གདོན་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་སོར།
འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ནད་ཐབས་ལ་ས་བཅད་རྣམ་པ་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པར་འདོད་དེ།

ངོ་སོད།

གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་རུ་གདོན་གྱི་རྣམ་བཞག་ཕྲན་ཚེགས་ལ་བསམ་ན།་ ལེའུ་འགའ་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང། ཁྱད་གཉེར་གྱི་གདོན་བཅོས་ཐབས་འབྱུང་པོའྱི་གདོན་དང། སོ་བེད་གྱི་
གདོན། བརེད་བེད་ཀྱི་གདོན། གཟའ་གདོན། ཀླུ་གདོན། བྱིས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་ཡྱིན་ལ། ད་དུང་རྩ་ཆུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལེའུ་རུ་གདོན་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་ལ་
གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད།
སྱིར་བཏང་མྱིའྱི་ལུས་ལ་གདོན་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་ཚེ།་ ཐོག་མར་སེམས་རྒྱུད་དམ་ལུས་ཐོག་ལ་མྱི་བདེ་བའྱི་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་ཞྱིང། དེའ་ྱི རེན་གྱིས་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་སོགས་ཀྱི་ནད་
རྣམས་ལྡང་བར་བེད། གདོན་ནད་ཀྱིས་འཐྱིབས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད། “ཕྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྔར་རྒྱུན་དང་མྱི་འདྲ་བར་གཞན་དུ་འགྱུར་ཅྱིང། ནང་བོ་སེམས་མྱི་
བདེ་བ་དང་སོ་ཐུང་འཚིག་པ་ཟ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།” དེ་ལྟར་སོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་འགྱུར་དགོས་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གདོན་ནད་འབབ་སའྱི་ལུས་གནས་གཙོ་བོ་ཤེས་
པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ཞྱིང། ཤེས་པ་རྣལ་མ་ལ་གདོན་ཞུགས་སབས། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བོ་བརྟན་པར་གནས་མྱི་ཐུབ་པར། དགའ་སྡུག་ཁོ་ཆགས་འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་དབང་དུ་འགྱུར་བས།
ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པ་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱུར་ལྡོག་འགོ་བ་སྟེ། ལུས་ངག་ནྱི་སེམས་ཀྱི་འཁོར་གཡོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་སོ།
སྱིའྱི་ཆ་ནས་གདོན་ནད་བཅོས་ཐབས་ལ་ཞྱི་དྲག་བར་མའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དང། ཞྱི་དྲག་གཉྱིས་འཛོམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་བཞྱི་ཡྱིས་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་འདོད་དེ།
འཇུག་པའྱི་གདོན་རྱིགས་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ངོ་སོའྱི་ཚུལ་དུ། སབས་བབས་ཀྱི་གདོན་དེ་ཉྱིད་དགོས་པའྱི་ཡས་ཆ་གང་ཡོད་སྱིན་པ་དང། གཏོར་མ་བཏང་
བ་དང། མཆོད་སྱིན་བེད་པ་སོགས་མོས་བོ་བསང་བ་ནྱི་ཞྱི་བས་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་དང། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྫས་སྡུག་པ་ཅན་གྱི་ལས་སོར་དང། ཡྱི་དམ་དྲག་
པོའྱི་བསེན་འཛབ་ལས་གསུམ་གྱིས་གཏོར་ཟོག་འཕེན་པ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་སེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་བསྐྲད་བརྡུང་མནན་སེག་གྱི་ལམ་ནས། རང་དབང་
མེད་པར་ཕྱིར་འདོན་པ་ནྱི་དྲག་པོའྱི་ལམ་གྱི་བཅོས་ཐབས་དང། གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོམས་པར་གནས་ཤྱིང་གདོན་རྱིགས་འཇུག་པའྱི་ལམ་འགོག་
པ་དང། གཞན་ཡང་ཕག་སོར་ཚོགས་བསགས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ལས་ཉོན་ཡོད་རྒུ་གཙང་འཁྲུས་གནང་ཞྱིང། མ་དག་ལས་ཀྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་དག་
འཇུག་པའྱི་སོ་མེད་པར་ཤེས་རྒྱུན་རྣལ་མར་བཟོ་བ་ནྱི། བར་མའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ་གདོན་ཚུར་འཇུག་ཐབས་མེད་པ་དང་ཕར་གནོད་པ་མེད་པའྱི་བཅོས་
ཐབས་ཤྱིག་གོ། གཏོ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་གཏོའྱི་རྱིགས་རྣམས་གཤེན་རབ་མྱི་བོས་དངོས་སུ་གདོན་བཅོས་ཐབས་བསྟན་པ་བཞྱིན། མྱི་སྲུན་དྲེགས་
པའྱི་མོད་ཕོགས་ལྟར་གྱི་མདོས་ཡས་སྱིན་པ་དང། ཡྱི་དམ་དྲག་པོའྱི་སྔགས་རོད་ཀྱིས་བཙིར་བ་སོགས་ཞྱི་དྲག་གཉྱིས་འཛོམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་
རེད།

ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན།

ཐོག་མར་འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ལུས་ལ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནྱི། སོ་གསུམ་མྱི་དགེ་བཅུའྱི་ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་སད་པ་དག་གྱིས་བེད་ཅྱིང། རེན་མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་དུ་
ཆགས་པའྱི་ཁང་རན་ཞྱིག་པོའྱི་གནས་དང། ས་བཙན་ཡ་ང་བའྱི་སར་ཡྱི་མུག་བཞྱིན་གོགས་མེད་གཅྱིག་པུར་གནས་པ་དང། ཕུང་འདྲེ་འཁོར་བའྱི་ཅ་ལག་
བེད་སོད་བས་པ། མཆོད་པར་འོས་པའྱི་ལྷ་སྲུང་ལ་མཆོད་རྒྱུན་ཆག་ཅྱིང། མྱ་ངན་གྱི་གདུང་བ་ཚད་མེད་བས་པ། གནས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མྱི་གཙང་འབག་
བཙོག་ཞུགས་པ་སོགས་ཀྱིས་གདོན་སྣ་འདྲེན་བེད། འབྱུང་གདོན་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དང། དེ་དག་སོ་སོར་རྟགས་མྱི་འདྲ་བ་རེ་
ཡོད་ཀང་འདྱིར་སབས་སུ་མ་བབས།
སོ་བར་བེད་པའྱི་གདོན་ནད་དང། བརེད་པར་བེད་པའྱི་གདོན་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་གཅྱིག་མཚུངས་ཏེ། བོ་ཡྱི་སྟོབས་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་གནས་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང། ཧ་
ཅང་གྱིས་སེམས་ཁམས་དམའ་བ་དང་བོ་སྟོབས་ཞན་དྲགས་པའམ། མྱ་ངན་གྱིས་སེམས་མནར་ཆེ་བ། རང་ངམ་གཞན་གྱི་བ་བཞག་སོགས་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་
མྱི་སོབས་པའྱི་རེན་གྱིས། སེམས་ལས་ཆེ་བའྱི་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་སོགས། མདོར་ན་ཤེས་རྒྱུན་རང་སོར་མྱི་གནས་པར་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཧ་ཅང་ཕོག་ཐུག་སོང་བ་རྒྱུ་
བེད་པ་དང། སབས་དེར་མྱི་འཕྲོག་པའྱི་ཟས་སོད་གདོན་གྱིས་རེན་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ན། ཐོག་མར་གདོན་གྱིས་ལུས་ལ་ན་ཚ་བཟོ་བ་དང། དེ་ནས་
ནད་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་འདུས་པ་སོགས་འཁྲུག་པར་བེད་ཅྱིང། སོ་བེད་ཀྱི་ནད་རྱིགས་བདུན་ནམ་བརེད་བེད་རྒྱལ་གདོན་གྱི་ནད་རྱིགས་ལྔ་གང་རུང་གྱི་
ལམ་དུ་རྒྱུ་བཞྱིན། སོ་སོའྱི་ཕྱི་རྟགས་མངོན་པར་བེད་པ་དང། གདོན་གང་ཡྱིན་གྱི་སོད་ལམ་དག་ནད་པས་ལད་ཟོས་ཚུལ་དུ་སོད་པར་བེད། དཔེར་ན་སོ་བེད་
གདོན་འགྱུར་ལྟ་བུར་སོང་ན། དེའྱི་བཅོས་ཐབས་རྱིམ་འགོའྱི་ཆ་ནས་མདོ་བཟོ་བཀའ་བསྒྲག་རྱིག་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་དང། མ་བྱུང་ན་མནན་སེག་
བསྐྲད་རྡུང་གྱི་ལམ་ནས་གདོན་ཕྱིར་འདོན་པར་བ། རྫས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱི་ལའྱི་བྲུན་དང། ར་ཐུག་གྱི་གཅྱིན། འུག་པའྱི་སྒྲོ། ཝ་ཡྱི་མཁྱིས་པ། གཞན་ཡང་གདོན་
གྱི་གཉེན་པོ་གཅྱིན་རྟུག་མཁྱིས་སེན་སྤུ་པགས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་སྨན་དམར་རམ་སོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སར་ཏེ་བདུག་པར་བ།

འཛིན་དུས་དབེ་བ།
འབྱུང་གདོན་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དང
འབྱུང་པོའྱི་གདོན་དང། སོ་བེད་གྱི་གདོན། བརེད་བེད་ཀྱི་གདོན། གཟའ་གདོན། ཀླུ་གདོན། བྱིས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་ཡྱིན་ལ། ད་དུང་རྩ་
ཆུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལེའུ་རུ་གདོན་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད།

༡ལྷ་དང་ ༢་ལྷ་མྱིན་ ༣་དྲྱི་ཟ་ ༤་ཀླུ་གདོན་ ༥་གནོད་སྱིན་ ༦་ཚངས་པ་༧་སྱིན་པོ་ ༨་ཡྱི་དྭགས་ ༩་གྲུལ་བུམ་ ༡༠་བད་སྟེམས་ ༡༡་གཡེང་བེད་ ༡༢་རོ་
ལངས་ ༡༣་དུར་སྱི་ ༡༤་དམ་སྱི་ ༡༥་རྒྱལ་པོ་ ༡༦་གཤྱིན་རེ་་༡༧མོ་གདོན ༡༨ཐེའུ་རང་།
འཛིན་དུས་དབེ་བ། འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ནད་ལྔ ལེའུ་འགའ་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང། ཁྱད་གཉེར་གྱི་གདོན་བཅོས་ཐབས་འབྱུང་པོའྱི་གདོན་དང། སོ་བེད་གྱི་གདོན། བརེད་བེད་ཀྱི་
གདོན། གཟའ་གདོན། ཀླུ་གདོན། བྱིས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་ཡྱིན་ལ། ད་དུང་རྩ་ཆུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལེའུ་རུ་གདོན་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་
བསྟན་ཡོད་པ་རེད།

ནད་རྟགས།
ལར་ན་སོ་བརེད་ནད་ལ་ཁག་མཁྱིས་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་སྟབས། བཤལ་གྱིས་སང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པར་གགས།” ༥“ཡང་ནད་འདྱིའྱི་རྱིགས་གདོན་ཤས་ཆེ་
སྟབས་ཡྱི་དམ་གྱི་བསང་བཤགས་འདོན་པ་དང།” འཁྲུས་བ་གཏོར་མ་བཏང་ལྷ་སྲུང་སྒྲ་ལྷ་བསྟོད་ཅྱིང་བདེན་པ་བདར། སྟེང་གདོན་ར་ཧུ་ལ་གཙོས་པའྱི་ལྷ་
ཡྱི་གནོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་སོ་དང་དཔེ་ཀོག་བ། འོག་གདོན་ཀླུ་ཡྱི་གནོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་གཏོར་བཏང་བ་དང་ཀླུ་མཆོད་འདོན་པ་མདོས་འཕེན་པ་སོགས་
ཀྱིས་བཅོས་པར་བེད། དེ་མྱིན་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་སོགས་གང་ཤས་ཆེ་ན། དེའྱི་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་ནྱི་སྱི་འགོས་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལས་ལོགས་སུ་མེད།

སྲུང་བ།

གཟའ་གདོན་བཅོས་ཐབས་ལ་རྣམ་འགྱུར་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་ཙམ་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་སྲུང་བ་ལ་སྨན་པ་རང་ཉྱིད་བསྲུང་པའྱི་ཐབས་དང། ནད་པ་བསྲུང་
ཐབས་གཉྱིས་ལས། རང་བསྲུང་ནྱི། སེ་ཚེ་དང། དཀར་ཁ་མེན། རྱིགས་པའྱི་ཤ་གསུམ་ལ་གཟའ་སྔགས་གདབ་སྟེ་ལུས་ལ་བཅང་ནས་བསྲུང་པ་དང། སྔགས་ཀྱི་
ཚིག་འབྲུ་ཡོངས་སུ་བརེད་མེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་པའྱི་རང་བསྲུང་གྱི་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་ཡོད།
ནད་པ་བསྲུང་ཐབས་ལ། སེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྱིང་བསེལ་དང། དཀར་ཁ་མེན། ར་བ་དང། ཕོ་རོག་གྱི་སྱིང་ཁག་ལུས་ལ་བཅང་པ་དང། གུ་གུལ་དཀར་
ནག་དང་ཡུག་སའྱི་དོར་རྟ་ཐུམ་པོ་བས་ནས་ལྟེ་ཟུར་གཡོན་ལ་འདོགས་པ། བཟང་དྲུག་གླ་རྩྱི་སོག་ཐལ་མར་དཀར་སར་ནས་བྱུག་པ་བེད། ཉྱིན་བཞག་གཅྱིག་
གྱི་རྱིང་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་ར་ཧཱུ་ལའྱི་རྒྱུ་དུས་བརྒྱད་ལ་ཟོན་དགོས་དུས་ཡྱིན་པས། སབས་དེར་ཨཱོྃ་ཏྱི་ཁྱེ་ད་བམ་ཧཱཱུུྃ། ཞེས་པའྱི་སྔགས་བྱིས་ཏེ་ནད་པ་སོད་
སའྱི་གང་ངམ་ཐོག་ལ་བཀལ་ན་རང་བསྲུང་བེད་ཐུབ་པར་བཤད།”གཟའ་བདུད་ར་ཧཱུ་ལའྱི་གདོན་གྱིས་ཟྱིན་དུས་བརྒྱད་ཡོད་པས་
ཚེས༤།༨།༡༡།༡༥།༡༨།༢༢།༢༥།༢༩རྣམས་ལའང་གཟབ་དགོས་པར་སེམས།

བཅོས་ཐབས།

བཅོས་ཐབས་ལ་སྱི་བཤད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན། སོ་སོའྱི་ཕ་མེས་བརྒྱུད་པའྱི་ཡྱི་དམ་གྱི་སྔགས་འདོན་པ་དང། གཏོར་མ་བཏང་བ། ཆོ་གའྱི་གཞུང་ལྟར་སྱིན་
སེག་བེད་པ། མདོ་ཀོག་པ། ལྟ་བ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ། ཡྱི་དམ་གྱི་བསེན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པ། ཕག་སོར་ཚོགས་བསགས་ཀྱིས་སེ་བ་སྔ་མའྱི་ལས་ངན་སང་པ་
སོགས་གནང་ན། འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་བེད་པ་ཡྱིན། སྨན་རྫས་ཀྱི་ཆ་ནས་ག་བ་དང། སང་སོས། ཤུ་དག་ ར་བའྱི་སྒྲོ། ཤྱིང་ཀུན། སྦྲུལ་
ལྤགས། སན་ཕུབ། བྱི་བའྱི་བྲུན། ཆ་མཉམ་བསེས་པའྱི་དུ་བ་བདུག་པས་འབྱུང་པོ་འབེར་བར་བེད་པ་དང། ཡང་ཙན་དན་དང། གུར་གུམ། སུག་སྨེལ།
འབས་བུ་གསུམ། བ་ཀྲྀ། སེར་པ། སྒྲོན་ཤྱིང། ཚ་བ་གསུམ། གནྡྷ་པ་ཏ། དུག་ཉུང། པུ་ཤེལ་རྩེ། ཡུངས་ཀར། རྒྱ་སོས། ཤུག་པ། པྱི་ཡང་ཀུ། དབྱི་མོང། རུ་རྟ།
ཧོང་ལེན། བོང་དཀར། སང་མ། ལྡོང་རོས། བ་དང་གླང་རྟ་ཐོང་ར་ལུག་གཅྱིན་རྣམས་མར་རྱིང་ལ་སར་བས་སྨན་མར་ལྟ་བུ་དེ་ཉྱིད། ཁ་ལ་བཟའ། ལུས་ལ་
བྱུག་ སྣ་རུ་བླུག་ན་གདོན་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྲལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ད་དུང་རྱིགས་སྔགས་གྲྭ་ལྔའྱི་གཟུངས་སྔགས་བགང་པ་དང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང། རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་བསྒྲགས་པ་སོགས་གནང་ན་ཕན་པ་ཆེ།
བེ་བག་རེ་རེའྱི་གདོན་འཇོམས་ཐབས་སྟབས་བདེ་ཙམ་ངོས་འཛིན་བེད་ན། རྱིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དང། དྲྱི་བཟང་ཐུལ་བའྱི་སྨན་སྣ་ཚོགས། འབྲུ་རྱིགས་སྣ་
ཚོགས། མེ་ཏོག་དང་འབས་ཆན། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་གྱི་ཁུ་བས་བརྒྱན་པའྱི་གཏོར་མ་ལྷ་ཁང་དུ་ཕུལ་ན། ལྷ་དང་བ་མ་དྲང་སོང་གྲུབ་པ་རན་པོ་ལྔ་
ཡྱི་གདོན་སེལ། བང་ཕོགས་བསལ་ན་ལྷ་གདོན་སེལ། ནུབ་ཏུ་སྱིན་ན་ལྷ་མྱིན་གྱི་གདོན་སེལ། དྲྱི་ཟ་ཞེས་ལྷ་ཡྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཟས་རགས་པ་ཁོང་དུ་
མྱི་འགོ་ཞྱིང། དྲྱི་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བའྱི་སེམས་ཅན་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི གདོན་བཅོས་ཀྱི་གཏོར་སྱིན་བ་ལང་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་བཞྱི་མདོར་བསལ། ཀླུ་ཞེས་
དྲེགས་སེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་བོལ་སོང་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་དང་རོ་བཤེར་ཆུ་མྱིག་སོགས་ལ་གནས་པའྱི་ཞེ་གནག་ཅན་ཞྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི གདོན་བཅོས་ཀྱི་
གཏོར་མ་འབབ་ཆུའྱི་འགམ་དུ་བྱིན། མཚུན་ཞེས་གོངས་ཟྱིན་པའྱི་གཤྱིན་པོའྱི་རྣམ་ཤེས་སམ་ཡབ་མེས་འདས་པོའྱི་གྱིབ་གཟུགས་ཤྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི གནོད་པ་ཟོག་
པའྱི་ཡས་ཆ་བཏང་ཡུལ་ཀླུ་དང་མཚུངས། གནོད་སྱིན་ཞེས་སེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་ནོར་ལྷའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི
གདོན་བཅོས་ཀྱི་ཡས་ཆ་ཆུ་གཉྱིས་འདུས་པའྱི་གནས་སུ་བཏང། ཚངས་པ་ཞེས་ཁམས་གསུམ་ལས་གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ལྷ་ཡྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི གདོན་
ཟོག་གྱི་གཏོར་མ་ཤར་ཕོགས་སུ་བཏང། སྱིན་པོ་ཞེས་ཤ་ཁག་ལ་དགའ་ཞྱིང་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་རྱིགས་ཙམ་འཛིན་པའྱི་མ་རུང་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ཞྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི
གདོན་ཟོག་གྱི་ཡས་གླུད་ལམ་བཞྱི་མདོ་བཏང། ཤ་ཟ་ཞེས་འདྲེའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། དེའ་ྱི གདོན་བཅོས་ཀྱི་ཡས་ཆ་ནུབ་ཀྱི་ཁང་སྟོང་དུ་བཏང།
“དེ་ལྟར་གཏོར་མ་དང་སྱིན་སེག་སྨན་དུད་ཡས་གླུད་ལ་སོགས་དུས་ནམ་ཞྱིག་བཏང་ཞེ་ན། ནད་པ་ལ་ནད་ཐོག་མར་བྱུང་བའྱི་ཚེས་ཐོག་གམ། གདོན་སོ་

སོའྱི་གནས་འཛིན་པའྱི་དུས་སུ་བསྟེན་དགོས་པར་བཤད།”གདོན་སོ་སོས་གནས་འཛིན་དུས་ནྱི། ༣“ཚེས་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཅྱིག་ལྷ་ཡྱི་གདོན་གྱི་གནས་
འཛིན་དུས་དང། ལྷ་མྱིན་བཅུ་དང་ཉེར་དགུ་། དྲྱི་ཟ་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་བཞྱི་། ཀླུ་གདོན་ཚེས་ལྔ། གནོད་སྱིན་བདུན་དང་བཅུ་གཅྱིག་ ཚངས་པ་བཅོ་ལྔ་བཅོ་
བརྒྱད། སྱིན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཉེར་བཞྱི། དུར་སྱི་བརྒྱད་དང་གནམ་སྟོང་དགུ་ དམ་སྱི་ཚེས་བརྒྱད་དགུ་མཚམས། རྒྱལ་པོ་བཅུ་དྲུག་ཉེར་བཞྱི་ལ་འཛིན།” གཞན་
ཡང་ཡྱི་དྭགས། གྲུལ་བུམ། བད་སྟེམས། གཡེང་བེད། རོ་ལངས། གཤྱིན་རེ། མོ་གདོན། ཐེའུ་རང་རྣམས་གོང་གྱི་དུས་མྱིག་ལས་གཞན་ནམ་ངེས་མེད་དུ་
འཛིན་པའོ།
བཙོན་དུ་བཟུང་ཞེས་གཟའ་གདོན་ཟྱིན་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་བ་བཀག་འགོག་བེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྟེ། ཡུགས་སའྱི་ཞབས་འཛོར་མགོ་ལ་འཕུར་
བའམ། དོར་རྟ་མགོར་འགེབས་པ། གུ་གུལ་ཆུར་སངས་པ་ལ་གཟའ་སྔགས་བཏབ་སྟེ་ཁོང་དུ་བཏང་བ་དང། དྲྱི་ངེད་གདུག་པ། གཞན་ཡང་སོག་ཐལ།
གངས་ཐྱིགས། རོ་མཁྱིས། དྲྱི་ཆུ་སར་ཏེ་ལུས་ལ་བྱུག་ན་གནས་གཞན་འཕྲོ་མྱི་ཐུབ་པར་འབྱུང། དེ་ལྟར་བཙོན་དུ་བཟུང་རེས།
ནད་པ་རང་དབང་མེད་པར་བསྔངས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཐབས་ལ། མེ་གཟའྱི་གདོན་ཡྱིན་ན། ནད་པ་ཉྱི་གྱིབ་མཚམས་སུ་ཙོག་པུར་བཞག་ནས། གསང་ཐབས་
ངང་རྒྱབ་དང་མགོ་ཐོག་ནས་ཆུ་གང་མོ་བན་པ་དང། རྒྱབ་ནས་དུང་སོགས་འབུད་དེ་བསྔངས་སྐྲག་སེ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ནས་གདོན་ཕྱིར་འདོན་པ་དང། དེ་ནས་
བྱུག་པས་ལུས་གསོ་བར་བེད། ཡང་ཆུ་གཟའྱི་གདོན་ཡྱིན་ན། མཐའ་འཁོར་མེ་མང་པོས་བསོར་ཏེ། མེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བེད་སབས། མདའ་གྱི་སོགས་བཞེད་
སྣང་ཚ་བའྱི་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ནས་རྒྱོབ་སོད་ཀྱིས་བསྱིག་མོས་གདོན་བསྐྲད་ཐབས་བེད་པ་ཡྱིན། ཁ་ཟས་ཤ་ཁག་མར་རྱིང་ཆང་རྣམས་སངས་ཏེ། སྦྲང་མར་
དཀར་མཆོད་བསྟེན། སོད་ལམ་ཉྱི་མེ་མྱི་གཙང་བར་བསྲུང། ཡྱིད་འོངས་གཏམ་སན་གྱིས་དུས་ཚོད་སེལ་བར་བ།
ཁྲུས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཅོས་ཐབས་ནྱི། གྱི་ཝང། ག་བུར། བཟང་དྲུག་ ཙན་དན། གླ་རྩྱི། སས་དཀར་རྣམས་དྲྱི་ཆུར་བསེས་ཏེ་ལུས་ཀུན་བཀྲུ་བའམ། དེ་རྣམས་
དང་སོག་ཐལ་ཆང་དང་སར་ཏེ། ལུས་བཀྲུ་བཞྱིན་གཟའ་གཟུངས་བརོད་པ་ནྱི་གཟུངས་ཁྲུས་ཟེར།
གཟའ་ཆོག་ནྱི། གཟའ་གནོད་གང་ཡྱིན་ཐོག་མར་རྒྱབ་བཞྱི་འདོན། དེ་རེས་གཏོར་མ་དཀར་དམར་གཉྱིས་བཤམ་ནས་སྔགས་དང་ཕ་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་
དང། གུ་གུལ་གྱི་དུ་བ་གདུག་ཅྱིང་སྔགས་གང་མང་བཟ་བཞྱིན་གཟའ་གཏོར་སྱིན། དེ་ནས་སྣང་གཤེན་ཐེག་པའྱི་ལུགས་ལྟར་དཀོལ་ཐབས་བེད་ཅྱིང། གཡས་
པས་དཀར་གཏོར་གཡོན་པས་དམར་གཏོར་ཐོགས་ཅྱིང། གཟའ་སྔགས་བཟ་བཞྱིན་རྱི་ཟུར་རམ་མཐོ་སར་བསལ། ཤུལ་དུ་ཤྱིང་ལེབ་ཞྱིག་ནད་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་
སད་དེ། སྟེའུ་ཤྱིང་ལེབ་ལ་བརེག་ཅྱིང་སད་ཆ་དྲྱི་དུས་གཏམ་ལེན་གསང་པོར་སྨྲ་ཐུབ་མྱིན་བལྟ།
དེའ་ྱི དགོང་མོར་བད་བཀོལ་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། སླ་ང་ཆུ་བླུག་པའྱི་མཐའ་ཐོག་ན་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་མ་ནོར་བར་ཁ་ནང་བསོར་ཏེ་བཤམ། སོ་
སོའྱི་གཟའ་སྔགས་དང་མྱིང་རྣམས་རྒྱན། ནད་པ་ཁོ་རང་དང་འདྲ་བའྱི་སྐུ་གླུད་ལ་བད་ཐག་སྔོ་དམར་གྱིས་བཅྱིངས་ཏེ་བཞག། སླ་ངའྱི་ཕོགས་བཞྱིར་མར་མེ་
བཞྱི་སར་ཏེ། སབས་བབས་ཀྱི་གཟའ་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟས་རེས་བད་ཐག་བཅད། གཟའ་བརྒྱད་སོ་སོའྱི་སྱིང་པོ་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེ་བཟ་བཞྱིན་སོ་
སོར་བཀོལ་ནས། ཐོ་རངས་རྒྱུག་ཆུའྱི་སར་བསལ། བད་ཐག་ཆུར་བསྐུར་རྫས་སྣོད་རྣམས་དེར་བོ་བར་བ། དེ་ལྟར་གཟའ་ཆོག་དང་བད་བཀོལ་རྣམས་དུས་
ནམ་ཞྱིག་བེད་ཅེ་ན། གཟའ་རྒྱུ་དུས་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་གྱི་ཉྱིན་མོར་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན།
གཟའ་བཅོས་དེ་ལྟར་བས་རེས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཐབས་ལ། དང་པོ་གཟའ་གདོན་གྱིས་ཟྱིན་དུས་ཀྱི་ཚེས་གངས་དེའྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་དུས་བརྒྱད་གང་རུང་ཐོག་
“བོང་བུའམ་ཕུག་རོན་གསོན་པོ་གཏོར་མ་དང་ལྷན་གླུད་དུ་བཏང་ཞྱིང། ནད་པ་སོས་ནས་ཕ་ཝང་ལོང་བུ་དང། ཁ་མེན། གཟའ་ཡྱི་གཟུགས་ཅན་ལུས་ལ་
འདོགས་པ་དང། ཉུང་དཀར་ལ་གོང་གྱི་གཟའ་སྔགས་རྒྱབ་སྟེ་དར་དཀར་རུ་བཏུམ་ཏེ་སེ་རུ་བཏགས་ན། ཕྱིས་སུ་གཟའ་གདོན་མྱི་འཁོར་བའྱི་རེས་གཅོད་
ཡོང།”
གདུག་པ་ཀླུའྱི་གདོན་ནད་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་ཀང། དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོར་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་ཆུ་སེར་བེད་ལ། རེན་ནྱི་སེ་བ་སྔོན་
མར་ཀླུ་ལ་ཕོག་ཐུག་སོང་བའྱི་རྣམ་སྨྱིན་དང། འཕྲལ་དུ་གནོད་པ་སོང་བའམ། ཟས་སོད་མྱི་འཕྲོད་པས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པ་ལས་ཆུ་སེར་ནག་པོ་ལུས་ལ་རྒྱས་
པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་བཅོས་ཐབས་ནྱི། ལུས་ལ་གདོན་མ་འབོར་སྔོན་དང་གནོད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་བསྲུང་ཐབས་དང། ཞུགས་ཟྱིན་པ་དག་ཕྱིར་དབྱུང་ཐབས་
གཉྱིས་གཙོར་བཟུང་སྟེ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀླུའྱི་གཉེན་པོ་ཀ་རུ་ན་ཞེས་བ་ཁྱུང་ལ་གོ་བ་དང་།
“ཡྱི་དམ་ཁྱུང་ནག་དང་ཁྱུང་དམར་གྱི་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པའམ། དེའ་ྱི འཛབ་བསེན་བགང་ཞྱིང་ས་ཆུ་སོགས་ལ་སྔགས་ནས། ལུས་ལ་བྱུག་པའམ་ཁོང་དུ་
བཏང་བ་སོགས་བེད་ན། ཀླུ་གདོན་འགོག་ཅྱིང་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་ཆུ་སེར་རྣམས་རྩད་ནས་སེམ་པར་བེད།” བར་དུ་ཞུགས་དུས་དབྱུང་ཐབས་ནྱི། ཐོག་
མར་རྩ་དང་སྦུ་གུའྱི་ལམ་ནས་ཆུ་སེར་རྣམས་སང་པ་དང། ཆུ་སེར་སྨན་གསུམ་གཙོས་པའྱི་བཀྲུ་སྨན་དག་གྱིས་བཤལ་སང་རྒྱུན་དུ་བ། ཁ་ཟས་དཀར་མངར་
རུལ་སྐྱུར་ཚ་སྔོ་སོགས་ཁག་དང་ཆུ་སེར་བསེད་པའྱི་ཟས་རྣམས་སང། འབྲུ་རྱིང་པ་དང། ཤ་གསར། ཤ་སམ་ཡྱིབ་ཐོ། ཕེ་ཐུག་ ཆབ་ཚ་པོ། ཆང་བསྱིངས་པོ་ཆུ་
གང་མོར་བྱུག་ནས་བསྟེན། སོད་ལམ། བུད་མེད་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་བེད་པ། ཉྱིན་གཉྱིད་ལོག་པ། མྱི་གཙང་གཉན་པའྱི་ཐབ་གཞོབ་སོགས་འཛེམ་བ་དང།
དེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཡྱིད་འོང་གྱི་སོད་ལམ་དང་དུ་ལེན་པར་བ། སྨན་སོར་གཙོ་ཆེར་ཆུ་སེར་སེམ་པའྱི་ཐང་ཕེ་རྱིལ་ལུ་ལྡེ་གུ་སྨན་མར་ལྔས་བཅོས་དགོས་ཀང།
དེའ་ྱི ནང་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་སྨན།

“དངུལ་ཆུ་སྟར་བུས་བཤྱིག་པ་དང། མུ་མེན། གསེར། སྒྲོན་ཤྱིང། དེ་བ་དཱ་རུ། ཨ་རུ་གུ་གུལ་དཀར་ནག་ གླ་རྩྱི། སོ་མ་ར་ཛ། ཐལ་རོར། བཟང་དྲུག་ ཙན་
དན་དཀར་པོ། གྱི་ཝང། དྲྱི་ཆེན་རྣམས་ཞད་ཙམ་སྦང་པའྱི་རྱིལ་ལུ་བཟོ་ནས་བཏང། བཏང་ཐབས། ཚེས་གཅྱིག་ནས་བཅུ་བར་ཉྱིན་རེ་རྱིལ་བུ་རེ་དང། བཅུ་
ནས་ཉྱི་ཤུ་བར་གཉྱིས་རེ། ཉྱི་ཤུ་ནས་སུམ་ཅུ་བར་གསུམ་རེ་བཏང། ཡུན་ཚད་ལོ་གཅྱིག་ནས་གསུམ་བར་ནད་གཞྱིའྱི་དྲག་སེས་ལ་ལྟོས་ཏེ་མཆོད་དགོས། སོར་
བ་འདྱིས་སྔོན་གྱི་རྣམ་སྨྱིན་དང། ཚེ་འདྱིའ་ྱི ལས་འབས་གང་ཡྱིན་ཀང་གནས་སབས་བཤོལ་ཐེབས་པར་ངེས།” མཐར་ལུམས་དང་གཏར་ཁ་སོང་སོགས་
བསྟེན་ནས། ཀླུ་ནད་མཛེ་རྱིགས་རྣམས་སེལ་བར་བེད་པའྱི་ཐབས་མཆོག་བ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། གཞན་ཡང་པགས་ནད་མཛེ་རྱིགས་དག་གོང་གྱི་ཆུ་
སེར་སྨན་རྣམས་ཁོང་དུ་བཏང་བ་དང། སྣུམ་མཉེ་དང་འཕུར་བྱུག་ལམ་ནས་བཅོས་ཐབས་བེད་པ་གལ་ཆེ།
ན་ཆུང་བྱིས་པ་ལ་གནོད་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པས། སེས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་བདུན་བཅས་སོ། སེམ་བེད་
གཞོན་ནུ་ཞེས་ལྷ་བུ་གླང་སྣའམ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གྱི་གདོན་དང། ས་ག་ཞེས་རྒྱུ་སར་ཉེར་བདུན་གྱིྱི་ཡ་གལ་བར་གཡེན་གཏོད་པོ་དགུའྱི་ནང་ཚན་ཞྱིག
ལུག་གདོང་དང། ཁྱྱི་གདོང་ཞེས་འདྲ་མྱིང་ཐོགས་པ་སྟེ། ལུག་གྱི་གདོང་ཅན་དང་ཁྱྱིའ་ྱི གདོང་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་གཉྱིས། ཡྱི་དྭགས་ཞེས་ངན་སོང་གསུམ་
གྱི་ཡ་གལ་ལྟོགས་སོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གཙོ་བོར་མྱོང་བའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། དེ་རྣམས་ལུས་སེས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་གདོན་རྱིགས་ལྔའོ། བུད་མེད་གཟུགས་
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