
དམ་པའི་དནོ་གི་བདེན་པཪ་མ་གྲུབ་པ་དང་ཪང་གི་ཪང་བཞིན་ལས་གཅིག་ཐ་དད་སོགས་གང་དུའང་བདུན་པ་མུ་བཞིའི་སེ་བ་གང་དུའང་མ་
སེས་པ་ཡིན་དགསོ་ལ།  དོན་ཞིག་ལ་ནི་དེ་དག་རྣམ་པཪ་གཅད་ཞིང་ཟོག་པཪ་བྱས་པས་ན། ཁོད་ནི་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོངས་པ་མིན་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མདེ་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་མཆོག་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བ་གཅིག་བུ་རེ་ཞིག ཁོད་ནི་རནེ་ཅིང་འབེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མིན་པ་དང་ཪང་དབང་དང་བལ་བ་མིན་པ་དང་ཪིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟདོ་
པཪ་དམ་པའི་དོན་གི་བདེན་པཪ་མ་གྲུབ་པ་མིན་པ་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་འམ་ཪང་བཞིན་ནམ་མཚན་ཉིད་དམ་ཡོན་ཏན་སོགས་དང་གཅིག་ཏུ་མ་
གྱུཪ་པ་མིན་པ་དང་རྒྱུ་རེན་མེད་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཪབ་ཏུ་ཤནི་ཏུ་བརན་པཪ་གྲུབ་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་
སོངས་པ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ།  རོད་བཟོག་ལས། གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་མེད་ཉིད་ཀསི། ཇི་
ལྟཪ་ཪང་བཞིན་མེད་ལ་བཟོག ཪང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། ཪང་བཞནི་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་སིཪ་ཪང་བཞནི་
མེད་པའི་སོང་ཉིད་ཡདོ་པ་འགོག་ན་ཪང་བཞིན་མེད་པ་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་ལ་ད་ེལྟ་ན་ཪང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞནི་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་བས་
ཪང་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོག་ཏུ་མི་ཪུང་བ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་
མཆོག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གཅིག་བུ་རེ་དེས་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་ཉིད་ཡདོ་པ་བཀའ་ནས་ཪང་བཞིན་མདེ་པ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་ལ།  ཪང་གི་
ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ་བས་ཁོད་ལ་ཪང་བཞིན་འགོག་ཏུ་མི་ཪུང་ཞིང་། ཁདོ་ནི་ཪང་བཞནི་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་སུ་
འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  གཉིས་པ་ཁོད་ནི་བོད་པ་ཁདེ་ཅག་ཪང་གི་ཚད་མ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པཪ་བསན་པ་ནི། སྐབས་འདི་ཐམས་ཅད་དུ་བདོ་ཀི་
གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་ལ་གྲགས་པ་དང་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པ་དང་གྲུབ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྒྲུབ་བེྱད་དང་དཔེ་
རགས་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ཚད་མ་དང་ལུང་ལ་སོགས་པ་དག་གི་རསེ་སུ་འབངས་ནས་བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་གིས་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པ་དང་
གྲུབ་པ་ལྟ་བུཪ་ཁས་བླངས་པ་སོགས་རགས་སུ་བཀོད་བཀདོ་ནས། ཡོད་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པའི་དོན་མཆོག་གཅིག་བུ་དེ་ཡི་ཪང་
བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་འགྲུབ་པཪ་བྱས་ལ།  གང་གི་ཕིཪ་སྐབས་འདིའི་སྒྲུབ་བེྱད་ལ་སོགས་བོད་པ་ཁདེ་ཅག་ཪང་གི་ཚད་མ་ཉིད་ཀསི་
གྲུབ་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཡོད་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སདི་པའི་དོན་མཆགོ་དམ་པ་གཅིག་བུ་དེ་ཡི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་བོད་པ་ཁེད་
ཅག་ཪང་གི་ཚད་མ་ཡསི་ཀང་གྲུབ་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་ཉིད་ཪང་གི་གྲགས་པ་དང་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མ་ལ་ནི་
བརེན་ཀང་ཪང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཏང་ཞངི་དོཪ་བཪ་བྱས་ནས། ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
དང་ཪང་དབང་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་དེ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་དད་པཪ་གྱུཪ་ཞིང་
གུས་པས་ཕག་འཚལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དཔེཪ་ན་བགྲང་བཪ་བྱ་བ་མིན་པའི་གཅིག་ཉིད་ཅུང་ཟད་མེད་ན་ནི། བགྲང་
བཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་གཉིས་སོགས་ཅུང་ཟད་མེད་པཪ་འགྱུཪ་པ་དང་། བགྲང་བཪ་བྱ་བ་གཉིས་གསུམ་ལ་སོགས་ཡདོ་ན་ནི། བགྲང་བཪ་བྱ་བ་ 
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ཡིན་པའི་གཅིག་ཉིད་ཡདོ་དགོས་པ།  དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཞིག་མེད་ན།  ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་
འདུས་བྱས་འདི་དག་གཏན་ནས་མེད་པཪ་འགྱུཪ་དང་། ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་འདུས་བྱས་འདི་དག་བསོན་མེད་ཡདོ་ན་ནི། ཪང་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རེ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པཪ་ཐག་ཆདོ་པཪ་བྱ་དགོས་ས།ོ  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་གི་གཞུང་
ལུགས་ལའང་། ར་ཤསེ་ལས། གལ་ཏེ་སོང་མནི་ཅུང་ཟད་ཡདོ་སོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པཪ་འགྱུཪ། མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡདོ་མིན་ན། སོང་
པའང་ཡོད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ།  ཞེས་ཆེས་གསལ་བཪ་ཪབ་ཏུ་མཁས་པཪ་གསུངས་པ་ནི་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མེད་པཪ་སྒྲ་ཇི་བཞནི་པཪ་
ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བོད་པ་ཁདེ་ཅག་ཪང་གི་རེས་དཔག་གི་ཚད་མའི་སོ་ནས་མ་ཟད་པཪ་བོད་པ་ཁདེ་ཅག་ཪང་
གི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མའི་སོ་ནས་ཀང་། སོང་ལམ་སངོ་ནི་ཪང་བཞིན་གསི་སོངས་མི་སངོས་ལ་གཞུང་གི་འགོ་འཇུག་ཐམས་ཅད་མཛད་པ་
ཡིན་ལ།  ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་སོང་པའང་མེད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་
འགྱུཪ་ཪ།ོ  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཚད་མ་དག་ལ་མི་བསོན་ན་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་སོང་པ་ལ་སོགས་ཡདོ་པཪ་ཚད་མའི་
ཤུགས་ཀིས་ཡདི་ཆསེ་པཪ་གྱུཪ་དགོས་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཚད་མ་དག་ལ་མི་བསོན་ན་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
དངཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་གྱུཪ་པ་དང་ཪང་དབང་དང་མཚན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རག་པ་བརན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བརོད་ཀིས་
བསམ་གིས་མ་ིལང་བ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་བཀུཪ་འསོ་སབས་འོས་མཆོད་འསོ་ལྟ་བུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ན་ིཚད་མའི་ཤུགས་ཀིས་ཪབ་
ཏུ་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཡདི་ཆསེ་པཪ་གྱུཪ་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམ་པཪ་གཅད་ཞངི་ཁེགས་པ་ན་གདོན་མི་ཟ་
བཪ་ཪང་བཞིན་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅདོ་ཞིང་ཁོགས་དགོས་པཪ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཪིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་
མཆོག་དམ་ཞིག་དང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་སངོ་པ་དནོ་གཞན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མཐངོ་པའི་ངསེ་པ་བརན་པོ་རེད་རེད་དུ་སྦྱང་
བཪ་བྱ་སེ། ཕོགས་འདི་གཉིས་ལ་སྒྲུབ་བེྱད་དང་གནོད་བེྱད་གསོད་བེྱད་སགོས་ཀི་ངེས་པ་རྣམ་དག་མ་འདྲོངས་ན། གང་ཟག་དང་ཆསོ་དག་
ཪང་བཞིན་མེད་པཪ་ཐག་བཅད་ཀང་དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་འགོྲ་བས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་རེད་པཪ་མི་ནུས་སོ།  གཞན་ཡང་། བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་
གི་ཚད་མ་ཉིད་ཀསི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེའི་ཡདོ་པ་ཉིད་ནི་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད་། ཁོད་ནི་རྒྱུ་རེན་ལ་མ་
བལྟོས་པ་དང་འབྱུང་འཇིག་སོགས་ཀི་སོན་གིས་མ་གོས་པ་དང་ཪང་བཞནི་ལ་ལོག་པ་མེད་པས་རག་ཅིང་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡནི་པ་དང་
མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡདོ་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པཪ་བོད་པ་ཁེད་ཅག་ཪང་གི་ཚད་
མ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན།ོ གསུམ་པ་དངསོ་པོཪ་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་དང་མགོ་སྐཪ་གི་ལུགས་གསུམ་པོའི་ཁད་པཪ་བསན་པ་
ནི།  དངོས་པོ་སྨྲ་བ་རྣམས་དངསོ་པོ་ཐམས་ཅད་ཪང་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པཪ་འདོད་དང་། དབུ་མ་པ་དག་ཪང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་འདདོ་དང་། མགོ་སྐཪ་ག་ིལུགས་དམ་པ་ལ་ནི་ཡང་དག་གནས་པའི་སྐལ་ལན་རྣམས་ 
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འཕགས་པའི་ཡེ་ཤསེ་ཀི་ཡུལ་ཪབ་མཆོག་དམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་དོ་གཅིག་བུ་རེ་ཞིག་མ་
གཏོགས་པཪ་དོན་གཞན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མདེ་པའི་སོང་པ་འདོད་ལ། སྐབས་འདི་རྣམས་སུ་བསན་པ་ལྟཪ། 
དངོས་པོཪ་སྨྲ་བ་རྣམས་དནོ་གཅིག་ཙམ་དུ་རྒྱལ་བཪ་སོང་སེ་དོན་གཞན་དག་ཏུ་ཕམ་པཪ་འགྱུཪ་ལ། དབུ་མ་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཙམ་དུ་
ཕམ་པཪ་སོང་སེ་དོན་གཞན་དག་ཏུ་རྒྱལ་བཪ་འགྱུཪ་བས།  མགོ་སྐཪ་གི་ལུགས་དམ་པ་ལ་ན་ིཡང་དག་གནས་པའི་སེས་བུ་སྐལ་ལན་
རྣམས།  ནོཪ་བའི་འཁྲུལ་བའམ་སླ་བའམ་འགལ་བའི་དྲི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཀུན་ནས་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཐོབ་ནས་ཡོངས་སུ་རྒྱལ་
བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེའི་ཕིཪ་ཕོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསྒྲིབས་ལ་བོླ་གོྲས་དང་ལན་པ་རྣམས། ཀུན་ནས་ཡང་དག་རྒྱལ་བཪ་གྱུཪ་པའི་མགོ་
སྐཪ་གི་ལུགས་དམ་པ་ཁོ་ན་ལ་ནི་སངི་ཐག་པ་ནས་དད་པ་བསམོ་མོ། གསུམ་པ་རདོ་པ་སོང་བ་ལ་གཉིས། གནོད་བེྱད་བརོད་པ་ལ་སོགས་
སུན་འབིྱན་མི་ནུས་པཪ་བསན་པ་དང་། དེའི་ཞཪ་ལ་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་སྐད་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པ་དང་བདག་ཉིད་དང་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཞེས་པཪ་བྱ་འོས་མཚན་ཞིག་ཞུ་བའོ། དང་པོ་ནི། དགག་གཞན་གཉིས་ཀི་བཪ་སྐབས་
མང་དུ་རདོ་པ་པོ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་ཡོང་བཪ་བྱས་ལ། སྐབས་འདཪི་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་སོ་ནས་རདོ་འདོད་བསེད་ནས་ད་དུང་
ཁ་གཅིག་ན་ཪ།ེ ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་ཞིག་རྣམ་པཪ་འཇོག་ཅིང་ཁས་ལནེ་པ་ནི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པཪ་
མི་འདོད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  ཡང་ཪང་བཞིན་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ནི་སིཪ་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་
ཆོད་པ་ལ་ཪག་ལས་ཏེ་དཔེཪ་ན་བདནེ་པ་ལ་བདེན་གཅིག་དང་དུ་མའི་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་སིཪ་གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆདོ་པ་ལ་
བལྟོས་པ་བཞིན་ནོ།  དེ་ལྟཪ་གལ་ཏེ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རསེ་ཞིག་ཪང་བཞིན་་གིས་གྲུབ་པ་ཡདོ་པཪ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ནི་ཁོད་
ཡོད་པ་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ཏེ། དཔེཪ་ན་བུམ་པ་མ་ཞིག་བཞིན་དུ་ཡོད་པཪ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཁདོ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་
བལྟོས་པ་བཞིན་ནོ།  དེའི་ཕིཪ་དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན་ནི། ཁོད་ཡདོ་པ་དང་ཪང་བཞིན་གྲུབ་པ་ཉིད་
ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  ཡང་ཚད་མ་ལ་ནི་ཪིགས་ཤསེ་ཀ་ིཚད་མ་དང་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ཚད་མ་གཉིས་དང་གཉིས་པོ་དེ་
ལ་ཡང་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་གསུམ་ཡོད་ལ། ཐོག་མཪ་དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཪིགས་
ཤེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ཡ་ེཤེས་ཀིས་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་
གཟིགས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀསི་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞགི་ཡོད་པཪ་གཟིགས་ན་སསོ་
པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་གཅོད་མི་ནུས་པཪ་འགྱུཪ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ནི་སསོ་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་
ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་གཅདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་གཅོད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། 
གལ་ཏེ་དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཪིགས་ཤསེ་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས། ཁདོ་ནི་ཐ་སད་པའི་དབང་ཤསེ་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་ 
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འདོད་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བལྟ་བ་ནི་
དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་དང་།  ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བལྟ་བ་དེ་ཡང་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆསོ་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བལྟ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིཪ།  དེ་ལ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་བླུན་པོ་ཚད་མཪ་གྱུཪ་པ་
ཪིགས་པ་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་ཚད་མཪ་ཪིགས་པའང་མིན་ནོ།  གཞན་ཡང་། ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་
རེ་དེ་ཡདོ་དུ་ཆུག་ཀང་། ཁོད་ནི་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་གང་གི་ཕིཪ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་
གཟུགས་མེད་སྒྲ་མདེ་དྲི་མདེ་ཪོ་མེད་ཪེག་བྱ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། 
དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ཀི་ཡདོ་པ་ཉིད་ཀང་ཐ་སད་པའི་ཤེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་མི་ནུས་སོ།  གལ་ཏེ་ཁོད་ཀ་ིཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཐ་སད་པའི་
ཤེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་ན། ཁོད་ན་ིཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པཪ་ལྟ་ཅི་སསོ། གཞན་ཡང་། དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་
རེ་དེ་ཡདོ་དུ་ཆུག་ཀང་། ཁོད་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་དང་མངནོ་སུམ་གི་ཚད་མ་གཉིས་ཀིས་མ་གྲུབ་ས།ེ ཐུན་མོང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་
ཕིཪ་ཪོ།  རསེ་དཔག་གི་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་སེ། རསེ་དཔག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་རསེ་དཔག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་
དགོས་པཪ་འགྱུཪ་བས། ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ནི་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེྱད་ཪུང་བཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། 
ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཪགིས་ཤེས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་བའི་རོད་པ་དང་པོའི་ལན་དུ་ནི།  དཔེཪ་ན་བསེག་བྱ་གང་
ཡང་མེད་པས་སེག་བེྱད་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།  བསེད་བྱ་གང་ཡང་མེད་པས་སེད་བེྱད་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་། 
བལྟ་བྱ་གང་ཡང་མེད་པས་ལྟ་བེྱད་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞནི་དུ་གལ་ཏེ་ཪིགས་ཤེས་ཀསི་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན་
ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ཏེ།  ཡུལ་ཅན་གི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀང་མེད་པཪ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ནི་ཡུལ་ཅན་ཡནི་པས་ཪིགས་ཤསེ་ཀིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མདེ་པཪ་འདོད་
ན། ཡུལ་ཅན་ཡནི་པའི་ཪིགས་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དེ་ལ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཪིགས་
ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡོད་ན་ནི། ཁདོ་ནི་ཪིགས་ཤེས་ཀསི་ནི་གྲུབ་པའམ་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བས། དང་པོ་ལྟཪ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཪིགས་
ཤེས་ཀི་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མདེ་པཪ་འདདོ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ནི་གང་ཡང་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་འདོད་
དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། གཉིས་པ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་མ་ཁབ་ན་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཡུལ་དུ་ཪངུ་བས་མ་ཁབ་དགོས་པའི་
ཕིཪ། དེ་ལ། ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་མ་ཁབ་ན་ཪིགས་ཤེས་ཉདི་ཀིས་གཟིགས་པ་དང་རེད་པས་མ་ཁབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། ཁབ་པ་
མ་བྱུང་ཟེཪ་ན། ཁབ་པ་ཡདོ་ལ། ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གཟིགས་པ་དང་རེད་པས་མ་ཁབ་པཪ་འདོད་ཅིང་གོ་བུཪ་དུ་ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་
པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀསི་གཟིགས་པ་དང་རེད་པས་ཁབ་པཪ་མ་ིའདོད་ཞིང་གོ་བུཪ་དུ་ཪགིས་ 
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ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པཪ་འདོད་ན་ནི། ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ཀིས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་མིན་ཞིང་རེད་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ནི་ཪིགས་ཤསེ་ཀི་ཡུལ་ཡིན་
པཪ་འགྱུཪ་བས།  དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། གལ་ཏེ་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་གཟིགས་བྱ་བ་མིན་ཞངི་། རེད་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ནི་
ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པཪ་འཐད་ན་ནི།  རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིཪ་སེག་བེྱད་ཉིད་བསེག་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ནི་སེག་བེྱད་ཉིད་ཀི་ཡུལ་
ཡིན་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དང་སེད་བེྱད་ཉིད་ཀིས་བསེད་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ནི་སེད་བྱེད་ཀི་ཡུལ་ཡནི་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དང་།  ལྟ་བེྱད་
ཉིད་ཀིས་བལྟཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ནི་ལྟ་བེྱད་ཀི་ཡུལ་ཡནི་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། དེ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེས་ན་
ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པ་གཉིས་གནད་དནོ་གཅགི་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་དགོས་
ས།ོ  དེས་ན་དཔེཪ་ན་གནས་ནི་གཏན་མེད་ན་གནས་པ་ཉིད་ཀང་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དང་། དུས་ན་གཏན་མེད་པཪ་འཐད་ན་དུས་
ཅན་ཉིད་ཀང་མདེ་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་དེ་བཞིན་དུ།  ཡུལ་ཅན་གི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འཐད་ན་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀང་གཏན་མེད་དུ་
ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་ས།ོ དསེ་ན་གལ་ཏེ་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་
པའི་ཪིགས་ཤསེ་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་མདེ་པཪ་ནམ་སོང་བ་ན། ཡུལ་ཅན་ཡནི་པའི་ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ཀང་གཏན་མདེ་པཪ་འགྲོ་དགོས་སོ། དེ་
དག་གི་ཕིཪ་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མདེ་པཪ་མི་འཐད། ཡུལ་ཅན་ཡནི་པའི་ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གང་
ཡང་མེད་པཪ་མི་འཐད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ།  བསན་པ་ཞསེ་བྱ་བ་ནི་ངེས་ལེགས་དངོས་པོ་མཆོག་གི་དོན་ཐོབ་པཪ་
འདོད་པ་སྐལ་ལན་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པཪ་བྱ་བ་དང་སང་བཪ་བྱ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་དང་བསོམ་པཪ་བྱ་བ་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་
པཪ་སོན་པ་ཡིན་ལ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བསན་པ་ལ་ནི་གནང་བཀག་ཅེས་བྱ་བའམ་འཇུག་ལོག་ཅེས་བྱ་བའམ་བླང་དོཪ་གི་གནད་ལ་སོགས་
ཡོད་དོ།  དསེ་ན་དཔེཪ་ན་བསན་པ་ནི་སང་བཪ་བྱ་བ་དག་སནོ་པཪ་བེྱད་པ། དེ་བཞནི་དུ་སོན་པའི་ཆསོ་དང་མཐུན་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་དེ་དག་
གནས་པའི་སེམས་ནི་སང་བཪ་བྱ་བའ་ིགནས་དག་སངོ་བཪ་བེྱད་དོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་བྱ་བ་མིན་པ་དག་སང་བཪ་བྱ་བའི་གནས་དག་སོང་
བཪ་བེྱད་ཞིང་མི་དགེ་བ་དག་མི་བེྱད་ཞིང་སོམ་སེམས་ཀི་གནད་དང་ཡུལ་ཡིན་པ། དེ་བཞནི་དུ་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་
ནི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཪིགས་ཤསེ་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ནོ།  དེའི་ཕིཪ་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རདེ་པཪ་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད་
པཪ་འཐད་ཀང་ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པཪ་མི་འཐད་དོ།  དེའི་ཕིཪ་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཪིགས་ཤསེ་ཀིས་ནི་གྲུབ་པ་གང་ཡང་
མེད་པཪ་འཐད་ཀང་ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ནི་གཏན་མེད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མི་འཐད་དོ། འདིའི་ལན་དུ། སང་བཪ་བྱ་བའི་གནས་དག་སོང་
བཪ་བེྱད་པའི་སེམས་དང་མི་དགེ་བ་དག་ཡང་དག་པཪ་སོམ་པའི་སམེས་ནི་སང་བཪ་བྱ་བའི་གནས་དག་སནོ་པཪ་བེྱད་པའི་ཆསོ་དང་ཁས་
བླང་པའི་སོམ་པ་དང་མཐུན་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་དག་གནས་པའི་སེམས་ཡནི་ནོ། བྱ་བ་མནི་པ་མི་བྱེད་པའི་སེམས་ཙམ་མིན་ནོ། རྒྱུ་མཚན་གང་
ཞེ་ན་བརོད་པཪ་བྱའོ། གལ་ཏེ་མི་གང་ཪུང་གི་སེམས་དགོངས་ལོ་ནི་ཁིམ་བདག་གི་ཆད་པ་ལས་འཇིགས་པ་མདེ་པས་ན་ཕ་ཪོལ་པོའི་ནོཪ་ 
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ཕོགས་པ་ནི་སང་བྱ་ཡནི་ཀང་ཕ་ཪོལ་པོའི་ནོཪ་ཕོགས་འགོྲ་བསམ་བཞིན་འདུག་གོ་ཞེས་པའི་ཀུན་སློང་བསེད་ནས་ཕོགས་པའི་ཕིཪ་ཡུན་ཪིང་
པོ་ནས་རེས་སུ་རོག་ཅིང་དཔྱོད་པཪ་བེྱད་ལ་ཕ་ཪོལ་པོའི་ནོཪ་ཕོགས་པཪ་མི་བེྱད་མོད་ཀི། འོན་ཀང་མི་དེ་ལ་ནི་བརྣབ་སེམས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
བསེད་པཪ་མ་ཟད། ཁདོ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ཀང་མ་བྱིན་ལེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསེད་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ།  ཁོད་ནི་མ་བིྱན་དངོས་སུ་མི་ལེན་ཡང་
དེ་ལྟ་བུའི་སང་བྱ་དང་འགལ་བཪ་སོང་སེ་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་ཕིཪ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་སང་བྱ་དང་སེམས་འགལ་བཪ་བྱས་ཏེ་དང་དུ་མི་ལེན་པ་
ཉིད་དེ་ལྟ་བུའི་སང་བྱ་སནོ་པཪ་བེྱད་པའི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་དེ་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་
མ་བིྱན་ལེན་པཪ་མི་བེྱད་ཀང་མ་བིྱན་ལེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསདེ་པཪ་འཐད་ན། མ་བིྱན་མི་ལེན་ཙམ་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་སང་བྱ་སོན་པཪ་བེྱད་
པའི་ཆསོ་དང་མཐུན་ཞིང་དེལ་གནས་པ་མིན་ནོ། དེས་ན་སིཪ་ཡང་སང་བཪ་བྱ་བའི་གནས་དག་སོང་བཪ་བེྱད་པའི་སེམས་ནི་བྱ་བ་མིན་པ་མི་
བེྱད་པའི་སེམས་ཙམ་མིན་ཞིང་། སང་བཪ་བྱ་བའི་གནས་དག་སོན་པཪ་མཛད་པའི་སོན་པའི་བཀའ་རྣམས་ཁུཪ་དུ་མི་འགྲོ་བཪ་རྒྱན་དུ་འཛིན་
ཏེ་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་ཀསི་ཅི་གསུང་ཉན་ཞིང་སང་བྱ་ལ་ཆེས་ཤནི་ཏུ་འཛམ་པའ།ོ དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ཙམ་སོང་བཪ་བེྱད་དམ་སོམ་
སེམས་སོགས་ཀི་གནད་དང་ཡུལ་ཡནི་པཪ་མི་འཐད་པ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་བརོད་པ་པོ་ཡསི་བཀདོ་པའི་དཔེ་ཡང་མི་འཐད་ཞངི་སྒྲུབ་བེྱད་དུ་
ཪུང་བཪ་མི་ནུས་སོ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀསི་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ནི་ཪགིས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པཪ་
མི་འཐད་དོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མདེ་པས་ན་ཪིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་
པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེ་ཉིདཀི་ཕིཪ་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མདེ་པས་ན་ཪིགས་ཤེས་ཉདི་ཀང་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་ཡོངས་སུ་
འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། འོ་ན་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཪིགས་པ་གང་གིས་གྲུབ་ཅེས་དྲི་ན། ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀུན་རོབ་པ་ཪེ་ཪེ་
བཞིན་བྱེ་བག་ཏུ་དཔྱོད་པ་དནོ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཡངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་། ཪིགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདུས་བྱས་ཐམས་
ཅད་མ་ལུས་པ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་ན་ཪགིས་པ་མདོཪ་བསྡུས་རྣམས་ཀསི་གྲུབ་སེ། གཅིག་ལས་གཅིག་ནི་འབྱུང་བའི་གཟུགས་བརན་བྱེ་བག་
ཏུ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དཔྱོད་ན་གཟུགས་བརན་མིན་ཞིང་གཟུགས་དངསོ་འགའ་ཪེ་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་། ཪིགས་པ་རྣམས་ཀསི་གཟུགས་བརན་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཪབ་ཏུ་ཡངོས་སུ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་པ་ན་ཪིགས་པ་མདཪོ་བསྡུས་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་བརན་མིན་ཞིང་གཟུགས་
དངོས་འགའ་ཪེ་གྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། འདིཪ་ནི་ཁ་གཅིག་ན་ཪེ། གལ་ཏེ་ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀུན་རོབ་པ་བེྱ་བག་ཏུ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དཔྱོད་པ་
དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཡངོས་སུ་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ན།  དེ་ལྟཪ་ན་ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀུན་རོབ་པ་བེྱ་བག་ཏུ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་
དཔྱོད་པ་ཪང་བཞནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་མིན། དེ་ལྟཪ་ན་དཔེཪ་ན་བལྟ་བྱ་གང་ཡང་མེད་པས་ལྟ་བེྱད་
གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཪིགས་པ་བེྱ་བག་དེ་དག་གིས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད་པས་
ཪིགས་པ་བེྱ་བག་དེ་དག་རྣམས་ཀང་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  ཪིགས་པ་བེྱ་བག་ཪེ་ཪེས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་ 
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གང་ཡང་མེད་པས་ཪིགས་པ་བེྱ་བྱག་དེ་དག་གཏན་མདེ་དུ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ན། ཪིགས་པ་རྣམས་ཀསི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་
ཪབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པས་ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འཐད་པས་ཀང་
ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་ཐམས་ཅད་དང་སིཪ་ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ནི་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མི་འཐད་དགསོ་སོ།  འདིའི་ལན་དུ་
དཔེཪ་ན་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་བལྟ་བཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་ལ་ནི་སིཪ་ཡོད་དམ་མདེ་དང་བེྱ་བག་ཏུ་ནི་ཕོགས་འདི་འམ་གཞན་དུ་ཡོད་
བརག་པ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཪིགས་པའི་ཤསེ་པས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་ལ་ནི་སིཪ་ཡོད་དམ་མེད་
དང་བྱེ་བག་ཏུ་ནི་ཕོགས་འདི་འམ་གཞན་དུ་ཡདོ་བརག་པ་རྣམ་གཉིས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དཔེཪ་ན་སིཪ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པས་བལྟ་བཪ་བྱ་
བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་མེད་པཪ་འདདོ་ཞིང་ཁེགས་པ་ན་སིཪ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ལྟ་བེྱད་དང་ཚོལ་བེྱད་ལ་སོགས་ཁེགས་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་
པ།  དེ་བཞིན་དུ་སིཪ་ཪིགས་ཤསེ་ཀིས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མདེ་པཪ་འདོད་ཞིང་ཁེགས་པ་ན་སིཪ་
ཪིགས་ཤེས་ཀི་དཔྱོད་པ་དང་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་ཡོངས་སུ་ཁེགས་པཪ་འགྱུཪ་དགོས་སོ།  དཔེཪ་ན་བེྱ་བག་ཏུ་ནི་ཕོགས་འདི་དང་འདི་ཪུ་ཐ་
སད་པའི་ཤེས་པས་བལྟ་བཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་མེད་ཀང་སིཪ་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ལྟ་བེྱད་དང་ཚོལ་བེྱད་ལ་སོགས་
དོན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཪིགས་ཤེས་ཀསི་གཟགིས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪ་བྱ་བའི་ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་ཀུན་
རོབ་པ་འདི་དང་འདིའི་ཕོགས་སུ་མེད་ཀང་གཞན་དུ་ཡདོ་པཪ་འཐད་ན་ནི་ཪགིས་ཤེས་ཉིད་ཀི་དཔྱོད་པ་དང་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་དོན་མདེ་དུ་
འམ་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀུན་རོབ་པ་བེྱ་བག་ཏུ་ཪེ་ཪེ་བཞིན་དཔྱོད་པ་ཪང་བཞིན་
གིས་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་གྲུབ་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པཪ་འཐད་པ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪིགས་པས་དཔྱདོ་པ་
དང་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་དནོ་མེད་དུ་འམ་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪ།ོ གཞན་ཡང་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཪང་གིས་བལྟ་བཪ་བྱ་བ་
དང་རེད་པཪ་བྱ་བ་ཉིད་གཞན་དུ་ཡོད་ཀང་འདིཪ་མེད་ན་འདིཪ་བྱ་བཪ་མི་བེྱད་ཞིང་རེད་པཪ་མ་གྱུཪ་པས།  དེ་ལྟ་ནའང་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ནི་
ཪང་གིས་གཟིགས་པཪ་བྱ་བ་དང་རེད་པཪབྱ་བ་ནི་གཞན་དུ་ཡོད་པཪ་འདི་དང་འདིཪ་མེད་པས་ཀང་འདིཪ་གཟིགས་ཤིང་རེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪ།ོ 
ཇི་ལྟཪ་ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སེ། དཔེཪ་ན་འབེན་གི་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟས་མདའ། མདའ་འཕང་གི་ས་བཪ་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། དེཪ་མེད་འབེན་ལ་
ཕོག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཡང་།  མདའ་འཕང་གི་ས་བཪ་ས་ཐམས་ཅད་ནས། འབེན་གི་ཐིག་ལེ་ཪབ་ཏུ་ལྟ་བཪ་གྱུཪ། དེ་བཞིན་ཪང་བཞནི་ཚོལ་
བཪ་བེྱད་པའི་ཪིགས་པ་ནི།  ཚོལ་མཁན་གི་ས་ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་དུ།  དེཪ་མེད་ཪང་བཞིན་མངོན་སུམ་མི་བེྱད་ཀང་། ཚོལ་མཁན་
གིས་ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་ནས། གཞན་དུ་ཡདོ་པའི་ཪང་བཞནི་ཪབ་ཏུ་གཟིགས། དེ་ལྟཪ་ཪིགས་པ་གང་གིས་ཀུན་རོབ་པ་བེྱ་བག་ཏུ་ཪེ་ཪེ་
བཞིན་ཪབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྣམ་པཪ་དཔྱདོ་པ་དེཪ་ཡདོ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གསི་གབ་པ་ཞིག་གཟིགས་པའི་རེད་པཪ་མི་འགྱུཪ་མོད་ཀི། འོན་
ཀང་གཞན་དུ་གྱུཪ་པ་བཞནི་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་ཞིག་ཪབ་ཏུ་གཟིགས་ཤིང་རེད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེ་ 
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ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪིགས་པ་བེྱ་བག་ཪེ་ཪེ་དང་ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་ཐམས་ཅད་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་ནི་
གཟིགས་ཤིང་རེད་པཪ་འཐད་དོ། ད་ེཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪིགས་པ་བེྱ་བག་ཪེ་ཪེ་དང་ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་ཐམས་ཅད་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགས་
དོན་དང་བཅས་སུ་ཪབ་ཏུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་དོ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་འདི་ནི་ཪིགས་པ་བེྱ་བག་ཪེ་ཪེ་དང་ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་
ཐམས་ཅད་དང་ཪིགས་ཤསེ་ལ་སོགསརྣམ་པཪ་འཇོག་པ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པཪ་གྲུབ་བོ། རོད་པ་པ་ོནི་ཪིགས་པ་བེྱ་བག་ཪེ་ཪེ་དང་
ཪིགས་པ་མདོཪ་བསྡུས་ཐམས་ཅད་དང་ཪིགས་ཤེས་ལ་སོགསརྣམ་པཪ་འཇགོ་པ་ལ་མི་མཁས་པས་དེ་དག་འཇིག་པཪ་བེྱད་དོ། ཅིའི་ཕིཪ་ཞེ་
ན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟ་སེ། སིཪ་ཤེས་པ་གང་ཪུང་བ་ཞིག་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་ན། གལ་ཏེ་ཡདོ་པ་ཉིད་ལ་མེད་ན་ཤེས་བྱ་ལ་ནི་གདནོ་མི་
ཟ་བཪ་ཡོད་དགོས། ཡོད་པ་ཉདི་ལ་མེད་པས་ཤེས་བྱ་ལ་ཡང་མེད་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པཪ་འདོད་པ་ནི་ཪིགས་པ་མིན་ཞིང་
འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ཡནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  གལ་ཏེ་ཤེས་པ་གང་ཡང་ཪུང་གི་ཡུལ་མིན་ན་ཤསེ་པ་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་དང་
མི་གཟིགས་པ་དང་མི་རེད་པཪ་མ་ཟད། ཤེས་པ་གང་ཡང་དེ་ལ་ཚོལ་བ་དང་བོླའི་ཡུལ་དུ་བེྱད་པཪ་མི་ནུས་སོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་
གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་ན། ཡོད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པཪ་མ་ཟད་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ན་ིཤེས་བྱ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་
ཡང་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཅེ་ན་བརོད་པཪ་བྱའོ། ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་ན་ཡོད་དགོས་པ་དང་མདེ་པ་མི་སདི་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ། སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཪང་བཞིན་གསི་གྲུབ་ན་ཁོད་ནི་མེད་པ་མནི་པས་རག་ཅིང་ཪང་བཞནི་ལ་ལོག་པ་མེད་པས་ནམ་
ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་དགསོ་པའི་ཕིཪ་ཪ།ོ གལ་ཏེ་ཡོད་དགསོ་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པཪ་འདོད་ན་ནི། 
ཁོད་ནི་ཤསེ་བྱ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏེ། ཤསེ་བྱ་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཁོད་ཡདོ་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་
སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པཪ་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ། གལ་ཏེ་ཪང་བཞནི་ནི་ཤསེ་བྱ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མདེ་ན་
ཁོད་ནི་ཤསེ་པ་གང་ཡང་གི་ཡུལ་མིན་དགོས་སོ།  གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་ཉདི་ཤེས་པ་གང་གི་ཡང་ཡུལ་མནི་ན་ཤེས་པ་གང་ཡང་ཪང་བཞིན་
ལ་ནི་མི་གཟིགས་པ་དང་མི་རེད་པཪ་མ་ཟད། ཤསེ་པ་གང་ཡང་དེ་ལ་ཚོལ་བ་དངབོླའི་ཡུལ་དུ་བེྱད་པཪ་མི་ནུས་སོ། དསེ་ན་གལ་ཏེ་ཪང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པཪ་འདདོ་ན། ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ནི་ཪང་བཞིན་ལ་ནི་བོླའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་མི་ནུས་ཤིང་ཪང་བཞིན་ཡདོ་
མེད་ཚོལ་མི་དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཪིགས་པ་ཪིགས་ཤསེ་ལ་སོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པོ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དོན་མཆོག་
དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་ཡོངས་སུ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། དོན་དམ་པཪ་མེད་ཅསེ་པའི་དོན་
ནི་ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན། ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་པ་རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་དེས་ཡོད་པཪ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེྱད་པ་ནི་ཕ་ཪོལ་པོ་འདི་
ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ཡིན་ལ་དེ་ན་དནོ་དམ་པཪ་ཤེས་པ་དང་ཪིགས་པས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་གནད་དོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་དགོས་སོ། དེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དོན་དམ་པཪཡོད་པ་དང་ཪིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་གནད་དོན་གཅགི་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་དགོས་ 
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ས།ོ  དེས་ན་གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་ཪིགས་པས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་ན་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་དང་དམ་པའི་དོན་གི་བདནེ་
པ་གང་ཡང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་དང་། གལ་ཏེ་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་ཞགི་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡུལ་
མཆོག་དམ་པ་རེ་ཞིག་ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འདདོ་དགོས་སོ།  དེས་ན་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་རེ་
ཞིག་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་སེ། དནོ་དམ་པཪ་ཡོད་པ་ཞིག་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། དོན་
དམ་པཪ་དམིགས་རེན་དུ་བཞག་འོས་དོན་ཞིག་ཪིགས་ཤསེ་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། དོན་དམ་པཪ་དོན་དུ་གཉེཪ་
བཪ་བྱ་བའི་དོན་མཆོག་རེ་ཞིག་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དོན་དམ་པཪ་མེད་པ་དང་དོན་དམ་པཪ་དམིགས་
རེན་དུ་མི་ཪུང་བ་དང་དནོ་དམ་པཪ་དནོ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པ་ཞིག་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགསོ་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དོན་དམ་པཪ་མེད་པ་དོན་དམ་པཪ་དམིགས་རེན་དུ་མི་ཪངུ་བ་དང་དོན་དམ་པཪ་དནོ་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ་ལ་སོགས་
བདེན་པཪ་འཛིན་ཏེ་དམིགས་རེན་དུ་འཇོག་པ་དང་དོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བེྱད་པའི་འཁྲུལ་ཤསེ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་ངེས་ཤསེ་མཆོག་
ཅིག་ཪགིས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས། ཁབ་པ་མ་བྱུང་ཟེཪ་ན།  ཁབ་པ་ཡོད་ལ། ཡུལ་ཅན་ཞིག་གི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་ཅན་
གཞན་ཞིག་ཡོད་པཪ་འཐད་ན་ནི། ཡུལ་ཅན་དང་པོའི་ཡུལ་གི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་ཡུལ་ཅན་གཉིས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འཐད་དགོས་
པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དུག་སྦྱཪ་ཤསེ་པ་ཡི་ནི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་དུག་སེལ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་འཐད་ན་ནི། དུག་སྦྱཪ་ཤེས་པ་ཡི་ཡུལ་ཡིན་
པའི་དུག་གི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་བའི་དུག་སེལ་ཤེས་པ་ཡི་ཡུལ་ཡིན་པའི་དུག་སན་ལེགས་ཤིག་ཡོད་པཪ་འཐད་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། དགེ་ར་
ལེགས་སད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་འཇོམས་བེྱད་ཤེས་པ་ཡི་ནི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པའི་དགེ་ར་ཡང་གསོ་ཞིང་མི་དགེའི་ལས་བྱས་པ་རྣམས་འཇོམས་
པས་སིག་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་འབིྱན་པའི་ནུས་པ་ཉམས་པཪ་བེྱད་དམ་སགི་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་མ་ལུས་པཪ་རོགས་པཪ་ར་བ་ནས་ཤིན་
ཏུ་འབིྱན་ཞིང་ལྷག་མ་མདེ་པཪ་དུག་གི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡདོ་པཪ་འཐད་ན། དགེ་ར་ལེགས་སད་འཇམོས་བྱེད་ཤསེ་པ་ཡི་ཡུལ་ཡནི་པའི་སིག་པ་
རྣམས་ཀི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པ་དགེ་ར་ལེགས་སད་ཡང་གསོ་ཞངི་མི་དགེ་བའི་ལས་དང་འབས་བུ་སོབས་ཉམས་པཪ་བེྱད་དམ་ར་བ་ནས་འབིྱན་
བེྱད་ཤེས་པ་ཡི་ཡུལ་ཡནི་པའི་གཤགས་བསོམ་འགོད་པས་སིག་པ་འདག་ལུགས་སྦྱོང་མཁན་སོབས་ཤིག་ཡདོ་པཪ་འཐད་དགོས་པའི་ཕིཪ་
ཪོ། དེས་ན་གལ་ཏེ་དནོ་དམ་པཪ་མེད་པ་དང་དོན་དམ་པཪ་དམིགས་རེན་དུ་མི་ཪུང་བ་དང་དནོ་དམ་པཪ་དནོ་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ་
རྣམས་ཀི་གཉེན་པོཪ་གྱུཪ་པ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འཐད་དགོས་ན། དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་པཪ་དམིགས་རེན་དུ་བཞག་འོས་པ་དང་དནོ་
དམ་པཪ་དོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བའི་དོན་མཆོག་རེ་ཞིག་ཡོད་པཪ་འཐད་དགསོ་ཏེ།  དོན་དམ་པཪ་མེད་པ་དང་དོན་དམ་པཪ་དམིགས་རེན་
དུ་མི་ཪུང་བ་དང་དནོ་དམ་པཪ་དོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོ་ནི་དནོ་དམ་པཪ་མེད་པ་དང་དནོ་དམ་པཪ་དམིགས་རེན་དུ་
མི་ཪུང་བ་དང་དོན་དམ་པཪ་དནོ་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པཪ་ཪིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་དོན་དམ་པཪ་ཡདོ་པ་ 
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དང་ཪིགས་པས་མ་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞནི་གིས་ཡོད་པ་གཉིས་གནད་དནོ་གཅགི་ཏུ་བཟུང་བཪ་བྱ་དགོས་པ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དོན་དམ་པཪ་
མེད་པ་དང་དོན་དམ་པཪ་དམིགས་རེན་དུ་མི་ཪུང་བ་དང་དོན་དམ་པཪ་དོན་དུ་གཉེཪ་བཪ་བྱ་བ་མིན་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོ་ནི་མཆོག་དམ་པ་
དེས། ཁདོ་ནི་ཪང་བཞནི་གིས་ཡདོ་ཅངི་ཪིགས་པས་གྲུབ་པཪ་འཐད་དགོས་སོ།  གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་ཡདོ་པའི་དུས་མཆོག་དམ་པ་རེ་
ཞིག་ཪིགས་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འདོད་ལ།  ཉོན་མོངས་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དང་དེ་དག་གི་རྒྱུཪ་གྱུཪ་པའི་སསོ་
པ་ལྷག་མ་མེད་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪིགས་ཤེས་ཀསི་ནི་རྣམ་པཪ་གཅདོ་པཪ་ཇ་ིལྟཪ་འཐད་སམ་ན། དེའི་ལན་དུ་ཉོན་མོངས་ངོས་བཟུང་བ་དང་ཞི་
བ་ངོས་བཟུང་དགོས་སོ།  ཉོན་མོངས་སའིི་མཚན་ཉིད་ནི།  ཆོས་གང་འབྱུང་བ་ན་ཪབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འབྱུང་སེ་དེ་བྱུང་བས་
ན་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཪབ་ཏུ་མ་ཞི་བཪ་འབྱུང་བ་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉདི་ཡིན་ལ་གང་སསེ་པ་ན་སེམས་རྒྱུད་ཪབ་ཏུ་མ་ཞི་བཪ་བེྱད་པའོ། 
ཞི་བ་ངོས་བཟུང་བ་ནི་དུལ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་བཟུང་བ་ལས། དེ་ལ་དུལ་བ་ནི་ར་དམུ་རོད་འདུལ་སྦྱོང་མཁན་གི་སབ་བཟང་པོས་འདུལ་
བ་ལྟཪ་དབང་པོ་ལོག་པའི་ཡུལ་གི་རསེ་སུ་འབངས་ར་དམུ་རོད་ལྟ་བུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་ན་ཚཪ་གཅདོ་ཞིང་། འབད་པ་དུ་མས་བྱ་བཪ་
འོས་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པཪ་བེྱད་པས་སེམས་ཀི་ར་དུལ་བཪ་བྱས་པའོ།  ཞི་བ་ནི་དེ་ལྟཪ་ལེགས་པཪ་སད་པ་དང་ཉེས་པཪ་སད་པའི་
འཇུག་ལོག་ལ་དྲན་པ་དང་ཤསེ་བཞིན་བསེན་པས་སེམས་ནང་དུ་ཞི་བཪ་གནས་པའི་ཏངི་ངེ་འཛིན་སསེ་པའོ། ཉེ་བཪ་ཞི་བ་ནི་སེམས་ལས་སུ་
ཪུང་བའི་ཞི་གནས་ལ་བརེན་ནས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སོ་སོཪ་དཔྱད་པས་ཤེས་ཪབ་སེས་པའོ།  དེས་ན་དཔཪེ་ན་ར་དམུ་རོད་བཏུལ་བེྱད་
པ་ནི་ར་གང་དུའང་མ་རྒྱུག་པ་ཉིད་མནི་ཞིང་ར་རྒྱུག་པ་ན་སྔོན་ལ་ར་ལ་དཀྱུ་ས་སོན་པ་དང་བསན་ཟནི་ན་དེཪ་རྒྱུག་པ་ཡིན་པ། དེ་བཞནི་དུ་
སེམས་རྒྱུད་ཀི་ར་དུལ་བཪ་བེྱད་པ་ནི་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མ་བེྱད་པ་དང་ཅི་ལ་ཡང་མོས་པཪ་མ་གྱུཪ་པ་ཉིད་མནི་ཞིང་།  སྔོན་ལ་ནོཪ་མེད་ཡིད་
ལ་བྱ་འོས་དང་མསོ་གུས་ཀི་གནས་ཡང་དག་སོན་པ་དང་བསན་ཟིན་ནས་དེ་ལ་ཡིད་གཏོད་པའོ།  ཡང་དཔཪེ་ན་ར་ལ་དཀྱུ་ས་གཞན་དུ་
བསན་ནས།  རྒྱུག་ས་གཞན་དུ་བེྱད་ན་བཞད་གད་དུ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེྱད་དང་མསོ་གུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་བསན་ཟིན་
ནས། གནས་མནི་པ་ལ་ཀུན་ནས་སོས་བཪ་གྱུཪ་ཏེ་དེ་ལ་ཡིད་གཏདོ་པཪ་བེྱད་ན་ཚུལ་མནི་ཡིད་ལ་བེྱད་པས་ཉོན་མོངས་འབྱུང་ཞིང་སེམས་
རྒྱུད་ཪབ་ཏུ་མ་ཞི་བཪ་བེྱད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཡང་དཔེཪ་ན་མིག་གི་དབང་པོ་ནི་གནས་ས་དང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་གནས་པ་
དང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མཐོང་བ་ན་མུན་པ་དང་ཪབ་ཪིབ་དང་གནོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པས་ཉོན་མངོས་པཪ་གྱུཪ་མདོ་ཀི། འོན་ཀང་གནས་ས་དང་
རྣམ་པ་གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་གནས་ས་དང་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་བཞིན་དུ་ཪབ་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ནི་མཚན་མ་མདེ་པ་ལ་ནི་སྡུག་མི་སྡུག་གི་མཚན་མ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་མ་ིརག་པ་ལ་རག་པཪ་འཛིན་པ་ན་མ་
ཪིག་མུན་པས་བསྒྲིབས་ཏེ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུཪ་མོད་ཀི། འོན་ཀང་བདེན་པ་ལ་བདནེ་པཪ་འཛིན་ཏེ་དེ་ལ་བཟང་རོག་བསེད་ནས་
རྣམ་པཪ་དཔྱད་ན་ངེས་པ་འདྲོངས་ན་མ་ཪིགས་མུན་པའམ་ཪབ་ཪིབ་དང་བལ་བ་བཞིན་དུ་ཪབ་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། དེ་ལྟཪ་ཤསེ་བྱ་ 
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ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཡིན་ལུགས་ལ་ཇི་ལྟཪ་ཡིན་མངོན་མཁནེ་པ་ཉིད་ངན་རྣམས་ངན་པཪ་མཁནེ་ཞིང་བཟང་ལ་སོགས་པ་དག་བཟང་བཪ་
མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་སནོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བཪ་མ་ཟད་བླ་ན་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པཪ་སུ་ཞིག་བསོན།  ཡང་དཔེཪ་ན་སང་མདའ་
ནི་ལི་ཡང་སོགས་ཀི་ཁད་པཪ་མི་འབྱེད་པཪ་མཐོ་དམན་གི་ཁད་པཪ་མ་བེྱད་ན་དོན་ཅན་དུ་ནི་གྱུཪ་མདོ་ཀི།  འནོ་ཀང་ཡང་བ་སངི་པོ་མེད་
པཪ་ཪ ླུང་ཁེཪ་ལ་སོགས་དང་སད་པས་དེ་དག་མ་ཚོཪ་བཞིན་དུ་གཡོཪ་མི་འགྱུཪ་ལ། ལི་ལ་སོགས་དང་ཕད་པས་གཡོ་ཞིང་ཪང་དབང་མེད་
པཪ་དེ་དག་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་དེ་དག་ཇི་དྲང་བ་ལྟཪ་ཪབ་ཏུ་འདུན་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་གྲུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ནི་སོང་མི་
སོང་དང་རག་མི་རག་དང་སནོ་གནས་ཡིན་མིན་དང་ངེས་ལེགས་ཡིན་མིན་མཚན་མ་ཡདོ་མེད་སོགས་ཀི་ཁད་པཪ་མི་འབེྱད་པཪ་སནོ་ཅན་
ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུཪ་མོད་ཀི། འོན་ཀང་སོང་པ་མཚན་མ་མེད་པ་སིང་པོ་མེད་པ་མི་རག་བརྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་ཕད་པས་དེ་དག་
མ་དམིགས་བཞིན་དུ་གཡོ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་རེས་སུ་རོག་པཪ་མི་འགྱུཪ་ལ། སོང་མནི་རག་པ་ཡོན་ཏན་དང་དགེ་ལེགས་དང་ངསེ་ལེགས་
དངོས་ཀི་ངོ་བོ་མཆོག་ཪབ་དམ་པ་ཡདི་བརན་དུ་ཪུང་བ་དྲི་མ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པ་རྣམ་འགྱུཪ་མི་མངའ་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ཕད་ཞིང་
མངོན་པཪ་རོགས་པས་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་རསེ་སུ་འབངས་ཏེ་ཇི་འདྲེན་པ་ལྟཪ་མཆོག་ཏུ་ཡངོས་སུ་འདུད་པཪ་འདུན་པཪ་འགྱུཪ་ན་ཉོན་
མོངས་སེ་ས་མེད་པཪ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་གྲུབ་པཪ་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ།  མདོཪ་ན་དཔེཪ་ན་སིག་པ་ལ་ཆེས་འཛེམ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་
སོང་བ་ཡིན་མདོ་ཀང་དགེ་ལ་ཆེས་འཛེམ་པ་ནི་ཉོན་མངོས་སོང་བ་མིན་པ།  དེ་བཞནི་དུ་ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་སོང་པ་ལ་རྣམ་རོག་སྒྲོ་
འདོགས་དང་སོས་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་གཅོད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་ཐམས་ཅདཡང་དག་སོང་བ་
ཡིན་མོད་ཀི། འནོ་ཀང་སོང་མིན་ཞིང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དགེ་ལེགས་རྣམས་དང་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་
དངོས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཉིད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་གཅིག་བུ་རེ་ལ་བཟང་རོག་དང་ཡིད་ལ་བེྱད་པ་དང་སོ་སིང་བ་
དང་མཉེས་པཪ་བེྱད་འདོད་དང་དགའ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་གཅོད་པ་ནི་ཉོན་མངོས་སོང་བ་མནི་ནོ། ཡང་
དཔེཪ་ན་སིག་ལ་དགའ་བ་བསོམ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་མདོ་ཀང་དགེ་ལ་དགའ་བ་བསོམ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་དང་ཉོན་མོངས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡནི་
པ།  དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་པ་ལ་ནི་རྣམ་རོག་དང་སྒྲོ་འདོགས་དང་སོས་པ་ལ་སོགས་བསེད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉནོ་
མོངས་ཀི་རྒྱུཪ་གྱུཪ་མོད་ཀང་། སངོ་པ་ཡིན་ཞངི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དགེ་ལེགས་བླ་ན་མེད་པ་དང་ཡནོ་ཏན་བླ་ན་མེད་པ་དང་ཆེ་བ་བླ་ན་
མེད་པ་དང་ངསེ་ལེགས་དངོས་མཆགོ་དམ་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་རེ་དེ་ཪབ་ཏུ་དམིགས་
པ་དང་ཡིད་ལ་བེྱད་པ་དང་དེ་ཡ་ིམཉེས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་དེ་ལ་བློ་གོྲས་ཀི་མགི་ཡཪ་བལྟ་བ་དང་སོ་སིང་བ་བེྱད་པ་དང་བླ་ན་མེད་པའི་ཡོན་
ཏན་རག་པཪ་རེས་སུ་དྲན་པཪ་བེྱད་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཤསེ་པཪ་འདོད་པ་དང་རེ་གཅིག་པ་དང་ཡདི་བཏུད་པ་དང་སམེས་ཐམས་ཅད་ཀསི་
བསམས་ནས་དགའ་བདེ་གུས་པས་བསོམ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་དང་ཉོན་མོངས་ཀི་རྒྱུ་ཡེ་མིན་ནོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་སགི་པ་ཆེས་འཛེམ་པ་དང་ 
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དགེ་ལ་དགའ་སོ་གཉིས་མདེ་ན་སེམས་རྒྱུད་རྣམ་པཪ་དག་པ་མི་བསེད་ཞངི་ཪབ་ཏུ་ཞི་བཪ་མི་འགྱུཪ་བ།  དེ་བཞིན་དུ་མཚན་མ་མེད་པ 
སོང་པ་མི་རག་རྣམས་ལ་སོས་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པཪ་གཅོད་པ་དང་སོང་མིན་ཪང་བཞིན་གསི་གྲུབ་པ་དོན་དམ་པ་
མཆོག་གཅིག་བུ་རེ་ལ་དགའ་སོ་བཞནི་དུ་ཡིད་ལ་བེྱད་པ་གཉིས་མེད་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་པཪ་དག་པ་མི་བསེད་ཞིང་སེམས་ནི་ཞི་
བཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། དསེ་ན་དཔེཪ་ན་མགཪ་བ་འམ་མགཪ་བའི་སློབ་མ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་གང་གི་ཚེ་གསེཪ་དངུལ་ཞིག་དྲི་མ་དང་
སིགས་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱང་བའི་ཕིཪ་ཪོ།  དུས་དུས་སུ་མེཪ་བསེགས་ཤིང་ཆུས་བཀྲུས་པ་དྲི་མ་དང་སིགས་མ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མེད་པཪ་
བེྱད་ཀང་གསེཪ་དངུལ་མསེ་འཇིག་པཪ་ཟད་པཪ་མི་བེྱད་ཞངི་། རྒྱན་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཉེན་ཞིང་ལས་སུ་ཪུང་བའི་ཚུལ་གིས་མངནོ་
སུམ་དུ་བྱས་པཪ་འགྱུཪ་ཏེ།  དེ་ལ་མགཪ་བའམ་མགཪ་བའི་སློབ་མ་མཁས་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་ཤེས་པ་དེས་མགཪ་དཔྱད་ཀསི་
རྒྱན་གི་རྣམ་པ་ཅི་འོས་པ་དེཪ་སྒྱུཪ་བཪ་བེྱད་ཞིང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུཪ་སྒྱུཪ་བཪ་བེྱད་པ་དེ་བཞིན་དུ།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་མཁས་
པཪ་འཇུག་པ་བོླ་གོྲས་དང་ལན་པ་རྣམས་གང་གི་ཚེ་སེམས་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་མ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པའི་ཕིཪ། 
ལེ་ལོ་མེད་ཞིང་གཡེང་བ་མེད་པཪ་བསྒྲིམས་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཪིགས་པ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་སྒྲོ་
འདོགས་པ་དང་སྡུག་མི་སྡུག་གི་མཚན་མ་ལྷག་མཪ་མཐོང་བའི་ངན་རོག་དང་སོས་པ་སོགས་ཀི་དྲི་མ་དང་སིགས་མ་ཐམས་ཅད་གཅདོ་ཅིང་
ལྷག་མ་མེད་པཪ་བེྱད་ཀང་སོང་མིན་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་པཪ་ཡོད་དགོས་པ་དང་མེད་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པ་དོན་མཆོག་དམ་པ་རེ་ལ་མིག་ཡཪ་བལྟས་ནས་ཇི་ཙམ་དཔྱོད་པཪ་བེྱད་ཀང་ངེས་པ་བརན་པོས་གོང་ནས་གངོ་དུ་ཪིགས་པས་དཔྱད་
བཟོད་པཪ་མཁེན་ཏེ། དང་བ་དང་ཡིད་ཆསེ་ཀི་མེས་དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་དེ་ལ་ཪང་གི་དབུ་རྒྱན་དུ་སྒྱུཪ་བཪ་བེྱད་ཞིང་ཤི་འོག་ཐོབ་
པཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་གཉིས་སུ་མདེ་པཪ་དངསོ་མཆོག་གི་མཐཪ་སྒྱུཪ་བཪ་བེྱད་དོ།  མདོཪ་ན་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་དང་སིགས་མ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བཪ་འགྱུཪ་བཪ་མ་ཟད་དནོ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་ད་ེཁོ་ན་ལ་ཡངོས་སུ་དད་པཪ་ཡོངས་སུ་འདུད་པཪ་འགྱུཪ་བས་
དགེ་ལེགས་ངེས་ལེགས་སོགས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀསི་ཪིགས་ཤེས་ཉདི་ནི་ཪབ་ཏུ་མཆོག་ཏུ་བརྒྱན་
པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  རོད་པ་གཉིས་པའ་ིལན་དུ་ནི། ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་གང་ཡིན་བསྡུ་ལུགས་གང་ཡིན་བརོགས་ནས་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་
ཡུལ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཪང་གི་མཚན་ལ་ཚད་མ་མེད་པཪ་འཐད་ཀང་ཐ་སད་པའི་སེམས་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མ་སིཪ་མེད་པཪ་མི་འཐད་དོ། དབང་
པོའི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཡུལ་ལྔའི་ཪང་མཚན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའ་ིཡུལ་ལྔའ་ིཪང་མཚན་སྣང་བ་ལ་བལྟོས་ཏེ་བསྡུ་བའི་ཕིཪ་སེ་ཡུལ་ལྔ་ཪང་གི་
མཚན་ཉིད་ཀསི་སངོས་བཞིན་དུ་ཪང་མཚན་དུ་སྣང་བའི་ཕིཪ་དཔེཪ་ན་ཟ་གཉིས་སྣང་བའི་ཤསེ་པ་བཞིན་ནོ།  དེ་ལྟ་ནའང་ཡུལ་ལྔ་པོ་ལ་
སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཚད་མ་ཡནི་པས་ད་གདོང་ཡང་དབང་པོའི་ཤསེ་པ་རྣམས་གནོད་པ་མདེ་ན་ཚད་མ་མནི་པཪ་མི་འཐད་དོ། རྒྱུ་
མཚན་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པཪ་བྱའོ། ཪབ་ཪིབ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་ིནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསླད་པའི་གནོད་པ་མེད་ན་མ་ཪིག་པས་བསླད་པའི་དབང་ 
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གིས་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཪང་བཞིན་མེད་བཞིན་ཪང་བཞནི་ཡོད་པའི་ཡུལ་འཛིན་པཪསྣང་བའི་འཁྲུལ་པས་ནི་ཐ་སད་པའི་ཕིན་ཅི་
མ་ལོག་པ་ལ་མི་གནོད་དོ།  དེའི་ཕིཪ་མཐོང་བ་བརྫུན་པའང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཪིག་པཪ་བྱ་སེ་དབང་པོ་གསལ་དང་སནོ་ལན་ནོ།  སོན་
ལན་དབང་ཅན་རྣམས་ཀི་ཤེས་པ་ནི་དབང་པོ་ལེགས་གྱུཪ་ཤེས་བལྟསོ་ལོག་པཪ་འདོད་པ་གནོད་པ་མདེ་པའི་དབང་པོ་དྲྲུག་རྣམས་ཀསི་
བཟུང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རེན་གིས་རོགས་ཏེ།  འཇིག་རེན་ཉིད་ལས་བདནེ་ཡིན་ལྷག་མ་ནི་འཇིག་རེན་ཉིད་ལས་ལོག་པཪ་རྣམ་པཪ་བཞག 
དེ་ལྟཪ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་དང་ཡུལ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ཉིད་ལ་བལྟསོ་ཏེ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གཉིས་གཉིས་སོ། དསེ་ན་མ་ཪིག་པའི་
འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་དུའང་མེད་མོད་ཀང་མ་ཪིག་པས་བསླད་པའ་ིགནོད་པ་ནི་འདིཪ་ནི་གནདོ་པའི་རྒྱུཪ་མི་འགྱུཪ་ཪོ། དསེ་ན་
དབང་པོའི་ཤསེ་པ་རྣམས་ཐ་སད་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་རྣམ་པཪ་འཇོག་པའི་ཚད་མཪ་མི་འཐད་པ་མེད་དེ་རྣམས་འཁྲུལ་
བཪ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་པ་ནི་ཪང་བཞིན་ཡོད་མདེ་དཔྱོད་པའི་ཪིགས་ཤེས་པས་
འགྲུབ་པ་ཡིན་གི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གཏན་མི་འགྲུབ་པས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བལྟསོ་ཏེ་འཁྲུལ་པ་མནི་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  ཟ་བ་གཉིས་
སྣང་དང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ནི་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་དོན་ཟ་བ་གཉིས་དང་བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པ་མེད་པཪ་ཐ་སད་པའི་
ཚད་མ་ཉིད་ཀསི་ཪིགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་མེད་དུ་འགྲུབ་པས་ན་དེ་དག་དང་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་
དབྱེ་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། གལ་ཏ་ེཪིགས་པའི་ཤསེ་པ་དང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་འཁྲུལ་པཪ་རོགས་པའི་ཁད་པཪ་ཡོད་དུ་ཆུག་
ཀང་བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པཪ་སྣང་བའི་དོན་མདེ་པ་ལྟཪ་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་དནོ་ཡང་མདེ་ལ་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་སངོས་
པའི་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པལྟཪ་བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་ནས་སོངས་པའི་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་དོ། དེའི་ཕིཪ་དེ་དག་ལ་ཐ་
སད་པའི་བློ་ཪང་དགའ་བ་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་ཕིན་ཅི་ལགོ་མ་ལོག་གི་ཁད་པཪ་མེད་དོ་སམ་ན། འོན་ན་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པའི་ངོ་
བོ་དང་བྱད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ལྟཪ་གི་དནོ་གཉིས་ཀ་ཐ་སད་མདེ་པཪ་འདྲ་ལ་གཟུགས་སོགས་དང་གཟུགས་བརན་སོགས་གཉིས་ཀ་ཐ་སད་དུ་
ཡོད་པཪ་འདྲ་བ་ལ། བརེན་ནསའབྱུང་བ་གཟུགས་བརན་དང་བག་ཅ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་བརྫུན་ཡང་མ་ཪིག་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་
ལ་སྣང་ལ་སོན་པོ་སོགས་པ་གཟུགས་དང་སེམས་དང་ཚོཪ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་བདནེ་པཪ་སྣང་སེ།  ཪང་བཞིན་ནི་མ་ཪིག་པ་
དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྣང་ངོ་།  དེའི་ཕིཪ་དེ་དང་གང་ཞིག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་བརྫུན་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མིན་
ནོ་ཞེས་ཤངི་སནོ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པཪ་འཇོག་པ་དང་གཟུགས་བརན་སོགས་ཀུན་རོབ་བདེན་པཪ་མི་འཇོག་པའི་ཁད་པཪ་མི་
འཐད་ཞསེ་བརོད་ན་ལན་ཅི་ཡདོ། དེ་གཉིས་ཀ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བཪ་འདྲ་ཡང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་
ཤེས་པ་ཉིད་དུ་བརྫུན་པཪ་རོགས་པས་འཇིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདནེ་པཪ་མི་འཇོག་ལ་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནིབརྫུན་པ་ཡིན་ཀང་དེ་བརྫུན་པཪ་
འཇིག་རེན་པའི་ཤསེ་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པཪ་མི་ནུས་པས་འཇིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་འཇོག་སམ་ན། དེ་ལྟཪ་ཡུལ་དེ་གཉིས་ལ་ཐ་སད་ 
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པའི་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ་བདེན་བརྫུན་འཐད་པ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀང་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ལ་བལྟསོ་ཏེ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་འཐད་པ་
ཡིན་ནོ།  གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡནི་ན་ཐ་སད་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། ཐ་སད་དུ་འཁྲུལ་
སའི་ཐ་སད་དང་ཤེས་པ་གང་ལ་བལྟསོ་ནས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པཪ་བཞག་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ན་འགལ་བ་ཡནི་ཀང་ཐ་
སད་དེ་གཉིས་ནི་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་ཅི་ཞིག་འགལ། འདི་ལྟཪ་གཟུགས་སགོས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཪང་བཞིན་འགོག་པ་ནི་དནོ་དམ་
དུ་མི་ཪུང་བས་ཐ་སད་དུ་བྱ་དགསོ་ལ།  དེ་འདྲ་བའི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའང་དེཪ་ནི་དབང་པོའི་ཤསེ་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་གཞན་
པའི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པ་ཪང་དགའ་བ་རྣམས་ཀི་ངོཪ་ནི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡནི་པས་མི་འགལ་ཏེ། དཔེཪ་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སད་པ་མི་ལ་ལ་
ཡོད་མི་ལ་ལ་མདེ་ཅེས་པ་བཞིན་ཏེ་ལ་ལ་ཞེས་པའ་ིཚིག་གཅིག་ཡིན་ཀང་ཡདོ་པའི་ལ་ལ་དང་མེད་པའི་ལ་ལ་གཉིས་དོན་གཅིག་ལ་མི་
འཇོག་པ་བཞིན་ནོ།  དེས་ན་དབང་པོའི་ཤེས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་པཪ་འཐད་པ་མེད་ལ།  ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་གཟུགས་སྒྲ་
ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་རྣམ་པཪ་འཇོག་པའི་ཚད་མཪ་མི་འཐད་པ་མདེ་པཪ་ཐ་ཆད་དོ།  རོད་པ་གསུམ་པའི་ལན་དུ་ནི། ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་དང་ཡུལ་མདོཪ་བསྡུས་པ་དང་ཡུལ་འཛིན་གི་རྣམ་དབྱེ་ཤསེ་པཪ་བེྱད་པ་ན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། དེ་ལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ནི། མིག་གི་
ཁམས་དང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་དང་མིག་གི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་།  རྣ་བའི་ཁམས་དང་སྒྲའི་ཁམས་དང་རྣ་བའི་རྣམ་པཪ་ཤེས་
པའི་ཁམས་དང་།  སྣའི་ཁམས་དང་དྲིའི་ཁམས་དང་སྣའི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། ལའེི་ཁམས་དང་ཪོའི་ཁམས་དང་ལའེི་རྣམ་
པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀི་ཁམས་དང་ཪེག་བྱའི་ཁམས་དང་ལུས་ཀི་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པའི་ཁམས་དང་ཡིད་ཀི་ཁམས་དང་ཆསོ་ཀི་
ཁམས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པཪ་ཤེས་པའི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དོ།  ཡུལ་དྲྲུག་མདོཪ་བསྡུས་པ་ནི། ཡུལ་ལ་ལ་ནི་མངོན་
སུམ་དུ་སྣང་བ་དང་ཡུལ་ལ་ལ་ནི་མངནོ་སུམ་དུ་མི་སྣང་བའོ།  ཡུལ་འཛིན་རྣམ་དབྱེ་ན།ི ཡུལ་ལ་མཚན་མཪ་འཛིན་པ་དང་ཡུལ་མངོན་
རགས་སུ་འཛིན་པའོ།  འདི་ལ་མཚན་མཪ་འཛིན་པ་ནི། གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ་ཡུལ་སྣང་བ་རྣམས་དེ་དག་འབྱུང་
བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མངནོ་སུམ་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བ་སོགས་སོ།  མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་ནི་ཡུལ་ལ་ཡདི་ཀི་ཤེས་པ་དང་འཛིན་པའམ་
ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་ཡང་ཡུལ་གཞན་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞན་ལས་ཐསོ་ནས་དེ་དག་ལ་རོགས་པའོ།  ཡུལ་
མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་འདྲ་ཡང་ཞབི་མོཪ་བལྟ་ན་དེ་ལ་ཁད་པཪ་རྣམ་པ་བདུན་ཡོད་དོ། དང་པོ་ནི། གོང་མཪ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་དང་
མཚན་མཪ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཞིག་ད་ལྟཪ་སྣང་བཪ་མ་གྱུཪ་ཡང་ཡིད་ཀི་ཤསེ་པས་འཛིན་ནོ།  དེ་ལྟཪ་གོང་མཪ་ལྷ་སའི་ལྟད་མོ་བལྟས་པ་
ཞིག་ལྷ་སཪ་མ་སོད་སྐབས་སུའང་ལྷ་ས་ལ་ནི་ཡདི་ཀི་ཤསེ་པས་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གཉིས་པ་ནི། མངནོ་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཞིག་མཚན་
མཪ་འཛིན་པཪ་འཇིག་རེན་ཏེ་མངནོ་སུམ་དུ་མི་སྣང་ཀང་མངནོ་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའ་ིཡུལ་གཞན་ཡདི་ཀི་ཤེས་
པས་འཛིན་པའོ།  དེ་ལྟཪ་སྐུ་བིས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་མངནོ་སུམ་དུ་མི་སྣང་བའི་སྐུ་དངོས་དང་། ཉི་མའི་འོད་ཟེཪ་ཁིམ་དུ་མངོན་སུམ་ 
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སྣང་བའི་སྐབས་སུ་ཁིམ་དེཪ་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོཪདང་།  ཁིམ་གི་ཐོག་ནས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་དུ་བ་
མཐོང་སེ་མངནོ་སུམ་དུ་མི་སྣང་བའི་མེ་སོགས་ཡདི་ཀི་ཤེས་པས་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  གསུམ་པ་ནི།  མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་
ཞིག་མཚན་མཪ་འཛིན་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་དེའི་བཟོག་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཡུལ་གཞན་ཡདི་ཀི་ཤསེ་
པས་འཛིན་པའོ།  དེ་ལྟཪ་མེ་དཔུང་ཚབས་པོ་ཆེ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ཡི་བསམ་པ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  བཞི་པ་ནི་
མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་ཞིག་མཚན་མཪ་འཛིན་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་བ་དང་ད་ལྟཪ་མདེ་པའི་ཡུལ་གཞན་མཚན་མཪ་འཛིན་པའོ། 
དེ་ལྟཪ་ས་བོན་ས་ལ་བཏབ་པའི་སྐབས་སུ་སོན་ཀཪ་བསྡུ་བཪ་བྱ་བའི་འབས་བུའི་བསམ་པ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་དང་། མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་
ཚོགས་པའི་ནོཪ་གི་ཐལ་བ་མཐོང་བའ་ིསྐབས་སུ་ད་ལྟཪ་མདེ་པའི་ནོཪ་གི་བསམ་པ་སེ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  ལྔ་པ་ན།ི མངོན་སུམ་དུ་ད་ལྟ་དང་
གོང་མཪ་མི་སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་གཞན་ལས་ཐོས་ནས་ཡདི་ཀི་ཤསེ་པས་འཛིན་པའོ། དེ་ལྟཪ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ལྟད་མོ་ད་ལྟ་དང་གོང་མཪ་མ་
མཐོང་བ་ཞིག་གཞན་ལས་ཐསོ་ནས་ཡིད་ཀི་ཤསེ་པས་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དྲྲུག་པ་ནི། མངོན་སུམ་སྣང་བའི་ཡུལ་ཞིག་མཚན་མཪ་
འཛིན་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པཪ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཡུལ་གཞན་ཡིད་ཀི་ཤསེ་པས་འཛིན་པའོ། དེ་ལྟཪ་ལུས་ཀི་
སོད་ལམ་ལ་སོགས་མངནོ་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་འགའ་ཞིག་ནི་ལུས་གཟུགས་དེ་དང་ཟུང་དུ་འགྲེལ་བའི་སམེས་མི་སྣང་བ་ལ་ཡིད་ཀི་ཤེས་
པས་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་དང་། འཇགི་རེན་པའི་མེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སགོས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་སྐབས་སུ་ཪང་གིས་བྱས་པའི་སིག་པ་
དག་གི་ཟུགས་རྔུས་སེམས་ཀི་ནང་དུ་བཏབ་པ་ཞིག་ཐཪ་མེད་ཟད་མེད་དམྱལ་བའི་གཟིཪ་བ་ཡི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཉདི་བཟོག་པ་མེད་ཅིང་ཟད་
མེད་པ་སོགས་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  བདུན་པ་ནི། མངོན་འཛིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཞགི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་འཛིན་ཏེ་
མངོན་འཛིན་གི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཡུལ་གཞན་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་འཛིན་པའོ། དེ་ལྟཪ་ཤསེ་བྱ་སྣ་ཚོགས་མང་ལ་མཁས་པཪ་འགྱུཪ་བའི་ཡོན་ཏན་
ཤེས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་ཡནོ་ཏན་བློ་ཡི་གོ་ལུགས་ལ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཤཪ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དེ་དག་གི་སོ་
ནས་དེ་དག་ཡང་དག་པཪ་ཤེས་པཪ་བྱས་ལ།  ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེས་
གང་གི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་དགོས་ཤིང་
གཟུགས་མེད་སྒྲ་མདེ་དྲི་མདེ་ཪོ་མེད་ཪེག་བྱ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ལུས་འདིའ་ིམི་གཙང་ཉིད་དུ་ཪིགས་ཤིང་མངོན་
སུམ་སདོ་ཡུལ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་མདོ་ཀི་འོན་ཀང་ཁདོ་ནི་ཡུལ་ལ་
སོགས་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ།  གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་སམེས་ནི་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་
ཁོ་ན་ལ་མཚན་མཪ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་སོགས་ཀི་ཡུལ་མིན་མོད་ཀང་ཤེས་པ་དེ་དག་སོགས་ལ་བལྟསོ་ཏེ་མངོན་རགས་སུ་
འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ཡུལ་ཡིན་པཪ་འཐད་པ་བཞིན་ནོ།  དེས་ན་ཁོད་ནི་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ 
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ཚད་མས་མ་གྲུབ་མོད་ཀང་ཡུལ་མངནོ་རགས་སུ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤསེ་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  འོ་ན་ཪང་བཞིན་གསི་ཡོད་
པ་དོན་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་དེ་ཉིད་ནི་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཚད་མ་ལ་བལྟསོ་ཏེ་ཡུལ་མངོན་རགས་སུ་
འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་ལུགས་ཇི་ལྟཪ་ཡནི་སམ་ན།  སྔོན་དུ་རྒྱས་པཪ་བསན་ལ་འདིཪ་ནི་ཟུཪ་ཙམ་བརོད་པཪ་བྱའོ། དཔེཪ་
ན་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་མང་ལ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་མི་གཞན་ཞིག་གི་སེམས་ལ་ཡདོ་ན་མིག་དང་སྣ་བ་དང་རྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀི་
དབང་ཤེས་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་སྣང་བཪ་མི་ནུས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ཤསེ་པ་དག་གིས་བདག་ནི་རོགས་པཪ་མི་ནུས་ཀི། འནོ་ཀང་མི་
དེའི་ལེགས་སྨྲས་ཤནི་ཏུ་དུ་མ་ལུང་ཆསེ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཐསོ་ཐོས་ནས། ཁོད་ཀི་ལེགས་སྨྲས་དེ་དག་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་
ཤེས་པ་ལ་ནི་བལྟོས་པའི་ཡདི་ཀི་ཤསེ་པ་གཞན་གིས་ཁོད་ཀི་སེམས་ལ་ཡདོ་པའི་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་མང་ལ་མཁས་པཪ་གྱུཪ་པའི་ཡོན་ཏན་
དེ་ལ་བདག་བསླུ་བ་མེད་པཪ་ངསེ་པཪ་རོགས་པཪ་ནུས་སོ།  དེ་བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དནོ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་
མེད་པཪ་གཅིག་བུ་ནི་མིག་དང་རྣ་བ་དང་རྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀི་དབང་ཤེས་སོགས་ལྔ་པོ་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་སྣང་མི་ནུས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་
ཤེས་པ་ལྔ་པོས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་དོན་མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་མི་ནུས་ཀི། འོན་ཀང་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཀུན་རོབ་
ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་དག་རྣམས་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་བལྟས་བལྟས་ནས།  གཞན་དབང་བཞིན་དུ་ཀུན་རབོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་འདི་
དག་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་ཤེས་པ་དག་ལ་བལྟསོ་པའི་ཡིད་ཀི་ཤསེ་པ་གཞན་གིས་གཞན་དབང་མིན་བཞིན་དུ་དོན་
མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་བློ་ལན་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བ་མེད་པཪ་མངནོ་རགས་སུ་འཛིན་ཏེ་ངསེ་པཪ་རོགས་པཪ་ནུས་སོ།  མངོན་སུམ་གི་ཤསེ་པ་
དང་མངོན་རགས་ཀི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་གཞན་དབང་མནི་ཞིང་ཪང་བཞནི་གིས་ཡོད་པ་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་
གཅིག་བུ་རེ་དེའི་སྒྲུབ་བེྱད་སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་གོང་དུ་བསན་པཪ་ཟིན་ལ་ཚིག་ཆེས་མང་སུ་དོགས་ནས་འདིཪ་དེ་ཙམ་ལས་མི་སོས་སོ།  རོད་
པ་བཞི་པའི་ལན་དུ་ནི། དཔེཪ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པོ་མིང་ཙམ་དུ་འང་མི་ཤེས་པ་དག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པའོི་ཆུ་ནི་ཚ་བ་ཡནི་མིན་ཤསེ་ཤིང་ཐག་ཆོད་
བེྱད་པཪ་མི་ནུས་པ།  དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཆསེ་ཤིང་ལུང་གི་རེན་མི་ཤེས་པ་གང་ཞིག་ཡིད་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཤིང་ཐག་
ཆོད་བྱེད་པཪ་མི་ནུས་སོ། དེའི་ཕིཪ་རོད་པ་འདིའི་ལན་དུ་ཡདི་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་ཡདོ་དམ་མདེ་ཐག་ཆདོ་པཪ་བྱ་དགོས་པས། ཡིད་
ཆེས་པའི་ལུང་གི་རེན་གང་ཡིན་ནམ་ཤེས་ཤིང་ངསོ་བཟུང་གི་སོ་ནས་ཐག་ཆོད་པཪ་བྱ་དགོས་སོ།  ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་ནི་རྣམ་པཪ་དག་པ་
དང་བརྫུན་དུ་མི་ཪུང་བ་དང་ལོག་རོག་བསེད་ས་མདེ་པཪ་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ཡིན་དགོས་པ། ཡདི་ཆསེ་པའ་ིལུང་གི་རེན་ཀང་བརྫུན་སྨྲ་
མི་ཤེས་པ་དང་རྣམ་པཪ་དག་པ་དང་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་བརན་དུ་ཪུང་བ་ཞགི་ཡིན་དགོས་སོ། ཡདི་ཆསེ་པའ་ིལུང་གི་རེན་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་
མིན་ན་ལུང་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པཪ་གྱུཪ་པའི་རེན་ནི་འགེལ་བ་ལ་འགེལ་བ་བརེན་པ་ལྟ་བུཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཡང་དཔེཪ་ན་དམུས་ལངོ་པ་ནི་ལངོ་བ་
དང་གནོད་སམེས་ཀསི་ཉོན་མོངས་པ་ཞིག་ཁིད་མི་འོང་ཞངི་ས་མཁན་བེྱད་དུ་མི་ཪུང་བ།  དེ་བཞིན་དུ་ཤསེ་བྱ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ 
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ཐོགས་པ་མེད་པཪ་མཁེན་པ་མནི་པ་དང་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྣམ་པཪ་དག་པ་མིན་པ་ཞིག་ཡདི་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་རེན་དུ་མི་ཪུང་སེ། ཤེས་
བྱ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོགས་པ་མདེ་པཪ་མཁེན་པ་ཉིད་མིན་ན་ཁོད་བསླུ་བཪ་འགྱུཪ་བ་སིད་པའི་ཕིཪ་དང་། ཀུན་ཏུ་ཡངོས་སུ་རྣམ་པཪ་
དག་པ་མིན་ན་ཁདོ་ནི་ཇི་མཁེན་པ་ལྟཪ་མ་གསུངས་པཪ་མཉན་པ་པོ་ལ་སླུ་བ་བེྱད་པ་སིད་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་རེན་
ནི་བསླུ་བ་མི་སིད་པ་དང་སླུ་བ་བེྱད་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ།  འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་ན་ཡོད་མཆོག་ཏུ་ཡངོས་སུ་ལོག་རོག་བསེད་ས་
ཡེ་མེད་པཪ་བརན་དུ་ཪུང་བ་མནི་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་ཆུ་ནི་དུས་ཤིག་དྲོ་བོཪ་གྱུཪ་ན་ཡང་གང་གི་ཕིཪ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
ཀིས་དྲོ་བོ་མིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ཀི་ཚ་དྲོད་ཡིད་བརན་དུ་མི་ཪངུ་བ། ད་ེབཞིན་དུ་ལུང་གི་རེན་ནི་མཆོག་མཁནེ་པ་དང་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པཪ་
དག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ནའང་གལ་ཏེ་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དེཪ་མ་གྲུབ་ན། གང་གི་ཕིཪ་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་དཔྱད་པས་བརག་པ་བྱས་ནས་ངེས་ཤསེ་
ཀིས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ཡནོ་ཏན་གཉིས་གཟིགས་ཤིང་རེད་པཪ་མི་འགྱུཪ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ལུང་ལ་ལོག་རོག་བསེད་ས་འབའ་ཞིག་སྣང་སེ་ཡིད་ཆེས་
པཪ་འགྱུཪ་པའི་ཞིང་དང་ཡདི་བརན་དུ་ཪུང་གི་རྣམ་པ་འགའ་ཡང་གཟིགས་ཤིང་རེད་པཪ་མི་འགྱུཪ་ཪ།ོ  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ལུང་གི་རེན་ནི་
དེཪ་གྲུབ་ནའང་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་དཔྱདོ་པའི་ངེས་ཤསེ་ཀི་ཚད་མ་ཡསི་ལོག་རོག་བསེད་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་ཁོ་ན་ཟ་བའི་རྒྱུཪ་གྲུབ་བོ། དེས་ན་གང་གི་
ཕིཪ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་རེན་ནི་ཡདི་ཪབ་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ལོག་རོག་བསེད་པ་ཡེ་མདེ་པཪ་བརན་དུ་ཪུང་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ། དེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀསི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པཪ་མཁེན་པ་ཉདི་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་
ནས་ཡོངས་སུ་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཉིད་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་བསྡུ་བ་མི་སདི་པ་ཉིད་དང་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀསི་སྡུ་བ་བེྱད་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་དགོས་སོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་དུས་ནས་མིག་ལ་སོགས་སུ་ལངོ་བ་ཞིག་ནི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོཪ་མཐངོ་མི་ནུས་
ཤིང་ཉི་མའི་འོད་ཟེཪ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་དང་གཟུགས་འདི་དག་རྣམས་གསལ་བཪ་བེྱད་པའི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆནེ་པོ་སོགས་མཐོང་བཪ་མི་ནུས་པ། 
དེ་བཞིན་དུ་རོད་པ་པོ་ནི་ཡདི་ཆསེ་པའ་ིལུང་གི་རེན་དངོས་མཐངོ་བཪ་མི་ནུས་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དནོ་མཆགོ་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་
དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་ལ་གཏལོ་ཞིང་བདག་ཅག་གི་མིག་ལ་གསལ་བཪ་མཛད་པཪ་གནང་བའི་ཡདི་ཆསེ་ནི་ལུང་གི་ཚད་མ་ལ་
སོགས་མཐོང་བཪ་མི་ནུས་ས།ོ  ཡང་དཔེཪ་ན་ལོང་བ་དེ་ནི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོཪ་དང་ཉི་མའ་ིའོད་ཟེཪ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་གཟུགས་འདི་
དག་རྣམས་གསལ་བཪ་བེྱད་པའི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་མི་མཐོང་བ་དང་གཞན་ལས་མ་ཐསོ་པའང་དེ་དག་མདེ་པཪ་མི་འཐད་པ། དེ་
བཞིན་དུ་རདོ་པ་པོ་དག་ཪང་བཞིན་གསི་གྲུབ་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དང་དེ་ལ་གཏོལ་ཞིང་བདག་
ཅག་རྣམས་ཀི་མིག་ལ་གསལ་བཪ་མཛད་པཪ་གནང་བའི་ཡིད་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་ལ་སོགས་ནམ་ཡང་མི་མཐོང་བ་དང་གཞན་ལས་
མ་ཐོས་པའང་དེ་དག་ཡདོ་པཪ་མི་འཐད་དོ།  གལ་ཏེ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་
རེ་དེ་སུ་ཞིག་གི་ལུང་གི་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་སམ་ན། དཔེཪ་ན་ཉི་མའི་གཟུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ངོ་མཚཪ་བ་ནི་གཟུགས་གཞན་ཞིག་གི་འོད་ཀསི་ 
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བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་གསལ་བཪ་མི་འགྱུཪ་ཞིང་ཪང་གི་འོད་ཟེཪ་ཉིད་ཀསི་ཪབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་
བཞིན་དུ་ཪང་     གིས་གྲུབ་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་དོན་ལ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་གཞན་གི་ལུང་
གི་ཚད་མས་ཡིད་ཆསེ་པའི་དད་པ་ལ་ནི་མི་གྲུབ་ཞིང་ཪང་ཉིད་ཀི་ལུང་རྣམ་པཪ་དག་པ་ལོག་མེད་བརན་པ་ཉིད་ཀི་ཡིད་ཪང་དབང་མདེ་པཪ་
ཕོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ལ་ནི་ཪབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་བོ། དེས་ན་དཔེཪ་ན་མིག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཏེ་མིག་
གསལ་བཪ་འགྱུཪ་ལ་སྔཪ་ལོང་བ་ནི་འོད་ཀི་སྣང་བ་བལྟ་ཞིང་དའེི་རསེ་སུ་འབངས་ན་སྔཪ་མ་མཐོང་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོཪ་འོད་དེ་ཉིད་ཀི་
སོབས་ཀིས་མཐོང་བཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞནི་དུ་གལ་ཏེ་ཕ་ཪོལ་པོ་དག་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དཪོ་བཪ་བྱས་ནས་རདོ་པ་འདི་དག་
རྣམས་ཀི་སན་གསི་བོླ་གོྲས་ཀི་མིག་གསལ་བཪ་འགྱུཪ་ལ།  མགོ་སྐཪ་ལུགས་ཀི་གསུངས་ཪབ་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པཪ་མཁེན་པ་
ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཆསེ་ཀི་གནད་ལུང་དེ་དག་ལ་ཐསོ་བསམ་བསོམ་གསུམ་ཇི་འསོ་པ་ལྟཪ་བསྒྲུབ་བཞིན་དུ་ལུང་དེ་དག་ལ་ཡདི་ཪབ་
མཆོག་ཏུ་ཆསེ་པཪ་འགྱུཪ་ན། ལུང་དེ་དག་གི་སོབས་ཉིད་ཀསི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་དཔེ་ཟ་
འགྲན་འདྲ་མདེ་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་ལ་ཪང་དབང་མེད་ཞིང་དད་ལ་ལོག་པ་མེད་པཪ་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཡིད་ཆསེ་པཪ་འགྱུཪ་ཞིང་སིང་ཐག་པ་
ནས་གྲུབ་པས་ཕག་འཚལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།  དེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་
འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ལུས་ཅན་བདག་ཅག་ལ་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་ལུས་ཅན་
བདག་ཅག་རྣམས་ལ་མངནོ་སུམ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། གང་མཐངོ་བའི་ཕིཪ་མཪ་མེའི་སྣང་བ་དགོས་པཪ་འདོད་པ་གཟུགས་དེ་ཉིད་
ནི་མཪ་མེ་མེད་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བཪ་མི་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་ཪང་བཞིན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་གི་
ཚད་མས་མ་གྲུབ་མོད་ཀང་ཪང་བཞིན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མས་དེཪ་མ་གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་པ་ནི་ཪང་བཞནི་གསི་གྲུབ་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
ཡིན་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་མངནོ་སུམ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་མོད་ཀང་ཁོད་ནི་ཚད་མས་དེཪ་
གྲུབ་པཪ་མི་འཐད་པ་མེད་དོ།  ཡང་དཔེཪ་ན་སེམས་ཅེས་བྱ་བའམ་ཡིད་ཅེས་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤསེ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་
གནོད་བེྱད་དང་སྒྲུབ་བེྱད་ཀི་ར་བ་མཐཪ་གཏུགས་པ་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་ཀང་། ར་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་མི་དགོས་པ། དེ་
བཞིན་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་བསྒྲུབ་ཀི་སྐབས་
རྣམས་སུ། གནདོ་བྱེད་དང་སྒྲུབ་བེྱད་ཀི་ར་བ་མཐཪ་གཏུགས་པ་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་ཀང་། ར་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ག་ན་
དགོས། ཡང་དཔེཪ་ན་བོད་ཀི་ཕ་ཪོལ་ཏུ་མ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་མཚོ་ངོ་མཚཪ་བ་ཪིན་ཆནེ་བཪ་མཐའ་མེད་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་
མ་ཁོ་ནཪ་གྲུབ་ལ། གལ་ཏེ་བོད་དང་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གཪ་ཡུལ་གི་ཕ་ཪལོ་ཏུ་ཕིན་ན་དེ་དག་རྣམས་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་མངནོ་སུམ་ཉིད་
ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བ། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་མ་ཕིན་བཞིན་དུ་ལུས་ཅན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ 
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ཁོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་མདེ་པ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཡིད་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་དང་རེས་དཔག་གི་
ཚད་མ་ཁོ་ནཪ་གྲུབ་ལ།  གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་ཕིན་ཏེ་ངེས་ལེགས་དངོས་མཆོག་གི་དོན་མངནོ་པཪ་ཐོབ་པའི་སཪ་ཐུག་ན། ད་ེདག་
རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དནོ་མཆོག་དམ་པ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་ཉིད་ན་ིམངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། རྒྱུ་མཚན་གང་
ཞིག་ཅེ་ན། སྔོན་དུ་བརོད་པཪ་བྱ་སེ།  དགེ་བ་རྣམ་དག་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་དནོ་ཐམས་ཅད་ལས་
འདས་པ་དང་ངསེ་ལེགས་དངསོ་མཆགོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་ལ། ཁོད་ནི་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་དོན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པ་དང་
དོན་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གིས་གྲུབ་དགོས་པས། ད་ེཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཁོད་ནི་སྐབས་འདིཪ་རོགས་པའི་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་
ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་དནོ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་ལས་ཐ་དད་མེད་ཅིང་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགོས་ཏེ། ཪང་བཞནི་གསི་གྲུབ་པ་ནི་ངོ་བོ་སོ་སོ་བཪ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཉིད་དགེ་ལེགས་
ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དུ་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངསེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ལ། དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་
དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་ངོ་བོ་སོ་སོ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་
ཪིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། དགེ་ལེགས་ཐམ་ཅད་ལས་བརོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ལྷག་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལས་
བརོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆེས་ལྷག་པ་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་བརོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆེས་ལྷག་པ་དང་ངསེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་ལས་བརདོ་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆེ་ལྷག་པ་ཉིད་ནི་དགེ་ལེགས་དང་ཡོན་ཏན་དང ཆེ་བ་དང་ངེས་ལེགས་ཉིད་དུ་
གྲུབ་དགོས་ལ།  ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀསི་དེཪ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཪང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དགེ་ལགེས་ཐམས་ཅད་ལས་བརདོ་ཀིས་
བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆསེ་ལྷག་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལས་བརོད་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆེས་ལྷག་པ་དང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་
ལས་བརོད་ཀསི་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆེས་ལྷག་པ་དང་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ལ་བརདོ་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ལང་བཪ་ཆེས་ལྷག་པ་
ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ངོ་བོ་སོ་སོ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ཪིགས་པ་མིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དེས་ན་སྐབས་འདིཪ་རོགས་པའ་ིཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བཞིན་
དུ་དེ་ཁནོ་ཉིད་ཡིན་ཅིང་དནོ་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅགི་བུ་རེ་དེ་ཉིད་དང་། དགེ་བ་རྣམ་དག་མངོན་པཪ་རོགས་པའི་
ལས་ཇི་དགོས་པ་ལྟཪ་བེྱད་པོ་རྣམས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་ཐསོ་བཪ་བྱ་བའི་ངེས་ལེགས་དངསོ་མཆོག་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་དོ། 
དེས་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཐོབ་པཪ་བྱ་བའི་ངསེ་ལེགས་དངསོ་མཆོག་ཉིད་ནི་འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་མ་ཕིན་བཞིན་དུ་ལུས་ཅན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་
ཡིད་ཆསེ་པའི་ལུང་གི་ཚད་མས་རསེ་དཔག་གི་ཚད་མ་ཁོ་ནཪ་གྲུབ་ལ། འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་ཕིན་ཏེ་ངསེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་དནོ་
མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ངསེ་ལེགས་དངོས་མཆོག་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འཐད་ལ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཪང་བཞིན་ 
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གིས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་མ་ཕིན་བཞིན་དུ་ལུས་
ཅན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀསི་ལུང་གི་ཚད་མ་དང་རེས་དཔག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་གཤེགས་ཏེ་ངེས་ལེགས་
དངོས་མཆོག་གི་དོན་མངནོ་སུམ་དུ་ཐབོ་པ་རྣམས་ལ་ཁོད་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འཐད་དོ།  གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་ཕ་ཪོལ་མ་
ཕིན་བཞིན་དུ་ལུས་ཅན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡནི་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་
གཅིག་བུ་རེ་དེ་རེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ་པཪ་འདོད་ལ། ཪང་བཞིན་མདེ་པའི་སོངས་པ་ལ་སོགས་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་
བེྱད་དུ་ཪུང་བཪ་ཇི་ལྟཪ་འཐད་སམ་ན།  དེའི་ལན་དུ་ནི་དཔེཪ་ན་སེམས་ཅེས་བྱ་བའམ་ཡདི་ཅེས་བྱ་བའམ་རྣམ་པཪ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དང་གཟུགས་ཅན་མནི་གཞན་གི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་མི་ནུས་ལ། གཟུགས་ཅན་གི་ཪེག་པ་དང་
ཚོཪ་བ་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེྱད་མཐཪ་གཏུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་རེས་དཔག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དེ་བཞནི་དུ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པའི་
དོན་མཆོག་དམ་པ་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ལ།  ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་དནོ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བེྱད་མཐཪ་གཏུགས་པ་
དག་ལ་བརེན་པའི་ལུས་ཅན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་རེས་དཔག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་བོ།  ཡང་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་བཅོས་མ་དང་བྱས་པ་དང་
སེས་པ་དང་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་ཡིན་པས།  དེཪ་གྲུབ་པ་དག་ཐམས་ཅད་ན་ིདེཪ་མ་གྲུབ་པའི་
གཞན་གི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་དགོས་ཏེ།  སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ནི་སྔཪ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕཪི་དང་།  དེཪ་གྲུབ་ན་ནི་
དེཪ་མ་གྲུབ་པའི་གཞན་ཞིག་གི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ།  དེ་ལ། སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ནི་སྔཪ་མེད་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི་
ཁོད་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མེད་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ཀ་ིསྔཪ་གདོད་མ་
ནས་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལ་དེཪ་མ་གྲུབ་པའི་གཞན་ཞིག་མ་གྲུབ་ན་ཁོད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིས་འབྱུང་བ་ཉིད་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིཪ། དེ་ལ། སྔཪ་
མེད་ཕིས་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མེད་པ་ཉདི་གྲུབ་ལ་དེཪ་མ་གྲུབ་པ་གཞན་ཞིག་མ་གྲུབ་ན། སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་ཐམས་
ཅད་སྔཪ་གདདོ་མ་ནས་མེད་པས་ཅི་ཡང་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བས། སྔཪ་མདེ་ཕིས་འབྱུང་ཐམས་ཅད་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མེད་པས་ཅི་ཡང་མེད་
པཪ་འདོད་ན་དེ་དག་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མེད་པས་ཁོད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིས་འབྱུང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་ནི་གང་ཡང་མདེ་པཪ་
འདོད་དགསོ་པའི་ཕིཪ་དང་། ད་ེདག་སྔཪ་གདོད་མ་ནས་མདེ་པས་ཁདོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིས་འབྱུང་བ་ཉིད་གང་ལ་ཪག་ལས་པའི་ཞིང་ནི་
འགའ་ཡང་མེད་པཪ་འདདོ་ན་ཁོད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིས་འབྱུང་བ་ཉིད་མི་སིད་པཪ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིཪ་ཪ།ོ དསེ་ན་གལ་ཏེ་སྔཪ་མེད་ཕིས་
འབྱུང་བའི་བཅོས་མ་དང་གཞན་དབང་དང་བྱས་པ་དང་སེས་བུ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ན་ིདེ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་དེཪ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་གཞན་
ཞིག་གི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་དགོས་ན།  ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཞིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་དནོ་མཆོག་
དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་ཞིག་གི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་དགོས་ཏེ། སྔཪ་མདེ་ཕིས་འབྱུང་བའི་བཅོས་མ་དང་གཞན་དབང་དང་ 
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བྱས་པ་ཅན་དང་སེས་པ་ཡིན་ན་དངསོ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མི་གྲུབ་ཅིང་ཪང་བཞིན་གིས་སོངས་པའི་སངོ་པ་ཡིན་དགསོ་པའི་ཕིཪ་
དང་། སྔཪ་མེད་ཕིས་འབྱུང་བའི་བཅོས་མ་དང་གཞན་དབང་དང་བྱས་པ་ཅན་དང་སེས་པ་བྱས་ན་ཪང་བཞནི་གིས་སོངས་པའི་སོང་པ་མནི་
ཞིང་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང་ཪང་བཞནི་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་ཡནི་པཪ་ཁབ་དགོས་པའི་ཕིཪ་
ཪོ།  ནན་ཡངདཔེཪ་ན་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་སེ་བ་ནི་སེས་པཪ་མ་གྱུཪ་ཉིད་ཀི་སེ་བ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཤི་འཇགི་འགགས་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་མདེ་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ་དགོས་སོ།  གནོད་མེད་དུ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་ཡིན་ལ། ཤི་
འཇིག་འགགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ཡནི་པཪ་འདོད་པས་ན་ཤི་འཇིག་འགགས་ལ་སོགས་པ་ཡདོ་པཪ་
འགྱུཪ་བ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདདོ་དགོས་པའི་ཕིཪ་དང་། ཤི་འཇིག་འགགས་ལ་སོགས་པ་ཡདོ་པ་ཉིད་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ཡིན་པཪ་འདདོ་ན་
ཤི་འཇིག་འགགས་ལ་སོགས་པ་ནི་སེ་བ་དང་གནད་དོན་གཅིག་ཏུ་གྱུཪ་བཪ་འདོད་དགསོ་པཪ་འགྱུཪ་བས།  འདི་ནི་འགལ་འདུའི་བབ་
ཅོལ་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིཪ་ཪོ།  དསེ་ན་གང་གི་ཕིཪ་ཤི་འཇིག་འགགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཉདི་ཀི་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ཡིན་པཪ་
འཐད་དགོས་བ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་པཪ་འཐད་དགོས་སོ། ཡང་སྔཪ་བསན་པ་ལྟཪ་ཪང་
གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཪང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ན་སསེ་པ་ལ་ནི་འོང་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ། སེས་པ་ལས་ནི་འོང་བ་
མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཀང་སེས་བཪ་གྱུཪ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་སྔཪ་མདེ་ཕིས་འབྱུང་བའི་བཅོས་མ་དང་བྱས་པ་ཅན་དང་གཞན་དབང་ཉིད་དུ་གྲུབ་
དགོས་སོ།  ཡང་གང་གི་ཕིཪ་ཕི་འབྱུང་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་ཡོད་པ་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ལ། གང་གི་ཕིཪ་ཡོད་པ་
སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཀ་ིཕིཪ་ཡོད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  ཡང་གང་གི་ཕིཪ་སྔཪ་
མེད་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཤིང་།  གང་གི་ཕིཪ་མེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་
ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མེད་པ་མི་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སིད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་སོ།  དེས་ན་ཡདོ་པ་སདི་པ་དང་
མེད་པ་སདི་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་མེད་པ་མི་སདི་པ་དང་ཡོད་དགོས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཞན་ཞིག་ཡདོ་དགོས་པཪ་སྔོན་དུ་བསན་པཪ་ཟིན་
ལ།  དེ་ཉིད་ཀི་ཕིཪ་མེད་པ་སིད་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་དགོས་པ་ཉདི་ཀི་སྒྲུབ་བེྱད་དུ་གྲུབ་པཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་ཪོ།  དེས་ན་དཔེཪ་ན་མདེ་པཪ་
འགྱུཪ་བ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེྱད་དང་མེད་པ་སདི་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་དགསོ་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་པཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་པ་དེ་བཞིན་དུ། 
ཪང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་སོང་བཞིན་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཪང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ན་ིཪང་བཞིན་གིས་མི་སངོས་
བཞིན་དུ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཪང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེྱད་གྲུབ་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ། དེ་ལྟཪ་དགག་
གཞག་སང་གསུམ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཡདི་ཁ་གཉིས་སུ་གྱུཪ་རྒྱུ་ལྷག་མ་མེད་པཪ་གསལ་བ་བས་ཆསེ་གསལ་བཪ་འཐད་པཪ་གྱུཪ་
ལ།  ཕོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསྒྲིབས་ལ་གཟུཪ་གནས་བློ་གོྲས་དང་སྐལ་ལན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ཏེ་ཉོན། སམེས་ 
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མེད་བཞིན་དུ་དད་པ་མ་བསོམ་པཪ། སྐབས་འདི་དག་ལས་ཕན་ཐོགས་མི་འགྱུཪ་ན། ཪིན་ཆེན་གིང་དུ་ཕིན་ནས་ཚོང་པ་ནི་ལག་སོགས་སོང་
དུ་ཪང་ཁིམ་ལོག་པ་ལྟཪ།  སོང་མནི་དོན་མཆོག་དམ་པ་མ་རོགས་པཪ། སོང་གི་ལྟ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡང་། ར་དང་ལན་ཡང་ལམ་དུ་མི་
འགྲོ་བའི་འཁོཪ་ལོ་གཅིག་པའི་ཤིང་རཪ་ཞུགས་པ་འདྲ་སོང་ཕོགས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་གཅདོ་གཅོད་ནས། མི་སངོ་ལ་ནི་ཡིད་མ་གཏོད་པས་
ན།  འབ ེ མ་མཐོང་བའི་མདའ་སགོས་བརེག་པ་འདྲ། རི་ལམ་ལྟ་བུ་ཆསོ་རྣམས་མངོན་ཤེས་ནས། དམ་པཪ་གྲུབ་པའི་དོན་རེ་གཅིག་བུ་
མ་ཤེས་ན།  རི་ལམ་བལྟ་ལས་ཡནོ་ཏན་མདེ་པ་འདྲ། ཆུ་སནི་ལ་སོགས་བཅོམ་ཡང་གྲུ་གཟིངས་ནི། དེད་དཔོན་མེད་པས་ཆུཪ་གཡངེས་
རྦབ་ཏུ་བུབ།  དུག་ངན་ལྟོ་ངན་ཐམས་ཅད་ཕཪ་བྱས་ཀང་། ཐབས་བཟང་ཕིཪ་བཟོག་བེྱད་ན་འཚོ་མི་ཡོང་། དཔེཪ་ན་བུ་ཪམ་ཤིང་ལ་ཤུན་
སིང་གཉིས། དེ་བཞིན་ཤསེ་བྱ་ལ་ནི་སོང་མི་སངོ་བུ་ཪམ་ཤིང་ཤུན་སིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད། དགའ་བཪ་བྱ་བའི་ཪོ་ནི་ནང་ན་འདུག་ཤུན་པ་ཟོས་
པས་མིས་ནི་བུ་ཪམ་  །  ཞིམ་པོ་རེད་པཪ་ནུས་པ་མ་ཡནི་ནོ།  ཇི་ལྟཪ་ཤུན་པ་དེ་ནི་སོང་སོགས་སེ། ཪོ་ལྟ་བུ་ནི་ཪང་གྲུབ་གཅིག་བུ་ཡིན། 
དེ་ལྟ་བས་ན་སོང་ལ་དགའ་སངོས་ཏེ།  རག་ཏུ་མི་སོང་སོམས་ཤིག་དགའ་བ་བསོམ། འདུས་བྱས་དག་གི་སསོ་པས་གདུངས་སམེས་ནི། 
ལྷམ་པ་དག་གིས་བཏབ་པའི་གོས་གོན་འདྲ། ཆགས་སང་མཚན་མ་དེ་དག་སོང་སེམས་ནི། གོས་ཐམས་ཅད་ཕུད་ལ་གཅེཪ་བུ་འདྲ། ཅི་སོང་
རེ་ལ་མོས་གུས་དགའ་བ་སོགས།  ཪིན་ཆེན་དག་གིས་སས་པའི་ན་བཟའ་འདྲ། ཪིན་ཆེན་འདི་དག་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས། དབུ་ཕོགས་
དབུ་རྒྱན་དུ་ནི་བཞསེ་པཪ་ཤོག།  གཉིས་པ་དེའི་ཞཪ་ལ་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཪང་གི་ངོ་བོ་དང་ཪང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཪང་བཞིན་
གིས་གྲུབ་ཤིང་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་ཡིན་པའི་དོན་མཆོག་དམ་པ་འགྲན་འདྲ་དཔེ་ཟ་མེད་པཪ་གཅིག་བུ་རེ་དེ་བོད་སྐད་དུ་ཞསེ་པཪ་བྱ་འོས་མཚན་ཞིག་
ཞུ་བའོ།  
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