
འབྲས་བུ་ཅན་ནོ། གཞན་གྲགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ནྱི་དཔྗེཪ་ན་བདག་ལས་སྗེ་བཪ་འདོད་པའྱི་མྱུ་གུ་ནྱི་བདག་ལས་སྗེ་བ་མྗེད་དྗེ་ཪང་གྱི་བདག་
ཉྱིད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  ཞྗེས་གཞན་ལ་གྲགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནས་ཕ་ཪོལ་པོ་འགོག་པའོ། སྒྲུབ་བྗེད་
བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་ཕ་ཪོལ་པསོ་ཪང་གྱི་ཕོགས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིཪ་དུ་དཔྗེ་རྟགས་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་དང་འདྲ་བཪ་མ་གྲུབ་
པཪ་འགྱུཪ་པའ།ོ རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་ནྱི་འདྱི་ཁས་ལྗེན་ན་འདྱི་ཁས་ལྗེན་ཞྗེས་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པཪ་མྗེད་པའྱི་སོ་ནས་མགོ་
སོམས་པའོ། བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སོ་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞྱིག་གྲུབ་པཪ་འདོད་པའྱི་ཕ་ཪོལ་པོ་དག་
ཡོངས་སུ་འགོག་པཪབའོ།  འགལ་བ་བརོད་པའྱི་ཐལ་འགྱུཪ་གྱི་ས་ོནས་འགོག་པའྱི་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན།  འདྱི་ལྟ་སྗེ།  རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་རྣམས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་བསོན་མྗེད་ཡདོ་པཪ་འདོད་ཅྱིང།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་ལ།  ཡོད་པའྱི་དོན་རྣམསགཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪ་འབྱུང་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུའང་མྗེད་པཪ་འགྱུཪ་བས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡདོ་པཪ་མྱི་ཪྱིགས་ལ།  
དྗེཪ་འདོད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་པ་མྱི་ཪྱིགས་སོ། གཞན་གྲགས་ཀྱི་རྗེས་
དཔག་གྱི་སོ་ནས་འགོག་པའྱི་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྗེ། ཪང་བཞྱིན་ཡདོ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
འགའ་ཡང་མྗེད་པ་མྗེད་དྗེ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  སྒྲུབ་བྗེད་བསྒྲུབ་བ་དང་
མཚུངས་པའྱི་སོ་ནས་འགོག་པའྱི་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན་འདྱི་ལྟ་སྗེ།  ཪང་བཞྱིན་ཡདོ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ཀང་ཀུན་རོབ་པའྱི་དོན་རྣམས་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་འམ་བོང་བུའྱི་ཪྭ་དང་འདྲ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཏྗེ་ཪང་བཞྱིན་ཡདོ་
བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ཀང་ཀུན་རོབ་པའྱི་དོན་རྣམས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ་ཞྗེས་ཕ་ཪོལ་པོས་བཀོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྗེ་སྒྲུབ་བྗེད་སྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་
པའྱི་མགོ་སོམས་ཀྱི་སོ་ནས་འགོག་པའྱི་ཚུལ་ཞྗེ་ན་འདྱི་ལྟ་སྗེ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མྗེད་པཪ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་པའྱི་དོན་
རྣམས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་ཁས་ལྗེན་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་ཉྱིད་མྗེད་པཪ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་དོན་རྣམས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་
འགྱུཪ་བཪ་ཁས་ལྗེན་དགསོ་ཏྗེ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་འགྲོ་ལོག་བས་ནས་འགལ་བ་བརོད་པའྱི་ཐལ་འགྱུཪ་དང་སྒྲུབ་
བྗེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་ཀྱི་སོ་གསུམ་པོ་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཤྱིང་།  གཞན་གྲགས་ཀྱི་
རྗེས་དཔག་གྱི་སོ་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་བསོན་དུ་མྗེད་པཪཡོད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།   དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་བུའྱི་འགྲོ་ལོག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི་།  
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སྐབས་འདྱིཪ་བཀོད་པའྱི་འགལ་བ་བརོད་པའྱི་ཐལ་འགྱུཪ་དང་གཞན་གྲགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དང་སྒྲུབ་བྗེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་དང་རྒྱུ་
མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།   དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་
གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི་བོད་པ་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འདོཪ་དགསོ་ཤྱིང་། སླུ་བའམ་འཁུལ་བའམ་ནོཪ་པའམ་འགལ་བའྱི་དྲྱི་
ཙམ་ཡང་མྗེད་པཪ་དཔལ་དང་ལན་པའྱི་མགོ་སྐཪ་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ནྱི་ཡོངས་སུ་དད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་ས།ོ  དྗེས་ན་དྗེ་ལྟ་
བུའྱི་འགོྲ་ལོག་འགྲུབ་བཪ་བྗེད་པ་ལ་གཉྱིས།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་མྗེད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འགྱུཪ་དགསོ་པཪ་བསན་པ་དང་།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་
དག་བསོན་དུ་མྗེད་པཪ་ཡདོ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་པཪ་བསན་པའོ། 
དང་པོ་ནྱི་། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་དོན་རྣམས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་འཇོག་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཏྗེ།  རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་མྗེད་ན་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཇོག་ས་མྗེད་པཪ་འགྱུཪ་བས།   ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོངས་
པ་འཇོག་ས་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ།  བོད་པ་ཁྱྗེད་ཪང་ལ་གྲགས་པ་དང་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའྱི་གྲུབ་
མཐའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ལུང་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་བསན་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། 
དྗེས་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་མྗེད་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ་ཏྗེ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་འཇོག་ས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ།  བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྗེལ་པ་ལས།  དྗེ་
ལྟཪ་ན་ཡང་དོན་གང་ཞྱིག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་དང་།   དྗེ་བཞྱིན་གང་ལ་འགོྲ་བ་མྗེད།  དྗེ་ལ་ངྗེས་པཪ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་དོ།  
ཞྗེསགསུངས་པ་ལྟཪ།  ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིཪ།  ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྗེཪ་ན་ཁྱབ་པཪ་ཡདོ་
ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་དགོས་ཤྱིང་།  དྗེ་ལ་ངྗེས་པཪ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། 
ཡང་ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྗེཪ་ན།  ཁྱབ་པ་ཡོད་ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་
ཞྱིག་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་དགོས་ཤྱིང་དྗེ་ལ་ངྗེས་པཪ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་དགོས་ན། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། ཡང་ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྗེཪ་ན།  ཁྱབ་
པ་ཡོད་ལ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་
འདོད་དགསོ་ན།  བདྗེན་ནམ་མྱི་བདྗེན་མ་བརྟག་པཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་སྗེས་ 
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པཪ་ཆུག་ཀང་།  ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་སྗེས་
པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  ཡང་ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྗེཪ་ན།  ཁྱབ་པ་ཡོད་ལ། བདྗེན་ནམ་མྱི་བདྗེན་མ་བརྟག་
པཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དནོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་སྗེས་པཪ་ཆུག་ནའང་།  ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སགོས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ན།  
ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ཡྗེ་མྗེད་པཪའདོད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ། ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་
བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་ལ་རྒྱུ་རྗེན་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ། ཐོག་མ་མྗེད་པཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཪུང་ཞྱིག་ལ་རྒྱུ་རྗེན་གཞན་གྱི་
དབང་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་རྗེན་མཐའ་དག་ཐུག་མྗེད་དུ་
འདོད་དགསོ་པཪ་འགྱུཪ་བས་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དྗེ་དག་ཐུག་མྗེད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་
ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྒྱུ་ལ་སགོས་པ་དག་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ནམ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་
ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ན།  རྒྱུ་དྗེ་དག་རྣམས་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ས།ོ གལ་ཏྗེ་ཐོག་མ་
མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ན། ཪང་ཪང་གྱི་རྒྱུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་
ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དྗེ་ལྟ་ན་གལ་ཏྗེ་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་མྗེད་པཪ་འདདོ་ན།  ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་ཅྱི་ཡང་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏྗེ། ཡདོ་ན་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་ཡདོ་པ་གཉྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས།  ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་གྱི་འདོད་པ་
ལྟཪ་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ལ། འདོད་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སགོས་པ་དག་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་
མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་འགའ་ཡང་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་
སྐབས་དྗེཪརྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་འགའ་ཡང་མྗེད་ན་ནྱི། ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེ་དག་གྱི་མན་ཆད་དུ་སྐབས་གང་དུ་ཡང་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏྗེ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའམ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
འགའ་ཡང་མྗེད་པས་ན། ཅྱི་ཡང་མྗེད་པ་དྗེའྱི་མན་ཆད་དུ་སྐབས་གང་དུ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་བྱུང་བཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་སྐབས་གང་དུ་ཡང་ 
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འཇོག་ས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪ།ོ དྗེས་ན་སྐབས་འདྱིཪ་སནོ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རདོ་པ་མྗེད་པཪ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་
རྟྗེན་ལ་བསོན་དུ་མྗེད་པཪ་སྣང་བས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་བོ་གོྲས་དང་ལན་པ་དག་ལ་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་གྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཡོད་ཅྱིང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ས།ོ   དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་བོ་གོྲས་དང་ལན་པ་དག་ལ་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞྱིག་ཡངོས་སུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་བོ་གོྲས་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། གཞན་ཡང་། ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནྱི་ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅྱི་ཡང་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཡྱིན་ན་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་
པ་དང་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇོག་ས་མྗེད་དྗེ།  ར་ཤྗེས་ལས། གལ་ཏྗེ་འདྱི་དག་ཀུན་སོང་ན། འབྱུང་བ་མྗེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མྗེད། 
འཕགས་པའྱི་བདྗེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས། ཁྱྗེད་ལ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ། ཞྗེས་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་སོངས་ན་སྗེ་འཇྱིག་
དང་བདྗེན་བཞྱི་མྱི་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པཪ་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  འདྱིཪ་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་མྗེད་པཪ་
འདོད་པ་རྣམས་ན་ཪྗེ། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཤྗེས་བ་གང་ལ་ཡང་མྗེད་ཅྱིང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་འགའ་ཡང་མྗེད་
ཀང་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇོག་ས་མྗེད་པཪ་མྱི་འཐད་དྗེ།  ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་པ་
ཉྱིད་དུ་སྨྲ་བས་ནྱི་རྒྱུ་རྗེན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེཪ་སྨྲ་སྗེ་འདྱི་འཆད་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེ་ལ་རྟྗེན་ལ་འཐད་
ལ། དྗེ་འཐད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་འཐད་དྗེ་རྒྱུ་རྗེན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བཞག་དགོས་ཀྱི་བརྟྗེན་ནས་མ་བྱུང་བ་ལ་སྡུག་
བསྔལ་མྱི་ཪུང་བའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  སྡུག་བསྔལ་བདྗེན་ཡདོ་ན་དྗེ་གང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་འགགས་པའྱི་འགོག་པ་
དང་དྗེཪ་འགྲོ་བའྱི་ལམ་འཐད་པས་བདྗེན་བཞྱི་ཡོད། བདྗེན་བཞྱི་ཡོད་ན་དྗེ་དག་ཤྗེས་པ་དང་སོང་བ་དང་མངནོ་སུམ་དུ་བྗེད་པ་དང་ལམ་
བསོམ་པ་ཪངུ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་ངོ་། ཚིག་གསལ་ལས། གང་ལ་དངསོ་པོ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་འདྱི་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་ཇྱི་སྐད་
སྨྲས་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཇྱི་ལྟཪ་འགྱུཪ་ཞྗེ་ན། གང་གྱི་ཕྱིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་
ཅྗེས་སྨྲ་སྗེ་དྗེའྱི་ཕྱིཪ་གང་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་འདྱི་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཪུང་ལ།  གང་ལ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་
བ་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་འཕགས་པའྱི་བདྗེན་པ་བཞྱི་རྣམས་ཪྱིགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཇྱི་ལྟཪ་ཞྗེ་ན་གང་གྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཉྱིད་སྡུག་
བསྔལ་དུ་འགྱུཪ་གྱི།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།  དྗེ་ན་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པས་སོངས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། 
སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པཪ་འགོྲ་བའྱི་ལམ་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། 
དྗེའྱི་ཕྱིཪ་སྡུག་བསྔལ་ཡངོས་སུ་ཤྗེས་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་སང་བ་དང།  འགོག་པ་མངོན་དུ་བ་བ་དང་ལམ་བསོམ་པའང་ཪུང་ངོ་། 
སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྗེན་པ་ཡོངས་སུ་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ནྱི།  ཆོས་དང་ཆསོ་མ་ཡྱིན་པ་དག་དང་དྗེའྱི་འབྲས་བུ་ 
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དང་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཀང་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་ཞྗེས་གསུངས་པས།  ཪུང་མྱི་ཪུང་ནྱི་དྗེ་དག་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པ་ལ་གོ་
བཪ་བའོ།  རབ་བྗེད་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང་།  སྨྲས་པ། གལ་ཏྗེ་དུས་ཀང་མྗེད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་ཚོགས་པའང་མྗེད་
ན་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡདོ་དྗེ་ལྟ་བས་ན་དྗེ་ནྱི་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ།  བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ་ཇྱི་ལྟཪ་ཁྱོད་དུས་ལ་སོགས་པ་དག་ངོ་བོ་
ཉྱིད་ལས་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་རོྟག་པཪ་བྗེད་པ་དྗེ་ལྟཪ་འཐད་པཪ་ཟད་ཀྱི་དྗེ་དག་བརྟྗེན་ནས་གདགས་པཪ་ནྱི་གྲུབ་པོ་ཞྗེས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་
འདོད་པ་ལྟཪ་གྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྗེས་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི་བརྟྗེན་ནས་གདགས་པཪ་ནྱི་གྲུབ་བོ་ཞྗེས་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ཡོད་པཪ་
གསུངས་སོ།  གཞན་ཡང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུཪ་པ་བཏབ་པའྱི་མྗེད་པའམ་ཆད་ལྟ་བ་དག་ལ་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྣམ་
གཞག་ཐམས་ཅད་མྱི་ཪུང་བས།  དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཪུང་སྗེ། ཆད་ལྟ་བ་ནྱི་ལས་འབྲས་དང་འཇྱིག་
རྟྗེན་ཕ་ཪོལ་མྗེད་པཪ་འདདོ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་དྗེ་དག་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་འདདོ་པས་དམ་བཅའ་ལ་ཁྱད་པཪ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  ཁོ་བོ་
ཅག་ནྱི་ལས་འབྲས་སོགས་དྗེ་དག་རྟྗེན་ལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་སྨྲ་ལ་མྗེད་པ་ནྱི་ལས་འབྲས་རྒྱུ་འབྲས་དྗེ་དག་རྟྗེན་
འབྲྗེལ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་འདོད་པས་དྗེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྱི་བྗེད་ཀྱི་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བས་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁྱད་པཪ་ཆྗེ་སྗེ།  ཚིག་གསལ་ལས། འདྱིཪ་
ཁ་ཅྱིག་དབུ་མ་པ་ནྱི་མྗེད་པ་དང་ཁྱད་པཪ་མྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ་གང་གྱི་ཕྱིཪ།  དགྗེ་བ་དང་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་དངབྗེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་
དང་འཇྱིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་པཪ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ལ་མྗེད་པ་དག་ཀང་དྗེ་དག་མྗེད་དོ། ཞྗེས་སྨྲ་བཪ་བྗེད་པ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཕྱིཪ་
དབུ་མ་པནྱི་མྗེད་པ་དང་ཁྱད་པཪ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་རོལ་བཪ་བྗེད་དོ།  དྗེ་ལྟཪ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ་དབུ་མ་པ་དག་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་
བ་ཡྱིན་ལ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིཪ་འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱི་དང་འཇྱིག་རྟྗེན་ཕ་ཪོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བཪ་
བྗེད་དོ།  མྗེད་པ་དག་གྱིས་ནྱི་དྗེ་ལྟཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་འཇྱིག་རྟྗེན་ཕ་
ཪོལ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མྗེད་པཪ་རོྟགས་པ་མྱིན་ཏྗེ་འོ་ན་ཅྱི་ཞྗེ་ན། འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱིའྱི་དངསོ་པོའྱི་རྣམ་པ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས། དམྱིགས་ནས་
དྗེ་འཇྱིག་རྟྗེན་ཕ་ཪོལ་ནས་འདྱིཪ་འོང་བ་དང་འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱི་ནས་ཕ་ཪོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་མ་མཐོངནས་འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱིཪ་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་
དང་འདྲ་བའྱི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལ་སྐུཪ་པ་འདྗེབས་པཪ་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་སོ།  གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་
བ་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་འདོད་པའྱི་ཁོ་བོ་ཅག་དང་ཆྗེད་ལྟ་བ་གཉྱིས་རྒྱུ་མཚན་མྱི་མཚུངས་པ་དྗེ་ལྟཪ་ནའང་རྒྱུ་
འབྲས་དང་འཇྱིག་རྟྗེན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་རོྟགས་པཪ་འདྲ་བའྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་
བ་དང་ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་མྗེད་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་མཚུངས་སོ་སམ་ན།  འདྱི་ཡང་མྱི་འདྲ་སྗེ་ཁོ་ཡྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པ་ནྱི་ཡྗེ་མྗེད་དུ་
འདོད་པས་བདྗེན་གཉྱིས་གང་དུའང་ཁས་མྱི་ལྗེན་ལ་དབུ་མ་པས་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་དྗེ་དག་ཡོད་པཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏྗེ། 
ཚིག་གསལ་ལས།  གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་དག་གྱིས་དངསོ་པོའྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མྱིན་པ་ཉྱིད་ལ་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪྗེ་ཞྱིག་ 
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ལྟ་བ་འདྱིའྱི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡདོ་དོ་ཞྗེ་ན།  མྗེད་དྗེ་དབུ་མ་པ་དག་གྱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པཪ་ཁས་བངས་བའྱི་ཕྱིཪ་ལ་དྗེ་དག་
གྱིས་ཁས་མ་བངས་པའྱི་ཕྱིཪམྱི་མཚུངས་པ་ཉྱིད་དོ་ཞྗེས་གསུངས་སོ།  དྗེས་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་སོགས་ཁས་མྱི་
ལྗེན་པའྱི་དབུ་མ་པོཪ་འདདོ་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་རྒྱང་ཕན་པ་དང་ལྟ་བ་འདྲ་བཪ་བསན་ཏོ།  འདྱིཪ་ཆད་ལྟ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དྗེ་
ལ་ཁས་ལྗེན་ཡོད་ལ་ཁོ་བོ་ལ་མྗེད་པས་ཞྗེས་ཀང་མ་གསུངས་ལ། དྗེ་དག་མྗེད་པཪ་འདདོ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་དྗེ་ལྟཪ་མྗེད་པཪ་མྱི་སྨྲ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པཪ་འདོད་ཅྗེས་མྱི་གསུངས་བཪ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་སྨྲས་པ་དང་དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རྟྗེན་ལ་འགོད་པ་དང་རྣམ་གཞག་དྗེ་རྣམས་ཡོད་པཪ་
ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞྗེད་པཪ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།  གཞན་ཡང་།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་
རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པཪ་འདདོ་པའྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཕོགས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་མྗེད་པཪ་མྱི་འཐད་པཪ་མ་ཟད། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པཪ་འདོད་པའྱི་ཕོགས་ལ་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཪུང་བ་མྱིན་ནོ།  དྗེ་ཉྱིད་
ཀྱི་ཕྱིཪ་ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བས་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་ན་རྒྱུ་འབྲས་བཞག་ཏུ་མྱི་ཪུང་བཪ་རོད་པ་འདྱི་
ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ལུགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གྲགས་པའྱི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་དབུ་མ་པས་ཕཪ་ལ་འཕང་རྒྱུའྱི་སོན་ཚུཪ་ལ་འཕངས་པ་ཡྱིན་པས་བཟོག་
ནས་སནོ་འཕྗེན་པཪ་བཞྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ར་ཤྗེས་ཪབ་བྗེད་ཉྗེཪ་བཞྱི་པ་ལས།  ཁྱོད་ནྱི་ཪང་གྱི་སནོ་རྣམས་ནྱི།  ང་ལ་སོན་དུ་སྒྱུཪ་བྗེད་པ། 
རྟ་ལ་མངོན་པཪ་ཞོན་བཞྱིན་དུ། རྟ་ཉྱིད་བརྗེད་པཪ་གྱུཪ་པ་བཞྱིན།  གལ་ཏྗེ་དངོས་རྣམས་ཪང་བཞྱིན་ལས།  ཡོད་པཪ་རྗེས་
སུ་ལྟ་བྗེད་ན།  དྗེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དངོས་པོ་ཀུན།  རྒྱུ་རྗེན་མྗེད་པཪ་ཁྱདོ་ལྟའོ།  ཞྗེས་དང་གལ་ཏྗེ་འདྱི་ཀུན་མྱི་སོང་ན། འབྱུང་བ་
མྗེད་ཅྱིངའཇྱིག་པ་མྗེད།  འཕགས་པའྱི་བདྗེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས།  ཁྱོད་ལ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ།  ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་
ས།ོ  ཡང་དྗེ་ཉྱིད་ལས།  སོན་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི།  སོང་ལ་འཐད་པ་མྱིན་པས། ཁྱདོ་ནྱི་སོང་ཉྱིད་སོང་བྗེད་པ་གང་དྗེ་ང་ལ་
མྱི་འཐད་དོ།  གང་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་ཪུང་བ།  དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ།  གང་ལ་སོང་ཉྱིད་མྱི་ཪུང་བ། དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་མྱི་ཪུང་
འགྱུཪ།  ཞྗེས།  གལ་ཏྗེ་འདྱི་དག་ཀུན་སོང་ན།  ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སོན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བ་ལ་མྱི་འབྱུང་བཪ་མ་ཟད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་ཕོགས་ལ་སྗེ་འཇྱིག་སོགས་ཪུང་ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
མྱི་འབྱུང་བ་དང་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སངོས་པའྱི་ཕོགས་ལ་མྱིཪངུ་བཪ་གསུངས་སོ།  མདོཪ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཕོགས་ལ་སོན་འདྱི་དག་
རྣམས་མྱི་འཐད་པཪ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྱུང་འཇྱིགས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་
ཏྗེ།  ཚིག་གསལ་ལས།  ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཕོགས་ལ་ནྱི་ཅྱི་སྐད་སྨྲས་པའྱི་སོན་དུ་ཐལ་བ་མྱི་འཇུག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི་འོན་ཀང་
བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཆྗེས་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་པས་བསན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྗེ་ལྟཪ་ཡང་།  
འགྲྗེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས།  ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་འཇྱིག་སོགས་མྱི་འཐད་པའྱི་སོན་མྗེད་པཪ་མ་ཟད་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་ 
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འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བསྒྲུབས་ཤྱིང་ར་བཪ་ཡང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའྱི་
ཕོགས་ལ་དྗེ་དག་ཪུང་བ་དང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་སྗེ་མྱི་སངོ་བའྱི་ཕོགས་ལ་མྱི་ཪུང་བཪ་ལྗེགས་པཪ་ཕྗེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། 
ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ་ཇྱི་སྐད་དུ་གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟཪ་ཁྱོད་ཀྱིས་དངསོ་པོ་རྣམས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་རྣམ་པཪ་བཞག་ན། འོ་ན་ལས་
དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུཪ་པ་བཏབ་པའྱི་ཕྱིཪ་ན་ཁྱོད་མྗེད་པ་པའྱི་གཙོ་བོཪ་འགྱུཪ་བ་ཡྱིན་ནོ།  བརོད་པར་བ་སྗེ་ཁོ་བོ་ཅག་མྗེད་པ་མྱིན་ཏྗེ་ཁོ་བོ་
ཅག་ནྱི་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པ་གཉྱིས་སུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་ལམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གྲོང་ཁྱྗེཪ་དུ་འགྲོ་བ་གསལ་བཪ་
བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ།  ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་ལས་དང་བྗེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མྗེད་དོ་སྨྲ་བའང་མྱིན་ཏྗེ་འོ་ན་ཅྱི་ཞྗེ་ན། འདྱི་དག་ཪང་བཞྱིན་
མྗེད་དོ་ཞྗེས་རྣམ་པཪ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ན།ོ  ཅྱི་སྗེ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་བ་བ་བྗེད་པ་ཡྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཉྗེས་པ་སོ་ན་འདུག་པ་ཉྱིད་དོ་
སམ་ན།  དྗེ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྗེ་ཪང་བཞྱིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བ་བ་ལ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིཪ་དང་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པ་རྣམས་ཁོ་ན་     
ལ་བ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ་ཞྗེས་གསུངས་སོ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་ཀང་། མཁས་པདག་གྱིས་ཕོགས་འདྱི་ནྱི་སོན་མྗེད་ཅྱིང་ཕན་ཡོན་དང་
བཅས་པའོ་སམ་དུ་བསམ་ཏྗེ་གདོན་མྱི་ཟ་བཪ་ཁས་བང་བཪ་བའོ།  ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་རྗེན་ཉྱིད་འདྱི་པ་
ཙམ་ཁས་བངས་པ་ལྟཪ་བརྟྗེན་ནས་བཏགས་པ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཕོགས་ལ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆད་པཪ་ཐལ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་
ལ།  ཕ་ཪོལ་པོས་ཀང་འདྱི་ཉྱིད་ཁས་བངས་པཪ་འསོ་པ་ཡྱིན་ནོ།  ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། རདོ་པ་འདྱི་དག་གྱི་ལན་དུ་བདོ་པ་
ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ལུང་གང་ཪུང་བ་ཡང་བདག་ལ་ཚད་མཪ་མ་གྱུཪ་པས་ལུང་དྗེ་དག་གྱི་སོ་ནས་བདག་ལ་
སོན་དུ་ཐལ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪོ། ལུང་དྗེ་དག་རྣམས་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་ལ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཁྱྗེད་ཪང་ལ་སནོ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ནུས་སོ། 
དྗེས་ན་ཁྱྗེད་ཅགཪང་ལ་བདག་གྱིས་བཏབ་པའྱི་སནོ་ནྱི་དབྱུང་མྱི་ནུས་ཏྗེ་ཀུན་ནས་འཐད་པཪགྱུཪ་ཏྗེ།  སོན་དྗེ་བསལ་པཪ་བྗེད་པའྱི་ཕྱིཪ་དུ་
ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མྱི་ནུས་ཏྗེ་སུན་འབྱིན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྗེ་ལ། སོན་བསལ་བཪ་བྗེད་པའྱི་ཕྱིཪ་དུ་
ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་གྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བྗེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་བའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། ཞྱིབ་མོཪ་བརྟགས་
ནས་ཡོངས་སུ་གསལ་བཪ་བསན་པཪ་བའོ།  ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་བདག་གྱིས་བཏབ་པའྱི་སོན་འདྱི་ལྟ་སྗེ། ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཤྗེས་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་
པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན།  བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་ཡྗེ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ་ཞྗེས་སོན་ཕཪ་འཕྗེན་པཪ་བའོ།  སོན་དྗེ་བསལ་བཪ་བྗེད་པའྱི་
ཆྗེད་དུ་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སྗེ།  ཤྗེས་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་ཪང་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་
བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་མྗེད། བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་ 

81 



འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་དྗེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཕོགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་གདགས་པཪ་གྲུབ་པ་དང་རྟྗེན་ལ་འཐད་པའྱིཕྱིཪ་ཪོ་ཞྗེས་ལན་བཏབ་པཪ་
བས་པས་སོ། ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བཀོད་པའྱི་བསལ་བ་ནྱི་དྗེ་ལྟ་བུ་ཉྱིད་ནྱི་ཕྱིཪ་རོལ་གྱིས་ནྱི་འཕངས་པའྱི་སོན་ཟོག་པའྱི་སྐབས་སུ་རོལ་
གྱིས་བཀོད་པཪ་བ་བའྱི་བསལ་བ་ནྱི་ཕྱིཪ་རོལ་དྗེ་ཡྱིས་འཕངས་པའྱི་སོན་གྱི་བཟོག་ཕོགས་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་
གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན། བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་མྗེད་དྗེ།  བདག་གྱིས་བཏབ་པའྱི་སོན་ཡྱིན་
པས། ཤྗེས་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སངོ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ཀང་།  བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་ཡདོ་དྗེ་ཞྗེས་སྨྲ་
བ་ནྱི་བཏབ་པའྱི་རྗེན་གྱི་བཟོག་ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་འགོད་པའྱི་རྟགས་ནྱི་དྗེ་ལྟ་བུ་ཉྱིད་ཡདོ་དྗེ། གང་ལ་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་གྱི་སོངས་པ་ཉྱིད་འདྱི་ཪུང་དྗེ་ལ་ཇྱི་སྐད་སྨྲས་པ་དྗེ་དག་རྣམས་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྗེ་དག་བརྟྗེན་ནས་གདགས་པཪ་
ནྱི་གྲུབ་བོ།  དྗེ་ལྟཪ་ཡང་མྱིན་ཏྗེ་དབུ་མ་པདག་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ལ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིཪ་འཇྱིག་
རྟྗེན་འདྱི་དང་ཕ་ཪོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་སྨྲ་བཪ་བྗེད་དོ།  དབུ་མ་པ་དག་གྱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པཪ་ཁས་བངས་
པའྱི་ཕྱིཪ་ལ།  གང་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་ཪུང་བ་དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཪུང་བཪ་འགྱུཪ། འོན་ཀང་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ཐམས་
ཅད་ཆྗེས་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་འཇྱིག་སོགས་མྱི་འཐད་པའྱི་སོན་མྗེད་པཪ་མ་ཟད་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་
ཡྱིན་ནོ།  ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  བརྟྗེན་ནས་བཏགས་པ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་
ཕོགས་ལ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆད་པཪ་ཐལ་བཪ་མྱི་འགྱུཪ་ལ།  ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་རྟགས་སུ་འགོད་པའྱི་ལུང་དྗེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་བོ་
ཅག་གྱི་ཕོགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་གདགས་པཪ་གྲུབ་པ་དང་རྟྗེན་ལ་འཐད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང་ཁྱད་པཪ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་
ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ནྱི་འཕངས་བའྱི་སནོ་ལ་བཟོག་པཪ་མ་བྗེད་དྗེ། ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མ་
བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ།  ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་འདྗེབས་པའྱི་ལན་དྗེཪ་སྒྲུབ་བྗེད་སྒྲུབ་བ་མཚུངས་བའྱི་ཕྱིཪ། དྗེ་ལ།  ཤྗེས་བ་
གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིདཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་མྗེད་ཀང་བརྟྗེན་ནས་གདགས་པཪ་གྲུབ་པ་དང་རྟྗེན་ལ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་པ་ནྱི།  ཤྗེས་བ་གཅྱིག་
ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་མྗེད་ཀང་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འཇོག་ས་ཡདོ་པཪ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང་
མཚུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ནྱི་འཕངས་པའྱི་སོན་ལ་བཟོག་པཪ་མ་བས་ན།   
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ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་བདག་གྱིས་བཏབ་པའྱི་སོན་ནྱི་ཡོངས་སུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ན།ོ  དྗེས་ན་ཤྗེས་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་
ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་ནྱི་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་ན། 
བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མྱི་ཪུང་བཪ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་བརྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི།  གལ་ཏྗེ་འདྱི་དག་ཀུན་སོང་ན་འབྱུང་བ་མྗེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མྗེད། འཕགས་
པའྱི་བདྗེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས།  ཁྱོད་ལ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ།  ཞྗེས་ར་ཤྗེས་ལས་གསུངས་པ་སགོས་ཪབ་ཏུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།  
དྗེ་ལྟཪ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུཪ་པ་བཏབ་པའྱི་ཕྱིཪ་ན་ཁྱོད་ཅག་མྗེད་པའམ་ཆད་ལྟ་བའྱི་གཙོ་བོཪ་གྱུཪ་པཪ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པ་ཡྱིན་
ནོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་རྟྗེན་ལ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ་དོན་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་
པའྱི་ཕྱིཪ་མོ་གཤམ་བུ་འམ་བོང་བུའྱི་ཪྭ་དང་འདྲ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ནྱི་འགྲྱིག་དཀའ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།  གཞན་ཡང་། ཁོ་བོ་
ཅག་ནྱི་རྟྗེན་ལ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མ་ཆོག་པཪ་ཁྱྗེད་ཅག་རྟྗེན་ལ་ཁས་བངས་བའྱི་ཚུལ་སྨྲསོ་ཤྱིག  དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་
ལས།  དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བཪྙན་ལ་སོགས་པ།  ཚོགས་ལ་བལྟོས་རྣམས་མ་གྲགས་པའང་མྱིན་ནོ།  ཇྱི་ལྟཪ་དྗེཪ་ནྱི་གཟུགས་
བཪྙན་སོགས་སོང་ལས་ཤྗེས་པ་དྗེ་ཡྱི་རྣམ་པ་སྗེ་འགྱུཪ་ལྟཪ། དྗེ་བཞྱིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང་སངོ་ཉྱིད་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྗེ་བཪ་
འགྱུཪ།  ཞྗེས་གསུངས་སོ།  དྗེལྟཪ་ཡང་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མྱི་སྱིད་ན་དྗེའྱི་ཕྱིཪ་ཇྱི་ལྟཪ་
མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོ་འདྱི་རྣམས་རྣམ་པཪ་བཞག་ཅྗེ་ན། ཅྱི་ཁ་ོབོ་ཅག་གྱིས་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་བཀག་གམ་གལ་ཏྗེ་མྱིག་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་འགོག་པཪ་བསྒྲུ་པས་དྗེ་ཇྱི་ལྟཪ་མ་བཀག་ཅྗེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་རྣམ་པཪ་དཔདོ་པ་ནྱི་ཪང་བཞྱིན་ཚོལ་བ་ལྷུཪ་བྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་
ཕྱིཪ་ཪོ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་འདྱིཪ་དངསོ་པོ་རྣམས་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགགོ་གྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་བས་ཤྱིང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་
ལས་ཀྱི་རྣམ་པཪ་སྱིན་པ་ཉྱིད་ནྱི་མྱི་འགོག་གོ།  ཞྗེས་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་མྱི་འགོག་པཪ་དབུ་མ་པསདྗེ་ཁས་བངས་དགོས་པཪ་གསུངས་ཏྗེ་
ལུང་དྗེའྱི་འཕོས་ཉྱིད་ནས་དྗེའྱི་ཕྱིཪམཁས་པས་འཇྱིག་རྟྗེན་དྗེའྱི་དོན་ལ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྣམས་པཪ་དཔད་པ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐོང་བ་དང་རྗེས་
སུ་མཐུན་པ་མ་བཅུག་པཪ་ལས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པཪ་སྱིན་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་ཁས་བངས་ཏྗེ་སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའྱི་
ཚུལ་དུ་འཇྱིག་རྟྗེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁས་བངས་པཪ་བའོ་ཞྗེས་སོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་
ཡང་མྗེད་པཪ་འདོད་ན།  ཁྱྗེད་ཅག་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དནོ་རྣམས་ཁས་བང་བ་ནྱི་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་ཞྱིབ་མོཪ་བརྟག་ན་
འཐད་པ་མྱིན་ནོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན།  འདྱི་ལྟ་སྗེ། དཔྗེཪ་ན་ཟ་བ་དངོས་ནྱི་གདོད་མ་ནས་ཡདོ་པཪ་མྱི་འདོད་པས་ཟ་བའྱི་གཟུགས་
བཪྙན་ནྱི་ཟ་བའྱི་གཟུགས་བཪྙན་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྗེ་བཪ་འདདོ་ཅྱིང་ཁས་བངས་པ་དང་། གང་ཟག་དངོས་ནྱི་འགག་པ་དང་གདོད་མ་ནས་
ཡོད་པཪ་མྱི་འདོད་ལ་གང་ཟག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་སྤྲུལ་པ་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྗེ་བཪ་འདོད་ཅྱིང་ཁས་བངས་པས་ན་། བ་བ་དངོས་ནྱི་ 
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འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ན་ཟ་བའྱི་གཟུགས་བཪྙན་འགའ་ཡང་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། གང་ཟག་དངསོ་ནྱི་འགའ་
ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ན་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་སྤྲུལ་བ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ་ན། ཟ་བའྱི་གཟུགས་བཪྙན་ནྱི་ཟ་བའྱི་
གཟུགས་བཪྙན་དག་ལས་སྗེ་བཪ་འདདོ་ཅྱིང་ཁས་བངས་པ་དང་། གང་ཟག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་སྤྲུལ་པ་དག་ལས་སྗེ་བཪ་འདོད་ཅྱིང་
ཁས་བངས་པ་ནྱི་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་ཞྱིབ་མོཪ་བརྟགས་ནས་འཐད་པ་མྱིན་པ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་ཪང་གྱི་ངོ་
བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སོངས་པའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འདདོ་པས།  ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་
གྲུབ་པའྱི་དོན་རྣམས་སོང་ནའང་སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་དུ་སངོ་ཉྱིད་དག་ལས་ཪབ་ཏུ་སྗེ་བཪ་འདོད་ཅྱིང་ཁས་བངས་པ་ན།  
དཔྗེ་དྗེ་བཀདོ་ནས་ཪང་ལ་མཚུངས་པཪ་གྱུཪ་པཪ་བཟོད་ན་ནྱི་དཔྗེཪ་ན་ཟ་བའྱི་གཟུགས་བཪྙན་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཟ་བའྱི་གཟུགས་བཪྙན་ཡྱིན་པ་
འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ན།  ཟ་བའྱི་གཟུགས་བཪྙན་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡདོ་པཪ་མྱི་འཐད་པ། རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་སོང་པ་མྱིན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བས་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སོངས་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་
གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འདདོ་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཪང་བཞྱིན་སངོ་པ་འགའ་ཡང་གདདོ་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འདོད་
དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ན།  དནོ་རྣམས་སོང་ནའང་སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་དུ་སོང་ཉྱིད་དག་ལས་ཀུན་རོབ་ཙམ་སྗེ་བཪ་འདདོ་ཅྱིང་
ཁས་བངས་པ་ནྱི་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་ཞྱིབ་མོཪ་བརྟགས་ན་འཐད་པ་མྱིན་ནོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་ཁྱྗེད་ཅག་ནྱི་ཪང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཉྱིད་ནས་དཔྗེ་
དྗེ་བཀོད་ནས་ཪང་ལ་མཚུངས་བཪ་འགྱུཪ་པཪ་བཟོད་ན་ནྱི། དཔྗེ་བཀདོ་པ་དང་དྗེལས་འབྱུང་བའྱི་དོན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་བཪ་འདོད་
དགོས་སོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་ཁྱྗེད་ཅག་གྱི་ནྱི་ཪང་ལ་མཚུངས་པཪ་གྱུཪ་པཪ་བཟོད་ན་ནྱི།  གཟུགས་བཪྙན་སངོ་པ་ཉྱིད་ལས་གཟུགས་བཪྙན་
སོང་པ་འབྱུང་བ་དང་སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ཁས་བངས་ན། 
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དནོ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡདོ་པཪ་མྱི་འཐད་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་
ལ་སོགས་པ་དག་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་ཁྱྗེད་ཅག་གྱིས་ནྱི་ཪང་ལ་མཚུངས་པཪ་གྱུཪ་པཪ་
བཟོད་ན་ནྱི།  གང་གྱི་ཕྱིཪ་གཟུགས་བཪྙན་སོང་པ་ཉྱིད་ལས་གཟུགས་བཪྙན་སོང་པ་འབྱུང་བ་དང་སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་དུ་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ཁས་བངས་པ།  དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་ཁས་བང་དགོས་ཏྗེ།  ཪང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཉྱིད་ནས་ཁྱྗེད་ཅགཪང་གྱིས་བཀོད་པའྱི་དཔྗེ་དང་དྗེ་ལས་འབྱུང་
བའྱི་དོན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་བཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་གྱི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཚད་མས་ཆྗེས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་
གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་བསོན་ན་ནྱི།  མགོ་སྐཪ་ 
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ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཁས་བངས་པ་དང་མགོ་སྐཪ་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་སོགས་པའྱི་དཔྗེ་མྗེད་ཚད་མཪ་འོས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཚད་མ་ལ་བསནོ་པཪ་
འགྱུཪ་བ་མ་བལྟ་བཪ། ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའྱི་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་གྱི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཚད་མ་དང་ཪང་
གྱི་ཁས་བངས་པ་ལ་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་ཉྱིད་བསོན་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དོ། གལ་ཏྗེ་ཁྱྗེད་ཅག་གྱིས་ནྱི་ཪང་གྱིས་ཁས་
བངས་པ་དང་ཪང་ལ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའྱི་གཞུང་དང་ལུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་ལ་བསོན་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བསོན་ན་ནྱི།  དྗེ་ལྟཪ་ན་ཇྱི་སྐད་དུ།  ཆོས་འདྱི་ལོག་པཪ་བཟུང་གྱུཪ་ན།  མྱི་མཁས་རྣམས་
ནྱི་ཆུད་ཀང་འཛའ།  འདྱི་ལྟཪ་མྗེད་པཪ་བལྟ་བ་ཡྱི།  མྱི་གཙང་དྗེཪ་ནྱི་བྱིང་བཪ་འགྱུཪ།  ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་ཉྱིད་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་
དམ་ཆོས་ལོག་པཪ་བཟུང་ཞྱིང་དྗེ་ལ་བསོན་ནས་མྗེད་པ་པའམ་ཆད་ལྟ་བའྱི་གཙོ་བོཪ་གྱུཪ་པཪ་ཤྱིན་ཏུགསལ་བཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྗེ་
ལྟཪ་ན་སྔཪ་དྲངས་པའྱི་ཚིག་གསལ་ལས།  ཁོ་བོ་ཅགམྗེད་པ་པ་མྱིན་ཏྗེ་ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པ་གཉྱིས་སུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་
གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་ལམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གྲོང་ཁྱྗེཪ་དུ་འགྲོ་བ་གསལ་བཪ་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཅང་མྱི་འཐད་པཪ་མ་ཟད་པས་
ད་གདོད་ཡང་།  ཪྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་ཕྗེང་བ་ལས། གཞན་ཡང་འདྱི་ནྱི་ལོག་བཟུང་ན།  བླུན་པོ་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན། སོང་བས་མ་ཪུངས་
བདག་ཉྱིད་ཅན་།  མནཪ་མྗེད་པཪ་ནྱི་སྱིའུ་ཚུགས་འགོྲ།  ཞྗེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གཞན་ཡང་། སྔཪ་
དྲངས་པའྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྗེལ་པ་ལས།  དྗེ་ལྟཪ་ན་ཡང་དནོ་གང་ཞྱིག  སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་་འགགས་ལ་འགྲོ་བ་
མྗེད།  དྗེ་ལ་ངྗེས་པཪ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་དོ།  ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟཪ།  གལ་ཏྗེ་དོན་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིཪ་ན་དོན་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་ཡྱིན་ཁྱབ་ན་ནྱི།  
དྗེ་ལྟཪ་ན་དོན་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བ་དགོས་སོ། ཡང་སྔཪ་དྲངས་
པའྱི་ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་དག་གྱིས་དངོས་བོའྱི་ཪང་གྱིངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ལ་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་རྟོག་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪྗེ་
ཞྱིག་ལྟ་བ་འདྱིའྱི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན། མྗེད་དྗེ་དབུ་མ་པ་དག་གྱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པཪ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ལ་དྗེ་དག་གྱིས་
ཁས་མ་བངས་པའྱི་ཕྱིཪམྱི་མཚུངས་པ་ཉྱིད་དོ་ཞྗེས་གསུངས་སོ།  ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟཪ། དོན་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་
ཐམས་ཅད་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བས་དོན་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀང་དནོ་
འདྱི་དག་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་པ་ཡོད་པཪ་ཁས་བངས་དགོས་སོ། དྗེ་ལྟཪ་ན་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྗེལ་པ་དང་ཚིག་གསལ་གཉྱིས་ལས་
ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་དོན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་
སྐབས་དང་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་པ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་གཉྱིས་སོ་སོཪ་ཕྗེ་ཞྱིང་སོ་སོཪ་བསམ་པཪ་བ་དགོས་སོ། དྗེས་ན་འདྱི་འདྲ་བའྱི་སྐབས་
གཉྱིས་སོ་སོཪ་ཕྗེ་ཞྱིང་སོ་སོཪ་བསམ་པཪ་བ་སྗེ་སྐབས་སོ་སོ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ོསོ་སོ་བ་གཉྱིས་ཀ་ནས།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ 
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ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདདོ་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འདོད་པ་རྣམས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་
མྗེད་པཪའདདོ་དགོས་པཪ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་བསན་པཪ་བའོ།  དྗེ་ལ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་དོན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དང་པོ་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་དནོ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལ་སྐབས་དྗེཪ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འངོ་བ་མྗེད་ལ། དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོད་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་མྗེད་པཪ་འདོད་དམ་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་
བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་དྗེཪ་ཡང་ཡོད་པཪ་འདོད།  དང་པོ་ལྟཪ་ན་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏྗེ། སྐབས་དྗེཪ་དནོ་དྗེ་དག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་
པས་ད་གདདོ་ཡང་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪའདདོ་ན། སྐབས་གང་དུ་ཡང་དོན་དྗེ་དག་
རྣམས་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྗེ་ལ། སྐབས་དྗེཪ་དོན་དྗེ་དག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པས་ད་གདོད་ཡང་དྗེ་
དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི།  སྐབས་དྗེཪ་དོན་དྗེ་དག་རྣམས་གདདོ་མ་ནས་ཡོད་
པ་མྱི་སྱིད་པཪ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་ན་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་མྱི་སྱིད་པཪ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང། སྐབས་དྗེཪ་དོན་
དྗེ་དག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པས་ད་གདོད་ཡང་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་ཁྱྗེད་ཅག་
འདོད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བས་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་དནོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་
ཡོད་པ་མྱི་སྱིད་པཪ་སྐབས་དྗེཪ་གྲུབ་དགོས་ན།  དནོ་དྗེ་དག་རྣམས་གདདོ་མ་ནས་སྐབས་གང་དུའང་མྗེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏྗེ།  
གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་མྱི་སྱིད་པཪ་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག་སྐབས་གང་དུ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪ།ོ གཞན་ཡང་། རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པའྱི་དནོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དྗེ་དག་ཪང་ཪང་
གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ལ། གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མནས་ཡདོ་
པཪ་མྱི་འདོད་ན།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པའྱི་དནོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་དྗེཪ་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་སྗེ་ཡདོ་པཪ་མྱི་ཪྱིགས་སོ། གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱིསོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དོན་དྗེ་དག་རྣམས་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པཪ་མྗེད་ལ་། 
སྐབས་དྗེཪ་དྗེ་དག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་སྗེ་ཡདོ་པཪ་མྗེད་ན་ནྱི། དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་དྗེཪ་
གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྗེ།  ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་ལས་བྱུང་སྗེ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་པཪ་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཞྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  འོ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་
ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་པཪ་འགྱུཪ་ལ།  སྐབས་དྗེཪ་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དམ་དོན་ནྱི་འགའ་ཡང་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ 
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པཪ་འདོད།  དང་པོ་ལྟཪ་ན་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་ནང་འགལ་བྱུང་སྗེ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བ་མྱིན་པ་དང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪའབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་དོན་ནྱི་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡདོ་པཪ་མྱི་སྱིད་ལ། སྐབས་དྗེཪ་ཡོད་པའྱི་དོན་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་ཁྱདོ་ཅག་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། 
སྐབས་དྗེཪ་ཡདོ་པའྱི་དོན་ནྱི་རྟྱིན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་མཆོག་དམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་སྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་
སོགས་པ་དག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འངོ་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དནོ་ནྱི་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི། དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་དྗེཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་མ་ཟད། སྐབས་གང་དུ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་
དགོས་ཏྗེ།  སྔཪ་དོན་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པས་ཕྱིས་དནོ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་སོང་པ་འགའ་
ཞྱིག་རྒྱུ་མྗེད་པ་ལས་སྗེ་བཪ་འགྱུཪ་བས་དྗེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཞྱིང་འགལ་འདུའྱི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་
དྗེ་ཉྱིད་དུ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་སྐབས་གང་དུ་འང་གདོད་མ་
ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།  གལ་ཏྗེ་གཉྱིས་པ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་སྗེས་པ་
ལ་ནྱིའོང་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལས་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནྱི།  དྗེ་ལྟཪ་ན་དནོ་དྗེ་དག་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་
འོང་བའྱི་རྒྱུ་རྗེན་སྐབས་དྗེཪ་ཡོད་པ་དྗེས། ཁྱོད་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་མྱིན་ཏྗེ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འགའ་ཪྗེ་ཡདོ་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་
འདུའྱི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འངོ་བ་
མྗེད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དནོ་དྗེ་དག་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིགཡདོ་པཪ་འདོད་དགོས་ལ།  དྗེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་སྐབས་དྗེཪ་ཡདོ་པ་དྗེས་
ཁྱོད་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཁྱབ་པཪ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ན། དྗེ་ལྟཪ་ན་དྗེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་སྐབས་དྗེཪ་ཡདོ་པ་དྗེས་ཁྱདོ་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪ་མྱི་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བས། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་པ་དང་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་བ་འདུ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་མྗེད་པཪ་མྱི་འཐད་ན་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་མྱི་འཐད་དྗེ།  སྔཪ་དྲངས་པའྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྗེལ་པ་
ལས་དྗེ་ལྟཪ་ན་ཡང་དོན་གང་ཞྱིག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བ་དང་དྗེ་བཞྱིན་འགགས་ལ་འགྲོ་བ་མྗེད། དྗེ་ལ་ངྗེས་པཪ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད། ཅྗེས་ 
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གསུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪ།ོ  གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པཪ་མྱི་འཐད་ན་དྗེ་ལྟཪ་ན་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་བཞྱིན་ཡདོ་པཪ་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཏྗེ། སྔཪ་དྲངས་པའྱི་
རོད་ཟོག་ལས།  ཪང་བཞྱིན་མྗེད་པ་ཉྱིད་ལོག་ན། ཪང་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་ཪབ་གྲུབ་འགྱུཪ།  ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  གལ་ཏྗེ་ཁྱྗེད་
ཅག་རྣམས་ལ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་ལས་ཡདོ་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི། དྗེ་ལྟཪ་ན་
ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལརྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་རྗེན་མྗེད་ཅྱིང་འབྱུང་བ་དང་འཇྱིག་པ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ་ཏྗེ།  སྔཪ་ཪང་གྱི་ར་ཤྗེའྱི་ཪབ་བྗེད་ཉྗེཪ་བཞྱི་པ་ལས།  གང་ལ་སོང་ཉྱིད་མྱི་ཪུང་བ། དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་མྱི་ཪུང་འགྱུཪ། ཞྗེས་
གསུངས་པ་དང་།  ཡང་དྗེ་ཉྱིད་ལས།  གལ་ཏྗེ་དངོས་རྣམས་ཪང་བཞྱིན་ལས།  ཡོད་པཪ་རྗེས་སུ་ལྟ་བྗེད་ན།  དྗེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་
དངོས་པོ་ཀུན།  རྒྱུ་རྗེན་མྗེད་པཪ་ཁྱྗེད་ལྟའོ།  ཞྗེས་དང་། གལ་ཏྗེ་འདྱི་ཀུན་མྱི་སོང་ན་འབྱུང་བ་མྗེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མྗེད། འཕགས་པའྱི་
བདྗེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས།  ཁོྱད་ལ་མྗེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ།  ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་
དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་རྗེན་མྗེད་ཅྱིང་འབྱུང་བ་དང་འཇྱིག་པ་མྗེད་པཪ་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སགོས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་ལ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དོན་འདྱི་དག་རྣམས་དཔྗེ་དང་མདོཪབསྡུ་ན་ནྱི་འདྱི་
ལྟཪ་ཪྱིག་པཪ་བའོ། དཔྗེཪ་ན་རྱིག་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཐུག་མྗེད་དུ་ཡོད་པཪ་འདུ་ཤྗེས་སྗེ་ན་ཡང་རྱིག་ཪྗེ་ཪྗེ་བཞྱིན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་པོས་
དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པ་དྗེ་ཉྱིད་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མྗེད་དུ་ཡོད་པཪ་འདུ་ཤྗེས་སྗེ་ན་
ཡང་དྗེ་འདྲའྱི་དནོ་ཪྗེ་ཪྗེ་བཞྱིན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་སོ།  དཔྗེཪ་ན་རྱིག་པ་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མྗེད་དུ་ཡདོ་པཪ་འདུ་ཤྗེས་སྗེ་ན་ཡང་རྱིག་ཪྗེ་ཪྗེབཞྱིན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་ན་རྱིག་པ་
ཐུག་མྗེད་དུ་ཁས་བང་བཪ་བྗེད་ཀང་རྱིག་པ་དྗེ་དག་མ་གཏོགས་པཪ་གཞན་ཞྱིག་ཁས་བང་བཪ་མ་བས་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་
རྱིག་པ་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་དཀཪ་པོཪ་མ་གྱུཪ་པཪ་འཐད་དགསོ་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་
ཐུག་མྗེད་བཞྱིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་སྗེ་ན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་དོནཪྗེ་ཪྗེ་བཞྱིན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་
ནུས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐུག་མྗེད་པ་ཞྱིག་ཁས་བང་བཪ་བྗེད་ཀང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་རྣམས་མ་
གཏོགས་པཪ་གཞན་ཞྱིག་ཁས་བང་བཪ་མ་བས་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་
སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་པ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪའཐད་དགོས་སོ། དཔྗེཪ་ན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་དྗེ་ 
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དག་མ་གཏོགས་པཪ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པ་མྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ཁས་བང་བཪ་མ་བས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་
བངས་པའྱི་རྱིག་པ་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་དཀཪ་པོཪ་མ་གྱུཪ་པཪ་འཐད་དགོས་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ། ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་
ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་
པཪ་མྱི་ནུས་པ་མྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་བངས་བཪ་མ་བས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐུག་མྗེད་པ་
རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འངོ་བཪ་མྱི་ནུས་པཪ་འཐད་དགོས་སོ། དཔྗེཪ་ན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པཪ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པ་མྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ཁས་བངས་མ་བས་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་
ཁས་བངས་པའྱི་རྱིག་པ་ཐུག་མྗེད་པ་དཀཪ་པོཪ་མ་གྱུཪ་པཪ་འཐད་དགོས་པཪ་མ་ཟད་རྱིག་པ་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པ་མྱི་སྱིད་
པཪ་འཐད་དགོས་པ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འངོ་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་ཪང་གྱི་ང་ོབོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡདོ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་གཞན་
ཞྱིག་ཁས་བང་བཪ་མ་བས་ན། ཁྱདོ་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་པ་
གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འཐད་དགསོ་པཪ་མ་ཟད་པ་ད་གདོད་ཡང་དྗེ་དག་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་ཏྗེ་ཡདོ་པ་མྱི་སྱིད་པཪ་འཐད་དགསོ་སོ།  
མདོཪ་ན་དཔྗེཪ་ན་རྱིག་པ་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པ་ཁྱབ་ན།  ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་
པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་གང་ཡང་ཪངུ་བ་ཞྱིག་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་གྱི་རྗེན་གྱིས་
དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པ།  དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་
བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པ་ཁྱབ་ན་ནྱི།  ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་གང་ཡང་ཪུང་གྱི་རྗེན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་སོ།  དཔྗེཪ་ན། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པརོ་
གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་གང་ཪངུ་བ་ཞྱིག་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་གང་ཡང་ཪུང་གྱི་རྗེན་གྱིས་དཀཪ་
པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་ལ།  ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་
དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་མྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་མྗེད་ན་ནྱི། ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་
ཐམས་ཅད་ཁས་བང་བཪ་བྗེད་ཀང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་དཀཪ་པོཪ་མ་གྱུཪ་བཪ་འདོད་དགོས་པ།  
དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་གང་ཡང་ཪུང་
བ་ཞྱིག་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མ་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་གཞན་གང་ཡང་ 
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ཪུང་བ་ཞྱིག་གྱི་རྗེན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་ལ།  ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་
པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དནོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏོགས་པཪ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་
འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་ན་ནྱི། ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་
ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐུག་མྗེད་པ་ཞྱིག་ཁས་བངས་བཪ་བྗེད་ཀང་། ཁྱོད་
ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འངོས་པ་མྗེད་པཪ་འདདོ་
དགོས་སོ།  ཡང་མདོཪ་བསྡུས་ན་ནྱི།  དཔྗེཪ་ན་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མྗེད་དུ་ཡོད་པཪ་ཆུག་ཀང་དྗེ་དག་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་
པོཪ་གྱུཪ་བཪ་མྱི་ནུས་ལ། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་དཀཪ་པོཪ་གྱུཪ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིག་པ་མྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་ན་ནྱི།  རྱིག་
པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་དཀཪ་པོཪ་མ་གྱུཪ་པཪ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་བ།  དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུག་མྗེད་དུ་ཆུག་ཀང་དྗེ་དག་སྔཪ་བཞྱི་བརྒྱ་བའྱི་འགྲྗེལ་པ་ལས་དྲངས་པ་ལྟཪ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་
གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་སོ་འདྱི་ནས།  ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོང་
བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཪྗེ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ན་ནྱི།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐུག་མྗེད་པ་རྣམས་གདོད་མ་ནས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་པ་མྗེད་པཪ་ཀུན་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་
ཪོ།  ཡང་ཚིག་གསལ་ལས་སྔཪ་དྲངས་པ་ལྟཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་པ་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་ཁས་བང་བཪ་བདགོས་པས།  ད་ལྟ་སྐབས་དྗེ་བརྟག་པཪ་བྗེད་པའྱི་སོ་ནས་ཀང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ན་ནྱི། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྗེད་དགོས་པཪ་
བསན་པཪ་བའོ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ན་དནོ་དྗེ་དག་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་
འོངས་པཡདོ་པའྱི་སྐབས་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཁས་བང་
བཪ་བ་དགོས་ཏྗེ།  སྗེ་བ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་སྗེས་པ་ཡདོ་པཪ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪ།ོ གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་
དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་ཁས་བང་པཪ་བ་དགོས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་གདོད་མ་
ནསམྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་པཪ་བ་དགོས་སོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན།  འདྱི་ལྟ་སྗེ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་
དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན་སྗེ་བ་དྗེ་ནྱི་དནོ་བཅས་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏྗེ།  སྗེ་བ་ཡོད་པཪ་འདདོ་ལ་
སྗེ་བ་དོན་མྗེད་འདོད་ན་ནྱི་ཡོད་པའྱི་སྗེ་བ་ནྱི་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འགྱུཪ་བས་འཕལ་འདུའྱི་བབ་ཅོལ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪ།ོ  གལ་
ཏྗེཁས་བང་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་དོན་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ན།  ཡོད་ཟྱིན་པའྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྗེ་བ་ 
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དོན་བཅས་སུ་བཞག་ཏུ་མྱི་ཪུང་བས། སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྗེ་བ་དོན་བཅས་སུ་བཞག་
དགོས་ཏྗེ།  འཇུག་པ་ལས། སྗེས་བཪ་གྱུཪ་པ་སླཪ་ཡང་སྗེ་བ་ཪྱིགས་པའང་མ་ཡྱིན་ཉྱིད།  སྗེས་ཟྱིན་སླཪ་ཡང་སྗེ་བཪཡོངས་སུ་རོྟག་
པཪ་འགྱུཪ་ན་ནྱི།  མྱུ་གུ་སོགས་ཀྱི་སྗེ་བ་འདྱིཪ་ཪྙྗེད་མྱི་འགྱུཪ་ཞྱིང་།  ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  གལ་ཏྗེ་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་
ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྗེ་བ་ཉག་ཅྱིག་སྗེ་བ་དོན་བཅས་སུ་བཞག་དགོས་ན། ཁས་བངས་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་
བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་དོན་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་པའྱི་ཕྱིཪ་ན།  སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་འགྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་མྗེད་པའྱི་དནོ་འདྱི་
དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  གལ་ཏྗེ་སྔ་མཪ་སྗེས་བཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
འབྱུང་བ་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་རྣམས་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་
ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་རྣམས་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་
གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ན།  དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་སྔ་མཪ་
གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྗེ། སྗེ་པཪ་འགྱུཪ་པའྱི་དནོ་ནྱི་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪ་སྗེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་འདུའྱི་བབ་
ཅོལ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་གང་གྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་
བཪ་བ་དགོས་པ།  དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་
པཪ་བ་དགོས་པཪ་ཀུན་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དོ།  གཞན་ཡང་། དཔྗེཪ་ན་ཀུན་རོབ་པའྱི་དོན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་འགགས་
པཪ་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན།  དོན་དྗེའྱི་འགགས་པ་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་བང་བའྱི་ཕྱིཪ་ན་དོན་དྗེ་རྣམས་སྗེས་པ་ལ་ནྱི་འོངས་ཏྗེ་སྗེས་པཪ་གྱུཪ་
པའྱི་སྐབས་ཁས་བང་བཪབ་དགོས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་
ས།ོ དཔྗེཪ་ན་ཀུན་རོབ་པའྱི་དོན་གང་ཡང་ཪུང་བཞྱིག་གྱི་འགགས་པ་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན། དོན་དྗེའྱི་
འགགས་པ་ཉྱིད་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་པ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་
གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་
སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་སོ། དཔྗེཪ་ན་སྔ་མཪ་འགགས་མ་ཟྱིན་པ་དང་སྔ་མཪ་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འགགས་པ་ཉག་ཅྱིག་དོན་དང་
བཅས་པའྱི་འགགས་པ་ཉྱིད་དུ་བཞག་དགོས་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་དང་སྔ་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྗེ་བ་ཉག་
ཅྱིག་དོན་དང་བཅས་པའྱི་སྗེ་བ་ཉྱིད་བཞག་དགོས་སོ།  དཔྗེཪ་ན་སྔ་མཪའགགས་པཪ་མ་ཟྱིན་པ་དང་སྔ་མཪ་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འགགས་པ་
ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན།  གང་དང་གང་ཞྱིག་འགགས་པཪ་འགྱུཪ་གྱི་དོན་དྗེ་དང་དྗེ་ནྱི་སྔ་མཪ་འགགས་པཪ་ 
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མ་ཟྱིན་པ་དང་སྔ་མཪ་ཡོད་པ་ཉྱིད་གྲུབ་དགོས་པ།  དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་འདྱི་དག་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་པཪ་བ་དགོས་ན། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་
དག་རྣམས་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དཔྗེཪ་ན་གང་དང་གང་ཞྱིག་འགགས་
པཪ་འགྱུཪ་གྱི་དོན་དྗེ་དང་དྗེ་ནྱི་སྔ་མཪ་འགགས་པཪ་མ་ཟྱིན་པ་དང་སྔ་མཪ་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ན།  དོན་དྗེ་དང་དྗེའྱི་འགགས་པ་
ཉྱིད་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ།  དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོནའདྱི་དག་རྣམས་སྔ་མཪ་སྗེས་
པཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དནོ་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྔ་མཪ་
གདོད་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  མདོཪ་ན་དཔྗེཪ་ན་གང་གྱིཪ་ཀུན་རོབ་པའྱི་དནོ་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་གྱི་འགགས་པ་ཉྱིད་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་པ། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་དནོ་དྗེའྱི་འགགས་པ་ཉྱིད་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་
བཪ་བ་དགོས་པཪ་ཀུན་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དྗེ་བཞྱིན་དུ་གང་གྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་
དག་གྱི་སྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪབ་དགོས་པ།  དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་
གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་པཪ་ཀུན་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དོ།  དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་རྣམས་སྔ་མཪ་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བ་དགོས་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་
བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་སྗེ་བཪ་འགོ་བཟུང་བ་དང་སྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏྗེ།  རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་སྗེ་བཪ་འགོ་བཟུང་བ་དང་སྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་
མྱི་འདོད་ན། དྗེ་ལྟཪ་ན་དོན་དྗེ་དག་རྣམས་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའྱི་སྐབས་ནྱི་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་
བས།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བངས་ནས།  འདྱི་ལྟ་
བུའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེ་བཪ་འགོ་བཟུང་བ་དང་སྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པཪ་མྱི་འདདོ་པ་ནྱི་འགལ་འདུའྱི་བབ་
ཅོལ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་མ་སྗེ་བཪ་འགོ་བཟུང་བ་དང་སྗེ་
བའྱི་གོ་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ན། དྗེ་ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་ལ་ནྱི་
ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྗེ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་ལ་ནྱི་ཐོག་མ་འགའ་
ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འདོད་ན།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་
ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་ལ་ནྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་མྱི་འདོད་ན་དོན་འདྱི་ཐམས་ 
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ཅད་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་དོན་མྗེད་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཐམས་
ཅད་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་ལ་ནྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འདོད་ན།  དནོ་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྗེས་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་སྗེ་བ་ཡྱིན་
པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།  དྗེ་ལ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྗེས་པཪ་གྱུཪ་པའྱི་སྗེ་བ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་འདོད་ན་སྗེས་པཪ་མ་
གྱུཪ་པའྱི་སྗེ་བ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་ལ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པའྱི་
སྗེ་བ་མྱིན་པཪ་འདོད་ན་ནྱི། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ལ་ཕྱིས་འབྱུང་བཪ་འདོད་
དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་ནྱི་སྔཪ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་ཅྱིང་ཕྱིས་འབྱུང་བཪ་འདོད་ན་ནྱི། 
རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་ལ་ནྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། 
དྗེ་ལྟཪ་ན་གང་གྱི་ཕྱིཪ་བོད་པ་ཁྱྗེད་ཅག་ཪང་ཉྱིད་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་རྣམས་སྔཪ་ཚིག་གསལ་ལས་དྲངས་པ་ལྟཪ་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་ཡདོ་པཪ་འདོད་ཅྱིང་ཁས་བང་བཪ་བྗེད། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་དོན་བཅས་སུ་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་དགོས་སོ། ཡང་གང་གྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་དནོ་བཅས་སུ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་
ཤྱིག་ཁས་བང་བཪ་བྗེད་པ། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་
གདོད་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་སྗེ་བ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  ཡང་གང་གྱིཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་
གང་དག་སྗེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཞྱིང་སྔ་མཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྗེ་བ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགསོ་པ། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གངདག་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ཅྱིང་ཕྱིས་འབྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་སོ། ཡང་གང་གྱི་ཕྱིཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་
འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྗེ་བ་གང་དག་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མྗེད་ཅྱིང་ཕྱིས་འབྱུང་བཪ་འདདོ་དགསོ་པ།  དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་
ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་ལ་ནྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པཪ་ཆྗེས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་ལ་ནྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འཐད་པ་
ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁས་བང་
བཪ་བ་དགོས་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་
འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་དོན་ལ་སགོས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྗེ།  
སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་འདོད་ན་ནྱི།  དྗེས་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པཪ་འདདོ་དགོས་ལ། དྗེས་ནྱི་ཪང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བའྱི་ཕྱིཪ་དང་།  དྗེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ་ཪོ།  དྗེས་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ 
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ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ལ་སགོས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་དགོས་ལ།  གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་
མྱིན་པའྱི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་ན་ནྱི།  དྗེ་ལྟཪ་ན་སྐབས་དྗེཪ་དོན་ནྱི་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་
མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏྗེ། སྐབས་དྗེཪ་དོན་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི་ཁྱདོ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་
མྱི་འབྱུང་བ་མྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བས། འདྱི་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།  གལ་ཏྗེ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དོན་ནྱི་འགའ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི།  དྗེ་
ལྟཪ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ནྱི་སྐབས་གང་དག་ཏུ་གདདོ་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏྗེ།  རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་
བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེ་བ་གང་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་དགོས་པའྱི་སྐབས་དྗེཪ་དནོ་གང་ཡང་ཪངུ་བ་ཞྱིག་གདོད་མ་ནས་
མྗེད་པཪ་འདདོ་ན་ནྱི།  སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་གྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་འདོད་
དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་།  སྐབས་དྗེཪ་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་རྗེན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པཪ་
འདོད་ན་ནྱི།  སྐབས་དྗེ་དག་གྱིཚུན་ཆད་སྐབས་གང་དུ་ཡང་རྒྱུ་རྗེན་མྗེད་པཪ་སྗེ་བ་མྱི་སྱིད་པས།  སྐབས་དྗེའྱིཚུན་ཆད་སྐབས་གང་དུ་
ཡང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྲྗེལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དོན་གང་ཡང་ཪུང་བ་ 
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