འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྔ་མཪ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྐྱེད་པཪ་སྐྱེ་སོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། བྱས་པ་ཅན་གྱི་
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་དང་སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་གནད་གཅྱིག་ཡྱིན་པས། སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་

ཁུངས་ཐོག་མ་ཞྱིག་མྐྱེད་ན་སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྐྱེད་པཪ་སྔ་མཪ་སྐྱེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་
ཅན་གྱི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྐྱེད་པཪ་སྐྱེས་སོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་རྐྱེན་
ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བ་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྐྱེད་པཪ་སྐྱེས་པ་དང་རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་གཉྱིས་
གཞྱི་མཐུན་དུ་མྱི་ཪུང་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་བཪ་འབྱུང་བ་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་

འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་
བཪ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་

ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པ་དང་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པ་གཉྱིས་གནད་གཅྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་

འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་གཅོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དོ་
སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ།

བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་ན་དྐྱེ་དག་

རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་གཅོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་
གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་གཅོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་
ན།

བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་བཟོག་ཏུ་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་

འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ།

དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་

བཟོག་ཏུ་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེ་
དག་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་བཟོག་ཏུ་མྐྱེད་ན་དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་

འདོགས་པ་ནྱི་དབང་མྐྱེད་དུ་བསྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟ་ན་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་དང་བདག་ཉྱིད་ཡོད་
པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་ཏྐྱེ་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཁྲུང་པའྱི་ལོག་ཤྐྱེས་ཉྱིད་ནྱི་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་

རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་ལོག་ཤྐྱེས་དབང་མྐྱེད་དུ་འདྐྱེན་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། བྱས་པ་ཅན་
གྱི་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་བསྱིབས་པའྱི་དབང་
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གྱིས་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་གཞན་དབང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་

པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་ན་གཞན་དབང་ལ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གཞུག་པ་པོ་
དང་རྒྱུན་འཐུད་དུགནས་ཡོད་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།
ཉྱིད་ཡོད་དོ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།

གལ་ཏྐྱེ་གཞན་དབང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པའྱི་བདག་

གཞན་དབང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་དང་བལ་བཪ་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་

འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། གཞན་དབང་རྒྱུན་འཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་དང་གཞན་དབང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་

བཞྱིན་དང་བལ་བ་ནྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་མྱི་ཪུང་ཞྱིང་ནང་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་གཞན་དབང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་
བཞྱིན་དང་བལ་བཪ་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།

གཞན་དབང་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་

མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏྐྱེ་གཞན་དབང་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྐྱེད་

པཪ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། གཞན་དབང་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་དགོས་ཏྐྱེ། གཞན་དབང་ལ་ཪང་གྱི་
ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ཉྱིད་ནྱི་གཞན་དབང་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་
བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་

མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་ཏྐྱེ་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ལོག་ཤྐྱེས་ཉྱིད་ནྱི་གཞན་དབང་ལ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་
འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་པ་དབང་མྐྱེད་དུ་འདྐྱེན་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གཞན་ཡང་། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་

བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་

མྐྱེད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་
གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་

ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་
ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ་བྱས་པ་ནམ་ཅན་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་
མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན།

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་

དབང་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་

རྣམ་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་
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བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་

གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་
སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའ་ྱི བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའ་ྱི བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་
པཪ་ཪྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་

པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། བྱས་པ་ཅན་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་
བོས་གྲུབ་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་གངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཐུག་མྐྱེད་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་

ལ། མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་ན། མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་ལག་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་
བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དགོས་པ་དང་།

ལག་པ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་ན། ལག་པ་ཉྱིད་ལ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམས་ཤྐྱེས་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་
དགོས་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་རྣམས་ཤྐྱེས་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་ན། དངོས་བོ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡོད་

པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་ཤྐྱེས་ཉྱིད་ལ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དགོས་པ་དང་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་མྱུག་མའྱི་མྱུ་
གུ་ལ་ཡྱི་གྐྱེ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་བ་ལ། མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཡོད་དགོས་པས། བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་ན། མྱུག་མའྱི་མྱུག་
གུ་ལ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་གངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཐུག་མྐྱེད་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།
དྐྱེས་ན་འདྱི་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏྐྱེ།

ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་གངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཐུག་མྐྱེད་པ་ལས་

གྲུབ་སྐྱེ་མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ཉྱིད་ལ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་གང་ཡང་མྐྱེད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། དཔྐྱེཪ་ན་རྒྱ་ནག་ནས་ལམ་ཞུགས་སྐྱེ་ལྷ་སཪ་ཐུག་མྐྱེད་ན་ལྷ་ས་ཉྱིད་ནས་ལམ་ཞུགས་སྐྱེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་མྐྱེད་དགོས་པ་ལྟཪ།
དྐྱེའྱི་དོན་དུ་མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་བསམས་ཀྱི་ལམ་ཞུགས་སྐྱེ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་

པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་རྣམས་གངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཐུག་མྐྱེད་ཡོད་ན། ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་
དག་རྣམས་ལས་ལམ་ཞུགས་ཏྐྱེ་མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་མྐྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དྐྱེས་ན་གལ་ཏྐྱེ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་

བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དག་རྣམས་ལས་ལམ་ཞུགས་ཏྐྱེ་མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་མྐྱེད་ན། དཔྐྱེཪ་ན་རྒྱ་ནག་ནས་ལམ་ཞུགས་
ཏྐྱེ་ལྷ་སཪ་ཐུག་རྒྱུ་མྐྱེད་ན། རྒྱ་ནག་ནས་ལམ་ཞུགས་ཏྐྱེ་ཡོངས་པ་གང་ཪུང་ལྷ་སཪ་རྐང་རྐྱེས་བཞག་པཪ་མྱི་འཐད་པ་ལྟཪ། དྐྱེའྱི་དོན་དུ་ཪང་
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ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དག་རྣམས་ལས་མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ཉྱིད་དུ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་གང་ཡང་གྲུབ་

པཪ་མྱི་འཐད་དགོས་སོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་གངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཐུག་མྐྱེད་པ་ལས་
གྲུབ་སྐྱེ་མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ལ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན།

མྱུག་མའྱི་མྱུག་གུ་ཉྱིད་ལ་བྱིས་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་གང་ཡང་ཡོད་པཪ་མྱི་

འཐད་དགོས་སོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཔྐྱེ་བཀོད་པ་ལྟཪ་ཁྱད་མྐྱེད་པཪ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་
གངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཐུག་མྐྱེད་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཡོད་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་རྣམས་ལ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་གང་ཡང་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་དགོས་སོ། དྐྱེ་
ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་
ཡོད་ན།

ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་ཡྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་པཪ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པཪ་ཐག་

ཆད་དོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་
བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་

ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ན། བྱས་པ་
ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་དགོས་ཏྐྱེ།

ཪང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་
གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་གང་ལ་ཡང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་

དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་དབང་གང་ལ་ཡང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་

བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་
ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་

ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་
བདག་ཉྱིད་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ལས། གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་

ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་

གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་
ཉྱིད་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ལས་མ་གྲུབ་ན་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་
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བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་པཪ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་ཡོད་
པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།

བྱས་པ་ཅན་

ནམ་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་

དགོས་སོ། དྐྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞྐྱེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྐྱེ། དཔྐྱེཪ་ན་ཡྱི་གྐྱེ་མྱིན་པའྱི་གཞན་གང་ལས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔྐྱེ་ཆ་ཞྱིག་གྲུབ་པ་མྱིན་
ན་ཡྱི་གྐྱེ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་ཤྱིང་ར་མྱིན་པའྱི་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་རྒྱུག་པའྱི་ཤྱིང་ར་ཞྱིག་དངས་པ་

མྱིན་ན་ཤྱིང་ར་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནས་དངས་ཏྐྱེ་རྒྱུག་དགོས་པ་དང་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་མྱིན་པ་ལས་མྱི་ནྱི་གྲུབ་པ་མྱིན་ན་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་པ་

ཉྱིད་ལས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་ལྟཪ། དྐྱེའྱི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་

ཉྱིད་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པ་ལས་གྲུབ་པ་མྱིན་ན་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་གང་ཪུང་ལ་
ཡོད་པའྱི་ལས་སུ་ཪུང་བའྱི་བྱྐྱེད་པ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་
དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མྱི་འཐད་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་

འཛིན་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ། གལ་ཏྐྱེ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་
བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།
དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་དགོས་ཏྐྱེ།

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་བདག་ཉྱིད་

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཪང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་

ཪང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ཉྱིད་ནྱི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་བདག་

ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་
ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་ཏྐྱེ་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ལོག་ཤྐྱེས་ཉྱིད་ནྱི་འདྱི་ལྟཪ་གཞྱི་གང་ཡང་ཪུང་
བ་ཞྱིག་ལ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མྐྱེད་ཅྐྱེས་བརག་པ་བྱྐྱེད་པས་ནྱི་དྐྱེ་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་དངོས་པོ་ལ་སྱིཪ་ཪང་བཞྱིན་

ཡོད་དང་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་གང་ཪུང་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་འཐད་ན་ནྱི་དངོས་པོ་འདྱི་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པ་གཉྱིས་གང་ཡྱིན་

ཞྐྱེས་བརགས་པ་བྱ་བཪ་མྱི་ཪྱིགས་ཏྐྱེ་དཔྐྱེཪ་ན་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་ན་སྔོན་པོཪ་ཡོད་དམ་སྐྱེཪ་པོཪ་ཡོད་ཅྐྱེས་འདྱི་བ་དང་འདའོ། དཔྐྱེཪ་ན་བདྐྱེན་པ་

ལ་བདྐྱེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་སྱིཪ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ལ་བལྟོས་པ་བཞྱིན་ནོ། གལ་ཏྐྱེ་ཪང་བཞྱིན་

ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་ཪྱིགས་པས་བརག་པ་བྱས་ནས་དྐྱེ་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་ན། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔོད་ཅྱིང་ཪང་
བཞྱིན་འགོག་པའྱི་ཪྱིགས་པ་དྐྱེ་ཉྱིད་ཪང་བཞྱིན་ཁས་བང་དགོས་ཏྐྱེ།

ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཪང་བཞྱིན་

སྱིཪ་ཁས་མ་བངས་ན་བབ་ཅོལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིཪ། སྣམ་བུའྱི་ཁ་དོག་སྔོན་པོཪ་ཡོད་དམ་སྐྱེཪ་པོཪ་ཡོད་ཅྐྱེས་འདྱི་བ་ལ་སྱིཪ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་
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སྐྱེཪ་པོ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་བང་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏྐྱེ། སྱིཪ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་སྐྱེཪ་པོ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་མ་བང་བཪ་སྣམ་བུའྱི་ཁ་
དོག་སྔོན་པོཪ་ཡོད་དམ་སྐྱེཪ་པོཪ་ཡོད་ཅྐྱེས་འདྱི་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། བུམ་པ་ཤཪ་ཕོགས་སུ་ཡོད་དམ་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡོད་ཅྐྱེས་འདྱི་

བ་ན། ཤཪ་ཕོགས་དང་ནུབ་ཕོགས་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་བང་དགོས་ཏྐྱེ། ཤཪ་ཕོགས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པས་ཤཪ་ཕོགས་སུ་བུམ་

པ་ཡོད་དམ་ཅྐྱེས་འདྱི་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། འདྱི་ནྱི་བདྐྱེན་པ་ཡྱིན་ནམ་བརྫུན་ཡྱིན་དཔད་ཅྱིང་རྣམ་པཪ་བཙལ་བ་ན་སྱིཪ་བདྐྱེན་བརྫུན་
ལ་སོགས་པ་གཉྱིས་ཁས་བང་དགོས་ཏྐྱེ།

བདྐྱེན་པ་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པས་འདྱིས་ནྱི་བདྐྱེན་པ་ཡྱིན་ནམ་བརྫུན་ཡྱིན་རྣམ་པཪ་དཔད་

ཅྱིང་རྣམ་པཪ་བཙལ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། མྐྱེ་ཏོག་འདྱིས་ནྱི་བཅོས་མ་ཡྱིན་ནམ་དངོས་ཡྱིན་ཅྐྱེས་འདྱི་བ་ན། སྱིཪ་མྐྱེ་ཏོག་ལ་བཅོས་
དངོས་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་བང་དགོས་ཏྐྱེ།
ཡྱིན་ཅྐྱེས་འདྱི་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

མྐྱེ་ཏོག་དངོས་ཡོངས་སུ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པས་མྐྱེ་ཏོག་འདྱི་ནྱི་བཅོས་མ་ཡྱིན་ནམ་དངོས་

འདྱི་ལྟཪ་གཞྱི་གང་ཡང་ཪུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་དམ་ཅྐྱེས་བརག་པ་བྱྐྱེད་པས་ན་དྐྱེ་

གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པཪ་འདོད་དགོས་དང་། དྐྱེ་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ན་སྱིཪ་དྐྱེ་གཉྱིས་ཁས་བང་དགོས་སོ། དཔྐྱེཪ་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ལ་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་ཁས་བང་བཪ་མྱི་ནུས་ན། མོ་གཤམ་གྱི་བུ་དང་མོ་
གཞན་གྱི་བུ་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་དང་།
བྱྐྱེད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པ་དྐྱེའྱི་དོན་དུ།

བུ་ཡོད་པ་འདྱིས་ནྱི་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ཡོད་དམ་མོ་གཞན་གྱི་བུ་ཡོད་ཅྐྱེས་བརག་པ་

ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཪྱིགས་པ་མྱིན་པཪ་འདོད་པས་ཪང་ནྱི་ཁས་བང་བཪ་མྱི་ནུས་ན། ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཞྱིང་། ཤྐྱེས་

བྱ་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མྐྱེད་ཅྐྱེས་བརག་པ་བྱྐྱེད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ནོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྐྱེ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་ལ་
སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཚད་མས་མྱི་གྲུབ་ཅྱིང་། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་དཔོད་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་བརག་པ་བྱས་ནས་ཪང་བཞྱིན་འགོག་པའྱི་ཪྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ན།

ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་

གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ནས་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་ཁས་བང་བའྱི་ཪྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་ཡོད་པ་ལ་
སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་
ནས་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་བང་བའྱི་ཪྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།

ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་

བངས་ནས་ཪང་གྱི་ཁས་བངས་པ་ལས་མྱི་འགལ་བའྱི་ཪྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དགོས་ཏྐྱེ། ཪང་གྱི་ཁས་བངས་ལས་འགལ་བཪ་སོང་བའྱི་
སྒྲུབ་བྱྐྱེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པཪ་འགྱུཪ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

གལ་ཏྐྱེ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་

ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་སོངས་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཁས་བངས་ནས་ཪང་གྱི་

ཁས་བངས་པ་ལས་མྱི་འགལ་བའྱི་ཪྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་
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ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་གཅྱིག་ཀང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པའྱི་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་

ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་པས་ཁས་
བངས་པ་ལས་འགལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཡྱིན་ནོ།

གལ་ཏྐྱེ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་

ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་མྐྱེད་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པཪ་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་པས་ཁས་བངས་པ་ལས་

འགལ་བཪ་འགྱུཪ་བ་ཡྱིན་ན། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་
ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་

གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པཪ་འཐད་ན་ནྱི། དབུ་མ་
པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དབུ་མ་པ་ཁྱོད་ཉྱིད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དྐྱེས་ཀང་ཪྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པཪ་ཐལ་བཪ་

འགྱུཪ་ཪོ། མདོཪ་བསྡུ་ན་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་མྐྱེད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པཪ་དྐྱེ་
དག་གྱི་སོ་ནས་གསལ་བ་བས་ཆྐྱེས་གསལ་བཪ་ཐག་ཆད་དོ། གཉྱིས་པ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་བ་འདྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
ལ་ལོག་ལྟ་མ་བྱྐྱེད་ཅྱིང་གནོད་པ་མ་བྱྐྱེད་པཪ་བསན་པ་ནྱི།

འདྱིཪ་ནྱི་ཁ་གཅྱིག་ན་ཪྐྱེ། ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་

ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ལོག་རོག་བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཪང་ཉྱིད་ཪང་གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་
བ་འདྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ལོག་ལྟ་བྱྐྱེད་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ། དྐྱེའྱི་ལན་དུ། ཁྱྐྱེད་ཪང་གྱི་ཟ་བོ་ལ་ཡོན་ཏན་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དོ་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་ཞྐྱེས་བསོད་ནས་ཁྱྐྱེད་ཪང་ལ་ལོག་རོག་དང་ཕྲ་དོག་དང་ཞྐྱེ་སྡང་ལ་སོགས་བསྐྱེད་པ་ན། ཟ་བོའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་རྣམ་
པཪ་དག་པ་ཡྱིན་ཀང་ཁྱྐྱེད་ཪང་གྱི་སོན་གྱིས་ཁྱྐྱེད་ཪང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ལོག་རོག་བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཟ་བོའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་
སོན་དྐྱེ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཁྱྐྱེད་ཪང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པཪ་སྣང་ངོ་། དཔྐྱེ་བཀོད་པ་ལྟཪ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་
པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་རྣམ་པཪ་དག་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི།

འོན་ཀང་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ལོག་རོག་

བསྐྱེད་སྐྱེ་ལོག་ལྟ་བྱྐྱེད་པའྱི་རྒྱུཪ་འགྱུཪ་ན། ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ལ་སོན་མྐྱེད་མོད་ཀྱི།
འོན་ཀང་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའྱི་སོན་ཡོད་
པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

འོ་ན་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ལོག་རོག་

བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུཪ་མྱི་ཪུང་ན་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དྐྱེ་ལ་ལོག་ལྟ་མྱི་བྱྐྱེད་པའྱི་ལུགས་ཇྱི་ལྟཪ་ཡྱིན་སྙམ་ན། དྐྱེའྱི་ལན་དུ། ཁྱྐྱེད་ཪང་མཁས་པ་
གཞན་ཞྱིག་གང་ཪུང་བོད་ཁམས་དང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གཪ་དང་སོད་ཧོཪ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དང་སྨད་ཧོཪ་གྱི་ཡུལ་དང་འུ་ཪུ་སོ་དང་གད་ས་དང་
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མཚོ་ཀ་དང་སྨོན་དང་བལ་ཡུལ་དང་འབན་ག་ལ་ཡུལ་དང་ཟ་ཧོཪ་དང་ཁང་བུའྱི་གྱིང་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་
ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ནས།

ང་ཪང་ཉྱིད་མགོ་སྐཪ་གྱི་ཡུལ་ཪྱིན་པོ་ཆྐྱེ་ཡང་དྐྱེ་དག་མ་གཏོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་

ཞྐྱེས་སྨྲས་ན་ནྱི། ཁྱྐྱེད་ཪང་ལའམ་མཁས་པ་གཞན་ཞྱིག་གང་ཪུང་ལང་ཪང་ཉྱིད་ལོག་ལྟ་བྱས་སམ་མ་བྱས། ལོག་ལྟ་བྱས་སོ་སྙམ་ན། འདྱི་

དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་དང་། འདྱི་དག་ལ་སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་གཉྱིས་མ་ཕྐྱེ་སྐྱེ་རོད་པའོ།

ཁྱྐྱེད་ཪང་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སྐྱེ། འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་

བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། ང་ཪང་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སྐྱེ། འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་

ཡྱིན་པས་ད་གདོད་ཡང་མགོ་སྐཪ་གྱི་ཡུལ་ཪྱིན་པོ་ཆྐྱེ་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། འདྱིཪ་ནྱི་དཔྐྱེཪ་ན་ཁྱོད་ཪང་གྱིས་གཞུ་གང་
ཙམ་མམ་ཁྲུ་གསུམ་ཙམ་བརྱིགས་པའྱི་རྱིག་པ་ལ་ང་ཪང་ཉྱིད་མཐོ་དམ་ཙམ་ཇྐྱེ་ཇྐྱེཪ་བཏང་ན།
གཤྱིགས་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་བ་དྐྱེའྱི་དོན་དུ།

ཁྱྐྱེད་ཪང་གྱིས་བཞྐྱེངས་པའྱི་རྱིག་པ་ལ་

ཁྱྐྱེད་ཪང་ཉྱིད་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་

སྨྲས་ལ། ང་ཪང་ཉྱིད་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་པས་ད་གདོད་ཡང་མགོ་སྐཪ་གྱི་ཡུལ་ཪྱིན་པོ་
ཆྐྱེའྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ནས་ཁྱྐྱེད་ཪང་གྱི་རྣམ་གཞག་དྐྱེས་ང་ཪང་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱིས་ནྱི་བཤྱིག་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་
ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཁྱྐྱེད་ཪང་ལའམ་མཁས་པ་གཞན་ཞྱིག་གང་ཪུང་ལ་ང་ཪང་ཉྱིད་ལོག་ལྟ་མ་བྱྐྱེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དཔྐྱེ་བཀོད་པ་ལྟཪ་ཪང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ཡང་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དྐྱེ་ལ་

ལོག་ལྟ་མ་བྱྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ། ཁ་གཅྱིག་ན་ཪྐྱེ། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལྟཪ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་
ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྐྱེ། སྔཪ་དངས་པ་ལྟཪ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་པཪ་གྱིས། ཅྐྱེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དྐྱེས་ན་དཔྐྱེཪ་ན་མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་ན། སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཡྱིན་པཪ་འགྱུཪ་བ་དྐྱེ་བཞྱིན་དུ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ཪང་
བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་དྐྱེ་ལྟཪ་

ཡྱིན་ན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་དང་འདའོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་མཁས་པ་ཞྱིག་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་

ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ལ། ཁྱྐྱེད་ཉྱིད་འདྱི་དག་ལ་སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་པས་ད་གདོད་ཡང་ཡུལ་དྐྱེ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་

ཡུལ་ཪྱིན་ཆྐྱེན་ཞྱིག་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ན་ནྱི། མཁས་པ་དྐྱེ་ལ་ཁྱྐྱེད་ཉྱིད་ལོག་ལྟ་བྱྐྱེད་པཪ་འགྱུཪ་བ་ལྟཪ། དྐྱེ་
བཞྱིན་དུ་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་
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བ་དྐྱེ་ལ་ལོག་ལྟ་བྱྐྱེད་པཪ་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེའྱི་ལན་དུ། དཔྐྱེཪ་ན་མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་སྐྱེམས་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་སྨྲས་

ཀང་སྐྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་མྱི་སྨྲས་པ་དང་། བོད་པ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་སྨྲས་
ཀང་མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་བོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་མྱི་སྨྲས་པ། དྐྱེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་
ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ཀང་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་དོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་
པཪ་མྱི་སྨྲས་སོ།

དྐྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིཪ་ཞྐྱེ་ན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟ་སྐྱེ། མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་ན་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་

མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པཪ་འཐད་དྐྱེ། མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་དག་གཅྱིག་ཏུ་འབྐྱེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།
དྐྱེ་ལ།

མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བདག་གཉྱིས་གཅྱིག་པའྱི་སོ་ནས་ཐ་དད་སྨྲ་ཤྐྱེས་དོན་གོ་བ་ཐམས་ཅད་

མྐྱེད་ན་མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་མྐྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ཡྱིན་ཀང་དཔྐྱེཪ་ན་བོད་པ་དང་མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་

དག་གཅྱིག་ཏུ་འབྐྱེལ་བ་མྱིན་པའྱི་སོ་ནས་བོད་པ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་སྨྲས་ཀང་། མངའ་འོག་ཐམས་ཅད་བོད་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་མྱི་སྨྲས་པ། དྐྱེའྱི་དོན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ཀང་། ཪང་བཞྱིན་
མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ་ཞྐྱེས་བདྐྱེན་པཪ་མྱི་སྨྲ་སྐྱེ། ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཞྱི་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་དག་གཅྱིག་ཏུ་འབྐྱེལ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ་སྔཪ་སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་བསན་པ་ལྟཪ་གཞྱི་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་ལ། གཞྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཁྱོད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་མྐྱེད་ན་ཁྱོད་མྐྱེད་

མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་པཪ་གྱིས། ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་རྣམས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་
ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ད་དུང་ཡང་ཞྐྱེས་སྨྲས་ན། འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ལ་སྱི་དང་བྐྱེ་བག་གཉྱིས་མྱི་ཕྐྱེ་བའྱི་སོ་ནས་ཆོས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བཀོད་པའྱི་དོན་མ་གོ་བཪ་འཁྲུལ་བའོ།

སྔཪ་དངས་པའྱི་ཪབ་བྱྐྱེད་ཉྐྱེཪ་བཞྱི་པ་ལས། རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་བཪ་

འབྱུང་བ་གང་། དྐྱེ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་བཤད། འཇྱིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པཪ་བསོད་པ་ལས་ཀང་། རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་གང་བྱུང་བ། དྐྱེ་ཉྱིད་ཁྱོད་
ནྱི་སོང་པཪ་བཞྐྱེད། དྐྱེ་བཞྱིན་དུ་རོད་ཟོག་ལས་ཀང་། གང་ཞྱིག་སོང་དང་རྐྱེན་འབྱུང་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་དོན་གཅྱིག་པཪ་གསུང་མཆོག་
མཆུངས་པ་མྐྱེད་པ་ཡྱི།

དྐྱེ་ཉྱིད་ལས་ཀང་། དངོས་རྣམས་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་། དྐྱེ་ནྱི་སོང་ཉྱིད་ཅྐྱེས་བྱ་དང་། གང་ཞྱིག་བརྐྱེན་ནས་

འབྱུང་བ་དྐྱེ། ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་སྨྲ། ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལྟཪ་དཔྐྱེཪ་ན་འདྱིཪ་ནྱི་གང་དང་དངོས་རྣམས་ཅྐྱེས་སྨྲས་ཀང་སྱིཪ་དངོས་
རྣམས་མྱི་འཛིན་ཞྱིང་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བའྱི་དངོས་རྣམས་འཛིན་པཪ་སྣང་བ།

དྐྱེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་

བཞྱིན་ཤྐྱེས་པཪ་གྱིས་ཅྐྱེས་གསུངས་ཀང་སྱིཪ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མྱི་འཛིན་ཞྱིང་བྱྐྱེ་བག་ཏུ་རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་འཛིན་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་ཐོས་ན་
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ནྱི། རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་གོ་དགོས་སོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དབུ་མ་པའྱི་
ལུགས་ལ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་

རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་དང་འདའོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཔྐྱེཪ་ན་ཁྱྐྱེད་ཪང་ངམ་མཁས་པ་གཞན་ཞྱིག་གང་ཪུང་འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ལ།

ང་ཪང་ཉྱིད་འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་

ཡྱིན་པས་ད་གདོད་ཡང་མགོ་སྐཪ་གྱི་ཡུལ་ཪྱིན་པོ་ཆྐྱེའྱི་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ཀང་། ང་ཪང་ཉྱིད་ནྱི་ཁྱྐྱེད་ཪང་ལ་
ལོག་ལྟ་མྱི་བྱྐྱེད་པཪ་སྣང་བ་དྐྱེ་བཞྱིན་དུ་ཪང་ནྱི་གྱིས་གྲུབ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཅྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་
ཡོད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དྐྱེ་ལ་ལོག་ལྟ་མ་བྱྐྱེད་ཅྱིང་གནོད་པ་མ་བྱྐྱེད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

ད་དུང་ཡང་ཁ་གཅྱིག་ན་ཪྐྱེ། ཁྱོད་ཉྱིད་ཀྱིས་

འདྱིཪ་དངས་པའྱི་ཪབ་བྱྐྱེད་ཉྐྱེཪ་བཞྱི་པ་ལས། རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་བ་གང་། དྐྱེ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་བཤད། ཅྐྱེས་གསུངས་ནས་དྐྱེཪ་ནྱི་
ཡང་། དྐྱེ་ནྱི་བརྐྱེན་ནས་གདགས་པ་སྐྱེ། དྐྱེ་ཉྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། གང་ཕྱིཪ་རྐྱེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ།
དྐྱེ་ཕྱིཪ་སོང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི། ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞྐྱེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གལ་ཏྐྱེ་རྐྱེན་འབྱུང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་
འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་པ་དང་སོང་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་ན།
འབྱུང་དང་སོང་པ་ཡྱིན་ནོ།

སྱིཪ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་ནྱི་ཤྐྱེས་པཪ་གྱིས། ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི། འདྱི་དག་ལ་

སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་བ་དང་འདའོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་

འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་ཅྐྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་བ་དྐྱེ་ལ་ལོག་ལྟ་བྱྐྱེད་པཪ་འཐད་དོ། དྐྱེའྱི་ལན་དུ། དཔྐྱེཪ་ན་སྨན་པ་
མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དཔད་པ་ལྟཪ་གསོ་སྨན་མཁས་སུ་སྦྱཪ་བ་ན་ཕན་ཐབས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་བ་དང་།

མཁས་པས་དཔད་པའྱི་གསོ་སྨན་

མཁས་སུ་སྦྱཪ་བཪ་མ་བྱས་ན་གསོ་སྨན་དྐྱེ་ཉྱིད་གདོན་མྱི་ཟ་བཪ་དུག་ཏུ་འགྱུཪ་བ་དྐྱེའྱི་དོན་དུ་མཁས་པ་དབུ་མ་པས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་མཁས་སུ་གོ་ཞྱིང་ཁོང་དུ་མཁས་པཪ་ཆུད་པ་ན་ཉོན་མོངས་དང་ཤྐྱེས་བྱའྱི་སྱིབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ནད་པའྱི་སྐྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་
ལ་ཕན་ཐབས་ཆྐྱེས་འབྱུང་བཪ་འགྱུཪ་དང་།
པཪ་མ་བྱས་ན།

མཁས་པས་གསུང་པའྱི་ཚིག་དྐྱེ་དག་མཁས་སུ་མ་གོ་བཪ་དྐྱེ་དག་གྱི་དོན་མཁས་པཪ་རོགས་

མཁས་པས་དཔད་པའྱི་གསོ་སྨན་ཪྱིན་ཆྐྱེན་དྐྱེ་དག་གདོན་མ་ཟ་བཪ་དུག་ཏུ་འགྱུཪ།

དྐྱེས་ན་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་

མཁས་པ་རྣམས་ཚིག་དྐྱེ་དག་འདྱི་འམ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཪྱིག་གནས་དུ་མ་ལ་ཆྐྱེས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་དྐྱེ་
དག་འདྱི་འམ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་མཁས་པ་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་མྐྱེད་པཪ་ཐྐྱེ་ཚོམ་མྐྱེད་དོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་

མཁས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གལ་ཏྐྱེ་དངོས་རྣམས་ཅྐྱེས་གསུངས་པ་དང་། རྐྱེན་འབྱུང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་པ། ཞྐྱེས་གསུངས་
དང་སོང་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ན། དྐྱེ་དག་མཁས་པའྱི་ལུགས་ལྟཪ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཀང་ཐམས་ཅད་
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མཁྱྐྱེན་པ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་མྱིན་ནོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དྐྱེ་དག་མཁས་སུ་གོ་བཪ་བྱྐྱེད་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་དྐྱེ་

དག་མྱི་འཛིན་པཪ་མཁས་པས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་དྐྱེ་དག་གོ་བཪ་བྱྐྱེད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཔྐྱེཪ་ན་དངོས་རྣམས་རྐྱེན་འབྱུང་མྱིན་པའྱི་

ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། སོང་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། ཞྐྱེས་སོགས་གསུངས་ཏྐྱེ། མཁས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
མཁས་སུ་གསུང་ན་ནྱི་དྐྱེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ལྟཪ་ངྐྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤྐྱེས་པའྱི་དངོས་རྣམས་ངྐྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤྐྱེས་པ་ཙམ་རྐྱེན་འབྱུང་མྱིན་

པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་པ། ངྐྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤྐྱེས་པ་ཙམ་སོང་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་དགོས་པ་དྐྱེའྱི་དོན་
དུ། མཁས་པ་དྐྱེ་དག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་མཁས་སུ་འགྐྱེལ་སྐྱེ་མཁས་པཪ་གོ་ན་ནྱི་འདྱི་ལྟཪ་མཁས་པ་དྐྱེ་དག་གྱིས་ཤྐྱེས་པའྱི་དངོས་
རྣམས་མཁས་པ་དྐྱེ་དག་གྱིས་ཤྐྱེས་པ་ཙམ་རྐྱེན་འབྱུང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་པ་མཁས་པ་དྐྱེ་དག་གྱིས་ཤྐྱེས་པ་ཙམ་སོང་པ་མྱིན་
པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ།

བཀྲལ་ཅྱིང་གོ་བཪ་བྱྐྱེད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཔྐྱེཪ་ན་མཁས་པ་དྐྱེ་དག་ལ་སོགས་ཪྱིག་གནས་དུ་

མ་ལ་ཆྐྱེས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཡྱིན་ཀང་ཤྐྱེས་བྱ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་མྱིན་པཪ་ཐྐྱེ་ཚོམ་མྐྱེད་པ་དྐྱེའྱི་དོན་དུ།

མཁས་པ་དྐྱེ་དག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་ཐོས་ནས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པཪ་ཐམས་ཅད་ཪང་བཞྱིན་མྐྱེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་

ཡྱིན་པཪ་གང་ཞྱིག་ཅྐྱེས་སྨྲས་པ། མཁས་པ་དྐྱེ་དག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཁས་སུ་མྱི་རོགས་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དྐྱེ་
ལྟཪ་ན་དཔྐྱེཪ་ན་བོད་འདྱིཪ་སྔ་མཪ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པས་ངྐྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཤྐྱེས་པ་ཙམ་འདྱི་དག་ལ་སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་

ཁམས་ཐམས་ཅད་དོ་ཞྐྱེས་སྨྲས་ལ། ང་ཪང་ཉྱིད་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་སོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་པས་ད་གདོད་ཡང་མགོ་སྐཪ་གྱི་
ཡུལ་ཪྱིན་པོ་ཆྐྱེའྱི་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྐྱེས་སྨྲ་ཡང་མཁས་པ་སོ་འདོགས་དབང་མྐྱེད་དུ་འདྐྱེན་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།
གཞན་ཡང་།

གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་ཤྱིན་ཏུ་

བསྱིབ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།
ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་སོ།

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་སབས་གནས་བཟང་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་

བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་གཟུ་བོཪ་གནས་ཏྐྱེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དྱི་མ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཡང་དག་པའྱི་བདྐྱེན་ཚོལ་བཪ་

ངྐྱེས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྐྱེ་བའྱི་གནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་ན།

སབས་འགོ་སྦྱང་བའྱི་སོ་ནས་གསལ་བ་བས་ཆྐྱེས་གསལ་བཪ་བསན་པཪ་

བྱའོ། འདྱི་ལ་གསུམ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་དང་། བོ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གྱིས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་

བསན་པ་དང་། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། དང་པོ་ནྱི། སྱིཪ་རྒྱུ་མང་ཡང་སྐབས་འདྱིཪ་ནྱི་ཚེ་འདྱིཪ་མྱི་སྡོད་
པཪ་མྱུཪ་དུ་འཆྱི་བ་དང་།

ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་ཐཪ་པ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོ་འམ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་ངྐྱེས་ལྐྱེགས་ལ་

ཪང་དབང་མྐྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན་ལ། དཀཪ་པོའྱི་ལས་ཉམ་ཆུང་ཞྱིང་ནག་པོའྱི་ལས་ཆྐྱེས་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་ཆྐྱེ་བས་ཐཪ་པ་མྐྱེད་
ཅྱིང་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོཪ་ལྷུང་བའྱི་ཚུལ་བསམས་པས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་སྐྱེས་ནས་སབས་ཚོལ་བའྱི་བོ་སྐྱེ་སྐྱེ། ཡོད་
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དགོས་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་དྐྱེ་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པཪ་ཡྱིད་ཆྐྱེས་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཀཪ་ནག་གཉྱིས་སུ་
ཪུང་སྐྱེ་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོ་འམ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་ངྐྱེས་ལྐྱེགས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་འབའ་ཞྱིག་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དྐྱེ་

ཡོད་པཪ་ཐག་ཆད་དོ། དྐྱེས་ན་དུས་གང་དག་ཏུ་དཀཪ་པོའྱི་ལས་དང་ནག་པོའྱི་ལས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོ་འམ་
མཐཪ་ཐུག་གྱི་ངྐྱེས་ལྐྱེགས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པས།
དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།

དུས་

གང་དང་གང་དག་ཏུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་

ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་མྐྱེད་པས་ན་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་སུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་འགའ་ཞྱིག་མྐྱེད་པཪ་
འདོད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་སུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་

འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་འགའ་ཞྱིག་མྐྱེད་པས་ན། དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་དཀཪ་ནག་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་
འགོ་འམ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་ངྐྱེས་ལྐྱེགས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་གང་ཪུང་ལ་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་གཏན་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།
འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པས་ན་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་སོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་

ལ། འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པས་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་འདོད་ན། འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་
ཡོད་པ་དྐྱེས་ཁྱོད་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་མྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལ་། འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་དྐྱེས་ཁྱོད་འཇྱིགས་པ་

ལས་སོབ་ཏུ་ཪུང་བའྱི་སོབ་པ་ཉྱིད་མྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལ། འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་དྐྱེས་ཁྱོད་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་མྱི་
ནུས་པའྱི་སོབ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལ་། འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིཪ་ཪོ་། གལ་ཏྐྱེ་དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་མྐྱེད་པས་ན།

དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གྱི་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་དུ་ཡང་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་། དུས་གང་ཪུང་དུ་
འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པ་ནྱི་སོབ་པ་ཉྱིད་ལས་གྲུབ་དགོས་ལ།

སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་སབས་སུ་

འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་ཟ་མྐྱེད་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་མྐྱེད་

པས་ན། དུས་དྐྱེ་དག་གྱི་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་ཪུང་དུའང་དཀཪ་ན་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོ་འམ་མཐཪ་ཐུག་
གྱི་ངྐྱེས་ལྐྱེགས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ལའང་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་ངན་འགོའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་དངོས་ཉྱིད་གཏན་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་

ཕྱིཪ་ཪོ་། གལ་ཏྐྱེ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་ཪུང་དུ་ཡང་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་
པས་ན། དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གྱི་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་ཪུང་དུའང་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་སྐྱེ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་འཐོབ་པ་ནྱི་གྲུབ་པ་
107

མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་། དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་སྐྱེ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་འཐོབ་པ་ནྱི་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་
ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་མྱི་འདོད་ན། མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་མངོན་པཪ་འཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཉྱིད་སྐུཪ་པ་

འདྐྱེབས་པཪ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་འཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སྐུཪ་པ་
མ་འདྐྱེབས་དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སབས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་

འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་ངན་འགོའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་
སྐྱེ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་མངོན་པཪ་རོགས་པཪ་འཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སྐུཪ་པ་མ་འདྐྱེབས་ན། དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་དཀཪ་པོའྱི་ལས་དང་ནག་
པོའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ཐཪ་པ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོ་འམ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་འཐོབ་ས་ཪུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་

ཡོད་པ། དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གྱི་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་ཪུང་དུ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་
ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་དྐྱེས་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་དཀཪ་ནག་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪང་བའྱི་གང་
ཟག་ནྱི་ཐོག་མ་དང་བཅས་སམ་ཐོག་མ་དང་བལ་ཡོད་པཪ་འདོད་།

དང་པོ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་པཪ་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་གང་ཟག་

མཐའ་དག་རྣམས་ལ་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡོད་དོ་།

ཐོག་མ་དང་བཅས་པཪ་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་གང་

ཟག་མཐའ་དག་རྣམས་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་དཀཪ་ནག་གཉྱིས་སུ་ཪུང་ཞྱིང་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་སྔཪ་བཤད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་སྐྱེ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་འཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སྐུཪ་པ་མ་འདྐྱེབས་
ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་པཪ་ལས་དང་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་དག་ཐོག་མཪ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་

ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བཅས་པཪ་ལས་དང་མཐའ་གཉྱིས་སུ་
ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་

པས་ན། ཁྱོད་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་། གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་
གྲུབ་པ་ན། གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། དྐྱེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་གོང་དུ་ཡོད་པའྱི་

གང་ཟག་གང་ཡང་མྐྱེད་ལ་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་གོང་དུ་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་གྲུབ་པཪ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པས། སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་འབྱུང་
བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་གྲུབ་པཪ་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། ཁྱོད་སྐབས་དྐྱེཪ་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་
སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་མ་བརྐྱེན་པ་མ་

གཏོགས་པཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་སུ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་མྱི་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་
108

ན་འདྱི་ལྟ་སྐྱེ་། དཔྐྱེཪ་ན་ཤྐྱེས་བྱ་ནྱི་བོའྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་ཪུང་ཡྱིན་ལ་ཁྱོད་ཁྱོད་ལ་བོའྱི་ཡུལ་དུ་བྱྐྱེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་ཤྐྱེས་

བྱ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཤྐྱེས་བྱ་མྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་པ། དྐྱེའ་ྱི དོན་དུ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་དྐྱེས་ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་
ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་སུ་མ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་མྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་།

རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྐྱེ་དཔྐྱེཪ་ན་ཤྐྱེས་བྱ་ནྱི་བོའྱི་ཡུལ་དུ་ཁྱོད་ལ་བྱྐྱེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་བོའྱི་
ཡུལ་དུ་བྱས་ཡོད་དུ་མ་གྲུབ་མོད་ཀྱི་།

འོན་ཀང་བོའྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་ཪུང་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་བོའྱི་ཡུལ་དུ་བྱྐྱེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་མ་བརྐྱེན་པཪ་གྲུབ་

དགོས་པ། དྐྱེའྱི་དོན་དུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་མ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་སབས་སུ་བཟུང་ཡོད་དུ་མ་

གྲུབ་མོད་ཀྱི་། འོན་ཀང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་མ་བརྐྱེན་པཪ་གྲུབ་དགོས་སོ། རྒྱུ་
མཚན་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྐྱེ་། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་ན་ཁྱོད་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་པ་ཡྱིན་
དགོས་ཏྐྱེ་། ཁྱོད་ཟང་ཟྱིང་གྱི་མཆོད་པས་མྱི་མཉྐྱེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་ན་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་
གང་ཟག་ལ་མ་བརྐྱེན་པཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཏྐྱེ་།
གཏོགས་པ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན།

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་

ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སབས་སུ་འགོ་

བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་དགོས་པཪ་མ་ཟད་ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་

འོས་མ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་

འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་པ་ཡྱིན་
པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་དགོས་པཪ་མ་ཟད་། ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་པ་
མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་
ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་

པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིཪ། ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁྱབ་པ་ཡོད་ལ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་སབས་སུ་འགོ་

བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཁྱོད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་བཏགས་པཪ་
གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པ་ཡོད་ལ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པའྱི་

ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཁྱོད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་བཏགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་

ལ། སྱིཪ་གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་གཞན་དྐྱེ་ཪང་ལ་བརྐྱེན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། སྱིཪ་གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་གཞན་དྐྱེས་ཪང་ལ་བརྐྱེན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་
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མྱིན་པཪ་འདོད་ན། དགྐྱེ་བའྱི་ལས་དང་དགྐྱེ་བའྱི་འབས་བུ་ལ་སྐུཪ་པ་འདྐྱེབས་ཤྱིང་དགྐྱེ་བའྱི་ལས་དག་ཕན་མ་བཏགས་པཪ་དགྐྱེ་བའྱི་ལས་
བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པཪ་འགྱུཪ་བ་སོང་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་། དྐྱེ་ལ། དགྐྱེ་བའྱི་ལས་ལ་བརྐྱེན་ནས་དགྐྱེ་བའྱི་ལས་བྱས་པ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་
པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པས། སྱིཪ་གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་གཞན་དྐྱེས་ཪང་ལ་བརྐྱེན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་

པཪ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་མྱིན་པཪ་འདོད་ན། དགྐྱེ་བའྱི་ལས་དག་དགྐྱེ་བའྱི་ལས་བྱྐྱེད་པོ་དག་ལ་ཕན་བཏགས་པཪ་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།
དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་དགྐྱེ་བའྱི་ལས་བྱས་པ་དག་ཆུད་ཟོས་པཪ་འགྱུཪ་བཪ་སོངས་ཤྱིང་དགྐྱེ་བའྱི་ལས་འབས་གཉྱིས་ལ་སྐུཪ་པ་

མྱི་འདྐྱེབས་ན། སྱིཪ་གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་གཞན་དྐྱེས་ཪང་ལ་བརྐྱེན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པཪ་གྲུབ་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་
འོས་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་བཏགས་པཪ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་

ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་མ་གཏོགས་པ་སབས་སུ་འགོ་

བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པཪ་འདོད་ན། ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་
ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པཪ་མ་ཟད་།

ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་

གྲུབ་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སབས་གནས་བཟང་

པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པས། ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་
སྐབས་དྐྱེཪ་གང་ཟག་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་

འདོད་དགོས་སོ་། གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་གང་ཟག་ལ་མ་བརྐྱེན་པཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་
གྲུབ་པ་ན་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་གང་ཪུང་ལ་མ་བརྐྱེན་པཪ་ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པཪ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས།

གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ། གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་
པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་

བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་

པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་མ་དང་བཅས་
གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་

གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡོད་པ་དྐྱེས། ཁྱོད་བྱས་པ་ཅན་གཞན་དབང་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་
གཞན་དབང་ལ་སབས་གནས་བཟང་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་དགོས་སོ་། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་
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ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་བསྱིབས་ཏྐྱེ་མ་ཪྱིག་པའྱི་གཉྱིད་ཀྱིས་བསྐྱེད་

པའྱི་དབང་གྱིས་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོའྱི་བདག་
ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་པཪ་ཐག་
ཆད་དོ།

གལ་ཏྐྱེ་དཀཪ་ནག་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཁྱོད་ཐོག་མ་དང་བལ་ཡོད་པཪ་

འདོད་ན། ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡོད་དྐྱེ། ཐོག་
མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་དཀཪ་ནག་གཉྱིས་སུ་ཪུང་ཞྱིང་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་
གཉྱིས་སུ་ཪུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་སྔཪ་བཤད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་སྐྱེ་མཐཪ་ཐུག་གྱི་དོན་ཐོབ་པ་

རྣམས་ལ་སྐུཪ་པ་མྱི་འདྐྱེབས་ན་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་ལས་དང་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་
དྐྱེཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དུས་

གང་དང་གང་དག་ཏུ་དཀཪ་ནག་གྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གྱི་
ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་ཪུང་དུ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།
གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་དཀཪ་ནག་གྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་ཞྱིང་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཐོག་
མ་དང་བལ་བཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཤྱིག་ཡོད་དགོས་པས་ན།

ཐོག་མ་དང་བལ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱོད་ལ་ཕན་བཏག་སུ་མྐྱེད་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་
སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ། གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱོད་ལ་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་
ཁྱོད་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་

ཉྱིད་དུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་པ་དྐྱེས་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱོད་ལ་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་

ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་ཐོག་མ་དང་བལ་
བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཡྱིན་

པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་ཐོག་མ་དང་བལ་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་གཞན་ལ་བརྐྱེན་པཪ་འདོད་པ་དང་། འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་
དུ་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་ཅྱིང་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱོད་ལ་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གྲུབ་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ནང་འགལ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་
པ་དྐྱེས།

ཁྱོད་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་ཡོད་པ་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་
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ཉྱིད་དུ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གྲུབ་པ་ན།

ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་དང་།

ཁྱོད་ལ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཡོད་པས་

ཁྱོད་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་

གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་

ལྟཪ་ན་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན། ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་
ཡོད་པ་ཁྱབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་ཐོག་མ་མྐྱེད་པ་ནས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པའྱི་
བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་སྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་ཡོད་པ་དྐྱེས།
དབང་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

ཁྱོད་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ཡོད་དུས་ཁྱབ་ཉྱིད་དུ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་

ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པཪ་སོ་འདོགས་
དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བོ་

གོས་ཀྱི་མྱིག་བསྱིབས་ཏྐྱེ་མ་ཪྱིག་པའྱི་གཉྱིད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་ཤྐྱེས་མུ་སྐྱེགས་ཅན་གྱི་ཪང་བཞྱིན་དུ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་
ན།

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ཡོད་པ་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཉྱིད་དུ་

ཪང་གྱི་ངོ་བོས་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་སོ།
བོ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གྱིས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ནྱི།

གཉྱིས་པ་

དཔྐྱེཪ་ན་མཚན་མོ་ལོགས་དྐྱེས་བལྟ་བའྱི་དོན་དུ་མཪ་མྐྱེ་སྣང་བ་ན་

མཪ་མྐྱེ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་ཪླུང་གྱིས་མྱི་གཡོ་བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་ན་གཟུགས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་མཐོང་ལ།

མཪ་མྐྱེ་མྱི་གསལ་

བའམ་གསལ་ཡང་ཪླུང་གྱིས་བསོད་ན་གཟུགས་རྣམས་གསལ་པོཪ་མྱི་མཐོང་བ་བཞྱིན་དུ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་སྔོན་དུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་
ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་ལའང་ཡུལ་དྐྱེའྱི་ཡྱིན་ལུགས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པཪ་ངྐྱེས་པའྱི་ཤྐྱེས་ཪབ་དང་སྐྱེམས་དམྱིགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟཪ་འདོད་པ་བཞྱིན་

དུ་གནས་པའྱི་མྱི་གཡོ་བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་ན་ཡུལ་དྐྱེའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བཪ་མཐོང་གྱི་སྐྱེམས་གཞན་
དུ་མྱི་འཕོ་བཪ་གནས་པའྱི་མྱི་རོག་པའྱི་འཇོག་སོམ་ཡོད་ཀང་ཡྱིན་ལུགས་དང་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་རོགས་པའྱི་དཔོད་སོམ་ལས་འབྱུང་བའྱི་
ཤྐྱེས་ཪབ་མྐྱེད་ན་ཡྱིན་ལུགས་བལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་བལ་བས་ཏྱིང་ངྐྱེ་འཛིན་ལ་ཇྱི་ཙམ་གོམས་ཀང་ཡྱིན་ལུགས་རོགས་པ་མྱི་སྱིད་ལ།
ལུགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ལྟ་བ་ཡོད་ཀང་སྐྱེམས་རྐྱེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་བརན་པའྱི་ཏྱིང་ངྐྱེ་འཛིན་མྐྱེད་ན།

ཡྱིན་

ཪང་དབང་མྐྱེད་པཪ་གཡོ་

བའྱི་ལོག་རོག་གྱི་ཪླུང་གྱིས་དཀྲུགས་པས་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་དོན་གསལ་བཪ་མཐོང་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་སྔོན་དུ་
སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ལ་བསོམ་པཪ་བྱྐྱེད་པའྱི་སབས་སུ་ཞྱི་གནས་དང་བལ་བའྱི་ལྷག་མཐོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་
གང་ཟག་གྱི་སྐྱེམས་ཡུལ་ལ་རྣམ་པཪ་གཡྐྱེང་བཪ་འགྱུཪ་གྱི་ཪླུང་གྱི་ནང་ན་འདུག་པའྱི་མཪ་མྐྱེ་བཞྱིན་དུ་བརན་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་ཪོ།
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དྐྱེ་བས་

ན་ཡྐྱེ་ཤྐྱེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བཪ་མྱི་འབྱུང་སྐྱེ་དྐྱེ་ལྟ་བས་ན་གཉྱིས་ཀ་འད་བཪ་བསྐྱེན་པཪ་བྱ་དགོས་སོ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་སྔོན་དུ་
སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ལ་འཇོག་སོམ་དང་དཔད་སོམ་གཉྱིས་བྱྐྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་ན། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་སྔོན་དུ་སབས་སུ་
འགོ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཤྐྱེས་དགོས་པ་དང་ཡུལ་དྐྱེའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ངྐྱེས་པ་དངས་ནས་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་བོ་བལྟོས་འཆའ་ནུས་ཏྐྱེ་ཁྱོད་ཐུགས་
རྐྱེས་མྱི་བཟུང་བ་དང་ནུས་པས་མྱི་སོབ་པ་མྱི་སྱིད་པས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ངྐྱེས་པ་བསྐྱེད་པའྱི་དགོས་པ་གཉྱིས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་

འགོ་བའྱི་སྔོན་དུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་འཇོག་སོམ་བྱྐྱེད་དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེ་མྐྱེད་ན་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་ཪྐྱེ་བལྟོས་འཆའ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ།
དཔད་སོམ་བྱྐྱེད་ཀང་དགོས་ཏྐྱེ།

དྐྱེ་མྐྱེད་ན་ཡུལ་དྐྱེའྱི་ཡོན་ཏན་ཤྐྱེས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཡུལ་དྐྱེའྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཤྐྱེས་ན་དྐྱེ་ལ་སྐྱེམས་

གཞོལ་ཪབ་ཏུ་འབབ་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་།

དྐྱེ་ལ་སྐྱེམས་གཞོལ་ཪབ་ཏུ་འབབ་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་ན་དྐྱེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་སབས་སུ་

འགོ་བཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གཞན་ཡང་། དཔྐྱེཪ་ན་གཏྱིང་དཔག་་དཀའ་བའྱི་གཡང་སའྱི་ཁཪ་བྱུང་སྐྱེ་དྐྱེཪ་ལྷུང་བས་འཇྱིགས་སྐྲག་ནས་
སྙྱིང་པོའམ་ཀ་བ་ཞྱིག་བརན་པོའམ་ཡྱིད་བརན་དུ་མྱི་ཪུང་ངམ་རྣམ་པཪ་མྱི་འབྱྐྱེད་པ་ན་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་བོ་བལྟོས་འཆའ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་དྐྱེ་ལ་དམ་

པོཪ་འཛིན་པཪ་མྱི་ནུས་པ། དྐྱེའྱི་དོནདུ་ཐཪ་པ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཟད་མྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོཪ་ལྷུང་བའྱི་ཚུལ་བསམས་པས་འཇྱིགས་ཤྱིང་
སྐྲག་པ་སྐྱེས་ནས་སྐྱེམས་ཀྱི་བཟུང་བཪ་བྱ་བའྱི་སབས་གནས་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ལོག་ཤྐྱེས་མ་ཉན་པཪ་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཤུགས་དགས་པོས་སབས་སུ་

འགོ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ཪབ་ཏུ་རྣམ་པཪ་མྱི་འབྱྐྱེད་པ་ན་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་ཪྐྱེ་བལྟོས་འཆའ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་དམུས་ལོང་གྱིས་དམུས་ལོང་འཁྱིད་པ་བཞྱིན་

དུ་འཇོགས་པ་སྔ་མ་ལས་འཇྱིགས་པ་ཆྐྱེན་པོ་སྐྱེ་བཪ་འགྱུཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་མཁས་ཤྱིང་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་སབས་སུ་འགོ་ན་ཡྱིད་བརན་དུ་ཪུང་
སྐྱེ་འཁྱིད་པའྱི་དཔད་སོམ་གྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱི་རྐྱེས་སུ་འབངས་པའྱི་བོས་སབས་སུ་འགོ་དགོས་སོ།

འོ་ན་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ལ་དཔད་

སོམ་བྱྐྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དཔད་བཟོད་པཪ་འདོད་དམ་དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད།

དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད་

ན། དྐྱེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏྐྱེ། དཔད་མྱི་བཟོད་པ་དང་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱིས་མྱི་ཪྐྱེད་པ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན།
ཁྱབ་པ་ཡོད་ལ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱིས་མྱི་ཪྐྱེད་པ་དང་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་མྱི་གཟྱིགས་པ་ནྱི་
དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

ཡང་ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཟྐྱེཪ་ན། ཁྱབ་པ་ཡོད་ལ། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་མ་གཟྱིགས་ཏྐྱེ་འཁྱིད་པའྱི་དཔད་

སོམ་གྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱི་རྐྱེས་སུ་འབངས་པའྱི་བོ་ཞྱིག་གྱིས་སབས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་

ཡུལ་ལ་དཔད་སོམ་བྱྐྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དཔད་བཟོད་པཪ་འདོད་ན། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་
གཟྱིགས་ཤྱིང་ཪྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།
ཪྐྱེད་པ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དཔད་བཟོད་པ་དང་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་
གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ལ་དཔད་སོམ་བྱྐྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཡུལ་

དྐྱེ་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཪྐྱེད་པཪ་འདོད་ན། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྐྱེན་པཪ་དང་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་
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ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཪྐྱེད་པ་དང་ཡུལ་དྐྱེ་ཡང་དག་པཪ་དང་བདྐྱེན་པཪ་དང་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་ནྱི་དོན་

གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཡང་དག་པ་དང་བདྐྱེན་པཪ་དང་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན།

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།

སབས་སུ་འགོ་

བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཡང་དག་པཪ་བདྐྱེན་པཪ་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།
འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཀང་ཁྱོད་

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་

པ་ཉྱིད་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་སོ་འདོགས་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་

དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་བསྱིབས་ཏྐྱེ་མ་ཪྱིག་པའྱི་གཉྱིད་
ཀྱིས་བསོད་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་ཤྐྱེས་མུ་གཏྐྱེགས་ཅན་གྱི་ཪང་བཞྱིན་དུ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།

བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་
དགོས་སོ།

གསུམ་པ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ནྱི།

དྐྱེ་ལ། ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྐྱེ་སབས་སུ་འོས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་ལ་ཪྱིགས་པས་དཔད་མྱི་བཟོད་བརག་པ་བྱས་ནས་རོད་པ་འདྱིའྱི་དོན་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ནས་བོ་གོས་
དང་ལྡན་ཞྱིང་གཟུཪ་གནས་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་འཆད་པའོ།

དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་ལ་ནྱི་ཉྐྱེས་པ་ཀུན། གཏན་ནས་ཡོད་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་

ཞྱིང་། གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་གྱུཪ་པ། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་།
དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་།

དྐྱེའྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། དྐྱེ་ལྟ་བས་ན་སབས་དང་སབས་མ་ཡྱིན་པ་འབྱྐྱེད་པའྱི་བོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ནྱི་

བསླུ་བ་མྐྱེད་པའྱི་སབས་ཞྱིག་ལ་ནྱི་སབས་སུ་འགོ་བཪ་ཪྱིགས་སོ།
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏྐྱེ།
ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པཪ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གཉྱིས་པ་ནྱི།

གཉྱིས་པ་སབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཪང་ཉྱིད་

དྐྱེ་ལྟ་མྐྱེད་ན་འགྐྱེལ་བ་འགྐྱེལ་བ་ལ་བརྐྱེན་པ་ལྟཪ། གཞན་འཇྱིགས་པ་

ཏྐྱེ། དྐྱེ་མྐྱེད་ན་སབས་སུ་སོང་ཡང་དགོས་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།
པའྱི་ཕྱིཪ་ཏྐྱེ།

དྐྱེ་མྐྱེད་ན་སབས་སུ་སོང་ཡང་མྱི་སོབ་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

བསྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པས་མཉྐྱེས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏྐྱེ།
ཅད་ཀྱི་སབས་མྱི་བྱྐྱེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱིཪ་

གསུམ་པ་ནྱི་རྒྱུན་ཆད་མྐྱེད་པའྱི་ཐུགས་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་

བཞྱི་པ་ནྱི། ཟང་ཟྱིང་གྱི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་མཉྐྱེས་ཀྱི།

དྐྱེ་མྐྱེད་ན་སྔཪ་ཕན་བཏགས་པའམ་ཕྱིས་ཕན་བཏགས་སུ་ཪུང་བ་དག་ལ་བལྟ་བས། ཐམས་

ལྔ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚད་མཐའ་མྐྱེད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཏྐྱེ། དྐྱེ་མྐྱེད་
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ན་ཪང་ཉྱིད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པ་དང་།
རྒྱུན་ཆད་མྐྱེད་པའྱི་ཐུགས་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་།
དོན་མྐྱེད་དུ་ཐལ་བཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།
ཐམས་ཅད་སབས་བྱྐྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།
སོབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་།

གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱོད་ལ་ཕན་བཏགས་སུ་མྐྱེད་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་ལ་སོགས་པ།

དྐྱེ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚད་མཐའ་མྐྱེད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་མྱིད་ན། ཁྱོད་

མདོཪ་ན་ཪང་ཉྱིད་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད། གཞན་འཇྱིགས་པ་ལས་

ཀུན་ལ་ཐུ་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོ་ཉྐྱེ་ཪྱིང་མྐྱེད་པཪ་འཇུགཕན་བཏགས་མ་བཏགས་མྱི་གཟྱིགས་ཁྱོད་ལ་ཕན་བཏགས་མྐྱེད།

ཚད་མཐའ་མྐྱེད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀུན་ཏུ་འཆང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་ཞྱིག་སབས་སུ་འོས། དྐྱེས་ན་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་དུས་གང་དང་
གང་དག་ཏུ་དཀཪ་ནག་གྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པས་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡོད་
པ་དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གྱི་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་ཪུང་དུ་སབས་གནས་བཟང་པོཪ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་འགའ་ཞྱིག་

ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ལ། དུས་གང་དང་གང་དག་ཏུ་དཀཪ་ནག་གྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་
ཟག་ཡོད་པ། དུས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་གྱི་ཪྱིམ་པ་ནས་དུས་གང་དུ་ཪང་ཉྱིད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད། གཞན་འཇྱིགས་པ་
ལས་སོབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས། ཀུན་ལ་ཐུགས་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོ་ཉྐྱེ་ཪྱིང་མྐྱེད་པཪ་འཇུགཕན་བཏགས་མ་བཏགས་གཞན་གྱིས་ཕན་བཏགས་མྐྱེད།
ཚད་མཐའ་མྐྱེད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀུན་ཏུ་འཆང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པའྱི་སབས་སུ་འོས་ཤྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡོད་པཪ་འདོད་ན།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་

ཐོག་མ་དང་བཅས་

ལས་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་སབས་སུ་
འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་ཐོག་མ་དང་

བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེཪ་འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་དགོས་མྱི་མངའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད། ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་
འཐོབ་དགོས་མྱི་མངའ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་སབས་སུ་འོས་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།

འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་

སོང་སྐྱེ་ཁྱོད་ལ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་སྐྱེ་ཁྱོད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་འདོད་ན།

འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་སྒྲུབ་ཅྱིང་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་ལ་
བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་།
ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ནྱི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའྱི་བབ་ཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་

དྐྱེ་ལ། འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན། སྐབས་དྐྱེའྱི་སྔོན་ཪོལ་དུ་ལས་

གཉྱིས་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་

དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་སྒྲུབ་ཅྱིང་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་
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པཪ་འདོད་ན།

སྐབས་དྐྱེའྱི་སྔོན་ཪོལ་དུ་ལས་གཉྱིས་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་སྒྲུབ་ཅྱིང་ཐོབ་པའྱི་གང་

ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པས།

དྐྱེ་ནྱི་ཪང་གྱི་ཁས་བངས་པ་ལས་འགལ་བ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་

འབྱུང་བའྱི་སབས་སུ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་ཅྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་སབས་སུ་འོས་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་ལ། སྐབས་དྐྱེའྱི་སྔོན་ཪོལ་
དུ་ལས་གཉྱིས་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་
པཪ་འདོད་པ་དང་།

སྐབས་དྐྱེའྱི་སྔོན་ཪོལ་དུ་ལས་གཉྱིས་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་སྒྲུབ་ཅྱིང་ཐོབ་པའྱི་

གང་ཟག་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའྱི་བབ་ཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཪང་གྱི་ཁས་བངས་པ་ལས་མྱི་འགལ་ན། དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་
མ་དང་བཅས་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཇྱིགས་པ་གཏན་ནས་ཡོད་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་སབས་གནས་
བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ལ།

ལས་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་

སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད། ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་
ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་སབས་གནས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་

མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་ཡོད་དགོས་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་

ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ། འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ་ཁྱོད་ལ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ལ། འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་

དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པཪ་འདོད་པ་དང་། འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་
གང་ཪུང་ལ་བལྟོས་བརྐྱེན་ནས་ཁྱོད་ལ་གྲུབ་དགོས་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་འགལ་འདུའྱི་ཕོགས་ཪྱིས་ཡོང་

ན་ཐོག་མ་དང་བཅས་གང་ཟག་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་ཡོད་དགོས་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་
འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པཪ་འདོད་
དགོས་སོ།
འདོད་ན།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་སྐྱེ་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཡོད་པཪ་

གང་ཟག་ཐོག་མ་དང་བཅས་ཐོག་མཪ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཟ་མྐྱེད་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོ་དྐྱེ་ལ་

ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་
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བཞྱིན་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པཪ་ཐག་ཆད་དོ།

གལ་ཏྐྱེ་དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་དང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་

ཟག་ཐོག་མ་དང་བལ་ཡོད་པཪ་འདོད་ན།
དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཐོག་མ་དང་བལ་ཡོད་པཪ་འདོད་

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་སུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཟ་མྐྱེད་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་མ་

དང་བལ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འཇྱིགས་པ་

མྐྱེད་ཅྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་

སྐབས་སུ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད། ཐོག་མ་དང་གལ་བཪ་ཐམས་

ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་སབས་སུ་འོས་ཤྱིག་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ། ཕུལ་དྐྱེ་ཐོག་མ་
དང་བལ་བཪ་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་སྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་
ཡོད་པཪ་འདོད་པ་དང་།

ཡུལ་དྐྱེ་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་དགོས་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་དགོས་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་

འགལ་འདུ་སྨྲ་བའྱི་བབ་ཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་དྐྱེ་ཉྱིད་དུ་སབས་གནས་ཟ་མྐྱེད་

བཟང་པོཪ་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་ཡོད་དགོས་ན། ཡུལ་དྐྱེ་ལ་
འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་དགོས་ཏྐྱེ།

ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཇྱིགས་པ་ལས་

གོལ་དགོས་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་

མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་ཡོད་དགོས་པཪ་འདོད་པ་དང་། ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུས་གང་ཪུང་དུ་མྐྱེད་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཇྱིགས་
པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ནམ་ཡང་མྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་ན།

ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱི་ལ་ཐོག་

མ་དང་བལ་བཪ་ཡོད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་
བརྐྱེན་པཪ་ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།

འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

གཞན་ཞྱིག་ལ་བརྐྱེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་དང་། ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་
ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ནམ་ཡང་མྱིན་པཪ་མྱི་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་འདུ་སྨྲ་བའྱི་བབ་ཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་

ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ཐོག་མ་དང་བལ་བཪ་ཡོད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་གང་

ལ་ཡང་མ་བལྟོས་མ་བརྐྱེན་པཪ་ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ན་ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་
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བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་
མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ནམ་ཡང་མྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་པ་དང་།

ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ཪང་གྱི་ངོས་

བོས་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཪང་གྱི་ངོས་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་

ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་
གྲུབ་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་མྐྱེད་ན། ཡུལ་དྐྱེའྱི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་པའྱི་རྐྱེན་ཞྱིག་གྱིས་གྲུབ་སྐྱེ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་
པས། དྐྱེ་ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡུལ་དྐྱེའྱི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་པའྱི་རྐྱེན་ཞྱིག་གྱིས་གྲུབ་ན། ཡུལ་དྐྱེའྱི་ངོ་བོས་མྐྱེད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡུལ་དྐྱེའྱི་ངོ་བོས་ལས་གཞན་པའྱི་རྐྱེན་ཞྱིག་གྱིས་གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་པས།
སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་དང་།

ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་

ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་སྔཪ་མྐྱེད་གསཪ་དུ་འབྱུང་ན་ཁྱོད་ནྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་མྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་

འདོད་པ་ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་དཀཪ་དང་ནག་པོའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཪུང་ཞྱིང་ལས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཪུང་བའྱི་གང་ཟག་

ཐོག་མ་དང་བཅས་སམ་ཐོག་མ་དང་བལ་གང་ཪུང་དུ་འབྱུང་བཪ་འདོད་ཀང་། གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་སབས་གང་ཪུང་དུ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཟ་
མྐྱེད་པའྱི་སབས་གནས་བཟང་པོ་དྐྱེ་ལ་ནྱི་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་
ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ཀང་ཁྱོད་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་

ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་དང་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་
གྲུབ་སྐྱེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་

མྐྱེད་དོ་མ་ཪྱིག་པའྱི་གཉྱིད་ཀྱིས་བསོད་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་ཤྐྱེས་མུ་སྐྱེགས་ཅན་གྱི་ཪང་བཞྱིན་དུ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་
གཞན་དབང་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་འོས་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་དང་འཇྱིགས་པ་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྐྱེན་པ་ཡྱིན་
པ་ཉྱིད་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་སོ།

གསུམ་པ་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་ལ་

ཪགས་པས་དཔད་བཀོད་མྱི་བཟོད་བརག་པ་བྱས་ནས་རོད་པ་འདྱིའྱི་དོན་གྲུབ་པ་ནྱི། དཔྐྱེཪ་ན་གཡང་སཪ་ལྟུང་བས་འཇྱིགས་པ་འགའ་ཞྱིག་

སྡོང་པོའམ་ཀ་བ་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཐཪ་པ་ཚོལ་ན་དངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྡོང་པོའམ་ཀ་བ་ལ་བརྐྱེན་དགོས་པ། དྐྱེའྱི་དོན་དུ་མྱི་དགྐྱེ་བའྱི་གཡང་སཪ་
ཪམ་མྱི་དགྐྱེ་བའྱི་ཉྐྱེས་མྱིག་སུ་རྣམ་པཪ་སྨྱིན་ཞྱིང་ཐཪ་པ་མྐྱེད་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ངན་འགོཪ་ལྟུང་བས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་སྐྱེས་ནས་གང་
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ཟག་འགའ་སབས་ཤྱིག་ཚོལ་ན་དྐྱེ་ཡོད་པ་ལ་གཏྱིང་ནས་ངྐྱེས་པ་ཪྐྱེད་དགོས་སོ།

ཡང་དཔྐྱེཪ་ན་དངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྡོང་པོའམ་ཀ་བ་དྐྱེ་ལ་

བརན་མྱི་བརན་གྱི་བརག་པ་བྱྐྱེད་ནུས་པ། དྐྱེའྱི་དོན་དུ་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་
པ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བརག་པ་བྱྐྱེད་ནུས་སོ།

འོ་ན་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་

བརག་པ་བྱྐྱེད་པ་དང་ཡུལ་དྐྱེ་དོན་ཡྱིན་ལུགས་ལ་ཡོད་དམ་མྐྱེད་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་དཔོད་པ་དང་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དཔོད་

པའྱི་ཪྱིགས་པ་དང་མཐཪ་ཐུག་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་པ་ཞྐྱེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གནད་ག་ཡྱིན་ལ། ཪྱིགས་པས་དཔད་བཟོད་མྱི་བཟོད་ཀྱི་དོན་ནྱི་
དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་པ་དྐྱེས་མ་ཪྐྱེད་ཡྱིན་ནོ།

དྐྱེས་ན་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་

བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བརག་པ་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཪྱིགས་པ་དྐྱེས་དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏྐྱེ།
ཪྱིགས་པ་དྐྱེས་མྱི་ཪྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

ཁྱོད་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

ཁྱོད་

དྐྱེ་ལ། ཁྱོད་བདག་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ་།
དྐྱེ་ལ། ཁྱོད་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་པ་ན་ཁྱོད་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་

ཡྱིན་ཀང་དྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྐྱེཪ་ལ་སོགས་པ་ལྟཪ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པཪ་སྣང་བཪ་འདོད་དགོས་
པས་དྐྱེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ལ། ཁྱོད་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དམ་བདག་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་བདག་གྱི་བའང་མྐྱེད་པཪ་འདོད་

དགོས་ཤྱིང་དྐྱེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དང་པོ་དྐྱེ་ལ། བདག་མྐྱེད་པཪ་རོགས་པ་ན་དྐྱེའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལའང་ཡོད་པཪ་འཛིན་པ་ལྡོག་
པཪ་འགྱུཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། ཤྱིང་ར་ཚིག་ན་འཁོཪ་ལོ་ལ་སོགས་པ་དྐྱེའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་འཚིག་པ་བཞྱིན་ནོ།

ཡུལ་དྐྱེ་ལ་བདག་

ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་ན་བདག་གྱི་ཡོད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ། བདག་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིཪ་བདག་ཏུ་གདགས་པའྱི་གཞྱི་བདག་གྱི་བའང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྐྱེས་
དམྱིགས་པཪ་མྱི་འགྱུཪ་དགོས་སོ།

ཇྱི་ལྟཪ་ཤྱིང་ར་ཚིག་ན་དྐྱེའྱི་ཡན་ལག་དག་ཀང་ཚིག་པས་མ་དམྱིགས་པ་དྐྱེའྱི་དོན་དུ་གང་གྱི་ཚེ་བདག་

མྐྱེད་པཪ་རོགས་པ་དྐྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚེ་བདག་གྱི་བའང་བདག་མྐྱེད་པཪ་རོགས་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།
བདག་ཉྱིད་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད།

གཞན་འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས།

གཉྱིས་པའང་དྐྱེ་ལ། ཪང་ཉྱིད་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་

ཀུན་ལ་ཐུགས་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོ་ཉྐྱེ་ཪྱིང་མྐྱེད་པཪ་འཇུགཕན་

བཏགས་མ་བཏགས་མྱི་གཟྱིགས་གཞན་གྱིས་ཕན་བཏགས་མྐྱེད། ཚད་མཐའ་མྐྱེད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ཀུན་ཏུ་འཆང་། ཡོན་ཏན་དྐྱེ་དག་ཡུལ་དྐྱེའྱི་
བདག་གྱི་བ་ཡྱིན་པས་དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་གྱི་བ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། དྐྱེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་གྱི་བ་མྐྱེད་ན་སབས་སུ་
འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེ་ལ།

སྔཪ་བཤད་པ་ལྟཪ་ཡོན་ཏན་དྐྱེ་དག་སབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འོས་པའྱི་བདག་དང་སབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་ན་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་ན་སབས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་

མྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དང་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་དམ་པ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཉྱིད་ལ་སྐུཪ་པ་མྱི་
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འདྐྱེབས་ན།

བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་ ན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་

མྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བརག་པ་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཪྱིགས་པ་དྐྱེས་དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད་པ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་ཪྱིགས་པས་དཔད་
མྱི་བཟོད་ལ་ཪྱིགས་པའྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ལ་ཁྱོད་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ཁྱོད་གཞན་ལ་སོབ་པ་ཉྱིད་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེ་ལ། བུད་དྷ་པྰ་

ལྱི་ཏ་ལས། འཇྱིག་རྐྱེན་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་དང་། དམ་པའྱི་དོན་གྱི་བདྐྱེན་པའོ། ཞྐྱེས་འབྱུང་བས་དྐྱེ་ལ་འཇྱིག་རྐྱེན་གྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྐྱེན་པ་གང་
གྱིས་བུམ་པ་ཡོད་དོ་སབ་མ་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བརོད་པ་དྐྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བུམ་པ་ཆོག་སབ་མ་ཚིག་གོ་ཞྐྱེས་དྐྱེ་དག་མྱི་རག་པཪ་ཡང་བརོད་དོ། གང་གྱི་
ཚོ་དྐྱེ་ཁ་ན་བསམ་པ་བརམ་པ་དྐྱེའྱི་ཚེ་ནྱི་བུམ་པ་དང་སབ་མ་དག་བརྐྱེན་ནས་གདགས་པཪ་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་འཐད་ན་དྐྱེ་དག་ཆག་པ་དང་
ཚིག་པ་ལ་འཐད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ།

གཞན་ཡང་དྐྱེ་བཞྱིན་གཤྐྱེགས་པའམ་འཇྱིག་རྐྱེན་གྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་དབང་གྱིས་དྐྱེ་བཞྱིན་གཤྐྱེགས་པ་

བགོས་སོ་དྐྱེ་བཞྱིན་གཤྐྱེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཞྐྱེས་མྱི་རག་པཪ་ཡང་བརོད་དོ་གང་གྱི་ཚེ་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྐྱེའྱི་ཚེ་ནྱི་དྐྱེ་བཞྱིན་

གཤྐྱེགས་པ་ཉྱིད་མྱི་འཐད་ན་བགྐྱེས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་བལྟ་འཐད་པཪ་ག་ལ་འགྱུཪ་ཏྐྱེ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་དང་། གསུངས་པའྱི་
དཔྐྱེ་སགས་བཀོད་པ་ལྟཪ་གང་གྱི་ཚེ་སབས་སུ་འོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་ ན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་བརག་
པ་བྱྐྱེད་པས་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྐྱེའ་ྱི ཚེ་ནྱི་ཁྱོད་ཡོད་པཪ་མྱི་འཐད་ན་ཁྱོད་གཞན་ལ་སོབ་པ་མྱི་འཐད་པཪ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

འདྱིཪ་ནྱི་ཁ་གཅྱིག་ན་ཪྐྱེ། ཇྱི་ལྟཪ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྐྱེན་ཅྱིང་འབྐྱེལ་པཪ་འབྱུང་པའྱི་ཪྱི་གང་བ་ཚེ་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྐྱེའྱི་ཚེ་
ནྱི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ཉྱིད་མྱི་འཐད་ཀང་སྦྲང་རྱི་དང་ཆུ་དང་འོ་ཐུག་འཛིན་པ་དང་ལྐྱེན་པ་དང་གང་བ་དང་ཪླུང་དང་ཉྱི་བ་ཡོད་དུ་སོབ་པཪ་

ནུས་པ་དོན་དུ། སབས་སུ་འོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཡང་གང་གྱི་ཚེ་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྐྱེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཁྱོད་མྱི་འཐད་ཀང་ཁྱོད་གཞན་པ་ལ་འཇྱིགས་པ་
ལས་ཡོངས་སུ་སོབ་པཪ་ནུས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་གང་གྱི་ཚེ་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྐྱེའྱི་ཚེ་ནྱི་སབས་སུ་འོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་མྱི་འཐད་ཀང་ཁྱོད་

གཞན་ལ་འདགས་པ་ལས་མྱི་སོབ་པ་མྱི་སྱིད་པ་ལ་ངྐྱེས་པ་གཏྱིང་ཐག་པ་ནས་ཪྐྱེད་པའྱི་བོ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཁྱོད་གཞན་ལ་འཇྱིགས་པ་ལས་
སོབ་པ་ཉྱིད་འཐད་པཪ་ནུས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འོས་པའྱི་ཡུལ་དང་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འཐད་པཪ་འགྱུཪ་ཪོ།

དྐྱེ་

ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པཪ་མྱི་འཐད་དོ། དྐྱེའྱི་ལན་དུ་དྐྱེ་ནྱི་ཪྱིགས་པ་མྱིན་ཏྐྱེ། སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་
ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད་ན།

སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཪང་ ན་ཡོད་མྐྱེད་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་མ་ཪྐྱེད་

པའྱི་དོན་ཪྱིགས་གནོད་པའྱི་དོན་དུ་འགྱུཪ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། དྐྱེའ་ྱི ཕྱིཪ་འཕགས་པའྱི་མཉམ་གཞག་གྱིས་ཀང་སབས་སུ་འོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་

མ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དྐྱེས་ཡུལ་དྐྱེ་སབས་སུ་འོས་པ་མྐྱེད་པཪ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཪང་ ན་ཡོད་མྐྱེད་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་ཀང་སབས་
སུ་འོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་མ་ཪྐྱེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་དྐྱེ་སབས་སུ་འོས་པ་མྐྱེད་པཪ་འཇལ་བ་ཡྱིན་ནོ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་ཪྱིགས་དཔད་མྱི་བཟོད་པ་དང་ཪྱིགས་
པ་གནོད་པ་གཉྱིས་དང་འཕགས་པའྱི་མཉམ་གཞག་གྱི་ཡྐྱེ་ཤྐྱེས་ཀྱིས་མ་གཟྱིགས་པ་དང་སབས་སུ་འོས་པ་མྐྱེད་པཪ་གཟྱིགས་པ་གཉྱིས་དང་།
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ཪང་ ན་ཡོད་མྐྱེད་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་ཤྐྱེས་ཀྱིས་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་མ་ཪྐྱེད་པ་དང་ཁྱོད་སབས་སུ་འོས་པ་མྐྱེད་པ་གཉྱིས་བོ་གོས་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཏུ་དཔོད་ལ་དྐྱེ་དག་ཕྐྱེད་རྒྱུ་མྐྱེད་པཪ་སྐབས་འདྱིཪ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བཪ་གྱིས་ཤྱིག། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཁོ་བོ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ལས་ཐ་སྙད་པའྱི་ཤྐྱེས་པ་རྣམས་སོབས་ཆྐྱེ་བ་དང་ཐ་སྙད་པའྱི་ཤྐྱེས་པས་དོན་དམ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ལ་གནོད་པཪ་
འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།

དྐྱེ་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྐྱེ་ན།

འདྱི་ལྟ་སྐྱེ། གང་གྱི་ཕྱིཪ་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཪྱིགས་པས་

དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད་པ་དྐྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིཪ་ཡུལ་དྐྱེ་དོན་དམ་པཪ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ་། དོན་དམ་པཪ་མྐྱེད་ཅྐྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཡྱིན་ཚུལ་
ལ་ཇྱི་ལྟཪ་ཕྱིན། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་དཔོད་པའྱི་ཪྱིགས་རྣམ་པཪ་དཔད་ན་དྐྱེས་ཡོད་པཪ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བྱྐྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་
འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དོན་དམ་པཪ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་འདོད་པ་དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་ཁྱོད་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པཪ་འདོད་ན། ཁྱོད་རྱི་ལམ་ལྟཪ་དབུ་བ་ཆུ་ཤྱིང་འད། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་
ནམ་མཁའྱི་གོག་འད་སྐྱེ། ཆུ་ཡྱི་ཟ་བ་འད་ཞྱིང་སྨྱིག་རྒྱུ་བཞྱིན། ཇྱི་ལྟཪ་སྨྱིག་རྒྱུ་དྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྐྱེཪ་དང་། སྒྱུ་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རྱི་ལམ་ཇྱི་ལྟ་བུཪ།

མཚན་མ་བསོམ་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོངས། ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། ཇྱི་ལྟཪ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པཪ་ཟ་ཤཪ་བ། དྐྱེ་
ཡྱི་གཟུགས་བཪན་དྭངས་པའྱི་མཚོཪ་སྣང་སྐྱེ།

ཟ་བ་ཆུ་ཡྱི་ནང་དུ་ཡང་དག་མྐྱེད། ཡུལ་དྐྱེ་མཚན་ཉྱིད་དྐྱེཪ་ཤྐྱེས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། ཇྱི་ལྟཪ་

མྱི་དག་ན་ཪྱིའྱི་ཁོད་འདུག་ནས། གླུ་ལྐྱེན་སྨྲ་དང་རོད་དང་དུ་བ་ལས་བག་ཅ་ཐོས་ཀང་སྣང་བ་མྐྱེད་པ་ལྟཪ། ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོག་དགོས་
པཪ་འགྱུཪ།

གླུ་དང་ཪོལ་མོ་དྐྱེ་བཞྱིན་དུ་བ་ཡང་། དྐྱེ་ལ་བརྐྱེན་ནས་བག་ཅ་འབྱུང་མོད་ཀྱི། ས་ལ་དབྱངས་དྐྱེ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱིན། ཡུལ་

དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ་སྒྱུ་མ་བྱྐྱེད་པ་དག་གྱིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏྐྱེ། ར་དང་གང་པོ་ཤྱིང་ར་སྣ་ཚོགས་བྱས། དྐྱེ་ལ་ཇྱི་ལྟཪ་སྣང་

བ་གང་ཡང་མྐྱེད། ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། ཇྱི་ལྟཪ་མཚན་མོ་ཆུ་ཡྱི་ཟ་བ་དག དྭངས་ཤྱིང་ཪོག་པ་མྐྱེད་པའྱི་ཆུ་ནང་
སྣང་། ཆུ་ཟ་སོངས་པ་གསོག་སྐྱེ་བཟུང་དུ་མྐྱེད་ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། ཇྱི་ལྟཪ་དབྱཪ་གྱི་ཉྱི་མ་ཕྐྱེད་དུས་ན། སྐྱེས་

བུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤྱིང་འགོ་བ་ཡྱིས། སྨྱིག་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡྱི་ཕུང་པོཪ་མཐོང་། ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། སྨྱིག་
རྒྱུ་ལ་ཡང་ཆུ་ནྱི་ཡོད་མྐྱེད་ན། སྐྱེམས་ཅན་རོངས་པ་དྐྱེ་ལ་འཐད་འདོད་དྐྱེ། མྱི་བདྐྱེན་ཆུ་ནྱི་བཏུང་པཪ་ཡོང་མྱི་ནུས། ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་

རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། ཇྱི་ལྟཪ་ཆུ་ཤྱིང་ཪོན་པའྱི་སྡོང་པོ་ལ། སྙྱིང་པོ་འདོད་ཕྱིཪ་སྐྱེས་བུས་དྐྱེ་གཤྐྱེགས་ཀང་། ནང་དང་ཕྱི་ཪོལ་ཀུན་ན་སྙྱིང་

པོ་མྐྱེད། ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཤྐྱེས་རོགས་དགོས་པཪ་འགྱུཪ། མདོཪ་ན་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མྐྱེད་པཪ་འདོད་
ན་བརྫུན་པའམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུཪ་འཆཪ་བཪ་འདོད་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་བརྫུན་པའམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུཪ་
འཆཪ་བཪ་འདོད་ན་ཡྱིད་བརན་ཏུ་མྱི་ཪུང་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆཪ་བཪ་འདོད་དགོས་སོ། གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འོས་ཞྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་
བརྫུན་པའམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུཪ་སྣང་ཞྱིང་ཡྱིད་བརན་དུ་མྱི་ཪུང་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆཪ་བཪ་འདོད་ན་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་ཪྐྱེ་བ་ལྟོས་འཆའ་
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རྒྱུ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ། བརྫུན་པའམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའམ་ཡྱིད་བརན་དུ་མྱི་ཪུང་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་བོ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་ཡོངས་

སུ་མྐྱེད་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་ཪྐྱེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་
སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།
སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

ཡུལ་དྐྱེ་ལ་རྐྱེ་གཅྱིག་པའྱི་ཪྐྱེ་བལྟོས་འཆའ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དྐྱེ་བཞྱིན་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་

གལ་ཏྐྱེ་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པཪ་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ།

ཡུལ་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་

དྐྱེ་ནྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ། གལ་ཏྐྱེ་སབས་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྐྱེད་པཪ་འདོད་ན་ཡུལ་དྐྱེ་སབས་སུ་འོས་པ་མྐྱེད་པཪ་འདོདདགོས་ཏྐྱེ། སབས་སུ་འོས་པ་ཡོད་ན་སབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ་ཪོ།

གནོད་དགོས་པཪ་འཐད་དོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཪྱིགས་དཔད་མྱི་བཟོད་ན་ཁྱོད་ལ་ཪྱིགས་
དྐྱེ་ལྟཪ་ན་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཪྱིགས་དཔད་མྱི་བཟོད་པཪ་འདོད་ན་

ཁྱྐྱེད་ཅག་སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དང་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་དམ་པ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཉྱིད་ལ་སྐུཪ་པ་འདྐྱེབས་པཪ་

འཐད་དོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་ཡང་དག་པའྱི་ཤྐྱེས་པའྱི་སྣང་བས་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པ་བསལ་ཞྱིང་ཤྐྱེས་ཪབ་ཀྱི་མྱིག་ཕྐྱེད་ནས་
སབས་སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་དང་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་དམ་པ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཉྱིད་ལ་སྐུཪ་པ་མྱི་འདྐྱེབས་ན། སབས་
སུ་འོས་ཤྱིང་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་ ན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བརག་པ་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཡོད་
པ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་ཪྱིགས་དཔད་བཟོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ། དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཡུལ་དྐྱེ་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིན་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།
ཡང་དག་པཪ་དང་བདྐྱེན་པཪ་དང་དོན་དམ་པཪ་ཡོད་པཪ་འདོད་དགོས་སོ།

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཡུལ་དྐྱེ་

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་བཞྱིན་

གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་བསྱིབས་ཏྐྱེ་མ་ཪྱིག་པའྱི་གཉྱིད་ཀྱིས་བསོད་པའྱི་
དབང་གྱིས་མྱི་ཤྐྱེས་མུ་སྐྱེགས་ཅན་གྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན།
པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་དགོས་སོ།

ས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་

དྐྱེ་ལྟཪ་ན་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་མྱིན་ཞྱིང་ཪང་

བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཪང་དབང་འགའ་ཡང་མྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པཪ་འཛིན་པ་ན། ངྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་དྐྱེ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ལོག་ཤྐྱེས་
འདྱི་ནྱི་བྱས་པ་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ལ་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཪང་བཞྱིན་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་འདོགས་

དབང་མྐྱེད་དུ་འད་བཪ་ཐག་ཆད་དོ། བཞྱི་པ་གྲུབ་ནས་བོ་གོས་དང་ལྡན་ཞྱིང་གཟུཪ་གནས་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་འཆད་པ་ནྱི། མ་ཪྱིག་མུན་

གསྐྱེབ་སྐྱེ་བོ་དགམཐའ་རྣམས་བཪ་སྐབས་མཐའ་དག་ཏུ། གཡང་ས་ཆྐྱེན་པོའྱི་སྣ་ཚོགས་ལྡན། མཚན་མའྱི་དུས་འདྱིཪ་ལམ་ཀཪ་འགོ། མཐའ་
རྣམས་བཪ་སྐབས་མཐའ་དག་ཏུ། རག་པཪ་སྦྲང་བས་ཁྱབ་མྱི་ཤྐྱེས། སྐཪ་མ་ཆུང་ངུའྱི་དཀྱིལ་འཁོཪ་ཪམ་། ནམ་མཁའྱི་གོག་ཅྱིག་ཤཪ་ན་
122

ཡང་། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་མྱི་ཪྱིགས། མཐའ་རྣམས་དག་ཏུ་སྣང་བས་
ཁྱབ།

མུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སྐྱེལ་ཤཪ་ཡོལ་ནུབ་སོགས་མྐྱེད་པས་རག་དཔྐྱེ་ཟ་མྐྱེད་དོ་ཉྱི་མ་རྐྱེ། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་

བསོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། མཐུ་སོབས་ཉམ་ཆུང་སྐྱེ་བོ་དགཆགས་སྡང་གཏྱི་མུག་ང་རྒྱལ་ཅན།
མོངས་སྡུག་སོགས་ན་བས་ཉྐྱེན། འཆྱི་བས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་སྐྱེ།

ཉོན་

སྔོན་དུས་ནད་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན། འོག་མཪ་སྐལ་ལྡན་མྱ་ངན་

ལས། སྨན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྐྱེན་ནས་གོལ། བདྐྱེཪ་གཤྐྱེགས་གང་ཪུང་ཕྲད་ན་ཡང་། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་
མ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་མྱི་ཪྱིགས། ཪང་ཉྱིད་ནམ་ཡང་ན་མྱི་མངའ། གསོ་དུས་མྐྱེད་ཅྱིང་རག་པཪ་བདྐྱེ། མ་ཪྱིགས་ཐམས་ཅད་ཡང་
དག་སྐྱེལ། དཔྐྱེ་ཟ་མྐྱེད་དོ་སྨན་པ་རྐྱེ།

གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས།

མཐུ་སོབས་ཉམ་ཆུང་སོ་བོ་དགསྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཙམ་ཐྐྱེགས་མྱི་ནུས། མགོ་བསྐོཪ་བྱུང་སྐྱེ་གོམ་མ་བོཪ། ལྷུང་བས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་སྐྱེ།

སྔོན་དུས་མྱི་ཐྐྱེགས་ཪང་བཞྱིན་ཅན། འོག་མཪ་སྐལ་ལྡན་ལྷུང་བ་ལས། གཞན་ལ་བརྐྱེན་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གོལ། འགྐྱེལ་ཏྐྱེ་བརྐྱེན་པ་ཕྲད་ན་
ཡང་། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། འགྐྱེལ་ལ་འགྐྱེལ་བ་བརྐྱེན་པ་ལྟཪ། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་མྱི་ཪྱིགས།
ཪང་ཉྱིད་ནམ་ཡང་འཇྱིགས་མྱི་མངའ། བརྐྱེན་དུས་མྐྱེད་ཅྱིང་རག་པཪ་བརན། གྐྱེགས་ཪྱིགས་ཐམས་ཅད་ཕང་དག་སྐྱེལ། དཔྐྱེ་ཟ་མྐྱེད་དོ་ཀུན་

གྱི་རྐྱེན། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་བལྟོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། མཐུ་སོབས་ཉམ་ཆུང་སོ་བོ་
དག།

ཕྱི་ལོགས་ནང་ལོགས་ཉྱིན་དང་མཚན། ཉྐྱེས་པ་སོབས་ཆྐྱེའྱི་སྐོཪ་གྱིས་བསྐོཪ། ཕམ་པས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་སྐྱེ།

འཐབ་དང་དག་བོཪ་བསོད།

སྔོན་དུས་

འོག་མཪ་སྐལ་ལྡན་དག་དག་ལས། ཪ་མདའ་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གོལ། རྒྱལ་བ་གང་ཪུང་ཕྲད་ན་ཡང་།

གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་མྱི་ཪྱིགས། གང་ལ་བསམས་ཏྐྱེ་ཐམས་ཅད་འདཪ།
རག་པཪ་འཐབ་མྐྱེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།

མཐུ་ནུས་ཟ་མྐྱེད་ཚད་མྱི་མངའ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཔང་པོ་རྐྱེ། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི།

ཉམ་ཐག་ཀྱི་ཧུད་སྨྲྐྱེ་སྔགས་འདོན།

ཪང་གྱིས་མ་ཐཪ་འགོལ་བྱྐྱེད་ཚོལ། འགོ་བྱྐྱེད་ཚོལ་དུས་སྔོན་ཚེ་བཅྱིངས། འོག་མཪ་སྐལ་ལྡན་བཙོན་

དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ།

དྐྱེ་ཡྱི་བསན་པ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས།

འཛིག་རྐྱེན་འདྱིཪ་ནྱི་སྐྱེ་བོ་དག་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བཅྱིངས་པ་འད།

པཪ་ལས། ཐུགས་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་གོལ། ཐཪ་ཐོབ་གང་ཪུང་ཕྲད་ན་ཡང་། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་
སུ་མ་འགོ།

དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་མྱི་ཪྱིགས།

ཪང་ཉྱིད་ནམ་ཡང་བཅྱིངས་མྱི་མངའ། རག་པཪ་ཐོགས་མྐྱེད་ཀུན་ཏུ་འཆང་། བཙོན་

མཐའ་དག་གྱི་ཪྐྱེ་བལྟོས་སྐོང་། གཉྱིས་སུ་མྐྱེད་པའྱི་འགོལ་མཛད་རྐྱེ། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ། དྐྱེ་
ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས།

འཇྱིག་རྐྱེན་འདྱིཪ་ནྱི་སྐྱེ་བོ་དགལམ་འགོའྱི་དཀའ་བ་སད་པས་ངན། མཐའ་ཪུ་ཐུག་ན་ཅྱི་མ་ཪུང་། ཉྱིན་

མཚན་ཀུན་ཏུ་སྙམ་དུ་དགོངས། སྔོན་ཚེ་མཐའ་ནས་ཐག་ཪྱིང་བུད། འོག་མཪ་སྐལ་ལྡན་ལམ་འགོ་དང་། ལམ་འགོའྱི་དཀའ་བ་དག་ལས་
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གོལ། མཐཪ་ཐུག་ཐོབ་པ་ཕྲད་ན་ཡང་། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། གང་ལ་ཕོག་དགོས་སབས་ངོས་ལྟཪ། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་མ་
འགོ།

ཪང་ཉྱིད་ཪང་ལ་རག་པཪ་མཉམ། མཐའ་བལ་མཐའ་རྣམས་ཀུན་ལས་ལྷགམཐཪ་ཐུག་ཐོབ་པ་དག་གྱི་མཐའ། ངྐྱེས་ལྐྱེགས་ཀུན་གྱི་

བདག་ཉྱིད་རྐྱེ།

གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། འཇྱིག་རྐྱེན་ཪང་ནྱི་

སྐྱེ་བོ་དགནོཪ་མྐྱེད་དབུལ་པོ་ཐ་མལ་འད།

སབས་སུ་འགོ་ན་བསོད་སྙོམས་བྱྐྱེད། སབས་མགོན་ཚོལ་ན་སྦྱྱིན་བདག་ཚོལ། སྔོན་ཚེ་དབུལ་

པོའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན། འོག་མཪ་སྐལ་ལྡན་མགོན་དང་ཕྲད། གཡཪ་བསླངས་མ་གཏོགས་ཅང་མྐྱེད་ཀང་། ལོངས་སོད་ཆྐྱེ་ཞྱིག་ཕྲད་ན་ཡང་།
གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་ལ་མ་བརྐྱེན་སབས་མ་འགོ།

དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་མྱི་ཪྱིགས། ཪང་གཞན་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་མཆོག།

གཡཪ་སླང་མྐྱེད་ཅྱིང་དགོས་དུས་མྐྱེད། གཞན་ལ་བྱྱིན་ཀང་ཪང་མྱི་ཉམས། དཔྐྱེ་ཟ་མྐྱེད་དོ་སབས་མགོན་རྐྱེ། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་
ནྱི། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ལ་སབས་སུ་འགོ།

དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། གལ་ཏྐྱེ་སབས་ངོས་འདྱི་ལྟ་བུ། གང་དུ་མཆྱིས་དང་སུ་ཞྱིག་ཪྐྱེད།

གཟུཪ་གནས་ཤྐྱེས་ཤྱིང་བདྐྱེན་ཚོལ་བའྱི་། བོ་གོས་ལྡན་དག་ཞྐྱེས་ཞུས་ན། ཐོག་མ་དང་བལ་སབས་སུ་གྲུབ། ཁྱོད་སབས་མྐྱེད་པ་མྱིན་པས་
རགས།

སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དང་བཅས། གོང་མཪ་གང་ཟག་འབྱུང་བའྱི་དུས། ཁྱོད་སབས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། སྐབས་དྐྱེཪ་

སབས་ཤྱིག་མ་གྲུབ་ན།

ཐོག་མཪ་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས། སོབ་སྐྱེ་གོལ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི།

དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི།

སབས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་སོབ་སྐྱེ་གོལ།

ཐོག་མ་དང་བལ་སབས་སུ་གྲུབ། ཁྱོད་སྐབས་མྐྱེད་པ་མྱིན་པས་རགདྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་

བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། ཁྱོད་ལ་འཇྱིགས་པ་ནམ་ཡང་མྐྱེད། འཇྱིགས་པ་དག་ལས་གོལ་དགོས་མྐྱེད།

རག་པཪ་ལྷུན་གྱིས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ། བཅྱིངས་པ་མྐྱེད་ཅྱིང་འཆང་བ་མྐྱེད། ཚུཪ་གནས་ཕཪ་ཕྱིན་དགོས་མྱི་མངའ། རག་པཪ་ཆུཪ་མཐའ་ཕཪ་
མཐའ་མྐྱེད། ཐོག་མ་དང་བལ་སབས་སུ་གྲུབ། ཁྱོད་སབས་མྐྱེད་པ་མྱིན་པས་རགམཚན་ཉྱིད་དྐྱེཪ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་
ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི།

གང་ལ་ནམ་ཡང་འཇྱིགས་པ་མྐྱེད་། ནམ་ཡང་འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་དགོས་མྐྱེད། དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་

བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས།

ཁྱོད་ལ་གཞན་ཞྱིག་ཕན་བཏགས་མྐྱེད། ཪང་ལ་ནམ་ཡང་ཪང་མྱི་མཉམ།

རག་པཪ་ཪང་ཉྱིད་ཀུན་ཏུ་མཆོགཁྱོད་ལ་གཞན་གྱིས་ཕན་ཏགས་པས། ཡོད་པཪ་འདོད་ཅྱིང་འཇོག་པ་ན།
པའྱི་ཕྱིཪ།

ཐུག་མྐྱེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པའྱི་ཕྱིཪ།

དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་ཁྱོད་ནྱི་ཕན་མྱི་བལྟ།

སབས་ཀྱི་སབས་འདོད་དགོས་

ཟང་ཟྱིང་མཆོད་ཀྱིས་ཁྱོད་མྱི་མཉྐྱེས། དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་

སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། གང་ལ་གཞན་ཞྱིག་ཕན་བཏགས་མྐྱེད། ཪང་ལ་ནམ་ཡང་ཪང་མྱི་མཉམ། རག་པཪ་ཪང་ཉྱིད་ཀུན་ཏུ་མཆོགདྐྱེ་ཉྱིད་

ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ། ཪང་གྱི་ངོ་
བོའྱི་མཚན་ཞྱིང་ཀྱིས། སབས་གནས་མཆོག་ཏུ་བཟང་པོཪ་གྲུབ། གལ་ཏྐྱེ་གཞན་ལ་བརྐྱེན་མ་གཏོགསསབས་གནས་མཆོག་ཏུ་མ་གྲུབ་ན།
ཁྱོད་ལ་གཞན་གྱིས་ཕན་བཏགས་པ། ཡྐྱེ་མྐྱེད་འདོད་དགོས་ཇྱི་ལྟཪ་འཐད།
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གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་སབས་སུ་གྲུབ། དྐྱེ་ནྱི་གཞན་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཕན།

དྐྱེའྱི་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྐྱེན་པཪ། ཪང་གྱི་ངོ་བོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས། སབས་བཟང་མཆོག་

ཏུ་གྲུབ་པ་གང་།

དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། ཪྱིགས་ཤྐྱེས་ལས་

ཡང་སྣང་བའྱི་དུས།

ཁྱོད་ལ་སོན་དང་ཉྐྱེས་པ་ཀུན། གཏན་ནས་ཡོད་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བ། དྐྱེ་ཕྱིཪ་ཕོགས་མྐྱེད་ཉྐྱེ་ཪྱིང་མྐྱེད། ཐུགས་རྐྱེ་རྐྱེ་དང་

བལ་བའྱི་སོན། གཏན་ནས་ཡོད་ཡྐྱེ་མྱི་མངའ་བ། དྐྱེ་ཕྱིཪ་རོགས་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་པ་དང་། མྱི་རོགས་མྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་པ་ཡྱིས། ཁྱོད་ནྱི་ཉྐྱེ་ཪྱིང་མྐྱེད་
པཪ་ཪྐྱེད།

དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། ཪྱིགས་ཤྐྱེས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཪྐྱེད་པའྱི་དུས། གང་ལ་སོན་དང་ཉྐྱེས་པ་ཀུན། གཏན་ནས་ཡོད་ཡྐྱེ་མྱི་

མངའ་བ། དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ནྱི་ཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། འཇྱིག་རྐྱེན་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་
དང་།

དོན་དམ་བདྐྱེན་པ་གཉྱིས་ཅཪ་དུ། དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་བདགམཚན་ཉྱིད་དྐྱེ་འདཪ་ཁྱོད་མྐྱེད་ན། ཁྱོད་ནྱི་རོགས་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་པ་དང་།

མྱི་རོགས་མྱི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་པ་ཡྱིས། ཇྱི་ལྟཪ་ཉྐྱེ་ཪྱིང་མྐྱེད་པཪ་ཪྐྱེད། མཚན་ཉྱིད་དྐྱེ་འདཪ་ཁྱོད་མྐྱེད་ན།

ཁྱོད་ནྱི་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྐྱེ་རྐྱེ།

ཇྱི་ལྟཪ་

ཕོགས་ཪྱིས་མྐྱེད་པཪ་འཇུགདྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། འཇྱིག་རྐྱེན་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདྐྱེན་པ་གཉྱིས་ཅཪ་དུ། དྐྱེ་ཁོ་ན་
ཉྱིད་བདག་ཡོད་གང་། དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་ཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས།

རྒྱུ་དང་རྐྱེན་

ལ་བརྐྱེན་བལྟོས་མྐྱེད། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས། མྱི་སོངས་བཞྱིན་དུ་བདག་ཉྱིད་གྲུབ། འཇྱིག་རྐྱེན་ཀུན་རོབ་བདྐྱེན་པ་དང་།
དོན་དམ་བདྐྱེན་པ་གཉྱིས་ཅཪ་དུ།

དྐྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིཪ། མཚན་ཉྱིད་དྐྱེ་འདཪ་ཁྱོད་མྐྱེད་ན། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུཪ་འཆཪ་དགོས་ལ། ཡྱིད་

བརན་ཪུང་དུ་ཇྱི་ལྟཪ་འཐད། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི་། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརྐྱེན་བལྟོས་མྐྱེད། ཪང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་གྱིས།

མྱི་སོངས་བདག་ཉྱིད་གྲུབ་པ་གང་། དྐྱེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སབས་འགོ་ཞྱིང་། དྐྱེ་བསོད་དྐྱེ་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེཡྱི་བསན་ལ་གནས་པའྱི་ཪྱིགས། དྐྱེ་
ཕྱིཪ་བོ་གོས་ལྡན་པ་དག། མཁས་པ་དགྐྱེས་པའྱི་ལམ་ཞུགས་ཤྱིང་། ཕོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསྱིབས་ན། སྐལ་ལྡན་རྐྱེ་གཅྱིག་བསྱིམས་
ཏྐྱེ་ཉོན།

བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས། མཐའ་རྣམས་དག་ཏུ་སྣང་བ་མྐྱེད། མུན་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེལ་བ་མྐྱེད། ཤཪ་ཡོལ་

ཡོད་པས་རག་པ་མྐྱེད།

མ་ཪྱིག་མུན་གསྐྱེབ་སྐྱེ་བོ་ལ། སབས་སུ་འོས་པའྱི་ཉྱི་མ་མྐྱེད། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་

སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་ཪྱིགས། བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས། སྔོན་དུས་
མངོན་པཪ་བྱུང་བ་ན། སྔོན་དུས་ནད་པའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན། མ་ཪྱིགས་ཐམས་ཅད་སྐྱེལ་བ་མྐྱེད། མཐུ་སོབས་ཉམ་ཆུང་སྐྱེ་བོའྱི་རྒྱུད། ཆགས་
སྡང་གཏྱི་མུག་ང་རྒྱལ་ཅན།

ཉོན་མོངས་སྡུག་གྱིས་ཉྐྱེན་པ་དགཡང་དག་གསོ་བའྱི་སྨན་པ་མྐྱེད། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་དག་

རྣམས་ལ་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་ཪྱིགས། བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས།
སྔོན་དུས་མངོན་པཪ་བྱུང་བ་ན།

སྔོན་དུས་མྱི་ཐྐྱེགས་ཪང་བཞྱིན་ཅན། གྐྱེགས་ཪྱིགས་ཐམས་ཅད་སྐྱེལ་བ་མྐྱེད། མཐུ་སོབས་ཉམ་ཆུང་སྐྱེ་

བོའྱི་སྐྱེམས། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཙམ་ཐྐྱེགས་མྱི་ནུས། མགོ་བསྐོཪ་བྱུང་སྐྱེ་གོམ་མ་བོཪ། ལྷུང་བས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་དགཡང་དག་སོབ་
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པའྱི་རྐྱེན་མྐྱེད་དོ།

དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི།

དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་

འབང་མྱི་ཪྱིགས། བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས། སྔོན་དུས་མངོན་པཪ་བྱུང་བ་ན། སྔོན་དུས་འཐབ་དང་དག་བོཪ་བསོད།

རག་པཪ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་མྱི་མངའ། ཕྱི་ལོགས་ནང་ལོགས་ཉྱིན་དང་མཚན། ཉྐྱེས་པ་སོབས་ཆྐྱེའ་ྱི སྐོཪ་གྱིས་བསྐོཪ། ཕམ་པས་འཇྱིགས་པའྱི་
སྐྱེ་བོ་དག

ཡང་དག་སྲུང་བའྱི་རྒྱལ་བ་མྐྱེད། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཔའ་པོ་མྐྱེད། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི།

སབས་མ་འགོ།

དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་།

དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་ཪྱིགས།

དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་

བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས།

སྔོན་དུས་མངོན་པཪ་བྱུང་བ་ན། སྔོན་དུས་ཉམ་ཐག་བ ན་ཪཪ་བཅྱིངས། བཙོན་མཐའ་དག་གྱི་ཪྐྱེ་སྐོང་མྐྱེད། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བཅྱིངས་པ་

འད་། ཉམ་ཐག་ཀྱི་ཧུད་སྨྲྐྱེ་སྔགས་འདོན། ཪང་གྱི་མ་ཐཪ་འགོལ་བྱྐྱེད་ཚོལ། འཇྱིག་རྐྱེན་འདྱི་ཡྱི་སྐྱེ་བོ་དགཐུགས་རྐྱེ་ཆྐྱེན་པོས་འགོལ་མཛད་
མྐྱེད། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི།

དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་སབས་མ་འགོ།

དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་

ཪྱིགས། བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས། སྔོན་དུས་མངོན་པཪ་བྱུང་བ་ན།
རྣམས་ཀྱི་མཐཪ་མྱི་ཪུང་།

སྔོན་ཚེ་མཐའ་ནས་ཐག་ཪྱིང་ཕུད། མཐཪ་ཐུག་

ལམ་འགོའྱི་དཀའ་བ་སད་པས་ངུབ། མཐའ་ཪུ་ཐུག་ན་ཅྱི་མ་ཪུང་། ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྙམ་དུ་དགོངས།

འཇྱིག་རྐྱེན་འདྱི་ཡྱི་སྐྱེ་བོ་དགངྐྱེས་ལྐྱེགས་ཀུན་གྱིས་གང་མཛད་མྐྱེད།

དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་

དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་ཪྱིགས། བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས། སྔོན་དུས་མངོན་པཪ་བྱུང་བ་
ན།

སྔོན་དུས་དབུལ་པོའྱི་ཪང་བཞྱིན་ཅན། གཡཪ་བ་རྒྱངས་མ་གཏོགས་ལོངས་སོད་མྐྱེད། ནོཪ་མྐྱེད་དབུལ་པོ་ཐ་མལ་འད། སབས་སུ་

འགོ་བ་བསོད་སྙོམས་བྱྐྱེད།

སབས་མགོན་ཚོལ་བས་སྦྱྱིན་བདག་ཚོལ། འཇྱིག་རྐྱེན་འདྱི་ཡྱི་སྐྱེ་བོ་དགཚིམ་པཪ་མཛད་པའྱི་སབས་མགོན་

མྐྱེད། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་སབས་མ་འགོ། དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་ཪྱིགས།
བོད་འདྱིཪ་གགས་པའྱི་སབས་མགོན་རྣམས། རག་པཪ་སབས་སུ་གྲུབ་པ་མྱིན། སབས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དང་བཅས། གོང་མཪ་གང་ཟག་
འབྱུང་བའྱི་དུས། དྐྱེ་དག་རྣམས་ལ་སྙྱིང་པོ་མྐྱེད། འཇྱིགས་ལས་སོབ་པའྱི་ནུས་པ་མྐྱེད། ཐོག་མ་དང་བལ་སབས་སུ་འོས། ཐོག་མ་དང་བལ་

ཐུགས་རྐྱེ་དྐྱེ་དག་མྱིན། དྐྱེ་ཕྱིཪ་སྐྱེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། ཕོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསྱིབས་ལ། སྐལ་ལྡན་རྐྱེ་གཅྱིག་བསྱིམས་ཏྐྱེ་ཉོན། དྐྱེ་
དག་རྣམས་ལ་སབས་མ་འགོ།

དྐྱེ་དག་བསོད་ནྱི་བཀུཪ་བ་དང་། དྐྱེ་དག་རྐྱེས་སུ་འབང་མྱི་ཪྱིགས། དྐྱེ་དག་ཐག་པཪ་སྣང་ཆ་ཡང་། ལྷུང་

ལས་སོབས་པའྱི་ཞགས་ཐག་མྱིན། གཞན་
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