
མིག་སྣ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ནི་དེ་འདྲ་བའི་བོའི་ངོ་ན་དེ་ལྟཪ་ཡིན་གི། ཇི་ལྟཪ་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་དོན་ཪང་གི་གནས་ཚུལ་མནི་ནོ། སྙམ་དུ་མི་
འཛིན་པཪ་དོན་དེ་ཪང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་མངོ་བ་དང་སྣང་བའི་དོན་རྣམས་ལས་
དེ་ལྟཪ་སྣང་བའི་བོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པཪ་དནོ་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟཪ་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཡུལ་སེང་དུ་སདོ་ལུགས་
ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ནམ་ཪང་དབང་ཡོད་པཪ་སོ་བཏགས་ཚུལ་ཡིན་ལ།  དེའི་ཡུལ་གི་ཪང་བཞནི་དེ་འདྲ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་
ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་བའི་དོན་ཡནི་ནོ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཪང་དབང་མེད་པ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པཪ་སྣང་བའི་ཚེ་ན་ཤསེ་པ་དེ་དག་ལ་
གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་སུ་སྣང་ལ།  སྣང་བ་ལྟཪ་དུ་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་བལྟསོ་པའ།ོ  ཞེས་ཟེཪ་ན།  དེ་
ལྟཪ་ན་ཪང་གི་ངོ་བོའི་ས་ོནས་གནས་ཚུལ་ལམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་ཡོད་པཪ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་བ་དེ་
འདྲ་བ་ཡོད་ན་ནི།  རྒྱུ་རེན་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པ་འགལ་ཏེ།  མི་འགལ་ན་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་བུམ་པ་སླཪ་ཡང་རྒྱུ་རེན་ལས་སེ་མི་
དགོས་པ་ཁས་བང་དུ་མི་ཪུང་བ་ཡནི་ནོ།  དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རེན་ལས་མི་སེ་ཞིང་རྒྱུ་རེན་གཞན་ལ་ཪག་མི་ལས་པ་ཉིད་ཡདོ་ན་ནི་ཪང་གི་ངོ་
བོའི་སོ་ནས་གནས་ཚུལ་ལམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སདོ་ལུགས་མདེ་པ་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་བ་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་
མེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་འགལ་ཏེ་མི་འགལ་ན་ནི་གྲུབ་མ་ཟིན་པའི་བུམ་པ་ནི་རྒྱུ་རེན་ལས་སེ་དགོས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་རནེ་མི་སེ་བ་དང་རྒྱུ་རེན་གཞན་
ལ་ཪག་མི་ལས་པ་ཉིད་ཡདོ་པ་ཁས་བང་དུ་མི་ཪུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་རེན་ལས་མི་སེ་ཞིང་
གཞན་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་
ཡུལ་དེ་ལ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་གནས་ཚུལ་དང་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་ཡོད་པ་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་
དབང་བ་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  གཞན་ཡང་། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་རེན་ཅིང་འབེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགོས་ལ།  ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དེ་དག་མ་གཏོགས་པཪ་དོན་གཞན་གང་ཡང་གདདོ་མ་ནས་མེད་ན། དེ་ལྟཪ་ན་རེན་ཅིང་འབེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་སིཪ་གདོད་མ་ནས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་
གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བས། དེ་ལྟ་བུའི་སནོ་སོང་བཪ་བྱ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དོན་གཞན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་
མེད་པཪ་དོན་གཞན་ཞིག་ནི་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དོན་གཞན་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་མེད་པཪ་དནོ་གཞན་ཞིག་ནི་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ།  དོན་དེ་ལ་ནི་རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་
བལྟོས་པའམ་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པའི་གནས་ལུགས་སམ་སདོ་ལུགས་གང་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།  རྣམ་འཇོག་གམ་དནོ་
གཞན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་བལྟོས་པའམ་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པའི་གནས་ལུགས་སམ་ 
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སོད་ལུགས་གང་ཡང་ཡོད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མདེ་པ་མི་སིད་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་དེ་ལ་ནི་རྣམ་འཇགོ་གཞན་ལ་བལྟོས་པའམ་གཞན་ལ་ཪག་ལས་པའི་གནས་ལུགས་སམ་སདོ་ལུགས་གང་ཡང་མདེ་
པཪ་འདོད་དགོས་ལ།  ད་གདོད་ཡང་དོན་དེ་ལ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་གནས་ལུགས་སམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་གང་ཡང་
མེད་པཪ་འདདོ་ན་ནི།  དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དནོ་ནི་གདདོ་མ་ནས་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བའི་ཕིཪ། རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་དང་
ཪང་དབང་དང་བལ་བའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་སིཪ་གདདོ་མ་ནས་མདེ་པ་དང་ཡོད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་
བའི་སོན་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དོན་གཞན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་མེད་
པཪ་དོན་གཞན་ཞིག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་པཪ་འདདོ་དགོས་ལ།  དོན་དེ་ལ་ནི་རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་བལྟོས་པའམ་གཞན་ལ་ཪག་
ལས་པའི་གནས་ལུགས་སམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སདོ་ལུགས་གང་ཡང་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་དོན་དེ་ལ་ནི་ཪང་གི་ངོ་
བོའི་སོ་ནས་གནས་ལུགས་སམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་དནོ་དེ་ལ་ནི་ཪང་གི་ངོ་
བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཡོད་དགསོ་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་ནི་ཪང་དབང་མེད་པ་མདེ་པཪ་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། 
འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནཪ་སེ་བཪ་ལྟ་ཞིག་འགྱུཪ་ན་ནི། དའེི་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སེ་འགྱུཪ་ཞིང་ཞསེ་
གསུངས་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་མེད་ལས་སེ་ན་ཡུལ་དང་དུས་གཅིག་ན་ཡོད་པའི་སེ་བ་དེ་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དགསོ་ལ། ཡང་ན་འགཪ་ཡང་
མེད་དགོས་ཏེ། ཡུལ་དུས་འདིཪ་འབྱུང་ལ། འདིཪ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡོད་མདེ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་
ན་གང་གི་ཕིཪ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སདི་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དསེ་ཁོད་ནི་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་
ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་
ཕིཪ་ཁོད་ནི་མེད་པ་མནི་པས་རག་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཡོད་པ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མདེ་པ་མ་ཡནི་
པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ལ་ཪང་བཞིན་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  
རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཅེ་ན།  བརདོ་པཪ་བྱའོ།  ཚིག་གསལ་ལས། གཞུང་སྔ་མའི་ཡདོ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དངསོ་པོ་ཡོད་མེད་དུ་བལྟ་བ་ལ་
བཤད་ནས་དེའི་འོག་ཏུ། ཡང་ཅའིི་ཕིཪ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པཪ་བལྟ་བ་ཡོད་ན་རག་པ་དང་ཆད་པཪ་ལྟ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཞེ་ན་
འདི་ལྟཪ། གང་ཞིག་ཪང་བཞིན་གསི་ཡོད་པ། དེ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག  སྔོན་བྱུང་ད་ལྟཪ་མདེ་ཅསེ་པ། དསེ་ན་ཆད་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ། གང་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པཪ་བརོད་པ་དེ་ནི་ཪང་བཞིན་ལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟ་ནའང་ཪང་ 
བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པས་རག་པཪ་བལྟ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ལ།  སྔོན་གནས་པའི་སྐབས་སུ་དངསོ་པོའི་ཪང་བཞནི་ཁས་ 
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བངས་ནས་ད་ལྟཪ་དེ་ཕིས་ཞིག་པས་མེད་དོ་ཞསེ་ཁས་བངས་པས་ཆད་པཪ་བལྟ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟཪ། གང་གི་
ཕིཪ་ན་གང་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་མདེ་པ་མིན་པ་རག་ཅིང་ཡོད་པ་ཉིདལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མིན་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་
ཕིཪ་གང་ཞིག་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཅིང་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མིན་པ་དེ་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པཪ་འདདོ་
དགོས་སོ། ཡང་གང་གི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པདང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བཪ་འདོད་པ་གཉིས་འགལ་
བ་ཡིན་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་གང་ཞིག་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཅིང་ཡདོ་པ་ཉདི་ལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མིན་པ་དེ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་
དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བ་མིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་རེན་
ལས་མ་སསེ་པ་དང་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་པ་དང་ཡོད་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའ་ིཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་
ནི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བ་མིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པཪ་
ཆེས་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪ།ོ  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཪང་དབང་དང་བལ་བའི་ཀུན་རོབ་པའ་ིདོན་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གང་ལ་ཀུན་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་མཆོག་དཔེ་ཟླ་འགྲན་འདྲ་མདེ་པཪ་གཅིག་པུ་རེ། ཪང་དབང་
དང་བལ་བ་མིན་ཞིང་སུ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརེན་ཪང་གི་ངོ་བོའི་ཪང་བཞིན་གིས་རྣམ་འགྱུཪ་མེད་པཪ་ཪང་གྲུབ་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་རག་
པཪ་ཀུན་མཆོག་བཀུཪ་འསོ་བསོད་འསོ་མཆོད་འོས་གཅིག་པུ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཁུངས་རགོས་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་
མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྐྲུན་མཛད་ཉིད་ལ་བོ་ལན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐེ་ཚོམ་མམ་ཡིད་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡེ་མདེ་པཪ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་
དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་ལུས་ངག་ཡིད་ཪབ་དང་བ་ཡིས་ཁོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའི་ཡནོ་ཏན་ལ་ནི་རསེ་སུ་ཡི་ཪངས་བཞིན་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་
བསྔགས་བརོད་བསདོ་པ་ཕུལ་ཕུལ་ནས། ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱསི་མཆོད་ཅིང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གུས་བས་ཕག་འཚལ་ལོ།  དེ་ལ་
དོན་དམ་པཪ་མེད་ཅིང་ཪིགས་པ་དཔྱད་མི་བཟོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་བསན་པ་ནི།  ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་འདི་དག་རྣམས་དོན་ཡིན་
ལུགས་ལ་ཡོད་དམ་མེད་སེ་འམ་མི་སེ་ཞེས་པ་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ། དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པ་དང་མཐཪ་ཐུག་
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དང་དེ་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པ་ཞསེ་བྱ་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སེ་དགག་སོགས་གྲུབ་གྲུབ་དཔྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དཔྱོད་པ་དེ་
ཡང་ཐ་སྙད་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་འཛིན་པ་དང་སོང་པ་ངསེ་པའི་བོ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་སེ། དཔེཪ་ན་སྒྱུ་མའི་ར་གླང་སྣང་བ་མིག་གི་ཤེས་
པས་མཐོང་བ་དང་། སྣང་བ་ལྟཪ་གི་ར་གླང་མེད་པཪ་ཡིད་ཀྱི་ཤསེ་པས་ངསེ་པ་ལ་བརེན་ནས་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་དེ་སྒྱུ་མའམ་བརྫུན་པའི་སྣང་
བཪ་ངེས་པ་སེ་བ་མེད་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བསྙོན་དུ་མེད་པཪ་སྣང་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཪང་གི་ངོ་
བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་པཪ་ཪིགས་ཤེས་ཀྱསི་ངེས་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དེ་སྒྱུ་མའམ་བརྫུན་པའི་སྣང་བཪ་
ངེས་པ་སེ་བ་ཡནི་ནོ། འདི་ལ་སྣང་བ་ཡོད་པཪ་ཪིགས་ཤསེ་ཀྱསི་མི་འགྲུབ་ལ། ཪང་བཞིན་གསི་སོངས་པཪ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་ 
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པས་ཪང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཚོལ་བའི་ཪགིས་པའི་ཤསེ་པ་དང་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པཪ་འཛིན་པའི་ཐ་སྙད་པའི་བོ་གཉིས་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་ནི་ཐ་སྙད་ལ་བརེན་དགོས་ན།  དེ་ལྟ་བུའི་ཪིགས་པ་དསེ་དཔྱད་
པའམ་བཙལ་བ་ན་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཪེད་པ་ལ་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཞསེ་ཟེཪ་ལ་ཪིགས་པ་དསེ་མ་ཪེད་པ་ཙམ་གིས་ཁེགས་
པ་མིན་དགོས་སོ། ཡང་དཔེཪ་ན་བུམ་པ་ཡེ་མི་འདུག་གོ་སྙམ་པ་བྱུང་ན་ནི་བུམ་པ་ཤཪ་ཕོགས་སུ་ཡདོ་དམ་ནུབ་ཕོགས་ཡོད་ཚོལ་ས་མེད་
པཪ་འགྱུཪ་བ་དེའི་དོན་དུ། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དུ་དགག་བྱའི་ཚོད་ལེགས་མ་ཟིན་པཪ་ཪང་བཞནི་ཡོད་མདེ་ཪིགས་པ་བརགས་པ་དང་། དེ་
དག་ལ་གནོད་པ་མཐངོ་བའི་ཚེ་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡེ་མི་འདུག་གོ་སྙམ་པ་དང་གང་ཟག་སོགས་པའི་དངསོ་པོ་རྣམས་ཪི་བོང་གི་ཪྭ་ལ་
སོགས་པ་ལྟཪ་དོན་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོངས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའོ་སྙམ་པ་བྱུང་ན་ནི་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་
གོལ་སཪ་ཤེས་པཪ་བྱ་དགསོ་ཏེ།  དེ་ལྟ་ཡནི་ན་ཇི་ལྟ་བུཪ། སིད་པ་སྒྱུ་མ་འདྲ་མ་ཡནི། ཞེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེྲལ་པཪ། རེན་ཅིང་
འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ན་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུཪ་འགྱུཪ་གི། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ནི་མིན་ནོ། གལ་ཏེ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་
པ་འདིས་སེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ལས། འདུས་བྱས་སེ་བ་མེད་པཪ་བསན་པཪ་འདདོ་ན་ནི་དེའི་ཚེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུཪ་
གི།  མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉེ་བཪ་བཞལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཞིག་ན།  རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་
འགྱུཪ་བའི་འཇིགས་པས་དེ་དག་དང་བསྟུན་པཪ་མི་བེྱད་ཀྱི་དེ་དང་མི་འགལ་བ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་ནི་བྱེད་དོ། ཞེས་གསལ་བཪ་
གསུངས་སོ།  རྣམ་པཪ་དཔྱོད་པ་འདིས་ཅེས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་ལ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པའོ།  སེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ཞསེ་པ་
ནི་དགག་བྱ་ལ་ཁད་པཪ་མ་སྦྱཪ་བཪ་སེ་བ་ཡིན་ཚད་ཐམས་ཅད་བཀག་ཅསེ་པའོ།  མོ་གཤམ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་
བརག་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་ཪི་བོང་གི་ཪྭ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་དོན་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོངས་པའི་དངོས་མེད་དུ་འགྱུཪ་ལ་དེ་ལྟ་ན་
རེན་ལམེད་པའི་སོན་དུ་འགྱུཪ་བའི་འཇིགས་པས་དོན་བེྱད་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པའི་སེ་བ་མེད་
པ་དང་མི་འདྲ་ཡི་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བས་ན་བདེན་པའམ་ཪང་བཞིན་གིས་སེ་བ་འགོག་ཅསེ་པའོ།  དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པཪ་
འདོད་པ་དང་མེད་པཪ་འདདོ་པ་ནི་ཅི་འདྲ་བཞིག་གི་སོ་ནས་འཇོགས་པ་ཡནི་སྙམ་ན། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་
གྲགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའ་ིཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་
པའི་ཪིགས་ལ་གནོད་པ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡདོ་པཪ་འདདོ་ལ། དེ་དགལས་ལོག་པ་ནི་མེད་པཪ་འདོད་དོ།  དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་
ཤེས་པ་ནི་ཆོས་གང་ལའང་ཇི་ལྟཪ་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡནི་གིས་སྣང་བའི་དོན་དེ་བོ་ལ་དེ་ལྟཪ་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ། འོན་
ཏེ་དོན་གི་ཡནི་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མི་དཔྱདོ་པའི་ཤེས་པ་མ་བརགས་པཪ་འཇུག་པ་རྣམས་སོ།  དེ་ཉིད་ལ་མ་དཔྱད་པའི་
ཤེས་པ་ཤསེ་བྱ་ཡ་ིབརགས་པ་ཡེ་མི་བེྱད་པ་ནི་མིན་ནོ།  འདི་ནི་འཇིག་རེན་པའམ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟཪ་སྣང་བའི་གྲགས་པ་ལྟཪ་ 
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འཇུག་གི་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱད་ནས་འཇུག་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་འཇགི་རེན་གི་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བའང་ཡནི་པས་འདི་འདྲའི་ཤེས་པ་ནི་
གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུཪ་མ་བསྒྱུཪ་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་བས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་འདུག་ཀྱང་འཇིག་རེན་པའི་གྲགས་པའམ་མ་དཔྱད་པའི་ཤེས་
པ་ཞེས་བྱ་ཡི་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུཪ་བའི་འཇིག་རེན་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པཪ་མི་བཟུང་ངོ་།  གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུཪ་བ་ལའང་ཇི་
ལྟཪ་ཐ་སྙད་དུ་གྲགས་པ་ལྟཪ་ཪམ་འནོ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དེ་ལྟཪ་གནས་སམ་ཞེས་དཔྱོད་པའི་བོ་མང་བ་ཡདོ་ཀྱང་དེའི་ཤསེ་པ་ཐམས་ཅདཡནི་
ཚུལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱོད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ག་ལ་དགོས།  དེས་ན་འཇིག་རེན་གི་གྲགས་པ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་པའི་འཇིག་རེན་གི་རྒན་པོ་གྲུབ་
མཐའ་དང་བལ་བ་ཁོ་ན་ལ་འདྲི་བ་མ་ཡིན་གི་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་མ་དཔྱད་པའི་བོའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་འདུག་བལྟས་པས་ཆོག་པ་
ཡིན་ནོ། ཤསེ་པ་ད་ེལ་གྲགས་པ་ནི་སྣང་བའམ་མོང་བའི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་གཞིཪ་གྱུཪ་པ་རྣམས་སོ།  ལས་འབས་དང་ས་ལམ་ལ་
སོགས་པ་ཕལ་བ་ལ་མ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐསོ་པ་དང་མོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་ཡནི་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡནི་མི་དཔྱདོ་པའི་
ཤེས་པ་ཪང་དགའ་བ་ལའང་སྣང་བ་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་གི་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སོན་མདེ་དོ།  ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་
པ་ནི་དཔེཪ་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སྙམ་པ་དང་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ན་ཡིན་ལུགས་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་དཔྱདོ་པ་མེད་པའི་བོས་བཟུང་
བ་ཡིན་མོད་ཀྱང་དེས་བཟུང་བའི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གནདོ་པས་དེ་དག་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པ་ཡནི་ནོ།  ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་
ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་གནོད་པ་མི་འབབ་པ་ནི་ཐ་སྙད་འཇོག་པའི་དོན་རྣམས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ཀྱང་ཪང་བཞིན་
ཡོད་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪགིས་པའི་ཤསེ་པས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གནདོ་པ་ངེས་པཪ་དགོས་ཀྱ་ིཪིགས་པ་དེས་ཡོད་པཪ་
གྲུབ་ན་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་པའི་དནོ་ཡནི་པཪ་འགལ་བ་ཡིནནོ། དསེན་ཪགིས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་
ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏེ་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདདོ་ན་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པའི་ཀུན་རོབ་པ་འདི་རྣམས་ཐ་
སྙད་དུ་ཡང་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་ཪི་བོང་གི་ཪྭ་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བཪ་འགྱུཪ་བས་གཏན་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་ཪིགས་
པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན་ཪིགས་པས་དཔྱད་མ་ིབཟོད་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་
མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་ཡོད་དགོས་ཤིང་།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་གནོད་པ་
འབབ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  རགས་དང་པོ་གྲུབ་ཟེཪ་ན།  ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདདོ་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་
གྲགས་པ་དང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམསལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་ཡོད་
དགོས་ཏེ།  ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མི་འདོད་ན་ནི་དའེི་ཚེ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པ་དང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་
བཟོད་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉེ་བཪ་
གཞལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་འདིས་ཐ་སྙད་པའི་ 
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ཤེས་པ་ལ་ནི་གྲགས་པ་དང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་
ལས་འདུས་བྱས་སེ་བ་མདེ་པཪ་བསན་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་གཏན་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་
དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདདོ་ན་རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མནི་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་བས། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་
པཪ་མི་འདོད་ན་རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་གདོད་མ་ནས་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་རགས་གཉིས་པ་
གྲུབ་ཟེཪ་ན། ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མི་འདོད་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གྲགས་པ་དང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟདོ་པའི་
ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་ལའམ་ཪང་བཞནི་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་གནདོ་པ་འབབ་
དགོས་ཏེ། ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟདོ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་བལྟོ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་
པས་ཪེད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ།  ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟཪེ་ན། ཁབ་པ་ཡདོ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ནི་ཡོད་
མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཪེད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན།  ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པ་དང་ཇི་ལྟཪ་གྲགས་པའི་
ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཪེད་པཪ་འགྱུཪ་
དགོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཀུན་རོབ་པའི་དནོ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཆད་དུ་ཪེད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན།  ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་
ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་གནས་ལུགས་སམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ། ད་ེལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འམ་
ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་ཉིད་ཀྱསི་ཀུན་རོབ་པའི་དོནལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཆད་དུ་ཪེད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་
མི་འདོད་ན། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཪོལ་ནས་འབྱུང་བའི་གནས་ལུགས་སོད་ལུགས་མེད་པཪ་
འགྱུཪ་བས། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚུ་ཪོལ་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་སམ་སདོ་ལུགས་ཡོད་
པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་།  ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དོན་ལ་སགོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚུ་ཪོལ་ནི་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། ཐ་
སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་གནས་ལུགས་སམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་
ལུགས་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་པའ་ིཕིཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་ཐ་སྙད་པའ་ིཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གི་ངོ་
བོའི་སོ་ནས་གནས་ལུགས་སམ་ཪང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནི།  དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་
དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདོད་དགསོ་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་གྲགས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་ཉིད་ཀྱསི་ཪེད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ། དེ་ལྟཪ་ན་ 
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ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀྱི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དེས་ཪེད་མ་ཪདེ་ཡིན་ལ།  ཀུན་རོབ་པ་དང་ཐ་སྙད་པའི་
ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཁ་ོན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དསེ་དཔྱད་
བཟོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་པའི་དནོ་རྣམས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་
ཀྱང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པའི་ཤེས་པས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གནོད་པ་ངེས་པཪ་དགོས་ཤིང་།  
ཪིགས་པ་དེས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་ན་ན་ིཪང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་པའི་དོན་ཡིན་པཪ་འགལ་བ་ཡིན་པས།  ཀུན་རོབ་པ་
དང་ཐ་སྙད་པའི་ཤསེ་པ་ལགྲགས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་པའི་དནོ་མིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་ཐ་སྙད་པའི་
ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པཪ་འཇོག་པའི་བོ་ནི་གནདོ་པ་མེད་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་དྲྲུག་པོ་རྣམས་ཡནི་པས་
འདི་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དནོ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པས་ཪིགས་པ་མི་འགོག་ལ། མ་ཪིག་པས་ཇི་ལྟཪ་གཟུང་བ་ལྟཪ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མེད་དེ་འདི་ནི་
དོན་དེ་དག་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་སོ་འདོགས་པ་ཡིན་ལ་དེ་འདྲ་བའི་ཪང་བཞིན་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་
ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞནི་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་དེས་དཔྱད་བཟདོ་པ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མིའདོད་ན། ཐ་སྙད་པའི་
ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པ་དང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟདོ་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པའི་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་ཪིགས་པ་དསེ་ཅི་ཡང་མ་ཪེད་པ་ན་ཀུན་རོབ་པ་དེ་དག་འཇིག་པ་
ལ་ཀུན་རོབ་འཇོག་པ་ལ་མི་མཁས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའང་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་
ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན།  ཀུན་རོབ་པ་འདི་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པས་ན་ཪང་བཞནི་ཡོད་མེད་
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་མ་ཪེད་པའི་དོན་ཪགིས་པས་གནོད་པའི་དནོ་དུ་ཐལ་བཪའགྱུཪ་ཪོ། དེ་བཞནི་དུ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་ཀྱང་
གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སེ་འགག་མ་གཟགིས་པའི་དནོ་ནི་དསེ་སེ་འགག་སོགས་མེད་པཪ་གཟིགས་པའི་དོན་དུ་དང་། ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་
དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་ཀྱང་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཪེད་པའི་དནོ་ནི་སེ་འགག་སོགས་མེད་པཪ་འཇལ་བའི་དནོ་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་
ལྟཪ་ན་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞགི་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་པའི་ཕོགས་དེ་ལ། ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་དང་ཪིགས་པས་གནོད་པ་
གཉིས་དང་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སེ་འགག་མ་གཟགིས་པ་དང་མདེ་པཪ་གཟིགས་པ་གཉིས་དང་། ཪང་བཞནི་ཡོད་
མེད་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་ཤེས་ཀྱསི་སེ་འགག་མ་ཪེད་པ་དང་སེ་འགག་མེད་པ་ཪེད་པ་གཉིས་མ་ཕེད་པཪ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་འཁྲུལ་བ་བསེད་
པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཪང་གིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་བྱས་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ཪིགས་པས་
ཀུན་རོབ་པའི་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ལ་གནོད་ན་ན་ིབདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པཪའཇགོ་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་ནང་འགལ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། བདེན་པ་
གཉིས་རྣམ་པཪ་འཇོག་པ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པཪ་ཇི་ལྟཪ་ཪུང་། རྣམ་བཞག་དེ་གཉིས་ལ་ནང་འགལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མདེ་ན་ན་ིདོན་ 
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དམ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ཪིགས་པས་ཀུན་རོབ་པའི་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་སུན་འབྱིན་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ།  དེའི་ཕིཪ་ངེས་པཪ་ཡང་ན་
ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པཪ་འཛིན་པའི་ས་ོའདོགས་དང་།  རག་ལྟ་དང་དངསོ་པོ་ཡོད་པཪ་བལྟ་བའི་མཐཪ་ལྟུང་ལ། ཡང་ན་དངོས་པོ་རྣམས་
དོན་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོངས་པཪ་འཛིན་པའི་སྐུཪ་འདེབས་དང་ཆད་ལྟ་དང་དངོས་པོ་མེད་པཪ་བལྟ་བའི་མཐཪ་ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ།  དེ་
ལྟཪ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪགིས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན། ཁེད་ཅག་
ནི་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་ལས་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་སོབས་ཆེ་བ་དངཐ་སྙད་པའི་ཤསེ་པས་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་
མ་ལ་གནོད་པཪ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།  འདི་འདྲ་བ་འདི་དག་ནི་མཁས་པ་མགུ་བཪ་བེྱད་པའི་གཏམ་དུ་མི་སྣང་སེ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཪིགས་
པའི་དགག་བྱ་ངོས་མ་ཟནི་པཪ་ཪང་བཞིན་འགོག་པའི་ཪིགས་པས་ཐ་སྙད་པའི་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་འཇགི་པཪ་བེྱད་པས་ཡང་དག་
པའི་ལྟ་བ་དང་ལོག་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ནོཪ་ན་ནོཪ་མཉམ་དང་མ་ནོཪ་ན་མ་ནཪོ་བ་མཉམ་པོཪ་སོང་བའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་
ཕིཪ་ཪོ། དེས་ན་འདི་འདྲ་བ་ལ་ཪིང་དུ་གོམས་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཉེ་ཪུ་མི་འགོྲ་བཪ་མ་ཟད་ཪིང་དུ་འགྲོ་སེ་རྒྱུ་
འབས་ཀྱི་རེན་འབེལ་གི་རྣམ་པཪ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཪང་གི་ལུགས་ལ་ཪངུ་བའི་རེན་འབྱུང་གི་ལམ་དང་ཆསེ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིཪ་ཪོ།  མདོཪ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
ཞིག་དང་ཪིགས་པ་དསེ་དཔྱད་མི་བཟདོ་པའི་ཀུན་རོབ་པ་གཉིས་ཪིགས་པས་གནོད་ན་གནོད་མཉམ་དང་མི་གནདོ་ན་མི་གནོད་སྙམ་དུ་སངོ་
ནས།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་
གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་འདོད་ན་དཔྱད་མི་བཟོད་པའ་ིཀུན་རོབ་པ་རྣམས་ཀྱང་གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་ཁས་བང་དགོས་པ་དང་། དེ་
དག་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ན་དཔྱད་བཟོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པཪ་ཁས་ལནེ་དགོས་པ་གཉིས་མཚུངས་པཪ་མཐོང་སེ།  
ཕོགས་འདི་གཉིས་ལ་གནོད་བྱེད་སྒྲུབ་བེྱད་ཀྱི་ངེས་པ་རྣམ་དག་མ་འདྲོངས་ན།  ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་ཐག་བཅད་ཀྱང་
དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་མི་ཪེད་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་གི་ཚུལ་ལས་ཆེས་ཆེཪ་འཁམས་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  
གཞན་ཡང་། དོན་དམ་པཪ་མེད་ཅསེ་པའི་དནོ་ནི་ཡནི་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡནི། ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་དེས་
ཡོད་པཪ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེྱད་པ་ནི་བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་གི་ལུགས་ལ་གྲགས་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པའི་སློབ་དཔོན་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
མཐུན་པ་ཡནི་ལ།  དེ་ལྟཪ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟདོ་པ་ཞིག་ཡདོ་
པཪ་མི་འདོད་ན། ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་དསེ་ཡོད་པཪ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་
འདོད་དགསོ་སོ། གལ་ཏེ་ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡནི་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་དེས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་
འདོད་ན།  དེ་ལྟཪ་ན་དནོ་དམ་པཪ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་མི་འདོད་དགོས་སོ།  གལ་ཏེ་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ 
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ན།  དེ་ལྟཪ་ན་དོན་དམ་པའི་བདནེ་པ་ནི་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པཪ་མི་འདདོ་དགོས་སོ།  གལ་ཏེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་གཅིག་ཀྱང་ཡདོ་
པཪ་མི་འདོད་ན།  འཕགས་པ་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་དགོས་ས།ོ 
གལ་ཏེ་འཕགས་པ་མ་ཪིག་པའི་ཪབ་ཪིབ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུཪ་པ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ན།  དེ་ལྟཪ་ན་ཚངས་སོད་
དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བས་ཅིའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཕ་ཪོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་བསོམ་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ་གང་གི་ཕིཪ་དོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་རོགས་པཪ་བྱ་བའི་ཕིཪ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དེ་ལྟཪ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་རོམ་པ་ཡིན་ནོ།  དེ་དག་དེ་ལྟཪ་ཡིན་
ན་ནི་བོད་པ་ཁདེ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ངསེ་ལེགས་ཀྱི་དནོ་ཐོབ་པ་མི་སིད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ནི་མང་འདས་དེ་
མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཡནི་ལ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་དོན་དམ་པའི་བདནེ་པ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པཪ་ཁདེ་
ཅག་མི་འདོད་པའི་ཕིཪ་ཪོ། མང་འདས་ཞེ་བྱ་བའམ་ངསེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཐོབ་པའི་ཚེ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདནེ་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་དགོས་པཪ་
སྔཪ་ངེས་ལེགས་དངོས་མཆོག་གི་དནོ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པཪ་བསན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་གཏགོས་པཪ་ད་གདོད་ཡང་
ཪིགས་པ་དྲྲུག་བཅུ་པའི་འགྲེལ་བཪ་འབད་པ་དུ་མས་བསྒྲུབ་བོ། དེ་དག་གི་ཕིཪ་སྐུཪ་འདེབས་ཀྱི་གནས་དེ་དག་ཡོང་བཪ་གྲུབ་དེ་བཅོས་མ་
ཡིན་པའི་བོ་སདེ་ནས་བོ་གོྲས་དང་ལན་པ་དག དོན་དམ་པཪ་ཡོད་ཞིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡང་དག་པཪ་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་
པས་དཔྱད་བཟོད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་ཤེས་པཪ་གིས་ཤིག་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱས་ནས། བཀུཪ་འོས་བསོད་འསོ་
མཆོད་འསོ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ལ། ཐེ་ཚོམ་མམ་ཡིད་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡེ་མེད་པཪ་དད་
པཪ་གྱུཪ་ཞིག་ལུས་ངག་ཡིད་ཪབ་དང་བ་ཡིས་ཁོད་ཀྱི་བ་ན་མདེ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ནི་རསེ་སུ་ཡི་ཪངས་ཏེ་དགའ་བ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསོམ་
བཞིན་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བསྔགས་བརོད་བསོད་པ་ཕུལ་ཕུལ་ནས་། ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་ཞིང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གུས་པས་ཕག་
འཚལ་སབས་སུ་མཆི།  བཞི་པ་དེ་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་མ་གྱུཪ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདེ་པཪ་བསན་པ་ནི།  རེན་ཅིང་
འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་ཞིང་ཡོད་དགོས་པ་དང་མདེ་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བ་མནི་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞནི་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཞིང་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་
པ་གཅིག་བུ་དེས།  གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་
ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁདོ་ལ་གཟུགས་སྐུ་དང་ཡན་ལག་དང་ཆ་ཤས་མདེ་པཪ་ཆེས་ཤནི་ཏུ་
གསལ་བཪ་སྣང་ངོ་། དེས་ན་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་ནི་ཤངི་རའི་དཔེ་བཀོད་པ་ལྟཪ་ཪང་གི་ཡན་ལག་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་
པའི་བརག་པ་བེྱད་རྒྱུ་མེད་པཪ་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངོ་།  དེས་ན་དེའི་འཇོག་ཚུལ་ནིཪང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་
བཏགས་པའི་བཏགས་ཡདོ་དུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།  འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ 
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ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  གཟུགས་ཅན་མིན་པཪ་ཆུག་ཀྱང་ཁདོ་ནི་ཡོན་ཏན་ཅནདང་མཚན་གཞི་ཡནི་ནོ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་དཔེཪ་ན་ཤིང་
ར་ཪང་གི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདདོ་མིན།  གཞན་མནི་མ་ཡིན་དེ་ལན་ཡང་མནི་ཞིང་། ཡན་ལག་ལ་མནི་ཡན་ལག་དག་དེཪ་མིན། 
འདུས་པ་ཙམ་མིན་དབྱིབས་མིན་པ།  དེ་བཞིན་ན་དུ་ཡུལ་མཆོག་དེ་ཡང་ཪང་གི་ཡོན་ཏན་ལས་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མེད་
དགོས་ཤིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡནི་དགོས་སོ།  འཇུག་པ་ལས། བུམ་པ་སྣམ་བུ་ཪེ་ལེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕེྲང་བ་ལོན་ཤིང་དང་། ཁང་
ཁིམ་ཤིང་ར་ཕྲན་དང་འགྲོན་གནས་ལ་སོགས་དངསོ་རྣམས་གང་དག་དང་། དེ་བཞནི་གང་དག་སོ་ནས་སེ་འདསི་བསྙད་པ་དེ་རྣམས་རོགས་
བྱ་སེ།  གང་ཕི་འཇིག་རེན་ལྷན་ཅིག་རོད་མི་མཛད་ཕིཪ་ཪ།ོ ཡན་ལག་ཡནོ་ཏན་འདོད་ཆགས་མཚན་ཉིད་དང་ནི་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་དང་། 
ཡན་ལག་ཅན་ཡནོ་ཏན་ཅན་ཆགས་དང་མཚན་གཞི་མེ་ལ་སོགས་དོན་དག  དེ་རྣམས་ཤིང་རའི་རྣམ་དཔྱད་བྱས་པས་རྣམ་པ་བདུན་དུ་
ཡོད་མིན་ཞངི་།  དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུཪ་པཪ་འཇིག་རེན་གྲགས་པའི་སོ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། དེ་ལ་གང་གི་སོ་ནས་སེ་བོ་
འཇིག་རེན་པ་འདསི་བསྙད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་མ་བརགས་པཪ་ཡདོ་པ་ཁོ་ནཪ་རོགས་པཪ་བྱ་སེ།  དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཡན་ལག་དང་ཡན་
ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་སེ་འདི་དག་ནི་བུམ་པ་ལ་མཚོན་ན། བུམ་པ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡནོ་ཏན་ཅན་དང་མཚན་གཞི་ཡིན་ལ། གོ་མོ་ལ་
སོགས་པ་ནི་ཡན་ལག་དང་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་དང་། ལྟོ་ལིཪ་བ་དང་མཆུ་འཕང་བ་དངམགྲིན་པ་ཪངི་བ་སོགས་ནི་མཚན་ཉིད་
ཡིན་ཏེ། སྣམ་བུ་ལ་སོགས་ལ་ཡང་ད་ེབཞིན་དུ་སྦྱཪ་ཪོ། འདོད་ཆགས་ནི་ལྷག་པཪ་ཞེན་པ་དང་ཆགས་པ་ནི་དའེི་རེན་ཏེ། དེ་ཡང་ཆགས་ཅན་
གི་གང་ཟག་ལ་འགེྲལ་བཤད་ལས་བཤད་དོ། དེ་ལྟཪ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་མཆོག་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་ཁོད་ནི་ཪང་གི་ཡནོ་ཏན་དང་མཚན་ཉིད་ལས་
གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མདེ་པཪ་གྲུབ་ན། ཁབ་བེྱད་ཁེགས་པས་ཁབ་བྱ་ཡང་ཁེགས་པ་བྱས་ནས་ཪང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ཐག་ཆོད་
ཀྱ་ིངེས་པ་དྲང་བཪ་ནུས་སོ།  དེ་ལྟཪ་དེ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡོད་ནའང་། 
ཁོད་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་མི་འཐད་དོ།  དེ་ལྟཪ་ཁོད་ལ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་
པཪ་མི་འཐད་དོ། རདོ་པ་འདའིི་ལན་དུ། གོང་མཪ་ངེས་ལེགས་དངསོ་མཆོག་གི་དོན་གཏན་ལ་རྒྱས་པཪ་ཕབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡོངས་སུ་
གསལ་བཪ་བསན་པ་ལྟཪ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཞིང་དོན་དམ་པཪ་
ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་དེས། ཁོད་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དགེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གྲུབ་དགོས་པས། གཅིག་དང་ཐ་
དད་ལ་སོགས་དཔྱདོ་པའི་ཪིགས་པས་བརགས་པ་བྱས་ནས་ཁོད་ནི་དེ་དག་དང་ཪང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པཪ་ཡོངས་སུ་གསལ་བཪ་གྲུབ་བོ། 
དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་ཡོངས་སུ་གསལ་བཪ་འཐད་དོ།  འདིཪ་ནི་ཁ་
གཅིག་ན་ཪ།ེ དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅདདང་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡུལ་མཆོག་ 
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དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེའི་ཪང་བཞནི་དངོས་སུ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་ན།  ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་ཪང་བཞིན་དང་ངོ་བོ་བོའི་
ཡུལ་དུ་བེྱད་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
བོའི་ཡུལ་དུ་བེྱད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏ།ེ  གཟུགས་དང་དྲི་དང་ཪོ་ལ་སོགས་དང་ལན་པའི་མེ་ཏོག་ལག་ཏུ་ལེན་ན། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་གཟུགས་
དང་དྲི་དང་ཪོ་ལ་སོགས་པ་འབལ་མེད་བཞིན་དུ་ལག་ཏུ་ལེན་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་ཪང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་
དང་གཅིག་ཏུ་མ་གྱུཪ་ཏེ། ཡུལ་མཆགོ་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེའི་ཪང་བཞནི་ནམ་ངོ་བོ་བོའི་ཡུལ་དུབྱེད་ནའང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པཪ་མི་འགྱུཪ་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་ཡོདདགསོ་པ་དང་མེད་པ་མི་སདི་པའི་ཡནོ་ཏན་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བརོད་
འགྱུཪ་ནའང་།  ཁོད་ནི་ཀུན་རོབ་པའི་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པའི་སོན་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། ཁདོ་ཀྱི་
ཚད་མཐའ་མེད་པའི་མཐུ་ནུས་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བརོད་པཪ་འགྱུཪ་ནའང་། ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁེན་ཐོགས་པ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པ་ཇི་སྙེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁེན་པའི་ཡོན་ཏན་བོའི་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་བཞིན་དུ་བརདོ་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། ཪང་ཪང་གིས་རྒྱུན་འཐུད་མི་
ནུས་པའི་སེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པའི་ཡོན་ཏན་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བརདོ་པཪ་འགྱུཪ་བའང་། གདུལ་བྱ་
ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་སབས་དང་དནོ་ལ་སོགས་པ་དུས་གསུམ་དུ་མཛད་ཞངི་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགོྲལ་མཛད་
འདྲེན་མཛད་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་བོ་ཡི་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་བཞིན་དུ་བརོད་པཪ་མི་འགྱུཪ་བ་དང་། དགོས་པ་དང་འཇིགས་པ་དང་སེ་འཇིག་དང་རྣམ་
འགྱུཪ་མེད་པཪ་རག་པཪ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བརོད་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་།  དུས་གསུམ་གི་གདུལ་བྱ་དང་
དགེ་ལེགས་རྣམ་དག་གི་ལས་ཇི་འསོ་པ་ལྟཪ་བསྒྲུབ་ཅིང་མི་དགེ་རྣམས་ལ་སོང་ལོག་གམ་ཕིཪ་བཅོས་ཅི་ནུས་ཅི་ཤེས་པ་ལྟཪ་ཚུལ་བཞནི་དུ་
བེྱད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་དངསོ་མཆོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བོའི་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་བཞིན་དུ་བརདོ་པཪ་མི་འགྱུཪ་
ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་ལེགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྒྱ་མཚོ་
ཆེན་པོའི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་སོ་སོ་བ་དང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་འདྲ་བཪ་སྣང་ངོ་།  དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནི་ཪང་གི་ཆུ་ས་ོསོ་བ་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས་གཅིག་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མེད་དགསོ་ཤིང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་དགོས་པ།  དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་
མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡོད་ནའང་། ཁདོ་ནི་ཪང་གི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་
ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་སོ་ས་ོབ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས་གཅིག་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མེད་དགོས་ཤིང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་
དགོས་སོ། རོད་པ་དེའི་ལན་དུ། ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ 
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ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐ་དད་མེད་པཪ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མ་གྱུཪ་ན།  དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ངེས་ལེགས་ཐམས་
ཅད་དེ་དག་མ་ལུས་པ་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མནི་
དགོས་ཏེ་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་དགེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་དང་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པ་ཉིད་འདི་ཡང་དགེ་ལེགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་ངེས་ལེགས་ཡནི་པཪ་འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  
དེས་ན་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པའོི་ཆུ་སོ་སོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་འདྲ་བཪ་འདོད་ཅིང་འཇོག་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་འཐད་པཪ་མི་
ནུས་སོ།  ཡང་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད་ན་ནི་ངེས་ལེགས་དངོས་མཆོག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་བས།  དེའི་ཕིཪ་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འགྲན་འདྲ་མེད་པཪ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་དེས། ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་
བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དང་ལན་པཪ་མི་འཐད་ཞིང་།  ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་
ཅད་དང་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དང་ངོ་བོ་འམ་ཪང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པཪ་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དསེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པཪ་འཐད་པ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་སམ་ཡོན་ཏན་ནམ་ངསེ་ལེགས་གང་ཪུང་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ན་ནི།  ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་
དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བོའི་ཡུལ་དུ་བེྱད་
པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཪང་བྱུང་བ་དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་
དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བོ་གཅིག་ཙམ་གིས་བཟུང་ཀྱང་དེ་དག་མཚན་སོ་སོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡསི་བརོད་པཪ་བེྱད་ན་ནི། 
འདི་ནི་བརདོ་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་གི་སནོ་མིན་ཞིང་བརོད་པཪ་བེྱད་པའི་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སོན་ཡིན་ནོ།  གོང་མཪ་བཀོད་པའི་
རྡུལ་ཆ་མེད་པཪ་ཕྲ་ཪབ་ཀྱི་དཔེས་བོ་གོྲས་ཀྱི་མིག་བཪླན་པཪ་བེྱད་པཪ་བྱས་ན་ནི་ཕྲ་ཞིང་མཐོང་བཪ་དཀའ་བའི་གནད་འདི་ལེགས་པཪ་
མཁེན་པའི་གལ་ས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་དཔེ་དེས་གནད་འདའི་ིདོན་ཞིབ་ཁོད་ཀྱི་བོ་ལ་ཚེགས་མདེཞིང་བདེ་བག་ཏུ་སེལ་བཪ་
འགྱུཪ་ཪ།ོ འདིཪ་ནི་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཆ་མེད་མཐོང་དཀའ་རྡུལ་བིས་ཕྲ་ཪབ་གཅིག་ཙམ་དང་དེའི་ཁོཪ་ཁོཪ་ཡུག་ཏུ་འཁོཪ་ལོ་ཀུན་ནས་ཟླུམ་
པོ་གཅིག་ཙམ་བཀོད་ཞིང་བསི་པཪ་བྱས་ནས་འདི་ལྟཪ་ཪིག་པཪ་བྱའོ། ཆ་མེད་མཐོང་དཀའ་རྡུལ་བིས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ཡི་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཁོཪ་ 
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ཁོཪ་ཡུག་གི་འཁོཪ་ལོ་ཟླུམ་པོ་དེ་ལ་ཆ་སོ་ས་ོབ་མང་དུ་ཡདོ་ཀྱང་མཐོང་དཀའ་རྡུལ་བིས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ལ་ཆ་མེད་པ་དང་། ཆ་མེད་རྡུལ་བིས་ཕྲ་དེ་
ཉིད་ནས་ཁོཪ་ཁོཪ་ཡུག་གི་ཕོགས་སུ་ཐིག་དུ་མ་ཞིག་བཏབ་ཀྱང་ཁེད་ཀྱསི་འདེབས་པའི་ཐིག་ལ་སོགས་པ་དང་ད་ེདག་རྣམས་ཀྱི་ཕི་མཐའ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་དད་ཡདོ་མེད་ཀྱི། འནོ་ཀྱང་ཐིག་དེ་ཐམས་ཅད་ཪིང་ཐུང་གི་ཁད་པཪ་གཏན་མདེ་པཪ་མ་ཟད་འཁཪོ་ལོའི་དབུས་མཐཪ་ཐ་དད་
མེད་ཞིང་ཚུཪ་རེ་མཚུངས་གཅིག་ཉིད་གྲུབ་པཪ་ཐེ་ཚོམ་མམ་ཡིད་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡེ་མེད་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དསེ་ན་
དཔེཪ་ན་ཆ་མེད་མཐོང་དཀའ་རྡུལ་བིས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཁོཪ་ཁོཪ་ཡུག་གི་འཁོཪ་ལོ་དེ་ལ་ཆ་སོ་ས་ོབ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་
མཐོང་དཀའ་རྡུལ་བིས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ལ་ཆ་ནི་མེད་པ། དེ་བཞནི་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་
ཉིད་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟས་བཞིན་དུ་མཁེན་པཪ་བྱ་བ་དང་གདོད་མ་ནས་མདེ་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏིང་འཐུག་པ་ནས་འདནོ་ཏེ་ཡོད་དུ་བཅུག་པ་དང་
ཪངཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་དག་གིས་སོངས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་འཐད་དུ་བཅུག་པ་དང་འཇིགས་པ་ལས་སོབ་པཪ་བྱ་བའམ་བསོལ་བཪ་བྱ་
བ་དང་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱསི་ཕོངས་པཪ་གྱུཪ་པ་བཞིན་དུ་དགེ་ལེགས་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འགེངས་ཤངི་ཚིམ་པཪ་བྱ་བ་དང་མུན་
གནག་འཐུག་པོས་བསིབས་པ་བཞིན་དུ་འོད་དམ་པ་ཡི་སྣང་བས་གསལ་བཪ་བྱ་བ་དང་ནད་ཚབས་པོ་ཆསེ་ཉོན་མངོས་པ་ལྟཪ་གསོ་བཪ་བྱ་བ་
དང་འདམ་དུ་བྱིང་བ་བཞིན་དུ་ལག་ཏུ་བཟུང་སེ་དྲང་བཪ་བྱ་བ་དང་མི་དགེའི་ལམ་པོ་ངན་པཪ་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ལམ་
བཟང་པོཪ་འཁིད་པཪ་བྱ་བ་དང་གདུལ་བྱ་བཞིན་དུ་འདྲནེ་པཪ་བྱ་བ་ལ་སགོས་པ་དག་ངོ་བོ་དཔག་ཏུས་ོསོ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མང་པོ་
ཡོད་ཀྱང་། སོ་སོའི་དནོ་དེ་དག་རྣམས་རྒྱུན་མི་འཆད་ཞིང་ཐོགས་པ་མེད་པཪ་ཇི་སྙེད་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁེན་པཪ་མཛད་པ་དང་གདོད་མ་
ནས་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏིང་འཐུག་པོ་ནས་གདོན་པཪ་མཛད་ནས་ཡདོ་དུ་གཞུག་པ་དང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པ་དང་འཇིགས་པ་དག་ལ་སོབ་
ཤིང་འགྲོལ་བཪ་མཛད་པ་དང་དགེ་ལགེས་དངོས་ལེགས་ངེས་ལེགས་དག་གིས་ཁེངས་ཤིང་ཚིམ་པཪ་མཛད་པ་དང་འོད་དམ་པ་ཡི་སྣང་
བས་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བཪ་གནང་བའི་ཉི་མ་མཛད་པ་དང་ནད་ཪིགས་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་གས་ོབཪ་མཛད་པ་
དང་འཆིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡཪ་དྲང་བཪ་མཛད་པ་དང་དགེ་བ་རྣམས་དག་གི་ལམ་བཟང་པོ་སནོ་ཞིང་དེཪ་བཀི་བཪམཛད་པས་གདུལ་བྱ་
མཐའ་དག་རྣམས་ལ་འདྲེན་པའི་བཀནི་གནང་བའི་དགེ་ལེགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་དང་ངེས་ལེགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་
བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་གཅིག་པུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་ཪ།ོ  དཔེཪ་ན་ཆ་མེད་རྡུལ་བིས་མཐོང་དཀའ་ཕྲ་ཪབ་དེ་ཉིད་ནས་ཁོཪ་
ཁོཪ་ཡུག་གི་འཁོཪ་ལའོི་ཕོགས་སུ་ཐགི་དུ་མ་ཞིག་བཏབ་ཀྱང་ཁེད་ཀྱསི་འདེབས་པའི་ཐིག་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཕི་མཐའ་ལ་
སོགས་པ་ཡདོ་མེད་ཀྱི། འནོ་ཀྱང་ཐགི་དེ་ཐམས་ཅད་ཪངི་ཐུང་གི་ཁད་པཪ་གཏན་མེད་པཪ་མ་ཟད་འཁོཪ་ལོའི་དབུས་མཐཪ་ཐ་དད་མདེ་ཞིང་
ཚུཪ་རེ་མཚུངས་གཅིག་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པ།  དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་
པཪ་གཅིག་པུ་དེས། ཁོད་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་པཪ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་སེ་ཤི་རྣམ་འགྱུཪ་ཡེ་མི་མངའ། ཁོད་ནི་ 
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ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐའ་དག་མ་ལུས་པ་མཁས་ལ་ཪླླུང་དག་རྒྱུ་བ་བཞིན་ཐོགས་པ་མེད་པཪ་མཁེན་པ་དང་། ཁོད་ནི་མཐུ་ནུས་
ཚད་མཐའ་མེད་ཞིང་འཁནོ་པ་འགའ་མ་མཆིས་དགྲ་བོ་སུ་ཡང་མ་མཆིས་པཪ་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྐྲུན་མཛད་ལྟ་བུཪ་
ཁོད་སྔ་ཕི་མེད་ཀྱང་ཡོད་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཁདོ་ནི་ཇི་ཙམ་གང་དུ་གེས་མཉེས་སེས་ཟིན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཁོད་ནི་དྲི་
མེད་དགྲ་མཛའ་མི་བལྟ་བཪ་དཀཪ་བྱས་ནག་བྱས་གཉིས་ལ་འབས་བུ་ལྷག་ཆད་མེད་པཪ་སདེ་པའི་ཁིམས་བདག་བཟོླག་ཏུ་མེད་པཪ་གཅིག་
པུ་རེ་དང་།  ཁོད་ནི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་ཅིང་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སབས་མཛད་པ་དང་།  ཁོད་ནི་ཀུན་ལ་
ཕོགས་ཪིས་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རེ་དང་། ཁོད་ནི་ཕོགས་བཅུཪ་ཪང་ལ་ཪང་ཀུན་ཏུ་མཉམ་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་ཐོགས་པ་མེད་པཪ་
ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དང་། ཁོད་ན་ིམུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་དག་པཪ་གསལ་བཪ་གནང་བའི་ཉི་མ་གཅིག་པུ་རེ་དང་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་
གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་རྣམས་འདྲནེ་པ་གཅིག་པུ་རེའོ།  དེ་དག་དང་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་ལུགས་སོ་སོ་བ་དང་མཚན་བཟང་སོ་སོ་བ་དང་
བསྔགས་བརོད་སོ་སོ་ཤནི་ཏུ་མང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཟད་མི་ཤསེ་པ་ཞིག་ཁདེ་དམ་གཞན་གི་བོ་ཡི་ནང་དུ་འབྱུང་བཪ་
འགྱུཪ་ནའང་ཁེད་ལས་གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་མཚན་བསྔགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡིས་
མཁེན་པཪ་བྱ་བ་དང་གདོད་མ་ནས་མདེ་པ་ཉིད་ལས་འདོན་ཏེ་ཡདོ་དུ་བཅུག་པཪ་བྱ་བ་དང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་བཅུག་པཪ་བྱ་བདང་ཁིམས་ཀྱིས་
བསོང་བཪ་བྱ་བ་དང་སོབ་པཪ་བྱ་བ་དང་ཐུགས་རེ་བཟུང་བཪ་བྱ་བ་དང་གང་བཪ་བྱ་བ་དང་གསལ་བཪ་བྱ་བ་དང་འདུལ་བ་དང་འདྲནེ་པཪ་བྱ་
བའི་ཕ་ཪོལ་པོ་དང་གཞས་གཞི་དང་ཕཪ་གི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་ཡདོ་མེད་ཀྱི། འནོ་ཀྱང་བསམ་པ་སོ་སོ་བ་ཪུ་སྣང་བ་དང་མཚན་སོ་སོ་
བས་བརོད་པའི་དགེ་ལེགས་དེ་དག་དང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ཆེ་བ་དེ་དག་དང་ངེས་ལེགས་དེ་དག་དང་གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ལྷག་ཆད་སྔ་ཕི་དམན་ཪབ་ཀྱི་ཁད་པཪ་གཏན་མེད་པཪ་མ་ཟད།  དེ་དག་ཐ་དད་མེད་ཞངི་ཡུལ་གཅིག་པ་དང་ཪང་བཞིན་གཅིག་པ་དང་
རྒྱུད་པ་དང་ངོ་བོ་མཚུངས་གཅིག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐེ་ཚོམ་མམ་ཡདི་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡེ་མི་མངའ་བཪ་ཐག་ཆདོ་པཪ་བྱའོ།  
དཔེཪ་ན་ཆ་མེད་མཐོང་དཀའ་རྡུལ་བིས་ཕྲ་ཪབ་དེ་ཚིག་དང་མིང་ཐ་དད་དང་བརོད་ལུགས་མི་མཚུངས་པ་དང་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་མང་པསོ་
རྡུལ་ཕྲ་ཆ་མེད་དམ་འཁོཪ་ལའོི་རྒྱུ་འམ་འཁོཪ་ལོའི་སེ་བའམ་ཐིག་དང་པོའ་ིཚུཪ་རེ་འམ་ཐིག་གཉིས་པའིཚུཪ་རེ་ཞསེ་བྱ་བཪ་འཐད་ཀྱང་ཁོད་
ནི་ཐ་དད་མདེ་ཞིང་གཅིག་ཁོ་ན་ཡདོ་པཪ་འཐད་པ། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དེས།  ཁོད་ནི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟསོ་མ་བརེན་པཪ་འགོ་བཟུང་བ་དང་
གཞན་དུ་འགྱུཪ་བ་དང་གཡོ་ཟད་ལ་སོགས་པ་གཏན་ནས་མདེ་པཪ་རག་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་པའི་བདག་ཉིད་ཡོད་པ་ཡནི་པ་དང་། 
ཁོད་ནི་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་དང་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུཪ་པ་དང་། ཁོད་ནི་མི་
རག་པ་ཐམས་ཅད་དང་འཇིག་པའི་ཆསོ་ཀྱིས་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཐད་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཁདོ་ནི་ཚད་མཐའ་མེད་པའི་མཐུ་ནུས་ 
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ཐམས་ཅད་མཛད་པ་དང་ཐམས་ཅད་བསྐོས་པ་དང་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀདོ་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དང་།  ཁོད་ནི་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་
དང་ཀུན་ལ་ཕོགས་ཪིས་ཉེ་ཪིང་མེད་པཪ་ཐུགས་རེ་ཆནེ་པོ་དང་། ཁོད་ནི་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པཪ་བརོད་ཀྱིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བ་དང་
ཁོད་ནི་བསོད་འོས་མཆོད་འོས་སབས་སུ་འོས་པ་འགྲན་འདྲ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་དང་། ཁདོ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དཔེཪ་མི་བཟདོ་པཪ་ག་
ནོམ་པ་མཆོག་བརདོ་ཀྱིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་མཆོག  ཁོད་ནི་དགེ་བ་རྣམ་དག་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་
ཐོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངསོ་མཆོག་དམ་པའོ།  བརོད་ལུགས་རྣམ་གཞག་མཚན་བཟང་དེ་དག་དང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གིས་
མི་ཁབ་གཞན་གིས་ཅེས་བྱ་བཪ་འཐད་ཀྱང་། ཁོད་ནི་ཡུལ་དང་ཪང་བཞནི་དང་རྒྱུད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡནི་པཪ་ཤེས་པཪ་བྱ་དགསོ་སོ། 
མདོཪ་བསྡུ་ན་ན་ིཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་དང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ལ་གཅིག་དང་ཐ་
དད་སོགས་བདུན་པོ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་ཡངོས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཕོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་
བསིབས་ལ་བོ་གོྲས་དང་ལན་པ་རྣམས།  དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་
ཅད་དང་ཪང་བཞནི་གཅིག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་ཡོད་པཪ་ཤསེ་པཪ་གིས་ཤགི་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱས་ནས། 
བཀུཪ་འོས་བསདོ་འོས་མཆོད་འོས་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པཪ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཉིད་ལ།  ཐེ་ཚོམ་སམ་ཡིད་ཁ་གཉིས་
སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ཡེ་མེད་པཪ་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིག་ལུས་ངག་ཡིད་ཪབ་དང་བ་ཡསི།  ཁོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའི་ཡནོ་ཏན་ལ་ནི་རསེ་སུ་ཡི་ཪངས་ཏེ་
དགའ་བ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསོམ་བཞནི་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བསྔགས་བརོད་བསོད་པ་འབུལ་འབུལ་ནས། ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་ཞིང་
བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ།  ལྔ་པ་དེ་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་མདེ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་བསན་པ་ནི། ཪབ་བེྱད་དང་པོ་
ལས།  བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། དངསོ་པོ་གང་དག་གང་ལའང་སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་
ཡིན།  ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནཪ་སེ་པཪ་ལྟ་ཞིག་འགྱུཪན་ནི།  དེའི་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་
ལས་ཀྱང་ས་ེའགྱུཪ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་ལ། མུ་བཞིའི་སེ་བ་ཁེགས་ཏེ་གང་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་བདག་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞནི་གིས་
གཞན་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་བདག་གཞན་གཉིས་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་རྒྱུ་མེད་སེ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་མེད་པ། དེ་ལ་
ཪང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པཪ་མ་ཟད་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། བཞད་གད་ཀྱི་གནས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་
གང་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་བདག་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་གཞན་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་བདག་གཞན་གཉིས་ལས་སེ་བ་དང་
ཪང་བཞིན་གིས་སེ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པཪ་མ་ཟད་པཪ་ཪང་བཞིན་གསི་ཡོད་པ་མེད་པཪ་འཐད་ན་
ནི། དེ་ལྟཪ་ན་ཇི་སྙེད་པ་ལ་ཡང་གང་ལ་བདག་ལས་སེ་བ་དང་གཞན་ལས་སེ་བ་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ལས་སེ་བ་དང་རྒྱུ་མེད་སེ་བ་བཞི་ 
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ལ་སོགས་པ་མདེ་པ་དེ་ལ་ཇི་སྙདེ་པའ་ིསེ་བ་མེད་པཪ་མ་ཟད་ཇི་སྙེད་པའ་ིཡདོ་པ་ཉིད་ཡེ་མདེ་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ། མུ་ཇི་ཙམ་
གིས་ཇི་སྙེད་པའི་ཡདོ་པ་ཉིད་བཀག་པ་མུ་དེ་ཙམ་གིས་ཪང་བཞནི་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་མི་འགོག་ན་དགག་བྱའི་གནད་མཐཪ་གཏུགས་པའི་ཕྲ་བ་
ནས་མ་ཁེགས་ལྷག་མ་ལུས་པས་ཡདོ་པའི་མཐཪ་ལྟུང་དགསོ་ཤིང་རག་ལྟ་གདོན་མི་ཟ་བཪ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེས་ན་
གལ་ཏེ་གང་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་སེ་བ་བཀག་པ་དེ་ཉིད་ལ་ནི་དེ་ཙམ་གིས་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་བཀག་ན་ན།ི ཁེད་ཅག་དགག་བྱའི་
གནད་མཐཪ་གཏུགས་པའི་ཕྲ་བ་ནས་མ་ཁེགས་ཤིང་ལྷག་མ་ལུས་པས་ཡདོ་མཐཪ་ལྟུངསེ།  སིཪ་གང་ལ་ནི་ཇི་སྙདེ་པའི་སེ་བ་བཞི་པོ་
བཀག་པ་དེ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ནི་ཇི་སྙེད་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་མི་ཁེགས་ཤིང་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། སིཪ་གང་ལ་ནི་ཇི་སྙདེ་པའི་སེ་བ་
བཞི་པོ་མེད་པཪ་འཐད་པ་དེ་ལ་ཇི་སྙདེ་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པཪ་མི་འཐད་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། དོན་ཞིག་ལ་ནི་ཇི་སྙེད་པའི་སེ་བ་བཞི་པོ་མེད་
པཪ་འཐད་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཁདོ་ལ་ཇི་སྙདེ་པའི་ཡདོ་པ་ཉིད་མདེ་པཪ་མི་འཐད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་ཪོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཅེ་ན། གོང་
དུ་བརོད་པཪ་བྱས་ཟིན་ཡང་འདིཪ་ནི་ད་དུང་བརོད་པཪ་བྱའོ།  འདུས་བྱས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མཁས་པ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་
ལྟཪ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པཪ་འདདོ་དགོས་ལ། དེ་དག་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་འདདོ་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་
ཉིད་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྒྱུ་དང་རནེ་ལ་ཪག་ལས་ཏེ་སེ་བཪ་འདོད་དགོས་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་བརེན་ནས་
འབྱུང་ཡོད་པ།  དེ་ནི་ཪང་དབང་མ་ིའགྱུཪ་ཪོ། འདི་ཀུན་ཪང་དབང་མེད་པ་སེ། དསེ་ན་བདག་ནི་ཡོད་མནི། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དའེི་
འགྲེལ་པ་ལས་ཀྱང་། འདི་ན་གང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་བཞིན་དང་ཪང་དབང་གཞན་ལ་ཪག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡནི་པ་དེ་ལ་ནི་ཪང་ལས་གྲུབ་
པས་རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡདོ་པ་མ་ཡིན་ནོ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རེན་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ།  དེ་ལྟཪ་དངསོ་
པོ་གང་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཪང་དབང་དུ་མི་འགྱུཪ་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ཪག་ལས་ཏེ་སེ་པའི་ཕིཪ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། 
དེས་ན་གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་འདི་དག་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ཪག་ལས་ཏེ་སེ་
བཪ་འདོད་དགོས་ན།  འདུས་བྱས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མདེ་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏེ། དེ་དག་
ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སསེ་པཪ་གྱུཪ་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དེ་དག་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སེས་པཪ་གྱུཪ་པཪ་འདོད་ན་
ནི། དེ་དག་རྣམས་ལ་སེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། འཇུག་པ་ལས། སསེ་པཪ་གྱུཪ་པ་སླཪ་ཡང་སེ་བ་ཪིགས་
པའང་མིན་ཉིད། སསེ་ཟིན་སླཪ་ཡང་སེས་པཪ་ཡོངས་སུ་རོག་པཪ་འགྱུཪ་ན་ནི། དའེི་ཕིཪ་མྱུ་གུ་སོགས་ཀྱ་ིསེ་བ་འདིཪ་ཪེད་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། 
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་གལ་ཏེ་གང་དང་གང་དག་གི་སེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་
མ་ནས་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གདདོ་མ་ནས་མེད་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གཞན་
ཞིག་ཇ་ིསྙེད་དུ་ནི་ཡདོ་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏེ། གང་དང་གང་དག་གི་སེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ 
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གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གཞན་ཞིག་ཇི་སྙེད་དུ་ནི་ཡདོ་པཪ་མི་འདོད་ན། གང་དག་གང་དག་གི་སེ་བ་
ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་མ་ལུས་པ་དུས་གང་དུའང་ཇི་སྙདེ་དུ་ནི་སེ་བ་མི་སདི་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་སྙིད་
དུ་ནི་ཅི་ཡང་ཡོད་པཪ་མི་འདོད་ལ། ཕིས་དུས་གང་དུ་སེས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ཉིད་ཀྱི་སེ་བ་ཡོད་པཪ་འདདོ་པ་ཇི་སྙེད་དུའང་རྒྱུ་དང་རེན་མེད་པ་
ལས་ཇི་སྙདེ་དུ་ནི་སེ་བ་འབྱུང་བཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  དེ་ནི་ཪགིས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་གང་དང་གང་དག་གི་
སེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མེད་ལ་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་གཞན་ཞིག་ཇི་སྙེད་དུ་ནི་
ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་སྙདེ་དུ་ནི་ཡོད་པ་དེ་ལ་སེ་བ་མེད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་སྙདེ་དུ་ནི་
ཡོད་པ་དེ་ལ་སེ་བ་ཡོད་པཪ་འདདོ་ན་ནི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་སྙེད་དུ་ནི་ཡོད་དགསོ་པ་དསེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མདེ་པཪ་
འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། གང་དང་གང་དག་གི་སེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་
མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་བའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་སྙདེ་དུ་ནི་ཡོད་དགསོ་པ་དསེ་ཐོག་
མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མདེ་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མནི་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་སྙདེ་དུ་ནི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཇི་སྙེད་
དུའང་མུ་བཞིའི་སེ་བ་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ནོ། དསེ་ན་ཇི་སྙེད་དུ་ནི་མུ་བཞིའི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་
གང་ལ་བཀག་པ་དེ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ན་ིཇི་སྙེད་དུ་ཡོད་པ་ཉདི་མི་ཁེགས་པཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་སིཪ་གང་ལ་ནི་ཪང་བཞནི་
གིས་བདག་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་གཞན་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞནི་གིས་བདག་གཞན་གཉིས་ལས་སེ་བ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་རྒྱུ་
མེད་སེ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་དེ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ནི་ཪང་བཞིན་གསི་སེ་བ་ཁེགས་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། དེ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ནི་ཪང་
བཞིན་གསི་ཡོད་པ་ཉིད་ཁེགས་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། དསེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་དངོས་པོ་དག་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པས་ཁེད་ཅག་
དགག་བྱའི་གནད་མཐཪ་གཏུགས་པའི་ཕྲ་བ་ནས་མ་ཁེགས་པཪ་ལྷག་མ་ལུས་པས་ཡོད་པའི་མཐཪ་ལྟུང་སོང་བཪ་འདོད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་མུ་
བཞིའི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་བཀག་པས་ཁེད་ཅག་ད་ཙམ་གིས་ཀྱང་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཡོངས་སུ་ཁེགས་
པཪ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་ས་ཇི་བཞིན་པཪ་བཟུང་སེ་བཀག་པས་ན་དེ་ཙམ་གིས་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པ་
ཉིད་མི་ཁེགས་པཪ་འཐད་པས།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་ལ་སགོས་ས་ཇི་བཞིན་པཪ་མི་བཟུང་བཪ་གཞན་དུ་དྲང་བཪ་བྱ་དགོས་ས།ོ 
དེས་ན་གང་ལ་ཪང་བཞནི་གིས་བདག་ལས་སེ་བས་ཡོད་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་གཞན་ལས་སེ་བས་ཡདོ་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་བདག་
གཞན་གཉིས་ལས་སེ་བ་ཡོད་པ་དང་ཪང་བཞིན་གིས་རྒྱུ་རནེ་མེད་སེ་བསམ་མ་སེ་བས་ཡདོ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དག་མེད་པ། དེ་ལ་ཪང་
བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པཪ་མ་ཟད་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དེས་ན་སྐབས་འདིཪ་བརགས་པཪ་བྱ་བའི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ།  ཁོད་ལ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་མདེ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་ 

134 



ཏེ། ཁོད་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་རྒྱུ་དང་རེན་མེད་སེ་བསམ་སེ་བ་མེད་པས་ཡདོ་པ་ཉིད་ཀྱི་མུ་བཞི་པ་དེ་ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་འགོག་མི་ནུས་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཁོད་ལ་རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞངི་སེ་བའང་མེད་པས་ཁདོ་ནི་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་།  ཁོད་ལ་རྒྱུ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བའང་མེད་པས་ཁོད་ནི་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ན། 
ཁོད་ནི་ཪང་བཞིན་གསི་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ།  འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནཪ་སེ་
བཪ་ལྟ་ཞིག་འགྱུཪ་ན་ནི།  དེའི་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སེ་འགྱུཪ་ཞིང་། འབས་འབྱུང་ཆདེ་དུ་འཇིག་རེན་འདི་ཡིས་ས་
བོན་ལ་སོགས་ནི།  བརྒྱ་ཕྲག་དག་གི་སོ་ནས་སྡུད་པཪ་བེྱད་པཪ་ཡང་མི་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟཪ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞངི་སེ་བ་
མེད་པས་ཪེ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ན།ི དེ་ལྟཪ་ན་འབས་བུ་འཐོབ་པའི་ཕཪི་དུ་འཇིག་རེན་རྣམས་དའེི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དུས་མ་བྱེད་པ་ཐམས་
ཅད་དོན་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  རྒྱུ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཡདོ་པ་དསེ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་མཐའ་དག་རྣམས་ལས་ཡོད་
པཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་ཡུལ་དུས་འདིཪ་ཡོད་ལ། འདཪི་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བསན་དུས་མེད་
པའི་ཕིཪ།  ཁོད་ནི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་ལ། ཡང་ན་འགཪ་ཡང་མེད་དགསོ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་སོན་བཞི་ལ་
སོགས་ཡོད་དོ།  གཞན་ཡང་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་གང་དང་གང་དག་གི་སེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་གདོད་མ་ནས་མདེ་པཪ་འདོད་དགོས་ལ།  རྒྱུ་རེན་མདེ་ཅིང་སེ་བ་མེད་པས་ཡོད་པ་དེས་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་ཡདོ་པཪ་འདདོ་ན་ནི་དེ་
ལྟཪ་ན་མཐའ་དང་དུས་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གདོད་མ་ནས་མེད་པས་ཁོད་ནི་ཡདོ་པཪ་འདདོ་དགོས་ཏེ། ཁོད་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
ཡོད་པཪ་འདོད་ལ། མཐའ་དང་དུས་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ་
སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་གང་དང་གང་དག་གི་སེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་
འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་དང་། མཐའ་དང་དུས་དག་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ལ་སེ་བ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ། གཞན་ཡང་། གལ་
ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་མེད་ཞིང་སེ་བ་མདེ་པས་ཡོད་པ་དེས། ཁོད་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མཐའ་དུས་འགཪ་ཡང་མདེ་ལ། ཕིས་མཐའ་ཐམས་ཅད་
དང་དུས་དག་རག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན་ནི།  དེ་ལྟཪ་ན་ཁོད་ལ་རྣམ་འགྱུཪ་འབྱུང་བཪ་འདོད་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ན་ཁདོ་ནི་ཪང་བཞནི་
གིས་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཏེ།  ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པ་ནི་གཞན་དུ་འགྱུཪ་བཪ་འདདོ་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  
རོད་པ་དང་པོའི་ལན་དུ། རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞིང་སེ་བ་མདེ་པས་ཪང་བཞིན་གསི་ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་ཁས་བངས་པཪ་བྱས་པའི་
ཕིཪ།  ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་འབས་བུ་འཐོབ་པའི་ཕིཪ་དུ་འཇིག་རེན་རྣམས་དེའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དུ་མ་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དོན་དང་བཅས་
པཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  བརོད་པཪ་བྱ་སེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མེད་པཪ་འདདོ་དགོས་
ཀྱང་།  དེ་དག་ཚུན་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ཏེ།  དེ་དག་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ནི་བསྙནོ་མི་ནུས་པཪ་སྣང་བའི་ཕིཪ་ཪོ། དསེ་ན་ 
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འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐགོ་མ་མེད་པ་ནས་གདོད་མ་ནས་མེད་ཞིང་ཚུན་ཆད་དུ་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མདེ་
པ་ན་རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆགོ་དམ་པ་ཪེ་ཞིག་ཁས་མ་བང་ན།  དེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་ཅི་ཡང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བས། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གདདོ་མ་ནས་མེད་པཪ་མ་ཟད། འདུས་བྱས་
ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་
མེད་པའི་སྐབས་སུ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་འགའ་ཡང་མདེ་པཪ་འདདོ་ན་ནི།  དེ་ལྟཪ་ན་འདུས་བྱས་འདི་དག་ཐོག་མཪ་
བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་རེན་མདེ་ལས་ཁོ་ནཪ་སེ་བཪ་འདོད་དགསོ་སོ། ད་ེལྟཪ་འདདོ་ན་ནི་འདུས་བྱས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དུས་
དག་རག་ཏུ་རྒྱུ་མདེ་ཁོ་ནཪ་སེ་བཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་ལྟཪ་ན་རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་
དམ་པ་ཞིག་ལ་མསོ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ན། ཁེད་ཅག་ཪང་གི་ཕོགས་ལ་འབས་བུ་འཐོབ་པའི་ཕིཪ་དུ་འཇིག་རེན་རྣམས་དེའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དུ་མ་
བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞངི་སེ་བ་མདེ་པས་ཡདོ་དགོས་པ་དང་
མེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ལ་དྭངས་ལ་དྲི་མེད་ཡདི་
ཀྱིས་མོས་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་ཪབ་ཏུ་མཆགོ་ཏུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དད་པཪ་གྱུཪ་པ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་སོན་དེ་གདགས་
སུ་མེད་པཪ་ཆེས་ཤནི་ཏུ་གསལ་བཪ་སྣང་ངོ་།  གཞན་ཡང་།  དཔེཪ་ན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོཪ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། དེ་ལ་སུ་ཡང་འོད་ཀྱིས་མེ་
ཡསི་ཆ་སཪ་བས་ཀྱང་། ཁོད་ནི་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་འབཪ་ཞིང་འདོ་ཟེཪ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ཕོགས་བཅུཪ་སྣང་བས་ཁབ་པཪ་འཐད་ནའང་། བུད་
ཤིང་དང་སནོ་མེ་དང་མཪ་མེ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་འོད་དང་སྣང་བ་འཐོབ་པའི་ཕིཪ་དུ་དེ་དག་སཪ་བཪ་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དནོ་མེད་དུ་ཐལ་
བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མི་འཐད་པ།  དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མདེ་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་དོ་གཅིག་བུ་རེ་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པཪ་འཐད་ཀྱང་།  འབས་བུ་འཐོབ་པའི་
ཕིཪ་དུ་འཇིག་རེན་རྣམས་དེའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དུ་མ་བེྱད་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མི་འཐད་དོ།  རོད་པ་གཉིས་པའི་
ལན་དུ། འཇུག་པ་ལས་དྲངས་པ་ལྟཪ་རྒྱུ་མེད་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ་ཞསེ་སྨྲ་བ་ནི་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཁོ་
ན་ཡིན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ཉསེ་སོན་གདགས་སུ་མི་ཪུང་ངོ་།  རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནཪ་ཡོད་ན་གང་ལས་ཀྱང་མ་སེ་བཪ་ཡོད། གང་ལས་
ཀྱང་མ་སེ་བཪ་ཡོད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཡདོ་པཪ་བརོད་པཪ་བེྱད་པ་ནི་བརོད་མི་ཤསེ་པ་ཁོ་ན་ཡནི་ནོ། དཔེཪ་ན་གེླན་ལྐུགས་ཞིག་ལ་
ཁོང་ཁོ་སསེ་ནས་སྐུཪ་འདེབས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་འདདོ་ཆསེ་བསེད་ལ།  ཚིག་མི་ཤསེ་པས་གླེན་པའི་ཧུཾ་ཧུཾ་བཏོན་བཏོན་ནས་སྐུཪ་པ་དང་ཚིག་
རྩུབ་ཀྱི་དོན་བོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཤཪ་ཀྱང་ཁ་ཙམ་བརོད་པཪ་མི་ཤསེ་པ། དེ་བཞནི་དུ་རདོ་པ་པསོ་ཀྱང་ཉེས་སོན་ཚུཪ་འཕང་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེད་
ལ།  ཚིག་མི་དག་པའི་བབ་ཅོལ་ཁ་ནས་སྐྱུགས་སྐྱུགས་ནས་བོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཤཪ་བའི་ཉེས་སོན་གི་དནོ་ཁ་ལི་ཙམ་དུ་བརོད་པཪ་མི་ 
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ཤེས་སོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་མཉན་པ་པོ་ནི་སང་བས་ཪབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ལྐུགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྐུཪ་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་ཀྱི་དོན་དངོས་སུ་མི་
སོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་ཧུཾ་ཧུཾ་དེ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པ་བཞིན་དུ་བོ་ཡསི་བཟུང་བཪ་བེྱད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ངསེ་ཀྱང་རདོ་པ་པོ་ཡིས་སོན་
འདིའི་དནོ་སོགས་དངོས་སུ་དག་པཪ་མི་སོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་བབ་ཅོལ་དེ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པ་བཞིན་དུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་ཡངོས་
སུ་དག་པཪ་བརོད་པཪ་བྱའོ།  སེ་པ་གང་ཞིག་ལ་ནི་གང་ལས་སེ་བའི་རྒྱུ་རེན་དང་གང་དུ་སསེ་པའ་ིདོན་གི་བརག་པ་གཉིས་པོ་བྱས་ཡོད། 
རྒྱུ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་ནི་གང་ལས་ཡདོ་ཞིང་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་རེན་སོགས་ཀྱི་བརག་པ་བྱ་རྒྱུ་མེད་པཪ་
གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་སྣང་ངོ་། རྒྱུ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཀྱང་ངེས་པཪ་གྲུབ་པ་ན་ནི་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་པ་ནི་
ཪིགས་པ་མིན་པས།  གང་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་གི་བརག་པ་འབའ་ཞིག་བེྱད་རྒྱུ་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དེས་ན་རྒྱུ་རནེ་མེད་
ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གསི་ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪགཅིག་པུ་རེ་ཞིག་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཁས་བང་བཪ་
བྱས་ལ། གལ་ཏེ་རོད་པ་པོ་འདིས་ཉེས་སོན་ཚུཪ་ལ་མཁས་པས་འཕང་བཪ་བཞེད་ན་ནི། གང་ལས་ཡོད་ཞངི་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་རེན་སོགས་ཀྱི་སོ་
ནས་སནོ་འཕང་བཪ་མི་ནུས་ཏེ།  གང་དུ་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པའི་དནོ་གི་སོ་འབའ་ཞིག་ནས་ཉསེ་སནོ་ཚུཪ་ལ་འཕང་བཪ་བེྱད་དགོས་སོ།  
དེས་ན་རྒྱུ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་ཞིང་གྲུབ་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཡདོ་ཞིང་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་སོན་ཡདོ་དོ། 
ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་བརོད་མི་ཤསེ་པའི་བབ་ཅོལ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།  མཁས་པཪ་བརོད་ན་ནི། རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞངི་སེ་བ་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱསི་ཡདོ་
ཞིང་གྲུབ་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་པའི་སོན་ཡོད་དོ།  ཞེས་སྨྲ་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།  རྒྱུ་མཚན་ཚོལ་ན་འདི་ལྟ་སེ། 
དཔེཪ་ན་ས་བནོ་མེད་པཪ་མྱུ་གུ་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པཪ་འདོད་ནས་བོན་གང་ལས་མྱུ་གུ་དེ་ནི་ཡོད་ཞངི་གྲུབ་པ་ཞེས་དྲ་ིབ་ནི་མི་མཁས་པའི་དྲི་བ་
ཡིན་ལ། ས་བོན་མེད་པཪ་ཡོད་ཞངི་གྲུབ་པའི་མྱུ་གུ་དེས་མྱུ་གུ་གང་དུ་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པ་ཞེས་དྲི་བཪ་བྱ་དགོས། དེ་བཞིན་དུ་འདིཪ་ཡང་སོན་
འཕང་སྐབས་སུ་བརདོ་བྱ་མཁས་མི་མཁས་གཉིས་ཤསེ་པཪ་བེྱད་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་ས་བོན་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པའི་མྱུ་
གུ་ནི་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུཪ་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན་ནི།  ཁོད་གྲོ་ཡི་མྱུ་གུ་དང་འབས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དང་སན་མའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་དག་ཏུ་ཡོད་
ཞིང་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ།  རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་མེད་པའི་ཕིཪ་ཪོ། ཡངའབོག་དགོན་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཧིལ་ཧིལ་ཆེ་ཆེཪ་ཟླ་
བཅས་མེད་པཪ་སེས་པའི་གཞོན་ནུ་ཪེ་ཞིག་མི་སློབ་བོད་སྐད་ཤེས་ཤིང་སྨྲ་བཪ་འདོད་ན་ནི། ཁདོ་ནི་ཟོག་སྐད་དང་ཧོཪ་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་དང་
རྒྱ་གཪ་གི་སྐད་དང་བལ་པོའི་སྐད་ཁ་ཆེའི་སྐད་དང་མགོ་སྐཪ་གི་སྐད་དང་སྐད་ཪིགས་མི་འདྲ་ཐམས་ཅད་ཤསེ་ཤིང་སྨྲ་བཪ་འདདོ་དགོས་ཏེ། 
རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་མེད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་དོན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན་
ནི། མཁེན་པའི་རྒྱུ་ནི་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཁོད་ནི་མཁནེ་པ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་
འདོད་དགསོ་ཏེ།  རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་མདེ་པའི་ཕིཪ་ཪོ། མདོཪ་ན་རདོ་པ་པོ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་སུ་ཉེས་སོན་འདིཪ་ནི་མཁས་པས་ 
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འཕང་བཪ་བེྱད་ན་ནི།  རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་དནོ་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པཪ་འདདོ་ན། ཁོད་ནི་དནོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཡོད་ཞིང་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་པའི་སོན་ཡོད་དོ་ཞེས་སོན་འཕང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ།  དེ་ལྟཪ་བརོད་པས་ན་དེའི་ལན་དུ། 
དཔོགས་པཪ་དཀའ་བའི་གཏངི་གསང་མཐའ་མེད་པ་འདི་གཏིང་རོས་བཞནི་དུ་རདོ་པའི་ཐབས་ཀྱིས་དཔོགས་ཤངི་གསལ་བཪ་གཏོལ་བའི་
བཀའ་དྲིན་གནང་ལ་ང་ནི་རོད་པ་པོ་ལ་ཟད་མི་ཤསེ་པའི་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞུ། ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་དགོས་པ་དང་
མེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་དེས། གང་གི་ཕིཪ་རྒྱུ་རེན་མེད་པའི་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གསི་
ཡོད་པ་ཡནི་པ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་ཡོད་པ་ཡནི་པ་ཉིད་ན་ིཁོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། དེ་ཉིད་ཀྱ་ིཕིཪ་
གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཪེ་ཞིག་ཡདོ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་ཡུལ་མཆགོ་དམ་པ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་དགསོ་སོ། དེས་ན་དགེ་ལེགས་
སམ་ཡོན་ཏན་ཆེ་བའམ་ངེས་ལེགས་ཡིན་ཁབ་ན་ཡདོ་པ་ཡནི་པས་ཁབ་དགོས་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་དགེ་ལེགས་སམ་ཡོན་
ཏན་ཆེ་བའམ་ངེས་ལེགས་ཡིན་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་རྒྱུ་རནེ་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མདེ་པས་ཡོད་
དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་དོ་གཅིག་པུ་དེས།  ཁོད་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
ཀྱིས་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགསོ་པ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་
དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་རྒྱུ་རེན་མེད་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་གི་ངོ་བོའི་
ཪང་བཞིན་ཡོད་པའི་དོན་མཆོག་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་དེས་ཁོད་ནི་དནོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཡོད་ཞིང་
གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་པ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་སོན་དུ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞངི་། བདེན་པ་དྲི་མདེ་རྣམ་པཪ་དག་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་མངོན་
པཪ་རོགས་པའི་ཤིབ་ཀྱིས་ནི་གཡོ་མདེ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་བཏུད་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡནི་ནོ། སྐབས་འདི་ཐམས་ཅད་དུ་ནཪོ་རྒྱུ་མཐའ་དག་འགོག་པཪ་
བེྱད་པ་ནི་གལ་ཆསེ་ཆེ་བ་ཡནི་པས་འདིཪ་ནི་འདི་ལྟཪ་ཪིགས་པཪ་བྱའོ། གཞན་གི་ཡནོ་ཏན་གཞན་ཞིག་དུ་ཡོད་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སོ་
སོཪ་ཕེ་བཪ་བྱ་དགོས་སོ། ཀཪ་ཤ་པ་ན་ཞིག་དང་ཟངས་ཀྱི་ཏྲང་ཞིག་ལ་ནི་རྒྱན་དུ་ཪུང་བའི་ཡནོ་ཏན་དང་དགོས་པ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བའི་ཡོན་
ཏན་ཡོད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་རྣམ་པ་གང་དུ་ཀཪ་ཤ་པ་ན་ཞིག་དང་ཟངས་ཀྱི་ཏྲང་ཞིག་ལ་ནི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་དེ་ཉདི་ཙམ་དུ་
ཀཪ་ཤ་པ་ན་གཞན་དག་དང་ཟངས་ཀྱ་ིཏྲང་གཞན་དག་ལ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་རྣམ་པ་གང་དུ་ཀཪ་ཤ་པ་ན་དང་ཟངས་
ཏྲང་ལ་ནི་ཡདོ་པ་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ཙམ་དུ། གསེཪ་ཪམ་དངུལ་སང་ལ་ནི་མདེ་པཪ་རྣམ་པ་ཆསེ་ལྷག་གཞན་དུ་ཡདོ་དོ།  དེའི་དོན་དུ་
ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའ་ིདོན་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པའི་ཡནོ་ཏན་ཆེ་བ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་རྣམ་པ་ཪགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཪང་བཞིན་གིས་སངོས་
པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་མེད་ཀྱང་། རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞངི་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་གི་ངོ་བོའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་
པ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཡནོ་ཏན་ཆེ་བ་དེ་དག་ལོགས་སུ་རྣམ་པ་ཪགས་པ་ཞིག་ཏུ་མི་གྲུབ་ཅིང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཆེ་ 
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བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱསི་རྣམ་པ་དཔེ་མེད་བརོད་ཀྱསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་མཆོག་ཆསེ་
ལྷག་པ་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  དེའང་དནོ་གོ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་ནི་མཚོན་ན།  རྣམ་པ་གང་དུ་མི་ལ་སོགས་པ་ནི་དོན་གོ་བ་ཡིན་པ་
རྣམ་པ་དེ་ཙམ་ཉིད་དུ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དཔེ་ཟླ་འགྲན་འདྲ་མེད་པཪ་གཅགི་པུ་རེ་དེས་དོན་གོ་བའི་ཡནོ་ཏན་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་། ཁོད་ནི་མེད་
པ་དང་ཡོད་པ་སདི་པ་དང་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཤསེ་བྱ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཇི་སྙདེ་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐོགས་པ་མེད་
པཪ་རག་པཪ་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་མཁེན་པའི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡནི་ནོ། ཚུལ་དེས་གཞན་རྣམས་ཐམས་
ཅད་ཤེས་པཪ་བྱ་དགོས་སོ། ཡང་དཔེཪ་ན་གལ་ཏེ་དོན་ཞིག་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་འདོ་གསལ་མཆོག་ཪབ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
པས་ན། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་འོད་གསལ་མཆོག་ཪབ་ཉིད་ཀྱི་བཟོླགས་ཕོགས་གང་དག་དང་བལ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་
པ་ཡིན་དགསོ་ཤིང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་མུན་པ་དང་གྲིབ་མ་དང་རྨུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བལ་བ་
ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ། དེ་བཞིན་དུ་དནོ་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བརོད་ཀྱིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་
བཀུཪ་འོས་བལྟདོ་འོས་མཆོད་འོས་གཅིག་པུ་དེས། གང་གི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་
ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་དགེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་དང་ཡནོ་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཀྱ་ིབཟོླག་ཕོགས་གང་དག་ཐམས་ཅད་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བལ་
བ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཤིང་།  ད་ེཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཉསེ་ཪིགས་སོན་ཪིགས་གང་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
ཀྱིས་རག་ཏུ་བལ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཡངོས་སུ་གྲུབ་དགོས་སོ། དསེ་ན་ཁདོ་འབའ་ཞིག་སྐབས་སུ་འོས་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་
བུ་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ།  བསོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉསེ་པ་ཀུན་གཏན་ནས་ཡདོ་ཡེ་
མི་མངའ་ཞིང་། གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུཪ་པ། གལ་ཏེ་སེམས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི། དེ་ཉིད་ལ་ནི་སབས་
འགྲོ་ཞིང་། དེ་བསདོ་དེ་ན་ིབཀུཪ་བ་དང་། དེ་ཡི་བསན་ལ་གནས་པའི་ཪིགས། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། ཡང་གཞན་དབང་ཞསེ་བྱ་བའི་
འབས་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་རྣམ་པ་མཚུངས་དུའམ་རྣམ་པ་ཆསེ་ལྷག་གཞན་དུ་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགསོ་ལ། 
དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་དོན་མཆོག་དམ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བརོད་ཀྱིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་བསོད་འསོ་སབས་འོས་
མཆོད་འསོ་གཅིག་པུ་དསེ། ཁོད་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་
དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་གོང་མཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཁོད་ལས་ཐ་དད་པའ་ིདོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
བསྐྲུན་མཛད་མཆོག་ཪབ་ལྟ་བུཪ་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་དང་རྒྱུ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་གལ་ཏེ་སེམས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི་
འགྲིག་པཪ་སླ་བའ།ོ དེ་ཉདི་ཀྱིས་ཕིཪ་ཁོད་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུཪ་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་དང་ཐ་ 
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སྙད་ནི་བསྙནོ་མི་ནུས་པཪ་གྲུབ་པ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་འདི་ལ་ཡངོས་སུ་འགིྲག་པཪ་སླ་བའོ།  གང་གི་ཕིཪ་འདུས་བྱས་འདི་དག་
རྣམས་ལ་སེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དག་གིས་སོངས་པ་ཡིན་ཞིང་དོན་དམ་པཪ་མེད་པ་བཞནི་དུ་དེ་དག་ཪིགས་ཤེས་མི་
ཪེད་དང་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་གཟགིས་སོ། གང་གི་ཕིཪ་དོན་མཆོག་དམ་པ་དེ་ཡ་ིཐུགས་རེ་ཪང་རེ་འདི་དག་རྣམས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོའི་
གཟུགས་བཪན་ཙམ་ཞིག་གཡཪ་པོཪ་བཏང་བས་བཀའ་དྲནི་ཆེ་གནང་བ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོངས་པ་
ཡིན་ཀྱང་གཏན་མེད་དུ་མི་འགོྲ་བཪ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གཟུགས་བཪན་ལྟ་བུ་བསྙོན་མི་ནུས་པཪ་གྲུབ་པོ། རོད་པགསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ལན་
དུ།  དཔེཪ་ན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡནི་པའི་སམེས་ཅསེ་བྱ་བའམ་ཡིད་ཅསེ་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པ་ཞསེ་བྱ་བ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་
གྲུབ་པ་དང་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ཪག་ལས་ཀྱང་། ཁདོ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་ཇི་རྒྱས་སུ་ཇི་ཙམ་འགྲོ་ན་ཡང་ཆ་མདེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་འདི་ཡི་ཆ་ཪེ་ཪེ་དང་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ནི་སནོ་མེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རནེ་མེད་ཞིང་སེ་བ་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་
ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་གཅིག་པུ་དེས། ཁོད་ནི་ཕོགས་བཅུའི་མཐའ་ཪེ་ཪེ་དང་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་ཪང་
ཉིད་ཪང་ལ་ཀུན་ཏུ་མཉམ་ཡོད་པ་ལ་ནི་སོན་དང་རྒོལ་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། ཁོད་ལ་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་རེན་མདེ་མོད་ཀྱང་ཁདོ་ནི་ཡདོ་པ་
ཡིན་པ་ལྟཪ།  དེ་བཞིན་དུ་མཐའ་འདིཪ་ཡུལ་འདིཪ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རེན་མདེ་མོད་ཀྱང་ཁདོ་ནི་མཐའ་འདིཪ་ཡུལ་འདིཪ་ཡོད་དོ། གལ་ཏེ་
མཐའ་འདིཪ་ཡུལ་འདིཪ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རེན་མེད་མོད་ཀྱང་ཁདོ་ནི་ཡུལ་འདིཪ་མཐའ་འདིཪ་ཡོད་ན།  རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་བསན་དུ་མེད་
པའི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཡུལ་དག་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  གཞན་ཡང་།  ཡུལ་དག་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་མདེ་པ་ནི་སོན་ཡནི་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་གྲུབ་ལ།  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཡུལ་དག་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་
ཉིད་ཀྱི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་དག་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡདོ་པ་ཉིད་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་
གྲུབ་དགོས་སོ། དསེ་ན་རྒུྱ་རེན་མདེ་ཞིང་སེ་བ་མདེ་པས་ཪང་བཞནི་གིས་ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བརོད་ཀྱིས་བསམ་
གིས་མི་ལང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མདེ་པཪ་བཀུཪ་འསོ་སབས་འོས་མཆོད་འོས་ལྟ་བུ་དསེ།  ཁོད་ནི་ཡུལ་དག་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་ཀུན་ཏུ་མཉམ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ། ཪང་ཉིད་ཪང་ལ་ཀུན་ཏུ་མཉམ་ཡུལ་དག་མཐའ་དག་ཐམས་
ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་ཡནོ་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཁདོ་ན་ིཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དགེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། 
ཚུལ་དེ་ཉིད་ཀྱསི་དུས་དག་རག་ཏུ་ཡདོ་པ་ནི་ཡནོ་ཏན་དང་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་ལ།  ཁོད་ནི་དུས་དག་རག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་ནི་
སོན་དང་རྒོལ་བའི་གོ་སྐབས་མདེ་པཪ་ཤེས་ཤིང་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགསོ་སོ། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་སེམས་ཅེས་བྱ་ 

140 



བའམ་ཡིད་ཅེས་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པ་ཞསེ་བྱ་བ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པཪ་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ཪག་ལས་ཀྱང་། ཁོད་ནི་ཡོད་པ་
ལ་ནི་འོངས་ཏེ་རག་པ་བརན་པ་ཐེཪ་ཟུག་པ་རོ་རེ་ལྟ་བུཪ་མི་བཤིགས་མི་འཇགི་ཟད་མི་ཤེས་པཪ་ཡོད་ན་ནི། རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་ཪག་མི་ལས་ཞིང་
རྒྱུ་དང་སེ་བ་མེད་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དེ་འགོ་བཟུང་དང་ཟད་འཇིག་ལ་སོགས་ཡེ་མ་ིམངའ་བཪ་དུས་དག་
རག་ཏུ་ཡོད་པཪ་འདདོ་དགོས་པཪ་ལྟ་ཅི་སོས། གཞན་ཡང་། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་གང་གི་ཕིཪ་ཡོད་དགོས་པ་མདེ་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་དསེ། ཁོད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་དང་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་མེད་པཪ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རག་པཪ་གྲུབ་པ།  
དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་སོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་རྒྱུ་རནེ་སེ་
བ་ལ་སོགས་མེད་པཪ་ཪང་བཞནི་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁདོ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག་ཅིང་ཪང་བཞནི་
ལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགསོ་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞིག་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ། དེ་ན་ིམེད་པ་
མིན་པས་རག ཅསེ་དང་། གང་ཞགི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པཪ་བརོད་པ་དེ་ནི་ཪང་བཞིན་ལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡནི་ཏེ།  
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཡོད་དགོས་པ་དང་མདེ་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་དེས་རྒྱུ་རེན་
སེ་བ་ལ་སོགས་མདེ་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་དུས་དག་རག་ཏུ་ཡོད་པཪ་རྣམ་
པཪ་འཇོག་པ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་སོན་དུ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་། བདེན་པ་རྣམ་པཪ་དག་པའ་ིརེས་སུ་འབངས་ནས་གཡོ་མདེ་བཞིན་
དུ་དྭངས་ལ་དྲི་མེད་ཡིད་དང་བརན་པཪ་རོགས་པའི་ཤིས་ཪབ་ཀྱསི་ནི་དེ་ལ་བཏུད་པཪ་གྱུཪ་པ་ཡིན་ནོ།  རོད་པ་ལྔ་པའི་ལན་དུ་ནི། མཐའ་
དུས་འགའ་ཡང་མེད་པཪ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའ་ིཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཡོད་པ་ལ་ནི་སོན་དང་རྒལོ་བའི་གོ་སྐབས་མེད་དེ། 
མཐའ་ནི་གང་དུ་ཡོད་པའི་མཐའ་གཞན་མེད་པ་དང་དུས་ནི་གང་དུ་ཡོད་པའ་ིདུས་གཞན་མདེ་པ་ལ་ནི་སོན་དང་ཀླན་ཀ་དང་རྒོལ་བའི་གོ་
སྐབས་མེད་ཞངི་ཡོངས་སུ་ལེགས་པཪ་འགིྲགས་པའི་ཆེ་བ་ཡདོ་པའི་ཕིཪ་ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་བརན་པཪ་བསན་པ་ལྟཪ་
རྒྱུ་རེན་སེ་བ་མེད་པཪ་ཪང་བཞནི་གིས་ཡོད་པ་ཡནི་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དོན་གཞན་ཐམས་ཅད་མ་
ལུས་པཪ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་རྣམ་པ་ཆེས་ལྷག་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཞནི་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་
པཪ་འཐད་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་བེྱ་བག་ཏུ་ཡང་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཉིད་
དུ་རྣམ་པ་ཆེས་ལྷག་པ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཞིག་ཏུ་ཪང་        ་ཉིད་ཀྱིས་རགས་པཪ་ལོག་ཏུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པཪ་ཡོངས་སུ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་མཐའ་ནི་གང་དུ་ཡོད་པའི་མཐའ་གཞན་མེད་པཪ་མཐའ་ཉེད་དུ་ཡོད་པ་དང་དུས་ནི་གང་དུ་ཡོད་
པའི་དུས་གཞན་མེད་པཪ་དུས་ཉིད་ཡདོ་པཪ་    ་ཞིང་རྣམ་པཪ་འཇོག་པ་ལ་ནི་སོན་དང་རྒོལ་བའི་གོ་སྐབས་དང་ཀླན་ཀ་མདེ་པཪ་གསལ་
བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་མཐའ་དུས་འགའ་ཡང་མདེ་པཪ་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ 
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དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་རྣམ་པ་ཆསེ་ལྷག་པ་དང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞགི་ཏུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རག་པཪ་ལོག་ཏུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་
ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཡདོ་པཪ་འདོད་ཞངི་རྣམ་པཪ་འཇོག་པ་ལ་ནི་སོནདང་རྒོལ་བའི་གོ་སྐབས་དང་ཀླན་ཀ་མདེ་པཪ་
གསལ་བ་བས་ཆེས་གསལ་བཪ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་མ་ཟད་པས་ད་གདོད་ཡང་གང་གི་ཕིཪ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་
བུ་དེ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མཐའ་དུས་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པཪ་གྲུབ་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁདོ་ནི་མཐའ་དག་དུས་དག་རག་ཏུ་
ཡོད་པ་མིན་པཪ་ཪིགས་པ་མནི་ནོ།  ཡང་གང་གི་ཕིཪ་མཐའ་ཪེ་ཪེ་དང་དུས་ཪེ་ཪེ་དང་སྐད་ཅིག་ཪེ་ཪེཪ་ཁོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ཡནི་པ། དེ་ཉདི་
ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ཀྱི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་མཐའ་དུས་ཪེ་ཪེཪ་མཐའ་དག་དུས་དག་ཐམས་ཅད་ཡདོ་པ་ཡནི་ནོ། ཡང་གང་གི་ཕིཪ་མཐའ་དུས་ཪེ་ཪེཪ་ཁོད་
ཀྱི་ངོ་བོ་ཁོད་ལ་མངོན་སུམ་དང་ད་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོད་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་མཐའ་དུས་ཪེ་ཪེཪ་ཁདོ་ལ་མཐའ་དག་དུས་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་དང་
ཪིང་དང་འདས་དང་མ་འོངས་སོགས་ཀྱི་ཁད་པཪ་མེད་པཪ་ད་ལྟ་བ་དང་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་ཡདོ་པཪ་ཤསེ་ཤིང་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ།  
དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཐོགས་པ་མེད་ཞངི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཡནི་ན།ོ དསེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ན་
ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པཪ་ཡིན་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་པུ་དེ་མ་གཏགོས་པཪ་དེ་དག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཞན་ནི་གང་ཡང་མེད་པ། དེ་
ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཐོགས་པ་མེད་ཞངི་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཞན་ནི་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཤསེ་ཤིང་
ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་ས།ོ  དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་ཞིབ་མོཪ་བརགས་ན་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་དེ་མ་གཏོགས་པཪ་ཆསོ་སནོ་པ་དང་
སབས་སུ་འསོ་དང་མཆོད་འོས་གཞན་ནི་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཤེས་ཤིང་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ། མདོཪ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་
པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་བརདོ་ཀྱིས་བསམ་གིས་མི་ལང་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟླ་མེད་པཪ་བཀུཪ་འསོ་སབས་འོས་མཆོད་འསོ་གཅིག་བུ་རེ་
དེས་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་གཏན་ལ་དབབ་པཪ་བྱ་ཡི་ཕྲ་མོ་རྣམས་སུ་ཞིག་གིས་བཤད་པཪ་ནུས། རོད་པ་དྲྲུག་པའི་ལན་དུ་ནི། དཔེཪ་ན་གང་ལ་སེམས་
ཅེས་བྱ་བའམ་ཡིད་ཅསེ་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཟུང་དུ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཆོས་ཅན་
འདི་ནི་དཪ་རྒྱས་འགོྲ་བའི་ཚེ་དུས་ཇེ་ཆེཪ་འགོྲཪ་འགྱུཪ་དང་ནད་ཚབས་པོ་ཆེས་ཡུན་ཪིང་བཏབ་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུང་དུ་འགྲོ་བཪ་འགྱུཪ་ན་
ཡང་། སེམས་ཅསེ་བྱ་བའམ་ཡིད་ཅསེ་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཇི་ཆེ་ཐུང་ཐུང་སོགས་སུ་འགོྲ་བཪ་མི་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་
གོང་མཪ་མཐའ་དུས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གདོད་མ་ནས་མདེ་པཪ་ཕིས་བྱུང་ལ་དེ་དག་གཞན་དུ་རྣམ་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཡང་། མཐའ་དུས་
ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་བ་མེད་རོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རག་པཪ་ལོག་ཏུ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
གཅིག་བུ་རེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུཪ་བཪ་མི་འཐད་དོ། དོན་འདིའི་ར་བཪ་ཐུག་འདོད་ཡོདན་ལམ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་མི་ཡི་མཚན་ཉིད་དངསོ་སུ་
སྨྲ་བ་མིན་ཞིང་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་སྨྲཪ་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རེན་སེ་བ་ལ་སོགས་མདེ་པཪ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པའི་
ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེའི་ཪང་བཞིན་ནི་མཐའ་དག་དུས་དག་རག་ཏུ་དངོས་སུ་རག་པཪ་ཡདོ་པ་ཉིད་མིན་ཞིང་། ཁོད་ཀྱི་ཪང་བཞིན་ 
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ནི་ཪང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་མཐའ་དག་དུས་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཁདོ་ཉིད་ལ་ནི་མངོན་སུམ་དང་ད་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རག་པཪ་ལོག་ཏུ་མེད་
པཪ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་དངོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྨྲ་བའི་སྐབས་ལ་སོགས་སུ་མི་ནི་ཪང་གི་ངོ་
བོའི་སོ་ནས་སྨྲ་ཤསེ་ཡིན་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིཪ་སྨྲ་མི་སྨྲ་ལ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་སྔཪ་བྱུང་ཕིས་མདེ་སྐད་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་
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