གང་གིས་ཀྱང་དེ་ལ་གཡོ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི། སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་དེས་སྔ་མ་ནསསྐམ་ལ་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་

དུས་ནམ་དུ་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་བཞིན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་མངོན་པཪ་
རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པཪ་འཐད་ལ།

དུས་ནམ་དུ་ཡང་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀྱང་ཁོད་ལ་གཡོ་མེད་པཪ་འཐད་པས།

ནས་རག་པཪ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དང་།
པའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཐོག་མ་མེད་པ་

ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་

དེ་ལཪ་ན་ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་སྐབས་ནི་

ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དེ་ལཪ་ན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེ་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། གཞན་ཡང་། རྒྱུ་
རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་ལ། ཁོད་ལ་རྣམ་འགྱུཪ་གང་ཡང་མེད་པའི་
ཕིཪ།

དེ་ལ། སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གྱུཪ་ཅིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

གལ་ཏེ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གྱུཪ་ཅིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ན། སོན་གང་གིས་ཀྱང་མ་གོས་སོན་ཐམས་ཅད་
དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གལ་ཏེ་སོན་གང་གིས་ཀྱང་མ་གོས་ཤིང་སོན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པཪ་

འཐད་ན་ནི། རྣམ་འགྱུཪ་གང་གིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགྱུཪ་གང་ཞིག་འགྱུཪ་བཪ་གྱུཪ་པའི་སོན་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེས་ན་

དཔེཪ་ན་མེ་ཏོག་ཞིག་ནི་དི་ཞིམ་དང་དངོས་སུ་ལྡན་པ་ཡིན་པས། ད་གདོད་ཡང་མེ་ཏོག་དེ་ལ་ཁ་སང་གི་དུས་ནས་དེང་བཪ་རྣམ་འགྱུཪ་གང་
ཡང་མ་བྱུང་བཪ་འཐད་ན་ནི།

མེ་ཏོག་དེ་ནི་ཁ་སང་གི་དུས་སུ་ཡང་དི་ཞིམ་དང་དངོས་སུ་ལྡན་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་བཞིན་

དུ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས།

ཁོད་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་

པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ད་གདོད་ཡང་ཁོད་ལ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་རྣམ་འགྱུཪ་གང་ཡང་བྱུང་བ་མེད་པཪ་འཐད་ལ། ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་
གྲུབ་པ་མིན་པའི་སྐབས་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན།

འདི་ལ་སེ། དཔེཪ་ན་ད་དེཪདི་ཞིམ་དང་དངོས་སུ་

ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་ཞིག་ནི་ཁ་སང་གི་དུས་སུ་དི་ཞིམ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པས་ན།

མེ་ཏོག་དེ་ལ་རྣམ་འགྱུཪ་བྱུང་དགོས་པས། དེ་བཞིན་རྒྱུ་

པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་པས་ན།

དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་

རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་རེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས་ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཁོད་ཀྱང་སྐབས་ཞིག་ཏུ་མངོན་
ཁོད་ལ་རྣམ་འགྱུཪ་བྱུང་དགོས་སོ།

པས། ད་གདོད་ཡང་ཁོད་ལ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀྱང་རྣམ་འགྱུཪ་བྱུང་བ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི། ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་
གྲུབ་པ་མིན་པའི་སྐབས་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལཪ་ན་དེ་དག་གི་སོ་ནས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེ་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་
པཪ་ཐག་ཆད་དོ་།
པ་དེས།

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་ཡང་མེད་པཪ་བསན་པ་ནི། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་

ཁོད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེདལ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་སྔཪ་འཆད་པ་ལཪ་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་
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ལ།

ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡོད་མེད་གང་ཪུང་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཪུང་བ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་

རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་པའི་ཕིཪ། དེས་ན་དཔེཪ་ན། མི་ཡིན་ན་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་ཡིན་པས་ཁབ། རྣམ་
གཞག་འདི་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་ཤིང་བདེན་བརྫུན་གང་ཪུང་གཉིས་སུ་ཁད་མེད་པཪ་ཪུང་བ་མ་ཡིན་པས།
ཆད་མེད་པཪ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་ཤིང་བརྫུན་མཪ་འགྱུཪ་དུ་ཕི་མའི་དུས་ནམ་དུ་ཪུང་བཪ་མི་སིད་པས།

ཕི་མཪ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་
དེ་བཞིན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་

དེས་། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡོད་མེད་གང་ཪུང་གཉིས་སུ་ཁད་མེད་པཪ་ཪུང་བ་མིན་པས། དུས་
ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་རེན་ཆད་མེད་པཪ་ཟད་འགག་མེད་པཪ་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་དུ་ཕི་མའི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་ཪུང་བཪ་མི་སིད་དོ།
གཞན་ཡང་།

རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ལ་གཡོ་དང་རྣམ་འགྱུཪ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིཪ།

དེས་ན་དཔེཪ་ན་ཪི་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་རེ་མོ་ལ་ནང་རེན་ཕི་རེན་གང་ཪུང་གིས་གཡོ་འགུལ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི།

རེ་མོ་མཐོན་པོ་དེས་ཐང་གི་དམན་ལ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་ཐུག་མི་སིད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དཔེཪ་ན་དི་ཞིམ་དང་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་ཞིག་ལ་

རྣམ་འགྱུཪ་གང་ཡང་དུས་ནམ་དུ་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པཪ་འཐད་ན་ནི། མེ་ཏོག་དེས་དི་ཞིམ་དང་བྲལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་མི་
སིད་པཪ་འགྱུཪ་བས།

དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས།

ཁོད་ལ་གཡོ་དང་རྣམ་འགྱུཪ་

གང་ཡང་མེད་པཪ་འཐད་ལ། ཁོད་ཕི་མའི་དུས་ནམདུ་ཡང་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་པ་ནི་ཡོངས་སུ་མི་སིད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
ཪོ།

དེ་ལཪ་ན་ཁོད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་ལ།

གཞན་ཡང་། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་

ཁོད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་ནི་ཡོངས་སུ་མི་སིད་པའི་

ཕིཪ། དེ་ལ། ཁོད་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་པའི་སྐབས་ནི་ཡོངས་སུ་མི་སིད་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དེ་
ལ་ལོག་སོད་གང་ཡང་དངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་མི་སིད་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལ། ཁོད་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའི་མཐུ་སོབས་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཁོད་སིང་ཐག་པ་ནས་ཕག་འཚལ་བཪ་སབས་སུ་འགོ་བའི་ཡུལ་འོས་ཤིང་མཚན་ཉིད་
ཚང་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དེས་ན་གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་

ཐུབ་པའི་མཐུ་སོབསདང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ནི། ཁོད་ལ་འཇིགས་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཁོད་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པཪ་ཡོངས་སུ་འགོག་

པའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེལ། དེའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་འཇིགས་པ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི། ཁོད་ལ་འཇིགས་
པ་སེད་པཪ་བེད་པའི་ལོག་སོད་གང་ཡང་དངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་མི་སིད་དོ།

གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་འདི་སོད་བེད་པའི་ལོག་སོད་གང་ཡང་དངོས་སུ་

གྲུབ་པཪ་མི་སིད་ལ། ཁོད་འགག་པ་འམ་འཇིག་པཪ་མི་སིད་དོ། རྒྱུ་མཚན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བསན་པཪ་བའོ། མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་
ཪང་གིས་ཪང་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའམ་བཪ་མ་གང་གི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་འགག་པ་འམ་འཇིག་པཪ་མི་ནུས་པས། ཪང་ལ་གེགས་སུ་གྱུཪ་ཅིང་
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ལོག་སོད་དངོས་སུ་གྱུཪ་པའི་སོབས་ཀྱིས་འགག་པའམ་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེ་དག་སོ་སོཪ་ཕེ་སེ་སོ་སོཪ་བསན་པཪ་བའོ། གལ་ཏེ་

མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་ཪང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་ཁོད་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཡིན་དང་
ཁོད་ཉིད་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་དགོས་སོ།
རེས་བོཪ་བཪ་མི་ནུས་པ།
པཪ་མི་ནུས་ཏེ།

དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན། འདི་ལ་སེ། དཔེཪ་ན་སྐད་ཅིག་འདི་ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་པ་ནི་

དེ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་ཞིག་ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་པ་ནི་ཪང་གི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་འཇིག་

སྐད་ཅིག་ཞིག་ལ་ཪང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འཇིག་པ་ནི་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་ཪང་གི་མཐུ་ནུས་ཀྱི་དངོས་སུ་རེས་བོཪ་ཡིན་པའི་

ཕིཪ། གལ་ཏེ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་སྐད་ཅིག་ཞིག་ལ་ཪང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། སྐད་ཅིག་དེ་ལ་ཁོད་མངོན་པཪ་གྲུབ་
པ་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། སྐད་ཅིག་ཞིག་ལ་འཇིག་པ་ནི་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་པ་དང་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕིཪ། དེས་ན་
མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཪང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འགག་པའི་འཇིག་པཪ་མི་སིད་དེ།

ཪང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི།

སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་ཁོད་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་དང་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་མིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་།

དེ་མི་སིད་པའི་ཕིཪ་ཪོ། ཡང་མངོན་

སུ་མཐུན་པ་གང་ཪུང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འགག་པ་འམ་འཇིག་པ་ནི་འགལ་འདུ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལཪ་ན་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་

པཪ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་བཪ་མ་འམ་ཪང་དང་མཐུན་པ་གང་ཪུང་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འགག་པ་འམ་འཇིག་པཪ་མི་ནུས་ཏེ། བཪ་མ་འམ་རེས་
འགག་གམ་འཇིག་ན་ནི། ཁོད་ལ་གེགས་སུ་གྱུཪ་ཅིང་ལོག་སོད་དངོས་སུ་གྱུཪ་པའི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འགག་གམ་འཇིག་གོ། དེ་ལཪ་ན་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་ཞིག་འགག་པ་ན་ལོག་རོག་བེད་པའི་སོན་གི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འགག་གོ།
འགག་པ་ན་ཪང་གི་གཉེན་པོས་བསལ་སེ་འགག་པ་ཡིན་ནོ།
ཡིན་ནོ།

སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལ་སོན་ཞིག་

ཤིན་ཏུ་འབཪ་སེ་ཤིངནི་འཇིག་པ་ན་མེའི་ལོག་སོད་དངོས་ཀྱིས་འཇིག་པ་

ཆུའི་ནང་དུ་ཪུལ་སེ་ནམས་གོ་འཇིག་པ་ན་ཚོད་མི་ཟིན་པའི་ཪླན་གི་ལོག་སོད་དངོས་ཀྱིས་འཇིག་གོ།

འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་དོད་ཀྱི་ལོག་སོད་དངོས་ཀྱིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
པཪའགྱུཪ་ན་གང་གི་ལོག་སོད་དངོས་ཀྱིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

སེཪ་བའམ་གངས་ནི་

དགུན་གི་དུས་ཚིགས་སུ་མེ་ཏོག་གམ་ཐང་གི་ར་ནི་འཇིག་

ཤིན་ཏུ་བསྐམས་ཏེ་དབཪ་གི་ལོ་ཏོག འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི་ཐན་པའི་

ལོག་སོད་དངོས་ཀྱི་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། སོག་གི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། ལ་ལས་ཆ་ཤས་ཆེ་བ་དང་།

ལ་ལས་གང་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ལ་ལས་སྐམ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ལ་ལས་ཪླན་ཤས་ཆེ་བའི་ལོག་སོད་དངོས་ཀྱིས་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། མདོཪ་
ན་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་འགག་གམ་འཇིག་ན་ནི། ཪང་ལ་གེགས་སུ་གྱུཪ་ཅིང་ལོག་སོད་དངོས་སུ་གྱུཪ་པའི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་འགག་
གམ་འཇིག་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེས་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་བཞིན་གིས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་

དེས། ཁོད་ལ་འཇིགས་པ་སེད་བེད་དམ་གེགས་སུ་འགྱུཪ་བའི་ལོག་སོད་གང་ཡང་དངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་མི་སིད་ལ། ཁོད་དུས་ནམ་དུ་ཡང་
འགག་གམ་འཇིག་པཪ་མི་ནུས་སོ།

དེ་ལཪ་ན་ཁོད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། གཞན་ཡང་། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་
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ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་བཞིན་གིས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་ལ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་
པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་རག་ཅིང་ཡོངས་སུ་བརན་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་འཁྲུལ་
བ་འོང་ས་མེད་པཪ་ཡིད་བརན་དུ་ཪུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཁོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བ་འོང་ས་མེད་པཪ་ཡིད་བརན་དུ་ཪུང་བ་
ཡིན་པའི་ཕིཪ།
ལ།

དེ་ལ། ཁོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དེ་

སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུཪ་ཅིང་བསམས་ཀྱིས་བརོད་

ཀྱིས་མི་ལང་བཪ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་དང་།
ཡིན་པའི་ཕིཪ།

ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོད་དང་ཐ་དད་མ་

དེ་ལ། ཁོད་རྣམ་པ་ཐད་དུ་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུཪ་པའི་ཕིཪ་དང་། ཁོད་ཀྱི་ཕུན་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་བསམ་ལས་བརོད་ལས་འདས་པའི་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་ནི།

ཁོད་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གྱུཪ་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་
ཪོ།
ན།

དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་མངོན་པཪ་མ་གྲུབ་

ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་ལ། ཁོད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་

བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལ། ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་འཁྲུལ་བ་འོང་ས་མེད་པཪ་ཡིད་བརན་དུ་ཪུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལ། ཁོད་དང་ཐ་དད་

མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོངས་སུ་རག་ཅིང་ཡོངས་སུ་བརན་པཪ་གྱུཪ་པ་
ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལ། ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གྱུཪ་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།
བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས།
གནས་གྱུཪ་ན་ནི།

དེ་ལ། ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་
གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་རེན་ཪང་

སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅདདུ་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བདེ་སིད་གནས་གྱུཪ་དགོས་སོ།

ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བདེ་སིད་གནས་གྱུཪ་ན་ནི།
ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་ཡིན་དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་

ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བདེ་བའི་མི་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་

གལ་ཏེ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བདེ་བ་འམ་མི་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་

དགོས་ན། ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་ཟད་
མི་ཤེས་པའི་ཪང་བཞིན་ཅན་ཡིན་དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་
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ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཪང་བཞིན་ཅན་ཡིན་དགོས་ན།

ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪགྲུབ་པ་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་པཪ་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཁོད་
དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་ཕི་མའི་

མཐའ་མེད་པཪ་དགོས་ན་ནི། ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་པཪ་དགོས་ཏེ། ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་ན། ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་
ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་དང་ཐ་དད་མིན་དགོས་པའི་ཕིཪ།

དོན་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཆད་ཀྱང་དཔེས་སྦྱཪ་བཪ་བའོ། དཔེཪ་ན་ཁང་བརིགས་ཤིག་ནི་ཪིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱན་པཪ་གྱུཪ་ཡང་།

འགེལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་ཞིང་ཡིད་བརན་དུ་མི་ཪུང་བཪ་སོམ་ཉི་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི། ཪིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཪབ་ཏུ་དགའ་
ཞིང་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་བསེད་པའི་ཡུལ་ཡིན་མོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་རེ་ཞིང་སེམས་བདེ་བཪ་བཞུགས་པཪ་སུ་ཞིག་ཕོད།

དེ་

བཞིན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་བཞིན་གིས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་དངཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་མི་བརན་འཇིག་སུ་ཪུང་བ་ཡིན་པས་ན།

ཇི་ལཪ་ཇི་ལཪ་ཁོད་ནི་ཁོད་ཀྱི་

ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཪབ་ཏུ་མགུ་ཞིང་དགའ་ལ་ཡི་ཪང་བཪ་གྱུཪ། དེ་ལ་དེ་ལཪ་ཤིན་ཏུ་
མི་བདེ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བཪ་གྱུཪ་ཡང་དགོས་སོ། དེས་ན་སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བདེ་བ་འམ་མི་བདེ་བ་བསེད་
པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་དགོས་ལ། ཁོད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཁོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་རག་ཅིང་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཡིད་བརན་དུ་ཪུང་བ་ཡིན་དགོས་སོ།
དག་གི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིདལ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་དགོས་སོ།

དེ་ལཪ་ན་ཕི་མའི་མཐའ་ནི་དེ་

དེ་ལཪ་ན་ཁོད་ཀྱི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ་

ཡང་ཕི་མའི་མཐའ་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་དགོས་སོ། གཞན་ཡང་། རྒྱུ་རེན་གང་ལཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་བཞིན་གིས་མངོན་པཪ་
རོགས་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས། ཁོད་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་ལ། སྔཪ་བཤད་པ་ལཪ་ཁོད་དང་ཐད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་པཪ་

གྲུབ་པ་འམ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་པ་ནི་ཁོད་ལ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཪག་ལས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཁོད་དང་ཐ་དད་
དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོངས་སུ་འཇིག་པཪ་འགག་པཪ་འགྱུཪ་ཡང་།

སེམས་ཞེས་བ་བའི་ཡིད་ཅེས་བ་བ་

འམ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལ་ཕི་མཪ་རག་པ་བརན་པ་ཐེཪ་ཟུག་པ་རྣམ་པཪ་མི་འགྱུཪ་བའི་ཆོས་ཅན།
དེས་ནི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་འཇིག་པཪ་མི་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ།

དེས་ན་དཔེཪ་ན་མཪ་གི་སོབས་ཀྱིས་འབཪ་བའི་མཪ་མེ་ཞིག་ནི་ཕི་མའི་དུས་

རག་ཏུ་མཐའ་མེད་པཪ་འབཪ་ཡོང་བཪ་འཐད་ན་ནི། མཪ་དེས་ཕི་མའི་དུས་གང་དུ་ཡང་ཟད་མི་ཤེས་པཪ་དགོས་སོ།
37

དཔེཪ་ན་སྐང་

ཀྱོལ་ཞིག་ནི་དབྱུག་པ་བརེ་རྒྱུ་མེད་པཪ་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་ཕི་མའི་དུས་རག་ཏུ་མཐའ་མེད་པཪ་ལམ་འགོ་འོང་བཪ་འཐད་ན་ནི། དབྱུག་པ་
དེས་ཀྱང་ཕི་མའི་དུས་གང་དུ་ཡང་ཟད་མི་ཤེས་ཤིང་འཇིག་མི་ཡོང་བཪ་དགོས་སོ། དཔེཪ་ན་ལག་པ་བརེ་རྒྱུ་མེད་པཪ་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་
མྱུ་གུ་ཞིག་ནི་ཕི་མའི་དུས་རག་ཏུ་མཐའ་མེད་པཪ་ཡི་གེ་བྲིས་འོང་བཪ་འཐད་ན་ནི།
འོང་བཪ་དགོས་སོ།

ལག་པ་དེས་ཀྱང་ཕི་མའི་དུས་གང་དུ་ཡང་འཇིག་མི་

དཔེཪ་ན་འདེན་བེད་བརེ་རྒྱུ་མེད་པཪ་གཅིག་གིས་དངས་པའི་ཤིང་ར་ཞིག་ནི་ཕི་མའི་དུས་རག་ཏུ་གཡོ་དུ་ཡོང་བཪ་

འཐད་ན་ནི། འདེན་བེད་དེས་ཀྱང་ཕི་མའི་དུས་གང་དུ་ཡང་འཇིག་མི་འོང་བཪ་དགོས་སོ། དཔེཪ་ན་གཟུགས་ངེས་ཞིག་ལ་འགོགས་ཤིང་
འགལ་མི་ཤེས་པའི་གིབ་མ་འམ་མེ་ལོང་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་བཪྙན་ཞིག་ནི་ཕི་མའི་དུས་རག་ཏུ་མཐའ་མེད་པཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འོང་
བཪ་འཐད་ན་ནི།

གཟུགས་ངེས་དེས་ནི་ཕི་མའི་དུས་གང་དུ་ཡང་འཇིག་མི་འོང་བཪ་དགོས་སོ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་

བལོས་མ་བརེན་ཪང་བཞིན་གིས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེའི་མཐུ་སོབས་ཀྱིས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་སེ།

སེམས་ཞེས་བ་

བའི་ཡིད་ཅེས་བ་བ་འམ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕི་མའི་དུས་རག་ཏུ་མཐའ་མེད་པཪ་མངོན་པཪ་གྲུབ་ཏུ་འོང་བཪ་འཐད་ལ།

དེ་ལ་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པཪ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་པ་དེས་ཕི་མའི་དུས་གང་དུ་ཡང་འཇིག་མི་འོང་བཪ་དགོས་སོ། དེ་ལཪ་ན་རྒྱུ་
རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཪང་བཞིན་གིས་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེ་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་ནི་དེ་དག་གི་སོ་ནས་
ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

གསུམ་པ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཅིང་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་

ཁུངས་ཪབ་ཏུ་མཐོ་ཞིང་ཐུན་མོང་དེའི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་ནི། འདིཪ་ནི་སྔོན་འགོ་མ་ལཪ་འདི་ལཪ་ཤེས་པཪ་བའོ། མཚན་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས་
ཡུལ་ཞིག་ལ་ངོས་གཟུང་བ་ནི་ཁོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཁོད་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་དང་མ་ལུས་པཪ་ཁོད་ཀྱི་ཁད་པཪ་ར་བ་ནས་ངོས་བཟུང་བའོ།

ཡང་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཅིང་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས་
ངོས་བཟུང་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་ནི་གཉིས་སུ་གྱུཪ་པཪ་ཪིག་པཪ་བའོ།
མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ།

བཞེད་པ་གཉིས་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཪང་བཞིན་གིས་

འདི་ནི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཅིང་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་དེའི་མཚན་ཉིད་ངོསཡིན་པཪ་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོའི་བཞེད་པའོ།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་དངཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཪང་བཞིན་ཅན། འདི་ཡང་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཅིང་ཁོད་དང་ཐ་དད་
དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐུན་མོང་དེའི་མཚན་ཉིད་ངོས་ཡིན་པཪ་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོའི་བཞེད་པའོ།

བཞེད་པ་གཉིས་པ་

འདི་འོག་ཏུ་བཤད་པཪ་བ་བ་ལ་བཏང་ནས། སྐབས་འདིཪ་བཞེད་པ་དང་པོའི་ལམ་ཞུགས་པཪ་བའོ། བཞེད་པ་དང་པོ་དེ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ།
དགག་གཞག་སྤང་གསུམ་ལས། ཁ་ཅིག

ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེའི་ལ་བ་ལ་དགག་བ་མེད་ལ། དགག་པཪ་བེད་པའི་དོན་

མེད་དེ། ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་ཀྱི་ལ་བ་དེས། ཁོད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། སིཪ་དགག་བ་ལ་ལམ་གི་དགག་བ་དང་
38

ཪིགས་པའི་དགག་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིཪ། ལམ་གི་དགག་བ་ནི། དབུས་མཐའ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་ཡི་སིབ་པ་དང་། ཤེས་བའི་སིབ་པ་
ཉིད་དུ་བསན། དེཪ་ནི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དོ། ཅེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སིབ་པ་གཉིས་སོ། འདི་ནི་ཤེས་བལ་ཡོད་
པའི་དགག་བ་ཡིན་ནོ།

ཪིགས་པའི་དགག་བ་ནི། རོད་བཟོགལས། ཡང་ན་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་ཡི་བུད་མེད་ལ་ནི་བུད་མེད་སམས། ལོག་

འཛིན་འབྱུང་བ་སྤྲུལ་པ་ཡིས།

འགོག་བེད་འདི་ནི་དེ་ལ་ཡིན།

ཞེས་པའི་ཪང་འགོལ་ལས།

ཡང་ན་སེས་བུ་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པའི་བུད་

མེད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ཡིན་ལ་དོན་དམ་པཪ་བུད་མེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
དེས་འདོད་ཆགས་བསེད་པ་ལ།

དེའི་ཕིཪ་དེ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་

དེས་དེའི་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་དེ་ཟོག་པཪ་བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཛིན་པ་ལ་

དགག་བཪ་གསུངས་པ་དང་དེས་བཟུང་བའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་དགག་བཪ་མཛད་པ་གཉིས་ཡོད་དོ། འོན་ཀྱང་དགག་བའི་གཙོ་བོ་ནི་ཕི་མ་

ཡིན་ཏེ་ཡུལ་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ལ་དེས་བཟུང་བའི་ཡུལ་ཐོག་མཪ་དགག་དགོས་པས་སོ། འདི་ཡང་རེན་འབྲེལ་གིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་
སེང་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་བུ་རྣམས་ཡིན་ནོ། དེ་ལཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་དེས་ཀྱང་།
ཡུལ་དེའི་ལ་བ་འདིས་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ཡིན་ནོ།

དེའི་ལན་དུ།

ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་

མེད་པའི་ལ་བ་དེ་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཁབ་ཆེས་པའི་སོ་ནས་ཁོད་ཉིད་དགག་བ་ཡིན་པཪ་བསན་པ་དང་།

ཪང་བཞིན་

གིས་ཪང་ཉིད་ཪང་གྲུབ་ཀྱི་ལ་བ་འདི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་ལ་ལོག་ལ་མ་བེད་ཅིང་གནོད་མ་བེད་པཪ་བསན་པ་དང་། སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་དང་
ཪབ་ཏུ་མཐུན་ཞིང་དེ་ལ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བཪ་བསན་པའོ།

དང་པོ་ནི། དཔེཪ་ན་མདའ་འཕང་བའི་སྐབས་སུ་འབེན་གི་ཡཪ་ཕོགས་འཛིན་

པ་དང་མཪ་ཕོགས་འཛིན་པ་གཉིས་འབེན་ལ་འཕོག་པ་ལ་གེགས་སུ་འགྱུཪ་བ།

དེ་བཞིན་དུ་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཁབ་

ཆེས་པ་དང་ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཁབ་ཆུང་བ་གཉིས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་བསེད་པ་ལ་ནི་གེགས་སུ་འགྱུཪ། དཔེཪ་ན་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་
མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དཔོན་མཛད་ཡིན་པཪ་སྨྲ་བ་དང་མིལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡིན་པཪ་སྨྲ་བ་གཉིས་
མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་ར་བ་ནས་ཡོངས་སུ་ཁེགས་པཪ་འགྱུཪ་བ།

དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོཪསྨྲ་བའི་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་དབང་ཡིན་པ་འམ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པཪ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་དང་།

དབུ་མའི་

ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་བས་པ་གཞན་དབང་ཪངབཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཡིན་
པཪ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡོངས་སུཆད་པཪ་འཛིན་པ་གཉིས།

ད་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ལ་བ་ལ་ལོག་ལ་བེད་ཅིང་སོང་པཉིད་ལ་ར་བ་ནས་

ཡོངས་སུ་ཁེགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེའི་ཕིཪ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་ལ་བ་དེས་ཪིགས་པའི་
དགག་བ་ངོས་འཛིནཧ་ཅང་ཁབ་ཆེས་པའི་སོ་ནས་ཁོད་ཉིད་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གལ་ཏེ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་

སོངས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཚིམ་པཪ་མ་བེད་པའི་གཏམ་དུ་གྱུཪ་ཅིང་ངོ་མཚཪ་བསེད་པའི་རྣམ་གཞག་གོ་སམ་ན། དེའི་ལན་དུ་
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མངའ་འོག་གི་དཔེ་དེ་ད་དུང་དཀོད་པཪ་བས་ནས་དོན་ལ་སྦྱཪབཪ་བའོ།

མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་

ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་དུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཡིན་པཪ་མ་ཟད། མངའ་འོག་གི་རྣམ་གཞག་དོན་མེད་དུ་སོང་སེ་མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་ར་
བ་ནས་ཡོངས་སུ་ཁེགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན། འདིལ་སེ། བརེན་པ་དང་རེན་གི་ནང་ནས་རེན་ལ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འདོད་ན་
ནི་ཇི་ལཪ་ཇི་ལཪ་རེན་གི་ཕོགས་སུ་ཆད་མཐཪ་ལྟུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་ལ།
གི་དབང་པོ་མེད་ན་གསོན་པོ་ཡོད་པཪ་ཅི་ལཪ་འགྱུཪ།
མེད་པཪ་འདོད་པས་ན་ཉམས་པ་ནི་ག་ནས་འོང་།
མེད་པཪ་འདོད་པས་ན་ཁིད་པ་ནི་ཅི་ལཪ་ཡིན།

དེ་ལཪ་བརེན་པའི་ཕོགས་སུ་ཆད་ཐཪ་ལྟུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། སོག་

གསོན་པོ་ར་བ་ནས་མེད་པཪ་འདོད་ན་ནི་ཤི་བ་ནི་ག་ལ་ཡོད། ལྷག་པ་ར་བ་ནས་

སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འདོད་པས་ན་ཉན་པ་ནི་དོན་བཅས་མེད། འདེན་པ་ཡོངས་སུ་

ཐོག་མེད་པཪ་འདོད་པས་ན་འོག་ཡོད་པཪ་ཅི་ལཪ་འགྱུཪ། གལ་ཏེ་མི་ལ་སོགས་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡིན་པཪ་འདོད་ན་ནི་མི་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་དཔོན་མཛད་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་
དགོས་ལ།

རེན་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་མི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བརེན་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། སོག་གི་དབང་པོ་ར་བ་ནས་མེད་

ཀྱང་མི་ལ་སོགས་རྣམས་གསོན་པོ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

ཀ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་མི་ལ་སོགས་རྣམས་ཀ་བ་ལ་བརེན་པའི་

གདུང་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ལྷག་པ་ར་བ་ནས་མེད་པཪ་མི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉམས་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། བཀའ་
གསུང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་མི་ལ་སོགས་རྣམས་བཀའ་ཉན་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
སོགས་རྣམས་ཁིད་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

འདེན་པ་ར་བ་ནས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་མི་ལ་

ཐོག་ནི་ར་བ་ནས་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འོག་ནི་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ། རྨོངས་

དེ་ལཪ་ན་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་

འདུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བའི་སོན་དུ་འགྱུཪ་བཪ་མ་ཟད། མངའ་འོག་གི་རྣམ་གཞག་དོན་མེད་དུ་སོང་སེ་མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་ར་བ་ནས་ཡོངས་
སུ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དཔེ་བཀོད་པ་ལཪ་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་འདོད་པ་ནི་འགལ་འདུའི་

བབ་ཅོལ་སྨྲ་བའི་སོན་དུ་འགྱུཪ་བཪ་མ་ཟད། སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པའི་རྣམ་གཞག་དོན་མེད་དུ་སོང་སེ་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པ་ཐམས་ཅད་ར་བ་
ནས་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེ་ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན།

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མི་ནི་མངའ་འོག་ཡིན་པས་ཁབ་པ།

འདི་ལ་སེ། དཔེཪ་ན་ཪང་དབང་མེད་ཅིང་དཔོན་མཛད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་

དེ་བཞིན་དུ་ཪང་དབང་མེད་ཅིང་རྒྱུ་རེན་གི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ། དཔེཪ་ན་མི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནསདཔོན་མཛད་གཅིག་ཀྱང་
མེད་ན་ཪང་དབང་མེད་ཅིང་དཔོན་མཛད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་མངའ་འོག་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བ།

བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཪངབཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་ཪང་དབང་མེད་ཅིང་རྒྱུ་རེན་གི་

དེ་

གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དཔེཪ་ན་མི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་
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དཔོན་མཛད་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་མི་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡིན་པཪ་འཐད་པཪ་སྨྲ་བ་ནི། ཉོན་མོངས་

ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་གཞན་མེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་
འཐད་ན་ནི། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འཐག་པཪ་སྨྲ་བ་ནི། འགལ་
འདུའི་བབ་ཅོལ་འདི་ལས་ཆེ་བ་མེད།
པཪ་དགོས་སོ།

སུན་དབྱུང་བ་འདིའི་ར་བ་ལ་མ་ཐུག་པཪ་སུན་ཕྱུང་བཪ་མི་ནུས་པས། སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ར་བ་ལ་ཐུག་

ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ་ན། ཡོད་པ་

ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་བཅོས་མ་བས་པ་ཅན་དང་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ། དབུ་
མའི་ར་བ་ལས།

ཪང་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་ནི།

འབྱུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་ནོ། རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་ན་ནི། ཪང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་

འགྱུཪ། ཪང་བཞིན་བས་པ་ཅན་ཞེས་བཪ། ཇི་ལ་བུཪ་ན་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ། ཪང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། གཞན་ལ་བལོས་པ་མེད་པ་
ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་འགའ་ཪེས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཪེ་ཪེཪ་ཪིགས་པས་གརག་པཪ་བེད་པཪ་ངེས་པ་ན།

ཡོད་པ་ཐ་མ་ནས་གཟུང་སེ་ཪིམ་པ་ཪིམ་པཪ་ཡཪ་ལ་འགོ་ན་ནི་ཐུག་བཅས་སམ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་ལ། ཐུག་
བཅས་བརྒྱུད་པཪ་འདོད་ན་ནི།

དེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་སེབས་

ནས་ཡོད་པ་དེ་ལས་སྔོན་ལ་འགོ་ས་མེད་པཪ་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་དེ་ལས་སྔོན་ལ་འགོ་ས་མེད་པཪ་དགོས་ན་ནི། ཡོད་པ་དེས་ནི་རྒྱུ་
དང་རེན་ལས་འབྱུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་བ་དང་ནམ་གཏུགས་པ་ན་དེ་ལས་སྔོན་ལ་འགོ་ས་ཡོད་པཪ་དགོས་
པའི་ཕིཪ།

རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རེན་དེས། ཁོད་ཡོད་པ་ཡིན་པཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཁོད་འབྲས་བུ་ཪྙེད་ཟིན་པ་ལས་སྔོན་

ལ་ཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་འགོ་ས་ཡིན་པཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ཐུག་བཅས་ཡོད་པ་ཐ་མ་ནས་ཡཪ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྒྱུད་པའི་
མཐའ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་དེས། ཁོད་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན། ཁོད་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་སྨྲ་བ་ནི་
ཪིགས་པ་མིན་ཏེ།

དབུ་མའི་ར་བ་ལས་སྔཪ་དངས་པ་ལཪ་ཁོད་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཐུག་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་པཪ་འདོད་ནས་དེ་དག་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་ན་
ནི།

ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ལྷག་མ་ལུས་ཤིང་ཡོད་པ་ཡིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

ཕིཪ།

གལ་ཏེ་ཡོད་པ་དེས་བརྒྱུད་པའི་མཐཪ་ཐུག་ཡིན་ན་ནི་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ལྷག་མ་ལུས་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བརྒྱུད་

ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཪེ་ཪེཪ་བརག་པཪ་བས་ནས་ཐུག་བཅས་བརྒྱུད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་ནི་བརྒྱུད་པའི་མཐཪ་ཐུག་ཡིན་དགོས་པའི་

པའི་མཐཪ་ཐུག་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་དེས། ཁོད་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ་ན། ཁོད་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་དགོས་སོ།
གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་ན་ནི། རྒྱུ་རེན་དེ་ཀྱང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་སོ། དེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་
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ཐམས་ཅད་ལས་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ལྷག་མ་ལུས་ཤིང་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ།

འགལ་འདུ་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་དགག་

ས་འདི་ལས་གོལ་བཪ་སོང་བའི་ཕིཪ་དུ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཪེ་ཪེཪ་ཪིགས་པས་བརག་པཪ་བེད་པཪ་ངེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཡོད་པ་ཐ་མ་ནས་
གཟུང་སེ་ཪིམ་པ་ཪིམ་པཪ་ཡཪ་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ནི།

ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་པ་དེས་ཪིགས་པ་

མིན་པས་ད་གདོད་ཡང་ཉེས་པ་སོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དོ། ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་

ཡོད་པཪེ་ཪེ་འདུས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་ཪམ་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པ་ཡིན། དང་པོ་ལཪ་ན་དཔེཪ་ན། ཡོད་པ་ཪེ་ཪེ་རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་གཞན་
ལ་བལོས་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་
གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ།

གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

གལ་ཏེ་ཐུག་མེད་དུ་

གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ན། ཐུག་
མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་དང་གཞན་དེས།
ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱངམ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དགོས་ཏེ།

ཁོད་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་

རྒྱུ་རེན་དང་འབྲས་བུ་ནི་སིཪ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དགོས་

པའི་ཕིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་དེས། ཁོད་ཐུག་མེད་དུ་
གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་ནི། ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་
གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཉོན་མོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་
ཡོད། དོན་འདི་ད་དུང་ཡང་དཔེས་གསལ་བཪ་བའོ།
པཪ་འདོད་ལ།

མི་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པ་ཡོད་

དཔེཪ་ན་མི་ཪེ་ཪེ་དཔོན་མཛད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པས་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དཔོན་

མཛད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་དགོས་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པ་དང་

ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདོད་ལ།

ཡོད་པ་ཪེ་ཪེ་རྒྱུ་རེན་གི་གཞན་དབང་དུ་སོང་ཡིན་པས་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་

ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱུ་རེན་གི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ། དཔེཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་
མི་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དཔོན་མཛད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ན་ནི།

ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་

པའི་མི་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་དཔོན་མཛད་དེས། ཁོད་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་མི་ལ་སོགས་པ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་
ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ན་ནི།
སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རེན་དང་གཞན་དེས།
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ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་

ཁོད་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་

ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ།

དཔེཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་མི་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་

ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་དཔོན་མཛད་དེས། ཁོད་མི་ཡིན་ཞིང་ཐུག་མེདདུ་གཏོགས་པའི་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་
དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ན་ནི།
མི་ཞིག་ཡོད་པཪ་དགོས་པ་ཡིན་པ།

ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་མེད་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་

དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་

རེན་དེས་ཁོད་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ལ།

ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་ཞིག་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ།
འགལ་འདུས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

ཁ་གཅིག་ན་ཪེ། དཔེཪ་ན་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་མིའི་སེམས་ནི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་མི་

ལས་གཞན་པ་འམ་དེ་དང་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀྱང་མི་ནི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་དེས་ཀྱང་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་
ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའམ་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་།

ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་

དང་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པཪ་འཐད་དོ། དེ་ལཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་
ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའམ་ཐ་དད་ཞིག་ཡོད་པཪ་དགོས་པའི་སོན་བཏབ་པ་དེས་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེའི་ལན་དུ་དཔེ་བཀོད་པ་དང་དོན་ནི་འཚམ་མེད་དོ། རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་གཞན་ལ་བལོས་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་འབྲས་བུཪ་
བཏགས། ཡོངས་སུ་གཟུགས་ཅན་མིན་པས་མ་ཁབ་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གཟུགས་ཅན་དུ་གཏགས། དེས་ན་གཟུགས་ཅན་དང་
འབྲས་བུ་གཉིས་བཏགས་ཡོད་ཡིན་ཀྱང་གཏགས་པའི་ལུགས་ནི་མི་འདའོ།

རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ལ་འབྲས་བུཪ་བཏགས་པཪ་བས་པ་

ན་བཏགས་པ་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་བསམས་ནས་བཏགས་གཞི་དེ་ལ་འབྲས་བུཪ་བཏགས།

དེའི་ཕིཪ་དཔེཪ་ན་འབྲས་བུཪ་

བཏགས་པཪ་བེད་པ་ལ་བཏགས་པ་ལ་བསམས་པཪ་མི་ཆོག་པས་ད་གདོད་ཡང་བཏགས་པ་དེ་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་བསམ་
དགོས་པ། དེ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུཪ་བཏགས་ཡོད་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ལ་བཏགས་པ་མངོན་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་མི་ཆོག་པས་ད་གདོད་ཡང་
བཏགས་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་གཞན་ཞིག་ཡོད་དགོས་སོ།

དེ་ལཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་

ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བ་དང་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་ན། འབྲས་བུཪ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་
སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་གཞན་དག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་སོ།

གཟུགས་ཅན་དུ་གཏགས་པའི་ལུགས་ནི་

དེ་ལ་བུ་མིན་ནོ། བཏགས་གཞི་ཞིག་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་པཪ་བསམས་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བསམ་པ་དེས་ཆོག་པཪ་བེད་ཅིང་
བཏགས་གཞི་དེ་ལ་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཕུང་པོ་ཡོད་དམ་མེད་མ་བསམས་པཪ་གཟུགས་ཅན་དུ་བཏགས། དེའི་ཕིཪ་གང་དང་གང་ལ་
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གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཕུང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཪུང་མེད་ཀྱང་ཪུང་སེ་དེ་དང་དེས་ནི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་
ཁབ་པས།

དེ་ལཪ་ན་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་སེམས་ནི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་མི་ལས་གཞན་པའམ་དེ་དང་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀྱང་མི་ནི་

གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ་བོ། དེ་ལཪ་ན་དཔེ་བཀོད་པ་དང་དོན་ནི་འཚམ་མེད་པཪ་ཉེས་པ་ནི་སོ་ན་འདུག་གོ། གལ་ཏེ་རོལ་བ་པོ་ལ་དཔེ་
དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ཕཪ་འཕེན་བཪ་འདི་ལཪ་ཞེས་སྨྲས་ན་ནི།
འགྱུཪ་བ།

དཔེཪ་ན་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་སེམས་ལས་གཟུགས་ཅན་དངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་

དེ་བཞིན་དུ་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་དངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་ཡིན་ནོ། འདི་ལཪ་

ཞེས་འཕེན་པ་ནི་ང་ཡིས་བཏབ་པ་ལས་གཞན་པའི་ལན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད།

གལ་ཏེ་གཉིས་པ་ལཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ཪེ་ཪེ་འདུས་པ་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པཪའདོད་ན་ནི། དེ་ལཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་
ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།
འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་

ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་དགོས་པའི་སོན་དང་། ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་
ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་མིན་དགོས་པའི་སོན་ཡང་བསེད་པཪ་འགྱུཪ། སོན་དང་པོ་ནི་འདི་ལ་སེ། ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་
ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་ན་ནི།

འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལ་འདུ་བཪ་བས་ནས་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ལྷག་མ་ལུས་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ།

ཐུག་མེད་དུགཏོགས་

པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཞིང་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་
གྱུཪ་པ་ཡིན་ལ།

འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པ་མེད་པའི་ཕིཪ་དང་ཁོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེ་

ལཪ་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་འདུ་བཪ་བས་ནས་ཡོད་པ་གཞན་གི་ལྷག་མ་ལུས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེ་ལཪ་

སོན་གཉིས་པ་ནི་འདི་ལ་སེ། ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཐད་དུ་གྱུཪ་ན་ནི། དཔེཪ་ན་གཟུགས་ཐམས་ཅད་དང་
ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པ་གང་ཞིག་གཟུགས་མ་ཡིན་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་

ཅད་ནི་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་མིན་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་
འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་མིན་ན་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མིན་དགོས་ཏེ།
ཡིན་པའི་ཕིཪ།
འགྱུཪ་ཪོ།

ཡོད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་དུ་འདུ་བཪ་བ་བ་

དེ་ལཪ་ན་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་མིན་པཪ་ཐལ་བཪ་

འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་འདི་ལས་ཆེ་བ་མེད། ཁ་གཅིག་ན་ཪེ། དཔེཪ་ན་འདས་པའི་སེས་བུ་ནི་མ་འོངས་པའི་སེས་བུ་མིན་མོད་
44

འོན་ཀྱང་སེས་བུ་ཡིན་པས་ཁབ་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུ་

བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་མིན་མོད་འོན་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གཞན་ཡང་། དཔེཪ་ན་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བསམ་པཪ་བེད་ན་ནི། མི་ཪེ་ཪེ་
ནི་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བ་ཡིན་ལ། འདུས་ཡོད་མི་ཐམས་ཅད་ནི་ཚོགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བ་མིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་
འདུས་ཡོད་མི་ཐམས་ཅད་ནི་མི་ཡིན་པས་ཁབ་པ།

དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ཪེ་ཪེ་ནི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བ་ཡིན་

ལ། ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་
བའི་ཡོད་པ་མིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་བཪ་འཐད་དོ།

དང་པོའི་ལན་དུ། མ་འོངས་པའི་སེས་བུ་ནི་ཚིག་དེས་བཀོད་

པའི་དོན་དུ་སེས་བུ་ཐམས་ཅད་གཏོགས་པ་མེད་པཪ་ཚིག་དེས་བཀོད་པའི་དོན་དུ་གཏོགས་པའི་སེས་བུ་ལས་གཞན་པའི་སེས་བུ་ཞིག་ནི་ཡོད་

པཪ་སོན་མེད་དོ། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ནི་ཚིག་དེས་བཀོད་པའི་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་གཏོགས་
པ་ཡིན་ལ་ཚིག་དེའི་དོན་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་ཞིག་ནི་ཡོད་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་ནོ།

གཉིས་པའི་ལན་དུ་

དཔེཪ་ན་འདམ་དུ་འགེལ་ནས་པུས་ནུབ་ཙམས་མགོ་མན་ཆད་བིང་སེ་འདུག་པ་ཞིག་རྐང་པ་གཏེགས་པའི་ཚེ་ད་དུང་བིང་བཪ་འགྱུཪ་བ།
དཔེཪ་ན་དཪ་གི་སིན་བུ་ནི་ཪང་གིས་སིན་བལ་གིས་བདག་ཉིད་བདག་དཀིས་པ་ལཪ།

དེ་བཞིན་དུ་རོད་པ་པོ་འདིས་ཀྱང་འབད་པ་དུ་མས་

བརལ་བཪ་རོན་ཡང་བིང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་ཪང་གིས་བཅོས་པའི་རོད་ཀྱིས་བཅིངས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དཔེཪ་ན་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ལ་

བསམ་པཪ་བས་ལ་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཚོགས་དེའ་ི ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་པའི་

མི་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པ་ཡིན་པཪ་མི་ཪིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་
ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པ་ཡིན་པཪ་མི་ཪིགས་སོ།

དཔེཪ་ན་མི་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བསམ་པཪ་བས་ནས་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཚོགས་
དེའི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་ན་ནི།

ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད་མི་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་

ཐམས་ཅད་ནི་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་མི་མིན་དགོས་ལ་མི་ཡང་མིན་དགོས་ཏེ། མི་ཡིན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞིག་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་མི་ཡིན་ཁབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་བཞིན་དུ་ཐུགས་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་
ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་ན་ནི།

ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་

བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་མིན་དགོས་ལ་ཡོད་པ་ཡང་མིན་དགོསཏེ། ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་
ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བཪ་བ་བའི་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། མདོཪ་ན་འགལ་འདུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་
45

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐུག་མེད་དུ་གཏོགས་པ་ཡིན་པཪ་མི་ཪིགས་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་

ཅད་མདོཪ་བསྡུས་པ་ནི་ཐུགས་བཅས་གྱུཪ་པ་ཡིན་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐུག་བཅས་
གྱུཪ་ན་ནི།

ཡོད་པ་ལ་སོགས་ཪིགས་པས་དཔྱད་ཅིང་བརག་པཪ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཐུག་བཅས་བརྒྱུད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ནི་ཐུག་བཅས་གྱུཪ་པ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པའི་

ས་ཡིན་དགོས་སོ། གལ་ཏེ་ཐུག་བཅས་གྱུཪ་པ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པའི་ས་ཡོད་ན་ནི། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་དགོས་ཏེ། དེ་ལ། རྒྱུ་རེན་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་རེན་དེས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་
དགོས་ལ།

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་ཐུག་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་དེས་ཁོད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པའི་ས་མིན་

དགོས་པའི་ཕིཪ།

གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་གཏུགས་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི།

ཁོད་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་ཪང་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནི། ཡོད་པ་ལ་སོགས་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་པའི་བལ་བ་ལཪ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འཛིན་པ་ནི་ཪིགས་པའི་དགག་བ་
ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཁབ་ཆེས་པ་ཡིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེ་ལ་བས་ན་དབུ་མ་པའི་བལ་བ་ཡང་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ཡིན་པཪ་ཐལ་

གཞན་ཡང་། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་མིན་ལ་།

ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་
མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་སམ་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སམ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་མི་

ཪྙེད་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪཐམས་ཅད་ནི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་སམ་རོག་མེད་ཡེ་
ཤེས་ཀྱིས་སམ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་མི་གཟིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དེ་ལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འདི་དག་

དོན་ཡིན་ལུགས་ལ་ཡོད་དམ་མེད་སེས་སམ་མི་སེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་

ཪིགས་པ་དང་མཐཪ་ཐུག་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བས་བཀག་མི་ནུས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་
ན། ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དོན་དམ་པའི་

ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་ཡོངས་སུ་བཀག་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་
པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་ཅེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་བཀག་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་
སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་ཅེས་བ་
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བ་ལ་སོགས་ཡོངས་སུ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་
སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ནི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་དང་རོག་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཀྱིས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པས་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ། གལ་ཏེ་ཡོད་
པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་
པའི་ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པས་མ་ཪྙེད་པ་དང་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་དགོས་ན།

ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་

པཪ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གང་ཡང་མེད་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་འཐད་ལ། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་
དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་ཀྱིས་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པས་ཪྙེད་པའམ་གཟིགས་པ་ནི་གང་

ཡང་མེད་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་འཐད་དོ། དེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་
སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན།
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

འཕགས་ལམ་ཉིད་དང་འཕགས་ལམ་གི་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་འམ་བཙལ་བ་ནི་ཡོངས་སུ་དོན་མེད་དུ་

དེ་ལཪ་ན་འཕགས་ལམ་འཚོལ་བའང་ཡོངས་སུ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དེ་ལཪ་ན་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཁབ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བས་འཕགས་པའི་མཉམ་
གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བཀག་དགོས་སོ།

དེ་ལཪ་

ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བསདེ་ཁོ་ན་ཉིད་
ཀྱི་ལ་བ་ལ་ར་བ་ནས་ཡོངས་སུ་བཀག་དགོས་ཏེ།

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་

ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི།

དེ་དག་ལ་བརེན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བའང་ར་བ་ནས་ཡོངས་སུ་

མེད་པཪ་འཐད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེ་དག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བཤད་ཀྱང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ད་དུང་ཡང་གསལ་བཪ་བའོ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
ཀྱི་ལ་བ་དེས་དངོས་འདི་དག་རྣམས་དོན་ཡིན་ལུགས་ལ་ཡོད་དམ་མེད་སེ་འམ་མི་སེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་

ལ་ཪག་ལས་ཏེ་རྒྱུད་ལ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ལ། ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་དེས་གང་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དང་མཐཪ་ཐུག་
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ།་

དེས་ན་དངོས་རྣམས་ཪང་བཞིན་ཡོད་ན་ཪིགས་པ་དེས་འགྲུབ་དགོས་པ་ལས་དེས་གྲུབ་ན་ཪང་

བཞིན་མེད་དོ། གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་ཪང་བཞིན་མེད་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་ལ་དངོས་འདི་དག་གི་སེ་བ་ཪིགས་པ་དེས་དཔྱད་བཟོད་པཪ་ནི་

མི་འདོད་པས་འདིཪ་ནི་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀྱི་དོན་ཤེས་པཪ་བེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀྱི་
དོན་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དེས་ཪྙེད་མ་ཪྙེད་ཡིན་ནོ།

དེ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ལས།

ཁོ་བོ་ཅག་གི་རྣམ་པཪ་

དཔྱོད་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ཚོལ་བ་ལྷུཪ་བེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཪོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལཪ་དངོས་འདི་དག་ལ་སེ་འགག་ལ་སོགས་པའིཪང་བཞིན་ཡོད་
47

མེད་འཚོལ་བ་ཡིན་ནོ།

དེ་ལ་ན་དངོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སེ་འགག་ཡོད་མེད་བཙལ་བ་ཡིན་གི་ཪིགས་པའི་དེ་ཉིད་

ལ་དཔྱོད་པ་ཞེས་བ་དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དངོས་སོགས་གྲུབ་གྲུབ་དཔྱོད་པའོ། དེ་ལ་བུའི་ཪིགས་པ་དེས་དཔྱད་པ་འམ་བཙལ་བ་ན་དངོས་ལ་
སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཪྙེད་པ་ལ་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཞེས་ཟེཪ་ཪོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་འདི་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཪྙེད་པ་

མིན་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་ཀྱང་གཟིགས་པ་མིན་དགོས་ཏེ། ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་དང་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་
གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མ་ཪྙེད་པ་དང་དེས་མ་གཟིགས་པ་ནི་དོན་གཅིགཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེ་ལཪ་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་
ཤེས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡུལ་ཅི་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
དཔེཪ་ན་གཟུགས་ས་དི་ཪོ་ཪེག་ཆོས་ཡུལ་དྲུག་ནི་ཡོངས་སུ་མེད་པཪ་ཐལ་ན་ནི།

དེ་ལཪ་ན་

མིག་གི་ཁམས་དང་མིག་གི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་

དང་རྣ་བའི་ཁམས་དང་རྣ་བའི་རྣམ་པཪཤེས་པའི་ཁམས་དང་སྣའི་ཁམས་དང་སྣའི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་ལེའི་ཁམས་དང་ལེའི་

རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་

ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ཚོཪ་བའི་ཕོང་པོ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་འདུ་བེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་

དང་། མིག་ནང་གི་སེ་མཆེད་དང་གཟུགས་ཕིའི་སེ་མཆེད་དང་། སྣ་བ་ནང་གི་སེ་མཆེད་དང་ས་ཕིའི་སེ་མཆེད་དང་རྣ་ནང་གི་སེ་མཆེད་དང་
དི་ཕིའི་སེ་མཆེད་དང་།

ལེ་ནང་གི་སེ་མཆེད་དང་། ཪོ་ཕིའི་སེ་མཆེད་དང་ལུས་ནང་གི་སེ་མཆེད་དང་ཪེག་བ་ཕིའི་སེ་མཆེད་དང་ཡིད་ནང་

གི་སེ་མཆེད་དང་ཆོས་ཕིའི་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དང་། མིག་གི་འདུས་ཏེ་ཪིག་པ་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་
ཪེག་པ་དང་། མིག་གི་འདུས་ཏེ་ཪེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མིན་བདེ་བ་ཡང་མིན་པ་དང་།
དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་ཪེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོཪ་བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་
ཡང་མིན་བདེ་བ་ཡང་མིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས།

མདོཪ་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་ཪེག་པའི་

ཚོགས་དྲུག་དང་ཚོཪ་བའི་ཚོགས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ལ་ཡུལ་ལ་མཚན་མཪ་འཛིན་པའམ་མངོན་རག་

སུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་
སོང་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་ལ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཪིགས་ཤེས་ལ་

སོགས་པ་ཡིས་ཪྙེད་པའམ་གཟིགས་པའི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འཐད་ན་ནི། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་དང་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལཪ་ན་
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་ནི་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཏེ།

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དང་རོག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཤེས་ཪབ་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། དེ་དག་ལ་བརེན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བའང་ར་བ་ནས་དོན་མེད་དུ་
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ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

དེས་ན་གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དི་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ལ་བ་ལ་ལོག་ལ་སད་པའམ་བཀག་པཪ་བེད་པ་

ལ་སོགས་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ཡིན་ན། ཡོད་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་

པཪ་འདོད་པ་དེས་ཀྱང་ཪིགས་པའི་དགག་བ་ཡིན་པཪ་ཐལ། ཁོད་འགལ་བའི་དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལ་བ་ལ་ལོག་
ལ་བེད་ཅིང་བཀག་པཪ་བེད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

གཞན་ཡང་། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་

སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་ཅིང་རྣམ་པཪའཇོག་པ་ལས་ནང་འགལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ།
ཡོད་པཪ་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་བླང་བཪ་ཟིན་ཀྱང་།

དེ་དག་ལ་སོགས་ཐ་སད་དུ་

དེ་དག་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པཪ་འགོག་པའི་ཪིགས་པས་ཐ་སད་དུ་འང་ཆད་པའི་མཐཪ་

ལྟུང་ཞིང་འགོག་པཪ་དགོས་ལ་ཆད་ལ་དོན་མི་ཟ་བཪ་བསེད་པའི་ཕིཪ།

ཡོད་པ་ལ་སོགས་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁད་པཪ་སྦྱོཪ་བཪ་

བེད་ཀྱང་བདེན་པ་གཉིས་ཅཪ་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པཪ་མ་ཟད་ཅིང་གྲུབ་པ་ཙམ་ཀྱང་བཀག་དགོས་པའི་ཕིཪ།
སོགས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་གིངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སོང་པ་ཡིན་ན།

ཡོད་པ་ལ་

ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇོག་ས་མེད་ཅིང་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་ཁོད་ལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་
ལ་བསེད་བ་སེད་བེད་དང་འགོག་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་བ་བེད་མི་འཐད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

འདིཪ་ནི་འབྲོས་ས་ཚོལ་ནས་དབུ་མ་པས་ན་ཪེ། ཪང་

བཞིན་མེད་པཪ་སྨྲ་བ་ལ་སོན་དེ་མི་འབྱུང་བཪ་མ་ཟད་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕོགས་ལ་སེ་འཇིག་གནས་སོགས་ཪུང་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་
མི་སོང་པའི་ཕོགས་ལ་མི་ཪུང་སེ།

ར་ཤེས་ཪབ་བེདཉེཪ་བཞི་པ་ལས། སོན་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། སོང་ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས་། ཁོད་

ནི་སོང་ཉིད་སྤོང་བེད་པ། གང་དེ་ང་ལ་མི་འཐད་དོ། གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཪུང་བ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་གང་ལ་སོང་ཉིད་མི་ཪུང་བ།
དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་འགྱུཪ། ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང་། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ནི་ཅི་སྐད་སྨྲས་པའི་སོན་དུ་བྲལ་བ་མི་འཇུག་
པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པཪ་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ།

ཞེས་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་རོད་ཟོག་ལས་ཀྱང་། གང་ལ་སོང་ཉིད་འདི་སིད་པ། དེ་ལ་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིད། གང་ལ་སོང་ཉིད་མི་སིད་པ། དེ་ལ་ཅི་ཡང་
མི་སིད་དོ། ཞེས་དང་། ཪིགས་པ་དྲུག་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང་།

གང་དག་གིས་ནི་མ་བརེན་པཪ་བདག་གམ་འཇིག་རེན་མངོན་ཞེན་པ།

ཡང་རག་སོགས་སོན།

གང་དག་བརེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། ཆུ་ཡི་ཟ་བ་ལ་བུཪ་ནི། ཡང་དག་མ་

དག་ཀྱེ་མ་རག་མི་རག་ལ་སོགས་ལ་བས་འཕོག་པ་ཡིན།

དེ་དག་ཇི་ལཪ་འབྱུང་མི་འགྱུཪ།

དེ་

གང་དག་བརེན་ནས་དངོས་པོ་སྣམས་དེ་ཉིད་དུ་ནི་གྲུབ་འདོད་པ་དེ་དག་ལ་

ཡིན་ལོག་མིན་པཪ། འདོད་པ་དེ་དག་ལས་མི་འཕོག། ཅེས་དང་།

འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང་།

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་འཇིག་

སོགས་མི་འཐད་པའི་སོན་མེད་པཪ་མ་ཟད་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་ཤིང་ར་བཪ་ཡང་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་
ཕོགས་ལ་དེ་དག་ཪུང་བ་དང་མི་སོང་བའི་ཕོགས་ལ་མི་ཪུང་བཪ་ལེགས་པཪ་ཕེ་ནས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་དང་།
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

ཀྱང་། དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ།

ཚོགས་པ་བལོས་རྣམས་མ་གགས་པའང་མིན། ཇི་ལཪ་དེཪ་ནི་གཟུགས་བཪྙན་

སོགས་སོང་ལས། ཤེས་པ་དེ་ཡི་རྣམ་པ་སེ་འགྱུཪ་ལཪ། དེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང་། སོང་ཉིད་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སེ་བཪ་
འགྱུཪ། ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཪབ་བེད་ཉེཪ་བཞི་པ་ལས་ཀྱང་། ཁོད་ནི་ཪང་གི་སོན་རྣམས་ནི། ང་ལ་སོན་དུ་སྒྱུཪ་བེད་པ། ར་ལ་མངོན་པཪ་
ཞོན་བཞིན་དུ།

ར་ཉིད་བརེད་པཪ་གྱུཪ་པ་བཞིན།

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་ཪང་བཞིན་ལས། ཡོད་པཪ་རེས་སུ་ལ་བེད་ན། དེ་ལ་ཡིན་ན་

དངོས་པོ་ཀུན། རྒྱུ་སེན་མེད་པཪ་ཁོད་ལའོ། ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་ན། འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད།
སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།

བདེན་པ་ལ་

ཁོད་ལ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དབུ་མ་པས་རོལ་བཪ་བེད་ན་ནི། དེའི་

ལན་དུ་ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་གཞུང་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ཚད་མཪ་ཅུང་ཟད་ཙམ་
ཡང་མེད་པཪ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་ཪུང་སེ་སོན་དུ་ཐལ་བཪམི་འགྱུཪ་ལ།

ང་ལ་རོད་པ་ན་སྒྲུབ་བེད་གཞན་ལ་བརེན་དགོས་སོ། གཞན་ད་ན་

གཞན་ཡང་འདི་དག་རྣམས་ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པས་ཁོ་བོ་དེ་དག་གིས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁོ་བོས་ཁོད་ལ་སོན་

གཏགས་པཪ་ནུས་སོ། ད་དུང་ཡང་རོད་པ་དེའི་ལན་དུ། འདིས་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པཪ་རོད་པའོ། ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་
གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ཅིང་འཇོག་སེ་ཕོགས་འདི་ལ་ཁོད་ལ་
སོངས་གདབ་པཪ་བེད་མོད་ཀྱི།
གིས་ཁོད་ལ་རོད་པ་བེད་དོ།

འོན་ཀྱང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་

གཞུང་དེ་དག་ལས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་བསོན་དུ་མེད་པཪ་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ལ།

ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་དང་པོ་དེ་ལ་ཡང་བསོན་དུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཏེ།
གི་ལུགས་ལ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

ཕོགས་དང་པོ་དེས་དབུ་མ་པའི་ཁད་ཆོས་མིན་ཞིང་ཁོ་བོ་ཅག་

གཞུང་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུངས་པ་དེ་དག་དབུ་མ་པ་ལ་གནོད་ཅིང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་དི་མ་མེད་

པའི་ལ་བ་ཕོགས་གཉིས་པ་ལ་བསོན་དུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཏེ།

གཞུང་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འགོག་སེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་འགྲུབ་བཪ་བེད་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཪུང་ཞིང་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་བས།
ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འདོད་པ་ལ་སོང་པ་ཉིད་མི་ཪུང་ཞིང་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་འགྱུཪ་པའི་
ཕིཪ་དང་། གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཪུང་བ།

དེ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དེ་ལ།

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་

དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ནི་ཪུང་སེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་

མེད་པཪ་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ནི་མི་ཪུང་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་
ཡོད་པཪ་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ནི་ཪུང་སེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་
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འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ན་མི་ཪུང་བའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་
འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་རེན་ཪུང་སེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་
སུ་མི་ཪུང་པའི་ཕིཪ།

རྒྱུ་རེན་ལ་མ་བལོས་མ་བརེན་རྒྱུ་རེན་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་སིཪ་རྒྱུ་རེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་ལ། ཪང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་རྒྱུ་རེན་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཪུང་སེ་

ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབཔ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་རྒྱུ་རེན་ཞིག་
ཡོད་པཪ་མི་ཪུང་པའི་ཕིཪ།
དང་པོ་ཡང་དེ་ལ།

གཉིས་པ་དེ་ལ། རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་དེས་ཪང་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

བས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་སིཪ་བས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་བའི་ཕིཪ་དང་། བས་པ་ཅན་

མ་ཡིན་པ་དེས་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་ཞིག་ཡིན་པས་བས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡིན་
པའི་ཕིཪ།

དེ་ལར་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལོས་མ་བརེན་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་འགྱུཪ་ན་ནི་རྒྱུ་རེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་ཪུང་འགྱུཪ་དགོས་སོ།
སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་འགྱུཪ་ན་ནི་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་ཪུང་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་ལ་
གལ་ཏེ་རྒྱུ་

རེན་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་འགྱུཪ་ན་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱངམི་ཪུང་འགྱུཪ་དགོས་
སོ།

དགོས་སོ།

གལ་ཏེ་རེན་ཅིང་འབྲལ་བཪ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་འགྱུཪ་ན་ནི་སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་ཪུང་འགྱུཪ་

གལ་ཏེ་སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་ཪུང་འགྱུཪ་ན་ནི་སིཪ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་ཪུང་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ། གང་ལ་སོང་པ་

ཉིད་ཪུང་བ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ།

བེད་ཉེཪ་བཞི་པ་ལས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

གང་ལ་སོང་ཉིད་མི་ཪུང་བ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་འགྱུཪ། སྔཪ་དངས་པའི་ར་ཤེའི་ཪབ་
དེ་དག་གསལ་བཪ་བཤད་ཀྱང་ད་དུང་ཡང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ཆེས་གསལ་བཪ་བསན་

པཪ་བའོ། གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཪུང་བ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ། གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་མི་ཪུང་བ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་ཪུང་འགྱུཪ།
ཞེས་གསུངས་པ་ལཪ་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ར་བའི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མཁས་པཪ་ཚོལ་ཏེ་དབུ་མ་པ་དང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ནང་ནས་ཕོགས་གང་ལ་སོང་
པ་ཉིད་ར་བ་དེས་དབྱུང་མེད་པཪ་དེཪ་དམ་དུ་ཐུག་པ་ཪྙེད་པ་ཕོགས་དེ་ལ་ཡང་བསོན་དུ་མེད་པཪཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་ཐག་ཆད་དོ་།

ཕོགས་

གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་ལ་མིང་ཙམ་དུ་ཪྙེད་ཀྱང་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ར་བ་མེད་པའི་ཕོགས་དེ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅདམི་ཪུང་བཪ་ཐག་ཆད་དོ། དེས་ན་སོང་
པ་ཉིད་ཀྱི་ར་བའམ་མཚན་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པཪ་གལ་ཆེ་སེ། ཪབ་བེད་ཉེཪ་བཞི་པ་ལས། རེན་ཅིང་འབྲལ་བཪ་འབྱུང་བ་གང་། དེ་ནི་སོང་པ་

ཉིད་བཤད། དེ་ནི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སེ། ཞེས་རེན་འབྱུང་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པས་ཁབ་པཪ་གསུངས་པ་འདི་ལ་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་
ནས་སེ་བ་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་བཟོག་ནས་མ་སྨྲ་ཞིག། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པཪ་བསོད་པ་ལས་ཀྱང་།
51

སྡུག་བསྔལ་ཪང་གིས་བས་པ་དང་།

གཞན་གིས་བས་དང་གཉིས་གས་བས། རྒྱུ་མེད་རོག་གེ་པ་ཡིས་འདོད། ཁོད་ཀྱིས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་

བཪ་གསུངས། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་གང་བྱུང་བ། དེ་ཉིད་ཁོད་ནི་སོང་པཪ་བཞེད། དངོས་པོ་ཪང་དབང་ཡོད་མིན་ཞེས། མཉམ་མེད་ཁོད་
ཀྱི་སེང་གེའི་ས།

ཞེས་ཪང་དབང་མིན་ཞིང་རེན་འབྲེལ་ལམ་བས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཪང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཁོ་ནཪ་གསུངས་ཏེ་

ཪང་དབང་མིན་ཞིང་བས་པའི་རེན་འབྲེལ་གི་དོན་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་འཆཪ་ཪོ། རོད་ཟག་ལས་ཀྱང་། དངོས་རྣམས་
བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་།

དེ་ནི་སོང་ཉིད་ཅེས་བདང་། གང་ཞིག་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ། ཪང་བཞིན་མེད་ཉིད་ཡིན་པཪ་སྨྲ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང་དེའི་ཪང་འགེལ་ལས་ཀྱང་དངོས་པོ་རྣམས་བརེན་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།

ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན་ཪང་བཞིན་མེད་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དངོས་པོ་གང་དག་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ནི་ཪང་བཞིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་

ཕིཪ་ཪོ། ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བལོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་
མེད་ཀྱང་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཞིག་ན།

དེ་ལ་ཡང་མིན་པ་དེའི་ཕིཪཪང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་སོང་པའོ་ཞེས་བ་བཪ་འཆད་དོ།

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀྱང་། བདག་ནི་དངོས་པོ་མེད་པཪ་སྨྲ་བ་མིན་ཏེ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

ཅི་

ཁོད་དངོས་པོཪ་སྨྲ་བ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ་རེན་ཅིངའབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཪོ། ཁོད་ཅི་སྨྲ་བ་ཞིག་ཅི་ན། རེན་ཅིང་
འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་བའོ། ཡང་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བའི་དོན་གང་ཞིག་ཅི་ན། ཪང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་མ་སེས་
པའི་དོན་དང་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་གཟུགས་བཪྙན་དང་དི་ཟའི་གོང་ཁེཪ་དང་སྤྲུལ་པ་དང་རྨི་ལམ་དང་མཚུངས་པའི་ཪང་བཞིན་ཅན་གི་
འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་དོན་དང་སོང་པ་ཉིད་དང་བདག་མེད་པའི་དོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ།

དེ་ལཪ་ཡང་ཪིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི། བརེན་ནས་

སེས་པ་མ་སེས་པཪ། ཅེས་པའི་འགེལ་པཪ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་མཐོང་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཪང་བཞིན་དུ་དམིགས་པཪ་མི་འགྱུཪ་
ཏེ་གང་བརེན་ནས་སེས་པ་དེ་ནི་གཟུགས་བཪྙན་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་མ་སེས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།
ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་།

གང་ཞིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་སེས།

པཪ་བཤད་གང་ཞིག་སོང་ཉིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན།
འབྱུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་ནོ།
ལ་བུཪ་ན་ཪུང་བཪའགྱུཪ།

དེ་ལ་སེ་བའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མིན།

རེན་ལ་ཪག་ལས་གང་དེ་སོང་

ཞེས་གསུངས་སོ། དབུ་མའི་ར་བ་ལས་ཀྱང་། ཪང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་ནི་

རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་ན་ནི།

ཪང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུཪ་། ཪང་བཞིན་བས་པ་ཅན་ཞེས་བཪ།

ཪང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་།

ལཪ་གང་ཞིག་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་བརག་པཪ་བེད་ན་ནི།
གང་ཞིག་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཪུང་བརག་པཪ་བེད་ན་ནི།

ཞེས་གསུངས་པ་ལཪ་ཪོ། མ་དོས་པས་

གཞན་ལ་བལོས་པ་མེད་པ་ཡིན།

ཇི་

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་

གང་ཞིག་ལ་ནི་སོང་ཉིད་ཪུང་འགྱུཪ་བརག་དགོས་སོ།

གང་ཞིག་ལ་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཪུང་འགྱུཪ་བརག་དགོས་སོ།

ཡང་

ཡང་

གང་ཞིག་ལ་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པཪ་འབྱུང་བ་ཪུང་འགྱུཪ་བརག་པཪ་བེད་ན། གང་ཞིག་ལ་ནི་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཪུང་འགྱུཪ་བརག་དགོས་
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སོ།

ཡང་གང་ཞིག་ལ་གཞན་ལ་བལོས་པ་ནི་ཪུང་བརག་པཪ་བེད་ན། གང་ལ་བཅོས་མ་ཞེས་བ་བཤམ་བས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཪུང་བརག་དགོས་སོ།

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

དངཪངབཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པའི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ནང་ནས་གང་ཞིག་ལ་ནི་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཪུང་ཡིན་བརག་པཪ་བེད་ན་ནི། གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གང་ལ་བས་པ་ཞེས་བ་པའམ་བཅོས་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་
ཪུང་ཡིན་བརག་དགོས་སོ།
ཐིག་ལེ་གང་ཞེ་ན།

དེའ་ི ཕིཪརོད་པ་འདིའི་སྐབས་སུ་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པས་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པཪ་བ་བའི་

དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་བས་པ་ཞེས་བ་བ་འམ་བཅོས་མ་ཞེས་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ར་བ་ནས་ཡོངས་སུ་མི་ཪུང་བཪ་

བསན་པཪ་བའོ། ནང་འགལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསན་པ་ལཪ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མེད་དུ་འདོད་ཅིང་རྣམ་པཪ་འཇོག་པ་ནི་ཪིགས་པ་
མིན་ལ་དེ་དག་ཐུག་བཅས་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

དེ་ལཪ་ན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ལནམ་ཐུག་པ་ན་ཡོད་པ་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་

ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དགོས་ཏེ།
དང་།

ཡོད་པ་དེ་ལ་ཐུག་པ་ནི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཪུ་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ཪྙེད་པའི་ས་ཡོད་པཪ་སྨྲ་བ་ནི་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།

དེས་ན་དབུ་མ་པས་ཪང་གི་ཁས་བླངས་པ་ལས་མི་འགལ་ན་ཡོད་པ་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དགོས་
པའི་ཡོད་པ་དེས་ཀྱང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་མིན་པཪ་ཁས་བླང་དགོས་ཏེ།
ཪང་དབང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དབུ་མ་པའི་དམ་འཆའ་ཡིན་པའི་ཕིཪ།

དེ་ལཪ་ན་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་

མེད་པཪ་དགོས་པའི་ཡོད་པ་དེས་ཀྱང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་བས་པ་ཅན་ཡིན་དགོས་ཏེ།
གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཪང་དབང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ།

བལོས་པ་ཡིན་ན།

ཁོད་བས་པ་ཅན་མིན་ན་ཁོད་ཪང་བཞིན་གིས་

དེ་ལཪ་ན་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དགོས་པའི་

ཡོད་པ་དེས་ཀྱང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཁོད་གཞན་ལ་བལོས་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ།
དགོས་པའི་ཕིཪ།

སིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་

ཁོད་གཞན་ལ་བལོས་པ་མིན་ན་ཁོད་བས་པ་ཅན་མིན་

གལ་ཏེ་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དགོས་པའི་ཡོད་པ་འདིས་ཡོད་པ་གཞན་ལ་

གཞན་དེས་ཡོད་པ་འདིའི་ཕ་ཪོལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཚུ་ཪོལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན། གཉིས་ལས་འདག་པཪ་མི་ནུས་ལ།

དང་པོ་ལཪ་ན་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དགོས་པའི་ཡོད་པ་འདིས།

ཁོད་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་དུ་ཁོད་ལས་

གཞན་པའི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་དགོས་པས་ནང་འགལ་བྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གཉིས་པ་ལཪ་ན་དེའི་ཕ་ཪོལ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་
གཅིག་ཀྱང་མེད་པཪ་དགོས་པའི་ཡོད་པ་འདིས།

ཁོད་ཁོད་ཀྱི་ཚུ་ཪོལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་གཞན་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བལོས་པ་ཡིན་ལ།

ཁོད་ཀྱི་ཚུ་ཪོལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་གཞན་དེས་ཀྱང་ཁོད་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བལོས་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ།

ཁོད་མེད་ན་ནི་ཁོད་ཀྱི་ཚུ་ཪོལ་མེད་

ཀྱང་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལཪ་ན་གཉིས་པོ་འདིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེཪ་ན། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ། སྐད་
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ཅིག་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་མིན་ཡང་།
དང་པོ་མ་གྲུབ་ན།

སྐད་ཅིག་མི་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། རགས་

སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་གཉིས་པོ་འདིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་མིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་གཉིས་པོ་འདིས་

ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་ཚུན་བལོས་པ་ཡིན་ན། གཉིས་པོ་འདིས་
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