gsum/
gang la yid ches kyi dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad par gces gces pa dang / yid ches
kyi dad pa bskyed tshul ngos bzung ba dang / dmigs pa gang la brten nas yid ches kyi dad pa
bskyed par bya ba'o/ dang po ni/ gang la yid ches kyi dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad
par gces gces gang zhe na / rang grub dkon mchog rin po che ni 'gran zla med par gcig pu rje
yin pas/ bla med bdag nyid gsum du grub tshul ya mtshan pa dang / g.yas gzu ke ri se sto
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'dren mdzad mchog dam pas mir bltams par sku drin gnang ste 'jig rten du byon zhing / mi
thams cad kyi don du grongs gshegs tshul gnyis la ni yid ches par 'gyur ba'o/ zhes lan btab
par byas pas so/ (5) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ rang grub dkon mchog rin po
che ni 'gran zla med par gcig pu rje/ zhes gsungs pa la sogs pa'i rgyu mtshan rgyas par bstan
nas dad pa'i gnas khyad par chen po 'di'i tshig don nged cag rnams kyi blo la skyed bar
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ thog mar rang grub dkon mchog ces brjod pa'i
rgyu mtshan 'di lta ste/ sngon du bstan pa ltar skye 'jig chos can du gyur pa'i gang zag dang
chos rnams thams cad rang bzhin gyis grub pa med par dwangs ba'i mtsho'i nang du snang
ba'i zla ba'i gzugs brnyan dang 'dra bar stong pa nyid yin pas/ dper na mtsho'i nang du snang
ba'i zla ba'i gzugs brnyan yod na zla ba'i gzugs dngos yod dgos shing / zla ba'i gzugs dngos
med na zla ba'i gzugs brnyan med pa yin dgos pa/ de bzhin du skye 'jig nged cag yod na
skyes 'jig med par kun tu rtag pa rang bzhin gyis grub pa 'ga' zhig yod pa yin dgos shing /
rang bzhin gyis grub pa gang yang med na zla ba'i gzugs brnyan dang 'dra bar stong pa nyid
yin pa'i nged rnams gtan nas med pa yin dgos so/ de'i phyir ke ri se sti an gyi dad lugs dri ma
med pa chos lugs rnam par dag pa'i lam zhugs na ni/ thog mar rang bzhin gyis grub pa zhig
yod par bsam pa thag pa nas yang dang yang du bsgom par bya ste de la tshig tsam du mi 'gro
bar bsam pa thams cad kyis yid ches par 'gyur dgos so/ zhes lan btab par byas pas so/ 'dir (6)
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ dper na mtshan gyi mun pa 'thug po shin tu srab mor
'gro zin pa'i 'og tu sprin med nam mkha' la nyi ma'i dkyil 'khor shar na mig gi dbang po ni nyi
'od chen po'i snang bas khyab ste shin tu dga' bar 'gyur ba ltar/ de bzhin du yid rten du med
par yang dag ma yin pa'i lugs kyi mun nag bsal te rang bzhin gyis grub pa zhig yod par
khyod kyis bstan par mdzad la/ nga'i yid ni tshad med du dga' ba
[UTS page: 13]
bskyed cing the tshom lhag med par nga yis yid tshim par gyur ro/ da lta thugs khrel ma
mdzad par dkon mchog rin po che ni zhes gsungs pa'i rgyu mtshan bstan par dad pa'i gnas
khyad par chen po 'di'i tshig don gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ dkon
mchog ces pa'i rgyu mtshan ni/ bod kyi skad du dkon mchog ces na mchod 'os skyabs su 'os
yul go bar byed pas/ rang bzhin gyis grub pa zhig yod pa la ni yid ches kyi dad pa bskyed pa'i
'og tu/ de ni 'khrul med nges par dkon mchog yin par bsam pa thag pa nas yang dang yang du
bsgom par bya ste/ tshig tsam du mi 'gro bar bsam pa thams cad kyis yid ches kyi dad pa
skyed par byed dgos so/ 'di 'dra'i rgyu mtshan zhib mor brtag na 'di lta ste/ lus ngag yid kyi
phyag 'tshal dang mchod pa gnyis ni/ gang la phyag 'tshal ba dang mchod pa 'bul/ ba'i zhing
gi yon tan dang kun tu dbang gis khyab pa'i che ba rnams la spro bar gyur zhing bkur bar
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byed pa'i lus ngag yid kyi byed las yin no/ de'i phyir rang grub yin na rang gi mtshan nyid
kyis bla na med pa'i yon tan thams cad dang che ba dag tu grub cing / mthu stobs tshad med
pa yis 'das pa dang da lta ba dang ma 'ongs pa rnams dbang gis bskos par mdzad pas/ phyag
'tshal dang bcas mchod 'os skyabs su 'gro 'os yin zhing / 'khrul med nges par dkon mchog ces
kyang bya ba'o/ zhes rgyu mtshan bstan par tshig don gsal bar byas pas so/ (7) yang shes rab
kyi snying po zhu ba pos 'gran zla med par gcig pu rje yin pas ces gsungs la tshig don gsal
bar byed pas bka' drin gnang bar mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ rang grub yin na rnam
pa thams cad du tshad med par yon tan dang che ba thams cad du rang gi mtshan nyid kyis
grub dgos so/ de'i phyir rang gi yon tan dang che ba las lhag pa gzhan gcig kyang med pa
dang / rang gi yon tan dang che ba dang mtshungs shing 'gran zla gzhan gcig kyang med par /
khyod ni 'gran zla med do gcig pu rje yin dgos so/ de'i phyir rang bzhin gyis grub pa de ma
gtogs par gzhan ci yod pa thams cad ni/ rang bzhin gyis grub pa de'i gam na tshad med chung
ba dang tshad med dma' ba dang tshad med du skyon can yin par shes par gyis shig/ de'i
phyir rang bzhin gyis grub pa de nyid ma gtogs par/ phyag 'tshal dang mchod 'os sam skyabs
su 'gro 'os gzhan gcig kyang med par mkhyen par mdzod/ de'i phyir rang grub dkon mchog
'gran zla med par gcig pu rje de ma gtogs par dkon mchog gzhan gcig kyang med par thag
chod par bya dgos so/ 'di 'dra'i dad pa bskyed de dad pa'i gnas khyad par gces gces 'di la
bsam pa thams cad kyis yid ches par gyur na ni/ ke ri se sti a na gyi chos lugs kyi lam zhugs
chog cig/ 'di 'dra'i dad pa skyed mi nus na lam bzang bar zhugs pa ni don bcas med par 'chi
ba'i 'og tu yang sdug bsngal ches che ba zhig 'byung bar 'gyur ro/ zhes byas pas so/ 'dir ni (8)
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ dper na sprin med nam mkhar nyi ma'i dkyil 'khor shar
na ni/ mtshan mo'i dus su yid 'od bzhin du snang bas khyab pa'i skar ma malus thams cad 'od
ni lhag med dang 'dra bar mi snang bar 'gyur ba/ de bzhin du rang grub dkon mchog 'gran zla
med par
[UTS page: 14]
gcig pu rje de'i bla na med pa'i yon tan dang che ba tshad med pa rnams dad pa'i mig la shar
byung ste/ snga mar rmongs shing yongs su bslus pa'i yid kyi 'dzin stangs kyis dkon mchog
lta bur 'dzin pa'i sgyu ma dang 'dra bar yul brdzun pa rnams kyis ni yon tan nam che ba lhag
med bzhin du mi snang bar 'gyur te/ nga yis mchod 'os skyabs su 'gro 'os gzhan gcig kyang
med par rang grub dkon mchog 'gran zla med par nyag cig la ni snying thag pa nas g.yo 'gul
med pa'i dad pa bsgom/ da lta bla med bdag nyid gsum du grub tshul ya mtshan pa zhes
gsungs pa'i rgyu mtshan bstan par yang nas yang du sku drin gnang bar mdzod/ ces zhus pas
so/ pan ti ta ni/ dper na dong thung ba zhig tu rgya mtsho chen po'i chu rnams thams cad
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blugs par bya'o snyam na brda la ma byang ba'i byis pa dang khyad par med pa/ de bzhin du
rang bzhin gyis grub pa gcig pu rje de nyid kyi yin lugs tshad med pa brjod kyis mi lang ba
bsam las 'das pa nga yis bstan par bya'o snyam na de 'dra'i byis pa dang khyad par med do/
'on kyang khyod kyi sems tshim par byed pa'i phyir du dad pa'i gnas 'di cung zad tsam zhig
gsal bar bya'o/ dper na mi 'ga' zhig ni me long blta bar byed na me long nang du khong dang
mtshungs par khong gi gzugs brnyan snang bar 'gyur ba/ de bzhin du rang grub dkon mchog
gcig pu rje ni tshad thogs med par thams cad mkhyen pa'i bdag nyid yin pas/ thog bar mtha'
gsum med par rtag tu rang nyid rang la mkhyen par mdzad cing / rang nyid rang la mkhyen
par mdzad pa nyid kyis thog med par rnam pa thams cad du rang dang mtshungs pa'i bla na
med pa'i ye shes kyi gzugs brnyan zhig skrun par mdzad do/ slar yang me long blta bar byed
pa'i skyes bu'i gzugs brnyan dang / rang nyid rang mkhyen par mdzad pa'i rang grub dkon
mchog gcig pu rje'i gzugs brnyan gnyis kyi khyad par 'di lta ste/ me long blta bar byed pa'i
skyes bu'i gzugs brnyan gyis ni skyes bu de dang rgyud gcig tu grub mi nus te/ rang nyid
rang mkhyen par mdzad pa'i rang grub dkon mchog gcig pu rje'i gzugs brnyan gyis ni rang
nyid rang mkhyen par mdzad pa'i rang grub dkon mchog dang rgyud dbyer med tha dad med
par gcig tu grub pa yin no/ de'i phyir mkhyen pa'i yul dang mkhyen pa'i yul gyi gzugs brnyan
gnyis bdag nyid gcig tu gyur pa yong sa med par/ rang grub dkon mchog gis ni rang nyid
rang mkhyen par mdzad pa de la bsgom nas rang grub dkon mchog gis ni bdag nyid tha dad
pa tsam gnyis su grub par shes par gyis shig/ yang rang grub dkon mchog gis ni rang nyid
rang mkhyen par mdzad pa nyid kyis thog med par rnam pa thams cad du rang dang
mtshungs shing ngo bo gcig tu grub pa'i gzugs brnyan skrun par mdzad pas/ skrun par mdzad
pa'i bdag nyid ni yab kyi mtshan gyis nges par zhes bya ba yin zhing / bskrun pa'i bdag nyid
kyis ni sras kyi mtshan gyis nges par zhes bya ba'o/ yang 'dir bshad pa ltar skrun mdzad yab
dang bskrun pa'i sras gnyis rgyud dbyer med ngo bo tha dad med par gcig tu grub pas/ khyod
gnyis rang grub dkon mchog gnyis ma yin zhing / bla na med pa'i bdag nyid tha dad pa tsam
gnyis su grub pa'i rang grub dkon mchog gcig tsam yin par mkhyen par mdzod/ slar yang
[UTS page: 15]
rang grub dkon mchog gcig pu rje ni thog bar mtha' gsum med par rtag tu rang nyid rang
mkhyen par mdzad cing yab sras bdag nyid tha dad pa tsam gnyis su grub ste/ yab ni lhag
chad gtan nas med par rang dang mtshungs pa'i sras kyi yon tan bla na med pa dang che ba
tshad med pa rnams la tshad med du dga' bar gyur zhing / sras kyang lhag chad med par rang
dang mtshungs pa'i yab kyi yon tan bla na med pa dang che ba med pa rnams la tshad med du
dga' bar gyur pas/ dper na yab ni rang nyid rang mkhyen par mdzad pa nyid kyis sras kyi
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bdag nyid skrun par mdzad pa/ de bzhin du yab sras gnyis gcig la gcig dga' bar gyur pa nyid
kyis yab sras gnyis ka las bla na med pa'i bdag nyid gzhan gcig grub pa yin no/ yang dper na
yab kyis bskrun pa'i sras ni yab kyi bdag nyid dang bdag nyid tha dad pa tsam du grub mod
kyi/ 'on kyang yab dang rgyud dbyer med ngo bo tha dad med par gcig tu grub pa yin pa/ de
bzhin du gcig la gcig ni dga' bar gyur pa'i yab sras gnyis ka las grub pa yin pa'i bdag nyid
gsum pa des kyang yab kyi bdag nyid dang sras kyi bdag nyid gnyis las bdag nyid tha dad pa
tsam du grub mod kyi/ 'on kyang yab sras gnyis ka dang rgyud dbyer med ngo bo tha dad
med par gcig tu grub pa yin no/ yab sras gnyis ka las grub pa yin pa'i bdag nyid gsum pa des
bla med rnam dag yid kyi mtshan gyis zhes bya ba'o/ tha mar yab ni dkon mchog yin zhing /
sras kyang dkon mchog yin pas/ bla med rnam dag yid ni dkon mchog yin no/ 'on kyang yab
dang sras dang bla med rnam dag yid gsum rgyud dbyer med gcig tu ngo bo tha dad med par
gcig tu grub pa yin pas/ yab sras bla med rnam dag yid gsum rang grub dkon mchog gsum
ma yin par/ rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje tsam yin pa la ni yid ches kyi
dad pa skyed par bya dgos so/ bla na yod pa'i dpe bkod par bya ste bla na med pa'i don la
sbyor bar byed na ni/ dper na chu mig las ni chu bo dang / chu bo las ni mtsho 'byung bar
'gyur zhing / chu mig chu bo mtsho gsum don gsum yin pas/ chu mig gi chu dang chu bo'i
chu dang mtsho'i chus ni chu khyad par med gcig pa yin pa dang / lag gi sor mo re re la ni
tshigs gsum gsum yod pas/ tshigs dang po ni tshigs bar pa dang tha ma gnyis ma yin zhing /
tshigs bar pa tha ma gnyis kyang so so ba yin pas/ 'on kyang tshigs tha dad pa gsum gyis ni
sor tha dad gsum du ma grub par sor tha mi tha dad pa gcig tsam du grub pa/ de bzhin du yab
sras bla med rnam dag yid gsum gyi nang nas/ yab ni sras la skrun par mdzad pas/ sras ni chu
mig las yod pa'i chu bo lta bu yab las bskrun pa'i sras yin zhing / yab sras gnyis las bla med
rnam dag yid kyis ni chu mig chu bo gnyis las yod pa'i mtsho lta bus yab sras gnyis las grub
pa yin la/ yab sras bla med rnam dag yid gsum gyis ni bla med bdag nyid tha dad pa tsam
gsum du grub par/ chu khyad par med de gcig pa yis rgyas pa'i chu mig chu bo mtsho gsum
lta bu/ rgyud dbyer med gcig tu ngo bo tha dad med par gcig tu grub pa yin zhing / rang grub
dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje gcig yin no/ zhes byas pas so/
[UTS page: 16]
'dir ni (9) shes rab kyi snying po zhu ba pos/ kyai e ma'o/ dper na dpag tshad bzhi lngar
'khyil ba'i mtsho shin tu rgya che bar 'dzin pa'i byis pa'i yid ni/ gal te phyi dus shig na gting
mtha' med par thad kar g.yas g.yon yar mar gyi phyogs thams cad du mtha' med bzhin du
bgrong par dka' ba'i rgya mtsho chen po'i lam zhugs na ni/ sngar dus mthong ba'i mtsho la
shin tu chung bar 'dzin pa'i blo bskyed par ma zad pas/ ring por ma thogs par sngar blo brjed
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ngas kyis gnan te rgya mtsho chen po'i yon tan kho na bsgom pas ngoms mi shes par ngo
mtshar gyis yongs su gdung bar 'gyur ba ltar/ de bzhin du rmongs pa'i dad lugs dang kun tu
bslus pa'i chos lugs kyi grub mtha' mi dag pa la sngar dus me 'bar lta bu'i ye shes kyi 'du shes
bskyed pa'i nga'i sems 'dis ni/ ded dpon lta bu'i pan ti ta khyod kyi sku drin la gru rdzings lta
bur brten nas gting mtha' med par phyogs thams cad du mtha' dang bral ba'i rang grub dkon
mchog 'gran zla med par gcig pu rje'i yon tan brjod du med pa bsam las 'das pa rnams kyi
rgya mtsho chen po'i lam zhugs par bzung ste/ sngar dus kyi 'du shes rnams kun nas bsal bar
bya ste/ bla na med pa brjod du med pa bsam las 'das pa'i rang grub dkon mchog 'gran zla
med par gcig pu rje'i yon tan dang che ba rnams la ngoms mi shes bzhin du spro bar gyur
zhing yid ches kyi dad pa bskyed pa'i bsam pa thams cad kyis shin tu yongs su btud par 'gyur
ro/ da lta g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad mchog dam pas mir bltams par sku drin gnang ste
'jig rten du byon zhing / mi thams cad kyi don du srog gtong ste grongs gshegs tshul/ zhes
gsungs la tshig don gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rgyud dbyer med
gcig tu ngo bo tha dad med par gcig tu grub par yab sras bla med rnam dag yid rang grub
dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje yin pa'i bdag nyid bla med gsum gyi nang nas/ sras
ni thog dang bral bar rang grub dkon mchog yin pas/ thog dang bcas pa'i dus su mi'i rgyud
mi'i rten gyi ngo bo blang bar gnang ste/ rang grub dkon mchog gi rgyud ngo bla na med pa
dang bla na yod pa'i mi'i rten gyi rgyud ngo 'bral med bzhin du gnyis su grub cing bdag nyid
gnyis su med par gcig tu gyur te mir bltam pa dang / der 'khrungs zin te lam bzang ston par
mdzad cing ya mtshan sna tshogs kyi so so skye bo dang gdul bya rnams kyi don mdzad par
'jig rten 'dir sku lo sum cu so gsum bzhugs pa dang / 'jig rten gyi thog nas 'jig rten gyi mtha'
bar du byung ba dang 'byung bar 'gyur ba'i mi rnams thams cad kyi don du khu ru ze'i shing
la lcags phur gyis btab ste grongs shing srog gtong bar gshegs pas 'dren mdzad mchog dam
pa'i bya ba rnams rdzogs par mi mdzad pa med par nged cag rnams la sku drin tshad med pa
yis khyab par mdzad do/ skabs 'dir bshad pa'i don rnams mdor bsdu na ni/ rang grub dkon
mchog ni 'gran zla med par gcig pu rje gcig yin pas/ bla med bdag nyid gsum du grub tshul
ya mtshan pa dang / g.yas gzu ke ri se sto 'dren pa'i dpal mchog dam pas mir bltams par
gnang ste 'jig rten du byon zhing / mi thams cad kyi don du grongs gshegs tshad mtha' med
par
[UTS page: 17]
thugs rje can gyi tshul gnyis ni/ gang la yid ches kyi dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad par
gces gces gnyis so/ gang la yid ches kyi dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad par gces gces
'di gnyis bsgom zhing phan thogs phyir du ke ri se sto an che chung med par thams cad kyis
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ni nyin re re bzhin lan du mar khu ru ze rnam dag gi rtags kyis rjes su dran par byed do/ khu
ru ze rnam dag gi rtags gang zhe na brjod par bya'o/ thog mar lag g.yas kyi sor rtse dpral ba'i
dkyil la brgyab nas yab dang / zhes shing / bar du brang lte gnyis kyi bar gnas su brgyab nas
sras dang / zhes par/ tha mar phrag pa g.yon pa dang phrag pa g.yas pa gnyis la brgyab nas
bla med rnam dag yid kyi mtshan gyis so/ zhes dad pa dang bcas par khu ru ze rnam dag gi
rtags bzhengs par byed do/ mtshan rnams kyis so me zhes par mtshan gyis so gsung bar bya
ste/ rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje gcig yin pa la yid ches kyi dad pa
bsgom nas/ yab dang sras dang bla med rnam dag yid ces gsung bas/ rang grub dkon mchog
ni bla med bdag nyid gsum du grub pa yin pa la yid ches kyi dad pa bsgom zhing / khu ru ze
rnam dag gi rtags bzheng bar byed pas ni g.yas gzu ke ri se sto 'dren pa'i dpal mchog dam pa
'jig rten du byon zhing mi thams cad kyi don du grongs gshegs pa la yid ches kyi dad pa
skyed par byed do/ zhes sogs gsal bar byas pas so/ (10) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ ke ri se sti an gyi dad lugs dang chos lugs kyi lam bzang zhugs pa'i gong du yid ches kyi
dad pa bskyed tshul ngos bzung dgos par gsungs la/ da lta dad pa bskyed tshul kha ton du
'don par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren pa'i dpal
mchog dam pa'i slob ma gtso grags bcu gnyis kyis ni tshig bcu gnyis su yid ches kyi dad pa
bskyed tshul ji brtsoms par mdzad pa ltar/ 'dir ni bod skad du bsgyur te kha ton du 'don par
byed na ni 'di lta lte / rang grub dkon mchog yab rin po che mthu nus tshad med pa bla na
med pa'i stobs kyis khyab cing mngon chos rnams bcas par nam 'khor sa 'khor gnyis chu ci
yang med pa nas mngon par grub tu 'jug mdzad pa dang / khong gi sras gcig pu rje g.yas gzu
ke ri se sto nged cag rnams kyi rje dpon sku zhabs dang / des ni bla med rnam dag yid kyi
mthu stobs bla na med pa'i ya mtshan gyis yum gyi tshangs spyod ni skyon gang gis kyang
mgos par lhums su zhugs te chags shing / mi tshangs pa'i skyon ye mi mnga' bar kun tu bzang
mo me rya las bltams pa dang / bon zi'u phi la to'i dbang bsgyur 'jigs po che yis sdug bsngal
gyi tshor ba dug pa rtsub pa shin tu du ma nyams su myong zhing / khu ru ze'i shing la lcags
phur gyis btab te grongs nas ro khang du bcug pa dang / dmyal ba'i khams su byon te grongs
gshegs rjes su zhag gsum ma lon par sdug bsngal gyi tshor ba'am 'jig pa'i chos kyis gtogs pa
lhag med par bsad pa'i sku lus su slar nas gson por bzhengs pa dang / nam mkha'i zhing
khams su gshegs te mthu nus tshad med pa bla na med pa'i stobs kyis khyab pa'i rang grub
dkon mchog yab kyi g.yas su gzhugs pa dang / gson dang shi tshad rnams la khrims kyis
khyab mdzad slad du 'jig
[UTS page: 18]
rten gyi dus tha mar zhing khams dang yab kyi g.yas de nyid nas 'byon par 'gyur ba rnams la
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nga yis bsam pa thag pa nas yid ches so/ yang bla med rnam dag yid dang / rnam dag rgyas
za kha to li ga dang skyes bu rnam dag rnams kyis bsags pa'i dge rtsa rnams thun mong du
'gro ba dang / nyes byas gang dag rnams la phyir bcos stobs kyis sun 'byin par 'gyur zhing
thugs rje tshad med chen pos gnan te bsal bar 'gyur ba dang / 'jig rten gyi dus tha mar mi
rnams thams cad kyis ni sngar dus gang du gson por gyur pa'i gzugs lus dang phrad par de la
slar nas sems ni mi 'brel ba med par blang bar 'gyur ba dang / bzlog tu med cing zad mtha'
med par bla na med pa'i mtha'i don la yang dag par rdzogs par longs spyod pa'i tshe rtag
rnams lang yis bsam pa thams cad kyis yid ches so/ a man/ ces kha ton du 'don par yid ches
kyi dad pa bskyed tshul bshad par byas pas so/ (11) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ rang grub dkon mchog yab ces gsungs pa'i don ni gong du bshad pa las gsal bar 'gyur la/
mthu nus tshad med bla na med pa'i stobs kyis khyab ces gsungs la rgyu mtshan bstan par
mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje la
tshad med pa'i mthu stobs yod cing / thugs dgongs su ji 'dod pa ltar mi srid pa med thogs
'khon dka' 'thab ye mi mnga' bar thams cad mngon par grub tu 'jug nus pa dang / mngon par
grub zin pa rnams gtan med du gtong nus pa yin no/ zhes lan btab par byas pas so/ (12) yang
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ mngon chos rnams bcas par nam 'khor sa 'khor gnyis ci
yang med pa nas mngon par grub tu mdzad pa zhes gsungs pa rnams ji ltar go bar bya ba'o/
zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje ni thog
bar mtha' gsum med cing khyod med pa med par rtag pa yin pas/ skye 'jig chos kyis gtogs te
mi rtag pa yin pa'i don rnams thams cad thog mar mngon par grub pa med par/ rang grub
dkon mchog gi thugs rje tshad med pa dang bla na med pa'i mthu stobs kyis ni thog dang
bcas pa'i dus su nam 'khor sa 'khor dang srog chags ma chags la sogs pa'i rigs rnams mngon
par grub tu 'jug par mdzad pas so/ slar yang ci yang med pa nas ces sogs bshad par byas la/
rang grub dkon mchog dang mi rtag dngos po rnams kyi khyad par shes par bya dgos shing
de yang 'di lta ste/ skye 'jig yin pa'i 'dus byas rnams ni gcig la gcig bltos brten nas bskyed bya
bzhin du 'byung bar 'gyur zhing / skyed byed bzhin du gcig la gcig ni skrun nam bzo bar
'gyur mod kyi/ 'on kyang rgyu rkyen byed pa'i thabs don gzhan dang ma tshogs na rang rang
gi bskyed bya dngos su skyed par mi byed do/ de ltar rtsig mkhan gyis ni rdo sa ka gdung
sbyang shing la sogs pa rnams ma bsgrub par khang rtsig par mi nus shing / brtsig zin pa la
yang bshig par byed kyang khang pa'i yan lag tu gyur pa'i rdo sa la sogs pa rnams rtsa ba nas
ye med du
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gzhug mi nus so/ rang grub dkon mchog ni de 'dra'i chos can ma yin par/ rgyu rkyen byed
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cing gang dang tshogs pa'i don gzhan gang yang med par ci yang med pa nas mngon chos
thams cad mngon par grub tu 'jug par mdzad la/ mngon par grub zin pa la 'jig mdzad 'dod kyi
thugs dgongs byung na rtsa ba nas ye med du 'jug nus so/ de'i phyir rang grub dkon mchog ni
rang nyid rang la thog dang bral bar mkhyen par mdzad pas rang dang mtshungs shing rgyud
ngo dbyer med tha dad med par gcig tu grub pa'i sras thog dang bral bar skrun par mdzad de
nges par yab kyi mtshan gyis ces bya ba yin pas/ slar nas kyang thugs rje tshad med pa yis
drangs te bla na med pa'i mthu stobs kyis mi rtag pa'i chos rnams ci yang med pa nas mngon
par grub tu 'jug par mdzad la/ mngon par grub zin pa la rtsa ba nas ye med du mi 'jug par
rgyun 'thud du 'jug par mdzad pas/ skye 'jig chos can mi rtag pa nged cag rnams kyi yab rin
po che yin par mkhyen par mdzod/ ces lan btab par byas pas so/ (13) yang shes rab kyi
snying po zhu ba pos/ khong gi sras gcig pu rje zhes pa'i rgyu mtshan gong du bstan zin la/
g.yas gzu ke ri se sto zhes gsungs pa la sogs pa'i tshig don gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus
pas so/ pan ti ta ni/ rang grub dkon mchog yab kyis sras gcig pu rje ni g.yas gzu ke ri se sto'i
mtshan gyis ces bya'o/ g.yas gzu zhes ba'i sgra bshad kyis ni 'dren zhing sgrol mdzad pa'o/ ke
ri se sto zhes pa'i sgra bshad kyis ni bla mar gyur pa rnams kyi nang nas gtsug gi nor bu lta
bu bla ma rin po rje dang rgyal por gyur pa rnams kyi nang nas gza' skar dbus su nyi ma lta
bu rgyal po'i dbang po rje sgra bshad do/ nged cag rnams kyi rje dpon sku zhabs ces pa'i rgyu
mtshan ni/ yang dad sras kyi mthu nus tshad med pa bla na med pa'i stobs kyis ni gnyis su
med par gcig pa yin pas/ yab kyi sras rin po rje g.yas gzu ke ri se sto nged cag rnams la ci
yang med pa nas mngon par grub tu 'jug par mdzad pa'i rgyu mtshan dang/ khyod ni 'jig rten
du 'byon zhing mi thams cad kyi don du grongs te sku srog gtong ba'i bka' drin gyis 'dre bdud
kyi bran du gyur pa'i nged cag thams cad sgrol bar mdzad pa'i rgyu mtshan gnyis kyis ni/
nged cag gi rje dpon sku zhabs ces bya'o/ zhes tshig don gsal bar byas pas so/ (14) yang shes
rab kyi snying po zhu ba pos/ des ni bla med rnam dag yid kyi mthu stobs bla na med pa'i
ya mtshan gyis yum gyi tshangs spyod dri ma med pas skyon gang gis kyang ma gos par
lhums su chags shing zhugs te mi tshangs pa'i skyon ye mi mnga' bar kun tu bzang mo ma
rya las bltams pa zhes gsungs pa rnams rgyas par bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta
ni/ mi rnams thams cad kyis ni pha ma gnyis kyi khu khrag la brten nas ma gtogs par skye
bar mi 'gyur zhing/ pha ma gnyis kyang chags 'khrig drag po'i gnas su ma gtogs par bu chags
shing bskrun par mi 'gyur la/ rang grub dkon mchog sras ni mi'i rten du 'khrungs pa'i yab med
par yum kun tu bzang mo las bltams pa'i ya mtshan can gyi tshul ni 'di lta ste/ bla med rnam
dag yid kyis ni mthu nus bla na med pa yis mi tshangs pa'i skyon ye mi mnga' bar kun tu
bzang mo ma rya'i snying khrag
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gtsang ma las de'i lhums kyi gnas su khye'u'i sku lus mtshan rnams kyis brgyan pa zhig bzo
bar mdzad cing/ skad cig mtshungs dang dus gcig tu legs pa'i yon tan dang rgyan thams cad
kyis mchog tu brgyan pa'i rnam shes kyi nom pa zhig ci yang med pa nas grub tu 'jug te
mtshan ldan sku lus de dang zung du 'brel bar mdzad la/ rang grub dkon mchog sras kyi bdag
nyid kyis khye'u khyad par rnam dag de'i sku lus dang sems gnyis rang dang 'brel bar mdzad
do/ de 'dra'i ya mtshan can gyi tshul gyis g.yas gzu ke ri se sto 'dren pa'i dpal mchog sgrol
mdzad 'gran zla med par gcig pu rje/ thog dang bral bara rang grub dkon mchog gi rgyud ngo
nyag cig tu grub pa yin la/ mi thams cad kyi don du thog dang bcas pa'i dus su mir grub pa la
'go bzung ba dang/ dper na thog dang bral bar yum yod ye mi mnga' bar yab las bskrun bzhin
du rang grub dkon mchog gi rgyud ngo nyid du grub pa yod pa/ de bzhin du thog dang bcas
pa'i dus su mir bltams bzhin du yab yod ye mi mnga' bar yum kun tu bzang mo las 'khrungs
pas so/ de ni rang grub dkon mchog sras ni yum gyi lhums su zhugs pa'i tshul yin pas/ yang
zla ba dgu'i mjug tu khye'u khyad par rnam dag gi sku lus ni yongs su rdzogs par gyur te/
yum dang sras gnyis mi gtsang bas gtan ma sbags shing yum la sdug bsngal gyi tshor ba dang
skyon 'byung bar 'gyur ba med par/ khye'u khyad mchog dam pa ni dwangs ba'i shel la bshig
ral mi 'byung bar nyi ma'i 'od zer thogs med par pha rol bgrod par 'gyur ba bzhin du/ thogs
med tshul gyis yum las bltams nas 'jig rten du mngon par byon no/ de'i phyir g.yas gzu ke ri
se sto 'dren pa'i dpal gyi yum rin po rje ma rya ni/ khyod ni sras bltams gong du dang sras
bltams skabs su dang sras bltams rjes su mi tshangs pa'i skyon ye mi mnga' bar kun tu bzang
mo'o/ zhes tshig gnyis pa'i don rnams rgyas par bshad do/ (15) yang shes rab kyi snying po
zhu ba pos/ bon zi'u phi la to'i dbang bsgyur 'jigs po che yis sdug bsngal gyi tshor ba drag pa
rtsub pa shin tu du ma nyams su myong zhing khu ru ze'i shing la lcags phur gyis btab te
grongs shing sku srog gtong bar mdzad la ro khang du bcug pa zhes gsungs pa rnams gsal bar
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad gcig pu rje
ni yum kun tu bzang mo las bltams nas legs spyod yang dag par rdzogs pa dang 'chi ba'i 'og
tu phan zhing don 'grub par byed pa'i dad lugs chos lugs kyi lam bzang ston par mdzad cing/
ya mtshan sna tshogs kyis so so skye bo dang gdul bya rnams kyi don mdzad par/ 'jig rten 'dir
sku lo sum cu so gsum bzhugs pa'i mjug tu/ de la yug lngas a zhes bya ba'i yul la dpon mdzad
bon ze'u phi la to ni chags sdang phrag dogs sogs pa'i gnas su gyur te sdug bsngal drag pa
rtsub pa sna tshogs kyis nyam thag par byas shing / khu ru ze'i shing la lcags phur gyis btab
tu 'jug par byas la/ nged cag rnams kyi don mdzad 'dren mdzad nyes med rnam dag gis ni lus
srog gtong mdzad thugs rje can gyis ni grongs gshegs zin te/ dad par gyur pa'i skyes bu rnam
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dag la las ni gshegs pa'i sku gdung ro khang gsar pa zhig gi nang du gus pas
[UTS page: 21]
bcug par mdzad do/ zhes tshig bzhin pa'i don gsal bar byas pas so/ 'dir (16) shes rab kyi
snying po zhu pa pos/ g.yas gzu ke ri se sto ni nyes med skyon yod ye mi mnga' bar mchog
tu yongs su rdzogs par rnam dag dang bla na med pa'i mthu stobs ldan pa yin pas sdug bsngal
gyi tshor ba sna tshogs dang khyad par du bsad pa'i sdug bsngal dang du len pa'i rgyu mtshan
gang yin zhes the tshom gyi gnas su zhus pas so/ pan ti ta ni/ sngar bshad pa ltar rang grub
dkon mchog gi thugs rje tshad med pa dang bla na med pa'i mthu stobs kyis ni thog dang
bcas pa'i dus su nam 'khor sa 'khor srog chags ma chags la sogs pa'i rigs rnams ci yang med
pa nas mngon par grub tu 'jug par mdzad la/ pho mo mir gyur pa gnyis yod pas khyab tu 'jug
cing gnyis la blang dor gyi lam ston par mdzad do/ ring por ma thogs par bdud kyis bslus te
pho mo gnyis kyis bka' ston ji byung ba ltar ma bsgrub par rang grub dkon mchog gcig pu la
mi mnyes par byas pas so/ de ma thag tu rang grub dkon mchog gis ni rtsa ba'i mi gnyis po
dang khong rnam pa gnyis kyi brgyud du gyur pa'i mi rnams thams cad la thugs mi dga' bar
gyur te/ nyes spyod de'i nus pa dang stun par mdzad pas bka' ston mi nyan pa'i nyes dmigs su
sdug bsngal dang mi bde ba dang 'jigs na rga 'chi la sogs bzlog tu med par 'byung du bcug
pas so/ yang rim pa bzhin du mi'i brgyud shin tu 'phel bar 'gyur te so so'i skye bo nyon mongs
zhag pas drangs pa ltar bya bar 'os pa'i phyogs dag rgyab kyis bya ste nyes sgrib rnams la mi
'dzem ngo tsha dang 'gyod pa med par rang dbang med bzhin du mtha' med thar med dmyal
ba'i g.yang du lhung bar 'gyur bas so/ de ltar rang grub dkon mchog gcig pu rje la mi ma zhes
par byed pa'i rgyu mtshan gyis nyes lci rnams kyi nus pa ni mtha' med dmyal ba'i sdug bsngal
zad du med pa rnams kyi skyed byed yin pas/ da gdong yang rang grub dkon mchog gcig pu
rje la mi mnyes par byed pa'i rgyu mtshan de nyid kyis nyes spyod kyi nus pa des ni tshad
med du grub ste/ mi rnams thams cad legs spyod gang dang gang byas kyang mtha' med thar
med dmyal ba'i sdug bsngal zad du med pa rnams 'byin pa'i nyes pa'i nus pa sun 'byin pa
dang phyir bcos par mi nus te/ dmyal ba'i g.yang du mi lhung ba'i thabs med pas so/ dper na
'jigs pa'i phyogs su phyin te bdag gi stobs kyis bgrod mi nus pa'i bu la byams pa'i pha'am ma
zhig gis ni mthong na/ rang dbang med par blo brel brel gyis phyi bshol byed pa'i le lo med
par 'jigs pas skrag mi shes te rab tu brtson zhing lus rtsal thams cad kyis byams pa'i bu gcig
pu la 'jigs pa las phyir drang bar byed cing/ rang gi sdug bsngal gyis bu la bde skyid 'grub par
byed pa ltar/ de bzhin du rang grub dkon mchog thugs rje tshad med chen po'i bdag gis ni
nyes byed mi rnams thams cad dmyal ba'i 'jigs pa las bgrod mi nus par gzigs shing/ stobs
ldan snying rje'i gnas su gyur te/ nged cag rnams kyi don mdzad pa la khur du mi 'gro bar
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spro ba bzhin du 'dzin zhing/ mi rnams thams cad nyes spyod kyi bran las sgrol mdzad phyir
du sdug bsngal gyi tshor ba shin tu du ma dang shin tu 'jigs pa'i khu ru ze'i shing la btab te
srog gtong ba'i sdug bsngal dang du
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len pa'i bla na med pa'i dge legs tshad med du bzang po yis mi thams cad kyi nyes spyod
thams cad dang de dag la sogs pa'i nus pa rtsa ba nas sun 'byin par mdzad la/ byung zin pa
dang 'byung bar 'gyur ba'i mi rnams thams cad kyi don yang dag par rdzogs par mdzad do/
zhes zhu lan du the tshom sel bar byas pas so/ (17) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/
g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol mdzad 'gran zla med par gcig pu rje ni byung zin pa
rnams 'byung bar 'gyur ba'i mi rnams thams cad kyi don yang dag par rdzogs par mdzad cing/
mi thams cad kyi nyes spyod thams cad dang de dag la sogs pa'i nus pa rtsa ba nas sun 'byin
par mdzad la/ mi ches shin tu mang pos 'chi ba'i 'og tu dmyal ba'i sdug bsngal nyams su
myong bar 'gyur ba dang / 'tsho ba'i 'jig rten 'dir ni blang bar bya ba'i las ma bsgrub bam dor
bar bya ba'i las la mi 'dzem pa'i nyes pa nam byung ba na 'gyod pa dang sdom sems drag pos
sel zhing phyir bcos kyi stobs la sogs pa'i sgo nas byang bar byed dgos pa gnyis ji ltar 'thad/
ces the tshom gyis gnas su zhus pas so/ pan ti ta ni/ dper na sman pa mkhas pa zhig gis ni
dug sbrul gyis zin pa rnams la phan 'dogs sems kyis dug sman rin chen bcos par mdzad la/
dug sbrul gyis zin pa la las ni chags sdang ba'am nga rgyal gyi dbang gis sman slong mi byed
pa dang/ la las ni sman slong bar byas kyang btang bar mi byed pa na/ sman pa mkhas pa de
ni dug sbrul gyis zin pa rnams la phan rgyu'i sman mchog nus ldan mngon par grub par byas
kyang/ dug sbrul gyis zin pa'i mi ches du ma zhig rang dbang med par 'chi bar 'gyur ba ltar/
de bzhin du g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol mdzad 'gran zla med par gcig pu rje ni
byung zin pa rnams 'byung bar 'gyur ba'i mi rnams thams cad kyi don yang dag par rdzogs
par mdzad cing/ mi thams cad kyi nyes spyod thams cad dang de dag la sogs pa'i nus pa rtsa
ba nas sun 'byin par mdzad mod kyi/ 'on kyang 'tsho byed kyis bzos pa'i sman mchog nad pas
gtong dgos pa ltar/ g.yas gzu ke ri se sto yis nged cag rnams kyi don du bsags shing nyes
spyod thams cad nus pa dang bcas par rtsa ba nas sun 'byin pa'i nus ldan bla na med pa'i dge
rtsa rnams mi re res ni bdag gir byed cing rang rang gi phan du sgyur par byed dgos pas/
g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol mdzad 'gran zla med par gcig pu rje dang/ de yis
bstan pa'i ke ri se sti an gyi dad lugs chos lugs dri med pa la dad par ma gyur pa rnams kyis
ni sman slong bar mi byed pa'i nang pa dang 'dra bar/ khong dang khong gis bstan pa'i dad
lugs chos lugs la dad par gyur zin te dge ba'i las ma bsgrub cing nyes byas las la 'gyod pa
dang sdom sems ma bskyed par le lo can dang gti mug gis bskyod pa rnams kyis ni sman
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slong bar byas kyang dug sbrul gyis zin te sman gtong bar mi byed pa dang 'dra bar/ de dag
la sogs nged cag rnams kyi don du g.yas gzu ke ri se sto yis bsags shing nyes spyod thams
cad rtsa ba nas sun 'byin pa'i nus ldan dang bla na med pa'i dge rtsa rnams bdag gir mi byed
cing rang rang gi phan du sgyur bar mi byed pa'i dbang gis rang dbang med par mtha' thar
med pa'i dmyal ba'i sdug
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bsngal zad du med pa rnams nyams su myong bar 'gyur ro/ zhes zhu lan du the tshom sel bar
byas pas so/ (18) yang shes rab kyi snying po zhu pa pos/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren pa'i
dpal mchog ni rang grub dkon mchog yin te sdug bsngal gyi tshor ba nyams su myong ba
dang grongs pa la sogs ji ltar yin/ zhes the tshom zhus pas so/ pan ti ta ni/ dper na mi la lus
dang sems gnyis yod pas sems ni 'jig med yin te 'chi bar mi 'gyur mod kyi/ 'on kyang lus mi
'chi bar 'gyur ba'i phyir na mi ni 'chi'o zhes bden par gzhag pa ltar/ de bzhin du rang grub
dkon mchog yin na/ rang bzhin gyis grub pa yin pa'i phyir/ gzugs can ma yin zhing skyon
yod ye mi mnga' bar rang gi mtshan nyid kyis yon tan dang che ba thams cad kyi ngo bor
grub pa yin dgos shing/ g.yas gzu ke ri se sto ni rang grub dkon mchog yin mod kyi/ 'on
kyang mi'i rgyud ngo blang bar gnang zin te rang grub dkon mchog yin zhing mi yang yin
pas khyab pa'o/ rang grub dkon mchog yin bzhin du sdug bsngal gyi tshor ba myong ba dang
'chi bar 'gyura ba'i rnam gzhag la sogs 'jog sa ma yin kyang/ mi yin pas khyab bzhin du nges
par sdug bsngal gyi tshor ba dang 'chi ba'i sdug bsngal nyams su myong bar gyur pas so/ zhes
zhu lan du the tshom lhag med byas pas so/ (19) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos
dmyal ba'i khams su byon te grongs gshegs rjes su zhag gsum ma lon par sdug bsngal gyi
tshor ba'am 'jig pa'i chos kyis gtogs pa lhag med par bsang pa'i sku lus su slar nas gson por
bzhengs pa zhes gsungs pa rnams gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/
dmyal ba'i khams la ni rim pa bzhin du sa bzhi yod de/ shin tu 'og ma'i sa ni nyes byas rnams
kyi 'bras bur sdug bsngal zad du med par shin tu du ma nyams su myong bar 'gyur ba'i dmyal
ba dang/ nag po'i las yang ba'am phyir bcos kyi stobs la sogs pa'i sgo nas rtsa ba nas sun mi
'byin te 'gyod pa dang sdom sems kyis zil gyis gnan pa'i nyes spyod kyi lhag ma rnams ma
zad bar du de dag sdug bsngal gyis yongs su sbyangs par 'gyur ba'i sar gyur zhing phur ga to
ri'o zhes bya ba'i dmyal ba dang legs nyes 'byed pa'i blo ma bskyed cing 'bag sde zi mo'i
stobs kyis rtsa ba'i nyes sgrib byang ba'i byin rlabs ma byung bar chung ngu'i dus su 'chi song
ba'i byis pa rnams ni btang snyoms kyi gnas skabs su gnas pa'i sar gyur zhing lim sbo zhes
bya ba'i dmyal ba dang/ byang rgyu'i nyes pa'i lhag ma med kyang 'thob par bya ba'i mtha'i
don gyi zhing khams su rang grub dkon mchog gi zhal mjal thob pa'i sar sngon dus bgrong
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mi nus te bde legs bcas su skyes bu rnam dag rnams kyi sems ni gnas pa'i sar gyur zhing
skyes bu rnam dag gong ma rnams kyi lim sbo zhes bya ba'i dmyal ba'o/ g.yas gzu ke ri se sto
'dren mdzad sgrol mdzad zla med gcig pu rje ni grongs gshegs rjes su skyes bu rnam dag
gong ma rnams kyi lim sbo zhes bya ba'i dmyal ba'i khams su byon zhing/ skyes bu rnam dag
gong ma rnams la mtha'i don mngon par grub par mdzad de/ tha mar rang grub dkon mchog
gi zhal mjal mtha' med par 'thob pa'i sar 'dren par mdzad do/ skyes bu rnam dag de dag rnams
la mngon sum du snang zhing mtha'i don mngon par
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grub par mdzad zin te/ grongs gshegs rjes su zhag gsum ma lon par sdug bsngal gyi tshor
ba'am 'jig pa'i chos kyis gtogs pa med par sngar bsad sku lus su slar nas gson por bzhengs pas
so/ zhes tshig lnga pa'i don gsal bar byas pas so/ (20) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ nam mkha'i zhing khams su gshegs te mthu nus tshad med bla na med pa'i stobs kyis
khyab pa'i rang grub dkon mchog yab kyi g.yas su bzhugs pa/ zhes gsungs pa rnams gsal bar
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ gong du bsad pa'i sku lus su slar nas gson por
bzhengs pa'i rjes su/ g.yas gzu ke ri se sto ni 'jig rten 'dir zhag bzhi bcu gnas su gsol te/ dad
can dang sems rnam par dag pa dang ldan pa'i skyes bu shin tu mang la dngos su snang bar
'gyur zhing ya mtshan sna tshogs bstan par mdzad la/ tha mar kun gyis mthong ste rang gi
mthu nus tshad med pa bla na med pa'i stobs kyis slar nas blangs pa'i sku lus dang bcas nam
mkha'i zhing khams su gshegs shing/ der ni yab dang bla med rnam dag yid gnyis dang lhag
chad dam mtho dman med pa'i rgyu mtshan gyis rang grub dkon mchog yab kyis g.yas su
bzhugs so zhes brjod pa'i rgyu mtshan yod do/ zhes tshig drug pa'i don gsal bar byas pas so/
(21) yang shes rab kyis snying po zhu ba pos/ gson dang shi tshad rnams la khrims kyis
khyab mdzad slang du 'jig rten gyi dus tha mar zhing khams dang yab kyi g.yas de nyid nas
'byin par 'gyur ba zhes gsungs pa sogs gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/
thog mar 'jig rten gyi dus tha mar zhes bya pa'i rgyu mtshan ni/ 'jig rten 'dis ni zad dus nges
pa ma yin mod kyi/ 'on kyang gnas su med par phyi mar me 'jigs kun tu 'bar ba yis bsregs te
zad cing med du 'gro bar 'gyur ba thag chad do/ 'jig rten gyi tha ma'i dus der g.yas gzu ke ri
se sto sgrol mdzad gcig pu rje ni nam mkha'i zhing khams nas bltar mi bzod pa'i gzi brjid
dang ldan par khrims dpon rin po rje'i tshul gyis 'byon par 'gyur ro/ yang gson dang shi tshad
rnams ces brjod pa'i rgyu mtshan ni/ 'jig rten gyi zhag tha ma'i dus su byis pa dang dar la bab
pa'i skyes bu shin tu mang po gson par gyur te dus dang skad cig gcig tu 'chi bar 'gyur zhing
'chi ma thag tu slar nas gson por gyur te lus sems gnyis ka slar nas 'brel bar song bas lang bar
'gyur ro/ de'i phyir gong du shi zin pa dang 'jig rten gyi nyin zhag tha ma'i dus su gson por
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gyur na yang dus der shi bar 'gyur ba rnams kyis slar nas lus sems 'brel bar gyur te lang bar
'gyur dgos pas/ gson dang shi tshad rnams la khrims kyis khyab mdzad slad du zhes sogs
'chad do/ zhes tshig bdun pa'i don gsal bar byas pas so/ (22) yang shes rab kyi snying po
zhu ba pos/ bla med rnam dag yid ces tshig brgyad pa'i skabs su gsungs pa'i don ni gong du
gang la yid ches kyi dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad par gces gces bstan par mdzad pa'i
sgo nas gsal bar grub zin la/ da lta rnam dag rgyas za ka to li ka dang skyes bu rnam dag
rnams kyis bsags pa'i dge rtsa rnams thun mong du 'gro ba zhes gsungs pa'i tshig don gsal bar
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rgyas za zhes
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pa'i don dang sgra bshad ni/ g.yas gzu ke ri se sto sgrol mdzad zla med gcig pu rje la dad par
gyur zhing de yis bstan pa'i dad lugs chos lugs dri med pa la gtsug gi nor bur 'dzin te de la
nyams len byed cing ke ri se sti an ces bya ba'i skyes bu rnams kyi tshogs so/ ka to li ka zhes
brjod pa'i don dang sgra bshad ni/ mtha' dus kyi khyad par med de mtha' dus dag dang thun
mong zhing gnyis su med par gcig pa'o/ yang gcig pa zhes brjod pa'i rgyu mtshan ni/ dper na
bod yul la ni grong dang grong rdal dang grong khyer dang tshong 'dus so so ba mang po yod
kyang rgyal po gcig dang srol lugs gcig pa yod pas/ bod yul gyis ni yul gcig tsam du gyur pa/
de bzhin du ke ri se sti an ces bya ba'i skyes bu rnams kyi tshogs la 'jig rten gyi phyogs thams
cad du skyes bu bsam gyis mi khyab pa yang / de dag rnams kyi chos ston pa ni gnyis med
par g.yas gzu ke ri se sto gcig pu rje dang / dad lugs dang chos lugs gcig pa yin pas/ de'i rgyu
mtshan gyis gcig pa zhes brjod par bya ba'o/ rnam dag ces brjod pa'i rgyu mtshan ni/ chos
ston mdzad rin po rje ni brjod kyis mi lang bar bsam las 'das par rnam dag yin pa'i phyir
dang/ de yis bstan pa'i dad lugs yang dag par rjogs par dri med pa dang chos lugs kyis ni kun
nas rnam par dag pa yin pa'i phyir dang/ ke ri se sti an ces bya ba'i skyes bu gang dag gi
tshogs su rgyun chad med par rim pa bzhin du legs pa'i yon tan sna tshogs kyis shin tu brgyan
pa'i skyes bu shin tu du ma yod pa'i phyir na rnam dag ces brjod par bya ba'o/ yang skyes bu
rnam dag rnams kyis bsags pa'i dge rtsa rnams thun mongs du 'gro ba zhes brjod pa'i rgyu
mtshan ni/ dper na gson zhing yongs su bde bar gyur pa'i lus kyi yan lag zung du 'brel ba
rnams kyi nang nas yan lag gcig la bde ba gang 'byung bar 'gyur ba yan lag gzhan thams cad
kyi phan dang bde ba'i yo byad du 'gro bar 'gyur ba/ de bzhin du ke ri se sti an gang dag gi
tshogs su dkar po'i las gang dang gang la skyes bu re re bzhin du mngon par bsgrub par byas
pa/ bdag gis bsgrubs pa'i legs spyod kyis ni bdag la phan par ma zad pas/ tshogs de'i yan lag
tu gyur pa'i skyes bu gzhan thams cad kyi phan du 'gro bar 'gyur ba'o/ zhes tshig dgu ba'i don
gsal bar byas pas so/ (23) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ nyes byas gang dag
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rnams la phyir bcos stobs kyis sun 'byin par 'gyur zhing thugs rje tshad med chen pos gnan te
bsal bar 'gyur ba zhes gsungs pa rnams gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta
ni/ thog ma'i dus su mngon par grub pa'i pho mo gnyis kyi brgyud du gtogs pa'i mi rnams
thams cad kyis ni rtsa ba'i nyes sgrib kyis bcings pa ltar skye bar 'gyur bas/ yang mi ches shin
tu du ma bsam gyis mi khyab pa zhig nyon mongs la sogs pa'i zhag pa yis drangs pa ltar nag
po'i las byas kye ma kyi hud 'jigs pa med par gsags par byed do/ rtsa ba'i nyes sgrib kyis
bcings pa'am nag po'i las lam dngos su bsags par byas pa rnams kyis ni/ rang grub dkon
mchog gi dgra bor langs pa ltar rang grub dkon mchog gi thugs rje can gyi byin rlabs kyis
phongs pa bzhin du mchis pas/ ji
[UTS page: 26]
srid gnas skabs der gyur pa bar du skyes bus 'thob par bya ba'i mtha'i don thob tu mi rung ste/
shes dang 'dod bzhin du nyes pa bsags par byed na ni thar med mtha' med dmyal ba'i sdug
bsngal zad du med pa rnams nyams su myong bar 'gyur dgos la/ rtsa ba'i nyes sgrib phyir
bcos shing rang grub dkon mchog gi sras su bsgyur ba'i byin rlabs 'grub par byed pas 'bag sde
zi mo zhes bya ba'i thugs rje can gyi stobs dang/ bdag gis bsags pa'i nyes byas thams cad
phyir bcos shing rang grub dkon mchog gi mdza' bo lta bur bsgyur ba'i byin rlabs 'grub par
byed pas phe ni gdan tsa zhes bya ba'i thugs rje can gyi stobs gnyis ni ke ri se sti an gyi dad
lugs chos lugs ma gtogs dad lugs chos lugs gzhan gang la yang med par sman slong bar mi
byed pa'i nang pa'i dpe yis bstan zin la/ g.yas gzu ke ri se sto sgrol mdzad gcig pu rje yis
bstan pa'i dad lugs chos lugs nyag cig tsam du nyes byas gang dag rnams phyir bcos shing
stobs mthu can gyis sun 'byin par gyur zhing thugs rje tshad med chen pos zil gyis gnan te
bsal bar 'gyur ba'i byin rlabs yod pa la ni yid ches kyi dad pa bskyed par bya ba'i gnas su
bstan to/ zhes tshig bcu pa'i don bsal bar byas pas so/ (24) yang shes rab kyi snying po zhu
ba pos/ 'jig rten gyi dus tha mar mi rnams thams cad kyis ni sngar dus gang du gson par gyur
pa'i gzugs lus dang phrad par de la slar nas sems ni mi 'brel ba med par blang bar 'gyur bzhes
gsungs pa'i don bstan par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ legs par byas pa
dang nyes par byas pa rnams chud za ba ni mi rigs pas/ gang gi phyir rgyu'i dus 'dir lus ni
sems la grogs 'grogs par bya ste nag po'i las dang dkar po'i las sogs mngon par bsgrub par
byas pa/
de nyid kyi phyir 'bras bu'i dus su yang sems la grogs 'grogs par bya ste yid du 'ong ba'am yid
du mi 'ong ba'i 'bras bu la reg par 'gyur dgos so/ yang gzhan gyis bsags pa'i 'bras bu gzhan
gyis za bar 'gyur ba ni rigs pa ma yin pas/ gang gi phyir rgyu'i dus 'dir da lta'i lus 'dis sems la
grogs 'grogs par bya ste dkar nag gi las mngon par bsgrub par byas pa/ de nyid kyi phyir 'bras
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bu'i dus su yang da lta'i lus 'dis sems la grogs 'grogs par bya ste yid 'ong mi 'ong 'bras bu la
reg par 'gyur dgos so/ rgyu 'bras kyi gnas la yang dag par mkhas par byed pa'i rgyu mtshan 'di
gnyis kyis ni/ 'jig rten gyi dus tha mar mi rnams thams cad sngar dus gang du gson por gyur
ba'i gzugs lus dang phrad par de la sems ni mi 'brel ba med par slar nas blang bar 'gyur ba la
ni yid ches kyi gnas su bstan par mdzad do/ zhes tshig bcu gcig pa'i don gsal bar byas pas so/
(25) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ 'chi ba'i 'og tu lus la la ni me yis bsregs te thal
ba dang la las ni nam mkha' 'am chu'am sa gzhi'i srog chags kyi zas su song zin la/ 'jig rten
gyis dus tha mar slar nas lang zhing gson por gyur pa ni ji ltar yod/ zhes the tshom zhus pas
so/ pan ti ta ni/ tshig dang po'i skabs su bshad pa ltar/ rang grub dkon mchog 'gran zla med
par gcig pu rje ni mthu nus tshad med pa bla
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na med pa'i stobs kyis khyab cing/ 'dus byas don rnams dang nam 'khor sa 'khor la sogs ci
yang med pa nas mngon par grub tu 'jug par mdzad la/ thog ma'i dus su lus kyi gzhi dang
sems gnyis ci yang med pa nas mngon par grub tu 'jug par mdzad pa yin pas/ 'jig rten gyi dus
tha mar thal ba la sogs su song zin pa'i lus rnams sngar dus kyi rnam par grub tu 'jug nus pa
blta ci smos/ ces zhu lan du the tshom sel bar byas pas so/ (26) yang shes rab kyi snying po
zhu ba pos/ bzlog tu med cing zad mtha' med par bla na med pa'i mtha'i don la yang dag par
rdzogs par longs spyod pa'i tshe 'jig med 'gyur med rtag pa zhes gsungs pa rnams bsal bar
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ bzlog tu med cing zad mtha' med par bla na
med pa'i mtha'i don la yang dag par longs spyod pa'i tshe 'jig med 'gyur med par rtag pa ni/
'jig rten thad pa'i 'og tu skyes bu rnam dag rnams kyi sku lus dang yid gnyis 'jigs pa thams
cad las 'da' bar lus dang yid kyi longs spyod rmad du byung ba zad du med pa bla na med pa
rnams 'jig med 'gyur med bzhin du yang dag par rdzogs par thob pa'o/ des ni nges legs kyi
don mtha'i don ces brjod par bya ba'o/ dper na rgya gar gi lam gtan ma zhugs pa dang der
zhugs zin kyang sngon la 'gro bar mi byas pa dang/ zhugs pa'i 'og tu lam dor bar byas pa
rnams rgya gar du 'byor ba mi srid pa/ de bzhin du g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad zla med
gcig pu rje yis bstan pa'i dad lugs chos lugs kyi lam gtan ma zhugs pa dang/ der zhugs zin
kyang blang dor gyi gnas rnams la lhur len par mi byas pa dang/ zhugs pa'i 'og tu phyir
phyogs par bya ste lam dor bar byas pa rnams kyis ni nges legs kyi don mtha'i don der thug
par mi 'gyur ro/ de'i phyir g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad gcig pu rje la ma shi bar du bsam
pa thag pa nas dad par 'gyur zhing/ de yis bstan pa'i dad lugs chos lugs dang stun par byed
pa'i skyes bu rnam dag nyag cig gis thob rgyu'i nges legs kyi don mtha'i don ces brjod par
bya ba'o/ zhes tshig bcu gnyis kyi sgo nas yid ches kyi dad pa bskyed tshul gsal bar byas zin
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to/ (27) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ da lta dmigs pa gang la brten nas yid ches
kyi dad pa bskyed par bya ba'i sgo nas nga'i sems phun sum tshogs pa'i dad la bkod par
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ yid ches kyi dad pa ni/ tshad mar gyur zhing
slu med mkhas pa'i gsung ni ji bstan pa ltar bden par 'dzin pa'i blo bskyed pa yin pas/ yid
ches kyi dad pa'i gnas 'dir dag gi skabs thams cad du/ rab grub dkon mchog yin pa'i g.yas gzu
ke ri se sto 'dren mdzad zla med gcig pu rje ni 'khrul med slu bar byed pa gtan mi srid par/ de
ni ji gsungs pa ltar yod dgos pa dang/ de ni rmongs pa can nged cag rnams la shin tu yongs su
bsang ba'i don de dag rnams gtol zhing gsung gis bstan par mdzad pas dmigs par bya ste/
bsam pa thams cad kyis g.yo 'gul med pa'i yid ches kyi dad pa bskyed pa'o/ zhes lan btab par
byas pas so/ 'dir ni (28) shes rab kyi snying po zhu ba pos/ da lta re bltos 'cha' nus pa'i dad
pa bsgrub
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tshul slab pa'i sku drin gnang bar nga'i re ba skong bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan
ti ta ni/ de la gnyis/ gang la re bltos 'cha' nus pa'i dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad par
gces gces bdun dang dmigs pa la gang la brten nas dad pa de ni bskyed par bya ba'o/
dang po ni chags sdang gti mug bskyed pa'i yul la sogs pa rnams kyi rjes su 'brang bar byed
cing/ byis pa lta bur phan gnod 'byed pa'i blo mthu med par rmongs pa'i mi rnams la snying
rje bskyed de/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad zla med gcig pu rje ni shin tu mthu can gsol
'debs kyi thugs dam rtsom par mdzad la/ thugs brtse chen po'i ma ma 'dra byams pa'i bu lta
bur bzungs pa'i nged cag rnams la re bltos 'cha' nus kyi dad pa'i 'o ma sdud par sku drin gyis
khyab par mdzad do/ rmad du byung ba'i gsol 'debs kyi thugs dam des gang zhe na 'di lta ste/
kye e ma'o/ nam mkha'i zhing khams mtha' yas su bzhugs pa'i nged cag rnams kyi yab rin po
rje/ khyod kyi mtshan grags kun tu dar zhing bsngags bstod dang bkur ba'i gnas su gyur par
shog/ khyod kyi zhing khams nged cag rnams la mngon par grub par shog/ nam mkha'i zhing
khams mtha' yas su ji grub pa ltar khyod kyi thugs dgongs ni sa 'khor gyi phyogs ris thams
cad du mngon par grub par shog/ nyin re re bzhin gyi lto chas nged cag rnams la deng dus
byin par mdzod/ nged cag rnams kyis ni phar gyi bu lon 'jal dgos med par byed pa ltar khyod
kyis kyang nged cag gi bu lon rnams med par mdzad pa zhu/ dge ba'i sems la gegs byed dang
mi dge ba'i sems kyi skyed byed la sogs kyi gnas su nged rnams lhung ma bcug/ phyi nang gi
gnod dang 'jigs pa thams cad las nged rnams skyob cing sgrol bar mdzad du gsol/ `de ka grub
par shog/ rdzogs so/ rmad du byung ba'i gsol 'debs kyi thugs dam de'i lag mthil du gsol ba
bdun yod pas/ re bltos kyi dad pa'i gnas bdun bstan par mdzad do/ zhes lan btab par byas so/
(29) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ nam mkha'i zhing khams mtha' yas su bzhugs
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pa'i nged cag rnams kyi yab rin po rje zhes gsungs pa rnams kyi tshig don gsal bar mdzad du
gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ gsol ba 'debs kyi sngon 'gro lta bu'i tshig 'di dag rnams
gang la gsol ba gdab par bya ba'i zhing dang/ zhing de'i mtshan nyid khyad par can gnyis
bstan par byed do/ 'dir ni gang la skyabs su 'gro zhing gsol ba gdab par bya ba'i zhing ni rang
grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje nyid yin pas/ de ni nam mkha'i zhing khams
mtha' yas su bzhugs pa'i che ba rjes su dran par byed pa'i sgo nas/ de la mthu nus tshad med
pa bla na med pa'i stobs kyis khyab pa bzhin du nged rnams ji 'dod ji dgos pa ltar 'jug nus
ldan du shes par byed cing/ de ni nged cag rnams kyi yab rin po rje mdzad par gnang ste nged
rnams khong gi sras su gyur pa'i che ba rjes su dran par byed pa'i sgo nas/ de la thugs brtse ba
dang byams pa'i yon tan bla na med pa yis khyab pa bzhin du nged cag rnams kyi 'dod dgos
pa dang 'gal par mdzad pa mi srid pa'i thugs rje tshad med par chen po dang ldan du shes par
byas la/ dad pa dang bcas par zhu ba'i blo ni shin tu 'phel bar 'gyur ro/
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zhes lan btab par byas so/ (30) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ rang grub dkon
mchog gis ni gang du med pa'i phyogs ris med par kun tu khyab pa yin pas/ nam mkha'i
zhing khams mtha' yas su bzhugs pa zhes pa'i rgyu mtshan gang yin/ zhes zhus pas so/ pan ti
ta ni/ rang grub dkon mchog gis ni gang du med pa'i phyogs ris med par mtha' dag kun tu
khyab pa yod mod kyi/ 'on kyang nam mkha'i zhing khams mtha' yas 'jig rten gyi yan lag
rnams kyi nang nas gtso bor gyur pa'i phyir dang/ nam mkha'i zhing khams mtha' yas kyis ni
rang grub dkon mchog gi che ba dang mthu nus tshad med pa dang rjes su khyad par mthun
pa'i phyir dang/ nam mkha'i zhing khams mtha' yas kyis ni gang du rang grub dkon mchog gi
zhal mjal thogs med yol med bsgribs med bzhin du thob pa'i sa yin pa'i phyir na/ nam mkha'i
zhing khams mtha' yas su bzhugs pa zhes brjod par byed do/ zhes lan btab po/ (31) yang shes
rab kyi snying po zhu ba pos/ khyod kyi mtshan grags kun tu dar zhing bsngags bstod dang
bkur ba'i gnas su gyur par shog ces gsungs pa dag gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/
pan ti ta ni/ 'jig rten 'dir ni mu stegs can dang yang dag ma yin pa'i chos kyi rjes su 'brang
ba'i mi gti mug can bsam gyis mi khyab pa zhig rang grub dkon mchog 'gran zla med par
gcig pu rje la dad par ma gyur zhing/ khong gi yon tan bla na med pa smos ci dgos te khong
yod pa nyid dang mtshan bzang ngo mi shes pas/ thugs rje tshad med chen po'i sku drin gyis
rang grub dkon mchog gi sras su gyur pa'i ke ri se sti an dad can gyis ni bsam pa thams cad
kyis btud de rang grub dkon mchog gi mtshan grags phyogs ris kun tu dar bar 'gyur zhing
bsngags bstod dang bkur ba'i gnas su gyur par gsol ba dang smon lam btab par byed do/ zhes
lan btab par byas so/ (32) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ khyod kyi zhing khams
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nged cag rnams la mngon par grub par shog ces gsungs pa'i don gsal bar mdzad du gsol/ zhes
zhus pas so/ pan ti ta ni/ thugs rje tshad med chen po'i byin rlabs kyis rang grub dkon mchog
gi sras su gyur pa'i ke ri se sti an gyis ni bdag gis thob par bya ba'i nges legs kyi don mtha'i
don don du gnyer bar bya ste/ 'chi ba'i 'og tu rang grub dkon mchog gi zhal mjal thogs med
yol med bsgribs med bzhin du rgyun chad med par rtag tu thob pa'i zhing khams su bgrod par
'gyur ba dang/ 'jig rten zad pa'i 'og tu sku lus dang yid kyi longs spyod bla na med pa rnams
'jig med 'gyur med bzhin du yang dag par rdzogs par thob pa nyid ni mngon par grub par gsol
ba dang smon lam gdab par byed do/ zhes gsol 'debs kyi yan lag gnyis pa'i tshig don gsal bar
byas pas so/ (33) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ nam mkha'i zhing khams mtha'
yas su ji grub pa ltar khyod kyi thugs dgongs ni sa 'khor gyi phyogs ris thams cad du mngon
par grub par shog ces gsungs pa'i don bstan par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta
ni/ 'jigs pa thams cad lam 'da' bar rang grub dkon mchog gi zhal mjal rtag tu thob pa'i zhing
khams su bgrod cing/ 'jig rten zad pa'i 'og tu sku lus dang yid kyi
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logs spyod bla na med pa zad du med pa rnams thob pa ni/ thob par bya ba'i nges legs kyi
don mtha'i don yin pas/ don de mngon par 'grub par byed pa'i thabs ni g.yas gzu ke ri se sto
yis bstan pa'i dad lugs chos lugs dri med pa dang stun par bya ste/ khong ji gsungs pa ltar dad
par gyur pa dang dor bar bya ba rnams la 'dzem pa dang blang bar bya ba rnams mngon sum
du grub pa gsum yin pas/ slar yang dper na khye'u chung dus rang srog gso ba la dgos pa'i
zas gos la sogs bdag gis bsgrub pa'i nus dang mi ldan par pha ma gnyis kyi bka' drin du bu
bzhin du zhu dgos pa ltar/ de bzhin du nyon mongs la sogs pa'i bcing ba dag gis bcings pa lta
bu mi rnams che chung med par thams cad kyis ni rang gi stobs kyis rgyun chad med par yun
ring du yang dag par rdzogs par dad par gyur pa dang / dor bar bya ba rnams la yang dag par
rdzogs par 'dzem pa dang/ blang bar bya ba rnams mngon sum du bsgrub pa'i las su mi rung
bas/ 'dir ni ke ri se sti an gyis ni bdag gis thob par bya ba'i nges legs kyi don mtha'i don
mngon par grub par gsol ba dang smon lam gdab par byas pa'i 'og tu/ don de thob par 'gyur
ba'i thabs su rang grub dkon mchog ji gsungs pa dang ji 'dod pa ltar dad par gyur pa dang mi
dge ba la yongs su 'dzem pa dang dge ba'i las dag mngon par bsgrub par 'gyur ba'i byin rlabs
snying thag pa nas zhu bar byed do/ zhes lan btab par byas so/ (34) yang shes rab kyi snying
po zhu ba pos/ nam mkha'i zhing khams mtha' yas su ji grub pa ltar zhes gsungs pa'i rgyu
mtshan bstan pa'i rgyu mtshan bstan par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ an rje
li zhes bya ba'i gzugs med kyi mtshan nyid can du gyur pa'i sems khyad par rnam dag bsam
gyis mi khyab pa dang/ lus 'di btang nas gshegs zin pa'i skyes bu rnam dag gi sems bsam gyis
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mi khyab pa nam mkha'i zhing khams su rang grub dkon mchog gi zhal mjal thob pa'i nges
legs kyi don mtha'i don la longs spyod pas/ dper na de dag gis ni rgyun chad med par blo
bsgyur med par rtag tu rang grub dkon mchog kun nas mgu bar kun nas mnyes par mdzad
cing/ khong gi thugs dgongs dang ci nas kyang 'gal bar mi mdzad pa ltar/ de bzhin du dad can
gyis ni bdag gis ji srid ma shi bar du rgyun chad med par blo bsgyur med par rang grub dkon
mchog kun nas mgu bar kun nas mnyes par byed pa dang / khong gi thugs dgongs rnam dag
dang ci nas kyang 'gal bar mi byed pa'i byin rlabs zhu bar gsol ba 'debs par byad do/ zhes
gsol 'debs kyi yan lag gsum pa'i tshig don gsal bar byas pas so/ (35) yang shes rab kyi
snying po zhu ba pos/ nyin re re bzhin gyi lto chas nged cag rnams la deng dus byin par
mdzod/ ces gsungs pa'i rgyu mtshan bstan par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/
mi re re ni lus sems tshogs pa las mngon par grub la/ dper na lus la zas la sogs pas nyin re re
bzhin gso bar ma byed na/ na 'chi la sogs pa'i sdug bsngal thams cad kyi g.yang du lhung
dgos pa ltar/ de bzhin du rnam par shes pa la chos kyi gdams pa dang chos kyi phyogs su
khrid pa'i dmigs pa dang chos 'phel bar byed pa'i dkon mchog gi byin rlabs la sogs pas stobs
ches cher ma bskyed na/
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nyon mongs pa'i nad tshabs la sogs pas btab te 'jigs pa dang sdug bsngal thams cad g.yang du
lhung bar 'gyur dgos pas/ 'dir ke ri se sti an gyis ni lto chas kyi ming du lus gso bar byed pa'i
zas la sogs pa dang/ sems la chos kyi phyogs stobs ches che bar gtong ba'i byin rlabs la sogs
pa rnams nyin re re bzhin 'byung bar gsol ba 'debs par byed do/ zhes gsol 'debs kyi yan lag
bzhi pa'i tshig don gsal bar byas pas so/ (36) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ nged
cag rnams kyis ni phar gyi bu lon 'jal dgos med par byed pa ltar khyod kyis ni nged rnams
kyi bu lon thams cad med par mdzad pa zhu zhes gsungs pa'i don bstan par mdzad du gsol/
zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ gsol 'debs 'di'i yan lag dang po dang gnyis pa dang gsum pa
dang bzhi pa'i skabs su yid dang lus kyi legs pa rnams mngon par grub par smon lam 'debs
par byas zin la/ da lta yan lag lnga pa dang drug pa dang bdun pa'i skabs su lus sems gnyis
kyi 'jigs pa la sogs pa las rang grub dkon mchog gi thugs rje tshad med chen pos nged rnams
skyob par gsol ba gdab bzhin du/ thog mar bu lon gyi ming gis ni nyes pa rnams kyi 'jigs pa
las sgrol bar mdzad cing de dag yongs su sbyang bar mdzad pa'i thugs rje che zhu bar byed
do/ zhes lan btab par byas pas so/ (37) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ zhes par
byas pa'i las dag bu lon gyi ming gis ces brjod pa'i rgyu mtshan gang yin/ zhes zhus pas so/
pan ti ta ni/ dper na 'jig rten pa'i khrims kyi srol lugs su gang dang gang la bu lon bskyed zin
pa/ de dang de la 'jal dgos kyi lan chags bskyed par 'gyur ba/ de bzhin du nyes spyod kyi las
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nag byas pa'i 'og tu lan chags bskyed par 'gyur la/ nyes par byas pa'i las ni bu lon gyi ming
gis ces brjod par bya ba'o/ dran dang shes bzhin mi ldan bar rang grub dkon mchog gis bstan
pa'i chos ji gsungs pa ltar dkar po'i las lam mngon sum du mi bya zhing nyes spyod kyi las
nag byas pa'i 'og tu lan chags bskyed pa'i rgyu mtshan ni/ rang grub dkon mchog gi gsung mi
nyan par de la mi mnyes par byas la slar nas mnyes par byed cing de dang 'dums par byed
dgos pa dang/ ma nyes par mi byed cing 'dums par ma byas na ni/ 'chi ba'i 'og tu zad mtha'
med pa'i dmyal ba'i sdug bsngal rang dbang med par nyams su myong bar 'gyur dgos pa'o/
zhes lan btab par byas pas so/ (38) yang shes rab kyi snying po zhu pa pos/ nged cag rnams
kyis ni phar gyi bu lon 'jal dgos med par byed pa ltar zhes gsungs pa'i rgyu mtshan bstan par
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ 'dir bu lon gyi ming gis ni nged kyi snyan
grags sam lus sam yo byad gang rung la gnod byas la sogs bzung bar bya ba yin pas/ dper na
nged cag gis ni nyes par byas pa'i las kyis rang grub dkon mchog mi mnyes par byas zin te/
'bras bu 'byin pa'i nus pa dang bcas par nyes byas thams cad bzod du gsol bar bsal bar mdzad
pa'i thugs rje rje zhu bar byed pa ltar/ de bzhin du nged cag gis ni pha rol po la gnod lan ma
skyel bar gnod byas la sogs pa rnams la khro bar 'gyur ba med par bsam pa thag pa nas bzod
pa bsgom dgos shing / de med na ni skabs
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'dir btang pa'i gsol ba ni mthu can du mi 'gro bar don 'grub par mi 'gyur ro/ zhes gsol 'debs
kyi yan lag lnga pa'i tshig don gsal bar byas pas so/ (39) yang shes rab kyi snying po zhu
ba pos/ dge ba'i sems la gegs byed dang mi dge ba'i sems kyi skyed byed la sogs pa'i gnas su
nged rnams ltung ma bcug ces gsungs pa'i don bstan par mdzad du gsol/ zhes zhu pas so/ pan
ti ta ni/ dge ba'i sems la gegs byed dang mi dge ba'i sems kyi skyed byed la sogs pa rnams
stobs po che yin pas/ de dag gang rung dang nam phrad par 'gyur na ni/ nan gyis bcug pa ltar
kha na ma tho ba bskyed par 'gyur gyis dogs nas/ rnam dag sems dang ldan pa rnams kyis ni
dge ba'i sems la gegs byed dang mi dge ba'i sems kyi skyed la sogs pa dang ma phrad par
gsol ba gdab par byed do/ zhes gsol 'debs kyi yan lag drug pa'i don gsal bar byas pas so/ (40)
yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ phyi nang gi gnod pa dang 'jigs pa thams cad las
nged rnams skyob cing sgrol bar mdzad du gsol zhes gsungs pa'i don bstan par mdzod/ ces
zhus pas so/ pan ti ta ni/ gsol 'debs kyi yan lag lnga pa dang drug pa'i skabs su nyes spyod
kyi 'jigs pa las bgrod par 'gro ba dang/ dkar sems la gegs byed la sogs pa dang ma phrad par
bye brag bzhin du gsol ba gdab par byas la/ 'dir ni rang grub dkon mchog la skyabs su 'gro
ba'i mjug tu nged rnams 'jigs pa phyi nang spyir thams cad las skyob par mdzad pa'i thugs rje
rje zhu bar byed do/ zhes g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad zla med gcig pu rje yis dad can
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rnams kyi don du brtsoms pa'i thugs dam gyi yan lag bdun gyi tshig don gsal bar byas pa'i
sgo nas/ gang la re bltos 'cha' nus pa'i dad pa bskyed par bya ba'i yul khyad par gces gces
bdun bstan par byas zin to/ (41) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ da lta gang la
brten nas re bltos 'cha' nus kyi dad pa bskyed par bya ba'i dmigs pa bstan par sku drin gnang
bar nga'i sems phun sum tshogs pa'i dad pa la bkod par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan
ti ta ni/ gang la skyabs su 'gro bar byas pa de la re bltos 'cha' zhing dad par gyur dgos pas/
skyabs su 'gro ba'i yul gyi yon tan rjes su dran pa la brten nas re bltos 'cha' nus pa'i dad pa
bskyed par bya'o/ 'dir yang gang la skyabs su 'gro ba'i yul ni rang grub dkon mchog 'gran zla
med par gcig pu rje yin zhing/ de ni yon tan dang che ba thams cad kyi ngo bor grub pa yin
mod kyi/ 'on kyang de la skyabs gnas su bzung bar byed pa'i sgo nas ni/ de'i yon tan khyad
par can gnyis su dran par bya'o/ gnyis gang zhe na/ mthu nus tshad med pa bla na med pa'i
stobs kyis khyab pa'i yon tan
dang/ kun la thugs rje tshad med chen pos phyogs ris med par 'jug pa'i yon tan no/ de 'dra'i
yon tan khyad par can gnyis yang dang yang du bsgom pa la goms na ni/ rang grub dkon
mchog gis ni 'jigs pa thams cad las mi skyob pa dang legs pa gang dang gang gdul thams cad
grub mi 'jug pa mi byed par thag chad la/ g.yo 'gul med pa'i dad pa bskyed de yid shugs drag
pos gsol ba gang dang gang btab par byas pa gdon mi za bar don 'grub par byed do/ slar yang
rang grub dkon mchog gis ni dad can gang
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dag nges legs kyi don mtha'i don mngon par 'grub par byed pa'am sems phan dmigs te gsol ba
gang gdab par byed pa rnams mngon par rdzogs par grub tu 'jug par dam bcas pa dang/ dad
can gang dag gi phan don du g.yas gzu ke ri se sto yis bsags pa'i bla na med pa'i dge rtsa
rnams nged cag gi legs pa 'grub la bltos sam nged cag 'jigs pa las skyob pa la bltos te bla na
med pa'i mthu stobs dang ldan pa rjes su dran par byed pa'i sgo nas ni re bltos 'cha' nus pa'i
dad pa bskyed par bya'o/ zhes lan btab par byas so/ (42) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/
rang grub dkon mchog ma gtogs mthu nus tshad med pa bla na med pa'i stobs kyis khyab pa
dang kun la thugs rje tshad med chen pos phyogs ris med par 'jug pa gzhan gcig kyang med
pas/ rang grub dkon mchog ma gtogs par skyabs su 'gro 'os gzhan gcig kyang med par 'gyur
la/ gang la re bltos 'cha' nus pa'i dad pa bskyed par bya ba'i zhing ni gzhan gcig kyang med
par 'gyur ro/ 'o na ke ri se sto an khyod rnam pa yis g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad gcig pu
rje'i yum kun tu bzang mo ma rya la nyin re re bzhin lan du mar zhu long ma byung na
thengs gsum gsum du gsol ba ci phyir 'debs par byed/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ rang grub
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dkon mchog gis ni mthu nus tshad med pa bla na med pa'i stobs kyis khyab pa'i yon tan
dang / kun la thugs rje tshad med chen pos phyogs ris med par 'jug pa'i yon tan gyis nged
rnams 'jigs pa thams cad las skyob par mdzad cing legs pa gang dang gang gdul thams cad
grub 'jug par mdzad pa'i skyab gnas 'gran zla med par gcig pu rje gcig yin mod kyi/ 'on kyang
gzugs med kyi mtshan nyid can du gyur zhing an rje li zhes bya ba'i sems khyad par rnam
dag rnams dang mtha'i don 'grub par byas zin bzhin du rang grub dkon mchog gi zhal mjal
thob zin pa'i skyes bu rnam dag bsam gyis mi khyab pa dang / khyad par du g.yas gzu ke ri se
sto rin po rje'i yum kun tu bzang mo ma rya rin po rje ni/ rang grub dkon mchog gi drung
'khor lta bu dad can rnams kyi don du thugs rje tshad med chen po'i sku drin zhu mdzad tshul
gyis ni/ dad can rnams 'jigs pa thams cad las skyob pa dang legs pa 'grub par mdzad pa'i nus
ldan du shes rab bya dgos so/ de'i phyir ke ri se sto an gang dag gis ni g.yas gzu ke ri se sto
'dren mdzad sgrol mdzad 'gran zla med par gcig pu rje yis dad can rnams kyi don du brtsoms
pa'i gsol 'debs thugs dam gyi rjes su/ g.yas gzu ke ri se sto'i yum kun tu bzang mo ma rya la
gsol ba 'debs par byed do/ zhes zhu lan du the tshom sel bar byas so/ (42 b) yang shes rab
kyi snying po zhu ba pos/ 'o na g.yas gzu ke ri se sto'i yum kun tu bzang mo ma rya la 'debs
rgyu'i gsol ba kha ton du 'don par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ kye e ma'o/
rang grub dkon mchog gi thugs rje tshad med chen pos bzang po'i sku mtshan rnams su ma
rya rin po rje khyod gyur lags zhu/ rang grub dkon mchog mnyes gzhis kun nas khebs pa kye/
rang grub dkon mchog gis ni grogs 'grogs bzhin du khyod dang stobs gdab par mdzad/ bud
med thams cad kyi nang nas btsun khyod bsngags bstod gnas su gyur zhing/ khyod kyi lhums
kyi 'bras bu
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g.yas gzu rin po rjes kyang phyag 'tshal bstod kyi gnas su mchis lags so/ rang grub dkon
mchog gi yum rin po rje rnam dag ma rya kye/ da lta'i dus dang shi la thug gi dus kun tu/ sdig
can nged cag rnams kyi don du thugs rje tshad med chen po'i sku drin zhu bar mdzod/ de ka
rdzogs par shog ces g.yas gzu ke ri se sto'i yum kun tu bzang mo ma rya la 'debs rgyu'i gsol
ba kha ton du 'don par byas so/ (43) 'dir shes rab kyi snying po zhu ba pos/ dang la dri med
yid kyis dga' bar gyur pa'i dad pa bskyed tshul bstan par mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/
gang la dga' bar gyur ba'i dad pa bskyed pa'i zhing ni rang grub dkon mchog nyag cig yin
pas/ de la dga' bar gyur pa'i dad pa bskyed tshul ni gcig las gcig ches bzang po du ma yod
kyang/ mi rnams phyogs ris med par thams cad kyis dang du blang rgyu'i tshul ni/ rang grub
dkon mchog gis blang dor gyi lam ji bstan pa ltar mngon sum du bya ba dang spong bar byed
pa'o/ zhes lan tab par byas so/ (44) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ 'o na mi rnams
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thams cad la blang dor gyis lam bstan par mdzad pa'i rang grub dkon mchog gi bka' ston
rnams bshad par mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti tani/ mi rnams thams cad la blang dor gyi
lam ston par mdzad pa'i rang grub dkon mchog gi bka' ston bcu tham pa'o/ bcu gang zhe na
'di lta ste/ bdag gis khyod cag rnams la dbang ba'i rang grub dkon mchog yin pas/ bdag min
gzhan gang la yang mchod gnas skyabs gnas su bzung bar ma gyis shig/ bdag mtshan don
med par bzung ma gyis/ dus bzang du bstan pa'i nyin zhag rnams su dus bzang gi rim gro
yang dag par bsgrub par gyis/ pha ma gnyis ka bkur bar gyis/ mi'i srog ma gcod cig/ log
g.yem spong bar gyis/ ma brku/ brdzun bcas zhal lce dang dbang ma gyis/ gzhan gyi rgyu
gang la yang brnab sems ma bskyed cig/ bdag yod med mo la 'dod pa'i sems ma bskyed
rnams bcu tham pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (45) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ bka' ston dang po'i dgongs 'grel mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ bka' ston
'di'i sgo nas dbye na ni de'i lag mthil du blang bya gcig dang spang bya gnyis so/ blang bar
bya ba ni/ rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje la yid kha gnyis su gyur ba
med par der bzung bar bya ste khong nyid der yod pa la dad par gyur pa'o/ spang bya dang po
ni rang grub dkon mchog las gzhan pa'i gang zag gam byas pa'i chos gang la yang mchod
gnas skyabs gnas su 'dzin pa spang bar bya ba'o/ spang bya gnyis pa ni mi yis bzos pa tsam
gyi sku 'dra la sogs mchod gnas skyabs gnas su 'dzin pa rnams spang bar bya pa'o/ zhes lan
btab par byas so/ (46) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ bka' ston 'di'i lag mthil du
mchis pa'i blang bya de'i don gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ blang
bya 'di'i sgo nas dbye na ni/ yid ches kyi dad pa bskyed pa'i dge legs dang/ re bltos kyi dad pa
bskyed pa'i dge legs dang/ dga' bar gyur pa'i dad pa bskyed pa'i dge legs dang / rang grub
dkon mchog la bsam pa thams cad kyis bkur ba'i gnas su bzung ba'i dge legs khyad mchog
bzhi ni mngon par bsgrub par bya ba'o/ yid ches kyi dad pa bskyed pa'i dge
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legs kyi sgo nas ni/ rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje ni 'khrul med slu
med yid ches kyi gnas su dmigs par bya ste/ khong nyid dad pa'i gnad rnams ji bstan par
mdzad pa ltar yid ches na ni dge legs khyad mchog bskyed par 'gyur bas/ de yis bstan pa'i dad
lugs dri med pa la log blta byed na bka' ston dang po 'di la mi gnas pa'i kha na ma tho ba
bskyed par 'gyur ro/ re bltos kyi dad pa bskyed pa'i dge legs kyi sgo nas ni/ rang grub dkon
mchog gis ni mthu nus tshad med pa bla na med pa'i stobs kyis khyab pa'i yon tan dang kun
la thugs rje tshad med chen pos phyogs ris med par 'jug pa'i yon tan dang 'gyur med bzhin du
rang gis dam bcas pa dang 'gal mi nus pa'i yon tan can gyi mtshan nyid can du grub pa'i
phyir/ khong nyid nged la 'jigs pa las mi skyob pa dang legs pa mngon par grub tu mi 'jug pa
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mi srid pa la dad par gyur na dge legs khyad mchog bskyed par 'gyur pas/ khong nyid bdag la
thugs rjes gzigs shing skyabs su 'gro na yang phan 'dogs mi nus pa'am nus kyang mi gnang
bara log par blta bar byed na ni/ bka' ston 'di la mi gnas pa'i kha na ma tho ba bskyed par
'gyur ro/ dga' bar gyur pa'i dad pa bskyed pa'i dge legs kyi sgo nas ni/ rang grub dkon mchog
gis ni 'gran zla med cing tshad med par brjod kyis bsam gyis mi lang bar skyon yod ye mi
mnga' zhing bla na med pa'i yon tan thams cad kyi mtshan nyid can du gyur ba'i dmigs pa la
brten nas/ de la nus tshad shes tshad bsam pa thams cad kyis snying thag pa nas dga' bar gyur
te/ de mi mnyes pa'i gnas rnams la yongs su 'dzem dang de la kun tu mnyes par byed pa la
yid khul chen pos brtson par byed na dge legs thams cad kyi nang nas gtso bor gyur pa'i dge
legs bskyed par 'gyur bas/ lhag par dga' bar gyur pa blta ci smos te rang grub dkon mchog
dang de las gzhan pa'i don gang rung la mtshungs pa'i rnam pa yis dga' bar gyur ram/ rang
grub dkon mchog la mi dga' ba'am log sems byed na bka' ston dang po 'di la mi gnas pa'i kha
na ma tho ba shin tu lci ba 'am 'tsham med bzo du med pa bskyed par 'gyur ro/ rang grub
dkon mchog bkur ba'i gnas su bzung ba'i dge legs kyi sgo nas ni/ rang grub dkon mchog la
bla na med pa'i mchod pa 'bul lam ched du byed dam bsngags bstod brjod par byed na dge
legs khyad mchog bskyed par 'gyur bas/ rang grub dkon mchog gam de la 'dud pa'i 'dud
khang ngam de la 'bul ba'i rdzas la sogs pa bkur bsti ma yin pa'i las tshig brda' gang rung gis
brnyas par byed na bka' ston dang po 'di la mi gnas pa'i kha na ma tho ba dang 'tsham med
bskyed par 'gyur ro/ zhes lan btab par byas so/ (47) yang shes rab kyi snying po zhus ba
pos/ bka' ston 'di'i lag mthil tu mchis pa'i spang bya dang po'i don gsal bar mdzad du gsol/
zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ 'dir ni rang grub dkon mchog las gzhan pa'i don gang la yang
mchod gnas skyabs gnas su 'dzin pa rnams yongs su spong bar gyis shig ces gsungs pas bka'
ston gnang bar mdzad la/ 'dir 'tsho bar 'gyur ba'am 'jig rten 'di nas 'jig rten pha rol du phyin
zin pa'i gang zag gam/ 'dus byas mi rtag pa gzhan la rag las pa'i chos gang rung la
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dad par gyur te de la dkon mchog lta bu mchod gnas sam skyabs gnas su bzung bar byed pa
rnams dang / 'dre gdon bdud klu zhes bya ba'i 'dre rigs gang yang rung la dad par gyur zhing
mchod pa 'bul lam skyabs su 'gro bar byed pa rnams dang / sngags mthu gang rung byed pa
rnams la bka' ston 'di la mi gnas pa'i kha na ma tho ba dang stobs ches shin tu chen po'i
'tsham med bskyed par 'gyur ro/ zhes lan btab par byas so/ (48) yang shes rab kyi snying po
zhu ba pos/ bka' ston 'di'i lag thil tu mchis pa'i spang bya gnyis pa'i don gsal bar mdzad du
gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ 'dir ni mi yis bzos pa tsam gyi sku 'dra la sogs mchod
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gnas skyabs gnas su 'dzin pa rnams spang bar bya ba yin pas/ dmigs rgyu'i zhing ni rtsa ba
nas ma grub par brdzun pa'i slu tsam gyis bzhag byung la/ dmigs rgyu'i zhing gis stongs pa'i
sku 'dra dang sku bris la sogs drung du phyag 'tshal ba dang mchod pa 'bul ba dang de dag
gang rung la skyabs su 'gro bar byed pa rnams la bka' ston 'di la mi gnas pa'i kha na ma tho
ba dang stobs ches shin tu chen po dang ldan pa'i 'tsham med bskyed par 'gyur ro/ zhes sogs
bstan nas bka' ston dang po'i dgongs 'grel byed pa'i tshul gyis lan btab par byas so/ (49) yang
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ bdag mtshan don med par bzung ma gyis/ ces gsungs
pas bka' ston gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs 'grel bar sku drin gnang bar mdzod/ ces
zhus pas so/ pan ti ta ni/ bka' ston 'di'i sgo nas dbye na ni/ rang grub dkon mchog 'gran zla
med par gcig pu rje la dad par gyur zhing yang dag par bkur bar byed pa'i ngag gi dge ba
bzhi'i bzlog phyogs dang 'gal zla yin pa'i ngag gi mi dge ba bzhi spang bar bya ba'o/ rang
grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje la dad par gyur zhing yang dag par bkur bar
byed pa'i ngag gi dge ba bzhi gang zhe na rang grub dkon mchog gi yon tan bla na med pa
rnams kyi dmigs pa la brten nas rang grub dkon mchog nyid la mos gus byed cing kun tu dga'
bar gyur pa'i dad pa bskyed pa'i shugs kyis khong gi mtshan bzang yid kyis 'dud de bkur bsti
dang bcas par bzung ba'i ngag gi dge ba dang / rang grub dkon mchog ni thams cad mkhyen
pa'i yon tan can dang 'khrul slu yong ye mi mnga' bar kun tu tshad mar gyur pa'i dpang por
bzung 'os kyi yon tan dang rnam dag bden pa'i phyogs la srung mdzad skyabs mdzad par
gnang ba'i yon tan can gyi mtshan nyid can du gus pas dmigs par bya ste rang grub dkon
mchog nyid la dpang por bzung ba'i tshul gyis bden pa'i tshig gis mna' bor bar byed pa'i dge
ba dang / rang grub dkon mchog mnyes par bya'o snyam du bsam pa bskyed pa'i 'og tu de yis
kun nas bslangs te dge ba 'di dang 'di bsgrub par bya'o zhes dang du len pa'am mi dge ba'i las
'di dang 'di la 'dzem par bya'o zhes dam bcas pa'i dge ba dang / rang grub dkon mchog gi yon
tan dang che ba tshad med pa rnams rjes su dran par bya ste bsngags bstod 'bul ba'i ngag gi
dge ba'o/ dge ba bzhi po de'i bzlog phyogs yin pa'i ngag gi mi dge ba bzhi gang zhe na/ rang
grub dkon mchog gi mtshan bzang khro bar 'gyur ba'i tshul gyis sam rtsed mo'i gnas su'am
don med par bzung ba'i mi dge ba dang / rang grub dkon
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mchog dpang por bzung bar bya ste brdzun pa'i tshig gis mna' bor ba'am mi dge ba'i las 'di
dang 'di ni mngon par bya'o zhes mna' dang bcas par dam 'cha' ba'am dgos pa dang don gang
yang med par rang grub dkon mchog dpang por bzung ba'i mi dge ba dang / rang grub dkon
mchog mnyes par byed pa la dmigs nas gang dang gang du len pa mi bsgrub pa'i mi dge ba
dang rang grub dkon mchog la bskur ba 'debs par byed pa'i ngag gi mi dge ba'o/ zhes lan btab
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par byas so/ (50) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ dus bzang du bstan pa'i nyin zhag
rnams su dus bzang gi rim gro yang dag par bsgrub par gyis/ ces gsungs pas bka' ston gnang
bar mdzad pa'i thugs dgongs bkul bar mdzod/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ dus bzang gi rim
gro ni/ dus bzang du bstan pa'i nyin zhag rnams su lus brel bar 'gyur rgyu'i dka' las dang bzo
la sogs pa'i las spyod rnams la 'dzem pa dang / rang grub dkon mchog la bla na med pa'i
mchod pa 'bul ba'i thugs dam lus sems gnyis kyis btud de mnyan pa'o/ zhes lan btab par byas
so/ (51) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ pha ma gnyis ka bkur bar gyis/ ces gsungs
pas bka' ston gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs 'grel bar mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta
ni/ pha ma gnyis ka bkur ba la gsum/ drin lan gyi gnas su gyur te dgos ji 'byung ba ltar pha
ma'i zhabs tog byed pa dang / pha mas ji gsungs pa ltar kha nyan bzhin du bsgrub pa dang /
lus ngag gnyis kyi sgo nas bkur sti byed pa dag yod pas/ gsum gyi sgo nas rang grub dkon
mchog gis gnang ba'i bka' ston 'di la lhur len par bya dgos so/ zhes lan btab par byas so/ (52)
yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ mi'i srog ma gcod cig/ ces gsungs pas bka' ston
gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs 'grel bar mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ bka' ston
'di'i sgo nas dbye na ni/ mi'i srog gcod pa dang mi'i lus po la gnod pa'i rma byung ba'am
brdung pa rnams la 'dzem dgos pas/ spang bya de gnyis su dbye bar bya'o/ de ltar yin pas 'on
kyang rgyal po dang khrims bdag gang rung khrims dang stun par bya ste brkun la sogs pa'i
srog gcod na ni bka' ston 'di dang 'gal bar mi mdzad/ de dag mnga' 'og rnams la dbang ba'i
phyir dang sdig can la sogs pa'i srog gcod pa nyid kyis khrims bshig par mi byed pa'i dge ba
dmigs pa'i phyir ro/ gal te mi'i srog ma gcod cig ces gsungs la spyir srog ma gcod mi gsungs
pa'i rgyu mtshan gang zhe na/ dper na shing sdong po dang snam bu dang me la sogs pa'i don
rnams mi'i phan dang mi'i don byed pa'i dngos po tsam du grub pas/ shing sdong 'bregs pa
dang snam bu bshig ral gtub pa dang me gsod pa sogs sdig pa skye gzhi ma yin pa/ de bzhin
du thams cad grub tu 'jug mdzad rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje ni mi
las gzhan pa'i srog chags thams cad mi'i phan don du grub mdzad par gnang la/ zas gos sman
la sogs pa 'grub par byed pa'i phyir du ri dwags dang dud 'gro dang bya la sogs pa'i srog gcod
pa ni sdig pa skye gzhi med par thag chod par gyis/ ces lan btab par byas so/ (53) yang shes
rab kyi snying po zhu ba pos/ log g.yem spong bar gyis ces gsungs pas bka' ston
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gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs 'grel bar mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ rang gis
bag mar blangs pa'i mo ni spang bya 'di'i gzhi ma yin pas/ bdag yod bud med dang nye du
'brel ba dang tshangs pa'i tshul gyis tshangs pa'i mtshan ma srung ba'i bu mo dang 'khrig pa'i
las dag yongs su spong pa chos kyi sems kyis dang du blang zin pa dang / tshangs pa'i
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mtshan ma srung bar ma byas kyang bdag gam gzhan gyi bag mar ma gyur pa'i bud med
bgrod par bya ba ma yin pas/ 'dod pa log par g.yem pa'i gzhir bzung bar bya dgos so/ yang
yul min dang yan lag min dang dus min dang gnas min bzhi'i sgo nas 'dod pa log par g.yem
pa'i kha na ma tho ba bskyed par 'gyur yang / gzhi de dag rnams ngo tsha chen po'i gnas yin
pas/ de dag zhib tu 'dir bstan pa spong bar bya ste spyir 'dod chags kyi sems kyis chags yul
blta bar byed pa tsam gyis bka' ston 'di la mi gnas pa'i mi dge ba skye na gzhan lta ci smos
dgos/ ces lan btab par byas so/ (54) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ ma brku zhes
gsungs pas bka' ston gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs 'grel bar mdzod/ ces zhus pas so/
pan ti ta ni/ bka' ston 'di'i sgo nas dbye na ni/ brku ba dang phrogs byed kyi mi dge ba gnyis
spang bar bya ba'o/ yang brku bar byed pa spong ba'i sgo nas ni/ ma byin len pa dang nyo
tshong la sogs pa'i skabs su pha rol po la g.yo sgyu dang slu bar byed pa dang pha rol pos ma
go bar gzhan gyi yod pa'i rgyu nor skyon du gtong ba'am me yis sreg pa'am med par byed pa
dang / 'jal dgos yod de mi 'jal ba dang tshong rin nam las gla mi byin pa dang gzhan la bor
song ba'i rgyu nor rnyed nas bdag po ngo shes kyang khong ma go bar rgyu de bdag gir byed
pa dang / thun mong yin pa'i rgyu nor gzhan gang gis kyang ma go bar bdag gir byed pa dag
spang bar bya ba yin zhing / phrogs byed spong ba sgo nas ni/ gser dngul la sogs skyi gtong
ba tsam gyi rgyu mtshan gyis 'jal dgos dang bcas par she 'jog pa dang / pha rol pos mig gis
mthong ste khong gi rgyu nor gang rung skyon du gtong ba'am med par byed pa dang / thun
mong yin pa'i rgyu nor gang rung mngon sum du bdag gir byed pa dag spang bar bya ba'o/
zhes lan btab par byas so/ (55) yang shes rab kyi snying po zhu pa pos/ brdzun bcas zhal
lce dang dpang ma gyis/ ces gsungs pas bka' ston gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs 'grel
bar mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ bka' ston 'di'i sgo nas ni/ brdzun du smra ba dang
tshig rtsub pa dang phra ma dang log par smon pa dag spang bar bya'o/ brdzun du smra ba la
gsum/ khrims bdag yin min gang rung gi mdun du gzhan la gnod pa skyel ba'i sems dang
dmigs pa yis brdzun du smra bar zhal lce 'am dpang po byas nas nyes med pa la nyes pa 'di
dang 'di yod ces smra ba dang / gzhan la phan 'dogs slad du brdzun smra ba dang / gzhan la
gnod byed yang med phan 'dogs yang med par tshig kyal gyi gnas su brdzun du smra ba'o/
gsum po'i nang nas phyi ma gnyis mi dge yang gi rnam pa can yin pas dang po ni phal cher
shin tu lci'o/ phra ma la gnyis/ pha rol po la nyes skyon med kyang de la nyes pa 'di dang
skyon 'di yod do zhes brdzun gyis smra ba dang / pha rol po la nyes skyon yod kyang gzhan
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dag de 'dra'i nyes skyon ma rtogs par khro bar 'gyur ba'am gnod sems sam log sems kyi gnas
su gyur te pha rol po la nyes pa 'di dang skyon 'di yod do zhes gzhan gis ma rtogs pa'i pha rol
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po'i nyes skyon bden pa'i tshig gis gtol ba'o/ gzhan gyi snyan grags la gnod byas yin pa'i rgyu
mtshan gyis gnod pa che chung gi khyad par ji byung ba ltar snga ma dang phyi ma gnyis la
mi dge lci yang gi khyad par 'byung bar 'gyur ro/ gal te log bar bskul zhing smon pa'i ngag gi
mi dge ba gang zhe na/ pha rol po la khro bar gyur te khyod ni dus min du zhi sdod ces tshig
de nyid dam de 'dra zhig gi sgo nas pha rol po la log par bskul ba'o/ de la gnyis/ khro bar
'gyur ba'i dus su dran pas zin te shes bzhin du 'dod bzhin du ngag gis ji smon pa ltar mngon
par grub 'dod kyi blo bskyed pa dang / dran pas ma zin pa'am ngag gis ji smon pa ltar mngon
par grub 'dod kyi blo mi bskyed pa'o/ phyi ma ni mi dge yang gi rnam pa can yin pas snga ma
ni shin tu lci'o/ zhes lan btab par byas so/ (56) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/
gzhan gyi rgyu gang la yang brnab sems ma bskyed cig ces gsungs shing / bdag yod mo la
'dod pa'i sems ma bskyed ces gsungs pas bka' ston gnang bar mdzad pa'i thugs dgongs bkul
bar mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ dge dang mi dge'i las lam la ni gzhi dang bsam pa
dang mthar thug gsum yod pas/ gong du ma byin len pa dang log g.yem gnyis kyi mthar thug
spang byar bstan par mdzad la/ bka' ston bcu pa dang dgu pa gnyis kyis ji sems pa ltar dngos
su ma byed kyang ma byin len par bya'o snyam du shes bzhin du bsam na'am/ bdag yod bud
med la sbyor ba bya'o snyam du shes bzhin du bsam na/ ma byin len pa'i kha na ma tho ba
dang 'dod pa log par g.yem pa'i kha na ma tho ba bskyed par bstan par mdzad do/ zhes lan
btab par byas so/ (57) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ blang dor gyi gnas de dag
rnams mdor bsdus bzhin du bshad par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rang
grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje yis nyes legs 'byed pa'i blo dang ldan pa'i mi
rnams che chung ngam yul dus kyi khyad par med de thams cad la bstan pa'i blang dor gyi
gnas de dag mdor bsdu na ni blang bya gnyis dang spang bya gnyis su shes par bya'o/ blang
bya gnyis ni rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje'i bla na med pa'i yon tan
rnams rjes su yi rang zhing dang la dri med yid kyis shes tshad nus tshad snying thag pa nas
dga' bar gyur pa'i dad pa bskyed pa dang / mi gzhan thams cad rang gis brje bar byas pa'i
tshul gyis rang dang 'dra bar gces spras su 'dzin pa'o/ spang bya gnyis ni/ blang bya de gnyis
kyi bzlog phyogs yin pa'i lus ngag yid kyi las la sogs pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (58)
yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ rang grub dkon mchog gis ni bka' ston gnang bar ji
gsungs pa ltar mngon sum du bya zhing spong bar bya dgos pas/ de ma gtogs par ke ri se sti
an gyi chos lugs su dang du blang rgyu'i dge ba'am spang rgyu'i mi dge ba'i las lam gzhan
yod na ni bshad par mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rgyas za'i bka' ston zhes
bya ba'i bka' ston gzhan drug shes par bya dgos pas/ drug gang zhe na/ dus bzang du bstan
[UTS page: 40]
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pa'i nyin mo rnams su rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje la bla na med pa'i
mchod pa 'bul ba'i thugs dam lus sems gnyis kyis btud de mnyan pa dang / kha re zi ma zhes
bya ba'i dus dang lo skor re re'i dus tshigs bzhi po dang dus bzang gces gces rnams kyi sngon
zhag rnams su bsnyen gnas blang zhing nyin zhag bdun phrag re re'i nang nas nyin zhag drug
pa dang bdun pa gnyis su sha mi za ba dang / lo skor re re'i nang du lan du mar ma bshad na
thengs gcig bshags yul gyi snyan du lus ngag yid gsum gyi sgo nas nyes pa gang byas pa
rnams 'gyod pa dang sdom sems ldan te bshad par byed pa dang / rang grub dkon mchog la
phul ba'i bla na med pa'i mchod pa'i mchod rdzas lo re re bzhin du gus pas btang ba dang /
chos khral 'bul ba dang / rang grub dkon mchog 'jig rten du byon pa las a bon to zhes bya ba'i
dus kyi nyin zhag dang po las e pi pha ni a zhes bya ba'i dus bzang bar du dang kha re zi ma
zhe bya ba'i bsnyen gnas chen po'i nyin zhag dang po las pha se ga zhes bya ba'i dus bzang gi
nyin zhag brgyad ma lon gyi bar du bag mar gtong blang gi dga' ston mi byed pa'o/ zhes lan
btab par byas so/ (59) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ bka' ston drug pa'i tshig don
gsal bar mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ ke ri se sti an gyis bsten bya bla ma re
res dus bzang gi nyin zhag re rer chos gsung mdzad pa'i skabs su de dag gsal bar mdzad cing
de dag mngon sum du bsgrub pa'i lugs dang dus bstan par mdzad pas/ 'dir ni tshig mangs su
dogs nas de tsam las mi spros so/ zhes lan btab par byas so/ (60) yang shes rab kyi snying
po zhu ba pos/ blang dor gyi lam bshad par mdzad pas dge dang mi dge gnyis kyi las lam
'chad zin la/ de'i mjug tu dge dang mi dge gnyis kyi 'bras bu bstan par mdzod/ ces zhus pas
so/ pan ti ta ni/ legs par byas pa'i 'bras bul gsum/ rang grub dkon mchog gi spyan sngar
mnyes gzhir gyur pa dang mtha'i don thob 'os su gyur pa'i rnam pa ni je cher 'gro ba dang /
don 'grub par byed pa'i mthu nus dang / nyes sgrib byang ba'i nus pa'o/ de la dang po ni/ dper
na 'jig rten pa'i srol lugs la ni rgyal po'i g.yog 'ga' zhig gis rgyal pos shin tu dga' bar 'gyur ba'i
las bzang byas na rgyal pos g.yog de la bka' shog gnang bar mthon po'i rnam pa can du bcug
pa dang 'du 'dzi dang 'dod yon gong nas gong du chen po gnang bar mdzad pa ltar/ de bzhin
du rang grub dkon mchog gis ni dad par gyur zhing rnam dag sems dang ldan pa'i skyes bu
rnams la legs byas kyi phan yon du tshad med du thugs rje can gyi bka' shog lta bu rang gi
spyan sngar mnyes gzhir gyur pa dang 'chi ba'i 'og tu khyod kyi zhal mjal thob pa'i zhing
khams su bla na med pa'i bde legs kyi longs spyod thob 'os su gyur pa'i rnam pa je cher btang
nas sku drin gyis gong nas gong du khyab par mdzad do/ bzang po'i las las 'byung zhing
tshad med par thugs rje can gyi 'bras bu dang po 'di ni thun mong du bya rgyu gzhan la bsngo
rgyu ma yin pas bzang spyod bsgrub pa po nyag gcig la bskyed par 'gyur ro/ 'bras bu gnyis pa
ni/_dper na byams pa'i bu gcig pu yis pha ma'i gsung ji 'byung ba ltar brtson 'grub chen pos
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yang nas yang du dngos su bsgrub par byed na ni/ dga' zhing
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mgu ba'i gnas su gyur te pha ma gnyis 'dod dgos ji 'byung ba ltar bu'i 'dod pa dang 'gal bar mi
byed pa/ de bzhin du gal te dad par gyur zhing rnam dag sems dang ldan pa'i skyes bus rang
grub dkon mchog gis ni bka' ston ji gnang ba'am zhal gdams kyis ji bstan pa ltar spong bar
bya zhing mngon sum du bya bar 'gyur na ni/ thugs rje tshad med chen po'i bdag rang grub
dkon mchog gis ni bzang po'i las la dga' bar gyur zhing bsgrub pa'i mchod pa bzang po yis
mnyes par gyur te bzang po'i las byed pa pos gang dang gang dmigs par byas pa bzang po'i
don rnams mngon par rdzogs par grub tu 'jug par mdzad do/ 'bras bu 'di ni thun mong du bya
rgyu gzhan la bsngo rgyu yin pas rang gzhan gnyis kyi phan don 'grub par byed pa'i nus pa
dang ldan no/ 'bras bu gsum pa ni/ dper na dug ngan mthung bar bya ste 'phral du dug sman
btang bar ma byed na ni lus kyi srog dang 'bral bar 'gyur dgos pas/ dug sman bzang po btang
na srog ni phung bar mi 'gyur na yang dug gi nus pa dug sman gyis rtsa ba nas 'joms par mi
'gyur la lus la yang dang yang du mi bde ba dang sdug bsngal bskyed pa ltar/ de bzhin du
nyes par byas pa'i las nag bsags par bya ste 'gyod pa dang sdom sems la sogs pa'i stobs gang
dag gis nyes byas bshags par ma byed na mtha' med thar med dmyal ba'i sdug bsngal zad du
med pa rnams nyams su myong bar gyur dgos pas/ gal te phyi bshol byed pa'i le lo med par
nyes byas bshags par byed na ni mtha' med thar med dmyal ba'i sdug bsngal 'byin pa'i nus pa
zad par 'gyur na yang zad rgyu'i sdug bsngal 'byin pa'i nus pa rtsa ba nas byung bar mi byas
la/ zad rgyu'i sdug bsngal shin tu mang po nyams su myong bar 'gyur dgos so/ yang dper na
dug sman btang bas chog mi shes par gso sman bzang ba dang zas bzang ba sogs yang dang
yang du bza' bar byed na ni lus srog phung bar mi 'gyur ba ma zad pas/ dug gi nus pa khad
kyis ma lus par 'joms te lus kyi mi bde ba dang sdug bsngal thams cad nye bar zhi bar 'gyur
ba ltar/ de bzhin du 'gyod pa dang sdom sems dang nyes bshad la sogs pa'i stobs kyis bshags
par byed pas chog mi shes te dge ba'i las bzang yang dang yang du bsags par byed na ni
mtha' med thar med dmyal ba'i sdug bsngal zad du med pa rnams 'byin pa'i nus pa bcom par
ma zad pas/ zad rgyu'i sdug bsngal 'byin pa'i nus pa lhag ma des kyang khad kyis bcom ste
mthu chung ba dang lhag med par 'gro bar 'gyur ro/ 'bras bu 'di ni thun mong du bya rgyu
gzhan la bsngo rgyu yin pas rang gzhan gnyis la phan 'dogs kyi nus pa dang ldan no/ zhes lan
btab par byas so/ (61) yang shes rab kyi snying po zhus ba pos/ da lta nyes par byas pa'i las
nag po las 'byung bar 'gyur ba'i 'bras bu bstan par mdzod/ ces zhus pas so/ pan ti ta ni/ dper
na 'bras shing mi gcig pa las 'bras bu mi gcig pa bskyed par 'gyur ba/ de bzhin du nag po'i las
mi gcig pa las sdug bsngal gyi 'bras bu mi gcig pa 'byung bar 'gyur ro/ de'i phyir 'dir ni nag
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po'i las spyi'i mtshan nyid dang / dbye ba dang / 'bras bu bshad par bya'o/ dang po ni/ nag po'i
las ni spang rgyu'i las ma spong bar dngos su byed pa'am mngon sum du bya rgyu'i las
bsgrub par mi byed pa'i
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sgo gang rung nas/ rang grub dkon mchog gi bka' ston dang bstun par ma byas te de yis bstan
pa'i lam bzang shes 'dod bzhin du dor bar byed pa'o/ gnyis pa ni/ nag po'i las la gnyis/ rtsa
ba'i nyes sgrib dang / rang rang gis byas pa'i nyes pa'o / phyi ma 'di la yang / lci yang gnyis
so/ nyes sgrib gang zhe na bshad par bya'o/ rtag yod khyad med med pa yi mtshan nyid kyis
thog dang bral bar lhun gyis grub rang grub dkon mchog 'gran zla med par gcig pu rje thugs
rje tshad med chen po'i bdag bdag gi mthu nus tshad mtha' med pa mthu stobs bla na med pa
yis/ thog dang bcas pa'i dus su 'byung ba chen po bzhi dang / nam 'khor sa la 'khor dang /
nam mkha'i khams su gzugs med kyi mtshan nyid can du gyur pa'i sems ches du ma bsam
gyis mi khyab pa dang nyi zla gza' skar thams cad dang bya rigs gzhal du med pa dang / sa
chu 'khor ches rgyas su srog ma chags dang mi las gzhan pa'i srog chags dpag tu med pa
rnams ci yang med pa nas mngon par grub tu 'jug par mdzad pa'i mjug tu ni/ pho mo gnyis su
gyur pa'i mi thog ma gnyis mngon par grub tu 'jug par mdzad pas so/ pho ni a ldam zhes bya
ba la mo ni hang bo zhes bya ba'o/ de gnyis mngon par grub tu 'jug gi dus mtshungs gcig tu
gnyis po'i lus sems phyi rgyan nang rgyan brgyad kyis brgyan par mdzod do/ phyi rgyan
nang rgyan brgyad po ni/ rang grub dkon mchog nyid kyi mnyes gzhir gyur zhing rnam dag
can du gyur pa'i rnam pa dang / shes sgrib med par legs nyes 'byed pa'i blo'i mthu shin tu che
ba dang / nyon sgrib med par legs spyod kyi phyogs la 'jug pa'i dran pa dang nyes spyod dag
gis 'jigs pa'i shes bzhin ldan te sems ches gsal ba dang sems ni ji 'dren pa ltar 'thab med tshul
gyis bya 'os las rnams su rung ba'i sku lus shin tu sbyangs pa dang / bya 'os phyogs la yid mi
'phrig par gzhol zhing rab tu 'bab pa'i yon tan dang / sa gzhi rmo rko byed dgos med pas lo
tog skyed par byed cing srog chags ma chags gang rung gnod pa ma bskyel bar lus ni dka' ba
dang 'jigs pa dang ngal ba sogs kyi tshor bas mi gdung pa'i yon tan dang / srog chags rnams
la kha mi nyan pa med par dbang pa'i yon tan dang /_nyes la yang dag par 'dzem na ni na rga
'chi gsum gyi sdug bsngal med par lus mi 'jig pa'i yon tan dang / yun ring 'dir gnas 'og tu lus
ma bor bar rang grub dkon mchog gi zhal mjal dang bla na med pa'i longs spyod zad du med
pa rnams gang du thob pa'i zhing khams su gshegs pa'i yon tan rnams yod pas so/ de'i rjes su
gnyis la dbang mdzad yin pa'i rgyu mtshan gyis bka' ston gcig tsam gnang bar mdzad de de
dang stun par byed pa'i phan yon dang stun par mi byed pa'i nyes dmigs bstan pa'i gnas su
rang grub dkon mchog gis ni/ khyod gnyis thog ma'i dus 'dir mngon par grub zin te/ gnyis kyi
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bu dang tsha bo dang yang tsha dang brgyud brgyud bzhin du tsha bo'i tsha bo dpag tu med
pa gzhal du med pa ma 'ongs dus su 'byung bar 'gyur bas/ gal te khyod gnyis bdag gis bstan
pa ltar bsgrub par byed na ni/ khyod gnyis dang bu tshang grangs kyis mi lang ba rnams phyi
rgyan nang rgyan de dag gis ma phongs par bdag gi byams pa'i sras su bzung ste phyi mar
bdag gi zhing khams su bla na med pa'i longs spyod dang zad du med pa'i
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nges legs kyi don thams cad thob par 'gyur zhing / kha mi mnyan te bdag gis bstan pa ltar
khyod gnyis dang du blang bar ma byed na/ khyod gnyis dang bu tsha dang tsha bo'i tsha bo
grangs kyis mi lang ba rnams phyi rgyan nang rgyan de dag gis phongs par 'gyur bar ma zad
pas/ bdag mi mnyes pa'i gzhir song ste ji srid 'jig rten du 'tsho bar 'gyur ba yid mi bde ba
dang mi dga' ba dang 'jigs pa dang na rga 'chi la sogs pa'i sdug bsngal shin tu du ma nyams su
myong bar 'gyur zhing / 'chi ba'i 'og tu yang bdag gi zhing khams su bgrod par mi nus te bla
na med pa'i bde legs kyi 'thob par mi 'gyur ro/ zhes gsungs gnang bar mdzad la/ yun ring ma
thogs par mi thog ma gnyis 'dre yis bslus te rang grub dkon mchog gi bka' ston dang stun par
mi byed par nyes spyod dang po yis rang dang bu tsha thams cad phung bar byas so/ nyes
spyod dang po de ni mi thog ma gnyis kyi brgyud du skye bar 'gyur ba'i nged cag rnams la
reg par 'gyur te/ de'i dbang gis nged rnams kyis ni de dang mi 'bral bar nyes can du skye bar
'gyur ba'i phyir na/ gang dang lhan cig tu nged rnams skye bar 'gyur ba'i nyes sgrib des ni rtsa
ba'i nyes sgrib ces brjod par bya ba'o/ zhes rtsa ba'i nyes sgrib kyi 'byung gnas dang sgra
bshad bstan par byas so/ (62) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ rang rang gis byas
pa'i nyes pa la lci yang gi khyad par yod pas ji ltar lci yang so sor 'byed par bya'o/ zhes zhus
pas so/ pan ti ta ni/ sngar bshad pa ltar spyir mi dge ba'i las la gzhi dang bsam pa dang mthar
thug gsum yod pas/ gzhi dang bsam pa gnyis kyi khyad par ji 'byung ba ltar mi dge ba'i las
gnyis la yang lci yang gi khyad par 'byung bar 'gyur ro/ brku zhing ma byin len pa'i mi dge ba
la sbyor bar byed na ni/ ma byin len gyi gzhi ni gzhan gyi rgyu nor yin pas/ bsam pa ni gzhan
gyi rgyu nor bdag gir bya'o snyam du sems pa'o/ ma byin len gyi gzhi yin pa'i gzhan gyi rgyu
la nyams che chung gi khyad par yod pa la/ gzhan gyi rgyu nor bdag gir bya'o snyam du sems
pa la yang / ma byin len gyi kun slong bskyed pa'i dus su dran pa yongs su gsal bar ma sangs
bzhin du'am 'dod pa de yis yongs su mi zin bzhin du der sems pa dang / brjed ngas ma
gdungs te shes bzhin du yid kyis thag chod par 'dod bzhin du der sems pa'o/ gzhan gyi rgyu
nor nyams che ba zhig ma byin len par byed dam brjed ngas ma gdungs te shes bzhin du yid
kyis thag chod par brku bar 'dod na ni/ mi dge ba lci 'byung bar 'gyur zhing / gzhan gyi rgyu
nor nyams chung ba zhig ma byin len par byed dam/ dran pa yongs su ma sangs bzhin du
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yang na 'dod pa de yis yongs su mi zin bzhin du gzhan gyi rgyu nor bdag gir bya'o snyam du
sems na yang gi rnam pa can du gyur pa'i nyes pa bskyed par 'gyur ro/ de dag mi dge rnams
la sbyor bar byed na mi dge lci yang so sor 'byed pa shin tu sla'o/ zhes nyes pa lci yang gi
khyad par bstan par byas so/ (63) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ nyes lci thams
cad kyi nang nas shin tu stobs po che zhing dug dang 'dra bar sems rnam par dag pa 'jig par
byed pa 'ga' 'ga' yod par thos byung la/ de dag bye brag tu bstan par mdzod/ zhes zhus pas so/
pan ti ta ni/ sems rnam par dag pa 'jig par byed pa'i nyes pa zhes bya ba'am nyes pa kun gyi
chu mig dang rtsa ba lta bu'i nyes pa zhes
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bya bdun yod pas/ nga rgyal dang ser sna dang mi tshangs spyod kyi 'dod chags dang zhe
sdang dang zas skom gnyis kyi tshod mi shes pa dang phrag dog dang yid rmugs kyi le lo
rnams bdun no/ zhes lan btab par byas so/ (64) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ nga
rgyal gyi mtshan nyid dang de las 'byung bar 'gyur ba'i nyes pa rnams dang de'i snying po
bshad du gsol/ zhus zhus pa so/ pan ti ta ni/ nga rgyal ni rang la bzang mchog gi mtshan ma
sgro 'dogs par bya ste mtho ba'i rnam pas 'jug pa'o/ de las 'byung ba'i nyes pa ni khengs sems
dang dreg pa dang gzhan rnams brnyas par byed pa dang 'thab mo dang bka' ma mnyan pa la
sogs pa'o/ gnyen po ni dma' sa bzung ba'i yon tan 'grub par byed pa la brtson pa dang rang la
skyon can du blta zhing gzhan rnams yon tan can du blta bar byed pa dang nga rgyal gyi nyes
dmigs bsgom pa dang tshig tsam du mi 'gro bar bsam pa thag pa nas rang la kun gyis brnyas
gzhir 'dzin zhing gzhan rnams bkur 'os su 'dzin pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (65) yang
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ ser sna'i mtshan nyid dang de las 'byung ba'i nyes pa
rnams dang de'i gnyen po bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ ser sna ni gzhan gyi
yod pa'i rgyu dag bdag gir byed 'dod pa'i brnab sems dang bdag gi yod pa'i rgyu ma gtong bar
chog mi shes pa dang bdag gi rgyu rnams srung ba dang je cher gtong ba'i don du gnyer te
rang don don du mi gnyer bar sems ni phung 'tshengs gang rung gtan mi blta ba'o/ de las
'byung ba'i nyes pa ni brku ba dang 'phrog pa dang slu bar byed pa dang snying rje med pa la
sogs pa'o/ gnyen po ni sbyin pa gtong ba dang gser dngul la sogs nyes pa shin tu du ma dang
yid mi bde ba rnams kyi 'byung gnas su lta bar byed pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (66)
yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ mi tshangs spyod kyi 'dod chags kyi mtshan nyid
dang de las 'byung ba'i nyes pa rnams dang de'i gnyen po bshad du gsol/ zhes zhus pas so/
pan ti ta ni/ mi tshangs spyod kyi 'dod chags ni 'khrig pa skye bar 'gyur ba'i yul la kun nas
spro bar gyur zhing lus kyi spro ba la yid phyir 'phro ba dang 'dod pa btsal te de dang phrad
'dod pa dang 'bral gyis dogs pa'o/ de las 'byung ba'i nyes pa ni yid kyi rmongs tshabs thibs
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thibs po dang blo mi brtan pa dang g.yo sgyu dang log g.yem dang mi gtsang ba'i tshig 'bru
dang ngo tsha mi shes pa la sogs pa'o/ gnyen po ni bsnyen gnas blang ba dang dka' spyod
byed pa dang zhi gnas la goms pa dang chos rnams snying po med pa bsgom pa dang dbang
po bsdams pa la sogs pa'o/ zhes lan btab par byas so/ ( 67) yang shes rab kyi snying po zhu
ba pos/ zhe sdang gi mtshan nyid dang de las 'byung ba'i nyes pa rnams dang de'i gnyen po
bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ gegs byed pa la mi bzod pa dang gnod lan
bskyel 'dod pa'o/ de las 'byung ba'i nyes pa ni 'thab rtsod pa dang tshig rtsub pa dang brnyas
pa dang myos par gyur pa la sogs pa'o/ gnyen po ni bzod pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (68)
yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ zas skom gyi tshod mi shes pa'i mtshan nyid dang
de las 'byung ba'i nyes pa rnams dang de'i gnyen po bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti
ta ni/ zas skom gyi tshod mi shes
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pa ni bza' btung gis chog mi shes pa dang zas bzang ba dang zas su mi rung ba rnams 'tshol
ba dang / dus min du bza' ba dang bza' btung spro ba chen por blta ba'o/ de las 'byung ba'i
nyes pa ni gti mug dang dga' mgur byed pa dang tshig mangs su smra ba dang mi tshangs
spyod kyi 'dod chags la sogs pa'o/ snying po ni zas skom gyi tshod rig pa dang bsnyen gnas
dang de gnyis kyi phan yon dang zas skom gyi tshod mi shes pa'i nyes dmigs bsam pa'o/ zhes
lan btab par byas so/ (69) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ phrag dog gi mtshan
nyid dang de las 'byung ba'i nyes pa rnams dang de'i gnyen po bshad du gsol/ zhes zhus pas
so/ pan ti ta ni/ phrag dog ni gzhan gyi snyan grags sam longs spyod gang rung 'phel bar
'gyur ba yis rang gi snyan grags sam longs spyod gang rung 'grib par 'gyur gyis dogs nas
gzhan gyi snyan grags sam longs spyod dag la yid mi dga' ba bskyed pa'o/ de las 'byung ba'i
nyes pa ni phra ma dang smod pa dang mi'i srog gcod pa la sogs pa'o/ gnyen po ni byams pa
dang lhag bsam dang gzhan dag gces spras su 'dzin pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (70) yang
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ yid rmugs kyi le lo'i mtshan nyid dang de las 'byung ba'i
nyes pa rnams dang de'i snying po bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ yid rmugs
kyi le lo'i ni bsgrub par bya ba'i dge ba'i las dag khur du 'dzin pa dang skyo ba skye ba dang
phyi bshol byed pa'i le lo'i dbang du song ste da lta'i dus su ma sgrub par phyi dus su 'dor
ba'o/ de las 'byung ba'i nyes pa ni dge ba'i las lam bzang ba la log sems dang mi dge ba la ngo
tsha med pa dang 'gyod pa med pa dang bsgrub par bya ba'i mtha'i don don du mi gnyer ba
dang shi la thug na'ang mi dge bshags par mi byed pa'o/ gnyen po ni brtson 'grus so/ zhes lan
btab par byas so/ (71) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ rtsa ba'i nyes sgrib dang
rang rang gis byas pa'i nyes pa lci dang yang gsum bstan zin la so so'i 'bras bu bshad du gsol/
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zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ rtsa ba'i nyes sgrib kyi 'bras bu ni/ rang grub dkon mchog gi
spyan sngar mi mnyes pa'i gzhir gyur pa dang yid kyi mun pa 'thug po dang dkar po'i phyogs
la mi dga' ba dang nag po'i phyogs la dga' ba dang nyon mongs pa'i sa bon dang zas skom la
sogs pa dag dka' bas bsgrub dgos pa dang 'jigs pa dang na rga 'chi ba'i sdug bsngal dang / rtsa
ba'i nyes sgrib 'chi ba'i gong du 'dag par ma byed na ni mtha'i don mi 'thob pa'o/ nyes lci'i
'bras bu ni/ rang grub dkon mchog gi spyan sngar mi mnyes pa'i gzhir gyur pa dang yid mi
bde ba dang mi dga' ba dang yang dag par bshags par yang dag par bsdams par ma byed na ni
'chi ba'i 'og tu mtha' med thar med dmyal ba'i sdug bsngal zad du med pa rnams nyams su
myong bar 'gyur ba'o/ nyes yang gi 'bras bu ni/ dge ba'i sems kyi brtson 'grub nyams par 'gyur
ba dang nyon mongs pa'i sa bon stobs che bar 'gro ba dang zad rgyu'i sdug bsngal nyams su
myong bar 'gyur dgos pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (72) yang shes rab kyi snying po zhu
ba pos/ dge dang mi dge'i las 'bras bstan zin la/ dge ba'i phyogs la dga' bar 'gyur ba'i yid byed
bskyed cing chu bo'i rgyun bzhin
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du chad med par 'phel bar 'gyur ba'i stobs dang / nag po'i phyogs las 'jigs pa skyes te nyes pa
la 'dzem pa'am/ zhes byas bsags te de rnams mngon par 'dag par byed pa'i stobs bshad par
mdzad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ dper na mig phyi'i dbang po med na mig gi
rnam shes ni gzugs dag mthong gi las su mi rung ba/ de bzhin du rang grub dkon mchog 'gran
zla med par gcig pu rje'i thugs rje tshad med chen pos gnang ba'i byin rlabs med na mi'i sems
'di ni bsgrub par bya ba'i mtha'i don thob 'os dang de thob nus ldan dge ba'i las su rung bar mi
'gyur ro/ yang dper na gsar du skyes pa'i khye'u chung ngu ni lus stobs med par ma yis bzung
ste ma gtogs par mi 'gyel bzhin du bsdad pa'am mar 'gyel song ba'i 'og tu lag gis drangs te ma
gtogs par yar lang ba'i las su mi rung ba ltar/ de bzhin du stobs nus dag gis phongs pa'i mi'i
sems 'di ni rang grub dkon mchog gi thugs rjes gzigs dang bzung dang drangs te ma gtogs par
yun ring dang rnam pa thams cad du mi dge ba'i las la 'dzem pa'am mi dge ba'i las las phyir
phyogs shing bgrod par 'gyur ba'i las su rung ba ma yin no/ de'i phyir rang grub dkon mchog
gi thugs rje tshad med chen po'i byin rlabs bskrun pa'i thabs dngos 'dir bstan pa ni shin tu gal
che'o/ de la gsum/ rang grub dkon mchog thugs rje tshad med chen po'i byin rlabs bskrun par
byed pa'i thabs dngos rnams kyi spyi'i mtshan dang / grangs bcas re re'i mtshan dang / de
rnams ston par mdzad cing nus ldan du 'jug mdzad bstan pa'o/ dang po ni/ rang grub dkon
mchog thugs rje tshad med chen po'i byin rlabs bskrun par byed pa'i thabs dngos rnams ni sa
ka ra men to zhes brjod par bya ba'o/ sa ka ra men to zhes bya ba'i sgra bsgyur ni/ mtshan
mar 'dzin du med pa'i rang grub dkon mchog thugs rje tshad med chen po'i byin rlabs kyi
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mngon rtags so/ grangs bshad na ni bdun gyi grangs su'o/ re re'i mtshan bshad na ni/ 'bag sde
zi mo dang / khe ras zi ma dang / e'u kha ri se ti a dang / phe ni gdan tsa dang / o li'o san to
dang / ora ldin sa ke ro dang / ma dri mog ni'o zhes bya ba'o/ de rnams ston par mdzad cing
nus ldan du 'jug mdzad su zhig ce na/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol mdzad 'gran zla
med par gcig pu rje'o/ zhes lan btab par byas so/ (73) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ 'bag sde zi mo zhes bya ba'i sgra bsgyur bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/
'bag sde zi mo zhes bya ba'i sgra bsgyur ni chab khrus gsol lo/ der zhes brjod pa'i rgyu
mtshan ni chab kyis dngos su 'khru bar mdzad pa'i phyir ro/ chab khrus gsol lugs gang zhe
na/ chab khrus don bcas mdzad pa la gsum/ bcos ma ma yin pa'i chab dngos kyis bkrus par
bya ba'i skyes bu mngon sum du 'khru bar mdzad pa dang / dus mtshungs gcig tu bdag gis
khyod la yab dang sras dang bla med yid kyi mtshan gyis 'khru bar byed do/ zhes brjod pa
dang / chab khrus ston mdzad g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol mdzad gcig pu rje'i
thugs dgongs dang san dag rgyas za'i srol lugs gnyis chab khrus 'di nyid kyis rdzogs par
bsgrub par bya'o snyam du bsam pa'o/ chab khrus ni mtshan nyid gsum po de
[UTS page: 47]
dag tshang bar mi ldan na don med du 'gro bar ma zad pas/ bkrus par bya ba'i skyes bu ma
phan te 'khru mdzad la yang kha na ma tho ba bskyed par 'gyur ro/ gal te 'bag sde zi mo yis
'dren pa'i rang grub dkon mchog thugs rje tshad med chen po'i byin rlabs gang yin zhe na/
chab khrus ji 'os pa ltar bzhes byung na ni nyes sgrib can gyi rnam pa kun nas bsal te rtsa ba'i
nyes sgrib dang rang gis byas pa'i nyes pa lci yang ma lus par thams cad dang de dag gi nus
pa rtsa ba nas byang ba'i byin rlabs dang / sems ni rnam par dag pa'i rnam pa can du 'gyur
zhing rang grub dkon mchog gi spyan sngar ma nyes gzhir gyur pa dang / rang grub dkon
mchog gis sras su bzung ste 'chi ba'i 'og tu mtha'i don thob 'os su gyur pa'i byin rlabs dang /
rang grub dkon mchog gi sras su gyur pa'i ke ri se sto an rnams kyi tshogs dang 'dus song ste
tshogs de'i dge rtsa thams cad thun mong bzhin du rang la phan par 'gyur ba'i byin rlabs
'byung bar 'gyur ro/ chab khrus gnang mdzad su zhig yin zhe na/ chab khrus bzhes pa po la
'khru bar mdzad pa ni bla ma'i bya ba yin mod kyi/ 'on kyang bla ma med pas na bla ma'i sku
tshab tu gyur pa'i ldi a sgo no zhes bya ba'am sub ldi a sgo no zhes bya ba ni 'khru bar
mdzad/ bla ma dang bla ma'i sku tshab med na ni phor gyur pa'i mi gang yin na'ang 'khru bar
mdzad/ de yang med pas na mo gang yin na'ang 'khru bar mdzad do/ de'i phyir ke ri se sti an
pho mo'am che chung gi khyad par med par thams cad kyis ni chab khrus gsol lugs nor ba
med par slob na shin tu legs so/ gal te chab khrus gzhes pa po'i snod du rung ba su zhig yin
zhes dris na/ chab khrus dngos su mi bzhes pa'am bzhes 'dod kyi blo bcos ma ma yin pa zhig
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ma bskyed par 'chi na ni/ mtha'i don dang rang grub dkon mchog gi zhal mjal gang du thob
pa'i zhing khams su gshegs pa mi yong bas/ de'i phyir shi sla ba yin zhing chab khrus bzhes
'dod kyi blo bskyed mi nus pa'i khye'u chung ngu dag la ke ri se sti an rnams kyis ni chab
khrus gnang bar mdzad du bcug go/ yang ke ri se sti an gyi dad lugs chos lugs rnam par dag
pa la bsam pa thag pa nas dad par gyur te legs nyes 'byed pa'i blo'i mthu ldan pa'i gzhon rgan
gang rung chos 'di legs par slab zin te chos mi dag pa gzhan gyi lam ngan bsam pa thams cad
kyis g.yo 'gul med par kun nas 'dor bar byed cing nyes byas rnams la 'gyod pa dang sdom
sems skyed par byed na de dag gis ni chab khrus bzhes pa po'i snod du rung bar 'gyur ro/
zhes lan btab par byas so/ (74) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ khe ras zi ma zhes
bya ba'i sa ka ra men to'i sgra bsgyur la sogs bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/
khe ras zi ma'i sgra bshad brjod du yod de/ khe ras zi ma'i sgra bsgyur ni brtan mdzad yin
pas/ khe ras zi ma zhes bya ba'i sa ka ra men to ni dad can gyi sems dad pa'i gnas la shin tu
brtan par mdzad pa'i phyir ro/ slar yang khe ras zi ma'i sgra bshad brjod du yod de/ khe ras zi
ma'i sgra bsgyur ni snum byugs mdzad pa nyid yin pas/ sa ka ra men to 'di gnang bar mdzad
pa'i skabs su bla ma chen pos ni bzhes pa po'i dpral ba la snum byugs par mdzad pa'i phyir
ro/ gal te khe ras zi ma yis 'dren pa'i rang grub dkon mchog gi byin rlabs gang zhe na/ dad
can gyi blo
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dad pa'i gnas la shin tu brtan par 'gyur zhing chos kyi don du lus srog gtong bas mi 'jigs pa'i
byin rlabs 'dren par mdzad do/ zhes lan btab par byas so/ (75) yang shes rab kyi snying po
zhu ba pos/ e'u kha ri se sti a zhes bya ba'i sa ka ra men to'i sgra bsgyur bshad du gsol/ zhes
zhus pas so/ pan ti ta ni/ e'u kha ri se sti a'i sgra bsgyur ni sku drin rjes su dran pa dang drin
lan zhu ba yin pas/ sa ka ra men to 'di bzhes pa'i sgo nas ni g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad
sgrol mdzad 'gran zla med par gcig pu rje yis mi rnams thams cad kyi don du sdug bsngal gyi
tshor ba drag pa rtsub pa mi bzad pa shin tu du ma dang du len par gnang zhing lus srog
gtong ba'i sku drin rjes su dran par bya ste dang la dri med yid kyis bsdams bstod brjod cing
drin lan zhu zhing / g.yas gzu ke ri se sto yis sa ka ra men to 'od ston mdzad par gnang ba'i
sgo nas rang gi sku lus dang sku khrag la sogs dad can rnams kyi yid stobs gso byed du sgyur
bar mdzad la/ dad can gyis ni sa ka ra men to 'di bzhes pa'i sgo nas de 'dra'i sku drin tshad
med chen po rjes su dran par bya ste mos gus byed pa'i sems kyis drin lan zhu bar byed do/
zhes lan btab par byas so/ (76) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ g.yas gzu ke ri se
sto yis sa ka ra men to 'di ston mdzad par gnang ba'i sgo nas rang gi sku lus dang sku khrag la
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sogs dad can rnams kyi yid stobs gso byed du sgyur bar mdzad ces gsungs la rgyu mtshan
bstan par mdzod/ ces zhus paso/ pan ti ta ni/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol mdzad
'gran zla med par gcig bu rje yis mi rnams thams cad kyi don du lus srog gtong nas grongs
gshegs kyi sngon zhag tu rang gi slob ma chen po bcu gnyis dang lhan cig tu mtshan thun
dang po'i gsol ba tha ma bzhes pa'i dus/ gro zhib kyis bcos pa'i bag li phyag tu bzung zhing
bgo bsha' mdzad par gnang ste slob ma re rer byin pa dang / 'di nyid khyod cag rnams kyi
don du dgra bo'i lag tu myur mgyogs sdig pa can gyis gtong rgyu'i bdag gi dngos lus yin pas/
'di nyid khyod rnams bza' bar gyis shing / bdag gis ji byas pa ltar khyod rnams rjes su dran te
de 'dra bar gyis/ ces gsungs pas so/ de nas rgun chang gis gang ba'i snod cig phyag tu bzung
zhing byin brlabs par mdzad de/ 'di ni bdag khrag yin pas 'di nyid khyod rnams 'thung bar
gyis shing / bdag gis ji byas pa ltar rjes su dran te de 'dra bar gyis/ ces gnang gsungs so/
gsungs pa'i don gsal bar byed na ni 'di lta ste/ sngon dus rang grub dkon mchog 'gran zla med
par gcig pu rjes la dad par gyur pa'i skyes bu rnams kyis ni bla na yod pa'i mchod pa me tog
dang rin chen la sogs 'bul bar byas la/ g.yas gzu ke ri se sto rin po rje yis grongs gshegs dus
su nged cag rnams kyi nyes pa rnams yang dag par 'dag par mdzad pa'i phyir du rang gi sku
khrag dang lus srog gtong bar mdzad de rang grub dkon mchog yab rin po rje la bla na med
pa'i mchod pa 'bul bar mdzad do/ mngon sum du byung zin pa dang 'byung bar 'gyur pa'i mi
rtag pa'i don rnams kyi rje dpon yin pa'i rang grub dkon mchog gis ni de dag mchod par byed
na de dag gis mi mnyes pas/ g.yas gzu ke ri se sto yis rang gi khrag dang lus
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srog rang grub dkon mchog yab rin po rje la bla na med pa'i mchod pa 'bul bar ji mdzad pa
ltar/ dad can rnams kyis ni khong gi khrag dang sku lus dang thugs sems mi dang rang grub
dkon mchog gi rgyud ngo bla na med pa'i mchod par 'bul ba'i thabs ston par gnang bas/ gro
zhib kyis bcos pa'i bag li'i snying po khong gi sku lus su sgyur bar byed pa'i thams dang /
rgun chang gi snying po khong gi khrag tu sgyur bar byed pa'i thabs ston gnang ngo / yang
dper na khong gis ni slob ma chen po bcu gnyis bdag gi sku lus sku khrag la sogs bzhes su
'jug pa/ de bzhin du de 'dre'i sku drin rjes su dran te dad can rnams kyis ni bag li'i ngo bor ma
grub par bag li'i gzugs kyi rnam pa tsam du snang ba'i mchod rdzas kyi 'og tu g.yas gzu ke ri
se sto rin po rje'i sku lus dang / rgun chang snying po'i ngo bor ma grub par rgun chang gzugs
kyi dbyibs dang dri ro'i rnam pa tsam du snang ba'i mchod rdzas kyi 'og tu g.yas gzu ke ri se
sto rin po rje'i sku khrag la sogs rang grub dkon mchog nyid la bla na med pa'i mchod par
'bul zhing yod stobs dge stobs gsos te che cher gtong bar mdzad pa'i gsol ba lta bu gus pas
bzhes par byed do/ mdor na bag li'i snying po'i ngo bor ma grub par bag le'i gzugs kyi dbyibs
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dang rnam pa tsam du snang ba'i mchod rdzas dang / rgun chang snying po'i ngo bor ma grub
par rgun chang gzugs kyi dri ro dbyibs la sogs pa'i rnam pa tsam du snang ba'i mchod rdzas
gnyis kyi sgo nas/ rang grub dkon mchog la g.yas gzu ke ri se sto rin po rje'i sku lus dang sku
khrag la sogs pa rnams bla na med pa'i mchod par 'bul zhing / yid stobs dge stobs gsos te che
cher gtong bar mdzad pa'i gsos ba lta bu gus pas bzhes pa gnyis ni e'u kha ri se sti a'i sa ka ra
men to zhes bya ba'o/ zhes lan btab par byas so/ (77) yang shes rab kyi snying po zhu ba
pos/ bla na med pa'i mchod pa de gus pas bzhes lugs bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti
ta ni/ de la gsum/ nyes byas thams cad 'gyod pa dang sdom sems dang nyes bshad gsum gyi
sgo nas yang dag par bshad pa dang / nam gyi dgung nas bla na med pa'i mchod pa bzhes kyi
bar du zas skom cung zad tsam yang mi za mi 'thung ba dang / sa ka ra men to 'dis ni bla na
med pa'i mchod par gyur pa'i mtshan nyid dang don rnams legs par mkhyen zhing yid la dad
pa dang yid ches kyi dad pa dang mos gus bskyed pa'o/ zhes lan btab par byas so/ (78) yang
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ e'u kha ri se sti a'i sa ka ra men to yis 'dren pa'i rang
grub dkon mchog gi byin rlabs gang yin/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ sa ka ra men to 'dis
ni bla na med pa'i mchod pa yin pa'i sgo nas/ rang grub dkon mchog gis ni nyes can dang
'dums par mdzad pa'i tshul gyis de la thugs rje tshad med chen pos gzigs par gnang ste sdug
bsngal gyi 'bras bu 'byin pa'i nyes pa rnams kyi nus pa nyams par mdzad pa dang zad du 'jug
pa'i byin rlabs dang / 'tsho ba'i 'jig rten 'dir phan pa'i bde legs dang mtha'i don gyi nges legs
ches rgyas su 'grub par byed pa'i byin rlabs 'dren pas/ yid stobs dge stobs gsos te che cher
gtong bar mdzad pa'i gsol ba yin pa'i sgo nas ni/ dkar po'i phyogs la dga' bar 'gyur ba'i yid
byed dang nag po'i
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phyogs la mi dga' bar 'gyur ba'i yid byed dang yid ches kyi dad pa dang re ltos kyi dad pa
dang dga' ba'i dad pa la sogs pa'i yon tan rnams gong nas gong du stobs ches che bar 'gro
zhing shin tu 'phel bar 'gyur ba dang nyon mongs dang nyes skyon thams cad gong nas gong
du 'grib par 'gyur ba'i byin rlabs 'dren par mdzad do/ zhes lan btab par byas so/ (79) yang
shes rab kyi snying po zhu ba pos/ phe ni gdan tsa zhes bya ba'i sa ka ra men to'i mtshan
nyid bstan du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ g.yas gzu ke ri se sto 'dren mdzad sgrol
mdzad 'gran zla med par gcig pu rje'i thugs rje tshad med chen pos gnang ba'i nyes pa phyir
bcos kyi stobs ni phe ni gdan tsa'i sa ka ra men to zhes bya ba'o/ nyes pa phyir bcos kyi stobs
mngon sum du bsgrub lugs gang zhe na/ de la gnyis/ sdig bshags byed mkhan gyis ni ji 'os pa
ltar nyes pa bshad par byed pa dang / bshags yul yin pa'i bla mas nyes pa'i bcing ba dag las
'grol bar mdzad pa'i nus dang ldan pa'i tshig rnams dngos su kha ton du 'don pa'o/ de'i phyir
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phe ni gdan tsa zhes bya ba'i sa ka ra men to'i mtshan nyid ni/ dper na phyi'i dbang shes kyis
tshor bar sdig bshags byed mkhan gyis ni 'bag sde zi mo bzhes dus kyi man chad du rang gis
byas pa'i nyes pa bshad pa dang / bshags yul gyis ni nyes pa phyir bcos pa'i nus ldan tshig
brjod kha ton du 'don pa ltar/ de bzhin du phyi'i dbang shes kyis ma tshor bar rang grub dkon
mchog thugs rje tshad med chen po'i bdag bshags yul gyi gsung gi mthu stobs kyis sdig
bshags byed mkhan gyi sems nyes pa kun gyi bcing ba dag las sgrol bar mdzad de dmyal ba'i
sdug bsngal 'byin pa'i nyes pa de dag gi nus pa zlog par mdzad pa'o/ gal te nyes pa phyir bcos
kyi sgo nas sdig bshags byed mkhan gyis bsgrub par bya ba'i phyir bcos kyi yan lag tsam yod
ces dris na ni/ lnga ste/ lnga gang zhe na/ lus ngag yid gsum gyi sgo nas rang gi las lam
thams cad dran par bya ste brtson 'grub ma zhan pa zhig gis rang sems brtag par byed pa
dang / nyes byas gang byas pa rnams la mi dga' bar 'gyur zhing smod par byed pa'i yid byed
kyis tshig tsam du mi 'gro bar snying thag pa nas 'gyod pa bskyed pa dang / bcos ma ma yin
pa'i sdom sems bskyed pa dang / bshags yul gyi snyan du rang gis byas pa'i nyes pa dang
grangs dang lci ba'i rnam pa rnams lhag chad med par bshad pa dang / bshags yul gyis ni ji
gsungs pa ltar bshags pa'i chad pa dang du len zhing mngon sum du bsgrub pa'o/ yang phe ni
gdan tsa zhes bya ba'i sa ka ra men to yis 'dren pa'i rang grub dkon mchog gi byin rlabs gang
yin zhes dris na/ rang grub dkon mchog gis ni thugs rje tshad med chen pos sdig bshags byed
mkhan gyi nyes pa rnams zlog par mdzad pa'i byin rlabs dang / mtha' med thar med dmyal
ba'i sdug bsngal zad du med pa rnams zad du yod pa'i sdug bsngal gzhan gyis brje bar gnang
ba'i byin rlabs dang / nyes spyod kyis sngar 'joms pa'i dge rtsa rnams slar nas 'ongs pa ltar
phan 'dogs su nye bar rung ba'i byin rlabs rnams so/ zhes lan btab par byas so/ (80) yang shes
rab kyi snying po zhu ba pos/ o li'o san to zhes bya ba'i sa ka ra men to'i mtshan nyid bshad
du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/
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o li'o zhes bya ba'i sa ka ra men to 'dis ni/ nad tshabs chen pos thebs shing shi la thug pa'i
skyes bu dad can gyi phyi'i dbang po dag la byin gyis brlabs pa'i snum byugs pa dang / dus
mtshungs gcig tu khong gi phan don du gsol ba 'debs pa'o/ gal te sa ka ra men to 'di yis 'dren
pa'i rang grub dkon mchog gi byin rlabs gang zhe na/ nyes byas zlog par byed pa'i byin rlabs
dang / nad tshabs che ba dang 'dre'i bar chod dag gis nyon mongs pa'i skyes bu'i lus sems
gnyis la bde ba'i tshor ba skye bar 'gyur ba'i byin rlabs dang / nad pa'i yid kyi phan ngos dang
mi 'gal na ni lus nad yongs su gso bar 'gyur ba'i byin rlabs la sogs pa'o/ zhes lan btab par byas
so/ (81) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ or ldin sa ke ro zhes bya ba'i sa ka ra men
to'i mtshan nyid bshad par mdzod/ ces zhus so/ pan ti ta ni/ sa ka ra men to 'dis ni dbang
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bskur rim gyis bdun gyi sgo nas bla na med pa'i mchod pa rang grub dkon mchog la 'bul ba
dang / sa ka ra men to gzhan rnams snod du rung ba'i skyes bu dag la gnang bar mdzad pa'i
las su rung du 'jug par mdzad do/ shes bya'i gnas la shin tu sbyangs pa'i skyes bu ma gtogs
par sa ka ra men to 'di bzhes pa po'i snod du mi rung bas/ 'dir ni 'di tsam las mi spros so/ zhes
lan btab par byas so/ (82) yang shes rab kyi snying po zhu ba pos/ ma dri mog ni'o zhes
bya ba'i sa ka ra men to'i sgra bsgyur bshad du gsol/ zhes zhus pas so/ pan ti ta ni/ ma dri
mog ni'o zhes bya ba'i sgra bsgyur ni khyim brgyud mi chad pa la dmigs te bag mar 'gro ba
dang bzhes pa'o/ sa ka ra men to 'di yis 'dren pa'i rang grub dkon mchog gi byin rlabs ni/ bag
mar 'gro ba dang bzhes pa po gzhes mi bstun pa med par gcig la gcig ni gces spras su 'dzin
pa'i byin rlabs dang gnyis las skyes pa'i bu rnams la legs pa'i dpe byad bstan pa dang / dad
lugs dang chos lugs kyi gnas rnams la nyams len byed du 'jug gi snod du rung ba'i byin rlabs
la sogs pa'o/ zhes lan btab par byas la/ slar yang sngar bshad pa ltar rang grub dkon mchog
'gran zla med par gcig pu rje yis blang dor gyi lam ji bstan pa ltar mngon sum du bya ba dang
spong bar byed pa gnyis ni rang grub dkon mchog la dga' bar gyur pa'i dad pa bskyed tshul
yin pas/ sa ka ra men to la sogs pa'i phul du byung ba'i thabs la brten nas nyes pa'i las dag
phyir bcos shing dge ba'i las dag mngon sum du bsgrub par byed na ni rang grub dkon mchog
la dga' bar gyur pa'i dad pa rmad du byung ba bskyed par 'gyur ro/ yid ches kyi dad pa dang /
re bltos 'cha' nus pa'i dad pa dang / dang la dri med yid kyis dga' bar gyur pa'i dad pa tshig
tsam du mi 'gro bar shes tshad nus tshad thams cad kyis bskyed par bya ste/ de dag ji srid ma
shi bar du nyams par ma byed na ni/ phyir phyogs pa med par lam 'gro zin te lam mthar mi
thug pa mi srid par/ 'chi ba'i 'og tu rang grub dkon mchog gi zhal mjal thob pa'i mtha'i don
dngos su thob par 'gyur ro/
[UTS page: 52]
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༄༅། འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་སོན་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ།

གྲུབ། འགྱུཪ་མེད་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེ།
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ། །

སོན་བྲལ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་ངོ་བོ་གྲུབ།

Appendix 3

གཞན་ལ་མ་བལོས་མ་བརེན་ལྷུན་གིས་

དེ་ལ་དད་པ་བསེད་ཅིང་བསོད་བསྔགས་འབུལ།

ལུས་ངག་ཡིད་ཀིས་

དཔེཪ་ན་ཟས་བཟང་བ་དང་དུག་ངན་པ་གཉིས་ཕྱེ་བའི་བོའི་མཐུ་ཞིག་མེད་ན་ནི།

ལུས་སོག་ཪིང་

དུ་མི་གནས་པཪ་ཤི་ལ་ཐུག་དགོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ་གཉིས་ལེགས་པཪ་འབེད་པའི་བོའི་མཐུ་མེད་ན།
ལྐུགས་དུད་འགྲོ་དང་ཁྱད་པཪ་མེད་ཅིང་།

མི་ནི་གེན་

ཐཪ་རྒྱུ་མེད་པཪ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཡང་དུ་ལྷུང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེའི་ཕྱིཪ་གཞན་ཕན་དོན་དུ་གཉེཪ་བའི་སེམས་བསེད་དེ། དི་མེད་རྣམ་དག་ཆོས་དང་ཡིད་བརན་དུ་མེད་ཅིང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

གཉིས་དཔོད་པཪ་དཔད་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོས་འདིཪ་ནི་ཆོས་ཞུ་པ་པོ་རྣམས་ལ་ལེགས་ཉེས་དང་བདེན་བརྫུན་འབེད་པའི་བོའི་མཐུ་ནོཪ་
བ་མེད་པ་ཞིག་སེད་པཪ་བའོ། ། ། །

ཐོག་མཪ་བོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལ་ནི་ཆགས་སྡང་མེད་ཅིང་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་དེ་གཟུ་བོཪ་གནས་པའི་

ཤེས་ཪབ་ཀིས་བརག་པ་བེད་ན་ནི།

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་ཅིང་།

ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་བལ་བཪ་བེད་པའི་སོ་ནས་ནི།
ཤེས་བཪ་བ་དགོས་སོ།

རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཅེ་ན་བརོད་པཪ་བའོ།

ཡོད་པའི་དངོས་རྣམས་

ཡིད་བརན་དུ་མེད་པཪ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པཪ་

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ།

ཡོད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། དངོས་པོ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཪབ་ཏུ་
དྭངས་པའི་མཚོའི་ནང་དུ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་དང་འད་བཪ་འདོད་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
པཪ་བེད་ན་ནི་འདི་ལ་སེ།

འདོད་ལུགས་འདི་ལ་སོན་བསན་

དཔེཪ་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མ་ཡིན་ཞིང་ཟླ་བའི་གཟུགས་དངོས་ཅིག་གཏན་མེད་པཪའདོད་དེ།

གཟུགས་བརྙན་མཚོའི་ནང་དུ་སྣང་བ་བཞིན་དུ་དངོས་སུ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་བ་འདུ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ།
བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་དེ།

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་གང་ཟག་དང་།

བསོན་ཏུ་མེད་དེ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཁོ་ན་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བ་དགོས་སོ།
གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ།
འདོད་ན་ནི།

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་

ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་

གཞན་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་

འདས་པ་དང་ད་ལ་བ་དང་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་དུ་

དེ་ལཪ་ན་ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་ཟག་བེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཪིགས་པའི་བརག་པ་བེད་པས།

བེ་བྲག་པ་དེས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།

ཁྱོད་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

བེ་བྲག་པ་དེས་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་རྒྱུ་རེན་ལ་ནི་ཪག་ལས་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།
ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

ཟླ་བའི་

དེ་ལཪ་ན་གང་ཟག་བེ་བྲག་པ་དེས་རྒྱུ་རེན་ལ་ཪག་ལས་པཪ་མ་ཟད་པས།

རེན་གཞན་ཞིག་ལ་ནི་ཪག་ལས་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།

དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་ཟིན་ཏེ།

གང་ཟག་

དེ་ལཪ་ན་གང་ཟག་

ཁྱོད་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་

ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་རེན་འདིས་ཀང་རྒྱུ་

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ།

ཡོད་པའི་

ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་ཟག་བེ་བྲག་དེའི་རྒྱུ་རེན་
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གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་རྒྱུ་རེན་གཞན་དེ་ཉིད་ཀང་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་ཞིང་། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་
དགོས་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དེ་ལཪ་ན་ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་ཟག་བེ་བྲག་དེ་ཉིད་ལས་བཟུང་སེ། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་རེན་དང་རྒྱུ་རེན་དེའི་

རྒྱུ་རེན་གི་ཪིམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཪིགས་པས་བརག་ན་ནི།
འདོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

རྒྱུ་རེན་དེ་དག་གིས་ནི་ཐུག་བཅས་མེད་པཪ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པཪ་

འདོད་ལུགས་འདི་ལ་སོན་བསན་པཪ་བེད་ན་ནི་འདི་ལ་སེ།

བསོན་དུ་མེད་པཪ་མངོན་སུམ་དུ་ངེས་པཪ་གཡོ་ཞིང་འགུལ་བཪ་ཐག་ཆད་ལ།
གཏོགས་པཪ་མི་གཡོ་བ་དང་མི་འགུལ་བཪ་འདོད་ན་ནི།

དཔེཪ་ན་ལི་བའི་ཆོས་ཅན་གཟུགས་ཅིག་གིས་ནི་

དེ་ནི་གཟུགས་གཞན་ཞིག་གི་སོབས་ཀིས་བསོད་དེ་མ་

སོད་པཪ་བེད་པའི་གཟུགས་ཀི་སོབས་དང་མཐུ་ནུས་ཉིད་ནི་བསོད་བའི་

གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞིག་གིས་ཪེག་པཪ་འདོད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཤིང་། སོད་བེད་གཟུགས་ཀི་སོབས་དང་མཐུ་ནུས་ཀིས་ནི་
བསོད་བའི་གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀང་མི་ཪེག་པཪ་འདོད་ན་ནི།

ལི་བའི་ཆོས་ཅན་བསོད་བའི་གཟུགས་ནི་དངོས་སུ་གཡོ་ཞིང་

འགུལ་བཪ་ཐག་ཆད་པ་དང་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཤིང་། བསོད་བའི་གཟུགས་ནི་དངོས་སུ་གཡོ་འགུལ་བ་ནི་དོན་བཅས་མེད་པཪ་དོན་

མེད་དུ་འགྲོ་བཪ་འདོད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ། དེ་བཞིན་དུ་ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་ཟག་བེ་བྲག་གིས་ནི་ཪང་གིས་རྒྱུ་རེན་ལ་
ཪག་ལས་ཏེ་མ་གཏོགས་པཪ་མི་འབྱུང་བཪ་འདོད་ན་ནི།
པ་ཞིག་གིས་ཪེག་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་།

སེད་བེད་རྒྱུ་རེན་གི་སོབས་དང་མཐུ་ནུས་ཉིད་ནི་བསེད་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་རྣམ་

སེད་བེད་རྒྱུ་རེན་གི་ནུས་སོབས་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀང་བསེད་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་མི་ཪེག་པཪ་

འདོད་ན་ནི། བསེད་བ་གང་ཟག་དེ་ནི་ད་ལའི་དུས་སུ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་མངོན་སུམ་དུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་ཐག་ཆད་པ་དང་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་
དགོས་སོ།

སླཪ་ཡང་དཔེཪ་ན་ལྷ་ས་འདི་ནས་རྒྱ་གཪ་ཡུལ་དུ་ཁིད་པའི་ལམ་ནི་ཐུག་བཅས་མེད་པཪ་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནི།

རྒྱ་གཪ་ཡུལ་ནས་ལྷ་སཪ་ཁིད་པའི་ལམ་གིས་ཀང་ཐུག་བཅས་མེད་པཪ་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་། ལྷ་ས་འདི་ནས་རྒྱ་གཪ་
ཡུལ་དུ་ཁིད་པའི་ལམ་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིཪ་ན་ལྷ་ས་འདི་ནས་ལམ་པོཪ་ཞུགས་པའི་འགྲོན་པོ་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་གཪ་ཡུལ་དུ་
གཏུགས་ཤིང་སླེབ་པ་མི་སིད་པ་དང་དོན་མེད་དུ་འགྲོ་བཪ་འདོད་ན་ནི།

རྒྱ་གཪ་ཡུལ་ནས་ལྷ་སཪ་ཁིད་པའི་ལམ་གིས་ནི་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་

པཪ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིཪ་ན་རྒྱ་གཪ་ཡུལ་ནས་ལམ་ཀཪ་ཞུགས་པའི་འགྲོན་པོ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ལྷ་སཪ་གཏུགས་ཤིང་སླེབ་པ་མི་སིད་པ་དང་དོན་
མེད་དུ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་ཟག་བེ་བྲག་དེ་ལས་བཟུང་སེ།

དེའི་རྒྱུ་རེན་

དང་རྒྱུ་རེན་འདིའི་རྒྱུ་རེན་གི་ཪིམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཪིགས་པས་བརག་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ནི། རྒྱུ་རེན་དེ་དག་གིས་ནི་ཐུག་བཅས་མེད་པཪ་
ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པཪ་འདོད་ན་ནི།

རྒྱུ་རེན་སྔ་ཕྱི་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཪིག་པ་ནས་བཟུང་སེ། ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་

ཟག་བེ་བྲག་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བརག་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ནི།

རྒྱུ་རེན་དེ་དག་གིས་ནི་ཐུག་བཅས་མེད་པཪ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པཪ་

འདོད་དགོས་ཤིང་། རྒྱུ་རེན་སྔ་ཕྱི་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཪིམ་པ་དེས། ཁྱོད་ཐུག་བཅས་མེད་པཪ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པཪ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིཪ་
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ན།

རྒྱུ་རེན་སྔ་ཕྱི་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ནུས་སོབས་ད་ལའི་དུས་སུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་ཪེག་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་མི་སིད་པ་དང་།

ད་ལའི་དུས་ཀི་གང་ཟག་དེས།

ཁྱོད་ད་ལའི་དུས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ནི་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་དགོས་

སོ། ། ། ། གཞན་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ།

དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་དུ་འདོད་ན་

ནི། དེ་ལཪ་ན་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་གྲུབ་པ་མེད་པཪ་འདོད་ཟིན་ཏེ། སོང་པ་ཉིད་ནི་
གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ་འདོད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

འདོད་ལུགས་འདི་ལ་སོན་

བསན་པཪ་བེད་ན་ནི་འདི་ལ་སེ། དཔེཪ་ན་མངའ་འོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ན་ནི། ཁྱོད་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་མངའ་
འོག་ཡིན་པས་ཁྱད་པ་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ན་ནི།

ཁྱོད་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
བདག་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ།
ཡོད་པཪ་འདོད་ཟིན་ཏེ།

ཡང་དཔེཪ་ན་མངའ་

མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པཪ་འདོད་པ་ནི། བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་

གང་ལ་བལོས་པ་དང་གང་ལ་བརེན་པའི་ཞིང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ན། ཁས་བངས་པ་ལ་མི་

གནས་པའི་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཁོ་ན་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ།

དངོས་པོ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་འདོད་ན་ནི། བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་ཡོད་པཪ་
འདོད་ཟིན་ཏེ།

གང་ལ་བལོས་པ་དང་བརེན་པའི་ཞིང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ན། ཁས་བངས་པ་ལ་གནས་མི་བཟོད་པའི་

འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཁོ་ན་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ནས་བསན་པཪ་གིས་ཤིག་ཅེ་ན་ཐུགས་ཚིམ་པཪ་
བེད་པའི་ཕྱིཪ་དུ་བརོད་པཪ་བའོ།

གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། གཞན་ལ་བལོས་བརེན་འབྱུང་བ་ཁྱོད་

ཉིད་གང་དུ་ཡེ་མ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ་དེཪ་ངེས་པཪ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

གཞན་ལ་

བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཉིད་ཀིས་གང་དུ་ཡེ་མ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ་དེཪ་གཏན་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་བརེན་
ནས་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན།
པའི་ཕྱིཪ།

དེཪ་ཐལ།

མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཪང་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་

རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་པ་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིཪ།

དེ་དག་སེང་འོག་ཕྱི་ནང་སྔ་ཕྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སོཪ་བཪ་བེད་ན་ནི།

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཡིན་ཏེ།

སེང་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ན། ཁྱོད་

ཁྱོད་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པཪ་དེཪ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། ཡང་སེང་

ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་ན་ནི།
འདོད་དགོས་ཏེ།

དེཪ་ཐལ། གང་དུ་གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་པ་གཞན་དེས་ཀང་ནི་

སེང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞན་ལ་མ་བལོས་མ་བརེན་ནས་ཀང་དེཪ་གྲུབ་པཪ་

གཞན་ལ་མ་བལོས་ཤིང་མ་བརེན་པཪ་དེཪ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་འདོད་ན་ནི།

367

གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་
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Appendix 3

ནས་དེཪ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིཪ།
ཕྱིཪ་ཪོ།

དེཪ་ཐལ།

གང་དུ་གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ་གཞན་མ་གྲུབ་པའི་

མདོཪ་ན་དཔེཪ་ན་མངའ་འོག་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་དེཪ་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན་ནི།

མངའ་འོག་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པ།

པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཞན་ལ་བལོས་བརེན་མ་གཏོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ་འདོད་ན་ནི།

དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་

གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བ་
དགོས་སོ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་བཟོ་ལས་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ན།

བཟོས་པའི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་དེ་ནི་གཞན་ལ་བལོས་

བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་དེཪ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ། བཟོས་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་
པ་དང་།

དམའ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ན།

ཁྱོད་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་དེཪ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ།

དམའ་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་
སོང་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་པས་ཁྱབ་པཪ་འཐད་ན།

ཁྱོད་གཞན་ལ་བལོས་བརེན་མ་གཏོགས་པཪ་དེཪ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་

པའི་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཕྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་
གིས་ཤིག་ཅེ་ན་ཞུ་པ་པོའི་བརྩོན་འགྲུབ་དགེས་པཪ་བེད་པའི་སླད་དུ་བརོད་པཪ་བའོ།

ག་ནོམ་པ་ཪབ་མཆོག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་འགའ་

ཞིག་ནི་བོའི་ཡུལ་དུ་མཚན་མཪ་འཛིན་པའམ་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ནམ་བྱུང་པ་ན།

བོ་ནི་ཪང་དབང་མེད་པཪ་དེ་ལ་

བུའི་ཆོས་ལས་ལྷག་ཏུ་གྱུཪ་པ་བཞིན་དུ་གཞན་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལཪ་ག་ནོམ་པ་ཪབ་དཔེ་མེད་པཪ་མཆོག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་བདེ་བ་

གང་དང་གང་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་ལྷག་དང་ཡང་ལྷག་གཞན་ཞིག་དམིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེའི་ཕྱིཪ་ཤེས་ལྡན་བོ་
གང་དག་གིས་ནི་ཪང་དབང་མེད་བཞིན་དུ་ཆོག་མི་ཤེས་ཏེ་མཆོག་དང་ཡང་མཆོག་དཔེ་མེད་པཪ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་འཚོལ་བའི་
ཆོས་ཅན་ཡིན་པཪ་མཁྱེན་པཪ་མཛད་ལ།

བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས། ཪང་དབང་མེད་བཞིན་དུ་ངོམས་མ་ཤེས་ཏེ་མཆོག་དང་ཡང་

མཆོག་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་འཚོལ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་བོ་གང་དག་གིས་ནི་མཆོག་དངཡང་མཆོག་དཔེ་ཟླ་མེད་
པཪ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་རྙེད་དུ་ཡོད་པའམ་རྙེད་དུ་མེད་པཪ་འདོད།

ཕྱི་མ་ལཪ་ན་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་མཐུ་

འདོད་མཐུ་ལྡན་པའི་བོ་རྣམས་ཀིས་ནི་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མི་རྙེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་ཡིས་བཟློག་ཏུ་མེད་པཪ་ཡོངས་སུ་མནཪ་བཪ་
འགྱུཪ་དགོས་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཚད་མ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་

པ་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགསཔཪ།

དེ་དག་ལས་ལྷག་ཅིང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་རྙེད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་དུད་འགྲོ་གེན་ལྐུགས་དག་ངག་གིས་བདེ་བ་རྙེད་དུ་ཡོད་པཪ་
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འདོད་དེ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་བདེ་བ་རྙེད་དུ་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་སིཪ་ཤེས་པ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་སོད་

ཡུལ་བ་ཐ་མལ་པ་དང་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་ངེས་མཆོག་གཉིས་ཡོད་པས། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཆོས་ཅན་དོན་བེད་
དུ་མི་ཪུང་བའི་ཡུལ་དང་ཕྲད་དེ་བདེ་བ་ལ་ཪེག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ན་ཡང་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་དང་ཕྲད་དེ་དགའ་ཞིང་ཚིམ་པཪ་འགྱུཪ་
བ་ཡོད་པཪ་འཐད་ལ།

ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་ངེས་མཆོག་གིས་ནི་གང་ལ་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་གང་དུ་བདེ་བ་ལ་ཪེག་པཪ་འགྱུཪ་བའི་

ཡུལ་རྙེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བ་དགོས་སོ།

དེས་ན་གང་གི་ཕྱིཪ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་

བཪ་འབྱུང་བ་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་མི་རྙེད་པ་དང་མི་གཟིགས་པ་ཙམ་དུ་འདོད་དགོས་པ།
དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིཪ་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་ངེས་མཆོག་ཉིད་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་དེ་ལ་
དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་དབང་གིས་བདེ་བ་ལ་ཪེག་པཪ་འགྱུཪ་བ་མི་སིད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བ་དགོས་སོ།

དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་སིཪ་ཤེས་པ་ལ་ཐ་སད་

པའི་ཤེས་པ་དང་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ལ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མེད་དང་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཡོད་
པཪ་ཤེས་པཪ་བ་སེ།
ཆོད་དགོས་ཏེ།

ཤེས་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་གང་དང་གང་ལ་ཪིགས་པས་བརག་པ་བེད་ན། ཐོག་མཪ་ཡུལ་དེས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མེད་ཐག་

ཐ་སད་དུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་མེད་སོ་སོཪ་རོག་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀིས་དཔོད་པ་ཡེ་མི་ཡོང་བའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དེས་ན་གལ་ཏེ་ཐ་སད་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཡོད་དགོས་པཪ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་གྲུབ་ན་ནི། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་
དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་ཪིགས་པས་གྲུབ་པཪ་འདོད་ལུགས་ཡིད་བརན་དུ་མེད་ཅིང་བསླུས་པའི་འདོད་ལུགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་
དགོས་སོ།

བསིམས་ཏེ་གསོན།

དེའི་ཕྱིཪ་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཆགས་སྡང་བྲལ་ཞིང་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པཪ་གཟུཪ་གནས་ཐུབ་ན་ཐུགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་གཏན་མེད་ན་ནི། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་

བསོན་དུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཤིང་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བསོན་དུ་
མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པཪ་མེད་ཀང་ཡོད་པཪ་འཐད་པ་དང་འདས་པ་དང་ད་ལ་བ་དང་མ་འོངས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་འཇོག་ས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་
དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་མེད་པཪ་དེ་མེད་

པས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པཪ་བསྒྲུབ་ལུགས་ཇི་ལཪ་ཡིན་ཞེ་ན་བརོད་
པཪ་བའོ།

ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་མེད་པཪ་འདོད་ན། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་གྲུབ་

པའི་གང་ཟག་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་
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མཆོག་དམ་པ་ཞིག་མེད་ན་ནི། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་དག་གི་སེ་བ་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕྱིཪ།
དེཪ་ཐལ།

ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་དག་གི་སེ་བ་ཉིད་ནི་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་མངོན་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་

པའི་ཕྱིཪ།

ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན།

ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་

གཏན་མེད་ན་ནི། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་དག་གི་སེ་བ་ཉིད་ནི་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ་
གང་ཞིག་དེ་འདའི་སེ་བ་ནི་དོན་དམ་པཪ་མེད་པཪ་མ་ཟད་པས།

ཐ་སད་དུ་ཡང་གཏན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། འོ་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་

ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་མེད་ན། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་དག་གི་སེ་བ་རྒྱུ་རེན་མེད་པ་
ལས་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཐལ་བཪ་གྱུཪ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འདི་ཡང་བརོད་པཪ་བའོ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་
དག་གི་སེ་བ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་པཪ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དམ།
ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཡོད་དེ།

འོན་ཏེ་ཐོག་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད། དང་པོ་ལཪ་ན་

ཕ་ཪོལ་པོའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ལ་གང་ཟག་གི་སེ་བ་ལ་ནི་ཕྱི་མཐའ་ཡོད་པའི་ཕྱིཪ། ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁྱབ་པ་

གང་དང་གང་ལ་ཕྱི་མཐའ་ཡོད་པཪ་འཐད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་ཡང་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིཪ།

དེཪ་ཐལ། རྒྱ་གཪ་

ཡུལ་ནས་ལྷ་སཪ་ཁིད་པའི་ལམ་ནི་ཐུག་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་ཟིན་ཏེ། ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གཪ་ཡུལ་ཏུ་ཁིད་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཐུག་མེད་དུ་
ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་གང་ཟག་གི་སེ་བ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ཁས་བང་བཪ་བེད་ན་ནི་གདོན་
མི་ཟ་བཪ་དོན་བཅས་པའི་སེ་བ་ཁས་བང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་དག་གི་སེ་བ་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དོན་བཅས་པའི་སེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ། ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དོན་བཅས་པའི་སེ་བ་
ཡིན་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་མི་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།
པཪ་གྱུཪ་པའི་གང་ཟག་སླཪ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པས།
པའི་གང་ཟག་སེ་བཪ་འདོད་པཪའགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེ་ཅིའི་ཕྱིཪ་ཞེ་ན་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པཪ་བའོ། སེས་ཟིན་སེས་

སིཪ་གང་ཟག་ནི་སེ་བཪ་འདོད་ན་སེས་མ་ཟིན་སེས་པཪ་མ་གྱུཪ་

དེའི་ཕྱིཪ་གང་ཟག་གི་སེ་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན།

སེས་མ་ཟིན་པ་ནི་སེས་པཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
ཡོད་པཪ་འདོད་ལུགས་དེ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དེའི་ཕྱིཪ་གང་ཟག་གི་སེ་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

གང་ཟག་སེས་མི་ཟིན་སེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་

དགོས་པའི་ཕྱིཪ་དང་།

གང་ཟག་སེས་མི་ཟིན་སེས་མ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་ལ།

སོན་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དེ་ལཪ་ན་ཕ་ཪོལ་པོས་ནི་མཁས་པ་དགེས་པའི་ལམ་དང་མ་བྲལ་ན་གཉིས་པ་ལཪ་ན་སེ་བ་ཆོས་ཅན།

མེད་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་དམ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་སོན་ཡིན་ཞིང་།
ཐོག་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

གང་ཟག་

གང་ཟག་གི་སེ་བ་ཐོག་མ་

དོན་བཅས་སུ་མེད་པའི་སེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཁས་ལེན་པའི་

དེས་ན་གང་གི་ཕྱིཪ་སེ་བ་མེད་པཪ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་མེད་པཪ་

ཁྱོད་ནི་
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འདོད་དགོས་པ།

དེའི་ཕྱིཪ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཐོག་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་ཅིག་ཁས་བང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེཪ་འདོད་ན་ནི།

འོ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་

སོངས་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེཪ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དམ་གཅིག་ཀང་
མེད་པཪ་འདོད།

ཕྱི་མ་ལཪ་ན་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པའི་ཕྱིཪ་ན་ཐོག་བཅས་

ཀང་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན་ཆད་མཐཪ་ལྟུང་སེ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཤིག་པཪ་བེད་པའི་ཕྱིཪ་དང་།

ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་ཟིན་ཏེ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་ཤིང་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་
དངོས་པོ་གང་དག་ཐོག་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན།

ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སེ་བཪ་འདོད་དགོས་

པཪ་འགྱུཪ་ལ། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། དེའི་ཕྱིཪ་དང་པོ་ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་
གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེཪ་དངོས་པོ་ཪེས་ཤིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།

དེཪ་འདོད་ན་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེཪ་

དངོས་པོ་ཪེ་འགའ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པཪ་གྲུབ་ལ།

སྐབས་དེཪ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་བརག་པ་བེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པས། ཁྱོད་ནི་དེཪ་མ་འདུས་པའི་ཆོས་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག། ཁྱོད་ཪང་
བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ།

དེཪ་ཐལ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་མ་

ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེཪ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ལ།
དངོས་པོ་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།
ནི།

ཁྱོད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་

དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་ན་

ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

གལ་

ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བསོན་དུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པཪ་མེད་ཀང་ཡོད་པཪ་འདོད་ཅིང་། འདས་པ་དང་ད་ལ་བ་
དང་མ་འོངས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་འཇོག་ས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ཟིན་ཏེ།
ཅིང་ཪིགས་པས་དཔོད་བཟོད་པའི་དངོས་པོ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པཪ་བསྒྲུབ་ལུགས་ཇི་ལཪ་ཡིན་སམ་ན།
དོགས་ནས་ཟུཪ་ཙམ་བརོད་པཪ་བའོ།

བའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་མོད་ཀི།

ཐ་སད་དུ་ཡོད་

ཚིག་མངས་སུ་

སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་དཔེཪ་ན་དྭངས་པའི་མཚོའི་ནང་དུ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་གིས་ནི་ཟླ་
འོན་ཀང་གང་དུ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེཪ་མེད་པཪ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་སེ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

གནས་པའི་ཕྱིཪ་ན་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་

པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཕྱི་ནང་དག་གིས་བསླད་པའི་དབང་ཤེས་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་
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བཞིན་དུ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་།

གང་དུ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེཪ་མེད་པཪ་བད་བཞིན་དུ་བརྫུན་པཪ་སྣང་བའི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་

བརྙན་དང་འད་བཪ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། ཡང་དཔེཪ་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་
བརྙན་བསོན་དུ་མེད་པཪ་མཚོའི་ནང་དུ་སྣང་བ་བཞིན་དུ་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནི།
དངོས་སུ་གྱུཪ་པའི་དངོས་པོ་ཪེ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པ།

ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་མ་ཡིན་ཞིང་ཟླ་བའི་གཟུགས་

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་ཤིང་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ཁས་བང་བཪ་བེད་ན་ནི།

ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་དངོས་པོ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཇི་ལ་ཇི་ལཪ་ཪིག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཞིབ་མོཪ་བརག་པཪ་བེད་པ། དེ་

ལ་དེ་ལཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ནི་ཡིད་བརན་དུ་མེད་པཪ་རོངས་པ་ངོ་མཚཪ་བསེད་

པའི་བལ་ལུགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ། ། ། བདེན་ན་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་བེ་བྲག་པ་སོ་སོ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་
ཡོད་པཪ་ཪིག་པཪ་བ་སེ་ཞིབ་ཏུ་བརག་པཪ་བེད་ན་ནི།
གཉིས་སུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་དོ།

ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཪེ་ཪེ་ནི་དབེཪ་ཡོད་བཞིན་དུ་སིང་པོ་དང་དེའི་བཟློག་ཕྱོགས་

དེ་ལཪ་སྔ་ཕྱི་དང་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མིན་དང་མཁས་རོངས་བ་དང་འོད་མུན་པ་དང་ཆེ་ཆུང་བ་

དང་ཪིང་ཐུང་བ་དང་ཉེ་ཪིང་དང་ཕྱི་ནང་དང་ཕཪ་ཚུཪ་དང་མཐོ་དམན་དང་དཀཪ་ནག་དང་དྭངས་སྟུག་དང་མཛེས་སྡུག་དང་མི་སྡུག་དང་ཡིད་

དུ་འོང་མི་འོང་དང་ཕྲ་ཪགས་དང་རོངས་ཪིག་དང་། སྨྲ་ཤེས་གེན་ལྐུག་དང་ཆོས་ཡིན་ཆོས་མིན་དང་འཇིག་རེན་པ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་
དང་ལེགས་ཉེས་དང་བཟང་ངན་དང་།

སེང་འོག་དང་སོད་སྨད་དང་ཡོད་མེད་དང་སོང་གང་དང་ཚ་གྲང་དང་དོ་བསིལ་དང་གནོད་ཕན་

དང་འདས་མ་འདས་དང་བཀའ་སླ་དང་དཀོན་ཕལ་པ་དང་འཇམ་དམ་དང་འབོལ་རྩུབ་པ་དང་།

ཪི་ཐང་དང་ཞིམ་མི་ཞིམ་དང་སན་མི་སན་

དང་སྐམ་རོན་དང་གསཪ་རྙིང་དང་མང་ཉུང་དང་སོན་ཅན་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ལི་ཡང་དང་ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་དང་འབྲེལ་མི་འབྲེལ་
དང་གཟུགས་སུ་གྱུཪ་ཡོད་གཟུགས་སུ་གྱུཪ་མེད་དང་གཙང་མི་གཙང་དང་བཪ་འོས་བཪ་མི་འོས་པ་དང་མངཪ་བསྐ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་སིང་པོ་དང་བཟློག་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་དོ།

ཪིག་ལུགས་འདི་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མཆོག་

དམ་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་ཕྱོགས་ལ་བརྫུན་པའི་སོན་གདགས་སུ་མི་ཪུང་བཪ་འདོད་ན།

འདོད་ཕྱོགས་དེས་ནི་ཡིད་བརན་དུ་མེད་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཇི་ལཪ་བཀག་དེའི་ཕྱིཪ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གཞན་དག་གིས་ནི་སིང་པོ་དང་བཟློག་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྲུབ་པཪ་མཁྱེན་

པཪ་མཛད་ལ། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་ཞིང་ཕྱོགས་ལྷུང་ཕྱོགས་འཛིན་མེད་པཪ་ཆགས་སྡང་བྲལ་ཏེ་གཟུཪ་གནས་ཐུབ་པ་རྣམས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་

ལ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའི་སྐབས་སུ། དཔེཪ་ན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གཞན་དག་གིས་ནི་སིང་པོ་དང་དེའི་
བཟློག་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་བཞིན་

དུ་ཡོད་པའི་སིང་པོ་དང་བཟློག་ཕྱོགས་འདི་གཉིས་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆོད་པའི་བོ་ཞིག་སེ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ན། ཡོད་པ་ལ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་
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བཞིན་དུ་ཡོད་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ནི་གཏན་མ་གྲུབ་སེ་ཡིད་བརན་དུ་མེད་པཪ་ཐག་ཆོད་པའི་བོ་ཞིག་སེད་པཪ་བའོ། །
གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཡིན་ཞིང་གཟུགས་གཞན་དང་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་པཪ་ཐག་ཆད་ཀང་།

སླཪ་

ནས་ཡན་ལག་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གཟུགས་གཞན་དང་འབྲེལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪམ་མ་གྱུཪ་ཞེས་བརག་པ་བེད་ས་ཞིག་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་

དུ་ཐ་སད་པའི་དབང་ཤེས་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

སླཪ་ནས་དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ནི་དེཪ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཅེས་དཔོད་པཪ་དཔད་ས་ཡོད་པས། ཕ་ཪོལ་པོས་ནི་ཐ་སད་པའི་དབང་ཤེས་
ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཇི་འདོད་པ་ལཪ།
གྲུབ་པཪ་འདོད་དམ།

དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཀང་དེཪ་

འོན་ཏེ་དཔེཪ་ན་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཪེ་ཪེས་བཞིན་དུ་གཟུགས་གཞན་དང་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་

བས་ན་ཡན་ལག་དེ་དག་གི་ཚོགས་ནི་གཟུགས་གཞན་དང་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་དུ་འདོད་མི་ནུས་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་དབང་
ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་མོད་ཀང་།

དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་

ཚོགས་ནི་གཞན་ལ་བལོས་མེད་བརེན་མེད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད། ཕྱི་མ་ལཪ་ན་ཕ་ཪོལ་པོ་ནི་མི་འདོད་པཪ། དང་པོ་ལཪ་ན་ཐ་སད་པའི་
ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གཞན་ལ་བལོས་བརེན་མ་གཏོག་པཪ་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན་ནི་གང་ལ་ཁྱོད་ནི་བལོས་ཤིང་

བརེན་པའི་གཞན་དེས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེཪ་མ་གྲུབ་ན་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་
དགོས་པཪ་འགྱུཪ་ལ།

ཐུགས་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པཪ་འདོད་ན།

མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

སྔཪ་བསན་པ་ལཪ་དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་དེ་གཏན་

མདོཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམས་ཁས་བང་བཪ་བ་སེ་དེ་

དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཀང་ཁས་ལེན་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པས།

དཔེཪ་ན་དངོས་པོ་ཪེ་ཪེ་ལ་བརག་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཪིགས་ཤེས་ཀིས་

བདག་ལས་མིན་གཞན་ལས་མིན་བདག་གཞན་གཉིས་ལས་མིན་རྒྱུ་མེད་ལས་མིན་གི་སེ་བ་མུ་བཞི་བཀག་ནུས་ཀང་དངོས་པོ་ཪེ་ཪེའི་སེ་བ་
ཁེགས་པཪ་མི་ནུས་པ།
བཀག་ནུས་ཀང་།

དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ལ་བརག་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཪིགས་ཤེས་ཀིས་ནི་སེ་བ་མུ་བཞི་

ཁྱོད་ཀི་སེ་བ་ཁེགས་པཪ་སུ་ཞིག་ནུས།

ཡང་དཔེཪ་ན་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པཪ་

འདོད་དེ་ལུས་ནི་གཟུགས་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཪེ་ཪེ་
བཞིན་དུ་རྒྱུ་རེན་མེད་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་དང་བདག་གམ་བདག་གཞན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པཪ་འདོད་དེ།
དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ནི་དེཪ་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།

དཔེཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གཞན་ལས་སེ་བ་ནི་

དངོས་པོ་ཪེ་ཪེའི་སྐབས་སུ་མེད་ཀང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་གཞན་ལས་སེ་བ་ཉིད་ནི་མེད་པཪ་མི་འདོད་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་

གཞན་ལས་ཪང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པཪ་འདོད་ཀང་། ཁྱོད་ནི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་གཞན་ལས་སེ་བ་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།
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འོ་ན་ཁྱོད་ནི་གང་ལས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གཞན་དེ།

ཁྱོད་དང་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དམ་ཪང་བཞིན་གིས་

གཞན་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད། དང་པོ་ལཪ་ན་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚོགས་དང་ཐ་དད་ཙམ་དུ་གྲུབ་ན།
ཁྱོད་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་དགོས་པས། ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚོགས་ལས་ཪང་བཞིན་གིས་

སོངས་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། དེའི་ཕྱིཪ་གཉིས་པ་ལཪ་ན་ཚོགས་འདིས་གང་ལས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་

སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་གཞན་དེ། ཚོགས་འདི་ཉིད་དང་ཪང་བཞིན་གིས་གཞན་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། དེ་ལཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་
གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་ཕྱོགས་འདོཪ་བཪ་བ་སེ་ཁོ་བོ་ཅག་དང་སོངས་གདབ་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ། གཞན་ཡང་དཔེཪ་ན་ཤིང་རའི་ཡན་
ལག་མེད་པཪ་ཤིང་ར་ཉིད་ཀང་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་

པཪ་དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཀང་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེའི་ཕྱིཪ་སྔཪ་བསན་པ་ལཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་

པའི་དངོས་པོ་ཪེ་ཪེས་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པས།
ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།
བང་བཪ་བ་དགོས་སོ།

དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཉིད་ཀིས་ཀང་

དེའི་ཕྱིཪ་ཚོགས་དེས་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་ཅིག་ཁས་

ཡང་གང་གི་ཕྱིཪ་སྔཪ་བསན་པ་ལཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཪེ་ཪེ་དང་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་

གཉིས་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེཪ་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་དང་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་
ཉིད་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ།

དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་

དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དང་དངོས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེཪ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་
འདོད་དགོས་སོ།

ཡང་གང་གི་ཕྱིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་གདོད་མ་ནས་མེད་པའི་སྐབས་སུ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་
འདུའི་བབ་ཅོལ་ཁོ་ན་ཡིན་པ།

དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིཪ་སྐབས་དེཪ་ཡོད་དགོས་པའི་དངོས་པོ་དེས། ཁྱོད་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞིང་ཪང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།

ཁ་གཅིག་དཔེཪ་ན་བལ་བ་མེད་པཪ་དེ་མེད་པས་ལ་བེད་མེད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ།

དེ་

བཞིན་དུ་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མེད་པཪ་དེ་མེད་པས་གང་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་རེན་ནི་མེད་
པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

ཡང་དཔེཪ་ན་བལ་བ་མེད་པཪ་དེ་མེད་པས་ལ་བེད་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕྱིཪ་ལ་བེད་ཀིས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་

འབྱུང་བའི་གཞན་དབང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པཪ་སོང་ཉིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་དགོས་པ།

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་

འབྱུང་བའི་གཞན་དབང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པཪ་སོང་ཉིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།

སུན་མི་འབིན་པའི་གནོད་བརོད་དེའི་ལན་དུ་

འབྱུང་བ་མེད་པཪ་དེ་མེད་པས་གང་ལ་བལོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་ནི་མེད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕྱིཪ། ཁྱོད་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་
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དཔེ་བཀོད་པ་དང་དོན་ལ་སོཪ་བཪ་བའོ།

རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཪབ་ཙམ་ཞིག་ཤོག་བུའི་ཁ་ཪུ་ཪི་མོཪ་བྲིས་པཪ་བེད་ན་ནི། དེ་ཙམ་གིས་ནི་བྲིས་པའི་

མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པཪ་སུ་ཞིག་བསོན།

གལ་ཏེ་ཕྱི་དུས་ཤིག་ན་བྲིས་པའི་རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཪབ་དེའི་ཁོཪ་ཡུག་ཏུ་འཁོཪ་ལོའི་དབིབས་ཅན་དུ་

རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ནི་འཁོཪ་ལོའི་དབིབས་ཅན་དུ་བྲིས་པའི་ཐིག་གི་ལེ་བཪ་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་།
ཐིག་ཕྲ་བྲིས་པཪ་བེད་ན་ནི།

དེ་འདའི་ལེ་བཪ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་ཁྱོན་ནི་

རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ནི་འཁོཪ་ལོའི་དབིབས་ཅན་དུ་བྲིས་པའི་ཐིག་ཕྲ་བའི་ལེ་བཪ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། བྲིས་པའི་

རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཪབ་ཀི་ཁོཪ་ཡུག་ཏུ་འཁོཪ་ལོའི་དབིབས་ཅན་དུ་བྲིས་པའི་ཐིག་ཕྲ་བ་དེས།

ཁྱོད་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཅན་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་ལེ་བཪ་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཪབ་མེད་པཪ་དེ་མེད་པས་ཁྱོད་མེད་དགོས་པའི་ཕྱིཪ་དང་། ཁྱོད་ནི་ཪང་ལེ་བ་ལ་བལོས་ཤིང་
བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པཪ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དེ་ལཪ་ཡིན་མོད་ཀང་དེ་ལ་བས་ན་བྲིས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་ཪབ་ཆོས་ཅན་

ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ཁོཪ་ཡུག་ཏུ་འཁོཪ་ལོའི་དབིབས་ཅན་དུ་བྲིས་པའི་ཐིག་ཕྲ་བ་ལ་བལོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་སེ། ཪང་གི་
ཁོཪ་ཡུག་ཏུ་འཁོཪ་ལོའི་དབིབས་ཅན་དུ་བྲིས་པའི་ཐིག་ཕྲ་བ་དེས་མེད་པཪ་མེད་པས་ཀང་ཁྱོད་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། དཔེ་ཇི་བཀོད་པ་

ལཪ་དོན་གོ་བཪ་བའོ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཁས་ལེན་དགོས་པཪ་གྲུབ་མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་དུ་མའི་
སོ་ནས་བསྒྲུབ་པཪ་བས་ལ། ཁྱོད་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཐ་སད་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་གང་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་རེན་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་། དེ་འདའི་རེན་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་
ཁྱོད་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་རྒྱུ་རེན་མེད་པ་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་པས་ཪང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་དེས་མཆོག་དེའི་མཐུ་ནུས་བ་ན་མེད་པ་དང་སྔཪ་མེད་ལ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་གྲུབ་ཏུ་
འཇུག་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཡོངས་སུ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་མངོན་སུམ་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བས།

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་

མཆོག་དམ་པ་ཉིད་ནི་སྔ་ཕྱི་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་དངོས་པོ་ཐ་སད་པ་རྣམས་གང་ལ་བལོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་རེན་དུ་གྱུཪ་
མེད་ཀི།

འོན་ཀང་ཁྱོད་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཅན་དང་ཁྱོད་ལ་བལོས་ཤིང་བརེན་ནས་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་

འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་དངོས་པོ་ཐ་སད་པ་རྣམས་གང་ལ་བལོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་ཆོས་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་སེ།

ཁྱོད་ལ་བལོས་ཤིང་

བརེན་ནས་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་དངོས་པོ་ཐ་སད་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་དེ་དག་རྣམ་པ་དང་དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་མེད་པས་ཀང་ཁྱོད་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཁྱོད་མེད་པ་མེད་དགོས་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། ། ། ། གཙོ་
བོ་གྱུཪ་ཞིང་དི་མེད་དད་པའི་གནས་དང་པོ་འདི་བསྒྲུབ་པཪ་བ་སེ་སླཪ་ནས་ཞིང་ཏུ་མེད་པཪ་རྒྱུ་རྒྱུ་བཞིན་དུ་བོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་དེ་ལ་
ཕྱོགས་འཛིན་མེད་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀིས་བརག་པ་བེད་ན་ནི།

སེམས་ཅན་གི་སེ་བ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་བཞིན་དུ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་

པཪ་འདོད་པའི་སོ་ནས་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཞིང་རོངས་པ་བསླུས་པའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་དུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ། འདིཪ་བསན་པ་ལཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་
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པ་ལ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་མ་གཏོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། །

དེའི་ཕྱིཪ་སེམས་ཅན་གི་

སེ་བ་ནི་སེམས་ཅན་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་འདོད་པའི་སོ་ནས་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པཪ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེའི་ཕྱིཪ་
སེམས་ཅན་འཁོཪ་བཪ་བསྐོཪ་བཞིན་སེ་བ་སྔ་ཕྱི་དུ་མ་བང་བཪ་འདོད་པའི་སོ་ནས་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པཪ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་བརན་གི་སོ་ནས་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པཪ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
མཐའ་གཞག་པའི་སོ་ནས་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པཪ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེའི་ཕྱིཪ་

དེའི་ཕྱིཪ་སེས་བུའི་ལམ་དང་ལམ་གི་དངོས་

དེའི་ཕྱིཪ་སེས་བུའི་མཐའི་དོན་འཐོབ་པ་དང་སབས་སུ་འོས་ཡུལ་

གཞག་པའི་སོ་ནས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པཪ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ། ། ། འོ་ན་བོད་པ་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ཆོས་དང་ལམ་ནི་ཡིད་བརན་དུ་མེད་
པཪ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན།

འདི་འདའི་ལམ་ཞུགས་པ་དག་འཆི་བའི་འོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་མོང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཡོད།

ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོ་ཞིག་དིས་པས་སོ།
ཏ་ནི།

ཅེས་

བདེན་བརྫུན་དང་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་བོའི་མཐུ་མ་ནོཪ་བ་ཞིག་སེད་པཪ་བེད་པའི་པཎི་

དཔེཪ་ན་ལམ་ཆས་བསྡུ་བཪ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་དུག་ངན་འབའ་ཞིག་གམ་དུག་དང་འདེས་པའི་ལོ་ཆས་བསགས་ན་ནི།

ཀཪ་ཞུགས་ཏེ་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་ཡོད་པ་མི་འབོཪ་བཪ།

ལམ་

ན་ཚབས་ཆེན་པོས་ཐེབས་ཤིང་ཐབས་མེད་བཞིན་དུ་ཤི་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ། དེ་

བཞིན་དུ་བོད་པ་ཁྱོད་ཅག་རྣམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བསླུས་པའི་དད་ལུགས་དང་རྩ་བ་ནས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་བཟུང་སེ། འཆི་བའི་
འོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་མོང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

སླཪ་ཡང་དཔེ་བེད་ན་ནི། དཔེཪ་ན་ཚོང་པ་ཉམས་ལ་མི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ནི་

གསེཪ་བརྫུན་པ་ཆེས་མང་བ་བསགས་ཏེ་ཪིན་ཆེན་གིང་དུ་ཕྱིན་ན་ནི། ཕན་ཐོགས་མེད་པཪ་ལག་པ་སོངས་པས་ཪང་གི་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ནས་ཤིན་

ཏུ་མི་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཅག་རྣམས་གི་དད་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཉིད་ནི་གསེཪ་བརྫུན་པ་དང་འད་བ་ཡིན་པས།
ཤི་ལ་ཐུག་ན་ཕན་ཐོགས་མེད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་བསིད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
པོ་ཞུ་པ་པོས།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

བསླུས་ཤིང་རོངས་པ་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་སྐུ་དིན་གིས་ཁྱབ་པཪ་མཛད་དེ།

ལུགས་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཞིག་བསན་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་

དད་ལུགས་དི་མ་མེད་པ་དང་ཆོས་

པཎི་ཏ་ནི། ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་དད་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཉག་

ཅིག་གིས་ནི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་འོས་པ་དང་དི་མེད་པ་དང་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་ཀུན་ཏུ་བཟང་བ་ཡོངས་སུ་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཡིན་པཪ་
མཁྱེན་པཪ་མཛོད་ཅིག
ཞིག་ཡིན།

ཅེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

ཞེས་དིས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་ཞེས་བ་བ་དེས་སུ་

ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་ཟླ་མེད་མཆོག་དམ་

པ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་འདེན་མཛད་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་དི་མེད་པ་ལ་གཙུག་གི་ནོཪ་བུཪ་འཛིན་
ཏེ་དེ་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་པའི་སེས་བུ་རྣམས་སོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་ཟླ་མེད་མཆོག་དམ་པ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་འདེན་མཛད་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་དད་

གཡས་
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ལུགས་ཆོས་ལུགས་དི་མེད་པ་ལ་གཙུག་གི་ནོཪ་བུཪ་འཛིན་ཏེ་དེ་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཇི་ལཪ་ཡིན་སླབ་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། །
ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། ། རྣམ་པ་གསུམ་གི་དད་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསེད་དགོས་སོ།

གསུམ་གིས་དད་པ་གང་ཞེ་ན་།
གྱུཪ་པའི་དད་པའོ།
བའོ།

རྣམ་པ་

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དང་། ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་དང་། དང་ལ་དི་མེད་ཡིད་ཀིས་དགའ་བཪ་

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ཇི་ལཪ་སེད་པཪ་

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དེ་ལ་གསུམ་། གང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་པ་དང་།

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་།

དམིགས་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའོ། དང་པོ་ནི།

གང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་གང་ཞེ་ན་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཪིན་པོ་ཆེ་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་
པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིན་པས།

བ་མེད་བདག་ཉིད་གསུམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ་ཡ་མཚན་པ་དང་། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་མཆོག་དམ་

པས་མིཪ་བལམས་པཪ་སྐུ་དིན་གནང་སེ་འཇིག་རེན་ཏུ་བོན་ཞིང་།
པཪ་འགྱུཪ་བའོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ།

མི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་གྲོངས་གཤེགས་ཚུལ་གཉིས་ལ་ནི་ཡིད་ཆེས་

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཪིན་པོ་ཆེ་ནི་

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པཪ་བསན་ནས་དད་པའི་གནས་ཁྱད་པཪ་ཆེན་པོ་འདིའི་

ཚིག་དོན་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་བོ་ལ་སེལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཐོག་མཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་བརོད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་སེ།

སྔོན་དུ་བསན་པ་ལཪ་སེ་འཇིག་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུཪ་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་མེད་པཪ་དྭངས་པའི་མཚོའི་ནང་དུ་སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་དང་འད་བཪ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས།
སྣང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཡོད་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་དངོས་ཡོད་དགོས་ཤིང་།

དཔེཪ་ན་མཚོའི་ནང་དུ་

ཟླ་བའི་གཟུགས་དངོས་མེད་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་

མེད་པ་ཡིན་དགོས་པ། དེ་བཞིན་དུ་སེ་འཇིག་ངེད་ཅག་ཡོད་ན་སེས་འཇིག་མེད་པཪ་ཀུན་ཏུ་རག་པ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་
པ་ཡིན་དགོས་ཤིང་། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་དང་འད་བཪ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ངེད་རྣམས་གཏན་
ནས་མེད་པ་ཡིན་དགོས་སོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་དད་ལུགས་དི་མ་མེད་པ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པཪ་དག་པའི་ལམ་ཞུགས་ན་ནི།

ཐོག་མཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པཪ་བ་སེ་དེ་ལ་ཚིག་ཙམ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་
བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ། འདིཪ་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

དཔེཪ་ན་མཚན་གི་མུན་པ་འཐུག་པོ་ཤིན་ཏུ་སབ་མོཪ་འགྲོ་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་སིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོཪ་ཤཪ་ན་མིག་གི་
དབང་པོ་ནི་ཉི་འོད་ཆེན་པོའི་སྣང་བས་ཁྱབ་སེ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ།

དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་རེན་དུ་མེད་པཪ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་

ལུགས་ཀི་མུན་ནག་བསལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཁྱོད་ཀིས་བསན་པཪ་མཛད་ལ། ངའི་ཡིད་ནི་ཚད་མེད་དུ་དགའ་བ་
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Appendix 3

བསེད་ཅིང་ཐེ་ཚོམ་ལྷག་མེད་པཪ་ང་ཡིས་ཡིད་ཚིམ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། ད་ལ་ཐུགས་ཁེལ་མ་མཛད་པཪ་དཀོན་མཆོག་ཪིན་པོ་ཆེ་ནི་ཞེས་གསུངས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་དད་པའི་གནས་ཁྱད་པཪ་ཆེན་པོ་འདིའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།
དཀོན་མཆོག་ཅེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

བོད་ཀི་སྐད་དུ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་ན་མཆོད་འོས་སབས་སུ་འོས་ཡུལ་གོ་བཪ་བེད་པས། ཪང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པའི་འོག་ཏུ།

དེ་ནི་འཁྲུལ་མེད་ངེས་པཪ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པཪ་བསམ་པ་ཐག་

པ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པཪ་བ་སེ། ཚིག་ཙམ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་སེད་པཪ་བེད་དགོས་སོ།
འདི་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་མོཪ་བརག་ན་འདི་ལ་སེ།

ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ཕྱག་འཚལ་དང་མཆོད་པ་གཉིས་ནི། གང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་

མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཀུན་ཏུ་དབང་གིས་ཁྱབ་པའི་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་སོ་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་བཀུཪ་བཪ་བེད་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་

ཀི་བེད་ལས་ཡིན་ནོ། དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་གྲུབ་ཡིན་ན་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བ་ན་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་དག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། མཐུ་
སོབས་ཚད་མེད་པ་ཡིས་འདས་པ་དང་ད་ལ་བ་དང་མ་འོངས་པ་རྣམས་དབང་གིས་བསྐོས་པཪ་མཛད་པས། ཕྱག་འཚལ་དང་བཅས་མཆོད་
འོས་སབས་སུ་འགྲོ་འོས་ཡིན་ཞིང་།

འཁྲུལ་མེད་ངེས་པཪ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་ཀང་བ་བའོ། ཞེས་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་ཚིག་དོན་གསལ་

པས་བཀའ་དིན་གནང་བཪ་མཛོད།

ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཪང་གྲུབ་ཡིན་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚད་མེད་པཪ་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་

བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། གྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིན་པས་ཅེས་གསུངས་ལ་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་བེད་
བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་དགོས་སོ། དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ལས་ལྷག་པ་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དང་།
ཪང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་མཚུངས་ཤིང་འགྲན་ཟླ་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་།
སོ།

ཁྱོད་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིན་དགོས་

དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དེ་མ་གཏོགས་པཪ་གཞན་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དེའི་གམ་ན་ཚད་མེད་

ཆུང་བ་དང་ཚད་མེད་དམའ་བ་དང་ཚད་མེད་དུ་སོན་ཅན་ཡིན་པཪ་ཤེས་པཪ་གིས་ཤིག།
གཏོགས་པཪ་།

དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་མ་

ཕྱག་འཚལ་དང་མཆོད་འོས་སམ་སབས་སུ་འགྲོ་འོས་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་མཁྱེན་པཪ་མཛོད་། དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་

གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་མ་གཏོགས་པཪ་དཀོན་མཆོག་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བ་དགོས་སོ།

འདི་འདའི་དད་པ་བསེད་དེ་དད་པའི་གནས་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་འདི་ལ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་པཪ་གྱུཪ་ན་ནི། ཀེ་ཪི་སེ་སི་
ཨ་ཎ་གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་ཞུགས་ཆོག་ཅིག།

འདི་འདའི་དད་པ་སེད་མི་ནུས་ན་ལམ་བཟང་བཪ་ཞུགས་པ་ནི་དོན་བཅས་མེད་པཪ་འཆི་

བའི་འོག་ཏུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཆེ་བ་ཞིག་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
དཔེཪ་ན་སིན་མེད་ནས་མཁཪ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོཪ་ཤཪ་ན་ནི།

ཐམས་ཅད་འོད་ནི་ལྷག་མེད་དང་འད་བཪ་མི་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་བ་།

ཞེས་བས་པས་སོ།

འདིཪ་ནི་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

མཚན་མོའི་དུས་སུ་ཡིད་འོད་བཞིན་དུ་སྣང་བས་ཁྱབ་པའི་སྐཪ་མ་མ་ལུས་
དེ་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་
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Appendix 3

གཅིག་པུ་རེ་དེའི་བ་ན་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་དད་པའི་མིག་ལ་ཤཪ་བྱུང་སེ།

སྔ་མཪ་རོངས་ཤིང་ཡོངས་སུ་

བསླུས་པའི་ཡིད་ཀི་འཛིན་སངས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བུཪ་འཛིན་པའི་སྒྱུ་མ་དང་འད་བཪ་ཡུལ་བརྫུན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཡོན་ཏན་ནམ་ཆེ་བ་
ལྷག་མེད་བཞིན་དུ་མི་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ།

ང་ཡིས་མཆོད་འོས་སབས་སུ་འགྲོ་འོས་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་

འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་ཉག་ཅིག་ལ་ནི་སིང་ཐག་པ་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་པའི་དད་པ་བསོམ།

ད་ལ་བ་མེད་བདག་ཉིད་གསུམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ་ཡ་

མཚན་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐུ་དིན་གནང་བཪ་མཛོད།

ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དཔེཪ་ན་

དོང་ཐུང་བ་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བླུགས་པཪ་བའོ་སམ་ན་བརྡ་ལ་མ་བང་བའི་བིས་པ་དང་ཁྱད་པཪ་མེད་པ་།

དེ་

བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་ལུགས་ཚད་མེད་པ་བརོད་ཀིས་མི་ལང་བ་བསམ་ལས་འདས་པ་ང་ཡིས་བསན་
པཪ་བའོ་སམ་ན་དེ་འདའི་བིས་པ་དང་ཁྱད་པཪ་མེད་དོ།
ཙམ་ཞིག་གསལ་བཪ་བའོ།
བརྙན་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་བ།
པས།

འོན་ཀང་ཁྱོད་ཀི་སེམས་ཚིམ་པཪ་བེད་པའི་ཕྱིཪ་དུ་དད་པའི་གནས་འདི་ཅུང་ཟད་

དཔེཪ་ན་མི་འགའ་ཞིག་ནི་མེ་ལོང་བལ་བཪ་བེད་ན་མེ་ལོང་ནང་དུ་ཁོང་དང་མཚུངས་པཪ་ཁོང་གི་གཟུགས་

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེ་ནི་ཚད་ཐོགས་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་

ཐོག་བཪ་མཐའ་གསུམ་མེད་པཪ་རག་ཏུ་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་མཁྱེན་པཪ་མཛད་ཅིང་། ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་མཁྱེན་པཪ་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་

ཐོག་མེད་པཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཪང་དང་མཚུངས་པའི་བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་སྐྲུན་པཪ་མཛད་དོ། སླཪ་ཡང་མེ་
ལོང་བལ་བཪ་བེད་པའི་སེས་བུའི་གཟུགས་བརྙན་དང་།
གཟུགས་བརྙན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པཪ་འདི་ལ་སེ།
གྲུབ་མི་ནུས་ཏེ།

ཪང་ཉིད་ཪང་མཁྱེན་པཪ་མཛད་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེའི་

མེ་ལོང་བལ་བཪ་བེད་པའི་སེས་བུའི་གཟུགས་བརྙན་གིས་ནི་སེས་བུ་དེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་

ཪང་ཉིད་ཪང་མཁྱེན་པཪ་མཛད་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེའི་གཟུགས་བརྙན་གིས་ནི་ཪང་ཉིད་ཪང་མཁྱེན་

པཪ་མཛད་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱུད་དབེཪ་མེད་ཐ་དད་མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།
མཁྱེན་པའི་ཡུལ་གི་གཟུགས་བརྙན་གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པ་ཡོང་ས་མེད་པཪ།

དེའི་ཕྱིཪ་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་དང་

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཪང་ཉིད་ཪང་

མཁྱེན་པཪ་མཛད་པ་དེ་ལ་བསོམ་ནས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཙམ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པཪ་ཤེས་པཪ་གིས་ཤིག།

ཡང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཪང་ཉིད་ཪང་མཁྱེན་པཪ་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཐོག་མེད་པཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཪང་དང་མཚུངས་ཤིང་

ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་སྐྲུན་པཪ་མཛད་པས། སྐྲུན་པཪ་མཛད་པའི་བདག་ཉིད་ནི་ཡབ་ཀི་མཚན་གིས་ངེས་པཪ་ཞེས་བ་བ་
ཡིན་ཞིང་།

བསྐྲུན་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་སས་ཀི་མཚན་གིས་ངེས་པཪ་ཞེས་བ་བའོ། ཡང་འདིཪ་བཤད་པ་ལཪ་སྐྲུན་མཛད་ཡབ་དང་

བསྐྲུན་པའི་སས་གཉིས་རྒྱུད་དབེཪ་མེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པས། ཁྱོད་གཉིས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཉིས་མ་ཡིན་ཞིང་།
བ་ན་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཙམ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་ཙམ་ཡིན་པཪ་མཁྱེན་པཪ་མཛོད།

སླཪ་ཡང་

UTS page: 15

379

Appendix 3

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེ་ནི་ཐོག་བཪ་མཐའ་གསུམ་མེད་པཪ་རག་ཏུ་ཪང་ཉིད་ཪང་མཁྱེན་པཪ་མཛད་ཅིང་ཡབ་སས་བདག་ཉིད་ཐ་
དད་པ་ཙམ་གཉིས་སུ་གྲུབ་སེ།

ཡབ་ནི་ལྷག་ཆད་གཏན་ནས་མེད་པཪ་ཪང་དང་མཚུངས་པའི་སས་ཀི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་དང་ཆེ་བ་ཚད་

མེད་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མེད་དུ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་།

སས་ཀང་ལྷག་ཆད་མེད་པཪ་ཪང་དང་མཚུངས་པའི་ཡབ་ཀི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་

དང་ཆེ་བ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མེད་དུ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པས།
བདག་ཉིད་སྐྲུན་པཪ་མཛད་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཡབ་སས་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ཀིས་ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་ལས་བ་ན་

མེད་པའི་བདག་ཉིད་གཞན་གཅིག་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།
པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་མོད་ཀི།

དཔེཪ་ན་ཡབ་ནི་ཪང་ཉིད་ཪང་མཁྱེན་པཪ་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་སས་ཀི་

ཡང་དཔེཪ་ན་ཡབ་ཀིས་བསྐྲུན་པའི་སས་ནི་ཡབ་ཀི་བདག་ཉིད་དང་བདག་ཉིད་ཐ་དད་

འོན་ཀང་ཡབ་དང་རྒྱུད་དབེཪ་མེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་

ནི་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་གསུམ་པ་དེས་ཀང་ཡབ་ཀི་བདག་ཉིད་དང་སས་ཀི་བདག་
ཉིད་གཉིས་ལས་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་མོད་ཀི།
གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།
ཞེས་བ་བའོ།
ནོ།

འོན་ཀང་ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་དང་རྒྱུད་དབེཪ་མེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པཪ་

ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་གསུམ་པ་དེས་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ཀི་མཚན་གིས་

ཐ་མཪ་ཡབ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞིང་།

སས་ཀང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་

འོན་ཀང་ཡབ་དང་སས་དང་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་གསུམ་རྒྱུད་དབེཪ་མེད་གཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས།

ཡབ་སས་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་གསུམ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་ཡིན་པཪ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་
ཙམ་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་སེད་པཪ་བ་དགོས་སོ།
ནི།

དཔེཪ་ན་ཆུ་མིག་ལས་ནི་ཆུ་བོ་དང་།

བ་ན་ཡོད་པའི་དཔེ་བཀོད་པཪ་བ་སེ་བ་ན་མེད་པའི་དོན་ལ་སོཪ་བཪ་བེད་ན་

ཆུ་བོ་ལས་ནི་མཚོ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། ཆུ་མིག་ཆུ་བོ་མཚོ་གསུམ་དོན་གསུམ་ཡིན་པས།

ཆུ་མིག་གི་ཆུ་དང་ཆུ་བོའི་ཆུ་དང་མཚོའི་ཆུ་ནི་ཆུ་ཁྱད་པཪ་མེད་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་། ལག་གི་སོཪ་མོ་ཪེ་ཪེ་ལ་ནི་ཚིགས་གསུམ་གསུམ་ཡོད་
པས།

ཚིགས་དང་པོ་ནི་ཚིགས་བཪ་པ་དང་ཐ་མ་གཉིས་མ་ཡིན་ཞིང་། ཚིགས་བཪ་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཀང་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས། འོན་ཀང་

ཚིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་གིས་ནི་སོཪ་ཐ་དད་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པཪ་སོཪ་ཐ་མི་ཐ་དད་པ་གཅིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཡབ་སས་བ་མེད་
རྣམ་དག་ཡིད་གསུམ་གི་ནང་ནས།
བསྐྲུན་པའི་སས་ཡིན་ཞིང་།

ཡབ་ནི་སས་ལ་སྐྲུན་པཪ་མཛད་པས།

ཡབ་སས་གཉིས་ལས་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ཀིས་ནི་ཆུ་མིག་ཆུ་བོ་གཉིས་ལས་ཡོད་པའི་མཚོ་ལ་བུས་ཡབ་

སས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ།

ཡབ་སས་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་གསུམ་གིས་ནི་བ་མེད་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཙམ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པཪ།

ཆུ་ཁྱད་པཪ་མེད་དེ་གཅིག་པ་ཡིས་རྒྱས་པའི་ཆུ་མིག་ཆུ་བོ་མཚོ་གསུམ་ལ་བུ།
གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་།

སས་ནི་ཆུ་མིག་ལས་ཡོད་པའི་ཆུ་བོ་ལ་བུ་ཡབ་ལས་

རྒྱུད་དབེཪ་མེད་གཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པཪ་

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་གཅིག་ཡིན་ནོ།
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ཞེས་བས་པས་སོ།
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འདིཪ་ནི་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ཀྱཻ་ཨེ་མའོ། དཔེཪ་ན་དཔག་ཚད་བཞི་ལྔཪ་འཁྱིལ་བའི་མཚོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བཪ་འཛིན་པའི་བིས་

པའི་ཡིད་ནི། གལ་ཏེ་ཕྱི་དུས་ཤིག་ན་གཏིང་མཐའ་མེད་པཪ་ཐད་ཀཪ་གཡས་གཡོན་ཡཪ་མཪ་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མཐའ་མེད་བཞིན་དུ་
བགྲོད་པཪ་དཀའ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཞུགས་ན་ནི། སྔཪ་དུས་མཐོང་བའི་མཚོ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བཪ་འཛིན་པའི་བོ་བསེད་པཪ་མ་ཟད་
པས། ཪིང་པོཪ་མ་ཐོགས་པཪ་སྔཪ་བོ་བརེད་ངས་ཀིས་གནན་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་བསོམ་པས་ངོམས་མི་ཤེས་པཪ་ངོ་མཚཪ་
གིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ།

དེ་བཞིན་དུ་རོངས་པའི་དད་ལུགས་དང་ཀུན་ཏུ་བསླུས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མི་

དག་པ་ལ་སྔཪ་དུས་མེ་འབཪ་ལ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་བསེད་པའི་ངའི་སེམས་འདིས་ནི།

དེད་དཔོན་ལ་བུའི་པཎི་ཏ་ཁྱོད་ཀི་སྐུ་དིན་ལ་

གྲུ་རིངས་ལ་བུཪ་བརེན་ནས་གཏིང་མཐའ་མེད་པཪ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་
གཅིག་པུ་རེའི་ཡོན་ཏན་བརོད་དུ་མེད་པ་བསམ་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཞུགས་པཪ་བཟུང་སེ།
ཤེས་རྣམས་ཀུན་ནས་བསལ་བཪ་བ་སེ།

སྔཪ་དུས་ཀི་འདུ་

བ་ན་མེད་པ་བརོད་དུ་མེད་པ་བསམ་ལས་འདས་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་

གཅིག་པུ་རེའི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ངོམས་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་སོ་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བཏུད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ད་ལ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་མཆོག་དམ་པས་མིཪ་བལམས་པཪ་སྐུ་དིན་

གནང་སེ་འཇིག་རེན་དུ་བོན་ཞིང་། མི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སོག་གཏོང་སེ་གྲོངས་གཤེགས་ཚུལ། ཞེས་གསུངས་ལ་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་
མཛད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། རྒྱུད་དབེཪ་མེད་གཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་ཡབ་སས་བ་མེད་

རྣམ་དག་ཡིད་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་བ་མེད་གསུམ་གི་ནང་ནས།
བྲལ་བཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས།

སས་ནི་ཐོག་དང་

ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་མིའི་རྒྱུད་མིའི་རེན་གི་ངོ་བོ་བང་བཪ་གནང་སེ། ཪང་གྲུབ་

དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱུད་ངོ་བ་ན་མེད་པ་དང་བ་ན་ཡོད་པའི་མིའི་རེན་གི་རྒྱུད་ངོ་འབྲལ་མེད་བཞིན་དུ་གཉིས་སུ་གྲུབ་ཅིང་བདག་ཉིད་གཉིས་སུ་
མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་ཏེ་མིཪ་བལམ་པ་དང་།

དེཪ་འཁྲུངས་ཟིན་ཏེ་ལམ་བཟང་སོན་པཪ་མཛད་ཅིང་ཡ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སོ་སོ་སེ་

བོ་དང་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་པཪ་འཇིག་རེན་འདིཪ་སྐུ་ལོ་གསུམ་བཅུ་སོ་གསུམ་བཞུགས་པ་དང་།

འཇིག་རེན་གི་ཐོག་ནས་

འཇིག་རེན་གི་མཐའ་བཪ་དུ་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ཁུ་ཪུ་ཟེའི་ཤིང་ལ་ལགས་ཕུཪ་གིས་བཏབ་སེ་

གྲོངས་ཤིང་སོག་བཏོང་བཪ་གཤེགས་པས་འདེན་མཛད་མཆོག་དམ་པའི་བ་བ་རྣམས་རོགས་པཪ་མི་མཛད་པ་མེད་པཪ་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་
སྐུ་དིན་ཚད་མེད་པ་ཡིས་ཁྱབ་པཪ་མཛད་དོ།

སྐབས་འདིཪ་བཤད་པའི་དོན་རྣམས་མདོཪ་བསྡུ་ན་ནི།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ནི་འགྲན་

ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་གཅིག་ཡིན་པས། བ་མེད་བདག་ཉིད་གསུམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ་ཡ་མཚན་པ་དང་། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་པའི་
དཔལ་མཆོག་དམ་པས་མིཪ་བལམས་པཪ་གནང་སེ་འཇིག་རེན་ཏུ་བོན་ཞིང་། མི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་གྲོངས་གཤེགས་ཚད་མཐའ་མེད་པཪ་
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Appendix 3

ཐུགས་རེ་ཅན་གི་ཚུལ་གཉིས་ནི། གང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་གཉིས་སོ། གང་ལ་ཡིད་ཆེས་
ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་འདི་གཉིས་བསོམ་ཞིང་ཕན་ཐོགས་ཕྱིཪ་དུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཨཎ་ཆེ་ཆུང་མེད་པཪ་ཐམས་
ཅད་ཀིས་ནི་ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་ལན་དུ་མཪ་ཁུ་ཪུ་ཟེ་རྣམ་དག་གི་རགས་ཀིས་རེས་སུ་དན་པཪ་བེད་དོ།
བརོད་པཪ་བའོ། ཐོག་མཪ་ལག་གཡས་ཀི་སོཪ་རྩེ་དཔྲལ་བའི་དཀིལ་ལ་བརྒྱབ་ནས་ཡབ་དང་།
གནས་སུ་བརྒྱབ་ནས་སས་དང་།
ཀི་མཚན་གིས་སོ།

ཁུ་ཪུ་ཟེ་རྣམ་དག་གི་རགས་གང་ཞེ་ན་

ཞེས་ཤིང་། བཪ་དུ་བྲང་ལེ་གཉིས་ཀི་བཪ་

ཞེས་པཪ་། ཐ་མཪ་ཕྲག་པ་གཡོན་པ་དང་ཕྲག་པ་གཡས་པ་གཉིས་ལ་བརྒྱབ་ནས་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་

ཞེས་དད་པ་དང་བཅས་པཪ་ཁུ་ཪུ་ཟེ་རྣམ་དག་གི་རགས་བཞེངས་པཪ་བེད་དོ། མཚན་རྣམས་ཀིས་སོ་མེ་ཞེས་པཪ་

མཚན་གིས་སོ་གསུང་བཪ་བ་སེ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསོམ་ནས།

ཡབ་དང་སས་དང་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ཅེས་གསུང་བས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ནི་བ་མེད་བདག་ཉིད་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་
ཆེས་ཀི་དད་པ་བསོམ་ཞིང་།

ཁུ་ཪུ་ཟེ་རྣམ་དག་གི་རགས་བཞེང་བཪ་བེད་པས་ནི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་པའི་དཔལ་མཆོག་དམ་པ་

འཇིག་རེན་དུ་བོན་ཞིང་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་གྲོངས་གཤེགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་སེད་པཪ་བེད་དོ། ཞེས་སོགས་གསལ་བཪ་བས་

པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་དད་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་བཟང་ཞུགས་པའི་གོང་དུ་ཡིད་ཆེས་
ཀི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་ངོས་བཟུང་དགོས་པཪ་གསུངས་ལ།

ད་ལ་དད་པ་བསེད་ཚུལ་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་

པས་སོ། པ་ཎི་ཏ་ནི། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་པའི་དཔལ་མཆོག་དམ་པའི་སློབ་མ་གཙོ་གྲགས་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཚིག་བཅུ་གཉིས་སུ་
ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་ཇི་བརྩོམས་པཪ་མཛད་པ་ལཪ།

འདིཪ་ནི་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུཪ་ཏེ་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པཪ་བེད་ན་ནི་འདི་ལ་ལེ་།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡབ་ཪིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་ཅིང་མངོན་ཆོས་རྣམས་བཅས་པཪ་

ནམ་འཁོཪ་ས་འཁོཪ་གཉིས་ཆུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་མཛད་པ་དང་། ཁོང་གི་སས་གཅིག་པུ་རེ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་
སོ་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་རེ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་དང་།

དེས་ནི་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ཀི་མཐུ་སོབས་བ་ན་མེད་པའི་ཡ་མཚན་གིས་ཡུམ་གི་ཚངས་

སོད་ནི་སོན་གང་གིས་ཀང་མ་གོས་པཪ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཆགས་ཤིང་།

མི་ཚངས་པའི་སོན་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མེ་ཪྱ་

ལས་བལམས་པ་དང་། བོན་ཟིའུ་ཕི་ལ་ཏོའི་དབང་བསྒྱུཪ་འཇིགས་པོ་ཆེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་དུག་པ་རྩུབ་པ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་ཉམས་སུ་

མོང་ཞིང་། ཁུ་ཪུ་ཟེའི་ཤིང་ལ་ལགས་ཕུཪ་གིས་བཏབ་ཏེ་གྲོངས་ནས་ཪོ་ཁང་དུ་བཅུག་པ་དང་། དམལ་བའི་ཁམས་སུ་བོན་ཏེ་གྲོངས་གཤེགས་
རེས་སུ་ཞག་གསུམ་མ་ལོན་པཪ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བའམ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀིས་གཏོགས་པ་ལྷག་མེད་པཪ་བསད་པའི་སྐུ་ལུས་སུ་སླཪ་
ནས་གསོན་པོཪ་བཞེངས་པ་དང་།

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་ཏེ་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡབ་ཀི་གཡས་སུ་གཞུགས་པ་དང་། གསོན་དང་ཤི་ཚད་རྣམས་ལ་ཁིམས་ཀིས་ཁྱབ་མཛད་སླད་དུ་འཇིག་
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རེན་གི་དུས་ཐ་མཪ་ཞིང་ཁམས་དང་ཡབ་ཀི་གཡས་དེ་ཉིད་ནས་འབོན་པཪ་འགྱུཪ་བ་རྣམས་ལ་ང་ཡིས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཡིད་ཆེས་སོ།
ཡང་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་དང་།
འགྲོ་བ་དང་།

རྣམ་དག་རྒྱས་ཟ་ཁ་ཏོ་ལི་ག་དང་སེས་བུ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀིས་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་

ཉེས་བས་གང་དག་རྣམས་ལ་ཕྱིཪ་བཅོས་སོབས་ཀིས་སུན་འབིན་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་གནན་ཏེ་

བསལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།

འཇིག་རེན་གི་དུས་ཐ་མཪ་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་སྔཪ་དུས་གང་དུ་གསོན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་གཟུགས་ལུས་

དང་ཕྲད་པཪ་དེ་ལ་སླཪ་ནས་སེམས་ནི་མི་འབྲེལ་བ་མེད་པཪ་བང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།

བཟློག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཟད་མཐའ་མེད་པཪ་བ་ན་མེད་

པའི་མཐའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་ལོངས་སོད་པའི་ཚེ་རག་རྣམས་ལང་ཡིས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་སོ།

ཨ་མན།

ཅེས་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པཪ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་བཤད་པཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་
མཆོག་ཡབ་ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལས་གསལ་བཪ་འགྱུཪ་ལ།
ཁྱབ་ཅེས་གསུངས་ལ་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་མཛོད།

གཅིག་པུ་རེ་ལ་ཚད་མེད་པའི་མཐུ་སོབས་ཡོད་ཅིང་།

ཅེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་

ཐུགས་དགོངས་སུ་ཇི་འདོད་པ་ལཪ་མི་སིད་པ་མེད་ཐོགས་འཁོན་དཀའ་འཐབ་ཡེ་མི་

མངའ་བཪ་ཐམས་ཅད་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ནུས་པ་དང་།
ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་

མངོན་པཪ་གྲུབ་ཟིན་པ་རྣམས་གཏན་མེད་དུ་གཏོང་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

མངོན་ཆོས་རྣམས་བཅས་པཪ་ནམ་འཁོཪ་ས་འཁོཪ་གཉིས་ཅི་

ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་མཛད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཇི་ལཪ་གོ་བཪ་བ་བའོ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ནི་ཐོག་བཪ་མཐའ་གསུམ་མེད་ཅིང་ཁྱོད་མེད་པ་མེད་པཪ་རག་པ་ཡིན་པས།
ཆོས་ཀིས་གཏོགས་ཏེ་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཐོག་མཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མེད་པཪ།

ཪང་

སེ་འཇིག་

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་

ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་པ་དང་བ་ན་མེད་པའི་མཐུ་སོབས་ཀིས་ནི་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་ནམ་འཁོཪ་ས་འཁོཪ་དང་སོག་ཆགས་མ་ཆགས་
ལ་སོགས་པའི་ཪིགས་རྣམས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པས་སོ། སླཪ་ཡང་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་ཅེས་སོགས་བཤད་པཪ་བས་
ལ།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་དང་མི་རག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པཪ་ཤེས་པཪ་བ་དགོས་ཤིང་དེ་ཡང་འདི་ལ་སེ།

སེ་འཇིག་ཡིན་

པའི་འདུས་བས་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བལོས་བརེན་ནས་བསེད་བ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། སེད་བེད་བཞིན་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་
ནི་སྐྲུན་ནམ་བཟོ་བཪ་འགྱུཪ་མོད་ཀི།

འོན་ཀང་རྒྱུ་རེན་བེད་པའི་ཐབས་དོན་གཞན་དང་མ་ཚོགས་ན་ཪང་ཪང་གི་བསེད་བ་དངོས་སུ་

སེད་པཪ་མི་བེད་དོ། དེ་ལཪ་རྩིག་མཁན་གིས་ནི་རྡོ་ས་ཀ་གདུང་སང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མ་བསྒྲུབ་པཪ་ཁང་རྩིག་པཪ་མི་ནུས་ཤིང་།
བརྩིག་ཟིན་པ་ལ་ཡང་བཤིག་པཪ་བེད་ཀང་ཁང་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་རྡོ་ས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྩ་བ་ནས་ཡེ་མེད་དུ་
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གཞུག་མི་ནུས་སོ།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་འདའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པཪ། རྒྱུ་རེན་བེད་ཅིང་གང་དང་ཚོགས་པའི་དོན་གཞན་གང་

ཡང་མེད་པཪ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་ལ། མངོན་པཪ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་འཇིག་མཛད་
འདོད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་བྱུང་ན་རྩ་བ་ནས་ཡེ་མེད་དུ་འཇུག་ནུས་སོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་ཐོག་དང་བྲལ་

བཪ་མཁྱེན་པཪ་མཛད་པས་ཪང་དང་མཚུངས་ཤིང་རྒྱུད་དོ་དབེཪ་མེད་ཐ་དད་མེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་སས་ཐོག་དང་བྲལ་བཪ་སྐྲུན་པཪ་
མཛད་དེ་ངེས་པཪ་ཡབ་ཀི་མཚན་གིས་ཅེས་བ་བ་ཡིན་པས།

སླཪ་ནས་ཀང་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་པ་ཡིས་དངས་ཏེ་བ་ན་མེད་པའི་མཐུ་

སོབས་ཀིས་མི་རག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་ལ།
ཡེ་མེད་དུ་མི་འཇུག་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པས།
མཁྱེན་པཪ་མཛོད།

ཅེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བསན་ཟིན་ལ།
ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

མངོན་པཪ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་རྩ་བ་ནས་

སེ་འཇིག་ཆོས་ཅན་མི་རག་པ་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ཡབ་ཪིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པཪ་

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ཁོང་གི་སས་གཅིག་པུ་རེ་ཞེས་པའི་

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡབ་ཀིས་སས་གཅིག་པུ་རེ་ནི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོའི་མཚན་གིས་ཅེས་བའོ།

གཡས་གཟུ་ཞེས་བའི་ས་བཤད་ཀིས་ནི་འདེན་ཞིང་སོལ་མཛད་པའོ།

ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཞེས་པའིས་བཤད་ཀིས་ནི་བ་མཪ་གྱུཪ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་གཙུག་གི་ནོཪ་བུ་ལ་བུ་བ་མ་ཪིན་པོ་རེ་དང་རྒྱལ་པོཪ་གྱུཪ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གཟའ་སྐཪ་དབུས་སུ་ཉི་མ་ལ་བུ་རྒྱལ་པོའི་དབང་པོ་རེ་
ས་བཤད་དོ།

ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་རེ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཅེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

སོབས་ཀིས་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པཪ་གཅིག་པ་ཡིན་པས།

ཡང་དད་སས་ཀི་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་

ཡབ་ཀི་སས་ཪིན་པོ་རེ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཅི་ཡང་མེད་པ་

ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་།

ཁྱོད་ནི་འཇིག་རེན་དུ་འབོན་ཞིང་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་གྲོངས་ཏེ་སྐུ་སོག་

གཏོང་བའི་བཀའ་དིན་གིས་འདེ་བདུད་ཀི་བྲན་དུ་གྱུཪ་པའི་ངེད་ཅག་ཐམས་ཅད་སོལ་བཪ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀིས་ནི།
གི་རེ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཅེས་བའོ།

ཞེས་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ངེད་ཅག་

དེས་ནི་བ་མེད་

རྣམ་དག་ཡིད་ཀི་མཐུ་སོབས་བ་ན་མེད་པའི་ཡ་མཚན་གིས་ཡུམ་གི་ཚངས་སོད་དི་མ་མེད་པས་སོན་གང་གིས་ཀང་མ་གོས་པཪ་ལྷུམས་སུ་

ཆགས་ཤིང་ཞུགས་ཏེ་མི་ཚངས་པའི་སོན་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མ་ཪྱ་ལས་བལམས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་རྒྱས་པཪ་བཤད་
དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ཁུ་ཁག་ལ་བརེན་ནས་མ་གཏོགས་པཪ་སེ་

བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། ཕ་མ་གཉིས་ཀང་ཆགས་འཁིག་དག་པོའི་གནས་སུ་མ་གཏོགས་པཪ་བུ་ཆགས་ཤིང་བསྐྲུན་པཪ་མི་འགྱུཪ་ལ།

ཪང་

གྲུབ་དཀོན་མཆོག་སས་ནི་མིའི་རེན་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡབ་མེད་པཪ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལས་བལམས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་གི་ཚུལ་ནི་འདི་
ལ་སེ།

བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ཀིས་ནི་མཐུ་ནུས་བ་ན་མེད་པ་ཡིས་མི་ཚངས་པའི་སོན་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མ་ཪྱའི་སིང་ཁག་
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གཙང་མ་ལས་དེའི་ལྷུམས་ཀི་གནས་སུ་ཁྱེའུའི་སྐུ་ལུས་མཚན་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་བཟོ་བཪ་མཛད་ཅིང་། སྐད་ཅིག་མཚུངས་དང་དུས་
གཅིག་ཏུ་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆོག་ཏུ་བརྒྱན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ནོམ་པ་ཞིག་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་
ཏེ་མཚན་ལྡན་སྐུ་ལུས་དེ་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བཪ་མཛད་ལ།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་སས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཁྱེའུ་ཁྱད་པཪ་རྣམ་དག་དེའི་

སྐུ་ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཪང་དང་འབྲེལ་བཪ་མཛད་དོ། དེ་འདའི་ཡ་མཚན་ཅན་གི་ཚུལ་གིས་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་པའི་དཔལ་
མཆོག་སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ།

ཐོག་དང་བྲལ་བཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱུད་ངོ་ཉག་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ།

མི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་མིཪ་གྲུབ་པ་ལ་འགོ་བཟུང་བ་དང་། དཔེཪ་ན་ཐོག་དང་བྲལ་བཪ་ཡུམ་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ་
བཪ་ཡབ་ལས་བསྐྲུན་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱུད་ངོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ།

བལམས་བཞིན་དུ་ཡབ་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལས་འཁྲུངས་པས་སོ།
ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་ཡིན་པས།

དེ་བཞིན་དུ་ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་མིཪ་
དེ་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་སས་ནི་ཡུམ་གི་

ཡང་ཟླ་བ་དགུའི་མཇུག་ཏུ་ཁྱེའུ་ཁྱད་པཪ་རྣམ་དག་གི་སྐུ་ལུས་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པཪ་གྱུཪ་ཏེ།

ཡུམ་དང་སས་གཉིས་མི་གཙང་བས་གཏན་མ་སྦགས་ཤིང་ཡུམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་དང་སོན་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་མེད་པཪ།

ཁྱེའུ་

ཁྱད་མཆོག་དམ་པ་ནི་དྭངས་པའི་ཤེལ་ལ་བཤིག་ཪལ་མི་འབྱུང་བཪ་ཉི་མའི་འོད་ཟེཪ་ཐོགས་མེད་པཪ་ཕ་ཪོལ་བགྲོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་བཞིན་དུ།
ཐོགས་མེད་ཚུལ་གིས་ཡུམ་ལས་བལམས་ནས་འཇིག་རེན་དུ་མངོན་པཪ་བོན་ནོ།
ཡུམ་ཪིན་པོ་རེ་མ་ཪྱ་ནི།

དེའི་ཕྱིཪ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་པའི་དཔལ་གི་

ཁྱོད་ནི་སས་བལམས་གོང་དུ་དང་སས་བལམས་སྐབས་སུ་དང་སས་བལམས་རེས་སུ་མི་ཚངས་པའི་སོན་ཡེ་མི་

མངའ་བཪ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའོ།

ཞེས་ཚིག་གཉིས་པའི་དོན་རྣམས་རྒྱས་པཪ་བཤད་དོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

བོན་ཟིའུ་

ཕི་ལ་ཏོའི་དབང་བསྒྱུཪ་འཇིགས་པོ་ཆེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་དག་པ་རྩུབ་པ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་ཉམས་སུ་མོང་ཞིང་ཁུ་ཪུ་ཟེའི་ཤིང་ལ་ལགས་
ཕུཪ་གིས་བཏབ་ཏེ་གྲོངས་ཤིང་སྐུ་སོག་གཏོང་བཪ་མཛད་ལ་ཪོ་ཁང་དུ་བཅུག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།
ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་གཅིག་པུ་རེ་ནི་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལས་བལམས་ནས་ལེགས་

སོད་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པ་དང་འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ཕན་ཞིང་དོན་འགྲུབ་པཪ་བེད་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་བཟང་སོན་པཪ་

མཛད་ཅིང་། ཡ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སོ་སོ་སེ་བོ་དང་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་པཪ། འཇིག་རེན་འདིཪ་སྐུ་ལོ་གསུམ་བཅུ་སོ་གསུམ་
བཞུགས་པའི་མཇུག་ཏུ།

དེ་ལ་ཡུག་ལྔས་ཨ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་ལ་དཔོན་མཛད་བོན་ཟེའུ་ཕི་ལ་ཏོ་ནི་ཆགས་སྡང་ཕྲག་དོགས་སོགས་པའི་

གནས་སུ་གྱུཪ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དག་པ་རྩུབ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཉམ་ཐག་པཪ་བས་ཤིང་། ཁུ་ཪུ་ཟེའི་ཤིང་ལ་ལགས་ཕུཪ་གིས་བཏབ་ཏུ་འཇུག་

པཪ་བས་ལ། ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་འདེན་མཛད་ཉེས་མེད་རྣམ་དག་གིས་ནི་ལུས་སོག་གཏོང་མཛད་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་ནི་གྲོངས་
གཤེགས་ཟིན་ཏེ།

དད་པཪ་གྱུཪ་པའི་སེས་བུ་རྣམ་དག་ལ་ལས་ནི་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ཪོ་ཁང་གསཪ་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གུས་པས་
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བཅུག་པཪ་མཛད་དོ།

ཞེས་ཚིག་བཞིན་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ།

འདིཪ་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་

སེ་སོ་ནི་ཉེས་མེད་སོན་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པཪ་རྣམ་དག་དང་བ་ན་མེད་པའི་མཐུ་སོབས་ལྡན་པ་ཡིན་པས་སྡུག་
བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་ཁྱད་པཪ་དུ་བསད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་སུ་ཞུས་པས་
སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་པ་དང་བ་ན་མེད་པའི་མཐུ་སོབས་ཀིས་ནི་ཐོག་དང་

བཅས་པའི་དུས་སུ་ནམ་འཁོཪ་ས་འཁོཪ་སོག་ཆགས་མ་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཪིགས་རྣམས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་
པཪ་མཛད་ལ།

ཕོ་མོ་མིཪ་གྱུཪ་པ་གཉིས་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་ཅིང་གཉིས་ལ་བང་དོཪ་གི་ལམ་སོན་པཪ་མཛད་དོ།

ཪིང་པོཪ་མ་

ཐོགས་པཪ་བདུད་ཀིས་བསླུས་ཏེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀིས་བཀའ་སོན་ཇི་བྱུང་བ་ལཪ་མ་བསྒྲུབ་པཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་ལ་མི་མཉེས་
པཪ་བས་པས་སོ།

དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་རྩ་བའི་མི་གཉིས་པོ་དང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་དུ་གྱུཪ་པའི་མི་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་མི་དགའ་བཪ་གྱུཪ་ཏེ། ཉེས་སོད་དེའི་ནུས་པ་དང་སྟུན་པཪ་མཛད་པས་བཀའ་སོན་མི་ཉན་པའི་ཉེས་དམིགས་སུ་

སྡུག་བསྔལ་དང་མི་བདེ་བ་དང་འཇིགས་ན་རྒ་འཆི་ལ་སོགས་བཟློག་ཏུ་མེད་པཪ་འབྱུང་དུ་བཅུག་པས་སོ། ཡང་ཪིམ་པ་བཞིན་དུ་མིའི་བརྒྱུད་
ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ་སོ་སོའི་སེ་བོ་ཉོན་མོངས་ཞག་པས་དངས་པ་ལཪ་བ་བཪ་འོས་པའི་ཕྱོགས་དག་རྒྱབ་ཀིས་བ་སེ་ཉེས་སིབ་རྣམས་

ལ་མི་འཛེམ་ངོ་ཚ་དང་འགོད་པ་མེད་པཪ་ཪང་དབང་མེད་བཞིན་དུ་མཐའ་མེད་ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་གཡང་དུ་ལྷུང་བཪ་འགྱུཪ་བས་སོ། དེ་
ལཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེ་ལ་མི་མ་ཞེས་པཪ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཉེས་ལི་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་ནི་མཐའ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་
བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་སེད་བེད་ཡིན་པས།

ད་གདོང་ཡང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་རེ་ལ་མི་མཉེས་པཪ་བེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཉེས་སོད་ཀི་ནུས་པ་དེས་ནི་ཚད་མེད་དུ་གྲུབ་སེ།

མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལེགས་སོད་གང་དང་གང་བས་ཀང་མཐའ་མེད་

ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་འབིན་པའི་ཉེས་པའི་ནུས་པ་སུན་འབིན་པ་དང་ཕྱིཪ་བཅོས་པཪ་མི་ནུས་ཏེ།

དམལ་བའི་གཡང་དུ་མི་ལྷུང་བའི་ཐབས་མེད་པས་སོ། དཔེཪ་ན་འཇིགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་བདག་གི་སོབས་ཀིས་བགྲོང་མི་ནུས་པའི་བུ་
ལ་བམས་པའི་ཕའམ་མ་ཞིག་གིས་ནི་མཐོང་ན།

ཪང་དབང་མེད་པཪ་བོ་བྲེལ་བྲེལ་གིས་ཕྱི་བཤོལ་བེད་པའི་ལེ་ལོ་མེད་པཪ་འཇིགས་པས་

སྐྲག་མི་ཤེས་ཏེ་ཪབ་ཏུ་བརྩོན་ཞིང་ལུས་རྩལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བམས་པའི་བུ་གཅིག་པུ་ལ་འཇིགས་པ་ལས་ཕྱིཪ་དང་བཪ་བེད་ཅིང་།
གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བུ་ལ་བདེ་སིད་འགྲུབ་པཪ་བེད་པ་ལཪ།

ཪང་

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བདག་གིས་

ནི་ཉེས་བེད་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་དམལ་བའི་འཇིགས་པ་ལས་བགྲོད་མི་ནུས་པཪ་གཟིགས་ཤིང་། སོབས་ལྡན་སིང་རེའི་གནས་སུ་གྱུཪ་ཏེ།
ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་པ་ལ་ཁུཪ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་སོ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཞིང་།

མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉེས་སོད་ཀི་བྲན་ལས་སོལ་

མཛད་ཕྱིཪ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་དང་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཁུ་ཪུ་ཟེའི་ཤིང་ལ་བཏབ་ཏེ་སོག་གཏོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་
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ལེན་པའི་བ་ན་མེད་པའི་དགེ་ལེགས་ཚད་མེད་དུ་བཟང་པོ་ཡིས་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉེས་སོད་ཐམས་ཅད་དང་དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་རྩ་
བ་ནས་སུན་འབིན་པཪ་མཛད་ལ།
དོ།

བྱུང་ཟིན་པ་དང་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་མཛད་

ཞེས་ཞུ་ལན་དུ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་

སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ནི་བྱུང་ཟིན་པ་རྣམས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ཡང་དག་པཪ་རོགས་
པཪ་མཛད་ཅིང་། མི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉེས་སོད་ཐམས་ཅད་དང་དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་རྩ་བ་ནས་སུན་འབིན་པཪ་མཛད་ལ།

མི་ཆེས་

ཤིན་ཏུ་མང་པོས་འཆི་བའི་འོག་ཏུ་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་འདིཪ་ནི་བང་བཪ་བ་བའི་
ལས་མ་བསྒྲུབ་བམ་དོཪ་བཪ་བ་བའི་ལས་ལ་མི་འཛེམ་པའི་ཉེས་པ་ནམ་བྱུང་བ་ན་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་དག་པོས་སེལ་ཞིང་ཕྱིཪ་བཅོས་
ཀི་སོབས་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་བང་བཪ་བེད་དགོས་པ་གཉིས་ཇི་ལཪ་འཐད།

ཅེས་ཐེ་ཚོམ་གིས་གནས་སུ་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

དཔེཪ་ན་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ནི་དུག་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་སེམས་ཀིས་དུག་སྨན་ཪིན་ཆེན་བཅོས་པཪ་མཛད་ལ།
དུག་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པ་ལ་ལས་ནི་ཆགས་སྡང་བའམ་ང་རྒྱལ་གི་དབང་གིས་སྨན་སློང་མི་བེད་པ་དང་།
བཏང་བཪ་མི་བེད་པ་ན།
བས་ཀང་།

ལ་ལས་ནི་སྨན་སློང་བཪ་བས་ཀང་

སྨན་པ་མཁས་པ་དེ་ནི་དུག་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་རྒྱུའི་སྨན་མཆོག་ནུས་ལྡན་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་

དུག་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པའི་མི་ཆེས་དུ་མ་ཞིག་ཪང་དབང་མེད་པཪ་འཆི་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ།

དེ་བཞིན་དུ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་

སོ་འདེན་མཛད་སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ནི་བྱུང་ཟིན་པ་རྣམས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ཡང་

དག་པཪ་རོགས་པཪ་མཛད་ཅིང་། མི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉེས་སོད་ཐམས་ཅད་དང་དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་རྩ་བ་ནས་སུན་འབིན་པཪ་མཛད་
མོད་ཀི།

འོན་ཀང་འཚོ་བེད་ཀིས་བཟོས་པའི་སྨན་མཆོག་ནད་པས་བཏོང་དགོས་པ་ལཪ།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་ངེད་ཅག་

རྣམས་ཀི་དོན་དུ་བསགས་ཤིང་ཉེས་སོད་ཐམས་ཅད་ནུས་པ་དང་བཅས་པཪ་རྩ་བ་ནས་སུན་འབིན་པའི་ནུས་ལྡན་བ་ན་མེད་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་
མི་ཪེ་ཪེས་ནི་བདག་གིཪ་བེད་ཅིང་ཪང་ཪང་གི་ཕན་དུ་སྒྱུཪ་པཪ་བེད་དགོས་པས།
ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་དང་།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་སོལ་མཛད་འགྲན་

དེ་ཡིས་བསན་པའི་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་དི་མེད་པ་ལ་དད་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་རྣམས་

ཀིས་ནི་སྨན་སློང་བཪ་མི་བེད་པའི་ནང་པ་དང་འད་བཪ།

ཁོང་དང་ཁོང་གིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཟིན་ཏེ་

དགེ་བའི་ལས་མ་བསྒྲུབ་ཅིང་ཉེས་བས་ལས་ལ་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་མ་བསེད་པཪ་ལེ་ལོ་ཅན་དང་གཏི་མུག་གིས་བསོད་པ་རྣམས་

ཀིས་ནི་སྨན་སློང་བཪ་བས་ཀང་དུག་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་ཏེ་སྨན་བཏོང་བཪ་མི་བེད་པ་དང་འད་བཪ། དེ་དག་ལ་སོགས་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་
གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་བསགས་ཤིང་ཉེས་སོད་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ནས་སུན་འབིན་པའི་ནུས་ལྡན་དང་བ་ན་མེད་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་

བདག་གིཪ་མི་བེད་ཅིང་ཪང་ཪང་གི་ཕན་དུ་སྒྱུཪ་བཪ་མི་བེད་པའི་དབང་གིས་ཪང་དབང་མེད་པཪ་མཐའ་ཐཪ་མེད་པའི་དམལ་བའི་སྡུག་
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Appendix 3

བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཞེས་ཞུ་ལན་དུ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བཪ་བས་པས་སོ།
པོས།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་པའི་དཔལ་མཆོག་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་

གྲོངས་པ་ལ་སོགས་ཇི་ལཪ་ཡིན། ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། དཔེཪ་ན་མི་ལ་ལུས་དངསེམས་གཉིས་ཡོད་པས་སེམས་ནི་

འཇིག་མེད་ཡིན་ཏེ་འཆི་བཪ་མི་འགྱུཪ་མོད་ཀི། འོན་ཀང་ལུས་མི་འཆི་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕྱིཪ་ན་མི་ནི་འཆིའོ་ཞེས་བདེན་པཪ་གཞག་པ་ལཪ།
དེ་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ།

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་སོན་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ་

བཪ་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་ཤིང་།
དཀོན་མཆོག་ཡིན་མོད་ཀི།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ནི་ཪང་གྲུབ་

འོན་ཀང་མིའི་རྒྱུད་ངོ་བང་བཪ་གནང་ཟིན་ཏེ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞིང་མི་ཡང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའོ།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་མོང་བ་དང་འཆི་བཪ་འགྱུཪ་བའི་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་འཇོག་ས་མ་ཡིན་ཀང་།
མི་ཡིན་པས་ཁྱབ་བཞིན་དུ་ངེས་པཪ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་དང་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་གྱུཪ་པས་སོ།
ཚོམ་ལྷག་མེད་བས་པས་སོ།

ཞེས་ཞུ་ལན་དུ་ཐེ་

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། དམལ་བའི་ཁམས་སུ་བོན་ཏེ་གྲོངས་གཤེགས་རེས་སུ་ཞག་གསུམ་མ་

ལོན་པཪ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བའམ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀིས་གཏོགས་པ་ལྷག་མེད་པཪ་བསང་པའི་སྐུ་ལུས་སུ་སླཪ་ནས་གསོན་པོཪ་བཞེངས་
པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།
དུ་ས་བཞི་ཡོད་དེ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

དམལ་བའི་ཁམས་ལ་ནི་ཪིམ་པ་བཞིན་

ཤིན་ཏུ་འོག་མའི་ས་ནི་ཉེས་བས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུཪ་སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པཪ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་

འགྱུཪ་བའི་དམལ་བ་དང་།

ནག་པོའི་ལས་ཡང་བའམ་ཕྱིཪ་བཅོས་ཀི་སོབས་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་རྩ་བ་ནས་སུན་མི་འབིན་ཏེ་འགོད་པ་

དང་སྡོམ་སེམས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནན་པའི་ཉེས་སོད་ཀི་ལྷག་མ་རྣམས་མ་ཟད་བཪ་དུ་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཡོངས་སུ་སངས་པཪ་འགྱུཪ་
བའི་སཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཕུཪ་ག་ཏོ་ཪིའོ་ཞེས་བ་བའི་དམལ་བ་དང་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་བོའི་མ་བསེད་ཅིང་འབའ་སྡེ་ཟི་མོའི་སོབས་ཀིས་རྩ་བའི་
ཉེས་སིབ་བང་བའི་བིན་ཪླབས་མ་བྱུང་བཪ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་འཆི་སོང་བའི་བིས་པ་རྣམས་ནི་བཏང་སོམས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་གནས་པའི་
སཪ་གྱུཪ་ཞིང་ལིམ་སྦོ་ཞེས་བ་བའི་དམལ་བ་དང་།

བང་རྒྱུའི་ཉེས་པའི་ལྷག་མ་མེད་ཀང་འཐོབ་པཪ་བ་བའི་མཐའི་དོན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོབ་པའི་སཪ་སྔོན་དུས་བགྲོང་མི་ནུས་ཏེ་བདེ་ལེགས་བཅས་སུ་སེས་བུ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀི་སེམས་ནི་
གནས་པའི་སཪ་གྱུཪ་ཞིང་སེས་བུ་རྣམ་དག་གོང་མ་རྣམས་ཀི་ལིམ་སྦོ་ཞེས་བ་བའི་དམལ་བའོ།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་

སོལ་མཛད་ཟླ་མེད་གཅིག་པུ་རེ་ནི་གྲོངས་གཤེགས་རེས་སུ་སེས་བུ་རྣམ་དག་གོང་མ་རྣམས་ཀི་ལིམ་སྦོ་ཞེས་བ་བའི་དམལ་བའི་ཁམས་སུ་
བོན་ཞིང་།

སེས་བུ་རྣམ་དག་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཐའི་དོན་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་མཛད་དེ། ཐ་མཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་

མཐའ་མེད་པཪ་འཐོབ་པའི་སཪ་འདེན་པཪ་མཛད་དོ།

སེས་བུ་རྣམ་དག་དེ་དག་རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞིང་མཐའི་དོན་མངོན་པཪ་
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Appendix 3

གྲུབ་པཪ་མཛད་ཟིན་ཏེ།

གྲོངས་གཤེགས་རེས་སུ་ཞག་གསུམ་མ་ལོན་པཪ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བའམ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀིས་གཏོགས་པ་

ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་ཏེ་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་

མེད་པཪ་སྔཪ་བསད་སྐུ་ལུས་སུ་སླཪ་ནས་གསོན་པོཪ་བཞེངས་པས་སོ།
མཆོག་ཡབ་ཀི་གཡས་སུ་བཞུགས་པ།

ཞེས་ཚིག་ལྔ་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་གསལ་བཪམཛད་དུ་གསོལ།

བསད་པའི་སྐུ་ལུས་སུ་སླཪ་ནས་གསོན་པོཪ་བཞེངས་པའི་རེས་སུ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། གོང་དུ་

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ནི་འཇིག་རེན་འདིཪ་ཞག་བཞི་བཅུ་གནས་སུ་

གསོལ་ཏེ། དད་ཅན་དང་སེམས་རྣམ་པཪ་དག་པ་དང་ལྡན་པའི་སེས་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་ཡ་མཚན་སྣ་ཚོགས་
བསན་པཪ་མཛད་ལ། ཐ་མཪ་ཀུན་གིས་མཐོང་སེ་ཪང་གི་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་སླཪ་ནས་བངས་པའི་སྐུ་ལུས་དང་
བཅས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་ཤིང་། དེཪ་ནི་ཡབ་དང་བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་གཉིས་དང་ལྷག་ཆད་དམ་མཐོ་དམན་མེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡབ་ཀིས་གཡས་སུ་བཞུགས་སོ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དོ།

ཞེས་ཚིག་དྲུག་པའི་དོན་གསལ་

བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀིས་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། གསོན་དང་ཤི་ཚད་རྣམས་ལ་ཁིམས་ཀིས་ཁྱབ་མཛད་སླང་དུ་འཇིག་རེན་གི་དུས་
ཐ་མཪ་ཞིང་ཁམས་དང་ཡབ་ཀི་གཡས་དེ་ཉིད་ནས་འབོན་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།
ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།

ཞེས་

ཐོག་མཪ་འཇིག་རེན་གི་དུས་ཐ་མཪ་ཞེས་བ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འཇིག་རེན་འདིས་ནི་ཟད་དུས་ངེས་པ་མ་ཡིན་

མོད་ཀི། འོན་ཀང་གནས་སུ་མེད་པཪ་ཕྱི་མཪ་མེ་འཇིགས་ཀུན་ཏུ་འབཪ་བ་ཡིས་བསེགས་ཏེ་ཟད་ཅིང་མེད་དུ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཐག་ཆད་དོ།
འཇིག་རེན་གི་ཐ་མའི་དུས་དེཪ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་སོལ་མཛད་གཅིག་པུ་རེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བལཪ་མི་བཟོད་པའི་གཟི་
བརིད་དང་ལྡན་པཪ་ཁིམས་དཔོན་ཪིན་པོ་རེའི་ཚུལ་གིས་འབོན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཡང་གསོན་དང་ཤི་ཚད་རྣམས་ཅེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། འཇིག་རེན་གི་ཞག་ཐ་མའི་དུས་སུ་བིས་པ་དང་དཪ་ལ་བབ་པའི་སེས་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསོན་པཪ་གྱུཪ་ཏེ་དུས་དང་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་
འཆི་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་འཆི་མ་ཐག་ཏུ་སླཪ་ནས་གསོན་པོཪ་གྱུཪ་ཏེ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་སླཪ་ནས་འབྲེལ་བཪ་སོང་བས་ལང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
དེའི་ཕྱིཪ་གོང་དུ་ཤི་ཟིན་པ་དང་འཇིག་རེན་གི་ཉིན་ཞག་ཐ་མའི་དུས་སུ་གསོན་པོཪ་གྱུཪ་ན་ཡང་དུས་དེཪ་ཤི་བཪ་འགྱུཪ་བ་རྣམས་ཀིས་སླཪ་
ནས་ལུས་སེམས་འབྲེལ་བཪ་གྱུཪ་ཏེ་ལང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པས།

སོགས་འཆད་དོ། ཞེས་ཚིག་བདུན་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ།

གསོན་དང་ཤི་ཚད་རྣམས་ལ་ཁིམས་ཀིས་ཁྱབ་མཛད་སླད་དུ་ཞེས་

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། བ་མེད་རྣམ་དག་ཡིད་ཅེས་

ཚིག་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི་གོང་དུ་གང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་བསན་
པཪ་མཛད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བཪ་གྲུབ་ཟིན་ལ།

ད་ལ་རྣམ་དག་རྒྱས་ཟ་ཀ་ཏོ་ལི་ཀ་དང་སེས་བུ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀིས་བསགས་པའི་

དགེ་རྩ་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་འགྲོ་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པ་ཎིཏ་ནི། རྒྱས་ཟ་ཞེས་
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པའི་དོན་དང་ས་བཤད་ནི།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་སོལ་མཛད་ཟླ་མེད་གཅིག་བུ་རེ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་དེ་ཡིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་

ཆོས་ལུགས་དི་མེད་པ་ལ་གཙུག་གི་ནོཪ་བུཪ་འཛིན་ཏེ་དེ་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་ཅིང་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་ཅེས་བ་བའི་སེས་བུ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་སོ།
ཀ་ཏོ་ལི་ཀ་ཞེས་བརོད་པའི་དོན་དང་ས་བཤད་ནི།

མཐའ་དུས་ཀི་ཁྱད་པཪ་མེད་དེ་མཐའ་དུས་དག་དང་ཐུན་མོང་ཞིང་གཉིས་སུ་མེད་པཪ་

གཅིག་པའོ། ཡང་གཅིག་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

དཔེཪ་ན་བོད་ཡུལ་ལ་ནི་གྲོང་དང་གྲོང་རྡལ་དང་གྲོང་ཁྱེཪ་དང་ཚོང་འདུས་སོ་

སོ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་པོ་གཅིག་དང་སོལ་ལུགས་གཅིག་པ་ཡོད་པས།

བོད་ཡུལ་གིས་ནི་ཡུལ་གཅིག་ཙམ་དུ་གྱུཪ་པ། དེ་བཞིན་དུ་

ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་ཅེས་བ་བའི་སེས་བུ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སེས་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡང་།
རྣམས་ཀི་ཆོས་སོན་པ་ནི་གཉིས་མེད་པཪ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་གཅིག་པུ་རེ་དང་།
དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གཅིག་པ་ཞེས་བརོད་པཪ་བ་བའོ།

དད་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་གཅིག་པ་ཡིན་པས།

རྣམ་དག་ཅེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

ཀིས་མི་ལང་བཪ་བསམ་ལས་འདས་པཪ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་དང་།

དེ་དག་

ཆོས་སོན་མཛད་ཪིན་པོ་རེ་ནི་བརོད་

དེ་ཡིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་དི་

མེད་པ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ནི་ཀུན་ནས་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིཪ་དང་། ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་ཅེས་བ་བའི་སེས་བུ་གང་དག་གི་ཚོགས་སུ་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་ཪིམ་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བརྒྱན་པའི་སེས་བུ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིཪ་ན་རྣམ་དག་
ཅེས་བརོད་པཪ་བ་བའོ།
ནི།

ཡང་སེས་བུ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀིས་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་ཐུན་མོངས་དུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དཔེཪ་ན་གསོན་ཞིང་ཡོངས་སུ་བདེ་བཪ་གྱུཪ་པའི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཡན་ལག་གཅིག་ལ་བདེ་བ་

གང་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་དང་བདེ་བའི་ཡོ་བད་དུ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་བ།

དེ་བཞིན་དུ་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་

གང་དག་གི་ཚོགས་སུ་དཀཪ་པོའི་ལས་གང་དང་གང་ལ་སེས་བུ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དུ་མངོན་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བས་པ།
པའི་ལེགས་སོད་ཀིས་ནི་བདག་ལ་ཕན་པཪ་མ་ཟད་པས།
བཪ་འགྱུཪ་བའོ།

བདག་གིས་བསྒྲུབས་

ཚོགས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུཪ་པའི་སེས་བུ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་དུ་འགྲོ་

ཞེས་ཚིག་དགུ་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཉེས་བས་གང་དག་རྣམས་

ལ་ཕྱིཪ་བཅོས་སོབས་ཀིས་སུན་འབིན་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་གནན་ཏེ་བསལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་
གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། ཐོག་མའི་དུས་སུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་དུ་

གཏོགས་པའི་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་ཀིས་བཅིངས་པ་ལཪ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བས།

ཡང་མི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་པའི་ཞག་པ་ཡིས་དངས་པ་ལཪ་ནག་པོའི་ལས་བས་ཀེ་མ་ཀི་ཧུད་འཇིགས་པ་མེད་པཪ་གསགས་
པཪ་བེད་དོ།

རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་ཀིས་བཅིངས་པའམ་ནག་པོའི་ལས་ལམ་དངོས་སུ་བསགས་པཪ་བས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི།

ཪང་གྲུབ་

དཀོན་མཆོག་གི་དགྲ་བོཪ་ལངས་པ་ལཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་བིན་ཪླབས་ཀིས་ཕོངས་པ་བཞིན་དུ་མཆིས་པས།

ཇི་
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སིད་གནས་སྐབས་དེཪ་གྱུཪ་པ་བཪ་དུ་སེས་བུས་འཐོབ་པཪ་བ་བའི་མཐའི་དོན་ཐོབ་ཏུ་མི་ཪུང་སེ།

ཤེས་དང་འདོད་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་

བསགས་པཪ་བེད་ན་ནི་ཐཪ་མེད་མཐའ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ལ།

རྩ་བའི་

ཉེས་སིབ་ཕྱིཪ་བཅོས་ཤིང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སས་སུ་བསྒྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་འགྲུབ་པཪ་བེད་པས་འབའ་སྡེ་ཟི་མོ་ཞེས་བ་བའི་ཐུགས་
རེ་ཅན་གི་སོབས་དང་།

བདག་གིས་བསགས་པའི་ཉེས་བས་ཐམས་ཅད་ཕྱིཪ་བཅོས་ཤིང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་མཛའ་བོ་ལ་བུཪ་

བསྒྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་འགྲུབ་པཪ་བེད་པས་ཕེ་ནི་གདན་ཙ་ཞེས་བ་བའི་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་སོབས་གཉིས་ནི་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་དད་ལུགས་

ཆོས་ལུགས་མ་གཏོགས་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མེད་པཪ་སྨན་སློང་བཪ་མི་བེད་པའི་ནང་པའི་དཔེ་ཡིས་བསན་ཟིན་ལ།
གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་སོལ་མཛད་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་ཉག་ཅིག་ཙམ་དུ་ཉེས་བས་གང་དག་རྣམས་ཕྱིཪ་
བཅོས་ཤིང་སོབས་མཐུ་ཅན་གིས་སུན་འབིན་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་ཟིལ་གིས་གནན་ཏེ་བསལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་བིན་
ཪླབས་ཡོད་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་གནས་སུ་བསན་ཏོ།

ཞེས་ཚིག་བཅུ་པའི་དོན་བསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་

ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། འཇིག་རེན་གི་དུས་ཐ་མཪ་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་སྔཪ་དུས་གང་དུ་གསོན་པཪ་གྱུཪ་པའི་གཟུགས་ལུས་
དང་ཕྲད་པཪ་དེ་ལ་སླཪ་ནས་སེམས་ནི་མི་འབྲེལ་བ་མེད་པཪ་བང་བཪ་འགྱུཪ་བཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་
ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

ལེགས་པཪ་བས་པ་དང་ཉེས་པཪ་བས་པ་རྣམས་ཆུད་ཟ་བ་ནི་མི་ཪིགས་པས།

གང་གི་ཕྱིཪ་རྒྱུའི་དུས་

འདིཪ་ལུས་ནི་སེམས་ལ་གྲོགས་འགྲོགས་པཪ་བ་སེ་ནག་པོའི་ལས་དང་དཀཪ་པོའི་ལས་སོགས་མངོན་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བས་པ།

ཉིད་ཀི་ཕྱིཪ་འབྲས་བུའི་དུས་སུ་ཡང་སེམས་ལ་གྲོགས་འགྲོགས་པཪ་བ་སེ་ཡིད་དུ་འོང་བའམ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ཪེག་པཪ་
འགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེ་

ཡང་གཞན་གིས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་གཞན་གིས་ཟ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པས། གང་གི་ཕྱིཪ་རྒྱུའི་

དུས་འདིཪ་ད་ལའི་ལུས་འདིས་སེམས་ལ་གྲོགས་འགྲོགས་པཪ་བ་སེ་དཀཪ་ནག་གི་ལས་མངོན་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བས་པ།

དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིཪ་

འབྲས་བུའི་དུས་སུ་ཡང་ད་ལའི་ལུས་འདིས་སེམས་ལ་གྲོགས་འགྲོགས་པཪ་བ་སེ་ཡིད་འོང་མི་འོང་འབྲས་བུ་ལ་ཪེག་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།
རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གནས་ལ་ཡང་དག་པཪ་མཁས་པཪ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་གཉིས་ཀིས་ནི།

འཇིག་རེན་གི་དུས་ཐ་མཪ་མི་རྣམས་ཐམས་

ཅད་སྔཪ་དུས་གང་དུ་གསོན་པོཪ་གྱུཪ་བའི་གཟུགས་ལུས་དང་ཕྲད་པཪ་དེ་ལ་སེམས་ནི་མི་འབྲེལ་བ་མེད་པཪ་སླཪ་ནས་བང་བཪ་འགྱུཪ་བ་
ལ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་སུ་བསན་པཪ་མཛད་དོ།
བ་པོས།

འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ལུས་ལ་ལ་ནི་མེ་ཡིས་བསེགས་ཏེ་ཐལ་བ་དང་ལ་ལས་ནི་ནམ་མཁའ་འམ་ཆུའམ་ས་གཞིའི་སོག་ཆགས་ཀི་

ཟས་སུ་སོང་ཟིན་ལ།
པཎི་ཏ་ནི།

ཞེས་ཚིག་བཅུ་གཅིག་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་

འཇིག་རེན་གིས་དུས་ཐ་མཪ་སླཪ་ནས་ལང་ཞིང་གསོན་པོཪ་གྱུཪ་པ་ནི་ཇི་ལཪ་ཡོད།

ཚིག་དང་པོའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལཪ།

ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཞུས་པས་སོ།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ནི་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་
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Appendix 3

ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་ཅིང་།

འདུས་བས་དོན་རྣམས་དང་ནམ་འཁོཪ་ས་འཁོཪ་ལ་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་

འཇུག་པཪ་མཛད་ལ། ཐོག་མའི་དུས་སུ་ལུས་ཀི་གཞི་དང་སེམས་གཉིས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པ་ཡིན་
པས།

འཇིག་རེན་གི་དུས་ཐ་མཪ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་སུ་སོང་ཟིན་པའི་ལུས་རྣམས་སྔཪ་དུས་ཀི་རྣམ་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ནུས་པ་བལ་ཅི་སྨོས།

ཅེས་ཞུ་ལན་དུ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

བཟློག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཟད་མཐའ་མེད་པཪ་བ་ན་མེད་

པའི་མཐའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་ལོངས་སོད་པའི་ཚེ་འཇིག་མེད་འགྱུཪ་མེད་རག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་བསལ་བཪ་མཛད་
དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། བཟློག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཟད་མཐའ་མེད་པཪ་བ་ན་མེད་པའི་མཐའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པཪ་ལོངས་སོད་

པའི་ཚེ་འཇིག་མེད་འགྱུཪ་མེད་པཪ་རག་པ་ནི། འཇིག་རེན་ཐད་པའི་འོག་ཏུ་སེས་བུ་རྣམ་དག་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལུས་དང་ཡིད་གཉིས་འཇིགས་པ་
ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་བཪ་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་ལོངས་སོད་རད་དུ་བྱུང་བ་ཟད་དུ་མེད་པ་བ་ན་མེད་པ་རྣམས་འཇིག་མེད་འགྱུཪ་མེད་བཞིན་དུ་
ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་ཐོབ་པའོ།

དེས་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་ཅེས་བརོད་པཪ་བ་བའོ། དཔེཪ་ན་རྒྱ་གཪ་གི་ལམ་གཏན་མ་

ཞུགས་པ་དང་དེཪ་ཞུགས་ཟིན་ཀང་སྔོན་ལ་འགྲོ་བཪ་མི་བས་པ་དང་།
བ་མི་སིད་པ།

ཞུགས་པའི་འོག་ཏུ་ལམ་དོཪ་བཪ་བས་པ་རྣམས་རྒྱ་གཪ་དུ་འབོཪ་

དེ་བཞིན་དུ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་ཟླ་མེད་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་

གཏན་མ་ཞུགས་པ་དང་།

དེཪ་ཞུགས་ཟིན་ཀང་བང་དོཪ་གི་གནས་རྣམས་ལ་ལྷུཪ་ལེན་པཪ་མི་བས་པ་དང་།

ཕྱོགས་པཪ་བ་སེ་ལམ་དོཪ་བཪ་བས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་དེཪ་ཐུག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ།
ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་གཅིག་པུ་རེ་ལ་མ་ཤི་བཪ་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དད་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་།

ཞུགས་པའི་འོག་ཏུ་ཕྱིཪ་
དེའི་ཕྱིཪ་གཡས་གཟུ་

དེ་ཡིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་

ལུགས་དང་སྟུན་པཪ་བེད་པའི་སེས་བུ་རྣམ་དག་ཉག་ཅིག་གིས་ཐོབ་རྒྱུའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་ཅེས་བརོད་པཪ་བ་བའོ།
ཚིག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་གསལ་བཪ་བས་ཟིན་ཏོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ཞེས་

ད་ལ་

དམིགས་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་སོ་ནས་ངའི་སེམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དད་ལ་བཀོད་པཪ་མཛད་དུ་
གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

བདེན་པཪ་འཛིན་པའི་བོ་བསེད་པ་ཡིན་པས།

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ནི། ཚད་མཪ་གྱུཪ་ཞིང་སླུ་མེད་མཁས་པའི་གསུང་ནི་ཇི་བསན་པ་ལཪ་
ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པའི་གནས་འདིཪ་དག་གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ།

མཆོག་ཡིན་པའི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་ཟླ་མེད་གཅིག་པུ་རེ་ནི་འཁྲུལ་མེད་སླུ་བཪ་བེད་པ་གཏན་མི་སིད་པཪ།
གསུངས་པ་ལཪ་ཡོད་དགོས་པ་དང་།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

དེ་ནི་ཇི་

དེ་ནི་རོངས་པ་ཅན་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསང་བའི་དོན་དེ་དག་རྣམས་གཏོལ་

ཞིང་གསུང་གིས་བསན་པཪ་མཛད་པས་དམིགས་པཪ་བ་སེ།
པའོ།

ཪབ་གྲུབ་དཀོན་

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཡོ་འགུལ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་

འདིཪ་ནི་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།
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ཚུལ་སླབ་པའི་སྐུ་དིན་གནང་བཪ་ངའི་ཪེ་བ་སྐོང་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དེ་ལ་གཉིས།

གང་ལ་ཪེ་བལོས་

འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་བདུན་དང་དམིགས་པ་ལ་གང་ལ་བརེན་ནས་དད་པ་དེ་ནི་བསེད་པཪ་
བ་བའོ།

དང་པོ་ནི་ཆགས་སྡང་གཏི་མུག་བསེད་པའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བཪ་བེད་ཅིང་།

གནོད་འབེད་པའི་བོ་མཐུ་མེད་པཪ་རོངས་པའི་མི་རྣམས་ལ་སིང་རེ་བསེད་དེ།

བིས་པ་ལ་བུཪ་ཕན་

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་ཟླ་མེད་གཅིག་པུ་རེ་ནི་

ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཅན་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཐུགས་དམ་རྩོམ་པཪ་མཛད་ལ། ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོའི་མ་མ་འད་བམས་པའི་བུ་ལ་བུཪ་བཟུངས་པའི་ངེད་
ཅག་རྣམས་ལ་ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་ཀི་དད་པའི་འོ་མ་སྡུད་པཪ་སྐུ་དིན་གིས་ཁྱབ་པཪ་མཛད་དོ།
ཐུགས་དམ་དེས་གང་ཞེ་ན་འདི་ལ་སེ།
རེ།

རད་དུ་བྱུང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཀི་

ཀེ་ཨེ་མའོ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་བཞུགས་པའི་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ཡབ་ཪིན་པོ་

ཁྱོད་ཀི་མཚན་གྲགས་ཀུན་ཏུ་དཪ་ཞིང་བསྔགས་བསོད་དང་བཀུཪ་བའི་གནས་སུ་གྱུཪ་པཪ་ཤོག།

ཁྱོད་ཀི་ཞིང་ཁམས་ངེད་ཅག་

རྣམས་ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་ཤོག། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་ཇི་གྲུབ་པ་ལཪ་ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་ནི་ས་འཁོཪ་གི་ཕྱོགས་
ཪིས་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་ཤོག།

ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་གི་ལོ་ཆས་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་དེང་དུས་བིན་པཪ་མཛོད། ངེད་ཅག་རྣམས་

ཀིས་ནི་ཕཪ་གི་བུ་ལོན་འཇལ་དགོས་མེད་པཪ་བེད་པ་ལཪ་ཁྱོད་ཀིས་ཀང་ངེད་ཅག་གི་བུ་ལོན་རྣམས་མེད་པཪ་མཛད་པ་ཞུ།
སེམས་ལ་གེགས་བེད་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་སེད་བེད་ལ་སོགས་ཀི་གནས་སུ་ངེད་རྣམས་ལྷུང་མ་བཅུག།
འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ངེད་རྣམས་སོབ་ཅིང་སོལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ཀ་གྲུབ་པཪ་ཤོག།
གསོལ་འདེབས་ཀི་ཐུགས་དམ་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་གསོལ་བ་བདུན་ཡོད་པས།

རོགས་སོ།

དགེ་བའི་

ཕྱི་ནང་གི་གནོད་དང་
རད་དུ་བྱུང་བའི་

ཪེ་བལོས་ཀི་དད་པའི་གནས་བདུན་བསན་པཪ་མཛད་དོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་བཞུགས་པའི་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་
ཡབ་ཪིན་པོ་རེ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ།
སྔོན་འགྲོ་ལ་བུའི་ཚིག་འདི་དག་རྣམས་གང་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པཪ་བ་བའི་ཞིང་དང་།
པཪ་བེད་དོ།

པ་ཎི་ཏ་ནི། གསོལ་བ་འདེབས་ཀི་

ཞིང་དེའི་མཚན་ཉིད་ཁྱད་པཪ་ཅན་གཉིས་བསན་

འདིཪ་ནི་གང་ལ་སབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པཪ་བ་བའི་ཞིང་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་

པུ་རེ་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆེ་བ་རེས་སུ་དན་པཪ་བེད་པའི་སོ་ནས།

དེ་ལ་མཐུ་ནུས་

ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ངེད་རྣམས་ཇི་འདོད་ཇི་དགོས་པ་ལཪ་འཇུག་ནུས་ལྡན་དུ་ཤེས་པཪ་བེད་ཅིང་།

དེ་

ནི་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ཡབ་ཪིན་པོ་རེ་མཛད་པཪ་གནང་སེ་ངེད་རྣམས་ཁོང་གི་སས་སུ་གྱུཪ་པའི་ཆེ་བ་རེས་སུ་དན་པཪ་བེད་པའི་སོ་ནས། དེ་ལ་
ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་བམས་པའི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་ཡིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་འདོད་དགོས་པ་དང་འགལ་པཪ་མཛད་པ་མི་
སིད་པའི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་པཪ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་དུ་ཤེས་པཪ་བས་ལ།
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ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་གང་དུ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་

པཪ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་བཞུགས་པ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་

ཏ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་གང་དུ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་པཪ་མཐའ་དག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཡོད་མོད་ཀི།
མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་འཇིག་རེན་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོཪ་གྱུཪ་པའི་ཕྱིཪ་དང་།

འོན་ཀང་ནམ་

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་

ཡས་ཀིས་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེ་བ་དང་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་དང་རེས་སུ་ཁྱད་པཪ་མཐུན་པའི་ཕྱིཪ་དང་།

ནམ་མཁའི་ཞིང་

ཁམས་མཐའ་ཡས་ཀིས་ནི་གང་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོགས་མེད་ཡོལ་མེད་བསིབས་མེད་བཞིན་དུ་ཐོབ་པའི་ས་ཡིན་
པའི་ཕྱིཪ་ན།

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་བཞུགས་པ་ཞེས་བརོད་པཪ་བེད་དོ།

སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ཞེས་ལན་བཏབ་པོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་

ཁྱོད་ཀི་མཚན་གྲགས་ཀུན་ཏུ་དཪ་ཞིང་བསྔགས་བསོད་དང་བཀུཪ་བའི་གནས་སུ་གྱུཪ་པཪ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་དག་

གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

འཇིག་རེན་འདིཪ་ནི་མུ་སེགས་ཅན་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀི་

རེས་སུ་འབྲང་བའི་མི་གཏི་མུག་ཅན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ལ་དད་པཪ་མ་གྱུཪ་
ཞིང་།

ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས་ཏེ་ཁོང་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མཚན་བཟང་ངོ་མི་ཤེས་པས། ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་སྐུ་

དིན་གིས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སས་སུ་གྱུཪ་པའི་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་དད་ཅན་གིས་ནི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཏུད་དེ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཚན་གྲགས་ཕྱོགས་ཪིས་ཀུན་ཏུ་དཪ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་བསྔགས་བསོད་དང་བཀུཪ་བའི་གནས་སུ་གྱུཪ་པཪ་གསོལ་བ་དང་སྨོན་
ལམ་བཏབ་པཪ་བེད་དོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཁྱོད་ཀི་ཞིང་ཁམས་ངེད་ཅག་རྣམས་

ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།

ཐུགས་རེ་ཚད་

མེད་ཆེན་པོའི་བིན་ཪླབས་ཀིས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སས་སུ་གྱུཪ་པའི་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གིས་ནི་བདག་གིས་ཐོབ་པཪ་བ་བའི་ངེས་ལེགས་
ཀི་དོན་མཐའི་དོན་དོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བ་སེ།

འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོགས་མེད་ཡོལ་མེད་བསིབས་མེད་

བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་རག་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བགྲོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།

འཇིག་རེན་ཟད་པའི་འོག་ཏུ་སྐུ་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་

ལོངས་སོད་བ་ན་མེད་པ་རྣམས་འཇིག་མེད་འགྱུཪ་མེད་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་ཐོབ་པ་ཉིད་ནི་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་གསོལ་བ་དང་

སྨོན་ལམ་གདབ་པཪ་བེད་དོ། ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཡན་ལག་གཉིས་པའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་
ཞུ་པ་པོས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་ཇི་གྲུབ་པ་ལཪ་ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་ནི་ས་འཁོཪ་གི་ཕྱོགས་ཪིས་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་
པཪ་གྲུབ་པཪ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལམ་འདའ་
བཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་རག་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བགྲོད་ཅིང་། འཇིག་རེན་ཟད་པའི་འོག་ཏུ་སྐུ་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་

UTS page: 30

394

Appendix 3

ལོགས་སོད་བ་ན་མེད་པ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་ནི། ཐོབ་པཪ་བ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་ཡིན་པས། དོན་དེ་མངོན་པཪ་
འགྲུབ་པཪ་བེད་པའི་ཐབས་ནི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་བསན་པའི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་དི་མེད་པ་དང་སྟུན་པཪ་བ་སེ།

ཁོང་ཇི་

གསུངས་པ་ལཪ་དད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་དོཪ་བཪ་བ་བ་རྣམས་ལ་འཛེམ་པ་དང་བང་བཪ་བ་བ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་གསུམ་ཡིན་པས།
སླཪ་ཡང་དཔེཪ་ན་ཁྱེའུ་ཆུང་དུས་ཪང་སོག་གསོ་བ་ལ་དགོས་པའི་ཟས་གོས་ལ་སོགས་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་དང་མི་ལྡན་པཪ་ཕ་མ་

གཉིས་ཀི་བཀའ་དིན་དུ་བུ་བཞིན་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་པའི་བཅིང་བ་དག་གིས་བཅིངས་པ་ལ་བུ་མི་རྣམས་
ཆེ་ཆུང་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཪང་གི་སོབས་ཀིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་ཡུན་ཪིང་དུ་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་དད་པཪ་གྱུཪ་པ་དང་། དོཪ་

བཪ་བ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པཪ་རོགས་པཪ་འཛེམ་པ་དང་། བང་བཪ་བ་བ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་སུ་མི་ཪུང་བས། འདིཪ་
ནི་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གིས་ནི་བདག་གིས་ཐོབ་པཪ་བ་བའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་གསོལ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གདབ་
པཪ་བས་པའི་འོག་ཏུ། དོན་དེ་ཐོབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཐབས་སུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཇི་གསུངས་པ་དང་ཇི་འདོད་པ་ལཪ་དད་པཪ་གྱུཪ་པ་

དང་མི་དགེ་བ་ལ་ཡོངས་སུ་འཛེམ་པ་དང་དགེ་བའི་ལས་དག་མངོན་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་སིང་ཐག་པ་ནས་ཞུ་བཪ་བེད་དོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་སུ་ཇི་གྲུབ་པ་ལཪ་ཞེས་གསུངས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཨཎ་རེ་ལི་ཞེས་བ་བའི་གཟུགས་མེད་ཀི་མཚན་
ཉིད་ཅན་དུ་གྱུཪ་པའི་སེམས་ཁྱད་པཪ་རྣམ་དག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ལུས་འདི་བཏང་ནས་གཤེགས་ཟིན་པའི་སེས་བུ་རྣམ་དག་གི་
སེམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོབ་པའི་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་ལ་

ལོངས་སོད་པས། དཔེཪ་ན་དེ་དག་གིས་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་བོ་བསྒྱུཪ་མེད་པཪ་རག་ཏུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་ནས་མགུ་བཪ་ཀུན་ནས་

མཉེས་པཪ་མཛད་ཅིང་། ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་དང་ཅི་ནས་ཀང་འགལ་བཪ་མི་མཛད་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་དད་ཅན་གིས་ནི་བདག་གིས་ཇི་
སིད་མ་ཤི་བཪ་དུ་རྒྱུན་ཅད་མེད་པཪ་བོ་བསྒྱུཪ་མེད་པཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་ནས་མགུ་བཪ་ཀུན་ནས་མཉེས་པཪ་བེད་པ་དང་། ཁོང་གི་
ཐུགས་དགོངས་རྣམ་དག་དང་ཅི་ནས་ཀང་འགལ་བཪ་མི་བེད་པའི་བིན་ཪླབས་ཞུ་བཪ་གསོལ་བ་འདེབས་པཪ་བད་དོ། ཞེས་གསོལ་འདེབས་

ཀི་ཡན་ལག་གསུམ་པའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་གི་ལ་(ལོ་)ཆས་ངེད་ཅག་

རྣམས་ལ་དེང་དུས་བིན་པཪ་མཛོད། ཅེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། མི་ཪེ་ཪེ་ནི་
ལུས་སེམས་ཚོགས་པ་ལས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ལ། དཔེཪ་ན་ལུས་ལ་ཟས་ལ་སོགས་པས་ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་གསོ་བཪ་མ་བེད་ན།

ན་

འཆི་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཡང་དུ་ལྷུང་དགོས་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་གདམས་པ་དང་ཆོས་
ཀི་ཕྱོགས་སུ་ཁིད་པའི་དམིགས་པ་དང་ཆོས་འཕེལ་བཪ་བེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་ཪླབས་ལ་སོགས་པས་སོབས་ཆེས་ཆེཪ་མ་བསེད་ན།
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ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཚབས་ལ་སོགས་པས་བཏབ་ཏེ་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་གཡང་དུ་ལྷུང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པས། འདིཪ་
ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གིས་ནི་ལོ་ཆས་ཀི་མིང་དུ་ལུས་གསོ་བཪ་བེད་པའི་ཟས་ལ་སོགས་པ་དང་།

སེམས་ལ་ཆོས་ཀི་ཕྱོགས་སོབས་ཆེས་ཆེ་བཪ་

བཏོང་བའི་བིན་ཪླབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་འབྱུང་བཪ་གསོལ་བ་འདེབས་པཪ་བེད་དོ། ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཡན་ལག་
བཞི་པའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ངེད་ཅག་རྣམས་ཀིས་ནི་ཕཪ་གི་བུ་ལོན་འཇལ་དགོས་
མེད་པཪ་བེད་པ་ལཪ་ཁྱོད་ཀིས་ནི་ངེད་རྣམས་ཀི་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་མེད་པཪ་མཛད་པ་ཞུ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་
གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། གསོལ་འདེབས་འདིའི་ཡན་ལག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་

ཡིད་དང་ལུས་ཀི་ལེགས་པ་རྣམས་མངོན་པཪ་གྲུབ་པཪ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པཪ་བས་ཟིན་ལ། ད་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་དང་བདུན་
པའི་སྐབས་སུ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་ངེད་རྣམས་སོབ་

པཪ་གསོལ་བ་གདབ་བཞིན་དུ། ཐོག་མཪ་བུ་ལོན་གི་མིང་གིས་ནི་ཉེས་པ་རྣམས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་སོལ་བཪ་མཛད་ཅིང་དེ་དག་ཡོངས་སུ་
སང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་རེ་རེ་ཞུ་བཪ་བེད་དོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཞེས་པཪ་

བས་པའི་ལས་དག་བུ་ལོན་གི་མིང་གིས་ཅེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཁིམས་

ཀི་སོལ་ལུགས་སུ་གང་དང་གང་ལ་བུ་ལོན་བསེད་ཟིན་པ། དེ་དང་དེ་ལ་འཇལ་དགོས་ཀི་ལན་ཆགས་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཉེས་
སོད་ཀི་ལས་ནག་བས་པའི་འོག་ཏུ་ལན་ཆགས་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ལ། ཉེས་པཪ་བས་པའི་ལས་ནི་བུ་ལོང་(ལོན་)གི་མིང་གིས་ཅེས་བརོད་

པཪ་བ་བའོ། དན་དང་ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་བསན་པའི་ཆོས་ཇི་གསུངས་པ་ལཪ་དཀཪ་པོའི་ལས་ལམ་མངོན་
སུམ་དུ་མི་བ་ཞིང་ཉེས་སོད་ཀི་ལས་ནག་བས་པའི་འོག་ཏུ་ལན་ཆགས་བསེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་མི་ཉན་

པཪ་དེ་ལ་མི་མཉེས་པཪ་བས་ལ་སླཪ་ནས་མཉེས་པཪ་བེད་ཅིང་དེ་དང་འདུམས་པཪ་བེད་དགོས་པ་དང་། མ་ཉེས་པཪ་མི་བེད་ཅིང་འདུམས་
པཪ་མ་བས་ན་ནི། འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཪང་དབང་མེད་པཪ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའོ།
ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ངེད་ཅག་རྣམས་ཀིས་ནི་ཕཪ་གི་བུ་ལོན་འཇལ་དགོས་མེད་

པཪ་བེད་པ་ལཪ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། འདིཪ་བུ་ལོན་གི་མིང་གིས་ནི་ངེད་
ཀི་སན་གྲགས་སམ་ལུས་སམ་ཡོ་བད་གང་ཪུང་ལ་གནོད་བས་ལ་སོགས་བཟུང་བཪ་བ་བ་ཡིན་པས།
བས་པའི་ལས་ཀིས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་མི་མཉེས་པཪ་བས་ཟིན་ཏེ།

དཔེཪ་ན་ངེད་ཅག་གིས་ནི་ཉེས་པཪ་

འབྲས་བུ་འབིན་པའི་ནུས་པ་དང་བཅས་པཪ་ཉེས་བས་ཐམས་ཅད་

བཟོད་དུ་གསོལ་བཪ་བསལ་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་རེ་རེ་ཞུ་བཪ་བེད་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ངེད་ཅག་གིས་ནི་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་གནོད་ལན་མ་སེལ་
བཪ་གནོད་བས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཁོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་མེད་པཪ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཟོད་པ་བསོམ་དགོས་ཤིང་། དེ་མེད་ན་ནི་སྐབས་
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འདིཪ་བཏང་པའི་གསོལ་བ་ནི་མཐུ་ཅན་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་དོན་འགྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ།

ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་པའི་ཚིག་དོན་

གསལ་བཪ་བས་པས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། དགེ་བའི་སེམས་ལ་གེགས་བེད་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་སེད་བེད་ལ་
སོགས་པའི་གནས་སུ་ངེད་རྣམས་ལྟུང་མ་བཅུག་ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུ་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དགེ་བའི་

སེམས་ལ་གེགས་བེད་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་སེད་བེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོབས་པོ་ཆེ་ཡིན་པས། དེ་དག་གང་ཪུང་དང་ནམ་ཕྲད་པཪ་
འགྱུཪ་ན་ནི། ནན་གིས་བཅུག་པ་ལཪ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་གིས་དོགས་ནས། རྣམ་དག་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་
བའི་སེམས་ལ་གེགས་བེད་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་སེད་ལ་སོགས་པ་དང་མ་ཕྲད་པཪ་གསོལ་བ་གདབ་པཪ་བེད་དོ།
འདེབས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བས་པས་སོ།

ཞེས་གསོལ་

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཕྱི་ནང་གི་གནོད་པ་དང་འཇིགས་

པ་ཐམས་ཅད་ལས་ངེད་རྣམས་སོབ་ཅིང་སོལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།
གསོལ་འདེབས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་ཉེས་སོད་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་བགྲོད་པཪ་འགྲོ་བ་དང་། དཀཪ་སེམས་ལ་གེགས་
བེད་ལ་སོགས་པ་དང་མ་ཕྲད་པཪ་བེ་བྲག་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པཪ་བས་ལ། འདིཪ་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་སབས་སུ་འགྲོ་བའི་

མཇུག་ཏུ་ངེད་རྣམས་འཇིགས་པ་ཕྱི་ནང་སིཪ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་རེ་རེ་ཞུ་བཪ་བེད་དོ། ཞེས་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་
འདེན་མཛད་ཟླ་མེད་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་དད་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་བརྩོམས་པའི་ཐུགས་དམ་གི་ཡན་ལག་བདུན་གི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་བས་

པའི་སོ་ནས། གང་ལ་ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པཪ་གཅེས་གཅེས་བདུན་བསན་པཪ་བས་ཟིན་ཏོ། ཡང་
ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ད་ལ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་ཀི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་དམིགས་པ་བསན་པཪ་སྐུ་

དིན་གནང་བཪ་ངའི་སེམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དད་པ་ལ་བཀོད་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། གང་ལ་སབས་སུ་

འགྲོ་བཪ་བས་པ་དེ་ལ་ཪེ་བལོས་འཆའ་ཞིང་དད་པཪ་གྱུཪ་དགོས་པས། སབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་གི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་དན་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་བསེད་པཪ་བའོ། འདིཪ་ཡང་གང་ལ་སབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་
གཅིག་པུ་རེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་དེ་ལ་སབས་གནས་སུ་བཟུང་བཪ་བེད་

པའི་སོ་ནས་ནི། དེའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པཪ་ཅན་གཉིས་སུ་དན་པཪ་བའོ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་

ཁྱབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་པཪ་འཇུག་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། དེ་འདའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པཪ་ཅན་
གཉིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པ་ལ་གོམས་ན་ནི།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་མི་སོབ་པ་དང་ལེགས་པ་

གང་དང་གང་གདུལ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་མི་འཇུག་པ་མི་བེད་པཪ་ཐག་ཆད་ལ། གཡོ་འགུལ་མེད་པའི་དད་པ་བསེད་དེ་ཡིད་ཤུགས་དག་པོས་

གསོལ་བ་གང་དང་གང་བཏབ་པཪ་བས་པ་གདོན་མི་ཟ་བཪ་དོན་འགྲུབ་པཪ་བེད་དོ། སླཪ་ཡང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་དད་ཅན་གང་
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དག་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་མཐའི་དོན་མངོན་པཪ་འགྲུབ་པཪ་བེད་པའམ་སེམས་ཕན་དམིགས་ཏེ་གསོལ་བ་གང་གདབ་པཪ་བེད་པ་རྣམས་

མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་དམ་བཅས་པ་དང་། དད་ཅན་གང་དག་གི་ཕན་དོན་དུ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་བསགས་པའི་
བ་ན་མེད་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་ངེད་ཅག་གི་ལེགས་པ་འགྲུབ་ལ་བལོས་སམ་ངེད་ཅག་འཇིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ལ་བལོས་ཏེ་བ་ན་མེད་པའི་

མཐུ་སོབས་དང་ལྡན་པ་རེས་སུ་དན་པཪ་བེད་པའི་སོ་ནས་ནི་ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་བསེད་པཪ་བའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།
ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་པ་

དང་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་པཪ་འཇུག་པ་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་

པཪ་སབས་སུ་འགྲོ་འོས་གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ལ། གང་ལ་ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་བསེད་པཪ་བ་བའི་ཞིང་ནི་གཞན་
གཅིག་ཀང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

འོ་ན་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཨཎ་ཁྱོད་རྣམ་པ་ཡིས་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་གཅིག་པུ་རེའི་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་མོ་མ་ཪྱ་ལ་ཉིན་ཪེ་ཪེ་བཞིན་ལན་དུ་མཪ་ཞུ་ལུང་མ་བྱུང་ན་ཐངས་གསུམ་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་ཅི་ཕྱིཪ་འདེབས་པཪ་བེད། ཅེས་ཞུས་པས་
སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་
ཚད་མེད་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་པཪ་འཇུག་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་ངེད་རྣམས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པཪ་མཛད་ཅིང་ལེགས་པ་
གང་དང་གང་གདུལ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་འཇུག་པཪ་མཛད་པའི་སབསགནས་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་གཅིག་ཡིན་མོད་ཀི།

འོན་ཀང་

གཟུགས་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུཪ་ཞིང་ཨཎ་རེ་ལི་ཞེས་བ་བའི་སེམས་ཁྱད་པཪ་རྣམ་དག་རྣམས་དང་མཐའི་དོན་འགྲུབ་པཪ་བས་ཟིན་

བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོབ་ཟིན་པའི་སེས་བུ་རྣམ་དག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱད་པཪ་དུ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་
སེ་སོ་ཪིན་པོ་རེའི་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མ་ཪྱ་ཪིན་པོ་རེ་ནི།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་འཁོཪ་ལ་བུ་དད་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་ཐུགས་རེ་

ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་སྐུ་དིན་ཞུ་མཛད་ཚུལ་གིས་ནི། དད་ཅན་རྣམས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པ་དངལེགས་པ་འགྲུབ་པཪ་མཛད་པའི་
ནུས་ལྡན་དུ་ཤེས་ཪབ་བ་དགོས་སོ། དེའི་ཕྱིཪ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཨཎ་གང་དག་གིས་ནི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་

མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་དད་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་བརྩོམས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་དམ་གི་རེས་སུ། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོའི་ཡུམ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མ་ཪྱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པཪ་བེད་དོ། ཞེས་ཞུ་ལན་དུ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། འོ་
ན་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོའི་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མ་ཪྱ་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་གསོལ་བ་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ།
པཎི་ཏ་ནི། ཀེ་ཨེ་མའོ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་བཟང་པོའི་སྐུ་མཚན་རྣམས་སུ་མ་ཪྱ་ཪིན་པོ་རེ་ཁྱོད་གྱུཪ་
ལགས་ཞུ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་མཉེས་གཞིས་ཀུན་ནས་ཁེབས་པ་ཀེ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་གྲོགས་འགྲོགས་བཞིན་དུ་ཁྱོད་དང་
སོབས་གདབ་པཪ་མཛད། བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་བཙུན་ཁྱོད་བསྔོགས་བསོད་གནས་སུ་གྱུཪ་ཞིང་། ཁྱོད་ཀི་ལྷུམས་ཀི་འབྲས་བུ་
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གཡས་གཟུ་ཪིན་པོ་རེས་ཀང་ཕྱག་འཚལ་བསོད་ཀི་གནས་སུ་མཆིས་ལགས་སོ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡུམ་ཪིན་པོ་རེ་རྣམ་དག་མ་ཪྱ་ཀེ།

ད་ལའི་དུས་དང་ཤི་ལ་ཐུག་གི་དུས་ཀུན་ཏུ། སྡིག་ཅན་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་སྐུ་དིན་ཞུ་བཪ་མཛོད། དེ་ཀ་
རོགས་པཪ་ཤོག། ཅེས་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོའི་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མ་ཪྱ་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་གསོལ་བ་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པཪ་བས་སོ། འདིཪ་
ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། དང་(གང་)ལ་དི་མེད་ཡིད་ཀིས་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་བསན་པཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་
སོ། པཎི་ཏ་ནི། གང་ལ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་བའི་དད་པ་བསེད་པའི་ཞིང་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཉག་ཅིག་ཡིན་པས། དེ་ལ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་
པའི་དད་པ་བསེད་ཚུལ་ནི་གཅིག་ལས་གཅིག་ཆེས་བཟང་པོ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་།

མི་རྣམས་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དང་དུ་བང་

རྒྱུའི་ཚུལ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་བང་དོཪ་གི་ལམ་ཇི་བསན་པ་ལཪ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་དང་སོང་བཪ་བེད་པའོ། ཞེས་ལན་ཏབ་པཪ་བས་
སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། འོ་ན་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་བང་དོཪ་གིས་ལམ་བསན་པཪ་མཛད་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་སོན་རྣམས་བཤད་པཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་བང་དོཪ་གི་ལམ་སོན་པཪ་མཛད་པའི་ཪང་གྲུབ་

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སོན་བཅུ་ཐམ་པའོ། བཅུ་གང་ཞེ་ན་འདི་ལ་སེ། བདག་གིས་ཁྱོད་ཅག་རྣམས་ལ་དབང་བའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་

ཡིན་པས། བདག་མིན་གཞན་གང་ལ་ཡང་མཆོད་གནས་སབས་གནས་སུ་བཟུང་བཪ་མ་གིས་ཤིག བདག་མཚན་དོན་མེད་པཪ་བཟུང་མ་
གིས། དུས་བཟང་དུ་བསན་པའི་ཉིན་ཞག་རྣམས་སུ་དུས་བཟང་གི་ཪིམ་གྲོ་ཡང་དག་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་གིས། ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བཀུཪ་བཪ་གིས།

མིའི་སོག་མ་གཅོད་ཅིག ལོག་གཡེམ་སོང་བཪ་གིས། མ་བརྐུ། བརྫུན་བཅས་ཞལ་ལེ་དང་དབང་མ་གིས། གཞན་གི་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་བརྣབ་
སེམས་མ་བསེད་ཅིག བདག་ཡོད་མེད་མོ་ལ་འདོད་པའི་སེམས་མ་བསེད་རྣམས་བཅུ་ཐམ་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་
ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། བཀའ་སོན་དང་པོའི་དགོངས་འགྲེལ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། བཀའ་སོན་འདིའི་སོ་ནས་

དབེ་ན་ནི་དེའི་ལག་མཐིལ་ཏུ་བང་བ་གཅིག་དང་སང་བ་གཉིས་སོ། བང་བཪ་བ་བ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་
རེ་ལ་ཡིད་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་པ་མེད་པཪ་དེཪ་བཟུང་བཪ་བ་སེ་ཁོང་ཉིད་དེཪ་ཡོད་པ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་པའོ། སང་བ་དང་པོ་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་

མཆོག་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་གམ་བས་པའི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མཆོད་གནས་སབས་གནས་སུ་འཛིན་པ་སང་བཪ་བ་བའོ། སང་བ་གཉིས་
པ་ནི་མི་ཡིས་བཟོས་པ་ཙམ་གི་སྐུ་འད་ལ་སོགས་མཆོད་གནས་སབས་གནས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས་སང་བཪ་བ་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་

སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། བཀའ་སོན་འདིའི་ལག་མཐིལ་ཏུ་མཆིས་པའི་བང་བ་དེའི་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་
ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། བང་བ་འདིའི་སོ་ནས་དབེ་ན་ནི། ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པའི་དགེ་ལེགས་དང་། ཪེ་བལོས་ཀི་དད་པ་བསེད་
པའི་དགེ་ལེགས་དང་། དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་བསེད་པའི་དགེ་ལེགས་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་
བཀུཪ་བའི་གནས་སུ་བཟུང་བའི་དགེ་ལེགས་ཁྱད་མཆོག་བཞི་ནི་མངོན་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བ་བའོ་། ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསེད་པའི་དགེ་
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ལེགས་ཀི་སོ་ནས་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ནི་འཁྲུལ་མེད་སླུ་མེད་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་སུ་དམིགས་པཪ་བ་

སེ། ཁོང་ཉིད་དད་པའི་གནད་རྣམས་ཇི་བསན་པཪ་མཛད་པ་ལཪ་ཡིད་ཆེས་ན་ནི་དགེ་ལེགས་ཁྱད་མཆོག་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བས། དེ་ཡིས་
བསན་པའི་དད་ལུགས་དི་མེད་པ་ལ་ལོག་བལ་བེད་ན་བཀའ་སོན་དང་པོ་འདི་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཪེ་བལོས་
ཀི་དད་པ་བསེད་པའི་དགེ་ལེགས་ཀི་སོ་ནས་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་མཐུ་ནུས་ཚད་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་
ཡོན་ཏན་དང་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་ཪིས་མེད་པཪ་འཇུག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་འགྱུཪ་མེད་བཞིན་དུ་ཪང་གིས་དམ་བཅས་
པ་དང་འགལ་མི་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིཪ།

ཁོང་ཉིད་ངེད་ལ་འཇིགས་པ་ལས་མི་སོབ་པ་དང་ལེགས་པ་

མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་མི་འཇུག་པ་མི་སིད་པ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ན་དགེ་ལེགས་ཁྱད་མཆོག་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་པས། ཁོང་ཉིད་བདག་ལ་ཐུགས་
རེས་གཟིགས་ཤིང་སབས་སུ་འགྲོ་ན་ཡང་ཕན་འདོགས་མི་ནུས་པའམ་ནུས་ཀང་མི་གནང་བཪ་ལོག་པཪ་བལ་བཪ་བེད་ན་ནི།

བཀའ་སོན་

འདི་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་བསེད་པའི་དགེ་ལེགས་ཀི་སོ་ནས་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་ཅིང་ཚད་མེད་པཪ་བརོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་སོན་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ་ཞིང་བ་ན་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུཪ་བའི་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས། དེ་ལ་ནུས་ཚད་ཤེས་ཚད་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སིང་ཐག་པ་ནས་
དགའ་བཪ་གྱུཪ་ཏེ། དེ་མི་མཉེས་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་འཛེམ་དང་དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་མཉེས་པཪ་བེད་པ་ལ་ཡིད་ཁུལ་ཆེན་པོས་བརྩོན་
པཪ་བེད་ན་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོཪ་གྱུཪ་པའི་དགེ་ལེགས་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བས། ལྷག་པཪ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པ་བལ་ཅི་

སྨོས་ཏེ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་གང་ཪུང་ལ་མཚུངས་པའི་རྣམ་པ་ཡིས་དགའ་བཪ་གྱུཪ་ཪམ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མི་དགའ་བའམ་ལོག་སེམས་བེད་ན་བཀའ་སོན་དང་པོ་འདི་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་འམ་འཚམ་མེད་བཟོ་དུ་

མེད་པ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་བཀུཪ་བའི་གནས་སུ་བཟུང་བའི་དགེ་ལེགས་ཀི་སོ་ནས་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་
བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་ལམ་ཆེད་དུ་བེད་དམ་བསྔགས་བསོད་བརོད་པཪ་བེད་ན་དགེ་ལེགས་ཁྱད་མཆོག་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བས།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གམ་དེ་ལ་འདུད་པའི་འདུད་ཁང་ངམ་དེ་ལ་འབུལ་བའི་རས་ལ་སོགས་པ་བཀུཪ་བསི་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཚིག་བརྡའ་
གང་ཪུང་གིས་བརྙས་པཪ་བེད་ན་བཀའ་སོན་དང་པོ་འདི་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་འཚམ་མེད་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཞེས་ལན་

བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུས་པ་པོས། བཀའ་སོན་འདིའི་ལག་མཐིལ་ཏུ་མཆིས་པའི་སང་བ་དང་པོའི་དོན་གསལ་བཪ་

མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། འདིཪ་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལས་གཞན་པའི་དོན་གང་ལ་ཡང་མཆོད་གནས་སབས་

གནས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སོང་བཪ་གིས་ཤིག ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་ལ། འདིཪ་འཚོ་བཪ་འགྱུཪ་བའམ་
འཇིག་རེན་འདི་ནས་འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཟིན་པའི་གང་ཟག་གམ། འདུས་བས་མི་རག་པ་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཆོས་གང་ཪུང་ལ་
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དད་པཪ་གྱུཪ་ཏེ་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་བུ་མཆོད་གནས་སམ་སབས་གནས་སུ་བཟུང་བཪ་བེད་པ་རྣམས་དང་། འདེ་གདོན་བདུད་ཀླུ་ཞེས་བ་
བའི་འདེ་ཪིགས་གང་ཡང་ཪུང་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་ལམ་སབས་སུ་འགྲོ་བཪ་བེད་པ་རྣམས་དང་།

སྔགས་མཐུ་གང་ཪུང་

བེད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སོན་འདི་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་སོབས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའི་འཚམ་མེད་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཞེས་
ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། བཀའ་སོན་འདིའི་ལག་ཐིལ་ཏུ་མཆིས་པའི་སང་བ་གཉིས་པའི་དོན་གསལ་
བཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། འདིཪ་ནི་མི་ཡིས་བཟོས་པ་ཙམ་གི་སྐུ་འད་ལ་སོགས་མཆོད་གནས་སབས་གནས་སུ་

འཛིན་པ་རྣམས་སང་བཪ་བ་བ་ཡིན་པས། དམིགས་རྒྱུའི་ཞིང་ནི་རྩ་བ་ནས་མ་གྲུབ་པཪ་བརྫུན་པའི་སླུ་ཙམ་གིས་བཞག་བྱུང་ལ། དམིགས་རྒྱུའི་
ཞིང་གིས་སོངས་པའི་སྐུ་འད་དང་སྐུ་བྲིས་ལ་སོགས་དྲུང་དུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་དེ་དག་གང་ཪུང་ལ་སབས་སུ་འགྲོ་

བཪ་བེད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སོན་འདི་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་སོབས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་འཚམ་མེད་བསེད་པཪ་
འགྱུཪ་ཪོ། ཞེས་སོགས་བསན་ནས་བཀའ་སོན་དང་པོའི་དགོངས་འགྲེལ་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་

པོ་ཞུ་བ་པོས། བདག་མཚན་དོན་མེད་པཪ་བཟུང་མ་གིས། ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་འགྲེལ་བཪ་
སྐུ་དིན་གནང་བཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། བཀའ་སོན་འདིའི་སོ་ནས་དབེ་ན་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་

མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཡང་དག་པཪ་བཀུཪ་བཪ་བེད་པའི་ངག་གི་དགེ་བ་བཞིའི་བཟློག་ཕྱོགས་དང་འགལ་ཟླ་ཡིན་པའི་

ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་སང་བཪ་བ་བའོ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཡང་དག་པཪ་བཀུཪ་
བཪ་བེད་པའི་ངག་གི་དགེ་བ་བཞི་གང་ཞེ་ན་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཪང་གྲུབ་

དཀོན་མཆོག་ཉིད་ལ་མོས་གུས་བེད་ཅིང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་བསེད་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཁོང་གི་མཚན་བཟང་ཡིད་ཀིས་འདུད་

དེ་བཀུཪ་བསི་དང་བཅས་པཪ་བཟུང་བའི་ངག་གི་དགེ་བ་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་འཁྲུལ་སླུ་
ཡོང་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཀུན་ཏུ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་དཔང་པོཪ་བཟུང་འོས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་དག་བདེན་པའི་ཕྱོགས་ལ་སྲུང་མཛད་སབས་

མཛད་པཪ་གནང་བའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གུས་པས་དམིགས་པཪ་བ་སེ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ལ་དཔང་པོཪ་བཟུང་བའི་

ཚུལ་གིས་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་མནའ་བོཪ་བཪ་བེད་པའི་དགེ་བ་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་མཉེས་པཪ་བའོ་སམ་དུ་བསམ་པ་བསེད་པའི་
འོག་ཏུ་དེ་ཡིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་དགེ་བ་འདི་དང་འདི་བསྒྲུབ་པཪ་བའོ་ཞེས་དང་དུ་ལེན་པའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་འདི་དང་འདི་ལ་འཛེམ་
པཪ་བའོ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་དགེ་བ་དང་།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་རེས་སུ་དན་པཪ་བ་སེ་

བསྔགས་བསོད་འབུལ་བའི་ངག་གི་དགེ་བའོ། དགེ་བ་བཞི་པོ་དེའི་བཟློག་ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་གང་ཞེ་ན། ཪང་གྲུབ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཚན་བཟང་ཁོ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཚུལ་གིས་སམ་རྩེད་མོའི་གནས་སུའམ་དོན་མེད་པཪ་བཟུང་བའི་མི་དགེ་བ་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་
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མཆོག་དཔང་པོཪ་བཟུང་བཪ་བ་སེ་བརྫུན་པའི་ཚིག་གིས་མནའ་བོཪ་བའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་འདི་དང་འདི་ནི་མངོན་པཪ་བའོ་ཞེས་མནའ་

དང་བཅས་པཪ་དམ་འཆའ་བའམ་དགོས་པ་དང་དོན་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་དཔང་པོཪ་བཟུང་བའི་མི་དགེ་བ་དང་། ཪང་
གྲུབ་དཀོན་མཆོག་མཉེས་པཪ་བེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་གང་དང་གང་དུ་ལེན་པ་མི་བསྒྲུབ་པའི་མི་དགེ་བ་དང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་

བསྐུཪ་བ་འདེབས་པཪ་བེད་པའི་ངག་གི་མི་དགེ་བའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། དུས་བཟང་དུ་
བསན་པའི་ཉིན་ཞག་རྣམས་སུ་དུས་བཟང་གི་ཪིམ་གྲོ་ཡང་དག་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་གིས། ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་
ཐུགས་དགོངས་བཀུལ་བཪ་མཛོད། ཞེས་ཞུས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དུས་བཟང་གི་ཪིམ་གྲོ་ནི། དུས་བཟང་དུ་བསན་པའི་ཉིན་ཞག་རྣམས་སུ་ལུས་
བྲེལ་བཪ་འགྱུཪ་རྒྱུའི་དཀའ་ལས་དང་བཟོ་ལ་སོགས་པའི་ལས་སོད་རྣམས་ལ་འཛེམ་པ་དང་།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ་ན་མེད་པའི་

མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཐུགས་དམ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀིས་བཏུད་དེ་མཉན་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་

བ་པོས། ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བཀུཪ་བཪ་གིས། ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་འགྲེལ་བཪ་མཛོད། ཅེས་
ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བཀུཪ་བ་ལ་གསུམ། དིན་ལན་གི་གནས་སུ་གྱུཪ་ཏེ་དགོས་ཇི་འབྱུང་བ་ལཪ་ཕ་མའི་ཞབས་རོགས་
བེད་པ་དང་།

ཕ་མས་ཇི་གསུངས་པ་ལཪ་ཁ་ཉན་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་།

ལུས་ངག་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བཀུཪ་སི་བེད་པ་དག་ཡོད་པས།

གསུམ་གི་སོ་ནས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བཀའ་སོན་འདི་ལ་ལྷུཪ་ལེན་པཪ་བ་དགོས་སོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། མིའི་སོག་མ་གཅོད་ཅིག ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་འགྲེལ་
བཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། བཀའ་སོན་འདིའི་སོ་ནས་དབེ་ན་ནི། མིའི་སོག་གཅོད་པ་དང་མིའི་ལུས་པོ་ལ་གནོད་པའི་ར་བྱུང་

བའམ་བརྡུང་པ་རྣམས་ལ་འཛེམ་དགོས་པས། སང་བ་དེ་གཉིས་སུ་དབེ་བཪ་བའོ། དེ་ལཪ་ཡིན་པས་འོན་ཀང་རྒྱལ་པོ་དང་ཁིམས་བདག་གང་

ཪུང་ཁིམས་དང་སྟུན་པཪ་བ་སེ་བརྐུན་ལ་སོགས་པའི་སོག་གཅོད་ན་ནི་བཀའ་སོན་འདི་དང་འགལ་བཪ་མི་མཛད། དེ་དག་མངའ་འོག་རྣམས་
ལ་དབང་བའི་ཕྱིཪ་དང་སྡིག་ཅན་ལ་སོགས་པའི་སོག་གཅོད་པ་ཉིད་ཀིས་ཁིམས་བཤིག་པཪ་མི་བེད་པའི་དགེ་བ་དམིགས་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་
ཏེ་མིའི་སོག་མ་གཅོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ལ་སིཪ་སོག་མ་གཅོད་མི་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན།

དཔེཪ་ན་ཤིང་སྡོང་པོ་དང་སྣམ་བུ་

དང་མེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་མིའི་ཕན་དང་མིའི་དོན་བེད་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས། ཤིང་(སྡོང་)འབྲགས་པ་དང་སྣམ་བུ་བཤིག་
ཪལ་བཏུགས་དང་མེ་གསོད་པ་སོགས་སྡིག་པ་སེ་གཞི་མ་ཡིན་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་མཛད་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་

འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ནི་མི་ལས་གཞན་པའི་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་མིའི་ཕན་དོན་དུ་གྲུབ་མཛད་པཪ་གནང་ལ། ཟས་གོས་སྨན་ལ་
སོགས་པ་འགྲུབ་པཪ་བེད་པའི་ཕྱིཪ་དུ་ཪི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་དང་བ་ལ་སོགས་པའི་སོག་གཅོད་པ་ནི་སྡིག་པ་སེ་གཞི་མེད་པཪ་ཐག་ཆོད་

པཪ་གིས། ཅེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ལོག་གཡེམ་སོང་བཪ་གིས་ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་
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གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་འགྲེལ་བཪ་མཛོད།
འདིའི་གཞི་མ་ཡིན་པས།

ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཪང་གིས་བག་མཪ་བངས་པའི་མོ་ནི་སང་བ་

བདག་ཡོད་བུད་མེད་དང་ཉེ་དུ་འབྲེལ་བ་དང་ཚངས་པའི་ཚུལ་གིས་ཚངས་པའི་མཚན་མ་སྲུང་བའི་བུ་མོ་དང་

འཁིག་པའི་ལས་དག་ཡོངས་སུ་སོང་པ་ཆོས་ཀི་སེམས་ཀིས་དང་དུ་བང་ཟིན་པ་དང་།

ཚངས་པའི་མཚན་མ་སྲུང་བཪ་མ་བས་ཀང་བདག་

གམ་གཞན་གི་བག་མཪ་མ་གྱུཪ་པའི་བུད་མེད་བགྲོད་པཪ་བ་བ་མ་ཡིན་པས། འདོད་པ་ལོག་པཪ་གཡེམ་པའི་གཞིཪ་བཟུང་བཪ་བ་དགོས་
སོ།

ཡང་ཡུལ་མིན་དང་ཡན་ལག་མིན་དང་དུས་མིན་དང་གནས་མིན་བཞིའི་སོ་ནས་འདོད་པ་ལོག་པཪ་གཡེམ་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་

པཪ་འགྱུཪ་ཡང་། གཞི་དེ་དག་རྣམས་ངོ་ཚ་ཆེན་པོའི་གནས་ཡིན་པས། དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་འདིཪ་བསན་པ་སོང་བཪ་བ་སེ་སིཪ་འདོད་ཆགས་ཀི་

སེམས་ཀིས་ཆགས་ཡུལ་བལ་བཪ་བེད་པ་ཙམ་གིས་བཀའ་སོན་འདི་ལ་མི་གནས་པའི་མི་དགེ་བ་སེ་ན་གཞན་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། ཅེས་ལན་
བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། མ་བརྐུ་ཞེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་

འགྲེལ་བཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། བཀའ་སོན་འདིའི་སོ་ནས་དབེ་ན་ནི། བརྐུ་བ་དང་ཕྲོགས་བེད་ཀི་མི་དགེ་བ་གཉིས་སང་
བཪ་བ་བའོ།

ཡང་བརྐུ་བཪ་བེད་པ་སོང་བའི་སོ་ནས་ནི། མ་བིན་ལེན་པ་དང་ཉོ་ཚོང་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་དང་

སླུ་བཪ་བེད་པ་དང་ཕ་ཪོལ་པོས་མ་གོ་བཪ་གཞན་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ནོཪ་སོན་དུ་བཏོང་བའམ་མེ་ཡིས་སེག་པའམ་མེད་པཪ་བེད་པ་དང་།

འཇལ་དགོས་ཡོད་དེ་མི་འཇལ་བ་དང་ཚོང་ཪིན་ནམ་ལས་ག་མི་བིན་པ་དང་གཞན་ལ་བོཪ་སོང་བའི་རྒྱུ་ནོཪ་རྙེད་ནས་བདག་པོ་ངོ་ཤེས་ཀང་
ཁོང་མ་གོ་བཪ་རྒྱུ་དེ་བདག་གིཪ་བེད་པ་དང་།

ཐུན་མོང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ནོཪ་གཞན་གང་གིས་ཀང་མ་གོ་བཪ་བདག་གིཪ་བེད་པ་དག་སང་

བཪ་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཕྲོགས་བེད་སོང་བ་སོ་ནས་ནི།
བཅས་པཪ་ཤེ་འཇོག་པ་དང་།

གསེཪ་དངུལ་ལ་སོགས་གིད་བཏོང་བ་ཙམ་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇལ་དགོས་དང་

ཕ་ཪོལ་པོས་མིག་གིས་མཐོང་སེ་ཁོང་གི་རྒྱུ་ནོཪ་གང་ཪུང་སོན་དུ་བཏོང་བའམ་མེད་པཪ་བེད་པ་དང་། ཐུན་

མོང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ནོཪ་གང་ཪུང་མངོན་སུམ་དུ་བདག་གིཪ་བེད་པ་དག་སང་བཪ་བ་བའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།
སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་

བརྫུན་བཅས་ཞལ་ལེ་དང་དཔང་མ་གིས། ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་

འགྲེལ་བཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། བཀའ་སོན་འདིའི་སོ་ནས་ནི།
སྨོན་པ་དག་སང་བཪ་བའོ།

བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་གསུམ།

བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ཚིག་རྩུབ་པ་དང་ཕྲ་མ་དང་ལོག་པཪ་

ཁིམས་བདག་ཡིན་མིན་གང་ཪུང་གི་མདུན་དུ་གཞན་ལ་གནོད་པ་སེལ་བའི་

སེམས་དང་དམིགས་པ་ཡིས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བཪ་ཞལ་ལེ་འམ་དཔང་པོ་བས་ནས་ཉེས་མེད་པ་ལ་ཉེས་པ་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་བ་དང་།

གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་སླད་དུ་བརྫུན་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་བེད་ཡང་མེད་ཕན་འདོགས་ཡང་མེད་པཪ་ཚིག་གལ་གི་གནས་སུ་བརྫུན་
དུ་སྨྲ་བའོ། གསུམ་པོའི་ནང་ནས་ཕྱི་མ་གཉིས་མི་དགེ་ཡང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་དང་པོ་ནི་ཕལ་ཆེཪ་ཤིན་ཏུ་ལིའོ།

ཕྲ་མ་ལ་གཉིས། ཕ་

ཪོལ་པོ་ལ་ཉེས་སོན་མེད་ཀང་དེ་ལ་ཉེས་པ་འདི་དང་སོན་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་བརྫུན་གིས་སྨྲ་བ་དང་། ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་ཉེས་སོན་ཡོད་ཀང་གཞན་
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དག་དེ་འདའི་ཉེས་སོན་མ་རོགས་པཪ་ཁོ་བཪ་འགྱུཪ་བའམ་གནོད་སེམས་སམ་ལོག་སེམས་ཀི་གནས་སུ་གྱུཪ་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་ཉེས་པ་འདི་
དང་སོན་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་གཞན་གིས་མ་རོགས་པའི་ཕ་ཪོལ་པོའི་ཉེས་སོན་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་གཏོལ་བའོ།

གཞན་གི་སན་གྲགས་ལ་

གནོད་བས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གནོད་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པཪ་ཇི་བྱུང་བ་ལཪ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་མི་དགེ་ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པཪ་

འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ལོག་བཪ་བསྐུལ་ཞིང་སྨོན་པའི་ངག་གི་མི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་ཁོ་བཪ་གྱུཪ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་དུས་མིན་དུ་
ཞི་སྡོད་ཅེས་ཚིག་དེ་ཉིད་དམ་དེ་འད་ཞིག་གི་སོ་ནས་ཕ་ཪོལ་པོ་ལ་ལོག་པཪ་བསྐུལ་བའོ། དེ་ལ་གཉིས། ཁོ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་དུས་སུ་དན་པས་

ཟིན་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དུ་འདོད་བཞིན་དུ་ངག་གིས་ཇི་སྨོན་པ་ལཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་འདོད་ཀི་བོ་བསེད་པ་དང་། དན་པས་མ་ཟིན་པའམ་ངག་གིས་

ཇི་སྨོན་པ་ལཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་འདོད་ཀི་བོ་མི་བསེད་པའོ། ཕྱི་མ་ནི་མི་དགེ་ཡང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྔ་མ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལིའོ། ཞེས་ལན་

བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། གཞན་གི་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་བརྣབ་སེམས་མ་བསེད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། བདག་
ཡོད་མོ་ལ་འདོད་པའི་སེམས་མ་བསེད་ཅེས་གསུངས་པས་བཀའ་སོ་ཏན་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་བཀུལ་བཪ་མཛོད།

ཅེས་

ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་ལམ་ལ་ནི་གཞི་དང་བསམ་པ་དང་མཐཪ་ཐུག་གསུམ་ཡོད་པས། གོང་དུ་མ་བིན་ལེན་པ་
དང་ལོག་གཡེམ་གཉིས་ཀི་མཐཪ་ཐུག་སང་བཪ་བསན་པཪ་མཛད་ལ། བཀའ་སོན་བཅུ་པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་ཀིས་ཇི་སེམས་པ་ལཪ་དངོས་

སུ་མ་བེད་ཀང་མ་བིན་ལེན་པཪ་བའོ་སམ་དུ་ཤེས་བཞིན་དུ་བསམ་ནའམ། བདག་ཡོད་བུད་མེད་ལ་སོཪ་བ་བའོ་སམ་དུ་ཤེས་བཞིན་དུ་བསམ་

ན། མ་བིན་ལེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་འདོད་པ་ལོག་པཪ་གཡེམ་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་པཪ་བསན་པཪ་མཛད་དོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་
བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། བང་དོཪ་གི་གནས་དེ་དག་རྣམས་མདོཪ་བསྡུས་བཞིན་དུ་བཤད་པཪམཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་
ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་ཉེས་ལེགས་འབེད་པའི་བོ་དང་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་ཆེ་
ཆུང་ངམ་ཡུལ་དུས་ཀི་ཁྱད་པཪ་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་བསན་པའི་བང་དོཪ་གི་གནས་དེ་དག་མདོཪ་བསྡུ་ན་ནི་བང་བ་གཉིས་དང་སང་བ་

གཉིས་སུ་ཤེས་པཪ་བའོ། བང་བ་གཉིས་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེའི་བ་ན་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རེས་སུ་
ཡི་ཪང་ཞིང་དང་ལ་དི་མེད་ཡིད་ཀིས་ཤེས་ཚད་ནུས་ཚད་སིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་བསེད་པ་དང་། མི་གཞན་ཐམས་ཅད་
ཪང་གིས་བརེ་བཪ་བས་པའི་ཚུལ་གིས་ཪང་དང་འད་བཪ་གཅེས་སས་སུ་འཛིན་པའོ།

སང་བ་གཉིས་ནི། བང་བ་དེ་གཉིས་ཀི་བཟློག་ཕྱོགས་

ཡིན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ནི་བཀའ་སོན་གནང་བཪ་ཇི་གསུངས་པ་ལཪ་མངོན་སུམ་དུ་བ་ཞིང་སོང་བཪ་བ་དགོས་པས།

དེ་མ་གཏོགས་པཪ་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་

ཆོས་ལུགས་སུ་དང་དུ་བང་རྒྱུའི་དགེ་བའམ་སང་རྒྱུའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་གཞན་ཡོད་ན་ནི་བཤད་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་
སོ། པཎི་ཏ་ནི། རྒྱས་ཟའི་བཀའ་སོན་ཞེས་བ་བའི་བཀའ་སོན་གཞན་དྲུག་ཤེས་པཪ་བ་དགོས་པས། དྲུག་གང་ཞེ་ན། དུས་བཟང་དུ་བསན་
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Appendix 3

པའི་ཉིན་མོ་རྣམས་སུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ལ་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཐུགས་དམ་ལུས་
སེམས་གཉིས་ཀིས་བཏུད་དེ་མཉན་པ་དང་།

ཁ་ཪེ་ཟི་མ་ཞེས་བ་བའི་དུས་དང་ལོ་སྐོཪཪེ་ཪེའི་དུས་ཚིགས་བཞི་པོ་དང་དུས་བཟང་གཅེས་

གཅེས་རྣམས་ཀི་སྔོན་ཞག་རྣམས་སུ་བསེན་གནས་བང་ཞིང་ཉིན་ཞག་བདུན་ཕྲག་ཪེ་ཪེའི་ནང་ནས་ཉིན་ཞག་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་གཉིས་སུ་ཤ་

མི་ཟ་བ་དང་། ལོ་སྐོཪ་ཪེ་ཪེའི་ནང་དུ་ལན་དུ་མཪ་མ་བཤད་ན་ཐངས་གཅིག་བཤགས་ཡུལ་གི་སན་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཉེས་
པ་གང་བས་པ་རྣམས་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་ལྡན་ཏེ་བཤད་པཪ་བེད་པ་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་

པའི་མཆོད་རས་ལོ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དུ་གུས་པས་བཏང་བ་དང་། ཆོས་ཁལ་འབུལ་བ་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འཇིག་རེན་དུ་བོན་པ་ལས་ཨ་
བོན་ཏོ་ཞེས་བ་བའི་དུས་ཀི་ཉིན་ཞག་དང་པོ་ལས་ཨེ་པི་ཕ་ནི་ཨ་ཞེས་བ་བའི་དུས་བཟང་བཪ་དུ་དང་ཁ་ཪེ་ཟི་མ་ཞེ་བ་བའི་བསེན་གནས་ཆེན་

པོའི་ཉིན་ཞག་དང་པོ་ལས་ཕ་སེ་ག་ཞེས་བ་བའི་དུས་བཟང་གི་ཉིན་ཞག་བརྒྱད་མ་ལོན་གི་བཪ་དུ་བག་མཪ་གཏོང་བང་གི་དགའ་སོན་མི་བེད་
པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

བཀའ་སོན་དྲུག་པོའི་ཚིག་དོན་གསལ་བཪ་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གིས་བསེན་བ་བ་མ་ཪེ་ཪེས་དུས་བཟང་གི་ཉིན་ཞག་ཪེ་ཪེཪ་ཆོས་གསུང་མཛད་པའི་

སྐབས་སུ་དེ་དག་གསལ་བཪ་མཛད་ཅིང་དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ལུགས་དང་དུས་བསན་པཪ་མཛད་པས། འདིཪ་ནི་ཚིག་མངས་སུ་
དོགས་ནས་དེ་ཙམ་ལས་མི་སོས་སོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། བང་དོཪ་གི་ལམ་བཤད་པཪ་མཛད་
པས་དགེ་དང་མི་དགེ་གཉིས་ཀི་ལས་ལམ་འཆད་ཟིན་ལ། དེའ་མཇུག་ཏུ་དགེ་དང་མི་དགེ་གཉིས་ཀི་འབྲས་བུ་བསན་པཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་

པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ལེགས་པཪ་བས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་གསུམ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སན་སྔཪ་མཉེས་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་དང་མཐའི་དོན་
ཐོབ་འོས་སུ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་པ་ནི་ཇེ་ཇེཪ་འགྲོ་བ་དང་། དོན་འགྲུབ་པཪ་བེད་པའི་མཐུ་ནུས་དང་། ཉེས་སིབ་བང་བའི་ནུས་པའོ། དེ་ལ་དང་པོ་
ནི། དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་པའི་སོལ་ལུགས་ལ་ནི་རྒྱལ་པོའི་གཡོག་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ལས་བཟང་བས་
ན་རྒྱལ་པོས་གཡོག་དེ་ལ་བཀའ་ཤོག་གནང་བཪ་མཐོན་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཅུག་པ་དང་འདུ་འཛི་དང་འདོད་ཡོན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཆེན་པོ་

གནང་བཪ་མཛད་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་རྣམ་དག་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སེས་བུ་རྣམས་ལ་
ལེགས་བས་ཀི་ཕན་ཡོན་དུ་ཚད་མེད་དུ་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་བཀའ་ཤོག་ལ་བུ་ཪང་གི་སན་སྔཪ་མཉེས་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་དང་འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ཁྱོད་
ཀི་ཞལ་མཇལ་ཐོབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བ་ན་མེད་པའི་བདེ་ལེགས་ཀི་ལོངས་སོད་ཐོབ་འོས་སུ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་པ་ཇེ་ཇེཪ་བཏང་ནས་སྐུ་དིན་

གིས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱབ་པཪ་མཛད་དོ། བཟང་པོའི་ལས་ལས་འབྱུང་ཞིང་ཚད་མེད་པཪ་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་འབྲས་བུ་དང་པོ་འདི་ནི་ཐུན་མོང་
དུ་བ་རྒྱུ་གཞན་ལ་བསྔོ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་བཟང་སོད་བསྒྲུབ་པ་པོ་ཉག་གཅིག་ལ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། འབྲས་བུ་གཉིས་པ་ནི། དཔེཪ་ན་བམས་
པའི་བུ་གཅིག་པུ་ཡིས་ཕ་མའི་གསུང་ཇི་འབྱུང་བ་ལཪ་བརྩོན་འགྲུབ་ཆེན་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པཪ་བེད་ན་ནི། དགའ་ཞིང་
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Appendix 3

མགུ་བའི་གནས་སུ་གྱུཪ་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་འདོད་དགོས་ཇི་འབྱུང་བ་ལཪ་བུའི་འདོད་པ་དང་འགལ་བཪ་མི་བེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་དད་པཪ་
གྱུཪ་ཞིང་རྣམ་དག་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སེས་བུས་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་བཀའ་སོན་ཇི་གནང་བའམ་ཞལ་གདམས་ཀིས་ཇི་བསན་
པ་ལཪ་སོང་བཪ་བ་ཞིང་མངོན་སུམ་དུ་བ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི།

ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བདག་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་བཟང་པོའི་

ལས་ལ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་བསྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་བཟང་པོ་ཡིས་མཉེས་པཪ་གྱུཪ་ཏེ་བཟང་པོའི་ལས་བེད་པ་པོས་གང་དང་གང་དམིགས་

པཪ་བས་པ་བཟང་པོའི་དོན་རྣམས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་དོ། འབྲས་བུ་འདི་ནི་ཐུན་མོང་དུ་བ་རྒྱུ་གཞན་ལ་བསྔོ་
རྒྱུ་ཡིན་པས་ཪང་གཞན་གཉིས་ཀི་ཕན་དོན་འགྲུབ་པཪ་བེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ནོ། འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ནི། དཔེཪ་ན་དུག་ངན་མཐུང་བཪ་
བ་སེ་འཕྲལ་དུ་དུག་སྨན་བཏང་བཪ་མ་བེད་ན་ནི་ལུས་ཀི་སོག་དང་འབྲལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པས། དུག་སྨན་བཟང་པོ་བཏང་ན་སོག་ནི་ཕུང་
བཪ་མི་འགྱུཪ་ན་ཡང་དུག་གི་ནུས་པ་དུག་སྨན་གིས་རྩ་བ་ནས་འཇོམས་པཪ་མི་འགྱུཪ་ལ་ལུས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་བསེད་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཉེས་པཪ་བས་པའི་ལས་ནག་བསགས་པཪ་བ་སེ་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་ལ་སོགས་པའི་སོབས་གང་
དག་གིས་ཉེས་བས་བཤགས་པཪ་མ་བེད་ན་མཐའ་མེད་ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་གྱུཪ་
དགོས་པས།

གལ་ཏེ་ཕྱི་བཤོལ་བེད་པའི་ལེ་ལོ་མེད་པཪ་ཉེས་བས་བཤགས་པཪ་བེད་ན་ནི་མཐའ་མེད་ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

འབིན་པའི་ནུས་པ་ཟད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་ཟད་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་འབིན་པའི་ནུས་པ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་བཪ་མི་བས་ལ།

ཟད་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་

ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ། ཡང་དཔེཪ་ན་དུག་སྨན་བཏང་བས་ཆོག་མ་བེད་པཪ་གསོ་སྨན་བཟང་བ་དང་ཟས་བཟང་
བ་སོགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཟའ་བཪ་བེད་ན་ནི་ལུས་སོག་ཕུང་བཪ་མི་འགྱུཪ་བ་མ་ཟད་པས།
འཇོམས་ཏེ་ལུས་ཀི་མི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བཪ་ཞི་བཪ་འགྱུཪ་བ་ལཪ།

དུག་གི་ནུས་པ་ཁད་ཀིས་མ་ལུས་པཪ་

དེ་བཞིན་དུ་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་དང་ཉེས་

བཤད་ལ་སོགས་པའི་སོབས་ཀིས་བཤགས་པཪ་བེད་པས་ཆོག་མི་ཤེས་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་བཟང་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསགས་པཪ་བེད་ན་ནི་

མཐའ་མེད་ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་འབིན་པའི་ནུས་པ་བཅོམ་པཪ་མ་ཟད་པས། ཟད་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་འབིན་
པའི་ནུས་པ་ལྷག་མ་དེས་ཀང་ཁད་ཀིས་བཅོམ་ཏེ་མཐུ་ཆུང་བ་དང་ལྷག་མེད་པཪ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

འབྲས་བུ་འདི་ནི་ཐུན་མོང་དུ་བ་རྒྱུ་

གཞན་ལ་བསྔོ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཪང་གཞན་གཉིས་ལ་ཕན་འདོགས་ཀི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ནོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་

པོ་ཞུས་པ་པོས། ད་ལ་ཉེས་པཪ་བས་པའི་ལས་ནག་པོ་ལས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་འབྲས་བུ་བསན་པཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་
ནི། དཔེཪ་ན་འབྲས་ཤིང་མི་གཅིག་པ་ལས་འབྲས་བུ་མི་གཅིག་པ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ནག་པོའི་ལས་མི་གཅིག་པ་ལས་སྡུག་

བསྔལ་གི་འབྲས་བུ་མི་གཅིག་པ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེའི་ཕྱིཪ་འདིཪ་ནི་ནག་པོའི་ལས་སིའི་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་དང་། འབྲས་བུ་བཤད་
པཪ་བའོ། དང་པོ་ནི། ནག་པོའི་ལས་ནི་སང་རྒྱུའི་ལས་མ་སོང་བཪ་དངོས་སུ་བེད་པའམ་མངོན་སུམ་དུ་བ་རྒྱུའི་ལས་བསྒྲུབ་པཪ་མི་བེད་པའི་
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སོ་གང་ཪུང་ནས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སོན་དང་བསྟུན་པཪ་མ་བས་ཏེ་དེ་ཡིས་བསན་པའི་ལམ་བཟང་ཤེས་འདོད་བཞིན་དུ་དོཪ་
བཪ་བེད་པའོ། གཉིས་པ་ནི། ནག་པོའི་ལས་ལ་གཉིས། རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་དང་། ཪང་ཪང་གིས་བས་པའི་ཉེས་པའོ། ཕྱི་མ་འདི་ལ་ཡང་།

ལེ་ཡང་གཉིས་སོ། ཉེས་སིབ་གང་ཞེ་ན་བཤད་པཪ་བའོ། རག་ཡོང་ཁྱེད་མེད་མེད་པ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཐོག་དང་བྲལ་བཪ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་
ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བདག བདག་གི་མཐུ་ནུས་ཚད་མཐའ་མེད་པ་མཐུ་སོབས་

བ་ན་མེད་པ་ཡིས། ཐོག་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། ནམ་འཁོཪ་ས་ལ་འཁོཪ་དང་། ནམ་མཁའིཁམས་སུ་གཟུགས་
མེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུཪ་པའི་སེམས་ཆེས་དུ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐཪ་ཐམས་ཅད་དང་བ་ཪིགས་གཞལ་ཏུ་མེད་

པ་དང་། ས་ཆུ་འཁོཪ་ཆེས་རྒྱས་སུ་སོག་མ་ཆགས་དང་མི་ལས་གཞན་པའི་སོག་ཆགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནས་མངོན་
པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པའི་མཇུག་ཏུ་ནི། ཕོ་མོ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་པའི་མི་ཐོག་མ་གཉིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པཪ་མཛད་པས་སོ། ཕོ་

ནི་ཨ་ལྡམ་ཞེས་བ་བ་ལ་མོ་ནི་ཧང་བོ་ཞེས་བ་བའོ། དེ་གཉིས་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་གི་དུས་མཚུངས་གཅིག་ཏུ་གཉིས་པོའི་ལུས་སེམས་
ཕྱི་རྒྱན་ནང་རྒྱན་བརྒྱད་ཀིས་བརྒྱན་པཪ་མཛོད་དོ། ཕྱི་རྒྱན་ནང་རྒྱན་བརྒྱད་པོ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀི་མཉེས་གཞིཪ་གྱུཪ་ཞིང་རྣམ་

དག་ཅན་དུ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་པ་དང་། ཤེས་སིབ་མེད་པཪ་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་བོའི་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། ཉོན་སིབ་མེད་པཪ་ལེགས་སོད་
ཀི་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པའི་དན་པ་དང་ཉེས་སོད་དག་གིས་འཇིགས་པའི་ཤེས་བཞིན་ལྡན་ཏེ་སེམས་ཆེས་གསལ་བ་དང་སེམས་ནི་ཇི་འདེན་པ་

ལཪ་འཐབ་མེད་ཚུལ་གིས་བ་འོས་ལས་རྣམས་སུ་ཪུང་བའི་སྐུ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། བ་འོས་ཕྱོགས་ལ་ཡིད་མི་འཕྲིག་པཪ་གཞོལ་ཞིང་
ཪབ་ཏུ་འབབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ས་གཞི་རོ་རྒོ་བེད་དགོས་མེད་པས་ལོ་རོག་སེད་པཪ་བེད་ཅིང་སོག་ཆགས་མ་ཆགས་གང་ཪུང་གནོད་པ་

མ་བསེལ་བཪ་ལུས་ནི་དཀའ་བ་དང་འཇིགས་པ་དང་ངལ་བ་སོགས་ཀི་ཚོཪ་བས་མི་གདུང་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཁ་མི་

ཉན་པ་མེད་པཪ་དབང་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཉེས་ལ་ཡང་དག་པཪ་འཛེམ་ན་ནི་ན་རྒ་འཆི་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པཪ་ལུས་མི་འཇིག་པའི་
ཡོན་ཏན་དང་། ཡུན་ཪིང་འདིཪ་གནས་འོག་ཏུ་ལུས་མ་བོཪ་བཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་དང་བ་ན་མེད་པའི་ལོངས་སོད་ཟད་
དུ་མེད་པ་རྣམས་གང་དུ་ཐོབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡོད་པས་སོ། དེའི་རེས་སུ་གཉིས་ལ་དབང་མཛད་ཡིན་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གིས་བཀའ་སོན་གཅིག་ཙམ་གནང་བཪ་མཛད་དེ་དེ་དང་སྟུན་པཪ་བེད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་སྟུན་པཪ་མི་བེད་པའི་ཉེས་དམིགས་

བསན་པའི་གནས་སུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི། ཁྱོད་གཉིས་ཐོག་མའི་དུས་འདིཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཟིན་ཏེ། གཉིས་ཀི་བུ་དང་ཚ་བོ་དང་
ཡང་ཚ་དང་བརྒྱུད་བརྒྱུད་བཞིན་དུ་ཚ་བོའི་ཚ་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཞལ་ཏུ་མེད་པ་མ་འོངས་དུས་སུ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བས།
གཉིས་བདག་གིས་བསན་པ་ལཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བེད་ན་ནི།

གལ་ཏེ་ཁྱོད་

ཁྱོད་གཉིས་དང་བུ་ཚང་གྲངས་ཀིས་མི་ལངས་པ་རྣམས་ཕྱི་རྒྱན་ནང་རྒྱན་དེ་དག་

གིས་མ་ཕོངས་པཪ་བདག་གི་བམས་པའི་སས་སུ་བཟུང་སེ་ཕྱི་མཪ་བདག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བ་ན་མེད་པའི་ལོངས་སོད་དང་ཟད་དུ་མེད་པའི་
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ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། ཁ་མི་མཉན་ཏེ་བདག་གིས་བསན་པ་ལཪ་ཁྱོད་གཉིས་དང་དུ་བང་བཪ་མ་བེད་ན། ཁྱོད་
གཉིས་དང་བུ་དང་ཚ་དང་ཚ་བོའི་ཚ་བོ་གྲངས་མི་ལང་རྣམས་ཕྱི་རྒྱན་ནང་རྒྱན་དེ་དག་གིས་ཕོངས་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་མ་ཟད་པས།

བདག་མི་

མཉེས་པའི་གཞིཪ་སོང་སེ་ཇི་སིད་འཇིག་རེན་དུ་འཚོ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་མི་དགའ་བ་དང་འཇིགས་པ་དང་ན་རྒ་འཆི་ལ་སོགས་
པའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་།

འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་བདག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བགྲོད་པཪ་མི་ནུས་ཏེ་བ་ན་

མེད་པའི་བདེ་ལེགས་ཀི་འཐོབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། ཞེས་གསུངས་གནང་བཪ་མཛད་ལ། ཡུན་ཪིང་མ་ཐོགས་པཪ་མི་ཐོག་མ་གཉིས་འདེ་ཡིས་
བསླུས་ཏེ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སོན་དང་སྟུན་པཪ་མི་བེད་པཪ་ཉེས་སོད་དང་པོ་ཡིས་ཪང་དང་བུ་ཚ་ཐམས་ཅད་ཕུང་བཪ་བས་སོ།

ཉེས་སོད་དང་པོ་དེ་ནི་མི་ཐོག་མ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་དུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཪེག་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་ངེད་རྣམས་

ཀིས་ནི་དེ་དང་མི་འབྲལ་བཪ་ཉེས་ཅན་དུ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕྱིཪ་ན། གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ངེད་རྣམས་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཉེས་སིབ་དེས་ནི་རྩ་
བའི་ཉེས་སིབ་ཅེས་བརོད་པཪ་བ་བའོ། ཞེས་རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་ཀི་འབྱུང་གནས་དང་ས་བཤད་བསན་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་
བ་པོས། ཪང་ཪང་གིས་བས་པའི་ཉེས་པ་ལ་ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པཪ་ཡོད་པས་ཇི་ལཪ་ལི་ཡང་སོ་སོཪ་འབེད་པཪ་བའོ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་

ཏ་ནི། སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་སིཪ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་གཞི་དང་བསམ་པ་དང་མཐཪ་ཐུག་གསུམ་ཡོད་པས། གཞི་དང་བསམ་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་
པཪ་ཇི་འབྱུང་བ་ལཪ་མི་དགེ་བའི་ལས་གཉིས་ལ་ཡང་ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པཪ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

བརྐུ་ཞིང་མ་བིན་ལེན་པའི་མི་དགེ་བ་

ལ་སོཪ་བཪ་བེད་ན་ནི། མ་བིན་ལེན་གི་གཞི་ནི་གཞན་གི་རྒྱུ་ནོཪ་ཡིན་པས། བསམ་པ་ནི་གཞན་གི་རྒྱུ་ནོཪ་བདག་གིཪ་བའོ་སམ་དུ་སེམས་

པའོ། མ་བིན་ལེན་གི་གཞི་ཡིན་པའི་གཞན་གི་རྒྱུ་ལ་ཉམས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པཪ་ཡོད་པ་ལ། གཞན་གི་རྒྱུ་ནོཪ་བདག་གིཪ་བའོ་སམ་དུ་སེམས་
པ་ལ་ཡང་། མ་བིན་ལེན་གི་ཀུན་སློང་བསེད་པའི་དུས་སུ་དན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བཪ་མ་སངས་བཞིན་དུའམ་འདོད་པ་དེ་ཡིས་ཡོངས་སུ་མི་

ཟིན་བཞིན་དུ་དེཪ་སེམས་པ་དང་། བརེད་ངས་མ་གདུངས་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀིས་ཐག་ཆོད་པཪ་འདོད་བཞིན་དུ་དེཪ་སེམས་པའོ། གཞན་
གི་རྒྱུ་ནོཪ་ཉམས་ཆེ་བ་ཞིག་མ་བིནལེན་པཪ་བེད་དམ་བརེད་ངས་མ་གདུངས་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀིས་ཐག་ཆོད་པཪ་བརྐུ་བཪ་འདོད་ན་ནི།

མི་དགེ་བ་ལི་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་། གཞན་གི་རྒྱུ་ནོཪ་ཉམས་ཆུང་བ་ཞིག་མ་བིན་ལེན་པཪ་བེད་དམ། དན་པ་ཡོངས་སུ་མ་སངས་བཞིན་དུ་
ཡང་ན་འདོད་པ་དེ་ཡིས་ཡོངས་སུ་མི་ཟིན་བཞིན་དུ་གཞན་གི་རྒྱུ་ནོཪ་བདག་གིཪ་བའོ་སམ་དུ་སེམས་ན་ཡང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུཪ་པའི་ཉེས་
པ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་དག་མི་དགེ་རྣམས་ལ་སོཪ་བཪ་བེད་ན་མི་དགེ་ལི་ཡང་སོ་སོཪ་འབེད་པ་ཤིན་ཏུ་སླའོ།

ཞེས་ཉེས་པ་ལི་

ཡང་གི་ཁྱད་པཪ་བསན་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཉེས་ལི་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་སོབས་པོ་ཆེ་ཞིང་དུག་དང་

འད་བཪ་སེམས་རྣམ་པཪ་དག་པ་འཇིག་པཪ་བེད་པ་འགའ་འགའ་ཡོད་པཪ་ཐོས་བྱུང་ལ། དེ་དག་བེ་བྲག་ཏུ་བསན་པཪ་མཛོད། ཞེས་ཞུས་
པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། སེམས་རྣམ་པཪ་དག་པ་འཇིག་པཪ་བེད་པའི་ཉེས་པ་ཞེས་བ་བའམ་ཉེས་པ་ཀུན་གི་ཆུ་མིག་དང་རྩ་བ་ལ་བུའི་ཉེས་པ་ཞེས་
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Appendix 3

བ་བདུན་ཡོད་པས། ང་རྒྱལ་དང་སེཪ་སྣ་དང་མི་ཚངས་སོད་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་ཟས་སྐོམ་གཉིས་ཀི་ཚོད་མི་ཤེས་པ་དང་ཕྲག་
དོག་དང་ཡིད་རྨུགས་ཀི་ལེ་ལོ་རྣམས་བདུན་ནོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

གི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ།
རྒྱལ་ནི་ཪང་ལ་བཟང་མཆོག་གི་མཚན་མ་སོ་འདོགས་པཪ་བ་སེ་མཐོ་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའོ།

ཞུས་ཞུས་པས་སོ།

ང་རྒྱལ་

པཎི་ཏ་ནི། ང་

དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་ཁེངས་

སེམས་དང་དེག་པ་དང་གཞན་རྣམས་བརྙས་པཪ་བེད་པ་དང་འཐབ་མོ་དང་བཀའ་མ་མཉན་པ་ལ་སོགས་པའོ།

སིང་པོ་ནི་དམའ་ས་

བཟུང་བའི་ཡོན་ཏན་འགྲུབ་པཪ་བེད་པ་ལ་བརྩོན་པ་དང་ཪང་ལ་སོན་ཅན་དུ་བལ་ཞིང་གཞན་རྣམས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་བལ་བཪ་བེད་པ་དང་ང་

རྒྱལ་གི་ཉེས་དམིགས་བསོམ་པ་དང་ཚིག་ཙམ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཪང་ལ་ཀུན་གིས་བརྙས་གཞིཪ་འཛིན་ཞིང་གཞན་རྣམས་

བཀུཪ་འོས་སུ་འཛིན་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། སེཪ་སྣའི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་
ཉེས་པ་རྣམས་དང་དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།

སེཪ་སྣ་ནི་གཞན་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དག་བདག་གིཪ་བེད་

འདོད་པའི་བརྣབ་སེམས་དང་བདག་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མ་གཏོང་བཪ་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་བདག་གི་རྒྱུ་རྣམས་སྲུང་བ་དང་ཇེ་ཇེཪ་བཏོང་བ་དོན་
དུ་གཉེཪ་ཏེ་ཪང་དོན་དོན་དུ་མི་གཉེཪ་བཪ་སེམས་ནི་ཕུང་འཚེངས་གང་ཪུང་གཏན་མི་བལ་བའོ།
དང་འཕྲོག་པ་དང་སླུ་བཪ་བེད་པ་དང་སིང་རེ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའོ།

དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་བརྐུ་བ་

སིང་པོ་ནི་སིན་པ་གཏོང་བ་དང་གསེཪ་དངུལ་ལ་སོགས་ཉེས་པ་

ཤིན་ཏུ་དུ་མ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་ལ་བཪ་བེད་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།
བ་པོས།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་

མི་ཚངས་སོད་ཀི་འདོད་ཆགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ།

ཞེས་

ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། མི་ཚངས་སོད་ཀི་འདོད་ཆགས་ནི་འཁིག་པ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཡུལ་ལ་ཀུན་ནས་སོ་བཪ་གྱུཪ་ཞིང་ལུས་ཀི་སོ་བ་ལ་
ཡིད་ཕྱིཪ་འཕྲོ་བ་དང་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་དེ་དང་ཕྲད་འདོད་པ་དང་འབྲལ་གིས་དོགས་པའོ།

དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་ཡིད་ཀི་རོངས་

ཚབས་ཐིབས་ཐིབས་པོ་དང་བོ་མི་བརན་པ་དང་གཡོ་འགྱུཪ་དང་ལོག་གཡེམ་དང་མི་གཙང་བའི་ཚིག་འབྲུ་དང་ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་
པའོ།

སིང་པོ་ནི་བསེན་གནས་བང་བ་དང་དཀའ་སོད་བེད་པ་དང་ཞི་གནས་ལ་གོམས་པ་དང་ཆོས་རྣམས་སིང་པོ་མེད་པ་བསོམ་པ་

དང་དབང་པོ་བསྡམས་པ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས།
དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ།
དང་གནོད་ལན་བསེལ་འདོད་པའོ།
ལ་སོགས་པའོ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

ཞེ་སྡང་གི་མཚན་ཉིད་དང་

གེགས་བེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་

དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་འཐབ་བརྩོད་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་པ་དང་བརྙས་པ་དང་མོས་པཪ་གྱུཪ་པ་

སིང་པོ་ནི་བཟོད་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། ཟས་ཀི་ཚོད་མི་ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཟས་སྐོམ་གི་ཚོད་མི་ཤེས་
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པ་ནི་བཟའ་བཏུང་གིས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་ཟས་བཟང་བ་དང་ཟས་སུ་མི་ཪུང་བ་རྣམས་འཚོལ་བ་དང་།
བཏུང་སོ་བ་ཆེན་པོཪ་བལ་བའོ།

དུས་མིན་དུ་བཟའ་བ་དང་བཟའ་

དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་གཏི་མུག་དང་དགའ་མགུཪ་བེད་པ་དང་ཚིག་མངས་སུ་སྨྲ་བ་དང་མི་ཚངས་

སོད་ཀི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའོ། སིང་པོ་ནི་ཟས་སྐོམ་གི་ཚོད་ཪིག་པ་དང་བསེན་གནས་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཕན་ཡོན་དང་ཟས་སྐོམ་གི་ཚོད་
མི་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པའོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཉིད་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།
ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

ཕྲག་དོག་གི་མཚན་

པཎི་ཏ་ནི། ཕྲག་དོག་ནི་གཞན་གི་

སན་གྲགས་སམ་ལོངས་སོད་གང་ཪུང་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཡིས་ཪང་གི་སན་གྲགས་སམ་ལོངས་སོད་གང་ཪུང་འགྲིབ་པཪ་འགྱུཪ་གིས་
དོགས་ནས་གཞན་གི་སན་གྲགས་སམ་ལོངས་སོད་དག་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བ་བསེད་པའོ།
དང་མིའི་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའོ།

དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་ཕྲ་མ་དང་སྨོད་པ་

སིང་པོ་ནི་བམས་པ་དང་ལྷག་བསམ་དང་གཞན་དག་གཅེས་སས་སུ་འཛིན་པའོ།

བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཞེས་ལན་

ཡིད་རྨུགས་ཀི་ལེ་ལོའི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་

དེའི་སིང་པོ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།

ཡིད་རྨུགས་ཀི་ལེ་ལོའི་ནི་བསྒྲུབ་པཪ་བ་བའི་དགེ་བའི་ལས་དག་ཁུཪ་དུ་

འཛིན་པ་དང་སོ་བ་སེ་བ་དང་ཕྱི་བཤོལ་བེད་པའི་ལེ་ལོའི་དབང་དུ་སོང་སེ་ད་ལའི་དུས་སུ་མ་སྒྲུབ་པཪ་ཕྱི་དུས་སུ་འདོཪ་བའོ།

དེ་ལས་

འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཟང་བ་ལ་ལོག་སེམས་དང་མི་དགེ་བ་ལ་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་འགོད་པ་མེད་པ་དང་བསྒྲུབ་པཪ་བ་
བའི་མཐའི་དོན་དོན་དུ་མི་གཉེཪ་བ་དང་ཤི་ལ་ཐུག་ནའང་མི་དགེ་བཤགས་པཪ་མི་བེད་པའོ།
བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

སིང་པོ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་སོ།

ཞེས་ལན་

རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་དང་ཪང་ཪང་གིས་བས་པའི་ཉེས་པ་ལི་དང་ཡང་གསུམ་བསན་

ཟིན་ལ་སོ་སོའི་འབྲས་བུ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི།

རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་ཀི་འབྲས་བུ་ནི།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་

མཆོག་གི་སན་སྔཪ་མི་མཉེས་པའི་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་དང་ཡིད་ཀི་མུན་པ་འཐུག་པོ་དང་དཀཪ་པོའི་ཕྱོགས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་ནག་པོའི་ཕྱོགས་
ལ་དགའ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་དང་ཟས་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་དག་དཀའ་བས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་འཇིགས་པ་དང་ན་རྒ་འཆི་བའི་
སྡུག་བསྔལ་དང་། རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་འཆི་བའི་གོང་དུ་འདག་པཪ་མ་བེད་ན་ནི་མཐའི་དོན་མི་འཐོབ་པའོ།

ཉེས་ལིའི་འབྲས་བུ་ནི།

ཪང་

གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སན་སྔཪ་མི་མཉེས་པའི་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་མི་དགའ་བ་དང་ཡང་དག་པཪ་བཤགས་པཪ་ཡང་དག་
པཪ་བསྡམས་པཪ་མ་བེད་ན་ནི་འཆི་བའི་འོག་ཏུ་མཐའ་མེད་ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་

འགྱུཪ་བའོ། ཉེས་ཡང་གི་འབྲས་བུ་ནི། དགེ་བའི་སེམས་ཀི་བརྩོན་འགྲུབ་ཉམས་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་སོབས་ཆེ་བཪ་
འགྲོ་བ་དང་ཟད་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་

བ་པོས། དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་འབྲས་བསན་ཟིན་ལ། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཡིད་བེད་བསེད་ཅིང་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་
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དུ་ཆད་མེད་པཪ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་སོབས་དང་།

ནག་པོའི་ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་པ་སེས་ཏེ་ཉེས་པ་ལ་འཛེམ་པའམ། ཉེས་བས་

བསགས་ཏེ་དེ་རྣམས་མངོན་པཪ་འདག་པཪ་བེད་པའི་སོབས་བཤད་པཪ་མཛད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དཔེཪ་ན་མིག་

ཕྱིའི་དབང་པོ་མེད་ན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ནི་གཟུགས་དག་མཐོང་གི་ལས་སུ་མི་ཪུང་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་
གཅིག་པུ་རེའི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་གནང་བའི་བིན་ཪླབས་མེད་ན་མིའི་སེམས་འདི་ནི་བསྒྲུབ་པཪ་བ་བའི་མཐའི་དོན་ཐོབ་འོས་དང་དེ་
ཐོབ་ནུས་ལྡན་དགེ་བའི་ལས་སུ་ཪུང་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ།

ཡང་དཔེཪ་ན་གསཪ་དུ་སེས་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་ངུ་ནི་ལུས་སོབས་མེད་པཪ་མ་ཡིས་

བཟུང་སེ་མ་གཏོགས་པཪ་མི་འགེལ་བཞིན་དུ་བསྡད་པའམ་མཪ་འགེལ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་ལག་གིས་དངས་ཏེ་མ་གཏོགས་པཪ་ཡཪ་ལང་
བའི་ལས་སུ་མི་ཪུང་བ་ལཪ།

དེ་བཞིན་དུ་སོབས་ནུས་དག་གིས་ཕོངས་པའི་མིའི་སེམས་འདི་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེས་

གཟིགས་དང་བཟུང་དང་དངས་ཏེ་མ་གཏོགས་པཪ་ཡུན་ཪིང་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཛེམ་པའམ་མི་དགེ་བའི་ལས་
ལས་ཕྱིཪ་ཕྱོགས་ཤིང་བགྲོད་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ལས་སུ་ཪུང་བ་མ་ཡིན་ནོ།

བིན་ཪླབས་བསྐྲུན་པའི་ཐབས་དངོས་འདིཪ་བསན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་

པོའི་བིན་ཪླབས་བསྐྲུན་པཪ་བེད་པའི་ཐབས་དངོས་རྣམས་ཀི་སིའི་མཚན་དང་།
མཛད་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་འཇུག་མཛད་བསན་པའོ།

དེ་ལ་གསུམ། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་

གྲངས་བཅས་ཪེ་ཪེའི་མཚན་དང་། དེ་རྣམས་སོན་པཪ་

དང་པོ་ནི། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བིན་ཪླབས་བསྐྲུན་པཪ་

བེད་པའི་ཐབས་དངོས་རྣམས་ནི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ཞེས་བརོད་པཪ་བ་བའོ།

ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ཞེས་བ་བའི་ས་བསྒྱུཪ་ནི། མཚན་མཪ་འཛིན་དུ་

མེད་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བིན་ཪླབས་ཀི་མངོན་རགས་སོ།

གྲངས་བཤད་ན་ནི་བདུན་གི་གྲངས་སུའོ།

ཪེ་ཪེའི་མཚན་བཤད་ན་ནི། འབག་སྡེ་ཟི་མོ་དང་། ཁེ་ཪས་ཟི་མ་དང་། ཨེའུ་ཁ་ཪི་སེ་ཏི་ཨ་དང་། ཕེ་ནི་གདན་ཙ་དང་། ཨོ་ལིའོ་སཎ་ཏོ་དང་།
ཨོཪ་ལྡིན་ས་ཀེ་ཪོ་དང་།

མ་དི་མོག་ནིའོ་ཞེས་བ་བའོ། དེ་རྣམས་སོན་པཪ་མཛད་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་འཇུག་མཛད་སུ་ཞིག་ཅེ་ན། གཡས་གཟུ་

ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེའོ།
འབག་སྡེ་ཟི་མོ་ཞེས་བ་བའི་ས་བསྒྱུཪ་བཤད་དུ་གསོལ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། འབག་སྡེ་ཟི་མོ་ཞེས་བ་བའི་ས་བསྒྱུཪ་ནི་ཆབ་

ཁྲུས་གསོལ་ལོ།

དེཪ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆབ་ཀིས་དངོས་སུ་འཁྲུ་བཪ་མཛད་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

མཛད་པ་དང་།

དུས་མཚུངས་གཅིག་ཏུ་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཡབ་དང་སས་དང་བ་མེད་ཡིད་ཀི་མཚན་གིས་འཁྲུ་བཪ་བེད་དོ།

ན། ཆབ་ཁྲུས་དོན་བཅས་མཛད་པ་ལ་གསུམ།
བརོད་པ་དང་།

ཆབ་ཁྲུས་གསོལ་ལུགས་གང་ཞེ་

བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་ཆབ་དངོས་ཀིས་བཀྲུས་པཪ་བ་བའི་སེས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་འཁྲུ་བཪ་

ཞེས་

ཆབ་ཁྲུས་སོན་མཛད་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་སོལ་མཛད་གཅིག་པུ་རེའི་ཐུགས་དགོངས་དང་སཎ་དག་རྒྱས་

ཟའི་སོལ་ལུགས་གཉིས་ཆབ་ཁྲུས་འདི་ཉིད་ཀིས་རོགས་པཪ་བསྒྲུབ་པཪ་བའོ་སམ་དུ་བསམ་པའོ།
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ཆབ་ཁྲུས་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་དེ་
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དག་ཚང་བཪ་མི་ལྡན་ན་དོན་མེད་དུ་འགྲོ་བཪ་མ་ཟད་པས།
པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

བཀྲུས་པཪ་བ་བའི་སེས་བུ་མ་ཕན་ཏེ་འཁྲུ་མཛད་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་

གལ་ཏེ་འབག་སྡེ་ཟི་མོ་ཡིས་འདེན་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བིན་ཪླབས་གང་ཡིན་ཞེ་ན།

ཆབ་ཁྲུས་ཇི་འོས་པ་ལཪ་བཞེས་བྱུང་ན་ནི་ཉེས་སིབ་ཅན་གི་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་བསལ་ཏེ་རྩ་བའི་ཉེས་སིབ་དང་ཪང་གིས་བས་པའི་ཉེས་པ་ལི་

ཡང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་དེ་དག་གི་ནུས་པ་རྩ་བ་ནས་བང་བའི་བིན་ཪླབས་དང་། སེམས་ནི་རྣམ་པཪ་དག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུཪ་

ཞིང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སན་སྔཪ་མཉེས་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་དང་། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་སས་སུ་བཟུང་སེ་འཆི་བའི་འོག་ཏུ་མཐའི་
དོན་ཐོབ་འོས་སུ་གྱུཪ་པའི་བིན་ཪླབས་དང་།

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་སས་སུ་གྱུཪ་པའི་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཨཎ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་དང་འདུས་

སོང་སེ་ཚོགས་དེའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་བཞིན་དུ་ཪང་ལ་ཕན་པཪ་འགྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཆབ་ཁྲུས་གནང་

མཛད་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཆབ་ཁྲུས་བཞེས་པ་པོ་ལ་འཁྲུ་བཪ་མཛད་པ་ནི་བ་མའི་བ་བ་ཡིན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་བ་མ་མེད་པས་ན་བ་མའི་སྐུ་
ཚབ་ཏུ་གྱུཪ་པའི་ལྡི་ཨ་སོ་ནོ་ཞེས་བ་བའམ་སུབ་ལྡི་ཨ་སོ་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་འཁྲུ་བཪ་མཛད།
པའི་མི་གང་ཡིན་ནའང་འཁྲུ་བཪ་མཛད།

བ་མ་དང་བ་མའི་སྐུ་ཚབ་མེད་ན་ནི་ཕོཪ་གྱུཪ་

དེ་ཡང་མེད་པས་ན་མོ་གང་ཡིན་ནའང་འཁྲུ་བཪ་མཛད་དོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་ཕོ་

མོའམ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པཪ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཆབ་ཁྲུསགསོལ་ལུགས་ནོཪ་བ་མེད་པཪ་སློབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ།
ཁྲུས་གཞེས་པ་པོའི་སྣོད་དུ་ཪུང་བ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དིས་ན།

གལ་ཏེ་ཆབ་

ཆབ་ཁྲུས་དངོས་སུ་མི་བཞེས་པའམ་བཞེས་འདོད་ཀི་བོ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་མ་བསེད་པཪ་འཆི་ན་ནི། མཐའི་དོན་དང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གང་དུ་ཐོབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པ་མི་ཡོང་

བས། དེའི་ཕྱིཪ་ཤི་སླ་བ་ཡིན་ཞིང་ཆབ་ཁྲུས་བཞེས་འདོད་ཀི་བོ་བསེད་མི་ནུས་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཆབ་
ཁྲུས་གནང་བཪ་མཛད་དུ་བཅུག་གོ། ཡང་ཀེ་ཪི་སེ་སི་ཨཎ་གི་དད་ལུགས་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པཪ་དག་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དད་པཪ་
གྱུཪ་ཏེ་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་བོའི་མཐུ་ལྡན་པའི་གཞོན་རྒན་གང་ཪུང་ཆོས་འདི་ལེགས་པཪ་སླབ་ཟིན་ཏེ་ཆོས་མི་དག་པ་གཞན་གི་ལམ་

ངན་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཡོ་འགུལ་མེད་པཪ་ཀུན་ནས་འདོཪ་བཪ་བེད་ཅིང་ཉེས་བས་རྣམས་ལ་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་སེད་པཪ་
བེད་ན་དེ་དག་གིས་ནི་ཆབ་ཁྲུས་བཞེས་པ་པོའི་སྣོད་དུ་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་

པོས། ཁེ་ཪས་ཟི་མ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་ས་བསྒྱུཪ་ལ་སོགས་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ཁེ་ཪས་ཟི་མའི་ས་

བཤད་བརོད་དུ་ཡོད་དེ། ཁེ་ཪས་ཟི་མའི་ས་བསྒྱུཪ་ནི་བརན་མཛད་ཡིན་པས། ཁེ་ཪས་ཟི་མ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ནི་དད་ཅན་གི་སེམས་
དད་པའི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་བརན་པཪ་མཛད་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ། སླཪ་ཡང་ཁེ་ཪས་ཟི་མའི་ས་བཤད་བརོད་དུ་ཡོད་དེ། ཁེ་ཪས་ཟི་མའི་ས་བསྒྱུཪ་ནི་
སྣུམ་བྱུགས་མཛད་པ་ཉིད་ཡིན་པས། ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདི་གནང་བཪ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་བ་མ་ཆེན་པོས་ནི་བཞེས་པ་པོའི་དཔྲལ་བ་ལ་སྣུམ་
བྱུགས་པཪ་མཛད་པའི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏེ་ཁེ་ཪས་ཟི་མ་ཡིས་འདེན་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་ཪླབས་གང་ཞེ་ན། དད་ཅན་གི་བོ་
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དད་པའི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་བརན་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་ཆོས་ཀི་དོན་དུ་ལུས་སོག་གཏོང་བས་མི་འཇིགས་པའི་བིན་ཪླབས་འདེན་པཪ་མཛད་དོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། ཨེའུ་ཁ་ཪི་སེ་སི་ཨ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་ས་བསྒྱུཪ་བཤད་དུ་
གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། ཨེའུ་ཁ་ཪི་སེ་སི་ཨའི་ས་བསྒྱུཪ་ནི་སྐུ་དིན་རེས་སུ་དན་པ་དང་དིན་ལན་ཞུ་བ་ཡིན་པས། ས་ཀ་

ཪ་མེན་ཏོ་འདི་བཞེས་པའི་སོ་ནས་ནི་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་མི་རྣམས་ཐམས་
ཅད་ཀི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོཪ་བ་དག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཤིན་ཏུ་དུ་མ་དང་དུ་ལེན་པཪ་གནང་ཞིང་ལུས་སོག་གཏོང་བའི་སྐུ་དིན་རེས་
སུ་དན་པཪ་བ་སེ་དང་ལ་དི་མེད་ཡིད་ཀིས་བསྡམས་བསོད་བརོད་ཅིང་དིན་ལན་ཞུ་ཞིང་།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འོད་

སོན་མཛད་པཪ་གནང་བའི་སོ་ནས་ཪང་གི་སྐུ་ལུས་དང་སྐུ་ཁག་ལ་སོགས་དད་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་སོབས་གསོ་བེད་དུ་སྒྱུཪ་བཪ་མཛད་ལ།

དད་ཅན་གིས་ནི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདི་བཞེས་པའི་སོ་ནས་དེ་འདའི་སྐུ་དིན་ཚད་མེད་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པཪ་བ་སེ་མོས་གུས་བེད་པའི་སེམས་
ཀིས་དིན་ལན་ཞུ་བཪ་བེད་དོ།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་

ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདི་སོན་མཛད་པཪ་གནང་བའི་སོ་ནས་ཪང་གི་སྐུ་ལུས་དང་སྐུ་ཁག་ལ་སོགས་དད་ཅན་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་སོབས་གསོ་བེད་
དུ་སྒྱུཪ་བཪ་མཛད་ཅེས་གསུངས་ལ་རྒྱུ་མཚན་བསན་པཪ་མཛོད།

ཅེས་ཞུས་པསོ།

པཎི་ཏ་ནི། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་མཛད་

སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་ཡིས་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ལུས་སོག་གཏོང་ནས་གྲོངས་གཤེགས་ཀི་སྔོན་ཞག་ཏུ་ཪང་
གི་སློབ་མ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཚན་ཐུན་དང་པོའི་གསོལ་བ་ཐ་མ་བཞེས་པའི་དུས།

གྲོ་ཞིབ་ཀིས་བཅོས་པའི་བག་ལི་

ཕྱག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་བགོ་བཤའ་མཛད་པཪ་གནང་སེ་སློབ་མ་ཪེ་ཪེཪ་བིན་པ་དང་། འདི་ཉིད་ཁྱོད་ཅག་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་དགྲ་བོའི་ལག་ཏུ་མྱུཪ་
འགོགས་སྡིག་པ་ཅན་གིས་གཏོང་རྒྱུའི་བདག་གི་དངོས་ལུས་ཡིན་པས།
པ་ལཪ་ཁྱོད་རྣམས་རེས་སུ་དན་ཏེ་དེ་འད་བཪ་གིས།

འདི་ཉིད་ཁྱོད་རྣམས་བཟའ་བཪ་གིས་ཤིང་། བདག་གིས་ཇི་བས་

ཅེས་གསུངས་པས་སོ།

དེ་ནས་རྒུན་ཆང་གིས་གང་བའི་སྣོད་ཅིག་ཕྱག་ཏུ་བཟུང་

ཞིང་བིན་བཪླབས་པཪ་མཛད་དེ།

འདི་ནི་བདག་ཁག་ཡིན་པས་འདི་ཉིད་ཁྱོད་རྣམས་འཐུང་བཪ་གིས་ཤིང་། བདག་གིས་ཇི་བས་པ་ལཪ་

རེས་སུ་དན་ཏེ་དེ་འད་བཪ་གིས།

ཅེས་གསུངས་པས་སོ།

གསུངས་པའི་དོན་གསལ་བཪ་བེད་ན་ནི་འདི་ལ་སེ། སྔོན་དུས་ཪང་གྲུབ་

དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེས་ལ་དད་པཪ་གྱུཪ་པའི་སེས་བུ་རྣམས་ཀིས་ནི་བ་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་མེ་ཏོག་དང་ཪིན་ཆེན་ལ་
སོགས་འབུལ་བཪ་བས་ལ།

གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཪིན་པོ་རེ་ཡིས་གྲོངས་གཤེགས་དུས་སུ་ངེད་ཅག་རྣམས་ཀི་ཉེས་པ་རྣམས་ཡང་དག་

པཪ་འདག་པཪ་མཛད་པའི་ཕྱིཪ་དུ་ཪང་གི་སྐུ་ཁག་དང་ལུས་སོག་གཏོང་བཪ་མཛད་དེ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡབ་ཪིན་པོ་རེ་ལ་བ་ན་མེད་
པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བཪ་མཛད་དོ།

མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་ཟིན་པ་དང་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་པའི་མི་རག་པའི་དོན་རྣམས་ཀི་རེ་དཔོན་ཡིན་པའི་

ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་དེ་དག་མཆོད་པཪ་བེད་ན་དེ་དག་གིས་མི་མཉེས་པས། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཡིས་ཪང་གི་ཁག་དང་ལུས་
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སོག་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཡབ་ཪིན་པོ་རེ་ལ་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བཪ་ཇི་མཛད་པ་ལཪ།

དད་ཅན་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁོང་གི་ཁག་

དང་སྐུ་ལུས་དང་སྐུ་སེམས་མི་དང་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱུད་ངོ་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པཪ་འབུལ་བའི་ཐབས་སོན་པཪ་གནང་བས། གྲོ་
ཞིབ་ཀིས་བཅོས་པའི་བག་ལིའི་སིང་པོ་ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་སུ་སྒྱུཪ་བཪ་བེད་པའི་ཐམས་དང་།
བེད་པའི་ཐབས་སོན་གནང་ངོ་།
འཇུག་པ།

རྒུན་ཆང་གི་སིང་པོ་ཁོང་གི་ཁག་ཏུ་སྒྱུཪ་བཪ་

ཡང་དཔེཪ་ན་ཁོང་གིས་ནི་སློབ་མ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་བདག་གི་སྐུ་ལུས་སྐུ་ཁག་ལ་སོགས་བཞེས་སུ་

དེ་བཞིན་དུ་དེ་འདེའི་སྐུ་དིན་རེས་སུ་དན་ཏེ་དད་ཅན་རྣམས་ཀིས་ནི་བག་ལིའི་ངོ་བོཪ་མ་གྲུབ་པཪ་བག་ལིའི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་

ཙམ་དུ་སྣང་བའི་མཆོད་རས་ཀི་འོག་ཏུ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཪིན་པོ་རེའི་སྐུ་ལུས་དང་། རྒུན་ཆང་སིང་པོའི་ངོ་བོཪ་མ་གྲུབ་པཪ་རྒུན་ཆང་
གཟུགས་ཀི་དབིབས་དང་དི་ཪོའི་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་སྣང་བའི་མཆོད་རས་ཀི་འོག་ཏུ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཪིན་པོ་རེའི་སྐུ་ཁག་ལ་སོགས་ཪང་

གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ལ་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པཪ་འབུལ་ཞིང་ཡོད་སོབས་དགེ་སོབས་གསོས་ཏེ་ཆེ་ཆེཪ་བཏོང་བཪ་མཛད་པའི་གསོལ་བ་
ལ་བུ་གུས་པས་བཞེས་པཪ་བེད་དོ།
སྣང་བའི་མཆོད་རས་དང་།

མདོཪ་ན་བག་ལིའི་སིང་པོའི་ངོ་བོཪ་མ་གྲུབ་པཪ་བག་ལེའི་གཟུགས་ཀི་དབིབས་དང་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་

རྒུན་ཆང་སིང་པོའི་ངོ་བོཪ་མ་གྲུབ་པཪ་རྒུན་ཆང་གཟུགས་ཀི་དི་ཪོ་དབིབས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་སྣང་

བའི་མཆོད་རས་གཉིས་ཀི་སོ་ནས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་ཪིན་པོ་རེའི་སྐུ་ལུས་དངསྐུ་ཁག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པཪ་འབུལ་ཞིང་།

ཡིད་སོབས་དགེ་སོབས་གསོས་ཏེ་ཆེ་ཆེཪ་བཏོང་བཪ་མཛད་པའི་གསོས་བ་ལ་བུ་གུས་པས་

བཞེས་པ་གཉིས་ནི་ཨེའུ་ཁ་ཪི་སེ་སི་ཨའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ཞེས་བ་བའོ།
པོས།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་

བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་དེ་གུས་པས་བཞེས་ལུགས་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། དེ་ལ་གསུམ། ཉེས་བས་

ཐམས་ཅད་འགོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་དང་ཉེས་བཤད་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཡང་དག་པཪ་བཤད་པ་དང་།
མཆོད་པ་བཞེས་ཀི་བཪ་དུ་ཟས་སྐོམ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་ཟ་མི་འཐུང་བ་དང་།

ནམ་གི་དགུང་ནས་བ་ན་མེད་པའི་

ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདིས་ནི་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པཪ་གྱུཪ་

པའི་མཚན་ཉིད་དང་དོན་རྣམས་ལེགས་པཪ་མཁྱེན་ཞིང་ཡིད་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དང་མོས་གུས་བསེད་པའོ།

ཞེས་ལན་

བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོས། ཨེའུ་ཁ་ཪི་སེ་སི་ཨའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ཡིས་འདེན་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་
ཪླབས་གང་ཡིན།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདིས་ནི་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་པའི་སོ་ནས། ཪང་གྲུབ་དཀོན་

མཆོག་གིས་ནི་ཉེས་ཅན་དང་འདུམས་པཪ་མཛད་པའི་ཚུལ་གིས་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་གཟིགས་པཪ་གནང་སེ་སྡུག་བསྔལ་གི་

འབྲས་བུ་འབིན་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་པཪ་མཛད་པ་དང་ཟད་དུ་འཇུག་པའི་བིན་ཪླབས་དང་། འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་འདིཪ་ཕན་
པའི་བདེ་ལེགས་དང་མཐའི་དོན་གི་ངེས་ལེགས་ཆེས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པཪ་བེད་པའི་བིན་ཪླབས་འདེན་པས། ཡིད་སོབས་དགེ་སོབས་གསོས་
ཏེ་ཆེ་ཆེཪ་བཏོང་བཪ་མཛད་པའི་གསོལ་བ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་ནི།

དཀཪ་པོའི་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཡིད་བེད་དང་ནག་པོའི་
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ཕྱོགས་ལ་མི་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཡིད་བེད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དང་ཪེ་བལོས་ཀི་དད་པ་དང་དགའ་བའི་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་
ཏན་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་སོབས་ཆེས་ཆེ་བཪ་འགྲོ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་ཉོན་མོངས་དང་ཉེས་སོན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་

གོང་དུ་འགྲིབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་འདེན་པཪ་མཛད་དོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། ཕེ་ནི་
གདན་ཙ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་མཚན་ཉིད་བསན་དུ་གསོལ།

ཞེས་ཞུས་པས་སོ།

པཎི་ཏ་ནི། གཡས་གཟུ་ཀེ་ཪི་སེ་སོ་འདེན་

མཛད་སོལ་མཛད་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེའི་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོས་གནང་བའི་ཉེས་པ་ཕྱིཪ་བཅོས་ཀི་སོབས་ནི་ཕེ་ནི་གདན་ཙའི་
ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ཞེས་བ་བའོ།

ཉེས་པ་ཕྱིཪ་བཅོས་ཀི་སོབས་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་ལུགས་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་གཉིས། སྡིག་བཤགས་བེད་

མཁན་གིས་ནི་ཇི་འོས་པ་ལཪ་ཉེས་པ་བཤད་པཪ་བེད་པ་དང་།

བཤགས་ཡུལ་ཡིན་པའི་བ་མས་ཉེས་པའི་བཅིང་བ་དག་ལས་འགྲོལ་བཪ་

མཛད་པའི་ནུས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་རྣམས་དངོས་སུ་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པའོ།

དེའི་ཕྱིཪ་ཕེ་ནི་གདན་ཙ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་མཚན་

ཉིད་ནི། དཔེཪ་ན་ཕྱིའི་དབང་ཤེས་ཀིས་ཚོཪ་བཪ་སྡིག་བཤགས་བེད་མཁན་གིས་ནི་འབག་སྡེ་ཟི་མོ་བཞེས་དུས་ཀི་མན་ཆད་དུ་ཪང་གིས་བས་
པའི་ཉེས་པ་བཤད་པ་དང་། བཤགས་ཡུལ་གིས་ནི་ཉེས་པ་ཕྱིཪ་བཅོས་པའི་ནུས་ལྡན་ཚིག་བརོད་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པ་ལཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིའི་
དབང་ཤེས་ཀིས་མ་ཚོཪ་བཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་ཆེན་པོའི་བདག་བཤགས་ཡུལ་གི་གསུང་གི་མཐུ་སོབས་ཀིས་སྡིག་

བཤགས་བེད་མཁན་གི་སེམས་ཉེས་པ་ཀུན་གི་བཅིང་བ་དག་ལས་སོལ་བཪ་མཛད་དེ་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འབིན་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་གི་
ནུས་པ་ཟློག་པཪ་མཛད་པའོ།

ལག་ཙམ་ཡོད་ཅེས་དིས་ན་ནི།

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་ཕྱིཪ་བཅོས་ཀི་སོ་ནས་སྡིག་བཤགས་བེད་མཁན་གིས་བསྒྲུབ་པཪ་བ་བའི་ཕྱིཪ་བཅོས་ཀི་ཡན་
ལྔ་སེ།

ལྔ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཪང་གི་ལས་ལམ་ཐམས་ཅད་དན་པཪ་བ་སེ་

བརྩོན་འགྲུབ་མ་ཞན་པ་ཞིག་གིས་ཪང་སེམས་བརག་པཪ་བེད་པ་དང་། ཉེས་བས་གང་བས་པ་རྣམས་ལ་མི་དགའ་བཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སྨོད་པཪ་
བེད་པའི་ཡིད་བེད་ཀིས་ཚིག་ཙམ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་སིང་ཐག་པ་ནས་འགོད་པ་བསེད་པ་དང་།
དང་།

བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་སྡོམ་སེམས་བསེད་པ་

བཤགས་ཡུལ་གི་སན་དུ་ཪང་གིས་བས་པའི་ཉེས་པ་དང་གྲངས་དང་ལི་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ལྷག་ཆད་མེད་པཪ་བཤད་པ་དང་།

བཤགས་ཡུལ་གིས་ནི་ཇི་གསུངས་པ་ལཪ་བཤགས་པའི་ཆད་པ་དང་དུ་ལེན་ཞིང་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པའོ།

ཡང་ཕེ་ནི་གདན་ཙ་ཞེས་བ་

བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ཡིས་འདེན་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་ཪླབས་གང་ཡིན་ཞེས་དིས་ན། ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཐུགས་རེ་
ཚད་མེད་ཆེན་པོས་སྡིག་བཤགས་བེད་མཁན་གི་ཉེས་པ་རྣམས་ཟློག་པཪ་མཛད་པའི་བིན་ཪླབས་དང་།

མཐའ་མེད་ཐཪ་མེད་དམལ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ཟད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཟད་དུ་ཡོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བརེ་བཪ་གནང་བའི་བིན་ཪླབས་དང་།

ཉེས་སོད་ཀིས་སྔཪ་

འཇོམས་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་སླཪ་ནས་འོངས་པ་ལཪ་ཕན་འདོགས་སུ་ཉེ་བཪ་ཪུང་བའི་བིན་ཪླབས་རྣམས་སོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས། ཨོ་ལིའོ་སཎ་ཏོ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་སོ། པཎི་ཏ་ནི།
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Appendix 3

ཨོ་ལིའོ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདིས་ནི།

ནད་ཚབས་ཆེན་པོས་ཐེབས་ཤིང་ཤི་ལ་ཐུག་པའི་སེས་བུ་དད་ཅན་གི་ཕྱིའི་དབང་པོ་དག་ལ་

བིན་གིས་བཪླབས་པའི་སྣུམ་བྱུགས་པ་དང་། དུས་མཚུངས་གཅིག་ཏུ་ཁོང་གི་ཕན་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ། གལ་ཏེ་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་
འདི་ཡིས་འདེན་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་ཪླབས་གང་ཞེ་ན། ཉེས་བས་ཟློག་པཪ་བེད་པའི་བིན་ཪླབས་དང་། ནད་ཚབས་ཆེ་བ་དང་

འདེའི་བཪ་ཆོད་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་སེས་བུའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་བདེ་བའི་ཚོཪ་བ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་དང་། ནད་པའི་
ཡིད་ཀི་ཕན་ངོས་དང་མི་འགལ་ན་ནི་ལུས་ནད་ཡོངས་སུ་གསོ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་བིན་ཪླབས་ལ་སོགས་པའོ།
ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་བ་པོས།

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ།

ཨོཪ་ལྡིན་ས་ཀེ་ཪོ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པཪ་མཛོད། ཅེས་ཞུས་སོ། པཎི་

ཏ་ནི། ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདིས་ནི་དབང་བསྐུཪ་ཪིམ་གིས་བདུན་གི་སོ་ནས་བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་བ་དང་།
ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་གཞན་རྣམས་སྣོད་དུ་ཪུང་བའི་སེས་བུ་དག་ལ་གནང་བཪ་མཛད་པའི་ལས་སུ་ཪུང་དུ་འཇུག་པཪ་མཛད་དོ།
གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་སངས་པའི་སེས་བུ་མ་གཏོགས་པཪ་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདི་བཞེས་པ་པོའི་སྣོད་དུ་མི་ཪུང་བས།
སོས་སོ།

ཤེས་བའི་

འདིཪ་ནི་འདི་ཙམ་ལས་མི་

ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་སོ། ཡང་ཤེས་ཪབ་ཀི་སིང་པོ་ཞུ་པ་པོས། མ་དི་མོག་ནིའོ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོའི་ས་བསྒྱུཪ་

བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས་སོ། པཎི་ཏ་ནི། མ་དི་མོག་ནིའོ་ཞེས་བ་བའི་ས་བསྒྱུཪ་ནི་ཁྱིམ་བརྒྱུད་མི་ཆད་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་བག་མཪ་
འགྲོ་བ་དང་བཞེས་པའོ།

ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་འདི་ཡིས་འདེན་པའི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་ཪླབས་ནི། བག་མཪ་འགྲོ་བ་དང་བཞེས་པ་

པོ་གཞེས་མི་བསྟུན་པ་མེད་པཪ་གཅིག་ལ་གཅིག་ནི་གཅེས་སས་སུ་འཛིན་པའི་བིན་ཪླབས་དང་གཉིས་ལས་སེས་པའི་བུ་རྣམས་ལ་ལེགས་
པའི་དཔེ་བད་བསན་པ་དང་།

དད་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་གནས་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་དུ་འཇུག་གི་སྣོད་དུ་ཪུང་བའི་བིན་ཪླབས་

ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པཪ་བས་ལ། སླཪ་ཡང་སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་འགྲན་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་ཡིས་བང་
དོཪ་གི་ལམ་ཇི་བསན་པ་ལཪ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་དང་སོང་བཪ་བེད་པ་གཉིས་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་

བསེད་ཚུལ་ཡིན་པས། ས་ཀ་ཪ་མེན་ཏོ་ལ་སོགས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ཉེས་པའི་ལས་དག་ཕྱིཪ་བཅོས་ཤིང་དགེ་བའི་
ལས་དག་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པཪ་བེད་ན་ནི་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དང་།

ཪེ་བལོས་འཆའ་ནུས་པའི་དད་པ་དང་། དང་ལ་དི་མེད་ཡིད་ཀིས་དགའ་བཪ་གྱུཪ་པའི་དད་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་མི་

འགྲོ་བཪ་ཤེས་ཚད་ནུས་ཚད་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསེད་པཪ་བ་སེ།
མེད་པཪ་ལམ་འགྲོ་ཟིན་ཏེ་ལམ་མཐཪ་མི་ཐུག་པ་མི་སིད་པཪ།
དོན་དངོས་སུ་ཐོབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།།

། །

དེ་དག་ཇི་སིད་མ་ཤི་བཪ་དུ་ཉམས་པཪ་མ་བེད་ན་ནི།

ཕྱིཪ་ཕྱོགས་པ་

འཆི་བའི་འོག་ཏུ་ཪང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོབ་པའི་མཐའི་

UTS page: 52
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TTTibetan

Wylie Tibetan
Transliteration

English

ཀ་ཏོ་ལི་ཀ་

ka to li ka

Catholic

ཀེ་རི་སེ་སི་ཨེཎ་

ke ri se sti en

Christian

ཀེ་རི་སེ་སོ་

ke ri se sto

Christ

ཀུན་

kun

all; every; entire; the whole

ཀུན་ཏུ་

kun tu

all the time; at all times; entirely; unto all; in all; everywhere;
in all places

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་

kun tu bsang mo

the all good one (female); Samantabhadri (consort of
Samantabhadra); a female divinity; completely good

ཀི་ཧུད་

kyi hud

interjection; a sound of weeping or lamentation (e.g. Alas! Oh
my)

ཀེ་ཨེ་མ་འོ་(ཧོ་)

ke ae ma' (ho)

Oh!; an interjection expressing compassion

ཀེ་

kye

Alas!; Oh!; Listen!; Ah! (used when appealing to a higher
person or entity)

ཀེ་མ་

kye ma

Alas!; an expression of sorrow, misery. Also an expression of
surprise

ཀུན་སོང་

kun slong

motivation; intention

དཀའ་(བ་)

dka' (ba)

difficult; hard

དཀའ་སོད་(སད་)

dka' spyod (spyad)

practise austerities; undergoing/enduring hardship and
difficulties

དཀར་(པོ་)

dkar (po)

white; bright. Also good; kind; sincere

དཀར་པོའི་ལས་

dkar po' las

a white (good) deed

དཀོན་

dkon

rare; scarce

bkag pa

(pst.) negate; to obstruct; prohibit; stop; to plug (esp. hole or
leak)

བཀའ་

bka'

an order; command; word; speech (hon.). As this is the
honorific form it usually implies an order or command

བཀའ་དིན་

bka' drin

kindness; favour; grace; benevolence; gratitude (hon.)

བཀའ་ཤོག་

bka' shog

a letter of authority; an official order/edict/document; a
decree

བཀག་པ་

(v.a.)
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བཀུར་བ་

bkur ba

to show honour; to revere; to venerate; to pay homage or
reverence; to esteem

བཀུར་སི་

bkur sti

honour; respect; homage; esteem

བཀུལ་བ་

bkul ba

to admonish; exhort

དཀོན་མཆོག་

dkon mchog

something precious; literally the rarest and the best; (dkon =
rare; mchog = most excellent); Christians use this Buddhist
term when speaking of God
(pst.) to lay out; set out; to put in writing; create; establish; to
plan; arrange; build. Also to bring about; to cause

བཀོད་པ་

(v.a.)

bkod pa
(v.a.)

དཀིལ་

dkyil

middle; centre of some larger thing

དཀིལ་འཁོར་

dkyil 'khor

circumference; circle; mandala; sphere

བཀྲས་པ་

bkras pa

an abbreviation for lucky; auspicious; blessed one

bkrus

(pst.) to wash; cleanse

རྐུན་(མ་)

rkun (ma)

a thief (i.e. one who steals stealthily) a brigand; robber

བརྐུ་བ་

brku ba

(fut.) to steal or rob

རེན་

rkyen

cause; condition(s) or circumstance(s) that determine/account
for, or are responsible for (something)

ལྐུག་

lkug

a fool; stupid; dumb; mute; idiotic

ལྐུགས་

lkugs

a fool; stupid; dumb; mute; idiotic

སྐད་

skad

voice; noise; cry; sound (colloquial language)

སྐད་ཅིག

skad cig

a moment; an instant; at once; in a flash; moment by moment

སྐབས་

skabs

a time; occasion; during; while; when; moment; at the time
of…

སྐམ་

skam

dry

སྐར་(བ་)

skar (ba)

to sort; separate; to pen (e.g. cattle); also to hang up; weigh

སྐར་མ་

skar ma

a star; constellation(s)

སྐུ་

sku

body; bodily figure; used for person of high rank (hon.) Also
statue; icon; image

བཀྲུས་

(v.a.)
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སྐུ་ཁྲག

sku khrag

blood (hon.)

སྐུ་དིན་(བཀའ་དིན་)

sku drin (bka' drin)

grace; kindness; benevolence; mercy

སྐུ་གདུང་

sku gdung

bodily remains; corpse; relics; remains (hon.and only used for
superior beings)

སྐུ་འད་(སྐུ་བརྙན་)

sku 'dra (sku brnyan)

image or statue (e.g. a buddha or a god); an idol

སྐུ་ཞབས་

sku zhabs

(literally ‘your honour’s feet’); sir; used as a term of esteem
(e.g. for a government minister) (hon.)

སྐུ་ལུས་

sku lus

body (hon.)

སྐོང་བ་

skong ba

to fulfill; fill; satisfy; supplement. Also to summon; to call up;
to convene

སྐོམ་

skom

a drink (e.g. of water); to be thirsty

སྐོར་

skor

to encircle; to turn around; rotate; to surround. Also about;
with regard to; appertaining to; kind; class; order; division

སྐྱབས་

skyabs

object of refuge; shelter; protector; save; assistance; to take
refuge in…; saviour; defender

སྐྱབས་གནས་

skyabs gnas

object or place of refuge

skye

(fut. & pres.) arise; produce; come about; to be born; to give
birth; to come forth; to grow

skye ba

(fut. & pres.) give birth to; originate; come into existence; also
rebirth

སྐྱེ་བོ་

skye bo

(a) human being(s); mankind; [non-enlightened] person

སྐྱེ་གཞི་

skye gzhi

basis for the generation or birth of (e.g. a sin)

skyed

(imp.) to create; generate; to grow; to procreate; to widen;
expand; increase; produce; to develop or arouse; growth

bska

bitter; astringent taste

bskor

(fut. & pst.) encircled; surrounded

bskos pa

(pst.) appoint; select; commission

skyel ba

(pres.) to carry; transport; to see off; deliver

skyes pa

(pst.) something that has been born; man; a male person; to be
born

སྐྱེ་

(v.i.)

སྐྱེ་བ་

(v.i.)

སྐྱེད་

(v.i.)

བསྐ་
བསྐོར་

(v.a.)

བསྐོས་པ་

(v.a.)

སྐྱེལ་བ་

(v.a.)

སྐྱེས་པ་

(v.i.)
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སྐྱེས་བུ་

skyes bu

a man; an individual esp. a holy or spiritual person; mankind;
human being; person

སྐྱོ་བ་

skyo ba

grief; dissatisfaction; repentance; sorrow; despair

skyod pa

(pres. & imp.) to proceed; to cause something to move; to go

སྐྱོན་

skyon

fault; defect; damage; flaw; mistake; shortcoming; blemish.
Also vice; sin

སྐྱོབ་པ་

skyob pa

(pres.) to save; to protect; defend; rescue; deliver

སྐྲག་པ་

skrag pa

to be terrified; scared; afraid; frightened; panic

skrun pa

(pres.) produce; to establish; to multiply; to print; publish; to
make; construct; form; to yield

བསྐུར་བ་

bskur ba

(fut. & pst.) to bestow; transmit; send. Also to slander; defame;
blaspheme

བསྐུལ་བ་

bskul ba

request; exhort; encourage; persuade; to motivate; to stimulate.
Also to employ; to put to work

bskyed

(fut. & pst.) generate; grow

བསྐྱེད་པ་

bskyed pa

to generate; visualise; bring to existence (e.g. a mental image).
Also production; formation

བསྐྱེད་བྱ་

bskyed bya

a product; an object to be produced; generated or born

སྐྱེད་བྱེད་

bskyed byed

a producer; a factor that brings (something) into being/gives
rise to…

བསྐྱེལ་བ་

bskyel ba

(fut.) to carry; transport; to see off; deliver

bskyod pa

(fut. & pst.) movement; to move; stir; agitate; shake

bskyod pa

(fut. & pst.) to proceed; move forward

སྐྱོད་པ་

སྐྲུན་པ་

བསྐྱེད་

(v.a.)

(v.a.)

(v.a.)

བསྐྱོད་པ་

(v.a.)

བསྐྱོད་པ་

(v.i.)

སྐྲུན་པ་ (skrun pa) to construct; produce; make

བསྐྲུན་པ་

bskrun pa

ཁ་

kha

mouth; words; speech; an opening; bank; shore; rim; surface;
face; countenance

ཁ་གཅིག

kha gcig

someone; a certain person; some; a few; speaking
unanimously

ཁ་ཏོན་

kha ton

reading out loud or reciting something from memory; to
chant; saying/intoning (prayers)

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

kha na ma tho ba

a sin; unconfessed sins; non-virtue; fault; misdeed; evil action

(fut. & pst.) of
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ཁ་ཚོན་

kha tshon

decide; determine; to come to conclusion

ཁ་རེ་ཟི་མ་

kha re zi ma

charisma (confirmation)

ཁང་པ་

khang pa

house; residence; home; a building

ཁད་པ་

khad + a verb

just about to do…; to approach; come near to… ; on the verge
of …

ཁད་ཀིས་

khad kyis

slowly; by degrees; gradually

ཁམས་

khams

Man’s nature; realm; health; physical body; condition; physical
constituent part(s) of the body; element(s)

ཁས་

khas

verbally; orally; by the mouth; (the word ‘kha’= mouth. It

ཁས་བླང་པ་

khas blang pa

to accept; take a pledge

ཁུ་ཁྲག་

khu khrag

semen and blood; sperm and ovum

ཁུ་རུ་ཟེ་

khu ru ze

cross; crucifix

ཁུར་

khur

(pst.) burden; load. Also to carry; to shoulder; to take (on)

ཁུལ་

khul

region; area; jurisdiction; province; domain; also manner; way;
as if; pretend

ཁེ་

khe

profit; gain; benefit

khegs pa

to plug; close; shut off; stop; block; obstruct

khengs

conceitedness; haughtiness. Also to be filled; full

khebs pa

to cover something (e.g. she covered the food with the net)

khebs pa

to cover or spread over; to be spread over (widespread)

ཁོ་ན་

kho na

only; just; merely; single; one; purely; solely; exclusively

ཁོ་བོ་ཅག

kho bo cag

we; us; ourselves

ཁོང་

khong

ཁོར་

khor

ཁེགས་པ་

(Transliteration)

takes the syntatic marker ‘ས་’or ‘sa’

(Transliteration)

(v.i.)

ཁེངས་
ཁེབས་པ་

(v.i.)

ཁེབས་པ་

(v.a.)

he or she (hon.); imperative of

འགེངས་ (‘gengs) to fill up.

Also inside (the body) e.g. (He) laughed deeply (from inside)
to him (in colloquial ཁོ་ལ་

)
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ཁོར་ཡུག

khor yug

circle; surroundings; environment

ཁྱད་པར་

khyad par

different; distinctive; variation; distinction; in particular;
outstanding

khyab pa

spread; encompass; pervade; to become widespread; to
become popular; fill

ཁྱིམ་

khyim

household; house; home; residence; dwelling-place

ཁྱིམ་བརྒྱུད་

khyim brgyud

family lineage

ཁྱེད་

khyed

you or thou (hon.). This form is more polite than ཁྱོད་ (khyod)

ཁྱེད་ཅག

khyed cag

a plural form of ཁྱེད་ (khyed) you (hon.)

ཁྱེའུ་

khe'u

an infant child

ཁྱོད་

khyod

thou; you (used when addressing inferiors or sometimes
equals)

ཁྱོད་ཅག

khyod cag

you (plural)

ཁྱོད་ཅག་(གི་)

khyod cag (gi)

you (plural); yours

ཁྱོན་

khyon

extent or size

ཁྲག་

khrag

blood

ཁྲལ་

khral

a tax; tribute; customs duty; forced service. When used with

ཁྱབ་པ་

ཁྲིད་པ་

(v.i.)

you

སེམས་(sems) = distressed; grief
khrid pa

(pst.& imp.) to lead; to guide; to instruct

ཁྲིམས་

khrims

a law; laws; rule; legal; verdict or sentence

ཁྲིམས་བདག་

khrims bdag

judge

ཁྲིམས་བཤིག་པ་

khrims bshig pa

to violate a law; to infringe justice

ཁྲེལ་

khrel

bashfulness; modesty; chastity; shame

ཁྲོ་བ་

khro ba

anger; indignation; wrath

མཁན་

mkhan

the one who…; the doer

(v.a.)
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མཁར་

mkhar

མཁས་པ་

mkhas pa

wise; an expert; erudite; a learned scholar; skilled person

'khon (pa)

hatred; malice; bad feelings; hostility; grudge; dispute;
disagreement

'khor

to revolve; to rotate; to spin; to go round; turn around. Also
shows time (e.g. one hour has elapsed)

འཁོར་

'khor

retinue; entourage; attendants; servants; surroundings; circle

འཁོར་བ་

'khor ba

cyclic existence; samsara; to be caught in cyclic existence

འཁོར་ལོ་

'khor lo

wheel

འཁོར་ས་

'khor sa

something that encircles a point; a meeting or gathering; an
assembly; rallying place

'khyil ba

to coil up (e.g. like a snake); to gather; collect; accumulate;
form a puddle (e.g. water)

mkhyen

to know; understand (hon.); also knowledge

འཁྲལ་(འཁྲུལ་)

'khral ('khrul)

confused; dazed; confounded; in a stupor

འཁྲིག་པ་

'khrig pa

sexual intercourse; copulation; to cohabit

'khrungs

(pst.) to be born; give birth (hon.); arose

'khrul

error; illusion; deluded; to hallucinate; to falsely or
mistakenly see something; a mistake

གང་

gang

to be full; to be filled up. Also can mean what; which

གང་གི་

gang gi

whoever; which; what

གང་དག་

gang dag

whatever; whatever there is

གང་བ་

gang ba

to be full; to abound; to reach a limit; to be complete

གང་ཞེ་ན་

gang zhe na

if you ask how; because

གང་ཟག

gang zag

a person; an individual; human being; a corporeal being that
is subject to decay and destruction

གང་ཡང་

gang yang

anything; whatever; whichever; whosoever; any + one/
thing/way. Also moreover; however

sky ནམ་མཁའ་

འཁོན་(པ་)

(v.a.)

འཁོར་

(v.i.)

འཁྱིལ་བ་
མཁྱེན་པ་

a castle; a citadel; stronghold; fort. Also used in the word for

(v.i.)
(v.a & v.i.)

འཁྲུངས་

(v.i.)

འཁྲུལ་

(v.i.)
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གང་རུང་

gang rung

whatever or whichever (e.g. is suitable). Any kind. Also either;
both

གམ་

gam

a question particle used after final ག་ (ga). Also means ‘or’; in

གམ་ན་

gam na

the presence of someone
near to; in the presence of …

གལ་ཆེ་

gal che

(very) important; essential; vital

གལ་ཏེ་

gel te

if; in the case of…

gas

to crack or split; cleft

གུས་པ་

gus pa

reverence; humility; respect

གེགས་

gegs

hindrance; obstruction; stoppage; obstacle; impediment;
barrier

go ba

to grasp (e.g. the meaning of something); hear; something
heard; perceive something mentally; to understand; to
comprehend; comprehension; an intellectual understanding
above; top; on top; up; before; prior to; earlier. Also
price; value

གས་

གོ་བ་

(v.i.)

(v.i.)

གོང་

gong

གོང་དུ་

gong du

earlier; before; above; higher

གོང་མ་

gong ma

གོམས་པ་

goms pa

higher; more advanced; superior; best. Also the former;
previous; predecessor; past; the first named. Also elder;
master; emperor
to get accustomed to; to get used to; to adapt to

གོས་

gos

clothing; dress; garments

gos pa

(pst.) tainted; blemished; stained; sullied; contaminated;
affected by…; covered with/by…

གྱ་ནོམ་པ་

gya nom pa

excellent; sublime; perfected state; best; exotic; completely
satisfied; perfect; abundant; plentiful; lots; much

གྱི་

gyi

གྱིས་

gyis

གོས་པ་

གྱུར་བ་
གྲགས་

(v.i.)

a genitive particles used after the final

ན་མ་ར་ལ་(na ma ra &

la)
(v.a.)

a genitive word used after ན་མ་ར་

(na ma ra). Also used after

a verb to indicate a command
gyur ba
(v.i.)
grags

to change; transform; to become; (past tense of
('gyur ba). Also to grow; increase
fame; glory; reputation; notoriety; to be known
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གྲང་(བ་)

grang (ba)

to be cold

གྲངས་

grangs

number; quantity; count

གྲངས་ཀིས་མི་ལང་བ་

grangs kyis mi lang ba

innumerable; infinite

གྲུ་(གྲུ་རིངས་)

gru (dru rdzings)

a boat; ferry; ship

grub pa

(pst.) establish; to accomplish; to achieve; to exist; produce;
form; to obtain; to attain

གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་

grub pa gcig pu

single realisation

གྲུབ་མཐའ་

grub mtha'

(a) philosophical school; doctrine

གྲོ་

gro

wheat

གྲོ་ཞིབ་

gro zhib

flour

གྲོགས་

grogs

a friend; companion

གྲོང་

grong

an inhabited place (e.g. a house); a village; a hamlet; town

གྲོང་ཁྱེར་

grong khyer

a city

གྲོང་རྡལ་

grong rdal

a small town or the suburbs of a town

grongs

to die; natural death; passed away (hon.)

གྲོངས་པ་

grongs

to die; death; passed away (hon.)

གྲོས་

gros

discussion; talk; negotiations; advice; counsel

གླ་

gla

wages; salary; rental fee; pay; fee or remuneration for any
work done

གླིང་

gling

island; continent

གླུ་

glu

(a) song

གླེན་པ་

glen pa

dumb; mute; imbecile; idiot; moron; simpleton; stupid; foolish

dga' ba

delight; joy; to be happy; happiness

(v.i.)

གྲུབ་པ་

གྲོངས་

དགའ་བ་

(v.i.)

(v.i.)

(v.i.)
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དགའ་སོན་

dga' ston

celebration; (joyful) festival; party; banquet

དགུ་པ་

dgu pa

ninth

དགུང་

dgung

centre; middle; abbr. of དགུང་ལོ་ dgung lo age (hon.)

དགེ་བ་

dge ba

virtue; good deeds, virtuous; wholesome; virtuous factor; merit
(in a religious sense)

དགེ་རྩ་

dge rtsa

roots(s) of virtue; virtuous or wholesome root(s); fundamental
virtues

དགེ་ལེགས་

dge legs

virtue and goodness; good; fine; auspicious

dgongs pa

to think; reflect; thought; idea (hon.)

དགོངས་འགྲེལ་

dgongs 'grel

clarifying the intent; commentary; explanation

དགོས་པ་

dgos pa

necessary; need; necessity; purpose. Also used for must;
should

dgyes pa

to rejoice; to be pleased; glad; happy (hon.)

དགྲ་བོ་

dgra bo

an enemy or foe; opponent

བགོ་བཤའ་

bgo bsha'

division; distribution; share; allocation

bgrang ba (bgrong ba)

(fut. & pres.) to count; enumerate; number; to compute; to
calculate

བགྲོད་པ་

bgrod pa

to traverse; to cross; travel; journey; pass over; to get
through; go beyond or past something

མགུ་བ་

mgu ba

to rejoice; to be glad; joyful; content; pleased; satisfied

མགུར་

mgur

religious song(s); poem(s)

མགྱོགས་

mgyogs

fast; swift; quick

མགྲོན་པོ་(འགྲོན་པོ་)

mgron po ('gron po)

traveller; a guest; an invitee

འགལ་ཟླ་

'gal zla

rival; contradictory; opposite; violate; opposition; opponent

འགའ་

'ga'

some; a few; several

འགའ་ཞིག་

'ga' zhig

someone; some; a few; several

དགོངས་པ་

དགྱེས་པ་

བགྲང་བ་

(

)

(v.a.)

(v.i.)

)
(v.a.)
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འགལ་བ་

(v.i.)

འགུལ་བ་་

(v.i.)

འགོ་
འགྱུར་བ་

'gal ba

to contradict; to violate (e.g. a law); to disagree

'gul ba

to move; to shake; move; stir; agitate. Also tremble

'go

start; beginning; origin; source; foremost; in front; initial stage

'gyur ba

change (+ མེད་པ་

(v.i.)

= unchanging) ; alter; transform; turn into; to

འགྱུར་མེད་

'gyur med

become
unchanging; immutable

འགྱུར་རོ་

'gyur ro

it will be!

འགྱེལ་བ་

'gyel ba

to fall; tumble down; slip down; to collapse

འགྱོགས་

'gyogs

to lift up; support; raise

འགྱོད་པ་

'gyod pa

to repent; regret; remorse; contrition

འགྲན་ཟླ་

'gran zla

rival; competitor; match; equal

'grib pa

to be obscured; to grow dim; to get dark; wane; diminish

'grub pa

(pres. & fut.) to accomplish; to finish; realise; attain; establish;
to achieve; to fulfill; complete

'grel ba
'gro ba

to elucidate; explain; illustrate; commentary. Also to
accumulate; collected; merged; summarised (e.g. the main
points)
(fut. & pres.) to go; proceed; travel; walk

'gro ba

sentient being; human being

'grogs pa

(pst.) to associate with; to be friend with; to be in the company
of; to have a close relationship with

'grol ba

(pres.) untie; unravel; make loose; to set free; unfasten; liberate

རྒ་

rga

to age

རྒུན་ཆང་

rgun chang

wine made from grapes

རྒྱ་གར་

rgya gar

India

རྒྱ་མཚོ་

rgya mtso

the open sea; the ocean

འགྲིབ་པ་

(v.i.)

འགྲུབ་པ་

(v.i.)

འགྲེལ་བ་
འགྲོ་བ་

(v.a.)

འགྲོ་བ་
འགྲོགས་པ་

(v.a.)

འགྲོལ་བ་

(v.a.)
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རྒྱ་ཆེ་

rgya che

extensive; vast; large; broad

rgyan (pa)

(pres. & imp.) to adorn; to decorate; to ornament

རྒྱན་

rgyan

ornament; decoration; jewellery. Also a bet; wager; stake

རྒྱབ་

rgyab

back; behind; the back part of anything (e.g. the back of the
body); after

རྒྱལ་པོ་

rgyal po

king; ruler; monarch; emperor

rgyas pa

rgyas za

detailed/more elaborate/extensive; more comprehensive; to
expand; to flourish; thrive; to be vigorous; to prosper; multiply;
to increase in bulk or quantity; to augment; to spread; bloom
church; also rgyas = expand; increase; flourish (Transliteration)

brgyan pa

(pst. & fut.) to adorn; decorate; festoon

རྒྱུ་

rgyu

cause/causal factor; wealth; property; matter; substance;
material; ingredients

རྒྱུ་རེན་

rgyu rkyen

causes and conditions; causal conditions

རྒྱུ་ནོར་

rgyu nor

property; valuables; wealth; riches; possessions

རྒྱུ་འབྲས་

rgyu 'bras

cause and effect

རྒྱུ་མཚན་

rgyu mtshan

reason; causal characteristic(s); causal process; rationale

རྒྱུད་

rgyud

རྒྱུན་

rgyun

(family) lineage; continuum; character; nature; via or through;
a string; chain; that which joins things together; bank; shore;
coast; edge; side. Also a tantric treatise
continuum; flow; continuity; continuously; current; stream.
Also always; at all times

རྒྱུན་ཆད་

rgyun chad

discontinued; interrupted; broken off; cut off; recede (ebb)

རྒྱུས་

rgyus

knowledge; familiarity; being well acquainted; sinews; tendons

བརྒྱད་

brgyad

eight

བརྒྱད་པ་

brgyad pa

eighth

brgyab pa

(fut. & pst.) hit; fling; built

brgyud

descendents; lineage. Also means through; by way of; to
transmit; to conduct; to send/channel through...; via

རྒྱན་(པ་)

རྒྱས་པ་

(v.a.)

(v.i.)

རྒྱས ཟ
བརྒྱན་པ་

བརྒྱབ་པ་
བརྒྱུད་

(v.a.)

(v.a.)
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སོ་

sgo

a door; doorway; avenue; an entrance

bsgom pa

(fut.) to meditate; contemplate; visualize

སྒྱུ་མ་

sgyu ma

false impression; illusion; fantasy; magic; conjuring

སྒྲ་

sgra

sound; noise; voice

སྒྲ་བསྒྱུར་

sgra bsgyur

translation (e.g. This translation is good.)

སྒྲ་བཤད་

sgra bshad

etymology; explaining a word

sgrib pa

(pres.) a state of being obscured; to cover; to block e.g.from
sight/vision; to conceal; mental and moral defilement

sgrub pa

(pres.) to complete; finish; perform; carry out; accomplish; to
achieve; to fulfill. Also to acquire; to obtain

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་

sgrub pa' mchod pa

the offering of (Buddhist) practice or accomplishment

སྒྲོ་འདོགས་པ་

sgro 'dogs pa

to make a false show; to exaggerate e.g. the truth; to pretend

sgrol ba

(pres.) to deliver; to set free; to liberate; to save; to rescue

bsgrub pa

(fut.) accomplish; perform; carry out to acquire; to obtain; to
achieve; to fulfill; complete; finish

sgyur ba

(pres.) to transform; change; to alter; to translate

bsgyur

(fut. & pst.) to change; to transform; to alter; translate

bsgribs

(pst.) covered; to be obscured; to block from sight/vision; to
conceal

bsgrims pa

(pst.) attention; endeavour; concentrate the (mind)

ང་

nga

personal pronoun for the first person singular ‘I’

ང་རྒྱལ་

nga rgyal

pride; arrogance; conceit; haughty; self-important

ངག་

ngag

speech; words; talk

ངན་

ngan

unwholesome; evil; defilement; also mischief

ངན་པ་

ngan pa

bad; evil

བསོམ་པ་

(v.a.)

སྒྲིབ་པ་

(v.a.)

སྒྲུབ་པ་

(v.a.)

སྒྲོལ་བ་

(v.a.)
(v.a.)

བསྒྲུབ་པ་

(v.a.)

སྒྱུར་བ་

(v.a.)

བསྒྱུར་

(v.a.)

བསྒྲིབས་

(v.a.)

བསྒྲིམས་པ་

(v.a.)
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ངའི་

nga'i

my; mine

ངལ་བ་

ngal ba

fatigue; weary; tired; exhausted; also hardship; difficulty

ངས་(ང་ཡིས་)

ngas (nga yis)

by me

ངེད་

nged

I (first person pronoun; singular); me; myself

ངེད་ཅག

nged cag

ངེས་པ་(ངེས་པར་)

nges par

certain; sure; true; firm; definite; to know with certainty;
convinced

ངེས་ལེགས་

nges legs

ངོ་

ngo

definite or certain goodness; highest or ultimate; deliverance
from transmigratory existence; [nirvana and enlightenment;
Buddhahood]
face; countenance; the front (side)

ངོ་བོ་

ngo bo

attribute; character; essence; intrinsic nature; substance

ངོ་ཚ་

ngo tsha

shame (e.g. shown by blushing of the face); modesty; self
respect; to be ashamed/embarrassed

ངོ་མཚར་

ngo mtshar

astonishment; wonder; amazing; miraculous; marvellous

ངོ་ཤེས་

ngo shes

to know; to recognize; recognition; be acquainted with

ngoms

to be satisfied; to quench (e.g. thirst); contentment; to be
satiated

ངོས་

ngos

side; margin; edge; direction

ངོས་བཟུང་(བ་)

ngos bzung (ba)

(pst.) to recognize; identify; to regard

དངུལ་

dngul

silver; money; currency

དངོས་པོ་

dngos po

དངོས་མ་

dngos ma

entity; material good(s); object(s); article. The two words
substance and substantial existence are often used to imply
intrinsic existence
true; original; natural; not artificial; genuine

དངོས་སུ་

dngos su

in reality; actually; real

མངའ་

mnga'

to have; to possess; might; dominion; power (hon.). Also to
exist; to be

མངའ་བ་

mnga' ba

to rule; own; possess; to have

ངོམས་

(v.i.)

us; our; we; ourselves; plural of

430

ངེད་

(nged)

Appendix 4

མངའ་བདག་

mnga' bdag

ruler; master; lord; sovereign; king; feudal lord; serf owner

མངའ་འོག་

mnga' 'og

མངར་

mngar

vassal or subject; under the power of…; under the lordship
of…; subordinate; dependent; subject; within the jurisdiction
or dominion of…
sweet

མངོན་པ་

mngon pa

reveal; visible/evident; manifest; to become conspicuous;
clear; appear; arise; display

མངོན་སུམ་

mngon sum

ལྔ་(ལྔར་)

lnga (lngar)

visibly; openly manifested; direct experience/perception;
cognition; actually; cognisable by the senses; real; perceptible;
realistic
five (number 5); (divide) in fives; into five

ལྔ་པ་

lnga pa

the fifth

སྔ་མ་

snga ma

before; former; in the past; the earlier one; previous; foremost
in a series

སྔ་ཕི་

snga phyi

early and late; former and later

སྔགས་མཐུ་

sngags mthu

mystical power generated by mantras

སྔར་

sngar

earlier; formerly; in the past; before; preceding; at first

སྔོན་

sngon

formerly; before; prior to

སྔོན་འགྲོ་

sngon 'gro

preleminary; introduction; forerunner

bsngags (pa)

to praise; to glorify; hail; commend; to eulogise

bsngo ba

(fut.) dedicate; transfer (e.g. merit); to give up (e.g. one’s life
to benefit others)

བསྔོགས་

bsngogs

(pst.) to vex; to annoy; also to search; rummage through
something; excavate; to dig into

ཅག་

cag

plural particle (i.e. we; us; they)

ཅན་

can

endowed or imbued with; to have; be provided with; possess

ཅི་

ci

a question meaning ‘what?’, ‘why?’

ཅི་ཡང་

ci yang

whatever; anything; what(so)ever

ཅིག

cig

one; (modified form of གཅིག་ (gcig). Used after final ག་ད་བ་

(v.i.)

བསྔགས་(པ་)

(v.a.)

བསྔོ་བ་

(v.a.)
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(ga, da, ba). Changes to ཞིག (zhig) after vowels or after ང་

ན་མ་ར་ or ལ་

ཅིང་

cing

(nga; na; ma; ra; or la)

a gerundial particle, the initial letter of which is changed
according to the rules obtaining for ཅིག་ (cig); corresponds to

ཅུང་

cung

the English participle ‘ing’; is used in sentences beginning with
‘when’, ‘after’, ‘as’ and is affixed to verbal roots and
adjectives
a little; a bit; a small amount; a few…; slightly; not many

ཅུང་ཟད་

cung zad

a little; a bit; in brief; a few; somewhat; slightly

ཅེ་ན་

ce na

if (someone) says or asks…

ཅེས་

ces

used after final ག་ད་བ་ ga da ba This marker indicates so;

ཅེས་པ་

ces pa

thus; (after quoted words); quotation marker
called; so it is said; this word; this speech

ཅེས་བྱའོ་

ces bya'o

so called or thus called; is said to be; called

ཅོལ་

col

(makes) little sense; naïve; gullible

གཅིག་

gcig

one

གཅིག་ཏུ་

gcig tu

into one; to collect into one; to unite; together; altogether;
wholly. Can also mean in a single state

གཅིག་པ་

gcig pa

corresponding; similar; same; alike; of one kind

གཅིག་པུ་

gcig pu

only; unique; alone; sole; single

gces pa

to have affection for; great esteem; dearly cherished; beloved;
precious

gces spras

cherishing; taking good care of; to look after; love; have high
regard for; esteem

gcod pa

(pres.) to cut; to cut asunder; chop off

བཅས་

bcas

བཅས་པ་

bcas pa

with; together or along with/together with; indicates the end of
a list. This word is used as a conjunction and as adj. signifying
connected with; having; possessing; containing a thing
along with; together with

bcing ba

(fut.) to bind; tie; fetter

གཅེས་པ་

(v.a.)

གཅེས་སྤྲས་
གཅོད་པ་

བཅིང་བ་

(

).

:

(v.a.)

(v.a.)
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བཅིངས་པ་

bcing pa

(pst.) to bind; tie; fetter

བཅུ་གཅིག་པ་

bcu gcig pa

eleventh

བཅུ་གཉིས་

bcu gnyis

twelve

བཅུ་

bcu

ten

བཅུ་པ་

bcu pa

tenth

bcug pa

(pst.) to allow; to let do something; permit

bcom pa

to loot; plunder; conquered; subdued; vanquished

bcos (pa)

(pst.) make; create; fabricate; contrive; construct; to correct; to
cure; remedy; patch up

བཅོས་མ་

bcos ma

fabricated; fake; false; anything artificial or contrived;
fictitious; alloyed; sham; not genuine; hypocrital

ལྕགས་ཕུར་

lcags phur

iron spike or peg

ལྕི་བ་

lci ba

heavy

chags

to conceive (e.g. a child); Also to be fond of; to be attached to;
to love; to like (with attachment)

ཆགས་སྡང་

chags sdang

attachment and animosity; hatred and greed/love and
hatred; passionate attachment

ཆད་མཐའ་

chad mtha'

the extreme of annihilation

chad pa

(pst.) nihilism; cessation; cut; discontinue. Also
punishishment; penalty; fine; sentence

ཆབ་

chab

water (e.g. drinking water). It is not used to signify a river
(hon.)

ཆབ་ཁྲུས་

chab khrus

ablution(s); bath; wash (e.g. a cleansing ritual to remove the

ཆས་

chas

clothes; garments; thing; implement(s); requisite(s) etc. Also
means to go or leave

ཆུ་

chu

water; river; spring; fountain

ཆུ་བོ་

chu bo

river

ཆུ་མིག་

chu mig

a spring; fountain

བཅུག་པ་

(v.a.)

(v.a.)

བཅོམ་པ་
བཅོས་(པ་)

ཆགས་

ཆད་པ་

(v.a.)

(v.i.)

(v.i.)

effect of
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ཆུང་(ངུ་)

chung (ngu)

little; small; young; junior; inferior

ཆུང་བ་

chung ba

smaller; younger

ཆུད་

chud

to get/fit into; to enter; to insert; to be included in; also
consume or waste

ཆུད་ཟ་བ་

chud za ba

dissipate; squander; allow to waste

ཆུས་

chus

ཆེ་

che

his face with water)
large; big; great

ཆེ་

che chung

size; dimensions; great and small; big and small

ཆེ་བ་

che ba

greatness; often used in comparatively i.e. ཆེ་ (che)-greater;

ཆེ་ཆེར་

che cher

ཆེད་དུ་

ched du

for; for the sake/purpose of…; also intentionally; specifically;
purposely

ཆེན་པོ་

chen po

big; great; huge; large

ཆེས་

ches

very; extremely; great

ཆེས་ཆེར་

ches cher

greatly; widely; very much (e.g. bigger); ever greater

ches pa

to believe but only when preceded by ཡིད་ (yid)

ཆོག་

chog

to be allowed; to be permitted; may; can; (used as a permissive
particle after a verb (e.g. can go; can do; can eat)

ཆོག་མི་ཤེས་པ་

chog mi shes pa

discontented; unsatisfied

chod

(imp.) cut off; be separated; break; resolve; decide

ཆོས་

chos

Dharma; religion; religious doctrine. Also refers to dharma
meaning phenomena

ཆོས་ཁྲལ་

chos khral

religious tax

ཆོས་ཅན་

chos can

subject; phenomenon; object; possessing the property of

ཆོས་ལུགས་

chos lugs

Dharma doctrine; order; religious system

ཆེས་པ་

ཆོད་

(v.i.)

by or with water; instrumental of

ཆུ་water (e.g. a boy washed

bigger
to grow more and more; increase

(v.a.)
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ཆོས་གསུང་པ་

chos gsung pa

to give religious teaching; to teach the Dharma; preach

མཆིས་པ་

mchis pa

to be; be (there); exist; to exist; to be there

མཆོག་

mchog

supreme; superior; the most excellent or outstanding of its
kind; precious; the best

མཆོག་ཏུ་

mchog tu

supremely; very; the most; paramount

mchod pa

to worship; give or make offerings; to honour; to revere

མཆོད་གནས་

mchos gnas

object of worship

མཆོད་རས་

mchod rdzas

articles or food for a religious service

'chad

(pres. & fut.) teach; explain; set forth. Also to cut into pieces;
cut off; to be broken off/severed; to separate or break asunder;
also to decline; die
(pres.) to dance; a religious ceremonial dance. Also means to
accord; to agree; to reconcile; to get along with

མཆོད་པ་

(v.a.)

འཆད་

(v.i.)

འཆམ་

(v.a.)

འཆའ་

(v.a.)

འཆའ་

(v.a.)

འཆི་བ་

(v.i.)

འཆོལ་བ་

(v.a.)

'cham
'cha'

(pres.) to build up; establish; to make a vow. Also to create;
set up; formulate; prepare; to draw up

'cha'

(fut. & pres.) to bite; to chew

'chi ba

(fut. & pres.) death; to die; mortality

'chol ba

ཇི་

ji

ཇི་ལྟ་

ji lta

(pres. & fut.) to entrust with; to deposit; to leave in someone’s
charge; enjoin. Also thrown into chaos; mix up; topsy-turvy.
Also make errors in judgement
interrogative particle: what or which can be followed by the
word ‘ever’; which(ever); however; much/many; how
much/many
just as; exactly; same as; just like (it is mentioned…)

ཇི་ལྟར་

ji ltar

how; as; in what manner; in what way; accordingly; just as

ཇི་སིད་

ji srid

as long as; until; however e.g. however long

mjal

to meet; obtain access to an honoured person; see; have an
audience with…(hon.)

མཇུག

mjug

the end; conclusion; finish; after; the last; the hind part of
anything

མཇུག་ཏུ་

mjug tu

at last; finally; at the end of; the end of …; ending with…;
behind; after

འཇམ་པ་

'jam pa

smooth; tender; soft

མཇལ་

(v.a.)
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འཇལ་བ་

(v.a.)

འཇིག་པ་

(v.i.)

འཇིག་པ་

(v.a.)

'jal ba
'jig pa

(pres.) to pay back or return (e.g. to repay or settle a debt.)
Also something to weigh; measure; appraise e.g. tax; analyze;
evaluate
(pres. & fut.) to come to ruin; to fall to pieces; to decay; to
perish; break down; destruction; ruin

'jig pa

(pres.) to destroy; to exterminate; to extinguish; to demolish

འཇིག་རེན་

'jig rten

འཇིག་རེན་པ་

'jig rten pa

world (system); ordinary/perishable; universe; external
physical world; transmigratory existence; receptacle of all that
is perishable; samsara
a worldly person; a layman

འཇིག་མེད་

'jig med

indestructible; imperishable; immortal

'jigs pa

fear; terrifying; to be afraid; to be terrified; to be terrorized; to
be scared

'jug (pa)

(pres.) to go into; to enter; participate in; insert; allow; compel
someone to do something; to put into; penetrate; to infuse;
permit; to insert; to enroll in
dexterity; skilled; clever; cleverness; capable

འཇིགས་པ་

(v.i.)

འཇུག་(པ་)

(v.a.)

འཇེམ་པ་(འཇེམ་པོ)

'jem pa ('jem po)

འཇོག་(པ་)

'jog (pa)
(v.a.)

འཇོག་ས་

'jog sa

འཇོམས་པ་

(pres.) to put or place (something); to leave; to put down;
apply; establish; arrange; to keep esp. in mind. Also means to
carve or to plane (e.g. a log)
a basis for positing; a place; a place for keeping or storing
(something)

'joms pa

(pres.) to subdue; to pacify; to quell; to conquer; put down;
suppress; overcome; destroy; to defeat

རེ་

rje

Lord; master; chief; superior

རེ་དཔོན་

rje dpon

lord; king; master; superior; chief

rjed

to respect; to honour; to revere.

རེས་

rjes

after; afterwards; behind; later; following. Also a mark or an
imprint made on something

རེས་སུ་འབྲང་བ་

rjes su 'brang ba

to follow; go after; pursue

རེས་སུ་ཡི་རང་

rjes su yi rang

rejoicing in others' virtuous deeds

brje ba

(fut.) to change (e.g. one’s clothes); to exchange; to barter

brjed pa

(fut. & pst.) to forget

brjed ngas

forgetfulness; absentmindedness

(v.a.)

རེད་

(v.a.)

བརེ་བ་

(v.a.)

བརེད་པ་

(v.i.)

བརེད་ངས་

436

Appendix 4

བརོད་ཀིས་མི་ལང་བ་

brjod kyis mi lang ba

unspeakable; inexpressible; beyond words; indescribable

བརོད་པ་

brjod pa

(fut. & pst.) explain; to speak; to express; say; utter

nyag (cig)

only; that alone; single; sole; unique

nyan

to be fit for (e.g. is this fit to eat?)

nyan pa

to listen; to give ear to; obey

ཉམ་ཐག་པ་

nyam thag pa

tormented; misery; misfortune; poverty; suffering; to be
stricken; helpless; destitute; pathetic

ཉམས་ + ཆེན་པོ་

nyams + chenpo

dignified; elegant

ཉམས་པ་

nyams pa

to decline; degenerate; deteriorate. Also injured; hurt;
spoiled; damaged; impaired. Also defiled; polluted

ཉམས་ལེན་

nyams len

practice (as opposed to theory); application; to practice or to
put into practice

ཉམས་སུ་མོང་བ་(v.t.)

nyams su myong ba

to experience; to undergo (e.g. suffering)

ཉི་མ་

nyi ma

ཉིད་

nyid

self; as for…; the very; it/itself; oneself; himself; herself

ཉིན་(མོ་)

nyin (mo)

day; daytime; on a certain day

ཉུང་

nyung

little; not many; a few; a small amount

ཉེ་བ་

nye ba

to be near; nearly; nearer; to approach; close; almost

ཉེ་བར་ཞི་བ་

nye bar zhi ba

thoroughly pacify

ཉེ་རིང་

nye ring

distance (literally near and far); bias; partiality; favouritism

ཉེས་སྐྱོན་

nyes skyon

a fault; defect; crime; offense; imperfection(s)

ཉེས་སྒྲིབ་

nyes sgrib

defects; moral defilement; obscuration

ཉེས་པ་

nyes pa

any evil; punishment; or injurious occurrence; moral fault;
offence; crime; to commit an offence; wrongdoing; mistake

ཉེས་ཅན་

nyes can

wrongdoer; culprit; criminal; an offender; also one who
possesses faults; or carries out transgressions

(v.a.)

ཉག་(ཅིག་)
ཉན་

(v.i.)

ཉན་པ་

(v.a.)

(v.i.)

the sun; Sunday
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ཉེས་སོད་

nyes spyod

wrongdoing; negative actions; all unwholesome forms of
behaviour; crimes

ཉེས་བྱས་

nyes byas

transgression(s); a crime/violation; a wicked action;
wrongdoing; sin(s)

ཉེས་དམིགས་

nyes dmigs

negative consequence(s); misdeeds; wrongs; violations;
crime; flaws; shortcomings. Also retribution

ཉེས་ལེགས་

nyes legs

bad and good; unwholesome and wholesome; good and evil;
beautiful and ugly; also quality

ཉེས་བཤད་

nyes bshad

faulty speech

ཉོ་ཚོང་

nyo tshong

buying and selling; trade; business; commerce

ཉོན་སྒྲིབ་

nyon sgrib

obscuration of the kleshas ཉོན་མོངས་ (nyon mongs) (i.e.

ཉོན་མོངས་

nyon mongs

addictive obscuration(s); delusion(s) ; afflicted mind;
disturbances which act as a veil
affliction; disturbing emotion(s); (klesha); misery; trouble;
distress; ignorance; mental defect(s); delusional

གཉིས་

gnyis

two

གཉིས་པ་

gnyis pa

second

གཉིས་ཀ་

gnyis ka

both; the two together

གཉིས་པོ་

gnyis po

(those) two; both; the two (together)

གཉེན་པོ་

gnyen po

antidote; remedy; cure

gnyer ba

to take care of; to tend; provide for; to manage; to
operate/run. Also to aspire to; to seek for

གཉེས་པ་

gnyes pa

serve (doing whatever pleases)

མཉན་པ་

mnyan pa

listen; hear; also boatman; ferryman; rower

མཉེས་པ་

mnyes pa

to take delight in; to be pleased

རྙིང་པ་

rnying pa

old; ancient; antique; decrepit

rnyed pa

to find; to discover; to get

rnyon

( imp.) to lend

གཉེར་བ་

(v.a.)

རྙེད་པ་

(v.i.)

རྙོན་

(v.a.)
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བརྙས་པ་

brnyas pa

(pst.) to show contempt; despise; condemn. to bully; abuse;
scorn; mistreat. Also to borrow things

སྙན་

snyan

ear (hon.)

སྙན་པོ་

snyan po

tuneful; pleasing to ear (e.g. music)

སྙན་གྲགས་

snyan grags

reputation; fame and glory; renown; glorious; prestige

snyam

to imagine; to think; to wonder; consider

སྙིང་

snying

the heart - both metaphorically and physically

སྙིང་པོ་

snying po

the essence of something; essential; the heart; core; pith; crux
of the matter

སྙིང་རེ་

snying rje

compassion; kindness; mercy; also pity; sympathy

སྙིང་ཐག་པ་

snying thag pa

sincerely; from the bottom of the heart; earnest

བརྙན་

brnyan

reflection

བསྙེན་གནས་

bsnyen gnas

a temporary vow of abstinence (e.g. from food); a one day
fast

bsnyon

(pst. & fut.) to deny; to disavow; assert falsely

གཏན་

gtan

permanent; lasting; perpetual; always; long lasting

གཏན་མེད་

gtan med

not to exist at all. Also to exterminate or root out; perishable;
without duration or continuation

གཏན་ཚིགས་

gtan tshigs

proof; reason; conclusion; deduction; argument

གཏི་མུག་

gti mug

delusion; ignorance; stupidity/lack of discernment; closed
mindedness; mental darkness

གཏིང་

gting

depth; bottom

gtugs

(imp.) to reach; to meet with; to touch; to come into contact
with; to join; tracking down the source

gtub pa

(fut. & pres.) to cut; chop; sever

gtog pa

(fut. & pres.) to pick; to grab; pluck; gather; tear out

gtogs pa

(pst.) to assign; belonging to; part of; include; contain; classify

སྙམ་

བསྙོན་

(v.a.)

(v.i.)

(v.a.)

གཏུགས་

(v.a.)

གཏུབ་པ་

(v.a.)

གཏོག་པ་

(v.a.)

གཏོགས་པ་

(v.a.)
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གཏོགས་པ་

(v.i.)

གཏོང་བ་

(v.a.)

གཏོལ་བ་

(v.a.)

gtogs pa

(pst.) to produce a sound by snapping the fingers

gtong ba

(pres.) to send; to dispatch; to release from captivity; to let go;
dismiss

gtol ba

to disclose; reveal; to expose (e.g. secrets/mistakes/errors.
Also to make holes; to perforate; pierce

btang ba

(pst.) sent; let go; allowed to go

btang snyoms

impartiality; without extreme(s)/excess; equanimity; even
treatment of (all) things

btab pa

(pst.) to sow; to plant; cast or throw (e.g. seed)

btung ba

(fut.) to drink any liquid; beverages

btud

(pst.) to bow; to bend as a mark of respect; to subdue;
vanquish

རག་པ་

rtag pa

permanent; unchanging; immortal; enduring; lasting; eternal

རག་ཏུ་

rtag tu

always; all the time; perpetually; forever

རགས་

rtags

sign; symbol; badge; token; mark; characteristic

rten

(pres. & imp.) to depend on; to rely on support; basis;

བཏང་བ་

(v.a.)

བཏང་སྙོམས་
བཏབ་པ་

(v.a.)

བཏུང་བ་

(v.a.)

བཏུད་

(v.a.)

རེན་

foundation གཞི་ (gzhi)

(v.a.)

རེན་ཅིང་(འབྱུང་བ་)

rten cing ('byung)

dependent origination; interdependence; to be the result of
cause and effect

rtog pa

(pres.) to reflect on; think over; weigh/deliberate; analyse;
investigate; consider; examine; search into; conceptual thought

rtogs pa

a direct or true perception. Also means to perceive or
comprehend; understand; know

brtag pa

(fut.) examine; a careful or minute investigation or inquiry;
study; research; discriminate; analyse

brtan (pa)

(pst. & fut.) stable; to rely on; to depend on; to trust. Also
firm; steadfast; constant; to last; hold out; abide; continue

brten pa

(fut. & pst.) support; to depend on; to rely on; basis;

(v.i.)

རོག་པ་

(v.a.)

རོགས་པ་

(v.i.)

བརག་པ་

(v.a.)

བརན་(པ་)

(v.i.)

བརེན་པ་

(v.a.)

ལྟ་བ་

foundation གཞི་ (gzhi)
lta ba

(v.a.)

(pres.) to look at ; watch; to look for; to search for;
to view mentally; to consider; to contemplate; look into. Also
to examine; investigate. Also refers to an ideology; philosophy;
doctrine; philosophical system(s); opinion; viewpoint; theory
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ལྟ་བུ་

lta bu

be like; to be as (another); equal to; likeness; similar

ལྟར་

ltar

like; as; after the manner of

ltung

(fut., pres., & imp.) to fall; to violate or break vows; laws, or
rules

ལྟེ་བ་

lte ba

navel; the centre of a circle or disk; central; hub; core; main;
chief

ལྟོ་(ཆས་)

lto (chas)

food provisions; food; victuals

ltos

(imp.) look; see

(བ)ལྟ་ཅི་སོས་

(b) lta ci smos

there is no need to speak about or to say any more; no doubt;
without a question

བལྟ་བ་

blta ba

(fut.) to see; to look

blta bya

the object to be seen; to be looked at

bltam pa

(fut.) to be born (hon.)

bltams pa

(pst.) born (not used for ordinary beings) (hon.)

bltos pa

(pst.) dependent upon; dependency; with reference to

stangs

manner; style; posture; way of doing/saying something

sti

(pres.) to live; to stay; to rest; to repose

སྟུག་(པོ་)

stug (po)

dense; thick; close

སྟུན་པ་

stun pa

(pres. & imp.) to conform to; to be in accord with; to be or
act in accordance with; to agree

སེ་

ste

A connective particle. Note: the spelling changes to ཏེ་ (te)

ལྟུང་

(v.i.)

ལྟོས་

(v.a.)

(v.a.)

བལྟ་བྱ་
བལྟམ་པ་

(v.i.)

བལྟམས་པ་

(v.i.)

བལྟོས་པ་

(v.i.)

སངས་
སི་

v.a.)

after

ག་ང་བ་མ་ and vowels; ཏེ་

(ga; nga; ba; ma; and vowels;

སེང་

steng

te)
upper; above; on; on top of; surface

སེན་བྱ་

sten bya

that which is to be adhered to or relied on

སོང་ཉིད་

stong nyid

emptiness; void
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stong pa nyid

emptiness = same as སོང་ཉིད་ (stong nyid)

stongs pa

(pst.) to make empty; to become desolate

stod

high; upper/higher part; above

ston

(pres. & imp.) to show; indicate; teach; reveal; point out

སོན་པ་

ston pa

term for a religious teacher such as Buddha. The word is also
used for Jesus in the New Testament scripture

སོབས་

stobs

power; strength; vigour; force

སོབས་ཆེ(ས་)

stobs che(s)

great strength; power; might

བསན་པ་

bstan pa
(v.a.)

(fut. & pst.) to show; point out; teach. Also religious teachings;
the Buddhist Dharma; doctrinal teaching

བསི་བ་

bsti ba

(fut.) to take rest; refresh. Also stay; to live

(v.a.)
bsten bya

a person that one relies on and/or adheres to (e.g. a religious
teacher)

bstod

praise(s); to compliment

བསོད་པ་

bstod pa

eulogy; to offer praise

ཐ་སྙད་

tha snyad

conventional; designation (Note: this is a technical term);
name; terminology; jargon

ཐ་སྙད་པ་

tha snyad pa

conventional; an ordinary layman (as opposed to a lama,
monk)

ཐ་དད་

tha dad

different; separate; not mixed up together; distinct

ཐ་མ་

tha ma

end; finally; last; at the very least. Also means vile; inferior;
poor; humble

ཐ་མལ་པ་

tha mal pa

ordinary; general; common; usual; mean; vulgar

ཐག་

thag

distance

ཐག་ཆོད་

thag chod

decision; settlement; resolution

thag chod pa

(pst.) to be decided/settled; reach a decision; resolved

thad

concerning; about; with regard to; aspect; side; in one direction

སོང་པ་ཉིད་
སོངས་པ་

(v.i.)

སོད་
སོན་

(v.a.)

བསེན་བྱ་
བསོད་

ཐག་ཆོད་པ་
ཐད་

(v.a.)

(v.i.)
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ཐད་ཀར་

thad kar

straight; direct; directly

ཐབས་

thabs

(skilful) means; method; way

ཐམ་པ་

tham pa

complete; full; also use with even multiples of 10

ཐམས་

thams

an old-fashioned word for pit or dungeon

ཐམས་ཅད་

thams cad

all; totally; entire; the whole; everyone/thing. When added to
the singular number it gives a plural sense

thar ba (pa)

to escape; to be freed; liberated; be saved. Also to be delivered
or to escape, esp. from a dangerous situation

thar med

no escape or deliverance

thal

to go

thal ba

ashes; dust. Also consequence; contradictory consequence
(prasanga in Sanskrit)

ཐིག

thig

a line; a drop

ཐིབས་པོ་

thibs po

overcast; cloudy; thick or dense (e.g. a forest or jungle)

thug pa

at the point; up to; until; to touch; encounter; meet. Also
Tibetan-style soup

ཐུག་མེད་

thug med

endless

ཐུགས་

thugs

mind; heart in a spiritual sense (hon.); spirit; used for སེམས་

ཐུགས་ཁྲལ་

thugs khral

(sems) in common speech
anxiety

ཐུགས་དགོངས་

thugs dgongs

will; intention; wish; also thought; opinion; view (hon.)

ཐུགས་དམ་

thugs dam

ཐུགས་རེ་

thugs rje

contemplation. Also a devotional practice (sadhana); prayer; a
vow or a solemn promise. A term used for high lamas whose
body lies in state without decomposing; tutelary deity. Also
divination (hon.)
to thank; grace; compassion; blessing; mercy; favour; kindness

ཐུང་བ་

thung ba

short; of small dimension

ཐུན་

thun

in one session (thun + cig); also refers to twilight and daybreak

ཐར་བ་ པ )

(v.i.)

ཐར་མེད་
ཐལ་

(v.a.)

ཐལ་བ་

(v.i.)

ཐུག་པ་

(v.i./v.a.)
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ཐུན་མོང་

thun mong

common as opposed to individual; ordinary; general;
collective; joint

thub pa

to be able to; to be capable of; to withstand

the tshom

perplexity; doubtful; hesitation; uncertainty

thebs

to undergo; to get or fall into something (involuntarily); to get
hit or struck by..; series; order; succession

ཐོག་

thog

lightning bolt; (thunder-bolt). Also top (e.g. rooftop); on; upon.
Also through; by; by means of; via

ཐོག་མ་

thog ma

beginning; initially; at first; initially; primordial; fundamental;
earliest; origin

thogs

(imp.) to obstruct; to be impeded; stumble; to bind; fasten;
attach; to tie round. Also touch; throw; bear aloft. To take time;
to elapse (e.g. of time)
something to be attained or got (e.g. income); release from
samsara

ཐུབ་པ་

(v.i.)

ཐེ་ཚོམ་
ཐེབས་

ཐོགས་

(v.i.)

(v.i.)

ཐོབ་རྒྱུ་

thob rgyu

ཐོབ་པ་

(v.i.)

ཐོས་(པ་)

(v.i.)

thob pa

(pst.) to attain; find; to get; obtain. Also to gain (something);
profit

thos (pa)

to hear; listen; comprehend; understand

མཐའ་

mtha’

end; edge; margin; limit; boundary; ultimate; extreme

མཐར་

mthar

until; finally; at last; in the end; ultimately; in conclusion

མཐའ་དག་

mtha' dag

all; every; everything that is there; entire

མཐའ་མེད་

mtha' med

endless; limitless; without frontier; boundless; also free from
extremes

མཐའ་ཡས་

mtha' yas

infinite; endless; limitless; boundless

མཐར་ཐུག་

mthar thug

final consequence of an action; ultimate stage; final; in the
end; to push or take something to the limit

མཐིལ་

mthil

pith; core; centre. Also depth; bottom; lowest part

མཐུ་

mthu

ability; strength; power; force. Can also refer to black magic;
sorcery; magic powers

མཐུ་(ཅན་)

mthu (can)

powerful

མཐུ་སོབས་

mthu stobs

power; strength; force. Also refers to occult power e.g.
witchcraft

མཐུན་པ་

mthun pa

to agree with; to be accordant; to be on a par with; to reconcile;
suitable; appropriate; proper
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མཐོ་(བ་)

mtho (ba)

high; tall; (physically with respect to stature/rank); superior
exalted; Also a finger span measurement

mthong ba

to see; to view

mthon po

high; elevated; exalted

'thad pa

to maintain; to follow logically; tenable; proof. Also to be
willing; to desire; to like; to feel pleased; agreeable

'thab (pa)

to fight; to brawl; to struggle; to dispute; argue

འཐབ་མེད་

'thab med

without struggle or brawl

འཐབ་མོ་

'thab mo

fight; battle; war

འཐབ་རྩོད་

'thab rtsod

quarrel; struggle; fight

འཐུག་པོ་

'thug po

thick; dense; congested

'thung ba

(pres.) to drink; to imbibe, esp. fluid

'thud

to add on; to join or connect

'thob pa

(fut. & pres.) to get; to attain; to gain; win; accomplishment

ད་ལྟ་

da lta

now; at present; just now

ད་ལྟ་བ་

da lta ba

present; the present moment

dag pa

(pst.) cleansed; purified of stain; sublime; exalted; genuine

དང་པོ་

dang po

former; first

དང་དུ་ལེན་པ་

dang du len pa

to undertake voluntarily

དྭངས་

dwangs

clear; lucidity; clarity; sparkling; crystal-like transparency

དད་པ་

dad pa

faith; belief; trust; devotion

དད་ཅན་

dad can

believer(s); the faithful; one who has faith

དམ་པ་

dam pa

superior; excellent; the best; sacred

མཐོང་བ་

(v.i & v.a.)

མཐོན་པོ་
འཐད་པ་

(v.i.)

འཐབ་(པ་)

(v.a.)

འཐུང་བ་

(v.a.)

འཐུད་
འཐོབ་པ་

དག་པ་

(v.i.)

(v.i.)
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དམ་བཅའ་བ་

dam bca' ba

(fut.) to take an oath; to pledge; to swear; to vow; to promise

དམ་བཅས་པ་

dam bcas pa

(pst.) to take an oath; to pledge; to swear; to vow; to promise

དར་

dar

youth; prime of life. Also to be diffused; to spread; flourish;
prevail; to become popular/widespread

དུ་མ་

du ma

many; manifold; various; several; multiple

དུག་

dug

དུག་པ་

dug pa

poison which is of several kinds; natural poison such as snake
venom, plant poison and also moral poison (e.g. the three
delusions – desire, hatred, and ignorance)
poisoned (e.g. The evil men poisoned the travellers’ food.)

དུད་འགྲོ་

dud 'gro

animals (literally, those who walk on four limbs); beast and
sometimes used as a general name for all animals except man

དུས་མིན་

dus min

inappropriate time; untimely

དུས་ཚིགས་

dus tshigs

time period; season; term

དུས་མཚུངས་

dus mtshungs

(occuring) at the same time; contemporary

དུས་སུ་

dus su

at (that) time; in/on time

དེ་

de

that; that one; he; she; it. Also frequently stands in the place of
the definite article ‘the’

དེ་ཀ་

de ka

that; the very same; just that; no other than that

དེ་ཉིད་

de nyid

that itself

དེ་ལྟ་

de lta

like that; so; similar

དེ་ལྟར་ན་

de ltar na

therefore

དེ་ལྟ་བས་ན་

de lta bas na

because of that; for this reason; therefore; thus; this being so;
consequently

དེ་ལྟར་

de ltar

like that; according to that; in accordance with that

དེ་འད་

de 'dra

like that

དེ་ཙམ་

de tsam

that much; so much; as much/many

དེ་མ་ཐག་

de ma thag

immediately; at once; instant

(v.a.)
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དེ་བཞིན་

de bzhin

similarly; likewise; just as…; like that; accordingly; in like
manner; thus; so

དེང་

deng

these days; nowadays; recently; lately; today

དེད་དཔོན་

ded dpon

captain (e.g. of a ship); helmsman; pilot; guide

དེར་

der

there; in that place; at that time; to that

དེར་ཐལ་

der thal

so far so good; used in Tibetan debate which means “Face up
to this consequence.”

དེའི་ཕིར་

de'i phyir

therefore; because of this; for this reason; that being the case

དེས་

des

by that; because (of that); in this manner

དོ་

do

a pair or couple, used only in counting, weighing measuring,

དོགས་(པ་)

dogs (pa)

to be wary; suspicion; apprehension; doubtful

དོང་

dong

a pit; a deep hole; pit; trench

དོན་

don

for; meaning of a word; sense or significance of something;
purpose

དོན་དམ་པ་

don dam pa

ultimate; suchness

དོན་མེད་

don med

meaningless; without reason or purpose

dor ba

(pst., fut., & imp.) to give up; to abandon; to cast away; to
discard; throw out

drag pa

to get well; to heal; get better; to recover (from an illness)

drag po

fierce; terrible; fearful; violent; militant

drangs pa

(pst.) to draw; lead; lead; to liberate (religiously); to invite
someone; to quote/cite

dren pa

to remember; recollect; to recall. Also refers to memory;
mindfulness

དི་མ་

dri ma

odour; can be offensive smell or a pleasant scent

དི་མེད་

dri med

immaculate; stainless; unflawed; without smell; odourless;
thoroughly pure

དིན་

drin

kindness; favour; grace; gratefulness

etc. Sentence-ending particle (used after final ད་ (da)

དོར་བ་

(v.a.)

དག་པ་

(v.i.)

དག་པོ་
དངས་པ་

(v.a.)

དན་པ་

(v.i.)
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དིན་ལན་

drin lan

repaying a kindness that has been received; showing gratitude

dris pa

(pst.) asked; enquired; questioned

དྲུག་པ་

drug pa

sixth

དྲུག་པོ་

drug po

the all or whole of six. (e.g. where are those six people?) དྲུག་པོ་

དྲུང་

drung

(drug po)
near to; beside; at; to; presence of

དྲུང་འཁོར་

drung 'khor

personal assistant(s); attendant(s)

དེག་པ་

dreg pa

grime; encrusted dirt; soot

དེགས་པ་

dregs pa

arrogance; conceitedness

དོ་

dro

warmth; favourable; food provisions for a journey

gdags

(fut.) to attach or give a name

gdab pa

(fut.) to put; sow; plant

gdams pa

(pst.) (oral) instruction; to advise; to counsel; to teach; to
show; to explain

གདུང་པ་(གདུང་མ་)

gdung pa (gdung ma)

beam; girder; piece of timber

གདུང་བ་

gdung ba
(v.i.)

(fut. & pres.) to experience suffering; to be tormented; long
for (relief); to be in anguish

གདུངས་

gdungs
(v.i.)

(pst.) to be tormented; overwhelmed; to be pained by
physical causes

གདུལ་བྱ་

gdul bya

a person to be trained or discipled as a result of receiving
religious teaching; the object of religious teaching

གདོང་

gdong

the face; front; before

གདོན་

gdon

evil spirit(s); a demon causing disease

གདོན་མི་ཟ་བ་

gdon mi za ba

undoubtedly, certainly; surely

བདག་

bdag

self; atman; I; ego. Also to belong to or own (something).
Sometimes referes to a ruler; sovereign; lord

བདག་གིར་བྱེད་པ་

bdag gir byed pa

to take possession of; claim ownership over…

དིས་པ་

(v.a.)

གདགས་

(v.a.)

གདབ་པ་

(v.a.)

གདམས་པ་

(v.a.)
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བདག་པོ་

bdag po

owner; proprietor; lord; master

བདག་ཉིད་

bdag nyid

person; (self) oneself; I myself; you yourself; he himself;
essence; nature

བདུད་

bdud

the chief devil or antagonist of dharma; personified evil. Also
demon; spirit; devil

བདུན་

bdun

seven

བདུན་པ་

bdun pa

seventh

བདུན་ཕྲག་

bdun phrag

week

བདེ་སྐྱིད་

bde skyid

happiness; felicity; joy; well-being

བདེ་བ་

bde ba

happiness; peace; bliss; tranquility; calmness

བདེ་ལེགས་

bde legs

goodness; happiness; well-being; welfare; auspiciousness;
good fortune

བདེན་པ་

bden pa

truth; true; authentic; real; valid; righteous; just

མདུན་

mdun

the front-side; front

མདོར་(ན་)

mdor (na)

to summarise; to sum up; abridge; to make short; in brief

མདོར་བསྡུས་

mdor bsdus

summary; abridged; condensed; brief

'dag pa

(pres. & fut.) to be purified; wash away; become clean. Also
mud; mire

'da' ba

(pres. & fut.) of འདས་པ་ ('das pa); to pass away or to die; to go

འདག་པ་

(v.i.)

འདའ་བ་

(v.i.)
'das pa

beyond; to transcend. Also to pass (time)
(pst.) past; gone = has left this world (died); transcend(ed);
expire(d)

འདི་

'di

this; it; particular. (In colloq. commonly = the); the present

འདིར་

'dir

Here

འདིས་

'dis

by this/by doing this; as illustrated

'du ba

(fut. & pres.) to gather; collect; accumulate; unite; assemble

'du 'dzi

mundane distractions; worldly entertainments; tumult;
clamour; hustle and bustle

འདས་པ་

འདུ་བ་
འདུ་འཛི་

(v.i.)

(v.i.)

449

Appendix 4

འདུ་ཤེས་

'du shes

conception; perception; consciousness; thoughts/inclinations;
recognition; concept(s); idea(s); ideology

འདུད་ཁང་

'dud khang

a building in which to bow; pay reverence or homage (e.g. a
church)

'dud pa

(pres.) bow; prostrate; to show respect

'dums pa

(pst.) to be or get reconciled/settled

'dul bya

the one to be tamed; disciple; trainee

'dus pa

(pst.) to gather; assemble; accumulate; collect; aggregation

'dus byas

conditioned phenomena; things which are compounded (i.e.
compiled of parts)

'debs pa

(pres.) to grow; to plant; to sow; cultivate. Also to be affected
or stricken by illness

'dogs pa

(pres.) to bind; fasten; attach; to tie round; to buckle

'dod pa

to assert; to desire; to want; to wish; to be willing; sense
object(s); pleasure(s). Also greed; craving; lust; sensual desire

འདོད་ཆགས་

'dod chags

lust and attachment; passion; carnal desire

འདོད་ཡོན་

'dod yon

objects of sensual desire; sensory pleasures

'don pa

(pres.) to expel; remove; bring forth. Also to recite; intone;
chant (e.g. a prayer); read

'dor ba

(pres.) reject; to cast away; throw out; give up; drop;
abandon; discard

འད་བ་

'dra ba

to be like; equal; similar; to resemble

འདེ་

'dre

a general term for a demon or evil spirit

'dre

(pres. & fut.) to be mixed up; adulterate; dissolve; blend

'dren pa

(pres.) to lead; to guide; invite; pull; draw. Also to liberate (in
a religious sense); chief; lord

'dren mdzad

leader; deliverer

'dres pa

(pst.) to be mixed up; adulterate; dissolve; blend

rdul

minute dot or form (e.g. atom); molecule; small particle;
grains of sand; silt; dust; and pollen

འདུད་པ་

(v.a.)

འདུམས་པ་

(v.i.)

འདུལ་བྱ་
འདུས་པ་

(v.i.)

འདུས་བྱས་
འདེབས་པ་

(v.a.)

འདོགས་པ་

(v.a.)

འདོད་པ་

(v.i.)

འདོན་པ་

(v.a.)

འདོར་བ་

(v.a.)

འདེ་

(v.i.)

འདེན་པ་

(v.a.)

འདེན་མཛད་
འདེས་པ་
རྡུལ་

(v.i.)

450

Appendix 4

རྡོ་

rdo

a stone; rock; boulder

བརྡ་

brda

any sign or gesture; signal; to infer

བརྡ་ལ་མ་བྱང་བ་

brda la ma byang ba

undiscerning

བརྡུང་བ་

brdung ba

(pst. & fut.) to beat; hit; strike; to knock (on a door)

ldan pa

having or possessing (e.g. certain attributes); accomplished

sdang ba

to hate; to loathe; to be angry; to be hostile

སྡིག་ཅན་

sdig can

sinner; sinful

སྡིག་པ་

sdig pa

sin

སྡུག་བསྔལ་

sdug bsngal

suffering; pain; grief; misery; sadness; sorrow; dissatisfaction

sdud pa

(pres.) to collect; gather; to assemble; convene

bsdad pa

(pst. & fut.) to live; to reside; to sit; stay; to remain

bsdams pa

(pst.) to control; to restrict; bind; fasten; to tie up

bsdu ba

(fut.) gather; to collect; to assemble; bring together;
summarise

bsdus pa

(pst.) to collect; to assemble; gather. Also means brief or
abridged

sdong po

a tree; trunk or stem of a tree; the stalk of a plant

sdom

(pres.) to add (e.g. numerals); sum up; a summary. Also a
spider

སྡོམ་པ་

sdom pa

commitment; vow; oath/promise; or a pledge (e.g. to observe a
precept)

སྡོམ་སེམས་

sdom sems

a thought or wish not to commit again a particular evil deed(s)

ན་

na

sickness; illness

ན་ནི[ང་]

na ni + = [ng]

last year; preceding year; the previous year

ནག་

nag

black; dark; gloomy

(v.a.)

ལྡན་པ་
སྡང་བ་

(v.a.)

སྡུད་པ་

(v.a.)

བསྡད་པ་

(v.a.)

བསྡམས་པ་

(v.a.)

བསྡུ་བ་

(v.a.)

བསྡུས་པ་

(v.a.)

སྡོང་པོ་
སྡོམ་

(v.a.)
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ནག་པོ་

nag po

black

ནག་པོའི་ལས་

nag po' las

black (bad) deed

ནང་

nang

internal; in; inside; interior. Also refers to home

ནང་རྒྱན་

nang rgyan

internal ornament(s)

ནང་པ་

nang pa

a Buddhist

ནད་

nad

sickness; disease; illness

ནད་པ་

nad pa

a sick (person); patient

ནན་

nan

pressure; earnest; emphatically; forcefully

ནམ་

nam

when; whenever. (Question particle for words ending in ན་‘na’)

ནམ་མཁའ་

nam mkha'

sky; heaven(s); firmament; space above and around the earth

nus pa

power; ability; to be able force; capacity; potential; efficacy;
effective

nus tshad

capacity or level of ability/efficiency; limit of potential

nom pa

(pres.) to lay hold of; grasp; touch; hold. Also to enjoy e.g.
wealth

nor

property or possessions; wealth

nor ba

ནོར་བ་ + མེད་པ་ = unmistaken; to err; to make a mistake;

ནུས་པ་

(v.i.)

ནུས་ཚད་
ནོམ་པ་

(v.a.)

ནོར་
ནོར་བ་

(v.i.)

ནོར་བུ་
གནང་བ་

gnang ba

to do; to give; to grant; to grant (e.g. permission) (hon.)

gnad

the essence or pith; key point; significance; importance of…

gnan

(fut.) suppress; press

gnas

a place; site; locality; spot; an abode; dwelling place

gnas pa

stay; remain; to exist; reside

(v.t.)

གནས་
གནས་པ་

commit a fault
jewel; gem or precious stone; sometimes applied figuratively
to any precious object

(v.a.)

གནད་
གནན་པ་

nor bu

(v.i.)
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གནས་སྐབས་

gnas skabs

temporary; for the time being; provisional; a temporary state

གནས་གྱུར་པ་

gnas gyur pa

to change place or location; a change of circumstances/
positions

gnod pa

to harm; inflict injury; damage

གནོད་ལན་

gnod lan

retribution; to take revenge on account of a harm/injury/
damage (e.g. to oneself)

གནོད་སེམས་

gnod sems

malicious thoughts; intention to harm

mnar ba

tormented; to be oppressed (by/with…); to be afflicted or
tortured; to suffer

མནའ་

mna'

oath; pledge; vow

རྣམ་དག་

rnam dag

completely pure; sincere

རྣམ་པ་

rnam pa

aspect; form; dimension; appearance

རྣམ་གཞག་

rnam gzhag

presentation; feature; classification

རྣམ་ཤེས་

rnam shes

consciousness

བརྣབ་སེམས་

brnab sems

covetousness; greed

སྣ་

sna

nose (e.g. That boy has a big nose)

སྣ་ཚོགས་

sna tshogs

various; many different kinds; all kinds; diversified; variety

snang ba

appear; to become apparent; arise; be manifest; occur;
visible; to emit light; to shine; to illuminate; impression

སྣམ་བུ་

snam bu

a kind of fabric (e.g. woollen cloth)

སྣུམ་

snum

oil; grease; petrol; gasoline

སྣོད་

snod

a container; a receptacle; a vessel

པཎ་ཊི་ཏ་

pan di ta

a learned person; Pandit (Sanskrit term for an Indian scholar
or expert; often used in Tibetan literature)

དཔག་པ་

dpag pa

to measure; fathom

དཔག་ཏུ་མེད་པ་

dpag tu med pa

innumerable; infinite; boundless

གནོད་པ་

མནར་བ་

སྣང་བ་

(v.a.)

(v.i.)

(v.i.)
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དཔག་ཚད་

dpag tshad

a measurement of distance equalling about 6 miles

དཔང་པོ་

dpang po

witness; evidence; testimony

དཔལ་

dpal

glory; splendour; magnificence

དཔེ་

dpe

example; illustration; metaphor; analogy; model; specimen;
sample; proverb

དཔེ་བྱད་

dpe byad

sign or mark; proportion; symmetry; beauty; physical
perfection

དཔེར་ན་

dper na

for example; for instance; suppose

དཔོན་

dpon

chief; master; lord; leader; foreman

dpyad pa

(fut. & pst.) distinguish; mental analysis; to examine;
investigate; evaluate; analyse

dpyad sa

ground for investigation

dpyod pa

(pres.) mental analysis; to examine; investigate; evaluate;
analyse

dpral ba

the forehead

spang ba

(fut.) to renounce; abandon; discard; abstain from

spang bya

that which is to be abandoned; discarded

spong ba

(pres.) to give up; abandon; renounce; to abstain from

སན་སྔར་

spyan sngar

in the presence of holy one or a king (hon.)

སི་

spyi

general; common; ordinary

སིར་

spyir

generally; in general

སོད་པ་

spyod pa

action; behaviour; to conduct oneself; perform; to practice (e.g.
virtuous deeds)

སྤྲིན་

sprin

cloud(s)

spro ba

(fut. & pres.) to delight; (e.g.the mind); happiness; joy. Also
to emanate; to project; disperse; spread

spros

(pst. & imp.) to elaborate; adorn; fabricate

དཔྱད་པ་

(v.a.)

དཔྱད་ས་
དཔྱོད་པ་

(v.a.)

དཔྲལ་བ་
སྤང་བ་

(v.a.)

སྤང་བྱ་
སྤོང་བ་

(v.a.)

སྤྲོ་བ་

(v.a.)

སྤྲོས་

(v.a.)

454

Appendix 4

སྤྲོས་པ་

spros pa

fabrication; dualistic activity; elaboration(s)

ཕ་

pha

father; paternal

ཕ་མ་

pha ma

parents; father and mother

ཕ་སེ་ག་

pha se ga

Passover

ཕ་རོལ་

pha rol

the other; other than self; the beyond

ཕ་རོལ་པོ་

pha rol po

the other person as opposed to oneself

ཕན་

phan

beneficial; useful; concern or to help (others)

ཕན་ཐོགས་

phan thogs

benefit or to be of service to someone

ཕན་ཡོན་

phan yon

benefit; the result or the fruit of good action

ཕར་

phar

there; away; beyond; further

ཕལ་པ་

phal pa

common; ordinary; mundane

ཕལ་ཆེར་

phal cher

probably; maybe; almost; mainly

ཕི་ལ་ཏོ་

phi la to

Pilate (the name of a Roman governor who lived 2,000 years
ago.)
(Transliteration)

phung pa

(pst.) spoilt; destroyed; lost. Also to fall (e.g. into bad
company)

ཕུན་སུམ་(ཚོགས་)

phun sum (tshogs)

marvellous; perfect; sublime; perfection; complete. Also
marvels or wonders; good things

ཕུར་

phur

(pst. & imp.) to fly; soar. Also to rub; massage

phur ga to ri

purgatory

phul ba

(pst.) to give or offer; to present; deliver (hon.)

ཕེ་ནི་གདན་ཙ་

phe ni gdan tsa

penance

ཕོ་

pho

signifying male species

ཕོ་མོ་

pho mo

male and female; gender

ཕུང་པ་

(v.i.)

(v.a.)

ཕུར་ག་ཏོ་རི་
ཕུལ་བ་

(Transliteration)

(Transliteration)

(v.a.)
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ཕོངས་པ་

phongs pa

(pst.) deprived; impoverished; to become poor; destitute;
poverty-stricken

phyag

hand (hon.); prostration

phyag 'tshal ba

(pres.) to prostrate; to pay homage; to worship

ཕི་

phyi

after; external; outside; behind; later. Also can mean abroad;
foreign

ཕི་རྒྱན་

phyi rgyan

external ornament(s)

ཕི་མཐའ་

phyi mtha'

end point

ཕི་མ་

phyi ma

later; subsequent; latter; following

ཕིའ་ི

phyi'

external; opposite of internal

ཕི་བཤོལ་

phyi bshol

procrastination; put off; postpone

phyin pa

(pst.) went; set out; left; departed

ཕིར་

phyir

for (this) reason; because of; on account of; consequently; in
order to/for. Also to come back; back; back to; return; outside

ཕིར་ན་

phyir na

due to (the fact that); in order to; for the sake of

phyir bcos pa

phyir ston

(pst.) to remedy; to rectify; fix up; correct; to repair; refers to
the act of putting something that has gone wrong back to where
it was before; to cure (e.g. an illness); to take back the vows
(e.g. of a monk or nun
divulge or reveal

phyir phyogs pa

to turn back; turn aside; disinclined towards…

phye ba

(pst.) differentiate; to open; to unlock; to uncover; distinction

ཕོགས་

phyogs

towards; in the direction of

ཕོགས་འཛིན་

phyogs 'dzin

biased; partial and limited position

ཕོགས་རིས་

phyogs ris

sectarianism; partiality; bias faction; clique; inclining to one
side

ཕོགས་ལྷུང་

phyogs lhung

partiality; tendency

ཕྲ་(བ་)

phra (ba)

subtle; fine; thin; minute; also inlaid jewellery

(v.i.)

ཕག་
ཕག་འཚལ་བ་

ཕིན་པ་

(v.a.)

(v.i.)

ཕིར་བཅོས་པ་

(v.a.)

སོན་

(v.a.)

ཕིར་ཕོགས་པ་

(v.a.)

ཕེ་བ་

(v.a.)
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ཕྲ་མ་

phra ma

divisive speech; malicious talk; slander; calumny

ཕྲ་རགས་

phra rags

subtle and gross; small and large e.g. tiny and coarse (of
particles)

ཕྲ་རབ་

phra rab

a very tiny particle; smallest; finest; atom; subatomic; most
subtle

ཕྲག་

phrag

in between; an intermediate space; crevice; ravine (e.g. the sun
shone between the two hills.) Also shoulder

ཕྲག་པ་

phrag pa

shoulder

ཕྲག་དོག་

phrag dog

envy; jealousy

phrad pa

(pst.) to meet; encounter; come across

phrogs

(pst. & imp.) to snatch; seize; grab; take away by force. Also
to block (e.g. a road)

'phel ba

to increase either in number or in size; to become more or
larger; multiply; to develop; to flourish

'phral du

immediately; at once; promptly

'phral ba

(pres.) to separate; to break apart; to split

'phrig pa

(pres.) to doubt; be undecided. Also to know
indirectly/implicitly; to realize or understand

'phro ba

(pres.) to shine; emit; diffuse; radiate. Also to be distracted

'phrog pa

(pres.) to take away by force; to seize; to rob; snatch

bag ma

newly married wife; a bride

bab pa

(pst.) to descend; to come down; to fall. Also to occur or to fall
(e.g. the time has come or arrived)

བབ་ཅོལ་

bab col

བར་

bar

babble; speaking and acting foolishly/recklessly; gossip;
lacking in consideration; thoughtless; careless; hasty; not
serious
intermediate (space); in between; middle; also up to; until

བར་པ་

bar pa

intermediate/ middle; the middle one; central

བུ་

bu

a boy. Can be used to refer to one’s own son

བུ་མོ་

bu mo

a girl. Can be used to refer to one’s own daughter

ཕྲད་པ་

(v.i.)

ཕྲོགས་

(v.a.)

འཕེལ་བ་

(v.i.)

འཕྲལ་དུ་
འཕྲལ་བ་

(v.a.)

འཕྲིག་པ་

(v.i.)

འཕྲོ་བ་

(v.i.)

འཕྲོག་པ་

(v.a.)

བག་མ་
བབ་པ་

(v.i.)

457

Appendix 4

བུ་ཚ་

bu tsha

son; grandson; nephew

བུ་ཚང་(མ་)

bu tshang (ma)

this mean ‘all the boys’

བུ་ལོན་

bu lon

debt; loan

བུད་མེད་

bud med

woman

བོད་

bod

Tibet (country)

བོད་པ་

bod pa

Tibetan (person/race)

བོན་

bon

Bon; the pre-Buddhist religion of Tibet

bor ba

(fut. & pst.) to lose something. Also to leave; forsake;
abandon; to put down; to place

བྱ་

bya

a bird(s)

བྱ་རྒྱུ་

bya rgyu

activities or work that are still to be done

བྱ་བ་

bya ba

action; deed

བྱའོ་

bya'o

should; must

བྱ་འོས་

bya 'os

things that are worth doing

བྱང་བ་

byang ba

(pst.) to purify; cleanse. Also to get used to something;
learned; skilled; experienced

བྱད་

byad

shape; aspect; outline; face; countenance

བྱམས་པ་

byams pa

beloved; loving kindness; love; affection; (e.g. parents' love
for their children); platonic love. Also refers to Maitreya
Buddha

བོར་བ་

བྱས་པ་
བྱིན་པ་

(v.i.)

byas pa
(v.a.)

བྱེད་པ་ (byed pa). Also to tell

byin pa

or say
(pst.) to give something as a gift; to dispense. Also a calf (e.g.
of a leg)

byin gyis brlabs pa

(pst.) blessed; bestowed blessing

byin rlabs

for a Buddhist this word implies the giving of transformative
power by a lama to the recipient [blessing]

(v.a.)

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་

(pst.) to do; to act (past tense of

(v.a.)

བྱིན་རླབས་
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བྱིས་པ་

byis pa

a little child; a child aged 1-8

byugs pa

(pst.) to anoint; to apply salve; to smear; to put or rub on
something

byung ba

(pst.) come forth; arise; occur; to come about; to take place.
Also receive; obtain

བྱེ་བྲག་

bye brag

specific or certain; particular; opposite of general

བྱེ་བྲག་པ་

bye brag pa

particular; specific; diversity; difference

བྱེད་ན་

byed na

then; in that case; if so

byed pa

(pst.) to do; act; perform

byed pa po

doer; the one who does the action

byon pa

(pst.) to come; to arrive/appear (hon.)

brang

(the) chest; (the) breast

bran

(pres.) to sprinkle water; to give; to supply

bran

a slave or servant. Also can mean small; tiny

bral ba

(pst.) devoid; free from/of; to be separated/disconnected
from; to be divorced from; to come apart; to transcend

bris pa

(pst.) to draw; to write; to jot down

བྲེལ་བ་

bral ba

to be busy; engaged; to have business or work in hand

བླ་

bla

upper; supreme; superior; higher (life force)

བླ་ན་

bla na

over; above

བླ་ན་མེད་པ་

bla na med pa

བླ་མ་

bla ma

incomparable; literally: having nothing higher; over or above
i.e. unsurpassable; uppermost; very highest; unparalleled;
unequalled; supreme; excellent
the higher one. Frequently used for a monk of high rank (i.e. a
lama); a spiritual teacher

བླ་མེད་

bla med

same as བླ་ན་མེད་པ་ (bla na med pa)

བླང་དོར་

blang dor

acceptance and rejection

བྱུགས་པ་

(v.a.)

བྱུང་བ་

(v.i.)

བྱེད་པ་

(v.a.)

བྱེད་པ་པོ་
བྱོན་པ་

(v.i.)

བྲང་
བྲན་

(v.a.)

བྲན་
བྲལ་བ་

(v.i.)

བྲིས་པ་

(v.a.)
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བླང་བ་

(v.a.)

བླངས་པ་

(v.a.)

blang ba

(fut.) to take or hold; accept; receive

blangs pa

(pst.) to take or hold; accept; receive

blang bya

(that which should be) adopted; things that are worth
acquiring (e.g. knowledge and wisdom)

blugs pa

(pst.) to pour (into); to put in; insert; to fill something (e.g.
with water)

blug pa

(pres. & fut.) to pour (into); to put in; insert; to fill something
e.g. with water

བློ་

blo

rational mind; intellect; conceptual mind; ordinary mind;
consciousness; intellect

བློ་གྲོས་

blo gros

understanding; intelligence; intellect

བློ་གྲོས་ལྡན་པ་

blo gros ldan pa

wise; possessing intelligence; intelligent

དབང་

dbang

དབང་པོ་

dbang po

དབང་ཤེས་

dbang shes

power and authority; sensory capacity. Also used when a
lama imparts power to an initiate; empowerment or
consecration
powerful; the mighty one; the chief; supreme; a ruler; lord or
sovereign. Also refers to the sense organs; sense power or
faculty
sense consciousness; sensory cognition; sense perception

'byon pa

(fut. & pres.) to come; to arrive/appear (hon.)

དབྱིབས་

dbyibs

shape; figure; form

དབྱིབས་ཅན་

dbyibs can

having shape or form; symmetrical

དབུས་

dbus

(the) middle; (the) centre

dbye ba

difference; a particular kind; classification; distinction

དབྱེར་མེད་

dbyer med

inseparable; indivisible; without distinction or difference;
indistinguishable

འབག་སྡེ་ཟི་མོ་

'bag sde zi mo

baptism

'bab pa

(pres. & fut.) to descend; to fall. Also to come (e.g. the time to
leave this mortal body has come)

'ba' zhig

only; solely; alone; exclusively

'bar (ba)

to catch fire; to burn; to become ignited; to blaze. Also used in
reference to the passions (e.g. to burn with wrath)

བླང་བྱ་
བླུགས་པ་

(v.a.)

བླུག་པ་

(v.a.)

འབྱོན་པ་

དབྱེ་བ་

འབབ་པ་

(v.i.)

(v.a.)

(v.a.)

འབའ་ཞིག་
འབར་(བ་)

(v.i.)
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འབུལ་(བ་)

'bul (ba)

(pres.) to offer; give (hon.)

འབུལ་ལམ་(ཞུ་བ་)

'bul lam (zhu ba)

to give or offer something (hon.)

འབོལ་པོ་

'bol po

soft; fluffy; spongy

'byin pa

(pres.) to alleviate; to remove; to cast out; take out; pull out;
draw out; to (breathe) out

'byung ba

(fut. & pres.) element(s); to come forth; arise; spring up; to
emerge; happen; come; to take place

'byed pa

(pres.) to differentiate/distinguish; classify ; to discriminate
between; to open; to unlock; uncover; divide; separate;
analyze
(pres. & fut.) to come; arrive (hon.)

(v.a.)

འབྱིན་པ་

(v.a.)

འབྱུང་བ་

(v.i.)

འབྱེད་པ་

(v.a.)

འབྱོན་པ་

(v.i.)

འབྱོར་བ་

(v.i.)

འབྲང་བ་

(v.a.)

འབྲལ་བ་

(v.i.)

'byon pa
'byor ba

to reach; to arrive or come; to attain; receive or get; acquire;
also riches

'brang ba

(pres. & fut.) to follow; pursue; go after

'bral ba

(pres. & fut.) to be separated (from) disconnected; cut off; to
be without; to be devoid of…

འབྲས་

'bras

rice

འབྲས་བུ་

'bras bu

result; consequences ('bras bu = fruit of one's action/)s;
outcome; effect(s)outcome; effect(s)

འབྲས་ཤིང་

'bras shing

fruit tree

'breg pa

(pres.) to cut; to prune; to shear; shave

'brel ba

to be joined or connected; conjoined; to pertain to; to be
linked; related to

sbags

(pst.) to defile; to pollute; to contaminate; to stain. Also to
saturate

sbyang ba

(fut.) to train; to practice; to study; to discipline; to accomplish
or conquer. Also to clean or purify

sbyangs pa

(pst.) trained; to purify (e.g. negativities); clear away

sbyin pa

(pres. & fut.) generosity; to give or bestow. Also the thing that
is given (e.g. alms)

sbyor ba

(pres.) sexual union; copulation. Also to affix or stick; attach;
fasten together; yoke (together)

sbrul

a serpent; snake

འབྲེག་པ་

(v.a.)

འབྲེལ་བ་

(v.i.)

སྦགས་

(v.a.)

སྦྱང་བ་

(v.a.)

སྦྱངས་པ་

(v.a.)

སྦྱིན་པ་

(v.a.)

སྦྱོར་བ་

(v.a.)

སྦྲུལ་
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མ་གོ་བ་

ma go ba

not to hear; not to know

མ་གཏོགས་

ma gtogs

apart from; except for; apart from; only; unless; not belonging
to

ma dag

(pst.) not cleansed; not purified; incorrect

ma 'das

(pst.) not gone; has not died; has not left this world; has not
transcended

ma byin

not to give (something)

མ་མ་

ma ma

nursemaid

མ་ཞན་པ་

ma zhan pa

not feeble; not inferior

ma gzhag

(fut.) don't put…; don't place…

མ་ཟད་

ma zad

besides; moreover; not only that

མ་བྱིན་ལེན་པ་

ma byin len pa

taking what is not given

མ་འོངས་པ་

ma 'ongs pa

(the) future

མ་རྱ་

ma rya

Mary

མ་ལུས་

ma lus

all; nothing left over; entire; without exception; completely

མ་ལུས་པར་

ma lus par

without exception; without remainder; nothing left out; all;
entire; completely

མ་ལོན་

ma lon

not to acquire; not to reach (e.g. a standard, age or number)

མ་ཤི་

ma shi

Messiah

མ་ཤེས་

ma shes

not knowing; ignorant

མང་བ་

mang ba

many; much; majority. Also a comparative word (e.g. more)

མང་པོ་

mang po

much; many; a lot

མང་(ཚིག)

mang (tshig)

many; a term for a plural number

མད་

mad

an archaic word meaning truth; true

མ་དག་

(v.i.)

མ་འདས་

(v.i.)

མ་བྱིན་

(v.a.)

མ་གཞག་

(v.a.)
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མན་ཆད་

man chad

below; lower; downward; under (e.g. below waist)

མི་

mi

person; human; a man

མི་ཁྱབ་པ་

mi khyab pa

not filled or encompassed (e.g. with compassion); not
widespread

མི་དགའ་བ་

mi dga' ba

to be unhappy; not pleased; to dislike; repugnant

མི་དགེ་བ་

mi dge ba

non-virtuous

མི་དགོས་

mi dgos

not needed; not required; unnecessary

མི་འགལ་བ་

mi 'gal ba

not to contradict; not to disagree or violate

མི་འགྲོ་བ་

mi 'gro ba

not to go

མི་གཅིག་པ་

mi gcig pa

not similar or the same; different

མི་འཇིགས་པ་

mi 'jigs pa

to be fearless; intrepid; not fearful

མི་མཉེས་པ་

mi mnyes pa

not pleased; not happy. Also not to like (something/someone)
(hon.)

མི་རག་པ་

mi rtag pa

impermanent; mortal; subject to decay; does not endure

མི་བརན་པ་

mi brtan pa

unstable; unsteady; not firm; not steadfast; not reliable

མི་འཐུང་བ་

mi 'thung ba

not to drink or imbibe

མི་འཐོབ་པ་

mi 'thob pa

not to receive; not to get or obtain; not to attain

མི་དག་པ་

mi dag pa

impure

མི་བདེ་བ་

mi bde ba

uncomfortable; unwell; uneasy

མི་སྤྲོས་

mi spros

not to express or exhibit; not to be busy or occupied; not
employed

མི་གཙང་བ་

mi gtsang ba

impure; polluted; unclean; dirty

མི་ཚངས་

mi tshangs

not observing purity re. morals; not practising austerity or
celibacy

མི་ཚངས་སོད་

mi tshangs spyod

to have inappropriate intercourse/sex; leading a worldly life
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མི་ཟ་བ་

mi za ba

not to eat

མི་བཟོད་པ་

mi bzod pa

impatience; unbearable; overwhelmed

མི་འོང་བ་

mi 'ong ba

not to come; not suitable; impractical

མི་རུང་བ་

mi rung ba

to be unfit; unsuitable; not right; not proper; inappropriate

མིའི་

mi'i

possessive case = man’s; belonging to a person

མི་ཤེས་པ་

mi shes pa

not knowing; to be ignorant

མིག་

mig

(the) eye

མིང་

ming

name; designation; label

མིན་པ་

min pa

non; except; be without; is not; (a negative linking word)

མུ་སེགས་པ་

mu stegs pa

one who holds an extreme view; a heretic; a brahmin;
someone who disagrees on religious doctrine

མུ་བཞི་

mu bzhi

the four extremes or possibilities (pertaining to production)

མུན་པ་

mun pa

darkness (e.g. of ignorance) gloom; dark; obscure/obscured

མེ་

me

fire

མེ་ཏོག་

me tog

a flower(s)

མེ་ལོང་

me long

a mirror; looking-glass

མེད་ན་

med na

if (there) is not/are not

མེད་པ་

med pa

without; not being; to be absent; non-existent; not/not to be;
not to have; nothing; devoid of (e.g. substance)

མོ་

mo

a female; she; a word denoting feminine. Also divination e.g.
casting lot(s)

མོད་

mod

even though; although; a phrase meaning ‘while it is indeed
the case that…but….’:

མོས་

mos

to agree; to be in accord with; to like or to take a fancy;
veneration. Also she + instr. (e.g. by her)

མོས་གུས་

mos gus

implicit faith and devotion; admiration; respect
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མྱུར་

myur

quick; swift; fast; rapid

myong ba

(pres.) to experience; to undergo

མོས་

myos

intoxicated; loss of control; (e.g. the man was so crazy he
appeared mad.)

དམན་

dman

low; mean; inferior

དམའ་བ་

dma' ba

low; subordinate; inferior; humiliate; debased

དམའ་ས་

dma' sa

lower place or position; low-lying area/region or place

དམིགས་རྒྱུ་

dmigs rgyu

object of observation; to apprehend; be aware of. Also
visualisation; imagination

དམིགས་པ་

dmigs pa

དམལ་བ་

dmyal ba

apprehend; mental focus; observation; imagination; construe
in one’s mind a thought, idea or conception; visualisation (e.g.
of one’s deities)
hell (realms)

རྨ་

rma

wound; sore; cut

རྨད་དུ་བྱུང་བ་

rmad du byung ba

wonderful; outstanding; great; excellent; very good;
marvelous; admirable

རྨད་དུ་རོགས་པ་

rmad du rdzogs pa

marvellous accomplishment

rmugs

(pres.) to bite (e.g. the dog bit him)

རྨུགས་པ་

rmugs pa

(a) dense fog; (mental) obscuration; torpor

རྨོ་རོ་

rmo rko

ploughing and digging

རྨོངས་པ་

rmongs pa

delusion; stupid; foolish; ignorant; confused; ignorance

སད་

smad

lower; below; down/wards; under/neath

སན་

sman

the common term for medicine

སན་པ་

sman pa

a doctor; physician

smod pa

(pres.) contempt; slander; to insult; abuse; revile; blame;
reproach; curse

smon pa

to wish for; to desire; admire; pray. Also to envy

མོང་བ་

རྨུགས་

(v.i.)

(v.a.)

སོད་པ་

(v.a.)

སོན་པ་

(v.a.)
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སོན་ལམ་

smon lam

prayer; supplication; aspirational wishes

smos (pa)

to say; to mention

smra ba

(fut. & pres.) to talk; to speak; to utter; to say

ཙམ་

tsam

merely; only; about; nearly. Also denotes comparison (e.g. as
to size, degree and intensity)

གཙང་བ་

gtsang ba

clean; pure; clear

གཙང་(མ་)

gtsang (ma)

pure; clean; also a district in Tibet

གཙུག་

gtsug

the crown or top of the head; crest

གཙོ་བོ་

gtso bo

lord; master; chief; principal; foremost; main

btsal

(fut. & pst.) to find; look for; search

བཙུན་པ་

btsun pa

monastic; monk; renunciate

རྩ་བ་

rtsa ba

root; e.g. plant and tree root(s). Also can be used figuratively
for other things; basis; foundation

རྩལ་

rtsal

skill; dexterity; mastery; adroitness

rtsig (pa)

to build or erect; construct. Also means a wall

rtsom pa

(pres.) to compose; to write (e.g. a book). Also to begin
anything; to set about an undertaking; to start

brtsams pa

(pst.) to compose; to write (e.g. a book)

brtsig

(fut.) to build (e.g. a house); to pile up; to stack up; to put up
(e.g. a wall)

རྩུབ་པ་

rtsub pa

harsh (the woman spoke harshly); coarse; uneven; rough;
rugged; rude

རྩེ་

rtse

tip; point; apex; top; peak

རྩེད་མོ་

rtsed mo

(an) amusement; a game (e.g. to play a game); recreation

རྩོད་པ་

rtsod pa

(pres.) dispute; wrangle; argument; to contend; debate

བརྩེ་བ་

brtse ba

love; affection; kindness

སོས་(པ་)

(v.a.)

སྨྲ་བ་

(v.a.)

བཙལ་

(v.a.)

རྩིག་(པ་)

(v.a.)

རྩོམ་པ་

(v.a.)

བརྩམས་པ་

(v.a.)

བརྩིག་

(v.a.)
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བརྩོན་འགྲུབ་

brtson 'grub

to accomplish or obtain somethting by one's own diligence
or perseverance

བརྩོན་འགྲུས་

brtson 'grus

diligence; zeal; hardworking; energetic

brtson pa

to strive for; to endeavour; to exert oneself; effort; diligence

ཚ་པོ་

tsha po

hot

ཚ་བོ་

tsha bo

grand-child; grandson. Also nephew; brother's son

ཚང་བ་

tshang ba

to be complete; nothing missing; entire

ཚངས་(པ་)

tshangs (pa)

pure; clean; purity; purified; chaste

ཚངས་སོད་

tshangs spyod

pure conduct; celibate lifestyle

ཚད་

tshad

limit; a standard that measures extent; size; time; boundary;
scale; degree

ཚད་མ་

tshad ma

logic; valid cognition; a valid means of knowing; validity;
reasoning; genuine; evident; true; proven

ཚད་མེད་

tshad med

immeasurable; limitless; boundless; infinite; immense

ཚབ་

tshab

deputy; representative; proxy; substitute; replacement

tshabs

serious (ness) e.g. of an illness or a situation; severe; intense;
strong. Also to get or become excited; nervous; agitated

ཚིག་

tshig

a word

ཚིག་ཀལ་

tshig kyal

idle gossip; meaningless talk

ཚིག་འབྲུ་

tshig 'bru

word; syllable

ཚིག་རྩུབ་

tshig rtsub

harsh words

ཚིགས་

tshigs

a joint in the body. Applies to anything that connects or links

tshim pa

(fut. & pres.) to be satisfied/content/satiated

ཚུར་

tshur

here; hither; towards this side

ཚུལ་

tshul

method; manner; fashion; way of doing anything

བརྩོན་པ་

ཚབས་

ཚིམ་པ་

(v.a.)

(v.i.)

(v.i.)
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ཚེ་

tshe

life, i.e. physical life-span. Also moment; during this time; at
the time; when

tshem pa

(pres.) to sew or stitch

ཚོགས་(པ་)

tshogs (pa)

collection (e.g. of aggregates); a group; assembly; association;
organisation; gathering

ཚོང་

tshong

trade; commerce; business

ཚོང་འདུས་

tshong 'dus

market-place; market; bazaar; trade fair

ཚོང་པ་

tshong pa

merchant; trader

ཚོད་

tshod

measure; proportion; estimation; guess; judgement

ཚོད་མི་ཤེས་པ་

tshod mi shes pa

gluttony; greed

ཚོན་

tshon

colour; paint; coloured pigment

tshor ba

sensation; feeling. (Also to feel or sense)

མཚན་

mtshan

abbreviation for night མཚན་མོ་ (mtshan mo); name (hon.)

མཚན་མ་

mtsan ma

sign; mark; distinguishing characteristic (s) or attributes; also
valid cognition; logic

མཚན་ཉིད་

mtshan nyid

མཚན་མོ་

mtshan mo

characteristic; sometimes even implying the innermost
essence of a thing. Also dialectics; philosophy; logic;
conceptualization; definition; attribute (s); mark or sign
night

མཚན་བཟང་

mtshan bzang

auspicious marks or signs; good name; a good reputation
(hon.)

མཚུངས་པ་

mtshungs pa

to agree; to be like…; similar; equal

མཚོ་

mtsho

lake; ocean; sea རྒྱ་མཚོ་ (rgya mtsho)

'tsham pa

(pres. & fut.) appropriate; becoming or attractive; fit; to be
suitable; in accordance with; in conformity with

'tsham pa

(pres.) to make fun of; ridicule; to compete; to insult

'tshengs

pst.) to be satisfied; content; happy. Also to gain; profit or win

'tsho ba

(pres. & fut.) to live or exist; to be alive. Also life; livelihood

ཚེམ་པ་

ཚོར་བ་

(v.a.)

(v.i.)

འཚམ་པ་

(v.i.)

འཚམ་པ་

(v.a.)

འཚེངས་

(v.i.)

འཚོ་བ་

(v.i.)
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འཚོལ་བ་

(v.a.)

མཛད་པ་

(v.a.)

'tshol ba

(pres.) to search for; to seek; to look for

mdzad pa

to do or perform; also deed; work (hon.)

མཛའ་བོ་

mza' bo

a (male) friend; spouse or husband

མཛེས་

mdzes

beautiful; pretty; handsome; fine; charming; elegant

མཛོད་

mdzod

imperative form of མཛད་ (mdzad) to do or show (e.g.

འཛིན་པ་

(v.a.)

འཛེམ་པ་

(v.a.)

'dzin pa

kindness) (hon.); treasure; storehouse; depository; treasurechest
(pres.) to perceive; apprehend; to take hold of; to seize. Also
to realise; comprehend; grasp; conceive (in the mind)

'dzem pa

(pres. & fut.) to refrain; to avoid; to abstain; eschew; to shun;
to shy away from

rdzas

materials; an article; things; object; substance; ingredient

rdze ba

(pres.) to tuck up; truss up (e.g. clothes); to raise up; to roll up

rdzogs pa

perfection; to come to an end; accomplish; completion; to run
out of; to be exhausted; finish; terminate

བརྫུན་

brdzun

falsehood; lie; counterfeit

ཞག་

zhag

a period including a night and a day. Also oil; fat (e.g. the
food was greasy)

ཞག་པ་

zhag pa

a noose; a lasso. Also torn; broken in pieces

ཞབས་

zhabs

foot; feet (hon.)

ཞབས་ཏོག་

zhabs tog

service; help, attendance

ཞལ་

zhal

face; countenance. Also mouth (hon.)

ཞལ་ལྕེ་

zhal lce

(a) judgement; decision

ཞལ་མཇལ་

zhal mjal

face to face meeting; meeting in person

ཞལ་གདམས་

gzhal gdams

oral teaching/instruction; advice

ཞི་གནས་

zhi gnas

calm abiding (a form of meditaton); meditative equipoise;
serenity; mental quiescence

རས་
རེ་བ་

(v.a.)

རོགས་པ་

(v.i.)
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ཞི་བ་

zhi ba

peaceful or calm; be appeased

ཞིག་

zhig

past tense of འཇིག་ ('jig) destroy(ed). Also used for singular i.e.
one (1)

ང་ན་མ་ར་

or ལ་

(nga; na; ma; ra; or la)

ground; field; arable land; cultivation. Also used after final ང་

ཞིང་

zhing

ཞིང་ཁམས་

zhing khams

a Buddhist term for celestial realm; pure realm; and a
Bodhisattva’s abode

ཞིབ་

zhib

powder; fine flour; detail; minute

ཞིབ་ཏུ་

zhib tu

in detail; precisely; exactly; thoroughly; carefully

ཞིབ་མོ་

zhib mo

detail; fine; subtle; particle(s) (e.g. a fine powder)

ཞིམ་

zhim

tasty; delicious

ཞུ་བ་

zhu ba

to ask or petition; request; plead

ཞུ་བ་པོ་

zhu ba po

enquirer; those seeking; the one who asks or appeals; a
petitioner; requester

zhugs pa

(pst.) to enter; join; partake in; go into; to attend; to participate
in

zhus pa

ན་མ་ར་ or ལ་(nga; na; ma; ra; or la)

ཞུགས་པ་

(v.a.)

ཞུས་པ་

(v.a.)

ཞེ་སྡང་

zhe sdang

(pst.) to tell; to say or to ask for something in respectful way;
appeal. Used when addressing one's superiors and between
equals when speaking politely
anger; rage; hatred; animosity; aversion; indignation

ཞེ་ན་

zhe na

if you ask/if you wonder/ if someone says…

ཞེས་

zhes

‘so called’; an honorific quotation marker; the one called…;

ཞེས་པ་

zhes pa

ཞེས་བྱ་བ་

zhes bya ba

known as the one called (e.g. A girl named Pema helped the
boy called Tashi carry the big log)

ཞེས་བྱའོ་

zhes bya bo'

thus called; so called

so; thus. Used after final vowels and after ང་ན་མ་འ་ར་ལ་ (nga,
na, ma 'a, ra, & la)
so it says; thus; (someone) called/…
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གཞག་པ་

gzhag pa

(fut.) present; put in place; to leave; to put down; to keep (in
mind). Also to posit

གཞན་

gzhan

other; another; another one

གཞན་དག་

gzhan dag

other; another; (the) other; another one

གཞན་གཉིས་

gzhan gnyis

other two

gzhal (ba)

(fut.) to weigh; evaluate; measure

གཞལ་དུ་མེད་པ་

gzhal du med pa

immeasurable

གཞི་

gzhi

basis; foundation; ground; that which gives origin to a thing;
that from which it arises

གཞིར་

gzhir

on the basis of; fundamentally; by nature; the cause or source
of the verbal action

གཞིས་ཀ་

gzhis ka

estate

གཞུག་

gzhug

end; extremity; rump or tail end; tail (e.g. a cat’s tail)

gzhug pa

future tense of འཇུག་ jug) to put in; enter

གཞུགས་གནས་

gzhugs gnas

enter; entered; (gzhugs + gnas =) a dwelling place

གཞུང་

gzhung

philosophical texts/scriptures; the writings of …..; also the
middle; central; government

གཞུང་ལུགས་

gzhung lugs

treatise; textual system; authoritative text; mainstream
tradition

གཞེས་པ་

gzhes pa

(archaic) to be well; to prosper. Also to sit; stay; wait (hon.)

གཞེས་པ་པོ་

gzhes pa po

the one who sits, stays or waits

གཞོན་པ་

gzhon pa

young; the younger one

gzhol ba

to descend or fall; to participate in; to take part in; to flow
towards (e.g. enlightenment); to be absorbed or fixed in deep
meditation.
to devote oneself to do something diligently and
energetically. Also to descend; dismount

གཞལ་(བ་)

གཞུག་པ་

(v.a.)

(v.a.)

(v.a.)

གཞོལ་བ་

(v.i.)

གཞོལ་བ་

(v.a.)

བཞག་པ་

(v.a.)

བཞི་

gzhol ba

('

bzhag pa

(pst.) posit; establish; deposit; to place or put; set aside or leave

bzhi

four
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བཞི་པ་

bzhi pa

(the) fourth

བཞི་པོ་

bzhi po

those four; all four

བཞིན་

bzhin

in accordance with/to; face; countenance; as; in; just like/just
as; while; during

བཞིན་དུ་

bzhin du

used while any action is being done: ‘-ing’. Forms the present
continuous tense of verb. Accordingly; similarly; likewise;
although; while being. Also even though
to sit; to stay; to reside; to dwell (hon.)

བཞུགས་པ་

(v.a)

བཞེང་བ་

(v.a.)

བཞེངས་པ་

(v.a.)

བཞེས་པ་

(v.a.)

bzhugs pa
bzheng ba

(fut. & pres.) to stand up; get up; rise (hon.); to manufacture; to
build (e.g. a house)

bzhengs pa

(pst.) stood up; to set up; to raise; rise; get up; to build (hon.)

bzhes pa

to take; receive; accept; to seize. Also to accept or take food at
meals (hon.)

bzhes pa po

the one who takes; receives; accepts etc.

za ba

(pres.) to eat; consume

zad

(pst.) to be exhausted or finished; consumed; to wear out (e.g.
clothes due to constant use); to run out of

zas

food; nourishment

zin pa

to be over with (shows completed action); committed to
memory; terminated; ended or finished; accomplished

zin pa

to catch; to capture; to get hold of; to learn by heart

ཟིལ་

zil

brightness; splendour; glory

ཟིལ་གྱིས་གནན་པ་(v.a.)

zil gyis gnan pa

(fut.) overpower; overcome; suppress; subdue

ཟུང་

zung

two together; a pair/couple; imperative of འཛིན་ ('dzin) to catch

ཟུར་

zur

angle; side; beside; margin; corner; edge

ཟེར་ན་

zer na

if someone says… (this or that); so to speak; as it were

ཟླ་བ་

zla ba

moon

ཟླ་མེད་

zla med

unrivalled; matchless; without equal

བཞེས་པ་པོ་
ཟ་བ་

(v.a.)

ཟད་

(v.i.)

ཟས་
ཟིན་པ་

(v.i.)

ཟིན་པ་

(v.a.)
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ཟློག་པ་

zlog pa

(pres.) to cause (e.g. a curse) to return; to force; drive back; to
repel; repulse; expel; exorcise

གཟའ་

gza'

the days of the week

གཟའ་སྐར་

gza' skar

planets and stars

གཟི་བརིད་

gzid brjid

brightness; beauty; honour; majestic; esteem

gzigs pa

to see or look; behold; observe. Also to buy or purchase (hon.)

gzigs

to buy or purchase (hon.)

གཟུ་བོ་

gzu bo

unbiased; mediator; arbitrator; witness. Also straightforward;
upright; honest; genuine; Impartial

གཟུགས་

gzugs

body; shape; form; figure. Also future tense of འཛུགས་

གཟུགས་ཅན་

gzugs can

('dzugs)
having form; physically based; composed of matter; material

གཟུགས་བརྙན་

gzugs brnyan

reflection; an image

gzur

(fut.) neutral; not taking sides; to step or move aside; to
avoid/shy away (e.g. from work); non-partisan;

བཟང་

bzang

good; goodness; excellent; positive; wholesome

བཟང་པོ་

bzang po

good in every respect; fine; nice; kind; sincere; well-meaning

བཟང་སོད་

bzang spyod

good moral character; well-mannered; moral upright behaviour

བཟང་བ་

bzang ba

comparative word for ‘better’

བཟང་མོ་

bzang mo

an address of politeness to a lady; a noble lady

བཟད་པ་

bzad pa

mild-mannered; peaceful; disciplined; gentle; composed

bza' ba

(fut.) to eat. Also can refer to a married couple

བཟའ་བཏུང་

bza' btung

food and drink; eating and drinking

བཟུང་ )

bzung (ba)

(v.a.)

གཟིགས་པ་

(v.i.)

གཟིགས་

(v.a.)

གཟུར་

བཟའ་བ་

(v.a.)

(v.a.)

(v.a.)

past tense of

འཛིན་('dzin); to lay hold; to capture; catch; seize.

Also from that point on; beginning…
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བཟོ་བ་

(v.a.)

བཟོད་པ་

(v.i.)

བཟོས་པ་

(v.a.)

བཟློག་པ་

(v.a.)

bzo ba

(fut. & pres.) to make; to manufacture; to create; to shape

bzod pa

forbearance; patience; tolerance; to endure; bear; resistant to;
to suffer

bzos pa

(pst.) manufactured; made; prepared; built

bzlog pa

(pst. & fut.) to reverse; to repel; to repel; avert; to cause (e.g.
a curse) to return; to force; drive back; repulse; expel; exorcise.
Also the opposite; contrary
opposing position; carrying away; subtraction

བཟློག་ཕོགས་

bzlog phyogs

འོ་ན་

'o na

if so; now then; well; well in that case. Used esp. to introduce a
new thought or proposition when speaking

འོ་མ་

'o ma

milk

འོག་

'og

lower; below; under; beneath; bottom; down

འོག་མ་

'og ma

under; the lower; what comes later; following one

'ong ba

(fut. & pres.) to come; arrive

འོངས་པ་

'ongs pa

(pst.) came

འོད་

'od

light; ray; radiance; splendour; beam; glow; shine; brilliance

འོད་ཟེར་

'od zer

ray of light; beam

འོན་(ཏེ་)

'on (te)

but; or else

འོན་(ཀང་)

'on (kyang)

nevertheless; however; but; yet; notwithstanding

འོས་པ་

'os pa

appropriate; to be worthy; suitable; right; proper

འོས་སམ་

'os sam

(interrogative) is it worth doing …?

ཡ་མཚན་

ya mtshan

wonder; amazing; miraculous; marvellous; also weird; strange

ya mtshan pa

miraculous; to be surprised; amazed

ཡང་

yang

light (e.g. as light as a feather). Also but; yet again; once more;
also; further; then; again

ཡང་དག་པ་

yang dag pa

real; correct; right; accurate; complete; faultless; perfect. Also
actual; in reality

འོང་བ་

ཡ་མཚན་པ་

(v.a.)

(v.i.)
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ཡང་ན་

yang na

or (e.g. either… or…); otherwise

ཡང་ཚ་

yang tsha

great-grandson; great-grandchild

ཡན་ལག་

yan lag

(a) part; the limbs of the body; component part(s); branch (e.g.
of a tree or establishment)

ཡབ་

yab

father (esp. for king and high lamas) (hon.)

ཡར་

yar

up; upper; upwards; above; higher

yi rang

to rejoice; to be happy; appreciate or to be pleased about
(someone’s good action)

ཡིད་

yid

the mind; conceptual mind; the intellect; esp. the power of
perception and imagination

ཡིད་ཆེས་

yid ches

trust; belief; faith; confidence

yid ches pa

trust; confidence; firm conviction; believe; rely on

ཡིད་བརན་

yid brtan

reliance; confidence; firm attitude

ཡིད་བྱེད་

yid byed

to formulate thoughts or ideas; to hold a notion about;
speculation. Also mental contemplation

ཡིད་རྨུགས་

yid rmugs

mentally befogged; to be gloomy; languid; sluggish;
pessimistic; depressed and melancholy

ཡིད་ཚིམ་པ་

yid tshim pa

satisfy; content

ཡིད་འོང་

yid 'ong

nice; beautiful; pretty; handsome; charming; delightful;
pleasing; agreeable

ཡིན་

yin

(a linking verb) is; are; to be; am; existence; also to express
affirmative (e.g. yes)

ཡིན་ན་

yin na

if (it is the case); if (it is so.)

ཡིན་པ་

yin pa

to be; is; being; to be the case

ཡིན་མོད་

yin mod

although; even though; despite

ཡིས་

yis

instrumental particle used following vowel final syllables (e.g.
by him, by her, by it)

ཡུག་

yug

a whole (uncut) roll (e.g. of cloth); joined together;
circumference; horizon; also a piece or a roll of cloth

ཡུན་རིང་

yun ring

for a long time

ཡི་རང་

ཡིད་ཆེས་པ་

(v.a.)

(v.i.)
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ཡུམ་

yum

mother; spouse; also used for consort. (Only used for holy and
divine beings) (hon.)

ཡུལ་

yul

(sense) object; Also land; country; location

ཡེ་

ye

primordial; timeless; from the beginning; from eternity;
utterly; perfectly

ཡེ་མ་

ye ma

indeed; hardly/at all

ཡེ་མི་

ye mi

absolutely not; never; not at all

ཡེ་མེད་

ye med

primordially non-existent

ཡེ་ཤེས་

ye shes

wisdom; timeless/pristine awareness; perfect divine wisdom;
knowledge

ཡོ་བྱད་

yo byad

implement; tool; utensil; equipment; instrument; chattels;
household furniture; needful articles

yong ba

to come; arrive

ཡོང་ཡེ་

yong ye

(archaic) certainly; truly. Also always/never

ཡོང་ས་

yong sa

source; from where (someone or something) comes; road;
route

ཡོངས་སུ་

yongs su

all; entire; the whole of; wholly altogether; completely; fully

ཡོད་ན་

yod na

if it were; if it existed; also if someone or something has …e.g.
a shining appearance

ཡོད་པ་

yod pa

being; existent; to exist; to be; is; also have; possess

ཡོན་ཏན་

yon tan

excellent qualities; perfect; attribute; accomplishment;
excellence; virtue; properties; also skill; talents; capabilities

yol

veil; curtain, drape. Also pass or elapse (e.g. of time)

གཡང་

g.yang

abyss; precipice

གཡས་གཟུ་ཀེ་རི་སེ་སོ་

g.yas gzu ke ri se sto

Jesus Christ

གཡེམ་པ་

g.yem pa

to commit incest, adultery. Also to act wrongfully

g.yo (sgyu)

deceitful; dishonesty; craftiness; cunning; guile; trickery

g.yo ba

(fut. & pres.) to shake; to move; to agitate (things) shaking;
action; movement; to be unsteady; waver. Also to cook;
prepare esp. food

ཡོང་བ་

ཡོལ་

(v.a.)

(v.i.)

(v.a.)

གཡོ་(སྒྱུ་)
གཡོ་བ་

(v.a.)
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གཡོ་འགུལ་

g.yo 'gul

wavering; unsteadiness; shaking; moving; tremor

གཡོག་

g.yog

servant; service; serve

g.yog

(pres. & fut.) to cover; to dress; to clothe

g.yon

the left hand or side

rag

to get; obtain. Also brass

རག་ལུས་(ལས་)པ་

rag lus (las) pa

to depend on; rest upon

རང་གྲུབ་

rang grub

རང་ཉིད་

rang nyid

intrinsically existent; naturally established; inherent
existent. Also naturally occuring (by itself); self-evolved or
formed; automatic
self; oneself; I myself; yourself; itself; one’s own; its own

རང་དོན་

rang don

one's own self-interest; private affairs

རང་དབང་

rang dbang

self-control; autonomous(existence); independence; freedom;
liberty

རང་བཞིན་

rang bzhin

intrinsic nature; character; essence; nature; natural; of itself
or by itself; independent existence

རང་རང་

rang rang

one’s own; each person; separately; each in its own way;
personal; individual

རབ་

rab

excellent; the best; superior; highest; unsurpassable

རབ་ཏུ་

rab tu

thoroughly; completely; fully; very; exceedingly

rab tu byung ba

(pst.) applies to a person who has renounced the world and
take an ordination; the taking of a monastic vow when entering
a monastery

རམ་

ram

interrogative particle for words ending in ར་ (ra) used to

རི་དྭགས་

ri dwags

represent or at the end of a sentence. Also refers to a place in
Tibet
wild animals; large game; hunting

རི་ཐང་

ri thang

mountain and plain

rig pa

intelligence; talent; knowledge; cognition; state of awareness
devoid of ignorance and dualistic fixation; to know; to perceive

rigs

race; ethnic group; lineage. Also class(es); kind(s); type(s);
species; category

གཡོག་

(v.a.)

གཡོན་
རག་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

རིག་པ་
རིགས་

(v.i.)

(v.a.)

(v.i.)

;
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རིགས་པ་

rigs pa

intelligent; reasoning; rational; logic; logical; philosophy.
Also appropriate

རིང་

ring

long; extensive; far away; tall. Also length of time (e.g. while);
meanwhile; during; when

རིང་པོ་

ring po

long; tall; far

རིན་

rin

price; value; worth

རིན་ཆེན་

rin chen

valuable; precious (e.g. like gem(s), gold and silver); expensive

རིན་པོ་ཆེ་

rin po che

precious; title given to incarnate lama

རིན་པོ་རེ་

rin po rje

Desideri has spelt this word meaning ‘precious’ incorrectly

རིམ་གྲོ་

rim gro

rites; ceremonies; act of worship; religious service

རིམ་པ་

rim pa

sequence; degree; rank; level; order; series; succession; by
turn

རིས་

ris

to draw; (derived from འབྲི་བ་ 'bri ba); design

རིས་མེད་

ris med

non-sectarian; unbiased; impartial; unprejudiced; without
discrimination or distinction

རུང་བ་

rung ba

proper; to be fit; suitable; right; appropriate

རེ་འགའ་

re 'ga'

a few; some (e.g. some people; some fruits, etc.); sometimes

རེ་ལྟོས་

re ltos

hopeful expectation

རེ་བ་

re ba

hope; expectation; wish

རེ་ཞིག་

re zhig

temporarily; for a while; occasionally; a bit

རེ་རེ་

re re

each and every; singly; one by one

reg pa

to touch; to reach; to come in contact with

རོ་

ro

a corpse; a dead body. Also taste; flavour

རོ་ཁང་

ro khang

a tomb; mausoleum; a place where dead bodies are placed

རློན་

rlon

wet

རེག་པ་

(v.a.)
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ལ་ལ་

la la

some; a few

ལག་

lag

hand; arm

ལག་མཐིལ་

lag mthil

the palm of the hand (i.e. within your grasp)

ལག་པ་

lag pa

the hand; arm

ལགས་

lags

sir; your honour (hon.) Also means ‘is’; Can be used as ‘yes’

lang ba

(fut. & pres.) to rise; to get up

lang ba

to occur; to get started; break out (e.g. a war); to rise or
ferment (e.g. dough, beer, etc.)

langs pa

(pst.) to have risen; broke out

ལན་

lan

response; answer; reply; also used for once e.g. ལན་གཅིག་ (lan

ལན་ཆགས་

lan chags

ལན་དུ་

lan du

ལམ་

lam

road; path; way; road; passage; course; track. Also indicates a
manner or way of acting, etc.

ལམ་ཀར་

lam kar

on or along the road

ལམ་ཆས་

lam chas

provision (for journey)

ལམ་པོ་

lam po

path; road; highway

ལས་

las

any action; deed or work. Also means result; fruit; karma

las pa

to do work; a worker

ལས་ལམ་

las lam

karmic deeds

ལས་སུ་རུང་བ་

las su rung ba

serviceability; workable; adaptable

ལིམ་སྦོ་

lim sbo

limbo = a stage in purgatory

ལུགས་

lugs

system; way of doing something; method; tradition; custom;
manner; mode

ལང་བ་

(v.a.)

ལང་བ་

(v.i.)

ལངས་པ་

(v.a. & v.i.)

ལས་པ་

gcig)
retribution; karmic debts due to past actions; supposed
punishment for what has been done in a former life; an
unfortunate accident; misfortune; adversity; calamity
in response to; in reply to

(v.a.)
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ལུང་

lung

scripture; oral transmission; passage; precept, injunction;
spiritual exhortation, instruction. Also prediction and prophecy

ལུས་

lus

the body; the physical frame; also the physical constituents;
form

lus pa

to be left behind; to remain behind

ལུས་(པོ་)

lus (po)

the body; the physical frame. Also the constitution

ལེ་ལོ་

le lo

laziness; idleness; indolence; tardiness

ལེགས་

legs

goodness; good; excellence. Also can mean beautiful; elegant

ལེགས་པ་

legs pa

proper; good; serving the purpose; useful; praiseworthy

ལེགས་ཉེས་

legs nyes

right and wrong; good and bad

ལེགས་སོད་

legs spyod

good or virtuous deeds/actions

len pa

(pres.) to take; to receive. Also means a strong desire (e.g. to
grasp at something)

ལོ་

lo

a year; age

ལོ་སྐོར་

lo skor

cycle of year(s)

ལོ་རོག་(ལོ་ཏོག་)

lo rtog (lo tog)

crops; produce of a year; harvest

ལོག་(པ་)

log (pa)

to return or come back; go back; reverse. Also denotes a wrong
view

ལོག་པར་སྐུལ་བ་

log par skul ba

to persuade or induce someone to do something wrong

ལོག་ལྟ་

log lta

wrong view; heretical doctrine; perverse view

ལོག་པར་གཡེམ་པ་

log par g.yem pa

to commit fornication; adultery

ལོག་སོད་

log spyod

perverse conduct; reactionary action or conduct

ལོག་སོན་

log smon

wrong aspiration; a prayer to wish evil upon someone

ལོག་གཡེམ་

log g.yem

adultery; sexually immoral acts; sexual perversion

ལོག་སེམས་

log sems

wrong thought

ལུས་པ་

ལེན་པ་

(v.i.)

(v.a.)

(v.a.& v.i.)
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ལོངས་

longs

(imp.) to rise up; awake; get up. Also to reach an amount or a
set number/quantity

longs spyod

enjoyment; pleasure; resources

longs spyod pa

to enjoy; to benefit from; to make use of

lon pa

to get; to acquire; to reach, to arrive at

ཤ་མི་ཟ་བ་

sha mi za ba

not to eat meat or flesh

ཤར་

shar

east; an easterly direction (e.g. the sun rises in the east)

(v.a.)

ལོངས་སོད་
ལོངས་སོད་པ་

(v.a.)

ལོན་པ་

(v.i.)

ཤར་བ་

(v.i.)

ཤི་བ་

(v.i.)

shar ba

to shine = past tense of

འཆར་ ('char)

shi ba

(pst.) to die; expire; to go out (e.g. light; fire)

ཤི་ཚད་

shi tshad

death/mortality rate

ཤིག་

shig

an; one; the form of གཅིག used after final ས་ (sa)

ཤིང་

shing

a tree; wood; timber. Also a gerundial particle for ཅིང་ cing)

(

after final ས་ sa)

(

ཤིང་ར་

shing rta

a chariot or wagon; horse drawn cart or carriage

ཤིན་ཏུ་

shin tu

extremely; very; greatly; (used specially before adj. and
adverb)

ཤུགས་

shugs

strength; force; power; energy

ཤེལ་

shel

crystal; glass

ཤེས་སྒྲིབ་

shes sgrib

cognitive obstruction; obstruction to omniscience; cognitive
impediments

ཤེས་འདོད་

shes 'dod

wanting or desire to know

shes pa

cognition; understand; ordinary awareness; consciousness;
mode of knowing; to be cognisant

ཤེས་བྱ་

shes bya

cognitive object; object of knowledge; knowable; that which
is cognisable; knowledge; learning; understanding

ཤེས་ཚད་

shes tshad

qualification; limit or measure of the scope of one’s
knowledge; level of knowledge

ཤེས་པ་

(v.i.)
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ཤེས་བཞིན་

shes bzhin

introspection; awareness, conscious state of knowing

ཤེས་བཞིན་དུ་

shes bzhin du

knowingly; deliberately; introspectively

ཤེས་རབ་

shes rab (prajna)

wisdom; intelligence or understanding; insight; analytical
knowledge; discriminating awareness

ཤོག་

shog

(imp.) come!

ཤོག་བུ་

shog bu

paper; a sheet of paper

གཤེགས་པ་(v.i.& v.a.)

gshegs pa

to go away; to depart. Also to pass away or die (hon.)

བཤད་པ་

bshad pa

(fut. & pst.) to say; talk; tell; speak; explain; discuss; set forth

བཤགས་པ་

bshags pa

(pst.) confession (e.g. of one’s sins or wrongdoing); to explain;
to lay open. Also to split or cut through

བཤགས་ཡུལ་

bshags yul

object of confession; confessor (i.e. a priest)

bshig pa

(pst.& fut.) to annihilate; to destroy; demolish; tear down;
disarrange

bshol

to delay; to postpone; to defer. Also to obstruct; to withdraw or
resign

ས་ཀ་ར་མེན་ཏོ་

sa ka ra men to

sacrament

ས་བོན་

sa bon

seed (s). Also refers to semen

ས་གཞི་

sa gzhi

the earth; the world

སངས་

sangs

to clear away (e.g. the fog); to be cleansed; purified; to
recover from

སུ་

su

interrogative pronoun; who; whoever; anyone. Used after the

(v.a.)

བཤིག་པ་

(v.a.)

བཤོལ་

(v.a.)

སུན་

(Transliteration)

final ས་ (sa)
sun

(pres. & fut.) to be irritated; to be annoyed/tired of or fed up;
nuisance

སུན་(འབྱིན་པ་)(v.i.)

sun ('byin pa)

direct confrontation; to refute or disprove; to renounce or
resign

སུམ་

sum

(pres.) to close; to shut (e.g. a pouch or bag); three (if used in
compounds before consonants)

སེམས་

sems

mind; consciousness; awareness; ordinary mind; spirit or heart

སེམས་ཅན་

sems can

sentient being or ordinary animated being(s); animal

(v.i.)

(v.a.)
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སེམས་པ་

sems pa

mind; heart (e.g. a good heart)

སེར་སྣ་

ser sna

avarice; miserly; stingy

sel ba

(pres.) dispel (e.g. as the sun rose the darkness was dispelled);
clear away; remove (e.g. impurities); throw off; eliminate

སེལ་བ་

(v.a.)

ས་(sa)

སོ་

so

སོ་(མེད་)

so (med)

toothless

སོ་གསུམ་(སོ་སུམ་)

so gsum (so sum)

short form for thirty three

སོ་ཏན་

so tan

Satan

སོ་སོ་

so so

individual; distinct; separate (from one another); each one

སོ་སོའི་

so so'

one’s own; (belonging) to oneself

སོ་སོར་

so sor

to oneself; to each one; separately; individually

སོགས་

sogs

etcetera; such as (usually preceded by

སོང་བ་

song ba

སོར་

sor

finger breadth/width

སོར་མོ་

sor mo

fingers and toes

སབ་མོ་

srab mo

thin; flat (as in paper); fine; slender

སས་

sras

son; male child (e.g. a son of a king); a prince (hon.)

སིད་

srid

to be possible; dominion; government; administration; politics.
Also used in regard to depth; height; length; extension

སིད་པ་

srid pa

cyclic existence; mundane/worldly existence. Also to be
possible

srung ba

(pres.) to keep guard; to protect; defend; to watch

sreg pa

(pres.) to burn; to consume; to destroy by or with fire. Also to
roast or bake

srog

life (that which animates a living being); alive; vitality

སྲུང་བ་
སེག་པ་
སོག་

tooth; (also grammatical termination after

(Transliteration)

ལ་ (la); so forth; and the

like; and all the rest
past tense of

འགྲོ་བ་ ('gro ba); gone. Also a lapse (e.g. of time)

(v.a.)
(v.a.)
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སོག་གཅོད་པ་

srog gcod pa

to kill; to take someone's life

སོག་ཆགས་

srog chags

living being(s); creature; being. Also includes insects and
worms, etc.

སོལ་

srol

customs; tradition; habitual practice; habit

སོལ་ལུགས་

srol lugs

customary way or method of doing (e.g. work); a tradition;
an established practice

གསར་

gsar

new; novel

གསར་(དུ་)

gsar (du)

anew; newly

གསལ་བར་(བྱེད་པ་)

gsal bar (byed pa)

to clarify; to be or become visible; to be or become clear; to be
reflected (e.g. in a mirror); appear/manifest; clear; clarity;
luminous

གསུམ་པོ་

gsum po

those three

གསུམ་བཅུ་སོ་གསུམ་

gsum bcu so gsum

thirty three

གསེར་

gser

gold

gso ba

(pres.) to feed; nourish; to nurse; to rear

gso ba

(pres.) to restore; heal; to regain (e.g. consciousness)

gsong ba

alternative spelling for གསང་བ་ (gsang ba); to keep secret

gson pa

listen; to be alive; to save or preserve one’s own life; to
survive

gson po

alive; living; having life

gsol ba

to inform; to tell; to ask for. Also to put on; to dress; to eat or
drink (hon.); prayer; request; entreaty; supplication

གསོལ་འདེབས་

gsol 'debs

prayer of supplication; request; entreaty

གསོས་པ་

gsos pa

(pst.) to feed; foster; to cure; heal; nurture

bsregs

(pst.) to burn; roast; bake

gsung

precept; speech; expression; voice; teaching (hon.)

gsung ba

(fut. &་pres.) to speak; to talk; to say (hon.)

(v.a.)

(v.i.)

གསོ་བ་

(v.a.)

གསོ་བ་

(v.i.)

གསོང་བ་
གསོན་པ་

(v.i.)

གསོན་པོ་
གསོལ་བ་

བསེགས་

(v.a.)

(v.a. & v.i.)
(v.a.)

གསུང་
གསུང་བ་

(v.a.)
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གསུངས་པ་

gsungs pa

(pst.) to say or tell; speak (hon.)

གསུམ་

gsum

three

གསུམ་པ་

gsum pa

third

གསུམ་བཅུ་(སུམ་ཅུ་)

gsum bcu (sum cu)

thirty

བསགས་པ་

bsags pa
(v.a.)

(pst.) to accumulate; amass; collect; to deposit; to store; to
save up

བསང་བ་

bsang ba
(v.i.)

བསད་པ་

bsad pa

(pres. & fut.) to cleanse; to remove odour; dirt; stain; to clear
away or to clear up (e.g. a doubt). Also to come out of or get
over (e.g. grief; hardship; sorrow)
(pst.) to kill; murder; assassinate

(v.a.)

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

bsam gyis mi khyab pa

inconceivable; unimaginable; incredible

བསམ་པ་

bsam pa

( fut.) intention; to think; to conceive; reflect; imagine; to get
an idea or thought

བསམ་པ་ཐག་པ་

bsam pa thag pa

Sincerely

བསམ་ལས་འདས་པ་

bsam las 'das pa

beyond reckoning/thought; surpassing all thought(s)

བསལ་བ་

bsal ba
(v.a.)

(fut. & pst.) to clear up/away; to remove; to get rid of;
eliminate. Also to cure; to pay off (e.g. a debt)

བསིལ་

bsil
(v.a.)

cool; coolness; to be cold; to wash; to take off or remove (e.g.
clothes) (hon.)

ས་

sla

easy; also thin (e.g. fluid)

ས་བ་

sla ba

easier or more simple; thinner, esp. liquid or fluid

(ལས་)ས་བ་

(las) sla ba

easier or more simple

སད་

slad

subsequently; in future; henceforth; for the sake of

སར་ཡང་

slar yang

again; once more

slu ba

(pres.) delusion; to beguile; deceive; to entice; lure; seduce

slu med

without deceit; sincere; genuine; upright

sleb pa

(pres. & fut.) arrive; to come

སླུ་བ་

(v.a.)

(v.i.)

(v.a.)

སླུ་མེད་
སེབ་པ་

(v.i.)
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སོང་བ་

(v.a.)

སོབ་པ་

(v.a.)

slong ba

(pres.) 1. to ask or to beg for, (e.g. for food or money); 2. to
cause to rise, to help to rise. 2. to raise; to erect; excite

slob pa (also slab pa)

(pres.) to learn; to study; to teach; to instruct; to give a lesson;
explain; to disciple or train (someone)

slob ma

disciple; pupil; student

bslangs

(pst.) to raise; lift; to erect; excite. Also to beg or to ask for
(e.g. food or money)

bslad pa

(fut. & pst.) to pollute; contaminate; adulterate

bslad pa

(fut. & pst.) to be influenced or corrupted by bad friends

bslu ba

(fut.) delusory; to trick or entice; beguile; seduce. Also to
ransom (e.g. a life)

bslus pa

(pst.) deceived; seduced; cheated; also ransomed

lha sa

Lhasa; the capital city of Tibet

lhag

to be left over; to be remaining; exceeding; more than; beyond;
also adj. excellent; surpassing; excelling; superior

ལྷག་ཆད་

lhag chad

adding extra and leaving out (i.e. duplications and omissions)

ལྷག་པ་

lhag pa

the wind; Wednesday; the planet mercury

ལྷག་པར་

lhag par

especially; particularly; furthermore

ལྷག་མ་

lhag ma

the remaining portion; remainder; leftover; surplus; excess

ལྷག་མེད་

lhag med

without remainder or anything leftover; all; entire; the whole

ལྷག་བསམ་

lhag bsam

altruistic disposition; sincere; loyal; faithful

ལྷང་

lhang

vividly (arisen); to be prominent; conspicuous

ལྷན་ཅིག་

lhan cig

simultaneous; together with

lhung ba

(pres. & fut.) to fall; to fall down

ལྷུན་

lhun

naturally (established); spontaneously; effortlessly by itself
(e.g. self-created or sprung). Also mass; bulk

ལྷུམས་

lhums

womb; uterus; conception (only applies to holy beings) (hon.)

སོབ་མ་
བསངས་

(v.a.)

བསད་པ་

(v.a.)

བསད་པ་

(v.i.)

བསླུ་བ་

(v.a.)

བསླུས་པ་

(v.a.)

ལྷ་ས་
ལྷག་

ལྷུང་བ་

(v.i.)

(v.i.)
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ལྷུར་ལེན་པ་

lhur len pa

to strive after; devotion to something; earnest application;
initiative

ཨ་ལྡམ་

a ldam

Adam

(Transliteration)

ཨ་མན་

a man

Amen

(Transliteration)

ཨན་རེ་ལི་

an rje li

angel

(Transliteration)

ཨེ་པི་ཕེ་ནི་ཨ་

epi phe ni a

Epiphany

(Transliteration)

ཨེ་མའོ་

ae ma'o

an interjection expressing compassion

ཨོ་ལིའོ་

o li'o

oil

(Transliteration)

ཨེའུ་ཁ་རི་སི་སེ་ཨ་

ae' kha ri si ste a

Eucharist

(Transliteration)
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Tibetan Tenses
Compiled by D. Tsering
English

Present

to obstruct

(va.)

to revere

(v.a.)

to put into writing

(v.a.)

to surround

(v.a.)

to appoint

(v.a.)

to be born

(v.i.)

to grow

(v.i.)

to proceed

(v.i.)
(v.a. tib.)

to make

(v.a.)

to plug (e.g. a hole)

to bear a grudge

(v.a.)
(v.i.tib.)
(v.a.)

turn around

(v.i.)

to lead

(v.a.)

to spread

(v.i.)

to coil up

(v.a.)
(v.i.tib.)

to know

(v.a.)

to be born (hon.)

(v.i.)

Past

Future

Imperative

'gog pa
འགོག་པ་

bkag pa
བཀག་པ་

dgag pa

khog

དགག་པ་

ཁོག་

bkur ba

bkur ba

bkur ba

bkur

བཀུར་བ་
bkod pa
བཀོད་པ་
bskor ba
བསོར་བ་
bskos pa
བསོས་པ་
skyes pa
སྐྱེས་པ་
bskyed pa
བསྐྱེད་པ་
bskyod pa
བསོད་པ་
bskrun pa
བསྐྲུན་པ་
khyegs pa
ཁྐྱེགས་པ་
'khon pa
འཁོན་པ་
'khor ba
འཁོར་བ་
khrid pa
ཁྲིད་པ་
khyab pa
ཁྱབ་པ་
'khyil ba
འཁྱྲིལ་བ་
mkhyen pa
མཁྱྐྱེན་པ་
'khrungs pa
འཁྲུངས་པ་

བཀུར་བ་
dgod pa
དགོད་པ་
bskor ba
བསོར་བ་
bsko ba
བསོ་བ་
skye ba
སྐྱེ་བ་
bskyed pa
བསྐྱེད་པ་
bskyod pa
བསོད་པ་
bskrun pa
བསྐྲུན་པ་
kheg pa
ཁྐྱེག་པ་
'khon pa
འཁོན་པ་
'khor ba
འཁོར་བ་
'khrid pa
འཁྲིད་པ་
khyab pa
ཁྱབ་པ་
khyil ba
འཁྱྲིལ་བ་
mkhyen pa
མཁྱྐྱེན་པ་
'khrung ba
འཁྲུང་བ་

བཀུར་
khod
ཁོད་
skor
སོར་
skos
སོས་

བཀུར་བ་
'god pa
འགོད་པ་
skor ba
སོར་བ་
sko ba
སོ་བ་
skye ba
སྐྱེ་བ་
skyed pa
སྐྱེད་པ་
skyod pa
སོད་པ་
skrun pa
སྐྲུན་པ་
kheg pa
ཁྐྱེག་པ་
'khon pa
འཁོན་པ་
'khor ba
འཁོར་བ་
'khrid pa
འཁྲིད་པ་
khyab pa
ཁྱབ་པ་
'khyil ba
འཁྱྲིལ་བ་
mkhyen pa
མཁྱྐྱེན་པ་
'khrung ba
འཁྲུང་བ་
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skyed
སྐྱེད་
skyod
སོད་
skrun
སྐྲུན་

khrid
ཁྲིད་

mkhyen
མཁྱྐྱེན་

Appendix 5
to fall into illusion

(v.i.)

to crack

(v.i.)

to hear

(v.a.) (v.i.tib.)

to be smeared

(v.i.)

to do

(v.a.)

to be transformed

(v.i.)

to be cold

(v.i.)

to complete

(v.i.)

to die

(v.i.)

to be happy

(v.i.)

to think

(v.a)

to be pleased
to hit
to violate
to move

(hon.)(v.i.)
(v.a.)
(v.a.)
(v.i.tib.)
(v.i.)

to go
to count

(v.a.)

to decorate

(v.a.)

to flourish

(v.i.)

to meditate

(v.a.)

'khrul ba
འཁྲུལ་བ་
gas pa
གས་པ་
go ba
གོ་བ་
'go ba
འགོ་བ་
bgyid pa
བགྲིད་པ་
'gyur ba
འགྱུར་བ་
grang ba
གྲང་བ་
'grub pa
འགྲུབ་པ་
'grongs pa
འགྲོངས་པ་
dga' ba
དགའ་བ་
dgongs pa
དགོངས་པ་
dgyes pa
དགྐྱེས་པ་
rgyag pa
རྒྱག་པ་
'gal ba
འགལ་བ་
'gul ba
འགུལ་བ་
'gro ba
འགྲོ་བ་
bgrang ba
བགྲང་བ་
rgyan pa
རྒྱན་པ་
rgyas pa
རྒྱས་པ་
sgom pa

'khrul ba
འཁྲུལ་བ་
gas pa
གས་པ་
go ba
གོ་བ་
gos pa
གོས་པ་
bgyis pa
བགྲིས་པ་
gyur ba
གྱུར་བ་
grang ba
གྲང་བ་
grub pa
གྲུབ་པ་
grongs pa
གྲོངས་པ་
dga' ba
དགའ་བ་
dgongs pa
དགོངས་པ་
dgyes pa
དགྐྱེས་པ་
brgyab pa
བརྒྱབ་པ་
'gal ba
འགལ་བ་
'gul ba
འགུལ་བ་
'gro ba
འགྲོ་བ་
bgrangs pa
བགྲངས་པ་
brgyan pa
བརྒྱན་པ་
rgyas pa
རྒྱས་པ་
bsgoms pa
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'khrul ba
འཁྲུལ་བ་
gas pa
གས་པ་
go ba
གོ་བ་
'go ba
འགོ་བ་
bgyi pa
བགྲི་པ་
'gyur ba
འགྱུར་བ་
grang ba
གྲང་བ་
'grub pa
འགྲུབ་པ་
'dgrongs pa
འགྲོངས་པ་
dga' ba
དགའ་བ་
dgongs pa
དགོངས་པ་
dgyes pa
དགྐྱེས་པ་
brgyag pa
བརྒྱབ་པ་
'gal ba
འགལ་བ་
'gul ba
འགུལ་བ་
'gro ba
འགྲོ་བ་
bgrang ba
བགྲང་བ་
brgyan pa
བརྒྱན་པ་
rgyas pa
རྒྱས་པ་
bsgom pa

gyis pa
གྲིས་པ་
gyur
གྱུར་

dgongs
དགོངས་
rgyob
རྒྱོབ་

bgrongs
བགྲོངས་
rgyan
རྒྱན་
sgoms

Appendix 5

to accomplish

(v.a.)

to change

(v.a.)

to concentrate (one's mind)
(v.a.)
to quench/satisfy
(v.i.)
to show off

(v.a.)

to recognize

(v.a.)

to appear

(v.i.)

to praise

(v.a)

to love

(v.a.)

to allow

(v.a.)

to make

(v.a.)

to build/establish;
to make a promise/vow
(v.a.)
to get attached to
(v.a.)
(v.i.tib.)
to believe (strongly)

(v.i.)

to cut off

(v.a.)

to make offerings

(v.a.)

to die

(v.i.)

to be destroyed

(v.a.)
(v.i.tib.)

to be terrified

(v.a.)
(v.i.tib.)

སོམ་པ་
sgrub pa
སྒྲུབ་པ་
sgyur ba
སྒྱུར་བ་
sgrim pa
སྲིམ་པ་
ngoms pa
ངོམས་པ་
ngom pa
ངོམ་པ་
ngos 'dzin pa
ངོས་འཛིན་པ་
mngon pa
མངོན་པ་
bsngags pa
བསྔགས་པ་
gces pa
གཅྐྱེས་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
'chos pa
འཆོས་པ་
'cha' ba
འཆའ་བ་
chags pa
ཆགས་པ་
ches pa
ཆྐྱེས་པ་
gcod pa
གཅོད་པ་
mchod pa
མཆོད་པ་
'chi ba
འཆྲི་བ་
'jig pa
འཇྲིག་པ་
'jigs pa
འཇྲིགས་པ་

བསོམས་པ་
bsgrubs pa
བསྒྲུབས་པ་
bsgyur ba
བསྒྱུར་བ་
sgrims pa
བསྲིམས་པ་
ngoms pa
ངོམས་པ་
ngoms pa
ངོམས་པ་
ngos bzung ba
ངོས་བཟུང་བ་
mngon pa
མངོན་པ་
bsngags pa
བསྔགས་པ་
gces pa
གཅྐྱེས་པ་
bcug pa
བཅུག་པ་
bcos pa
བཅོས་པ་
bcas pa
བཅས་པ་
chags pa
ཆགས་པ་
ches pa
ཆྐྱེས་པ་
bcad pa
བཅད་པ་
mchod pa
མཆོད་པ་
shi ba
ཤྲི་བ་
zhig pa
ཞྲིག་པ་
'jigs pa
འཇྲིགས་པ་
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བསོམ་པ་
bsgrub pa
བསྒྲུབ་པ་
bsgyur ba
བསྒྱུར་བ་
bsgrim pa
བསྲིམ་པ་
ngoms pa
ངོམས་པ་
ngom pa
ངོམ་པ་
ngos gzung ba
ངོས་གཟུང་བ་
mngon pa
མངོན་པ་
bsngags pa
བསྔགས་པ་
gces pa
གཅྐྱེས་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
bcos pa

བཅོས་པ་
bca' ba
བཅའ་བ་
chags pa
ཆགས་པ་
ches pa
ཆྐྱེས་པ་
gcad pa
གཅད་པ་
mchod pa
མཆོད་པ་
'chi ba
འཆྲི་བ་
'jig pa
འཇྲིག་པ་
'jigs pa
འཇྲིོགས་པ་

སོམས་
sgrubs
སྒྲུབས་
sgyur
སྒྱུར་
sgrims
སྲིམས་
ngoms
ངོམས་
ngos zung
ངོས་ཟུངས་
bsnags
བསྔགས་
chug
ཆུག་
chos
ཆོས་
'chom
འཆོམ་

chod
ཆོད་
mchod
མཆོད་

Appendix 5
to put in

(v.a.)

to enter

(v.a.)

to put or place

(v.a.)

to honour

(v.a.)

to express

(v.a.)

to manage

(v.a.)

to find

(v.a.)
(v.i.tib.)

to lend

(v.a.)

to think

(v.i.)

to deny; tell a lie

(v.a.)

to touch

(v.a.)

to pluck

(v.a.)

to belong to
to send

(v.a.)

to sow

(v.a.)

to bow

(v.a.)

to depend
to deliberate
to rely on
to look

(v.i.)
(v.a.tib.)
(v.a.)
(v.i.)

'jug pa
འཇུག་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
'jog pa
འཇོག་པ་
rjed pa
རྐྱེད་པ་
rjod pa
རོད་པ་
gnyer ba
གཉྐྱེར་བ་
rnyed pa
རྐྱེད་པ་
rnyan pa
རན་པ་
snyam pa
སྙམ་པ་
snyon pa
སྙོན་པ་
gtug pa
གཏུག་པ་
gtog pa
གཏོག་པ་
gtogs pa
གཏོགས་པ་
gtong ba
གཏོང་བ་
'debs pa
འདྐྱེབས་པ་
'dud pa
འདུད་པ་
rten pa
རྐྱེན་པ་
rtog pa
རོག་པ་
rton pa
རོན་པ་
lta ba

bcug pa
བཅུག་པ་
zhugs pa
ཞུགས་པ་
bzhag pa
བཞག་པ་
brjed pa
བརྐྱེད་པ་
brjod pa
བརོད་པ་
gnyer ba
གཉྐྱེར་བ་
rnyed pa
རྐྱེད་པ་
brnyan pa
བརན་པ་
snyam pa
སྙམ་པ་
bsnyon pa
བསྙོན་པ་
gtugs pa
གཏུགས་པ་
gtogs pa
གཏོགས་པ་
gtogs pa
གཏོགས་པ་
btang ba
བཏང་བ་
btab pa
བཏབ་པ་
btud pa
བཏུད་པ་
brten pa
བརྐྱེན་པ་
brtags pa
བརགས་པ་
brtan pa
བརན་པ་
bltas pa
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gzhug pa
གཞུག་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
gzhag pa
གཞག་པ་
brjed pa
བརྐྱེད་པ་
brjod pa
བརོད་པ་
gnyer ba
གཉྐྱེར་བ་
rnyed pa
རྐྱེད་པ་
brnyan pa
བརན་པ་
snyam pa
སྙམ་པ་
bsnyon pa
བསྙོན་པ་
gtug pa
གཏུག་པ་
gtog pa
གཏོག་པ་
gtogs pa
གཏོགས་པ་
gtang ba
གཏང་བ་
gdab pa
གདབ་
gtud pa

གཏུད་པ་
brten pa
བརྐྱེན་པ་
brtag pa
བརག་པ་
brtan pa
བརན་པ་
blta ba

chug
ཆུག
zhugs
ཞུགས་
zhog
ཞོག
rjed
རྐྱེད་
rjod
རོད་
gnyer
གཉྐྱེར་
rnyon
རོན་
snyon
སྙོན་
gtugs
གཏུགས་
gtogs
གཏོགས་
thong
ཐོང་
thob
ཐོབ་
thud
ཐུད་
rten
རྐྱེན་
rtogs
རོགས་
rton
རོན་
ltos

Appendix 5

to break vows

(v.i.)

to be born (hon.)

(v.i.)

to depend

(v.i.)

to stay somewhere in order
to rest
(v.a.)
to become empty

(v.i.)

to show

(v.a.)

to praise

(v.a.)

to escape

(v.i.)

to meet

(v.a.)

to be able

(v.i.)

elapse (of time)

(v.i.)

to like

(v.i.)

to struggle

(v.i.)
(v.a.tib.)

to see

(v.i.)

to obtain

(v.i.)

to be purified

(v.a.)
(v.i.tib.)

to remember

(v.a.)
(v.i.tib.)

to ask

(v.a.)

to fasten

(v.a.)

ལྟ་བ་
ltung ba
ལྟུང་བ་
ltams pa
བལྟམས་པ་
ltos pa
ལྟོས་པ་
sti ba
སྲི་བ་
stong pa
སོང་པ་
ston pa
སོན་པ་
bstod pa
བསོད་པ་
thar ba
ཐར་བ་
thug pa
ཐུག་པ་
thub pa
ཐུབ་པ་
thogs pa
ཐོགས་པ་
'thad pa
འཐད་པ་
'thab pa
འཐབ་པ་
mthong ba
མཐོང་བ་
'thob pa
འཐོབ་པ་
'dag pa
འདག་པ་
dran pa
དྲན་པ་
'dri pa
འདྲྲི་པ་
'dogs pa
འདོགས་པ་

བལྟས་པ་
ltungs ba
ལྟུངས་བ་
bltams pa
བལྟམས་པ་
bltos pa
བལྟོས་པ་
bstis pa
བསྲིས་པ་
stongs pa
སོངས་པ་
bstan pa
བསན་པ་
bstod pa
བསོད་པ་
thar ba
ཐར་བ་
thug pa
ཐུག་པ་
thub pa
ཐུབ་པ་
thogs pa
ཐོགས་པ་
'thad pa
འཐད་པ་
'thabs pa
འཐབས་པ་
mthong ba
མཐོང་བ་
thob pa
ཐོབ་པ་
dag pa
དག་པ་
dran pa
དྲན་པ་
dris pa
དྲྲིས་པ་
btags pa
བཏགས་པ་
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བལྟ་བ་
ltung ba
ལྟུང་བ་
bltams pa
བལྟམས་པ་
ltos pa
ལྟོས་པ་
bsti ba
བསྲི་བ་
stong pa
སོང་པ་
bstan pa
བསན་པ་
bstod pa
བསོད་པ་
thar ba
ཐར་བ་
thug pa
ཐུག་པ་
thub pa
ཐུབ་པ་
thogs pa
ཐོགས་པ་
'thad pa
འཐད་པ་
'thab pa
འཐབ་པ་
mthong ba
མཐོང་བ་
'thob pa
འཐོབ་པ་
'dag pa
འདག་པ་
dran pa
དྲན་པ་
'dri pa
འདྲྲི་པ་
gtag pa
གདགས་པ་

ལྟོས་
ltung
ལྟུང་

stis
སྲིས་
ston
སོན་
bstod
བསོད་

thogs
ཐོགས་
'thobs
འཐོབས་

dran
དྲན་
dris
དྲྲིས་
thogs
ཐོགས
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to be tormented

(v.a.)
(v.i.tib.)

to gather

(v.a.)
(v.i.tib.)

to expel

(v.a.)

to abandon

(v.a.)

to lead

(v.a.)

to be mixed

(v.i.)

to hate

(v.a.)

to collect

(v.a.)

to be able to

(v.a.)

to make a mistake
to grant (hon.)

(v.a.)

to suppress

(v.a.)

to torment

(v.a.)
(v.i.tib.)

to exist

(v.i.)

to harm

(v.a.)

to appear

(v.i.)

to analyze

(v.a.)

to fly

(v.a.)

to prostrate

(v.a.)

to go

gdung ba
གདུང་བ་
'du ba
འདུ་བ་
'don pa
འདོན་པ་
'dor ba
འདོར་བ་
'dren pa
འདྲྐྱེན་པ་
'dre ba
འདྲྐྱེ་བ་
sdang ba
སྡང་བ་
sdud pa
སྡུད་པ་
nu ba
ནུ་བ་
nor ba
ནོར་བ་
gnang ba
གནང་བ་
gnon pa
གནོན་པ་
mnar ba
མནར་བ་
gnas pa
གནས་པ་
gnod pa
གནོད་པ་
snang ba
སྣང་བ་
dpyod pa
དཔོད་པ་
'phur ba
འཕུར་བ་
(phyag) 'tshal ba
(ཕྱག་) འཚལ་བ་
'gro ba

gdungs ba
གདུངས་བ་
'dus pa
འདུས་པ་
bton pa
བཏོན་པ་
dor ba
དོར་བ་
drangs pa
དྲངས་པ་
'dres pa
འདྲྐྱེས་པ་
sdang ba
སྡང་བ་
bsdus pa
བསྡུས་པ་
nus pa
ནུས་པ་
nor ba
ནོར་བ་
gnang ba
གནང་བ་
mnan pa
མནན་པ་
mnar ba
མནར་བ་
gnas pa
གནས་པ་
gnod pa
གནོད་པ་
snang ba
སྣང་བ་
dpyad pa
དཔད་པ་
phur ba
ཕུར་བ་
btsal ba
བཙལ་བ་
phyin pa
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gdung ba
གདུང་བ་
'du ba
འདུ་བ་
gton pa
གཏོན་པ་
dor ba
དོར་བ་
drang ba
དྲང་བ་
'dre ba
འདྲྐྱེ་བ་
sdang ba
སྡང་བ་
bsdu ba
བསྡུ་བ་
nu ba
ནུ་བ་
nor ba
ནོར་བ་
gnang ba
གནང་བ་
mnan pa
མནན་པ་
mnar ba
མནར་བ་
gnas pa
གནས་པ་
gnod pa
གནོད་པ་
snang ba
སྣང་བ་
dpyad pa
དཔད་པ་
'phur ba
འཕུར་བ་
btsal ba
བཙལ་བ་
'gro ba

'dus
འདུས་
thon
ཐོན་
dor
དོར་
drongs
དྲོངས་

sdus
སྡུས་

gnongs
གནོངས་
non
ནོན་

dpyod
དཔོད་
phur
ཕུར་
'tshol
འཚོལ་
rgyugs
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to come apart

(v.i.)

to meet

(v.i.)

to descend

(v.i.)

to do (an action)

(v.a.)

to take place

(v.i.)

to arrive

(v.i.)

to be separated

(v.i.)

to write

(v.a.)

to take

(v.a.)

to put in

(v.a.)

to offer

(v.a.)

to get rid of

(v.a.)

to come about

(v.i.)

to open

(v.a.)

to receive
to be connected

(v.a.)
(v.i.tib.)
(v.i.)

to practice

(v.a.)

to attach

(v.a.)

to become impure

(v.a.)
(v.i.tib.)

འགྲོ་བ་
'bye ba
འབྐྱེ་བ་
'phrad pa
འཕྲད་པ་
'bab pa
འབབ་པ་
byed pa
བྐྱེད་པ་
'byung ba
འབྱུང་བ་
'byon pa
འབོན་པ་
'bral ba
འབྲལ་བ་
'bri ba
འབྲྲི་བ་
len pa
ལྐྱེན་པ་
blug pa
བླུག་པ་
'bul ba
འབུལ་བ་
'byin pa
འབྲིན་པ་
'byung ba
འབྱུང་བ་
'byed pa
འབྐྱེད་པ་
'byor ba
འབོར་བ་
'brel ba
འབྲྐྱེལ་བ་
sbyong ba
སོང་བ་
sbyor ba
སོར་བ་
ma 'dag pa
མ་འདག་པ་

ཕྱྲིན་པ་
bye ba
བྐྱེ་བ་
phrad pa
ཕྲད་པ་
bab pa
བབ་པ་
byas pa
བས་པ་
byung pa
བྱུང་པ་
byon pa
བོན་པ་
bral ba
བྲལ་བ་
bris pa
བྲྲིས་པ་
blangs pa
བླངས་པ་
blugs pa
བླུགས་པ་
phul ba
ཕུལ་བ་
phyung ba
ཕྱུང་བ་
byung ba
བྱུང་བ་
phye ba
ཕྱྐྱེ་བ་
'byor ba
འབོར་བ་
'brel ba
འབྲྐྱེལ་བ་
sbyangs pa
སངས་པ་
sbyar ba
སར་བ་
ma dag pa
མ་དག་པ་
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འགྲོ་བ་
'bye ba
འབྐྱེ་བ་
'phrad pa
འཕྲད་པ་
'bab pa
འབབ་པ་
bya ba
བ་བ་
'byung ba
འབྱུང་བ་
'byon pa
འབོན་པ་
'bral ba
འབྲལ་བ་
bri ba
བྲྲི་བ་
blang ba
བླང་བ་
blug pa
བླུག་པ་
dbul ba
དབུལ་བ་
dbyung ba
དབྱུང་བ་
'byung ba
འབྱུང་བ་
dbye ba
དབྐྱེ་བ་
'byor ba
འབོར་བ་
'brel ba
འབྲྐྱེལ་བ་
sbyang ba
སང་བ་
sbyar ba
སར་བ་
ma 'dag pa
མ་འདག་པ་

རྒྱུགས་

bob
བོབ་
byos
བོས་
byon
བོན་
bris
བྲྲིས་
longs
ལོངས་
blugs
བླུགས་
phul
ཕུལ་
phyung
ཕྱུང་
phyes
ཕྱྐྱེས་

sbyongs
སོངས་
sbyor
སོར་
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not passed away

(v.i.)

not to put down

(v.a.)

to experience

(v.a.)
(v.i.tib.)

to speak

(v.a.)

to look for

(v.a.)

to build

(v.a.)

to compose

(v.a.)

ma 'da' ba
མ་འདའ་བ་
ma 'jog
མ་འཇོག་
myong ba
མོང་བ་
smra ba
སྨྲ་བ་
'tshol ba
འཚོལ་བ་
rtsig pa
རྲིག་པ་
rtsom pa

རོམ་པ་
to be satisfied

(v.a.)
(v.i.tib.)

to sew

(v.a.)

to assemble

(v.a.)

to feel

(v.i.)

to perform (hon.)

(v.a.)

to grasp

(v.a.)

to come to the end

(v.i.)

to enter

(v.a.)

to tell (hon.)

(v.a.)

to place

(v.a.)

to put in

(v.a.)

to stay

(v.a.)

to stand up

tshim pa
ཚིམ་པ་
'tshem pa
འཚེམ་པ་
'tshog pa
འཚོག་པ་
tshor ba
ཚོར་བ་
mdzad pa
མཛད་པ་
'dzin pa
འཛིན་པ་
rdzogs pa
རོགས་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
zhu ba
ཞུ་བ་
'jog pa
འཇོག་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
bzhugs pa
བཞུགས་པ་
bzheng pa
བཞྐྱེང་པ་

ma 'das pa
མ་འདས་པ་
ma bzhag
མ་བཞག་
myangs pa
མངས་པ་
smras pa
སྨྲས་པ་
btsal ba
བཙལ་བ་
brtsigs pa
བརྲིགས་པ་

ma 'da' ba
མ་འདའ་བ་
ma gzhag
མ་གཞག་
myang ba
མང་བ་
smra ba
སྨྲ་བ་
btsal ba
བཙལ་བ་
brtsig pa
བརྲིག་པ་

ma zhog
མ་ཞོག
myongs
མོངས་
smros
སྨྲོས་
tshol
ཚོལ་
rtsigs
རྲིགས་

brtsams pa

brtsam pa

rtsoms

བརམས་པ་
tshims pa
ཚིམས་པ་
btsems pa
བཙེམས་པ་
'tshogs pa
འཚོགས་པ་
tshor ba
ཚོར་བ་
mdzad pa
མཛད་པ་
bzung ba
བཟུང་བ་
rdzogs pa
རོགས་པ་
zhugs pa
ཞུགས་པ་
zhus pa
ཞུས་པ་
bzhag pa
བཞག་པ་
bcug pa
བཅུག་པ་
bzhugs pa
བཞུགས་པ་
bzhengs pa
བཞྐྱེངས་པ་

བརམ་པ་
tshim pa
ཚིམ་པ་
btsem pa
བཙེམ་པ་
'tshog pa
འཚོག་པ་
tshor ba
ཚོར་བ་
mdzad pa
མཛད་པ་
gzung ba
གཟུང་བ་
rdzogs pa
རོགས་པ་
'jug pa
འཇུག་པ་
zhu ba
ཞུ་བ་
gzhag pa
གཞག་པ་
gzhug pa
གཞུག་པ་
bzhugs pa
བཞུགས་པ་
bzheng pa
བཞྐྱེང་པ་

རོམས་
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tshems
ཚེམས་
'tshogs
འཚོགས་
mdzod
མཛོད་
zungs

ཟུངས་
zhugs
ཞུགས་
zhus
ཞུས་
zhog
ཞོག
chug
ཆུག
bzhugs
བཞུགས་
bzhengs
བཞྐྱེངས་
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to eat
to be exhausted

(v.a.)
(v.a.)
(v.i.tib.)

to be finished
to look (hon.)

(v.i.)
(v.a .& v.i.)

to make

(v.a.)

to endure

(v.i.)

to repel

(v.a.)

to come

(v.a.)

to come

(v.a.)

to shake

(v.i.)
(v.a.tib.)

to obtain

(v.i.)

to become an ordained
monk
to perceive

(v.a.)
(v.i.tib.)

to touch
to rise
to work

(v.a.)
(v.i.)
(v.a.tib.)
(v.a.)

to be left behind

(v.i.)

to reach (e.g. standard)
(v.i.)
to return

(v.a.)

to shine

(v.i.)

za ba
ཟ་བ་
'dzad pa
འཛད་པ་
zin pa
ཟྲིན་པ་
gzigs pa
གཟྲིགས་པ་
bzo ba
བཟོ་བ་

bzas pa
བཟས་པ་
zad pa
ཟད་པ་
zin pa
ཟྲིན་པ་
gzigs pa
གཟྲིགས་པ་
bzos pa
བཟོས་པ་

bzod pa

bzod pa

bzod pa

བཟོད་པ་

བཟོད་པ་

བཟོད་པ་

zlog pa

bzlog pa

bzlog pa

ཟོག་པ་
'ong ba
འོང་བ་
yong ba
ཡོང་བ་
g.yo ba
གཡོ་བ་
rag pa
རག་པ་
rab tu 'byung ba
རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་
rig pa
རྲིག་པ་
reg pa
རྐྱེག་པ་
lang ba
ལང་བ་
las pa
ལས་པ་
lus pa
ལུས་པ་
lon pa
ལོན་པ་
log pa
ལོག་པ་
'char ba
འཆར་བ་

bza' ba
བཟའ་བ་
'dzad pa
འཛད་པ་
zin pa
ཟྲིན་པ་
gzigs pa
གཟྲིགས་པ་
bzo ba
བཟོ་བ་

བཟོག་པ་
བཟོག་པ་
'ongs ba
'ong ba
འོངས་བ་
འོང་བ་
yong ba
yong ba
ཡོང་བ་
ཡོང་བ་
g.yos ba
g.yo ba
གཡོས་བ་
གཡོ་བ་
rag pa
rag pa
རག་པ་
རག་པ་
rab tu byung ba rab tu 'byung ba
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་
rig pa
rig pa
རྲིག་པ་
རྲིག་པ་
reg pa
reg pa
རྐྱེག་པ་
རྐྱེག་པ་
langs pa
lang ba
ལངས་པ་
ལང་བ་
las pa
las pa
ལས་པ་
ལས་པ་
lus pa
lus pa
ལུས་པ་
ལུས་པ་
lon pa
lon pa
ལོན་པ་
ལོན་པ་
log pa
log pa
ལོག་པ་
ལོག་པ་
shar ba
'char ba
ཤར་བ་
འཆར་བ་
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zo
ཟོ་

bzos
བཟོས་
zlog
ཟོག་

g.yos
གཡོས་

reg
རྐྱེག་
longs
ལོངས་
los
ལོས་
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to die
to be cognizant

(v.i.)
(v.i)

to go/pass away (v.i. & v.a.)
to speak

(v.a.)

to destroy

(v.a.)

to condemn

(v.a.)

to become clear
to think
to speak (hon.)

(v.i. & v.a.)
(v.a.)

to live or survive
(v.i.)
to hear (hon.)

(v.a.)

to tell (hon.)

(v.a.)

to accumulate

(v.a.)

to kill

(v.a.)

to clear up

(v.a.)

to arrive

(v.i.)

to teach

(v.a.)

to contaminate

(v.a.)

to trick

(v.a.)

to fall

(v.i.)

'chi ba
འཆྲི་བ་
shes pa
ཤྐྱེས་པ་
gshegs pa
གཤྐྱེགས་པ་
shod pa
ཤོད་པ་
'jig pa
འཇྲིག་པ་
sun 'byin pa
སུན་འབྲིན་པ་
gsal ba
གསལ་བ་
sems pa
སྐྱེམས་པ་
gsung ba
གསུང་བ་
gson pa
གསོན་པ་
gsan pa
གསན་པ་
gsol ba
གསོལ་བ་
gsog pa
གསོག་པ་
gsod pa
གསོད་པ་
sel ba
སྐྱེལ་བ་
sleb pa
སྐྱེབ་པ་
slob pa
སོབ་པ་
slod pa
སོད་པ་
slu ba
སླུ་བ་
lhung ba

shi ba
ཤྲི་བ་
shes pa
ཤྐྱེས་པ་
gshegs pa
གཤྐྱེགས་པ་
bshad pa
བཤད་པ་
bshig pa
བཤྲིག་པ་
sun phyung ba
སུན་ཕྱུང་བ་
gsal ba
གསལ་བ་
bsams pa
བསམས་པ་
gsungs pa
གསུངས་པ་
gson pa
གསོན་པ་
gsan pa
གསན་པ་
gsol ba
གསོལ་བ་
bsags pa
བསགས་པ་
bsad pa
བསད་པ་
bsal ba
བསལ་བ་
slebs pa
སྐྱེབས་པ་
bslabs pa
བསབས་པ་
bslad pa
བསད་པ་
bslus pa
བསླུས་པ་
lhungs pa
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'chi ba
འཆྲི་བ་
shes pa
ཤྐྱེས་པ་
gshegs pa
གཤྐྱེགས་པ་
bshad pa
བཤད་པ་
bshig pa
བཤྲིག་པ་
gsal ba
གསལ་བ་
bsam pa
བསམ་པ་
gsung ba
གསུང་བ་
gson pa
གསོན་པ་
gsan pa
གསན་པ་
gsol ba
གསོལ་བ་
bsag pa
བསག་པ་
dsad pa
གསད་པ་
bsal ba
བསལ་བ་
sleb pa
སྐྱེབ་པ་
bslab pa
བསབ་པ་
bslad pa
བསད་པ་
bslu ba
བསླུ་བ་
lhung ba

shod
ཤོད་
shig
ཤྲིག

soms
སོམས་
gsungs
གསུངས་
gson
གསོན་
sol
སོལ་
sog
སོག་
sod
སོད་
sol
སོལ་
slobs
སོབས་
slod
སོད་
slus
སླུས་

Appendix 5

ལྷུང་བ་

ལྷུངས་པ་
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ལྷུང་བ་

