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ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དགེོས་པའི་དུས་ལ་སླེེབས་ཡོོད་པའི་ཁེར། ང་ཚོའི་སྤྱིི་ཚོགེས་

ཁྲོད་ཤོེས་ཚད་དཀྱུས་མའ་ིམོས་ཁེམས་དང་མཐུན་པའ་ིབཀློགེ་བྱ་ཧ་ཅིང་དཀོན་པའ་ི

གེནས་སྟངས་འད་ིགེཉིིས་ལ་བརྟེེན་ནས། ང་ཚོས་འདས་པའ་ིཡོིགེ་སྒྱུར་གྱི་ིདམིགེས་

ཡུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིིབ་ཅིིགེ་བྱེད་དགེོས་པའ་ིདུས་ལ་སླེེབས་ཡོོད་སྙམ།

སྐད་ཡོིགེ་ཅིིགེ་གེ་ིགེསོན་ཤུགེས་རྒྱས་རྒྱུ་ན་ིསྐད་ཡོིགེ་ད་ེབེད་སྤྱིོད་གེཏོང་མཁེན་

གྱི་ིསྤྱི་ིཚོགེས་ཡོོངས་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ལས། ཤོེས་ཡོོན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེཚན་

ཆུང་ངུ་ཞིིགེ་ལ་དམིགེས་ཏ་ེལྟ་བ་མཐོན་པོ་ར་ེདང་། ཤོེས་ཡོོན་གེསར་པ་ར།ེ རྩོམ་རྩལ་

དམིགེས་བསལ་ཅིན་ར་ེནང་འདྲེན་བྱས་པ་ཙམ་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིིགེ་

མིན། སྐད་ཡོིགེ་ཅིིགེ་གེི་གེསོན་ཤུགེས་ནི་སྐད་ཡོིགེ་དེའི་སྤྱིོད་སོྒོ་བཞིི་སྟེ། ངགེ་ཐོགེ་

གེ་ིབཤོད་ཉིན་གེཉིིས་དང་། ཡོིགེ་ཐོགེ་གེ་ིའབྲི་ིཀོློགེ་གེཉིིས་ཀྱི་ིསྟེང་ནས་མངོན་གྱི་ིཡོོད། 

ཆདེ་བརྗོོད།
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ཆདེ་བརྗོོད།

སྤྱི་ིཚོགེས་ཤོིགེ་ན་རང་གེ་ིསྐད་ཡོིགེ་ཐོགེ་ཀོློགེ་མཁེན་མང་པོ་ཡོོད་པ་དེས་རང་བཞིིན་

གྱིིས་སྐད་ཡོིགེ་དེའི་གེསོན་ཉིམས་ཤོིགེ་མངོན་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུའི་ཀོློགེ་མཁེན་ནི་ཤོེས་

ཡོོན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེགེཅིིགེ་པོས་མ་ིཆོོགེ་པར། སྐད་ཡོིགེ་ད་ེབེད་སྤྱིོད་པའ་ིསྤྱི་ིཚོགེས་དེའ་ི

ཁེོངས་སུ་ཀློོགེ་མཁེན་གྱི་ིགྲངས་འབོར་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་དགེོས། ད་ེལྟར་ཡོོང་བ་ལ་སྤྱི་ི

ཚོགེས་དེའི་ཀོློགེ་པ་པོའ་ིམོས་ཁེམས་དང་མཐུན་པའི་རང་སྐད་དུ་བརྩམས་པ་དང་

གེཞིན་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བའི་བཀློགེ་བྱ་སྣ་ཚོགེས་ཤོིགེ་ཡོོད་དགོེས། དེ་ནི་སྐད་ཡོིགེ་

དེ་ལ་གེསོན་ཤུགེས་སྦྱིིན་པའི་ནུས་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པར་མ་ཟད། སྤྱིི་

ཚོགེས་ཡོོངས་ཀྱིི་ཤོེས་ཚད་མཐོར་འདེགེས་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིིགེ་

ཀྱིང་ཡོིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟ་བུ་བརྟེེན་ནས་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་ལས་གེཞིི་

འདིའ་ིདམིགེས་ཡུལ་ན།ི ཤོེས་ཡོོན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེཚན་ཆུང་ངུ་ཞིིགེ་གེ་ིའདོད་མོས་ལྟར་

རང་གེི་སྐད་ཡོིགེ་གེི་ནང་ན་མེད་པའི་ཤོེས་ཡོོན་ཞིིགེ་གེམ། ལྟ་བ་ཞིིགེ་གེམ། ཡོང་

ན་རྩོམ་སྟངས་ཤོིགེ་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་ཙམ་གྱིི་དམིགེས་ཡུལ་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་མ་ཡོིན་པར། 

སྐད་ཡོིགེ་ཅིིགེ་གེི་གེསོན་ཤུགེས་རྒྱས་པའི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་བཀློགེ་བྱའི་

ཚོགེས་ཤོིགེ་སྟེ། དེ་ཡོང་ཀོློགེ་པ་པོ་ཕལ་པའི་མོས་ཁེམས་དང་མཐུན་ཡོང་བརྗེོད་བྱ་

ཐ་ཤོལ་དང་ངན་སླེོབ་ཅིན་མ་ཡོིན་པ། གྲགེས་རྩོམ་ཡོིན་ཀྱིང་ཀོློགེ་མཁེན་མང་པོས་

ཀོློགེ་བད་ེཞིིང་གོེ་ཐུབ་པའ་ིབཀློགེ་བྱའ་ིཚོགེས་ཤོིགེ་རང་རེའ་ིསྤྱི་ིཚོགེས་ལ་མཁེོ་སོྤྲོད་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད།

ཀོློགེ་མཁེན་ཉུང་བའི་གྲགེས་རྩོམ་གྱིི་ཡོིགེ་བསྒྱུར་ནི་ཡོིགེ་བསྒྱུར་གྱིི་བྱ་བ་ལམ་

ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚོན་ཞིིགེ་ཡོིན། གེནས་ཚུལ་འདི་དགེ་མི་འབྱུང་བའི་ཆོེད། 

ཡོིགེ་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གེཞི་ིའདིར་དང་པོ་བསྒྱུར་བྱ་འདེམས་དུས་ནས་གྲགེས་རྩོམ་ཡོིན་
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མིན་ལ་བལྟ་བ་ཙམ་མ་ཡོིན་པར་ཚོང་རའ་ིབྲིིན་ཚད་དང་། སྐད་ཡོིགེ་གེཞིན་པ་ཅི་ི

ཙམ་ལ་བསྒྱུར་ཡོོད་པ་སོགེས་ལ་ཞིིབ་བཤོེར་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། གྲགེས་རྩོམ་ཡོིན་ཀྱིང་ཚོང་

རར་རྒྱུགེས་ཆུང་བ་རྣམས་ཡོིགེ་སྒྱུར་གྱི་ིགྲས་སུ་འདེམས་ཀྱི་ིམེད་ལ། ཕྱ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཚོང་

རར་རྒྱུགེས་ཆོ་ེནའང་བོད་པའ་ིཀོློགེ་ཁེམས་དང་མཐུན་པའ་ིངེས་པ་མེད། རང་རེའ་ི

ཀོློགེ་པ་པོ་མང་ཆོ་ེབའ་ིམོས་ཁེམས་ཤོེས་ཆོེད། ང་ཚོས་དྲ་ཐོགེ་དཔ་ེདེབ་གླེེང་མོལ་གྱི་ི

གེནས་ཚུལ་དང་། དཔ་ེསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེེལ་གྱི་ིགེནས་ཚུལ་མང་པོ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་

པར་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་ཤོེས་ཚད་འདྲ་མིན་གྱིི་ཀོློགེ་པ་པོ་དང་གླེེང་མོལ་གྱིི་ལམ་ནས་

རྒྱུས་ལོན་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིབོད་འགྱུར་རྣམས་རིམ་བཞིིན་

སྤེེལ་བ་དང་། དེའ་ིཀོློགེ་གྲངས་ལ་བལྟས་ནས་ཀྱིང་ང་ཚོའ་ིསྤྱི་ིཚོགེས་ཀྱི་ིམོས་ཁེམས་

ཇ་ེགེསལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པའ་ིའགྱུར་རྣམས་ཀོློགེ་པ་པོའ་ིམོས་ཁེམས་དང་

ཇ་ེམཐུན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡོོད།

མ་རྩོམ་གྱིི་བོྲི་བ་ཤོོར་ཚབས་ཆུང་བའི་འགྱུར་ཚོགེས་ཤོིགེ་སྤེེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་

ལས་གེཞིི་འདིའི་དམིགེས་ཡུལ་ཞིིགེ་ཡོིན། ད་ཕན་གྱིི་བོད་ཀྱིི་ཡོིགེ་སྒྱུར་ནི་དབྱིན་

སྐད་ནས་བསྒྱུར་བ་རེ་ཤོས་མ་གེཏོགེས། བོད་འགྱུར་མང་ཆོེ་བ་རྒྱ་ཡོིགེ་ནས་བསྒྱུར་

བ་ཡོིན། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ིབརྩམས་ཆོོས་རྒྱ་ཡོིགེ་ནས་ལོས་བསྒྱུར། སྐད་རིགེས་གེཞིན་པའ་ི
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ངེས་ཅིན་ཞིིགེ་འགྲུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡོོད།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་སྒྱུར་མཁེན་གྱིི་གྲས་སུ་ཤོེས་ཡོོན་དང་ཉིམས་མྱོོང་

གེིས་ཕྱུགེ་པའ་ིལོ་ན་དྲུགེ་ཅུ་བརྒལ་བའ་ིཡོིགེ་སྒྱུར་བ་ཡོོད་ལ། དེང་སང་གེ་ིསྐད་ཡོིགེ་

སྣ་མང་སྦྱིོང་བའི་མཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་ཚོགེས་པོའ་ིའོགེ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་

བའ་ིལོ་ན་ཉི་ིཤུ་དང་སུམ་ཅུར་སོན་པའ་ིགེཞིོན་སྐྱེས་ཀྱིང་ཡོོད། ད་དུང་བོད་ནང་གེ་ི

ཡོིགེ་སྒྱུར་བ་ཡོོད་ལ། རྒྱ་གེར་དང་ཨ་ར་ིསོགེས་ཕྱིའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ནས་ཀྱིང་ཡོོད། བུད་

མེད་ཡོོད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡོང་ཡོོད། ཡོིགེ་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གེཞི་ིཅིིགེ་ལ་ཡོིགེ་སྒྱུར་བ་ལོ་ཚད་

དང་། རྒྱལ་ཁེོངས་། ཕོ་མོ་སྣ་འཛིོམས་བྱུང་བ་འདི་འདྲ་ད་ཕན་བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ཡོིན། ཁེོ་བོས་ཡོིགེ་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གེཞི་ིའདིའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོིགེ་སྒྱུར་བ་གེང་

མང་ཞུགེས་ནས། ཡོིགེ་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གེཞི་ིའད་ིཚོགེས་པ་བྱ་ེབྲིགེ་པ་ཞིིགེ་གེ་ིམ་ཡོིན་

པར། བོད་ཕྱ་ིནང་གེཉིིས་ཀར་བཞུགེས་པའ་ིལོ་ཙཱ་བ་ཀུན་གྱི་ིལས་གེཞི་ིཞིིགེ་ཏུ་འགྱུར་

རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་ོཐུན་མོང་གེ་ིའབད་རོྩལ་ལ་བརྟེེན་ཏ་ེལས་གེཞི་ིའད་ིབོད་ཀྱི་ིསྐད་ཡོིགེ་

ལ་གེསོན་ཤུགེས་སྦྱིིན་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་བཟང་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡོོད།

ཁེོ་བོས་གླེེང་བརྗེོད་འདིའི་མཇུགེ་སྒྲིིལ་མཚམས་འདིར། ལས་འཆོར་འདིའི་

འབྲིེལ་ཡོོད་ཀུན་ལ་ལེགེས་སོའ་ིབསྔོགེས་བརྗེོད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེེས་དྲན་ཞུ་འདོད་

ཆོེན་པོ་བྱུང་། རྒན་པད་མ་འབུམ་དང་། མཁྱོེན་ལྡན་མ་ཁེ་ིར་ེས་ིཊི་ིན། རྒན་བསྟན་

འཛིིན་དགེ་ེལེགེས། རྒན་དགེ་ེའདུན་རབ་གེསལ་བཅིས་ཡོིགེ་བསྒྱུར་དོ་དམ་ཚོགེས་

ཆུང་གེི་ཚོགེས་མི་རྣམས་ཀྱིི་འགེན་ཁུར་དང་སེམས་ཤུགེས། ཡོིགེ་བསྒྱུར་བ་ཕོ་མོ་

རྣམས་ཀྱིི་རོྡོ་རུས་ཐུགེ་པའི་འབད་པ། དེ་བཞིིན་དམ་ཆོོས་བང་མཛིོད་ཀྱིི་འབྲིེལ་
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ཡོོད་མི་སྣ་ཡོོངས་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅིས་མེད་ཚེ་ལས་འཆོར་འདིའང་དབྱར་དུས་ཀྱིི་

འཇའ་ཚོན་ལྟར་བཀྲགེ་མདངས་ཆོེ་བ་ཙམ་ལས་སྙིང་པོས་དབེན་པ་འགྱུར་ངེས་

རེད། དེས་ན་ད་རེས་ཀྱིི་གེོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ཐམས་ཅིད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆོེ་ལན་

བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡོིན།

ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིིན་ལས་རོྡོ་རྗེེས། སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བྱང་ཕྱོགེས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁེམས་

སུ་བྲིིས། 

ཆདེ་བརྗོོད།
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 དོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གི་སྔོོན་གླེངེ་།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཅིསེ་པ་འད་ིན་ི༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨ་ོརྒྱན་ཕྲིནི་ལས་

རོྡོ་རྗེ་ེམཆོགོེ་གེ་ིདགོེངས་གེཞི་ིདང་རྒྱབ་སོྐྱར་གྱི་ིའོགེ་ནས་བཙུགེས་པའ་ིལ་རྩ་ེཡོ་ིལས་

གེཞི་ིཞིགིེ་ཡོནི། ལས་གེཞི་ིའད་ིན་ིཔད་མ་འབུམ་དང་། ཁེ་ིར་ེས་ིཊི་ིན། (Kristina Dy-

Liacco) བསྟན་འཛིནི་དགེ་ེལགེེས། དགེ་ེའདུན་རབ་གེསལ་བཅིས་ཀྱིསི་གྲུབ་པའ་ིད་ོ

དམ་ཚགོེས་ཆུང་གེསི་འཛིནི་སྐྱངོ་བྱདེ་བཞིནི་ཡོདོ། ལས་གེཞི་ིའདསི་གེཙ་ོབོ་དབྱནི་

ཡོགིེ་ཏུ་བརྩམས་པའམ་ཡོང་ན་དབྱནི་ཡོགིེ་ཏུ་བསྒྱུར་ཟནི་པའ་ིགྲགེས་རྩམོ་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་བདམས་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། དེ་ཡོང་བོད་པ་བྱིངས་ཀྱིི་ཀོློགེ་

ཁེམས་དང་མཐུན་ཞིངི་། ཀོློགེ་ན་གེ་ོཐུབ་པ་གེཙ་ོབརོ་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་བྱའ་ིགྲགེས་

རྩོམ་བདམ་རྒྱུ་ན་ི ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིིན་ལས་རོྡོ་རྗེ་ེམཆོོགེ་གེ་ིདགེོངས་

བཞིདེ་ཡོནི་ལ། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིལས་གེཞི་ིའད་ིཡོགིེ་སྒྱུར་ལས་གེཞི་ིགེཞིན་

པ་དང་མ་ིའདྲ་ས་ཞིགིེ་ཀྱིང་ཡོནི། 

“ལམ་ལ།” ཞིེས་པའི་གྲགེས་རྩོམ་འདི་ནི་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་མཁེས་ཆོེན། 

ལ་རྩེ་ཡོི་ཕྱི་ཐགེ་ཅིན་གྱིི་གྲོགེས་པོ། མགེོ་སེར་གྱིི་ལུས་ལ་བོད་ཀྱིི་སྙིང་ཁེམས་ཅིན། 

ཞིིང་གེཤོེགེས་ཨེ་ལིའོ་ཊིི་ སྤེེར་ལིང་(Elliot Sperling)མཆོོགེ་གེི་ཐུགེས་འདུན་ལྟར་

བོད་ཡོིགེ་ལ་བསྒྱུར་ནས་དཔ་ེསྐྲུན་བྱས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། བརྩམས་སྒྲུང་གྲགེས་ཅིན་འད་ི
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མཁེས་དབང་ཁེོང་གེིས་ཧ་ཅིང་མཉིེས་ཚོར་གེནང་ས་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེོང་ཞིལ་

བཞུགེས་པའ་ིསྐབས་སུ་བརྩམས་སྒྲུང་འད་ིབོད་ཀྱི་ིརོྩམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀོློགེ་འོས་

ཆོེ་བའི་དགེོངས་བཞིེད་གེནང་ཞིིང་། སྒྱུར་བ་པོ་དགེེ་འདུན་རབ་གེསལ་ལགེས་ལ་

བོད་ཡོིགེ་ཏུ་བསྒྱུར་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ལན་དུ་མར་གེནང་ཡོོད། ད་དུང་བོད་འགྱུར་མ་

འདི་ལ་ཁེོང་རང་གེིས་སོྔོན་བརྗེོད་ཅིིགེ་འབྲིི་རྒྱུའི་ཐུགེས་འདུན་ཡོང་བཅིངས་ཡོོད་

ཀྱིང་། སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིགེ་ལ། དེའ་ིབར་དུ་ཁེོང་གེ་ིསྐུ་ཚེས་མ་ཟིན་ཏ།ེ ང་ཚོར་ཁེོང་

གེ་ིསོྔོན་བརྗེོད་ཀོློགེ་རྒྱུའ་ིསྐལ་བ་མ་ལྡན་པ་རེད། 

ཨ་རིའི་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནས་མཁེས་དབང་ཨེ་ལིའོ་ཊིི་ སྤེེར་ལིང་

དགེོངས་པ་རོྫོགེས་ནས་ལོ་ ༥ འཁོེར་བའི་དུས་དྲན་གྱིི་མཛིད་སོྒོའ་ིསྐབས། བོད་

འགྱུར་མ་འདི་དུས་དྲན་གྱིི་མཛིད་རིམ་དུ་བཅུགེ་པ་ནི་ཧ་ཅིང་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་

ཡོིན། གེོ་སྐབས་འད་ིལ་བོད་འགྱུར་མ་འད་ིའགྲེམ་སྤེེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ན་ི“འགྱུར་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིདོ་དམ་ཚོགེས་ཆུང་ནས་མཁེས་དབང་ཁོེང་ལ་རྗེེས་དྲན་དོན་དང་ལྡན་

པ་ཞིིགེ་བྱེད་ཐུབ་སོང་བའ་ིཚོར་བ་སྐྱེས།

ད་ལོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་གེསུམ་པའ་ིཚེས་ ༡༢ ཉིིན་གྲགེས་རོྩམ་འདིའ་ིརྩོམ་པ་པོ་འཁྲུངས་

ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁོེར་བའ་ིདུས་དྲན་ཡོང་ཡོིན། གེོ་སྐབས་འད་ིའདྲ་ཞིིགེ་ལ་

རྩོམ་པ་པོ་འདིའ་ིགྲགེས་རྩོམ་བོད་འགྱུར་མ་འད་ིདཔ་ེསྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེེལ་བྱེད་ཐུབ་

པ་ལ་ང་ཚོར་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་འཕེལ་བ་ན་ིབརྗེོད་མ་དགོེས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། རྩོམ་པ་པོའ་ི

ཚ་བོ་སྐུ་ཞིབས་ཇིམ་ སམ་ཕ་སི་(Jim Sampas) མཆོོགེ་ནས་གྲགེས་རྩོམ་འདིའི་

པར་དབང་ཐོབ་པའ་ིརོགེས་རམ་གེནང་བ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་ཇགེ་ ཁེ་ེརོ་ཨགེ་མཆོོགེ་

གེི་ཁྱོིམ་གེཞིིས་དང་། རྩོམ་པ་པོ་འདིའི་བརྩམས་ཆོོས་ཀྱིི་པར་དབང་དོན་གེཅིོད་

འགྱུརོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གི་སྔོོན་གླེེང་།
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འགྱུརོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གི་སྔོོན་གླེངེ་།

ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཝེེ་ལི་ ཨེ་ཇིན་སི་(The Wylie Agency) ཡོི་ལས་བྱེད་ལུ་ཁེེ་ དབྱིན་

གྷི་ིརམ་(Luke Ingram) བཅིས་ཀྱིིས་བོད་འགྱུར་མ་འདིའ་ིཔར་དབང་དང་དཔ་ེསྐྲུན་

བཅིས་ལ་ཐུགེས་སྣང་གེནང་བ་བཅིས་ནི་ཆུང་ས་ནས་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་

ལས་གེཞི་ིལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གེནང་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཞིིང་། ཆོ་ེས་ནས་བོད་ཀྱི་ིརོྩམ་རིགེ་དང་

བོད་པ་རོྩམ་རིགེ་ལ་དགེའ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞིིགེ་ཡོིན་པས། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་”ཀྱི་ིདོ་དམ་ཚོགེས་ཆུང་ནས་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

”ཀྱི་ིལས་གེཞི་ིད་ེཚ་ོལ་ངོ་སོྤྲོད་དང་མཚམས་སྦྱིོར་གེནང་མཁེན། ལ་རྩེའ་ིགྲོགེས་པོ་

རྙིིང་པ། ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིལི་ལེ་དཔེ་མཛིོད་ཁེང་(Lilly Library) གེི་

དཔ་ེཆོ་དཀོན་གྲས་ཉིར་ཚགེས་ཆོེད་མཁེས་ཇིམ་ ཁེ་ན་ེར་ེ(Jim Canary) ལགེས་ལ་

ཡོང་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ། 

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིའགྱུར་དེབ་མང་ཆོ་ེབ་ལ་པར་དབང་ཞུ་རོགེས་ཀྱིིས་

མཚོན་པའི་རོགེས་རམ་གེང་མང་ཐོབ་བཞིིན་པ་མ་ཟད། འགྱུར་དེབ་ལ་ཞུས་དགེ་

གེཏོང་མཁེན་གྱིི་རོགེས་རམ་ཡོང་ཡོང་ཡོང་ཐོབ་ཀྱིི་ཡོོད། “ལམ་ལ་”ཞིེས་པའི་

འགྱུར་དེབ་འདི་ལ་དོ་དམ་ཚོགེས་ཆུང་གེིས་ཐེངས་དྲུགེ་གེི་ཞུས་དགེ་གེི་སྟེང་ལ། 

པད་མ་ཚ་ེདབང་ཤོསྟྲི་ིལགེས་དང་། རིགེ་འབྱུང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤོིས་ལགེས། ཐ་ེབྲིགེ་

བསྟན་པ་ལགེས་བཅིས་ནས་ཀྱིང་ཞུས་དགེ་ཐེངས་རེ་རེ་གེནང་བ་མ་ཟད། འགྱུར་

ལེགེས་བཅིོས་ཀྱིི་དགེོངས་འཆོར་དོན་ཕན་ཅིན་དུ་མ་གེནང་ནས་འགྱུར་སྤུས་ཇེ་

དགེ་ཏུ་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགེས་མ་ིཆུང་བ་བྱུང་ཡོོད་སྟབས། ང་ཚོས་སྙིང་ཐགེ་པ་ནས་

ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ། 
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དེ་བཞིིན་ཐའེ་ཝེན་གྱིི་དམ་ཆོོས་བང་མཛིོད་ཚོགེས་པས་སྒྲུང་དེབ་འདིའི་སྒྱུར་

ཡོོན་དང་རྩོམ་སྒྲིིགེ་གེ་ིའགྲོ་གྲོན་གེནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྱུར་དེབ་འད་ིཉིིད་ཀོློགེ་

པ་པོ་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱིན་སྔོར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡོིན་པས་དེའི་དབུ་འཛིིན་དང་

ལས་སྣ་ེཔ་རྣམས་ལ་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ། ད་དུང་མཁྱོེན་ལྡན་མ་སྦེ་ེཨ་ཏ་བཀྲ་ཤོིས་སྒྲིོལ་

དཀར་གྱིིས་དང་བླངས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་དཔེ་དེབ་འདིའི་ཇུས་འགོེད་གེནང་བ་ལ་ཡོང་

ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”དོ་དམ་ཚོགེས་ཆུང་ནས་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ 

ལ།

འགྱུརོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གི་སྔོོན་གླེངེ་།
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 སྒྱུརོ་བ་པོོའི་འགྱུརོ་བྱང་།

ངས་སྒྲུང་དེབ་འདི་བསྒྱུར་གྲུབ་པ་དང་གེཞིི་ནས་སྒྲུང་འདི་ལ་དགེའ་སྣང་འཕར་མ་

ཞིིགེ་བསླེེབས་སོང་། འཕྲིལ་འཕྲིལ་གྱི་ིབློ་ངོ་ན་འད་ིན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཕོ་གེསར་འགེའ་

ཞིིགེ་གེ་ིའགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིལམ་བུ་ལས་འཕྲིོས་པའ་ིསྒྲུང་ཞིིགེ་ཡོིན་སྣང་སྟེར་མོད། ད་

ནི་དེབ་འདི་སྟེ་དུས་རབས་ཤོིགེ་གེི་ན་གེཞོིན་འགེའ་ཡོིས་སྒྲུང་དང་སྙན་ངགེ རོལ་

དབྱངས་སོགེས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་ལ་བརྟེེན་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོགེས་ཤོིགེ་བསྒུལ་བར་

བྱས་པའ་ིགེཏམ་རྒྱུད་ཅིིགེ་ཡོིན་པ་མ་ཟད། དུས་རབས་གེཅིིགེ་འཆོར་བར་བྱེད་པའ་ི

མ་ེལོང་ཞིིགེ་ཀྱིང་རེད་ཅིེས་སེམས་ལ་ཤོར་བྱུང་། དེར་བརྟེེན་ཀོློགེ་པ་པོ་དགེ་གེིས་སྒྲུང་

འད་ིབརྒྱུད་ནས་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིམ་ིརབས་སམ་མ་ིཐོགེ་གེཅིིགེ་སྟ།ེ ཕམ་པའ་ིམ་ིརབས་

ཞིེས་པ་དེའ་ིལོ་རྒྱུས་ཤོིགེ་སེམས་ལ་འཆོར་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།

ཕྲིན་ཨ་མ་ེར་ིཀར་གེནས་བཅིས་ཏ་ེལོ་མང་འདས་ཡོོད་སྟབས། ཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱི་ི

མངའ་སྡེེ་ནེའུ་ཡོོགེ་དང་ནེའུ་ཇར་ཛིི་སོགེས་ལ་ལན་ཁེ་ཡོར་འགྲོ་མྱོོང་ཡོོད་ཅིིང་།  

ནུབ་ཀྱིི་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོ་མངའ་སྡེེ་དང་དེའི་གྲོང་ཁྱོེར་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་དང་

བཅིས་པ་ལའང་འགྲོ་མྱོོང་ཡོོད། དེ་བཞིིན་འདིར་ཡོང་ཡོང་འབྱུང་བའི་ཆོི་ཁེ་གེོ་

གྲོང་ཁྱོེར་ཆོ་བཞིགེ་ན། (ཁྱོེད་ཀྱིིས་ས་ཁྲ་ལ་གེཟིགེས་ཚེ་ཨ་རིའི་ཤོར་དཀྱིིལ་དུ་

ཡོོད་པའ་ིམཚ་ོཆོེན་པོ་ཞིིགེ་མཐོང་ལ། མཚ་ོད་ེལ་མ་ིཆོ་ིགྷིན་མཚ་ོཟེར་ཞིིང་། ཆོ་ིཁེ་

གེོ་ནི་མཚོ་དེའི་མཐའ་རུ་ཆོགེས་ཡོོད།) གྲོང་ཁྱོེར་འདི་ནི་ཕྲིན་སོྡེད་སའི་ཨིན་ཌིི་

ཡོ་ན་དང་ཐགེ་ཉི་ེསྟབས་ཐེངས་དུ་མར་འགྲོ་མྱོོང་ཡོོད། ད་ེནས་རྩོམ་པ་པོ་ཡོང་ཡོང་
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བསྐྱོད་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་ཞིིགེ་ནི་ཌིེན་ཝེར་ཡོིན་ཞིིང་། དེ་ནི་ས་ཁྲའི་ངོས་ནས་བལྟས་

ན་ཧ་ལམ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་དཀྱིིལ་ན་ཡོོད་པའི་མངའ་སྡེེ་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་ཞིེས་པའི་རྒྱལ་ས་

ཡོིན་ལ། ད་ེལ་ཡོང་ཐེངས་ཁེ་ཤོས་ལ་བསླེེབས་ནས་ར་ིབོ་སོགེས་ཀྱི་ིཡུལ་ལོྗོངས་དགེ་

གེིས་ཡོིད་དབང་འཕྲིོགེ་པར་གྱུར།

སྒྲུང་འདིར་རོྩམ་པ་པོ་ཤོར་ནས་ནུབ་ཏུ་ཕར་ཚུར་ཐེངས་གེསུམ་དང་། ད་ེབཞིིན་

ལྷོ་རུ་ཐེངས་གེཅིིགེ་བསྐྱོད་པའ་ིལམ་དང་དེའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིམྱོོང་ཚོར་དགེ་བརྗེོད་ཡོོད། 

དེར་བརྟེེན། སྒྲུང་གེི་བརྗེོད་བྱར་གྱུར་པའི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གླེིང་འདི་ལ་མྱོོང་རྒྱུས་

ཤོིགེ་ལོན་ཕྱིར་ངེད་དང་ཆུང་མ་བཅིས་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིདབྱར་གྱི་ིཆོ་ལ་ཡུལ་སྐོར་ཞིིགེ་

བྱས། དེ་ཡོང་ཕྲིན་ཅིགེ་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེ་ནས་ལྷོ་རུ་བསྐྱོད་དེ་ཝེར་ཇིན་ནི་

ཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིལྷོ་མཐའ་རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ལ་ཐུགེ་གེ་ིབར་དང་། ད་ེནས་སླེར་ཡོང་བྱང་

ཕྱོགེས་སུ་གེཏད་ནས་ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོར་ཡོོད་པའ་ིསྐྱབས་རྗེ་ེཤོིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆོེའ་ི

ཆོོས་ཚོགེས་སུ་བཅིར་རྗེེས། རིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོགེ་དང་ལྷན་དུ་ངེད་ཅིགེ་གེིས་ཝེར་ཇིན་

ན་ིཡོ་མངའ་སྡེ་ེའཕྲིེད་དུ་བཅིད་ཅིིང་། ཋེེན་ན་ེས་ིམངའ་སྡེ་ེདང་། ཨར་ཁེ་ས་མངའ་

སྡེ།ེ ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་མངའ་སྡེ།ེ ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེ།ེ ནེའུ་ མེགེ་ས་ིཁེོ་མངའ་སྡེ།ེ ཨ་ར་ིཛི་ོ

ན་མངའ་སྡེ།ེ ད་ེནས་གྱིེན་ནམ་བྱང་ཕོྱགེས་སུ་ཡུ་ཋེ་མངའ་སྡེ་ེདང་། ཨ་ཌི་ཧོ་མངའ་

སྡེ།ེ མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེ།ེ ད་ེནས་ཤོར་ཕོྱགེས་སུ་བསྐྱོད་ད་ེལྷོ་ཌི་ཁེོ་ཋེ་མངའ་སྡེ་ེདང་།  

ད་ེནས་ལྷོར་ཁེ་གེཏད་ནས་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེ།ེ མངའ་སྡེ་ེའདིའ་ིནུབ་མཐའ་ན་ིནེབ་བྷ་

ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེེའ་ིཤོར་མཐའ་ལ་སྦྲེེལ་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེརུ་ཨོ་མ་ཧ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་། མ་ི

སུ་ར་ིགེཙང་པོ་བཅིད་ཅིིང་། (མ་ིསུ་ར་ིཞིེས་པའ་ིདེའ་ིགེོ་དོན་ན་ིཡུལ་མིའ་ིསྐད་དུ་ཤོིང་

གྲུ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིེས་པ་ཡོིན་པར་བཤོད་ལ། གེཙང་པོ་འད་ིན་ིབྱང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིགེཙང་

འགྱུརོ་བྱང་།
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འགྱུརོ་བྱང་།

པོ་རིང་ཤོོས་དེ་རེད།) དེ་ནས་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་ཤོར་སྣེ་རུ་ཨི་ལི་ནོད་སི་མངའ་

སྡེ་ེལ་འབྲིེལ་བའ་ིས་མཚམས་དེར་མ་ིས་ིས་ིཕ་ིགེཙང་པོ་དང་། གེཙང་པོའ་ིརུ་ལགེ་

གེཉིིས་ཀྱི་ིབར་ན་ཆོགེས་པའ་ིརོགེ་ ཨའ་ེལནད་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ། (མ་ིས་ིས་ིཔ་ིཞིེས་

པའི་གེོ་དོན་ནི་ཡུལ་དེའི་གེཉུགེ་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིི་སྐད་དུ་ཆུ་ཀླུང་ཆོེན་པོ་ཞིེས་པ་

ཡོིན་འདུགེ) དེ་ནས་ཨི་ལི་ནོད་སི་མངའ་སྡེེ་དང་། སླེར་ཡོང་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་མངའ་

སྡེ་ེབརྒྱུད་ད་ེཨོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེ་ེདང་། ནུབ་ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེ་ེབརྒྱུད་ནས་སླེར་

ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོ་མངའ་སྡེེ་ལ་བསླེེབས་སྐབས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་དུ་གེཡོས་སྐོར་

གྱིིས་སྐོར་བ་འབྲིིང་ཙམ་གྲུབ་འདུགེ་ལ། སྒྲུང་འད་ིནས་བཤོད་པའ་ིཡུལ་ལྗོོངས་དང་

ལྗོོན་པ་སོགེས་ལ་ངེས་ཤོེས་གེསར་པ་ཞིིགེ་ཐོབ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོགེ་དང་ལྷན་དུ་

ཡུལ་བསྐོར་བའི་འགྲུལ་བཞུད་འདི་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡོང་བསོད་ནམས་ཀྱིི་སྐལ་བ་

ཡོིན་པས་རིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོགེ་ལ་ཡོང་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིས་ཆོའ་ིཆོགེས་དབྱིབས་ཀྱི་ིཐད་ནས་བཤོད་ན། ལྷོ་བྱང་གེཉིིས་ཀྱི་ི

ལྷོ་ཡོི་ཕོྱགེས་དེ་དམའ་ཞིིང་རིམ་གྱིིས་རྒྱ་མཚོ་ཆོེན་པོ་ལ་ཐུགེ་འགྲོ བྱང་གེི་ཕོྱགེས་

དེ་ཇེ་མཐོ་ནས་ཇེ་མཐོར་གྱུར་ཏེ་ཁེ་ན་ཌི་ལ་ཐུགེ་འགྲོ སྤྱིིའི་ཆོ་ནས་ཤོར་ཕྱོགེས་སུ་

ནགེས་ཚལ་རྒྱ་ཆོེ་ཞིིང་། ས་ཆོ་རྣམས་ཀྱིང་ལོྟས་འཇོགེ་གེིས་དམའ་ཞིིང་ཐང་ཆོེན་

པོ་ཞིིགེ་ཡོིན། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད་རིམ་བཞིིན་ལྷོ་ངོས་སུ་ས་ཆོ་རྣམས་ཐང་ཆོེན་

པོ་དང་རིམ་གྱིིས་ནགེས་ཚལ་རྣམས་ཀྱིང་ཇ་ེཉུང་དང་ཇ་ེཐུང་ལ་འགྲོ་ཞིིང་། མཐར་

ཁེ་དོགེ་ཀྱིང་དམར་ལམ་ལམ་བྱེད་པའི་བྱེ་ཐང་ལ་སོགེས་པའི་ཐང་ཆོེན་པོ་དགེ་

ལ་འཕྲིད་ཡོོང་། ད་ེནས་ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིབྱང་ངོས་ལ་མཚོན་ན་ཨ་ར་ིཛི་ོན་མངའ་སྡེ་ེ

ལྟ་བུ་ནས་བྱང་དུ་བསྐྱོད་ཚེ་རི་བོ་རྣམས་ཀྱིང་བྱེ་མའི་རི་བོ་ལྟ་བུ་ནས་རིམ་གྱིིས་
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ཇ་ེམཐོར་འགྲོ ནགེས་ཚལ་ཀྱིང་དཔེར་ན་ཤུགེ་པ་དང་ཐང་ཤོིང་སོགེས་ཀྱིིས་གེཏམས་

ཤོིང་། འཁེན་པ་དང་དངུལ་སྡེོང་། སྤེེན་མ་ལ་སོགེས་པའ་ིལྗོོན་པས་ཡུལ་ལུང་ཁྱོབ་

ཡོོད། འད་ིན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིམཐོ་སྒོང་ངམ་ཡོང་ན་ཕ་ཡུལ་བོད་དང་འདྲ་ཆོ་ེ

བའ་ིཁེོར་ཡུགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་ལ། ད་ེརུ་ཕ་ཡུལ་བོད་དང་འདྲ་བར་ནགེས་ར་ིདང་། བྲིགེ་ར་ི

དང་གེངས་ར་ིསོགེས་ཡོོད་པ་ད་ེདགེ་མཐར་ཁེ་ེན་ཌི་རྒྱལ་ཁེབ་ལ་སྦྲེེལ་ཡོོད། ད་ེནས་

སྒྲུང་འདིར་ལམ་ཁེ་ཨང་ ༦༦ པ་ཞིེས་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཤོར་ཕོྱགེས་

ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ནུབ་ཕོྱགེས་ལོ་སི་ ཨན་ཇེལ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་བར་

དུ་བགྲོད་པའ་ིལམ་ཆོེན་གྲགེས་ཅིན་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ད་ལྟ་ལམ་ད་ེདགེ་བསྐྱར་བཅིོས་

བྱས་ཟིན་པའམ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ིནང་འཁེོད་པའ་ིལམ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་ཟིན་འདུགེ 

ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིས་མིང་གེ་ིསྐོར་ནས་ངོ་འཕྲིོད་པར་གྱུར་པ་ན།ི ཨ་མ་ེར་ིཀར་མངའ་

སྡེ་ེལྔ་བཅུ་ཡོོད་པ་ལས་མངའ་སྡེ་ེཉིེར་དྲུགེ་གེ་ིམིང་ན་ིགེནའ་བོའ་ིམིང་སྟ་ེགེདོད་མའ་ི

མ་ིརིགེས་གེང་རུང་ཞིིགེ་གེ་ིཕ་སྐད་དུ་གེང་ཡོོད་པ་དེའམ་དེའ་ིཟུར་ཆོགེ་རྣམས་ཡོིན། 

དཔེར་ན། ཨ་ར་ིཛི་ོན་ཞིེས་པ་ལ་ཆུ་མིགེ་གེ་ིགེོ་དོན་ཡོོད་པ་དང་། མ་ིཆོ་ིགྷིན་ཞིེས་པ་

ནི་མཚོ་ཆོེན་པོ། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་ཞིེས་པ་ནི་ཤོ་མདོགེ་དམར་པོ་ཅིན་གྱིི་མི། ཨོ་ཧ་ཡོོ་

ཞིེས་པ་ན་ིམཛིེས་སྡུགེ་གེ་ིདོན་ཡོིན་པར་བཤོད། མངའ་སྡེ་ེགེཞིན་གྱི་ིམིང་རྣམས་ན་ི

ཡུ་རོབ་པས་བཏགེས་པ་དཔེར་ན་ནེའུ་ཡོོགེ་དང་ནེའུ་ཇར་ཛིི་ལྟ་བུའོ།། དབྱིན་སྐད་

ཀྱིི་གེསར་པའི་སྐད་དོད་ནེའུ་ཞིེས་པ་དེ་ནི་ས་མིང་སྟོན་པ་ལ་སྦྱིར་པ་དེའི་གྲས་ནི་

བོད་སྐད་ཀྱིི་གེནས་གེསར་དང་དགོེན་གེསར་ཞིེས་པ་སོགེས་དང་འགོྲས་མཚུངས་

པར་སྣང་། གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱོེར་ལའང་མིང་གེི་རྣམ་དབྱེ་འདི་དགེ་གེིས་མཚོན་ནུས་

ཏེ། དཔེར་ན། ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་གྲོང་ཁྱོེར་མན་ཧ་ཋེན་ཞིེས་པ་ནི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་
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ཀྱིི་སྐད་དུ་རི་བོའ་ིམཚོ་གླེིང་ངམ་ཡོང་ན་གེཞུ་བསྡུ་བའི་གེནས་ཞིེས་པའི་གེོ་དོན་

ཡོོད་པར་བཤོད་ལ། ཆོི་ཁེ་གེོ་ཞིེས་པ་ནི་གེདོད་མའི་མིའི་སྐད་ལས་ཟུར་ཆོགེ་ཅིིང་། 

དོན་ན་ིསོྒོགེ་པའམ་ཙོང་གེ་ིཡུལ་ཞིེས་པ་ཡོིན་པར་གྲགེས་ལ། ད་ེན་ིཙོང་ཁེ་ཞིེས་པ་

དང་ཐགེ་ཉིེ་བར་སྣང་། ཡོང་གྲོང་ཁྱོེར་རེས་འགེའ་ནི་ཡུ་རོབ་ཀྱིི་གྲོང་ཁྱོེར་གེ་གེེ་

མོའ་ིམིང་ལ་གེསར་པ་ཞིེས་པ་བསྣན་ཏ་ེགྲུབ་ཅིིང་། གེཞིན་དགེ་ན་ིགེསར་དུ་བཏགེས་

པ་རེད། སན་ཞིེས་པའི་སྒྲི་སྦྱིར་བའི་གྲོང་ཁྱོེར་ཁེགེ་ལ་མཚོན་ན། སི་པན་གྱིི་སྐད་

དུ་འཕགེས་པ་ལ་སན་ཞིེས་འབྱུང་བ་དེ་ཡོིན་ལ། སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་ལྟ་བུ་ལ་ཆོ་

བཞིགེ་ན་འཕགེས་པ་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ཞིེས་པ་ལྟ་བུར་གོེ་དགོེས་ལ། སན་ ཨན་ཋོེན་

ནིའོ་ཞིེས་པའང་དེ་བཞིིན་ནོ།། ཡོང་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ིསནད་ ལུ་སི་ལྟ་བུ་ཡོང་རིགེས་

འགྲེས་ལ། བོད་སྐད་དུ་འཕགེས་པ་སྤྱིན་རས་གེཟིགེས་ཞིེས་པ་ས་མིང་དུ་ཆོགེས་པ་

ལྟ་བུ་ཞིིགེ་གེིས་དོན་འད་ིམཚོན་པར་བྱའོ།། 

མི་སྣའི་མིང་འབོད་ཚུལ་སྐོར་ཐོར་ཙམ་ཞུས་ན། མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིི་མིང་ལ་

བཏགེས་མིང་ངམ་མིང་དང་པོ་དང་ཁྱོིམ་མིང་ངམ་མིང་མཐའ་ཞིེས་པ་ད་ེཡོོད་པ་ཡོིན་

ལ། དཔེར་ན། ཙོང་ཁེ་པ་བློ་བཟང་གྲགེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་དཔ་ེམཚོན་དུ་བཀོད་པ་ཡོིན་

ན། བློ་བཟང་གྲགེས་པ་ན་ིབཏགེས་མིང་དང་ཙོང་ཁེ་པ་ན་ིཁྱོིམ་མིང་གེ་ིཚུལ་དུ་སྦྱིར་

ཡོོད། ནུབ་ཕོྱགེས་པའ་ིམིང་གེ་ིརྣམ་དབྱ་ེའད་ིདགེ་ན་ིསྣ་ཚོགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། འགེའ་

ཞིིགེ་ལ་ནི་ཆོེད་ལས་ཀྱིི་མིང་ནས་བཏགེས་པ་དཔེར་ན་མགེར་བ་དང་ཤོིང་བཟོ་ལྟ་

བུ། འགེའ་ཞིིགེ་ནི་ཡུལ་གྱིི་མིང་ནས་བཏགེས་པ་དཔེར་ན་ཆུ་ཁེ་དང་ནགེས་ཚལ་

ལྟ་བུའོ།། ཨ་མེ་རི་ཀའི་གོེམས་སྲོོལ་གྱིི་ཆོ་ནས་མི་ཞིིགེ་ལ་གྲོགེས་པོ་ལྟ་བུའི་འབྲིེལ་

བ་ཡོོད་ཚེ་བཏགེས་མིང་ནས་འབོད་པ་དང་། གེཞིན་བཏགེས་མིང་གེིས་བོས་ན་
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མ་རབས་སམ་གུས་ཞིབས་མེད་པ་སྟོན་པ་ཡོིན། ལྷགེ་པར་དུ་ཡོང་གེཞུང་འབྲིེལ་གྱི་ི

འབྲིེལ་གེཏུགེས་སྐབས་སུ་ད་ེལྟར་ཡོིན་ལ། སྐབས་མང་པོར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིཞིིགེ་གེ་ིཁྱོིམ་

མིང་སྤྱིད་ནས་བོས་ཚ།ེ ཁེོང་གེིས་ང་ལ་བཏགེས་མིང་ནས་འབོད་ཆོོགེ་ཅིེས་གེནང་བ་

སོྤྲོད་པའང་མཐོང་ཡོོང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྐྱ་ེབོ་ཞིིགེ་གེ་ིཁྱོིམ་མིང་ནས་བོས་ཚ་ེགུས་ཞིབས་

སྟོན་པའ་ིརྣམ་པ་ཡོོད་པ་ཡོིན་ལ། སླེོབ་གྲྭ་དགེ་ཏུ་དགེ་ེརྒན་གྱི་ིཁྱོིམ་མིང་ལ་ཕོ་མོའ་ི

ཐ་སྙད་དང་ཆོེད་ལས་སོགེས་བསྣན་ཏ་ེམ་བོས་པར་བཏགེས་མིང་ནས་བོས་ཚ་ེགུས་

ཞིབས་མེད་པར་བརྩི་བ་ཡོིན། འདིའི་དཔེ་མཚོན་ལ། སྐུ་ཞིབས་ཇོན་སོན་ལགེས། 

ལྕམ་ཆུང་ཇོན་སོན་ལགེས། དགེ་ེརྒན་ཆོེན་མོ་ཇོན་སོན་ལགེས་ལྟ་བུའོ།། (ཐེངས་ཤོིགེ་

དགེེ་རྒན་ཆོེན་མོ་ཨེ་ལིའོ་ཊིི་ སྤེེར་ལིང་རྒྱ་གེར་དུ་ཚོགེས་འདུ་ཞིིགེ་ལ་ཞིིགེ་ཕེབས་

ནས་ཚུར་འཁེོར་སྐབས་བོད་ཀྱི་ིལས་ཀྱི་ིསྣ་ེམོ་བ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་ལ་དགེ་ེརྒན་ཆོེན་མོ་

ཨེ་ལིའོ་ཊིི་ཞིེས་བོས་སྟབས་ཁེོང་དང་གྲོགེས་པོ་ཚོས་དེ་ལ་བཞིད་གེད་ཀྱིི་ཁེ་མཚར་

ཞིིགེ་ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་བཤོད་སོང་།)

ད་ན་ིརྩོམ་པ་པོའ་ིསྐོར་ནས་ཚིགེ་འགེའ་ཞུ་བར་འདོད་ཅིིང་། ད་ེཡོང་རྩོམ་པ་པོ་

འདིས་བྲིིས་པའ་ིདཔ་ེདེབ་རྣམས་སུ་བོད་དང་འབྲིེལ་བའ་ིགེནས་ཚུལ་མང་བ་དང་། 

“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའ་ིབརྩམས་སྒྲུང་འདིར་“གེནས་མཆོོགེ་ལྷ་ས་”ཞིེས་པའ་ིཚིགེ་བྲིིས་

པ་མ་ཟད། སྒྲུང་འདིའ་ིནང་དུ་སྐབས་མང་པོར་གེཞོིན་ནུ་དོན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་པའ་ི

རིམ་པའམ་ཡོང་ན་ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་སྟོན་པའ་ིཚིགེ་རིས་ལོས་ཡོིན་བསམས་པ་ད་ེ

འདྲ་ལ་ཡོང་ཡོང་འཕྲིད་པར་འགྱུར། དེར་བརྟེེན་ངས་ཆོེད་དུ་རྩོམ་པ་པོ་འདིས་ནང་

ཆོོས་ལ་སྦྱིངས་པ་བྱས་པའ་ིསྐོར་གྱི་ིཡོིགེ་རིགེས་བཙལ་བ་ཡོིན། 
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རྩོམ་པ་པོ་འདིས་ ༡༩༥༣ ལོ་ཙམ་ནས་ནང་པའ་ིཆོོས་ལ་གེཟབ་ནན་གྱིིས་སླེོབ་

སྦྱིོང་བྱས་ཤོིང་། དེ་ཡོང་བདེན་པ་བཞིི་དང་རོྡོ་རྗེེ་གེཅིོད་པ། ཕར་ཕྱིན་དྲུགེ ཏིང་ངེ་

འཛིིན། སྟོང་པ་ཉིིད་དང་བདགེ་མེད་སོགེས་ལ་སྦྱིངས་བརྩོན་བྱས་པར་བཤོད། 

འདིས་བརྩམས་ཤོིང་ ༡༩༥༨ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའ་ི“ཆོོས་ཀྱི་ིསོླེང་མོ་བ་”ཞིེས་པའ་ི

བརྩམས་སྒྲུང་དེ་ལ་མཚོན་ན། རྩོམ་པ་པོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ནང་ཆོོས་ལ་ཇི་ལྟར་

སླེོབ་སོྦྱིང་བྱས་པའི་རིམ་པ་ཞིིགེ་ཕྱེད་དངོས་ཡོོད་དང་ཕྱེད་རོྟེགེ་བཏགེས་ཀྱིི་རྣམ་

པར་བརྩམས་ཡོོད། བོད་སྐད་ཀྱིི་ཐ་སྙད་ཀྱིང་དཔེར་ན་ཡོབ་ཡུམ་དང་ཡོི་དམ། མ་

ཎིི་སོགེས་སྤྱིད་འདུགེ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྤྱིན་རས་གེཟིགེས་ལ་སོགེས་པའི་ལྷ་

ཡོ་ིམཚན་དང་། དཀོན་མཆོོགེ་གེསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའ་ིཚིགེ ད་ེབཞིིན་དཔེར་

ན་ཤོེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིཚིགེ་འགྲོས་ལ་བཅིོལ་ཏེ། “བདགེ་སྟོང་པའོ།། བདགེ་སྟོང་པ་

ཉིིད་ལས་གེཞིན་མ་ཡོིན། སྟོང་པ་ཉིིད་བདགེ་ལས་ཀྱིང་གེཞིན་མ་ཡོིན།”སོགེས་ཀྱིི་

ཚིགེ་འགྲོས་སྤྱིད་འདུགེ 

ད་དུང་རོྩམ་པ་པོ་འདིས་ ༡༩༥༥ ལོར་བརྩམས་པའི་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་གྱིི་

མཚན་བྱང་ལ། “སད་པར་གྱུར་ཅིིགེ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚ་ེ”ཞིེས་པ་ད་ེན་ིསླེོབ་དཔོན་

རྟེ་དབྱངས་ཀྱིིས་མཛིད་པའི་“སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སོྤྱིད་པ་”ལ་གེཞིི་བཅིོལ་ནས་བྲིིས་

པ་ཞིིགེ་རེད། དེབ་ཆུང་འདིར་ཤོོགེ་ངོས་ ༡༨༥ ཡོོད། ཡོང་འདིས་བྲིིས་པའི་བསྟན་

བཅིོས་“ཆོོས་ཕྲིན་ཚེགེས་”ཞིེས་པ་དེ་ནི་ཤོོགེ་ངོས་ ༤༠༠ ལྷགེ་ཡོོད་པའི་དེབ་རྒན་

ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། མདོ་དང་བསྟན་བཅིོས་ཀྱི་ིདུམ་ཚན་དབྱིན་སྐད་དུ་བྲིིས་པ་ཕྱོགེས་

བསྒྲིིགེས་ཤོིགེ་དང་། དེ་བཞིིན་ཁེོང་གེིས་ནང་བསྟན་བརྗེོད་བྱར་བཟུང་བའི་སྙན་

ངགེ་སོྐར་ཅིིགེ་བཅིས་ཚུད་འདུགེ ད་དུང་འདིས་བྲིིས་པའི་དེབ་གེཞིན་འགེའ་ལ་
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ཡོང་ནང་ཆོོས་བརྗེོད་བྱར་བྱས་ཡོོད་ཅིེས་འབྱུང་མོད་འདི་ཙམ་གྱིིས་འཐུས་པར་

བྱས་སོ།། “ཆོོས་ཕྲིན་ཚེགེས་”ཞིེས་པའ་ིདེབ་ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིགྲོགེས་པོ་ཨ་ལེན་ གྷིིན་ས་ི

བྷགེ་ལ་བསོྔོ་བ་མཛིད་ཅིིང་། ཨ་ལེན་ན་ིཕྱིས་སུ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་

མར་གྱུར་པ་ལ་བསམས་ཚ།ེ རྩོམ་པ་པོ་འད་ིདུས་མིན་འཆོ་ིབའ་ིདབང་དུ་གྱུར་མེད་

ཚ་ེཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསླེོབ་མར་གྱུར་ཡོོད་སྲོིད་པ་འད་ིཡོང་སེམས་ལ་ཤོར་བྱུང་ངོ་།།

བདགེ་གེཞིོན་དུས་ནས་མིའ་ིལུང་པར་བསླེེབས་པ་དང་། རྐྱེེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་

ལུགེ་རྫོིས་དེད་པའི་ལུགེ་ཁྱུ་ཞིིགེ་གེི་གྲས་སུ་ཚུད་པ་ལྟར་ཕ་སྐད་མ་ཡོིན་པའི་སྐད་

གེཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་དེད་པར་གྱུར། སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་རྒྱ་གེར་བའ་ིསྐད་ཅིིགེ་གེམ་

དབྱིན་ཇིའ་ིསྐད་ཅིིགེ་ཐོས་པའ་ིམོད་ལ་འད་ིདགེ་ལ་བོད་སྐད་དུ་ཅི་ིཟེར་རམ་ལྟ་བུའ་ི

ཚོར་བ་ཞིིགེ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཡོོད་པར་གྱུར་ལ། འདི་ནི་བདགེ་བསྟན་བཅིོས་བསྒྱུར་

བའི་ཕྱོགེས་ལ་འདེད་པའི་སྐུལ་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ནི་སྨོོས་མ་དགེོས། ཨ་མེ་རི་ཀར་

ཐོགེ་མར་འབོྱར་སྐབས་བདགེ་ནི་ད་དུང་དར་མ་ཡོིན་པ་དང་། དབྱིན་སྐད་སྦྱིོང་

བའ་ིརྩོལ་བ་ཞིིགེ་ཀྱིང་ཡོོད་སྟབས་སྟེས་དབང་ཞིིགེ་གེིས་“རྒད་པོ་དང་རྒྱ་མཚ་ོ”ཞིེས་

པའི་བརྩམས་སྒྲུང་དེ་བསྒྱུར་བ་དང་ཕྱིས་སུ་པར་སྐྲུན་ཀྱིང་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེ་

ཙམ་ཞིིགེ་ལ་ངེད་ཀྱིི་གྲོགེས་པོ་དགེེ་རྒན་ཆོེན་མོ་ཨེ་ལིའོ་ཊིི་ སྤེེར་ལིང་ལགེས་ཀྱིིས་

ང་ལ་སྐུལ་མ་ནན་པོ་བྱས་ཏ་ེ“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའ་ིསྒྲུང་འད་ིབསྒྱུར་དགེོས་པར་བཤོད། 

སྤེེར་ལིང་ལགེས་ནི་བོད་རིགེ་པའི་མཁེས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་གེང་ཞིིགེ་ལ། “ལམ་

ལ་”ཞིེས་པའི་སྒྲུང་འདི་བཀློགེས་པའི་ཤུགེས་རྐྱེེན་གྱིིས་ཋེར་ཁེི་ལ་སོགེས་པའི་རྒྱལ་

ཁེབ་དུ་མ་ལ་རིམ་པར་འགྲིམས་བཞིིན་མཐར་རྒྱ་གེར་དུ་འབྱོར་བ་དང་། ད་ེརུ་བོད་

མི་རྣམས་ལ་འཕྲིད་པའི་ཉིེར་ལེན་གྱིིས་བོད་རིགེ་པར་ཆོེད་སྦྱིོང་བྱས་པ་ཞིིགེ་རེད། 
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ཁེོང་གེིས་བོད་ཡོིགེ་གེི་བསྟན་བཅིོས་བཀློགེས་པའི་ཉིམས་མྱོོང་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་

སྐད་དུའང་“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའ་ིདེབ་འད་ིལྟ་བུའ་ིབཀློགེ་རྒྱུ་ཞིིགེ་ཡོོད་དགེོས་པ་དང་

། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་ཡོིགེ་འདི་ཡོང་སྲོོལ་རྒྱུན་གྱིི་འཆོིང་ཐགེ་ཅིིགེ་ལས་གྲོལ་

ཏ་ེཕལ་པའ་ིམིའ་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པའ་ིཐུགེས་ར་ེཞིིགེ་གེནང་གེ་ིའདུགེ འོན་

ཀྱིང་མཁེས་དབང་དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལ་དང་བཅིས་པ་ལ་འད་ིའདྲའ་ིཐུགེས་སྨོོན་

ཤོོར་མྱོོང་བ་བདེན་ཡོང་། དོན་ལ་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་ཏུ་མ་ིའགྱུར་བ་ན་ིད་ལྟའ་ིདངོས་ཡོོད་

ཀྱི་ིབདེན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། 

ད་ེལྟར་ཁོེང་གེིས་ཐེགེ་པར་དཀའ་བའ་ིའགེན་འད་ིབདགེ་ལ་བཀལ་ནས། ནམ་

ཐུགེ་གེི་སྐབས་ལ་འདི་ཉིིད་བསྒྱུར་དགེོས་པ་དང་། དེའི་གླེེང་བརོྗེད་ཀྱིང་ཁེོ་བོས་

འབྲིིའོ་ཞིེས་ཡོང་ཡོང་གེསུངས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་འགྱུར་འདིའ་ིལས་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། 

ད་ེན་ིཧ་ལམ་ལོ་ངོ་བཅུ་སྐོར་གྱི་ིསོྔོན་ལ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་འགྱུར་འད་ིཉིིད་འགྲུབ་པའ་ི

ར་ེབ་ཆུང་བ་དང་། འཕྲིལ་གྱི་ིལས་ཀའ་ིའགེན་ལས་གེཡོོལ་དཀའ་བ་སོགེས་ཀྱི་ིརྐྱེེན་

ལས་ཡུན་རིང་དུ་འགྱིངས་པར་གྱུར། (“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་འདིའི་

མཇུགེ་སྡུད་ཀྱིི་ཚིགེ་ཕྲིེང་དེ་ནི་རྩོམ་པ་པོས་གྱིེར་འདོན་བྱས་པ་ཞིིགེ་རྙིེད་ནས་དེ་

བོད་ཡོིགེ་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཁེ་བརྡོ་དྲ་དེབ་ཏུ་བཀོད་ཅིིང་། དེའི་ཞུ་དགེ་ནི་གྲོགེས་དམ་

པ་འདིས་གེནང་ཡོོད་པ་དེའང་ད་ན་ིརིན་ཐང་ཆོེའོ་དྲན།) ད་ེལྟར་སེམས་ཕུགེས་སུ་

འདིའ་ིའགྱུར་གྱི་ིམ་ཟིན་ཞིིགེ་གྲུབ་པར་བྱས་ཏ་ེ ༢༠༡༥ ལོར་ཁེོང་རྒན་ཡོོལ་དུ་ཕེབས་

པའི་སྐབས་དེར་འབུལ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་རེ་བ་བཅིངས་པ་ཡོང་དོན་ལ་མ་

འཁྱོོལ། མཐར་ ༢༠༡༧ ལོར་ཁོེང་གོླེ་བུར་དུ་འདས་རྐྱེེན་འགྱུར་འད་ིཡོང་མ་ིགེསོན་པོ་

ཞིིགེ་གེིས་མ་ིགེསོན་པོ་ཞིིགེ་ལ་གེཟིགེས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིསྐལ་བ་ད་ེབདགེ་ལ་མ་བྱུང་
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བ་ན་ིཧ་ཅིང་སྙིང་ལ་གེཟན་པར་གྱུར། འོན་ཀྱིང་ད་ན་ིའགྱུར་འད་ིངེས་པར་དུ་འགྲུབ་

པར་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེབདགེ་ལ་མཚོན་ན་དམ་ཚིགེ་ཅིིགེ་དང་། ད་ེཡོང་ཤོ་ིགེསོན་གེཉིིས་ཀྱི་ི

བར་ན་ཀྲོང་ངེར་འགྱིིང་ཞིིང་ཅིེར་གྱིིས་ལྟ་བའ་ིདམ་ཚིགེ་ཅིིགེ་ཏུ་གྱུར། ད་ེབས་ཐེངས་

འདིར་ཁེོང་གེི་འདས་མཆོོད་དུས་ཚིགེས་དང་བསྟུན་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་

བ་ན་ིདམ་ཚིགེ་གེཙང་བའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། བདགེ་ཉིིད་ཀྱིང་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་

ཞིེས་སེམས་ལ་སོྒོམ་བཞིིན་གྲོགེས་པོ་ལ་ཕྱ་ིཐགེ་རིང་བའ་ིསྐྱེལ་མ་ཞིིགེ་ཀྱིང་བྱེད་དོ།། 

དེ་ལྟར་ཞུས་པའི་རྗེེས་ལ་འགྱུར་གྱིི་རིམ་པ་དང་གོྲགེས་ཏན་མཛིད་པོ་དགེ་ལ་

བཀའ་དྲིན་ཞུ་བའ་ིལས་ལ་འཇུགེ་པར་བྱ་སྟ།ེ ད་ེཡོང་“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའ་ིསྒྲུང་འདིའ་ི

གླེོགེ་བརྙིན་དང་། སྒྲི་དེབ། འཕྲུལ་དེབ། དེ་བཞིིན་འདི་ལ་འབྲིེལ་བ་ཡོོད་པའི་སྐྱེ་

བོ་དགེ་གེིས་གླེེང་བའ་ིགེཏམ་སོགེས་མང་པོ་ཞིིགེ་ལ་དོ་སྣང་དང་ཉིན་ཞིིབ་བྱས་ཤོིང་།  

སྔོར་བཤོད་པ་ལྟར་ལོ་མང་པོའ་ིགེོང་རོལ་ནས་འདི་བསྒྱུར་བའི་ལས་ལ་ཞུགེས་པ་

ཡོིན། འགྱུར་འདིའ་ིམ་ཡོིགེ་ཏུ་ཕལ་སྐད་དང་ད་ེབཞིིན་དུས་ཚོད་དེའ་ིཁེ་སྐད་ཤུགེས་

ཆོེར་སྤྱིད་ཡོོད་སྟབས་དྲི་བ་ཆོེས་མང་པོ་ཡོོང་བ་ནི་བཤོད་མ་དགེོས། དེ་ཡོང་གེཙོ་

ཆོེར་ལ་རྩེའ་ིཁེ་ིར་ེས་ིཊི་ིན་(Kristina Dy-Liacco) ལགེས་དང་། ཨེམ་ཆོ་ིཇེར་ར་ི ཇ་ེ

སེབ་(Jerry Jesseph) ལགེས། ཕྲིན་གྱི་ིབུ་མོ་ཚ་ེརིང་དཔལ་འཛིོམས་དང་ཀུན་དགེའ་

ལྷ་མོ། དགེེ་རྒན་ཆོེན་མོ་ནན་སི་ ལིན་(Nancy Lin) ལགེས། ཇིམ་ ཁེ་ནེ་རེ་(Jim 

Canary) ལགེས་བཅིས་ཀྱིིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་སྤྱིད་དེ་དྲི་བ་དགེ་ལ་ལན་འདེབས་

བྱས་པ་ལ་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ། ད་དུང་འདིའ་ིསྐབས་སུ་རོགེས་ཕན་མཛིད་པོ་གུས་པའ་ི

ལས་གོྲགེས་དང་སླེོབ་མ། སླེོབ་ཟུར་སོགེས་ཆོེས་མང་པོ་བྱུང་ཡོོད་པ་ད་ེདགེ་ལ་ཐུགེས་

རྗེེ་ཆོེ་ཞུ་བ་ཡོིན། དགེེ་རྒན་ཆོེན་མོ་རོན་ སེ་ལ་(Ron Sela)། དགེེ་རྒན་ཆོེན་མོ་ནི་
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ཁེོལ་ ཝེིལ་ལོགེ་(Nicole Willock)། དགེེ་རྒན་ཆོེན་མོ་ལོ་རན་ ཧར་ཋེི་ལེ་(Lauran 

Hartley)། དགེ་ེརྒན་ཆོེན་མོ་ཨ་ེཝེ་ིལིན་ ཝེ་ཤུལ་(Eveline Washul)། དགེ་ེརྒན་ཆོེན་

མོ་ས་ར་ ཁེོན་རད་(Sara Conrad)། དགེ་ེརྒན་ཆོེན་མོ་བསྟན་འཛིིན་ཚ་ེདཔགེ དགེ་ེ

རྒན་ཆོེན་མོ་ཋེིམ་ གྷི་ིརོ་ས་ེ(Tim Grose)། ཇ་ིཡོོང་ ལ་ི(Jiyoung Lee)། ཨ་ིལའ་ེ ཡུ་བྷ་

ལྷོར་(Eli Ubelhor) སོགེས་ཚང་མ་ལ་ཐུགེས་རྗེེ་ཆོེ་ཞུ་བ་ཡོིན། ད་དུང་ཆུང་མ་ཚེ་

རིང་དབྱངས་སྐྱིད་དང་བཅིས་པའ་ིཁྱོིམ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརོགེས་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་

ན་ིཧ་ཅིང་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡོིན། ད་ེན་ིཁྱོིམ་གྱི་ིལས་ཀ་ལས་གེཡོོལ་ནས་འད་ིལྟ་

བུའི་འགྱུར་ལ་འཇུགེ་པའི་ཁེོར་ཡུགེ་བཟང་པོ་ཞིིགེ་བསྐྲུན་པ་དེ་རེད། དེ་དགེ་ཀྱིང་

རྗེེས་སུ་དྲན་བཞིིན་ཡོོད། ད་ེབཞིིན་ངས་འགྱུར་འད་ིའགྲུབ་རྒྱུ་ལ་ལོ་མང་པོ་འགེོར་

ཡོོད་སྟབས་འདིར་མཚན་ནས་འདོན་རྒྱུ་བརྗེེད་པར་གྱུར་པ་ཚ་ོལ་ཡོང་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེ

ཞུ་ཞིིང་། ཁྱོེད་ཅིགེ་གེ་ིརོགེས་ཏན་མེད་པར་འད་ིལྟ་བུའ་ིའགྱུར་གྱི་ིལས་ཀ་ན་ིའགྲུབ་

ར་ེདཀའ་འོ།།

༢༠༢༠ ལོའ་ིལོ་དཀྱིིལ་དུ་འདིའ་ིགེཞི་ིའགྱུར་གྱི་ིརིམ་པ་གྲུབ་པར་བྱས་ཤོིང་། ད་ེ

ཡོང་ཐོགེ་མར་ཆོད་ལུས་མི་འབྱུང་ཆོེད་དབྱིན་བོད་ཤོན་སྦྱིར་དུ་བཀོད་དེ་བསྒྱུར་

ཅིིང་། དེ་ནས་བོད་ཡོིགེ་རྐྱེང་པ་ལོགེས་སུ་བཏོན་ཏེ་འགྱུར་བཅིོས་ཀྱིི་རིམ་པ་ཞིིགེ་

སོང་ཡོོད། དེའི་རྗེེས་སུ་སྒྲི་དེབ་ལ་ཉིན་བཞིིན་བོད་ཡོིགེ་བཀློགེས་ཏེ་འགྱུར་བཅིོས་

ཤོིགེ་དང་། མཐར་བོད་སྐད་དུ་རྗེོད་པ་ཇེ་བདེར་གེཏོང་བའི་རིམ་པ་ཞིིགེ་སྤྱིད་ཅིིང་། 

ད་ེཡོང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལྟ་བུ་ལ་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ཞིེས་པའ་ིཚིགེ་བསྣན་པ་ལྟ་བུའ་ིཐོགེ་

ནས་ཡུལ་དང་མ་ིསྣ་སོགེས་ངོས་འཛིིན་སླེ་བའ་ིཚིགེ་གེ་ིསྣོན་པ་བཏབ་ཅིིང་། ད་ེདགེ་

ཀྱིང་གེཞུང་དཀྱུས་སུ་འགེོད་པའམ་ཡོང་ན་གུགེ་རྟེགེས་[ ]འདིའི་ནང་དུ་འཇོགེ་
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པ་སོགེས་གེང་ལ་ཅི་ིརིགེས་ཀྱི་ིའགྱུར་བཅིོས་ཤོིགེ་སོང་མཚམས། གྲོགེས་པོ་པདྨ་ཚ་ེ

དབང་ཤཱསྟྲི་ིལགེས་དང་རིགེ་འབྱུང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤོིས་ལགེས་གེཉིིས་ལ་ཞུ་དགེ་ཡོོང་

བའ་ིར་ེསྐུལ་ཞུས། ད་ེནས་ཁེོང་ཅིགེ་གེ་ིདགེོངས་འཆོར་རྣམས་ལ་གེཞི་ིབཅིོལ་ནས་

འགྱུར་བཅིོས་ཤོིགེ་གྲུབ་པར་བྱས། འདིར་ཁོེང་རྣམ་པ་ལ་གེཉིིས་ལ་དམིགེས་བསལ་

གྱིིས་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་བ་ཡོིན། 

ད་ེནས་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལོ་མཇུགེ་ཏུ་འགྱུར་འད་ིཉིིད་ལ་རྩེའ་ིལས་འཆོར་ལ་ཕུལ་

གྲུབ་པ་དང་། ལ་རྩེའ་ིལས་འཆོར་གྱི་ིངོས་ནས་དེབ་འད་ིཔར་སྐྲུན་གྱི་ིསོྔོན་ལ་འགྱུར་

ལ་དཔྱད་ཞིིབ་དང་འགྱུར་ཞུས་དགེོས་རིགེས་སྤྱིི་འགྲོས་སུ་གེནང་བ་དང་། ཐེ་བྲིགེ་

བསྟན་པ་ལགེས་ཀྱིིས་ཞུ་དགེ་གེནང་བ་ལ་ཡོང་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ། ད་ེནས་ད་ལྟའ་ིཔར་

སྐྲུན་གྱི་ིལས་རིམ་ཞུགེས་པ་དང་། ད་ེཡོང་ལ་རྩེས་བོད་ཡོིགེ་ཡོིགེ་སྒྱུར་ཁྲོད་དུ་འཕྲིད་

བཞིིན་པའ་ིམིང་ཚིགེ་གེཅིིགེ་གྱུར་གྱི་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་དམིགེས་ནས་མིང་

རྐྱེང་གེི་རིགེས་བོད་སྐད་དུ་སྒྲི་འབེབས་ཀྱིི་ལམ་སྲོོལ་ཞིིགེ་གེཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཉིིད་

གུས་པ་རང་ལ་རྒྱུས་མེད་སྟབས། ཁེི་རེ་སི་ཊིི་ན་ལགེས་ཀྱིིས་མ་ཡོིགེ་ནས་མིང་རྐྱེང་

གེི་རིགེས་སྟོང་ཕྲིགེ་བརྒལ་བ་ཟུར་འདོན་གྱིིས་བོད་ཡོིགེ་ཏུ་འབེབ་རོགེས་དང་། 

བསྟན་འཛིིན་དགེ་ེལེགེས་ལགེས་ཀྱིིས་ད་ེདགེ་ཡོོངས་སུ་བོད་ཡོིགེ་ཏུ་འབེབ་རོགེས་

མཛིད་པ་དང་ཞུས་ཆོེན་གེནང་བ། རྒན་པད་མ་འབུམ་ལགེས་ཀྱིིས་གེཟབ་ནན་

གྱིིས་ཞུས་ཆོེན་གེནང་བ་བཅིས་ལ་ཐུགེས་རྗེེ་ཆོེ་ཞུ་ཞིིང་། ཞུ་དགེ་དེ་དགེ་གྲུབ་པ་

དང་གུས་པས་ཉིིན་མཚན་བསྟུད་ནས་ཆུ་བུར་མིགེ་གེིས་ཅི་ིཙམ་གྱིིས་ནོན་པ་ད་ེཙམ་

གྱིིས་ཐ་སྙད་དེ་རྣམས་གེསར་འཇུགེ་དང་བསྐྱར་བཅིོས་བྱས་ཏེ་ཞུ་དགེ་མཐའ་མ་

ཞིིགེ་གྲུབ་པར་བྱས་པ་ཡོིན། 
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ཡོང་བྱ་ཚིགེ་གེི་མཇུགེ་སྡུད་སྟོན་པའི་ཚིགེ་གོྲགེས་རྣམས་ལ་རྗེེས་འཇུགེ་ད་བ་

ས་བཅིས་ཀྱིི་རྗེེས་ལ་ཡོོད་ཀྱིི་རེད་ལྟ་བུ་དང་། ན་མ་ར་ལ་བཅིས་ཀྱིི་རྗེེས་ལ་སྟོན་གྱིི་

རེད་ལྟ་བུ། གེཞིན་མཐའ་མེད་དང་གེ་ང་འ་བཅིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ཟ་གེ་ིརེད་ལྟ་བུར་བྲིིས་

ཡོོད། འད་ིན་ིཤོེས་བཞིིན་དུ་ཕལ་སྐད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་འདོན་པའ་ིརྩོལ་བ་ཞིིགེ་གེོ། གེཞིན་

ཡོང་བཞི་ིམདོ་ཞིེས་པ་འད་ིན་ིཐང་ཆོེན་སོགེས་ཀྱི་ིགོེ་བ་ཡོོད་མོད། འདིར་བཞི་ིམདོ་

ཞིེས་མ་ཡོིགེ་གེི་ཚིགེ་ཟུར་མནན་ཏེ་བསྒྱུར་ཡོོད་ན་དེ་ལུགེས་མཁྱོེན་རོྟེགེས་མཛིོད། 

འདིར་རྒོད་པོ་ཞིེས་ཡོང་ཡོང་འབྱུང་བ་ད་ེན་ིའཁྲུགེ་ཆོ་དོད་པོ་དང་རྩུབ་རོྒད་ཀྱི་ིརྣམ་

པ་ཅིན་སོགེས་ལ་གེོ་དགེོས་ཤོིང་། རང་སྐད་དུའང་མ་ིརྒོད་པོ། རྟེ་རྒོད་པོ། རིགེ་པ་རྒོད་

པོ། གེཤོིས་ཀ་རོྒད་པོ་སོགེས་ཀྱིིས་མཚོན་པར་བྱ། དེ་བཞིིན་རོལ་ཅིེས་པ་ནི་དགེའ་

དགེའ་སྐྱིད་སྐྱིད་བྱེད་པའམ་དགེའ་སྐྱིད་ཀྱིི་སེམས་ཚོར་ཡོོད་པ། སོྤྲོ་སྐྱིད་གེཏོང་བ་

སོགེས་ལ་འཇུགེ་མོད། འདིར་དགེའ་སྟོན་ལ་རོལ་ཅིེས་པའ་ིཚིགེ་གེ་ིཟླས་དྲངས་ཏ་ེབྱ་

ཚིགེ་གེ་ིསྐབས་སུ་རོལ་དང་མིང་ཚིགེ་གེ་ིསྐབས་སུ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་སོགེས་སུ་བསྒྱུར་

ཡོོད་དོ།། ཡོང་འབུད་དང་བུས་ཞིེས་འབྱུང་བ་ན་ིཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛིོམས་ཀྱི་ི

སྐབས་དེར་སྤྱིོད་པའི་རྒྱ་གླེིང་གེི་རིགེས་བཙན་པར་བྱས་ཏེ་འབུད་དང་བུས་སོགེས་

སུ་བསྒྱུར་ཡོོད། དེ་བཞིིན་འདིར་འབྱུང་བའི་བྷབ་ཅིེས་པ་ནི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་

བྱ་ེབྲིགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་ལ། ཇ་ེཛིི་ཞིེས་པའ་ིརོལ་དབྱངས་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིམ་ིནགེ་

སྤྱི་ིཚོགེས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་པའ་ིརོལ་དབྱངས་རིགེས་ཤོིགེ་ཡོིན། རོལ་ཆོ་རྔ་

དང་རྒྱ་གླེིང་གེ་ིརིགེས་སོགེས་སྤྱིོད་པའ་ིརོལ་མོའ་ིབྱེད་སོྒོ་ཞིིགེ་གེོ། ཕམ་པའ་ིམ་ིརབས་

ཞིེས་པ་འད་ིལ་བོད་སྐད་ཀྱི་ིཐ་སྙད་གེནད་ལ་འཁེེལ་བ་ཞིིགེ་སྦྱིོར་དུ་མ་ིབཏུབ་ཅིིང་།  

དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིཐ་སྙད་ད་ེལ་གོེ་དོན་སྣ་ཚོགེས་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པའ་ིདབང་གེིས་ཡོིན། 
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འགྱུརོ་བྱང་།

འདིའ་ིདབྱིན་ཚིགེ་ལ་ནང་དོན་གྱི་ིཆོ་ནས་རྡུང་ཞིིང་རྡོེགེ་པ་སྟོན་པ་དཔེར་ན་རྔ་ལ་

སོགེས་པ་ལ་རྡོེགེ་པ་དང་། ད་ེབཞིིན་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིའདེགེས་འབེབས་ཀྱི་ིསྒྲི། ཡོང་

ན་འཕར་བཞིིན་པའམ་འབར་བཞིིན་པ་སྟ་ེདཔེར་ན་སྙིང་ཁེམས་ཀྱི་ིའཕར་ལྡིང་དང་

རྩའ་ིའཕར་ལྡིང་ལྟ་བུ། ད་ེབཞིིན་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་ཕམ་པར་གྱུར་པ་སྟ་ེདཔེར་ན་ཨ་

ཐང་ཆོད་པ་དང་འུ་ཐུགེ་ཐབས་ཟད་ལྟ་བུ། ད་ེནས་ཆོོས་ཕྱོགེས་ནས་སྟོན་པའ་ིབད་ེབ་

ཆོེན་པོ་བཅིས་ཀྱི་ིནང་དོན་བཅིས་འཛིོམས་ཡོོད་དོ།། དེར་བརྟེེན་འདིར་གོེ་དོན་གེཙ་ོ

བོའ་ིདབང་བཙན་པར་བྱས་ཤོིང་ཕམ་པ་ཞིེས་པའ་ིཚིགེ་འདིས་ད་ེདགེ་མཚོན་ཐབས་

བྱས་ཡོོད། ཕམ་པའི་མི་རབས་ནི་འཛིམ་གླེིང་དམགེ་ཆོེན་གེཉིིས་པ་མཇུགེ་སྒྲིིལ་

ཙམ་ལ་བྱུང་བའ་ིམ་ིཐོགེ་དེར་གོེ་བ་ཡོིན་ནོ།། 

མཐའ་དོན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ན།ི གུས་པ་ཉིིད་ཀྱིང་ལ་རྩེའ་ིལས་འཆོར་གྱི་ི“འགྱུར་རྩ་བརྒྱད་

”ཀྱིི་དོ་དམ་པའི་ཁེོངས་སུ་ཞུགེས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལ་ནི་སྤེོབས་པ་འཕེལ། 

འདི་ནི་རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་ཐུགེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ས་བོན་ལས་འཁྲུངས་པ་ཞིིགེ་རེད་

ལ། དེབ་འད་ིལ་ཡོང་ཐུགེས་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོས་དེབ་ཀྱི་ིཁེ་བྱང་ཕྱགེ་བྲིིས་སུ་མཛིད། ད་ེ

ནས་ཁེོང་གེི་རླབས་ཆོེ་བའི་ཐུགེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་སྟོབས་དང་ལས་འཆོར་འདིའི་རྣམ་

དཀར་གྱི་ིབྱ་བ་འད་ིདགེ་ན་ིཁེ་བ་གེངས་ཅིན་པའ་ིསྐད་དང་སྐད་ཡོིགེ་སྲོིད་པ་ཇ་ིསྲོིད་

བར་དུ་གེནས་པའ་ིརྒྱུ་དང་རྐྱེེན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོོགེ་ཅིིགེ་གུ། །།

ཨ་ེལིའོ་ཊི་ི སྤེེར་ལིང་རྗེེས་སུ་དྲན་བཞིིན། དགེ་ེའདུན་རབ་གེསལ་གྱིིས་ ༢༠༢༡ ལོའ་ི

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ལ་བྲིིས།
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 རྩོམ་པོ་པོོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོརོ་བསྡུས།

ཇགེ་ ཁེ་ེརོ་ཨགེ་ན་ིསྙན་གྲགེས་ཅིན་གྱི་ིསྒྲུང་“ལམ་ལ་”ཞིེས་པ་འདིའ་ིརྩོམ་པ་པོ་ཡོིན་

པ་དང་། སྒྲུང་རྩོམ་འདི་ནི་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ནང་བྱུང་བའི་“བྷི་ཋེིའམ་ཕམ་པའི་

མི་རབས་”ཞིེས་པ་དེའི་ཚབ་མཚོན་རོྩམ་ཡོིགེ་ཅིིགེ་ཏུ་གྱུར། བྷི་ཋེིའམ་ཕམ་པའི་མི་

རབས་ཞིེས་པའི་མིང་འདི་ཡོང་ཁེོང་གེིས་བཏགེས། ཁེེ་རོ་ཨགེ་ནི་སྙན་ངགེ་པ་དང་

རྩོམ་པ་པོ། གེསར་འགོེད་པ་བཅིས་ཡོིན།

ཁེ་ེརོ་ཨགེ་ ༡༩༢༢ ལོར་ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡེ་ེམ་ས་ཆུ་སེད་ཅིེས་པའ་ིལོ་ཝེེལ་ཞིེས་

པའ་ིགྲོང་དུ་སྐྱེས། ཁེོང་གེ་ིཕ་མ་གེཉིིས་ན་ིཁེ་ན་ཌིའ་ིཁུའ་ེབྷེགེ་ཅིེས་པ་ནས་གེཞི་ིསྤེོར་

གྱིིས་ཡོོང་། ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེིས་ཁྱོིམ་དུ་ཕ་རན་སིའ་ིསྐད་སྨྲ་བ་དང་སླེོབ་གྲྭ་ནས་དབྱིན་

སྐད་བཤོད་དེ་འཚར་ལོངས་བྱུང་། ཁེེ་རོ་ཨགེ་གེི་ཕ་དེས་པར་ཁེང་ཞིིགེ་འཛུགེས་

གེཉིེར་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ས་གེནས་དེའི་ཚོང་པ་མིང་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། ཁེེ་རོ་ཨགེ་

ལོ་ ༤ ཡོིན་སྐབས་རང་གེ་ིགེཅིེན་པོ་ལོ་ ༩ ལ་སོན་པ་ཞིིགེ་ནད་དབང་གེིས་གྲོངས་

པ་དང་། ཁེོང་གེི་ཁྱོིམ་གྱིིས་ཡོེ་ཤུའི་ཁེ་ཐོ་ལིགེ་ཆོོས་ལུགེས་ལ་བརྟེེན་ནས་བུ་གྲོངས་

པའ་ིམྱོ་ངན་བསངས་ཐབས་བྱས།

ཁེེ་རོ་ཨགེ་ལོ་ཆུང་སྐབས་དེབ་བཀློགེ་རྒྱུ་དང་རྩེད་མོ་གེཉིིས་ལ་དགེའ་བོ་ཡོོད། 

ཁེོང་གེིས་“ཨ་རིའ་ིནང་གེ་ིསྒྲུང་རྩོམ་རླབས་ཆོེན་”ཞིིགེ་གེ་ིརྩོམ་པ་པོ་བྱེད་རྒྱུའ་ིའདུན་

པ་བཅིངས་ནའང་། ཨ་རིའི་རྐང་རྩེད་སྤེོ་ལོ་ལ་བརྟེེན་ནས་མཐོ་རིམ་སླེོབ་གྲྭར་

འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱུང་། འཛིམ་གླེིང་གེ་ིདཔལ་འབོྱར་ཉིམས་ཉིེས་ཀྱི་ིམུ་གེ་ེཆོེན་པོ་ཞིེས་པ་



xxxvi

རྩོམ་པོ་པོོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོརོ་བསྡུས།

སླེེབས་ཉིེར་ཡོོད་པ་དང་སྟབས་ཅིིགེ་ཏུ་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེ་ིཁྱོིམ་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ིདཀའ་

ངལ་འཕྲིད། ཁེོང་གེ་ིཕ་ཡོིས་ཆོང་དང་ཤོོ་རྩེད་ལ་བརྟེེན་པ་དང་མ་ཡོིས་ས་གེནས་ཀྱི་ི

ལྷམ་བཟོ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ཁྱོིམ་ཁེ་གེསོ་ཐབས་བྱས། འོན་ཀྱིང་སྟབས་

ཉིེས་པ་ཞིིགེ་ལ་ ༡༩༣༦ ལོར་ཆུ་ལོགེ་ཡོོང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེ་ིཕའ་ིཔར་

ཁེང་དེ་བཤོིགེ  ཁེོང་གེི་ཁྱོིམ་ནི་རྒུད་པ་ནས་རྒུད་པར་གྱུར་པ་མ་ཟད། རང་གེི་ཕ་

ད་ེཆོང་རྐྱེལ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་ནས་ཁྱོིམ་ཚང་དབུལ་ཕོངས་སུ་གྱུར། སྐབས་ཐོགེ་ད་ེལ་ཁེ་ེ

རོ་ཨགེ་ནི་རང་གེི་མཐོ་རིམ་སླེོབ་གྲྭའི་རྐང་རྩེད་སོྤེ་ལོ་རུ་ཁེགེ་གེི་རྩེད་མོ་བ་ཡོིན་པ་

དང་། ཁེོའ་ིལས་འགེན་ན་ིསྤེོ་ལོ་བཟུང་སྟ་ེརྒྱབ་ནས་མདུན་རྒྱུགེ་བྱེད་མཁེན་ད་ེརེད།

༡༩༣༩ ལོར་མཐོ་རིམ་སླེོབ་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཁེོ་རང་གེ་ིརྐང་རྩེད་

སྤེོ་ལོའ་ིརྩེད་རྩལ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁེོ་ལོམ་བྷ་ིཡོ་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་སོླེབ་འཇུགེ་གེ་ིསླེོབ་

ཡོོན་ཐོབ། འོན་ཀྱིང་དེའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་གེ་ིཆོེད་དུ་ཁེོང་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིབྷུ་རུགེ་ལིན་ཞིེས་པའ་ི

ས་གེནས་སུ་གྲ་སྒྲིིགེ་སླེོབ་གྲྭ་ལ་ལོ་གེཅིིགེ་འདུགེ་དགོེས་བྱུང་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་རང་

ལོ་བཅུ་བདུན་སྟེང་ཁོེང་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་གེཞི་ིསོྤེར་བྱས། ད་ེམ་ཐགེ་ཁེོང་གེིས་གྲོང་ཁྱོེར་

ཆོེན་པོ་ཡོི་ཉིམས་མྱོོང་ཧ་ཅིང་མང་པོ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པའི་ཁྲོད་ནས་ཧ་ཅིང་ཤུགེས་

རྐྱེེན་ཐེབས་པ་ད་ེཇ་ེཛིི་ཞིེས་པའ་ིརོལ་དབྱངས་རེད། སྐབས་འད་ིལ་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེིས་

སླེོབ་གྲྭའ་ིཚགེས་པར་སྟེང་སྒྲུང་ཐུང་དང་གེསར་འགྱུར་འབྲི་ིམགོེ་བརྩམས།

༡༩༤༠ ལོར་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེིས་ལུས་རྩལ་གྱི་ིསླེོབ་ཡོོན་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོེ་ལོམ་བྷ་ིཡོ་

སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིལོ་རིམ་དང་པོ་བཏོན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་རང་གེ་ིརྩེད་འགྲན་ཐོགེ་མ་

རྣམས་བརྩེས་སྐབས་སུ་རྐང་པ་ཆོགེ་པ་དང་། དེའི་རྐྱེེན་བྱས་ནས་རྩེད་འགྲན་དུས་

ཚིགེས་དེར་རྩེད་འགྲན་ལ་ཞུགེས་མ་ཐུབ། རྗེེས་སུ་རང་གེི་རྐང་པ་སོས་ཡོོད་མོད། 



xxxvii

རྩོམ་པོ་པོོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོརོ་བསྡུས།

རུ་ཁེགེ་གེི་མགེོ་གེཙོ་དགེེ་རྒན་དེས་འཆོར་ལོར་སླེར་ཡོང་རྩེད་འགྲན་དུ་འཇུགེ་

རྒྱུའི་ཁེས་ལེན་མ་བྱས། དེར་བརྟེེན་ཁེེ་རོ་ཨགེ་གེིས་རུ་ཁེགེ་དང་སླེོབ་གྲྭ་གེཉིིས་ཀ་

མཚམས་འཇོགེ་བྱས་ནས་སླེོབ་གྲྭ་དང་ཁེ་གྱིེས། ད་ེནས་རང་གེ་ིལྟོ་གེོས་གེནས་མལ་

འཚོལ་ཕྱིར་ལས་ཀ་སྣ་ཚོགེས་ལ་འཐམས་པ་རེད། མཚམས་རེར་རླངས་འཁེོར་གྱིི་

སྣུམ་བཙོང་མཁེན་དང་གེཞིན་དུ་ཁེང་པའི་འཛུགེས་སྐྲུན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱས། མཐའ་

མ་དེར་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེིས་རང་ཉིིད་དམགེ་ཁེོངས་སུ་འཛུལ་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅོིད་བྱས། ད་ེ

ནི་འཛིམ་གླེིང་དམགེ་ཆོེན་གེཉིིས་པའི་ནང་ཞུགེས་ཏེ་རང་གེི་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་

དམགེ་འཁྲུགེ་རྒྱགེ་ཆོེད་རེད། ༡༩༤༣ ལོར་ཁོེང་ཨ་རིའི་མཚོ་དམགེ་གེི་ཁེོངས་སུ་

ཞུགེས་ཏ་ེཉིིན་བཅུ་ཡོ་ིརྗེེས་སུ་“སེམས་ཁེམས་མ་ིབད་ེབའ་ི”ནད་རྟེགེས་ལ་བརྟེེན་ནས་

ཁེོང་དམགེ་ཁོེངས་ནས་བཏོན།

དམགེ་ཁོེངས་ནས་ཐོན་རྗེེས་ཁོེ་སླེར་ཡོང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ལོགེ་པ་དང་། དེར་རང་

གེ་ིགྲོགེས་པོ་འགེའ་དང་བཅིས་རྩོམ་རིགེ་གེ་ིལས་འགུལ་ཞིིགེ་མགོེ་ཚུགེས། ད་ེནས་

ཁེོ་ལོམ་བྷི་ཡོ་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིསླེོབ་མ་ཨ་ལེན་ གྷིིན་སི་བྷགེ་དང་། ཝེིལ་ལམ་ བྷི་

རོའ་ོས་ིགེཉིིས་དང་གྲོགེས་པོ་བསྒྲིིགེས་ཤོིང། ཁེོང་ཚ་ོགེསུམ་ན་ིཕྱིས་སུ་ཕམ་པའ་ིམ་ི

རབས་ཞིེས་གྲགེས་པའ་ིརྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིམགོེ་ཁྲིད་དུ་འགྱུར་རོ།།

༡༩༤༠ ཞིེ་གྲངས་ནང་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྡེོད་སྐབས་དེར་ཁེེ་རོ་ཨགེ་གེིས་

རང་གེ་ིསྒྲུང་རྩོམ་ཐོགེ་མ་“གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱོེར་”ཞིེས་པ་ད་ེབརྩམས། དེབ་འད་ིན་ིརང་

རྣམ་གེཙ་ོཆོེར་བརྗེོད་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཁྱོད་པར་བརྗེོད་པ་ཞིིགེ་

རེད། སྒྲུང་རྩོམ་འད་ིརང་གེ་ིགྲོགེས་པོ་གྷིིན་ས་ིབྷགེ་གེ་ིདགེ་ེརྒན་ཚོའ་ིརོགེས་རམ་ལ་
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རྩོམ་པོ་པོོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོརོ་བསྡུས།

བརྟེེན་ནས་ ༡༩༥༠ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། སྒྲུང་རྩོམ་འད་ིལ་བསྐྱར་ཞིིབ་ཀྱིང་

ལེགེས་པོ་ཐོབ་མོད། དེས་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་སྙན་གྲགེས་ཅིན་དུ་བསྒྱུར་མེད།

སྐབས་དེའ་ིཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེ་ིགྲོགེས་པོ་གེཞིན་པ་ཞིིགེ་ན་ིནིལ་ ཁེ་ེས་ེཌི་ེཡོིན། ཁེོང་

གེཉིིས་མཉིམ་དུ་ཨ་རིའ་ིཤོར་ནུབ་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཐེངས་འགེའ་བྱས་ཤོིང་། ད་ེཡོང་། 

ཆོི་ཁེ་གེོ་དང་། ཌིེན་ཝེར། མེགེ་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར། ལོ་སི་ ཨན་ཇེལ་སི་སོགེས་ལ་ཕྱིན་

པ་རེད། འགྲུལ་བསྐྱོད་འད་ིདགེ་ན་ིཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེ་ིསྒྲུང་རྩོམ་གྲགེས་ཆོེན་“ལམ་ལ་”ཞིསེ་

པ་དེའི་བརྗེོད་བྱ་རེད། སྒྲུང་རྩོམ་འདི་ནི་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་དང་། དུད་ནགེ ཇེ་ཛིི་རོལ་

དབྱངས་བཅིས་ཀྱིིས་ཁེེངས་པའ་ིལམ་གྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་སོྐར་ཡོིན་པ་ད་ེདགེ་ཧ་ལམ་

དངོས་ཡོོད་བརྗེོད་པ་ཞིིགེ་ལས་རྟེོགེ་བཟོ་བྱས་པ་ཉུང་། ཁེོང་གེིས་སྔོར་བྲིིས་ཡོོད་པའ་ི

ཟིན་ཐོ་རྣམས་སྤྱིད་དེ་སྒྲུང་རྩོམ་འདི་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་བ་བཞིི་པའི་ནང་བདུན་ཕྲིགེ་

གེསུམ་གྱིི་རིང་ལ་བྲིིས་ཚར་བ་དང་། དེ་ཡོང་ཤོོགེ་དྲིལ་ནར་མོ་ཁྲུ་ ༡༢༠ ཡོོད་པ་

ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ལྕགེས་པར་དུ་གེཏགེས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཡོང་ཡོོད།

འོན་ཀྱིང་དཔ་ེསྐྲུན་ཁེང་དགེ་གེིས་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེ་ིཤོོགེ་དྲིལ་ནར་མོ་གེཅིགིེ་གེ་ིསྟེང་

དུ་བྲིིས་པའ་ིབཅིོས་སྒྲུང་འད་ིཔར་སྐྲུན་མ་བྱས་པར་ལོ་དྲུགེ་འགོེར། ༡༩༥༧ ལོར་འད་ི

པར་སྐྲུན་བྱས་སྐབས་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་སྙན་གྲགེས་རྒྱས། ནེའུ་ཡོོགེ་དུས་བབ་ཀྱི་ིབསྐྱར་

ཞིིབ་ཅིིགེ་ཏུ་འད་ིལྟར་བྲིིས་ཡོོད། “ལོ་རབས་ཉི་ིཤུ་བའ་ིནང་ལ་བྱུང་བའ་ིསྒྲུང་རྩོམ་གྱི་ི

ཁྲོད་ནས་ཧེ་མིང་ཝེེ་ཡོི་“ཉིི་མ་ཡོང་འཆོར།” ཞིེས་པ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་“བོར་བའི་མི་

རབས་”ཀྱིི་ཚབ་མཚོན་ཡོིན་པ་ཇི་བཞིིན། “ལམ་ལ་”ཞིེས་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་འདི་“ཕམ་

པའ་ིམ་ིརབས་”ཀྱི་ིཚབ་མཚོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཉིགེ་ཅིིགེ་རེད།” ཅིེས་བྲིིས་ཡོོད་པ་ལྟར་

རེད། ཡོང་ཁེ་ེརོ་ཨགེ་གེ་ིདགེའ་རོགེས་ཇོ་ཡོ་ེས་ི ཇོན་སོན་གྱིིས་བཤོད་པ་ལྟར། “ཇགེ་
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རྩོམ་པོ་པོོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོརོ་བསྡུས།

མིང་སྐམ་ཞིིགེ་གེཉིིད་དུ་སོང་བ་དང་། ཡོར་ལངས་དུས་སྙན་གྲགེས་ཅིན་རེད།” 

ཅིེས་པ་ལྟར་རེད།

“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་བྲིིས་ནས་པར་འདེབས་ཀྱིི་བར་དེར་ལོ་ངོ་དྲུགེ་

འགེོར་ཅིིང་། སྐབས་ཐོགེ་དེར་ཁེོང་གེིས་ནང་ཆོོས་ལ་སླེོབ་གེཉིེར་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་དང་

སྒྲུང་རྩོམ་ཡོང་མང་པོ་བྲིིས་པ་མ་ཟད། འགྲུལ་བཞུད་རྒྱ་ཆོེར་བྱས་པ་རེད། སྐབས་

དེར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་ཞིིགེ་ནི་ ༡༩༥༨ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་“ཆོོས་

ཀྱིི་སླེོང་མོ་བ།” ཞིེས་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་རི་ཁྲོད་ཅིིགེ་ཏུ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཆོོས་འཚོལ་

བའི་སྐོར་གྱིི་གེཏམ་རྒྱུད་བརྗེོད་གེཞིིར་བྱས་ཡོོད། དེའི་རྗེེས་ནས་སྒྲུང་རྩོམ་བདུན་

ཙམ་ཞིིགེ་བསྟུད་བསྟུད་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཤོིང་། དེའི་རྗེེས་ཀྱིི་ལོ་ཟླ་དགེ་གེི་ནང་དུ་

ཁེོང་གེིས་སྙན་ངགེ་ཀྱིང་བྲིིས།

ཁེོང་གེིས་རྩོམ་ཡོིགེ་འབྲི་ིབ་དང་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའ་ིགྲངས་འབོར་མང་མོད་

“ལམ་ལ་”ཞིེས་པའི་སྒྲུང་རོྩམ་གྲགེས་ཆོེན་དེ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་

ཁེོང་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེ་ཡོང་ཆོང་དང་མྱོོས་རྫོས་ཀྱིི་དབང་འོགེ་ཏུ་ཤོོར་བ་དང་། གེཉིེན་

སྒྲིིགེ་ཐེངས་གེསུམ་ཙམ་བྱས། མཐར་ ༡༩༦༩ ལོར་རང་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བདུན་གྱིི་

སྟེང་ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡེ་ེཧྥོོ་ལོ་ར་ིཌི་རུ་ཚེའ་ིདུས་བྱས་སོ།།
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 སྒྱུརོ་པོ་པོོའི་ངོ་སྤྲོོད་མདོརོ་བསྡུས།

དགེ་ེའདུན་རབ་གེསལ་ན་ི ༡༩༦༦ ལོར་མདོ་སྨོད་རེབ་གེོང་དོར་ཉིིན་ཞིེས་པའ་ིསྡེ་ེབ་

རུ་ཕ་ཤོ་ཕྲུགེ་དང་མ་བུ་མོ་མཆོོགེ་གེཉིིས་ཀྱི་ིབུར་སྐྱེས་ཤོིང་། མིང་སྲོིང་དྲུགེ་ཡོོད་པའ་ི

གེཉིིས་པ་དེ་ཡོིན། ལོ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་སུ་རིགེ་གེནས་གེསར་བརྗེེ་དང་འཕྲིད་

ཅིིང་། ལོ་དགུ་ཙམ་ནས་སླེོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་མགོེ་བརྩམས་ཏ་ེསླེོབ་ཆུང་དང་སླེོབ་འབྲིིང་

དུ་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱས། དེ་ནས་རེབ་གོེང་རོང་བོ་དགེོན་ཆོེན་དུ་ཆོོས་ཞུགེས་ཀྱིིས་དགེེ་

བའི་བཤོེས་གེཉིེན་དགེེ་འདུན་བསྟན་འཛིིན་མཆོོགེ་དང་དགེེ་བའི་བཤོེས་གེཉིེན་

དགེེ་འདུན་ཆོོས་འཕེལ་མཆོོགེ་སོགེས་བསྟེན་ཏེ་ཆོོས་དང་རིགེ་གེནས་ཀྱིི་སླེོབ་

གེཉིེར་བྱས། ༡༩༨༧ ལོར་རྒྱ་གེར་དུ་བྲིོས་བྱོལ་གྱིིས་རྒྱ་གེར་ལྷོ་ཕྱོགེས་དགེའ་ལྡན་བྱང་

རྩ་ེགྲྭ་ཚང་དུ་དགེ་ེབའ་ིབཤོེས་གེཉིེན་མཁེན་ཟུར་རིན་པོ་ཆོ་ེཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུགེ་

མཆོོགེ་དང་། མཁེན་ཟུར་རིན་པོ་ཆོ་ེབློ་བཟང་ཆོོས་འབོྱར་མཆོོགེ ད་ེབཞིིན་དགེའ་

ལྡན་ཁྲི་ཟུར་རྗེེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གེཞིན་ཕན་མཆོོགེ  མཁེན་ཟུར་རིན་པོ་ཆོེ་

བསོད་ནམས་ཀུན་དགེའ་མཆོོགེ་སོགེས་བསྟེན་ནས་ཕར་ཚད་ཀྱིིས་གེཙོས་བཀའ་

པོད་ལ་སླེོབ་གེཉིེར་མུ་མཐུད་བྱས། ད་ེནས་ ༡༩༩༡ ལོར་རྡོ་ཤོོད་བོད་ཁྱོིམ་སླེོབ་གྲྭའ་ི

བོད་དགེེ་དང་། དེའི་རྗེེས་ལ་ཝཱ་ར་ཎི་སིར་བསོྐྱད་དེ་མཁེས་དབང་ཟམ་གེདོང་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིལམ་སྟོན་འོགེ་ཏུ་ཝཱ་ཎི་བོད་ཀྱི་ིགེཙུགེ་ལགེ་སླེོབ་གེཉིེར་ཁེང་དུ་ཉིམས་ཞིིབ་

པའི་མིང་ཐོགེ་ནས་བོད་ཀྱི་ིརོྩམ་རིགེ་ལོ་རྒྱུས་ཞིིབ་འཇུགེ་བྱས། དེའི་མཇུགེ་འབྲིས་

སུ་“བོད་ཀྱིི་རོྩམ་རིགེ་གེི་བྱུང་བ་བརྗེོད་པ་རབ་གེསལ་མེ་ལོང་”ཞིེས་པ་དེ་བརྩམས་
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སྒྱུརོ་པོ་པོོའི་ངོ་སྤྲོོད་མདོརོ་བསྡུས།

ཡོོད། ༡༩༩༦ ལོར་བོད་ཀྱི་ིདུས་བབ་གེསར་ཁེང་སོྒོ་འབྱེད་ཀྱིིས་རོྩམ་སྒྲིིགེ་པའ་ིའགེན་

ཁུར་ཞིིང་། ད་ེནས་ ༢༠༠༡ ལོར་ཨ་རིར་གེཞིིས་སོྤེར་གྱིིས་ ༢༠༠༢ ལོ་ནས་ད་བར་ཨ་

རིའི་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡོིགེ་གེི་དགེེ་རྒན་བྱེད་མུས་ཡོིན། 

ལས་ཞིོར་དུ་བོད་ཀྱིི་རིགེ་གེནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིིབ་འཇུགེ་གེིས་རྒྱལ་སྤྱིིའི་བོད་རིགེ་

པའ་ིཞིིབ་འཇུགེ་ཚོགེས་འདུ་སོགེས་སུ་རྩོམ་ཡོིགེ་སྒྲིོགེ་སྦྱིང་བྱས་ཡོོད། བརྩམས་ཆོོས་

ལའང་བོད་ཀྱི་ིཐ་སྙད་རིགེ་གེནས་ཀྱི་ིལོ་རྒྱུས་“རིགེ་པའ་ིཁྱོེའུ་”ཞིེས་པ་སོགེས་སྔོ་ཕྱིར་

བོད་ཡོིགེ་ཏུ་དེབ་བཅུ་ཕྲིགེ་ཙམ་བརྩམས་པ་མ་ཟད། དཔྱད་རྩོམ་དབྱིན་ཡོིགེ་ཏུ་ཕབ་

བསྒྱུར་གྱིིས་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིིན་དབྱིན་ཡོིགེ་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

བའ་ིདེབ་འགེའ་ཡོང་ཡོོད་དོ།།
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 ལའེུ་དང་པོོ།

ང་དང་ངའ་ིཆུང་མ་ཁེ་བྲིལ་ནས་ཅིང་མ་འགེོར་བར་ང་ཌིིན་ལ་ཐོགེ་མར་ཐུགེ་བྱུང་།  

ང་ལ་ནད་ངན་ཞིིགེ་ཕོགེ་ནས་དྲགེ་ཚར་ཙམ་ཡོིན་ཞིིང་། ཐབས་རྡུགེས་ཁེར་ཨ་ཐང་

ཆོད་པའི་བཟའ་འཐོར་དེ་དང་། དེ་བཞིིན་ངའི་ཡོོད་ཚད་ཤོི་ཟིན་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་

ཚོར་དེ་ལ་འབྲིེལ་བ་ཡོོད་ན་མ་གེཏོགེས། ངས་ན་ཚ་དེའི་སོྐར་གླེེང་ན་མི་འདོད། 

ཌིིན་ མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིའབོྱར་བ་དང་མཉིམ་དུ་ངེད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིགེ་མགེོ་བཙུགེས་

པ་ད་ེལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལམ་བར་གྱི་ིངེད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེཞིེས་བརྗེོད་ཆོོགེ དེའ་ིསོྔོན་ལ་ངས་རྒྱལ་

ཁེམས་བསྐོར་སླེད་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་རྨི་ལམ་ཡོང་ཡོང་རྨིས་

པ་དང་། དེ་ཡོང་དུས་རྟེགེ་ཏུ་འཆོར་གེཞིི་ངེས་མེད་ཀྱིིས་འདིང་མོད་ལགེ་ལེན་ལ་

ཐེབས་རྒྱུ་གེཏན་ནས་མེད། ཌིིན་ནི་འཆོར་གེཞིི་འདི་ལ་ཧ་ཅིང་འཕྲིོད་པའི་མི་ཞིིགེ་

ཡོིན་ཞིིང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོེང་དངོས་གེནས་བྱས་ན་ལམ་དུ་སྐྱེས་པ་རེད། དེ་

ཡོང་ཁེོང་གེ་ིཕ་མ་གེཉིིས་ལོ་ས་ི ཨན་ཇེལ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ ༡༩༢༦ 

ལོར་སོལད་ལེགེ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་སྐབས་རླངས་འཁེོར་གེོབ་ཏོ་ཞིིགེ་ཏུ་ཁེོ་སྐྱེས་པ་

རེད། ཁེོང་གེ་ིསྐོར་གྱི་ིགེནས་ཚུལ་ཐོགེ་མ་རྣམས་སྐུ་ཞིབས་ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་བརྒྱུད་ནས་ང་

ལ་འབྱོར་ཞིིང་། ད་ེཡོང་ཌིིན་གྱིིས་ ནེའུ་ མེགེ་ས་ིཁེོ་མངའ་སྡེེའ་ིབཅོིས་བསྒྱུར་སླེོབ་གྲྭ་

ཞིིགེ་ནས་བཏང་བའ་ིཡོ་ིགེ་ེའགེའ་ཞིིགེ་བསྟན་བྱུང་ལ། ང་ན་ིཡོ་ིགེ་ེད་ེདགེ་ལ་ཧ་ལས་

པའ་ིདོ་སྣང་སྐྱེས་བྱུང་། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ཡོ་ིགེ་ེད་ེདགེ་གེ་ིནང་། ཆོ་ཌི་ིལ་ཇར་མན་

གྱིི་མཁེས་པ་ནི་ཆོའི་སོྐར་ཆོ་ཚང་དང་། དེ་བཞིིན་ཆོ་ཌིི་ཡོིས་ཤོེས་པའི་མཁེས་པའི་
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ཡོོན་ཏན་ཡོ་མཚན་རྣམས་ཁོེང་ལ་སླེོབ་དགོེས་པའི་སྐུལ་མ་དྲང་མོ་དང་ཡོིད་དུ་

འོང་བའི་ཐོགེ་ནས་བྱས་འདུགེ སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ཁེར་ལོ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཡོི་གེེ་

དེ་དགེ་གེི་སོྐར་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཅིིང་། ངོ་མི་ཤོེས་ཤོིང་ཡོ་མཚན་ཅིན་གྱིི་ཌིིན་ མོ་

རི་ཡོར་ཋེི་ལ་ཐུགེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཨེ་ཡོིན་ནམ་སྙམ་པ་བྱུང་། འདི་ནི་སོྔོན་མ་སོྔོན་མ་རེད། 

ཌིིན་ནི་ད་ལྟའི་ཌིིན་གྱིི་རྣམ་པ་དེ་མིན། ཁེོང་ནི་མཚར་སྣང་གེི་གེོས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་

པའ་ིབཙོན་ཕྲུགེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིསྐབས་རེད། ད་ེནས་ཌིིན་བཅིོས་སྒྱུར་སླེོབ་

གྲྭ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཐེངས་དང་པོར་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་པའི་གེཏམ་གེསར་དེ་གོེ་

བྱུང་། ད་དུང་ཁེོང་ནི་བུ་མོ་མིང་ལ་མེ་རི་ལུ་ཞིེས་པ་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་བྱས་ཚར་

ཙམ་ཡོིན་པའ་ིགེཏམ་ཞིིགེ་འདུགེ 

ཉིིན་གེཅིིགེ་ངས་སོླེབ་གླེིང་གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད། 

ཆོ་ཌིི་དང་ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཌིིན་ནི་ཧར་ལོམ་ཤོར་མ་སྟེ་སི་པན་གྱིི་ཧར་ལོམ་

ཁུལ་དུ་ཆུ་ཚ་བོ་མེད་པའི་ཁེང་པ་ཞིིགེ་ཏུ་བསྡེད་ཡོོད་སོྐར་བརྗེོད་བྱུང་། ཌིིན་ནི་

རང་གེ་ིམཛིེས་མ་ལྕམ་ཆུང་གྲུང་མོ་མ་ེར་ིལུ་དང་མཉིམ་དུ་སྔོ་དགོེང་དེར་ཐེངས་དང་

པོར་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་འབྱོར་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་གྷིི་རེ་ཧུང་དི་ཞིེས་པ་

ནས་ལམ་ཁེ་ ༥༠ པའ་ིསྟེང་བབས། ལམ་ཟུར་བརྒྱུད་ནས་ཁེ་ལགེ་ཟ་ས་ཞིིགེ་བཙལ། 

ཧེགེ་ཋེོར་ཞིེས་པའ་ིཟ་ཁེང་དེར་སོང་། ད་ེནས་བཟུང་དུས་ནམ་ཡོིན་ཡོང་ཧེགེ་ཋེོར་ཟ་

ཁེང་འད་ིན་ིཌིིན་ལ་མཚོན་ན་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིམཚོན་རྟེགེས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཆོགེས་པ་རེད། 

ཁེོང་ཚོས་རང་གེ་ིསྒོོར་མོ་རྣམས་ཡོིད་དུ་འོང་ཞིིང་འོད་འཚེར་བའ་ིམངར་ཟས་འཁུར་

ར་ཆོེན་པོ་དང་མངར་ཟས་གེཅུས་རིལ་མའ་ིཐོགེ་བཏང་བ་རེད། 
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སྐབས་འདིར་ཌིིན་གྱིིས་མ་ེར་ིལུ་ལ་འད་ིའདྲ་བརྗེོད་ཀྱི་ིའདུགེ “སྙིང་སྡུགེ ད་ང་

ཚ་ོནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་། ང་ཚ་ོམ་ིསུ་ར་ིམངའ་སྡེ་ེབརྒལ་སྐབས་

དང་། ལྷགེ་པར་དུ་ངའ་ིབཙོན་ཁེང་གེ་ིརྙིོགེ་དྲ་རྣམས་དྲན་དུ་བཅུགེ་པའ་ིབྷོན་ཧྥོེལ་

བཅིོས་སྒྱུར་སླེོབ་གྲྭའི་ས་མཚམས་བརྒལ་སྐབས་ངས་ཅིི་ཞིིགེ་གེི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་

གེཏོང་བཞིིན་ཡོོད་པ་དེའི་སྐོར་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་མེད། ད་ནི་ང་ཚོས་རང་རང་གེི་བརྩེ་

དུང་ལ་འབྲིེལ་བ་ཡོོད་པའི་དོན་དགེ་ཙགེ་ཙིགེ་ལྷགེ་ལུས་རྣམས་བརྗེེད་དུ་འཇུགེ་

རྒྱུ་དང་། འཕྲིལ་དུ་ལས་ཀའ་ིམ་ིཚ་ེའདིའ་ིའཆོར་གེཞི་ིབྱ་ེབྲིགེ་པ་ལ་བསམ་བོླ་གེཏོང་

རྒྱུའ་ིམགེོ་འཛུགེས་རྒྱུ་ད་ེངེས་པར་དུ་བྱེད་དགེོས་པ་ཆོགེས་འདུགེ” ད་ེལ་སོགེས་པ་

རང་གེ་ིམ་ིཚེའ་ིསྟོད་ཀྱི་ིབྱུང་བ་རྣམས་བཤོད།

རོགེས་པ་གེསར་བུ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ང་ཆུ་ཚ་བོ་མེད་པའ་ིསྡེོད་ཁེང་དེར་ཕྱིན། 

ཌིིན་གྱིིས་དོར་མ་ཕྱེད་ཀ་ཅིན་ད་ེགེོན་ནས་སོྒོ་འབྱེད་དུ་བསླེེབས། མ་ེར་ིལུ་ན་ིའབོལ་

སྟེགེས་ལས་མར་མཆོོང་ཡོོང་གེི་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་སྡེོད་ཁེང་གེི་ཁེང་བདགེ་དེ་ཐབ་

ཚང་དུ་མངགེས་སོང་ལ་དེ་ནི་ཕལ་ཆོེར་འཚིགེ་ཇ་བཟོ་ཆོེད་དུ་རེད། ཁེོང་གེིས་མུ་

མཐུད་ནས་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་སོྐར་བརྗེོད་པ་ལ་བྲིེལ་བར་གྱུར། ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་འཚོ་

གེནས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་རྔུལ་ནགེ་དང་ཚིགེ་རྩུབ་བརྗེོད་དགོེས་པའ་ིསྡུགེ་ལས་བྱེད་དགོེས་

ན་ཡོང་། འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ནི་ཁེོང་ལ་མཚོན་ན་མི་ཚེའི་ནང་གེི་གེལ་ཆོེ་ཤོོས་དང་དམ་

པའི་སྤྱིོད་པ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་དེ་རེད། ཚུལ་འདི་ནི་ཁོེང་ཡོར་ལངས་ཏེ་ཁུ་ཚུར་རྩེད་མོ་

བ་ན་གེཞིོན་ཞིིགེ་གེིས་རང་གེི་དགེེ་རྒན་ལ་བྱེད་པ་ཅིི་བཞིིན་རྟེགེ་ཏུ་མགོེ་བོ་སྨོད་

ཅིིང་གུགེ་གུགེ་བྱེད་ལ། ཁྱོེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ཡོོད་ཚད་ལ་ཉིན་བཞིིན་ཡོོད་པའི་ཚུལ་དུ་

“ལགེས་རེད་”དང་“ཏགེ་ཏགེ་རེད་”ཅིེས་སྟོང་ཕྲིགེ་ལོང་བ་བཤོད་རྐྱེང་བྱེད་པའ་ིངང་
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ཚུལ་ད་ེལས་མཐོང་ཡོོང་། ངས་ཌིིན་མཐོང་བའ་ིཐོགེ་མའ་ིམཐོང་སྣང་ན་ིཨ་རིའ་ིགླེོགེ་

བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་ཇེན་ ཨོ་ཋེ་ིར་ིགེཞིོན་ནུ་ཡོིན་སྐབས་ཀྱི་ིཉིམས་ཅིན་ཞིིགེ་ཡོིན་ཏ།ེ 

འཕོངས་ཕྲི་ཞིིང་མིགེ་སོྔོན་པོ། སྐམ་པོ། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་མངའ་སྡེེའ་ིསྐད་གེདངས་ཅིན། 

ཁེ་བ་ཅིན་གྱིི་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་དཔའ་བོ་འགྲམ་པའི་ངོས་ན་རྒྱ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་

རེད། ངོ་མ་བཤོད་ན་ཁེོང་མ་ེར་ིལུ་དང་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་བྱས་ནས་ཤོར་ཕོྱགེས་སུ་མ་ཡོོང་

གེོང་དེར་ཁེོང་གེིས་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་མངའ་སྡེ་ེརུ་ཨ་ེཌི་ི ཝེོལ་ཞིེས་པའ་ིརྩྭ་ས་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་

ཀ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། མེ་རི་ལུ་ནི་གེསེར་མདོགེ་གེི་སྐྲ་ལྷས་མ་མང་པོ་ཡོོད་པ་

དང་འདྲ་བར་སྐྲ་འཁྱོིལ་མའམ་སིལ་ལུ་ཧ་ལས་པ་ཡོོད་པའི་སྐྲ་སེར་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་

རེད་ལ། རང་གེ་ིལགེ་པ་པང་དུ་བཞིགེ་ནས་འབོལ་སྟེགེས་ཀྱི་ིསྣ་ེཞིིགེ་ལ་བསྡེད་འདུགེ 

མོའ་ིགྲོང་གེསེབ་པའ་ིམིགེ་འབྲིས་དུ་བའ་ིམདོགེ་གེ་ིསོྔོ་མདངས་ཅིན་གེཉིིས་ན་ིགེང་

ཞིིགེ་ལ་ཆོེས་ཆོེར་ཅིེར་ནས་འདུགེ གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། མོ་ནི་ནུབ་ཕོྱགེས་སུ་ཡོོད་

སྐབས་ནས་ཐོས་མྱོོང་ཡོོད་པའ་ིནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིསྡེོད་ཁེང་སྐྱ་བོ་ཡོིད་མུགེ་པ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་

དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ར་ིམོ་བ་མོ་ཌི་ིཡོན་ནིའ་ིདངོས་བརྒལ་རིང་ལུགེས་ཀྱི་ིར་ིམོའ་ིནང་དུ་

བཀོད་པའི་བུད་མེད་སྐམ་རིད་གེཟུགེས་རིང་མ་ཞིིགེ་འཇིགེས་ཡོེར་བའི་ཁེང་མིགེ་

ཅིིགེ་ཏུ་ཡོོད་པ་དང་མཚུངས་པར་སྒུགེ་བཞིིན་འདུགེ ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་སྙིང་སྡུགེ་

ཅིིགེ་ཡོོད་མོད། མོ་ན་ིཧ་ཅིང་གླེེན་པ་དང་འཇིགེས་རུང་གེ་ིབྱ་བ་ཅི་ིཡོང་བྱེད་ཕོད་པ་

ཞིིགེ་རེད། མཚན་མོ་དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་སྦེ་ིརགེ་འཐུང་ཞིིང་། དཔུང་ཤོེད་འགྲན། སྐྱ་

རེངས་མ་ཤོར་བར་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནས་བསྡེད། ཞིོགེས་པའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོས་གླེེན་

རྟེགེས་སྟོན་བཞིིན་གེོར་གེོར་གྱིིས་བསྡེད་ཅིིང་ཡོིད་མུགེ་པའི་ཉིི་འོད་སྐྱ་བོ་ཞིིགེ་གེི་

ནང་དུ་ཐ་མགེ་སྤྲུགེས་སྣོད་ནས་དུད་སྣེ་ལྷགེ་མ་རྣམས་འཐེན་བཞིིན་བསྡེད། ཌིིན་
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འཚབ་སྣང་གེིས་ཡོར་ལངས་ཏ་ེསྐོར་བ་རྒྱགེ་བཞིིན་བསམ་བློ་གེཏོང་བཞིིན་དོན་དགེ་

ཅིིགེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ནི་མེ་རི་ལུ་ཡོིས་ཞིོགེས་ཇ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཁྱོིམ་ལ་

གེད་ཕྱགེས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། “བཤོད་སྟངས་གེཞིན་ཞིིགེ་གེིས་བཤོད་ན། སྙིང་སྡུགེ ང་

ཚོས་ལས་དོན་ལ་དམིགེས་པ་གེཏོད་དགོེས་རེད་ཅིེས་ངས་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད། ད་ེལྟར་

མ་བྱས་ན་ང་ཚོའ་ིའཆོར་གེཞི་ིལ་བསྲོེས་ལྷད་བྱེད་པའམ་ཤོེས་ཡོོན་གྱིིས་མ་འདང་བ། 

རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད།” ཟེར། ད་ེནས་ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཐོན་པ་ཡོིན། 

བདུན་ཕྲིགེ་རྗེེས་མ་དེར་ཁེོང་གེིས་ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་ལས་རྩོམ་ཡོིགེ་ཇ་ིལྟར་འབྲི་ིཚུལ་

ངེས་པར་དུ་སྦྱིོང་དགེོས་སྐོར་གྱིི་སེམས་གེཏམ་བཤོད་འདུགེ ཆོ་ཌིི་ལགེས་ཀྱིིས་ང་

རྩོམ་པ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་སླེོབ་སོྟན་ལེན་ཕྱིར་ང་ལ་འབྲིེལ་བ་བྱེད་དགོེས་སྐོར་

བརྗེོད་འདུགེ བར་དེར་ཌིིན་ལ་རླངས་འཁེོར་འཇོགེ་ས་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་ཐོབ་

འདུགེ་ཅིིང་། ཧོ་བྷོ་ཁེེན་ས་གེནས་ཀྱིི་ཁེོང་ཚོའི་སྡེོད་ཁེང་དུ་མེ་རི་ལུ་དང་ལྷན་

དུ་འཁྲུགེ་འཛིིང་ཤོོར་འདུགེ དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཁེོང་ཚོ་ཅིིའི་ཕྱིར་དེ་ལ་གེནས་

སྤེར་བ་རེད། མོ་ཤོིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤོིང་འཁེོན་སེམས་གེཏིང་ནས་སྐྱེས་ཏེ་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ལ་

གེཏུགེས་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་པའི་རྫུན་བཟོའ་ིཉིེས་འཛུགེས་བྱས་འདུགེ ཌིིན་

ནི་ཧོ་བྷོ་ཁེེན་ནས་བྲིོས་འགྲོ་དགོེས་བྱུང་འདུགེ་སྟབས་ཁེོང་ལ་སྡེོད་ས་མེད། ཁེོ་ནི་

ང་རང་ཨ་ནེ་དང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་སའི་ནེའུ་ཇར་ཛིིའི་ཕ་ཋེེར་སོན་ས་གེནས་སུ་ཐད་

ཀར་ཡོོང་འདུགེ དགོེང་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ངས་དེར་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱེད་བཞིིན་སྡེོད་སྐབས་

སུ་སོྒོ་བརྡུངས་བྱུང་། སོྒོ་འགྲམ་གྱི་ིནགེ་ཁུང་ནང་མགེོ་བོ་སྒུར་བཞིིན་ཉིམ་ཆུང་བའ་ི

ངང་ནས་མགེོ་ལོྕགེ་རྒྱགེ་བཞིིན་“ཨ་རོ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་དྲན་གྱི་ིའདུགེ་གེམ། ཌིིན་ མོ་ར་ི
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ཡོར་ཋེ།ི རྩོམ་ཡོིགེ་ཇ་ིལྟར་འབྲི་ིཚུལ་ང་ལ་སོླེབ་རོགེས་ཞུ་ཆོེད་ང་ཁྱོེད་རང་གེ་ིའཁྲིས་

ལ་བཅིར་བ་ཡོིན།”

“མ་ེར་ིལུ་གེང་དུ་ཡོོད།” ངས་ཁེོང་ལ་དྲིས། ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་རྒྱུར་མོས་སོྒོར་མོ་ཁེ་

ཤོས་ཀྱི་ིདོན་དུ་སྨོད་བཙོང་འདུགེ་ཅིིང་། “སྨོད་འཚོང་མ་”ད་ེསླེར་ཌིེན་ཝེར་ལ་ལོགེ་

འདུགེ ངའ་ིཨ་ན་ེལགེས་ཀྱིིས་ཁྱོིམ་གྱི་ིཚོམས་ཁེང་དུ་གེསར་ཤོོགེ་ཀོློགེ་བཞིིན་འདུགེ་

ཅིིང་། མོའ་ིམདུན་ནས་ང་ཚོས་རང་འདོད་བཞིིན་སྐད་ཆོ་བཤོད་མ་ིཐུབ་པར་བརྟེེན་

ང་ཚ་ོཕྱ་ིལོགེས་སུ་སྦེ་ིརགེ་ཅུང་ཙམ་འཐུང་དུ་ཕྱིན། ངའ་ིཨ་ན་ེལགེས་ཀྱིིས་ཌིིན་ལ་

ཐེངས་གེཅིིགེ་བལྟས་ཏ་ེཁེོང་སོྨྱོན་པ་ཡོིན་པའ་ིངོས་འཛིིན་བྱས་སོང་།

ཆོང་ཁེང་ནས་ངས་ཌིིན་ལ་བཤོད་དོན། “དམྱོལ་བ་ཁྱོོད། ཁྱོོད་རྩོམ་པ་པོ་

ཞིིགེ་བྱེད་འདོད་ཡོོད་པ་ཁེོ་ནའི་དབང་གེིས་འདིར་ཡོོང་མེད་པ་དེ་ངས་གེསལ་

པོར་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད། གེང་ལྟར་ཡོང་ངས་རྩོམ་འབྲིིའི་སྐོར་ལ་བྷེ་ནི་ཉིལ་ཐ་ལང་ཤོོར་

གྱིི་ངར་ཤུགེས་དང་བཅིས་བརྩོན་པ་བསྟེན་རྒྱུ་ཙམ་ཞིིགེ་ལས་གེཞིན་ཅིི་ཞིིགེ་

ཤོེས་ཀྱིི་རེད།་” དེ་ལ་ཁེོས་བཤོད་རྒྱུར། “ལགེས་རེད། ཡོིན་དང་ཡོིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཅིི་ཞིིགེ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད་པའི་དོན་ཏགེ་ཏགེ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད། ངོ་མ་བཤོད་ན་ང་

ལ་བྱུང་བའི་དཀའ་རྙིོགེ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ང་ལ་

འདོད་པ་ཡོོད་པ་ནི་ཁེ་ནང་ལ་འཁོེར་ནས་ཇར་མན་གྱིི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་སྐུ་ཞིབས་

ཞིོ་ཕེན་ཧ་ཝེར་གྱིི་རྣམ་དབྱེའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་དགེོས་པའི་རྐྱེེན་དེ་ཚོ་ངོས་འཛིིན་རྒྱུ་དེ་ 

ཡོིན། …” ད་ེལ་སོགེས་པ་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིཐོགེ་ནས་བཤོད་ཅིིང་། དོན་དགེ་ད་ེརྣམས་

ངས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡོང་མི་ཤོེས་ལ། ཁེོང་གེིས་ཀྱིང་མི་ཤོེས། དུས་ཚོད་དེ་དགེ་གེི་

སྐབས་ལ་ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་དེའ་ིསྐོར་དངོས་གེནས་
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ཤོེས་ཀྱིི་མེད། དེ་ལྟར་བརོྗེད་དོན་ནི། ཁེོང་ནི་དེ་དུས་མཁེས་པ་ངོ་མ་ཞིིགེ་ཏུ་འགྱུར་

རྒྱུའ་ིགེོ་སྐབས་ངོ་མཚར་བ་དེའ་ིསྟེང་དུ་སེམས་གེཡོེང་ཆོ་ེབའ་ིབཙོན་ཕྲུགེ་གེཞིོན་ནུ་

ཞིགིེ་རེད། ཁེོང་གེིས་“མཁེས་པ་ངོ་མ་”ད་ེཚ་ོནས་ཐོས་མྱོོང་བའ་ིཚིགེ་ད་ེའདྲ་སྤྱིད་ནས་

བཤོད་སྟངས་དེ་འདྲ་བ་བཤོད་རྒྱུ་ལ་དགེའ་པོ་ཡོོད་མོད་དེ་དགེ་ནི་རྩིང་པོ་ཡོོད་པ་

རེད། འོན་ཀྱིང་ཤོེས་དགེོས་རྒྱུ་ཞིིགེ་ལ། དོན་དགེ་གེཞིན་ཚང་མའ་ིཐོགེ་ནས་ཁེོང་ད་ེ

འདྲའ་ིདྲང་པོ་དྲང་རྐྱེང་ཞིིགེ་ཀྱིང་མ་རེད། ཐ་སྙད་དང་ཆོེད་ལས་ཀྱི་ིབརྡོ་ཆོད་ད་ེདགེ་

ཆོ་ཚང་བར་ལོབ་རྒྱུ་ལ་ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་ལྷན་དུ་ཟླ་བ་ཁེ་ཤོས་ཤོིགེ་མ་གེཏོགེས་སྡེོད་

དགེོས་བྱུང་ཡོོད་པ་མ་རེད། གེང་ལྟར་ཡོང་ང་ཚོས་སོྨྱོན་པའ་ིཚད་རིམ་གེཞིན་ཞིིགེ་

གེ་ིཐོགེ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་གེོ་བརྡོ་འཕྲིོད་པར་གྱུར་ཅིིང་། ཁེོང་ལ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་མ་ཐོབ་

བར་དུ་ངའ་ིཁེང་པར་སྡེོད་ཆོོགེ་པའ་ིམོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན། ད་དུང་ང་ཚོས་ནམ་

ཞིིགེ་ལ་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིམོས་མཐུན་བྱས། ད་ེན་ི ༡༩༤༧ ལོའ་ིདགུན་ཁེ་རེད།

དགེོང་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཌིིན་གྱིིས་ང་ཚོའི་ཁེང་པར་དགོེང་ཟས་ཟས། ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་

རླངས་འཁེོར་འཇོགེ་ས་ཞིིགེ་ཏུ་ཁེོང་ལ་ལས་ཀ་ཐོབ་ཡོོད། ངས་ཡོ་ིགེ་ེགེཏགེ་བཞིིན་

པའི་སྐབས་དེར་ཁེོང་ངའི་ཕྲིགེ་པ་ལ་བསྙེས་ནས། “ཁེོ་རེ། མགོྱིགེས་པོ་བོྱས་དང་། 

བུ་མོ་ཚོས་སྒུགེ་གེ་ིམ་རེད།” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།

“སྐར་མ་གེཅིིགེ་སྒུགེས་དང་། ངས་ལེའུ་འད་ིཚར་མ་ཐགེ་ཏུ་ཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་

སླེེབས་ཡོོང་།” ཞིེས་ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་། ལེའུ་ད་ེན་ིདེབ་དེའ་ིནང་གེ་ིལེའུ་ཡོགེ་

ཤོོས་ཀྱིི་གྲས་གེཅིིགེ་ཡོིན། དེ་ནས་ངས་གོེན་པ་གོྱིན། བུ་མོ་འགེའ་ལ་ཐུགེ་ཆོེད་ང་

ཚ་ོནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འཕུར་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ལིན་ཁུན་སྦུགེ་ལམ་སྟོང་པ་དེའ་ིནང་དུ་ཁྱོད་

མཚར་བའི་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱིི་ཁྲོད་དུ་ང་ཚོ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ནང་བསྐྱོད་རིམ་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

10

བཞིིན། ང་ཚོས་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་ཞིོར་ཕན་ཚུན་ལ་བསྙེས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། དགེའ་

ཚོར་ཆོེན་པོས་ཁེ་བརྡོ་བྱས། ང་ལ་ཡོང་ཌིིན་གྱི་ིན་ཚ་ད་ེའགོེས་མགེོ་བཙུགེས་འདུགེ 

ཁེོང་ན་ིམ་ིཚ་ེལ་ཧ་ཅིང་དགེའ་སོྤྲོ་ལྡན་པའ་ིན་གེཞོིན་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ན་ིཁྲམ་པ་ཞིིགེ་

ཡོིན་མོད། ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་ཧ་ཅིང་འཚ་ོའདོད་ཆོ་ེདྲགེས་པ་དང་ད་ེབཞིིན་ཁྲམ་པ་

མ་བྱས་ན་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད་མཁེན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ལ་འབྲིེལ་བ་བྱེད་ཆོེད་དུ་ཁེོང་གེིས་ཁྲམ་

པ་འཁྲབ་ཀྱི་ིཡོོད། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཁྲམ་པ་འཁྲབ་ཀྱིིན་ཡོོད། ངས་ད་ེཤོེས། (སྡེོད་ཁེང་

དང་། ཉིལ་ས། “ཇ་ིལྟར་རྩོམ་འབྲི་ིཚུལ་”སོགེས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ།) ཁེོང་གེིས་ངས་ཤོེས་པ་ད་ེ

ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། (འད་ིངེད་ཅིགེ་གེ་ིའབྲིེལ་བའ་ིརྨང་གེཞིིར་གྱུར་ཡོོད་པ་རེད།) ཡོིན་ན་

ཡོང་ངས་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་མ་བྱས། ང་ཚ་ོའགྲིགེས་པོ་མཐུན་པོ་བྱུང་། བསུན་གེཙེར་མེད་

ལ་ཞིབས་ཞུའང་མེད། སྙིང་དུ་སྡུགེ་པའ་ིགྲོགེས་པོ་གེསར་པ་ཇ་ིབཞིིན་ཕན་ཚུན་སྡེོད་

ཤོེས་འགྲོགེས་ཤོེས་བྱས། ཕལ་ཆོེར་ཁེོང་གེིས་ང་ལས་ཅི་ིཙམ་སྦྱིངས་པ་ད་ེཙམ་ཞིིགེ་

ངས་ཁོེང་ལས་སོྦྱིང་བའ་ིམགོེ་བཙུགེས། ངའ་ིལས་ཀའ་ིསོྐར་ནས་བཤོད་ན་ཁོེང་གེིས་

“རེད། ད་ེརེད། ཧ་ལས་པ་རེད། ཁེོ་ར།ེ” ཟེར་ཞིིང་། ངས་རྩོམ་འབྲི་ིབཞིིན་ཡོོད་སྐབས་

ཁེོང་གེིས་ངའ་ིཕྲིགེ་པ་ནས་ད་ེལ་ལྟ་བཞིིན། “རེད་ཡོ། ད་ེཏགེ་ཏགེ་རེད་ཡོ། ཨོ་ཧོ་ཧོ། 

ཁེོ་ར།ེ”དང་། “ཨ་མ་མ།” ཟེར། ལགེ་ཕྱིས་ཀྱིིས་རང་གེ་ིགེདོང་པ་ཕྱིས་ནས། “ཁེོ་ར།ེ ཨོ་

ཧོ་ཧོ། ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་མང་དྲགེས་པ་ཞིིགེ་འདུགེ འབྲི་ིརྒྱུ་མང་དྲགེས་པ་ཞིིགེ་འདུགེ 

བརྡོ་སོྤྲོད་ཀྱིི་འཇིགེས་པ་དང་རྩོམ་རིགེ་གེི་བཀགེ་རྒྱས་མཚོན་པའི་བར་ཆོད་ཡོོད་

ཚད་དང་བཀགེ་རྒྱ་དེ་དགེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིིགེ་མ་བཏང་བའི་བར་དུ་དེ་དགེ་ཚང་མ་

འབྲི་ིརྒྱུའ་ིམགོེ་ཙམ་ཡོང་ཇ་ིལྟར་འཛུགེས།” 
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“ཏགེ་ཏགེ་རེད། ཁེོ་ར།ེ ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེ་གྲགེ་གེ་ིའདུགེ” ཁེོང་གེ་ིདགེའ་སྣང་དང་

འཆོར་སྣང་ལས་མཆོེད་ཡོོང་བའ་ིལྷ་ཡོ་ིའོད་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ངས་མཐོང་བྱུང་ལ། ད་ེདགེ་

ཁེོང་གེིས་ཁེ་ནས་འཕྱུར་ཡོོང་བའི་ཚུལ་གྱིིས་འགྲེལ་བརྗེོད་བྱས་སྟབས་སྤྱིི་སྤྱིོད་

རླངས་འཁེོར་ནང་གེི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱོགེས་ཡོས་མས་ལ་བལྟས་ནས་“ཚད་ལས་

བརྒལ་བའི་དགེའ་སྣང་ཅིན་གྱིི་གླེེན་པ་དེ་”འཚོལ་གྱིིན་འདུགེ ཁེོ་ནུབ་ཕོྱགེས་སུ་

ཡོོད་དུས་རང་གེི་དུས་ཚོད་ཀྱིི་སུམ་ཆོའི་གེཅིིགེ་དེ་དབྱུགེ་པའི་སྤེོ་ལོ་རྩེ་སའི་པོལ་

ཁེང་དུ་བསྐྱལ། སུམ་ཆོའ་ིགེཅིིགེ་བཙོན་ཁེང་དུ་བསྐྱལ། ད་ེནས་སུམ་ཆོའ་ིགེཅིིགེ་ད་ེ

སྤྱི་ིདམངས་དཔ་ེམཛིོད་ཁེང་དུ་བསྐྱལ་བ་རེད། མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཁེོང་གེ་ིམགོེ་ན་ཞྭ་མོ་

མེད་པར་དེབ་འཁྱོེར་ཏ་ེདགུན་ཁེའ་ིསྲོང་ལམ་ནས་པོལ་ཁེང་དུ་བརྒྱུགེས་པ་མཐོང་གེ་ི

རེད་ལ། ཡོང་ན་རང་གེ་ིརོགེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཁེང་པའ་ིསྟེང་ཁེང་དུ་སླེེབས་རྒྱུའ་ིཆོེད་

དུ་ཤོིང་སྡེོང་ལ་འཛིེགེ་བཞིིན་པ་མཐོང་ཡོོང་། ཁེང་སྟེང་དེར་ཁེོང་གེིས་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་

ལས་གེཡོོལ་བའམ་ཡོང་ན་དེབ་བཀློགེས་ནས་ཉིིན་མང་པོར་སོྡེད་ཀྱི་ིརེད།

ང་ཚ་ོནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། གེནས་སྟངས་གེང་འདྲ་ཡོིན་པ་ད་ེངས་བརྗེེད་

འདུགེ་མོད་བུ་མོ་ནགེ་རིལ་མ་གེཉིིས་རེད། དེར་བསླེེབས་དུས་བུ་མོ་མི་འདུགེ བུ་

མོ་གེཉིིས་དགོེང་ཟས་སྐབས་སུ་ཁོེང་དང་འཛིོམ་རྒྱུའི་དུས་ཆོད་བྱས་ཡོོད་ཀྱིང་

བསླེེབས་མ་སོང་། ང་ཚ་ོཁོེང་གེིས་ལས་ཀ་བྱེད་སའ་ིརླངས་འཁོེར་འཇོགེ་ས་དེར་ཕྱིན། 

དེར་ཁེོང་གེིས་ལས་ཀ་འགེའ་ཞིིགེ་བྱེད་དགོེས་ཡོོད། དེའ་ིརྒྱབ་ངོས་ན་ཡོོད་པའ་ིསྤྱིིལ་

ཁེང་དེར་ཕྱིན་ནས་གོྱིན་པ་བརྗེེ་རྒྱུ་དང་། མེ་ལོང་ཆོགེ་རོ་དེའི་མདུན་ནས་བཟོ་ལྟ་

དོད་རྒྱུ་སོགེས་རེད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཐོན་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིཌིིན་དང་ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིཐུགེ་

པའི་དགོེང་མོ་རེད། ཌིིན་ ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་ལ་ཐུགེ་པའི་སྐབས་དེར་དོན་དགེ་ཧང་
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སངས་པ་ཞིིགེ་བྱུང་བ་རེད། ཁེོང་ཚོ་གེཉིིས་ཀ་རིགེ་པ་རྣོན་པོ་ཡོོད་པ་དེ་ལྟར་རེད་

ལ། ཐུགེ་མ་ཐགེ་ནས་ཁེོང་ཚ་ོའདྲེས་པར་གྱུར། ཅིེར་བའ་ིམིགེ་འབྲིས་གེཉིིས་ན་ིཅིེར་

བའི་མིགེ་འབྲིས་གེཉིིས་ལ་ཟུགེ སེམས་ན་རིགེ་པའི་འོད་འཚེར་བའི་ཚུལ་འཆོོས་

ཅིན་གྱིི་ལྷ་དེ་དང་། སེམས་སྐྱོ་སྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་པའི་སྙན་ངགེ་གེི་ཚུལ་འཆོོས་ཅིན་

གྱིི་སེམས་ནགེ་སྟེ་དེ་ནི་ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ངས་ཌིིན་མཐོང་

བ་ཉུང་ཞིིང་། ང་ཡོང་ཅུང་ཙམ་འགྱིོད་བྱུང་། ཁེོང་གེཉིིས་ཀའི་ངར་ཤུགེས་ནི་ཏགེ་

ཏགེ་ཁེ་འཕོྲིད་ཅིིང་ད་ེདང་བསྡུར་ན་ང་ན་ིགླེེན་པ་ཞིིགེ་རེད། ངས་ཁོེང་ཚ་ོདང་ལྷན་

དུ་འགྲན་མ་ཐུབ། དེ་ནས་ཚང་མ་སོྨྱོས་པའི་འཁོེར་ལོ་ཞིིགེ་གེི་མགེོ་བཙུགེས་སོང་།  

ངའ་ིགྲོགེས་པོ་ཚ་ོདང་། ད་ེབཞིིན་ངའ་ིཤུལ་ལུས་ཀྱི་ིནང་མ་ིཡོོད་ཚད་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ི

མཚན་མོའ་ིས་རྡུལ་གྱི་ིསྤྲོིན་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་བསྲོེས་ཡོོང་གེ་ིརེད། ཁེར་ལོ་

ཡོིས་ཁོེང་ལ་ཨོལད་ བྷུལ་ ལི་དང་། ཨེལ་མར་ ཧ་སེལ། ཇེན་བཅིས་ཀྱིི་སོྐར་བཤོད་

ཅིིང་། ལ་ིཡོིས་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་ཉིལ་ཐའ་ིརྩྭ་ལྡུམ་འདེབས་ཀྱིིན་ཡོོད་ལ། 

ཧ་སེལ་ན་ིརིགེ་ཁེར་ས་ིམཚ་ོགླེིང་[འདིར་བཙོན་ཁེང་ཡོོད་ལ་བཙོན་ཁེང་གེ་ིམིང་ལ་

ཡོང་ད་ེལྟར་བརྗེོད།] དུ་ཡོོད། ཇེན་ན་ིསོྨྱོ་སྨོན་གྱི་ིའཁྲུལ་སྣང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་རང་གེ་ིབུ་

མོ་མཆོན་དུ་བཟུང་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཋེེམ་ སི་ཁེི་ཝེེར་བཞིི་མདོར་ཉུལ་

ཅིིང་མཐར་བྷེལ་ཝེིའུ་སྨོན་ཁེང་ལ་སླེེབས་ཀྱི་ིརེད། ད་ེནས་ཌིིན་གྱིིས་ཁེར་ལོ་ལ་ནུབ་

ཕྱོགེས་ཀྱིི་མི་སྣ་རྒྱུས་མེད་དགེ་བཤོད་ཅིིང་། དཔེར་ན་པོལ་ཁེང་མྱུལ་མཁེན་དང་།  

ཤོོགེ་སྦེགེ་རྩེད་མཁེན་གྲགེས་ཅིན། མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པའ་ིདྲང་སྲོོང་མིང་ལ་

ཋེོ་མ་ི ས་ིནར་ཁེ་ཟེར་བ། ད་ེབཞིིན་རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན། མྱོ་ིཆོེན་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ། ཁེོང་

གེི་བྱིས་དུས་ཀྱིི་གོྲགེས་པོ། ཁེོང་གེི་སྲོང་ལམ་གྱིི་གྲོགེས་པོ། ཁེོང་གེི་ཁེ་གྲངས་མེད་
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པའ་ིབུད་མེད། འཁྲིགེ་སྤྱིོད་དགེའ་འཛིོམས། འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པར་རིས། ཁེོང་གེ་ིདཔའ་

བོ་དང་དཔའ་མོ། འགྲུལ་བཞུད་སོགེས་བཤོད་འདུགེ ཁེོང་ཚ་ོལྷན་དུ་སྲོང་ལམ་ལ་

བརྒྱུགེས་ཏ་ེསྔོ་མོ་བཞིིན་ཡོོད་ཚད་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱས་སྟབས་ཕྱིས་སུ་ད་ེདགེ་ན་ིཧ་ཅིང་

སྐྱོ་བ་དང་གེོ་རྟེོགེས་ཡོོད་པ། སྟོང་སེང་ང་ེབར་གྱུར་བ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ེནས་སོྨྱོན་

པའི་ཚུལ་གྱིིས་སྲོང་ལམ་ཁེགེ་ཏུ་གེཞིས་འཁྲབ་པ་རེད། ངས་མི་ཚེ་ཧྲིིལ་པོར་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིདུང་བ་འདྲེན་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་པ་ཇ་ིབཞིིན། ང་ན་ིགེོམ་པ་

འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་ཁེོང་ཚོའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས། ཅིིའ་ིཕྱིར་ཞི་ེན། ངའ་ིདུང་བ་འདྲེན་

པའ་ིམ་ིརྣམས་ན་ིསོྨྱོན་པ་ཤོ་སྟགེ་སྟ།ེ འཚ་ོབ་ལ་སོྨྱོས་པ། བཤོད་རྒྱུ་ལ་སོྨྱོས་པ། བསྐྱབ་

ཡོོང་རྒྱུ་ལ་སོྨྱོས་པ། ད་ེདང་དུས་མཉིམ་དུ་ཡོོད་ཚད་ལ་འདོད་རྔམ་ཅིན་ཡོིན་པའ་ིམ་ི

རྣམས་རེད། ཁེོང་ཅིགེ་ན་ིདོན་དགེ་རང་བཞིིན་པ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་མ་ིབཤོད་མཁེན་

དང་གླེལ་སྒྱིིང་ཙམ་ཡོང་གེཏན་ནས་མ་ིབྱེད་མཁེན་རྣམས་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་། འབར་

བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ཤོོགེ་སྦེགེ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་མཁེའ་དབྱིངས་ནས་སོྡེམ་ཐགེ་

དང་འདྲ་བར་སྐར་ཚོགེས་ཀྱི་ིངོས་སུ་བཀད་པར་གྱུར་ཅིིང་། དེའ་ིདཀྱིིལ་དུ་འོད་སོྔོན་

པོ་ཞིིགེ་བཀད་པ་མཐོང་གེ་ིརེད་ལ། ད་ེནས་མ་ིཚང་མས་“ཨོ་ཙི་”ཟེར་བ་དང་མཚུངས་

པར་འབར། འབར་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། རྩོམ་པ་པོ་གྷིོ་ཐེའ་ིའཇར་མ་ེནིའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་

ལོ་ཆུང་འད་ིའདྲ་ལ་ཇ་ིལྟར་འགྲེལ་བརྗེོད་བྱས་ཡོོད། ཁེར་ལོ་ལྟར་རོྩམ་ཡོིགེ་འབྲི་ིབ་

ལ་སྦྱིོང་འདོད་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡོོད་ལ། ཐོགེ་མར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཡོོང་བ་ན།ི ཁྲམ་པ་ཁེོ་

ནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆོགེས་སྲོེད་ཀྱིི་སེམས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཌིིན་གྱིིས་ཁེར་

ལོ་ལ་རྒོལ་བཞིིན་ཡོོད། “ད། ཁེར་ལོ། ང་ལ་བཤོད་བཅུགེ་དང་། ངས་འདིར་བཤོད་རྒྱུ་

ན་ི ...” ངས་ཁོེང་ཚ་ོབདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཙམ་རིང་མཐོང་མ་བྱུང་། དེའ་ིརིང་ལ་ཁེོང་
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གེཉིིས་ཀྱིིས་རང་གེ་ིའབྲིེལ་བ་ད་ེཉིིན་ཧྲིིལ་པོ་དང་མཚན་ཧྲིིལ་པོ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་པའ་ི

གྲོགེས་པོའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད།

དེ་ནས་དཔྱིད་ཀ་བསླེེབས་སོང་། འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཡོགེ་ཤོོས་

དེ་རེད། ཁེ་བཀྲམས་པའི་ཇགེ་ཚོགེས་ཁྲོད་ཀྱིི་མི་ཚང་མས་འགྲུལ་བཞུད་ཅིིགེ་དང་

ཡོང་ན་གེཞིན་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ ང་ནི་རང་གེི་བརྩམས་

སྒྲུང་འབྲིི་རྒྱུ་ལ་བྲིེལ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ངའི་སྤུན་རོ་ཁེོ་ལ་ཐུགེ་ཆོེད་ཨ་ནེ་དང་

མཉིམ་དུ་ལྷོ་ཕྱོགེས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་ཅིིགེ་བྱས་རྗེེས། ང་བརྩམས་སྒྲུང་གེ་ིཕྱེད་ཀ་ལ་

བསླེེབས་འདུགེ་ལ། ཆོེས་ཐོགེ་མར་ང་ནི་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་

གེསར་ཡོིན་པར་གྱུར། 

ཌིིན་ཐོན་ཚར་བ་རེད། ཁེོ་ཐོན་དུས་ཁེར་ལོ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེོ་ལམ་ཁེ་ ༣༤ 

པའ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་པའ་ིགྷི་ེར་ེཧོནད་ཅིེས་པའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་འབབ་ཚིགེས་ལ་

བསྐྱལ་བ་ཡོིན། སྟེང་ཐོགེ་ན་སོྒོར་སྐར་ ༢༥ སྤྲོད་ད་ེཔར་རྒྱགེ་ས་ཞིིགེ་འདུགེ ཁེར་

ལོས་རང་གེ་ིམིགེ་ཤོེལ་ཕུད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོ་ན་ིམ་ིསྡེིགེ་ཅིན་ཞིིགེ་དང་འདྲ། ཌིིན་གྱིིས་

ཡོིགེ་ཚགེས་འདྲ་པར་གྱིི་ཚུལ་དུ་པར་བརྒྱབ་བྱུང་ལ་ངོ་ཚ་སྨོིན་པོ་འདྲ་ཞིིགེ་རེད། 

ང་དྲང་མོར་བསྡེད་ནས་པར་བརྒྱབ་པ་ཡོིན་མོད། པར་ད་ེན་ིསུ་ཞིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིཨ་

མ་ལ་སྐྱོན་རྗེོད་ཅིིགེ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིིས་སྐྱོན་རྗེོད་མཁེན་དེ་གེསོད་པར་འགྱུར་པའི་

ཨ་ིཊི་ལིའ་ིམ་ིརྒྱུད་ལོ་སུམ་ཅུ་ཅིན་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བ་བཟོས་འདུགེ པར་འད་ིཌིིན་དང་

ཁེར་ལོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་སྐྲ་གྲི་ཞིིགེ་གེིས་དཀྱིིལ་ནས་ཡོགེ་པོར་གེཏུབས་པའི་ཕྱེད་ཀ་དེ་

རང་རང་གེ་ིདངུལ་ཁུགེ་ཏུ་ཉིར་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་

པའི་འགྲུལ་བཞུད་ཆོེན་པོ་འདི་ལ་དམིགེས་ཏེ་ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་གོྱིན་པ་ཆོ་འགྲིགེ་
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ངོ་མ་ཞིིགེ་གྱིོན་འདུགེ ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་སོྤྲོ་སྐྱིད་དང་པོ་དེ་ཚར་བ་རེད། ངས་སོྤྲོ་སྐྱིད་

ཟེར་མོད་ཡོིན་ན་ཡོང་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་འཇོགེ་ས་རྣམས་སུ་ཁྱོ་ིབཞིིན་ལས་ཀ་

བྱས་པ་ཁེོ་ན་རེད། ཁེོང་ན་ིའཛིམ་གླེིང་སྟེང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་འཇོགེ་སའ་ིཞིབས་ཞུ་

བ་ཆོེས་ཡོགེ་ཤོོས་ཤོིགེ་ཡོིན་ཏེ། ཁེོང་གེིས་བར་སྟོང་དོགེ་སའི་ནང་རླངས་འཁོེར་ཆུ་

ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལ་ེབཞི་ིབཅུའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིིས་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ་ནས་རྩིགེ་པའ་ི

མཚམས་ནས་འགོེགེ་ཅིིང་། ཕྱིར་མཆོོངས། འཁེོར་ལོའ་ིབར་ནས་བརྒྱུགེས། རླངས་

འཁེོར་གེཞིན་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ལྡིང་། དེ་གུ་དོགེ་པའི་ས་ཆོ་དེར་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་

མེལ་ལེ་ལྔ་བཅུའི་རྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིི་ཐོགེ་ནས་བསྐོར་བ་བརྒྱབ། འཇོགེ་ས་དོགེ་མོ་ཞིིགེ་

ཏུ་འཁྱུགེ་མྱུར་གྱིིས་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ། བསྒུར། ཉིེན་ཁེའི་གླེོགེ་འོད་སྦེར་བཞིིན་

རླངས་འཁོེར་ཐགེ་ས་ེའགེོགེ ད་ེབས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོང་ཕྱིར་མཆོོངས་ཡོོང་བ་དང་མཉིམ་

རླངས་འཁོེར་འགེགེ་འགུལ་ཞིིགེ་བྱེད་པ་མཐོང་ཡོོང་། དེ་ནས་སྤེ་སེ་ཉོི་སའི་སྤྱིིལ་

ཁེང་ལ་བརྒྱུགེས། རྒྱུགེ་འགྲན་གྱི་ིརྩེད་འགྲན་པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་བརྒྱུགེས། སྤེ་ས་ེ

ཞིིགེ་སོྤྲོད། གེསར་དུ་འབོྱར་བའ་ིརླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ལྡིང་། ད་ེཡོང་བདགེ་

པོ་ཕྱིར་ཐོན་མ་ཚར་བའ་ིགེོང་དུ། ངོ་མ་ཁེོ་ཕྱིར་གོེམ་པ་སྤེོ་བཞིིན་པའ་ིབར་དེར་ཁོེའ་ི

འོགེ་ནས་འཛུལ། རླངས་འཁེོར་གྱིི་སོྒོ་གེཡོབ་བཞིིན་པའི་མོད་ལ་རླངས་འཁེོར་གྱིི་

མ་ེསྦེར། འཇོགེ་ས་སོྟང་པ་ཡོོད་ས་དེར་ལྡིར་ས་ེསོང་། བསྐོར། ཁྲིགེས་ས་ེབཞིགེ འགེགེ་

ལྡེ་བཀགེ ཕྱིར་ཐོན། བརྒྱུགེས། དེ་ལྟར་མཚན་གེཅིིགེ་ལ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཀྱིི་རིང་ལ་

མཚམས་མ་བཞིགེ་པར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ཕྱ་ིདྲོའ་ིབྲིེལ་ཟིང་གེ་ིསྐབས་དང་ལྟད་

མོའ་ིརྗེེས་ཀྱི་ིབྲིེལ་ཟིང་གེ་ིསྐབས་སུ། དོར་མ་ཚིལ་དྲེགེ་ཅིན་ད་ེདང་པགེས་པའ་ིནང་

ཤོ་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་ཐུང་རལ་པོ། ལྷམ་ཟད་པོ་ལྷེབ་ལྷེབ་བྱདེ་པ་ཞིིགེ་གེོན་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་
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ཀྱིིན་ཡོོད། ད་ནི་ཁེོང་སླེར་ལོགེ་རྒྱུར་གོྱིན་པ་ཆོ་འགྲིགེ་གེསར་པ། སོྔོན་པོ་ཡོིན་པ་

ལ་དཀར་ཐིགེ་ཡོོད་པ། དེའ་ིསྟོད་འགེགེ་དང་བཅིས་པ་ཚང་མ་ལ་ཨ་སོྒོར་བཅུ་གེཅིིགེ་

སྤྲོད་དེ་འཕྲིེད་ལམ་གེསུམ་པའི་སྟེང་ནས་ཉིོས་ཡོོད། དེ་དང་མཉིམ་དུ་ཆུ་ཚོད་དང་

ཆུ་ཚོད་འདོགེས་ཐགེ འཁྱོེར་བདེ་བའི་མཛུབ་གེནོན་ལྕགེས་པར་ཅིིགེ་བཅིས་ཉིོས་

ཡོོད། ལྕགེས་པར་དེ་དང་མཉིམ་དུ་ཁེོང་གེིས་ཌིེན་ཝེར་ནས་གེནས་ཚང་གེཡོར་ཏེ་

ལས་ཀ་ཞིིགེ་ཐོབ་མ་ཐགེ་ཏུ་རྩོམ་འབྲིི་རྒྱུའི་མགེོ་འཛུགེས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། ང་ཚོ་

འཕྲིེད་ལམ་བདུན་པའ་ིསྟེང་ཡོོད་པའ་ིར་ིཁེར་ས་ིཟ་ཁེང་དུ་སོང་ནས་ཕེབས་སྐྱེལ་གྱི་ི

ཁེ་ཟས་སྲོན་ཐུགེ་ལྕགེས་ཊིིན་དུ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་འཐུང་བ་ཡོིན། དེ་ནས་ཌིིན་སྤྱིི་སྤྱིོད་

རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་འཛུལ་ཅིིང་དེར་ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ཞིེས་བྲིིས་འདུགེ 

དགོེང་མོ་དེར་ཁེོང་ལྡིར་སེ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཚོའི་རྫོི་བོ་ཕྱིན་པ་རེད། ངས་རང་གེིས་

རང་ལ་དཔྱིད་ཀ་དངོས་སུ་ཤོར་ཞིིང་ས་གེཞིི་དྲོས་ནས་ཡོོང་དུས་ཕྱོགེས་དེ་ལ་འགྲོ་

རྒྱུའ་ིཡོིད་དམ་ཞིིགེ་བཅིས་པ་ཡོིན། 

ད་ེནས་འད་ིན་ིདངོས་གེནས་ངའ་ིལམ་ཁེའ་ིཉིམས་མྱོོང་ཚང་མ་མགེོ་བཙུགེས་

སྟངས་ད་ེརེད་ལ། འདིའ་ིའོགེ་ཏུ་འབྱུང་བའ་ིདོན་རྣམས་ན་ིམ་ིབཤོད་རང་དབང་མེད་

པའ་ིཡོ་མཚན་པ་ད་ེའདྲ་རེད། 

ལགེས་རེད། ང་ན་ིརྩོམ་པ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཉིམས་མྱོོང་གེསར་པའ་ིདགོེས་མཁོེ་

བྱུང་སྟབས་ངས་ཌིིན་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆོེ་ཙམ་བྱེད་འདོད་པ། སླེོབ་གྲྭའི་ཁེོར་ཡུགེ་ལ་

མྱུལ་བའི་ངའི་མི་ཚེ་དེའི་འཁེོར་ལོ་འཁེོར་གྲུབ་པའི་མཚམས་ལ་བསླེེབས་པ་དང་།  

དང་དོད་ཡོལ་བ་བཅིས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གྱིིས་མ་ཡོིན་པར། དེ་ནི་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིི་
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གེཤོིས་ཀ་མཚུངས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གེང་ལྟར་ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཡུན་རིང་བྲིལ་

བའ་ིསྤུན་ཟླ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་སེམས་ལ་འཁེོར་བཅུགེ་བྱུང་བས་རེད། ཁེོང་གེ་ིའགྲམ་པའ་ི

ངོས་གེཉིིས་ན་རྒྱ་རིང་པོ་ཡོོད་ཅིིང་སྡུགེ་གེ་ིརུས་པ་ཅིན་གྱི་ིངོ་གེདོང་གེ་ིརྣམ་པ་དང་། 

རྒྱུས་པས་གེཡོོགེས་ཤོིང་རྔུལ་ཆུ་འཛིགེས་པའ་ིསྐ་ེདེས། ཕ་ཋེེར་སོན་དང་ཕ་ེསེགེ་གེ་ི

གེཙང་པོའ་ིའགྲམ་དང་། ཆུ་རྐྱེལ་སའ་ིཆུ་འཁྱོིལ། བཟོ་གྲྭའ་ིསྙིགེས་ཆུ་གེཤོོ་ས་བཅིས་

ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་བའི་ངའི་བྱིས་དུས་དེ་དྲན་བཅུགེ་བྱུང་། ཁེོང་གེི་ལས་ཀའི་གྱིོན་པ་

རོྫོར་པོ་རྣམས་ན་ིཧ་ཅིང་འཕྲིོད་པོའ་ིངང་ནས་ཁེོང་གེ་ིལུས་ལ་འབྱར་འདུགེ་ལ། ད་ེ

ལས་ལྷགེ་པའི་འཕྲིོད་པོ་ཞིིགེ་ཚེམ་བུ་བ་ཞིིགེ་ལས་ཉིོ་རྒྱུའང་མེད་པ་འདྲ། དེ་ནི་

རང་བྱུང་དགེའ་སྣང་གེ་ིརང་བྱུང་ཚེམ་བུ་བ་ཟེར་བ་ད་ེཁེོ་ན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཌིིན་

གྱི་ིགེནོན་ཤུགེས་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཚ་ེནས་བྱུང་བའ་ིགྱིོན་ཆོས་ཤོིགེ་ཡོིན། ད་ེབཞིིན་ཁེོང་གེ་ི

དགེའ་སྣང་གེ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ངས་སླེར་ཡོང་ཟམ་པའ་ིའོགེ་དང་།  

འཕྲུལ་རྟེ་རྣམས་ཀྱིི་གེསེང་། གྱིོན་ཆོས་སྐམ་སའི་དར་སྐུད་ཅིན་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེས་ཀྱིི་

ར་སོྐར། ད་ེབཞིིན་ཁོེང་ཚོའ་ིསྤུན་རྒན་པ་རྣམས་བཟོ་གྲྭ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཤུལ་རིང་བུ་

ཆུང་རྣམས་ཀྱིིས་སྒྲི་སྙན་རོལ་ཆོ་རྩེད་སའ་ིསོྒོ་འགྲམ་གྱི་ིཐེམ་སྐས་ཉོིབ་ཏོ་དགེ་གེ་ིའགྲོ་

རོགེས་རྙིིང་པ་རྣམས་དང་སྤུན་རྣམས་ཀྱིི་སྐད་དེ་ཐོས་བྱུང་། ངེད་ཀྱིི་ད་ལྟའི་གྲོགེས་

པོ་རྣམས་“མཁེས་པ་”རེད། ཆོ་ཌི་ིན་ིན་ེཆོའ་ིརིང་ལུགེས་པའ་ིམིའ་ིརིགེས་རིགེ་པ་བ། 

ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་དང་ཁེོང་གེི་སོྨྱོ་འཚུབ་ཆོེ་བའི་དངོས་བརྒལ་རིང་ལུགེས་པའི་སྐད་

མགེོ་དམའ་ལ་ཅིེར་ཏེ་ལྟ་བཞིིན་སྨྲ་བའི་གེཏམ། ཨོལད་ བྷུལ་ ལི་དང་ཁེོང་གེི་ཡོོད་

ཚད་ལ་རྒོལ་བའི་སྨྲ་བ་དལ་བའམ་ཡོང་ན་དཔྱི་མགོེ་དེ་དཀྱིོགེས་ཙམ་བྱས་པ་དང་

མཉིམ་དུ་ཨེལ་མེར་ ཧ་སེལ་ལྟ་བུའ་ིའཇབ་རྒོལ་བྱེད་པའ་ིཇགེ་པ། ཇེན་ ལ་ིཡོང་ད་ེ
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མཚུངས་རེད། ཤོར་ཕོྱགེས་པའ་ིརྒྱབ་ཤུན་གེཡོོགེས་པའ་ིརང་གེ་ིའབོལ་སྟེགེས་སྟེང་

ཉིལ་ཏ་ེནེའུ་ཡོོགེ་ཀེར་ཞིེས་པའ་ིདུས་དེབ་ཀྱི་ིདྲ་ིམ་སོྣམ་པ། ཡོིན་ན་ཡོང་ཌིིན་གྱི་ིརྣམ་

དཔྱོད་ནི་ཉིོབ་ཏོའ་ིརྣམ་དཔོྱད་རང་མ་ཡོིན་པར་ཆོ་ཤོས་ཡོོད་ཚད་ལ་དངོས་གེནས་

དང་འོད་འཕྲིོ་བ་དང་ཁེ་ཚང་བའི་རྣམ་པ་ཡོོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁེོང་གེི་“ནགེ་ཉིེས་

”ནི་སྡུགེ་སོྒོམ་བྱས་པ་དང་ཁྲེལ་དགེོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་མ་རེད། དེ་ནི་ཨ་མེ་རི་

ཀའི་དགེའ་དགེའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་འབྱིན་པའི་རྒོད་པོའ་ིཀི་ཧི་ཧི་ཟེར་བ་ཞིིགེ་

རེད། ད་ེན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིརེད། ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིརླུང་། ཐང་ཆོེན་རྣམས་

ཀྱིི་སྙན་མོའ་ིགླུ་དབྱངས་ཤོིགེ གེསར་པ་ཞིིགེ ཡུན་རིང་ནས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ཡོོད་

པ་ཞིིགེ དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིགེ་ནས་ཡོོང་བ་ཞིིགེ་རེད། (ཁེོང་གེིས་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཁེོ་ནའི་

ཆོེད་རླངས་འཁེོར་བརྐུས་པ་རེད།) དེ་ལས་གེཞིན་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་གྲོགེས་པོ་ཚང་མ་

ན་ིསྤྱི་ིཚོགེས་མགོེ་གེནོན་པའ་ིརྨ་ིལམ་འཁྲུགེ་པོའ་ིགེནས་སྟངས་དགེགེ་བྱ་ཅིན་ཞིིགེ་

གེ་ིནང་ཡོོད་ཅིིང་། རང་རང་གེ་ིཐང་ཆོད་པའ་ིདཔ་ེཆོ་བ་ཡོ་ིརྒྱུ་མཚན་ནམ་ཡོང་ན་

ཆོབ་སྲོིད་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚན། ཡོང་ན་སེམས་ཁེམས་རིགེ་པ་བའ་ིདཔྱད་ཞིིབ་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚན་

རྣམས་བགྲངས་བཞིིན་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་ཌིིན་ནི་སྤྱིི་ཚོགེས་ནང་བསླེེབས་ཚར་ཙམ་

ཡོིན་ལ། བགེ་ལེབ་དང་བརྩ་ེདུང་ལ་དུང་ཞིིང་གེཞིན་གེང་ཡོིན་ཡོང་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད་པ་

རེད། “ཁེོ་ར།ེ ཇ་ིསྲོིད་ང་ལ་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ཆོ་ཡོོད་མ་དེའ་ིརྐང་པ་གེཉིིས་ཀྱི་ིབར་ན་ཡོོད་

པའ་ིཆུང་ཆུང་ད་ེཐོབ་པ་ད་ེསྲོིད་དུ་ངས་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད།” ཅིེས་དང་། “ཁེོ་ར།ེ ཇ་ིསྲོིད་ང་

ལ་ཟ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་ད་ེསྲོིད་དུ་ངས་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད། བུ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གོེ་གེ་ིའདུགེ་གེམ། ཁེོ་ར།ེ 

ང་ལྟོགེས་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ལྟོགེས་ནས་ཤོ་ིགྲབས་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ད་ལྟ་རང་ཟ་ཡོ།” ད་ེནས་



ལམ་ལ།

19

ང་ཚོ་ཟ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རྒྱུགེ་གེི་རེད། ཡོེ་ཤུའི་གེསུང་རབ་ཀྱིི་སྐད་དུ་བྱས་ན། “དེ་ནི་

དགུང་ཉི་ིམའ་ིའོགེ་གེ་ིཁྱོེད་རང་གེ་ིསྐལ་བ་ད་ེརེད།” 

ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་ཉིི་མའི་སྤུན་དེ་ནི་ཌིིན་རེད། ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་ཀྱིིས་ཁེོང་གེིས་

ང་ཡོང་རྙིོགེ་ཁྲའི་ནང་དུ་འཇུགེ་རྒྱུ་རེད་ཅིེས་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་ཡོོད་མོད། ངས་

ནི་འབོད་སྒྲི་གེསར་པ་ཞིིགེ་ཐོས་ཤོིང་། མཐའ་མཚམས་གེསར་པ་ཞིིགེ་མཐོང་།  

ང་ལོ་ན་གེཞིོན་པའ་ིསྐབས་འདིར་རོྙིགེ་དྲ་ཆུང་གྲས་དང་། ཡོང་ན་མཐར་ཌིིན་གྱིིས་

ང་རང་གེི་གྲོགེས་པོའ་ིགྲས་ནས་བསྐྲད་པ་དང་། ང་གེཡུགེས་ནས་ཕྱིས་སུ་ཁོེ་རང་

སྲོང་ལམ་གྱིི་ཟུར་དུ་བཀྲེས་ཤོིང་ལྟོགེས་པ་དང་ནད་ཁྲིའི་སྟེང་ལུས་པ་སོགེས་ཡོོང་

བ་ད་ེདགེ་ལ་ཁྱོད་པར་ཅི་ིཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ང་ན་ིན་གེཞིོན་རོྩམ་པ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། 

ངས་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ན་འདོད། 

འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིལམ་གེང་རུང་ཞིིགེ་ཏུ་བུ་མོ་དང་། འཆོར་སྣང་། ད་དུང་གེཞིན་

ཚང་མ་ཡོོད་པའང་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་ལ། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིལམ་གེང་རུང་ཞིིགེ་ཏུ་ངའ་ི

ལགེ་པར་མུ་ཏིགེ་ད་ེའཇོགེ་རྒྱུ་ཡོིན་པའང་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། 
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དམགེ་ཟུར་ཕོགེས་དངུལ་ད་ེནས་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་བསགེས་པའ་ིརྗེེས་སུ་ ༡༩༤༧ ལོའ་ི

ཟླ་བདུན་པའ་ིནང་ང་རང་ཨ་རིའ་ིནུབ་ཕྱོགེས་སུ་འགྲོ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་ཡོིན། 

ངའ་ིགྲོགེས་པོ་ར་ེམ་ི བོྷན་ཁོེར་གྱིིས་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ང་ལ་ཡོ་ིགེ་ེ

ཞིིགེ་བཏང་ནས་བཤོད་རྒྱུ་ལ། ང་ཕར་ཡོོང་དགེོས་པ་དང་། ད་ེནས་ཁེོང་དང་མཉིམ་

དུ་སོྤྲོ་སྐྱིད་གྲུ་གེཟིངས་ཐོགེ་ནས་འཛིམ་གླེིང་ལ་བསོྐར་བ་བྱེད་ཟེར། ཁེོང་གེིས་ང་

རང་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིའཕྲུལ་ཆོས་ཁེང་དུ་འཇོགེ་ཐུབ་པའ་ིཁེས་ལེན་བྱས་བྱུང་། ངས་

ཁེོང་ལ་ཡོིགེ་ལན་བཏང་ནས་གེལ་སྲོིད་ངས་ཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚོར་འགྲུལ་བཞུད་ཐེངས་

འགེའ་བྱེད་ཐུབ་ཅིིང་། ད་ེནས་ཕྱིར་བསླེེབས་རྗེེས་ཨ་ནེའ་ིཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་ད་ེངའ་ིདེབ་

དེ་འགྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོྒོར་མོ་འདང་ངེས་ཤོིགེ་གེསོགེ་ཐུབ་ན་དོ་སྐྱེལ་གྲུ་གེཟིངས་

རྙིིང་པ་ཞིིགེ་གེི་ནང་ལ་ཡོིན་ཀྱིང་ང་ཡོིད་ཚིམ་ཞིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་བཤོད་

རྒྱུར། ཁེོང་ལ་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོའི་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྤྱིིལ་ཁེང་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དང་། ང་

ཚོས་གྲུ་གེཟིངས་འཚོལ་བའ་ིབརྒྱུད་རིམ་རྙིོགེ་འཛིིང་ཅིན་ད་ེབརྒྱུད་པའ་ིརིང་ལ་ང་

དེར་བསྡེད་ནས་དེབ་འབྲི་ིརྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་གེང་དགེོས་དགེོས་ཡོོད་པ་རེད་ཟེར། ཁེོང་

ནི་བུ་མོ་མིང་ལ་ལི་ ཨན་ཞིེས་པ་ཞིིགེ་གེི་མཉིམ་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་དང་། ཁེོང་གེིས་

བཤོད་ན་མོ་ན་ིཧ་ལས་པའ་ིམ་བྱན་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཚང་མ་ཡོགེ་པོ་ཡོོང་

གེ་ིརེད་ཟེར། ར་ེམ་ིན་ིངའ་ིམཐོ་རྒྱུགེས་གྲ་སྒྲིིགེ་སླེོབ་གྲྭའ་ིགྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་

ལ། ཁེོང་པ་རི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་ཕ་རན་སིའི་མི་ཞིིགེ་ཡོིན། 
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ཁེོང་ཧ་ཅིང་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་དེ་དུས་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་

དེ་ངས་ཤོེས་མེད། ཁེོང་གེིས་ང་རང་ཉིིན་བཅུའི་ནང་ཕར་སླེེབས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་

ཡོོད་པ་རེད། ངའ་ིཨ་ན་ེན་ིང་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ལ་འཐད་འདུགེ་ལ། མོས་ད་ེ

ནི་ཡོགེ་པོ་རེད་ལབ་བྱུང་། ངས་དགུན་ཁེ་ཡོོངས་རོྫོགེས་ལ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐགེ་གེིས་

བྱས་ཤོིང་ཁྱོིམ་དུ་སྡེོད་རྒྱུའང་མང་དྲགེས་ཡོོད། མཐའ་ན་ངས་རླངས་འཁེོར་ལ་ལམ་

སྒུགེ་འགེའ་ར་ེཡོང་བྱེད་དགེོས་འཁེེལ་གྱི་ིརེད་ཅིེས་བརོྗེད་པ་ལའང་མོས་སྐྱོན་བརྗེོད་

བྱས་མ་བྱུང་། ང་ལ་གེས་ཆོགེ་མ་བྱུང་བར་སླེར་ཡོང་ཁྱོིམ་ལ་འཁེོར་རྒྱུ་ད་ེན་ིམོ་རང་

གེ་ིའདོད་པ་ཉིགེ་གེཅིགིེ་ད་ེརེད། ད་ེབས་ངས་རང་གེ་ིདེབ་ཀྱི་ིམ་ཟིན་ཕྱེད་ཀ་ལས་ལྷགེ་

ཅིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་རང་གེི་མདུན་ཅིོགེ་སྟེང་དུ་བསྐྱུར་ཅིིང་། ཞིོགེས་པ་གེཅིིགེ་ལ་ངས་

མཇུགེ་མཐར་ཉིལ་རས་བད་ེམོ་རྣམས་བལྟེབས་པ་ཡོིན། ཧ་ཅིང་གེཞི་ིརིམ་གྱི་ིདགོེས་

མཁེོའ་ིཅི་དངོས་འགེའ་བཅུགེ་པའི་ངའི་འགྲུལ་བཞུད་རས་ཁུགེ་དང་དེ་བཞིིན་

སོྒོར་ཁུགེ་ཏུ་ཨ་སོྒོར་ལྔ་བཅུ་བཅིས་ང་ཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚོར་བསྐྱོད་ཆོེད་ཐོན་པ་ཡོིན། 

ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིཕ་ཋེེར་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྡེོད་སྐབས། ཟླ་བ་འགེའ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་

ལ་ངས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་བཀྲ་ལ་སླེོབ་སྦྱིོང་ནན་མོ་བྱས་ཡོོད་ཅིིང་། ད་དུང་འགྲུལ་

བསྐྱོད་ལགེ་དེབ་བཀློགེས་ཤོིང་། དཔེར་ན་ཕ་ེལ་ེཋེ་ིདང་ས་ིམར་རོན་ལ་སོགེས་པའ་ི

ས་ཆུ་གྲགེས་ཅིན་རྣམས་ལ་དགེའ་སྣང་འཕེལ། ལམ་གྱི་ིས་བཀྲའ་ིསྟེང་ཐིགེ་དམར་པོ་

རིང་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་ལམ་དྲུགེ་པ་ཟེར་ཞིིང་། ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིཤོར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིམ་ས་ི

ཆུ་སེད་མངའ་སྡེེའ་ིཁེ་ེཕ་ེ ཁེོད་ཅིེས་པའ་ིམཚ་ོལགེ་གེ་ིརྩ་ེམོ་ནས་དྲང་མོར་ན་ིཝེ་ཌི་

མངའ་སྡེེའ་ིཨ་ེལ་ིགྲོང་ཁྱོེར་བར་དང་། ད་ེནས་ལོ་ས་ི ཨན་ཇེལ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕོྱགེས་

ལ་མར་འབབ་ཀྱིིན་ཡོོད། ཨེ་ལི་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་མ་སླེེབས་བར་དུ་ང་རང་ལམ་དྲུགེ་པ་
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བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན། ངས་རང་ལ་ད་ེལྟར་ཁེེར་བཤོད་བྱས་ཤོིང་གེདེང་ཚོད་ལྡན་

པའི་ཐོགེ་ནས་མགེོ་བཙུགེས་པ་ཡོིན། ལམ་དྲུགེ་པ་ལ་སླེེབས་རྒྱུར་ང་བྷེ་ཡོེར་ མོང་

ཋེན་ནམ་དོམ་གྱི་ིར་ིབོ་ལ་འགྲོ་དགེོས་པ་རེད། ངས་ཆོ་ིཁེ་གེོ་དང་ཌིེན་ཝེར། ད་ེནས་

མཐའ་མ་དེར་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོའ་ིནང་དུ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིའཆོར་སྣང་

གེིས་མྱོོས་ཏ།ེ ང་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའཕྲིེད་ལམ་བདུན་པའ་ིམ་ེའཁེོར་ལ་བསྡེད་

ནས་ལྕགེས་ལམ་རོྫོགེས་མཚམས་ཀྱིི་ལམ་ཁེ་ ༢༤༢ པའི་བར་དུ་ཕྱིན། དེ་ནས་སྤྱིི་

སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་ནས་ཡོོན་ཁེར་སི་བར་དུ་ཕྱིན། ཡོོན་ཁེར་སིའི་གྲོང་

ཁྱོེར་ལྟེ་བ་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ཀྱིི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་དེ་ཧད་སོན་གེཙང་

པོའ་ིཤོར་འགྲམ་དུ་ཆོགེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མཐའ་བར་དུ་ཕྱིན། རི་བོ་ཨ་ཌིི་རོན་

ཌིགེ་སིའི་ཁྲོད་ན་ཡོོད་པའི་ཧད་སོན་གེཙང་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ངོ་མཚར་བ་དེའི་

ཐད་ནས་གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རྒྱ་སེའི་མེ་ཏོགེ་ཅིིགེ་གེཙང་པོར་འཕངས་པ་ཡོིན་

ན། མེ་ཏོགེ་དེ་མཐའ་མཇུགེ་རྒྱ་མཚོར་བསོྐྱད་པའི་ལམ་དུ་ས་ཆོ་གེང་དང་གེང་ལ་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་ད་ེལ་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཐོངས་དང་། ཡོ་མཚན་ཆོ་ེབའ་ིཧད་སོན་

ཡུལ་ལོྗོངས་དེ་ལ་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཐོངས་དང་། ང་དེ་ནས་རླངས་འཁེོར་བརྒྱུད་ཡོར་

འཛིེགེས་པ་ཡོིན། ཡོར་བགོྲད་མར་བགྲོད་ཐེངས་མ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིིས་

ང་ནི་ངས་འདོད་པའི་དོམ་གྱིི་རི་བོའ་ིཟམ་པ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་ལ། དེར་ནེའུ་ ཨིང་

ལནད་ནས་ཡོོང་བའ་ིལམ་ཁེ་དྲུགེ་པ་ད་ེགེཞུ་ལྟར་གུགེ་ཡོོད་པ་རེད། ང་མར་འབབ་

བཅུགེ་སའ་ིས་ཆོ་དེར་ཆོར་པ་འཇོ་མགེོ་བཙུགེས་སོང་ལ། དེར་ར་ིཚོགེས་ཀྱིིས་ཁེེངས་

འདུགེ ལམ་ཁེ་དྲུགེ་པ་ད་ེགེཙང་པོའ་ིསྟེང་ནས་ཚུར་ཡོོང་ཞིིང་། ད་ེནས་བཞི་ིམདོའ་ི

སྐོར་ལམ་ཞིིགེ་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ཚང་ཚིང་ནགེས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་ཡོལ་བར་གྱུར། 
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ད་ལྟ་ལམ་ན་རླངས་འཁོེར་མེད་པ་མ་ཟད་ཆོར་པ་དེ་ཟོ་དང་ཟོ་བྱས་ཏེ་འཇོ་བཞིིན་

འདུགེ  ང་ལ་ཆོར་ཡོིབ་བྱེད་ས་ཞིིགེ་ཀྱིང་མ་ིའདུགེ ཆོར་ཡོིབ་བྱེད་ཆོེད་གེསོམ་སྡེོང་

ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། དེས་ཀྱིང་ཕན་ཐོགེས་གེང་ཡོང་མ་བྱུང་། ངས་

རང་ལ་དམོད་ཚིགེ་འབོད་བཞིིན་ངུ་མགོེ་བཙུགེས་ཤོིང་། རང་ཉིིད་འད་ིའདྲའ་ིགླེེན་

པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའི་ཉིེར་ལེན་གྱིིས་རང་གེི་མགོེ་བོ་ཆུ་ལ་སྦེངས་པ་རེད། ང་ནེའུ་ཡོོགེ་

ནས་བྱང་ཕོྱགེས་སུ་མེལ་ལ་ེབཞི་ིབཅུའ་ིམཚམས་ན་ཡོོད་ཅིིང་། ཡོར་ལམ་ཡོོད་ཚད་

ལ་ངས་རང་གེ་ིའགྲུལ་བཞུད་མགོེ་འཛུགེས་ཀྱི་ིཉིིན་མོ་གེལ་ཆོེན་འདིའ་ིགེནས་ཚུལ་

ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་རེད། ད་ེན་ིང་རང་ཧ་ཅིང་འགྲོ་འདོད་ཆོ་ེབའ་ིནུབ་

ཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ང་བྱང་ཕོྱགེས་ཁེོ་ན་ལ་ཡོར་ཕྱིན་པ་རེད། ང་མེལ་ལེ་

གེཅིིགེ་གེི་བཞིི་ཆོ་གེཅིིགེ་ཙམ་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་ཡོིད་དུ་འོང་བའི་དབྱིན་ཇི་བའི་

ལུགེས་སྲོོལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ལྡན་པའ་ིསྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་བདགེ་མེད་ཅིིགེ་གེ་ིཆུ་ཐིགེས་

འཛིགེས་པའ་ིབྱ་འདབ་འོགེ་ཏུ་ལངས་ནས་བསྡེད། ངའ་ིམགོེ་ཐོགེ་ནས་ཡོར་མཐོ་ས་

ན་རླབས་ཆོ་ེབའ་ིདོམ་གྱི་ིར་ིབོ་སྤུ་ཚོགེས་ཀྱིིས་ཁེེངས་པ་ཡོོད་པ་དེས་འབྲུགེ་སྐད་ཀྱི་ི

ཐལ་སྒྲི་མར་བསྒྲིགེས་པ་དེས་ང་ལ་དཀོན་མཆོོགེ་གེ་ིསྐྲགེ་སྣང་ད་ེསྐྱེས་སུ་བཅུགེ ངས་

མཐོང་ཐུབ་ཚད་ནི་དུད་མདོགེ་གེི་ནགེས་ཚལ་དང་ཡོིད་སྐྱོ་བའི་ས་རྒོད་གེནམ་ལ་

ཟུགེ་པ་ད་ེརེད། “དམྱོལ་བ། ངས་འད་ིན་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ངས་དམོད་མོ་བྱས་

ཤོིང་། ཆོ་ིཁེ་གོེའ་ིཆོེད་དུ་ངུ་འབོད་བྱས། “ད་ཁེོང་ཚོས་སྐྱིད་པོ་དཔ་ེའདྲ་ཞིིགེ་གེཏོང་

གེ་ིཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་འད་ིརིགེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ང་ད་ེལ་ཡོོད་པ་མ་རེད། 

ང་གེ་དུས་དེར་སླེེབས་ཀྱི་ིརེད།” ད་ེལ་སོགེས་པ་བཤོད། མཐའ་མ་དེར་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་

ཚིགེས་སྟོང་པ་དེར་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་བཀགེ་བྱུང་། དེར་སྐྱེས་པ་གེཅིིགེ་དང་སྐྱེས་
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མ་གེཉིིས་འདུགེ་པ་ད་ེདགེ་གེིས་ས་ཁྲ་ལ་བལྟ་འདོད་པ་རེད། ང་ཁོེ་ཚ་ོཡོོད་ས་ད་ེལ་

གེོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ཆོར་པའི་ཁྲོད་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་

དྲིས་བྱུང་། ང་ན་ིསོྨྱོན་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ཡོོད། ཡོིན་དང་ཡོིན། ངའ་ིསྐྲ་ཚང་མ་རློན་པ་

རེད། ངའི་ལྷམ་རློན་པ་རློན་རྐྱེང་རེད། གླེེན་པ་གླེེན་ནགེ་ངའི་ལྷམ་ནི་མེགེ་སི་ཁེོ་

ནས་ཐོན་པའི་ཀོ་ཐགེ་ཅིན་གྱིི་བསིལ་ལྷམ་ལྗོོན་ཤོིང་དང་འདྲ་བའི་ཚགེས་མ་ཅིན་

འདི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཆོར་ཞིོད་ཆོེ་བའི་མཚན་མོ་དང་ས་རྒོད་ཀྱིི་ལམ་ཁེའི་མཚན་མོ་

འད་ིལ་མ་ིའོས། ཡོིན་ན་ཡོང་ཁེོང་ཚོས་ང་ནང་ལ་འཛུལ་བཅུགེ་བྱུང་ལ་ང་ཚ་ོབྱང་

ངོས་སུ་ནེའུ་བྷར་གེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། འདི་ནི་མཚན་གེང་ལ་དོམ་གྱིི་རི་

བོའ་ིས་སོྟང་འདིར་ལུས་རྒྱུ་ལས་བཟང་བའ་ིའདམ་ཁེ་ཞིིགེ་རེད་བསམས་བྱུང་། སྐྱེས་

པ་དེས་“དེ་མ་རེད། ... ལམ་ཁེ་དྲུགེ་པ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁེོར་ཡོོད་པ་

མ་རེད། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་ཆོ་ིཁེ་གོེ་ལ་འགྲོ་འདོད་ན། ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིཧོ་ལནད་ཕུགེ་

ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕི་ཚི་བྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སོང་ན་ཡོགེ་གེི་རེད།” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།  

ཁེོང་བདེན་པ་ཡོིན་པ་དེ་ངས་ཤོེས་ཡོོད། ངའི་རྨི་ལམ་དེས་ང་འཁྲུགེ་ཏུ་བཅུགེ་པ་

རེད། ལམ་དང་ལམ་ཕྲིན་སྣ་ཚོགེས་བརྒྱུད་ནས་འགོྲ་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཕར་

སྣ་ེཚུར་སྣེའ་ིབར་ཐིགེ་ཆོེན་དམར་པོ་གེཅིིགེ་དེད་ནས་སོང་ན་ཡོགེ་གེ་ིརེད་བསམས་

པའ་ིགེོ་ཁེའ་ིབསམ་བློ་གླེེན་པ་ད་ེརེད། 

ནེའུ་བྷར་གེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསླེེབས་དུས་ཆོར་པ་ཆོད་སོང་། ང་གེཙང་པོ་ཡོོད་ས་

ལ་མར་གེོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། གེཟའ་མཇུགེ་གེ་ིགུང་གེསེང་ལ་ར་ིལ་ཕྱིན་པའ་ིསླེོབ་

གྲྭའ་ིདགེ་ེརྒན་གྱི་ིའཐུས་མ་ིསྐོར་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ང་སྤྱི་ིསོྤྱིད་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ལ་

བསྡེད་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ལོགེ་དགེོས་བྱུང་། ཁེོང་ཚོས་ལབ་གླེེང་སྣ་ཚོགེས་བྱེད། ངས་
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ན་ིརྟེགེ་པར་དམོད་ཚིགེ་བོར། ངས་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་ཟིན་པའ་ིསོྒོར་མོ། ངས་ང་ལ་

ཁེེར་བཤོད་བྱས། ང་ནུབ་ཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་འདོད་པ་རེད། མགོེ་འཛུགེས་ཐུབ་རྒྱུ་ན་ིཡོོང་

མ་ིསྲོིད་པའ་ིདོན་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར། འདིར་ང་གྱིེན་ལ་སོང་ཞིིང་ཐུར་དུ་ལོགེ བྱང་

ངོས་དང་ལྷོ་ངོས་ལ་སོང་། ང་ཉི་ིམ་གེཅིིགེ་ཟད་ནས་མཚན་གྱི་ིནང་ལ་བསླེེབས། ངས་

ང་རང་ལ་སང་ཉིིན་ཆོ་ིཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སླེེབས་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིམནའ་བསྐྱལ། ད་ེཡོོང་

རྒྱུ་ལ། ངས་རང་གེི་སོྒོར་མོའ་ིམང་ཆོེ་བ་སྤྱིད་ནས་ཆོི་ཁེ་གེོ་བར་དུ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་ལ་བསྡེད་ནས་འགོྲ་རྒྱུ་རེད། སང་ཉིིན་ང་ཆོི་ཁེ་གེོ་ལ་བསླེེབས་པ་ཡོིན་ན་དེ་

ལ་ཁྱོད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡོང་མ་ིའདུགེ
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སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་ད་ེན་ིཉི་ིམ་ཚ་བའ་ིནང་དུ་བྱིས་པའ་ིངུ་སྐད་

དང་བཅིས་འགོྲ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་དཀྱུས་མ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ང་ཚོ་ཨོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་

སྡེེའི་ཐང་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་ཕན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡོའི་གྲོང་གེསེབ་གེཅིིགེ་རྗེེས་གེཉིིས་

མཐུད་དུ་གོྲང་གེསེབ་པ་རྣམས་ནང་ལ་འཛུལ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནས་ཨ་ཤོི་ཋེ་བྷུ་ལ་

ཞིེས་པའ་ིགྲོང་ལ་ཡོར་བརྒྱུགེས་ཤོིང་དེའ་ིམཚན་མོར་ཨིན་ཌི་ིཡོ་ན་མངའ་སྡེ་ེའཕྲིེད་

དུ་བཅིད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཆོི་ཁེ་གེོ་ལ་ཞིོགེས་པ་སྔོ་ཙམ་ལ་འབྱོར་ཞིིང་། ངས་ཝེའེ་

མགྲོན་ཁེང་ནས་ཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་བླངས། སྦེ་ཁུགེ་ནང་དུ་སོྒོར་མོ་འགེའ་ཡོོད། ང་

རང་གེཉིིད་དུ་ཡུར་བ་ཡོིན། ཉིིན་གེང་ལ་གེཉིིད་སྐྱིད་པོ་ཉིལ་བའ་ིརྗེེས་དེར་ང་ཆོ་ིཁེ་

གེོ་ལ་མྱུལ་བ་ཡོིན།

མི་ཆོི་གྷིན་གྱིི་མཚོ་ནས་མཆོེད་པའི་རླུང་བུ་དང་། ཆོི་ཁེ་གོེའ་ིགྲོང་དཀྱིིལ་གྱིི་

བྷབ་ཅིེས་པའི་རོལ་དབྱངས། ལྷོ་ཧལ་སི་ཋེེད་དང་བྱང་ཁེ་ལགེ་ཅིེས་པའི་ལམ་བར་

གྱིི་གོེམ་བགྲོད་རིང་མོ། དེ་ནས་མཚན་གུང་ཡོོལ་ཟིན་པའི་རྗེེས་སུ་ནགེས་ཚལ་

དུ་གེོམ་བགྲོད་རིང་མོ་ཞིིགེ་བྱས་པའི་སྐབས་དེར་ཉིེན་རོྟེགེ་པའི་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་

གེིས་དོགེས་གེཞི་ིཅིན་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཞིིགེ་ལ་བྱེད་པ་ཇ་ིབཞིིན་ངའ་ིརྗེེས་དེད་བྱུང་། ༡༩༤༧ 

ལོའ་ིདུས་ཚོད་འད་ིལ་བྷབ་ཅིེས་པའ་ིརོལ་དབྱངས་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀ་ཡོོངས་ལ་སོྨྱོན་པ་

བཞིིན་མཆོེད་ཀྱིིན་ཡོོད། གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱིི་མི་དེ་ཚོས་རོལ་དབྱངས་[འཁྱོིལ་དུང་

སོགེས་]འབུད་མོད་ད་ེན་ིཐང་ཆོད་པའ་ིདབུགེས་ཤོིགེ་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། བྷབ་
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རོལ་དབྱངས་ནི་ཆོར་ལི་ ཕར་ཁེར་གྱིི་ཚད་ལྡན་གླུ་དབྱངས་ཀྱིི་དུས་སྐབས་དང་།  

མེལ་སི་ ཌིེ་ཝེི་སི་དང་མཉིམ་དུ་མགེོ་ཚུགེས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་གེཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་

གེནས་ཡོོད་པ་རེད། ང་དེར་བསྡེད་ཅིིང་། བྷབ་རོལ་དབྱངས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་

ཚབ་བྱེད་དུ་ཡོོང་བའི་མཚན་མོའ་ིསྒྲི་དེ་ལ་ཉིན་བཞིིན་པའི་སྐབས་སུ་ངས་ཡུལ་

ཆོེན་པོ་འདིའི་མཐའ་གེཅིིགེ་ནས་མཐའ་གེཞིན་ཞིིགེ་གེི་བར་དུ་ཡོོད་པའི་གྲོགེས་

པོ་རྣམས་དང་། ཁེོང་ཚོ་ཚང་མ་དངོས་གེནས་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བའི་ཁེང་པ་འདིའི་ལྟགེ་

རྒྱབ་ཏུ་བསྡེད་ནས་འཚབ་འཚུབ་ངང་ནས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པའ་ིསོྐར་སེམས་

ལ་འཁེོར་བྱུང་། དེ་ནས་ཉིིན་རྗེེས་མའི་ཕྱི་དྲོ་དེར་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་ཆོེས་ཐོགེ་མར་

ང་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་བསྐྱོད་པ་ཡོིན། ཉིིན་ད་ེན་ིརླངས་འཁོེར་ལ་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་

ཧ་ཅིང་བཟང་བའ་ིཉི་ིམ་དྲོ་ཞིིང་སྐྱིད་པ་ཞིིགེ་རེད། ཆོ་ིཁེ་གོེ་གོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིཐོན་དཀའ་

བའ་ིའགྲུལ་འཁོེར་གྱི་ིཟིང་ཆོ་ད་ེནས་ཐོན་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཨ་ིལ་ིནོད་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ི

ཇུ་ལེད་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་དེ་ཇུ་ལེད་བཙོན་ཁེང་གེི་འཁྲིས་ནས་ཕྱིན་སོང་ལ། ངས་གོེམ་པ་བརྒྱབ་སྟེ་

གྲོང་དེའི་སྲོང་ལམ་གེོགེ་པོ་ལོ་མས་ཁེེངས་པ་རྣམས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་རྗེེས་གྲོང་དེའི་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་སླེེབས་ཙམ་གྱིི་མཚམས་དེར་མར་བསྡེད་ཅིིང་། ངའི་ལམ་ཁེའི་ཕྱོགེས་

ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་བ་ཡོིན། ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཇུ་ལེད་བར་གྱིི་ལམ་ཐགེ་ཧྲིིལ་

པོ་དེའ་ིརིང་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། ངའ་ིསོྒོར་མོའ་ིཕྱེད་ཀ་ལྷགེ་ཙམ་

སྤྱིད་ཟིན་པ་རེད། 

ངའ་ིརླངས་འཁེོར་དང་པོ་ད་ེན་ིདར་ཆོ་དམར་པོ་ཡོོད་པའ་ིསྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་

འཁེོར་རྫོིགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཨ་ིལ་ིནོད་སིའ་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་གེ་ིཧ་ཅིང་སོྔོ་ལྗོང་གེ་ིཁྲོད་
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དུ་མེལ་ལ་ེསུམ་ཅུ་ཙམ་སོང་མཚམས། ལམ་ད་ེགེཉིིས་ཀ་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་ཧ་ཅིང་རྒྱང་

རིང་བའ་ིས་ལ་མ་བསྲོིངས་པའ་ིསོྔོན་དེར། ཁེ་ལོ་པས་ང་ཚ་ོཡོོད་སའ་ིལམ་ཁེ་ ༦ པ་

དེ་ལམ་ཁེ་ ༦༦ པ་ལ་བསྣོལ་ཡོོད་པ་དེ་བསྟན་བྱུང་། ངས་ལམ་འགྲམ་གྱིི་སྤྱིིལ་

སྟེགེས་ཤོིགེ་ཏུ་ཀུ་ཤུའི་གེོ་རེ་དང་འཁྱོགེ་སྤྲོི་མངར་མོ་ཟོས་རྗེེས་སུ་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་

གེསུམ་པ་ཙམ་ལ་རླངས་འཁེོར་ཆུང་གྲས། སོྒོ་གེཉིིས་ཅིན་ཞིིགེ་བསོྐར་བའི་བུད་

མེད་ཅིིགེ་གེིས་ང་ནང་དུ་ལེན་པའི་ཆོེད་དུ་རླངས་འཁེོར་བཀགེ་བྱུང་། ང་རླངས་

འཁེོར་གྱིི་རྗེེས་ལ་བརྒྱུགེས་པའི་སྐབས་དེར་དགེའ་སྣང་གླེོ་བུར་བ་ཞིིགེ་སྐྱེས་བྱུང་། 

འོན་ཀྱིང་བུད་མེད་ད་ེན་ིབུད་མེད་ལོ་ན་དར་མ་བ་ཞིིགེ་རེད། དངོས་གེནས་བཤོད་ན་

ང་དང་ལོ་ཟླ་ཡོིན་པའ་ིབུ་འགེའ་ཡོ་ིཨ་མ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོ་མོ་ལ་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེ་ེབར་

དུ་རླངས་འཁེོར་གེཏོང་རོགེས་ཤོིགེ་དགོེས་པ་རེད། ངས་དེ་རང་བྱེད་འདོད་པ་རེད། 

ཨ་ཡོོ་བ། ཌིེན་ཝེར་ནས་ཧ་ཅིང་ཐགེ་མི་རིང་། ང་ཌིེན་ཝེར་ལ་སླེེབས་པའི་སྐབས་

སུ་ངས་ལྷོད་ལྷོད་བྱེད་ཐུབ། ཐོགེ་མའི་ཆུ་ཚོད་འགེའ་ཡོི་རིང་ལ་མོས་རླངས་འཁེོར་

བསོྐར་ཞིིང་། སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ལྟ་སྐོར་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་ས་ཆོ་

གེ་གེེ་མོ་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོེ་ཤུའི་དགེོན་རྙིིང་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་། དེ་ནས་

ང་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིཁེ་ལོ་ལ་འཇུས་པ་ཡོིན། ང་ན་ིཁེ་ལོ་པ་ཡོགེ་པོ་ད་ེཙམ་མེད་ཀྱིང་།  

ཨི་ལི་ནོད་སིའི་མངའ་སྡེེའི་ས་ཆོ་ལྷགེ་མ་རྣམས་དང་བྲིགེ་རིའི་མཚོ་གླེིང་ངམ་

རོགེ་ ཨའ་ེལནད་ཅིེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་ནས་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེའེ་ིཌི་ེཝེིན་ཕོརད་

གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ངས་ཐད་ཀར་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་བ་ཡོིན། དེར་ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་

ཆོེས་ཐོགེ་མར་ངའ་ིཡོིད་འོང་གེ་ིམ་ིས་ིས་ིཕ་ིགེཙང་པོ་མཐོང་བྱུང་ལ། ད་ེན་ིདབྱར་གྱི་ི

ན་བུན་ཁོྲད་དུ་སྐམ་ཞིིང་ཆུ་དམའ་བ། དེའ་ིདྲ་ིངན་ཁེ་བ་ད་ེན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིལུས་པོ་
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རྗེེན་པའ་ིདྲ་ིདང་འདྲ་བར་ཚོར་ཞིིང་། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་གེཙང་པོ་འདིས་ཨ་མ་ེར་ིཀ་

བཀྲུས་ཡོོད་པ་རེད། བྲིགེ་རིའི་མཚོ་གླེིང་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མེ་འཁོེར་ལྕགེས་ལམ་དགེ་

དང་། སྤྱིིལ་ཁེང་རྣམས། གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱི་ིཚན་ཁེགེ་ཆུང་གྲས་རིགེས། ད་ེནས་ཟམ་

པའ་ིཕར་རྒྱབ་ནས་ཌི་ེཝེིན་ཕོརད་གྲོང་ཁྱོེར། འད་ིདགེ་ན་ིགྲོང་གེ་ིརིགེས་གེཅིིགེ་རེད། 

ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནུབ་དཀྱིིལ་གྱི་ིཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་ད་ེཚང་མ་ལ་སོགེ་ལེའ་ིཤོིང་ཕྱེའ་ིདྲ་ིམ་ཁེ་

གེ་ིའདུགེ འད་ིནས་བུད་མེད་ད་ེམོ་རང་གེ་ིཨ་ཡོོ་བའ་ིཁྱོིམ་དུ་ལམ་གེཞིན་ཞིིགེ་ནས་

ཕྱིན་པ་རེད་ལ། ང་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཡོིན། 

ཉི་ིམ་ནུབ་བཞིིན་འདུགེ སྦེ་ིརགེ་གྲང་མོ་འགེའ་ཞིིགེ་འཐུང་བའ་ིརྗེེས་ལ་ང་གྲོང་

དེའ་ིཕྱ་ིམཐའ་བར་དུ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིགེོམ་བགྲོད་རིང་པོ་ཞིིགེ་རེད། 

མ་ིཚང་མས་ལས་ཀ་ཚར་ནས་ཁྱོིམ་དུ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཏ་ེའགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། 

ས་ཆོ་གེང་ཡོིན་གྱི་ིགྲོང་གེང་རུང་ཞིིགེ་གེ་ིལས་ཀ་གྲོལ་རྗེེས་དང་མཚུངས་པར་ཁེོང་

ཚོས་ལྕགེས་ལམ་པའ་ིཞྭ་མོ་དང་། དབྱུགེ་རྩེད་སྤེོ་ལོའ་ིཞྭ་མོ་སོགེས་ཞྭ་མོ་སྣ་ཚོགེས་པ་

གེོན་འདུགེ དེའ་ིགྲས་ཀྱི་ིགེཅིིགེ་གེིས་ང་རླངས་འཁེོར་ལ་སྡེོད་བཅུགེ་ནས་ར་ིངོགེས་

སུ་ཡོར་སོང་ཞིིང་། དེ་ནས་རྩྭ་ཐང་ཆོེན་པོའ་ིསྣེ་དེར་ཡོོད་པའི་ལམ་ཁེ་བཞིི་མདོ་

སྟོང་པ་དེར་ང་བསྐྱུར་བྱུང་། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་པ་ཞིིགེ་རེད། དེར་ཡོོང་

བའི་རླངས་འཁེོར་ནི་ཞིིང་པའི་རླངས་འཁེོར་ཤོ་སྟགེ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་དོགེས་

ཟོན་གྱི་ིམིགེ་གེིས་བལྟས་བྱུང་ལ། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཁྲོགེ་སྒྲི་གྲགེ་བྱུང་། བ་ཕྱུགེས་དགེ་

ཀྱིང་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་གེིན་འདུགེ སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་མི་འདུགེ རླངས་འཁེོར་

ར་ེཟུང་འཕུར་བཞིགེ་སོང་། བྱིས་པ་ཞིིགེ་གེིས་རླངས་འཁེོར་ལ་རྒྱུགེ་ཚད་འཕར་མ་

བསྒོར་བ་ཞིིགེ་བསྐོར་ཏ་ེརང་གེ་ིསྐ་ེདཀྲིས་སྤུར་གྱིིན་བསླེེབས་སོང་། ཉི་ིམ་ན་ིཕ་རོལ་
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ཏུ་ནུབ་ཚར་སོང་། ང་ན་ིམུན་པ་སྨུགེ་པོ་དེའ་ིནང་འགྲེང་བཞིིན་ཡོོད། ད་ང་སྐྲགེ་བྱུང་།  

ཨ་ཡོོ་བའི་གྲོང་གེསེབ་ཀྱིི་ས་ཆོ་འདི་ན་གླེོགེ་སྒྲིོན་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མི་འདུགེ སྐར་མ་

གེཅིིགེ་གེི་རྗེེས་ནས་མི་སུས་ཀྱིང་ང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། སྟབས་ལེགེས་པ་ཞིིགེ་

ལ་ཌིེ་ཝེིན་ཕོརད་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ལོགེ་འགྲོ་མཁེན་གྱིི་མི་གེཅིིགེ་གེིས་ང་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་

དཀྱིིལ་དེར་བསྐྱལ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ནི་ང་གེང་ནས་ཐོན་མགེོ་བཙུགེས་སའི་ས་

ཆོ་ད་ེརང་ན་ཡོོད། 

ང་ཐང་ལ་བསྡེད་དེ་འདི་ལ་བསྐྱར་དུ་བསམ་བོླ་གེཏོང་ཕྱིར་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ཡོང་བསྐྱར་ཀུ་ཤུའ་ིགོེ་ར་ེདང་འཁྱོགེ་སྤྲོ་ི

མངར་མོ་ཞིིགེ་ཟས་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིངོ་མ་བཤོད་ན་ཡུལ་ལྗོོངས་འདིའ་ིཕོྱགེས་ཡོས་མས་

སུ་བསྐྱོད་པའ་ིརིང་ལ་ངས་གེང་ཟས་པའ་ིཁེ་ལགེ་ད་ེརེད། ངས་ཟས་ད་ེན་ིབཅུད་ལྡན་

ཡོིན་པ་ཤོེས་ལ། ཞིིམ་པོ་ཡོིན་པ་ན་ིབཤོད་མ་དགོེས་པ་ཞིིགེ་རེད། ངས་བབ་ཅིོལ་ཞིིགེ་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། ངས་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ཀྱིི་ཇ་

ཁེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིཞིབས་ཞུ་མ་ཞིིགེ་ལ་བལྟས་ཏ་ེཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་བསྐྱལ་རྗེེས། ཌི་ེཝེིན་

ཕོརད་གོྲང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ནས་སྤྱིི་སོྤྱིད་རླངས་འཁོེར་ལ་བསྡེད་དེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མཐའ་

བར་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ཐེངས་འདིར་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་གེི་བར་དུ་

ཡོིན། འདི་ན་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་གེད་རྒྱངས་དང་ཅིལ་

སྒྲི་སྒྲིོགེ སྐར་མ་གེཉིིས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་ལ་དེའི་གྲས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་ངའི་ཆོེད་དུ་དཀྱིོགེས་

ཏེ་བཀགེ་སོང་། ངའི་རྣམ་ཤོེས་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་པ་དང་མཉིམ་དུ་ང་དེའི་ཆོེད་དུ་

བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ཇི་འདྲའི་ཁེ་ལོ་པ་ཞིིགེ སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གྱིི་ཁེ་ལོ་པ་

ཆོེན་པོ་དང་སྟོབས་ཆོེན་ཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་ལ་མིགེ་གེཉིིས་ཕྱིར་ཐོན་གྲབས་བྱེད་པ། སྐད་
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འགེགེ་ཅིིང་རྩུབ་པ། གེང་ཡོིན་ཡོིན་ལ་གེཞུ་ཞིིང་རོྡོགེ་པས་རྒྱགེ་པ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོས་

རང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་འགྲོར་བཅུགེ་ནས་ང་ལ་ཧ་ལམ་དོ་སྣང་ཙམ་ཡོང་བྱས་མ་སོང་།  

དེར་བརྟེེན་ངས་ང་རང་གེི་ཨ་ཐང་ཆོད་པའི་རྣམ་ཤོེས་དེ་ཅུང་ཙམ་ངལ་གེསོ་ཐུབ་

ཀྱི་ིརེད། རླངས་འཁོེར་ལ་སྒུགེ་བགྲོད་བྱེད་མཁེན་རྣམས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་ཆོ་ེཤོོས་ཤོིགེ་

ན་ིམ་ིགྲངས་ལས་འདས་པ་ལ་སྐད་ཆོ་ཤོོད་དགོེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེཡོང་ཁྱོེད་རང་ཡོར་

རླངས་འཁེོར་ལ་ཡོོང་བཅུགེ་པ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་མིན་པའི་ཚོར་བ་ཞིིགེ་ཁེོང་ཚོར་སྐྱེ་

རུ་འཇུགེ་པ་དང་། ད་དུང་ཧ་ལམ་ཁོེང་ཚོར་ལྟད་མོ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་རེད། འདི་

དགེ་ཚང་མ་ན་ིཁྱོེད་རང་ལམ་ཡོོངས་རོྫོགེས་ལ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་མགྲོན་ཁེང་

དུ་ཉིལ་རྩིས་མེད་སྟབས་ངལ་བ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད། མི་འདིས་གེད་རྒྱངས་ལས་

ཀྱིང་མཐོ་བའི་ངང་ནས་ང་ལ་སྐད་རྒྱགེ་གེི་འདུགེ དེ་ནས་ངས་བྱེད་དགེོས་རྒྱུ་དེ་

ཡོང་ཁེོ་ལ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ལན་སླེོགེ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོ་ལྷིང་འཇགེས་རེད། 

ད་ེནས་ཁེོས་ཅི་ལགེ་ད་ེཨ་ཡོོ་བ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱོགེས་ལ་ཐད་ཀར་འཕངས་བཞིགེ་པ་

རེད། རླངས་འཁེོར་ལ་རྒྱུགེ་ཚད་དྲང་བདེན་མ་ཡོིན་པའ་ིཐོགེ་ནས་ཚད་བཀགེ་བྱས་

ཡོོད་པའི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱོེར་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཁེོས་ཇི་ལྟར་ཁྲིམས་ལས་གེཡོོལ་

ཐབས་བྱས་པའ་ིསྐོར་གྱི་ིསྒྲུང་ཡོ་མཚན་པོ་འགེའ་ང་ལ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད་བྱུང་།  

“དམྱོལ་བ་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་དེ་ཚོས་ངའི་རྐུབ་ལ་སྦྲེང་ནགེ་ཅིིགེ་ཀྱིང་འཇོགེ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རེད།” ང་ཚ་ོཨ་ཡོོ་བ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་མཉིམ་དུ་ཁེོང་གེིས་ང་ཚོའ་ི

རྒྱབ་ན་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་ཞིིགེ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་མཐོང་འདུགེ ཁེོ་རང་ཨ་

ཡོོ་བ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་འགྲོ་དགེོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཁེོང་གེིས་མ་ིགེཞིན་པ་ད་ེལ་སྟོན་

ཕྱིར་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་གྱིི་མཇུགེ་གེི་གླེོགེ་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་སྦེར་བ་དང་མཉིམ་
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དུ་ང་ཕྱི་ལ་མཆོོངས་ཕྱིར་རླངས་འཁོེར་ཇེ་དལ་དུ་བཏང་སོང་། ང་ནི་རང་གེི་རྒྱབ་

ཁུགེ་དང་བཅིས་ཕྱིར་མཆོོངས་པ་ཡོིན་ལ། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་པ་དེས་

ཀྱིང་བརྗེ་ེསྤེོར་གྱི་ིརྣམ་པ་འད་ིཤོེས་པའ་ིཐོགེ་ནས་ངའ་ིཆོེད་དུ་བཀགེ་སོང་། ཅི་ིཡོང་

མ་འགེོར་བར་ང་ན་ིརླངས་འཁེོར་གྱི་ིཁེ་ལོ་སྒྱུར་ཁེང་ཆོ་ེཞིིང་མཐོ་བ་གེཞིན་ཞིིགེ་གེ་ི

ནང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། མཚན་གེང་ལ་མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་འགེའ་ཡོ་ིརིང་ལ་བསོྐྱད་རྒྱུའ་ི

གྲ་སྒྲིིགེ་རེད། ང་ནི་ཧ་ཅིང་དགེའ། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ཁེ་ལོ་པ་གེསར་པ་འདི་

ཡོང་གེཞིན་ད་ེཇ་ིབཞིིན་སོྨྱོན་པ་རེད་ལ་སྐད་ཀྱིང་ད་ེམཚུངས་ཀྱིིས་རྒྱགེ ང་ན་ིརྒྱབ་

ལ་བསྙེས་ནས་རླངས་འཁོེར་བརྒྱུགེ་ཏུ་འཇུགེ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ནི་ངས་མདུན་ཕོྱགེས་

ནས་ལྷ་ཡོིས་བགེོ་སྐལ་དུ་གེནང་བའ་ིཡུལ་ལྟར་ཕ་གེིའ་ིསྐར་ཚོགེས་ཀྱི་ིའོགེ་དང་ཨ་

ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིརྩྭ་ཐང་ཆོེན་པོ་དང་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེེའ་ིཐང་ཆོེན་ད་ེཚོའ་ི

ཕ་རོལ་ཏུ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་མངོན་ཡོོང་བ་དེ་མཐོང་གེི་འདུགེ ངས་དེའི་ཕ་རོལ་

ན་མཚན་མོའ་ིནོར་བུ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིམཐོང་

སྣང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ད་ེམཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེ་ལོ་པས་ཟོང་འཁེོར་ད་ེགེཏོང་བཞིིན་ཆུ་ཚོད་

འགེའ་ཞིིགེ་གེི་རིང་ལ་ང་ལ་སྒྲུང་བཤོད། དེ་ནས་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་གྲོང་ཞིིགེ་ཏུ་

ཁེོང་རང་གེ་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ནས་ཆུ་ཚོད་འགེའ་ཡོ་ིརིང་ལ་གེཉིིད་སོང་། གྲོང་འད་ི

ནས་ལོ་འགེའ་ཡོ་ིརྗེེས་ལ་ཁེ་ཌི་ིལགེ་ཅིེས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་བརྐུས་པ་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་

གེ་ིདོགེས་གེཞིིའ་ིའོགེ་ནས་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་བཀགེ་པ་རེད། ང་ཡོང་གེཉིིད་ཁུགེ་

ཅིིང་ད་ེནས་སྲོང་ལམ་གྱི་ིགླེོགེ་སོྒྲིན་གེཅིིགེ་གེིས་འོད་མཆོེད་པར་བྱས་པའ་ིསོ་ཕགེ་གེ་ི

རྩིགེ་པ་སྟོང་པ་དང་སྲོང་ལམ་ཆུང་ཆུང་ར་ེརེའ་ིམཇུགེ་དེར་ཐང་སྟོང་འཇིགེས་ཡོེར་
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བ་ཡོོད་ཅིིང་། མཚན་གྱི་ིབ་མོ་ཇ་ིབཞིིན་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིདྲ་ིམ་ཆོིལ་ཆོིལ་བྱེད་པའ་ི

རྒྱུད་དུ་གོེམ་བགྲོད་ཏོགེ་ཙམ་བྱས་པ་ཡོིན། 

སྐྱ་རེངས་ཤོར་མགེོ་ཚུགེས་པ་དང་ཁེོ་གེཉིིད་ལས་སད་བྱུང་། ང་ཚོ་འཚུབ་སེ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིརྗེེས་ལ་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཌི་ེ མོ་ཡོིན་གྱི་ི

དུ་བ་རྣམས་ལྗོང་མདོགེ་ཅིན་གྱི་ིམ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེའ་ིསྟེང་ནས་མངོན་བྱུང་།  

ཁེ་ལོ་པས་རང་གེ་ིཞིོགེས་ཟས་ཟ་དགེོས་ཤོིང་། ད་ན་ིང་ལ་བད་ེམོ་འཇོགེ་འདོད་བསྟན་

བྱུང་། དེར་བརྟེེན་ང་ཐད་ཀར་ཌི་ེ མོ་ཡོིན་གོྲང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། མེལ་ལ་ེབཞི་ི

ཙམ་ཡོོད། དེར་ཨ་ཡོོ་བ་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནས་ཡོིན་པའ་ིབུ་གེཉིིས་དང་ལྷན་དུ་རླངས་

འཁེོར་ནང་སོྡེད་རྒྱུ་རགེ་སོང་། ང་ཚ་ོལྷོད་ལོྷད་ཀྱིིས་གོྲང་ཁྱོེར་དང་ཐགེ་ཇ་ེཉིེར་སོང་

བ་དང་མཉིམ་དུ་ཁེོང་ཚོའི་རླངས་འཁེོར་བདེ་པོ་གེསར་པ་གེསར་རྐྱེང་དེའི་ནང་

བསྡེད་ད་ེཁེོང་ཅིགེ་གེིས་ཡོིགེ་རྒྱུགེས་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དེར་མཉིན་པ་ན་ིཧ་

ཅིང་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་རེད། ད་ན་ིང་ཉིིན་གེང་ལ་གེཉིིད་ན་འདོད་བྱུང་། དེར་བརྟེེན་ང་

ཝེའ་ེམགྲོན་ཁེང་དུ་ཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་ལེན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་མོད་ཁེོང་ཚོར་གེང་ཡོང་མ་ི

འདུགེ གེོམས་དབང་གེིས་ང་མེ་འཁེོར་ལྕགེས་ལམ་ཁྲོད་དུ་མར་འཁྱོམས་ཕྱིན་པ་

ཡོིན་ལ། ཌི་ེ མོ་ཡོིན་ཁུལ་དུ་ལྕགེས་ལམ་ཧ་ཅིང་མང་། ད་ེནས་མ་ེའཁེོར་གྱི་ིའཕྲུལ་

ཆོས་ཞིིགེ་གེསོ་ལས་ཁེང་གེོར་མོ་ཞིིགེ་གེི་འཁྲིས་ལ་ཡོོད་པའི་རྩྭ་ཐང་གེི་སྤྱིིལ་ཁེང་

ཞིེས་པའ་ིམགྲོན་ཁེང་དེའ་ིཡོིད་མུགེ་པའ་ིསྣ་ེལེན་ཁེང་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་ཏུ་བསླེེབས་པར་

གྱུར། དེའ་ིཉིལ་ཁྲ་ིམཁྲེགེས་པོ་དཀར་ཞིིང་གེཙང་ལ་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་ཉིིན་གེང་

ལ་ཉིལ་བ་ཡོིན། ངའི་སྔོས་མགེོའ་ིའཁྲིས་ཀྱིི་རྩིགེ་ངོས་ན་ཚིགེ་བཙོགེ་མང་པོ་བྲིིས་

འདུགེ་ལ། ཕམ་པར་གྱུར་པའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིཡོོལ་བ་སེར་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ལྕགེས་ལམ་
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གྱི་ིར་བ་དགེ་གེ་ིདུད་མདོགེ་གེ་ིཡུལ་ལྗོོངས་ད་ེབཀབ་འདུགེ ཉི་ིམ་ཇ་ེདམར་དུ་འགྲོ་

བཞིིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་གེཉིིད་སད་བྱུང་ལ། དེ་ནི་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་གེི་

དུས་ཚོད་དམིགེས་བསལ་བ་ཞིིགེ་དང་། ཧ་ལས་པའི་ཁྱོད་མཚར་གྱིི་གེནས་སྐབས་

ཤོིགེ ངས་ང་སུ་ཡོིན་པ་མ་ཤོེས་པའ་ིདུས་སྐབས་ཤོིགེ་རེད། ང་ན་ིཁྱོིམ་ལས་ཐགེ་རིང་

བའ་ིས་ཆོ་ཞིིགེ་ན་ཡོོད་ཅིིང་། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིིས་དུབ་ཅིིང་ཨ་ཐང་ཆོད། ད་ེསྔོ་མཐོང་

མྱོོང་མེད་པའི་མགྲོན་ཁེང་གོེང་ཁེེ་པོ་ཞིིགེ་གེི་ཁེང་མིགེ་ཏུ་ཡོོད་ལ། ཕྱི་ལོགེས་ཀྱིི་ཆུ་

ཕྲིན་གྱིི་ཤོགེ་སྒྲི་དང་། མགྲོན་ཁེང་གེི་ཤོིང་རྙིིང་ལས་བྱུང་བའི་ཙགེ་སྒྲི སྟེང་ཁེང་དུ་

གེོམ་པ་སོྤེས་པའ་ིགེོམ་སྒྲི། ད་དུང་ཡོིད་མུགེ་པའ་ིསྒྲི་གེཞིན་པ་ཚང་མ་གོེ་ཞིིང་། ངས་

སེར་གེ་གེས་པའ་ིགེནམ་གེཅིལ་མཐོན་པོ་ལ་བལྟས་ཤོིང་། ཁྱོད་མཚར་བའ་ིསྐར་ཆོ་

བཅིོ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་ཡུན་ལ་ང་སུ་ཡོིན་པ་ཤོེས་མ་བྱུང་། ང་སྐྲགེ་མི་འདུགེ ང་མི་གེཞིན་

ཞིིགེ་རེད་ལ་རྒྱུས་མེད་ཅིིགེ་རེད། དེ་ནས་ངའི་མི་ཚེ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་དེ་འདྲེས་

བཟུང་བའ་ིམ་ིཚ་ེཞིིགེ་རེད། འདྲ་ེཡོ་ིམ་ིཚ་ེཞིིགེ་རེད། ང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཤོར་ནུབ་བར་

གྱི་ིཕྱེད་ཀ་ལ་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིང་གེཞིོན་དུས་ཀྱི་ིཤོར་ཕོྱགེས་དང་ངའ་ིམ་འོངས་པའ་ི

ནུབ་ཕྱོགེས་གེཉིིས་ཀྱིི་བར་འབྱེད་པའི་ས་མཚམས་དེ་ན་ཡོོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་

གེཅིིགེ་བྱས་ན་[ཚོར་བ་ད་ེ]གེནས་ད་ེགེ་རང་དུ་བྱུང་བ་རེད་ལ། ད་ེའདྲའ་ིཁྱོད་མཚར་

གྱི་ིཕྱ་ིདྲོ་དམར་པོ་ཞིིགེ་ལ་བྱུང་བ་རེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་ངས་སྨྲེ་ངགེ་འདོན་རྒྱུ་མཚམས་བཞིགེ་ནས་འགྲོ་དགེོས་པ་རེད། 

རང་གེི་མཆོིལ་མ་གེཡུགེས་སའི་མཆོིལ་ཕོར་གྱིི་འཁྲིས་ལ་བསྡེད་པའི་ཁེང་བདགེ་

རྒད་པོ་ད་ེལ་བད་ེམོ་ལབ་རྗེེས་ང་ཁེ་ལགེ་ཟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ཀུ་ཤུའ་ིབགེ་ལེབ་

དང་འཁྱོགེ་སྤྲོི་མངར་མོ་ཟོས་པ་ཡོིན་ལ། དེ་དགེ་ནི་ང་རང་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་ཨ་ཡོོ་བ་
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མངའ་སྡེེའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཇེ་བཟང་རེད། བགེ་ལེབ་དེ་ཇེ་ཆོེ་དང་

འཁྱོགེ་སྤྲོ་ིམངར་མོ་དེར་མངར་ཆོ་ཇ་ེའཛིོམས་རེད། ཕྱ་ིདྲོ་དེར་ངས་ཌི་ེ མོ་ཡོིན་གྲོང་

ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱོགེས་གེང་དུ་བལྟས་ཀྱིང་བུ་མོ་མཛིེས་ཤོོས་ཀྱི་ིཁྱུ་དང་ཁྱུ་ཡོིས་ཁེེངས་འདུགེ 

ཁེོང་ཚ་ོམཐོ་འབྲིིང་གེ་ིསླེོབ་གྲྭ་གྲོལ་ནས་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་

དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་གེཏོང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མེད་ཅིིང་། ངས་ཌིེན་ཝེར་ལ་བསླེེབས་

དུས་རང་ཉིིད་ལ་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཅིིགེ་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིན་ིཌིེན་ཝེར་

ལ་བསླེེབས་ཚར་ཡོོད་ལ། ཌིིན་ཡོང་དེར་ཡོོད། ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་དང་ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེཡོང་དེར་

ཡོོད། ཌིེན་ཝེར་ན་ིཁེོང་ཚའོ་ིཕ་ཡུལ་རེད། མ་ེར་ིལུ་ཡོང་དེར་ཡོོད། ད་དུང་དེར་སྟོབས་

ཆོ་ེབའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་ཚུལ་གོེ་ཞིིང་། དེའ་ིཁྲོད་དུ་རའ་ེ རའོ་ལིན་ས་ིདང་ཁོེང་གེ་ི

སྲོིང་མོ་མཛིེས་མ་གེསེར་མདོགེ་གེི་སྐྲ་ལོ་ཅིན་བྷེབ་ རའོ་ལིན་སི། ཌིིན་གྱིིས་ངོ་ཤོེས་

པའ་ིཞིབས་ཞུ་མ་གེཉིིས་ཏ་ེབྷ་ེཋེིན་ཁེོརད་སྤུན་གེཉིིས། ད་དུང་ངའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ི

རྩོམ་གྲོགེས་རྙིིང་པ་རོ་ལནད་ མ་ེཇོར་ཡོང་དེར་ཡོོད། ང་ན་ིཁེོང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཐུགེ་

རྒྱུར་དགེའ་སྣང་དང་བཅིས་སྒུགེ་ཡོོད་ལ། དེར་བརྟེེན་ངས་བུ་མོ་མཛིེས་མ་རྣམས་

བསྐྱུར་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་བྲིེལ་བ་ལངས་པ་རེད། དེ་ནས་འཛིམ་གླེིང་གེི་བུ་མོ་མཛིེས་

ཤོོས་ད་ེརྣམས་ཌི་ེ མོ་ཡོིན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། 

བཟོ་བཅིོས་ཡོོ་ཆོས་ཀྱིི་ཁེང་ཆུང་ཞིིགེ་ལ་འཁེོར་ལོ་བསྒོར་བ་དང་འདྲ་བའི་དོ་

འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ལྕགེས་ཆོས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་ཁེེངས་ཤོིང་། ཁེ་ལོ་

པ་ནི་དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆོས་ཀྱིིས་འོ་མ་འཇོ་མཁེན་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་ཡོར་

ལངས་ཏེ་སྡེོད་མཁེན་ཞིིགེ་གེིས་ང་རི་རྒྱུད་རིང་པོ་ཞིིགེ་གེི་ངོགེས་ལ་ཡོར་འགོྲ་ཆོེད་

སྡེོད་དུ་བཅུགེ་བྱུང་ལ། དེའི་རྗེེས་ནས་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་ཨེ་ཌིེལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་
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འགྲོ་མཁེན་གྱིི་ཞིིང་པ་ཞིིགེ་དང་ཁེོའ་ིབུ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་བྱུང་། གྲོང་

ཁྱོེར་འདིའི་ནང་དུ་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་གེི་འཁྲིས་ན་ཡོོད་པའི་ཡོོ་འབོགེ་གེམ་

ཐོ་དཀར་གྱིི་ཤོིང་སྡེོང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ནས་ངས་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་པ་

གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་ངོ་ཤོེས་བསྒྲིིགེས་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་ན་ིནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིམ་ིངོ་མ་ཞིིགེ་དང་། 

ཨར་ལནད་ཡུལ་གྱིི་མི་རྒྱུད་ཅིིགེ་རེད། རང་གེི་བྱ་བའི་ལོ་མང་ཆོེ་བ་དེ་སྦྲེགེས་ཁེང་

གེི་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་བཏང་ནས་བསྐྱལ་ཡོོད་པ་དང་། ད་ལྟ་མི་ཚེ་གེསར་པ་

ཞིིགེ་དང་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་བུ་མོ་ཞིིགེ་གེི་ཆོེད་དུ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་པ་རེད། ངའི་བསམ་ཚུལ་

ལ་ཁེོ་ན་ིནེའུ་ཡོོགེ་ནས་དོན་ཞིིགེ་ལ་གེཡོོལ་ནས་བོྲིས་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད་ལ། ཕལ་

ཆོེར་ཁྲིམས་ལ་གེཡོོལ་བ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ཁེོང་ན་ིལོ་ན་སུམ་ཅུའ་ིནང་ན་ཡོོད་པའ་ིདར་

མ་སྣ་དམར་བ་དང་ར་བཟ་ིངོ་མ་ཞིིགེ་རེད། ང་རང་གྲོགེས་པོའ་ིའབྲིེལ་ལམ་ཐད་ནས་

རྣམ་རིགེ་གྲུང་པོ་ཡོོད་པ་མ་གེཏོགེས། སྤྱིིར་བཏང་གེ་ིཆོ་ནས་ང་ཉོིབ་ཏུ་བཅུགེ་ཡོོད་

ཀྱིི་རེད། ཁེོང་གེིས་ཕམ་ཟིན་པའམ་རལ་བར་གྱུར་པའི་བསླེེས་གེོས་ཤོིགེ་དང་དོར་

མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་ཅིིགེ་གེོན་འདུགེ སོ་བཀྲུ་དང་ལགེ་ཕྱིས་མ་གེཏོགེས་ཁེོ་ལ་ཁུགེ་མ་ལྟ་བུ་

ཅི་ིཡོང་མ་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་དགེོས་པ་

རེད་ཅིེས་ཟེར། ངས་ཁོེང་ལ་མིན་ཞིེས་བཤོད་དགོེས་པ་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ཁོེང་ན་ི

ལམ་དུ་ཆོེས་ཡོིད་མུགེ་སྐྱ་ེབ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་

ཡོིན། ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིས་ིཐུ་ཨར་ཐ་ིགྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ཁེ་དམ་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་གེིས་

རླངས་འཁོེར་ལ་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོདངོས་གེནས་འགེགེ་པ་རེད། ང་

ཚོ་ཉིི་མ་ནུབ་ནུབ་བར་དུ་ནུབ་ཕོྱགེས་སུ་བསྐྱོད་མཁེན་གྱིི་རླངས་འཁོེར་ལ་སྒུགེ་

བཞིིན་སི་ཐུ་ཨར་ཐི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མེ་འཁེོར་སྤེ་སེ་བཙོང་སའི་སྤྱིིལ་ཁེང་གེི་མདུན་
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དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན་ལ། ཏགེ་ཏགེ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ཡོི་རིང་ལ་ཐོགེ་མར་ང་ཚོས་

ཕན་ཚུན་གྱི་ིལོ་རྒྱུས་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནས་སྐད་ཆོ་བཙོགེ་པའ་ིསོྐར་བཤོད། ད་ེནས་

ཐང་གེི་རོྡོ་ཧྲུགེ་ལ་རོྡོགེ་པས་གེཞུས་ཤོིང་། ཅིོལ་ཆུང་གེ་ིསྒྲི་སྣ་ཚོགེས་པ་གེཅིིགེ་རྗེེས་

གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་སྒྲིོགེ་བཞིིན་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཉིོབ་བྱུང་། ངས་སོྒོར་

རོྡོགེ་གེཅིིགེ་སྦེི་རགེ་གེི་སྒོང་ལ་གེཏོང་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས། ང་ཚོ་སི་ཐུ་ཨར་ཐི་

གྲོང་ཁྱོེར་ནང་གེ་ིཆོང་ཁེང་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁེ་ཤོས་འཐུང་བ་ཡོིན། ད་ེནས་

ཁེོ་རང་རང་ཡུལ་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་འཕྲིེད་ལམ་དགུ་པའི་མཚན་མོར་ར་བཟི་བའི་ཚོད་

ཀྱིིས་བཟི་སོང་ལ། ཁེོའ་ིམི་ཚེའི་ངན་སྤྱིོད་མ་རབས་ཀྱིི་རྨི་ལམ་རྣམས་ངའི་རྣ་བར་

དགེའ་སྣང་གེིས་བརྗེོད་བྱུང་། ང་ཁེོ་ལ་དགེའ་བ་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་ཆོགེས་བྱུང་། དེ་ནི་

ཕྱིས་སུ་ཁེོང་གེིས་མི་བཟང་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར། ཁེོང་མི་བཟང་ཞིིགེ་

ཡོིན་པ་འདྲ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོ་ན་ིདོན་གེང་ཡོིན་གྱི་ིསྐོར་ལ་

སོྤྲོ་སྣང་ཡོོད་པས་རེད། ང་ཚོ་མུན་ནགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་སླེར་ཡོང་ལམ་ལ་ཞུགེས། མི་སུ་

ཡོང་བསླེེབས་མ་སོང་ལ། སུ་ལའང་ཐུགེ་མེད་པ་ད་ེན་ིབཤོད་ཅི་ིདགེོས། ཞིོགེས་ཀའ་ི

ཆུ་ཚོད་གེསུམ་པ་བར་དུ་དེ་འདྲར་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཚོས་མེ་འཁོེར་གྱིི་སྤེ་སེ་བཙོང་

སའ་ིཁེང་པའ་ིནང་རྐུབ་སྟེགེས་ནར་མོའ་ིསྟེང་གེཉིིད་ཁུགེ་པའ་ིཐབས་ཤོེས་ཀྱིིས་དུས་

ཚོད་ཅུང་ཟད་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ཏར་འཕྲིིན་གྱིིས་མཚན་གེང་ལ་ཐགེ་ཐགེ་

ཟེར་ཞིིང་ང་ཚོ་གེཉིིད་ཁུགེ་མ་ཐུབ། ཕྱི་ལོགེས་ན་མེ་འཁོེར་གྱིི་དོ་པོ་ཆོེན་པོ་རྣམས་

ཕར་གེཡུགེ་ཚུར་གེཡུགེ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ང་ཚོས་མེ་འཁེོར་གྱིི་འདྲུད་སྒོམ་འཕར་

མ་འད་ིཚོའ་ིནང་དུ་ཇ་ིལྟར་མཆོོང་དགོེས་ཚུལ་མ་ིཤོེས། ང་ཚ་ོད་ེསོྔོན་མཆོོངས་མྱོོང་

ཡོང་མེད། ང་ཚོས་འདི་དགེ་ཤོར་ལ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་དམ་ནུབ་ལ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་པའང་
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མི་ཤོེས། དེ་ཇི་ལྟར་ཤོེས་དགེོས་པའང་མི་ཤོེས། ཡོང་ན། དོ་སྒོམ་དང་དོ་འདྲེན་ཐང་

ལེབ་ཅིན། འཁྱོགེ་སྒོམ་ཅིན་གེང་ཞིིགེ་འདེམས་དགེོས་པ་སོགེས་ཀྱིང་མ་ིཤོེས། དེར་

བརྟེེན་སྐྱ་རེངས་མ་ཤོར་གོེང་ཙམ་ལ་ཨོ་མ་ཧ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་མཁེན་གྱིི་སྤྱིི་སྤྱིོད་

རླངས་འཁོེར་བསླེེབས་པ་དང་ང་ཚ་ོདེར་འཛིེགེས་ཤོིང་། གེཉིིད་ཁུགེ་པའ་ིའགྲུལ་པ་

ཚོའ་ིཁྲོད་དུ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། ངས་ངའ་ིའགྲུལ་གླེ་སྤྲོད་པ་མ་ཟད་ཁོེའ་ིའགྲུལ་གླེ་ཡོང་

སྤྲོད་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེི་མིང་ལ་ཨེ་ཌིི་ཟེར། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ངེད་ཚང་གེི་མགེ་པ་ནེའུ་

ཡོོགེ་གེ་ིབྷོ་རོན་ཁེ་ས་ིནས་ཡོིན་པ་ད་ེདྲན་བཅུགེ་བྱུང་། དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ང་ཁེོང་

དང་ལྷན་དུ་འབྱར་བསྡེད་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིགེཤོིས་བཟང་འཛུམ་བགེ་ཅིན་ཞིིགེ་ལ་གླེེན་

རྟེགེས་རྩ་ེརེས་བྱེད་སའ་ིརང་གེ་ིགྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་པ་དང་འདྲ།

སྐྱ་རེངས་ཤོར་སྐབས་ང་ཚོ་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་ཁེོན་སིལ་ བྷི་ལ་ཧྥོི་གྲོང་ཁྱོེར་

ལ་འབོྱར་བྱུང་། ངས་ཕྱི་རོལ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། དགུན་ཐོགེ་འདིའི་རིང་ཡོོད་ཚད་

ལ་ངས་སྔོ་མོའ་ིཤོིང་རྟེའི་རུ་ཁེགེ་ཆོེན་པོ་དེ་ཚོ་ཨོ་རེ་གྷིོན་དང་སན་ཋེ་ཧྥོེའི་ལམ་ལ་

མ་བསྐྱོད་གེོང་དེར་འདིར་ལྷན་ཚོགེས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པའ་ིསྐོར་གྱི་ིདེབ་བཀློགེས་ནས་

བསྡེད་པ་ཡོིན། ཡོིན་དང་ཡོིན། ད་ན་ིས་ཆོ་འད་ིགྲོང་ཁྱོེར་མཐའ་ཡོ་ིཤོིང་ཁེང་སྣང་བ་

འགྲོ་པོ་གེཅིགིེ་རྗེེས་གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། ད་ེདགེ་ཚང་མ་ཡོིད་

མུགེ་པའི་སྐྱ་མདོགེ་གེི་སྐྱ་རེངས་ཁྲོད་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་འདུགེ དེ་ནས་ཨོ་མ་ཧ་

གྲོང་ཁྱོེར་རེད། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ངས་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིདང་པོ་ད་ེམཐོང་

བྱུང་། ཕྱུགེས་རྫོིའ་ིཞྭ་མོ་[འད་ིལ་རྒྱ་གེར་ཞྭ་མོའམ་རྒྱ་ཞྭ་ལིས་མོ་ཡོང་ཟེར] ཆོེན་པོ་

ཞིིགེ་དང་འཇུར་རྟེ་ཡུ་རིང་ཞིིགེ་གེོན་ནས་སྡེེབ་ཚོང་རྒྱགེ་སའ་ིཤོ་ཁེང་གེ་ིརྩིགེ་པ་སྐྱ་

བོ་ད་ེནས་མར་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ གྱིོན་ཆོས་མ་གེཏོགེས་ཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིསྐྱ་རེངས་ཁྲོད་ཀྱི་ི
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ས་ཕགེ་གེ་ིརྩིགེ་ལོགེས་ན་ཡོོད་པའ་ིཕམ་པར་གྱུར་པའ་ིམ་ིསུ་རུང་དང་འདྲ་པོ་འདུགེ 

ང་ཚ་ོསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ནས་མར་བབས། ཐད་ཀར་ཡོར་དེའུ་འབུར་གྱི་ིངོགེས་སུ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེའུ་འབུར་རིང་པོ་ད་ེན་ིསྟོབས་ཆོེན་གྱི་ིམ་ིསུ་ར་ིགེཙང་པོས་ལོ་ངོ་སོྟང་

ཕྲིགེ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་བསྐྲུན་པ་ཞིིགེ་ལ། དེའ་ིརྒྱུད་དུ་ཨོ་མ་ཧ་གྲོང་ཁྱོེར་ཆོགེས་ཡོོད། 

དེ་ནས་ང་ཚོ་ཕྱི་རོལ་ལ་བསླེེབས་པ་དང་ང་ཚོའི་མཐེ་བོང་རྣམས་བསྒྲིེངས་པ་ཡོིན། 

ཕྱུགེས་རའ་ིབདགེ་པོ་ཕྱུགེ་པོ་ཕྱུགེས་རྫོིའ་ིཞྭ་མོ་གེོན་མཁེན་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚ་ོཅུང་ཙམ་

ཞིིགེ་ལ་སྡེོད་བཅུགེ་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཕ་ེལ་ེཋེ་ིགེཙང་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཡུལ་འད་ིན་ིཨ་ིཇིབ་

རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིནེལ་གེཙང་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཡུལ་ལྗོོངས་ཅི་ིཙམ་གྱིིས་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ད་ེཙམ་ཡོིན་

ཟེར། ཁེོང་གེིས་ད་ེབཤོད་པ་དང་། ངས་ཐགེ་རིང་ན་སྦྲུལ་ལྟར་འཁྱོོགེ་པའ་ིགེཙང་པོའ་ི

རྒྱུད་ཀྱི་ིལྗོོན་ཤོིང་ཆོེན་པོ་རྣམས་དང་། དེའ་ིམཐའ་འཁེོར་གྱི་ིལྗོང་མདོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེ་

རྣམས་མཐོང་བྱུང་ལ། ཁེོང་གེིས་བཤོད་པ་ལ་ཧ་ལམ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་

ནས་ང་ཚོ་ལམ་ཁེ་བཞིི་མདོ་གེཞིན་ཞིིགེ་ན་ལངས་ཏེ་ཡོོད་ཅིིང་གེནམ་ལ་སྤྲོིན་པ་

འཐིབས་མགེོ་ཚུགེས་ཡོོང་གེི་འདུགེ རིང་ཚད་ལ་ཕི་ཊིི་དྲུགེ་ཡོོད་ཅིིང་ཕྱུགེས་རྫོིའི་

ཞྭ་མོ་འབྲིིང་ཙམ་གོེན་པའི་ཕྱུགེས་རྫོི་གེཞིན་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚོ་བོས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་

ང་ཚོ་གེཉིིས་ལས་སུ་རུང་ཞིིགེ་གེིས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཐུབ་མིན་ཤོེས་འདོད་པ་

རེད། ཨ་ེཌི་ིཡོིས་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་ལོས་ཐུབ། ཁེོང་ལ་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་ཆོོགེ་

པའ་ིལགེ་འཁྱོེར་ཡོོད་པ་རེད། ང་ལ་མེད། ཕྱུགེས་རྫོ་ིའད་ིལ་རླངས་འཁེོར་གེཉིིས་ཁེོང་

དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་སླེར་མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེ་ེལ་ལོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་

གེ་ིསྐྱེས་དམན་ད་ེནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེེའ་ིགྷི་རནད་ ཨའ་ེལནད་གོྲང་ཁྱོེར་ན་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོེར་གེཅིིགེ་ད་ེས་ཆོ་ད་ེལ་བསྐོར་ན། ད་ེ
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ནས་མོས་རླངས་འཁེོར་ད་ེབསྐོར་གྱི་ིརེད་བསམས་པ་རེད། མཚམས་ད་ེནས་ཁེོང་བྱང་

ལ་འགྲོ་གེ་ིརེད་ལ། ང་ཚ་ོཁོེང་དང་མཉིམ་དུ་རླངས་འཁོེར་ལས་འགོྲ་མཚམས་འཇོགེ་

ས་ད་ེཆོགེས་ཀྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་

སྐོར་ཞིིགེ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་སྟབས་ང་ཚ་ོམཆོོངས་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ལོས་ཡོིན། ཨ་ེཌི་ིཡོིས་

གེཅིིགེ་པུར་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཞིིང་དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཕྱུགེས་རྫོ་ིདང་ངེད་གེཉིིས་ཡོོང་གེ་ི

ཡོོད། ང་ཚ་ོགྲོང་ནས་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཐོན་ཏ་ེཅིང་མ་འགྱིངས་པར་ཨ་ེཌི་ིཡོིས་ཆོེས་དགེའ་

སྣང་སོྤྲོ་སྣང་གེི་ཐོགེ་ནས་རླངས་འཁོེར་དེ་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་དགུ་བཅུའི་

རྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིིས་རྒྱུགེ་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། “ལྐུགེས་པ་ང། བུ་དེས་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་

རེད།” ཕྱུགེས་རྫོིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཁོེའ་ིརྗེེས་དེད། ད་ེནས་རྒྱུགེ་འགྲན་ཞིིགེ་དང་འདྲ། 

སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཨ་ེཌི་ིཡོིས་རླངས་འཁེོར་ད་ེའཁྱོེར་ནས་བྲིོས་འགྲོ་རྩིས་བྱེད་

ཀྱིི་འདུགེ་བསམས་བྱུང་ལ། ངས་ཤོེས་ཚོད་ལ་དེ་ནི་ཁོེང་གེིས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་འདོད་

པ་ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་ཕྱུགེས་རྫོིས་ཁེོ་དེད་ནས་བསྡེད་པ་རེད། ཁེོའ་ིརྗེེས་ཟིན་པ་རེད། 

རླངས་འཁོེར་གྱིི་དུང་གེིས་ཏུའུ་ཏུའུ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཨེ་ཌིི་ཡོིས་ཇེ་དལ་དུ་བཏང་

སོང་། ཕྱུགེས་རྫོིས་ཏུའུ་ཏུའུ་བརྒྱབ་ནས་ཁོེ་འགོེགེ་ཏུ་བཅུགེ “གླེེན་པ། བུ། རྒྱུགེ་ཚད་

ད་ེའདྲར་བརྒྱུགེས་ན་ཁྱོེད་རང་ལེབ་ལེབ་ཅིིགེ་བཟོ་རྒྱུར་ངེས་པ་རེད། རླངས་འཁེོར་

ཅུང་དལ་ཙམ་བསྐོར་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ་གེམ།”

“རེད། ང་ལ་གླེེན་ཉིེས་ཕོགེ་གེ་ིརེད། ང་དངོས་གེནས་དགུ་བཅུ་ལ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ་

གེམ།" ཨ་ིཌི་ིཡོིས་ད་ེལྟར་བཤོད། "ངས་ལམ་བད་ེམོ་འདིའ་ིཐོགེ་ནས་ད་ེའདྲ་ཡོིན་པ་

ཤོེས་མ་བྱུང་།”
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“ཅུང་དལ་དུ་ཐོངས། ང་ཚ་ོཚང་མ་གྷི་རནད་ ཨའ་ེལནད་ལ་མ་ཆོགེ་མ་སྐྱོན་པ་

བྱས་ནས་འབོྱར་འགྲོ་གེ་ིརེད།”

“ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིན།” དེ་ནས་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐྱོད། ཨེ་ཌིི་དུལ་པོ་

ཆོགེས་འདུགེ་ལ་ཕལ་ཆོེར་གེཉིིད་ལྕོགེ་རྒྱགེ་པའ་ིཚུལ་དུ་འདུགེ ང་ཚོས་རླུང་གེིས་

བསྐྱོད་པའི་ཕེ་ལེ་ཋེིའི་ལྗོང་མདོགེ་གེི་ཞིིང་ཁེ་དང་འགྲོགེས་ནས་ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེ་

མངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་མེལ་ལ་ེབརྒྱ་སྐོར་ལ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར། 

“[༡༩༢༩-༡༩༣༣ ལོའ་ིབར་དུ་བྱུང་བའ་ི] ཡོིད་མུགེ་གེ་ིདུས་སྐབས་དེར།” ཕྱུགེས་

རྫོིས་ང་ལ་བཤོད། “མ་མཐའ་ལ་ཡོང་ང་ཟླ་བ་གེཅིིགེ་རེའི་ནང་ཐེངས་གེཅིིགེ་ལ་དོ་

འདྲེན་མ་ེའཁེོར་ལ་བསྡེད་ནས་འགྲོ་གེ་ིཡོོད། དུས་ཚོད་དེའ་ིསྐབས་ལ་མ་ེའཁེོར་གྱི་ི

སྐྱེལ་འདྲེན་དོ་སྒོམ་མམ། སྐྱེལ་འདྲེན་བང་ལེབ་ལ་བསྡེད་ནས་འགོྲ་མཁེན་གྱིི་མི་

བརྒྱ་ཕྲིགེ་འགེའ་རེ་མཐོང་གེི་རེད། ཁེོང་ཚོ་སྤྲོང་འཁྱོམས་ཏགེ་ཏགེ་མ་རེད། ཁེོང་

ཚོའ་ིའགེའ་ཤོས་ན་ིའཁྱོམས་ཉུལ་བྱེད་མཁེན་དང་ས་ཆོ་གེཅིིགེ་ནས་གེཞིན་ལ་འགྲོ་

མཁེན། ལས་ཀ་ཤོོར་བའི་མི་སོགེས་སྣ་ཚོགེས་པ་ཡོོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་

ཚང་མ་ད་ེའདྲ་རེད། ད་ེདུས་མ་ེའཁོེར་འགོེགེ་མཁེན་གྱི་ིལས་བྱེད་པ་དགེ་གེིས་ཁྱོེད་

ལ་ཅི་ིགེང་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད། དེང་སང་གེང་འདྲ་ཡོིན་མིན་ངས་མ་ིཤོེས། ད་ེདུས་

ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེ་ེད་ེང་ལ་དགོེས་མཁོེ་མེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ཆོིགེ་སྟོང་དགུ་

བརྒྱ་སུམ་ཅུའི་དཀྱིིལ་ལ་ས་ཆོ་འདི་ནི་མིགེ་གེིས་མཐོང་ཐུབ་ཚད་ལ་ས་རྡུལ་གྱིི་

སྤྲོིན་པ་ཞིིགེ་མ་གེཏོགེས་ཅི་ིཡོང་མ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དབུགེས་རྔུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ས་

གེཞི་ིནགེ་པོ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ང་འདིར་ཡོོད། ངའ་ིབསམ་ཚུལ་བྱས་ན་ཁོེང་ཚོས་

ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེ་ཕྱིར་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ལ་སྤྲོད་ན་འགྲིགེ་གེི་རེད། ང་འཛིམ་
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གླེིང་འདིའི་ས་ཆོ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་ཁོྲད་ནས་ས་ངན་འདི་ལ་འཚིགེ་པ་ཟ། མོན་ཋེ་ན་

མངའ་སྡེེ་ནི་ད་ངའི་ཕ་ཡུལ་རེད། མི་ཛུ་ལ་གྲོང་ཁྱོེར། ཐེངས་མ་གེཅིིགེ་ཁྱོེད་ཡོར་

ཕེབས་ཤོོགེ་དང་ལྷ་ཡུལ་མཐོང་གེ་ིརེད།” ཕྱ་ིདྲོའ་ིརྗེེས་ལ་ཁོེང་ན་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུར་

ཐང་ཆོད་པའི་སྐབས་དེར་ང་གེཉིིད་ཁུགེ་པ་ཡོིན། ཁེོ་ནི་དོ་སྣང་འདྲེན་པའི་བཤོད་

མཁེན་ཞིིགེ་རེད།

ང་ཚོས་ཁེ་ལགེ་ཟ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ལམ་ཁེ་རུ་ཅུང་ཙམ་བཀགེ་པ་ཡོིན། ཕྱུགེས་རྫོ་ིད་ེ

ཁེོའ་ིའཁོེར་ལོ་འཕར་མ་ད་ེལ་ལྷན་པ་རྒྱགེ་ཏུ་ཕྱིན་སོང་། ཨ་ེཌི་ིདང་ང་ན་ིཁྱོིམ་ནས་

བཟོས་པའ་ིདགེོང་ཟས་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་ལ་རོལ་ཆོེད་མར་བསྡེད་པ་ཡོིན། ངས་དགེོད་སྒྲི་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ འཛིམ་གླེིང་གེ་ིདགེོད་སྒྲི་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེགེོ་བྱུང་། པགེས་སླེོགེ་རྗེེན་པ་གེོན་

པའི་ཡུལ་མི་ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེའི་ཞིིང་པ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་བུ་སྐོར་ཁེགེ་གེཅིིགེ་

དང་བཅིས་དགེོང་ཟས་ལ་བསླེེབས་སོང་། ཉིིན་དེར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོའ་ིའགྲགེས་སྐད་ད་ེ

ཐང་ཆོེན་པོའ་ིཕར་རྒྱབ་དང་། སྐྱ་མདོགེ་གེ་ིའཇིགེ་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོའ་ིཕར་རྒྱབ་ནས་གེོ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། མ་ིགེཞིན་རྣམས་ཀྱིང་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་གེད་མོ་བགེད་སོང་། འཇིགེ་

རྟེེན་འདི་ན་ཁེོང་གེིས་དོགེས་སྣང་བྱེད་དགེོས་ས་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད་ལ། ཁེོང་གེིས་

མ་ིཚང་མ་ལ་གུས་བརྩ་ིཆོ་ེཤོོས་ད་ེབྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ངས་ང་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱས། ཨང་།  

མི་འདིའི་དགོེད་སྒྲི་ལ་ཉོིན་དང་། འདི་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕོྱགེས་རེད། ང་ཨ་རིའི་ནུབ་

ཕྱོགེས་ལ་ཡོོད། ཁེོ་སྐད་ཅོིར་དང་བཅིས་དགོེང་ཟས་ཁེང་ལ་བསླེེབས་ཤོིང་མ་རྒན་

དེའི་མིང་ནས་བོས། མོས་ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེའི་ནང་གེི་སིལ་ཏོགེ་གེི་བགེ་ལེབ་མངར་

ཤོོས་ད་ེབཟོས། ངས་ན་ིསྟེང་ལ་འཁྱོགེ་སྤྲོ་ིམངར་མོ་ར་ིའདྲ་བོར་བརྩིགེས་ཡོོད་པ་དེའ་ི

ཏོགེ་ཙམ་ཟས། “རྨོ། ངས་ང་རང་རྗེེན་པ་ཟ་རྒྱུའམ་དེ་འདྲའི་སེམས་བཙོགེ་ཅིིགེ་མ་
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ཤོར་གོེང་ལ་ང་ལ་ཟ་རྒྱུ་ཞིིགེ་གེཡུགེས་དང་།” ཁེོས་རང་ཉིིད་འདུགེ་སྟེགེས་ཤོིགེ་གེི་

སྟེང་ལ་གེཡུགེས་ནས་ཧབ་ཧབ་ཧབ་ཧབ་བྱེད་ཞིོར། “སྲོན་མ་འགེའ་དེའི་ནང་ལ་

གེཡུགེས་དང་”ཟེར། འད་ིན་ིནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིབླ་གེཉིན་པོ་ད་ེངའ་ིའཁྲིས་ལ་བསྡེད་པ་

ཞིིགེ་རེད། ངས་ཁེོང་གེ་ིམ་ིཚ་ེདམར་རྗེེན་དུ་ཤོེས་ཡོོད་ན་བསམས་བྱུང་ལ། ད་ེའདྲའ་ི

དགེོད་སྒྲི་སྒྲིོགེ་པ་དང་སྐད་རྒྱགེ་པ་མ་ཡོིན་པ་ལས་གེཞིན་ལོ་ངོ་དེ་དགེ་ཚང་མའི་

རིང་ལ་དམྱོལ་བ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་བསྡེད་ཡོོད་དམ། ཨ་ཡོོ། ངས་རང་གེི་རྣམ་ཤོེས་

ལ་དེ་ལྟར་བཤོད། ཕྱུགེས་རྫོི་དེ་སླེར་བསླེེབས་བྱུང་ལ། ང་ཚོ་གྷི་རནད་ ཨའེ་ལནད་

ལ་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

ཅིང་མ་འགེོར་བར་ང་ཚ་ོད་ེལ་འབྱོར་བྱུང་། ཁེོ་ན་ིརང་གེ་ིསྐྱེས་དམན་ལེན་དུ་

ཕྱིན་སོང་ལ། ད་ེབཞིིན་ཁེོ་ལ་བསྒུགེས་ཡོོད་པའ་ིལས་དབང་ཇ་ིཡོིན་པ་ད་ེལ་གེཏད་

ནས་ཕྱིན་སོང་། ང་དང་ཨེ་ཌིི་གེཉིིས་སླེར་ཡོང་ལམ་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། ན་གེཞིོན་

གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོརླངས་འཁེོར་ལ་སྡེོད་བཅུགེ་སོང་། ཁེོང་གེཉིིས་ན་ིསྡེེབ་སྒྲིིགེ་བྱས་

པའ་ིརླངས་འཁོེར་རྙིིང་གོེགེ་ཅིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ཡོོད་པའ་ིལོ་ན་ཆུང་བའ་ིཕྱུགེས་རྫོ།ི གྲོང་

གེསེབ་ཀྱི་ིབུ་གེཉིིས་རེད་ལ། ཆོར་པ་སིམ་སིམ་འབབ་པའ་ིཁྲོད་དུ་ལམ་ཁེའ་ིཡོར་སྟོད་

ཅིིགེ་ཏུ་ང་ཚོ་བཞིགེ་བྱུང་། དེ་ནས་རྒད་པོ་གེཅིིགེ་གེིས་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་བཤོད་

པར་ང་ཚ་ོཤོེལ་ཋེོན་སྡེ་ེབ་ལ་བསྐྱལ་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་ཅིིའ་ིཕྱིར་ང་ཚ་ོཡོར་བཅུགེ་པ་

ད་ེདཀོན་མཆོོགེ་གེིས་མཁྱོེན་གྱི་ིརེད། འད་ིནས་ཨ་ེཌི་ིན་ིཐུང་ཞིིང་སྦེོམ་ལ་ཨོ་མ་ཧའ་ི

གེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས། གེང་དུའང་འགོྲ་ས་མེད་ཅིིང་ལས་ཀ་མེད་པ། ཅིེར་ནས་སྡེོད་

མཁེན་སྐོར་ཞིིགེ་གེ་ིམདུན་དུ་ལམ་གྱི་ིདཀྱིིལ་ནས་འུ་ཐུགེ་མདོགེ་གེིས་ལངས་བསྡེད་

འདུགེ ལམ་གྱིི་ཕར་ཕོྱགེས་དེར་མེ་འཁོེར་ལྕགེས་ལམ་དང་ཆུ་མཛིོད་ཀྱིི་རྫོ་ཟླུམ་
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ཡོོད་པ་དེའི་སྟེང་དུ་“ཤོེལ་ཋེོན་”ཞིེས་བྲིིས་འདུགེ “ལྐུགེས་པ་ང།” ཨེ་ཌིི་ཡོ་མཚར་

བཞིིན་དེ་སྐད་བཤོད། “ང་གོྲང་འདི་ལ་ཡོོང་མྱོོང་འདུགེ དེ་ནི་ལོ་མང་པོའ་ིསོྔོན་ལ་

རེད། དམགེ་འཁྲུགེ་སྐབས་ཀྱིི་མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ། མི་ཚང་མ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་བའི་

མཚན་མོ་ཕྱི་པོ་ཞིིགེ་ལ་རེད། ངས་ཐ་མགེ་འཐེན་ཕྱིར་ལྕགེས་ལམ་གྱིི་སྒུགེ་སྟེགེས་

ལ་ཐོན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོམ་ིམེད་ལུང་སྟོང་ཞིིགེ་ལ་ཡོོད་པ་རེད་ལ། དམྱོལ་བ་ནང་བཞིིན་

མུན་ནགེ་རེད། ངས་ཡོར་བལྟས་པ་ཡོིན་ལ་ཆུ་མཛིོད་རྫོ་ཟླུམ་གྱི་ིསྟེང་ལ་“ཤོེལ་ཋེོན་

”ཞིེས་བྲིིས་པ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཚ་ོཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚོར་བསྐྱོད་ཀྱིིན་ཡོོད་ལ་མ་ིཚང་མས་

སྔུར་བ་འཐེན་གྱི་ིའདུགེ ལྐུགེས་པ་ཐ་ཆོད་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་སྔུར་བ་འཐེན། ང་ཚ་ོསྐར་

ཆོ་ཁེ་ཤོས་ལས་བསྡེད་ཡོོད་པ་མ་རེད། རོྡོ་སྲོོལ་ཁེ་སོྣན་བྱེད་པའམ་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་རེད། 

དེ་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་རེད། ལྐུགེས་པ་ང། ཤོེལ་ཋེོན་འདི། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ང་ས་

ཆོ་འད་ིལ་མ་ིདགེའ།” ད་ེནས་ང་ཚ་ོཤོེལ་ཋེོན་དུ་འགེགེ་པ་རེད། ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ི

ཌི་ེཝེིན་ཕོརད་ཇ་ིབཞིིན། གེང་ལྟར་རླངས་འཁོེར་ཡོོད་ཚད་ཞིིང་པའ་ིརླངས་འཁོེར་

རེད། མཚམས་ར་ེཙམ་ལ་ཡུལ་སྐོར་བའ་ིརླངས་འཁོེར་ར་ེའདུགེ ད་ེདགེ་ན་ིསྡུགེ་གེ་

འདུགེ རྒད་པོ་དགེ་གེིས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ཞིིང་སྐྱེས་དམན་རྣམས་ཀྱིིས་ཡུལ་

ལྗོོངས་ལ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་པའམ་ཡོང་ན་ས་བཀྲ་ལ་བལྟ་ཞིིང་། རྒྱབ་ལ་བསྙེས་ནས་

ཡོོད་ཚད་ལ་དོགེས་པ་ཆོ་ེབའ་ིངོ་གེདོང་གེིས་ལྟ་བར་བྱེད།

ཆོར་པ་སིམ་སིམ་པ་འབབ་ཤུགེས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིན་ཅིིང་ཨ་ེཌི་ིལ་ཆོམ་པ་ན་བྱུང་། ཁེོ་

ལ་གྱིོན་ཆོས་ཉུང་ངུ་ཞིིགེ་ལས་མེད། བལ་གྱིིས་བཟོས་པའ་ིསྟོད་ཐུང་ཤོོ་རིས་མ་ཞིིགེ་

ངའ་ིརས་ཁུགེ་ལས་བཏོན་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེིས་ད་ེགོེན་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཇ་ེདགེའ་

ཡོིན་པ་ཚོར་འདུགེ ང་ལ་ཆོམ་པ་ན་བྱུང་། ངས་གེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་ཀྱི་ིཚོང་ཁེང་
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གེོགེ་ཏོ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ནས་ཆོམ་པའི་སྨོན་ཆུ་ཉིོས་པ་ཡོིན། ང་སྦྲེགེས་ཁེང་ཆོེ་ཆུང་

འདོམ་གེང་མ་ཞིིགེ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ངའ་ིཨ་ན་ེལ་སྦྲེགེས་ཁེང་གེ་ིབྱང་བུ་སྒོོར་སྐར་གེཅིགིེ་

ཅིན་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ཡོ་ིགེ་ེབྲིིས་ནས་བསྐུར་བ་ཡོིན། ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་སྐྱ་མདོགེ་གེ་ིལམ་

ལ་ཐོན། དེར་ས་དེ་ང་ཚོའི་མདུན་ལ་འདུགེ “ཤོེལ་ཋེོན་”ཞིེས་ཆུ་མཛིོད་རྫོ་ཟླུམ་གྱིི་

སྟེང་བྲིིས་འདུགེ རོགེ་ ཨའེ་ལནད་ཅིེས་པའི་མེ་འཁེོར་དེ་བརྒྱུགེས་སོང་། ང་ཚོས་

ཕུལ་མན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའགྲུལ་པ་རྣམས་བསྐྱོད་པའ་ིངོ་གེདོང་རབ་རིབ་ཅིིགེ་མཐོང་། 

མེ་འཁེོར་དེ་ང་ཚོར་འདོད་པ་ཡོོད་པའི་ཁེ་ཕྱོགེས་དེའི་ཐང་ཆོེན་བཅིད་ནས་ཕྱིན་

སོང་། ཆོར་པ་ཡོང་ཤུགེས་དྲགེ་ཏུ་འབབ་མགོེ་ཚུགེས་སོང་།

ལམ་ཕར་ཕྱོགེས་ནས་ཚུར་ཡོོང་མཁེན་སྐམ་ལ་རིང་བ་ཕྱུགེས་རྫོིའི་ཞྭ་མོ་ཆོེན་

པོ་གེོན་མཁེན་ཞིིགེ་གེིས་རླངས་འཁེོར་བཀགེ་ནས་ངེད་ཅིགེ་ཡོོད་སར་ཚུར་བསླེེབས་

སོང་། ཁེོང་ཉིེན་རྟེོགེ་པའ་ིདཔོན་པོ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཚོས་གེསང་བའ་ིངང་ནས་

ང་ཚོའ་ིསྒྲུང་རྣམས་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས། ཁེོང་ཚུར་ཡོོང་རྒྱུར་བྲིེལ་འཚུབ་བྱས་མ་སོང་། “བུ་

ཁྱོེད་ཚོ་ཅིིགེ་ལ་ཚོད་ཚོད་ལ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་དམ་ཡོང་ན་ཅིིགེ་ལ་སླེེབས་རྩིས་རྒྱགེ་

གེི་ཡོོད།” ང་ཚོས་ཁོེང་གེི་དྲི་བ་དེའི་ནང་དོན་མ་ཤོེས། དམྱོལ་བ། དེ་ནི་དྲི་བ་ཡོགེ་

པོ་ཞིིགེ་རེད། 

“ཅིིའ་ིཕྱིར།” ང་ཚོས་དྲིས།

“རེད། ངས་སོྐར་བསྐྱོད་སྒྱུ་མའ་ིའཁྲབ་སོྟན་ཆུང་ཆུང་ཞིགིེ་བཟུང་ཡོོད་པ་ད་ེལམ་

འད་ིནས་ཕར་མེལ་ལ་ེཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིམཚམས་ལ་བཙུགེས་ཡོོད། རང་ལ་སྒོོར་རོྡོགེ་འགེའ་

རེ་བཟོ་འདོད་ཅིིང་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ཡོོད་པའི་བུ་རྒན་པ་འགེའ་འཚོལ་གྱིི་ཡོོད། 

ང་ལ་རྒྱན་རྩེད་འཁོེར་ལོ་ཡོོད་ལ། ཤོིང་གེ་ིསྣ་གེཅུས་རྒྱན་རྩེད་ཀྱིང་ཡོོད། ཤོེས་སོང་
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ང་། རྩེད་ཆོས་ཨ་ལད་པད་གོེ་གེཡུགེས་ནས་ཁྱོེད་ཀྱིི་སྐལ་བ་ལེན་པ་དེའི་གྲས་དེ། 

བུ་ཁྱོེད་ཚོས་ང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ན་ཡོོང་འབབ་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་སུམ་ཅུ་ལེན་ཆོོགེ་གེ་ིརེད།”

“ཁེང་པ་དང་ལྟོ་ཆོས། ?”

“ཁྱོེད་རང་ལ་ཉིལ་ཁྲི་གེཅིིགེ་ཐོབ་ཀྱིི་རེད། ཡོིན་ནའང་ལོྟ་ཆོས་མེད། ཁྱོེད་རང་

གྲོང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཟ་དགེོས་རེད། ང་ཚོ་ཅུང་ཙམ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱིི་རེད།” ང་

ཚོས་དེའི་སོྐར་ལ་ཡོང་བསྐྱར་བསམ་བོླ་བཏང་། “འད་ིགོེ་སྐབས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད།” 

ཁེོས་ད་ེལྟར་བཤོད་བྱུང་ལ། ང་ཚོས་ཐགེ་གེཅོིད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་འཚབ་འཚུབ་མེད་པར་

བསྒུགེས་བསྡེད་སོང་། ང་ཚོས་ཅིོལ་ཆུང་དུ་ཚོར་ཞིིང་ཅི་ིབཤོད་དགེོས་པའང་མ་ཤོེས། 

ང་ན་ིསྐོར་བསོྐྱད་དང་མཉིམ་དུ་འཁེོར་ནས་བསྡེད་འདོད་མེད་མཁེན་ད་ེཡོིན། ང་ན་ི

ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དེའ་ིརྩ་ལ་སླེེབས་རྒྱུར་བྲིེལ་བ་དམྱོལ་བ་འདྲ་ཞིིགེ་

ལངས་ནས་བསྡེད་ཡོོད།

ངས་བཤོད་དོན། “ངས་མ་ིཤོེས། ང་ན་ིགེང་ཐུབ་ཀྱིིས་མགྱིོགེས་པོར་འགོྲ་གེ་ིཡོོད། 

ང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ིམ་ིའདུགེ” ཨ་ེཌིིས་ཀྱིང་གེཅིིགེ་པ་བཤོད་སོང་།  

རྒད་པོས་རང་གེ་ིལགེ་པ་གེཡུགེས་ཤོིང་། ལྷོད་ལྷོད་ངང་རང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་ཕྱོགེས་

ལ་གེོམ་པ་དལ་མོར་སོྤེས་ནས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཏ་ེཕྱིན་སོང་། ད་ེད་ེརེད། ང་ཚ་ོ

སྐབས་གེཅིིགེ་རིང་ལ་འདི་ལ་གེད་མོ་བགེད་ཅིིང་། ལས་ཀ་དེ་ཅིི་འདྲ་ཡོོང་གེི་ཡོིན་

མིན་གྱི་ིསྐོར་ནས་འགྲེལ་བརྗེོད་སྣ་ཚོགེས་བྱས། ང་ལ་ཐང་ཆོེན་པོའ་ིམུན་ནགེ་དང་

ཐལ་རྡུལ་གྱིི་མཚན་མོ་དང་། དེ་བཞིིན་ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེའི་ཁྱོིམ་མི་རྣམས་འཁྱོམས་

འགྲོ་བ། རྒྱ་སེ་མེ་ཏོགེ་གེི་མདངས་ཅིན་གྱིི་ཁེོང་ཚོའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་དངངས་

འཚབ་ཀྱིི་ཐོགེ་ནས་ཐམས་ཅིད་ལ་ལྟ་བཞིིན་པའི་སྣང་བ་ཞིིགེ་ཤོར་མྱོོང་། བདུད་
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དཔོན་ཁེོང་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྒྱུ་མ་འཁྲབ་སྟོན་མཁེན་གྱི་ིལགེ་ལེན་ཐེབ་ཆོགེ་ད་ེཚ་ོ

དང་མཉིམ་དུ་ཁེོང་ཅིགེ་རྐུ་འཁྱོེར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ངས་ཚོར་ཡོོང་རྒྱུ་

ཡོིན་པ་ད་ེངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ད་དུང་ཐང་ལེབ་མོའ་ིམཚན་མོར་དཔྱངས་འཁེོར་རྩེད་

ཆོས་འཁེོར་བཞིིན་པ་དང་། “དཀོན་མཆོོགེ་དབང་གེ་ིརྒྱལ་པོ། ཡུམ་ཆོེན་མ་ེར་ེབསོྐར་

ནས་ཕེབས་”ཞིེས་པའ་ིགླུ་གེཞིས་སྡུགེ་པོ། ང་ན་ིངའ་ིདམིགེས་ཡུལ་ལ་སྙེགེ་ན་འདོད་

ཅིིང་གེསེར་ཤོན་འགེའ་ཡོོད་པའ་ིཤོིང་རྟེ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་རྩྭ་རས་ཀྱི་ིཉིལ་གེདན་སྟེང་

ཉིལ་བཞིིན་ཡོོད།

ཨ་ེཌི་ིན་ིལམ་ཁེའ་ིའགོྲ་རོགེས་ཧ་ཅིང་སྣང་མེད་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་བྱུང་། འཕྲུལ་

འཁེོར་ཁྱོད་མཚར་རྙིིང་གོེགེ་ཅིིགེ་རྒད་པོ་ཞིིགེ་གེིས་བསྐོར་ནས་བསླེེབས་བྱུང་། ད་ེན་ི

ཧ་ཡོང་གེི་རིགེས་ཤོིགེ་གེིས་བཟོས་འདུགེ སྒོམ་ལྟར་དུ་གྲུ་བཞིི་རེད། འདྲུད་སྒོམ་

ཡོིན་མིན་ལ་དོགེས་པ་མི་འདུགེ་མོད། ཁྱོད་མཚར་ཞིིང་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་ནེབ་

བྷ་ར་ས་ིཁེའ་ིཁྱོིམ་བཟོས་འདྲུད་སྒོམ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོ་གེ་ལེར་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་ལ་ད་ེ

ནས་བཀགེ་སོང་། ང་ཚ་ོཡོར་བརྒྱུགེས། ཁེོས་མ་ིགེཅིིགེ་ཁེོ་ན་འཁྱོེར་ཐུབ་ཟེར། སྐད་

ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་བཤོད་པར་ཨེ་ཌིི་ནང་ལ་མཆོོངས་སོང་། ངའི་བལ་གྱིི་སྟོད་

གེོས་ཤོོ་རིས་མ་ད་ེགེོན་བཞིིན་པ་ལ། གེ་ལ་ེགེ་ལེར་ངའ་ིམཐོང་ཡུལ་ནས་ཁྲོགེ་ས་ེཕྱིན་

སོང་། རེད། ཀྱིེ་ཧུད། ངས་སྟོད་གོེས་དེ་ལ་བདེ་མོ་བོྱས་ཞིེས་པའི་འོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་བ་

ཡོིན། གེང་ལྟར་ཡོང་སྟོད་གོེས་ད་ེལ་འདས་དོན་གྱི་ིཡོིད་སོྐྱའ་ིརིན་ཐང་ཁེོ་ན་ཡོོད་པ་

རེད། ང་ཚོའ་ིསྒོེར་གྱི་ིཆོེས་ཐབས་སྡུགེ་གེ་ིཤོེལ་ཋེོན་དུ་ཡུན་རིང་ཞིིགེ་ལ། དུས་ཚོད་

རིང་པོ། ཆུ་ཚོད་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ངས་ད་ན་ིམཚན་མོ་ཆོགེས་ཀྱི་ི

འདུགེ་ཅིེས་བསམས་བཞིིན་བསྡེད་ཅིིང་། ངོ་མ་བཤོད་ན་ད་ེན་ིཕྱ་ིདྲོའ་ིསྔོ་ཐོགེ་ཅིིགེ་
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ཡོིན་ཡོང་མུན་ནགེ་རེད། ཌིེན་ཝེར། ཌིེན་ཝེར། ང་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཇ་ིལྟར་སླེེབས་ཐུབ་

རྒྱུ་རེད། ངས་སྒུགེ་ནས་འགྲུབ་རེ་མི་འདུགེ་བསམས་ཏེ་འཚིགེ་ཇ་ཞིིགེ་འཐུང་རྩིས་

བྱེད་པའི་སྐབས་དེར་ན་གེཞིོན་ཞིིགེ་གེིས་བསོྐར་བའི་རླངས་འཁེོར་ཅུང་ཁེ་གེསར་

ཞིིགེ་བཀགེ་བྱུང་། ང་སོྨྱོན་པ་ནང་བཞིིན་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན།

“ཁྱོེད་གེང་དུ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།”

“ཌིེན་ཝེར།”

“འོ་ན། ངས་ཁྱོེད་རང་ལམ་ཁེ་འད་ིནས་ཡོར་མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་ལ་འཁྱོེར་

ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།”

“དཔ་ེརེད། དཔ་ེརེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་བསྐྱབས་སོང་།”

“ངས་ཀྱིང་རླངས་འཁེོར་ལ་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱས་མྱོོང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ངས་

འགྲོ་མ་ིར་ེདུས་རྟེགེ་ཏུ་ལེན་གྱི་ིཡོོད།”

“ང་ལ་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་ཡོོད་ན་ངས་ཀྱིང་ལེན་གྱི་ིཡོིན།” ད་ེལྟར་ང་ཚོས་སྐད་

ཆོ་བཤོད། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཁེོའ་ིམ་ིཚེའ་ིསྐོར་བཤོད་བྱུང་ལ། ད་ེན་ིད་ེའདྲའ་ིཡོིད་དུ་

འོང་བ་ཞིིགེ་མ་རེད། དེ་ནས་ང་གེཉིིད་ཅུང་ཟད་ཁུགེ་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། གྷིོ་ཐན་

བྷགེ་ཅིེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བསླེེབས་དུས་གེཉིིད་སད་བྱུང། ད་ེནས་ཁེོང་

གེིས་ང་མར་འབབ་བཅུགེ་པ་རེད། 
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ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེམགོེ་འཛུགེས་གྲབས་ཡོོད། 

དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་རྒྱབ་ན་པང་གེཅིལ་ལེབ་མོ་ཅིན་གྱིི་སྟེགེས་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་

དྲུགེ་བདུན་ཞིིགེ་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ཁེ་ལོ་པ་གེཉིིས་ན་ིམ་ིན་ེ

སོ་ཋེ་མངའ་སྡེ་ེནས་ཡོིན་པའ་ིཞིིང་པ་སྐྲ་སེར་ལོ་གེཞིོན་གེཉིིས་རེད། ལམ་དུ་རྙིེད་ཚད་

ཀྱི་ིརྣམ་ཤོེས་[མ་ི]ཡོོད་ཚད་ཡོར་ལེན་གྱིིན་འདུགེ་ལ། ཁེོ་གེཉིིས་ན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་

རྒྱུར་སྨོོན་པ་འཆོོར་བའི་གྲོང་གེསེབ་པ་རྫོིགེ་པོ་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་བྱེད་མཁེན་

གེཉིིས་རེད། གེཉིིས་ཀས་རས་ཀྱི་ིསྟོད་ཐུང་དང་ད་ེབཞིིན་དོར་མ་སྐ་ེརིང་གེོན་པ་ལས་

གེཞིན་ཅི་ིཡོང་མ་ིའདུགེ གེཉིིས་ཀའང་མཁྲིགེ་མ་སྦེོམ་པོ་དང་མ་ིདྲང་མོ་གེཉིིས་རེད་

ལ། ལམ་དུ་འཕྲིད་ཚད་ཀྱིི་མི་སུ་ཡོིན་དང་ཅི་དངོས་གེང་ཡོིན་ལ་ཁྱོེད་བདེ་མོ་ཡོིན་

ནམ་ཟེར་བའ་ིའཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་པ་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཡོར་བརྒྱུགེས་ནས་“དེར་

བསྡེད་ས་ཡོོད་དམ་”ཞིེས་དྲིས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས། “ལོས་ཡོོད། ལྡིང་ཞིོགེ མ་ིཚང་མ་

ལ་སྡེོད་ས་ཡོོད་པ་རེད།” ཅིེས་བརྗེོད་བྱུང་།

ང་དོ་འདྲེན་བང་ལེབ་སྟེང་དུ་མ་སླེེབས་གེོང་ལ་རླངས་འཁོེར་སྦེིར་ས་ེཕྱིན་སོང་།  

ང་ལྡིང་མ་འཛིེགེས་ཤོིགེ་བྱས་ཤོིང་། དེར་སྡེོད་མཁེན་ཞིིགེ་གེིས་ང་འཇུས་བྱུང་། ང་

མར་བསྡེད་པ་ཡོིན། མ་ིཞིིགེ་གེིས་ཆོང་ངན་ཞིིགེ་གེ་ིཤོེལ་དམ་གྱི་ིམཇུགེ་ནས་འཇུས་

ཏེ་ང་ལ་སྤྲོད་བྱུང་། ངས་ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེའི་རླུང་རོྒད་ཀྱིི་གླུ་དབྱངས་ཟ་ཟིར་དུ་སོྒྲིགེ་

པའ་ིཁྲོད་ནས་ཧུབ་རྒན་ཅིིགེ་འཐུང་བ་ཡོིན། “ཨོའ།ོ ད་ད་ེརེད།” ཞྭ་མོ་ལྕ་ེལེབ་གེོན་
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མཁེན་གྱི་ིབྱིས་པ་དེས་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོང་ཚོས་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ད་ེརྒྱུགེ་

ཚད་བདུན་ཅུའ་ིཐོགེ་སྤེར་སོང་ལ་ལམ་དུ་ཡོོད་པའ་ིམ་ིཚང་མ་བསྐྱུར་ནས་ཕྱིན་སོང་། 

“ང་ཚ་ོཌི་ེ མོ་ཡོིན་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ཁྱོ་ིཕྲུགེ་འད་ིལ་བསྡེད་ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན། 

ཁེོང་ཚོས་ནམ་ཡོང་འགེོགེ་གེ་ིམ་རེད། གེཅིིན་པ་གེཏོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་སྐབས་རེར་སྐད་

བརྒྱབ་ནས་འབོད་དགོེས་པ་རེད། ད་ེམིན་ཡོར་ལངས་ནས་གེཅིིན་པ་གེཏོང་དགོེས་

འཁེེལ་གྱི་ིརེད། འཐམས་ནས་སྡེོད་ཨ། སྤུན་གྲོགེས། འཐམས་ནས་སྡེོད།” 

ངས་འགྲུལ་པའི་ཚོ་ཁེགེ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ནོར་ཐ་ ཌི་ཁེོ་ཋེ་མངའ་སྡེེའི་ཞིིང་

པའི་བུ་ལོ་གེཞིོན་གེཉིིས་ཡོོད་པ་དེས་ཞྭ་མོ་ལྕེ་ལེབ་མདོགེ་དམར་པོ་གེོན་འདུགེ་ལ། 

ད་ེན་ིནོར་ཐ་ ཌི་ཁེོ་ཋེའ་ིཞིིང་པའ་ིབུ་རྣམས་ཀྱིིས་གེོན་པའ་ིཞྭ་ཚད་ལྡན་ད་ེརེད། ཁེོང་

ཚ་ོསོ་ནམ་གྱི་ིསྟོན་ལས་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་ཚོའ་ིརྒན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་

ཁེོང་གེཉིིས་དབྱར་ཁེའ་ིརིང་ལམ་ལ་འགྲོ་ཆོོགེ་པའ་ིགེནང་བ་སྤྲོད་འདུགེ ད་ེནས་ཨོ་

ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེེའ་ིཁོེ་ལོམ་བྷ་ས་ིནས་ཡོིན་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིབུ་ལོ་གེཞིོན་གེཉིིས་འདུགེ 

ཁེོང་ཚ་ོམཐོ་འབྲིིང་གེ་ིརྐང་རྩེད་སྤེོ་ལོའ་ིརྩེད་མོ་བ་རེད། རླུང་བུའ་ིཁྲོད་དུ་ཁེོང་ཚོས་

འགྱིིགེ་བྱ་ིརིལ་བཟའ་ཞིིང་མིགེ་བཙུམས་རྒྱགེ་ལ། གླུ་དབྱངས་ལེན། ཁེོང་ཚོས་དབྱར་

ཁེའ་ིརིང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་ལྗོོངས་སུ་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ “ང་

ཚ་ོཨེལ་ཨ་ེ[ལོ་ས་ེ ཨན་ཇེལ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིབསྡུས་མིང་།]གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” 

ཁེོང་ཚོས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། 

“ཁྱོེད་ཚོས་ད་ེནས་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིཡོིན།”

“དམྱོལ་བ། ང་ཚོས་ཅི་ིཤོེས། ཁྱོད་པར་གེ་ར་ེཡོོད་པ་རེད།”
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དེ་ནས་གེཡོོ་སྒྱུ་ཚ་མདོགེ་གེི་རྣམ་པ་ཡོོད་པའི་མི་སྐམ་ལ་རིང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ 

“ཁྱོེད་གེང་ནས་ཡོིན།” ངས་ཁེོ་ལ་དྲིས་པ་ཡོིན་ལ། ང་ན་ིའགྲུལ་སྟེགེས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཁེོའ་ི

འཁྲིས་ལ་ཉིལ་ཡོོད་ཅིིང་། ཡོར་མར་ལ་མ་ལྡིང་བར་ཙོགེ་གེེར་སྡེོད་མ་ིཐུབ། འགྲུལ་

སྟེགེས་འད་ིལ་མཐའ་རྟེེན་གྱི་ིཤོིང་མ་ིའདུགེ ཁེོང་གེ་ལེར་ངའ་ིཕྱོགེས་ལ་འཁེོར་ནས་

ཁེ་གེདངས་སོང་། “མོན་ ཋེ་ ན།”

མཐའ་མ་དེར་སྐུ་ཞིབས་མི་སི་སི་ཕི་ ཇིན་དང་ཁེོང་གེི་ལྟ་རྟེོགེ་འོགེ་གེི་བྱིས་པ་

ད་ེའདུགེ མ་ིས་ིས་ིཕ་ི ཇིན་ན་ིཤོ་མདོགེ་ཅུང་གེནགེ་ཅིིང་ལུང་པ་འདིའ་ིགེང་སར་མ་ེ

འཁེོར་གྱི་ིདོ་འདྲེན་ལྕགེས་སྒོམ་ལ་བསྡེད་ནས་ཕྱིན། སྤྲོང་འཁྱོམས་ལོ་ན་སུམ་ཅུར་

ལོན་པ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེ་ིགེཞིོན་ཉིམས་དོད་ལུགེས་ལ་བལྟས་ན་ཁེོ་རང་

ཏགེ་ཏགེ་ལོ་གེ་ཚོད་ཡོིན་མིན་བཤོད་དཀའ་བ་ཞིགིེ་རེད། ཁེོང་བང་ལེབ་སྟེང་དུ་སྐྱིལ་

ཀྲུང་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་ཅིིང་། མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་གེ་ིརིང་ལ་སྐད་ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་

བཤོད་པར་ཕ་རོལ་གྱི་ིཞིིང་ཁེ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡེད་སོང་། མཐར་སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ངའ་ི

ཕྱོགེས་ལ་ཁེ་འཁོེར་ནས། “ཁྱོེད་གེང་དུ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” ཅིེས་དྲིས་བྱུང་།

ངས་ཌིེན་ཝེར་ཞིེས་ལན་བཏབ་པ་ཡོིན།

“དེར་ངའ་ིསྤུན་མཆོེད་བུ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་ཀྱིང་ངས་མོ་རང་ལོ་ངོ་འགེའ་ཡོ་ིརིང་ལ་

མཐོང་མ་བྱུང་།” ཁེོའ་ིསྐད་ན་ིཧ་ཅིང་སྙན་ཞིིང་དལ། ཁེོང་ལྷོད་ལོྷད་རེད། ཁེོའ་ིལྟ་རོྟེགེ་

གེ་ིའོགེ་གེ་ིབྱིས་པ་ད་ེན་ིལོ་ན་བཅུ་དྲུགེ་ལ་སོན་པའ་ིབྱིས་པ་མགེོ་སེར་གེཟུགེས་རིང་

ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་ཀྱིང་སྤྲོང་འཁྱོམས་ཀྱི་ིགྱིོན་པ་ཐེད་པོ་ཞིིགེ་གེོན་འདུགེ དེའ་ི

དོན་ན།ི ཐང་ལ་ཉིལ་བ་དང་། མ་ེའཁེོར་གྱི་ིདོ་སྒོམ་གྱི་ིས་རྡུལ། ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིདུད་

དྲེགེས་བཅིས་ཀྱིིས་ཁེོང་ཚོའི་གྱིོན་པ་རྙིིང་ཧྲུལ་དེ་དགེ་གེི་མདོགེ་ནགེ་པོར་བསྒྱུར་
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འདུགེ་ཅིེས་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད། སྐྲ་སེར་བྱིས་པ་དེ་ཡོང་ཁེ་ཁུ་སིམ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ་

ལ། བལྟས་ཚོད་ཀྱིིས་ཅིིགེ་ལས་གེཡོོལ་ཆོེད་བྲིོས་འགྲོ་གེི་ཡོོད་པ་དང་འདྲ། སེམས་

ཁྲལ་གྱིིས་བསམ་གེཞིིགེས་བྱེད་བཞིིན་མཆུ་ཏོ་རློན་པ་བཟོ་ཞིིང་། ཐད་ཀར་མདུན་

ལ་ལྟ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་ལ་བརྟེགེས་ན་ཁྲིམས་ལས་གེཡོོལ་ཆོེད་ཡོིན་པ་ཤོེས། མོན་ཋེ་

ན་སྐམ་རིད་ཀྱིིས་ཁྲེལ་དགེོད་དང་བརྙིས་སྨོོད་ཀྱི་ིའཛུམ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཁེོང་ཚོར་

སྐབས་རེར་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་མོད་ཁེོང་ཚོས་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད། སྐམ་རིད་ཁེོ་ལ་ན་ིབརྙིས་

བཅོིས་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཅིང་མེད། ཁེོང་གེིས་ཁྱོེད་ཀྱིི་ངོ་གེདོང་ལ་ཐད་ཀར་བལྟས་ནས་

ཁེ་གེདངས་ཏེ་འཛུམ་དམུལ་བྱེད་ཅིིང་། ཕྱེད་གླེེན་རྟེགེས་ཀྱིི་རྣམ་པས་དེ་ལྟར་བྱེད་

པ་དེར་ང་སྐྲགེ་བྱུང་། 

“ཁྱོེད་ལ་སོྒོར་མོ་ཡོོད་དམ།” ཁེོས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་།

“དམྱོལ་བ། མེད། གེཅིིགེ་བྱས་ན་ང་ཌིེན་ཝེར་ལ་མ་སླེེབས་བར་ཨ་རགེ་ཤོེལ་དེམ་

ཆུང་བ་ཞིིགེ་ཉོི་རྒྱུར་འདང་ངེས་ཙམ་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ལ་ཡོོད་དམ།”

“ངས་གེང་ཞིིགེ་ནས་ཅུང་ཟད་ལེན་ཐུབ་ས་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད།”

“གེང་ནས།”

“གེང་ནས་ཡོིན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནམ་ཡོིན་ཡོང་མ་གེིའ་ིསྲོང་ལམ་ནས་མ་ིཞིིགེ་

ལ་མགོེ་སྐོར་གེཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད་དམ།”

“ལགེས་རེད། ཐུབ་མདོགེ་ཁེ་བོ་རེད།”

“ང་ལ་སོྒོར་རོྡོགེ་འགེའ་ར་ེདངོས་གེནས་མཁོེ་ན་ལས་ངས་ད་ེའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། 

ང་མོན་ཋེ་ན་ལ་ངའི་ཕ་ལ་ལྟ་རུ་འགྲོ་གེི་ཡོོད། ང་ཤོ་ཡོེན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སླེེབས་དུས་

འགྲུལ་འཁེོར་ནས་མར་འབབ་དགེོས་ཤོིང་། ཕྱོགེས་གེཞིན་ཞིིགེ་ནས་ཡོར་འགྲོ་དགེོས་
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ཡོོད། སོྨྱོན་ཕྲུགེ་འད་ིཚ་ོལོ་ས་ི ཨན་ཇེལ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད།” 

“ཐད་ཀར་རེད་དམ།”

“དེར་མ་སླེེབས་བར་དུ་ཐད་ཀར་རེད། ཁྱོེད་རང་ཨེལ་ཨ་ེལ་འགྲོ་འདོད་ཡོོད་ན་

ཁྱོེད་རང་ལ་རླངས་འཁེོར་ཡོོད་པ་རེད།”

ངས་དེའ་ིསྐོར་ལ་སླེར་ཡོང་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡོིན། མཚན་གེང་ལ་ནེབ་བྷ་ར་

ས་ིཁེ་མངའ་སྡེ་ེདང་ཝེ་ཡོོང་མིང་མངའ་སྡེ་ེའཕྲིེད་དུ་བཅིད་ཅིིང་། ཞིོགེས་པར་ཡུ་ཋེ་

མངའ་སྡེེའི་བྱེ་ཐང་དུ་བསྐྱོད། དེ་ནས་ཕལ་ཆོེར་ཕྱི་དྲོ་ཙམ་ལ་ནི་ཝེ་ཌི་མངའ་སྡེེའི་

བྱ་ེཐང་དང་། དངོས་གེནས་ལོ་ས་ི ཨན་ཇེལ་ལ་ིས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཚོད་བགེམ་ཐུབ་པའ་ི

དུས་ཚོད་ཁེ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་ལ་སླེེབས་འགོྲ་བའི་བསམ་བོླ་དེས་ངའི་འཆོར་གེཞིི་

ཡོང་བརྗེ་ེགྲབས་བྱས་སོང་། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཌིེན་ཝེར་ལ་འགྲོ་དགེོས་བྱུང་། ང་ཡོང་

ཤོ་ཡོེན་ནས་འབབ་དགོེས་པ་རེད། དེ་ནས་ཌིེན་ཝེར་ལ་ལོྷ་ཕོྱགེས་སུ་མེལ་ལེ་དྲུགེ་

ཅུའ་ིརིང་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་དགེོས་པ་རེད། 

དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིབདགེ་པོ་ཡོིན་པའ་ིམ་ིན་ེསོ་ཋེའ་ིཞིིང་པའ་ིབུ་གེཉིིས་

ཀྱིིས་ནོརད ཕེ་ལེ་ཋེི་ཞིེས་པའི་ས་ཆོ་རུ་རླངས་འཁོེར་བཀགེ་སྟེ་ཟས་ཟ་རྒྱུའི་ཐགེ་

གེཅིོད་བྱས་སྐབས་ང་དགེའ་བྱུང་ལ། ངས་ཁེོང་ཚོར་ལྟ་འདོད་ཅིིགེ་བྱུང་། ཁེོང་ཚོ་

རླངས་འཁོེར་གྱིི་ཁེ་ལོ་བསྒྱུར་ཁེང་ནས་ཐོན་ཞིིང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འཛུམ་དམུལ་

བྱས་བྱུང་། “གེཅིིན་པ་གེཏོང་བརྡོ་ཡོིན།” ཞིེས་གེཅིིགེ་གེིས་བཤོད་སོང་། གེཞིན་དེས་

“ཁེ་ལགེ་གེ་ིདུས་ཚོད་ཡོིན།” ཞིེས་ལབ་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ཚ་ོགེཉིིས་ན་ིསྐོར་ཁེགེ་

འདིའ་ིནང་གེ་ིཁེ་ལགེ་ཉིོ་སྤྱིད་ཀྱི་ིསྒོོར་མོ་ཡོོད་མཁེན་ཁེོ་ན་ཡོིན། ང་ཚ་ོཁེོང་གེཉིིས་ཀྱི་ི

རྗེེས་དེད་ནས་བུད་མེད་སྐོར་ཞིིགེ་གེིས་བཟུང་བའ་ིཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་དང། ཁེོང་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

54

གེཉིིས་ཀྱིིས་རང་གེི་ཨ་མའི་ཐབ་ཚང་དུ་བསླེེབས་པ་ཇི་བཞིིན་ཁེ་ལགེ་འབོར་ཆོེན་

ཐུམ་བསྒྲིིལ་བྱས་ཏ་ེའཁྱོེར་བའ་ིསྐབས་དེར་ང་ཚ་ོན་ིབྷུར་གྷིར་བགེ་ལེབ་དང་འཚིགེ་

ཇ་ཞིིགེ་ལ་རོལ་བཞིིན་དེར་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེཉིིས་ན་ིསྤུན་རེད་ལ། ཁེོང་ཚོས་ལོ་

ས་ི ཨན་ཇེལ་ལ་ིས་ིནས་མ་ིན་ེསོ་ཋེ་ལ་ཞིིང་ལས་ཀྱི་ིའཕྲུལ་ཆོས་དབོར་གྱིིན་ཡོོད་པ་

དང་། དེ་ལས་སོྒོར་མོ་མང་པོ་བཟོ་གེི་ཡོོད་པ་རེད། དེར་བརྟེེན་ཁེོང་ཚོ་ནུབ་ཕྱོགེས་

རྒྱ་མཚོའ་ིའགྲམ་ལ་བསྐྱོད་པའ་ིསྐབས་སུ་སྟོང་པ་ཡོིན་སྟབས་ལམ་ནས་མ་ིཡོོད་ཚད་

ལེན་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ད་བར་དུ་ཁེོང་ཚོས་འགྲུལ་བཞུད་འད་ིའདྲ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་བྱས་

ཟིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོས་བསྐྱལ་གྱིིན་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་

ཡོོད་ཚད་ལ་དགེའ་ཞིིང་། ནམ་ཡོང་འཛུམ་དམུལ་བ་མཚམས་མ་ིའཇོགེ ངས་ཁོེང་

ཚ་ོལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྩིས་བྱས། ངའ་ིངོས་ནས་ང་ཚོའ་ིགྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིདེད་དཔོན་ལ་

གྲོགེས་པོ་སྒྲིིགེ་འདོད་ཀྱིིས་ཐབས་ཤོེས་ཤོིགེ་བྱས་པ་དེ་ནི་གླེེན་རྟེགེས་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་

རེད། ང་ལ་ལན་རགེ་པ་ནི་དགོེད་འཛུམ་ཆོེན་པོ་གེཉིིས་དང་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་ཟོས་

པའ་ིསོ་དཀར་ཆོེན་པོ་དགེ་ཁེོ་ན་རེད།

སྤྲོང་འཁྱོམས་ཇིན་དང་ཁེོང་གེ་ིབྱིས་པ་མ་གེཏོགེས་མ་ིཚང་མ་ཁེོང་གེཉིིས་དང་

མཉིམ་པོར་ཟ་ཁེང་དུ་འཛིོམས་ཡོོད། ང་ཚ་ོཕྱིར་འཁེོར་སྐབས་ཁེོང་ཚ་ོད་དུང་དོ་སྐྱེལ་

རླངས་འཁོེར་དུ་འུ་ཐུགེ་ཅིིང་སོྐྱ་སྣང་གེི་ངང་ནས་བསྡེད་འདུགེ ད་ནི་མུན་པའང་

རུབ་བཞིིན་འདུགེ ཁེ་ལོ་པ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཐ་མགེ་འཐེན་བཞིིན་འདུགེ མཚན་གྱི་ིརླུང་

བུ་ཤུགེས་དྲགེ་ཏུ་རྒྱུ་བའ་ིཁྲོད་དུ་དྲོད་འཛིིན་སླེད་ཨ་རགེ་ཤོེལ་དམ་གེཅིིགེ་ཉིོ་རྒྱུའ་ིགེོ་

སྐབས་ད་ེངས་ཤོོར་དུ་མ་བཅུགེ ངས་ཁོེང་ཚོར་བཤོད་སྐབས་ཁོེང་ཚོས་འཛུམ་དམུལ་

བྱས་བྱུང་། “རྒྱུགེས། མགོྱིགེས་པོ་བོྱས།” 
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“ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ཀྱིང་ཧུབ་འཐུང་འགེའ་ར་ེརྒྱགེ་ཆོོགེ” ངས་ཁེོང་ཚོར་ཁེས་ལེན་

བྱས། 

“མིན། ང་ཚོས་ཆོང་རྩ་བ་ནས་མ་ིའཐུང་། ཁྱོོད་རྒྱུགེས།”

ངས་ཨ་རགེ་གེ་ིཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་མ་རྙིེད་བར་དུ་མོན་ཋེ་ན་སྐམ་པོ་དང་མཐོ་འབྲིིང་

གེ་ིབུ་གེཉིིས་བཅིས་ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་ནོར་ཐ་ ཕ་ེལ་ེཋེིའ་ིསྲོང་ལམ་དུ་འཁྱོམས་པ་ཡོིན། 

ཁེོང་ཚོས་ཞིལ་འདེབས་འགེའ་བརྒྱབ་སོང་ལ་སྐམ་པོས་ཀྱིང་བརྒྱབ་སོང་། ངས་ཤོེལ་

དམ་ཆོ་ེབ་གེཅིིགེ་ཉིོས་པ་ཡོིན། སྒོམ་གྲུ་བཞི་ིཞིིགེ་དང་འདྲ་བའ་ིཁེང་བསྟར་ཅིན་གྱི་ི

སྲོང་ལམ་ལྟེ་བ་དེའི་བཅིོས་མའི་སོྒོ་ཁེ་ནས་གེདོང་ནགེ་ཅིིང་གེཟུགེས་རིང་བའི་མི་

རྣམས་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོལ་བལྟས་ནས་བསྡེད་སོང་། སེམས་སྐྱོ་བའ་ིསྲོང་ལམ་ར་ེརེའ་ིརྒྱབ་

ན་ཐང་ཆོེན་པོའ་ིཡུལ་ལོྗོངས་རྒྱ་ཆོེ་བ་འདུགེ ནོར་ཐ་ ཕེ་ལེ་ཋེིའི་མཁེའ་དབུགེས་

ཀྱི་ིནང་ནས་ངས་མ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་ཚོར་བྱུང་། ངས་ད་ེགེང་ཡོིན་མ་ཤོེས། སྐར་མ་ལྔའ་ི

ནང་ལ་ངས་ད་ེཤོེས་བྱུང་། ང་ཚ་ོདོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ལ་ལོགེ་ཅིིང་ད་ེནས་སྦེིར་ས་ེ

ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཅིང་མ་འགོེར་བར་མུན་པ་རུབ་སོང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཆོང་ཧུབ་གེང་

རེ་འཐུང་བ་ཡོིན། ངས་གླེོ་བུར་དུ་བལྟས་སྐབས་ཕེ་ལེ་ཋེིའི་ལྗོང་མདོགེ་གེི་ཞིིང་ཁེ་

རྣམས་ཡོལ་མགེོ་ཚུགེས་སོང་ལ། དེའ་ིཚབ་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐའ་མཐོང་དུ་མ་ིབཏུབ་

མོད་འཁེན་པའི་རྩི་ཤོིང་དང་བྱེ་མ་ཅིན་གྱིི་ས་སྟོང་ཐང་ལེབ་མོ་རིང་པོ་ཞིིགེ་མངོན་

པར་གྱུར། ང་ཧ་ལས་སོང་། 

“དམྱོལ་བ། འད་ིཅི་ིཞིིགེ་རེད།” ངས་སྐམ་རིད་ལ་ངུ་སྐད་ཀྱིིས་དྲིས།

“འདི་ནས་ཐང་སྟོང་གེི་མགེོ་ཚུགེས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། བུ། ང་ལ་ཆོང་ཞིིགེ་སོྤྲོད་

དང་།”
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“ཀི་ཧི་ཧི།” མཐོ་འབྲིིང་གེི་བུ་དེ་ཚོས་སྐད་བརྒྱབ། “ཕ་ཡུལ་ཁེོ་ལོམ་བྷ་སི། 

བཞུགེས་ཨ། ས་ིཕར་ཁེ་ིདང་བུ་ད་ེཚ་ོའདིར་ཡོོད་ན་ཁོེང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་ཟེར། ཨོ་ཧོ།”

མདུན་ནས་ཁེ་ལོ་པ་བརྗེེ་པོ་བརྒྱབ་འདུགེ སྤུན་གེཞིན་ཞིིགེ་གེིས་སྐྱེལ་འདྲེན་

རླངས་འཁེོར་དེ་རྒྱུགེ་ཐུབ་ཚད་ལ་བསྐྱལ་ནས་རྒྱུགེ་གེི་འདུགེ ལམ་ལའང་འགྱུར་

བ་ཕྱིན་འདུགེ དཀྱིིལ་དུ་འབར་འབུར་ཡོོད་ཅིིང་མཐའ་གེཉིིས་འཇམ། འགྲམ་ལོགེས་

གེཉིིས་ན་ཁྲུ་བཞི་ིཙམ་གྱི་ིགེཏིང་ཚད་ཡོོད་པའ་ིཆུ་ཤུར་འདུགེ དེར་བརྟེེན། ལམ་གྱི་ི

ཕྱོགེས་གེཞིན་དེ་ན་ཚུར་ཡོོང་མཁེན་གྱིི་རླངས་འཁེོར་མེད་པའི་སྐབས་སུ། སྐྱེལ་

འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ད་ེལམ་གྱི་ིཕྱོགེས་གེཅིིགེ་ནས་ཕྱོགེས་གེཞིན་ད་ེལ་བློ་ཡུལ་ལས་

འགེོངས་པའི་ངང་ནས་ཕར་དཀྱིོགེས་ཚུར་དཀྱིོགེས་བྱེད། ང་ཚོ་མགོེ་རྟེིང་སླེོགེ་གེི་

རེད་བསམས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ཚ་ོན་ིཁེ་ལོ་པ་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་རེད། ད་ེལྟར་སྐྱེལ་

འདྲེན་རླངས་འཁེོར་འདིས་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་བརྐྱེངས་ཡོོད་པའ་ིནེབ་

བྷ་ར་སི་ཁེའི་ཟུར་སྣེ་དེ་བཅིད་པ་རེད། ཅིང་མ་འགེོར་བར་ང་རང་དངོས་སུ་ཁེ་ལོ་

ར་ཌིོའ་ིནང་དུ་མེད་ཀྱིང་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོར་སླེེབས་རྒྱུའ་ིའགེགེ་མཐའ་མ་དེར་ཡོོད་ཅིིང་།  

མེལ་ལེ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་འགེའ་ཡོི་ཕ་རོལ་གྱིི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་པའི་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་

ཁྱོེར་ད་ེཉིིད་ལ་ངས་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད་པའ་ིངེས་ཤོེས་རྙིེད་བྱུང་། ང་དགེའ་ནས་ཀ་ིབཏབ་

པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཨ་རགེ་གེ་ིཤོེལ་དམ་ཕན་ཚུན་ལ་སྤྲོད་པ་ཡོིན། སྐར་མ་ཆོེན་པོ་འོད་

ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད་པ་རྣམས་ཕྱིར་མངོན་བྱུང་ལ། ཐགེ་རིང་དུ་བསྐྱུར་བཞིིན་པའ་ིབྱ་ེམའ་ི

ར་ིའབུར་རྣམས་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར། ཕ་གེིའ་ིམཐའ་བར་དུ་འཕེན་ཐུབ་པའ་ིམདའ་མོ་

ཞིིགེ་ཡོིན་པ་འདྲ་བའ་ིསྣང་བ་ཞིིགེ་ང་ལ་ཤོར་བྱུང་། 
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ད་ེནས་གླེོ་བུར་དུ་མ་ིས་ིས་ིཕ་ི ཇིན་ནད་འཐོམས་ལས་སངས་ཤོིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་

བསྡེད་ནས་ང་ལ་ཁེ་འཁེོར་བྱུང་། ཐགེ་ཉིེར་བསྙེས་ཤོིང་ཁེ་གེདངས་ཏེ་བཤོད་རྒྱུར། 

“ཐང་ཆོེན་པོ་འད་ིདགེ་གེིས་ང་ལ་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེ་ེསེམས་ལ་དྲན་དུ་བཅུགེ་སོང་།”

“ཁྱོེད་རང་ཋེེགེ་ས་ས་ིནས་ཡོིན་ནམ།”

“ལགེས་མིན་སྐུ་ཞིབས། ང་གྷི་ིརིན་ ཝེིལ་ མུ་ཛིི་ ས་ིཔ་ེནས་ཡོིན།” འད་ིན་ིཁེོང་

གེིས་ཇ་ིལྟར་བཤོད་པའ་ིསྒྲི་ད་ེརེད།

“བྱིས་པ་ད་ེགེང་ནས་རེད།”

“ཁེོང་མི་སི་སི་ཕི་མངའ་སྡེེའི་ནང་ལ་ཡོོད་སྐབས་རྙིོགེ་དྲ་ཞིིགེ་གེི་ནང་ཚུད་པ་

རེད། བྱས་ཙང་། ངས་ཁོེང་ལ་རོགེས་པ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཁེས་ལེན་བྱས་པ་ཡོིན། བྱིས་པ་འད་ི

རང་ཉིིད་ཁེེར་རྐྱེང་གེིས་ཕྱི་རོལ་ལ་འགྲོ་མྱོོང་མི་འདུགེ ངས་གེང་ཐུབ་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་

ཁེོང་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ཁེོང་ད་དུང་བྱིས་པ་རེད།” ཇིན་ན་ིམ་ིདཀར་པོ་ཞིིགེ་

ཡོིན་ན་ཡོང་། མ་ིནགེ་རྒད་པོའ་ིངལ་དུབ་དང་ཡོོན་ཏན་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ཁེོང་ལ་འདུགེ 

ཕལ་ཆོེར་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིསོྨྱོ་རྫོས་ལང་ཤོོར་བ་ཨེལ་མར་ ཧ་སེལ་ལྟ་བུའ་ིགེཤོིས་ཀ་ཞིིགེ་

ཁེོ་ལ་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ལྕགེས་ལམ་གྱིི་ཧ་སེལ། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་ལྷ་སྒྲུང་མི་སྣ་ཧ་

སེལ། ལོ་ར་ེར་ེབཞིིན་ཡུལ་འདིར་ཕར་བགྲོད་ཚུར་བགྲོད་བྱེད་ཅིིང་ཡོང་ཕར་བགྲོད་

ཚུར་བགྲོད་བྱེད། དགུན་ཁེར་ལྷོ་ཕོྱགེས་ན་ཡོོད་ལ་དབྱར་ཁེར་བྱང་ཕོྱགེས་ན་ཡོོད། 

དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ན་ིཁེོང་ངལ་ཞིིང་མ་དུབ་པར་སྡེོད་ཐུབ་པའ་ིགེནས་ཁེང་

གེཅིིགེ་མེད་པ་ད་ེརེད་ལ། འགྲོ་ས་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད་མོད་ཚང་མ་འགྲོ་ས་ཡོིན་པའ་ིརྒྱུ་

མཚན་གྱིིས་ཀྱིང་རེད། སྐར་མའ་ིའོགེ་དང་ད་ེཡོང་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནས་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིསྐར་

མའ་ིའོགེ་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱིིན་བསྡེད་པ་རེད།
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“ང་ཨོགེ་ཌིན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཐེངས་འགེའ་ལ་འགྲོ་མྱོོང་ཡོོད། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་

ཨོགེ་ཌིན་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡོོད་ན། དེར་ང་ལ་ང་ཚོ་ཡོིབ་ཐུབ་སའི་གྲོགེས་པོ་འགེའ་

ཡོོད།”

“ང་ཤོ་ཡོེན་ནས་ཌིེན་ཝེར་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོིན།”

“དམྱོལ་བ། ཏགེ་ཏགེ་ཐད་ཀར་ཕེབས་དང་། ཁྱོེད་རང་ལ་རླངས་འཁེོར་འད་ིའདྲ་

ཉིིན་མ་རྟེགེ་པར་ཐོབ་ཀྱི་ིམ་རེད།”

འདི་ཡོང་འདོད་པ་འཕར་བའི་གེདམ་ཀ་ཞིིགེ་རེད། ཨོགེ་ཌིན་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་ཡོོད། 

“ཨོགེ་ཌིན་གེ་ར་ེརེད།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན།

“ད་ེན་ིབུ་མང་ཆོ་ེབ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་ཞིིང་འཛིོམས་སའ་ིས་ཆོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། དེར་

ཁྱོེད་རང་མ་ིསུ་ཡོིན་ལ་ཐུགེ་རྒྱུ་ཡོོང་གེ་ིརེད། 

ང་གེཞིོན་དུས་ལུ་ཡོི་ཛིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོིན་པའི་མི་གེཟུགེས་རིང་སྐམ་

རིད་ཅིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་རྒྱ་མཚ་ོལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེ་ིམིང་ལ་ཝེ་ིལ་ིཡོམ་ ཧོལ་

མ་སེ་ ཧ་ཛིརད་ཟེར་ཞིིང་། མཚང་མིང་ལ་ཧ་ཛིརད་སྐམ་རིད་རིང་པོ་ཞིེས་འབོད། 

ཁེོང་ནི་ཆོེད་དུ་བདམས་པའི་སྤྲོང་འཁྱོམས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་བྱིས་པ་ཡོིན་སྐབས་

སྤྲོང་འཁྱོམས་ཤོིགེ་ཁེོང་གེི་ཨ་མ་ལགེས་ལ་བགེ་ལེབ་ཅིིགེ་སླེོང་བར་ཡོོང་བ་དང་།  

ཨ་མས་བགེ་ལེབ་སྤྲོད་པ་ད་ེམཐོང་བ་རེད། སྤྲོང་འཁྱོམས་སྲོང་ལམ་ནས་མར་ཕྱིན་

པ་དང་བུ་ཆུང་གེིས་དྲིས་པ་རེད། “ཨ་མ། མ་ིད་ེསུ་རེད།” “ཅིིའ་ིཕྱིར། ད་ེསྤྲོང་འཁྱོམས་

ཤོིགེ་རེད།” “ཨ་མ། ང་ཡོང་ནམ་ཞིིགེ་ལ་སྤྲོང་འཁྱོམས་ཤོིགེ་བྱེད་ན་འདོད།” “ཁེ་

ཚུམས། དེ་ཧ་ཛིརད་ཁྱོིམ་ཚང་ལྟ་བུ་ལ་ཡོོང་གེི་མ་རེད།” འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་ཉིི་མ་

ད་ེགེཏན་ནས་མ་བརྗེེད། ཁེོང་ཆོེན་པོ་ཆོགེས་དུས་ལུ་ཡོ་ིཛིི་ཡོ་ན་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་
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འཁྱུགེ་ཙམ་རིང་རྐང་རྩེད་སོྤེ་ལོ་རྩེས་པའ་ིརྗེེས་སུ་ཁོེང་སྤྲོང་འཁྱོམས་ཆོགེས་པ་རེད། 

སྐམ་རྒན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སྒྲུང་བཤོད་རེས་དང་ཐ་མགེ་གེི་ཁུ་བ་ཤོོགེ་སྒོམ་དུ་

མཆོིལ་འདེབས་བྱེད་བཞིིན་མཚན་མོ་མང་པོ་མཉིམ་དུ་བསྐྱལ་བ་རེད། ཧ་ཛིརད་

སྐམ་རིད་རིང་པོ་དྲན་པར་བྱེད་པ་ཞིིགེ་ཏན་ཏན་མ་ིས་ིས་ིཕ་ི ཇིན་གྱི་ིཀུན་སྤྱིོད་ནང་

ལ་འདུགེ དེ་ནས་ངས་“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ས་ཆོ་གེང་རུང་ཞིིགེ་ནས་མིའི་མིང་ལ་ཧ་ཛིརད་

སྐམ་རིད་རིང་པོ་ཟེར་བ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ།” ཞིེས་དྲིས་པ་ཡོིན།

དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་“གེད་མོ་ཆོེན་པོ་དགེོད་མཁེན་གྱིི་མི་རིང་པོ་དེ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་

དམ།” ཞིེས་ལབ་སོང་།

“ཨོ་རེད། ད་ེན་ིཁེོ་ཡོིན་པ་འདྲ་བོ་འདུགེ ཁེོང་ལུ་ཡོ་ིཛིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེའ་ིར་ས་ི

ཋེོན་ཞིེས་པ་ནས་རེད།”

“ད་ེརེད། ཁེོང་ལ་མཚམས་རེར་ལུ་ཡོ་ིཛིི་ཡོ་ན་སྐམ་རིད་ཅིེས་ཀྱིང་འབོད་པ་རེད། 

ལགེས་རེད། ང་ཏན་ཏན་སྐམ་རྒན་ལ་ཐུགེ་མྱོོང་ཡོོད།”

“ཨེ་ནས་ཁེོང་གེིས་ཋེེགེ་ས་སི་ཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་སྣུམ་གྱིི་བཟོ་ཞིིང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་

མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད།”

“ཏགེ་ཏགེ་ཋེེགེ་ས་ས་ིཤོར་ཕྱོགེས་རེད། ཨ་ེནས་ད་ལྟ་ཁེོང་གེིས་བ་ཕྱུགེས་འདེད་

ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད།”

ད་ེན་ིཏགེ་ཏགེ་བདེན་པ་རེད། ཇིན་གྱིིས་སྐམ་རིད་དངོས་གེནས་ངོ་ཤོེས་ཐུབ་པ་

ད་ེལ་ང་རང་ད་དུང་ཡོིད་ཆོེས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ངས་སྐམ་རིད་ཧ་ལམ་ལོ་མང་པོའ་ི

རིང་ལ་འཚོལ་བཞིིན་ཡོོད། “ཨ་ེནས་ཁེོང་གེིས་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་གྲུ་གེཟིངས་འཐེན་གྲུའ་ི

ནང་ལས་ཀ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད་དམ།”
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“ཨོ་རེད། ད་དེའ་ིསྐོར་ངས་མ་ིཤོེས།”

“ངས་བལྟས་ན་ཁྱོེད་རང་གེིས་ནུབ་ཕོྱགེས་སུ་ཁེོང་ངོ་ཤོེས་པ་ཁེོ་ན་རེད།”

“ཏགེ་ཏགེ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཁྱོོན་ནས་འགྲོ་མ་མྱོོང་།” 

“ཨོ་རེད། དམྱོལ་བ་ང། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོང་ངོ་ཤོེས་པ་དེ་ལ་ང་རང་ངོ་མཚར་བྱུང་།  

འད་ིལུང་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁོེང་ཏན་ཏན་ཤོེས་པ་ད་ེངས་ཤོེས་

ཀྱི་ིའདུགེ”

“ལགེས་རེད། སྐུ་ཞིབས། ངས་སྐམ་རྒན་འདི་ངོ་ཡོགེ་པོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁེོང་ལ་

སོྒོར་མོ་འགེའ་ཡོོད་དུས་ཁོེང་གེིས་དེ་ལ་སེར་སྣ་མི་བྱེད་པར་སྦྱིིན་པ་གེཏོང་རྒྱུར་

དགེའ། མི་སེམས་ནགེ་དང་རྩུབ་པོ་ཞིིགེ་ཀྱིང་རེད། ཤོ་ཡོེན་གྱིི་ནང་དུ་སོྒོ་རའི་ནང་

ཁེོང་གེིས་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་གེཅིིགེ་ལ་ཁུ་ཚུར་བཞུ་ཐེངས་གེཅིིགེ་གེིས་ཐང་ལ་བསྒྱིེལ་

བཞིགེ་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་།” དེ་ནི་སྐམ་རྒན་ཡོིན་པ་འདྲ་བོ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རྟེགེ་

དུ་གེནམ་ལ་ཁུ་ཚུར་བཞུ་ཐེངས་གེཅིིགེ་ད་ེསྦྱིོང་བརྡོར་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། ཁེོང་ན་ིཁུ་ཚུར་

རྩེད་མོ་བ་ཇགེ་ ཌིེམ་ས་ིདང་འདྲ་པོ་ཡོོད་པ་རེད། ཇགེ་ ཌིེམ་ས་ིལོ་གེཞིོན་ཆོང་འཐུང་

མཁེན་ཞིིགེ་དང་འདྲ་པོ་ཡོོད་པ་རེད། 

ངས་“དམྱོལ་བ་”ཞིེས་རླུང་གེ་ིཁྲོད་དུ་ཀ་ིབཏབ། ཆོང་ཧུབ་གེང་ཡོང་འཐུང་། ད་

ནི་ངས་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་ཚོར་གྱིི་འདུགེ ཆོང་ཧུབ་གེང་རེ་རེ་བཞིིན་དོ་འདྲེན་རླངས་

འཁོེར་གྱིི་སྟེགེས་བུ་ར་བ་མེད་པ་དེའི་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའི་རླུང་གེིས་འབྱིད་པར་བྱེད། 

ཆོང་གེ་ིགེནོད་པའ་ིནུས་པ་ད་ེཕྱིས་ནས་འཁྱོེར། ཆོང་གེ་ིབཟང་བའ་ིནུས་པ་ད་ེངའ་ི

གྲོད་པ་ལ་ཐིམ། “ཤོ་ཡོེན། ང་ཡོོང་གེི་ཡོོད།” ཅིེས་དང་། “ཌིེན་ཝེར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་

གེ་ིབུ་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་བོྱས་དང་།” ངས་གླུ་ལངས། 
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མོན་ཋེ་ན་སྐམ་པོ་ངའ་ིཕྱོགེས་ལ་ཁེ་འཁེོར་ཅིིང་ངའ་ིལྷམ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགེས་

ཏ།ེ “གེལ་སྲོིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འད་ིདགེ་ས་འོགེ་ཏུ་བཅུགེ་པ་ཡོིན་ན་ད་ེལས་ཅིིགེ་སྐྱ་ེགེ་ིརེད་

བསམ་གྱིི་འདུགེ་གེམ།” ཅིེས་འགྲེལ་བརོྗེད་བྱས་སོང་། དེ་བཤོད་སྐབས་ངོ་གེནགེ་

ནས་བསྡེད་འདུགེ ལོས་ཡོིན། བུ་གེཞིན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁོེང་གེ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེགོེ་བ་དང་

གེད་མོ་ཤོོར་སོང་། ད་ེནས་ལྷམ་འད་ིདགེ་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནང་གེ་ིཅིོལ་ཆུང་གེ་ིརྣམ་པ་

དོད་ཤོོས་ཀྱི་ིལྷམ་ད་ེརེད། ལམ་གྱི་ིགེནམ་གེཤོིས་ཚ་བ་ཆོ་ེསྐབས་ངས་རང་གེ་ིརྐང་པ་

ལ་རྔུལ་ནགེ་མ་ིཐོན་ཆོེད་རྐང་བཙུགེས་ནས་ལྷམ་འད་ིཉིོས་པ་ཡོིན། དོམ་གྱི་ིར་ིབོའམ་

བྷེ་ཡོེར་ མོང་ཋེན་གྱིི་ཆོར་པའི་ཁྲོད་མ་གེཏོགེས་ལྷམ་འདི་ནི་ངའི་འགྲུལ་བཞུད་ལ་

འཚམས་ཤོོས་ཀྱི་ིལྷམ་ད་ེཡོིན་པ་ར་འཕོྲིད་བྱུང་། དེར་བརྟེེན་ང་ཡོང་ཁོེང་ཚ་ོདང་ལྷན་

དུ་བགེད་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ལྷམ་འད་ིད་ལྟ་ཅུང་ཟད་ཧྲུལ་པོ་ཆོགེས་ཡོོད་པ་རེད། ཚོན་

ཅིན་གྱིི་ཀོ་བའི་པགེས་སྣེ་རྣམས་ཤོིང་འབྲིས་པན་ཨེལ་པོལ་སོས་པའི་དུམ་བུ་ཞིིགེ་

དང་འདྲ་བར་ཕྱིར་ཐོན་འདུགེ་ལ། ད་ེནས་ངའ་ིརྐང་མཛུབ་རྣམས་ཀྱིང་ཕྱིར་བསྟན་

འདུགེ རེད། ང་ཚོས་སླེར་ཡོང་ཆོང་ཧུབ་ར་ེའཐུང་བ་དང་གེད་མོ་བགེད་པ་ཡོིན། རྨ་ི

ལམ་དུ་བྱུང་བ་ཇ་ིབཞིིན་མུན་ནགེ་གེ་ིནང་དུ་ང་ཚོས་ལམ་གྱི་ིབཞི་ིམདོའ་ིགོྲང་ཆུང་

རྣམས་ཤུར་ས་ེབསྐྱུར་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་ཕྱུགེས་རྫོ་ིདང་སོས་དལ་

གྱིིས་བཙས་མ་བརྔ་བའ་ིཕྲིེང་བསྟར་རིང་མོ་རྣམས་བསྐྱུར་ནས་ཕྱིན། ཁེོང་ཚོས་མགེོ་

བོ་འཁེོར་ཐེངས་གེཅིིགེ་གེིས་ང་ཚོར་བལྟས་ཤོིང་། མུན་ནགེ་གེི་ནང་དུ་གོྲང་དེའི་

མཐའ་སྣ་ེགེཞིན་དེར་མུ་མཐུད་བསྐྱོད་རིམ་བཞིིན་ང་ཚོས་ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་རང་གེ་ིབརླ་

ལ་ལགེ་པ་རྡོེབ་པའང་མཐོང་བྱུང་། ང་ཚ་ོན་ིཁྱོད་མཚར་བའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིཚོགེས་

སྡེ་ེཞིིགེ་རེད། ལོ་གེཅིིགེ་གེ་ིདུས་ཚོད་འདིའ་ིསྐབས་ལ་ན་ིཡུལ་འད་ིན་མ་ིམང་པོ་ཡོོད་
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ཅིིང་། ད་ེན་ིསྟོན་ལས་ཀྱི་ིསྐབས་རེད། ཌི་ཁེོ་ཋེའ་ིབུ་གེཉིིས་འཚབ་འཚབ་བྱས་བྱུང་།  

“ཐེངས་རྗེེས་མའི་གེཅིིན་པ་གེཏོང་ཕྱིར་འགོེགེ་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མར་འབབ་ཀྱིི་

ཡོིན། འདིའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ལ་ལས་ཀ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡོོད་པ་འདྲ།” ཞིེས་ཟེར།

“འདི་ནས་ལས་ཀ་ཚར་མ་ཐགེ་ཁྱོེད་རང་བྱང་ཕྱོགེས་ནས་བྱང་ཕྱོགེས་ལ་ཡོར་

འགྲོ་དགེོས་རྒྱུ་རེད།” མོན་ཋེ་ན་སྐམ་པོས་བསླེབ་བྱ་བརྒྱབ། “རེད། ཁེ་ན་ཌི་རྒྱལ་

ཁེབ་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་སྟོན་ལས་ཀྱི་ིརྗེེས་ལ་རྒྱུགེས།” བུ་ད་ེགེཉིིས་ཀྱིིས་སྣང་མེད་

ལྟ་བུའ་ིངང་ནས་མགེོ་ལྕོགེ་བྱས་ཤོིང་ཁེོའ་ིབསླེབ་བྱ་ད་ེའདྲའ་ིདང་ལེན་བྱས་མ་སོང་། 

སྐབས་འདིར་ཤོོར་མའ་ིབུ་སྐྲ་སེར་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་སྡེོད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་

པར་བསྡེད་འདུགེ་ཅིིང་། མཚམས་མཚམས་ལ་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའི་མུན་ནགེ་ནང་གེི་

ཐང་པོ་ཆོའེ་ིསྟེང་དུ་ཇིན་གྱིིས་ན་ིརང་གེ་ིནང་པའ་ིསྒོོམ་གྱི་ིསྐྱིལ་ཀྲུང་ལས་ཕར་བསྙེས་

ཤོིང་། ཤོ་ཚ་བོའ་ིསོྒོ་ནས་བུ་དེའ་ིརྣ་བར་ཚིགེ་འགེའ་ར་ེབཤོད། བུ་དེས་མགོེ་བོ་ལྡེམ་

ལྡེམ་བྱས། ཇིན་གྱིིས་ཁེོང་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་ལ། ཁེོང་གེ་ིའཇགིེས་དངངས་དང་

ཁེོང་གེ་ིསེམས་ཁེམས་གེཉིིས་ཀ་ལ་ལྟ་རོྟེགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ངས་དམྱོལ་བ་འད་ིགེཉིིས་

ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན་པ་དང་གེང་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིསོྐར་ལ་བསམ་བོླ་བཏང་

བ་ཡོིན། ཁེོང་ཚ་ོལ་ཐ་མགེ་མ་ིའདུགེ ངས་ངའ་ིབགེ་ཆོ་ད་ེཁེོང་ཚོར་བསོྐར། ད་ེན་ིང་

ཁེོང་ཚོར་དགེའ་བས་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་ད་ེལ་དྲིན་གེཟོ་དང་དྲིན་དྲན་གྱི་ིརྣམ་འགྱུར་

བསྟན། ཁེོང་ཚོས་བསླེངས་མ་སོང་། ངས་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་བ་ཡོིན། མོན་ཋེ་ན་སྐམ་

པོ་ལ་རང་གེ་ིབགེ་ཆོ་ཡོོད་མོད་ཁེོས་རྩ་ནས་བསྐོར་མ་སོང་། ང་ཚོས་སླེར་ཡོང་བཞི་ི

མདོའ་ིགྲོང་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ནས་སོང་ཞིིང་། བྱ་ེཐང་གེ་ིའབུ་མ་ེལྕེབ་ཀྱི་ིཚོགེས་ཤོིགེ་དང་

མཚུངས་པར་རབ་རིབ་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་འདུས་པའི་མི་སྐམ་ལ་རིད་པའི་གེཟུགེས་རིང་
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ཇིན་གྱི་ིདོར་མ་གོྱིན་མཁེན་གྱི་ིཕྲིེང་བསྟར་གེཞིན་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ནས་སོང་། ད་ེནས་ཧ་

ལས་པའི་མུན་ནགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་ལོགེ་པ་དང་། ང་ཚོ་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་མཐོ་སྒོང་གེི་རི་

འབུར་མཐོན་པོ་དགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་འགེོས་ཤོིང་། ཁེོང་ཚོས་བཤོད་དོན་ལྟར་ན་མེལ་ལ་ེ

གེཅིིགེ་ལ་ཁྲུ་གེང་ཙམ་རེ་མཐོ་རུ་སོང་ཡོོད། དེའི་ཚོད་ཀྱིིས་སྲོོགེ་རླུང་ཇེ་ཉུང་ཡོིན་

པའ་ིཉིེར་ལེན་གྱིིས་ང་ཚོའ་ིསྟེང་གེ་ིསྐར་ཚོགེས་ན་ིགེཙང་ཞིིང་གེསལ། ཕྱོགེས་གེང་

ནའང་ཤོིང་སོྡེང་གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་དམའ་ས་ན་ཡོོད་པའ་ིསྐར་མ་མཐོང་བ་མ་ིའགོེགེ 

ང་ཚ་ོརྒྱུགེ་རིམ་བཞིིན་ཐེངས་ཤོིགེ་ངས་ལམ་ཆོེན་གྱི་ིའཁྲིས་ནས་འཁེན་པའ་ིརྩྭ་ལྡུམ་

གྱིི་ཁྲོད་དུ་བ་གླེང་གེདོང་དཀར་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཚོ་ནི་ལྕགེས་ལམ་སྟེང་གེི་མེ་

འཁེོར་ཞིིགེ་ལ་བསྡེད་ཡོོད་པ་དང་མཚུངས། ད་ེལྟ་བུའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་བརྟེན་ལ་ད་ེལྟ་བུར་

དྲང་མོར་བརྒྱུགེས། 

རིམ་གྱིིས་ང་ཚ་ོགྲོང་ཞིིགེ་ལ་བསླེེབས། ཇ་ེདལ་ལ་ཕྱིན། མོན་ཋེ་ན་སྐམ་པོས་“ཨོ། 

གེཅིིན་པ་གེཏོང་བརྡོ་རེད།” ཅིེས་བཤོད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིན་ེསོ་ཋེ་བ་ད་ེཚོས་བཀགེ་མ་

སོང་། ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཤོར་རྒྱགེ་ཕྱིན་སོང་། “དམྱོལ་བ། ངས་གེཅིིན་པ་གེཏོང་དགེོས་

འདུགེ་” སྐམ་པོས་ད་ེལྟར་བཤོད།

“གེཞིོགེས་ཅིིགེ་ནས་ཐོངས།”མ་ིགེཞིན་ཞིིགེ་གེིས་བརྗེོད།

“ཨོ་རེད། ངས་གེཏོང་གེ་ིཡོིན།” ཁེོང་གེིས་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་

ཁེོང་ལ་བལྟས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ཁེོ་གེ་ལེར་སྟེགེས་བུའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཙོགེ་པུར་ནུར་ནས་

རྐང་པ་གེཉིིས་མཐའ་སྣེ་ནས་མར་མ་བསྣར་བར་དུ་རང་གེི་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིིས་དམ་

པོར་འབྱར་བཞིིན་ཕྱིན་སོང་། མ་ིཞིིགེ་གེིས་ཁེ་ལོ་བསྒྱུར་བཞིིན་པའ་ིསྤུན་གེཉིིས་ལ་

འད་ིསྟོན་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་སྒོེའུ་ཁུང་བརྡུངས་སོང་། ཁེ་ཚུར་འཁོེར་རིམ་བཞིིན་ཁོེང་ཚོའ་ི
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འཛུམ་ཆོེན་ད་ེབསྟན་སོང་། མར་ཟགེས་ཉིེན་ཡོོད་པའ་ིབར་དེར་སྐམ་རིད་ཀྱིིས་མགོེ་

འཛུགེས་གྲབས་བྱེད་སྐབས་ཁེོང་ཚོས་དོ་སྐྱེལ་རླངས་འཁེོར་དེ་རྒྱུགེ་ཚད་ཆུ་ཚོད་

གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་བདུན་ཅུའི་ཐོགེ་ཡོོད་པ་ནས་ཕར་དཀྱིོགེས་ཚུར་དཀྱིོགེས་བྱེད་

མགེོ་བརྩམས་སོང་། ཁེོ་རྒྱབ་ལ་དར་གེཅིིགེ་ཙམ་རིང་འགྱིེལ་སོང་། ང་ཚོས་ཉི་ཆོེན་

གེཡོོར་མོ་ཞིིགེ་གེིས་ཆུ་གྱིེན་ལ་སྟོར་བ་མཐོང་བྱུང་། ཁེོ་རྒྱབ་ལ་འགྱིེལ་བ་ནས་ཡོར་

སྡེོད་པའི་འབད་བརྩོན་བྱས། ཁེ་ལོ་པས་རླངས་འཁོེར་ཕར་བསྐོར་ཚུར་བསྐོར་

བྱས། ཁེོང་ཅིལ་སྒྲི་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཟུར་ལ་འགྱིེལ་ཞིིང་རང་གེ་ིལུས་པོ་ཡོོངས་རློན་

པ་བཟོས། སྒྲི་ཆོེན་པོའ་ིཁྲོད་དུ་ཁེོང་གེིས་མགེོ་ཡོོམ་འཁེོར་བཞིིན་སྡེིགེས་དམོད་བྱེད་

པ་དེ་གེོ་ཐུབ་ཅིིང་། དེ་ནི་རི་བོ་ཕ་གེིའི་ངོས་ནས་མི་ཞིིགེ་གེིས་ཆོོ་ངེ་འདོན་པ་དང་

མཚུངས། “དམྱོལ་བ། ... དམྱོལ་བ་ ...” ང་ཚོས་འདི་རྐང་བཙུགེས་ནས་བྱེད་ཀྱིིན་

ཡོོད་པ་ད་ེཁེོང་གེིས་ཁྱོོན་ནས་ཤོེས་མེད། ཁེོང་གེིས་དྲང་སྲོོང་ཇོབ་དང་མཚུངས་པར་

དཀའ་སྡུགེ་མྱོངས་སོང་། ད་ེལྟར་ཁེོང་གེིས་བཏང་ཚར་བ་དང་ཁེོ་ན་ིརློན་པ་ལྕ་ེརེད། 

ད་ཁེོང་གེཟུགེས་པོ་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེད་ཞིོར་ཧ་ཅིང་ཐབས་སྐྱོ་པོའ་ིརྣམ་པ་ད་ེབཟུང་ནས་

ཕྱིར་ཡོོང་དགེོས་པ་རེད། སྐྲ་སེར་གྱི་ིབུ་སེམས་སྡུགེ་ཅིན་ད་ེམ་གེཏོགེས་མ་ིཚང་མ་གེད་

མོ་ཤོོར་གྱིི་འདུགེ མི་ནེ་སོ་ཋེ་བ་གེཉིིས་ནི་ཁེ་ལོ་སྒྱུར་ཁེང་དུ་སྐད་ཆོེན་པོས་དགེོད་

བཞིིན་འདུགེ ངས་ཁེོང་ལ་ཆོང་གེ་ིཤོེལ་དམ་སྤྲོད་ནས་སེམས་གེསོ་བྱས་པ་ཡོིན། 

“དམྱོལ་བ་ཅི་ིརེད།” ཁེོང་གེིས་དྲིས། “ཁེོང་ཚོས་འད་ིརྐང་བཙུགེས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ི

འདུགེ་གེམ།”

“ཨོ་རེད། ལོས་ཡོིན།”
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“ཨོ་རེད། དམྱོལ་བ་ང་། ངས་དེ་ཤོེས་མ་བྱུང་། ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེའི་ནང་དུ་ངས་

ད་ེལྟར་བྱེད་ཐབས་ཤོིགེ་བྱས་མྱོོང་ཡོང་དཀའ་སྡུགེ་འད་ིའདྲའི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཡོང་མ་

བྱུང་།”

གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚ་ོཨོ་གྷི་ལ་ལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབྱོར་སོང་། འད་ིནས་ཁེ་ལོ་སྒྱུར་ཁེང་

དུ་སྡེོད་མཁེན་ཚོས་“གེཅིིན་པ་གེཏོང་བརྡོ་ཡོིན།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། དེ་ཡོང་

ཧ་ཅིང་དགེའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིི་ཐོགེ་ནས་ལབ་སོང་། སྐམ་རིད་རླངས་འཁོེར་གྱིི་

འཁྲིས་ནས་གེདོང་ནགེ་པོར་ལངས་འདུགེ་ཅིིང་། གེོ་སྐབས་ཤོོར་བ་དེ་ལ་བློ་ཕམ་

གྱིིས་འགྱིོད་བཞིིན་འདུགེ ཌི་ཁེོ་ཋེ་ཡོི་བུ་དེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཚང་མ་ལ་བདེ་མོ་ཞུས་

ནས་ཕྱིན་སོང་ལ། ཁེོང་ཚོས་འད་ིནས་མགེོ་བཙུགེས་ཏ་ེབཙས་མ་བརྔ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད་

བསམས་འདུགེ ང་ཚོས་ཁེོང་གེཉིིས་གྲོང་གེ་ིསྣ་ེམོ་ན་ཡོོད་པའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་གེ་ིཕྱོགེས་

སུ་ཡོལ་བ་ལ་བལྟས། དེར་གླེོགེ་སོྒྲིན་སྦེར་འདུགེ་ཅིིང་། ཇིན་གྱི་ིདོར་མ་གོེན་མཁེན་

གྱི་ིམཚན་སྲུང་བས་བཤོད་པ་ལྟར་ན་ལས་ཀ་བ་རྣམས་དེར་ཡོོད་པར་བཤོད། ངས་ཐ་

མགེ་ཉིོ་དགེོས་བྱུང་། ཇིན་དང་བུ་མགེོ་སེར་གེཉིིས་ཀྱིིས་རང་གེ་ིརྐང་པ་བརྐྱེངས་སླེད་

ངའ་ིརྗེེས་དེད་ནས་ཡོོང་སོང་། ང་འཛིམ་གླེིང་འདིར་ཡོོད་དཀའ་བའ་ིས་ཆོ་ཞིིགེ་ལ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིས་གེནས་དེའ་ིན་ཆུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བཙུགེས་པའ་ིཐང་

ཆོེན་གྱིི་ཆུ་མངར་ཚོང་ཁེང་ཁེེར་རྐྱེང་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ཚོ་གླུ་དབྱངས་རོལ་

ཆོའ་ིསྒྲི་སྒོམ་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་དང་བསྟུན་ནས་གེཞིས་འཁྲབ་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེ་ཤོས་འདུགེ 

ང་ཚ་ོནང་ལ་འཛུལ་བ་དང་ཁུ་སིམ་མེར་འདུགེ ཇིན་དང་སྐྲ་སེར་བུ་གེཉིིས་ཀྱིིས་སུ་

ལའང་མ་བལྟས་པར་དེར་ལངས་ནས་བསྡེད་སོང་ལ། ཁེོང་ཚོ་ལ་དགེོས་པ་ནི་ཐ་

མགེ་གེཅིིགེ་པུ་རེད། དེར་བུ་མོ་མཛིེས་མ་འགེའ་ཡོང་འདུགེ དེའ་ིནང་གེ་ིགེཅིིགེ་གེིས་
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སྐྲ་སེར་གྱི་ིབུ་ལ་མིགེ་བརྡོ་བརྒྱབ་སོང་མོད་ཁོེང་གེིས་ད་ེརྩ་ནས་མཐོང་མ་སོང་། གེལ་

སྲོིད་ཁེོང་གེིས་ད་ེམཐོང་ན་ཡོང་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཁེོ་ན་ིཧ་ཅིང་སེམས་སྡུགེ་

ཡོོད་པ་མ་ཟད། བླ་འཁྱོམས་འདུགེ 

ངས་ཁེོང་གེཉིིས་ལ་ཐ་མགེ་བགེ་ཆོ་རེ་ཉིོས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་ཐུགེས་རྗེེ་

ཆོེ་ལབ་སོང་། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་དེ་འགྲོ་ཆོོགེ་ཆོོགེ་རེད། ད་ནི་མཚན་དཀྱིིལ་

ལ་ཉི་ེཞིིང་གྲང་། ཇིན་ན་ིརང་གེ་ིམཛུབ་མོ་སྤྱིད་ནས་བགྲངས་དཀའ་བའ་ིཚོད་ཙམ་

ཞིིགེ་ལ་ཡུལ་འདིའི་ཡོར་མར་ལ་ཕྱིན་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་བཤོད་རྒྱུ་ལ་ད་ནི་ང་

ཚ་ོཚང་མ་རྩྭ་རས་ཆོེན་པོ་དེའ་ིའོགེ་ཏུ་འཛུལ་ནས་བཏུམས་ནས་བསྡེད་ན་ཡོགེ་ཤོོས་

རེད། གེཞིན་ང་ཚ་ོའཁྱོགེ་པ་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད་ཟེར། རླུང་བུ་རྣམས་འཁྱོགེ་དར་ལྟར་གྲང་

ཞིིང་རྣ་བར་ཙགེ་སྒྲི་སྒྲིོགེ ང་ཚ་ོརས་ཁུགེ་ཏུ་འཛུལ་ཞིིང་ཆོང་གེ་ིལྷགེ་མ་དང་མཉིམ་

དུ་དྲོན་པོར་བསྡེད་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་ཐང་མཐོ་སར་འཛིེགེས་རིམ་བཞིིན་སྐར་ཚོགེས་

ཀྱིང་ཇ་ེགེསལ་ལ་འགྲོ་བ་འདྲ་བོ་འདུགེ ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཝེ་ཡོོ་མིང་མངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་

ཡོོད། ང་གེན་རྐྱེལ་དུ་ཉིལ་ཞིིང་ཧ་ལས་པའ་ིནམ་མཁེའ་ལ་ཐད་ཀར་ཅིེར་གྱིིས་བལྟས་

ཤོིང་། ངས་བསྐྱལ་བཞིིན་པའ་ིདུས་ཚོད་ཀྱི་ིགེཟ་ིབརྗེིད་སོྒོམ་བཞིིན། མཐའ་མ་དེར་

ཡོིད་སྐྱོ་བའི་དོམ་གྱིི་རི་བོ་[ཡོི་གེནས་ཚུལ་]ནས་ཅིི་ཙམ་གྱིི་ཐགེ་རིང་ས་ཞིིགེ་ལ་ང་

བསླེེབས་ཚུལ་བསམས་ཤོིང་། ད་ེབཞིིན་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སླེེབས་དུས་ང་ལ་ཅི་ི

ཞིིགེ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཡོང་། གེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཆོགེས་ནའང་

དེའི་སྐོར་གྱིི་བསམ་བློ་ལ་འཚབ་ཤོ་འགེའ་རེའང་འཕར། དེ་ནས་མི་སི་སི་ཕི་ ཇིན་

ལགེས་ཀྱིིས་གེཞིས་ཤོིགེ་ལེན་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། ཁེོང་གེིས་གེཞིས་ད་ེསྙན་འཇེབས་

ལྡན་ལ་སྒྲི་དམའ་བ། གེཙང་པོའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ལྡན་པ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ནས་བླངས་པ་རེད། 
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གླུ་གེཞིས་དེ་ནི་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། འདི་ལྟར། “ང་ལ་བུ་མོ་ན་ཆུང་མཛིེས་མ་

ཞིིགེ་ཡོོད། བུ་མོ་ན་ཆུང་བཅུ་དྲུགེ་ལོ་ཡོིན། བུ་མོ་འད་ིན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་མྱོོང་གེ་ིཁྲོད་

ནས་མཛིེས་ཤོོས་ད་ེཡོིན།” ཚིགེ་འདིའ་ིནང་དུ་ཁེོ་རང་ཇ་ིའདྲའ་ིཐགེ་རིང་ལ་ཕྱིན་པ་

དང་། ཇ་ིལྟར་ཁེོང་གེིས་བུ་མོ་ད་ེལ་སླེར་ཡོང་ཐུགེ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བརྒྱབ་ཚུལ། འོན་ཀྱིང་

ཁེོང་གེིས་བུ་མོ་ད་ེགེཏན་དུ་བོར་ཟིན་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ིཚིགེ་གེཞིན་པ་ཡོང་བཅུགེ་ནས་

བསྐྱར་ཟོླས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ 

ངས། “ཇིན། ད་ེན་ིགླུ་གེཞིས་སྙན་ཤོོས་ད་ེརེད།” ཅིེས་བརྗེོད་པ་ཡོིན།

“དེ་ནི་ངས་ཤོེས་པའི་ཁྲོད་ནས་སྣང་བ་འགྲོ་ཤོོས་དེ་ཡོིན།” འཛུམ་དམུལ་ཞིིགེ་

དང་བཅིས་ལབ་བྱུང་། 

“ཁྱོེད་རང་གེང་དུ་འགོྲ་བའ་ིཡུལ་ད་ེལ་སླེེབས་པའ་ིར་ེབ་ཡོོད་ལ། བསླེེབས་དུས་

སྐྱིད་པོ་གེནང་རོགེས།” 

“ངས་རྟེགེ་པར་ཅིིགེ་བསྒྲིིགེས་ནས་ཕྱོགེས་བཟང་ངན་གེང་ཡོིན་ཡོང་དེར་བསྟུན་

ནས་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།”

མོན་ཋེ་ན་སྐམ་རིད་གེཉིིད་ཁུགེ་འདུགེ ཁེོ་གེཉིིད་སད་པ་དང་ང་ལ་བཤོད་རྒྱུར། 

“ཨ་རོ། ནགེ་རིལ། ཁྱོེད་རང་ཌིེན་ཝེར་ལ་མ་ཕྱིན་གེོང་ལ་དོ་དགེོང་ཁྱོེད་དང་ངེད་

གེཉིིས་མཉིམ་དུ་ཤོ་ཡོེན་ལ་ཉུལ་ན་གེང་འདྲ་འདུགེ” 

“ལོས་ཡོིན།” ང་ནི་ར་བཟི་ནས་གེང་ཞིིགེ་ཡོིན་ཡོང་དེ་བྱེད་ཆོོགེ་པའི་ཚོད་ལ་

བསླེེབས་འདུགེ 

སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ཤོ་ཡོེན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མཐའ་ལ་བསླེེབས་སྐབས་ས་

གེནས་རླུང་འཕྲིིན་ཁེང་གེི་གོླེགེ་སྒྲིོན་དམར་པོ་གེནམ་ལ་ཡོོད་པ་དེ་མཐོང་བྱུང་། 
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གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་ལམ་ཆོེན་གྱིི་ཟུར་ལམ་གེཉིིས་ནས་འདུས་ཡོོང་བའི་མི་ཚོགེས་ཀྱིི་

འཚང་ཁེ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ལ་གེདོང་ཐུགེ་བརྒྱབ་ནས་འགེོགེ་བཞིིན་འགྲོ་བཞིིན་བྱེད་

ཀྱིིན་འདུགེ “དམྱོལ་བ། འད་ིན་ིནུབ་ཕྱོགེས་རྒོད་པོ་ཡོ་ིབདུན་ཕྲིགེ་ཅིེས་པ་ད་ེརེད།” 

སྐམ་རིད་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། ཚོང་པའ་ིཚོགེས་ཆོེན་པོ་སྟ།ེ འཇུར་རྟེ་དང་ཕྱུགེས་རྫོིའ་ི

ཞྭ་མོ་ཆོེན་པོ་གོེན་མཁེན་གྱི་ིཚོང་པ་རྒྱགེས་པ་རྣམས་དང་། ད་ེདགེ་གེ་ིསྐུ་ཟླ་ཕྱུགེས་

རྫོི་མའི་གོྱིན་ཆོས་ཅིན་རྒྱགེས་པ་རྣམས་ཤོ་ཡོེན་གྱིི་ཤོིང་ལེབ་ཀྱིིས་བཟོས་པའི་ཟུར་

ལམ་སྟེང་དུ་འཚང་ཁེའི་ངང་འུར་ཆོིལ་ལེར་བསྐྱོད་ཅིིང་། དེ་ནས་མར་ཐགེ་རིང་

བའི་ས་ན་ཤོ་ཡོེན་གྱིི་གྲོང་ཁྱོེར་གེསར་པ་དེའི་སྐུད་པ་རིང་པོ་ཅིན་གྱིི་སྲོང་ལམ་གྱིི་

གླེོགེ་སྒྲིོན་རྣམས་འདུགེ འོན་ཀྱིང་དུས་སྟོན་གྱིི་ལྟེ་བ་དེ་གྲོང་ཁྱོེར་རྙིིང་པ་ལ་གེཏད་

འདུགེ མ་ེམདའ་སྟོང་པ་རྣམས་ཁེ་གྲགེ་པར་བྱེད། ཆོང་ཁེང་རྣམས་ན་ིསྲོང་ལམ་ལ་

ཐུགེ་ཐུགེ་བར་གྱིི་འཚང་ཁེ་བརྒྱབ་ནས་འདུགེ ང་ལ་ཡོ་མཚན་པོ་བྱུང་ཞིིང་། དེ་

དང་དུས་མཉིམ་དུ་དེ་ལ་ཁྲེལ་དགེོད་ཀྱིི་ཚོར་བ་ཞིིགེ་ཀྱིང་བྱུང་སྟེ། དེ་ནི་ངས་ནུབ་

ཕྱོགེས་མཐོང་བའི་གེོ་སྐབས་དང་པོ་འདིའི་སྐབས་སུ་ཁེོང་ཚོས་སྤེོབས་པ་བྱེད་པའི་

གེོམས་སྲོོལ་འད་ིརྒྱུན་འཛིིན་བྱེད་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་བཙུགེས་པའ་ིཆོོ་མེད་པའ་ིཅི་ལགེ་ད་ེ

ཚ་ོམཐོང་བ་རེད། ང་ཚ་ོསྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ནས་བབས་ཏ་ེབད་ེམོར་བཞུགེས་

བཤོད་དགེོས་བྱུང་ཞིིང་། མ་ིན་ེསོ་ཋེ་བ་གེཉིིས་ན་ིའདིར་བསྡེད་ནས་འཁེོར་འདོད་མ་ི

འདུགེ་ལ། ཁེོང་ཚོར་ཁེ་གྱིེས་པ་དེ་ནི་ཡོིད་སོྐྱ་བ་ཞིིགེ་རེད། ངས་ཁེོང་ཚོའི་སུ་གེང་

ཡོང་བསྐྱར་དུ་གེཏན་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མིན་པ་ད་ེངོས་ཟིན་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིའགྲོ་

ལུགེས་རེད། “དོ་དགེོང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིརྐུབ་འཁྱོགེ་ནས་དར་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད།” ངས་ཉིེན་བརྡོ་
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བཏང་བ་ཡོིན། “ད་ེནས་སང་ཉིིན་ཉིིན་གུང་རྒྱབ་ལ་རྐུབ་ད་ེབྱ་ེཐང་གེ་ིཁྲོད་དུ་འབར་

ནས་འཚིགེ་གེ་ིརེད།”

“ང་ཚོ་མཚན་གྱིི་གྲང་ངར་འདི་ལས་ཐར་ན་གེ་རེ་ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ལ་སྐྱོན་མི་

འདུགེ” ཇིན་གྱིིས་བཤོད་བྱུང་། ད་ེནས་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་དེས་འཚང་ཁེའ་ི

དཀྱིིལ་ནས་ཕར་རང་གེི་ལམ་ཁེ་འཐེན་ཏེ་ཕྱིན་སོང་ལ། རླངས་འཁེོར་རྒྱབ་ཀྱིི་རྩ་

རས་ཀྱིི་ནང་དུ་བཏུམས་ཡོོད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིི་ཁྱོད་མཚར་བའི་རྣམ་པ་ལ་དོ་

སྣང་སོྤྲོད་མཁེན་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མི་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་ཉིལ་ཆོས་ཀྱིི་ནང་བཏུམས་ཡོོད་

པའི་བྱིས་པ་རྣམས་དང་འདྲ་བའི་གྲོང་དེ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་འདུགེ ངས་དེ་ཚོ་

མཚན་མོའ་ིཁོྲད་དུ་ཡོལ་བར་གྱུར་བ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། 
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ང་མོན་ཋེ་ན་སྐམ་རིད་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ཚ་ོཆོང་ཁེང་རྣམས་ལ་ཉུལ་མགོེ་

བརྩམས་པ་ཡོིན། ངའ་ིལགེ་ཏུ་སོྒོར་མོ་བདུན་ཙམ་ཡོོད། དེའ་ིནང་ནས་ལྔ་ན་ིལྐུགེས་

རྟེགེས་བསྟན་ནས་མཚན་མོ་དེར་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་རེད། དང་ཐོགེ་ང་ཚོ་ཆོང་

ཁེང་ནང་དང་། ཆོང་ཁེང་གེི་སོྒོ། སྲོང་ལམ་ཟུར་གྱིི་བགྲོད་ལམ་བཅིས་སུ་རྩྭ་ཐང་

བདགེ་པོ་རྣམས་དང་། སྣུམ་གྱིི་ལས་ཀ་བ། ཕྱུགེས་རྫོིའི་གྱིོན་པ་སྤྲོས་པའི་འགྲུལ་པ་

རྣམས་དང་ལྷན་དུ་འཁེོར་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན། ད་ེནས་སྐབས་ཤོིགེ་གེ་ིརིང་ངས་སྐམ་

རིད་བོར་བ་རེད། ཁེོང་ཨ་རགེ་དང་སྦེི་རགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྲོང་ལམ་དུ་ཅུང་ཁྱོར་

འཁྱོོར་གྱིིས་འཁྱོམས་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ན་ིད་ེའདྲའ་ིཆུང་འཐུང་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་

གེ་ིམིགེ་ན་ིརབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་ཚུད་ལ་ཁོེང་གེིས་ཁྱོོན་ནས་

ངོ་མ་ིཤོེས་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་ལ་དོན་དགེ་རྣམས་ཤོོད་ཀྱི་ིརེད། ང་ན་ིསཱི་ིཔན་ཁེ་ཚའ་ིཟ་ཁེང་

ཞིིགེ་གེ་ིནང་ལ་འཛུལ་བ་ཡོིན། ཞིབས་ཞུ་མ་ད་ེན་ིམེགེ་ས་ིཁེོ་ནས་རེད་ལ་མཛིེས་མ་

ཞིིགེ་འདུགེ ངས་ཟ་མ་ཟོས་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ངས་མོ་རང་ལ་དམིགེས་ནས་བྱུང་འཛིིན་

གྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་བརྩ་ེདུང་གེ་ིཚིགེ་འགེའ་བྲིིས་པ་ཡོིན། སཱི་ིཔན་ཁེ་ཚའ་ིཟ་ཁེང་འད་ིན་ིསྟོང་

པ་རེད། མ་ིཚང་མས་ས་ཆོ་གེཞིན་དུ་ཆོང་འཐུང་གེ་ིཡོོད། ངས་མོ་ལ་བྱུང་འཛིིན་ད་ེ

ལྟགེ་རྒྱབ་སླེོགེ་རོགེས་ལབ་པ་ཡོིན། མོས་ད་ེབཀློགེས་ནས་གེད་མོ་བགེད་སོང་། ད་ེན་ི

མོ་རང་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཡོོང་ནས་མཚན་མོ་ལ་ལྟ་བར་འགྲོ་རྒྱུར་ང་ལ་འདོད་པ་ཡོོད་

ཚུལ་སོྐར་གྱི་ིསྙན་ངགེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཡོིན། 
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“ང་ལ་འདོད་པ་ཡོོད། གེསར་བུ། འོན་ཀྱིང་ང་ངའི་དགེའ་རོགེས་མཉིམ་དུ་

འཛིོམས་ཆོད་བྱས་ཡོོད།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོང་འདོར་མ་ིཐུབ་བམ།”

“མིན། མིན། ངས་མ་ིཐུབ།” མོས་ཡོིད་སྐྱོ་མདོགེ་གེིས་ལབ་བྱུང་ལ། མོས་བཤོད་

སྟངས་ད་ེལ་ང་དགེའ་བྱུང་།

“དུས་ཚོད་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་ང་འདིར་ཡོོང་གེ་ིཡོིན།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ལ་“བུ། ནམ་ཡོིན་ཡོང་།” ཞིེས་ལན་བཏབ་བྱུང་། ཡོིན་ན་ཡོང་མོ་ལ་ལྟ་རྒྱུའི་ཆོེད་

དུ་ང་དེར་བསྡེད་པ་ཡོིན་ལ། སླེར་ཡོང་འཚིགེ་ཇ་ཕོར་པ་གེང་འཐུང་བ་ཡོིན། མོའ་ི

དགེའ་རོགེས་ད་ེངོ་གེནགེ་བཞིིན་ནང་དུ་བསླེེབས་སོང་ལ། མོ་གེ་དུས་ལས་ཀ་གོྲལ་

གྱིིན་ཡོོད་མེད་ཤོེས་འདོད་འདུགེ མོས་ཟ་ཁེང་ད་ེམགྱིོགེས་པོར་སོྒོ་རྒྱགེ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་

བྲིེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་བྱས་སོང་། ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཐོན་དགེོས་བྱུང་ཞིིང་། ང་ཐོན་དུས་

མོ་ལ་འཛུམ་ཞིིགེ་བསྟན་པ་ཡོིན། ཕྱི་ལོགེས་ན་ཆོང་འཐུང་རྒྱགེས་པ་རྣམས་ནི་ར་

ཇ་ེབཟ་ིདང་གླེོ་རྒྱགེ་པ་ཇ་ེམཐོར་འགྲོ་བ་ད་ེམ་གེཏོགེས། ཅི་ིཙམ་རྒོད་པོ་ཆོགེས་སྲོིད་

པ་ད་ེཙམ་གྱིིས་རྒོད་པོ་ཡོིན་པའི་དོན་དགེ་རྣམས་འབྱུང་བཞིིན་འདུགེ དེར་གེདོད་

མའ་ིམ་ིརིགེས་ཀྱི་ིསྡེ་ེདཔོན་རྣམས་ཀྱིིས་མགེོའ་ིདབུ་རྒྱན་ཆོེན་པོ་གེོན་ཏ་ེརྒྱུ་ཞིིང་། ར་

བཟི་ནས་གེདོང་དམར་པོར་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་ཁེོང་ཚོ་དངོས་གེནས་གེཟི་

བརྗེིད་ལྡན། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་སྐམ་རིད་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་འགོྲ་བ་མཐོང་བྱུང་ལ། ང་

ཁེོང་དང་ལྷན་འཛིོམས་བྱས་པ་ཡོིན།

ཁེོང་གེིས་བཤོད་རྒྱུར། “ངས་མོན་ཋེ་ན་ན་ཡོོད་པའི་ངའི་ཕ་རྒན་ལ་ཤོོགེ་བྱང་

ཞིིགེ་བྲིིས་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཡོིགེ་སྒོམ་ཞིིགེ་བཙལ་ནས་འད་ིབླུགེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཨ་ེའདུགེ” 
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ད་ེན་ིར་ེསྐུལ་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཤོོགེ་བྱང་ད་ེསྤྲོད་ནས་ཆོང་ཁེང་

ཞིིགེ་གེི་སོྒོ་ལེབ་ཕར་གེཡུགེ་ཚུར་གེཡུགེ་བྱེད་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་

ཕྱིན་སོང་། ངས་ཤོོགེ་བྱང་ད་ེབླངས་ནས་ཡོིགེ་སྒོམ་ཡོོད་ས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེནས་

ད་ེལ་འཁྱུགེ་ལྟ་ཞིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན། “བརྩ་ེབའ་ིཕ་རྒན་ལགེས། ང་རེས་གེཟའ་ལྷགེ་པའ་ི

ཉིིན་ཁྱོིམ་ལ་འབྱོར་གྱིིན་ཡོོད། ང་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་ཡོིན་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་ཡོིན་

པའ་ིར་ེབ་ཡོོད། ར་ིཆོརད་ཀྱིིས།” ཞིེས་བྲིིས་འདུགེ དེས་ང་ལ་ཁེོང་གེ་ིསྐོར་ལ་བསམ་

བློ་གེཞིན་པ་ཞིིགེ་འཁེོར་དུ་བཅུགེ་བྱུང་། ཁེོང་ཁེོང་གེི་ཕ་ལ་ཇི་འདྲའི་ཤོ་ཚའི་གུས་

ཞིབས་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་རེད་ཨང་། ང་ཆོང་ཁེང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁོེང་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་

པ་ཡོིན། ང་ཚོས་བུ་མོ་གེཉིིས་བདམས་ཤོིང་། གེཅིིགེ་ན་ིསྐྲ་སེར་མཛིེས་མ་གེཞིོན་ནུ་མ་

ཞིིགེ་རེད། གེཞིན་ད་ེན་ིསྐྲ་སྨུགེ་ནགེ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོ་ཚ་ོན་ིངོ་གེནགེ་

ཅིིང་གླེེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོས་ཁེོང་གེཉིིས་དང་ལྷན་དུ་བྱེད་ན་འདོད། ང་ཚོས་

ཁེོང་གེཉིིས་སོྒོ་རྒྱགེ་བཞིིན་པའི་མཚན་ཚོགེས་ཁེང་གོེགེ་པོ་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་པ་ཡོིན། 

དེར་ངས་རང་གེི་སོྒོར་མོ་གེཉིིས་ལྷགེ་ཡོོད་པ་དེ་ཁེོང་ཅིགེ་གེི་ཨ་རགེ་སི་ཁེོ་ཆོི་དང་

ངེད་གེཉིིས་ལ་སྦེི་རགེ་ཉིོ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་སྤྱིད་པ་ཡོིན། ང་ནི་ར་བཟི་བཞིིན་འདུགེ་ལ། 

འདང་རྒྱགེ་ས་མེད། ཚང་མ་འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ངའ་ིཡོོད་ཚད་དང་དམིགེས་ཡུལ་ཚང་

མ་སྐྲ་སེར་མ་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་ཁེ་ཕྱོགེས་སོང་། ཕྱོགེས་དེ་ལ་ངའི་སྟོབས་ཤུགེས་ཡོོད་

ཚད་སྤྱིད་ནས་འགྲོ་ན་འདོད་བྱུང་། ང་མོ་ལ་འཁྱུད་ཅིིང་། ངས་མོ་ལ་བཤོད་འདོད་

སྐྱེས། མཚན་ཚོགེས་ཁེང་སོྒོ་བརྒྱབ་སོང་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྲོང་ལམ་གེོགེ་པོ་ས་

རྡུལ་གྱིིས་ཁེེངས་པ་དེར་འཁྱོམས་ཉུལ་བྱས་པ་ཡོིན། ངས་ནམ་མཁེའ་ལ་ཡོར་བལྟས་

པ་ཡོིན། གེཙང་ཞིིང་ཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིསྐར་ཚོགེས་ན་ིད་དུང་བསྡེད་འདུགེ་ལ་འོད་
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ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད། བུ་མོ་ཚོས་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིའབབ་ཚིགེས་ལ་འགྲོ་འདོད་བྱེད། 

ང་ཚོ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ཡོིན་ངོ་མ་ནི། བུ་མོ་དེ་ཚོ་ས་གེནས་དེར་ཁེོང་ཚོ་ལ་

སྒུགེ་བཞིིན་པའ་ིམཉིན་པ་འགེའ་ལ་ཐུགེ་འདོད་པ་རེད། ད་ེན་ིབུ་མོ་རྒྱགེས་པ་དེའ་ི

ཚ་བོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། མཉིན་པ་དེ་ལ་གྲོགེས་པོ་འགེའ་ཡོང་མཉིམ་དུ་འདུགེ ངས་སྐྲ་

སེར་མ་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན། “གེ་རེ་བྱུང་སོང་།” མོས་བཤོད་རྒྱུར། མོ་རང་ནི་ཤོ་ཡོེན་

གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགེས་ས་མཚམས་དེ་བརྒལ་ཙམ་གྱིི་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་ན་ཡོོད་པའི་རང་གེི་ཁྱོིམ་དུ་

ལོགེ་འདོད་ཡོོད་ཟེར། “ངས་ཁྱོེད་རང་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ནས་འཁྲིད་འགྲོ་”དེ་

ལྟར་ལབ་པ་ཡོིན། 

“མིན། སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་རྒྱ་ལམ་སྟེང་དུ་འགོེགེ་གེི་རེད། ང་གེཅིིགེ་པུར་

དམྱོལ་བ་རྩ་ཐང་དེ་བརྒལ་ནས་འགོྲ་དགོེས་པ་རེད། ངས་དམྱོལ་བ་དེ་ལ་བལྟས་

ནས་ཕྱ་ིདྲོ་ཧྲིིལ་པོ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ང་དོ་དགེོང་དེའ་ིསྟེང་དུ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་

འདོད་མེད།”

“ཨོ། ཉིོན་དང་། ང་ཚོས་རྩྭ་ཐང་གེི་མེ་ཏོགེ་ཁྲོད་དུ་གོེམ་བགྲོད་སྙིང་རྗེེ་མོ་ཞིིགེ་

བྱེད།”

“དེ་ལ་མེ་ཏོགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད།” མོས་དེ་ལྟར་བཤོད། “ང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་ན་

འདོད། ང་ས་ཆོ་འདི་ལ་ཨ་ཐང་ཆོད་འདུགེ ཤོ་ཡོེན་མ་གེཏོགེས་འགོྲ་ས་མི་འདུགེ་

ལ། ཤོ་ཡོེན་ལ་ཅི་ིགེང་ཡོང་མ་ིའདུགེ” 

“ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཅི་ིགེང་ཡོོད་པ་མ་རེད།”

“དམྱོལ་བ། ཅི་ིགེང་ཡོང་ཡོོད་མ་རེད་ཨ།ེ” མོས་མཆུ་ཏོ་གེཅུས་ནས་ད་ེལྟར་བཤོད་

སོང་།
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སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་འབབ་ཚིགེས་སུ་མི་ཚོགེས་ཀྱིིས་སོྒོའ་ིབར་དུ་འཚང་ཁེ་

བརྒྱབ་འདུགེ མི་རིགེས་སྣ་ཚོགེས་པ་རྣམས་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་

པའམ་ཡོང་ན་དེར་འཁོེར་ནས་བསྡེད་འདུགེ གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཀྱིང་མང་པོ་

ཡོོད་པ་དེ་ཚོས་ཅིེར་མིགེ་གེིས་ཡོོད་ཚད་ལ་ལྟ་བར་བྱེད། བུ་མོ་དེས་ངའི་སྐད་ཆོའི་

འཕྲིོ་བཅིད་ནས་མཉིན་པ་དེ་དང་རོགེས་པ་ཚོའི་མཉིམ་དུ་ཕྱིན་སོང་། སྐམ་རིད་

རྐུབ་སྟེགེས་ནར་མོའ་ིསྟེང་དུ་གེཉིིད་ལོྕགེ་རྒྱགེ་གེིན་འདུགེ ང་མར་བསྡེད་པ་ཡོིན། 

སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ཀྱིི་ཐང་ནི་ལུང་པའི་ནང་གེི་གེང་དུ་ཡོིན་ཡོང་

གེཅིིགེ་པ་རེད། རྟེགེ་པར་ཐ་མགེ་གེ་ིདུད་སྣ་ེདང་མཆོིལ་མས་ཁེེངས་ཡོོད་ལ། ད་ེདགེ་

གེིས་སྤྱི་ིསོྤྱིད་རླངས་འཁོེར་འབབ་ཚིགེས་ཁོེ་ན་ལ་ཡོོད་པའ་ིཡོིད་སོྐྱ་བའ་ིཚོར་བ་ཞིིགེ་

སྟེར་བར་བྱེད། ང་རང་ཆོེས་དགེའ་སའ་ིཕྱ་ིལོགེས་ཀྱི་ིརླབས་ཆོ་ེབའ་ིགེཞི་ིརྒྱ་ཅིན་ད་ེ

མ་གེཏོགེས་དར་ཅིིགེ་རིང་འདི་ནི་ནེའུ་ཝེར་ཁེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པ་དང་ཁྱོད་པར་

མ་ིའདུགེ ངའ་ིའགྲུལ་བཞུད་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པའ་ིམ་དངུལ་གེཙང་མ་གེཙང་རྐྱེང་

བཟོས་ལུགེས་དེ་ལ་ཧ་ཅིང་འགྱིོད། སྐར་མ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གེཏོང་བ་

དང་། དུས་ཚོད་དམ་འཛིིན་མ་བྱས་པར་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ། བུ་མོ་ངོ་གེནགེ་འད་ི

དང་ལྷན་དུ་འཁོེར་ནས་བསྡེད་པ། ངའ་ིསོྒོར་མོ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་

འད་ིལ་ཧ་ཅིང་འགྱིོད། དེས་ང་ཡོིད་ཕམ་བཅུགེ་བྱུང་། ང་ཡུན་རིང་པོར་གེཉིིད་ཁུགེ་

མེད་སྟབས་དམོད་མོ་འདོན་རྒྱུ་དང་ཅི་ཅོི་སོྒྲིགེ་རྒྱུ་ལ་ང་ཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་འདུགེ ང་

ཉིལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་འགྲུལ་བཞུད་རས་ཁུགེ་སྔོས་མགོེར་བྱས་ཏེ་རྐུབ་སྟེགེས་

སྟེང་བསྐུམས་ཏེ་ཉིལ་བ་ཡོིན། དེའི་འགྲུལ་པ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་མང་པོ་དང་འབབ་ཚིགེས་
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ཀྱིི་འུར་སྒྲི། གེཉིིད་ལམ་འདྲ་བའི་ཤུབ་སྒྲིའི་ཁྲོད་དུ་ང་ཞིོགེས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་

པ་བར་དུ་གེཉིིད་ཤོོར་འདུགེ 

ང་སད་དུས་ངའི་མགོེ་ཤུགེས་དྲགེ་ཏུ་ན་གེི་འདུགེ སྐམ་རིད་ཕྱིན་ཚར་འདུགེ 

ཕལ་ཆོེར་མོན་ཋེ་ན་ལ་ཕྱིན་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད། ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་གེནམ་

སོྔོན་པོའ་ིའོགེ་ཏུ་ངས་ཆོེས་ཐོགེ་མར་ཐགེ་རིང་གེ་ིརོ་ཁེ་ིར་ིརྒྱུད་མཐོན་པོ་དེའ་ིརྩ་ེམོ་

གེངས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་དབུགེས་རིང་ཞིིགེ་བཏང་བ་ཡོིན། ང་གེང་

མགྱིོགེས་ཌིེན་ཝེར་ལ་སླེེབས་དགེོས་འདུགེ ཐོགེ་མར་ངས་ཞིོགེས་ཇ་ཟོས་པ་ཡོིན། ད་ེ

ན་ིའཚིགེ་ཇ་དང་བགེ་ལེབ་སྲོེགེ་མ། སོྒོ་ང་གེཅིིགེ་བཅིས་ཡོོད་པའ་ིཞིོགེས་ཇ་དཀྱུས་

མ་ཞིིགེ་ཡོིན། ད་ེནས་ངས་གྲོང་ད་ེབཅིད་ནས་ལམ་ཆོེན་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། “ནུབ་ཕྱོགེས་

རྒོད་པོ་”ཞིེས་པའ་ིདུས་སོྟན་ད་ེད་དུང་ཚར་མ་ིའདུགེ དེར་ཕྱུགེས་རིགེས་ལ་ཞིོན་པའ་ི

ཞིོན་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ཞིིགེ་འདུགེ མཆོོངས་ཤོིང་ཀ་ིཅིོར་རྒྱགེ་པ་ད་ེདགེ་ཡོང་བསྐྱར་

མགེོ་འཛུགེས་གྲབས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ངས་ད་ེདགེ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་བ་ཡོིན། ང་ན་ིངེད་

ཀྱི་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཤོོགེ་ཁེགེ་མཇལ་ན་འདོད། ང་ལྕགེས་ལམ་བརྒལ་སའ་ིཟམ་པ་ཞིིགེ་

བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཕྱིན། སྤྱིིལ་ཁེང་མང་པོ་ཡོོད་ས་ཞིིགེ་ལ་བསླེེབས། དེར་རྒྱ་ལམ་དེ་

ཕྱོགེས་གེཉིིས་སུ་གྱིེས་འདུགེ་ལ། དེ་གེཉིིས་ཀ་ཌིེན་ཝེར་ལ་རེད། ངས་རི་བོ་རྣམས་

ལ་ལྟ་ཐུབ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་དེའ་ིཉི་ེས་ན་ཡོོད་པའ་ིལམ་ད་ེབདམས་པ་ཡོིན། དེའ་ི

ཕྱོགེས་སུ་རང་ཉིིད་ལ་མཛུབ་སྟོན་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེེ་ན་ཋེི་ཁེད་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོིན་

པའ་ིན་གེཞིོན་ཞིིགེ་གེ་ིརླངས་འཁོེར་ལ་འཕྲིལ་དུ་འདུགེ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཁེོང་ན་ིཤོར་

ཕྱོགེས་ཀྱི་ིརོྩམ་སྒྲིིགེ་པ་ཞིིགེ་གེ་ིབུ་ཡོིན་པ་དང་། རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གོེགེ་ཅིིགེ་བསྐོར་

ཏེ་རི་མོ་འབྲིི་བཞིིན་ལུང་པའི་ཡུལ་སྐོར་ལ་འགྲོ་གེི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་སྐད་ཆོ་མང་
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པོ་བཤོད་ཀྱིི་འདུགེ ང་ནི་ཆོང་འཐུང་བ་དང་ས་བབ་མཐོ་བའི་རྐྱེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་

ན་བྱུང་། སྐབས་གེཅིིགེ་ལ་ཧ་ལམ་ངས་རང་གེ་ིམགོེ་ད་ེསྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱིར་བསྲོིངས་

དགོེས་པ་འདྲ་ཞིིགེ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གེིས་ང་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོའ་ིལོང་མོནད་ས་ཁུལ་

ནས་མར་འབབ་ཏུ་བཅུགེ་དུས། ངས་སླེར་ཡོང་རྒྱུན་ལྡན་འདྲ་ཞིིགེ་ཚོར་བྱུང་ལ། 

མཐའ་ན་ང་རང་གེ་ིའགྲུལ་བཞུད་སྐོར་གྱི་ིགེནས་ཚུལ་ཁེོང་ལ་བཤོད་མགེོ་བཙུགེས་

པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་བཀྲ་ཤོིས་པར་ཤོོགེ་ལབ་བྱུང་། 

ལོང་མོནད་ན་ིཧ་ཅིང་ཡོིད་དུ་འོང་། ཧ་ལས་པའ་ིསྡེོང་རྒན་ཞིིགེ་གེ་ིའོགེ་ཏུ་སྤེང་

གེི་ཉིལ་ཁྲི་འདུགེ དེ་ནི་སྣུམ་ལྡུད་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་ལ་བདགེ་པ་རེད། ངས་དེའི་ལས་

བཅིར་བ་ལ་ང་ཕ་གེིར་ཉིལ་ཆོོགེ་གེམ་དྲིས་སྐབས་ཁེོས་ལོས་ཆོོགེ་ཟེར། བྱས་ཙང་།  

ངས་རང་གེ་ིབལ་གྱི་ིསྟོད་ཐུང་ས་ལ་བཏིངས་ཤོིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་རང་གེ་ིངོ་གེདོང་གླེན་

ཞིིང་གྲུ་མོ་ཡོ་གེཅིིགེ་ཕྱིར་བཏོན། དེ་ནས་ཉིི་མ་ཚ་པོའ་ིའོགེ་ཏུ་མིགེ་ཡོ་གེཅིིགེ་གེིས་

ཡུད་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ཁེ་བས་གེཡོོགེས་པའི་ཪོོགེ་ཁེི་རི་རྒྱུད་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ང་

ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་གེཉིིད་སྐྱིད་པོར་ཁུགེ་བྱུང་། མ་སྐྱིད་པ་གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་

ཡོོད་པ་ན་ིམཚམས་རེར་ཡོོང་བའ་ིཁེ་ལོ་ར་ཌིོའ་ིཡུལ་གྱི་ིགྲོགེ་མ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ད་ང་

ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་ལ་ཡོོད་པ་རེད་དོ།། དགེའ་སོྤྲོས་ཁེེངས་ཏ་ེབསམ་བོླ་བཏང་བསྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ 

དམྱོལ་བ། དམྱོལ་བ། དམྱོལ་བ། ངས་དོན་དེ་འགྲུབ་ཀྱིི་འདུགེ ངའི་ཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་

མ་ིཚ་ེསོྔོན་མའ་ིསོྐར་གྱི་ིརྨ་ིལམ་སྡེོམ་ཐགེ་འདྲ་བོས་ཁེེངས་པའ་ིགེཉིིད་སྐྱིད་ཅིིགེ་གེ་ི

རྗེེས་སུ་ང་ཡོར་ལངས་པ་ཡོིན། སྣུམ་ལྡུད་ས་ཚིགེས་ཀྱི་ིབུའ་ིགེསང་སྤྱིོད་དུ་ཕྱིན་ནས་

ཁྲུས་བྱས་ཤོིང་། ཝེ་ཡོོ་ལིན་ཞིེས་པའ་ིརོལ་ཆོས་ཤོིགེ་དང་མཚུངས་པར་གྲ་དགེ་ཅིིང་

འོད་འཚེར་བའ་ིངང་གེོམ་ཁེ་ཆོེན་པོར་བསྒྱུར་བ་ཡོིན། ལམ་གྱི་ིཁེང་པ་ཞིེས་པའ་ིཟ་
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ཁེང་ཞིིགེ་ནས་ངའི་ཚ་ཞིིང་མནར་བའི་གྲོད་པའི་ནང་དུ་འཁྱོགེ་དར་འགེའ་ལྡུད་

ཆོེད་བཅུད་ཅིན་གྱི་ིའོ་མ་དཀྲུགེས་མ་གེར་པོ་ཞིིགེ་བླངས་པ་ཡོིན། 

སྟབས་ལེགེས་པ་ཞིིགེ་ལ། ཁེ་ལོ་ར་ཌོིའ་ིབུ་མོ་ཧ་ཅིང་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་གེིས་འོ་མ་

དེ་བསྲུབས་པ་རེད་ལ། མོ་རང་ཧ་ཅིང་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་མཁེན་ཞིིགེ་ཀྱིང་

རེད། ང་ནི་ཧ་ཅིང་དགེའ་བྱུང་ལ། མདང་དགེོང་གེི་དེའི་ཚབ་ལ་ཕན་བྱུང་། ངས་

ཁེེར་བཤོད་བྱས་པ་ཡོིན། ཨ་མ་མ། ཌིེན་ཝེར་ད་ེགེ་འདྲ་ཡོིན་ནམ། ད་ེནས་ང་ལམ་

ཚ་པོ་དེའི་སྒོང་ལ་བུད་ཅིིང་། ཕོ་ལོ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཡོིན་པའི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཚོང་པ་ཞིིགེ་

གེིས་བསྐོར་བའི་རླངས་འཁེོར་གེསར་པ་གེསར་རྐྱེང་ཞིིགེ་ལ་བསྡེད་ནས་ཕྱིན་པ་

ཡོིན། ཁེོང་རྒྱུགེ་ཚད་བདུན་ཅུའ་ིཐོགེ་འདུགེ ངའ་ིགེང་སར་ཚ་ཤོར་བརྒྱུགེས། ངས་

སྐར་མ་བརྩིས་ཏེ་མེལ་ལེའི་གྲངས་ཀ་ནས་འཐེན། ངའི་མདུན་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ཐགེ་རིང་

ན་ཡོོད་པའ་ིཨ་ེས་ེཋེ་ེས་ིཞིེས་པའ་ིགྲོང་སྡེེའ་ིསྤྱི་ིགླེིང་གེ་ིགེངས་རིའ་ིའདབས་ན་ཆོགེས་

པའི་གེསེར་མདོགེ་གེི་གྲོ་ཞིིང་གེཡོོ་བ་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ནས། ངས་མཐའ་མ་དེར་ཌིེན་

ཝེར་དྲིན་ཆོེན་དེ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། དེའི་མཚན་མོ་དེར་ང་རང་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་

ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཤོོགེ་ཁེགེ་གེི་མི་ཚང་མ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་པའི་འཆོར་སྣང་ཞིིགེ་

བསོྒོམས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོའི་མིགེ་ལ་ང་ནི་བཀའ་ཚིགེ་ནགེ་པོ་སྤེེལ་སླེད་ས་གེཞིིའི་

ཁྱོོན་ལ་ཞིབས་ཐང་གེིས་ཕེབས་པའི་ལུང་སོྟན་བླ་མ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཁྱོད་མཚར་

དང་རྙིིང་ཧྲུལ་ཞིིགེ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ང་ལ་ཡོོད་པའི་བཀའ་ཚིགེ་ཉིགེ་ཅིིགེ་ནི་“ཨ་མ་

མ་”ཞིེས་པ་དེ་རེད། མི་དེ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རང་རང་གེི་མི་ཚེའི་ནང་གེི་འཆོར་

གེཞིིའི་སོྐར་ལ་ཁེ་བརྡོ་སྐྱིད་ལ་རིང་བ་ཞིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན། ཅིང་མ་འགོེར་བར་ང་ཚོ་

ནི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོོད་པའི་ཤོིང་ཏོགེ་སྡེེབ་ཚོང་གེི་ཁྲོམ་ར་བརྒྱུད་ནས་
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འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། དེར་དུད་ཁུང་དང་། དུ་བ། ལྕགེས་ལམ་ར་བ། ས་ཕགེ་དམར་

པོ་ཅིན་གྱིི་ཁེང་པ་བཅིས་འདུགེ དེ་ནས་ཐགེ་རིང་བ་ཞིིགེ་ན་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱིི་

རོྡོ་སྐྱ་བོའ་ིཁེང་བརྩེགེས་རྣམས་འདུགེ ད་ཆོ་ང་ནི་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་

གེིས་ང་ལམ་ཁེ་ལ་རི་མར་ཞིེས་པའི་སྟེང་ནས་འབབ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་། འཇིགེ་རྟེེན་

འདིའི་སྟེང་གེི་ཧ་ལས་པའི་འཛུམ་དམུལ་ཆོེ་ཤོོས་ཤོིགེ་དང་བཅིས་ལ་རི་མར་ལམ་

ཁེའི་སྟེང་གེི་ཕམ་པའི་མི་རབས་ཀྱིི་ཕྱུགེས་རྫོི་རྣམས་དང་སྤྲོང་རྒན་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་

དུ་གེོམ་ཁེ་བསྒྱུར་བ་ཡོིན། 
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སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ད་ལྟ་ངོ་ཤོེས་པ་ཇ་ིབཞིིན་ཌིིན་ངོ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ངས་ཐོགེ་མར་བྱེད་

འདོད་པ་ནི་ཆོ་ཌིི་ ཁེིང་ལ་འབྲིེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། ངས་འབྲིེལ་བ་བྱས་པ་ཡོིན། 

ངས་ཁོེང་གེི་ཁྱོིམ་ལ་ཁེ་པར་བཏང་ནས་ཁོེང་གེི་ཨ་མ་དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ཡོིན། 

མོས་ “ཅིིའ་ིཕྱིར། སལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཌིེན་ཝེར་ན་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ཅིེས་བཤོད་

སོང་། ཆོ་ཌི་ིན་ིསྐྲ་སེར་གྱི་ིབུ་སྐམ་རིད་ཅིིགེ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་ལ་ཁྱོད་མཚར་བའ་ིགེདོན་

འདྲེའ་ིསྨོན་པའམ་ལྷ་བ་ལྟ་བུའ་ིངོ་གེདོང་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིཁེོང་གེིས་མིའ་ི

རིགེས་རིགེ་པ་དང་ཨ་རིའ་ིགེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་ཀྱི་ིགེདོད་མའ་ིལོ་རྒྱུས་སོླེབ་འདོད་

ཀྱི་ིདོ་སྣང་ཡོོད་པ་ད་ེདང་ཆོ་འགྲིགེ་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོའ་ིགེསེར་མདོགེ་སྐྲ་ལོ་རྣམས་ཀྱི་ི

འོགེ་ཏུ་སྣ་ད་ེལྷོད་པོ་དང་ཧ་ལམ་འོ་མའ་ིམདངས་ལྟར་དཀར་སེང་བ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་

འབུར་དུ་ཐོན་ཡོོད། ཁེོ་ལ་ནུབ་ཕོྱགེས་པའ་ིའཇོན་ཐང་ལྡན་པའ་ིམཛིེས་ཉིམས་དང་

གེཟ་ིབརྗེིད་ད་ེཡོོད་ལ། ཁེོང་གེིས་ལམ་གྱི་ིམགྲོན་ཁེང་རྣམས་སུ་གེཞིས་འཁྲབ་ཅིིང་། 

རྐང་རྩེད་སྤེོ་ལོའང་ཅུང་ཟད་རྩ་ེབ་རེད། ཁེོང་གེིས་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུས་སྣ་སྐད་འདར་

ནས་ཐོན་ཡོོང་། “སལ། ཐང་ཆོེན་པོའ་ིགེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་ཀྱི་ིསོྐར་ལ་ང་དགེའ་བའ་ི

དོན་དགེ་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁེོང་ཚོས་མགེོ་ལྤགེས་བཀོགེ་པའི་གྲངས་ཀ་ལ་སྤེོབས་པ་

ཆོེན་པོས་ངོམ་བཤོད་བྱས་རྗེསེ་ངོ་ཚ་ནས་ཤོ་ིའགྲོ་བ་ད་ེརེད། སྐུ་ཞིབས་རོགེ་ས་ིཋེོན་གྱི་ི

དེབ་“རྒྱང་རིང་ནུབ་ཕོྱགེས་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིཚ་ེ”ཞིེས་པའ་ིནང་དུ་གེདོད་མའ་ིམ་ིཞིིགེ་གེིས་

མགོེ་ལྤགེས་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བླངས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ངོ་ཚ་ནས་གེདོང་པ་དམར་པོ་
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ཁྲགེ་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། ལོྐོགེ་ཏུ་ཡོིབ་ནས་རང་གེ་ིབྱས་རྗེེས་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁེ་ངོམ་ཕྱིར་

ཁེོང་ཐང་ཆོེན་པོའ་ིཁྲོད་དུ་ཆོེས་མགྱིོགེས་པོར་བརྒྱུགེས་པ་རེད། དམྱོལ་བ། དེས་ང་

ལ་ཟ་འཕྲུགེ་བསླེངས་སོང་།”

གེཉིིད་འབབ་པའ་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཕྱ་ིདྲོ་དེར་ཆོ་ཌི་ིཡོ་ིཨ་མ་ལགེས་ཀྱིིས་ཁེོང་རྙིེད་

འདུགེ ཁེོང་གེིས་ས་གེནས་ཀྱིི་འགྲེམས་སྟོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཀྱིི་

སླེ་ེབོ་བཟོ་སྟངས་སོྐར་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ངས་ཁེོ་ལ་ཁེ་པར་བཏང་པ་ཡོིན། 

ཁེོང་བསླེེབས་བྱུང་། རི་བོའ་ིཁྲོད་དུ་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཀྱིི་ཅི་དངོས་སོྔོགེ་ཆོེད་

འགྲུལ་བཞུད་བྱས་མྱོོང་བའི་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་པ་སོྒོ་གེཉིིས་ཅིན་གྱིི་ཧྥོོརད་རྟེགེས་

ཅིན་ད་ེབསྐོར་ནས། ང་དེའ་ིནང་དུ་བླངས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་ཇིན་གྱི་ིདོར་མ་ཞིིགེ་གེོན་

ཞིིང་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་བྱས་ནས་རླངས་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། 

ང་ན་ིངའ་ིའགྲུལ་བཞུད་རས་ཁུགེ་སྟེང་བསྡེད་ཅིིང་། ཤོ་ཡོེན་གྱི་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་

འབབ་ཚིགེས་སུ་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད་པའི་མཉིན་པ་དེ་རང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་

ནས། སྐྲ་སེར་མ་ད་ེལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱུང་བའ་ིསྐོར་ཁེོང་ལ་དྲིས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ཁེོང་ཧ་

ཅིང་ཉིོབ་འདུགེ་ལ། ང་ལ་ལན་བརྒྱབ་མ་སོང་། ཆོ་ཌི་ིདང་ངེད་གེཉིིས་ཁེོང་གེ་ིརླངས་

འཁེོར་ཆུང་བ་དེའ་ིནང་ལ་འཛུལ་ཞིིང་། ཁེོང་གེིས་ཐོགེ་མར་བྱེད་དགོེས་པའ་ིལས་ཀ་

ནི་མངའ་སྡེེའི་སྤྱིི་ཁེང་དུ་ཕྱིན་ནས་ས་ཁྲ་འགེའ་ལེན་དགེོས་འདུགེ དེ་ནས་སླེོབ་

གྲྭའི་དགེེ་རྒན་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་དགེོས་པ་རེད། དེ་དང་དེ་སོགེས་རེད། དེ་ནས་

ངས་གེང་བྱེད་འདོད་པ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ནི་སྦེི་རགེ་ཅིིགེ་འཐུང་རྒྱུ་དེ་རེད། ངའི་སེམས་

ཀྱིི་སྦུགེ་ན་ཡོོད་པ་ནི་དྲན་པ་རྒོད་པོ་ཅིིགེ་སྟེ། ཌིིན་གེང་དུ་ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་ད་ཅིི་

ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་ཁྱོད་མཚར་འགེའ་ཞིིགེ་ལ་བསྙད་ནས་ཆོ་ཌི་ིལགེས་
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ཀྱིིས་ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེཌིིན་དང་གྲོགེས་པོ་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་རེད། 

མཐའ་ན་ཁོེང་གེིས་ཌིིན་གེང་དུ་བསྡེད་ཡོོད་མེད་ཀྱིང་མ་ིཤོེས།

“ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིའདིར་འདུགེ་གེམ།”

“ལགེས་འདུགེ” འོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཁོེང་གེིས་ཁེོང་ལའང་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད་

པ་མ་རེད། འདི་ནི་ཆོ་ཌིི་ ཁེིང་སྤྱིིའི་ཆོ་ནས་ང་ཚོའི་ཤོོགེ་ཁེགེ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་

པའ་ིམགོེ་འཛུགེས་ད་ེརེད། ངས་ཉིིན་དེའ་ིཕྱ་ིདྲོར་ཁོེའ་ིཁེང་པའ་ིནང་དུ་གེཉིིད་ཐུང་

ཞིིགེ་རྒྱགེ་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད། ཡོ་གེིའ་ིཁོེལ་ཧྥོགེ་ས་ིའཕྲིེད་ལམ་སྟེང་ན་ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེལ་སོྡེད་

ཤོགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་ང་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་ཡོོད་ཚུལ་དང་། རོ་ལནད་ མེ་ཇོར་ཡོང་དེར་

སྡེོད་བཞིིན་པ། ཁེོང་ཡོང་ང་དེར་འཛིོམས་ཕྱིར་སྒུགེ་བཞིིན་ཡོོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་འདུགེ 

ངའི་མཐོང་སྣང་ལ་འདི་ན་ལོྐོགེ་ཇུས་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ཚོར་བྱུང་། ལོྐོགེ་ཇུས་དེ་

ན་ིཤོོགེ་ཁེགེ་གེ་ིནང་སོྐར་ཁེགེ་གེཉིིས་སུ་གྱིེས་འདུགེ་སྟ།ེ ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་དང་། ཋེིམ་ གྷི་ེར།ེ 

རོ་ལནད་ མ་ེཇོར། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་རའོ་ལིན་ས་ིམིང་སྲོིང་རྣམས་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་

ཚོས་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནས་ ཌིིན་ མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིདང་། ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིགེཉིིས་ལ་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད་

རྒྱུའ་ིམོས་མཐུན་བྱས་འདུགེ ང་ན་ིཁྱོད་མཚར་བའ་ིདམགེ་འཁྲུགེ་འདིའ་ིདཀྱིིལ་དུ་

འཕངས་འདུགེ

འད་ིན་ིསྤྱི་ིཚོགེས་སྤྱིོད་ལམ་གྱི་ིདམགེ་འཁྲུགེ་ཅིིགེ་རེད། ཌིིན་ན་ིལ་ར་ིམར་ལམ་

ཁེའ་ིསྟེང་གེ་ིཆོེས་སྤྲོང་པོ་སྤྲོང་ནགེ་ཆོང་རྐྱེལ་ཞིིགེ་གེ་ིབུ་རེད། ཌིིན་ན་ིངོ་མ་བཤོད་ན་

སྤྱིིའི་ཆོ་ནས་ལ་རི་མར་ལམ་ཁེ་དང་དེའི་གེཡོས་གེཡོོན་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་

རེད། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཨ་ཕ་གོླེད་གོྲལ་ཡོོང་ཆོེད་ལོ་ན་དྲུགེ་ཡོིན་དུས་ཁྲིམས་ཁེང་ལ་

ཞུ་གེཏུགེས་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ལ་ར་ིམར་ལམ་ཁེའ་ིསྲོང་ལམ་དགེ་ཏུ་
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སླེོང་མོ་བརྒྱབ་ཅིིང་། དེའ་ིསོྒོར་མོ་ཡོང་གྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཤོེལ་དམ་

ཆོགེ་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ཁོྲད་དུ་སྒུགེ་བཞིིན་པའི་རང་གེི་ཕ་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་འཁྱོེར་མྱོོང་

ཡོོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཌིིན་འཚར་ལོངས་བྱུང་དུས། གྷིེ་ལེ་ནར་མ་ལམ་ཁེའི་སྟེང་དུ་

ཡོོད་པའ་ིཔོལ་ཁེང་དགེ་ལ་འཁེོར་མགེོ་བཙུགེས་པ་རེད་ལ། ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ནང་

དུ་རླངས་འཁོེར་བརྐུས་ནས་ཨང་དང་པོ་ཆོགེས་པ་དང་། བཅིོས་སྒྱུར་ཁེང་ལ་ཕྱིན་

པ་རེད། ལོ་བཅུ་གེཅིིགེ་ནས་བཅུ་བདུན་བར་དུ་ཁོེང་ནམ་རྒྱུན་བཅིོས་སྒྱུར་ཁེང་དུ་

ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེ་ིཆོེད་མཁེས་ན་ིརླངས་འཁེོར་བརྐུ་བ་དང་། ཕྱ་ིདྲོའ་ིཆོ་ལ་མཐོ་

སླེོབ་གོྲལ་ནས་ཡོོང་གེི་ཡོོད་པའི་བུ་མོ་འཚོལ་བ། དེ་དགེ་རླངས་འཁོེར་ལ་བཅུགེ་

ནས་རི་མགེོར་འགྲོ་བ། དེ་ལ་འཁྲིགེ་པ་སྤྱིོད་པ། ཚུར་ལོགེ་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་ནང་གེི་

མགྲོན་ཁེང་སོྟང་པ་གེང་རགེ་རགེ་གེ་ིཁྲུས་གེཞིོང་དུ་ཉིལ་བ་བཅིས་རེད། ཁེོང་གེ་ིཨ་

ཕ་ནི་སྐབས་གེཅིིགེ་ལ་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིིང་བཀུར་འོས་པའི་ལྕགེས་ཀྲིན་གྱིི་མགེར་

བ་ཞིིགེ་རེད། དེ་ནས་རྒུན་ཆོང་འཐུང་བའི་ཆོང་རྐྱེལ་ཞིིགེ་ཆོགེས་པ་རེད། དེ་ནི་ཨ་

རགེ་གེི་ཆོང་རྐྱེལ་ལས་ཀྱིང་སྡུགེ་གེ་རེད། དེ་ནས་མེ་འཁེོར་གྱིི་དོ་སྒོམ་ལ་ཞུགེས་

ནས་དགུན་ཁེར་ཋེེགེ་ས་ས་ིལ་ཕྱིན་ཞིིང་དབྱར་ཁེར་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཚུར་ལོགེ་པའ་ིལས་

ཀ་ལ་ཕབ་པ་རེད། ཌིིན་ལ་ཁོེང་གེ་ིཨ་མ་འདས་པོའ་ིཕོྱགེས་ཀྱི་ིསྤུན་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། 

ཨ་མ་ནི་ཁོེང་ཆུང་དུས་ནས་གྲོངས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་ཚོ་ཌིིན་ལ་མི་དགེའ་བ་

རེད། ཌིིན་གྱིི་གྲོགེས་པོ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ནི་པོལ་ཁེང་གེི་བུ་དེ་ཚོ་རེད། ཨ་མེ་རི་ཀའི་

དྲང་སྲོོང་གེ་ིརིགེས་གེསར་པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའ་ིཧ་ལས་པའ་ིངར་ཤུགེས་ཡོོད་པའ་ི

ཌིིན་དང་ད་ེབཞིིན་ཁེར་ལོ། ད་ེནས་པོལ་ཁེང་གེ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དང་བཅིས་པ་ན་ིལོ་དེའ་ི

ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ས་འོགེ་གེདོན་འདྲེ་རྣམས་རེད། འདི་དགེ་ཆོེས་ཡོིད་དུ་འོང་བའི་ངང་
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ནས་མཚོན་ཆོེད་དུ་ཁེར་ལོ་ལ་གྷི་རནད་ལམ་ཁེའི་སྟེང་དུ་འོགེ་ཁེང་གེི་སྡེོད་ཤོགེ་

ཅིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་དེར་འཛིོམས་ཤོིང་ཞིགེ་མ་མང་པོར་ནམ་ལངས་

ལངས་བར་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིརེད། ད་ེན་ིཁེར་ལོ་དང་ཌིིན། ང་། ཋེོམ་ ས་ིནར་ཁེ། ཨ་ེཌི་ི ཌིན་

ཁེེལ། རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་རེད། འདིའ་ིགྲས་ཀྱི་ིགེཞིན་མང་པོ་ན་ིརྗེེས་ནས་ཡོོང་གེ་ིརེད། 

ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ངའི་ཕྱི་དྲོ་ཐོགེ་མ་དེར་ང་ཆོ་ཌིི་ ཁེིང་གེི་ཁེང་མིགེ་ཏུ་གེཉིིད་ཁུགེ་

པ་ཡོིན་ལ། ད་ེདུས་ཁེོང་གེ་ིཨ་མས་འོགེ་ཁེང་དུ་མོའ་ིཁྱོིམ་ལས་རྣམས་བྱེད་པར་ཕྱིན་

སོང། ཆོ་ཌི་ིལགེས་ཀྱིིས་དཔ་ེམཛིོད་ཁེང་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། ཟླ་བདུན་པའ་ིནང་

མཐོ་སྒོང་གེི་ཐང་ཆོེན་འདིར་ཕྱི་དྲོར་ཚ་བ་ཆོེ། ཆོ་ཌིི་ཡོི་ཕའི་གེསར་བཏོད་དེ་མེད་

པ་ཡོིན་ན་ང་གེཉིིད་ཁུགེ་ཡོོད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཆོ་ཌི་ིཡོ་ིཕ་ན་ིམ་ིགེཤོིས་བཟང་པོ། ལོ་ན་

བདུན་ཅུའ་ིནང་ཡོོད་པ། ལོ་ལོན་དང་ཉིམ་ཐགེ སྐམ་པོ་དང་ངང་རིང་། དགེའ་སྣང་

ལྷོད་ལྷོད་ཅིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་སྒྲུང་འཆོད་པ། སྒྲུང་ཡོང་ཡོགེ་པོ་ཡོིན་པ། ད་ེཡོང་[ཆོིགེ་

སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་]བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲངས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཁེོང་ནོར་ཐ་ ཌི་ཁེོ་ཋེའམ་བྱང་ཌི་ཁེོ་

ཋེའ་ིརྩྭ་ཐང་གེ་ིབྱིས་དུས་མ་ིཚ་ེསྟ།ེ ད་ེདུས་ཉི་ིམ་བསྐྱལ་སླེད་ཁོེང་རྟེེའུ་ལ་སྒོལ་སྟོང་དུ་

ཞིོན་པ་དང་། དབྱུགེ་པ་འཁྱོེར་ནས་ཁྱོ་ིསྤྱིང་དེད་པའ་ིསྐོར་རེད། ཕྱིས་སུ་ཁེོང་ཨོགེ་ལ་

ཧོ་མ་མངའ་སྡེེའ་ིསྟོད་སྣེའ་ིས་ཁུལ་དུ་གོྲང་གེསེབ་སླེོབ་གྲྭའ་ིདགེ་ེརྒན་དུ་གྱུར་ཅིིང་།  

མཐའ་མ་དེར་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཅི་ལགེ་མང་པོའ་ིཚོང་པ་ཞིིགེ་ཆོགེས་པ་རེད། ཁེོང་ལ་

ད་དུང་ཁེོང་གེི་ལས་ཁུངས་རྙིིང་པ་དེ་སྲོང་ལམ་གེཤོམ་ན་རླངས་འཁེོར་འཇུགེ་

ཁེང་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ལས་ཅིོགེ་སྟེང་ཁེེབས་ཅིན་དེ་ད་དུང་དེར་ཡོོད་ལ། 

དེའ་ིམཉིམ་དུ་འདས་དུས་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་བཟོ་བྱད་དང་དགེའ་སྣང་གེ་ིཤོོགེ་གུ་རྡུལ་གྱིིས་

ཁེེངས་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་དམིགེས་བསལ་གྱི་ིགྲང་གླེོགེ་ཅིིགེ་
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གེསར་བཏོད་བྱས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རླུང་འཁོེར་དཀྱུས་མ་ཞིིགེ་སྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིཕྱ་ིསྒྲིོམ་

ལ་བཅུགེ་ཅིིང་། གེང་ལྟར་ཟིར་སྒྲི་ཅིན་གྱི་ིརླུང་འཁོེར་གྱི་ིའདབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ིམདུན་

གྱིི་ཐགེ་འཁྱོིལ་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་འཁྱོགེ་སྤེེལ་བཅུགེ་འདུགེ དེའི་གྲུབ་འབྲིས་ནི་རླུང་

འཁེོར་ནས་ཁྲུ་བཞི་ིཡོ་ིནང་ཚུད་ལ་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་འདུགེ ད་ེནས་ཆུ་ད་ེཉི་ིམ་ཚ་བོའ་ི

ཁྲོད་དུ་རླངས་པ་ཆོགེས་ཡོོད་བཟོ་འདུགེ་ལ། ཁེང་པའ་ིའོགེ་གེ་ིམ་ཁེང་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་

བཞིིན་ཚ་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ན་ིརླུང་འཁེོར་གྱི་ིའོགེ་ད་ེགེ་རང་དུ་ཆོ་ཌི་ིལགེས་ཀྱི་ི

ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ཉིལ་ཡོོད་ལ། དེ་དང་ཆོབས་གེཅིིགེ་ཇར་མན་གྱིི་སྙན་ངགེ་མཁེན་

གྷིོ་ཐེའི་དབུ་བརྙིན་ཞིིགེ་གེིས་ང་ལ་ཅིེར་འདུགེ ང་བདེ་པོའ་ིངང་ནས་གེཉིིད་དུ་

ཡུར་ཞིིང་། སྐར་མ་ཉི་ིཤུའ་ིརྗེེས་སུ་འཁྱོགེ་ནས་འཆོ་ིབར་གེཏུགེས་སྐབས་ང་གེཉིིད་

སད་བྱུང་། ངས་ཉིལ་ཆོས་གེོན་པ་ཡོིན་མོད་ད་དུང་འཁྱོགེ་གེ་ིའདུགེ མཐའ་མ་དེར་

ཧ་ཅིང་གྲང་ཆོེ་སྟབས་ང་གེཉིིད་ཁུགེ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ དེ་ནས་ང་འོགེ་ཁེང་ལ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། རྒད་པོ་དེས་ཁོེང་གེི་གེསར་བཏོད་དེས་ལས་ཀ་ཇི་འདྲ་བྱེད་མིན་དྲིས་

སོང་། དེས་དམྱོལ་བ་ལས་ཀ་ཡོགེ་པོ་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན། དེ་ནི་འོས་

ཤོིང་འཚམས་པ་ཞིིགེ་རེད་ཅིེས་པའི་དོན་ཡོིན། ང་མི་དེ་ལ་དགེའ། ཁེོང་གེི་དྲན་པ་

སྐྱོ་པོ་འདུགེ “ངས་སོྔོན་མར་ནགེ་ཐིགེ་གེསུབ་བྱད་ཅིིགེ་བཟོས་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་

བཟུང་ཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་བཟོ་གྲྭ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་རྐུ་བཤུས་བྱས་འདུགེ ད་ལྟའི་ལོ་

ངོ་འགེའ་ཡོི་རིང་ལ་ངས་དེའི་ཐོགེ་ནས་ཚུར་ལེན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤོེས་བྱེད་མུས་ཡོིན། 

ང་ལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་བཟང་པོ་ཞིིགེ་གླེ་རྒྱུར་འདང་ངེས་ཀྱིི་སོྒོར་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་ན། ...” 

འོན་ཀྱིང་ཁྲིམས་རོྩད་པ་བཟང་པོ་ཞིིགེ་གླེ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོོལ་ཚར་འདུགེ དེ་ནས་

རང་ཁྱོིམ་དུ་ཡོིད་ཞུམ་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ དེའ་ིདགོེང་མོར་ཁོེང་གེ་ིཨ་མས་བཟོས་



ལམ་ལ།

85

པའི་དགེོང་ཟས་ཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་ང་ཚོས་ཟས་པ་ཡོིན། ཤྭ་བའི་ཤོ་བསྲོེགེས་པ་དེ་ནི་

ཆོ་ཌི་ིལགེས་ཀྱི་ིཨ་ཁུས་ར་ིམགེོ་ནས་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ཞིིགེ་རེད། འོན་

ཀྱིང་ཌིིན་གེང་དུ་ཡོོད་པ་རེད། 
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དེའི་རྗེེས་ཀྱིི་ཉིིན་བཅུ་ནི་ཇི་ལྟར་རྩོམ་པ་པོ་ཌི་བྷོལ་ལུ་ སི་ ཧྥོིལད་སི་ཡོིས་བཤོད་

པ་ལྟར། “ཡོོང་ངེས་པའི་ཉིེན་ཁེ་དང་འཕྲིད་པ་”ཞིེས་པ་ལྟར་དང་སོྨྱོན་པ་རེད། ང་

རོ་ལནད་ མེ་ཇོར་དང་ལྷན་དུ་ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་ཡོི་གྲོགེས་པོ་ཚོར་བདགེ་པའི་སྡེོད་ཤོགེ་

དངོས་གེནས་ཆོེ་ཉིམས་དོད་པ་དེར་སྤེར་བ་ཡོིན། ང་ཚོ་རེ་རེ་ལ་ཉིལ་ཁེང་རེ་ཡོོད་

ཅིིང་། འཁྱོགེ་དར་གྱིི་སྒོམ་གྱིི་ནང་དུ་ཟ་མ་བཅུགེ་པའི་ཐབ་ཚང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་

འདུགེ ད་ེནས་ཚོམས་ཆོེན་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེར་མ་ེཇོར་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་

དར་གོེས་ཀྱི་ིནང་ལྭ་གེོན་ནས་རོྩམ་པ་པོ་ཧ་ེམིང་ཝེེའ་ིལུགེས་སྲོོལ་ཅིན་གྱི་ིསྒྲུང་ཐུང་

རྗེེས་མ་རྣམས་འབྲི་ིཞིིང་། ཁེོང་ན་ིརླུང་རྐྱེལ་ཞིིགེ་དང་གེདོང་པ་དམར་པོ། ཡོོད་ཚད་

ལ་ཚིགེ་པ་ཟ་མཁེན་གྱིི་རྒྱགེས་རིལ། མཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་མི་ཚེ་ངོ་མས་ཁེོང་ལ་

སོྤྲོ་སྣང་གེིས་གེཏུགེས་པའི་ཚེ་ན་འཇིགེ་རྟེེན་འདིའི་ཆོེས་ཡོིད་དུ་འོང་ཞིིང་བགེ་བྲིོ་

བའ་ིའཛུམ་ད་ེསྟོན་ཐུབ་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། ད་ེལྟར་ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིཅིོགེ་ཙེའ་ིའགྲམ་

དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ངས་ན་ིརས་ཀྱི་ིདོར་མ་གེཅིིགེ་པུ་གེོན་ནས་མཐུགེ་ཅིིང་འཇམ་པའ་ི

ས་གེདན་སྟེང་དུ་ཡོར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ཐེངས་དང་པོར་ཌིེན་

ཝེར་ལ་སླེེབས་མཁེན་གྱིི་མི་ཞིིགེ་གེི་སྐོར་ལ་སྒྲུང་ཞིིགེ་བྲིིས་ཚར་ཙམ་རེད། མི་དེའི་

མིང་ལ་ཧྥོིལ་ཟེར། ཁེོང་གེི་འགྲུལ་རོགེས་ནི་མིང་ལ་སམ་ཟེར་བའི་མི་ལོྐོགེ་གྱུར་

བ་ཞིིགེ་དང་ཁུ་སིམ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཧྥོིལ་ནི་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཆོ་རྒྱུས་ལེན་ཆོེད་

ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཅིིང་། སྒྱུ་རྩལ་པ་འདྲ་པོའ་ིརིགེས་དང་ལྷན་དུ་འཁེོར་ནས་བསྡེད། ད་ེ
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ནས་ཁེོང་ཚུར་མགྲོན་ཁེང་ལ་ལོགེ ཡོིད་སྐྱོ་བའ་ིངང་ནས་བཤོད་རྒྱུར། “སམ། ཁེོང་ཚ་ོ

འདི་ན་ཡོང་འདུགེ” ཅིེས་བཤོད། སམ་གྱིིས་སོྐྱ་བ་དང་བཅིས་སྒོེའུ་ཁུང་གེི་ཕྱི་རོལ་

ལ་བལྟས་ནས་འདུགེ “ལགེས་འདུགེ་” སམ་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད་། “ངས་ཧ་གེོ་གེ་ིཡོོད།” 

ད་གེནད་དོན་ན་ིསམ་གྱིིས་འད་ིདགེ་ཤོེས་རྒྱུ་ལ་ཕྱ་ིརོལ་ལ་ཕྱིན་ནས་བལྟ་དགེོས་ཀྱི་ི

ཡོོད་པ་མ་རེད། སྒྱུ་རྩལ་པ་འདྲ་པོའ་ིརིགེས་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིས་ཆོ་གེང་ས་གེང་ས་ལ་

ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེདགེ་གེིས་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཟུངས་ཁྲགེ་འཇིབ་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་རེད། མ་ེཇོར་

དང་ངེད་གེཉིིས་བཟང་ས་ཡོགེ་པོ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེིས་ང་ན་ིསྒྱུ་རྩལ་པ་འདྲ་བོའ་ིརགིེས་

ལས་ཆོེས་རྒྱང་རིང་ཤོོས་ཀྱི་ིདངོས་པོ་ད་ེཡོིན་པར་བསམས་ཡོོད་པ་རེད། མ་ེཇོར་ན་ིཧ་ེ

མིང་ཝེེ་ཇི་བཞིིན་རྒུན་ཆོང་ཡོགེ་པོ་ལ་དགེའ་བ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཉིེ་ཆོར་ཕ་རན་སི་

རྒྱལ་ཁེབ་ལ་བསྐྱོད་པའ་ིསྐོར་དགེའ་སྤེོབས་ཀྱིིས་རྗེེས་དྲན་བྱས་སོང་། “ཨོ། སལ། ངེད་

གེཉིིས་རྒུན་ཆོང་བཟང་པོ་ཕའ་ིཉིོན་ ཌི་ིས་ིན་ཧྥོ་ཞིེས་པ་དང་བཅིས་བྷ་ས་ེཁེ་ཡུལ་གྱི་ི

ས་མཐོ་ས་ཞིིགེ་ལ་སྡེོད་ཐུབ་པ་ཡོིན་ན། དེ་ནས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་དོ་འདྲེན་ལྕགེས་སྒོམ་མ་

ཡོིན་པའ་ིདོན་དགེ་གེཞིན་པ་ཡོོད་པའང་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་ཟེར། 

“ངས་ད་ེཧ་གོེ་གེ་ིཡོོད། འོན་ཀྱིང་ང་ན་ིདོ་འདྲེན་ལྕགེས་སྒོམ་ད་ེདགེ་ལ་དགེའ་

བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་རེད། ང་ན་ིད་ེདགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་འཁེོད་པའ་ིཡོ་ིགེ་ེརྣམས་ཀློོགེ་རྒྱུར་དགེའ་

ཞིིང་དཔེར་ན། ‘མ་ིསུ་ར་ིཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚ།ོ’ ‘རླབས་ཆོ་ེབའ་ིབྱང་ཕོྱགེས།’ ‘རོགེ་ ཨའ་ེ

ལནད་ལམ་བུ་’ལྟ་བུ་རེད། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། མ་ེཇོར། ང་འད་ིལ་རླངས་འཁེོར་

སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིིན་ཡོོང་བའི་རིང་ལ་བྱུང་བའི་གེནས་ཚུལ་ཚང་མ་ངས་ཁྱོོད་

ལ་ཤོོད་ཐུབ་ན།” 
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རའོ་ལིན་སིའི་ཁྱོིམ་མི་རྣམས་ཁེང་ཤོར་འགེའ་ཞིིགེ་གེི་ཕ་རོལ་ན་བསྡེད་ཡོོད། 

འདི་ནི་དགེའ་སོྤྲོ་ལྡན་པའི་ཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་རེད། གེཞོིན་ཉིམས་ཅིན་གྱིི་ཨ་མ་ནི་ས་

སྟོང་གེ་ིམགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་རལ་ཞིིགེ་གེ་ིཆོ་ཤོས་དབང་བའ་ིསྦྱིིན་བདགེ་ཅིིགེ་རེད། མོ་

ལ་བུ་ལྔ་དང་བུ་མོ་གེཉིིས་ཡོོད། བུ་རྒོད་པོ་ནི་རའེ་ རའོ་ལིན་སི་རེད་ལ། ཁེོང་ནི་

ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་ཡོི་བྱིས་དུས་ཀྱིི་གྲོགེས་པོ་རེད། རའེ་ཡོིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ང་ལེན་དུ་

བསླེེབས་ཤོིང་། ང་ཚོ་ཐུགེ་མ་ཐགེ་ནས་འདྲིས་པོ་ཆོགེས་སོང་། ང་ཚོ་ཁོེལ་ཧྥོགེ་སི་

སྲོང་ལམ་སྟེང་གེི་ཆོང་ཁེང་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཆོང་འཐུང་བ་ཡོིན། རའེ་ཡོི་སྲོིང་

མོ་གེཅིིགེ་ན་ིམིང་ལ་བྷེབ་ཟེར་བའ་ིསྐྲ་སེར་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། མོ་ན་ིདྲ་བའ་ིསོྤེ་

ལོ་རྩེ་ཞིིང་། ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་རྦ་རླབས་ལ་ཞིོན་མཁེན་གྱིི་མཛིེས་མའི་སྣང་བརྙིན་དེ་

རེད། མོ་ན་ིཋེིམ་ གྷི་ེར་ེཡོ་ིདགེའ་རོགེས་རེད། ད་ེནས་མ་ེཇོར་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་ཁེོང་ན་ི

ཌིེན་ཝེར་འདི་ལམ་ཁེར་འཁེེལ་བ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། དེ་ཡོང་སྡེོད་ཤོགེ་གླེས་མ་

ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ངོ་མ་ཉིམས་བྱས་ནས་བསྡེད་ད།ེ ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེཡོ་ིསྲོིང་མོ་བྷ་ེཋེ་ིམཉིམ་དུ་

ཕྱ་ིལ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ བུ་མོ་མེད་མཁེན་གྱི་ིམ་ིད་ེན་ིང་གེཅིིགེ་པུ་རེད། ངས་མ་ིཚང་མ་

ལ་དྲིས་པ་ཡོིན། “ཌིིན་གེང་དུ་ཡོོད་པ་རེད།” ཁེོང་ཚོས་འཛུམ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ངན་

ཕྱོགེས་ཀྱི་ིལན་བརྒྱབ་བྱུང་། 

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་དོན་དགེ་དེ་བྱུང་སོང་། ཁེ་པར་གྱིི་སྐད་གྲགེ་བྱུང་ལ་དེ་

ན་ིཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིརེད། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཁེོང་གེ་ིའོགེ་ཁེང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་དེའ་ིཁེ་བྱང་

སྤྲོད་བྱུང་། ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཌིེན་ཝེར་ན་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ངོ་མ་

ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། གེནས་ཚུལ་གེ་ར་ེའདུགེ”

“ཨོ། ངས་ཁྱོེད་ལ་མ་བཤོད་བར་དུ་སྒུགེས་ཨ།”
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ང་བྲིེལ་བའི་ངང་ནས་ཁོེང་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་མེ་སི་ཞིེས་པའི་

སྣ་ེའཛིོམས་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་མཚན་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ རའ་ེ རའོ་ལིན་ས་ི

སོྨྱོན་པས་ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་ཡོར་ཁོེང་ལ་ཁེ་པར་བཏང་འདུགེ མ་ིཞིིགེ་ཤོ་ིཟིན་པའ་ི

གེནས་ཚུལ་བཤོད་དེ་ཁེང་གེཉིེར་པ་འགེའ་ཁེར་ལོ་འཚོལ་དུ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། ཁེར་

ལོས་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ཤོ་ིབའ་ིམ་ིད་ེན་ིང་ཡོིན་པ་རེད་བསམས་འདུགེ ད་ེནས་རའོ་ལིན་

ས་ིཡོིས་ཁེ་པར་ཐོགེ་བཤོད་རྒྱུར། “སལ་ཌིེན་ཝེར་ལ་བསླེེབས་འདུགེ་”ཅིེས་ལབ་ནས་

ངའ་ིཁེ་པར་དང་ཁེ་བྱང་སྤྲོད་འདུགེ 

“ད་ཌིིན་གེ་པར་ཡོོད་པ་རེད།”

“ཌིིན་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཡོོད་པ་རེད། ངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་རྒྱུ་ཡོིན།” ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་

ང་ལ་བཤོད་དོན། ཌིིན་གྱིིས་དུས་གེཅིིགེ་ལ་བུ་མོ་གེཉིིས་ལ་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་བྱེད་ཀྱིིན་

འདུགེ དེ་གེཉིིས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་ནི་ཁེོང་གེི་བཟའ་ཟླ་དང་པོ་མེ་རི་ལུ་རེད་ལ། མོས་

མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་ཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་ཏུ་ཁེོང་ལ་བསྒུགེས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། གེཞིན་

ད་ེན་ིཁེ་མེལ་རེད། ཁེོང་གེ་ིབུ་མོ་གེསར་པ་ད་ེཡོང་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་

ཏུ་ཁེོང་ལ་བསྒུགེས་བསྡེད་ཡོོད། “འད་ིགེཉིིས་ཀྱི་ིབར་ནས་ང་ཚའོ་ིཚར་མེད་པའ་ིདོན་

དགེ་གེ་ིཆོེད་དུ་ངའ་ིརྩ་ལ་རྒྱུགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད།”

“དེས་ན། དོན་དགེ་གེ་ར་ེརེད།”

“ཌིིན་དང་ངེད་ཀྱིིས་ཧ་ལས་པའ་ིལས་རིམ་ཞིིགེ་གེ་ིམགེོ་བརྩམས་ཡོོད། ང་ཚོས་

མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་དྲང་མོ་དྲང་བཞིགེ་དང་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་གེི་

ཡོོད་ཚད་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་བཤོད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤོེས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ང་ཚོས་སྨོན་

རྫོས་བྷེན་ཛིི་ཌི་རིན་ཞིེས་པ་དེ་ཟས་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་ཏེ་གེདོང་ཕན་
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ཚུན་ལ་བསྟན་ནས་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ངས་མཐའ་མ་དེར་ཌིིན་ལ་

བསླེབས་པ་ན།ི ཁེོང་གེིས་ཅི་ིཞིིགེ་འདོད་པ་ད་ེབྱེད་ཐུབ་པ་སྟ།ེ ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ི

སྤྱི་ིཁྱོབ་པ་ཆོགེས་པའམ། སོྒོར་མོ་ས་ཡོའ་ིབདགེ་མོ་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་པ། ཡོང་ན་

ཕ་རན་སིའི་སྙན་ངགེ་པ་རིམ་བོྷད་ཚུན་གྱི་ིསྙན་ངགེ་པ་ཆོེས་རླབས་ཆོེན་ད་ེཆོགེས་

རྒྱུ་ཡོིན་པ་བཅིས་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་ན་ིརྟེགེ་པར་རླངས་འཁེོར་ཆུང་གྲས་ཀྱི་ིརྒྱུགེ་

འགྲན་ལ་ལྟ་རྒྱུར་རྒྱུགེ་འགྲོ་གེི་འདུགེ ང་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་གེི་ཡོོད། ཁེོང་

མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཅིིང་སྐད་བརྒྱབ་ནས་དགེའ་འགོྲ་གེ་ིའདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་པ་རེད། 

སལ། ཌིིན་ན་ིདངོས་གེནས་ད་ེའདྲའ་ིདོན་དགེ་ལ་འཁེོར་ནས་སོྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ” མགེ་

ས་ིཡོིས་འདིའ་ིསྐོར་ལ་ཁེོང་གེ་ིབསམ་བློ་དང་སེམས་བསམ་པའ་ིགེཏིང་ནས་“ཧང་ ...”

ཞིེས་ཟེར།

“ཁེོང་གེ་ིདུས་ཚོད་རེའུ་མིགེ་གེ་ར་ེརེད།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱི་ིམ་ིཚེའ་ིནང་

དུས་ཚོད་རེའུ་མིགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་ཡོོད་པ་རེད།

“དུས་ཚོད་རེའུ་མིགེ་ན་ིའད་ིརེད། ང་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའ་ིསོྔོན་ལ་ལས་ཀ་ནས་ཡོོང་

བ་ཡོིན། དུས་ཚོད་དེའ་ིརིང་ལ་ཌིིན་གྱིིས་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་མེ་རི་ལུ་ལ་རོྒྱ་བརྒྱབ་

ནས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ང་ལ་གྱིོན་པ་བརྗེེས་པ་དང་གེོན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སྤྲོད་ཀྱིི་

ཡོོད་པ་རེད། གེཅིིགེ་ཏགེ་ཏགེ་ལ། ཁེོང་མ་ེར་ིལུ་ནས་ཁེ་མེལ་ལ་རྒྱུགེས་འགྲོ་གེ་ིརེད། 

ཁེོང་གེཉིིས་ཀྱིི་སུས་ཀྱིང་གེ་རེ་འབྱུང་བཞིིན་པ་དེ་མི་ཤོེས་པ་ནི་བཤོད་གེ་ལ་དགེོས། 

ད་ེནས་མོ་ལ་ཐེངས་གེཅིིགེ་རྒྱོ་གེ་ིརེད་ལ། ང་གེཅིིགེ་དང་ཕྱེད་ཀ་ལ་སླེེབས་རྒྱུར་དུས་

ཚོད་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁེོ་ང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་གེི་རེད། ཐོགེ་མར་ཁེོས་ཁེ་

མེལ་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་དགེོས་རེད། མོ་ནི་ངའི་སྒོང་ལ་འཚིགེ་པ་ཟ་མགེོ་ཚུགེས་ཟིན་
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ཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོའདིར་ཡོོང་ནས་ཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་དྲུགེ་པ་བར་དུ་སྐད་

ཆོ་བཤོད་ཀྱི་ིརེད། རྒྱུན་ལྡན་བྱས་ན་ང་ཚོས་འད་ིལས་མང་བའ་ིདུས་ཚོད་བསྐྱལ་གྱི་ི

ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་། འད་ིཧ་ཅིང་རྙིོགེ་འཛིིང་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ཁེོང་ལ་དུས་ཚོད་

ན་ིདཀོན་པོ་རེད། ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་དྲུགེ་པ་ལ་ཁེོང་མ་ེར་ིལུ་ཡོོད་ས་ལ་ལོགེ་གེ་ིརེད། ད་ེ

ནས་སང་ཉིིན་ཁེོང་ཡོར་རྒྱུགེ་མར་རྒྱུགེ་བྱས་ནས་ཉིིན་གེང་བོའ་ིདུས་ཚོད་བསྐྱལ་ཏ་ེ

ཁེོང་ཚོའི་བཟའ་འཐོར་ལ་དགོེས་ངེས་ཀྱིི་ཡོིགེ་ཆོ་མཁེོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རེད། མེ་རི་ལུ་

ཡོིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་བར་སྐབས་འདིར་རྒྱོ་རྒྱགེ་རྒྱུ་

ལ་ཨུ་ཚུགེས་རྒྱགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། མོས་བཤོད་རྒྱུ་ལ་མོ་རང་ཁེོང་ལ་དགེའ་ཟེར། ཁེ་

མེལ་ཡོང་དགེའ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད།” 

དེ་ནས་ཁོེང་གེིས་ང་ལ་ཌིིན་ཇི་ལྟར་ཁེ་མེལ་ལ་ཐུགེ་ཚུལ་བཤོད་བྱུང་། པོལ་

ཁེང་གེི་བུ་རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན་གྱིིས་མོ་རང་ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་རྙིེད་དེ་མགྲོན་ཁེང་ལ་

འཁྲིད་ཕྱིན་པ་རེད། སྤེོབས་པའམ་ང་རྒྱལ་གྱིིས་རང་གེི་རྣམ་རིགེ་གེི་མགེོ་མནན་ཏེ། 

ཡོར་ཡོོང་ནས་མོ་ལ་ལྟ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་ཡོོངས་རོྫོགེས་སྐད་

བཏང་པ་རེད། མ་ིཚང་མ་དེར་བསྡེད་ནས་ཁེ་མེལ་ལ་སྐད་བཤོད་པ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་

ཅི་ིཡོང་མ་བྱས་མོད་གེོ་སྐབས་ད་ེབཙལ་བ་རེད། ད་ེནས་མ་ིཚང་མ་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་། 

ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་མེལ་ལ་ཟུར་ཙམ་ཞིིགེ་བལྟས་ཏ།ེ ཁེོང་གེ་ིམཁྲིགེ་མ་བསྟན་ནས། “བཞི་ི

”ཞིེས་པའ་ིབརྡོ་སྤྲོད་པ་རེད། (དེའ་ིདོན་ན་ིཁོེང་ཆུ་ཚོད་བཞི་ིཔ་ལ་ཚུར་ལོགེ་གེ་ིཡོིན་

ཟེར་བ་ད་ེརེད།) ད་ེནས་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། གེསུམ་པ་ལ་ཪོོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་ལ་

སོྒོ་ལྕགེས་བརྒྱབ་ཡོོད་པ་རེད། བཞིི་པ་ལ་ཌིིན་ལ་སོྒོ་ཕྱེས་པ་རེད། ང་དེ་གེ་རང་ཕྱི་

ལ་ཕྱིན་ནས་སོྨྱོན་པ་ད་ེལ་ལྟ་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་། ད་དུང་ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཅིིགེ་འཚོལ་
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ཞིེས་ཁེས་ལེན་བྱས་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིབུ་མོ་ཚང་མ་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། 

ཁེར་ལོ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིམཚན་མོར་ལམ་ཁེ་གེོགེ་པོ་རྣམས་བརྒྱུད་

ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། རླུང་ན་ིལྷོད་འཇམ་རེད། སྐར་ཚོགེས་ན་ིཤོིན་ཏུ་མཛིེས། རོྡོ་ཧྲུགེ་

བཏིང་བའི་སྲོང་ལམ་རེ་རེའི་ཡོོན་ཏན་ནི་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བ་འདུགེ་ཅིིང་། དེ་ལ་ངས་ང་

ན་ིརྨ་ིལམ་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། ང་ཚ་ོཌིིན་དང་ཁེ་མེལ་གེཉིིས་རྩོད་པ་

བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་སའ་ིཁེང་པ་གླེས་མ་ཞིིགེ་ལ་བསླེེབས་སོང་། ད་ེན་ིཤོིང་གེ་ིརླངས་

འཁེོར་འཇོགེ་ཁེང་དགེ་གེིས་མཐའ་བསྐོར་བའ་ིས་ཕགེ་དམར་པོ་ཅིན་གྱི་ིཁེང་རྙིིང་

ཞིིགེ་རེད་ལ། ར་སྐོར་གྱིི་རྒྱབ་ནས་སྡེོང་རྒན་དགེ་ཡོར་འགྲེངས་འདུགེ ང་ཚོ་ས་

གེདན་བཏིང་བའི་ཐེམ་སྐས་ནས་ཡོར་ཕྱིན། ཁེར་ལོ་ཡོིས་སོྒོ་རྡུང་ཞིིང་། དེ་ནས་ཁེོ་

ཡོིབ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རྒྱབ་ལ་བརྒྱུགེས་སོང་། ཁེ་མེལ་ལ་ཁེོང་མཐོང་དུ་འཇུགེ་འདོད་

མདེ་པ་རདེ། ང་སྒོོའ་ིཐད་དུ་ལངས་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཌིནི་གེཅིརེ་བུ་གེཅིེར་རྐྱེང་གེིས་སྒོོ་

ཕྱེས་སོང་། ངས་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་ནས་སྐྲ་ནགེ་མ་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་ལ། འོ་མའ་ིམདངས་

དང་ལྡན་པའ་ིབརླ་ཤོ་སྙིང་རྗེ་ེམོ་ད་ེསེང་རས་ནགེ་པོ་ཞིིགེ་གེིས་གེཡོོགེས་འདུགེ ཅུང་

མཚར་སྣང་གེིས་ཡོར་བལྟས་བྱུང་། 

“ཅིིའི་ཕྱིར། སའ འལ།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལྟར་ལབ་བྱུང་། “རེད། ད། ... ཨང་ ... 

ཨང་ ... ལགེས་རེད། ལོས་ཡོིན། ཁྱོེད་བསླེེབས་པ་རེད། ཁྱོོད། ཁྱོ་ིཕྲུགེ་རོགེས་གེཅིེས་

ཁྱོོད་མཐར་ལམ་ལ་བུད་པ་རེད། རེད། ད། འདིར་ལྟོས་དང་། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ། 

ལགེས་རེད། ལགེས་རེད། གེང་མགོྱིགེས་མགྱིོགེས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ། ང་ཚོས་

དངོས་གེནས་ངེས་པར་དུ། ད་ ཁེ་མེལ་ ...” ཁེོ་རང་མོའ་ིསྒོང་ལ་འཁོེར། “སལ་འདིར་

འདུགེ འད་ིན་ིནེའུ་ཡོོ གེ་གེ་ིངའ་ིགྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ད་ེརེད། འད་ིན་ིཁེོང་གེ་ིཌིེན་ཝེར་
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གྱི་ིཞིགེ་མ་དང་པོ་ད་ེརེད། ངས་ཡོིན་གེཅིགིེ་མིན་གེཅིགིེ་ཁེོང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་འཁྲིད་ནས་

བུ་མོ་ཞིིགེ་དང་སྒྲིིགེ་དགོེས་རེད།”

“ཡོིན་ན་ཡོང་། ཁྱོོད་ཚུར་གེ་དུས་ལོགེ་གེ་ིཡོིན།”

ཁེོང་གེིས་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟ་བཞིིན་“ད་དང་པོ་དང་བཅུ་བཞིི་ཏགེ་ཏགེ་རེད། ང་

གེསུམ་པ་དང་བཅུ་བཞིི་ཏགེ་ཏགེ་ལ་ཚུར་ལོགེ་གེི་ཡོིན། ངེད་གེཉིིས་ཐུན་མོང་གེི་

སིམ་པའ་ིའཇོགེ་སོྒོམ་གྱི་ིཆོེད་དུ། སིམ་པའ་ིའཇོགེ་སོྒོམ་སྐྱིད་པོ་ངོ་མ། སྙིང་སྡུགེ ད་ེ

ནས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་པ་ལྟར། ངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་ཅིིང་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ལྟར། 

མཚན་གྱི་ིདཀྱིིལ་ལ་ཁྲིམས་རོྩད་པ་རྐང་གེཅིིགེ་ད་ེལ་ཐུགེ་ཏུ་འགྲོ་དགོེས་ཡོོད་པ་རེད། 

འདི་ཁྱོད་མཚར་པོ་འདྲ་ཞིིགེ་འདུགེ་སྟེ་ངས་ཁྱོེད་ལ་ཁེ་ ཚང་ ཞིིགེ་འགྲེལ་བཤོད་

བརྒྱབ་པ་ལྟར་རེད།” (འདི་ནི་ཁེོང་ཁེར་ལོ་དང་ཐུགེ་རྒྱུའི་དུས་ཆོད་བྱས་ཡོོད་པ་དེ་

འགེེབས་བྱད་རེད་ལ། ཁེར་ལོ་ད་དུང་ཡོང་ཕྱ་ིརོལ་ན་ཡོིབ་འདུགེ) “དེར་བརྟེེན། ད་

སྐར་མ་འདིའི་ནང་ཚུད་ལ་ངས་གྱིོན་པ་གེོན་དགེོས། དོར་མ་གེོན་ཏེ། མི་ཚེའི་ཁྲོད་

དུ་འགྲོ་དགེོས་ཤོིང་། དེ་ཡོང་ཕྱི་རོལ་གྱིི་མི་ཚ་ེརེད། སྲོང་ལམ་དང་གེཞིན། ང་ཚོས་

མོས་མཐུན་བྱས་པ་བཞིིན། ད་ནི་དང་པོ་དང་བཅིོ་ལྔ་རེད། ཆུ་ཚོད་རྒྱུགེ་གེི་འདུགེ 

རྒྱུགེ་གེ་ིའདུགེ་་་”

“ཨོ་ཡོ། འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ཌིིན། ཡོིན་ན་ཡོང་ཐུགེས་རྗེེས་གེཟིགེས། གེསུམ་པ་ལ་

ཚུར་སླེེབས་རྒྱུ་ད་ེཏན་ཏན་བྱེད་རོགེས།”

“སྙིང་སྡུགེ ངས་ཁྱོེད་ལ་ལབ་པ་བཞིིན་ཡོིན། གེསུམ་པ་མ་རེད། གེསུམ་པ་དང་

བཅུ་བཞི་ིརེད། འད་ིདྲན་པར་གྱིིས། ང་ཚ་ོགེཉིིས་ང་ཚོའ་ིབླ་སྲོོགེ་གེ་ིཆོེས་ཡོ་མཚན་

པའ་ིགེཏིང་ཚད་དང་གེཏིང་ཟབ་ཤོོས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་དྲང་པོ་དྲང་རྐྱེང་ཨ་ེཡོིན། བརྩ་ེབའ་ི
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སྙིང་སྡུགེ” དེ་ནས་ཁེོང་ཕར་ཕྱིན་ནས་མོ་ལ་ཐེངས་འགེའ་ཤོས་ལ་འོ་བསྐྱལ་སོང་།  

རྩིགེ་པའ་ིསྟེང་ན་ཁེ་མེལ་གྱིིས་བྲིིས་པའ་ིཌིིན་གེཅིེར་བུ་ཡོིན་པའ་ིར་ིམོ་ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ི

ཐུར་དཔྱངས་དེ་དང་ཚང་མ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཧ་ལས་སོང་། ཡོོད་ཚད་ཆོེས་

སོྨྱོན་པ་རེད། 

ང་ཚ་ོམཚན་གྱི་ིཁྲོད་དུ་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཕྱིན་ཅིིང་། སྲོང་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་ཁེར་ལོ་

ཡོང་འཛིོམས་བྱུང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཌིེན་ཝེར་གྱི་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིགྲོང་སྡེེའ་ིདཀྱིིལ་དཀྱིིལ་

ན་ཡོོད་ཅིིང་། ངས་མཐོང་མ་མྱོོང་བའི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྲོང་ལམ་ཆོེས་ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ་དང་

ཁྱོད་མཚར་བ། ཆོེས་གུ་དོགེ་པོ་དེ་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། གེཉིིད་ཀྱིིས་གེཡོོ་

འགུལ་བྲིལ་བར་བྱས་པའི་སྲོང་ལམ་དུ་ང་ཚོས་སྐད་ཤུགེས་ཆོེན་པོས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

པ་ཡོིན། “སལ། ང་ལ་སྐར་མ་འདི་རང་ལ་ཁྱོེད་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་པའི་བུ་མོ་དེ་ཉིིད་

ཡོོད། གེལ་སྲོིད་མོ་ལ་ལས་ཀ་མེད་ན།” ཌིིན་གྱིིས་རང་གེི་ཆུ་ཚོད་ལ་ལྟ་བཞིིན་དེ་

ལྟར་བཤོད། “ར་ིཋེ་ བྷ་ེཋེིན་ཁེོརད་ཅིེས་པའ་ིཟ་ཁེང་གེ་ིཞིབས་ཞུ་མ་ཞིིགེ་རེད་ལ་བུ་མོ་

བཟང་མོ་ཞིིགེ་ཡོིན། མོ་ལ་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་འགེའ་ཞིིགེ་གེ་ིཐད་ནས་ཅུང་

འགེགེ་བསྡེད་པ་ཡོོད་པ་ད་ེདགེ་ངས་སེལ་ཐབས་བྱས་ཡོོད་ལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་ིརེད། ཁྱོོད་འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ཕ་རྒན་དྲིན་ཆོེན་ཁྱོོད། བྱས་ཙང་། ང་ཚ་ོད་ེལ་འཕྲིལ་

དུ་འགྲོ། ང་ཚོས་རང་གེ་ིསྦེ་ིརགེ་འཁྱོེར་འགྲོ། མ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོརང་ཉིིད་ལ་ཅུང་ཟད་

ཡོོད་པ་རེད། དམྱོལ་བ།” རང་གེི་ལགེ་པས་གེཞུ་བཞིིན་དེ་ལྟར་བཤོད་སོང་། “དོ་

དགེོང་ངས་མོའ་ིསྲོིང་མོ་མ་ེར་ིལ་བགྲོད་དགོེས་ཀྱི་ིའདུགེ” 

“གེ་རེ།” ཁེར་ལོ་ཡོིས་དྲིས་སོང་། “ངའི་བསམ་པ་ལ་ང་ཚོ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་དུ་འགྲོ་

གེ་ིཡོོད་པ་རེད།”
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“རེད། རེད། རྗེེས་ལ།”

“ཨོ། ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཁུ་སིམ་མ་ེབ་འད་ིཚ་ོཡོ།” ཁེར་ལོ་ཡོིས་གེནམ་ལ་སྐད་བརྒྱབ།

“ཁེོང་ནི་འཇིགེ་རྟེེན་འདིའི་མི་སྣང་བ་འགྲོ་ཤོོས་བཟང་ཤོོས་དེ་མ་རེད་དམ།” 

ཌིིན་གྱིིས་ངའ་ིརྩིབས་མ་ལ་ཁུ་ཚུར་གེཞུ་བཞིིན་བཤོད། “ཁེོང་ལ་ལྟོས་དང་། ཁེོང་ལ་

ལྟོས་དང་།” དེ་ནས། ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་ས་ཆོ་གེང་ས་ལ་ཁེོང་གེིས་བྱེད་པ་དེ་ངས་མཐོང་

མྱོོང་བ་ལྟར། ཁེར་ལོ་ཡོིས་མི་ཚེའི་སྲོང་ལམ་ཁོྲད་དུ་རང་གེི་སྤྲོེའུའི་བོྲི་གེར་འཁྲབ་

མགོེ་ཚུགེས་སོང་། 

ད་ངས་གེང་ཞིིགེ་བཤོད་ཐུབ་པ་ན།ི “རེད། དམྱོལ་བ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཌིེན་ཝེར་ན་ཅི་ི

ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།”

“སང་ཉིིན། སལ། ངས་ཁྱོེད་ལ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་གེང་ནས་ཐོབ་པ་དེ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད།” 

ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིཚོང་ལས་འདྲ་བོའ་ིསྐད་གེདངས་ལ་བསྒྱུར་ནས་བཤོད་བྱུང་། “བྱས་

ཙང་། མེ་རི་ལུ་ནས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེི་དུས་ཡུན་ཡོོད་པ་དེ་བྱུང་མ་ཐགེ་ངས་ཁྱོེད་

འབོད། ཁྱོེད་ཀྱིི་སྡེོད་ཤོགེ་ལ་ཐད་ཀར་ཡོོང་ནས་མེ་ཇོར་ལ་མཚམས་འདྲི་ཞུས་ཏེ། 

ཁྱོེད་གྲོང་ཁྱོེར་འགྲུལ་འཁེོར་ལ་བཞིགེ་ནས་ (དམྱོལ་བ། ང་ལ་རླངས་འཁེོར་མེད།) 

ཁེ་མར་གྷིོ་ཞིེས་པའ་ིཁྲོམ་ར་ལ་འཁྲིད་ཀྱི་ིཡོིན། དེར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེམ་ཐགེ་ལས་ཀ་བྱེད་

མགེོ་བརྩམས་ཆོོགེ་གེ་ིརེད་ལ། གེཟའ་པ་སངས་ལ་ཡོོང་ནས་གླེ་ཆོ་ལེན་གྱི་ིརདེ། ང་ཚ་ོ

ཚང་མ་དངོས་གེནས་སྤྲོང་པོ་སྤྲོང་ནགེ་ཆོགེས་ཡོོད། ངས་བདུན་ཕྲིགེ་མང་པོའ་ིརིང་

ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་ལོང་བྱུང་མ་སོང་། གེཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ིདགེོང་མོར་ཐ་ེཚམོ་ཡོདི་གེཉིསི་

མེད་པར་ང་ཚོ་གེསུམ། གྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་གེསུམ། ཁེར་ལོ་དང་། ཌིིན་དང་། སལ་

བཅིས་ངེས་པར་དུ་རླངས་འཁེོར་ཆུང་གྲས་ཀྱི་ིརྒྱུགེ་འགྲན་ལ་འགྲོ་དགེོས། དེའ་ིཆོེད་
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དུ་ངས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་ལས་ང་ཚ་ོལ་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ལེན་ 

ཐུབ། ...” ལ་སོགེས་པ་བཤོད་ནས་མཚན་གྱི་ིདཀྱིིལ་ལ་བསླེེབས་སོང་། 

ང་ཚ་ོཞིབས་ཞུ་མ་སྤུན་གེཉིིས་སྡེོད་སའ་ིཁེང་པ་ད་ེལ་བསླེེབས་སོང་། ངའ་ིཆོེད་

དུ་ཡོིན་པའི་བུ་མོ་དེས་ནི་ད་དུང་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་འདོད་པའི་བུ་

མོ་དེ་ནང་ལ་འདུགེ ང་ཚོ་མོའ་ིའབོལ་སྟེགེས་སྟེང་བསྡེད་པ་ཡོིན། དུས་ཚོད་འདི་

ལ་ངས་རའ་ེ རའོ་ལིན་ས་ིལ་ཁེ་པར་གེཏོང་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད། ངས་བཏང་བ་ཡོིན། ཁེོང་

འཕྲིལ་དུ་བསླེེབས་སོང་། སོྒོ་ནས་ཡོར་འཛུལ་དུས་ཁེོང་གེིས་སྟོད་ཐུང་ཕུད་སོང་།  

འོགེ་འཇུགེ་ཕུད་སོང་། དེ་ནས་ངོ་ཁྱོོན་ནས་མི་ཤོེས་པའི་མི་ཡོན་པ་མེ་རི་ བྷེ་ཋེིན་

ཁེོརད་ལ་འཁྱུད་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ཐང་ལ་ཤོེལ་དེམ་འགྲིལ་ཏ་ེའགྲོ། ཆུ་ཚོད་གེསུམ་

པར་བསླེེབས། ཌིིན་ན་ིཁེ་མེལ་དང་མཉིམ་དུ་བླ་འཁྱོམས་ཀྱི་ིསིམ་པའ་ིདུས་ཚོད་ད་ེ

བསྐྱལ་སླེད་བརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཁེོང་ཚུར་དུས་ཐོགེ་ལ་བསླེེབས་སོང་། སྲོིང་

མོ་གེཞིན་པ་དེ་བསླེེབས་བྱུང་། ད་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རླངས་འཁོེར་གེཅིིགེ་དགོེས་ཀྱིི་

འདུགེ ད་ེནས་ང་ཚོས་འུར་ཟིང་ཆོ་ེཐགེ་ཆོོད་ཅིིགེ་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ རའ་ེ  རའོ་ལིན་

སི་ཡོིས་རླངས་འཁོེར་ཡོོད་མཁེན་གྱིི་ཁོེང་གེི་གྲོགེས་པོ་ལ་ཁེ་པར་བཏང་སོང་། 

ཁེོང་བསླེེབས་སོང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་དེའི་ནང་ལ་བརྫོངས། རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་ན་

ཁེར་ལོ་ཡོིས་ཌིིན་དང་མཉིམ་དུ་རང་གེི་དུས་ཆོད་བྱས་པའི་ཁེ་བརྡོ་དེ་བྱེད་རྩིས་

བྱེད། འོན་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་མགེོ་རོྙིགེ་ཆོེན་པོ་འདུགེ “ཚང་མ་ངའི་སྡེོད་ཤོགེ་ལ་འགྲོ།” 

ངས་སྐད་བརྒྱབ། ང་ཚོ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། རླངས་འཁེོར་ཕ་གེིར་བཀགེ་མ་ཐགེ་ཏུ་ང་ཕྱི་

ལོགེས་ལ་མཆོོངས་ནས་རྩྭའ་ིསྟེང་དུ་མགོེ་བོ་ས་ལ་བཙུགེས་ཏ་ེལངས་པ་ཡོིན། ངའ་ི

ལྡེ་མིགེ་ཡོོད་ཚད་མར་ཟགེས་ཏེ་གེཏན་ནས་མ་རྙིེད། ང་ཚོས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཁེང་



ལམ་ལ།

97

པའི་ནང་དུ་བརྒྱུགེས། རོ་ལནད་ མེ་ཇོར་གྱིིས་དར་གོེས་ཀྱིི་ནང་ལྭ་དེ་གོེན་ནས་ང་

ཚོའ་ིལམ་ནས་ལངས་ཏ་ེབཀགེ་སོང་། 

“ཋེིམ་ གྷི་ེརེའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ལ་སྤྱིོད་པ་འད་ིའདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ས་མེད།”

“གེ་རེ་” ང་ཚོས་སྐད་བརྒྱབ། མགེོ་འཐོམས་འདུགེ རའོ་ལིན་སི་ནི་ཞིབས་ཞུ་

མ་གེཅིིགེ་དང་ལྷན་དུ་རྩྭ་ནང་ལ་འགྱིེལ་འགོྲ་གེི་འདུགེ མེ་ཇོར་གྱིིས་ང་ཚོ་ནང་ལ་

འཛུལ་དུ་མ་བཅུགེ ང་ཚོས་ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་ལ་ཁེ་པར་བཏང་ནས་སྤྲོོ་འཛིོམས་ཡོོད་

སྐོར་ངེས་གེཏན་བཟོ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་མ་ཟད། ཁེོང་ཡོང་སྐད་གེཏོང་དགེོས་ལུགེས་ཀྱིི་

མནའ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ད་ེདགེ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཚབ་ལ་ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་

དཀྱིིལ་གྱི་ིའཁེོར་ས་དགེ་ལ་བརྒྱུགེས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། གླེོ་བུར་དུ་ང་རང་སྲོང་ལམ་སྟེང་

ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན་པ་ངས་ཤོེས་ཤོིང་ང་ལ་སོྒོར་མོ་མི་འདུགེ ངའི་སོྒོར་མོ་མཐའ་མ་དེ་

ཡོང་རོྫོགེས་ཚར།

ང་ཁེོལ་ཧྥོགེ་སི་སྲོང་ལམ་ནས་ཡོར་མེལ་ལེ་ལྔའི་རིང་ལ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་

རང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་གེ་ིཉིལ་ཁྲ་ིབད་ེམོ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མ་ེཇོར་གྱིིས་ང་ནང་ལ་འཛུལ་

དུ་འཇུགེ་དགོེས་འཁེེལ་སོང་། ཌིིན་དང་ཁེར་ལོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་ལ་སྙིང་སྟོན་

རེས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ་བསམས་བྱུང་། ད་ེངས་རྗེེས་ནས་ཤོེས་རྒྱུ་རེད། ཌིེན་ཝེར་གྱི་ི

མཚན་མོ་ན་ིགྲང་། ང་ན་ིགེཉིིད་དུ་བད་ེབར་ཡུར། 
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ད་ེནས་མ་ིཚང་མས་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིར་ིའཛིེགེས་ཤོིགེ་གེ་ིའཆོར་གེཞི་ིའགོེད་མགེོ་བརྩམས་

སོང་། འདི་ནི་ཞིོགེས་ཀ་དེར་མགོེ་བརྩམས་པ་དང་། དེ་ཡོང་དོན་དགེ་རྣམས་རྙིོགེ་

འཛིིང་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁེ་པར་ཞིིགེ་དང་འབྲིེལ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ངའི་ལམ་གྲོགེས་

ཨ་ེཌི་ིཡོིས་འོལ་ཚོད་བྱས་ཏ་ེཁེ་པར་ཞིིགེ་བཏང་བ་དང་། ཁེོང་གེིས་ངས་ཁེོ་ལ་བཤོད་

པའི་མིང་འགེའ་ཞིིགེ་དྲན་པ་སོས་འདུགེ ད་ནི་ང་ལ་ངའི་སྟོད་ཐུང་ཕྱིར་ཐོབ་པའི་

གེོ་སྐབས་ཤོིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ཨ་ེཌི་ིན་ིཁེོལ་ཧྥོགེ་ས་ིལམ་ཁེའ་ིའཁྲིས་ན་ཡོོད་པའ་ིཁེང་

པ་ཞིིགེ་ཏུ་ཁོེང་གེི་དགེའ་རོགེས་བུ་མོ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་འདུགེ ཁེོང་གེིས་གེང་

ཞིིགེ་ནས་ལས་ཀ་ཐོབ་མིན་གྱི་ིསྐོར་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་མེད་ཧ་གོེ་འདོད་པ་རེད། ཌིིན་

གྱིིས་ཤོེས་ཀྱིི་རེད་བསམས་ནས་ངས་ཁོེང་ལ་ཚུར་ཤོོགེ་ལབ་པ་ཡོིན། མེ་ཇོར་དང་

ངེད་གེཉིིས་ཞིོགེས་ཇའི་ཐོགེ་རྔམས་བསྡེད་པའི་སྐབས་དེར་ཌིིན་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་

བསླེེབས་སོང་། ཌིིན་ན་ིས་ལའང་སོྡེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ “ང་ལ་དོན་དགེ་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་

པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོོད། ངོ་མ་བཤོད་ན་ཁྱོེད་རང་ཁེར་མ་གྷིོ་ལ་འཁྲིད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཧ་

ཅིང་དཀོན་པོ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་། ད་འགྲོ ཁེོ་ར།ེ”

“ངའ་ིལམ་གྲོགེས་ཨ་ེཌི་ིལ་སྒུགེས་དང་།”

མ་ེཇོར་གྱིིས་ང་ཚོས་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱི་ིརྙིོགེ་དྲ་ད་ེདགེོད་བྲིོ་པོར་མཐོང་འདུགེ ཁེོང་

ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིས་རྩོམ་འབྲིི་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཡོོང་བ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་ལ་

ཆོེས་གུས་བཀུར་ཞུས་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལ་ཁེ་ཡོ་བྱས་མ་སོང་། མེ་ཇོར་གྱིིས་འདི་
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འདྲ་བའ་ིཚུལ་གྱིིས་ཌིིན་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱི་ིའདུགེ “སྐུ་ཞིབས་མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིལགེས། 

ཁྱོེད་ན་ིདུས་གེཅིིགེ་ལ་བུ་མོ་གེསུམ་དང་ལྷན་དུ་གེཟིམས་གེནང་གེ་ིཡོོད་སྐོར་ངས་གེོ་

བྱུང་བ་ད་ེགེ་ར་ེརེད།” ཌིིན་གྱིིས་རྐང་པ་ས་གེདན་སྟེང་དྲུད་ནས། “ཨོ། རེད། ཨོ་རེད། 

ད་ེན་ིའགྲོ་སྟངས་ད་ེརེད།” ད་ེནས་ཁེོང་གེ་ིཆུ་ཚོད་ལ་བལྟས་ཤོིང་། མ་ེཇོར་གྱིིས་[མ་

རངས་པའ་ི]སྣ་རྔུབ་ཅིིགེ་བྱས་སོང་། ང་ཌིིན་དང་མཉིམ་དུ་རྒྱུགེ་ནས་འགྲོ་རྒྱུར་ངོ་ཚ་

བྱུང་། མ་ེཇོར་གྱིིས་ཁེོང་གེ་ིསྤྱིོད་པ་ད་ེགླེེན་པ་དང་ལྐུགེས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིཨུ་ཚུགེས་

བྱས། ཁེོང་ད་ེའདྲ་ཡོིན་གེ་ལ་སྲོིད། ངས་གེང་ལྟར་དོན་ད་ེམ་ིཚང་མ་ལ་བདེན་དཔང་

ར་སོྤྲོད་བྱེད་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་།

ང་ཚ་ོཨ་ེཌི་ིལ་ཐུགེ་བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་ཁོེ་ལའང་ཁེ་ཡོ་བྱས་མ་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོ

གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའགྲུལ་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ནས་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཉིིན་གུང་གེ་ིཚ་གེདུགེས་ཁོྲད་

ལས་ཀ་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ན་ིདེའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ལའང་

མ་དགེའ། ཨ་ེཌི་ིཡོིས་རྒྱུན་ལྡན་བཞིིན་སྐད་ཆོ་དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནས་བསྡེད་སོང་།  

ང་ཚོས་ཁྲོམ་ས་ནས་ང་ཚ་ོགེཉི་ིགེ་གླེ་རྒྱུ་ཡོིན་པར་མོས་མཐུན་བྱེད་མཁེན་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་

རྙིེད་བྱུང་ལ། ལས་ཀ་ད་ེཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་བཞི་ིཔ་ལ་མགེོ་ཚུགེས་ཏ།ེ དགེོང་མོའ་ིཆུ་

ཚོད་དྲུགེ་པ་བར་དུ་བྱེད་དགེོས་རེད། མ་ིདེས་བཤོད་རྒྱུར། “ང་ན་ིལས་ཀ་ལ་དགེའ་

བའ་ིབུ་ད་ེཚ་ོལ་དགེའ་པོ་ཡོོད།”

“ཁྱོེད་ལ་ཁྱོེད་རང་ལ་དགེོས་པའ་ིམ་ིད་ེཐོབ་ཡོོད།” ཨ་ེཌི་ིཡོིས་ད་ེལྟར་བཤོད་མོད། 

ང་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་ཏན་ཏན་ཞིིགེ་མ་ིའདུགེ “ང་ད་གེཉིིད་ཁུགེ་གེ་ིམིན་ལ་ ... །”  

ངས་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས། ད་དུང་བྱེད་སྙིང་བོྲི་བའ་ིདོན་དགེ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་འདུགེ
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ཞིོགེས་ཀ་རྗེེས་མ་ད་ེལ་ཨ་ེཌི་ིལས་ཀར་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཕྱིན་མེད། ང་ལ་ཉིལ་ཁྲ་ི

ཡོོད། མ་ེཇོར་གྱིིས་འཁྱོགེ་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་ཁེ་ལགེ་ཉིོས་སོང་། ད་ེནས་ད་ེལ་བརྗེ་ེལེན་

གྱི་ིཚུལ་དུ་ངས་ཁེ་ལགེ་བཟོས་ཤོིང་སོྣད་ཆོས་བཀྲུས་པ་ཡོིན། དུས་སྐབས་འད་ིལ་ང་

ན་ིདོན་ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིནང་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། དགེོང་མོ་གེཅིིགེ་ལ་རའོ་ལིན་སིའ་ིཁེང་

པར་སྟོན་མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བཏང་བ་རེད། རའོ་ལིན་སིའ་ིཨ་མ་འགྲུལ་བཞུད་ཅིིགེ་ལ་

ཕྱིན་འདུགེ རའ་ེ རའོ་ལིན་སིས་ན་ིཁེོང་གེིས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིམ་ིཚང་མ་བོས་ནས་ཁེོང་

ཚོར་ཨ་རགེ་འཁྱོེར་ཤོོགེ་ཅིེས་ལབ་འདུགེ་ལ། དེ་ནས་ཁེོས་བུ་མོ་འཚོལ་ཕྱིར་རང་

གེ་ིཁེ་བྱང་གེ་ིལགེ་དེབ་བསོྔོགེས་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་སྐད་ཆོ་མང་ཆོ་ེབ་ད་ེང་ལ་བཤོད་

དུ་བཅུགེ་པ་རེད། བུ་མོ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བསླེེབས་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་ད་ལྟ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་

ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ཤོེས་སླེད་ངས་ཁེར་ལོ་ལ་ཁེ་པར་བཏང་བ་ཡོིན། ཌིིན་ན་ིཁེར་ལོའ་ིཁེང་

པ་ལ་ཞོིགེས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་གེསུམ་པ་ལ་ཡོོང་གེི་འདུགེ སྟོན་མོ་ཚར་བའི་རྗེེས་ལ་ང་

དེར་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

ཁེར་ལོའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་འོགེ་ཁེང་ཅིན་དེ་ནི་གྷི་རནད་ལམ་ཁེའི་སྟེང་ན་ཡོོད་ཅིིང་།  

ཡོེ་ཤུའི་ལྷ་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་འཁྲིས་ན་ཡོོད་པའི་ས་ཕགེ་དམར་པོ་ཅིན་གྱིི་ཁེང་རྙིིང་གླེ་

ལ་གེཏོང་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁྱོེད་སྲོང་ལམ་ནས་མར་ཕྱིན་ཏེ་རོྡོའ་ིསྐས་རིམ་འགེའ་ནས་

བབས། ཤོིང་གེི་སོྒོ་རྙིིང་ཞིིགེ་ཕྱེས། དེ་ནས་དོང་ཁེང་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་ཁོེང་

གེི་ཉིལ་སའི་སོྒོ་ལ་བསླེེབས། ཁེང་མིགེ་དེ་ཨུ་རུ་སུའི་དྲང་སྲོོང་ཞིིགེ་གེི་ཁེང་མིགེ་

དང་འདྲ་སྟེ། ཉིལ་ཁྲི་གེཅིིགེ ཡོང་ལཱ་སྦེར་བ་ཞིིགེ རླན་བཤོེར་འཛིགེ་པའི་རོྡོའ་ི

རྩིགེ་པ། དེ་ནས་ཁོེ་རང་གེིས་བཟོས་པའི་མི་ཞིིགེ་གེི་སྐབས་འཕྲིལ་གྱིི་འབགེ་སྐུ་ལྟ་

བུའི་ཞིེད་སྣང་ཚ་པོ་ཞིིགེ་བཅིས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ལ་རང་གེི་སྙན་ངགེ་བཀློགེས་
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པ་རེད། ད་ེལ་“ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཡོ་ིམུགེ་”ཅིེས་བཏགེས་འདུགེ ཞིོགེས་ཀར་ཁེར་ལོས་ང་

གེཉིིད་དཀྲོགེས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་སྡེོད་ཤོགེ་གེི་ཕྱི་ལོགེས་ཀྱིི་སྲོང་ལམ་དུ་

“ཕུགེ་རོན་སྤྱིོད་ངན་དགེ་གེིས་”སྐད་ངན་འབྱིན་པ་གོེ་འདུགེ་ལ། “སྐྱོ་བའ་ིབྱིའུ་ཆུང་

སྐད་སྙན་”རྣམས་ཀྱིིས་ཡོལ་གེའ་ིསྟེང་དུ་མགོེ་བོ་གུགེ་ནས་ཡོོད་པ་མཐོང་འདུགེ ད་ེ

དགེ་གེིས་རང་གེ་ིཨ་མ་དྲན་བཅུགེ་འདུགེ གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྟེང་དུ་སྐྱ་མདོགེ་ཅིིགེ་གེིས་

གེཡོོགེས་འདུགེ་ལ། ར་ིབོ་རྣམས་ཏ།ེ གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕོྱགེས་གེང་ནས་ཡོིན་ཀྱིང་ནུབ་ཏུ་

བལྟས་ན་མཐོང་ཐུབ་པའི་མཛིེས་ཤོིང་བརྗེིད་པའི་ཪོོགེ་ཁེི་རི་རྒྱུད་དེ་ནི་“ཤོོགེ་གུའི་

ལྡེར་བཟོ་་”ཞིིགེ་རེད། འཇིགེ་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོ་འདི་སོྨྱོན་པ་དང་ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ ཧ་ལས་པའི་

ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་ན་ིའཇའ་ཚོན་གྱི་ིབུའམ་བྱིས་པ་ཞིིགེ་ཤོོར་རྗེེས་

སུ་བཙས་པའ་ིབུ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིཚུལ་དང་། ཁེོང་གེིས་སྡུགེ་བསྔོལ་གྱིིས་གེཟིར་བའ་ི

ཕ་ིར་ེཨེབ་ས་ིཞིེས་པའ་ིལྷ་དེའ་ིཚུལ་གྱིིས་མནར་གེཅིོད་མྱོངས་པ་བྲིིས་ཡོོད། ཁེོང་གེིས་

རང་ཉིིད་ནི་[གྷིི་རིགེ་གེི་གེཏམ་རྒྱུད་དུ་ཡོོད་པའི་རྒྱལ་པོ་]“ཨོ་ཌི་ཕ་སི་ ཨེ་ཌིི་”ཡོིན་

པའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིིང་། དེས་ནི་“སྒོེའུ་ཁུང་གེི་ཤོེལ་སོྒོ་ནས་འགྱིིགེ་བྱི་རིལ་འབྲིད་

”དགེོས་པ་རེད། རང་གེི་ས་འོགེ་གེི་སྡེོད་ཤོགེ་འདིར་ཁོེང་གེིས་བསམ་གེཞིིགེས་ནན་

མོ་བྱས་ཤོིང་། ཁེོང་ལ་ཉིིན་རེ་རེ་ལ་བྱུང་བའི་དོན་ཚང་མ་འབྲིི་དེབ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

སྟེང་དུ་བྲིིས་ཡོོད་ཅིིང་། ཌིིན་གྱིིས་ཅི་ིབྱས་སམ་ཅི་ིབཤོད་ཚང་མ་བྲིིས་ཡོོད་པ་རེད། 

ཌིིན་དུས་ཆོད་ལྟར་བསླེེབས་བྱུང་། “ཚང་མ་ཁེ་རུ་ཁེ་ཐུགེ་ཡོིན།” ཁེོང་གེིས་ད་ེ

ལྟར་བསྒྲིགེས། “ང་མ་ེར་ིལུ་ལ་བཟའ་འཐོར་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན་ལ། ཁེ་མེལ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་

གེ་ིཡོིན། ད་ེནས་མོ་མཉིམ་དུ་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ལ་ཕྱིན་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོིན། འོན་

ཀྱིང་འདི་ནི་སོྔོན་ལ་ཁྱོེད་དང་ང་། བརྩེ་བའི་ཁེར་ལོ་བཅིས་ཋེེགེ་ས་སི་ལ་ཕྱིན་ནས་
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ཨོལད་ བྷུལ་ ལི་སྟེ། ཡོིད་དུ་འོང་བའི་སྟགེ་ཕྲུགེ་དེ་བཙལ། ང་ཁེོ་ལ་ཁྱོོན་ནས་ཐུགེ་

མ་མྱོོང་ན་ཡོང་ཁྱོོད་གེཉིིས་ཀས་ཐེངས་མང་པོར་ཁེོའ་ིསྐོར་བཤོད་སོང་། དེ་ནས་ང་

སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོིན།”

ད་ེནས་ཁེོང་ཚ་ོལས་ཀའ་ིསྒོང་ལ་བབ་སོང་། སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་ནས་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྒོང་

ལ་བསྡེད་ཅིིང་། ཕན་ཚུན་ལ་ཐད་ཀར་བལྟས། ང་འཁྲིས་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་ཤོིགེ་གེ་ིསྟེང་

དུ་ཙོགེ་འཁུམས་ཀྱིིས་བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་ཚོས་བསམ་

བློ་སྤྱི་ིརོྡོགེ་མ་ཞིིགེ་ནས་མགེོ་བཙུགེས་ཤོིང་དེའ་ིསྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱས། ལས་དོན་བྲིེལ་

འཚུབ་ཀྱི་ིཁྲོད་ནས་བརྗེེད་པར་གྱུར་བའ་ིབསམ་བློ་སྤྱི་ིརོྡོགེ་མ་གེཞིན་ཞིིགེ་ཕན་ཚུན་

ལ་དྲན་སྐུལ་བྱས། ཌིིན་གྱིིས་དགེོངས་དགེ་ཞུས་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་དཔ་ེམཚོན་

བཞིགེ་སྟ།ེ བསམ་ཚུལ་སྤྱི་ིརོྡོགེ་མ་ད་ེལ་སྟངས་འཛིིན་བྱེད་རྒྱུའང་འགྲིགེ་པར་མ་ཟད། 

བསམ་བོླ་སྤྱི་ིརོྡོགེ་མ་ད་ེལ་སླེར་ཡོང་འཁེོར་ཐུབ་པའ་ིཁེས་ལེན་བྱས་སོང་།

ཁེར་ལོ་ཡོིས་བཤོད་རྒྱུར། “ང་ཚོས་ཝེ་ཛིི་སྲོང་ལམ་བརྒལ་བའ་ིསྐབས་དེར་ངས་

ཁྱོེད་ལ་བཤོད་འདོད་བྱུང་བ་ནི། ཁྱོེད་རླངས་འཁེོར་ཆུང་གྲས་དེ་རིགེས་ལ་དགེའ་

ནས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་བྱེད་པ་ད་ེལ་ངས་ཅི་ིཞིིགེ་ཚོར་བའ་ིསྐོར་ཡོིན། དྲན་གྱི་ིའདུགེ་

གེམ། སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་དོར་མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་ཅིན་གྱི་ིསྤྲོང་རྒན་ད་ེབསྟན་ནས་ཁེོང་

ཁྱོེད་ཀྱི་ིཕ་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བོ་འདུགེ་ཅིེས་ལབ་པ་ད་ེདྲན་གྱི་ིའདུགེ་གེམ།”

“ལགེས་རེད། ལགེས་རེད། ངས་ལོས་དྲན། ད་ེཙམ་ཞིིགེ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་དེས་

ང་རང་རང་གེ་ིསྦྱིོང་བརྡོར་ཞིིགེ་མགོེ་འཛུགེས་སུ་བཅུགེ་སོང་། ངོ་མའ་ིརྩུབ་རྒོད་ཀྱི་ི

དོན་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་དགོེས། ངས་ད་ེབརྗེེད་པར་འགྱུར་ངེས་མོད། 

ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ད་ེདྲན་དུ་བཅུགེ་བྱུང་། ...” གེནད་དོན་གེསར་པ་གེཉིིས་བསླེངས་པ་



ལམ་ལ།

103

རེད། ཁེོང་ཚོས་དེའི་ཐོགེ་ཞིིབ་བསྡུར་བྱས་སོང་། དེ་ནས་ཁེར་ལོ་ཡོིས་ཌིིན་ལ་ཁེོང་

དྲང་པོ་ཡོིན་མིན་དང་ལྷགེ་པར་དུ་ཁེོང་སེམས་ཀྱི་ིགེཏིང་ནས་ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་དྲང་

མོ་དྲང་བཞིགེ་ཡོིན་མིན་དྲིས་སོང་།

“ཅིིའ་ིཕྱིར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་དྲ་ིབ་འད་ིསླེར་ཡོང་འདྲ་ིགེ་ིཡོོད།”

“ངས་ཤོེས་འདོད་པའ་ིདོན་དགེ་མཐའ་མ་གེཅིིགེ་འདུགེ ...”

“འོན་ཀྱིང་། བརྩ་ེབའ་ིསལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཉིན་བཞིིན་འདུགེ ཁྱོེད་དེར་བསྡེད་ཡོོད་

པ་རེད། ང་ཚོས་སལ་ལ་འདྲ།ི ཁེོང་གེིས་གེ་ར་ེབཤོད་ཀྱི་ིརེད།”

ད་ེནས་ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཁེར་ལོ། དོན་དགེ་མཐའ་མ་ད་ེན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་རྙིེད་མ་ི

ཐུབ་པའི་དོན་དེ་རེད། མི་སུས་ཀྱིང་དོན་དགེ་མཐའ་མ་དེ་རྙིེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། ང་

ཚོས་ཆོེས་མཐའ་མཇུགེ་ཏུ་གེནད་དོན་ད་ེའཛིིན་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚ་ོའཚ་ོ

གེནས་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་ཡོོད་པ་རེད།”

“མ་རེད། མ་རེད། མ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངོ་མ་སྐྱགེ་པ་ཆོོ་མེད་པ་དང་བརྩམས་སྒྲུང་

པ་ཝེོལ་ཧྥོི་ཡོི་རིང་ལུགེས་ནས་ཆོེ་ཉིམས་ཅིན་གྱིི་བརྩེ་དུང་བཤོད་ཀྱིི་འདུགེ” ཁེར་

ལོས་ད་ེལྟར་བཤོད། 

ད་ེནས་ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་རྒྱུར། “ངས་ད་ེབཤོད་བསམས་པ་ཁྱོོན་ནས་མེད། འོན་

ཀྱིང་ང་ཚོས་སལ་ལ་ཁེོང་གེ་ིབསམ་ཚུལ་བཤོད་འཇུགེ ངོ་མ་བཤོད་ན་ཁེར་ལོ་ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ཁོེང་ཕ་གེིར་བསྡེད་ནས་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་བྱེད་པ་དེའི་ནང་ལ་གེཟི་བརྗེིད་འདྲ་

བོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པར་བསམ་གྱི་ིམ་ིའདུགེ་གེམ། སྟགེ་ཕྲུགེ་སོྨྱོན་པ་འདིས་རྒྱལ་ཁེབ་འད་ི

འཕྲིེད་དུ་བཅིད་ནས་ས་ཕ་གེི་ནས་འདིར་ཡོོང་བ་རེད། གྲོགེས་རྙིིང་སལ་གྱིིས་ལབ་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

104

མ་ིཡོོང་། གྲོགེས་རྙིིང་སལ་གྱིིས་ལབ་མ་ིཡོོང་།”

“ངས་མི་ལབ་པའི་དོན་མ་རེད།” ངས་ངོ་རྒོལ་བྱས། “ངས་ཁྱོེད་གེཉིིས་གེང་ལ་

འགོྲ་བ་དང་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྩིས་ཡོོད་པ་ད་ེཧ་གེོ་གེ་ིམ་ིའདུགེ འད་ིན་ིམ་ིསུ་ཞིིགེ་ལ་ཡོིན་

ནའང་ཐལ་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ངས་ཧ་གེོ་གེ་ིཡོོད།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཤོད་ཚད་སོྐྱན་བརྗེོད་རེད།”

“འོ་ན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་ིདོན་ད་ེགེ་ར་ེརེད།”

“ཁེོ་ལ་ཤོོད།”

“མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོེ་ལ་ཤོོད།”

“བཤོད་རྒྱུ་ཞིིགེ་ཅིི་ཡོང་ཡོོད་པ་མ་རེད།” ངས་གེད་མོ་ཤོོར་བཞིིན་དེ་ལྟར་ལབ། 

ངས་ཁེར་ལོའ་ིཞྭ་མོ་གེོན་ཡོོད། ངས་ཞྭ་དེ་རང་གེི་མིགེ་གེི་མཚམས་བར་དུ་འཐེན་

ནས། “ང་གེཉིིད་ན་འདོད།” ཅིེས་བཤོད་པ་ཡོིན།

“སྙིང་རྗེ་ེསལ། རྟེགེ་ཏུ་གེཉིིད་ན་འདོད།” ང་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡེད། ཁེོང་ཚོས་ཡོང་

བསྐྱར་མགོེ་བརྩམས་སོང་། “བྱ་ཤོ་སྲོེགེ་མ་དེའ་ིརིན་ལ་སོྤྲོད་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ངའ་ིསྐར་མ་ལྔ་ད་ེགེཡོར་ནས་ ...”

“མ་རེད་ཁེོ་རེ། སི་པན་(གྱིི་ཐུགེ་པ་དེའི་ཚབ་ལ་སྤྲོད་པ་)རེད། དྲན་གྱིི་འདུགེ་

གེམ། ཋེེགེ་ས་སིའ་ིསྐར་མ་ཞིེས་པའ་ིཟ་ཁེང་དུ།”

“ང་ན་ིད་ེགེཟའ་མིགེ་དམར་ཞིེས་པའ་ིཟ་ཁེང་དང་འཁྲུགེས་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ཁྱོེད་

ཀྱིིས་སྐར་མ་ལྔ་གེཡོར་དུས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཤོད་རྒྱུ་ལ། ད་ཉིོན། ཁྱོེད་ཀྱིིས། ‘ཁེར་ལོ། འད་ི

ནི་ངས་ཁྱོེད་ལ་དབང་ཡོོད་བྱེད་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཡོིན།’ ཞིེས་ཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་
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བཙན་པོ་དབང་ཡོོད་ཁྱོོན་ནས་མ་ིབྱེད་རྒྱུར་ངས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ད་ེདངོས་གེནས་

ཡོིན་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་བཤོད་སོང་།”

“མེད། མེད་མེད། ངས་དེ་ལྟར་བསམས་མེད། ངའི་བརྩེ་བའི་གྲོགེས་པོ། གེལ་

སྲོིད་ཁྱོེད་ལ་འདོད་པ་ཡོོད་ན་ང་ལ་ཡོང་བསྐྱར་ཉིོན་དང་། མཚན་མོ་དེར་མེ་རི་ལུ་

ནི་ཁེང་མིགེ་དེར་ངུ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནས་ང་ཁྱོེད་ལ་འཁེོར་ཏེ་ངའི་ལྷགེ་བསམ་

ཟོལ་མེད་ཀྱི་ིགེདངས་འཕར་མ་ཞིིགེ་བསྣན་ཏ་ེཁྱོེད་ལ་བརྡོ་བསྟན་ཅིིང་། ད་ེན་ིཆོེད་

མངགེས་ཀྱིིས་བྱས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་དེའི་ཀུན་སླེོང་ཡོང་ཡོོད་པ་ང་

ཚ་ོགེཉིིས་ཀས་ཤོེས། ངའ་ིཆོ་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས་ ... ཡོིན་ན་ཡོང་། སྒུགེས་

ཨ། ཨོ། ད་ེམ་རེད།”

“ད་ེད་ེམིན་པ་ན་ིཧ་ཅིང་གེསལ་པོ་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེབརྗེེད་

པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ངས་ཁྱོེད་ལ་ཁེགེ་དཀྲི་བྱེད་མཚམས་འཇོགེ ངས་བཤོད་པ་ནི་

‘ལགེས་རེད་’ཅིེས་པ་ད་ེཡོིན།” ད་ེལ་སོགེས་པ་བཤོད་ནས་མཚན་གེང་ལ་ཁེོང་ཚོས་

སྐད་ཆོ་འད་ིལྟར་བཤོད་སོང་། སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་ངས་ཡོར་བལྟས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་

ཞིོགེས་ཀའི་དོན་དགེ་གེི་མཐའ་མ་དེ་ལ་སྡེོམ་རྒྱགེ་གེི་འདུགེ “ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་ང་

ད་ེརིང་ཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ལ་མ་ེར་ིལུ་ལ་ཐུགེ་དགེོས་ཤོིང་། དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་

གྱིིས་ང་གེཉིིད་ཁུགེ་དགོེས་འདུགེ་ཅིེས་བཤོད་དུས། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་བཤོད་མ་ཐགེ་

པའི་གེཉིིད་ཀྱིི་དགེོས་མཁེོ་མེད་ལུགེས་སོྐར་ལ་ལན་རྒྱགེ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཡོིན་གེཅིིགེ་

བྱེད་དགེོས་པའ་ིགེདངས་ད་ེའཁྱོེར་ཡོོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། ངོ་

མ་བཤོད་ན་ང་ལ་དངོས་གེནས་དྲང་གེནས་གེསལ་པོ་དང་ཡོང་དགེ་པའ་ིཐོགེ་ནས། 

གེང་ཡོིན་ཡོང་རུང་བ་ཅིི་ཡོང་མེད་པ་འདི་ཁེོ་ན། འདི་ཁེོ་ནའི་རྒྱུ་མཚན་ཐོགེ་ནས་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

106

ད་ང་གེཉིིད་དགེོས་ཀྱིི་འདུགེ དེ་ངོ་མ་ཡོིན། ཁེོ་རེ། ངའི་མིགེ་བཙུམས་འགྲོ་གེི་

འདུགེ ད་ེདགེ་ན་ིདམར་པོ་ཚ་ལམ་ལམ་བྱེད། གེཟེར་རྒྱགེ ཐང་ཆོད། ཕམ་འདུགེ ...”

“ཨོ་ཙི། བྱིས་པ།” ཁེར་ལོས་ད་ེལྟར་བཤོད།

“ད་ངོ་མ་ང་ཚ་ོགེཉིིད་ཁུགེ་དགེོས་འདུགེ ད་འཕྲུལ་འཁེོར་འད་ིམཚམས་འཇོགེ་

བྱེད།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་འཕྲུལ་འཁེོར་མཚམས་འཇོགེ་བྱེད་ཆོོགེ་གེ་ིམ་རེད།” ཁེར་ལོས་རང་

གེ་ིསྐད་ཤུགེས་ཆོ་ེཤོོས་དེའ་ིཐོགེ་ནས་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། བྱ་སྐད་དང་པོ་གྲགེ་བྱུང་།

“ད་ངས་ལགེ་པ་ཡོར་བཀྱིགེས་དུས་” ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤོད། “ང་ཚོས་སྐད་

ཆོ་བཤོད་མཚམས་འཇོགེ ང་ཚོ་གེཉིིས་ཀས་ཡོང་དགེ་པ་དང་དགེགེ་བྱ་ཅིི་ཡོང་

མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་ཧ་གེོ་དོན་གེསལ་ལ་ང་ཚོས་དངོས་གེནས་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་མཚམས་

འཇོགེ་རྒྱུ་ཡོིན་ལ་ང་ཚ་ོངོ་མ་ཉིལ་རྒྱུ་ཡོིན།”

“ཁྱོེད་རང་གེིས་འཕྲུལ་འཁེོར་དེ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་མཚམས་འཇོགེ་ཆོོགེ་གེི་མ་

རེད།”

“འཕྲུལ་འཁེོར་མཚམས་ཞོིགེ་” ངས་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་བལྟས་བྱུང་།

“སྐབས་འདིའ་ིདུས་ཀུན་ཏུ་ཁེོ་གེཉིིད་སད་ནས་ཉིན་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ ཁེོ་ར།ེ 

སལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེ་ར་ེབསམ་སྡེོད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ངས་ཁེོང་ཚ་ོལ་བཤོད་དོན། ཁྱོེད་ཅིགེ་

ན་ིཧ་ལས་པའ་ིསོྨྱོན་པ་སོྨྱོ་ནགེ་གེཉིིས་རེད། འད་ིན་ིཆུ་ཚོད་འཁོེར་ལོའ་ིམ་ལགེ་ཅིིགེ་

ཁེ་ལོ་ར་ཌིོའ་ིབྷར་ཐོད་ར་ིརྩ་ེལ་ཏན་ཏན་བསླེེབས་ཟིན་མོད། འོན་ཀྱིང་འཇིགེ་རྟེེན་

ཐོགེ་གེི་ཆོེས་མཉིེན་ཆོ་ཅིན་གྱིི་ཆུ་ཚོད་འཁོེར་ལོ་དེའི་མ་ལགེ་ཆོེས་ཆུང་བའི་བྱེད་

སོྒོ་ལ་ལྟ་བཞིིན་པའི་མི་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ངས་མཚན་ཧྲིིལ་བོར་ཁེོང་ཚོར་མཉིན་
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ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན་བསམས་བྱུང་ཞིེས་བཤོད་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོ་གེད་མོ་བགེད་བྱུང་། 

ངས་ཁེོང་ཚ་ོལ་མཛུབ་མོ་བཙུགེས་ནས་བཤོད་དོན། “གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་མུ་

མཐུད་འད་ིལྟར་བྱས་ན་ཁྱོེད་གེཉི་ིགེ་སོྨྱོ་འགྲོ་གེ་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་གེཉིིས་མུ་མཐུད་

ནས་བསྐྱོད་སྐབས་ཅི་ིབྱུང་བ་ད་ེང་ལ་བཤོད་རོགེས་གེནང་།” 

ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཕྱིན་ཏ་ེགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའགྲུལ་འཁེོར་ལ་བསྡེད་ནས་ངའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་

ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཐང་ཆོེན་པོའ་ིཤོར་ཕོྱགེས་ནས་རླབས་ཆོེ་བའི་ཉིི་མ་ནམ་མཁེར་

འཕགེས་རིམ་བཞིིན་ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་ཡོི་ཤོོགེ་གུའི་ལྡེར་བཟོ་ལྟ་བུའི་རི་བོ་རྣམས་

དམར་པོར་གྱུར་འདུགེ 
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དགེོང་མོར་ང་ན་ིར་ིའཛིེགེས་ཀྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་ད་ེལ་ཞུགེས་ཡོོད་ལ། ངས་ཌིིན་དང་

ཁེར་ལོ་ཉིིན་ལྔའ་ིརིང་ལ་མཐོང་མ་བྱུང་། བྷེབ་ རའོ་ལིན་ས་ིལ་ཁེོ་མོའ་ིལས་ཀའ་ིསྦྱིིན་

བདགེ་གེ་ིརླངས་འཁོེར་གེཟའ་མཇུགེ་འདིར་སྤྱིོད་ཆོོགེ་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དང་། ང་ཚོས་

གྱིོན་པ་ཆོ་ཅིན་ཉིོས་ནས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིསྒོེའུ་ཁུང་ལ་དཔྱངས་པ་ཡོིན། ད་ེནས་གྲོང་

ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ཞིེས་པའམ་ཡོང་ན་སན་ཋེ་ིརལ་ ས་ིཋེ་ིཞིེས་པ་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། རའ་ེ རའོ་

ལིན་ས་ིཡོིས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་གྱི་ིཡོོད། ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེན་ིརྒྱབ་ན་ལྷོད་ལྷོད་དུ་བསྡེད་

ཡོོད་ཅིིང་། བྷེབ་མདུན་ན་ཡོོད། འད་ིན་ིངས་རོགེ་ཁེ་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིནང་ངོས་མཐོང་པ་

ཐེངས་དང་པོ་ཡོིན། གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ཞིེས་པ་ད་ེན་ིགེཏེར་ཁེ་སོྔོགེ་སའ་ིགྲོང་རྙིིང་ཞིིགེ་

ཡོིན་ལ། སྐབས་ཤོིགེ་གེ་ིརིང་ས་འད་ིན་ིའཇིགེ་རྟེེན་སྟེང་གེ་ི“ཕྱུགེ་ཤོོས་ཀྱི་ིམེལ་ལ་ེགྲུ་

བཞིི་མ་”ཞིེས་གྲགེས་པ་རེད། དེར་དངུལ་གྱིི་རོྡོ་ལེབ་འཁྲུལ་མེད་ཡོོད་པ་དེ་མི་རྒན་

འཐེང་པོ་ཞིིགེ་གེིས་ར་ིལ་མྱུལ་སྐབས་རྙིེད་པ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོཞིགེ་མ་གེཅིིགེ་གེིས་ཕྱུགེ་

པོར་གྱུར་ཅིིང་། གེཡོང་གེཟར་བའ་ིལུང་ཁུགེ་ཅིིགེ་ཏུ་ཁོེང་ཚོའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་རྣམས་ཡོོད་

པ་དེའ་ིདཀྱིིལ་དུ་ཟློས་གེར་ཁེང་ཆུང་ལ་སྙིང་རྗེ་ེབ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། གེཞིས་མ་དང་

འཁྲབ་སོྟན་མ་ལ་ིལ་ིཨན་ ར་སལ་དང་། ད་ེབཞིིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ིཟོླས་གེར་མཁེན་གྲགེས་

ཅིན་རྣམས་ཀྱིང་འདིར་ཡོོང་བ་རེད། དེ་ནས་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་གེསར་པའི་ངར་

ཤུགེས་ཅིན་གྱི་ིཚོང་དོན་ལྷན་ཚགོེས་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་གེིས་ས་ཆོ་འད་ིབསྐྱར་གེསོ་བྱེད་རྒྱུའ་ི

ཐགེ་གེཅིོད་མ་བྱས་བར་དུ་སན་ཋེ་ིརལ་ ས་ིཋེ་ིའད་ིམ་ིམེད་ལུང་སོྟང་ཆོགེས་པ་རེད། 
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ད་ེདགེ་གེིས་ཟློས་གེར་ཁེང་ད་ེཇ་ེལེགེས་སུ་བཏང་ཞིིང་། ལོ་ར་ེརེའ་ིདབྱར་གྱི་ིསྐབས་

སུ་རྒྱལ་ས་དང་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིམ་ིགྲགེས་ཅིན་རྣམས་ཡོོང་ནས་འཁྲབ་སོྟན་བྱས། ད་ེན་ི

མི་ཚང་མ་ལ་གུང་གེསེང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད། ལྟ་སྐོར་བ་རྣམས་ནི་གེང་ས་ནས་ཡོོང་

ཞིིང་། མཐའ་ན་ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་གྲགེས་ཅིན་རྣམས་ཀྱིང་ཡོོང་བ་རེད། ང་ཚོས་རའི་ི

ངོས་ལ་ཡོར་བསོྐར་ཞིིང་། ལམ་ཁེ་དོགེ་པོ་རྣམས་ན་ིཆོ་ིཆོ་ི[ཉི་ིཧོང་པ་ལྟ་བུའ་ི]འགྲུལ་

པས་ཁེེངས་ཏ་ེའགེགེ་བསྡེད་འདུགེ ངས་མ་ེཇོར་གྱི་ིསྒྲུང་ནང་གེ་ི“སམ་”ད་ེདྲན་བྱུང་

ལ། མ་ེཇོར་བདེན་པ་རེད། མ་ེཇོར་ཁེོང་རང་ཉིིད་ཀྱིང་དེར་བསླེེབས་འདུགེ་ཅིིང་། མ་ི

ཚང་མས་རང་གེ་ིསྤྱི་ིཚོགེས་འབྲིེལ་གེཏུགེས་ཀྱི་ིའཛུམ་ཆོེན་པོ་ད་ེབསྟན་ཅིིང་། ཆོེས་

ལྷགེ་བསམ་རྣམ་དགེ་ཅིིགེ་གེིས་ཡོོད་ཚད་ལ་འོ་འོ་དང་ཨང་ཨང་ཟེར་བཞིིན་འདུགེ 

“སལ་” ཞིེས་ཁེོས་སྐད་ཤོོར་ནས་ངའ་ིདཔུང་པ་ནས་འཇུས་ཏ།ེ “གྲོང་སྡེ་ེརྙིིང་པ་འད་ི

ལ་ཅིིགེ་ལྟོས་དང་། འད་ིལོ་བརྒྱ་ མ་རེད་དམྱོལ་བ་ ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་དྲུགེ་ཅུའ་ིགེོང་

ལ་ཇ་ིའདྲ་ཡོིན་པ་དེར་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཐོངས་དང་། ཁེོ་ཚོར་ཟོླས་གེར་ཡོོད་པ་རེད།”

“འོ་རེད།” ངས་ཁེོང་གེ་ིརྟེོགེ་སྒྲུང་གེ་ིམ་ིསྣ་ཞིིགེ་གེ་ིལད་ཟློས་བྱས་ཏ་ེད་ེལྟར་བཤོད། 

“ཡོིན་ན་ཡོང་། ཁེོང་ཅིགེ་འད་ིན་འདུགེ”

“བྱི་ཕྲུགེ་དེ་ཚོ།” ཁེོས་དམོད་མོ་བོར། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་བྷེ་ཋེི་ གྷིེ་རེ་རང་གེི་

མཆོན་དུ་བཟུང་ནས་རང་གེིས་སྐྱིད་པོ་གེཏོང་ཕྱིར་ཕར་ཕྱིན་སོང་།

བྷེབ་ རའོ་ལིན་སི་ནི་མྱོོང་རྒྱུས་ཆོེ་བའི་སྐྲ་སེར་མ་ཞིིགེ་རེད། མོས་གོྲང་སྡེེའི་

ཟུར་ན་ཡོོད་པའ་ིགེཏེར་འདོན་པའ་ིཁེང་རྙིིང་ཞིིགེ་ཤོེས་ཤོིང་། དེར་གེཟའ་མཇུགེ་གེ་ི

རིང་ལ་ང་ཚོ་གེསར་བུ་རྣམས་ཉིལ་ན་འགྲིགེ་པ་རེད། ད་ང་ཚོས་བྱེད་དགེོས་པ་ནི་

གེཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོས་ས་འད་ིརུ་སྟོན་མོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་
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གེཏོང་ཐུབ་པ་འདུགེ འདི་ནི་སྤྱིིལ་ཁེང་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་ལ་ནང་གེི་ཅི་དངོས་རྣམས་

ས་རྡུལ་སོར་མོ་གེང་ཙམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། འད་ིལ་ཁྱོམས་ར་ཡོོད་པ་དང་

རྒྱབ་ན་ཆུ་དོང་ཞིིགེ་འདུགེ ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་དང་རའེ་ རའོ་ལིན་སི་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཕུ་དུང་

བརྫོེས་ནས་གེཙང་མ་བཟོ་མགེོ་བརྩམས་སོང་ལ། ད་ེན་ིཁེོང་གེཉིིས་ཀྱིིས་དེའ་ིཕྱ་ིདྲོ་

དང་མཚན་གྱིི་ཆོ་ལ་བྱས་པའི་ལས་ཀ་མང་ཆོེ་བ་དེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གེཉིིས་ལ་

སྦེ་ིརགེ་ཤོེལ་དམ་གྱི་ིཟོ་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་ལ། ཚང་མ་འགྲིགེ་ཡོོད་པ་རེད། 

ང་ལ་ཆོ་གེཞིགེ་ན། ཕྱ་ིདྲོ་དེར་བྷེབ་ངའ་ིམཆོན་དུ་སྐྱོར་བ་དང་བཅིས་ཟློས་གེར་

ཁེང་དུ་སྐུ་མགྲོན་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཆོད་བཟོས་ཡོོད། ངས་ཋེིམ་གྱི་ིགྱིོན་པ་ཆོ་ད་ེགེོན་

པ་ཡོིན། ཉི་ིམ་འགེའ་ཞིིགེ་སོྔོན་ད་ེགེ་རང་ལ་ང་སྤྲོང་པོ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་བྱས་ནས་ཌིེན་

ཝེར་ལ་ཡོོང་བ་རེད། ད་ན་ིངས་གྱིོན་པ་ཆོ་ཞིིགེ་གེོན་ནས་ཏགེ་ཏགེ་གེཙང་སེང་ངེར་

ཡོོད་ཅིིང་། གྱིོན་པ་ལེགེས་པོ་སྤྲོས་པའི་མཛིེས་མ་སྐྲ་སེར་མ་ཞིིགེ་ངའི་མཆོན་དུ་

བཟུང་ནས་གེནམ་རྒྱན་གླེོགེ་སྒྲིོན་གྱིི་འོགེ་ཏུ་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་

བཞིིན་གླེེང་མོལ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། གེལ་སྲོིད་མི་སི་སི་ཕི་ ཇིན་གྱིིས་ང་མཐོང་ན་ཁོེང་

གེིས་གེ་ར་ེལབ་ཡོོང་བསམས་པ་ཞིིགེ་སྐྱེས།

ཟློས་གེར་དེ་ཧྥོི་ཌིེལ་ལི་ཡོ་ཟེར་བའི་པི་ཝེང་འཁྲབ་སྟོན་ཞིིགེ་རེད། འཁུན་སྒྲི་

ཅིན་གྱི་ིརོྡོའ་ིའོགེ་གེ་ིམུན་དོང་ཞིིགེ་ནས་གྲགེ་ཡོོང་བའ་ིཕོ་སྐད་ཅིིགེ་གེིས་“ཇ་ིའདྲའ་ི

ཡོིད་མུགེ་པ་ལ་”ཞིེས་ངུ་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། ང་དེའ་ིཆོེད་དུ་ངུས་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིངས་མ་ི

ཚ་ེཞིེས་པ་འད་ིཇ་ིལྟར་མཐོང་ལུགེས་ད་ེཡོང་རེད། ང་ཟློས་གེར་ལ་ཡོིད་དབང་ཞུགེས་

ཐགེ་ཆོོད་ནས་སྐབས་ཤོིགེ་གེི་རིང་ལ་ངའི་སོྨྱོན་པའི་མི་ཚེའི་གེནས་སྟངས་དེ་ཡོང་

བརྗེེད་འདུགེ་ལ། ང་ན་ིཇར་མན་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་སྡེེབ་སྦྱིོར་པ་སྐུ་ཞིབས་བྷོ་ཐོ་ཝེན་
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གྱི་ིརླབས་ཆོ་ེབའ་ིསྐྱོ་དབྱངས་དང་། ཌི་ཆོ་ིཡུལ་གྱི་ིར་ིམོ་བ་སྐུ་ཞིབས་རམ་བྷ་རན་ཌི་ི

ཡོ་ིསྒྲུང་ནང་གེ་ིགེདངས་དབྱངས་ཕྱུགེ་པོ་དེའ་ིཁྲོད་དུ་བོར་འདུགེ

“ཨོ་རེད། སལ། ལོ་འདིའི་འཁྲབ་སྟོན་ཐད་ཁྱོེད་རང་ཇི་འདྲ་དགེའ་སོང་།” ཕྱི་

ལོགེས་ཀྱི་ིསྲོང་ལམ་དུ་ཌིེན་ཝེར་ ཌི་ི ཌིོལ་གྱིིས་སྤེོབས་པ་དང་བཅིས་དྲིས་བྱུང་། ཁེོ་

ན་ིཟློས་གེར་ཚོགེས་པ་ལ་འབྲིེལ་བ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་རེད།

“ཇ་ིའདྲའ་ིཡོིད་མུགེ ཇ་ིའདྲའ་ིཡོིད་མུགེ་” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད། “འད་ིན་ིཧ་ལས་

པའ་ིཡོགེ་པོ་འདུགེ”

“འདིའི་རྗེེས་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་བྱེད་དགེོས་པ་ནི་ཁྱོེད་རང་འཁྲབ་སྟོན་པའི་ཚོགེས་

མི་རྣམས་ལ་ཐུགེ་རྒྱུ་དེ་རེད།” ཁེོང་རང་ཉིིད་གེཞུང་འབྲིེལ་གེཏམ་བཤོད་ཀྱིི་སྐད་

གེདངས་ཤོིགེ་གེི་སྟེང་ལ་ཕྱིན་སོང་། འོན་ཀྱིང་སྟབས་ལེགེས་པ་ཞིིགེ་ལ། དོན་དགེ་

གེཞིན་མང་པོའ་ིབྲིེལ་བའ་ིཁྲོད་ནས་འད་ིབརྗེེད་འདུགེ་ལ། ཁེོང་ཡོལ་སོང་།

བྷེབ་དང་ངེད་གེཉིིས་གེཏེར་འདོན་པའི་སྤྱིིལ་ཁེང་ལ་ལོགེ་པ་ཡོིན། ངས་རང་

གེི་གྱིོན་པ་ཕུད་ཅིིང་། བུ་གེཞིན་དང་ལྷན་དུ་གེཙང་མ་བཟོ་བ་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། 

ད་ེན་ིགེཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིལས་ཀ་ཞིིགེ་རེད། རོ་ལནད་ མ་ེཇོར་ན་ིགེཙང་མ་བཟོས་ཚར་

བའ་ིམདུན་ཁེང་གེ་ིདཀྱིིལ་དུ་བསྡེད་ཅིིང་རོགེས་རམ་བྱས་མ་སོང་། ཁེོང་གེ་ིམདུན་

དུ་ཡོོད་པའི་ཅིོགེ་ཙ་ེཆུང་ཆུང་དེའི་སྟེང་དུ་ཁེོང་གེི་སྦེི་རགེ་ཤོེལ་དམ་དང་མིགེ་ཤོེལ་

འདུགེ ང་ཚོས་ཟོ་བའ་ིནང་ལ་ཆུ་འཁྱོེར་ཞིིང་ཕྱགེས་མ་བཟུང་སྟ་ེཡོར་རྒྱུགེ་མར་རྒྱུགེ་

བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར་ཁོེང་གེིས་རྗེེས་དྲན་བྱས་དོན། “འོ། གེལ་སྲོིད་མཚམས་

ཤོིགེ་ལ་ཁྱོེད་རང་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་ནས་སིན་ཛི་ནོ་རྒུན་ཆོང་འཐུང་སྟ།ེ ཕ་རན་

སིའི་བྷན་ཌིོལ་ཡུལ་གྱིི་རོལ་མོ་བ་རྣམས་ལ་མཉིན་ན། དེ་ནས་ཁྱོེད་རང་གེིས་འཚོ་
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བ་བསྐྱལ་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས་དབྱར་ཁེའ་ིརིང་ནོར་མན་ཌིིའ་ིཡུལ་ཡོོད་པ་རེད། 

རྒུན་ཆོང་ས་བོྷ་ཚི་དང་། ཨ་རགེ་ཁེལ་བ་ཌིོ་སི་རྙིིང་གྲས་སྤུས་ལེགེས་ཡོོད་པ་རེད། 

སེམ། ཤོོགེ་ཁེོ་རེ།” ཁེོང་གེིས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་རང་གེི་གྲོགེས་པོ་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲས། 

“རྒུན་ཆོང་དེ་ཆུའི་ནང་ནས་ཡོར་བཏོན་ཤོོགེ ང་ཚོས་ཉི་འཛིིན་པའི་རིང་དེར་རྒུན་

ཆོང་གྲང་མོ་ངེས་ཅིན་ཞིིགེ་ཆོགེས་ཡོོད་མེད་ལ་བལྟ།” འད་ིན་ིརྩོམ་པ་པོ་ཧ་ེམིང་ཝེ་ེ

ཡོ་ིཤུགེས་རྐྱེེན་ཐད་ཀར་བསླེེབས་པ་ཞིིགེ་རེད། 

ངས་སྲོང་ལམ་དུ་ཡོོད་པའི་བུ་མོ་ཚོ་སྐད་བཏང་བ་ཡོིན། “སྡེོད་གེནས་འདི་

གེཙང་སྦྲེ་བྱེད་པའ་ིརོགེས་པ་བྱེད་དུ་ཤོོགེ མ་ིཚང་མ་དོ་དགེོང་གེ་ིསྟོན་མོ་ལ་གེདན་

ཞུ་བྱས་ཡོོད་དོ།།” ཁེོང་ཚོ་བསླེེབས་སོང་། ང་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁེན་གྱིི་རུ་ཁེགེ་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཐོབ་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ཟློས་གེར་རུ་ཁེགེ་གེི་གེཞིས་པ་རྣམས་ཚུར་

ཡོོང་ཞིིང་རོགེས་བྱས་སོང་། དེའ་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ིབྱིས་པ་རེད། ཉི་ིམ་ནུབ་སོང་། 

ང་ཚོའ་ིཉི་ིམ་དེའ་ིལས་ཀ་གྲུབ་པ་རེད། ཋེིམ་དང་། རའོ་ལིན་ས།ི ང་བཅིས་ཀྱིིས་

དགེོང་མོ་གེལ་ཆོེན་དེའི་ཆོེད་དུ་རྣམ་པ་འདོན་རྒྱུའི་ཐགེ་བཅིད། ང་ཚོ་གྲོང་སྡེེའི་

ཕར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིགླེ་གེཏོང་གེ་ིཁེང་པ་དེར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་ཟློས་གེར་པ་གྲགེས་ཅིན་

རྣམས་བསྡེད་འདུགེ མཚན་གེང་ལ་ང་ཚོས་དགེོང་དྲོའ་ིལྟད་མོའ་ིམགོེ་འཛུགེས་ད་ེ

གེོ་བྱུང་། “ཏགེ་ཏགེ་རེད།” རའོ་ལིན་སིས་དེ་ལྟར་བཤོད། “སྤུ་གྲི་དང་ལགེ་ཕྱིས་

འད་ིཚ་ོའགེའ་ཞིིགེ་བཟུང་དང་། ང་ཚ་ོཅུང་ཇ་ེཡོགེ་ལ་གེཏོང་།” ང་ཚོས་ད་དུང་སྐྲ་

ཤོད་དང་། དྲི་ཞིིམ་ཤོེལ་དམ་ཁེོ་ལོན་ཞིེས་པ། བཞིར་རྩི་འགེའ་བཅིས་འཁྱོེར་ཞིིང་།  

དེ་དགེ་ཁུར་ནས་ཁྲུས་ཁེང་དུ་འཛུལ་བ་ཡོིན། ང་ཚོས་གེཟུགེས་པོ་བཀྲུས་ཤོིང་གླུ་

གེཞིས་བླངས། ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེཡོིས་འད་ིལྟར་ལབ་ཀྱིིན་བསྡེད། “ཟློས་གེར་པ་གྲགེས་ཅིན་
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ཚོའ་ིཁྲུས་ཁེང་དང་། ལགེ་ཕྱིས་དང་། བཞིར་རྩ་ིདང་། གླེོགེ་གེ་ིསྤུ་གྲ་ིབཅིས་བེད་སྤྱིོད་

བྱེད་པ་འད་ིཡོགེ་པོ་མ་ིའདུགེ་གེམ།”

འད་ིན་ཧ་ལས་པའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད། སན་ཋེ་ིརལ་ ས་ིཋེ་ིཞིེས་པའ་ིགྲོང་འད་ི

ནི་མེལ་ལེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་མཐོ་བའི་རི་རྩེ་ན་ཡོོད་ཅིིང་། འདིར་ཐོགེ་མར་རྫོ་དུགེ་གེིས་

ཁྱོེད་རང་ར་བཟ་ིའགྲོ་གེ་ིརེད་ལ། ད་ེནས་ཐང་ཆོད་ཀྱི་ིརེད། ད་ེནས་ཁྱོེད་ཀྱི་ིབླ་སྲོོགེ་

ཏུ་ཚ་བ་ཡོོང་གེི་རེད། སྲོང་ལམ་ནགེ་ཁུང་དང་དོགེ་པོ་དེའི་གེཤོམ་ནས་ཟློས་གེར་

ཁེང་གེི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོོད་པའི་གླེོགེ་འོད་རྣམས་དང་འཕྲིད་བྱུང་། དེ་ནས་གེཡོས་

ཏགེ་ཏགེ་ལ་དཀྱིོགེས་དུས་ཆོང་ཁེང་རྙིིང་པ་སོྒོ་ལེབ་རང་འགུལ་གེཡོབ་མོ་ཅིན་དང་

འཕྲིད་བྱུང་། ལྟ་སོྐར་བ་མང་ཆོ་ེབ་ན་ིཟློས་གེར་ཁེང་དུ་འདུགེ ང་ཚོས་ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ི

སྦེི་རགེ་ཤོེལ་ཕོར་དང་བཅིས་མགེོ་བཙུགེས་པ་ཡོིན། རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་གེཏོང་མཁེན་

ཞིིགེ་འདུགེ རྒྱབ་སོྒོའ་ིཕ་རོལ་ན་ཟླ་འོད་ཀྱིི་འོགེ་ཏུ་རི་བོའ་ིངོགེས་གེསལ་བ་ཞིིགེ་

འདུགེ ངས་ཡཱ་ཧོ་ཞིེས་དགེའ་བའི་ཀི་ཞིིགེ་བཏབ་པ་ཡོིན། མཚན་མོ་ནི་བསླེེབས་

འདུགེ 

དེ་ནས་ང་ཚོ་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་གེཏེར་འདོན་པའི་སྤྱིིལ་ཁེང་ལ་ལོགེ་པ་ཡོིན། 

སྟོན་མོ་ཆོེན་པོ་དེའ་ིཆོེད་དུ་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིིགེ་རེད་འདུགེ བུ་མོ་གེཉིིས་ཏ།ེ བྷེབ་དང་བྷ་ེ

ཋེ་ིགེཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱུ་མ་དང་སྲོན་མའ་ིཞིོར་ཟས་ཤོིགེ་བསོྐལ་འདུགེ ད་ེནས་ང་ཚོས་གེཞི་ི

ནས་གེཞིས་འཁྲབ་ཅིིང་སྦེི་རགེ་འཐུང་མགེོ་བརྩམས་པ་ཡོིན། ཟློས་གེར་ཚར་སོང་། 

བུ་མོ་ལོ་གེཞིོན་གྱིི་སྐོར་ཁེགེ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ང་ཚོའི་ས་ཆོ་ལ་འཚངས་ནས་བསླེེབས་

སོང་། རའོ་ལིན་ས་ིདང་ཋེིམ། ང་བཅིས་ཀྱིིས་ང་ཚོའ་ིམཆུ་ཏོ་ལ་ལྕ་ེལྡགེ་བྱས་པ་རེད། 

ང་ཚོས་ཁེོང་ཅིགེ་འཇུས་ཤོིང་གེཞིས་འཁྲབ། གེཞིས་འཁྲབ་པ་ཙམ་ཞིིགེ་ལས་རོལ་
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དབྱངས་ཡོོད་པ་མ་རེད། ས་ཆོ་དེ་ཁེེངས་སོང་། མི་ཚོས་ཤོེལ་དམ་འཁྱོེར་ནས་ཡོོང་

མགོེ་བརྩམས་སོང་། ང་ཚ་ོཆོང་ཁེང་ལ་འགྲོ་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་ཅིིང་བརྒྱུགེས་

ནས་ཚུར་ལོགེ མཚན་དེ་ནི་ཇེ་སོྨྱོ་དང་ཇེ་སོྨྱོ་ལ་འགོྲ་བཞིིན་འདུགེ ངས་ཌིིན་དང་

ཁེར་ལོ་གེཉིིས་ཀྱིང་འདིར་ཡོོད་ན་ཞིེས་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། དེ་ནས་ཁེོང་ཅིགེ་ནི་

འདིའ་ིགྲས་ལ་མ་ིཚུད་ཅིིང་སྐྱིད་པོ་མིན་པ་ད་ེཤོེས་བྱུང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིམུན་དོང་གེ་ིརོྡོ་

དང་རབ་རིབ་ལ་འགྲོགེས་པའ་ིམ་ིད་ེདང་འདྲ་པོ་ཡོོད་ཅིིང་། ས་འོགེ་ནས་ཡོར་ལངས་

ཏ།ེ ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིརྩུབ་སྤྱིོད་སྤེེལ་མཁེན་ཏ།ེ ཕམ་པའ་ིམ་ིརབས་གེསར་པ་རེད་

ལ། ང་ཡོང་དེའ་ིཁྲོད་ལ་གེ་ལེར་འཛུལ་གྱིིན་ཡོོད། 

ཟློས་གེར་རུ་ཁེགེ་གེི་བུ་དེ་ཚོ་བསླེེབས་སོང་། ཁེོང་ཚོས་“མཛིེས་མ་ཨ་ཌིི་ལིན་

”ཞིེས་པའི་གླུ་གེཞིས་གེཏོང་མགེོ་ཚུགེས་སོང་། ཁེོང་ཚོས་ད་དུང་ཚིགེ་དུམ་དཔེར་

ན་“ང་ལ་སྦེི་རགེ་སོྤྲོད་དང་།” ཞིེས་པ་དང་། “ཁྱོེད་ཀྱིི་གེདོང་པ་ཕྱིར་བསྟན་ནས་གེ་

རེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།”ལྟ་བུ་བླངས་སོང་། ངས་འགྲགེ་སྐད་རིང་ལ་མཐོ་བ་ཞིིགེ་གེིས་ 

“ཧྥོི་ ཌིི་ ལིའོ་”དང་། “ཨོ་ཙི་ང་། ཇི་འདྲའི་ཡོིད་མུགེ་པ་ལ།” ཞིེས་པ་བླངས་པ་ཡོིན། 

བུ་མོ་རྣམས་ནི་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་རྒྱབ་རའི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ང་ཚོའི་སྐེ་

ལ་འབྱར་ནས་བསྡེད་བྱུང་། ཁེང་མིགེ་གེཞིན་དགེ་གེི་ནང་ལ་ཉིལ་ཁྲི་ཡོོད་ཅིིང་དེ་

དགེ་ན་ིགེཙང་མ་བཟོས་མེད་པའ་ིས་རྡུལ་ཅིན་རྣམས་རེད། ང་ལ་དེའ་ིགེཅིིགེ་གེ་ིསྟེང་

དུ་བསྡེད་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་མོ་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

གླེོ་བུར་དུ་ཟོླས་གེར་རུ་ཁེགེ་གེ་ིགླུ་བ་གེཞིོན་ནུ་རྣམས་ཧོབ་རྒྱུགེ་ཆོེན་པོས་བསླེེབས་

བྱུང་། དེ་ཚོས་ཚུལ་ལྡན་གྱིིས་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་བསྟེན་ཐབས་མེད་པར་བུ་མོ་རྣམས་ལ་

འཇུས་ཤོིང་འོ་བསྐྱལ་སོང་། ན་གེཞིོན་དང་ར་བཟ།ི ཟ་ང་ཟིང་ང་ེ། དགེའ་སོྤྲོས་ཁེེངས་
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པ་ད་ེདགེ་གེིས་ང་ཚོའ་ིསྟོན་མོ་འཕྲིོ་བརླགེ་ལ་བཏང་སོང་། སྐར་མ་ལྔའ་ིནང་ཚུད་ལ་

བུ་མོ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་ལྷགེ་མི་འདུགེ་ལ། སྦེི་རགེ་ཤོེལ་དམ་གྱིི་གེཏུགེས་སྒྲི་དང་ཅི་ཅིོས་

ཁེེངས་པ་དང་བཅིས་སླེོབ་ཆོེན་གྱིི་བུ་ཤོ་སྟགེ་གེི་སྐྱིད་སྡུགེ་དང་མཚུངས་པའི་སྟོན་

མོ་ཆོེན་པོ་ད་ེམགོེ་བཙུགེས་སོང་། 

རའ་ེདང་། ཋེིམ། ང་བཅིས་ཀྱིིས་ཆོང་ཁེང་ལ་སྙེགེ་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅོིད་བྱས་པ་ཡོིན། 

མ་ེཇོར་ཕྱིན་ཚར་འདུགེ བྷེབ་དང་བྷ་ེཋེ་ིཡོང་ཕྱིན་ཚར་འདུགེ ང་ཚ་ོམཚན་གྱི་ིཁོྲད་

དུ་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་ཕྱིན་ཅིིང་། ཟློས་གེར་ལ་ལྟ་མཁེན་རྣམས་ན་ིཆོང་ཁེང་དགེ་གེ་ི

ཆོང་སྟེགེས་ནས་རྩིགེ་པའ་ིབར་དུ་བཙིར་ནས་འདུགེ མ་ེཇོར་གྱིིས་མགེོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ི

སྟེང་ནས་སྐད་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ དགེའ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱི་ིཌིེན་ཝེར་ ཌི་ི ཌིོལ་མིགེ་ཤོེལ་

ཅིན་དེས་མི་ཚང་མ་ལ་ལགེ་པ་གེཏོང་བཞིིན་“ཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགེས། ཁྱོེད་རང་བདེ་པོ་

ཡོིན་ནམ།” ཞིེས་བརྗེོད་བཞིིན་འདུགེ མཚན་གྱི་ིདཀྱིིལ་ལ་བསླེེབས་དུས་ཁེོང་གེིས་

“ཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགེས། ཁྱོེད་རང་བདེ་པོ་ཡོིན་ནམ།” ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིིན་འདུགེ སྐབས་

གེཅིིགེ་ལ་ཁེོང་སྐུ་མགྲོན་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་མར་གེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ངས་མཐོང་

བྱུང་ལ། དེ་ནས་ལོ་ན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོིན་པའི་བུད་མེད་ཅིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཚུར་ལོགེ་

བྱུང་། དེའི་རྗེེས་ལ་ཁེོང་གེིས་སྲོང་ལམ་དུ་གླུ་བ་གེཞིོན་ནུ་འགེའ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་

ཀྱིིན་འདུགེ དེའ་ིརྗེེས་ལ་ཁེོང་གེིས་ང་སུ་ཡོིན་པ་ངོ་མ་ཤོེས་པའ་ིངང་ནས་ང་ལ་ལགེ་

པ་བཏང་ཞིིང་། “ལོ་སར་བཟང་། ངའ་ིབུ།” ཟེར། ཁེོང་ཆོང་རགེ་གེིས་ར་བཟ་ིབ་ན་ིམ་

རེད། ཁེོང་དགེའ་ས་དེའི་ཐོགེ་ནས་ར་བཟི་བ་རེད། དེ་ནི་མི་ཚོགེས་ཀྱིིས་ཁེེངས་པ་

དེ་རེད། མི་ཚང་མས་ཁེོང་ངོ་ཤོེས་པ་རེད། “ལོ་སར་བཟང་།” ཁེོང་གེིས་སྐད་བརྒྱབ། 

མཚམས་མཚམས་ལ། “སྟོན་པ་ཡོ་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་བཟང་།” ཟེར། ཁེོང་གེིས་དུས་
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རྒྱུན་ནས་འད་ིའདྲ་ལབ་ཀྱི་ིརེད། སྟོན་པ་ཡོ་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་གྱི་ིསྐབས་ལ་ཁེོང་གེིས་

གེདོན་འདྲེའ་ིདུས་སྟོན་ལ་བཀྲ་ཤོིས་བད་ེལེགེས་ཞིེས་བརྗེོད་པ་རེད། 

ཆོང་ཁེང་དུ་མ་ིཚང་མས་བརྩ་ིབཀུར་ཞུ་སའ་ིགླུ་སྐད་བར་མ་ལེན་མཁེན་ཞིིགེ་

ཡོོད་ལ། ཌིེན་ཝེར་ ཌོིལ་གྱིིས་ང་གླུ་བ་ད་ེལ་ཐུགེ་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བྱས་བྱུང་། ངས་ད་ེ

ལ་གེཡོོལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ཁེོང་གེ་ིམིང་ལ་ཌིན་ནུན་ཛིིའོ་ཟེར་བའམ་ད་ེའདྲ་

ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེི་ཆུང་མའང་ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་ཅིོགེ་ཙ་ེཞིིགེ་ཏུ་ངོ་

ཤོོར་ནས་བསྡེད་འདུགེ ཆོང་ཁེང་དེར་ད་དུང་ཨར་ཇིན་ཋེི་ན་རྒྱལ་ཁེབ་ནས་ཡོིན་

པའ་ིཡུལ་སྐོར་བ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ཀྱིང་འདུགེ རའོ་ལིན་ས་ིཡོིས་སྡེོད་ས་བཟོ་ཆོེད་ཁེོང་

ལ་འབུད་རྒྱགེ་ཅིིགེ་བཏང་བ་རེད། ཁེོང་ཚུར་འཁོེར་ནས་གེཤོ་ེགེཤོ་ེབཏང་སོང་། རའོ་

ལིན་སི་ཡོིས་ཁོེང་གེི་ཆོང་ཕོར་ངའི་ལགེ་ཏུ་བཞིགེ་ཅིིང་། ཁུ་ཚུར་གེཅིིགེ་གེིས་ཁོེང་

ཟངས་ཤོན་ཅིན་གྱིི་ཆོང་སྟེགེས་སྟེང་མར་བསྒྱིེལ་བཞིགེ་སོང་། མི་དེ་སྐབས་ཤོིགེ་

ལ་བརྒྱལ་འདུགེ སྐད་ཅོིར་རྒྱགེ་གེི་འདུགེ ང་དང་ཋེིམ་གེཉིིས་ཀྱིིས་མགྱིོགེས་པོར་

རའོ་ལིན་སི་ཕྱིར་འཐེན་པ་ཡོིན། དེར་ཟིང་ཆོ་ཧ་ཅིང་ཆོེ་ཞིིང་། མཐའ་ན་ཉིེན་རོྟེགེ་

དཔོན་པོས་ཀྱིང་ཕམ་མཁེན་ད་ེའཚོལ་རྒྱུ་ལའང་མ་ིཚོགེས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་བཤོགེས་ནས་

འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ སུ་གེང་གེིས་ཀྱིང་རའོ་ལིན་ས་ིངོས་འཛིིན་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། 

ང་ཚོ་ཆོང་ཁེང་གེཞིན་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མུན་ནགེ་གེེར་ཡོོད་པའི་སྲོང་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་

མེ་ཇོར་གེོམ་པ་འཁྱོོར། “དམྱོལ་བ། དོན་དགེ་གེ་རེ་འདུགེ འཛིིང་སོང་ངམ། ང་ལ་

བརྡོ་རྒྱོབས།” ཕྱོགེས་ཡོོངས་ནས་དགེོད་སྒྲི་ཆོེན་པོ་བསྒྲིགེས་སོང་། རི་འདིའི་གེཞིི་

བདགེ་གེིས་གེ་ར་ེབསམས་ཀྱི་ིཡོོད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་། ད་ེནས་ཡོར་བལྟས་པ་ཡོིན། ཟླ་

འོད་ཀྱི་ིའོགེ་ནས་གེསོམ་སྡེོང་རྣམས་མཐོང་བྱུང་ལ། གེཏེར་འདོན་པ་རྒན་པོ་རྣམས་
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ཀྱིི་གེདོན་འདྲེ་མཐོང་བྱུང་། དེའི་སོྐར་ལ་བསམ་གེཞིིགེས་བྱས་པ་ཡོིན། མཚན་མོ་

འདི་ལ་ཨ་རིའི་དཀྱིིལ་གྱིི་བར་བཅིད་འདིའི་ཤོར་ཕོྱགེས་ཀྱིི་མུན་པའི་རྩིགེ་པ་ཧྲིིལ་

བོར་ང་ཚོས་ལུང་ཀྱིོགེ་འདིར་སྐད་བརྒྱབ་པ་འད་ིལས་གེཞིན་མཚན་མོ་ཁུ་སིམ་མེར་

འདུགེ རླུང་བུས་ཤུབ་སྒྲི་སྒྲིོགེ དེ་ནས་བར་བཅིད་འདིའི་ཕྱོགེས་གེཞིན་དེ་ན་ནུབ་

ཕྱོགེས་ཀྱིི་ལུང་གེཤོོངས་ཆོེན་པོ་དེ་ཡོོད་ལ། ཆོེས་ཆོེ་བའི་མཐོ་སྒོང་དེ་ནི་སི་ཋེིམ་

བྷོད་ སི་ཕི་རིང་སི་ཞིེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་བརྐྱེངས་ཤོིང་། དེ་ནས་མར་བབས་

ཏེ། ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་མངའ་སྡེེའི་ནུབ་ཀྱིི་བྱེ་ཐང་དང་ཡུ་ཋེ་མངའ་སྡེེའི་བྱེ་ཐང་དུ་འཁྲིད། 

རི་སྐྱིབས་འདིར་ས་གེཞིི་སྟོབས་ཆོེན་པོ་འདིའི་ཐོགེ་གེི་ཨ་མེ་རི་ཀ་བ་ར་བཟི་དང་

སོྨྱོན་པ་ང་ཚོས་དུ་བ་བཏང་ཞིིང་ཆོོ་ང་ེབཏོན་པའ་ིསྐབས་འད་ིལ་ད་ེདགེ་ཚང་མ་མུན་

ནགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་འདུགེ ད་ན་ིང་ཚ་ོཚང་མ་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིསྟེང་ཐོགེ་ན་ཡོོད་ཅིིང་། ང་

ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཚད་ནི་ཀི་འདེབས་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡོང་མཚན་མོ་ཧྲིིལ་པོར་ཡོིན་རྒྱུ་

རེད། ཐང་ཆོེན་པོའ་ིཤོར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིགེནས་གེ་གེ་ེམོ་ཞིིགེ་ན་སྐྲ་ལོ་དཀར་པོ་ཡོིན་པའ་ི

རྒད་པོ་ཞིིགེ་གེིས་བཀའ་ལུང་འཁྱོེར་ནས་ང་ཚོའ་ིཕོྱགེས་སུ་གེོམ་པ་སྤེོ་བཞིིན་ཡོོད་ཀྱི་ི

རེད་ལ། དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་འདིར་འབོྱར་ནས་ང་ཚ་ོཁུ་སིམ་མེར་འཇོགེ་གེ་ིརེད། 

རའོ་ལིན་སི་ཡོིས་རང་ཉིིད་འཛིིང་སའི་ཆོང་ཁེང་དེ་ལ་སླེར་ཡོང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་

པའ་ིཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་། ཋེིམ་དང་ངེད་གེཉིིས་ད་ེལ་མ་ིདགེའ་མོད་ཁོེང་དང་ལྷན་

དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གླུ་སྐད་བར་མའ་ིགླུ་བ་ཌི་ནུན་ཟ་ིའོ་ཡོོད་ས་ལ་ཕྱིན་ཏ་ེཨ་རགེ་

ཤོེལ་ཕོར་གེང་ཁེོང་གེི་གེདོང་པ་ལ་བཤོོས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཁེོང་ཕྱིར་དྲུད་པ་ཡོིན། 

ཟློས་གེར་རུ་ཁེགེ་གེ་ིགླུ་སྐད་འགྲགེས་མ་ལེན་མཁེན་གྱི་ིགླུ་བ་གེཞིོན་ནུ་ཞིིགེ་ང་ཚོའ་ི

མཉིམ་དུ་བསླེེབས་སོང་། ང་ཚ་ོསན་ཋེ་ིརལ་ ས་ིཋེིའ་ིཆོང་ཁེང་དཀྱུས་མ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་
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པ་ཡོིན། འད་ིནས་རའ་ེཡོིས་ཞིབས་ཞུ་མ་ལ་སྨོད་འཚོང་མ་ཞིེས་ལབ་པ་རེད། གེདོང་

ནགེ་པའ་ིཁྱོོ་གེ་སྐོར་ཁེགེ་ཅིིགེ་ཆོང་ཁེང་དུ་བང་བསྒྲིིགེས་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ཁེོང་

ཚ་ོན་ིཡུལ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་འདུགེ དེའ་ིགྲས་ཀྱི་ིགེཅིིགེ་གེིས་བཤོད་

དོན། “ངས་གྲངས་ཀ་བཅུ་ཐམ་པའི་བར་བགྲངས་པའི་ནང་ཚུད་ལ་གེསར་བུ་ཁྱོེད་

ཅིགེ་འདི་ནས་ཕྱི་རོལ་ལ་ཐོན་ན་ཡོགེ་གེི་རེད།” ཟེར། ང་ཚོ་ཐོན་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་

གེོམ་པ་འཁྱོོར་བཞིིན་སྤྱིིལ་ཁེང་དུ་ལོགེ་ཅིིང་ད་ེནས་ཉིལ་བ་ཡོིན།

ཞིོགེས་ཀ་ལ་ང་གེཉིིད་སད་པ་དང་འགྲ་ེལོགེ་ཅིིགེ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། གེདན་ནས་

ཡོར་ས་རྡུལ་གྱི་ིསྤྲོིན་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འཕྱུར་སོང་། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ལ་བརྡོབས་འཐེན་

ཞིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་ལ་འཛིེར་མ་བརྒྱབ་འདུགེ ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་ཡོང་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ན་

འདུགེ ང་ཚོས་གླེོ་ལུད་དང་ཧབ་སྦྲེིད་བརྒྱབ་བྱུང་། ང་ཚོའ་ིཞིོགེས་ཇ་ན་ིསྦེ་ིརགེ་གེ་ི

ཆོང་ལྷགེ་གེིས་གྲུབ་ཡོོད། བྷེབ་རང་གེི་མགྲོན་ཁེང་ནས་ཚུར་ལོགེ་ཅིིང་ང་ཚོ་ཐོན་

རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཅི་ལགེ་བསྡུ་གེསོགེ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། 

ཡོོད་ཚད་བརྡོིབས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་པའི་སྣང་བ་ཞིིགེ་སྟེར། ང་ཚོ་རླངས་འཁེོར་

ཡོོད་ས་ལ་ཕར་འགྲོ་དུས་བྷེབ་ཤུད་ད་ེམོའ་ིགེདོང་པ་ས་ལ་འཁེེལ་ནས་འགྱིེལ་སོང་།  

བུ་མོ་དེ་སྙིང་རྗེེ། དངངས་འཚབ་སྐྱེས་འདུགེ མོའ་ིསྤུན་དང་ཋེིམ། ང་བཅིས་ཀྱིིས་

མོ་ཡོར་བསླེངས་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་རླངས་འཁོེར་དུ་འཛུལ། མེ་ཇོར་དང་བྷེ་ཋེི་གེཉིིས་

ཀྱིང་བསླེེབས་སོང་། ཌིེན་ཝེར་ལ་ལོགེ་པའ་ིསྐྱོ་བའ་ིའགྲུལ་བཞུད་མགེོ་ཚུགེས་སོང་། 

གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚ་ོར་ིབོ་ནས་མར་བབ་ཅིིང་། ཌིེན་ཝེར་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཐང་ལ་

མར་བལྟས། མ་ེཐབ་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཚ་བ་སྤེར་སོང་། ང་ཚོས་གེཞིས་གེཏོང་མགེོ་

བརྩམས། ང་ན་ིསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིའཚབ་ཤོ་ལངས་འདུགེ 



 ལའེུ་བཅུ་པོ།

དེའ་ིམཚན་མོར་ངས་ཁེར་ལོ་རྙིེད་བྱུང་ལ། ང་རང་ཡོ་མཚར་བའ་ིདོན་ཞིིགེ་ན།ི སན་

ཋེ་ིརལ་ ས་ིཋེ་ིལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ཞིེས་བཤོད་པ་ད་ེརེད། 

“ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་གེ་ར་ེབྱས་པ་ཡོིན།”

“ཨོ། ང་ཚོས་ཆོང་ཁེང་རྣམས་བསྐོར་བ་ཡོིན། དེ་ནས་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁོེར་

ཞིིགེ་བརྐུས་པ་རེད། ང་ཚོས་ར་ིངོགེས་ཀྱི་ིདཀྱིོགེས་ལམ་ནས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་

ལ་ེབརྒྱད་ཅུའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིིས་བསྐོར་ཏ་ེཚུར་ལོགེ་པ་ཡོིན།”

“ངས་ཁྱོེད་ཅིགེ་མཐོང་མ་སོང་།”

“ང་ཚོས་ཁྱོེད་རང་དེར་ཡོོད་པ་ཤོེས་མ་བྱུང་།”

“ཨོ་རེད། ཁེོ་ར།ེ ང་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོིན།”

“ཌིིན་གྱིིས་དོ་ནུབ་ཁྱོེད་ལ་ར་ིཋེ་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་འདུགེ”

“ཨོ་རེད། དེས་ན་ང་འགྲོ་གེ་ིམིན།” ང་ལ་སོྒོར་མོ་མེད། ངས་ཨ་ན་ེལས་སོྒོར་མོ་

ལྔ་བཅུ་སླེོང་ཆོེད་མཁེའ་ལམ་ཡོ་ིགེ་ེཞིིགེ་བསྐུར་ཡོོད། ད་ེན་ིངས་སོྒོར་མོ་སླེོང་ཐེངས་

མཐའ་མ་དེ་ཡོིན་ལ། དེའི་རྗེེས་ང་གྲུ་གེཟིངས་དེ་ལ་སླེེབས་མ་ཐགེ་ཏུ་མོ་ལ་སོྒོར་མོ་

ཕྱིར་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོིན་ཚུལ་བཤོད་ཡོོད།

དེ་ནས་ང་རི་ཋེ་ བྷེ་ཋེིན་ཁོེརད་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། མོ་རང་ངའི་སྡེོད་

ཤོགེ་ཏུ་འཁྲིད་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེང་མིགེ་མདུན་གྱི་ིནགེ་ཁུང་དེར་ཁེ་བརྡོ་རིང་པོ་ཞིིགེ་

བྱས་པའི་རྗེེས་སུ་མོ་རང་ངའི་ཉིལ་ཁེང་དུ་ལེན་ཐུབ་སོང་། ཁེོ་མོ་ནི་བུ་མོ་ཆུང་
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ཆུང་སྙིང་རྗེེ་མོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། གྲ་རྒྱས་པོ་མེད་ཅིིང་རྫུན་མེད་པ་ཞིིགེ་དང་། འཁྲིགེ་

སྤྱིོད་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅིང་སྐྲགེ་བསྡེད་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། ངས་མོ་ལ་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ནི་ཡོིད་

དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་རེད་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ངས་མོ་ལ་དེ་ཉིིད་ར་སོྤྲོད་བྱེད་འདོད་སྐྱེས། 

འོན་ཀྱིང་ངས་ན་ིཧ་ཅིང་ངང་སྒུགེ་གེཏན་ནས་བྱེད་མ་ཐུབ་ཅིིང་ར་སྤྲོོད་བྱས་པ་གེང་

ཡོང་མེད། མོས་ནགེ་ཁུང་ནས་ཤུགེས་རིང་ཞིིགེ་འཐེན་སོང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིཚ་ེའདིར་

གེ་རེ་འདོད་ཀྱིི་འདུགེ་” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན། ང་ནི་དྲི་བ་དེ་བུ་མོ་རྣམས་ལ་དུས་རྟེགེ་

ཏུ་འདྲ་ིརྒྱུར་ལོབས་འདུགེ

“ངས་ཧ་གེོ་གེ་ིམེད།” མོས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ཞིབས་ཞུ་མའ་ིལས་ཀ་གེཉིེར་བཞིིན་

འགྲོ་ཐུབ་པའ་ིཐབས་ཤོེས་ཤོིགེ་བྱས་ན།” མོས་གླེལ་སྒྱིིང་ཞིིགེ་བྱས། ངས་རང་གེ་ིལགེ་

པས་མོའ་ིཁེ་བཀབ་ཅིིང་། གླེལ་སྒྱིིང་མ་བྱེད་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ང་ནི་མི་ཚེའི་སོྐར་

ལ་ཇི་འདྲའི་སྤྲོོ་སྣང་ལྡན་པ་དང་ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་དོན་དགེ་རྣམས་ཀྱིི་

སྐོར་མོ་ལ་ཤོོད་པའ་ིཐབས་ཤོེས་བྱས། ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་། ཡོང་ཉིིན་གེཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་

ནས་ཌིེན་ཝེར་བསྐྱུར་ནས་འགོྲ་རྒྱུའ་ིའཆོར་གེཞི་ིསྒྲིིགེ་བཞིིན་ཡོོད། མོ་རང་ཐང་ཆོད་

མདོགེ་གེིས་ཁེ་ཕར་འཁེོར་སོང་། ང་ཚ་ོགེན་རྐྱེལ་དུ་མར་ཉིལ་ཅིིང་མིགེ་གེིས་གེནམ་

ལ་བལྟས་ཏ།ེ དཀོན་མཆོོགེ་གེིས་ཚ་ེསྲོོགེ་ཧ་ཅིང་ཡོིད་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་བསྐྲུན་སྐབས་ཁེོང་

གེིས་ཕྱགེ་ལས་གེ་རེ་གེནང་ཡོོད་དམ་ཞིེས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཧྥོི་

རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་[སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་བསྡུས་མིང་། སྒྱུར་མཁེན་གྱིི་

མཆོན།]དུ་འཛིོམས་རྒྱུའ་ིའཆོར་གེཞི་ིརོབ་ཙམ་བསྒྲིིགེས་པ་ཡོིན།

ང་ཌིེན་ཝེར་དུ་སྡེོད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་མཇུགེ་སྒྲིིལ་ལ་ཉིེ། གེོམ་བགྲོད་ཀྱིིས་མོ་

རང་ཁྱོིམ་ལ་བསྐྱལ་བའི་སྐབས་དེར་ངས་དེ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ ཕྱིར་ལོགེ་ཡོོང་
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དུས། སྤྲོང་པོ་སོྐར་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོ་ེཤུའ་ིལྷ་ཁེང་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་གེ་ིམདུན་གྱི་ིརྩྭའ་ི

སྟེང་དུ་བརྐྱེངས་ཏ་ེཉིལ་བ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོའ་ིཁེ་བརྡོ་དེས་ང་སླེར་ཡོང་ལམ་ལ་ཞུགེས་

རྒྱུའ་ིའདོད་པ་བསླེངས་སོང་། མཚམས་ར་ེལན་རེར་ཁེོང་ཚོའ་ིགྲས་ཀྱི་ིགེཅིིགེ་ཡོར་

ལངས་ཏེ་ལམ་འགྲོ་བ་ལ་སྐར་མ་གེང་རེ་སླེོང་། ཁེོང་ཚོས་བྱང་ཕྱོགེས་ན་བཙས་མ་

བརྔ་བའི་ལས་ཀ་ཡོོད་པའི་སྐོར་བཤོད་བྱུང་། དེ་ནི་དྲོ་ཞིིང་འཇམ་པ་ཞིིགེ་རེད། ང་

ཕྱིན་ནས་རི་ཋེ་སླེར་ཡོང་འཁྲིད་དེ། མོ་ལ་སྐད་ཆོ་ཆོེས་མང་པོ་ཞིིགེ་བཤོད་རྒྱུ་དང་། 

ཐེངས་འདིར་མོ་ལ་དངོས་གེནས་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ཅིིགེ་བྱས་ཏེ། མོ་རང་ལ་ཡོོད་པའི་ཕོ་

ཡོ་ིའཇིགེས་སྣང་ད་ེཞི་ིབར་བྱས་ན་འདོད་བྱུང་། ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིབུ་དང་བུ་མོ་

རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིིགེ་ཏུ་ད་ེའདྲའ་ིསེམས་སྐྱོ་བའ་ིདུས་ཚོད་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ཉིམས་

མྱོོང་གེིས་དགེོས་འདུན་བཏོན་པ་ནི། ཁེོང་ཚོས་ཚུལ་ལྡན་གྱིི་སོྔོན་འགྲོའ་ིཁེ་བརྡོ་

མ་བྱས་པར་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་འཁྲིགེ་སོྤྱིད་ལ་འཇུགེ་པར་བྱེད་པ་ད་ེརེད། སེམས་འགུགེ་

ཐབས་ཀྱིི་ཁེ་བརྡོ་མ་རེད། དངོས་གེནས་སྙིང་གེཏམ་ཐད་ཀར་བཤོད་པ་དེ་རེད། མི་

ཚ་ེན་ིདམ་པའ་ིརང་བཞིིན་རེད་ལ། འགུལ་སྐྱོད་ར་ེར་ེན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེརེད། ངས་ཌིེན་

ཝེར་དང་རིའོ་ གྷི་རནད་ཅིེས་པའ་ིམ་ེའཁེོར་ཨ་མ་ད་ེར་ིབོའ་ིཁྲོད་དུ་བརྒྱུགེ་རྒྱུ་ཡོིན་

པའ་ིགེཏམ་ཐོས་བྱུང་། ངས་རང་གེ་ིལས་དབང་རྒྱང་དུ་བསྐྱེད་ན་འདོད།

མ་ེཇོར་དང་ངེད་གེཉིིས་སྐྱོ་བཞིིན་མཚན་གུང་བར་དུ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ནས་བསྡེད་

པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁེའི་རི་བོ་ལྗོང་ཁུ་ཞིེས་པའི་དེབ་དེ་བཀློགེས་མྱོོང་ངམ། 

དེ་ནི་[རྩོམ་པ་པོ་]ཧེ་མིང་ཝེེའི་[རྩོམ་]ཡོགེ་ཤོོས་དེ་རེད།” ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ཁེ་

བྲིོ་བཀྲ་ཤོིས་ལབ་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་རུ་འཛིོམས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། ངས་སྲོང་

ལམ་དུ་ཤོིང་སྡེོང་ནགེ་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིའོགེ་ནས་རའོ་ལིན་ས་ིམཐོང་བྱུང་། “བད་ེམོ་བྱོས། 
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ཪོའ།ེ ང་ཚ་ོཡོང་བསྐྱར་གེ་དུས་མཇལ་གྱི་ིརེད།” ང་ཁེར་ལོ་དང་ཌིིན་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚ་ོམཐོང་ས་ན་མ་ིའདུགེ ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེཡོིས་ལགེ་པ་གེནམ་ལ་གེཡུགེས་

ནས་“ད་ཁྱོོད་འགོྲ་གེ་ིཡོོད་དམ། ཇོ།” ཞིེས་ལབ་སོང་། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ “ཇོ།” ཞིེས་

འབོད། “ཡོོད།” ངས་ལན་བྱིན། དེའ་ིཉི་ིམ་རྗེེས་མ་འགེའ་ཡོ་ིརིང་ལ་ང་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ི

གེཡོས་གེཡོོན་ལ་འཁྱོམས་པ་ཡོིན། ལ་ར་ིམར་ལམ་ཁེའ་ིསྟེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིསླེོང་མོ་བ་

ཡོོད་ཚད་དེ་གེཅིིགེ་བྱས་ན་ཌིིན་ མོ་རི་ཡོར་ཋེིའི་ཕ་ཡོིན་པའི་སྣང་བ་སྟེར། ལྕགེས་

ཊིིན་གྱི་ིམགེར་བ་ཁེོང་ལ་ཌིིན་ མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིརྒན་པ་ཞིེས་ཁེོང་ཚོས་འབོད་ཀྱིིན་འདུགེ 

ང་ཝེིནད་ཛིར་མགོྲན་ཁེང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་ཕ་བུ་གེཉིིས་བསྡེད་མྱོོང་ཡོོད་པ་

རེད་ལ། དགེོང་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ཁེོང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་མཁེན་འཁེོར་ལོ་ཅིན་གྱི་ིབང་

ལེབ་སྟེང་གེི་མི་རྐང་པ་མེད་པ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་འཇིགེས་དངངས་དང་བཅིས་གེཉིིད་

ལས་དཀོྲགེས་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་གེསར་བུ་ལ་རེགེ་སླེད་རང་གེ་ིའཁོེར་ལོ་ཐེབ་ཆོགེ་

དེ་ཚོས་སྐད་ཆོེན་པོར་སྒྲིོགེ་བཞིིན་ཞི་ལའི་སྟེང་ནས་ཡོོང་བ་རེད། ལམ་ཁེ་བཅིོ་ལྔ་

པ་དང་ཁེར་ཋེ་ིས་ིལམ་ཁེའ་ིཟུར་ནས་ངས་རྐང་པ་ཐུང་བའ་ིམིའུ་ཆུང་བུད་མེད་ཆུང་

ཆུང་ཞིིགེ་གེིས་ཚགེས་པར་བཙོང་གེི་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཁེར་ཋེི་སི་ལམ་ཁེའི་

སྟེང་གེི་ཁེང་གོེགེ་སྐྱོ་པོ་རྣམས་དང་། ཇིན་གྱིི་དོར་མ་དང་སྟོད་ཐུང་དམར་པོ་གེོན་

པའ་ིན་ཆུང་བྱིས་པ། རྒྱ་གྲོ་མའ་ིཤུན་ལོྐོགེས། གླེོགེ་བརྙིན་ཁེང་གེ་ིབྱ་འདབ། མ་ེམདའ་

འཕེན་ཁེང་བཅིས་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིསྲོང་ལམ་དེའ་ིཕ་རོལ་

ན་མུན་ནགེ་འདུགེ མུན་ནགེ་གེ་ིཕ་རོལ་ན་ནུབ་ཕྱོགེས་ཡོོད་པ་རེད། ང་འགྲོ་དགེོས། 

ས་སྲོོད་ཙམ་ལ་ངས་ཁེར་ལོ་རྙིེད་བྱུང་། ངས་ཁེོང་གེི་ཆོེས་ཆོེ་བའི་འབྲིི་དེབ་

དེ་ནས་ཏོགེ་ཙམ་བཀློགེས་ཤོིང་དེར་ཉིལ་བ་ཡོིན། ཞིོགེས་པའི་སྐབས་ལ་ཆོར་སིམ་
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སིམ་འབབ་ཅིིང་གེནམ་སྐྱ་བོ་རེད། ཁྲུ་དྲུགེ་ཅིན་གྱི་ིཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ། མཛིེས་ཉིམས་

ཅིན་གྱིི་བྱིས་པ་རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན། པོལ་རྩེད་མཁེས་པ་རྐང་གེཅུས་ཋེོམ་ སི་ནར་ཁེ་

བཅིས་མཉིམ་དུ་བསླེེབས་སོང་། ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིཡོིས་ཁོེང་ཚ་ོལ་རང་གེ་ིའཇིགེ་རྟེེན་

འཇིགེ་ཅིིང་སོྨྱོན་པའི་སྙན་ངགེ་རྣམས་བཀློགེས་སྐབས་ཁེོང་ཅིགེ་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་

བསྡེད་དེ་ཁེ་སྐྱེངས་པའི་འཛུམ་དང་བཅིས་ཉིན་སོང་། ང་ནི་རང་གེི་རྐུབ་སྟེགེས་

སྟེང་འཁུམས་ཤོིང་ཨ་ཐང་ཆོད་འདུགེ “ཨོ་རེད། ཌིེན་ཝེར་གྱིི་བྱིའུ་ཡོ།” ཁེར་ལོས་

སྐད་ཆོེན་པོས་བཤོད། ང་ཚོ་བང་སྒྲིིགེ་ནས་ཐོན་ཞིིང་། གེད་སྙིགེས་མེར་སྲོེགེ་གེི་

དུ་བ་གེ་ལེར་མཆོེད་པའི་བར་གྱིི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་སྲོང་ལམ་རོྡོ་

གེཅིལ་བཏིང་བ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོར་ཕྱིན། “སོྔོན་མ་ངས་སྲོང་ལམ་འད་ིནས་རང་

གེི་སྤེོ་ལོ་ཡོར་བསྒྲིིལ་མྱོོང་།” ཆོ་ཌིི་ ཁེིང་གེིས་ང་ལ་ལབ་མྱོོང་ཡོོད། ངས་ཁེོང་གེིས་

ད་ེལྟར་བྱེད་པ་ལ་ལྟ་འདོད་སྐྱེས། ཁེོང་ཚ་ོཚང་མ་བྱིས་པ་ཡོིན་དུས་ཀྱི་ིལོ་བཅུའ་ིསོྔོན་

གྱི་ིཌིེན་ཝེར་ད་ེངས་མཐོང་ན་འདོད་ཅིིང་། རོགེ་ཁེ་ིར་ིརྒྱུད་དུ་སེའུ་སྡེོང་པོའ་ིམ་ེཏོགེ་

བཞིད་པའི་དཔྱིད་དུས་ཀྱིི་ཞོིགེས་ཀ་ཉིི་འོད་འཚེར་བའི་སྐབས་ཤོིགེ་ལ། ཤོོགེ་ཁེགེ་

གེི་མི་ཡོོངས་ཀྱིིས་རང་རང་གེི་སྤེོ་ལོ་རྣམས་དགེའ་སོྤྲོ་ལྡན་ཞིིང་རེ་བ་ཁེེངས་པའི་

སྲོང་ལམ་དུ་ཡོར་བསྒྲིིལ་བ་མཐོང་ན་འདོད། ད་ེནས་ཌིིན་ན་ིརྙིིང་ཧྲུལ་དང་རོྫོར་པོ། 

སེམས་ཁེམས་ཀྱི་ིསོྨྱོ་སྤྱིོད་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་འདུར་རྒྱུགེ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད།

རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཆོར་པ་སིམ་སིམ་གྱིི་ནང་དུ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་

ཅིིང་། ང་ཨ་ེཌི་ིཡོ་ིགྲོགེས་མོའ་ིཁེང་པར་ཕྱིན་ཏ་ེངའ་ིབལ་གྱི་ིསྟོད་ཐུང་ཤོོ་རིས་མ། ནེབ་

བྷ་ར་སི་ཁེ་མངའ་སྡེེའི་"ཤོེལ་ཋེོན་"གྱིི་སྟོད་ཐུང་དེ་ལེན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། སྟོད་ཐུང་

དེར་འདུགེ་ལ། སྟོད་ཐུང་ཞིིགེ་གེ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབས་བཅིིངས་ཏ་ེའདུགེ རོ་
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ཡོེ་ ཇོན་སོན་གྱིིས་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་[སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་བསྡུས་

མིང་།] དུ་ང་ལ་ཐུགེ་གེི་ཡོིན་ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། མི་ཚང་མ་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་ལ་འགྲོ་གེི་

འདུགེ ང་ཕྱིན་ཅིིང་ངའ་ིསོྒོར་མོ་འབོྱར་ཡོོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཉི་ིམ་ཤོར་བྱུང་། ད་ེནས་

ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་ང་དང་ལྷན་དུ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་འགྲུལ་འཁེོར་ལ་བསྡེད་ནས་སྤྱིི་སོྤྱིད་རླངས་

འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་རང་གེི་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུའི་ཕྱེད་ཀ་བཏང་

སྟ།ེ སན་ ཧྥོ་རན་[སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིབསྡུས་མིང་།]ལ་འགྲོ་བའ་ིའཛིིན་

བྱང་ཉོིས་པ་ཡོིན། ཉིིན་རྒྱབ་ཀྱི་ིཆུ་ཚོད་གེཉིིས་པ་ལ་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལ་ཞུགེས་

པ་ཡོིན། ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེཡོིས་བད་ེམོ་ཞིེས་ལགེ་པ་གེཡུགེས་སོང་། སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་

དེ་སྒྲུང་གེིས་ཁེེངས་ཤོིང་སོྤྲོ་སྣང་ཅིན་གྱིི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་སྲོང་ལམ་དགེ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་

སོང་། “དཀོན་མཆོོགེ ང་ཚུར་ལོགེ་དགོེས། དོན་དགེ་གེཞིན་པ་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་མིན་

ལ་བལྟ་དགེོས།” ངས་རང་ལ་ཁེས་ལེན་བྱས། མཐའ་མཇུགེ་ཏུ་ཌིིན་ལ་ཁེ་པར་བཏང་

བའི་སྐབས་སུ་ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་དོན་ལ། ཁེོང་དང་ཁེར་ལོའང་རྒྱ་མཚོའི་ཁེ་རུ་ང་

དང་ལྷན་འཛིོམས་བྱེད་སྲོིད་ཟེར། ངས་དེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཞིིང་། ཌིེན་ཝེར་དུ་

བསྡེད་པའི་དུས་ཚོད་ཧྲིིལ་པོའ་ིརིང་ངས་ཌིིན་ལ་སྐར་མ་ལྔ་ལས་ལྷགེ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

མེད་པ་ད་ེཤོེས་བྱུང་།
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ང་རེ་མི་ བྷོན་ཁོེར་ལ་ཐུགེ་རྒྱུར་བདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་འགྱིངས་འདུགེ ཌིེན་ཝེར་

གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་བར་གྱིི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་གྱིི་འགྲུལ་བཞུད་

དེ་ལ་མཚོན་ན། ང་ཧྥོི་རི་སི་ཁོེ་ལ་ཇེ་ཉིེར་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ངའི་རྣམ་ཤོེས་

ཧྲིིལ་པོ་དེ་ལ་མཆོོང་ལྡིང་བྱས་པ་མ་གེཏོགེས་གེཞིན་གེནས་ཚུལ་ཅིི་ཡོང་མི་འདུགེ 

ཤོ་ཡོེན་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། ཐེངས་འདིར་ཕྱི་དྲོ་ལ་རེད། དེ་ནས་ཐང་ཆོེན་པོ་བརྒྱུད་

ནས་ནུབ་ཏུ་སོང་ཞིིང་། མཚན་གུང་ལ་ཁེ་ར་ེས་ིཋེོན་ཞིེས་པའ་ིས་ཆོ་དེར་[ཨ་རའི་ིཤོར་

ནུབ་ཀྱིི་]གེཅིོད་མཚམས་སུ་གྲགེས་པ་དེ་བརྒལ་ཞིིང་། དེ་ནས་རྩྭ་ལྗོང་ལ་ཆུ་སྟོར་

བྱད་ཀྱིིས་ཁེེངས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་སོལད་ ལེགེ་ སི་ཋེི་ལ་སྐྱ་རེངས་ལ་བསླེེབས། དེ་ནི་

ཌིིན་གྱི་ིསྐྱེས་ཡུལ་ཡོིན་མ་ིསྲོིད་པ་ལྟ་བུའ་ིས་ཆོ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ཚ་བ་ཆོ་ེབའ་ིཉི་ིམའ་ི

འོགེ་ཏུ་ན་ིཝེ་ཌི་མངའ་སྡེེའ་ིཕོྱགེས་སུ་བསྐྱོད་ཅིིང་། ས་རུབ་དུས་ར་ེནོ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་

དེའ་ིའོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིརྒྱ་མིའ་ིསྲོང་ལམ་བརྒྱུད་ཅིིང་། ད་ེནས་ན་ིཝེ་ཌི་མངའ་སྡེེའ་ིས་ེ

ཨེ་ར་སི་རི་རྒྱུད་དུ་ཡོར་ཕྱིན། ཐང་ཤོིང་དང་། སྐར་མ། རི་ངོགེས་ཀྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་དགེ་

གེིས་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོའ་ིབརྩ་ེདུང་མཚོན་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་ན་ཡོོད་པའ་ི

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་གེིས་ངུ་ངགེ་གེིས་རང་གེི་ཨ་མ་ལ་བརྗེོད་དོན། “ཨ་མ་ལོ། ང་

ཚོ་ཁྱོིམ་ནས་ཋེ་རགེ་ཁེི་གྲོང་ལ་གེ་དུས་འབོྱར་གྱིི་རེད།” དེ་ནས་ཋེ་རགེ་ཁེི་གྲོང་དེ་

ཉིིད་ད།ེ ཁྱོིམ་གྱི་ིསྣང་བ་སྟེར་བའ་ིཋེ་རགེ་ཁེ་ིགྲོང་བརྒྱུད་ད་ེར་ིབོ་ནས་ཐུར་དུ་བབས་

ཏ་ེསགེ་ཁེ་ེར་མེན་ཋེོ་ཡུལ་གྱི་ིཐང་ལ་བབས། ངས་ང་ན་ིཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ི
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ནང་དུ་ཡོོད་པ་གོླེ་བུར་དུ་ཤོེས་བྱུང་། དྲོ་ཞིིང་ཏ་ལའི་སྡེོང་པོའ་ིརང་བཞིིན་ཅིན་གྱིི་

རླུང་སྟེ། རླུང་དེ་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་འོ་བསྐྱལ་ཐུབ། ཤོིང་ཏ་ལའི་སྡེོང་པོ་དེ་ཚོ་ཡོོད། སྒྲུང་

མང་བའ་ིསགེ་ཁེ་ེར་མེན་ཋེོའ་ིགེཙང་པོ་བརྒྱུད་རྒྱ་ལམ་ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ིསྟེང་ནས་སླེར་

ཡོང་རི་བོའ་ིཚོགེས་སུ་ཞུགེས་ཤོིང་། ཡོར་ལ་ཕྱིན། མར་ལ་བབས། དེ་ནས་གླེོ་བུར་

དུ་གེཞིི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་མཚོ་ངོགེས་དེ་མངོན་ཞིིང་(དེ་ནི་ས་སྲོོད་ཀྱིི་གེོང་ཙམ་ལ་རེད།) 

གེཉིིད་མ་སད་དུ་ཡོོད་པའི་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོའ་ིགླེོགེ་ཕྲིེང་གེིས་ཕར་ངོས་བརྒྱན་འདུགེ 

ཨོགེ་ལནད་མཚོ་ངོགེས་ཀྱིི་ཟམ་པ་དེའི་སྟེང་ནས་ཌིེན་ཝེར་ནས་ཐོན་རྗེེས་ཀྱིི་ཆོེས་

ཐོགེ་མར་ང་གེཉིིད་མཐུགེ་པོ་ཞིིགེ་ཁུགེ་ཅིིང་། དེར་བརྟེེན་མར་ཁེད་སྲོང་ལམ་དང་

ལམ་ཁེ་བཞི་ིཔར་ཡོོད་པའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་སུ་ང་ལ་སྤྱིོད་ངན་གྱི་ི

ཐོགེ་ནས་འབུད་རྒྱགེ་བཏང་སོང་། ད་ེན་ིང་རང་ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིཕ་ཋེེར་སོན་ན་ཡོོད་

པའ་ིཨ་ནེའ་ིཁེང་པ་ནས་བརྩིས་ན་མེལ་ལ་ེསྟོང་ཕྲིགེ་གེསུམ་དང་ཉིིས་བརྒྱ་ཡོོད་པའ་ི

དོན་དངོས་རྗེེས་དྲན་ལ་འབུད་རྒྱགེ་བཏང་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ན་ིངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་

བའ་ིགེདོན་འདྲ་ེཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་འཁྱོམས་ཤོིང་། ད་ེནས་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་

གྲོང་ཁྱོེར་ཡོིད་འོང་མ་ན་ིའདིར་འདུགེ རིང་ཞིིང་སྐྱ་བའ་ིསྲོང་ལམ་རྣམས་ལ་འགྲུལ་

འཁེོར་གྱིི་གླེོགེ་སྐུད་དང་བཅིས་པ་ཚང་མ་མདོགེ་དཀར་པོ་དང་སྨུགེ་པའི་ཁྲོད་དུ་

གེནས་བཅིས་འདུགེ ངས་སྲོང་ལམ་འགེའ་ལ་གེོམ་པ་སྤེོས་པ་ཡོིན། ས་སྲོོད་ཀྱིི་

སྐབས་ལ་(མ་ིཤོོན་ལམ་ཁེ་དང་ལམ་ཁེ་གེསུམ་པ་རུ་)སྤྲོང་པོ་ཁྱོད་མཚར་དགེ་གེིས་

ང་ལ་སྐར་མ་བསླེངས་སོང་། ངས་གེཞིན་ཞིིགེ་ནས་རོལ་དབྱངས་ཐོས་བྱུང་། “ཁེོ་ར།ེ 

ངས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རྗེེས་ནས་རོལ་གྱིི་རེད་དོ།། འོན་ཀྱིང་ད་ནི་ངས་རེ་མི་ བྷོན་

ཁེོར་འཚོལ་དགེོས་པ་རེད།”
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ར་ེམ་ིསྡེོད་སའ་ིམིལ་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ིལུང་པ་འདིའ་ིནང་གེ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཕྱོགེས་གེཅིིགེ་

ཏུ་བསོྡེམས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། དེ་ཡོང་དམགེ་འཁྲུགེ་གེི་སྐབས་སུ་མཚོ་དམགེ་གེི་ར་

སྐོར་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁེན་རྣམས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བརྒྱབ་པའི་ཁེང་བཟོའ་ིལས་འཆོར་

གྱི་ིསྤྱིིལ་ཁེང་རྣམས་རེད། དེ་ནི་གེཡོང་གེཟར་བའི་ལུང་ཤུར་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་ཅིིང་ལུང་

པའི་ངོས་ཚང་མ་ནགེས་ཚལ་ཡོིན། དེར་ལས་འཆོར་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་

བརྒྱབ་པའི་ཚེམས་ཁེང་དང་། སྐྲ་བཞིར་ཁེང་། དམིགེས་བསལ་ཚོང་ཁེང་སོགེས་

ཡོོད། དེ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་གེི་རང་འགུལ་གྱིིས་མི་རིགེས་དཀར་ནགེ་མཉིམ་དུ་

སྡེོད་པའ་ིསྡེ་ེབ་གེཅིིགེ་པུ་ད་ེརེད་ལ་ཁོེང་ཅིགེ་གེིས་ཀྱིང་ད་ེསྐད་ཟེར། འད་ིན་ིདུས་ད་ེ

ཚུན་ནས་ངས་མཐོང་མྱོོང་མེད་པའི་ས་ཆོ་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་ཞིིང་ཧ་ཅིང་ཧ་ཅིང་རྒོད་པ་དེ་

རེད། ར་ེམ་ིཡོ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་གེ་ིསོྒོའ་ིསྟེང་དུ་ཁེོང་གེིས་བདུན་ཕྲིགེ་གེསུམ་གྱི་ིགེོང་ལ་སྦྱིར་

བའ་ིཡོིགེ་ཆུང་ཞིིགེ་འདུགེ 

སལ་ ཕ་ར་ཌི་ེས།ི (འད་ིན་ིཡོིགེ་ཆོེན་གྱིིས་ཆོེན་པོར་བྲིིས་འདུགེ)  

གེལ་སྲོིད་ཁྱོིམ་ན་སུའང་མེད་ན་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཡོར་འཛུལ་རོགེས། 

ར་ེམ་ི བོྷན་ཁོེར་གྱིིས། 

ཞིེས་མིང་རྟེགེས་བརྒྱབ་འདུགེ 

ད་ན་ིཡོིགེ་ཆུང་ད་ེཆོར་རླུང་གེིས་སྐྱ་བོར་བསྒྱུར་འདུགེ 

ང་ཡོར་འཛིེགེས་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན། ཁེོ་ད་ེལ་འདུགེ རང་གེ་ིགྲོགེས་མོ་ལ་ི ཨན་

དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་ནས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ལ་རྗེེས་ནས་བཤོད་པ་ལྟར་ན་ཉིལ་ཁྲི་
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དེ་ནི་ཁེོང་གེིས་ཟོང་འདྲེན་གྲུ་གེཟིངས་ཤོིགེ་ནས་བརྐུས་པ་རེད། ཟོང་འདྲེན་གྲུ་

གེཟིངས་ཤོིགེ་གེི་གྲུ་དཔོན་ལས་རོགེས་ཤོིགེ་གེིས་མཚན་གྱིི་དཀྱིིལ་ལ་ཉིལ་ཁྲི་དང་

བཅིས་འཇབ་ནས་གྲུའི་ལོགེས་ཤོིགེ་ཏུ་ཕྱིན་ཅིིང་། གྲུ་སྐྱ་ལ་ཤུགེས་ཀྱིིས་འཐེན་

བཞིིན་འབད་བཞིིན་མཚོ་ངོགེས་སུ་ཡོོང་བཞིིན་པ་དེ་ཡོིད་ལ་སོྒོམས་དང་། འདིས་

ར་ེམ་ི བོྷན་ཁོེར་ད་ེསུ་ཡོིན་གྱི་ིའགྲེལ་བཤོད་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ལས་མ་ིརྒྱགེ 

སན་ ཧྥོ་རན་གྲོང་ཁྱོེར་[སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་བསྡུས་མིང་། སྒྱུར་

མཁེན་གྱི་ིམཆོན།]དུ་བྱུང་བའ་ིདནོ་དགེ་ཚང་མའ་ིནང་ང་རང་འཛུལ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་

ད་ེགེང་རེད་ཟེར་ན། ད་ེན་ིགེཤོམ་ནས་འབྱུང་བའ་ིདོན་དགེ་གེཞིན་པ་ཡོོད་ཚད་ལ་

འབྲིེལ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་རེད། ལོ་མང་པོའ་ིསོྔོན་ལ་ང་དང་རེ་མི་ བྷོན་ཁེོར་གེཉིིས་སླེོབ་

ཆོེན་གྲ་སྒྲིིགེ་སླེོབ་གྲྭ་ཞིིགེ་ནས་ཐུགེ་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོ་གེཉིིས་དངོས་གེནས་

མཉིམ་དུ་སྦྲེེལ་བའ་ིདོན་ད་ེན་ིངའ་ིཆུང་མ་ཟུར་པ་ད་ེཡོིན། ར་ེམ་ིཡོིས་ཐོགེ་མར་མོ་

རྙིདེ་པ་རདེ། མཚན་མ་ོགེཅིགིེ་ལ་ཁེངོ་ངའ་ིསྡེདོ་ཤོགེ་གེ་ིཉིལ་ཁེང་དུ་བསླེབེས་ནས་ང་

ལ་བཤོད་དནོ། “ཕ་ར་ཌི་ེས།ི ཡོར་ལངོས། རལོ་དབྱངས་སྡེབེ་སྦྱིརོ་པ་རྒད་པ་ོད་ེཁྱོདེ་ལ་

ཐུགེ་ཏུ་བསླེབེས་ཡོདོ།” ཟརེ། ང་ཡོར་ལངས་ཤོངི་དརོ་མ་གོེན་པའ་ིསྐབས་ད་ེལ་སོྒོར་

སྐར་འགེའ་ཞིིགེ་ཐང་ལ་ཟགེས་སོང་། ད་ེན་ིཕྱ་ིདྲོའ་ིཆུ་ཚོད་བཞི་ིཔ་རེད་ལ། སླེོབ་གྲྭ་

ཆོེན་མོར་ཡོོད་པའི་སྐབས་སུ་ང་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཉིལ་བསྡེད་ཀྱིིན་ཡོོད། “ཡོ་ཡོ། ཡོ་ཡོ། 

ཁྱོེད་ཀྱི་ིགེསེར་ས་ཆོ་གེང་ས་གེང་ལ་མ་སྟོར་དང་། ང་ལ་འཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ིནང་གེ་ི

བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ཡོགེ་ཤོོས་ད་ེརྙིདེ་བྱུང་། ད་ོནུབ་ང་མ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཐད་ཀར་སངེ་གེའེ་ི

ཕུགེ་ལ་འགྲ་ོགེ་ིཡོནི།” ད་ེནས་མ་ོལ་ཐུགེ་རྒྱུར་ང་དྲུད་ནས་ཕྱནི་པ་རདེ། བདུན་ཕྲིགེ་

གེཅིགིེ་གེ་ིརྗེསེ་ལ་མ་ོརང་ང་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་གེ་ིཡོདོ་པ་རདེ། ར་ེམ་ིན་ིགེཟུགེས་རངི་
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ཞིངི་མདགོེ་སྨུགེ་པའ་ིཕ་རན་སའི་ིམ་ིལྟ་ན་སྡུགེ་པ་ཞིགིེ་ཡོནི་ལ། (ཁོེང་ན་ིཕ་རན་སའི་ི

མར་ས་ེལ་ིགྲངོ་ཁྱོརེ་གྱི་ིལ་ོན་ཉི་ིཤུར་སནོ་པའ་ིནགེ་ཚངོ་རྒྱགེ་མཁེན་ཞིགིེ་དང་འདྲ་ས་ེ

ཡོདོ།) ཁེངོ་ཕ་རན་སའི་ིམ་ིཡོནི་སྟབས་ཁོེང་གེསི་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཇ་ེཛི་ིགླུ་བའ་ིལགོེ་སྐད་

ཀྱིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་དགེསོ། ཁེངོ་གེ་ིདབྱནི་ཇའི་ིསྐད་ན་ིཕུན་སུམ་ཚགོེས་ཤོངི་། ཁེངོ་གེ་ི

ཕ་རན་སའི་ིསྐད་ཀྱིང་ཕུན་སུམ་ཚགོེས་པ་རདེ། ཁེངོ་གྱིནོ་པ་ལྟ་བཟ་ོདདོ་ཅིངི་གེཙང་

སངེ་ངརེ་གེནོ་རྒྱུར་དགེའ་ཞིངི་། ལྷགེ་པར་སླེབོ་གྲྭ་ཆོནེ་མའོ་ིཁེརོ་ཡུགེ་ཏུ་ད་ེའདྲ་རདེ། 

ཁེོང་སྐྲ་སེར་མ་རྫོིགེ་མདོགེ་ཁེ་བོ་དགེ་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་བ། སོྒོར་མོ་ཕངས་མེད་དུ་

བཀོལ་བ་བཅིས་ལ་དགེའ། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཁེོའ་ིབུ་མོ་དང་མཉིམ་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་

ཁེགེ་དཀྲ་ིནམ་ཡོང་མ་ིབྱེད་པ་ཞིིགེ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་གེནད་དོན་གེཅིིགེ་གེིས་ང་ཚ་ོ

རྟེགེ་ཏུ་མཉིམ་དུ་སྦྲེེལ་འདུགེ མ་ིད་ེན་ིང་ལ་སེམས་པ་དཀར་ཞིིང་ང་ལ་བརྩ་ེདུང་ངོ་

མ་ཞིགིེ་ཡོདོ། ཅིའི་ིཕྱརི་ཡོནི་པ་དཀནོ་མཆོགོེ་གེསི་མཁྱོནེ་གྱི་ིརདེ།

ཞིོགེས་ཀ་ད་ེལ་ཁེོང་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཐུགེ་དུས། ཁེོང་གེིས་ལོ་ན་ཉི་ིཤུའ་ིདཀྱིིལ་

དུ་ཡོོད་པའི་ཕོ་གེསར་རྣམས་ལ་འབྱུང་བའི་ཡོིད་མུགེ་ཅིིང་བློ་ཕམ་གྱིི་དུས་སྐབས་

ཤོིགེ་སྐྱེལ་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གྲུ་གེཟིངས་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་འཁེོར་

ནས་བསྡེད་འདུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་ལ་འཚོ་བ་འཁྱོོལ་ཐབས་སུ་ལུང་ཤུར་དེའི་ཕར་

ངོས་ན་ཡོོད་པའི་དམགེ་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་དམིགེས་བསལ་སྲུང་དམགེ་གེི་ལས་ཀ་ཞིིགེ་

འདུགེ ཁེོའ་ིདགེའ་རོགེས་ལ་ི ཨན་ན་ིཁེ་ཚ་ཞིིང་ཉིིན་ལྟར་ཁོེང་ལ་གེཤོ་ེགེཤོ་ེགེཏོང་།  

ཁེོང་ཚོས་གེཟའ་འཁེོར་ཧྲིིལ་པོར་སྐར་མ་ཚུན་ཆོད་གྲོན་ཆུང་གེིས་བསྐྱལ་ཞིིང་། 

གེཟའ་སྤེེན་པའི་ཉིིན་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ཏེ་ཆུ་ཚོད་གེསུམ་གྱིི་ནང་ལ་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་སྟོར་

གྱི་ིའདུགེ ར་ེམ་ིཡོིས་སྤྱིིལ་ཁེང་གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ནས་དོར་མ་ཐུང་ཐུང་གོེན་ཞིིང་། ད་ེ
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དང་མཉིམ་དུ་དམགེ་ཞྭ་ཐེབ་ཆོགེ་ཅིིགེ་མགོེ་ལ་གོེན་འདུགེ ལ་ི ཨན་གྱིིས་སྐྲ་འཛིིན་

ཐེབ་ལྕགེས་ཀྱིིས་རང་གེ་ིསྐྲ་གེོར་ཆུང་དུ་བསྡེམས་ཏ་ེཡོར་མར་ལ་འགྲོ ད་ེལྟར་ཆོས་

སྤྲོས་ཏ་ེཁེོང་ཚོས་གེཟའ་འཁེོར་ཡོོངས་ལ་ཕན་ཚུན་ལ་གེཤོ་ེརེས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ང་

སྐྱེས་ནས་ད་བར་དུ་ངས་དེ་འདྲའི་གེཤོེ་ཚིགེ་མང་པོ་ཞིིགེ་གེོ་མྱོོང་མེད། འོན་ཀྱིང་

གེཟའ་སྤེེན་པའི་མཚན་མོར་ཁེོང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ཧ་ཅིང་བརྩེ་བའི་འཛུམ་སྟོན་

ཅིིང་། ཧོ་ལི་ཝུད་ཀྱིི་གོླེགེ་བརྙིན་གྱིི་མི་སྣ་ལམ་ལྷོང་ཅིན་གེཉིིས་གྲོང་ལ་བསྐྱོད་པ་

དང་འདྲ་བར་འགྲོ་བ་རེད། 

རེ་མི་གེཉིིད་སད་དེ་ང་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཡོོང་བ་མཐོང་སོང་། ཁེོང་གེི་གེད་མོ་སྟེ། 

འཛིམ་གླེིང་ཐོགེ་གེ་ིགེད་མོ་ཆོ་ེཤོོས་དེས་ངའ་ིརྣ་བ་འོན་བཅུགེ་སོང་། “ཨའའའ། ཕ་

ར་ཌི་ེས།ི ཁེོ་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ནང་ལ་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་ལམ་སོྟན་གྱི་ིཡོ་ིགེ་ེལྟར་

ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ ཁྱོེད་གེང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་བདུན་གེཉིིས་ཀྱིིས་

རྗེེས་ལུས་ཐེབས་འདུགེ” ཁེོང་གེིས་ངའི་རྒྱབ་ལ་ཐལ་ལྕགེ་ཅིིགེ་གེཞུས། ཁེོང་གེིས་

ལི་ ཨན་གྱིི་རྩིབས་མ་ལ་ཁུ་ཚུར་གེཞུས་སོང་། ཁེོང་རྩིགེ་པ་ལ་བསྙེས་ནས་གེད་མོ་

ཤོོར་ཏ་ེསྐད་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཅིོགེ་ཙ་ེལ་གེཞུས་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་

གྱི་ིས་ཆོ་གེང་ནས་ཡོིན་ཡོང་གེོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ད་ེནས་ཆོེས་མཐོ་ལ་རིང་བའ་ི“ཨའའའ་

ཧ་”ཡོ་ིབྲིགེ་ཆོ་དེས་ལུང་ཤུར་འགེེངས། “ཕ་ར་ཌི་ེས།ི” ཁེོས་སྐད་བརྒྱབ། “མེད་དུ་མ་ི

རུང་བའ་ིཕ་ར་ཌི་ེས་ིཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གེཅིིགེ་པུ་ད།ེ”

ང་སོ་ས་ལ་ིཋེོ་ཞིེས་པའ་ིཉི་པའ་ིགྲོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་མ་ཐགེ་ཡོིན། 

དེ་ནས་ངས་ཐོགེ་མར་བཤོད་པའི་སྐད་ཆོ་ནི། “སོ་ས་ལི་ཋེོ་ལ་ཨི་ཊི་ལིའི་མི་མང་པོ་

ཡོོད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་པ་ད་ེཡོིན། 
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“སོ་ས་ལི་ཋེོ་ལ་ཨི་ཊི་ལིའི་མི་མང་པོ་ཡོོད་ཀྱིི་རེད།” ཁེོང་གེིས་སྐད་ཤུགེས་ཡོོད་

ཚད་ཀྱིི་ཐོགེ་ནས་སྐད་བརྒྱབ། “ཨའའའའ་ཧ།” ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་ལ་བསྟུད་མར་

གེཞུས། ཁེོང་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ལྷུང་། ཁེོང་ཐང་ལ་ལྷུང་གྲབས་བྱས་སོང་། “ཕ་ར་ཌིེ་

ས་ིཡོིས་ད་ལྟ་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་པ་ད་ེགེོ་བྱུང་ངམ། ཕ་གེིར་ཨ་ིཊི་ལིའ་ིམ་ིམང་པོ་ཡོོད་ཀྱི་ི

རེད་ཨ།ེ ཨའའའ་ ཧའའའ། ཧོའ།ོ ཨ་མ་མ། འོ་འོ།” ཁེོང་ན་ིལ་ཕུགེ་དམར་པོ་ཞིིགེ་

དང་མཚུངས་པར་དམར་པོར་གྱུར་ཅིིང་གེད་མོ་ཤོོར། “འོ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་བསད་སོང་། 

ཕ་ར་ཌི་ེས།ི ཁྱོེད་ན་ིའཛིམ་གླེིང་སྟེང་གེ་ིམ་ིདགེོད་བྲིོ་ཤོོས་ད་ེརེད། ད་ཁྱོེད་འདིར་ཡོོད། 

མཐར་ཁྱོེད་འད་ིལ་བསླེེབས་ཡོོད། ཁེོ་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་བསླེེབས་སོང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

མཐོང་སོང་། ལི་ ཨན། ཁེོང་གེིས་ལམ་སྟོན་ཡོི་གེེ་དེའི་ཁེ་ལ་མཉིན་ནས། ཨེ་ནས། 

སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་བསླེེབས་སོང་། ཨའའ་ཧོའ།ོ”

ཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་ནི་རེ་མི་ཡོི་ཁྱོིམ་མཚེས་དེ་ལ་མིང་ལ་སྐུ་ཞིབས་སི་ནོ་ཟེར་

བའ་ིམ་ིནགེ་ཅིིགེ་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ངས་ཡོ་ེཤུའ་ིགེསུང་རབ་ཀྱི་ིམནའ་བསྐྱལ་ཆོོགེ 

ཁེོང་གེི་གེད་མོ་ནི་འཇིགེ་རྟེེན་འདིའི་སྟེང་གེི་གེད་མོ་ཆོེ་ཤོོས་འདི་ལས་གེཞིན་ཞིིགེ་

མེད་ངེས་པ་དེ་རེད། སྐུ་ཞིབས་སི་ནོ་ལགེས་ཀྱིི་གེད་མོ་དེ་ནི་ཟས་ཀྱིི་ཅིོགེ་ཙེའི་ཐད་

ནས་ཁེོང་གེི་ཆུང་མ་རྒན་མོ་དེས་རང་དགེར་ཅིིགེ་བཤོད་པའི་སྐབས་ནས་མགེོ་

བཙུགེས་ཤོིང་། ད་ེནས་ཁེོ་ཡོར་ལངས་པ་རེད། ཡོིན་རྒྱུ་ན་ིམིད་པ་འགེགེ་ནས་རྩིགེ་

པ་ལ་བསྙེས་ཤོིང་། ལྷ་ཡུལ་ལ་ཡོར་བལྟས། ད་ེནས་མགོེ་བཙུགེས་པ་རེད། ཁེོང་གོེམ་

པ་འཁྱོོར་ཏ་ེསོྒོ་བརྒྱུད་ནས་སོང་ཞིིང་། ཁྱོིམ་མཚེས་ཀྱི་ིརྩིགེ་པ་ལ་བསྙེས། ཁེོང་ད་ེདང་

མཉིམ་དུ་བཟ་ིཞིིང་། གྲིབ་ནགེ་གེ་ིའོགེ་ཏུ་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕོྱགེས་གེང་སར་འཁྱོོར་

འགྲོས་ཀྱིིས་སོང་། རང་གེ་ིདགེའ་འབོད་ཀྱི་ིང་རོའ་ིསྒྲི་ཡོིས་གེནོད་སྨྱོིན་མ་བོས་ཤོིང་། 
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གེནོད་སྦྱིིན་མའ་ིཆོོ་འཕྲུལ་གྱིིས་སྒྲི་འད་ིབྱུང་བ་ཡོིན་ངེས། ཁེོང་གེིས་ནུབ་ཟས་ཟས་

ཚར་ཡོོད་མེད་ངས་མ་ཤོེས། རེ་མི་ཡོིས་མ་ཤོེས་པའི་ངང་ནས་ཡོ་མཚན་གྱིི་མི་སྐུ་

ཞིབས་ས་ིནོ་ལགེས་ཀྱི་ིརྩ་ནས་ཁོེ་ལ་འགོེས་སྲོིད་པ་ཞིིགེ་རེད། ར་ེམ་ིལ་ལས་ཀའ་ིམ་ི

ཚ་ེད་ེལ་དཀའ་ངལ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དང་ཁེ་ཚ་བའ་ིབུད་མེད་ཅིིགེ་དང་ལྷན་དུ་བརྩ་ེདུང་

གེི་མི་ཚེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་ལྟ་ནའང་། དམའ་མཐའ་ལའང་ཁེོང་གེིས་

འཛིམ་གླེིང་གེ་ིམ་ིསུ་ཡོིན་ལས་བཟང་བའ་ིགེད་མོ་ཞིིགེ་ཁེོང་གེིས་སྦྱིངས་འདུགེ ངས་

ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་ཚོས་གེཏོང་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིསྐྱིད་པོ་ད་ེཚང་མ་མཐོང་བྱུང་།

ང་ཚོའི་བར་གེསལ་ཁེ་ཞིིགེ་བྱས་པ་ནི། རེ་མི་ཁེང་མིགེ་གེི་ཕར་ངོས་ན་ཡོོད་

པའི་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ལི་ ཨན་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་བ་དང་། ང་སྒོེའུ་ཁུང་འཁྲིས་ཀྱིི་

ལྟེབ་ཁྲིའི་ཐོགེ་ཉིལ། ངས་ལི་ ཨན་ལ་ལགེ་པ་འཆོང་མི་ཆོོགེ་པ་དེ་རེད། རེ་མི་ཡོིས་

ཐེངས་ཤོིགེ་འད་ིདང་འབྲིེལ་ནས་གེཏམ་བཤོད་ཅིིགེ་བྱས་སོང་། “ངས་ལྟ་གེ་ིམ་ིའདུགེ་

བསམས་པའི་སྐབས་ལ་ཁྱོེད་གེཉིིས་རྩེས་ནས་བསྡེད་པ་དེ་འདྲ་ང་ལ་མཐོང་འདོད་

མེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་རོལ་དབྱངས་སྡེེབ་སོྦྱིར་པ་རྒན་པ་ལ་དབྱངས་རྟེ་གེསར་པ་སླེོབ་ཐུབ་

ཀྱིི་མ་རེད། འདི་ནི་ང་རང་གེི་གེཏམ་དཔེ་ངོ་མ་ཞིིགེ་ཡོིན།” ངས་ལི་ ཨན་ལ་བལྟས་

པ་ཡོིན། མོ་ནི་ཡོིད་དུ་སྡུགེ་པའི་ལུས་བོངས་ཅིན་ཞིིགེ་དང་། སྦྲེང་རྩིའི་མདོགེ་དང་

ལྡན་པའི་སེམས་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོ་མོའ་ིམིགེ་གེི་ནང་དུ་ངེད་གེཉིིས་ཀ་

ལ་གེཏད་པའ་ིཁོེང་ཁྲོ་འདུགེ མོའ་ིཧམ་འདུན་ན་ིམ་ིཕྱུགེ་པོ་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་རྒྱུ་

དེ་རེད། མོ་ནི་ཨོ་རེ་གོྷིན་མངའ་སྡེེའི་གྲོང་གེསེབ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ནས་ཡོོང་བ་རེད། 

མོ་ནི་རེ་མི་དང་མཉིམ་དུ་ཐེངས་གེཅིིགེ་ཕྱིན་པའི་ཉིི་མ་དེ་ལ་ཆོེས་འགྱིོད་འདུགེ 

ཁེོང་གེིས་ངོམ་སྟོན་གྱིི་ཉིི་མ་ཆོེན་པོའ་ིགྲས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་མོ་ལ་སོྒོར་མོ་
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བརྒྱ་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་རེད། མོ་རང་གེིས་མོ་ལ་ཕ་ཤུལ་གྱིི་རྒྱུ་ནོར་ཐོབ་

བྱུང་བསམས་པ་རེད། དེའ་ིཚབ་ལ་ཁེོ་མོ་ན་ིསྤྱིིལ་ཁེང་འདིར་འཁེོར་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། 

གེཞིན་ན་ཅི་ིཡོང་མེད་པའ་ིཉིེར་ལེན་གྱིིས་མོ་རང་ཁེོའ་ིམཉིམ་དུ་སྡེོད་དགེོས་འཁེེལ་

བ་རེད། མོ་ལ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། བཞི་ིམདོ་ཁེ་ནས་མོས་

གྷིེ་རེ་ཧོནད་ཅིེས་པའི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ནས་ཉིིན་ལྟར་དེ་ལྟར་འགྲོ་

དགེོས་པ་རེད། ཁེོ་མོ་ར་ེམ་ིལ་ལངས་པའ་ིཁེོང་ཁྲོ་ད་ེགེཏན་ནས་ཞི་ིགེ་ིམེད་པ་རེད། 

ང་ན་ིསྤྱིིལ་ཁེང་དུ་བསྡེད་ནས་ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིགོླེགེ་བརྙིན་བཟོ་གྲྭ་ཞིིགེ་ལ་སྒྲུང་ངོ་

མ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་འབྲི་ིརྒྱུ་བྱས་པ་ཡོིན། ར་ེམ་ིན་ིརང་གེ་ིརོལ་ཆོ་མཛུབ་བཀྲབ་རྒྱུད་མང་

ངམ་ཧར་ཕི་ཞིེས་པ་མཆོན་འོགེ་ཏུ་བཅུགེ་ནས་གེནམ་གྲུ་སི་ཋེི་རད་ཨོ་སི་ཧྥོེར་ ལེ་

ནར་ཞིེས་པ་ནས་མར་འཕུར་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕྱུགེ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་

རེད་ལ། ལི་ ཨན་ཡོང་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་དང་། ཁེོང་གེིས་མིང་གྲགེས་

ཅིན་གྱིི་གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་འཁྲིད་པ་དང་དེ་བཞིིན་[བཞིད་གེད་པ་གྲགེས་ཅིན་]ཌི་

བྷོལ་ལ་ིཡུ་ ས་ི  ཧྥོིལད་ས་ིལགེས་ཀྱི་ིབོླ་ཉིེའ་ིགྲོགེས་པོ་ཡོིན་པའ་ིརང་གེ་ིགྲོགེས་པོའ་ི

ཕ་དེ་ལ་ཁེོ་མོ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། དེར་བརྟེེན། བདུན་ཕྲིགེ་དང་པོའ་ིརིང་

ལ་ང་རང་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་སྐོར་ལ་ཡོིད་

མུགེ་སྐྱེས་པའ་ིསྒྲུང་ཞིིགེ་འབད་པ་ཆོེན་པོས་འབྲི་ིབཞིིན་ཡོོད་ལ། སྒྲུང་འདིས་ཧོ་ལ་ི

ཝུད་ཀྱི་ིགླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་འཁྲིད་པ་ཞིིགེ་ཡོིད་ཚིམ་པར་བྱེད་རྒྱུ་རེད་བསམས་བྱུང་།  

ད་ེནས་སྒྲུང་ད་ེལ་རྙིོགེ་ཁྲ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ན་ིསྒྲུང་ད་ེཧ་ཅིང་ཡོིད་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན། ར་ེམ་ི

ཡོིས་སྒྲུང་འདི་ཀོློགེ་རྒྱུ་དཀའ་སེ་བྱུང་ཞིིང་། དེར་བརྟེེན་བདུན་ཕྲིགེ་འགེའི་རྗེེས་ལ་

ཁེོང་གེིས་སྒྲུང་འད་ིའཁྱོེར་ནས་ཧོ་ལ་ིཝུད་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ལ་ི ཨན་ན་ིད་ེཀོློགེ་རྒྱུ་ཕར་
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བཞིགེ མོ་རང་ང་ཚ་ོལ་ཤོིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤོིང་ཧ་ཅིང་ཉིོབ་འདུགེ ངས་ཆོར་ཤོོད་ཆོ་ེབའ་ི

ཆུ་ཚོད་མང་པོ་བསྐྱལ་ནས་འཚིགེ་ཇ་འཐུང་ཞིོར་དང་རྩོལ་བ་ཆོེན་པོས་སྒྲུང་འབྲིི་

ཞིོར་བྱས་པ་ཡོིན། མཐར་ངས་རེ་མི་ལ་འདི་འབྲིི་རྒྱུ་མིན་ཞིིང་ང་ལ་ལས་ཀ་དགེོས་

ལབ་པ་ཡོིན། ང་ཐ་མགེ་གེ་ིཆོེད་དུ་ཁོེང་ཚ་ོལ་བརྟེེན་དགོེས་འཁེེལ་ཡོོད། བློ་ཕམ་པའ་ི

རྣམ་འགྱུར་ཞིིགེ་ཁེོང་གེ་ིཐོད་པ་ལ་བསླེེབས་སོང་། ཁེོང་ན་ིདོན་དགེ་ཁྱོད་མཚར་བ་

རྣམས་ཀྱིི་ཐད་ནས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་བོླ་ཕམ་བསྡེད་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། ཁེོང་ལ་གེསེར་དང་

འདྲ་བའ་ིསེམས་ཤོིགེ་ཡོོད། 

ཁེོང་གེིས་དམགེ་ཁེང་ནང་དུ་སྲུང་དམགེ་གེ་ིལས་ཀ་ཁོེ་ལ་ཡོོད་པ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་

ང་ལ་བཀོད་སྒྲིིགེ་བྱས་འདུགེ ང་ན་ིདགོེས་ངེས་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ད་ེབརྒྱུད་ཅིིང་། ང་

ཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་ལ་བྱ་ིཕྲུགེ་འད་ིཚོས་ང་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་སོང་། ས་གེནས་ཉིེན་རོྟེགེ་

པའ་ིདཔོན་པོ་དེས་ང་ལ་ལས་ཀའ་ིའདོགེས་རྟེགེས་དང་དབྱུགེ་པ་ཞིིགེ་སྤྲོད་ནས་དམ་

འབུལ་བྱདེ་དུ་བཅུགེ་སོང་། ད་ན་ིང་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དམིགེས་བསལ་གྲས་ཤོགིེ་ཡོིན། ཌིནི་

དང་ཁེར་ལོ། ཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིབཅིས་ཀྱིིས་འདིའ་ིསོྐར་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བསམས་ཡོོང་དྲན་

བྱུང་། ང་རང་གེ་ིསྟོང་ཐུང་ནགེ་པོ་དང་ཉིེན་རོྟེགེ་པའ་ིཞྭ་མོ་གེཉིིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་ངས་

མཚ་ོདམགེ་གེ་ིདོར་མ་སོྔོན་པོ་ཞིིགེ་གེོན་དགོེས་འདུགེ བདུན་ཕྲིགེ་དང་པོ་གེཉིིས་ཀྱི་ི

རིང་ལ་ངས་ར་ེམ་ིཡོ་ིདོར་མ་གོེན་དགོེས་བྱུང་། ཁེོང་ན་ིགེཟུགེས་པོ་རིང་ཞིིང་། དེའ་ི

ཁེར་བསུན་སྣང་གེི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁེ་ཟས་ལ་རྔམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གྲོད་པ་ལུགེ་ཡོོད་

པ་རེད། ངའ་ིལས་ཀའ་ིམཚན་མོ་དང་པོ་ད་ེལ་ང་ན་ི[དབྱིན་ཇིའ་ིབཞིད་གེད་པ་]ཆོར་

ལི་ ཆོབ་ལིན་དང་འདྲ་བར་[དོར་མ་]ལྷབ་ལྷབ་ཀྱིིས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། རེ་མི་ཡོིས་ང་ལ་

གླེོགེ་སྒྲིོན་ཞིིགེ་དང་རང་གེ་ི[ཐུང་མདའ་] ༣༢ རང་འགུལ་རྟེགེས་ཅིན་ད་ེསྤྲོད་བྱུང་། 
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“ཁྱོེད་ལ་མ་ེམདའ་འད་ིགེང་ནས་ཐོབ་བྱུང་།”

“ན་ནིང་དབྱར་ཁེར་ང་རྒྱ་མཚོའ་ིཁེ་ལ་ཚུར་ཡོོང་བའ་ིསྐབས་སུ་ང་ནེབ་བྷ་ར་ས་ི

ཁེ་མངའ་སྡེེའ་ིནོར་ཋེ་ི ཕ་ེལ་ེཋེ་ིཞིེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་མ་ེའཁེོར་ནས་རྐང་པ་བརྐྱེངས་

ཕྱིར་ཕྱི་ལོགེས་ལ་ཐོན་པ་ཡོིན། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་མཐོང་བ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་

པའ་ིམ་ེམདའ་ཆུང་ཆུང་འད་ིརེད། ད་ེམ་ཐགེ་ངས་ཉིོས་པ་ཡོིན་ལ་ཕྱིར་མ་ེའཁེོར་གྱི་ི

རྗེེས་མ་ཟིན་ཙམ་བྱས་སོང་།”

ད་ེནས་ནོར་ཋེ་ི ཕ་ེལ་ེཋེ་ིཞིེས་པ་ད་ེང་ལ་མཚོན་ན་བུ་ད་ེཚོའ་ིམཉིམ་དུ་ཨ་རགེ་

ཉིོས་པ་ཡོིན་སྐོར་ཁེོ་ལ་བཤོད་རྩིས་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ངའི་རྒྱབ་ལ་ཐལ་ལྕགེ་

ཅིིགེ་གེཞུས་ཏ་ེང་ན་ིའཛིམ་གླེིང་ཁྲོད་ཀྱི་ིམ་ིསྣང་བ་སྐྱིད་ཤོོས་ད་ེརེད་ཟེར།

གླེོགེ་སྒྲིོན་དེས་ངའ་ིལམ་ཁེ་གེསལ་པོར་བཟོས་པ་དང་བཅིས་ང་ལུང་ཤུར་དེའ་ི

ལྷོ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་གྱིེན་གེཟར་པོའ་ིངོས་ལ་ཡོར་འགོེས་པ་ཡོིན། དེ་ནས་ཧྥོི་རི་སི་ཁོེ་ལ་

འགྲོ་མཁེན་གྱིི་རླངས་འཁེོར་བསྟུད་མར་ཡོོང་བཞིིན་པའི་ལམ་ཆོེན་སྟེང་ལ་ཐོན། 

ང་ངོས་གེཞིན་པ་དེ་ནས་ཧ་ལམ་འགྱིེལ་གྲབས་བྱེད་བཞིིན་མར་བབས་ཤོིང་། ལུང་

ཤུར་གྱི་ིམཐིལ་དུ་བསླེེབས། དེར་ཆུ་ཕྲིན་ཞིིགེ་གེ་ིའཁྲིས་ན་ཞིིང་ཁེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་

བསླེངས་འདུགེ་ལ། ལས་ངན་པའི་ཞིགེ་མ་རེ་རེར་ཁྱོི་གེཅིིགེ་གེིས་ང་ལ་ཟུགེ་བྱུང་།  

དེ་ནས་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོའི་ཤོིང་སོྡེང་སྣགེ་ཚའི་མདོགེ་ཅིན་དེའི་འོགེ་ཏུ་ཡོོད་པའི་

དངུལ་མདོགེ་གེི་ལམ་ཁེ་རྡུལ་གྱིིས་ཁེེངས་པ་དེ་བརྒྱུད་པའི་མགྱིོགེས་བགྲོད་ཅིིགེ་

རེད། ལམ་ཁེ་ད་ེན་ིཛི་ོརོ་གླེོགེ་བརྙིན་གྱི་ིརྟེགེས་ Z དང་འདྲ་ལ། ལམ་ཁེ་ད་ེན་ིཁྱོེད་

ཀྱིིས་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཕྱུགེས་རྫོིའ་ི B རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིགླེོགེ་བརྙིན་མ་དངུལ་ཆུང་གྲས་

དགེ་གེ་ིནང་མཐོང་བའ་ིལམ་ཁེ་ཡོོད་ཚད་དང་འདྲ་བོ་འདུགེ ངས་ནགེ་ཁུང་ནང་དུ་
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རང་གེ་ིམ་ེམདའ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་ཨ་རིའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིའཁྲབ་མྱོོང་། ད་ེནས་ཡོང་བསྐྱར་

དེའུ་འབུར་ཞིིགེ་ལ་འཛིེགེས། དེར་དམགེ་ཁེང་ཡོོད་པ་རེད། དམགེ་ཁེང་འདི་དགེ་

ན་ིཕྱ་ིརྒྱལ་གྱི་ིའཛུགེས་སྐྲུན་ལས་ཀ་བ་རྣམས་སྡེོད་སའ་ིའཕྲིལ་སེལ་གྱི་ིཁེང་པ་རེད། 

ཚུར་ཡོོང་མཁེན་གྱིི་མི་རྣམས་རང་གེི་གྲུ་གེཟིངས་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་དེར་བསྡེད་འདུགེ 

ཁེོང་ཚོའ་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ི[ཉི་ིཧོང་གེ་ིམཚ་ོགླེིང་]ཨོ་ཁེ་ིན་ཝེ་ལ་འགོྲ་མཁེན་རེད། ཁེོང་

ཚོའ་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ིཅིིགེ་ལས་གེཡོོལ་ཆོེད་བོྲིས་འགྲོ་མཁེན་རེད་ལ་ད་ེན་ིརྒྱུན་དུ་ནས་

ཁྲིམས་ལས་གེཡོོལ་ཆོེད་རེད། ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སྡེ་ེནས་ཡོིན་པའ་ིམ་ིརྩུབ་པོའ་ིསྐོར་

ཁེགེ་འདུགེ་ལ། ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིམ་ིཁྲམ་པ་རྣམས་ཀྱིང་འདུགེ ས་ཆོ་གེང་ས་གེང་གེ་ིམ་ི

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགེས་འདུགེ དེ་ནས་ཁེོང་ཚོས་ཨོ་ཁེི་ན་ཝེའི་ནང་དུ་ལོ་ངོ་གེཅིིགེ་ཧྲིིལ་

པོར་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་ཇི་ཙམ་གྱིིས་འཇིགེས་ཡོེར་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཆོ་ཚང་

བར་ཡོགེ་པོ་ཤོེས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁེོང་ཚོས་ཆོང་འཐུང་། དམིགེས་བསལ་སྲུང་དམགེ་

གེི་ལས་འགེན་ནི་ཁེོང་ཚོས་དམགེ་ཁེང་དེ་གེཏོར་གྱིི་ཡོོད་མེད་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། གེཙོ་

ཁེང་དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཡོོད་ཅིིང་། དེ་ནི་ཤོིང་ཆོས་ཡོ་མ་ཟུང་

གེི་རྩིགེ་གྱིང་ཅིན་གྱིི་ལས་ཁུངས་ཁེགེ་ཅིིགེ་རེད། འདིར་ང་ཚོ་ཅིོགེ་ཙེ་སྟེང་ཁེེབས་

ཅིན་ཞིིགེ་གེི་མཐའ་འཁོེར་དུ་བསྡེད་ནས། ང་ཚོའི་འཕོངས་ནས་རང་རང་གེི་མེ་

མདའ་རྣམས་ཕར་ཚུར་སོྤེར་ཞོིར་དང་གླེལ་སྒྱིིང་བྱེད་ཅིིང་། ཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྒན་གྲས་

ཀྱིིས་སྒྲུང་གེ་ིརིགེས་བཤོད་བྱུང་། 

ར་ེམ་ིདང་ངེད་གེཉིིས་མ་གེཏོགེས་སྐོར་ཁེགེ་འད་ིན་ིཉིེན་རོྟེགེ་པའ་ིབླའམ་སེམས་

ཁེམས་ཡོོད་པའི་ཁྱོོ་གེའི་སྐོར་ཁེགེ་ཅིིགེ་རེད། རེ་མི་ནི་འཚོ་བ་འཁྱོོལ་ཐབས་ཙམ་

ཞིིགེ་འཚོལ་གྱིིན་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ང་ཡོང་དེ་བཞིིན་རེད། འོན་ཀྱིང་མི་འདི་ཚོ་ནི་
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འཛིིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུར་སོྤྲོ་ཞིིང་གྲོང་སྡེེའི་ཉིེན་རོྟེགེ་དཔོན་པོ་ནས་བསྔོགེས་བརོྗེད་

ལེན་འདོད། ཁེོང་ཚོས་ད་དུང་གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཟླ་བ་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་ལ་མ་མཐའ་

ལའང་[འཛིིན་བཟུང་]གེཅིིགེ་ར་ེམ་བྱས་ན་ཁྱོེད་རང་ལས་ཀ་ལས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་ི

རེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ངས་འཛིིན་བཟུང་བྱེད་པའ་ིའབྱུང་འགྱུར་ད་ེལ་ཤུགེས་རིང་

ཞིིགེ་འཐེན་པ་ཡོིན། ངོ་མ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱུང་བ་རེད་ཅི་ེན། དམྱོལ་བ་ ཚང་མ་རྒོད་ལ་ཤོོར་

བའི་མཚན་མོ་དེར་ང་ནི་དམགེ་ཁེང་དེར་ཡོོད་པའི་མི་གེཞིན་པ་སུ་ཡོིན་དང་འདྲ་

བར་ར་བཟ་ིའདུགེ 

འད་ིན་ིལས་ཀའ་ིདུས་ཚོད་ད་ེབསྒྲིིགེས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཆུ་ཚོད་དྲུགེ་གེ་ིརིང་ལ་

ང་གེཅིིགེ་པུ་ཡོིན་དུས་ཀྱིི་མཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད། ས་ཆོ་འདི་ན་ཡོོད་པའི་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་

གེཅིིགེ་པུ་རེད་ལ། དམགེ་ཁེང་དུ་ཡོོད་པའི་མི་ཚང་མ་མཚན་མོ་དེར་ར་བཟི་ཡོོད་

པའི་སྣང་བ་སྟེར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁེོང་ཅིགེ་གེི་གྲུ་གེཟིངས་དེ་སང་ཞིོགེས་ཐོན་

འགྲོ་རྒྱུ་རེད། གྲུ་པ་ཚོས་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱིི་གྲུ་དར་ཡོར་མ་བསྒྲིེངས་གེོང་གེི་ཞིགེ་མ་

སོྔོན་མ་ད་ེདང་མཚུངས་པར་ཁེོང་ཚོས་ཆོང་འཐུང་སོང་། ངས་ལས་ཁུངས་སུ་རྐང་

པ་ཅིོགེ་ཙའེ་ིཐོགེ་བཞིགེ་སྟ་ེབསྡེད། ངས་ཨོ་ར་ེགྷིོན་དང་ཡོར་བྱང་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་

བསྐོར་བའ་ིལགེ་དེབ་སོྔོན་པོ་ཞིེས་པའ་ིགེསལ་བསྒྲིགེས་ཀོློགེ་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར། 

སྤྱིའི་ིཆོ་ནས་ཁུ་སིམ་མརེ་ཡོོད་པའ་ིམཚན་མོ་འདརི་ཟང་ཟངི་གེ་ིསྦེིར་སྒྲི་ཆོནེ་པོ་ཞིིགེ་

ཡོོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངོ་མ་དམྱོལ་བ། ས་ཆོ་འདིའ་ིསྤྱིིལ་

ཁེང་ཚང་མའ་ིནང་གླེོགེ་འོད་སྦེར་འདུགེ མ་ིད་ེཚོས་སྐད་རྒྱགེ་ཅིིང་ཤོེལ་དམ་རྣམས་

གེཅིོགེ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་ཤོི་དང་གེསོན་གྱིི་མཚམས་ལ་བསླེེབས་
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པའ་ིདོན་ཞིིགེ་རེད་འདུགེ ངས་གླེོགེ་བཞུ་འཁྱོེར་ནས་འུར་ཚ་ཤོོས་ཀྱི་ིསོྒོ་ད་ེལ་ཕྱིན་

ཏ་ེབརྡུངས་པ་ཡོིན། ཅིིགེ་གེིས་སོྒོ་ད་ེསོར་དྲུགེ་ཙམ་ཞིིགེ་ཕྱེས་བྱུང་།

“ཁྱོོད་ལ་གེ་ར་ེདགེོས།”

ངས་བཤོད་དོན། “ངས་དོ་ནུབ་དམགེ་ཁེང་འད་ིབསྲུང་གེ་ིཡོོད། གེསར་བུ་ཁྱོོད་

ཚོས་གེང་ཐུབ་ཅི་ིཐུབ་ཀྱིིས་ཁུ་སིམ་སིམ་བྱེད་དགོེས་པའ་ིཁུལ་རེད།” དེའམ་ཡོང་ན་

དེ་འདྲའི་སྐད་ཆོ་ཐབས་ཆོགེ་འགེའ་བརྗེོད་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་ངའི་གེདོང་ལ་

སོྒོ་ད་ེཁྲིགེས་ས་ེབརྒྱབ་སོང་། ངས་རང་གེ་ིསྣ་ལ་གེཏད་པའ་ིསོྒོ་དེའ་ིཤོིང་ལ་ལྟ་བཞིིན་

ལངས་བསྡེད་པ་ཡོིན། དེ་ནི་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་པའི་སྐོར་གྱིི་གླེོགེ་བརྙིན་ཞིིགེ་དང་

འདྲ། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཙན་པོ་བྱེད་པའ་ིདུས་ལ་བབ་པ་རེད། ངས་ཡོང་བསྐྱར་སོྒོ་

བརྡུངས་པ་ཡོིན། ཐེངས་འདིར་ཁོེང་ཚོས་སོྒོ་ཡོངས་པོར་ཕྱེས་སོང་། “ཉིོན།” ངས་ལབ་

པ་ཡོིན། “ང་འདིར་ཡོོང་ནས་ཁྱོེད་ཅིགེ་ལ་བསུན་པོ་བཟོ་འདོད་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོེད་

ཅིགེ་གེིས་ཚད་ལས་བརྒལ་པའ་ིསྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་ན་ངའ་ིལས་ཀ་ཤོོར་འགྲོ་གེ་ིརེད།”

“ཁྱོོད་སུ་ཡོིན།”

“ང་འདིའ་ིསྲུང་དམགེ་ཅིིགེ་ཡོིན།”

“ད་ེསྔོ་ཁྱོོད་མཐོང་མ་མྱོོང་།”

“ཨོ་རེད། ངའ་ིལས་ཀའ་ིའདོགེས་རྟེགེས་འདིར་ཡོོད།”

“ཁྱོེད་ཀྱི་ིརྐུབ་ལ་ཡོོད་པའ་ིམ་ེམདའ་ཐུང་བ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” 

“འད་ིངའ་ིམིན།” ངས་དགེོངས་དགེ་ཞུས། “ངས་འད་ིགེཡོར་བ་ཡོིན།”
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“ཆོང་ཞིིགེ་འཐུང་། སྡེིགེ་པ་འཁེོར།” ངས་འཐུང་རྒྱུར་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱས། ངས་

གེཉིིས་འཐུང་བ་ཡོིན།

ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཨོ་ཡོ། བུ་ཁྱོེད་རང་ཚོ། ཁུ་སིམ་མེར་སོྡེད། བུ་ཁྱོེད་རང་ཚོ། 

ང་དམྱོལ་བར་འགྲོ་གེ་ིཡོིན་པ་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ཧ་གེོ་གེ་ིརེད།”

“ད་ེའགྲིགེ་གེ་ིརེད། བྱིས་པ།” ཁེོང་ཚོས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ཁྱོེད་རང་རང་གེ་ིསོྐར་

སྐྱོད་ལ་སོངས། ཁྱོེད་ལ་འདོད་པ་ཡོོད་ན་ཡོང་བསྐྱར་གེཅིིགེ་འཐུང་དུ་ཤོོགེ”

རྣམ་པ་འདི་འདྲ་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ནས་ང་སོྒོ་ཡོོད་ཚད་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཅིང་མ་

འགེོར་བར་ང་ཡོང་མ་ིགེཞིན་པ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ར་བཟ་ིའདུགེ སྐྱ་རེངས་ཤོར་

དུས་ཁྲུ་དྲུགེ་ཅུ་ཅིན་གྱིི་དར་ཤོིང་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་དར་བསྒྲིེངས་

རྒྱུ་དེ་ངའི་ལས་འགེན་རེད། དེ་ནས་ཞིོགེས་པ་འདི་ལ་ངས་དར་ཆོ་མགེོ་རྟེིང་སླེོགེ་

ནས་བསྒྲིེངས་ཤོིང་དེ་ནས་ཁྱོིམ་དུ་ཉིལ་བར་ཕྱིན། ང་དགེོང་མོར་ལས་ཀ་ལ་ཚུར་

ལོགེ་དུས་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་ངོ་མ་དགེ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་གེདོང་ནགེ་གེེར་བསྡེད་འདུགེ 

“ཤོོད་དང་གྲོགེས་པོ། གེཡོས་གེཡོོན་འདིའ་ིམདང་དགེོང་གེ་ིསྐད་ཅིོར་ད་ེཚ་ོགེ་

ར་ེརེད། ལུང་ཤུར་གྱི་ིཕར་ངོས་ཀྱི་ིཁེང་པ་དགེ་གེ་ིནང་སོྡེད་མཁེན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་

བྱས་པའ་ིསྐྱོན་བརྗེོད་ཞུ་གེཏུགེས་ང་ཚ་ོལ་ཡོོད།” 

“ངས་ཧ་གེོ་མ་བྱུང་།” ངས་དེ་ལྟར་ལབ། “ད་ལྟའི་ཆོ་ལ་ཅུང་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོོད་

པ་འདྲ་པོ་འདུགེ”

“རུ་ཁེགེ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ཐོན་ཚར་བ་རེད། མདང་དགོེང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་འདིའི་

གེཡོས་གེཡོོན་ཁྲིམས་མཐུན་དུ་འཛིིན་དགེོས་པའ་ིཁུལ་རེད། ཉིེན་རྟེོགེ་དཔོན་པོས་

ཁྱོེད་ལ་བཀའ་བཀྱིོན་གེཏོང་གེི་འདུགེ དེ་ནས་ད་དུང་དོན་གེཞིན་ཞིིགེ་ཡོོད། ཁྱོེད་
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ཀྱིིས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་དར་མགེོ་རྟེིང་སླེོགེ་ནས་གེཞུང་གེི་དར་ཤོིང་ཐོགེ་བསྒྲིེངས་

ན། ཁྱོེད་རང་བཙོན་ཁེང་ལ་འགྲོ་སྲོིད་པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་དམ།”

“མགོེ་རྟེིང་སླེོགེ་ཨ།ེ” ང་དངོས་གེནས་སྐྲགེ་བྱུང་། ངས་མགེོ་རྟེིང་སླེོགེ་པ་ད་ེཤོེས་

མེད་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགེོས། འཕྲུལ་འཁེོར་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ངས་ཞིོགེས་པ་ར་ེར་ེ

བཞིིན་[དར་ཆོ་སྒྲིེང་བ་]བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། 

“ལགེས་རེད། སྐུ་ཞིབས།” ཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྒྱགེས་པ་དེས་དེ་ལྟར་ཟེར། ཁེོང་གེིས་

ཨལ་ཁེ་ཋེ་ར་ཛིི་ཞིེས་པའི་མཚོ་གླེིང་བཙོན་ཁེང་དུ་སྲུང་དམགེ་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ཉིི་ཤུ་

བསྐྱལ་ཡོོད་པ་རེད། “ད་ེའདྲ་བྱས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཁྱོེད་རང་བཙོན་ཁེང་ལ་འགོྲ་

སྲོིད་པ་རེད།” གེཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་གེདོང་ནགེ་གེེར་མགེོ་ལྕོགེ་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོང་ཅིགེ་

ནི་དུས་རྟེགེ་ཏུ་རྐུབ་ས་ལ་བཙུགེས་ནས་སྡེོད་ཅིིང་། རང་གེི་ལས་ཀ་ལ་སྤེོབས་པ་

བཟུང་ཡོོད། ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་རང་གེི་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་དེའི་སོྐར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས། 

ཁེོང་ཚ་ོན་ིཅིིགེ་ལ་མ་ེམདའ་རྒྱགེ་རྒྱུར་ཟ་འཕྲུགེ་འཕར་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ར་ེམ་ིདང་ང་། 

ཨལ་ཁེ་ཋེ་ར་ཛིི་ལ་ཕྱིན་པའི་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་དེ་ནི་གྲོད་པ་ལུགེ་ཡོོད་ཅིིང་རང་ལོ་

དྲུགེ་ཅུའི་ན་ཚོད་ཅིན་གྱིི་ལས་འཁྱུར་བ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་། རང་གེི་མི་ཚེ་གེང་

པོའ་ིརིང་ལ་རང་གེ་ིརྣམ་ཤོེས་སྐམ་པོ་ལ་ཟས་བཅུད་སྤྲོད་སའ་ིཁེོར་ཡུགེ་ད་ེཐགེ་རིང་

དུ་འཇོགེ་མ་ནུས་པ་རེད། མཚན་མོ་རེ་རེ་བཞིིན་ཁོེང་གེིས་རང་གེི་ ༡༩༣༥ ལོའ་ི

རླངས་འཁེོར་ཧྥོོརད་རྟེགེས་ཅིན་དེ་བསྐོར་ཞིིང་། དུས་ཚོད་ཏགེ་ཏགེ་ལ་འབྱོར་ཐོ་

འགེོད། ད་ེནས་ཅིོགེ་ཙ་ེསྟེང་ཁེེབས་ཅིན་གྱི་ིའཁྲིས་སུ་བསྡེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཚན་

ར་ེར་ེལ་སོྐར་བསྐྱོད་དང་། དུས་ཚོད། གེ་ར་ེབྱུང་མིན་ལ་སོགེས་པ་དགེང་དགོེས་པའ་ི

འགེེངས་ཤོོགེ་སྟབས་བད་ེད་ེལ་ཁེོང་གེིས་སྡུགེ་བསྔོལ་ཆོེན་པོས་དཀའ་ལས་རྒྱགེ ད་ེ
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ནས་ཁེོ་རྩིགེ་པ་ལ་བསྙེས་ནས་སྒྲུང་བཤོད་པ་རེད། “ཟླ་བ་གེཉིིས་ཀྱིི་སོྔོན་ལ་ཁྱོེད་

འདིར་ཡོོད་ན་ང་དང་སི་ལེ་ཇི་(ནི་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་གེཞིན་པ་དེ་རེད། ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་

སྡེེའ་ིདཔུང་དམགེ་བྱེད་འདོད་མོད་ད་ལྟའ་ིལས་དབང་འདིས་འདོད་པ་ཁེེངས་དགེོས་

བྱུང་བའ་ིན་གེཞིོན་ཞིིགེ་རེད།)གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེང་བསྟར་ G རྟེགེས་ཅིན་ནང་དུ་གེསར་

བུ་ར་བཟི་ཞིིགེ་འཛིིན་བཟུང་བྱས་ཤོིང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁྲགེ་འཐོར་བ་དེ་མཐོང་དགོེས་

འདུགེ ངས་དོ་དགེོང་ཁྱོེད་རང་ཕར་འཁྲིད་ནས་ཁྱོེད་ལ་རྩགིེ་པར་ཁྲགེ་འགེོས་ཡོོད་པ་

ད་ེསྟོན་ཡོོང་། ང་ཚོས་ཁེོང་རྩིགེ་པ་གེཅིིགེ་ནས་གེཞིན་ལ་འཕར་བཅུགེ་པ་ཡོིན། ཐོགེ་

མར་ས་ིལ་ེཇ་ིཡོིས་ཁེོ་ལ་གེཞུས་ཤོིང་། ད་ེནས་ངས་གེཞུས་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ཁེོང་གེཉིའ་

ཆོགེ་པ་དང་ཁུ་སིམ་མེར་ཕྱིན་སོང་། མ་ིའདིས་ཁེོང་བཙོན་ཁེང་ནས་གླེོད་མཚམས་ང་

ཚོ་གེསོད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་མནའ་བོར་སོང་། ཉིིན་སུམ་ཅུ་[ཡོི་བཙོན་འཇུགེ་ཉིེས་ཆོད་

]རགེ་པ་རེད། ད་ནི་ཉིི་མ་དྲུགེ་ཅུ་རེད། ཁེོང་བསླེེབས་མ་སོང་།” ད་འདི་ནི་སྒྲུང་གེི་

གེནད་དོན་ཆོེན་པོ་དེ་རེད། ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་དེའི་སེམས་ལ་དེ་འདྲའི་འཇིགེས་སྣང་

བཞིགེ་པ་དེས་ད་ེཚུར་ཡོོང་ནས་ཁེོང་ཚ་ོགེསོད་རྒྱུ་ལ་ཆོེས་སྐྲགེ་པ་ཞིིགེ་བཟོས་པ་རེད།

ཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྒད་པོས་མུ་མཐུད་ནས་ཨལ་ཁེ་ཋེ་ར་ཛིིའ་ིབཙོན་ཁེང་གེ་ིའཇིགེས་

སྣང་དེ་དགེ་དགེའ་སྣང་གེིས་རྗེེས་དྲན་བྱས་སོང་། “ང་ཚོས་ཁེོང་ཚོ་དམགེ་མིའི་རུ་

ཁེགེ་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཞོིགེས་ཇ་ལ་རུ་སྒྲིིགེ་བཏང་ནས་སོྡེད་འཇུགེ་གེི་ཡོོད། མི་

གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་གོེམ་ཁེ་འཆོོལ་མེད། ཚང་མ་ཆུ་ཚོད་འཁེོར་ལོའ་ིའཁོེར་བསྐྱོད་དང་

འདྲ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་མཐོང་དགོེས། ང་དེར་ལོ་ཉིི་ཤུའི་རིང་སྲུང་དམགེ་ཡོིན། རྙིོགེ་དྲ་

གེཅིིགེ་ཀྱིང་བྱུང་མ་མྱོོང་། བུ་ད་ེཚོས་ང་ཚ་ོན་ིལས་ཀ་ལ་གེཟབ་ནན་ཡོིན་པ་ད་ེཤོེས་

ཀྱིི་རེད། མི་མང་པོས་བཙོན་པ་རྣམས་སྲུང་སྐབས་འཇམ་པོ་[སེམས་སྙི་མོ་]ཆོགེས་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

142

འགྲོ་གེ་ིའདུགེ་ལ། ད་ེདགེ་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་ནས་རྙིོགེ་དྲའ་ིནང་ལྷུང་འགྲོ་མཁེན་གྲས་རེད། 

ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁྱོེད་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས། ངས་ཁྱོེད་ལ་དོ་སྣང་གེ་ར་ེབྱས་ཡོོད་པ་ད་ེལས་

ཁྱོེད་ན་ིམ་ིད་ེཚ་ོལ་ཅུང་སྙིང་རྗེ་ེཆོ་ེདྲགེས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིསྣང་བ་ཞིིགེ་ང་ལ་འཁོེར་

བྱུང་།” ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིརྭ་ཙ་ེཡོར་བཀྱིགེས་ཤོིང་ང་ལ་མིགེ་གེིས་གེཙེས། “ཁེོང་ཚོས་

དེའ་ིཁེ་ེཕན་ལེན་གྱི་ིརེད། ཧ་གེོ་སོང་ང།”

ངས་དེ་ཤོེས། ང་ནི་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཞིིགེ་ལ་དགེོས་པའི་མི་དེ་མ་རེད་ཅིེས་ལབ་པ་

ཡོིན།

“འོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་གེང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའ་ིལས་ཀ་ད་ེརེད། ད་

ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཕྱོགེས་གེཅིིགེ་གེམ་ཡོང་ན་གེཞིན་དེ་ལ་རང་གེི་སེམས་ཐགེ་ཆོོད་པ་ཞིིགེ་

བྱེད་དགོེས། དེ་མིན་ཁྱོེད་གེང་ལའང་སླེེབས་ཀྱིི་མ་རེད། དེ་ནི་ཁྱོེད་ཀྱིི་ལས་འགེན་

རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་མནའ་ཚིགེ་བོར་ཡོོད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེའདྲའ་ིརིགེས་ལ་ལྷོད་ཡོངས་ཤོོར་

བ་བྱེད་མ་ིརུང་། ཁྲིམས་ལུགེས་དང་བརྩ་ིསྲུང་ན་ིལགེ་བསྟར་དགེོས་ངེས་ཤོིགེ་རེད།”

ངས་གེ་ར་ེབཤོད་དགེོས་པ་ཡོང་མ་ཤོེས། ཁེོང་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ངས་གེང་

བྱེད་འདོད་ཡོོད་ཚད་ད་ེན་ིམཚན་མོའ་ིཁོྲད་དུ་འཇབ་ནས་ཐོན་ཏ་ེས་ཆོ་ཞིིགེ་ལ་ཡོལ་

རྒྱུ་དང་། ཕྱིན་ནས་ཀྱིང་ཡུལ་ལུང་འདིའ་ིས་ཆོ་གེང་ས་གེང་ལ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གེ་ར་ེ

བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་མེད་ཤོེས་རྒྱུ་ད་ེརེད། 

ཉིེན་རྟེོགེ་པ་གེཞིན་པ་ས་ིལ་ེཇ་ིན་ིགེཟུགེས་པོ་རིང་ལ་ཤོ་ཤོེད་རྒྱས་པ། སྐྲ་ནགེ་ལ་

དམགེ་མིའ་ིསྐྲ་ལྟར་ཐུང་ངུར་བཞིར་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁུ་ཚུར་རྩེད་མོ་བ་ཞིིགེ་གེིས་ལགེ་

པ་ཡོ་གེཅིིགེ་གེིས་གེཞིན་དེ་ལ་ཁུ་ཚུར་གེཞུ་བ་དང་མཚུངས་པར་འཚབ་བེ་འཚུབ་

བ་ེཞིིགེ་ཁེོའ་ིསྐ་ེནས་འཕར་ལྡིང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་དུས་རབས་རྙིིང་པའ་ིཋེེགེ་
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ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ཡུལ་དམགེ་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར་སྒྲིིགེ་ཆོས་སྤྲོས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་

མདེལ་འཆོིང་སྐེ་རགེས་དང་མཉིམ་དུ་ཐུང་མདའ་མདེལ་འཁེོར་ཅིན་དམའ་བོར་

བཏགེས་ཤོིང་། ཀོ་བའ་ིཡོིན་པ་འདྲ་བའ་ིདར་ལྕགེ་ཐུང་ཐུང་ཞིིགེ་འཁྱོེར་ཡོོད། མནར་

གེཅིོད་དོང་ཁེང་གེསོན་པོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཀོ་བའི་ཅི་ལགེ་མང་པོ་གེང་ས་གེང་

ལ་དཔྱངས་ཡོོད་དེ་དཔེར་ན། འོད་འཚེར་བའི་ལྷམ་དང་། སྟོད་གེོས་རིང་པོ། ཞྭ་

མོ་ལྕེ་ལེབ་མ། ཚང་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་འཇུར་རྟེ་མ་རེད། ཁེོང་གེིས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ང་

ལ་འགྱིོགེས་ཤུགེས་ངོམ་ཞིིང་། ངའི་འདོམས་ལ་ལགེ་པ་བརྐྱེངས་ནས་ང་མྱུར་མོར་

ཡོར་འགྱིོགེས། སྟོབས་ཆོེ་ཆུང་གེི་ཐོགེ་ནས་བཤོད་ན་ངས་འཛིིན་སྟངས་གེཅིིགེ་པ་

རང་བྱས་ཏ་ེཁོེང་ཐོགེ་ཁེང་ལ་ཐད་ཀར་གེཡུགེས་ཐུབ་པ་འདུགེ ངས་ད་ེཡོགེ་པོ་ཤོེས། 

འོན་ཀྱིང་ངས་ད་ེཁེོང་ལ་ཤོེས་སུ་མ་བཅུགེ གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ཁེོང་གེིས་ང་དང་འཇུ་

རེས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་ཀྱིི་རེད་སྙམ་ནས་སྐྲགེ་གེི་འདུགེ བུ་འདི་འདྲའི་མཉིམ་དུ་

འཇུ་རེས་འགྲན་བསྡུར་བྱས་དུས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་མཇུགེ་བསྒྲིིལ་གྱིི་རེད། ཏན་

ཏན་ཁོེང་མ་ེམདའ་རྒྱགེ་རྒྱུར་ཡོགེ་གེ་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད། ང་ལ་མ་ིཚེའ་ིརིང་མ་ེམདའ་ཡོོད་

མ་མྱོོང་། མཐའ་ན་མ་ེམདའ་ལ་མདེལ་བཅུགེ་སྐབས་ཀྱིང་དེས་ང་སྐྲགེ་ཏུ་འཇུགེ་གེ་ི

འདུགེ ཁེོ་ན་ིའཛིིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ལ་སོྨྱོས་འདུགེ དགེོང་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ང་ཚ་ོགེཉིིས་

གེཅིིགེ་པུར་མཉིམ་དུ་ལས་ཀ་ལ་ཡོོད། ཁེོང་རླུང་ལངས་ནས་གེདོང་དམར་པོར་

གྱུར་ཏ་ེཚུར་ལོགེ་བྱུང་། 

“ངས་ཕ་གེིར་བུ་ཁེ་ཤོས་ཡོོད་པ་ད་ེཚོར་ཁུ་སིམ་མེར་སྡེོད་ལབ་པ་ཡོིན་མོད། ཁེོང་

ཚོས་ད་དུང་སྐད་ཅིོར་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ ངས་ཁེོང་ཚོར་ཐེངས་མ་གེཉིིས་ལ་ལབ་པ་ཡོིན། 

ངས་མ་ིརྣམས་ལ་གེོ་སྐབས་ཐེངས་མ་གེཉིིས་ར་ེསོྤྲོད་ཀྱི་ིཡོོད། ཐེངས་མ་གེསུམ་མེད། 
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ཁྱོེད་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཤོོགེ་དང་། ང་ཕ་གེིར་ཕྱིར་སོང་ནས་ཁོེང་ཚ་ོའཛིིན་བཟུང་བྱེད།” 

“ཨོ་རེད། ཁེོང་ཚོར་གོེ་སྐབས་གེསུམ་པ་ད་ེང་ལ་སོྤྲོད་ཆུགེས་དང་།” ངས་ལབ་པ་

ཡོིན། “ངས་ཁེོང་ཚོར་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན།”

“ལགེས་མིན། སྐུ་ཞིབས། ངས་མི་ཞིིགེ་ལ་གོེ་སྐབས་ཐེངས་གེཉིིས་ལྷགེ་གེཏན་

ནས་སྤྲོད་མ་མྱོོང་།” ངས་ཤུགེས་རིང་འཐེན།

ད་འདི་རེད། ང་ཚོ་བསུན་གེཙེར་བཟོ་བའི་ཁེང་པ་དེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། སི་ལེ་

ཇ་ིཡོིས་སོྒོ་ཕྱེས་སོང་ལ། མ་ིཚང་མ་བང་སྒྲིིགེས་ཤོིགེ་ཅིེས་ལབ་སོང་། ད་ེན་ིངོ་ཚ་བ་

ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱིི་མི་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིིན་ངོ་ཚ་གེི་ཡོོད་པ་རེད། འདི་ཨ་

མ་ེར་ིཀའ་ིསྒྲུང་ད་ེརེད། མ་ིཚང་མས་རང་རང་ལ་དོན་འད་ིསྒྲུབ་འོས་པོ་ཡོོད་པ་རེད་

བསམས་པ་དེ་སྒྲུལབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། དེས་ན་གེལ་སྲོིད་མི་སྐོར་ཁེགེ་གེཅིིགེ་གེིས་

སྐད་ཤུགེས་ཆོེན་པོས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ཤོིང་མཚན་མོར་ཆོང་འཐུང་ན་གེ་ར་ེཡོོད་པ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ས་ིལ་ེཇིས་དོན་ཞིིགེ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་འདོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོཁེོང་གེ་ིསྟེང་

དུ་མཆོོང་རྒྱུ་ཡོིན་ཤོགེ་གེིས་ང་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཡོོང་པ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོན་ིསྤུན་རེད་ལ་

ཚང་མ་ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སྡེ་ེནས་རེད། ང་ཚ་ོཕྱིར་ལྟ་རྟེོགེ་ཁེང་ལ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིས་གོེམ་

པ་བརྒྱབ་པ་དང་། ས་ིལ་ེཇ་ིམདུན་ན་ཡོོད་ཅིིང་ང་རྒྱབ་ན་ཡོོད།

བུ་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་གེིས་ང་ལ་བཤོད་དོན། “འཕོངས་ཀྱིི་རྣ་དང་སེམས་

ངན་རྐུབ་ནགེ་དང་འདྲ་བའི་མི་དེ་ལ་ང་ཚོའི་ཐོགེ་གུ་ཡོངས་བྱེད་རོགེས་ཤོོད་དང་། 

འདི་ལ་བསྙད་ནས་ང་ཚོ་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་སྲོིད་ཅིིང་། ཨོ་ཁེི་ན་ཝེ་ལ་གེཏན་ནས་

མ་ིསླེེབས་པའང་སྲོིད་པ་རེད།” 

“ངས་ཁེོང་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད།”
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ལྟ་རྟེོགེ་ཁེང་ནས་ངས་སི་ལེ་ཇི་ལ་འདི་བསྐྱུར་ཤོོགེ་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་མི་

ཚང་མས་ཐོས་པའ་ིཐོགེ་ནས་གེདོང་དམར་པོར་གྱུར་ཏ་ེབཤོད་དོན། “ངས་མ་ིསུ་ཡོིན་

རུང་གོེ་སྐབས་གེཉིིས་ལས་ལྷགེ་མ་ིསོྤྲོད།” 

“དཀནོ་མཆོགོེ གེ་ར་ེཡོདོ་པ་རདེ།” ཨ་ལ་བྷ་མ་བ་དསེ་བཤོད། “དསེ་ཁྱོད་པར་གེ་

ར་ེབཟ་ོགེ་ིརདེ། ང་ཚའོ་ིལས་ཀ་ཤོོར་སྲོདི་པ་རདེ།” ས་ིལ་ེཇསི་ཅི་ིཡོང་བཤོད་མ་སངོ་། 

འཛིནི་བཟུང་གེ་ིའགེངེས་ཤོོགེ་ད་ེབརྒྱངས་སངོ་། ཁེངོ་གེསི་ད་ེཚའོ་ིགྲས་ཀྱི་ིགེཅིགིེ་རང་

གེཅིགིེ་འཛིནི་བཟུང་བྱས་ཤོངི་། ད་ེནས་གྲངོ་སྡེའེ་ིམྱུལ་ཞིབི་རླངས་འཁེརོ་སྐད་བཏང་

སངོ་། ཁེངོ་ཚ་ོབསླེབེས་ནས་ཁེ་ོཕར་འཁྲདི་སངོ་། སྤུན་གེཞིན་པ་ད་ེཚ་ོགེདོང་ནགེ་གེརེ་

ཕར་ཕྱནི་སངོ་། “ཨ་མས་གེ་ར་ེཟརེ་ཡོངོ་།” ཁེངོ་ཚསོ་ད་ེལྟར་བཤོད་བྱུང་། ཁེངོ་ཚའོ་ི

གྲས་ཀྱི་ིགེཅིགིེ་ང་ཡོདོ་ས་ལ་ཚུར་བསླེབེས་བྱུང་། “ཁྱོདེ་ཀྱིསི་ཋེགེེ་ས་སའི་ིབྱ་ིཕྲུགེ་ད་ེལ་

ཤོོད། ངའ་ིསྤུན་སང་ཉིནི་དགོེང་མོར་བཙནོ་ཁེང་ནས་མ་གོླེད་ན་ཁེངོ་ལ་ཁེངོ་གེ་ིརྐུབ་

ད་ེབཟ་ོབཅིསོ་བརྒྱབ་པ་ཞིགིེ་རགེ་གེ་ིརདེ།” ངས་བཏང་སྙམོས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞིགིེ་གེ་ིཐགོེ་

ནས་ས་ིལ་ེཇ་ིལ་བཤོད་པ་ཡོནི། ཁེངོ་གེསི་ཅི་ིཡོང་བཤོད་མ་སངོ་། སྤུན་ད་ེལས་སླེ་པརོ་

གླེདོ་བཞིགེ་སངོ་ལ་ད་ེནས་ཅི་ིཡོང་བྱུང་མ་སངོ་། མའི་ིསྐརོ་ཁེགེ་ད་ེགྲུ་གེཟངིས་ནས་

ཕར་བཏང་སངོ་། མ་ིརྒདོ་པ་ོགེསར་པ་སོྐར་ཞིགིེ་འབོྱར་བྱུང་། གེལ་སྲོདི་འད་ིར་ེམ་ི བྷནོ་

ཁེརོ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་མནི་ན་ང་ལས་ཀ་འད་ིལ་ཆུ་ཚདོ་གེཉིསི་ཀྱིང་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ།

འོན་ཀྱིང་ར་ེམ་ི བྷོན་ཁོེར་དང་ང་གེཉིིས་གེཅིིགེ་པུ་ཞིགེ་མ་མང་པོ་ཞིིགེ་ལ་ལས་

ཀ་ལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། དེ་ནི་ཡོོད་ཚད་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་པའི་སྐབས་དེ་རེད། ང་ཚོས་

དགེོང་དྲོའ་ིསྐོར་བསྐྱོད་ཐེངས་མ་དང་པོ་ད་ེལྷོད་ལྷོད་ངང་བྱས། ར་ེམ་ིཡོིས་སོྒོ་ལྕགེས་

མ་བརྒྱབ་པ་ཞིིགེ་ཐོབ་རེ་བྱས་ནས་སོྒོ་ཡོོད་ཚད་ལ་གེཏད་འཐེན་བྱས་ཏེ་སོྒོ་ལྕགེས་
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བརྒྱབ་ཡོོད་མེད་ལ་བལྟས་ཤོིང་། “ངས་རྐུན་ལ་མཁེས་པའི་ཁྱོི་ཞིིགེ་སྐྱེད་སྲོིང་བྱས་

ཤོིང་། དེས་མ་ིའད་ིཚོའ་ིཁེང་མིགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁེོང་ཚོའ་ིསྦེ་ཁུགེ་ལས་སོྒོར་མོ་རྣམས་

འཁྱོེར་ཡོོང་བའི་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ང་ལ་འཁེོར་ནས་ལོ་མང་པོ་ཡོིན། ངས་ཁྱོི་དེ་ལ་

སོྒོར་མོ་ལྗོང་ཁུ་མ་གེཏོགེས་གེཞིན་ཅིི་ཡོང་མི་འཁྱོེར་བའི་སྦྱིོར་བརྡོར་སོྤྲོད་དགོེས་

ལ། ངས་ཁེོང་ལ་ཉི་ིམ་གེང་ལ་དེའ་ིདྲ་ིམ་སོྣམ་དུ་འཇུགེ་དགེོས། གེལ་སྲོིད་འདིར་མ་ི

ཞིིགེ་གེ་ིནུས་པས་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ན། ངས་ཁོེ་ལ་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུ་ཅིན་ཁོེ་

ན་ལེན་པའི་སྦྱིོང་བརྡོར་སོྤྲོད་དགོེས།” རེ་མི་ནི་ལོྐོགེ་གེཡོོ་ངན་བྱུས་ཀྱིི་མཛིོད་ཅིིགེ་

ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ཁྱོ་ིདེའ་ིསྐོར་གེཟའ་འཁེོར་འགེའ་ཡོ་ིརིང་ལ་བཤོད་བྱུང་། ཐེངས་མ་

གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་ལ་ཁེོང་གེིས་སོྒོ་ལྕགེས་བརྒྱབ་མེད་པའ་ིསོྒོ་ཞིིགེ་རྙིེད་པ་རེད། ང་

འཆོར་གེཞི་ིད་ེལ་དགེའ་མ་སོང་། དེར་བརྟེེན་ང་ཁྱོམས་ཁེང་ནས་མར་གེ་ལེར་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ར་ེམིས་འཇབ་འཇབ་ཀྱིིས་སོྒོ་ད་ེཕྱེས་སོང་། ཁེོང་དམགེ་ཁེང་གེ་ིསྤྱི་ིཁྱོབ་དོ་

དམ་པ་དང་གེདོང་ཐུགེ་བརྒྱབ། རེ་མི་ནི་མི་དེའི་གེདོང་ལ་འཚིགེ་པ་ཟ། ཁེོང་གེིས་

ང་ལ་དྲིས། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་རྟེགེ་པར་ཤོོད་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་རྩོམ་པ་པོ་དེའི་མིང་ལ་གེ་རེ་

ཟེར། རང་གེི་ལྷམ་གྱིི་ནང་དུ་ཚགེས་པར་བླུགེས་ཤོིང་། གེད་སྙིགེས་སོྣད་ནས་རྙིེད་

པའི་དུད་ཁུང་དབྱིབས་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་དེ་གེོན་ནས་ཡོར་མར་འགྲོ་མཁེན་གྱིི་མི་དེ།” འདི་

ངས་ཁོེང་ལ་[བརྩམས་སྒྲུང་པ་]ཌིོ་ས་ཋོེབ་སི་ཁེི་ཡོི་སོྐར་ལ་གེང་བཤོད་པ་དེ་ལ་སོྒྲི་

བཏགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། “ཨོ། དེ་ནི་ དེ་ནི་ ཌིོ་ས་ཋེོབ་སི་ཁེི་རེད།” སྤྱིི་ཁྱོབ་ལྟ་རོྟེགེ་པ་

ཕ་གེིའི་གེདོང་པ་དེ་འདྲ་ཡོོད་མཁེན་གྱིི་མི་འདིས་མིང་གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་བཟུང་

ཆོོགེ་པ་རེད་ལ། མིང་ད་ེན་ིཌིོ་ས་ཋེོབ་ས་ིཁེ་ིརེད། ཁེོང་གེིས་སོྒོ་ལྕགེས་མ་བརྒྱབ་པའ་ི

སོྒོ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་རྙིེད་པ་ད་ེན་ིཌིོ་ས་ཋེོབ་ས་ིཁེ་ིལ་བདགེ་པ་རེད། མ་ིཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་གེ་ི
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སོྒོའ་ིལྕགེས་ཡུ་གེ་ལེར་བསོྐར་དུས་ཌིོ་ས་ཋེོབ་ས་ིཁེ་ིན་ིགེཉིིད་ཁུགེ་བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། 

རང་གེ་ིཉིལ་དུས་ཀྱི་ིགྱིོན་པ་གོེན་ནས་ཡོར་ལངས། རྒྱུན་ལྡན་ལས་ལྡབ་གེཉིིས་ཀྱིིས་

མདོགེ་ངན་པའ་ིཚུལ་ཞིིགེ་གེིས་སོྒོ་ཁེར་བསླེེབས། ར་ེམ་ིཡོིས་སོྒོ་ཕྱེས་དུས་ཁེོང་གེིས་

མགོེ་འཐོམས་པའ་ིགེཏུམ་སྤྱིོད་དང་ཞི་ེསྡེང་གེ་ིརྣགེ་ཁྲགེ་གེིས་གེཡོོགེས་པའ་ིངོ་གེདོང་

ཐང་ཆོད་པ་ཞིིགེ་མཐོང་བ་རེད།

“འདིའ་ིདོན་དགེ་གེ་ར་ེརེད།”

“ངས་སོྒོ་འདི་ལ་གེཏད་འཐེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངས་འདི་ཕྱིས་རས་ཕྱགེས་ 

མ་ འཇོགེ་ཁེང་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་ཕྱིས་རས་ཕྱགེས་མ་ཞིིགེ་འཚོལ་གྱིིན་ཡོོད།”

“ཨོ་རེད། ཨང་།”

ང་མདུན་དུ་གེོམ་པ་སྤེོས་ནས་བཤོད་དོན། “མ་ིགེཅིིགེ་གེིས་ཐོགེ་ཁེང་གེ་ིཁྱོམས་

ཁེང་དུ་བསྐྱུགེས་འདུགེ  ང་ཚོས་ད་ེའཕྱ་ིདགེོས་འདུགེ”

“འད་ིཕྱིས་རས་ཕྱགེས་མ་ཁེང་མ་རེད། འད་ིངའ་ིཁེང་པ་རེད། འད་ིའདྲའ་ིགེནས་

ཚུལ་ཡོང་བསྐྱར་བྱུང་ན་ངས་ཁྱོེད་གེཉིིས་ལ་བརྟེགེ་དཔྱད་ཞིིབ་འཇུགེ་བྱེད་དུ་འཇུགེ་

གེི་ཡོིན་ལ། ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིན། ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ངས་བཤོད་པ་གེསལ་པོར་གོེ་

སོང་ངམ།”

“མ་ིགེཅིིགེ་གེིས་ཐོགེ་ཁེར་བསྐྱུགེས་འདུགེ” ངས་ཡོང་བསྐྱར་བཤོད།

“འབྱིད་རས་ཕྱགེས་མའི་ཁེང་དེ་ཁྱོམས་ཁེང་གེི་མ་གེིར་ཡོོད་པ་རེད། མ་གེིར་

ཡོོད་པ་རེད།” ཁེོང་གེིས་མཛུབ་མོས་བསྟན་ཅིིང་ང་ཚ་ོཕྱིན་ནས་འབྱིད་རས་ཕྱགེས་

མ་ལེན་རྒྱུའ་ིབར་དུ་བསྒུགེས་ནས་བསྡེད་སོང་། ང་ཚོས་ཕྱགེས་མ་བླངས་ཤོིང་། གླེེན་

ཞིད་དང་བཅིས་ཐོགེ་ཁེང་ལ་འཁྱོེར་ཕྱིན་པ་ཡོིན།
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ངས་འད་ིབཤོད་པ་ཡོིན། “དཀོན་མཆོོགེ་ དམྱོལ་བ་ ར་ེམ།ི ཁྱོེད་ཀྱིིས་དུས་རྟེགེ་

ཏུ་ང་ཚ་ོརོྙིགེ་དྲའ་ིནང་དུ་འཇོགེ་གེ་ིའདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ིཕྱིར་མཚམས་འཇོགེ་བྱེད་

ཀྱི་ིམིན། ཅིིའ་ིཕྱིར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་རྐུན་མ་རྒྱགེ་དགོེས་རེད།”

“འཇིགེ་རྟེེན་འདིས་ང་ལ་ཅི་ལགེ་འགེའ་ཆོད་ཡོོད་པ་རེད། དེ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

རོལ་དབྱངས་སྡེེབ་སྦྱིོར་པ་རྒན་པ་ལ་དབྱངས་རྟེ་གེསར་པ་སླེོབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་མུ་མཐུད་ནས་སྐད་ཆོ་དེ་འདྲ་བཤོད་ན། ངས་ཁྱོེད་ལ་ཌིོ་ས་ཋེོབ་སི་ཁེི་ཞིེས་

འབོད་མགོེ་རྩོམ་གྱི་ིཡོིན།”

རེ་མི་ནི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བོ་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེི་འདས་པའི་

གེནས་སྐབས་ཤོིགེ་ལ། ཁེོང་ཕ་རན་ས་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁེེར་རྐྱེང་གེ་ིསླེོབ་གྲྭའ་ིཉི་ི

མ་ད་ེདགེ་གེ་ིརིང་ལ། ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་ཁོེང་གེ་ིཡོོད་ཚད་འཁྱོེར་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེ་ིཕ་

ཚབ་དང་མ་ཚབ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁོེང་སླེོབ་གྲྭའ་ིནང་བཅུགེ་ཅིིང་དེར་བསྐྱུར་ནས་བཞིགེ་

པ་རེད། ཁེོང་ལ་ཐུབ་ཚོད་ཕོགེ་ཅིིང་། སླེོབ་གྲྭ་གེཅིིགེ་ནས་གེཞིན་ལ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་

ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་མཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ཕ་རན་སིའ་ིལམ་ཁེ་དགེ་ཏུ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་

ནས་ཁོེང་གེ་ིཉིེས་མེད་ཀྱི་ིཚིགེ་གེ་ིམཛིོད་ནས་དམོད་མོའ་ིཚིགེ་དགེ་གེསར་སྐྲུན་བྱས་

པ་རེད། ཁེོང་ནི་རང་གེིས་བོར་ཟིན་པ་ཡོོད་ཚད་ཕྱིར་ལེན་དུ་ཆོས་ཡོོད་པ་རེད་ལ། 

ཁེོང་གེིས་བོར་བ་དེར་ཚད་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད། དོན་འདིས་ཁེོང་ཇ་ིསྲོིད་ནམ་འཚོའ་ི

བར་དུ་འཛིིན་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད།

དམགེ་ཁེང་གེི་ཐབ་ཚང་ནི་ང་ཚོའི་ཤོ་གེཟན་རེད། མི་སུས་ཀྱིང་ལྟ་གེིན་མེད་

པ་ཏན་ཏན་བཟོ་ཕྱིར་ང་ཚོས་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ལྷགེ་པར་དུ་ང་ཚོའ་ི

ཉིེན་རྟེོགེ་པའ་ིགྲོགེས་པོ་དགེ་གེིས་ང་གེཉིིས་ལ་སོ་ཉུལ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་མེད་ལ་བལྟས་
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པ་ཡོིན། ད་ེནས་ང་ཙོགེ་པུར་བསྡེད་ཅིིང་། ར་ེམ་ིཡོིས་ཁེོང་གེ་ིརྐང་པ་ངའ་ིཕྲིགེ་པ་ར་ེ

ར་ེལ་བཞིགེ་ཅིིང་། ད་ེནས་ཁེོང་ཡོར་འཛིེགེས་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱེས་སོང་།  

ཁེོང་གེིས་དགེོང་དྲོ་དགེ་ཏུ་དེ་ལ་བརྟེགེས་པའི་དུས་ནས་བརྩིས་ན། སྒོེའུ་ཁུང་དེ་

ལ་སོྒོ་ལྕགེས་གེཏན་ནས་བརྒྱབ་མེད་པ་རེད། ཁེོང་རྟེབ་རྟེབ་པོར་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་

དེ་གྲོ་ཕྱེའི་ཅིོགེ་ཙེའི་སྟེང་དུ་མར་བབས། ང་ནི་ཅུང་རྩལ་ལྡན་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ་ཡོར་

མཆོོངས་ཏ་ེནང་དུ་གེོགེ་ནས་འཛུལ། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཆུ་མངར་མོའ་ིའཕྲུལ་རྐ་ལ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། འདིར་ང་བྱིས་པ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀྱིི་རྨི་ལམ་ཞིིགེ་མངོན་འགྱུར་བྱས་

པ་ཤོེས་ཏེ། ངས་ཅིོགེ་ལེ་ཊིིའི་འཁྱོགེ་སྤྲོིའི་ཁེ་ཕྱེས་ཤོིང་། ངའི་མཁྲིགེ་མ་མར་ནང་དུ་

བཙུགེས། འཁྱོགེ་སྤྲོ་ིཁྱོོར་བ་གེང་ཡོར་བཅུས་ཤོིང་ད་ེལྡགེ་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ང་ཚ་ོལ་

འཁྱོགེ་སྤྲོིའ་ིསྒོམ་རགེ་པ་དེའ་ིནང་དུ་བརྫོངས་ཤོིང་། ཅིོགེ་ལ་ེཊིིའ་ིལྡ་ེཁུ་དེའ་ིསྟེང་དུ་

བླུགེས། མཚམས་མཚམས་ལ་སིལ་སིལ་བ་མགོེ་ཡོང་སྟོར་བ་ཡོིན། དེ་ནས་ཐབ་

ཚང་ནང་གེི་ཡོར་མར་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། འཁྱོགེ་པའི་སྒོམ་རྣམས་ཁེ་ཕྱེས་ཏེ་ང་ཚོའི་སྦེ་

ཁུགེ་ནང་ལ་བཅུགེ་ནས་ཁྱོིམ་ལ་འཁྱོེར་ཐུབ་པ་གེ་རེ་འདུགེ་བལྟས་པ་ཡོིན། ངས་

ལན་མང་པོར་གླེང་ཤོ་བསྲོེགེས་མའ་ིདུམ་བུ་ཞིིགེ་བཅིད་ནས་ད་ེཤོོགེ་གུའ་ིལགེ་ཕྱིས་

ཀྱིིས་བཏུམས་ཀྱིི་ཡོོད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྲོིད་འཛིིན་ཋུ་རུ་མན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་བཤོད་པ་དེ་

ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ།” རེ་མི་ཡོིས་བཤོད། “ང་ཚོས་ངེས་པར་འཚོ་ཐབས་ཀྱིི་གོེང་ཚད་

མར་གེཅིོགེ་དགོེས།”

དགོེང་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ཁེོང་གེིས་སྒོམ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཟ་ཆོས་འགེེངས་

བཞིིན་པའ་ིབར་དེར་ངས་ཡུན་རིང་ཞིིགེ་ལ་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ང་ཚོས་སྒོེའུ་

ཁུང་ནས་དེ་འཁྱོེར་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ རེ་མི་ཡོིས་ཅི་ལགེ་ཚང་མ་སྒོམ་ནས་བཏོན་
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ཏེ་རང་རང་གེི་གེནས་ལ་འཇོགེ་དགེོས་བྱུང་སོང་། མཚན་གྱིི་ཕྱི་ཆོ་ཞིིགེ་ལ་ང་ཚོ་

ལས་ཀ་གྲོལ་དུས་ས་ཆོ་ད་ེན་ང་རང་ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན། ཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་བྱུང་སོང་།  

ངས་ཤོ་བ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་གེི་རེད་སྙམ་པའི་རེ་བ་ཞིིགེ་གེིས་ལུང་ཤུར་དེའི་རྐང་ལམ་

རྙིིང་པ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་གོེམ་པ་རྒྱགེ་གེི་ཡོོད། (རེ་མིས་འདིའི་གེཡོས་གེཡོོན་ནས་

ཤོ་བ་མཐོང་འདུགེ་ལ། མཐའ་ན་ ༡༩༤༧ ལོར་ཡོང་ལུང་པ་འད་ིས་རྒོད་ཅིིགེ་རེད།) 

དེ་དུས་ངས་མུན་ནགེ་གེི་ནང་ནས་དངངས་འཚབ་ཀྱིི་སྒྲི་ཞིིགེ་གེོ་བྱུང་། དེ་ནི་ཧར་

སྒྲི་དང་ཧུར་སྒྲི་ཞིིགེ་རེད། ངས་དེ་ནི་མུན་ནགེ་གེི་ནང་དུ་ང་ལ་གེཟས་ནས་ཡོོང་

བའི་རི་དྭགེས་བསེ་རུ་ཞིིགེ་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་རང་གེི་མེ་མདའ་ལ་འཇུས་

པ་ཡོིན། ལུང་ཤུར་གྱི་ིརབ་རིབ་ཁྲོད་དུ་གེཟུགེས་པོ་རིང་པོ་ཞིིགེ་མངོན་བྱུང་། ད་ེལ་

མགེོ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ གླེོ་བུར་ངས་དེ་ནི་ཟ་ཆོས་ཀྱིི་སྒོམ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

རང་གེ་ིཕྲིགེ་པར་འཁྱོེར་བཞིིན་པའ་ིར་ེམ་ིཡོིན་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་དེའ་ིཆོེས་ཆོ་ེ

བའ་ིལྗོིད་ཀྱིིས་ཕ་ཕུ་ཨ་ཨང་ཟེར། ཁེོང་གེིས་གེང་ཞིིགེ་ནས་ཐབ་ཚང་གེ་ིལྡ་ེམིགེ་རྙིེད་

འདུགེ མདུན་གྱི་ིསོྒོ་བརྒྱུད་ནས་རང་གེ་ིཟ་ཆོས་རྣམས་འཁྱོེར་ཡོོང་འདུགེ ངས་ལབ་

པ་ཡོིན། “ར་ེམ།ི ངས་ཁྱོེད་རང་ཁྱོིམ་ན་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། དམྱོལ་བ། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།” 

ཁེོང་གེིས་ལན་དུ། “ཕ་ར་ཌིེ་སི། སྲོིད་འཛིིན་ཋུ་རུ་མན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་གེསུངས་

པ་ད་ེངས་ཁྱོེད་ལ་ཐེངས་ཁེ་ཤོས་ལ་ལབ་ཚར། ང་ཚོས་ངེས་པར་འཚ་ོཐབས་ཀྱི་ིགོེང་

ཚད་མར་གེཅིོགེ་དགེོས།” ཞིེས་ཟེར། ངས་ཁེོང་ནགེ་ཁུང་དུ་ཕ་ཕུ་ཨ་ཨང་ཟེར་

བཞིིན་ཕྱིན་པ་གོེ་བྱུང་། ང་ཚོའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་དུ་འགྲོ་སའ་ིརྐང་ལམ་ཐེབ་ཆོགེ་ར་ིལ་ཡོར་

འགེོས་ཤོིང་ལུང་ལ་མར་འབབ་པ་དེའ་ིསོྐར་ངས་ཞུས་ཚར། ཁེོང་གེིས་ཟ་ཆོས་རྣམས་
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རྩྭ་རིང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་སྦེས་ཏ་ེངའ་ིརྩ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། “སལ། ང་གེཅིིགེ་པུས་

བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ངས་དེ་དུམ་བུ་གེཉིིས་ལ་བགེོ་གེི་ཡོིན། ཁྱོེད་རང་གེིས་ང་ལ་

རོགེས་པ་བྱེད་དགེོས་འདུགེ” ཟེར།

“ཡོིན་ན་ཡོང་། ང་ལས་ཀའ་ིསྒོང་ལ་ཡོོད།”

“ཁྱོེད་རང་ཕྱིན་པའ་ིཤུལ་དེར་ངས་གེནས་ཁེང་ལ་ལྟ། གེང་ཡོིན་ས་ནས་ཇ་ེསྡུགེ་

ལ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ ང་ཚོས་གེང་བཟང་གེང་ཐུབ་ཀྱིིས་འགྲིགེ་པ་ཞིིགེ་བྱེད་དགེོས་

པ་རེད། དེ་མ་གེཏོགེས་གེང་ཡོང་ཡོོད་པ་མ་རེད།” ཁེོང་གེིས་རང་གེི་གེདོང་པ་ཕྱིས་

ཤོིང་། “ཨ་ཡོོ། སལ། ངས་ཁྱོེད་ལ་བསྐྱར་བཤོད་ཡོང་བཤོད་བྱས་པ་ན་ིང་ཚ་ོགྲོགེས་

པོ་རེད། ང་ཚ་ོའདིའ་ིནང་དུ་མཉིམ་ཞུགེས་ཡོིན། འད་ིལ་ཡོར་དཀྱིོགེས་མར་དཀྱིོགེས་

ཡོོད་པ་མ་རེད། ཌིོ་ས་ཋེོབ་ས་ིཁེ་ིཅིན་ད་ེཚ་ོདང་། ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ད་ེཚ།ོ ལ་ི ཨན་ཅིན་ད་ེ

ཚ།ོ འཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ིནང་གེ་ིགེདོན་གྱི་ིམགོེ་སོྐགེས་སྐམ་པོ་ཚང་མ་ང་ཚོའ་ིཔགེས་

པ་ལ་བསྙབས་ཡོོང་གེི་ཡོོད་པ་རེད། མི་སུ་ཞིིགེ་གེིས་ཀྱིང་ང་ཚོའི་ཐོགེ་ལ་ལོྐོགེ་བྱུས་

གེང་ཡོང་འཐེན་དུ་མི་འཇུགེ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་ལ་རགེ་ལས་པ་རེད། ཁེོང་ཚོའི་ཕུ་ཐུང་

ནང་དུ་དཔུང་པ་བཙོགེ་པ་དེས་མ་ཚད་གེཞིན་པ་ཡོང་ཆོེས་མང་པོ་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེ

དྲན་པར་གྱིིས་ཨ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་རོལ་དབྱངས་སྡེེབ་སྦྱིོར་པ་རྒན་པ་ལ་དབྱངས་རྟེ་གེསར་

པ་སླེོབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད།”

མཐར་ངས་དྲིས་པ་ཡོིན། “ང་ཚོས་གེང་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་ནའང་ད་ེན་ིང་ཚ་ོཕྱ་ི

ལ་འདོན་རྒྱུའ་ིཆོེད་རེད་དམ།” ང་ཚོས་བདུན་ཕྲིགེ་བཅུའ་ིརིང་ལ་འད་ིའདྲའ་ིརིགེས་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ངས་བདུན་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་ལ་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བཟོ་གེི་ཡོོད་ལ། 

ངས་རང་གེ་ིཨ་ན་ེལ་ཆོ་སྙོམ་གྱིིས་སོྒོར་མོ་བཞི་ིབཅུ་ར་ེགེཏོང་གེ་ིཡོོད། སྐབས་འད་ིལ་
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ཁྱོོན་བསྡེོམས་ནས་དགེོང་དྲོ་གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་

དུ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ངའ་ིམ་ིཚ་ེན་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ནང་དང་། ད་ེབཞིིན་ར་ེམ་ིཡོིས་ལ་ི ཨན་ལ་

རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའ་ིནང་། མཚན་དཀྱིིལ་གྱི་ིདམགེ་ཁེང་བཅིས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་བཏུམ་ཡོོད།

རེ་མི་ནགེ་ཁུང་ནང་དུ་སྒོམ་གེཞིན་པ་ཞིིགེ་ལེན་དུ་ཕྱིན་སོང་། ངས་ཁོེང་དང་

ལྷན་དུ་ལམ་རྙིིང་ Z རྣམ་པ་ཅིན་དེར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཟ་ཆོས་

རྣམས་མེལ་ལ་ེགེཅིིགེ་གེིས་ཡོར་མཐོ་བའ་ིལ་ི ཨན་གྱི་ིཐབ་ཚང་དུ་བརྩིགེས་པ་ཡོིན། 

མོ་གེཉིིད་སད་ཅིིང་མིགེ་ཕུར་ཕུར་བྱས་སོང་། 

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྲོིད་འཛིིན་ཋུ་རུ་མན་གྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་གེསུངས་པ་ད་ེམཁྱོེན་ནམ།” མོ་

དགེའ་འདུགེ ངས་གླེོ་བུར་དུ་ངོས་ཟིན་པ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྱིི་མི་ཚང་མ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀྱི་ིརྐུན་མ་རེད། ང་རང་རང་ལ་དེའ་ིཤོན་འགོེས་ཀྱི་ིའདུགེ མཐའ་ན་ངས་ཀྱིང་

སོྒོ་ད་ེརྣམས་ལ་སོྒོ་ལྕགེས་བརྒྱབ་ཡོོད་མེད་ལ་ལྟ་མགེོ་བཙུགེས། ཉིེན་རྟེོགེ་པ་གེཞིན་

རྣམས་ནི་ང་ཚོ་ལ་དོགེས་པ་ཟ་མགོེ་བརྩམས་ཡོོང་གེི་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་དེ་ང་ཚོའི་

མིགེ་ནས་མཐོང་བ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ང་ཚོའི་སེམས་ན་གེང་ཡོོད་པ་དེ་ནོར་སོ་མེད་

པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཀྱིི་འདུགེ ལོ་མང་པོའ་ིཉིམས་མྱོོང་གེིས་ཁེོང་ཅིགེ་ལ་རེ་

མ་ིདང་ངའ་ིདགེའ་ཕོྱགེས་ད་ེབསླེབས་འདུགེ

ཉིིན་གུང་ལ་ར་ེམ་ིདང་ངས་མ་ེམདའ་འཁྱོེར་ཏ་ེར་ིམགེོར་ཕྱིན་ཅིིང་བྱ་སྲོེགེ་པ་ལ་

མ་ེམདའ་རྒྱགེ་རྩིས་བྱས། ར་ེམ་ིའཇབ་ནས་ཡོར་ཋེགེ་ཋེོགེ་གེ་ིསྒྲི་སོྒྲིགེ་པའ་ིབྱ་ཚོགེས་

ད་ེདང་ཁྲུ་གེསུམ་གྱི་ིནང་ཚུད་ལ་ཕྱིན་ཏ་ེཐུང་མདའ་ ༣༢ རྟེགེས་ཅིན་ད་ེའབར་བཅུགེ 

ཁེོང་གེིས་ཕོགེ་མ་སོང་། ཁེོང་གེ་ིཧ་ལས་པའ་ིདགེོད་སྒྲིའ་ིགེད་རྒྱངས་ད་ེཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ི
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ཡོའ་ིནགེས་ཚལ་གྱི་ིསྟེང་དང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིསྟེང་ནས་མཆོེད། “ཁྱོེད་དང་ངེད་གེཉིིས་

ཕྱིན་ནས་ངང་ལགེ་གེ་ིརྒྱལ་པོ་ལ་མཇལ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་བསླེེབས་འདུགེ”

ད་ེན་ིརེས་གེཟའ་སྤེེན་པ་རེད། ང་ཚོས་གེཟབ་སྤྲོས་བརྒྱབ་ནས་མ་གེིའ་ིབཞི་ིམདོ་

ཁེའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་འབབ་ཚིགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ི

ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསྐྱོད་ཅིིང་སྲོང་ལམ་རྣམས་སུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱས་པ་ཡོིན། རེ་

མིའ་ིདགེོད་སྒྲི་ཆོེན་པོ་དེས་ང་ཚ་ོགེང་དུ་ཕྱིན་ས་ཚང་མ་རུ་ཁེེངས་པར་གྱུར། “ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ངང་ལགེ་གེི་རྒྱལ་པོའ་ིསོྐར་ལ་སྒྲུང་ཞིིགེ་ངེས་པར་འབྲིི་དགོེས།” ཁེོས་ང་ལ་

བརྡོ་བཏང་། “རོལ་དབྱངས་སྡེེབ་སྦྱིོར་པ་རྒན་པའི་སྟེང་དུ་ཇུས་བཏང་ནས་བརྗེོད་

གེཞི་ིགེཞིན་ཞིིགེ་གེ་ིསྒོང་ལ་འབྲི་ིབ་ད་ེའདྲ་མ་བྱེད་ཨ། ངང་ལགེ་གེ་ིརྒྱལ་པོ་ན་ིཁྱོེད་

ཀྱི་ིཤོ་གེཟན་རེད། ཕ་གེིར་ལངས་ཡོོད་པ་ད་ེངང་ལགེ་རྒྱལ་པོ་རེད།” ངང་ལགེ་རྒྱལ་

པོ་ནི་སྲོང་ཟུར་ཞིིགེ་ལ་བསྡེད་པའི་ངང་ལགེ་འཚོང་མཁེན་གྱིི་རྒད་པོ་ཞིིགེ་རེད། 

ང་ཧ་ཅིང་ཉིོབ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་རེ་མི་ཡོིས་མུ་མཐུད་ནས་ངའི་རྩིབས་མ་ལ་ཁུ་ཚུར་

གེཞུ་ཞིིང་། མཐའ་ན་ངའི་གེོང་བ་ནས་འཇུས་ཏེ་མཉིམ་དུ་དྲུད་སོང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ངང་ལགེ་གེ་ིརྒྱལ་པོའ་ིསྐོར་ལ་འབྲི་ིདུས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིམ་ིཡོ་ིའདོད་དོན་

རྣམས་ཀྱི་ིསོྐར་འབྲི་ིགེ་ིཡོོད་པ་རེད།” ངས་ཁོེང་ལ་ངས་ངང་ལགེ་གེ་ིརྒྱལ་པོའ་ིསོྐར་ལ་

ཆོ་འཇོགེ་དམྱོལ་བ་ཅི་ིཡོང་མེད་ལབ་པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངང་ལགེ་གེ་ིརྒྱལ་པོའ་ིགེལ་

ཆོེའ་ིརང་བཞིིན་ཤོེས་པ་ཞིིགེ་མ་སྦྱིངས་བར་དུ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་འཇིགེ་རྟེེན་

འདིའ་ིནང་གེ་ིའགྲོ་བ་མིའ་ིའདོད་དོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཡོང་ཧ་གེོ་གེ་ིམ་རེད།” ར་ེ

མ་ིཡོིས་བཙན་པོའ་ིངང་ནས་ད་ེལྟར་བཤོད་བྱུང་།
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མཚོ་འགེགེ་ཏུ་དོ་འདྲེན་ལྕགེས་སྒོམ་རྙིིང་པ་བཙའ་འཁེོར་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་

སོྔོན་ཆོད་མཚ་ོཁེའ་ིགེཡོེངས་ཐོ་རུ་བེད་སྤྱིོད་བྱས་ཡོོད་འདུགེ ར་ེམ་ིན་ིད་ེལ་གྲུ་བཏང་

ནས་འགྲོ་རྒྱུར་ཡོོངས་སུ་ཆོས་འདུགེ དེར་བརྟེེན་ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་ལ་ལི་ ཨན་གྱིིས་ཉིིན་

གུང་ཟ་མ་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་ཤོིང་། ང་ཚོས་གྲུ་གེཟིངས་ཤོིགེ་གེཡོར་ཏེ་དེར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

རེ་མི་ཡོིས་ཡོོ་བྱད་འགེའ་འཁྱོེར་ཡོོང་འདུགེ ལི་ ཨན་གྱིིས་རང་གེི་གྱིོན་པ་ཚང་མ་

འཕུད་ནས་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིརབ་གེསལ་དུ་མར་ཉིལ་ནས་ཉི་ིམར་ལྡེས་སོང་། ངས་གྲུའ་ི

མཇུགེ་སྣ་ེནས་མོ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ར་ེམ་ིན་ིའོགེ་གེ་ིཙི་ཙི་ཡོར་རྒྱུགེ་མར་རྒྱུགེ་བྱས་

བསྡེད་པའ་ིཆུ་སྐོལ་ཁེང་ལ་ཕྱིན་ནས་མཐོང་ས་ན་མ་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་ད་ེན་མེད་པའ་ི

ཟངས་ལེབ་ཅིིགེ་འཚོལ་ཆོེད་ཐོ་བས་གེཞུ་བ་དང་བརྡོབས་མགོེ་བརྩམས་སོང་། ང་

རྙིིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་བའ་ིལས་བྱེད་པའ་ིཟས་ཁེང་དུ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིགྲུ་གེཟིངས་

རྙིིང་པ་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཤོིང་ལ་བརྐོས་རིས་དང་། ལྷན་སྦྱིར་གྱི་ིཤོིང་སྒོམ་བཅིས་

མཛིེས་ཆོ་དོད་པོར་བཟོས་པ་ཞིིགེ་རེད། འད་ིན་ི[བརྩམས་སྒྲུང་པ་]ཇགེ་ ལོན་ཌིོན་གྱི་ི

སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིགེདོན་འདྲ་ེད་ེརེད། ངས་ཉི་ིའོད་འོགེ་གེ་ིསྤྱི་ིཐབ་ཏུ་

རྨ་ིལམ་རྨིས། གེཉིེར་ཁེང་དུ་ཙི་ཙི་བརྒྱུགེས། གེནའ་སྔོ་མོ་སྔོ་མོ་ཞིིགེ་ལ་མིགེ་སོྔོན་པོ་

ཡོིན་པའ་ིརྒྱ་མཚོའ་ིདེད་དཔོན་ཞིིགེ་གེིས་འདིར་ཟས་ལ་རོལ་ཡོོད་པ་རེད། 

ང་འོགེ་གེ་ིགྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིལྟོ་བའ་ིནང་དུ་ར་ེམ་ིལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་

ཡོོད་ཚད་འཐེན་ནས་ལྷོད་དུ་གེཏོང་གེ་ིའདུགེ “ཅི་ིཡོང་མ་ིའདུགེ ངས་ཟངས་ཡོོད་

ཀྱིི་རེད་བསམས་བྱུང་། མ་མཐའ་ལའང་སྐམ་པ་རྙིིང་པ་གེཅིིགེ་གེཉིིས་ཤོིགེ་ཡོོད་

ཀྱིི་རེད་བསམས་བྱུང་། རྐུན་མ་སོྐར་ཞིིགེ་གེིས་གྲུ་གེཟིངས་འདི་བཤུས་འདུགེ” ལོ་

མང་པོའ་ིརིང་ལ་གྲུ་གེཟིངས་ད་ེམཚ་ོའགེགེ་ཏུ་བསླེངས་བཞིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ཟངས་
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ད་ེདགེ་ན་ིམ་ིཞིིགེ་གེ་ིལགེ་པས་བརྐུས་འདུགེ་ཅིིང་ལགེ་པ་ད་ེད་ཆོ་ལགེ་པ་ཞིིགེ་ཀྱིང་

མ་རེད། 

ངས་རེ་མི་ལ་བཤོད་དོན། “སྨུགེ་པ་ནང་དུ་མཆོེད་ཅིིང་འདིས་ཆོགེ་སྒྲི་སྒྲིོགེ་ལ། 

ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཚ་ོཁེའ་ིགེཡོེངས་ཐོ་ཡོ་ིདུང་སྐད་བྷ་ིའོ་ཞིེས་པའ་ིསྐད་མཐོན་པོར་གོེ་བའ་ི

དུས་སུ་ཞིགེ་མ་ཁེ་ཤོས་ལ་ང་གྲུ་གེཟིངས་རྙིིང་པ་འདིར་ཉིལ་ན་འདོད།” 

རེ་མི་ཧང་སངས་ཤོིང་ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཡོི་རངས་བྱེད་པ་དེ་ལྡབ་གེཉིིས་ཀྱིིས་

འཕར་སོང་། “སལ། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ལ་དེ་བྱེད་པའི་བློ་སྤེོབས་ཡོོད་ན་ངས་ཁྱོེད་ལ་

སོྒོར་མོ་ལྔ་སོྤྲོད། གེཅིིགེ་བྱས་ན་འད་ིལ་རྒྱ་མཚོའ་ིདེད་དཔོན་རྙིིང་པ་ད་ེཚོའ་ིགེདོན་

འདྲེ་འཁོེར་གྱིི་ཡོོད་པ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངོས་མི་ཟིན་ནམ། ངས་ཁྱོེད་ལ་སོྒོར་མོ་ལྔ་སྤྲོོད་པ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། ངས་གྲུ་བཏང་ནས་ཁྱོེད་འཁྲིད་ཅིིང་། ཉིིན་གུང་གེ་ིཟས་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱེད། 

ཁྱོེད་ལ་ཉིལ་ཐུལ་དང་ཞིགེ་སོྒྲིན་ཡོང་གེཡོོར།” 

“མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད། ར་ེམ་ིཡོང་ལ་ི ཨན་ལ་བཤོད་དུ་

བརྒྱུགེས། ང་གྲུའ་ིདར་ཤོིང་ཞིིགེ་ནས་མར་མཆོོངས་ཏ་ེམོའ་ིསྟེང་ལ་འབབ་སྙིང་འདོད། 

འོན་ཀྱིང་ངས་རེ་མི་ལ་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་བརྩི་སྲུང་བྱས་པ་ཡོིན། ངས་རང་གེི་མིགེ་

ད་ེཁེོ་མོ་ལས་ཕར་བསྐོར་བ་ཡོིན།

སྐབས་འདིར་ང་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སྔོར་ལས་ཀྱིང་མང་བར་འགྲོ་རྒྱུའི་

མགོེ་ཚུགེས། ངས་ཐབས་ཤོེས་ཡོོད་ཚད་སྤྱིད་ནས་བུ་མོ་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིགེ་ཐབས་བྱས། 

མཐའ་ན་ངས་མཚན་མོ་གེཅིིགེ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་བུ་མོ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ནམ་

མ་ལངས་བར་དུ་གླེིང་གེའི་སྟེགེས་བུ་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་ནས་ལམ་ལྷོང་མེད་པར་བསྐྱལ་

བ་ཡོིན། མོ་ནི་མི་ནེ་སོ་ཋེ་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོིན་པའི་སྐྲ་སེར་མ་ཞིིགེ་རེད། ས་འདི་ན་
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མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པ་མང་པོ་ཡོོད་པ་རེད། ཐེངས་མ་འགེའ་ལ་ངས་མ་ེམདའ་

འཁྱོེར་ནས་སན་ ཧྥོ་རན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་མཚན་

མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པ་ཞིིགེ་ངའ་ིརྩ་ལ་བཅིར་སྐབས། དཀོན་མཆོོགེ ངས་རང་གེ་ིམ་ེ

མདའ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་བཤོད་དོན། “ཧ།ེ ཧ།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཤོད་དགེོས་པ་ད་ེགེ་ར་ེརེད།” 

ཁེོང་བོྲིས་སོང་། ངས་ཅིིའ་ིཕྱིར་ད་ེལྟར་བྱས་པ་ད་ེཁྱོོན་ནས་ཤོེས་མ་སོང་། ངས་ཨ་མ་ེ

རི་ཀའི་ས་ཆོ་གེང་ས་གེང་ནས་མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པ་རྣམས་ངོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད། 

དེ་ནི་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ཁེེར་རྐྱེང་དང་དེ་བཞིིན་ང་ལ་མེ་མདའ་ཞིིགེ་

ཡོོད་པ་དེས་བྱས་པ་རེད། ངས་ད་ེམ་ིགེཅིིགེ་ལ་སྟོན་དགེོས་པ་རེད། ང་རྒྱན་ཆོ་ཚོང་

ཁེང་ཞིིགེ་གེི་འཁྲིས་ནས་ཕྱིན་ཅིིང་། གླེོ་བུར་དུ་ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་

ནས་ལགེ་གེདུབ་དང་མཛུབ་དཀྲིས་ཀྱི་ིརིགེས་སྤུས་ལེགེས་རྣམས་བཏོན། བརྒྱུགེས་

ནས་ད་ེདགེ་ལ་ི ཨན་ལ་སྤྲོད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་ན་ིཝེ་ཌི་མངའ་སྡེ་ེལ་བྲིོས་འགྲོ་

འདོད་ཀྱི་ིའདོད་པ་ཞིིགེ་འཕར་སོང་། ང་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་

རན་འདུགེ་ཅིིང་། ཡོང་ན་ང་སོྨྱོ་འགྲོ་གེ་ིརེད། 

ངས་ད་ལྟ་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་གེཙང་འགྲམ་གྱིི་ཚ་གེསེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཨོལད་  

བྷུལ་གྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་ན་ཡོོད་པའི་ཌིིན་དང་ཁེར་ལོ་ལ་ཡོི་གེེ་རིང་པོ་ཞིིགེ་བྲིིས་པ་ཡོིན། 

ཁེོང་ཚོས་བཤོད་ན་དོན་དགེ་འདི་དང་དེ་གྲུབ་མ་ཐགེ་ཏུ་ང་དང་འཛིོམས་ཕྱིར་

སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ལ་ཡོོང་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོིན་ཟེར། བར་འདིར་ང་དང་ར་ེམ།ི ལ་ི ཨན་

བཅིས་ཀྱི་ིཡོོད་ཚད་རྡོིབ་མགོེ་བརྩམས་སོང་། ཕྱ་ིཟླ་དགུ་པའ་ིཆོར་པ་བསླེེབས་བྱུང་

ལ། དེ་དང་མཉིམ་དུ་གེཏམ་བཤོད་རིང་མོ་ཡོང་བསླེེབས་བྱུང་། རེ་མི་ནི་ཁེོ་མོ་དང་

ལྷན་དུ་ཧོ་ལི་ཝུད་ལ་མར་འཕུར་ཞིིང་། ངའི་ཡོིད་སྐྱོ་བའི་གླེོགེ་བརྙིན་ཐབས་ཆོགེ་
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དེའི་མ་ཡོིགེ་འཁྱོེར་ཡོོད་པ་རེད། ཅིི་གེང་ཡོང་བྱུང་མ་སོང་། མིང་གྲགེས་ཅིན་གྱིི་

འཁྲབ་ཁྲིད་པ་དེ་ནི་ར་བཟི་ཡོོད་ཅིིང་ཁེོང་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་མི་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་

མ་ལ་ིབྷུའ་ིམཚ་ོའགྲམ་གྱི་ིཁོེང་གེ་ིཁེང་པ་དེར་བསྒུགེས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། སྐུ་མགྲོན་

གེཞིན་པ་ཚོའ་ིམདུན་ནས་ཁོེང་ཚོས་འཛིིང་རེས་བྱེད་མགོེ་བརྩམས་འདུགེ ད་ེནས་

ཁེོང་ཚ་ོཕྱིར་འཕུར་ཡོོང་བ་རེད། 

མཐའ་མའི་རྟེིང་གེནོན་དེ་ནི་རྒྱུགེ་འགྲན་དཀྱུ་ཐང་ཞིིགེ་རེད། རེ་མིས་རང་

གེི་སོྒོར་མོ་ཡོོད་ཚད་བསགེས་ནས་སོྒོར་བརྒྱ་སྐོར་ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་གྱིོན་པ་

འགེའ་ཡོིས་ང་ལ་གེཟབ་འཆོོར་རྒྱགེ་ཏུ་བཅུགེ་པ་དང་། ལ་ི ཨན་ཁེོང་གེ་ིམཆོན་དུ་

བཟུང་ནས་ང་ཚ་ོམཚ་ོའགེགེ་ཕར་བརྒལ་ཏ་ེཪོ་ིཆོ་ིམོནད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའཁྲིས་ན་ཡོོད་

པའི་གེསེར་གྱིི་སོྒོ་ཞིེས་པའི་རྒྱུགེ་འགྲན་དཀྱུ་ཐང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཇི་འདྲའི་

སེམས་བཟང་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཁྱོེད་ཅིགེ་ལ་སོྟན་རྒྱུར། ཁེོང་གེིས་ང་ཚོས་བརྐུས་པའ་ིཟ་

ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ིཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབའ་ིཤོོགེ་ཐུམ་རྒྱ་སྨུགེ་ཅིིགེ་གེ་ིནང་དུ་བླུགེས་

ཤོིང་། ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིཉི་ིའོད་འོགེ་ཏུ་ཟས་ལྷགེ་ལ་བསྙབས་ཏ་ེང་ཚ་ོདང་འདྲ་ཆོ་ེ

བའི་རི་ཆོི་མོནད་གེཞུང་གེི་རོགེས་རམ་ཁེང་པ་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་པའི་ངོ་ཤོེས་ཡུགེས་

ས་མ་སོྐྱ་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་འཁྱོེར་སོང་། ང་ཚ་ོཡོང་ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

དེར་གྱིོན་པ་རྙིིང་ཧྲུལ་ཅིན་གྱི་ིབྱིས་པ་འགེའ་འདུགེ མོ་ན་ིཁེོང་གེིས་ངོ་ཅུང་ཙམ་ཤོེས་

པའ་ིགྲུ་པ་འགེའ་ཡོ་ིསྲོིང་མོ་ཞིིགེ་རེད། བུད་མེད་དེས་ར་ེམ་ིལ་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུས་སོང་།  

“དེའི་སྐོར་ལ་དགེོངས་པ་མ་བཞིེས་རོགེས། ལྕམ་སྐུ་ཁེར་ཋེར།” རེ་མི་ཡོིས་ཧ་ཅིང་

མཛིེས་ཤོིང་གུས་ཞིབས་ཀྱི་ིགེདངས་ཀྱིིས་བཤོད། “འད་ིཡོོང་བའ་ིས་ཆོ་ད་ེན་ད་དུང་

ཆོེས་མང་པོ་འདུགེ”
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ད་ེནས་ང་ཚ་ོརྒྱུགེ་འགྲན་དཀྱུ་ཐང་ལ་ཆོས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ཐོབ་ར་ེབྱས་ནས་

ཡོིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིསྒོོར་མོ་ཉི་ིཤུ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱན་པོ་བཙུགེས་སོང་། རྒྱུགེ་ཐེངས་བདུན་

པའ་ིསོྔོན་ལ་ཁོེང་ལགེ་སྟོང་དུ་གྱུར་འདུགེ ང་ཚོའ་ིཟས་རིན་གྱི་ིསོྒོར་མོ་མཐའ་མ་ད་ེ

གེཉིིས་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་རྒྱན་པོ་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་བཞིགེ་པ་དང་། ད་ེཡོང་ཤོོར་སོང་། ང་ཚ་ོ

ཕྱིར་ལམ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་ལ་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་དགེོས་བྱུང་། ང་

ཡོང་བསྐྱར་ལམ་ལ་བུད་ཡོོད། སྐུ་ཞིབས་ཤོིགེ་གེིས་རང་གེི་མཛིེས་ཉིམས་དོད་པོའ་ི

རླངས་འཁེོར་དུ་ང་ཚོ་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་སོང་། ང་ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་མདུན་ན་བསྡེད་

ཡོོད། ར་ེམ་ིཡོིས་དཀྱུ་ཐང་གེ་ིསྡེིངས་ཆོའ་ིའདུགེ་སྟེགེས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ལོགེས་ནས་རང་གེ་ི

དངུལ་ཁུགེ་བོར་བ་ཡོིན་ལུགེས་ཀྱི་ིསྒྲུང་ཞིིགེ་བཤོད་རྩིས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ “དོན་ངོ་

མ་ནི་” ངས་བཤོད་པ་ཡོིན། “ང་ཚོའི་སོྒོར་མོ་ཡོོད་ཚད་རྒྱུགེ་འགྲན་ལ་ཤོོར་བ་རེད་

ལ། ཕྱིན་ཆོད་དཀྱུ་ཐང་དུ་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུའང་སོྔོན་འགེོགེ་བྱས་ཡོོད་པ་རེད། 

ད་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོརྒྱན་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཨ་ེའགོྲ། ཨ་ེརེད། ར་ེམ།ི” ར་ེམ་ིངོ་ཚ་ནས་འབར་

འདུགེ མ་ིདེས་མཐར་ཁེོ་ན་ིགེསེར་གྱི་ིསོྒོའ་ིདཀྱུ་ཐང་གེ་ིལས་བྱེད་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཞིེས་

ངོས་ལེན་བྱས་སོང་། ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོབརྗེིད་ཉིམས་ཅིན་གྱི་ིཕོ་བྲིང་མགྲོན་ཁེང་ཞིེས་

པ་ནས་འབབ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་། ང་ཚོས་ཁེོ་རྒྱན་སྤྲོས་གླེོགེ་སྒྲིོན་གྱིི་ཁྲོད་དུ་ཡོལ་བར་

གྱུར་བ་ལ་བལྟས། ཁེོང་གེ་ིསྦེ་ཁུགེ་ན་ིསོྒོར་མོས་ཁེེངས་ཡོོད་ལ་ཁེོས་རང་གེ་ིམགེོ་བོ་

གེནམ་ལ་བཀྱིགེས།

“ཨ། ཨོ།” ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁོེའ་ིདགེོང་དྲོའ་ིསྲོང་ལམ་ཁྲོད་ནས་ར་ེམིས་ཡོིས་སྐད་བརྒྱབ། 

“ཕ་ར་ཌི་ེས་ིན་ིརྒྱུགེ་འགྲན་དཀྱུ་ཐང་ལ་སྟངས་འཛིིན་བྱེད་མཁེན་གྱི་ིམ་ིདེའ་ིམཉིམ་

དུ་རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་པ་རེད། ཁེོང་རྒྱན་པོ་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུའི་མནའ་བསྐྱལ་གྱིི་
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འདུགེ ལ་ི ཨན། ལ་ི ཨན་ཡོ།” ཁེོང་གེིས་མོ་རང་ལ་ཁུ་ཚུར་གེཞུས་ཤོིང་སྡེེར་བགྲད་

བྱས། “ཏན་ཏན་འཇིགེ་རྟེེན་སྟེང་གེི་མི་སྣང་བ་སྐྱིད་ཤོོས་དེ་ཡོིན་པ་རེད། སོ་ས་ལི་

ཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཨི་ཊི་ལིའི་མི་མང་པོ་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། ཨོ་ཧོ།” ཁེོང་གེད་མོ་དགོེད་ཕྱིར་

གླེོགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་ལ་འཁྱུད་འདུགེ 

དགེོང་མོ་དེར་ལ་ི ཨན་གྱིིས་ང་གེཉི་ིགེ་ལ་མགིེ་ལོགེ་བལྟས་པ་དང་དུས་མཚུངས་

སུ་ཆོར་པ་འབབ་མགེོ་ཚུགེས་སོང་། ཁྱོིམ་འད་ིལ་སོྒོར་མོ་སྐར་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད། ཆོར་

པས་ཐོགེ་ཁེེབས་ལ་ཐགེ་སྒྲིས་བརྡུངས་སོང་། “ཆོར་པ་འདི་བདུན་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་ལ་

ཆོད་རྒྱུ་མ་རེད།” རེ་མིས་བཤོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་མཛིེས་པའི་གྱིོན་ཆོས་ཆོ་

ཅིན་དེ་ཕུད་ཡོོད་ཅིིང་། སླེར་ཡོང་རང་གེི་མདོགེ་ཉིེས་པའི་དོར་མ་ཐུང་བ་དང་། 

དམགེ་ཞྭ་ལྕ་ེལེབ། T དབྱིབས་ཀྱི་ིའོགེ་འཇུགེ་བཅིས་གོེན་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིམིགེ་ཆོེན་

པོ་སྨུགེ་ཅིིང་སྐྱོ་བ་དེ་དགེ་གེིས་ཐང་གེི་ཤོིང་ལེབ་ལ་ཅིེར་ནས་འདུགེ མེ་མདའ་དེ་

ཅིོགེ་ཙེའི་སྟེང་དུ་བཞིགེ་འདུགེ ཕྱོགེས་གེང་རུང་ཞིིགེ་ན་ཆོར་ཤོོད་ཅིན་གྱིི་མཚན་

གེང་ལ་སྐུ་ཞིབས་ས་ིནོ་ན་ིགེད་མོས་འགྱིེལ་བསྡེད་པ་ང་ཚོས་གེོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ

“ང་ཁྱོི་ཕྲུགེ་དེ་ལ་ཐང་ཆོད་ཅིིང་ཉིོབ་ཡོོང་གེི་འདུགེ” མོས་ཐོལ་ཐོལ་ལ་བཤོད། 

མོ་ན་ིརྙིོགེ་དྲ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཆོས་ཟིན་འདུགེ མོས་ཁེོང་ལ་བརྙིས་སྐུལ་གྱི་ིའདུགེ ཁེོ་ན་ི

རང་གེ་ིདེབ་ནགེ་པོ་དེའ་ིནང་ལ་མགེོ་འཁེོར་ནས་འདུགེ་ལ། དེའ་ིནང་དུ་ཁེོང་ལ་བུ་

ལོན་ཆོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིམིང་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེཡོང་མང་ཆོ་ེབ་གྲུ་པ་དགེ་ཡོིན། ཁེོང་

ཚོའི་མིང་དེ་དགེ་གེི་ཟུར་དུ་ཁེོས་གེཤོེ་ཞིིང་སྤྱིོ་བའི་ཚིགེ་དགེ་སྣགེ་ཚ་དམར་པོས་

བྲིིས་འདུགེ དེབ་དེའ་ིནང་ང་ཡོང་ཚུད་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིཉི་ིམ་ད་ེསླེེབས་མ་ིཡོོང་ངམ་སྙམ་

ནས་ང་ནི་སྐྱི་གེཡོའ་བ་ཞིིགེ་རེད། ཉིེ་ཆོར་ནས་ངས་རང་གེི་ཨ་ནེ་ལ་སོྒོར་མོ་ཆོེས་
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མང་པོ་གེཏོང་བཞིིན་ཡོོད་སྟབས་ངས་བདུན་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཟ་ཆོས་སྟེང་དུ་སོྒོར་

བཞི་ིལྔ་ཙམ་མ་གེཏོགེས་གེཏོང་གེ་ིམེད། སྲོིད་འཛིིན་ཋུ་རུ་མན་གྱིིས་བཤོད་པ་ལྟར་

ལགེ་ལེན་འདེབས་སླེད་སོྒོར་རོྡོགེ་འགེའ་ིརིན་པ་ཞིིགེ་ཁེ་སྣོན་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། འོན་

ཀྱིང་། ར་ེམ་ིཡོིས་ད་ེན་ིངའ་ིཚུལ་མཐུན་གྱི་ིཆོ་བགེོས་ཤོིགེ་མ་རེད་དྲན་འདུགེ དེའ་ི

རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཟ་ཆོས་ཉིོས་པའི་བྱུང་འཛིིན་ཏེ་ཅི་དངོས་རེ་རེའི་གོེང་ཚད་བཀོད་

པའི་བྱུང་འཛིིན་ནར་མོ་རིང་པོ་དེ་དགེ་ཁྲུས་ཁེང་གེི་རྩིགེ་ངོས་ལ་འགེེལ་རྒྱུའི་མགེོ་

བཙུགེས་ཤོིང་། ད་ེན་ིངས་མཐོང་ཞིིང་ངས་ཤོེས་པའ་ིཆོེད་དུ་རེད། ལ་ི ཨན་ལ་ན་ིར་ེ

མ་ིཡོིས་སོྒོར་མོ་སྦེས་ཀྱིིན་ཡོོད་པར་ཡོིད་ཆོེས་སྐྱེས་འདུགེ་ལ། འདིའ་ིཐད་ནས་ངས་

ཀྱིང་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པར་བསམས་འདུགེ ཁེོ་མོས་ཁེོ་གེཡུགེ་རྒྱུ་ཡོིན་པའི་ཉིེན་

བརྡོ་གེཏོང་གེ་ིའདུགེ 

ར་ེམིས་མཆུ་ཏོ་གུགེ་གུགེ་བྱས་ཏ་ེ “ཁྱོེད་གེང་དུ་འགྲོ་བསམས་ཀྱི་ིའདུགེ”

“ཇིམ་མ།ི”

“ཇིམ་མི་ཨེ། རྒྱུགེ་འགྲན་དཀྱུ་ཐང་གེི་དངུལ་གེཉིེར་དེ་ཨེ། སལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེོ་

སོང་ངམ། ལ་ི ཨན་ཐོན་འགྲོ་གེ་ིརེད་ལ། རྒྱུགེ་འགྲན་དཀྱུ་ཐང་གེ་ིདངུལ་གེཉིེར་ལ་

ཨ་ལོང་བསོྐན་གྱིི་རེད། གེཅིེས་མ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཏན་ཏན་ཕྱགེས་མ་འཁྱོེར་ཡོོང་རྒྱུ་མ་

བརྗེེད་མ་གེཏོགེས། བདུན་ཕྲིགེ་འད་ིལ་ངའ་ིསོྒོར་མོ་བརྒྱ་ད་ེསྤྱིད་ནས་རྟེ་རྣམས་ཀྱིིས་

གྲོ་ཆོགེ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཟ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད།”

དོན་དགེ་ད་ེཇ་ེསྡུགེ་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། ཆོར་པའ་ིགེད་རྒྱངས་སོྒྲིགེ ལ་ི ཨན་ན་ིཐོགེ་

མར་ཁེང་པ་འདི་ལ་སོྔོན་ལ་བསྡེད་པ་རེད། དེར་བརྟེེན་མོས་ཁོེ་ལ་ཅི་ལགེ་བསྡུ་

གེསོགེ་བརྒྱབ་སྟ་ེཐོན་ཞིིགེ་ཅིེས་བཤོད། ཁེོས་ཅི་ལགེ་བསྡུ་གེསོགེ་རྒྱགེ་མགེོ་བརྩམས། 
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ངས་རང་ཉིིད་བུད་མེད་རླུང་རྐྱེལ་མ་རྩུབ་པོ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཆོར་ཞིོད་ཆོ་ེབའ་ིསྤྱིིལ་

ཁེང་འདིར་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིསྣང་བ་ཞིིགེ་བསོྒོམས། ངས་བཤོོལ་འདེབས་བྱས། 

ར་ེམ་ིཡོིས་ལ་ི ཨན་ལ་འབུད་རྒྱགེ་བཏང་། མོ་མ་ེམདའ་ིསྟེང་དུ་ཤོོར་གྲབས་བྱས། ར་ེམ་ི

ཡོིས་མ་ེམདའ་ང་ལ་སྤྲོད་ཅིིང་ད་ེསྦེས་ཤོིགེ་ཟེར། མ་ེམདའ་ིནང་དུ་མདེའུ་བརྒྱད་ཅིན་

གྱིི་མདེལ་སྒོམ་ཅིིགེ་འདུགེ ལི་ ཨན་གྱིིས་སྐད་རྒྱགེ་མགེོ་བརྩམས་སོང་ལ། མཐར་

ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཞིིགེ་འཚོལ་ཆོེད་ཆོར་གེོས་གེོན་ནས་འདམ་འབགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་ཕྱིར་

ཐོན་སོང་། དེ་ནི་ང་ཚོའི་གྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ཨལ་ཁེ་ཋེ་ར་ཛིི་དེ་མིན་ན་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་

གེཞིན་སུ་ཡོོད། སྟབས་ལེགེས་པ་ཞིིགེ་ལ་ཁེོང་ཁྱོིམ་དུ་མི་འདུགེ མོ་རང་རློན་པ་

རློན་རྐྱེང་ཆོགེས་ནས་ཚུར་ལོགེ་བྱུང་། ངས་རང་གེ་ིཔུས་མོ་གེཉིིས་ཀྱི་ིབར་དུ་རང་གེ་ི

མགོེ་བོ་སྦེས་ནས་ང་འདུགེ་སའ་ིཟུར་དེར་ཡོིབ་པ་ཡོིན། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། རང་

གེ་ིཁྱོིམ་ནས་མེལ་ལ་ེསྟོང་ཕྲིགེ་གེསུམ་གྱི་ིཕ་རོལ་འདིར་ངས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། 

ང་ཅིིའི་ཕྱིར་འདིར་ཡོོང་དགེོས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་ནགེ་ཏུ་འགྲོ་བའི་ངའི་གྲུ་གེཟིངས་

དལ་མོ་ད་ེགེང་དུ་ཡོོད།

“དོན་དགེ་གེཞིན་ཞིིགེ མྱོ་ིབཙོགེ་ཁྱོོད།” ལ་ི ཨན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “དོ་ནུབ་ན་ི

ངས་ཁྱོེད་ལ་ཁྱོེད་རང་གེི་སྐྱུགེ་མེར་ལང་བའི་ཀློད་པ་དང་སོྒོ་ང་། ཁྱོེད་རང་གེི་སྐྱུགེ་

མེར་ལང་བའ་ིལུགེ་ཤོ་ཁཱ་ར་ེ[རྒྱ་གེར་བའ་ིལུགེས་ལྟར་བཟོས་པ་]བཟོ་ཐེངས་མཐའ་

མ་ད་ེཡོིན། ད་ེནས་ཁྱོེད་རང་རང་གེིས་ཁྱོེད་ཀྱི་ིསྐྱུགེ་མེར་ལང་བའ་ིགྲོད་པ་འགྲངས་

པར་བྱོས་ལ། ངས་མཐོང་ས་ད་ེཉིིད་དུ་ཚོན་པོ་དང་སོྦེམ་པོ་ཆོགེས་པ་བོྱས།”

“ད་ེའགྲིགེ་གེ་ིརེད།” ར་ེམ་ིཡོིས་ཁུ་སིམ་མེར་བཤོད། “ད་ེན་ིཏགེ་ཏགེ་འགྲིགེ་གེ་ི

རེད། ང་ཁྱོེད་དང་འགྲོགེས་དུས་ངས་མེ་ཏོགེ་རྒྱ་སེ་དང་ཟླ་བའི་འོད་དཀར་ལྟ་བུའི་
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ཁེོར་ཡུགེ་ཅིིགེ་ལ་ར་ེབ་བརྒྱབ་མེད་ལ། ང་ད་ེརིང་གེ་ིཉི་ིམ་འད་ིལ་ཡོ་མཚན་སྐྱེས་མ་

སོང་། ངས་ཁྱོེད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་དོན་འགེའ་ཞིིགེ་སྒྲུབ་པའ་ིཐབས་ཤོེས་བྱས་པ་ཡོིན། ངས་

ཁྱོེད་རང་གེཉིིས་ཀ་ལ་ངས་གེང་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་གེཉིིས་ཀས་ང་ས་ལ་ལྷུང་

དུ་བཅུགེ་སོང་། ང་ནི་ཁྱོེད་གེཉིིས་ཀ་ལ་ཧ་ཅིང་ཧ་ཅིང་ཡོིད་ཕམ་ནས་ཡོོད།” ཁེོང་

གེིས་ཧ་ཅིང་ལྷགེ་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིི་ངང་ནས་མུ་མཐུད་སོང་། “ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་

ཅིིགེ་ཡོོང་གེ་ིརེད་ལ། བཟང་པོ་ཅིིགེ་དང་མཐར་འཁྱོོལ་བ་ཅིིགེ་ཡོོང་གེ་ིརེད་བསམས་

བྱུང་། ངས་ཐབས་ཤོེས་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཧོ་ལི་ཝུད་ལ་འཕུར་བ་ཡོིན། ངས་སལ་ལ་

ལས་ཀ་ཞིིགེ་བཙལ་བ་ཡོིན། ངས་ཁྱོེད་ལ་གྱིོན་ཆོས་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་ཉིོས་པ་ཡོིན། ངས་ཁྱོེད་

རང་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མི་ཡོགེ་ཤོོས་རྣམས་ལ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་པའི་

ཐབས་ཤོེས་བྱས་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཉིན་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁྱོེད་རང་གེཉིིས་ཀས་ང་

ལ་ཡོོད་པའི་རེ་བ་ཆུང་ཤོོས་དེ་ལ་ཉིན་རྒྱུ་ཡོང་ཁེས་མ་བླངས་པ་རེད། ངས་དེ་དགེ་

གེི་ལན་པ་ཅིི་ཡོང་ཞུས་མེད། ད་ངས་རེ་བ་མཐའ་མ་ཅིིགེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་ནས་རེ་

བ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ངའི་ཕ་ཚབ་དེ་རེས་གེཟའ་སྤེེན་པའི་ཉིིན་སན་ ཧྥོ་

རན་སི་སི་ཁེོ་ལ་འབྱོར་གྱིི་ཡོོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ཁྱོེད་གེཉིིས་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོོང་ནས། 

ངས་ཁེོང་ལ་བྲིིས་པ་ཇི་བཞིིན་ཡོིན་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཞིིགེ་སྟོན་ཐབས་བྱེད་རོགེས། 

ཚིགེ་གེཞིན་ཞིིགེ་ནས་བཤོད་ན། ལི་ ཨན། ཁྱོེད་ངའི་གྲོགེས་མོ་རེད། སལ། ཁྱོེད་

ངའི་གྲོགེས་པོ་རེད། ངས་གེཟའ་སྤེེན་པའི་མཚན་མོ་ལ་དམིགེས་ནས་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་

ཞིིགེ་བསྐྱ་ིརྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་ཚར་ཡོོད། ངའ་ིཨ་ཕ་ཡོ་ིདུས་ཚོད་སྐྱིད་པོ་ཡོོང་བ་དང་། 

ངའི་སྐོར་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཅིི་ཡོང་མེད་པའི་ཐོགེ་ནས་ཕར་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིིགེ་ལ་ངས་

ར་ེབ་རྒྱགེ་གེ་ིཡོོད།”
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འདིས་ང་ཡོ་མཚར་བཅུགེ་བྱུང་། ར་ེམ་ིཡོ་ིཕ་ཚབ་ན་ིཁྱོད་དུ་འཕགེས་པའ་ིསྨོན་

པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེོང་གེིས་[དབྱིན་ཇིའ་ིརྒྱལ་ས་]ལོན་ཌིོན་དང་། [ཕ་རན་སིའ་ི

རྒྱལ་ས་]པ་ར་ིསི། [ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡོའ་ིརྒྱལ་ས་]ཝེ་ེན་བཅིས་སུ་སྨོན་གྱི་ིལགེ་ལེན་བྱས་

ཡོོད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁྱོེད་རང་གེ་ིཕ་ཚབ་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་བེད་སྤྱིོད་གེཏོང་གེ་ིཡོིན་

ཞིེས་ང་ལ་བཤོད་རྩིས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ། ཁྱོེད་ལ་ཡོོད་འགྱུར་གྱི་ིསོྒོར་མོ་ལས་ཆོེས་

མང་བ་ཞིིགེ་ཁོེ་ལ་ཡོོད་པ་རེད། ཁྱོེད་བུ་ལོན་གྱི་ིནང་དུ་ལྷུང་རྒྱུ་རེད། ཁེོ་ར།ེ”

“ད་ེའགྲིགེ་གེ་ིརེད།” ར་ེམ་ིཡོིས་རང་གེ་ིཕམ་ཁེ་ཤོོར་བའ་ིསྐད་གེདངས་དང་ལྷན་

དུ་ཁུ་སིམ་མེར་བཤོད། “ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་ཆོེས་མཐའ་མཇུགེ་གེི་དོན་ཞིིགེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོིན། ད་ེན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་མཐའ་ལའང་ཚང་མ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་

འདོན་ཐབས་དང་། རྣམ་འགྱུར་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་སྟོན་ཐབས་གེནང་རོགེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

ཡོིན། ང་ནི་ངའི་ཕ་ཚབ་ལ་དགེའ་ཞིིང་ཁོེང་ལ་གུས་ཞིབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁེོང་ནི་

རང་གེི་བཟའ་ཟླ་ན་ཆུང་དེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་གེི་ཡོོད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཁོེང་

ལ་གུས་ཞིབས་ཡོོད་ཚད་སྟོན་དགེོས་པ་ཡོིན།” རེ་མི་ནི་དངོས་གེནས་འཛིམ་གླེིང་

སྟེང་གེི་ཕོ་ཁྱོོ་གེའི་རང་བཞིིན་འཛིོམས་ཤོོས་ཀྱིི་མི་དེ་ཡོིན་པའི་དུས་སྐབས་ཡོོད་པ་

རེད། ལི་ ཨན་ནི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་འདུགེ ཁེོང་གེི་ཕ་ཚབ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུར་རེ་བ་

བྱས་འདུགེ ཁེོ་མོས་ཁོེའ་ིབུ་མ་བྱུང་ཡོང་། ཁེོ་ན་ིགེཅིིགེ་བྱས་ན་བཟའ་ཟླར་འོས་པ་

ཞིིགེ་རེད་བསམས་པ་རེད།

གེཟའ་སྤེེན་པའ་ིམཚན་མོ་ན་ིཉི་ེབར་གེཏུགེས་སོང་། ངས་འཛིིན་བཟུང་འདང་

ངེས་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་འབུད་མ་བྱས་ཀྱིི་གོེང་ཙམ་ལ་

ངས་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་ད་ེམཚམས་བཞིགེ་ཚར། འད་ིན་ིངའ་ི
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རེས་གེཟའ་སྤེེན་པའི་དགོེང་མོ་མཐའ་མ་དེ་ཆོགེས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། སོྔོན་ལ་རེ་མི་

དང་ལི་ ཨན་གེཉིིས་ནི་ཁེོའ་ིཕ་ཚབ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་ཁེང་

མིགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ལ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་སོྒོར་མོ་ཡོོད་ཅིིང་། འོགེ་ཁེང་དུ་ཡོོད་

པའི་ཆོང་ཁེང་ནས་ར་བཟི་སོང་། དེ་ནས་ང་ཁོེང་ཚོར་ཐུགེ་ཏུ་ཡོར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

དམྱོལ་བ་ཕྱ་ིཔོ་རེད། ཁེོང་གེ་ིཨ་ཕས་སོྒོ་ཕྱེས་སོང་། ཁེོང་ན་ིསྣ་འགེེལ་མིགེ་ཤོེལ་གེོན་

པའ་ིགེཟུགེས་རིང་ཁྱོད་དུ་འཕགེས་པ་ཞིིགེ་འདུགེ “ཨའ།” ངས་ཁེོང་མཐོང་ནས་ད་ེ

སྐད་བརྗེོད། “མོན་ཞི་ིའུར་ བྷོན་ཁེོར། ཁྱོེད་བད་ེམོ་ཡོིན་ན། ཇ་ེ སུ་འ་ེ ཧའུ་ཊི་ི” ངས་

སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད། དེ་ནི་ངས་ཕ་རན་སིའི་སྐད་དུ་“ང་བཟི་འདུགེ ངས་ཆོང་

འཐུང་ཡོོད།” ཅིེས་བཤོད་རྩིས་རེད། འོན་ཀྱིང་ཕ་རན་སིའ་ིསྐད་ཀྱི་ིནང་དུ་ད་ེལ་གོེ་

བ་ཅི་ིཡོང་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཨེམ་ཆོ་ིད་ེམགོེ་འཐོམས་འདུགེ ངས་ར་ེམིའ་ིའཆོར་གེཞི་ི

དཀྲུགེས་ཚར་སོང་། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་གེདོང་དམར་པོ་བསྟན་བྱུང་།

ང་ཚ་ོཟ་ཁེང་རྫོིགེ་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཟ་མ་ཟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིནོར་ཋེ་ི བྷ་ིཆོིའམ་

མཚ་ོའགྲམ་བྱང་མ་ཞིེས་པ་ན་ཡོོད་པའ་ིཨལ་ཧྥོ་རད་ཅིེས་པའ་ིཟ་ཁེང་ད་ེརེད། དེར་

རེ་མི་ལས་ངན་ཁོེས་ང་ཚོ་མི་ལྔ་ཡོི་ཆོང་དང་ཚང་མ་ལ་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་ཏགེ་ཏགེ་

བཏང་སོང་། ད་སྡུགེ་ཤོོས་ད་ེབསླེེབས་བྱུང་། ཀྱི་ེམ། ཨལ་ཧྥོ་རད་ཟ་ཁེང་གེ་ིཆོང་འཐུང་

ས་ལ་སྡེོད་མཁེན་ད་ེན་ིངའ་ིགྲོགེས་པོ་རོ་ལནད་ མ་ེཇོར་མ་གེཏོགེས་གེཞིན་སུ་ཡོིན། 

ཁེོང་ཌིེན་ཝེར་ནས་བསླེེབས་མ་ཐགེ་པ་ཡོིན་པ་དང་། སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོའ་ིཚགེས་

པར་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་ཀ་ཐོབ་ཡོོད། ཁེོང་ར་བཟི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་མཐའ་ན་ཁེ་སྤུ་

ཡོང་བཞིར་མ་ིའདུགེ ངས་ཤོེལ་ཕོར་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ངའ་ིམཆུ་ཏོ་ལ་ཡོར་བཀྱིགེས་པའ་ི

སྐབས་དེར་ཁོེང་རྒྱུགེ་ནས་ཚུར་ཡོོང་ཞིིང་ངའ་ིརྒྱབ་ལ་གེཞུས། ཨེམ་ཆོ་ིབྷོན་ཁེོར་གྱི་ི
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འཁྲིས་ཀྱི་ིའདུགེ་སྟེགེས་སྟེང་མར་བསྡེད། ད་ེནས་སྒུར་བཞིིན་མ་ིདེའ་ིཁུ་ཐང་དཀར་

ཡོོལ་གྱིི་སྟེང་ནས་ཚུར་བསྙེས་ནས་ང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་སོང་། རེ་མི་ནི་ཉུང་དམར་

ཇ་ིབཞིིན་དམར་པོ་གྱུར་འདུགེ 

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་གེ་ིགྲོགེས་པོ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ནམ། སལ།” ཁེོང་གེིས་འཛུམ་

སྐྱོ་པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་བཤོད།

“སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོའ་ིཨར་གྷི་ས་ིཞིེས་པའ་ིཚགེས་པར་ཁེང་གེ་ིརོ་ལནད་ མ་ེ

ཇོར།” ངས་གེདོང་གེནགེ་ནས་བཤོད་རྩིས་བྱས། ལ་ི ཨན་ན་ིང་ལ་ཁེོང་ཁྲོས་འབར་

འདུགེ 

མེ་ཇོར་གྱིིས་སྐུ་ཞིབས་དེའི་རྣ་བ་ལ་གེཏད་ནས་སྐད་ཆོ་བཤོད་མགོེ་བཙུགེས་

སོང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོ་འབྲིིང་དུ་ཕ་རན་སིའི་སྐད་སླེོབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་དེར་ཇི་འདྲ་

དགེའ།”ཁེོས་སྐད་བརྒྱབ། 

“དགེོངས་པ་མ་ཚོམས། འོན་ཀྱིང་ངས་མཐོ་འབྲིིང་དུ་ཕ་རན་སིའི་སྐད་སླེོབ་

ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ིམེད།”

“ཨོ། ངས་ཁྱོེད་རང་གེིས་མཐོ་འབྲིིང་དུ་ཕ་རན་སིའི་སྐད་བསླེབས་པ་རེད་

བསམས་བྱུང་།” ཁེོང་གེིས་ཆོེད་མངགེས་ཀྱིིས་མ་རབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་

གེིས་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་ཚོ་ལ་སྟོན་མོ་གེཏོང་དུ་མ་བཅུགེ་པའི་མཚན་མོ་དེ་

དྲན་བྱུང་མོད་ངས་ད་ེལ་འཁེོན་འཛིིན་མ་བྱས། 

ངས་མ་ིཚང་མ་ལ་འཁེོན་འཛིིན་མ་བྱས། ངས་གེཡུགེས་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ང་བཟ་ི

འདུགེ ངས་ཨེམ་ཆོ་ིལགེས་ཀྱི་ིཆུང་མ་ན་གེཞིོན་དེར་རྒྱ་ས་ེམ་ེཏོགེ་དང་ཟླ་བའ་ིའོད་

དཀར་ལྟ་བུའ་ིམཛིའ་འབྲིེལ་གྱི་ིསྐོར་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་མགོེ་བརྩམས། ང་ཧ་ཅིང་བཟ་ི
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ཡོོད་སྟབས་ང་སྐར་མ་གེཉིིས་རའེ་ིནང་ཚུད་ལ་བུའ་ིགེསང་སྤྱིོད་ལ་འགྲོ་དགེོས་འདུགེ 

ད་ེལྟར་འགྲོ་བ་ཡོང་ང་ཨེམ་ཆོ་ིབྷོན་ཁེོར་གྱི་ིཔང་ནས་མཆོོང་དགེོས་ཀྱི་ིའདུགེ ཚང་མ་

འཐོར་ཞིིགེ་ཏུ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ ང་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོར་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེམཇུགེ་རོྫོགེས་

ཡོོང་གེི་འདུགེ རེ་མི་ཡོིས་སླེར་ཡོང་ང་ལ་སྐད་ཆོ་ཁྱོོན་ནས་བཤོད་ཀྱིི་མ་རེད། དེ་

ནི་ཧ་ཅིང་འཇིགེས་ཡོེར་བ་ཞིིགེ་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ང་ནི་རེ་མི་ལ་དགེའ་ཞིིང་། 

འཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ིསྟེང་ན་ཁོེང་ཇ་ིའདྲའ་ིལྷགེ་བསམ་ཟོལ་མེད་དང་སྐྱེས་བུ་རླབས་

ཆོེན་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་མཁེན་གྱིི་མི་ཆོེས་ཉུང་ཤོས་ཤོིགེ་ཡོོད་པ་དེའི་གྲས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་

ནི་ང་ཡོིན། ཁེོང་འདི་ལས་སངས་རྒྱུ་ལ་ལོ་མང་པོ་འགེོར་ངེས་རེད། ངས་ཨ་མེ་རི་

ཀ་འཕྲིེད་དུ་བཅིད་ད་ེལམ་ཁེ་དྲུགེ་པའ་ིདམར་ཐིགེ་གེ་ིའཆོར་གེཞི་ིབཟོ་བཞིིན་ནེའུ་

ཇར་ཛིིའ་ིཕ་ཋེེར་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཁེོང་ལ་བྲིིས་པའ་ིཡོ་ིགེེའ་ིནང་གེང་ཡོོད་པ་ད་ེ

དང་བསྡུར་ན་འདི་དགེ་ཚང་མ་ཇི་འདྲའི་གོེད་ཆོགེ་ཅིིགེ་རེད། འདིར་ང་ནི་ཨ་མེ་

རི་ཀའི་མཐའ་སྣེ་ལ་བསླེེབས་ཤོིང་ས་གེཞིི་གེང་ཡོང་ལྷགེ་མེད། ད་ཕྱིར་ལོགེ་ས་མ་

གེཏོགེས་འགྲོ་ས་གེང་ཡོང་མེད། མ་མཐའ་ལའང་ངའི་འགྲུལ་བཞུད་དེ་གེོར་གེོར་

ཅིན་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཆོོད་སེམས་བཟུང་ཞིིང་། ད་ེཡོང་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་

པ་ན།ི ང་ཕར་ཕྱོགེས་ཧོ་ལ་ིཝུད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ལོགེ་འགྲོ་བའ་ིལམ་ཁེ་ཋེེགེ་

ས་ས་ིམངའ་སྡེ་ེབརྒྱུད་ད་ེའདམ་ཚལ་ན་ཡོོད་པའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ལ། དེའ་ི

འཕྲིོས་རྣམས་དམྱོལ་བ་ཅི་ིབཤོད་དགོེས།

མ་ེཇོར་ན་ིཨལ་ཧྥོ་རད་ཟ་ཁེང་ལས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་སོང་། གེང་ལྟར་ཡོང་དགེོང་

ཟས་ཚར་ཡོོད་ལ་ང་ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེ་ནི་རེ་མི་ཡོིས་བསམ་འཆོར་

བཏོན་པ་ཞིིགེ་རེད། ང་མ་ེཇོར་དང་མཉིམ་དུ་ཆོང་འཐུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཨ་
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ཡོ་ེརོན་ ཕོ་ཋེིའམ་ལྕགེས་སླེང་ཞིེས་པའ་ིཆོང་ཁེང་གེ་ིཅིོགེ་ཙ་ེཞིིགེ་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། མ་ེ

ཇོར་གྱིིས་བཤོད་དོན། “སྐུ་ཞིབས་སེམ། ང་ཆོང་ཁེང་གེ་ིལྷ་མོ་[མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་

སྤྱིོད་བྱེད་མཁེན་གྱི་ིཕོ་ལ་འཇུགེ་པའ་ིཐ་སྙད་ཅིིགེ]ད་ེལ་དགེའ་གེ་ིམ་ིའདུགེ”

“རེད་ལགེས། སྐུ་ཞིབས་ཇགེ” ངས་ལབ་པ་ཡོིན།

“སེམ།”ཁེོས་དེ་ལྟར་བཤོད། “ང་ཡོར་ལངས་ནས་ཁེོ་དྲན་པ་འཐོར་དུ་འཇུགེ་

བསམ་གྱི་ིའདུགེ་”

“མ་འཇུགེ ཇགེ་” ངས་རྩོམ་པ་པོ་ཧ་ེམིང་ཝེེའ་ིལད་ཟློས་ཤོིགེ་བྱས་ཏ་ེམུ་མཐུད་

ནས་བཤོད་དོན། “འད་ིནས་བལྟས་ནས་འདུགེ ད་ེནས་ཅི་ིབྱུང་ལ་བལྟ།” མཐར་ང་

ཚ་ོལམ་ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་འཁྱོོར་འགྲོས་ཀྱིིས་འགྲོ་དགོེས་ཆོགེས་སོང་།

ཞིོགེས་ཀའི་སྐབས་སུ་རེ་མི་དང་ལི་ ཨན་གེཉིིས་གེཉིིད་ཁུགེ་ནས་བསྡེད་དུས། 

སྤྱིིལ་ཁེང་གེི་རྒྱབ་ན་ཡོོད་པའི་བྷན་ཌིིགེ་སི་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་ཁྲུས་སྒོམ་དུ་རེ་མི་དང་

ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་བཀྲུ་རྒྱུའི་དུས་སྒྲིིགེ་ཡོོད་པའི་གྱིོན་ཆོས་མང་པོ་བརྩིགེས་ཡོོད་པ་

ད་ེལ་ཡོིད་སོྐྱ་བ་ཞིིགེ་བཅིས་བལྟས་ཤོིང་། (དེ་ནི་ནམ་རྒྱུན་མྱོི་དཀར་མིན་པའི་བུད་

མེད་ཀྱིི་ཁྲོད་དང་དེ་བཞིིན་སྐུ་ཞིབས་སི་ནོ་ལགེས་ཀྱིི་གེད་མོ་རྒྱུ་མ་གེད་ལ་ཁེད་པ་

དང་བཅིས་ཉི་ིའོད་འོགེ་གེ་ིལས་ཀ་སྐྱིད་པོ་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་ཡོོད།) ངས་ཐོན་རྒྱུའ་ི

ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཕྱ་ིརོལ་གྱི་ིཁྱོམས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། “མ་རེད། དམྱོལ་བ།” 

ངས་རང་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱས། “ང་ར་ིབོ་ཕ་གེིར་མ་འཛིེགེས་གེོང་ལ་མ་ིཐོན་རྒྱུའ་ིཁེས་

ལེན་བྱས་ཡོོད།” ད་ེན་ིལོྐོགེ་གྱུར་ཡོ་མཚན་ཞིིགེ་གེ་ིངང་ནས་ཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚོའ་ིཕྱོགེས་

སུ་ཡོོད་པའ་ིལུང་ཤུར་གྱི་ིངོས་ཆོ་ེབ་ད་ེཡོིན།
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དེར་བརྟེེན་ང་ཡོང་བསྐྱར་ཉི་ིམ་གེཅིིགེ་ལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། གེཟའ་ཉི་ིམ་རེད། ཚ་

རླབས་ཤོིགེ་མཆོེད་ཡོོང་། ཉི་ིམ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་པ་ཞིིགེ་རེད། ཆུ་ཚོད་

གེསུམ་པ་ལ་ཉིི་མའི་མདོགེ་དམར་པོར་གྱུར། ང་རི་ལ་འཛིེགེས་མགེོ་བརྩམས་ཤོིང་

ཆུ་ཚོད་བཞིི་པའི་སྟེང་རི་རྩེར་བསླེེབས་བྱུང་། ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོའི་ཡུལ་གྱིི་ཡོིད་དུ་

འོང་བའ་ིསྤྲོིན་བལ་གྱི་ིསྡེོང་བུ་དང་། ཚི་ཤོིང་ལྕང་སྡེོང་དགེ་གེིས་ར་ིངོགེས་ཡོོངས་སུ་

ཁེེངས་འདུགེ ར་ིརྩེའ་ིཉི་ེས་ན་རོྡོ་དང་རྩྭ་ལས་གེཞིན་ཤོིང་སྡེོང་མ་ིའདུགེ མཚ་ོངོགེས་

ཀྱི་ིསྟེང་ཕྱོགེས་ན་ཕྱུགེས་ཟོགེ་རྣམས་རྩྭ་ལ་གེཡོེངས་འདུགེ འདབས་ཀྱི་ིར་ིའབུར་ཁེ་

ཤོས་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ན་ཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚ་ོཡོོད་ཅིིང་། སོྔོ་ཞིིང་རྒྱ་ཆོ་ེལ། ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཧྥོ་ིར་ི

སི་ཁེོའ་ིན་བུན་གྱིི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ། སྐད་གྲགེས་ཅིན་གྱིི་ཡུངས་རིལ་གྱིི་ཚལ་ཞིིང་

དུ་གྲགེས་པ་ནས་སྤྲོིན་དཀར་གྱི་ིཚོགེས་ཤོིགེ་ཚུར་མཆོེད་ཀྱིིན་འདུགེ ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་

གེ་ིརྗེེས་ནས་ད་ེདགེ་དཀར་མདོགེ་ལྡན་པའ་ིབརྩ་ེདུང་གེ་ིགྲོང་ཁྱོེར་འད་ིགེཡོོགེས་པའ་ི

སླེད་དུ་གེསེར་གྱི་ིཟམ་པ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུ་བར་བྱེད་ཅིིང་། ཕོ་གེསར་ཞིིགེ་གེིས་རང་གེ་ི

དགེའ་རོགེས་བུ་མོའ་ིལགེ་པ་ནས་འཇུས་ཤོིང་། རང་གེ་ིསྦེ་ཁུགེ་ཏུ་རྒུན་ཆོང་མངར་

མོ་ཋེོགེ་ཁེེ་ཡོི་ཤོེལ་དམ་ཞིིགེ་བཅུགེ་པ་དང་བཅིས་རྐང་ལམ་དཀར་ཞིིང་རིང་བ་དེ་

བརྒྱུད་ནས་ཡོར་གེ་ལེར་འགེོས་ཀྱི་ིརེད། ད་ེབཞིིན་མཛིེས་མ་རྣམས་སོྒོ་ལམ་དཀར་པོ་

རྣམས་སུ་ལངས་ཏ་ེརང་གེ་ིཕོ་གེསར་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁེོད་ཋེ་ིཐོགེ་རྩེགེ་རིང་པོ་

དང་། མཚ་ོའགེགེ་ཨེམ་བྷར་ཁེ་ཌི་ེརོ་དང་། མར་ཁེད་སྲོང་ལམ། ད་ེབཞིིན་ར་ིའབུར་

གྱི་ིཚོགེས་བཅུ་གེཅིིགེ་བཅིས་ཡོོད་པ་རེད།

ང་མགོེ་ཡོོམ་འཁོེར་འཁོེར་བར་དུ་སོྐར་ར་བརྒྱབ་ཅིིང་། ང་ནི་རྨི་ལམ་ཞིིགེ་ཇི་

བཞིིན་གེཡོང་གེཟར་པོའ་ིངོས་ནས་དྲང་མོར་མར་ལྷུང་འགྲོ་གེི་རེད་བསམས་བྱུང་། 
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ཨོ། ང་དགེའ་སའི་བུ་མོ་དེ་གེང་དུ་ཡོོད། ངའི་སེམས་ལ་འཁོེར་བྱུང་། ངས་གེཤོམ་

ན་ཡོོད་པའི་འཇིགེ་རྟེེན་ཆུང་ཆུང་དེའི་ཕྱོགེས་གེང་སར་བཙལ་བ་ཇི་བཞིིན་ངས་

ཕྱོགེས་ཡོར་མར་ལ་བལྟས། ད་ེནས་ངའ་ིམདུན་ན་ཡོོད་པ་ན་ིགེཏོས་ཆོེན་པོར་འབུར་

ཞིིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིབདགེ་གེ་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིགླེིང་རྗེེན་པ་ད་ེཡོིན་ལ། ད་ེནས་ཕར་ཐགེ་རིང་

ས་ཞིིགེ་ན་ནེའུ་ཡོོགེ་རྒོད་པོ་དེས་རང་གེི་ས་རྡུལ་གྱིི་སྤྲོིན་པ་དང་རླངས་པ་སྨུགེ་པོ་

གེནམ་ལ་སྟོར་བཞིིན་ཡོོད། ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་མཚོན་ན་མདོགེ་སྨུགེ་ཅིིང་དམ་པ་ཡོིན་

པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་ལ། ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་ལ་མཚོན་ན་ཀློད་སྟོང་དང་ཡོང་ན་གྱིོན་

པ་སྐམ་སའི་ཐགེ་གེདངས་དང་མཚུངས་པར་དཀར་པོ་རེད། མ་མཐའ་ལ་ཡོང་དེ་

དུས་ངས་ད་ེལྟར་བསམས་བྱུང་། 
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 ལའེུ་བཅུ་གཉིིས་པོ།

ཞིོགེས་པར་ར་ེམ་ིདང་ལ་ི ཨན་གེཉིིས་གེཉིིད་ཁུགེ་པའ་ིསྐབས་དེར་ངས་ཁུ་སིམ་མེར་

བསྡུ་གེསོགེ་བརྒྱབ་ཅིིང་། ང་ཚུར་ཡོོང་སྐབས་དང་འདྲ་བར་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཐོན་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། དེ་ནས་རང་གེི་འགྲུལ་བཞུད་ཁུགེ་མ་དང་བཅིས་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་བཞིགེ་ཏེ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། མིང་ལ་ཨ་ེཌི་ིམའ་ེརལ་ ཧྥོ་ིར་ིབྷིའམ་ཡོང་ན་རིན་མེད་ཀྱི་ིགྲུ་དཔོན་ཞིེས་

འབོད་པའ་ིགྲུ་གེཟིངས་རྙིིང་རལ་འདྲ་ེའཁེོར་མ་དེའ་ིནང་དུ་ང་ཞིགེ་མ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་

བསྡེད་མ་མྱོོང་། ར་ེམ་ིདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་བོར་སོང་། 

ཨོགེ་ལནད་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཤོིང་རྟེའི་འཁེོར་ལོ་ཞིིགེ་མདུན་དུ་བཞིགེ་ཡོོད་པའི་

ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་སླེོང་མོ་བ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ངས་སྦེ་ིརགེ་ཅིིགེ་འཐུང་བ་ཡོིན། ད་ེ

ནས་ང་སླེར་ཡོང་ལམ་ལ་བུད་པ་ཡོིན། ང་ཧྥོ་ིར་ིས་ིནོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་བའ་ིལམ་ལ་

སླེེབས་ཆོེད་དུ་ངས་ཨོགེ་ལནད་འཕྲིེད་དུ་བཅིད་ནས་གེོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། རླངས་

འཁེོར་ལ་སྒུགེ་ཐེངས་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལྷོ་ཕྱོགེས་སུ་མེལ་ལ་ེབཞི་ིབརྒྱའ་ིས་ན་ཡོོད་པའ་ི

བྷ་ེཁེར་ས་ིཧྥོིལད་ཅིེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འཁྲིད་སོང་། སྒུགེ་ཐེངས་དང་པོར་ཐུགེ་པའ་ི

ཁེ་ལོ་པ་ད་ེན་ིསོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་རེད། ལུས་སྟོབས་ཆོ་ེཞིིང་སྐྲ་སེར་ཅིན་གྱི་ིགེསར་བུ་ཁེོས་

ཤུགེས་ཚད་སྤེར་བའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེཏོང་གེ་ིཡོོད། “རྐང་མཛུབ་འད་ིམཐོང་གེ་ི

འདུགེ་གེམ།” ཁེོང་གེིས་རྒྱུགེ་ཚད་ད་ེབརྒྱད་ཅུ་ལ་སྤེར་རིམ་བཞིིན་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་

ལ། ལམ་ཁེ་ལ་ཡོོད་ཚད་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་སོང་། “ད་ེལ་ལྟོས་དང་།” ད་ེན་ིརྨ་དཀྲིས་

ཀྱིིས་གེཡོོགེས་འདུགེ “ད་ནངས་ཞིོགེས་པར་གེཏུབས་ཚར་ཙམ་ཡོིན། ཁྱོ་ིཕྲུགེ་ཚོས་
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ང་སྨོན་ཁེང་དུ་སོྡེད་འདོད་བསྟན་བྱུང་། ངས་རང་གེ་ིཁུགེ་མ་བསྡུ་གེསོགེ་བརྒྱབ་ནས་

ཐོན་པ་ཡོིན། རྐང་མཛུབ་ཅིིགེ་ལ་ཧང་སངས་རྒྱུ་ཅིི་ཡོོད།” ལགེས་རེད། ངོ་མ་རེད། 

ངས་རང་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱས། ངས་ཕྱ་ིལོགེས་སུ་བལྟས་བལྟས་ལ་བསྡེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ཁེ་ལོ་པ་གླེེན་པ་འདི་འདྲ་མཐོང་མྱོོང་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཅིི་ཡོང་མ་འགེོར་

བར་ཋེ་ེར་ེས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསྐྱལ་བཞིགེ་སོང་། ཋེ་ེར་ེས་ིན་ིམ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་གྱི་ི

གྲོང་ཞིིགེ་རེད། ལྕགེས་ལམ་ལས་བཟོ་བ་དགེ་གེིས་ལྕགེས་ལམ་འཁྲིས་ཀྱི་ིཟ་ཁེང་དུ་

ངོ་གེདོང་ནགེ་གེེར་དགོེང་ཟས་ཟ་གེི་འདུགེ མེ་འཁོེར་རྣམས་ནི་ལུང་ཤུར་བཅིད་

ནས་ལྡིར་ས་ེའགྲོ། ཉི་ིམ་ན་ིདམར་ཞིིང་དལ་བའ་ིངང་ནུབ། ལུང་པ་འདིའ་ིངོ་མཚར་

བའ་ིམིང་རྣམས་གྲོལ་བྱུང་ལ། ད་ེདགེ་ན་ིམན་ཋེ་ིཁེ་དང་མ་ེཌི་ར་། ད་དུང་དེའ་ིལྷགེ་

མ་རྣམས་རེད། གེང་མགོྱིགེས་ས་སྲོོད་བསླེེབས་ཤོིང་། ཚ་ལུ་མའི་སྡེོང་ར་དང་ཆུ་ཀུ་

བའི་ཚལ་ཞིིང་རིང་མོ་རྣམས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་དམར་པོའ་ིམདོགེ་གེི་ས་སྲོོད་

ཅིིགེ་དང་། མུ་མེན་མདོགེ་གེ་ིས་སྲོོད་ཅིིགེ་ཤོར་སོང་། རྒུན་འབྲུམ་བཙིར་བའ་ིམདོགེ་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཉིི་མ་དེ་ནི་རྒུན་ཆོང་བྷར་གྷིན་ཌིི་ཡོི་མདོགེ་དང་འདྲེས་ཤོིང་། ཞིིང་ཁེ་

རྣམས་ལ་ནི་བརྩེ་དུང་དང་སི་པན་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་མཚར་སྒྲུང་གེི་ཁེ་དོགེ་ལྡན། ངས་

སྒོེའུ་ཁུང་ནས་མགེོ་བོ་ཕྱིར་བརྐྱེངས་ཏ་ེདྲ་ིངད་ལྡང་བའ་ིརླུང་རྔུབ་པའ་ིདབུགེས་རིང་

ཞིིགེ་བླངས་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིཉིིན་གེང་པོའ་ིརིང་གེ་ིཆོེས་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ད་ེརེད། སོྨྱོན་

པ་དེ་ནི་སའོ་ཐིན་ ཕ་སི་ཧྥོིགེ་གེམ་ལོྷ་ཕོྱགེས་རྒྱ་མཚོ་ཞིེས་འབོད་པ་དེའི་ལྕགེས་

ལམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ལས་བཟོ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཧྥོི་རི་སི་ནོ་ལ་གེནས་བཅིས་

ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོའ་ིཕ་རྒན་ཡོང་ལྕགེས་ལམ་ལས་བཟོ་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཨོགེ་

ལནད་མ་ེའཁོེར་འཇོགེ་སའ་ིར་སོྐར་དུ་མ་ེའཁོེར་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་རང་གེ་ིརྐང་
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མཛུབ་ཤོོར་བཅུགེ་འདུགེ ངས་ཇི་ལྟར་ཡོིན་པའི་ཚུལ་དན་དན་ཞིིགེ་ཤོེས་མ་སོང་། 

ཁེོང་གེིས་ང་ཟིང་ཆོ་ཆོ་ེབའ་ིཧྥོ་ིར་ིས་ིནོ་བར་དུ་བསྐྱལ་ཅིིང་། གྲོང་དེའ་ིལྷོ་ཕོྱགེས་སུ་

འབབ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་། ང་ལྕགེས་ལམ་འཁྲིས་ན་ཡོོད་པའ་ིཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་ཆུང་ངུ་

ཞིིགེ་ལ་ཁེོ་ཁེ་ཁེོ་ལ་ཞིེས་པའ་ིཆུ་མངར་མོ་ཞིིགེ་མགོྱིགེས་འཐུང་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

དེར་ཡོིད་མུགེ་པའི་ཨར་མེ་ནི་ཡོའི་ལོ་གེཞིོན་ཞིིགེ་མེ་འཁེོར་གྱིི་དོ་སྒོམ་དམར་པོ་

དགེ་དང་ལྷན་དུ་བསླེེབས་སོང་། སྐབས་ད་ེམ་ཐགེ་ལ་མ་ེའཁེོར་གྱི་ིཨ་མ་ཞིིགེ་ལྡ་ིར་ི

རིར་བསླེེབས་སོང་། ངས་རང་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱས་པ་ཡོིན། རེད། རེད། རྩོམ་པ་པོ་ས་

རོ་ཡོན་གྱི་ིགྲོང་སྡེ་ེཞིེས་བཤོད་པ་ཡོིན།

ང་ན་ིལྷོ་ལ་འགྲོ་དགོེས། ང་ལམ་ལ་བུད། དོ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོེར་གེསར་པ་གེསར་

རྐྱེང་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཡོར་བླངས་བྱུང་། ཁེོང་ནི་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ལུབ་བྷོགེ་གྲོང་

ཁྱོེར་ནས་ཡོིན་པ་དང་། འདྲུད་འཁེོར་གྱིི་ཚོང་ལས་གེཉིེར་གྱིི་འདུགེ “ཁྱོེད་ཀྱིིས་

འདྲུད་འཁེོར་ཉིོ་འདོད་དམ།” ཁེོང་གེིས་ང་ལ་དྲིས་བྱུང་། “ནམ་ཡོིན་ཡོང་། ང་ལ་འདྲ་ི

རྐྱེང་བྱོས།” ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ལུབ་བྷོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའ་ིཁེོང་གེ་ིཨ་ཕའ་ིསྐོར་གྱི་ི

སྒྲུང་བཤོད་བྱུང་། “ཞིགེ་མ་གེཅིིགེ་ལ་ངེད་ཚང་གེི་རྒད་པོ་ཡོིས་ཉིིན་གེཅིིགེ་གེི་ཡོོང་

འབབ་རྣམས་མཛིོད་སྒོམ་གྱིི་སྟེང་དུ་བཞིགེ་ཅིིང་། དེ་ནས་བརྗེེད་ཐགེ་ཆོོད་བརྗེེད་

པ་རེད། དེ་ནས་གེ་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། མཚན་མོར་རྐུན་མ་ཞིིགེ་བསླེེབས་ཤོིང་།  

རོྡོ་ཞུན་གྱི་ིགླེོགེ་བཞུ་དང་གེཞིན་རྣམས་འཁྱོེར་ཏ།ེ མཛིོད་སྒོམ་གེཏོར་ཏ་ེཁེ་ཕྱེས། ཤོོགེ་

གུ་རྣམས་དཀྲུགེས། རྐུབ་ཀྱིགེ་འགེའ་ལ་རོྡོགེ་པས་གེཞུས། ད་ེནས་ཐོན་པ་རེད། སོྒོར་

མོ་སྟོང་གེཅིིགེ་ད་ེན་ིམཛིོད་སྒོམ་གྱི་ིསྟེང་ད་ེགེ་རང་དུ་བཞིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

དེའ་ིསྐོར་ལ་གེ་ར་ེབསམ་གྱི་ིའདུགེ” 
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ཁེོང་གེིས་ང་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་ཅིེས་པ་ནས་འབབ་ཏུ་བཅུགེ དེ་ནས་འགྲུལ་

བཞུད་ཀྱི་ིམགོེ་བཙུགེས། གེནམ་གེཤོིས་ཇ་ེགྲང་ལ་ཕྱིན། ངས་ཨོགེ་ལནད་ནས་སོྒོར་

མོ་གེསུམ་སྤྲོད་དེ་ཉིོས་པའི་དམགེ་མིའི་ཆོར་ལྭ་སྲོབ་པོ་དེ་གོེན་ཞིིང་ལམ་ཁེའི་སྟེང་

དུ་འདར་སིགེ་བརྒྱབ། ང་ནི་སི་པན་ཡུལ་གྱིི་ཉིམས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་ཏེ་ནོར་བུ་

བཞིིན་འོད་འཕོྲི་བ་ཞིིགེ་སྤྲོས་པའ་ིའགྲུལ་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིམདུན་དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་

ཡོོད། ཨེལ་ཨ་ེལ་འགྲོ་མཁེན་གྱི་ིརླངས་འཁེོར་རྣམས་རྒྱུགེ་རེས་ཀྱིིས་ཕྱིན་སོང་། ངས་

སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་ངང་ནས་ལགེ་བརྡོ་བསྟན། གྲང་ངར་ཧ་ཅིང་ཆོེ། ང་མཚན་

དཀྱིིལ་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་རིང་ལ་དེར་ལངས་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན་

ལ། དམོད་ཚིགེ་བོར། དམོད་ཚིགེ་བོར། དེ་ནི་སླེར་ཡོང་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་སི་ཐུ་

ཨར་ཐི་དང་འདྲ་བྱུང་། ལོ་སི་ ཨན་ཇེལ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་མེལ་ལེ་ལྷགེ་མ་

རྣམས་ལ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལེན་ཆོེད་སོྒོར་གེཉིིས་ལྷགེ་ཙམ་སོྤྲོད་རྒྱུ་ལས་

གེཞིན་ཐབས་ཅི་ིཡོང་མ་ིའདུགེ ང་ལམ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་བྷ་ེཁེར་ས་ིཧྥོིལད་དང་

ད་ེནས་འབབ་ཚིགེས་ལ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ད་ེནས་རྐུབ་སྟེགེས་ནར་མོ་ཞིིགེ་གེ་ི

སྟེང་དུ་མར་བསྡེད་པ་ཡོིན།

ངས་འཛིིན་བྱང་ཉིོས་ཡོོད་ཅིིང་། ཨེལ་ཨེའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་

ཡོོད་པའ་ིསྐབས་དེར་གླེོ་བུར་དུ་དོར་མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་གེོན་པའ་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིབུ་མོ་ཆུང་

ཆུང་སྙིང་རྗེེ་ཤོོས་དེ་ངའི་མཐོང་ས་ལ་ཚུར་བསླེེབས་སོང་། ཁེོ་མོ་ནི་ད་ལྟ་རང་རླུང་

དབུགེས་ཀྱིིས་སྐྱོད་ཚད་དལ་བར་བྱེད་པའ་ིཤུགེ་སྒྲི་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་འབྱོར་

མ་ཐགེ་པའི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེི་ནང་ལ་འདུགེ དེས་ནི་ངལ་གེསོའ་ིསྡེོད་

མཚམས་ཤོིགེ་གེི་སླེད་དུ་འགྲུལ་པ་རྣམས་མར་འབབ་འཇུགེ་གེི་འདུགེ ཁེོ་མོའ་ིནུ་
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མ་གེཉིིས་ལེགེས་པར་འབུར་དུ་དོད་ཅིིང་། ཁེོ་མོའ་ིབརླ་ཆུང་ཆུང་གེཉིིས་ཀྱིིས་མིགེ་

དབང་འཕོྲིགེ  ཁེོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོ་ནི་རིང་ཞིིང་ནགེ་ལ་འོད་འཚེར། ཁེོ་མོའ་ིམིགེ་ནི་ཧ་

ཅིང་སོྔོ་ལ་དེའི་ནང་དུ་ཞུམ་པའི་ཉིམས་ཤོིགེ་མངོན་འདུགེ ངས་ང་རང་ཁོེ་མོའ་ིསྤྱིི་

སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་དུ་ཡོོད་ན་བསམས་བྱུང་། ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ིའཛིམ་གླེིང་འདིའ་ིནང་དུ་

ང་དགེའ་སའ་ིབུ་མོ་ད་ེལམ་གྱི་ིལྡོགེ་ཕྱོགེས་སུ་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་ངས་མཐོང་ཐེངས་

ར་ེར་ེལ་བྱུང་བ་ཇ་ིབཞིིན་ཟུགེ་གེཟེར་ཞིགིེ་གེིས་ངའ་ིསྙིང་ལ་ཟུགེ རྒྱང་སྒྲིོགེ་པས་ཨལེ་

ཨེ་ཡོི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ཞིེས་བོས་སོང་། ངས་རང་གེི་ཁུགེ་མ་འཁུར་ཏེ་ནང་དུ་

འཛུལ། མེགེ་སི་ཁོེའ་ིབུ་མོ་དེ་མིན་པ་གེཞིན་སུ་ཞིིགེ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་

ཡོོད། ང་མོ་རང་གེི་ལྡོགེ་ཕྱོགེས་ཏགེ་ཏགེ་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། དེ་མ་ཐགེ་ཏུ་མོ་འགུགེ་

ཐབས་ཀྱིི་མགོེ་བཙུགེས། ང་ནི་ཧ་ཅིང་ཁེེར་རྐྱེང་དང་ཧ་ཅིང་སྡུགེ་པོ། ཧ་ཅིང་ཐང་

ཆོད་པ། ཧ་ཅིང་འདར་སིགེ་སིགེ ཧ་ཅིང་ཕོངས་པ། ཧ་ཅིང་ཕམ་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། དེ་

བས་ངའ་ིསྤེོབས་པ་སྟ།ེ བུ་མོ་ཡོན་པ་ཞིིགེ་ལ་འབྲིེལ་གེཏུགེས་བྱེད་པར་དགེོས་ངེས་

པའི་སྤེོབས་པ་དེ་ཡོར་བསླེངས་ཤོིང་དེའི་ལས་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་། སྤྱིི་

སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་དེ་ལམ་ལ་ཞུགེས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། ངས་མུན་ནགེ་དེའི་

ནང་དུ་བརླ་ཤོ་ལགེ་པས་རྡོེབ་བཞིིན་སྐར་མ་ལྔ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། 

ཁྱོེད་ཀྱིིས། ཁྱོེད་ཀྱིིས། ཡོང་མིན་ན་ཁྱོེད་ཤོི་གེི་རེད་ཨོ། དམྱོལ་བ་གླེེན་པ། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་མོ་ལ་སྐད་ཆོ་ཤོོད། ཁྱོེད་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་མ་འགྲིགེ་པ་རེད། ད་ཁྱོེད་རང་ཁྱོེད་རང་ལ་

ཐང་ཆོད་མི་འདུགེ་གེམ། ངས་ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་པ་མ་ཤོེས་གོེང་དེར་ང་ནི་

བར་སྟོང་ནས་ཕར་མོའ་ིཕྱོགེས་ལ་བསྙེས་ནས་འདུགེ (མོ་རང་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་
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གེཉིིད་ཁུགེ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ) དེ་ནས་ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ལྕམ་ཆུང་ལགེས། 

ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངའ་ིཆོར་ལྭ་འད་ིསྔོས་མགོེའ་ིཚུལ་དུ་སྤྱིོད་འདོད་དམ།” 

མོས་ཡོར་བལྟས་ཤོིང་འཛུམ་ཞིིགེ་དང་བཅིས། “མིན། བཀའ་དྲིན་ཤོིན་ཏུ་ཆོེ།” 

ཞིེས་བཤོད་བྱུང་།

ང་ཕྱིར་བསྡེད་ཅིིང་འདར་སིགེ་རྒྱགེ ངས་དུད་སྣེ་ཞིིགེ་ལ་མེ་སྦེར། མོས་བརྩེ་

བའ་ིཟུར་མིགེ་ཅུང་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ང་ལ་ལྟ་ལྟ་བར་དུ་ངས་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། 

ད་ེནས་འཕྲིལ་དུ་ཡོར་ལངས་ཤོིང་མོའ་ིཕོྱགེས་སུ་བསྙེས་ནས། “ལྕམ་ཆུང་ལགེས། ང་

ཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ན་འགྲིགེ་གེམ།”

“ཁྱོེད་ལ་འདོད་པ་ཡོོད་ན།”

ད་ེནས་ངས་ད་ེལྟར་བྱས་པ་ཡོིན། “གེང་དུ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།”

“ཨེལ་ཨེ།” མོ་རང་གེིས་“ཨེལ་ཨེ་”ཞིེས་བཤོད་སྟངས་དེ་ལ་ང་དགེའ་བྱུང་།  

ང་ནི་ནུབ་མཐའི་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཡོོད་མཁེན་གྱིི་མི་ཚང་མས་“ཨེལ་ཨེ་”ཞིེས་བཤོད་

སྟངས་དེ་ལ་དགེའ། བརྒྱ་བཤོད་སྟོང་བཤོད་ཀྱིི་མདོ་དོན་ལ་འདི་ནི་གེསེར་གྱིི་གྲོང་

ཁྱོེར་ཉིགེ་ཅིིགེ་ད་ེརེད།

“ང་ཡོང་ད་ེལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་ཡོ།” ངས་སྐད་བརྒྱབ། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ཁྱོེད་དང་མཉིམ་

དུ་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་པ་ད་ེལ་ང་ཧ་ཅིང་དགེའ་པོ་བྱུང་། ང་ན་ིཧ་ཅིང་ཁེེར་རྐྱེང་རེད་ལ། 

དམྱོལ་བ་འགྲུལ་བཞུད་ཆོེས་མང་པོ་བྱས་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན།” དེ་ནས་ང་ཚོས་

ང་ཚོའི་གེནས་ཚུལ་རྣམས་བཤོད་བཞིིན་བསྡེད་པ་ཡོིན། མོའ་ིགེནས་ཚུལ་ནི་འདི་

རེད། ཧྥོ་ིར་ིས་ིནོ་ཡོ་ིལྷོ་ཕོྱགེས་སབ་བྷ་ིནལ་ཞིེས་པའ་ིས་ཆོ་དེར་མོ་ལ་ཁྱོོ་གེ་ཞིིགེ་དང་

བྱིས་པ་ཞིིགེ་འདུགེ ཁྱོོ་གེས་མོ་ལ་གེཅིར་རྡུང་བྱས་སྟབས་མོ་རང་གེིས་ཁེོ་གེཡུགེས་
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འདུགེ ད་ལྟ་བར་སྐབས་ཤོིགེ་གེི་རིང་ལ་རང་གེི་སྲོིང་མོ་དང་ལྷན་དུ་སྡེོད་སླེད་

ཨེལ་ཨ་ེལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། མོས་རང་གེ་ིབུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཁྱོིམ་མ་ིརྣམས་དང་ལྷན་

དུ་བཞིགེ་འདུགེ ཁྱོིམ་མི་རྣམས་ནི་རྒུན་འབྲུམ་འཐོགེ་མཁེན་ཡོིན་ལ་རྒུན་འབྲུམ་

སྐྱེད་ཚལ་གྱི་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་སྡེོད་ཀྱི་ིའདུགེ མོ་རང་སེམས་ཁུར་གྱིིས་ནོན་པ་དང་

རླུང་ལང་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་ཅིི་ཡོང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ངས་ལམ་སེང་ལགེ་པས་མོ་

ལ་འཁྱུད་འདོད་ཀྱིི་ཚོར་བ་ཞིིགེ་སྐྱེས། ང་ཚོས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ཤོིང་ཁེ་བརྡོ་བྱས། མོས་

ང་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུར་དགེའ་བྱུང་ཟེར། ཅིང་མ་འགེོར་བར་མོ་རང་

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་ཟེར། “གེཅིིགེ་བྱས་ན་ང་ཚ་ོའགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་

ཡོ།” ང་བགེད་པ་ཡོིན། སྤྱིི་སོྤྱིད་རླངས་འཁོེར་ནི་གྷིི་རེ་ཕི་ཝེིན་ཞིེས་པའི་ལ་དེ་ལ་

སྦེིར་སྒྲི་དང་བཅིས་འཛིེགེས་ཤོིང་དེ་ནས་ཁྲ་ཆོིལ་ལེར་ཡོོད་པའི་གླེོགེ་འོད་ཀྱིི་ཁྲོད་

དུ་མར་བབས། དམིགེས་བསལ་གྱིིས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་དེ་འདྲ་མེད་པར་ང་ཚོས་

ལགེ་པ་ནས་འཇུ་མགོེ་བརྩམས། ད་ེདང་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོིད་དུ་འོང་

ཞིིང་ཡོང་དགེ་པའི་ངང་ནས་ཐགེ་གེཅིོད་ཅིིགེ་བྱས་པ་ནི་ཨེལ་ཨེ་རུ་ང་ངའི་མགྲོན་

ཁེང་དུ་བསླེེབས་དུས་མོ་ཡོང་ངའ་ིའཁྲིས་ལ་ཡོོད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེརེད། ང་ན་ིམོ་རང་གེ་ི

ཡོོད་ཚད་ལ་འདོད་རྔམས་དྲགེ་ཏུ་འཕར་ཞིིང་། ངའ་ིམགོེ་ད་ེམོ་རང་གེ་ིསྐྲ་ལོ་སྙིང་རྗེ་ེ

མོ་དེའ་ིསྟེང་ལ་བསྙེས་པ་ཡོིན། མོའ་ིདཔུང་པ་ཆུང་ཆུང་གེཉིིས་ཀས་ང་སོྨྱོ་རུ་བཅུགེ་

བྱུང་། ངས་མོ་ལ་འཁྱུད་ཅིིང་མོ་ལ་འཁྱུད། མོ་ད་ེལ་དགེའ་འདུགེ

“ང་ན་ིབརྩ་ེདུང་ལ་དགེའ།” མོས་མིགེ་བཙུམས་ནས་ད་ེལྟར་བཤོད་བྱུང་། ངས་

མོ་ལ་ཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིབརྩ་ེདུང་ཞིིགེ་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་ཡོིན། ངས་མོ་ལ་ཅིེར། ངེད་

ཅིགེ་གེ་ིགེནས་ཚུལ་ན་ིབཤོད་ཟིན། དེའ་ིདོད་དུ་ང་ཚ་ོཁུ་སིམ་སིམ་དང་འབྱུང་འགྱུར་



ལམ་ལ།

177

གྱིི་འཆོར་སྣང་སྙིང་རྗེེ་པོའ་ིབསམ་བློའ་ིཁྲོད་དུ་འཛུལ། དེ་ནི་དེ་འདྲའི་ལས་སླེ་བོ་

ཞིིགེ་རེད། འཇིགེ་རྟེེན་འདིའི་སྟེང་གེི་བུ་མོ་ཕི་ཆོི་ཟེར་བ་རྣམས་དང་། བྷེ་ཋེི་ཟེར་བ་

རྣམས། མེ་རི་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས། ཪོི་ཋེ་ཟེར་བ་རྣམས། ཁེ་མེལ་ཟེར་བ་རྣམས། ཨིན་

ཛིི་ཟེར་བ་རྣམས་ཁྱོོད་ཚོས་བདགེ་པོ་བརྒྱབ་ཆོོགེ  འད་ིན་ིངའ་ིབུ་མོ་སྟ།ེ ངའ་ིའདོད་

ཐོགེ་ལ་འབབ་པའ་ིམོ་གེཤོིས་ད་ེརེད། ངས་མོ་ལ་ད་ེལབ་པ་ཡོིན། ངས་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་

འཁོེར་འབབ་ཚིགེས་སུ་མོ་ལ་བལྟས་བསྡེད་པ་མཐོང་བྱུང་ཞིེས་མོས་ངོས་ལེན་བྱས་

བྱུང་། “ངས་ཁྱོེད་རང་ན་ིསླེོབ་ཆོེན་གྱི་ིབུ་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་ཞིིགེ་འདུགེ་བསམས་བྱུང་།”

“ཨོ། ང་སླེོབ་ཆོེན་གྱི་ིབུ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཡོ།” ངས་མོ་ལ་ཡོིན་ལུགེས་བཤོད། སྤྱི་ིསྤྱིོད་

རླངས་འཁོེར་ཧོ་ལི་ཝུད་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། འཁྲབ་འཁྲིད་པ་སོ་ལི་ཝེན་གྱིི་འགྲུལ་

བཞུད་ཅིེས་པའི་གླེོགེ་བརྙིན་དུ་ཇོལ་ མགེ་ཁེི་རི་ཡོ་ཁེོང་དགོེང་ཟས་ཞིིགེ་གེི་སྐབས་

ཝེར་རོ་ན་ིཁེ་ ལེགེ་ལ་ཐུགེ་དུས་ཀྱི་ིས་སྲོོད་ད་ེདང་མཚུངས་པའ་ིསྐྱ་ཞིིང་བཙོགེ་པའ་ི

ས་སྲོོད་དེར་མོ་རང་ངའ་ིཔང་དུ་གེཉིིད་དུ་ཡུར། ངས་རྔམ་སེམས་ཀྱིིས་སྒོེའུ་ཁུང་གེ་ི

ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བལྟས་ཤོིང་། འདམ་ཞིལ་བྱས་པའ་ིཁེང་པ་དང་། ཏ་ལའ་ིསྡེོང་པོ། རླངས་

འཁེོར་སོྐར་བཞིིན་ཟ་མ་ལེན་ཐུབ་པའ་ིཟ་ཁེང་། ཡོོངས་སུ་སོྨྱོས་པའ་ིདངོས་པོ། རྙིིང་

ཧྲུལ་དུ་གྱུར་པའ་ིསྐྱིད་པའ་ིཞིིང་ཁེམས་སམ་ལྷས་གེནང་བའ་ིཞིིང་ཁེམས། མཚར་དུ་

ཆོ་ེབའ་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་མཐའ་བཅིས་ཡོིན། ང་ཚ་ོམེན་ལམ་ཁེའ་ིསྟེང་ནས་སྤྱི་ིསྤྱིོད་

རླངས་འཁེོར་ལས་མར་བབས། དེ་ནི་ཁེན་ས་སི་ སི་ཋེི་གྲོང་ཁྱོེར་རམ་ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་

ཁྱོེར། ཡོང་ན་བྷོ་ས་ིཋེོན་གོྲང་ཁྱོེར་ནང་གེ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་ལས་མར་འབབ་ས་དང་ཁྱོད་

པར་གེང་ཡོང་མེད་ད།ེ ད་ེན་ིས་ཕགེ་དམར་པོ། བཙོགེ་པ། མ་ིརྣམས་འཁྱོམས་ཏ་ེའགྲོ་
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བ། ར་ེབ་མེད་པའ་ིས་སྲོོད་དུ་གྲོང་ཁྱོེར་འགྲུལ་འཁེོར་རྣམས་ཀྱིིས་ངུར་སྐད་འདོན་པ། 

གྲོང་ཁྱོེར་ཆོེན་པོའ་ིདྲ་ིངན་བཅིས་རེད།

ད་ེནས། ས་འད་ིརུ་ངའ་ིསེམས་པ་འཁྲུགེས་པར་གྱུར། ཅིིའ་ིཕྱིར་ཡོིན་པ་ངས་མ་

ཤོེས། ང་ལ་གླེེན་རྟེགེས་ལྡན་པའི་རྣམ་རོྟེགེ་གེི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིིགེ་སྐྱེས་མགོེ་བཙུགེས་

སོང་ཞིིང་། མིང་ལ་ཋེེ་རེ་སའམ་ཡོང་ན་ཋེེར་རེ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་འདི་ནི་སྤྱིིར་བཏང་

གེི་སྨོད་བཙོང་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེོ་མོས་ཨེལ་ཨེ་འགྲུལ་འཁོེར་ནང་

གེི་ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ཐུགེ་འཕྲིད་འདི་ལྟ་བུའི་རིགེས་ཀྱིི་དུས་ཆོད་བཟོ་བ་བརྒྱུད་ནས་

བུ་ཞིིགེ་གེ་ིསོྒོར་མོའ་ིདོན་དུ་སྤྱི་ིསོྤྱིད་རླངས་འཁོེར་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་ཅིིང་། དེར་

ཁེོ་མོས་ཐོགེ་མར་གླེེན་པ་ད་ེཞིོགེས་ཇ་ཟ་ས་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་ཅིིང་། དེར་ཁེོ་མོའ་ིཚོང་

བདགེ་བསྒུགེས་ཡོོད་པ་དང་། ད་ེནས་ཁོེ་ལ་རང་གེ་ིམ་ེམདའམ་ཡོང་ན་ཅི་ལགེ་གེ་ར་ེ

ཡོིན་ཡོང་དེ་དགེ་ལེན་ཐུབ་སའི་མགོྲན་ཁེང་ངེས་ཅིན་ཞིིགེ་ལ་གླེེན་པ་དེ་འཁྲིད་

འགྲོ་བའ་ིསྣང་བ་ཞིིགེ་སྐྱེས། ངས་མོ་ལ་བསམ་བློ་འད་ིགེཏན་ནས་མ་བཤོད། ང་ཚོས་

ཞིོགེས་ཇ་ཟས་ཤོིང་ཚོང་བདགེ་ཅིིགེ་གེིས་ང་ཚོར་བལྟས་བསྡེད་སོང་། ཋེེར་རེ་ཡོིས་

ཁེོང་ལ་གེསང་བའ་ིམིགེ་བརྡོ་རྒྱགེ་གེིན་ཡོོད་པའ་ིདོགེས་པ་སྐྱེས། ང་ཐང་ཆོད་འདུགེ 

ཐགེ་རིང་ཞིིང་ཞིེན་པ་ལོགེ་པའི་ཡུལ་འདི་རུ་བླ་འཁྱོམས་པ་དང་ཁྱོད་མཚར་བའི་

སྣང་བ་ཞིིགེ་སྐྱེས་བྱུང་། འཇིགེས་དངངས་ཀྱི་ིའཁྲུལ་སྣང་འདིས་ངའ་ིསེམས་ཡོོངས་

སུ་བཟུང་ཞིིང་། ང་ལ་ཅིོལ་ཆུང་དང་བསམ་མེད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་བཅུགེ་སོང་། 

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕ་གེིའ་ིམ་ིད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་དམ།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན།

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་མི་སུ་ལ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། སྙིང་སྡུགེ” ངས་དོན་དེ་ཅིམ་འཇོགེ་བྱས་པ་

ཡོིན། མོ་ནི་གེང་ཞིིགེ་བྱས་ཀྱིང་དལ་ཞིིང་འགེགེ་ནས་འདུགེ མོས་ཁེ་ལགེ་ཟ་རྒྱུ་
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ལའང་ཡུན་རིང་པོ་འགོེར་སོང་། མོས་གེ་ལེར་བལྡད་ཅིིང་གེནམ་ལ་ཅིེར། ཐ་མགེ་

ཅིིགེ་འཐེན། ད་ེནས་སྐད་ཆོ་བཤོད་བསྡེད་སོང་། ང་ན་ིངལ་ཞིིང་དུབ་པའ་ིའདྲ་ེཞིིགེ་

དང་འདྲ། མོས་བྱས་ཚད་ལ་དོགེས་པ་སྐྱེས། མོས་དུས་ཚོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་འགྱིང་གེི་

འདུགེ་ཅིེས་བསམ་བློ་བཏང་། དེ་དགེ་ཚང་མ་ནད་ཅིིགེ་ལ་འོས་ཤོིང་འཚམས་པ་

རེད། ང་ཚོས་ལགེ་པ་ལ་ལགེ་པ་བཞིགེ་ནས་སྲོང་ལམ་དུ་མར་བསྐྱོད་སྐབས་ང་

ལ་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་གྱིི་འདུགེ ང་ཚོར་འཕྲིད་པའི་མགྲོན་ཁེང་དང་པོ་དེར་ཁེང་མིགེ་

ཅིིགེ་འདུགེ ངས་ངོས་མ་ཟིན་གོེང་ལ་ངས་ངའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིསོྒོ་དེའ་ིསོྒོ་ལྕགེས་རྒྱགེ་བཞིིན་

འདུགེ་ལ། མོ་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་བསྡེད་ནས་ལྷམ་ཕུད་ཀྱི་ིའདུགེ ངས་ལྷོད་འཇམ་གྱིིས་མོ་

ལ་འོ་བསྐྱལ། མོས་མ་ཤོེས་ན་ཡོགེ་ཤོོས་རེད། ང་ཚ་ོདང་ལྷགེ་པར་དུ་ངའ་ིའཚབ་སྣང་

ལྷོད་ལ་འབབ་ཕྱིར་ཨ་རགེ་དགོེས་པ་ད་ེངས་ཤོེས་བྱུང་། ང་ཁེང་པའ་ིགྲལ་བསྟར་བཅུ་

གེཉིིས་ལྷགེ་གེ་ིགེང་སར་འཚབ་རྒྱུགེ་གེིས་བཙལ་ཞིིང་། ཚགེས་པར་གྱི་ིསྟེགེས་སྒྲིོམ་

སྟེང་དུ་ཨ་རགེ་ཤོེལ་དམ་བཞི་ིཆོ་ཅིན་ཞིིགེ་མ་རྙིེད་བར་དུ་བྲིེལ་འཚུབ་བྱས་པ་ཡོིན། 

དེ་ནས་ངས་ཤུགེས་ཡོོད་ཚད་བཀོལ་ནས་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ཋེེར་རེ་ཁྲུས་ཁེང་

ལ་བསྡེད་ནས་མོའ་ིགེདོང་པ་བཟོ་བཞིིན་འདུགེ ངས་ཆུ་བཏུང་སའ་ིཤོེལ་ཕོར་ཞིིགེ་

གེ་ིནང་དུ་ཆོང་གེང་བླུགེས་ཤོིང་ང་ཚོས་ཧུབ་འཐུང་བྱས་པ་ཡོིན། ཨོ། འད་ིན་ིམངར་

ཞིིང་ཞིིམ་ལ། ངའ་ིསྡུགེ་ཉིམས་ཆོ་ེབའ་ིའགྲུལ་བསྐྱོད་ཧྲིིལ་པོའ་ིརིན་ཐང་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་

རེད། ང་ཤོེལ་སོྒོའ་ིམདུན་དུ་མོའ་ིརྒྱབ་ནས་ལངས་བསྡེད་ཅིིང་། ད་ེལྟར་ང་ཚོས་ཁྲུས་

ཁེང་ནང་དུ་བོྲི་རྩེས་པ་ཡོིན། ངས་ཤོར་ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་པའི་ངེད་ཀྱིི་གྲོགེས་པོ་ཚོའི་

སྐོར་བཤོད་མགོེ་བརྩམས།
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ངས་བཤོད་རྒྱུར། “ངས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིམིང་ལ་ཌིོ་ར་ིཞིེས་འབོད་པའ་ིབུ་མོ་བཟང་

མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་ཁྱོེད་ངེས་པར་དུ་ཐུགེ་དགེོས་རེད། མོ་ན་ིསྐྲ་དམར་གེཟུགེས་རིང་

ཁྲུ་དྲུགེ་ཅིན་ཞིིགེ་ཡོིན། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཡོོང་ན། མོས་ཁྱོེད་ལ་གེང་

ནས་ལས་ཀ་རྙིེད་ས་ད་ེསྟོན་གྱི་ིརེད།”

“སྐྲ་དམར་གེཟུགེས་རིང་ཁྲུ་དྲུགེ་ཅིན་དེ་སུ་རེད།” མོས་དོགེས་པ་དང་བཅིས་

དྲིས། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མོའ་ིསྐོར་ང་ལ་ཅིིའི་ཕྱིར་བཤོད་ཀྱིི་ཡོོད།” མོའ་ིསེམས་པ་དྲང་མོ་

དེའི་ནང་དུ་ང་ལྟ་བུའི་རིགེས་ཀྱིི་དགེའ་བ་དང་འཚབ་སྣང་གེི་སྐད་ཆོ་དེ་ཆུད་

ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པ་རེད། ངས་དེ་གེཡུགེས་བཞིགེ་པ་ཡོིན། མོ་ཁྲུས་ཁེང་ནང་དུ་ར་བཟི་

བའ་ིམགོེ་བརྩམས་སོང་། 

“ཉིལ་སའ་ིནང་དུ་ཤོོགེ” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་བསྡེད་པ་ཡོིན།

“སྐྲ་དམར་གེཟུགེས་རིང་ཁྲུ་དྲུགེ་ཅིན། ཧེ། དེ་ནས་ངས་ཁྱོེད་རང་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་

མོའ་ིསླེོབ་མ་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་ཞིིགེ་རེད་བསམས་སོང་། ངས་བསླེེས་གོེས་སྙིང་རྗེ་ེམོ་ད་ེགེོན་

པའ་ིཁྱོེད་རང་མཐོང་བྱུང་ལ། ད་ེནས་ངས་རང་ཉིིད་ལ་ཁེོང་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་མ་ིའདུགེ་གེམ་

ཞིེས་ཁེེར་བཤོད་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ད་ངས་ཁྱོོད་མཐོང་སོང་། ཁྱོོད་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་མ་ིའདུགེ 

གེཏན་ནས་མ་ིའདུགེ་གེོ། ཁྱོོད་ན་ིདམྱོལ་བ་སྨོད་འཚོང་མའ་ིཚོང་བདགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་

རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ད་ེཚ་ོདང་འདྲ་པོ་འདུགེ”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོོད། ངས་ཁྱོོན་ནས་ཧ་གེོ་གེ་ིམ་ིའདུགེ”

“དེར་ལངས་ནས་མ་སོྡེད། སྐྲ་དམར་གེཟུགེས་རིང་ཁྲུ་དྲུགེ་ཅིན་དེ་ལྕམ་སྐུ་མ་

རེད་ཅིེས་ང་ལ་ཤོོད་དང་། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ངས་ལྕམ་སྐུ་ཞིིགེ་གེི་སྐོར་ཐོས་དུས་

ངས་ད་ེསུ་ཡོིན་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ད་ེནས་ཁྱོེད་རང་། ཁྱོེད་རང་ན་ིང་ལ་ཐུགེ་ཚད་ཚང་མ་
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ཇ་ིབཞིིན་སྨོད་འཚོང་མའ་ིཚོང་བདགེ་ངོ་མ་ཞིིགེ་རེད། མ་ིཚང་མ་སྨོད་འཚོང་མའ་ི

ཚོང་བདགེ་རེད།”

“ཋེེར་རེ། ཉིོན་དང་། ང་སྨོད་འཚོང་མའི་ཚོང་བདགེ་ཅིིགེ་མིན། ངས་ཡོེ་ཤུའི་

གེསུང་རབ་དཔང་ལ་བཙུགེས་ནས་མནའ་བསྐྱལ། ང་སྨོད་འཚོང་མའ་ིཚོང་བདགེ་

ཅིིགེ་མིན། གེ་ར་ེབྱས་ནས་ང་སྨོད་འཚོང་མའ་ིཚོང་བདགེ་ཅིིགེ་བྱེད་དགེོས་རེད། ངའ་ི

སེམས་འཁེོར་ས་ཉིགེ་ཅིིགེ་ན་ིཁྱོེད་རང་ཡོིན།”

“དུས་ཡུན་ཧྲིིལ་པོར་ངས་ང་རང་བུ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་བྱུང་བསམས་སོང་། ང་

ཧ་ཅིང་དགེའ་བྱུང་། ངས་ང་ལ་འཁྱུད་ད་ེཁེེར་བཤོད་བྱས་པ་ཡོིན། ཨང་། སྨོད་འཚོང་

མའ་ིཚོང་བདགེ་མ་ཡོིན་པའ་ིབུ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད་ཨང་།”

“ཋེེར་རེ།” ངས་རང་གེི་བླ་སྲོོགེ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་དང་བཅིས་རེ་སྐུལ་ཞུས་

པ་ཡོིན། “ཐུགེས་རྗེེས་གེཟིགེས་ང་ལ་མཉིན་ནས་ང་ཤོེས་པ་ཞིིགེ་གེནོངས་དང་། ང་

སྨོད་འཚོང་མའ་ིཚོང་བདགེ་ཅིིགེ་མིན།” ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིསོྔོན་ལ་ངས་མོ་རང་སྨོད་

འཚོང་མ་ཞིིགེ་རེད་དྲན་པ་རེད། ད་ེཇ་ིའདྲའ་ིསྐྱོ་པོ་ཞིིགེ་རེད། སོྨྱོ་སེམས་ཀྱིིས་ཁེེངས་

པའི་ང་ཚོའི་སེམས་གེཉིིས་ཀྱིི་གེོ་ས་བསྣོལ་བ་རེད། ཨོ། སྐྱི་གེཡོའ་བའི་མི་ཚེ་ཞིིགེ 

ངས་ཞུ་བ་འཐེན་ཅིིང་སྡུགེ་སྐད་བརྒྱབ། དེ་ནས་ང་ཁོེང་ཁྲོ་ལངས་ཤོིང་། ངས་མེགེ་

སི་ཁེོའ་ིསྨོད་འཚོང་མ་གླེེན་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་གྱིིན་ཡོོད་པ་དེ་ངོས་

ཟིན་བྱུང་། ངས་མོ་ལའང་ལབ་པ་ཡོིན། ངས་མ་ཤོེས་གེོང་དེ་ལ་ངས་མོའ་ིབསིལ་

ལྷམ་དམར་པོ་ཡོར་བླངས་ཤོིང་ཁྲུས་ཁེང་གེ་ིསོྒོ་ལ་གེཡུགེས་འདུགེ་ཅིིང་། ངས་མོ་ལ་

རྒྱུགེས་ཤོིགེ་ལབ་པ་ཡོིན། “ད་ེལྟར་བྱོས། ཐོན་ཞིིགེ” ང་གེཉིིད་ཁུགེ་ནས་ད་ེབརྗེེད་པར་

བྱེད་དགེོས། ང་ལ་ན་ིང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེསྟ།ེ དུས་གེཏན་གྱི་ིང་རང་རང་གེ་ིསྐྱོ་ཞིིང་
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ཧྲུལ་པོ་ཡོིན་པའ་ིམ་ིཚ་ེད་ེཡོོད། ཁྲུས་ཁེང་ནང་དུ་ཧ་ཅིང་ཁུ་སིམ་མེར་འདུགེ ངས་

གྱིོན་པ་ཕུད་ད་ེཉིལ་སར་འཛུལ་བ་ཡོིན།

ཋེེར་ར་ེཡོ་ིམིགེ་གེཉིིས་ནས་དགོེངས་དགེ་གེ་ིམིགེ་ཆུ་དང་བཅིས་ཁྲུས་ཁེང་ནས་

ཕྱིར་ཐོན་སོང་། མོའ་ིདྲང་ཞིིང་ཁྱོད་མཚར་བའི་སེམས་ཆུང་ཆུང་དེས་སྨོད་འཚོང་

མའི་ཚོང་བདགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་ན་བུད་མེད་ཅིིགེ་གེི་ལྷམ་རྣམས་སོྒོའ་ིངོས་ལ་མི་འཕེན་

པ་དང་། མོ་རང་ལ་རྒྱུགེས་ཤོིགེ་མི་ལབ་པའི་བདེན་པ་དེ་གེཏན་འཁེེལ་བྱས་འདུགེ 

སྙིང་རྗེེ་བའི་ཁུ་སིམ་ཞིིགེ་དང་གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་རྣམ་པ་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ནས་མོས་

རང་གེི་གྱིོན་པ་རྣམས་འཕུད་ཅིིང་། མོའ་ིལུས་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ངའི་འཁྲིས་ཀྱིི་ཉིལ་

ཆོས་འོགེ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་། ད་ེན་ིརྒུན་འབྲུམ་ནང་བཞིིན་སྨུགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ངས་མོའ་ི

ལྷུམས་ནས་བྱིས་པ་བཏོན་པའི་རྨ་ཤུལ་ཡོོད་སའི་གྲོད་པ་ཤོ་ཚ་མོ་དེ་མཐོང་བྱུང་ལ། 

མོའ་ིདཔྱི་མགེོ་གེཉིིས་དེ་ཆོེས་ཕྲི་བོ་ཡོིན་སྟབས་གེཤོགེས་ནས་ཁེ་མ་ཕྱེས་བར་བྱིས་

པ་ཞིིགེ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེད། མོའ་ིརྐང་པ་གེཉིིས་ནི་དབྱུགེ་པ་ཕྲི་མོ་གེཉིིས་དང་

མཚུངས། མོ་ན་ིཁྲུ་བཞི་ིདང་སོར་བརྒྱད་ཙམ་རེད། ངལ་ཞིིང་དུབ་པའ་ིཞིོགེས་ཀའ་ི

མཛིེས་སྡུགེ་ཁྲོད་དུ་ངས་མོ་ལ་ཆོགེས་པ་སྤྱིད་པ་ཡོིན། ད་ེནས། ཨ་ཐང་ཆོད་པའ་ིལྷ་

དང་ལྷ་མོ་གེཉིིས་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ཅིི་བྱ་གེཏོལ་མེད་ཀྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཨེལ་ཨེའི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་

བང་ཁྲ་ིཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་ལུས་པ་དང་། ཁེོང་ཚོས་ལྷན་ཅིིགེ་ཏུ་མ་ིཚའེ་ིནང་གེ་ིབར་ཐགེ་

ཉི་ེཤོོས་དང་ཧ་ཅིང་ཞིིམ་ཤོོས་ཀྱི་ིདངོས་པོ་ད་ེརྙིེད་པ་རེད། ང་ཚ་ོགེཉིིད་ལ་ཤོོར་ཞིིང་ཕྱ་ི

དྲོའ་ིའཕྱ་ིཔོ་བར་དུ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་འདུགེ
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བཟང་ངན་གེང་ལྟར་ཡོང་དེའི་རྗེེས་ཀྱིི་ཉིི་མ་བཅིོ་ལྔའི་རིང་ལ་ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་ཡོོད། 

ང་ཚ་ོགེཉིིད་ལས་སད་པ་དང་། ང་ཚོས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་བསྐྱོད་ཀྱིིས་

འགྲོ་རྒྱུའ་ིཐགེ་བཅིད་ཅིངི་། མོ་ན་ིནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ངའ་ིདགེའ་རོགེས་ཆོགེས་རྒྱུ་

ཡོིན་པ་རེད། ངས་ཌིིན་དང་མ་ེར་ིལུ། ད་ེམིན་གྱི་ིམ་ིགེཞིན་ཚང་མ་དང་ལྷན་དུ་ཆོེས་

རྒོད་པའི་རྙིོགེ་འཛིིང་གེི་དུས་སྐབས་ཤོིགེ་སྟེ་དུས་སྐབས་གེསར་པ་ཞིིགེ་གེི་འཆོར་

སྣང་ཞིིགེ་བསོྒོམས་པ་ཡོིན། ཐོགེ་མར་ང་ཚོས་འགྲུལ་བཞུད་འདིའི་ཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་

གེསོགེ་སླེད་ལས་ཀ་བྱེད་དགེོས་ཡོོད། ཋེེར་རེ་ལ་ནི་ང་ལ་ཡོོད་པའི་སོྒོར་མོ་ཉིི་ཤུ་དེ་

སྤྱིད་ནས་འཕྲིལ་དུ་མགེོ་འཛུགེས་རྒྱུར་འདོད་པ་འདུགེ ང་དེ་ལ་དགེའ་མ་བྱུང་

ལ། ད་ེནས་དམྱོལ་བ་གླེེན་པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ངས་དཀའ་ངལ་དེའ་ིསོྐར་ལ་ཉིིན་

གེཉིིས་ལ་བསམ་གེཞིིགེས་བྱས་པ་ཡོིན། དུས་མཚུངས་སུ་ངེད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་བཅུ་ལྷགེ་

ཙམ་ལས་མ་ལུས་པའ་ིབར་དུ། སྤྱི་ིཐབ་དང་ཆོང་ཁེང་དགེ་ཏུ། ངས་རང་གེ་ིམ་ིཚེའ་ི

ནང་ད་ེསོྔོན་མཐོང་མ་མྱོོང་བའ་ིཨེལ་ཨེའ་ིཚགེས་པར་སོྨྱོན་པ་ད་ེཚོའ་ིསྟེང་གེ་ིལས་

ཀ་བ་གླེ་བའི་ཁྱོབ་བསྒྲིགེས་རྣམས་བཀློགེས་ཤོིང་བསྡེད། ང་ཚོ་གེཉིིས་ནི་ང་ཚོའི་

མགྲོན་ཁེང་གེི་ཁེང་མིགེ་ཆུང་ཆུང་དེར་ཧ་ཅིང་སྐྱིད། ང་གེཉིིད་ཁུགེ་མི་ཐུབ་པའི་

རྐྱེེན་གྱིིས་མཚན་གྱིི་དཀྱིིལ་ལ་ང་ཡོར་ལངས་ཤོིང་། ཉིལ་རས་དེ་གེཅིེས་ཕྲུགེ་མའི་

ཕྲིགེ་པ་སྨུགེ་པོ་གེཅིེར་བུ་དེའི་སྟེང་གེཡོོགེས་ནས། ཨེལ་ཨེ་ཡོི་མཚན་མོ་ལ་རྟེོགེ་

ཞིིབ་བྱས། འད་ིན་ིཇ་ིའདྲའ་ིགེདུགེ་རྩུབ་ཆོ་ེཞིིང་ཚ་བ་ཆོ་ེལ། ཉིེན་བརྡོའ་ིདུང་སྐད་
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སྒྲིོགེ་པའི་མཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད་ཨང་། སྲོང་ལམ་གྱིི་ཕར་ཕོྱགེས་དེ་གེ་རང་ལ་རྙིོགེ་དྲ་

བྱུང་འདུགེ གླེ་གེཏོང་ཁེང་གོེགེ་རྙིིང་རལ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེན་ིགེོད་ཆོགེ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་གེ་ི

གེནས་ཆོགེས་འདུགེ འོགེ་དེར་ཉིེན་རྟེོགེ་པའི་རླངས་འཁེོར་བཀགེ་སོང་ལ། ཉིེན་

རྟེོགེ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་སྐྲ་མདོགེ་དཀར་སྐྱ་ཡོིན་པའི་རྒད་པོ་ཞིིགེ་ལ་འདྲི་བརྩད་བྱེད་

ཀྱིིན་འདུགེ ཁེང་པའ་ིནང་ལོགེས་ནས་ངུ་ཅིོར་འདོན། ངས་ངེད་ཀྱི་ིམགྲོན་ཁེང་གེ་ི

ན་ེའོན་གླེོགེ་སྒྲིོན་གྱི་ིསིར་སྒྲི་དང་ཆོབས་གེཅིིགེ་ཏུ་ཡོོད་ཚད་གེོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ ངའ་ི

མ་ིཚེར་འད་ིལས་སེམས་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་ཡོོང་མ་མྱོོང་། ཨེལ་ཨ་ེན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་

རྣམས་ཀྱི་ིཆོེས་གེདུགེ་རྩུབ་ཅིན་དང་ཆོེས་ཁེེར་རྐྱེང་ད་ེརེད། ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་དགུན་ཁེའ་ི

སྐབས་སུ། དཀོན་མཆོོགེ ཆོེས་སྡུགེ་པའ་ིགྲང་ངར་ཡོོད་མོད། སྲོང་ལམ་འགེའ་ཞིིགེ་

གེ་ིཕོྱགེས་གེ་གེ་ེམོ་ན་ཁྱོད་མཚར་བའ་ིསྤུན་གྲོགེས་ཀྱི་ིཚོར་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ཨེལ་

ཨ་ེགྲོང་ཁྱོེར་ན་ིནགེས་ཚལ་སྟུགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད།

མེན་ལམ་ཁེའི་ལྷོ་ཕོྱགེས་དེ་ན་གླེོགེ་འོད་སྣ་ཚོགེས་དང་རྒོད་པོ་སྣ་ཚོགེས་

འཛིོམས་པའི་བསྐོར་བསྐྱོད་སྒྱུ་མའི་འཁྲབ་སྟོན་གྱིི་སྒོར་ཆོེས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ 

དེར་ཋེེར་རེ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱུ་མ་ཚ་པོ་ཞིེས་པའི་ཁེ་ཟས་དང་ལྷན་དུ་འཆོམ་

འཆོམ་བྱས་པ་ཡོིན། འཇུར་རྟེ་ཡུ་རིང་གེོན་པའ་ིཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཧ་ལམ་སྲོང་

ཟུར་ཡོོད་ཚད་ན་མ་ིརྣམས་སོྔོགེ་བཤོེར་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ལུང་པ་འདིའ་ིཧ་ཅིང་ཕམ་

ཤོོས་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་ན་ིཟུར་གྱི་ིརྐང་ལམ་དགེ་ན་འཛིོམས་འདུགེ ད་ེདགེ་ཚང་མ་ན་ིཁེ་

ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོའི་ལྷོ་ཁུལ་གྱིི་སྐར་མ་ལྷོད་ལ་འཇམ་པ་དགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་ཡོོད་ལ། སྐར་

མ་ད་ེདགེ་ཀྱིང་དངོས་གེནས་ཨེལ་ཨ་ེགྲོང་ཁྱོེར་ད་ེཉིིད་ཡོིན་པའ་ིབྱ་ེཐང་གེ་ིསྒོར་ཆོེན་

པོ་འདིའི་འོད་སྨུགེ་པོའ་ིའཁོེར་ལོ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཐིམ་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་རླུང་བུའི་
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ནང་འཐུལ་བའ་ིཇའ་ིདྲ་ིམ་དང་། རྩྭའ་ིདྲ་ིམ། ངས་སོ་མ་ར་ཛི་བཤོད་ཀྱི་ིཡོོད། ད་ེདང་

མཉིམ་དུ་སི་པཱན་ཅིན་གྱིི་སྲོན་མའི་དྲི་མ་དང་ཆོང་གེི་དྲི་མ་བཅིས་ཚོར་ཐུབ་ཀྱིི་

འདུགེ སྦེི་རགེ་ཆོང་ཁེང་རྣམས་ནས་བྷབ་ཅིེས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཆོེས་རྒོད་པོ་དེ་

མཆོེད་ཡོོང་ལ། ད་ེདགེ་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིམཚན་མོ་ཡོ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིརྣམས་ཀྱི་ིབྲིོ་དང་བྲིོ་

རིགེས་བྷུ་གྷི་ིཝུ་གྷི་ིཞིེས་པ་སོགེས་རིགེས་ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིརོལ་དབྱངས་སྣ་འཛིོམས་དང་

འདྲེས་འདུགེ མ་ིཚང་མ་ན་ིསྐུ་ཞིབས་ཧ་ེསེལ་ཡོིན་པ་ལྟར་སྣང་། བྷབ་བྲིོའ་ིཞྭ་མོ་ཐོད་

ལེབ་གེོན་ཞིིང་ཨགེ་ཚོམ་ཅིན་གྱིི་མི་ནགེ་རྒོད་པོ་རྣམས་འཁྲིས་ནས་དགོེད་བཞིིན་

ཕྱིན་སོང་ལ། དེ་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ནས་འཕྲིེད་ལམ་ ༦༦ པ་བརྒྱུད་དེ་ཐད་ཀར་ཡོོང་

བའ་ིསྐྲ་རིང་རྐྱེལ་སྟོང་ཕམ་པར་གྱུར་བ་རྣམས་དང་། ད་ེནས་ཐ་མགེ་སྦེགེ་ཆོ་ལགེ་ཏུ་

བཟུང་ནས་ཕ་ལ་ཛི་ཞིེས་པའ་ིསྤྱི་ིགླེིང་གེ་ིསྡེོད་སྟེགེས་ལ་འགྲོ་བཞིིན་པའ་ིབྱ་ེཐང་གེ་ི

ཙིགེ་རྒན་ཁྲམ་པ་རྣམས། ད་ེནས་[ཡོ་ེཤུའ་ིཆོོས་ལུགེས་]མ་ེཐོ་ཌི་ིས་ིཋེིའ་ིཆོོས་དཔོན་

ཕུ་ཐུང་ལྷུགེ་ལྷུགེ་ཅིན་རྣམས་དང་། ད་ེནས་མཚམས་མཚམས་ལ་རང་བྱུང་བྱིས་པ་

ཞིེས་འབོད་པའི་དྲང་སྲོོང་རྒྱ་ཡོོད་པ་བསིལ་ལྷམ་གེོན་པ་བཅིས་ཕྱིན་སོང་། ང་དེ་

ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགེ་ན་འདོད་ཅིིང་མི་ཚང་མ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ན་འདོད། འོན་ཀྱིང་

ཋེེར་ར་ེདང་ང་གེཉིིས་མཉིམ་དུ་སོྒོར་རོྡོགེ་ཅིིགེ་འཚོལ་བ་ལ་ཧ་ཅིང་བྲིེལ་ནས་ཡོོད།

ང་ཚོ་ཧོ་ལི་ཝུད་ལ་ཕྱིན་ཏེ་སྲོང་ལམ་སན་སེ་ཋེི་དང་ཝེིན་བསྣོལ་མཚམས་ན་

ཡོོད་པའ་ིསྨོན་ཚངོ་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཐབས་བྱས། ད་ཆོ་འད་ིན་གེནས་ཚུལ་

ཡོ་མ་བརླ་ཞིིགེ་འདུགེ་ཡོ། མཚ་ོངོགེས་ཀྱི་ིགྲོང་སྡེ་ེནས་ཡོོང་བའ་ིརླངས་འཁེོར་རྙིིང་

གེོགེ་དགེ་ལས་མར་བབ་པའི་ཁྱོིམ་མི་འབོར་ཆོེན་ཞིིགེ་ཟུར་གྱིི་རྐང་ལམ་གྱིི་གེཡོས་

གེཡོོན་དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་ད་ེགླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་གྲགེས་ཅིན་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་
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མཐོང་རྒྱུར་ཅིེར་བཞིིན་འདུགེ གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་དེ་ཁྱོོན་ནས་བསླེེབས་མ་

སོང་། རླངས་འཁེོར་ལེ་མོ་བཟིན་ཞིིགེ་འགྲོ་དུས་ཁེོང་ཚོ་དགེའ་སྣང་གེིས་དཀྱིོགེས་

ནས་ད་ེལ་བརྒྱུགེས་ཏ་ེམགོེ་སྒུར་ནས་བལྟས། མིགེ་ཤོེལ་ནགེ་པོ་གེོན་པའ་ིམ་ིསྣ་ཞིིགེ་

རྒྱན་ཆོས་སྤྲོས་པའི་སྐྲ་སེར་མ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ནང་ལ་བསྡེད་འདུགེ “ཌིོན་ ཨ་མེ་

ཆོ་ེརེད། ཌིོན་ ཨ་མ་ེཆོ་ེརེད།” “མ་རེད། ཇོར་ཇ་ི མུར་ཧྥོ་ེརེད། ཇོར་ཇ་ི མུར་ཧྥོ་ེརེད།” 

ཁེོང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟ་བཞིིན་འཐོམ་མེར་ཡོར་འགྲོ་མར་འགོྲ་བྱེད། ཧོ་ལི་ཝུད་

ལ་ཕྱུགེས་རྫོི་འཁྲབ་ཏུ་ཡོོང་བའི་མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པའི་བུ་རྫོིགེ་པོ་འགེའ་

ཡོིས་རང་གེི་མཛུབ་རྩེ་སྙིང་རྗེེ་མོ་དེས་རང་གེི་མིགེ་སྤུ་རློན་པ་བཟོ་བཞིིན་གེཡོས་

གེཡོོན་དུ་གེོམ་བགྲོད་བྱས་སོང་། འཇིགེ་རྟེེན་སྟེང་གེི་སྨོན་ཆུང་བུ་མོ་ཡོིད་དུ་འོང་

ཤོོས་འགེའ་ཡོིས་དོར་མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་གེོན་ཏེ་ཚུར་བསླེེབས་སོང་། ཁེོང་ཚོ་ནི་གྲགེས་

ཅིན་འཁྲབ་སོྟན་པ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཆོེད་ཚུར་ཡོོང་ཞིིང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིམཐའ་མ་དེར་རླངས་

འཁེོར་ནང་ནས་གླེོགེ་བརྙིན་ལྟ་བ་ཞིེས་པའ་ིགླེོགེ་བརྙིན་ཁེང་གེ་ིལས་ཀ་ཞིིགེ་ལ་ལྷུང་

བ་རེད། ཋེེར་ར་ེདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་ནང་ནས་གླེོགེ་བརྙིན་ལྟ་བ་ཞིེས་

པའི་གླེོགེ་བརྙིན་ཁེང་དགེ་གེི་ནང་དུ་ལས་ཀ་ཐོབ་ཐབས་བྱས། ཕྱོགེས་གེང་ནའང་

རེ་བ་མི་འདུགེ ཧོ་ལི་ཝུད་ བོྷ་ལི་ཝེརད་ལམ་ཆོེན་ནི་དགེའ་སྣང་གེིས་ཁེེངས་པའི་

རླངས་འཁེོར་གྱི་ིསྐད་སྒྲི་དང་བཅིས་ཧ་ཅིང་བཟང་། རླངས་འཁེོར་བརྡོབས་སྐྱོན་ཆུང་

གྲས་རིགེས་ན་ིམ་མཐའ་ལའང་སྐར་མ་རེའ་ིནང་ཐེངས་ར་ེཡོོད་ཅིིང་། མ་ིཚང་མ་ཏ་

ལའ་ིཤོིང་སྡེོང་ཐགེ་རིང་ཤོོས་ད་ེདང་དེའ་ིཕར་རྒྱབ་ཀྱི་ིཕྱོགེས་ལ་རྒྱུགེས་ཏ་ེའགྲོ་བཞིིན་

ཡོོད་ལ། ཕར་རྒྱབ་ད་ེན་ིབྱ་ེཐང་དང་སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱེང་ཡོིན། ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིཇོ་ཇོ་ཡོིན་

སྐད་པ་དེ་དགེ་ནི་ཟ་ཁེང་རྫོིགེ་པོ་དགེ་གེི་མདུན་དུ་ལངས་ཏེ། ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་ཇེ་ཁེོབ་
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ཀྱི་ིམཚ་ོའགྲམ་དུ་ཡོོད་པའ་ིབྷ་ིརོ་ཌི་ིཝེ་ེལམ་ཆོེན་གྱི་ིཇོ་ཇོ་ཆོ་ེགེ་ེམོ་བ་དགེ་གེིས་བྱེད་

པ་ཇ་ིབཞིིན་རྩོད་པ་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ ཁྱོད་པར་གེཅིིགེ་ན་ིའད་ིལ་ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་གྱིོན་

ཆོས་ཆོ་འགྲིགེ་ཡོང་མོ་དགེ་གེོན་ཅིིང་། ཁེ་བརྡོ་ན་ིཚུལ་འཆོོས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཅིན་རེད། 

གེཟུགེས་རིང་ཞིིང་སྐམ་རིད་ཅིན་གྱི་ིཆོོས་ཁྲིད་པ་དགེ་འདར་འདར་གྱིིས་ཕྱིན་སོང་།  

སྐད་ཅིོར་རྒྱགེ་པའི་བུད་མེད་རྒྱགེས་པ་དགེ་གེིས་དྲི་བ་ཆུང་ཆུང་གེི་འགྲན་བསྡུར་

དགེ་ལ་བང་སྒྲིགིེ་ཆོེད་བྷོ་ལ་ིཝེརད་ལམ་ཆོེན་འཕྲིེད་དུ་བཅིད་ད་ེབརྒྱུགེས་སོང་། ངས་

གྲགེས་ཆོེན་ཇེར་ར་ེ ཁེོ་ལོན་ན་ཡོིས་བྷིའུ་ཁེ་ མོ་ཋེོར་ཞིེས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་བཙོང་

ས་ནས་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཉིོ་བཞིིན་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། ཁེོང་གེིས་རྒྱ་ཆོེ་བའི་ཤོེལ་

སོྒོའ་ིརྩིགེ་པའི་ནང་ལོགེས་སུ་རང་གེི་ཨ་ར་མཐུགེ་པོ་དེ་ལ་མཛུབ་མོས་བྱིལ་བྱིལ་

བྱེད་བཞིིན་འདུགེ ཋེེར་ར་ེདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྤྱི་ིཐབ་ཅིིགེ་ཏུ་

ཁེ་ལགེ་ཟས་ཤོིང་། དེ་ལ་བྲིགེ་ཕུགེ་ཅིིགེ་གེི་རྣམ་པ་ཡོོད་པའི་རྒྱན་སྤྲོས་བྱས་འདུགེ་

ལ། ལྕགེས་ཀྱི་ིབྱིའུ་ཊིི་ཏི་ཞིེས་འབོད་པ་རྣམས་གེང་ས་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོོང་། ལྷ་

སྲུང་དང་ཝུ་བ་ཅིན་གྱིི་ཆུ་ལྷ་སྟེ་ནེབ་ཆུན་ཞིེས་པའི་འཕོངས་རིས་རོྡོ་བརྐོས་ཆོེན་

པོ་དགེ་འདུགེ མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་རྦབ་ཆུ་དགེ་གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ནས་ཡོིད་སྐྱོ་བའ་ིཟས་

ལ་རོལ་ཅིིང་། མཚོའི་སྡུགེ་བསྔོལ་དང་ལྷན་དུ་ཁེོང་ཚོའི་ངོ་གེདོང་དགེ་ནི་ལྗོང་

ཁུ་རེད། ཨེལ་ཨེ་ནང་གེི་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཚང་མ་ནི་[ཕྱུགེ་མོ་རྒན་མོས་གླེས་པའི་]ཕོ་

གེསར་རྫོིགེ་པོ་གྷིི་གྷིོ་ལོ་ཞིེས་གྲགེས་པ་དང་འདྲ་ལ། ངོ་མ་བཤོད་ན་ཁེོང་ཚོ་ནི་ཨེལ་

ཨ་ེལ་གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་ཏུ་ཡོོང་བ་རེད། མ་ིཚང་མ་དང་། མཐའ་ན་ང་ཡོང་ཨེལ་ཨ་ེ

ལ་གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་ཏུ་ཡོོང་བ་རེད། ཋེེར་རེ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་མཐའ་ན་རེ་བ་

ཙམ་ཡོང་མེད་ནའང་རང་རང་གེ་ིཕམ་པའ་ིརང་བཞིིན་ལ་འཇིགེས་སྣང་གེཏན་ནས་
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མེད་མཁེན་གྱི་ིཕམ་པའ་ིམ་ིརབས་དེའ་ིཆོང་སྟེགེས་ཞིབས་ཞུ་བའ་ིབུ་རྣམས་དང་བུ་

མོ་མཛིེས་མ་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་མེན་ལམ་ཁེའི་ལྷོ་ཕྱོགེས་སུ་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཇེ་

ཉུང་ལ་བཏང་བ་ཡོིན། ང་ཚ་ོལ་ད་དུང་སོྒོར་མོ་བཅུ་ཡོོད།

“ཁེོ་ར།ེ ང་ངའ་ིསྲོིང་མོའ་ིརྩ་རུ་གོྱིན་པ་ལེན་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་ང་ཚོས་

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད།” ཋེེར་ར་ེཡོིས་ད་ེལྟར་ལབ་སོང་། “ཁེོ་ར།ེ 

འགྲོ ད་ན་ིའད་ིབྱེད། ‘ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེཞིས་འཁྲབ་མ་ཤོེས་ན། ངས་ཁྱོེད་ལ་འཁྲབ་སྟངས་

སླེོབ།’” ཚགིེ་མཐའ་མ་ད་ེམོ་རང་གེ་ིགེཞིས་ཚགིེ་ཅིིགེ་རེད་ལ་རྟེགེ་པར་གེཞིས་ད་ེལེན་

བསྡེད་ཀྱིི་འདུགེ ང་ཚོ་ཨ་ལ་མེ་ཌི་འཕྲིེད་ལམ་གྱིི་རྒྱབ་ལོགེས་ཤོིགེ་ན་ཡོོད་པའི་

མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲོད་ན་ཡོོད་པའ་ིམོའ་ིསྲོིང་མོའ་ིཁེང་པར་

བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ངས་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཐབ་ཚང་འགེའ་ཡོོད་པའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིསྲོང་ལམ་མུན་

ནགེ་ཅིན་དེར་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། མོའ་ིསྲོིང་མོས་ང་མ་ིམཐོང་བའ་ི

ཇུས་བཏིང་ཡོོད་པ་རེད། ཁྱོི་འགེའ་བརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་སོང་། དེར་གླེོགེ་སོྒྲིན་ཆུང་

ཆུང་ཡོོད་པ་དགེ་གེིས་ཙི་ཙི་ཅིན་གྱི་ིསྲོང་ལམ་ཆུང་ཆུང་ད་ེམཐོང་བར་བྱེད། འཇམ་

ཞིིང་དྲོ་བའ་ིམཚན་མོ་འདིར་ཋེེར་ར་ེདང་མོའ་ིསྲོིང་མོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེ་རྩོད་རྒྱགེ་པ་ད་ེ

ངས་གོེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ན་ིགེང་ཡོིན་ཡོང་གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་ཡོིན།

ཋེེར་ར་ེཕྱིར་ཐོན་བྱུང་ལ། ངའ་ིལགེ་པ་ནས་འཇུས་ཏ་ེའཕྲིེད་ལམ་དཀྱིིལ་མའམ་

སན་ཋེི་རལ་ ཨེ་ཝེི་ནེའུ་ལ་ཁྲིད་སོང་། དེ་ནི་ཨེལ་ཨེ་ཡོི་ཤོ་མདོགེ་ཅིན་ཏེ་མི་དཀར་

མིན་པའི་མི་རིགེས་འཛིོམས་སའི་ལམ་ཁེ་ལྟེ་བ་དེ་རེད། དེ་ནི་ཇི་འདྲའི་ས་ཆོ་རྒོད་

པོ་ཞིིགེ་རེད། བྱ་ཁེང་རྣམས་ན་ིརོལ་དབྱངས་སྒྲི་སྒོམ་ནང་ལ་འཇུགེ་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགེ་གེ་ི

ཚད་རེད་འདུགེ་ལ། རོལ་དབྱངས་སྒྲི་སྒོམ་གྱིིས་བྷུ་ལུ་ཞིེས་པའ་ིསོྐྱ་བའ་ིརོལ་དབྱངས་
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དང་། བྷབ་རོལ་དབྱངས། ཇམ་ཕ་ིརོལ་དབྱངས་མ་གེཏོགེས་ཅི་ིཡོང་མ་ིསྒྲིོགེ ང་ཚ་ོགླེ་

གེཏོང་ཁེང་པ་ཞིིགེ་ལ་སྐས་འཛིེགེས་རོྫོར་པོ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོར་སོང་བ་དང་། ཋེེར་

ར་ེཡོ་ིགྲོགེས་མོ་མར་གྷི་ར་ིན་ཡོ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། གྲོགེས་མོ་འདིས་ཋེེར་ར་ེ

ལ་སྨོད་གེོས་ཤོིགེ་དང་ལྷམ་ཆོ་གེཅིིགེ་ཆོད་ཡོོད་པ་རེད། མར་གྷི་ར་ིན་ན་ིདཀར་ནགེ་

འདྲེས་མའ་ིབུ་མོ་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་རེད། མོའ་ིཁྱོོ་གེ་ན་ིནགེ་པོ་སོལ་བ་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་

དང་བཟང་པོ་ཞིིགེ་རེད། ང་ལ་སྣ་ེལེན་ཚུལ་བཞིིན་དུ་བྱེད་ཕྱིར་ཁེོང་འཕྲིལ་དུ་ཕྱ་ིལ་

བརྒྱུགེས་ནས་ཨ་རགེ་ཤོེལ་དམ་བཞི་ིཆོ་གེཅིིགེ་ཅིན་ཞིིགེ་འཁྱོེར་ཡོོང་སོང་། ངས་དེའ་ི

རིན་གྱིི་ཆོ་ཞིིགེ་སྤྲོོད་ཐབས་བྱས་མོད་ཁེོང་གེིས་མིན་ལབ་བྱུང་། ཁེོང་ཚོར་བྱིས་པ་

ཆུང་ཆུང་གེཉིིས་འདུགེ བྱིས་པ་ཚོས་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་ནས་མཆོོང་ལྡིང་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ་

ལ། དེ་ནི་ཁེོང་ཅིགེ་གེི་རྩེད་མོ་རྩེ་ས་དེ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ལགེ་པ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་

འཁྱུད་ཅིིང་། ཡོ་མཚན་བཞིིན་ང་ལ་བལྟས། སན་ཋེ་ིརལ་ ཨ་ེཝེ་ིནེའུ་ཡོ་ིལམ་ཁེ་དེར་

སྦེིར་སྒྲི་གྲགེ་པའ་ིམཚན་མོ་རྒོད་པོ་སྟ།ེ [ཇ་ེཛིི་རོལ་གེཞིས་པ་]ཧམ་ཕ་ིཡོ་ིརོལ་དབྱངས་

“འཕྲིེད་ལམ་དཀྱིིལ་མའ་ིཞིབས་བྲིོ་”ཞིེས་པ་ད་ེཕྱ་ིརོལ་ནས་ལྡིར་སྒྲི་དང་སྦེིར་སྒྲི་དང་

བཅིས་སྒྲིོགེ་པའ་ིམཚན་མོ་ད་ེརེད། ཁེོང་ཚོས་ཚོམས་ཆོེན་གྱི་ིནང་ནས་གླུ་དབྱངས་

ལེན་ལ། ཁེོང་ཚོའི་སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་དམྱོལ་བ་ཡོ་མེད་བྱེད་པ་དང་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་བལྟ་བ་དང་བཅིས་གླུ་དབྱངས་ལེན། ཋེེར་ར་ེལ་མོའ་ིགོྱིན་པ་རགེ་བྱུང་ལ་ང་

ཚོས་བད་ེམོ་ཞིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོབྱ་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་མར་ཕྱིན་ཅིིང་། རོལ་དབྱངས་

སྒྲི་སྒོམ་སྟེང་ནས་རོལ་ཆོའ་ིའཁེོར་ཐགེ་ཅིིགེ་བཏང་བ་ཡོིན། མ་ིནགེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ངའ་ི

རྣ་བ་ལ་ཇའ་ི[ཉིལ་ཐ་]སྐོར་ཤུབ་བཤོད་བྱས་བྱུང་། ངས་འགྲིགེ་གེ་ིརེད། འཁྱོེར་ཤོོགེ་

ལབ་པ་ཡོིན། གེསང་བའི་འབྲིེལ་ཐགེ་དེ་བསླེེབས་ཤོིང་འོགེ་ཁེང་གེི་གེསང་སྤྱིོད་
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ལ་འགྲོ་དགེོས་པའ་ིབརྡོ་བརྒྱབ་བྱུང་། དེར་ང་གླེེན་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་

ལངས་བསྡེད་དུས་ཁོེས་བཤོད་རྒྱུར། “ད་ེལེན་རོགེས། ད་ེལེན་རོགེས།” ཟེར།

“གེ་ར་ེལེན་རོགེས།” ངས་ལབ་པ་ཡོིན།

ཁེོང་ལ་ངའ་ིསོྒོར་མོ་ན་ིརགེ་ཡོོད། ཁེོས་ཐང་ལ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུར་སྐྲགེ་འདུགེ 

ད་ེན་ཐང་ཞིིགེ་མ་ིའདུགེ འོགེ་ཁེང་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། ད་ེན་སྐྱགེ་པ་སྨུགེ་པོའ་ིདུམ་བུ་

ཞིིགེ་དང་འདྲ་བ་ཞིིགེ་བཞིགེ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གེཟབ་གེཟབ་

བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ “ངས་ང་རང་རང་ལ་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་དགོེས་ཡོོད། བདུན་ཕྲིགེ་སོྔོན་མ་ལ་

དོན་དགེ་རྣམས་ཡོགེ་པོ་མ་ིའདུགེ”ཟེར། ངས་སྐྱགེ་པ་ད་ེཡོར་བླངས་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ི

ཤོོགེ་གུ་སྨུགེ་པོའ་ིསིགེ་གྷིར་ཐ་མགེ་ཅིིགེ་རེད། ད་ེནས་ཋེེར་ར་ེཡོོད་ས་ལ་ཕར་ཕྱིན་པ་

ཡོིན། ད་ེནས་ང་ཚ་ོསོྨྱོ་རྫོས་ཀྱིིས་མྱོོས་པར་བྱེད་སླེད་མགྲོན་ཁེང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ལ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ཅི་ིཡོང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེན་ིབྷུལ་ ཌིར་ཧམ་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིཐ་མགེ་ཅིིགེ་རེད། 

ང་ན་ིངའ་ིསོྒོར་མོའ་ིཐད་ནས་གྲུང་པོ་བྱས་ཡོོད་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ། 

ཋེེར་ར་ེདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཐགེ་ཆོོད་པའ་ིཐོགེ་ནས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེ

ལ་མཐའ་མའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཚོར་ལྷགེ་ཡོོད་པའ་ིསོྒོར་མོ་ད་ེལ་བརྟེེན་

ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་ཀྱིིས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་

ཡོིན། མཚན་མོ་དེར་མོས་རང་གེ་ིསྲོིང་མོ་ལས་སོྒོར་མོ་ལྔ་བླངས་འདུགེ ང་ཚོར་སོྒོར་

མོ་བཅུ་གེསུམ་མམ་དེ་ལས་ཉུང་བ་ཞིིགེ་ཡོོད། སླེར་ཡོང་ང་ཚོའི་ཉིིན་རེའི་ཁེང་

གླེ་སོྤྲོད་དུས་མ་རན་པའ་ིགེོང་དེར་ང་ཚོས་བསྡུ་གེསོགེ་བརྒྱབ་ཅིིང་། རླངས་འཁེོར་

དམར་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་བསྡེད་ནས་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོ་མངའ་སྡེེའི་ཨར་ཁེ་ཌིི་ཡོ་གྲོང་ཁྱོེར་

ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། དེ་ན་གེངས་ཀྱིིས་རི་རྩེ་གེཡོོགེས་པའི་རི་བོ་རྣམས་ཀྱིི་གེཤོམ་ན་སན་
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ཋེ་ ཨ་ན་ིཋེ་ཞིེས་པའ་ིརྟེ་རྒྱུགེས་ར་བ་ཡོོད། ད་མཚན་མོ་རེད། ང་ཚ་ོན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ི

གླེིང་ཕྲིན་གྱི་ིཕྱོགེས་ལ་ཁེ་བསོྐར་ཡོོད། མ་ིའབོར་ཆོ་ེབའ་ིརོྫོང་གེ་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཐོན་ཆོེད། 

ང་ཚོས་ལགེ་པ་འཇུ་རེས་ཀྱིིས་ལམ་ཁེ་ནས་མེལ་ལེ་འགེའ་ལ་མར་གེོམ་པ་བརྒྱབ་

པ་ཡོིན། ད་ེན་ིགེཟའ་སྤེེན་པའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་ལམ་ཟུར་གྱི་ིགླེོགེ་སྒྲིོན་

ཀ་བ་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་མཐེ་བོང་བསྒྲིེངས་བཞིིན་ལངས་བསྡེད་པ་ཡོིན། གླེོ་བུར་དུ་

བྱིས་པས་ཁེེངས་པའི་རླངས་འཁེོར་ལ་དར་ཟུར་གེསུམ་ཅིན་འཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་པ་

དགེ་གེིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བསླེེབས་སོང་ལ། “ཀ་ིཧ་ིཧ།ི ཀ་ིཧ་ིཧ།ི ང་ཚ་ོཐོབ་སོང་། ང་

ཚ་ོཐོབ་སོང་།” ཁེོང་ཚ་ོཚང་མས་ཀ་ིབཏབ་ནས་བཤོད་སོང་། ད་ེནས་ཁེོང་ཚོས་ངེད་

གེཉིིས་ལ་ཨ་རོ་ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་། ལམ་ཁེ་རུ་བུ་དང་བུ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་མཐོང་བ་

ལས་བྱུང་པའ་ིདགེའ་སོྤྲོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཐོབ་འདུགེ ད་ེའདྲ་བའ་ིན་གེཞིོན་རྐྱེང་རྐྱེང་གེ་ི

གེདོང་པ་དང་བཤོད་སྲོོལ་ཡོོད་པ་ལྟར་གྱི་ི“གེཞིོན་པའ་ིམགྲིན་སྐད་”ཀྱིིས་ཁེེངས་པའ་ི

རླངས་འཁོེར་བཅུ་སོྐར་མང་པོ་ཕྱིན་སོང་། ང་དེ་ཚོའི་བྱིས་པ་ཡོོད་ཚད་ལ་ཁོེང་ཁྲོ་

ལངས། ཁེོང་ཚ་ོམཐོ་འབྲིིང་གེ་ིགེཞིོན་ནུ་ཆུང་ཆུང་ཡོིན་པ་དང་། གེཟའ་ཉི་ིམའ་ིཕྱ་ི

དྲོ་ལ་ཁེོང་ཚོའ་ིཕ་མས་གླེང་ཤོ་སྲོེགེ་མ་གེཏུབས་ཡོོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེེན་ནས། 

ལམ་དུ་ཡོོད་པའི་མི་ཞིིགེ་ལ་ཨ་རོ་ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཁེོང་ཚོས་ཁེོང་ཚོ་སུ་ཡོིན་

བསམ་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། རང་ལ་བརྩ་ེདུང་བྱུང་ན་བསམས་པའ་ིབུ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་

གེནས་བབ་སོྐྱ་པོ་ལ་ལྷུང་བའི་བུ་མོ་ཞིིགེ་ལ་བརྙིས་བཅིོས་བྱས་ནས་ཁོེ་ཚོས་ཁེོ་ཚོ་

སུ་ཡོིན་བསམ་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ང་ཚོའ་ིལས་དོན་ལས་གེཞིན་ཇུས་གེཏོགེས་

བྱེད་ཀྱིིན་མེད། ད་ེནས། ང་ཚ་ོལ་རླངས་འཁོེར་དྲིན་ཆོེན་ཞིིགེ་རགེ་མ་བྱུང་། ང་ཚ་ོ

སླེར་ཡོང་གྲོང་སྡེ་ེལ་ལོགེ་དགེོས་འཁེེལ་སོང་། ཆོེས་སྡུགེ་ཤོོས་ཤོིགེ་ན་ིང་ཚ་ོལ་འཚིགེ་
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ཇ་དགོེས་ཤོིང་། སོྒོ་ཕྱེས་ནས་ཡོོད་ས་གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེན་ིམཐོ་འབྲིིང་གེ་ི

ཆུ་མངར་མོའ་ིཆུ་སྒོམ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ང་ཚ་ོད་ེལ་འགྲོ་དགེོས་པའ་ིལས་ངན་ལ་འཕྲིད་

བྱུང་། བྱིས་པ་ཚང་མ་དེར་འདུགེ་ཅིིང་ཁོེང་ཚོས་ང་ཚ་ོདྲན་གྱི་ིའདུགེ ད་ན་ིཁེོང་ཚོས་

ཋེེར་ར་ེན་ིམེགེ་ས་ིཁོེའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་དང་། མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིབུ་མོ་རྒོད་ལ་ཤོོར་བ་སྟ།ེ ཕ་ཆུ་

ཁེོའམ་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཇགེ་ཚང་གེ་ིབུ་མོ་རྒོད་ལ་ཤོོར་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། མོའ་ིདགེའ་

རོགེས་ན་ིད་ེལས་ཀྱིང་སྡུགེ་གེ་ཡོིན་པ་མཐོང་བ་རེད། 

མོས་རང་གེ་ིམཛིེས་པའ་ིསྣ་ད་ེཡོར་བཀྱིགེས་ནས་ཕར་ཕྱིན་སོང་ལ། ང་ཚ་ོམུན་

ནགེ་ཁྲོད་དུ་ལམ་ཆོེན་གྱིི་ཆུ་ཡུར་རྒྱུད་ཡོར་འཁྱོམས་པ་ཡོིན། ངས་ཁུགེ་མ་རྣམས་

འཁུར་བ་ཡོིན། ང་ཚོས་གེནམ་ངོ་གྲང་བའི་མཚན་མོ་དེའི་སྨུགེ་པ་རྔུབ་ཀྱིིན་ཡོོད། 

མཐར་ངེད་ཀྱིིས་མོ་དང་ལྷན་དུ་ཞིགེ་མ་འཕར་མ་ཞིིགེ་ལ་འཇིགེ་རྟེེན་འད་ིནས་ཡོིབ་

རྒྱུ་དང་ཞོིགེས་པ་ཇ་ིཆོགེས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་མིན་པའ་ིཐགེ་གེཅོིད་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོལམ་

ཁེའ་ིའགྲུལ་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིསྣ་ེལེན་ཞུ་ས་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། སོྒོར་མོ་བཞི་ིཙམ་སྤྲོད་ད་ེཁེང་

མིགེ་ཆོ་འགྲིགེ་སྐྱིད་པོ་ཞིིགེ་གླེས་པ་ཡོིན། དེར་ཁྲུས་ཁེང་དང་ཁྲུས་ཆོས་ཨ་ཇོར། རྩིགེ་

ངོས་ཀྱིི་རླུང་འཕྲིིན་སོགེས་ཚང་མ་འདུགེ ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་དམ་པོར་འཇུས་

པ་ཡོིན། ང་ཚོས་གེཟབ་ནན་གྱིི་ཐོགེ་ནས་ཁེ་བརྡོ་རིང་པོ་བྱས་ཤོིང་། དེ་ནས་ཁྲུས་

བརྒྱབ། ད་ེནས་གླེོགེ་སྦེར་ནས་དང་ཡོང་གླེོགེ་བསད་ད་ེདོན་དགེ་རྣམས་ལ་གྲོས་མོལ་

བྱས་པ་ཡོིན། དོན་དགེ་ཅིིགེ་ར་འཕོྲིད་བྱུང་། ངས་དོན་དགེ་ཅིིགེ་ལ་མོ་རང་གེ་ིཡོིད་

སེམས་འགུགེས་ཐབས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། མོས་དེ་ཁེས་ལེན་བྱས་སོང་། ང་ཚོས་ནགེ་

ཁུང་དུ་དབུགེས་ཐེངས་གེཅིིགེ་གེིས་གྲོས་མཐུན་དེ་མཇུགེ་སྡེོམ་བྱས་ཤོིང་། དེ་ནས་

ལུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ང་ཚ་ོདགེའ་བྱུང་། 
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ཞིོགེས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ང་ཚོའི་འཆོར་གེཞིི་གེསར་པ་དེ་ནན་ཏན་གྱིིས་ལགེ་

བསྟར་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ནས་བྷ་ེཁེར་ས་ིཧྥོིལད་ལ་

འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་འཐོགེ་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན། དེའི་བདུན་

ཕྲིགེ་ཁེ་ཤོས་ཀྱིི་རྗེེས་ལ་ང་ཚོ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཚུལ་མཐུན་གྱིིས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་ནི་སྤྱིི་

སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ཐོགེ་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེན་ིཧ་ལས་པའ་ིཕྱ་ིདྲོ་ཞིིགེ་རེད། ཋེེར་

རེ་དང་མཉིམ་དུ་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་ལ་བསྐྱོད་ཅིིང་། ངེད་གེཉིིས་རྒྱབ་ལ་བསྙེས་ཤོིང་

ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་ཁེ་བརྡོ་བྱས། གྲོང་གེསེབ་ཀྱིི་ཡུལ་ལོྗོངས་བསྐྱུར་ནས་ཕྱིན་པ་ལ་

བལྟས་ཤོིང་། ང་ཚོར་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགེོས་ས་ཅི་ིགེང་ཡོང་མེད། ང་ཚ་ོབྷ་ེཁེར་ས་ི

ཧྥོིལད་ལ་ཕྱ་ིདྲོའ་ིའཕྱ་ིཔོ་ཞིིགེ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། འཆོར་གེཞི་ིན་ིགྲོང་དེའ་ིཤོིང་ཏོགེ་

སྡེེབ་ཚོང་བྱེད་ས་ཡོོད་ཚད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཋེེར་ར་ེཡོིས་ང་ཚ་ོན་ིལས་ཀ་བྱེད་སའ་ི

གུར་གྱིི་ནང་སྡེོད་ཆོོགེ་གེི་རེད་ཟེར། གུར་གྱིི་ནང་བསྡེད་ཅིིང་ཁེ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡོའི་

གེནམ་ངོ་གྲང་བའ་ིཞིོགེས་པ་ལ་རྒུན་འབྲུམ་འཐོགེ་པའ་ིབསམ་བློ་དེས་ང་ལ་འགྲིགེ་

འདུགེ་སྙམ་པ་ཞིིགེ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ཡོོད་ཆོོགེ་པའ་ིལས་ཀ་ཞིིགེ་མ་ིའདུགེ་ལ་

འཐོམས་སེང་ངེར་བྱུང་། མི་ཚང་མས་ང་ཚོ་ལ་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྟོན་

བྱས་བྱུང་ལ་ལས་ཀ་ཐོབ་པ་ཞིིགེ་མ་བྱུང་། གེང་ལྟར་ཡོང་ང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་ཟ་ཁེང་

ཞིིགེ་ཏུ་ཁེ་ལགེ་ཟས་ཏ་ེཟུངས་ཤུགེས་སྤེར་པའ་ིལུས་པོ་དང་བཅིས་ལམ་ལ་ཆོས། ང་

ཚོས་ཨ་ེས་ི ཕིའམ་ཡོང་ན་ལོྷ་ཕོྱགེས་ཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚོར་འབོད་པའ་ིམ་ེའཁོེར་ལྕགེས་

ལམ་བཅིད་ནས་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིགྲོང་པ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན། ཋེེར་ར་ེཡོིས་རང་གེ་ིསྤུན་མཆོེད་

དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་ལ་དམིགེས་ནས་སྐད་ཆོ་འཚབ་འཚུབ་ཅིིགེ་བཤོད་སོང་། ད་ན་ི

མཚན་མོ་རེད། མ་ེས་ིཁེོའ་ིམ་ིརིགེས་ཀྱི་ིགྲོང་པ་འདིའ་ིསྲོང་ལམ་ཆུང་ཆུང་ད་ེན་ིགླེོགེ་
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བཞུའི་ཤོེལ་ཏོགེ་སྦེར་བའི་གླེོགེ་འོད་མང་ས་གེཅིིགེ་རེད་ལ། དེ་ཡོང་གླེོགེ་བརྙིན་

ཁེང་གེ་ིབྱ་འདབ་དང་། ཤོིང་ཏོགེ་བཙོང་སའ་ིསྟེགེས་བུ། སྐར་མ་ལྡུགེ་པའ་ིརྩེད་སྒོམ། 

ལྔ་དང་བཅུ་ཞིེས་པའི་སྣེ་འཛིོམས་གེོང་དམའི་ཚོང་ཁེང་། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་

གེོགེ་ཏོ་དང་། འདམ་གྱིིས་སྦེགེས་པའི་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གྲས་བརྒྱ་ཕྲིགེ་མང་པོ་

བཞིགེ་འདུགེ ཤོིང་ཏོགེ་འཐོགེ་མཁེན་གྱིི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིཁྱོིམ་ཚང་ཚང་མ་ཧྲིིལ་གྱིིས་

མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་བརྔོས་མ་ཟ་བཞིིན་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཁྱོམས་ཏ་ེབསྡེད་འདུགེ ཋེེར་

རེ་ཡོིས་མི་ཚང་མ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་རེད། ང་ནི་རེ་ཐགེ་ཆོོད་པའི་མགོེ་བཙུགེས་

ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ང་ལ་དགོེས་པ་དང་ཋེེར་ར་ེལ་ཡོང་དགོེས་པ་ན་ིའཐུང་རྒྱུ་ཞིིགེ་རེད། 

དེར་བརྟེེན་ང་ཚོས་ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིགྲུ་ཁེ་ཞིེས་པའ་ིཆོང་ཤོེལ་དམ་བཞི་ིཆོ་གེཅིིགེ་

ཅིན་ཞིིགེ་ཉིོས་ཤོིང་། ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིར་སྐོར་དུ་འཐུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་སྤྲོང་

པོ་ཚ་ོམེའ་ིམཐའ་འཁེོར་དུ་སྡེོད་ས་བྱས་སའ་ིཤོིང་གེ་ིསླེ་ེསྒོམ་བཞིགེ་ཡོོད་པའ་ིས་ཆོ་

ཞིིགེ་རྙིེད་བྱུང་། ང་ཚོ་དེར་བསྡེད་ནས་རྒུན་ཆོང་འཐུང་བ་ཡོིན། ང་ཚོའི་གེཡོོན་ན་

དོ་འདྲེན་སླེེ་སྒོམ་ཆོེན་པོ་ཡོོད་པ་དེ་དགེ་ནི་ཟླ་འོད་ཀྱིི་འོགེ་ཏུ་དུད་དྲེགེ་གེི་དམར་

མདོགེ་ལྡན་ཅིིང་སོྐྱ་ཉིམས་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། མདུན་དུ་ཐད་ཀར་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་ས་

ཁུལ་གྱི་ིགེནམ་ཐང་དེའ་ིལྕགེས་སྡེོང་དང་གླེོགེ་འོད་མཆོེད། ང་ཚོའ་ིགེཡོས་ཕྱོགེས་ན་

ཟོར་བའི་དབྱིབས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ཧ་ཡོང་ལྕགེས་རིགེས་ཀྱིི་མཛིོད་ཁེང་ཧ་ལས་པའི་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ ཨོ། འད་ིན་ིམཚན་མོ་བཟང་པོ་ཞིིགེ མཚན་མོ་དྲོན་པོ་ཞིིགེ རྒུན་

ཆོང་འཐུང་བའི་མཚན་མོ་ཞིིགེ ཟླ་འོད་ཅིན་གྱིི་མཚན་མོ་ཞིིགེ རང་གེི་བརྩེ་བའི་

བུ་མོ་ལ་འཁྱུད་ནས་ཁེ་བརྡོ་དང་། མཆོིལ་མ་འཕེན་བཞིིན་ལྷ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བའི་

མཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེབྱས་པ་ཡོིན། མོ་ན་ིཆོང་རྐྱེལ་གླེེན་ཕྲུགེ་མ་ཞིིགེ་རེད། 
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ང་དང་འདྲ་འདྲ་འཐུང་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ང་ལ་ཆོང་ལྡུད་ཞོིར་ཁེ་བརྡོའི་སྒོང་ལ་

ཤོར་སེ་ཕྱིན་ནས་ནམ་གུང་ལ་བསླེེབས་སོང་། ང་ཚོ་ཤོིང་གེི་སླེེ་སྒོམ་དེ་དགེ་ལས་

འགུལ་བསྐྱོད་ཁྱོོན་ནས་བརྒྱབ་མེད། མཚམས་རེར་སླེོང་མོ་བ་རེ་འཁྲིས་ནས་འགྲོ་

ཞིིང་། མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཨ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་བྱིས་པ་དགེ་འཁྲིད་ནས་འགྲོ། [ཉིེན་རོྟེགེ་པའ་ི]

བསོྐར་བསོྐྱད་རླངས་འཁེོར་བསླེེབས་སོང་ལ་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཕྱིར་ཐོན་ནས་གེཅིིན་པ་

བཏང་སོང་། འོན་ཀྱིང་དུས་ཚོད་མང་ཆོ་ེབར་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན་ལ། ད་ན་ི

ཕན་ཚུན་གྱིེས་རྒྱུའང་ཧ་ཅིང་དཀའ་མོ་ཞིིགེ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཆོགེས་ཆོགེས་ཀྱིི་བར་དུ་

ང་ཚོའ་ིརྣམ་ཤོེས་གེཉིིས་ཕན་ཚུན་བསྡེེབས་བསྲོེས་ཇ་ེམང་ཇ་ེམང་དུ་བྱས། ནམ་གུང་

ལ་ང་ཚ་ོཡོར་ལངས་ཏ་ེལམ་ཆོེན་གྱི་ིཕོྱགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

ཋེེར་ར་ེལ་བསམ་བོླ་གེསར་པ་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཚ་ོམོའ་ིཕ་ཡུལ་སབ་བྷ་ིནལ་ཞིེས་

པའི་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསོྐྱད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེར་མོའ་ིསྤུན་གྱིི་རླངས་

འཁེོར་འཇོགེ་ཁེང་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་རེད། ང་ལ་ན་ིགེ་ར་ེཡོིན་ན་ཡོང་འགྲིགེ་གེ་ིའདུགེ མོ་

རང་དཀའ་སྡུགེ་ཁྲོད་དུ་ཡོོད་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིགེ་ཡོིན་པའ་ིརྣམ་པ་ཐོན་ཆོེད་ངས་ཋེེར་

རེ་ལམ་ཁེའི་སྟེང་དུ་ངའི་ཁུགེ་མའི་ཐོགེ་ལ་སྡེོད་བཅུགེ་པ་ཡོིན། དེ་མ་ཐགེ་ཏུ་དོ་

འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་བཀགེ་བྱུང་། ང་ཚ་ོགེད་མོ་འཚེར་འཚེར་གྱིིས་དེའ་ིཕོྱགེས་

ལ་རྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མི་དེ་ནི་མི་བཟང་པོ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་དོ་འདྲེན་

རླངས་འཁེོར་ད་ེན་ིཐེབ་ཆོགེ་ཅིིགེ་རེད། ད་ེལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིས་ལུང་པའ་ིགྱིེན་ལ་ཡོར་

ནུར་སོང་། ང་ཚ་ོསབ་བྷ་ིནལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ནམ་མ་ལངས་གོེང་གེ་ིཞིོགེས་ཀ་སྔོ་བོའ་ི

དུས་ཤོིགེ་ལ་འབོྱར་བྱུང་། ཋེེར་རེ་གེཉིིད་པའི་སྐབས་དེ་ལ་ངས་རྒུན་ཆོང་དེ་འཐུང་

ཚར། ང་ནི་ངོ་མ་བཟི་འདུགེ ང་ཚོ་མར་བབས་ཤོིང་། ཨེ་སི་ ཕི་མེ་འཁེོར་འཁྱུགེ་
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འགེོགེ་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་སྟ།ེ ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིགྲོང་སྡེ་ེཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་གེ་ིལོ་མས་ཁེེངས་

པའི་གྲོང་དཀྱིིལ་གྱིི་བཞིི་མདོ་ཁུ་སིམ་པོ་དེར་འཁྱོམས་པ་ཡོིན། ང་གེཉིིས་ཁེོ་མོའ་ི

སྤུན་གྱི་ིགྲོགེས་པོ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ཁེོ་མོའ་ིསྤུན་གེང་དུ་ཡོོད་པ་ང་

ཚ་ོལ་བཤོད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། མ་ིསུ་ཡོང་ཁྱོིམ་ན་མ་ིའདུགེ ནམ་ལངས་མགོེ་བརྩམས་

རིམ་བཞིིན་ང་གྲོང་དཀྱིིལ་གྱི་ིབཞི་ིམདོའ་ིསྤེང་ཐོགེ་ཏུ་གེན་རྐྱེལ་དུ་ཉིལ་ཞིིང་། ཚིགེ་

འད་ིདགེ་བསྐྱར་བཤོད་ཡོང་བཤོད་བྱས་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན། “སོ་མ་ར་ཛིའ་ིཁྲོད་དུ་

ཁེོང་ཇ་ིལྟར་བཟ་ིཡོོད་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་མ་ིབཤོད་དམ། ཨ་ེབཤོད། སོ་མ་ར་ཛིའ་ི

ཁྲོད་དུ་ཁེོང་ཇ་ིལྟར་བཟ་ིབ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིབཤོད། ཨ་ེབཤོད། སོ་མ་ར་ཛིའ་ིཁྲོད་

དུ་ཁེོང་ཇ་ིལྟར་བཟ་ིབར་འགྱུར།” འད་ིན་ི “མ་ིདང་ཙི་ཙི།” ཞིེས་པའ་ིགླེོགེ་བརྙིན་དུ། 

[གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་]བྷར་གྷི་ེས་ི མ་ེར་ེཌིིད་ཀྱིིས་རྩྭ་ཐང་གེ་ིའགེོ་བ་ཞིིགེ་ལ་ཁེ་

བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་པ་ལས་བྱུང་བ་རེད། ཋེེར་ར་ེཡོིས་ཁེོང་དགེོད་ཅིིགེ་བྱས་སོང་། ངས་

ཅིི་ཞིིགེ་བྱས་པ་ཚང་མ་མོ་ལ་འགྲིགེ་བསྡེད་འདུགེ ང་དེར་ཉིལ་ནས་ཡོེ་ཤུའི་ལྷ་

ཁེང་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་ཐོན་བར་དེ་འདྲ་བྱས་བསྡེད་ནའང་མོས་དེ་ལ་

ཡོ་བྱེད་ཀྱིི་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་མཐའ་མ་དེ་ལ་ངས་མོ་རང་གེི་སྤུན་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་

ཚ་ོགེང་མྱུར་འགྲིགེ་འགྲོ་བའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་ཤོིང་། མོ་རང་ལྕགེས་ལམ་འཁྲིས་ཀྱི་ི

མགྲོན་ཁེང་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་པ་ཡོིན་ལ། ང་ཚ་ོསྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་ཉིལ་བ་ཡོིན།

ཉིི་འོད་འཚེར་ཞིིང་གེསལ་བའི་ཞིོགེས་པ་དེ་ལ་ཋེེར་རེ་སྔོ་པོར་ལངས་ཏེ་མོའ་ི

སྤུན་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་སོང་། ང་ཉིིན་གུང་བར་དུ་ཉིལ་ཞིིང་། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱི་

རོལ་ལ་བལྟས་སྐབས། གླེོ་བུར་དུ་ཨེ་སི་ ཕི་མེ་འཁོེར་དོ་སྒོམ་ཅིན་ཞིིགེ་བསྐྱོད་

བཞིིན་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། དེའི་ནང་གེི་དོ་འདྲེན་པང་གེཅིལ་ལེབ་ལེབ་ཅིན་
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རྣམས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་སྤྲོང་པོ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་མང་པོ་ཉིལ་ནས་དགེའ་ཚོར་གྱིི་ངོས་ནས་སོྐར་

ཁེགེ་བྱས་ཏ་ེསྔོས་མགེོ་ལེན་ཆོེད་རིལ་ནས་འགྲོ་བ་དང་། བཞིད་གེད་ཅིན་གྱི་ིཚགེས་

པར་རྣམས་ཁེོང་ཅིགེ་གེི་སྣ་བའི་སྟེང་གེཡོོགེས་འདུགེ ཁེ་ཤོས་ཀྱིིས་མེ་འཁེོར་

མཐའ་ལྕགེས་ཀྱིིས་འཁྱོེར་ཡོོང་བའི་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོའི་རྒུན་འབྲུམ་བཟང་པོ་དགེ་

མུར་བཞིིན་འདུགེ “དམྱོལ་བ།” ངས་ཀ་ིབཏབ། “ཧོ་ཧོ། འད་ིན་ིལྷས་གེནང་བའ་ིས་ཆོ་

ད་ེརེད།” ཁེོང་ཚ་ོཚང་མ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་རེད་ལ། བདུན་

ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་ཚུད་ལ་ཁེོང་ཚ་ོད་ེའདྲའ་ིཉིམས་ཆོེན་པོ་བྱས་ཏ་ེཕྱིར་ལོགེ་གེ་ིརེད།

ཋེེར་ར་ེན་ིམོའ་ིསྤུན་དང་ཁེོང་གེ་ིགྲོགེས་པོ། མོའ་ིབྱིས་པ་བཅིས་དང་མཉིམ་དུ་

བསླེེབས་བྱུང་། མོའ་ིསྤུན་ད་ེན་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིསྟགེ་ཤོར་རྒོད་པོ་ཧ་ཅིང་སྣང་བར་འགྲོ་བ་

ཞིིགེ་དང་ཆོང་ལ་དགེའ་ནས་སོྨྱོ་འགྲོ་བའི་གེསར་བུ་དཔེ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ ཁེོང་

གེི་གྲོགེས་པོ་ནི་ཕལ་ཆོེར་[མེགེ་སོ་ཁེོའ་ིམིའི་]སྒྲི་གེདངས་མེད་པར་དབྱིན་ཇི་སྐད་

བཤོད་མཁེན་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིམ་ིལྷུགེ་ལྷུགེ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ་ལ། སྐད་ཆོ་ེཞིིང་དགེའ་

རུ་འཇུགེ་རྒྱུར་ཆོེས་སེམས་ཁུར་ལེན་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཋེེར་ར་ེལ་ར་ེབའ་ི

མིགེ་འཛིིན་པ་ད་ེངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ མོའ་ིབྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིམིང་ལ་ཇོ་

ན་ིཟེར་ཞིིང་ལོ་བདུན་རེད། མིགེ་ནགེ་ཅིིང་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ ལགེས་རེད། 

ད་ང་ཚ་ོའདིར་ཡོོད་ལ་ཉི་ིམ་རྒོད་ཅིིང་རྩུབ་པོ་གེཞིན་ཞིིགེ་གེ་ིམགོེ་ཚུགེས་པ་རེད། 

ཁེོ་མོའ་ིསྤུན་གྱིི་མིང་ལ་རིགེ་ཁེེ་ཟེར། ཁེོ་ལ་རླངས་འཁེོར་ ༡༩༣༨ ལོའ་ིཤོ་ཝེེ་

རྟེགེས་ཅིན་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཚ་ོདེའ་ིནང་དུ་བརྫོངས་ཤོིང་ས་ཆོ་ངོ་མ་ིཤོེས་ས་ཞིིགེ་ལ་

ཕྱིན་པ་རེད། “ང་ཚ་ོགེང་དུ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” ངས་དྲིས། སྤུན་གྱི་ིགྲོགེས་པོ་དེས་འགྲེལ་

བརྗེོད་བྱས་སོང་ལ། ཁེོང་གེ་ིམིང་ཕོན་ཛི་ོརེད། ད་ེན་ིམ་ིཚང་མས་ཁོེང་ལ་འབོད་པའ་ི
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མིང་དེ་རེད། ཁེོང་ལ་དྲི་མ་ཞིིགེ་བྲིོ་གེི་འདུགེ དེ་ཅིིའི་ཕྱིར་ཡོིན་པ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། 

ཁེོང་གེ་ིཚོང་ལས་དེས་ཞིིང་པ་རྣམས་ལ་དུད་འགྲོའ་ིལུད་བཙོང་གེ་ིཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་

ལ་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། རིགེ་ཁེ་ེལ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་དངུལ་ཁུགེ་ཏུ་

སོྒོར་མོ་གེསུམ་བཞིི་རེ་ཡོོད་ཡོོད་པ་རེད་ལ། དོན་དགེ་རྣམས་ཀྱིི་ཐད་ནས་སྣང་བ་

སྐྱིད་སྐྱིད་རེད། ཁེོང་གེིས་དུས་རྒྱུན་ནས་བཤོད་རྒྱུ་ལ། “ད་ེའགྲིགེ་འདུགེ ཁེོ་ར།ེ ད་

དེ་རེད། ད་དོ་རེད། ད་དོ་རེད།” ཟེར། དེ་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་

གེོབ་ཏོ་རྙིིང་པ་དེ་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་རྒྱུགེ་ཚད་བདུན་ཅུའི་ཐོགེ་བསོྐར་བ་རེད། ང་

ཚོ་ཧྥོི་རི་སི་ནོ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་ནས་མ་ཌིེ་ར་ལ་ཞིིང་པ་འགེའ་ཞིིགེ་ལ་ལུད་ཀྱིི་སོྐར་

ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།

རིགེ་ཁེ་ེལ་ཤོེལ་དམ་ཞིིགེ་འདུགེ “ད་ེརིང་ང་ཚོས་འཐུང་། སང་ཉིིན་ང་ཚོས་ལས་

ཀ་བྱེད། ད་དོ་རེད་ ཁེོ་ར།ེ ཧུབ་ཅིིགེ་རྒྱོབས།” ཋེེར་ར་ེརླངས་འཁེོར་རྒྱབ་ཏུ་མོའ་ིབུ་

དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་འདུགེ ངས་ཁེ་ཕྱིར་འཁོེར་ནས་མོ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཕ་ཡུལ་དུ་

འབྱོར་བའི་དགེའ་སྣང་གེི་ཤོ་མདོགེ་དེ་མོའ་ིགེདོང་ནས་མཐོང་བྱུང་། ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་

ཡོའི་ཁུལ་གྱིི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཡོིད་དུ་འོང་བའི་གྲོང་མཐའི་ཡུལ་ལོྗོངས་ལྗོང་ཐིང་ངེ་བ་

ད་ེསོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་བསྐྱུར་གྱིིན་འདུགེ ང་ལ་ཡོང་བསྐྱར་གེཟུགེས་པོའ་ིགེཏིང་

ནས་ངར་ཤུགེས་ཤོིགེ་བསླེེབས་ཤོིང་། འགྲོ་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོིན། 

“ཁེོ་ར།ེ ང་ཚ་ོད་གེང་དུ་འགྲོ་གེ་ིརེད།”

“ང་ཚ་ོགེཡོས་གེཡོོན་ལ་ལུད་བླུགེས་ཡོོད་པའ་ིཞིིང་པ་ཞིིགེ་འཚོལ་དུ་འགྲོ སང་

ཉིིན་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་ཚུར་ཡོོང་ནས་ད་ེདགེ་ལེན། ཁེོ་ར།ེ ང་ཚོས་

སོྒོར་མོ་མང་པོ་བཟོ་གེ་ིརེད། ཅི་ིགེང་གེ་ིདོན་ལའང་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད།”
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“ང་ཚ་ོཚང་མ་དོན་འདིའ་ིནང་དུ་མཉིམ་པོ་ཡོིན་ཡོ།” ཕོན་ཛི་ོཡོིས་སྐད་བརྒྱབ། 

ད་ེའདྲ་ཡོིན་པ་འདྲ་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཕོྱགེས་གེང་དུ་སོང་ན་ཡོང་མ་ིཚང་མ་དོན་

དེའི་ནང་དུ་མཉིམ་པོ་རེད། ང་ཚོ་ཧྥོི་རི་སི་ནོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྲོང་ལམ་སོྨྱོན་པ་དེ་ཚོ་

བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུགེས་ཤོིང་ད་ེནས་ལུང་པའ་ིགྱིེན་ལ་ཡོར་ཕྱིན་ནས་ལམ་ཆུང་སྟེང་ན་

ཡོོད་པའ་ིཞིིང་པ་འགེའ་ཡོོད་ས་ལ་ཕྱིན། ཕོན་ཛི་ོརླངས་འཁོེར་ལས་བབས་ཏ་ེམེགེ་ས་ི

ཁེོའ་ིཞིིང་པ་རྒད་པོ་འགེའ་དང་ལྷན་དུ་མགེོ་ཉིོགེ་པོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་བྱུང་། ད་ེནས་

ཅི་ིཡོང་མ་ལོན་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགོེས།

“ང་ཚོར་དགོེས་པ་ནི་འཐུང་རྒྱུ་ཞིིགེ་རེད།” རིགེ་ཁེེ་ཡོིས་སྐད་བརྒྱབ། དེ་ནས་

ང་ཚོ་ལམ་མདོའ་ིཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཨ་མེ་རི་ཀ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་དུས་

རྟེགེ་ཏུ་གེཟའ་ཉི་ིམའ་ིཕྱ་ིདྲོར་ལམ་མདོའ་ིཆོང་ཁེང་དུ་ཆོང་འཐུང་། ཁེོང་ཚོས་རང་

གེི་བྱིས་པ་འཁྲིད་ཡོོང་། ཁེོང་ཚོས་ཆོང་རིགེས་གེང་ཡོིན་སོྐར་ནས་ཅི་ཅོི་སྒྲིོགེ་ཅིིང་

འཁྲུགེ་འཛིིང་ཤོོར། ཚང་མ་འགྲིགེ་གེ་ིརེད། མཚན་མོ་བསླེེབས་དུས་བྱིས་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་ངུ་མགེོ་རྩོམ་ལ། ཕ་མ་རྣམས་ར་བཟ་ིཡོོད། ཁེོང་ཚ་ོགེོམ་པ་ཁྱོ་ར་ཁྱོོར་ར་ེབྱས་ཏ་ེ

ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིས་ཆོ་གེང་ས་གེང་དུ་ང་ན་ིལམ་མདོའ་ིཆོང་ཁེང་དུ་ཕྱིན་

ཏ་ེབཟའ་ཚང་གེང་བོ་ཅིན་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཆོང་འཐུང་མྱོོང་ཡོོད། བྱིས་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་བརྔོས་མ་དང་ཡུངས་རིལ་ལེབ་མོ་བརྔོས་མ་དགེ་ཟ་ཞིིང་རྒྱབ་

ཏུ་རྩ།ེ ང་ཚོས་འད་ིདགེ་བྱས་པ་ཡོིན། རིགེ་ཁེ་ེདང་ང་དང་ཕོན་ཛི་ོདང་ཋེེར་ར་ེབཅིས་

མར་བསྡེད་ནས་ཆོང་འཐུང་ཞིིང་རོལ་དབྱངས་དང་ལྷན་དུ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་སྐད་ཆོ་

བཤོད། བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཇོ་ན་ིན་ིརོལ་དབྱངས་སྒྲི་སྒོམ་གྱི་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་བྱིས་པ་

གེཞིན་དང་ལྷན་དུ་འཁོེར་ནས་བསྡེད། ཉིི་མ་དམར་པོ་ཆོགེས་པའི་མགེོ་བརྩམས། 
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དོན་དགེ་ཅི་ིཡོང་འགྲུབ་མེད་པ་རེད། བསྒྲུབ་དགེོས་པའ་ིདོན་དགེ་གེ་ར་ེཡོོད་པ་རེད། 

“མ་ཉི་ན་[སང་ཉིིན་]” རིགེ་ཁེ་ེཡོིས་བཤོད། “མ་ཉི་ན། ཁེོ་ར།ེ ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། 

སྦེ་ིརགེ་ད་དུང་གེཅིིགེ་འཐུང་། ཁེོ་ར།ེ ད་དོ་རེད། ད་དོ་རེད།”

ང་ཚ་ོའཁྱོོར་བཞིིན་ཕྱིར་ཐོན་ཅིིང་རླངས་འཁེོར་དུ་འཛུལ། ང་ཚ་ོལམ་ཆོེན་གྱི་ི

ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན། ཕོན་ཛི་ོན་ིགེཟུགེས་ཆོ་ེཞིིང་སྐད་མཐོ་ལ། དབང་ཤོེད་ཅིན་གྱི་ི

རིགེས་ཤོིགེ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེིས་སན་ ཝེགེ་ཁེིན་ལུང་པའ་ིམ་ིཚང་མ་ངོ་ཤོེས་ཀྱི་ིའདུགེ 

ལམ་ཆོེན་སྟེང་གེི་ཆོང་ཁེང་ནས་ང་གེཅིིགེ་པུ་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་རླངས་འཁེོར་ལ་

བསྡེད་དེ་ཞིིང་པ་ཞིིགེ་འཚོལ་དུ་ཐོན་པ་ཡོིན། དེའི་ཚབ་ལ་ང་ཚོ་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིགྲོང་

པ་མ་ེཌི་ེར་ལ་བསླེེབས་འདུགེ བུ་མོ་རྣམས་ལ་རོལ་བཞིིན་ལྟ་བཞིིན་ཁེོང་དང་རགིེ་ཁེ་ེ

གེཉིིས་ལ་ཅིིགེ་ལེན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤོེས་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ དེ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་ལྗོོངས་

འདིའ་ིསྟེང་དུ་ས་རྡུལ་སྨུགེ་པོ་ཞིིགེ་འཐིབས་པ་དང་ཆོབས་གེཅིིགེ ངས་ང་རང་གླེེན་

པའ་ིཚུལ་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་དུ་བསྡེད་ཡོོད་པ་ཤོེས་བྱུང་ལ་། དུས་མཚུངས་སུ་ཁེོས་

ཐབ་ཚང་ཞིིགེ་གེི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིརྒད་པོ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་རྒད་པོ་དེའི་

ཁེང་རྒྱབ་ཀྱིི་ར་སོྐར་དུ་བཏབ་པའི་ཆུ་ཀུ་བ་ཞིིགེ་གེི་གོེང་ཚད་སོྐར་ནས་རྩོད་པ་

རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ ང་ཚ་ོལ་ཆུ་ཀུ་བ་ད་ེཐོབ་བྱུང་། ང་ཚོས་ས་ཆོ་ད་ེགེ་རང་ལ་ཟས་

པ་ཡོིན་ལ། དེའ་ིཤུན་པ་རྣམས་རྒད་པོ་དེའ་ིའདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་པའ་ིརྐང་ལམ་སྟེང་

ལ་གེཡུགེས་པ་ཡོིན། བུ་མོ་མཛིེས་མ་ཆུང་ཆུང་སྣ་ཚོགེས་པ་ཞིིགེ་མུན་ནགེ་ཆོགེས་

བཞིིན་པའ་ིསྲོང་ལམ་ནས་མར་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ “དམྱོལ་བ་ང་ཚ་ོགེང་དུ་ཡོོད་པ་

རེད།” ཅིེས་བཤོད།
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“ཁེོ་རེ། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད།” ཕོན་ཛིོ་མི་ཆོེན་གྱིིས་བཤོད། “སང་ཉིིན་ང་ཚོས་

སོྒོར་མོ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བཟོ་གེ་ིརེད། དོ་དགོེང་ང་ཚོས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ིམིན།” ང་

ཚ་ོཕྱིར་ལོགེ་ནས་ཋེེར་ར་ེདང་མོའ་ིསྤུན། བྱིས་པ་བཅིས་བླངས་ཏ།ེ ལམ་ཆོེན་གྱི་ིགླེོགེ་

སྒྲིོན་འོགེ་ཏུ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིནོ་ལ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར། ང་ཚ་ོཚང་མ་གྲོད་པ་ལོྟགེས་ནས་ཤོ་ི

འགྲོ་གེི་འདུགེ ང་ཚོ་ཧྥོི་རི་སི་ནོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ལྕགེས་ལམ་སྟེང་དུ་འཕར་ལྡིང་ཞིིགེ་

བྱས་ནས་སོང་ཞིིང་། ཧྥོ་ིར་ིས་ིནོའ་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིགྲོང་སྡེེའ་ིསྲོང་ལམ་རྒོད་པོ་ད་ེབརྒལ། 

རྒྱ་མ་ིཁྱོད་མཚར་དགེ་གེིས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་མགེོ་ཕྱིར་བསྟན་ཏ་ེགེཟའ་ཉི་ིམའ་ིམཚན་

མོའ་ིསྲོང་ལམ་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱས། མེགེ་སི་ཁེོའ་ིགེསར་མོ་སྐོར་དང་སོྐར་གྱིིས་དོར་

མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་གེོན་ཏེ་འགྱིིང་ཉིམས་ཀྱིིས་ཕྱིན། རོལ་དབྱངས་སྒྲི་སྒོམ་དགེ་ནས་མམ་

བྷོའ་ིརོལ་དབྱངས་བསྒྲིགེས། [འདྲེའ་ིདུས་སྟོན་]ཧ་ལོ་ཝེིན་དང་འདྲ་བར་གླེོགེ་སྒྲིོན་གྱི་ི

ཕྲིེང་བ་བསྟར་འདུགེ ང་ཚ་ོམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་ཏ།ེ མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཁེ་ཟས་

ཋེ་གེོ་དང་། སྲོན་མ་ཆོེན་པོ་ཕིན་ཋེོ་འཐགེ་མ་བགེ་ལེབ་སྲོབ་སྲོབ་ཀྱི་ིནང་བཏུམས་པ་

བཅིས་ཟས་པ་ཡོིན། དེ་ཧ་ཅིང་ཞིིམ་པོ་བྱུང་། ངས་ང་དང་ནེའུ་ཇར་ཛིི་མཚོ་འགྲམ་

གྱིི་བར་ན་ལངས་པའི་ང་རང་གེི་འོད་འཚེར་བའི་སོྒོར་མོ་ལྔ་ལོར་དེ་ཤོགེ་སེ་བཏོན་

ནས་ཋེེར་རེ་དང་ང་གེཉིིས་ཀྱིི་ཟས་རིན་ལ་སྤྲོད་པ་ཡོིན། ད་ང་ལ་སོྒོར་མོ་བཞིི་ཡོོད། 

ཋེེར་ར་ེདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟས།

“གེཅིེས་མ། དོ་དགེོང་ངེད་གེཉིིས་གེང་དུ་ཉིལ་རྒྱུ་རེད།”

“ངས་མ་ིཤོེས།”

རིགེ་ཁེ་ེན་ིར་བཟ་ིའདུགེ ད་ན་ིཁེོང་གེ་ིཁེ་ནས་ཐོན་ཚད་ན།ི སྐད་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་

དང་ཐང་ཆོད་པ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ནས “ད་དོ་རེད། ཁེོ་ར།ེ ད་དོ་རེད། ཁེོ་ར།ེ” ཟེར་བ་ད་ེ
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རེད། འདི་ནི་ཉིི་མ་རིང་པོ་ཞིིགེ་བྱུང་། ང་ཚོའི་སུ་གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་ཅིི་ཞིིགེ་འབྱུང་

བཞིིན་པའམ། ཡོང་ན། དཀོན་མཆོོགེ་བཀའ་དྲིན་ཅིན་གྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་

ཡོོད་པ་ད་ེམ་ིཤོེས། ཇོ་ན་ིཆུང་ཆུང་སྙིང་རྗེེ། ངའ་ིཔང་དུ་གེཉིིད་ཤོོར་འདུགེ ང་ཚོས་

ཕྱིར་སབ་བྷ་ིནལ་ལ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་བ་ཡོིན། ལམ་དུ་ལམ་ཆོེན་ ༩༩ རྟེགེས་ཅིན་

གྱིི་ལམ་གྱིི་ཁེང་པ་ཞིེས་པའི་ལམ་ཁེའི་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་གླེོ་བུར་དུ་བཀགེ་སོང་། 

རིགེ་ཁེ་ེཡོིས་མཐའ་མཇུགེ་གེ་ིསྦེ་ིརགེ་གེཅིིགེ་ཉིོ་འདོད་པ་རེད། ལམ་ཁེང་དེའ་ིརྒྱབ་

ན་འདྲུད་འཁེོར་དང་། གུར། ད་དུང་འགྲུལ་ཁེང་གེི་རྣམ་པ་ཅིན་གྱིི་ཁེང་མིགེ་རྙིིང་

གེོགེ་ཁེ་ཤོས་འདུགེ ངས་དེའ་ིགེོང་ཚད་དྲིས་པ་ཡོིན་ལ་ད་ེལ་སོྒོར་རོྡོགེ་གེཉིིས་རེད། 

ངས་ཋེེར་ར་ེལ་ད་ེཇ་ིའདྲ་རེད་དྲིས་པ་ཡོིན། མོས་འགྲིགེ་གེ་ིརེད་ཟེར། གེང་ཡོིན་ཟེར་

ན། ང་ཚ་ོལ་ད་ལྟ་རང་གེ་ིལགེ་ན་བྱིས་པ་ཡོོད་ཅིིང་ཁེོང་བད་ེཞིིང་སྐྱིད་པ་ཞིིགེ་བཟོ་

དགེོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། གེདོང་ནགེ་གེེར་ཡོོད་པའི་ཨོགེ་ཁེེའམ་ཨོགེ་ལ་ཧོ་མའི་མི་

རྣམས་ཕྱུགེས་རྫོིའི་རོལ་དབྱངས་རུ་ཁེགེ་ཅིིགེ་གེི་རོལ་དབྱངས་ལ་འཁེོར་ཡོོད་པའི་

ཆོང་ཁེང་དེ་ནས་སྦེི་རགེ་འགེའ་འཐུང་རྗེེས་ཋེེར་རེ་དང་ང་། ཇོ་ནི་བཅིས་འགྲུལ་

ཁེང་གེི་ཤོགེ་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། ཉིལ་ཁྲི་ལ་འཛིེགེས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན། ཕོན་ཛིོ་

ན་ིགེཡོས་གེཡོོན་ལ་འཁོེར་ནས་བསྡེད་བྱུང་ལ་ཁོེང་ལ་ཉིལ་ས་མ་ིའདུགེ ཪོིགེ་གེ་ེན་ི

རྒུན་འབྲུམ་སོྡེང་རའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཁྲོད་ཀྱི་ིརང་གེ་ིཨ་ཕའ་ིཁེང་པར་ཉིལ་སོང་།

“ཕོན་ཛི།ོ ཁྱོེད་གེང་དུ་བསྡེད་ཀྱི་ིཡོོད།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན།

“སྡེོད་ས་མེད། ཁེོ་ར།ེ ང་རོ་ས་ེགེཟུགེས་ཆོེན་མ་དང་ལྷན་དུ་སོྡེད་རྩིས་བྱས་ཡོོད་

མོད་མོས་མདང་དགོེང་ང་ཕྱ་ིལ་བསྐྲད་བྱུང་། ང་ངའ་ིདོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ལེན་དུ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་ལ། དོ་ནུབ་དེར་ཉིལ་རྒྱུ་ཡོིན།” རྒྱུད་མངས་གྷི་ིཋེར་གྱི་ིསྒྲི་གྲགེ་བྱུང་། ཋེེར་
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ར་ེདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ལྷན་ཅིིགེ་ཏུ་སྐར་མ་ལ་ཅིེར་གྱིིས་བལྟས་ཤོིང་འོ་བསྐྱལ། “མ་

ཉི་ན་” མོས་བཤོད་སོང་། “སང་ཉིིན་ཚང་མ་འགྲིགེ་འགྲོ་གེི་རེད། ཁེོ་རེ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ད་ེལྟར་མ་ིའདོད་དམ། སྙིང་སྡུགེ་སལ།”

“ཡོིན་དང་ཡོིན། གེཅིེས་ལོ་མ། མ་ཉི་ན།” ད་ེན་ིདུས་རྟེགེ་ཏུ་མ་ཉི་ན་རེད། བདུན་

ཕྲིགེ་རྗེེས་མ་དེའ་ིརིང་ལ་ཚིགེ་འད་ིན་ིངས་གེང་ཐོས་ཚད་ད་ེརེད། མ་ིཉི་ན། ཡོིད་དུ་

འོང་བའ་ིམིང་ཚིགེ་ཅིིགེ དེའ་ིགེོ་དོན་ན་ིཕལ་ཆོེར་ལྷ་ཡུལ་ལ་གེོ་བ་རེད། 

ཇོ་ནི་ཆུང་ཆུང་དེ་གྱིོན་པ་ཚང་མ་དང་བཅིས་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་མཆོོངས་སོང་ལ། 

ད་ེནས་གེཉིིད་ཁུགེ་སོང་། ཁེོང་གེ་ིལྷམ་ནས་ཕྱ་ིལ་བཤོོས་བཞིགེ་པ་ད་ེན་ིམ་ཌི་ེར་ཡུལ་

གྱི་ིབྱ་ེམ་རེད། ཋེེར་ར་ེདང་ང་གེཉིིས་མཚན་དཀྱིིལ་ལ་ཡོར་ལངས་ཏ་ེཉིལ་གེདན་ནས་

བྱ་ེམ་ད་ེདགེ་ཕྱིར་སྤྲུགེས་པ་ཡོིན། ཞིོགེས་ཀར་ང་ཡོར་ལངས་ཏ་ེཁྲུས་བརྒྱབ་ཅིིང་། ད་ེ

ནས་ས་ཆོ་དེའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ལ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོན་ིས་བྷ་ིནལ་གྲོང་ཁྱོེར་

ནས་མེལ་ལ་ེལྔ་ཙམ་གྱི་ིམཚམས་ན་སྤྲོིན་བལ་གྱི་ིཞིིང་ཁེ་དང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིསྡེོང་ར་

ཡོོད་ས་ཞིིགེ་ལ་འདུགེ ངས་སྒོར་ས་འདིའ་ིསྦྱིིན་བདགེ་ཨ་ཅི་ེརྒྱགེས་པ་ད་ེལ་གུར་ད་ེ

ཚོའ་ིགྲས་ན་སོྟང་པ་ཡོོད་མེད་དྲིས་པ་ཡོིན། ཉིིན་གེཅིིགེ་ལ་སོྒོར་གེཅིིགེ་ར་ེཡོིན་པའ་ི

གེོང་ཁེེ་ཤོོས་ཀྱིི་གུར་དེ་སྟོང་པ་རེད། ངས་སོྒོར་རོྡོགེ་གེཅིིགེ་གེཡུགེས་ནས་དེའི་ནང་

ལ་སྤེོར་པ་ཡོིན། དེར་ཉིལ་ཁྲི་གེཅིིགེ་དང་ཐབ་གེཅིིགེ གུར་གྱིི་ཀར་རྒྱུགེ་གེི་སྟེང་ལ་

དཔྱངས་པའ་ིམ་ེལོང་ཆོགེ་ཏོ་ཞིིགེ་འདུགེ ད་ེན་ིཡོིད་སྤྲོོ་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ནང་ལ་སྒུར་

ནས་འགྲོ་དགེོས་བྱུང་ཞིིང་། ནང་དུ་བསླེེབས་དུས་ངའ་ིགེཅིེས་ཕྲུགེ་དང་ངའ་ིགེཅིེས་

ལོ་མ་གེཉིིས་འདུགེ ང་ཚོ་རིགེ་ཁེེ་དང་ཕོན་ཛིོ་གེཉིིས་ཀྱིི་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་
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ཡོོང་རྒྱུ་ལ་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚ་ོསྦེ་ིརགེ་གེ་ིཤོེལ་དམ་དང་བཅིས་བསླེེབས་བྱུང་

ལ། ང་ཚོས་གུར་གྱི་ིནང་དུ་ར་བཟ་ིརྒྱུའ་ིསླེད་འཐུང་མགོེ་བརྩམས་པ་ཡོིན།

“ལུད་གེ་ར་ེབྱས་སོང་།”

“ད་ེརིང་ཕྱིས་དྲགེས་པ་རེད། སང་ཉིིན་ཁོེ་ར།ེ ང་ཚོས་སོྒོར་མོ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བཟོ་

གེི་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོས་སྦེི་རགེ་འགེའ་འཐུང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་ལ་ཅིི་ཟེར། ཆོང་ཡོིན་

ནམ།” ང་ལ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་དགེོས་ཡོོད་པ་མ་རེད། “ད་དོ་རེད། ད་དོ་རེད།” རིགེ་

ཁེ་ེཡོིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད། ལུད་དབོར་འདྲེན་གྱི་ིཐོགེ་ནས་སོྒོར་མོ་བཟོ་བའ་ིང་

ཚོའི་འཆོར་གེཞིི་དེ་ནམ་ཡོང་ལགེ་ལེན་ལ་འཁེེལ་རྒྱུ་མིན་པ་དེ་ངས་མཐོང་བའི་

མགོེ་ཚུགེས་སོང་། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ད་ེན་ིགུར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བཞིགེ་འདུགེ ད་ེ

ལ་ཕོན་ཛི་ོཡོ་ིདྲ་ིམ་ཁེ་གེ་ིའདུགེ 

དེའི་དགེོང་མོར་ཟིལ་པ་ཆོགེས་པའི་ང་ཚོའི་གུར་གྱིི་ནང་དུ་མཚན་མོའ་ིརླུང་

འཇམ་པོ་དང་བཅིས་ཋེེར་རེ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཉིལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ནི་གེཉིིད་ལ་

ཤོོར་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིིགེ་ཡོིན་པའི་སྐབས་སུ་མོས་བཤོད་རྒྱུར། “ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཆོགེས་

པ་སྤྱིོད་འདོད་དམ།” ཟེར།

ངས། “ཇོ་ན་ིཡོོད་མ་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས།

“ཁེོང་གེིས་ཅི་ིཡོང་བསམ་གྱི་ིམ་རེད། ཁེོང་གེཉིིད་འདུགེ” འོན་ཀྱིང་ཇོ་ན་ིགེཉིིད་

མ་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་ཅི་ིཡོང་ལབ་མ་སོང་།

ཉིིན་རྗེེས་མ་ལ་བུ་དེ་ཚོས་ལུད་འདྲུད་ཀྱིི་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་བསླེེབས་

བྱུང་། དེ་ནས་ཁོེང་ཚོ་ཨ་རགེ་ཅིིགེ་འཚོལ་དུ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ལོགེ་སོང་ལ། ང་

ཚོས་གུར་གྱིི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ཞིེ་དྲགེས་སྐྱིད་པོ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། དེའི་མཚན་མོར་
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ཕོན་ཛིོ་ཡོིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆོེས་གྲང་མོ་འདུགེ་ཟེར་ཞིིང་། བ་ཕྱུགེས་ཀྱིི་ལྕི་བའི་དྲི་མ་

ཅིན་གྱིི་རས་མཐུགེ་པོའ་ིཕྱ་ར་ཞིིགེ་གེིས་བཏུམས་ནས་ང་ཚོའི་གུར་གྱིི་ཐང་དུ་ཉིལ་

སོང་། ཋེེར་ར་ེཁོེང་ལ་ཁྱོོན་ནས་མ་ིདགེའ། མོས་བཤོད་ན་ཁེོང་ན་ིམོའ་ིཉི་ེསར་བཅིར་

རྒྱུའ་ིདོན་དུ་མོའ་ིསྤུན་ལ་འཁེོར་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད་ཟེར།

ཋེེར་ར་ེདང་ང་གེཉིིས་ལ་མུ་གེ་ེཡོོང་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་ཅི་ིགེང་ཡོང་ཡོོང་གེ་ིམ་ིའདུགེ 

དེར་བརྟེེན་ཞིོགེས་ཀ་ལ་ང་ལུང་པའི་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་ཕྱིན་ནས་སྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་

པའི་ལས་ཀ་བཙལ་བ་ཡོིན། མི་ཚང་མས་ང་ལ་ང་ཚོའི་སྒོར་དེའི་ལམ་ཆོེན་གྱིི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཡོོད་པའ་ིཞིིང་ས་ལ་རྒྱུགེས་ཟེར། ང་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཞིིང་པ་ད་ེཐབ་ཚང་ནང་

དུ་རང་གེི་བུད་མེད་དང་ལྷན་དུ་འདུགེ ཁེོང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསླེེབས་ནས་ངས་བཤོད་

པའ་ིགེཏམ་རྒྱུད་ལ་མཉིན་སོང་། ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་སྤྲོིན་བལ་བཏོགེས་པ་རྒྱ་མ་བརྒྱ་

བརྒྱ་ལ་སོྒོར་མོ་གེསུམ་གེསུམ་ལས་སོྤྲོད་ཀྱིི་མིན་ཞིེས་བརྡོ་ནན་བྱས་བྱུང་། ངས་ང་

རང་རང་གེིས་ཉིིན་ར་ེལ་མ་མཐའ་ལའང་རྒྱ་མ་སུམ་བརྒྱ་ར་ེའཐོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་ཞིིགེ་

བསོྒོམས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་རས་ཀྱིི་སྒྱིེ་མོ་རིང་པོ་འགེའ་རྩྭ་ཁེང་ནས་བཏོན་ཏེ་

སྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་པ་དེ་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་ནས་མགོེ་འཛུགེས་དགེོས་བརྗེོད་བྱུང་། ང་

དགེའ་ནས་ཋེེར་རེའི་རྩ་ལ་བརྒྱུགེས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ལམ་ཁེ་རུ་རྒུན་འབྲུམ་ཅིན་

གྱི་ིདོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ལམ་ན་ཡོོད་པའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་གེཅིོགེ་བྱད་ཀྱི་ིས་འབུར་

ཞིིགེ་གེི་སྟེང་ནས་ཕྱིན་སོང་ལ། ལམ་གྱིི་རོྡོ་གེཅིལ་ཚ་བོའ་ིསྟེང་རྒུན་འབྲུམ་ཡོགེ་པོ་

ཆོགེ་པ་འགེའ་གེཡུགེས་བཞིགེ་སོང་། ངས་དེ་ཚོ་ཡོར་བླངས་ཏེ་ཁྱོིམ་ལ་འཁྱོེར་བ་

ཡོིན། ཋེེར་ར་ེདགེའ་སོང་། “ཇོ་ན་ིདང་ང་ཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་ནས་རོགེས་བྱེད།”

“ཧུན། ད་ེའདྲ་བྱེད་མ་ིདགེོས།” ཞིེས་ལབ་པ་ཡོིན།
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“ཉིོན་ཨ། ཉིོན་ཨ། སྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅིང་དཀའ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན། ངས་ཁྱོོད་

ལ་ཇ་ིལྟར་འཐོགེ་ཚུལ་སོྟན།”

ང་ཚོས་རྒུན་འབྲུམ་ཟོས་ཤོིང་། ད་ེནས་དགེོང་དྲོར་རིགེ་ཁེེས་བགེ་ལེབ་ལེབ་མོ་

གེཅིིགེ་དང་ཧེམ་བྷུར་གྷིར་གྱི་ིཤོ་རྒྱ་མ་གེང་འཁྱོེར་ནས་བསླེེབས་བྱུང་ལ་ང་ཚ་ོལ་སོྤྲོ་

སྐྱིད་ཅིིགེ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ིགུར་ཆོ་ེབ་དེའ་ིནང་ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་ནས་ཡོིན་

པའ་ིསྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་མཁེན་ཁྱོིམ་ཚང་ཧྲིིལ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ ཨ་མྱོེས་ད་ེན་ིཉིིན་གེང་

ལ་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ལ་བསྡེད་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་འདུགེ་ལ། ཁེོང་ནི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་

ལོ་ན་ཆོེས་རྒས་དྲགེས་པ་རེད། བུ་དང་བུ་མོ། དེ་དགེ་གེི་བྱིས་པ་བཅིས་སྐྱ་རེངས་

ཤོར་དུས་ལམ་ཆོེན་བརྒལ་ཏེ་ངའི་ཞིིང་པའི་ཞིིང་ཁེ་བར་དུ་བང་བསྒྲིིགེས་ཏེ་ལས་

ཀ་བྱེད་དུ་འགྲོ། ཉིིན་རྗེེས་མའ་ིསྐྱ་རེངས་ཀྱི་ིསྐབས་ང་ཁེོང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཕྱིན་པ་

ཡོིན། སྐྱ་རེངས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཟིལ་པ་ཡོོད་རྐྱེེན་སྤྲོིན་བལ་ན་ིལྗོིད་ཆོ་ེབ་འདུགེ ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ཕྱ་ིདྲོ་ལས་སོྒོར་མོ་མང་བ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ་ཅིེས་ཁོེང་ཚོས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། 

ད་ེལྟ་ན་ཡོང་ཁེོང་ཚོས་སྐྱ་རེངས་ནས་ཉི་ིནུབ་བར་དུ་ཉིིན་གེང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་སོང་།  

༡༩༣༠ སོ་གྲངས་ཀྱི་ིནད་ཡོམས་ཆོེན་པོ་ཞིེས་པའ་ིདུས་སྐབས་སུ་ཨ་མྱོེས་ད་ེནེབ་བྷ་

ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེ་ེནས་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གོེབ་ཏོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ཁྱོིམ་ཚང་གེང་

བོ་དང་བཅིས་ཡོོང་བ་རེད། ནད་ཡོམས་དེ་ནི་མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེེའི་ཕྱུགེས་རྫོི་དེས་

ང་ལ་བཤོད་པའ་ིས་རྡུལ་གྱི་ིསྤྲོིན་པ་ད་ེདང་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་རེད། དུས་ད་ེནས་

བཟུང་ཁོེང་ཚ་ོཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོར་བསྡེད་བསྡེད་རེད། ཁེོང་ཚ་ོན་ིངལ་རྩོལ་ལ་དགེའ། 

ལོ་བཅུའ་ིརིང་ལ་རྒད་པོ་དེའ་ིབུ་དེས་རང་གེ་ིབྱིས་པའ་ིཁེ་གྲངས་བཞི་ིལ་སྤེར་འདུགེ 

ད་ེཚོའ་ིགྲས་ཀྱི་ིའགེའ་ན་ིསྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་ཐུབ་པའ་ིལོ་ཚད་ལ་བསླེེབས་འདུགེ དུས་
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ཡུན་དེའ་ིརིང་ལ་ཁེོང་ཚ་ོན་ིསྦྱིིན་བདགེ་ས་མོན་ ལེགེ་ར་ིཡོ་ིཞིིང་སའ་ིནང་གེ་ིདབུལ་

པོ་དབུལ་ནགེ་ཅིིགེ་ནས་གུར་ཡོགེ་གེ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་འཛུམ་དམུལ་བའ་ིབརྩ་ིམཐོང་

ཡོོད་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་གེ་ིབར་དུ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་རང་གེ་ིགུར་གྱི་ིནང་

དུ་ཧ་ཅིང་སྤེོབས་པ་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ

“ཡོང་བསྐྱར་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་ལ་ནམ་ཡོང་ལོགེ་གེ་ིམིན་ནམ།”

“ཧུན། དེ་ན་ཅིི་ཡོང་མེད། ད་ང་ཚོས་འདོད་པ་ནི་འདྲུད་འཁེོར་ཞིིགེ་ཉིོ་རྒྱུ་དེ་

ཡོིན།”

ང་ཚོ་སྒུར་ནས་སྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་མགེོ་བརྩམས་པ་ཡོིན། དེ་ནི་ཡོིད་དུ་འོང་བ་

ཞིིགེ་རེད། ཞིིང་ཁེའ་ིཕ་རོལ་ན་གུར་རྣམས་ཡོོད་ལ། དེའ་ིརྒྱབ་ན་སྤྲོིན་བལ་གྱི་ིཞིིང་

ས་སྨུགེ་པོ་ཡོོད་པ་དེ་དགེ་ནི་མཐོང་ཐུབ་ཚད་ཀྱིི་རི་འདབས་ངོས་ཀྱིི་ཆུ་ཤུར་སྨུགེ་

པོ་ཡོོད་སའི་བར་དུ་བརྐྱེངས་འདུགེ དེ་ནས་ཞིོགེས་རླུང་ཁོྲད་དུ་ཁེ་བའི་ཞྭ་མོ་གེོན་

པའི་སི་ཨེ་ར་སི་རི་རྒྱུད་འདུགེ ལས་ཀ་འདི་ནི་[ཨེལ་ཨེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་]ལྷོ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་

མེན་སྲོང་ལམ་དུ་སྣོད་ཆོས་བཀྲུ་བ་ལས་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་གེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ངས་སྤྲོིན་

བལ་འཐོགེ་པའ་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་ིཤོེས། ངས་སྤྲོིན་བལ་དཀར་ལོགེ་ད་ེཧྲིོགེ་སྒྲི་ཅིན་

གྱི་ིལྕིབས་ལས་ཕྱིར་འདོན་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བཏང་། གེཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་

ད་ེགེཡུགེས་ཐེངས་གེཅིིགེ་གེིས་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ད་དུང་མཛུབ་མོའ་ིརྩ་ེམོ་རྣམས་ནས་

ཁྲགེ་ཐོན་མགེོ་བཙུགེས། ང་ལ་ལགེ་ཤུབས་དགོེས་ལ་ཡོང་ན་ཉིམས་མྱོོང་མང་བ་

དགོེས། ད་དུང་མི་ནགེ་རྒན་རྒོན་བཟའ་ཚོ་གེཉིིས་ཀྱིང་ང་ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་འདུགེ 

ཁེོང་ཚོ་ནི་རང་གེི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཨ་རིའི་མི་སེར་ནང་འཁྲུགེ་ཅིེས་པའི་དམགེ་

འཁྲུགེ་དེའ་ིསོྔོན་གྱི་ིཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་སོྦྱིང་བརྡོར་བྱས་ཡོོད་པ་ཇ་ིབཞིིན། 
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དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན་[ཡོང་ན། དཀོན་མཆོོགེ་གེིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའ་ི]ལྷོད་བགེ་

ཅིིགེ་གེིས་སྤྲོིན་བལ་བཏོགེས་སོང་། ཁེོང་ཚ་ོརང་གེ་ིཕྲིེང་བསྟར་བརྒྱུད་ནས་ཏགེ་ཏགེ་

ཕྱིན་ཅིིང་། མར་སྒུར་ཅིིང་ཡོིད་མུགེ ཁེོང་ཚོའ་ིཁུགེ་མ་ཇ་ེམཐོར་ཕྱིན། ངའ་ིརྒྱབ་ལ་

ཟུགེ་གེཟེར་ལངས་མགེོ་ཚུགེས། འོན་ཀྱིང་ས་གེཞི་ིདེའ་ིནང་དུ་པུས་མོ་འཛུགེས་པ་

དང་ཡོིབ་པ་ན་ིཡོིད་སོྤྲོ་བ་ཞིིགེ་རེད། གེལ་སྲོིད་ངས་ངལ་གེསོ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ཚོར་

ཡོོད་ན། ངས་ངའ་ིགེདོང་པ་ད་ེསྨུགེ་མདོགེ་ལྡན་པའ་ིས་གེཤོིན་པོའ་ིསྔོས་མགོེའ་ིཐོགེ་

ལ་བཞིགེ་ནས་ངལ་གེསོ་བྱས་པ་ཡོིན། བྱིའུ་རྣམས་ན་ིརམ་འདེགེས་ཤོིགེ་རེད། ངས་

རང་གེི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་དེ་རྙིེད་བྱུང་བསམས་སོང་། ཚ་ཞིིང་ཁུ་སིམ་པའི་ཉིིན་གུང་གེི་

སྐབས་སུ་ཋེེར་ར་ེདང་ཇོ་ན་ིགེཉིིས་ཀྱིིས་ཞིིང་ཁེའ་ིཕ་རོལ་ནས་ང་ལ་ལགེ་པ་གེཡུགེ་

བཞིིན་བསླེེབས་བྱུང་ལ། ང་ལ་རོགེས་འདེགེས་བྱས་བྱུང་། ཇོ་ན་ིཆུང་ཆུང་ད་ེང་ལས་

མགོྱིགེས་པ་མེད་ན་ང་དམྱོལ་བར་སྐྱེས། ཋེེར་ར་ེན་ིང་ལས་ལྡབ་ཀྱིིས་མགོྱིགེས། ཁེོང་

ཚོས་ངའི་སྔུན་བླངས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་སོང་ལ། ངའི་ཁུགེ་མ་ལ་ལྡུགེ་རྒྱུའི་སྤྲོིན་

བལ་གྱིི་ཕུང་པོ་རྣམས་ང་ལ་བཞིགེ་བྱུང་། ཋེེར་རེ་ཡོིས་བཏོགེས་པ་དེ་ནི་ལས་ཀ་བ་

ཞིིགེ་ལ་རན་པའ་ིཕུང་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཇོ་ན་ིཡོ་ིད་ེན་ིབྱིས་པའ་ིཚུལ་གྱི་ིཕུང་པོ་ཆུང་

ཆུང་ཞིིགེ་རེད། ངས་སྐྱོ་གེདུང་དང་བཅིས་དེ་དགེ་སྒྱིེ་མོའ་ིནང་ལ་བརྫོངས་པ་ཡོིན། 

ཁེོང་ཚོའ་ིདོན་དགེ་ན་ིཕར་ཞིོགེ རང་གེ་ིརྐུབ་ལ་ཡོང་བདགེ་སྐྱོར་བྱེད་མ་ིཐུབ་པའ་ི

ང་ན་ིརྒད་པོ་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ཕྱ་ིདྲོ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ངའ་ིམཉིམ་དུ་

བསྐྱལ་སོང་། ཉི་ིམ་དམར་པོ་ཆོགེས་པ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་ང་ཚ་ོལྷན་ཅིིགེ་ཏུ་ངལ་ཞིིང་

དུབ་པའ་ིའགྲོས་ཀྱིིས་ཕྱིན། ཞིིང་སྣ་ེརུ་ངས་རང་གེ་ིཁུར་བོ་ད་ེརྒྱ་མའ་ིསྟེང་དུ་ཕབ་པ་

ཡོིན། ད་ེལ་རྒྱ་མ་ལྔ་བཅུ་འདུགེ ང་ལ་སོྒོར་མོ་གེཅིིགེ་དང་སྐར་མ་ལྔ་བཅུ་ཐོབ་བྱུང་།  
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ད་ེནས་ངས་ཨོགེ་ཁེེའ་ིབུ་ད་ེཚ་ོལས་རྐང་འཁེོར་ཞིིགེ་གེཡོར་ཏ།ེ ད་ེལ་ཞིོན་ནས་ལམ་

ཁེ་ ༩༩ བརྒྱུད་ད་ེམར་ལམ་མདོའ་ིཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་ངས་

བསྐོལ་ཟིན་པའི་ཐུགེ་པ་སི་པ་གྷིེ་ཋེི་དང་ཤོ་རིལ་བུ་ཅིན་གྱིི་ལྕགེས་ཊིིན་འགེའ་དང་།  

བགེ་ལེབ། མར། འཚིགེ་ཇ། དེ་ནས་མངར་ཟས་འཁུར་ར་བཅིས་ཉིོས་ཏེ་དེའི་ཁུགེ་

མ་རྣམས་རྐང་འཁོེར་གྱིི་ལགེ་ཡུའི་སྟེང་བསྐོན་ནས་ཚུར་ལོགེ་པ་ཡོིན། ཨེལ་ལེ་ལ་

འགྲོ་མཁེན་གྱིི་རླངས་འཁེོར་རྣམས་ནི་ཤུར་སེ་ཕྱིན་སོང་ལ། ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་ལ་འགྲོ་

མཁེན་གྱི་ིབུ་ཞིིགེ་གེིས་ངའ་ིགེཞུགེ་ལ་བརྙིས་གེཙེར་བྱས་སོང་། ངས་དམོད་མོ་བོར་

ཞིིང་དམོད་མོ་བོར། ངས་མུན་ནགེ་གེི་ནམ་མཁེའ་ལ་ཡོར་བལྟས་ཏེ་མི་ཚེའི་ནང་

ལམ་ལྷོང་ཡོགེ་གེ་དང་། ང་དགེའ་སའི་མི་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོར་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཐུབ་པའི་

གེོ་སྐབས་ཡོགེ་གེ་ཞིིགེ་གེི་ཆོེད་དུ་དཀོན་མཆོོགེ་ལ་གེསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡོིན། ཡོ་གེི་

གེནམ་ནས་སུས་ཀྱིང་ང་ལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ངས་ད་ེཧ་གེོ་དགེོས་ཡོོད་པ་རེད། 

ངའ་ིརྣམ་ཤོེས་ཚུར་འགུགེ་མཁེན་ད་ེཋེེར་ར་ེརེད། གུར་གྱི་ིཐབ་ཀའ་ིསྟེང་ནས་མོས་ཁེ་

ལགེ་ཚ་པོ་བཟོས་སོང་ལ། ད་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིལྟོ་ཆོས་ཆོེས་ཞིིམ་ཤོོས་གྲས་ཀྱི་ི

གེཅིིགེ་ཡོིན། ང་ནི་ལྟོགེས་ཡོོད་ལ་ཐང་ཆོད་ཡོོད། མི་ནགེ་རྒད་པོ་སྤྲོིན་བལ་འཐོགེ་

མཁེན་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཤུགེས་རིང་ཞིིགེ་འཐེན་ཏེ་ང་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་གེན་རྐྱེལ་

དུ་ཉིལ་ནས་ཐ་མགེ་ཅིིགེ་འཐེན་པ་ཡོིན། གེནམ་ངོ་གྲང་བའི་མཚན་མོ་འདིར་ཁྱོི་

རྣམས་ཟུགེ་སོང་། རིགེ་ཁེ་ེདང་ཕོན་ཛི་ོགེཉིིས་དགོེང་དོྲའ་ིསྐབས་སུ་ཡོོང་རྒྱུ་ད་ེཡོང་

མཚམས་བཞིགེ་སོང་། ང་ན་ིད་ེལ་འདོད་པ་ཚིམ་པ་བྱུང་། ཋེེར་ར་ེངའ་ིའཁྲིས་ནས་

ཙོགེ་པུར་བསྡེད་སོང་། ཇོ་ནི་ངའི་བྲིང་ཁེའི་ཐོགེ་བསྡེད་སོང་། ཁེོང་ཚོས་ངའི་འབྲིི་

དེབ་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་དུད་འགྲོའ་ིར་ིམོ་བྲིིས་སོང་། སྐྱ་ིགེཡོའ་བའ་ིཐང་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་དུ་ང་
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ཚོའི་གུར་གྱིི་གླེོགེ་སྒྲིོན་སྦེར་འདུགེ ཕྱུགེས་རྫོིའི་རོལ་དབྱངས་ནི་འགྲུལ་ཁེང་ནས་

མཆོེད་དེ་ཞིིང་ཁེ་དགེ་གེི་ངོས་ལ་སོྐྱ་བ་དང་བཅིས་འཁྱོེར་བྱུང་། དེ་ནི་ང་ལ་འགྲིགེ་

འདུགེ ངས་ངའ་ིགེཅིེས་ལོ་མ་ལ་འོ་བསྐྱལ་ཅིིང་། ང་ཚོས་གླེོགེ་སྒྲིོན་གེཟིམས་པ་ཡོིན།

ཞིོགེས་ཀ་ལ་ཟིལ་པས་གུར་ད་ེལྗོིད་ཀྱིིས་མནན་འདུགེ ངས་ཨ་ཅིོར་བཟུང་ནས་

ཡོར་ལངས། སོ་བཀྲུས། འགྲུལ་ཁེང་གེ་ིསྤྱི་ིཔའ་ིགེསང་སྤྱིོད་དུ་ཁྲུས་བྱེད་དུ་ཕྱིན། ད་ེ

ནས་ཕྱིར་ལོགེ་ཅིིང་དོར་མ་གེོན་པ་ཡོིན། དོར་མ་དེ་ནི་སའི་ངོས་ལ་པུས་འཛུགེས་

བྱས་པ་ལས་ཚང་མ་རལ་ཡོོད་ཅིིང་མདང་དགོེང་ཋེེར་ར་ེཡོིས་བཙེམས་ཡོོད་པ་རེད། 

ངས་རང་གེི་རྩྭ་ཞྭ་རྙིིང་ཧྲུལ་དེ་གེོན། དེ་ནི་ཐོགེ་མར་ཇོ་ནི་ཡོིས་རྩེད་ཆོས་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་

ཞིིགེ་གེི་ཚུལ་དུ་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ངའི་རས་ཀྱིི་རྒྱབ་ཁུགེ་དང་བཅིས་

ལམ་ཆོེན་གྱི་ིཕ་རོལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

རོབ་རྩིས་བྱས་ན་ཉིིན་ར་ེར་ེལ་ངས་སོྒོར་མོ་གེཅིིགེ་དང་ཕྱེད་ཀ་ར་ེལེན་གྱི་ིའདུགེ 

ད་ེན་ིདགེོང་དྲོའ་ིསྐབས་སུ་རྐང་འཁེོར་ལ་ཞིོན་ནས་ཟ་ཆོས་ཉིོ་རྒྱུར་འདང་ཙམ་རེད། 

ཉིི་མ་དེ་ཚོ་རིམ་གྱིིས་འདས། ངས་ཤོར་ཕྱོགེས་དང་ཌིིན་དང་ཁེར་ལོའ་ིསྐོར་ཡོོངས་

རྫོོགེས། དམྱོལ་བ།… ལམ་གྱི་ིསྐོར་བཅིས་ཚང་མ་བརྗེེད་འདུགེ ཇོ་ན་ིདང་ངེད་གེཉིིས་

དུས་རྟེགེ་ཏུ་རྩེད་མོ་རྩེས་པ་ཡོིན། ངས་ཁེོང་གེནམ་ལ་ཡོར་གེཡུགེས་པ་དང་ད་ེནས་

མར་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་གེཡུགེས་པ་དེ་ལ་ཁེོང་དགེའ་འདུགེ ཋེེར་རེ་མར་བསྡེད་ནས་

གྱིོན་ཆོས་འཚེམ་གྱི་ིའདུགེ ཏགེ་ཏགེ་ངས་[ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ི]ཕ་ཋེེར་སོན་གྱི་ིགྲོང་དེར་

ང་ཇ་ིའདྲ་ཞིིགེ་ཆོགེས་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིརྨ་ིལམ་རྨིས་པ་དང་མཚུངས་པར་ང་ན་ིས་གེཞིིའ་ི

མ་ིཞིིགེ་ཡོིན། སྐད་ཆོ་ཞིིགེ་འགོྲ་བཞིིན་འདུགེ་པ་ད་ེན་ིཋེེར་ར་ེཡོ་ིཁྱོོ་གེ་ད་ེསླེར་ཡོང་

ས་བྷ་ིནལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབོྱར་ཡོོད་པ་དང་ངའ་ིརྗེེས་ལ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་རེད་ཟེར། ང་
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ནི་ཁོེང་ལ་གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་ཡོིན། མཚན་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ཨོགེ་ཁེེ་ཡོི་མི་དེ་ཚོ་ལམ་

ཁེང་དེར་སོྨྱོས་བཞིགེ་སོང་། མ་ིཞིིགེ་ཤོིང་སྡེོང་ཞིིགེ་ལ་བཀྱིིགེས་ནས་དབྱུགེ་པ་ཞིིགེ་

གེིས་གེཅིར་རྡུང་ཚད་མེད་བྱས། སྐབས་དེར་ང་གེཉིིད་ཡོོད་ཅིིང་ངས་དེའི་སོྐར་གོེ་

བ་ཙམ་ཡོིན། དུས་ད་ེནས་བཟུང་། གེལ་སྲོིད་ང་ཚ་ོསྟ།ེ མེགེ་ས་ིཁེོ་ཡོ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་

ཁེོང་ཚོའ་ིའདྲུད་འཁོེར་གྱི་ིསྒོར་ལ་གེནོད་སྐྱེལ་གྱི་ིཡོོད་པའ་ིབསམ་བློ་འཁེོར་ན་ང་ལ་

དགེོས་མཁེོ་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་ནས། ངས་དབྱུགེ་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ང་དང་མཉིམ་དུ་

གུར་གྱི་ིནང་ལ་འཁྱོེར་ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་ང་ན་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིམ་ིཞིིགེ་རེད་བསམས་ཡོོད་

ཅིིང་། ཕྱོགེས་གེཅིིགེ་ནས་བལྟས་ན་ང་ཡོིན་པ་ན་ིབཤོད་མ་དགེོས་པ་རེད།

འོན་ཀྱིང་ད་ན་ིཟླ་བ་བཅུ་པ་རེད་ལ་མཚན་གྱི་ིསྐབས་གེནམ་ངོ་ཧ་ཅིང་གྲང་དུ་

འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ ཨོགེ་ཁེ་ེཁྱོིམ་ཚང་ལ་མ་ེཐབ་ཅིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་དགུན་ཁེའ་ིརིང་སྡེོད་

རྒྱུའི་འཆོར་གེཞིི་བཏིང་འདུགེ ང་ཚོ་ལ་གུར་གྱིི་གླེ་ཆོ་ཆོད་ཡོོད་པ་ལས་གེཞིན་ཅིི་

ཡོང་མེད། ཋེེར་ར་ེདང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སེམས་འགྱིོད་གེདུང་དང་བཅིས་ང་ཚ་ོཐོན་

དགོེས་པ་ད་ེཐགེ་གེཅོིད་བྱས་པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཚང་ལ་ཕར་ལོགེ་འགྲོ་རོགེས།” 

ངས་ད་ེལྟར་བཤོད། “དཀོན་མཆོོགེ་གེ་ིཆོེད་དུ། ཁྱོེད་བྱིས་པ་ཇོ་ན་ིའདྲ་བོ་ཞིིགེ་དང་

མཉིམ་དུ་གུར་གྱིི་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་འཁྱོམས་ནས་སྡེོད་མི་འོས། སྙིང་རྗེེ་བྱིས་པ་

ཆུང་ཆུང་འདི་གྲང་འདུགེ” ངས་མོའ་ིཨ་མའི་བསམ་སྤྱིོད་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེད་ཀྱིིན་

ཡོོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཋེེར་རེ་ངུས་སོང་། ངས་དེ་འདྲ་བྱེད་འདོད་ནས་མིན། 

སྐྱ་མདོགེ་ལྡན་པའི་ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་ལ་ཕོན་ཛིོ་ཡོིས་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་ནས་

ཡོོང་སྐབས། ང་ཚོས་གེནས་སྟངས་འདིའི་སྐོར་ནས་མོའ་ིཁྱོིམ་མི་ལ་ཐུགེ་རྒྱུའི་

ཐགེ་གེཅོིད་བྱས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ང་ན་ིངེས་པར་མཐོང་དུ་འཇུགེ་མ་ིརུང་ལ། རྒུན་
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འབྲུམ་སོྡེང་རའི་ནང་དུ་ཡོིབ་དགོེས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོ་ས་བྷི་ནལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསྐྱོད་

མགེོ་ཚུགེས། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་དེ་ཆོགེ་སོང་། དེ་དང་དུས་མཉིམ་དུ་ཆོར་པ་

དྲགེ་ཏུ་འབབ་མགེོ་ཚུགེས། ང་ཚོས་དམོད་མོ་གེཏོང་ཞིོར་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གེོགེ་

དེའི་ནང་དུ་བསྡེད། ཕོན་ཛིོ་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཆོར་པའི་ཁྲོད་དུ་བཤོང་བ་འདོར་བའི་

ལས་ཀ་བསྒྲུབས་སོང་། གེང་ལྟར་ཡོང་ཁེོ་ན་ིམ་ིརྒན་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་ཕན་

ཚུན་ལ་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཆོེན་པོ་གེཞིན་གེཅིིགེ་ཁེས་ལེན་བྱས། ང་ཚ་ོས་བྷ་ིནལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ི

མེགེ་སི་ཁོེའ་ིགྲོང་དུ་ཡོོད་པའི་ཆོང་ཁེང་གེོབ་ཏོ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཆོང་རིགེས་

སྣ་ཚོགེས་འཐུང་ནས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་བསྐྱལ། སྤྲོིན་བལ་ཞིིང་སའ་ིངེད་ཀྱི་ིལས་ཀ་ད་ེ

ནི་ད་ཆོ་ཡོོངས་སུ་འགྲུབ་པ་རེད། ང་རང་གེི་མི་ཚེ་ཡོིས་ང་ཕྱིར་འབོད་པའི་འཐེན་

ཤུགེས་དེ་ངས་ཚོར་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ ངས་ཨ་ནེ་ལ་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ཅིན་གྱིི་ཤོོགེ་བྱང་

ཞིིགེ་བཏང་ནས་སླེར་ཡོང་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་བསླེངས།

ང་ཚོས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་ཋེེར་ར་ེཡོ་ིཁྱོིམ་ཚང་གེ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ལ་ཕྱིན། ད་ེ

ན་ིརྒུན་འབྲུམ་སྡེོང་ར་དགེ་གེ་ིབར་དུ་རྒྱུ་བའ་ིལམ་ཁེ་རྙིིང་པའ་ིསྟེང་དུ་ཆོགེས་འདུགེ 

ང་ཚོ་དེར་བསླེེབས་དུས་མུན་ནགེ་རེད། ཁེོང་ཚོས་མེལ་ལེའི་བཞིི་ཆོ་གེཅིིགེ་ཙམ་

ནས་ང་འབབ་བཅུགེ་ནས་ཁེོང་ཚོ་སོྒོ་འགྲམ་བར་དུ་ཕྱིན་སོང་། སོྒོ་ནས་གླེོགེ་འོད་

ཕྱ་ིལོགེས་ལ་འཕྲིོས་འདུགེ་ལ། ཋེེར་ར་ེཡོ་ིསྤུན་གེཞིན་དྲུགེ་པོས་རྒྱུད་མངས་གྷི་ིཋེར་

དཀྲོལ་བཞིིན་གླུ་གེཞིས་གེཏོང་གེ་ིའདུགེ རྒད་པོ་དེས་རྒུན་ཆོང་འཐུང་གེ་ིའདུགེ གླུ་

གེཞིས་ཀྱི་ིགེདངས་དབྱངས་བར་ནས་ཁེོང་ཚོས་ཁེ་རྩོད་རྒྱགེ་བཞིིན་པ་ད་ེངས་གེོ་ཐུབ། 

ཁེོང་ཚོས་མོ་ལ་སྨོད་འཚོང་མ་ཞིེས་འབོད་ཅིིང་། དེ་ནི་ཁེོ་མོས་རང་གེི་ཕན་ཐོགེས་

མེད་པའ་ིཁྱོོ་གེ་གེཡུགེས་པ་དང་། ཨེལ་ཨ་ེལ་ཕྱིན་ནས་ཇོ་ན་ིཁེོང་ཚ་ོལ་བསྐྱུར་བའ་ི
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རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་རེད། རྒད་པོ་དེས་སྐད་ཅིོར་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ འོན་ཀྱིང་། འཇིགེ་རྟེེན་

འདིའ་ིརླབས་ཆོེན་གྱི་ིཨ་ིཇིབ་ཡུལ་གྱི་ིཞིིང་པའ་ིཁྲོད་དུ་ཁེོ་མོས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་བྱེད་པ་

ཇ་ིབཞིིན། སེམས་སྐྱོ་ཞིིང་མདོགེ་སྨུགེ་པོའ་ིཨ་མ་རྒྱགེས་པ་ད་ེལ་རྒྱལ་ཁེ་ཐོབ་སོང་། 

ཋེེར་ར་ེསླེར་ཡོང་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་ཡོོང་བཅུགེ་སོང་། སྤུན་ད་ེཚོས་མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་

སྤྱིོད་པའ་ིགླུ་གེཞིས་མགྱིོགེས་པོར་གེཏོང་མགེོ་ཚུགེས་སོང་། ང་ན་ིགྲང་ཞིིང་རླུང་མ་

ཆོར་གྱི་ིཁྲོད་དུ་འཁུམས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ལུང་པ་འདིའ་ིཟླ་བཅུ་པའ་ིནང་གེ་ིརྒུན་

འབྲུམ་སོྡེང་ར་སོྐྱ་ཉིམས་ཅིན་ད་ེདགེ་གེ་ིངོས་སུ་ཡོོད་ཚད་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། གེཞིས་

མ་བྷི་ལེ་ ཧོ་ལི་ཌིེ་ཡོིས་གེཞིས་བཏང་བ་ཇི་བཞིིན་ “བརྩེ་བ་ཅིན་གྱིི་མི།” ཞིེས་པའི་

གེཞིས་གྲགེས་ཆོེན་དེས་ངའི་སེམས་བཟུང་འདུགེ རྩྭ་ལྡུམ་རྣམས་ཀྱིི་ཁོྲད་དུ་ངས་

ང་རང་རང་གེི་གེཞིས་སྣ་འཁྲབ་སོྟན་དེ་བྱས་པ་ཡོིན། “ཉིིན་ཞིིགེ་ལ་ང་ཚོ་ཐུགེ་གེི་

རེད། ད་ེནས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངའ་ིམིགེ་ཆུ་ཡོོངས་རོྫོགེས་སྐེམ་པར་བྱེད། མངར་ཞིིང་ཆུང་

བའ་ིདོན་རྣམས་ངེད་ཀྱི་ིརྣ་བར་ཤུབ་བུར་སྒྲིོགེ འཁྱུད་ཅིིང་འོ་བསྐྱལ། ཨོ། ང་ཚ་ོལ་

ཅི་ིཞིིགེ་ཆོད་ཡོོད་པ་རེད། བརྩ་ེབ་ཅིན་གྱི་ིམ།ི ཨོ། ཁྱོེད་གེང་ཞིིགེ་ཏུ་བཞུགེས་ཡོོད་ ...”  

ད་ེན་ིགླེོགེ་སྒྲིོན་གྱི་ིའོད་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིའོགེ་ཏུ་བུད་མེད་ཅིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིཕོ་ཁྱོོ་གེ་

དེའ་ིསྐྲ་ལོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར། རླབས་ཆོ་ེབའ་ིཞི་ིའཇམ་གྱི་ིགེདངས་

དབྱངས་དང་བྷིལ་ལ་ེཡོིས་གེཏོང་སྟངས་ད་ེཧ་ལས་པ་ཡོིན་པའ་ིཚོད་ཀྱིིས་ཚིགེ་འབྲུ་

རྣམས་ཅི་ིཡོང་མ་རེད། རླུང་བུ་ཤུགེས་ཀྱིིས་ལྡང་། ང་གྲང་བྱུང་།

ཋེེར་རེ་དང་ཕོན་ཛིོ་གེཉིིས་ཚུར་བསླེེབས་བྱུང་། ང་ཚོ་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་

རྙིིང་གེོགེ་དེའི་ནང་འཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་འཛུལ་ཏེ་རིགེ་ཁེེ་ལ་ཐུགེ་པར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

རིགེ་ཁེེ་ནི་ད་ཆོ་ཕོན་ཛིོ་ཡོི་བུད་མེད་རོ་སེ་གེཟུགེས་ཆོེན་མ་དང་ལྷན་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་
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ཡོོད། ང་ཚོས་སྲོང་ལམ་གེོབ་ཏོ་དེའ་ིནང་ནས་ཁེོ་ལ་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིདུང་བརྡོ་བརྒྱབ་

པ་ཡོིན། རོ་ས་ེགེཟུགེས་ཆོེན་མས་ཁོེང་ཕྱ་ིལ་བསྐྲད་སོང་། ཡོོད་ཚད་འཇིགེ་འགྲོ་གེ་ི

འདུགེ མཚན་མོ་དེར་ང་ཚ་ོདོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ནང་ཉིལ་བ་ཡོིན། ཋེེར་ར་ེཡོིས་

ང་ལ་དམ་པོར་འཐམས་འདུགེ ཡོིན་དང་ཡོིན། ང་ལ་མ་འགྲོ་ཞིེས་ལབ་བྱུང་། མོས་

རྒུན་འབྲུམ་འཐོགེ་པའ་ིལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་ལ། ང་ཚ་ོགེཉིིས་ལ་འདང་ངསེ་པའ་ིསྒོོར་

མོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོིན་ཟེར། བར་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་གེཉིིས་ཁེོང་ཚོའི་ཁྱོིམ་ཚང་ནས་མ་གེིའི་

ལམ་ན་ཡོོད་པའ་ིཞིིང་པ་ཧ་ེཧྥོེལ་ཧྥོིན་གྷིར་གྱི་ིརྩྭ་ཁེང་དུ་སྡེོད་ཆོོགེ་གེ་ིརེད། ང་ན་ིཉིིན་

གེང་ལ་རྩྭ་ཡོ་ིཁྲོད་དུ་བསྡེད་ནས་རྒུན་འབྲུམ་ཟ་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་གེང་

ཡོང་ཡོོད་མ་རེད་ཟེར། “ཁྱོེད་ད་ེལ་དགེའ་འམ།”

ཞིོགེས་ཀ་ད་ེལ་ང་ཚ་ོདོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་འཇོགེ་སླེད་

མོའ་ིབུ་སྤུན་རྣམས་བསླེེབས་བྱུང་། གྲོང་མཐའ་ིཡུལ་ལྗོོངས་འདིའ་ིཕོྱགེས་གེང་ས་ན་

ཡོོད་པའ་ིམགེེ་ས་ིཁེོ་ཡོ་ིམ་ིསྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོས་ཋེེར་ར་ེདང་ངའ་ིསྐོར་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་པ་ད་ེ

ངས་གླེོ་བུར་དུ་ངོས་ཟིན་སོང་། ད་ེན་ིཏན་ཏན་ཁོེང་ཚ་ོལ་བྲིོ་བ་ཆོ་ེབའ་ིབརྩ་ེདུང་གེ་ི

བརྗེོད་གེཞི་ིཞིིགེ་ཆོགེས་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད། བུ་སྤུན་ད་ེརྣམས་ན་ིཧ་ཅིང་གུས་ཞིབས་

ཅིན་ཡོིན་པ་མ་ཟད་དངོས་གེནས་བགེ་བོྲི་བ་ཤོ་སྟགེ་རེད། ང་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་

གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོར་ལངས་ནས་དམགེ་འཁྲུགེ་གེི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ས་ཆོ་གེང་དུ་ཡོོད་པ་

དང་དམགེ་སྒོར་གེང་ནས་ཡོིན་པའི་སྐོར་ནས་བརྩམས་ཏེ་བཞིད་གེད་དང་བཅིས་

པའ་ིཁེ་བརྡོ་བྱས། ཚང་མ་བསྡེོམས་ན་བུ་སྤུན་ལྔ་འདུགེ་ཅིིང་ད་ེཚ་ོར་ེར་ེབཞིིན་ཡོགེ་

པོ་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་ནི་ཁེོ་མོའ་ིཁྱོིམ་མིའི་ཁྲོད་ནས་མོའ་ིམིང་པོ་དང་འདྲ་བར་དོན་

མེད་རྙིོགེ་ཟིང་སླེོང་མཁེན་གྱིི་ཕོྱགེས་ཁེགེ་དེ་མ་ཡོིན་པར་ཕོྱགེས་ཁེགེ་གེཞིན་པ་དེ་
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རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ན་ིརིགེ་ཁེ་ེརྒོད་པོ་ད་ེལ་དགེའ། ཁེོང་གེིས་ནེའུ་ཡོོགེ་ནས་ང་དང་

འཛིོམས་རྒྱུ་ཡོིན་ཞིེས་མནའ་བསྐྱལ་སོང་། ཁེོང་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་བསྡེད་ནས་ལས་དོན་

ཚང་མ་མ་ཉི་ན་[སང་ཉིིན་]བར་དུ་འཇོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་ཞིིགེ་ངའ་ིསེམས་ལ་ཤོར་བྱུང་། 

ཁེོང་ན་ིཉིིན་དེར་ས་ཆོ་ཞིིགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེ་ཞིིགེ་ཏུ་ར་བཟ་ིའདུགེ 

ལམ་མདོ་ནས་ང་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་ནས་མར་བབས། བུ་སྤུན་ད་ེཚོས་ཋེེར་

རེ་ཁྱོིམ་ལ་བསྐྱལ་སོང་། ཁེོང་ཚོས་ཁེང་པའི་མདུན་ནས་ང་ལ་གེསང་བརྡོའི་ལགེ་

བརྡོ་བརྒྱབ་བྱུང་། ཕ་མ་གེཉིིས་ཁྱོིམ་ལ་མི་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་རྒུན་འབྲུམ་འཐོགེ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེེན་ང་ལ་ཕྱ་ིདྲོ་དེར་ཁྱོིམ་དེར་རང་དབང་བྱུང་བ་རེད། ད་ེན་ིཤོགེ་

བཞིི་ཅིན་གྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་ཞིིགེ་རེད། ཁྱོིམ་མི་ཡོོངས་རོྫོགེས་འདིར་ཇི་ལྟར་སྡེོད་ཐུབ་པ་

བྱུང་བ་ད་ེངའ་ིབློ་ཡུལ་ལ་ཤོོང་གེ་ིམ་ིའདུགེ ཁྲུས་གེཞིོང་གེ་ིསྟེང་ན་སྦྲེང་ནགེ་འཕུར་

གྱིི་འདུགེ གླུ་གེཞིས་ཀྱིི་ཚིགེ་འདིའི་ནང་བསྟན་པ་ཇི་བཞིིན་འདི་ལ་ཚགེས་དྲ་མི་

འདུགེ “སྒོེའུ་ཁུང་དེ་ཆོགེ་འདུགེ ཆོར་པ་དེ་ནང་ལ་བབས་བྱུང་།” ད་ཋེེར་རེ་ཁྱོིམ་

ན་ཡོོད་ཅིིང་སླེ་ང་རྣམས་ཀྱིི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་ཙགེ་ཙིགེ་ལ་མགེོ་འཁོེར་ནས་འདུགེ 

མོའ་ིསྲོིང་མོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་ཁེོང་དགེོད་བྱས་སོང་། བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ཀྱིིས་

ལམ་ཁེའ་ིསྟེང་སྐད་རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ 

ལུང་པ་འདིའི་ངའི་མཐའ་མཇུགེ་གེི་ཕྱི་དྲོ་དེ་ལ་སྤྲོིན་གེསེབ་ནས་ཉིི་མ་དམར་

པོར་མངོན་ཡོོང་དུས། ཋེེར་ར་ེཡོིས་ང་ཞིིང་པ་ཧ་ེཧྥོིལ་ཧྥོིན་གྷིར་གྱི་ིརྩྭ་ཁེང་ལ་འཁྲིད་

བྱུང་། ཞིིང་པ་ཧེ་ཧྥོིལ་ཧྥོིན་གྷིར་ལ་ལམ་གྱིི་ཡོར་སྣེ་ན་ཞིིང་ཁེ་གེཤོིན་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ 

ང་ཚོས་ཤོིང་གེ་ིསླེ་ེསྒོམ་རྣམས་མཉིམ་དུ་བཞིགེ མོས་ཁྱོིམ་ནས་ཉིལ་ཆོས་འཁྱོེར་ཡོོང་

འདུགེ རྩྭ་ཁེང་གེི་ཐོགེ་ཁེེབས་ཀྱིི་ཤོིང་སྣེ་ན་ཆོེས་ཆོེ་ཞིིང་སྤུ་མང་བའི་[སྡེོམ་ཆོེན་
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པོའམ་]སྡེོམ་རྒན་ཋེེན་རན་ཋུ་ལཟེར་བ་ཞིིགེ་འཇབ་ནས་བསྡེད་པ་དེ་མ་གེཏོགེས་

ང་ནི་ཚང་མ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད། ཋེེར་རེ་ཡོིས་ངས་དེ་ལ་གེནོད་མ་བསྐྱལ་ན་དེས་

ང་ལ་གེནོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད་ཅིེས་ལབ་བྱུང་། ང་གེན་རྐྱེལ་དུ་ཉིལ་ནས་ད་ེལ་ཅིེར། 

ང་དུར་ས་ཡོོད་ས་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཤོིང་སྡེོང་ཞིིགེ་ལ་འཛིེགེས། ཤོིང་སྡེོང་གེི་སྟེང་

ནས་ངས་“གེནམ་སོྔོན་པོ་”ཞིེས་པའ་ིགེཞིས་བཏང་བ་ཡོིན། ཋེེར་ར་ེདང་ཇོ་ན་ིགེཉིིས་

རྩྭའ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད་སོང་། ང་ཚོས་རྒུན་འབྲུམ་ཟོས་པ་ཡོིན། ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིནང་དུ་

ཁྱོེད་ཀྱིིས་རྒུན་འབྲུམ་བལྡད་ད་ེདེའ་ིཁུ་བ་འཇིབ་ནས་ཤུན་པགེས་ད་ེམཆོིལ་འདེབས་

ཀྱིིས་གེཡུགེ་གེ་ིརེད། ངོ་མ་གྲ་རྒྱས་པོ་ཞིིགེ་རེད། ས་རུབ་བྱུང་། ཋེེར་ར་ེཕྱ་ིདྲོའ་ིཁེ་ཟས་

ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཁྱོིམ་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་སྟེང་བྲིོ་བ་ཆོེ་བའི་བགེ་ལེབ་སྲོབ་

སྲོབ་དང་སྲོན་མ་འཐགེ་མ་ཞིིགེ་འཁྱོེར་ཏ་ེརྩྭ་ཁེང་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། ངས་འོད་ཡོོང་

སླེད་རྩྭ་ཁེང་གེི་ཨར་འདམ་གྱིི་ཐང་ལ་བུད་ཤོིང་གེི་མེ་བསོྒྲིན་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཤོིང་

གེི་སླེེ་སྒོམ་གྱིི་སྟེང་ནས་ཆོགེས་པ་སྤྱིད། ཋེེར་རེ་ཡོར་ལངས་ནས་ཕར་སྤྱིིལ་ཁེང་ལ་

བརྒྱུགེས་ཏེ་ཕྱིན་སོང་། མོའ་ིཕ་ཡོིས་མོ་ལ་སྐད་རྒྱགེ་གེི་འདུགེ ངས་རྩྭ་ཁེང་ནས་

ཁེོའ་ིསྐད་གོེ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ མོས་ང་རང་དྲོན་པོར་འདུགེ་ཆོེད་ཟླ་གེམ་དབྱིབས་ཀྱིི་

གྱིོན་པ་ཞིིགེ་བསྐྱུར་བྱུང་། དེ་ངའི་ཕྲིགེ་པའི་སྟེང་གེཡུགེས་ཤོིང་། ཟླ་འོད་འོགེ་གེི་

རྒུན་འབྲུམ་སྡེོང་ར་བརྒྱུད་འཇབ་སྟ་ེཕྱིན་ནས་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་གེ་ིཡོོད་མེད་ལ་བལྟས། 

ང་རྒུན་འབྲུམ་སོྡེང་བོའ་ིཕྲིེང་བསྟར་ཞིིགེ་གེི་མཐའ་བར་དུ་འཇབ་ནས་སོང་སྟེ་ས་

དྲོན་མོའ་ིསྟེང་དུ་པུས་མོ་བཙུགེས་པ་ཡོིན། མོའ་ིབུ་སྤུན་ལྔ་ཡོིས་སི་པཱན་གྱིི་སྐད་

དུ་གེདངས་སྙན་པའ་ིགླུ་དབྱངས་ལེན་གྱི་ིའདུགེ ཁེང་ཀློད་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིསྟེང་ཐོད་

ན་སྐར་ཚོགེས་རྣམས་དཔྱངས་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ཐབ་ཀྱི་ིསྦུ་གུའ་ིདུད་ཁུང་ནས་
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དུ་བ་མཆོེད་ཡོོང་གེི་འདུགེ ང་ལ་སྲོན་མ་འཐགེ་མ་དང་དམར་ཚའི་དྲི་མ་ཁེ་གེི་

འདུགེ རྒད་པོ་དེས་ངར་སྐད་རྒྱགེ་གེི་འདུགེ སྤུན་རྣམས་ཀྱིིས་གླུ་གེཞིས་ལེན་གྱིིན་

འདུགེ ཨ་མ་ད་ེཁུ་སིམ་མེར་འདུགེ ཇོ་ན་ིདང་བྱིས་པ་གེཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཉིལ་ཁེང་

དུ་གེད་མོ་དགེོད་བཞིིན་འདུགེ ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིཁྱོིམ་ཞིིགེ་སྟ།ེ ང་ན་ིརྒུན་འབྲུམ་གྱི་ི

སྡེོང་རའ་ིནང་དུ་ཡོིབ་ནས་ད་ེདགེ་ཚང་མ་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ངས་སོྒོར་མོ་ས་

ཡོ་རི་བ་འདྲ་ཞིིགེ་ཚོར་བྱུང་ལ། ང་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་མཚན་མོ་རྒོད་པོ་དེ་ལ་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་རེད། 

ཋེེར་ར་ེཡོིས་སོྒོ་ཁོྲགེ་ས་ེབརྒྱབ་སྟ་ེཕྱིར་ཐོན་སོང་། ངས་མུན་ནགེ་འཐིབས་པའ་ི

ལམ་གྱི་ིསྟེང་ནས་མོ་ལ་ནན་འདྲ་ིབྱས་པ་ཡོིན། “དོན་དགེ་གེ་ར་ེབྱུང་སོང་།”

“ཨོ། ང་ཚོ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་འཛིིང་གེི་ཡོོད། ཁེོང་གེིས་ང་སང་ཉིིན་ལས་ཀ་ལ་འགྲོ་

ན་བསམ་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ང་འཁྱོམས་ནས་བསྡེད་འཇུགེ་འདོད་མེད་ཅིེས་

ལབ་སོང་། སལ་གེཅིེས་ལོ། ང་ཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་ན་འདོད།”

“འོན་ཀྱིང་། ཇ་ིལྟར།”

“ངས་མ་ིཤོེས། སྙིང་སྡུགེ ངས་ཁྱོེད་རང་དྲན་གྱི་ིརེད། ང་ཁྱོེད་ལ་དགེའ།”

“འོན་ཀྱིང་ང་ཐོན་དགོེས་པ་རེད།”

“ལགེས་རེད། ལགེས་རེད། ང་ཚ་ོཡོང་བསྐྱར་ཐང་ལ་ལན་གེཅིིགེ་མར་ཉིལ། ད་ེ

ནས་ཁྱོེད་ཐོན་ཞིིགེ” ང་ཚ་ོརྩྭ་ཁེང་དུ་ལོགེ ངས་སྡེོམ་རྒན་གྱི་ིའོགེ་ཏུ་མོ་ལ་ཆོགེས་པ་

སྤྱིད། སྡེོམ་རྒན་དེས་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ། མ་ེཤོ་ིབ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚ་ོ

ཤོིང་གེ་ིསླེ་ེསྒོམ་སྟེང་དུ་སྐབས་ཐོགེ་ཅིིགེ་ལ་གེཉིིད་པ་ཡོིན། ནམ་གུང་ལ་མོ་སླེར་ལོགེ་

འདུགེ་ཅིིང་། མོའ་ིཕ་ནི་ར་བཟི་འདུགེ ངས་ཁོེང་གེིས་ངར་སྐད་སྒྲིོགེ་པ་གོེ་བྱུང་ལ། 
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ད་ེནས་ཁེོ་གེཉིིད་ལ་ཤོོར་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འཇམ་ཐིང་ངེར་འདུགེ གེཉིིད་དུ་

ཡུར་བའ་ིགྲོང་མཐའ་ིཡུལ་ལྗོོངས་འདིའ་ིསྟེང་དུ་སྐར་ཚོགེས་རྣམས་སྤུངས་འདུགེ

ཞིོགེས་པའ་ིསྐབས་ལ་ཞིིང་པ་ཧ་ེཧྥོིལ་ཧྥོིན་གྷིར་གྱིིས་རྟེ་རའ་ིསོྒོ་ནས་སྐ་ེབརྐྱེངས་

ཏ།ེ “ཕོ་གེསར། ཁྱོེད་བད་ེམོ་ཡོིན་ནམ།” ཞིེས་བཤོད་བྱུང་།

“ང་བད་ེམོ་ཡོིན། ང་འདིར་བསྡེད་པ་ད་ེའགྲིགེ་ཡོོད་པའ་ིར་ེབ་ཡོོད།”

“འགྲིགེ་དང་འགྲིགེ ཁྱོེད་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིབུ་མོ་འཆོལ་མོ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་གེ་ི

ཡོོད་དམ།”

“མོ་ན་ིབུ་མོ་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད།”

“ཧ་ཅིང་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་ཀྱིང་རེད། ངས་བལྟས་ན་གླེང་གེོགེ་དེ་ར་བ་ནས་

མཆོོངས་པ་རེད། མོའ་ིམིགེ་ལ་སོྔོ་ཐིགེ་ཕབ་འདུགེ” ང་ཚོས་ཁེོང་གེ་ིཞིིང་ཁེའ་ིསྐོར་

ནས་ཁེ་བརྡོ་བྱས།

ཋེེར་ར་ེཡོིས་ང་ལ་ཞིོགེས་ཇ་འཁྱོེར་ནས་བསླེེབས་བྱུང་། ངས་རང་གེ་ིརས་ཁུགེ་

དེར་བསྡུ་གེསོགེ་ཟིན་ནས། སབ་བྷ་ིནལ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ངའ་ིསོྒོར་མོ་བླངས་མ་ཐགེ་ཏུ་

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོིན། ད་ཆོ་ངའ་ིསོྒོར་མོ་ན་ིས་ད་ེན་ང་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་པ་

ངས་ཤོེས་ཡོོད། ངས་ཋེེར་ར་ེལ་ང་ཐོན་གྱི་ིཡོིན་ལབ་པ་ཡོིན། མོས་མཚན་གེང་ལ་དེའ་ི

སྐོར་བསམ་བོླ་བཏང་ནས་བསྡེད་པ་དང་ད་ེལ་བློ་ཐགེ་ཀྱིང་ཆོོད་འདུགེ རྒུན་འབྲུམ་

སྡེོང་རའི་ནང་དུ་མོས་ཚོར་བ་མེད་པའི་ཐོགེ་ནས་ང་ལ་འོ་བསྐྱལ་ཞིིང་། ཞིིང་ཁེའི་

ཕྲིེང་བསྟར་ནས་མར་གེོམ་པ་བརྒྱབ། བརྩ་ེདུང་ན་ིཤོ་ིའཛིིང་ཞིིགེ་ཡོིན་སྟབས། དེའ་ི

སླེད་དུ་གེོམ་ཁེ་བཅུ་གེཉིིས་བསྒྱུར་མཚམས་ང་ཚོས་ཁེ་བསྒྱུར་ཅིིང་། ཆོེས་མཐའ་

མཇུགེ་ལ་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། 
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“ཋེེར་ར།ེ ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་མཇལ་ཡོོང་།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད། མོ་རང་ན་ིསྤུན་དང་

ལྷན་དུ་ཟླ་བ་གེཅིིགེ་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་ནས་ཡོོང་རྩིས་བྱས་

ཡོོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཀས་མོ་རང་བསླེེབས་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། 

ཁྲུ་བརྒྱ་ཡོི་མཚམས་ནས་ངས་མོ་ལ་བལྟ་ཕྱིར་ཁེ་ཕྱིར་འཁོེར་བ་ཡོིན། མོ་རང་གེིས་

ངའ་ིཞིོགེས་ཇའ་ིསྡེེར་མ་ལགེ་པ་ཡོ་གེཅིིགེ་ཏུ་བཟུང་ནས་སླེར་སྤྱིིལ་ཁེང་ལ་གོེམ་པ་

བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་སོང་། ངས་རང་གེི་མགོེ་སྒུར་ཞིིང་མོ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཨོ་རེད། 

འཇིགེ་རྟེེན་འཁོེར་བའ་ིལས་འད།ི ང་སླེར་ཡོང་ལམ་ལ་ཐོན།

ངས་སྟར་ཀའ་ིཤོིང་སྡེོང་ནས་ཟགེས་པའ་ིསྟར་ཀ་ནགེ་པོ་ད་ེཟ་བཞིིན་ལམ་ཆོེན་

བརྒྱུད་ནས་ས་བྷ་ིནལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕོྱགེས་ལ་གེོམ་པ་བརྒྱབ། ང་ཨ་ེས་ི ཕ་ིལྕགེས་ལམ་

སྟེང་དུ་སོང་ནས་ལྕགེས་ལམ་སྟེང་དུ་གེོམ་པ་སྙོམ་སྒྲིིགེ་གེིས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ཆུ་

མཛིོད་སྟེགེས་བུ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ནས་སོང་། འདི་དོན་དགེ་ཅིིགེ་གེི་མཇུལ་

སྒྲིིལ་རེད། ནེའུ་ཡོོགེ་ནས་བསྐུར་བའ་ིངའ་ིསོྒོར་མོ་ལེན་ཆོེད་མ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་

གྱིི་ཏར་ཁེང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེ་སོྒོ་བརྒྱབ་འདུགེ ངས་དམོད་ཚིགེ་བོར་ཞིིང་སྒུགེ་

རྒྱུའ་ིསླེད་དུ་སྐས་རིམ་སྟེང་བསྡེད་པ་ཡོིན། འཛིིན་བྱང་བཙོང་མཁེན་ད་ེཚུར་སླེེབས་

ནས་ང་ཡོར་སྐད་བཏང་བྱུང་། སོྒོར་མོ་འབྱོར་འདུགེ་ལ། ངའ་ིཨ་ན་ེཡོིས་ཡོང་སྐྱར་

ངའི་སྒྱིིད་ལུགེ་པའི་རྐུབ་དེ་བསྐྱབས་པ་རེད། “ལོ་རྗེེས་མ་ལ་དབྱུགེ་པའི་སྤེོ་ལོའ་ི

འཛིམ་གླེིང་འགྲན་བསྡུར་ད་ེསུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ིརེད།” འཛིིན་བྱང་བཙོང་མཁེན་རྒད་པོ་

སྐམ་རིད་དེས་དྲིས། གླེོ་བུར་དུ་ངས་ངོས་ཟིན་པ་ནི་ད་ཆོ་སྟོན་ཁེ་རེད་ལ། ང་རང་

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་སླེར་ལོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་ད་ེརེད།
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ང་ལུང་པ་འདིའ་ིརིང་ཞིིང་སོྐྱ་བའ་ིཟླ་བཅུ་པའ་ིའོད་ཀྱི་ིའོགེ་ཏུ་ལྕགེས་ལམ་རྒྱུད་

དུ་གེོམ་པ་སྤེོས་ཤོིང་། ཨ་སི་པི་ལྕགེས་ལམ་ཟོང་འཁེོར་ཡོོང་གེི་ཡོོད་པའི་རེ་བ་ཞིིགེ་

བཟུང་། དེས་ན་ང་ཡོང་རྒུན་འབྲུམ་ཟ་བའ་ིསླེོང་མོ་བ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་ནས་ཁེོང་

ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་བཞིད་གེད་གྱིི་ཚགེས་པར་ཀོློགེ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་དྲན། དེ་བསླེེབས་མ་

སོང་། ང་ད་ེནས་ཐོན་ཏ་ེལམ་ཆོེན་སྟེང་ལ་བུད། ད་ེམ་ཐགེ་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་བསྐྱོད་

བྱས་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིཆོེས་མགྱིོགེས་ཤོོས་དང་སྐད་ཅོིར་ཆོ་ེཤོོས་ཀྱི་ི

འགྲུལ་བཞུད་ད་ེརེད། ཁེ་ལོ་པ་ན་ིཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིཕྱུགེས་རྫོའི་ིརོལ་དབྱངས་ཚགོེས་

པ་ཞིིགེ་གེ་ིཝེ་ཡོ་ིལིན་རྒྱུད་མངས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ལ་རླངས་འཁེོར་གེསར་པ་གེསར་

རྐྱེང་ཞིིགེ་འདུགེ ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་རྒྱུགེ་ཚད་མེལ་ལ་ེབརྒྱད་ཅུའ་ིསྟེང་བསྐོར་སོང་། 

“ངས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་དུས་ཆོང་འཐུང་གེ་ིམེད།” ཁེོས་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་ང་ལ་

ཆོང་དམ་ཞིིགེ་སྤྲོད་སོང་། ངས་ཧུབ་འགེའ་བཏུང་རྗེེས་ཆོང་དམ་ཁེོ་ལ་སྤྲོད། “ད་ཅི་ི

བྱུང་ན་བྱུང་།” ཁེོས་ད་ེལྟར་བཤོད་རྗེེས་ཆོང་འཐུངས་སོང་། ང་ཚོས་ས་བྷ་ིནལ་གྲོང་

ཁྱོེར་ནས་ཨེལ་ཨེ་བར་དུ་མེལ་ལེ་ ༢༥༠ ལྷགེ་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཞིི་ཁོེ་ནས་

བསྐྱལ་བཞིགེ་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིཁེོ་ལིམ་བྷ་ིཡོ་གླེོགེ་བརྙིན་གྱི་ིམདུན་ད་ེགེ་

རང་དུ་འབབ་བཅུགེ་སོང་། ང་ན་ིབརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་ཏ་ེངའ་ིརྩོམ་ཡོིགེ་མ་སྤེེལ་བ་ད་ེ

ཚུར་ལེན་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་འདང་ཙམ་གྱི་ིསྐབས་ལ་བསླེེབས་འདུགེ ད་ེནས་ངས་ཕ་ིཚི་

བྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིའཛིིན་བྱང་ཉིོས་པ་ཡོིན། ང་ཕར་

ནེའུ་ཡོོགེ་བར་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་འདང་ངེས་པའ་ིསྒོོར་མོ་མ་ིའདུགེ ང་ཕ་ིཚི་བྷགེ་ལ་འབྱོར་

དུས་དེའ་ིསྐོར་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ན་འགྲིགེ་གེ་ིརེད་བསམས་བྱུང་།
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སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ད་ེཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ལ་ཐོན་གྱི་ིཡོོད་ཙང་། ངས་ཧོ་ལ་ིཝུད་

ལ་འཁྱོམས་ཉུལ་བྱེད་རྒྱུར་ཆུ་ཚོད་བཞི་ིའདུགེ ཐོགེ་མར་ངས་བགེ་ལེབ་ཆོགེ་པ་ཞིིགེ་

དང་རྒྱུ་མ་ས་ལ་མ་ིཞིེས་པ་ཉིོས། ད་ེནས་ལུང་པ་འད་ིཕར་བརྒལ་རྒྱུའ་ིདོན་དུ་ང་རང་

རང་ལ་བགེ་ལེབ་ཀྱིི་དཀྱིིལ་དུ་རྒྱུ་མ་བཅུགེ་པའི་ཤོ་གེཅུད་བགེ་ལེབ་བཅུ་བཟོས་པ་

ཡོིན། ང་ལ་སོྒོར་མོ་གེཅིིགེ་ལྷགེ་འདུགེ ང་རང་ཧོ་ལི་ཝུད་ཀྱིི་རླངས་འཁོེར་འཇོགེ་

ས་ཞིིགེ་གེ་ིཨར་འདམ་གྱི་ིརྩིགེ་པ་དམའ་བོ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད་ནས་ཤོ་གེཅུད་བགེ་

ལེབ་དེ་དགེ་བཟོས་པ་ཡོིན། ངས་ཅིོལ་ཆུང་གེི་ལས་ཀ་འདི་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་

དུས་ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིགོླེགེ་བརྙིན་སོྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ིཁེ་ེལེགེ་གླེོགེ་འོད་ཅིེས་པའ་ིའོད་ཀྱི་ིཟེར་

མ་བཀྲགེ་ཆོེ་བ་དགེ་ནི་གེནམ་མཁེའ་སྟེ། སྦེིར་སྒྲི་ཅིན་གྱིི་ནུབ་མཐའི་མཚོ་འགྲམ་

གྱི་ིམཁེའ་ལ་ཟུགེ་པར་གྱུར། ངའ་ིམཐའ་འཁོེར་དུ་གེསེར་གྱི་ིམཚ་ོའགྲམ་གྲོང་ཁྱོེར་

སོྨྱོན་པ་འདིའི་འུར་སྒྲི་དགེ་འདུགེ དེ་ནས་འདི་ངའི་ཧོ་ལི་ཝུད་ཀྱིི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་དེ་

ཡོིན་ལ། འད་ིན་ིཧོ་ལ་ིཝུད་ནང་གེ་ིངའ་ིམཚན་མོ་མཐའ་མ་ད་ེཡོིན། ངས་ན་ིརླངས་

འཁེོར་འཇོགེ་སའ་ིགེསང་སྤྱིོད་ཅིིགེ་གེ་ིརྒྱབ་ཏུ་རང་གེ་ིཔང་དུ་བགེ་ལེབ་བཞིགེ་ནས་

ད་ེལ་ཡུངས་ཀར་གྱི་ིལྡ་ེགུ་འབྱུགེ་བཞིིན་ཡོོད།
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སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་ངའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ད་ེཨ་ར་ིཛི་ོནའ་ིབྱ་ེཐང་དུ་རྒྱུགེ་གེིན་

འདུགེ ཨིན་ཌིིའོ། བྷ་ིལ་ིཐ།ེ ས་ལོ་མ།ེ (འདིར་བོྲི་འཁྲབ་པ་རེད།) རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིས་གེཞི་ི

སྐམ་པོ་དེ་ལྷོ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིརི་རྒྱུད་བར་དུ་བརྐྱེངས་འདུགེ དེ་ནས་ང་ཚོ་

བྱང་ཕྱོགེས་ལ་དཀྱིོགེས་ནས་ཨ་རི་ཛིོ་ནའི་རི་བོ་དགེ་དང་། ཧྥོི་ལགེ་སི་ཋེབ་གྲོང་

ཁྱོེར་དང་། གེཡོང་གེཟར་གྱི་ིགྲོང་སྡེ་ེདགེ་ལ་བསོྐར་བ་རེད། ངས་ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིཁྲོམ་

སྟེགེས་ཤོིགེ་ནས་བརྐུས་པའི་དེབ་ཅིིགེ་ང་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་པ་དེ་ནི་ [ཕ་རན་སིའི་

རྩོམ་པ་པོ་]ཨེ་ལན་ ཧྥོོར་ཉིེ་ཡོི་བརྩམས་སྒྲུང་ “ལ་ གྷི་རནད་ མེལ་ནེ་”སྟེ་རླབས་ཆོེ་

བའི་མེལ་ནེ་ཞིེས་པ་དེ་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་དེ་ལས་ང་ཚོ་བསྐྱོད་རིམ་བཞིིན་ངས་ཨ་

མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་ལྗོོངས་ཀྱིི་བཀོད་པ་ཀོློགེ་ན་འདོད། འཕར་ལྡིང་རེ་རེ་དང་། ཡོར་

འཕགེས་ཐེངས་རེ་རེ། ཐད་ཀར་རྒྱུགེ་ཐེངས་རེ་རེའི་ཁྲོད་ནས་ངའི་རྗེེས་སུ་ཆོགེས་

པའི་དྲན་གེདུང་དེ་ལོྐོགེ་གྱུར་བར་བསྒྱུར། མུན་གེནགེ་པའི་མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་ང་

ཚོས་ནེའུ་ མེགེ་ས་ིཁེོ་མངའ་སྡེ་ེབཅིད་ད་ེསོང་། སྐྱ་མདོགེ་ལྡན་པའ་ིསྐྱ་རེངས་ཤོིགེ་ལ་

ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིཌིལ་ཧརད་གྲོང་ཁྱོེར་རེད། གྲང་ངར་ཆོ་ེབའ་ིགེཟའ་ཉི་ིམའ་ིཕྱ་ི

དྲོར་ང་ཚ་ོཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་མངའ་སྡེེའ་ིཐང་ལེབ་མོའ་ིགྲོང་སྡེ་ེགེཅིིགེ་ནས་གེཉིིས་བརྒྱུད་

དེ་སོང་ཞིིང་། མཚན་ལ་བསླེེབས་སྐབས་ཁེན་ས་སི་མངའ་སྡེེ་རེད། སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་ད་ེའཕུར་བཞིིན་འདུགེ ང་ན་ིཟླ་བ་བཅུ་པའ་ིནང་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་གེ་ིཡོོད་ལ། ཟླ་

བ་བཅུ་པའ་ིནང་མ་ིཚང་མ་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། 
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ང་ཚ་ོསནད་ ལུ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཉིིན་གུང་བསླེེབས་བྱུང་། ངས་མ་ིས་ིས་ིཔ་ིགེཙང་

འགྲམ་དུ་གེོམ་བགྲོད་ཅིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན་ལ། བྱང་ཕྱོགེས་མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེ་ེནས་མར་

ཁུར་ཡོོང་བའི་ཤོིང་ཆོ་སྟེ། ང་ཚོའི་རྨི་ལམ་གྱིི་གླེིང་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་བའི་གེཏམ་

རྒྱུད་ཀྱིི་ངོ་བོ་ཅིན་གྱིི་ཤོིང་ཆོ་དགེ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། རྟེགེས་རིས་དང་བཅིས་པའི་

རླངས་གྲུ་རྙིིང་པ་དགེ་ལ་ན་ིརྟེགེས་རིས་མང་དུ་ཐེབས་ཤོིང་། གེནམ་གེཤོིས་ལ་བརྟེེན་

ནས་ཉིམས་འདུགེ་པ་དེ་དགེ་འདམ་ཉོིགེ་ཁོྲད་དུ་ལུས་ཏེ་ཙི་ཙི་དགེ་གེིས་ཚང་བྱས་

འདུགེ མི་སི་སི་ཕི་ཡུལ་ལོྗོངས་ཀྱིི་སྟེང་ཕྱི་དྲོའ་ིསྤྲོིན་པ་རྒྱ་ཆོེ་བ་ཞིིགེ་གེིས་གེཡོོགེས་

པར་གྱུར། མཚན་གྱིི་སྐབས་སུ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་དེ་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེའི་

མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེ་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། འདྲ་ེདང་འདྲ་བའ་ིསྦུན་པའ་ི

ཕུང་པོ་ད་ེདགེ་ཟླ་བའ་ིའོད་ཀྱིིས་གེསལ་ལེར་བཏང་བྱུང་ལ། ད་ན་ིའདྲེའ་ིདུས་སྟོན་

ཧ་ལོ་ཝེིན་ལ་ཉིེ། ངས་བུ་མོ་ཞིིགེ་ལ་ངོ་ཤོེས་བསྒྲིིགེས་ཤོིང་། ང་ཚོ་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་ཕོ་

ལ་ིས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་སླེེབས་ཀྱི་ིབར་དུ་འོ་བསྐྱལ་བཞིིན་ཡོོང་བ་ཡོིན། མོ་ན་ིཐགེ་རིང་

མི་མཐོང་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོ་ཁེ་ལགེ་གེི་ཆོེད་དུ་མར་བབ་དུས་ངས་མོ་རང་

གེ་ིལགེ་པ་ནས་འཇུས་ཏ་ེཉིིན་གུང་ཁེ་ལགེ་གེ་ིསྟེགེས་བུ་ལ་འཁྲིད་དགེོས་བྱུང་སོང་།  

མོས་ངའ་ིལྟོ་ཆོས་ཉོིས་སོང་ལ། ངའ་ིཤོ་གེཅུད་བགེ་ལེབ་ཚང་མ་ད་ན་ིཚར་ཡོོད། དེའ་ི

བརྗེ་ེལེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ངས་མོ་ལ་སྒྲུང་རིང་པོ་དགེ་བཤོད་པ་ཡོིན། མོ་རང་ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་

མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོོང་གེི་ཡོོད་ལ། དེར་མོས་དབྱར་ཁེའི་རིང་ཀུ་ཤུ་བཏོགེས་ནས་

བསྐྱལ་འདུགེ མོའ་ིཁྱོིམ་ན་ིནེའུ་ཡོོགེ་སྟོད་ཀྱི་ིཞིིང་ས་ཞིིགེ་ན་ཡོོད་པ་རེད། མོས་ང་ལ་

ད་ེལ་ཤོོགེ་ཅིེས་མགྲོན་འབོད་བྱས་བྱུང་། གེང་ལྟར་ཡོང་ང་ཚོས་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིམགྲོན་

ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཐུགེ་རྒྱུའི་དུས་ཆོད་ཅིིགེ་བཟོས་པ་ཡོིན། མོ་རང་ཨོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེེའི་
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ཁེོ་ལོམ་བྷ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་མར་བབས་སོང་། ང་ནི་ཕི་ཚི་བྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་

གེཉིིད་ཁུགེ་པ་ཡོིན། ང་ན་ིལོ་མང་པོ་མང་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ལ་བྱུང་མ་མྱོོང་བའ་ིཚོད་

ཀྱིིས་ཐང་ཆོད་འདུགེ ངས་ད་དུང་ནེའུ་ཡོོགེ་བར་དུ་མེལ་ལེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུགེ་ཅུ་རེ་

ལྔ་ལ་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་དགོེས་པ་རེད་ལ་ངའི་སོྒོར་ཁུགེ་ཏུ་སོྒོར་སྐར་

གེཅིིགེ་འདུགེ ང་ཕི་ཚི་བྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མཐའ་རུ་ཐོན་ཆོེད་མེལ་ལེ་ལྔ་ལ་གེོམ་པ་

བརྒྱབ་པ་ཡོིན། དེ་ནས་རླངས་འཁེོར་ལ་སྡེོད་ཐེངས་གེཉིིས་ཏེ། ཀུ་ཤུའི་དོ་འདྲེན་

རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་དང་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་གྱིིས་འདྲུད་འཁེོར་ཆོེན་པོ་དྲུད་པ་

ཞིིགེ་བཅིས་ཀྱིིས་ང་སྐྱིད་པའ་ིསྟོན་མཇུགེ་གེ་ིདབྱར་ཐུང་ཞིེས་གྲགེས་པའ་ིནམ་དུས་

འདིའ་ིཆོར་ཞིོད་ཅིན་གྱི་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཧ་ར་ིས་ིབྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་བསྐྱལ་བྱུང་། ང་

ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཁྱོིམ་ལ་སླེེབས་ན་འདོད། 

འད་ིན་ིསས་ཁེ་ིཝེ་ེཧ་ན་གེཙང་པོའ་ིགེདོན་འདྲེའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད། གེདོན་

འདྲ་ེད་ེན་ིགེཉིརེ་མ་མང་ཞིིང་འཁུམས་པའ་ིརྒད་པོ་ཆུང་ཆུང་ཤོོགེ་ཁུགེ་འཁྱོརེ་མཁེན་

ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་ཁེོང་“ཁེ་ན་ཌིེ་”ལ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་ཅིེས་ཟེར། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་

ཡོ་གེིར་ང་ཚོས་གེཙང་པོ་བརྒལ་ཐུབ་སའི་ཟམ་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིེས་བཤོད་ནས་ཁོེའ་ི

རྗེེས་ལ་ཤོོགེ་ཅིེས་ང་ལ་བཀོད་པ་གེཏོང་བཞིིན་གོེམ་པ་ཧ་ཅིང་མགོྱིགེས་པོར་སོྤེས་ཏ་ེ

འགྲོ ཁེོང་ན་ིལོ་ན་དྲུགེ་ཅུ་སྐོར་ན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་མཚམས་མ་ཆོད་པར་ཁེོང་

གེིས་ཟོས་པའི་ལྟོ་ཆོས་ཀྱིི་སྐོར་བཤོད་ཅིིང་། ཁེོང་ཚོས་ཁེོང་ལ་མངར་ཁུར་གོེར་མོ་

ལ་[འབྱུགེ་རྒྱུའ་ི]མར་ཇ་ིཙམ་སྤྲོད་ལུགེས། བགེ་ལེབ་གེཏུབས་མའ་ིདུམ་བུ་འཕར་མ་

ཇ་ིཙམ་གྱིིས་མང་པོ་སྤྲོད་ལུགེས། མ་ེར་ེལནད་མངའ་སྡེེའ་ིརོགེས་སྐྱོར་ཁེང་པ་ཞིིགེ་

གེ་ིསོྒོ་ཁྱོམས་ནས་རྒད་པོ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་ཇ་ིལྟར་བོས་ལུགེས་དང་གེཟའ་མཇུགེ་དེར་
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ཁེོང་གེནས་དེར་སྡེོད་རྒྱུའི་མགྲོན་འབོད་ཇི་ལྟར་བྱས་ལུགེས། ཁེོང་མ་ཐོན་གེོང་

ལ་ཁེོང་གེིས་ཇ་ིལྟར་ཆུ་དྲོན་མོའ་ིཁྲུས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་ལུགེས། ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་

མངའ་སྡེེའི་ལམ་ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་ཇི་ལྟར་ཞྭ་མོ་གེསར་པ་གེསར་རྐྱེང་ཞིིགེ་རྙིེད་ལུགེས། 

ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིམགོེ་ལ་ཡོོད་པ་ད་ེརེད། ཁེོང་ཇ་ིལྟར་གྲོང་སྡེ་ེར་ེརེའ་ིརྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ་ི

རོགེས་ཚོགེས་ལ་ཕྱིན་ལུགེས་དང་། དེར་ཁེོང་གེིས་དམགེ་ཆོེན་དང་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ི

ཁེོང་གེ་ིབྱས་རྗེེས་བསྟན་རབས། ཇ་ིལྟར་ཧ་ར་ིས་ིབྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ་ི

རོགེས་ཚོགེས་ད་ེན་ིམིང་དོན་མཚུངས་པའ་ིརིན་ཐང་མེད་རབས། ཁེོང་གེིས་ཇ་ིལྟར་

འཁེོར་བ་དཀའ་ངལ་ཅིན་འད་ིལ་བདགེ་བྱས་སྟངས་སོགེས་བཤོད་སོང་། འོན་ཀྱིང་

ངས་ཤོེས་ཐུབ་ཚོད་བྱས་ན། ཁེོང་ནི་ཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ས་རྒོད་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་རྐང་

བགྲོད་ཀྱིིས་བསྐོར་ཞིིང་། རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ་ིརོགེས་ཚོགེས་ཀྱིི་ལས་ཁེང་རྣམས་ལ་

གེཏུགེས་ཤོིང་། མཚམས་རེར་ལམ་ཁེ་ལྟེ་བའི་ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་སྐར་མ་རེ་སླེོང་མཁེན་

གྱིི་ཕྱེད་ཚད་ལྡན་ཡོིན་པའི་སླེོང་མོ་བ་རྐང་ཐང་གེི་རིགེས་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་རེད། ང་

ཚ་ོན་ིསླེོང་མོ་བ་འདྲ་འདྲ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཡོིད་གེདུང་བའ་ིསས་ཁེ་ིཝེ་ེཧ་ན་གེཙང་པོའ་ི

རྒྱུད་དུ་མེལ་ལེ་བདུན་ལ་གོེམ་བགྲོད་བྱས། འདི་ནི་སྐྱི་གེཡོའ་བའི་གེཙང་པོ་ཞིིགེ་

རེད། འདི་ལ་རྩྭ་ཕུང་གེིས་གེཡོོགེས་པའི་གེཡོང་གེཟར་པོ་ཕོྱགེས་གེཉིིས་ཀ་ལ་ཡོོད་

པ་དེ་དགེ་ནི་རྒྱུས་མེད་པའི་གེཙང་བོ་ཞིིགེ་གེི་སྤུ་ཡོིས་ཁེེངས་པའི་གེདོན་འདྲེ་ཞིིགེ་

དང་འདྲ་བར་ཡོོན་པོར་གེནས་འདུགེ མུན་ནགེ་གེ་ིམཚན་མོས་ཡོོད་ཚད་གེཡོོགེས་

འདུགེ མཚམས་མཚམས་ལ་གེཙང་པོའ་ིཕ་རོལ་གྱི་ིམ་ེའཁེོར་ར་སྐོར་ནས་མ་ེའཁེོར་

ཨ་མ་དམར་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིའཁྱུགེ་འོད་ཀྱིིས་སྐྱ་ིགེཡོའ་བའ་ིགེཡོང་གེཟར་ད་ེམཐོང་བར་

བྱེད། མ་ིཆུང་དེས་ཁོེ་ལ་སྐ་ེརགེས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཁོེའ་ིཤོོགེ་ཁུགེ་ཏུ་ཡོོད་ཟེར་ཞིིང་། ཁེོང་
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གེིས་དེ་ཕྱིར་འདོན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོ་ས་ལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། “ང་ལ་གེང་ཞིིགེ་ན་སྐེ་

རགེས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་ད། མ་ེར་ེལནད་མངའ་སྡེེའ་ིཧྥོ་ེར་ེཌིེར་རིགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་

ལ་རགེ་བྱུང་། དམྱོལ་བ། ད་ངས་ཅི་ལགེ་ད་ེཧྥོ་ེར་ེཌི་ེརིགེ་བྷགེ་གེ་ིམདུན་ཅིོགེ་ཅིིགེ་གེ་ི

སྟེང་ནས་ལུས་པ་ཡོིན་ནམ།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཧྥོ་ིར་ེཌི་ེརིགེ་ཟེར་གྱི་ིཡོོད་དམ།”

“མ་རེད། མ་རེད། ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོའ་ིཧྥོ་ར་ེཌི་ེརིགེ་ས་ིབྷགེ་རེད་དོ།” ཁེོང་གེིས་དུས་

རྟེགེ་ཏུ་མ་ེར་ེལནད་མངའ་སྡེེའ་ིཧྥོ་ེར་ེཌིེར་རིགེ་དང་། ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིཧྥོ་ེ

ར་ེཌི་ེརིགེ་བྷགེ་གེ་ིསྐོར་བཤོད་ཀྱིིན་འདུགེ ཁེོང་ལམ་ཁེའ་ིནང་དུ་ཚུར་ཡོོང་མཁེན་

གྱིི་རླངས་འཁེོར་གྱིི་གེདོང་ལ་གེཏད་ནས་གེོམ་པ་སྤེོས་སོང་ལ། རླངས་འཁོེར་གྱིིས་

བརྡོབས་ལ་ཁེད་པ་ཐེངས་འགེའ་བྱུང་སོང་། ངས་ལམ་གྱི་ིཆུ་ཡུར་རྒྱུད་དུ་ངལ་འགོྲས་

བསྟེན་པ་ཡོིན། ངས་གེང་མགྱིོགེས་མ་ིཆུང་སོྨྱོན་པ་ཉིམ་ཐགེ་འད་ིམཚན་མོར་ཐུར་དུ་

ལྷུང་སྟ་ེཤོ་ིགེ་ིརེད་བསམས་པ་ཞིིགེ་བྱུང་། ང་ཚོས་ཟམ་པ་ད་ེགེཏན་ནས་མ་རྙིེད། ངས་

མེ་འཁེོར་ལྕགེས་ལམ་གྱིི་སྟེང་ཟམ་ཡོོད་ས་ཞིིགེ་ཏུ་ཁོེང་བསྐྱུར་བ་ཡོིན། གེང་ཡོིན་

ཟེར་ན་ང་ནི་གེོམ་བགྲོད་ཀྱིི་རྐྱེེན་པས་རྔུལ་ནགེ་གེིས་ཁེེངས་འདུགེ་ལ། ངས་སྟོད་

ཐུང་བརྗེེས་ཤོིང་སླེེས་གོེས་སྟོད་ཐུང་གེཉིིས་གོེན་པ་ཡོིན། ལམ་གྱིི་འགྲུལ་ཁེང་ཞིིགེ་

གེིས་ངའ་ིསྐྱོ་སྡུགེ་གེ་ིངལ་རྩོལ་ད་ེལ་འོད་སྣང་བྱིན། ཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་གེ་ིམ་ིཚང་མས་

ངས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ཤོེས་འདོད་ནས། མུན་ནགེ་གེ་ིལམ་ཁེ་ནས་མར་གོེམ་

པ་བརྒྱབ་ནས་བསླེེབས་བྱུང་། དེ་དགེ་ལས་ཀྱིང་ཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་ནི། ཕན་སིལ་

ཝེ་ན་ིཡོའ་ིལུང་ཁུགེ་[མ་ིདཀར་སོྡེད་ཡུལ་]གེ་ིཁེང་པ་འད་ིནས་རོལ་དབྱངས་སྒྲི་སྐད་

བར་མ་དཀྲོལ་མཁེན་ཞིིགེ་གེིས་ཆོེས་བཟང་བའ་ི[མ་ིནགེ་གེ་ི]སྐྱོ་གེཞིས་ཤོིགེ་དཀྲོལ་
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གྱིིན་འདུགེ ངས་དེ་ལ་ཉིན་ཅིིང་ཤུགེས་རིང་ཞིིགེ་འཐེན་པ་ཡོིན། དེ་ནས་ཆོར་པ་

ཤུགེས་ཆོེར་འབབ་མགོེ་ཚུགེས། མ་ིཞིིགེ་གེིས་ང་ལ་ཕྱིར་ཧ་ར་ིས་ིབྷགེ་བར་དུ་རླངས་

འཁེོར་ལ་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ང་ལ་ལམ་ནོར་ཐེབས་ཡོོད་པ་རེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། 

གླེོ་བུར་དུ་ལམ་གྱི་ིཡོིད་སྐྱོ་བའ་ིགླེོགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་གེ་ིའོགེ་ཏུ་སྤྲོང་ཆུང་སྙིང་རྗེ་ེབའ་ིཉིམ་

ཐགེ་ཁེེར་རྐྱེང་། མཚམས་རེར་ལན་རེར་བོར་བའ་ིབུ་ལས་ངན། ད་ཆོ་སྐར་གེང་མེད་

པའི་སོྨྱོན་པ་གེདོན་འདྲེ་དབུལ་པོ་དེས་མཐེ་བོང་ཕྱིར་བསྟན་ནས་བསྡེད་པ་མཐོང་

བྱུང་། ངས་ངའ་ིཁེ་ལོ་པ་ལ་དེའ་ིསྒྲུང་བཤོད་པ་ཡོིན། ཁེོས་རླངས་འཁོེར་བཀགེ་ནས་

རྒད་པོ་ད་ེལ་བཤོད་རྒྱུར། 

“ལྟོས་དང་། གྲོགེས་པོ། ཁྱོེད་རང་ནུབ་ཕོྱགེས་ལ་འགོྲ་གེ་ིའདུགེ ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་

མ་རེད།”

“ཨ་རོ།” འདྲ་ེཕྲུགེ་དེས་བཤོད། “ངས་འདིའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་གྱི་ིལམ་ཁེ་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་

རེད་ཅིེས་བཤོད་ཆོོགེ་གེ་ིམ་རེད། ང་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ལུང་པ་འདིར་གོེམ་བགྲོད་

བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ང་ཁེ་ེན་ཌི་ེལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།

“འོན་ཀྱིང་། འད་ིཁེ་ན་ཌི་རྒྱལ་ཁེབ་ལ་འགྲོ་སའ་ིལམ་ཁེ་མ་རེད། འད་ིཕ་ིཚི་བྷགེ་

དང་ཆོ་ིཁེ་གེོ་ལ་འགྲོ་སའ་ིལམ་ཁེ་རེད།” མ་ིཆུང་ད་ེང་ཚ་ོལ་ཞིེན་པ་ལོགེ་ནས་ཕར་

ཕྱིན་སོང་། ངས་ཁེོ་རང་མཐོང་ཐེངས་མཐའ་མ་ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིལྷབ་ལྷབ་ཏུ་གེཡུགེས་

པའ་ིཤོོགེ་དཀར་གྱི་ིཁུགེ་མ་ཆུང་ཆུང་ད་ེམྱོ་ངམ་གྱི་ིར་ིརྒྱུད་ཨ་ལ་གེ་ེན་ིཞིེས་པའ་ིམུན་

པའ་ིཁྲོད་དུ་ཡོལ་བར་གྱུར་བ་ད་ེརེད། 

སས་ཁེི་ཝེེ་ཧ་ན་གེཙང་པོའ་ིགེདོན་འདྲེ་དེས་ང་ལ་ཁྱོད་ཆོོས་འདི་མ་བསྟན་

གྱིི་བར་དུ་ངས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྱིི་རྒོད་པོ་ཡོོད་ཚད་ནུབ་ཕྱོགེས་ལ་ཡོོད་པ་རེད་
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བསམས་བྱུང་། མ་རེད་ལགེས། ཤོར་ཕྱོགེས་ན་ཡོང་རྒོད་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད། རྒོད་པོ་དེ་

ནི། སྲོིད་འཛིིན་བྷན་  ཧྥོ་རན་ཁེི་ལིན་ཁེོང་སྦྲེགེས་པ་ཡོིན་སྐབས་གླེང་གེིས་འདྲེན་

པའི་ཤོིང་རྟེའི་ནང་དལ་འགྲོས་བྱས་པའི་རྒོད་པོ་དེ་དང་གེཅིིགེ་མཚུངས་རེད། དེ་

མཚུངས་སུ་དེ་ནི་སྲོིད་འཛིིན་ཇོར་ཇི་ ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་གེདོད་མའི་མི་ལ་འཐབ་མཁེན་

གྱིི་སྟགེ་ཤོར་རྒོད་པོ་ཡོིན་དུས་ཀྱིི་རྒོད་པོ་དེ་དང་གེཅིིགེ་མཚུངས་རེད། ཨ་མེ་རི་ཀ་

བའི་དུས་རབས་བཅིོ་བརྒྱད་པར་སྐྱེས་པའི་ཨ་མེ་རི་ཀ་བའི་ས་ཁེམས་མྱུལ་ཞིིབ་པ་

ཌི་ཉིལ་ བྷོན་གྱིིས་ཕན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡོའི་ཁུལ་གྱིི་གླེོགེ་སྒྲིོན་འོགེ་ཏུ་སྒྲུང་བཤོད་ནས་

ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིདཀྱིིལ་ཤོར་དུ་ཡོོད་པའ་ིཨ་པ་ལ་ཆོེན་ར་ིརྒྱུད་དུ་ཡོོད་པའ་ིགྷིབ་འཕྲིང་

འགེགེ་ད་ེརྙིེད་པར་བྱེད་རྒྱུའ་ིཁེས་ལེན་བྱས་སྐབས་དང་། ཕན་སིལ་ཝེ་ན་ིཡོ་མངའ་

སྡེེའི་བྷ་རད་ཧྥོོརད་ས་ཁུལ་དུ་ལྕགེས་ལམ་གེསར་བཟོ་བྱས་སྐབས། མི་རྣམས་ཀྱིིས་

ཤོིང་ཁེང་རྣམས་སུ་འཁུན་སྒྲི་དང་བཅིས་ལྕགེས་ལམ་བརྡུངས་པའི་སྐབས་དང་

གེཅིིགེ་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་མ་ིདཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ཨ་ར་ིཛི་ོན་ལྟ་བུའ་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ི

ས་ཆོ་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཕན་སིལ་ཝེ་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིཤོར་ཕོྱགེས་དང་། མ་ེར་ེལནད་

མངའ་སྡེ།ེ ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིརྩྭ་ཕུང་གེིས་ཁེེངས་པའ་ིས་རྒོད་རྣམས་

དང་། མྱོ་ངན་གྱིིས་ཁེེངས་པའི་གེཙང་པོ་དཔེར་ན་སས་ཁེི་ཝེེ་ཧ་ན་གེཙང་པོ་དང་། 

མ་ནོ་གྷི་ཧེ་ལ་གེཙང་པོ། ཕོ་ཋེོ་མགེ་གེཙང་པོ། མོ་ནོ་ཁེེ་སི་གེཙང་པོ་བཅིས་ཀྱིི་ཁྲོད་

དུ་འཁྱོོགེ་པའ་ིལམ་ཕྲིན་ད་ེཚ།ོ ཨར་འདམ་ནགེ་པོ་ཅིན་གྱི་ིལམ་ད་ེཚ་ོཡོོད་པ་རེད། 

ཧ་རི་སི་བྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མཚན་མོ་དེར་ང་མེ་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ཀྱིི་སྡེོད་

སྟེགེས་ཤོིགེ་གེ་ིསྟེང་ལ་ཉིལ་དགེོས་འཁེེལ། སྐྱ་རེངས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་འབབ་ཚིགེས་ཀྱི་ི

དོ་དམ་པ་དགེ་གེིས་ང་ཕྱིར་འབུད་བྱས་བྱུང་། ཁྱོེད་ནི་རང་གེི་ཨ་ཕའི་རྩ་ནས་ཟས་
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རང་གྲུབ་དང་གེོས་རང་གྲུབ་ཏུ་བསྡེད་དེ་ཡོོད་ཚད་ལ་ཡོིད་ཆོེས་བྱེད་པའི་བྱིས་པ་

བློ་འབབ་ཅིིགེ་ནས་མི་ཚེའི་མགེོ་ཚུགེས་པ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད་དམ། དེ་ནས། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ཁྱོེད་རང་ན་ིལས་ངན་དང་། སྡུགེ་གེིས་མནར་བ། དབུལ་པོ། ཞིར་བ་དང་གེཅིེར་

བུ་བཅིས་ཡོིན་པ་དང་། དེ་ནས་འཇིགེས་ཡོེར་ཞིིང་མྱོ་ངན་འཁུར་བའི་གེདོན་འདྲེ་

ཞིིགེ་གེ་ིགེདོང་རིས་དང་ལྷན་དུ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཚན་མོའ་ིརྨ་ིལམ་འཁྲུགེས་པ་ལྟ་བུའ་ི

མི་ཚེའི་ཁྲོད་དུ་འདར་སིགེ་རྒྱགེ་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱོེད་ལ་[ཡོོད་ཚད་ལ་ཡོིད་མི་ཆོེས་

པའ་ི]ཐ་ེཚོམ་ཟ་མཁེན་ཚོའ་ིཉི་ིམ་འད་ིཡོོང་གེ་ིརེད། ང་འབབ་ཚིགེས་ཀྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་

འཁྱོོར་བཞིིན་འདར་བཞིིན་ཕྱིན་ཅིིང་། ངའ་ིརང་ལུས་ལ་རང་དབང་མ་ིའདུགེ ངས་

ཞིོགེས་པ་དེར་གེང་ཞིིགེ་མཐོང་ཐུབ་ཚད་ད་ེན་ིདུར་ཁེང་གེ་ིདཀར་མདོགེ་ཇ་ིབཞིིན་

དཀར་སང་ངེར་འདུགེ ང་རང་ལྟོགེས་ཤོི་ཐེབས་ཀྱིིན་འདུགེ ང་ལ་གེང་ཡོོད་པ་ནི་

དྲོད་བཅུད་ཁེ་ེལོ་རིའ་ིརྣམ་པར་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིཟླ་བ་མང་པོའ་ིགེོང་ལ་ངས་ནེབ་བྷ་

ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེེའ་ིཤོེལ་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཉིོས་པའ་ིཆོམ་པའ་ིསྨོན་ཁུའ་ིལྷགེ་ལུས་

ད་ེརེད། ངས་དེའ་ིཀ་རའ་ིཆོ་ལེན་ཕྱིར་འཇིབ་པ་ཡོིན། ངས་སླེོང་མོ་རྒྱགེ་ལུགེས་མ་

ཤོེས། ང་གྲོང་མཐའ་ལ་སླེེབས་ཐུབ་ཙམ་གྱི་ིཟུངས་ཤུགེས་ཤོིགེ་དང་བཅིས་གྲོང་ཁྱོེར་

ད་ེའཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་བརྒལ། ང་ད་དུང་ཞིགེ་མ་གེཅིིགེ་ལ་ཧ་ར་ིས་ིབྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་

བསྡེད་པ་ཡོིན་ན་ང་འཛིིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་ངས་ཤོེས། དམོད་མོ་ཕོགེ་པའི་

གྲོང་ཁྱོེར་རེད་ཡོ། ང་ལ་མུ་མཐུད་བསྐྱོད་པའ་ིརླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་ཐོབ་པ་ད་ེན་ིཟུངས་

ཟད་པའི་སྐམ་རིད་ཀྱིི་མི་ཞིིགེ་གེི་རེད་ལ། ཁེོང་ནི་འཕོྲིད་བསྟེན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བཟའ་

བཏུང་ཚོད་འཛིིན་གྱི་ིལྟོགེས་གྲ་ིཐེབས་འཇུགེ་རྒྱུ་ལ་ཡོིད་ཆོེས་བྱེད་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། 

ཁེོང་ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་བརྒྱུགེས་པ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་ཏུ། ངས་ཁོེང་ལ་ང་ན་ིལྟོགེས་གྲིར་
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འཆོི་ཉིེན་འདུགེ་ཅིེས་བཤོད་སྐབས་ཁོེས་“འགྲིགེ་གེི་རེད། འགྲིགེ་གེི་རེད། ཁྱོེད་ལ་

ད་ེལས་ཡོགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ང་རང་རང་གེིས་ཀྱིང་ཉིིན་གེསུམ་ལ་ལོྟ་ཟས་མེད། 

ང་ན་ིམ་ིལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་འཚ་ོརྒྱུ་ཡོིན།” ཞིེས་བཤོད་སོང་། ཁེོང་ན་ིསྐམ་ནས་

རུས་པ་ལ་ཐུགེ་ཅིིང་། མཉིེན་ཤོིང་ལྕུགེ་པའ་ིཨ་ལད་པད་ཀོ་ཞིིགེ རྒྱུགེ་པ་ཆོགེ་ཏོ་ཞིིགེ 

སོྨྱོ་འཚུབ་སེ་བ་ཞིིགེ་བཅིས་རེད། ང་ལ་ནི་“ད་ཟ་ཁེང་འདི་ལ་བཀགེ་ནས་ཕགེ་ཤོ་

གེཙབས་མ་དང་སྲོན་མ་འགེའ་ཟའོ།།” ཞིེས་ལབ་མཁེན་གྱིི་ཕྱུགེ་བདགེ་རྒྱགེས་པ་

ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་རླངས་འཁོེར་ལ་སོྡེད་རྒྱུ་རགེ་སྲོིད་ཡོོད་པ་རེད། མ་རེད། ང་ལ་ན་ི

ཞིོགེས་པ་དེ་ལ་འཕྲིོད་བསྟེན་གྱིི་ཆོེད་དུ་སྟངས་འཛིིན་བྱས་པའི་ལྟོགེས་གྲི་ལ་ཡོིད་

ཆོེས་བྱས་པའ་ིསྲོོགེ་རླུང་ཅིན་འད་ིདང་ལྷན་དུ་འགྲོ་དགེོས་འཁེེལ་ཡོོད་པ་རེད། མེལ་

ལེ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་ཅིིགེ་གེི་རྗེེས་སུ་ཁེོང་ང་ལ་སྙིང་རྗེེ་སྐྱེས་སོང་། ཁེོང་གེི་རླངས་འཁོེར་

གྱིི་རྒྱབ་ནས་བགེ་ལེབ་དང་མར་གྱིི་སནད་ཝེི་ཆོི་བགེ་ལེབ་བླངས་སོང་། དེ་དགེ་ནི་

ཁེོང་གེ་ིཚོང་ལས་པའ་ིདཔ་ེམཚོན་ཚོང་རྫོས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་སྦེས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཕན་

སིལ་ཝེ་ནི་ཡོའི་ཁུལ་དུ་ཆུ་སྦུགེ་གེི་ཅི་དངོས་བཙོང་གེི་འདུགེ ངས་བགེ་ལེབ་དང་

མར་དེ་ཁྱུར་མིད་བཏང་། དེ་མ་ཐགེ་ང་གེད་མོ་ཤོོར་མགོེ་བརྩམས། ཁེོང་གེིས་ཨ་

ལེན་ཋེོང་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཚོང་ལས་དྲིལ་བསྒྲིགེས་བྱས་སྐབས་ང་ནི་རླངས་འཁེོར་དུ་

ཁེེར་རྐྱེང་དུ་ཁོེ་ལ་སྒུགེ་ཅིིང་། ང་གེད་མོ་བགེད་ཅིིང་གེད་མོ་བགེད། དཀོན་མཆོོགེ 

ང་ནི་མི་ཚེ་ལ་ཐང་ཆོད་ཀྱིི་འདུགེ འོན་ཀྱིང་སོྨྱོན་པ་དེས་ང་ཕ་ཡུལ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་

བསྐྱལ་བ་རེད། 

གླེོ་བུར་ངས་ང་རང་ཋེེམ་ ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ིམདོ་ན་ཡོོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ངས་ཨ་མ་ེ

ར་ིཀའ་ིགླེིང་དུ་མེལ་ལ་ེསྟོང་ཕྲིགེ་བརྒྱད་བསྐོར་ཅིིང་། སླེར་ཡོང་ཋེེམ་ ས་ིཁེ་ིཝེེར་ལ་
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འབྱོར་ཡོོད་ལ། དེ་ཡོང་ཏགེ་ཏགེ་འཚང་ཁེ་ཆོེ་བའི་ཆུ་ཚོད་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ལ་འཁེེལ་

འདུགེ་ཅིིང་། ངེད་ཀྱི་ིལམ་འགྲོ་བའ་ིམིགེ་ཉིམ་ཆུང་དེས་མཐོང་བ་ན།ི ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ི

ཆོེས་སོྨྱོན་པ་དང་ཧ་ལས་པའི་ང་རོ་ཆོེན་པོའ་ིཁྲོད་དུ། དེའི་མི་གྲངས་ས་ཡོ་དང་ས་

ཡོ་ཡོསི་ཁོེང་ཚའོ་ིརང་ཁེངོས་ནས་སོྒོར་རོྡོགེ་གེཅིགིེ་གེ་ིཆོདེ་དུ་དུས་གེཏན་དུ་འཚང་

ཁེ་རྒྱགེ་ཅིིང་། ད་ེཡོང་རྨ་ིལམ་སོྨྱོན་པ་སྟ།ེ འཇུ་བ་དང་། ལེན་པ་དང་། སོྤྲོད་པ་དང་།  

ཤུགེས་རངི་འཐནེ་པ་དང་། ཤོ་ིབ་དང་བཅིས་རདེ་ལ། ད་ེཡོང་མཐར་གེཏུགེས་ན་ཁེངོ་

ཚ་ོལངོ་ ཨའ་ེལནདགྲངོ་ཁྱོརེ་གྱི་ིདུར་སའ་ིཞིངི་ས་མ་ིསྡུགེ་པ་ད་ེརྣམས་སུ་དུར་འཇུགེ་

བྱདེ་ཐུབ་ཙམ་རདེ། ས་གེཞིའི་ིངསོ་ཀྱི་ིཁེང་བརྩགེེས་མཐནོ་པ་ོདགེ་སྟ།ེ ས་གེཞིའི་ིངསོ་

ཀྱི་ིམཐའ་གེཞིན་པ་ད་ེན་ིཤོོགེ་སོྒོར་གྱི་ིཨ་མ་ེར་ིཀ་སྐྱསེ་ས་ད་ེརདེ། ང་ས་འགོེ་མ་ེའཁེརོ་

གྱིི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་ལངས་ཤོིང་། མཛིེས་ཤོིང་རིང་བའི་དུད་སྣེ་ཞིིགེ་ཡོར་ལེན་རྒྱུའི་བློ་

སྤེབོས་འདང་ངསེ་ཤོགིེ་བསྐྱདེ་རྩསི་བྱས་ཤོངི་། ང་མར་སྒུར་ཐངེས་ར་ེབཞིནི་མ་ིཚགོེས་

རྒྱ་ཆོནེ་པོ་ད་ེབྲིལེ་འཚུབ་ཀྱིསི་འགྲ་ོཞིངི་། དུད་སྣ་ེད་ེངའ་ིམཐོང་ཡུལ་ནས་ཡོལ་བར་

བྱེད་ལ། མཐར་ད་ེན་ིབཙིར་བཞིགེ་འདུགེ ང་ལ་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་བརྒྱུད་ནས་

ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་རྒྱུའ་ིསོྒོར་མོ་མེད། ཋེེམ་ ས་ིཁེ་ིཝེེར་གྱི་ིབཞི་ིམདོ་ནས་ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིཕ་

ཋེེར་སོན་གོྲང་ཁྱོེར་བར་དུ་མེལ་ལ་ེའགེའ་ར་ེཙམ་ཡོོད་པ་རེད། ངས་ལིན་ཁུན་སྦུགེ་

ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཝེ་ཤོངི་ཊིནོ་ཟམ་པའ་ིསྟངེ་ནས་ཕར་ནའེུ་ཇར་ཛིའི་ིནང་དུ་གེམོ་པ་

རྒྱགེ་བཞིིན་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱི་ིཡོིད་ལ་འཆོར་ཐུབ་བམ། ད་ན་ིས་སྲོོད་རེད། ཧ་སེལ་གེང་

དུ་ཡོོད་དམ། ངས་བཞི་ིམདོ་ནས་ཧ་སེལ་བཙལ་བ་ཡོིན། ཁེོང་ད་ེན་མ་ིའདུགེ ཁེོང་

ན་ིརགིེ་ཁེར་ས་ིམཚ་ོགླེངི་ཞིསེ་པའ་ིབཙནོ་ཁེང་དུ་ཡོདོ། ཌིནི་གེང་དུ་ཡོདོ། མ་ིཚང་མ་

གེང་དུ་ཡོོད། མ་ིཚ་ེགེང་དུ་ཡོོད། ང་ལ་འགྲོ་སའ་ིཁྱོམི་ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིངི་། ང་ལ་སྡེོད་ས་
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ཞིགིེ་ནས་མགོེ་བ་ོཐང་ལ་བཞིགེ་ནས་ཤོོར་བའ་ིཤོོར་རྩསི་དང་ཐབོ་པའ་ིཐབོ་རྩསི་རྒྱགེ་

ས་ཞིགིེ་ཡོདོ། ཐབོ་ཤོོར་ད་ེན་ིགེང་ཞིགིེ་ན་ཡོདོ་པའང་ངས་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ངས་སྤྱི་ིསྤྱིདོ་

རླངས་འཁེརོ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིགིེ་སླེངོ་དགེསོ་པ་ཆོགེས་སངོ་། མཐར་ཟུར་ད་ེན་

ལངས་བསྡེད་པའ་ིགྷི་ིརགིེ་གེ་ིཆོསོ་དཔོན་ཞིགིེ་ལ་བསླེངས་པ་ཡོནི། ཁེངོ་འཚབ་སྣང་

དང་བཅིས་ཁེ་ཕར་འཁེརོ་བཞིནི་ང་ལ་སྐར་མ་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔ་སྤྲོད་བྱུང་། ང་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་

སྤྱི་ིསྤྱིདོ་རླངས་འཁོེར་ཕོྱགེས་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོནི། 

ང་ཁྱོིམ་ལ་འབྱོར་བ་དང་ངས་འཁྱོགེ་སྒོམ་དུ་ཡོོད་ཚད་ཟོས་པ་ཡོིན། ངའི་ཨ་

ནེ་ཡོར་ལངས་ནས་ང་ལ་བལྟས་སོང་། “སྙིང་རྗེེ་གེཅིེས་ཕྲུགེ་སལ་ཝེ་ཋེོར་།” མོས་

ཨི་ཊི་ལིའི་སྐད་དུ་བཤོད། “ཁྱོེད་རང་སྐམ་འདུགེ ཁྱོེད་རང་སྐམ་འདུགེ དུས་ཚོད་

འདིའི་ཡུན་ལ་ཁྱོེད་རང་གེང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན།” ངས་སྟོད་གོེས་གེཉིིས་དང་བསླེེས་

གེོས་གེཉིིས་གོེན་ཡོོད། ངའི་རས་ཁུགེ་ནང་དུ་སྤྲོིན་བལ་ཞིིང་ས་ནས་རལ་བའི་

དོར་མ་དང་། ངའི་བསིལ་ལྷམ་རལ་པོ་དེའི་ལྷགེ་ལུས་རྣམས་ཡོོད། ངའི་ཨ་ནེ་དང་

ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ངས་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོ་ནས་བཏང་བའི་སོྒོར་མོ་དེ་སྤྱིད་ནས་གླེོགེ་

གེ་ིའཁྱོགེ་སྒོམ་གེསར་པ་ཞིིགེ་ཉིོ་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིཁྱོིམ་འདིའ་ི

འཁྱོགེ་སྒོམ་ཆོེས་ཐོགེ་མ་དེ་ཆོགེས་ཀྱིི་ཡོིན་པ་རེད། མོ་ཉིལ་དུ་ཕྱིན་སོང་། མཚན་

འཕྱ་ིཔོ་ལ་ང་གེཉིིད་ཁུགེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ངས་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་ནས་ཐ་མགེ་འཐེན་

པ་ཡོིན། ངས་ཕྱེད་ཀ་བྲིིས་ཚར་བའི་སྒྲུང་རྩོམ་གྱིི་མ་ཕྱི་དེ་ཅིོགེ་ཙེའི་སྟེང་ན་འདུགེ 

ད་ན་ིཟླ་བ་བཅུ་པ་རེད། སླེར་ཡོང་ཁྱོིམ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན། ཆོེས་ཐོགེ་

མའ་ིགྲང་རླུང་དགེ་གེིས་སྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིཤོེལ་ངོས་ལ་བརྡོབས་སོང་། ང་དུས་ཚོད་ཏགེ་

ཏགེ་ཅིིགེ་གེ་ིནང་ལ་བསླེེབས་པ་རེད། ཌིིན་ངའ་ིཁྱོིམ་ལ་ཡོོང་ནས་ང་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་



ལམ་ལ།
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ཞིགེ་མ་ཁེ་ཤོས་ལ་ཉིལ་འདུགེ་ཅིིང་། ཕྱ་ིདྲོ་རྣམས་སུ་ཨ་ནེས་ལོ་མང་རིང་གེ་ིངའ་ིཁྱོིམ་

མིའི་གོྱིན་པ་ཡོོད་ཚད་བྲིེས་ཏེ་བསླེས་གེདན་ཞིིགེ་སླེེ་བཞིིན་པའི་སྐབས་སུ། ཁེོང་

གེིས་ཨ་ནེ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་འདུགེ བསླེས་གེདན་དེ་ནི་ད་ཆོ་

གྲུབ་སྟ་ེངའ་ིཉིལ་ཁེང་གེ་ིཐང་ལ་བཏིངས་འདུགེ་ཅིིང་། གེདན་དེའ་ིབྱུང་རིམ་རིང་མོ་

དང་མཚུངས་པར་རང་གེ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཀྱིིས་ཕྱུགེ་ཅིིང་སྣ་ེའཛིོམས་ཤོིགེ་རེད། ད་ེནས་ང་

མ་འབྱོར་གེོང་གེ་ིཉིིན་གེཉིིས་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཁེོང་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིཆོེད་

དུ་འད་ིནས་ཐོན་འདུགེ་ཅིིང་། ཕལ་ཆོེར་པན་ས་ིཝེེན་ན་ིཡོ་དང་ཨོ་ཧ་ཡོོ་གེང་རུང་

ཞིིགེ་ཏུ་ངེད་ཀྱིི་ལམ་བསྣོལ་ནས་ཕྱིན་ཡོོད་པ་རེད། དེ་རུ་ཁེོ་རང་ལ་རང་གེི་མི་ཚེ་

ཡོོད་ཅིིང་། ཁེ་མེལ་གྱིིས་སྡེོད་ཤོགེ་ཅིིགེ་གླེས་ཚར་ཙམ་རེད། ང་རང་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་

ལ་ཡོོད་སྐབས་དེར་ངས་མོ་རང་འཚོལ་རྒྱུའ་ིབསམ་བོླ་ཡོ་ེནས་འཁོེར་མ་ིའདུགེ ད་

ན་ིའཕྱིས་དྲགེས་པ་རེད་ལ། ད་དུང་ཌིིན་ལའང་ཐུགེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རེད།
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ངས་ཌིིན་སླེར་ཡོང་མ་མཐོང་བར་ལོ་གེཅིིགེ་ལྷགེ་ཕྱིན་སོང་། ང་རྟེགེ་ཏུ་ཁྱོིམ་ལ་

བསྡེད་ནས་ངའ་ིདེབ་ད་ེཚར་བར་བྱས་ཤོིང་། ཇ་ི ཨའ་ེ ཐོབ་ཐང་གེ་ིཁྲིམས་གེཞི་ིཞིེས་

པའི་འབབ་དངུལ་སྤྱིད་ནས་སླེོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་མགོེ་བརྩམས་ཡོོད། ༡༩༤༨ ལོའ་ིཡོེ་

ཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་ལ་ང་དང་ཨ་ན་ེགེཉིིས་ཀྱིིས་ལགེ་རྟེགེས་ལྗོིད་ཆོ་ེབ་འཁྱོེར་ཏ་ེཝེར་

ཇིན་ནི་ཡོ་ན་ཡོོད་པའི་ངའི་སྤུན་ལ་ཐུགེ་ཏུ་མར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ཌིིན་ལ་ཡོིགེ་

འབྲིེལ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ཁེོང་སླེར་ཡོང་ཤོར་ཕྱོགེས་ལ་ཡོོང་གེ་ིཡོིན་

ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། ངས་ཁོེང་ལ་གེལ་སྲོིད་ཁོེང་ཡོོང་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཡོེ་ཤུའི་འཁྲུངས་

སྐར་དང་ལོ་སར་གྱིི་བར་དེར་ང་ནི་ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོའི་ཋེེ་སི་ཋེ་མེནད་[ཚིགེ་འདི་ལ་

ཡོེ་ཤུའི་བཀའ་ཆོེམས་ཞིེས་པའི་དོན་ཡོང་ཡོོད། སྒྱུར་པ་པོའ་ིམཆོན།] ས་ཁུལ་ནས་

རྙིེད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ཉིིན་ཞིིགེ་ང་ཚོའ་ིལྷོ་ཁུལ་གྱི་ིགེཉིེན་ཉི་ེརྣམས་ཋེ་ེས་ིཋེ་

མེནད་ས་ཁུལ་དུ་སོྒོ་ཁྱོམས་ཀྱི་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། རང་གེ་ིམིགེ་ལམ་ན་ལྷོ་

ཕྱོགེས་ཡུལ་གྱི་ིགེཤོིན་ས་རྙིིང་སོང་ད་ེཡོོད་མཁེན་གྱི་ིཁྱོོ་གེ་དང་སྐྱེས་དམན་སྐམ་རིད་

རྣམས་ཀྱིིས་སྐད་མགེོ་དམའ་མོ་དང་སྡུགེ་སྐད་རྒྱགེ་པའི་ཁྲོད་ནས་གེནམ་གེཤོིས་

དང་སོྟན་ཐོགེ དེ་ནས་སྤྱིིར་བཏང་གེི་ཉིོབ་པའི་གེཏམ་རྒྱུད་དེ། སུ་ལ་བྱིས་པ་སྐྱེ་བ་

དང་། སུ་ལ་ཁེང་པ་གེསར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སོགེས་པའ་ིསྐོར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་པའ་ི

སྐབས་ལ། འདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་པའི་རླངས་འཁོེར་ ༡༩༤༩ ལོའ་ིཧད་སོན་རྟེགེས་

ཅིན་ཞིིགེ་ཁེང་པའ་ིམདུན་གྱི་ིའདམ་གྱི་ིལམ་ཁེའ་ིསྟེང་བཀགེ་བྱུང་། ད་ེསུ་ཞིིགེ་ཡོིན་
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མིན་ངས་གེཏན་ནས་མ་ཤོེས། ངལ་ཞིིང་དུབ་པའ་ིཕོ་གེསར་ཤོ་ཤོེད་ཅིན། གེོས་ཧྲུལ་

ཅིན། T དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་གེོས་གེོན་པ། ཁེ་སྤུ་བཞིར་མེད་པ། མིགེ་དམར་པོ་ཅིན་

ཞིིགེ་སོྒོ་ཁྱོམས་སུ་བསླེེབས་ནས་སོྒོ་དྲིལ་དཀྲོལ་སོང་། ངས་སོྒོ་ཕྱེས་པ་ཡོིན། དེ་མ་

ཐགེ་ངས་ཁེོང་ན་ིཌིིན་ཡོིན་པ་ངོས་ཟིན་བྱུང་། ཁེོང་ན་ིས་ཕ་གེིའ་ིསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ི

ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོའི་ནང་གེི་ངའི་སྤུན་རོ་ཁེོ་ཡོི་ཁེང་པ་ལ་བསླེེབས་

པ་རེད། ད་ེཡོང་ཧ་ལས་པའ་ིདུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ལ་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་

ན། ངས་ཁེོང་ལ་ང་གེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིཡོ་ིགེ་ེམཐའ་མ་ད་ེབཏང་ཚར་ཙམ་ཡོིན། རླངས་

འཁེོར་གྱིི་ནང་ལ་མི་གེཉིིས་གེཉིིད་ཡོོད་པ་དེ་ངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ “དཀོན་

མཆོོགེ ང་དམྱོལ་བར་སྐྱེས། ཌིིན། རླངས་འཁེོར་ནང་ལ་སུ་ཡོོད།”

“བད་ེཔོ། བད་ེཔོ། གྲོགེས་པོ། ཕ་གེ་ིམ་ེར་ིལུ་དང་ ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་རེད། ང་ཚ་ོལ་

ད་ལྟ་རང་ཁྲུས་བྱེད་ས་ཞིིགེ་དགོེས། ང་ཚ་ོཐང་ཆོད་ནས་རོ་ཡོིན།”

“ཡོིན་ན་ཡོང་། ཁྱོེད་འད་ིའདྲའ་ིམགོྱིགེས་པོར་ས་འད་ིལ་ཇ་ིལྟར་འབོྱར་རམ།”

“ཨོ། གྲོགེས་པོ། ཧད་སོན་རླངས་འཁོེར་ཕ་གེ་ིད་ེརྒྱུགེ་གེ་ིཡོ།”

“ཁྱོེད་ལ་ད་ེགེང་ནས་ཐོབ་བྱུང་།”

“ངའ་ིགེསོགེ་དངུལ་སྤྱིད་ནས་ཉིོས་པ་ཡོིན། ངས་མ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་ལ་ལས་

ཀ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ཟླ་རེའ་ིནང་སོྒོར་བཞི་ིབརྒྱ་ར་ེབཟོ་གེ་ིཡོོད།” 

དེའི་རྗེེས་ཀྱིི་ཆུ་ཚོད་དེ་ནི་མགེོ་འཐོམས་ཐགེ་ཆོོད་པའི་དུས་ཤོིགེ་རེད། ངའི་

ལྷོ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་གེཉིེན་ཉིེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཌིིན་དང་། མེ་རི་ལུ། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་རྣམས་སུ་

ཡོིན་དང་གེ་ར་ེཡོིན། ད་ེབཞིིན་གེ་ར་ེའབྱུང་བཞིིན་ཡོོད་པའ་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིགེང་ཡོང་མ་

ཤོེས་ཤོིང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིགླེེན་མདོགེ་གེིས་ཅིེར་ཏ་ེའདུགེ ངའ་ིསྤུན་རོ་ཁེོ་དང་ངའ་ིཨ་ན་ེ
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གེཉིིས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོེད་ཐབ་ཚང་དུ་ཕྱིན་སོང་། ལྷོ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིཁེང་པ་ཆུང་ཆུང་

འདིའི་ནང་ཚང་མ་བསྡེོམས་ན་མི་བཅུ་གེཅིིགེ་འདུགེ དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་དུང་

ངའ་ིསྤུན་གྱིིས་ཁེང་པ་འད་ིནས་སྤེོར་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་ཚར་ཙམ་རེད་ལ། ནང་

ཆོས་ཀྱི་ིཕྱེད་སྤེོར་ཟིན། ཁེོང་དང་ཁེོང་གེ་ིཆུང་མ། བྱིས་པ་བཅིས་ཋེ་ེས་ིཋེ་མེནད་གྲོང་

དང་ཐགེ་ཉི་ེས་ཞིིགེ་ཏུ་སྤེོར་གྱིིན་ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་འགྲུལ་ཁེང་གེ་ིནང་ཆོས་གེསར་པ་

ཆོ་ཞིིགེ་ཉིོས་ཡོོད་ཅིིང་། རྙིིང་པ་ད་ེནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིཕ་ཋེེར་སོན་གྱི་ིངའ་ིཨ་ནེའ་ིཁེང་པ་

ལ་འཁྱོེར་དགེོས་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ཇ་ིལྟར་འཁྱོེར་རྒྱུ་ཡོིན་མིན་ད་དུང་ཐགེ་ཆོོད་ཡོོད་

པ་མ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་འད་ིགེོ་མ་ཐགེ་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁོེར་ཧད་སོན་གྱི་ིཐོགེ་ནས་

འཁྱོེར་རོགེས་ཞུ་རྒྱུའ་ིཁེས་ལེན་བྱས་སོང་། ཁེོང་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ནང་ཆོས་ད་ེ

ཚ་ོརྒྱུགེ་ཐེངས་གེཉིིས་བྱས་ཏ་ེཕ་ཋེེར་སོན་ལ་དབོར་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་། ཐེངས་གེཉིིས་

པའི་མཇུགེ་དེར་ངའི་ཨ་ནེ་ཚུར་འཁྲིད་ཡོོང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། འདིས་ང་ཚོ་སོྒོར་མོ་

མང་པོ་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ལས་སོྐྱབ་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ད་ེལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་

རེད། ངའི་ཨ་སྲུ་ཡོིས་ཟས་བཤོམས་པའི་ཅིོགེ་ཙེ་སྒྲིིགེ་ཅིིང་། ངལ་ཞིིང་དུབ་པའི་

འགྲུལ་བཞུད་པ་གེསུམ་ཟས་ཟ་ཕྱིར་མར་བསྡེད་སོང་། མ་ེར་ིལུ་ན་ིཌིེན་ཝེར་ནས་ད་

བར་གེཉིིད་ཁུགེ་མ་ིའདུགེ ད་ཆོ་མོ་ན་ིཇ་ེརྒས་དང་ཇ་ེཡོགེ་ལ་ཕྱིན་འདུགེ་དྲན་བྱུང་། 

ངས་ཤོེས་གེསལ་ལ། ༡༩༤༧ ལོའ་ིསྟོན་ཁེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཌིིན་ནི་ཁེ་མེལ་དང་

ལྷན་དུ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ཁེོང་ལ་

མ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་དུ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་ཐོབ་པ་དང་ཁེོང་གེིས་སོྒོར་མོ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་

བཟོས་འདུགེ ཁེོང་ནི་མིང་ལ་ཨེ་མི་ མོ་རི་ཡོར་ཋེི་ཞིེས་འབོད་པའི་བུ་མོ་སྙིང་རྗེེ་མོ་

ཞིིགེ་གེི་ཨ་ཕར་གྱུར་འདུགེ ཉིིན་ཞིིགེ་ལམ་ཁེ་ནས་མར་གེོམ་པ་རྒྱགེ་བཞིིན་པའི་
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སྐབས་སུ་གླེོ་བུར་དུ་ཁེོང་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ཆོགེས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ ༡༩༤༩ ལོའ་ི

ཧད་སོན་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་བཙོང་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མཐོང་བ་དང་། རང་གེི་བསགེས་

དངུལ་ཡོོངས་རོྫོགེས་ལེན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་དངུལ་ཁེང་ལ་བརྒྱུགེས། དེ་མ་ཐགེ་ཁེོས་

རླངས་འཁེོར་དེ་ཉིོས་འདུགེ ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད། ད་ཁོེང་ཚོ་

སྤྲོང་པོ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་མེལ་གྱི་ིའཇིགེས་དོགེས་ཞི་ིརུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ཟླ་གེཅིིགེ་གེ་ི

ནང་ཚུད་ལ་ཁེོ་སླེར་ལོགེ་རྒྱུ་ཡོིན་ཚུལ་བཤོད་འདུགེ “ང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་

སལ་ཚུར་འཁྲིད་ཡོོང་གེི་ཡོིན།” མོ་རང་ལ་འཆོར་གེཞིི་འདི་སྣང་བ་འགྲོ་པོ་ཞིིགེ་

བྱུང་མ་ིའདུགེ 

“འོན་ཀྱིང་འདི་ཚོ་ཚང་མའི་དགོེས་དོན་གེ་རེ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཅིིའི་ཕྱིར་

འད་ིའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།”

“གེང་ཡོང་མིན། གེང་ཡོང་མིན། སྙིང་སྡུགེ ཨང་། ཧང་། སལ་གྱིིས་ང་ལ་ཕར་

ཡོོང་ནས་ཁེོང་ལེན་རོགེས་ཞིེས་རེ་བ་ཞུས་ཤོིང་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་། དེ་ནི་ཡོིན་

གེཅིིགེ་མིན་གེཅིིགེ་ངས་བྱེད་དགེོས་རྒྱུ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་དེའ་ིའགྲེལ་བཤོད་

ཀྱིི་ནང་ལ་འགྲོ་གེི་མིན། ངས་ཁྱོེད་ལ་ཅིིའི་ཕྱིར་ཡོིན་པ་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་། ... མ་རེད། 

ཉིོན་དང་། ངས་ཅིིའི་ཕྱིར་ཡོིན་པ་ཁྱོེད་ལ་བཤོད།” དེ་ནས་ཁོེང་གེིས་མོ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་རྣམས་བཤོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེན་ིའབྲིེལ་མེད་གེོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་

ན་ིབཤོད་མ་དགོེས་པ་རེད། 

མ་ིཆོེན་གེཟུགེས་རིང་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་ཀྱིང་མ་ེའཁོེར་ལྕགེས་ལམ་ལ་ལས་

ཀ་བྱས་འདུགེ ལས་ཀ་བ་ཕོན་ཆོ་ེཉུང་འཕྲི་ིབྱས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁེོང་དང་ཌིིན་གེཉིིས་

ཆོ་ལས་ཡུན་རྒན་པའི་རྩ་འཛིིན་སྒྲིིགེ་གེཞིི་དང་འགེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ལས་
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ཀ་ནས་ཕུད་འདུགེ ཨ་ེཌི་ིན་ིམིང་ལ་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ཞིེས་འབོད་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་

ཡོོད་ཅིིང་། མོ་རང་གེི་བསགེས་དངུལ་ལ་བརྟེེན་ནས་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་

ཁྱོེར་དུ་སྡེོད་ཀྱིིན་ཡོོད། བསམ་མེད་འཆོལ་པོ་འདི་གེཉིིས་ཀྱིིས་བུ་མོ་དེ་ཤོར་ཕྱོགེས་

ལ་འཁྲིད་དེ་འགྲོ་སོང་གེི་འགེན་ལེན་དུ་འཇུགེ་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་འདུགེ ཨེ་

ཌིི་ཡོིས་མོ་ལ་འཇམ་མཁེས་དང་ཞུ་སྐུལ་བྱས། མོ་ནི་ཁེོང་དང་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་མ་བྱས་

པར་ལྷན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་པ་རེད། རླུང་འཚུབ་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བའི་ཉིིན་འགེའི་ནང་

དུ་ཌིིན་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་དགེོས་ངེས་ཀྱིི་ཡོིགེ་ཆོ་རྣམས་བསྒྲུབས་པ་

དང་བཅིས། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ལ་གེཉིེན་བསྒྲིིགེས་པ་རེད། ཡོེ་ཤུའི་

འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ིཉི་ིམ་འགེའ་ཞིིགེ་གེ་ིསོྔོན་ལ་ཁོེང་ཚ་ོསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོེ་ནས་ཆུ་

ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་བདུན་ཅུའི་རྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིི་ཐོགེ་ནས་ཐོན་འདུགེ་ཅིིང་། དེ་

ནས་ཨེལ་ཨ་ེདང་ཁེ་བ་བྲིལ་བའ་ིལྷོ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིལམ་ཁེ་བསྙེགེས་པ་རེད། ཨེལ་ཨ་ེནས་

ཁེོང་ཚོས་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཤོིགེ་ནས་གྲུ་པ་ཞིིགེ་ཡོར་བཅུགེ་ཅིིང་། སོྒོར་མོ་

བཅིོ་ལྔའི་རིན་པ་ཡོོད་པའི་རོྡོ་སྣུམ་གྱིི་ཆོེད་དུ་མཉིམ་འཁྲིད་བྱས་འདུགེ ཁེོང་ཨིན་

ཌི་ིཡོ་ན་མངའ་སྡེ་ེལ་འགྲོ་མཁེན་རེད། ཁེོང་ཚོས་ད་དུང་སྐྱེས་དམན་ཞིིགེ་དང་མོའ་ི

བུ་མོ་གླེེན་མ་གེཉིིས་ཡོར་བཅུགེ་ཅིིང་། སོྒོར་མོ་བཞིི་ཡོི་རོྡོ་སྣུམ་གྱིི་རིན་ལ་ཨ་རི་ཛིོ་

ན་མངའ་སྡེ་ེབར་དུ་འཁྲིད་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་བུ་མོ་གླེེན་མ་ད་ེཁེོའ་ིམཉིམ་དུ་མདུན་

དུ་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། མོ་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱས་འདུགེ ད་ེདོན་ཁེོང་གེིས། “ཧ་ཅིང་ཡོགེ་

པོ། ཁེོ་ར།ེ ཨོ། ཇ་ིའདྲའ་ིབུ་མོ་མཛིེས་མ་སྙིང་སྡུགེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ ཨོ། ང་ཚོས་ཁེ་བརྡོ་

བྱས། མེའི་སོྐར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས། དེ་ནས་བྱེ་ཐང་དེ་ལྷ་ཡུལ་ཞིིགེ་ཆོགེས་པའི་སོྐར་

དང་། མོའ་ིན་ེཙ་ོདེས་ས་ིཔན་ལུང་པའ་ིསྐད་ཀྱིིས་དམོད་ཚིགེ་བོར་བའ་ིསྐོར་བཤོད་
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པ་རེད།” ཅིེས་བཤོད་པ་ལྟར་རེད། འགྲུལ་པ་འདི་ཚོ་འབབ་བཅུགེ་རྗེེས་ཁེོང་ཚོ་མུ་

མཐུད་ནས་ཋུ་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་ཕྱོགེས་ལ་ཕྱིན། ལམ་ཁེའི་རིང་ཡོོད་ཚད་ལ་ཨེ་ཌིི་ཡོི་

ཆུང་མ་གེསར་པ་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་མོ་ནི་ཐང་ཆོད་འདུགེ་ཅིིང་། མགྲོན་

ཁེང་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཉིལ་ན་འདོད་ཅིེས་རྙིོགེ་དྲ་བཤོད་བསྡེད་འདུགེ གེལ་སྲོིད་དེ་

འདྲ་བྱས་པ་ཡོིན་ན་ཁོེང་ཚོས་མོའ་ིསོྒོར་མོ་ཡོོད་ཚད་ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོ་ལ་མ་སླེེབས་

པའ་ིསྔོོན་སྔོོན་ལ་བེད་སྤྱིོད་བཏང་ཚར་འགྲོ་གེ་ིརེད། ཞིགེ་མ་གེཉིིས་ལ་མོས་བཙན་པོ་

བྱས་ཏ་ེམགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། སོྒོར་མོ་བཅུ་སྐོར་ཞིིགེ་འགྲུལ་ཁེང་

ལ་སྟོར་བ་རེད། ཁེོང་ཚོ་ཋུ་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབྱོར་དུས་མོའ་ིསོྒོར་མོ་རོྫོགེས་ཚར་

འདུགེ མགྲོན་ཁེང་གེི་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཁེང་དུ་ཨེ་ཌིི་དང་ཌིིན་གྱིིས་མོ་ལ་གྲོན་སོྒོར་ཡོིགེ་

འཛིར་སྤྲོད་ད།ེ བློ་གེཡོེང་མེད་པར་གྲུ་པ་ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིགེ་མོ་རང་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་

ནས། མུ་མཐུད་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་འདུགེ 

ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ན་ིགེཟུགེས་རིང་། ལྷོད་པོ། བསམ་མེད་ཀྱི་ིམ་ིཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ཌིིན་

གྱིིས་ཁེོང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རོགེས་ལབ་ན་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་བྱེད་རྐྱེང་ཡོིན་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་

རེད། ཌིིན་ལ་ནི་སྐབས་འདིར་བཟང་སྤྱིོད་ཡོིན་མིན་གྱིི་སོྐར་ལ་བསམ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་ཁྱོོན་ནས་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོང་ནི་ནེའུ་ མེགེ་སི་ཁེོ་མངའ་སྡེེའི་ལ་སི་ ཁུ་ར་སི་

ས་ིབརྒྱུད་ནས་བང་རྒྱུགེ་འཐེན་གྱི་ིཡོོད། ད་ེདུས་ཁེོང་ལ་གླེོ་བུར་དུ་རང་གེ་ིསྙིང་སྡུགེ་

ཆུང་མ་དང་པོ་མ་ེར་ིལུ་སླེར་ཡོང་དྲན་པའ་ིདྲན་གེདུང་འབར་འགྲོ་བ་ཞིིགེ་བསླེེབས་

པ་རེད། མོ་ན་ིཡོ་གེ་ིཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ཡོོད། གྲུ་པ་དེས་ཁུངས་མ་ིའཕེར་བའ་ིངོ་

རྒོལ་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁོེར་ད་ེགླེོ་བུར་དུ་བྱང་ཕོྱགེས་ལ་

ཁེ་བསྒྱུར། དགོེང་དྲོའ་ིསྐབས་སུ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ནང་ལ་བརྒྱུགེས། ཁེོང་
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བརྒྱུགེས་ཏ་ེསོང་ནས་མ་ེར་ིལུ་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་རྙིེད། ཁེོང་ཚོས་ཆུ་ཚོད་བཅུའ་ི

རིང་ལ་སོྨྱོན་པ་ལྟར་ཆོགེས་པ་སྤྱིད། དོན་དགེ་ཚང་མ་སླེར་ཡོང་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་

ན་ིཁེོང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། མ་ེར་ིལུ་ན་ིཌིིན་ངོ་མ་དགེའ་སའ་ིབུ་མོ་གེཅིིགེ་

པུ་ད་ེརེད། མོའ་ིགེདོང་པ་མཐོང་དུས་ཁེོ་ན་ིའགྱིོད་གེདུང་གེིས་མནར་བར་གྱུར་ཅིིང་། 

སོྔོན་མ་ལྟར། མོ་དང་འཕྲིད་པའ་ིདགེའ་བདེའ་ིསླེད་དུ་མོའ་ིཔུས་མོའ་ིཐད་ནས་མོ་ལ་

ཞུ་བ་འཐེན་ཞིིང་སྐུ་མཁྱོེན་ཞུས། མོས་ཌིིན་ཤོེས་ཡོོད། མོས་ཁེོའ་ིསྐྲ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས་

ཤོིང་། མོས་ཁེོང་ན་ིསོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་ཡོོད། གྲུ་པ་དེའ་ིཁེོང་ཁོྲ་ཞི་ིབར་འཇུགེ་

སླེད་ཌིིན་གྱིིས་པོལ་ཁེང་གེ་ིགྲོགེས་པོའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་གེིས་རྟེགེ་ཏུ་ཆོང་འཐུང་སའ་ིཆོང་

ཁེང་སྟེང་གེ་ིམགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཁོེ་བུ་མོ་ཞིིགེ་དང་བསྒྲིིགེས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་གྲུ་པ་

དེས་བུ་མོ་མ་བླངས་པ་རེད། དངོས་གེནས་བྱས་ན་མཚན་མོ་དེར་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་

ཐོན་ཕྱིན་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ཁོེང་སླེར་གེཏན་ནས་མ་མཐོང་བ་རེད། ཁེོང་ཨིན་ཌི་ིཡོ་

ན་ལ་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ཐོགེ་ནས་བསྐྱོད་ཡོོད་འདུགེ 

ཌིིན་དང་། མ་ེར་ིལུ། ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་བཅིས་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ི[ལམ་རིང་]ཁེོལ་ཧྥོགེ་

ས་ིབརྒྱུད་ད་ེཤོར་ཕྱོགེས་ཁེན་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིཐང་ཆོེན་ཕྱོགེས་ལ་སྦེིར་ས་ེབརྒྱུགེས། 

ཁེ་བའི་རླུང་འཚུབ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་ཚོའི་རྗེེས་ཆོོད་པ་རེད། མི་སུ་རི་མངའ་

སྡེེའ་ིནང་མཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ཌིིན་གྱིིས་སྐ་ེདཀྲིས་ཀྱིིས་བཏུམས་པའ་ིརང་གེ་ིམགེོ་

ད་ེསྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱིར་བཏོན་ཞིིང་། གེངས་ཤོེལ་གེོན་ཏ་ེརླངས་འཁེོར་བསྐོར་དགེོས་

བྱུང་འདུགེ དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིརླངས་འཁོེར་གྱི་ིམདུན་ཤོེལ་ངོས་སུ་འཁྱོགེ་དར་སོར་

གེང་གེིས་གེཡོོགེས་འདུགེ དེས་ཁེོང་ན་ིགེངས་ཀྱི་ིདཔ་ེཆོའ་ིཁྲོད་དུ་དོན་ཞིིགེ་འཚོལ་

བཞིིན་པའ་ིགྲྭ་པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བ་བཟོས། ཁེོང་གེིས་སེམས་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་འཁེོར་བའ་ི
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ངང་ནས་རང་གེི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིི་སྐྱེས་ཡུལ་གྱིི་རོྫོང་དེ་བརྒྱུད་ནས་སོང་། ཞིོགེས་

ཀའ་ིསྐབས་སུ་རླངས་འཁེོར་ད་ེའཁྱོགེ་དར་ཅིན་གྱི་ིགྱིེན་ལམ་ཞིིགེ་ནས་འདྲེད་ཅིིང་

ལམ་ཟུར་གྱིི་ཆུ་ཡུར་དུ་ལྷུང་། ཞིིང་པ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་ཚོ་ཕྱིར་འཐེན་པའི་རོགེས་

པ་བྱས། རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་པ་ཞིིགེ་གེིས་མེམ་ཧྥོི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་བཞིོན་

བཅུགེ་པ་ཡོིན་ན་སོྒོར་མོ་གེཅིིགེ་སོྤྲོད་པའི་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁེོང་

ཚོས་རླངས་འཁོེར་འགོེར་འགྱིངས་བྱེད་དགེོས་འཁེེལ། མེམ་ཧྥོ་ིས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁོེང་

རང་གེ་ིཁེང་པའ་ིནང་ལ་ཕྱིན་ནས་སོྒོར་མོ་གེཅིིགེ་དེ་འཚོལ་ཆོེད་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་

ལྷོད་ལྷོད་ངང་འཁེོར་ཞིིང་། ད་ེནས་ར་བཟ་ིའདུགེ་ལ། ད་ེནས་སོྒོར་མོ་ད་ེརྙིེད་ཀྱི་ིམ་ི

འདུགེ་ཅིེས་ལབ་འདུགེ ཁེོང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ད་ེཋེེན་ན་ེས་ིམངའ་སྡེ་ེའཕྲིེད་ཀྱིིས་བཅིད་

ཅིིང་། རླངས་འཁེོར་གྱིི་འཁེོར་རྟེེན་རྣམས་ལ་ནི་བརྡོབས་སྐྱོན་གྱིིས་ཉིེས་པར་བྱས་

འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་རྒྱུགེ་ཚད་དགུ་བཅུའ་ིཐོགེ་ནས་བསྐོར་ཡོོང་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ཆོ་ཁེོང་

ན་ིཡུན་བསྐྱངས་པའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་བདུན་ཅུའ་ིཐོགེ་སྡེོད་དགེོས་འཁེེལ་གྱི་ིཡོོད། ད་ེམིན་

རླངས་འཁེོར་ཧྲིིལ་པོ་རི་ངོགེས་ཀྱིི་ཐུར་དུ་འགྲིལ་འགྲོ་གེི་རེད། ཁེོང་ཚོས་དགུན་

དཀྱིིལ་གྱི་ིདུད་མདོགེ་གེ་ིར་ིརྒྱུད་ཆོེན་པོ་གྷི་ིརིད་ ས་ིམོགེ་ཁེ་ི མོང་ཋེན་ཞིེས་པ་བཅིད། 

ཁེོང་ཚ་ོངའ་ིསྤུན་གྱི་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་འབོྱར་སྐབས་ཁོེང་ཚོས་བྱ་ིརིལ་དང་ཕྱུར་སྐམ་གྱི་ི

ཁེམ་ཟས་འགེའ་ལས་གེཞིན་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུའ་ིརིང་ལྟོ་ཆོས་ཟས་མེད་པ་རེད། 

ཁེོང་ཚོས་ཌིིན་ལྟར་ལྟོགེས་ཤོེད་ཀྱིིས་ལྟོ་ཆོས་ཟས་ཤོིང་། ལགེ་ཏུ་སནད་ཝེ་ིཆོིའ་ི

བགེ་ལེབ་བཟུང་སྟ།ེ སྒྲི་སྡུད་འཁེོར་ལོ་ཆོེན་པོ་དེའ་ིམདུན་དུ་ལངས་ནས་ངས་ཉིོས་

མ་ཐགེ་པའི་བྷབ་ཅིེས་པའི་རོལ་དབྱངས་རྒོད་པོ་ཞིིགེ་གེི་འཁེོར་ཐགེ་“རྔོན་རྒྱགེ་པ་

”ཞིེས་པ་དེར་ཉིན་བཞིིན་མགོེ་སྒུར་ནས་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ རོལ་དབྱངས་
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དེ་ནི་ཉིན་མཁེན་གྱིི་སྐད་ཅིོར་གྱིིས་འཁེོར་ཐགེ་ལ་ཧ་ལས་པའི་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་

ཀྱིི་སྒྲི་ཆོེན་པོ་ཡོོད་པར་བྱས་པ་ཞིིགེ་དང་། རོལ་མོ་བ་ཌིེགེ་སི་ཋེར་ གྷིོར་ཌིོན་དང་། 

ཝེར་ཌིལ་ གྷིེ་རེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་དབུགེས་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་འབུད་པ་ཞིིགེ་རེད། ཨ་རིའི་

ལྷོ་ཕྱོགེས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་ལ་ཅིེར་ཏ་ེདངངས་འཚབ་ཅིིགེ་གེ་ིཁྲོད་ནས་མགེོ་

བོ་གེཡུགེ་བཞིིན་འདུགེ “གེང་ལྟར་ཡོང་སལ་ལ་གྲོགེས་པོའ་ིརིགེས་གེང་འདྲ་ཡོོད་པ་

རེད།” ཁེོང་ཚོས་ངའ་ིསྤུན་ལ་བཤོད། ཁེོང་གེིས་ད་ེལ་ལན་འདེབས་མ་ནུས། ལྷོ་ཕྱོགེས་

པ་རྣམས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ལ་གེཏན་ནས་མ་ིདགེའ་ཞིིང་། ཌིིན་གྱི་ིརིགེས་འདྲ་བོ་ལ་

མ་ིདགེའ། ཁེོང་གེིས་ད་ེདགེ་ལ་ཁེ་ཡོ་གེཏན་ནས་མ་བྱས། ཌིིན་གྱི་ིསོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ད་ེ

མ་ེཏོགེ་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་བཞིད་འདུགེ ཁེོང་དང་ང་། མ་ེར་ིལུ། ཌིན་ཁེེལ་

བཅིས་རླངས་འཁོེར་ཧད་སོན་རྟེགེས་ཅིན་ད་ེསྐྱིད་བསྐོར་ཅིིགེ་བྱེད་ཆོེད་ཁེང་པ་ནས་

ཕྱིར་ཐོན་ཐོན་བར་དུ་ངས་དེ་ངོས་ཟིན་མ་བྱུང་། དེ་དུས་ང་ཚོ་ཆོེས་ཐོགེ་མར་ནང་

ཚགེས་ཡོིན་ལ། ང་ཚོས་རང་གེིས་ཅི་ིབཤོད་འདོད་པ་བཤོད་ཆོོགེ་གེ་ིཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་

ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་བཟུང་ཞིིང་། རླངས་འཁོེར་འགེགེ་གེཉིིས་པའ་ིསྟེང་བཞིགེ རླངས་

འཁེོར་འགོྲ་བཞིིན་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ལ་བསམ་བོླ་བཏང་། གླེོ་བུར་དུ་ཅིིགེ་ཐགེ་གེཅོིད་

ཀྱི་ིཡོོད་པ་འདྲ། དྲགེ་ཏུ་ཁྲོས་པའ་ིཐགེ་གེཅོིད་ཅིིགེ་གེ་ིནང་དུ་རླངས་འཁེོར་ད་ེལམ་

ནས་ཕར་བརྒྱུགེ་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་བརྒྱུགེས་སོང་། “ད་འགྲིགེ་སོང་། བྱིས་པ་ཚ།ོ” ཁེོས་

དེ་ལྟར་བཤོད་ཅིིང་སྣ་ལ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་ཞིོར་མར་སྒུར་ནས་ཛི་དྲགེ་ཉིེན་བརྡོའི་ལྡེ་

མིགེ་ལ་རེགེ སྒོམ་ཆུང་ནས་ཐ་མགེ་བླངས། གེཟུགེས་པོ་རྒྱབ་མདུན་ལ་ཡོོ་ཡོོ་བྱས། 

ཁེོང་གེིས་ད་ེདགེ་བྱས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རླངས་འཁེོར་བརྒྱུགེ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་། 

“ང་ཚོས་བདུན་ཕྲིགེ་རྗེེས་མའ་ིནང་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེཐགེ་གེཅིོད་པའ་ིདུས་
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ཚོད་ལ་བསླེེབས་སོང་། གེནད་འགེགེ་རེད། གེནད་འགེགེ་རེད། ཨང་ཧང་།” དྲེལ་

གྱིིས་འཐེན་པའི་ཤོིང་རྟེ་ཞིིགེ་ལ་གེཡོོལ་ནས་སོང་། དེའི་ནང་དུ་མི་ནགེ་རྒད་པོ་

ཞིིགེ་བསྡེད་ནས་དལ་བགྲོད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ “ཨོ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ཨོ་

རེད། ཁེོང་ལ་རོལ་དང་། ད་ཁེོང་གེ་ིབླའམ་རྣམ་ཤོེས་ལ་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཐོངས། ཅུང་

བཀགེ་ནས་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཐོངས།” ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁེ་ཕྱིར་འཁེོར་ཏེ་ངལ་དུབ་ཀྱིིས་

བསྐྱོད་བཞིིན་པའི་མི་ནགེ་རྒད་པོ་དེ་ལ་ལྟ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་ཇེ་

དལ་ལ་བཏང་སོང་། “ཨོ་རེད། ཁེོང་ལ་རོལ་མྱོོང་ཡོགེ་པོ་བྱོས། ད་ཁེོང་གེ་ིསེམས་ནང་

ལ་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེཤོེས་རྒྱུར་ངས་རང་གེ་ིཤུགེས་ཡོོད་ཚད་བཀོལ་ན་འདོད། 

ང་ཁེོའ་ིསེམས་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཁེོའ་ིཁྱོ་ིསྐྱགེ་གེ་ིསེམས་དེས་ད་ལོའ་ིཕགེ་ཤོ་དང་ལ་

ཕུགེ་གེི་ཐུགེ་པའི་སོྐར་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་བསམ་བོླ་གེཏོང་གེི་ཡོོད་མེད་སོྐར་དེ་ཤོེས་རོྟེགེས་

བྱས་ན་འདོད། སལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་འད་ིམ་ིཤོེས་མོད་ཐེངས་ཤོིགེ་ང་ལོ་བཅུ་གེཅིིགེ་ཡོིན་

དུས་ཨར་ཁེན་ས་མངའ་སྡེེའ་ིཞིིང་པ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ལོ་ཧྲིིལ་པོ་གེཅིིགེ་ལ་བསྡེད་

པ་ཡོིན། ང་ལ་ཁྱོིམ་ལས་ཆོེས་ངན་ངོན་ཡོོད་ཅིིང་། ཐེངས་ཤོིགེ་ངས་རྟེ་ཤོ་ིབོ་ཞིིགེ་གེ་ི

པགེས་པ་བཤུ་དགེོས་བྱུང་། ཆོིགེ་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གེསུམ་ལོའ་ིཡོེ་ཤུའི་

སྐྱེས་སྐར་ནས་བརྩིས་ན། ལོ་ལྔའ་ིགོེང་ལ། བྷེན་ གྷི་ཝེིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་བརྐུ་

རྩིས་བྱས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་གྱི་ིབདགེ་པོ་དེས་མ་ེམདའ་བཟུང་ནས་ངེད་གེཉིིས་དེད་

པའ་ིདུས་ད་ེནས་བཟུང་ང་ཨར་ཁེན་ས་མངའ་སྡེ་ེལ་ཕྱིན་མེད། ངས་འད་ིདགེ་ཚང་མ་

ཁྱོེད་ལ་བཤོད་དོན་ན་ིངས་ལྷོ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིལོ་རྒྱུས་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོོད་ཅིེས་ཁྱོེད་ལ་སྟོན་

གྱི་ིཡོོད། ངས་ཤོེས་ཡོོད་ཟེར་གྱིིན་ཡོོད། ཁེོ་ར།ེ ངས་ལྷོ་ཕྱོགེས་ལ་དགེའ་བས་རོལ་གྱིིན་

ཡོོད། ངས་དེ་ཕྱི་གེསལ་ནང་གེསལ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་གེིས་དེའི་སོྐར་ལ་བྲིིས་
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པའ་ིཡོ་ིགེ་ེདགེ་ཚང་མར་རོལ་མྱོོང་བྱས་པ་ཡོིན། ཨོ་རེད། ཨོ་རེད།” ཁེོང་གེིས་ད་ེལྟར་

བཤོད་ཅིིང་། རྗེེས་འདེད་པ་མཚམས་བཞིགེ་ཅིིང་། ད་ེནས་རླངས་འཁེོར་ཡོོངས་སུ་

བཀགེ་སོང་། ད་ེནས་གླེོ་བུར་དུ་རླངས་འཁོེར་རྒྱུགེ་ཚད་བདུན་ཅུའ་ིཐོགེ་སླེར་ཡོང་

འཕར་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་གེ་ིཁེོགེ་སྟོད་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་བསྙེས། ཁེོང་ནན་

ཏན་གྱིིས་མདུན་ལ་ཅིེར། མ་ེར་ིལུ་བགེ་ཕེབས་པའ་ིངང་ནས་འཛུམ་དམུལ་བྱས། འད་ི

ན་ིའཚར་ལོངས་བྱུང་ཟིན་པའ་ིཌིིན་གེསར་པ་དང་ཧྲིིལ་པོ་ད་ེརེད། ངས་ཁེེར་བཤོད་

འད་ིལྟར་བྱས། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཁེོང་འགྱུར་འདུགེ ཁེོང་མ་ིདགེའ་བའ་ིདོན་

རྣམས་བཤོད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཁོེང་གེ་ིམིགེ་ནས་ཁོེང་ཁྲོ་མཆོེད། ཁེོང་གླེོ་བུར་དུ་སྐྱིད་

པོ་ཆོགེས་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱིད་པའི་འོད་སྣང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེིས་དེའི་ཚབ་བྱེད། མི་

ཚ་ེའཚ་ོབར་བྱེད་པ་དང་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཁེོང་གེ་ིརྩ་རྒྱུས་ར་ེར་ེནས་འཕར་

འཐེན་བྱེད། “ཨོ། ཁེོ་ར།ེ ངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་ཐུབ་པའ་ིདོན་ད་ེདགེ་ན།ི” ཁེོང་གེིས་ང་

ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགེས་ཏེ་བཤོད། “ཨོ། ཁེོ་རེ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་

དུས་ཚོད་ཅིིགེ་འདོན་དགེོས་ཀྱིི་འདུགེ ཁེར་ལོ་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱུང་བ་རེད། སང་ཉིིན་

ཞིོགེས་ཀའི་བྱ་བ་དང་པོ་དེ་ལ། སྙིང་སྡུགེ་ཚོ། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁེར་ལོ་མཐོང་ཐུབ་

ཀྱིི་རེད། ད་མེ་རི་ལུ། ང་ཚོས་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་ཉིིན་གུང་གེི་ཁེ་ལགེ་དེ་བཟོ་ཆོེད་དུ་ཤོ་

དང་བགེ་ལེབ་ལེན། སལ། ཁྱོེད་ལ་སོྒོར་མོ་གེ་ཚོད་ཡོོད། ང་ཚོས་ཚང་མ་རྒྱབ་ཀྱིི་

རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ལ་འཇོགེ་གེ་ིཡོིན། ལྕམ་སྐུ་ཕ་ིཡོ་ིནང་ཆོས། ང་ཚ་ོཚང་མ་མདུན་གྱི་ི

རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་འབྱར་ནས་བར་ཐགེ་ཉི་ེབར་བསྡེད་ད་ེང་ཚ་ོནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རྒྱུགེ་པའ་ི

དུས་སུ་སྒྲུང་བཤོད་ནས་འགྲོ། མ་ེར་ིལུ། སྙིང་སྡུགེ་བརླ་མཛིེས་མ། ཁྱོེད་ངའ་ིའཁྲིས་ལ་

སྡེོད། དེའ་ིརྗེེས་ལ་སལ། ད་ེནས་ཨ་ེཌི་ིསྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་ལ་སྡེོད། ཨ་ེཌི་ིགེཟུགེས་ཆོེན་
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གྱིིས་རླུང་འགོེགེ་གེ་ིརེད་ལ། ད་ེལ་ན་ིཐེངས་འདིར་ཁོེང་གེིས་ལྭ་བ་ད་ེབེད་སྤྱིོད་ཆོེད་

འཁྱོེར་ཡོོང་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཚང་མ་མ་ིཚ་ེསྐྱིད་པོ་ཞིིགེ་ལ་འགྲོ གེང་ཡོིན་

ཟེར་ན་ད་ན་ིདུས་ཚོད་རེད་ལ། ང་ཚ་ོཚང་མས་དུས་ཚོད་ཅིེས་པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་དོ།།” 

ཁེོང་གེིས་ཤུགེས་ཆོེན་པོས་འགྲམ་པ་ལ་ཕུར་ཕུར་བྱས། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་

ཕར་དཀོྱིགེས། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་གེསུམ་བསྐྱུར། ཁེོང་ཋེ་ེས་ིཋེ་མེནད་གོྲང་ཁྱོེར་

གྱིི་ནང་ལ་བརྒྱུགེས། ཕྱོགེས་ཚང་མ་ལ་བལྟ་སྐབས་རང་གེི་མགོེ་བོ་མ་འགུལ་བར་

མིགེ་འབྲིས་གེཉིིས་ཀྱིིས་མཐའ་སོྐར་(གྱི་ིགེཞུ་དབྱིབས་ ༡༨༠ ཚད་)ཧྲིིལ་པོ་ན་ཡོོད་

ཚད་ཚང་མ་མཐོང་། ཡོ། ཁེོང་གེིས་ཅིི་ཡོང་མ་འགེོར་བར་རླངས་འཁོེར་འཇོགེ་ས་

ཞིིགེ་རྙིེད་པར་གྱུར། ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་བཞིགེ ཁེོང་རླངས་འཁེོར་ནས་ལྡིང་། ཁེོང་

ཁྲོའ་ིངང་ནས་མ་ེའཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ལ་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་བསྐྱོད། ང་ཚ་ོཁེ་སྐྱེངས་

བཞིིན་ཁོེའ་ིརྗེེས་སུ་སྙེགེ ཁེོང་གེིས་ཐ་མགེ་ཉིོས། ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིའགུལ་བསྐྱོད་དགེ་

གེ་ིཁྲོད་དུ་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་སོྨྱོན་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་དོན་དགེ་ཡོོད་ཚད་དུས་གེཅིིགེ་

ལ་བྱེད་ཀྱིིན་པའ་ིསྣང་བ་སྟེར། ད་ེན་ིཁེོང་གེིས་མགོེ་ད་ེཡོར་ནས་མར་དང་ཕར་ནས་

ཚུར་ལ་གེཡུགེ་པ། ལགེ་པ་ཤུགེས་ཀྱིིས་གེཡུགེ་པ། མགོྱིགེས་པོར་གོེམ་པ་སོྤེ་བ། སྡེོད་

པ། སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱེད་པ། སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤོིགེ་པ། ཡོར་ལངས་པ། ལགེ་པ་ཕུར་བ། རང་

གེི་དོར་མའི་ཁེ་ལ་ཕུར་བ། དོར་མ་འཐེན་པ། གེནམ་ལ་བལྟས་ནས་“ཨང་”ཟེར་བ། 

ཕྱོགེས་ཚང་མ་མཐོང་སླེད་གླེོ་བུར་དུ་མིགེ་གེཉིིས་ཟུམ་ལ་ཁེད་བྱས་ཏ་ེལྟ་བ། ད་དུང་

སྐབས་ད་ེདགེ་ལ་ཁོེང་གེིས་ངའ་ིརྩིབས་མ་ནས་འཇུས་ཏ་ེཁེ་བརྡོ་བྱེད། ཁེ་བརྡོ་བྱེད། 

ཋེ་ེས་ིཋེ་མེནད་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་གེནམ་ངོ་གྲང་། འདིར་ནམ་ཟླའ་ིདུས་ཚིགེས་དང་

མ་ིམཐུན་པའ་ིགེངས་བབས། ཁེོང་གེིས་ T དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་གེོས་ཤོིགེ་དང་ཕལ་
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ཆོེར་ཕུད་གྲབས་ཡོོད་སྙམ་སྟེར་བའི་དོར་མ་རིང་ལ་སྐེ་རགེས་ཀྱིང་གོྲལ་ཡོོད་པ་དེ་

མ་གེཏོགེས་གྱིོན་པ་ཅིི་ཡོང་མ་གོེན་པར་མེ་འཁོེར་ལྕགེས་ལམ་གྱིི་རྒྱུད་དུ་བསྲོིངས་

པའི་རིང་ལ་སྐྱ་བའི་ལམ་ཆོེན་ལྟེ་བ་དེར་ལངས་ཏེ། དེ་དགེ་ཚང་མ་རྩ་མེད་གེཏོང་

གྲབས་ཡོོད་པའི་ཚུལ་དུ་བསྡེད། ཁེོང་གེིས་སྐེ་བསྲོིངས་ནས་མེ་རི་ལུ་ལ་སྐད་ཆོ་

བཤོད་དུ་ཡོོང་། དེ་ནས་མོའ་ིམདུན་དེ་རང་དུ་རང་གེི་ལགེ་པ་གེཡུགེ་བཞིིན་ཁེོ་

ཕྱིར་བཀྱིེད། “ཨོ། རེད། ངས་ཤོེས་བྱུང་། ངས་ཁྱོེད་རང་ཤོེས། ངས་ཁྱོེད་རང་ཤོེས། སྙིང་

སྡུགེ་ལགེས།” ཁེོང་གེ་ིདགེོད་སྒྲི་ད་ེན་ིསོྨྱོན་པའ་ིདགེོད་སྒྲི་རེད། སྐད་དམའ་མོ་ཞིིགེ་

ནས་མགོེ་བཙུགེས་ཏེ་མཐོན་པོ་ནས་མཇུགེ་སྒྲིིལ། དེ་ནི་ཅུང་མགོྱིགེས་པ་དང་ཧི་ཧི་

ཟེར་བ་དང་མཚུངས་པ་ཙམ་ལས། ད་ེམིན་རླུང་འཕྲིིན་ཐོགེ་གེ་ིསོྨྱོན་པའ་ིདགེོད་སྒྲི་

དང་མཚུངས། དེ་ནས་ཚོང་པ་འདྲ་བོའ་ིསྐད་གེདངས་ཤོིགེ་གེི་ཐོགེ་ལ་བབས་ནས་

སྡེོད་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ཚ་ོགྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་དུ་ཡོོང་རྒྱུ་ལ་དགོེས་དོན་གེང་ཡོང་མེད་མོད་

ཁེོང་གེིས་དགེོས་དོན་རྙིེད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བྲིེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་

བཟོས་ཤོིང་མ་ེར་ིལུ་ལ་ཟ་ཆོས་ཉིོ་བཅུགེ ང་ལ་ཚགེས་པར་ཞིིགེ་ནས་གེནམ་གེཤོིས་

སོྔོན་བརྡོ་ཀོློགེ་ཏུ་བཅུགེ ཨེ་ཌིི་ལ་ལོ་མའི་ཐ་མགེ་སིགེ་གྷིར་ཞིེས་པ་ཉིོ་རུ་བཅུགེ 

ཌིིན་ན་ིསིགེ་གྷིར་ཐ་མགེ་འཐེན་རྒྱུ་ལ་དགེའ། ཁེོང་གེིས་ཚགེས་པར་བཟུང་ནས་ཐ་

མགེ་འཐེན་ཞིོར་གྱིེར་པ། “ཨ་། ཝེ་ཤོིང་ཊོིན་གྱིི་ང་ཚོའི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྐྱབས་གེནས་

འགྲམ་ཆོགེ་དེ་ཚོས་ང་ཚོ་སྡེོད་མ་བདེ་བ་ཇེ་མང་ལ་གེཏོང་འཆོར་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ་ 

ཨ། ཧམ། ཝེ། ཧུབ།” ཅིེས་གྱིེར། ད་ེནས་ཕར་ལྡིང་ནས་འབབ་ཚིགེས་ཀྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ནས་

ཕྱིན་མ་ཐགེ་པའ་ིབུ་མོ་ནགེ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་ལྟ་རུ་བརྒྱུགེས། “མོ་ལ་ལྟོས།” ཁེོས་

དེ་ལྟར་བཤོད་ཅིིང་། མཛུབ་མོ་འཁྱོོགེ་ཏོ་དེས་སྟོན་བཞིིན་ལངས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་།  
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གླེེན་འཛུམ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་རང་ལ་མཛུབ་སྟོན་བྱས་ཏ།ེ “བུ་མོ་ནགེ་རིལ་མཛིེས་མ་

སྙིང་རྗེ་ེམོ་ད།ེ ཨ། ཧང་།” ཟེར། ང་ཚ་ོརླངས་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ཅིིང་ངའ་ིསྤུན་གྱི་ིཁེང་

པ་ལ་འཕུར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

ང་ཚ་ོཕྱིར་ཁྱོིམ་ལ་འཛུལ་སྐབས་ཡོ་ེཤུའ་ིསྐྱེས་སྐར་གྱི་ིསོྡེང་པོ་དང་། ལགེ་རྟེགེས་

རྣམས་མཐོང་བྱུང་ལ། བྱ་ཤོ་བསྲོེགེས་པའ་ིདྲ་ིམ་ཁེ་བ་དང་། ངའ་ིསྤུན་མཆོེད་རྣམས་

ཀྱི་ིཁེ་བརྡོ་ལ་མཉིན་པའ་ིདུས་དེར། ངས་གྲོང་མཐའ་འདིར་ཁུ་སིམ་པོའ་ིཡོ་ེཤུའ་ིསྐྱེས་

སྐར་ཞིིགེ་བཏང་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད་བསམས་པ་ཡོིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་ན་ིའབུ་ད་ེངའ་ིསྒོང་

ལ་སླེར་ཡོང་བསླེེབས་ཡོོད་པ་རེད་ལ། འབུ་དེའ་ིམིང་ལ་ཌིིན་ མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིཟེར། ང་

ན་ིལམ་ཁེའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་ཐོལ་རྒྱུགེ་གེཞིན་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུར་ཆོས། 
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ང་ཚོས་ངའི་སྤུན་གྱིི་ནང་ཆོས་དེ་དགེ་རླངས་འཁེོར་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་བརྩིགེས་ཤོིང་། ས་

རུབ་དུས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུའི་ནང་ཚུད་དེ། བྱང་དང་ལྷོ་ལ་མེལ་

ལེ་ཆོིགེ་སྟོང་ཐམ་པ་ཡོོད་པའི་ས་ལ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུའི་ནང་ཕྱིར་སླེེབས་རྒྱུའི་ཁེས་

ལེན་བྱས་ཤོིང་། ད་ེཡོང་ཌིིན་གྱི་ིའདོད་པར་བབས་པའ་ིབྱེད་ཕྱོགེས་ད་ེརེད། འགྲུལ་

བཞུད་དེ་ནི་དཀའ་ལས་ཁེགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ང་ཚོ་སུས་ཀྱིང་དེ་ཤོེས་མེད། རླངས་

འཁེོར་གྱིི་ཚ་གླེོགེ་གེིས་ཚ་དྲོད་མི་གེཏོང་ལ། དེའི་རྗེེས་འབྲིེལ་གྱིིས་མདུན་གྱིི་ཤོེལ་

སོྒོའ་ིསྟེང་སྨུགེ་པ་དང་འཁྱོགེ་དར་ཆོགེས་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་རྒྱུགེ་ཚད་

བདུན་ཅུའི་ཐོགེ་བསོྐར་ཞིོར་དེ་དགེ་གྱིོན་ཧྲུལ་ཞིིགེ་གེིས་འབྱིད་ཆོེད་དང་ལམ་ཁེ་

མཐོང་བའི་ཨི་ཁུང་ཞིིགེ་བཟོ་ཕྱིར་ལགེ་པ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བརྐྱེངས་དང་རོྐྱེང་བཞིིན་

འདུགེ “ཨ། ཨ་ིཁུང་དམ་པ།” ཁྱོོན་ཡོངས་པའ་ིརླངས་འཁོེར་ཧད་སོན་གྱི་ིནང་དུ་ང་

ཚ་ོབཞི་ིབོ་མདུན་དུ་སོྡེད་རྒྱུར་ས་ཆོ་གེང་འདོད་འདོད་ཅིིགེ་འདུགེ ཉིལ་ཆོས་གེཅིིགེ་

གེིས་ང་ཚོའ་ིཔང་ཁེ་གེཡོོགེས་ཡོོད། རླུང་འཕྲིིན་གྲགེ་གེ་ིམ་ིའདུགེ འད་ིན་ིཉིིན་ལྔའ་ི

སོྔོན་ལ་ཉིོས་པའི་རླངས་འཁེོར་གེསར་རྐྱེང་ཞིིགེ་རེད་ལ། དེ་ཆོགེ་ཚར་འདུགེ ད་

དུང་རླངས་འཁོེར་གྱིི་གླེ་རིན་ལས་སོྤྲོད་ཐེངས་དང་པོ་ཙམ་ཞིིགེ་ལས་སྤྲོད་མེད་པ་

རེད། ང་ཚོ་བྱང་ཕོྱགེས་ཝེ་ཤོིང་ཊོིན་གྱིི་ཕོྱགེས་ལ་ལམ་ཁེ་ ༣༠༡ གེི་སྟེང་ནས་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ད་ེན་ིའགྲུལ་འཁེོར་ད་ེཙམ་མང་པོ་མེད་པའ་ིཕྱོགེས་གེཉིིས་ཀྱི་ིབགྲོད་ལམ་

ཅིན་གྱི་ིལམ་ཆོེན་དྲང་མོ་ཞིིགེ་རེད། ད་ེནས་ཌིིན་གྱིིས་སྐད་ཆོ་བཤོད་སོང་ལ། གེཞིན་
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སུས་ཀྱིང་བཤོད་མ་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཁེོང་ཁོྲའ་ིངང་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཅིིང་།  

རང་གེ་ིབཤོད་དོན་ད་ེསྟོན་ཆོེད་མཚམས་རེར་ང་ཡོོད་ས་བར་དུ་བསྙེས་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ 

མཚམས་རེར་ཁེོང་གེ་ིལགེ་པ་ད་ེཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་ན་མ་ིའདུགེ་མོད། རླངས་

འཁེོར་ད་ེདྲང་མོ་མདའ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་བྱས་ནས་རྒྱུགེ་གེ་ིའདུགེ ཐེངས་གེཅིིགེ་ལའང་

གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་པའ་ིལམ་ཆོེན་དེའ་ིདཀྱིིལ་གྱི་ིདཀར་ཐིགེ་འཐེན་པ་ད་ེལས་བརྒལ་

མེད་ཅིིང་། དཀར་ཐིགེ་དེས་ང་ཚོའི་རླངས་འཁོེར་གྱིི་འཁེོར་ལོ་གེཡོོན་མ་ལ་མཆུ་

སྦྱིོར་བར་བྱེད། 

དེ་ནི་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་དོན་སྙིང་མེད་པའི་གེནས་སྟངས་ཤོིགེ་གེིས་ཌིིན་ཡོོང་

དུ་བཅུགེ་པ་རེད་ལ། ད་ེམཚུངས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་ང་ཁོེང་དང་མཉིམ་

དུ་ཕྱིན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་ནི་སླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིིན་མིང་ལ་ལུ་

སིལ་ཞིེས་འབོད་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་གེ་ིམཉིམ་དུ་བརྩ་ེདུང་ལ་རོལ་བཞིིན་བསྡེད་པ་ཡོིན། 

བུ་མོ་དེ་ནི་སྦྲེང་རྩིའི་མདོགེ་གེི་སྐྲ་ལོ་ཅིན་གྱིི་སྙིང་སྡུགེ་ཨི་ཊི་ལི་ཡོི་བུ་མོ་མཛིེས་མ་

ཞིིགེ་ཡོིན་ཞིིང་། ང་དངོས་གེནས་མོ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་འདོད་བྱུང་། ལོ་ངོ་ད་ེདགེ་ཚང་

མའི་ཡུན་ལ་ངས་རང་ཉིིད་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་འདོད་སའི་བུ་མོ་ཞིིགེ་འཚོལ་བཞིིན་ཡོོད། 

ངས་རང་ཉིིད་ལ་བུ་མོ་དེས་ཆུང་མ་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོོང་གེི་རེད་ཅིེས་མ་དྲིས་པར་

བུ་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ངས་ཌིིན་དང་མེ་རི་ལུ་གེཉིིས་ལ་ལུ་སིལ་གྱིི་

སྐོར་བཤོད་པ་ཡོིན། མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་ལུ་སིལ་གྱི་ིགེནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤོེས་འདོད་ཅིིང་། 

མོ་རང་བུ་མོ་ད་ེལ་ཐུགེ་ན་འདོད། ང་ཚ་ོཪོ་ིཆོར་མོནད་གོྲང་ཁྱོེར་དང་རྒྱལ་ས་ཝེ་ཤོིང་

ཊིོན། བྷོལ་ཋེ་ིམོར་གྲོང་ཁྱོེར་བཅིས་བརྒྱུད་ནས་ཡོར་ཧྥོ་ིལ་ིཌིེལ་ཧྥོ་ིཡོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་རླུང་

ཤུགེས་ཆོེ་བའི་གྲོང་གེསེབ་ཀྱིི་ལམ་ཞིིགེ་ནས་བརྒྱུགེས་ཤོིང་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ཡོིན། 
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“ང་བུ་མོ་ད་ེལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་ན་འདོད།” ངས་ཁོེང་ཚོར་བཤོད་པ་ཡོིན། “ད་ེལྟར་བྱས་

པས་ང་ཚོ་གེཉིིས་རྒན་རྒོན་མ་ཆོགེས་བར་དུ་མོ་དང་ལྷན་དུ་བདགེ་གེི་བླ་སྲོོགེ་དེ་

ངལ་གེསོ་བརྒྱབ་ཆོོགེ འཚབ་བ་འཚུབ་བ་ེའད་ིདགེ་ཚང་མ་དང་ཡོར་ལྡིང་མར་ལྡིང་

འད་ིའདྲ་ནམ་ནམ་ཞིར་ཞིར་ལ་བྱེད་རུང་གེ་ིམ་རེད། ང་ཚ་ོས་ཆོ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་

ཅིིགེ་རྙིེད་དགེོས་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།”

“ཨ། ད་ཁེོ་རེ།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ཁྱོིམ་ཚང་དང་གེཉིེན་

སྒྲིིགེ་གེ་ིསྐོར་དང་། ཁྱོེད་ཀྱི་ིརྣམ་ཤོེས་ཀྱི་ིསྐོར་ནས་བཟང་ཞིིང་ཡོ་མཚན་ཆོ་ེབའ་ིདོན་

དགེ་ད་ེཚང་མའ་ིཐད་ནས་ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡོིན།” ད་ེན་ི

སྐྱོ་བའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་རེད་ལ། ད་དུང་དགེའ་དགེའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱི་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་

ཀྱིང་རེད། ཧྥོི་ལི་ཌིེལ་ཧྥོི་ཡོའི་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་ཚོ་གུང་ཟས་ཟ་སའི་འདྲུད་འཁེོར་

ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས། ང་ཚོའི་ལྟོ་ཆོས་ཀྱིི་སོྒོར་མོ་མཐའ་མ་དེ་བཀོལ་ནས་ཧེམ་

བྷུར་གྷིར་བགེ་ལེབ་ཟོས་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་གེསུམ་པ་རེད་ལ། དངུལ་

གེཉིེར་དེས་ང་ཚོས་སོྒོར་མོའ་ིསྐོར་བཤོད་པ་དེ་གེོ་འདུགེ་ཅིིང་། གེལ་སྲོིད་ཁེོ་དང་

མཉིམ་དུ་ཡོོང་ནས་རྒྱབ་ཀྱིི་སོྣད་ཆོས་དེ་ཚོ་བཀྲུ་རོགེས་བྱས་པ་ཡོིན་ན། ཧེམ་བྷུར་

གྷིར་ད་ེཚ་ོརིན་མེད་དུ་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡོིན་པར་མ་ཟད། འཚིགེ་ཇ་མང་བ་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡོིན་ཞིེས་

བཤོད་བྱུང་། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ཁོེའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིལས་ཀ་བ་ད་ེཡོོང་མ་ིའདུགེ ང་ཚ་ོ

ད་ེལ་མཆོོངས་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་ཁེོང་ན་ིསོྔོན་མ་སོྔོན་མ་མུ་ཏིགེ་

འཚོལ་བའ་ིགེཏིང་རྐྱེལ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཞིེས་བཤོད་ནས། ཁེོང་གེ་ིལགེ་པ་རིང་པོ་དགེ་

སྣོད་ཆོས་ཁྲོད་དུ་བསྲོིངས་སོང་། ཌིིན་ཡོར་ལངས་ནས་ལགེ་ཕྱིས་ཤོིགེ་དང་བཅིས་

སྣོད་ཆོས་རྡུང་བཞིིན་འདུགེ མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་བྱས་སོང་ལ། མཐར་ཁེོང་
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གེཉིིས་ཀྱིིས་སླེ་ང་དང་ཚལ་སླེང་གེ་ིཁྲོད་དུ་འོ་སྐྱེལ་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། ད་ེནས་ཁེོང་

ཚོ་གེཉིེར་ཁེང་གེི་ཟུར་གྱིི་ནགེ་ཁུང་དུ་ཕྱིར་བཀྱིེད་བྱས་སོང་། དངུལ་གེཉིེར་ནི་ཇི་

སྲོིད་ང་དང་ཨ་ེཌི་ིགེཉིིས་ཀྱིིས་སྣོད་ཆོས་བཀྲུས་པ་ད་ེསྲོིད་དུ་འདོད་པ་ཁེེངས་པ་བྱུང་

འདུགེ ང་ཚོས་ད་ེདགེ་སྐར་མ་བཅིོ་ལྔའ་ིནང་ལ་གྲུབ་སོང་། ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་ང་ཚ་ོ

ནེའུ་ཇར་ཛིི་མངའ་སྡེ་ེབརྒྱུད་ནས་རྒྱུགེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིགེ་ཐགེ་རིང་

གེ་ིཁེ་བས་གེཡོོགེས་ཡོོད་ས་ད་ེནས་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིདུད་སྤྲོིན་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་ང་

ཚོའ་ིཐོད་དུ་ཡོར་ལང་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ཌིིན་གྱིིས་བལ་གོེས་ཤོིགེ་གེིས་རང་གེ་ིརྣ་བ་ལ་

དྲོད་འཛིིན་སླེད་དཀྲིས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ཚོ་ནི་ནེའུ་ཡོོགེ་འབར་གེད་བྱེད་ཆོེད་

ཡོོང་བཞིིན་པའ་ིཨ་རབ་པའ་ིརོལ་དབྱངས་རུ་ཁེགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་ཞིེས་ཟེར། ང་ཚ་ོལིན་

ཁུན་སྦུགེ་ལམ་ནས་སྦེིར་སེ་ཕྱིན་ཅིིང་། ཋེེམ་སི་ སི་ཁེི་ཝེེར་རམ་བཞིི་མདོ་ལ་ཕར་

དཀྱིོགེས་པ་ཡོིན། མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་ད་ེལ་བལྟས་ན་འདོད་པ་རེད། 

“ཨོ། དམྱོལ་བ། ངས་ཧེ་སེལ་རྙིེད་ན་བསམ་གྱིི་འདུགེ མི་ཚང་མས་ཁེོང་རྙིེད་

ཀྱིི་ཨེ་འདུགེ་ལྟོས་ལ་རིགེ་པ་བསྒྲིིམས་ཏེ་འཚོལ།” ང་ཚོས་ཟུར་གྱིི་རྐང་ལམ་རྣམས་

སུ་མྱུལ་ཞིིབ་བྱས། “ཧ་ེསེལ་སྤེོར་ཏོ་བོར་བ་དེ། ཨོ། ཁེོང་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་

མཐོང་ཡོོད་དགོེས་ཀྱི་ིརེད།” 

དེ་ལྟར་ན། ད་ནི་ཌིིན་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན། ཉིིན་བཞིི་ཡོི་ནང་ཚུད་ལ། ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་

གྲོང་ཁྱོེར་ནས་མེལ་ལེ་སྟོང་ཕྲིགེ་བཞིི་ཡོི་རིང་ལ་ཨ་རི་ཛིོ་ན་མངའ་སྡེེ་བརྒྱུད་ཅིིང་། 

ད་ེནས་ཡོར་ཌིེན་ཝེར་གོྲང་ཁྱོེར་དང་། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིགེ་འགྲུལ་བཞུད་ཆུང་ཚགེས་

རིགེས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིིགེ་བྱས་ཏ་ེཡོོང་བ་རེད་ལ། འད་ིན་ིམགོེ་འཛུགེས་ཀྱི་ི

སྐབས་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། 
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ང་ཚོ་ཕ་ཋེེར་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ངའི་ཁེང་པ་ལ་ཕྱིན་ནས་གེཉིིད་ཁུགེ་པ་ཡོིན། ཕྱི་

དྲོའ་ིའཕྱི་པོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ནི་གེཉིིད་ལས་སད་མཁེན་སྔོ་ཤོོས་དེ་རེད། ཌིིན་དང་

མེ་རི་ལུ་གེཉིིས་ངེད་ཀྱིི་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ཉིལ་ཡོོད་ལ། ཨེ་ཌིི་དང་ངེད་གེཉིིས་ངའི་ཨ་

ནེའ་ིཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་ཉིལ་ཡོོད། རྐང་ཤུབས་ཨུ་མོ་སུ་ད་ེདགེ་ཕྱིར་ཐོན་པ་དང་བཅིས་

ངལ་ཞིིང་དུབ་པའི་ཌིིན་གྱིི་གེཟུགེས་པོ་གྱིོང་པོ་དེ་ཐང་ལ་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་ཏེ་

འདུགེ འོགེ་ཐོགེ་ཏུ་ཡོོད་པའི་སྨོན་ཚོང་ཁེང་བརྒྱུད་ནས་ང་ལ་ཁེ་པར་ཞིིགེ་འབྱོར་

སོང་། ང་མར་བརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ནས་

རེད། ད་ེན་ིནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་སྤེར་ཚར་བའ་ིཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིནས་རེད། 

ཨོལད་ བྷུལ་ ལི་ཡོིས་སྐད་གེདངས་མཐོ་ཞིིང་རོྙིགེ་དྲ་བཤོད་པའི་ངགེ་གེི་ཐོགེ་ནས་

སྐྱོན་བརོྗེད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ད་ེན་ིབུ་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་འཚོལ་བའ་ིཕྱིར་དུ་བུ་མོ་གྷི་ལ་

ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་ཞིིགེ་ཁེོང་གེི་ཁྱོིམ་ལ་འབྱོར་ཚར་ཙམ་ཡོིན་པ་འདྲ་

ཞིིང་། བྷུལ་ལ་ན་ིམ་ིའད་ིདགེ་སུ་ཡོིན་མིན་གྱི་ིསོྐར་ཅི་ིཡོང་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་པ་རེད། ངས་

བྷུལ་ལ་བཤོད་ནས་མོ་ལ་ཌིན་ཁེེལ་ནི་ཌིིན་དང་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོོད་པ་དང་། ཕལ་

ཆོེར་ང་ཚ་ོཨ་རིའ་ིནུབ་ཕྱོགེས་མཚ་ོའགྲམ་ལ་བསྐྱོད་པའ་ིལམ་དུ་མོ་རང་ཡོར་ལེན་

རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད་ཅིེས་ཏན་ཏན་བཤོད་རོགེས་ཞིེས་མངགེས་པ་ཡོིན། དེ་ནས་བུ་མོ་

ད་ེཉིིད་ཀྱིིས་ཁེ་པར་ཐོགེ་ནས་སྐད་ཆོ་བཤོད་སོང་། མོས་ཨ་ེཌི་ིགེང་འདྲ་ཡོོད་པ་ཤོེས་

འདོད་འདུགེ་ལ། མོས་ན་ིཁེོང་གེ་ིསྐྱིད་སྡུགེ་གེ་ིསྐོར་ལ་ཧ་ཅིང་བློ་གེཡོེང་བྱས་འདུགེ 
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“ཁྱོེད་རང་ཋུ་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཇི་ལྟར་

བསླེེབས་སོང་།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན། མོས་སོྒོར་མོའ་ིཆོེད་དུ་ཁྱོིམ་ལ་ཏར་འཕྲིིན་བཏང་

ཞིིང་ད་ེནས་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་བླངས་འདུགེ མོ་རང་ཨ་ེཌི་ིལ་དགེའ་སྟབས་ཁེོང་

གེི་རྗེེས་ཆོོད་རྒྱུར་སེམས་ཐགེ་བཅིད་ནས་ཡོོང་འདུགེ ང་ཐོགེ་ཁེང་དུ་ཕྱིན་ནས་

མི་ཆོེན་ཨེ་ཌིི་ལ་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་ངོ་མ་མི་ལྷ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་རེད། རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་

སེམས་ཁྲལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་གེིས་བསྡེད་སོང་། 

“ཡོ། ལགེས་སོ།། ད།” ཌིིན་གླེོ་བུར་དུ་གེཉིིད་སད་ཅིིང་ཉིལ་ཁྲི་ནས་ཚུར་ལྡིང་

ཞིོར་བཤོད། “ད་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགེོས་པ་ད་ེན་ིལམ་སེང་ཁེ་ལགེ་ཟ་རྒྱུ་ད་ེ

རེད། མེ་རི་ལུ་ཐབ་ཚང་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་གེ་རེ་ཡོོད་མེད་ལ་ལྟོས་དང་། སལ། ཁྱོེད་

དང་ང་གེཉིིས་འོགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁེར་ལོ་ལ་ཁེ་པར་རྒྱགེ ཨ་ེཌི།ི ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེང་པའ་ི

ནང་བསྐྱར་སྒྲིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་གེང་འདུགེ་ལྟོས་དང་།” ང་ཌིིན་གྱིི་རྗེེས་དེད་ནས་འོགེ་

ཐོགེ་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། 

སྨོན་ཚོང་ཁེང་གེི་བདགེ་པོ་དེས་“ཁྱོེད་རང་ལ་ཁེ་པར་གེཞིན་པ་ཞིིགེ་བསླེེབས་

སོང་། ཁེ་པར་འདི་ནི་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་ནས་རེད་ལ། ཌིིན་ མོ་རི་ཡོར་ཋེི་ཞིེས་

འབོད་པའ་ིབུ་ཞིིགེ་ལ་རེད། ངས་འད་ིན་མིང་ད་ེའདྲ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་མེད་ཅིེས་ལབ་

པ་ཡོིན།” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ད་ེན་ིསྙིང་སྡུགེ་མ་ཁེ་མེལ་གྱིིས་ཌིིན་ལ་ཁེ་པར་གེཏོང་གེ་ི

ཡོོད་པ་རེད། སྨོན་ཚོང་ཁེང་གེི་མི་དེའི་མིང་ལ་སམ་ཞིེས་འབོད་ལ། གེཟུགེས་རིང་

ལ་མ་ིགེཤོིས་ལྷོད་ལྷོད་ཡོིན་པའ་ིངེད་ཀྱི་ིགྲོགེས་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་བལྟས་

ཏེ་མགོེ་ལ་འཕྲུགེ་སོང་། “དཀོན་མཆོོགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱལ་སྤྱིིའི་

སྨོད་འཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་གེཉིེར་གྱི་ིཡོོད་དམ།”
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ཌིིན་གྱིིས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཁེོང་དགེོད་ཅིིགེ་ཤོོར་སོང་། “ཁེོ་རེ། ཁྱོེད་སྣང་

བར་འགྲོ་གེི་འདུགེ་ཡོ།” ཁེོང་ཁེ་པར་སྤྱིིལ་ཁེང་ལ་ལྡིང་ནས་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་

ལ་ཁེ་པར་རིན་པ་དེ་སྐུད་སྣེ་གེཞིན་ནས་སོྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་སྤྱིད་ནས་ཁེ་པར་

ཞིིགེ་བཏང་སོང་། དེ་ནས་ལོང་ ཨའེ་ལནད་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ཡོོད་པའི་ཁེར་ལོ་ལ་ཁེ་

པར་བཏང་ནས་ཚུར་ཤོོགེ་ལབ་སོང་། ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཁེར་ལོ་བསླེེབས་

བྱུང་། མཚམས་འདིར་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་གེཅིིགེ་པུ་ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་ལ་ཕྱིན་ནས་

ཅི་ལགེ་ལྷགེ་མ་བླངས་ཤོིང་། ཨ་ན་ེཚུར་འཁྲིད་ཡོོང་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེར་

ལོས་སྙན་ངགེ་རང་གེི་མཆོན་འོགེ་ཏུ་བཅུགེ་ནས་བསླེེབས་སོང་ལ། སྟབས་བདེའི་

རྐུབ་ཀྱིགེ་ཅིིགེ་གེ་ིསྟེང་བསྡེད་ད་ེམིགེ་ཁྲ་རིལ་རིལ་གྱིིས་ང་ཚ་ོལ་བལྟས་སོང་། སྐར་

མ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་ཁེོང་གེིས་གེང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་བཤོད་

མ་སོང་ལ། ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་ང་ཚོའི་གྲས་སུ་ཞུགེས་རྒྱུར་ཡོང་མོས་མཐུན་བྱས་

མ་སོང་། ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཡོི་མུགེ་དེ་ནས་བཟུང་ཁེོང་ཇེ་འཇམ་ལ་ཕྱིན་འདུགེ་ལ། དེ་

ནི་ཌི་ཁེར་གྱིི་ཡོི་མུགེ་ཅིེས་པ་དེས་བྱས་པ་རེད། ཨ་ཧྥོི་རི་ཁེའི་ཌི་ཁེར་མཚོ་འགེགེ་

ཏུ་ཁེོང་གེིས་རྒྱ་རིང་པོ་བཞིགེ་ཅིིང་། བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དགེ་དང་ལྷན་དུ་སྲོང་ལམ་

ཆུང་བ་དགེ་ལ་ཉུལ་བ་དང་། བྱིས་པ་ད་ེཚོས་ཁེོང་ལྷ་བ་འདྲ་ེབ་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་ཅིིང་།  

དེས་ཁེོང་ལ་ལུང་བསྟན་བརྒྱབ་ཡོོད་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཌི་ཁེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་རྐུབ་སྣེ་

དང་འདྲ་བའི་མཚོ་འགེགེ་དང་རྩྭའི་སྤྱིིལ་ཁེང་ཡོོད་པའི་ལམ་ཁེ་རྩུབ་པོ་དགེ་གེི་

པར་བླངས་འདུགེ ཚུར་ལོགེ་ཡོོང་དུས་སྙན་ངགེ་པ་ཧརད་ ཁེ་ེརན་དང་འདྲ་བར་གྲུ་

གེཟིངས་ནས་མཆོོངས་གྲབས་བྱས་འདུགེ ཌིིན་ན་ིརོལ་དབྱངས་སྒོམ་ཆུང་ཞིིགེ་དང་

བཅིས་ཐང་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། ད་ེནས་བཏང་བའ་ིགེཞིས་ཆུང་“བརྩ་ེདུང་བཟང་པོ་ཞིིགེ་”  
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ཅིེས་པ་ལ་ཧ་ལས་པའ་ིམཚར་སྣང་ཞིིགེ་དང་བཅིས་མཉིན་སོང་ལ། “འཁེོར་ཞིིང་འོད་

ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིཅིོང་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་། འོ། ཉིོན། ང་ཚ་ོཚང་མས་འཁེོར་བའ་ིཅིོང་དྲིལ་

འདིའི་གེསང་བའི་སྐོར་མ་ཤོེས་བར་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉིམ་དུ་མར་བསྒུར་ནས་

རོལ་དབྱངས་སྒོམ་ཆུང་འདིའ་ིདཀྱིིལ་ལ་ལྟ། ཀ་ིཧ་ིཧ།ི” ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ཡོང་ཐང་ལ་

བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེ་ིལགེ་ཏུ་ངའ་ིརྔ་དབྱུགེ་ཡོོད་པ་ད་ེགླེོ་བུར་དུ་རོལ་དབྱངས་

སྒོམ་ཆུང་གེི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་གེོ་ཐུབ་ཙམ་གྱིི་རྡོེགེ་པ་ཆུང་ཆུང་རེས་

རྡུང་མགེོ་བརྩམས་སོང་། མ་ིཚང་མས་རང་རང་གེ་ིདབུགེས་བཀགེ་ནས་མཉིན་སོང་། 

“ཐིགེ ཐགེ་ ཐིགེ་ཐིགེ་ ཐགེ་ཐགེ་” ཌིིན་གྱིིས་ལགེ་པ་ཡོ་གེཅིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིརྣ་བ་སྐྱོར་

ཅིིང་། ཁེ་གེདངས་ཏ་ེབསྡེད་ནས་ “ཨོ། ཀ་ིཧ་ིཧ།ི” ཞིེས་བཤོད། 

ཁེར་ལོས་མིགེ་ཕྱེས་མ་བཙུམ་གྱིིས་གླེེན་རྟེགེས་ཚ་བའི་སོྨྱོ་སྤྱིོད་འདི་ལ་བལྟས། 

མཐར་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཔུས་མོ་ལ་ལགེ་པས་གེཞུས་ཏ།ེ “ང་ལ་གེསལ་བསྒྲིགེས་ཤོིགེ་

བྱེད་རྒྱུ་ཡོོད།” ཅིེས་ཟེར། 

“ཡོོད་དམ། ཡོོད་དམ།”

“ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་བསྐྱོད་པའ་ིའགྲུལ་བཞུད་དེའ་ིནང་དོན་གེ་ར་ེརེད། ད་ལྟ་ཁྱོེད་ལ་

མ་རབས་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཅི་ིཞིིགེ་ཡོོད། ངས་བཤོད་དོན་ན།ི ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་རང་གེང་དུ་ཕེབས། 

ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནང་དུ་མཚན་མོའ་ིདུས་སུ་འོད་འཚེར་བའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་

དུ། ཁྱོེད་རང་གེང་དུ་ཕེབས།” 

ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་གེདངས་བཞིིན་དུ་“ཁྱོེད་གེང་དུ་ཕེབས་” ཞིེས་པ་ལད་ཟོླས་བྱས་

སོང་། ང་ཚ་ོདེར་བསྡེད་ཅིིང་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་དགོེས་པའང་མ་ཤོེས་ལ། ད་ན་ིདོན་དགེ་

ཅིིགེ་གེི་སྐོར་ལ་བཤོད་རྒྱུ་ཅིི་ཡོང་མི་འདུགེ ད་བྱེད་དགེོས་པ་ཉིགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་
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ནི་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཌིིན་ཕར་ལྡིང་ཞིིང་། ང་ཚོ་ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོ་ལ་ཕར་འགྲོ་ཆོོགེ་

ཆོོགེ་ཡོིན་ཞིེས་བཤོད་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཁྲུས་བརྒྱབ་སོང་ལ། ངས་ཁྱོིམ་དུ་ལྷགེ་པའི་

ཟ་ཆོས་ཡོོད་ཚད་དང་བཅིས་ཏེ་འབྲིས་ཀྱིི་སྡེེར་མ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེཡོོས་སྦྱིོར་བྱས་པ་

ཡོིན། མེ་རི་ལུ་ཡོིས་ཌིིན་གྱིི་རྐང་འབོབ་བཙེམས་སོང་། དེ་ནས་ང་ཚོ་ཐོན་རྒྱུའི་གྲ་

སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་རེད། ཌིིན་དང་ཁེར་ལོ། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཚང་མ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་བརྒྱུགེས་

ཤོིང་། ལོ་གེསར་གྱིི་གེནམ་གེང་དགེོང་མོའ་ིརྗེེས་ཆོོད་པ་བྱས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུའི་

ནང་ཚུད་ལ་ཁེར་ལོར་ཐུགེ་རྒྱུའ་ིཁེས་ལེན་བྱས། ད་ན་ིམཚན་མོ་རེད། ང་ཚོས་ཋེེམ་

ས་ི ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ིམདོ་ནས་ཁེོ་བསྐྱུར་ཅིིང་། གེོང་ཆོ་ེབའ་ིསྦུགེ་ལམ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་

སླེར་ཡོང་ནེའུ་ཇར་ཛིི་ལ་ཕྱིན་པ་དང་དེ་ནས་ལམ་ལ་བུད་པ་རེད། ཌིིན་དང་ངེད་

གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་རེས་བྱས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་བཅུའི་ནང་ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོ་

ལ་བསླེེབས་སོང་།

“ད་འདི་ནི་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ང་ཚོ་གེཉིིས་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་པའི་

གེནས་བབ་ཅིིགེ་བྱུང་བའ་ིདུས་ཚོད་ཐོགེ་མ་ད་ེརེད།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད་བྱུང་།  

དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་མཚན་གེང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་བྱུང་། རྨི་ལམ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་

པར་ང་ཚོ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་བའི་རྒྱལ་ས་ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་དང་དེ་བཞིིན་ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོ་

མངའ་སྡེེའ་ིགྲོང་མཐའ་དགེ་བརྒྱུད་ད་ེལོགེ་ཅིིང་། ཉི་ིཤོར་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཨ་ཕོ་མ་ཋེོགེ་

ས་ིགེཙང་པོ་བརྒལ། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའ་ིསྟེང་དུ་ངའ་ིསྤུན་གྱི་ིསོྒོ་འགྲམ་ལ་བསླེེབས་

པ་རེད། ད་ེནས་དུས་ཚོད་འདིའ་ིརིང་ཡོོངས་ལ་ཌིིན་ན་ིརང་གེིས་མཐོང་ཚད་དང་། 

རང་གེིས་བཤོད་ཚད། ང་ཚ་ོབརྒྱུད་པའ་ིསྐབས་ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིགེནས་ཚུལ་ཡོོད་ཚད་

ལ་ཧ་ཅིང་དགེའ་སྣང་ཆོེན་པོ་སྐྱེས་འདུགེ ཁེོང་ན་ིཡོིད་ཆོེས་ངོ་མ་ཞིིགེ་གེ་ིཐོགེ་ནས་
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རང་གེི་མགེོ་འཁོེར་ཞིིང་བླ་འཁྱོམས་འདུགེ “ད་ནི་མི་སུ་ཞིིགེ་གེིས་ཀྱིང་ང་ཚོ་ལ་

དཀོན་མཆོོགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད་ཅིེས་བཤོད་མི་ཐུབ་པ་ནི་ཨ་ཅིང་ཅིང་རེད། ང་ཚོ་ནི་

ཆོ་ལུགེས་དང་རྣམ་པ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ཟིན་པ་རེད། སལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

དྲན་གྱིི་འདུགེ་གེམ། ང་ཐོགེ་མར་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཡོོང་བའི་སྐབས་དེ་དྲན་གྱིི་འདུགེ་

གེམ། ད་ེདུས་ངས་ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་ནས་ན་ིཆོའ་ིརིང་ལུགེས་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་འདུན་བྱུང་བ་

རེད། ད་ེནས་ད་བར་དུ་དུས་ཇ་ིའདྲའ་ིརིང་པོ་འདས་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཀྱི་ིའདུགེ་

གེམ། ཚང་མ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད་ལ། དཀོན་མཆོོགེ་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚོས་

དུས་ཡུན་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། གྷི་ིརིགེ་གེ་ིདུས་སྐབས་ནས་བརྩིས་པའ་ིཡོོད་ཚད་ལ་ལུང་

བསྟན་ནོར་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཐིགེ་རྩིས་རིགེ་པ་དང་ཐིགེ་རྩིས་རིགེ་

པའི་གེཞུང་ལུགེས་ཀྱིི་བསམ་གེཞིིགེས་བྱེད་སྟངས་དེའི་ཐོགེ་ནས་བསམ་བློ་གེཏོང་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ད་ེན་ིཡོོད་ཚད་ད་ེརེད།” ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམཛུབ་མོ་རྣམས་ཁུ་ཚུར་

གྱི་ིནང་དུ་བཅུགེ་འདུགེ་ཅིིང་། རླངས་འཁེོར་ད་ེལམ་གྱི་ིཐིགེ་ཤོར་ལ་འབྱར་ཅིིང་ཐད་

ཀར་བསྐྱོད། “ད་ེནས་ད་ེཙམ་ཞིིགེ་མ་རེད། ད་དུང་ཁྱོེད་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་དཀོན་

མཆོོགེ་ཡོོད་པ་ཤོེས་པ་དེའི་སྐོར་ལ་ངས་འགྲེལ་བཤོད་རྒྱགེ་པའི་དུས་ཚོད་ཡོོད་མི་

ཐུབ་པ་ད་ེཡོང་ངེད་གེཉིིས་ཀས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད།” སྐབས་ཤོགིེ་ལ་ངས་མ་ིཚའེ་ིརྙིོགེ་འཛིིང་

གེ་ིསོྐར་ལ་སྡུགེ་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེཡོང་ངའ་ིཁྱོིམ་ཚང་འད་ིཇ་ིའདྲའ་ིདབུལ་

པོ་ཡོིན་རབས་དང་། དབུལ་པོ་ཡོིན་ཁེར་བུ་མོ་ཞིིགེ་ཀྱིང་ཡོོད་པའི་ལུ་སིལ་ལ་ངས་

རོགེས་པ་བྱེད་འདོད་ཅི་ིཙམ་ཡོོད་རབས་བཤོད་པ་ཡོིན། “ལྟོས་དང་། རྙིོགེ་འཛིིང་ད་ེ

ཚོ་ནི་དཀོན་མཆོོགེ་ཡོོད་པ་སྟོན་པའི་སྤྱིི་སྡེོམ་གྱིི་མིང་ཚིགེ་ཅིིགེ་རེད། ད་དོན་དགེ་

ནི་བླ་འཁྱོམས་ནས་འདུགེ་མི་རུང་བ་དེ་རེད། ང་མགོེ་ཡོོམ་འཁོེར་འགོྲ་གེི་འདུགེ” 



ལམ་ལ།

259

ཁེོང་གེིས་རང་གེི་མགོེ་ལ་དམ་པོར་འཇུ་བཞིིན་བཤོད། ཁེོང་རྩོམ་པ་པོ་དང་འཁྲབ་

མཁེན་གྲགེས་ཅིན་གྷིོ་རོ་ཆོོ་ མགེ་སི་ཐ་མགེ་ལེན་དུ་འགྲོ་བ་དང་མཚུངས་པར་དེ་

འདྲའ་ིརླུང་འཚུབ་འཚུབ་ཅིིགེ་དང་། ལྭ་བའ་ིསྟོད་ཐུང་གེ་ིམཇུགེ་སྣ་ེད་ེའཕུར་བཞིིན་

ས་ལ་འབྱར་ནས་འགྲོ་བ་ཞིིགེ་གེི་ཚུལ་དུ་རླངས་འཁེོར་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བརྒྱུགེས། 

འོན་ཀྱིང་ཁོེ་ལ་ལྭ་བའི་སྟོད་ཐུང་གེི་མཇུགེ་སྣེ་བསྣར་བ་དེ་མེད། “སལ། ཌིེན་ཝེར་

ནས་བཟུང་དོན་དགེ་མང་པོ། ཨོ། དོན་དགེ་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ངས་བསམ་བློ་བཏང་། 

བསམ་བློ་བཏང་། ང་ན་ིདུས་རྟེགེ་ཏུ་བཅིོས་བསྒྱུར་སླེོབ་གྲྭའ་ིནང་བསྡེད་པ་རེད། ང་ན་ི

ན་གེཞིོན་གེོ་མེད་ཅིིགེ་དང་། ང་རང་གེ་ིགེོ་གེནས་དེའ་ིསེམས་ཁེམས་སྟོན་ཆོེད་རླངས་

འཁེོར་བརྐུ་བ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིིད་བསྟན་པ་རེད་ལ། དེ་ནི་ལྟད་མོའ་ིཆོེད་དུ་བྱས་

པའི་མགོེ་སྟོང་གེི་བྱ་བ་ཞིིགེ་རེད། ད་ངེད་ཀྱིི་བཙོན་ཁེང་གེི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ནི་

ཧ་ལམ་ཐད་ཀར་དྲང་པོ་ཆོགེས་ཡོོད་པ་རེད། ངས་ཤོེས་ཚོད་ལྟར་བྱས་ན་ང་སླེར་ཡོང་

བཙོན་ཁེང་ལ་ཁྱོོན་ནས་འགོྲ་གེ་ིམ་རེད། དེའ་ིལྷགེ་མ་རྣམས་ན་ིངའ་ིནོར་འཁྲུལ་མ་

རེད།” ང་ཚོས་ལམ་དུ་ཡོོད་པའ་ིརླངས་འཁོེར་རྣམས་ལ་རོྡོ་འཕེན་པའ་ིབྱིས་པ་ཞིིགེ་

བསྐྱུར་ནས་སོང་། “ད་ེལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ཉིིན་མ་གེཅིིགེ་

ཁེོང་གེིས་རོྡོ་འཕངས་ཏ་ེམ་ིཞིིགེ་གེ་ིརླངས་འཁེོར་གྱི་ིམདུན་ཤོེལ་གེཅིོགེ་གེ་ིརེད་ལ། མ་ི

ད་ེརླངས་འཁེོར་བརྡོབས་ནས་ཤོ་ིགེ་ིརེད། ད་ེནས་འད་ིདགེ་ཚང་མ་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་

དེའི་རྐྱེེན་རྩ་ལ་བརྟེེན་ཡོོད་པ་རེད། ངས་ཅིི་བཤོད་པ་དེ་གེོ་གེི་འདུགེ་གེམ། དཀོན་

མཆོོགེ་ཡོོད་མེད་ལ་རྩོད་པ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ལམ་ཁེ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་བསྐྱོད་

པ་ཡོིན་ན། འུ་གེཉིིས་ཀྱི་ིདོན་དགེ་ཚང་མ་ལ་བདགེ་བྱེད་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་ད་ེལ་ང་ལ་

བློ་དོགེས་སྤུ་ཙམ་མེད་ལ། མཐའ་ན་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་སྐབས་ཁྱོེད་
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འཁེོར་ལོ་ལ་སྐྲགེ་པ་དེ་ལ་ཡོང་བདགེ་བྱེད་འགྲོ་གེི་རེད།” (ང་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་

རྒྱུ་ལ་མི་དགེའ་ཞིིང་གེཟབ་གེཟབ་ནན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་བ་ཡོིན།) “དོན་

དགེ་ད་ེརང་བཞིིན་གྱིིས་མཉིམ་དུ་ཡོོང་གེ་ིརེད་ལ། ཁྱོེད་རང་ལམ་ཁེ་ནས་ཕར་ལྷུང་

གེ་ིམ་རེད། ང་གེཉིིད་ཁུགེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ད་དུང་ང་ཚོས་ཨ་མ་ེར་ིཀ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ང་

ཚོ་ནི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཡོོད། ང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་ཆོ་གེང་ཡོིན་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་ལ་འདོད་

པ་གེང་ཡོོད་པ་ད་ེལེན་ཆོོགེ གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ད་ེན་ིས་ཆོ་གེང་དུ་ཡོིན་ཡོང་གེཅིིགེ་

པ་རེད་ལ། ངས་འགྲོ་བ་མ་ིཞིེས་པ་འད་ིཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ངས་ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་ཅི་ིབྱེད་པ་

ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ང་ཚོས་གེོ་ཤོེས་བསམ་ཤོེས་བྱས་ཏ་ེཕྱོགེས་ཚང་མའ་ིཧ་ལས་པའ་ིཀྱིགེ་

ཀྱིོགེ་རྙིོགེ་འཛིིང་ཅིན་དེའི་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་གེི་རེད།” ཁེོང་གེིས་བཤོད་པ་དེའི་ནང་

དུ་ཁེ་གེསལ་པོ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་རྩིས་བྱས་

པ་དེས་གེང་ལྟར་ཡོང་དགེ་པ་དང་གེསལ་ལེ་བ་ཞིིགེ་བཟོས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་“ཡོང་

དགེ་པ་” ཞིེས་པའ་ིཚིགེ་འད་ིཡོང་ཡོང་བེད་སྤྱིོད་བྱེད་ཅིིང་། ངས་ཌིིན་ན་ིགེསང་ཆོོས་

ཉིམས་ལེན་པ་ཞིིགེ་ཏུ་འགྱུར་ཡོོང་རྒྱུ་དེ་རྨི་ལམ་དུའང་རྨིས་མ་མྱོོང་། འདི་དགེ་ནི་

ཁེོང་གེི་གེསང་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་རིང་ལུགེས་ཀྱིི་ཉིིན་ཐོགེ་མ་རྣམས་རེད་ལ། འདིས་

ཁེོང་ནི་རང་ཉིིད་ཕྱིས་སུ་[གྲགེས་ཅིན་འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་]སྐུ་ཞིབས་ཌི་

བྷོལ་ཡུ་ ས་ི ཧྥོིལད་ས་ིལགེས་ཀྱི་ིའཕགེས་པའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཁྱོད་མཚར་བ་དང་རྙིིང་ཧྲུལ་

ཡོིན་པ་དེར་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། 

མཐའ་ན་ཉིིན་དེའི་མཚན་མོར་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་རྣམས་རྒྱབ་ཏུ་བཞིགེ་ནས་

སླེར་བྱང་ཕྱོགེས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རྒྱུགེ་པའི་སྐབས་སུ་ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ངོ་

མཚར་བའི་ཉིན་འདོད་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཁེོང་ལ་མཉིན་པ་རེད། ད་
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ཆོ་ངའ་ིཨ་ན་ེལགེས་རླངས་འཁོེར་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ཌིིན་ན་ིསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོར་སོྡེད་

སྐབས་ཀྱི་ིཁེོང་གེ་ིལས་ཀའ་ིསྐོར་བཤོད་རྒྱུའ་ིཐོགེ་བབས་སོང་། ང་ཚོས་ལྕགེས་ལམ་

ར་སོྐར་ར་ེབརྒྱུད་ནས་བསྐྱོད་ཐེངས་ར་ེརེར་ཁོེང་གེིས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་དང་བཅིས་

མ་ེའཁེོར་འགེོགེ་སྡེོམ་ལས་ཀ་བ་དགེ་གེིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་པའ་ིཞིིབ་ཆོ་ར་ེར་ེནས་བཤོད་

ཅིིང་། མཐའ་ན་སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ཁེོང་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་མཆོོངས་ནས་ཇ་ིལྟར་

མ་ེའཁེོར་འགེོགེ་སྡེོམ་ལས་ཀ་བ་ཞིིགེ་གེིས་ཟུར་དུ་བསྡེད་ནས་འཛིོམས་མདོ་ད་ེནས་

འགྲོ་ཆོོགེ་པའི་བརྡོ་རྒྱགེ་སྟངས་ང་ལ་བསྟན་བྱུང་། ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་

སྟེགེས་ལ་ཕྱིན་ནས་གེཉིིད་ཁུགེ་སོང་། ཞིོགེས་པའ་ིཆུ་ཚོད་བཞི་ིཔའ་ིསྟེང་རྒྱལ་ས་ཝེ་

ཤོིང་ཊིོན་དུ་ཌིིན་གྱིིས་སླེར་ཡོང་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོར་ཡོོད་པའ་ིཁེ་མེལ་ལ་རིན་བསྡུའ་ིཁེ་པར་

ཞིིགེ་བཏང་སོང་། ད་ེནས་ཅིང་མ་འགོེར་བར་ང་ཚ་ོཝེ་ཤོིང་ཊོིན་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་དང་

དུས་མཚུངས་སུ་ཉིེན་བརྡོའི་དུང་སྒྲི་སྒྲིོགེ་བཞིིན་པའི་ཉིེན་རྟེོགེ་པའི་རླངས་འཁོེར་

ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚོའི་མདུན་བླངས་སོང་། ངོ་མ་བཤོད་ན་ང་ཚོ་ནི་རྒྱུགེ་ཚད་སུམ་ཅུ་

ཙམ་གྱི་ིསྟེང་ན་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚ་ོལ་རྒྱུགེ་ཉིེས་འཛིིན་བྱང་

སྤྲོད་སོང་། ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིརླངས་འཁེོར་ཨང་བྱང་ཡོོད་པ་དེས་བྱས་པ་རེད། “ཁྱོེད་

ཅིགེ་ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ཅི་ིའདོད་

ལྟར་བརྒྱུགེས་ཏ་ེསོང་ཆོོགེ་པར་འདོད་དམ།” ཉིེན་རོྟེགེ་པ་དེས་དྲིས། 

ང་ཌིིན་དང་ལྷན་དུ་ཉིེན་རྟེོགེ་པའི་ཅིོགེ་ཙེ་ལ་ཕྱིན་ཏེ་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ལ་ང་ཚོ་ལ་

སྒོོར་མོ་མེད་ལུགེས་ཀྱི་ིའགྲེལ་བཤོད་རྒྱགེ་ཐབས་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་གེལ་སྲོིད་ང་

ཚོས་སྒོོར་མོ་ཐབས་འཚོལ་མ་བྱས་ཚ།ེ ཌིིན་མཚན་མོ་དེར་བཙོན་ཁེང་དུ་སྡེོད་དགེོས་

པ་རེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ངའ་ིཨ་ན་ེལ་སོྒོར་མོ་བཅིོ་ལྔ་ཡོོད་པ་ན་ིསྨོོས་མ་དགོེས། མོ་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

262

ལ་ཁྱོོན་བསྡེོམས་སོྒོར་མོ་ཉིི་ཤུ་འདུགེ དེ་ནས་འདི་ནི་ངོ་མ་འགྲིགེ་འགྲོ་གེི་རེད། དེ་

ནས་ངོ་མ་བཤོད་ན་ང་ཚོས་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་རྣམས་དང་རྩོད་པ་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་

དེར། ཉིེན་རོྟེགེ་པ་གེཅིིགེ་རླངས་འཁོེར་རྒྱབ་ཏུ་བཏུམས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པའ་ིངའ་ི

ཨ་ན་ེལ་ལྟ་ཙམ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་སོང་ལ། མོས་ཁེོང་མཐོང་བ་རེད། 

“སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ཨ། ང་ཇགེ་རོགེས་བུད་མེད་ཅིིགེ་མིན། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་

འདིར་ཡོོང་ནས་རླངས་འཁེོར་ལ་སོྔོགེ་བཤོེར་བྱེད་འདོད་ན། བྱེད་རྐྱེང་གེནང་རོགེས་

གེནང་། ང་ངའ་ིཚ་བོ་དང་ལྷན་དུ་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་གེ་ིཡོོད། ད་ེནས་ནང་ཆོས་འད་ིདགེ་

ནི་བརྐུས་པ་ཞིིགེ་མིན། དེ་དགེ་ངའི་ཚ་མོའ་ིརེད་ལ། མོ་རང་ལ་བྱིས་པ་ཞིིགེ་སྐྱེས་

ཙམ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེང་པ་གེསར་པ་ཞིིགེ་ཏུ་སོྤེར་གྱིིན་ཡོོད།” འདིས་གེསང་ཉུལ་

བ་ད་ེཧོན་འཐོར་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་སླེར་ཡོང་ཉིེན་རོྟེགེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་སོང་། 

ངའ་ིཨ་ན་ེལགེས་ཀྱིིས་ཌིིན་གྱི་ིཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་ད་ེསྤྲོོད་དགེོས་རྒྱུ་རེད་ལ། ད་ེམིན་ང་

ཚ་ོཝེ་ཤོིང་ཊིོན་དུ་འགེགེ་ནས་སོྡེད་རྒྱུ་རེད་ལ། ང་ལ་ཁེ་ལོ་པའ་ིལགེ་ཁྱོེར་མེད། ཌིིན་

གྱིིས་སོྒོར་མོ་ད་ེཕྱིར་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡོིན་ཞིེས་ཁེས་ལེན་བྱས་སོང་། ངའ་ིཨ་ན་ེལགེས་ལ་ཡོིད་

ཚིམ་པའ་ིཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་བྱུང་བ་ན་ིཌིིན་གྱིིས་ལོ་གེཅིིགེ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཏགེ་ཏགེ་གེ་ི

རྗེེས་ལ་དངུལ་དེ་ཏགེ་ཏགེ་སྤྲོད་སོང་། ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་ནི་ཡོིད་སྐྱོ་བའི་འཇིགེ་

རྟེེན་འདིའ་ིནང་འཁོེར་བའ་ིབུད་མེད་བཀུར་འོས་པ་ཞིིགེ་རེད་ལ། མོས་འཇིགེ་རྟེེན་

འདི་ཡོགེ་པོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། མོས་ང་ཚོ་ལ་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དེའི་སྐོར་བཤོད་དོན། 

“ཁེོང་ཤོིང་སོྡེང་ཞིིགེ་གེ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོིབ་ནས་ང་སུ་དང་འདྲ་པོ་ཡོོད་པ་ལ་ལྟ་ཐབས་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུགེ ངས་ཁེོང་ལ་ལབ་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་ལ་འདོད་པ་ཡོོད་ན་རླངས་འཁེོར་ལ་སོྔོགེ་

བཤོེར་བྱེད་རོགེས་ལབ་པ་ཡོིན། ང་ལ་ངོ་ཚ་དགོེས་པ་ཅི་ིཡོང་མེད།” མོས་ཌིིན་ལ་ངོ་
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ཚ་དགོེས་པའི་དོན་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་ཌིིན་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲགེས་

པའ་ིརྐྱེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ལ་ཡོང་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་ལ། ཌིིན་དང་

ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སེམས་སྡུགེ་པོའ་ིངང་ནས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཡོིན། 

ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་ཀྱིིས་ཐེངས་ཤོིགེ་ལ། ཇི་སྲོིད་ཕོ་ཁྱོོ་གེ་རྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་

གེི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིི་རྐང་པར་ཕྱགེ་འཚལ་ཏེ་དགེོངས་དགེ་མ་ཞུས་པ་དེ་སྲོིད་དུ། 

འཇིགེ་རྟེེན་འདིར་ཞིི་བདེ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་ཡོོང་གེི་མ་རེད་ཅིེས་བཤོད་མྱོོང་། འོན་

ཀྱིང་ཌིིན་གྱིིས་འདི་ཤོེས་འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་འདི་ཐེངས་མ་མང་པོར་བཤོད་བྱུང་། 

“ངས་ཞུ་སྐུལ་བྱས་པ་ཡོིན། ངས་མེ་རི་ལུ་ལ་རྩོད་ཉིོགེ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕར་གེཡུགེས་

ནས། ངེད་གེཉིིས་བར་གྱི་ིདུས་གེཏན་གྱི་ིབརྩ་ེདུང་ཡོང་དགེ་པའ་ིཞི་ིའཇམ་གྱིིས་ཕན་

ཚུན་གེོ་ཤོེས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཡོོང་རྒྱུར་ཞུ་སྐུལ་བྱས་པ་ཡོིན། མོས་འད་ིཤོེས་ཀྱི་ིའདུགེ་ལ། 

མོའ་ིསེམས་ན་ིདོན་ཞིིགེ་གེ་ིསྒོང་ལ་འཁྱོོགེས་འདུགེ མོ་ང་ལ་སེམས་ཤོོར་འདུགེ ང་

མོ་ལ་ཅིི་ཙམ་དགེའ་བ་དེ་མོས་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུགེ མོས་ངའི་ལས་ངན་གྱིི་ཆོགེ་སོྒོ་

ད་ེསྒྲིིགེ་བཞིིན་འདུགེ”

“དོན་དགེ་ངོ་མ་ནི་ང་ཚོས་རང་གེི་བུད་མེད་དེ་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུགེ ང་ཚོས་ཁེོང་

ཅིགེ་ལ་ཉིེས་འགེེལ་བྱེད། ད་ེདགེ་ན་ིང་ཚོའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད།” ངས་ད་ེལྟར་ལབ་པ་

ཡོིན།

“འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིད་ེའདྲའ་ིལས་སླེ་བོ་ཞིིགེ་མ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ཉིེན་བརྡོ་བརྒྱབ། 

“ཞིི་བདེ་ནི་གླེོ་བུར་དུ་ཡོོང་གེི་རེད་ལ། ང་ཚོས་དེ་ཡོོང་དུས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་མ་རེད། 

གེོ་སོང་ངམ། ཁེོ་རེ།” ཌིིན་གྱིིས་ཨུ་ཚུགེས་དང་སྐྱོ་ཉིམས་དང་བཅིས་རླངས་འཁེོར་

ད་ེནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་དེད་ཅིིང་། སྐྱ་རེངས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་རྒྱབ་ཏུ་
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གེཉིིད་ཁུགེ་པའ་ིདུས་སུ་ངས་ཕ་ཋེེར་སོན་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་བསྐོར་བ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཞིོགེས་

པའ་ིཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའ་ིསྟེང་ཁྱོིམ་ལ་འབོྱར་བྱུང་ལ། མ་ེར་ིལུ་དང་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་

གེཉིིས་ཀྱིིས་ཐལ་ཕོར་ནས་དུད་སྣེ་འཐེན་བཞིིན་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཁེོར་བསྡེད་

འདུགེ ཌིིན་དང་ང་ཚ་ོཐོན་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཁོེང་ཚོས་ཁེ་ལགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་ཟས་མ་ི

འདུགེ ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་ཀྱིིས་ཟ་ཆོས་ཉོིས་ཤོིང་ཧ་ལས་པའི་ཞིོགེས་ཇ་ཞིིགེ་བཟོས་

བྱུང་།
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ད་ན་ིནུབ་ཕྱོགེས་པ་གེསུམ་གྱིིས་མན་ཧ་ཋེན་གྲོང་ཁྱོེར་རང་དུ་སྡེོད་ཤོགེ་ཅིིགེ་འཚོལ་

རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་པ་རེད། ཡོོགེ་ཅིེས་པའི་ལམ་ཆོེན་སྟེང་ན་ཁེར་ལོ་ལ་སྡེོད་ཤོགེ་

ཅིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་ཁོེང་ཚ་ོདགོེང་མོ་ད་ེལ་དེར་སྤེོར་རྒྱུ་རེད། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཉིིན་

གེང་ལ་གེཉིིད་པ་རེད་ལ། ༡༩༤༨ ལོའ་ིགེནམ་གེང་གེ་ིདགེོང་མོར་ཁེ་བ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

གེིས་བསུས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོ་གེཉིིད་སད། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ནི་ངའི་

སྟབས་བདེའ་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་བསྡེད་ནས་ལོ་སོྔོན་མའ་ིལོ་སར་སྐོར་བཤོད་ཀྱིིན་

འདུགེ “ང་ཆོ་ིཁེ་གོེ་ལ་ཡོོད་ལ་ང་སྤྲོང་པོ་སྤྲོང་ནགེ་ཡོིན། ང་ནོར་ཐ་ ཁེ་ལར་ཁེ་ིཞིེས་

པའ་ིལམ་ཁེའ་ིསྟེང་གེ་ིམགྲོན་ཁེང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་དེའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་དུ་བསྡེད་ཡོོད། 

དེ་ནས་འོགེ་ཁེང་ན་ཡོོད་པའི་བགེ་ལེབ་བསྲོེགེས་ཁེང་ནས་དྲི་མ་ཆོེས་ཞིིམ་ཤོོས་དེ་

ངའ་ིསྣ་ལ་མཆོེད་ཡོོང་སོང་། ང་ལ་སྐར་མ་གེང་ཡོང་མེད་མོད་ང་འོགེ་ཁེང་ལ་ཕྱིན་

ནས་བུ་མོ་དེ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ཡོིན། མོས་ང་ལ་བགེ་ལེབ་ཅིིགེ་དང་འཚིགེ་ཇའི་

མངར་ཟས་ཤོིགེ་རིན་མེད་དུ་སྤྲོད་བྱུང་། ང་ཚུར་རང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་ལོགེ་ཅིིང་ད་ེདགེ་

ཟོས་པ་ཡོིན། མཚན་གེང་ལ་ང་རང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཐེངས་ཤོིགེ་ཡུ་ཋེ་

མངའ་སྡེེའ་ིཧྥོར་མིང་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་ཨ་ེཌི་ི ཝོེལ་དང་མཉིམ་དུ་ལས་ཀ་ལ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཌིེན་ཝེར་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའ་ིརྩྭ་ཐང་བདགེ་པོའ་ིབུ་ཨ་ེཌི་ི ཝེོལ་

ངོ་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། ང་ངའ་ིཉིལ་སའ་ིནང་ལ་ཡོོད་ཅིིང་གླེོ་བུར་དུ་ཟུར་ད་ེན་འོད་ཀྱི་ིཕྲིེང་

བས་མཐའ་བསྐོར་བའི་ངའི་ཨ་མ་ཤོི་བོ་དེ་ལངས་བསྡེད་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། ངས་ 
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‘ཨ་མ་’ ཞིེས་ལབ་པ་དང་། མོ་ཡོལ་སོང་། ང་ལ་རྟེགེ་པར་འཁྲུལ་སྣང་ཡོོང་གེ་ིཡོོད།” 

ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་མགེོ་བོ་ལོྕགེ་བཞིིན་ད་ེལྟར་བཤོད། 

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོའ་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན།”

“ཨོ། ང་ཚོ་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སླེེབས་དུས་ང་ཚོས་ལྟ་ཆོོགེ ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ད་ེལྟར་མ་ིབསམས་སམ། ཨང་།” ཁེོང་བསླེབ་བྱའ་ིཆོེད་དུ་ང་ལ་ཁེ་འཁེོར་མགོེ་

བརྩམས་སོང་། ཌིིན་གེཅིིགེ་པུ་ཁེོང་ལ་འདང་ངེས་པ་ཞིིགེ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་

ན་ིགྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ལ་བརྩ་ེདུང་ཆོགེས་ཟིན་ཡོོད་ལ། དེའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་བཞིིན་

ཡོོད། 

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁྱོེད་རང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྩིས་ཡོོད།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན།

“ངས་མ་ིཤོེས།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། “ང་ན་ིཅི་ིཞིིགེ་བྱུང་བ་དེའ་ིམཉིམ་དུ་འགྲོ ང་མ་ི

ཚ་ེལ་སོྤྲོ་སྣང་ཡོོད།” ཁེོང་གེིས་ཌིིན་གྱི་ིཚིགེ་གྲུབ་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་ཏ་ེད་ེདགེ་བསྐྱར་

ཟློས་བྱས་སོང་། ཁེོང་ལ་ཁེ་ཕོྱགེས་ཤོིགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཆོ་ིཁེ་གོེ་གྲོང་ཁྱོེར་

གྱི་ིམཚན་མོ་ད་ེདང་། ཁེེར་རྐྱེང་གེ་ིསྡེོད་ཤོགེ་དེའ་ིནང་གེ་ིའཚིགེ་ཇའ་ིམངར་ཟས་ཚ་

པོ་དེའ་ིསྐོར་རྗེེས་དྲན་བྱེད་བཞིིན་བསྡེད་སོང་། 

ཕྱ་ིརོལ་ན་ཁེ་བ་འཚུབ་བཞིིན་འདུགེ ནེའུ་ཡོོགེ་ན་སྟོན་མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ང་ཚོའ་ི

ལགེ་སྣ་ེན་ཡོོད་ལ། ང་ཚ་ོཚང་མ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་ཁེོང་གེ་ིདོ་སྒོམ་ཆོགེ་ཏོ་ད་ེ

བདགེ་བྱས་ནས་རླངས་འཁེོར་དུ་བཞིགེ་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཚང་མ་དགོེང་མོ་གེལ་

ཆོེན་དེའི་ཆོེད་དུ་ཐོན་པ་ཡོིན། བདུན་ཕྲིགེ་རྗེེས་མའི་ནང་ངའི་སྤུན་ངའི་ཨ་ནེ་ལ་

ལྟ་སྐོར་བྱེད་དུ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་པའི་བསམ་བློ་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས། ངའི་ཨ་ནེ་ལགེས་

ནི་སྐྱིད་བསྡེད་འདུགེ མོ་ཚགེས་པར་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ཋེེམ་ སི་ཁེི་ཝེེར་
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བཞི་ིམདོ་ནས་གེཏོང་བའ་ིགེནམ་གེང་དགེོང་མོའ་ིམཚན་དཀྱིིལ་གྱི་ིརྒྱང་བསྒྲིགེས་ལ་

བསྒུགེས་ནས་བསྡེད་འདུགེ ང་ཚ་ོའཁྱོགེ་དར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འདྲེད་བཞིིན་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་

བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ང་ནི་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་སྐབས་སྐྲགེ་སྣང་ཁྱོོན་ནས་

མི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁོེར་དེ་གེནས་སྟངས་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ཏུའང་

སྟངས་འཛིིན་བྱེད་ཐུབ། རླུང་འཕྲིིན་ད་ེབསྐྱར་བཟོ་བྱས་ཟིན་ཡོོད་ལ། ད་ཆོ་མཚན་

མོའ་ིརིང་ལ་ང་ཚོར་ངར་ལྡུད་རྒྱུར་བྷབ་ཅིེས་པའ་ིརོལ་དབྱངས་རྒོད་པོ་རྣམས་ཡོོད། 

ངས་འད་ིདགེ་ཚང་མས་གེང་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་བཞིིན་པ་ད་ེམ་ིཤོེས་ལ། ང་ལ་ཁྱོད་པར་

གེང་ཡོང་མེད། 

སྐབས་དེ་ཙམ་ཞིིགེ་ལ་དོན་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་གེིས་ང་ལ་གེཙེས་མགེོ་བརྩམས་

སོང་། ད་ེན་ིའད་ིརེད། ངས་ཅིིགེ་བརྗེེད་ཡོོད་པ་རེད། ཌིིན་མ་སླེེབས་གེོང་ད་ེལ་ངས་

དོན་དགེ་ཅིིགེ་ལ་ཐགེ་གེཅིོད་བྱེད་གྲབས་ཡོོད། ད་ན་ིཐགེ་གེཅོིད་ད་ེངའ་ིསེམས་ནས་

གེསལ་ཐིང་ངེར་བསྐྲད་ཚར་འདུགེ་མོད། ད་དུང་ངའ་ིསེམས་ཀྱི་ིརྩ་ེམོ་ན་ལུས་འདུགེ 

ངས་མཛུབ་མོས་སེ་གེོལ་གེཏོགེས་བཞིིན་དེ་དྲན་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་

ཡོིན། མཐའ་ན་ངས་དའེ་ིསྐོར་བཤོད་པ་ཡོིན། ད་ེནས་མཐའ་ན་ངས་ད་ེན་ིཐགེ་གེཅིོད་

ངོ་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་ནམ་ཡོང་ན་ངས་བརྗེེད་པར་གྱུར་པའི་བསམ་བློ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་

པའང་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ དེས་ང་ལ་གེཙེས་ཤོིང་ང་ལ་མཚར་སྣང་སྐྱ་ེརུ་བཅུགེ་

ལ་ཡོིད་སྐྱོ་རུ་བཅུགེ དེ་ནི་དུར་གེོས་གེོན་པའི་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཞིིགེ་ལ་འབྲིེལ་བ་

ཡོོད། ཐེངས་ཤོིགེ་ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིདང་ངེད་གེཉིིས་རྐུབ་སྟེགེས་གེཉིིས་ཀྱི་ིསྟེང་ཁེ་སོྤྲོད་

དུ་པུས་མོ་དང་པུས་མོ་སྦྱིར་ཏ་ེམཉིམ་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ངས་ཁོེ་ལ་ང་ལ་བྱུང་བའ་ིརྨ་ི

ལམ་ཞིིགེ་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིཨ་རབ་ཀྱི་ིམ་ིཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་གེིས་བྱ་ེཐང་དུ་ང་དེད་
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ནས་ཡོོང་བ་དང་། ངས་ད་ེལས་གེཡོོལ་ཐབས་བྱས་མོད། མཐའ་མ་དེར་ང་རང་“སྲུང་

སྐྱོབ་ཅིན་གྱི་ིགྲོང་ཁྱོེར་”དེར་མ་འབོྱར་གོེང་ཙམ་ལ་ཁེོང་གེིས་ངའ་ིརྗེེས་ཆོོད་པ་རེད། 

“འད་ིསུ་རེད།” ཁེར་ལོས་དྲིས་པ་རེད། ང་ཚོས་དེའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་གེཞིིགེས་བྱས་པ་

ཡོིན། ངས་ད་ེན་ིདུར་གོེས་གེོན་པའ་ིང་རང་ཉིིད་ཡོིན་པའ་ིབསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་ཡོིན། 

ད་ེན་ིའད་ིམ་རེད། དོན་ཞིིགེ་གེམ་མ་ིཞིིགེ ཡོང་ན་བླ་སྲོོགེ་གེང་རུང་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚ་ོ

ཚང་མ་མི་ཚེའི་བྱེ་ཐང་གེི་ཁྲོད་དུ་དེད་ནས་འགྲོ་ཞིིང་། ང་ཚོ་ལྷ་ཡུལ་ལ་མ་སླེེབས་

གེོང་དེར་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་ཆོོད་རྒྱུའ་ིལམ་ལ་ཞུགེས་འདུགེ ད་ངས་ད་ེལ་སླེར་ཡོང་བསམ་

བློ་བཏང་བ་ཡོིན་ན། རང་བཞིིན་གྱིི་ཆོ་ནས་འདི་ནི་འཆོི་བ་ཉིིད་རེད། ལྷ་ཡུལ་

གྱིི་སོྔོན་དེར་འཆོི་བས་ང་ཚོའི་རྗེེས་ཆོོད་ཀྱིི་རེད། ང་ཚོ་གེསོན་པའི་ཉིི་མ་རྣམས་ཀྱིི་

རིང་ལ་ང་ཚོས་ར་ེའདོད་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཅིིང་། དེས་ང་ཚོར་ཤུགེས་རིང་འདོན་པ་དང་།  

འཁུན་སྒྲི་སྒྲིོགེ་ཏུ་འཇུགེ་ཅིིང་། ཡོིད་དུ་འོང་བ་དང་ཞིེ་མེར་བ་སོགེས་སྣ་ཚོགེས་

ཉིམས་སུ་མྱོོང་འཇུགེ་པའི་དོན་གེཅིིགེ་ནི། ཕལ་ཆོེར་ཨ་མའི་མངལ་གྱིི་སྐབས་སུ་

ཉིམས་སུ་མྱོོང་བའི་བདེ་བ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བརླགེ་ཟིན་པ་དེའི་དྲན་པ་ཉིིད་ཡོིན་ལ། 

དེ་ཉིིད་འཆོི་བའི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ལམ་ཁེ་གེཞིན་མེད་པ་རེད། 

(འོན་ཀྱིང་ང་ཚ་ོའད་ིངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་མ་ིདགེའ་བ་རེད།) འོན་ཀྱིང་སུ་ཞིིགེ་ཤོ་ིན་

འདོད། ལས་རིམ་གྱི་ིབྲིེལ་བ་ཆོ་ེབའ་ིསྐབས་སུ་ངའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགེཏིང་ཞིིགེ་ནས་འདིའ་ི

སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་བཞིིན་བསྡེད་པ་ཡོིན། ངས་འདི་ཌིིན་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན་ལ། 

ཁེོང་གེིས་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་འད་ིན་ིའཆོ་ིབ་ཡོང་དགེ་པ་ཞིིགེ་ལ་ར་ེསྨོོན་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིིགེ་

ཡོིན་པར་ངོས་འཛིིན་བྱས་སོང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་གེསོན་པའ་ིམ་ིཚ་ེའདིའ་ིནང་སླེར་
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ཡོང་དེ་ལ་འབྲིེལ་བ་བྱེད་དགེོས་པ་གེང་ཡོང་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་ངོ་མ་ཡོིན་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས། གེཞི་ིནས་ངས་ཁེོང་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན། 

ང་ཚོ་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་ངའི་གྲོགེས་པོའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དེ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། འདི་

ནའང་མ་ེཏོགེ་སོྨྱོ་འཚུབ་བ་ེདགེ་བཞིད་འདུགེ ང་ཚ་ོཐོགེ་མར་ཋེོམ་ སེའ་ིབྷུ་རུགེ་གེ་ི

ཁེང་པར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཋེོམ་ནི་སེམས་ངལ་ཅིན་ཞིིགེ་དང་ལྟ་བཟོ་དོད་པོ། ཡོིད་དུ་

འོང་བ། སེར་སྣ་མེད་མཁེན། མགུ་སླེ་པོ་ཞིིགེ་བཅིས་ཡོིན་ལ། མཚམས་རེ་ལན་རེ་

ཙམ་ལ་ཁོེང་ལ་གླེོ་བུར་དུ་སེམས་ཁེོང་དུ་ཆུད་པ་འཕྱུར་ཡོོང་བ་ར་ེཡོོད་ཅིིང་། མ་ིསུ་

ལའང་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་བཤོད་པར་ཕྱིར་རྒྱུགེས་འགྲོ་གེ་ིརེད། མཚན་མོ་འད་ིལ་

ཁེོང་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་འདུགེ “སལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དངོས་གེནས་ཡོ་མཚན་ཆོེ་བའི་མི་འདི་

དགེ་གེང་ཞིིགེ་ནས་རྙིེད་བྱུང་། ངས་འད་ིདགེ་དང་མཚུངས་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་གེཏན་ནས་

མཐོང་མ་མྱོོང་།”

“ངས་འད་ིཚ་ོནུབ་ཕོྱགེས་ནས་རྙིེད་བྱུང་།” 

ཌིིན་ལ་རང་གེ་ིསྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་བསླེེབས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཇ་ེཛིི་གེཞིས་འཁེོར་

ཞིིགེ་སྒྲི་སྒོམ་དུ་བཞིགེ་ཅིིང་། མ་ེར་ིལུ་ལ་འཇུས་ཏ་ེདམ་པོར་བཟུང་། རོལ་དབྱངས་

ཀྱི་ིའདེགེས་འཇོགེ་དང་བསྡེོངས་ནས་མོ་ལ་འབྱར་ནས་འཕར་ལྡིང་བྱས། མོས་ཀྱིང་

ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ཕྱིར་འཕར་ལྡིང་བྱས། ད་ེན་ིབརྩ་ེདུང་ངོ་མའ་ིབོྲི་འཁྲབ་པ་ཞིིགེ་རེད། ཨ་ི

ཡོན་ མགེ་ཨར་ཐར་རང་གེི་ཤོོགེ་ཁེགེ་ཆོེན་པོ་དང་ལྷན་དུ་བསླེེབས་བྱུང་། ལོ་སར་

གྱིི་གེཟའ་མཇུགེ་དེ་མགོེ་བཙུགེས་སོང་ལ། མཚན་གེསུམ་དང་ཉིིན་གེསུམ་གྱིི་རིང་

མུ་མཐུད་པ་རེད། ཤོོགེ་ཁེགེ་ཆོེན་པོ་དེ་ཧད་སོན་རླངས་འཁེོར་གྱིི་ནང་དུ་འཛུལ་

ཞིིང་། གེངས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་པའ་ིནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིལམ་ཁེ་རྣམས་སུ་འདྲེད་ཞིོར་སོྟན་མོ་
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གེཅིིགེ་ནས་སྟོན་མོ་གེཞིན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ངས་སྟོན་མོ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་ལ་ལུ་སིལ་དང་

མོའ་ིསྲོིང་མོ་གེཉིིས་འཁྲིད་པ་ཡོིན། ལུ་སིལ་གྱིིས་ཌིིན་དང་མེ་རི་ལུ་མཐོང་སྐབས་

མོའ་ིགེདོང་ཇེ་ནགེ་ལ་ཕྱིན་སོང་ལ། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་བླུགེས་པའི་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་

ད་ེམོས་ཚོར་བ་རེད། 

“ཁྱོེད་ཁེོང་ཅིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་དུས་ང་ཁྱོེད་ལ་དགེའ་གེ་ིམ་ིའདུགེ་”

“ཨོ། ད་ེན་ིའགྲིགེ་གེ་ིརེད། ད་ེན་ིསྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། མ་ིཚ་ེཐེངས་

མ་གེཅིིགེ་རེད། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་སྐྱིད་པོ་གེཏོང་གེ་ིཡོོད།”

“མ་རེད། འད་ིསེམས་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ད་ེལ་དགེའ་གེ་ིམ་ིའདུགེ” 

དེ་ནས་མེ་རི་ལུ་ཡོིས་ང་ལ་ཆོགེས་པ་སྤྱིོད་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། མོས་བཤོད་ན་

ཌིིན་ནི་ཁེ་མེལ་དང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ལ། ང་ཁེོ་མོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་

རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོོད་ཟེར། “ང་ཚོ་ལྷན་དུ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ལོགེ་

འགྲོ ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོིན་ལ། ང་ནི་ཁྱོེད་རང་ལ་བུ་མོ་བཟང་མོ་ཞིིགེ་བྱེད་

ཀྱིི་ཡོིན།” འོན་ཀྱིང་ངས་ཌིིན་ནི་མེ་རི་ལུ་ལ་དགེའ་བ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ལུ་སིལ་

ལ་ཕྲིགེ་དོགེ་སླེོང་ཆོེད་མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་འད་ིལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པའང་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། 

ང་ལ་དེ་དགེ་ལས་ཅིི་གེང་ཡོང་མི་དགེོས། དེ་ལྟ་ནའང་ང་ནི་སྙིང་སྡུགེ་སྐྲ་སེར་མ་

འད་ིལ་སེམས་ཤོོར་བྱུང་། མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་ང་ཟུར་ཞིིགེ་ལ་དེད་ནས་ཆོགེས་པའ་ིའདོད་

པ་བསྟན་ཅིིང་། བཙན་གྱིིས་ང་ལ་འོ་བསྐྱལ་བ་ད་ེལུ་སིལ་གྱིིས་མཐོང་སྐབས། མོས་

ཌིིན་གྱིིས་ཕྱི་རོལ་གྱིི་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་འགྲོ་ཞིེས་པའི་སྐུལ་མ་དེ་དང་ལེན་བྱས་

སོང་། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ཚོས་སྐད་ཆོ་ཙམ་བཤོད་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ངས་རླངས་འཁེོར་

གྱི་ིའཐེན་སྒོམ་དུ་བཞིགེ་ཡོོད་པའ་ིལྷོ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཟླ་འོད་ཅིེས་པའ་ིཆོང་དཀར་ད་ེཅུང་
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ཟད་འཐུང་སོང་། ཡོོད་ཚད་འདྲེས་པར་གྱུར་ཅིིང་ཚང་མ་བཤོིགེ་འགྲོ་གེི་འདུགེ 

ངས་ལུ་སིལ་དང་འབྲིེལ་བ་བྱས་པ་དེ་ཧ་ཅིང་ཡུན་རིང་པོར་མི་གེནས་པ་དེ་ཤོེས་

ཀྱིི་ཡོོད། མོས་ང་ནི་མོའ་ིའདོད་པ་ལྟར་ཡོོང་ན་འདོད། མོ་ནི་རང་ལ་སྡུགེ་པོ་གེཏོང་

མཁེན་གྱིི་གྲུ་ཁེའི་དོ་པོ་བ་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་བསྡེེབས་ཡོོད། གེལ་སྲོིད་མོ་རང་ཁྱོོ་གེ་དེ་

དང་བཟའ་འཐོར་བྱས་པ་ཡོིན་ན། ང་མོ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་རྒྱུ་དང་མོའ་ིཕྲུ་གུ་བུ་མོ་

ད་ེཡོང་ལེན་རྒྱུ་བཅིས་ཚང་མ་ལ་འདོད་པ་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་མཐའ་ན་བཟའ་འཐོར་

བྱེད་རྒྱུ་ལའང་འདང་ངེས་པའི་སོྒོར་མོ་མེད་ཅིིང་། དོན་དགེ་ཚང་མ་རེ་བ་བྲིལ་བ་

ཞིིགེ་རེད་ལ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། ལུ་སིལ་གྱིིས་ང་ཅི་ིའདྲ་ཡོིན་པ་གེཏན་ནས་ཤོེས་ཀྱི་ི

མ་རེད་ལ། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ང་ན་ིདོན་དགེ་ཆོེས་མང་པོ་ལ་དགེའ་ཞིིང་། ང་ཧ་ཅིང་

མགེོ་འཐོམས་ནས་ཡོོད། ང་ཐང་ཆོད་ནས་རོ་མ་ཆོགེས་བར་དུ་ནམ་མཁེའ་ནས་

འཛིགེས་བཞིིན་པའ་ིསྐར་མ་གེཅིིགེ་ནས་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་རྒྱུགེ་བཞིིན་སེམས་གེཡོེང་

ཞིིང་མགེོ་ཡོོམ་འཁེོར་ཏེ་བསྡེད་ཡོོད། འདི་ནི་མཚན་མོ་དེ་རེད་ལ། དེས་ཁྱོེད་ལ་ཅིི་

ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ལ་ན་ིང་རང་གེ་ིམགེོ་འཐོམས་ད་ེམ་གེཏོགེས་གེཞིན་སུ་གེང་

ལ་ཅི་ིགེང་ཡོང་འབུལ་རྒྱུ་མེད།

སྟོན་མོ་རྣམས་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཆོེན་པོ་འདུགེ ནུབ་ཀྱིི་སྲོང་ལམ་དགུ་བཅུ་གེོ་

གྲངས་སྟེང་གེི་འོགེ་ཁེང་གེི་སྡེོད་ཤོགེ་ཅིིགེ་ཏུ་མ་མཐའ་ལའང་མི་བརྒྱ་སྐོར་ཞིིགེ་

འདུགེ ཚ་གླེོགེ་གེི་འཁྲིས་ན་ཡོོད་པའི་བཅིད་ཁེང་ཆུང་ཆུང་དགེ་གེི་ནང་དུ་མི་

རྣམས་འཚང་ཁེ་བརྒྱབ་ནས་འདུགེ ཟུར་ར་ེར་ེདང་། ཉིལ་ཁྲ་ིདང་འབོལ་སྟེགེས་ར་ེ

ར་ེན་དོན་དགེ་ཅིིགེ་འབྱུང་བཞིིན་འདུགེ འོན་ཀྱིང་འཁྲིགེ་པའ་ིའཆོལ་སྤྱིོད་མ་རེད། 

རླུང་འཕྲིིན་གྱི་ིགླུ་གེཞིས་རྒོད་པོ་དང་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་སྐད་རྒྱགེ་པ་དང་བཅིས་
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པའ་ིལོ་སར་སོྟན་མོ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། མཐའ་ན་འད་ིན་རྒྱ་མིའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་ཀྱིང་འདུགེ 

ཌིིན་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དང་འཁྲབ་མཁེན་གྲགེས་ཅིན་གྷིོ་རོ་ཆོོ་ མགེ་སི་ཇི་བཞིིན་སྐོར་

ཁེགེ་གེཅིིགེ་ནས་གེཞིན་ལ་རྒྱུགེ་ཅིིང་མ་ིཚང་མ་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ སྐབས་

རེར་མ་ིམང་བ་ལེན་ཕྱིར་ང་ཚ་ོཕྱ་ིརོལ་ཏུ་རླངས་འཁེོར་ཡོོད་ས་ལ་བརྒྱུགེས། ཌི་མོན་

བསླེེབས་བྱུང་། ཌིིན་ནི་ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་དཔའ་རྟུལ་གེཙོ་བོ་དེ་ཡོིན་པ་ཇི་བཞིིན། ཌི་

མོན་ནི་ངའི་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་ཤོོགེ་ཁེགེ་དེའི་དཔའ་རྟུལ་དེ་རེད། ཁེོང་ཚོ་གེཉིིས་འཕྲིད་

མ་ཐགེ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་དགེའ་མ་སོང་། ཌི་མོན་གྱིི་གྲོགེས་མོས་གོླེ་བུར་དུ་ཁེོང་

གེ་ིམ་མགེལ་ལ་ཤུགེས་ཆོེན་པོས་ཐལ་ལྕགེ་གེཞུས་སོང་ལ། ཁེོང་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་

ལངས་ཏ་ེབསྡེད་སོང་། མོས་ཁོེ་རང་ཁྱོིམ་ལ་འཁུར་སོང་། ང་ཚོའ་ིཚགེས་པར་ལས་ཀ་

བའ་ིགྲོགེས་པོ་སོྨྱོན་པ་འགེའ་ཞིིགེ་ལས་ཁུངས་གྲོལ་ནས་ཆོང་གེ་ིཤོེལ་དམ་འཁྱོེར་ཏ་ེ

བསླེེབས་བྱུང་། ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཧ་ལས་པའ་ིཁེ་བ་བུ་ཡུགེ་ཡོ་མཚན་པོ་ཞིིགེ་འཚུབ་བཞིིན་

འདུགེ ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ན་ིལུ་སིལ་གྱི་ིསྲོིང་མོ་ལ་ཐུགེ་པ་དང་། མོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོལ་

བར་གྱུར། ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ན་ིབུད་མེད་ལ་ཐུགེ་དུས་ཧ་ཅིང་མ་ིའཇམ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་

ད་ེབཤོད་རྒྱུ་ངས་བརྗེེད་འདུགེ ཁེོང་ན་ིགེཟུགེས་པོའ་ིརིང་ཚད་ཁྲུ་དྲུགེ་དང་སོར་བཞི་ི

ཅིན་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ཞི་ིདུལ་ཅིན་དང་འདྲིས་བད་ེབོ། མོས་མཐུན་བྱེད་བད་ེབོ། གེཞི་ི

འཇམ་པོ། སོྤྲོ་སྣང་ཅིན་ཞིིགེ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ལྭ་བ་གེོན་རོགེས་

བྱེད་པ་ཡོིན། དེ་ནི་དོན་དགེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་ཡོིན་པ་རེད། ཞིོགེས་ཀའི་

ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའ་ིསྟེང་ང་ཚ་ོཚང་མ་[སྡེོད་ཤོགེ་མང་བའ་ི]ཁེང་བརྩེགེས་ཤོིགེ་གེ་ིརྒྱབ་ར་

ནས་བརྒྱུགེས་ཏ།ེ སྟོན་མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེཏོང་བཞིིན་པའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ཅིིགེ་གེ་ིསྒོེའུ་ཁུང་

བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་འགོེས་པ་ཡོིན། སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་ང་ཚོ་སླེར་ཡོང་ཋོེམ་ སེའི་
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བྷུ་རུགེ་གེི་ཁེང་པ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། མི་རྣམས་ཀྱིིས་རི་མོ་འབྲིི་བ་དང་སྦེི་རགེ་རྙིིང་

པ་རྣམས་འཐུང་བཞིིན་འདུགེ ང་ན་ིའབོལ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་བུ་མོ་མིང་ལ་མོ་ན་ཞིེས་

པ་ཞིིགེ་མཆོན་དུ་བཟུང་ནས་གེཉིིད་ཁུགེ་པ་ཡོིན། ཁེོ་ལོམ་བྷི་ཡོ་སླེོབ་ཆོེན་གྱིི་ཆོང་

ཁེང་རྙིིང་པ་དེ་ནས་མི་ཚོགེས་ཕོན་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བང་སྒྲིིགེ་ནས་བསླེེབས་བྱུང་། མི་

ཚེའ་ིནང་གེ་ིཡོོད་ཚད་དང་མ་ིཚེའ་ིངོ་གེདོང་ཚང་མ་བཞིའ་ཚན་ཅིན་གྱི་ིཁེང་མིགེ་

དེར་རོྫོང་བཞིིན་འདུགེ ཨི་ཡོན་ མགེ་ཨར་ཐར་གྱིི་ཁེང་པ་རུ་སོྟན་མོ་དེ་མུ་མཐུད་

པ་རེད། ཨ་ིཡོན་ མགེ་ཨར་ཐར་ན་ིམིགེ་ཤོེལ་གོེན་མཁེན་གྱི་ིཧ་ལས་པའ་ིམ་ིཡོགེ་པོ་

ཞིིགེ་རེད་ལ། སོྤྲོ་སྣང་དང་བཅིས་མིགེ་ཤོེལ་ནས་ནན་ཏན་གྱིིས་ལྟ་བར་བྱེད། ཌིིན་

གྱིིས་ད་ལྟའ་ིསྐབས་ལ་བྱེད་པ་ཇ་ིབཞིིན་ཁེོང་གེིས་ཡོོད་ཚད་ལ་“རེད་ཡོ།” ཅིེས་བརྗེོད་

པ་འད་ིསླེོབ་རྒྱུའ་ིམགེོ་བཙུགེས་འདུགེ་ལ། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེམཚམས་བཞིགེ་མ་སོང་། 

རོལ་མོ་བ་ཌིེགེ་ས་ིཋེར་ གྷིོར་ཌིོན་དང་ཝེར་ཌིལ་ གྷི་ེར་ེཡོིས་འབུད་པའ་ིརོལ་དབྱངས་ 

“རྔོན་རྒྱགེ་པ་”ཞིེས་པའི་སྒྲི་དབྱངས་རྒོད་པོ་དེ་དང་བསྡེེབས་ནས། ཌིིན་དང་ངེད་

གེཉིིས་ཀྱིིས་འབོལ་སྟེགེས་ཤོིགེ་གེི་སྟེང་ནས་མེ་རི་ལུ་འཕེན་རེས་འཛིིན་རེས་རྩེས་

པ་ཡོིན་ལ། མོ་ནི་རྩེད་ཆོས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཀྱིང་མ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་

རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ནས་མ་ིམང་བ་ལེན་པའ་ིདུས་ཚོད་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ། སྟོད་

གེོས་འོགེ་འཇུགེ་མེད་པར་དོར་མ་ཙམ་ཞིིགེ་གེོན་ནས་རྐང་རྗེེན་མར་གེཡོས་གེཡོོན་

ལ་འགྲོ་བར་བྱེད། ཡོོད་ཚད་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་རྒོད་ཅིིང་ལོྐོགེ་གྱུར་གྱི་ིབད་ེབ་ལ་

རོལ་མཁེན་ཪོོ་ལོ་ གྷི་ེརེབ་རྙིེད་བྱུང་ལ། ལོང་ ཨའ་ེལནད་མཚ་ོགླེིང་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཁེོང་

གེ་ིཁྱོིམ་དེར་མཚན་མོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། རོ་ལོ་ན་ིརང་གེ་ིཨ་ན་ེདང་ལྷན་དུ་ཁེང་

པ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་སྡེོད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་དང་། མོ་རང་ཤོ་ིདུས་ཁེང་པ་ད་ེཁེོང་གེ་ིཡོིན་པ་
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རེད། དེ་ལྟ་ནའང་མོས་ཁེོང་གེི་འདོད་པ་གེང་ལ་ཡོང་བསྟུན་ཐབས་མི་བྱེད་ཅིིང་། 

ཁེོང་གེ་ིགྲོགེས་པོ་རྣམས་ལ་མ་ིདགེའ་བ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་དང་། མ་ེར་ིལུ། ཨ་ེཌི།ི 

ང་བཅིས་ཡོོད་པའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་གེོས་རྙིིང་ཧྲུལ་ཅིན་འདིར་འཁྲིད་ཡོོད་ཅིིང་། འུར་ཟིང་

ཆོ་ེབའ་ིསྟནོ་མ་ོམགེ་ོབཙུགེས་པ་རདེ། སྟངེ་ཐོགེ་ནས་ཨ་ཅི་ེདསེ་འཚུབ་འགྲ་ོབྱདེ་ཅིངི་།  

ཉིེན་རོྟེགེ་པ་ལ་ཁེ་པར་གེཏོང་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིའཇིགེས་སྐུལ་བྱས་སོང་། “ཨོ། ཁེ་ཚུམས། 

རྨོར་ཏོ་ཁྱོོད།” གྷི་ེརེབ་ཀྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། ངས་ན་ིཁེོང་ཇ་ིལྟར་མོ་དང་ལྷན་དུ་འད་ི

འདྲ་བྱས་ནས་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ་བསམས་བྱུང་། ངས་མ་ིཚེའ་ིནང་མཐོང་མྱོོང་

ཚད་ལས་ཀྱིང་མང་བའི་དེབ་ཚོགེས་ཤོིགེ་ཁེོང་ལ་འདུགེ དཔེ་མཛིོད་ཁེང་གེཉིིས་

ཏེ། ཁེང་མིགེ་གེཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་རྩིགེ་ངོས་ཕོྱགེས་བཞིི་གེའི་ཐང་ནས་བྱ་འདབ་བར་

དུ་བརྒྱངས་བཞིགེ་འདུགེ དེབ་ཀྱིང་དཔེར་ན་ཅིིགེ་ཅིིགེ་གེ་ིགེཏམ་རྒྱུད་དམ་ཡོང་ན་

གེཞིན་གྱི་ིདེབ་ཕྲིེང་བཅུ་ཅིན་སོགེས་རེད། ཁེོང་གེིས་ཨ་ིཊི་ལིའ་ིརྩོམ་པ་པོ་ཝེར་ཌི་ིཡོ་ི

ཟློས་གེར་འཁྲབ་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ཉིལ་དུས་ཀྱི་ིགོྱིན་པ་རྒྱབ་ངོས་ཆོེས་ཆོེར་རལ་ཡོོད་

པ་ཞིིགེ་གེོན་ནས་དེ་དགེ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད། ཁེོང་གེིས་དོན་གེང་ཞིིགེ་ལའང་སྣང་བ་

གེང་ཡོང་འཇོགེ་གེ་ིམ་རེད། ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིམཆོན་འོགེ་ཏུ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་

པའི་གེཞིས་ཀྱིི་མ་ཡོིགེ་ངོ་མ་ཞིིགེ་བཅུགེ་སྟེ། སྐད་རྒྱགེ་བཞིིན་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་གེཙང་

འགྲམ་ནས་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་མར་འགྲོ་མཁེན་གྱི་ིམཁེས་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་

ན་ིསྡེོམ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་སྲོང་ལམ་རྣམས་སུ་གེོགེ་གེ་ིརེད། ཁེོང་གེ་ིདགེའ་

སྣང་ད་ེབདུད་ཀྱི་ིའོད་ཞིགེས་ཤོིགེ་གེ་ིརྣམ་པར་རང་གེ་ིམིགེ་གེཉིིས་ནས་ཕྱིར་མཆོེད། 

ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིསྐ་ེད་ེགེཅུས་ཤོིང་འདར་འདར་ཅིན་གྱི་ིདགེའ་བད་ེཚད་མེད་ཅིིགེ་

གེ་ིཁྲོད་ནས་བསྐོར་བར་བྱེད། ཁེོང་གེ་ིལྕ་ེཏིགེ ཁེོང་གེིས་གེཟུགེས་པོ་གེཅུ་གྲིམ་རྒྱགེ 
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ཁེོང་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེད། ཁེོང་གེིས་ངུ་ཅིོར་རྒྱགེ ཁེོང་གེིས་ངར་སྐད་སོྒྲིགེ ཁེོང་རེ་བྲིལ་

གྱི་ིངང་ནས་རྒྱབ་ལ་འགྱིེལ། ཁེོང་གེ་ིཁེ་ནས་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་འདོན་དཀའ་ལ། ཁེོང་

ན་ིམ་ིཚ་ེལ་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་སྣང་འཕེལ་ཡོོད། ཌིིན་ན་ིམགེོ་བོ་སྒུར་བཞིིན་ཁེོང་གེ་ིམདུན་དུ་

ལངས་ནས་“ལགེས་རེད། ... ལགེས་རེད། ... ལགེས་རེད།” ཅིེས་ཡོང་ཡོང་བསྐྱར་ཟློས་

བྱེད། ཁེོང་གེིས་ང་ཟུར་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་ནས། “རོ་ལོ་ གྷི་ེལེབ་ད་ེན་ིརླབས་ཆོ་ེཤོོས་དང་

ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིཁྲོད་ནས་ངོ་མཚར་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད། འད་ིན་ིངས་ཁྱོེད་རང་ལ་གེང་ཞིིགེ་

བཤོད་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤོེས་བྱེད་པ་ད་ེརེད་ལ། འད་ིན་ིང་སུ་ཞིིགེ་ཆོགེས་འདོད་པའ་ིམ་ིད་ེ

རེད། ངས་ཁེོང་དང་འདྲ་བོ་བྱེད་ན་འདོད། ཁེོང་ལ་མགོེ་འཁེོར་རྒྱུ་ཁྱོོན་ནས་ཡོོད་

པ་མ་རེད། ཁེོང་ཕྱོགེས་ཚང་མ་ལ་འགྲོ་ཞིིང་། ཁེོང་གེིས་ཚང་མ་ཕྱིར་འདོན་གྱི་ིརེད། 

ཁེོང་གེིས་དུས་ཚོད་ངོས་ཟིན་གྱིི་ཡོོད་ལ། ཕར་ཚུར་འཁྱོམས་སྡེོད་རྒྱུ་མ་གེཏོགེས་

ཁེོང་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ཅིི་གེང་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོ་རེ། ཁེོང་ནི་མཐའ་མཇུགེ་གེི་ཐོབ་བྱ་དེ་

རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལྟོས་དང་། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་གེིས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཁེོང་དང་འདྲ་བར་

བྱས་ན་ཁྱོེད་རང་ལ་མཐའ་མ་དེར་ད་ེཐོབ་ཀྱི་ིརེད།”

“གེ་ར་ེའཐོབ་ཀྱི་ིརེད།”

“དེ་ཡོ། དེ། ངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་ཀྱིི་ཡོིན། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མེད། ང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་

དུས་ཚོད་མེད།” ཌིིན་གྱིིས་རོ་ལོ་ གྷི་ེརེབ་ལ་ཅུང་མང་བར་ལྟ་ཆོེད་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་སོང་། 

རླབས་ཆོེན་གྱི་ིཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིརྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་གེཏོང་མཁེན་ཇོར་ཇ་ི ཤོ་ེ

རིང་ན་ིཏགེ་ཏགེ་རོ་ལོ་ གྷི་ེརེབ་དང་འདྲ་པོ་འདུགེ་ཅིེས་ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་བྱུང་། ཌིིན་

དང་ངེད་གེཉིིས་གེཟའ་མཇུགེ་རིང་ལ་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཅིིགེ་གེི་སྐབས་སུ་བྷིརད་

ལནད་ཅིེས་པའ་ིཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཚོགེས་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཤོ་ེརིང་ལ་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 
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ས་ཆོ་དེ་སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱེང་རེད། ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་རེད། ང་ཚོ་ནི་ལྟད་མོ་བ་ཐོགེ་མ་

རེད། ཤོ་ེརིང་བསླེེབས་བྱུང་ལ། ཞིར་བ་རེད། ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིརྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའ་ིམཐེབ་

གེཞིོང་བར་དུ་ལགེ་འཇུ་བྱས་ཏ་ེའཁྲིད་སོང་། ཁེོང་ན་ིདབྱིན་ཇིའ་ིམ་ིགེཟ་ིབརྗེིད་ཅིན། 

གེོང་བ་དཀར་པོ་ཧྲིེང་ངེར་ཡོོད་པ། ཤོ་ཁེ་ཅུང་ཁེེངས་ཤོིང་སྐྲ་སེར་པོ་ཞིིགེ་རེད། བྷེ་

སི་སྒྲི་སྙན་གེཏོང་མཁེན་དེ་ཁེོང་གེི་ཕྱོགེས་ལ་གུས་ཞིབས་ཆོེན་པོས་བསྙེས་ཤོིང་། 

རོལ་དབྱངས་རྡུང་བའ་ིའདེགེས་འཇོགེ་བསྟུད་མར་བསྒྲིགེས་པ་དང་དུས་མཚུངས་

སུ་ཁེོང་གེིས་སྙན་ཆོ་ཆོེ་བའི་གླུ་གེཞིས་དང་པོ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ། སྟོན་མཇུགེ་

གེི་མཚན་མོའ་ིཆོར་རླུང་འདྲེས་མའི་བསིལ་རླུང་འཇམ་པོ་དེ་ཁེོང་གེི་མཐའ་སྐོར་

དུ་བསླེེབས་བྱུང་། རྔ་རྡུང་མཁེན་ཌིེན་བཟིལ་ བྷེལ་སི་ཋེི་ནི་རང་གེི་མཁྲིགེ་མས་རྔ་

དབྱུགེ་པིར་སྣ་ེཅིན་དགེ་འཁྱུགེ་རྡོེབ་བྱེད་བཞིིན་པ་ད་ེལས་གེཞིན་འགུལ་བསྐྱོད་གེང་

ཡོང་མེད་པར་བསྡེད་འདུགེ ད་ེནས་ཤོ་ེརིང་གེིས་རོལ་ཆོ་གེཏོང་མགེོ་བརྩམས་སོང་

ལ། ཁེོང་གེ་ིསོྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བའ་ིགེདོང་ནས་འཛུམ་ཞིིགེ་ལང་བཞིིན་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའ་ི

རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་ཕར་ཚུར་ཡོོམ་མགེོ་བརྩམས་ཤོིང་། ཐོགེ་མར་དལ་ཞིིང་། ད་ེནས་

རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིའདེགེས་འཇོགེ་འཕར་བ་དང་ཁེོང་ཡོང་ཇ་ེམགྱིོགེས་ཀྱིིས་ཡོོམ་མགོེ་

བརྩམས་སོང་། ཁེོང་གེ་ིརྐང་པ་གེཡོོན་མ་ད་ེའདེགེས་འཇོགེ་ར་ེརེའ་ིསྐབས་སུ་འཕར་

ལྡིང་རེ་བྱེད་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་སྐེ་དེ་འཁྱོོགེ་པོར་ཡོོམ་མགེོ་བརྩམས། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་

གེདོང་ད་ེམཐེབ་གེཞིོང་གེ་ིལྡ་ེམགིེ་ལ་མར་གླེན་གྲབས་བྱས་ཤོིང་། རང་གེ་ིསྐྲ་ལོ་རྣམས་

རྒྱབ་ཏུ་བསྟད། ཁེོང་གེི་སྐྲ་ཤོད་བརྒྱབ་པའི་སྐྲ་དེ་ཁེ་ཐོར་བར་གྱུར། ཁེོང་ལ་རྔུལ་ཆུ་

ཐོན་མགེོ་བརྩམས། རོལ་དབྱངས་ཇ་ེམཐོར་སོང་། བྷ་ེས་ིསྒྲི་སྙན་གེཏོང་མཁེན་དེའ་ི

སྟོད་བསྒུར་ཅིིང་། སྒྲི་སྙན་དེ་ཇེ་མགྱིོགེས་ནས་ཇེ་མགྱིོགེས་ཀྱིིས་བརྡུངས། དེ་ནི་ཇེ་
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མགྱིོགེས་ཇེ་མགྱིོགེས་ཡོིན་པ་འདྲ་ཞིིགེ་ཚོར་ཞིིང་། དེ་འདྲ་ཞིིགེ་རེད། ཤོེ་རིང་གེིས་

རང་གེ་ིརྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའ་ིརྒྱུད་མངས་གེཏོང་མགེོ་བརྩམས་ཤོིང་། ད་ེདགེ་ན་ིཕྱུགེ་ཅིིང་

རླབས་ཆོེ་བའི་རང་བཞིིན་སིམ་སིམ་དུ་འབབ་པ་ཞིིགེ་གེི་ཁྲོད་ནས་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་

ལས་མཆོེད་པར་གྱུར། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁོེང་ལ་རྒྱུད་སྐུད་ར་ེར་ེབཞིིན་བང་སྒྲིིགེ་པའ་ིདུས་

ཚོད་མེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་རེད་སྙམ་པར་བྱེད། དེ་དགེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཇི་བཞིིན་མཆོེད་

ཅིིང་དེ་ནས་ཡོང་མཆོེད་པར་གྱུར། མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁེོང་ལ་“ལོངས་ཡོ།” ཞིེས་སྐད་

བརྒྱབ་བྱུང་། ཌིིན་ལ་རྔུལ་ཆུ་ཐོན་བཞིིན་འདུགེ་ལ། རྔུལ་ཆུ་དེ་དགེ་ཁེོང་གེི་གོེང་

བ་ནས་མར་བཞུར་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ “ཁེོང་འད་ིན་འདུགེ་གེོ། ད་ེཁེོང་རེད་དོ། དཀོན་

མཆོོགེ་བགྲེས་པོ་ཡོ། དཀོན་མཆོོགེ་བགྲེས་པོ་ཤོ་ེརིང་ཡོ། ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་

རེད་ཡོ།” ད་ེནས་ཤོ་ེརིང་གེིས་ཁེོང་གེ་ིརྒྱབ་ན་ཡོོད་པའ་ིམ་ིསོྨྱོན་པ་ད་ེཤོེས་ཚོར་བྱུང་

ཡོོད་ལ། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་གྱིི་ཁེ་ནས་ཐོན་པའི་ཧལ་སྒྲི་དང་དམོད་ཚིགེ་རེ་རེ་བཞིིན་

གེོ་ཐུབ་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ད་ེདགེ་མཐོང་མ་ིཐུབ་མོད་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོོད། “ད་ེརེད།” ཌིིན་

གྱིིས་བཤོད། “ལགེས་རེད།” ཤོ་ེརིང་འཛུམ་དམུལ་བྱས་ཤོིང་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱས། ཤོ་ེརིང་

རྔུལ་ཆུའ་ིཐིགེས་པ་འཛིགེས་བཞིིན་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་ནས་ཡོར་ལངས་སོང་། འད་ིདགེ་

ན་ིཁེོང་ཉིིད་ཚོང་འབྲིེལ་ཅིན་དང་སྒོམ་ཚུགེས་ཅིན་མ་ཆོགེས་གེོང་གེ་ི ༡༩༤༩ ལོའ་ི

ཁེོའ་ིརླུང་རྟེ་དར་བའ་ིཉིིན་མོ་དགེ་གེ་ིསྐབས་རེད། ཁེོང་ཕྱིན་ཚར་བའ་ིརྗེེས་ལ་ཌིིན་

གྱིིས་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟོང་པ་དེ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགེས་སོང་། “དཀོན་

མཆོོགེ་གེ་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟོང་པ་།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་ར་ཅིོའ་ི

ར་ིམོ་ཞིིགེ་བབས་འདུགེ དེའ་ིགེསེར་མདོགེ་གེ་ིགྲིབ་གེཟུགེས་ཀྱིིས་རྔ་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱབ་

ལོགེས་ན་ཡོོད་པའི་རྩིགེ་པའི་ངོས་སུ་བྲིིས་པའི་བྱེ་ཐང་གེི་འགྲུལ་པའི་རི་མོ་དེའི་
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རྒྱུད་དུ་ཁྱོད་མཚར་བའི་སྣང་བརྙིན་ཞིིགེ་བསྐྲུན་འདུགེ དཀོན་མཆོོགེ་ཕེབས་ཚར་

སོང་ལ། ད་ེན་ིཁེོང་ཕེབས་ཤུལ་གྱི་ིཁུ་སིམ་ད་ེརེད། འད་ིན་ིཆོར་ཞིོད་ཅིན་གྱི་ིམཚན་

མོ་ཞིིགེ་རེད། ད་ེན་ིཆོར་ཞིོད་ཅིན་གྱི་ིམཚན་མོ་དེའ་ིགེསང་བ་ལོྐོགེ་གྱུར་ད་ེརེད། ཌིིན་

ནི་མཚར་སྣང་གེིས་མིགེ་འཇུར་འདུགེ སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་འདིས་ནི་གེང་དུའང་མི་

བསླེེབས། ངས་ང་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་འབྱུང་བཞིིན་པ་དེ་མ་ཤོེས། གླེོ་བུར་དུ་ངས་འདི་ནི་ང་

ཚོས་འཐེན་བཞིིན་པའི་ཇ་དེ་[ཉིལ་ཐ་]ཁེོ་ན་ཡོིན་པ་ཤོེས་བྱུང་ལ། ཌིིན་གྱིིས་ནེའུ་

ཡོོགེ་ནས་ཅུང་ཟད་ཅིིགེ་ཉིོས་འདུགེ དེས་ང་ལ་དོན་དགེ་ཚང་མ་སླེེབས་གྲབས་ཡོོད་

པ་དང་། ད་ེཡོང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཡོོད་ཚད་ཤོེས་པ་དང་། ཡོོད་ཚད་ན་ིནམ་ནམ་ཞིར་ཞིར་ལ་

ཐགེ་ཆོོད་ཟིན་པའ་ིསྐབས་ཤོིགེ་ཡོིན་པའ་ིབསམ་བོླ་འཁེོར་དུ་བཅུགེ་བྱུང་།
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ང་ངལ་གེསོ་སླེད་མི་ཚང་མ་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ནས་ཁྱོིམ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངའི་ཨ་ནེ་

ལགེས་ཀྱིིས་ང་ཌིིན་དང་ཁོེང་གེ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དང་ལྷན་དུ་འཁོེར་ནས་ངེད་ཀྱི་ིདུས་ཚོད་

འཕྲིོ་བརླགེ་ལ་གེཏོང་གེི་འདུགེ་ཟེར། དེ་ཡོང་འགྲིགེ་མེད་པ་དེ་ངས་ཧ་གོེ་གེི་ཡོོད། 

མི་ཚེ་ནི་མི་ཚེ་རེད། བཟང་པོ་ནི་བཟང་པོ་རེད། ང་ལ་འདོད་པ་ཡོོད་པ་ནི་ད་དུང་

ཡོང་བསྐྱར་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་ལ་ཆོེས་བཟང་བའི་འགྲུལ་བཞུད་ཅིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་

དང་། སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིདཔྱིད་ཀའི་སླེོབ་སྐབས་ཀྱིི་རྗེེས་ཆོོད་པ་བྱས་ཏེ་ཚུར་ལོགེ་

རྒྱུ་ད་ེཡོིན། ད་ེན་ིཇ་ིའདྲའ་ིའགྲུལ་བཞུད་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཆོགེས་རྒྱུ་རེད་ཨང་། རླངས་

འཁེོར་ལ་སྡེོད་རྒྱུ་ཁེོ་ནའ་ིཆོེད་དང་། ད་ེབཞིིན་ཌིིན་གྱིིས་གེཞིན་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་

པ་ལ་བལྟ་བ། མཐའ་མ་དེ་ལ། ད་དུང་ཌིིན་ནི་ཧྥོི་རི་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཆུང་མ་ཁེ་

མེལ་ལ་ཕྱིར་འཁེོར་རྒྱུ་ཡོིན་པའང་ཤོེས་སྟབས། ངས་མ་ེར་ིལུ་དང་མཉིམ་དུ་འབྲིེལ་བ་

ཞིིགེ་འཛིིན་འདོད་པ་བཅིས་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་མཉིམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོའཁུན་

སྒྲི་སྒྲིོགེ་པའ་ིགླེིང་འད་ིསླེར་ཡོང་བརྒལ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིིགེ་ཡོིན། ངས་རང་གེ་ིདམགེ་ཕོགེས་

ཇ་ི ཨའ་ེཞིེས་པའ་ིདངུལ་འཛིིན་བརྗེེས་ཤོིང་། ཁེོའ་ིསྐྱེས་དམན་ལ་གེཏོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་

ཌིིན་ལ་སྒོོར་མོ་བཅིོ་བརྒྱད་སྤྲོད་པ་ཡོིན། མོ་ན་ིཁེོ་ཁྱོིམ་དུ་ཚུར་ལོགེ་རྒྱུ་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་

ཡོོད་ཅིིང་སོྒོར་རོྡོགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད། མ་ེར་ིལུ་ཡོ་ིསེམས་ན་ཅི་ིཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེངས་མ་ི

ཤོེས། ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ན་ིདུས་རྒྱུན་བཞིིན་རྗེེས་ལ་འབྲིངས་རྐྱེང་རེད། 
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ང་ཚ་ོམ་ཐོན་གོེང་ནས་ཁེར་ལོའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་དུས་ཡུན་རིང་ཞིིང་སྐྱིད་པའ་ིཉིིན་

མང་པོ་བསྐྱལ་ཡོོད། ཁེོང་གེིས་ཁྲུས་ཆོས་ཀྱི་ིགྱིོན་པ་གེོན་ནས་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་གེོམ་

པ་རྒྱགེ་བཞིིན་ཅུང་ཁྱོད་མཚར་བའ་ིགེཏམ་བཤོད་བྱས་སོང་། “ད་ངས་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེ་ི

སྦེམ་མདོགེ་གེི་བཟང་ཆོ་དེ་ཁྱོེད་ཅིགེ་ལས་བླངས་ཏེ་འདོར་རྩིས་བྱེད་ཀྱིི་མེད། འོན་

ཀྱིང་ཁྱོེད་རང་སུ་ཡོིན་པ་དང་ཁྱོེད་རང་གེིས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་ཐགེ་གེཅིོད་

པའི་དུས་ཚོད་བསླེེབས་ཡོོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིིགེ་ང་ལ་བྱུང་སོང་།” ཁེར་ལོ་ཡོིས་

ལས་ཁུངས་ཤོིགེ་གེི་ནང་དུ་ཡོི་གེེ་གེཏགེས་མཁེན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། “ཉིིན་

གེང་ལ་ཁེང་པའི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་བསྡེད་ནས་འདུགེ་པ་འདི་དགེ་ཚང་མ་ཅིི་ཞིིགེ་

ལ་དམིགེས་པ་ཡོིན་པ་ད་ེངས་ཤོེས་ན་འདོད། ཁེ་བརྡོ་འད་ིདགེ་ཚང་མ་ཅི་ིཞིིགེ་རེད། 

ཁྱོེད་ཚོས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆོར་གེཞིི་གེཏོང་གེི་ཡོོད། ཌིིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིིའི་ཕྱིར་

ཁེ་མེལ་གེཡུགེས་ནས་མ་ེར་ིལུ་ལ་འགྲོགེས་པ་ཡོིན།” ཁེོང་དགེོད་ཅིིགེ་ལས་ལན་མ་ི

འདུགེ “མ་ེར་ིལུ། ཁྱོེད་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་དུ་འད་ིལྟར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོོད་ལ། བྱ་བ་འདིའ་ིསྐོར་ལ་ཁྱོེད་ཀྱི་ིབུད་མེད་རང་བཞིིན་གྱི་ིཀུན་སླེོང་ད་ེདགེ་གེ་

ར་ེརེད།” གེཅིིགེ་པ་རེད། ལན་མ་ིའདུགེ “ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ིཕྱིར་རང་

གེི་ཆུང་མ་གེསར་པ་དེ་ཋུ་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་བསྐྱུར་བ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིི་རྐུབ་ཆོེན་པོ་

ལུགེ་ནས་འདིར་བསྡེད་དེ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོེད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་གེང་དུ་ཡོོད། ཁྱོེད་ཀྱིི་

ལས་ཀ་གེ་རེ་རེད།” ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ནི་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་འཐོམ་ནས་མགེོ་བོ་སྨོད་

ནས་འདུགེ “སལ། ཁྱོེད་ཇ་ིལྟར་མགོེ་སྔོ་མེད་པའ་ིཉི་ིམ་འད་ིའདྲ་བ་དགེ་གེ་ིནང་དུ་

ལྷུང་ཡོོང་བ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལུ་སིལ་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན།” ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཁྲུས་

གེོས་དེ་བསྐྱར་སྒྲིིགེ་ཅིིགེ་བྱས་ཤོིང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གེདོང་གེཏད་དེ་བསྡེད། “དྲགེ་
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རྩུབ་ཀྱིི་ཉིིན་དེ་ཚོ་ད་དུང་རྗེེས་ནས་ཡོོང་གེི་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་བརྟེེན་སའི་དབུགེས་

ལྒང་དེས་ཁྱོེད་ཅིགེ་ཡུན་རིང་ལ་སྐྱོར་མ་ིཐུབ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ེན་ིའཆོར་སྣང་

གེ་ིདབུགེས་ལྒང་ཞིིགེ་རེད། ཁྱོེད་ཅིགེ་ཚང་མ་ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིམཚ་ོའགྲམ་ལ་འཕུར་

འགྲོ་གེ་ིརེད་ལ། རང་གེ་ིའདོགེས་ཐགེ་གེ་ིལྗོིད་རོྡོ་ད་ེའཚོལ་ཕྱིར་གོེམ་པ་འཁྱོོར་བཞིིན་

ཕྱིར་ལོགེ་ཡོོང་གེ་ིརེད།”

ཉིི་མ་འདི་དགེ་གེི་རིང་ལ་ཁེར་ལོ་ཡོིས་སྐད་ཀྱིི་གེདངས་ཤོིགེ་གེསར་རྩོམ་བྱས་

ཡོོད་ཅིིང་། དེ་ནི་ཁེོང་གེིས་མིང་དུ་བཏགེས་པའི་“རོྡོ་ཡོི་སྐད་སྒྲི་”ཞིེས་འབོད་པ་དེ་

དང་འདྲ་བོ་ཡོོང་བའ་ིར་ེབ་བྱེད་ལ། བསམ་བློ་ད་ེམཐར་གེཏུགེས་ན་མ་ིརྣམས་ལ་རོྡོ་

ཡོ་ིགོེ་རྟེོགེས་ཐོབ་ནས་ཧ་ལས་སུ་འཇུགེ་རྒྱུ་ད་ེརེད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཞྭ་མོའ་ིསྟེང་དུ་འབྲུགེ་

ཅིིགེ་ཐོགེས།” ཁེོང་གེིས་སྐད་བརྒྱབ། “ཁྱོེད་ཡོ་གེིའ་ིཐོགེ་གེཡོབ་ན་ཕ་ཝེང་དང་ལྷན་

དུ་ཡོོད་པ་རེད།” ཁེོང་གེ་ིསོྨྱོས་ཟིན་པའ་ིམིགེ་གེིས་ང་ཚ་ོལ་རིགེ་རིགེ་ལྟ། “ཌི་ཁེར་གྱི་ི

ཡོི་མུགེ་” ནས་བཟུང་ཁེོང་ནི་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་“དམ་པའི་ཡོི་མུགེ་”གེམ་ཡོང་ན་“ཧར་

ལོམ་གྲོང་སྡེེའ་ིཡོ་ིམུགེ་”ཅིེས་འབོད་པའ་ིདུས་ངན་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ད་ེཡོོང་ཡོོད། ད་ེཡོང་

ཁེོང་དབྱར་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཧར་ལོམ་གྲོང་སྡེ་ེས་ཁུལ་དུ་བསྡེད་ཡོོད་ལ། མཚན་

མོ་ཞིིགེ་ལ་རང་ཉིིད་ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན་པའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་གེཉིིད་ལས་སད་ཅིིང་། “རླབས་

ཆོེ་བའི་འཕྲུལ་འཁེོར་དེ་”ནམ་མཁེའ་ནས་མར་བབས་པ་ཐོས། སྐབས་དེ་ལ་ཁེོང་

"ཆུའ་ིའོགེ་ཏུ་ཡོོད་པའ་ི"ལམ་ཁེ་ ༡༢༥ པའ་ིསྟེང་དུ་ཉི་མོ་གེཞིན་པ་རྣམས་དང་ལྷན་

དུ་གེོམ་པ་བརྒྱབ། ད་ེདགེ་ན་ིཁེོང་གེ་ིཀློད་པ་ད་ེསངས་རྒྱས་པའམ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའ་ི

དོན་དུ་ཡོོང་བའ་ིབསམ་བློའ་ིའོད་སྣང་འཕྱུར་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་མ་ེར་ིལུ་རང་

གེི་པང་ཁེར་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། མོ་རང་དུལ་བར་འགྱུར་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་།  
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ཁེོང་གེིས་ཌིིན་ལ་“ཁྱོེད་ཅིིའི་ཕྱིར་མར་བསྡེད་ནས་ལྷོད་ལྷོད་མི་བྱེད་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་

ཅིིའི་ཕྱིར་ཕར་ཚུར་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ཅིེས་བཤོད་སོང་། ཌིིན་ནི་གེཡོས་

གེཡོོན་དུ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། འཚིགེ་ཇའ་ིནང་དུ་ཀ་ར་ལྡུགེ་བཞིིན། “ལགེས་རེད། ལགེས་

རེད། ལགེས་རེད།” ཟེར། མཚན་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ན་ིཐང་གེ་ིསྔོས་འབོལ་

རྣམས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཉིལ་སོང་། ཌིིན་དང་མ་ེར་ིལུ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེར་ལོ་ཉིལ་ཁྲ་ིནས་ཕར་

འབུད་རྒྱགེ་བཏང་སོང་། ཁེར་ལོ་ནི་ཐབ་ཚང་དུ་སྲོན་ཐུགེ་ཅིིགེ་འཐུང་བཞིིན། རོྡོ་

ཡོསི་ལུང་དུ་བསྟན་པ་རྣམས་མུར་མུར་དུ་ཅིགིེ་འདོན་བཞིནི་ཡོར་ལངས་བསྡེད་སོང་།  

ང་ཉིིན་འགེའ་ལ་ཡོོང་ནས་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་ང་ལ་

བཤོད་རྒྱུར། “མདང་ནུབ་ང་ཐད་ཀར་ཋེེམ་ སི་ཁེི་ཝེེར་བཞིི་མདོར་གེོམ་པ་བརྒྱབ་

ཅིིང་། ང་དེར་བསླེེབས་མ་ཐགེ་ཏུ་ངས་གླེོ་བུར་དུ་ངོས་ཟིན་པ་ནི་ང་ནི་འདྲེ་ཞིིགེ་

རེད། འདྲ་ེད་ེན་ིལམ་ཟུར་གྱི་ིརྐང་ལམ་དུ་གོེམ་བགྲོད་བྱེད་པའ་ིང་རང་རང་གེ་ིའདྲ་ེ

རེད།” ཟེར། ཁེོང་གེིས་འགྲེལ་བརྗེོད་གེང་ཡོང་མེད་པར་མགོེ་བོ་དྲགེ་ཏུ་ལྕོགེ་བཞིིན་

ང་ལ་འད་ིདགེ་བཤོད་སོང་། ཆུ་ཚོད་བཅུ་ཙམ་གྱི་ིརྗེེས་ལ་མ་ིགེཞིན་ཞིིགེ་གེ་ིཁེ་བརྡོའ་ི

དཀྱིིལ་ལ་ཨ་ེཌི་ིཡོིས། “ཨོ་རེད། ད་ེན་ིལམ་ཟུར་གྱི་ིརྐང་ལམ་ན་གོེམ་བགྲོད་བྱེད་པའ་ི

ངའ་ིའདྲ་ེརེད།” ཅིེས་བཤོད་སོང་།

གླེོ་བུར་ཞིིགེ་ལ་ཌིིན་དྲང་པོ་དྲང་རྐྱེང་གེི་ངང་ནས་ངའི་ཕྱོགེས་ལ་བསྙེས་ཏེ་

བཤོད་རྒྱུར། “སལ། ང་ལ་ཁྱོོད་ལ་འདྲ་ིརྒྱུ་ཞིིགེ་ཡོོད། ད་ེན་ིང་ལ་མཚོན་ན་གེལ་ཆོེན་

པོ་ཞི་ེདྲགེས་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེལ་ཅི་ིབསམ་མམ་ཞིེས་ངས་བསམ་བློ་གེཏོང་བཞིིན་

ཡོོད། ང་ཚ་ོན་ིགྲོགེས་པོ་རེད། མ་རེད་དམ།” ཟེར།
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“ལོས་ཡོིན། ཌིིན།” ཁེོང་ངོ་ཚ་ནས་གེདོང་མདོགེ་འགྱུར་གྲབས་བྱས་སོང་། 

མཐར་ཁོེང་གེིས་ད་ེབཤོད་བྱུང་ལ། ཁེོང་གེིས་ངས་མ་ེར་ིལུ་ལ་ཅིིགེ་བྱེད་དགེོས་པར་

འདོད། ངས་ཁོེང་ལ་ཅིིའི་ཕྱིར་ཡོིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་དྲིས། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ཁོེང་

གེིས་མེ་རི་ལུ་ནི་ཁྱོོ་གེ་གེཞིན་ཞིིགེ་གེི་མཉིམ་དུ་གེང་འདྲ་ཡོིན་པ་དེ་ལ་བལྟ་བར་

འདོད་པ་ད་ེངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ཁེོང་གེིས་བསམ་འཆོར་ད་ེབཏོན་དུས་ང་ཚ་ོར་ིབཟ་ིཡོ་ི

ཆོང་ཁེང་དུ་བསྡེད་ཡོོད་ལ། དེའ་ིསོྔོན་དུ་ང་ཚོས་ཋེེམ་ས་ི ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ིམདོར་གོེམ་

བགྲོད་ཀྱིིས་ཧ་ེསེལ་བཙལ་ཏ་ེཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ར་ིབཟ་ིཆོང་ཁེང་ད་ེན་ི

ཋེེམ་ས་ི ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ིམདོའ་ིམཐའ་འཁོེར་གྱི་ིསྲོང་ལམ་དགེ་གེ་ིཉིེས་ཅིན་པའ་ིཆོང་

ཁེང་ད་ེརེད་ལ། དེས་ལོ་རེའ་ིནང་དུ་མིང་བརྗེ་ེབར་བྱེད། ཁྱོེད་དེའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ན་

བུ་མོ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མི་མཐོང་། མཐའ་ན་བཅིད་ཁེང་རྣམས་ན་ཡོང་མེད། སྟོད་གོེས་

དམར་པོ་ནས་གོྱིན་གོེས་ལྷུགེ་ལྷུགེ་ཛུ་ཏ་ིཞིེས་འབོད་པའ་ིབར་གྱི་ིགྱིོན་གེོས་ཏ།ེ ཉིེས་

ཅིན་པའི་གྱིོན་པ་སྣ་ཚོགེས་པ་ཡོོད་ཚད་གེོན་པའི་ཕོ་གེསར་གྱིི་རུ་ཚོགེས་ཆོེན་པོ་

ཙམ་ཞིིགེ་ཡོོད། དེ་ནི་ད་དུང་སྨོད་འཚོང་བའི་ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཀྱིང་ཡོིན་ཏེ། ལམ་

ཆོེན་བརྒྱད་པའི་མཚན་མོ་ལ་ཡོིད་སྐྱོ་བཞིིན་པའི་རྒན་རྒོན་མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་

སྤྱིོད་པ་རྣམས་ལ་བརྟེེན་ནས་འཚོ་བ་འཁྱོོལ་བར་བྱེད་མཁེན་གྱིི་བུ་དེ་རྣམས་ཡོོད། 

ཌིིན་གྱིིས་མི་རེ་རེའི་གེདོང་པ་ལ་བལྟ་ཆོེད་རང་གེི་མིགེ་བཙུམས་ལ་ཁེད་དུ་བྱས་

ཏ་ེལྟ་བཞིིན་ནང་དུ་འཛུལ། དེར་མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པ་མ་ིནགེ་རྒོད་པོ་དང་།  

མེ་མདའ་ཉིར་བའི་གེདོང་ནགེ་གེེ་བ། གྲི་བཟུང་བའི་ཉི་པ། གེཟུགེས་པོ་སྐམ་ལ་ཁེ་

ཡོ་མི་བྱེད་མཁེན་གྱིི་ཕན་ཐོགེས་མེད་པའི་མི། དེ་ནས་མཚམས་མཚམས་ལ་ལོ་ན་

དར་ལ་བབ་ཅིིང་གྱིོན་པ་ལེགེས་པར་བགེོས་ཤོིང་། རྒྱན་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིཚུལ་འཛིིན་པའ་ི
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གེསང་ཉུལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱེད་རང་དོན་དང་ཕྱེད་གེཞུང་དོན་བྱས་ཏ་ེའཁེོར་བཞིིན་

པ་སོགེས་འདུགེ དེ་ནི་ཌིིན་གྱིིས་རང་གེི་རེ་བ་བཤོད་སའི་ས་ཆོ་འོས་ཤོིང་འཚམས་

པ་ཞིིགེ་རེད། སྡེིགེ་ལས་ཀྱིི་འཆོར་གེཞིི་སྣ་ཚོགེས་པ་ཞིིགེ་རི་བཟི་ཆོང་ཁེང་དུ་མགེོ་

རྩོམ་པར་འགྱུར། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་དགེ་མཁེའ་དབུགེས་ལས་ཚོར་ཐུབ་ཅིིང་། སོྨྱོ་རྩུབ་

ཀྱིི་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགེས་ཤོིགེ་དེ་དགེ་དང་མཉིམ་དུ་མགེོ་བཙུགེས་ཡོོང་། 

མཛིོད་སྒོམ་གེཏོར་མཁེན་རྣམས་ཀྱིིས་ཆོང་ཁེང་དེར་སྲོང་ལམ་བཅུ་བཞིི་པའི་སྟེང་

གེ་ིམཛིོད་ཁེང་ཞིིགེ་འཇོམས་རྒྱུའ་ིགྲོས་གེཞི་ིའདོན་པ་ཙམ་ཞིིགེ་མ་ཡོིན་པར་ཁོེང་ཚ་ོ

མཉིམ་དུའང་ཉིལ་བར་བྱེད། འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ཞིིབ་འཇུགེ་པ་ཁེིན་ས་ེཡོིས་བུ་འགེའ་ཞིིགེ་

ལ་བཅིར་འདྲི་བྱེད་བཞིིན་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་རི་བཟིའི་ཆོང་ཁེང་དུ་བསྐྱལ་བ་རེད་ལ། 

༡༩༤༥ ལོར་ཁོེང་གེ་ིལས་རོགེས་ཤོིགེ་དེར་ཡོོང་དུས་ང་ཡོོད་ལ། ཧ་ེསེལ་དང་ཁེར་ལོ་

ལ་བཅིར་འདྲ་ིབྱས་སོང་། 

ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ཏེ་སྡེོད་ཤོགེ་ལ་ལོགེ་པ་དང་།  

མེ་རི་ལུ་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ན་འདུགེ ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་རང་གེི་གེདོན་འདྲེ་དེ་ནེའུ་ཡོོགེ་

གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཁྲིད་བཞིིན་ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་ང་ཚོས་གེང་ཞིིགེ་ཐགེ་བཅིད་པ་

ད་ེམོ་ལ་བཤོད་སོང་། མོས་མོ་རང་ད་ེལ་དགེའ་བྱུང་ཟེར། ང་ན་ིང་རང་ཉིིད་ལ་ཏན་

ཏན་ཞིིགེ་མི་འདུགེ་མོད། ངས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡོིན་ཚུལ་ར་སོྤྲོད་ཅིིགེ་བྱེད་དགེོས་པ་

རེད། ཉིལ་ཁྲི་དེ་ནི་མི་ཤོི་བོ་གེཟུགེས་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་ཉིལ་ཁྲི་ཞིིགེ་ཆོགེས་ཡོོད་

པ་རེད་ལ། དཀྱིིལ་ན་ཀོང་ཀོང་ཆོགེས་འདུགེ མ་ེར་ིལུ་དེར་ཉིལ་ཞིིང་། མོའ་ིཕྱོགེས་

རེ་རེ་ན་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཉིལ་གེདན་གྱིི་མཐའ་གེཉིིས་གྱིེན་དུ་བསྒྲིེངས་
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པ་ད་ེམར་མནན་ནས་ཉིལ་ཡོོད་ལ། ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་དགེོས་པ་མ་ཤོེས། “ཨོ་དམྱོལ་བ། 

ངས་འད་ིབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡོིན།

“བྱེད་རོགེས་གེནང་། ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད།

“མེ་རི་ལུ་ལ་གེང་འདྲ་ཡོོད་པ་རེད།” ངས་དྲིས། “ཡོིན་ད། མེ་རི་ལུ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ཅི་ིབསམས།”

“བྱེད་རོགེས་གེནང་།” མོས་བཤོད།

མོས་ང་ལ་འཁྱུད་བྱུང་ལ་ངས་རྒད་པོ་ཌིིན་འདི་ན་ཡོོད་པ་བརྗེེད་ཐབས་བྱས། 

ཁེོང་མུན་ནགེ་ཏུ་བསྡེད་ནས་སྒྲི་སྐད་རེ་རེ་ལ་ཉིན་བཞིིན་ཡོོད་པ་ཐེངས་མ་རེ་རེ་

བཞིིན་ངས་ཤོེས་ཡོོང་དུས། ང་གེད་མོ་ཤོོར་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་ཅིི་ཡོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་

འདུགེ འད་ིན་ིཧ་ཅིང་འཇིགེས་ཡོེར་བ་ཞིིགེ་རེད། 

“ང་ཚ་ོཚང་མ་ངེས་པར་དུ་ལྷོད་ལ་འབབ་དགེོས།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད།

“ངས་འད་ིབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད་བསམས་ནས་སེམས་འཚབ་ལང་གེ་ིའདུགེ ཅིིའ་ི

ཕྱིར་ཁྱོེད་སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཐབ་ཚང་དུ་མ་ིའགྲོ་བ་ཡོིན།”

ཌིིན་ཐབ་ཚང་དུ་ཕྱིན་སོང་། མ་ེར་ིལུ་ན་ིཧ་ཅིང་ཡོིད་དུ་འོང་མོད་ངས་མོའ་ིརྣ་

ལམ་དུ་འདི་སྐད་ཤུབ་བཤོད་བྱས་པ་ཡོིན། “སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེར་ང་ཚོ་གེཉིིས་

དགེའ་རོགེས་མ་ཆོགེས་བར་དུ་སྒུགེ་རོགེས་གེནང་། ངའི་སེམས་འདི་ལ་འཁོེར་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ” ངས་བཤོད་པ་ད་ེདངོས་གེནས་རེད་ལ། མོས་ཀྱིང་ད་ེཤོེས་འདུགེ 

དེ་ནི་ས་གེཞིི་ཆོེན་མོའ་ིབྱིས་པ་གེསུམ་གྱིིས་འདས་པའི་དུས་རབས་མང་པོའ་ིལྗོིད་

ཤུགེས་ཡོོད་ཚད་མདུན་དུ་སྤུངས་ཏ་ེམཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་དོན་དགེ་ཅིགིེ་ཐགེ་གེཅིོད་

བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བསྟེན་པ་ཞིིགེ་རེད། སྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་ཡོ་མཚན་པའ་ིཁུ་སིམ་མེ་
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བ་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཐོན་ནས་ཌིིན་ལ་ལགེ་མྱོང་བྱས་ཏེ་མེ་རི་ལུ་ཡོོད་ས་ལ་སོང་ཞིེས་

ལབ་པ་ཡོིན་ལ། ང་འབོལ་སྟེགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ཌིིན་གྱིིས་བད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ི

ཁྲོད་དུ་ལབ་བརོྡོལ་འབྱིན་བཞིིན་ངུ་ཅིོར་རྒྱགེ་བཞིིན་སྒུལ་བཞིིན་པ་དེ་གེོ་ཐུབ་ཀྱིི་

འདུགེ བཙོན་ཁེང་དུ་ལོ་ལྔ་ལ་བསྡེད་པའ་ིམ་ིའབའ་ཞིིགེ་གེིས་ད་ེའདྲའ་ིསོྨྱོ་འཚུབ་

འཚུབ་ཡོིན་ཁེར་ཨ་ཆོད་འུ་ཐུགེ་གེ་ིསྣ་ེམོ་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ལ། མའི་ིལུས་པོ་གེང་ཞིིགེ་ནས་

འཐོབ་པའ་ིའབྱུང་ཁུངས་འཇམ་པོ་དེའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་ཞུ་གེསོལ་བྱེད་ཅིིང་། མ་ིཚེའ་ི

བད་ེབ་ཆོེན་པོ་འབྱུང་གེནས་ད་ེལུས་པོས་ཆོ་ཚང་བར་ཉིམས་སུ་མྱོོང་བ་དང་ལྷན་དུ་

སོྨྱོ་འགྲོ་བ་དང་། ཁེོང་ཇ་ིལྟར་ཡོོང་བའ་ིལམ་བུ་ད་ེལ་སླེར་ཡོང་ལོགེ་པའ་ིཐབས་ལམ་

ད་ེམིགེ་བཙུམས་ནས་འཚོལ་གྱི་ིརེད། འད་ིན་ིབཙོན་ཁེང་ནང་དུ་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་

ལ་འཁྲིགེ་སྲོེད་སླེོང་བའ་ིཔར་ལ་བལྟས་པ་དང་། གྲགེས་ཆོ་ེབའ་ིདུས་དེབ་ཀྱི་ིནང་དུ་

བུད་མེད་ཀྱིི་ནུ་མ་དང་བརླ་ཤོ་ལ་བལྟ་བ། ལྕགེས་ཀྱིི་ཁེང་པའི་མཁྲེགེས་པའི་རང་

བཞིིན་དང་། དེ་ན་མེད་པའི་བུད་མེད་ཀྱིི་འཇམ་པའི་རང་བཞིིན་ལ་དབྱེ་ཞིིབ་བྱས་

པའི་འབྲིས་བུ་རེད། བཙོན་ཁེང་ནི་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་འཚོ་གེནས་བྱེད་

རྒྱུའ་ིཐོབ་ཐང་ཁེས་ལེན་བྱས་ས་ད་ེརེད། ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིཨ་མའ་ིངོ་གེདོང་མཐོང་

མྱོོང་མེད་ལ། བུ་མོ་གེསར་པ་ར་ེར་ེདང་། ཆུང་མ་གེསར་པ་ར་ེར།ེ བྱིས་པ་གེསར་པ་

ར་ེར་ེན་ིཁེོང་གེ་ིཡོ་ང་བའ་ིཉིམས་རྒུད་ཀྱི་ིཁེ་སྣོན་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེ་ིཕ་གེང་དུ་ཡོོད་

པ་རེད། ལྕགེས་ཊིིན་གྱིི་མགེར་བ། མེ་འཁོེར་གྱིི་དོ་སྒོམ་ལ་བསྡེད་ནས་འགོྲ་ཞིིང་། 

ལྕགེས་ལམ་གྱིི་གེཡོོས་སོྦྱིར་ཁེང་དུ་མ་བྱན་གྱིི་གེཡོོགེ་པོའ་ིཚུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ལ། 

མཚན་མོར་ར་བཟ་ིབས་ཁེེངས་པའ་ིསྲོང་ལམ་དུ་འཁྱོོར་ཅིིང་ཐང་ལ་འགྱིེལ་བ་དང་། 

རོྡོ་སོལ་བརྩིགེས་པའ་ིསྒོང་དུ་ཐང་ཆོད་ད་ེཉིལ་བ། ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཆུ་ཡུར་རྣམས་ཀྱི་ི
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ནང་དུ་རང་གེི་སོ་སེར་པོ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིིན་འཐོར་བར་བྱས་པའི་སླེོང་མོ་བ་རྒད་

པོ་ཌིིན་ མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིགེང་དུ་ཡོོད་པ་རེད། ཌིིན་ལ་ན་ིརང་གེ་ིམ་ེར་ིལུ་དང་མཉིམ་དུ་

བརྩེ་དུང་ཁེ་གེང་བ་དེ་ནས་འཆོི་བ་ཡོང་མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་པ་ཞིིགེ་གེི་ངོ་བོར་འཆོི་

རྒྱུའ་ིཐོབ་ཐང་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ངས་ད་ེལ་བར་ཆོད་གེཏོང་མ་ིའདོད་ཅིིང་།  

ངས་ད་ེལ་རྗེེས་འདེད་ཙམ་ཞིིགེ་གེཏོང་ན་འདོད་དོ།། 

སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་ཁེར་ལོ་ཚུར་ལོགེ་ནས་རང་གེི་ཁྲུས་ཆོས་ཀྱིི་གྱིོན་པ་གེོན་

སོང་། ཉིིན་འདི་དགེ་གེི་རིང་ལ་ཁེོང་གེཉིིད་ཁྱོོན་ནས་ཁུགེ་གེི་མི་འདུགེ “ཨ་ཡོོ།” 

ཁེོང་ལ་ངུ་སྐད་ཤོོར། ང་ཚོས་བྱེད་བཞིིན་པའི་རླབས་ཆོེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཞིིགེ་སྟེ། ཐང་

གེཅིལ་སྟེང་ན་བྱུགེས་ཟས་ལྡ་ེཁུ་ཡོོད་པ་མ་ཟད། དོར་མ་དང་གྱིོན་པ་རྣམས་གེང་སར་

གེཡུགེས་ཤོིང་། དུད་སྣ་ེདང་སྣོད་ཆོས་རོྫོར་པོ། ཁེ་ཕྱེས་པའ་ིདེབ་སོགེས་ཀྱི་ིཟང་ཟིང་

ལ་བརྟེེན་ནས་ཁེོང་གེ་ིབླ་འཁྱོམས་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ཉིིན་ར་ེར་ེལ་འཇིགེ་རྟེེན་ན་ིའཁེོར་

ཏ་ེའགྲོ་རྒྱུར་འཁུན་སྒྲི་སྒྲིོགེ་ཅིིང་། ང་ཚོས་ང་ཚོའ་ིམཚན་གྱི་ིསླེོབ་སྦྱིོང་འཇིགེས་ཡོེར་

བ་ད་ེབྱེད་བཞིིན་ཡོོད། ཌིིན་དང་མཉིམ་དུ་དོན་ཞིིགེ་གེ་ིསྐོར་ལ་འཛིིང་རེས་བྱས་ནས་

མེ་རི་ལུ་ལ་སོྔོ་ཐིགེ་དང་ནགེ་ཐིགེ་ཐེབས་འདུགེ་ཅིིང་། ཌིིན་གྱིི་གེདོང་པ་ལ་སྡེེར་

འབྲིད་བྱས་འདུགེ ད་ཐོན་འགོྲ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་རེད།

ང་ཚོས་ངེད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ལ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཞིིང་། ང་ཚོའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་ཡོོངས་ལ་

མ་ིབཅུ་ཡོོད། ད་ེན་ིངའ་ིསྟོད་ཁུགེ་ལེན་རྒྱུ་དང་། ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ན་ཡོོད་

པའ་ིཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིལ་ཁེ་པར་གེཏོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་རེད། ད་ེཡོང་ལོ་མང་པོའ་ིགོེང་ལ་

རྩོམ་འབྲིིའི་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་ཆོེད་ཌིིན་ངའི་སོྒོ་ཁེར་ཡོོང་དུས། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་

ཀྱིིས་ཐོགེ་མར་ཁེ་བརྡོ་བྱས་སའ་ིཆོང་ཁེང་དེའ་ིཁེ་པར་ནས་ཁེ་པར་གེཏོང་ཆོེད་རེད། 
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མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་བཅིོ་བརྒྱད་ཀྱི་ིཕ་རོལ་གྱི་ིབྷུལ་གྱི་ིརྙིོགེ་དྲ་བཤོད་པའ་ིསྐད་ཅོིར་ད་ེ

ང་ཚོས་གོེ་བྱུང་། “བུ་ཁྱོེད་རང་ཚོས་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་ལ་ངས་འད་ིནས་ཅི་ིཞིིགེ་

བྱེད་དགེོས་པ་ད་ེཤོོད་དང་། མོ་འདིར་བསླེེབས་ནས་ད་བདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཕྱིན་སོང་།  

མོ་ནི་རང་གེི་ཁེང་མིགེ་ཏུ་ཡོིབ་ནས་སྡེོད་ཅིིང་། ང་དང་ཇེ་ནེ་སུ་ཡོིན་ལ་སྐད་ཆོ་

བཤོད་རྒྱུར་དགེགེ་བྱ་བྱེད། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ཟེར་བའི་མི་དེ་ཁྱོེད་ཅིགེ་དང་ལྷན་དུ་

ཡོོད་དམ། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཁེོ་མར་འཁྲིད་ཡོོང་ནས་མོ་འཁྱོེར་ཞིིགེ མོ་རང་ང་

ཚོའ་ིཉིལ་ཁེང་ཡོགེ་ཤོོས་དེར་ཉིལ་གྱི་ིཡོོད་ལ། སོྒོར་མོ་རོྫོགེས་ཟིན་པ་ད་ེགེསལ་ཐགེ་

ཆོོད་རེད། འད་ིམགྲོན་ཁེང་མ་རེད།” ཁེོང་གེིས་ཁེ་པར་ཐོགེ་ནས་བྷུལ་ལ་ངུ་སྐད་དང་

ཨོ་ཙི་བརོྗེད་བཞིིན་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ལབ་སོང་། དེར་ཌིིན་དང་། མེ་རི་ལུ། ཁེར་

ལོ། ཌིན་ཁེེལ། ང་། ཨི་ཡོན་ མགེ་ཨར་ཐར། ཁེོང་གེི་སྐྱེས་དམན། ཋེོམ་ སེའི་བྷུ་

རུགེ དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། གེཞིན་སུ་ཡོོད། ཚང་མས་སྦེ་ིརགེ་འཐུང་ཞོིར་འཐོམས་

བསྡེད་པའ་ིབྷུལ་གྱི་ིཐོགེ་ལ་ཁེ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཅོིར་རྒྱགེ་ཅིིང་། བྷུལ་ལ་མཚོན་

ན་དོན་དགེ་གེང་ཡོིན་གྱི་ིཐད་ནས་མགེོ་འཐོམ་རྒྱུ་ལ་ན་ིཧ་ཅིང་མ་ིདགེའ་མཁེན་ཞིིགེ་

ཡོིན། “ཨོ་རེད།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། “གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་འདིར་སླེེབས་པ་ཡོིན་ན། 

ཁྱོེད་རང་འདིར་སླེེབས་དུས་དེར་གོེ་རྟེོགེས་ཡོགེ་གེ་ཞིིགེ་ལོན་སྲོིད།” ཟེར། ངས་ངའ་ི

ཨ་ན་ེལ་བད་ེམོ་ཞུས་ཤོིང་བདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཚུར་ལོགེ་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིཁེས་

ལེན་བྱས་ཏ།ེ ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་ལ་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན།
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ང་ཚའོ་ིའགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིམགེོ་འཛུགེས་ད་ེན་ིཟང་ཟིང་དང་མཚར་སྣང་ཅིན་ཞིིགེ་རདེ། 

འད་ིལ་རབ་རིབ་ཀྱི་ིགེཏམ་རྒྱུད་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ི

འདུགེ “ཀ་ིཧ་ིཧ།ི” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ད་ང་ཚ་ོའགྲོ་གེ་ིཡོོད་དོ།།” ད་ེནས་ཁེོང་ཁེ་

ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་སྟེང་དུ་བསྙེས་ཤོིང་། རླངས་འཁེོར་ན་ིདྲང་མོ་མདའ་ལྟར་བསྐོར་སོང་

ལ། ཁེོང་ནི་རང་གེི་རང་བྱུང་མ་བཅིོས་པའི་ཁོེར་ཡུགེ་དེ་ལ་སླེར་ལོགེ་འདུགེ་ཅིིང་།  

མི་ཚང་མས་དེ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ ང་ཚོ་ཚང་མ་དགེའ་བྱུང་ལ། ང་ཚོས་མགེོ་

འཐོམས་དང་དོན་མེད་ཀྱིི་བྱ་བ་རྣམས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་དུས་ཚོད་འདིའི་རང་

ཅིགེ་གེི་དམ་པའི་བྱ་བ་ཉིགེ་ཅིིགེ་དེ་སྒྲུབ་བཞིིན་ཡོོད་པ་ངོས་ཟིན་བྱུང་ལ། དེ་ནི་

ལམ་ལ་བསྐྱོད་པར་བྱེད་པ་དེའོ།། ད་ེནས་ང་ཚ་ོབསྐྱོད་པ་རེད། ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིམངའ་

སྡེེའ་ིས་ཆོ་ཞིིགེ་ཏུ་ང་ཚོས་ཡོ་མཚན་པའ་ིལམ་བྱང་དཀར་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་མདའ་

རྩ་ེདང་བཅིས་“ལྷོ་ཕོྱགེས་”ཞིེས་དང་། ཡོང་མདའ་རྩ་ེདང་བཅིས་“ནུབ་ཕོྱགེས་”ཞིེས་

བྲིིས་པ་ཞིིགེ་འཁྱུགེ་སེ་བསྐྱུར་ཅིིང་། ང་ཚོ་ལྷོ་ཕྱོགེས་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་ལམ་ལ་ཕྱིན་པ་

ཡོིན། ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཡོ། ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིཀློད་པའ་ིནང་དུ་ར་ིམོར་བརྐོས་

ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་མིང་བཏགེས་པའ་ི “བ་མོས་གེཡོོགེས་པའ་ིནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་བཙོགེ་”གེ་ི

གེངས་དང་རོྫོར་པོ་ནས་ཡོོང་སྟེ། མཐར་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ལུང་མདོ་རྙིིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་

པ་དེ་ན་ཡོོད་པའི་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་རྙིིང་སོང་དེའི་ལྗོང་མདོགེ་གེི་སྐྱེས་དངོས་དང་

གེཙང་པོའ་ིདྲ་ིམ་བར་དུ་དང་། ད་ེནས་ནུབ་ཕོྱགེས་རེད། ཨ་ེཌི་ིན་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་
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སུ་བསྡེད་ཡོོད་ལ། མ་ེར་ིལུ་དང་ཌིིན། ང་བཅིས་མདུན་གྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་བསྡེད་ཡོོད། 

ང་ཚོས་མ་ིཚེའ་ིདགེའ་སོྤྲོ་དང་བཟང་ཆོའ་ིསྐོར་གྱི་ིཁེ་བརྡོ་སྐྱིད་ཤོོས་ད་ེབྱས་པ་ཡོིན། 

ཌིིན་གླེོ་བུར་དུ་ཇེ་འཇམ་ལ་ཕྱིན་སོང་། “ད་དམྱོལ་བ། ཁྱོེད་ཅིགེ་ཚང་མས། འདིར་

ལྟོས་དང་། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཚང་མ་འགྲིགེ་ཡོོད་པ་དང་། འདིར་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་

དགེོས་པ་སྤུ་ཙམ་ཡོང་མེད་པ་འད་ིཁེས་ལེན་བྱེད་དགེོས་པ་རེད། ངོ་མ་བཤོད་ན། ང་

ཚོས་ཅི་ིགེང་ལའང་སེམས་ཁྲལ་ངོ་མ་བྱེད་ཀྱིིན་མེད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཤོེས་པའ་ིདོན་ཡོིན་

པ་དེ་ང་ཚོས་ངོས་ཟིན་པ་ཞིིགེ་དགོེས་པ་རེད། ང་བདེན་པ་ཨེ་རེད།” ང་ཚོ་ཚང་

མས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན། “ད་འདི་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉིམ་དུ་ཡོོད། … ང་

ཚོས་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱས་པ་རེད། ད་ེབརྗེེད་འཇུགེ” དེར་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་རང་

རང་གེི་ཁེ་འཛིིང་ཡོོད་པ་རེད། “དེ་དགེ་ནི་མེལ་ལེ་རེ་རེ་དང་འདོད་འདུན་རེ་རེས་

ང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ལ་བསྐྱུར་ཡོོད། ང་ཚ་ོཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིལ་ཐུགེ་ཆོེད་ད་ང་ཚ་ོནེའུ་ ཨོར་

ལེན་སིའི་ཕོྱགེས་ལ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོོད། སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡོོང་གེི་མ་རེད་དམ། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་སྒྲི་སྐད་བར་མའ་ིརོལ་དབྱངས་པ་རྒན་པོ་འདིས་དབུགེས་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་འབུད་

པ་ལ་ཉིན་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་འདར་འདར་བར་དུ་རླུང་འཕྲིིན་

གྱི་ིསྒྲི་ཇ་ེམཐོར་བཏང་། “ད་ེནས་སྒྲུང་སླེེབས་སླེེབས་བར་དུ་འད་ིལ་མཉིན་ནས་དོན་

ངོ་མའ་ིངལ་གེསོ་དང་ཤོེས་ཡོོན་འཇགེས་པར་བྱེད།” ཟེར། 

ང་ཚོ་གླུ་གེཞིས་དང་བསྡེེབས་ནས་མཆོོང་ལྡིང་བྱས་ཤོིང་། ཁེོང་ལ་མོས་མཐུན་

བྱས། ལམ་གྱི་ིཡོང་དགེ་པ་ད་ེརེད། ལམ་ཆོེན་གྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་དཀར་ཐིགེ་འཐེན་ཡོོད་པ་

ད་ེང་ཚོའ་ིམདུན་ལམ་ལ་འབྱར་བ་དང་འདྲ་བར་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིའཁེོར་

ལོ་ལ་འཁྱུད་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་དགུན་གྱི་ིམཚན་མོ་ལ་ T དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་གེོས་
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ཅིན་དང་བཅིས་པའི་ཤོ་ཤོེད་རྒྱས་པའི་སྐེ་དེ་མདུན་དུ་བསྙེས་ནས་རླངས་འཁོེར་

འཕུར་བཅུགེ བྷོལ་ཋེ་ིམོར་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་སྐབས་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་

གྱི་ིའཚང་ཁེའ་ིཉིམས་མྱོོང་ལེན་ཆོེད་ངས་བསྐོར་དགོེས་པའ་ིཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་། 

ད་ེན་ིའགྲིགེ་བསྡེད་པ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་དང་མ་ེར་ིལུ་གེཉིིས་ཀྱིིས་འོ་བསྐྱལ་

ཅིིང་ཆོགེས་སོྤྱིད་ལ་འཇུགེ་བཞིིན་དུའང་ཁེ་ལོའ་ིའཁོེར་ལོ་ལ་འཇུས་ནས་བསྡེད་

སོང་། ད་ེན་ིསོྨྱོན་པ་རང་རེད། རླུང་འཕྲིིན་ན་ིསྐད་མཐོ་ཤོོས་དེའ་ིཐོགེ་ཡོོད་ལ། ཌིིན་

གྱིིས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམདུན་ཅིོགེ་སྟེང་དུ་ཨ་ིཁུང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་མ་བཟོས་བར་དུ་རྔའ་ི

ཚུལ་དུ་བརྡུངས་སོང་། ངས་ཀྱིང་བརྡུངས་པ་ཡོིན། རླངས་འཁོེར་ཧད་སོན་ཏེ། རྒྱ་

ནགེ་ལ་བསྐྱོད་པའ་ིགྲུ་གེཟིངས་དལ་པོ་ལྟ་བུ་འདིས། སྙིང་རྗེ།ེ རང་གེ་ིཕམ་ཉིེས་དང་

ཕམ་ཁེ་ལེན་བཞིིན་འདུགེ

“ཇ་ིའདྲའ་ིསྐྱིད་པོ་རེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ད་མ་ེར་ིལུ། ངོ་མ་ཉོིན་ཨ། 

སྙིང་སྡུགེ ང་ན་ིདུས་གེཅིིགེ་ལ་དོན་ཚང་མ་བྱེད་འཕེར་བའ་ིམ་ིརྒོད་ཅིིགེ་ཡོིན་པ་ད་ེ

ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་པ་རེད། ང་ལ་རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པའི་ནུས་པ་ཞིིགེ་ཡོོད། ད་སན་ ཧྥོ་

རན་ས་ིས་ིཁེོར་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ངེས་པར་དུ་མཉིམ་དུ་སྡེོད་དགེོས་པ་རེད། ངས་རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་ིམ་ེའཁེོར་སྒོམ་ཆུང་འཕར་མ་ཕྲིེང་བསྟར་འཇོགེ་ས་དེའ་ིསྣ་ེམོ་ད་ེརུ་ཁྱོེད་རང་ལ་

སྡེོད་ས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ཤོེས། ཉི་ིམ་གེཉིིས་ར་ེལས་མ་ིའགོེར་བར་ང་ཁྱོིམ་ལ་འབོྱར་ཡོོང་

ལ། ཐེངས་ར་ེལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གེཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཡོིན། མོ་ར།ེ སྙིང་སྡུགེ ང་ཚོས་ཆུ་ཚོད་

བཅུ་གེཉིིས་ཀྱི་ིཡུན་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས། བར་སྐབས་ཅི་ིཡོང་མ་

བྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་ང་ཁེ་མེལ་གྱིི་ཁེང་པ་ལ་ཐད་ཀར་སྡེོད་དུ་འགྲོ མོས་ཤོེས་ཀྱིི་

མ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ལ། སོྔོན་ལའང་ད་ེབྱས་པ་རེད།” ད་ེན་ིམ་ེར་ིལུ་
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ལ་འགྲིགེ་བསྡེད་འདུགེ མོ་ནི་དངོས་གེནས་ཁེ་མེལ་གྱིི་མགེོ་ལྤགེས་བཀོགེ་ཏུ་ཆོས་

འདུགེ ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་མ་ེར་ིལུ་ང་ལ་འཁེོར་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིང་ཚོའ་ིམོས་མཐུན་

ད་ེཡོོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ན་ིངས་ཁེོང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེམཐོང་མགེོ་

བཙུགེས་སོང་ལ། གླེིང་འདིའ་ིསྣ་ེགེཞིན་པ་ད་ེརུ་ང་ན་ིངའ་ིརྐུབ་ཀྱི་ིསྒོང་ལ་ཁེེར་རྐྱེང་

དུ་འཇོགེ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་དེ་ལ་ཅིིའི་ཕྱིར་བསམ་བློ་གེཏོང་། གེསེར་གྱིི་

ས་གེཞིི་ཡོོད་ཚད་རང་གེི་མདུན་ཕྱོགེས་སུ་ཡོོད་དུས་དང་། ཁྱོེད་རང་ཡོ་མཚན་དུ་

འཇུགེ་རྒྱུར་སོྔོན་དཔགེ་མི་ཐུབ་པའི་དོན་དགེ་སྣ་ཚོགེས་པ་མང་པོ་ཞིིགེ་ཡོིབ་ནས་

བསྒུགེས་ཡོོད་ཁེར། ཁྱོེད་རང་ན་ིད་ེདགེ་མཐོང་རྒྱུ་ལ་གེསོན་ཡོོད་པ་ཚོར་ནས་དགེའ་

བ་སྐྱ་ེའཇུགེ་དུས་འདིར་ངས་ད་ེལ་ཅིིའ་ིཕྱིར་བསམ་བློ་གེཏོང་།

ང་ཚ་ོརྒྱལ་ས་ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་ལ་སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་འབོྱར་བྱུང་། ཉི་ིམ་ད་ེན་ིསྲོིད་

འཛིིན་ཧེ་རེ་ ཋུ་རུ་མན་གྱིི་སྐབས་གེཉིིས་པའི་ལས་ཁུར་མཛིད་སོྒོའ་ིཉིི་མ་རེད། ང་

ཚོ་ང་ཚོའི་གྲུ་གེཟིངས་གོེགེ་པོ་དེའི་ནང་ནས་བརྒྱུགེས་ཏེ་སོང་རིམ་བཞིིན། ཕན་

སིལ་ཝེ་ནི་ཡོའི་ལམ་ཆོེན་རྒྱུད་དུ་དམགེ་དཔུང་གེི་སྟོབས་ཤུགེས་བང་སྒྲིིགེ་ནས་རྒྱ་

ཆོེར་བཤོམས་འདུགེ དེར་མཚོན་ཆོའི་གེནམ་གྲུ་ B 29 རྟེགེས་ཅིན་དང་། མཚོ་གྲུ་ 

PT རྟེགེས་ཅིན། མེ་སྒྱིོགེས། དེ་ལ་སོགེས་པའི་དམགེ་ཆོས་རིགེས་ཡོོད་ཚད་ཅིིགེ་

ཡོོད་པ་དེ་དགེ་ཁེ་བས་གེཡོོགེས་པའི་རྩྭའི་ཁྲོད་དུ་དམར་གེསོད་བྱེད་པོ་ཞིིགེ་དང་

མཚུངས། མཐའ་མ་དེར་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིསྲོོགེ་སྐྱོབ་གྲུ་ཆུང་དཀྱུས་མ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེན་ི

སྙིང་རྗེ་ེཞིིང་གླེེན་པ་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ ད་ེལ་ལྟ་ཕྱིར་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་ཇ་ེདལ་

ལ་བཏང་། ཁེོང་གེིས་འཚེར་སྣང་གེ་ིངང་ནས་མགོེ་བོ་གེཡུགེ་པར་བྱེད། “མ་ིའད་ིཚོས་

གེ་རེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། ཧེ་རེ་ནི་གྲོང་ཁྱོེར་འདིའི་ས་ཆོ་ཞིིགེ་ན་གེཉིིད་དུ་ཡུར་
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བཞིིན་ཡོོད། ... རྒད་པོ་བཟང་པོ་ཧ་ེར་ེ ... ང་ནང་བཞིིན་མ་ིསུ་ར་ིནས་ཡོིན་པའ་ིམ་ི

ད་ེ ... ད་ེན་ིཏན་ཏན་ཁོེང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲུ་གེཟིངས་ཡོིན་རྒྱུ་རེད།”

ཌིིན་རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་ཉིལ་བར་ཕྱིན་ཅིིང་། ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་རླངས་

འཁེོར་བསོྐར་བ་རེད། ང་ཚོས་ཁེོ་ལ་རླངས་འཁེོར་གེཟབ་གེཟབ་གེཏོང་རྒྱུར་ཆོེད་

མངགེས་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་སྔུར་བ་འཐེན་ནས་ཅིང་མ་འགེོར་བར་ཁོེང་

གེིས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིའཁེོར་རྟེེན་སྐྱོན་ཅིན་ཡོོད་བཞིིན་དུའང་རྒྱུགེ་ཚད་བརྒྱད་ཅུའ་ི

བར་དུ་དེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཞིིགེ་གེིས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་མཁེན་

ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་རོྩད་པ་རྒྱགེ་བཞིིན་པའ་ིས་ཆོ་ཞིིགེ་ཏུ་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁོེར་སུམ་

བསྐྱུར་གྱིིས་བརྒྱུགེས་པ་དང་། ལམ་ཕྲིེང་བཞིི་ཅིན་གྱིི་ལམ་ཆོེན་གྱིི་ལམ་ཕྲིེང་བཞིི་

པའི་སྟེང་དུ་ཁེ་ཕྱོགེས་ནོར་བའི་ལམ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད། ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དེས་རང་

གེི་ཉིེན་དུང་གེི་བརྡོ་སྒྲིོགེ་བཞིིན་ང་ཚོའི་རྗེེས་འདེད་པ་ནི་ཆོོས་ཉིིད་རེད། ང་ཚོ་

བཀགེ་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་ང་ཚོས་ཁེོང་གེ་ིརྗེེས་དེད་ནས་འབབ་ཚིགེས་ལས་ཁུངས་ལ་

ཤོོགེ་ཟེར། དེར་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་སེམས་ནགེ་ཅིིགེ་འདུགེ་པ་དེ་འཕྲིད་མ་ཐགེ་ནས་ཌིིན་

ལ་དགེའ་མ་ིའདུགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་གྱི་ིགེང་ས་ནས་བཙོན་ཁེང་གེ་ིདྲ་ིམ་ཚོར་ཐུབ་

ཀྱི་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་དང་མ་ེར་ིལུ་ལ་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་འདྲ་ིརྩད་བྱེད་སླེད་ལས་རོགེས་

རྣམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མངགེས་བྱུང་། ཁེོང་ཚོས་མེ་རི་ལུ་ལོ་གེ་ཚོད་ཡོིན་པ་ཤོེས་འདོད་

འདུགེ་ལ། བུད་མེད་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ཆོེད་དབོར་འདྲེན་འགེོགེ་པའ་ིམེན་ཞིེས་པའ་ིཁྲིམས་

གེཞིིའ་ིཐོགེ་ནས་ཅིིགེ་བཟོ་རྒྱུའ་ིའབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ འོན་ཀྱིང་མོ་ལ་རང་གེ་ི

གེཉིེན་སྒྲིིགེ་གེ་ིའཛིིན་ཡོིགེ་འདུགེ ད་ེནས་ཁེོང་ཚོས་ང་ཟུར་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་ནས་མ་ེ

ར་ིལུ་དང་མཉིམ་དུ་སུ་ཞིིགེ་ཉིལ་གྱི་ིཡོོད་མེད་ད་ེཤོེས་འདོད་བྱས། “མོའ་ིཁྱོོ་གེ་”ངས་
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ཅུང་ལས་སླེ་པོའ་ིངང་ནས་ད་ེལྟར་བཤོད། ཁེོང་ཚ་ོལ་ཤོེས་འདོད་འཕར་འདུགེ ཅིིགེ་

འགྲིགེ་མ་ིའདུགེ ཁེོང་ཚོས་དྲ་ིབ་འགེའ་ཞིིགེ་ལན་གེཉིིས་ལ་དྲིས་ཤོིང་ང་ཚའོ་ིཁེ་ནས་

ཅིིགེ་ཤོོར་འགྲོ་བའ་ིར་ེབ་བྱས་ཏ།ེ སྤུས་ཀ་ཞིན་པའ་ིའདྲ་ིཞིིབ་ཐབས་ལམ་འགེའ་ཞིིགེ་

ཚོད་ལྟ་བྱས་སོང་། ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཕ་གེིའི་མི་དེ་གེཉིིས་ནི་ཁེ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡོའི་

ལྕགེས་ལམ་གྱིི་ལས་ཀ་ལ་ལོགེ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་པ་རེད། འདི་གེཟུགེས་པོ་ཐུང་བ་དེའི་

ཆུང་མ་རེད། ང་ནི་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནས་བདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཀྱིི་གུང་གེསེང་ལ་ཡོོང་

བའ་ིཁེོང་ཅིགེ་གེ་ིགྲོགེས་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན།”

ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དེ་འཛུམ་ལངས་ནས་“ཡོིན་ནམ། དངུལ་ཁུགེ་འདི་དངོས་གེནས་

ཁྱོེད་ཀྱི་ིཡོིན་ནམ།” ཟེར།

མཐར་ནང་དུ་ཡོོད་པའི་སེམས་ནགེ་དེས་ཌིིན་ལ་སོྒོར་མོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོི་ཆོད་

པ་བཅིད་སོང་། ས་ཕ་གེིའི་མཚོ་འགྲམ་བར་དུ་འགོྲ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོ་ལ་སོྒོར་མོ་

བཞིི་བཅུ་མ་གེཏོགེས་མེད་ཅིེས་ཁེོང་ཚོར་བཤོད་པ་ཡོིན་མོད། ཁེོང་ཅིགེ་ལ་མཚོན་

ན་དེ་ཡོིས་ཁྱོད་པར་གེང་ཡོང་བཟོ་གེི་མི་འདུགེ་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱས་སྐབས་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་སེམས་ནགེ་དེས་ཁེོང་སླེར་ཡོང་ཕན་སིལ་ཝེ་ནི་

ཡོ་མངའ་སྡེ་ེལ་འཁྲིད་ད།ེ ཁེོང་ལ་དམིགེས་བསལ་ཉིེས་པ་ཞིིགེ་འགེེལ་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ི

ཉིེན་བརྡོ་བཏང་སོང་། 

“ཉིེས་པ་གེ་ར།ེ”

“ཉིེས་པ་གེ་ར་ེཡོིན་པ་ད་ེལ་བསམ་བོླ་མ་གེཏོང་། མ་ིགྲུང་པོ། དེའ་ིསོྐར་ལ་སེམས་

ཁྲལ་མ་བྱེད།” 
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ང་ཚོས་ཁེོང་ཅིགེ་ལ་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔ་སོྤྲོད་དགེོས་འཁེེལ་སོང་། འོན་ཀྱིང་དེའ་ི

སོྔོན་ལ་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་མ་རབས་དེས་ང་བཙོན་ཁེང་ལ་འགྲོ་ཆོོགེ་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།  

ཌིིན་གྱིིས་ད་ེཡོང་འགྲིགེ་པའ་ིབསམ་ཚུལ་བཟུང་། ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཧ་ཅིང་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་

ཏ་ེབཤོད་རྒྱུར། “གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་གེ་ིརོགེས་པ་བཙོན་ཁེང་ལ་འགྲོ་རུ་བཅུགེ་

ན། ངས་ད་ལྟ་རང་ཁྱོེད་རང་ཕན་སིལ་ཝེ་ན་ིཡོ་ལ་མངའ་སྡེ་ེལ་འཁྲིད་འགྲོ་གེ་ིཡོིན། 

ད་ེགོེ་སོང་ངམ།” ཟེར། ང་ཚ་ོཚང་མས་བྱེད་འདོད་པ་ན་ིའད་ིནས་ཐོན་འགོྲ་རྒྱུ་ད་ེརེད། 

“ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོའ་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་སླེར་ཡོང་རྒྱུགེ་ཉིེས་འཛིིན་བྱང་ཞིིགེ་རགེ་ན། 

ཁྱོེད་ཀྱི་ིརླངས་འཁེོར་ཤོོར་གྱི་ིརེད།” ཉིེན་རྟེོགེ་པ་སེམས་ནགེ་དེས་གྱིེས་ཁེའ་ིཁེ་རྡུང་གེ་ི

ཚུལ་དུ་ད་ེལྟར་བཤོད། ཌིིན་གྱི་ིགེདོང་དམར་པོ་ཆོགེས་འདུགེ ང་ཚོས་ཁུ་སིམ་མེར་

རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིང་ཚ་ོལས་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་རྐུ་

འཁྱོེར་བྱེད་པའ་ིམགྲོན་ཤོོགེ་ཅིིགེ་དང་མཚུངས། ཁེོང་ཚོས་ང་ཚ་ོལ་སོྒོར་མོ་མེད་པ་

དང་། ལམ་དུ་གེཉིེན་ཉི་ེམེད་པ། ཡོང་ན་སོྒོར་མོའ་ིཆོེད་དུ་ཏར་འཕྲིིན་གེཏོང་ས་མེད་

པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཉིེན་རྟེོགེ་པས་ཁེོང་ཚ་ོསྐྲགེ་མ་ིདགེོས་སའ་ིཨ་མ་ེར་ི

ཀ་བ་དེ་ཚོ་ལ་ཡོིགེ་ཆོ་དང་ཉིེན་བརྡོ་གེཏོང་བ་བརྒྱུད་ནས། དེ་ཚོའི་ཐོགེ་ལ་སེམས་

ཁེམས་ཀྱི་ིགེཡུལ་འགྱིེད་ཅིིགེ་ལ་ཞུགེས་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེན་ིཝེིགེ་ཋེོར་ར་ིཡོའ་ིཉིེན་རྟེོགེ་

དཔུང་ཁེགེ་ཅིིགེ་རེད། དེས་རྙིིང་དྲ་ིའཐུལ་བའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ལོྐོགེ་ལྟ་བྱེད་

ཅིིང་། ཡོོད་ཚད་ལ་འདྲ་ིརྩད་བྱེད་ན་འདོད་ལ། རང་གེ་ིའདོད་པར་འབབ་པའ་ིནགེ་

ཉིེས་ཤོིགེ་མེད་པ་ཡོིན་ན་ནགེ་ཉིེས་རྫུན་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཕ་རན་སིའ་ིརྩོམ་པ་

པོ་ལུ་སི་ ཧྥོར་ཌིི་ནནད་ སེ་ལིན་གྱིིས། “ནགེ་ཉིེས་ཀྱིི་ཚིགེ་གྲུབ་དགུ། ཉིོབ་སྣང་གེི་

ཕུང་པོ་གེཅིིགེ” ཅིེས་བཤོད་ཡོོད། ཌིིན་ན་ིཧ་ཅིང་རླུང་ལངས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ལ་མ་ེ
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མདའ་ཞིིགེ་ཐོབ་མ་ཐགེ་ཏུ་ཚུར་ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེ་ེལ་ལོགེ་ནས་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་

ད་ེལ་མ་ེམདའ་རྒྱགེ་འདོད་སྐྱེས་འདུགེ

“ཕན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡོ།” ཁེོང་གེིས་སྡེིགེས་སྐད་བརྒྱབ། "ངས་ཉིེས་འགེེལ་དེ་གེ་

རེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་ན་བསམ་གྱིི་འདུགེ གེཅིིགེ་བྱས་ན་སྟུ་རེད། ངའི་སོྒོར་མོ་ཡོོད་ཚད་

འཕྲིོགེ་ནས་ང་ལ་སྟུ་ཡོི་ཉིེས་པ་འགེེལ་གྱིི་རེད། དམྱོལ་བ། མི་འདི་ཚོ་ལ་དམྱོལ་བ་

ལས་སླེ་མོ་འདུགེ ད་དུང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རྙིོགེ་དྲ་བཤོད་ན་ཁོེང་ཚོ་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཁྱོེད་

རང་ལ་མེ་མདའ་རྒྱགེ་གེི་རེད།” ང་ཚོས་དེ་བརྗེེད་པར་བྱས་ནས་རང་རང་སྐྱིད་པོ་

བྱེད་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་བྱེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡོང་མི་འདུགེ ང་ཚོ་རི་ཆོི་མོནད་གོྲང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་

ཚར་སྐབས་ང་ཚོས་དེ་དགེ་བརྗེེད་མགེོ་བརྩམས་ཤོིང་། དེ་ནས་ཅིང་མ་འགོེར་བར་

ཚང་མ་འགྲིགེ་འདུགེ 

ད་ང་ཚ་ོས་ཕ་གེ་ིབར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་སོྒོར་མོ་བཅིོ་ལྔ་ཡོོད། ང་ཚོས་རླངས་འཁོེར་

སྒུགེ་བསྐྱོད་པ་ཡོར་བླངས་ཤོིང་རོྡོ་སྣུམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཁེོང་ཚ་ོལས་སྐར་མ་སླེོང་དགེོས་ཀྱི་ི

རེད། ཝེར་ཇིན་ནི་ཡོའི་ས་རྒོད་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་ང་ཚོས་གླེོ་བུར་དུ་མི་ཞིིགེ་ལམ་དུ་གེོམ་

བགྲོད་བྱེད་པ་མཐོང་བྱུང་། ཌིིན་ནི་རླངས་འཁོེར་འགོེགེ་ས་ཞིིགེ་ལ་བརྒྱུགེས་སོང་།  

ངས་རྒྱབ་ལ་བལྟས་ཤོིང་། ཁེོང་ན་ིསྤྲོང་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ་ཕལ་ཆོེར་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་

ཡོོད་མ་རེད་ལབ་པ་ཡོིན།

“ང་ཚོས་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཙམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཁེོང་ཡོར་ལེན་འཇོགེ” ཌིིན་གྱིིས་གེད་

མོ་དང་བཅིས་བཤོད། མི་དེ་ནི་གོྱིན་པ་ཧྲུལ་པོ་དང་མིགེ་ཤོེལ་གོེན་པའི་སོྨྱོན་པའི་

རིགེས་ད་ེརེད་ལ། ལམ་ཟུར་གྱི་ིཆུ་ཡུར་ཞིིགེ་ནས་རྙིེད་ཅིིང་འདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་པའ་ི

རྒྱབ་ཤོོགེ་ཅིན་གྱི་ིདེབ་ཅིིགེ་ཀོློགེ་བཞིིན་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ཁེོང་རླངས་འཁེོར་ལ་འཛུལ་
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བ་དང་ལམ་སེང་དེབ་ཀོློགེ་པ་ལ་ཞུགེས་སོང་། ཁེོང་ནི་ཧ་ལས་པའི་རོྫོར་པོ་དང་རྨ་

པགེས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་བཤོད་ན་ཁེོང་གེི་མིང་ནི་ཧེ་མན་ སོ་

ལོ་མོན་[མཆོན]། སོ་ལོ་མོན་ཞིེས་པ་ནི་ཡོ་ཧུ་ད་པའི་རྒྱལ་སྲོས་མཁེས་པ་ཞིིགེ་དང་

ཆོོས་སྟོན་པ་པོ་ཞིིགེ་གེི་མིང་ལའང་འཇུགེ]ཡོིན་པ་དང་། ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་ཆོ་ཧྲིིལ་

པོར་རྐང་བགྲོད་བྱས་ཤོིང་། ཡོ་ཧུ་ད་པའི་ཁྱོིམ་ཚང་གེི་སོྒོ་བརྡུངས་པའམ་མཚམས་

མཚམས་ལ་སོྒོ་ལ་རྐང་པས་གེཞུས་ཏེ་སོྒོར་མོ་སྤྲོོད་ཅིིགེ་ཅིེས་སླེོང་བཞིིན་ཡོོད་ཟེར། 

“ང་ལ་ཟ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་སོྤྲོད་དང་། ང་ན་ིཡོ་ཧུ་ད་པའ་ིམ་ིཡོིན།”

ཁེོང་གེིས་བཤོད་ན་བྱེད་ཐབས་དེ་བཟང་ཞིིང་དེའི་འབྲིས་བུའང་སྨོིན་ཡོོང་གེི་

འདུགེ་ཟེར། ང་ཚོས་ཁེོང་ལ་དེབ་གེང་ཞིིགེ་ཀོློགེ་གེ་ིཡོོད་མེད་དྲིས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་

ཤོསེ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ཁེོང་གེསི་དབེ་ཀྱི་ིཁེ་བྱང་ལ་ལྟ་རྒྱུའ་ིངལ་བ་བྱས་མ་སོང་། ཁེོང་གེསི་

ས་ཆོ་རྒོད་ལ་ཤོོར་བ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ནས་ས་ད་ེལ་དབང་བའ་ིཡོ་ཧུ་ད་པའ་ིཆོོས་ཁྲིམས་

ཀྱིི་གེསུང་རབ་ཋེོར་ར་ངོ་མ་ཞིིགེ་རྙིེད་པར་གྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་ཐོགེ་

ནས་དེབ་ཀྱི་ིཚིགེ་འབྲུ་ཙམ་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ

“མཐོང་སོང་ངམ། མཐོང་སོང་ངམ། མཐོང་སོང་ངམ།” ཌིིན་གྱིིས་ངའི་རྩིབས་

མ་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགེས་བཞིིན་བཙིར་སྐད་བརྒྱབ། “ད་ེསྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་རེད་ཅིེས་

ངས་ལབ་པ་ཡོིན། མི་ཚང་མ་སྐྱིད་སྐྱིད་རེད། ཁེོ་རེ།” ང་ཚོས་སོ་ལོ་མོན་ཕ་གེི་ཋེེ་

སི་ཋེ་མེནད་[ཡོེ་ཤུའི་བཀའ་ཆོེམས་]ཅིེས་པའི་མིང་ཐོགེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་

ཁྱོེར་བ་ཡོིན། ངའི་སྤུན་ནི་ད་ཆོ་གྲོང་དེའི་ཕྱོགེས་གེཞིན་པ་དེའི་ཁེང་པ་གེསར་པ་

ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད། ད་ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་གྲོང་དཀྱིིལ་ནས་མ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་དང་ཆོབས་

ཅིིགེ་མར་བརྐྱེངས་ཡོོད་པའི་མདོགེ་སྐྱ་ལ་རིང་བའི་ལམ་དེར་བསླེེབས་ཡོོད་ཅིིང་།  
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གེདོང་ནགེ་གེེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགེས་པ་རྣམས་ནི་ལྕགེས་ཆོས་ཚོང་ཁེང་དགེ་དང་། སྐར་

མ་ལྔ་དང་བཅུ་ཞིེས་པའི་གོེང་ཆུང་ཚོང་ཁེང་གེི་མདུན་ན་མཆོོང་མ་ལྡིང་གེིས་འགྲོ་

བཞིིན་འདུགེ

སོ་ལོ་མོན་གྱིིས་བཤོད་རྒྱུར། “ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་མུ་མཐུད་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་

རྒྱུར་སོྒོར་མོ་ཏོགེ་ཙམ་ཞིིགེ་དགེོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་འདུགེ ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་

ང་ལ་སྒུགེས་དང་། ངས་ཡོ་ཧུ་ད་པའི་ཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་ནས་སོྒོར་མོ་འགེའ་སླེོང་དུ་

འགྲོ ས་ཐགེ་རིང་དཔེར་ན་ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སྡེེ་བར་དུ་ང་ཁྱོེད་ཅིགེ་དང་ལྷན་དུ་

འགྲོ་གེི་ཡོིན།” ཟེར། ཌིིན་ནི་སྐྱིད་དྲགེས་ནས་ཧ་ཅིང་དགེའ་འདུགེ ཁེོང་དང་ངེད་

གེཉིིས་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་གུང་ཟས་ཤོིགེ་ཟ་ཆོེད་བགེ་ལེབ་དང་ཕྱུ་རའི་ལྡེ་ཁུ་ཉིོ་

རུ་ཕྱི་ལོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། མེ་རི་ལུ་དང་ཨེ་ཌིི་གེཉིིས་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་

བསྒུགེས་ནས་བསྡེད་སོང་། ང་ཚོས་ཋེ་ེས་ིཋེ་མེནད་ཅིེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཧ་ེམན་ སོ་

ལོ་མོན་ཚུར་ལོགེ་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་ཀྱིི་རིང་བསྒུགེས་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཁེོང་

གེིས་གྲོང་དེའ་ིས་གེང་ཞིིགེ་ཏུ་རང་གེ་ིབགེ་ལེབ་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་འདུར་རྒྱུགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་

པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོས་ཁོེང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ཉི་ིམ་དམར་པོར་འགྱུར་མགོེ་

བརྩམས་སོང་ལ། ད་འཕྱ་ིཔོ་རེད།

སོ་ལོ་མོན་ཁྱོོན་ནས་བསླེེབས་མ་བྱུང་། དེར་བརྟེེན་ང་ཚོ་ཋེེ་སི་ཋེ་མེནད་གྲོང་

ཁྱོེར་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། “ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལྟོས་དང་། དཀོན་མཆོོགེ་ཡོོད་པ་རེད། གེང་

ཡོིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཐབས་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚ་ོགྲོང་འདིའ་ི

ནང་འཁེོར་དགེོས་པ་ཞིིགེ་ཡོོང་བསྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་གྲོང་འད་ིལ་ཡོོད་པའ་ིཡོ་ེ

ཤུའི་གེསུང་རབ་ཀྱིི་མིང་ཡོ་མཚན་དེ་མཐོང་གེི་རེད་ལ། ཡོེ་ཤུའི་གེསུང་རབ་ཀྱིི་
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མི་སྣ་ཡོ་མཚན་པོ་དེས་སླེར་ཡོང་ཐེངས་གེཅིིགེ་ང་ཚོ་འདིར་འགེོགེ་པ་ཞིིགེ་བཟོས་

པ་རེད། ཕྱོགེས་གེང་ས་གེང་དུ་དོན་ཚང་མ་སྦྲེེལ་ཡོོད་པ་རེད་ལ། དེ་ཡོང་ཆོར་པ་

ཡོིས་གེཅིིགེ་ལ་གེཅིིགེ་བརྟེེན་གྱི་ིརྣམ་པས་འཇིགེ་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོའ་ིམ་ིཚང་མ་སྦྲེེལ་ཡོོད་

པ་དང་མཚུངས་པ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་འད་ིའདྲའ་ིཐོགེ་ནས་ཁེ་བརྡོ་གླེོད་སོང་ལ། ཁེོང་

དགེའ་བ་དང་སོྤྲོ་བས་ཁེེངས་འདུགེ ཁེོང་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་གླེོ་བུར་དུ་ལུང་པ་

ཡོོངས་རོྫོགེས་ན་ིཉི་ཕྱིས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོའ་ིཆོེད་དུ་ཁེ་ཕྱེས་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། 

ད་ེན་མུ་ཏིགེ་འདུགེ ད་ེན་མུ་ཏིགེ་འདུགེ ད་ེནས་ལྷོ་ཕྱོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ང་

ཚོས་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་བསྐྱོད་པ་གེཞིན་ཞིིགེ་ཡོར་བླངས་པ་ཡོིན། འདི་ནི་སེམས་

སྡུགེ་ཅིན་གྱི་ིན་གེཞིོན་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་བཤོད་པ་ལྟར་ན། ཁེོང་ལ་ཨ་ན་ེཞིིགེ་

ཡོོད་པ་དེས་ཧྥོ་ེཡོ་ེཋེ་ཝེིལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ད་ེམ་ཐགེ་ན་ཡོོད་པའ་ིབྱང་ཁེ་རོ་ལ་ིན་

མངའ་སྡེེའ་ིཌིན་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་བདགེ་ཉིར་བྱས་ཡོོད་ཅིེས་ཟེར། 

“ང་ཚོ་དེ་ལ་འབྱོར་སྐབས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མོ་ལས་སོྒོར་གེཅིིགེ་སླེོང་ཐུབ་བམ། ཏགེ་ཏགེ་

རེད། འགྲིགེ་གེ་ིརེད་ཡོ། ད་འགྲོ་ཡོ།” ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིཡུན་ལ་ས་སྲོོད་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་

ང་ཚ་ོཌིན་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། ང་ཚོས་བྱིས་པ་འདིས་རང་གེ་ིཨ་ན་ེལ་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་

ཡོོད་ཅིེས་བཤོད་ས་ད་ེལ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་བ་ཡོིན། ད་ེན་ིབཟོ་གྲྭ་ཞིིགེ་གེ་ིརྩིགེ་པ་

ལ་མཇུགེ་གེཏད་པའ་ིལམ་ཁེ་ཆུང་ཆུང་ཡོིད་སོྐྱ་བ་ཞིིགེ་འདུགེ དེར་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་

འདུགེ འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ཨ་ན་ེམ་ིའདུགེ ང་ཚོས་བྱིས་པ་དེས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད་

མེད་ལ་ཡོ་མཚན་ནས་བསྡེད། ང་ཚོས་ཁོེང་ས་ཐགེ་གེང་ཙམ་གྱི་ིབར་དུ་འགོྲ་གེ་ིཡོོད་

སྐོར་དྲིས་མོད་ཁེོང་གེིས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ད་ེན་ིབསླུ་བྲིིད་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད། སོྔོན་མ་

སོྔོན་མ་ཞིགིེ་ལ་ཁེོང་ལམ་ཕྲིན་བརྒྱུད་ད་ེའགྲུལ་བཞུད་བྱས་སྐབས་ཤོིགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་
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ཌིན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་ད་ེམཐོང་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིའཁྲུགེས་

ཤོིང་ཚ་བ་འཕར་བའི་སེམས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཐོགེ་མར་ཐོན་པའི་སྒྲུང་དེ་རེད། ང་ཚོས་

ཁེོང་ལ་རྒྱུ་མའི་ཟ་མ་རྒྱུ་མ་ཚ་བོ་ཞིེས་པ་པ་དེ་ཉིོས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ཌིིན་གྱིིས་ང་

ཚོས་ཁེོ་རང་ང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ང་ཚ་ོལ་

གེཉིིད་ཁུགེ་སའ་ིས་ཆོ་དང་། རོྡོ་སྣུམ་ཏོགེ་ཙམ་ཉིོ་ཐུབ་མཁེན་གྱི་ིརླངས་འཁོེར་སྒུགེ་

བསྐྱོད་པ་སོྡེད་ས་དགོེས་ཞིེས་ལབ་སོང་། འད་ིན་ིཡོིད་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་རེད་མོད་དོན་དངོས་

རེད། མཚན་མོ་ཆོགེས་སྐབས་ང་ཚོས་ཁོེང་ཌིན་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་བསྐྱུར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

ཌིིན་དང་མ་ེར་ིལུ། ཨ་ེཌི་ིབཅིས་གེཉིིད་ཁུགེ་པའ་ིསྐབས་སུ་ངས་ལྷོ་ཁེ་རོ་ལ་ིནའ་ི

མངའ་སྡེ་ེཡོོངས་དང་། ད་ེནས་ཇོར་ཇ་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིམ་ཁེོན་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་བརྒལ་

བར་དུ་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་བ་ཡོིན། མཚན་མོར་ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན་སྟབས་ང་རང་རང་

གེ་ིབསམ་བློ་འཁེོར་བྱུང་ལ། རླངས་འཁེོར་ད་ེལམ་རྩ་ཆོེན་ནམ་དམ་པ་འདིའ་ིསྟེང་གེ་ི

དཀར་ཐིགེ་འཐེན་པ་ལ་སྦྱིར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་གེང་

དུ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད། ངས་མགོྱིགེས་པོར་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། མ་ཁོེན་གོྲང་ཁྱོེར་བཞིགེ་རྗེེས་ང་ན་ི

ཐང་ཆོད་ནས་རོ་རེད་ལ། མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཌིིན་གེཉིིད་ལས་བསླེངས་

པ་ཡོིན། ང་ཚོས་རླུང་འགེམ་ཆོེད་རླངས་འཁོེར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཡོིན། གླེོ་བུར་དུ་

ནགེ་ཁུང་ནང་དུ་ང་ཚོའ་ིམཐའ་འཁོེར་དུ་ཆུ་དྲོན་པོ་དང་། ལུད་ཀྱི་ིདྲ་ིམ་སོས་པ་ཁེ་

བ་དང་། རྩྭ་ལྗོང་ཁུའ་ིདྲ་ིངད་མཆོེད་པ་ད་ེཤོེས་པའ་ིདགེའ་ཚོར་གྱིིས་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཀ་

མྱོོས་འདུགེ “ང་ཚ་ོལྷོ་ཕོྱགེས་ན་འདུགེ ང་ཚོས་དགུན་ཁེ་བསྐྱུར་འདུགེ” གེསལ་ལ་

མ་ིགེསལ་བའི་ཉིི་ཤོར་དེས་ལམ་འགྲམ་ན་ཡོོད་པའ་ིལྗོང་གེཞིོན་རྣམས་མངོན་པར་

བྱས། ངས་དབུགེས་རིང་ཞིིགེ་བླངས་པ་ཡོིན་ལ། མ་ེའཁོེར་ཨ་མ་ཞིིགེ་ཕར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ི
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ནགེ་ཁུང་ཁྲོད་དུ་ལྡིར་ས་ེཕྱིན་སོང་། ད་ེན་ིམོ་བྷེལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ངས་

རང་གེི་སྟོད་ཐུང་ཕུད་ཅིིང་དགེའ་བ་རྒྱས། ཐུར་ལ་མེལ་ལེ་བཅུ་སྐོར་ཡོོད་ས་ཞིིགེ་

ནས་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམ་ེབསད་ནས་བསོྐར་བ་དང་། སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་

ཤོིགེ་ལ་ཕྱིན། དེར་ལས་བྱ་བ་ད་ེམདུན་ཅིོགེ་སྟེང་དུ་གེཉིིད་སྟུགེ་པོར་ཁུགེ་པ་མཐོང་

བ་དང་། ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཁུ་སིམ་མེར་སྣུམ་སོྣད་བརྒྱངས་ཤོིང་། ཅིོང་བརྡོ་མ་བསྒྲིགེས་

པ་དེ་མཐོང་རྗེེས། ང་ཚོའི་གེནས་སྐོར་གྱིི་ཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་ལྔའི་རིན་གྱིི་སྣུམ་སྣོད་

ཁེེངས་པ་དང་བཅིས་ཨ་རབ་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་གེ་ལེར་ཐོན་པ་ཡོིན།

ང་གེཉིིད་དུ་ཡུར་ཞིིང་། གེཉིིད་སད་དུས་ཆོེས་དགེའ་སོྤྲོ་ཅིན་གྱིི་རོལ་དབྱངས་

དང་མ་ེར་ིལུ་དང་ཌིིན་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་པ། ཆོེས་རྒྱ་ཆོེན་གྱི་ིལྗོང་ཐང་

ཞིིགེ་བསྐྱུར་བཞིིན་བརྒྱུགེས་པ་མཐོང་བྱུང་། “ང་ཚ་ོགེང་དུ་ཡོོད།”

"ཧྥོོ་ལོ་ར་ིཌི་མངའ་སྡེེའ་ིསྟོད་ཟུར་ད་ེབཞིགེ་ཚར་ཙམ་ཡོིན། ཁེོ་ར།ེ དེའ་ིམིང་ལ་

ཧྥོོ་ལོ་མ་ེཋེོན་གོྲང་ཁྱོེར་ཞིེས་ཟེར།" ཧྥོོ་ལོ་ར་ིཌི་ཡོ། ང་ཚ་ོཐུར་དུ་རྒྱ་མཚོའ་ིའགྲམ་གྱི་ི

ཐང་དང་མོ་བྷེལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་རྒྱུགེ་བཞིིན་འདུགེ ཡོར་གྱི་ིནམ་མཁེའ་ིམཐོང་ན་མེགེ་

ས་ིཁེོའ་ིམཚ་ོཁུགེ་ནས་ཆོེས་ཆོེར་འཕགེས་པའ་ིསྤྲོིན་པ་ད་ེཚ་ོའདུགེ ང་ཚོས་ཨ་མ་ེར་ི

ཀའ་ིབྱང་ངོས་ཀྱི་ིཁེ་བ་བཙོགེ་པའ་ིཁྲོད་དུ་ཡོོད་པའ་ིམ་ིཚང་མ་ལ་བད་ེམོ་བྱོས་ཞིེས་

བཤོད་པ་ནས་བརྩིས་ན་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་སོ་གེཉིིས་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོ་སྣུམ་ལྡུགེ་

ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་ཏུ་བཀགེ་པ་ཡོིན་ལ། དེར་ཌིིན་དང་མེ་རི་ལུ་ཡོིས་སྣུམ་གྱིི་རྫོ་རྒན་

དགེ་གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ནས་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་ལ་ཁུར་རེས་ཀྱི་ིརྩེད་མོ་བརྩེས་སོང་། ཌིན་

ཁེེལ་ནང་ལོགེས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཐ་མགེ་བགེ་ཆོ་གེསུམ་འབད་མེད་ཀྱིིས་བརྐུས་ནས་

བསླེེབས་བྱུང་། ང་ཚོའ་ིཐ་མགེ་རོྫོགེས་ཡོོད། མཚ་ོརླབས་འཕེལ་འགྲིབ་དང་མཚུངས་
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པའ་ིལམ་ཆོེན་རིང་པོ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོམོ་བྷེལ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། ང་

ཚོས་རང་གེ་ིདགུན་ལྭ་རྣམས་ཕུད་ཅིིང་ལོྷ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིགེནམ་གེཤོིས་དྲོ་ཚད་ལ་རོལ་བ་

ཡོིན། འད་ིན་ིཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིམ་ིཚེའ་ིལོ་རྒྱུས་བཤོད་མགེོ་བརྩམས་སྐབས་རེད་ལ། 

ད་ེདུས་མོ་བྷེལ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་རྗེེས་ལམ་གྱི་ིབཞི་ིམདོ་ཞིིགེ་ཏུ་རླངས་འཁོེར་འཚང་

ཁེ་བརྒྱབ་པའ་ིབར་ཆོད་ཅིིགེ་ལ་འཕྲིད་པའ་ིསྐབས་རེད། ཁེོང་གེིས་ད་ེདགེ་ལ་བསྐོར་

ནས་འགོྲ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ཐད་ཀར་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་གེི་སོྒོ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་

སོང་སྟེ། རླངས་འཁོེར་དེ་དགེ་གེི་དཀྱིིལ་གེཤོགེས་ནས་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ཅིིང་། དེ་

ཡོང་གླེིང་ཆོེན་འདིའི་མེལ་ལེ་བདུན་ཅུའི་རྒྱུགེ་ཚད་བརྟེན་པོ་དེ་མ་གླེོད་པར་ཕྱིན་

པ་རེད། ཡོ་མཚན་ནས་ཁེ་གེདངས་ཏ་ེཡོོད་པའ་ིངོ་གེདོང་རྣམས་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར། ད་ེ

མ་ཐགེ་ཁོེང་སྒྲུང་བཤོད་པ་ལ་ཞུགེས་སོང་། “འད་ིངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོིན་ལ། ངོ་

མ་ཡོིན། ང་ལོ་དགུ་ཡོིན་དུས། ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཁེར་ལོ་སོྡེད་སའི་སྲོང་ལམ་དེ་གེ་རང་

སྟ།ེ གྷི་རནད་ལམ་ཁེའ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་པའ་ིརོད་ཅིེས་པའ་ིཞིིགེ་གེསོ་ཁེང་གེ་ིརྒྱབ་ཏུ་ངས་

མིང་ལ་མ་ིལ་ི མ་ེཧྥོེར་ཞིེས་འབོད་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་བྱས་པ་

ཡོིན། འད་ིན་ིངའ་ིཕ་ཡོིས་ད་དུང་ས་ིམིད་མགེར་ཁེང་དུ་ལས་ཀ་ཏོགེ་ཙམ་བྱེད་བཞིིན་

ཡོོད་པའ་ིསྐབས་རེད། ངའ་ིཨ་ན་ེཡོིས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པ་ད་ེདྲན་གྱི་ིའདུགེ 

‘ཞིིགེ་གེསོ་ཁེང་གེི་རྒྱབ་མ་གེི་ན་ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེ་རེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད།’ ཨོ། སྙིང་སྡུགེ་མེ་

ར་ིལུ། གེལ་སྲོིད་ངས་ཁྱོེད་ད་ེདུས་ངོ་ཤོེས་ཡོོད་ན། ཨ་མ་མ། ཁྱོེད་ལོ་དགུ་ཡོིན་དུས་

ཏན་ཏན་ཇི་འདྲའི་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་ན།” ཁེོང་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་གེད་

མོ་བགེད། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམཛུབ་མོ་མོའ་ིཁེ་ནང་བཅུགེ་ཅིིང་ད་ེནས་ལྕ་ེལྡགེ་བྱས། 
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ཁེོང་གེིས་མོའ་ིལགེ་པ་འཐེན་ནས་རང་གེ་ིགེཟུགེས་པོ་གེང་སར་བྱིལ་བྱིལ་བྱས། མོ་

དེར་བསྡེད་བསྡེད་ནས་ལོྷད་ལོྷད་ཀྱིིས་འཛུམ་དམུལ་བྱས་སོང་།

གེཟུགེས་པོ་ཆོ་ེལ་རིང་བའ་ིཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་སྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིཕྱ་ིརོལ་ལ་བལྟས་

ནས་བསྡེད་ཅིིང་རང་ཉིིད་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ “ལགེས་རེད། སྐུ་ཞིབས། 

ངས་ནི་ང་རང་མཚན་དེའི་གེདོན་འདྲེ་རེད་བསམས་བྱུང་།” ཁེོང་གེིས་ད་དུང་

ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་བཤོད་ཡོོང་རྒྱུ་

ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་བཞིིན་འདུགེ 

ཌིིན་གྱིིས་མུ་མཐུད་ནས་བཤོད་སོང་། “ཐེངས་མ་གེཅིིགེ ང་ནེའུ་ མེགེ་སི་ཁེོ་

མངའ་སྡེེ་ནས་ཨེལ་ཨེ་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ཐད་ཀར་ལྕགེས་ལམ་ཟོང་འཁོེར་ཞིིགེ་ལ་

བསྡེད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ་ང་ལོ་བཅུ་གེཅིིགེ་རེད། མེ་འཁེོར་ཟུར་ལམ་མམ་ལམ་

འཕར་མ་ཞིིགེ་ནས་ངའི་ཨ་ཕ་བོར་སོང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྲོང་པོའ་ིཁྱུ་ཚོགེས་ཤོིགེ་

གེི་ནང་དུ་ཡོོད། ང་ནི་མིང་ལ་བྷིགེ་ རེ་ཌིིའམ་དམར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིེས་འབོད་པའི་མི་

གེཅིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད། ངའ་ིཕ་ན་ིམ་ེའཁེོར་གྱི་ིཟོང་སྒོམ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་

ར་བཟ་ིནས་བསྡེད་ཡོོད་ལ། མ་ེའཁེོར་ད་ེའགྲོ་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ང་དང་བྷིགེ་ ར་ེཌི་ི

གེཉིིས་ཀྱིིས་རྗེེས་ཆོོད་མ་སོང་། ད་ེནས་ངས་ཟླ་བ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ངའ་ིཨ་ཕ་མཐོང་

མ་སོང་། ང་ན་ིཟོང་འཁེོར་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ས་ཕ་གེ་ིཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིབར་

དུ་ཕྱིན་ཅིིང་ངོ་མ་འཕུར་ནས་འགྲོ་ཞིིང་། གྲལ་རིམ་དང་པོའ་ིཟོང་འཁོེར་ཞིིགེ་དང་བྱ་ེ

ཐང་ཁེ་ཕྱེས་པ་དེ་སླེར་ཡོང་ཁེ་རྒྱགེ་པར་བྱེད་པའི་ཛིིབ་ཐེབ་ཅིིགེ་རེད། ས་ཕ་གེིའི་

བར་དུ་ང་འཁོེར་སྒོམ་གྱི་ིམཐུད་མཚམས་སྟེང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིཇ་ིའདྲའ་ི

ཉིེན་ཁེ་ཆོེ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཁྱོེད་ཀྱིི་སེམས་ལ་ཤོར་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ང་དེ་དུས་བྱིས་པ་
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ཞིིགེ་རེད་ལ་ངས་ཉིེན་ཁེ་ད་ེམ་ཤོེས། མཆོན་ཡོ་གེཅིིགེ་ཏུ་བགེ་ལེབ་ཅིིགེ་བཅུགེ་ཅིིང་།  

ལགེ་པ་གེཞིན་དེས་མེ་འཁེོར་འགོེགེ་ལྕགེས་ཀྱིི་ཡུ་བ་ལ་འཁྱུད་ནས་ཡོོང་བ་རེད། 

འདི་ནི་སྒྲུང་ཞིིགེ་མ་རེད། ངོ་མ་རེད། ང་ཨེལ་ཨེ་ལ་འབྱོར་དུས་ང་ནི་འོ་མ་དང་འོ་

སྤྲོི་ལ་རྔམས་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ལ་དཀར་ཆུའི་བཟོ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་ཐོབ། དེ་

ནས་ཐོགེ་མར་ངས་བྱས་པ་ནི་ངས་འོ་སྤྲོི་མཐུགེ་པོ་བཞིི་ཆོའི་གེཉིིས་འཐུང་ཞིིང་དེ་

ནས་བསྐྱུགེས་པ་རེད།” 

“སྙིང་རྗེ།ེ ཌིིན།” མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་ད་ེསྐད་བརྗེོད། མོས་ཁེོང་ལ་འོ་བསྐྱལ་སོང་། ཁེོང་

གེིས་སྤེོབས་པ་ཆོེན་པོས་མདུན་ལ་ཅིེར་འདུགེ ཁེོང་ན་ིམོ་ལ་དགེའ།

གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོས་མཚ་ོའགེགེ་གེ་ིརྒྱ་མཚོའ་ིཆུ་སོྔོན་པོའ་ིརྒྱུད་དུ་རླངས་འཁེོར་

བསོྐར་བཞིིན་འདུགེ་ལ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རླུང་འཕྲིིན་ཐོགེ་གེལ་འགེངས་

ཅིན་གྱི་ིསོྨྱོན་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། ད་ེན་ིནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིནས་བཏང་

བའི་བྱ་ཕོའམ་ཆོིགེ་ཁེན་ཇེ་ཛིི་དང་གྷིམ་པོ་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་འཁེོར་ཐགེ་སྡེེབ་སྦྱིོར་

རོལ་མོ་བའི་ལྟད་མོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཇེ་ཛིི་ཡོི་འཁེོར་ཐགེ་རྒོད་པོ། མི་ནགེ་གེི་འཁེོར་

ཐགེ་དགེ་དང་མཉིམ་དུ་འཁོེར་ཐགེ་རོལ་དབྱངས་སྡེེབ་སྦྱིོར་བས་ “དོན་དགེ་གེང་

ཞིིགེ་གེི་སྐོར་ལའང་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ཡོ།” ཟེར། མཚན་གྱིི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་སོྤྲོ་

སྣང་དང་བཅིས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ད་ེང་ཚོའ་ིམདུན་དུ་མཐོང་བྱུང་། ཌིིན་

གྱིིས་འཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་ནས་རང་གེི་ལགེ་པ་ཕུར་སོང་། “ད་ནི་ང་ཚོའི་སྣང་བ་སྐྱིད་

སྐྱིད་ད་ེཐོབ་ཀྱི་ིརེད་དོ།།” ས་སྲོོད་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ང་ཚ་ོནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ི

སྦེིར་སྒྲི་ཅིན་གྱིི་སྲོང་ལམ་དུ་འཛུལ་གྱིིན་ཡོོད། “ཨོ། མི་འདི་ཚོའི་དྲི་མ་ལ་སྣོམས་

དང་།” ཌིིན་གྱིིས་རང་གེི་གེདོང་པ་སྒོེའུ་ཁུང་གེི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཏོན་ནས་དྲི་མ་སོྣམ་
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བཞིིན་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། “ཨོ། དཀོན་མཆོོགེ མ་ིཚ་ེཡོ།” ཁེོང་གེིས་གྲོང་ཁྱོེར་འགྲུལ་

འཁེོར་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ནས་བརྒྱུགེས། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་འཚབ་རྒྱུགེ་གེིས་བསྐོར་

ཞིིང་ཕོྱགེས་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ནས་བུ་མོ་བཙལ། “མོ་ལ་ལྟོས་དང་།” ནེའུ་ ཨོར་ལེན་

སིའ་ིརླུང་བུ་ན་ིཧ་ཅིང་དྲ་ིམ་ཞིིམ་ལ། ད་ེན་ིལགེ་ཕྱིས་ཁྲ་ཁྲ་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་ནས་ཡོོང་

བ་དང་འདྲ་ཞིིང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེཙང་པོའ་ིདྲ་ིམ་སྣོམ་ཐུབ་ཅིིང་། དངོས་གེནས་མ་ིདང་

འདམ། བུ་རམ། ད་ེམཚུངས་གེོ་ལའ་ིཚ་ཡུལ་གྱི་ིདབུགེས་བཏང་བ་སྣ་ཚོགེས་པ་ཚང་

མ་སོྣམ་ཐུབ་པ་འདུགེ གླེོ་བུར་དུ་བྱང་གེ་ིདགུན་ཁེའ་ིའཁྱོགེ་པ་སྐམ་པོ་དང་ཁེ་བྲིལ་

བའི་ཁྱོེད་ཀྱིི་སྣ་ཁུང་གེིས་སྣོམ་ཐུབ་པ་འདུགེ ང་ཚོས་རྐུབ་སྟེགེས་ནས་གེནམ་ལྡིང་

ས་ལྡིང་བྱས། “དེ་ནས་མོ་ལ་རོལ་དང་།” ཌིིན་གྱིིས་བུད་མེད་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་འཛུབ་

མོ་བཙུགེས་ནས་སྐད་བརྒྱབ། “ཨོ། ང་ནི་བུད་མེད་ལ་དགེའ། དགེའ། དགེའ་འོ།། 

ངས་ནི་བུད་མེད་དགེ་ནི་ཡོ་མཚན་པ་རེད་བསམས་ཀྱིི་འདུགེ་གེོ། ང་ནི་བུད་མེད་

ལ་དགེའ་འོ།།” ཁེོང་གེིས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མཆོིལ་མ་འཕངས། འཁུན་སྒྲི་

བསྒྲིགེས། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམགོེ་བོ་ཤོེད་ཀྱིིས་བསྡེམས། ཆོེས་ཡོང་དགེ་པའ་ིདགེའ་

སྣང་དང་ངལ་དུབ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁེོང་གེི་དཔྲལ་བ་ནས་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགེས་པ་ཆོེན་

པོ་རྣམས་མར་ཟགེས།

ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་ད་ེཨལ་ཇར་ས་ིས་ཚིགེས་ཀྱི་ིམཚ་ོགྲུའ་ིསྟེང་ཡོར་བཀྱིགེས་

ཤོིང་། དེ་མ་ཐགེ་ང་ཚོ་གྲུ་གེཟིངས་བརྒྱུད་ནས་མི་སི་སི་ཕི་གེཙང་པོ་བརྒལ་བཞིིན་

པ་ཤོེས་བྱུང་། “ང་ཚ་ོཚང་མ་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་ཐོན་ནས་གེཙང་པོ་དང་མ།ི ད་ེབཞིིན་

འཇིགེ་རྟེེན་གྱིི་དྲི་མ་ལ་རོལ་བར་བྱེད།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་སྐད་བརྗེོད་ཞིོར་རང་གེི་མིགེ་

ཤོེལ་ནགེ་པོ་དང་ཐ་མགེ་འཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་བླངས་ཤོིང་། སྒོམ་ཆུང་ནང་གེ་ིརྩེད་ཆོས་
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ཀྱིི་མི་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་རླངས་འཁེོར་གྱིི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལྡིང་། ང་ཚོ་རྗེེས་ལ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ང་ཚོ་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱིི་ར་བའམ་ཁེ་བད་ལ་འཁེེན་ནས་ཆོགེ་གྲུམ་ཤོོར་བའི་

རྣམ་ཤོེས་ལ་མནར་གེཅོིད་ཕོགེ་པ་དང་འདྲ་བར། ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིས་དཀྱིིལ་ནས་མར་

བཞུར་བའི་གེཙང་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ཡོབ་ཆོེན་སྨུགེ་པོ་སྟེ། མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེེའི་ཤོིང་

དུམ་དང་། ཌི་ཁེོ་ཋེ་མངའ་སྡེེའ་ིའདམ་རོྙིགེ ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིལུང་པ། ད་ེབཞིིན་

འཁྱོགེ་དར་གྱི་ིཁོྲད་དུ་གེསང་བ་ད་ེམགེོ་ཚུགེས་སའ་ིཧྥོོར་ཁེ་སིའམ་ཡོང་ན་ཚེབ་ཐུར་

གེསུམ་ཞིེས་གྲགེས་པའ་ིགེཙང་པོར་ཐིམ་པའ་ིཅི་ལགེ་རྣམས་འཁུར་ནས་འགོྲ་བ་ལ་

བལྟས། ང་ཚོའི་ཕྱོགེས་གེཅིིགེ་ན་དུད་སྤྲོིན་འཁྲིགེས་པའི་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་

ཁྱོེར་དེ་རྒྱང་ཐགེ་བཀྱིེད་བཞིིན་ཤུལ་དུ་ལུས་ཤོིང་། རྙིིང་ཞིིང་རྙིིད་པའི་ཨལ་ཇར་སི་

གྲོང་ཚོར་བསོྐྱད་པའི་གྲུ་གེཟིངས་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་ཏུ་དེའི་ཤོིང་དུམ་ཅིན་གྱིི་འདྲེན་

ཐགེ་གེིས་ང་ཚ་ོཕྱོགེས་གེཞིན་ད་ེལ་དྲངས་སོང་། མ་ིནགེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཉི་ིམ་ཚ་བའ་ིཕྱ་ི

དྲོ་འདིར་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིམ་ེཐབ་ཏུ་བུད་ཤོིང་བསྣན་ཏ་ེལས་ཀ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ་ལ། 

ཐབ་ད་ེདགེ་ན་ིའབར་ནས་དམར་པོ་གྱུར་པ་དེས་ང་ཚོའ་ིརླངས་འཁེོར་གྱི་ིའཁེོར་ལོ་

ལ་དྲ་ིམ་ཁེ་རུ་བཅུགེ་སོང་། ཌིིན་ན་ིད་ེདགེ་ལ་དགེའ་ནས་ཚ་བའ་ིདཀྱིིལ་ནས་ཡོར་

ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱས་སོང་། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིདོར་མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་ད་ེགྲོད་པའ་ིའོགེ་ནས་

མར་ཕྱེད་ཙམ་དཔྱངས་པ་དང་བཅིས་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱིི་ཐོགེ་ཁེ་དང་ཁྱོམས་ར་རྣམས་

སུ་ཡོར་རྒྱུགེ་མར་རྒྱུགེ་བྱེད། ད་ེམ་ཐགེ་ངས་ཁེོང་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིའཕུར་ཟམ་སྟེང་དུ་

དགེའ་སྣང་གེིས་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། ཁེོང་གེཤོོགེ་པ་དང་བཅིས་འཕུར་རྒྱུ་རེད་

བསམས་པ་ཞིིགེ་བྱུང་། ངས་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིགེང་ས་གེང་ནས་ཁེོང་གེ་ིདགེོད་སྒྲི་སོྨྱོན་

པ་ད་ེཐོས་བྱུང་། “ཧ་ེ ཧ་ེ ཧ་ེ ཧ་ེ ཧ།ེ” མ་ེར་ིལུ་ཡོང་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་འདུགེ ཁེོང་
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གེིས་སྐད་ཅིིགེ་ཙམ་གྱི་ིནང་ཚུད་ལ་ཚང་མ་བསྐོར་གྲུབ་ནས་ཁེ་ཚང་བའ་ིསྒྲུང་ཞིིགེ་

དང་བཅིས་ཚུར་ལོགེ་ཅིིང་། མ་ིཚང་མས་ཏུའུ་ཏུའུ་ཡོ་ིསྒྲི་སྒྲིོགེ་བཞིིན་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་

བཞིིན་པའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་མཆོོངས་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚོས་ས་ཆོ་

དོགེ་མོ་ནས་རླངས་འཁོེར་གེཉིིས་གེསུམ་བསྐྱུར་ནས་ཤུར་ས་ེཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ང་

ཚ་ོཨེལ་འཇེར་ས་ིགྲོང་ཚོའ་ིནང་དུ་རྒྱུགེ་རེས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ

“གེ་བ་ལ། གེ་བ་ལ།" ཌིིན་གྱིིས་སྐད་རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ

ང་ཚསོ་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚགིེས་ཤོགིེ་ཏུ་ཁྲུས་ཤོགིེ་བྱས་ཏ་ེབྷུལ་གེང་དུ་ཡོདོ་མདེ་འདྲ་ི

བརྩད་བྱདེ་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིདོ་བྱས་པ་ཡོནི། ཉི་ིནུབ་ཀྱི་ིགེཙང་པ་ོཞི་ིའཇམ་དའེ་ིནང་དུ་

བྱིས་པ་རྣམས་རྩེད་མོ་རྩ་ེབཞིིན་འདུགེ བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་ལགེ་ཕྱིས་ཁྲ་རིས་མ་དང་

རས་ཀྱིི་སྟོད་གེོས་གེོན་ཞིིང་། བརླ་དང་བྱིན་པ་རྣམས་རྗེེན་པར་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ 

ཡོོད་ཚད་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཌིིན་ནི་སྲོང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཡོར་བརྒྱུགེས། ཁེོང་

གེིས་ཕྱོགེས་ཚང་མ་ལ་བལྟས། ཁེོང་གེིས་མགེོ་བོ་ལྕོགེ་ལྕོགེ་བྱས། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ི

གྲདོ་པ་ཕུར་ཕུར་བྱས། མ་ིཆོནེ་ཨ་ེཌི་ིན་ིརླངས་འཁེརོ་དུ་བསྡེད་ནས་རང་གེ་ིཞྭ་མསོ་

མིགེ་བཀབ་སྟེ་ཌིིན་ལ་གེད་མོ་འཆོོར་བཞིིན་བསྡེད། ང་ནི་རླངས་འཁེོར་གྱིི་འཁེོར་

ལོའ་ིསྟེང་ཁེེབས་ལ་བསྙེས་ནས་བསྡེད། མ་ེར་ིལུ་ན་ིབུད་མེད་ཀྱི་ིགེསང་སྤྱིོད་དུ་ཕྱིན་

སོང་། ལོྗོན་ཕུང་གེིས་ཁེེངས་པའི་གེཙང་འགྲམ་ནས་ཆོེས་ཕྲི་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་

དབྱུགེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཉི་འཛིིན་ས་ནས་དང་། ད་ེབཞིིན་ཇ་ེདམར་དུ་འགྲོ་བཞིིན་

པའ་ིས་ཆོའ་ིརྒྱུད་དུ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་བའ་ིགེཙང་པོ་བརྐྱེངས་ཡོོད་ས་ད་ེནས། ཉི་ཆོེན་

གེཡོོར་མོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའ་ིགེཙང་པོ་ཆོེན་པོ་ད་ེརང་གེ་ིགེཙང་པོའ་ིཨ་མ་ད་ེདང་

ཆོབས་ཅིིགེ་ཏུ་མིང་མེད་ཀྱིི་ལྡིར་སྒྲི་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཨེལ་འཇེ་སི་གྲོང་སྡེེའི་མཐའ་
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འཁེརོ་དུ་སྦྲུལ་བཞིནི་འཁྱོལི་ནས་གྱི་གྱུས་འབབ། གེཙང་འགྲམ་གྱི་ིཨལེ་འཇ་ེས་ིགྲངོ་

ཚ་ོཉིོབ་ཏོ་ད་ེན་ིརང་གེ་ིསྦྲེང་མ་རྣམས་དང་སྤྱིིལ་ཆུང་རྣམས་དང་བཅིས་ཉིིན་གེཅིིགེ་

ཆུ་བོས་འཁུར་འདདོ་བྱདེ་པ་དང་མཚུངས་ས།ོ། ཉི་ིམ་གེསགེེ་ནས་འཕྲི་ོཞིངི་། སྦྲེང་མ་

དགེ་གེསི་གེཤོོགེ་རྡོབེ་བྱདེ། ཆོསེ་མ་ིསྡུགེ་པའ་ིགེཙང་པསོ་འཁུན་སྒྲི་འབྱནི།

གེཙང་པོའི་ཆུ ་རགེས་ཀྱིི་འཁྲིས ་ན་ཡོོད ་པའི་གྲོང ་ཚོའི་ཕྱི ་རོལ ་གྱིི་

ཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིཡོ་ིཁེང་པར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིའདམ་ཆུའ་ིཞིིང་ཁེ་ཞིིགེ་འཕྲིེད་དུ་

བཅིད་པའ་ིལམ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ན་འདུགེ ཁེང་པ་ད་ེན་ིཁེང་རྙིིང་གོེགེ་ཏོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། 

དེའ་ིམཐའ་འཁོེར་དུ་ཆུ་ལ་དཔྱངས་བཞིིན་པའ་ིཁྱོམས་ར་དང་དེའ་ིསླེ་ེན་ལྕང་སོྡེང་

འདུགེ རྩྭ་རྣམས་ནི་འདོམ་ཕྱེད་ཙམ་གྱིིས་ཡོར་འཕགེས་ཤོིང་། ར་སྐོར་རྙིིང་གེོགེ་

རྣམས་འཁྱོོར། ཕྱུགེས་ཁེང་རྙིིང་གོེགེ་དེ་ཚོ་བརྡོིབས་འདུགེ མཐོང་ས་ན་མི་གེཅིིགེ་

ཀྱིང་མ་ིའདུགེ ང་ཚོས་ལྷས་ལ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་བ་ཡོིན་ལ། རྒྱབ་ཀྱི་ིཁྱོམས་ར་ན་

ཁྲུས་གེཞིོང་ཆོེན་པོ་འགེའ་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཐོན་ནས་སོྒོ་འགྲམ་

དུ་ལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཇེན་ ལ་ིཡོིས་མོའ་ིལགེ་པ་ཐོད་པའ་ིངོས་ལ་བཞིགེ་ནས་ཉི་ི

མ་ལ་ལྟ་བཞིིན་ལངས་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ངས་“ཇེན” ཞིེས་བོས། “ང་ཡོིན། ང་

ཚ་ོཡོིན།”

མོས་ཤོེས་འདུགེ “རེད། ངས་ཤོེས་ཡོོད། བྷུལ་ན་ིད་ལྟ་འད་ིན་མེད། ཕ་གེ་ིན་ཡོོད་

པ་དེ་མེའམ་ཡོང་ན་དེ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་མ་རེད་དམ།” ང་ཚོ་གེཉིིས་ཀས་ཉིི་མའི་ཕྱོགེས་

ལ་བལྟས།

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཉི་ིམ་ལ་ཟེར་གྱི་ིཡོོད་དམ།”
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“གེ་བ་གེ་བ། ངས་ཉི་ིམ་ལ་ཟེར་གྱི་ིམེད། ངས་ཕོྱགེས་ད་ེནས་ཉིེན་ཁེའ་ིཅིོང་བརྡོ་

ཞིིགེ་གོེ་བྱུང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཡོ་མཚན་ཅིན་གྱི་ིའོད་ཅིིགེ་མ་ིཤོེས་སམ།” ད་ེན་ིནེའུ་ ཨོར་

ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱོགེས་ན་འདུགེ སྤྲོིན་པ་རྣམས་ཀྱིང་ཁྱོད་མཚར་པོ་ཞིིགེ་རེད།

“ངས་ཅི་ིཡོང་མཐོང་གེ་ིམ་ིའདུགེ” ངས་བཤོད་པ་ཡོིན།

ཇེན་གྱིིས་ཐུར་དུ་ཁེ་ཕོྱགེས་ནས་དྲི་མ་བསྣམས། “གྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ཕ་ར་ཌིེ་

ས།ི” ཟེར།

དེ་ནི་ལོ་ངོ་བཞིིའི་རྗེེས་སུ་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་ལུགེས་དེ་

རེད། ཇེན་ན་ིནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ང་དང་ངའ་ིཆུང་མའ་ིལྷན་དུ་བསྡེད་མྱོོང་བ་རེད། “ཨོ་ད་ེ

ནས་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་འདིར་ཡོོད་དམ།” ངས་དྲིས། ཇེན་གྱིིས་ད་དུང་རང་གེི་

མེ་དེ་འཚོལ་བཞིིན་འདུགེ ཉིིན་དེ་དགེ་གེི་སྐབས་ལ་ཉིིན་རེར་བྷན་བཟའ་ཌིི་རིན་

ཞིེས་པའི་སོྨྱོ་སྨོན་གྱིི་ཤོོགེ་ཐུམ་གེསུམ་རེ་ཟ་གེི་ཡོོད། སོྔོན་མ་གེོར་ཞིིང་མཛིེས་ལ་

ཇར་མན་གྱི་ིམིའ་ིརྣམ་པ་ཡོོད་པ་ད་ེད་ན་ིསྐྱོ་ཞིིང་དམར་ལ་རོྡོ་འདྲ་བོ་ཆོགེས་འདུགེ 

ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་མོ་ལ་ཕོ་ལི་ཡོོ་ཞིེས་པའི་རྩ་ནད་ཕོགེ་ཅིིང་ཅུང་

ཟད་འཐེང་བཞིིན་འདུགེ ཁེ་སྐྱེངས་བཞིིན་དུ་ཌིིན་དང་ཤོོགེ་ཁེགེ་དེ་རླངས་འཁེོར་

ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཅིིང་། ཁེང་པ་དེ་ཧ་ལམ་རང་གེི་ཁྱོིམ་འདྲ་པོ་བྱས། གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་

ཁེེལ་ནི་རང་ལ་མནར་གེཅིོད་གེཏོང་མཁེན་གྱིི་མི་དེ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཁེང་པའི་

རྒྱབ་ཀྱི་ིརང་གེ་ིགེཏན་འཇགེས་ཀྱི་ིསྡེོད་གེནས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོོང་སོང་། གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་

ན་ིབུ་མོ་གེཟབ་ནན་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། མོ་ན་ིམདོགེ་ཤོོར་ཞིིང་མིགེ་ཆུ་ན་ིགེང་ས་གེང་ལ་

ཡོོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིིགེ་འདུགེ མི་ཆོེན་ཨེ་ཌིི་ཡོིས་རང་གེི་སྐྲ་ལོའ་ིབར་ནས་ལགེ་

པ་བཏང་སྟ་ེའཚམས་འདྲ་ིབྱས་སོང་། མོས་ཁེོ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་སོང་།



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

310

“ཁྱོེད་གེང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་འད་ིཅིིའ་ིཕྱིར་བྱས་པ་ཡོིན།” ད་ེནས་

མོས་ཌིིན་ལ་མིགེ་ལོགེ་ཅིིགེ་བལྟས་སོང་ལ། མོས་གེནད་དོན་གྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་ད་ེཤོེས་

ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་ཁྱོོན་ནས་བྱས་མ་སོང་ལ། ཁེོང་གེིས་ད་ལྟ་ཉིིད་ལ་འདོད་

པ་ན་ིཟ་མ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཇེན་ལ་ཟ་མ་ཡོོད་མེད་དྲིས་སོང་། ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ཟང་ཟིང་

གེ་ིམགོེ་ཚུགེས་སོང་།

བྷུལ་ལས་ངན་ད་ེརང་གེ་ིཋེེགེ་ས་སིའ་ིཤོ་ཝེ་ེཞིེས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་བསོྐར་ནས་

བསླེེབས་བྱུང་ལ། རང་གེ་ིཁེང་པར་སོྨྱོན་པ་ཚོས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་མཐོང་སོང་།  

འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ངས་ལོ་མང་རིང་མཐོང་མ་མྱོོང་བའ་ིའཚམས་འདྲ་ིབགེ་དྲོ་

པོ་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་བྱས་སོང་། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམཐོ་སླེོབ་ཀྱི་ིགྲོགེས་པོ་ཞིིགེ་དང་

ལྷན་དུ་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་སྲོན་མ་མགིེ་ནགེ་མ་འདེབས་ལས་བྱས་པ་ལས་

བཟོས་པའ་ིསོྒོར་མོ་སྤྱིད་ནས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སིའ་ིཁེང་པ་འད་ིཉིོས་པ་རེད། གྲོགེས་པོ་

དེའི་ཕ་ནི་རྩ་རྒྱུས་ཉིམས་པའི་ནད་ཕོགེ་པའི་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཞིིང་། ཁེོང་ཤོི་ཡོོད་

པ་དང་དེའི་ཤུལ་དུ་ཕ་ནོར་འབོར་ཆོེན་བཞིགེ་པ་རེད། བྷུལ་རང་ཉིིད་ལ་རང་གེི་

ཁྱོིམ་ཚང་ནས་བདུན་ཕྲིགེ་རེར་ཨ་སོྒོར་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ར་ེཐོབ་ཀྱི་ིཡོོད་པ་དེའ་ིམང་

ཆོེ་བ་ཞིིགེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིལ་ཐ་ལང་ཤོོར་དེའི་ཐོགེ་སྤྱིད་པ་མ་གེཏོགེས་ཡོོང་འབབ་

འད་ིན་ིད་ེཙམ་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་མ་རེད། ཁེོང་གེ་ིཆུང་མ་ཡོང་ཧ་ཅིང་གེོང་ཆོེན་པོ་རེད་ལ། 

བདུན་ཕྲིགེ་རེའི་ནང་དུ་ཉིལ་ཐའི་ཤོེལ་ཐུམ་སོྒོར་མོ་བཅུ་ལ་རི་བ་ཙམ་རེ་འགེམ་

བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་ཚོའི་ཟས་རིན་ནི་ཡུལ་ལུང་འདིའི་ནང་གེི་ཆོེས་གོེང་ཆུང་ཤོོས་

ད་ེརེད། ཁེོང་ཚོས་ཟས་ཟ་བ་ན་ིཉིིན་མོའ་ིསྐར་མ་ཙམ་རེད་ལ། ཁེོང་ཚོའ་ིབྱིས་པས་

ཀྱིང་དེ་བཞིིན་རེད། ཁེོང་ཚོས་དེ་ལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱིིན་མེད་པའི་སྣང་བ་སྟེར། ཁེོང་
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ཅིགེ་གེཉིིས་ལ་བྱིས་པ་ངོ་མཚར་བ་གེཉིིས་འདུགེ ད་ེན་ིལོ་བརྒྱད་ཅིན་གྱི་ིཌིོ་ཌི་ིདང་། 

ལོ་གེཅིགིེ་ཅིན་གྱི་ིབྱིས་ཆུང་རའ་ེགེཉིིས་རེད། རའ་ེན་ིལྷས་ཀྱི་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་གེཅིེར་

བུར་རྒྱུགེ་ཅིིསང་། འཇའ་ཚོན་གྱི་ིབྱིས་ཆུང་ཟེར་བའམ་ཡོང་ན་མངལ་ཐེངས་གེཅིིགེ་

ཤོོར་བའི་རྗེེས་སུ་མངལ་འཁེོར་བར་གྱུར་པའི་བྱིས་པ་སྐྲ་སེར་ཞིིགེ་རེད། བྷུལ་གྱིིས་

ཁེོང་ལ་“གེཅིན་གེཟན་ཆུང་ཆུང་”ཞིེས་འབོད་ཅིིང་ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིགླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་

མཁེན་དང་རྩོམ་པ་པོ་གྲགེས་ཅིན་ཌི་བྷོལ་ཡུ་ ས་ི ཧྥོིལད་ས་ིལ་དམིགེས་ནས་བཏགེས་

པ་ཞིིགེ་རེད། བྷུལ་གྱིིས་ལྷས་བར་དུ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཏ་ེབསླེེབས་ནས། རང་གེ་ི

རུས་པ་དུམ་བུ་ར་ེར་ེབཞིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བཏོན། ཐང་ཆོད་པའ་ི

ངང་ནས་ཚུར་ཡོོང་ཞིིང་། མིགེ་ཤོེལ། ཕྱིང་ཞྭ། གྱིོན་པ་ཆོ་ཅིན་རྙིིང་ཧྲུལ་བཅིས་གེོན་

ཞིིང་། རིང་ཞིིང་སྐམ་ལ་ཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་འདུགེ་ཅིིང་། ཁེ་ཉུང་ཚིགེ་ཉུང་གེ་ིཐོགེ་

ནས་བཤོད་རྒྱུར། “སལ། རྒྱུ་མཚན་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཁྱོེད་གེཞི་ིནས་འདིར་བསླེེབས་པ་རེད། 

ད་ཁྱོིམ་ལ་འགྲོ ད་ེནས་ཅིིགེ་ཐུངས་དང་།” ཟེར།

ཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིཡོ་ིསོྐར་བཤོད་ན་མཚན་གེང་བོ་འགོེར་རྒྱུ་རེད། ཁེོང་ན་ིསོྔོན་མ་

དགེ་ེརྒན་ཞིིགེ་རེད་ཅིེས་བཤོད་ནས་འཐུས་པར་བྱེད། ཁེོང་གེིས་དུས་ཚོད་ཡོོད་ཚད་

སླེོབ་སྦྱིོང་གེ་ིཆོེད་དུ་བཏང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁོེང་ལ་དགེ་ེརྒན་ཞིགིེ་གེ་ིཐོབ་ཐང་ཆོ་ཚང་

བ་ཡོོད་པ་རེད་ཅིེས་བཤོད་ཆོོགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་གེང་སྦྱིངས་པའ་ིདོན་དགེ་ད་ེཚ་ོན་ི“མ་ི

ཚ་ེཡོ་ིབདེན་པ་རྣམས་”ཡོིན་པར་འདོད་ཅིིང་བཤོད་ལ། ད་ེདགེ་ན་ིཁོེང་གེིས་དགོེས་

མཁེོ་ཉིགེ་ཅིིགེ་ལ་བརྟེེན་པ་ཙམ་མ་ཡོིན་པར། ཁེོང་གེ་ིའདུན་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྦྱིངས་

པ་ཞིིགེ་ཀྱིང་ཡོིན་པ་རེད། ཁེོང་ལོ་ན་གེཞིོན་པའི་སྐབས་སུ་ཁེོང་གེིས་རིང་ལ་སྐམ་

པའི་གེཟུགེས་པོ་དེ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁེབ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་དང་། དེ་བཞིིན་ཡུ་
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རོབ་ཀྱིི་ལུང་པ་ཕལ་ཆོེ་བ། ཨ་ཧྥོི་རི་ཁེ་བྱང་མ་བཅིས་ལ་དྲུད་ཡོོད་པ་རེད་ལ། དེ་

ཡོང་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་བཞིིན་པ་ལ་བལྟ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་རེད། ༡༩༣༠ སོ་གྲངས་ནང་ཁེོང་

གེིས་ཡུ་གྷིོ་སི་ལ་ཝེི་ཡོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་ཨུ་རུ་སུའི་སྐུ་དྲགེ་གེི་ལྕམ་ཞིིགེ་ན་ཚིའི་དབང་

བསྒྱུར་ལས་ཐར་རྒྱུ་ཁེོ་ནའ་ིཆོེད་དུ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་པ་རེད། ༡༩༣༠ སོ་གྲངས་ནང་དུ་སྐྲ་

འཇིགེས་ཤོིང་རྒོད་པོ་ཅིན་གྱིི་ཇགེ་ཤོོགེ་ཅིིགེ་ཕན་ཚུན་ལ་བསྙེས་ནས་བསྡེད་པའི་

རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིཉིལ་ཐའ་ིསོྐར་ཁེགེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་པའ་ིའདྲ་པར་འདུགེ་ལ། ད་དུང་ཁོེང་

གེིས་ཕ་ན་མའི་ཞྭ་མོ་གེོན་ཏེ་ཨལ་ཇར་སི་གྲོང་ཚོའི་སྲོང་ལམ་ལ་ལྟ་བཞིིན་པའི་

པར་གེཞིན་རྣམས་ཀྱིང་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཨུ་རུ་སུའ་ིསྐུ་དྲགེ་གེ་ིལྕམ་ད་ེཡོང་བསྐྱར་

གེཏན་ནས་མ་མཐོང་བ་རེད། ཁེོང་ནི་ཆོི་གེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་གེཏོར་བཤོིགེ་གེཏོང་

མཁེན་ཞིིགེ་རེད་ལ། ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ཆོང་ཁེང་གེི་ཞིབས་ཞུ་བ་ཞིིགེ་དང་། ནེའུ་ཝེར་

ཁེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁྲིམས་ཁེང་གེི་ཞིབས་ཞུ་བ་ཞིིགེ་རེད། པ་རི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་འཚིགེ་

ཇ་འཐུང་སའི་ཅིོགེ་ཙེ་དེ་ཚོར་བསྡེད་ནས་གེདོང་ནགེ་པོའ་ིཕ་རན་སིའི་མི་རྣམས་

འགྲོ་བཞིིན་པ་ལ་བལྟས་བསྡེད་པ་རེད། གྷི་ིརིགེ་གེ་ིརྒྱལ་ས་ཨ་ེཐེན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁོེང་

གེིས་རང་གེི་ཨ་རགེ་ཨོ་བཟོ་ཞིེས་པ་འཐུང་ནས། རང་གེིས་མིང་འདོགེས་བྱས་པའི་

འཛིམ་གླེིང་སྟངེ་གེ་ིམ་ིམདོགེ་ངན་ཤོོས་ད་ེཚ་ོལ་ཡོར་བལྟས་པ་རེད། ཋེར་ཁེ་ིརྒྱལ་ཁེབ་

ཀྱིི་ཨི་སི་ཋེན་བྷུལ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེོང་གེིས་ཉིལ་ཐ་ལང་ཤོོར་བ་དང་ས་གེདན་ཚོང་

པ་དགེ་གེི་དཀྱིིལ་གེཤོགེས་ནས་བདེན་པ་རྣམས་འཚོལ་ཕྱིར་རང་གེི་ལམ་བཙལ་

བ་རེད། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིམགྲོན་ཁེང་དགེ་ཏུ་ཁེོང་གེིས་ཇར་མན་གྱི་ིརྩོམ་པ་པོ་ས་ིཕང་

གེ་ལར་དང་། ཕ་རན་སིའ་ིརྩོམ་པ་པོ་མར་ཁེ་ི ཌི་ི ས་ཌི་ིཡོ་ིབརྩམས་ཆོོས་བཀློགེས་པ་

རེད། ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེོང་གེིས་ཋེར་ཁེི་ཡུལ་གྱིི་ཁྲུས་ཁེང་ཞིེས་པ་ཞིིགེ་བཅིོམ་
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རྒྱུའ་ིའཆོར་གེཞི་ིབཟོས་ཤོིང་། བར་དེར་ཅིིགེ་འཐུང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་སྐར་མ་གེཉིིས་ལས་

ཀྱིང་རིང་བ་ཞིིགེ་འགེོར་འགྱིངས་བྱས། ད་ེནས་སོྒོར་མོ་གེཉིིས་ཙམ་ལགེ་ཏུ་ཐོབ་སྟ་ེ

བྲིོས་ནས་འགོྲ་དགོེས་འཁེེལ་བ་རེད། ཁེོང་གེིས་འད་ིདགེ་ཚང་མ་ཉིམས་མྱོོང་ཐོབ་རྒྱུ་

ཁེོ་ནའ་ིཆོེད་དུ་བྱས་པ་རེད། ད་ན་ིཁེོང་གེ་ིམཐའ་མཇུགེ་གེ་ིསླེོབ་སྦྱིོང་ན་ིསོྨྱོ་རྫོས་ཀྱི་ི

གེོམས་གེཤོིས་ད་ེརེད། ད་ཆོ་ཁོེང་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ཡོིད་

རྟེོན་དཀའ་བའི་མི་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྲོང་ལམ་རྣམས་ཉུལ་ཏེ་འགྲོ་ཞིིང་། འབྲིེལ་

བ་བྱེད་སའ་ིཆོང་ཁེང་རྣམས་ཉུལ་བར་བྱེད། 

ཁེོང་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ན་ཡོོད་སྐབས་ཀྱིི་སྒྲུང་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེས་ཁེོང་

གེ་ིསོྐར་གྱི་ིདོན་དགེ་གེཞིན་ཞིིགེ་སོྟན་པར་བྱེད། ད་ེཡོང་ཕྱ་ིདྲོ་ཞིིགེ་ལ་རང་གེ་ིགེཟབ་

འཆོོར་གྱིིས་བརྒྱན་པའི་རང་གེི་ཤོགེ་ཏུ་གྲོགེས་པོ་རྣམས་ཆོང་འཐུང་དུ་ཡོོང་ཡོོད་

དུས། གླེོ་བུར་དུ་རང་གེི་གེསོས་མའི་སེམས་ཅིན་བྱི་སྲོེ་དེ་བརྒྱུགེས་ནས་ཇ་ལ་རོལ་

བཞིིན་པའ་ིམཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྲོེད་པ་མཛིེས་ཉིམས་ཅིན་ཞིིགེ་གེ་ིརྐང་ཚིགེས་ལ་

སོ་བཏབ་པ་དང་། མ་ིཚང་མས་སྐད་ཅིོར་དང་བཅིས་བྱ་ིསྲོ་ེད་ེསོྒོའ་ིཕྱ་ིརོལ་ལ་དེད་པ་

རེད། ཨོལད་ བྷུལ་ཡོར་མཆོོངས་ཏ་ེརང་གེ་ིམ་ེམདའ་བླངས་ནས་“ཁེོ་ལ་ཁྲམ་པ་ཙིགེ་

རྒན་དེའ་ིདྲ་ིམ་སླེར་ཡོང་ཁེ་གེ་ིའདུགེ” ཅིེས་བཤོད་ད།ེ རྩིགེ་པ་ལ་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་

ནས་ཨི་ཁུང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བཏོད་པ་དེར་ཙི་ཙི་ལྔ་བཅུ་ཤོོང་བ་ཡོོད་པ་རེད། རྩིགེ་

པའི་སྟེང་དུ་ཁེང་རྙིིང་ཁེེར་ཐོགེ་མ་མདོགེ་ངན་ཞིིགེ་གེི་པར་བཤོམས་འདུགེ ཁེོང་

གེི་གྲོགེས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིིའི་ཕྱིར་མདོགེ་ངན་ཕ་གེི་དེ་དེར་བཤོམས་

ཡོོད།” ཅིེས་དྲིས། ད་ེལ་བྷུལ་གྱིིས་ “ང་ད་ེལ་དགེའ་དོན་ན་ིད་ེམདོགེ་ངན་ཡོིན་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིས་ཡོིན།” ཞིེས་བཤོད་པ་རེད། ཚིགེ་ཕྲིེང་དེའ་ིནང་ན་ཁོེང་གེ་ིམ་ིཚ་ེཡོོད་ཚད་
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འདུས་ཡོོད། ཐེངས་གེཅིིགེ་ངས་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིལམ་ཁེ་དྲུགེ་ཅུ་པའ་ིདབུལ་གྲོང་ན་ཡོོད་

པའ་ིཁོེང་གེ་ིཁེང་པའ་ིསོྒོ་བརྡུངས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་རྟེ་རྒྱུགེ་ལྟད་མོ་བའ་ིཞྭ་མོ་ཞིིགེ་

དང་འོགེ་ཏུ་ཅི་ིཡོང་མེད་པར་སྟོད་འགེགེ་ཅིིགེ་གེོན་ཞིིང་། ཁྲམ་པའ་ིདོར་མ་ཐིགེ་ཤོར་

ཅིན་རིང་པོ་ཞིིགེ་གེོན་ནས་སོྒོ་ཕྱེས་སོང་ལ། རང་གེ་ིལགེ་པར་ཚལ་སླེང་ཞིིགེ་བཟུང་

བ་དེའི་ནང་དུ་བྱིའུ་ཡོི་ཆོེད་དུ་བཟོས་པའི་རྒུམ་འབྲིས་ཡོོད་པ་དང་། རྒུམ་འབྲིས་

རྣམས་ཕྱེ་མར་བཟོས་ཏེ་ཐ་མགེ་གེི་ནང་དུ་བཏུམས་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱིིན་

འདུགེ ཁེོང་གེིས་གེཉིིད་སྨོན་གྱི་ིགོླེ་སྨོན་ལྡ་ེཁུ་བསྐོལ་ནས་ལྡུར་ཁུ་ནགེ་པོ་བཟོ་རྒྱུའ་ི

ཚདོ་ལྟ་བྱས་མདོ་ད་ེན་ིད་ེའདྲའ་ིཡོགེ་པ་ོཞིགིེ་མ་ཡོངོ་། ཁེངོ་གེསི་ཤོགེེ་ས་ིཔརེ་[གྱི་ིདབེ་]

པང་དུ་ཉིར་ནས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་བསྐྱལ་ཞིིང་། ཁེོང་ལ་“འཆོ་ིབ་མེད་པའ་ིསྙན་ངགེ་

པ་” ཞིེས་འབོད། ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཔང་དུ་མ་ཡོན་མ་ི

རིགེས་ཀྱིི་བརྡོ་ཡོིགེ་བཟུང་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བསྐྱལ་མགེོ་བཙུགེས་པ་རེད། དེ་

ནས་ཁོེང་ཁེ་བརྡོ་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན་ནའང་དེབ་དེ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཁེ་ཕྱེས་ཕྱེས་བཞིགེ་

ཡོོད་པ་རེད། ཐེངས་གེཅིིགེ་ངས་དྲིས་པ་ཡོིན། “ང་ཚོ་ཤོི་དུས་ང་ཚོ་ལ་གེ་རེ་ཡོོང་

གེི་རེད།” ཁེོང་གེིས་བཤོད་རྒྱུར། “ཁྱོེད་རང་ཤོི་དུས་ཁྱོེད་རང་ཤོི་བ་རེད། དེ་གེ་རེད།” 

ཁེོང་གེ་ིཤོགེ་ཏུ་ཁེོང་ལ་ལྕགེས་ཐགེ་ཁེ་ཚང་གེཅིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིསེམས་ཁེམས་

བརྟེགེ་དཔྱད་པ་དང་ལྷན་དུ་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་ཡོིན་ཟེར། ཁེོང་ཚོས་སེམས་ཁེམས་

བརྟེགེ་དཔྱད་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་དང་། ཨོལད་  བྷུལ་ལ་མ་ིགེཤོིས་མ་ིའདྲ་བ་

བདུན་ཡོོད་པ་ཤོེས་རོྟེགེས་བྱུང་བ་དང་། ད་ེདགེ་ར་ེར་ེནས་མཐར་ཁོེང་གླེེན་པ་གེཏུམ་

དྲགེ་ཅིན་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་ཏ་ེལྕགེས་ཐགེ་གེིས་སྒྲིོགེ་ཏུ་བཅིིངས་དགོེས་པ་ཆོགེས་ཆོགེས་

ཀྱི་ིབར་དུ་ཇ་ེསྡུགེ་ནས་ཇ་ེསྡུགེ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེ་ིམ་ིགེཤོིས་རྩ་ེགྲས་
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ད་ེན་ིདབྱིན་ཇིའ་ིསྐུ་དྲགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། སྡུགེ་ཤོོས་ད་ེན་ིགླེེན་པ་རེད། བར་ཤོེད་དུ་

ཁེོང་ན་ིགྲལ་བསྟར་ཞིིགེ་ན་ལངས་པའ་ིམ་ིནགེ་རྒད་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། མ་ིགེཞིན་

ཚང་མ་དང་ལྷན་དུ་སྒུགེ་བཞིིན་ “ཁེ་ཤོས་ན་ིབྱ་ིཕྲུགེ་རེད། རེས་འགེའ་ན་ིམ་རེད། ད་ེ

ན་ིབསྡེོམས་གྲངས་ད་ེརེད།” ཅིེས་སྒྲིོགེ་པར་བྱེད། 

བྷུལ་ལ་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིསྔོོན་གྱི་ིདུས་དང་། ལྷགེ་པར་དུ་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༡༠ ལོ་ཡོ་ིསྐོར་ལ་

སེམས་ཁེམས་སྙ་ིམོའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ད་ེདུས་སྨོན་པའ་ིསྨོན་ཡོིགེ་མེད་

པར་སྨོན་ཚོང་ཁེང་ནས་ཉིལ་ཐའི་ཟུགེ་འཇོམས་སྨོན་མོར་ཧྥོིན་ཞིེས་པ་ཉིོ་ཐུབ་ལ། 

རྒྱ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་སུ་ཉིལ་ཐ་འཐེན་པ་དང་། ཡུལ་ལུང་

འད་ིལ་རྩུབ་པོ་དང་། འཛིིང་རེས། རང་དབང་བཅིས་འབེལ་འབེལ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་ཡོོད་

ལ། མ་ིཚང་མ་ལ་རང་དབང་གེ་ིརིགེས་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཡོང་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ཧ་

ཅིང་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་ས་དེ་ནི་ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་གྱིི་གེཞུང་འཛིིན་ལམ་ལུགེས་རེད། དེའི་

འོགེ་ནས་རང་དབང་རིང་ལུགེས་པ་དགེ་རེད་ལ། དེ་ནས་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་རྣམས་རེད། 

ཁེོང་གེིས་རང་གེི་དུས་ཚོད་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་དེ་མི་གེཞིན་ལ་ཁེ་བརྡོ་དང་འཆོད་

ཁྲིད་ཀྱིིས་བསྐྱལ་བ་རེད། ཇེན་ཁེོང་གེི་ཞིབས་ཀྱིི་ཐད་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ངས་ཀྱིང་

ད་ེབཞིིན་བྱས་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་བྱས། ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིཡོིས་ཀྱིང་ད་ེ

བཞིིན་བྱས་ཡོོད། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཁེོང་ལས་སྦྱིངས་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེ་ིསྐྲ་ལོ་དཀར་

སྐྱ་དང་དམིགེས་བསལ་གྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་མེད་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་ཡོིན་པས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྲོང་ལམ་

ནས་ངོས་ཟིན་གྱི་ིམ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཞིིབ་ཏུ་བལྟས་ན་ཁོེང་གེ་ིརྒོད་ཅིིང་རིད་

པའ་ིམགེོ་སྐོགེས་ལ་ཁྱོད་མཚར་བའ་ིགེཞིོན་ཉིམས་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་སྟ།ེ ད་ེཡོང་ཕུལ་དུ་

བྱུང་ཞིིང་ཁྱོད་དུ་འཕགེས་པའི་མེ་ལྕེ་དང་། ཡོ་མཚན་ཆོེ་བ་དང་བཅིས་པའི་ཁེན་
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ས་སིའ་ིཆོོས་དཔོན་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བ་ད་ེམཐོང་ཡོོང་། ཁེོང་གེིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ིཝེ་ེན་སླེོབ་

གྲྭ་ཆོེན་མོར་སྨོན་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱས་པ་རེད། མིའ་ིརིགེས་རིགེ་པ་ལ་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱས་ཡོོད་

ཅིིང་དེབ་ཡོོད་ཚད་བཀློགེས་ཡོོད་པ་རེད། ད་ན་ིརང་གེ་ིམ་ིཚེའ་ིབྱ་བཞིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་

འབབ་བཞིིན་པ་སྟ།ེ མ་ིཚ་ེདང་མཚན་མོའ་ིསྲོང་ལམ་རྣམས་སུ་ཆོོས་རྣམས་ཀྱི་ིརང་

བཞིིན་ཉིིད་ཀྱི་ིངོ་བོ་ད་ེསླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁེོང་རང་གེ་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་བསྡེད་

ཅིིང་། ཇེན་གྱིིས་ཁོེང་ལ་ཨ་རགེ་སྦྱིར་མའ་ིབཏུང་བ་ཞིིགེ་འཁྱོེར་ཡོོང་། ཁེོང་གེ་ིརྐུབ་

སྟེགེས་ཀྱིིས་ཉིིན་དང་མཚན་གེཉིིས་ཀ་ལ་གྲིབ་མ་ཞིིགེ་རྟེགེ་ཏུ་འཁེོར་བར་བྱེད་ཅིིང་།  

དེ་ནི་ཁེང་པ་དེའི་ཁེོང་སོྡེད་སའི་ཟུར་དེ་རེད། ཁེོང་གེི་པང་དུ་མ་ཡོན་མི་རིགེས་ཀྱིི་

བརྡོ་ཡོིགེ་གེ་ིདེབ་དང་། དབུགེས་མདའ་ཞིིགེ་ཡོོད་ལ། དབུགེས་མདའ་ད་ེཁོེང་གེིས་

མཚམས་རེར་ཡོར་བཀྱིགེས་ནས་མྱོོས་སྨོན་བེན་བཟི་ཌིི་རིན་གྱིི་སྦུ་གུ་རྣམས་ཁེང་

པའ་ིཕར་ངོས་སུ་འཕེན། ང་ཡོར་རྒྱུགེ་མར་རྒྱུགེ་བྱས་ཤོིང་གེསར་པ་ར་ེཡོར་འཇོགེ་

གེ་ིཡོོད། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཆོང་འཐུང་ཞིིང་དེའ་ིཞིོར་ནས་ང་ཚོས་ཁེ་བརྡོ་བྱས། བྷུལ་

ལ་ང་ཚོའ་ིའགྲུལ་བཞུད་འདིའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཤོེས་འདོད་འཕར་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོ

ལ་ནན་གྱིིས་བལྟས་ཤོིང་རང་གེ་ིསྣ་དབུགེས་བཏང་ཞིིང་། ཆུ་རྫོ་སྐམ་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་

གེ་ིསྒྲི་དང་མཚུངས་པར་“ཐ་ིཧྥོམ་”ཟེར།

“ཌིིན། ད་ཁྱོོད་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡེད་ནས་ཁྱོེད་འད་ིལྟར་ལུང་པ་

ཕར་བརྒལ་ནས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ད་ེང་ལ་ཤོོད་དང་།” 

ཌིིན་གྱི་ིགེདོང་མདོགེ་དམར་པོར་གྱུར་ཅིིང་། “ཨོ་རེད། ད་ེཅི་ིའདྲ་ཡོིན་པ་ད་ེཁྱོེད་

ཀྱིིས་ཤོེས་པ་རེད།” ཟེར། 

“སལ། ཁྱོོད་རྒྱ་མཚོའ་ིཕར་འགྲམ་ལ་ཅིིའ་ིཕྱིར་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།”
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“ཉི་ིམ་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ཙམ་ལ་ཡོིན། ང་སླེོབ་གྲྭ་ལ་ཚུར་ལོགེ་གེ་ིཡོོད།” 

“ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ལ་དོན་དགེ་གེ་རེ་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་མི་གེ་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་

རེད།” སྐབས་ཐོགེ་ད་ེལ་ཨ་ེཌི་ིཉིལ་ཁེང་དུ་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲིགེ་ཐབས་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོོད་ལ། ད་ེལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་དགོེས་མ་སོང་། ང་ཚོས་བྷུལ་ལ་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་

གྱི་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་དགོེས་པ་མ་ཤོེས། ང་ཚོས་ང་ཚོའ་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཡོང་ཤོེས་ཀྱི་ི

མེད་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁེོང་གེིས་ཉིལ་ཐའ་ིདུམ་བསྒྲིིལ་གེསུམ་ཕྱིར་བཏོན་ནས། ད་

འཐེན་ཞིིགེ ཕྱ་ིདྲོའ་ིཁེ་ཟས་མགོྱིགེས་པོར་བཟོས་ཚར་གྱི་ིརེད་ཟེར། 

“ཁྱོེད་ལ་ཟས་ཀྱི་ིདང་གེ་སྟེར་མཁེན་འཇིགེ་རྟེེན་ན་འད་ིལས་ལྷགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་

མ་རེད། ངས་ཐེངས་གེཅིིགེ་ལ་ཉིལ་ཐ་དང་ལྷན་དུ་གུང་ཟས་ལ་འགྲུལ་འཁེོར་གྱི་ིབྷུར་

གྷིར་བགེ་ལེབ་འཇིགེས་ཡོེར་བ་ཞིིགེ་ཟས་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིའཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ིསྟེང་

གེ་ིཆོེས་ཞིིམ་ཤོོས་ད་ེདང་འདྲ་བོ་མཐོང་བྱུང་། ང་བདུན་ཕྲིགེ་སོྔོན་མར་ཧའོ་ས་ིཋེོན་

གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཚུར་འཁེོར་ཙམ་ཡོིན་ལ། ང་ཚོའི་སྲོན་མ་མིགེ་ནགེ་མའི་སྐོར་ལ་

ཌིེལ་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཞིོགེས་པ་གེཅིིགེ་ལ་ང་འགྲུལ་ཁེང་ཞིིགེ་ནང་དུ་གེཉིིད་

ཁུགེ་ཡོོད་སྐབས་གོླེ་བུར་དུ་ཉིལ་ཁྲ་ིནས་ཕར་གེཡུགེས་པ་རེད། དམྱོལ་བ་ལྐུགེས་པ་

དེས་ངའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ིཤོགེ་ད་ེནས་རང་གེ་ིཆུང་མ་ལ་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་ཚར་འདུགེ མ་ི

ཚང་མ་མགེོ་འཐོམས་འཐོམས་ཀྱིིས་ཡོར་ལངས་འདུགེ མ་ིད་ེརང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་

དུ་འཛུལ་ནས་ཕར་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་སོང་། རང་གེི་མེ་མདའ་དེ་ཉིེན་རོྟེགེ་དཔོན་

གྱིི་ཆོེད་དུ་ཐང་ལ་བསྐྱུར་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་མཐར་ཧའོ་མ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཁོེང་བཟུང་

འདུགེ་ལ་བཟི་ནས་ཁྱོི་རེད། མི་རྣམས་ནི་མེ་མདའ་མེད་པར་རྒྱལ་ཁེབ་འདིའི་

ཡོར་མར་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ན་ིབད་ེའཇགེས་ཤོིགེ་མ་རེད།” ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིསྟོད་གེོས་ཡོར་
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བརྫོེས་ནས་རང་གེ་ིཐུང་མདའ་འཁོེར་ལོ་མ་ང་ཚ་ོལ་བསྟན་སོང་། ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་

རང་གེ་ིའཐེན་སྒོམ་ཁེ་ཕྱེས་ནས་མཚོན་ཆོ་ལྷགེ་མ་རྣམས་ང་ཚ་ོལ་བསྟན་སོང་། ནེའུ་

ཡོོགེ་ཏུ་ཐེངས་གེཅིིགེ་ཁེོང་ལ་མ་ེམདའ་འཕྲུལ་འཁེོར་མ་ཆུང་གྲས་ཤོིགེ་རང་གེ་ིཉིལ་

ཁྲིའི་འོགེ་ཏུ་ཡོོད། “ང་ལ་ད་ལྟ་དེ་ལས་ཀྱིང་ཡོགེ་གེ་ཞིིགེ་ཡོོད། དེ་ནི་ཇར་མན་གྱིི་

དབུགེས་མདའ་ཤོེན་ཐོད་ཅིེས་པ་ད་ེརེད། མཛིེས་པོ་འད་ིལ་ལྟོས་དང་། མདེལ་སྒོམ་

གེཅིིགེ་མ་གེཏོགེས་མེད། ངས་མ་ིབརྒྱ་སོྐར་ཞིིགེ་མ་ེམདའ་འདིས་བསྒྱིེལ་ཐུབ་ལ། ད་

དུང་བོྲིས་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་འབེལ་པོ་ཡོོང་གེ་ིརེད། རྙིོགེ་དྲ་གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་ཡོོད་

པ་ན་ིང་ལ་མདེལ་སྒོམ་གེཅིིགེ་ལས་མེད།” 

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་བྱེད་པའ་ིསྐབས་སུ་ང་ད་ེན་མེད་པའ་ིསྨོོན་ལམ།” ཐབ་ཚང་

ནང་ནས་ཇེན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤོད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་ནི་དབུགེས་ཀྱིི་མདེལ་སྒོམ་ཡོིན་

པ་ཇི་ལྟར་ཤོེས།” བྷུལ་གྱིིས་སྣ་དབུགེས་བཏང་། ཁེོང་གེིས་མོའ་ིཅིོལ་ཆུང་གེི་ཆོ་ལ་

དོ་སྣང་ཡོེ་ནས་མི་སོྤྲོད་མོད་ཁེོང་གེིས་ཐོས་ཡོོད། རང་གེི་ཆུང་མ་དང་ལྷན་དུ་ཁེོང་

གེི་འབྲིེལ་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚར་ཤོོས་ཤོིགེ་ཡོིན་ཏེ། ཁེོང་ཚོས་མཚན་གྱིི་འཕྱི་

པོ་བར་དུ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ཅིིང་། བྷུལ་གྱིིས་རང་གེི་ས་ཆོ་དང་གེོ་བབ་བཟུང་ནས་སྡེོད་

རྒྱུར་དགེའ་ལ། ཁེོང་ཐད་ཀར་རང་གེི་སྐྱོ་ཞིིང་དམའ་བའི་གེདངས་ལ་ཕྱིན། མོས་

དེ་འགེོགེ་རྩིས་བྱས་མོད་གེཏན་ནས་བྱེད་མ་ཐུབ། སྐྱ་རེངས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ཁེོང་ཐང་

ཆོད་ཅིིང་། ད་ེནས་ཇེན་གྱིིས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ཤོིང་ཁོེང་གེིས་མཉིན། རང་གེ་ིསྣ་དབུགེས་

ལེན་ཞིིང་ཐ་ཧྥོམ་སོྒྲིགེ མོ་ནི་མི་དེ་ལ་དགེའ་ནས་སོྨྱོས་འདུགེ འོན་ཀྱིང་སེམས་པ་

སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་རྣམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་གེི་ནང་ནས་རེད། འདི་ན་གེཡོོ་ཁྲམ་དང་

འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིི་རྣམ་པ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་མི་འདུགེ ཁེ་བརྡོ་ཙམ་བྱེད་ཅིིང་། ང་ཚོ་
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སུ་གེང་གེིས་ཀྱིང་གེཏན་ནས་ཤོེས་དཀའ་བའི་གེཏིང་ཟབ་ཀྱིི་མཛིའ་འབྲིེལ་ཞིིགེ་

འདུགེ ཁེོང་ཚོ་གེཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཡོ་མཚན་པོའ་ིངང་ནས་གེནགེ་ཅིིང་ཤོ་ཚ་མེད་

པའ་ིདོན་དགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་ན།ི ངོ་མ་བཤོད་ན་བཞིད་གེད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ད་ེ

ཡོང་ཁོེང་ཚོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགེསང་བའ་ིབརྡོ་རྟེགེས་ཤོིགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་

བརྡོ་སྐྱེལ་བར་བྱེད། བརྩ་ེདུང་ན་ིཡོོད་ཚད་ད་ེརེད་ལ། ཇེན་ན་ིབྷུལ་ལས་རྒྱང་ཐགེ་ཁྲུ་

བཅུ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེགེཏན་ནས་མ་ིསྡེོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་བཤོད་པའ་ིཚིགེ་འབྲུ་གེཅིིགེ་

ཀྱིང་མ་ཆོད་པར་གེོ ད་ེཡོང་ཁེོང་གེིས་སྐད་ཧ་ཅིང་དམའ་མོ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེ་བརྡོ་བྱེད།

ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚོའ་ིནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིཡོ་ིདོ་གེལ་ཆོ་ེབའ་ིམཚན་

མོའ་ིསྐོར་དེ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད་ཅིིང་། བྷུལ་གྱིིས་ང་ཚོ་འཁྲིད་ནས་བསྟན་ན་

བསམས། ཁེོང་གེིས་འད་ིལ་དགེགེ་བྱ་ཞིིགེ་གེཡུགེས། “ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིན་ིཧ་ཅིང་

ཉིོབ་ཏོའ་ིགྲོང་ཞིིགེ་རེད། མ་ིནགེ་གེ་ིསྡེ་ེཁེགེ་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ན་ིཁྲིམས་དང་འགེལ་བ་རེད། 

ཆོང་ཁེང་རྣམས་ན་ིཆོེས་གེདུགེ་རྩུབ་ཅིན་གྱི་ིཉིོབ་ཏོ་རེད།”

ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “གྲོང་འད་ིན་ཆོང་ཁེང་འཚམས་པོ་ཏན་ཏན་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད།”

“ཆོང་ཁེང་འཚམས་པོ་དེ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་ལ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཆོང་ཁེང་

འཚམས་པོ་དེ་ང་ཚོའི་མཐོང་ཐོས་ཀྱིི་རྒྱ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཚར་བའི་དོན་ཞིིགེ་

རེད། ཆོིགེ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དང་བཅུའ་ིལོ་ལ་ཆོང་ཁེང་ན་ིམ་ིརྣམས་ལས་ཀའ་ིསྐབས་

དང་ལས་ཀ་གོྲལ་བའི་སྐབས་སུ་འགོྲ་ས་དེ་རེད་ལ། དེར་ཡོོད་ཚད་ནི་ཅིོགེ་སྟེགེས་

ཧ་ཅིང་རིང་པོ་དང་ཟངས་ཀྱིི་མཐའ་རྒྱན། མཆོིལ་མ་འཕེན་སའི་རྫོ་ཟླུམ། རོལ་

དབྱངས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་གེཏོང་མཁེན། མེ་ལོང་འགེའ། ཆོང་ནི་ཟོ་དང་

བཅིས་ཧུབ་ཕོར་རེ་ལ་སྐར་མ་བཅུ་རེ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་སྦེི་རགེ་ཤོེལ་ཕོར་གེང་ལ་
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སྐར་མ་ལྔ་རེ་བཅིས་རེད། ད་ལྟ་ཁྱོེད་ལ་ལྕགེས་རིགེས་ཀོ་རོ་མི་ཡུམ་དང་། ར་བཟི་

བའི་བུད་མེད། ཕོ་ལ་འཇུགེ་པའི་ཕོ། འཛིིང་ལ་དགེའ་བའི་ཆོང་ཞིབས་པ། ཁྲིམས་

དང་རང་གེི་ཀོ་བའི་རྐུབ་སྟེགེས་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཅིིང་། སོྒོ་འགྲམ་དུ་འཁེོར་

ནས་སྡེོད་པའ་ིསྦྱིིན་བདགེ་བློ་འཚབ་ཅིན། ད་དུང་དུས་ཚོད་མ་ཡོིན་པ་ལ་ཚོད་མེད་

པའི་སྐད་ཅིོར་མང་པོ་ཡོོད་ཅིིང་། མི་ཡོན་པ་ཞིིགེ་བསླེེབས་དུས་ཧ་ཅིང་ཁུ་སིམ་མེ་

ཡོིན་པ་བཅིས་རགེ་གེ་ིརེད།”

ང་ཚོས་ཆོང་ཁེང་གེ་ིསྐོར་ལ་ཁེ་རོྩད་བརྒྱབ། “འགྲིགེ་གེ་ིརེད།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། 

“དོ་ནུབ་ངས་ཁྱོེད་ཅིགེ་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འཁྲིད་འགྲོ དེ་ནས་ངས་ཅིི་

ཞིིགེ་བཤོད་པ་དེའ་ིདོན་གེང་ཡོིན་པ་ད་ེསྟོན།” ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་ཆོེད་མངགེས་ཀྱིིས་

ང་ཚ་ོཆོང་ཁེང་ཉིོབ་ཤོོས་ད་ེལ་འཁྲིད་པ་རདེ། ང་ཚོས་ཇེན་ན་ིབྱིས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་

དུ་བཞིགེ ཕྱ་ིདྲོའ་ིཁེ་ཟས་ན་ིཟོས་ཟིན། མོས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིཡོ་ིཚགེས་པར་ཋེམ་

ས་ི ཕ་ིཁེ་ཡུན་ཞིེས་པ་དེའ་ིདགེོས་མཁེོའ་ིགེསལ་བསྒྲིགེས་རིགེས་ཀོློགེ་བཞིིན་འདུགེ 

ངས་མོ་རང་ལ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་འཚོལ་གྱིིན་ཡོོད་དམ་དྲིས་པ་ཡོིན། མོས་འད་ིན་ིཚགེས་

པར་གྱི་ིཆོེས་དོ་སྣང་འཕེལ་སའ་ིཆོ་ཤོས་ད་ེརེད་ཅིེས་པ་ཙམ་ཞིིགེ་ལན་དུ་སྨྲས། བྷུལ་

ན་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདོན་དུ་ང་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་སོང་ལ། 

ད་ེམ་ཐགེ་ཁེ་བརྡོ་ལ་ཞུགེས་སོང་། “ལྷོད་ལོྷད་བོྱས། ཌིིན། ང་ཚ་ོད་ེལ་སླེེབས་ཀྱི་ིརེད། 

ང་ལ་ར་ེབ་ཡོོད། ཨོ། ཕ་གེིར་འགྲུལ་སྐྱེལ་གྲུ་གེཟིངས་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོཐད་ཀར་

གེཙང་པོའ་ིནང་དུ་བསྐྱལ་དགེོས་མ་རེད།” ཁེོང་གེིས་མུ་མཐུད། ཌིིན་ཇ་ེསྡུགེ་ལ་ཕྱིན་

འདུགེ་ཅིེས་ང་ལ་གེསང་གེཏམ་དུ་བཤོད་བྱུང་། “ཁེོང་ནི་རང་གེི་ཕུལ་བྱུང་གེི་ལས་

དབང་ངམ་རླུང་རྟེའི་ཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་པའི་སྣང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ དེ་ནི་བཙན་
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ཤོེད་ཅིན་གྱི་ིསེམས་འཆོོལ་པོ་ད་ེདྲགེ་རྩུབ་དང་སེམས་ཁེམས་འཆོོལ་བ། འགེན་ཁུར་

མེད་པ་བཅིས་ཀྱི་ིཆོང་ཕོར་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་འཛིོམས་ཡོོད་པ་ད་ེརེད།” ཟེར། ཁེོང་གེ་ི

མིགེ་གེ་ིཟུར་ཞིིགེ་ནས་ཌིིན་ལ་བལྟས་སོང་། “གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་མ་ིསོྨྱོན་པ་འད་ིདང་ལྷན་

དུ་ཁེ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡོ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ན་ཁྱོེད་གེཏན་ནས་སླེེབས་ཀྱི་ིམ་རེད། ཁྱོེད་ཅིིའ་ི

ཕྱིར་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་དང་ལྷན་དུ་མ་ིསྡེོད་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཕར་གྷི་ི

རིད་ཐ་ིན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་རྟེ་རྩལ་རྩ་ེཞིིང་། ངའ་ིར་སོྐར་དུ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེད། ང་ལ་གྲ་ིསྙིང་

རྗེ་ེཔོ་ཆོ་གེཅིིགེ་ཡོོད་ལ་ངས་འབེན་ཞིིགེ་བཟོ་བཞིིན་ཡོོད། གེལ་སྲོིད་དེང་སང་འད་ི

ཁྱོེད་ཀྱི་ིའདོད་ཕྱོགེས་ལ་ཡོོད་ན། གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ན་མཛིེས་མ་སྙིང་སྡུགེ་འགེའ་ཡོང་

ཡོོད།” ཁེོང་གེིས་སྣ་དབུགེས་བླངས། ང་ཚ་ོའགྲུལ་སྐྱེལ་གྲུ་གེཟིངས་སྟེང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་།  

ཌིིན་ར་བ་ད་ེལ་བསྙེས་སླེད་རླངས་འཁེོར་ནས་མཆོོངས་སོང་། ང་ཁེོའ་ིརྗེེས་ལ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་བྷུལ་རླངས་འཁོེར་དུ་བསྡེད་ནས་སྣ་དབུགེས་བཏང་སོང་། ཐི་

ཧྥོམ། མཚན་མོ་ད་ེལ་གེཙང་པོ་སྨུགེ་པོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཡོ་མཚན་ཆོ་ེབའ་ིསྨུགེ་པ་འདྲ་ེ

འདྲ་བོ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཆུར་གེཡོེང་པའ་ིཤོིང་ཆོ་ནགེ་པོ་ད་ེཚ་ོའདུགེ ད་ེནས་ལམ་

གྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་འོད་ནི་ལི་ཝེང་མདོགེ་ཏུ་གེསལ་ལེར་

མཆོེད་ཅིིང་། དེའི་ཟུར་སྣེ་ན་མདོགེ་གེནགེ་པའི་གྲུ་གེཟིངས་འགེའ་རེ་འདུགེ དེ་

དགེ་ན་ིསྨུགེ་པའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ིའདྲ་ེཅིན་གྱི་ིགྲུ་གེཟིངས་ཏ།ེ རྩོམ་པ་པོ་ས་ེར་ེནོའ་ིབརྩམས་

སྒྲུང་དུ་འཁེོད་པའི་སི་པན་ཡུལ་གྱིི་བཟོ་ལུགེས་ཉིིས་ཐོགེ་ཅིན་ལ་རྒྱན་ཆོས་སྤྲོས་

པའི་ཐོགེ་ཁེང་བཅིས་འདུགེ དེ་ནས་ཐགེ་ཉིེར་བཅིར་སྐབས་དེ་དགེ་ནི་སི་ཝེི་ཌིེན་

རྒྱལ་ཁེབ་དང་། ཕ་ན་མ་རྒྱལ་ཁེབ་ནས་ཡོོང་བའ་ིཟོང་སྒོམ་རྙིིང་གོེགེ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་

པ་མཐོང་བྱུང་། མཚན་མོའ་ིམུན་པའི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱེལ་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱིི་མེ་ཡོིས་
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འོད་མཆོེད་པར་བྱས་ཤོིང་། སྔོར་བཞིིན་མ་ིནགེ་རྣམས་ཀྱིིས་གླུ་དབྱངས་ལེན་བཞིིན་

ལྕགེས་ཁེེམ་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ རྒན་རོྒན་གེཟུགེས་རིང་སྐམ་རིད་

ཧ་བཟརད་ཀྱིིས་སྐབས་གེཅིིགེ་ལ་ཨལ་ཇར་ས་ིགྲོང་ཚོའ་ིགྲུ་གེཟིངས་ནང་དུ་བདགེ་

གེཉིེར་བའ་ིཚུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་མྱོོང་ཞིིང་། འདིས་ང་ལ་མ་ིས་ིས་ིཕ་ི ཇིན་ཡོང་དྲན་

དུ་བཅུགེ་སོང་། གེཙང་པོ་ད་ེན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིདཀྱིིལ་ནས་མར་ལུད་ཡོོང་རིམ་བཞིིན་

སྐར་ཚོགེས་ཀྱིི་འོད་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་ཤོེས་སོང་ངོ་།། ངས་ད་བར་དུ་ཤོེས་པ་ཡོོད་

ཚད་དང་ཤོེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོོད་ཚད་ནི་གེཅིིགེ་ཅིེས་བྱ་བ་ཡོིན་པ་དེ་ངས་སོྨྱོན་

པ་བཞིིན་ཤོེས་སོང་ངོ་།། ཡོང་ཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་བཤོད་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོས་བྷུལ་ ལི་དང་

ལྷན་དུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་གྲུ་གེཟིངས་བརྒྱུད་ནས་བརྒལ་བའ་ིམཚན་མོ་ད་ེལ། ང་ཚོའ་ི

སོྔོན་ད་ེམ་ཐགེ་ལ་ཡོིན་ནམ་ཡོང་ན་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་ད་ེམ་ཐགེ་གེང་རུང་ཞིིགེ་ལ་བུ་མོ་

ཞིིགེ་གྲུའི་ཁྱོམས་ར་ལས་མར་མཆོོངས་ཏེ་རང་ཤོི་བརྒྱབ་འདུགེ ང་ཚོས་ཉིིན་རྗེེས་

མའ་ིཚགེས་པར་སྟེང་ནས་ད་ེམཐོང་བྱུང་།

ང་ཚ་ོཨོལད་ བྷུལ་དང་ལྷན་དུ་ཕ་རན་སིའ་ིགྲོང་ཚོའ་ིཆོང་ཁེང་ཉོིབ་ཏོ་ཚང་མ་

ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། ནམ་གུང་སླེར་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་པ་ཡོིན། མཚན་མོ་ད་ེལ་མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་དེབ་

ཀྱིི་ནང་འཁེོད་ཚད་དམ་ཡོང་ན་ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་སྤྱིད་སོང་ལ། མོས་ཉིལ་ཐ་དང་། 

གེཉིིད་སྨོན་སོྨྱོ་རྫོས་རིལ་བུ་གྷིོབ་བོྷལ། བྷན་བཟའ་ཌི་ིརིན་སོྨྱོ་སྨོན། ཆོང་རགེ་བཅིས་

ལ་འཐེན་སྤྱིོད་བྱས་སོང་། མཐའ་ན་མོས་ཨོལད་ བྷུལ་ལས་སོ་མ་ར་ཛིའི་ཧུབ་གེང་

བསླེངས་སོང་མོད། ཁེོང་གེིས་མོ་ལ་ད་ེམ་སྤྲོད་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགོེས། ཁེོང་གེིས་མོ་

ལ་ཆོང་རགེ་སྦྱིར་མ་ཞིིགེ་སྤྲོད་སོང་། རིགེས་སྣ་ཚོགེས་པའ་ིརྫོས་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་མོ་

རང་ཧ་ཅིང་བྱིང་བར་གྱུར་ནས། ད་གེཡོོ་འགུལ་མེད་པར་གྱུར་ཅིིང་། ང་དང་མཉིམ་
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དུ་ཁྱོམས་ཀྱིི་རབ་གེསལ་དུ་གླེེན་མདོགེ་གེིས་ལངས་ནས་བསྡེད་སོང་། བྷུལ་ལ་

ཡོོད་པ་ད་ེན་ིཧ་ལས་པའ་ིཁྱོམས་ར་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ད་ེན་ིཁེང་པའ་ིཁེོར་མོ་ཡུགེ་ཏུ་

ཡོོད་ཅིིང་། ལྕང་སྡེོང་དང་ལྷན་དུ་ཟླ་བའ་ིའོད་དང་བཅིས་བསྐལ་བ་བཟང་བའ་ིདུས་

སུ་མཐོང་མྱོོང་ཡོོད་པའི་ལྷོ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་གེཞིིས་ཁེང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས། ཁེང་

པའི་ནང་ཇེན་གྱིིས་སྡེོད་ཁེང་ངམ་ཚོམས་ཁེང་དུ་ཚགེས་པར་གྱིི་གེསལ་བསྒྲིགེས་

རྣམས་ཀོློགེ་བཞིིན་བསྡེད་སོང་ལ། བྷུལ་ཁྲུས་ཁེང་དུ་འཛུལ་ནས་ཉིལ་ཐའ་ིསྨོན་ཁེབ་

གེཙགེས་བཞིིན་འདུགེ དེ་ཡོང་རང་གེི་སྐེ་ཐགེ་ནགེ་པོ་རྙིིང་པ་དེ་རྩ་ལམ་བསྡེམས་

པའི་ཆོེད་དུ་སོ་བར་དུ་དམ་པོར་བཟུང་ཞིིང་། ཨི་ཁུང་སྟོང་ཕྲིགེ་ཅིན་གྱིི་རང་གེི་

ལགེ་ངར་སྡུགེ་གེིས་གེཙེས་པ་དེར་ཁེབ་གེཙགེས་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་

ན་ིབྷུལ་དང་ཇེན་གེཉིིས་ཀྱིིས་གེཏན་ནས་བེད་སྤྱིོད་བྱས་མ་མྱོོང་བའ་ིཉིལ་ཁྲ་ིཆོེན་པོ་

དེར་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་ལྷན་དུ་རྐང་ལགེ་བརྐྱེངས་ནས་བསྡེད་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ི

ཉིལ་ཐ་བསྒྲིིལ་བཞིིན་འདུགེ ང་དང་མེ་རི་ལུ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ལྷོ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་སྐུ་དྲགེ་གེི་

ལད་མོ་བྱས་པ་ཡོིན། “ལྕམ་སྐུ་ལུ་ལགེས། ཅིིའི་ཕྱིར་དོ་ནུབ་ཁྱོེད་ནི་ཧ་ཅིང་ཡོིད་དུ་

འོང་ཞིིང་སྙིང་དུ་སྡུགེ་པ་ཞིིགེ་ཏུ་མཐོང་གེ་ིཡོོད་པ་རེད།”

“ཅིིའ་ིཕྱིར། ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ།ེ སྐུ་ཞིབས་ཁེ་རའོ་ཧྥོོརད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཀའ་མོལ་ཡོགེ་

པོ་གེནང་པ་ད་ེཚ་ོལ་ངས་ཏན་ཏན་ཡོ་ིརངས་ཞུ་བ་ཡོིན།”

ཁྱོམས་ར་ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ་དེའ་ིཉི་ེསོྐར་གྱི་ིསོྒོ་རྣམས་ན་ིགེཅིིགེ་རྗེེས་གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་

ཕྱེས་བསྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ་ལ། ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིམཚན་མོ་འདིའ་ིང་ཚོའ་ིསྐྱོ་གེར་གྱི་ིཚོགེས་

མི་རྣམས་ཀྱིིས་གེཞིན་རྣམས་གེང་དུ་ཡོོད་པ་ལ་ལྟ་ཆོེད་ཕྱི་ལོགེས་ལ་ཐོན་ཐོན་ལ་

བསྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ མཐར་ངེད་ཀྱིིས་ཆུ་རགེས་སྟེང་ནས་ཕར་གོེམ་བགྲོད་རིང་པོ་ཞིིགེ་
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བྱས་པ་ཡོིན། ང་ན་ིའདམ་ཉིོགེ་གེ་ིགེཙང་འགྲམ་དུ་བསྡེད་ནས་མ་ིས་ིས་ིཕ་ིགེཙང་པོ་

ལ་རོལ་འདོད་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དེའ་ིཚབ་ལ་ངས་རང་གེ་ིསྣ་ཁུང་ལྕགེས་སྐུད་ཀྱི་ིར་བ་

ལ་སྦྱིར་ནས་གེཙང་པོ་ལ་ལྟ་དགོེས་བྱུང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིདམངས་རྣམས་ཁོེང་ཅིགེ་གེ་ི

གེཙང་པོ་དང་ལོགེས་སུ་བགེར་དུས་ཁྱོེད་ལ་གེ་ར་ེཐོབ་ཀྱི་ིརེད། “སྲོིད་གེཞུང་གེ་ིལས་

ཀ” ཨོལད་ བྷུལ་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། ཁེོང་གེིས་རྩོམ་པ་པོ་ཁེབ་ཁེ་ཡོ་ིབརྩམས་ཆོོས་

རང་གེ་ིཔང་དུ་ཉིར་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེ་ིསྟེང་ཐོད་ན་སྒྲིོན་མ་ེའབར་བཞིིན་

འདུགེ ཁེོང་གེིས་སྣ་དབུགེས་ཤོིགེ་བཏང་། “ཐ་ིཧྥོམ་”། ཁེོང་གེ་ིཁེང་གེོགེ་དེས་ཆོགེ་སྒྲི་

སྒྲིོགེ ད་ེནས་མཚན་མོའ་ིགེཙང་པོ་ནགེ་པོ་ཆོེན་པོའ་ིནང་དུ་མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེེའ་ི

ཤོིང་དུམ་རྣམས་འཁེོར་ཏ་ེའགྲོ་བཞིིན་འདུགེ “ད་ེན་ིསྲོིད་གེཞུང་ལས་ཅི་ིཡོང་མ་རེད། 

ད་ེནས་སྤྱི་ིམཐུན་ད་ེཚ་ོརེད། དམིགེས་བསལ་གྱིིས་སྤྱི་ིམཐུན་ད་ེཚ་ོརེད།” འོན་ཀྱིང་

དགེོད་སྒྲི་ནགེ་པོ་སླེར་ཡོང་ཡོོང་གེ་ིརེད། 
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ཞིོགེས་ཀ་སྔོ་པོ་གེསལ་ཆོ་ལེར་ཡོོད་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཡོར་ལངས་དུས། བྷུལ་དང་

ཌིིན་གེཉིིས་ཁེང་རྒྱབ་ཀྱིི་ར་སྐོར་དུ་མཐོང་བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་རང་གེི་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་

ཚིགེས་ཀྱིི་གྱིོན་པ་རྣམས་གོེན་ཏེ་བྷུལ་ལ་རོགེས་པ་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ བྷུལ་གྱིིས་ཤོིང་

དུམ་རུལ་བ་མཐུགེ་པོ་ཆོེས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རྙིེད་ཡོོད་པ་དང་། ཐོ་བའ་ིལྕགེས་ཀྱུ་བཀོལ་

ནས་དེའ་ིནང་ལ་བཏབ་ཡོོད་པའ་ིའཛིེར་མ་ཆུང་གྲས་རྣམས་འུ་ཐུགེ་གེ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་

གེིས་འགོེགེ་བཞིིན་འདུགེ ང་ཚོས་འཛིེར་མ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་ཅིིང་དེར་འཛིེར་མ་

ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡོོད་པ་དགེ་ན་ིའབུ་སྲོིན་དང་མཚུངས།

“ངས་འདིའི་ནང་ནས་འཛིེར་མ་འདི་དགེ་ཚང་མ་ཕྱིར་བཏོན་ཚར་དུས། ངས་

ང་རང་ལ་ཤོིང་གེི་ཆོ་སྟེགེས་ཤོིགེ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོིན་ལ། དེས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་ལ་

འདང་གེ་ིརེད།” བྷུལ་གྱིིས་ད་ེསྐད་ལབ་ཅིིང་བྱིས་པ་དང་འདྲ་བའ་ིདགེའ་སྣང་གེིས་

རུས་གེོགེ་ཡོོད་ཚད་འདར་སིགེ་སིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ “ཅིིའ་ིཕྱིར་རེད་སལ། དེང་སང་

མི་རྣམས་ཀྱིིས་བཟོས་པའི་ཆོ་སྟེགེས་དགེ་ནི་ཟླ་བ་དྲུགེ་གེི་རྗེེས་ནས་ཅི་ལགེ་ཙགེ་

ཙིགེ་གེ་ིལྗོིད་ཀྱི་ིའོགེ་ནས་གེས་ཆོགེ་ཏུ་འགྲོ་བའམ་ཡོང་ན་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནས་འཐོར་འགྲོ་

བ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་རོྟེགེས་བྱུང་ངམ། ཁེང་པ་ཡོང་ད་ེམཚུངས་རེད་ལ། གྱིོན་པའང་

ད་ེམཚུངས་རེད། བྱ་ིཕྲུགེ་འད་ིཚོས་འགྱིིགེ་གེ་ིརིགེས་གེསར་བཏོད་བྱས་ཡོོད་པ་རེད་

ལ། དེས་ཁེོང་ཚོས་བསྐལ་པ་ཇ་ིསྲོིད་བར་དུ་འདང་པའ་ིཁེང་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ད་

དུང་འཁོེར་ལོ་རྣམས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། རྒྱུ་མའ་ིའཁོེར་ལོ་སྐྱོན་ཅིན་རིགེས་ལམ་ཁེའ་ི
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སྟེང་ཚ་བོ་ཆོགེས་ནས་གེད་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ལོ་རེ་རེར་ཨ་མེ་རི་ཀ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་

མི་གྲངས་ས་ཡོ་མང་པོས་རང་གེསོད་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་གེཏན་ནས་

གེད་རྒྱུ་མེད་པའ་ིའཁེོར་ལོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ལ། སོ་བཀྲུའ་ིཕྱ་ེརྫོས་ཀྱིང་ད་ེམཚུངས་

རེད། ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་གེསར་བཏོད་བྱས་པའ་ིའགྱིིགེ་ཅི་ིརིལ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེཁོེང་ཅིགེ་

གེིས་སུ་གེང་ལའང་མ་ིསྟོན་ཅིིང་། ད་ེཉིིད་ཁྱོེད་བྱིས་པའ་ིསྐབས་སུ་བལྡད་པ་ཡོིན་ན་

ཁྱོེད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིལྷགེ་མའ་ིཡུན་ཡོོངས་ལ་སོ་ནད་ཡོོང་གེ་ིམ་རེད། གྱིོན་པ་ལའང་དེ་

མཚུངས་རེད། ཁེོང་ཚོས་དུས་གེཏན་དུ་འདང་ངེས་ཀྱི་ིགྱིོན་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཁེོང་

ཚོས་ཚོང་ཟོགེ་གེོང་ཁེ་ེཔོའ་ིརིགེས་བཟོ་རྒྱུའ་ིའདམ་ཁེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ད་ེལྟར་

བྱས་སྐབས་མི་ཚང་མ་ལས་ཀ་ལ་ཕྱིན་ནས། ལས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་འཁེོར་ལོ་ལ་འབྱོར་

རྟེགེས་བཀོད་ཅིིང་། རང་རང་སོ་སོ་གེདོང་ནགེ་གེ་ེབའ་ིསྤྱི་ིམཐུན་ཚོགེས་པ་དགེ་ཏུ་

སྒྲིིགེ་ཞུགེས་བྱས་ཏེ། དཀའ་ལས་མྱོོང་བཞིིན་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱལ་ས་ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་

དང་རྒྱལ་ས་མོ་སོ་ཁོེའ་ིགོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཁེེ་སོྤེགེས་ཆོེན་པོ་དེ་ལེན་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད།” 

ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཤོིང་དུམ་རུལ་བ་ཆོེན་པོ་ད་ེཡོར་བསླེངས་སོང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་འདིས་

ཆོ་སྟེགེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིགེ་ཡོོང་བར་མ་ིའདོད་དམ།”

ད་ེན་ིཞིོགེས་ཀ་སྔོ་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོང་གེ་ིནུས་ཤུགེས་ན་ིནུས་ཤུགེས་ཀྱི་ིརྩ་ེན་

འདུགེ མི་ཉིམ་ཐགེ་འདིས་ཁོེང་གེི་འབྱུང་ཁེམས་ཀྱིི་ནང་དུ་གེད་སྙིགེས་ཆོེས་མང་

པོ་སྤུངས་ཡོོད། ཁེོང་གེིས་ཉིི་མའི་གུང་ལ་སྒྲིོན་མེ་སྦེར་བ་དང་བཅིས་རང་གེི་ཉིི་མ་

རེའི་ཆོ་ཤོས་ཆོེས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་སོྡེད་པ་ཙམ་ཞིིགེ་ལས་མི་ཐུབ་

མོད། ཞིོགེས་པའ་ིསྐབས་ལ་ཁེོང་ན་ིཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་འབེན་ལ་གྲ་ི

འཕེན་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ཁེོང་གེིས་བཤོད་པ་ལྟར་ན་ཋུ་ན་ིས་ིཡོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིཋུ་ན་ི
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ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཨ་རབ་ཀྱི་ིམ་ིཞིིགེ་གེིས་ཁྲུ་བཞི་ིབཅུའ་ིམཚམས་ནས་[གྲ་ིའཕངས་ཏ་ེ]

མ་ིཞིིགེ་གེ་ིམིགེ་ལ་ཕོགེ་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་མཐོང་བྱུང་ཟེར། འདིས་ཁེོང་རང་གེ་ིཨ་ནེའ་ི

སྐོར་བཤོད་འདོད་ལང་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ཨ་ནེ་ནི་སྤྱིི་ལོ་ཆོིགེ་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་

རྩ་གྲངས་ནང་ལ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁེའ་ིཡུལ་གྱི་ིཁེ་ས་ེབྷ་གོྲང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། “མོ་རང་སྣ་ེ

ཁྲིད་པ་ཞིིགེ་གེིས་འཁྲིད་པའ་ིལྟ་སྐོར་ཚོགེས་པ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད། མོའ་ིམཛུབ་

ཆུང་སྟེང་དུ་རོྡོ་རྗེེ་ཕ་ལམ་གྱིི་མཛུབ་དཀྲིས་ཤོིགེ་གེོན་ཡོོད། མོ་རང་སྐར་མ་གེཅིིགེ་

ལ་ངལ་གེསོ་རྒྱགེ་སླེད་རྩིགེ་པ་ལ་བསྙེས། ཨ་རབ་པ་ཞིིགེ་བརྒྱུགེས་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། 

མོས་ངུ་སྐད་མ་ཤོོར་གེོང་ལ་མོའ་ིམཛུབ་དཀྲིས་ཅིན་གྱིི་མཛུ་གུ་དེ་བཅིད་དེ་འཁྱོེར་

བ་རེད། ཨོ་ངའ་ིསྙིང་གེ་ིགེཅིེས་ལོ། མོས་ད་ེམ་ཐགེ་ལ་རང་གེ་ིམཛུ་གུ་ཐ་ཆུང་མེད་པ་

ཤོེས་པ་རེད། ཧ་ེཧ་ེཧ་ེཧ་ེཧ།ེ” ཁེོང་གེད་མོ་བགེད་པའ་ིསྐབས་ལ་ཁེོང་གེ་ིམཆུ་ཏོ་གེཉིིས་

མཉིམ་དུ་བཙིར་ཞིིང་གེད་མོ་ད་ེཆོེས་གེཏིང་རིང་སའ་ིགྲོད་པ་ནས་ཡོར་བསླེེབས་སུ་

བཅུགེ  དེ་ནས་རང་གེི་པུས་མོ་གེཉིིས་ལ་རྟེེན་བྱས་ཏེ་གེད་མོ་ལྡབ་འགྱུར་དུ་བྱས། 

ཡུན་རིང་པོ་ལ་གེད་མོ་བགེད། “ཧ།ེ ཇེན།” ཁེོང་གེིས་སོྤྲོ་སེམས་འཁེོལ་པོའ་ིངང་ནས་

སྐད་བརྒྱབ། “ངས་ཌིིན་དང་སལ་ལ་ཁེ་ས་ེབྷ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་བྱུང་བའ་ིངའ་ིཨ་ནེའ་ིསྐོར་

ད་ེབཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད།” 

“ངས་གོེ་བྱུང་།” མོས་དྲོད་འཇམ་དང་མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་པའ་ིམཚ་ོཁུགེ་གེ་ིཞིོགེས་

པ་ད་ེལ་ཐབ་ཚང་གེ་ིསོྒོ་འགྲམ་ནས་ད་ེལྟར་བཤོད། སྟེང་དུ་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསྤྲོིན་པ་མཛིེས་

ཤོིང་སྡུགེ་པ་དགེ་གེཡོེངས་འདུགེ་ལ། ལུང་གེཤོོང་གེ་ིསྤྲོིན་པ་དགེ་གེིས་ན་ིཁྱོེད་ལ་རྙིིང་

ཞིིང་གོེགེ་པོའ་ིགེནས་དམ་པ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཁེ་ནས་ཁེ་བར་དང་། རྐང་རྩེ་ནས་རྐང་

རྩེ་བར་གྱིི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་རང་བཞིིན་དེ་ཚོར་དུ་འཇུགེ སྟོབས་དང་ནུས་པ་ཚང་མ་ནི་
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བྷུལ་རེད། “ཤོོད་དང་། ངས་ཁྱོེད་ལ་ཌིེལ་གྱི་ིཨ་ཕའ་ིསྐོར་བཤོད་མྱོོང་ཡོོད་དམ། ཁེོང་

ནི་ཁྱོེད་ཀྱིི་མི་ཚེའི་རིང་མཐོང་མྱོོང་མེད་པའི་མི་སྣ་དགེོད་བོྲི་ཤོོས་དེ་རེད། ཁེོང་ལ་

པེ་རེ་སི་སེ་ཞིེས་པའི་རྩ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནད་ཅིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། དེས་རང་གེི་ཀློད་པའི་མདུན་

ངོས་ཟས་ནས་ཚར་འགོྲ་ཞིིང་། ནད་ད་ེཡོོད་སྟབས་སེམས་ལ་གེང་ཞིིགེ་འཁོེར་ནའང་

དེའ་ིའགེན་ཁུར་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོང་ལ་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་ཁེང་པ་ཞིིགེ་

ཡོོད་ལ། ཤོིང་བཟོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཉིིན་མཚན་ཆུ་ཚོད་ཉིེར་བཞིིའི་རིང་དེ་ལ་ཟུར་ཁེང་

གེསར་པ་ཞིིགེ་རྒྱགེ་བཞིིན་ཡོོད། ཁེོང་མཚན་དཀྱིིལ་ལ་ཡོང་མཆོོངས་ཡོོང་གེི་རེད་

ལ། ད་ེནས་‘དཀོན་མཆོོགེ་དམྱོལ་བ། ང་ལ་ཟུར་ཁེང་མ་ིདགོེས། ད་ེཚ་ོཕ་གེིར་སྐྱོལ་

ཞིོགེ’ཟེར་གྱིི་རེད། ཤོིང་བཟོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཚང་མ་མར་བཤོིགེ་ནས་ཡོང་བསྐྱར་མགོེ་

ནས་བསྐྱར་བཟོ་བྱེད་དགོེས་བྱུང་བ་རེད། སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་ཁོེང་ཚོས་ཟུར་ཁེང་

གེསར་པ་དེར་ཐོ་བས་བསྣུན་བཞིིན་པ་མཐོང་གེི་རེད། དེ་ནས་རྒད་པོ་དེ་ལ་ཡོང་

ཉིོབ་འགོྲ་གེི་རེད་ལ། ‘དཀོན་མཆོོགེ་དམྱོལ་བ། ང་མེན་མངའ་སྡེེ་ལ་འགོྲ་འདོད་

ཡོོད།’ ཟེར་གྱིི་རེད། དེ་ནས་ཁེོང་རང་གེི་རླངས་འཁེོར་ལ་འཛུལ་ནས་ཆུ་ཚོད་

གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལ་ེབརྒྱའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཀྱི་ིཐོགེ་ནས་རྒྱུགེས་འགྲོ་གེ་ིརེད་ལ། བྱའ་ིགེཤོོགེ་

པ་རྒྱ་ཆོེར་སྤུར་བ་དགེ་གེིས་ཁེོང་གེ་ིདོ་སྐྱེལ་འགྲུལ་འཁེོར་གྱི་ིརྗེེས་དེད་ནས་མེལ་ལ་ེ

བརྒྱ་ཕྲིགེ་ལ་འགྲོ་གེ་ིརེད། ཁེོང་གེིས་ཋེེགེ་ས་སིའ་ིམངའ་སྡེེའ་ིགྲོང་ཞིིགེ་གེ་ིདཀྱིིལ་དུ་

རླངས་འཁེོར་འགོེགེ་གེ་ིརེད་ལ། ད་ེཡོང་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཨ་རགེ་ཅུང་ཟད་ཉིོ་རྒྱུའ་ིཆོེད་

ཙམ་ཞིིགེ་ལ་རེད། ཁེོའ་ིམཐའ་འཁེོར་གྱིི་ཕྱོགེས་གེང་ས་ན་ཡོོད་པའི་རླངས་འཁེོར་

པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁོེང་ལ་དུང་བརྡོ་སྒྲིོགེ་གེི་རེད་ལ། ཁེོང་ཚོང་ཁེང་ནས་ཕྱིར་རྒྱུགེས་

ཡོོང་གེ་ིརེད་ལ། ‘ད་ེདཀོན་མཚོགེ་དམྱོལ་ལ་ཡོང་མ་རེད། བྱ་ིཕྲུགེ་ཁྱུ་ཆོོགེས་ཁྱོེད་ཚ།ོ’ 
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ཁེོང་གེི་ལྕེ་ཏིགེ་འདུགེ ཁྱོེད་ལ་རྩ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནད་ཡོོད་དུས་ཁྱོེད་ཀྱིི་མཆུ་ཏོ། མ་རེད་

ལྕ་ེཏིགེ་གེ་ིརེད། དགོེང་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ཁེོང་སིན་སིན་ན་ཋེ་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའ་ིངའ་ི

ཁེང་པ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིདུང་བརྡོ་བརྒྱབ་བྱུང་ལ་། ‘ད་

ཕྱ་ིལ་ཤོོགེ་དང་། ང་ཚ་ོཋེེགེ་ས་ས་ིལ་ཌིེལ་ལ་བལྟ་རུ་འགྲོ་’ཟེར། ཁེོང་མེན་མངའ་སྡེ་ེ

ནས་ཕར་ལོགེ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་ཁེང་པ་ཞིིགེ་ཉིོས་ཡོོད་ཟེར། ཨོ། སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་

མོར་ཡོོད་སྐབས་ང་ཚོས་ཁེོང་གེ་ིསྐོར་ལ་སྒྲུང་ཞིིགེ་བྲིིས་པ་ཡོིན། སྒྲུང་དེར་སྐྱ་ིགེཡོའ་

བའ་ིགྲུ་གེཟིངས་ཆོགེ་ཏོ་ཞིགིེ་དང་། མཚོའ་ིནང་དུ་མ་ིརྣམས་ཉིེན་སོྐྱབ་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ི

ཟུར་རྣམས་ལ་འཐམས་བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་། དེ་ནས་རྒད་པོ་འདིས་གྲི་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

བཟུང་ནས་ཁེོང་ཚོའི་མཛུབ་མོ་རྣམས་གེཏུབ་བཞིིན་ཡོོད། ‘ཕར་རྒྱུགེས། བྱི་ཕྲུགེ་

ཁྱུ་ཆོོགེས་ཁྱོེད་ཚ།ོ འད་ི ངའ་ིདམྱོལ་བ་ གྲུ་ཆོིངས་རེད།’ ཨོ། ཁེོ་ན་ིའཇིགེས་སུ་རུང་

བ་ཞིིགེ་རེད། ངས་ཁྱོེད་ཅིགེ་ལ་ཉིིན་གེང་ལ་ཁེོང་གེི་སྐོར་གྱིི་སྒྲུང་བཤོད་ཐུབ། ཤོོད་

དང་། འད་ིཉི་ིམ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་མ་རེད་དམ།”

ཏན་ཏན་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཆུ་རགེས་ནས་ཆོེས་འཇམ་ཤོོས་ཀྱི་ིརླུང་བུ་ལྡང་ཡོོང་

ལ། ད་ེན་ིའགྲུལ་བཞུད་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པའ་ིརིན་དུ་ར་ིབ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚ་ོབྷུལ་གྱི་ི

རྗེེས་དེད་ནས་ཆོ་སྟེགེས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་རྩིགེ་པའ་ིཚད་འཇལ་སླེད་ཁེང་པའ་ིནང་དུ་ཡོར་

འཛུལ་བ་ཡོནི། ཁེོང་གེསི་ང་ཚརོ་ཁེོང་གེིས་བཟོས་པའ་ིཟས་ཁེང་གེ་ིཅིོགེ་ཙ་ེད་ེབསྟན་

བྱུང་། ད་ེན་ིསོར་དྲུགེ་ཅིན་གྱི་ིཤོིང་མཐུགེ་པོ་ཞིིགེ་ལས་བཟོས་འདུགེ “འད་ིན་ིལོ་ངོ་

སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོར་འདང་བའི་ཅིོགེ་ཙེ་ཞིིགེ་ཡོིན།” བྷུལ་གྱིིས་རང་གེི་སྐམ་ལ་རིང་

བའ་ིགེདོང་ད་ེསོྨྱོ་འཚུབ་བེར་ང་ཚོའ་ིཕོྱགེས་ལ་སྙེས་བཞིིན་བཤོད་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་

ཅིོགེ་ཙེའ་ིསྟེང་ལ་བརྡུངས་སོང་། 
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དགེོང་དྲོའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་ཅིོགེ་ཙེ་འདི་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། རང་གེི་ཁེ་ཟས་ལེན་

བཞིིན་རུས་པ་རྣམས་ཞི་ིམ་ིརྣམས་ལ་གེཡུགེས། ཁེོང་ལ་ཞི་ིམ་ིབདུན་ཡོོད། “ང་ཞི་ིམ་ི

ལ་དགེའ་པོ་ཡོོད། ངས་ཞིི་མིའི་གྲས་ནས་ཁྲུས་གེཞིོང་གེི་སྟེང་དུ་བཟུང་བའི་སྐབས་

སུ་སྐད་རྒྱགེ་མཁེན་རྣམས་ལ་ང་ལྷགེ་ཏུ་དགེའ།” ཁེོང་གེིས་དེ་གེང་འདྲ་ཡོིན་སྟོན་

རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བྱས། མི་ཞིིགེ་ཁྲུས་ཁེང་ནང་ན་འདུགེ “ཨོ་རེད།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། 

“ད་ང་ཚོས་ད་ེསྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། འད་ིབཤོད་ཆོོགེ  ང་ངའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མཚེས་

རྣམས་དང་འཁྲུགེ་འཛིིང་ཞིིགེ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོོད།” ཁེོང་གེིས་ང་ཚོར་ཁྱོིམ་མཚེས་

རྣམས་ཀྱི་ིསྒྲུང་བཤོད་བྱུང་ལ། ད་ེདགེ་ན་ིཁྱོམི་མ་ིམང་བའ་ིཁྱོམི་ཚང་ཞིགིེ་ཡོནི་པ་དང་།  

བྱིས་པ་འཚུབ་པོ་ཡོོད་པ་དེ་དགེ་གེིས་ར་བ་གེོབ་ཏོ་དེའི་སྟེང་ནས་ཚུར་ཌིོ་ཌིི་དང་

རའ་ེགེཉིིས་དང་། མཚམས་མཚམས་ལ་ཨོལད་ བྷུལ་ལ་རོྡོ་འཕེན། ཁེོང་གེིས་ད་ེཚོར་

དེ་འདྲ་མ་བྱེད་ཅིེས་བཤོད། དེ་ནས་རྒད་པོ་དེ་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་ཡོོང་ནས་ཕོར་ཆོི་གྷིིའི་

སྐད་ནས་དོན་ཞིིགེ་བཤོད་བཞིིན་སྐད་བརྒྱབ། བྷུལ་ཁྱོིམ་དུ་འཛུལ་ཞིིང་རང་གེི་མེ་

མདའ་དང་བཅིས་ཚུར་ལོགེ སྐབས་དེར་ཁེོང་སྒོམ་ཚུགེས་ཀྱིིས་ཅུང་འཁྱོོགེ་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁེོང་གེ་ིཞྭ་སྣ་ེརིང་པོའ་ིདེའ་ིའོགེ་ཏུ་གེདོང་ལ་ཧ་ལས་པའ་ིའཛུམ་ཞིིགེ་ལངས་

ཡོོད་ལ། ཁེོང་སྒུགེ་བཞིིན་པའི་སྐབས་དེར་ཁེོང་གེི་གེཟུགེས་པོ་ཡོོད་ཚད་སྦྲུལ་ལྟར་

དང་། དེ་བཞིིན་བགེ་ཡོོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིགེ་ཏུ་འཁྱུགེ་ལྡེམ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། འདི་

ནི་སྤྲོིན་པའི་འོགེ་ཏུ་མདོགེ་ངན་ཞིིང་། སྐམ་ལ་རིང་བ། ཁེེར་རྐྱེང་གེི་བཞིད་གེད་

པ་ཞིིགེ་རེད། ཕོར་ཆོ་ིགྷིལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་མཐོང་སྣང་ད་ེན་ིཏན་ཏན་རྨ་ིལམ་ལྟས་

ངན་ལས་བྱུང་བ་ཞིིགེ་ཏུ་བསམས་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད།
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ལས་ཀ་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུའི་སླེད་དུ་ང་ཚོས་ལྷས་ར་གེཙང་མ་བཟོས་པ་ཡོིན། དེར་

བྷུལ་གྱིིས་རང་གེ་ིཆོེས་ཡོིད་དུ་མ་ིསྡུགེ་པའ་ིཁྱོིམ་མཚེས་རྣམས་དང་ལོགེས་སུ་བགེར་

རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཧ་ལས་པའི་ར་བ་ཞིིགེ་བཟོ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། དེ་ནི་གེཏན་ནས་སྒྲུབ་

ཚར་གྱིི་མ་རེད། དེའི་ལས་འགེན་ནི་ཆོེས་ལྗོིད་དྲགེས་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་ར་བ་དེ་ཇི་

ཙམ་མཁྲེགེས་པོ་ཡོིན་པ་དེ་སྟོན་རྒྱུར་ཁོེང་གེིས་དེ་ཕར་ཚུར་བསྒུལ་སོང་། གླེོ་བུར་

དུ་ཁེོང་ཐང་ཆོད་ནས་ཁུ་སིམ་མེར་ཆོགེས་པ་དང་ཁྱོིམ་དུ་འཛུལ་སོང་ལ། དེ་ནས་

རང་གེི་གུང་ཟས་སོྔོན་གྱིི་ཉིལ་ཐའི་སྨོན་ཐུན་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཁྲུས་ཁེང་དུ་ཡོལ་བར་

གྱུར། ཁེོང་གེ་ིམགིེ་མདངས་ཤོོར་བ་དང་ཞི་ིའཇམ་དུ་གྱུར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཞིིང་། འབར་

བཞིིན་པའི་སོྒྲིན་མེའི་འོགེ་ཏུ་བསྡེད། གྲིབ་མ་ས་ལ་བབས་པ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཉིི་འོད་

ཀྱིིས་ནུས་མེད་ཀྱིི་ངང་ནས་གེཙེ་བར་བྱེད། “ཤོོད་དང་། གྲོགེས་པོ། ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་

ཅིིའི་ཕྱིར་ངའི་སྲོོགེ་གེི་ཟུངས་ཤུགེས་གེསོགེ་ཆོས་ལ་ཚོད་ལྟ་མི་བྱེད་དམ། རང་གེི་

རུས་པ་ལ་ཁུ་བ་ཏོགེ་ཙམ་སོྤྲོད་དང་། ང་རྟེགེ་ཏུ་ཡོར་རྒྱུགེ་ཅིིང་། ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་

མེལ་ལ་ེདགུ་བཅུའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཀྱི་ིཐོགེ་ནས་ཐགེ་ཉི་ེཤོོས་ཀྱི་ིསྨོད་འཚོང་ཁེང་ལ་འགྲོ་

གེ་ིཡོོད། ཧོར། ཧོར། ཧོར།” འད་ིན་ིཁེོང་དངོས་གེནས་དགེོད་ཀྱིིན་མེད་པའ་ིསྐབས་

སུ་ཁེོང་གེི་“གེད་མོ་”ཡོི་གེད་མོ་དེ་རེད། སྲོོགེ་ཟུངས་གེསོགེ་ཆོས་དེ་ནི་སྒོམ་དཀྱུས་

མ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། དེའ་ིནང་དུ་མ་ིཞིིགེ་རྐུབ་སྟེགེས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡེད་ན་ཤོོང་བ་

ཙམ་འདུགེ་སྟ།ེ དེར་ཤོིང་ལེབ་ཀྱི་ིརིམ་པ་ཞིིགེ་དང་། ད་ེནས་ལྕགེས་ཀྱི་ིརིམ་པ་ཞིིགེ ད་ེ

ནས་ཤོིང་ལེབ་ཀྱི་ིརིམ་པ་གེཞིན་ཞིིགེ་བཅིས་འདུགེ དེའ་ིནང་གེ་ིསྲོོགེ་ཟུངས་དགེ་ན་ི

རླུང་གེ་ིདཀྱིིལ་འཁེོར་ནས་བསྒྲུགེས་ཡོོད་ཅིིང་། མིའ་ིགེཟུགེས་པོ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ལས་

བརྒལ་བ་ཞིིགེ་ཐིམ་སླེད་སྲོོགེ་ཟུངས་ད་ེདགེ་འདང་ངེས་ཀྱི་ིདུས་ཡུན་ལ་འཇུ་བཟུང་
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བྱེད་དགེོས་པ་རེད། ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིརྩོམ་པ་པོ་རེགེ་ལྟར་ན། སྲོོགེ་ཟུངས་

དེ་དགེ་ནི་ཚ་ེསྲོོགེ་གེི་རྨང་གེཞིིར་གྱུར་པའི་བར་སྣང་གེི་རྡུལ་ཕྲིན་འདར་བཞིིན་པ་

དགེ་ཡོིན་པ་དང་། མ་ིརྣམས་ལ་སྲོོགེ་ཟུངས་རྫོོགེས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་གེཉིན་འབྲིས་ཀྱི་ི

ནད་འབྱུང་བཞིིན་ཡོོད་པར་བཤོད། ཨོལད་ བྷུལ་གྱི་ིསེམས་ལ། གེལ་སྲོིད་ཁེོང་གེིས་

སྤྱིད་པའི་ཤོིང་དེ་ཚོ་ཡོང་གེང་ཐུབ་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་རང་བྱུང་གེི་ཤོིང་ཞིིགེ་སྤྱིད་པ་ཡོིན་

ན་སྲོོགེ་ཟུངས་གེསོགེ་ཆོས་དེ་ཡོགེ་ཏུ་འགྲོ་གེི་རེད་བསམས། དེར་བརྟེེན་ཁེོང་གེིས་

རང་གེི་རྣལ་འབྱོར་ཉིམས་ལེན་གྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་དུ་འདམ་ཚལ་གྱིི་རྩྭ་ཕུང་ལོ་མ་དང་

ཡོལ་འདབ་རྣམས་བསྡེམས་པ་རེད། སྒོམ་ད་ེལྷས་ར་བད་ེམོ་དེའ་ིཉི་ིམ་ཚ་བོའ་ིནང་

བསླེངས་ནས་བཞིགེ་ཅིིང་། སོྨྱོ་འཚུབ་ས་ེབའ་ིསྒྱུ་རྩལ་ཡོོ་ཆོས་ཀྱིིས་སྤྲོས་པའ་ིཔགེས་

བཤུའ་ིའཕྲུལ་འཁེོར་ཞིིགེ་ད་ེལ་སྦྱིར་ཅིིང་བརྒྱན་པར་བྱས། ཨོལད་  བྷུལ་གྱིིས་རང་

གེ་ིགྱིོན་པ་ཕུད་ད།ེ དེའ་ིནང་དུ་སྡེོད་དུ་ཕྱིན་ཅིིང་། རང་གེ་ིལྟ་ེབའ་ིསྟེང་ཐད་དུ་ཟླ་བ་

འདུགེ “ཤོོད་དང་། སལ། ཉིིན་གུང་ཁེ་ལགེ་གེ་ིརྗེེས་ལ་ཁྱོེད་དང་ངེད་གེཉིིས་ཕ་གེིའ་ི

གྷིེད་ཋེ་ིན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརྒྱན་པ་འཛིོམས་ས་དེར་རྟེ་རྩེད་བྱེད་དུ་འགྲོ” ཁེོང་ན་ིཁྱོད་དུ་

འཕགེས་པ་རེད། གུང་ཟས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་རང་གེི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་གེཉིིད་ཐུང་ཞིིགེ་

བརྒྱབ་སོང་ལ། དབུགེས་མདའ་ད་ེཁེོང་གེ་ིཔང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། བྱིས་ཆུང་རའ་ེན་ིཁེོང་

གེི་སྐེ་ལ་འཁྱུད་དེ་གེཉིིད་ཁུགེ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནི་ཕ་བུ་གེཉིིས་ཀྱིི་གེཟུགེས་བརྙིན་

ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཕ་དེ་ནི་ཏན་ཏན་རང་གེི་བུས་བྱེད་རྒྱུ་ཞིིགེ་འཚོལ་བ་

དང་དེའི་སོྐར་བཤོད་རྒྱུ་ལ་ཐུགེ་སྐབས་ནམ་ཡོང་ཉོིབ་ཏུ་མི་འཇུགེ་མཁེན་གྱིི་ཕ་

ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གོླེ་བུར་གྱི་ིཡོ་མཚན་ཞིིགེ་དང་བཅིས་གེཉིིད་སད་ད་ེང་ལ་ཅིེར། ཁེོང་

གེིས་ང་སུ་ཡོིན་ངོས་ཟིན་རྒྱུ་ལའང་སྐར་མ་གེཅིིགེ་འགོེར་བར་གྱུར། “སལ། ཁྱོེད་རང་
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ནུབ་མཐའ་ལ་ཅིིའ་ིཕྱིར་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” ཁེོང་གེིས་དྲིས་བྱུང་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་འགེོར་བར་

སླེར་གེཉིིད་ལོགེ་སོང་། 

ཕྱི་དྲོར་ང་ཚོ་གྷིི་རི་ཊིི་ན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ང་དང་བྷུལ་གེཅིིགེ་པུ་

ཡོིན། ང་ཚོས་ཁེོང་གེ་ིཤོ་ཝེ་ེརྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིརླངས་འཁོེར་རྙིིང་པ་ད་ེབསྐོར་ཅིིང་། ཌིིན་

གྱིི་ཧད་སོན་རྟེགེས་ཅིན་ནི་དམའ་ཞིིང་བརྗེིད་ཉིམས་ཆོེ། བྷུལ་གྱིི་ཤོ་ཝེེ་རྟེགེས་ཅིན་

ན་ིམཐོ་ཞིིང་ལྡིར་སྒྲི་ཆོ།ེ ད་ེན་ིསྤྱི་ིལོ་ ༡༩༡༠ ལོ་དང་འདྲ། རྒྱན་པ་འཛིོམས་ས་ད་ེན་ི

ཆུ་ཁེའ་ིཉི་ེས་ཞིིགེ་ལ་ལྕགེས་རིགེས་ཁུ་རོ་མ་ིཡོམ་དང་ཀོ་བས་བཟོས་པའ་ིཆོང་ཁེང་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཡོོད་ལ། ཆོང་ཁེང་དེའི་རྒྱབ་ནས་འཛུལ་ན་ཧ་ལས་པའི་

ཚོགེས་ཁེང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད། ཚོགེས་ཁེང་དེའ་ིརྩིགེ་པའ་ིངོས་སུ་བྱང་བུ་དང་ཨང་

རྟེགེས་རྣམས་སྦྱིར་འདུགེ ལུ་ཡོི་ཛིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེའི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ལགེ་ཏུ་རྒྱུགེ་

རྩལ་འགེེངས་ཤོོགེ་བཟུང་སྟ་ེའཁེོར་ནས་འདུགེ བྷུལ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སྦེ་ིརགེ་

ཅིིགེ་འཐུང་ཞིིང་། བྷུལ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིས་འཕྲུལ་འཁེོར་གྱིི་སྒོམ་ཆུང་ཡོོད་ས་ཞིིགེ་ལ་

ཕྱིན་ཏ།ེ དེའ་ིནང་དུ་སོྒོར་མོ་ཕྱེད་ཀ་ཅིན་ཞིིགེ་འཕངས། སྒོེའུ་ཁུང་གྲུ་བཞི་ིམ་རྣམས་

ནས་ཤོར་ཡོོང་བ་ན།ི “ཇགེ་ཕོད་[རྒྱན་པ་རྩ་ེམོ་ཐོབ།]” “ཇགེ་ཕོད་[རྒྱན་པ་རྩ་ེམོ་ཐོབ།]” 

“ཇགེ་ཕོད་[རྒྱན་པ་རྩེ་མོ་ཐོབ།]” དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་“ཇགེ་ཕོད་[རྒྱན་པ་རྩེ་མོ་

ཐོབ།]” ཅིེས་པ་ད་ེཤོར་ནས་ཅུང་ཟད་བསྡེད་རྗེེས་སླེར་“སིལ་ཏོགེ་”ཅིེས་པར་གྱུར་སོང་།  

ཁེོང་ལ་ཅུང་ཙམ་མ་གེཏོགེས་ཐོབ་གྲབས་བྱེད་བཞིིན་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་སོྐར་དང་ད་ེལས་

མང་བ་ཤོོར་བ་རེད། “དམྱོལ་བ།” བྷུལ་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ཁེོང་ཚོས་འད་ིདགེ་བསྐྱར་

སྒྲིིགེ་བྱས་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ད་ེཉིིད་དུ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ལ་རྒྱན་པ་རྩ་ེམོ་ཐོབ་

བཞིིན་དུའང་འཕྲུལ་འཁོེར་གྱིིས་སླེར་བརྗེེས་སོང་། ཨོ་རེད། ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་
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ཀྱིི་རེད།" ང་ཚོས་རྒྱུགེ་རྩལ་འགེེངས་ཤོོགེ་ལ་བརྟེགེ་དཔྱད་བྱས། ངས་ལོ་མང་པོའ་ི

རིང་ལ་རྟེ་རྒྱུགེ་གེ་ིརྩེད་མོ་བརྩེས་མ་མྱོོང་ལ། མིང་ཚིགེ་གེསར་པ་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་མགེོ་

འཐོམས་སོང་། དེར་རྟེ་ཞིིགེ་གེི་མིང་ལ་བྷིགེ་ ཕོབ་བམ་ཡོང་ན་ཕ་རྒན་ཞིེས་པ་ཞིིགེ་

ཡོོད་པ་དེས་ང་ངའ་ིཨ་ཕའ་ིསོྐར་བསམ་གེཞིིགེས་བྱེད་པའ་ིགེནས་སྐབས་ཀྱི་ིཏིང་ང་ེ

འཛིིན་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་བསྐྱལ། ངའི་ཕ་ནི་ང་དང་མཉིམ་དུ་རྟེ་རྒྱུགེས་རྒྱན་རྩེད་

བརྩེས་མྱོོང་། ངས་དེའི་སྐོར་དེ་ཨོལད་ བྷུལ་ལ་འཆོད་གྲབས་བྱེད་སྐབས་ཁེོང་གེིས་

“ཨོ་རེད། ངས་རྟེ་ཨ་ིབྷོ་ན་ི ཁོེར་སེར་འད་ིལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན།” ཟེར།

མཐར་ངས་ཁོེང་ལ་“བྷིགེ་ ཕོབ་ཀྱིིས་ང་ལ་ངའ་ིཨ་ཕ་དྲན་དུ་བཅུགེ་བྱུང་།” ཞིེས་

བཤོད་པ་ཡོིན། 

ཁེོང་སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེི་རིང་ལ་ཡོ་མཚན་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་གེསལ་

བའི་མིགེ་སོྔོན་པོ་གེཉིིས་ནི་གེཉིིད་མ་སད་ཀྱིིས་ངའི་མིགེ་ལ་གེཏད་ནས་བསྡེད་

འདུགེ་སྟབས་ངས་ཁེོང་གེིས་ཅིི་ཞིིགེ་བསམ་གྱིིན་ཡོོད་པ་དང་ཁེོང་གེང་དུ་ཡོོད་

པ་ད་ེབཤོད་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེནས་ཁེོང་ཕར་ཕྱིན་ནས་རྟེ་ཨ་ིབྷོ་ན་ི ཁེོར་སེར་ལ་རྒྱན་

པ་བཙུགེས་སོང་། བྷིགེ་ ཕོབ་ཐོབ་སོང་ལ། དེ་ཡོང་ཐོབ་ཆོ་གེཅིིགེ་དང་ཤོོར་ཆོ་ལྔ་

བཅུའ་ིཚད་གེཞི་ིད་ེནས་ཐོབ་སོང་། 

“དམྱོལ་བ།” བྷུལ་གྱིིས་བཤོད། “ངས་འདི་ལས་ཡོགེ་གེ་ཞིིགེ་ཤོེས་དགེོས་ཡོོད། 

ང་འདི་ལ་ཉིམས་མྱོོང་བྱུང་ཡོོད། ཨོ། ང་ཚོས་ཉིམས་མྱོོང་ལས་བསླེབ་བྱ་ནམ་ཞིིགེ་

ལ་ལེན་རྒྱུ་རེད།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད།”
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“ངས་བྷིགེ་ ཕོབ་ཀྱིི་སྐོར་ལ་བཤོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོེད་ལ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གྱིི་

འཆོར་སྣང་ཞིིགེ་བསླེེབས་པ་རེད། བུ། མ་འོངས་འཆོར་སྣང་། དམྱོལ་བ་གླེེན་པ་ཁོེ་

ནས་མ་འོངས་འཆོར་སྣང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་མ་རེད། རྟེ་རྒྱུགེ་རྒྱན་པོ་བ་རྙིིང་པ་

ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིཁྱོེད་ཀྱི་ིཕ་དེས་སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་རྟེ་བྷིགེ་ ཕོབ་རྒྱུགེ་འགྲན་ཐོབ་ཀྱི་ི

ཡོོད་པའ་ིབརྡོ་བསྟན་མེད་པ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཇ་ིལྟར་ཤོེས། རྟེའ་ིམིང་དེས་ཁྱོེད་ཀྱི་ིསེམས་ལ་

ཚོར་བ་ཞིིགེ་བསླེེབས་པ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་བརྡོ་སོྤྲོད་རྒྱུར་མིང་ད་ེསྤྱིད་པ་རེད། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ང་ལ་དེའི་སོྐར་བཤོད་དུས་ངས་དེ་ལྟར་བསམ་བོླ་བཏང་བསྡེད་ཡོོད། མི་སུ་རི་

མངའ་སྡེ་ེན་ཡོོད་པའ་ིངའ་ིཚ་བོས་ཐེངས་ཤོིགེ་རང་གེ་ིཨ་མ་དྲན་པའ་ིམིང་ཅིན་གྱི་ི

རྟེ་ཞིིགེ་ལ་རྒྱན་བཙུགེས་ཤོིང་། རྟེ་དེ་ཐོབ་པ་དང་། གེཟེངས་རྟེགེས་ཆོེན་པོ་རགེ་པ་

རེད། ད་ེརིང་ཕྱ་ིདྲོར་ཡོང་ད་ེདང་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་བྱུང་བ་རེད།” ཁེོང་གེིས་མགེོ་

བོ་གེཡུགེས་སོང་། “ཡོ། ད་འགྲོ འད་ིན་ིཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་ངས་རྟེ་རྒྱུགེ་རྒྱན་པ་རྩ་ེབ་

མཐའ་མ་དེ་ཡོིན་ལ། མ་འོངས་འཆོར་སྣང་འདི་དགེ་ཚང་མས་ངའི་སེམས་དཀྲུགེ་

གེི་འདུགེ” ཁེོང་གེི་ཁེང་པ་རྙིིང་པ་དེ་ལ་སླེར་ལོགེ་དུས་རླངས་འཁོེར་ནང་དུ་ཁོེང་

གེིས། “མིའ་ིརིགེས་ཀྱིིས་ཉིིན་ཞིིགེ་ང་ཚ་ོན་ིཤོ་ིབོ་རྣམས་དང་འཇིགེ་རྟེེན་གེཞིན་པ་ལ་

འབྲིེལ་བ་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོིན་རུང་། དངོས་གེནས་ཕན་ཚུན་འབྲིེལ་བ་ཡོོད་པ་དེ་

ཤོེས་ཡོོང་གེ་ིརེད། གེལ་སྲོིད་ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་ིའདུན་པ་འདང་ངེས་པ་ཞིིགེ་བཟུང་

བའ་ིདབང་དུ་བཏང་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་གེ་ིནང་ཚུད་

ལ་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་། གེོད་ཆོགེ་སྣ་ཚོགེས་པ་ཡོོད་ཚད་ཅིིགེ་སོྔོན་འགེོགེ་

གེ་ིལགེ་ལེན་རིམ་པ་ཞིིགེ་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེབཤོད་ཚོད་ཐིགེ་པ་ཞིིགེ་རེད། མ་ིཞིིགེ་ཤོ་ིབ་

ཡོིན་ན་ཁེོང་གེིས་ཀློད་པའ་ིནང་གེ་ིརྣམ་པ་འགྱུར་བ་ཞིིགེ་ཉིམས་སུ་མྱོོང་གེ་ིརེད་ལ། 
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ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེའ་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་ིཤོེས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་གེལ་སྲོིད་ཚན་རིགེ་པ་

རྣམས་ཀྱིིས་བརྗེོད་གེཞི་ིའདིའ་ིསྟེང་དམིགེས་པ་གེཏོད་ཐུབ་པ་ཡོིན་ན། ཉིིན་ཞིིགེ་ད་ེ

དགེ་གེསལ་ཐིང་ངེར་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད། བྱ་ིཕྲུགེ་ཚ་ོན་ིད་ལྟ་ཁེོང་ཚོས་འཛིམ་གླེིང་འད་ི

གེཏོར་ཐུབ་མིན་ལྟ་རྒྱུ་ཙམ་ཞིིགེ་ལ་དོ་སྣང་ཞུགེས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད།”

ང་ཚོས་དེའ་ིསྐོར་ཇེན་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན། མོས་སྣ་དབུགེས་ཤོིགེ་བཏང་སོང་། “ད་ེ

ན་ིང་ལ་གླེེན་རྟེགེས་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ” མོས་ཐབ་ཚང་དུ་གེད་བརྒྱབ་སོང་། བྷུལ་

རང་གེ་ིཕྱ་ིདྲོའ་ི[ཉིལ་ཐའ་ི]སྨོན་བཅིོས་སླེད་དུ་ཁྲུས་ཁེང་དུ་འཛུལ་སོང་། 

ཕྱི་རོལ་གྱིི་ལམ་ཁེའི་སྟེང་ན་ཌིིན་དང་ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་གེཉིིས་ཌིོ་ཌིི་ཡོི་སྤེོ་ལོ་

དང་ལྷན་དུ་ལགེ་རྩེད་སྤེོ་ལོ་རྩེད་བཞིིན་འདུགེ གླེོགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་ཟོ་བ་ཞིིགེ་

ལ་འཛིེར་མ་བཏབ་འདུགེ ང་མཉིམ་ཞུགེས་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་ལུས་རྩལ་

པའ་ིརྩལ་རིགེས་ལ་ཞུགེས་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་ང་ཧ་ལས་སུ་བཅུགེ་སོང་། 

ཁེོང་གེིས་ཨ་ེཌི་ིདང་ངེད་གེཉིིས་ལ་ལྕགེས་ཀྱི་ིདབྱུགེ་པ་ཞིིགེ་རྐེད་པའ་ིམཚམས་ནས་

འཛིིན་དུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་དེར་ལང་བཞིིན་དུ་རང་གེ་ིརྐང་མཐིལ་ལགེ་པས་བཟུང་

སྟ་ེདེའ་ིསྟེང་ནས་ལྡིང་སོང་། “ཡོར་ཁྱོོགེས། བྱོས་དང་།” ང་ཚོས་བྲིང་ཁེའ་ིམཐོ་ཚད་

ལ་མ་བསླེེབས་བར་དུ་ཡོར་བཀྱིགེས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་དུང་ཁེོང་ལས་སླེ་པོ་ཞིིགེ་

བྱས་ནས་དེའ་ིསྟེང་ནས་མཆོོངས་སོང་། ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་བརྒྱུགེས་ཏ་ེརྒྱང་མཆོོངས་

བྱེད་པ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་སོང་ལ། མ་མཐའ་ལའང་ཁྲུ་ཉི་ིཤུའམ་ད་ེལས་མང་བ་ཞིིགེ་ལ་

མཆོོངས་སོང་། ད་ེནས་ང་དང་ཁེོང་ལྷན་དུ་ལམ་ནས་མར་རྒྱུགེ་འགྲན་བྱས་པ་ཡོིན། 

ང་རྒྱུགེ་ཐུབ་པ་ན་ིསྐར་མ་བཅུ་དང་སྐར་ཆོ་ལྔའ་ིནང་ལ་མ་ིཊིར་བརྒྱ་རེད། ཁེོང་གེིས་

རླུང་དང་འདྲ་བར་ང་བསྐྱུར་ནས་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚ་ོརྒྱུགེ་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར་ང་
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ལ་ཌིིན་ན་ིཁོེང་གེ་ིམ་ིཚ་ེགེང་པོར་ད་ེལྟར་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའ་ིའཆོར་སྣང་སོྨྱོ་འཚུབ་བ་ེ

བ་ཞིིགེ་བྱུང་ལ། ད་ེཡོང་རུས་ཚུགེས་འབུར་དུ་དོད་པའ་ིགེདོང་ད་ེམ་ིཚ་ེལ་བསྙེགེས་

ཤོིང་། ཁེོང་གེ་ིལགེ་ངར་གེཉིིས་ན་ིབརྐྱེངས་སྐུམ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིདཔྲལ་

བ་ན་རྔུལ་ཆུ་འཛིགེས་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིརྐང་པ་གེཉིིས་ན་ིགྷིོ་རོ་ཆོོ་ མགེ་ས་ིལྟར་

དུ་འཁྱུགེ་འགྲོས་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ་ལ། “ཨོ་རེད། ཨོ་རེད། ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་ཏན་ཏན་རྒྱུགེ་

ཐུབ་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་སྐད་རྒྱགེ་པར་བྱེད། འོན་ཀྱིང་མི་སུ་ཡོིན་ཡོང་ཁེོ་ནང་བཞིིན་

མགྱིོགེས་པོར་རྒྱུགེ་མ་ིཐུབ་ཅིིང་། ད་ེན་ིདོན་དངོས་རེད། ད་ེནས་བྷུལ་གྱིིས་གྲ་ིཁེ་ཤོས་

བཟུང་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསླེེབས་སོང་ལ། མུན་ནགེ་གེི་སྲོང་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་དངངས་

འདར་སླེོང་བའི་གེནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་ཇི་ལྟར་ཡོ་ལན་སྤྲོོད་ཚུལ་ང་ཚོ་ལ་སྟོན་

མགེོ་བཙུགེས་སོང་། ངའ་ིཆོ་ནས་ཁེོང་ལ་ཐབས་བྱུས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་བསྟན་པ་ཡོིན། ད་ེ

ན་ིཁྱོེད་ཀྱི་ིདགྲ་ཟླའ་ིམདུན་དུ་མར་ས་ལ་འགྱིེལ་ནས། ད་ེནས་རང་གེ་ིརྐང་པས་ཁེོང་

བསྡེམས་ཏ་ེཁེོ་ལགེ་པ་གེཉིིས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཕར་གེཅུས་ལོགེ་བྱེད་དུ་བཅུགེ ད་ེནས་ཁེོང་

གེ་ིམཁྲིགེ་མ་གེཉིིས་ནས་བཟུང་སྟ།ེ འཇུ་རེས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲངས་ནེལ་སོན་ཞིེས་པ་ལགེ་

པ་གེཉིིས་རྒྱབ་ཕྱོགེས་སུ་འཐེན་པ་ད་ེབསྟན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ད་ེན་ིཅུང་བཟང་པོ་

ཞིིགེ་རེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཉི་ིཧོང་ལུགེས་ཀྱི་ིལགེ་སྟོང་དྲགེ་རྩལ་

ཇུ་ཇ་ེཚུ་ཡོ་ིརྣམ་པ་འགེའ་བསྟན་བྱུང་། བྱིས་ཆུང་ཌིོ་ཌི་ེཡོིས་རང་གེ་ིཨ་མ་སོྒོ་ཁྱོམས་

སུ་བོས་ནས་ “མ་ིགླེེན་རྟེགེས་ཚ་བོ་འད་ིཚ་ོལ་ལྟོས་དང་།” ཞིེས་བཤོད་སོང་། མོ་ན་ིད་ེ

འདྲའ་ིཧ་ཅིང་ཡོིད་དུ་འོང་ཞིིང་གེསོན་ཉིམས་དོད་པའ་ིཅི་ལགེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་རེད་

ཨང་། ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིམིགེ་ཁེོ་མོ་ལས་གེཡོོལ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ
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“ཨ་ལ་ལ། མོ་རང་འཚར་ལོངས་ཡོོང་བར་དུ་སྒུགེས་དང་། མོའ་ིམིགེ་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་

འད་ིདང་བཅིས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཁེ་ནེལ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མར་འགྲོ་བ་

ད་ེམཐོང་གེ་ིའདུགེ་གེམ། ཨོ། ཨ།” ཁེོང་གེིས་སོ་བར་ནས་ཤུ་སྒྲི་བརྒྱབ། 

ང་ཚོས་ཌིན་ཁེེལ་བཟའ་ཚོ་གེཉིིས་དང་བཅིས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་གྲོང་ཁྱོེར་

དཀྱིིལ་དུ་གེོམ་བགྲོད་ཀྱིིས་ཉིི་མ་རྒོད་ཅིིང་འཁྲུགེ་པོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ཌིིན་ནི་

ཉིི་མ་དེ་ལ་སེམས་འཁྲུགེས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ར་སྐོར་ནང་དུ་ཡོོད་པའི་ཋེི་དང་ཨེན་

ཨོ་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིཟོང་འདྲེན་མ་ེའཁོེར་མཐོང་མ་ཐགེ་ཏུ་ཁེོང་གེིས་ཐེངས་མ་གེཅིིགེ་

གེིས་ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་ང་ལ་སོྟན་རྩིས་བྱས་སོང་། “ང་ཁྱོེད་དང་འགྲོགེས་ཡུན་མ་ཚར་

གེོང་དུ་ཁྱོེད་རང་མ་ེའཁེོར་འགེོགེ་སྡེོམ་པའ་ིལས་ཀ་བ་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཟེར། ཁེོང་

དང་ང་། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་བཅིས་ལྕགེས་ལམ་བརྒལ་ནས་བརྒྱུགེས་ཏེ་རང་རང་གེི་

ས་ནས་ཟོང་འཁོེར་སྟེང་དུ་ལྡིང་། མེ་རི་ལུ་དང་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་གེཉིིས་རླངས་འཁོེར་དུ་

སྒུགེ་བཞིིན་བསྡེད། ང་ཚོ་མེ་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ནས་ལྕགེས་ལམ་བསྣོལ་མཁེན་དང་

དར་ཆོ་བ་རྣམས་ལ་ལགེ་པ་གེཡུགེ་བཞིིན་མེལ་ལ་ེཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་ིརིང་ལ་གྲུ་སྟེགེས་

ཟམ་པའ་ིཁྲོད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་ཇ་ིལྟར་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའ་ིམ་ེའཁེོར་གྱི་ི

ཟོང་སྒོམ་ནས་ཚུལ་མཐུན་གྱིིས་མར་འབབ་ཚུལ་བསྟན་བྱུང་། རྐང་པ་གེཅིིགེ་ཐོགེ་

མར་ས་ལ་བཞིགེ་སྟེ་མེ་འཁེོར་གླེོད་ནས་འགྲོ་བཅུགེ་ཅིིང་དེ་ནས་བསྐོར་བ་ཞིིགེ་

བརྒྱབ་ཏེ་རྐང་པ་གེཞིན་པ་དེ་ས་ལ་འཇོགེ་དགེོས་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་འཁྱོགེ་

སྒོམ་ཅིན་གྱིི་ཟོང་སྒོམ་སྟེ། འཁྱོགེ་དར་གྱིི་ཁེང་མིགེ་དེ་བསྟན་བྱུང་ལ། དགུན་ཁེའི་

མཚན་མོ་གེང་ཡོིན་ལ་ཕྲིེང་བསྟར་སོྟང་པ་ཡོིན་པས་དེར་བསྡེད་ན་བཟང་བ་བསྟན་

བྱུང་། “ངས་ནེའུ་ མེགེ་ས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཨེལ་ཨ་ེགྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ཕྱིན་པའ་ིསྐོར་
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ཁྱོེད་ལ་བཤོད་པ་ད་ེདྲན་གྱི་ིའདུགེ་གེམ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད། “འད་ི

ན་ིང་ཇ་ིལྟར་འབྱར་བསྡེད་པའ་ིཚུལ་ ...” ཟེར།

ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེིས་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ནས་བུ་མོ་རྣམས་ཡོོད་ས་ལ་ལོགེ་

པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་ཚོ་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་ཡོོད་པ་ནི་བཤོད་ཅིི་དགེོས། ཨེ་ཌིི་དང་གྷི་ལ་ཋེི་

ཡོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་བླངས་ཏ་ེལས་ཀ་བྱས་

ནས་སྡེོད་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས། འད་ིན་ིབྷུལ་ལ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ཁེོང་

ནི་ཇགེ་ཚོགེས་གེང་པོར་ཞིེ་སུན་འདུགེ གེདན་ཞུ་ངོ་མ་དེ་ནི་ང་རང་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་

ཡོོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་རེད། ཌིིན་དང་མ་ེར་ིལུ་གེཉིིས་ཉིལ་སའ་ིམདུན་གྱི་ིཁེང་མིགེ་དེའ་ི

ཐང་ན་ཇེམ་གྱི་ིལྡ་ེཁུ་དང་འཚིགེ་ཇ་བོ་ཤུལ། སོྨྱོ་རྫོས་བྷེན་ནིའ་ིསྦུ་གུ་སྟོང་པ་བཅིས་

གེང་སར་བཀྲམས་ནས་འདུགེ དེ་ལས་ཀྱིང་འདི་ནི་བྷུལ་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁེང་

མིགེ་དེ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་ཆོ་སྟེགེས་བཟོ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་

པ་རེད། ཌིིན་གྱི་ིངོས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཡོར་མར་ལ་རྒྱུགེ་རྒྱུགེ་དང་ཡོར་ལྡིང་མར་

ལྡིང་བྱས་པ་དེས་ཉིམ་ཆུང་ཇེན་ན་ིསེམས་འཁྲུགེ་ཏུ་བཅུགེ་འདུགེ ང་ཚ་ོན་ིངེད་ཀྱི་ི

ཇི་ ཨའེ་དངུལ་འཛིིན་རྗེེས་མ་དེ་འབོྱར་རྒྱུ་ལ་སྒུགེ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། ངའི་ཨ་

ན་ེལགེས་ཀྱིིས་ང་ལ་བསྐུར་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོགེསུམ་སྟ་ེཌིིན་དང་མ་ེར་ི

ལུ། ང་བཅིས་ཐོན་རྒྱུ་ཡོིན། དངུལ་བྱང་འབྱོར་དུས་ང་ན་ིབྷུལ་གྱི་ིཁེང་པ་ཧ་ལས་པ་

འདི་ཆོེས་གླེོ་བུར་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུར་ཧ་ཅིང་མི་དགེའ་བ་དེ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

ཌིིན་ལ་ན་ིངར་ཤུགེས་ཡོོད་ཚད་འཛིོམས་ཡོོད་ལ་འགྲོ་ཆོོགེ་ཆོོགེ་རེད།

ཡོིད་སྐྱོ་ཞིིང་དམར་མདངས་ཅིན་གྱིི་ས་སྲོོད་ཅིིགེ་ལ་ང་ཚོ་མཐའ་མཇུགེ་དེར་

རླངས་འཁོེར་ནང་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ཇེན་དང་ཌིོ་ཌིི། བུ་ཆུང་རའེ། བྷུལ། ཨེ་ཌིི། དེ་
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ནས་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་བཅིས་འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་རྩྭ་ཕུང་མཐོན་པོར་སྐྱེས་པའི་ཁྲོད་དུ་

ལངས་ནས་བསྡེད་འདུགེ དེ་ནི་ཕེབས་སྐྱེལ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཌིིན་དང་བྷུལ་

གེཉིིས་སོྒོར་མོའ་ིཐོགེ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་གེོ་ནོར་ཐེབས་བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་སོྒོར་མོ་བསྐྱ་ི

ན་འདོད་ཅིིང་། བྷུལ་གྱིིས་དེ་ནི་ཡོོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིིགེ་རེད་ཅིེས་བཤོད། ཚོར་བ་

ན་ིསླེར་ཡོང་ཋེེགེ་ས་ས་ིན་ཡོོད་སྐབས་ཀྱི་ིཉིིན་མ་ད་ེཚ་ོདང་འདྲ། ཁྲམ་པ་ཌིིན་གྱིིས་

ཚད་མཐོན་པོ་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ནས་མི་རྣམས་ཁེོང་ལས་རྒྱང་བཀྱིེད་པའི་དགྲ་རུ་སྒྱུར་

བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་ནི་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་གེད་མོ་བགེད་ཅིིང་ཡོ་མེད་བྱས་སོང་།  

དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་དོར་མའི་འདོམ་ཁེ་ལ་ཕུར་ཕུར་བྱས་ཤོིང་། རང་གེི་མཛུབ་མོ་དེ་

མེ་རི་ལུ་ཡོི་གྱིོན་པའི་ནང་བཅུགེ མོའ་ིཔུས་མོའ་ིབར་དུ་ཤུ་སྒྲི་དང་བཅིས་ལྡགེ ཁེ་

ནས་ཝུ་བ་ཐོན་བཞིིན་བཤོད་རྒྱུར། “སྙིང་སྡུགེ མཐའ་མ་འདིར་གེཏན་ཚིགེས་རིགེ་

པའ་ིམཐར་ཐུགེ་པའ་ིའགྲེལ་བཤོད་དམ། ཡོང་ན་ཁྱོེད་ཀྱིིས་དམིགེས་སུ་བཀར་འདོད་

པའམ། ཆོེས་མཛིེས་པོའ་ིཐོགེ་ནས་འགྲེལ་འདོད་པ། རྗེེས་སུ་དྲན་འདོད་པ་དེའི་

བརྡོ་ཆོད་གེང་ཡོང་རུང་བ་ད་ེལས་བརྒལ་བའ་ིཐོགེ་ནས་ཁྱོེད་དང་ངེད་གེཉིིས་བར་

དུ་ཡོོད་ཚད་དྲང་པོ་ཡོིན་པ་དེ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་ལ་ངས་ཀྱིང་ཤོེས། ...” དེ་ལ་སོགེས་

པ་དང་བཅིས་རླངས་འཁེོར་བརྒྱུགེས་ཏེ་ཐོན་ཞིིང་ང་ཚོ་སླེར་ཡོང་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོ་

མངའ་སྡེེའ་ིཕོྱགེས་ལ་བསྐྱོད་པ་ཡོིན།
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ཁྱོེད་རང་གེིས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཏེ་མི་རྣམས་དང་རྒྱང་བཀྱིེད་པ་དང་། ཁེོང་ཚོ་

ཐང་བདེ་མོའ་ིསྟེང་དུ་རྒྱང་བཀྱིེད་ནས་མཐར་དེ་དགེ་གེི་གེཟུགེས་པོ་ཕྲི་མོ་རྣམས་

ཡོལ་བར་གྱུར་བ་མཐོང་བའ་ིཚོར་བ་ད་ེན་ིཅི་ིཞིིགེ་རེད། ད་ེན་ིཆོེས་ཆོ་ེབའ་ིསའ་ིགེོ་

ལ་འདིས་ང་ཚོ་འཕར་ལྡིང་བྱེད་དུ་འཇུགེ་གེི་ཡོོད་པ་རེད་ལ། དེ་ནི་གྱིེས་ཁེའི་བདེ་

མོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོ་ནི་གེནམ་སོྔོན་པོའ་ིའོགེ་གེི་རྒྱང་བཞུད་རྒོད་པོ་རྗེེས་མ་

དེའ་ིཕོྱགེས་ལ་སྙེགེ་གེིན་ཡོོད། 

ང་ཚ་ོཨལ་ཇར་ས་ིགྲོང་ཚོའ་ིགླེོགེ་འོད་བརླན་ཞིིང་ཚ་བ་རྣམས་བརྒྱུད་ད་ེབགྲོད་

ཅིིང་། སླེར་འགྲུལ་སྐྱེལ་གྲུ་གེཟིངས་ལ་བསྡེད། འདམ་ཆུ་འཐོར་བའ་ིཕོྱགེས་ལ་ལོགེ་

ཅིིང་། གེཙང་པོའ་ིརྒྱུད་དུ་ཡོོད་པའ་ིགྲུ་གེཟིངས་རྙིིང་གེོགེ་ད་ེཚ་ོལ་གེཡོོལ། ཁེ་ེནལ་

ལམ་ལ་བུད། དེ་ནས་ཐོན་པ་རེད། སྨུགེ་མདོགེ་ལྡན་པའི་མུན་པའི་ཁྲོད་དུ་མངའ་

སྡེེའ་ིརྒྱལ་ས་བྷ་ེཋེོན་ ཪོོགེ་གྷི་ིཡོ་ིཕྱོགེས་ཀྱི་ིལམ་ཕྲིེང་གེཉིིས་ཅིན་གྱི་ིལམ་ཆོེན་དུ་བུད་

ཅིིང་། དེ་ནས་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་དཀྱིོགེས། ཕོརད་ ཨ་ལན་ཞིེས་འབོད་པའི་ས་ཆོ་ཞིིགེ་

ནས་མི་སི་སི་ཕི་གེཙང་པོ་བཅིད། ཕོརད་ ཨ་ལན་གྲོང་ཁྱོེར་སྟེ། གེང་དུ་མུན་ཁྲོད་

ཀྱིི་ཟིལ་བའི་ཟེགེས་མའི་ཁྲོད་དུ་གེཙང་པོ་ནས་མཆོེད་པའི་ཆོར་ཆུ་ཚང་མ་དང་རྒྱ་

སེ་མེ་ཏོགེ་རྣམས་ཡོོད་ཅིིང་། གེང་དུ་སྨུགེ་པ་ཅིན་གྱིི་གོླེགེ་འོད་སེར་པོ་ཞིིགེ་གེི་

ཁྲོད་དུ་ང་ཚོས་ལམ་གེོར་མོ་ཞིིགེ་གེ་ིམཐའ་ནས་བསྐོར་བ་ཡོིན་ལ། གླེོ་བུར་དུ་ཟམ་

པ་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་བེམ་གེཟུགེས་ནགེ་གེེ་བ་ཆོེན་པོ་དེ་མཐོང་བྱུང་ལ། སླེར་ཡོང་
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རྟེགེ་བརྟེན་གྱིི་ཆུ་བོ་དེ་བརྒལ་བ་ཡོིན། མི་སི་སི་ཕི་གེཙང་པོ་འདི་ཅིི་ཞིིགེ་རེད་ཟེར་

ན། དེ་ནི། མཚན་མོའ་ིཆོར་པའི་ནང་ནས་འཁྱོེར་ཡོོང་བའི་འདམ་གྱིི་གེོང་བུ་ཞིིགེ 

མ་ིསུ་རིའ་ིགེཙང་འགྲམ་གྱི་ིགྲམ་པ་ནུར་ནས་ལྷུང་ཡོོང་བའ་ིཆུ་ཐིགེས་ཀྱི་ིསྒྲི་འཇམ་

པོ་ཞིིགེ གེཙང་པོའ་ིརྟེགེ་བརྟེན་གྱི་ིརྨང་གེདན་བཅུས་ཏ་ེཐུར་དུ་འབབ་པའ་ིཆུའ་ིརྒྱུ་

བ་ཞིིགེ ཝུ་བའ་ིཚོགེས་སྨུགེ་པོ་ལ་ཞིལ་འདེབས་ཕུལ་བ་ཞིིགེ ལུང་པ་དང་ཤོིང་སྡེོང་།  

ཆུ་རགེས་རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པ་བརྒྱུད་པའ་ིའགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ་ཞིིགེ་སྟ།ེ ཐུར་ནས་

ཐུར་དུ་འབབ་ཅིིང་། ད་ེཡོང་སྟོད་ཀྱི་ིམེམ་ཧྥོ་ེས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ནས་གྷི་ིརིན་ཝེེལ་གྲོང་ཁྱོེར། 

ཡུ་དོ་ར་གྲོང་ཁྱོེར། ཝེིགེ་ས་ིབྷར་གེ་གྲོང་ཁྱོེར། ན་ཆོ་ིབཟ་ིགྲོང་ཁྱོེར། ཕོརད་ ཨ་ལན་

འབབ་ཚིགེས། ཕོརད་ ཨོར་ལེན་སི་འབབ་ཚིགེས། ཌིེལ་ཋེ་འབབ་ཚིགེས་བཅིས་

བརྒྱུད་ཅིིང་། ད་ེནས་ཕོ་ཋེ་ཤོ་དང་། ཝེ་ིན་ིས།ི མཚན་མོའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ིམཚ་ོའགེགེ་ཆོེན་

པོ་བཅིས་བརྒྱུད་ནས། རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ལ་ཐིམ་འགྲོ་བ་ཞིིགེ་རེད་དོ།། 

རླུང་འཕྲིིན་ལས་རིམ་ན་ིཡོ་མཚན་ཆོ་ེབའ་ིལས་རིམ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་ཡོོད་པའ་ི

དུས་སྐབས་དེར། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བལྟས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བྱང་བུ་

ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་ལ། དེར་ “ཁུ་པར་རམ་ཡོང་ན་ཤོིང་བཟོ་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་ཚོན་བེད་

སྤྱིོད་བྱོས།” ཞིེས་བྲིིས་འདུགེ་ལ། “ལགེས་སོ། ངས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན།” ཞིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ང་

ཚོས་བསླུ་བྲིིད་རང་བཞིིན་གྱི་ིམཚན་མོ་དེའ་ིལུ་ཡོ་ིཛིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེའ་ིཐང་བད་ེམོ་

རྣམས་བཅིད་ད་ེཕྱིན་ཅིིང་། ད་ེཡོང་ལོ་ཋེེལ་གྲོང་པ་དང་། ཡུ་ན་ིས་ིགྲོང་ཁྱོེར། ཁེ་ཨིན་

ཌིར་གྲོང་ཚ།ོ ད་ེནས་ཌི་ི ཁེ་ིཝེིན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོས་བྷིན་གེཙང་པོའ་ི

ཕྱོགེས་སུ་བསླེེབས་དུས་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་གྲོང་གེསེབ་གོེབ་ཏོ་རྣམས་ནི་འདམ་གེཞུང་

ཞིིགེ་དང་ཇ་ེམཚུངས་རེད། ཨོལད་ ཨོ་ཕ་ེལུ་ས་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཌིིན་གྱིིས་རོྡོ་སྣུམ་ལེན་
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པའི་སྐབས་དེར་ང་བགེ་ལེབ་དང་ཕྱུ་ར་ཉིོ་སླེད་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་འཛུལ་བ་

ཡོིན། དེ་ནི་སྤྱིིལ་ཁེང་ཞིིགེ་རེད། ཁྱོིམ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁེང་རྒྱབ་ན་ཕྱི་དྲོའ་ིཁེ་ཟས་

ཟ་བཞིིན་པ་ངས་གེོ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ ངས་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ལ་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ཁེོང་

ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་སོང་། ངས་བགེ་ལེབ་དང་ཕྱུ་ར་འཁྱོེར་ཏེ་སོྒོ་ནས་

ཕྱ་ིརོལ་ལ་བྲིོས་ཡོོང་བ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སླེེབས་རྒྱུར་འདང་ཙམ་

གྱིི་དངུལ་ལས་མེད། བར་དེར་ཌིིན་གྱིིས་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ནས་ཐ་མགེ་སྦེགེ་ཆོ་

གེཅིིགེ་འཁྱོེར་ཡོོང་འདུགེ་ལ། ང་ཚ་ོལ་ན་ིའགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིདངོས་ཟོགེ་འཛིོམས་ཡོོད་

ད་ེརོྡོ་སྣུམ་དང་སྣུམ། ཐ་མགེ ཁེ་ལགེ་བཅིས་ཡོོད། ང་ཚ་ོཁྲམ་རྐུན་ཡོིན་མིན་མ་ིཤོེས། 

ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁོེར་ད་ེལམ་ཁེ་ནས་ཐད་ཀར་ཁེ་ཐུར་དུ་བསྟན་སོང་། 

སི་ཋེར་ཁེ་སི་ཞིེས་པའི་གྲོང་པ་དང་ཐགེ་ཉིེ་ས་ཞིིགེ་ནས་ང་ཚོས་མདུན་ཕྱོགེས་

ཀྱི་ིནམ་མཁེར་ཧ་ལས་པའ་ིའོད་དམར་པོ་མཆོེད་པ་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་ལ། ང་ཚོས་ད་ེ

ཅིི་ཞིིགེ་ཡོིན་མིན་གྱིི་སོྐར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་། ཡུན་ཐུང་ཞིིགེ་གེི་ནང་ཚུད་ལ་ང་

ཚོས་དེ་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནི་ནགེས་ཚལ་གྱིི་རྒྱབ་ན་ཡོོད་པའི་མེ་

ལྕ་ེརེད་ལ། ལམ་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་རླངས་འཁེོར་མང་པོ་བཀགེ་ནས་བཞིགེ་འདུགེ ད་ེན་ི

ཏན་ཏན་ཉི་ཤོ་སྲོེགེ་རྒྱུ་ལ་འཛིོམས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ཕྱོགེས་གེཞིན་ཞིིགེ་

བྱས་ན་ད་ེན་ིཅི་ིཡོང་རུང་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་སྲོིད་པ་རེད། ཌིེའུ་ཝེ་ིཝེེལ་གྲོང་ཚ་ོདང་བར་

ཐགེ་ཉིེ་དུས། ལུང་པ་ནི་ཁྱོད་མཚར་ཞིིང་ནགེ་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་འདུགེ དེ་མ་ཐགེ་ང་

ཚ་ོན་ིའདམ་གྱི་ིཚལ་དུ་འདུགེ 

“ཁེོ་རེ། ང་ཚོས་འདམ་གྱིི་ཚལ་འདི་རུ་མི་ནགེ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེིས་གྷིི་ཋེར་རོལ་

དབྱངས་ཀྱི་ིསྐྱོ་གེཞིས་སྒྲིོགེ་བཞིིན། སྦྲུལ་གྱི་ིཤོ་ཁུ་[ཆོང་རགེ་བཙན་པོ་]འཐུང་བཞིིན། 
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ང་ཚོ་ལ་བརྡོ་རྒྱགེ་བཞིིན་པའི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་འདུ་འཛིོམས་ཤོིགེ་རྙིེད་པ་

ཡོིན་ན། ད་ེགེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཁྱོེད་ཀྱི་ིཡོིད་ལ་འཆོར་ཐུབ་བམ།” 

“ལོས་ཐུབ་ཡོ།”

འདིའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ན་གེསང་བ་ལོྐོགེ་གྱུར་ཡོ་མཚན་པ་འདུགེ རླངས་འཁེོར་

ན་ིའདམ་གྱི་ིཚལ་ནས་ཡོར་བཀྱིགེས་པའ་ིའདམ་གྱི་ིལམ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་འགྲོ་བཞིིན་

ཡོོད་ལ། ལམ་དེའ་ིཕྱོགེས་གེཉིིས་ཀ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་ཤོིང་། འཁྲ་ིཤོིང་དང་ལྷན་དུ་ཐུར་

དུ་དཔྱངས་འདུགེ ང་ཚོས་འདྲ་ེདང་འདྲ་བའ་ིགེཟུགེས་བརྙིན་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ཅིིང་། ད་ེ

ན་ིསྟོད་ཐུང་དཀར་པོ་གེོན་མཁེན་གྱི་ིམ་ིནགེ་ཅིིགེ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིལགེ་པ་

གེཉིིས་གྱིེན་དུ་སྣགེ་མདོགེ་གེ་ིནམ་མཁེའ་ལ་བཀྱིེད་ནས་བརྐྱེངས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་

ཏན་ཏན་སྨོོན་ལམ་འདེབས་པའམ་ཡོང་ན་དམོད་མོ་འབོར་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་རེད། ང་

ཚ་ོདེའ་ིཐད་ནས་བརྒྱུགེས་ཏ་ེསོང་ཞིིང་། ཁེོང་གེ་ིམིགེ་དབང་དཀར་པོ་ད་ེམཐོང་ཆོེད་

ངས་རྒྱབ་ཀྱིི་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱིར་བལྟས་པ་ཡོིན། “ཨོ་ཡོ་མཚན།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། 

“ལྟོས་ཨ། ཡོགེ་ཤོོས་ན་ིང་ཚོས་ལུང་པ་འདིའ་ིནང་ནས་མ་བཀགེ་ན་རེད།” མཚམས་

ཤོིགེ་ན་ང་ཚ་ོབཞི་ིམདོ་ཞིིགེ་ནས་འགེགེ་ཅིིང་གེང་ལྟར་ཡོང་རླངས་འཁེོར་བཀགེ་པ་

རེད། ཌིིན་གྱིིས་མདུན་གྱིི་གླེོགེ་བསད་སོང་། འཁྲི་ཤོིང་གེི་ནགེས་ཚལ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

གེིས་ང་ཚོའ་ིམཐའ་བསྐོར་ནས་འདུགེ་ལ། དེའ་ིཁྲོད་ནས་སྦྲུལ་ཟངས་མདོགེ་མ་ས་ཡོ་

མང་པོ་ནུར་བ་ཕལ་ཆོེར་གེོ་ཐུབ་པའ་ིཚོད་དུ་འདུགེ ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ན་ིཧད་

སོན་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིརླངས་འཁོེར་ལས་སོྒོའ་ིཤོེལ་དྲ་ཡོ་ིགླེོགེ་འོད་དམར་པོའ་ིམཐེབ་

འཛིིན་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། མེ་རི་ལུ་སྐྲགེ་ནས་འགེ་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། ང་ཚོས་མོ་སྐྲགེ་

ཏུ་འཇུགེ་བསམས་ནས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱི་ིགེད་མོ་ཤོོར་མགེོ་བརྩམས། ང་ཚ་ོཡོང་
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སྐྲགེ་བྱུང་། ང་ཚ་ོསྦྲུལ་གྱི་ིའདུ་ཁེང་ཆོེན་པོ་འད་ིདང་། འདམ་ཉིོགེ་གེིས་ཁེེངས་ཤོིང་

ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའ་ིམུན་ནགེ་འད་ིལས་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཐོན་ན་འདོད་ཅིིང་། རྒྱུས་མངའ་

ཆོེ་བའི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་གེཞིི་དང་ཕྱུགེས་ཟོགེ་གེི་གྲོང་པ་རྣམས་སུ་སླེར་བརྒྱུགེ་ན་

འདོད། རླུང་བུའ་ིཁྲོད་དུ་སྣུམ་དང་ཆུ་འཁྱོིལ་གྱི་ིདྲ་ིམ་འདུགེ འད་ིན་ིང་ཚོས་ཀོློགེ་མ་ི

ཐུབ་པའ་ིམཚན་མོ་དེའ་ིཟིན་བྲིིས་རེད། འུགེ་པས་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ། ང་ཚོས་འདམ་

གྱིི་ལམ་ཁེ་གེཅིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གེདམ་ཀ་བྱས་ཤོིང་། ཅིི་ཡོང་མ་འགེོར་བར་

ང་ཚོས་གེདོན་རྒན་ས་བྷིན་གེཙང་པོ་དེ་བརྒལ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། གེཙང་པོ་དེ་ནི་

འདམ་བུའ་ིཚལ་འད་ིདགེ་ཚང་མ་བཟོ་མཁེན་ད་ེརེད། ང་ཚོར་ངོ་མཚར་དུ་བཅུགེ་

པ་དང་བཅིས་ང་ཚོའ་ིམདུན་དུ་གླེོགེ་ཕྲིེང་གེ་ིབཀོད་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་མཐོང་བར་གྱུར། 

“ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའོ།། འད་ིཋེེགེ་ས་ས་ིརེད་ཡོ། སྣུམ་གྱི་ིགྲོང་པ་བྷིའུ་མོནད་རེད་ཡོ།” 

སྣུམ་གྱི་ིདྲ་ིམ་ཅིན་གྱི་ིརླུང་བུའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ིགྲོང་ཁྱོེར་དང་འདྲ་བར། ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ིསྣུམ་གྱི་ི

རྫོ་སྦུབས་དང་། སྣུམ་བཙགེ་ས་དགེ་རབ་རིབ་ཏུ་མངོན་པར་གྱུར།

“ང་ཚ་ོཕ་གེ་ིནས་ཐོན་པ་ད་ེལ་ང་རང་དགེའ་བྱུང་།” མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་བཤོད། “ད་

ན་ིཡོ་མཚན་པའ་ིརླུང་འཕྲིིན་ལས་རིམ་ཅུང་ཇ་ེམང་དུ་གེཏོང་ཡོ།” 

ང་ཚ་ོབྷོ་མོནད་གོྲང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། ལ་ིབྷར་ཋེ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ནས་

ཋེ་ིརནི་ན་ིཋེ་ིགེཙང་པ་ོབཅིད། ད་ེནས་ཐད་ཀར་ཧའ་ོས་ིཋེནོ་གྲངོ་ཁྱོརེ་ལ་བསྙགེེས་པ་

ཡོིན། ད་ན་ིཌིིན་གྱིིས་ ༡༩༤༧ ལོའ་ིརང་གེ་ིཧའོ་ས་ིཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཉིིན་མོ་ད་ེདགེ་

བཤོད་པ་ལ་ཞུགེས་སོང་། “ཧ་ེསལེ། སོྨྱོན་པ་ཧ་ེསལེ་ད་ེཡོ། ང་གེང་དུ་ཕྱནི་ས་ཚང་མ་

ནས་ངས་ཁེངོ་བཙལ་བ་ཡོནི་མདོ་ངས་ཁེངོ་གེཏན་ནས་རྙིདེ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ཁེངོ་གེསི་

འད་ིགེ་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་ང་ཚ་ོལ་ཆོེས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དུ་བཅུགེ་མྱོོང་
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བ་རེད། ང་ཚོས་བྷུལ་དང་མཉིམ་དུ་ཟ་ཆོས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ནས་

སོང་བ་དང་། ཧེ་སེལ་བོར་བ་རེད། གྲོང་ཁྱོེར་ནང་གེི་མེ་མདའི་རྩེད་སྦྱིོང་ཁེང་ཚང་

མའ་ིནང་ཁོེང་བཙལ་དུ་ཕྱནི་པ་རདེ།” ང་ཚ་ོཧའ་ོས་ིཋེནོ་གྲངོ་ཁྱོརེ་དུ་འཛུལ་བཞིནི་

ཡོདོ། “དུས་ཚདོ་མང་ཆོ་ེབར་ང་ཚསོ་མ་ིརགིེས་ནགེ་པ་ོསྡེདོ་སའ་ིས་ཆོ་འདའི་ིགེཡོས་

གེཡོནོ་དུ་ཁོེང་འཚལོ་དགོེས་བྱུང་བ་རདེ། ཁེ་ོར།ེ ཁེངོ་ན་ིརང་ལ་ཐུགེ་ཚད་ཀྱི་ིམ་ིསོྨྱོན་

པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་འཁྲུགེས་འགྲ་ོགེ་ིརདེ། མཚན་མོ་གེཅིགིེ་ལ་ཁེངོ་བོར་ཞིངི་། ང་

ཚོས་མགྲོན་ཁེང་གེ་ིཤོགེ་ཅིིགེ་བླངས་པ་ཡོིན། ཇེན་གྱི་ིཟ་མ་རུལ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་

སྟབས། ང་ཚོས་མོ་ལ་འཁྱོགེ་དར་འཁྱོེར་ནས་ཡོོང་དགེོས་པའི་ཁུལ་རེད། ང་ཚོས་

ཧ་ེསེལ་རྙིེད་རྒྱུ་ལ་ཉི་ིམ་གེཉིིས་འགེོར་སོང་། ངས་ཀྱིང་རང་ཉིིད་མགེོ་འཁེོར་ས་ཞིིགེ་

རྙིེད་བྱུང་ལ། ངས་ཕྱ་ིདྲོ་དེར་ཉིོ་ཆོ་རྒྱགེ་མཁེན་གྱི་ིབུ་མོ་བཙལ་བ་ཡོིན། འད་ིགེ་རང་

གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱིི་ཁོྲམ་ས་ཆོེན་པོའ་ིནང་རེད།” སྟོང་སེང་ངེར་ཡོོད་པའི་མཚན་

མོར་འཁྱུགེ་སེར་བསྐྱོད་པ་ཡོིན། “དེ་ནས་རང་གེི་སེམས་འཁྲུགེས་ཏེ་འཁྱོམས་ནས་

བསྡེད་པའ་ིབུ་མ་ོགླེནེ་མ་མཛིསེ་མ་ཞིགིེ་རྙིདེ་བྱུང་ལ། མསོ་ཚ་ལུ་མ་ཞིགིེ་རྐུ་རྩསི་བྱདེ་

ཀྱིནི་འདུགེ མ་ོརང་ན་ིཝེ་ཡོ་ོམངི་མངའ་སྡེ་ེནས་རདེ། མའོ་ིལུས་པ་ོཇ་ིཙམ་མཛིསེ་པ་

དེའི་ཚོད་ཀྱིིས་མོའ་ིསེམས་ལ་གླེེན་ཞིད་ཆོེ། མོས་མུར་མུར་ཞིིགེ་བཤོད་བཞིིན་ཡོོད་

དུས་ངས་རྙིེད་བྱུང་ལ། མོ་ཤོགེ་ལ་འཁྲིད་ཕྱིན་པ་ཡོིན། བྷུལ་ན་ིབཟ་ིཡོོད་ཅིིང་། རང་

གེི་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིབྱིས་པ་རྣམས་ར་བཟི་འཇུགེ་རྒྱུར་འབད་པ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ཁེར་

ལོ་ཡོིས་སོྨྱོ་རྫོས་ཧ་ེརོ་འིན་འཐུང་སྟ་ེསྙན་ངགེ་འབྲི་ིབཞིིན་འདུགེ ཧ་ེསེལ་ན་ིམཚན་

དཀྱིིལ་བར་དུ་ཇིབ་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་རླངས་འཁེོར་རྩར་ཕྱིར་ལོགེ་མ་བྱུང་། ང་ཚོས་

ཁེོང་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ཉིལ་བསྡེད་པ་རྙིེད་བྱུང་། འཁྱོགེ་པ་ཚང་མ་བཞུ་ཚར་
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འདུགེ ཧ་ེསལེ་གྱིསི་བཤོད་ན་ཁེངོ་གེསི་གེཉིདི་སྨོན་རལི་བུ་ལྔ་ཙམ་ཟས་པ་ཡོནི་ཟརེ། 

ཁེ་ོར།ེ ངའ་ིསམེས་ཀྱི་ིའཁེརོ་ཕོྱགེས་དང་མཚུངས་པར་ངའ་ིདྲན་པ་འད་ིཡོང་བརྟེན་པོ་

ཡོདོ་པ་ཡོནི་ན། ངས་ཁྱོདེ་རང་ལ་ང་ཚསོ་བྱས་པའ་ིདནོ་དགེ་རྣམས་ཀྱི་ིཞིབི་ཆོ་ཚང་མ་

བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཨོ། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཤོེས་པ་རེད། ཡོོད་ཚད་ན་ིརང་ངོས་ནས་

འགྲིགེ་འགོྲ་གེ་ིརེད། ངས་མིགེ་བཙུམས་ནའང་རླངས་འཁོེར་འདིས་རང་ངོས་ནས་

འགྲགིེ་པ་ཞིགིེ་བྱདེ་འགྲ་ོགེ་ིརདེ།”

ཧའོ་སི་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཞིོགེས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་བཞིི་པའི་ལམ་ཁེ་སྟོང་པའི་སྟེང་

ནས་གླེོ་བུར་དུ་འཕྲུལ་རྟེ་ལ་ཞིོན་པའ་ིབྱིས་པ་ཞིིགེ་འཕུར་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཁེོའ་ིསོྒྲིགེ་

གུ་དང་། ཞྭ་མོའ་ིཐོད་ལེབ། སྟོད་ཐུང་ནགེ་པོ་སྣུམ་ཚིར་ཚིར་ཅིན་བཅིས་ཡོོད་ཚད་

ལ་འོད་འཚེར་བའི་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲོས་ཤོིང་བརྒྱན་པར་བྱས་འདུགེ འདི་ནི་མཚན་མོ་

དེའི་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་སྙན་ངགེ་པ་ཞིིགེ་རེད། བུ་མོ་ཞིིགེ་ཁེོང་གེི་རྒྱབ་ལ་བྱིས་

པ་འཁུར་ཁུགེ་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར་འཐམས་འདུགེ་ཅིིང་། སྐྲ་ལོ་འཕུར་བཞིིན་མདུན་

དུ་བསྐྱོད་ཅིིང། གེཞིས་འདི་ལྟར་གེཏོང་། “ཧའོ་སི་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར། ཨོ་སི་ཋེིན་གྲོང་

ཁྱོེར། ཧྥོོརད་ ཝོེརད་གྲོང་ཁྱོེར། ཌི་ལ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར། ད་ེནས་མཚམས་མཚམས་ལ་ཁེན་

ས་ས་ི ས་ིཋེ་ིགྲོང་ཁྱོེར། མཚམས་མཚམས་ལ། ཆོ་ཡོོད་ཀྱི་ིཨན་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར། ཨ་ཧ།” 

ཁེོང་གེཉིིས་ང་ཚོའི་མཐོང་ཡུལ་ནས་ཤུར་སེ་ཕྱིན་སོང་། “ཨེ་མ། ཁེོང་གེི་འཕོངས་

ལ་ཞིོན་པའི་བུ་མོ་མཛིེས་མ་དེ་ལ་རོལ་དང་། ད་འཕུར་འགོྲ།” ཌིིན་གྱིིས་ཁོེང་ཚོའི་

རྗེེས་ཆོོད་པའ་ིའབད་བརྩོན་བྱས། “གེལ་སྲོིད་ང་ཚ་ོཚང་མ་མཉིམ་དུ་འཛིོམས་ནས་

མཛིའ་ཞིིང་བད་ེལ། མཐུན་པོ་ཡོོད་པ། རྩོད་པ་མེད་པ། ངོ་རྒོལ་དང་ཡོང་ན་ལུས་ཀྱི་ི

སྡུགེ་བསྔོལ་ལ་ངོས་འཛིིན་ནོར་བ་ཕྲི་མོ་ཙམ་ཡོང་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་གེ་ིཐོགེ་ནས་
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འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ལ་མཉིམ་རོལ་ངོ་མ་ཞིིགེ་བྱུང་ན་ད་དེ་ཡོགེ་པོ་མ་རེད་དམ། ཨོ། འོན་

ཀྱིང་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཤོེས།” ཁེོ་ན་ིརླངས་འཁོེར་སྟེང་བསྒུར་ནས་རླངས་འཁོེར་དེད། 

ཁེོང་གེ་ིངར་ཤུགེས་ན་ིཅི་ིཙམ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ད་ེལྟར་ན་ཡོང་ཧའོ་ས་ི

ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་རྗེེས་རོྫོགེས་ཟིན་ཅིིང་། ངས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་བ་ཡོིན། ངས་

ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་ལ་འཇུས་རིམ་བཞིིན་ཆོར་པ་འབབ་འགེོ་ཚུགེས། ད་ནི་ང་ཚོ་

ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ཐང་རྒྱ་ཆོེན་པོ་དེ་ན་ཡོོད་ཅིིང་། ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་པ་བཞིིན། 

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་བསོྐར། རླངས་འཁེོར་བསོྐར། སང་ཉིིན་ཞིོགེས་ཀར་ད་

དུང་ཁྱོེད་ཉིིད་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ནང་ཡོོད་པ་རེད།” ཅིེས་པ་ལྟར་རེད། ཆོར་པ་

བཤོོས་སོང་། ངས་ཕྱུགེས་ཟོགེ་གེ་ིགྲོང་པ་གོེགེ་ཏོ་ཞིིགེ་གེ་ིལམ་ཆོེན་ཡོང་འདམ་གྱིིས་

གེཡོོགེས་པ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ཞིིང་། ལམ་སྣེ་རོྫོགེས་པ་ཞིིགེ་ལ་

ཐུགེ་སོང་། “ཨ་རོ། ད་ངས་ཅི་ིབྱེད་དགེོས་རེད།” ཁེོང་ཚ་ོགེཉིིས་གེཉིིད་དུ་ཡུར་འདུགེ 

ང་ཁེ་ཕྱིར་འཁོེར་ཞིིང་གྲོང་དེ་བརྒྱུད་ནས་གེོགེ་འགྲོས་བྱས་པ་ཡོིན། དེར་རྣམ་ཤོེས་

རྐང་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མཐོང་ས་ན་མ་ིའདུགེ་ཅིིང་། གླེོགེ་སྒྲིོན་རྐང་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་ིའདུགེ 

གླེོ་བུར་དུ་ཆོར་ལྭ་གེོན་པའི་རྟེ་པ་ཞིིགེ་ངའི་མདུན་གྱིི་གླེོགེ་འོད་དུ་སྣང་བར་གྱུར། 

ད་ེན་ིཉིེན་རྟེོགེ་དཔོན་པོ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཕྱུགེས་རྫོིའ་ིཞྭ་མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེོན་འདུགེ་

ཅིིང་། ཆོར་པ་འཇོ་བཞིིན་འདུགེ “ཨོ་ས་ིཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་ས་གེ་ནས་རེད།” ཁེོང་

གེིས་གུས་ཞིབས་དང་བཅིས་ང་ལ་ལན་བཏབ་བྱུང་ལ། ང་ཕྱིན་པ་ཡོིན། གྲོང་དེའ་ིཕྱ་ི

ལོགེས་ནས་ཆོར་པ་འཇོ་བའ་ིཁྲོད་དུ་གླེོ་བུར་དུ་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམདུན་གླེོགེ་གེཉིིས་

ཀྱིིས་ཐད་ཀར་ང་ལ་འོད་བརྒྱབ་པ་མཐོང་བྱུང་། ཨོ་ཙི། ངས་ང་ན་ིལམ་ཁེ་ནོར་བ་དེའ་ི

ནང་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། ང་གེ་ལེར་གེཡོས་ཕྱོགེས་སུ་དཀྱིོགེས་ཤོིང་། ང་རང་
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འདམ་རྙིོགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་འཁེོར་བཞིིན་པ་ལ་ཐུགེ ང་ལམ་དུ་སླེར་ལོགེ ད་དུང་ཡོང་

མདུན་གླེོགེ་ད་ེཚ་ོཐད་ཀར་ངའ་ིསྟེང་དུ་བབས། མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁེ་ལོ་པ་གེཞིན་

པ་རྣམས་ན་ིལམ་ཁེ་ནོར་བའ་ིསྟེང་ཡོོད་པ་དང་ཁོེང་ཚོས་ད་ེཤོེས་མེད་པ་ད་ེངོས་ཟིན་

བྱུང་། ངས་འདམ་རྙིོགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་རྒྱུགེ་ཚད་སུམ་ཅུའི་སྟེང་ནས་དཀྱིོགེས་པ་ཡོིན། 

དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ད་ེན་ིཐང་ལེབ་མོ་རེད། ཡུར་བ་མ་རེད། ཆོར་པ་འཇོ་བའ་ིཁྲོད་

དུ་ནགེ་ཉིེས་ཅིན་གྱིི་རླངས་འཁེོར་དེ་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ་སོང་། ཆོེད་སྦྱིོང་སླེོབ་མ་

གེདོང་ནགེ་བཞིི་ཆོར་ཆུ་འཐུང་བཞིིན་པའི་ཞིིང་ཁེ་རུ་འཛིིང་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རང་གེི་

ལས་ཀ་ལས་གེཡོོལ་ནས་བསླེེབས་འདུགེ་ལ། ཚང་མ་ལགེ་པ་རོྫོར་པོ་དང་སྨུགེ་པོ་

ཡོིན་པ་དང་། སྟོད་ཐུང་དཀར་པོ་གོེན་འདུགེ་ལ། མཚན་མོའ་ིཁོྲད་ནས་གླེེན་མདོགེ་

གེིས་ང་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་འདུགེ ས་ཆོ་དེས་ཆོར་ཆུ་འཐུང་བ་ད་ེདང་ཚུལ་མཚུངས་

པར་ཁེ་ལོ་པ་ན་ིབཟ་ིའདུགེ

ཁེ་ལོ་པ་དེས་“ཧའོ་སི་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་ས་གེ་ནས་རེད།” ཅིེས་དྲིས་བྱུང་།  

ངས་རང་གེི་མཐེ་བོང་རྒྱབ་ལ་བསྟན་པ་ཡོིན། ང་ནི་བསམ་གེཞིིགེས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་ཧ་

ཅིང་ཡོ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་ཡོོད་ཅིིང་། དེ་ནི་ལམ་ཟུར་གྱིི་རྐང་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་སླེོང་མོ་བ་

ཞིིགེ་ཁྱོེད་ཡོོད་ས་ལ་བསྙེགེས་ཏེ་ཡོོང་ནས་ཁྱོེད་ཀྱིི་ལམ་བཀགེ་པ་ཇི་བཞིིན། ཁེོང་

ཅིགེ་གེིས་ལམ་འདྲ་ིརྒྱུ་ཙམ་ཞིིགེ་གེ་ིཆོེད་དུ་རྐང་བཙུགེས་ནས་འད་ིལྟར་བྱས་པ་རེད་

བསམས་བྱུང་། ཁེོང་ཚོས་སྐྱོ་མདོགེ་གེིས་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཐང་ལ་བལྟས་འདུགེ་ལ། 

དེར་ཤོེལ་དམ་སྟོང་པ་དགེ་འཁེོར་ཞིིང་བརྡོབས་ཏེ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ ངས་རླངས་

འཁེོར་སྦེར་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིའདམ་རྫོབ་ཁྲུ་གེང་གེ་ིགེཏིང་དུ་ཟུགེ་འདུགེ ངས་ཋེེགེ་ས་

ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིས་རྒོད་ཀྱི་ིཆོར་ཞིོད་ཁོྲད་དུ་ཤུགེས་རིང་འཐེན།
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“ཌིིན་” ངས་བོས། “ཡོར་ལོངས།”

“གེ་ར།ེ”

“ང་ཚ་ོའདམ་གྱི་ིཁྲོད་དུ་འགེགེ་འདུགེ”

“གེ་རེ་བྱུང་སོང་།” ངས་ཁོེང་ལ་ཅིི་བྱུང་བ་བཤོད། ཁེོང་གེིས་ཚོར་ཤུགེས་དྲགེ་

པོས་རོགེས་སོྐྱར་བྱས་བྱུང་། ང་ཚོས་ལྷམ་དང་སླེེས་གེོས་སོྟད་ཐུང་རྙིིང་པ་གོེན་ཞིིང་།  

རླངས་འཁོེར་ནས་འཚུབ་ཀྱིིས་ཐོན་ཏེ་ཆོར་རླུང་ཁོྲད་དུ་ཕྱིན། ངས་རང་གེི་སྟོད་

རྒྱབ་དེ་རླངས་འཁེོར་མཇུགེ་གེི་འཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་ཁེེབས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བཞིགེ་ཅིིང་། 

ཡོར་འཐེན་ཞིིང་བཀྱིགེས། ཌིིན་གྱིིས་འཁེོར་བཞིིན་པའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིའོགེ་ཏུ་ལྕགེས་

ཐགེ་བཅུགེ སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེི་ནང་ཚུད་ལ་ང་ཚོ་ནི་འདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས། ང་ཚོས་

འཇིགེས་དངངས་འདི་དགེ་ཁྲོད་ནས་མེ་རི་ལུ་གེཉིིད་ལས་བསླེངས་ནས་ང་ཚོས་

རླངས་འཁོེར་གེཏད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མོ་རང་ལ་རླངས་འཁོེར་གྱིི་སྣུམ་སོྒོ་

ལ་བསྣུན་བཅུགེ ཆོར་པ་བཤོོས་པའི་ཧད་སོན་རྟེགེས་ཅིན་རླངས་འཁེོར་དེ་ཡོར་

བཀྱིགེས་ཤོིང་ཡོར་བཀྱིགེས། གླེོ་བུར་དུ་འཕར་བྱུང་ལ། ལམ་གྱི་ིངོས་སུ་ཤུད་ད་ེསོང་།  

དུས་ཚོད་རན་འཚམས་ཤོིགེ་ལ་མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་རླངས་འཁོེར་ད་ེཡོར་བསྐོར་བྱུང་། ང་

ཚ་ོནང་ལ་འཛུལ། ད་ད་ེརེད། ལས་ཀ་དེར་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་འགོེར་ཞིིང་། ང་ཚ་ོན་ིརློན་

པ་རློན་རྐྱེང་དང་ཡོ་ང་བ་ཞིིགེ་རེད།

ང་འདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་བཞིིན་གེཉིིད་ལ་ཤོོར། ཞིོགེས་པར་ང་གེཉིིད་སད་སྐབས་

འདམ་ནི་སྐམ་ཚར་འདུགེ་ལ། ཕྱི་ལོགེས་ལ་ཁེ་བ་བབས་འདུགེ ང་ཚོ་མཐོ་སྒོང་

གེི་ཐང་ཆོེན་དུ་ཧྥོི་རེ་ཌིི་རིགེ་སི་བྷགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་ཐགེ་ཉིེ་ས་ན་ཡོོད། དེ་ནི་ཋེེགེ་

ས་སི་དང་ནུབ་ཕོྱགེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁོྲད་ཀྱིི་དགུན་ཁེ་སྡུགེ་ཤོོས་དེ་རེད། དེ་དུས་ཁེ་
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བ་བུ་ཡུགེ་འཚུབ་པའི་ཁྲོད་དུ་ཕྱུགེས་ཟོགེ་ནི་སྦྲེང་མ་བཞིིན་བཅིོམ་པར་གྱུར་ཅིིང་།  

སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་དང་ཨེལ་ཨ་ེལ་གེངས་བབས་པར་གྱུར། ང་ཚ་ོན་ིཧ་ཅིང་ཡོ་ང་

བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་ང་ཚ་ོན་ིཕ་གེིར་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་དང་མཉིམ་དུ་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་

སི་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ཡོོད་ན་བསམས་སོང་། མེ་རི་ལུ་ཡོིས་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་བཞིིན་

འདུགེ་ལ། ཌིིན་གེཉིིད་ཁུགེ་འདུགེ མོས་ལགེ་པ་ཡོ་གེཅིིགེ་གེིས་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་

ལ་འཇུས་ཤོིང་། ལགེ་པ་གེཞིན་དེ་རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་གེི་ང་ལ་བསྙབས་ཡོོང་

གེ་ིའདུགེ མོས་ཁེ་སྙན་པོས་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོའ་ིསོྐར་ད་ེཁེས་ལེན་བྱས་བྱུང་། ང་

ན་ིདེའ་ིསྐོར་ལ་ཧ་ཅིང་འགྲམ་ཆུ་ཤོོར་བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་ཆུ་ཚོད་མང་པོའ་ིརིང་རླངས་

འཁེོར་བསྐོར་ཡོོད་ཅིིང་། ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ལ་ངས་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་བཟུང་། འཁེན་

པའ་ིརྩྭ་ཕུང་ཅིན་གྱི་ིདེའུ་འབུར་དང་གེངས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་པའ་ིརྩྭ་ཕུང་གེ་ིརྒྱུད་དུ་ས་

སྐྱ་བོའ་ིམེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་འགེའ་ལ་བསྐོར། ཨ་རིའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཞྭ་མོ་ཐོད་

ལེབ་དང་རྣ་ཁེེབས་གེོན་ནས་ཕྱུགེས་ཟོགེ་འཚོལ་དུ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ བར་བར་

ལ་ཁེང་ཆུང་སྟབས་བདེ་མོ་རེའི་དུད་ཁུང་ནས་དུ་བ་མཆོེད་བཞིིན་པ་མངོན་ཡོོང་

གེ་ིའདུགེ ང་ཚ་ོམ་ེཐབ་ཀྱི་ིའདབས་ནས་ད་རའ་ིབཏུང་བ་དང་སྲོན་མ་ཐོབ་ཆོེད་དུ་

ད་ེཚོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་། 

སོ་ནོ་ར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྦྱིིན་བདགེ་གེིས་ཚོང་ཁེང་གེ་ིཁེ་གེཏད་ཀྱི་ིལམ་ཁེ་ད་ེརུ་རྩྭ་

ཐང་བདགེ་པོ་གེཟུགེས་ཆོེན་ཞིིགེ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར་ངས་སླེར་

ཡོང་ཕྱུ་ར་དང་བགེ་ལེབ་རིན་མེད་འགེའ་བླངས་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་དེ་གེོ་བ་དང་

དགེའ་བའ་ིསྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་སོང་ལ། ཁེོང་ཤོིན་ཏུ་ལྟོགེས་འདུགེ ང་ཚོས་ལྟོ་ཆོས་ཀྱི་ི

ཐོགེ་ལ་སོྒོར་སྐར་གེཅིིགེ་ཀྱིང་གེཏོང་མ་ིནུས། “ལགེས་རེད། ལགེས་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་
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སོ་ན་ར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ལམ་ཆོེན་གེཙོ་བོ་དེ་ན་ལྡིང་མ་རྒྱུགེ་གེིས་འགྲོ་བཞིིན་པའི་རྩྭ་

ཐང་བདགེ་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བཞིིན་བཤོད། “མ་ིའད་ིཚོའ་ིར་ེར་ེན་ིདམྱོལ་བ་སོྒོར་མོ་ས་

ཡོའ་ིབདགེ་པོ་རེད། ཕྱུགེས་ཟོགེ་སོྟང་ཕྲིགེ་དང་། ལས་ཀ་བ། ཁེང་པ། ད་དུང་དངུལ་

ཁེང་དུ་སོྒོར་མོ་ཡོོད་པ་རེད། གེལ་སྲོིད་ང་འདིའི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་བསྡེད་ཡོོད་ན། 

ང་ནི་འཁེན་པའི་རྩྭ་ཕུང་ཁྲོད་ན་གེནས་པའི་གླེེན་པ་གླེེན་ནགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད་

ལ། ང་ནི་རི་བོང་ཞིིགེ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ངས་ཤོིང་སྡེོང་གེི་ཡོལ་གེ་རྣམས་ལྡགེ་གེི་རེད། 

ངས་ཨ་རིའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིམོ་རྣམས་འཚོལ་གྱི་ིརེད། ཧ་ེཧ་ེཧ།ེ དམྱོལ་བ། ཕ།ེ” ཟེར། ཁེོང་

གེིས་རང་ཉིིད་ལ་གེཅིར། “ཨོ་རེད། འགྲིགེ་གེ་ིརེད་ཡོ། ཨོ་ང་འད་ིཡོ།” ད་ན་ིང་ཚོས་

ཁེོང་གེིས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་དེའང་མ་ིཤོེས་པའ་ིཚོད་རེད། ཁེོང་གེིས་ཁེ་ལོའ་ི

འཁེོར་ལོ་ལ་འཇུས་ཤོིང་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ལྷགེ་མ་མེལ་ལེ་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་ལ་འཕུར་ཏ་ེསོང་ཞིིང་། ཐད་ཀར་ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསྙེགེས། ས་མ་

རུབ་ཙམ་ལ་དེར་འབྱོར་བ་དང་། ཨོ་བཟོ་ན་གྲོང་སྡེེའ་ིཉི་ེས་ཞིིགེ་ནས་ཁེོང་གེ་ིགྱིོན་པ་

ཡོོད་ཚད་ཕུད་ཅིིང་དགེའ་བའ་ིསྐད་ཅིོར་རྒྱགེ་ཞིོར་ལྡིང་ཞིོར་དུ། འཁེན་པའ་ིརྩྭ་ཕུང་

ཁྲོད་དུ་རྒྱུགེ་པའ་ིསྐབས་ད་ེལ་མ་གེཏོགེས་ཐེངས་གེཅིིགེ་ཀྱིང་བཀགེ་མ་སོང་། རླངས་

འཁེོར་རྣམས་ན་ིབརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་མོད་ཁོེང་མཐོང་མེད་པ་འདྲ་ལ། ཁེོང་གོེམ་ཐུང་

གེ་ིའགྲོས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོེར་དུ་ལོགེ་ཅིིང་མུ་མཐུད་ནས་བསྐོར། “ད་སལ། ད་མ་ེར་ི

ལུ། ངས་ཁྱོེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ངས་ཇ་ིལྟར་བྱེད་བཞིིན་པ་ལྟར་བྱས་ན་བསམས། ཁྱོེད་

ཅིགེ་གེིས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྱིོན་པའ་ིསྒྲིོགེ་གུ་གྲོལ་ཞིིགེ  ད་གོྱིན་པ་ལ་ནང་དོན་གེ་ར་ེཡོོད་

པ་རེད། ད་དེ་ནི་ངས་བཤོད་པའི་དོན་དེ་ཡོིན། ང་དང་མཉིམ་དུ་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེི་ལྟེ་བ་

སྙིང་རྗེ་ེཔོ་ད་ེལ་ཉི་ིམ་ཤོར་དུ་ཆུགེས་དང་། ཡོིན་ཡོ།” ང་ཚ་ོནུབ་ཀྱི་ིཕྱོགེས་སུ་ཉི་ིམ་ལ་
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ཁེ་འཁེོར་ནས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་བཞིིན་ཡོོད། ཉི་ིའོད་ད་ེམདུན་གྱི་ིཤོེལ་སོྒོ་བརྒྱུད་

ནས་ནང་ལ་འཕོྲིས་ཡོོང་གེི་འདུགེ “ང་ཚོས་ཉིི་འོད་ལ་གེདོང་གེཏད་ནས་རླངས་

འཁེོར་བསྐོར་བ་བཞིིན་ཁྱོེད་ཀྱིི་ལྟེ་བ་དེ་ཁེ་ཕྱེས་དང་།” མེ་རི་ལུ་ཡོིས་ཁེ་ལ་མཉིན་

སོང་། ཀློད་རྙིིང་མཁྲེགེས་འཛིིན་གྱིི་རྒྱ་ལས་གོྲལ་སོང་ལ། ངས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱས་པ་

ཡོིན། མེ་རི་ལུ་ཡོིས་བྱུགེས་རྫོས་གྲང་མོ་ཞིིགེ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱིི་

ཆོེད་དུ་ང་ཚོའི་ལུས་སྟེང་ལ་བྱུགེས་སོང་། མཚམས་རེ་ལན་རེར་དོ་འདྲེན་རླངས་

འཁེོར་ཆོེན་པོ་ར་ེབརྒྱུགེས་ཏ་ེའོང་ཞིིང་། ཁེ་ལོ་པའ་ིསྡེོད་ཁེང་མཐོན་པོའ་ིདེའ་ིནང་

གེ་ིཁེ་ལོ་པས་ཕོ་ཁྱོོ་གེ་གེཅིེར་བུ་གེཉིིས་ཀྱི་ིབར་ན་སྡེོད་པའ་ིགེསེར་མདོགེ་གེ་ིམཛིེས་

མ་གེཅིེར་མ་དེ་འཁྱུགེ་ཙམ་མཐོང་བར་འགྱུར། ང་ཚོའི་རྒྱབ་ལ་ལྟ་བའི་ཤོེལ་སོྒོའ་ི

ནང་ནས་ཁེོང་ཚ་ོཡོལ་བར་འགྱུར་རིམ་བཞིིན་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ད་ེའཁྱོོར་ཙམ་

བྱེད་པ་ད་ེམཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིའཁེན་པའ་ིརྩྭ་ཕོན་གྱི་ིཐང་རྣམས་ལ་ད་

ཆོ་ཁེ་བ་མེད་པ་ད་ེརྣམས་ཤུར་ས་ེའགྲོ་བཞིིན་འདུགེ གེང་མགོྱིགེས་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོན་ིལ་ི

ཝེང་མདོགེ་གེ་ིབྲིགེ་ཅིན་གྱི་ིཕ་ེཁེ་སོ་ ཁེན་ཡོོན་གྱི་ིལུང་པ་ལ་འབྱོར། ཐགེ་རིང་པའ་ི

སོྔོན་པོ་དེ་མཁེའ་དབྱིངས་སུ་ཁེ་ཕྱེས་འདུགེ ང་ཚོས་ཨ་རིའི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་

ཀྱི་ིཤུལ་ཞིིགེ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱེད་ཆོེད་རླངས་འཁེོར་ནས་ཕྱིར་ཐོན། ཌིིན་གྱིིས་གེཅིེར་བུ་

གེཅིེར་རྐྱེང་གེིས་ད་ེལྟར་བྱས་སོང་། མ་ེར་ིལུ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཕྱ་ིགེོས་ལྭ་བ་གེོན་

པ་ཡོིན། ང་ཚོས་དགེའ་བའ་ིཅི་ཅིོ་སྒྲིོགེ་བཞིིན་རོྡོ་རྙིིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་འཁྱོམས། 

ཐང་དུ་ཌིིན་གེཅིེར་བུར་རྒྱུ་བ་དེ་ལྟ་སྐོར་བ་འགེའ་ཞིིགེ་གེིས་མཐོང་ནས་ཁེོང་ཚོས་

རང་གེ་ིམིགེ་ལ་ཡོིད་མ་ིཆོེས་པར་གྱུར་ཏ་ེགེོམ་ཁེ་འཁྱོོར།
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ཌིིན་དང་མེ་རི་ལུ་ཡོིས་ཝེན་ ཧོར་ནི་ཞིེས་པའི་གྲོང་སྡེེའི་ཉིེ་འདབས་སུ་རླངས་

འཁེོར་བཀགེ་ཅིིང་། ང་གེཉིིད་དུ་ཕྱིན་པའ་ིསྐབས་སུ་ཆོགེས་པ་སྤྱིད་འདུགེ ཡོ་ིསེལ་

ཋེ་གྲོང་པ་དང་ཁེི་ལིནད་གྲོང་པ་བརྒྱུད་ནས་རིའུ་ གྷི་རནད་གེཙང་པོའ་ིལུང་པ་ཧ་

ལས་པ་ད་ེནས་ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་ཕྱོགེས་ལ་ང་ཚ་ོཐུར་དུ་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་

སུ་ང་གེཉིིད་ལས་སད་བྱུང་། མ་ེར་ིལུ་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་མཆོོངས། ང་མདུན་

གྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་མཆོོངས། ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་བརྒྱུགེས། ང་ཚོའ་ིགེཡོོན་ཕོྱགེས་

ཀྱིི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་རིའུ་ གྷི་རནད་ཀྱིི་ས་ཆོའི་ངོས་ན་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིས་མཚམས་ཀྱིི་ཨ་

རིའ་ིགེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་ཋེ་ར་ཧུ་མ་ར་ེཡུལ་ར་ིབོ་དམར་སྨུགེ་གེ་ིམདོགེ་ཅིན་དགེ་

ཡོོད་ཅིིང་། ས་སྲོོད་འཇམ་ཐིང་ང་ེབ་ཞིིགེ་ར་ིབོའ་ིརྩ་ེམོ་རྣམས་སུ་འཕྲིོ་བཞིིན་འདུགེ 

ཐད་ཀའི་མདུན་ཕོྱགེས་ན་ཐགེ་རིང་བའི་ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་། ཧ་དབར་རི་

བཟི་ཞིེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གླེོགེ་འོད་རྣམས་འདུགེ་ཅིིང་། དེ་དགེ་ནི་ཧ་ལས་པའི་

ལུང་པ་ཆོེས་ཆོེན་པོ་དེའི་ནང་བརྩིགེས་ནས་འདུགེ་ཅིིང་། ལུང་པ་འདི་ནི་འཛིམ་

གླེིང་གེི་ལུང་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡོིན་པའི་ཚུལ་གྱིིས་ཕྱོགེས་ཚང་མ་ན་དུས་ཚོད་གེཅིིགེ་

ལ་མེ་འཁེོར་ལྕགེས་ལམ་འགེའ་ཞིིགེ་ལ་ཆོགེ་སྒྲི་སྒྲིོགེ་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་ལ། ང་

ཚ་ོདེའ་ིནང་དུ་བབས་པར་གྱུར།

“ཋེེགེ་ས་སིའ་ིཁེ་ིལིནད་རེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། ཁེོང་གེིས་ཁེ་ིལིནད་ཀྱི་ིརླུང་

འཕྲིིན་ལས་ཁུངས་དེ་རླུང་འཕྲིིན་ནས་གྲགེ་ཏུ་བཅུགེ་འདུགེ སྐར་མ་བཅིོ་ལྔ་རེའི་

མཚམས་སུ་དེས་གླུ་གེཞིས་རེ་གེཏོང་བར་བྱེད། དེའི་དུས་ཚོད་ལྷགེ་མ་རྣམས་ནི་

མཐོ་རིམ་སླེོབ་གྲྭའ་ིཡོིགེ་འབྲིེལ་ལམ་ནས་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་ཐབས་སྐོར་གྱི་ིཚོང་འབྲིེལ་

ཁྱོབ་བསྒྲིགེས་རེད། “ལས་རིམ་འདི་ནི་ནུབ་ཁུལ་གྱིི་ས་ཆོ་ཡོོངས་རོྫོགེས་ལ་བརྒྱུད་
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གེཏོང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད།” ཌིིན་དགེའ་སྣང་གེིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད། “ཁེོ་རེ། 

བཙོན་ཁེང་དང་བཅིོས་སྒྱུར་སླེོབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་ངས་འད་ིལ་ཉིིན་དང་མཚན་བྱས་ཏ་ེ

མཉིན་མྱོོང་ཡོོད། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཡོིགེ་འབྲིེལ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་

རང་གེིས་ཡོིགེ་རྒྱུགེས་འཕོྲིད་པ་ཡོིན་ན། ཁྱོེད་རང་ལ་མཐོ་རིམ་སླེོབ་གྲྭའ་ིལགེ་ཁྱོེར་

དེ་སྦྲེགེས་ཁེང་ནས་འབོྱར་གྱིི་རེད། དེའི་ངོ་བཤུས་ངོ་མ་རེད། ནུབ་ཁུལ་གྱིི་ཕྱུགེས་

རྫོི་ན་གེཞིོན་ཚང་མས་དུས་ཚོད་སྔོ་ཕྱི་མ་གེཏོགེས་འདིའི་ཆོེད་དུ་ཡོིགེ་འབྲིེལ་བྱེད་

ཀྱི་ིརེད། མ་ིསུ་ཡོིན་ལ་ཁྱོད་པར་ཡོོད་པ་མ་རེད། འད་ིན་ིཁེོང་ཚོས་གེོ་ཚད་ཐོས་ཚད་

དེ་རེད། ཁྱོེད་གེང་དུ་ཡོོད་མེད་ལ་ཁྱོད་པར་མི་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་མངའ་

སྡེེའ་ིས་ིཋེེར་ལིང་གྲོང་ཁྱོེར་དང་། ཝེ་ཡོོ་མིང་མངའ་སྡེེའ་ིལ་ས་ིཁེ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་རླུང་

འཕྲིིན་ཁེ་ཕྱེས་ན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ཁེི་ལིནད། ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་

སྡེེའི་ཁེི་ལིནད་ཐོས་ཡོོང་གེི་རེད། དེ་ནས་རོལ་དབྱངས་ནི་ཕྱུགེས་རྫོིའི་གྲོང་གེསེབ་

པ་དང་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིརོལ་དབྱངས་རེད་ལ། མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་ལུང་པ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་

ཧྲིིལ་པོའ་ིནང་གེ་ིསྡུགེ་ཤོོས་ད་ེརེད། མ་ིསུ་གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་ད་ེལ་བཅིོས་རྒྱུ་གེང་ཡོང་

མེད་པ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོལ་རླུང་འཕྲིིན་བརྒྱུད་གེཏོང་མ་ལགེ་ཧ་ལས་པའ་ིཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

འདུགེ ཁེོང་ཚོས་ས་ཆོ་ཧྲིིལ་པོ་ཞིིགེ་བདགེ་ཏུ་བཟུང་ཡོོད་པ་རེད།” ང་ཚོས་ཁེ་ིལིནད་

ཀྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱབ་ན་ཡོོད་པའི་རླུང་འཕྲིིན་ལྕགེས་སྡེོང་རིང་པོ་དེ་མཐོང་

བྱུང་། “ཨོ། ཁེོ་རེ། ངས་ཁྱོེད་ལ་དོན་དགེ་རྣམས་བཤོད་ཐུབ་ན་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་

བརྒྱབ་ཅིིང་ཧ་ལམ་མིགེ་ཆུ་ཤོོར་གྲབས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ མིགེ་གེཉིིས་ན་ིཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་

གྲོང་ཁྱོེར་དང་མཚ་ོའགྲམ་ལ་ཕོྱགེས་འདུགེ ང་ཚ་ོས་རུབ་དུས་ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་

ལ་བསླེེབས་ཤོིང་སྤྲོང་པོ་སྤྲོང་ནགེ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཡོིན་གེཅིིགེ་མིན་གེཅིིགེ་རོྡོ་སྣུམ་
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གྱི་ིཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་ཞིིགེ་རགེ་དགོེས་པ་རེད་ལ། གེཞིན་དུ་ན་ང་ཚ་ོརྩ་ནས་སླེེབས་ཀྱི་ི

མ་རེད།

ང་ཚོས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་ཅིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོའགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ལ་

འཚངས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་དེ་ན་ནུབ་ཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་མཁེན་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མི་འདུགེ 

འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ནི་སྣུམ་རིན་མཉིམ་སོྤྲོད་བྱེད་པའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་ཆོེད་

དུ་འགྲོ་ས་དེ་རེད་ལ། ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འདིར་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཁྲིམས་

མཐུན་རེད། ཁྲམ་པའི་མི་སྣ་དགེ་གེིས་འགྲུལ་པའི་དོ་སྒོམ་རྙིིང་གོེགེ་དགེ་དང་ལྷན་

དུ་སྒུགེ་བསྡེད་འདུགེ ང་ཚ་ོགྷི་ེར་ེཧོནད་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་ལ་ཕྱིན་

ནས་ནུབ་ཕོྱགེས་མཚོ་འགྲམ་ལ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་བསྡེད་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་

ལ་སོྒོར་མོ་ང་ཚོར་སོྤྲོད་མཁེན་ཞིིགེ་འགུགེ་ཨ་ེཐུབ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཡོང་མ་ི

སུ་ཡོིན་ལ་འདྲ་ིགེཏུགེས་བྱ་རྒྱུར་ཡོང་ཆོེས་ངོ་ཚ་བ་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ཚ་ོསྐྱོ་མདོགེ་གེིས་

ཡོར་མར་ལ་འཁྱོམས་པ་ཡོིན། ཕྱ་ིལོགེས་ན་ིགྲང་མོ་རེད། སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིབུ་ཞིིགེ་

གེིས་མེ་རི་ལུ་ཡོི་ཆོགེས་སྲོེད་སླེོང་བའི་གེཟུགེས་དེ་ལ་རྔུལ་ཆུ་ཐོན་ཡོོང་གེི་འདུགེ་

མོད། འོན་ཀྱིང་དེས་ཁྱོད་པར་གེང་ཡོང་བཟོ་གེི་མེད་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་ཐབས་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུགེ ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ལ་སྐད་ཆོ་དྲིས་བྱུང་མོད་ང་ཚ་ོན་ིསྨོད་འཚོང་མའ་ི

བདགེ་པོ་མིན་པའི་ཐགེ་གེཅོིད་བྱས་པ་ཡོིན། གླེོ་བུར་དུ་བཅིོས་སྒྱུར་སླེོབ་གྲྭ་ནས་

ཐོན་ཚར་ཙམ་ཡོིན་པའི་བྱིས་པ་ལོ་ཆུང་སོྨྱོན་པ་གླེེན་པ་ཞིིགེ་ང་ཚོ་ལ་འབྱར་ནས་

བསླེེབས་བྱུང་ལ། ཁེོང་དང་ཌིིན་གེཉིིས་སྦེི་རགེ་ཅིིགེ་གེི་ཆོེད་དུ་བརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིན་

སོང་། “ཕེབས་ཤོོགེ་ཁོེ་ར།ེ མ་ིཞིིགེ་གེ་ིམགོེ་ལ་གེཞུས་ནས་ཁེོའ་ིསོྒོར་མོ་ལེན་དུ་འགྲོ་

ཡོ།” 
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“ཁེོ་ར།ེ ང་ཁྱོེད་ལ་དགེའ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། ཁེོང་ཚ་ོའཚུབ་ས་ེཕྱིན་སོང་། 

སྐབས་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ངས་སེམས་ཁྲལ་བྱས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ཌིིན་གྱིིས་བྱིས་པ་

འདི་དང་མཉིམ་དུ་ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྲོང་ལམ་ལ་རོལ་ནས་སྣང་བ་སྐྱིད་

སྐྱིད་ཁོེ་ན་བྱེད་འདོད་འདུགེ མེ་རི་ལུ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོེར་ནས་

བསྒུགེས་པ་ཡོིན། མོས་ལགེ་པ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་འཁྱུད་བྱུང་། ངས་ལབ་པ་ཡོིན། 

“དམྱོལ་བ། ལུ། ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་སྒུགེས་དང་།” 

“ང་ལ་ཁྱོད་པར་མ་ིའདུགེ གེང་ལྟར་ཌིིན་གྱིིས་ང་གེཡུགེ་གེ་ིརེད།” 

“ཁྱོེད་རང་ཌིེན་ཝེར་ལ་གེ་དུས་འགྲོ་གེ་ིཡོིན།”

“ངས་མི་ཤོེས། ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་ལ་ཁྱོད་པར་མི་འདུགེ ཁྱོེད་ང་དང་

མཉིམ་དུ་ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་འགྲོ་རུང་ངམ།”

“ང་ཚོས་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སོྒོར་མོ་འགེའ་འཚོལ་དགེོས་འཁེེལ་གྱི་ིརེད།”

“ཁྱོེད་ལ་གུང་ཟས་ཚོང་འཁེོར་གྱི་ིདངུལ་གེཉིེར་གྱི་ིལས་ཀ་ཞིིགེ་གེང་ནས་ཐོབ་

པ་ངས་ཤོེས། ངས་ཟ་ཁེང་ཞིབས་ཞུ་མ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན། ངས་བུ་ལོན་གྱི་ིཐོགེ་ནས་ང་ཚ་ོ

སྡེོད་ཐུབ་སའ་ིམགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ང་ཚ་ོམཉིམ་སོྡེད་མཉིམ་འགྲོགེས་བྱེད། 

ཨོ། ང་སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུགེ”

“ཁྱོེད་རང་གེ་ར་ེལ་སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུགེ བུ་གུ”

“ང་ན་ིཡོོད་ཚད་ལ་སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུགེ ཨོ་དམྱོལ་བ། ངས་ད་ན་ིཌིིན་འད་ིའདྲའ་ི

སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་མིན་ན་བསམ་གྱིི་འདུགེ” ཌིིན་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་གྱིིས་ཚུར་ལོགེ་

ནས་རླངས་འཁོེར་ནང་དུ་ལྡིང་སོང་། 
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“ཁེོ་ན་ིཇ་ིའདྲའ་ིམ་ིརྒོད་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཨོ་ཧོ། ང་ཁོེ་ལ་དགེའ་བྱུང་། ངས་ཁེོང་དང་

འདྲ་བའི་མི་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོ་ངོ་ཤོེས་ཤོིང་། ཁེོང་ཅིགེ་ཚང་མ་གེཅིིགེ་པ་རེད། ཁེོང་

ཅིགེ་གེི་སེམས་ནི་ཆུ་ཚོད་འཁེོར་ལོ་དང་འདྲ་བར་གེཅིིགེ་མཚུངས་ཀྱིིས་ལས་ཀ་

བྱེད་ཀྱི་ིརེད། ཨོ། རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པའ་ིའཁེོར་བའ་ིལས། དུས་ཚོད་མ་ིའདུགེ དུས་

ཚོད་མི་འདུགེ ...” དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་སྦེར། ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་

བསྙེས། ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ལྡིར་སེ་ཐོན་སོང་། “ང་ཚོས་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་

བསྐྱོད་པ་འགེའ་ཡོར་ལེན་དགེོས་འཁེེལ་བ་ན་ིཉིགེ་གེཅིིགེ་རེད། ང་ཚོས་འགེའ་ར་ེ

ལགེ་ཏུ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད་བསམས། ཨོ་ཨོ། འད་ིའད།ི ལྟོས་ཨ།” ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་བ་

ཞིིགེ་ལ་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་། ད་ེབསྐོར་ནས་དཀྱིོགེས་པ་དང་། དོ་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་

ཞིིགེ་ལ་གེཡོོལ་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརྒྱུགེ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཚུར་འཁེོར། གེཙང་པོའ་ི

ཕར་ངོས་ན་ཧ་དབར་རི་བཟི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ནོར་བུ་ལྟར་ཁྲ་ལེམ་མེར་ཡོོད་པའི་གླེོགེ་

འོད་དང་། སྐྱོ་མདོགེ་གེ་ིས་སྐམ་པོ། མེགེ་ས་ིཁེོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིཆོ་ིདབའ་དབའ་མངའ་

སྡེེའི་ནོར་བུ་ལྟར་ཁྲ་ལམ་མེར་ཡོོད་པའི་སྐར་ཚོགེས་རྣམས་འདུགེ མེ་རི་ལུ་ཡོིས་

རྒྱལ་ཁེབ་འདིའ་ིཡོར་མར་དུ་བསྐྱོད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཌིིན་ལ་ཇ་ིལྟར་བལྟས་པ་ད་ེདང་

མཚུངས་པར་རླུང་བུ་ཉིམ་ང་བ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་མོས་གེདོང་ནགེ་གེེར་མགིེ་ཟུར་ནས་

ཌིིན་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ ད་ེཡོང་མོས་ཁེོའ་ིམགོེ་བོ་གེཏུབས་ནས་རང་གེ་ིགྱིོན་ཆོས་

འཇོགེ་ས་ལ་སྦེས་ན་འདོད་པའི་ཚུགེས་ཀ་ཞིིགེ་གེིས་ལྟ་ཞིིང་། མོ་ནི་ཁེོང་ལ་ཕྲིགེ་

དོགེ་དང་འགྱིོད་གེདུང་ཅིན་གྱིི་བརྩེ་དུང་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཐོགེ་ནས་

ཁེོང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡོིན་ལུགེས་དང་མཚུངས་ལ། ཚང་མ་རྩུབ་པོ་དང་། མཐོང་ཆུང་། 

སོྨྱོན་པའི་ཕོྱགེས་སུ་ཡོོད་ལ། མོ་ལ་རྒས་ཤོིང་འཁོེགེས་པའི་འཛུམ་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་
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ཡོོད་མོད། ད་དུང་སྡེིགེ་ཅིན་གྱི་ིཕྲིགེ་དོགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་དེས་ང་ན་ིམོ་ལ་སྐྲགེ་པར་བྱས། 

མོས་ཤོེས་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ད་ེལ་ན་ིནམ་ཡོང་འབྲིས་བུ་སྨོིན་མ་ིསྲོིད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་

མོས་ཁེོང་གེ་ིཕོའ་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིསྟངས་འཛིིན་དང་འགེན་ཁུར་མེད་པའ་ིབསམ་བློ་

དང་བཅིས་པའ་ིཁེོང་གེ་ིམ་མགེལ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའ་ིརུས་པའ་ིགེདོང་ད་ེལ་བལྟས་

སྐབས། མོས་ཁེོང་ན་ིཆོེས་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་པ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་ན་ིམ་ེར་ིལུ་ན་ི

སྨོད་འཚོང་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་པར་རློམ་ཡོོད་པ་དང་། ཁེོང་གེིས་མོ་ན་ིསེམས་ཁེམས་བརྟེན་

པོ་མེད་པའ་ིརྫུན་བཤོད་མཁེན་ཞིིགེ་རེད་ཅིེས་ང་ལ་ནང་གེཏམ་གྱི་ིཚུལ་གྱིིས་བཤོད་

བྱུང་། འོན་ཀྱིང་མོས་ཁེོ་ལ་ལྟ་སྟངས་འདིའ་ིཐོགེ་ནས་བལྟས་སྐབས་ད་ེན་ིབརྩ་ེདུང་

ཡོང་རེད། ད་ེནས་ཌིིན་གྱིིས་ད་ེམཐོང་སྐབས་ཁོེང་གེིས་རྟེགེ་ཏུ་རང་གེ་ིམིགེ་གེ་ིརྫོ་ིམ་

དགེ་གེིས་སྤྲོེལ་ལད་འཁྲབ་ཅིིང་། སོ་ན་ིམུ་ཏིགེ་བཞིིན་དཀར་སེང་ང་ེབ་དང་བཅིས་

རང་གེ་ིསྤྲོེལ་ལད་རང་བཞིིན་གྱི་ིའཛུམ་རྫུན་མ་ད་ེསྟོན་ཅིིང་། ད་ེཡོང་དུས་ཡུན་ཐུང་

ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་དེར་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིརྟེགེ་བརྟེན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ིཁྲོད་ནས་རྨ་ིལམ་ཙམ་

ཞིིགེ་རྨ་ིབཞིིན་ཡོོད། ད་ེནས་མ་ེར་ིལུ་དང་ངེད་གེཉིིས་གེད་མོ་བགེད་ཅིིང་། ཌིིན་གྱིིས་

བློ་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཅི་ིཡོང་བསྟན་མ་སོང་ལ། གླེེན་རྟེགེས་ཀྱི་ིདགེའ་སྣང་ཆོ་ེ

བའ་ིའཛུམ་དམུལ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བསྟན་པ་དེས་ང་ཚ་ོལ་བཤོད་པ་ན།ི གེང་ལྟར་ཡོང་

ང་ཚོ་ལ་རང་ཅིགེ་གེི་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་དེ་ཐོབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ་གེམ་ཅིེས་པ་དེ་རེད་ལ། 

ད་ེཏགེ་ཏགེ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་རེད། 

ཨེལ་ ཕ་སོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཕྱི་རོལ་ནས་མུན་ནགེ་ཁྲོད་དུ་ང་ཚོས་གེཟུགེས་པོ་

བསྐུམས་ནས་བསྡེད་པའ་ིམ་ིཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་གེིས་མཐ་ེབོང་ཕྱིར་བསྟན་པ་མཐོང་བྱུང་། 

ད་ེན་ིང་ཚོས་ར་ེསྒུགེ་བྱས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསོྐྱད་པ་རེད། ང་ཚ་ོལམ་ཟུར་ལ་
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བུད་ནས་ཁེོང་ཡོོད་ས་ལ་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ། “བྱིས་པ། ཁྱོེད་ལ་སོྒོར་མོ་གེ་ཚོད་ཡོོད།” 

བྱིས་པ་དེ་ལ་སོྒོར་མོ་མི་འདུགེ་ཅིིང་། ཁེོ་ནི་ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་ཡོིན་ལ། མདོགེ་

ཤོོར་ཞིངི་ཁྱོད་མཚར་བ། ལགེ་པ་ཡོ་གེཅིགིེ་འཚར་མདེ་པའ་ིཞི་བོ་ཡོནི་པ་དང་ད་ོསྒོམ་

ཡོང་མ་ིའདུགེ “ཁེོང་བྱིས་པ་བློ་འབབ་ཅིིགེ་མ་ིའདུགེ་གེམ།” གེཟབ་ནན་གྱི་ིབགེ་ཚ་

བ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཌིིན་ང་ལ་འཁེོར་ནས་དེ་ལྟར་བཤོད། “གྲོགེས་པོ། ཡོར་ཤོོགེ ང་

ཚོས་ཁྱོེད་འཁྱོེར་འགྲོ་གེ་ིཡོིན།” བྱིས་པ་དེས་རང་གེ་ིགེོ་སྐབས་མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་

བཤོད་ན་ཁོེང་ལ་ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིཋུ་ལ་ར་ེགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཨ་ན་ེཞིིགེ་ཡོོད་པ་

དང་། དེས་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་བདགེ་ཏུ་བཟུང་ཡོོད་ལ། ང་ཚ་ོད་ེགེར་འབོྱར་མ་

ཐགེ་ཏུ་ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོལ་སོྒོར་མོ་འགེའ་ཡོོད་ཅིེས་ཟེར། ཌིིན་གེད་མོ་དགེོད་བཞིིན་

བརྒྱུགེས་སོང་ལ། དེ་ནི་བྱང་ཁེ་རོ་ལི་ན་མངའ་སྡེེའི་བྱིས་པ་དེ་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་

བོ་འདུགེ “རེད་ཡོ། རེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཨ་ན་ེཡོོད་པ་

རེད། ཨོ་རེད། ད་འགྲོ ས་ཕ་གེིའི་ལམ་ཁེའི་རྒྱུད་དུ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་

དང་། ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་ཚང་མ་ལ་ལྟ་རུ་འགྲོ།” དེ་ནས་ང་ཚོ་ལ་འགྲུལ་པ་གེསར་པ་

ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ན་ིབྱིས་པ་ལོ་ཆུང་བཟང་པོ་ཡོིན་པའང་ང་ཚོས་ཤོེས་བྱུང་། ཁེོང་

གེིས་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་བཤོད་མ་སོང་ལ། ཁེོང་གེིས་ང་ཚོ་ལ་ཉིན་ནས་བསྡེད་སོང་།  

སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེ་ིདུས་ཡུན་རིང་ལ་ཌིིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ལ་མཉིན་རྗེེས་ཕལ་ཆོེར་ཁེོང་མ་ི

སོྨྱོན་པ་འགེའ་ིརླངས་འཁོེར་དུ་བསྡེད་ཡོོད་པར་ཡོིད་ཆོེས་རྙིེད་ཡོོད་སྙམ། ཁེོང་གེིས་

བཤོད་ན་ཁེོང་ན་ིཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སྡེ་ེནས་རང་གེ་ིཁྱོིམ་ཡོོད་སའ་ིཨོ་ར་ེགྷིོན་མངའ་

སྡེེའ་ིབར་དུ་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་ཟེར། ང་ཚོས་ཁེོང་གེིས་ཨ་ལ་བྷ་

མ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་མེད་དྲིས་པ་ཡོིན།
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“ང་ངའི་ཨ་ཁུ་ལ་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཤོིང་ལས་བཟོ་གྲྭ་ཞིིགེ་ཏུ་

ལས་ཀ་ཡོོད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་མོད་ལས་ཀ་ད་ེའགྲུབ་མ་སོང་། དེར་བརྟེེན་ང་ཁྱོིམ་ལ་

ལོགེ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” 

“ཁྱོིམ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ཁྱོིམ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད། ཨོ་རེད། ངས་

ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ངས་ཁྱོེད་རང་ཁྱོིམ་ལ་འཁྱོེར་འགྲོ གེང་ལྟར་ཡོང་ཕ་གེ་ིཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གོྲང་

ཁྱོེར་བར་དུ།” འོན་ཀྱིང་ང་ཚོ་ལ་སོྒོར་མོ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད། དེ་ནས་ང་ལ་བསམ་བློ་

འཁེོར་བ་ནི་ངས་ཨ་རི་ཛིོ་ན་མངའ་སྡེེའི་ཋུ་སོན་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའི་གྲོགེས་པོ་

རྙིིང་པ་ཧལ་ ཧིང་གྷིམ་ནས་སོྒོར་མོ་ལྔ་བསྐྱི་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་དྲན་བྱུང་། དེ་མ་ཐགེ་ཌིིན་

གྱིིས་ད་ེགེ་རང་ཐགེ་ཆོོད་པ་ཡོིན་ལ་ང་ཚ་ོཋུ་སོན་གོྲང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོིན་ཟེར། ང་

ཚ་ོཕྱིན་པ་ཡོིན། 

མཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོས་ནེའུ་ མེགེ་སི་ཁེོ་མངའ་སྡེེའི་ལ་སི་ ཁེི་ར་སི་སི་

གྲོང་ཁྱོེར་བསྐྱུར་ཅིིང་། སྐྱ་རེངས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཨ་ར་ིཛི་ོན་མངའ་སྡེ་ེལ་འབྱོར་བྱུང་། 

ང་གེཉིིད་མཐུགེ་པོ་ཞིིགེ་ལས་སད་དུས་མ་ིཚང་མ་ལུགེ་ནང་བཞིིན་གེཉིིད་དུ་ཡུར་བ་

མཐོང་བྱུང་ལ། རླངས་འཁེོར་གེང་ཞིིགེ་ལ་བཞིགེ་ཡོོད་པ་ན་ིསུས་ཤོེས། དཀོན་མཆོོགེ་

མཁྱོེན། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་རླངས་པས་གེཡོོགེས་པའི་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ངས་ཕྱི་རོལ་

མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ང་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཐོན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོར་ིཚོགེས་

ཀྱི་ིཁྲོད་ན་འདུགེ་སྟ།ེ མཁེའ་དབྱིངས་ནས་ཉི་ིརྩ་ེའཆོར་བ་དང་། རླུང་ཟིང་སྐྱ་གྲང་མོ། 

ར་ིངོགེས་དམར་པོ། ལུང་པ་དགེ་གེ་ིནང་དུ་ལྗོང་མདོགེ་གེ་ིརྩྭ་ཐང་། ཟིལ་བ། གེསེར་

མདོགེ་གེ་ིསྤྲོིན་པ་འཕོྱ་བཞིིན་པ་བཅིས་འདུགེ་ལ། ས་གེཞིིའ་ིངོས་སུ་ར་ིཙིགེ་གྷིོ་ཧྥོར་

གྱིི་ཁུང་བུ་དང་། ཚེར་མའི་ལོྗོན་པ་ཁེགེ་ཋེ་སི། མེ་སི་ཁེི་ཋེི་ཞིེས་པའི་སྡེོང་པོ་བཅིས་
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འདུགེ ད་ནི་ངས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་རེད། ངས་ཌིིན་དང་

བྱིས་པ་གེཉིིས་ཕར་འབུད་རྒྱགེ་བཏང་ཞིིང་། སྣུམ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་སླེད་རླངས་

འཁེོར་གྱི་ིཐེན་སྒྲིིགེ་ཡོོ་ཆོས་ནང་དུ་བླངས་ཤོིང་། རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམ་ེབསད་ནས་ར་ི

ངོགེས་ནས་ཐུར་དུ་ཕྱིན། ཐབས་ལམ་འད་ིསྤྱིད་ནས་ང་ཨ་ར་ིཛི་ོན་མངའ་སྡེེའ་ིབྷན་

སོན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། སོྒོར་མོ་བཞིིའ་ིརིན་ཐང་ཅིན་གྱི་ིརོ་ཁེོ་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ི

ཆུ་ཚོད་གེོར་མོ་ཞིིགེ་ངའ་ིསྐྱེས་སྐར་གྱི་ིལགེ་རྟེགེས་ལ་སྤྲོད་པ་ད་ེང་ལ་ཡོོད་པ་སེམས་

ལ་འཁོེར་བྱུང་། སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ནས་མི་དེ་ལ་བྷེན་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་གེཏའ་མ་

ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཡོོད་མེད་ཁེོང་གེིས་ཨེ་ཤོེས་དྲིས་པ་ཡོིན། དེ་ནི་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་

ཀྱིི་འཁྲིས་དེ་གེ་རང་ལ་འདུགེ ངས་སོྒོ་བརྡུངས་པ་ཡོིན་ལ། མི་ཞིིགེ་མལ་ཁྲི་ལས་

ཡོར་ལངས་སོང་། ད་ེནས་སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་ཚུད་ལ་ང་ལ་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ིརིན་སོྒོར་

མོ་གེཅིིགེ་ཐོབ་བྱུང་། ད་ེན་ིསྣུམ་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་ཕྱིན་སོང་། ད་ན་ིང་ཚ་ོཋུ་སོན་གྲོང་

ཁྱོེར་བར་དུ་སྣུམ་གྱིིས་འདང་པ་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་གོླེ་བུར་དུ་ཐུང་མདའ་བཏགེས་པའ་ི

ཉིེན་རྟེོགེ་དམགེ་མ་ིཆོེན་པོ་ཞིིགེ་མངོན་བྱུང་ལ། ངས་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་ནས་འགྲོ་

གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁོེང་གེིས་ངའ་ིཁེ་ལོ་པའ་ིལགེ་ཁྱོེར་ལ་ལྟ་

གེ་ིཡོིན་ཟེར། “རྐུབ་སྟེགེས་རྒྱབ་ལ་བསྡེད་པའ་ིམ་ིད་ེལ་ལགེ་ཁྱོེར་ཡོོད་པ་རེད།” ངས་

ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡོིན། ཌིིན་དང་མ་ེར་ིལུ་གེཉིིས་ཉིལ་ཐུལ་གྱི་ིའོགེ་ཏུ་མཉིམ་དུ་ཉིལ་

ཡོོད། ཉིེན་རོྟེགེ་པས་ཌིིན་ལ་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཐོན་ཞིིགེ་ལབ་སོང་། གླེོ་བུར་དུ་ཁོེང་གེིས་མ་ེ

མདའ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་ “ཁྱོེད་ཀྱི་ིལགེ་པ་གེཉིིས་ཡོར་རྐྱེོངས།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་སོང་།

“ཉིེན་ཏུའུ་པ་[ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ལགེས།]” ཌིིན་གྱིིས་ཆོེས་འགུལ་བསྐྱོད་བྲིལ་ཞིིང་

གླེེན་རྟེགེས་ཀྱི་ིགེདངས་ཤོིགེ་གེིས་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ངས་གོེ་བྱུང་། “ཉིེན་ཏུའུ་པ། ངས་
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དོར་མའ་ིཁེ་ལ་ཐེབ་སོྒྲིགེ་རྒྱགེ་རྒྱུ་ཙམ་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།” ཐ་ན་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དེའང་

ཧ་ལམ་གེད་མོ་ཤོོར་གྲབས་བྱས་སོང་། ཌིིན་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཞིིང་། འདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་

ཤོིང་གྱིོན་པ་ཧྲུལ་པོ། T དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་གེོས་གེོན་པ། གྲོད་པ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་པ། 

དམོད་ཚིགེ་འབོར་བ། ཁེོང་གེ་ིཁེ་ལོའ་ིལགེ་ཁྱོེར་དང་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཡོིགེ་ཆོ་རྣམས་

འཚོལ་ཕྱིར་ཕྱོགེས་གེང་ས་གེང་ལ་འཚོལ་བ་བཅིས་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ ཉིེན་རྟེོགེ་པས་

ང་ཚོའ་ིརླངས་འཁོེར་རྒྱབ་ཀྱི་ིདོ་སྒོམ་བསོྔོགེས་སོང་། ཡོིགེ་ཆོ་ཚང་མ་ཏགེ་ཏགེ་རེད། 

“ངས་ལྟ་རྟེོགེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཁེོང་གེིས་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་བྱེད་བཞིིན་

ད་ེསྐད་དུ་བརོྗེད། “ད་ཁྱོེད་རང་འགྲོ་ན་འགྲིགེ ངོ་མ་བཤོད་ན་བྷེན་སོན་ན་ིགྲོང་སྡུགེ་

གེ་ཞིིགེ་མིན། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ཞིོགེས་ཇ་འདིར་ཟས་ན་ཁྱོེད་རང་ཚོ་དེ་ལ་

དགེའ་བོ་ཡོོང་སྲོིད་ཀྱི་ིརེད།” 

“ལགེས་སོ།། ལགེས་སོ།། ལགེས་སོ།།” ཌིིན་གྱིིས་ཁེོ་ལ་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་སྣང་མེད་

ཀྱིིས་ད་ེསྐད་བརོྗེད་ཅིིང་། ད་ེནས་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་ཏ་ེཕྱིན་སོང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་

བློ་བདེ་བའི་དབུགེས་རིང་བླངས་པ་ཡོིན། གེསར་བུའི་ཤོོགེ་ཁེགེ་དགེ་གེིས་ལགེ་ན་

སྐར་མ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད་པར་རླངས་འཁོེར་གེསར་པ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཡོོང་ཞིིང་།  

ཆུ་ཚོད་རྣམས་གེཏའ་མའ་ིཚོང་བརྗེ་ེབྱེད་སྐབས་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྣམས་ལ་དོགེས་པ་ཡོོང་

གེི་ཡོོད་པ་རེད། “ཨོ། ཁེོང་ཚོས་རྟེགེ་པར་ཇུས་གེཏོགེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད།” ཌིིན་

གྱིིས་བཤོད། “འོན་ཀྱིང་ཁེོང་ན་ིཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་གེ་ིཙི་ཙི་ད་ེལས་ཧ་

ཅིང་བཟང་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ཚོས་གེསར་འགྱུར་གྱིི་མགེོ་བརྗེོད་དུ་འབྲིི་འོས་པའི་

འཛིིན་བཟུང་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་རེད། ཁེོང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་འགྲོ་ཚད་

ཚང་མ་ཆོ་ིཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཇགེ་ཚོགེས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་རེད་བསམས་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། 
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ཁེོང་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་གེཞིན་བྱེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡོང་མེད་པ་རེད།” ང་ཚོས་ཋུ་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་

ལ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར། 

ཋུ་སོན་ན་ིཤོིང་སོྡེང་མ་ེས་ིཁེ་ིཋེ་ིཅིན་གྱི་ིཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིལུང་པ་ཞིིགེ་གེ་ིགེཙང་

འགྲམ་དུ་ཆོགེས་ཡོོད་ཅིིང་། ཐོད་དུ་གེངས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་པའི་ཁེ་ཋེ་ལི་ན་རི་རྒྱུད་

ཡོོད། གྲོང་ཁྱོེར་ད་ེན་ིའཛུགེས་སྐྲུན་གྱི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ཡོོད་ས་ཞིིགེ་རེད་ལ། མ་ིརྣམས་

ན་ིའཕྲིལ་ཡུན་ཙམ་ལ་སོྡེད་པའ་ིམ་ིརྒོད་པོ་འདོད་རྔམས་ཅིན། བྲིེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ། 

མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པ་བཅིས་ཡོིན་པ་དང་། ད་དུང་གྱིོན་པ་སྐམ་སའི་ཐགེ་

གེདང་དང་། རླངས་འཁེོར་གྱིི་འདྲུད་འཁེོར་མང་ཞིིང་། བསྒྲིགེས་ཡོིགེ་གེི་དར་

དཔྱངས་དང་བཅིས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱིི་སྲོང་ལམ་དགེ་ནི་འཚང་ཁེ་ཤོིགེ་ཤོིགེ་

རེད། ད་ེདགེ་ཚང་མ་བསྡེོམས་ཡོོང་དུས་ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེ་ེདང་ཧ་ཅིང་འདྲ་

བོ་འདུགེ ཧིང་གྷིམ་བསྡེད་ཡོོད་སའི་ཧྥོོརད་ ལའོ་ཝེེལ་ལམ་ཁེ་ནི་བྱེ་ཐང་ལེབ་མོའ་ི

ཁྲོད་དུ་ཡོིད་དུ་འོང་བའི་གེཙང་འགྲམ་གྱིི་ནགེས་ཚལ་རྒྱུད་དུ་ཕར་དཀྱིོགེས་ཡོོད། 

ང་ཚོས་ཧིང་གྷིམ་རང་ཉིིད་ལྷས་ར་ན་བསམ་གེཞིིགེས་ཁྲོད་ལྷུང་ནས་བསྡེད་པ་

མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་ན་ིརོྩམ་པ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེིས་ཞི་ིའཇམ་གྱི་ིངང་ནས་རང་

གེི་དེབ་འབྲིི་ཆོེད་ཨ་རི་ཛིོ་ན་མངའ་སྡེེ་ལ་ཡོོང་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ནི་གེཟུགེས་རིང་

ཞིིང་གེོབ་ལ་ངོ་ཚ་སླེ་བའི་བཞིད་གེད་སྨྲ་མཁེན་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེིས་ཁེ་ཕར་

འཁེོར་ནས་ཁྱོེད་ལ་ཤོབ་ཤུབ་ཅིིགེ་འཆོད་ཅིིང་། དུས་རྒྱུན་ནས་དགེོད་འཆོོར་བའི་

དོན་ཞིིགེ་བཤོད་ཡོོང་གེི་རེད། ཁེོང་གེི་ཆུང་མ་དང་བྱིས་པ་གེཉིིས་ཀྱིང་ཁོེང་དང་

ལྷན་དུ་འདམ་གྱིིས་བཟོས་པའ་ིཁེང་པ་དེར་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིགེདོད་མའ་ིམ་ི

རིགེས་ཡོིན་པའི་རང་གེི་ཕ་ཚབ་དེས་བརྒྱབ་པའི་ཁེང་ཆུང་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེི་ཨ་
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མ་ན་ིལྷས་རའ་ིཕར་ཕྱོགེས་དེར་མོ་རང་རང་གེ་ིཁེང་པར་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། མོ་ན་ི

རྫོ་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཕྲིེང་རྒྱན་བསྟར་རྒྱུ། དེབ་ཀོློགེ་རྒྱུ་བཅིས་ལ་དགེའ་སྣང་ཅིན་གྱི་ི

ཨ་མེ་རི་ཀའི་བུད་མེད་ཅིིགེ་རེད། ཧིང་གྷིམ་གྱིིས་ནེའུ་ཡོོགེ་ནས་བཏང་བའི་ཡོི་གེེ་

རྣམས་བརྒྱུད་ནས་ཌིིན་གྱིི་སྐོར་གེོ་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ནི་སྤྲོིན་གྱིི་ཚོགེས་ཤོིགེ་དང་

མཚུངས་པར་ཁེོང་གེ་ིསྟེང་དུ་མར་བབས་ཡོོང་བ་རེད་ལ། མཐའ་ན་སྒུགེ་བསྐྱོད་པ་

ཞི་བོ་ཨེལ་ཧྥོ་རད་དང་བཅིས་པའ་ིང་ཚ་ོཚང་མ་ལྟོགེས་བསྡེད་ཡོོད། བྱ་ེཐང་གེ་ིརླུང་

བུ་ཧ་ཅིང་གྲང་མོ་དེའ་ིཁྲོད་དུ་ཧིང་གྷིམ་གྱིིས་བསླེས་གེོས་སྟོད་ཐུང་ཞིིགེ་གེོན་ཅིིང་ར་

ཙ་ེཞིིགེ་འཐེན་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིཨ་མ་ཕྱིར་བསླེེབས་ནས་ང་ཚ་ོམོའ་ིཐབ་ཚང་

དུ་ཟས་ལ་རོལ་ཆོེད་མགྲོན་འབོད་བྱས་སོང་། ང་ཚོས་སླེ་ང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་

ཐུགེ་པ་བསྐོལ་བ་ཡོིན།

དེ་ནས་ང་ཚོས་ལམ་བཞིི་མདོ་ཞིིགེ་གེི་ཆོང་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་རླངས་འཁོེར་

བསྐོར་ཅིིང་། དེར་ཧིང་གྷིམ་གྱིིས་དངུལ་འཛིིན་ཞིིགེ་སོྒོར་མོ་ལྔ་ཡོི་དངུལ་རྐྱེང་དུ་

བསྒྱུར་ཏ་ེསོྒོར་མོ་ངའ་ིལགེ་ཏུ་བཞིགེ་བྱུང་།

གྱིེས་ཁེའ་ིབད་ེམོ་ཐུང་ཐུང་བཞིགེ་པ་ཡོིན། “འད་ིན་ིངེས་པར་དུ་དགེའ་བ་སྐྱེས་

པ་ཞིིགེ་བྱུང་།” ཧིང་གྷིམ་ཁེ་ཕར་འཁེོར་ནས་ད་ེསྐད་བརྗེོད། ཤོིང་སྡེོང་འགེའ་ཞིིགེ་གེ་ི

རྒྱབ་དང་བྱ་ེམའ་ིཕ་རོལ་ན་འགྲུལ་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིསྒོོ་རྟེགེས་ན་ེའོན་གླེོགེ་དབྱུགེ་ཆོེན་པོ་

ཞིིགེ་དམར་ཆོིལ་ལེར་འབར། ཧིང་གྷིམ་རྩོམ་བྲིིས་ནས་ཐང་ཆོད་པའ་ིསྐབས་སུ་དུས་

རྒྱུན་སྦེ་ིརགེ་ཅིིགེ་འཐུང་ཕྱིར་ས་དེར་འགྲོ་བ་རེད། ཁེོང་ན་ིཧ་ཅིང་ཁེེར་རྐྱེང་རེད་ལ། 

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ལོགེ་འདོད་སྐྱེས་འདུགེ ང་ཚོས་མུན་ནགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་ཕར་རླངས་འཁེོར་

བསྐོར་ཏ་ེབསྐྱོད་རིམ་བཞིིན་ཁོེང་གེ་ིརིང་བའ་ིབེམ་གེཟུགེས་ད་ེཡོལ་བར་གྱུར་བ་ལ་
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ལྟ་རྒྱུ་ན་ིཡོིད་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་རེད། ད་ེན་ིནེའུ་ཡོོགེ་དང་། ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ནང་

གེ་ིབེམ་གེཟུགེས་གེཞིན་རྣམས་དང་མཚུངས་པ་ཙམ་སྟ།ེ ཁེོང་ཅིགེ་ན་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིནམ་

མཁེའ་ིའོགེ་ཏུ་ཤོེས་མེད་ཚོར་མེད་ཀྱིིས་ལངས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ཅིགེ་གེ་ིསྐོར་གྱི་ིཡོོད་

ཚད་ནི་ཆུ་ལ་ཐིམ་ཟིན་པ་རེད། གེང་དུ་འགྲོ ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད། ཅིིའི་ཕྱིར་བྱེད། དེ་ནས་

གེཉིིད་དུ་ཡུར། འོན་ཀྱིང་གླེེན་པའ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་འད་ིན་ིམདུན་ཕོྱགེས་སུ་བསྙེས་ཡོོད།
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ཋུ་སོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ང་ཚོས་མུན་ནགེ་ཁྲོད་ཀྱི་ིལམ་ཁེ་ད་ེརུ་རླངས་འཁེོར་

སྒུགེ་བསྐྱོད་པ་གེཞིན་ཞིིགེ་མཐོང་། མི་འདི་ནི་ཁེ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡོ་མངའ་སྡེེའི་བྷེ་ཁེར་

ས་ིཧྥོིལད་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཡོིན་པའ་ིཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིསྒྲུང་

བཤོད་བྱུང་། “དམྱོལ་བ་ལས་ངན། ང་ན་ིའགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིརླངས་འཁོེར་

དང་ཆོབས་ཅིིགེ་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་ནས་ཐོན་པ་ཡོིན་ལ། རླངས་འཁེོར་གེཞིན་ཞིིགེ་

གེ་ིདོ་སྒོམ་དུ་ངའ་ིརོལ་ཆོ་གྷི་ིཋེར་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ད་ེདགེ་ཁྱོོན་ནས་བསླེེབས་མ་སོང་།  

གྷིི་ཋེར་དང་ཕྱུགེས་རྫོིའི་གྲོགེས་པོ་དེ་ཚོ་བསླེེབས་མ་སོང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཨེ་ཤོེས། ང་ནི་

རོལ་ཆོ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། རོལ་དབྱངས་པ་ཇོན་ན་ི མགེ་ཁེའོ་ཡོ་ི“འཁེན་པའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ི

ཕོ་གེསར་རྣམས་”ཞིེས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཚོགེས་པ་དང་ལྷན་དུ་རྩེ་ཕྱིར་ཨ་རི་ཛིོ་

ན་མངའ་སྡེ་ེལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད། ཨོ་རེད། དམྱོལ་བ། འདིར་ང་ན་ིཨ་ར་ིཛི་ོན་མངའ་སྡེ་ེ

ན་ཡོོད་ཅིིང་སྤྲོང་པོ་སྤྲོང་ནགེ་ཡོིན། ང་རང་གེ་ིརོལ་ཆོ་གྷི་ིཋེར་ད་ེབརྐུས་པ་རེད། བུ་

ཁྱོེད་ཚོས་ང་སླེར་ཡོང་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་ལ་འཁྱོེར་དང་། ངས་ངའི་སྤུན་ལས་སོྒོར་

མོ་བླངས་ཡོོང་། ཁྱོེད་ཅིགེ་ལ་སོྒོར་མོ་གེ་ཚོད་དགེོས།” ང་ཚོས་ནི་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་

ནས་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འདང་ཙམ་གྱིི་སྣུམ་འདོད་ཅིིང་དེ་ནི་སོྒོར་མོ་གེསུམ་

ཙམ་རེད། ད་ན་ིརླངས་འཁེོར་དུ་ང་ཚ་ོམ་ིལྔ་ཡོོད། “དགེོང་དྲོ་བད་ེལེགེས། ལྕམ་སྐུ་

ལགེས།” ཁེོང་གེིས་མ་ེར་ིལུ་ལ་རང་གེ་ིཞྭ་མོ་བཀྱིགེས་ཙམ་བྱས་ཏ་ེད་ེསྐད་བརྗེོད། ད་ེ

ནས་ང་ཚ་ོཐོན་པ་ཡོིན། 
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མཚན་མོའ་ིདཀྱིིལ་ལ་རི་ངོགེས་ཀྱིི་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་ང་ཚོ་ནི་གེཤོམ་དུ་ཡོོད་པའི་

ཕམ་ སི་ཕི་རིང་སི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གླེོགེ་འོད་ཀྱིི་སྟེང་ཐོད་ན་ཡོོད་ཅིིང་། སྐྱ་རེངས་ཀྱིི་

སྐབས་སུ་ཁེ་བས་གེཡོོགེས་པའ་ིལ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་ང་ཚོས་མོ་ཧ་ཝེ་ེབྱ་ེཐང་

གེ་ིཕོྱགེས་ལ་ངལ་བས་བགྲོད་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིརླབས་ཆོ་ེབའ་ིལ་ཆོེན་པོ་ཋེ་ིཧ་ཆོ་བ་ིཞིེས་

པ་དེར་འཛུལ་ས་རེད། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་དེ་གེཉིིད་ལས་སད་ཅིིང་དགེོད་སླེོང་བའི་

སྒྲུང་རིགེས་བཤོད་བྱུང་ལ། ཨེལ་ཧྥོ་རད་ཤོ་ཚ་ཆུང་ཆུང་དེ་གེད་མོ་ཤོོར་ནས་བསྡེད་

འདུགེ ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་དེས་བཤོད་ན། ཁེོང་གེིས་མི་ཞིིགེ་ངོ་ཤོེས་ཟེར་ཞིིང་། མི་

དེས་རང་གེ་ིསྐྱེས་དམན་གྱིིས་ཁེོ་ལ་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་པ་ད་ེབརྗེེད་པར་བྱས་ཏ་ེམོ་རང་

བཙོན་ཁེང་ནས་ཕྱིར་བཏོན་ཅིིང་། ད་ེཡོང་ཐེངས་གེཉིིས་པར་ཁེོ་ལ་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་

པ་ཁེོ་ནའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་བ་རེད་ཟེར། ཁེོང་གེིས་སྒྲུང་འདི་ང་ཚོ་ལ་བཤོད་དུས་ང་ཚོས་

བུད་མེད་ཀྱིི་བཙོན་ཁེང་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ནས་འགོྲ་བཞིིན་ཡོོད། མདུན་གྱིི་ཡོར་ངོས་ན་

ཋེི་ཧ་ཆོ་བི་ལ་ཆོེན་དེ་གྱིེན་ལ་འཐེན་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་ལོའ་ིའཁོེར་ལོ་བཟུང་སྟེ་

ང་ཚོ་ཐད་ཀར་མཐོ་སྒོང་སྟེ་འཛིམ་གླེིང་གེི་སྟེང་ཐོགེ་ཏུ་བསྐྱལ་བྱུང་། ལུང་ཤུར་

ནས་ང་ཚོས་ཨར་འདམ་གྱིི་བཟོ་གྲྭ་མདོགེ་ངན་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

ད་ེནས་ང་ཚ་ོཐུར་དུ་འབབ་མགོེ་བརྩམས། ཌིིན་གྱིིས་སྣུམ་སོྤྱིད་མཚམས་བཞིགེ་ཅིིང་།  

རླངས་འཁེོར་གྱིི་འཐེན་སྒྲིིགེ་ཡོོ་ཆོས་ཁེི་ལ་ཆོི་ཞིེས་པ་ནང་དུ་བླངས། ལམ་ཁེའི་

དཀྱིོགེས་གེཟུར་མོ་ར་ེར་ེལ་འབད་ཀྱིིས་བསྐྱོད། རླངས་འཁོེར་གེཞིན་རྣམས་བསྐྱུར། 

སྣུམ་སོྒོའ་ིརྐང་གེདན་གྱིི་བེད་སྤྱིོད་མེད་པའི་ངང་ནས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ཐབས་

ཡོོད་ཚད་སྤྱིད། ངས་དམ་དུ་འཇུས། མཚམས་རེར་ལམ་ཁེ་དེ་གྱིེན་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་

འགྲོ་ཞིིང་། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིའགུལ་ཤུགེས་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྒྲི་
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རྩ་ནས་མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་རླངས་འཁོེར་གེཞིན་རྣམས་བསྐྱུར་ལ་ཁེད་པ་བྱེད། ཁེོང་

གེིས་གྲགེས་ཅིན་གྱི་ིལ་ཆོེན་ཞིིགེ་གེ་ིབཟང་ངན་ཡོོད་ཚད་ཤོེས། སའ་ིགེོ་ལའ་ིམཐིལ་

ལ་ཁེ་བསྟན་པའ་ིརོྡོ་རྩིགེ་དམའ་མོ་ད་ེབསྐོར་ནས་ U དཀྱིོགེས་ཤོིགེ་གེཡོོན་ཕོྱགེས་ལ་

བྱེད་པའ་ིདུས་ལ་སླེེབས་ཚ།ེ ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིཆོེས་གེཡོོན་ཕོྱགེས་ལ་བསྙེས་པ་ཙམ་

ཞིིགེ་བྱེད་ཅིིང་། ལགེ་པ་དམ་པོར་འཇུས་ཏ་ེརླངས་འཁེོར་ཡོང་ད་ེལྟར་འགྲོ་བར་བྱེད་

ཅིིང་། དེ་ནས་དཀྱིོགེས་དེ་གེཡོས་ཕྱོགེས་སུ་འཁྱོོགེས་ནས་ཡོོད་ཚ།ེ ལགེ་པ་གེཡོོན་

པའ་ིངོས་སུ་གེཡོང་གེཟར་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེཡོས་ངོས་སུ་ཆོེས་ཡོོན་པར་བྱེད་ཅིིང་།  

མེ་རི་ལུ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིང་ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་ཡོོན་པར་བྱེད་དུ་འཇུགེ འདི་ལྟར་

བྱས་ནས་ང་ཚོ་ཡོར་ལྡིང་བཞིིན་དང་མར་རྡོེབ་བྱེད་བཞིིན་སན་ ཝེ་ཁེིན་ལུང་པའི་

ནང་དུ་བབས། ལུང་པ་དེ་ནི་འོགེ་ཏུ་མེལ་ལེ་གེཅིིགེ་གེི་མཚམས་ན་ཡོོད་ཅིིང་། ཧ་

ལམ་ཁེ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིགེཏིང་ཞིབས་འདྲ་བོ་ད་ེཡོིན་ཅིིང་། ང་ཚ་ོཡོོད་སའ་ི

གེནམ་གྱིི་ཆོ་སྟེགེས་འདི་ནས་མར་བལྟས་ན་ལྗོང་ཞིིང་ཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་རེད། ང་

ཚོས་མེལ་ལ་ེསུམ་ཅུའ་ིརིང་ལ་སྣུམ་གེཏན་ནས་མ་བཀོལ་བར་ཡོོང་བ་རེད།

གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགེའ་སྣང་གེིས་ཁེེངས། ང་ཚོ་བྷེ་ཁེར་སི་ཧྥོིལད་གྲོང་

ཁྱོེར་གྱི་ིམཚམས་ལ་འབྱོར་དུས་ཌིིན་གྱིིས་ཁེོང་གེིས་གྲོང་ཁྱོེར་དེའ་ིསྐོར་ལ་ཤོེས་ཚད་

ང་ལ་བཤོད་འདོད་བྱས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་ཁེོང་སྡེོད་སའ་ིགེནས་ཚང་གེ་ིཁེང་པ་དང་།  

མ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིའགྲུལ་ཁེང་། པོལ་ཁེང་། དགོེང་ཟས་ཁེང་། རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ི

ཆོེད་དུ་མ་ེའཁེོར་ཨ་མ་ལས་མཆོོང་ཡུལ་གྱི་ིམ་ེའཁེོར་ཟུར་ལམ། ཁེོང་གེིས་ཁེ་ལགེ་

ཟོས་སའི་རྒྱ་མིའི་ཟ་ཁེང་རྣམས། ཁེོང་བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཐུགེ་སའི་སྤྱིི་གླེིང་གེི་སྡེོད་

སྟེགེས་རྣམས། ད་དུང་ཁོེང་ཚོད་ཚོད་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་བསྡེད་ནས་བསྡེད་སའི་ས་ཆོ་
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འགེའ་ཞིིགེ་བཅིས་ང་ལ་བསྟན་བྱུང་། ཌིིན་གྱིི་ཁེ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡོ་ནི་རྩུབ་ཅིིང་རྔུལ་

ཆུ་ཅིན། གེལ་ཆོེན་པོ། བྱིའུ་རྣམས་དང་འདྲ་བར། ཁེེར་རྐྱེང་པ་དང་ཤོོར་མ། ཚུལ་

མཐུན་མིན་པའི་བརྩེ་དུང་པ་ལྷན་ཅིིགེ་ཏུ་འཛིོམས་པའི་ཡུལ། དེ་ནས་ཡུལ་གེང་

དུ་ཡོིན་ཡོང་མ་ིརྣམས་ན་ིགེང་ལྟར་ཡོང་སེམས་ཁེོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། རྫོིགེ་པོ། གླེོགེ་

བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་གྱིི་གོེ་ས་ཤོོར་བ་དགེ་དང་མཚུངས་ས་དེ་རེད། “ཁེོ་རེ། སྨོན་

ཚོང་ཁེང་མདུན་གྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་ད་ེགེ་རང་གེ་ིཐོགེ་ནས་ངས་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་བསྐྱལ་

བ་ཡོིན།” ཁེོང་གེིས་ཡོོད་ཚད་དྲན་ཡོོད་ད།ེ ཏ་སེའ་ིཤོོགེ་བྱང་རྩེད་མོ་ར་ེར་ེནས་དང་།  

བུད་མེད་རེ་རེ་ནས། སྐྱོ་བའི་མཚན་མོ་རེ་རེ་ནས་དྲན། དེ་ནས་གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོས་ 

༡༩༤༧ ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ཋེེར་རེ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཟླ་འོད་འོགེ་ཏུ་སྤྲོང་པོའ་ི

ཤོིང་སྒོམ་སྟེང་བསྡེད་ཅིིང་རྒུན་ཆོང་འཐུང་སའི་ལྕགེས་ལམ་ར་སྐོར་ནང་གེི་ས་

ཆོ་ད་ེབསྐྱུར་བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་ངས་ཁེོང་ལ་ད་ེབཤོད་རྩིས་བྱས། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་

ཧ་ཅིང་དགེའ་དྲགེས་ནས་འདུགེ “འད་ིན་ིཌིན་ཁེེལ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས། ཟ་ཁེང་

ཞིབས་ཞུ་མ་དངོས་གེནས་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་ལ་འགྲིགེ་ཐབས་བྱེད་བཞིིན་སྔོ་དྲོ་ཧྲིིལ་

པོ་ཞིིགེ་ལ་སྦེི་རགེ་འཐུང་ནས་བསྐྱལ་ས་དེ་རེད། མོ་རང་ཝེ་ཚོན་ཝེིལ་ནས་རེད། 

ཨོ། མ་རེད། ཋེ་ེར་ེས་ིནས་རེད། རེད། ཋེ་ེར་ེས་ིནས་རེད། ད་ེནས་མོའ་ིམིང་ལ་ཨ་ེས་ིམ་ེ

རེལ་ཌི་ཟེར། ཨོ། ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོ་ར།ེ” མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་མོ་རང་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་

དུ་འབྱོར་མ་ཐགེ་ཏུ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིའཆོར་གེཞི་ིབཟོ་བཞིིན་འདུགེ ཨེལ་ཧྥོ་

རད་ཀྱིིས་བཤོད་ན་ཡོ་གེི་ཋུ་ལེ་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབོྱར་དུས་ཁོེང་གེི་ཨ་ནེས་ཁོེང་ལ་

སོྒོར་མོ་འབེལ་པོ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིརེད་ཟེར། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བས་ང་ཚ་ོགྲོང་ཁྱོེར་ཕྱ་ིལོགེས་ཀྱི་ི

སྡེོད་ཁེང་གེ་ིནང་གེ་ིརང་གེ་ིསྤུན་ཡོོད་ས་ལ་འཁྲིད་བྱུང་།
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ཉིིན་གུང་ལ་བསླེེབས་དུས་ང་ཚོ་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོགེ་གེིས་གེཡོོགེས་པའི་སྤྱིིལ་ཁེང་

ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་གེི་མདུན་ལ་འབྱོར། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་དེ་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་བུད་མེད་

འགེའ་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད། ང་ཚ་ོསྐར་མ་བཅིོ་ལྔའ་ིརིང་ལ་སྒུགེ “མ་ིའད་ིལ་

ང་ལ་ཡོོད་པ་ལས་ལྷགེ་པའ་ིསོྒོར་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་ཀྱི་ིམ་རེད་ཅིེས་ང་ལ་བསམ་བློ་འཁེོར་

མགེོ་ཚུགེས་སོང་།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེསྐད་བརོྗེད། “ང་ཚ་ོལ་མགེོ་འཁེོར་ས་མང་བ་ཞིིགེ་

ཐོབ་པ་རེད། གླེེན་པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའ་ིགེཡོོལ་ཐབས་དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཕལ་ཆོེར་མ་ིའད་ི

ལ་སྐར་མ་གེཅིིགེ་སྤྲོོད་མཁེན་གྱིི་ཁྱོིམ་མི་སུ་ཡོང་ཡོོད་ཀྱིི་མ་རེད།” ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་

ད་ེངོ་གེནོངས་ནས་ལོགེ་བྱུང་ལ་ང་ཚ་ོགྲོང་ཁྱོེར་དུ་འཁྲིད་སོང་།

“དམྱོལ་བ་ལས་ངན། ངས་སྤུན་དེ་རྙིེད་ན་བསམ་གྱིི་འདུགེ” ཁེོང་གེིས་འདྲི་

བརྩད་བྱས་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཕལ་ཆོེར་ཁེོང་ནི་ང་ཚོའི་བཙོན་པ་ཡོིན་པ་ཚོར་ཡོོད་

ཀྱིི་རེད། མཐར་ང་ཚོ་བགེ་ལེབ་བསྲོེགེས་ཁེང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཨོགེ་

ལ་ཧོ་མ་བ་ད་ེརང་གེ་ིསྤུན་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིར་ཐོན་བྱུང་ལ། སྤུན་དེས་ལས་ཀའ་ིལྭ་བ་

ཞིིགེ་གེོན་འདུགེ་ཅིིང་། ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་ནང་ལོགེས་ཀྱི་ིདོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་

གྱིི་ཞིིགེ་གེསོ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་འདྲ། ཁེོང་གེིས་སྐར་མ་འགེའི་རིང་ལ་ཁེོང་གེི་སྤུན་

དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་སོང་། ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་ནང་ནས་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ཨོགེ་

ལ་ཧོ་མ་བ་དེས་རང་གེི་སྤུན་མཆོེད་ཚང་མ་ལ་རང་གེི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་སྐོར་དང་།  

རང་གེི་རོལ་ཆོ་གྷིི་ཋེར་བརླགེ་པའི་སྐོར་བཤོད་ཀྱིིན་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཁེོང་ལ་སོྒོར་

མོ་རགེ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོལ་སོྒོར་མོ་སྤྲོད་བྱུང་ལ། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་ལ་

འགྲོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་ཡོིན། ང་ཚོས་ཁོེང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆོེ་ཞུས་ནས་ཐོན་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། 
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ང་ཚོའི་འགྲོ་ས་རྗེེས་མ་དེ་ནི་ཋུ་ལེ་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་རེད། ང་ཚོ་ལུང་པའི་གྱིེན་ལ་

ལྡིར་ས་ེཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ན་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་བསྡེད་ཅིིང་། ཐང་ཆོད་ནས་རོ་

ཡོིན་པ་དང་། ནུས་ཤུགེས་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ཟད་འདུགེ ཕྱ་ིདྲོའ་ིསྐབས་ཤོིགེ་ལ་ང་

གེཉིིད་ཐུང་ཞིིགེ་བརྒྱབ་པའི་རིང་དེར། འདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་པའི་ཧད་སོན་རླངས་

འཁེོར་དེ་སབ་བྷི་ནལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོོད་པའི་གུར་དེ་ཚོའི་འཁྲིས་ནས་

བརྒྱུགེས་འདུགེ་ལ། དེར་འདས་མ་ཐགེ་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱིི་ནང་དུ་ང་ས་དེར་བསྡེད་

ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཤོིང་། བརྩ་ེབ་ལ་རོལ་བ་ཡོིན། ཌིིན་ན་ིཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་དུ་

བརྟེན་པོར་བསྒུར་ཅིིང་། རླངས་འཁེོར་གེཤོམ་གྱི་ིའཕྲིེད་ལྕགེས་རྣམས་སྐྱོམ་བཞིིན་

འདུགེ ང་ཚོ་མཐར་ཋུ་ལེ་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་འབོྱར་སྐབས་ང་གེཉིིད་ཤོོར་འདུགེ་ལ། 

ངས་སོྨྱོན་པའ་ིསྒྲུང་འད་ིལ་མཉིན་རྒྱུར་གེཉིིད་སད་བྱུང་། “སལ། ཡོར་ལོངས། ཨེལ་

ཧྥོ་རད་ཀྱིིས་ཁེོང་གེི་ཨ་ནེའི་ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་རྙིེད་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིི་

ཞིིགེ་བྱུང་བ་དེ་ཤོེས་སམ། ཁེོང་གེི་ཨ་ནེ་དེས་རང་གེི་ཁྱོོ་གེ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་

བཙོན་ཁེང་ལ་ཕྱིན་འདུགེ ཚོང་ཁེང་གེི་སོྒོ་བརྒྱབ་འདུགེ ང་ཚོ་ལ་སྐར་མ་གེཅིིགེ་

ཀྱིང་རགེ་མ་སོང་། ད་ེལ་བསམ་བོླ་ཐོངས་དང་ཁོེ་ར།ེ བྱུང་ཟིན་པའ་ིདོན་ད་ེརྣམས་ལ་

བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་དེས་ཕྱོགེས་ཡོོངས་ཀྱི་ིརྙིོགེ་དྲ་ན་ཡོོད་ཅིིང་བྱ་

འགུལ་རྣམས་ཀྱི་ིརྙིོགེ་འཛིིང་འད་ིདང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ིསྒྲུང་ཞིིགེ་ང་ཚ་ོལ་བཤོད་པ་

རེད། ཨོ། དམྱོལ་བ།” ཨེལ་ཧྥོ་རད་ཀྱིིས་རང་གེ་ིསེན་མོ་ལ་སོ་འདེབས་བཞིིན་འདུགེ 

ང་ཚོ་མ་ཌིེ་ར་ལམ་ཁེའི་སྟེང་ནས་ཨོ་རེ་གྷིོན་ལམ་ཁེ་ལ་དཀྱིོགེས་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་།  

ད་ེནས་ང་ཚོས་ཨེལ་ཧྥོ་རད་ཆུང་ཆུང་ལ་བད་ེམོ་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཁེོང་ལ་བཀྲ་

ཤོིས་པའ་ིསྨོོན་འདུན་ཞུས་ཤོིང་། ད་ེནས་ཨོ་ར་ེགྷིོན་ཕྱོགེས་ལ་ཁེ་བྲིོ་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་
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གེིས་བཤོད་ན་འདི་ནི་ད་བར་བྱུང་མ་མྱོོང་བའི་རླངས་འཁེོར་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཡོགེ་

ཤོོས་ད་ེཡོིན་ཟེར།

ཨགོེ་ལནད་ལ་མ་སླེབེས་སོྔོན་གྱི་ིར་ིའདབས་རྣམས་སུ་ང་ཚ་ོརྒྱུགེ་མགོེ་བརྩམས་

པའ་ིདུས་ད་ེན་ིསྐར་མ་འགེའ་ཞིིགེ་གེ་ིཡུན་ཚད་ཅིིགེ་ཡོིན་པའ་ིསྣང་བ་སྟེར་ལ། གླེོ་

བུར་དུ་ང་ཚོ་རི་རྩེ་ཞིིགེ་ལ་འབྱོར་ཅིིང་། ང་ཚོའི་མདུན་ཕྱོགེས་ན་ཕར་བརྐྱེངས་ཏེ་

ཡོོད་ཅིིང་། ལྷ་སྒྲུང་ཅིན་གྱི་ིར་ིབོ་བཅུ་གེཅིིགེ་གེ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་པའ་ིངོ་མཚར་ཆོ་ེབའ་ི

སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་སྐྱ་བོ་དེ་མཐོང་བྱུང་། དགོེང་དོྲའ་ིསྐབས་སུ་གོྲང་

ཁྱོརེ་ད་ེན་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོདོ་པའ་ིཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚ་ོཆོནེ་པོའ་ིསོྔོ་མདངས་དང་ད་ེནས་མཆོདེ་

པའ་ིཡུངས་རལི་གྱི་ིཚལ་ཞིངི་དུ་གྲགེས་པ་ནས་མཆོདེ་པའ་ིསྨུགེ་པའ་ིརྩགིེ་པ་འཕྱུར་

བཞིིན། དུད་སྤྲོིན་ཅིན་དང་གེསེར་མདོགེ་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། “འད་ིན་འདུགེ་གེོ།” ཌིིན་

གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ཨོ་ཨོ། བསླེེབས་པ་རེད་ཡོ། སྣུམ་འདང་ཙམ་རེད་ཡོ། ང་ལ་ཆུ་

སོྤྲོད་ཡོ། ད་ས་གེཞི་ིརོྫོགེས་པ་རདེ་ཡོ། ང་ཚ་ོའད་ིནས་ཕར་འགོྲ་ས་ཡོདོ་པ་མ་རདེ། གེང་

ཡོིན་ཟེར་ན་ས་གེཞི་ིརོྫོགེས་པ་རེད་ཡོ། ད་སྙིང་སྡུགེ་མ་ེར་ིལུ། ཁྱོེད་དང་སལ་གེཉིིས་

ཐད་ཀར་མགོྲན་ཁེང་ཞིགིེ་ལ་རྒྱུགེས། ངས་ཁེ་མལེ་དང་མཉིམ་དུ་ཏན་ཏན་གྱི་ིབཀདོ་

སྒྲིིགེ་རྣམས་བྱས་ཤོིང་། ཕ་རན་སིའི་མི་དེ་ལ་ངའི་ལྕགེས་ལམ་ལྟ་རྟེོགེ་གེི་ལས་ཀའི་

སྐརོ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྗེསེ། གེང་མགོྱིགེས་ཅི་ིམགྱིགོེས་ཀྱིསི་ཞིགོེས་པར་ངས་ཁྱོདེ་ལ་

འབྲིལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡོནི་པ་དའེ་ིབར་དུ་སྒུགེས། ཁྱོདེ་དང་སལ་གེཉིསི་ཀྱིསི་གྲངོ་ཁྱོརེ་ལ་

འབོྱར་མ་ཐགེ་ཏུ་ལས་ཀའ་ིའཚལོ་བརྡོ་དང་ལས་ཀའ་ིའཆོར་གེཞི་ིརྣམས་ཀྱི་ིཆོདེ་དུ་

དང་པོར་ཚགེས་པར་ཞིིགེ་ཉིོས།” ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་ཨོགེ་ལནད་མཚ་ོའགྲམ་ཟམ་པ་

ཞིསེ་པའ་ིཟམ་པའ་ིསྟངེ་ནས་རླངས་འཁེརོ་བསྐརོ་ཞིངི་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོནང་དུ་འཛུལ། 
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གྲངོ་ཁྱོརེ་དཀྱིལི་ན་ཡོདོ་པའ་ིལས་ཁུངས་ཀྱི་ིཁེང་བརྩགེེས་རྣམས་ན་ིརང་གེ་ིགླེགོེ་སྒྲིནོ་

གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་འདོ་འཚརེ་འཚརེ་བྱདེ་ལ། དསེ་ཁྱོདེ་ལ་མལ་ཊི་ེམཚ་ོགླེངི་གེ་ིབྱ་ཁྲ་ཞིསེ་

པའི་བརྩམས་སྒྲུང་གེི་མི་སྣ་སམ་ སི་པེ་ཌིི་དྲན་དུ་འཇུགེ ང་ཚོ་ཨོ་ཧྥོར་རེལ་སྲོང་

ལམ་གྱི་ིསྟེང་ནས་རླངས་འཁེོར་ནས་ཕྱིར་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་ཐོན་ཞིིང་། དྲ་ིམ་སྣོམ་

བཞིིན་རྐང་ལགེ་བརྐྱེངས་པའ་ིསྐབས་དེར། འད་ིན་ིརྒྱ་མཚ་ོལ་མཚ་ོའགྲུལ་རིང་མོ་

ཞིིགེ་བྱས་རྗེེས་སུ་མཚ་ོངོགེས་སུ་འབབ་པ་དང་མཚུངས། ལ་ཐུར་ཅིན་གྱི་ིསྲོང་ལམ་

ནི་ང་ཚོའི་རྐང་འོགེ་ན་འཁེོར་ཅིིང་། ཧྥོི་རི་སི་ཁེོའ་ིརྒྱ་གྲོང་གེི་གེསང་བའི་རྒྱ་ཟས་

ཆོོབ་སུའེ་དེ་རླུང་བུའི་ཁྲོད་དུ་མཆོེད་འདུགེ ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་ནས་རང་གེི་ཅི་

ལགེ་བཏནོ་ཏ་ེལམ་ཟུར་གྱི་ིབགྲདོ་ལམ་སྟངེ་དུ་བརྩགིེས།

གླེོ་བུར་དུ་ཌིིན་གྱིིས་བདེ་མོ་ཟེར་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་ནི་ཁེ་མེལ་ལ་ཐུགེ་ནས་

ཅིི་ཞིིགེ་བྱུང་བ་དེ་ཤོེས་རྒྱུར་འཚབ་ཤོ་ལངས་འདུགེ མེ་རི་ལུ་དང་ངེད་གེཉིིས་གླེེན་

པའ་ིཚུགེས་ཀ་ཞིིགེ་གེིས་སྲོང་ལམ་དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་ད་ེཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་

བསྐོར་ནས་ཐོན་པ་ལ་བལྟས། “ཁེོང་ཇ་ིའདྲའ་ིབྱ་ིཕྲུགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་པ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་

གེ་ིའདུགེ་གེམ།” མ་ེར་ིལུ་ཡོིས་ད་ེསྐད་བརྗེོད། “རང་ལ་ཁེ་ེཕན་ཡོོད་པའ་ིསྐབས་སུ་

ཌིིན་གྱིིས་ནམ་ཡོིན་ཡོང་ཁྱོེད་རང་གེཡུགེས་ཏ་ེའགྲོ་གེ་ིརེད།” 

“ངས་ཤོེས།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད། ངས་ཤོར་ཕྱོགེས་ལ་ཕར་བལྟས་ཤོིང་ཤུགེས་རིང་

ཞིིགེ་འཐེན། ང་ཚ་ོལ་སོྒོར་མོ་མེད། ཌིིན་གྱིིས་སོྒོར་མོའ་ིསོྐར་ཅི་ིཡོང་བཤོད་མ་སོང་། 

"ང་ཚོ་སྡེོད་ས་གེང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན།" གུ་དོགེ་པོའ་ིབརྩེ་དུང་གེི་སྲོང་ལམ་དགེ་གེི་

ཁྲོད་དུ་ང་ཚོའི་དོ་པོ་ཟད་པོ་དེ་དགེ་འཁྱོེར་བཞིིན་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་མྱུལ། མི་ཡོོད་

ཚད་ན་ིའད་ིའདྲ་སྟ།ེ ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའ་ིགླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་ལྷགེ་མ་བ་ཞིིགེ་
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དང་། འཁྲབ་མཁེན་གྲགེས་ཅིན་མ་རྒན་འཁེོགེས། རྨོངས་གེཉིིད་ལས་སངས་པའི་

གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་ཚབ་མ་ིསྣ། རླངས་འཁེོར་ཆུང་ངུའ་ིརྒྱུགེ་འགྲན་པ། རང་གེ་ིགླེིང་

ཕྲིན་མཇུགེ་རོྫོགེས་པའ་ིཡོིད་གེདུང་དང་བཅིས་པའ་ིཡོ་ང་བའ་ིཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིམ་ི

རྣམས། མཛིེས་སྡུགེ་ཅིན། རང་ཤོེད་ཅིན། འཕྲུལ་བཤོད་མཁེན་གྱི་ིམ།ི མིགེ་གོེར་བའ་ི

འགྲུལ་ཁེང་གེ་ིསྐྲ་སེར་རྣམས། འདོད་རྔམས་ཅིན། སྨོད་འཚོང་མ་རྣམས། ཕུར་མཉི་ེ

བྱེད་པོ་དགེ མགྲོན་པོ་སྣ་ེལེན་པ་བཅིས་པ་སྟ།ེ ཡོིད་སོྐྱ་བའ་ིམ་ིསྣ་རྣམས་རེད་ལ། ཤོོགེ་

ཁེགེ་འད་ིའདྲ་བ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་མ་ིཞིིགེ་གེིས་ཇ་ིལྟར་འཚ་ོབ་བསྐྱལ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།
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གེང་ལྟར་ཡོང་མེ་རི་ལུ་ནི་མི་འདི་དགེ་དང་ལྷན་དུ་འཁེོར་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད་

ལ། གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིལོྐོགེ་ཟ་རུལ་སུངས་དང་ཐགེ་མ་ིརིང་ས་ན་ཡོོད་ལ། གེདོང་སྐྱ་བའ་ི

མགྲོན་ཁེང་སྣ་ེཞིབས་པ་ཞིིགེ་གེིས་བུ་ལོན་གྱི་ིཐོགེ་ནས་ང་ཚ་ོལ་སྡེོད་ཤོགེ་ཅིིགེ་ལེན་

དུ་བཅུགེ་སོང་། ད་ེན་ིགེོམ་པ་དང་པོ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཁེ་ལགེ་ཟ་དགེོས་པ་རེད་

ལ། ནམ་གུང་བར་དུ་ཟ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡོང་མགྲོན་ཁེང་གེི་ཤོགེ་ཅིིགེ་

ཏུ་ཡོོད་པའ་ིམཚན་ཚོགེས་ཁེང་གེ་ིགེཞིས་མ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་ཅིིང་། གེཞིས་མ་དེས་གེད་

སྙིགེས་སླེེ་སོྣད་ཅིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་གོེས་རྡོང་ལྕགེས་སྐུད་བཀལ་ཏེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟས་

སྐྱེལ་ལྕགེས་ཀྱིི་སྡེེར་མ་མགེོ་རྟེིང་སླེོགེ་ནས་ཕགེ་ཤོའི་ལྕགེས་ཊིིན་ཞིིགེ་དང་སྲོན་མ་

ཚ་བོ་བཟོས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་རེད། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱི་རོལ་གྱིི་ནེ་འོན་གླེོགེ་སྒྲིོན་

རྡོེབ་ཀྱིིན་པ་ལ་བལྟས་ཤོིང་རང་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱས། ཌིིན་གེང་དུ་ཡོོད་དམ། ཁེོང་ལ་

ཅིིའ་ིཕྱིར་ང་ཚོའ་ིབད་ེསྡུགེ་གེ་ིསྐོར་ལ་བློ་གེཡོེང་མེད་པ་རེད་དམ། ལོ་ད་ེལ་ང་ན་ིཁེོང་

ལ་ཡོིད་ཆོེས་བོར་སོང་། ང་ན་ིསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་བདུན་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་

གེ་ིརིང་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིཕམ་པར་གྱུར་བའ་ིརྣམ་པ་དོད་ཤོོས་ད་ེ

བྱུང་། མ་ེར་ིལུ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཟས་དང་སོྒོར་མོ་འཚོལ་ཕྱིར་མེལ་ལ་ེམང་པོར་

འཁྱོམས་མྱུལ་བྱས་པ་ཡོིན། མཐའ་ན་ང་ཚོ་མི་ཤོོན་སྲོང་ལམ་སྟེང་དུ་ཡོོད་པའི་གླེ་

གེཏོང་ཁེང་པ་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་པའི་མོའ་ིངོ་ཤོེས་ཉི་པ་ར་བཟི་འགེའ་ལ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་

ཡོིན་ལ། ཁེོང་ཚོས་ང་ཚ་ོལ་ཨ་རགེ་བཀྱིགེས་བྱུང་། 
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མགྲོན་ཁེང་དུ་ང་ཚོ་ཉིིན་གེཉིིས་ལ་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ད་ཆོ་ཌིིན་ནི་

མཐོང་ས་ན་མེད་ཅིིང་། མེ་རི་ལུ་ནི་ངའི་ཕྱོགེས་ལ་དངོས་གེནས་ཀྱིི་འདོད་པ་མེད་

པ་དང་། མོས་ན་ིཁེོའ་ིགྲོགེས་པོ་སྟ།ེ ང་རང་བརྒྱུད་ནས་ཌིིན་ལ་འབྲིེལ་བ་བྱེད་ཐབས་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ད་ེངས་ཤོེས་བྱུང་། ང་ཚོས་སྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་ཁེ་རྩོད་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ད་

དུང་ང་ཚོས་མཚན་གེང་བོ་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་བསྐྱལ་ནས་ངས་མོ་རང་ལ་ངའ་ིརྨ་ིལམ་

སྐོར་བཤོད་པ་ཡོིན། ངས་མོ་རང་ལ་ཀུ་ཤུ་ཤོིང་ཏོགེ་གེ་ིནང་དུ་ཡོོད་པའ་ིའབུ་ཞིིགེ་དང་

འདྲ་བར། སའ་ིགེོ་ལའ་ིཁེོགེ་ཏུ་འཁྱོལི་ནས་ཡོོད་པའ་ིའཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིསྦྲུལ་ཆོནེ་པོ་དེའ་ི

སྐོར་བཤོད་ཅིིང་། ཉིིན་ཞིིགེ་སྦྲུལ་དེས་རི་བོ་ཞིིགེ་འབུར་དུ་དོད་ཡོོང་ཞིིང་། དུས་དེ་

ནས་ར་ིད་ེལ་སྦྲུལ་གྱི་ིར་ིཞིེས་གྲགེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ད་ེནས་ཐང་ཆོེན་པོའ་ིསྟེང་

དུ་རྐྱེོང་བར་འགྱུར་ཞིིང་། དེའ་ིརིང་ཚད་ལ་མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་ཡོོད་པ་དང་ད་ེབསྐྱོད་

པའི་སྐབས་སུ་ཡོོད་ཚད་ཁྱུར་མིད་བྱེད་བཞིིན་འགྲོ་ཞིེས་བཤོད་པ་ཡོིན། ངས་མོ་ལ་

སྦྲུལ་ད་ེན་ིབདུད་ས་ཋེན་ཞིེས་པ་ད་ེརེད་ཅིེས་བཤོད་པ་ཡོིན། “གེ་ར་ེའབྱུང་གེ་ིརེད།” 

མོས་ངུ་ངགེ་གེིས་དྲིས་བྱུང་ལ། སྐབས་དེར་ང་ལ་དམ་པོར་འཇུས་འདུགེ

“འཕགེས་པ་ཞིིགེ་གེ་ིམིང་ལ་སྨོན་པ་སགེ་ས་ིཞིེས་འབོད་པ་ཞིིགེ་གེ་ིགེསང་བའ་ི

སོྔོ་སྨོན་ཞིིགེ་གེིས་དེ་འཇོམས་ཀྱིི་རེད་ལ། སོྔོ་སྨོན་དེ་ནི་ཁོེང་གེིས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་

འདི་ཉིིད་ལ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་ཆོ་གེང་ཞིིགེ་ན་རང་གེི་ས་འོགེ་གེི་སྤྱིིལ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་

བསྐོལ་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། ད་བཤོད་རུང་བ་ཞིིགེ་ན་ིསྦྲུལ་ད་ེན་ིཕུགེ་རོན་རྣམས་ཀྱི་ི

ཕྱི་ཤུན་ཞིིགེ་རེད། སྦྲུལ་དེ་ཤོི་དུས་དེ་ལས་མཆོེད་པའི་ཕུགེ་རོན་སྐྱ་བོའ་ིཚོགེས་

རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འཕུར་ནས་འགྲོ་ཞིིང་། འཛིམ་གླེིང་ཁྱོོན་ལ་ཞི་ིབདེའ་ིའཕེལ་རླབས་
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འཁྱོེར་ཡོོང་གེི་རེད།” ང་ནི་བཀྲེས་ལྟོགེས་དང་། བློ་ཕམ་གྱིི་དབང་གེིས་སེམས་རྣལ་

དུ་མ་ིགེནས་པ་ཆོགེས་འདུགེ 

ཞིགེ་མ་གེཅིིགེ་ལ་མ་ེར་ིལུ་མཚན་ཚོགེས་ཁེང་གེ་ིསྦྱིིན་བདགེ་ཅིིགེ་དང་ལྷན་དུ་

བོར་བར་གྱུར། ང་ནི་སྲོང་ལམ་ཕར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ལམ་ཁེ་ལར་ཁེིན་དང་གྷིེ་རེ་གེཉིིས་

བསྣོལ་མཚམས་ཀྱིི་སོྒོ་འགྲམ་ཞིིགེ་ཏུ་དུས་ཆོད་བྱས་པ་ལྟར་མོ་ལ་བསྒུགེས་ནས་

བསྡེད་ཡོོད་ལ། ལྟོགེས་ཀྱི་ིའདུགེ ད་ེདུས་གླེོ་བུར་དུ་མོ་རང་རང་གེ་ིགྲོགེས་མོ་མཚན་

ཚོགེས་ཁེང་གེི་སྦྱིིན་བདགེ་བུད་མེད་དེ་དང་། སྣུམ་ཞིགེ་དོད་པོའ་ིམི་རྒན་ལགེ་ན་

དངུལ་སྦེགེ་ཆོ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་སྡེོད་ཤོགེ་ཅིན་གྱི་ིཁེང་པ་རྫོིགེ་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིསོྒོ་

འགྲམ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་སོང་། ཐོགེ་མའ་ིའཆོར་གེཞི་ིལ་མོ་ན་ིརང་གེ་ིགྲོགེས་མོ་ལ་ཐུགེ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། མོ་ན་ིཇ་ིའདྲའ་ིསྨོད་འཚོང་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་། མོས་

ང་སོྒོ་འགྲམ་དེར་ཡོོད་པ་མཐོང་ནའང་། མོས་ང་ལ་བརྡོ་རྒྱགེ་རྒྱུར་ཡོང་ཞིེད་སྣང་

བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ མོ་ན་ིརང་གེ་ིརྐང་པ་ཆུང་ཆུང་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་གོེམ་པ་བརྒྱབ་ཅིིང་། 

དེ་ནས་ཁེ་ཌིི་ལགེ་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་ཏུ་འཛུལ་ནས་ཁོེང་ཚོ་ཕྱིན་

སོང་། ད་ན་ིང་ལ་སུ་ཡོང་མེད་ལ་ཅི་ིཡོང་མེད། 

ངས་སྲོང་ལམ་དགེ་ནས་ཐ་མགེ་གེི་དུད་སྣེ་སྒྲུགེ་བཞིིན་ཡོར་མར་ལ་ཕྱིན་པ་

ཡོིན། མར་ཁེད་ཅིེས་པའ་ིསྲོང་ལམ་སྟེང་ནས་ང་ན་ིཉི་དང་ཙགེ་ཙགིེ་ཅིེས་པའ་ིསྟབས་

བདེའ་ིཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་འཕྲིད། ང་ཕར་བསྐྱོད་སྐབས་དེའ་ིནང་ན་ཡོོད་པའ་ིབུད་མེད་

དེས་ང་ལ་ལྟ་སྟངས་འཇིགེས་ཡོེར་བ་ཞིིགེ་གེིས་བལྟས་བྱུང་། མོ་ན་ིསྦྱིིན་བདགེ་མ་ད་ེ

རེད་ལ། མོས་ང་ན་ིམ་ེམདའ་ཞིིགེ་བཟུང་ནས་ཟ་ཁེང་ད་ེའཇོམས་ཆོེད་ས་དེར་ཡོོང་

གེི་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་ཡོོད་པ་འདྲ། ང་གེོམ་པ་འགེའ་ལ་བསྐྱོད། གླེོ་བུར་དུ་ངའི་
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སེམས་ལ་འཁེོར་བ་ནི། བུད་མེད་འདི་ནི་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་

གེཉིིས་ཙམ་གྱི་ིགོེང་ལ་ངའ་ིཨ་མ་ཡོིན་པ་དང་། ང་ན་ིམོའ་ིབུ་རྐང་ཐང་གེ་ིཇགེ་པ་ད་ེ

ཡོིན་ཞིིང་། ཟ་ཁེང་སྟབས་བདེའི་ནང་གེི་མོའ་ིདྲང་པོའ་ིངལ་རོྩལ་དེ་གེདོན་གྱིིས་

འཛིིན་སླེད་བཙོན་ཁེང་ནས་ཁྱོིམ་དུ་ལོགེ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། ངས་བགྲོད་མཚམས་

བཞིགེ ཟུར་གྱི་ིརྐང་ལམ་སྟེང་དུ་བད་ེསྣང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་འགེགེ་ནས་བསྡེད། 

ངས་མར་ཁེད་སྲོང་ལམ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ངས་སྲོང་ལམ་ད་ེན་ིད་ེཡོིན་པའམ་ཡོང་

ན་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཁེ་ེནལ་སྲོང་ལམ་ཡོིན་པའང་ཆོ་མ་འཚལ། སྲོང་

ལམ་དེ་ནི་ཆུ་བོ་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་པ་དང་། དེ་ཡོང་ངེས་གེཏན་མེད་ཅིིང་གེོ་ལའི་རང་

བཞིིན་གྱི་ིཆུ་བོ་ཞིིགེ་ལ་འཁྲིད་འདུགེ་ལ། ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྲོང་ལམ་ཞི་ེགེཉིིས་

པ་ཇ་ིབཞིིན་ཆུ་བོ་ལ་འཁྲིད་འདུགེ ད་ེནས་ཁྱོེད་གེང་དུ་ཡོོད་པ་ན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་གེཏན་

ནས་མ་ིཤོེས། ངས་ན་ིཋེེམ་ ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ིམདོའ་ིསྟེང་གེ་ིཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་གྱི་ིགེདོན་

འདྲེ་དེ་སེམས་ལ་འཁོེར་བྱུང་། ངའི་སེམས་འཆོོལ་ནས་འཁྲུལ་སྣང་ཅིན་དུ་གྱུར་

འདུགེ ང་སླེར་ལོགེ་ནས་ཤོ་ཧྲུགེ་ཟ་ཁེང་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིནང་གེ་ིརྩོམ་པ་པོ་ཌིིགེ་ཀེན་

གྱིི་ཁྱོད་མཚར་བའི་མི་སྣ་དང་འདྲ་བའི་ངའི་ཨ་མ་ལ་མིགེ་ལོགེ་བལྟས་ན་འདོད། 

ངའི་མགེོ་ནས་རྟེིང་པའི་བར་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་སྦྲེིད་འདུགེ དེ་ཡོང་ང་ལ་ཡོར་སྤྱིི་

ལོ་ ༡༧༥༠ ལོའ་ིབར་དུ་དྲན་ཐུབ་པའ་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིདྲན་ཤོེས་ཁེ་ཚང་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་

པ་འདྲ་བོ་འདུགེ་ལ། ད་ཆོ་ང་རང་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཡོོད་པ་ན་ིསྐྱ་ེབ་

གེཞིན་ཞིིགེ་དང་ལུས་པོ་གེཞིན་ཞིིགེ་ཁེོ་ནའ་ིནང་ཡོོད་པ་འདྲ། “མ་རེད།” བུད་མེད་

དེས་འཇིགེས་ཡོེར་བའི་ལྟ་སྟངས་དེ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་ཏུ་བཤོད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་

སྟེར། “ཚུར་ཡོོང་ནས་ཁྱོེད་ཀྱི་ིདྲང་ཞིིང་ལས་ལ་བརྩོན་པའ་ིཨ་མ་ལ་ནད་ཡོམས་མ་
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གེཏོང་། ཁྱོེད་ན་ིཁྱོེད་ཀྱི་ིཕ་སྟ།ེ ངའ་ིཁྱོོ་གེ་དང་པོ་དང་། ང་ལ་སྙིང་རྗེ་ེཅིན་གྱི་ིདྲིན་ཆོེན་

གྷི་ིརིགེ་པ་ད་ེཇ་ིབཞིིན། ད་ཆོ་ངའ་ིབུ་ཡོང་མ་རེད།” (སྦྱིིན་བདགེ་ད་ེན་ིལགེ་པར་སྤུ་

ཡོིས་ཁེེངས་པའ་ིགྷི་ིརིགེ་གེ་ིམ་ིཞིིགེ་རེད།) “ཁྱོེད་ཡོགེ་པོ་མ་ིའདུགེ ར་བཟ་ིདང་ཕམ་

ཁེ། དེ་ནས་ཟ་ཁེང་ཆུང་ཆུང་ནང་གེི་ངའི་ཉིམ་ཆུང་བའི་ངལ་རྩོལ་གྱིི་འབྲིས་བུ་དེ་

འཇོམས་པའ་ིཐབས་རྡུགེས་མཐའ་མ་ད་ེལ་ཁེ་ཕྱོགེས་ཡོོད་པ་རེད། ཨོ། བུ། པུས་མོ་ས་

ལ་བཙུགེས་ནས་སྡེིགེ་པ་ཡོོད་ཚད་དང་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་ིབྱ་བ་རྣམས་བཤོགེས་པའ་ིསྨོོན་

ལམ་འདེབས་པར་སོང་མ་མྱོོང་ངམ། བླ་འཁྱོམས་པའ་ིབུ་ཡོ། འད་ིནས་ཕར་རྒྱུགེས་

ཤོིགེ ངའི་བླ་གེཉིན་པོ་འདི་གེདོན་གྱིིས་མ་འཛིིན་ཅིིགེ ངས་ཁྱོེད་རང་ཡོགེ་པོ་བྱས་

ནས་བརྗེེད་ཐབས་བྱས་ཡོོད། རྨ་རྙིིང་པའ་ིརྨ་ཁེ་བསྐྱར་དུ་མ་འབྱེད་ཅིིགེ ངའ་ིངལ་

རྩོལ་གྱི་ིཉིམ་ཆུང་དང་ངའ་ིཟད་བརྡོར་དུ་ཕྱིན་པའ་ིསོྒོར་སྐར་ཁེ་ཤོས་ཐོབ་སླེད། ཁྱོེད་

འདིར་ཡོང་བསྐྱར་ལོགེ་ཡོོང་ནས་ང་ལ་ལྟ་གེིན་ཡོོད་པ་འད་ིན་ིབྱུང་མ་མྱོོང་བའམ་མ་

བྱས་པའ་ིཚུལ་དུ་མཛིོད་ཅིིགེ བུ་ཡོ། བཅིོམ་ལ་འདུན་ཞིིང་། ལྟོགེས་སྐྱེན་པ། གེདོང་

ནགེ་པོ། བརྩེ་བས་སྟོང་བ། སེམས་ནགེ་ཡོིན་པ་བཅིས་ཀྱིི་ངའི་ཤོ་ལས་ཆོད་པའི་བུ། 

བུ་ཡོ།” འདིས་ང་ལ་ཨོལད་ བྷུལ་དང་ལྷན་དུ་གྷིི་རི་ཊིི་ན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་རྟེ་བྷིགེ་ ཕོབ་

བམ་ཡོང་ན་ཡོབ་ཆོེན་གྱིི་མ་འོངས་འཆོར་སྣང་བྱུང་བ་དེ་ཡོང་སེམས་ལ་འཁོེར་

དུ་བཅུགེ་སོང་། ད་ེནས་ཡུན་ཙམ་གྱི་ིརིང་ལ་ངས་རྟེགེ་ཏུ་ཐོབ་འདོད་བྱས་པའ་ིདགེའ་

བདེའི་ཚོར་བ་དེ་ང་ལ་བསླེེབས་ཤོིང་། འདི་ལ་མཚོན་ན། སྐར་རྩིས་རིགེ་པའི་དུས་

ཀྱི་ིའཁེོར་ལོ་ལས་བརྒལ་ནས་རྟེགེ་བརྟེན་ནམ་དུས་ལས་འདས་པའ་ིགྲིབ་མ་ཞིིགེ་གེ་ི

ནང་དུ་གེོམ་པ་ཧྲིིལ་པོ་གེཅིིགེ་སྤེོས་པ་ཞིིགེ་དང་། འཆོ་ིབའ་ིའཇིགེ་རྟེེན་སྐྱ་བོ་ད་ེལ་

གུས་ཕྱགེ་འཚལ་བ་ཞིིགེ་རེད་ལ། གེདོན་འདྲ་ེཞིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིཕྱ་ིརྟེིང་གེ་ིརྗེེས་དེད་
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པ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་ཏུ། འཆོ་ིབའ་ིཚོར་བ་རྣོན་པོ་ཞིིགེ་གེིས་ངའ་ིརྟེིང་པ་ལ་གེཞུས་ཏ་ེ

འགྲོ་བར་བསྐུལ་ཞིིང་། ད་ེནས་མ་བཟོས་མ་བསྐྲུན་པའ་ིསྟོང་པའ་ིདབྱིངས་ཀྱི་ིཅི་ིཡོང་

མེད་པའི་གེནས་དམ་པ་དེར་འཕུར་བར་འགྱུར་སའི་བང་ལེབ་ཅིིགེ་སྟེ། གེཤོོགེ་པ་

ཅིན་གྱིི་ལྷའི་ཕོ་ཉི་བ་ཡོོད་ཚད་བབས་ནས་འཕུར་བར་འགྱུར་སའི་བང་ལེབ་དེ་ལ་

ང་རང་ཉིིད་ཀྱིང་བྲིེལ་བར་གྱུར། ད་ེན་ིསེམས་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་འོད་གེསལ་བ་ནས་འཚེར་

བའ་ིའོད་སྣང་སྐྱ་ེབ་མེད་ཅིིང་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་། ལྷ་ཡུལ་གྱི་ིའབུ་མ་ེལྕེབ་ཚོགེས་

པའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཁྲོད་དུ་ཁེ་ཕྱེས་པར་གྱུར་པའ་ིམ་ེཏོགེ་པད་མའ་ིཞིིང་ཁེམས་དཔགེ་

ཏུ་མེད་པ་ཞིིགེ་རེད། ངས་འགྲེལ་བརྗེོད་བྱེད་དཀའ་བའ་ིསྦེིར་སྒྲི་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གོེ་བ་ད་ེ

ན་ིངའ་ིརྣ་བའ་ིལམ་དུའང་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཕྱོགེས་གེཞིན་ཚང་མ་ན་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནི་སྒྲི་ལ་འབྲིེལ་བ་མེད་པ་ཞིིགེ་རེད། ང་ནི་ཐེངས་མ་གྲངས་མེད་པ་ཞིིགེ་ལ་ཤོི་ཞིིང་

གྲངས་མེད་པ་ཞིིགེ་ལ་སླེར་ཡོང་སྐྱ་ེབ་བླངས་པ་ད་ེངས་ཤོེས་རྟེོགེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

ད་ེདགེ་དམིགེས་བསལ་གྱིིས་མ་ིདྲན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིསྐྱ་ེབ་ནས་འཆོ་ིབ་དང་ད་ེནས་

སླེར་སྐྱེ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ནི་འདྲེ་དང་འདྲ་བར་ཆོེས་སླེ་བ་ཞིིགེ་དང་། ཐེངས་མ་

ས་ཡོ་མང་པོར་གེཉིིད་དུ་ཡུར་ཞིིང་སླེར་ཡོང་སད་པར་གྱུར་པ་ཇི་བཞིིན། ཅིི་ཡོང་

མེད་པའ་ིསྟོང་ཁེམས་ཀྱི་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཞིིགེ་དང་། སྐྱ་ེའཆོ་ིདེའ་ིཆོ་ཚང་བའ་ིརང་བཞིིན་

ནི་ཧ་ཅིང་དཀྱུས་མ་བ་ཞིིགེ་དང་ང་ཚོ་དེའི་སོྐར་ལ་ཆོེས་རྨོངས་པ་ཡོིན་པའི་རྐྱེེན་

གྱིིས་རེད། རང་བྱུང་སེམས་ཞིེས་པ་དེའ་ིབརྟེན་པའ་ིབདགེ་ཉིིད་དམ་རང་བཞིིན་གྱི་ི

རྒྱུ་མཚན་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེ་བ་དང་འཆོི་བའི་རིམ་པ་དེ་དགེ་བྱུང་ཡོོད་

པ་ངོས་ཟིན་བྱུང་ལ། ད་ེཡོང་མ་ེལོང་དང་འདྲ་བའ་ིཆུ་བོ་གེཡོའ་དགེ་ཅིིང་གེཙང་བའ་ི

ངོས་ཀྱི་ིརླུང་གེ་ིབྱ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཞིིགེ་རེད། ངས་བྲིོ་བ་མངར་ལ་གེཡོོ་བའ་ིརང་
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བཞིིན་ཅིན་གྱི་ིབད་ེབ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཚོར་བྱུང་ལ། ད་ེཡོང་རྩ་ལམ་ཨ་མའམ་གེཙ་ོབོའ་ི

ནང་དུ་ཧ་ེརོ་འིན་སོྨྱོ་རྫོས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་པ་དང་མཚུངས་ཤོིང་། ཕྱ་ིདྲོའ་ིཕྱ་ིདུས་

ཤོིགེ་ལ་རྒུན་ཆོང་ཧུབ་གེང་འཐུང་བ་དེས་ཁྱོེད་རང་འདར་བཅུགེ་པ་དང་མཚུངས། 

ངའ་ིརྐང་པ་སྦྲེིད་སོང་། ངས་ང་ན་ིད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ཤོ་ིགེ་ིརེད་བསམས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

ང་ཤོ་ིམ་སོང་ལ། ང་མེལ་ལ་ེབཞི་ིལ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཐ་མགེ་གེ་ིདུད་སྣ་ེརིང་པོ་

བཅུ་བསྒྲུགེས་ཤོིང་། དེ་དགེ་མེ་རེ་ལུའི་མགྲོན་ཁེང་གེི་སྡེོད་ཤོགེ་ལ་འཁྱོེར་ཏེ་དེའི་

ནང་གེ་ིཐ་མགེ་གེ་ིལོ་མ་རྣམས་ངའ་ིར་ཙ་ེརྙིིང་པའ་ིནང་དུ་བླུགེས་ཏ་ེམ་ེསྒྲིོན་པ་ཡོིན། 

དོན་ཅི་ིཞིིགེ་བྱུང་བ་ད་ེཤོེས་རྒྱུ་ལ་ང་ན་ིན་ཚོད་གེཞིོན་དྲགེས་པ་རེད། སྒོེའུ་ཁུང་ནང་

ནས་ངས་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཁེ་ལགེ་ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིདྲ་ིམ་ཚོར། ཕ་གེ་ིན་

རྒྱ་མཚོའ་ིའབུ་སྲོིན་རིགེས་ཀྱི་ིཁེ་ཟས་ཡོོད་ས་ཡོོད་ཅིིང་དེར་བགེ་ལེབ་རྣམས་ཚ་བོ་

ཡོིན་ལ། བགེ་ལེབ་ཀྱི་ིསླེ་ེབོ་རྣམས་ཟ་རུང་བའ་ིཚོད་ཀྱིིས་བཟང་ངོ་།། དེར་ཟས་ཐོའ་ི

ཤོོགེ་བྱང་ད་ེཡོང་ཟས་སུ་རུང་བའ་ིཟ་མ་ཅིན་གྱི་ིསྙ་ིམོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཟས་ཐོ་ད་ེཡོང་

ཤོ་ཐུགེ་ཚ་བོ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་སྦེངས་ཤོིང་། སྐམ་པོར་བསྲོེགེས་པ་འདྲ་ཞིིང་ཟ་རུང་

བའ་ིཚོད་དུ་བཟང་ངོ་།། ང་ལ་རྒྱ་མཚོའ་ིཟས་རིགེས་ཀྱི་ིཟས་ཐོའ་ིསྟེང་གེ་ིཉི་སོྔོན་པོ་

འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་ཞིིགེ་སྟོན་ཙམ་གེནང་དང་། ངས་དེ་ཟ་གེི་ཡོིན། ང་ལ་རི་མོར་བྲིིས་

པའི་མར་དང་ལོབ་སི་ཊིར་སྡེིགེ་སྲོིན་གྱིི་སྡེེར་མོ་ཡོི་དྲི་མ་སྣོམ་དུ་ཆུགེས་དང་། ཕ་

གེ་ིལ་མདོགེ་དམར་ཞིིང་མཐུགེ་པའ་ིགླེང་ཤོ་ཁུ་བ་དང་བཅིས་པ་བསྲོེགེས་པ་ལ་ཆོེད་

མཁེས་ཡོིན་པའ་ིས་ཆོ་དང་། ཡོང་ན་རྒུན་ཆོང་གེ་ིནང་དུ་བྱ་ཤོ་བསྲོེགེས་མ་གེཡོོས་

སྦྱིོར་ལ་ཆོེད་མཁེས་ཡོིན་པའི་ས་ཆོ་ཡོོད། ཕ་གེི་ལ་ཧེམ་བྷུར་གྷིར་གྱིི་ཤོ་རྣམས་སྲོེགེ་

ཐབ་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་སིར་སྒྲི་སྒྲིོགེ་པ་དང་འཚིགེ་ཇ་ལ་སོྒོར་སྐར་ལྔ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིས་



ལམ་ལ།

383

ཆོ་ཡོོད། ཨོ་ད་དུང་རྒྱ་མིའ་ིགྲོང་ནས་ངའ་ིཁེང་མིགེ་ཏུ་ལྡིང་ཡོོང་བའ་ིསླེ་ང་ལ་བརྔོས་

པའ་ིཆོོ་མེན་ཐུགེ་པའ་ིདྲ་ིམ་ཅིན་གྱི་ིརླུང་བུ་དང་། རླུང་བུ་དེས་ནོར་ཐ བྷ་ིཆོིའམ་མཚ་ོ

ཁེ་བྱང་མ་ཡོི་ཐུགེ་པ་སི་ཕ་གྷིེ་ཐིའི་ལྡེ་ཁུ་དང་། ཧྥོི་ཤོར་མེན་སི་ ཝེར་ཧྥོིའམ་ཉི་པའི་

སྡེིངས་ཆོ་ཞིེས་པའི་གྲོང་ཚོའི་ཀརྐ་སྡེིགེ་སྲོིན་གྱིི་ཤུན་པགེས་སྙི་མོ། ད་དུང་། ཧྥོིལ་

མོར་གྲོང་སྡེེའ་ིལྕགེས་དབྱུགེ་འཁོེར་བཞིིན་པའ་ིསྟེང་གེ་ིརྩིབ་ཤོ་བཅིས་ལ་འགྲན་སླེོང་

བར་བྱེད། དེའ་ིཁྲོད་དུ་མར་ཁེད་སྲོང་ལམ་གྱི་ིསྲོན་མ་ས་ིཔཱན་དམར་ཞིིང་ཚ་བོ་དང་།  

རྒུན་ཆོང་འཐུང་བར་འོས་པའི་མཚན་མོའ་ིཁྲོད་ཀྱིི་མཚོ་མཐའི་ཨེམ་བྷར་ཁེ་ཌིེ་རོ་

སྲོང་ལམ་གྱི་ིཡུངས་རིལ་སྲོབ་པོ་བརྔོས་མ། མཚ་ོཁེའ་ིསོ་སོ་ལ་ིཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརླངས་

བཙོས་བརྒྱབ་པའ་ིའབུ་ལྕིབས་ཁེ་ིལེམ་རྣམས་དེའ་ིཁྲོད་དུ་གེཡུགེས་དང་། ད་ེདགེ་ན།ི 

ཨོ། ངའ་ི སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརྨ་ིལམ་རེད། དེའ་ིསྒོང་ལ་སྨུགེ་པ་སོྣན་

དང་། ལྟོགེས་སླེོང་བའ་ིསྨུགེ་པ་རྗེེན་པ། འཇམ་ཐིང་ངེའ་ིམཚན་མོའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ིན་ེའོན་

གླེོགེ་སྒྲིོན་གྱི་ིལྡིར་སྒྲི། མཛིེས་མ་རྣམས་ཀྱི་ིརྟེིང་ཀ་མཐོ་བའ་ིལྷམ་གྱི་ིཐགེ་སྒྲི རྒྱ་མིའ་ི

ཟ་ཆོས་ཚོང་ཁེང་གེ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ཐོགེ་གེ་ིཕུགེ་རོན་དཀར་པོ་ ... སྣོན་དང་ ...
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ང་ད་ེལྟར་ཡོོད་དུས་ཌིིན་གྱིིས་ང་བསྐྱབས་ན་སྐྱོབ་རིན་ཡོོད་པར་ཐགེ་བཅིད་ནས་ང་

རྙིེད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ང་ཁེ་མེལ་གྱིི་ཁེང་པ་ལ་འཁྲིད་བྱུང་། “ཁེོ་རེ། མེ་རི་ལུ་གེང་

དུ་ཡོོད།”

“སྨོད་འཚོང་མ་དེ་བྲིོས་ཕྱིན་སོང་།” ཁེ་མེལ་ནི་མེ་རི་ལུ་ཕྱིན་པའི་རྗེེས་སུ་བློ་

བདེ་ནས་འདུགེ་ལ། ཀུན་སྤྱིོད་བཟང་ལ་གུས་ཞིབས་ཆོེ་བའི་བུད་མེད་གེཞིོན་ནུ་

ཞིིགེ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་མོ་ལ་སོྒོར་མོ་བཅིོ་བརྒྱད་བསྐུར་བ་ད་ེདོན་ལ་ངའ་ིསོྒོར་མོ་ཡོིན་

པ་ད་ེམོས་ཤོེས་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་། ཨོ། སྙིང་སྡུགེ་མ་ེར་ིལུ། ཁྱོེད་གེང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་

ཁེ་མེལ་གྱིི་ཁེང་པར་ཉིིན་ཁེ་ཤོས་ལ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིས་བསྡེད་པ་ཡོིན། ལི་བྷར་ཋེི་སྲོང་

ལམ་སྟེང་གེ་ིམོ་རང་གེ་ིཁེང་པ་སྟ།ེ ཤོིང་ཁེང་དེའ་ིཚོམས་ཁེང་གེ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཁྱོེད་

ཀྱིིས་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་མཐོང་ཐུབ་ཅིིང་། ཆོར་ཞིོད་

ཅིན་གྱིི་མཚན་མོར་གོླེགེ་དམར་པོ་དང་ལྗོང་ཁུ་འབར་བཞིིན་འདུགེ ང་དེར་ཉིིན་

ཤོས་ལ་བསྡེད་པའ་ིརིང་དེར་ཌིིན་གྱིིས་ཁེོང་གེ་ིལས་ཀའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིཆོེས་ཁྲེལ་

དགེོད་ཤོོར་འོས་པའ་ིལས་ཀ་ད་ེབྱས་སོང་། ཁེོང་ལ་ཁྱོིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་ིཐབ་ཚང་དུ་

རླངས་བཙོ་སླེ་ང་རིགེས་གེསར་པ་ཞིིགེ་དྲིལ་སྒྲིོགེ་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་ཞིིགེ་ཐོབ་སོང་།  

ཚོང་པ་དེས་ཁེོང་ལ་ཚོད་ལྟའི་སླེ་ང་དང་འགྲེལ་བཤོད་ཡོིགེ་ཆོའི་ཕུང་པོ་ཞིིགེ་སྤྲོད་

པ་རེད། ཉིིན་མ་དང་པོ་ད་ེལ་ཌིིན་ན་ིངར་ཤུགེས་ཀྱིིས་འབར་འདུགེ ཁེོང་གེིས་དུས་

ཆོད་བཟོས་པ་ཇི་བཞིིན་ང་ཡོང་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གེང་ས་གེང་ལ་
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རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ནས་ཕྱིན། འཆོར་གེཞིི་ནི་དགོེང་དྲོའ་ིགེསོལ་ཚིགེས་ཤོིགེ་ལ་

འདུ་འཛིོམས་ཀྱི་ིངོས་ནས་གེདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ཡོར་ལངས་ནས་རླངས་

བཙ་ོསླེ་ངའ་ིདཔ་ེསྟོན་མགོེ་འཛུགེས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། “ཁེོ་ར།ེ” ཌིིན་གྱིིས་དགེའ་སྣང་

གེིས་སྐད་བརྒྱབ། “འདི་ནི་ངས་སྐུ་ཞིབས་སི་ན་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་

ལས་ཀྱིང་སོྨྱོ་འཚུབ་བ་ེའདུགེ ས་ིན་ཡོིས་ཨོགེ་ལནད་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཤོེས་བྱ་ཀུན་ཁྱོབ་

ཀྱིི་དཔེ་ཆོ་བཙོངས་པ་རེད། མི་སུས་ཀྱིང་ཁེོ་ལ་མིན་བཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ཁེོང་

གེིས་གེཏམ་བཤོད་རིང་པོ་བྱེད་ཅིིང་། ཡོར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱེད། དགེོད། སྐད་རྒྱགེ 

ཐེངས་གེཅིིགེ་ང་ཚོ་ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བའི་མི་ཚང་ཞིིགེ་སོྒོ་ནས་འཛུལ་ཞིིང་། དེར་མི་

ཚང་མས་འདས་མཆོོད་མྱོ་ངན་ཞིིགེ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ སི་ན་

ཡོིས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགེས་ནས་འདས་པོའ་ིརྣམ་ཤོེས་དེའི་སྡེིགེ་པ་བཤོགེས་པའི་

སྨོོན་ལམ་བརྒྱབ་སོང་། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་ཚང་མ་ངུ་མགོེ་བརྩམས་སོང་། ཁེོང་གེིས་

ཤོེས་བྱ་ཀུན་ཁྱོབ་ཀྱི་ིདེབ་ཆོ་ཚང་གེཅིིགེ་བཙོངས་པ་རེད། ཁེོང་ན་ིའཛིམ་གླེིང་སྟེང་

གེ་ིཆོེས་སོྨྱོན་པ་ད་ེརེད། ཁེོང་གེང་དུ་ཡོོད་ན་བསམ་གྱི་ིའདུགེ ང་ཚ་ོབུ་མོ་མཛིེས་མ་

རྣམས་ཀྱིི་འཁྲིས་ལ་བཅིར་ནས་ཐབ་ཚང་ནང་ནས་ཁེོང་ཅིགེ་ལ་རེགེ་ཚོར་བྱས་ཏེ་

བསྡེད་མྱོོང་། ད་ེརིང་ཕྱ་ིདྲོ་འདིར་ང་ལ་ཁྱོིམ་སྡེོད་ཆུང་མ་ཆོེས་མཛིེས་ཤོོས་དེའ་ིཐབ་

ཚང་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་ངའི་ལགེ་པ་མོའ་ིརྒྱབ་ནས་བཞིགེ་སྟེ་དཔེ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་

ཞིིགེ་བྱུང་སོང་། ཨོ། ཨང་། ཨོ་ཙི།”

“མུ་མཐུད་ནས་ཡོིན་ཡོ། ཌིིན།” ངས་བཤོད། “གེཅིིགེ་བྱས་ན། ཉིིན་མ་གེཅིིགེ་

ཁྱོེད་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྤྱིི་ཁྱོབ་པ་ཆོགེས་ཡོོང་གེི་རེད།” ཁེོང་གེིས་

ལྟོ་ཆོས་གེཡོོ་སའི་སླེ་ང་དྲིལ་བསྒྲིགེས་ཀྱིི་གེཏམ་བཤོད་ཁེ་ཚང་ཞིིགེ་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་
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འདུགེ ཁེོང་གེིས་དགེོང་དོྲ་རྣམས་སུ་ཁེ་མེལ་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་དེ་སྦྱིོང་

བརྡོར་བྱས་སོང་། 

ཞིོགེས་པ་གེཅིིགེ་ལ། ཉི་ིམ་ཡོར་ཤོར་ཡོོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁེོང་གེཅིེར་

བུར་ལངས་ནས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ཡོོངས་ལ་ལྟ་བཞིིན་

འདུགེ ཁེོང་ནི་ཉིིན་ཞིིགེ་ལ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཆོོས་ལོགེ་པའི་གྲོང་

ཁྱོེར་སྤྱིི་ཁྱོབ་པ་དེ་ཆོགེས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གེི་ངར་

ཤུགེས་རོྫོགེས་འདུགེ ཆོར་ཞིོད་ཆོེ་བའི་ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་ལ་ཚོང་པ་དེ་ཌིིན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་མེད་ལ་ལྟ་རུ་བསླེེབས་བྱུང་། ཌིིན་ན་ིའབོལ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་རྐང་ལགེ་

བརྐྱེངས་ནས་བསྡེད་འདུགེ “ཁྱོེད་ཀྱིིས་འད་ིདགེ་བཙོང་ཐབས་བྱས་སམ།”

“མེད།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ང་ལ་ལས་ཀ་གེཞིན་ཞིིགེ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད།” 

“ཨོ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དཔ་ེམཚོན་འད་ིདགེ་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྩིས་ཡོོད།”

“ངས་མི་ཤོེས།” ཆོེས་ཁུ་སིམ་མེ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཚོང་པ་དེས་ཁེོང་གེི་སྐྱོ་མདོགེ་གེི་

སླེ་ང་རྣམས་ཡོར་བསྒྲུགེས་ཤོིང་ད་ེནས་ཐོན་སོང་། ང་ན་ིཡོོད་ཚད་ལ་ཉིོབ་ཅིིང་ཐང་

ཆོད་འདུགེ་ལ། ཌིིན་ཡོང་ད་ེལྟར་རེད།

འོན་ཀྱིང་མཚན་མོ་གེཅིིགེ་ལ་གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་མཉིམ་པོར་སོྨྱོན་པ་བྱེད་དུ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིམཚན་ཚོགེས་ཁེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཏུ་ས་ི

ལིམ་ གྷིའ་ིལརད་ལ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ས་ིལིམ་ གྷིའ་ིལརད་ན་ིསྐམ་ལ་རིང་བའ་ི

མ་ིནགེ་སྐྱོ་བའ་ིམིགེ་ཆོེན་པོ་ཡོོད་ཅིིང་། རྟེགེ་ཏུ་“འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ཨོ་རོ་ན།ི” དང་། “ཨ་

རགེ་བྷར་བྷོན་ཏོགེ་ཙམ་གེང་འདྲ་ཡོིན་ནམ། ཨོ་རོ་ན་ི”ཞིེས་བཤོད་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། 

ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་དགེའ་སྣང་ཅིན་གྱི་ིལོ་གེཞོིན་ཕྱེད་ཤོེས་ཡོོན་ཅིན་གྱི་ིཚོགེས་
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ཤོིགེ་ཁེོང་གེི་ཞིབས་ལ་གེཏུགེས་ནས་ཁེོང་གེིས་བྷོན་གྷིོ་ཞིེས་པའི་ལགེ་རྔ་དང་རོལ་

ཆོ་གྷི་ིཋེར། རྣོ་སྦྲེེང་བཅིས་གེཏོང་བ་ལ་མཉིན། ཁེོང་ལ་ངར་ལངས་པའ་ིདུས་སུ་ཁེོང་

གེིས་སྟོད་ཐུང་དང་ནང་གེོས་སྟོད་ཐུང་ཕུད་ཅིིང་དེ་ནས་འབར་འགྲོ་གེི་རེད། ཁེོང་

གེི་སེམས་ལ་འཁེོར་ཚད་རྣམས་བྱེད་ཅིིང་བཤོད། ཁེོང་གེིས་“ཨར་འདམ་དཀྲུགེས་

ཆོས། ཁྲོགེ ཁྲོགེ” ཅིེས་པའ་ིགླུ་དབྱངས་ལེན། ད་ེནས་གླེོ་བུར་དུ་རྡུང་བའམ་འདེགེས་

འཇོགེ་དེ་ཇེ་དལ་དུ་གེཏོང་ཞིིང་། རང་གེི་ལགེ་རྔའི་སྟེང་ནས་བསམ་གེཞིིགེས་བྱེད། 

དེ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་རང་གེི་མཛུབ་རྩེ་དགེ་གེིས་རྔ་པགེས་ལ་ཐུགེ་ལ་ཁེད་ཙམ་དུ་

བྱེད་སྐབས་མི་ཚང་མས་དབུགེས་བཀགེ་ནས་མདུན་དུ་བསྙེས་ཏེ་མཉིན་པར་བྱེད། 

ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོང་གེིས་འདི་འདྲ་སྐར་མ་གེཅིིགེ་གེཉིིས་ཙམ་ལ་བྱེད་པར་འདོད་མོད་

ཁེོང་གེིས་མུ་མཐུད་བྱེད་པར་འགྱུར། ཁེོང་གེིས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིདུས་ཡུན་ལ་ཁོེང་

གེི་སེན་མོའ་ིརྩེ་མོ་དང་མཉིམ་དུ་གོེ་དཀའ་བའི་སྒྲི་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་བཟོ་བ་དང་། དེ་

ནས་དུས་ཡུན་དེའ་ིརིང་ལ་ཇ་ེཆུང་ནས་ཇ་ེཆུང་ལ་བཏང་སྟ་ེམཐར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིགེོ་

བའ་ིབར་དང་། སོྒོ་ཕྱེས་ཡོོད་པ་བརྒྱུད་ནས་རླངས་འཁེོར་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིསྒྲི་ནང་དུ་

མཆོེད་ཡོོང་། ད་ེནས་ཁེོང་གེ་ལེར་ཡོར་ལངས་ཤོིང་སྐད་སྦུགེ་བླངས་ནས་ཧ་ཅིང་དལ་

བོའ་ིཐོགེ་ནས་འད་ིབཤོད་ཀྱི་ིརེད། “དཔ་ེཡོགེ་པོ་ ཨོ་རོ་ན་ི… འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ཨོ་རོ་

ན་ི ... བད་ེམོ་ ཨོ་རོ་ན་ི ... ཨ་རགེ་བྷར་བོྷན། ཨོ་རོ་ན་ི ... ཚང་མ་ ཨོ་རོ་ན་ི ... མདུན་

གྲལ་ན་སོྡེད་པའ་ིབུ་རྣམས་ཀྱིིས་རང་གེ་ིབུ་མོ་རྣམས་ལ་ཇ་ིལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ཨོ་རོ་ན་ི 

... ཝེའུ་ཏ།ི ཨོ་རོ་ན་ིརོ་ན་ི ...” ཁེོང་གེིས་འད་ིལྟར་སྐར་མ་བཅིོ་ལྔའ་ིརིང་ལ་སྡེོད་ཅིིང་། 

ཁེོང་གེ་ིསྐད་ན་ིཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིགེོ་བའ་ིབར་དུ་ཇ་ེདམའ་ནས་ཇ་ེདམའ་ལ་འགྲོ ཁེོང་གེ་ི

ཡོིད་སྐྱོ་བའ་ིམིགེ་ཆོེན་པོ་དེས་ཉིན་མཁེན་རྣམས་ལ་ལྟ་རོྟེགེ་བྱེད། 
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ཌིིན་རྒྱབ་ལོགེས་སུ་ལངས་ཏ་ེབསྡེད་ཅིིང་། “དཀོན་མཆོོགེ ཨོ་རེད།” ཅིེས་ཟེར་

ཞིོར་ལགེ་པ་གེཉིིས་ཐལ་མོ་སྦྱིོར་ཅིིང་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་བཞིིན་འདུགེ “སལ། སི་ལིམ་

གྱིིས་དུས་ཚོད་ཧ་གེོ་གེི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་དུས་ཚོད་ཧ་གེོ་གེི་འདུགེ” ཟེར། སི་ལིམ་

རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའི་འཁྲིས་སུ་བསྡེད་ནས་མཐེབ་འཛིིན་གེཉིིས་མནན་སོང་། སི་ [C] 

གེཉིིས། ད་ེནས་ཡོང་གེཉིིས། ད་ེནས་གེཅིིགེ ད་ེནས་གེཉིིས། ད་ེནས་གླེོ་བུར་དུ་སྟོབས་

ཆོ་ེབའ་ིམ་ིཆོེན་རོལ་དབྱངས་པ་ད་ེརྨ་ིལམ་གྱི་ིཞིིང་ཁེམས་ནས་སད་ད།ེ ས་ིལིམ་གྱིིས་

ས་ི ཇེམ་ བྷུ་ལུ་ས་ིཞིེས་པའ་ིཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་གེཏོང་བཞིིན་པ་ངོས་ཟིན་ཞིིང་། ཁེོང་

གེིས་རང་གེི་གོེང་མཛུབ་ཆོེན་པོ་དེས་རྒྱུད་སྐུད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་མནན་གྱིིས་གེཞུས་ཤོིང་། 

ཆོེས་ཆོེར་གྲགེ་འོང་བའ་ིབརྡོབས་སྒྲི་ད་ེམགོེ་ཚུགེས་སོང་ལ། མ་ིཚང་མ་འགུལ་མགེོ་

བརྩམས། ས་ིལིམ་གྱིིས་སྔོར་མེད་ཀྱི་ིསོྐྱ་ཉིམས་བཅིས་ཡོར་བལྟས་སོང་། ད་ེནས་ཁོེང་

ཚོས་ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་རིང་ལ་བཏང་བྱུང་ལ། ད་ེནས་ས་ིལིམ་

ངར་བར་གྱུར་ཏེ་ལགེ་རྔ་ལ་འཇུས་ཤོིང་། ཁེིའུ་བྷ་ཡུལ་གྱིི་མགྱིོགེས་རྡུང་ཧ་ལས་པ་

ཞིིགེ་རྩེ་བཞིིན་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་དོན་མང་པོ་ཞིིགེ་སི་པན་གྱིི་སྐད་དང་། ཨ་རབ་

ཀྱིི་སྐད། པེ་རུའི་ཁེ་སྐད། ཨི་ཇིབ་ཀྱིི་སྐད། ཁེོང་གེིས་ཤོེས་ཚད་ཀྱིི་སྐད་རིགེས་ནང་

ནས་བཤོད་སོང་ལ། ཁེོང་གེིས་སྐད་རིགེས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིིགེ་ཤོེས་ཀྱིི་རེད། 

མཐར་ལེའུ་ད་ེམཇུགེ་སྒྲིིལ་ཞིིང་། ལེའུ་ར་ེར་ེལ་ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་ར་ེའགེོར་གྱི་ིརེད། ས་ི

ལིམ་ གྷིའ་ིལརད་ཕྱིན་ནས་ཀ་བ་ཞིིགེ་ལ་བསྙེས་ནས་ལངས། མ་ིརྣམས་ཁེོང་ལ་སྐད་

ཆོ་བཤོད་དུ་ཡོོང་རིམ་བཞིིན་ཁེོང་གེིས་སྐྱོ་ཉིམས་ཀྱིིས་མ་ིཚང་མའ་ིམགེོ་བོ་ལ་ལྟ། ཨ་

རགེ་བྷར་བོྷན་ཞིིགེ་ཁེོང་གེ་ིལགེ་པའ་ིནང་དུ་ལྷུང་། “བྷར་བོྷན། ཨོ་རོ་ན།ི ཐུགེས་རྗེ་ེ

ཆོ།ེ ཨོ་ཝེའུ་ཏི ...” མ་ིསུས་ཀྱིང་ས་ིལིམ་ གྷིའ་ིལརད་གེང་དུ་ཡོོད་པ་མ་ཤོེས། ཐེངས་
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ཤོིགེ་ཌིིན་ལ་རྨ་ིལམ་ཞིིགེ་བྱུང་བ་དེར་ཁེོ་ལ་བྱིས་པ་ཞིིགེ་བཙའ་བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་།  

ཁེོང་ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོའ་ིསྨོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིསྤེང་ཐང་དེར་ཉིལ་བའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་གེ་ི

གྲོད་པ་སོྔོ་མེར་རེར་འབུར་དུ་ཐོན། ཤོིང་སྡེོང་ཞིིགེ་གེ་ིའོགེ་ཏུ་མ་ིནགེ་གེ་ིཚོགེས་ཤོིགེ་

དང་མཉིམ་དུ་ས་ིལིམ་ གྷིའ་ིལརད་བསྡེད་ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་འུ་ཐུགེ་པའ་ིཨ་མ་ཞིིགེ་གེ་ི

ལྟ་སྟངས་ཤོིགེ་སྤྱིད་ནས་རང་གེ་ིམིགེ་ཁེོང་ལ་བསྐོར། ས་ིལིམ་གྱིིས་ “ཨོ་ད་ེརེད། ཨོ་རོ་

ན་ི”ཞིེས་བཤོད། ད་ཆོ་ཌིིན་གྱིིས་ཁེོང་ལ་གེཏུགེས་ན་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིདཀོན་མཆོོགེ་

ལ་གེཏུགེས་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་སི་ལིམ་ནི་དཀོན་མཆོོགེ་རེད་བསམས་ཡོོད། ཁེོང་

གེིས་ཁོེང་གེི་མདུན་དུ་མགེོ་བོ་སྒུར་ཏེ་ང་ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་བཞུགེས་རོགེས་ཞུས། 

“ལགེས་སོ།། ཨོ་རོ་ན།ི” ས་ིལིམ་གྱིིས་བཤོད། ཁེོང་སུ་ཞིིགེ་གེ་ིཡོང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་སྲོིད་

མོད། ཁེོང་གེིས་བླའམ་ཆོོས་ཀྱིི་ཐོགེ་ནས་ཁྱོེད་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད་པའི་དམ་བཅིའ་

མ་ིབྱེད། ཌིིན་ལ་ཅིོགེ་ཙ་ེཞིིགེ་ཐོབ། ཆོང་ཉིོས། ས་ིལིམ་གྱི་ིམདུན་དུ་གེཡོོ་འགུལ་མེད་

པར་བསྡེད། ཁེོའ་ིམགེོ་ཡོི་ཐད་ནས་སི་ལིམ་གྱིིས་རྨི་ལམ་རྨིས། སི་ལིམ་གྱིིས་“ཨོ་རོ་

ནི”ཞིེས་བཤོད་ཐེངས་ར་ེར་ེལ་ཌིིན་གྱིིས་“ལགེས་རེད།” ཟེར། ད་ེལྟར་ང་ན་ིམ་ིསོྨྱོན་པ་

འདི་གེཉིིས་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཅི་ིཡོང་བྱུང་མ་སོང་། ས་ིལིམ་ གྷིའ་ིལརད་

ལ་མཚོན་ན་འཇིགེ་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོ་ན་ིཨོ་རོ་ན་ིཆོེན་པོ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། 

མཚན་མོ་ད་ེགེ་རང་ལ་ངས་ཧྥོིལ་མོར་དང་གྷི་ེར་ེསྲོང་ལམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་ལེམ་ཕ་ིཤོ་ེ

ཌི་ེལ་རོལ་བ་ཡོིན། ལེམ་ཕ་ིཤོ་ེཌི་ེན་ིམ་ིནགེ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་གེིས་རྒྱབ་གེོས་

ལྭ་བ་དང་ཞྭ་མོ། སྐ་ེདཀྲིས་བཅིས་གོེན་ནས་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་

ཚོམས་ཁེང་དགེ་ལ་འོང་ཞིིང་། གླུ་གེཞིས་གེར་སྟེགེས་སྟེང་དུ་མཆོོངས་ནས་གེཞིས་

གེཏོང་མགེོ་བཙུགེས་ཤོིང་། ཁེོང་གེི་དཔྲལ་བ་ནས་རྩ་རྣམས་འབུར་དུ་ཐོན། ཁེོང་
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གེིས་དབུགེས་རྔུབ་ཅིིང་ད་ེནས་རང་གེ་ིབླ་སྲོོགེ་གེ་ིརྩ་རྒྱུས་ཡོོད་ཚད་ནས་དུང་ཆོེན་

གྱིི་བྷུ་ལུའུ་རོལ་དབྱངས་སམ་སྐྱོ་བའི་རོལ་དབྱངས་ཤོིགེ་བུས། ཁེོང་གེིས་གེཞིས་

བཏང་པ་དང་མཉིམ་དུ་མི་རྣམས་ལ་སྐད་བརྒྱབ། “ལྷ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོེད་མ་ཤོི་

རོགེས། ཌིོགེ་ཋེོར་ ཕེབ་ཕར་ཞིེས་པའི་ཁུ་ནགེ་བཏུང་བ་ནས་མགོེ་ཚུགེས། ཨ་རགེ་

གེ་ིཐོགེ་ནས་མཇུགེ་བསྒྲིིལ།” ཟེར། ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིཐད་ནས་ཁེོང་གེ་ིསྐད་ཇ་ེཆོེར་འགྲོ། 

ཁེོང་གེིས་ཁྲོ་གེཉིེར་བསྡུ། ཁེོང་གེིས་གེཅུ་གྲུམ་རྒྱགེ ཁེོང་གེིས་ཡོོད་ཚད་བྱེད། ཁེོང་

ང་ཚོའ་ིཅིོགེ་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་ཡོོང་ཞིིང་ཚུར་བསྙེས་ནས་ “ཨོ་རེད།” ཅིེས་བཤོད། ད་ེནས་

ཁེོང་གེི་གེོམ་པ་འཁྱོོར་བཞིིན་ཕྱི་རོལ་གྱིི་སྲོང་ལམ་དུ་འགྲོ་ཞིིང་ཚོམས་ཁེང་གེཞིན་

ཞིིགེ་ཏུ་འགྲོ། དེ་ནས་ཁོེ་ནེ་ ཇོར་ཌིན་ཡོོད་པ་རེད། སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་རེད་ལ་ཁོེང་གེིས་

གེཞིས་གེཏོང་ཞིིང་ལགེ་པ་གེཉིིས་གེཤོོགེ་པ་བཞིིན་བརྡོེབས། མཇུགེ་ཏུ་བུད་མེད་ནང་

བཞིིན་སྐད་ཅིོར་རྒྱགེ་པར་བྱེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོང་མཚན་མོའ་ིའཕྱ་ིཔོ་ལ་ཇེམ་སོན་ ནུགེ་

གེ་ིམཚན་ཚོགེས་ཁེང་དུ་ཁེོང་གེ་ིམིགེ་གེོར་མོ་ཆོེན་པོ་གེཉིིས་དང་ཕྲིགེ་པ་ཞི་བོ། བར་

སྣང་དུ་ཁྱོད་མཚར་པོས་ཆོེས་ཆོེར་ཅིེར་བ་ཞིིགེ་དང་བཅིས། ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་རྒོད་

པོ་དགེ་ལ་ཉིན་བཞིིན་ཐང་ཆོད་ནས་ཡོོད་པ་མཐོང་གེི་རེད་ལ། ཁེོང་གེི་མདུན་དུ་

བཏུང་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ངས་རོལ་དབྱངས་པ་དེ་འདྲའི་སོྨྱོན་པ་མཐོང་མ་མྱོོང་། 

ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོའ་ིམ་ིཚང་མས་འབུད་ཀྱི་ིའདུགེ འད་ིན་ིགླེིང་ཕྲིན་འདིའ་ིམཇུགེ་མཐའ་ད་ེ

རེད་ལ། ཁེོང་ཚོས་སྣང་བ་ལ་འཇོགེ་གེ་ིམ་ིའདུགེ ང་ལ་ངའ་ིཇ་ི ཨའ་ེདངུལ་འཛིིན་

མ་འབྱོར་བར་དུ་ང་དང་ཌིིན་གེཉིིས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིཐོགེ་ནས་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་

གྲོང་ཁྱོེར་ལ་གླེེན་མྱུལ་བྱས་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་ང་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིིགེ་ཡོིན། 
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ང་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་ལ་ཡོོང་ནས་གེ་ར་ེའགྲུབ་པ་རེད། ངས་མ་ིཤོེས། ཁེ་མེལ་

གྱིིས་ང་ཐོན་ན་འདོད། ཌིིན་ལ་ཐོན་མ་ཐོན་གེང་ཡོིན་ཡོང་ཁྱོད་པར་མ་ིའདུགེ ངས་

བགེ་ལེབ་ཆོགེ་པ་གེཅིིགེ་དང་ཤོ་ཉིོས་ནས། སླེར་ཡོང་ལུང་པ་འད་ིབརྒལ་ནས་འགྲོ་

རྒྱུར་ང་རང་ལ་སནད་ཝེི་ཆོི་བགེ་ལེབ་བཅུ་བཟོས་པ་ཡོིན། ང་ཌི་ཁེོ་ཋེ་མངའ་སྡེེ་

ལ་འབོྱར་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་འདི་དགེ་ཚང་མ་ངའི་ཐོགེ་ནས་རུལ་འགྲོ་གེི་རེད། 

མཚན་མོ་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཌིིན་སོྨྱོས་སོང་། ཁེོང་གེིས་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱིི་གེང་ཞིིགེ་

ནས་མེ་རི་ལུ་རྙིེད་འདུགེ ང་ཚོ་ཁེོང་གེི་རླངས་འཁེོར་དུ་འཛུལ་ནས་མཚོ་འགྲམ་

ཕར་ངོས་ཀྱིི་རི་ཆོི་མོནད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གེང་ས་གེང་ལ་ཕྱིན་ནས། སྣུམ་གྱིི་ཁེང་རྩེགེ་

དགེ་གེི་ཁྲོད་ན་ཡོོད་པའི་མི་ནགེ་གེི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྤྱིིལ་ཁེང་དགེ་ལ་མྱུལ། 

མ་ེར་ིལུ་དེར་སོྡེད་དུ་ཕྱིན་སོང་ལ། མ་ིནགེ་ཅིིགེ་གེིས་མོ་ལ་གེཙེས་ཤོིང་མོའ་ིའོགེ་གེ་ི

རྐུབ་སྟེགེས་དེ་ཕར་དྲུད་སོང་། གེསང་སོྤྱིད་ནང་དུ་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་མོ་ལ་ཆོགེས་

སྤྱིོད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་གེཏུགེས་འདུགེ ང་ལ་ཡོང་གེཏུགེས་སོང་། ཌིིན་ན་ིལུས་ཡོོངས་རྫོོགེས་

ལ་རྔུལ་ནགེ་ལངས་འདུགེ འདི་ནི་མཐའ་མཇུགེ་དེ་རེད་ལ་ང་ཕྱི་རོལ་ལ་ཐོན་ན་

འདོད།

སྐྱ་རེངས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ང་ན་ིངའ་ིནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ཐོབ་ཅིིང་

ཌིིན་དང་མ་ེར་ིལུ་གེཉིིས་ལ་བད་ེམོ་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ངའ་ིསན་ཌི་ིཝེ་ིཆོ་ིབགེ་

ལེབ་འགེའ་འདོད་འདུགེ ངས་ཁེོང་ཚ་ོལ་མེད་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིཡོིད་སྐྱོ་བའ་ི

དུས་སྐབས་ཤོིགེ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་ཁྱོོན་ནས་ཐུགེ་གེི་མ་རེད་

བསམས་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ང་ཚོས་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། 



 ༼༣༽

བམ་པོོ་གསུམ་པོ།



393

 ལའེུ་དང་པོོ།

༡༩༤༩ ལོའ་ིདཔྱིད་ཀར། ངས་ཇི་ ཨའེ་སླེོབ་གེསོའ་ིམ་དངུལ་གྱིི་དངུལ་བྱང་དགེ་

ལས་སོྒོར་མོ་འགེའ་ཞིིགེ་བསགེས་ཡོོད་ཅིིང་། ང་གེཏན་སྡེོད་བྱེད་དགེོས་བསམས་

ནས་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་ང་རང་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་དཀྱིིལ་དེར་ཁྱོིམ་

བདགེ་ཅིིགེ་གེི་ཚུལ་དུ་མཐོང་བྱུང་། ང་ནི་ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན། དེར་མི་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མི་

འདུགེ བྷེབ་ རའོ་ལིན་ས་ིམ་ིའདུགེ་ལ། རའ་ེ རའོ་ལིན་ས་ིམ་ིའདུགེ ཋེིམ་ གྷི་ེར།ེ བྷ་ེ

ཋེ་ི གྷི་ེར།ེ རོ་ལནད་ མ་ེཇོར། ཌིིན་ མོ་ར་ིཡོར་ཋེ།ི ཁེར་ལོ་ མགེ་ས།ི ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ། རོ་

ཡོ་ེ ཇོན་སོན། ཋེོ་མ་ི ས་ིནར་ཁེ་ཡོང་མ་ིའདུགེ སུ་གེང་མ་ིའདུགེ ང་ཁེར་ཋེ་ིས་ིསྲོང་

ལམ་དང་ལ་ར་ིམར་སྲོང་ལམ་དུ་མྱུལ་ཞིིང་། ༡༩༤༧ ལོར་ང་ལ་ལས་ཀ་ཐོབ་གྲབས་

བྱས་སའི་ཤོིང་ཏོགེ་སྡེེབ་ཚོང་གེི་ཁྲོམ་ར་དེར་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཏོགེ་ཙམ་བསྡེད་པ་

ཡོིན་ལ། ད་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིལས་ཀ་དཀའ་ལས་ཁེགེ་ཤོོས་ད་ེརེད། མཚམས་

ཤོིགེ་ལ་ཉིི་ཧོང་གེི་བྱིས་པ་འགེའ་དང་ངེད་བཅིས་ཀྱིིས་ཟོང་སྒོམ་ཧྲིིལ་པོ་གེཅིིགེ་

མ་ེའཁེོར་ནས་མར་ཁྲུ་ཚད་བརྒྱ་ཡོ་ིབར་དུ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་དགེོས་བྱུང་ཞིིང་། ད་ེ

ཡོང་འཐནེ་ཐངེས་གེཅིིགེ་གེསི་སོར་གེང་གེ་ིབཞི་ིཆོ་གེཅིིགེ་ཙམ་འགུལ་བར་བྱདེ་པའ་ི

འགྱིོགེས་ཆོས་འཕྲུལ་འཁེོར་དང་ལགེ་པ་སྤྱིད་ནས་རེད། ང་ཧབ་སྦྲེིད་རྒྱགེ་བཞིིན་

ཟོང་འཁེོར་གྱིི་འཁྱོགེ་དར་ཅིན་གྱིི་ཐང་གེཅིལ་ནས་ཆུ་ཀུ་བའི་དོ་སྒོམ་དགེ་འབར་

བཞིིན་པའ་ིཉི་ིའོད་ཁོྲད་དུ་འཐེན་པ་ཡོིན། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། གེནམ་རྒན་མའ་ི

འོགེ་ཏུ། ཅི་ིཞིིགེ་ཆོེད་དུ། 
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ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ངས་གེོམ་བགྲོད་བྱས། ང་ནི་ཡོིད་སྐྱོ་བའི་ས་གེཞིི་དམར་

པོའ་ིསྟེང་གེ་ིནགེ་ཐིགེ་ཅིིགེ་དང་མཚུངས་པ་ཚོར་བྱུང་། ང་ཝེིནད་ཛིར་མགྲོན་ཁེང་

བརྒྱུད་ནས་སོང་ཞིིང་། དེར་ཆོིགེ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཀྱི་ིམུ་གེ་ེཆོེན་པོའ་ི

སྐབས་སུ་ཌིིན་ མོ་རི་ཡོར་ཋེི་རང་གེི་ཕ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད། སོྔོན་

ཆོད་ཇི་བཞིིན་ངས་གེང་ས་གེང་ལ་བལྟས་ཏེ་ངའི་སེམས་ན་ཡོོད་པའི་ལྕགེས་ཊིིན་

གྱིི་མགེར་བ་སྡུགེ་པོ་གྲགེས་ཅིན་དེ་བཙལ་བ་ཡོིན། ཡོང་ན་མོན་ཋེ་ན་མངའ་སྡེེའི་

ནང་གེི་ས་ཆོ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ཏུ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་གེི་ཕ་ཡོིན་པ་འདྲ་བའི་མི་ཞིིགེ་རྙིེད་ཀྱིི་

རེད་ལ། ཡོང་ན་ད་ནི་མེད་པར་གྱུར་སའི་ས་ཆོ་ཞིིགེ་ཏུ་རང་གེི་གྲོགེས་པོའ་ིཕ་དེ་

འཚོལ་གྱི་ིརེད།

དམར་སྐྱའི་མདོགེ་དང་ལྡན་པའི་དགེོང་དྲོ་ཞིིགེ་ལ། སྲོང་ལམ་ཉིེར་བདུན་

པ་དང་ཝེེལ་ཋེོན་སྲོང་ལམ་གྱིི་གླེོགེ་འོད་ཁྲོད་དུ་ང་རང་གེི་རྩ་རྒྱུས་ཡོོད་ཚད་ལ་ཟ་

འཕྲུགེ་ལང་བཞིིན་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ཅིིང་། ང་ནི་མི་ནགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་ན་བསམ་པའི་རེ་

སྨོོན་སྐྱ་ེབ་དང་། མ་ིདཀར་གྱི་ིའཇིགེ་རྟེེན་གྱིིས་ང་ལ་ཅི་ིཙམ་སྤུས་ལེགེས་སྤྲོད་པ་དེས་

ན་ིངའ་ིདགེའ་བདེའ་ིའདོད་པ་སོྐང་མ་ིཐུབ་ཅིིང་། མ་ིཚ་ེདང་དགེའ་སོྤྲོ། སྣང་བ་སྐྱིད་

སྐྱིད། མུན་ནགེ རོལ་དབྱངས་བཅིས་ལ་འདང་ངེས་པ་ཞིིགེ་མ་རེད་ལ། མཚན་མོ་ལ་

འདང་ངེས་པ་ཞིིགེ་ཀྱིང་མ་རེད། མི་ཞིིགེ་གེིས་ཤོོགེ་གུའི་སྡེེར་མའི་ནང་དུ་སི་པཱན་

དམར་པོ་ཚ་བོ་བཙོང་སའི་སྤྱིིལ་ཁེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཏུ་ང་བསྡེད་པ་ཡོིན་ལ། ངས་

ཏོགེ་ཙམ་ཉིོས་ཤོིང་། མུན་ནགེ་ལོྐོགེ་གྱུར་གྱིི་སྲོང་ལམ་དེ་དགེ་ཏུ་འཆོམ་འཆོམ་

བྱེད་ཞིོར་ཟོས་པ་ཡོིན། ངས་ང་ན་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིམ་ིཞིིགེ་ཡོིན་ན་བསམས་

བྱུང་ལ། མཐའ་ན་ལས་ཀ་ཚོད་མེད་དུ་བྱེད་པའི་ཉིི་ཧོང་པ་ཉིམ་ཐགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་ན་
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བསམས་བྱུང་། ང་ན་ིཡོིད་མུགེ་ཅིིང་བློ་ཕམ་པའ་ི“མ་ིདཀར་”ཞིིགེ་ཡོིན་པ་འད་ིལས་

གེཞིན་གེང་ཡོིན་ཡོང་རུང་བར་བསམས། ངའི་མི་ཚ་ེཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པའི་རིང་ལ་

ངས་མི་དཀར་གྱིི་སྟོང་བསམ་བཟུང་ཡོོད་ཅིིང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ངས་སན་ ཝེ་

ཁེིང་ལུང་པའི་ནང་དུ་བུ་མོ་ཡོགེ་པོ་ཋེེར་རེ་ལྟ་བུ་གེཡུགེས་པ་རེད། ངས་མེགེ་སི་

ཁེོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིི་ཁྱོམས་ར་དང་མི་ནགེ་གེི་ཁེང་པ་རྣམས་བསྐྱུར་ནས་ཕྱིན་ཅིིང་། 

སྐད་མཉིེན་ལ་འཇེབས་པ་རེ་དེར་འདུགེ་ཅིིང་། མཚམས་ལན་རེར་བདེ་ཚོར་སྐྱེན་

པའ་ིབུ་མོ་ལོྐོགེ་གྱུར་པ་འགེའ་ཞིིགེ་གེ་ིཔུས་མོ་ནགེ་གེ་ེབ་དང་། མ་ེཏོགེ་རྒྱ་སེའ་ིསྐྱེད་

ཚལ་གྱིི་སོྒོ་རའི་རྒྱབ་ཏུ་གེདོང་ནགེ་པོའ་ིཁྱོོ་གེ་རྣམས་འདུགེ་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་ནི་

གེནའ་བོའ་ིགེཡོོ་འགུལ་ཅིན་གྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་དགེ་གེི་སྟེང་དུ་འཕགེས་པ་ཞིིགེ་དང་

མཚུངས་པར་བསྡེད་འདུགེ བུ་མོ་ནགེ་རིལ་མ་ཤོོགེ་ཁེགེ་ཅིིགེ་བསླེེབས་སོང་ལ། དེའ་ི

གྲས་ཀྱིི་བུ་མོ་གེཞོིན་གྲས་གེཅིིགེ་ནི་ཨ་མ་ཡོིན་པ་འདྲ་བའི་རྒན་པ་ཚོའི་གྲས་ནས་

ཐོན་ཏེ་ངའི་རྩར་རྒྱུགེས་ནས་ཡོོང་ནས། “ཨ་རོ། ཇོ།” ཞིེས་བཤོད་ཅིིང་། དེ་མ་ཐགེ་

ཏུ་ང་ཇོ་མིན་པ་མཐོང་བ་དང་ངོ་ཚ་བཞིིན་ཕར་བརྒྱུགེས་སོང་། ངས་ང་ནི་ཇོ་ཡོིན་

ན་བསམས་བྱུང་། ང་ན་ིང་སྟ་ེཡོིད་སྐྱོ་བའ་ིསལ་ ཕ་ར་ཌི་ེས་ིརེད་ལ། མུ་མེན་མདོགེ་

གེི་མུན་ནགེ་ཅིན་དང་། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་མཚན་མོ་སྙིང་དུ་སྡུགེ་པ་འདི་ལ། 

འཁྱོམས་ཉུལ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། སྐྱིད་ཅིིང་སེམས་གེཙང་མ། དགེའ་བད་ེཅིན་

གྱིི་མི་ནགེ་གེི་ཨ་མེ་རི་ཀ་ལ་ངས་འཇིགེ་རྟེེན་བརྗེེ་བསྒྱུར་ཐུབ་ན་བསམས་བཞིིན་

ཡོོད། ཁྱོིམ་མཚེས་རྙིིང་གེོགེ་འད་ིཚོས་ང་ལ་སྲོང་ལམ་འད་ིདགེ་ཆུང་དུས་ནས་རྒྱུས་

མངའ་ཆོེ་བའི་ཌིིན་དང་མེ་རི་ལུ་དྲན་དུ་བཅུགེ་བྱུང་། ངས་ཁེོ་ཚོ་རྙིེད་ན་བསམས་

ནས་ར་ེབ་ཆོེན་པོ་བྱས་པ་ཡོིན། 
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མ་གེིའ་ིལམ་ཁེ་ཉིེར་གེསུམ་པ་དང་ཝེེལ་ཋོེན་སྲོང་ལམ་གྱི་ིབསྣོལ་མཚམས་ད་ེ

ན། གེནམ་གོླེགེ་གེ་ིའདོ་མཆོདེ་པའ་ིའགོེ་ན་སོྤེ་ལ་ོསྙ་ིམ་ོཞིསེ་པ་རྩ་ེབཞིནི་འདུགེ་ཅིངི་།  

གླེགོེ་དསེ་རོྡོ་སྣུམ་གྱི་ིརྫོ་མ་ཆོནེ་པོ་ད་ེཡོང་གེསལ་ལརེ་བྱས་འདུགེ རྩདེ་མ་ོརྩ་ེཐངེས་ར་ེ

རེར་ལ་ཆོེས་ཆོེ་བའི་སོྤྲོ་སྣང་ཅིན་གྱིི་མི་ཚོགེས་ཀྱིིས་སྐད་རྒྱགེ་པར་བྱེད། མི་རིགེས་

དཀར་པོ་དང་ནགེ་པོ། མེགེ་ས་ིཁོེ་བ། གེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་གེཙང་མ་བཅིས་ཀྱི་ིལོ་

གེཞིནོ་དཔའ་རྟུལ་ཁྱོད་མཚར་བ་རྣམས་རྩདེ་ཐང་དུ་འཛིམོས་ནས། སམེས་པ་སྐྱ་ོརུ་

འཇུགེ་པའ་ིགེཟབ་གེཟབ་ནན་ནན་གྱི་ིཚུལ་གྱིསི་རྩདེ་མ་ོརྩ་ེབཞིནི་འདུགེ རྩདེ་ཐང་

གེ་ིབྱསི་པ་རྣམས་ཀྱིསི་སྒྲིགིེ་ཆོས་གྱིནོ་པ་ཙམ་ཞིགིེ་རདེ། ངའ་ིམ་ིཚའེ་ིརངི་རྩདེ་མ་ོབ་

ཞིགིེ་གེ་ིངསོ་ནས་མཚན་མོ་ལ་ཁྱོམི་མཚསེ་ཀྱི་ིབྱསི་པ་རྣམས་དང་། གྲགོེས་མོ་རྣམས། 

ཁྱོིམ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་རྩེད་མོ་འད་ིའདྲ་རྩེས་ཆོོགེ་པ་ཞིིགེ་ང་རང་གེ་ིངོས་ནས་

གེཏན་ནས་བྱས་མ་མྱོངོ་། ད་ེན་ིདུས་རྟེགེ་ཏུ་སླེབོ་གྲྭ་ཆོནེ་མའོ་ིནང་དུ་ཡོནི་ཞིངི་། རྒྱ་

ཆོ་ེཞིངི་། ར་བཟ་ིབའ་ིང་ོགེདངོ་ལས་བྱསི་པའ་ིགེདངོ་དང་། མའི་ིསྤྲོ་ོསྣང་འད་ིའདྲ་མ་

རེད། ད་ན་ིའཕྱིས་དྲགེས་པ་རེད། ངའ་ིའཁྲིས་དེར་མ་ིནགེ་རྒད་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེས་

ན་ིམཚན་མོ་ར་ེར་ེབཞིནི་རྩདེ་མོ་འད་ིལ་བལྟས་ཡོདོ་པ་འདྲ། ཁེངོ་གེ་ིའཁྲསི་ད་ེལ་མ་ི

དཀར་སྤྲོང་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ ད་ེནས་མེགེ་ས་ིཁོེའ་ིཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་འདུགེ ད་ེནས་བུ་མོ་

འགེའ་ར་ེའདུགེ ད་ེནས་བུ་འགེའ་ཞིགིེ་འདུགེ མའི་ིརགིེས་ཚང་མ་ས་ད་ེལ་འཛིམོས་

འདུགེ ཀྱི་ེམ། མཚན་མོ་དེའ་ིགླེོགེ་འོད་ཀྱི་ིསྐྱོ་སྡུགེ་ད་ེཚ་ོཡོ། སྤེོ་ལོ་འཕེན་མཁེན་ན་

གེཞིནོ་ད་ེན་ིཌིནི་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བ་ོའདུགེ རྐུབ་སྟགེེས་རྣམས་ཀྱི་ིཁོྲད་ན་ཡོདོ་པའ་ི

སྐྲ་སེར་མ་མཛིེས་མ་ད་ེན་ིམ་ེར་ིལུ་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བོ་འདུགེ འད་ིན་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ི

མཚན་མོ་རདེ། ངས་གེང་བྱས་པ་ད་ེདགེ་ཡོདོ་ཚད་ན་ིའཆོ་ིབ་རདེ། 
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ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིནང་དུ། ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིནང་དུ། 

ངས་གེང་བྱས་ཚད་ན་ིའཆོ་ིབ་རེད། 

ལམ་ཁེ་ཕར་ཕོྱགེས་ན་མ་ིནགེ་གེ་ིཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་ཁོེང་ཚོའ་ིམདུན་སོྒོའ་ིརོྡོ་སྐས་སྟེང་

བསྡེད་ནས་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ཞིོར། ཤོིང་སྡེོང་རྣམས་བརྒྱུད་དེ། སྐར་མ་ཁྲ་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱིི་

གེནམ་མཁེའ་ལ་ཡོར་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། ཞི་ིའཇམ་གྱི་ིངང་ནས་ལྷོད་ལྷོད་བྱེད་ཅིིང་།  

མཚམས་མཚམས་ལ་རྩེད་མོ་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ བར་དེར་རླངས་འཁོེར་མང་པོ་

ལམ་ཁེ་ནས་ཕྱིན་སོང་ལ། གླེོགེ་དམར་པོ་ཆོགེས་སྐབས་ལམ་མདོ་རུ་བཀགེ་སོང་།  

དེར་དགེའ་ཞིིང་སོྤྲོ་བའི་སྣང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ་ལ། མཁེའ་རླུང་ནི་བློ་ཕམ་དང་། “མི་

དཀར་གྱི་ིསྡུགེ་བསྔོལ།” སོགེས་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་ིཤོེས་པའ་ིདངོས་གེནས་དགེའ་

སོྤྲོ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཚེའ་ིའཁྲུགེ་ཆོ་དེས་ཁེེངས་འདུགེ མ་ིནགེ་རྒད་པོ་དེའ་ིལྭ་བའ་ིགླེོ་ཁུགེ་

ན་སྦེ་ིརགེ་གེ་ིཤོེལ་དམ་ལྕགེས་ཊིིན་ཞིིགེ་འདུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ད་ེཁེ་འབྱེད་པར་བྱེད། 

མ་ིདཀར་རྒད་པོ་དེས་ཕྲིགེ་དོགེ་གེ་ིམིགེ་གེིས་ལྕགེས་ཊིིན་ད་ེལ་བལྟས་ཤོིང་། ཁེོང་གེིས་

སྦེ་ཁུགེ་ཏུ་ལགེ་མྱོོང་བྱས་ཏེ་ཁེོང་གེིས་ཀྱིང་ལྕགེས་ཊིིན་ཞིིགེ་ཉིོ་ཐུབ་མིན་ལ་བལྟས་

སོང་། ང་ན་ིཇ་ིལྟར་ཤོ་ིབ་རེད་ཡོ། ང་ས་ད་ེནས་ཐོན་པ་ཡོིན། 

ང་ན་ིངོ་ཤོེས་པའ་ིབུ་མོ་ཕྱུགེ་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཞིོགེས་པར་

མོས་རང་གེ་ིདར་གོེས་ཀྱི་ིནང་འཇམ་ཤོ་འབྱར་མ་ནས་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་ལོར་ཞིིགེ་བཏོན་

ཏེ་བཤོད་རྒྱུར། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་སྐད་ཆོ་བཤོད་བསྡེད་

ཀྱི་ིའདུགེ ད་ེའདྲ་ཡོིན་ན་འད་ིའཁྱོེར་ནས་རྒྱུགེས་ཤོིགེ སྐྱིད་པོ་ཐོངས།” ཟེར། དེར་

བརྟེེན་ངས་རྙིོགེ་དྲ་ཚང་མ་སེལ་བ་རེད་ལ། ང་རང་ལ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་
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སྣུམ་རིན་ལ་སོྒོར་མོ་བཅུ་གེཅིིགེ་ཅིན་གྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིརླངས་འཁེོར་

ཞིིགེ་ཐོབ་བྱུང་ལ། ས་གེཞིིའ་ིངོས་ནས་འཕུར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

མི་གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་འདི་སྐོར་བཞིིན་འདུགེ་ལ་ཁེོང་ཚོས་བཤོད་པ་

ལྟར་ན་ཁེོང་ཅིགེ་ནི་སྨོད་འཚོང་མའི་ཚོང་བདགེ་ཡོིན་ཟེར། མི་གེཞིན་གེཉིིས་དེ་

ནི་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོོད་པའི་འགྲུལ་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙིར་ནས་བསྡེད་ཅིིང་ང་ཚོའི་

སེམས་དེ་དམིགེས་ཡུལ་གྱིི་སྒོང་ལ་གེཏད། ང་ཚོ་བེར་ཐའོ་ཌིི་ཞིེས་པའི་ལ་ཆོེན་པོ་

དེ་བརྒལ་ཅིིང་། ཋེ་བྷར་མ་ཤོི་གྲོང་ཚོ་དང་། ཋེོ་རོ་བྷིམ་སམ་གོྲང་ཚོ། ཁེི་རིམ་ལིང་

གྲོང་ཚ་ོབཅིས་ཡོོད་པའ་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིམཐོ་སྒོང་དུ་མར་བབས། ད་ེནས་ར་ེབྷིད་ ཨེར་ས་ི

ལ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནས་ས་ིཋེིམ་བོྷད་ ས་ིཕ་ིརིང་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་མར་བབས། ད་ེནས་ཕྱིར་

ཐོན་ཏ་ེརྡུལ་འཚུབ་པའ་ིལམ་ཐགེ་མེལ་ལ་ེལྔ་བཅུའ་ིརིང་དཀྱིོགེས་ཏ་ེསོང་ཞིིང་། ད་ེ

ནས་ཁེ་རེགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་། ད་ེནས་ཨ་མ་ར་ིཀའ་ིབྱ་ེཐང་ཆོེན་པོ་ཞིེས་གྲགེས་པ་ད་ེ

ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཚ་ོཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་མངའ་སྡེ་ེདང་ཡུ་ཋེ་མངའ་སྡེ་ེགེཉིིས་ཀྱི་ིས་མཚམས་

བརྒལ་བའི་སྐབས་དེར་ངས་ནམ་མཁེའ་ནས་དཀོན་མཆོོགེ་མཇལ་བྱུང་། དེ་ནི་བྱེ་

ཐང་གེི་གེནམ་ན་ཉིི་འོད་ཀྱིིས་འཚིགེ་བཞིིན་པའི་སྤྲོིན་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་གེཟུགེས་

སུ་འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་མཛུབ་མོ་ང་ལ་བཙུགེས་ནས་“འདི་ནས་སོང་ལ་མུ་མཐུད་

སྐྱོད་ཅིིགེ ཁྱོེད་ན་ིལྷ་ཡུལ་གྱི་ིལམ་ཁེའ་ིསྟེང་དུ་ཡོོད།” ཅིེས་བཤོད་པ་ལྟར་སྣང་། ཨོ་

རེད། ཀྱི་ེཧུད། ད་ེལས་ཀྱིང་ང་རང་ན་ི ན་ིཝེ་ཌི་མངའ་སྡེེའ་ིབྱ་ེཐང་ཁོྲད་དུ་བཏུང་བ་

ཁེོ་ཁེ་ཁེོ་ལའི་འཁྱོགེ་སྒོམ་ཞིིགེ་གེི་འཁྲིས་ན་ཡོོད་པའི་པོལ་ཅིོགེ་དང་བཙའ་ཆོགེས་

པའ་ིཤོིང་རྟེ་འཁེོར་ལོ་རྙིིང་པ་འགེའ་ལ་དོ་སྣང་འཕེལ་བསྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ་ལ། དེར་སྤྱིིལ་

ཁེང་རྣམས་ལ་བཀལ་བའ་ིནམ་ཟླས་ཟད་པར་གྱུར་པའ་ིམིང་བྱང་ད་ེདགེ་ན་ིགེདོན་
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གྱིིས་བཟུང་བའ་ིབྱ་ེཐང་གེ་ིརླུང་བུའ་ིཁྲོད་ལྷབ་ལྷབ་གེཡོོ་བ་དང་། མིང་བྱང་ད་ེདགེ་

གེ་ིསྟེང་དུ། “ར་ཋེིལ་ས་ིནེགེ་ བྷིལ། ཡོང་ན་བྷིལ་སྦྲུལ་མཇུགེ་འདར་མ་འདིར་བསྡེད་

མྱོོང་བ་རེད།” ཅིེས་དང་། ཡོང་ན། “བྷོ་རོ་ཁེན་མོད་ ཨ་ེན།ི ཡོང་ན་ཨ་ེན་ིཁེ་ཆོགེ་མ་

འདིར་ལོ་མང་རིང་ཡོིབ་ནས་བསྡེད་མྱོོང་བ་རེད།” ཅིེས་བྲིིས་ཡོོད། དེ་ནས་རེད་ཡོ། 

བརྒྱུགེས་སོང་། སོལད་ ལེགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྨོད་འཚོང་མའ་ིཚོང་བདགེ་གེཉིིས་ཀྱིིས་

རང་གེི་བུ་མོ་རྣམས་ལ་རྟེོགེ་ཞིིབ་བྱས་ཤོིང་དེ་ནས་ང་ཚོ་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེ་ནས་

ཅིང་མ་འགེོར་བར་ངས་ན་ིསླེར་ཡོང་མཚན་དཀྱིིལ་ཞིིགེ་ལ། གྲགེས་ཆོ་ེབའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་

སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་དེ་མཚོ་ཁེ་རུ་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་ཡོོད་པ་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ 

དེ་མ་ཐགེ་ཌིིན་གྱིི་ཕྱོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ད་ལྟ་ཁེོང་ལ་ཁེང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་

ཡོོད་པ་རེད། ང་ན་ིཁེོང་གེ་ིསེམས་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་འཁེོར་བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་ད་ལྟ་ཅི་ིཞིིགེ་

འབྱུང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེདགེ་གེ་ིསོྐར་ཤོེས་འདོད་ཀྱིིས་འཚབ་ཤོ་ལངས་ཀྱི་ིའདུགེ་ལ། ང་

ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་རྒྱབ་ན་ཅིི་ཡོང་མེད་ཅིིང་། ངའི་འབྲིེལ་ལམ་རྣམས་ཡོོངས་སུ་ཆོད་

ཟིན་པ་དང་། ངས་དོན་གེང་ཞིིགེ་གེི་སྐོར་ལའང་སྐྱགེ་པ་ཁེ་ཡོ་ཁེོ་རང་བྱས་མེད། 

ཞིོགེས་པའ་ིཆུ་ཚོད་གེཉིིས་པའ་ིསྟེང་ངས་ཁེོང་གེ་ིསོྒོ་བརྡུངས་པ་ཡོིན།
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ཁེོང་གེཅིེར་བུ་གེཅིེར་རྐྱེང་བྱས་ཏེ་སོྒོ་འགྲམ་དུ་བསླེེབས་བྱུང་ལ། སྲོིད་འཛིིན་གྱིིས་

སོྒོ་བརྡུངས་ནའང་ཁོེང་གེིས་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་མ་ིསྲོིད་པའ་ིཚད་རེད། ཁེོང་ལ་འཇིགེ་

རྟེེན་དམར་རྗེེན་མ་དེ་ཐོབ་ཡོོད་པ་རེད། “སལ།” ཁེོང་གེིས་ལྷགེ་བསམ་རྣམ་དགེ་

གེ་ིའཚེར་སྣང་དང་གུས་པ་ཞིིགེ་གེིས་བཤོད། “ངས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངོ་མ་འད་ིབྱེད་ཀྱི་ིརེད་

བསམས་མ་བྱུང་། མཐར་ཁྱོེད་ང་ལ་འཁེོར་ཡོོང་བ་རེད།” 

“ཨོ་ཡོིན།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ངའ་ིཡོོད་ཚད་འཐོར་སོང་། ཁྱོེད་ཀྱི་ིདོན་དགེ་

རྣམས་གེང་འདྲ་འདུགེ”

“ཡོགེ་པོ་ཞི་ེདྲགེ་མ་ིའདུགེ ཡོགེ་པ་ོཞི་ེདྲགེ་མ་ིའདུགེ འནོ་ཀྱིང་ང་ཚ་ོལ་དནོ་དགེ་

ས་ཡོ་མང་པ་ོབཤོད་རྒྱུ་ཡོདོ། སལ། འུ་ཅིགེ་གེསི་དནོ་ད་ེབཤོད་ནས་ཤོསེ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་

ད་ེད་བསླེབེས་པ་རདེ།” ང་ཚསོ་དུས་ཚདོ་ལ་བསླེབེས་ཡོདོ་པར་མསོ་མཐུན་བྱས་ནས་

ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཐབ་ཚང་ནང་ནས་དགེའ་སོྤྲོ་ཆོེན་

པསོ་ཁེ་བརྡོ་བྱདེ་མགེ་ོབརྩམས་ཤོངི་། དུས་མཚུངས་སུ་ང་འདརི་བསླེབེས་པ་ན་ིཁྱོད་

མཚར་བའི་གེདོན་གེདུགེ་པ་ཅིན་ཞིིགེ་གེངས་དཀར་ལྷ་མོའ་ིཕོ་བྲིང་ལ་འབོྱར་བ་

དང་ཅུང་འདྲ་བོ་རེད་ལ། དེས་ཐོགེ་ཁེང་ནས་ངུ་སྐད་འཁྱོེར་ཡོོང་སོང་། ངས་ཌིིན་

ལ་བཤོད་པ་ཚང་མའ་ིལན་ན་ིརྒོད་ཅིིང་ཤོབ་ཤུབ། འདར་བཞིིན་པའ་ིངང་ནས་“ཨོ་

རེད་”ཅིེས་ཟེར། ཁེ་མེལ་གྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། ངོ་མ་བཤོད་

ན་ཌིནི་ན་ིཟླ་བ་འགེའ་ཤོས་ཀྱི་ིརངི་ལ་ཁུ་སམི་མ་ེཡོནི་པ་འདྲ་མདོ། ད་ན་ིལྷ་ཡོ་ིཕ་ོཉི་
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བསླེབེས་པ་རདེ་ལ། ཁེངོ་སླེར་ཡོང་སོྨྱོན་པ་ཆོགེས་རྒྱུ་ཡོནི་པ་རདེ། “མ་ོལ་ཅི་ིཞིགིེ་བྱུང་

བ་རདེ།” ངས་ཤུབ་བུར་སྨྲས།

ཁེོང་གེིས། “ཁེོ་རེ། མོ་ནི་ཇེ་སྡུགེ་ནས་ཇེ་སྡུགེ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ མོས་ཁྲོ་

གེཉིེར་བསྡུ་ཞིིང་ངུ་སྐད་རྒྱགེ ང་སི་ལིམ་ གྷིའི་ལརད་ལ་ཐུགེ་ཏུ་མི་འཇུགེ ང་ཁྱོིམ་

དུ་འབོྱར་རྒྱུར་འཕྱིས་ཚད་ལ་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས། དེ་ནས་ང་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་པ་ཡོིན་ན་

མོས་ང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིི་མི་འདུགེ དེ་ནས་ང་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་གེཅིན་གེཟན་

རེད་ཟེར།” ཞིེས་བཤོད་སོང་། མོ་རང་ལྷོད་ལ་འབབ་ཏུ་འཇུགེ་ཆོེད་ཁེོང་ཐོགེ་ཁེང་

ལ་བརྒྱུགེས་སོང་། ཁེ་མེལ་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་པ་ངས་གེོ་བྱུང་། “ཁྱོེད་རང་རྫུན་རྐྱེལ་

རེད། ཁྱོེད་རང་རྫུན་རྐྱེལ་རེད། ཁྱོེད་རང་རྫུན་རྐྱེལ་རེད།” ངས་གེོ་སྐབས་དེ་བཟུང་

ནས་ཁེོང་ཚོར་ཡོོད་པའ་ིཁེང་པ་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་ད་ེལ་བརྟེགེ་དཔྱད་བྱས་པ་ཡོིན། ད་ེ

ནི་བཅིད་བརྒྱབ་པའི་སྡེོད་ཁེང་རྣམས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ན་ཡོོད་ལ། ཐོགེ་ཁེང་ཅིན་གྱིི་ཤོིང་

ཁེང་རྙིིང་པ་འཁྱོོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། མཚ་ོའགྲམ་མཐོང་སའ་ིར་ཤོན་ཧིལ་ལམ་ཨུ་རུ་

སུའ་ིར་ིབོའ་ིསྒོང་ཏགེ་ཏགེ་ལ་འདུགེ ད་ེལ་ཁེང་མིགེ་བཞི་ིཡོོད་པ་ལས་གེསུམ་སྟེང་

ཐོགེ་ཏུ་ཡོོད་ཅིིང་། འོགེ་ཁེང་དུ་ཧ་ལས་པའི་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིརིགེས་ཀྱིི་ས་འོགེ་ཁེང་

པའི་ཐབ་ཚང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ ཐབ་ཚང་གེི་སོྒོ་དེ་ཕྱེས་ན་སྤེང་ཐང་གེི་ར་སྐོར་

ཡོོད་ཅིིང་། དེར་གོྱིན་པ་སྐམ་སའ་ིགེདང་ཐགེ་རྣམས་འདུགེ ཐབ་ཚང་གེ་ིརྒྱབ་ན་དོ་

ཁེང་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེར་ཌིིན་གྱི་ིལྷམ་རྙིིང་པ་རྣམས་ཡོོད་ཅིིང་། ལྷམ་ད་ེདགེ་ལ་ང་ཚ་ོབྷ་

རེ་བཟོ་སི་གེཙང་པོའ་ིནང་དུ་རླངས་འཁོེར་ཧད་སོན་རྟེགེས་ཅིན་དེ་འགེགེ་སྐབས་

ཀྱིི་མཚན་མོ་དེའི་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་འདམ་བགེ་སོར་གེཅིིགེ་ཙམ་ད་དུང་ཡོང་

འབྱར་ནས་འདུགེ རླངས་འཁོེར་ཧད་སོན་རྟེགེས་ཅིན་ད་ེམེད་པ་ན་ིབཤོད་མ་དགོེས་
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པ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་མུ་མཐུད་ནས་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིདུས་བཅིད་སོྒོར་མོ་སོྤྲོད་ཐུབ་མེད་

པ་རེད། ཁེོང་ལ་ད་ལྟ་རླངས་འཁེོར་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་ིའདུགེ ཁེོང་ཚོའ་ིབྱིས་པ་གེཉིིས་

པ་ད་ེཡོང་སྟེས་དབང་གེིས་སྐྱ་ེགྲབས་ཡོོད། ཁེ་མེལ་གྱིིས་ཆོེས་ངུ་ཅིོར་རྒྱགེ་པ་ལ་ཉིན་

པ་ནི་འཇིགེས་སུ་རུང་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ལ་མཉིན་བཟོད་པ་མི་འདུགེ ང་ཚོ་

སྦེི་རགེ་ཉིོ་སླེད་ཕྱི་ལོགེས་ལ་ཐོན་པ་ཡོིན་ལ་དེ་དགེ་ཕྱིར་ཐབ་ཚང་ལ་འཁྱོེར་ཡོོང་

བ་ཡོིན། ཁེ་མེལ་མཐར་གེཉིིད་དུ་ཤོོར་སོང་བའམ་ཡོང་ལ་མུན་ནགེ་ལ་སྟོང་སེང་

ངེར་ཅིེར་ནས་མཚན་མོ་བསྐྱལ་བ་རེད། ཅིི་ཞིིགེ་མ་འགྲིགེ་པ་ཡོིན་པ་དེའི་སྐོར་ལ་

ངས་ཅི་ིཡོང་མ་ིཤོེས་མོད། ཕལ་ཆོེར་ཌིིན་གྱིིས་གེང་ལྟར་ཡོང་མོ་རང་སོྨྱོན་པ་བཟོས་

བཞིགེ་ཡོོད་སྲོིད་པ་རེད།

ང་ཐེངས་སོྔོན་མ་དེར་ཧྥོི་རན་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཐོན་པའི་རྗེེས་ལ་ཁེོང་སླེར་

ཡོང་མེ་རི་ལུ་ཡོི་སྒོང་ལ་སོྨྱོན་པ་ཆོགེས་འདུགེ ཌིི་ཝེི་ས་ཌིེར་རོ་ལམ་ཁེའི་སྟེང་ན་

ཡོོད་པའ་ིམོའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་དེར་འཁེོར་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་བསྐྱལ་ཅིིང་། དེར་མོ་རང་ལ་

ཞིགེ་མ་ར་ེར་ེལ་ནང་དུ་གྲུ་པ་མ་ིའདྲ་བ་ར་ེར་ེཡོོད་ཅིིང་། དེར་ཁོེང་གེིས་མོའ་ིསོྒོའ་ིཡོ་ི

གེ་ེའཕེན་སའ་ིཨ་ིཁུང་བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་ལོྐོགེ་ལྟ་བྱས་ཤོིང་། མོ་རང་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་

མཐོང་ཐུབ་པ་རེད། དེར་ཁོེང་གེིས་ཞིོགེས་པ་རྣམས་ལ་མ་ེར་ིལུ་བུ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་

དུ་གེན་རྐྱེལ་དུ་ཉིལ་ནས་ཡོོད་པ་མཐོང་བ་རེད། ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་

མོ་རང་གེ་ིརྗེེས་དེད་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་མོ་རང་ན་ིསྨོད་འཚོང་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་

པའ་ིདཔང་རྟེགེས་ཏན་ཏན་ཞིིགེ་ཐོབ་འདོད་པ་རེད། ཁེོང་མོ་ལ་དགེའ་བ་རེད། ཁེོང་

གེིས་མོའ་ིཆོེད་དུ་རྔུལ་ནགེ་བཏོན་པ་རེད། མཐར་ཁོེང་ལ་ཚོང་གེ་ིསྐབས་སུ་ལྗོང་ཁུ་

ཞིེས་འབོད་པ་སྟ།ེ བཙ་ོསྦྱིང་མ་བྱས་པའ་ིསོ་མ་ར་ཛི་མང་ཙམ་ཡོོད་པའ་ིལྗོང་ཁུ་ངན་
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པ་འགེའ་ཞིིགེ་སྟེས་དབང་གེིས་ནོར་ནས་ཐོབ་པ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་ད་ེལས་མང་སོྐྱན་

ཡོོད་པའ་ིཚད་དུ་འཐེན་པ་རེད། 

“ཉིིན་དང་པོ་ད་ེལ་”ཁེོང་གེིས་བཤོད། “ང་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་པང་ལེབ་ཞིིགེ་དང་

འདྲ་བར་གེཟུགེས་པོ་རེངས་ནས་ཉིལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ང་འགུལ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ་

ལ། སྐད་ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་བཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ངས་མིགེ་ཆོེན་པོར་གེདངས་

ནས་གེནམ་ལ་བལྟས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡོིན། ངའ་ིཀློད་པའ་ིནང་ནས་ཟིར་སྒྲི་གེོ་ཐུབ་ཅིིང་། 

འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིཁྲ་ལམ་མ་ེབ་ཡོ་མཚན་པོ་སྣ་ཚོགེས་པ་ཡོོད་ཚད་ཅིིགེ་མཐོང་བྱུང་

ལ་ཧ་ཅིང་སྐྱདི་པོ་ཚོར་བྱུང་། ཉིིན་གེཉིིས་པ་ད་ེལ་ང་ལ་ཡོོད་ཚད་བསླེེབས་བྱུང་། ངས་

བྱས་པ་དང་ཤོེས་པ། བཀློགེས་པ། གེོ་བ། རྣམ་རྟེོགེ་ཏུ་ཤོར་བ་སྟ་ེད་ེདགེ་ཡོོད་ཚད་ང་

ལ་བསླེེབས་བྱུང་ལ། ངའི་སེམས་ཀྱིི་ནང་དུ་དེ་དགེ་ཚང་མ་རང་བྱུང་གེི་ཐོགེ་ནས་

གེོ་རིམ་ལྡན་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་གེིས་གེསར་པ་གེསར་རྐྱེང་གེ་ིངོ་བོར་བསྐྱར་དུ་བཀོད་

སྒྲིིགེ་བྱས་སོང་། ངས་སེམས་ནང་དུ་བཟུང་བའ་ིནང་གེ་ིཚོར་འདུ་དང་། ལྟད་མོ་ཡོ་

མཚན་པ་ལ་རོལ་བ་དང་། སིམ་པའ་ིཚོར་བ་མྱོོང་བ་ད་ེདགེ་ལས་གེཞིན་ཅི་ིལ་ཡོང་

བསམ་བློ་གེཏོང་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་མུ་མཐུད་ནས། ‘ལགེས་རེད། ལགེས་རེད། 

ལགེས་རེད་’ཅིེས་བརྗེོད་བཞིིན་བསྡེད་ཅིིང་། དེ་ཡོང་སྐད་ཆོེན་པོ་མིན་པར་དངོས་

གེནས་སྐད་དམའ་མོས་ ‘ལགེས་རེད་’ཅིེས་བཤོད་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། ཇ་ལྗོང་ཁུའམ་སོ་མ་

ར་ཛི་འད་ིདགེ་གེ་ིསྣང་བ་ད་ེཉིིན་གེསུམ་པའ་ིབར་དུ་བསྡེད་སོང་། ད་ེནས་ངས་ཡོོད་

ཚད་ཤོེས་བྱུང་ལ། ངའི་མི་ཚ་ེཐགེ་གེིས་ཆོོད་སོང་། ང་རང་མེ་རི་ལུ་ལ་དགེའ་བ་དེ་

ངས་ཤོེས་བྱུང་ལ། ངས་ཨ་ཕ་ད་ེགེང་ན་ཡོོད་ཀྱིང་བཙལ་ནས་སྐྱོབ་དགོེས་པ་ད་ེཤོེས་

བྱུང་། ངས་ཁྱོེད་རང་ངའ་ིགྲོགེས་པོ་ཡོིན་པ་ལ་སོགེས་པ་ཤོེས་བྱུང་ལ། ངས་ཁེར་ལོ་ཇ་ི
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འདྲའ་ིརླབས་ཆོ་ེབ་ཤོེས་བྱུང་། ངས་ཕྱོགེས་གེང་ས་ན་ཡོོད་པའ་ིམ་ིཚང་མའ་ིསྐོར་གྱི་ི

དོན་དགེ་སྟོང་ཁེ་ལོང་བ་ཞིིགེ་ཤོེས་བྱུང་། ད་ེནས་ཉི་ིམ་གེསུམ་པ་ད་ེལ་གེཉིིད་མ་སད་

ཀྱི་ིགེནས་སྐབས་སུ་རྨ་ིལམ་འཁྲུགེ་པོ་འཇིགེས་ཡོེར་བ་བསྟུད་བསྟུད་ལ་འབྱུང་མགེོ་

བརྩམས་སོང་ལ། དེ་དགེ་ནི་མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་སྐྱི་གེཡོའ་ཞིིང་། འཇིགེས་ཡོེར་བ། 

ནད་པ་འདྲ་བ་བཅིས་རེད། དེར་བརྟེེན་ངས་ལགེ་པ་ཉིིས་རྩེགེ་གེིས་པུས་མོ་བསྡེམས་

ཏ་ེ ‘ཨོ་ཧོ། ཨོ་ཧོ། ཨོ་ཧོ། ཨ་ཧ། ཨོ་ཧོ་ ...’ ཟེར་བཞིིན་བསྡེད། ཁྱོིམ་མཚེས་རྣམས་ཀྱིིས་

ཐོས་པ་དང་སྨོན་པ་ཞིིགེ་སྐད་བཏང་འདུགེ ཁེ་མེལ་ནི་བྱིས་པ་དང་མཉིམ་དུ་རང་

གེི་གྲོགེས་མོ་རྣམས་ལ་ལྟ་རུ་ཕྱིན་ནས་ནང་དུ་མེད། ཁྱོིམ་མཚེས་ཚང་མ་ལ་སེམས་

ཁྲལ་ལངས་འདུགེ ཁེོང་ཚ་ོཁྱོིམ་ལ་འཛུལ་ཞིིང་། ང་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་རྐང་ལགེ་དུས་

གེཏན་དུ་མཐར་བཅིད་ད་ེབསྡེད་ཡོོད་པ་རྙིེད་འདུགེ སལ། ངས་ཇའམ་ཉིལ་ཐ་དེའ་ི

འགེའ་ཞིིགེ་འཁྱོེར་ནས་མེ་རི་ལུ་ཡོོད་ས་ལ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། དེ་ནས་གླེེན་མ་ཆུང་

ཆུང་ད་ེལ་དོན་དགེ་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་ཞིིགེ་བྱུང་བ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ད་ེན་ི

སྣང་བ་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་། རིགེས་པ་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་། དོན་དགེ་ཚང་མའ་ི

ཐད་ནས་མཐའ་མའ་ིཐགེ་གེཅིོད་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་། མནར་གེཅོིད་ཀྱི་ིསྡུགེ་སྐད་

དང་རྨི་ལམ་འཁྲུགེས་པོ་དགེ་ལ་འཁྲིད་འགྲོ་བའི་ཟུགེ་གེཟེར་རོྡོགེ་རོྡོགེ་གེཅིིགེ་གེི་

ནང་ན་གེནས་པའི་བདེན་པ་ཡོོད་ཚད་མཐོང་བའི་བློ་བཅིས་རེད། ཨ་ཡོོ། དེ་ནས་

ང་ན་ིམོ་རང་ལ་ཧ་ཅིང་དགེའ་བ་ཤོེས་པས་ངས་མོ་རང་བསད་ན་འདོད། ང་ཁྱོིམ་ལ་

བརྒྱུགེས་ཤོིང་མགེོ་བོས་རྩིགེ་པ་ལ་བརྡོབས། ང་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ཡོོད་ས་ལ་བརྒྱུགེས། 

ཁེོང་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་མཉིམ་དུ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་ལ་ལོགེ་ཡོོད། ང་ཚོས་མ་ེམདའ་ཡོོད་ས་ཤོེས་

པའ་ིམ་ིཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེའ་ིསྐོར་ངས་ཁེོང་ལ་དྲིས། ང་མ་ིད་ེཡོོད་ས་ལ་བརྒྱུགེས། ང་ལ་
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མ་ེམདའ་ཞིིགེ་འཐོབ། ང་མ་ེར་ིལུ་ཡོོད་ས་ལ་བརྒྱུགེས། ངས་སོྒོའ་ིཡོ་ིགེ་ེའཕེན་ཁུང་

ནས་ནང་དུ་བལྟས། མོ་ནི་བུ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་ནས་འདུགེ ང་ཕྱིར་འཐེན་

དང་འཛིེམས་ཟོན་བྱེད་དགེོས་བྱུང་། ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་ཚུད་ནས་སླེར་ལོགེ ང་

ནང་དུ་བཙན་གྱིིས་འཛུལ། མོ་རང་གེཅིིགེ་པུ་རེད། དེ་ནས་མོ་རང་ལ་མེ་མདའ་

སྤྲོད། ང་གེསོད་རོགེས་ལབ་པ་ཡོིན། མོས་དུས་ཡུན་ཆོེས་རིང་པོར་མ་ེམདའ་ལགེ་ཏུ་

བཟུང་ནས་བསྡེད། ངས་མོ་ལ་འཆོ་ིབ་སྙིང་རྗེ་ེམོའ་ིགྲོས་མཐུན་ཞིིགེ་ལ་ར་ེསྐུལ་བྱས། 

མོའ་ིའདོད་པར་མ་བབས། ངས་ང་ཚོ་གེཉིིས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་ནི་འཆོི་དགོེས་འདུགེ་ཅིེས་

བཤོད་པ་ཡོིན། མོས་མིན་ཞིེས་བཤོད་སོང་། ངས་རང་གེ་ིམགོེས་རྩིགེ་པ་ལ་བརྡུངས། 

ཁེོ་ར།ེ ང་ན་ིསེམས་འཁྲུགེས་ནས་འདུགེ མོས་ཁྱོེད་རང་ལ་ལབ་ཀྱི་ིརེད། མོས་སྐད་ཆོ་

བཤོད་ནས་ང་ལྷོད་ལ་འབབ་བཅུགེ་སོང་།”

“ད་ེནས་གེ་ར་ེབྱུང་སོང་།”

“ད་ེན་ིཁྱོེད་རང་ཕྱིན་པའ་ིརྗེེས་རེད་ལ། ཟླ་བ་མང་པོའ་ིགེོང་ལ་རེད། མཐར་མོ་

རང་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་པ་བཙོང་མཁེན་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་བསྒྲིིགེས་སོང་། གླེེན་པ་ཁྱོི་

རྒན་དེས་ང་རྙིེད་པ་ཡོིན་ན་གེསོད་རྒྱུའི་ཁེས་ལེན་བྱས་འདུགེ་ལ། དགེོས་གེལ་

ལ་ཐུགེ་ན་ངས་ང་རང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་ཁོེ་གེསོད་དགོེས་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་ང་རང་

སན་ ཁོེ་ཝེིན་ཋེིན་བཙོན་ཁེང་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོིན། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། སལ། ནགེ་ཉིེས་ཀྱི་ི

རིགེས་གེང་ཡོང་རུང་བ་ཞིིགེ་བསགེས་ཚ་ེང་ནི་སན་ ཁོེ་ཝེིན་ཋེིན་ལ་མི་ཚ་ེཧྲིིལ་བོ་

འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ལ། ད་ེན་ིངའ་ིལེའུ་མཐའ་མ་ད་ེརེད། ལགེ་པ་སྐྱོན་ཅིན་དང་བཅིས་ཚང་

མ་རེད།” ཅིེས་ཟེར། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ལགེ་པ་བསྟན་བྱུང་། ང་ན་ིདགེའ་སྣང་གེ་ིཁྲོད་

ནས་ཁེོང་གེ་ིལགེ་པ་ད་ེརྐྱེེན་ངན་གེོད་ཆོགེ་ཅིིགེ་གེིས་མནར་ཡོོད་པ་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

406

མི་འདུགེ “ངས་ཟླ་བ་གེཉིིས་པའི་ཚེས་ཉིེར་དྲུགེ་ཉིིན་གྱིི་དགེོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་དྲུགེ་

པའི་སྟེང་མེ་རི་ལུ་ཡོི་ཐོད་པའི་སྟེང་གེཞུས་པ་ཡོིན། ངོ་མ་བཤོད་ན་དེ་ནི་ཆུ་ཚོད་

དྲུགེ་དང་སྐར་མ་བཅུའ་ིསྟེང་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ངས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་དང་སྐར་

མ་ཉི་ིཤུའ་ིནང་ང་རང་གེ་ིཟོང་འཁེོར་དེའ་ིརྗེེས་ཟིན་དགེོས་པ་ད་ེངས་དྲན་གྱི་ིའདུགེ 

འད་ིན་ིང་ཚ་ོཐུགེ་ཐེངས་མཐའ་མ་ད་ེརེད་ལ། ང་ཚོས་ཡོོད་ཚད་ལ་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་

པའ་ིདུས་ཚོད་མཐའ་མ་ད་ེརེད། ཨ་ེནས་འད་ིལ་ཉིོན་དང་། ངའ་ིམཐ་ེབོང་མོའ་ིཐོད་

པ་ནས་ཕྱིར་དཀྱིོགེས་སོང་། མོ་ལ་མཐའ་ན་སོྔོ་ཐིགེ་ཙམ་ཡོང་མ་ིའདུགེ ངོ་མ་བཤོད་

ན་མོ་གེད་མོ་ཤོོར་སོང་། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིམཐ་ེབོང་ན་ིམཁྲིགེ་མའ་ིགོེང་ཙམ་དེར་ཆོགེ་

འདུགེ ད་ེནས་སྨོན་པ་ཐབས་ཆོགེ་ཅིིགེ་གེིས་རུས་པའ་ིའཛིིན་ཐེབས་ཤོིགེ་བཟོས་པ་

ད་ེན་ིཧ་ཅིང་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེལ། རུས་པའ་ིཆོགེ་དཀྲིས་མ་ིའདྲ་བ་གེསུམ་དགེོས་པར་

གྱུར་ཅིིང་། རྐུབ་སྟེགེས་ནར་མོ་མཁྲེགེས་པོའ་ིསྟེང་ནས་བསྡེོམས་ན་ཆུ་ཚོད་ཉི་ིཤུ་རྩ་

གེསུམ་ལ་བསྡེད་ནས་སྒུགེ་དགེོས་བྱུང་བ་ལ་སོགེས་པ་རེད། རུས་པའི་ཆོགེ་དཀྲིས་

ཐ་མ་དེ་ལ་འཐེན་འཛིེར་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་ནི་ངའི་མཐེ་བོང་གེི་རྩེ་བརྟེོལ་ནས་ཕྱིར་

བརྐྱེངས་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་ཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིནང་ཁོེང་ཚོས་ཆོགེ་དཀྲིས་ད་ེཕྱིར་བཏོན་

སྐབས་འཛིེར་མ་དེས་ངའི་རུས་པ་ལ་སྐྱོན་བྱས་པ་དང་། རུས་པ་ལ་སྐྲངས་ནད་

བསྐྱེད་པ་ད་ེགེཅིོང་ནད་དུ་གྱུར་ཅིིང་། ལམ་ལོྷང་མེད་པའ་ིགེཤོགེས་བཅིོས་ཤོིགེ་དང་།  

ཟླ་བ་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཆོགེ་དཀྲིས་བྱས་པའ་ིརྗེེས་ཀྱི་ིའབྲིས་བུ་ན།ི སྐྱགེ་པ། དེའ་ིསྣ་ེ

མོའ་ིརྩ་ེནས་ཤོ་དུམ་བུ་ཞིིགེ་གེཅིོད་དགོེས་པར་གྱུར་བ་རེད།”

ཁེོང་གེིས་རྨ་དཀྲིས་རྣམས་གྲོལ་ནས་ང་ལ་བསྟན་བྱུང་། སེན་མོའ་ིའོགེ་གེི་ཤོ་

སོར་གེང་གེ་ིཕྱེད་ཀ་ཙམ་མ་ིའདུགེ 
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“ད་ེསྡུགེ་ནས་སྡུགེ་ཏུ་ཕྱིན་སོང་། ངས་ཁེ་མེལ་དང་ཨ་ེམ་ེགེཉིིས་གེསོ་དགེོས་ཀྱི་ི

ཡོོད་ལ། ངས་ཧྥོ་ཡོར་སི་ཋེོན་ཞིེས་པའི་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེསོ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཞིིགེ་

གེསོ་བ་ཞིིགེ་གེི་ཚུལ་དུ་ལས་ཀ་གེང་ཐུབ་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་མགྱིོགེས་པོར་བྱེད་དགེོས་པ་

དང་། ད་ེཡོང་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིའཁོེར་ལོར་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ་རྣམས་ཇ་ེབརྟེན་དུ་བཟོ་

བཞིིན་ཡོོད་ལ། དེའ་ིརྗེེས་ནས་རྒྱ་མ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཅིན་གྱི་ིའཁེོར་ལོ་རྣམས་ཐང་

ནས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འདྲུད་དགེོས་ཡོོད་པ། ད་ེཡོང་ངའ་ིལགེ་པ་སྐྱོན་མེད་པ་

ད་ེགེཅིིགེ་པུ་བཀོལ་ཐུབ་ཅིིང་། སྐྱོན་ཅིན་ད་ེབརྡོབས་རྐྱེང་བྱས་ཏ།ེ ཡོང་བསྐྱར་ཆོགེ་

པ་དང་སླེར་ཡོང་བསྐྱར་སྒྲིིགེ་བྱེད་དགེོས་བྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་གེཉིན་ཁེ་ཆོེས་ཆོེར་

ཞུགེས་ཏ་ེསླེར་ཡོང་སྐྲངས་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ཆོ་ཁེ་མེལ་གྱིིས་ལས་ཀ་བྱེད་པའ་ིརིང་

ལ་ངས་བྱིས་པ་ལ་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད། ཤོེས་སོང་ངམ། ཚ་གེ་ཚི་གེེའ་ིདངངས་འཚབ་རིམ་

པའ་ིནང་དུ་ང་ན་ིགྲལ་རིམ་གེསུམ་པའ་ི A ཞིེས་པ་དམགེ་ཞིབས་ཀྱི་ིལས་ཀ་མ་ིའཕེར་

བའ་ིརིགེས་ད་ེཡོོད་ལ། ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིིས་དེད་པའ་ིསྐུ་ཞིབས་མོ་ར་ིཡོར་ཋེ་ིལ་

མནར་གེཅོིད་ཐེབས་པའི་རྐུབ་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེི་ཆུང་མས་ཉིིན་ལྟར་ཁེོང་གེི་

མཐ་ེབོང་གེ་ིཆོེད་དུ་འགེོགེ་སྨོན་ཕ་ེན་ིས་ིལིན་གྱི་ིཁེབ་རྒྱགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད་ལ། ཁེོང་

ལ་སྨོན་མི་འཕྲིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་དེས་རྨ་རུགེ་བསྐྱེད་བཞིིན་ཡོོད། ཁེོང་གེིས་ཟླ་བ་

གེཅིིགེ་གེ་ིནང་ཚུད་ལ་ཨེམ་ཆོ་ིསྐུ་ཞིབས་ཧྥོ་ིལ་ིམིང་གེ་ིསྨོན་ཁུའ་ིཚན་ཁེགེ་སྟོང་ཕྲིགེ་

དྲུགེ་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགེོས་ཡོོད། ཁེོང་གེ་ིསྨོན་ཁུ་དེས་བསྐྱེད་པའ་ིམ་ིའཕྲིོད་པའ་ི

ནད་ད་ེལ་སོྔོན་འགེོགེ་སླེད་དུ་ཁེོང་གེིས་ཟླ་བ་འདིར་ཆུ་ཚོད་བཞི་ིརེའ་ིནང་དུ་སྨོན་

རིལ་བུ་རེ་རེ་ངེས་པར་དུ་ཟ་དགོེས། ཁེོང་གེིས་མཐེ་བོང་གེི་ན་ཟུགེ་གེཅོིགེ་སླེད་

གེཉིིད་སྨོན་ཅིན་གྱིི་ཟུགེ་འཇོམས་སྨོན་འཐུང་དགེོས། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་རྐང་པའི་
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གེཉིན་ཁེ་རྒྱས་པའ་ིཆུ་ལྒང་ཞིིགེ་ལ་གེཤོགེས་བཅོིས་ངེས་པར་བྱེད་དགེོས། ཁེོང་གེིས་

རང་གེ་ིསོ་གེཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་གེཟའ་ཟླ་བ་རྗེེས་མའ་ིཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་དྲུགེ་

པའ་ིསྟེང་དུ་ངེས་པར་ཡོར་ལངས་དགོེས། ཁེོང་གེིས་སྨོན་བཅིོས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་རྐང་པའ་ི

སྨོན་པ་ལ་བདུན་ཕྲིགེ་རེར་ཐེངས་གེཉིིས་ངེས་པར་བསྟེན་དགོེས། ཁེོང་གེིས་མཚན་

མོ་རེ་རེ་ལ་གླེོ་སྨོན་གྱིི་སྨོན་ཁུ་ངེས་པར་འཐུང་དགེོས། ཁེོང་གེིས་སྣ་ཁུང་གེཙང་

འབུད་བྱེད་སླེད་མུ་མཐུད་ནས་སྣ་དབུགེས་ལེན་པ་དང་སྣ་ཤུ་རྒྱགེ་དགེོས། སྣ་དེ་ནི་

ལོ་ཤོས་གེོང་ལ་གེཤོགེས་བཅིོས་ཤོིགེ་བྱས་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཤུགེས་ཉིམས་པར་བྱས་ཏེ་

དཔྲལ་བའི་མཚམས་ནས་མར་བརྡོིབས་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེི་འཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལགེ་

པ་དེའ་ིམཐ་ེབོང་ཤོོར་ཡོོད་པ་རེད། ནེའུ་ མེགེ་ས་ིཁེོ་མངའ་སྡེེའ་ིབཅིོས་སྒྱུར་སླེོབ་གྲྭའ་ི

ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུ་རླབས་ཆོེ་ཤོོས་ཀྱིི་གོེམ་པ་བདུན་ཅུའི་བར་ཐགེ་ལ་འཕེན་མཁེན་དེ་

རེད། དེ་ནས་འོན་ཀྱིང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ན་ིའཇིགེ་རྟེེན་འད་ིདང་བྱིས་པ་སྙིང་རྗེ་ེབ་

འད་ིརྣམས་ཉི་ིའོགེ་ཏུ་རྩེད་མོ་རྩ་ེབ་ལ་ལྟ་བ་འད་ིལས་སྐྱིད་ཅིིགེ་དང་འད་ིལས་བད་ེ

བ། འད་ིལས་ཡོགེ་གེ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་ཚོར་མ་མྱོོང་། ད་ེནས་ཁྱོེད་རང་མཇལ་ནས་

ཧ་ཅིང་དགེའ་བྱུང་། ངའ་ིགྲགོེས་པ་ོབཟང་པ་ོཡོ་མཚན་པ་ོསལ་ལགེས། ད་ེནས་དནོ་

ཚང་མ་འགྲགིེ་འགྲ་ོབ་ད་ེངས་ཤོསེ། ངས་ཤོསེ། ཁྱོདེ་རང་གེསི་སང་ཉིནི་མཐངོ་གེ་ིརདེ། 

ངའ་ིཡོདི་འངོ་གེ་ིསྙངི་ཆུང་མཛིསེ་མ་བུ་མ་ོད།ེ ད་ན་ིམ་ོརང་གེཅིགིེ་པུར་ཐངེས་གེཅིགིེ་

ལ་སྐར་ཆོ་སུམ་ཅུ་རེ་ཡོར་ལངས་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ མོ་ལ་རྒྱ་མ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གེཉིིས་འདུགེ 

མོའ་ིརིང་ཚད་ལ་སོར་ཉི་ིཤུ་རྩ་དགུ་འདུགེ ངས་ད་ལྟ་ཤོེས་རྟེོགེས་བྱས་པ་ལྟར་ན་མོ་

ན་ིབརྒྱ་ཆོ་སུམ་ཅུ་དང་ཕྱདེ་ཀ་དབྱནི་ཇའི་ིམ་ིརདེ། བརྒྱ་ཆོ་ཉི་ིཤུ་རྩ་བདུན་དང་ཕྱདེ་

ཀ་ཨར་ར་ིཤོའི་ིམ་ིརེད། བརྒྱ་ཆོ་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔ་ཇར་མན་གྱི་ིམ་ིརེད། བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱད་དང་
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བཞི་ིཆོ་གེསུམ་ཌི་ཆོིའ་ིམ་ིརེད། བརྒྱ་ཆོ་བདུན་དང་ཕྱེད་ཀ་ས་ིཁེོ་ཆོིའ་ིམ་ིརེད། བརྒྱ་

ཆོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོིད་དུ་འོང་བ་རེད།” ཟེར། ངས་བྲིིས་ཚར་མ་ཐགེ་པའི་དེབ་དེ་ལ་

ཁེངོ་གེསི་དགེའ་སྣང་གེསི་བཀྲ་ཤོསི་བད་ེལགེེས་ཞུས་སངོ་། དབེ་ད་ེན་ིཔར་སྐྲུན་ཁེང་

གེསི་པར་སྐྲུན་གྱི་ིཁེས་ལནེ་བྱས་ཡོདོ་པ་རདེ། “ང་ཚསོ་མ་ིཚ་ེཤོསེ་ཀྱི་ིཡོདོ། སལ། ང་ཚ་ོ

ར་ེར་ེནས་ཅུང་ཙམ་ཅུང་ཙམ་བྱས་ཏ་ེརྒས་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད་ལ། དོན་དགེ་རྣམས་

ཤོེས་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཁྱོེད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིསྐོར་གེང་བཤོད་པ་ད་ེངས་

ཡོགེ་པོར་ཤོེས་ཀྱིི་འདུགེ ངས་ཁྱོེད་ཀྱིི་ཚོར་བ་དགེ་ལ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་དགེའ་བོ་བྱས་

ཡོདོ། ད་ེནས་ང་ོམ་བཤོད་ན། ངས་ངདེ་ཀྱི་ིབུ་མ་ོདམྱོལ་བ་ད་ེཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་འབད་

པ་ཆོེན་པོས་ཐབས་ཤོེས་བྱས་ཡོོད་པ་ཇ་ིབཞིིན། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མོ་རང་བཙལ་

ནས་མ་ོརང་བསྐྱངས་ནས་མའོ་ིསམེས་ད་ེཁྱོདེ་ཀྱི་ིབླ་སྲོགོེ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡོནི་ན་ཁྱོདེ་ན་ི

བུ་མ་ོདངསོ་གེནས་ཡོགེ་པ་ོཞིགིེ་ལ་འབྲིལེ་བ་འཛིནི་ཆོགོེ་ཆོགོེ་རདེ། སྐྱགེ་པ། སྐྱགེ་པ། 

སྐྱགེ་པ།” ཁེསོ་སྐད་བརྒྱབ།

དེ་ནས་ཞིོགེས་པ་ལ་ཁེ་མེལ་གྱིིས་ང་ཚོ་གེཉིིས་ཀ་དང་། དོ་སྒོམ་དང་ཡོོད་ཚད་

བཅིས་ཕྱི་ལོགེས་ལ་བསྐྲད་སོང་། དོན་དེ་ནི་འདི་ལྟར་མགེོ་བཙུགེས་པ་རེད། སོྔོན་

གྱིི་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་རོ་ཡོེ་སྟེ་རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན་སྦེི་རགེ་འཐུང་ཕྱིར་ང་ཚོས་ཚུར་

བོས་ཡོོང་བ་དང་། ཌིིན་གྱིིས་བྱིས་པ་གེཉོིར་ཞིོར་སོྣད་ཆོས་བཀྲུས་ཤོིང་། རྒྱབ་ཀྱིི་ར་

སྐོར་དུ་གྱིོན་པ་བཀྲུས་པ་རྣམས་བསྐམས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་ལ་དགེའ་སྣང་ཆོ་ེ

དྲགེས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོསྤུས་དགེ་པོ་ཞིིགེ་བྱས་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཇོན་སོན་

གྱིིས་ང་ཚོས་ར་ེམ་ི བྷོན་ཁེོར་ལ་ལྟ་ཆོེད་མིལ་ ས་ིཋེ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་

རྒྱུའ་ིམོས་མཐུན་བྱས་སོང་། ཁེ་མེལ་སྨོན་པའ་ིལས་ཁུངས་ཀྱི་ིལས་ཀ་གྲོལ་ནས་ནང་
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དུ་བསླེེབས་ཤོིང་། བརྙིས་བཅིོས་ཕོགེ་པའ་ིབུད་མེད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིལྟ་སྟངས་ཡོིད་སྐྱོ་བ་

དེས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བལྟས་བྱུང་། གེདོན་གྱིིས་གེཙེས་པའི་བུད་མེད་འདི་ལ་ང་ལ་

ནི་མོའ་ིཁྱོིམ་གྱིི་མི་ཚེའི་སོྐར་ནས་སེམས་ནགེ་པོའ་ིཀུན་སླེོང་མེད་ཅིེས་སྟོན་ཕྱིར། 

ངས་གེང་ཐུབ་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་ཁེ་སྙན་པོའ་ིཐོགེ་ནས་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཅིིང་འཚམ་འདྲི་

ཞུས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་མོས་ད་ེན་ིཁྲམ་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་པ་མ་ཟད། གེཅིིགེ་བྱས་ན་

ད་ེན་ིངས་ཌིིན་ལས་སྦྱིངས་པ་ཡོིན་པར་བསམས་ཤོིང་། གེད་མོ་འཚེར་ཙམ་ལས་བྱས་

མ་སོང་། ཞིོགེས་ཀའི་སྐབས་ལ་འཇིགེས་ཡོེར་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིིགེ་འདུགེ  མོ་རང་

གེིས་ངུ་ཅིོར་རྒྱགེ་གེནི་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟངེ་ཉིལ་འདུགེ འད་ིའདྲ་འབྱུང་བཞིིན་པའ་ིདཀྱིིལ་

ད་ེལ་ང་རང་གླེོ་བུར་དུ་གེསང་སྤྱིོད་ལ་འགྲོ་དགེོས་པ་ཞིིགེ་བྱུང་སོང་ལ། གེསང་སྤྱིོད་

ལ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁེ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ནི་མོའ་ིཁེང་མིགེ་བརྒྱུད་རྒྱུ་དེ་རེད། “ཌིིན།” ངས་

སྐད་བརྒྱབ། “ཐགེ་ཉི་ེཤོོས་ཀྱི་ིཆོང་ཁེང་གེང་དུ་ཡོོད་པ་རེད།”

“ཆོང་ཁེང་ཨ།ེ” ཌིིན་ཡོ་མཚན་སྐྱེས་ཏ་ེབཤོད། ཁེོང་གེིས་འོགེ་ཁེང་གེ་ིཐབ་ཚང་

གེི་ཁྲུས་གེཞིོང་དུ་ལགེ་པ་འཁྲུད་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ར་བཟི་འདོད་ཡོོད་པ་

རེད་དྲན་འདུགེ ངས་ཁེོང་ལ་ངའ་ིདཀའ་ངལ་བཤོད་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ “ཐད་ཀར་

ཡོར་རྒྱུགེས། མོས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ད་ེའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་ཟེར། མ་རེད། ངས་ད་ེབྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་བཙལ་བ་ཡོིན། ང་ཨུ་

རུ་སུའི་རི་བོའ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་པའི་ཁེང་བསྟར་བཞིིའི་གེཡོས་གེཡོོན་གྱིི་ཡོར་མར་ལ་

བརྒྱུགེས། གྱིོན་པ་འཁྲུད་ས་དང་། གྱིོན་པ་གེཙང་མ་བཟོ་ས། ཆུ་མངར་མོའ་ིའཕྲུལ་

སྒོམ། མཛིེས་བཟོ་ཁེང་སོགེས་ལས་ཅིི་ཡོང་རྙིེད་མ་བྱུང་། ང་ཁེང་པ་འཁྱོོགེ་ཏོ་ཆུང་

ཆུང་དེ་ལ་སླེར་ལོགེ་པ་ཡོིན། ངས་ཉིམ་ཆུང་བའི་འཛུམ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ནང་དུ་
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འཛུལ་ནས། ང་རང་གེསང་སྤྱིོད་དུ་འཛུལ་སྐབས་དེར་ཁེོང་ཚོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་

ཚུན་ལ་གེཤོ་ེརེས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ སྐར་མ་ཁེ་ཤོས་ཤོིགེ་གེ་ིརྗེེས་ལ་ཁེ་མེལ་གྱིིས་ཌིིན་

གྱིི་ཅི་ལགེ་རྣམས་སྡེོད་ཁེང་གེི་ཐང་ལ་གེཡུགེས་ནས་ཁེོང་ལ་ཅི་ལགེ་བསྡུ་གེསོགེ་

རྒྱོབས་ཟེར་བཞིིན་འདུགེ ང་ལ་ཡོ་མཚན་བྱུང་བ་ཞིིགེ་ན་ིངས་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་

གྱིི་གེཟུགེས་ཚད་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ཡོོད་པའི་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་ཞིིགེ་འབོལ་སྟེགེས་

ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། གླེོ་བུར་དུ་ངས་ཤོེས་རྟེོགེས་བྱུང་བ་ན།ི བུད་མེད་འད་ི

ཚོ་ཚང་མས་ཁྱོོ་གེ་རྣམས་ཀྱིི་སོྨྱོན་པའི་ངང་ཚུལ་སོྐར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན། ཁེེར་

རྐྱེང་དང་བུད་མེད་མཉིམ་འཛིོམས་ཀྱིིས་ཟླ་བ་མང་པོ་མཉིམ་དུ་སྐྱེལ་བཞིིན་བསྡེད་

པ་དེ་རེད། ངས་ཌིིན་གྱིི་བྱིས་པའི་འགེ་སྐད་དང་ལྷན་དུ་ཁོེང་གེི་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་

ཀྱིི་དགེོད་སྒྲི་དེ་ཁེང་པའི་ཕར་ངོས་ནས་གེོ་བྱུང་། དེའི་རྗེེས་དེ་མ་ཐགེ་ལ་ངས་ཤོེས་

པར་གྱུར་པ་ན།ི ཁེོང་གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་སྐུ་ཞིབས་གོྷི་རོ་ཆོོ་ མགེ་ས་ིདང་འདྲ་

བར་ཁེང་པའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་འདུར་རྒྱུགེ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ་ལ། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་

ཁེོང་གེི་མཐེ་བོང་ཆོགེ་ཏོ་དེ་རྨ་དཀྲིས་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེིས་བཏུམས་ཡོོད་པ་

ད་ེཕགེ་ཤོ་ལེབ་མོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར། ལགེ་པ་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་གེཡུགེས་པའ་ིསྟེང་

ན་འགུལ་མེད་དུ་འགྲེངས་འདུགེ སླེར་ཡོང་ཁེོང་གེ་ིཡོ་ང་བའ་ིསྒོམ་ཟད་པོ་དེའ་ིནང་

ནས་རྐང་ཤུབས་དང་སྨོད་གེཡོོགེས་དོར་མ་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཡོོད་པ་དེ་མཐོང་

བྱུང་ལ། ཁེོང་དེའི་སྟེང་དུ་བསྒུར་ནས། ཁེོང་གེི་ལགེ་པ་ལ་ཐེབས་ཚད་དེའི་ནང་དུ་

གེཡུགེ་བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་ཁེོང་ལ་རང་གེ་ིལགེ་སྒོམ་ཐོབ་སོང་ལ། ད་ེན་ིཨ་མ་ེར་ི

ཀའ་ིནང་གེ་ིཕམ་ཤོོས་[ཕམ་པའ་ིམ་ིརབས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དོད་ཤོོས་]ཀྱི་ིསྒོམ་ད་ེརེད། སྒོམ་

དེ་ནི་ཤོོགེ་གུས་བཟོས་པ་གེང་ཞིིགེ་ལ་དེའི་སྟེང་གེི་རི་མོའ་ིབཀོད་པ་རྣམས་ཀྱིིས་དེ་
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ན་ིཀོ་བ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་བཟོས་ཡོོད། དེའ་ིསྟེང་དུ་ལྕགེས་ལོང་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་བསྒོར་ཡོོད། 

སེར་གེ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་སྟེང་ནས་མར་གེས་ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་ཐགེ་པ་ཞིིགེ་ལ་བཏགེས་

འདུགེ ད་ེནས་ཁོེང་གེིས་རང་གེ་ིམཚ་ོའགྲུལ་རྒྱབ་ཁུགེ་བླངས་ཤོིང་། དེའ་ིནང་དུ་ཅི་

ལགེ་བཙངས་སོང་། ངས་རང་གེ་ིསྟོད་ཕད་བླངས་ཏ་ེདེའ་ིནང་དུ་ཅི་ལགེ་བཙངས། ད་ེ

ནས་ཁེ་མེལ་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་ལོགེ་ནས་“རྫུན་རྐྱེལ། རྫུན་རྐྱེལ། རྫུན་རྐྱེལ།” ཞིེས་བརྗེོད་

བཞིིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ངེད་ཅིགེ་ཁེང་པ་ནས་ཕྱ་ིརོལ་ལ་ལྡིང་ཞིིང་། ཐགེ་ཉི་ེ

ཤོོས་ཀྱིི་གོླེགེ་སྐུད་འགྲུལ་འཁོེར་ཡོོད་ས་ལ་སྲོང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མར་བགྲོད་པའི་

ངལ་བ་བསྟེན། མ་ིདང་དོ་པོའ་ིཧ་ཅིང་ཕོན་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ཧ་ལས་པའ་ི

རྨ་དཀྲིས་བསྒོར་བའ་ིམཐ་ེབོང་ད་ེགེནམ་དུ་བསྒྲིེངས་ནས་འདུགེ 

མཐ་ེབོང་ད་ེན་ིཌིིན་གྱི་ིགེནས་བབ་མཐའ་མ་དེའ་ིམཚོན་རྟེགེས་སུ་གྱུར། ཁེོང་

གེིས་(སོྔོན་མ་ནང་བཞིིན་)ཅིི་གེང་ལའང་ཁེ་ཡོ་མི་བྱེད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཁོེང་གེིས་

ཡོོད་ཚད་ལ་སྤྱིིའི་ཆོ་ནས་ཁེ་ཡོ་བྱེད་པ་རེད། དེའི་དོན་ནི། ཁེོང་ལ་ཚང་མ་གེཅིིགེ་

པ་རེད་ཅིེས་བཤོད་པ་ཡོིན། ཁེོང་འཇིགེ་རྟེེན་འད་ིལ་གེཏོགེས་པ་རེད་ལ། ཁེོང་གེིས་

དེའི་སྐོར་ལ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཅིི་གེང་ཡོང་མེད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་སྲོང་ལམ་གྱིི་དཀྱིིལ་

ནས་ང་བཀགེ་བྱུང་། 

“ད་ནི་ཁོེ་རེ། ཁྱོེད་རང་ཕལ་ཆོེར་དངོས་གེནས་ཉོིབ་ཡོོད་པ་དེ་ངས་ཤོེས། ཁྱོེད་

རང་གྲོང་འད་ིལ་འབྱོར་མ་ཐགེ་རེད་ལ། ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཉི་ིམ་དང་པོ་ལ་ཕྱིར་བསྐྲད་པ་

རེད། འཇིགེས་ཡོེར་བའ་ིཅི་ལགེ་གེ་ིདོ་པོ་འད་ིདགེ་དང་མཉིམ་དུ། ང་ལ་འད་ིའབབ་

འོས་པ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན་ནམ་སོགེས་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་བསམ་བློ་གེཏོང་བཞིིན་ཡོོད་

ཀྱི་ིརེད། ཧ།ེ ཧ།ེ ཧ།ེ འོན་ཀྱིང་ང་ལ་ལྟོས་དང་། སྐུ་མཁྱོེན། སལ། ང་ལ་ལྟོས་དང་།” 
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ངས་ཁེོང་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ T དབྱིབས་ཀྱི་ིསྟོད་གེོས་ཤོིགེ་དང་། ཁེོང་

གེི་གྲོད་པ་ནས་མར་དཔྱངས་པའི་དོར་མ་ཐེད་པོ། ལྷམ་རལ་ཞིིགེ་གེོན་འདུགེ་ལ། 

ཁེོང་གེིས་སྐྲ་དང་སྨོ་ར་བཞིར་མེད་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་སྐྲ་རྣམས་ནི་རྩུབ་ཅིིང་འཛིིངས་

འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེ་ིམིགེ་གེཉིིས་ལ་ན་ིདམར་ཐིགེ་ཆོགེས་འདུགེ ད་ེནས་ཧ་ལས་པའ་ི

རྨ་དཀྲིས་ཀྱིིས་གེཡོོགེས་པའི་མཐེ་བོང་དེ་ཁེོང་གེི་སྙིང་གེའི་ཐད་དུ་བར་སྣང་དུ་

བསྒྲིེངས་ཏ་ེབཟུང་འདུགེ (ཁེོང་གེིས་ད་ེལྟར་མཐ་ེབོང་ད་ེཡོར་འཛིིན་དགེོས་པ་རེད།) 

དེ་ནས་ཁེོང་གེི་གེདོང་དེ་ནི་ངས་ད་བར་མཐོང་མྱོོང་མེད་པའི་གླེེན་རྟེགེས་དོད་ཤོོས་

ཀྱིིས་འཛུམ་དམུལ་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་གོེམ་བགྲོད་བྱས་ཤོིང་ཕོྱགེས་

ཚང་མ་ལ་བལྟས་སོང་། 

“ངའ་ིམིགེ་འབྲིས་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་མཐོང་གེ་ིའདུགེ ཨ། གེནམ་སོྔོན་པོ། སྙན་

ངགེ་པ་ཀྱིེ།” ཁེོང་འཁྱོར་འཁྱོོར་བྱས་ཤོིང་མིགེ་རྡོེབ་བྱས། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམིགེ་ལ་

ཕུར་ཕུར་བཏང་། “སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་དང་ལྷན་དུ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྒོེའུ་ཁུང་ལ་རོལ་མྱོོང་

ངམ། ད་ན་ིསྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིསོྐར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད། ངས་དངོས་གེནས་སྒོེའུ་ཁུང་སོྨྱོ་འཚུབ་

འཚུབ་ད་ེའདྲ་ཁེ་ཤོས་མཐོང་མྱོོང་བ་ད་ེཚོས་ང་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་བྱུང་། ད་ེདགེ་

གེི་འགེའ་ཞིིགེ་ལ་གྲིབ་མ་འཁོེར་འདུགེ དེ་བས་དེ་དགེ་གེིས་མིགེ་བཙུམས་བརྒྱབ་

སོང་།” ཁེོང་གེི་མཚོ་འགྲུལ་གྱིི་སོྟད་ཕད་ལས་ཕ་རན་སིའི་རོྩམ་པ་པོ་ཡུ་ཇིན་ སུ་

ཡོི་བརྩམས་སྒྲུང་“པ་རི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གེསང་བ་”ཞིེས་པ་དེ་བཏོན་བྱུང་ལ། ཁེོང་

གེི་ T དབྱིབས་ཀྱིི་སོྟད་གོེས་དེའི་མདུན་སྒྲིིགེ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིིན། ཤོེས་རོླམ་གྱིི་ཉིམས་

དང་བཅིས་བསེར་བུའི་ཁྲོད་ཀྱིི་ལམ་ཁེའི་ཟུར་ནས་ཀོློགེ་མགེོ་བརྩམས་སོང་། “ད་

ན་ིངོ་མ། སལ། ང་ཚ་ོའགྲོ་རིམ་བཞིིན་ཡོོད་ཚད་ལ་རོལ་བར་བྱེད་ཡོ། ...” ཅི་ིཡོང་མ་
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འགེོར་བར་ཁེོང་གེིས་དེའི་སྐོར་བརྗེེད་འདུགེ་ལ། གེཡོས་གེཡོོན་ལ་སྟོང་སེང་ངེར་

བལྟས། ང་འདིར་ཡོོང་བ་ལ་ང་དགེའ་བྱུང་། ད་ཆོ་ཁེོང་ལ་ང་མཁེོ་བ་འདུགེ 

“ཁེ་མེལ་གྱིསི་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཁྱོེད་ཕྱ་ིལ་བསྐྲད་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན།”

“ཨང་།” ཁེོང་གེིས་བརོྗེད། “ཨང་། ཨང་།” ང་ཚོས་གེང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་ཅི་ིཞིིགེ་

བྱེད་རྒྱུའ་ིསོྐར་ལ་ང་ཚོའ་ིཀློད་པ་དཀྲུགེས། ད་ེན་ིང་ལ་རགེ་ལས་པ་ད་ེངས་ཤོེས་བྱུང་།  

ཉིམ་ཐགེ ཉིམ་ཐགེ་ཌིིན་གེདོན་འདྲེ་རང་ཉིིད་འདི་ལས་ལྷགེ་ཅིིགེ་ཐང་ལ་ལྷུང་མ་

མྱོོང་། གླེེན་རྟེགེས་ཚ་བོའ་ིཁྲོད་དུ་གེཉིན་ཁེ་ཅིན་གྱིི་མཐེ་བོང་དང་མཉིམ་དུ་ཨ་མ་

དང་བྲིལ་ཞིིང་ཚ་ནད་ཕོགེ་པའ་ིམ་ིཚ་ེདེའ་ིདོ་སྒོམ་ཟད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་རང་གེ་ིམཐའ་

བསྐོར་ཏ་ེཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིཕར་ཚུར་ལ་གྲངས་མེད་དུ་བསྐྱོད་ཡོོད་པ་སྟ།ེ བྱ་ཞིིགེ་

གེ་ིདོ་ཟླ་རེད། “ད་ན་ིནེའུ་ཡོོགེ་ལ་གོེམ་བགྲོད་བྱེད་ཡོ།” ཁེོང་གེིས་ད་ེསྐད་བརྗེོད། “ད་ེ

ནས་ང་ཚ་ོའགྲོ་སྐབས་ལམ་ཁེའ་ིརིང་ཐམས་ཅིད་ལ་བསྐྱར་ཞིིབ་བྱེད། ཨོ་ཡོ།” ངས་

སོྒོར་མོ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་གྲངས་ཀ་བརྩིས་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་ལ་ད་ེབསྟན་པ་ཡོིན། 

“ང་ལ་ཡོོད་པ་འད་ིཡོིན།” ངས་བཤོད། “བསྡེོམས་ན་སོྒོར་མོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གེསུམ་

དང་སིལ་མ་ཏོགེ་ཙམ་འདུགེ དེ་ནས་གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་ན། 

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་ཡོ། ད་ེནས་དེའ་ིརྗེེས་ལ་ང་ཚ་ོཨ་ིཊི་ལིའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ལ་འགྲོ”

“ཨ་ིཊི་ལ་ིཨ།ེ” ཁེོང་གེིས་དྲིས། ཁེོང་གེ་ིམིགེ་རིགེ་རིགེ་གེེར་སོང་། “ཨོ་རེད། ཨ་ིཊི་

ལ།ི བརྩ་ེབའ་ིསལ། ང་ཚ་ོད་ེལ་ཇ་ིལྟར་སླེེབས་ཀྱི་ིརེད།”

ངས་བསམ་འཆོར་འད་ིབཏོན་པ་ཡོིན། “ངས་སོྒོར་མོ་ཏོགེ་ཙམ་བཟོ་གེ་ིཡོིན། ང་

ལ་པར་སྐྲུན་ཁེང་དེ་ཚོ་ནས་སོྒོར་མོ་སྟོང་གེཅིིགེ་ཐོབ་ཀྱིི་རེད། ང་ཚོ་ཪོོམ་གྲོང་ཁྱོེར་

དང་། པ་རི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་སོགེས་པའི་ས་ཆོ་རྣམས་སུ་བུད་མེད་སོྨྱོན་པ་རྣམས་ལ་
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རོལ་དུ་འགོྲ། ང་ཚ་ོཟུར་ལམ་གྱི་ིའཚིགེ་ཇ་ཁེང་རྣམས་སུ་སྡེོད། ང་ཚོས་སྨོད་འཚོང་

ཁེང་རྣམས་སུ་གེནས་མལ་བྱེད། ཅིིའ་ིཕྱིར་ཨ་ིཊི་ལ་ིལ་མ་ིའགྲོ།” 

“ཅིིའ་ིཕྱིར་ཡོིན།” ཌིིན་གྱིིས་བརྗེོད། ད་ེནས་ཁོེང་གེིས་ངས་དོན་འད་ིངོ་མ་བཤོད་

ཀྱིི་ཡོོད་པ་ཤོེས་ཤོིང་། དེ་ཡོང་ཁེོང་གེི་འགེན་གྱིིས་ནོན་པའི་འཁེོར་བ་དེ་ལ་ང་རང་

ཉིིད་ཀྱིིས་ནམ་ཡོང་འགེན་ལེན་བྱས་མྱོོང་མེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཆོེས་ཐོགེ་མར་ཁོེང་

གེ་ིམིགེ་ཟུར་ནས་ང་ལ་བལྟས་བྱུང་ལ། ལྟ་སྟངས་ད་ེན་ིརྒྱན་མ་བཙུགེས་པའ་ིགེོང་ད་ེ

མ་ཐགེ་ལ་རང་གེ་ིཐོབ་ཤོོར་ལ་བསམ་གེཞིིགེས་བྱེད་པའ་ིཕོ་ཁྱོོ་གེ་ཞིིགེ་གེ་ིལྟ་སྟངས་

ད་ེརེད། ཁེོང་གེ་ིམིགེ་གེ་ིནང་དུ་རྒྱལ་ཁེ་དང་ཁེེངས་དྲེགེས་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིགེདོན་

དང་འདྲ་བའ་ིལྟ་སྟངས་ཤོིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཡུན་རིང་པོར་ཅིེར་བཞིིན་བསྡེད་སོང་།  

ངས་ཁེོང་ལ་ཕྱིར་བལྟས་ཤོིང་། གེདོང་དམར་པོར་གྱུར།

ངས་བཤོད་པ་ཡོིན། “དོན་དགེ་གེ་རེ་འདུགེ” ངས་དེ་དྲིས་སྐབས་ངས་སྐྱིད་པོ་

ཞིིགེ་མ་ཚོར། ཁེོང་གེིས་ལན་སྤྲོད་མ་བྱུང་མོད་མུ་མཐུད་ནས་དོགེས་ཟོན་ཅིན་གྱིི་

ཁེེངས་དྲེགེས་ཟུར་མིགེ་ད་ེཉིིད་ཀྱིིས་བལྟས་ནས་བསྡེད་སོང་། 

ཁེོང་ད་ལྟའ་ིདུས་འད་ིལ་དོགེས་གེཞི་ིཡོོང་དགེོས་པའ་ིདོན་ཞིིགེ་ད་ེདུས་ཤོིགེ་ལ་

ཨེ་ཡོོད་བསམས་ནས། ངས་ཁེོང་གེིས་མི་ཚེའི་རིང་ལ་བྱས་པ་ཡོོད་ཚད་ལ་བསམ་

བློ་བཏང་ནས་དེ་དགེ་དྲན་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡོིན། མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་

མེད་ཐགེ་ཆོོད་པའི་ཐོགེ་ནས་ངས་ཁེོང་ལ་གེང་བཤོད་པ་དེ་བསྐྱར་བཤོད་བྱས་པ་

ཡོིན། “ང་དང་མཉིམ་དུ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཤོོགེ ང་ལ་སོྒོར་མོ་ཡོོད།” ངས་ཁོེང་ལ་བལྟས། 

ང་ན་ིངོ་ཚ་དང་ལྷན་དུ་མིགེ་ལ་མཆོ་ིམ་འཁོེར་བཞིིན་འདུགེ ད་དུང་ཡོང་ཁོེང་གེིས་

ང་ལ་ཅིེར་འདུགེ ད་ན་ིཁེོང་གེ་ིམིགེ་སྟོང་པ་རེད་ལ་ང་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ 
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ངས་དངོས་གེནས་ཁེོང་དང་ཁེོང་གེི་དཀའ་ངལ་གྱིི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

དུས་ཚོད་འགེའ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་བ་དེ་ཁེོང་གེིས་ངོས་ཟིན་པའི་དུས་དེར་དེ་ནི་ང་ཚོའི་

གྲོགེས་པོའ་ིའབྲིེལ་བའི་ཁྲོད་ཀྱིི་གེལ་གེནད་ཆོེ་བའི་མཚམས་དེ་ཕལ་ཆོེར་ཡོིན་ས་

རེད། དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་ནི་དེ་དགེ་ཧ་ལས་པའི་བྱེད་སོྒོ་མང་ཞིིང་སྡུགེ་གེིས་གེཙེས་

པའ་ིསེམས་ཁེམས་ཀྱི་ིརིམ་པ་དེར་འཇོགེ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོགེཉིིས་

ཀའ་ིསེམས་ལ་དོན་ཞིིགེ་འཁེོར་སོང་། ང་ལ་འཁོེར་བ་ན་ིང་ལས་ལོ་ལྔ་ཡོིས་གེཞིོན་

ཞིིང་། ཉིེ་བའི་ལོ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་བའི་རིང་ལ་ཁེོའ་ིལས་དབང་

དེ་ངའི་ལས་དབང་ལ་འཁྲིལ་ནས་ཡོོད་པའི་མི་ཞིིགེ་གེི་སྐོར་ལ་གླེོ་བུར་དུ་སེམས་

འཚབ་ལངས་པ་དེ་རེད། ཁེོང་ལ་འཁེོར་བ་ནི། ཁེོང་གེིས་རྗེེས་ནས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱས་པ་

དེ་ཁེོ་ནས་ངེས་གེཏན་བྱེད་པའི་དོན་དགེ་ཅིིགེ་རེད། ཁེོང་ནི་ཧ་ལས་པའི་སོྤྲོ་སྣང་

ཅིན་དུ་གྱུར་ཅིིང་ཚང་མ་འགྲིགེ་ཚར་སོང་ཟེར། “ལྟ་སྟངས་ད་ེཅི་ིརེད།” ངས་དྲིས་པ་

ཡོིན། ངས་ད་ེབཤོད་པ་གེོ་ནས་ཁེོ་ལ་ན་ཟུགེ་ལངས་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཁྲོ་གེཉིེར་བསྡུས་

སོང་། ཌིིན་གྱིིས་ཁྲོ་གེཉིེར་བསྡུས་པ་ནི་ཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་རེད། ང་ཚོ་གེཉིིས་ཀས་

དོན་ཞིིགེ་གེི་སོྐར་ལ་མགེོ་ཉིོགེ་པོ་དང་ངེས་གེཏན་མེད་པ་ཚོར་བྱུང་། ང་ཚོ་གེཉིིས་

ཉིི་འོད་བཀྲ་བའི་ཉིིན་མོ་ཞིིགེ་ལ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནང་དུ་རི་འབུར་

ཞིིགེ་གེི་རྩེ་ན་ལངས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ལ། ང་ཚོའི་གྲིབ་མ་ནི་ལམ་ཟུར་གྱིི་བགྲོད་

ལམ་ཕར་ངོས་ལ་ཕོགེ་འདུགེ ཁེ་མེལ་གྱིི་ཁེང་པའི་འཁྲིས་ཀྱིི་བཅིད་ཤོགེ་ནས་གྷིི་

རིགེ་གེི་ཕོ་མོ་བཅུ་གེཅིིགེ་ཕྱིར་ཐོན་ཞིིང་། དེ་མ་ཐགེ་རང་ཉིིད་ཉིི་འོད་བཀྲ་བའི་རོྡོ་

གེཅིལ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བང་བསྒྲིིགེས་པ་དང་། གེཞིན་ཞིིགེ་གེིས་སྲོང་ལམ་དོགེ་པོ་དེའ་ིཕ་

རོལ་ཏུ་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ་སྟ་ེཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་པར་ཆོས་ཤོིགེ་གེ་ིསྟེང་ནས་ཁེོང་ཅིགེ་ལ་
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འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱས་སོང་། ང་ཚ་ོན་ིགེནའ་བོའ་ིམ་ིའད་ིརྣམས་ལ་བལྟས་ནས་ཁེ་

གེདངས་ཏེ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ཚོས་རང་གེི་བུ་མོ་ཞིིགེ་གེི་གེཉིེན་སྟོན་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་

པ་དང། ཕལ་ཆོེར་ཉིི་འོད་འོགེ་གེི་འཛུམ་མདངས་ཅིན་གྱིི་མི་རབས་སྨུགེ་པོ་རྒྱུན་

མ་ཆོད་པ་དེའི་སྟོང་ཕྲིགེ་ཐམ་པ་བ་དེ་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ཁེོང་ཅིགེ་གེིས་གེཟབ་འཆོོར་

སྤྲོས་འདུགེ ཁེོང་ཅིགེ་ན་ིཁྱོད་མཚར་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀ་འད་ིདགེ་

ཚང་མ་ལ་ལྟ་ཆོེད་དུ་ཋེར་ཁེ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིམཚ་ོགླེིང་ས་ེཕ་ར་ས་ིབར་དུ་ཕྱིན་ཡོོད་ཀྱི་ི

རེད། ང་ཚོའ་ིསྟེང་གེ་ིའོད་འཚེར་བའ་ིབར་སྣང་དུ་མཐིང་རིལ་རྣམས་འཕུར་སོང་། 

“ཨོ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚ་ཞིིང་གེདངས་སྙན་མོ་ཞིིགེ་གེིས་བཤོད། “ད་

ང་ཚ་ོའགྲོ་འམ།”

“ཨོ་རེད།” ངས་བཤོད། “ད་ཨི་ཊི་ལི་ལ་འགྲོ” དེ་ནས་ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཁུགེ་མ་

རྣམས་ཡོར་བླངས། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་ལགེ་པ་སྐྱོན་མེད་པ་དེའི་སྟེང་དུ་ཟོང་སྒོམ་

འཁྱོེར་བ་དང་། ངས་ལྷགེ་མ་རྣམས་འཁྱོེར། ད་ེནས་གླེོགེ་སྐུད་འགྲུལ་འཁེོར་འབབ་

ཚིགེས་ལ་ཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་བསྐྱོད། ཅིང་མ་འགེོར་བར་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་མཚན་མོའ་ི

སྤྲོང་པོ་སྤྲོང་ནགེ་ཏུ་གྱུར་པའི་དཔའ་རྟུལ་གེཉིིས་རི་བོའ་ིངོགེས་ནས་མར་བབས་

ཤོིང་། ང་ཚོའི་རྐང་པ་དགེ་ནི་ཡོམ་ཡོོམ་བྱེད་པའི་སྟེགེས་བུ་ནས་ཟུར་ལམ་གྱིི་སྟེང་

དུ་དཔྱངས་བཞིིན་ཡོོད། 
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ཐོགེ་མར་ང་ཚ་ོམར་ཁེད་སྲོང་ལམ་དུ་ཡོོད་པའ་ིཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་མར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

དེ་ནས་ཚང་མ་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་ཡོང་ང་ཚོ་མ་ཤོི་བར་དུ་མཉིམ་དུ་སྡེོད་

རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་གྲོགེས་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་ནི་རང་ཉིིད་ལ་རང་གེི་

ཕ་དྲན་དུ་བཅུགེ་པའི་ཆོང་ཁེང་ནང་གེི་སྤྲོང་པོ་རྒན་རྒོན་རྣམས་ལ་ལྟ་བཞིིན། ཧ་

ཅིང་ཁུ་སིམ་པོའ་ིངང་ནས་མགེོ་འཁེོར་ཏེ་འདུགེ “ངས་ཁེོང་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཡོོད་པ་

རེད་བསམས་ཀྱི་ིའདུགེ ཐེངས་འདིར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ངེས་པར་དུ་ཁེོང་རྙིེད་དགོེས། 

གེཅིིགེ་བྱས་ན་ཁོེང་རོྫོང་གེ་ིབཙོན་ཁེང་དུ་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད་ལ། གེཅིིགེ་བྱས་ན་ཁོེང་སླེར་

ཡོང་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ལ་རི་མར་སྲོང་ལམ་རྒྱུད་དུ་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་རྙིེད་

དགེོས་པ་རེད། མོས་མཐུན་ཡོོད་དམ།”

ཨ་ོརདེ། ད་ེལ་མསོ་མཐུན་བྱས་པ་རདེ་ལ། འདས་པའ་ིསྐབས་སུ་བྱ་བ་ཞིགིེ་བྱདེ་

རྒྱུར་ཡོང་གླེནེ་དྲགེས་ནས་བསྡེད་པ་དང་། ང་ཚསོ་རྩ་བ་ནས་བྱས་མ་མྱོངོ་བ་ཡོདོ་ཚད་

ད་ེབྱདེ་རྒྱུ་ཡོནི་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ང་ཚ་ོམ་ཐོན་གོེང་ལ་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོེའ་ིགྲངོ་ཁྱོརེ་

དུ་ཉི་ིམ་གེཉིསི་རངི་སྐྱདི་པོ་གེཏོང་རྒྱུའ་ིཁེས་ལནེ་བྱས་པ་ཡོནི། ད་ེནས་སྒོོར་མོ་གེང་

ཐུབ་ཅི་ིཐུབ་ཀྱིིས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་སླེད་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ད་ེསྣུམ་རིན་

ཆོ་བགེོས་བྱེད་པའ་ིརླངས་འཁེོར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུའ་ིམོས་མཐུན་བྱས་པ་ན་ིཡོིན་

ཡོིན་པ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་ཁེོང་ལ་མེ་རི་ལུ་ཡོི་དགེོས་པ་གེང་ཡོང་མེད་ཟེར་མོད་ཁེོང་

ད་དུང་མ་ོལ་དགེའ་འདུགེ ང་ཚ་ོགེཉིསི་ཀས་ཁེངོ་ལ་ནའེུ་ཡོགོེ་ནས་གེང་ལྟར་འགྲགིེ་

འགྲ་ོབའ་ིམསོ་མཐུན་བྱས་པ་ཡོནི། 
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ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིརྩེད་མོ་བའ་ིསྟོད་གོེས་ཤོིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ནུབ་གེོས་ཆོ་འགྲིགེ་

ཐགིེ་དཀར་ཅིན་ད་ེགེོན་སོང་ལ། ང་ཚོས་རང་གེ་ིཅི་ལགེ་རྣམས་གྷི་ེར་ེཧོནད་སྤྱི་ིརླངས་

འཁེོར་གྱི་ིབཅིོལ་སྒོམ་ཞིིགེ་ཏུ་སོྒོར་ཟུར་བཅུ་སྤྲོད་ད་ེབཅིོལ་འཇོགེ་བྱས་པ་ཡོིན། ད་ེ

ནས་ང་ཚ་ོརོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་ན་ིང་ཚོས་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་

ཁྱོེར་དུ་ཉིིན་གེཉིིས་ཀྱི་ིསྐྱིད་པོ་གེཏོང་བའ་ིརིང་ལ་ཁེ་ལོ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། རོ་ཡོ་ེ

ཡོིས་ཁེ་པར་ཐོགེ་ནས་ད་ེལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིཁེས་ལེན་བྱས་སོང་། ད་ེནས་ཅིང་མ་

འགེོར་བར་ཁོེང་མར་ཁེད་སྲོང་ལམ་དང་སྲོང་ལམ་གེསུམ་པའ་ིཟུར་དེར་འབོྱར་ནས་

ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཡོར་བླངས་སོང་། རོ་ཡོ་ེན་ིད་ལྟ་ཧྥོ་ིརན་ས་ིཁེོ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོོད་

པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ལས་བྱེད་པ་ཞིིགེ་གེི་ཚུལ་གྱིིས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། 

སྐྲ་སེར་མཛིེས་མ་མིང་ལ་ཌིོ་རོ་ཐ་ིཞིེས་འབོད་པ་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་བསྒྲིིགེས་ཡོོད། ཌིིན་

གྱིིས་མོའ་ིསྣ་དེ་ཧ་ཅིང་རིང་དྲགེས་འདུགེ་ཅིེས་ང་ལ་ནང་གེཏམ་དུ་བཤོད་སོང་

ལ། འད་ིན་ིརྒྱུ་མཚན་ཁྱོད་མཚར་བ་འགེའ་ིདབང་གེིས་མོའ་ིསྐོར་ནས་ཁེོང་གེ་ིརྩོད་

གེཞི་ིཆོ་ེཤོོས་ཀྱི་ིདོན་ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་མོའ་ིསྣ་ན་ིརིང་དྲགེས་པ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་མ་

རེད། རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་ན་ིསྐམ་ཞིིང་ནགེ་ལ། གེདོང་པ་གེཙང་སེང་ངེར་ཡོོད་པའ་ིབྱིས་

པ་བློ་འབབ་ཅིིགེ་ཡོིན་ལ། སོ་མང་གེིས་ཤོད་པའི་སྐྲ་དེ་ཁེོང་གེི་མགེོའ་ིངོས་གེཉིིས་

ནས་ཡོར་བསྟད་ནས་སོྡེད་ཀྱིི་རེད། ཁེོང་ལ་ཧ་ལས་པའི་དྲང་མོ་དྲང་རྐྱེང་གེི་རྣམ་

འགྱུར་ཞིིགེ་དང་འཛུམ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ཤོེས་ཚོད་ལ་ཁེོང་གེི་ཆུང་མ་ཌིོ་

རོ་ཐ་ིཡོིས་ཁེ་ལོ་བ་བྱེད་རྒྱུའ་ིབསམ་ཚུལ་དེའ་ིཐོགེ་ནས་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་རྩོད་པ་

བརྒྱབ་ཡོོད་འདུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ཁྱོིམ་བདགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་པའ་ི(ཁེོང་ཚ་ོགེཉིིས་ཤོགེ་

ཆུང་ཞིིགེ་ཏུ་བསྡེད་ཡོོད།) ལངས་ཕྱོགེས་ཤོིགེ་འཛིིན་རྒྱུའ་ིཆོོད་སེམས་བཟུང་འདུགེ 
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གེང་ལྟར་ཡོང་ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོལ་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་མ་སོང་མོད་

དེ་ལ་བརྟེེན་པའི་མཇུགེ་འབྲིས་ཤོིགེ་ཡོོད་པ་རེད། རང་བཞིིན་གྱིིས་ཧ་ཅིང་ཁེ་རོགེ་

གེེར་འདུགེ་པ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ཁོེང་གེ་ིསེམས་ཁེམས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་ད་ེབཅུགེ་འདུགེ 

ཁེོང་གེིས་ཉིིན་དང་མཚན་གྱིི་ཆུ་ཚོད་ཐམས་ཅིད་ལ་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཧྥོི་རི་སི་

ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིགེང་ས་གེང་ལ་འཁྲིད་ཅིིང་སྐད་ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་བཤོད་མ་སོང་། 

ཁེོང་གེིས་གེང་བྱས་ཚད་ད་ེན་ིགླེོགེ་དམར་པོ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བ་དང་རླངས་འཁེོར་

ད་ེའཁེོར་ལོ་གེཉིིས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཤོིན་ཏུ་དམ་པོར་དཀྱིོགེས་པ་ད་ེརེད། འད་ིན་ིང་ཚོས་

ཁེོང་ལས་ཀ་ལ་བཀོལ་བ་ལ་སྟོན་པའ་ིབརྡོ་རེད། ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིཆུང་མ་གེསར་པའ་ི

དཀའ་ངལ་དང་ཁོེང་གེ་ིཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཔོལ་ཁེང་གེ་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དེའ་ིའགོེ་གེཙ་ོ

རྙིིང་པ་དེའི་དཀའ་ངལ་གེཉིིས་ཀྱིི་བར་ན་གེནས་འདུགེ ཌིིན་ནི་དགེའ་འདུགེ་

ལ་ཁེོང་གེ་ིརླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཕོྱགེས་དེས་སེམས་ངལ་ལངས་མེད་པ་ན་ིབཤོད་མ་

དགོེས། ང་ཚོས་རོ་ཡོེ་ལ་ཁེ་ཡོ་གེཏན་ནས་མ་བྱས་ཤོིང་། རླངས་འཁོེར་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་

བསྡེད་ནས་དོན་མེད་ཀྱི་ིཁེ་བརྡོ་བྱས་པ་ཡོིན། 

དེའ་ིརྗེེས་མ་ད་ེན་ིར་ེམ་ི བྷོན་ཁོེར་ཨ་ེརྙིེད་བསམས་ནས་མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འགྲོ་

རྒྱུ་རེད། ཨ་ེཌི་ིམའ་ེརལ་ ཧྥོ་ིར་ིབྷ་ིཞིེས་འབོད་པའ་ིགྲུ་རྙིིང་ད་ེད་ལྟ་མཚ་ོཁུགེ་ན་མེད་

པ་ལ་ཅུང་ཡོ་མཚན་སྐྱེས་བྱུང་ལ། ར་ེམ་ིན་ིལུང་པའ་ིམཐའ་ཡོ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཨང་གེཉིིས་

པའ་ིསྡེོད་ཤོགེ་ཏུ་མེད་པ་ན་ིབཤོད་མ་དགོེས་པ་རེད། ཁེོང་གེ་ིཚབ་ལ་བུད་མེད་ནགེ་

མོ་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་གེིས་སོྒོ་ཕྱེས་བྱུང་ལ། ཌིིན་གྱིིས་མོ་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆོ་མང་ཙམ་

བཤོད་བྱུང་། རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན་རླངས་འཁེོར་དུ་སྒུགེ་བཞིིན་ཡུ་ཇིན་ སུ་ཡོི་བརྩམས་

སྒྲུང་“པ་རི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གེསང་བ་” ཞིེས་པ་དེ་ཀོློགེ་བཞིིན་བསྡེད་སོང་། ངས་
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མིལ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་མཐའ་མཇུགེ་ཏུ་ཐེངས་ཤོིགེ་བལྟས་པ་ཡོིན་ལ། འདས་ཟིན་པའི་

དནོ་རྣམས་ལ་བསྐྱར་སོྔོགེ་བྱདེ་ཐབས་བྱས་ན་དགེསོ་དནོ་ཅི་ིཡོང་མདེ་པ་ད་ེཤོསེ་བྱུང་།  

དེའི་ཚབ་ལ་ང་ཚོས་ཉིལ་ས་ཞིིགེ་བཀོད་སྒྲིིགེ་བྱེད་ཆོེད་དུ་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་ལ་

བལྟ་རུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། ཨེ་ཌིི་ཡོིས་མོ་རང་སླེར་ཡོང་གེཡུགེས་

ནས་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཡོོད་པ་དང་། མོས་ད་དུང་ཡོང་ཁོེ་རང་ཚུར་འགུགེ་ཐབས་ཤོིགེ་མ་

བྱས་ན་དམྱོལ་བ་རེད། མོས་ལུང་བསྟན་གྱིི་ཤོོགེ་བྱང་ཆོགེ་པ་གེཅིིགེ་དང་བཅིས་མི་

ཤོོན་སྲོང་ལམ་སོྟད་ཀྱི་ིམོའ་ིཁེང་པ། ཁེང་མིགེ་བཞི་ིཅིན་གྱི་ིབཅིད་ཁེང་དེའ་ིནང་དུ་

ཤོར་ཕྱོགེས་པའ་ིབཟོ་དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིས་གེདན་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་ནས་

བསྡེད་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། བུ་མོ་ཡོགེ་པོ། ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་སྐབས་གེཅིིགེ་རིང་འདིར་

བསྡེད་ཅིིང་། ད་ེནས་སེམས་ཁེམས་འཁྲུགེས་པ་དང་ཞི་ེསུན་གྱི་ིདབང་གེིས་ཕྱིར་ཐོན་

པའ་ིམཚོན་རྟེགེས་ཡོིད་སྐྱོ་བ་འགེའ་ངས་མཐོང་བྱུང་། 

“ཁེོང་ཚུར་ལོགེ་གེ་ིརེད།” གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ཡོིས་བརྗེོད། “མ་ིདེས་ང་མེད་པར་རང་མགོེ་

ཐནོ་གྱི་ིམ་རདེ།” མསོ་ཌིནི་དང་ར་ོཡོ་ེ ཇོན་སནོ་ལ་མགིེ་ལགོེ་ངན་པ་ཞིགིེ་བསྟན་སངོ་།  

“ཐེངས་འདིར་བྱེད་མཁེན་ད་ེན་ིཋེོ་མ་ི ས་ིནར་ཁེ་རེད། ཁེོང་མ་ཡོོང་གེོང་གེ་ིདུས་ཚོད་

ཧྲིིལ་པོའ་ིརིང་ལ་ཨ་ེཌི་ིཧ་ཅིང་བཟང་ཞིིང་། ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད་ལ། ང་ཚ་ོཕྱ་ིལོགེས་

ལ་མཉིམ་དུ་ཕྱིན་ཅིིང་དུས་ཚོད་སྐྱིད་པོར་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ཌིིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་ཤོེས་

ཀྱི་ིཡོོད། ད་ེནས་ཁེོང་ཚ་ོཁྲུས་ཁེང་དུ་འཛུལ་ནས་ཆུ་ཚོད་མང་པོར་སྡེོད་ཅིིང་། ཨ་ེཌི་ི

ཁྲུས་གེཞིོང་ནང་དུ་ཡོོད་ལ་སི་ནར་ཁེ་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་ཅིོལ་

ཆུང་གེ་ིདོན་མང་པོ་བཤོད་ནས་བསྡེད་པ་རེད།” 
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ཌིིན་གེད་མོ་ཤོོར་སོང་། ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ཁེོང་ན་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དེའ་ིལུང་སྟོན་པ་

གེཙ་ོབོ་ཆོགེས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ད་ན་ིཁེོང་ཚོས་ཁེོང་གེ་ིཐབས་ཇུས་རྣམས་སྦྱིོང་

བཞིིན་ཡོོད། ཋེོ་མ་ི ས་ིནར་ཁེ་ཡོིས་ད་ཆོ་རྒྱ་བཞིགེ་ཡོོད་ཅིིང་ཁོེང་གེ་ིཆོ་ེལ་སྡུགེ་གེིས་

ཁེེངས་པའ་ིམིགེ་ད་ེགེཉིིས་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་འཚོལ་སླེད་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཡོོང་

བ་རེད། གེ་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། (ངོ་མ་ཡོིན། རྫུན་མེད།) ཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཆོགེ་སོྒོ་

ཞིིགེ་གེ་ིནང་ནས་ཋོེ་མ་ིཡོ་ིསྲོིན་མཛུབ་ཆུང་ཆུང་ད་ེགེཏུབ་དགོེས་བྱུང་བ་དང་། ཁེོང་

གེིས་དེ་ལས་སོྒོར་མོ་ཕོན་ཆོེ་ཙམ་བླངས་པ་རེད། གེནམ་འོགེ་ན་རྒྱུ་མཚན་གེཅིིགེ་

ཀྱིང་མེད་པར་ཁེོང་ཚོས་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་བསྐྱུར་ནས་མེན་མངའ་སྡེེའ་ིཕོརད་ལནད་གོྲང་

ཁྱོེར་ལ་བོྲིས་འགོྲ་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅོིད་བྱས་འདུགེ་ལ། དེར་ས་ིནར་ཁེ་ཡོ་ིསྲུ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་

པ་རེད་འདུགེ དེར་བརྟེེན་ད་ཆོ་ཁེོང་ཅིགེ་ནི་ཡོང་ན་ཌིེན་ཝེར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་

བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ཡོང་ན་ཕོརད་ལནད་ལ་འབོྱར་ཟིན་ཡོོད་པ་རེད། 

“ཋེོམ་གྱི་ིསོྒོར་མོ་ཚར་དུས་ཨ་ེཌི་ིཚུར་ལོགེ་ཡོོང་གེ་ིརེད།” གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ཡོིས་མོའ་ི

ཤོོགེ་བྱང་ལ་ལྟ་བཞིིན་བཤོད། “དམྱོལ་བ་གླེེན་པ། ཁེོང་གེིས་ཅི་ིགེང་ཡོང་མ་ིཤོེས་ལ་

ཤོསེ་ཀྱིང་མ་མྱོངོ་། ཁེངོ་གེསི་བྱདེ་དགོེས་ཚད་ད་ེན་ིང་ཁེངོ་ལ་དགེའ་བ་ཤོསེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ།” 

གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ས་གེདན་སྟེང་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། མོའ་ིསྐྲ་ལོ་རྣམས་ཐང་ལ་འཁྱོིལ་ཏེ་

ལུང་སྟོན་གྱི་ིཤོོགེ་བྱང་རྩ་ེབཞིིན་པའ་ིསྐབས་སུ་ཉི་ིའོད་འོགེ་གེ་ིཔར་ཆོས་དང་བཅིས་

པའི་གྷིི་རིགེ་གེི་བུ་མོ་དེ་དང་འདྲ་བོ་འདུགེ ང་མོ་ལ་དགེའ་བྱུང་། མཐའ་ན་ང་ཚོ་

ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཐོན་ནས་ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ལ་ཉིན་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན་ལ། 

ཌིིན་གྱིིས་སྲོང་ལམ་གེཤོམ་ད་ེན་ཡོོད་པའ་ིཁྲུ་དྲུགེ་གེ་ིརིང་ཚད་ཅིན་གྱི་ིསྐྲ་སེར་བུ་མོ་

མ་ར་ིཞིེས་པ་ད་ེའཁྲིད་འགྲོ་གེ་ིརེད། 
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མཚན་མོ་ད་ེལ་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་ཌིིན། ང་བཅིས་མ་ར་ིལེན་དུ་སོང་། བུ་མོ་འད་ིལ་

ས་འོགེ་གེ་ིཁེང་ཆུང་ཞིིགེ་དང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ འགྲོ་ཐུབ་ཙམ་གྱི་ིརླངས་འཁེོར་

རྙིིང་གེོགེ་ཅིིགེ་བཅིས་འདུགེ བུ་མོ་ཚོས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམ་ེསྦེར་ཐབས་བྱས་པ་དང་

དུས་མཚུངས་སུ་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་ད་ེསྲོང་ལམ་ནས་མར་དེད་

པ་ཡོིན། ང་ཚོ་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོའི་ཁེང་པ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་མི་ཚང་མ་གེཡོས་གེཡོོན་

དུ་བསྡེད་སོང་། མ་ར་ིདང་མོའ་ིབུ་མོ། གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ། རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་དང་ཁོེང་གེ་ིཆུང་

མ་ཌིོ་རོ་ཐ་ིབཅིས་རེད་ལ། ང་ན་ིཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརྙིོགེ་དྲའ་ིནང་དུ་མ་འཛུལ་

བའ་ིཐོགེ་ནས། ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་ལངས་ནས་བསྡེད་པའ་ིསྐབས་ད་ེལ་ཁེོང་ཚ་ོན་ིནང་ཆོས་

ཀྱིིས་ཁེེངས་པའི་ཁྲོད་དུ་གེདོང་ནགེ་གེེར་འདུགེ ཌིིན་ཁེང་པའི་དཀྱིིལ་དུ་ལངས་

ཤོིང་ལྒང་དབུགེས་ཤོིགེ་དང་མཚུངས་པའི་རང་གེི་མཐེ་བོང་དེ་བྲིང་ཁེའི་ནུ་མའི་

ཐད་དུ་བསྒྲིེངས་ཞིོར་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་བྱས། “དཀོན་མཆོོགེ དམྱོལ་བ།” ཁེོང་

གེིས་བཤོད། “ང་ཚ་ོཚང་མས་རང་གེ་ིམཛུབ་མོ་ཤོོར་གྱི་ིའདུགེ ཧོར། ཧོར། ཧོར། ཧོར།”

“ཌིིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཧ་ཅིང་གླེེན་རྟེགེས་ཚ་བོའ་ིལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།” གྷི་

ལ་ཋེ་ིཡོས་བཤོད། “ཁེ་མེལ་གྱིིས་ང་ལ་ཁེ་པར་བཏང་ནས་བཤོད་དོན་ལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

མོ་བསྐྱུར་སོང་ཟེར། ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་ལ་བུ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་མ་ིཤོེས་སམ།”

“ཁེོང་གེིས་མོ་བསྐྱུར་བ་མ་རེད། མོས་ཁེོང་ཕྱི་ལ་བསྐྲད་པ་རེད།” ངས་རང་གེི་

བར་གེནས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དོར་ནས་བཤོད། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་མིགེ་ལོགེ་བལྟས་བྱུང་ལ། 

ཌིིན་གྱིིས་འཛུམ་དམུལ་བར་བྱས། “དེ་ནས་མཐེ་བོང་འདི་ལྟར་ཡོོད་པའི་མི་ཉིམ་

ཐགེ་འདིས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱགེ་གེི་ཡོོད།” ངས་དེ་ལ་ཁེ་སྣོན་བརྒྱབ། 

ཁེོང་ཚ་ོཚང་མས་ང་ལ་བལྟས་བྱུང་ལ། ལྷགེ་པར་དུ་ཌིོ་རོ་ཐ་ི ཇོན་སོན་གྱིིས་སེམས་
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ནགེ་པོའ་ིལྟ་སྟངས་ཤོིགེ་དང་ཁྲོ་མིགེ་གེིས་བལྟས་སོང་། འདི་ནི་འཚེམ་བུ་བའི་རུ་

ཁེགེ་ཅིིགེ་ལས་ཅིི་ཡོང་མ་རེད་ལ། དེའི་རྩ་བ་ནི་ཉིེས་ཅིན་པ་ཌིིན་སྟེ། ཧ་ལམ་ནོར་

འཁྲུལ་དུ་གྱུར་བ་ཚང་མའ་ིའགེན་འཁྲ་ིད་ེཁེོང་ལ་ཡོོད་པ་རེད། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་

ཕྱི་རོལ་གྱིི་འཁྲུགེ་ཆོ་དོད་པའི་མི་ཤོོན་སྲོང་ལམ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ང་མུ་མཐུད་དུ་

སོང་ན་འདོད་ཅིིང་། ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་གྲགེས་ཆོེན་དགེ་གེོ་

ན་འདོད། ད་ེནས་འད་ིན་ིང་གྲོང་ཁྱོེར་འད་ིལ་འབྱོར་ནས་ཞིགེ་མ་གེཉིིས་པ་ད་ེཡོིན་

པའང་མ་བརྗེེད། 

“ཌིིན། མེ་རི་ལུ་ཡོིས་ཁྱོེད་རང་བསྐྱུར་བ་དེ་ཧ་ཅིང་ཧ་ཅིང་སྤྱིང་གྲུང་ཅིན་རེད་

བསམ་གྱི་ིའདུགེ” གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ཡོིས་བཤོད། “ཁྱོེད་རང་ལ་མ་ིསུ་གེང་གེ་ིཐད་ནས་ཀྱིང་

འགེན་འཁུར་གྱིི་བསམ་བློ་ཞིིགེ་མེད་པར་ད་ཆོ་ལོ་མང་པོ་འགྲོ་གེི་ཡོོད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ཐབས་རྡུགེས་ཀྱིི་བྱ་བ་ཆོེས་མང་པོ་བྱས་ཡོོད་པ་དེའི་སྐོར་ནས་ངས་ཁྱོེད་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་

བཤོད་དགོེས་པའང་མ་ིཤོེས།” 

ངོ་མ་བཤོད་ན་དེ་ནི་གེནད་འགེགེ་རེད། ཁེོང་ཚོ་ཚང་མ་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་

བསྡེད་ནས་ཌིིན་ལ་མིགེ་ལོགེ་དང་ཁྱོད་གེསོད་ཀྱིི་མིགེ་གེིས་ལྟ་བཞིིན་བསྡེད་སོང་། 

ཁེོང་ཁེོང་ཚོའི་དཀྱིིལ་གྱིི་ས་གེདན་སྟེང་དུ་བསྡེད་ནས་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་བྱས། 

ཁེོང་གེིས་གེད་མོ་འཚེར་འཚེར་རང་བྱས་སོང་། ཁེོང་གེིས་བྲིོ་ཆུང་ཆུང་འཁྲབ་སོང་། 

ཁེོང་གེ་ིརྨ་དཀྲིས་རྣམས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཇ་ེབཙོགེ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། ལྷོད་པར་

གྱུར་ཅིིང་གྲོལ་མགོེ་བརྩམས་སོང་། ང་ལ་གླེོ་བུར་གྱི་ིངོས་འཛིིན་ཞིིགེ་བྱུང་བ་ན།ི རང་

གེ་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསྡེིགེ་ལས་རིམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཌིིན་ན་ིམ་ིཚོགེས་དེའ་ིགླེེན་པ་

དང་། ཅིོལ་ཆུང་། ད་ེབཞིིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ད་ེཆོགེས་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་ད་ེརེད། 
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“ཁྱོེད་རང་ལ་ཁྱོེད་རང་གེ་ིདམྱོལ་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ད་ེདང་ཁྱོེད་རང་ཉིིད་ལས་གེཞིན་

སུ་གེང་ལའང་སེམས་ཁུར་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེང་བསམས་

པ་ན་ིཁྱོེད་ཀྱི་ིབརླ་གེཉིིས་ཀྱི་ིབར་ན་མར་དཔྱངས་པ་ད་ེདང་། མ་ིགེཞིན་ལས་སོྒོར་མོ་

དང་སྐྱིད་པོ་ཅི་ིཙམ་ལེན་ཐུབ་པ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོང་ཚ་ོགེཡུགེས་འཇོགེ་

གེི་རེད། དེ་ཙམ་ཞིིགེ་མ་ཡོིན་པར་ཁྱོེད་རང་གེིས་དེའི་སྐོར་སྣང་བ་ལ་འཇོགེ་གེི་མ་

རེད། མ་ིཚ་ེན་ིགེཟབ་ནན་འོས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱི་ིསེམས་ལ་འཁེོར་མྱོོང་ཡོོད་

པ་མ་རེད། དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཅིོལ་ཆུང་གེ་ིལས་ཀ་ཙམ་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཚབ་ལ་མ་ིཚ་ེལས་

དོན་སྙིང་ཞིིགེ་ལེན་ཐབས་ལ་བརྩོན་མཁེན་གྱི་ིམ་ིཡོོད་པ་རེད།” 

ད་ེན་ིཌིིན་གེང་ཡོིན་པ་ད་ེརེད། ཅིོལ་ཆུང་གེ་ིསྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེའོ།།

“ཁེ་མེལ་ན་ིདོ་ནུབ་སེམས་སྐྱོ་ནས་ངུ་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་མོ་རང་གེིས་

ཁྱོེད་སླེར་ལོགེ་ན་བསམ་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད་ཅིེས་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ལའང་མ་བསམས་ཤོིགེ 

མོས་ཁྱོེད་རང་ཡོང་བསྐྱར་མཐོང་འདོད་རྩ་ནས་མེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་ལ། མོས་ཐེངས་

འད་ིན་ིམཐའ་མའ་ིཐགེ་གེཅིོད་ཡོིན་ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། ཁྱོེད་འདིར་ལངས་ནས་ཅིོལ་

ཆུང་གེི་རྣམ་འགྱུར་དགེ་སྟོན་གྱིི་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིི་སེམས་ན་ཕན་སེམས་ཤོིགེ་ཡོོད་པ་

རེད་ཅིེས་བསམ་གྱི་ིམ་ིའདུགེ”

འདི་བདེན་པ་མ་རེད། ངས་ཡོགེ་གེ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ་ངས་ཁོེང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་

བཤོད་ཐུབ་པ་ཡོོད། ངས་བཤོད་ཐབས་བྱེད་པའ་ིདགེོས་པ་གེང་ཡོང་མཐོང་མ་སོང་།  

ང་ཐོན་ན་འདོད་ཅིིང་། ངས་ལགེ་པ་ཌིིན་ལ་འཁྱུད་ནས་བཤོད་པ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཅིགེ་

ཚང་མས་ད་འད་ིལ་ལྟོས་དང་། དོན་དགེ་གེཅིིགེ་མ་བརྗེེད་ཨ། མ་ིའད་ིལ་རང་གེ་ིརྙིོགེ་

དྲ་ཡོང་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས། དོན་གེཞིན་ཞིིགེ་ན་ིཁེོང་གེིས་འཁེང་ར་དང་སྡུགེ་ཡུས་
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གེཏན་ནས་མི་བཤོད་ལ། ཁེོང་གེིས་ཁྱོེད་ཅིགེ་ཚང་མ་ལ་ཁེོ་རང་ཁོེ་རང་ཡོིན་པའི་

ཆོ་ནས་དུས་ཚོད་སྐྱིད་པོ་ཕུལ་ཡོོད་པ་རེད། ད་དེས་ཀྱིང་འདང་གེི་མེད་པ་ཡོིན་ན། 

ཁེོང་དམར་གེསོད་རུ་ཁེགེ་ལ་ཐོངས་ཤོིགེ ད་ད་ེན་ིགེང་ལྟར་ཡོང་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེ་ིའདོད་

ཐོགེ་ལ་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའ་ིདོན་ད་ེཡོིན་མདོགེ་ཁེ་བོ་རེད། …

གེང་ལྟར་ཡོང་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་ན་ིཤོོགེ་ཁེགེ་དེའ་ིནང་ནས་ཌིིན་ལ་མ་ིསྐྲགེ་

མཁེན་གེཅིིགེ་པུ་དེ་རེད་ལ། མོ་ནི་གེདོང་སྨོད་དེ་བགེ་ལྷོད་པོས་སྡེོད་ཐུབ་ཅིིང་། མི་

ཚང་མའ་ིམདུན་དུ་ཁེོ་ལ་ཁེ་འཛིིང་རྒྱགེ་ཐུབ། སྔོར་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཡོོད་དུས་ཀྱི་ིཉི་ིམ་

དགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཌིིན་གྱིིས་བུ་མོ་རྣམས་དང་མཉིམ་དུ་མ་ིཚང་མ་ནགེ་ཁུང་དུ་སྡེོད་དུ་

བཅུགེ་ཅིིང་། ད་ེནས་སྐད་ཆོ་བཤོད། སྐད་ཆོ་བཤོད། སྐད་ཆོ་བཤོད་ད་ེསྡེོད་ཀྱི་ིརེད་ལ། 

ཁེོང་གེི་སྐད་གེདངས་ནི་སོྔོན་ཆོད་འགུགེ་ཤུགེས་ལྡན་ཞིིང་ཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན། 

ཁེོང་གེིས་གེང་ཞིིགེ་བཤོད་པའི་ནང་དོན་དང་དེའི་འགུགེ་ཤུགེས་ཙམ་གྱིིས་བུ་མོ་

རྣམས་ཚུར་ཡོོང་དུ་འཇུགེ་ནུས་པ་ཡོོད། འད་ིན་ིཁོེ་རང་ཕོ་ལོ་བཅིོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུགེ་

ཡོིན་དུས་རེད། ད་ཆོ་ཁེོང་གེ་ིརྗེེས་འཇུགེ་པ་རྣམས་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་ཟིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་

གེ་ིརྗེེས་འཇུགེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཆུང་མ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁེོ་ཐང་ལ་སྡེོད་དུ་བཅུགེ་ནས། འཁྲིགེ་

སྤྱིོད་དང་ད་ེབཞིིན་ཁོེ་རང་སུ་ཡོིན་པར་བཟོ་བྱད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིསོྐར་ལ་འདྲ་ིགེཅིོད་བྱེད་

ཀྱིིན་ཡོོད། ངས་མུ་མཐུད་ནས་མཉིན་པ་ཡོིན།

“ད་ནི་ཁྱོེད་རང་སལ་དང་མཉིམ་དུ་ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།” གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་

ཡོིས་བཤོད། “དེ་ནས་ཁྱོེད་དེ་ལྟར་སོང་ནས་ཅིི་ཞིིགེ་འགྲུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འདུགེ 

ད་ཁྱོེད་རང་ཕྱིན་ཚར་སྟབས་ཁེ་མེལ་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་ནས་བྱིས་པ་གེཉིོར་སྐྱོང་བྱེད་

དགེོས་པ་རེད། ཁེོ་མོས་ཇ་ིལྟར་མོའ་ིལས་ཀ་ད་ེའཛིིན་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ད་ེནས་མོས་ཁྱོེད་
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རང་སླེར་ཡོང་མཐོང་འདོད་གེཏན་ནས་མི་འདུགེ ངས་མོ་ལ་ཁེགེ་འགེེལ་བྱེད་ཀྱིི་

མེད། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལམ་ཁེ་ནས་ཨ་ེཌི་ིམཐོང་བ་ཡོིན་ན། ངའ་ིརྩ་ལ་ལོགེ་ཤོོགེ 

ད་ེམིན་ངས་ཁོེ་གེསོད་ཀྱི་ིཡོིན་ཞིེས་ཤོོད།”

ད་ེའདྲའ་ིཁེ་རུ་ཁེ་ཐུགེ་ཅིིགེ་རེད། འད་ིན་ིམཚན་མོ་སྡུགེ་ཤོོས་ད་ེཡོིན། ངས་ང་ན་ི

ཡོ་ང་བའི་རྨི་ལམ་ཞིིགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་ཁྱོད་མཚར་བའི་མིང་སྲོིང་དགེ་དང་ལྷན་གེཅིིགེ་

ཏུ་ཡོོད་པ་འདྲ་ཞིིགེ་ཚོར་བྱུང་། ད་ེནས་ཧ་ཅིང་ཁེ་ཁུ་སིམ་པོ་ཞིིགེ་མ་ིཚང་མའ་ིསྟེང་

དུ་ལྷུང་། སོྔོན་ཆོད་ཌིིན་གྱིིས་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནས་མཇུགེ་བསྒྲིིལ་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད། ད་ན་ི

ཁེོང་རང་ཉིིད་ཁུ་སིམ་མེར་འདུགེ འོན་ཀྱིང་མ་ིཚང་མའ་ིམདུན་དུ་ཧྲུལ་པོ་དང་ཆོགེ་

ཏོ། གླེེན་རྟེགེས་དོད་པོ་དང་བཅིས་གླེོགེ་བཞུའ་ིཤོེལ་ཏོགེ་གེ་ིའོགེ་ཏགེ་ཏགེ་ཏུ་ལངས་

ཤོིང་། ཁེོང་གེ་ིརུས་ཚུགེས་དོད་པའ་ིགེདོང་སོྨྱོན་པ་རྔུལ་ནགེ་གེིས་ཡོོངས་སུ་ཁེེངས་

པ་དང་རྩ་རྒྱུས་རྣམས་འཕར་ལྡིང་བྱེད་ཞིོར། “ལགེས་རེད། ལགེས་རེད། ལགེས་རེད།” 

ཟེར་ལ། ད་ེན་ིད་ཆོ་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་ཧ་ལས་པའ་ིམཚང་བརྟེོལ་བ་ཞིིགེ་ཁེོའ་ིསྟེང་

དུ་བཤོོ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པའ་ིཚུལ་དུ་སྣང་། ང་ལ་ཡོིད་ཆོེས་ཐེབས་པ་ཞིིགེ་ན་ིཁེོང་ཅིགེ་

དང་། གེཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་དུ་དོགེས་པ་བྱས་པ་ལྟར། ཁེོང་ཅིགེ་སྐྲགེ་ཡོོད་

པ་རེད། ཁེོང་ན་ིཕམ་པ་སྟ།ེ ཕམ་པའ་ིམ་ིརབས་ཀྱི་ིབླ་སྲོོགེ་དང་རྩ་བ་ད་ེརེད། ཁེོང་གེ་ི

གེསང་བ་དེ་ཅིི་རེད། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་ནུས་པ་ཡོོད་རྒུ་བཏོན་ནས་གེསང་བ་དེ་ང་

ལ་བཤོད་རྩིས་བྱས། ཁེོའ་ིཕོྱགེས་ལ་ཡོོད་པའི་ངའི་ལངས་ཕོྱགེས་དང་ཁེོང་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་པ། ཁེོང་ལ་སོྤྲོ་བས་རོལ་བ་བཅིས་ལ་ཁོེང་ཚོས་ཕྲིགེ་དོགེ་བྱས་ཤོིང་། དེ་

དགེ་ན་ིསོྔོན་ཆོད་ཁོེང་ཚོས་ཀྱིང་བྱེད་རྒྱུའ་ིརྩོལ་བ་བསྟེན་མྱོོང་བ་རེད། ད་ེནས་ཁེོང་

ཅིགེ་གེིས་ང་ལ་བལྟས་བྱུང་། ང་ཕྱི་མི་ཞིིགེ་གེིས་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་མཛིེས་པའི་མཚན་
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མོ་འད་ིལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། བསམ་གེཞིིགེ་ད་ེལས་ང་ལ་འཇིགེས་དངངས་སྐྱེས། 

“ང་ཚ་ོཨ་ིཊི་ལ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་རོྙིགེ་དྲ་ཚང་

མ་ལས་རང་གེ་ིལགེ་པ་གེཙང་མར་བཀྲུས། ད་ེནས་རླུང་བུའ་ིཁྲོད་དུ་ཨ་མའ་ིའདོད་

པ་ཚིམ་པའི་ཚོར་བ་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་ཀྱིང་འདུགེ བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་ངོ་མ་ཨ་མ་

ཞིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིཆོེས་སྙིང་ཉི་ེཞིིང་ཆོེས་འཁྱོམས་པོ་ཡོིན་པའ་ིབྱིས་པ་ཞིིགེ་ལ་ལྟ་བའ་ི

ལྟ་སྟངས་ཤོིགེ་གེིས་ཌིིན་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་ཀྱིང་རང་གེ་ིཡོིད་སོྐྱ་བའ་ི

མཐ་ེབོང་དང་རང་གེ་ིམཚང་བརྟེོལ་བ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་དང་ལྷན་ཅིིགེ་ཏུ་ད་ེཡོགེ་

པོར་ཤོེས་འདུགེ དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཁེོང་གེིས་སྐད་ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་བཤོད་

པར། ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ིསྒྲི་ཙམ་གོེ་བའ་ིཁུ་སིམ་མ་ེབའ་ིཁྲོད་ནས། སྡེོད་ཤོགེ་ད་ེནས་ཕྱ་ིརོལ་

ཏུ་གོེམ་པ་སྤེོས་ཤོིང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་རན་ཡོོད་པའི་བློ་ཐགེ་ཆོོད་མ་ཐགེ་

པ་ལ་འོགེ་ཁེང་དུ་ང་ཚོ་ལ་བསྒུགེས་ཐུབ་པ་འདི་བྱུང་བ་རེད། འདི་ནི་ལམ་ཟུར་གྱིི་

རྐང་ལམ་སྟེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིགེདོན་འདྲ་ེདེའ་ིསྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་ཚོར་བ་ད་ེརེད། 

ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱ་ིརོལ་ལ་བལྟས། ཁེོང་གེིས་སྲོང་ལམ་ལ་ལྟ་བཞིིན་སོྒོ་འགྲམ་དུ་

གེཅིིགེ་པུར་བསྡེད་འདུགེ ཡོིད་སྐྱོ་བ་དང་ཁེགེ་དཀྲི་བྱེད་པ། བསླེབ་བྱ་རྒྱགེ་པ། ཡོ་

རབས། སྡུགེ་བསྔོལ་སྟ་ེཡོོད་ཚད་ཁོེང་གེ་ིརྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེ་ིམདུན་དུ་

ཡོོད་པ་ན་ིསྐྱ་ེབོ་ཞིིགེ་གེ་ིངལ་དུབ་དང་ཡོང་དགེ་པའ་ིབད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིསོྤྲོ་བ་རེད། 

“ཕེབས་ཤོོགེ གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ། མ་རི། ད་ནི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཚོགེས་ཁེང་ལ་འགྲོ་

ལ། དོན་འད་ིབརྗེེད་དུ་འཇུགེ ཉིིན་ཞིིགེ་ཌིིན་ཤོ་ིའགྲོ་གེ་ིརེད། ད་ེནས་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་

ཁེོང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།”
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“ཁེོང་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་མགྱིོགེས་པོར་ཤོི་ན་དེ་ཙམ་གྱིིས་བཟང་།” གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ཡོིས་

བཤོད་ཅིིང་། མོས་ཧ་ལམ་ཁེང་པའ་ིནང་ཡོོད་པའ་ིམ་ིཚང་མའ་ིཚབ་བྱས་ཏ་ེབཤོད།

“ཨོ་རེད། དེ་ནས།” ངས་བཤོད། “འོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཁེོང་གེསོན་པོ་རེད་ལ། ཁྱོེད་

ཅིགེ་གེིས་ཁེོང་གེིས་འདིའི་རྗེེས་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་ལ་ལྟ་འདོད་ཡོོད་པ་

ངས་ཁེགེ་ཐེགེ་བྱེད་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁེོང་ལ་གེསང་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་ང་

ཚ་ོཚང་མས་ཤོེས་འདོད་ནས་སོྨྱོ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིམགེོ་བོ་རྒྱ་ཆོེན་

པོར་གེས་པར་བྱེད་པ་དེ་རེད་ལ། གེལ་སྲོིད་ཁེོང་སོྨྱོན་པ་ཆོགེས་པ་ཡོིན་ན་སེམས་

ཁྲལ་མ་བྱེད་ཅིིགེ དེ་ནི་ཁྱོེད་ཀྱིི་ནོར་འཁྲུལ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ལྷ་དཀོན་མཆོོགེ་གེི་

ནོར་འཁྲུལ་རེད།”

ཁེོང་ཚོས་འདི་ལ་དགེགེ་པ་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། ངས་ངོ་མ་ཌིིན་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུགེ་

ཟེར། ཁེོང་ནི་ད་བར་འཇིགེ་རྟེེན་དུ་གེསོན་མ་མྱོོང་བའི་མི་ངན་ཁྲམ་པ་སྡུགེ་ཤོོས་

ད་ེརེད་ལ། ཉིིན་གེཅིིགེ་ངས་འགྱིོད་པ་སྐྱེས་བཞིིན་དུ་ཚུལ་ད་ེཤོེས་ཡོོང་གེ་ིརེད་ཟེར། 

ཁེོང་ཚོས་ད་ེཙམ་གྱིིས་ངོ་རོྒལ་བྱས་པ་དེས་ང་ཡོ་མཚར་དུ་བཅུགེ་བྱུང་། རོ་ཡོ་ེ ཇོན་

སོན་ནི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིི་ཕྱོགེས་སུ་ལངས་ཏེ། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་ནི་མི་གེཞིན་སུ་

ལས་ཀྱིང་ལྷགེ་པ་ཞིིགེ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་ལ། ཌིིན་ཞིེས་བྱ་བ་ད་ེན་ིམ་ིམཚར་པོ་ཙམ་ཞིིགེ་

དང་། ད་ེལས་ཀྱིང་ཡོ་མཚན་ཅིན་གྱི་ིཁྲམ་པ་ཞིིགེ་རེད་ཟེར། ང་ཌིིན་འཚོལ་ཕྱིར་ཕྱ་ི

རོལ་ལ་ཐོན་པ་ཡོིན་ལ། ང་ཚོས་དེའ་ིསྐོར་ལ་ཁེ་བརྡོ་ཉུང་ཉུང་བྱས་པ་ཡོིན།

“ཨོ་ཁོེ་ར།ེ སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཚང་མ་ཡོགེ་པོ་དང་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད།” 

ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིགྲོད་པ་ཕུར་ཞིིང་མཆུ་ཏོ་ལྡགེ་བཞིིན་འདུགེ
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བུ་མོ་རྣམས་མར་བསླེེབས་སོང་ལ། ང་ཚོས་སླེར་ཡོང་རླངས་འཁེོར་ད་ེསྲོང་ལམ་ནས་

ཐུར་དུ་གེཏོད་པ་དང་བཅིས་ང་ཚོའ་ིམཚན་མོ་ཆོེན་པོ་ད་ེམགེོ་བཙུགེས་པ་ཡོིན། “ཀ་ི

ཧི་ཧི། ད་འགྲོ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། ཧྥོོལ་སོམ་སྲོང་ལམ་སྟེང་དུ་ཡོོད་

པའ་ིནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཧར་ལོམ་གོྲང་སྡེེའམ་ཧར་ལོམ་ཆུང་བ་ཞིེས་པ་ལ་འུར་གྱིིས་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། 

ང་ཚ་ོརྒོད་ཅིིང་དྲོ་བའ་ིམཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་མཆོོངས་ཏ་ེསོང་བ་དང་། ཕར་ཕྱོགེས་

ནས་སྐད་གེདངས་བར་མ་འབུད་མཁེན་རྒོད་པོ་ཞིིགེ་གེིས་དུང་འབུད་པ་གོེ་ཡོོང་བ་

ད་ེདགེ་“ཨ་ི ཡོ། ཨ་ི ཡོ། ཨ་ི ཡོ།” ཟེར་ལ། ད་ེནས་དུང་གེ་ིའཕར་ཁེ་དང་བསྡེེབས་ནས་

ལགེ་པ་རྡོེབ་ཅིིང་མི་རྣམས་ཀྱིིས་“ཡོིན་ཡོ། ཕེབས་ཤོོགེ ཡོིན་ཡོ། ཕེབས་ཤོོགེ ཡོིན་

ཡོ། ཕེབས་ཤོོགེ” ཅིེས་སྐད་རྒྱགེ་གེིན་འདུགེ ཌིིན་ནི་རང་གེི་མཐེ་བོང་བར་སྣང་

དུ་བསྒྲིེངས་ནས་“བུས་ཤོིགེ ཁེོ་རེ། བུས་ཤོིགེ”ཅིེས་སྐད་རྒྱགེ་བཞིིན་སྲོང་ལམ་ཕར་

ཕྱོགེས་ལ་རྒྱུགེ་བཞིིན་འདུགེ མདུན་ཕྱོགེས་ན་མི་ནགེ་སྐོར་ཞིིགེ་གེིས་རེས་གེཟའ་

སྤེེན་པའ་ིམཚན་མོའ་ིགོྱིན་ཆོས་གེོན་ཏ་ེདགེའ་བའ་ིཅི་ཅིོ་སྒྲིོགེ་བཞིིན་འདུགེ ད་ེན་ི

ཐང་ལ་ཤོིང་ཕྱ་ེབླུགེས་ཡོོད་སའ་ིཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་རེད་ལ། ས་ཆོ་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་སྟ།ེ རོལ་

དབྱངས་རུ་ཁེགེ་གེ་ིགེར་སྟེགེས་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེར་མ་ིད་ེཚོས་ཞྭ་མོ་གོེན་ཏ་ེ

འཚང་ཁེ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིམགེོ་བོའ་ིསྟེང་ནས་རོལ་ཆོ་འབུད་

བཞིིན་འདུགེ མཚམས་རེར་ཡོོམ་ཡོོམ་དུ་འགྲོ་བའི་བུད་མེད་སོྨྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་
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ཁྲུས་གོེས་གྱིོན་ནས་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་རྒྱུ་ཞིིང་། སྲོང་ལམ་རྣམས་སུ་ཤོེལ་དམ་རྣམས་

ཀྱི་ིཁོྲགེ་སྒྲི་སྒྲིོགེ ཟ་ཁེང་དེའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིནགེ་ཁུང་ཁོྲད་ཀྱི་ིསྦུགེ་ལམ་དུ། འབགེ་བཙོགེ་

གེིས་གེཡོོགེས་པའི་གེསང་སྤྱིོད་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱབ་ན། སྐྱེས་ཕོ་མོ་མང་པོ་རྩིགེ་པ་ལ་

བསྙེས་ཏ་ེལངས་ནས། རྒུན་ཆོང་དང་ཨ་རགེ་བསྲོེས་མ་འཐུང་ཞིོར་སྐར་མ་ལ་མཆོིལ་

མ་འཕེན་པ་སྟ།ེ རྒུན་ཆོང་དང་ཨ་རགེ་འཕེན་བཞིིན་འདུགེ ཞྭ་མོ་གེོན་པའ་ིདུང་སྐད་

བར་མ་འབུད་མཁེན་དེས་ཧ་ལས་པའི་ཡོིད་དབང་ཚིམ་ཞིིང་རང་དབང་གེི་བསམ་

བློའ་ིརྩེ་ནས་འབུད་ཀྱིིན་འདུགེ་ལ། རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་དུམ་ཚན་གྱིི་འདེགེས་འཇོགེ་

ད་ེ“ཨ་ིཡོ་ེ” ཞིེས་པ་ནས་ད་ེལས་ཀྱིང་སོྨྱོ་འཚུབ་ཆོ་ེབའ་ི “ཨ་ི ཌི་ེ ལ་ེ ཡོ་ེ”ཞིེས་པ་ཞིིགེ་

ཏུ་ཕྱིན་ཅིིང་། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་རྫོ་རྔའ་ིརྡོེབ་སྒྲི་གྲགེ་ཅིིང་། ཐ་མགེ་གེ་ིདུད་སྣེས་རྨས་

པའི་རྔ་དེ་ནི་གླེང་སྐེ་ཅིན་གྱིི་མི་ནགེ་གེཏུམ་པོ་ཞིིགེ་གེིས་བརྡུངས། མི་ནགེ་དེས་ཅིི་

གེང་ལའང་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད་ཅིིང་། རང་གེ་ིཆོགེ་གྲུམ་དུ་སོང་བའ་ིརྫོ་མ་ལ་ཉིེས་པ་གེཏོང་། 

བརྡོབས་ཤོིང་གེཅིར་ནས་བྷང་ཟེར་ཞིིང་བརྡུངས། རོལ་དབྱངས་གྲགེ་པ་དང་གླུ་སྐད་

བར་མ་བ་དེ་ལ་དེ་ཉིིད་ཐོབ་འདུགེ མི་ཚང་མས་ཁེོང་ལ་དེ་ཉིིད་ཐོབ་པ་ཤོེས། ཌིིན་

གྱིིས་མི་ཚོགེས་དཀྱིིལ་ནས་རང་གེི་མགོེ་བོ་བསྡེམས་ནས་འདུགེ མི་ཚོགེས་དེ་ནི་

སོྨྱོན་པའ་ིམ་ིཚོགེས་ཤོིགེ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོཚང་མས་གླུ་སྐད་བར་མ་བ་ལ། ད་ེལ་འཐམས་

ནས་དེ་ཉིིད་འཇུས་ཤོིགེ་ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་མིགེ་ལ་རྒོད་པོའ་ིཉིམས་དང་བཅིས་

སྐུལ་མ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་ཉིིད་ཙོགེ་པུར་བསྡེད་པ་ནས་རང་ཉིིད་ཡོར་ལངས་

ཤོིང་། དེ་ནས་རང་གེི་དུང་དང་བཅིས་མར་སྒུར་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནས་འུར་ཟིང་

ལས་ཀྱིང་བརྒལ་བའ་ིངུ་ཅིོར་གེཙང་མ་ཞིིགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་ད་ེཡོར་འགྱིོགེས་ཀྱིིན་འདུགེ 

ཁྲུ་དྲུགེ་ཅིན་གྱི་ིབུད་མེད་ནགེ་མོ་སྐམ་རིད་མ་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་གེ་ིདུང་དེའ་ིགྲོད་པའ་ི
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མཚམས་དེར་རང་གེི་རུས་པ་སྦྱིོར་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེིས་དེས་མོ་ལ་བསྣུན་ཙམ་

བྱས་ནས་“ཨ་ི ཨ་ི ཨ་ི”ཟེར།

མ་ིཚང་མ་འཁྲབ་བཞིིན་སྐད་རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་མ་ར་ིགེཉིིས་

ཀྱིིས་སྦེི་རགེ་ལགེ་ཏུ་བཟུང་སྟེ་རང་གེི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ཡོར་ལངས་ནས་སྤྲུགེས་

བཞིིན་མཆོོང་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ མ་ིནགེ་སྐོར་ཞིིགེ་སྲོང་ལམ་ནས་འཁྱོོར་བཞིིན་

ཡོར་བསླེེབས་ཤོིང་། དེར་འབྱོར་རྒྱུ་ལའང་ཕན་ཚུན་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགྱིེལ་རེས་བྱེད་ཀྱིིན་

འདུགེ “ཁེོ་ར།ེ ད་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཡོ།” འགྲགེས་སྐད་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་གེིས་སྐད་བརྒྱབ་

བྱུང་ལ། ཨང་ཧང་ཞིེས་པའ་ིའཁུན་སྒྲི་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཕྱིར་ཐོན་བཅུགེ་པ་ད་ེན་ིས་ཐགེ་

རིང་སགེ་ཁེ་ེར་མེན་ཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་གེསལ་པོར་གོེ་ཡོོད་པ་ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་“ཨོ་ཨོ་

”ཟེར། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིབྲིང་ཁེོགེ་དང་གྲོད་པ་ཕུར་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིགེདོང་པ་

ནས་རྔུལ་ཆུ་འཕྱུར། རྔ་རྡུང་མཁེན་དེས་རྔ་བརྡུངས་པ་ད་ེའོགེ་ཁེང་དུ་མཆོེད་ཅིིང་། 

བྷང་། གེཞུས། ཁེོང་གེ་ིདམར་གེསོད་གེཏོང་བྱད་ལྟ་བུའ་ིརྔ་དབྱུགེ་དེས་ལྡིར་སྒྲི་ཅིན་

གྱིི་བྷང་སྒྲི་ཞིིགེ་སྟེ། སྟེང་ཁེང་དུ་གྱིེན་ལ་རྔ་སྒྲི་དེ་གྲགེ་པར་བྱས། མི་རྒྱགེས་པ་ཆོེན་

པོ་ད་ེསྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་ནས་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཅིིང་། དེས་སྡེིངས་ཆོ་ད་ེཐིམ་ཞིིང་ཆོགེ་

སྒྲི་གྲགེ “ཨོ་ཙི་” རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་བ་དེས་གླེགེ་གེ་ིསྡེེར་མོ་བཀྲལ་བ་ལྟ་བུའ་ིམཛུབ་མོ་

རྣམས་ཀྱིིས་རོལ་ཆོའི་ལྡེ་མིགེ་གེནོན་ཞིིང་། དུང་སྐད་བར་མ་འབུད་མཁེན་རླབས་

ཆོེན་དེས་རོལ་དབྱངས་གེཞིན་ཞིིགེ་ལེན་ཆོེད་དུ་དབུགེས་ལེན་པའི་བར་དེར་རོལ་

དབྱངས་ཀྱི་ིཆོ་འགེའ་ར་ེམཆོེད་པ་ད་ེན་ིརྒྱ་མིའ་ིརོལ་དབྱངས་ཡོིན་ལ། རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་

ཆོའི་ཤོིང་ཐུམ་དང་སེར་ཁེ། སྐུད་པ་རེ་རེ་ནས་དིར་སེ་མཆོེད་ཡོོང་། དུང་སྐད་བར་

མ་འབུད་མཁེན་དེ་སྡེིངས་ཆོ་ནས་མར་ལྡིང་ནས་མི་ཚོགེས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ནས་ལངས་
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ཏེ་ཕྱོགེས་ཡོས་མས་སུ་འབུད་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་ཞྭ་མོ་མིགེ་ལ་བཀབ་འདུགེ མི་ཞིིགེ་

གེིས་ཞྭ་མོ་དེ་ཡོར་བསྟད་སོང་། ཁེོང་སླེར་ཡོང་ཡོར་དགྱིེ་ཞིིང་རྐང་པ་བརྡོབས། སྐྱོ་

ཉིམས་ཀྱིི་རོལ་དབྱངས་འགྲགེས་སྐད་ཅིིགེ་ཐུར་དུ་བུས་ནས་དབུགེས་བླངས། དེ་

ནས་དུང་ཡོར་བཀྱིགེས་ཏེ་སྐད་མཐོ་ཞིིང་རྒྱ་ཆོེ་ལ། འགེ་སྐད་མཆོེད་པ་ཞིིགེ་བར་

སྣང་ལ་བཏང་། ཌིིན་ན་ིདུང་གེ་ིགྲོད་པའ་ིཐད་དུ་མགོེ་བོ་བསྒུར་ཏ་ེཁེོང་གེ་ིམདུན་ད་ེ

གེ་རང་དུ་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ལགེ་པ་གེཉིིས་རྡོེབ་ཞིོར་མ་ིདེའ་ིདུང་གེ་ིལྡ་ེམིགེ་སྟེང་དུ་

རྔུལ་ཆུའ་ིཐིགེས་པ་འབོ་བཞིིན་འདུགེ མ་ིདེས་ད་ེམཐོང་སོང་ལ། ཁེོང་གེ་ིདུང་བརྒྱུད་

ནས་གེད་མོ་བགེད་ཅིིང་། ད་ེཡོང་འདར་འདར་བྱེད་པའ་ིགེད་མོ་ཆོེས་རྒོད་ཅིིང་རིང་

བ་ཞིིགེ་རེད། མི་གེཞིན་ཚང་མ་ཡོང་བགེད་བྱུང་ལ། ཁེོང་ཚོ་འཁྲབ་ནས་བསྡེད་པ་

དང་། མཐར་དུང་སྐད་བར་མ་བ་དེས་སྐད་ཡོོད་ཚད་བཏོན་ནས་བུས་ཤོིང་ཙོགེ་པུར་

བསྡེད་ནས་འདེགེས་འཇོགེ་ C མཐོན་པོ་ཞིིགེ་ཡུན་རིང་པོར་བཏང་སྟ་ེབསྡེད་པ་དང་

མཉིམ་དུ་གེཞིན་ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་ཡོང་བཅིོམ་བཞིགེ་སོང་ལ། སྐད་ཅིོར་རྣམས་ཇེ་

མཐོར་སོང་། ངས་ནི་ཉིེ་འཁྲིས་ཀྱིི་ཉིེན་རྟེོགེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྣམས་

འཚངས་ནས་ཡོོང་གེ་ིརེད་བསམས་བྱུང་། ཌིིན་ལ་ལྷ་བབ་འདུགེ དུང་སྐད་བར་མ་

བ་དེའ་ིམིགེ་གེཉིིས་ན་ིཐད་ཀར་ཁེོང་ལ་ཅིེར་འདུགེ  ཁེོང་མ་ིསོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ལ་འཕྲིད་

པ་དེས་ནི་ཁོེང་ཤོེས་པ་ཙམ་མ་ཡོིན་པར་ཁེོང་ལ་གེཅིེས་ཤོིང་། ད་དུང་དེ་ལས་མང་

བ་ཞིིགེ་དང་། དེ་ན་ཡོོད་པ་ལས་ཀྱིང་བརྒལ་བའི་མང་བ་ཞིིགེ་ཤོེས་འདོད་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་འད་ིལ་མཉིམ་བསྡེེབས་བྱེད་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ཡོོད་ཚད་ན་ིདུང་

ལས་བསླེེབས་ཤོིང་། ཚིགེ་འབྲུ་མི་འདུགེ སྐད་ཅིོར་དང་སྐད་ཅིོར་འབའ་ཞིིགེ་རེད། 

“བྷོའུ་” ད་ེནས་མར་ “བྷིབ་” ད་ེནས་གྱིེན་ལ་ “ཨའི་ི”ད་ེནས་མར་ཆོགེ་སྒྲི་གྲགེ ད་ེནས་
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ཕར་ངོས་སུ་བྲིགེ་ཆོ་ཅིན་གྱི་ིདུང་སྐད་གྲགེ ཁེོང་གེིས་ཡོོད་ཚད་བྱས་ཤོིང་། ཡོར་མར། 

ཕར་ཚུར། མགོེ་རྟེིང་སླེོགེ་པ། ཟུར་དུ་བསྙལ་བ། ཅུང་ཙམ་གེསེགེ་པ། ཤོིན་ཏུ་གེསེགེ་

པ་དང་བཅིས་པ་བྱས་ཏ།ེ མཐར་གེན་རྐྱེལ་གྱི་ིཚུལ་གྱིིས་མ་ིཞིིགེ་གེ་ིལགེ་པའ་ིནང་དུ་

ལྷུང་སོང་། ད་ེནས་ཚར་སོང་ལ། མ་ིཚང་མ་འཚང་ཁེ་ཤོིགེ་ཤོིགེ་གེིས་“ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་

རེད་ཡོ། ཁེོང་གེིས་དེ་བུས་སོང་ཡོ།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ། ཌིིན་གྱིིས་ལགེ་ཕྱིས་བླངས་

ཏ་ེརང་ཉིིད་འཕྱིས། 

དེ་ནས་དུང་འབུད་མཁེན་དེ་རོལ་ཆོའི་སྟེགེས་བུའི་སྟེང་དུ་ཡོར་གེོམ་པ་སྤེོས་

ནས་དལ་བའི་རྡུང་སྒྲི་ཞིིགེ་འབུད་རྒྱུར་རེ་སྐུལ་བྱས་སོང་། མི་རྣམས་ཀྱིི་མགེོ་བོའ་ི

སྟེང་ཐད་ནས་སོྒོ་ཕྱེས་ཡོོད་པའ་ིཕོྱགེས་སུ་སེམས་སྡུགེ་པོའ་ིངང་ནས་ཕར་བལྟས། ད་ེ

ནས་“ཁྱོེད་ཀྱིིས་མིགེ་བཙུམས་དང་།” ཞིེས་པའ་ིགླུ་དབྱངས་ལེན་མགོེ་བརྩམས་སོང་།  

སྐར་མ་གེཅིིགེ་ནང་ཚུད་ལ་དལ་ཅིགེ་གེེར་ཕྱིན་སོང་། དུང་འབུད་མཁེན་འདིས་

པགེས་པའི་སྟོད་གེོས་ཧྲུལ་པོ་ཞིིགེ་དང་། སྟོད་ཐུང་རྒྱ་སྨུགེ ལྷམ་རལ་པོ། དབུར་ཏི་

བརྒྱབ་མེད་པའི་དོར་མ་ལྷུགེ་པོ་བཟུད་ཟེར་བ་བཅིས་གོེན་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཁོེང་

གེིས་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་མ་བྱས། ཁེོང་ན་ིམ་ིནགེ་རྐྱེལ་སྟོང་ཞིིགེ་དང་འདྲ། ཆོ་ེལ་སྨུགེ་པའ་ི

མིགེ་དབང་གེཉིིས་ལ་སྐྱོ་ཉིམས་ཤོར་ཞིིང་། ཁེོང་གེིས་བླངས་པའི་གླུ་གེཞིས་ནི་དལ་

བ་མ་ཟད་ཡུན་རིང་ལ་བསམ་གེཞིིགེ་ཅིན་གྱིི་བར་མཚམས་རེ་དང་བཅིས་འདུགེ 

འོན་ཀྱིང་གེཞིས་ལེན་ཐེངས་གེཉིིས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོེང་ལ་སོྤྲོ་སྣང་རྒྱས་ཏེ་སྒྲི་སྦུབ་

ཡོོ་ཆོས་ལ་འཇུས། རོལ་དབྱངས་སྟེགེས་བུ་ནས་མར་མཆོོངས་ཏ་ེདེའ་ིཐད་དུ་བསྒུར། 

གླུ་གེཞིས་ཀྱི་ིཚན་པ་ཞིིགེ་ལེན་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཁོེང་གེིས་རང་གེ་ིལྷམ་ལ་བསྙབས་ཤོིང་།  

ད་ེནས་ཡོར་བཀྱིགེས་ཏ་ེའབུད་དགེོས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཤུགེས་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་བུས་
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སྟབས་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ཁོེང་གོེམ་ཁེ་འཁྱོོར། ད་ེནས་གེཞིས་དལ་མོ་ལེན་ཐེངས་རྗེེས་

མ་དེ་ལེན་རན་པའི་སྐབས་སུ་གེཞིི་ནས་འཇགེས་པར་གྱུར། “གླུ་ཨུ་ཨུ་དབྱངས་

ལེ་ཨེ་ཨེ་ཨེན་ཡོ།” ཁེོས་རང་གེི་གེདོང་དེ་གེནམ་གེཅིལ་ལ་ཁེ་གེཏད་ནས་རྒྱབ་ལ་

བསྙེས། སྒྲི་སྦུབ་ཡོོ་ཆོས་རང་གེ་ིའོགེ་ཏུ་བཅུགེ ད་ེནས་ཁེོང་འདར་གེསིགེ་བྱས་ཤོིང་

གེོམ་པ་འཁྱོོར། དེ་ནས་ཁེོང་ནང་དུ་བསྙེས་ཏེ་ཧ་ལམ་རང་གེི་གེདོང་དེ་སྒྲི་སྦུབ་ཡོོ་

ཆོས་ཀྱིི་ངོས་ལ་ལྷུང་གྲབས་ཙམ་བྱས། “བྲིོ་ཨོ་ཨོ་གེར་གྱིི་ཆོེད་དུ་དེ་རྨི་ལམ་འདྲ་བོ་

ཞིིགེ་བྱོ་ཨོ་ཨོས་དང་།” ད་ེནས་ཁེོང་ཡོིད་ཐང་ཆོད་པའ་ིངང་ནས་མཆུ་ཏོ་དཀྱིོགེས་པ་

དང་མཉིམ་དུ་ཕྱ་ིརོལ་གྱི་ིསྲོང་ལམ་ལ་བལྟས། གེཞིས་མ་བྷ་ིལ་ེ ཧོ་ལ་ེཌིེའ་ིགེཞིས་ཀྱི་ི

ཁྲེལ་དགེོད་ཅིིགེ་ནས་ “ང་ཚོས་བརྩ་ེདུང་ལ་རོཨོཨོལ་བཞིིན་”ཟེར་བཞིིན་ཁོེང་ཕར་

ཚུར་ལ་འཁྱོོར། “བརྩེ་ཨེ་ཨེ་དུང་གེི་གུང་ཨུང་གེསེང་།” འཇིགེ་རྟེེན་ཡོོངས་རོྫོགེས་

ལ་ཞིེན་པ་ལོགེ་ཅིིང་ཨ་ཐང་ཆོད་པའ་ིཁྲོད་ནས་རང་གེ་ིམགོེ་བོ་གེཡུགེས། “བྲིོ་གེར་

གྱིི་ཆོེད་དུ་དེ་རྨི་ལམ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་བྱོ ཨོ ཨོས་དང་།” “ཅིིགེ་བཟོ་འོ།” ཟེར། ཅིིགེ་ཇི་

འདྲ་ཞིིགེ་བཟོ་འམ། མི་ཚང་མས་བསྒུགེས། ཁེོང་གེིས་སྨྲེ་ངགེ་གེིས་“འགྲིགེ་བསྡེད་

པ་ལྟར་སྣང་བ་ཞིིགེ་” ཟེར། རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོས་ཀྱིིས་རོལ་དབྱངས་ཤོིགེ་ལ་བསྣུན། “ད་ེ

ལྟར་ན། གེཅིེས་ལོ། ཡོིན་ད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་གེ་ིཡོིད་འོང་གེ་ིམིགེ་ཆུང་ཆུང་ད་ེགེཉིིས་

བཙུམས་རོགེས་གེནང་དང་།” ཁེོང་གེི་ཁེ་ཤོ་འདར། ཁེོང་གེིས་ང་ཚོ་ལ་བལྟས། ཁེོ་

རེ། ཡོིད་སྐྱོ་བའི་འཇིགེ་རྟེེན་སྨུགེ་པོ་འདིར་ང་ཚོས་གེང་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་པ་དེ་དགེ་

ནི་ཅིི་ཞིིགེ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་ཉིམས་སྣང་ཞིིགེ་གེིས་ཌིིན་དང་ང་གེཉིིས་ལ་བལྟས། 

ད་ེནས་ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིགླུ་དབྱངས་ཀྱི་ིམཐའ་མཇུགེ་ལ་བསླེེབས། དེའ་ིཆོེད་དུ་སྔོར་

ལས་ལྷགེ་པའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་ཅིིགེ་བྱས་ཡོོད་ཤོགེ་རེད། སྐབས་ད་ེལ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཇིགེ་རྟེེན་
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གེང་ས་ནས་གྷིར་སི་ཡོ་ལ་འཕྲིིན་[རྩོམ་པ་པོ་ཨེལ་བྷེར་ཋེི་ ཧུ་བྷེར་ཌིི་ཡོིས་སྤྱིི་ལོ་ 

༡༨༩༩ ལོར་སྐྱེ་བོ་སྒོེར་པའི་གེསར་གེཏོད་ཀྱིི་རིན་ཐང་གླེེང་བའི་རྩོམ་ཡོིགེ་ཅིིགེ་གེི་

ཁེ་བྱང་། སྒྱུར་བ་པོའ་ིམཆོན།]ཡོོད་ཚད་གེཏོང་ཐུབ་མོད། དེས་མི་རྣམས་ལ་འགྱུར་

བ་ཅི་ིཞིིགེ་གེཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ན་ིསྲོང་ལམ་གྱི་ིམ་ིཐབས་

རྡུགེས་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱིི་ཕམ་པའི་མི་ཚེ་སྐྱོ་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཤོིང་འབྲིས་དང་སྐྱུར་ཁུ་ལ་

གེདོང་ལེན་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་ཁོེང་གེིས་ད་ེཉིིད་བཤོད་པ་རེད་ལ། ད་ེཉིིད་

གླུ་རུ་བླངས་པ་རེད། “ཁྱོེད་ཀྱི་ིབཙུམས་རོགེས་…” ད་ེནས་ཐོགེ་གེཅིལ་ལ་གེཏད་ནས་

ད་ེཉིིད་ཡོར་བུས་ཤོིང་། སྐར་ཚོགེས་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ “མིཨིཨིགེ་གེཉིིས་”ཟེར། ཁེོང་

འཁྱོོར་བཞིིན་སྡེིངས་ཆོ་ནས་བྱིས་པའི་ཁྲོད་དུ་ཡོོང་། ཁེོང་གེསར་བུ་སྐོར་ཞིིགེ་དང་

ལྷན་དུ་ཟུར་སྣེ་ཞིིགེ་ནས་བསྡེད་ཅིིང་དེ་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་ཅིི་ཡོང་མ་སྤྲོད། ཁེོང་གེིས་ས་

ལ་བལྟས་ཤོིང་ངུས། ཁེོང་ན་ིཆོེས་རླབས་ཆོེན་ད་ེརེད།

ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཁེོང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུ་ཕྱིན། ང་ཚོས་ཁེོང་རླངས་འཁེོར་

དུ་བོས། རླངས་འཁོེར་ནང་ནས་ཁེོང་གེིས་གླེོ་བུར་དུ་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་ནས་“ཨོ་རེད་

ཡོ། སྐྱིད་པོ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་གེཏོང་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་པའ་ིང་དགེའ་ས་ཞིིགེ་མེད་ཡོ། ད་ང་

ཚ་ོགེང་དུ་འགྲོ།” ཞིེས་ཟེར། ཌིིན་ན་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ནས་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཅིིང་སོྨྱོ་

འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་དགོེད་སྒྲི་སྒྲིོགེ “རྗེེས་ལ་ཡོ། རྗེེས་ལ་ཡོ།”དུང་སྐད་བར་མ་བས་

དེ་སྐད་ཟེར། “ངས་ང་ཚོ་ཇམ་སོན་ ནུགེ་ཅིེས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཆོང་ཁེང་ལ་ངའི་

གེསར་བུ་ལ་བསྐྱལ་དུ་འཇུགེ ངས་གླུ་དབྱངས་ལེན་དགེོས། ཁེོ་ར།ེ ང་ན་ིགླུ་དབྱངས་

ལེན་ཆོེད་འཚ་ོབཞིིན་ཡོོད། ངས་ “ཁྱོེད་ཀྱི་ིམིགེ་བཙུམས་རོགེས་”ཞིེས་པ་འད་ིབདུན་

ཕྲིགེ་གེཉིིས་ལ་བླངས་བླངས་ལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ངས་གླུ་གེཞིས་གེཞིན་ཞིིགེ་གེཏན་
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ནས་ལེན་ན་མ་ིའདོད། ཕོ་གེསར་ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ང་ཚོས་ང་

ཚོ་ནི་བདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་ལ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་ཅིེས་བཤོད་

པ་ཡོིན། “ཨོ་དཀོན་མཆོོགེ ང་དེ་ལ་ཁྱོོན་ནས་བསླེེབས་མ་སོང་། མི་ཚོས་བཤོད་ན་

གྲོང་ཁྱོེར་དེ་ནི་ངོ་མ་འཁྲུགེ་པོ་ཡོོད་པ་རེད་ཟེར། འོན་ཀྱིང་ང་ནི་རང་ཉིིད་གེང་དུ་

ཡོོད་ས་འད་ིལ་སྡུགེ་རབས་བཤོད་རྒྱུ་ཅི་ིཡོང་མེད། ང་གེཉིེན་བསྒྲིིགེས་ཟིན་པ་ཡོིན། 

ཧ་གེོ་སོང་ང་།” 

“ཨོ་རེད་དམ།” ཌིིན་གྱིིས་འཛུམ་བསྟན་ནས་དེ་ལྟར་དྲིས། “དེས་ན་དོ་དགོེང་

སྙིང་སྡུགེ་མ་ད་ེགེང་དུ་ཡོོད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅི་ིཟེར་གྱི་ིཡོོད།” དུང་སྐད་བར་མ་བ་དེས་རང་གེིས་མིགེ་ཟུར་ནས་

ཌིིན་ལ་ལྟ་ཞིོར་དེ་ལྟར་བཤོད། “ང་མོ་དང་གེཉིེན་བསྒྲིིགེས་ཡོོད་ཅིེས་ངས་ཁྱོོད་ལ་

བཤོད་ཡོོད། མ་བཤོད་དམ།”

“ཨོ་རེད། ཨོ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ངས་དྲ་ིབ་ཙམ་འདྲ་ིབཞིིན་ཡོོད། 

གེཅིིགེ་བྱས་ན་མོ་ལ་གོྲགེས་མོ་ཡོོད་སྲོིད། ཡོང་ན་སྲོིང་མོ་ཡོོད་སྲོིད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤོེས་

སོང་ངམ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཅིིགེ ངས་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཅིིགེ་འཚོལ་བཞིིན་ཡོོད་ཡོ།”

“ཨོ་རེད། སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ལ་བཟང་ཆོ་གེང་ཡོོད། དུས་རྟེགེ་ཏུ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་

བྱས་ནས་སྡེོད་རྒྱུར་མ་ིཚ་ེན་ིཧ་ཅིང་མ་ིསྐྱིད་པ་རེད།” དུང་སྐད་བར་མ་བ་དེས་མིགེ་

གེིས་སྲོང་ལམ་ལ་ལྟ་ཞིོར་དེ་ལྟར་བཤོད། “སྐྱགེ་ཨགེ་པ།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། “ང་ལ་

སོྒོར་མོ་མེད། ངས་དོ་དགེོང་གེང་བྱེད་ལ་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད།”

ང་ཚ་ོལ་སྐྱིད་སྐྱིད་མང་དུ་ཡོོད་ཆོེད་སླེར་ཡོང་ནང་དུ་འཛུལ། ང་ཚོས་སོྨྱོ་རྒྱུགེ་

དང་མཆོོང་སྐོར་བྱས་པའ་ིརྐྱེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བུ་མོ་རྣམས་ན་ིཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་
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ལ་ཧ་ཅིང་ཞིེན་པ་ལོགེ་ནས་ཐོན་ཚར་འདུགེ་ལ། ཇམ་སོན་ ནུགེ་ཆོང་ཁེང་ལ་རྐང་

ཐང་གེིས་བསྐྱོད་འདུགེ གེང་ལྟར་ཡོང་རླངས་འཁེོར་ནི་ཆོགེ་འདུགེ ང་ཚོས་ཆོང་

ཁེང་དེ་ནས་ཧ་ཅིང་འཇིགེས་ཡོེར་བའི་སྣང་བ་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་སྟེ། མི་དཀར་རྐྱེལ་

སྟོང་ཕོ་དགེའ་ཞིིགེ་གེིས་ཧ་ཝེ་ཡོེའ་ིསྟོད་ཐུང་ཚོན་ཁྲ་ཅིན་ཞིིགེ་གེོན་ནས་ནང་དུ་ཡོོང་

འདུགེ་ཅིིང་། རྔ་རྡུང་མཁེན་གྱིི་མི་ཆོེན་དེ་ལ་ཁེོང་དེར་སྡེོད་དུ་འཇུགེ་རོགེས་ཟེར་

གྱིིན་འདུགེ རོལ་དབྱངས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་དོགེས་པ་དང་བཅིས་ཁེོང་ལ་བལྟས་འདུགེ 

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འབུད་ཀྱིི་ཡོོད་དམ།” ཞིེས་དྲིས། ཁེོང་གེིས་གེཟུགེས་པོ་འགུལ་བཞིིན་

བུས་པ་ཡོིན་བརྗེོད་སོང་། ཁེོང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟས་ཤོིང་ད་ེནས། “ཨོ་རེད་རེད། 

ད་ེན་ིམ་ིའདིས་བྱེད་སྟངས་ད་ེརེད། སྐྱགེ་ཨགེ་པ།” ཟེར། ད་ེནས་ཕོ་ལ་དགེའ་མཁེན་

དེ་རྫོ་རྔའི་འཁྲིས་ལ་བསྡེད་སོང་། ཁེོང་ཚོས་རོལ་དབྱངས་ངར་ཤུགེས་ཀྱིིས་འཕེལ་

བའི་མཚམས་ཤོིགེ་ནས་རྡུང་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཁྱོད་མཚར་བའི་པིར་

གྱིི་རྔ་དབྱུགེ་འཇམ་པོ་དང་ལྷན་དུ་རྔ་ལ་བརྡོར་མགོེ་བཙུགེས་ཤོིང་། སྐུ་མཉིེད་ཀྱིི་

བད་ེསྣང་གེིས་ཚིམ་པ་ལྟ་བུའ་ིཁྲོད་ནས་རང་གེ་ིསྐ་ེགེཡུགེ་པར་བྱེད་ཅིིང་། ད་ེན་ིཆོེས་

ལེགེས་པའི་ཟས་སྣ་མངགེས་ཡོོད་པ་དེའི་ཁེར་ཁྱོད་མཚར་གྱིི་སྐྱིད་སྣང་དང་ཟས་

ཡོང་མོ། ད་ེབཞིིན་ཉིལ་ཐ་བཅིས་མང་དྲགེས་ཡོོད་པ་མ་གེཏོགེས་ད་ེལས་གེཞིན་གེང་

ཡོང་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གེིས་ཁེ་ཡོ་མ་ིབྱེད། ཁེོང་གེིས་བར་སྣང་ལ་སོྤྲོ་སྣང་གེིས་

འཛུམ་དམུལ་བར་བྱས་ཤོིང་། དབྱངས་ཀྱི་ིའདེགེས་འཇོགེ་མུ་མཐུད་ནས་སོང་མོད། 

འོན་ཀྱིང་འཇམ་པོའ་ིངང་ནས་བྷབ་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་ཆོ་ཕྲི་མོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་

ཁེེར་དགོེད་བྱེད་ཅིིང་། སྒྲི་རླབས་མཆོེད་པའི་རྒྱབ་ལོྗོངས་སུ་ཆོེས་ཆོེ་བའི་དུང་སྐད་

ཅིན་གྱིི་སྐྱོ་གླུ་སྟེ་ཕོ་གེསར་ཚོས་འབུད་བཞིིན་ཡོོད་པ་དེ་ཚོས་ཁེོང་གེི་སྐོར་ཅིི་ཡོང་
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མ་ཤོེས། མ་ིནགེ་སྟོབས་ཆོེན་མཇིང་སྦེོམ་རྔ་རྡུང་མཁེན་ད་ེམར་བསྡེད་ནས་ཁེོང་གེ་ི

ར་ེམོས་ལ་སྒུགེ “མ་ིའདིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ཁེོང་གེིས་ད་ེལྟར་བརྗེོད། “རོལ་

ཆོ་ཐོངས་ཡོ།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། “དམྱོལ་བ་འད།ི” ཁེོས་བཤོད། “སྐྱགེ་ཨགེ་པ།” ཁེོང་

ཞིེན་པ་ལོགེ་ནས་ཕར་བལྟས་སོང་། 

དུང་སྐད་བར་མ་བའི་བུ་དེ་བསླེེབས་བྱུང་། ཁེོང་ནི་མི་ནགེ་ཤོ་ཁེ་གེང་བ་ཆུང་

ཆུང་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེ་ཌི་ིལགེ་རླངས་འཁེོར་ཡོ་མེད་ཅིིགེ་འདུགེ ང་ཚ་ོཚང་མ་ནང་དུ་

མཆོོངས། ཁེོང་རླངས་འཁེོར་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིཐོགེ་བསྙེས་ནས་ཐེངས་གེཅིིགེ་ཀྱིང་

མ་བཀགེ་པར་ཤོར་རྒྱགེ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་ནས་བརྒྱུགེས། ཆུ་ཚདོ་གེཅིིགེ་ལ་

མེལ་ལ་ེབདུན་ཅུ། འཚང་ཁེའ་ིདཀྱིིལ་བཤོགེས་ནས་བརྒྱུགེས་སོང་མོད་མ་ིསུས་ཀྱིང་

ཁེོ་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་མ་སོང་། ཁེོ་ན་ིཧ་ཅིང་བཟང་། ཌིིན་ན་ིམྱོོས་ནས་འདུགེ “མ་ིའད་ི

ལ་རོལ་དང་ཁེོ་ར།ེ ཁེོང་ཕ་གེིར་བསྡེད་ནས་གེཡོོ་འགུལ་ཆུང་ཙམ་ཡོང་གེཏན་ནས་

མ་བརྒྱབ་པར་རླངས་འཁོེར་ད་ེཤོར་ས་ེགེཏོང་། ད་ེནས་ཁོེང་གེིས་ད་ེལྟར་བྱེད་བཞིིན་

དུའང་མཚན་གེང་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ཐུབ། དོན་གེཅིིགེ་ན་ིཁོེང་གེིས་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་རྒྱུ་དེས་

གེནོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ཨོ། ཁེོ་ར།ེ ངས་ད་ེལྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམས་པ་ད་ེཚ།ོ ཨོ། རེད། 

མ་འགེོགེ་ཡོ། ད་འགྲོ་ཡོ། ཨོ་རེད།” ཟེར། བུ་དེས་ཟུར་ཞིིགེ་བསྐོར་ནས་བསླེེབས་ཤོིང་།  

ང་ཚ་ོཇམ་སོན་ ནུགེ་གེ་ིསོྒོ་མདུན་ཏགེ་ཏགེ་དེར་དྲངས་བྱུང་ལ། རླངས་འཁེོར་ཡོང་

ཁྲིགེས་ས་ེབཞིགེ་འདུགེ གླེ་གེཏོང་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཡོར་བསླེེབས་བྱུང་། དེའ་ིནང་

ནས་ཡོ་ེཤུའ་ིཆོོས་པ་མ་ིནགེ་སྐམ་རིད་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཕྱིར་མཆོོངས་ཡོོང་ཞིིང་། དེས་

སོྒོར་རོྡོགེ་གེཅིིགེ་གླེ་གེཏོང་བའ་ིཕོྱགེས་ལ་གེཡུགེས་རྗེེས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་“བུས་ཤོིགེ་

[རྒྱུགེས་ཤོིགེ]” ཟེར། དེ་ནས་ཆོང་ཁེང་གེི་ནང་ལོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། འོགེ་ཁེང་
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གེ་ིཆོང་ཁེང་བརྒྱུད་ནས་འཛུལ་ཏ་ེ “བུས་ཤོིགེ བུས་ཤོིགེ བུས་ཤོིགེ་” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ། 

དེ་ནས་སྟེང་ཁེང་ལ་འཁྱོོར་བཞིིན་ཡོོང་ཞིིང་ཧ་ལམ་རང་གེི་གེདོང་པ་ས་ལ་གེཏད་

ནས་བརྡོབས་གྲབས་བྱས་སོང་། དེ་ནས་འབུད་རྒྱགེ་གེིས་སོྒོ་ཕྱེས་ཤོིང་། དེ་ནས་ཇེ་

ཛིི་རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛིོམས་ཁེང་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར། ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་གེང་དུ་

ལྷུང་ན་དེར་བརྟེེན་ས་ཞིིགེ་ཡོོང་ཆོེད་རང་གེ་ིལགེ་པ་གེཉིིས་ཕྱིར་བཏོན་ནས་འཛུལ། 

ཁེོང་སྐབས་དེར་ཆོང་ཁེང་དེར་ཞིབས་ཞུ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིིན་པའི་ལེམ་ཕི་ཤོེ་

ཌི་ེཞིེས་པའ་ིམ་ིདེའ་ིསྟེང་ལ་ཏགེ་ཏགེ་ལྷུང་བར་གྱུར། རོལ་དབྱངས་ན་ིའགེད་གྲབས་

དང་འགེད་གྲབས་བྱེད་པ་ལྟར་གྲགེ་ལ། ཁེོང་ནི་སོྒོ་ཕྱེས་ནས་ཡོོད་ས་དེར་ཧད་དེ་

འགྲེང་བཞིིན་སྐད་བརྒྱབ་སྟ།ེ “ངའ་ིཆོེད་དུ་བུས་དང་། ཁེོ་ར།ེ བུས་དང་།” ཟེར། མ་ི

ད་ེན་ིནགེ་རིལ་གེཟུགེས་པོ་ཐུང་ཞིིང་ཆུང་ལ་ཨལ་ཏོ་སེགེ་ས་ིཞིེས་པའ་ིརྒྱ་གླེིང་ཅིན་

ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་པ་ལྟར་ན། ཋེོམ་ སི་ནར་ཁེ་ཇི་བཞིིན་ཁེོ་ཡོང་

རང་གེི་རྨོ་མོ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ནི་ཉིིན་གེང་ལ་ཉིལ་ནས་སྡེོད་

ཅིིང་། མཚན་གེང་ལ་བུས་ནས་སྡེོད་པ་དང་། མཐར་དགེའ་སྟོན་གྱི་ིཆོེད་དུ་རྒྱུགེ་ཆོོགེ་

ཆོོགེ་རེད་ལ། འད་ིན་ིཁེོང་གེིས་གེང་བྱེད་པ་ད་ེརེད།

“དེ་ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་རེད་འདུགེ” ཌིིན་གྱིིས་འུར་སྒྲི་ལས་མཐོ་བའི་སྐད་བརྒྱབ་

ནས་བཤོད་བྱུང་།

རེད་འདུགེ རྨོ་མོའ་ིབུ་ཆུང་ཆུང་སེགེ་སི་རྒྱ་གླེིང་ལྷན་པ་ཅིན་འདི་ལ་མིགེ་

འབྲིས་གེོར་ཞིིང་འོད་འཚེར་བ་དང་། ཆུང་ཞིིང་འཁྱོོགེས་པའི་རྐང་པ་དང་། གེོར་

ཞིིང་ཟླུམ་པའ་ིབྱིན་པ་བཅིས་ཡོོད་ལ། ཁེོང་ན་ིརང་གེ་ིརྒྱ་གླེིང་དང་མཉིམ་དུ་མཆོོང་

ཞིིང་ལྡིང་བར་བྱེད་ལ། རང་གེི་རྐང་པ་ཡོས་མས་སུ་གེཡུགེ་ཞིོར་དུ་མིགེ་གེཉིིས་པོ་
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ནི་ལྟད་མོ་བ་ལ་(ལྟད་མོ་བ་ནི་གེནམ་གེཅིལ་དམའ་བའི་ཁེང་ཆུང་གྲུ་བཞིི་མ་ཁྲུ་

སུམ་ཅུ་ཅིན་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཅིོགེ་ཙ་ེབཅུ་སྐོར་ལ་བསྡེད་ནས་དགེོད་བཞིིན་པའི་མི་

དེ་ཚོ་རེད།) གེཡོོ་མེད་དུ་གེཏད་ནས་འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེིས་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ལྟར་

བྱས། ཁེོང་ནི་བསམ་བློ་གེཏོང་སྟངས་ཧ་ཅིང་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། གེཞིས་སྣ་

སྟབས་བདེ་གེསར་པའི་རིགེས་ཀྱིིས་ཁེོང་ཡོ་མཚན་དུ་འཇུགེ་པ་དེའི་རིགེས་ལ་

དགེའ་བོ་བྱེད། ཁེོང་གེིས་ “ཏ་ཏབ་ ཏ་དྷིིར་ ར་ར་ ... ཏ་ཏབ་ ཏ་དྷིིར་ ར་ར།” ནས་ “ཏ་

ཏབ་ ཨ་ི དྷི་ དྷི་ེ དྷི་ེར་ རབ། ཏ་ཏབ་ ཨ་ི དྷི་ དྷི་ེ  དྷི་ེར་ རབ།” ཅིེས་པའ་ིབར་དུ་བསྐྱར་

ཟློ་བྱེད་ཅིིང་ད་ེལ་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད། ཁེོང་གེ་ིརྒྱ་གླེིང་ལ་འོ་བསྐྱལ་ཞིིང་འཛུམ་དམུལ་

བྱེད། ད་ེནས་འད་ིན་ིཁེོང་དང་འད་ིཐོས་པའ་ིམ་ིགེཞིན་ཚང་མ་ལ་མཚོན་ན་གེད་མོ་

ཤོོར་བ་དང་ཤོེས་རོྟེགེས་བྱེད་པའ་ིདུས་སྐབས་བླ་ན་མེད་པ་ཡོོད་ཚད་ད་ེརེད། ཁེོང་གེ་ི

གེདངས་ན་ིདྲིལ་བུ་ནང་བཞིིན་གེསལ་ཞིིང་། མཐོ་ཞིིང་གེཙང་བ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་

ཁྲུ་གེཉིིས་ཡོོད་པའ་ིམཚམས་ནས་ང་ཚོའ་ིངོ་གེདོང་ལ་གེཏད་ནས་བུས་སོང་ལ། ཌིིན་

ན་ིཁོེང་གེ་ིམདུན་དེར་ལངས་ཤོིང་། འཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིདོན་དགེ་གེཞིན་ཡོོད་ཚད་བརྗེེད་

ཅིིང་། མགེོ་བོ་སྒུར། ལགེ་གེཉིིས་མཉིམ་དུ་རྡོེབ། གེཟུགེས་པོ་ཡོོད་ཚད་རྟེིང་པའི་

སྟེང་ནས་ལྡིང་བར་བྱེད། རྔུལ་ཆུ་སྟེ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་རྔུལ་ཆུ་ནི་ཁོེང་གེི་མནར་གེཅོིད་

ཕོགེ་པའ་ིགེོང་བ་བརྒྱུད་ནས་ཆོལ་ཆོིལ་དུ་བཞུར་ཅིིང་། ངོ་མ་བཤོད་ན་རང་གེ་ིརྐང་

པའ་ིསྟེང་དུ་རྫོིང་བུ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་འབབ་པར་བྱེད། གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་མ་ར་ིགེཉིིས་

དེར་འདུགེ ང་ཚོས་ད་ེལྟར་ངོས་ཟིན་རྒྱུ་ལ་སྐར་མ་ལྔ་འགེོར་བྱུང་། ཨ་མ་མ། ཧྥོ་ིར་ི

ས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིམཚན་མོ་འད་ིདགེ གླེིང་ཕྲིན་འདིའ་ིསྣ་ེམོ་ཡོིན་ལ་དོགེས་ཟོན་གྱི་ི

སྣ་ེམོ་ཡོིན། དོགེས་ཟོན་གླེེན་པ་ཡོོད་ཚད་དང་ལྐུགེས་རྟེགེས་ཡོོད་ཚད། བད་ེམོ་བོྱས། 
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ལེམ་ཕི་ཤོེ་ཌིེ་ནི་ཁེོང་གེི་སྦེི་རགེ་གེི་སྡེེར་མ་དང་མཉིམ་དུ་འཚུབ་སེ་འགྲོ་གེི་འདུགེ 

ཁེོང་གེིས་བྱས་ཚད་ནི་ཆོ་འགྲིགེ་ཆོ་འགྲིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཞིབས་ཞུ་མར་ཕམ་

པའ་ིམ་ིརབས་ཀྱི་ིརོལ་དབྱངས་དང་བསྡེེབས་ནས་སྐད་བརྒྱབ། “ཨ་རོ་ད། བུ་མོ་བུ་མོ། 

ལམ་ཞིིགེ་ཕྱེ། ལམ་ཞིིགེ་ཕྱེ། འདི་ནི་ལེམ་ཕི་ཤོེ་ཌིེ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིི་ཕྱོགེས་ལ་ཡོོང་གེི་

ཡོོད།” ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་སྦེ་ིརགེ་བར་སྣང་དུ་བཀྱིགེས་ནས་ཞིབས་ཞུ་མའ་ིཟུར་ནས་

ཕུད་རྒྱགེ་གེིས་ཕྱིན། དཔྱངས་སོྒོ་བརྒྱུད་ནས་ཐབ་ཚང་དུ་ཤོར་ས་ེབརྒྱུགེས། མ་བྱན་

རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཞིབས་བྲིོ་བརྒྱབ། རྔུལ་ནགེ་བཞུར་བཞིིན་ཕྱིར་ལོགེ་ཡོོང་། དུང་

འབུད་མཁེན་ད་ེན་ིལགེ་པས་མ་རེགེ་པའ་ིཆོང་ཕོར་ཞིིགེ་མདུན་དུ་བཞིགེ་ནས། ཟུར་

གྱི་ིཅིོགེ་ཙ་ེཞིིགེ་ཏུ་འགུལ་བསྐྱོད་ཅི་ིཡོང་མེད་པར། མིགེ་ཡོ་གེཅིིགེ་ཕྱེད་བཙུམས་ཤོིང་

ཡོ་གེཅིིགེ་གེདངས་ནས་བར་སྣང་ལ་ཅིེར་ཏ་ེབསྡེད་འདུགེ་ལ། ཁེོང་གེ་ིལགེ་པ་གེཉིིས་

ན་ིཟུར་གེཉིིས་ནས་ཧ་ལམ་ས་ལ་ཐུགེ་གྲབས་ཀྱིིས་ཐུར་དུ་བསྣར་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིརྐང་

པ་གེཉིིས་ན་ིལྕ་ེལེབ་མོར་བསྣར་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་ཤོིང་། 

ཁེོང་གེ་ིགེཟུགེས་པོ་ན་ིཆོེས་ཨ་ཐང་ཆོད་པ་དང་། སྡུགེ་བསྔོལ་གྱིིས་བཙིར་བ། རང་

གེི་སེམས་ན་གེང་ཡོོད་པ་དེ་དགེ་གེི་ངོ་བོར་རྒས་གེཉིེར་ལྟ་བུས་འཁུམས་པར་གྱུར་

འདུགེ་ལ། དེ་ཡོང་དགེོང་དྲོ་རེ་རེ་བཞིིན་མི་འདིས་རང་ཉིིད་ཡོལ་བར་དོར་ནས། 

མཚན་མོར་མ་ིགེཞིན་རྣམས་ལ་རང་ཉིིད་ལ་འཆོ་ིབ་སྟེར་དུ་འཇུགེ་པ་ཞིིགེ་གེོ། ཁེོང་

གེི་མཐའ་སྐོར་ལ་ཡོོད་ཚད་ནི་སྤྲོིན་ཚོགེས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་འཁེོར་བར་བྱེད། 

ད་ེནས་རྨོ་མོ་ལགེས་ཀྱི་ིསྐད་ངགེ་ཆུང་ཆུང་སྟ།ེ ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིཆུང་ཆུང་དེས་ཁེོང་

གེི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅིན་གྱིི་འཁྱོིལ་དུང་དེ་དང་ལྷན་དུ་སྤྲོེལ་དང་འདྲ་བའི་བྲིོ་འཁྲབ་ཅིིང་

མཆོོང་ལྡིང་བྱས། རོལ་དབྱངས་ཉིིས་བརྒྱ་སྐོར་ཞིིགེ་བུས། ར་ེར་ེབཞིིན་གེཅིིགེ་ལས་
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གེཅིིགེ་ཆོེས་འཇིགེས་ཡོེར་བ་ཡོོད། ད་ེནས་ཁེོང་གེ་ིངར་ཤུགེས་ཉིམས་པའམ་ཡོང་ན་

ད་ེརིང་གེ་ིཉིིན་མོར་ད་ེནས་མཚམས་འཇོགེ་ཟེར་བའ་ིམངོན་རྟེགེས་གེང་ཡོང་མེད། 

ཁེང་པ་དེའ་ིཡོོད་ཚད་འདར་སིགེ་སིགེ་བྱས། 

ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེི་རྗེེས་ལ་ཌིིན་གྱིིས་རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན་ང་ཚོ་ལེན་དུ་ཡོོང་སླེད་

ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཁེ་པར་གེཏོང་དུ་སོང་དུས། ང་ནི་ ཨེ་ཌིི་ ཧྥོོར་ཉིེ་སྟེ་སན་ ཧྥོ་རན་

སི་སི་ཁེོའ་ིགླུ་བ་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ལམ་ཁེ་བཞིི་པ་དང་ཧྥོོལ་སོམ་ལམ་ཁེའི་ཟུར་

དེར་ལངས་ནས་སྒུགེ་བསྡེད་ཡོོད། གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོས་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚར་ཞིིང་སོྨྱོ་

འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་སྣང་ཚུལ་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་བ་དེ་མ་གེཏོགེས། དེ་ན་ཅིི་ཡོང་བྱེད་

ཀྱིི་མེད་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནས་བསྡེད་ཡོོད། དེ་ནི་ཌིིན་རེད། ཁེོང་གེིས་རོ་

ཡོེ་ ཇོན་སོན་ལ་ཆོང་ཁེང་གེི་ཁེ་བྱང་སྤྲོོད་འདོད་པ་དང་། ཁེོང་གེིས་ཁེ་པར་བཟུང་

ནས་སྡེོད་ཅིེས་བཤོད་ད་ེཕྱ་ིལོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་བལྟས། ད་ེལྟར་བྱེད་པ་ལ་ཡོང་། 

ཁེོང་སྲོང་ལམ་དཀྱིིལ་དུ་ཕྱིན་ནས་སོྒོ་བྱང་ལ་ལྟ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ། ཕུ་དུང་དཀར་པོ་ཐུང་

ཐུང་གྱིོན་མཁེན་གྱི་ིཆོང་འཐུང་འཁྲུགེ་རྩོད་ཅིན་ཚོའ་ིཆོང་ཁེང་རིང་པོ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་

ནས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་བརྒྱུགེས། ཁེོང་གེིས་འད་ིབྱས་སྐབས། བཞིད་གེད་པ་གྷིོ་

རོ་ཆོོ་ མགེ་སི་དང་འདྲ་བར་ས་ལ་དམའ་མོར་བསྒུར་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་རྐང་པས་

གེདོན་འདྲ་ེཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཧ་ལས་པའ་ིལྡེམ་མྱུར་དང་བཅིས་ཁོེང་གེ་ིགེཟུགེས་པོ་

ཆོང་ཁེང་གེ་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་འཁྱོེར་སོང་ལ། ད་ེདུས་མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་རང་གེ་ིརུས་ཐུམ་

ཅིན་གྱི་ིམཐ་ེབོང་ད་ེཕྱིར་འགྲེངས་ནས་འདུགེ ད་ེནས་སྲོང་ལམ་གྱི་ིདཀྱིིལ་དེར་སྐོར་

བ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཅིིང་། ཕྱོགེས་གེང་སར་ཡོར་བལྟས་ནས་སྒོོ་བྱང་བཙལ། སྒོོ་

བྱང་ད་ེདགེ་ན་ིམུན་ནགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་མཐོང་དཀའ། ལམ་ཁེ་རུ་ཁེོང་འཁོེར་ལོ་བཞིིན་
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ཐེངས་མང་པོར་འཁེོར། དེ་ཡོང་མཐེ་བོང་ཡོར་བཀྱིགེས་ནས། སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་

ཀྱིི་ངང་ནས། འཚབ་སྣང་ལྡན་པའི་ཁུ་སིམ་ཞིིགེ་དང་འགྲོགེས་ནས། ནམ་མཁེའི་

མཐོངས་ན་འཁེོར་བའ་ིབྱ་ངང་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འདྲ་བར་འཁེོར་ཙམ་དང་འཁེོར་ཙམ་

བྱས། ལགེ་པ་གེཞིན་ད་ེན་ིསྣང་མེད་ཀྱིིས་རང་གེ་ིདོར་མའ་ིནང་དུ་བཅུགེ་འདུགེ སྲོང་

ལམ་དཀྱིིལ་དུ་ཕར་འཁེོར་ཚུར་འཁེོར་བཅུ་གྲངས་ཤོིགེ་བྱས་སོང་། ཨེ་ཌིི་ ཧོྥོར་ཉིེ་

ཡོིས་འད་ིབཤོད་སོང་། “ང་གེང་དུ་སོང་ནའང་རོལ་དབྱངས་སྙན་མོ་སྟོང་ཕྲིགེ་འབུད་

ཀྱི་ིཡོོད། གེལ་སྲོིད་མ་ིརྣམས་ད་ེལ་མ་དགེའ་ན་ང་ལ་བྱེད་ཐབས་ཅི་ིཡོང་ཡོོད་པ་མ་

རེད། ལབ་དང་ཁེོ་རེ། ཁྱོེད་ཀྱིི་རོགེས་པ་ཕ་གེི་དེ་ནི་ཕོ་གེསར་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་རེད། ཕ་

གེིར་ཁེོ་ལ་ལྟོས་དང་།” དེ་ནས་ང་ཚོས་ཁེོ་ལ་བལྟས། ཌིིན་གྱིིས་སོྒོ་བྱང་མཐོང་བ་

དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཕྱོགེས་གེང་སར་འཇམ་ཐིང་ངེར་འདུགེ ཌིིན་ཕྱིར་ཆོང་ཁེང་དུ་

བརྒྱུགེས། མི་འགེའ་ཕྱི་ལོགེས་སུ་ཡོོང་བ་དང་ཐུགེ་པ་དང་། ཁེོང་དངོས་གེནས་མི་

གེཅིིགེ་གེ་ིརྐང་པའ་ིའོགེ་ནས་ཕྱིན་སོང་ལ། ཁེོང་ཆོང་ཁེང་བརྒྱུད་ནས་ཆོེས་མགྱིོགེས་

པོར་ཤོར་ས་ེཕྱིན་སྟབས་མ་ིཚང་མས་ཁོེང་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོང་དཀའ་བ་ཞིིགེ་

ཆོགེས་སོང་། འཁྱུགེ་ཙམ་གྱི་ིརྗེེས་ལ། རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་ཡོང་ལྡེམ་མྱུར་འདྲ་འདྲ་ཞིིགེ་

དང་བཅིས་བསླེེབས་བྱུང་ལ། ཌིིན་ན་ིའཇམ་ཐིང་ངེར་ལམ་གྱི་ིཕ་རོལ་དང་། རླངས་

འཁེོར་ནང་ལ་ཤོར་ས་ེབརྒྱུགེས། ད་ེནས་སླེར་ཡོང་ང་ཚ་ོཐོན་ཕྱིན་པ་རེད། 

“རོ་ཡོེ། ད་འདིས་ཁྱོེད་ཚོ་ཚང་མའི་ཆུང་མ་དང་མཉིམ་དུ་སེམས་ཁྲལ་ཡོོང་བ་

དེ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་མོད། ཧ་ལས་པའི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་གེསུམ་གྱིི་ནང་ལ་ལམ་ཁེ་

བཞིི་བཅུ་ཞིེ་དྲུགེ་དང་གྷིེ་རེ་སྲོང་ལམ་ལ་ང་ཚོ་ཡོིན་གེཅིིགེ་མིན་གེཅིིགེ་སླེེབས་

དགེོས་འདུགེ ད་ེམིན་ཚང་མ་ཤོོར་འགོྲ་གེ་ིརེད། ཨང་ཧང་། རེད། (གོླེ་ལུད་བརྒྱབ།) 
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ཞིོགེས་ཀ་ལ་ང་དང་སལ་གེཉིིས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཐོན་གྱི་ིཡོིན་ལ། འད་ིན་ིསྐྱིད་པོ་གེཏོང་

རྒྱུའ་ིའུ་ཚོའ་ིཞིགེ་མ་མཐའ་མ་མཐའ་མ་ད་ེརེད། ཁྱོེད་ལ་མ་ིའགྲིགེ་པ་མེད་པ་ད་ེངས་

ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད།”

རེད། རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་ལ་མ་ིའགྲིགེ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོང་གེིས་གླེོགེ་དམར་པོ་

རང་གེིས་མཐོང་ཚད་ལ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། གླེེན་ལྐུགེས་ཀྱིི་

ཁྲོད་ནས་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་ང་ཚོ་འཁྱོེར། ཐོ་རེངས་ཀྱིི་སྐབས་ལ་ཁེོང་ཁྱོིམ་དུ་ཉིལ་

བར་ཕྱིན་སོང་། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ནི་མིང་ལ་ཝེལ་ཋེར་ཟེར་བའི་མི་ནགེ་ཅིིགེ་

དང་ལྷན་དུ་ལུས་ཤོིང་། དེས་ཆོང་ཁེང་ནས་ཆོང་མངགེས་ཏེ་དེ་དགེ་བང་བསྒྲིིགེས་

ཏ་ེབཤོད་རྒྱུར། “ཝེ་འེན་ ས་ིཔོ་ཌིིའོ་ཌི་ི རྒུན་ཆོང་ཨ་རགེ་བཏུང་བ་”ཞིེས་ཟེར། ད་ེན་ི

རྒུན་ཆོང་དམར་མོའ་ིཤོེལ་ཕོར་གེང་དང་། ཨ་རགེ་ཤོེལ་ཕོར་གེང་། ད་ེནས་རྒུན་ཆོང་

དམར་མོ་ཤོེལ་ཕོར་གེང་བཅིས་རེད། “ཨ་རགེ་ཐབས་ཆོགེ་དེ་ཚོ་ལ་གྱིོན་པ་མཛིེས་

ཤོིང་སྙིང་རྗེ་ེམོ་ཞིིགེ་”ཁེོང་གེིས་སྐད་བརྒྱབ། 

ཁེོང་གེིས་སྦེི་རགེ་འཐུང་ཆོེད་ང་ཚོ་ཁེོང་གེི་ཁེང་པར་བོས་བྱུང་། ཁེོང་ཧའོ་

ཝེརད་ལམ་ཁེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོོད་པའི་ཁེང་མིགེ་གེཡོར་མ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་

འདུགེ ང་ཚོ་ནང་ལ་བསླེེབས་དུས་ཁེོང་གེི་ཆུང་མ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་འདུགེ སྡེོད་

ཁེང་དེའི་ནང་གེི་གླེོགེ་འོད་ཉིགེ་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་ནི་མོའ་ིཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ཐོད་ན་

ཡོོད་པའི་གླེོགེ་གེི་ཤོེལ་ཏོགེ་དེ་རེད། ང་ཚོ་རྐུབ་སྟེགེས་ཤོིགེ་གེི་སྟེང་དུ་འཛིེགེས་

ནས་ཤོེལ་ཏོགེ་དེ་ལེན་དགོེས་བྱུང་ལ། དེ་དུས་མོ་ནི་འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་ཉིལ་

འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་རང་གེི་མིགེ་རྡོེབ་བཞིིན་ལས་ཀ་དེ་བྱས་པ་རེད། མོ་ནི་ཝེལ་ཋེར་

ལས་ལོ་བཅིོ་ལྔ་ཙམ་གྱིིས་རྒན་པ་རེད་འདུགེ་ལ། འཇིགེ་རྟེེན་སྟེང་གེི་བུ་མོ་སྣང་
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བར་འགྲོ་ཤོོས་དེ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོས་མོའ་ིཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་ནས་གླེོགེ་སྐུད་སྦྲེེལ་

དགོེས་བྱུང་། མོ་ནི་འཛུམ་བཞིིན་འཛུམ་བཞིིན་བསྡེད། མོས་ཝེལ་ཋེར་གེང་དུ་

ཕྱིན་པ་དང་ཆུ་ཚོད་གེ་ཚོད་རེད་སོགེས་ཅིི་ཡོང་དྲིས་མ་སོང་། མཐར་ང་ཚོ་གླེོགེ་

སྐུད་མཐུད་མ་དེ་སྦྲེེལ་ནས་ཐབ་ཚང་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ཅིོགེ་ཙེ་སྟབས་བདེ་པོ་དེའི་

མཐའ་བསྐོར་ནས་སྦེི་རགེ་འཐུང་བ་དང་སྒྲུང་བཤོད་པ་ཡོིན། སྐྱ་རེངས་ཤོར་སོང་།  

ད་ན་ིང་ཚ་ོཐོན་རན་པ་དང་། གླེོགེ་སྐུད་ཕྱིར་ཉིལ་ཁེང་དུ་བསྐྱལ་ཅིིང་ཤོེལ་ཏོགེ་སླེར་

ཡོང་བསྒོར་བའ་ིདུས་ཚོད་ད་ེརེད། སླེར་ཡོང་ང་ཚོས་སོྨྱོན་པའ་ིལས་ཀ་ད་ེཚ་ོབསྐྱར་

དུ་བྱེད་དུས་ཀྱིང་ཝེལ་ཋེར་གྱིི་ཆུང་མ་ནི་འཛུམ་བཞིིན་འཛུམ་བཞིིན་འདུགེ མོས་

ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་བཤོད་མ་སོང་། 

སྐྱ་རེངས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ལམ་ལ་ཐོན་དུས་ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་རྒྱུར། “ད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་

ལྟོས་དང་། ཁེོ་ར།ེ འད་ིན་ཁྱོེད་རང་ལ་དངོས་གེནས་བུ་མོ་ཞིིགེ་འདུགེ ཚིགེ་རྩུབ་ཅིིགེ་

གེཏན་ནས་མི་འདུགེ སྐྱོན་བརྗེོད་ཅིིགེ་དང་འགྱུར་ལྡོགེ་ཅིིགེ་གེཏན་ནས་མི་འདུགེ 

མོའ་ིརྒད་པོ་ན་ིམ་ིསུ་ཡོིན་དང་འགོྲགེས་ནས་མཚན་གྱི་ིདུས་ཚོད་ནམ་ཡོིན་ལ་ཁྱོིམ་

ལ་ཡོོང་ཆོོགེ་ལ། ཐབ་ཚང་ནས་ཁེ་བརྡོ་བྱས། ཆོང་འཐུང་། དེ་ནས་དུས་ཚོད་ནམ་

ཡོིན་ལ་ཐོན་ཆོོགེ་གེ་ིའདུགེ འད་ིན་ིཕོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ད་ེན་ིཁེོང་གེ་ིམཁེར་བྲིང་རེད།” 

ཁེོང་གེིས་ཁེང་མིགེ་གེཡོར་མ་ད་ེལ་ཡོར་མཛུབ་སྟོན་བྱས། ང་ཚ་ོའཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་

ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མཚན་མོ་གྲགེས་ཆོེན་དེ་ནི་ཚར་སོང་། ཉིེན་རྟེོགེ་པའི་རླངས་

འཁེོར་ཞིིགེ་གེིས་སྲོང་ལམ་འགེའ་ཞིིགེ་གེ་ིབར་དུ་དོགེས་པ་དང་བཅིས་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་

འདེད་བྱས་སོང་། ང་ཚོས་ལམ་ཁེ་གེསུམ་པའ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་པའ་ིབགེ་ལེབ་ཚོང་ཁེང་

ཞིིགེ་ནས་བགེ་ལེབ་གེོར་མོ་སོས་པ་འགེའ་ཉིོས་པ་ཡོིན། མདོགེ་སྐྱ་ཞིིང་ཟད་གོེགེ་ཏུ་
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ཕྱིན་པའི་ལམ་ཁེའི་སྟེང་ནས་ང་ཚོས་བགེ་ལེབ་དེ་དགེ་ཟོས་པ་ཡོིན། མི་གེཟུགེས་

རིང་མིགེ་ཤོེལ་གེོན་པ། གྱིོན་པ་སྤུས་ལེགེས་གོེན་མཁེན་ཞིིགེ་དོ་སྐྱེལ་རླངས་འཁེོར་

གྱི་ིཞྭ་མོ་གེོན་པའ་ིམ་ིནགེ་ཅིིགེ་དང་ལྷན་དུ་སྲོང་ལམ་ནས་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་མར་

བསླེེབས་སོང་། ཁེོང་གེཉིིས་ན་ིཁྱོད་མཚར་བའ་ིཡོ་མ་ཟུང་ཞིིགེ་རེད། དོ་སྐྱེལ་རླངས་

འཁེོར་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོར་བསླེེབས་སོང་ལ། མི་ནགེ་དེས་དགེའ་སྣང་གེིས་དེ་ལ་

མཛུབ་མོ་བཙུགེས་པ་དང་། རང་གེ་ིསེམས་ཚོར་སོྟན་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ མ་ིདཀར་

གེཟུགེས་རིང་དེས་མངོན་ཆུང་གེིས་རང་གེི་ཕྲིགེ་རྒྱབ་ནས་ཕར་བལྟས་ཤོིང་རང་གེི་

སོྒོར་མོའ་ིགྲངས་ཀ་བརྩ་ིགེ་ིའདུགེ “ཨོ་ད་ེཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིརེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་གེད་མོ་

དང་བཅིས་བཤོད། “རང་གེ་ིསོྒོར་མོའ་ིགྲངས་ཀ་བརྩ་ིགེ་ིའདུགེ ཡོོད་ཚད་ལ་སེམས་

ཁྲལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། དེ་ནས་བུ་གེཞིན་པ་དེས་ནི་དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གྱིི་

སྐོར་དང་། དེ་ལས་གེཞིན་པ་ཁེོང་གེིས་གེང་ཞིིགེ་ཤོེས་པ་དེའི་སྐོར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

ན་འདོད་པ་རེད།” ང་ཚོས་ཏོགེ་ཙམ་རིང་ཁོེང་གེ་ིརྗེེས་དེད་པ་ཡོིན། 

ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིིས་ཁྱོབ་པའ་ིཨ་མ་ེར་ིཁེའ་ིསྐྱ་རེངས་ཤོར་སྐབས་ཐང་ཆོད་

པའ་ིངོ་གེདོང་འད་ིཚང་མ་ན་ིབར་སྣང་ན་ཡོོད་པའ་ིལྷའ་ིམ་ེཏོགེ་རེད།

ང་ཚོ་གེཉིིད་ཁུགེ་དགོེས་ཡོོད། གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིི་ཁེང་པ་ལ་རེ་བ་མེད། 

ཌིིན་གྱིིས་ལམ་ཁེ་གེསུམ་པའི་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ན་རང་གེི་ཕ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་

ཡོོད་པའི་ལྕགེས་ལམ་གྱིི་འགེགེ་སྡེོམ་ལས་ཀ་བ་མིང་ལ་ཨར་ནེ་སི་ཋེི་ བྷར་ཁེ་ཟེར་

བ་ཞིིགེ་ཤོེས་ཀྱིི་འདུགེ ཐོགེ་མར་ཌིིན་དང་ཁེོང་ཚོའི་བར་འབྲིེལ་བ་ཡོགེ་པོ་ཡོོད་

འདུགེ་ནའང་། ཉིེ་ཆོར་ནས་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ནས་འཆོར་གེཞིི་ནི་ཁེོང་ཚོའི་ཐང་

ལ་ཉིལ་དུ་འཇུགེ་རྒྱུའ་ིཆོེད་ངས་ཁོེང་ལ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། འད་ིན་ིསྐྱ་ིགེཡོའ་བ་
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ཞིིགེ་རེད། ངས་ཞིོགེས་ཇའི་ཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་ཁེོང་ཚོར་ཁེ་པར་གེཏོང་དགེོས་བྱུང་། 

རྒད་པོས་དོགེས་པ་དང་བཅིས་ཁེ་པར་བླངས་སོང་། ཁེོང་ལ་རང་གེ་ིབུས་བཤོད་ཡོོད་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁེོང་གེིས་ང་ངོ་ཚོར་གྱིི་འདུགེ ང་ཚོ་ཡོ་མཚན་པ་ཞིིགེ་ལ། ཁེོང་

མགྲོན་ཁེང་གེ་ིསྣ་ེལེན་ཞུ་ས་བར་དུ་ཡོོང་ནས་ང་ཚ་ོཡོར་ཡོོང་བཅུགེ་སོང་། ད་ེན་ིཧྥོ་ི

ར་ིས་ིཁེོའ་ིམགྲོན་ཁེང་རྙིིང་ལ་མདོགེ་སྨུགེ་པོ་ཅིན། ཡོིད་མུགེ་པ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚ་ོཐོགེ་

ཁེང་ལ་ཡོར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། རྒད་པོ་ད་ེན་ིསེམས་བཟང་ཞིིགེ་རེད་ལ། ང་ཚ་ོལ་ཉིལ་ཁྲ་ི

ཡོོངས་རོྫོགེས་སྤྲོད་བྱུང་། “གེང་ལྟར་ང་ནི་ཡོར་ལངས་དགེོས་པ་རེད།” ཟེར། ཁེོ་ཕི་

བཟོ་སླེད་ཐབ་ཚང་ཆུང་ཆུང་དེར་འཛུལ་སོང་། ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མེ་འཁེོར་

ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱས་སྐབས་ཀྱི་ིཉི་ིམ་ད་ེཚ་ོནས་མགེོ་བཙུགེས་ཏ་ེསྒྲུང་བཤོད་

སོང་། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ངའ་ིཕ་ད་ེདྲན་བཅུགེ་སོང་། ང་གེཉིིད་དུ་མ་ཡུར་བར་ཁེོང་གེ་ི

སྒྲུང་ལ་མཉིན་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་ཉིན་གྱིི་མི་འདུགེ་ལ། སོ་བཀྲུས་ཤོིང་ཡོར་

མར་ལ་འགྲོ་བཞིིན་ཁེོང་གེིས་བཤོད་ཚད་ལ་“ཨོ་རེད། དེ་རེད།” ཅིེས་ཟེར། མཐར་

ང་ཚ་ོགེཉིིད་དུ་ཡུར། ད་ེནས་ཞིོགེས་ཀ་ལ་ཨར་ན་ེས་ིཋེ་ིཡོིས་ནུབ་ཕྱོགེས་སྡེ་ེཁེགེ་གེམ་

ཝེ་ེས་ིཋེ་རན་ ཌི་ིཝེ་ིཤོོན་ཞིེས་པའ་ིལས་ཡུན་གེཅིིགེ་ཚར་ནས་ནང་དུ་ལོགེ་ཡོོང་སོང་།  

ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཡོར་ལངས་པ་བཞིིན་ཁེོང་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་ཉིལ་སོང་། ད་ན་ིརྒད་

པོ་བྷར་ཁེ་ཡོིས་རང་གེ་ིདགེའ་རོགེས་བུད་མེད་དར་མ་སྙིང་སྡུགེ་མ་ད་ེལ་དུས་བཏབ་

ཡོོད་པར་བརྟེེན་གེཟབ་འཆོོར་སྤྲོས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཐེར་མ་ལྗོང་ཁུའི་ནུབ་ལྭ་ཆོ་

གེཅིིགེ་གེོན་ཅིིང་། ད་ེབཞིིན་རས་ཀྱི་ིཐོད་ཞྭ་ཞིིགེ་གོེན་པ་ད་ེཡོང་ཐེར་མ་ལྗོང་ཁུ་རེད། 

ད་ེནས་གེོང་བའ་ིསྟེང་དེར་མ་ེཏོགེ་ཅིིགེ་བསྒོར་འདུགེ 
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“ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོའ་ིལྕགེས་ལམ་གྱི་ིའཁེོར་སྒོགེ་ལས་བྱེད་པ་དགེའ་སྣང་ཅིན་རྙིིང་ཧྲུལ་

གེོགེ་པོ་འད་ིདགེ་ཐབས་རྡུགེ་གེིས་འཚ་ོམོད། ཁེོང་ཚ་ོན་ིརང་བདགེ་གེ་ིའཚ་ོབ་རོལ་

རྒྱུར་སོྤྲོ་སྣང་འཕེལ་འདུགེ” ངས་སྤྱིོད་ཁེང་ནང་ནས་ཌིིན་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན། “ང་ཚ་ོ

འད་ིརུ་གེཉིིད་ཁུགེ་བཅུགེ་པ་ལ་ན་ིཁེོང་དངོས་གེནས་དྲིན་ཆོེན་རེད།”

“ཨོ་རེད་ཡོ། རེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་ཉིན་གྱིིན་མ་ིའདུགེ་ནའང་ད་ེལྟར་བཤོད་སོང་། 

འགྲུལ་བསྐྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིརླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་ཐོབ་ཕྱིར་ཁེོང་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བརྒྱུགེས་

ནས་ཕྱིན་སོང་། ངའི་ལས་ཀ་ནི་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིི་ཁེང་པར་བརྒྱུགེས་ནས་

ང་ཚོའ་ིཁུགེ་མ་རྣམས་ལེན་རྒྱུ་ད་ེརེད། མོས་རང་གེ་ིམོ་ཡོིགེ་ཤོོགེ་བྱང་རྣམས་བཟུང་

ནས་ཐང་དུ་བསྡེད་འདུགེ

“ཡོ་དེ་ནས་བདེ་མོ་བྱོས་གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ། ངས་ཚང་མ་འགྲིགེ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོོད།”

“ཨེ་ཌིི་ཚུར་ལོགེ་ཡོོང་དུས། ངས་མཚན་མོ་རེ་རེ་བཞིིན་ཁེོང་ཇམ་སོན་ ནུགེ་

ཆོང་ཁེང་ལ་འཁྲིད་འགྲོ་གེ་ིཡོིན་ལ། ཁེོང་གེ་ིསོྨྱོན་པའ་ིལྟོགེས་སྲོེད་ད་ེཁེེངས་འཇུགེ་

གེི་ཡོིན། སལ། ཁྱོེད་ལྟར་ན་དེས་འགྲིགེ་གེི་རེད་དམ། ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་དགེོས་པ་

ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ”

“མོ་ཡོིགེ་ཤོོགེ་བྱང་གེིས་གེ་ར་ེཟེར་གྱི་ིའདུགེ”

“A སྙིང་རྟེགེས་ནགེ་པོ་ད་ེན་ིཁེོང་ལས་ཧ་ཅིང་ཐགེ་རིང་ས་ཞིིགེ་ན་འདུགེ སྙིང་

རྟེགེས་དམར་པོའ་ིཤོོགེ་བྱང་རྣམས་ན་ིརྟེགེ་པར་ཁེོང་གེ་ིཉི་ེའཁེོར་ན་འདུགེ བཙུན་

མོ་སྙིང་རྟེགེས་ཅིན་རྣམས་ནམ་ཡོང་ཐགེ་རིང་ས་ཞིིགེ་ན་མ་ིའདུགེ དཔའ་རྟུལ་སྙིང་
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ནགེ་ཅིན་འད་ིམཐོང་སོང་ངམ། འད་ིན་ིཌིིན་རེད། ཁེོང་ན་ིདུས་རྟེགེ་ཏུ་ཉི་ེའཁེོར་ན་

འདུགེ”

“ཨོ་རེད། ང་ཚ་ོན་ིཆུ་ཚོད་གེཅིགིེ་གེ་ིནང་ཚུད་ལ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཐོན་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།”

“ཉིི་མ་གེཅིིགེ་ཌིིན་འགྲུལ་བཞུད་འདིའི་གྲས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་ལ་འགྲོ་གེི་རེད་ལ། དེ་

ནས་གེཏན་ནས་ཕྱིར་ལོགེ་གེ་ིམ་རེད།”

མོས་ང་ལ་གེཟུགེས་པོ་བཀྲུ་བ་དང་སྤུ་བཞིར་བ་བྱེད་བཅུགེ་སོང་ལ། ད་ེནས་ངས་

བད་ེམོ་བྱོས་ལབ་པ་ཡོིན། ཁུགེ་མ་རྣམས་འོགེ་ཁེང་དུ་འཁྱོེར། ད་ེནས་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོའ་ི

གླེ་གེཏོང་ཇ་ེཋེ་ིནིའམ་སྐར་ལྔ་ཅིན་ཞིིགེ་བོས། ད་ེན་ིསྤྱིིར་བཏང་གེ་ིགླེ་གེཏོང་རླངས་

འཁེོར་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་རྒྱུན་སྤྱིོད་གྱི་ིལམ་ཞིིགེ་ལ་འགྲོ་བར་བྱེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྐར་མ་

བཅིོ་ལྔ་ཙམ་སྤྲོད་ཚ་ེཟུར་གེང་ནས་ཀྱིང་བོས་ཆོོགེ་ལ་ཟུར་གེང་ལ་ཞིིགེ་འགྲོ་འདོད་

ན་ད་ེལ་ཕྱིན་ཆོོགེ སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་དང་འདྲ་བར་འགྲུལ་པ་གེཞིན་དང་ལྷན་དུ་

བཙིར་ནས་སྡེོད་དགོེས། འོན་ཀྱིང་སྒོེར་གྱི་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ཡོོད་པ་དང་

འདྲ་བར་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་པ་དང་བཞིད་གེད་སླེོང་བར་བྱེད། ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནང་གེ་ི

ཉིིན་མཐའ་མ་ད་ེལ་མ་ིཤོོན་སྲོང་ལམ་ཁེ་ན་ིཧ་ཅིང་ཟང་ཟིང་ཞིིགེ་སྟ།ེ འཛུགེས་སྐྲུན་

གྱིི་ལས་ཀ་དང་། བྱིས་པས་རྩེད་མོ་རྩེ་བ། ལས་ཀ་གོྲལ་ནས་ཡོོང་མཁེན་གྱིི་མི་ནགེ་

རྣམས་ཀྱི་ིསྐད་ཅིོར། ཐལ་རྡུལ། དགེའ་སྣང་། ཟ་ཟིར་དང་འདར་འདར་བྱེད་པའ་ིདིར་

སྒྲི་ཆོེན་པོ་བཅིས་རེད། ད་ེན་ིངོ་མ་བཤོད་ན་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཆོེས་སོྤྲོ་སྣང་ཅིན་གྱི་ིགྲོང་

ཁྱོེར་གེང་ཡོིན་པ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ང་ཚོའ་ིམགེོ་ཐོད་ན་ཆོེས་སོྔོ་བའ་ིནམ་མཁེའ་དང་།  

དེ་ནས་སྨུགེ་པས་གེཡོོགེས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོོ་སྣང་ཡོོད་ལ། རྒྱ་མཚོ་ཡོིས་ཚང་མ་

ལ་ལྟོགེས་སོླེང་བར་བྱེད་སླེད་དང་དེ་ལས་ཀྱིང་དགེའ་སོྤྲོ་སྤེེལ་སླེད་དུ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་
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མཚན་མོར་མཆོེད་ནས་ཡོོང་བ་རེད། ང་འད་ིནས་ཐོན་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅིང་མ་དགེའ། ངའ་ི

སྡེོད་ཡུན་ནི་ཁྱོད་མཚར་བའི་ཆུ་ཚོད་དྲུགེ་ཅུའི་རིང་ལ་རེད། སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་

ཌིིན་དང་ལྷན་དུ་ང་ན་ིའཇིགེ་རྟེེན་འད་ིམཐོང་བའ་ིགེོ་སྐབས་མེད་པར་འདུར་རྒྱུགེ་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ཕྱི་དྲོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོ་ནི་སགེ་ཁེེ་ར་མེན་ཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་ཤོར་

ཕྱོགེས་ལ་སླེར་ཡོང་རྒྱུགེ་བཞིིན་ཡོོད། 
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རླངས་འཁོེར་དེ་ནི་གེཟུགེས་རིང་སྐམ་པོ་འཛིན་ཕོ་[མཚན་མཐུན་འཁྲིགེ་སོྤྱིད་པ]

ཞིིགེ་གེ་ིཡོིན་པ་དང་། ཁེོང་ན་ིཁེན་ས་ས་ིམངའ་སྡེེར་ཡོོད་པའ་ིརང་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་འགྲོ་

གེ་ིའདུགེ ཁེོས་མིགེ་ཤོེལ་ནགེ་པོ་ཞིིགེ་གེོན་འདུགེ་ལ། རླངས་འཁེོར་ཧ་ཅིང་གེཟབ་

ནན་གྱིིས་བསྐོར་སོང་། རླངས་འཁོེར་ད་ེན་ིཌིིན་གྱིིས་ “འཛིན་ཕོའ་ིཕ་ིལ་ིམོད་རྟེགེས་

ཅིན་”ཞིེས་མིང་བཏགེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེལ་འཐེན་ཤུགེས་མ་ིའདུགེ་ལ། དངོས་གེནས་

ཤུགེས་ཤོིགེ་མ་ིའདུགེ “བུད་མེད་ཀྱི་ིགེཤོིས་ཀ་ཅིན་གྱི་ིརླངས་འཁེོར།” ཌིིན་གྱིིས་ངའ་ི

རྣ་ལམ་དུ་ཤུབ་བཤོད་བྱས། དེར་ད་དུང་འགྲུལ་པ་གེཞིན་གེཉིིས་འདུགེ  བཟའ་

ཚང་རེད་ལ། གེནས་གེང་ཡོིན་ལ་ཉིལ་ཞིིང་བཀགེ་ན་འདོད་མཁེན་གྱིི་འགྲུལ་པ་

ལམ་ཕྱེད་པ་སྤྱིིར་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་རེད། ང་ཚ་ོའགེོགེ་ས་དང་པོ་ད་ེན་ིསགེ་ཁེ་ེར་མེན་

ཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད་ལ། ད་ེན་ིཌིེན་ཝེར་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའ་ིལམ་ཁེའ་ི

མགེོ་འཛུགེས་ཙམ་ཞིིགེ་ཀྱིང་མ་རེད། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ན་ིརླངས་འཁེོར་རྒྱབ་ཀྱི་ི

རྐུབ་སྟེགེས་སུ་བསྡེད་ནས་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཅིིང་། ཁེོ་ཚ་ོལ་ཁེ་ཡོ་མ་བྱས། “ཁེོ་ར།ེ ད་ན།ི 

མདང་དགེོང་གེ་ིརོལ་དབྱངས་པ་ད་ེལ་‘ད་ེ’འདུགེ ཁེོང་གེིས་ད་ེརྙིེད་པ་ནས་ད་ེབཟུང་

ནས་བསྡེད་སོང་། ངས་དེ་འདྲའི་རྒྱུན་རིང་ཞིིགེ་ལ་བཟུང་ནས་འདུགེ་པའི་མི་ཞིིགེ་

གེཏན་ནས་མཐོང་མ་མྱོོང་།” ངས་ “ད་ེ”ཟེར་བ་དེའ་ིགེོ་དོན་གེང་ཡོིན་ཤོེས་ན་འདོད། 

“ཨོ་རེད།” ཌིིན་གེད་མོ་ཤོོར་སོང་། “ད་ནི་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཆོེས་ དཔོགེ་ དཀའ་ བའི་

དོན་ད་ེའདྲ་ིགེ་ིའདུགེ ཨོ་ཡོ། མ་ིད་ེད་ེན་འདུགེ གེཞིན་ཚང་མ་ཡོང་ད་ེན་ཡོོད། ཨ་ེ
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རེད། མི་ཚང་མའི་སེམས་ན་ཡོོད་པ་དེ་དགེ་རོལ་དབྱངས་སུ་འབེབས་རྒྱུ་ནི་ཁེོ་ལ་

རགེ་ལས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིབཟླས་ཚིགེ་དང་པོ་ནས་མགོེ་བཙུགེས་

སོང་། ད་ེནས་རང་གེ་ིབསམ་བློ་རྣམས་བང་བསྒྲིིགེས། ཨང་། ཨང་། མ་ིརྣམས་ཀྱིིས། 

ཨང་། ཨང་ཟེར། ད་ེཤོེས་འདུགེ ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིལས་དབང་གེ་ིསྣ་ེམོ་བར་

དུ་ཡོར་བཀྱིགེས་སོང་ལ། ད་ེདང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱིིས་འབུད་དགེོས་པ་བྱུང་སོང་། གླེོ་

བུར་དུ་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིབཟླས་ཚིགེ་བར་མ་ཙམ་ནས་ཁེོང་ལ་ད་ེཐོབ་སོང་། མ་ིཚང་

མས་ཡོར་བལྟས་ཤོིང་ཁེོང་ལ་ད་ེཐོབ་པ་ཤོེས་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་མཉིན། ཁེོང་གེིས་ད་ེ

ཡོར་བཀྱིགེས་ནས་འཁྱོེར། དུས་ཚོད་ན་ིའགེགེ་པར་གྱུར། ཁེོང་གེིས་ང་ཚོའ་ིམ་ིཚེའ་ི

དོན་སྙིང་དང་། རང་གེ་ིལྟ་ེབའ་ིགེཏིང་རིམ་གྱི་ིགེནོངས་འགྱིོད། སེམས་ཀྱི་ིའཆོར་སོྒོ 

འབུད་ལུགེས་རྙིིང་པ་རྣམས་བསྐྱར་འདྲེན་བྱེད་པ་བཅིས་ཀྱིིས་བར་སྣང་གེ་ིསྟོང་ཆོ་

ད་ེའགེེངས་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེོང་གེིས་དབྱངས་སྡེེབ་སྦྱིོར་གྱི་ིབཅིད་མཚམས་སམ་ཟམ་པ་

བརྒལ་ནས་འབུད་དགོེས་བྱུང་ཞིིང་དེ་ནས་ཚུར་ཡོོང་བ་དང་། དེ་ཡོང་སྐབས་ཐོགེ་

དེའ་ིའགྱུར་ཁུགེ་ཅིིགེ་གེ་ིཆོེད་དུ་རྣམ་ཤོེས་གེཅིེར་བུར་བུད་པའ་ིཚོར་བ་བླ་མེད་ཅིིགེ་

དང་ལྷན་དུ་བྱས་པ་རེད་ལ། མི་ཚང་མས་དབྱངས་ཀྱིི་འགྱུར་ཁུགེ་དེ་གེལ་པོར་

ཆོེར་གྱུར་བ་མ་ཡོིན་པར། ‘ད་ེ’ ཡོིན་པ་ད་ེཤོེས་ཡོོད་པ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལས་ལྷགེ་

ཅིིགེ་འགྲེལ་མ་ནུས་ལ། དེའ་ིསོྐར་བཤོད་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་གྱིིན་འདུགེ 

དེ་ནས་ངས་སྐད་ཆོ་བཤོད་མགེོ་བརྩམས་པ་ཡོིན་ལ། ངའི་མི་ཚེའི་ནང་འདི་

འདྲའ་ིམང་པོ་ཞིིགེ་བཤོད་མ་མྱོོང་། ངས་ཌིིན་ལ་བཤོད་དོན། ང་བྱིས་པ་ཡོིན་སྐབས་

རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་ནས་འགྲོ་དུས་ངས་འད་ིལྟར་སོྒོམ་མྱོོང་། ངས་ལགེ་ཏུ་ཟོར་བ་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བཟུང་ཞིིང་། ཤོིང་སྡེོང་དང་། གླེོགེ་སྡེོང་ཡོོད་ཚད་བཅིད་ཅིིང་། མཐའ་
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ན་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་མཐོང་བའི་རི་བོ་རྣམས་ཀྱིང་དུམ་བུར་བཅིད་པ་ཡོིན། “ཨོ་རེད་

ཡོ། ཨོ་རེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད། “ངས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱས་མྱོོང་ལ་མ་ི

འདྲ་ས་ད་ེན་ིཟོར་བ་རེད། ངས་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཡོིན་པ་ད་ེཁྱོོད་ལ་བཤོད། ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནུབ་

ཕྱོགེས་ཕར་ཚུར་ལ་རྒྱང་རིང་བའི་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་པ་ལ་ངའི་ཟོར་

བ་ནི་ཧ་ལས་པའི་རིང་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་དགེོས་ལ། ཐགེ་རིང་བའི་རི་བོ་རྣམས་ཀྱིི་ཐོད་

ནས་ད་ེདཀྱིོགེས་དགོེས་པ་དང་། ར་ིབོ་དགེ་གེ་ིརྩ་ེམོ་དུམ་གྱིིས་བཅིད་ཅིིང་། ད་ེལས་

ཀྱིང་ཐགེ་རིང་བའི་རི་བོ་རྣམས་ལ་སྙོབ་ཆོེད་རིམ་པ་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་སླེེབས་དགེོས། 

ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་ལམ་ཆོེན་སྟེང་འཕྲིད་པའ་ིགླེོགེ་སྡེོང་ཡོོད་ཚད་ད།ེ ལྡིར་སྒྲི་

གྲགེ་པའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིགླེོགེ་སྡེོང་ད་ེཚ་ོབཅིད། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། ཨོ་ཁེོ་ར།ེ ངས་ཁྱོེད་

ལ་བཤོད་དགེོས་ཡོོད། ད། ང་ལ་ད་ེཡོོད། ལ་ར་ིམར་ལམ་ཁེ་ན་ཡོོད་པའ་ིསྤྲོང་པོ་སྐྱོ་

བོ་ཞིིགེ་དང་ངའ་ིཕ། ང་བཅིས་ལྷན་དུ་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེ་ེལ་འབུ་གེསོད་སྦྲེང་

ལྕགེ་བཙོང་དུ་ཕྱིན་པའ་ིསྐོར་ད་ེངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་དགེོས་ཡོོད། སྐབས་ད་ེན་ིཨ་མ་ེར་ི

ཀའི་མུ་གེེ་ཆོེན་པོའ་ིདུས་རབས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་དེར་འཁེེལ་ཡོོད། ང་ཚོས་སྦྲེང་ལྕགེ་དེ་

ཇ་ིལྟར་བཟོས་ཚུལ་བཤོད་ན། ང་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིལྕགེས་དྲའམ་ཚགེས་རྙིིང་པའ་ི

དུམ་བུ་རྣམས་དང་། ལྕགེས་སྐུད་དུམ་བུ་རྣམས་ཉིོས་ཤོིང་། ལྕགེས་སྐུད་དེ་ཉིིས་རྐྱེ་

བྱས་ཏ་ེགེཅུས། ད་ེནས་རས་དམར་པོ་དང་སོྔོན་པོའ་ིདུམ་བུ་ཉིོས་ནས་མཐའ་རྣམས་

བཙེམས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལྔ་དང་བཅུ་ཞིེས་པའ་ིཚོང་ཁེང་ནས་སོྒོར་སྐར་འགེའ་ཞིིགེ་

གེ་ིརིན་ཙམ་རེད་ལ། ང་ཚོས་སྦྲེང་ལྕགེ་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོ་བཟོས་པ་རེད། སྤྲོང་གོེགེ་

རྒན་རྒོན་དེའ་ིརླངས་འཁེོར་རྙིིང་གེོགེ་དེའ་ིནང་བསྡེད་ནས་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་

སྡེེའ་ིས་མ་འབྲིོགེ་གེ་ིཁེང་པ་ཡོོད་ཚད་ལ་སྐོར་རྒྱུགེ་གེིས་ར་ེར་ེལ་སྐར་མ་ལྔ་ར་ེབྱས་
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ནས་བཙོངས་པ་ཡོིན་ལ། སྐར་ལྔ་ཅིན་མང་ཆོ་ེབ་ན་ིཞིལ་འདེབས་སམ་དཀར་ཐིགེ་

གེི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོ་སྟེ་རེ་བ་སྟོང་པ་ཅིན་གྱིི་སྤྲོང་པོ་གེཉིིས་དང་བྱིས་པ་གེཅིིགེ་ལ་སྤྲོད། 

ད་ེནས་ད་ེདུས་ངའ་ིཕ་རྒན་གྱིིས་ན་ིདུས་རྟེགེ་ཏུ་ ‘ཧ་ལ་ིལུ་ཡོ། [དཀོན་མཆོོགེ་བསྟོད།] 

ང་ན་ིསྤྲོང་པོ་ཞིིགེ ཡོང་སྤྲོང་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན།’ཞིེས་གླུ་ལེན། ད་འད་ིལ་ཉིོན་དང་། སྦྲེང་

ལྕགེ་ཐབས་ཆོགེ་ཡོིད་མུགེ་པ་འད་ིདགེ་བཙོང་ཆོེད་ཚ་བའ་ིནང་ཕར་རྒྱུགེ་ཚུར་རྒྱུགེ་

བྱས་ཤོིང་། ཧ་ལས་པའ་ིདཀའ་སྡུགེ་གེ་ིབདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ཁེོང་ཚོས་ཚོང་

ཁེ་ེབགོེ་སྟངས་ཀྱི་ིསྐོར་ནས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཅིིང་། ལམ་ཟུར་ཞིིགེ་ནས་འཁྲུགེ་འཛིིང་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ེནས་ཁེོང་ཚ་ོའགྲིགེ་པ་དང་རྒུན་ཆོང་ཉིོས། རྒུན་ཆོང་

འཐུང་། ཉིིན་མ་ལྔ་དང་ཞིགེ་མ་ལྔ་ལ་མཚམས་བཞིགེ་མ་སོང་། སྐབས་དེར་ང་ནི་

རྒྱབ་ལོགེས་ན་འཁུམས་ནས་ངུ་བཞིིན་བསྡེད་ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་འཐུང་གྲུབ་པ་དང་།  

སོྒོར་མོ་ཡོོད་ཚད་རོྫོགེས་ཟིན་པ་དང་། ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་ལ་ར་ིམར་སྲོང་ལམ་ནས་མགེོ་

འཛུགེས་སྐབས་ཀྱི་ིརིམ་པ་ད་ེགེ་རང་ལ་བསླེེབས་འདུགེ ད་ེནས་ངའ་ིཕ་རྒན་འཛིིན་

བཟུང་བྱས་ཤོིང་། ངས་ཁྲིམས་ཁེང་ནས་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་ཁེོང་གླེོད་རོགེས་ཞིེས་རེ་

སྐུལ་ཞུ་དགེོས་བྱུང་སོང་། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ཁེོང་ངའི་ཕ་རེད་ལ། ང་ལ་ཨ་མ་མེད་

པ་རེད། སལ། ངས་དོ་སྣང་གེིས་ཉིན་བསྡེད་པའ་ིཁྲིམས་རོྩད་པ་རྣམས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་

ལོ་བརྒྱད་ཀྱིི་སྟེང་བསམ་ཤོེས་ཀྱིི་གེཏམ་བཤོད་ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་བྱས་པ་རེད། …” ང་

ཚ་ོཚ་བས་མནན། ང་ཚ་ོཤོར་ཕོྱགེས་ལ་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད། ང་ཚ་ོལ་སྤྲོོ་སྣང་འཕེལ།

“ངས་ཁྱོེད་ལ་ད་དུང་བཤོད།” ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ད་ེཡོང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཤོད་བཞིིན་

པ་དེའ་ིནང་གེ་ིགུགེ་རྟེགེས་ཤོིགེ་གེ་ིཚུལ་དང་། ད་ེབཞིིན་ངེད་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་མཐའ་

མ་དེའི་མཇུགེ་བསྡུ་ཕྱིར་ངས་བཤོད། བྱིས་པའི་སྐབས་ལ་ངའི་ཕ་ཡོི་རླངས་འཁེོར་
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དེའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ཉིལ་ནས་ཡོོད་དུས་ང་ལ་འཆོར་སྣང་ཞིིགེ་བྱུང་། ད་ེན་ི

འཕྲིད་ཡོོང་བའི་བར་ཆོད་ཡོོད་དོ་ཅིོགེ་གེི་སྟེང་ནས་ང་རང་ཉིིད་རྟེ་དཀར་པོ་ཞིིགེ་

ལ་ཞིོན་ནས་འགྲོ་བ་ཡོིན། དེ་དགེ་གེི་ནང་དུ་གླེོགེ་སྡེོང་རྣམས་ལ་གེཞིོལ་བ་དང་། 

ཁེང་པ་རྣམས་ཀྱིི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཚངས་ཏེ་འགྲོ་བའམ་མཚམས་རེར་ང་ཆོེས་

རྗེེས་ལུས་ཐེབས་འདུགེ་སྙམ་དུས་སྟེང་ནས་མཆོོངས་ཏེ་འགྲོ་བ། རི་བོ་རྣམས་ཀྱིི་

སྟེང་ནས་བརྒྱུགེས་པ། གླེོ་བུར་གྱིི་བཞིི་མདོ་འཚང་ཁེ་ཅིན་དེ་ཚོ་བརྒལ་རྒྱུར་ང་ཧ་

ལས་པའ་ིཐོགེ་ནས་གེཞིོལ་ནས་འགོྲ་དགོེས་འཁེེལ་གྱི་ིཡོོད་པ་སོགེས་འདུས་ཡོོད།”

“ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་རེད་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་ཆོེས་སྐྱིད་སྣང་གེིས་སྨྲས། “ང་

དང་མི་འདྲ་ས་གེཅིིགེ་པུ་དེ་ནི་ང་རང་རང་ཉིིད་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན་ལ། ང་ལ་རྟེ་མེད། 

ཁྱོོད་ན་ིཤོར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིབྱིས་པ་རེད་ལ། རྟེའ་ིརྨ་ིལམ་རྨིས་པ་རེད། ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཀྱིིས་

ཤོེས་གེསལ་ལྟར་དེ་འདྲ་ནི་ངོ་མ་བཤོད་ན་སྟོང་སེམས་དང་རྩོམ་རིགེ་གེི་འཆོར་སོྒོ་

རེད་ལ། ང་ཚོར་ད་ེའདྲ་ཡོོང་གེ་ིརེད་མ་ིབསམ་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགེོས། འོན་ཀྱིང་

ངེད་ཀྱིི་དེའི་ནང་གེི་ང་ནི་གེཅིིགེ་བྱས་ན་སོྨྱོ་འཚུབ་ཆོེ་བའི་སྟོང་སེམས་ཙམ་ཞིིགེ་

རེད། དངོས་གེནས་རླངས་འཁེོར་དང་ལྷན་དུ་རྐང་ཐང་ལ་བརྒྱུགེས་པ་རེད་ལ། དེ་

ཡོང་ཧ་ལས་པའི་རྒྱུགེ་ཚད་མགྱིོགེས་པོ་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ནས། མཚམས་རེར་ཆུ་ཚོད་

རེར་མེལ་ལེ་དགུ་བཅུ་ཅིན་གྱིི་ཐོགེ་ནས་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། རྩྭ་ཕུང་དང་ར་སོྐར། ཞིིང་

འབྲིོགེ་གེ་ིཁེང་པ་ཡོོད་ཚད་ཀྱི་ིསྟེང་ནས་བརྒྱུགེས་པ་དང་། མཚམས་རེར་ར་ིབོ་རྣམས་

ཀྱིི་སྟེང་དུ་མགྱིོགེས་མྱུར་གྱིིས་བརྒྱུགེས་ནས་རྒྱུགེས་སའི་ས་ཆོོད་མ་ཤོོར་བའི་ཐོགེ་

ནས་སླེར་ལོགེ ...”
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ང་ཚོས་འད་ིདགེ་བཤོད་བཞིིན་ཡོོད་ལ་གེཉིིས་ཀ་ལ་རྔུལ་ཆུ་ཐོན་གྱིིན་ཡོོད། ང་

ཚོས་མདུན་ན་ཡོོད་པའི་མི་དེ་ཚོ་གེཏན་ནས་བརྗེེད་པ་རེད་ལ། ཁེོང་ཚོས་རྒྱབ་ཀྱིི་

རྐུབ་སྟེགེས་ན་ཅིི་ཞིིགེ་འབྱུང་གེི་ཡོོད་པ་དེའི་སོྐར་ལ་ཡོ་མཚན་ནས་ཡོོད་པ་རེད། 

སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ཁེ་ལོ་པས་བཤོད་དོན། “དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཁྱོེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱབ་

དེར་གྲུ་གེཟིངས་[རླངས་འཁེོར་ལ་གེོ་]ཡོོམ་འཁྱོོམ་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ” ཟེར། དངོས་

གེནས་རེད། རླངས་འཁོེར་དེ་ཡོང་ཡོོ་འཁྱོོམ་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་

ཀྱིིས་ང་ཚོའ་ིམ་ིཚ་ེཧྲིིལ་པོའ་ིནང་ང་ཚོའ་ིརྣམ་ཤོེས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་ཡོིབ་པའ་ིབགྲང་ལས་

འདས་ཤོིང་ཟིང་ཆོ་ཆོེ་བའི་ལྷའི་གེནས་བབ་དགེ་གེི་སྟོང་སངས་སངས་ཀྱིི་མཉིམ་

གེཞིགེ་མཐའ་མ་དེ་གླེེང་ཞིིང་། དེའི་ཁྲོད་དུ་འཚོ་བའི་ངེད་ཅིགེ་གེི་ཆོེས་མཐའ་

མཇུགེ་གེི་དགེའ་སོྤྲོ་དེའི་‘དེ་’ཞིེས་བྱ་བ་དང་དེའི་འགྱུར་ཁུགེ་དང་བསྟུན་ནས་ཡོོ་

འཁྱོོམ་བྱས་སྟབས་རླངས་འཁེོར་ད་ེཡོང་ཡོོ་འཁྱོོམ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ

“ཨོ། ཁེོ་ར།ེ ཁེོ་ར།ེ ཁེོ་ར་ེཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་འཁུན་སྒྲི་དང་བཅིས་བཤོད། “ད་ེནས་

འདི་ནི་མཐའ་ན་དེའི་མགེོ་འཛུགེས་ཙམ་ཡོང་མ་རེད། དེ་ནས། ད་ནི་ངེད་གེཉིིས་

མཐའ་མཇུགེ་དེར་ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་ལྷན་དུ་འགྲོ་གེི་ཡོོད། ང་ཚོ་གེཉིིས་ལྷན་དུ་ཤོར་

ཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་མྱོོང་ཡོོད་པ་མ་རེད། སལ། ད་ེལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། ང་ཚོས་ཌིེན་

ཝེར་ནས་ལྷན་དུ་སྐྱིད་སྐྱིད་གེཏོང་ལ། མ་ིགེཞིན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་བཞིིན་

པ་ལ་བལྟ། འོན་ཀྱིང་དེ་ནི་ང་ཚོ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིིས་འབྲིེལ་བ་མེད། དོན་གེནད་ནི་ང་

ཚོས་‘དེ་’ཞིེས་བྱ་བ་ཅིི་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་ཤོིང་། ང་ཚོས་‘དུས་ཚོད་’ཤོེས། དེ་ནས་ང་

ཚོས་ཚང་མ་དངོས་གེནས་‘འགྲིགེ་’བསྡེད་ཡོོད་པ་ཤོེས།” དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་ངའི་ཕུ་

དུང་ནས་བཟུང་སྟེ་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་བཞིིན་ཤུབ་བུར་བཤོད། “ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མདུན་
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གྱིི་ཁེོང་ཚོ་ལ་རོལ་དང་། ཁེོང་ཚོ་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་མེལ་ལེའི་

གྲངས་ཀ་བརྩ་ིགེ་ིཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་དོ་དགེོང་གེང་དུ་ཉིལ་རྒྱུ་དང་། སྣུམ་རིན་

ལ་སོྒོར་མོ་གེ་ཚོད་ཡོིན་པ། གེནམ་གེཤོིས། ཕར་ཇ་ིལྟར་སླེེབས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་སོགེས་ཀྱི་ི

སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཁེོང་ཚ་ོགེང་ལྟར་ཡོང་དུས་རྟེགེ་ཏུ་

དེར་སླེེབས་འགྲོ་གེ་ིརེད། ཤོེས་སོང་ང། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ཚོས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགེོས་

པ་རེད་ལ། བཅིོས་མའི་ཛི་དྲགེ་དགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་དུས་ཚོད་བསླུ་བྲིིད་བྱེད་དགོེས་

པ་རེད། གེཞིན་དུ་ན། བློ་འཚབ་ཅིན་དང་རོྙིགེ་དྲ་ལབ་མཁེན་ངོ་མ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་

ཚོས་ཁུངས་ཐུབ་པའ་ིསེམས་ཁྲལ་ཞིིགེ་ལ་འབྱར་ན་མ་གེཏོགེས་རང་གེ་ིརྣམ་ཤོེས་ད་ེ

ཞི་ིབད་ེབགེ་ཕེབས་སུ་གེནས་ཀྱི་ིམ་རེད་ལ། ཁེོང་ཚོས་སེམས་ཁྲལ་ད་ེརྙིེད་པ་དང་། ད་ེ

དང་ཆོ་མཚུངས་པའི་གེདོང་གེི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིགེ་བཟུང་ནས་འགྲོ་གེི་རེད་ལ། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ལྟོས་དང་། དེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་མ་རེད། དེ་ནས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་དེ་དགེ་ཁེོང་ཚོ་དང་

གེཤོིབས་ནས་འགོྲ་གེ་ིརེད་ལ། ཁེོང་ཚོས་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། དེས་ཀྱིང་ཁོེང་ཚོར་

སེམས་ཁྲལ་སོླེང་གེི་རེད་ལ་མཇུགེ་རོྫོགེས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ཉིོན་དང་། ཉིོན་དང་། 

‘ད་ེརེད།’” ཁེོང་གེིས་ལད་མོ་ཞིིགེ་བྱས། “‘ངས་མ་ིཤོེས། གེཅིིགེ་བྱས་ན་ང་ཚོས་སྣུམ་

ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ནས་སྣུམ་དེ་ལྡུགེ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཉིེ་ཆོར་ངས་རྒྱལ་ཡོོངས་རོྡོ་

སྣུམ་གེསར་འགྱུར་བཀློགེས་པ་ཡོིན། སྣུམ་འད་ིའདྲའ་ིནང་དུ་ཨོ་ ཨོགེ་ཊི་ན་ེཞིེས་པའ་ི

སྣུམ་སྤུས་འཇལ་ཚད་ཀྱིི་རྫོས་ཁུ་ཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད་ཟེར། མི་ཞིིགེ་གེིས་ང་

ལ་བཤོད་དོན་ལ་དེར་མཐའ་ན་ཕྱེད་བཀའ་འཁོྲལ་ཐོབ་ཅིིང་ཧ་ཅིང་མྱུར་ཆོ་ཆོ་ེབའ་ི

ཕོ་མཚན་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད་ཟེར། ངས་མི་ཤོེས། རེད། གེང་ལྟར་ཡོང་ངས་དེ་འདྲ་

ཡོོད་པ་ཞིིགེ་ཚོར་གྱི་ིམ་ིའདུགེ ...’ ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་འད་ིཚ་ོལ་ཅིིགེ་རོལ་དང་།” ངས་
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གེོ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཁེོང་གེིས་ངའ་ིརྩིབ་མ་ལ་ཤུགེས་ཀྱིིས་མཛུབ་འཛུགེས་བྱས་སོང་།  

ངས་གེང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡོིན། རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་ན་ཡོོད་ཚད་

བྷིང། བྷང་། ལགེས་རེད། ལགེས་རེད། ལགེས་རེད་རེད། མདུན་ན་བསྡེད་པའི་མི་

རྣམས་ཀྱིིས་འཇིགེས་སྣང་གེིས་རྫོི་མ་གེཅུས་ཤོིང་། འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ནས་

འད་ིཚ་ོམ་བླངས་ན་ཏགེ་ཏགེ་ཡོིན་སྙམ་པའ་ིར་ེསྨོོན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ སླེར་ཡོང་འད་ི

ན་ིམགོེ་བཙུགེས་ཙམ་རེད། 

སགེ་ཁེེ་ར་མེན་ཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་འཛིན་ཕོ་དེས་མགོྲན་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིཁེང་མིགེ་

ཅིིགེ་ལོྐོགེ་ནས་བླངས་འདུགེ་ལ། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཡོར་ནང་དུ་ཆོང་འཐུང་དུ་

ཤོོགེ་ཅིེས་བོས་བྱུང་། དེ་དུས་བཟའ་ཚོ་དེ་གེཉིིས་སྤུན་མཆོེད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་དུ་ཉིལ་བར་

ཕྱིན་སོང་། མགྲོན་ཁེང་གེ་ིཁེང་མིགེ་ནས་ཌིིན་གྱིིས་ཐབས་ཤོེས་ཡོོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགེས་

བྱས་ནས་འཛིན་ཕོ་དེའི་ལགེ་ནས་སོྒོར་མོ་ལེན་ཐབས་བྱས་པ་རེད། དེ་ནི་སོྨྱོན་པ་

རདེ། འཛིན་ཕ་ོདསེ་བཤོད་རྒྱུ་ལ། ཁེངོ་ན་ིང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་བསླེབེས་པ་དསེ་ཧ་ཅིང་

དགེའ་ཡོདོ་པ་དང་། ད་ེཡོང་ཁེངོ་ང་ཚ་ོལྟ་བུའ་ིཕ་ོགེསར་རྣམས་ལ་དགེའ་བ། ང་ཚསོ་

ད་ེལ་ཡོིད་ཆོེས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་། ཡོིན་ན་ཡོང་ཁེོང་ན་ིབུད་མེད་རྣམས་ལ་མ་ིདགེའ་

བ་དང་། ཁེངོ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེ་ོགྲངོ་ཁྱོརེ་ནང་ནས་སྐྱསེ་པ་ཞིགིེ་དང་མཉིམ་དུ་ལུས་འབྲིལེ་

ཡོོད་པ་ད་ེཉི་ེཆོར་རང་མཚམས་བཞིགེ་པ། ལུས་འབྲིལེ་དེའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོ་ན་ིཁྱོོ་གེའ་ི

ཚུལ་དང་སྐྱེས་པ་དེ་བུད་མེད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཡོོད་ཚུལ་བཅིས་བཤོད་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་

ཚངོ་གེཏམས་པ་ལྟ་བུའ་ིདྲ་ིབ་དགེ་ཁེངོ་ལ་འཕངས་ཤོངི་། སོྤྲོ་སྣང་གེསི་མགེ་ོབ་ོབཏུད་

བཏུད་བྱས། འཛིན་ཕ་ོདསེ་ཌིནི་གྱིསི་འད་ིཚ་ོཚང་མའ་ིསྐརོ་ལ་ཅི་ིཞིགིེ་བསམ་བཞིནི་

ཡོོད་པ་དེ་ཤོེས་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་པའི་དོན་བཟང་ཞིིགེ་མེད་ཅིེས་བཤོད་སོང་ལ། ཌིིན་
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གྱིིས་ཁེོང་ན་གེཞིོན་ཡོིན་སྐབས་ཤོིགེ་ལ་སྨོད་འཚོང་བ་བྱས་པ་ཡོིན་ཞིེས་ཐོགེ་མར་

ཉིེན་བརྡོ་བཏང་ནས། ཁེོང་ལ་སོྒོར་མོ་གེ་ཚོད་ཡོོད་ཅིེས་དྲིས་སོང་། ང་ནི་གེསང་

སྤྱིདོ་ནང་ལ་ཡོདོ། འཛིན་ཕ་ོད་ེན་ིཧ་ཅིང་དགོེ་མ་བད་ེབ་ཆོགེས་སངོ་ལ། ངའ་ིབསམ་

ཚུལ་ལ། ཌིིན་གྱི་ིམཐའ་མའ་ིཀུན་སླེོང་ལ་དོགེས་པ་སྐྱེས་ཡོོད་པ་རེད། སོྒོར་མོ་གེང་

ཡོང་སྤྲོད་མ་སངོ་། ད་ེནས་ཌིནེ་ཝེར་ལ་འགྲ་ོརྒྱུར་གེསལ་ཁེ་མདེ་པའ་ིཁེས་ལནེ་བྱས་

སངོ་། ཁེངོ་གེསི་རང་གེ་ིསོྒོར་མའོ་ིཁེ་གྲངས་བརྩ་ིབཞིནི་འདུགེ་ལ་རང་གེ་ིདངུལ་ཁུགེ་

ལ་བལྟ་བཞིནི་འདུགེ ཌིནི་གྱིསི་ལགེ་པ་གེནམ་ལ་གེཡུགེས་ནས་བསྐྱུར་བཞིགེ་སངོ་།  

“ལྟསོ་དང་ཁོེ་ར།ེ ང་ཚསོ་ཡོ་མ་བྱས་ན་ཡོགེ་པ་ོའདུགེ ཁེངོ་ཚ་ོལ་ཁོེང་ཚསོ་ལོྐོགེ་ནས་

གེང་འདདོ་པ་ད་ེཕུལ་ནའང་། ད་ེམ་ཐགེ་ཁེངོ་སྐྲགེ་ཐགེ་ཆོདོ་པ་ཆོགེས་འགྲ་ོགེ་ིའདུགེ” 

འནོ་ཀྱིང་ང་ོརྒལོ་གེང་ཡོང་མདེ་པའ་ིཐོགེ་ནས་རླངས་འཁེརོ་བསོྐར་རྒྱུའ་ིཐད་ནས་ཕ་ི

ལ་ིམོད་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིསྦྱིནི་བདགེ་ད་ེཁོེང་གེསི་འདང་ངསེ་ཀྱིསི་ཕམ་པར་བྱས་སོང་ལ། 

ད་ན་ིང་ཚསོ་དངསོ་གེནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་རདེ། 

ང་ཚ་ོསྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་སགེ་ཁེ་ེར་མེན་ཋེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཐོན་ཞིིང་། ས་ིཨ་ེར་

ས་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིལམ་འཕྲིང་དུ་འཕངས་པ་དེས་འཛིན་ཕོ་ད་ེདང་གེནས་སྐོར་བ་གེཉིིས་

རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ཕན་ཚུན་ལ་འཐམས་སྡེོད་དགེོས་པ་བཟོས་སོང་ལ། དེའི་

རྗེེས་ནས་ཉིིན་གུང་གེ་ིསྐབས་སུ་ན་ིཝེ་ཌི་མངའ་སྡེེའ་ིབྱ་ེཐང་བརྒལ་གྱིིན་འདུགེ ང་

ཚོ་ནི་མདུན་གྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ཡོོད་ཅིིང་ང་ཚོས་སྣེ་འཁྲིད་པ་ཡོིན། ཌིིན་ནི་སླེར་

ཡོང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་འདུགེ ཁེོང་ལ་གེང་དགེོས་པ་ད་ེན་ིལགེ་པ་གེཉིིས་ཀྱི་ིནང་དུ་འཁེོར་

ལོ་གེཅིིགེ་དང་ལམ་གྱི་ིསྟེང་གེ་ིའཁེོར་ལོ་བཞི་ིད་ེརེད། ཁེོང་གེིས་ཨོལད་ བྷུལ་ ལ་ིན་ི

ཇི་འདྲའི་ཁེ་ལོ་པ་ཐབས་ཆོགེ་ཅིིགེ་ཡོིན་པའི་སྐོར་བཤོད་བྱུང་ལ། དེ་རྣམ་འགྱུར་
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གྱིི་ཐོགེ་ནས་སྟོན་ཆོེད་འདི་ལྟ་སྟེ། “དོ་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་ཆོེས་ཆོེན་པོ་ཕ་གེི་དེ་

འདྲ་བ་ཞིིགེ་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་ཡོོང་དུས་ནམ་ཡོིན་ལ་བྷུལ་གྱིིས་ད་ེམཐོང་རྒྱུ་ལ་

དུས་ཚོད་རོྫོགེས་མེད་ཅིིགེ་འགེོར་གྱི་ིརེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ཁེོང་གེིས་མཐོང་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་རེད། ཁེོ་ར།ེ ཁེོང་གེིས་མཐོང་གེ་ིམ་རེད།” ཁེོང་གེིས་ད་ེསྟོན་རྒྱུ་ལ་རང་གེ་ིམིགེ་

གེཉིིས་ཤུགེས་ཀྱིིས་འཕུར་སོང་། “ད་ེནས་ངས་ལབ་ཀྱི་ིརེད། ‘འོ་འོ། ཕར་ལྟོས། ཟོང་

འཁེོར་ཞིིགེ་’ ད་ེནས་ཁེོང་གེིས་ལབ་ཀྱི་ིརེད། ‘ཨང་། གེ་ར།ེ ཌིིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལབ་པ་

ད་ེཅི་ིརེད།’ ‘ཟོང་འཁོེར་ཨ།ེ ཟོང་འཁོེར།’ ད་ེནས་མཇུགེ་མཐའ་ད་ེལ་ཁོེང་འད་ིལྟར་

ཟོང་འཁེོར་གྱིི་ཉིེ་ས་ལ་འགྲོ་གེི་རེད། ...” དེ་ནས་ང་ཚོའི་ཕྱོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་

ཡོོང་བཞིིན་པའི་ཟོང་འཁོེར་ལ་གེདོང་གེཏད་ནས་རླངས་འཁོེར་དེ་འདེད་ཀྱིི་རེད་

ལ། དེའ་ིམདུན་ད་ེནས་སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ཕར་ལྡིང་ཚུར་ལྡིང་བཅིས་སྡེོད་ཀྱི་ིརེད་ལ། 

ང་ཚོའི་མིགེ་མདུན་ནས་ཟོང་འཁོེར་ཁེ་ལོ་པའི་གེདོང་མདོགེ་སྐྱ་བོར་འགྱུར་འགྲོ་

གེི་རེད་ལ། རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ཡོོད་པའི་མི་རྣམས་ནི་འཇིགེས་དངངས་ཀྱིི་

ཁྲོད་དུ་ཧད་དེ་ལུས་འགྲོ་གེི་རེད། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཕར་དཀྱིོགེ་འགྲོ་གེི་རེད། 

“འད་ིལྟར་རེད། ཤོེས་སོང་ང་། ཁེོང་ཇ་ིའདྲའ་ིཐབས་ཆོགེ་ཡོིན་སྟངས་ད་ེཏགེ་ཏགེ་ད་ེ

འདྲ་རེད།” ང་ནི་ཁྱོོན་ནས་སྐྲགེ་མ་བྱུང་། ངས་ཌིིན་ཤོེས་ཡོོད། རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་

སུ་བསྡེད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིི་ནི་སྨྲ་བ་འགེགེ་འདུགེ ངོ་མ་བཤོད་ན་ཁེོང་ཚོས་སྐྱོན་

བརྗེོད་བྱེད་རྒྱུ་ལའང་སྐྲགེ་འདུགེ་སྟེ། གེལ་སྲོིད་ཁེོང་ཚོས་སྐྱོན་བརྗེོད་ཅིིགེ་བཤོད་

པ་ཡོིན་ན། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཌིིན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོིན་ནམ། ཁེོང་ཚོས་དེ་

ལྟར་བསམས་ཡོོད་པ་རེད། རྣམ་འགྱུར་འདི་འདྲ་བའི་ཐོགེ་ནས་ཁོེང་གེིས་བྱེ་ཐང་

ད་ེཤུར་ས་ེབརྒལ་བ་རེད། ད་ེཡོང་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་སྟངས་མ་ིའགྲིགེ་པའ་ིརིགེས་
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སྣ་ཚོགེས་དང་། ཁེོང་གེི་ཨ་ཕས་རླངས་འཁོེར་རྙིིང་གོེགེ་དགེ་ཇི་ལྟར་བསྐོར་ཚུལ། 

ཕུལ་བྱུང་གེི་ཁེ་ལོ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཇི་ལྟར་དཀྱིོགེས་རྣམས་ལ་བགྲོད་ཚུལ། ཇི་ལྟར་

ཁེ་ལོ་པ་ངན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མགེོ་འཛུགེས་ཀྱི་ིསྐབས་ནས་ཐགེ་རིང་ཞིིགེ་ལ་ཇ་ིལྟར་

དཀྱིོགེས་ཚུལ་དང་ད་ེནས་དཀྱིོགེས་ཀྱི་ིམཇུགེ་དེར་ཇ་ིལྟར་དཀྱིོགེས་དཀའ་ཚུལ་ལ་

སོགེས་པའ་ིརྣམ་པ་སྟོན་བཞིིན་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེན་ིཚ་བ་ཆོ་ེཞིིང་ཉི་ིའོད་འཚེར་བའ་ི

ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་རེད། ཪོེ་ནོ། བྷ་ཋེལ་རི་བོ། ཨེལ་ཁེོ་ལ་སོགེས་ནི་ཝེ་ཌི་མངའ་སྡེེའི་ལམ་

ལ་འཁེེལ་བའ་ིགྲོང་རྣམས་ན་ིགེཅིིགེ་རྗེེས་གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་བསྐྱུར་ཏ་ེསོང་། ས་སྲོོད་

ལ་བསླེེབས་དུས་ང་ཚོ་སོལད་ ལེགེ་ས་ཆོའི་ཐང་ལ་ཡོོད་ཅིིང་། ཐང་གེི་སྨོིགེ་རྒྱུའི་

མཐའ་རུ་ཧ་ལམ་མེལ་ལེ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིི་བར་དུ་སོལད་ ལེགེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གླེོགེ་འོད་

རྣམས་ཆོེས་ཆུང་ངུ་ཞིིགེ་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད་ཅིིང་། འོད་དེ་ས་གེཞིིའི་རིལ་དབྱིབས་དེའི་

སྟེང་འོགེ་གེཉིིས་སུ་རིམ་པ་གེཉིིས་སུ་ཤོར། དེའ་ིགེཅིིགེ་ན་ིགེསལ་ཞིིང་གེཞིན་ད་ེན་ི

གེསལ་པོ་མི་འདུགེ ངས་ཌིིན་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་འཇིགེ་རྟེེན་འདིའི་ནང་དུ་

ལྷན་དུ་བཅིིངས་པའ་ིདངོས་པོ་ད་ེན་ིམཐོང་དུ་མེད་པ་ཞིིགེ་རེད། དེའ་ིདཔང་རྟེགེས་

སུ་ངས་ཁེ་པར་གླེོགེ་སྡེོང་རྣམས་ཚྭ་ཁེོགེ་གེ་ིམེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཕྲིགེ་གེ་ིབར་ལ་འཐེན་ནས་

གུགེ་ཡོོད་པ་དེའ་ིཁྲོད་དུ་བསྲོིངས་ནས་མཐོང་ཡུལ་དུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ད་ེབསྟན་པ་

ཡོིན། ཁེོང་གེ་ིརྨ་དཀྲིས་ལྷེབ་ལྷེབ་ད་ེན་ིད་ཆོ་ཤོིན་ཏུ་བཙོགེ་པ་རེད་ལ། རླུང་བུའ་ིཁྲོད་

དུ་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་གེཡོོ། ཁེོང་གེ་ིགེདོང་ན་ིའོད་སྣང་ཞིིགེ་རེད། “ཨོ་རེད། ཁེོ་ར།ེ དཀོན་

མཆོོགེ་མཁྱོེན། རེད། རེད་ཡོ།” གླེོ་བུར་དུ་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་བཀགེ ད་ེནས་ཐང་

ཆོད་ནས་རོ་རེད། ང་ཁེ་ཕར་འཁེོར་དུས་ཁེོང་རྐུབ་སྟེགེས་ཀྱི་ིཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་འཁུམས་ཏ་ེ

གེཉིིད་དུ་ཤོོར་བ་མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་གེི་གེདོང་དེ་ལགེ་པ་རྨས་མེད་པ་དེའི་སྟེང་དུ་
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འདུགེ་ལ། རྨ་དཀྲིས་ཅིན་གྱི་ིལགེ་པ་ད་ེན་ིམ་བཅིོས་ཤུགེས་ཀྱིིས་དང་། འགེན་ཡོོད་

པའ་ིཐོགེ་ནས་བར་སྣང་དུ་གེནས་འདུགེ 

རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་བསྡེད་པའ་ིམ་ིརྣམས་ན་ིབློ་བད་ེནས་ཤུགེས་རིང་བཏོན། 

ངས་ཁེོང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གྱིི་ཤུབ་བཤོད་བྱས་པ་གོེ་བྱུང་། “ང་ཚོས་ཁེོང་ལ་ད་རླངས་

འཁེོར་བསྐོར་འཇུགེ་རྒྱུ་མ་ིའདུགེ ཁེོང་ན་ིམཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་སོྨྱོན་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་

མ་ིའད་ིན་ིསྐྱབས་བཅིོལ་བ་ཞིིགེ་གེམ་ད་ེདང་ཆོ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་ནས་ཕྱིར་གླེོད་ཡོོད་པ་

འདྲ།”

ང་ཌིིན་གྱིི་རྒྱབ་རྩ་ལ་ལངས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོར་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཆོེད་རྒྱབ་ལ་

བསྙེས་པ་ཡོིན། “ཁེོང་སོྨྱོན་པ་མ་རེད། ཁེོང་ལ་སྣང་དགེ་མེད། ད་ེནས་ཁེོང་གེ་ིརླངས་

འཁེོར་བསྐོར་ལུགེས་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁེོང་ན་ིའཛིམ་གླེིང་སྟེང་གེ་ིཡོགེ་ཤོོས་

ད་ེརེད།”

“ངས་ན་ིབཟོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ” བུ་མོ་དེས་སྐད་བཙིར་ཞིིང་དངངས་འཚབ་

ཀྱི་ིཤུབ་སྒྲི་ཞིིགེ་གེིས་བཤོད། ང་ཕྱིར་རང་གེནས་སུ་བསྡེད་ཅིིང་བྱ་ེཐང་དུ་ས་རུབ་པ་

ལ་རོལ་ནས། བུ་སོྐྱ་བོ་ལྷ་འདྲ་བ་ཌིིན་གེཉིིད་ལས་སད་རྒྱུར་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོ

ན་ིསོལད་ ལེགེ་་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའོད་ཀྱི་ིརིམ་པ་མཛིེས་པོ་ད་ེགེཤོམ་འོགེ་ཏུ་བཞིགེ་ཡོོད་

པའ་ིར་ིབོ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ན་ཡོོད། འོད་སྣ་ཚོགེས་མཆོེད་པའ་ིའཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ིནང་གེ་ི

ས་ཆོ་འད་ིསྟ།ེ ལོ་མང་པོའ་ིསོྔོན་ལ་རང་ཉིིད་གེནས་གེང་ཞིིགེ་ཏུ་མིང་མེད་ཅིིང་རོྫོར་

པོར་སྐྱེས་སའ་ིགེནས་ད་ེལ་བལྟ་རྒྱུར་ཁེོང་གེིས་མིགེ་ཕྱེས་སོང་། 

“སལ། སལ། ལྟོས་དང་། འད་ིན་ིང་སྐྱེས་ས་ད་ེརེད། ད་ེལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་།  

མི་རྣམས་ནི་འགྱུར་གྱིི་རེད། ཁེོང་ཚོས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་ཁེ་ལགེ་ཟ་གེི་རེད་ལ། 
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ཁེ་ལགེ་ར་ེར་ེདང་ལྷན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་གེ་ིརེད། ཨ།ེ ལྟོས་དང་།” ཁེོང་ན་ིཆོེས་དགེའ་

སོྤྲོས་ཁེེངས་འདུགེ་ལ་དེས་ང་ངུ་ཤོོར་དུ་བཅུགེ་སོང་། འད་ིདགེ་ཚང་མས་གེང་ཞིིགེ་

ལ་འཁྲིད་པར་བྱེད་དམ། གེནས་སྐོར་བ་ཚོས་ཌིེན་ཝེར་ལ་སླེེབས་སླེེབས་ཀྱི་ིབར་དུ་

རླངས་འཁེོར་གེཏོང་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་སོང་། འགྲིགེ་གེི་རེད། ང་ཚོ་ལ་ཁྱོད་མི་

འདུགེ ང་ཚོ་རྒྱབ་ཏུ་བསྡེད་ཅིིང་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ཚོ་ཞིོགེས་

པའི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་འདུགེ་ལ། ཁེ་ལོ་ར་ཌིོའ་ིཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་བྱེ་ཐང་དུ་

ཡོོད་པའི་ཁེ་རེགེ་ཅིེས་པའི་གྲོང་གེསེབ་ནས་ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་ལོ་ལ་འཇུས་སོང་། ང་ཚོ་

ཧ་ལམ་མཚན་གེང་ལ་ཡུ་ཋེ་མངའ་སྡེེའ་ིས་ིཋེ་ིརོ་བྷ་ེརེའ་ིལ་ཆོེན་གྱི་ིངོས་ནས་གེཟབ་

ནན་གྱིིས་གེོགེ་འགྲོས་བྱས་ཤོིང་། དུས་ཚོད་མང་པོ་ད་ེལ་ཤོོར་སོང་། ཁེོང་ཚ་ོགེཉིིད་

ཁུགེ་ཏུ་ཕྱིན་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་ངང་ནས་མེལ་ལེ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་མང་

པོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་འཛིམ་གླེིང་གེི་མཐོ་སྒོང་གེི་སྟེང་ན་འགྱིིང་ཡོོད་པའི་བྷར་ཐོད་ཅིེས་

པའི་སྟོབས་ཆོེན་གྱིི་རྩིགེ་པ་དེ་ལ་ཁེ་གེཏད་སོང་ལ། དེར་སི་པན་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་

ལྷོ་སྣེ་ན་ཡོོད་པའི་ཧ་ལས་པའི་གྷིིལ་བྷེ་རལ་ཋེར་ཞིེས་པའི་བྲིགེ་རིའི་གླེིང་དང་འདྲ་

བའི་སོྒོ་ཆོེན་ཞིིགེ་སྤྲོིན་པའི་ནང་བཀབ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་བྷར་ཐོད་ཅིེས་པའི་ལ་བོ་

ཆོེ་དེ་འབུ་བསེ་བ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་བསྐྱུར་སོང་ལ། ཋེི་ཧ་བ་ཆོི་ཞིེས་པའི་ལ་

ཡོང་ད་ེམཚུངས་རེད། རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམ་ེབསད་ཅིིང་། ཐུར་དུ་ལྡིང་ནས། མ་ིཚང་

མ་བསྐྱུར་ཏ་ེསོང་། ང་ཚོས་སླེར་ཡོང་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཚ་བ་ཆོ་ེབའ་ིཐང་ད་ེགེཤོམ་དུ་མ་

མཐོང་བ་ད་ེསྲོིད་དུ། ར་ིབོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཇ་ིལྟར་ར་ེའདུན་བྱས་ཡོོད་པ་དང་འདྲ་

བར་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱི་ིའགྲོས་ད་ེམཚམས་བཞིགེ་མ་སོང་ལ། ད་ེནས་ཌིིན་ན་ིཁྱོིམ་ལ་

བསླེེབས་པ་རེད། 
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མ་ིད་ེཚ་ོལ་ཧ་ཅིང་གེ་ིཅིོལ་ཆུང་རང་བཞིིན་གྱི་ིབློ་བད་ེཔོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས། ཁེོང་

ཚོས་ཧྥོ་ེཌིར་རོལ་ལམ་དང་ལམ་ཁེ་ ༢༧ པའ་ིཟུར་ད་ེནས་ང་ཚ་ོརླངས་འཁོེར་ལས་

འབབ་བཅུགེ་པ་རེད། ང་ཚོའ་ིརྙིིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་བའ་ིའགྲུལ་སྒོམ་དགེ་ན་ིསླེར་ཡོང་

ལམ་ཟུར་དུ་བརྩིགེས་ཡོོད་ལ། ང་ཚ་ོན་ིད་ེལས་ཀྱིང་རིང་བ་ཞིིགེ་ལ་འགྲོ་དགེོས་ཡོོད། 

འོན་ཀྱིང་། གེང་ལྟར་ཡོང་ལམ་ཁེ་ན་ིམ་ིཚ་ེརེད། 
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ད་ནི་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ང་ཚོ་ལ་བྱེད་དགེོས་པའི་དོན་དགེ་མང་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་

ལ། དེ་ཚོ་ནི་ ༡༩༤༧ ལོའ་ིདོན་དགེ་དེ་དགེ་དང་བསྡུར་ན་ཆོེས་གེོ་རིམ་མ་འདྲ་བ་

ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་འཕྲིལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ལེན་

ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ལ། ཡོང་ན་སྐྱིད་སྐྱིད་གེཏོང་ཆོེད་ཉིིན་ཁེ་ཤོས་ལ་བསྡེད་ནས་ཁེོང་གེ་ིཕ་

འཚོལ་རྒྱུ་རེད། 

ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཀ་ཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་ཡོོད་ཅིིང་བཙོགེ་པ་ཆོགེས་ཡོོད། ཟ་ཁེང་ཞིིགེ་

གེ་ིསྤྱིོད་ཁེང་ནང་དུ་ང་གེཅིིན་གེཏོང་ས་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་ལ། ངས་ཌིིན་ལགེ་པ་འཁྲུ་སར་

འགྲོ་བའི་ལམ་བཀགེ་འདུགེ དེ་ནས་ངས་གེཅིིན་པ་བཏང་མ་ཚར་གེོང་ནས་ཕར་

ཕྱིན་ཏ་ེགེཅིིན་པ་གེཏོང་ས་གེཞིན་ཞིིགེ་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེབཏང་བ་ཡོིན་ལ། ཌིིན་ལ། 

“ཐབས་ཤོེས་འད་ིལ་རོལ་དང་།” ལབ་པ་ཡོིན། 

“ཨོ་རེད། ཁེོ་ར།ེ” ཁེོས་གེཞིོང་པའ་ིནང་དུ་ལགེ་པ་བཀྲུ་བཞིིན་བཤོད་སོང་། “ད་ེ

ན་ིཧ་ལས་པའ་ིཐབས་ཤོེས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིམཁེལ་མ་ལ་ཧ་ཅིང་

གེནོད་ཀྱི་ིརེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ཁྱོེད་ན་ིད་ཆོ་ལོ་ན་རྒས་བཞིིན་ཡོོད་ལ། འད་ིལྟར་

བྱེད་ཐེངས་ར་ེརེར་མཐའ་མཇུགེ་ཏུ་ཁྱོེད་རང་རྒས་པའ་ིསྐབས་ལ་ཡོིད་མུགེ་པའ་ིལོ་

ཟླ་དགེ་ཡོོང་གེི་རེད། ཁྱོེད་རང་གླེིང་གེའི་ནང་དུ་སོྡེད་པའི་སྐབས་ཀྱིི་ཉིི་མ་དེ་ཚོར་

ཆོེས་ཡོིད་མུགེ་པའ་ིམཁེལ་མའ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་ཡོོང་གེ་ིརེད།”
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དེས་ང་ལ་ཁེོང་ཁྲོ་བསླེངས་སོང་། “སུ་རྒན་རྒོན་རེད། ང་ཁྱོེད་རང་ལས་ད་ེཙམ་

གྱིིས་རྒན་པ་མིན་ཡོ།”

“ངས་ད་ེལབ་ཀྱི་ིམེད། ཁེོ་ར།ེ”

“ཧང་།” ངས་བཤོད་པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ངའ་ིལོ་ཚོད་ལ་བརྟེེན་ནས་

འཕྱ་སྨོོད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ན་ིའཛིན་ཕོ་ད་ེནང་བཞིིན་གྱི་ིལོ་རྒས་ཀྱི་ིའཛིན་ཕོ་ཞིིགེ་

མིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ངའ་ིམཁེལ་མའ་ིསྐོར་ནས་ཉིེན་བརྡོ་གེཏོང་དགེོས་པ་མེད།” ང་

ཚོ་སླེར་ཟ་ཁེང་གེི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ལོགེ་ཅིིང་། སྐབས་དེར་ཟ་ཁེང་ཞིབས་ཞུ་མས་

གླེང་ཤོ་བསྲོེགེས་མ་ཚ་བོའ་ིསནད་ཝེི་ཆོི་བགེ་ལེབ་དེ་ཚོ་ཅིོགེ་ཙེའི་སྟེང་བཞིགེ དེ་

ནས་སྤྱིིར་བཏང་བྱས་པ་ཡོིན་ན། ཌིིན་ན་ིད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ཟས་ཀྱི་ིསྟེང་ལ་མཆོོངས་འགོྲ་

གེི་རེད། ངས་རང་གེི་ཁེོང་ཁོྲ་འགོེགེ་ཆོེད་འདི་ལྟར་ལབ་པ་ཡོིན། “ད་ནི་ང་ལ་དེའི་

སྐོར་གེང་ཡོང་ཉིན་འདོད་མེད།” དེ་ནས་གླེོ་བུར་དུ་ཌིིན་གྱིི་མིགེ་ལ་མིགེ་ཆུ་འཁེོར་

སོང་ལ། ཡོར་ལངས་ནས་རང་གེ་ིཟས་ད་ེརླངས་པ་འཁེོལ་ལེར་ད་ེམུར་བཞིགེ་ཅིིང་།  

ཟ་ཁེང་གེི་ཕྱི་ལོགེས་ལ་ཕྱིན་སོང་། ཁེོང་སླེར་མི་ཡོོང་བར་དུས་གེཏན་དུ་ཅིིགེ་ལ་

འཁྱོམས་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ནམ་སྙམ་བྱུང་། ངས་ཡོ་མ་བྱས། ང་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་ཡོོད་ཅིིང་།  

ང་སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་པ་ད་ེཌིིན་གྱི་ིསྟེང་ལ་བསྐོར་བ་རེད། འོན་ཀྱིང་

ཁེ་ལགེ་ད་ེལྟར་ལུས་པ་དེས་ང་སེམས་སོྐྱ་རུ་བཅུགེ་པ་འད་ིའདྲ་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་

ཡོོང་མ་མྱོོང་། ... ས་ད་ེམ་ལབ་ན་འགྲིགེ་ཡོོད། ... ཁེོ་ན་ིཁེ་ལགེ་ལ་སོྨྱོ་འགྲོ་གེ་ིརེད། ... 

ཁེོས་ཁེ་ལགེ་འད་ིལྟར་བསྐྱུར་ཏ་ེཁྱོོན་ནས་ཐོན་མ་མྱོོང་། ... དམྱོལ་བ། གེང་ལྟར་ཡོང་

འད་ིན་ིཁེོས་རང་མདོགེ་བསྟན་པ་ཞིིགེ་རེད།
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ཌིིན་ཟ་ཁེང་གེ་ིཕྱ་ིལོགེས་ནས་སྐར་མ་ལྔ་ཏགེ་ཏགེ་ལ་ལངས་བསྡེད་སོང་ལ་ད་ེ

ནས་ནང་དུ་ལོགེ་ནས་མར་བསྡེད་སོང་།

“ད་ེནས་” ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཕྱ་ིལོགེས་དེར་གེ་ར་ེབྱས་བསྡེད་པ་ཡོིན། 

ཁུ་ཚུར་དམ་པོར་བསྡེམས་པ་ཡོིན་ནམ། ང་ལ་དམོད་མོ་བགྲངས་ནས་ངའི་མཁེལ་

མའ་ིསྐོར་ནས་དགོེད་གེཏམ་གེསར་པ་ཞིིགེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡོིན་ནམ།”

ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་བཙུམས་ནས་མགེོ་བོ་གེཡུགེས་སོང་། “མིན། ཁེོ་རེ། མིན། ཁྱོེད་

རང་རྦད་ད་ེགེོ་ནོར་ཐེབས་སོང་། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་འདོད་ཡོོད་ན། རེད་ ...”

“ལབ་ཤོོགེ་ ང་ལ་ལབ་ཤོོགེ” ངས་འད་ིཙམ་ཞིིགེ་བཤོད་པ་ཡོིན་ལ། ངས་ཁེ་ལགེ་

ལས་ཡོར་ཁྱོོན་ནས་བལྟས་མེད། ངས་ནི་རང་ཉིིད་གེཅིན་གེཟན་གེཏུམ་པོ་འདྲ་བོ་

ཞིིགེ་ཏུ་ཚོར་བྱུང་། 

“ང་ངུ་གེིན་བསྡེད་པ་ཡོིན།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད།

“ཧང་། དམྱོལ་བ། ཁྱོེད་གེཏན་ནས་ངུས་མ་མྱོོང་།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་ལབ་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའི་ཕྱིར་ང་ངུ་གེི་མ་རེད་བསམས་

པ་རེད།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངུ་དགེོས་པའི་ཚོད་ཅིིགེ་མྱོངས་ཡོོད་པ་མ་རེད།” ངས་བཤོད་པའི་

དོན་དགེ་ད་ེཚ་ོར་ེར་ེན་ིརང་གྲ་ིརང་ལ་བརྒྱབ་པ་ཞིིགེ་རེད། ངས་རང་གེ་ིསྤུན་ཟླ་ལ་

མ་དགེའ་བའ་ིརིགེས་གེསང་བའ་ིངང་ནས་ཉིར་ཡོོད་ཚད་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཐོན་ཡོོང་གེ་ི

འདུགེ་སྟེ། ང་ནི་ཇི་འདྲའི་མི་ངན་ཞིིགེ་རེད། ང་རང་རང་གེི་སེམས་ཁེམས་མ་དགེ་

པའ་ིགེཏིང་རིམ་ནས་རྙིེད་པའ་ིང་ན་ིཇ་ིའདྲའ་ིསྐྱུགེ་མེར་ལང་བ་ཞིིགེ་རེད། 
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ཌིིན་གྱིིས་མགེོ་བོ་གེཡུགེ་བཞིིན་འདུགེ “མིན། ཁེོ་རེ། ང་ངུས་ནས་བསྡེད་པ་

ཡོིན།”

“མུ་མཐུད་དང་། ཁྱོེད་རང་ཧ་ཅིང་ཁེོང་ཁོྲ་ལངས་ཙང་ཐོན་དགོེས་འཁེེལ་ཡོོད་

པ་ཐགེ་ཆོོད་ཡོིན།”

“སལ། ང་ལ་ཡོིད་ཆོེས་བྱོས་དང་། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་ངའི་སྐོར་གྱིི་དོན་དགེ་

གེང་ཡོང་རུང་བ་ཞིིགེ་ལ་ཡོིད་ཆོེས་ཡོོད་ན། དངོས་གེནས་ང་ལ་ཡོིད་ཆོེས་བྱོས་དང་།”  

ཁེོང་གེིས་ང་ལ་བདེན་པ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ངས་ཤོེས་མོད། འོན་ཀྱིང་བདེན་པ་

བཤོད་ནས་སུན་ན་མ་ིའདོད། ངས་ཁེོང་ལ་ཡོར་བལྟས་དུས་ངའ་ིཡོིད་མུགེ་པའ་ིགྲོད་

པའ་ིནང་རྒྱུ་མ་སེར་གེ་ཅིན་ད་ེཚ་ོགེཅུས་ལོགེ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ན་ིའཐོམས་

མེར་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་ང་ནོར་ཡོོད་པ་ཤོེས་བྱུང་།

“ཧང་། ཁེོ་ར།ེ ཌིིན། དགོེངས་པ་མ་ཚོམས། ངས་ཁྱོེད་ལ་འད་ིའདྲའ་ིརྣམ་འགྱུར་

ཁྱོོན་ནས་བསྟན་མ་མྱོོང་། ཨོ་རེད། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཤོེས་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་གེསལ་

ལྟར། ང་ལ་ནི་མི་སུ་དང་ཡོང་ཐགེ་ཉིེ་བའི་འབྲིེལ་བ་ཞིིགེ་མེད་པ་དེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤོེས་

ཀྱིི་ཡོོད། གེནས་སྟངས་འདི་འདྲ་བའི་སྐབས་སུ་ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་དགེོས་པ་ཤོེས་ཀྱིི་

མི་འདུགེ ངས་དོན་དགེ་རྣམས་སྐྱགེ་པ་བཞིིན་ལགེ་ཏུ་བཟུང་ཞིིང་དེ་ནས་གེང་

དུ་འཇོགེ་དགོེས་པ་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུགེ ད་དེ་བརྗེེད་རོགེས་གེནང་།” ལྷ་ཡོི་ཁྲམ་པ་

དང་འདྲ་བ་དེས་ཟ་མགོེ་ཚུགེས་སོང་། “ད་ེངའ་ིནོར་འཁྲུལ་མ་རེད་ཡོ། ད་ེངའ་ིནོར་

འཁྲུལ་མ་རེད།” ངས་ཁེོ་ལ་ལབ་པ་ཡོིན། “ཞིེན་པ་ལོགེ་པའ་ིའཇིགེ་རྟེེན་འད་ིན་ངའ་ི

ནོར་འཁྲུལ་ཞིིགེ་མེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ་གེམ། ངས་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིའདོད་

ལ། བྱེད་ན་རུང་གེ་ིམ་རེད། ཡོོང་གེ་ིམ་རེད།”
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“ལགེས་སོ།། ཁེོ་རེ། ལགེས་སོ།། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ལ་མཉིན་ནས་ཡོིད་ཆོེས་བྱེད་

རོགེས།”

“ངས་ཁྱོེད་ལ་ཡོིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ངས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།” འད་ིན་ིཕྱ་ིདྲོ་དེའ་ིསྒྲུང་

སེམས་སྐྱོ་བ་དེ་རེད། མཚན་མོ་དེ་ལ་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་ནས་ཡོིན་

པའ་ིཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་ལ་སྡེོད་དུ་ཕྱིན་པའ་ིསྐབས་ལ་ཧ་ལས་པའ་ིརྙིོགེ་འཛིིང་སྣ་ཚོགེས་

པ་ཞིིགེ་མངོན་ཡོོང་སོང་། 

ཁེོང་ཚ་ོན་ིབདུན་ཕྲིགེ་གེཉིིས་ཀྱི་ིགེོང་ལ་ང་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེེར་འདུགེ་

བྱས་སྐབས་ཀྱིི་ངའི་ཁྱོིམ་མཚེས་རེད། ཨ་མ་ནི་ཇིན་གྱིི་དོར་མ་གོེན་པའི་བུད་མེད་

བཟང་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། མོས་རང་གེི་བྱིས་པ་རྣམས་གེསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཆོེད་དགུན་གྱིི་

རིང་ལ་རི་མགེོར་རོྡོ་སོལ་གྱིི་ཟོང་འཁོེར་བསྐོར་གྱིི་ཡོོད་པ་རེད། བྱིས་པ་བསྡེོམས་

པས་བཞིི་འདུགེ མོའ་ིཁྱོོ་གེས་ལོ་མང་པོའ་ིགེོང་དུ་མོ་བསྐྱུར་འདུགེ་ལ། མ་བསྐྱུར་

གེོང་དུ་ཁེོང་ཚ་ོཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་དུ་འདྲུད་འཁེོར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ནས་འགྲུལ་བཞུད་

བྱས་འདུགེ ཁེོང་ས་ཐགེ་རིང་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེ་ནས་ཨེལ་ཨེ་བར་དུ་འདྲུད་

འཁེོར་དེའི་ནང་ནས་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ལམ་གྱིི་བཞིི་མདོའ་ིཆོང་

ཁེང་རྣམས་སུ་གེཟའ་ཉིི་མའི་ཕྱི་དྲོར་ཆོང་གེིས་ཧ་ཅིང་བཟི་བ་དང་། མཚན་ལ་གྷིི་

ཋེར་རོལ་དབྱངས་བཏང་ནས་གེད་མོ་བགེད་པ་ལ་སོགེས་པའི་དུས་ཚོད་སྐྱིད་པོ་

མང་པོ་བཏང་བའི་རྗེེས་སུ། གླེེན་རྒན་དེ་གླེོ་བུར་དུ་མུན་ནགེ་གེི་ཞིིང་ཁེའི་ཁྲོད་དུ་

ཕར་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་གེཏན་དུ་ཕྱིར་ལོགེ་མ་ཡོོང་བ་རེད། མོའ་ིབྱིས་པ་རྣམས་

ནི་ཧ་ཅིང་བཟང་པོ་རེད། རྒན་ཤོོས་དེ་ནི་བུ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། དབྱར་ཐོགེ་དེར་

ཁྱོིམ་དུ་མ་ིའདུགེ་མོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ར་ིབོའ་ིངོགེས་སུ་སྒོར་བཏབ་པ་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་པ་
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རེད། དེའ་ིའོགེ་མ་ན་ིཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིལོ་ན་བཅུ་གེསུམ་ཅིན་གྱི་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། 

མོས་སྙན་ངགེ་འབྲིི་ཞིིང་། ཞིིང་ཁེ་ནས་མེ་ཏོགེ་འཐུ། ཆོེར་བསྐྱེད་ནས་གོླེགེ་བརྙིན་

འཁྲབ་ཡུལ་ཧོ་ལི་ཝུད་ཅིེས་པ་རུ་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིིགེ་བྱེད་འདོད་པ་རེད། མིང་ལ་

ཇ་ནེད་ཟེར། དེ་ནས་ཆུང་ཆུང་རྣམས་རེད། ཇིམ་མི་ཆུང་ཆུང་ནི་མཚན་མོར་མེ་

བཏང་བའ་ིམཐའ་སྐོར་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་ “ཞིོ་ཁོེགེ་བརྔས་མ་”ཕྱེད་ཀ་ཙམ་

ཡོང་བསྲོེགེས་མ་ཟིན་གོེང་ནས་དགེོས་ཞིེས་ངུ་སྐད་རྒྱགེ ལུ་སིལ་ཆུང་ཆུང་གེིས་

ན་ིའབུ་སྲོིན་གེསོ་ཉིར་བྱས་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེདགེ་ན་ིས་འབུ་དང་། སྦྲེང་རྩིའ་ིརྩངས་པ། 

འབུ་བས་ེབའ་ིརིགེས། ད་ེནས་ས་ལ་ནུར་ཚད་ཉིར་ནས་ད་ེདགེ་ལ་མིང་ར་ེབཏགེས་

ནས་སྡེོད་གེནས་གོེ་སྒྲིིགེ་བྱེད། ཁེོང་ཚ་ོལ་ཁྱོ་ིབཞི་ིའདུགེ  ཁེོང་ཚ་ོརང་གེ་ིསྤྲོང་ཧྲུལ་

དང་སོྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའ་ིམ་ིཚ་ེད་ེགེཞིིས་ཆོགེས་གེསར་པའ་ིལམ་ཕྲིན་གྱི་ིསྟེང་ན་རོལ་

བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་། ཁྱོིམ་མཚེས་ཚོའ་ིཅུང་བཀུར་འོས་པའ་ིཡོ་རབས་བཟང་སྤྱིོད་ཀྱི་ི

ལྟ་སྟངས་དེའ་ིདམའ་འབེབས་ཕོགེ་ཡུལ་དུ་གྱུར་འདུགེ དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི བུད་མེད་

ཉིམ་ཐགེ་འདིའི་ཁྱོོ་གེས་མོ་བསྐྱུར་བ་དང་། ཁེོང་ཚོས་ར་སྐོར་ནང་དུ་གེད་སྙིགེས་

སྤུངས་པས་རེད། མཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གོླེགེ་འོད་ཚང་མ་

ན་ིགེཤོམ་འོགེ་གེ་ིཐང་ན་ཡོོད་པའ་ིཆོེས་ཆོ་ེབའ་ིའཁོེར་ལོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་འཁོེད་

འདུགེ ཁེང་པ་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན། ར་ིབོ་རྣམས་ཀྱིིས་ར་ིའདབས་འཇོགེ་བཞིིན་ཐང་ལ་

ནུར་ནས་ཡོོང་བ་དང་འདྲ་བའ་ིནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིཆོ་ད་ེལ་གེཏོགེས་ཤོིང་། བསྐལ་པ་ཡོ་

ཐོགེ་གེ་ིསྐབས་ལ་རྒྱ་མཚ་ོདང་འདྲ་བའ་ིམ་ིས་ིས་ིཕ་ིགེཙང་པོ་ནས་མཆོེད་ཡོོང་བའ་ི

རྦ་རླབས་སྙ་ིམོ་དགེ་ན།ི མཚ་ོགླེིང་གེ་ིར་ིསྒོང་རྣམས་ཏ་ེཨ་ིཝེན་ས་ིམཚ་ོགླེིང་དང་། ཕ་

ཨིགེ་ཁེ་མཚ་ོགླེིང་། ད་ེནས་ལོང་ས་ིམཚ་ོགླེིང་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ད་ེའདྲའ་ིགེོར་གོེར་ཞིིགེ་
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དང་ཆོེས་གྲ་འགྲིགེ་པའ་ིསྟེགེས་བུ་ཞིིགེ་བཟོ་ཆོེད་མཆོེད་ཡོོང་བ་རེད། ཌིིན་དེར་ཕྱིན་

སོང་ལ། ཁེོང་ན་ིཁེོང་ཚ་ོདང་། དམིགེས་བསལ་གྱིིས་ཇ་ནེད་མཐོང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་

རྔུལ་ནགེ་ཐོན་ཅིིང་དགེའ་སོྤྲོས་མྱོོས་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ངས་ཁེོང་ལ་མོ་ལ་ལགེ་པས་

མ་ཐུགེ་ཅིེས་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་བ་ཡོིན་ལ། ཧ་ལམ་གེཏོང་དགེོས་འཁེེལ་གྱི་ིམེད་པ་འདྲ། 

བུད་མེད་ནི་ཕོ་ཁྱོོ་གེའི་བུད་མེད་ཅིིགེ་རེད། མོས་དེ་མ་ཐགེ་ཏུ་ཌིིན་སྣང་བར་འགྲོ་

སོང་། འོན་ཀྱིང་མོ་ནི་ངོ་ཚ་སྨོིན་པོ་རེད་ལ་ཁེོ་ཡོང་ངོ་ཚ་སྨོིན་པོ་རེད་འདུགེ མོས་

བཤོད་རྒྱུ་ལ། ཌིིན་གྱིིས་ཕྱིན་ཚར་བའི་མོའ་ིཁྱོོ་གེ་དེ་དྲན་བཅུགེ་སོང་ཟེར། “ཁེོང་

འདྲ་བོ་ཞིིགེ་རེད། ཨོ། ངས་བཤོད་ཡོ། ཁེོ་ན་ིསོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན།” 

མཇུགེ་འབྲིས་ནི་གེད་སྙིགེས་སྤུངས་པའི་སྡེོད་ཁེང་དེར་སྐད་ཅོིར་དང་བཅིས་

སྦེ་ིརགེ་འཐུང་བ་དང་། ཁེ་ཟས་ཟ་ཞིོར་ཀ་ིཅིོ་སོྒྲིགེ་པ། ས་སྲུང་ཁེེར་རྐྱེང་བ་ཞིེས་པའ་ི

རླུང་འཕྲིིན་གེཏོང་བ་བཅིས་རེད། རྙིོགེ་ཟིང་ན་ིཕྱ་ེམ་ལེབ་ཀྱི་ིསྤྲོིན་ཕུང་ཞིིགེ་དང་འདྲ་

བར་བསླེངས་སོང་སྟ།ེ མ་ིཚང་མས་ཧྥོ་རན་ཁེ་ིཞིེས་འབོད་པའ་ིབུད་མེད་འདིས་རང་

གེིས་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ཉིོ་རྒྱུ་ཡོིན་ཞིེས་ལབ་ལབ་ནས་མཐར་རླངས་འཁོེར་རྙིིང་

གེོགེ་ཅིིགེ་ཉིོ་ལ་ཉི་ེབ་དང་། དེའ་ིཆོེད་དུ་ཉི་ེཆོར་སོྒོར་མོ་འགེའ་ཞིིགེ་གླེོ་བུར་དུ་ཐོབ་

འདུགེ ད་ེམ་ཐགེ་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་འདེམས་རྒྱུ་དང་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིགེོང་ཚད་

ལ་བལྟ་རྒྱུའ་ིའགེན་ཁུར་བླངས་སོང་ལ། དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་ད་ེ

བེད་སྤྱིོད་གེཏོང་འདོད་བྱུང་བ་བཤོད་མ་དགེོས་པ་རེད། ད་ེཡོང་སོྔོན་ལྟར་ཁེོང་གེིས་

ཕྱ་ིདྲོའ་ིཆོ་ལ་མཐོ་སླེོབ་ཀྱི་ིབུ་མོ་རྣམས་སླེོབ་གྲྭ་གྲོལ་ནས་ཡོོང་བ་དགེ་བླངས་ནས་ར་ི

མགོེར་འཁྱོེར་འདོད་པ་རེད། ཉིེས་མེད་ཉིམ་ཆུང་ཧྥོ་རན་ཁེི་ནི་དོན་གེང་ལ་ཡོང་

མོས་མཐུན་བྱེད་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཅིིགེ་འདུགེ འོན་ཀྱིང་། ཁེོང་ཚ་ོརླངས་འཁོེར་བཙོང་ས་
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ལ་བསླེེབས་དུས་མོ་རང་རང་གེ་ིསོྒོར་མོ་དང་ཁེ་འབྲིལ་འདོད་མེད་པ་དང་། རླངས་

འཁེོར་བཙོང་མཁེན་གྱིི་མདུན་དེར་ལངས་ནས་བསྡེད་སོང་། ཌིིན་ནི་ཨ་ལ་མེ་ཌི་

ལམ་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཐལ་བའ་ིཁྲོད་དུ་མར་བསྡེད་ནས་རང་གེ་ིཁུ་ཚུར་གྱིིས་དཔྲལ་བ་

ལ་གེཞུས་སོང་། “སོྒོར་མོ་བརྒྱ་ལ་འད་ིལས་ཡོགེ་ཅིིགེ་རགེ་གེ་ིམ་རེད་ཡོ།” ཁེོང་གེིས་

མོ་དང་ལྷན་དུ་སླེར་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱི་ིམིན་ཞིེས་མནའ་བོར་བ་དང་། རང་གེ་ིགེདོང་

མདོགེ་དམར་སྨུགེ་ཏུ་མ་གྱུར་གྱིི་བར་དུ་དམོད་མོ་བགྲངས་སོང་ལ། ཇི་ལྟར་ཡོང་

ཁེོང་ན་ིརླངས་འཁེོར་གྱི་ིནང་ལ་མཆོོངས་ནས་ད་ེབསྐོར་ཏ་ེའགྲོ་གྲབས་བྱེད་པའ་ིཚད་

ན་འདུགེ “ཨོ། ཨོགེ་ལ་ཧོ་མའ་ིགླེེན་པ། གླེེན་མ། གླེེན་པ་འད་ིཚ།ོ འད་ིཚ་ོལ་འགྱུར་

བ་ཁྱོོན་ནས་འགྲོ་གེ་ིམ་རེད། ཇ་ིའདྲའ་ིཁྱོོན་ཡོོངས་ནས་སམ་ཡོིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ི

ཚོད་ཀྱིི་གླེེན་པ་ཞིིགེ་རེད། ཐགེ་གེཅོིད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ལ་བསླེེབས་དུས། གྲིབ་

སྐྱོན་ཅིན། སྐྲགེ་ཤོོར། རླུང་ནད་ཅིན་འདི། ཁེོང་ཚོར་རང་གེིས་གེང་ཞིིགེ་འདོད་པ་

དེས་འཇིགེས་དངངས་སོྤྲོད་པ་དེ་ལས་ལྷགེ་ཅིིགེ་ཅིི་གེང་གེིས་ཀྱིང་མི་སྟེར། དེ་ནི་

སླེར་ཡོང་ ངའ་ིཕ་རེད། ངའ་ིཕ་རེད། ངའ་ིཕ་རེད་ཡོ།” 

ཌིིན་ནི་མཚན་མོ་དེར་ཧ་ཅིང་དགེའ་འདུགེ གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ཁེོང་གེི་ཚ་བོ་

སམ་ བྷ་ར་ཌི་ིཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ང་ཚ་ོལ་ཐུགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ T དབྱིབས་

ཀྱི་ིསྟོད་ཐུང་གེཙང་མ་ཞིིགེ་གེོན་འདུགེ་ལ་འཛུམ་གྱིིས་ཁེེངས་འདུགེ “ད་ཉིོན་དང་།  

སལ། ཁྱོེད་ལ་སམ་གྱི་ིསྐོར་བཤོད་དགོེས་ཡོོད། ཁེོང་ངའ་ིཚ་བོ་རེད།”

“གེང་ལྟར་ཡོང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་གེ་ིཕ་བཙལ་བ་ཡོིན་ནམ།”

“ད་ེརིང་ཕྱ་ིདྲོར། ཁེོ་ར།ེ ང་ཇིགེ་ས་ིཡོ་ིརང་འདེམས་ཟ་ཁེང་ལ་མར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

དེར་སོྔོན་ཆོད་ཁེོང་གེིས་དངོས་གེནས་མགེོ་འཐོམས་བཞིིན་ཆོང་ཟོ་ནས་སྦེི་རགེ་
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ལྡུགེ་ཏུ་འགྲོ་ཞིིང་། དེའ་ིསྦྱིིན་བདགེ་གེིས་གེཤོ་ེགེཤོ་ེཚ་ཐགེ་ཆོོད་ཕོགེ་ནས། གེོམ་པ་

འཁྱོོར་བཞིིན་ཕྱ་ིལ་འགོྲ་གེ་ིརེད། ཁེོང་ད་ེན་མ་ིའདུགེ ད་ེནས་ང་ཝེིནད་ཛིར་ཟ་ཁེང་

གེ་ིའཁྲིས་ན་ཡོོད་པའ་ིསྐྲ་བཞིར་ཁེང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མ་ིའདུགེ དེར་མ་ིའདུགེ རྒད་

པོ་ཞིིགེ་གེིས་ང་ལ་བཤོད་དོན་ལ། ཁེོང་གེིས་མ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་བདགེ་གེཉིེར་ལས་

ཀ་བ་རྣམས་ཀྱིི་མ་བྱན་སྤྱིིལ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད། ཨ་མ་མ། དེ་

ལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། ཡོང་ན། ནེའུ ཨིང་ལནད་མངའ་སྡེེར་བྷོ་ས་ིཋེོན་དང་མེན་

ཞིེས་པའ་ིལྕགེས་ལམ་བཟོ་གྲྭར་ཅིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད་ཟེར། ཡོིན་ན་ཡོང་། ང་ཁེོང་

ལ་ཡོིད་ཆོེས་མེད། ཁེོང་ཚོས་སོྒོར་མོ་སྐར་མ་ལྔ་ཡོ་ིདོན་དུ་ཚད་ལས་འདས་པའ་ིརྫུན་

སྒྲུང་བཟོ་གེི་རེད། ད་འདི་ལ་ཉིོན་དང་། ང་བྱིས་པ་ཡོིན་དུས་ང་ལ་བློ་ཐགེ་ཉིེ་བའི་

ཚ་བོ་སམ་ བྷ་ར་ཌི་ིདཔའ་བོ་ངོ་མ་ཞིིགེ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ར་ིགེསེང་ནས་ཨ་རགེ་ནགེ་

ཚོང་བྱས་མྱོོང་བ་རེད། ཐེངས་གེཅིིགེ་ཁེོང་དང་རང་གེི་སྤུན་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁུ་ཚུར་

གྱིིས་འཛིིང་རེས་ཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་བྱས་པ་ད་ེན་ིར་སོྐར་གྱི་ིནང་དུ་ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་རིང་

འགེོར་བ་དང་། བུད་མེད་རྣམས་ནི་སྐད་ཅིོར་ཤོོར་ཞིིང་འཇིགེས་དངངས་སྐྱེས་པ་

རེད། ང་ཚོ་མཉིམ་དུ་ཉིལ་གྱིིན་ཡོོད། ངའི་ཁྱོིམ་མི་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་ནས་ང་ལ་ཤོ་ཚ་

བའི་སེམས་ཁུར་བྱེད་མཁེན་དེ་རེད། དེ་ནས། དོ་དགེོང་སླེར་ཡོང་ལོ་ངོ་བདུན་གྱིི་

ནང་ཐེངས་དང་པོར་ང་ཁེོང་ལ་ཐུགེ་ཏུ་འགྲོ་གེི་ཡོོད། ཁེོང་མི་སུ་རི་མངའ་སྡེེ་ནས་

ཚུར་ལོགེ་ཙམ་རེད།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་ིཡོོད།”

“སྒྲུབ་འདོད་པ་མིན། ཁེོ་ར།ེ ངས་རང་གེ་ིཁྱོིམ་ཚང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་བཞིིན་ཡོོད་

པ་ད་ེཤོེས་ན་འདོད་པ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན། ང་ལ་ཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེལ་སོམས་
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དང་། སལ། དེ་ལས་ཀྱིང་དམིགེས་བསལ་ཞིིགེ་ནི། ངས་བརྗེེད་པར་གྱུར་བའི་བྱིས་

དུས་ཀྱིི་དོན་རྣམས་ཁོེང་གེིས་ང་ལ་བཤོད་དུ་འཇུགེ་ན་འདོད། ངས་དྲན་ན་འདོད། 

དྲན་ན་འདོད།” ངས་ཌིིན་ནི་དེ་འདྲའི་སོྤྲོ་སྣང་དང་དགེའ་བ་སྐྱེས་པ་མཐོང་མ་

མྱོོང་། ང་ཚོས་ཆོང་ཁེང་དུ་ཁེོང་གེ་ིཚ་བོ་ལ་སྒུགེ་ནས་བསྡེད་པའ་ིརིང་དེར་ཁེོང་གེིས་

གྲོང་ཁྱོེར་ནང་གེ་ིལོ་ཆུང་རྐྱེལ་སྟོང་མགེོ་སྟོང་མང་པོ་ཞིིགེ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་སོང་ལ། 

ཤོོགེ་ཁེགེ་གེསར་པ་དང་གེནས་ཚུལ་གེསར་པ་ལ་བརྟེགེ་དཔྱད་བྱས་སོང་། དེ་ནས་

མ་ེརི་ལུ་ཉིེ་ཆོར་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསླེེབས་ཡོོད་སྟབས་ཁོེང་གེིས་དེའི་སོྐར་ལ་

འདྲ་ིརྩད་བྱས་སོང་། “སལ། ང་ལོ་ཆུང་བའ་ིསྐབས་ལ། ངས་ཞིིང་པའ་ིགླེང་ཤོ་ཚལ་ཁུ་

ཞིིགེ་ཉོི་རྒྱུའི་དོན་དུ། གེསར་ཤོོགེ་ཚོང་སྟེགེས་ལས་དངུལ་བསིལ་མ་རྣམས་རྐུ་ཕྱིར་

ང་ཟུར་འད་ིལ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་ལ། ད་ེདུས་ཕ་གེིའ་ིརྩུབ་མདོགེ་ཅིན་གྱི་ིསྟགེ་རྒོད་ཅིིགེ་ཕ་

གེིར་ལངས་ཡོོད་པ་ད་ེན་ིསེམས་ན་དམར་གེསོད་ཁྲགེ་སྦྱིོར་མ་གེཏོགེས་ཅི་ིཡོང་མེད་

མཁེན་ཞིིགེ་ཡོིན། ཁེོང་དང་གེཅིིགེ་རྗེེས་གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་འཇིགེས་ཡོེར་བའ་ིའཁྲུགེ་

འཛིིང་ཤོོར་བ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོང་ངས་ཁེོང་གེི་རྨ་ཤུལ་རྣམས་དྲན་གྱིི་འདུགེ ལོ་

མང་པོ་མང་པོ་ནས་ད་བར་དུ་ཁེོང་ཟུར་དེ་རུ་ལངས་ལངས་ལ་བསྡེད་པ་དེས་གེཞིི་

ནས་ཇ་ེསྙོམ་ལ་བཏང་འདུགེ་ལ། བཙན་གྱིིས་དམ་ལ་བཏགེས་འདུགེ ད་ཆོ་ཁེོང་ན་ི

མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་བློ་ལ་འབབ་ཅིིང་། མི་ཚང་མ་དང་ལྷན་དུ་བཟོད་པ་སོྒོམ་ཞིིང་། 

གེང་ཡོིན་དང་དུ་ལེན་མཁེན་ཞིིགེ་ཆོགེས་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ན་ིཟུར་ད་ེཡོ་ིཅི་དངོས་

འདྲ་བོ་ཞིིགེ་ཆོགེས་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་དོན་དགེ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱུང་བ་ད་ེཤོེས་སོང་ངམ།”

ད་ེནས་སམ་བསླེེབས་བྱུང་ལ། སྐམ་གྱིོང་། སྐྲ་སིལ་ལུར་ཡོོད་པ། ལོ་ན་སུམ་ཅུ་

སོ་ལྔའ་ིཚོད་ཅིན། ལས་ཀ་བའ་ིལགེ་པ་འཇུར་མདུད་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་གུས་
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ཞིབས་དང་བཅིས་ཁོེང་གེི་མདུན་དེར་ལངས་བྱུང་། “མིན།” སམ་ བྷ་ར་ཌིི་ཡོིས་

བཤོད། “ངས་ད་ཆོང་འཐུང་གེ་ིམེད།”

“ལྟོས་དང་། ད་ལྟོས་དང་།” ཌིིན་གྱིིས་ངའི་རྣ་ལམ་དུ་ཤུབ་བཤོད་བྱས། “ད་ནི་

ཁེོང་གེིས་ཆོང་འཐུང་གེི་མི་འདུགེ སོྔོན་ཆོད་ཁེོང་ནི་གྲོང་པའི་ནང་གེི་ཨ་རགེ་གེི་

རྒྱལ་པོ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཡོིན་པ་རེད། ད་ན་ིཁེོང་ཆོོས་ལ་ཞུགེས་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ང་

ལ་ཁེ་པར་བརྒྱུད་ནས་ལབ་བྱུང་། ཁེོང་ལ་རོལ་དང་། མི་འདིའི་འགྱུར་བ་ལ་རོལ་

དང་། ངའ་ིདཔའ་བོ་ན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚར་ཆོགེས་འདུགེ” སམ་ བྷ་ར་ཌི་ིན་ིཁེོང་གེ་ི

ན་གེཞིོན་ཚ་བོ་ད་ེལ་དོགེས་པ་སྐྱེས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོརང་གེ་ིལྡིར་སྒྲི་ཅིན་གྱི་ི

རླངས་འཁེོར་སོྒོ་གེཉིིས་མ་རྙིིང་པ་དེའི་ནང་དུ་བསོྐར་བ་ཞིིགེ་རྒྱགེ་ཏུ་འཁྲིད་སོང་།  

དེ་འཕྲིལ་ཁེོང་གེིས་ཌིིན་གྱིི་སོྐར་ལ་རང་གེི་ལངས་ཕོྱགེས་གེང་ཡོིན་པ་དེ་གེསལ་

པོར་བཟོས་སོང་། 

“ད་ ཌིིན་ ལྟོས་དང་། ད་ན་ིང་ ཁྱོེད་དང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་བཤོད་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་

པའ་ིདོན་དགེ་ད་ེཚོར་ཡོིད་ཆོེས་གེང་ཡོང་མེད། ང་དོ་དགོེང་ཁྱོེད་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཡོོང་བའ་ི

རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁྱོིམ་ཚང་གེི་ཆོེད་དུ་ཤོོགེ་གུ་གེཅིིགེ་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མིང་རྟེགེས་རྒྱགེ་

དགེོས་ཀྱི་ིའདུགེ ད་ཆོ་ཁྱོེད་ཀྱི་ིཕ་ད་ེང་ཚོའ་ིཁེོངས་སུ་བརྩ་ིགེ་ིམ་ིའདུགེ་ལ། ང་ཚོས་

མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་ཁེོང་དང་འབྲིེལ་བ་གེང་ཡོང་འཛིིན་འདོད་མེད། ངས་འད་ིབཤོད་

པ་ལ་དགེོངས་པ་མ་ཚོམས། ད་ནས་བཟུང་ཁྱོེད་ལ་ཡོང་ད་ེལྟར་ཡོིན།” ངས་ཌིིན་ལ་

བལྟས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་གེདོང་སྨོད་ཅིིང་ཇ་ེནགེ་ལ་གྱུར་འདུགེ 

“ཨོ་རེད། ཨོ་རེད།” ཁེོང་གེིས་བཤོད། ཚ་བོ་དེས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོ་རླངས་

འཁེོར་ནས་འཁྲིད། ད་ེབཞིིན་ང་ཚ་ོལ་འཁྱོགེ་པ་མངར་མོའ་ིཁེ་ཟས་ཀྱིང་ཉིོས་བྱུང་། 
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དེ་ལྟར་ན་ཡོང་ཌིིན་གྱིིས་འདས་པ་ལས་འཕྲིོས་པའི་དྲི་བ་གྲངས་མེད་ཅིིགེ་ཁེོང་ལ་

དྲིས་སོང་ལ། ཚ་བོས་ཀྱིང་ད་ེདགེ་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་སོང་། སྐབས་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་

ལ་ཌིིན་དགེའ་སྣང་གེིས་མྱོོས་ཏེ་སླེར་ཡོང་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་གྲབས་བྱས་སོང་། ཨོ། 

དགེོང་མོ་ད་ེལ་ཁེོང་གེ་ིཕ་རྒན་སྤྲོང་གོེགེ་ད་ེགེང་དུ་ཡོོད་དམ། ཚ་བོ་དེས་ང་ཚ་ོཧྥོ་ེཌི་ི

རལ་སྲོང་ལམ་དང་ཨ་ལ་མ་ེཌི་ལམ་ཆོེན་བསོྣལ་ས་དེར་ཡོོད་པའ་ིབསོྐར་བསོྐྱད་སྒྱུ་

མའ་ིའཁྲབ་སྟོན་གྱི་ིགླེོགེ་འོད་ཡོིད་མུགེ་པ་ཡོོད་ས་དེར་མར་འབབ་བཅུགེ་སོང་། ཁེོང་

གེིས་སང་ཉིིན་ཕྱི་དྲོའ་ིཆོ་ལ་ཌིིན་དང་ལྷན་དུ་ཡོིགེ་ཆོ་ལ་མིང་རྟེགེས་འགོེད་པའི་

དུས་ཆོད་བཟོས་ཏ་ེཐོན་ཕྱིན་སོང་། ངས་ཌིིན་ལ་བཤོད་དོན་ལ། འཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ི

ནང་ཁེོང་ལ་ཡོིད་ཆོེས་མཁེན་སུ་གེང་ཡོང་མེད་པ་ད་ེལ་སེམས་ཕམ་བྱུང་ལབ་པ་ཡོིན། 

“ངས་ཁྱོེད་ལ་ཡོིད་ཆོེས་བྱེད་པ་ད་ེམ་བརྗེེད་པ་གྱིིས། ཁེ་སང་ཕྱ་ིདྲོར་ངས་ཁྱོེད་ལ་

གླེེན་རྟེགེས་ཚ་བོའ་ིསྐྱོན་བརྗེོད་བྱས་པ་ད་ེལ་ཚད་མེད་པའ་ིསེམས་ཕམ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།”

“ཨོ་ལགེས་སོ། ཁེོ་རེ། དེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་བྱུང་། 

ང་ཚོས་བསྐོར་བསྐྱོད་སྒྱུ་མའ་ིའཁྲབ་སྟོན་ད་ེལ་དཀྱུས་གེཅིིགེ་ཏུ་རོལ་བ་ཡོིན། ད་ེརུ་

ཡུམ་ཆོེན་མེ་རེ་བསྐོར་ནས་ཕེབས་ཟེར་བའི་བྱིས་པ་ཞིོན་རྩེད་འཕྲུལ་འཁོེར་དང་། 

དཔྱངས་འཁོེར། མ་རོྨས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཡོོས། རྒྱན་རྩེད་འཁེོར་ལོ། ཤོིང་ཕྱ།ེ ད་ེནས་ཇིན་

གྱི་ིདོར་མ་གེོན་པའ་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ིན་ཆུང་རྣམས་འཁྱོམས་ནས་འགོྲ་བ་བཅིས་འདུགེ 

འཇིགེ་རྟེེན་སྟེང་གེ་ིགླུ་གེཞིས་ཡོིད་སྐྱོ་བ་ར་ེར་ེདང་ལྷན་དུ་ཐལ་བ་ན་ིགེནམ་གྱི་ིསྐར་

མ་ལ་སྙེགེ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ ཌིིན་གྱིིས་ན་ིབཀྲུས་ནས་ཟད་པའ་ིཇིན་ ལེབ་ཝེ་ེས་ིརྟེགེས་

ཅིན་གྱིི་དོར་མ་ཞིིགེ་དང་། T དབྱིབས་ཅིན་གྱིི་སྟོད་ཐུང་ཞིིགེ་གེོན་ཡོོད་པ་རེད་ལ། 

གླེོ་བུར་དུ་ཁེོང་ནི་དངོས་གེནས་སླེར་ཡོང་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་མི་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བོ་ཆོགེས་
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འདུགེ དེར་ཞྭ་མོ་ཐོད་ཁེེབས་མ་གོེན་ཅིིང་ཁེ་སྤུ་བཞིགེ་ལ། སྟོད་ཐུང་ལ་ཕྲི་བཏབ་པ། 

སྦེགེ་སྦེགེ་ལ་ཞིོན་མཁེན་གྱི་ིབྱིས་པ་རྣམས་གུར་གྱི་ིརྒྱབ་ལོགེས་ཀྱི་ིཆོོན་ཐགེ་ཡོོད་ས་

དེར་འཁོེར་ཡོོད་པ་དེ་ཚོའ་ིམཉིམ་དུ་ལེབ་ཝེ་ེསི་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་ཇིན་གྱི་ིདོར་མ་དང་

རྒྱ་ས་ེམ་ེཏོགེ་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་ཐུང་གེོན་པའ་ིབུ་མོ་མཛིེས་མ་རྣམས་འདུགེ དེར་མེགེ་ས་ི

ཁེོའ་ིབུ་མོ་ཡོང་འདུགེ་ལ། དེའ་ིགྲས་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཧ་ལས་པ། གེཟུགེས་པོ་ཁྲུ་གེསུམ་ཙམ་

གྱི་ིརིང་ཚད་ཅིན། མིའུ་ཐུང་ཞིིགེ་ལ་འཇིགེ་རྟེེན་འད་ིན་ཆོེས་མཛིེས་ཤོིང་སྡུགེ་པའ་ིངོ་

གེདོང་ཅིན་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེས་རང་གེ་ིརོགེས་པ་ལ་ཁེ་འཁེོར་ནས། “ཁེོ་ར།ེ གྷིོ་མ་ེབཟ་ི

ལ་ཁེ་པར་གེཏོང་ལ་དེ་ནས་ཐོན་འགོྲ” ཞིེས་བཤོད་སོང་། མོ་མཐོང་བ་དང་ཌིིན་ནི་

ལམ་དེ་རུ་ཤོི་བ་ལྟར་ཧད་དེ་བསྡེད་སོང་། མཚན་གྱིི་མུན་ནགེ་གེི་ཁྲོད་ནས་ཆོེས་ཆོེ་

བའ་ིགྲ་ིཞིིགེ་ཁོེང་ལ་བཙུགེས་པ་རེད། “ཁེོ་ར།ེ ང་མོ་ལ་དགེའ། ཨོ། མོ་ལ་དགེའ་ ...” 

ང་ཚ་ོདུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིགེ་ལ་མོའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་དགེོས་བྱུང་། མཐའ་མཇུགེ་དེར་

མོ་རང་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་ཁེ་པར་གེཏོང་ཁེང་ཞིིགེ་ནས་ཁེ་པར་གེཏོང་ཆོེད་ལམ་

ཆོེན་གྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་པར་ཨང་དེབ་ནང་གེི་ཤོོགེ་ངོས་དགེ་ལ་

ལྟ་ཁུལ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ་མོད། དོན་ངོ་མར་ཁེོང་ན་ིའཚབ་བཞིིན་མོ་ལ་ལྟ་གེིན་ཡོོད། 

ངས་ན་ིརྩེད་ཆོས་བུ་མོ་དང་འདྲ་བའ་ིསྙིང་རྗེ་ེམོ་འདིའ་ིགྲོགེས་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་

ཁེ་བརྡོ་བྱེད་རྩིས་བྱས་མོད། ཁེོང་ཚོས་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ གྷིོ་མ་ེབཟ་ིཡོིས་ལྡིར་སྒྲི་

གྲགེ་པའ་ིཟངོ་འཁོེར་ཞིགིེ་བསྐརོ་ནས་བསླེབེས་ཤོངི་བུ་མ་ོད་ེཚ་ོའཁྲདི་ནས་ཕྱནི་སངོ་།  

ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིནུ་མ་ལགེ་པས་སྐྱོར་བཞིིན་ལམ་དཀྱིིལ་དུ་འགྲེངས་ཏ་ེབསྡེད་སོང་།  

“ཨོ། ཁེོ་ར།ེ ང་ཤོ་ིགྲབས་བྱས་སོང་ ...”

“དམྱོལ་བ་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མོ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་མེད།”
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“ངས་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ངས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ...” ང་ཚོས་སྦེ་ིརགེ་འགེའ་

ཉིོས་ཏ་ེཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་བ་ཧྥོ་རན་ཁེའི་ིཁྱོིམ་ལ་སོང་ནས་རོལ་དབྱངས་ལ་ཉིན་རྒྱུའ་ིཐགེ་

གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། སྦེ་ིརགེ་ལྕགེས་ཊིིན་གྱི་ིཁུགེ་མ་ཞིིགེ་བཟུང་ནས་ལམ་ཁེ་ད་ེནས་

ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱས་པ་ཡོིན། ཇ་ནེད་ཆུང་བ་སྟེ། ཧྥོ་རན་ཁེིའ་ིབུ་

མོ་ལོ་བཅུ་གེསུམ་ཅིན་ད་ེའཇིགེ་རྟེེན་སྟེང་གེ་ིབུ་མོ་ཆོེས་མཛིེས་ཤོོས་ད་ེརེད་ལ། བུད་

མེད་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱེད་གྲབས་འདུགེ ཆོེས་ཡོགེ་ཤོོས་ནི་མོའ་ིཕྲི་

ལ་རིང་ཞིིང་ཚོར་བ་སྐྱེན་པའི་མཛུབ་མོ་རྣམས་རེད། ཁེི་ལིའུ་ཕ་ཋེར་ ནེལ་ཞིེས་

པའ་ིབུད་མེད་ཟློས་གེར་བ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་མོས་མཛུབ་མོ་སྟོན་བཞིིན་སྐད་

ཆོ་བཤོད་པར་བྱེད། ཌིིན་ན་ིཁེང་མིགེ་དེའ་ིཆོེས་ཐགེ་རིང་བའ་ིཟུར་དེར་བསྡེད་ནས་

ཁེོང་གེ་ིམིགེ་བཙུམས་ལ་ཁེད་ཀྱིིས་མོ་ལ་ལྟ་ཞིིང་། “ཨོ་རེད། ཨོ་རེད། ཨོ་རེད།” ཟེར་

བཞིིན་འདུགེ ཇ་ནེད་ཀྱིིས་ཁེོང་གེི་སྐོར་ཤོེས་ཤོེས་ཡོིན་སྟབས། མོ་ནི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་

ཕྱོགེས་ལ་ཁེ་འཁོེར་སོང་། དབྱར་དེའ་ིཟླ་བ་སོྔོན་མ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ངས་མོ་དང་

ལྷན་དུ། དེབ་ཀྱི་ིསྐོར་དང་ད་ེབཞིིན་མོའ་ིའདོད་པར་ཡོོད་པའ་ིདོན་དགེ་ཆུང་ཚགེས་

རྣམས་ཀྱི་ིསོྐར་བཤོད་བཞིིན་དུས་ཚོད་མང་པོ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། 
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མཚན་མོ་ད་ེལ་ཅི་ིཡོང་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚ་ོཉིལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དོན་དགེ་ཚང་མ་

ཉིིན་རྗེེས་མ་ད་ེལ་བྱུང་སོང་། ཕྱ་ིདྲོའ་ིསྐབས་སུ་ལས་དོན་ཙགེ་ཙིགེ་སྣ་ཚོགེས་དང་།  

དེ་བཞིིན་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ནས་རླངས་

འཁེོར་ཡོོད་མདེ་ལ་ལྟ་རྒྱུའ་ིཆོདེ་དུ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིལི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དགེོང་

མོའ་ིསྐབས་སུ་ང་གེཉིིས་ཕྱིར་ཁྱོིམ་དུ་ལོགེ་ཡོོང་དུས། ང་ཚོ་བྷི་རོ་ཌིི་ཝེེ་ལམ་ཆོེན་

གྱིི་ཡོར་སྟོད་ན་ཡོོད་པའི་ཨོགེ་ལ་ཧོ་མ་ནས་ཡོིན་པའི་ཧྥོ་རན་ཁེིའི་ཁྱོིམ་ལ་གེཏད་

ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་ཌིིན་གླེོ་བུར་དུ་རྩེད་མོའ་ིཅི་ལགེ་ཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་གེ་ལེར་

འཛུལ་ཞིིང་། ཁེོང་གེིས་ལྷོད་ལྷོད་ངོས་ནས་ཚོང་ལྕོགེ་ནས་སྤེོ་ལོ་སྙ་ིམོ་ཞིིགེ་བླངས་ཏ།ེ 

རང་གེ་ིལགེ་པའ་ིནང་ནས་གྱིེན་ལ་འཕེན་ཞིོར་དང་འཛིིན་ཞིོར་གྱིིས་བསླེེབས་བྱུང་།  

མ་ིགེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱས་མ་སོང་ལ། མ་ིསུ་ཡོིས་ཀྱིང་ད་ེའདྲ་ལ་དོ་སྣང་ཡོོང་

གེ་ིམ་རེད། ད་ེན་ིདལ་ཅིགེ་གེེར་ཡོོད་པའ་ིཕྱ་ིདྲོ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚ་ོཕྱིན་རིམ་བཞིིན་སོྤེ་

ལོ་འཛིིན་རེས་བརྩེས་པ་ཡོིན། “སང་ཉིིན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ིརླངས་འཁེོར་ལེན་གྱི་ིཡོིན།”

བུད་མེད་གྲོགེས་མོ་ཞིིགེ་གེིས་ང་ལ་ཨོལད་ གྷི་རན་ཌི་ཌི་ིཞིེས་པ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་

དང་ནས་ཀྱིིས་བཟོས་པའ་ིཨ་རགེ་ཤོེལ་དམ་བཞི་ིཆོ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་སྤྲོད་བྱུང་། ཧྥོ་རན་

ཁེིའི་ཁྱོིམ་ནས་ང་ཚོས་དེ་འཐུང་མགེོ་བརྩམས་པ་ཡོིན། རྒྱབ་ཀྱིི་མ་རོྨས་ལོ་ཏོགེ་གེི་

ཞིིང་ཁེའ་ིཕ་རོལ་ན་བུ་མོ་གེསར་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་སྡེོད་ཀྱི་ིའདུགེ་པ་ད་ེལ་ཌིིན་གྱིིས་
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ང་ཚོ་འདིར་བསླེེབས་པ་ནས་བཟུང་ཅིིགེ་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཏེ་བསྡེད་ཡོོད། རྙིོགེ་དྲ་

ནི་ལང་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེིས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་རོྡོ་ཧྲུགེ་མང་པོ་འཕངས་ཤོིང་མོ་ལ་

འཇིགེས་དངངས་བསླེངས། ང་ཚོས་ཡོིད་མུགེ་པའི་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིིན་

ཐང་ལ་བཀྲམས་ནས་ཡོོད་པའ་ིརྩེད་ཆོས་རིགེས། ད་ེབཞིིན་ཁྱོ་ིདང་བཅིས་པའ་ིགེད་

སྙིགེས་སྤུངས་ནས་ཡོོད་པའ་ིསྡེོད་ཁེང་དེར་བསྡེད་ནས་ཨ་རགེ་བཏུངས་པ་ཡོིན་ལ། 

ཌིིན་ཐབ་ཚང་གེ་ིསོྒོ་ནས་རྒྱབ་ལོགེས་སུ་སོང་སྟ།ེ མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེ་བརྒལ་

ནས་རོྡོ་ཧྲུགེ་འཕེན་པ་དང་ཤུ་སྒྲི་རྒྱགེ་སླེད་ཡོང་ཡོང་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ མཚམས་ར་ེལན་

རེར་ཇ་ནེད་ཀྱིིས་ལྟ་ཙམ་བྱེད་སླེད་ཕར་འགོྲ་གེ་ིའདུགེ གླེོ་བུར་དུ་ཌིིན་གྱིིས་མདོགེ་

ཤོོར་ནས་ནང་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། “རྙིོགེ་དྲ་འདུགེ ངའ་ིསྤུན་ཟླ། བུ་མོ་དེའ་ིཨ་མས་མ་ེ

མདའ་རིང་མདའ་ཞིིགེ་བཟུང་ནས་ངའ་ིརྗེེས་ལ་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ལམ་ཁེ་མ་གེ་ིནས་ང་

ལ་རྡུང་ཆོེད་མོ་ལ་མཐོ་སོླེབ་ཀྱི་ིབྱིས་པ་སོྐར་ཅིིགེ་འདུགེ”

“འད་ིཅི་ིརེད། ཁེོང་ཚ་ོགེང་དུ་འདུགེ”

“མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེི་ཞིིང་ཁེའི་ཕར་ཕྱོགེས་ན་འདུགེ ངའི་སྤུན་ཟླ།” ཌིིན་ནི་ར་

བཟ་ིཡོོད་ཅིིང་ཡོ་བྱས་མ་སོང་། ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་ཕྱ་ིརོལ་ལ་ཐོན་ཞིིང་། ཟླ་འོད་འོགེ་ཏུ་

མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེ་བརྒལ་བ་ཡོིན། ངས་འདམ་འབགེ་གེ་ིལམ་ཁེར་མུན་ནགེ་

གེ་ིཁྲོད་དུ་མ་ིསྐོར་ཅིིགེ་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་།

“ཁེོང་ཚ་ོའདིར་བསླེེབས་སོང་།” ངས་གེོ་བྱུང་།

“སྐར་མ་གེཅིིགེ་ལ་སྒུགེས་ཨང་།” ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “དོན་དགེ་གེ་རེ་རེད། 

ཐུགེས་རྗེེས་གེཟིགེས།”
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ཨ་མ་དེས་མ་ེམདའ་རིང་མདའ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ལགེ་པའ་ིསྟེང་ལ་བཞིགེ་ནས་རྒྱབ་

ལོགེས་ན་ཡོིབ་འདུགེ “ཁྱོོད་ཀྱིི་གོྲགེས་པོ་དམྱོལ་བ་དེས་ང་ཚོར་སུན་གེཙེར་བྱས་

ནས་ཡུན་རིང་འགོེར་སོང་། ང་ནི་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་ལ་ཁེ་པར་གེཏོང་མཁེན་དེའི་གྲས་

མིན་ནོ།། ཁེོང་སླེར་ཡོང་འདིར་ཐེངས་གེཅིིགེ་འོང་བ་ཡོིན་ན་ངས་ཁོེང་ལ་མ་ེམདའ་

རྒྱགེ་གེི་ཡོིན་ལ། གེསོད་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་མེ་མདའ་རྒྱགེ་གེི་ཡོིན།” མཐོ་སླེོབ་ཀྱིི་བྱིས་པ་

ཚོས་ཁུ་ཚུར་བསྡེམས་ནས་འཚང་ཁེ་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་འདུགེ ང་ཡོང་ར་བཟི་ཡོོད་

སྟབས་ཡོ་བྱས་མེད། འོན་ཀྱིང་མ་ིཚང་མ་ཏོགེ་ཙམ་ལྷོད་ལ་འབབ་ཏུ་བཅུགེ་པ་ཡོིན། 

ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཁེོང་གེིས་ཡོང་བསྐྱར་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱིི་མ་རེད། ངས་ཁོེང་

ལ་ལྟ་གེ་ིཡོིན། ཁེོང་ངའ་ིསྤུན་རེད། ང་ལ་ཉིན་རོགེས་གེནང་། ཐུགེས་རྗེེས་གེཟིགེས། 

ཁྱོོད་ཅིགེ་གེིས་མེ་མདའ་ཕར་འཇོགེ་རོགེས། ཁྱོེད་ཅིགེ་ལ་བསུན་གེཙེར་ཅིི་ཡོང་

བྱེད་ཀྱི་ིམིན།”

“ཐེངས་མ་གེཅིིགེ་ཡོིན་ཡོ།” མོས་ཕར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་མུན་ནགེ་གེི་ཁྲོད་ནས་བརྟེན་

ཅིིང་དྲགེ་པོའ་ིངང་ནས་བཤོད་བྱུང་། “ངའ་ིཁྱོོ་གེ་ཚུར་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་ཡོོང་དུས། ངས་

ཁེོ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིརྗེེས་ལ་གེཏོང་གེ་ིཡོིན།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིས་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོེས་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཁྱོེད་ལ་སུན་གེཙེར་

གེང་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཤོེས་སོང་ངམ། ད་ན་ིལྷོད་ལ་འབབ་རོགེས། ད་འགྲིགེ་གེ་ི

རེད།” ངའི་རྒྱབ་ན་ཌིིན་གྱིིས་སྐད་དམའ་མོས་དམོད་མོ་འབོད་བཞིིན་འདུགེ བུད་

མེད་དེས་ཉིལ་ཁེང་གེ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནས་ལོྐོགེ་ལྟ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ངས་སོྔོན་ཆོད་ནས་མ་ི

འདི་ཚོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་ཡོིད་ཆོེས་ཚད་ངེས་ཅིན་ཞིིགེ་བྱས་རྐྱེེན་
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གྱིིས་ཏོགེ་ཙམ་ལྷོད་ལ་འབབ་པ་ཞིིགེ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་ཌིིན་སོྐྱར་བཞིིན་ཟླ་འོད་

འོགེ་གེ་ིམ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཕྲིེང་བསྟར་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་ལོགེ་པ་ཡོིན། 

“ཨོ་ཧོ་ཧོ།” ཁེོང་གེིས་ཀ་ིབཏབ། “དོ་དགོེང་ང་ར་བཟ་ིགེ་ིཡོིན་ཡོ།” ང་ཚ་ོཧྥོ་རན་

ཁེི་དང་བྱིས་པ་ཚོ་ཡོོད་ས་ལ་ཕར་ལོགེ  གླེོ་བུར་དུ་ཌིིན་ནི་ ཇ་ནེད་ཆུང་ཆུང་དེས་

གེཏོང་བཞིིན་པའ་ིགླུ་གེཞིས་འཁེོར་ཐགེ་ད་ེལ་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་སོང་། ད་ེརང་གེ་ིཔུས་

མོའ་ིསྟེང་ལ་བཞིགེ་ནས་བཅིགེ་སོང་། ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིཞིིང་འབྲིོགེ་གེ་ིགླུ་གེཞིས་འཁེོར་

ཐགེ་ཅིིགེ་རེད། དེ་ན་ཁོེང་གེིས་མཐོང་ཆོེན་དུ་བརྩི་བའི་རོལ་མོ་བ་ཌིི་བཟི་ གྷིི་ལེབ་

ས་ིཡོ་ིསྔོ་དུས་ཀྱི་ིགླུ་གེཞིས་“ཁེོང་གོྷི་ཡུལ་གྱི་ིསོྐྱ་གླུ་”ཞིེས་པ། མགེ་ས་ི ཝེ་ེསིད་ཀྱིིས་རྔ་

བརྡུང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ སོྔོན་མར་ངས་ཇ་ནེད་ལ་དེ་སྤྲོད་པ་ཡོིན། མོ་ངུ་བཞིིན་པའི་

སྐབས་དེར་ངས་མོ་ལ་དེ་འཁྱོེར་ནས་ཌིིན་གྱིི་མགེོའ་ིསྟེང་ནས་གེཅིོགེ་རོགེས་ཞིེས་

བཤོད་པ་ཡོིན། མོས་བཅིགེ་སོང་། ཌིནི་གྱིསི་གླེེན་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་ཁེ་གེདངས་ཏ་ེའདུགེ་

ལ། ཚང་མ་ཚོར་གྱིི་འདུགེ ང་ཚོ་ཚང་མ་གེད་མོ་བགེད་པ་ཡོིན། ཚང་མ་འགྲིགེ་

བསྡེད་འདུགེ ད་ེནས་ཨ་མ་ཧྥོ་རན་ཁེ་ིཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཕྱིན་ཏ།ེ ལམ་འགྲམ་མགྲོན་ཁེང་

གེ་ིཆོང་ཁེང་ལ་སྦེ་ིརགེ་འཐུང་དུ་འགྲོ་ན་འདོད། “ད་འགྲོ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། 

ད་དམྱོལ་བ་ཁྱོོད། གེཟའ་མིགེ་དམར་གྱིི་ཉིིན་མོར་ངས་ཁྱོེད་ལ་བསྟན་པའི་རླངས་

འཁེོར་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉིོས་ཡོོད་ན། ང་ཚ་ོགེོམ་པ་རྒྱགེ་དགེོས་འཁེེལ་གྱི་ིཡོོད་པ་མ་རེད།”

“ང་རླངས་འཁོེར་དམྱོལ་བ་ད་ེལ་དགེའ་མ་སོང་།” ཧྥོ་རན་ཁེ་ིཡོིས་སྐད་བརྒྱབ། 

འང་། འང་། བྱིས་པ་ཚོས་ངུ་མགོེ་བརྩམས། འབུ་མ་ེལྕེབ་དང་འདྲ་བའ་ིརྟེགེ་བརྟེན་

གེཡུང་དྲུང་གེ་ིའདུ་ཤོེས་སམ་ཚོར་བ་སྟུགེ་པོ་ཞིིགེ་སོྨྱོ་འཚུབ་ས་ེབའ་ིཆོང་ཁེང་སྨུགེ་

པོ་དེའི་ནང་ཁྱོབ་འདུགེ་ཅིིང་། དེ་རུ་ཡོིད་སྐྱོ་བའི་རྩིགེ་འགེེབ་ཤོོགེ་གུ་དང་། གླེོགེ་
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སྒྲིོམ་དམར་སྨུགེ་དང་། དགེའ་སྣང་གེིས་ཁེེངས་པའ་ིགེདོང་པ་བཅིས་འདུགེ ཇིམ་མ་ི

ཆུང་ཆུང་ན་ིསྐྲགེ་འདུགེ ངས་ཁོེང་འབོལ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་ཉིལ་བཅུགེ་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེ

ནས་ཁྱོ་ིད་ེཁེོའ་ིསྒོང་ལ་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ཧྥོ་རན་ཁེ་ིན་ིར་བཟ་ིབའ་ིཐོགེ་ནས་གླེ་གེཏོང་

ཞིིགེ་སྐད་བཏང་འདུགེ་ཅིིང་། ང་ཚ་ོད་ེལ་སྒུགེ་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར་གོླེ་བུར་དུ་ང་

ལ་ངའི་གྲོགེས་མོ་བུད་མེད་ཅིིགེ་གེིས་ཁེ་པར་བསླེེབས་སོང་། མོ་ལ་ཚ་བོ་དར་ལ་

བབས་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ད་ེན་ིང་ལ་ཁྱོོན་ནས་མ་ིདགེའ་བ་རེད། ད་ེནས་ཉིིན་དེའ་ིཉིིན་

གུང་ཡོོལ་ཙམ་ལ་ངས་ཨོལད་ བྷུལ་ ལི་ལ་ཡོི་གེེ་ཞིིགེ་བྲིིས་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་ནི་ད་

ཆོ་མེགེ་ས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ཡོོད། ཡོ་ིགེ་ེདེར་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་འགྲུལ་བཞུད་

སྐོར་དང་། གེནས་སྟངས་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ནས་ང་ཚོ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་

སྡེོད་ཀྱིིན་ཡོོད་པའི་སོྐར་བྲིིས་ཏེ། “ང་ལ་བུད་མེད་གྲོགེས་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེས་ང་ལ་

ཨ་རགེ་དང་། སོྒོར་མོ། ཟ་མ་མང་པོ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིའདུགེ་”ཅིེས་བྲིིས་ཡོོད།

བྱ་ཤོ་བརྔོས་མའ་ིཁེ་ལགེ་གེ་ིམཇུགེ་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ། ངས་གླེེན་རྟེགེས་དང་བཅིས་

མོའ་ིཚ་བོ་དར་མ་དེ་ལ་ཡོི་གེེ་འདི་སྦྲེགེས་ཁེང་དུ་བསྐྱལ་ཆོེད་སྤྲོད་པ་རེད། ཁེོང་

གེིས་ཡོ་ིགེ་ེད་ེཁེ་ཕྱེས་ནས་བཀློགེས་པ་དང་། ད་ེམ་ཐགེ་ང་ན་ིམ་ིཁྲམ་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་

ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཕྱིར་ཡོ་ིགེ་ེད་ེམོ་ལ་འཁྱོེར་འདུགེ ད་ན་ིམོས་མིགེ་ཆུ་གེཏོང་བཞིིན་

ང་ལ་ཁེ་པར་གེཏོང་གེ་ིཡོོད་པ་དང་། མོས་སླེར་ཡོང་ང་ལ་ཐུགེ་འདོད་ཁྱོོན་ནས་མེད་

ཅིེས་ཟེར་བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་རྒྱལ་ཁེ་ཐོབ་པའ་ིཚ་བོ་ད་ེཁེ་པར་སྟེང་བསླེེབས་ནས་

ང་ལ་བྱི་ཕྲུགེ་ཅིེས་དམོད་མོ་གེཏོང་མགེོ་བརྩམས་སོང་། གླེ་གེཏོང་གེིས་ཕྱི་ལོགེས་

ནས་དུང་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་བྱིས་པ་རྣམས་ངུས། ཁྱོི་རྣམས་ཟུགེ ཌིིན་གྱིིས་ཧྥོ་རན་

ཁེི་དང་མཉིམ་དུ་ཞིབས་བོྲི་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་དེར། ངས་ཁེ་པར་སྟེང་ནས་རང་
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གེི་སེམས་ལ་འཁེོར་ཚད་ཀྱིི་དམོད་མོ་རྣམས་བོར་བ་ཡོིན། ད་དུང་དམོད་མོ་གེསར་

པ་སྣ་ཚོགེས་ཤོིགེ་གེིས་ཁེ་སྣོན་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ང་ར་བཟི་བའི་སོྨྱོ་འབོགེ་གེི་ཁྲོད་

ནས་ངས་མ་ིཚང་མ་ལ་ཁེ་པར་སྟེང་ནས་དམྱོལ་བར་སྐྱ་ེབར་ཤོོགེ་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན་

ལ། དེ་ནས་ཁེ་པར་མར་བརྡོབས་ཏེ་བཞིགེ་པ་ཡོིན། ར་བཟི་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཕྱི་ལོགེས་

ལ་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

ལམ་འགྲམ་མགྲོན་ཁེང་དུ་གླེ་གེཏོང་ནས་མར་འབབ་སྐབས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་

གེཅིིགེ་གེ་ིསྒོང་ལ་གེཅིིགེ་འགྱིེལ་རེས་ཐེབས་སོང་། མགོྲན་ཁེང་ད་ེན་ིར་ིབོའ་ིཉི་ེསར་

ཡོོད་པའ་ིས་མ་འབོྲིགེ་གེ་ིལམ་འགྲམ་མགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚ་ོནང་དུ་ཕྱིན་ནས་

སྦེི་རགེ་མངགེས་པ་ཡོིན། ཡོོད་ཚད་ཐུར་དུ་འགོྲ་གེི་འདུགེ་ལ། དེ་ལས་ཀྱིང་དོན་

དགེ་རྣམས་བོླ་ཡུལ་ལས་འགོེངས་པའ་ིཚོད་ཀྱིིས་ཇ་ེསྡུགེ་དང་ཇ་ེའཇིགེས་ལ་གེཏོང་

བ་ཞིིགེ་ལ། ཆོང་ཁེང་དེར་སོྤྲོ་སྣང་བརྟེས་པའི་མི་རྩ་མི་ཚང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ་པ་དེས་

རང་གེ་ིལགེ་པས་ཌིིན་ལ་འཁྱུད་ནས་ཁེོང་གེ་ིགེདོང་ལ་གེཏད་ནས་འཁུན་སྒྲི་འབྱིན་

བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་ཌིིན་ལ་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་བཞིིན་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཁེོང་དང་

མཉིམ་དུ་སླེར་ཡོང་སོྨྱོས་སོང་། ད་དུང་དེ་ལས་ཀྱིང་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་མགོེ་

རྙིོགེ་ཅིིགེ་ཁེ་སོྣན་བྱེད་ཆོེད། ཌིིན་སྐད་ཅིིགེ་མ་རྗེེས་མ་ད་ེལ་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་།  

ཁེང་པའ་ིམདུན་གྱི་ིལམ་ཁེ་ད་ེགེ་རང་ནས་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་བརྐུས་སོང་། ད་ེབསྐོར་

ནས་ཤོར་རྒྱགེ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ལ་བརྒྱུགེས་པ་དང་། ད་ེལས་ཀྱིང་གེསར་

ཞིིང་བཟང་བའི་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཕྱིར་བསླེེབས་སོང་། གླེོ་བུར་དུ་

ཆོང་ཁེང་ནས་ང་ཁེ་ཡོར་འཁེོར་སྐབས། ཁེང་པའ་ིམདུན་གྱི་ིལམ་དེར་ཉིེན་རྟེོགེ་པའ་ི

རླངས་འཁེོར་རྣམས་ཀྱིི་མདུན་གླེོགེ་སྦེར་བའི་ཁྲོད་ན་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དང་མི་རྣམས་
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འཚང་ཁེ་ཤོིགེ་ཤོིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ་ལ། རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་རྐུན་མར་ཤོོར་བའ་ིསྐོར་

བཤོད་ཀྱིིན་འདུགེ “མ་ིཞིིགེ་གེིས་འདིའ་ིགེཡོས་གེཡོོན་ནས་རླངས་འཁོེར་རྐུ་བཞིིན་

འདུགེ་ཡོ།” ཉིེན་རྟེོགེ་པས་དེ་ལྟར་བཤོད་ཀྱིིན་འདུགེ ཌིིན་ཁེོང་གེི་རྒྱབ་དེ་གེ་རང་

དུ་ལངས་ནས་ཉིན་བཞིིན། “ཨོ་རེད། ཨོ་རེད།” ཅིེས་ལབ་ཀྱིིན་འདུགེ ཉིེན་རྟེོགེ་པ་

བརྟེགེ་དཔྱད་བྱེད་དུ་ཕྱིན་སོང་། ཌིིན་ཆོང་ཁེང་དུ་བསླེེབས་ནས། སྙིང་རྗེེ། བྱིས་པ་

རྩ་མ་ཚང་བ་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཕན་ཚུན་སྐྱིད་སྐྱིད་བཏང་ནས་བསྡེད་སོང་ལ། བྱིས་པ་

དེ་ནི་ཉིིན་དེ་ལ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་བྱས་མ་ཐགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེོང་གེིས་ཧ་ལས་པའི་ཆོང་

འཐུང་རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ་ལ། སྐབས་དེར་ཁེོང་གེ་ིམནའ་མས་ན་ིགེནས་གེ་གེ་ེམོ་ཞིིགེ་ཏུ་

ཁེོང་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། “ཨོ་ཁེོ་ར།ེ མ་ིའད་ིན་ིའཇིགེ་རྟེེན་ཐོགེ་གེ་ིམ་ིརླབས་

ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “སལ། ཧྥོ་རན་ཁེི། ང་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་འགྲོ་གེ་ི

ཡོིན་ལ། ད་ཐེངས་དངོས་གེནས་རླངས་འཁེོར་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ལེན་གྱིི་ཡོིན། དེ་ནས་

ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོྲ་གེི་ཡོིན་ལ། ཋེོ་ནི་ཡོང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་གེི་རེད།”(རྩ་མི་ཚང་བའི་

དྲང་སྲོོང་དེ་) “དེ་ནས་རི་བོའ་ིཁྲོད་དུ་རླངས་འཁེོར་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་བསོྐར་ཡོ།” དེ་

ནས་ཁེོང་བརྒྱུགེས་ཏ་ེཕྱིན་སོང་། ད་ེདང་དེའ་ིམཚུངས་སུ་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཞིིགེ་ནང་དུ་

བརྒྱུགེས་ཡོོང་ནས། ཌིནེ་ཝེར་གྲོང་ཁྱོརེ་དཀྱིལི་ནས་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་རྐུན་མར་ཤོོར་

བ་ད་ེའདིའ་ིམདུན་གྱི་ིལམ་ལ་བཞིགེ་འདུགེ་ཟེར། མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་འཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་

དེའ་ིསོྐར་གླེེང་སོླེང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ཌིིན་ཐགེ་ཉི་ེཤོོས་ཀྱི་ིརླངས་འཁོེར་ནང་མཆོོངས་

ནས་ཤུར་སེར་ཕྱིན་པ་ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་མཐོང་སོང་། མ་ིགེཞིན་སུས་ཀྱིང་མཐོང་མ་

སོང་། སྐར་མ་འགེའ་ཞིིགེ་གེི་རྗེེས་ལ་ཁེོང་རླངས་འཁེོར་ཧ་ཅིང་མ་འདྲ་བ། གེསར་

པ་གེསར་རྐྱེང་། སྟེང་ཁེེབས་ཕྱེ་བ་དང་འགེེབ་རུང་བ་ཞིིགེ་གེི་ནང་ནས་ཚུར་ལོགེ་
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སོང་། “འད་ིན་ིཆོེས་བློ་འབབ་ཅིིགེ་ཡོིན།” ཁེོང་གེིས་ངའ་ིརྣ་ལམ་དུ་ཤུབ་བཤོད་བྱས། 

“གེཞིན་ད་ེལ་ན་ིཁྲོགེ་སྒྲི་ཆོགེ་སྒྲི་མང་དྲགེས་འདུགེ ངས་ད་ེབཞི་ིམདོ་ཁེ་ནས་བསྐྱུར་

བ་ཡོིན། ད་ེནས་སྙིང་རྗེ་ེབོ་ད་ེཞིིང་ཁེང་ཞིིགེ་གེ་ིམདུན་དུ་བཞིགེ་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་།  

ཌིེན་ཝེར་ལ་བསྐོར་བ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ཡོ་ད་ཤོོགེ་ཡོ། ད་ཚང་མ་རླངས་འཁོེར་

བསྐོར་དུ་འགྲོ།” ཁེོང་གེི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་མི་ཚ་ེཧྲིིལ་པོའ་ིསོྨྱོ་རྟེགེས་དང་འཚུབ་རྟེགེས་

ཡོོད་ཚད་རལ་གྲི་ཞིིགེ་གྲི་ཤུབས་ནས་བཏོན་པ་དང་འདྲ་བར། ཁེོང་གེི་ལུས་ཁེམས་

ནས་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་འཕྱུར་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ཁེོང་གེ་ིགེདོང་ན་ིདམར་ཞིིང་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་པ་

དང་། སེམས་པ་ནགེ་པོ་ཅིན་གྱི་ིགེདོང་ཞིིགེ་རེད།

“མིན། བརྐུས་ནས་ཡོོང་བའི་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཏུ་ངས་ཅིི་གེང་ཡོང་བྱེད་ཀྱིི་

མིན།” 

“ཨང་། ད་ེའདྲ་མ་བྱེད་ཡོ། ཁེོ་ར།ེ ཋེོ་ན་ིང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་གེ་ིརེད། སྙིང་དུ་

སྡུགེ་པའ་ིཋེོ་ན།ི ཡོོང་གེ་ིམིན་ནམ།” ད་ེནས་ཋེོ་ན་ིསྟ།ེ སྐམ་ཞིིང་སྐྲ་ནགེ་པ། དམ་པའ་ི

མིགེ་འབྲིས་ཡོོད་པ། འཁུན་སྒྲི་ཅིན། ཝུ་བ་ཅིན། རྣམ་ཤོེས་འཁྱོམ་པོ་ད་ེཌིིན་གྱི་ིཐོགེ་

ལ་བསྙེས་ནས། ཁེོང་གླེོ་བུར་དུ་ན་བ་ལྟ་བུའ་ིངང་ནས་ཤུ་དང་ཤུ་ཟེར། ད་ེནས་གླེོ་བུར་

གྱིི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོེང་ནི་ཌིིན་ལ་ཞིེད་ཐགེ་ཆོོད་འདུགེ་

ལ། ལགེ་པ་གེཉིིས་གེནམ་ལ་གེཡུགེས་ཤོིང་། གེདོང་ལ་འཇིགེས་དངངས་ཀྱིིས་ཁེེངས་

ནས་ཕྱིར་བཀྱིེད་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་མགེོ་བོ་སྒུར་ཅིིང་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་གྱིི་འདུགེ དེ་

ནས་ཁེོ་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཧྥོ་རན་ཁེ་ིདང་

ངེད་གེཉིིས་ལ་ཁེང་པའ་ིམདུན་ད་ེནས་གླེ་གེཏོང་ཞིིགེ་ཐོབ་པ་དང་། ད་ེནས་ཁྱོིམ་ལ་

འགྲོ་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། གླེ་གེཏོང་བ་དེས་ཆོེས་མུན་ནགེ་ཡོིན་པའ་ིཨ་ལ་
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མེ་ཌི་ལམ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནས་ཡོར་ཕྱིན་པ་དང་། ལམ་ཁེ་དེར་དབྱར་དེའི་ཟླ་བ་སོྔོན་

མ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་འཕྲིོ་བརླགེ་ལ་ཤོོར་བའ་ིམཚན་མོ་མང་པོ་ལ་ངས་གླུ་ལེན་ཞིོར་

དང་འཁུན་སྒྲི་འབྱིན་ཞིོར། གེནམ་གྱིི་སྐར་ཚོགེས་ཟ་ཞིོར། རྒྱ་ལམ་གྱིི་ཏར་ཞུན་

ཚ་བོ་དེའ་ིཐོགེ་ལ་ངའ་ིསྙིང་གེ་ིཁུ་བ་ཐིགེས་པ་དང་ཐིགེས་པ་བྱས་ཏ་ེསྟོར་ཞིོར་བྱས་

ཏ་ེགེོམ་བགྲོད་བྱས་མྱོོང་། གླེོ་བུར་དུ་ཌིིན་གྱིིས་རྐུན་མ་བརྒྱབ་པའ་ིརླངས་འཁེོར་སྟེང་

ཁེེབས་འབྱེད་འགེེབ་རུང་བ་ད་ེབསྐོར་ནས་ང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ལ་ལྡིང་ནས་བསླེེབས་ཤོིང་།  

ཏུའུ་ཏུའུ་དང་ཏུའུ་ཏུའུ་བརྒྱབ་ཅིིང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་འཚང་ཁེ་བརྒྱབ་ནས་སྐད་

རྒྱགེ་གེ་ིའདུགེ གླེ་གེཏོང་བ་དེའ་ིགེདོང་ད་ེསྐྱ་མདོགེ་ཏུ་གྱུར། 

“ངའི་གྲོགེས་པོ་ཞིིགེ་རེད།” ངས་བཤོད་པ་ཡོིན། ཌིིན་ནི་ང་ཚོ་ལ་ཞིེན་པ་ལོགེ་

འདུགེ་ལ། དེ་མ་ཐགེ་ཏུ་རླངས་འཁོེར་གྱིི་དུད་ཁུང་ནས་འོད་སྣ་ཚོགེས་པའི་ཐལ་

བ་ཞིིགེ་གེཏོར་བཞིིན་མེལ་ལ་ེདགུ་བཅུའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིིས་མདུན་ཕྱོགེས་སུ་བརྒྱུགེས་

སོང་། དེ་ནས་ཁེོང་ཧྥོ་རན་ཁེིའི་སྡེོད་སའི་ལམ་ལ་དཀོྱིགེས་ཤོིང་། ཁེང་པའི་མདུན་

དེར་རླངས་འཁེོར་བཞིགེ་སོང་ལ། ང་ཚ་ོགླེ་གེཏོང་ནས་ཐོན་ཏ་ེགླེ་ཆོ་སྤྲོོད་བཞིིན་པའ་ི

སྐབས་དེར། ཁེོང་གེིས་གླེོ་བུར་དུ་སླེར་ཡོང་ U དཀོྱིགེས་ཤོིགེ་བྱས་ཏ་ེགྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཁེ་

གེཏད་ནས་ཕྱིན་སོང་། སྐར་མ་འགེའ་ཡོི་རྗེེས་ལ་ང་ཚོས་མུན་ནགེ་ཁོྲད་དུ་ར་སོྐར་

དེར་སེམས་འཚབ་དང་བཅིས་སྒུགེ་བཞིིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོེང་གེིས་རླངས་འཁོེར་

གེཞིན་ཞིིགེ་བསྐོར་ནས་ལོགེ་བསླེེབས་སོང་ལ། རླངས་འཁོེར་དེ་ནི་རྙིིང་གོེགེ་ཅིིགེ་

རེད་ལ། ཐལ་བའི་སྤྲོིན་ཕུང་གེི་ཁྲོད་དུ་ཁེང་པའི་མདུན་དེར་བཀགེ་ཅིིང་། འཁྱོོར་

བཞིིན་ཕྱ་ིལ་ཐོན་པ་དང་། ཤོར་རྒྱགེ་ཉིལ་ཁེང་དུ་ཕྱིན་ནས། བཟ་ིབའ་ིརོ་ད་ེཉིལ་ཁྲིའ་ི
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སྟེང་དུ་ལྷབ་ས་ེལྷུང་སོང་། ད་ེནས་བརྐུས་ནས་འཁྱོེར་ཡོོང་བའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ང་

ཚོའ་ིམཉིམ་དུ་ང་ཚོའ་ིམདུན་སོྒོ་ད་ེགེ་རང་ལ་ཡོོད་པ་རེད། 

ངས་ཁེོང་གེཉིིད་ལས་སླེོང་དགེོས་བྱུང་ལ། ངས་རླངས་འཁེོར་དེ་ཐགེ་རིང་ས་

ཞིིགེ་ལ་གེཡུགེས་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རླངས་འཁོེར་སྦེར་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ནང་

འཇམ་དོར་མ་ཐུང་ཐུང་ཁོེ་ན་གོེན་ཏ།ེ ཉིལ་ཁྲ་ིནས་འཁྱོོར་བཞིིན་ཕྱ་ིལ་ཐོན་པ་དང་།  

བྱིས་པ་ཚོས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཁེོང་དགོེད་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ དེ་ནས་ལམ་མེད་སའི་ཞིིང་

ཚིགེས་ཀྱིི་ཡུར་ཕྲིེང་མཁྲེགེས་པོ་རྣམས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་འཕུར་མ་ལྡིང་གེིས་བརྒྱུགེས་

ཏེ། ཅིལ་སྒྲི་དང་ལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིས་མཐར་རླངས་འཁེོར་དེ་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཚད་

དུ་སོང་ཞིིང་། ད་ེནས་རང་འཐགེ་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་གེ་ིཐགེ་ཉི་ེན་ཡོོད་པའ་ིསྤྲོིན་བལ་ཤོིང་

རྒན་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་རླངས་འཁེོར་དེ་འགུལ་མེད་ངང་ཤོི་བར་གྱུར། “འདི་ལས་

ཕར་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ” ཌིིན་གྱིིས་དེ་སྐད་ལབ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཅིིང་། ཟླ་འོད་

འོགེ་ཏུ་དོར་ཐུང་དང་བཅིས་མེལ་ལེ་ཕྱེད་ཙམ་ཡོོད་པའི་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེི་ཞིིང་

ཁེ་བརྒྱུད་ནས་སླེར་ལོགེ་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ང་ཚ་ོནང་དུ་བསླེེབས་ནས་གེཉིིད་དུ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཌིེན་ཝེར་ཚང་མ་དང་། ངའི་བུད་མེད་གྲོགེས་མོ། རླངས་འཁེོར་དེ་

ཚ།ོ བྱིས་པ་རྣམས། ཉིམ་ཆུང་ཧྥོ་རན་ཁེ།ི སྦེ་ིརགེ་དང་ལྕགེས་ཊིིན་གྱིིས་ཁྱོབ་ཡོོད་པའ་ི

སྡེོད་ཁེང་བཅིས། ཡོོད་ཚད་ན་ིའཇིགེས་ཡོེར་བའ་ིརོྫོར་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་འདུགེ ད་ེ

ནས་ང་གེཉིིད་ཐབས་བྱས་པ་ཡོིན། འབུ་ཆོ་གེ་པ་ཞིིགེ་གེིས་ང་སྐབས་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་

གེཉིིད་དུ་མ་བཅུགེ ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིཆོ་འདིའ་ིམཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ། ངས་ཝེ་ཡོོ་མིང་

མངའ་སྡེ་ེནས་མཐོང་ཡོོད་པ་ལྟར། སྐར་ཚོགེས་རྣམས་ན་ིམཁེའ་དབྱིངས་ནས་ཤོོགེ་

སྦེགེ་ཅིིགེ་གེད་པ་དང་འདྲ་བར་རྒྱ་ཆོ་ེཞིིང་། དམ་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྲོས་ད་ེདང་འདྲ་
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བར་ཁེེར་རྐྱེང་རེད། རྒྱལ་སྲོས་དེས་ནི་རང་གེི་ཡོབ་མེས་ཀྱིི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བོར་བ་

དང་། སྐར་མ་སྨོནི་དྲུགེ་གེམ་སྤུན་བདུན་ཐོང་གེཤོོལ་གྱི་ིདབྱིབས་སུ་ཡོོད་པའ་ིཡུ་བའ་ི

མཚམས་ཀྱིི་བར་སྣང་དེར་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཏེ་སླེར་ཡོང་རྙིེད་པའི་འབད་བརྩོན་

བྱས། དེར་བརྟེེན། སྐར་ཚོགེས་ད་ེརྣམས་མཚན་གྱི་ིཆོ་ལ་དལ་བོར་འཁེོར་ཞིིང་། ཉི་ིམ་

དངོས་གེནས་མ་ཤོར་གེོང་གེི་ཆོེས་སྔོ་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཁེན་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ནུབ་ཕོྱགེས་

མཚམས་ཀྱི་ིས་ཆོ་ལུང་སོྟང་སྨུགེ་སྐྱའ་ིམདོགེ་དང་ལྡན་པ་དེའ་ིཐད་ནས་ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ི

འོད་དམར་པོ་དེ་ཤོར་བྱུང་ལ་། བྱིའུ་རྣམས་ཀྱིིས་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་སྟེང་ཐོད་ནས་གེཤོོགེ་

པའ་ིརྡོེབ་སྒྲི་བསྒྲིགེས། 
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ཞིོགེས་པར་ང་ཚ་ོལ་འཇིགེས་ཡོེར་བའ་ིསྐྱུགེ་མེར་བ་ཞིིགེ་བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་ཐོགེ་མར་

བྱས་པ་ནི། མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེི་ཞིིང་ཁེའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་རླངས་འཁེོར་དེས་ང་

ཚ་ོཤོར་ཕྱོགེས་ལ་འཁྱོེར་ཐུབ་མིན་ལ་བལྟས་པ་རེད། ངས་ཁེོང་ལ་མ་འགྲོ་ཞིེས་ལབ་

པ་ཡོིན་མོད་གེང་ལྟར་ཁེོང་ཕྱིན་པ་རེད། ཁེོང་གེདོང་མདོགེ་ཤོོར་ནས་ཚུར་བསླེེབས་

བྱུང་། “ཁེོ་ར།ེ ད་ེན་ིབརྩད་ཞིིབ་ཉིེན་རོྟེགེ་པ་ཞིིགེ་གེ་ིརླངས་འཁེོར་རེད་འདུགེ ངས་

རླངས་འཁེོར་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བརྐུས་པའ་ིལོ་ད་ེནས་བཟུང་ལུང་པ་འདིའ་ིཉིེན་རྟེོགེ་

ས་ཁུལ་ཡོོད་དོ་ཅིོགེ་གེིས་ངའ་ིམཛུབ་རིས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ངས་རླངས་འཁེོར་ད་ེ

དགེ་གེ་ིམཉིམ་དུ་ཅི་ིབྱེད་པ་ད་ེཤོེས་སོང་ངམ། ངས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ན་འདོད་པ་

ཙམ་ཡོིན། ཁེོ་ར།ེ ང་ཐོན་དགོེས། ཉིོན་དང་། ང་ཚ་ོད་ལྟ་རང་ལ་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་མ་ཐོན་

པ་ཡོིན་ན་ང་ཚ་ོབཙོན་ཁེང་ནང་དུ་སླེེབས་འགོྲ་གེ་ིརེད།” 

“དམྱོལ་བ་ཁྱོོད་བདེན་པ་རེད།” ངས་ལབ་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་ང་ཚོས་ལགེ་པས་

ནུས་ཚད་ཀྱིིས་གེང་མགོྱིགེས་ཅི་ིམགོྱིགེས་ངང་ཅི་ལགེ་བསྡུ་གེསོགེ་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། སྐ་ེ

དཀྲིས་དང་སྟོད་ཐུང་གེི་སྣེ་མོ་རྣམས་མར་བསྣར་བཞིིན། ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཁྱོིམ་ཚང་

ཆུང་ཆུང་ཤོ་ཚ་མོ་འདི་ལ་བདེ་མོ་མགྱིོགེས་པོ་ཞིིགེ་བཞིགེ་པ་ཡོིན། དེ་ནས་སུ་གེང་

གེིས་ཀྱིང་ང་ཚོ་ཡོིན་པ་མི་ཤོེས་པའི་བདེ་འཇགེས་ཀྱིི་ལམ་ཁེའི་ཕྱོགེས་སུ་གེོམ་པ་

འཁྱོོར་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཇ་ནེད་ཆུང་ཆུང་ད་ེན་ིང་ཚོའམ་ང་། ཡོང་ན་སུ་ཡོིན་ཡོང་། 
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ད་ེཐོན་འགྲོ་བ་མཐོང་ནས་ངུ་གེ་ིའདུགེ ཧྥོ་རན་ཁེ་ིན་ིགུས་ཞིབས་དང་བཅིས་བསྡེད་

འདུགེ ངས་མོ་ལ་འོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་ནས་དགོེངས་དགེ་ཞུས་པ་ཡོིན། 

“ཁེོང་ཏན་ཏན་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་རེད།” མོས་ལབ་བྱུང་། “ཏན་ཏན་བྲིོས་ཕྱིན་པའི་

ངའི་ཁྱོོ་གེ་དེ་དྲན་བཅུགེ་བྱུང་། ཏགེ་ཏགེ་མི་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་རེད། ངས་ཏན་

ཏན་ངའི་བུ་མིགེ་ཁེི་ནི་འདི་ལྟར་འཚར་ལོངས་མི་ཡོོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། 

ཁེོང་ཚ་ོཚང་མ་ད་ེའདྲ་ཆོགེས་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ” 

ད་ེནས་རང་གེ་ིཁྱོིམ་གེསོས་འབུ་བས་ེབ་ལགེ་པ་ན་ཡོོད་པའ་ིལུ་སིལ་ཆུང་ཆུང་

ལ་ངས་བདེ་མོ་བྱོས་ལབ་པ་ཡོིན། ཇིམ་མི་ཆུང་ཆུང་དེ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་འདུགེ འདི་

དགེ་ཚང་མ་ཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིགེཟའ་ཉི་ིམའ་ིཞིོགེས་ཀའ་ིནམ་ལངས་སྐབས་ཀྱི་ིསྐར་

ཆོ་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་ཚུད་ལ་བྱུང་བ་རེད་ལ། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིགེ་ང་ཚོས་རང་གེ་ིདོ་པོ་

ཧྲུལ་པོ་དང་བཅིས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་བྲིེལ་བ་བྱས་པ་ཡོིན། སྐར་མ་རེ་རེ་

བཞིིན་ཉིེན་རྟེོགེ་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ལུང་པའ་ིགེཤོོངས་ཤོིགེ་ནས་ཐོན་ཏ་ེང་ཚོའ་ིསྒོང་

ལ་མཆོོངས་ནས་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པའ་ིཚོད་དཔགེ་བྱས་པ་ཡོིན། 

“གེལ་སྲོིད་མ་ེམདའ་རིང་མདའ་ཅིན་གྱི་ིབུད་མེད་དེས་ང་ཚ་ོམཐོང་བ་ཡོིན་ན། 

ང་ཚ་ོཚར་ཚར་བ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ལབ་བྱུང་། “ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གླེ་གེཏོང་ཞིིགེ་

ལེན་དགེོས། དེ་ནས་ང་ཚོ་བདེ་འཇགེས་རེད།” ང་ཚོས་ཁེ་པར་བེད་སྤྱིོད་ཆོེད་ཞིིང་

པའ་ིཁྱོིམ་ཚང་ཞིིགེ་གེཉིིད་ལས་དཀོྲགེས་གྲབས་བྱས་མོད། ཁེོང་ཚོའི་ཁྱོི་ཡོིས་ང་ཚོ་

ཕྱིར་དེད་སོང་། སྐར་མ་རེ་རེ་ནས་དོན་དགེ་རྣམས་ཉིེན་ཁེ་ཇེ་ཆོེར་འགྲོ་གེི་འདུགེ་

སྟ།ེ ཞིོགེས་པར་སྔོ་ལངས་བྱེད་མཁེན་གྱི་ིཞིིང་པ་ཞིིགེ་གེིས་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེ་

ནས་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གོེགེ་དེ་ཆོགེ་ནས་ཡོོད་པ་མཐོང་གེི་རེད། མཐར་ཨ་མ་རྒན་
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རྒོན་བློ་འབབ་ཅིིགེ་གེིས་ང་ཚ་ོལ་མོའ་ིཁེ་པར་བེད་སྤྱིོད་གེཏོང་བཅུགེ་སོང་། ང་ཚོས་

ཌིེན་ཝེར་གོྲང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ན་ཡོོད་པའ་ིགླེ་གེཏོང་ལ་ཁེ་པར་བཏང་བ་ཡོིན། ཡོིན་ན་

ཡོང་ཁེོ་བསླེེབས་མ་སོང་། ང་ཚ་ོལམ་ནས་མར་ཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཞིོགེས་

པ་སྔོ་པོའ་ིརླངས་འཁེོར་འགྲུལ་བཞུད་མགེོ་བཙུགེས་སོང་ལ། རླངས་འཁེོར་ར་ེར་ེན་ི

ཉིེན་རྟེོགེ་པའ་ིརླངས་འཁེོར་དང་འདྲ་ས་ེའདུགེ ད་ེནས་གླེོ་བུར་ཞིིགེ་ལ་ང་ཚོས་ཉིེན་

རྟེོགེ་པའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། ད་ན་ིངས་ཤོེས་པའ་ིབདགེ་

གེ་ིམ་ིཚ་ེདེའ་ིམཇུགེ་མཐའ་ཡོིན་པ་དང་། ད་ེན་ིགེསར་པ་དང་སྐྱ་ིགེཡོའ་བའ་ིབཙོན་

ཁེང་གེ་ིརིམ་པ། ལྕགེས་དྲའ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་གྱི་ིཁྲོད་དུ་འགྲོ་བཞིིན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ངས་

ཤོེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཉིེན་རྟེོགེ་རླངས་འཁེོར་ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིགླེ་གེཏོང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་

རེད་འདུགེ སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་ང་ཚ་ོཤོར་ཕོྱགེས་ལ་འཕུར་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ན་ ༡༩༤༧ ལོའ་ིཁེ་ཌིི་ལགེ་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་རླངས་

འཁེོར་ཆོེན་པོ་ལ་ེམོ་བཟིན་ཞིིགེ་ཆོ་ིཁེ་གེོ་བར་དུ་བསྐོར་མཁེན་ཞིིགེ་དགོེས་པའ་ིཧ་

ལས་པའ་ིགོེ་སྐབས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ སྦྱིིན་བདགེ་དེས་ན་ིཁྱོིམ་མ་ིདང་བཅིས་མེགེ་

ས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཡོར་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ཏ་ེཡོོང་བ་དང་། ད་ེནས་ཐང་ཆོད་ཅིིང་

ནང་མི་ཚང་མ་མེ་འཁེོར་ནང་དུ་བཅུགེ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་འདོད་དོན་ནི་ལགེ་ཁྱོེར་

ཞིིགེ་དང་རླངས་འཁེོར་ད་ེཕ་གེིར་འབོྱར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ངའ་ིཡོིགེ་ཆོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁེོང་ལ་

ཡོོད་ཚད་འགྲིགེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིཡོིད་ཆོེས་རྙིེད་སོང་། ངས་ཁོེང་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་

བྱེད་ལབ་པ་ཡོིན། ངས་ཌིིན་ལ། “རླངས་འཁོེར་འད་ིལ་ཧམ་པ་ཚད་མ་ཡོོང་།” ཞིེས་

ལབ་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁོེར་ད་ེལ་ལྟ་རྒྱུར་དགེའ་སྣང་གེིས་ས་ལྡིང་གེནམ་

ལྡིང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ང་ཚ་ོཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་སྒུགེ་དགོེས་བྱུང་། ང་ཚ་ོཡོ་ེཤུའ་ིལྷ་ཁེང་
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གེི་འཁྲིས་ནས་སྤེང་སྟེང་ལ་ཉིལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ས་ཆོ་དེར་ ༡༩༤༧ ལོར་ ངས་ཪོི་

ཋེ་ བྷ་ེཋེིན་ཁེོརད་ཁྱོིམ་ལ་བསྐྱལ་བའ་ིརྗེེས་དེར། སྲོང་ལམ་དུ་སླེོང་མོ་བྱེད་པའ་ིསྤྲོང་

པོ་རྣམས་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚོད་ཏོགེ་ཙམ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ད་ེནས་ང་ན་ིའཇིགེས་

ཡོེར་བའ་ིཨ་ཐང་ཆོད་པའ་ིརྐྱེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་གེཉིིད་ཤོོར་འདུགེ་ཅིིང་། ངའ་ིགེདོང་

དུ་ཕྱི་དྲོའ་ིབྱིའུ་རྣམས་འཁེོར་བཞིིན་ཡོོད། ངོ་མ་བཤོད་ན་སུ་ཞིིགེ་གེིས་ཕོྱགེས་གེང་

ཞིིགེ་ཏུ་ཨོར་གོྷིན་ཞིེས་པའ་ིསྦུ་གུའ་ིརོལ་ཆོ་གེཏོང་བཞིིན་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཌིིན་གྱིིས་

གྲོང་ཚོའ་ིནང་དུ་འདུར་རྒྱུགེ་བྱས། ཁེོང་གེིས་ཉིིན་གུང་ཁེ་ལགེ་ཟ་ས་ཞིིགེ་ཏུ་ཞིབས་

ཞུ་མའ་ིལས་ཀ་བྱེད་མཁེན་ཞིིགེ་དང་མཉིམ་དུ་ངོ་ཤོེས་ཤོིགེ་ལ་བསོྟད་ར་བཏང་ཞིིང་།  

ད་ེནས་ཕྱ་ིདྲོ་དེར་རང་གེ་ིཁེར་ཌི་ིལགེ་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིནང་ནས་བསྐོར་བསོྐྱད་བྱེད་

རྒྱུའི་དུས་ཆོད་བྱས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་གེསར་འགྱུར་དེ་འཁྱོེར་ནས་ང་གེཉིིད་ལས་

སླེོང་དུ་ལོགེ་འདུགེ ད་ན་ིངས་རང་ཉིིད་ཇ་ེབད་ེཡོིན་པ་ཚོར། ང་རྙིོགེ་འཛིིང་གེསར་

པ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་གེཉིིད་སད་པ་རེད། 

ཁེར་ཌིི་ལགེ་རླངས་འཁེོར་བསླེེབས་པ་དང་། ཌིིན་གྱིིས་དེ་མ་ཐགེ་“སྣུམ་ལྡུགེ་

དགེོས་”ལབ་སྟ་ེརླངས་འཁེོར་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་སོང་། འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ི

མི་དེས་ང་ལ་བལྟས་ནས་“ཁེོང་གེ་དུས་ཚུར་ལོགེ་གེི་རེད། འགྲུལ་པ་རྣམས་ནི་འགྲོ་

རྒྱུར་གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་རེད།” ཅིེས་བཤོད་ནས། ཤོར་ཕྱོགེས་ཡོེ་ཤུའི་སླེོབ་གྲྭ་ཞིེས་

པའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཞིིགེ་ནས་ཡོིན་པ། ཨར་ལནད་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྒྱུད་ཡོིན་པའ་ིབྱིས་པ་གེཉིིས་

སྟེགེས་བུའ་ིསྟེང་རང་གེ་ིའགྲུལ་སྒོམ་དང་བཅིས་སྒུགེ་བཞིིན་པ་ད་ེང་ལ་བསྟན་བྱུང་།

“ཁེོང་སྣུམ་ལྡུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཁེོང་ལམ་སེང་ཚུར་ལོགེ་གེ་ིརེད།” ང་ཟུར་ཞིིགེ་

ལ་འཛུལ་ནས་ཌིིན་ལ་བལྟས། ཁེོང་གེིས་ཞིབས་ཞུ་མའ་ིཆོེད་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམ་ེསྦེར་
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བཞིིན་བཞིགེ་ཅིིང་། ཞིབས་ཞུ་མ་དེས་རང་གེི་མགྲོན་ཁེང་གེི་ཁེང་མིགེ་ཏུ་གོྱིན་པ་

བརྗེ་ེབཞིིན་བསྡེད་འདུགེ ངོ་མ་བཤོད་ན། ང་གེང་དུ་ལངས་ཡོོད་ས་ད་ེནས་ངས་མོ་

མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ མེ་ལོང་གེི་མདུན་དུ་ལངས་ནས་མོའ་ིདར་གོེས་ཀྱིི་ཤོ་འབྱར་

དོར་མ་བསྐྱར་སྒྲིིགེ་དང་སྐྲ་ལ་བཟོ་བཅིོས་རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ ང་ཡོང་ཁེོང་ཅིགེ་དང་

ལྷན་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན་སྙམ་བྱུང་། མོ་བརྒྱུགེས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཅིིང་། ཁེ་ཌི་ིལགེ་རླངས་

འཁེོར་ནང་མཆོོངས་སོང་། ང་གེ་ལེར་ཕྱིར་འཁེོར་ནས་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ི

དཔོན་པོ་དང་འགྲུལ་བ་རྣམས་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ལབ་པ་ཡོིན། ང་སོྒོ་འགྲམ་ན་

ལངས་ཡོོད་ས་ད་ེནས་ངས་ཁེ་ཌི་ིལགེ་དེའ་ིགླེོགེ་གེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་དང་བཅིས། 

ཁེ་ིལེབ་ལནད་ ཕ་ེལ་ེས་ིཞིེས་པའ་ིལམ་ད་ེབརྒལ་བཞིིན་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། ཌིིན་གྱིིས་ 

T དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིསྟོད་ཐུང་དང་། སོྤྲོ་སྣང་གེིས་ཁེེངས་པ། ལགེ་པ་གེཡུགེ་བཞིིན་བུ་

མོ་ད་ེལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་བཞིིན། རླངས་འཁེོར་འགྲོ་ཆོེད་ཁེ་ལོ་བའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་

སྒུར་བཞིིན་འདུགེ་ལ། བུ་མོ་ད་ེན་ིསྐྱོ་བའ་ིཉིམས་དང་ལྷན་དུ་སྤེོབས་པའ་ིཉིམས་ཤོིགེ་

དང་བཅིས་ཁོེང་གེ་ིའཁྲིས་ལ་བསྡེད་འདུགེ ཉི་ིམ་དཀར་ཆོིལ་ལེར་ཡོོད་པའ་ིསྐབས་

དེར་ཁེོང་ཚོ་རླངས་འཁེོར་འཇོགེ་ཐང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་(ས་ཆོ་འདིར་ཌིིན་གྱིིས་

སྔོོན་མ་ལས་ཀ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད།) རྒྱབ་ཀྱི་ིས་ཕགེ་གེ་ིརྩགིེ་པ་ཡོོད་སའ་ིཐགེ་ཉིེར་

རླངས་འཁོེར་བཀགེ་སོང་། དེ་ནས་ཁོེང་གེིས་བཤོད་པ་ལྟར་ན། ཅིི་ཡོང་མ་འགོེར་

བར་ཁེོང་གེིས་མོ་ལ་བྱས་པ་ཡོིན་ཟེར་ལ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། མོ་རང་ལ་རེས་གེཟའ་

པ་སངས་ཉིིན་གྱི་ིགླེ་ཆོ་ཐོབ་མ་ཐགེ་ཏུ་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་སྙེགེ་ནས་ཤོར་ཕོྱགེས་ལ་ཡོོང་རྒྱུ་

དང་། ད་ེཡོང་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ནས་ཡོོང་རྒྱུ། ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིལགེ་ཛིིང་ཋེོན་ལམ་

ཆོེན་སྟེང་ཡོོད་པའི་ཨི་ཡོན་ མགེ་ཨར་ཐར་གྱིི་སྡེོད་ཁེང་དུ་ང་ཚོ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུ་ཡོིན་
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པའ་ིསྐུལ་མ་བྱས་འདུགེ་ལ། མོས་ཀྱིང་ཡོོང་རྒྱུར་མོར་མཐུན་བྱས་འདུགེ མོའ་ིམིང་

ལ་བྷ་ེཝེར་ལ་ིཟེར། སྐར་མ་སུམ་ཅུ་འགེོར་རྗེེས་ཌིིན་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་ནས། འོ་བསྐྱལ་བ་

དང་བད་ེམོ་འཇོགེ་པ་དང་། ཁེས་ལེན་མང་པོ་བྱེད་པ་དང་བཅིས་བུ་མོ་ད་ེམོའ་ིམགྲོན་

ཁེང་དུ་བསྐྱལ། དེ་ནས་ང་ཚོ་སྟེ་འགྲུལ་པ་རྣམས་ལེན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་འགྲུལ་བཞུད་

ལས་ཁུངས་ལ་ཡོར་ཤོར་རྒྱགེ་བརྒྱུགེས་ཡོོང་སོང་།

“ཨོ་རེད། ད་ན་ིའགོྲ་རན་པ་རེད།” བྷ་ིརོ་ཌི་ིཝེ་ེ སམ་ཞིེས་པའ་ིའགྲུལ་བཞུད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ིདཔོན་པོས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ངས་ཁྱོེད་རང་གེིས་ཁེ་ཌི་ིལགེ་ད་ེའཁྱོེར་ནས་

ཕྱིན་པ་རེད་བསམས་བྱུང་།”

“འད་ིངའ་ིའགེན་འཁུར་ཡོིན།” ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད།” ཌིིན་

ནི་ཧ་ཅིང་མངོན་གེསལ་གྱིིས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཅིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཡོོད་སྟབས་མི་ཚང་

མས་ཁེོང་གེ་ིསོྨྱོན་པའ་ིརང་བཞིིན་ལ་ཚོད་དཔགེ་བྱེད་ཐུབ་ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན། ཌིིན་

ཚོང་པ་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་སོང་། ཡོ་ེཤུའ་ིབྱིས་པ་ད་ེཚ་ོལ་དོ་པོ་འཁྱོེར་རོགེས་བྱས་

སོང་། བྱིས་པ་དེ་ཚོ་མར་སྡེོད་ལོང་མ་བྱུང་གེོང་དང་། ངས་ཌིེན་ཝེར་ལ་བདེ་མོ་

བྱོས་ཞིེས་ལགེ་པ་གེཡུགེ་ལོང་མ་བྱུང་གོེང་དེར། ཌིིན་ཕར་མ་རྒྱུགེ་པའི་གོེང་དེར། 

རླངས་འཁེོར་ཆོེན་པོ་དེས་ཧ་ལས་པའ་ིབྱ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའ་ིའཐེན་ཤུགེས་ཀྱི་ིལྡིར་

སྒྲི་བསྒྲིགེས། ཌིེན་ཝེར་ནས་མེལ་ལ་ེགེཉིིས་ཙམ་ཡོང་མ་ཕྱིན་པའ་ིསོྔོན་དེར་རླངས་

འཁེོར་གྱི་ིརྒྱུགེ་ཚད་བརྟེགེ་ཆོས་ཆོགེ་པ་རེད། དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིཌིིན་གྱིིས་རྒྱུགེ་ཚད་

ད་ེམེལ་ལ་ེ ༡༠༠ ལས་ཆོེས་ཆོེར་བརྒལ་བའ་ིཐོགེ་ནས་འདེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད། 

“རེད། རྒྱུགེ་ཚད་བརྟེགེ་ཆོས་མེད་ན་ང་ཇ་ིཙམ་གྱིིས་རྒྱུགེ་གེ་ིཡོོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ི

མ་རེད། ངས་འད་ིཆོ་ིཁེ་གོེ་བར་དུ་ཤོར་རྒྱགེ་དེད་འགོྲ་ལ། དུས་ཚོད་ཀྱི་ིཐོགེ་ནས་རྒྱུགེ་
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ཚད་ཤོེས་ཀྱིི་རེད།” ང་ཚོ་རྒྱུགེ་ཚད་བདུན་ཅུའི་སྟེང་དུ་འགྲོ་གེི་ཡོོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་

ཀྱིང་མ་ིཚོར་མོད། གྷི་ིར་ིལ་ེབར་དུ་འགོྲ་སའ་ིལམ་ཆོེན་དྲང་མོ་མདའ་ལྟ་བུ་དེའ་ིསྟེང་

དུ་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་རྣམས་ནི་སྦྲེང་མ་ཤོི་བོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོའི་རྒྱབ་

ཏུ་ལུས་སོང་། “ང་ཚ་ོཤོར་ནུབ་ཀྱི་ིཕྱོགེས་སུ་འགྲོ་བཞིིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི སལ། ང་

ཚ་ོས་ིཋེར་ལིང་གྲོང་པ་ན་ཡོོད་པའ་ིཨ་ེཌི་ི ཝེོལ་གྱི་ིརྩྭ་ས་ལ་ཡོིན་གེཅིིགེ་མིན་གེཅིིགེ་

འགྲོ་དགོེས་འཁེེལ་གྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ཁྱོེད་རང་ཁེོང་ལ་ཐུགེ་དགེོས་པ་དང་ཁོེང་གེ་ིརྩྭ་

ས་ལ་བལྟ་དགོེས་པ་རེད། གྲུ་གེཟིངས་འདི་ནི་ཧ་ཅིང་རྒྱུགེ་མགྱིོགེས་ལ། དུས་ཚོད་

འགེོར་འགྱིངས་ཅི་ིཡོང་མེད་པར་ང་ཚ་ོཕ་གེིར་འབོྱར་གྱི་ིརེད་ལ། མ་ིདེའ་ིམ་ེའཁེོར་

མ་སླེེབས་པའ་ིཆོེས་སོྔོན་ལ་ང་ཚ་ོཆོ་ིཁེ་གོེ་ལ་འབོྱར་གྱི་ིརེད།” འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ང་ན་ི

ད་ེལ་འཐད་པ་ཡོིན། ཆོར་པ་གེཏོང་མགེོ་ཚུགེས་སོང་མོད། ཌིིན་ན་ིཁྱོོན་ནས་ཇ་ེདལ་

ལ་ཕྱིན་མ་སོང་། རླངས་འཁེོར་ད་ེན་ིཆོ་ེཞིིང་ནགེ་ལ། ལ་ེམོན་བཟིན་གྱི་ིབཟོ་ལྟ་རྙིིང་

པའ་ིཐོན་ཐེངས་མཐའ་མའ་ིགྲས། ཆོ་ེལ་རིང་བའ་ིརྒྱ་ཁྱོོན་ཅིན། རྒྱབ་ཤུན་དཀར་པོ་

གེཡོོགེས་པའ་ིའཁོེར་ལོ་ཅིན། ད་དུང་གེཅིིགེ་བྱས་ན་མ་ེམདེལ་འགོེགེ་ནུས་ཀྱི་ིསྒོེའུ་

ཁུང་ཡོོད་པ་རེད། ཡོེ་ཤུའི་དྲང་སྲོོང་བྷོ་ན་ཝེན་ཆུ་ར་ཞིེས་པའི་གེཞིིས་སྒོར་གྱིི་ཡོེ་

ཤུའ་ིབྱིས་པ་གེཉིིས་ན་ིརྒྱབ་ཏུ་བསྡེད་ཅིིང་། འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་ལ་དགེའ་ཞིིང་མགུ་

ནས་འདུགེ ཁེོང་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོཇ་ིཙམ་གྱིིས་མགྱིོགེས་པོར་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་དེའ་ི

སྐོར་ལ་ཅིི་ཡོང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། ཁེོང་ཚོས་ཌིིན་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་རྩིས་བྱས་སོང་མོད་

ཌིིན་གྱིིས་ཅི་ིཡོང་མ་བཤོད་པར་རང་གེ་ིསྟོད་གོེས་ཕུད་ཅིིང་བྲིང་གེཅིེར་བུར་ཐོན་ཏ་ེ

རླངས་འཁེོར་བསྐོར་སོང་། “ཨོ། བྷ་ེཝེར་ལ་ིན་ིཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིབུ་མོ་མཛིེས་མ་ཆུང་

ཆུང་ཞིིགེ་རེད། མོ་རང་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ང་ལ་ཐུགེ་གེི་རེད། ང་ལ་ཁེ་མེལ་ནས་བཟའ་
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འཐོར་གྱི་ིཡོིགེ་ཆོ་ཐོབ་མ་ཐགེ་ཏུ་ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཆོང་ས་རྒྱགེ་གེ་ིཡོིན། ཚང་མ་ཁྲིགེས་

ས་ེའགྲོ་གེ་ིའདུགེ སལ། ང་ཚོས་མགོེ་བཙུགེས་ཡོོད། ཨོ་རེད་ཡོ།” ངས་ན་ིཌིེན་ཝེར་

ནས་ཅི་ིཙམ་གྱིིས་མགྱིོགེས་པོར་ཐོན་པ་ད་ེཙམ་གྱིིས་ཡོགེ་གེ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་ཚོར་བྱུང་

ལ། དེ་ནི་ང་ཚོས་མགྱིོགེས་པོར་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད། བཞིི་མདོ་ཁེ་ཞིིགེ་ཏུ་ང་ཚོ་ལམ་

ཆོེན་ནས་མར་བབས་སྐབས་དེར་མུན་པ་རུབ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནས་ང་ཚོ་འདམ་

ཡོོད་སའ་ིལམ་ཞིིགེ་གེ་ིསྒོང་ལ་ཕྱིན་པ་དེས་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་མངའ་སྡེེའ་ིཤོར་ངོས་ཀྱི་ིཐང་

སྟོང་ཡོིད་མུགེ་པ་དེ་བཅིད་ནས་ས་སྟོང་ལུང་སྟོང་ཞིིགེ་ན་ཡོོད་པའི་ཨེ་ཌིི་ ཝེོལ་གྱིི་

རྩྭ་ས་ལ་ཁྲིད་པ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་དུང་ཡོང་ཆོར་པ་འབབ་ཀྱིིན་འདུགེ་ལ། འདམ་

འབགེ་ན་ིའདྲེད་བརྡོར་ཤོོར་བ་ཞིིགེ་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་རྒྱུགེ་ཚད་བདུན་ཅུ་བར་དུ་ཇ་ེ

དལ་ལ་བཏང་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ད་དུང་ཡོང་ཇ་ེདལ་ལ་ཐོངས། ད་ེམིན་ང་ཚ་ོ

འདྲེད་བརྡོར་ཤོོར་གྱི་ིརེད་ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས། “སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ང་ཤོེས།” ཅིེས་ཟེར། 

“ཐེངས་འད་ིལ་མིན།” ངས་ལབ་པ་ཡོིན། “ཁྱོེད་རང་དངོས་གེནས་ཆོེས་མགྱིོགེས་

དྲགེས་ནས་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ” ང་ཚ་ོཤུད་འགྲོ་བའ་ིའདམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་འཕུར་ནས་འགྲོ་

བཞིིན་འདུགེ་ལ། ངས་དེ་ལྟར་བཤོད་ཚར་མ་ཐགེ་ཏུ་ང་ཚོ་ལམ་ཆོེན་སྟེང་ནས་

གེཡོོན་དུ་ཆོེར་ཆོེར་དཀྱིོགེས་ས་ཞིིགེ་ལ་འཕྲིད་ཅིིང་། ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་དཀྱིོགེ་རྒྱུའ་ི

ཆོེད་དུ་འཁེོར་ལོ་ཤུགེས་ཀྱིིས་བསྐོར་སོང་མོད། རླངས་འཁེོར་ཆོེན་པོ་དེ་སྣུམ་ཞིད་

ཅིན་གྱིི་འདམ་གྱིི་ངོས་ནས་ཤུད་པར་གྱུར་ཅིིང་། ཆོེས་ཆོེ་བའི་ཡོོ་འཁྱོོམ་བྱས་སོང་། 

“ལྟོས་ཨ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁེོས་ད་ེལ་ཡོ་མེད་བཏང་བ་དང་། སྐད་ཅིིགེ་གེ་ི

རིང་ལ་རང་གེ་ིལྷ་མོ་སྟ་ེརླངས་འཁོེར་ད་ེདང་ལྷན་དུ་གྱིད་འགྲན་བྱས་སོང་། ད་ེནས་
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རླངས་འཁོེར་གྱི་ིམདུན་ན་ིལམ་གྱི་ིསྒོང་ལ་ཡོོད་ཅིིང་ལྟགེ་རྒྱབ་ད་ེས་དོང་དུ་ལྷུང་བར་

གྱུར། ཡོོད་ཚད་ན་ིཆོེས་དལ་ཅིགེ་གེ་ེབ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར། ང་ཚོས་རླུང་བུའ་ིཤུར་སྒྲི་ཐོས་

ཤོིང་། ང་ཚོ་ནི་ས་སྟོང་གེི་རྩྭ་ཐང་ཞིིགེ་གེི་དཀྱིིལ་ན་འདུགེ ལམ་ནས་ཡོར་དེད་ན་

མེལ་ལ་ེགེཅིིགེ་གེ་ིམཚམས་ན་ཞིིང་ཁེང་ཞིིགེ་འདུགེ ང་ན་ིཌིིན་ལ་ཞིེན་པ་ལོགེ་ཅིིང་

ཧ་ཅིང་ཁྲོས་ཡོོད་སྟབས་ངས་ཁེོང་ལ་དམོད་མོ་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོགེ་ཐུབ་མ་སོང་། 

ཁེོང་གེིས་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་བཤོད་པར་རོགེས་པ་ཞིིགེ་འཚོལ་སླེད་སྟོད་གེོས་ཤོིགེ་

དང་བཅིས་ཆོར་པའ་ིཁྲོད་ནས་ཞིིང་ཁེང་ད་ེལ་ཕྱིན་སོང་། 

“ཁེོང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིསྤུན་རེད་དམ།” བྱིས་པ་ད་ེཚོས་རྐུབ་སྟེགེས་རྒྱབ་ནས་དྲིས་བྱུང་།  

“ཁེོང་ནི་རླངས་འཁེོར་ལ་ཐུགེ་དུས་གེདོན་འདྲེ་ཞིིགེ་རེད། མ་རེད་དམ། ཁེོང་གེིས་

བཤོད་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་ཁེོང་བུད་མེད་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཡོོད་ངེས་རེད།”

“ཁེོང་སོྨྱོན་པ་རེད།” ངས་བཤོད་པ་ཡོིན། “ད་ེནས། རེད་ལགེས། ཁེོང་ངའ་ིསྤུན་

རེད།” ཌིིན་ན་ིཞིིང་པ་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཞིིང་པའ་ིརྨོད་འཁེོར་གྱི་ིནང་དུ་ཚུར་ལོགེ་ཡོོང་

གེི་ཡོོད་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་ཚོས་ལྕགེས་ཐགེ་གེཡོོགེས་ཤོིང་། ཞིིང་པ་དེས་ང་

ཚ་ོས་དོང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་སོང་། རླངས་འཁོེར་དེ་ནི་འདམ་གྱིིས་སྨུགེ་མདོགེ་ཅིན་

ཆོགེས་འདུགེ་ལ། མདུན་གྱིི་འགོེགེ་ལྕགེས་ཚང་མ་བཅིགེ་འདུགེ ཞིིང་པ་དེས་ང་

ཚོ་ནས་སོྒོར་མོ་ལྔའི་གླེ་བླངས་སོང་། ཁེོང་གེི་བུ་མོ་ཚོས་ཆོར་པའི་ཁྲོད་ནས་ང་ཚོ་

ལ་བལྟས་བྱུང་། ཆོེས་མཛིེས་ཤོོས་དང་ངོ་ཚ་སྨོིན་ཤོོས་ཅིན་གྱིི་བུ་མོ་དེ་ནི་ཞིིང་ཁེའི་

ཕ་རོལ་ཐགེ་རིང་ས་ཞིིགེ་ལ་ཡོིབ་ནས་ལྟ་གེ་ིའདུགེ མོས་ད་ེལྟར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཡོགེ་པོ་ཡོོད་པ་རེད། མོ་ན་ིཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚོའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ལ་གེཏན་

ནས་མཐོང་མྱོོང་མེད་པའ་ིབུ་མོ་མཛིེས་མའ་ིམཛིེས་མ། ཆོེས་མཛིེས་ཤོོས་རྩོད་མེད་ད་ེ
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རེད། མོ་ན་ིལོ་ན་བཅུ་དྲུགེ་ཙམ་དང་། ར་ིསྐྱེས་ཀྱི་ིརྒྱ་ས་ེམ་ེཏོགེ་དང་མཚུངས་པར་རྩྭ་

ཐང་གེ་ིཤོ་མདངས་འདུགེ་ལ། ཆོེས་སོྔོ་བའ་ིམིགེ་དང་ཆོེས་ཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིསྐྲ་ལོ། ད་ེ

ནས་ར་ིདྭགེས་གེཙོད་ཅིིགེ་གེ་ིམྱུར་ཆོ་དང་བགེ་ཡོོད་བཅིས་འཛིོམས་འདུགེ ང་ཚོས་

མོ་ལ་བལྟས་ཐེངས་རེར་རེར་མོས་བགེ་འཁུམས་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ སྟོད་ཀྱི་ིཁེ་ན་ཌི་

རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ས་སི་ཁེ་ཆོེ་ཝེན་ནས་ཐད་ཀར་མར་ཡོོང་བའི་ཧ་ལས་པའི་

རླུང་བུའ་ིཁྲོད་དེར་མོ་རང་ལངས་ནས་བསྡེད་སོང་ལ། རླུང་དེས་མོའ་ིསྐྲ་ལོ་རྣམས་ན་ི

དར་གེོས་ཤོིགེ་དང་མཚུངས་པར་གེདོང་གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་དེད་ཅིིང་། སྐྲ་ལོའ་ིགེོར་

འཁྱོིལ་གེསོན་པོ་ར་ེཤུལ་དུ་འཇོགེ མོ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚ་འདུགེ ངོ་ཚ་འདུགེ

ང་ཚསོ་ཞིངི་པ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་བྱདེ་དགེསོ་པའ་ིལས་ཀ་ཚར་བ་དང་། རྩྭ་ཐང་གེ་ི

ལྷ་མ་ོད་ེལ་ཆོསེ་མཐའ་མཇུགེ་གེ་ིམགིེ་ལྟ་ཞིགིེ་བྱས། ད་ེནས་མར་ཐནོ་ཕྱནི་པ་ཡོནི་ལ། 

ད་ཆོ་ས་མ་རུབ་ཀྱི་ིབར་དུ་གེ་ལརེ་འགྲ་ོགེ་ིཡོདོ། ཌིནི་གྱིསི་ཨ་ེཌི་ི ཝེལོ་གྱི་ིཕྱུགེས་ར་ད་ེ

མདུན་ཏགེ་ཏགེ་ན་ཡོདོ་ཅིསེ་བཤོད་སངོ་། “ཨ་མ་མ། བུ་མ་ོད་ེའདྲ་བས་ང་ལ་སྐྲགེ་སླེངོ་

གེ་ིའདུགེ” ངས་ལབ་པ་ཡོནི། “ངས་ན་ིཡོདོ་ཚད་གེཡུགེས་ནས་ང་རང་ཉིདི་མའོ་ིསྙངི་

རྗེའེ་ིཡུལ་ལ་འཕནེ་འཇགོེ་གེ་ིཡོནི་ལ། ད་ེནས་གེལ་སྲོདི་མསོ་ང་མ་འདདོ་པ་ཡོནི་ན། 

ང་ཕར་ཕྱིན་ཏེ་འཇིགེ་རྟེེན་གྱིི་ཟུར་སྣེ་ནས་ང་རང་མར་འཕེན་འཇོགེ་གེི་ཡོིན།” ཡོེ་

ཤུའ་ིབྱསི་པ་ད་ེཚ་ོགེད་མ་ོབགེད། ཁེངོ་ཚ་ོན་ིཁེ་མཚར་རྙིངི་པ་དང་། ཤོར་ཕྱགོེས་པའ་ི

སླེབོ་གྲྭའ་ིཁེ་བརྡོས་ཁེངེས་འདུགེ་ལ། རང་གེ་ི[ཀློད་པ་]ས་ིཔཱན་གྱི་ིཁེགོེ་ཏུ་རོྫོང་རྒྱུའ་ིལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་ཨ་ཁུ་ཝེ་ེན་ས་ིཡོ་ིསྐརོ་ལ་གེ་ོལགོེ་ཐབེས་པ་ཤོ་སྟགེ་ལས་ཁེངོ་ཚའོ་ི[ཀློད་པ་

]བྱའིུའ་ིསྲོན་མའ་ིནང་ན་ཅི་ིཡོང་མ་ིའདུགེ ཌིནི་དང་ངདེ་གེཉིསི་ཀྱིསི་ཁེོང་ཚ་ོལ་དོ་

སྣང་ཅི་ིགེང་ཡོང་མ་བྱས། ང་ཚ་ོའདམ་གྱིསི་གེཡོགོེས་པའ་ིརྩྭ་ཐང་བརྒལ་བཞིནི་པའ་ི
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སྐབས་དེར་ཁེོང་གེིས་རང་ཉིིད་ཨ་རིའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིཡོིན་སྐབས་ཀྱི་ིལོ་རྒྱུས་དགེ་བཤོད་

སོང་ལ། ཁེོང་གེིས་དཀྱུ་ལམ་གེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཞིོགེས་པ་ཧྲིིལ་པོ་གེཅིིགེ་ལ་རྟེ་ཞིོན་ནས་

བསྐྱལ་བའ་ིས་ཆོ་ད་ེདང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཝེལོ་གྱི་ིརྩྭ་ས་ལ་བསླེབེས་མ་ཐགེ་ཏུ་ཁེངོ་གེསི་

ར་བ་བཟ་ོབཅིསོ་བརྒྱབ་ས་བཅིས་བསྟན་སོང་། ས་ཁེང་ད་ེན་ིཧ་ལས་པ་ཞིགིེ་འདུགེ ད་ེ

ནས་ཨ་ེཌི་ིཡོ་ིཕ་སྟ།ེ རྒན་པོ་ཝོེལ་གྱིསི་རྩྭ་ཐང་སྟངེ་དུ་ཁྲགོེ་སྒྲི་དང་བཅིས་འངོ་ནས་བ་

མ་ོཞིགིེ་འདདེ་བཞིནི་ “ད་ེབཟུང་། ད་ེབཟུང་ཡོ་དམྱོལ་བ་བ།ོ” ཞིསེ་སྐད་ཅིརོ་རྒྱགེ་པའ་ི

ས་ཆོ་དེ་བསྟན་བྱུང་། “ཁེོང་ལ་ཟླ་བ་དྲུགེ་རེའི་ནང་རླངས་འཁོེར་གེསར་པ་ཞིིགེ་

དགོེས་ཀྱི་ིཡོདོ་པ་རདེ།” ཌིནི་གྱིསི་བཤོད། “ཁེངོ་གེསི་ཡོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གེལ་སྲོདི་སོྒོ་

ཕྱུགེས་ཤོགིེ་ང་ཚ་ོལས་བྲིསོ་ཕྱནི་པ་ཡོནི་ན། ཁེངོ་གེསི་ཐགེ་ཉི་ེཤོོས་ཀྱི་ིཆུ་མགིེ་ཡོདོ་ས་

བར་གྱི་ིས་ཐགེ་ལ་དའེ་ིརྗེསེ་དདེ་ནས་རླངས་འཁོེར་ནང་བརྒྱུགེས་ཤོངི་། ད་ེནས་མར་

བབ་ནས་དའེ་ིརྗེསེ་ལ་རྐང་ཐང་གེསི་སྙགེེ་གེ་ིརདེ། ཁེངོ་གེསི་བསགེས་པའ་ིསྐར་མ་ར་ེ

ར་ེནས་གྲངས་ཀ་བརྩསི་ཏ་ེད་ེཚ་ོརྫོ་མ་ཞིགིེ་གེ་ིནང་དུ་འཇོགེ་གེ་ིརདེ། ཁེངོ་ན་ིཕྱུགེས་

ལས་པ་རྒན་པོ་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་རེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་བའི་སྡེོད་ཁེང་གེི་འཁྲིས་དེ་

ནས་ཁེོང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་རོ་རྙིིང་པ་རྣམས་ལ་སྟོན། འད་ིན་ིང་བཙོན་ཁེང་དུ་

བཀགེ་སྐྱིལ་མཐའ་མ་དེ་བྱས་རྗེེས་སུ་ཚོད་ལྟའི་གླེོད་གྲོལ་ལ་ཡོོང་ས་དེ་རེད། འདི་

ན་ིངས་ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་ལ་ཡོ་ིགེ་ེབསྐུར་བ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་བ་ད་ེཚ་ོའབྲི་ིདུས་ཀྱི་ིང་སྡེོད་

ས་ད་ེརདེ།” ང་ཚ་ོལམ་ནས་མར་བབ་ཅིངི་། དགུན་སའ་ིརྩྭ་ཐང་གེ་ིལམ་ཞིགིེ་བརྒྱུད་

ནས་གྱི་གྱུར་གྱིིས་སོང་། གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོའ་ིམདུན་གླེོགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་ཡོིད་མུགེ་པའ་ིབ་

ཕྱུགེས་ཐོད་དཀར་སོྐར་གེཅིགིེ་ཟངི་ངརེ་མངོན་བྱུང་། “ཕ་གེརི་འདུགེ་ཡོ། ཝེལོ་གྱི་ིབ་

ཕྱུགེས་ད་ེཚ།ོ ང་ཚ་ོད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ནས་འགྲོ་མ་ིཐུབ་ཐགེ་ཆོོད་ཡོིན། ང་ཚ་ོམར་བབས་
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ཏ་ེཀ་ིབཏབ་ནས་ད་ེཚ་ོཕར་འདདེ་དགོེས་ཀྱི་ིརདེ། ཧ་ེཧ་ེཧ།ེ” འནོ་ཀྱིང་ང་ཚསོ་ད་ེལྟར་

བྱདེ་དགེསོ་མ་སངོ་། ད་ེཚ་ོདང་སརོ་གེཅིགིེ་ཙམ་གྱི་ིབར་སྟངོ་བཞིགེ་ནས། མཚམས་

མཚམས་ལ་དེ་ཚོར་ལྷོད་ཀྱིིས་གེཞུ་བ་དང་བཅིས་ཕྱིན་ཅིིང་། སརླངས་འཁོེར་གྱིི་

སོྒོ་འགྲམ་ནས་རྒྱ་མཚ་ོཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཕྱུགེས་ཟོགེ་རྣམས་འཐོམས་མེར་ངུར་གྱི་ི

འདུགེ དེའི་ཕར་རྒྱབ་ནས་ང་ཚོས་ཨེ་ཌིི་ ཝེོལ་གྱིི་འབོྲིགེ་སའི་ཁེང་པའི་གླེོགེ་འོད་

ད་ེམཐངོ་བྱུང་། གླེགོེ་འདོ་ཁེརེ་རྐྱེང་མ་འདའི་ིགེཡོས་གེཡོནོ་ན་རྩྭ་ཐང་ན་ིམལེ་ལ་ེབརྒྱ་

ཕྲིགེ་གེ་ིབར་དུ་བསྲོངིས་འདུགེ 

རྩྭ་ཐང་གེ་ིསྟེང་ལ་ལྷུང་བའ་ིཆོེས་མུན་ནགེ་ད་ེའདྲ་ན་ིཤོར་ཕོྱགེས་པ་ཚོའ་ིསེམས་

ལ་འཁེོར་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། སྐར་མ་མེད་ཅིིང་ཟླ་བ་ཡོང་མེད། ལྕམ་ཝོེལ་གྱི་ིཐབ་ཚང་

གེ་ིགླེོགེ་འོད་ད་ེལས་གེཞིན་པའ་ིའོད་གེཅིགིེ་ཀྱིང་མཐོང་ཡུལ་དུ་མེད། ར་སྐོར་གྱི་ིགྲིབ་

མ་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ན་གེང་ཡོོད་པ་དེ་ནི་རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པའི་འཇིགེ་རྟེེན་གྱིི་མཐོང་

ཡོངས་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། དེ་ནི་ནམ་མ་ལངས་གེོང་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་གེི་མ་རེད། 

སོྒོ་རྡུང་ཞིིང་། རྩྭ་ཁེང་ནང་དུ་བ་ཕྱུགེས་བཞིོ་བཞིིན་པའ་ིཨ་ེཌི་ི ཝེོལ་ལ་མུན་ནགེ་གེ་ི

ཁྲོད་ནས་བོས་པའ་ིརྗེེས་དེར་ངས་མུན་ནགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་གེཟབ་ནན་གྱིིས་གོེམ་བགྲོད་

ཅིིགེ་བྱས་པ་ཡོིན་ལ། དེ་ཡོང་ཁྲུ་ཉིི་ཤུ་ཙམ་ལས་རིང་བ་ཞིིགེ་མིན། ངས་ཅིེ་སྤྱིང་གེི་

སྐད་ཐོས་བྱུང་བསམས་སོང་། ཝེོལ་གྱིིས་དེ་ནི་ཕལ་ཆོེར་ཁེོང་གེི་ཕ་རྒན་གྱིི་རྟེ་རྒོད་

རྣམས་ཐགེ་རིང་ནས་འཚེར་བའི་སྐད་ཡོིན་རྒྱུ་རེད་ཟེར། ཨེ་ཌིི་ ཝེོལ་ནི་ང་ཚོའི་ལོ་

ཚོད་ཙམ་ཞིིགེ་རེད་ལ། གེཟུགེས་པོ་རིང་ཞིིང་། ཡོན་ལགེ་ཀྱིང་ཕྲི་རིང་ཅིན། སོ་

རྣམས་ཁེ་བཀྲམ་ནས་ཡོོད་པ། ཚིགེ་ཉུང་བ་ཞིིགེ་རེད། ཌིིན་དང་ཁོེང་གེཉིིས་ཀྱིིས་

ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཁེར་ཋེ་ིས་ིསྲོང་ལམ་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་བསྡེད་ནས་བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཤུར་
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བརྒྱབ་མྱོོང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཁེོང་གེིས་ཡོ་རབས་པོའ་ིཐོགེ་ནས་ང་ཚོ་ནགེ་ཁུང་ཡོིན་

ལ་མདོགེ་སྨུགེ་པོ། བེད་སྤྱིོད་བཏང་མེད་པའ་ིསྡེོད་ཁེང་དེའ་ིནང་དུ་ཁྲིད་བྱུང་ལ། ད་ེ

ནས་སྒྲིོན་མ་ེགེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་ད་ེམ་རྙིེད་ཀྱི་ིབར་དུ་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་ལགེ་སྙོབ་

བྱས་ཤོིང་། ད་ེནས་སྒྲིོན་མ་ེསྦེར། ད་ེནས་ཌིིན་ལ། “ཁྱོེད་ཀྱི་ིམཐ་ེབོང་ལ་དམྱོལ་བ་ཅི་ི

ཉིེས་པ་རེད།” ཟེར། 

“ངས་མ་ེར་ིལུ་ལ་གེཞུས་པ་ཡོིན། ད་ེནས་མཐ་ེབོང་ལ་གེཉིན་ཁེ་རྒྱས་དྲགེས་ནས་

ཁེོང་ཚོས་མཐ་ེབོང་གེ་ིརྩ་ེད་ེགེཅིོད་དགོེས་བྱུང་བ་རེད།”

“དམྱོལ་བ་གེ་ར་ེབྱས་ནས་ཁྱོེད་རང་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཅིིའ་ིཕྱིར་བྱས་པ་ཡོིན།” ཁེོང་

ཌིིན་གྱི་ིསྤུན་རྒན་པའ་ིཚུལ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་པ་ད་ེངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེོས་མགེོ་

བོ་གེཡུགེས་སོང་ལ། འོ་ཟོ་ད་ེད་དུང་ཡོང་ཁེོང་གེ་ིརྐང་པའ་ིའཁྲིས་ལ་འདུགེ “གེང་

ལྟར་ཡོང་ཁྱོོད་ན་ིདུས་རྟེགེ་ཏུ་གླེེན་ནགེ་སོྨྱོན་པ་བྱ་ིཕྲུགེ་ཅིིགེ་ཡོིན།”

སྐབས་དེ་ལ་ཁེོང་གེི་ཆུང་མ་ན་གེཞིོན་དེས་ཞིིང་པའི་ཐབ་ཚང་ཆོེན་པོ་དེའི་

ནང་དུ་ཧ་ལས་པའ་ིཟས་སྣ་ཞིིགེ་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་སོང་། མོས་ཁེམ་བུའ་ིསྤྲོ་ིའཁྱོགེ་མངར་

མོ་ད་ེཡོགེ་པོ་མེད་ཚུལ་གྱི་ིདགེོངས་དགེ་ཞུས་སོང་། “ད་ེན་ིསྤྲོ་ིདང་ཁེམ་བུ་མཉིམ་དུ་

འཁྱོགེ་པ་བཟོས་པ་ལས་གེཞིན་ཅི་ིཡོང་མིན།” ཟེར། ད་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ཟས་མ་

མྱོོང་བའ་ིའཁྱོགེ་སྤྲོ་ིདགེ་མ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ད་ེཡོིན་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགེོས། མོས་ཟས་

སྣ་ཉུང་ཤོས་ཤོིགེ་ནས་མགེོ་བཙུགེས་པ་དང་འབེལ་པོ་ཞིིགེ་ནས་མཇུགེ་བསྡུས་སོང་། 

ང་ཚོས་ཟས་རིམ་བཞིིན་ཅིོགེ་ཙའེ་ིསྟེང་གེསར་པ་ར་ེསླེེབས་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ མོ་ན་ིཤོ་ཁེ་

ཁེེངས་པའ་ིསྐྲ་སེར་མ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ས་ཆོ་ཁྱོོན་ཡོངས་ས་ལ་སྡེོད་མཁེན་གྱི་ིབུད་མེད་

རྣམས་དང་འདྲ་བར་ཉིོབ་སྣང་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་ཅི་ིཡོང་བྱས་མ་སོང་། མོས་མཚན་མོའ་ི
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ད་ཚོད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་མཉིན་པའ་ིརླུང་འཕྲིིན་ལས་རིམ་གྱི་ིཨང་ཀ་ིབསྒྲིིགེས་སོང་།  

ཨ་ེཌི་ི ཝེོལ་ན་ིརང་གེ་ིལགེ་པ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་ཧམ་ཟ་བྱས་སོང་།  

ཁེོང་གེིས་ང་སྒྲུང་རོྩམ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་འཁྲིད་རྩིས་བྱས་སོང་། ད་ེཡོང་ང་ན་ིཁེ་ཌི་ིལགེ་

རླངས་འཁེོར་དེའི་སྦྱིིན་བདགེ་ཡོིན་པ་དང་། ང་ནི་མི་ཧ་ཅིང་ཕྱུགེ་པོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ། 

ཁེོང་ནི་ངའི་གྲོགེས་པོ་དང་རླངས་འཁེོར་ཁེ་ལོ་པ་ཡོིན་པ་དེ་རེད། དེས་ཨེ་ཌིི་ ཝེོལ་

ལ་ཤུགེས་རྐྱེེན་གེང་ཡོང་བཞིགེ་མ་སོང་། རྩྭ་ཁེང་ནང་ནས་ཕྱུགེས་ཟོགེ་གེིས་སྐད་ར་ེ

བརྒྱབ་རིམ་གྱིིས་ཁོེང་གེིས་མགོེ་བཀྱིགེས་ནས་ཉིན་པར་བྱེད། 

“ཨོ་རེད། བུ་ཁྱོེད་ཅིགེ་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་སླེེབས་ཐུབ་པའ་ིསྨོོན་ལམ་ཡོོད།” ཁེོང་ན་ིཁེ་

ཌི་ིལགེ་རླངས་འཁེོར་ད་ེང་ལ་བདགེ་པའ་ིསྒྲུང་ད་ེལ་ཡོིད་ཆོེས་རྒྱུ་ཕར་བཞིགེ རླངས་

འཁེོར་ད་ེཌིིན་གྱིིས་བརྐུས་ཡོོད་པ་ཏན་ཏན་རེད་བསམས་འདུགེ ང་ཚ་ོཞིིང་ར་དེར་

ཆུ་ཚོད་གེཅིགིེ་ལ་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཨ་ེཌི་ི ཝེོལ་ན་ིསམ་ བྷ་ར་ཌི་ིདང་མཚུངས་པར་ཌིིན་

ལ་ཡོིད་ཆོེས་བརླགེ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཁེོང་ལ་བལྟས་སྐབས་དོགེས་ཟོན་གྱིིས་བལྟས་

སོང་། སོྔོན་ཆོད་རྩྭ་འབྲིེགེ་གེ་ིལས་ཀ་ཚར་བའ་ིསྐབས་ལ་ཁེོང་གེཉིིས་ཀྱིིས་ལགེ་སྦྲེེལ་

བྱས་ཏེ། ཝེ་ཡོོ་མིང་མངའ་སྡེེའི་ལ་ར་མིའི་ལམ་གྱིི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཁྱོོར་བཞིིན་

ཟིང་ཆོ་བསླེངས་པའི་ཉིི་མ་བྱུང་ཡོོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ཤོི་ཟིན་པ་

རེད་ལ་འདས་ཟིན་པ་རེད། 

ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་འཕགེ་འཚགེ་གེིས་འཕར་ལྡིང་ཞིིགེ་བྱས། “ཨོ་

རེད། ཨོ་རེད། ད་ན་ིང་ཚོས་ལམ་རིང་བཅིད་ན་ཡོགེ་གེ་ིརེད་བསམས་ཀྱི་ིའདུགེ གེང་

ཡོིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་སང་དགེོང་ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབྱོར་དགོེས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེད་

ལ། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་འགེའ་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་ཚར་བ་རེད།” སླེོབ་ཆོེན་པའ་ིབུ་ད་ེ
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ཚོས་སྐུ་ཞིབས་ཝེོལ་ལ་ཡོ་ིརང་གེིས་ཐུགེས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུས་སོང་ལ། ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་ཐོན་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། ངས་མུན་ནགེ་གེ་ིརྒྱ་མཚོའ་ིནང་དུ་ཡོལ་བཞིིན་པའ་ིཐབ་ཚང་གེ་ིགླེོགེ་

འོད་ལ་ལྟ་སླེད་ཁེ་ཕྱིར་འཁེོར་བ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་ང་མདུན་ཕྱོགེས་སུ་བསྙེས་པ་ཡོིན།
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ཅི་ིཡོང་མ་འགེོར་བར་ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་ལམ་ཆོེན་ལྟ་ེབ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བསླེེབས་སོང་ལ། 

མཚན་མོ་དེར་ནེབ་བྷ་ར་སི་ཁེ་མངའ་སྡེེ་ཧྲིིལ་པོ་ངའི་མིགེ་མདུན་ནས་གེཅིལ་དུ་

བཀྲམས་པ་མཐོང་བྱུང་། རྒྱུགེ་ཚད་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བྱས་

ཏ་ེཐད་ཀར་མདའ་ལྟར་དྲང་བའ་ིལམ་དང་། གེཉིིད་དུ་ཡུར་བའ་ིགྲོང་དགེ་བརྒྱུད་ད་ེ

ཕྱིན་ཅིིང་། རླངས་འཁེོར་གེཞིན་མ་ིའདུགེ ད་ེནས་ཟླ་འོད་ཀྱི་ིའོགེ་ཏུ་ཡུ་ནོན་ ཕ་ས་ི

ཧྥོིགེ་ཅིེས་པའི་མེ་འཁེོར་མགོྱིགེས་པོ་དེ་ང་ཚོའི་རྗེེས་སུ་ལུས་བཞིིན་འདུགེ མཚན་

གེང་གེ་ིརིང་ལ་ང་ལ་ན་ིའཇིགེས་དངངས་གེང་ཡོང་མ་བྱུང་ལ། མཚན་ད་ེན་ིཁེ་བརྡོ་

བྱེད་པ་དང་རྒྱུགེ་ཚད་ ༡༡༠ ལ་ཧ་ཅིང་རྒྱུགེ་འོས་པ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

ཤོིང་མདུན་ཕོྱགེས་སུ་ཤོར་ས་ེབརྒྱུགེས་པའ་ིསྐབས་དེར། ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་མངའ་སྡེེའ་ི

གྲོང་རྣམས་ཏ།ེ ཨོ་གྷི་ལ་ལ་དང་། གྷིོ་ཐེན་བྷར་གེ  ཁེེར་ན།ི གྷི་རནད་ ཨའ་ེལནད། ཁེོ་

ལོམ་བྷ་ས་ིབཅིས་རྨ་ིལམ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའ་ིམགོྱིགེས་མྱུར་གྱིིས་བསྐྱུར་ཏ་ེཕྱིན། ད་ེ

ན་ིཧ་ལས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་རེད་ལ། གྲུ་གེཟིངས་ཤོིགེ་གེིས་རྒྱ་མཚོའ་ིསྟེང་དུ་

འཛིིན་པ་ཇི་བཞིིན་རླངས་འཁེོར་འདིས་ལམ་ཁེ་འཛིིན་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ དཀྱིོགེས་

ཆོེན་པོ་དགེ་ནི་འདི་ལ་གླུ་ཞིིགེ་ལེན་པ་ལྟར་སླེ་མོ་རེད། “ཨེ། ཁེོ་རེ། ཅིི་འདྲའི་ཡོིད་

དབང་འཕྲིོགེ་པའི་མི་ཞིིགེ་རེད་ཨང་།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ཁྱོེད་དང་ངེད་གེཉིིས་ལ་

རླངས་འཁེོར་འད་ིའདྲ་ཞིིགེ་ཡོོད་ན་ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་

བློ་ཞིིགེ་ཐོངས་དང་། འདི་ནས་མར་མེགེ་སི་ཁེོ་དང་དེ་ནས་ཕ་ན་མ་རྒྱལ་ཁེབ་བར་
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དུ་འགོྲ་བའི་ལམ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ཡོང་ན་གེདོད་མའི་མི་ཨིན་ཌིི་

ཡོན་རྣམས་ནི་གེཟུགེས་པོ་ཁྲུ་བདུན་གྱིིས་རིང་བ་དང་། རི་ངོགེས་ནས་ཉིལ་ཐ་ཟ་

སའི་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གེཏིང་རིམ་བར་དུ་ལམ་ཡོོད་པ་ཤོེས་སམ། ཨོ་རེད་ཡོ། སལ། 

ཁྱོོད་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་འདི་འདྲ་བ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་འཇིགེ་རྟེེན་

ཡོོངས་རོྫོགེས་ལ་རོལ་གྱི་ིརེད། ཁེོ་ར།ེ ལམ་དེས་རིམ་གྱིིས་འཇིགེ་རྟེེན་ཡོོངས་རོྫོགེས་

ལ་འཁྲིད་འགྲོ་བ་ནི་ངེས་ཅིན་རེད། རླངས་འཁེོར་དེ་འགྲོ་མི་ཐུབ་སའི་ས་ཆོ་ཞིིགེ་

ཡོོད་པ་མ་རེད། མ་རེད་དམ། ཨོ། ང་ཚོས་ཆོ་ིཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་སྙིང་རྗེ་ེབོ་དེའ་ིགེཡོས་

གེཡོོན་དུ་རླངས་འཁོེར་འདི་བསྐོར་ནས་འཁྱོམ་འཁྱོམ་བྱེད་ཡོ། སལ། ངའི་མི་ཚེ་

ཧྲིིལ་པོའ་ིནང་ང་ཆོི་ཁེ་གེོ་ལ་གེཏན་ནས་འགྲོ་མ་མྱོོང་། དེར་བཀགེ་མྱོོང་ཡོང་མེད། 

ད་ེལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་།”

“ང་ཚ་ོཁེ་ཌི་ིལགེ་རླངས་འཁེོར་འདིའ་ིནང་ཇགེ་ཚོགེས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་དེར་

སླེེབས་ཀྱི་ིརེད་དོ།།”

“ཨོ་རེད་ཡོ། ད་ེནས་བུ་མོ་ཚ།ོ ང་ཚོས་བུ་མོ་རྣམས་ཡོར་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། སལ། 

ངོ་མ་བཤོད་ན། ང་ཚ་ོདགེོང་དྲོ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ཞིིགེ་ལ་འདིའ་ིནང་ནས་འཁྱོམ་

མྱུལ་བྱེད་ཐུབ་ཆོེད། ངས་དམིགེས་བསལ་གྱིིས་ཆོེས་མགྱིོགེས་པོའ་ིདུས་ཚོད་ཅིིགེ་

གེིས་དེར་སླེེབས་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། ད་ཁྱོོད་ལོྷད་ལྷོད་བོྱས་དང་། ངས་ས་

ཕ་གེ་ིབར་དུ་རླངས་འཁེོར་འད་ིཤོར་ས་ེགེཏོང་འཇོགེ་ཡོ།”

“ཨོ་རེད། ང་ཚ་ོམགོྱིགེས་ཚད་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་གེ་ིཐོགེ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད།”

“ངས་རྩིས་བརྒྱབ་ན། བརྒྱ་དང་བཅུ་ཏགེ་ཏགེ་གེ་ིསྟེང་ན་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་ེལ་

དོ་སྣང་ཡོོང་གེི་མ་རེད། ང་ཚོས་ད་དུང་ཉིིན་དཀར་རིང་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེ་ཡོོངས་
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རོྫོགེས་གེཅིོད་དགེོས་ལ། ད་ེནས་ངས་ཨ་ིལ་ིནོད་ས་ིམངའ་སྡེ་ེདྲིན་ཆོེན་ད་ེཅི་ིཡོང་མ་ི

འགེོར་བར་གེཅིོད་ཀྱི་ིཡོིན།” བུ་ད་ེཚ་ོགེཉིིད་དུ་ཤོོར་སོང་། ང་ཚོས་མཚན་གེང་ལ་ཁེ་

བརྡོ་དང་ཁེ་བརྡོ་བྱས་པ་ཡོིན།

ཌིིན་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་ཇ་ིལྟར་ཁེོང་སྨྱོོ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེནས་གླེོ་བུར་དུ་ཅི་ིཡོང་བྱུང་

མེད་པ་ལྟར་དུ་སེམས་ཞིི་བ་དང་རྣལ་དུ་ཕེབས་པའི་ངང་ནས་རང་གེི་རྣམ་ཤོེས་ཀྱིི་

རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་རེད། རྣམ་ཤོེས་ད་ེན་ིརླངས་འཁེོར་མགྱིོགེས་

པོ་ཞིིགེ་དང་། གླེིང་ཞིིགེ་ལ་བགྲོད་རྒྱུ་ཡོོད་པ། ལམ་གྱི་ིམཐའ་ད་ེན་བུད་མེད་ཅིིགེ་ཡོོད་

པ་བཅིས་ཀྱི་ིནང་དུ་དཀྲིས་བཞིགེ་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་ཀྱི་ིའདུགེ “ད་ན་ིང་ཌིེན་ཝེར་

ལ་འགྲོ་ཐེངས་རེ་རེར་དེ་འདྲ་རེ་ཡོོང་གེི་འདུགེ་ལ། ད་ནས་ང་གྲོང་ཁྱོེར་དེ་ལ་འགྲོ་

ཐུབ་པ་མ་ིའདུགེ བླ་ན་མེད། བླ་འཁྱོམས་པོ། ཌིིན་གྱི་ིད་ེསོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ། འཕུར་རོ།།” 

ཟེར། ངས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་ང་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེའ་ིལམ་འད་ིབརྒྱུད་ནས་འགོྲ་མྱོོང་

ལབ་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཡོང་འགྲོ་མྱོོང་འདུགེ “སལ། ཆོིགེ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཞི་ེབཞི་ིལོར་ངས་

ལོ་སི་ ཨན་ཇེལ་སིའི་ནེའུ་ ཨེ་ར་ ལོན་ཌིི་རེའམ་དུས་གེསར་པའི་གོྱིན་ཆོས་འཁྲུད་

ཁེང་དེར་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར། ངས་རང་ལོ་ངོ་མ་གེསང་ནས། ཨིན་ཌིི་ཡོ་

ན་ཨ་ེཔོ་ལ་ིས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིརླངས་འཁོེར་རྒྱུགེ་འགྲན་ལ་འགྲུལ་བཞུད་ཅིགིེ་བྱས་ཤོིང་། 

དེའ་ིདགེོས་དོན་གེཙ་ོབོ་ན་ིརྗེེས་དྲན་དུས་ཆོེན་གྱི་ིགྲགེས་ཆོེན་རྒྱུགེ་འགྲན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

ད་ེཡོིན་ཞིིང་། ད་ེཡོང་དུས་ལྟར་འབོྱར་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཉིིན་གྱི་ིསྐབས་སུ་རླངས་འཁོེར་

སྒུགེ་བསྐྱོད་ཚུལ་མཐུན་དེ་བྱས་ཤོིང་མཚན་གྱིི་སྐབས་རླངས་འཁོེར་བརྐུས་ཏེ་ཕྱིན་

པ་ཡོིན། ང་ལ་ད་དུང་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུ་ཅིན་གྱི་ིབྷིའུ་ཁེ་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་

ཨེལ་ཨ་ེན་ཡོོད་ཅིིང་། ངའ་ིརླངས་འཁོེར་ཐོགེ་མ་ད་ེརེད། རླངས་འཁོེར་ད་ེན་ིའཁོེར་



ལམ་ལ།

509

སྒོགེ་དང་གོླེགེ་ལ་བརྟེགེ་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་ཚད་གེཞིི་ལོང་མ་སོང་ལ། དེར་བརྟེེན་

འཛིིན་བཟུང་མ་བྱས་པར་རླངས་འཁེོར་ད་ེབསོྐར་དགེོས་ན་ང་ལ་མངའ་སྡེ་ེགེཞིན་

གྱིི་རླངས་འཁེོར་ཨང་བྱང་ཞིིགེ་ཡོོད་དགེོས་པའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་བས་

ཨང་བྱང་ད་ེཐོབ་ཆོེད་ས་ཆོ་འད་ིནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཏགེ་ཏགེ་གྲོང་འད་ིཚོའ་ིགྲས་

ཀྱི་ིགེཅིིགེ་ནས་ཨང་བྱང་རྣམས་ངའ་ིསྟོད་ཐུང་གེ་ིའོགེ་ཏུ་སྦེས་ཏ་ེརླངས་འཁེོར་སྒུགེ་

བསྐྱོད་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར། ཇུས་གེཏོགེས་ཚ་བའ་ིཉིེན་རོྟེགེ་དཔོན་པོ་ཞིིགེ་

གེིས་ང་ན་ིརླངས་འཁེོར་སྒུགེ་བསོྐྱད་བྱེད་པ་ལ་ཆུང་དྲགེས་པ་རེད་བསམས་ཏ་ེལམ་

ཆོེན་དཀྱིིལ་ནས་ང་ལ་འདྲི་བརྩད་བྱས། ཁེོང་གེིས་ཨང་བྱང་དེ་ཚོ་བརྙིེད་པ་དང་། 

ང་ན་ིཁེང་མིགེ་གེཉིིས་ཅིན་གྱི་ིབཙོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་ལ། ངའ་ིརོགེས་པ་ད་ེ

ན་ིརོྫོང་དེའ་ིན་གེཞིོན་ཉིེས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་མ་བསགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ན་ིརང་ལྟོ་

རང་གེིས་འགྲངས་མ་ིནུས་པ་ཞིིགེ་འདུགེ་སྟབས་རྒན་གེསོ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་དགེོས་པ་

ཞིིགེ་རེད། (ཉིེན་རྟེོགེ་དཔོན་པོའ་ིཆུང་མས་ཁེོང་ལ་ཟས་སྟེར) ད་ེནས་ཉིིན་གེང་ལ་ཁེ་

མུར་བཞིིན་ཁེ་ཆུ་འཛིགེ་བཞིིན་བསྡེད་སོང་། ང་ལ་ཆོེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་འདྲི་ཞིིབ་སྟེ་

དཔེར་ན། ཕ་ཞིིགེ་གེ་ིཚུལ་གྱིིས་དྲ་ིབ་གེཏོང་བ། ད་ེནས་གླེོ་བུར་གྱི་ིའགྱུར་ལྡོགེ་ཅིིགེ་

གེིས་ང་ལ་ཉིེན་བརྡོ་དང་བཅིས་འཇིགེས་སྐུལ་བྱེད་པ། ངའི་ཡོིགེ་གེཟུགེས་ལ་ཞིིབ་

བསྡུར་བྱེད་པ་ལ་སོགེས་པའ་ིརྗེེས་དང་། ཡོང་འད་ིནས་ཕྱ་ིལ་ཐོན་ཆོེད་ངས་ངའ་ིམ་ི

ཚེའི་ནང་གེི་ཧ་ཅིང་གེལ་འགེངས་ཆོེ་བའི་གེཏམ་བཤོད་དེ་བྱས་པའི་རྗེེས་ལ། ངས་

སོྔོན་ཆོད་རླངས་འཁོེར་བརྐུས་པའི་སྐོར་ལ་རྫུན་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་དེ་ངོས་ལེན་

དང་། ངའི་ཕ་དེ་ས་ཆོ་འདིའི་གེཡོས་གེཡོོན་ཞིིགེ་ན་ཞིིང་ཁེའི་ལས་ཀ་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་

པ་དེ་ངས་འཚོལ་གྱིིན་ཡོོད་པ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད་བཅིས་ཀྱིི་མཇུགེ་སོྡེམ་བྱས་ཏེ་ང་གླེོད་
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པ་རེད། ངས་རླངས་འཁེོར་རྒྱུགེ་འགྲན་གྱི་ིརྗེེས་མ་ཆོོད་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགེོས། ལོ་

རྗེེས་མའ་ིསྟོན་ཁེར་ནོ་ཋེ་ེར་ེ ཌིམ་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་དང་ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་

མོ་གེཉིིས་བར་གྱི་ིསྤེོ་ལོའ་ིརྩེད་མོ་ལ་བལྟ་ཕྱིར། ང་སླེར་ཡོང་ཨིན་ཌི་ིཡོ་ན་མངའ་སྡེེའ་ི

སའོ་ཐ་ བྷེན་ཌི་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འད་ིལྟར་ཡོོང་བ་ཡོིན་མོད། ཐེངས་འདིར་རྙིོགེ་དྲ་གེཅིིགེ་

ཀྱིང་མ་བྱུང་། ད་ེནས་སལ། ང་ལ་འཛིིན་བྱང་ཙམ་ཞིིགེ་ལ་འདང་བའ་ིསོྒོར་མོ་ཡོོད་

ལ། དེ་ལས་གེཞིན་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད། ང་ལ་ལམ་དུ་འཕྲིད་པའི་མི་སོྨྱོན་པ་

སྣ་ཚོགེས་པ་ཞིིགེ་ལས་ལྟོ་སླེོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ལས་གེཞིན་ཡོར་མར་གྱི་ིཕྱོགེས་གེང་

དུའང་ཁེ་ལགེ་མ་ཟས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བུ་མོ་རྣམས་ལ་བརྒྱབ་པ་རེད། སྤེོ་

ལོའ་ིལྟད་མོ་ཞིིགེ་ལ་བལྟ་སླེད་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་ཞིིགེ་མྱོངས་མཁེན་གྱི་ིཨ་མ་ེར་ིཀ་

སྤྱི་ིམཐུན་མནའ་སྦྲེེལ་རྒྱལ་ཁེབ་ནང་གེ་ིབུ་གེཅིིགེ་པུ་ད་ེང་རེད།” 

ངས་ཁེོང་ལ་ ༡༩༤༤ ལོར་ཨེལ་ཨེ་ཁུལ་དུ་སྡེོད་དུས་ཀྱིི་གེནས་སྟངས་དྲིས་པ་

ཡོིན། “ང་ཨ་རི་ཛིོ་ན་མངའ་སྡེེ་རུ་འཛིིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད། བཙོན་ཁེང་དེ་ནི་ང་

འགྲོ་མྱོོང་སའི་བཙོན་ཁེང་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་ནང་ནས་ཆོེས་སྡུགེ་ཤོོས་དེ་རེད། ང་བྲིོས་

འགྲོ་དགེོས་བྱུང་སོང་ལ། ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་གེ་ིབྲིོས་བྱོལ་ཆོེས་རླབས་ཆོ་ེབ་ད་ེལེགེས་

འགྲུབ་བྱུང་བ་རེད། བྲིོས་བོྱལ་གྱིི་སྐོར་དེ་བཤོད་ན་སྤྱིིར་བཏང་གེི་དེ་བཤོད་ཀྱིི་

ཡོོད། ཤོེས་སོང་ང་། ཡོར་རི་ངོགེས་ཀྱིི་ལུང་པ་དེའི་གེཡོས་གེཡོོན་དུ། ནགེས་ཚལ་

གྱིི་ཁྲོད་དུ། ཤོེས་སོང་ང་། གེོགེ་བཞིིན་དུ། ད་དུང་འདམ་ཆུ་ཡོོད་པ་རེད། འགྱིིགེ་

གེི་སྦུ་གུ་དང་། བཟོ་གྲྭ དེ་ནས་ཆོགེ་སོྒོ་ལ་ཁེགེ་འདོགེས་བྱས་པའི་འཆོི་བ་ཟེར་བ་

དེ་ང་ལ་འཕྲིད་ཡོོད་པ་རེད། ང་གེཡོང་གེཟར་གྱིི་སྣེ་ན་ཡོོད་པའི་ཤོིང་སྡེོང་རྣམས་

བརྒྱུད་ནས་འགོྲ་དགོེས་བྱུང་ལ། དེ་ནི་ལམ་དང་། ལམ་ཕྲིན། དེ་བཞིིན་རྐང་ལམ་
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བཅིས་ལས་གེཡོོལ་ཆོེད་ཡོིན། ངའི་བཙོན་པའི་གྱིོན་ཆོས་དེ་ཚོ་འདོར་དགེོས་བྱུང་

ཞིིང་། ཨ་རི་ཛིོ་ནའི་གྲོང་ཁྱོེར་ཧྥོི་ལགེ་སི་ཋེབ་ཅིེས་པ་དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱིི་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་

ཚིགེས་ཤོིགེ་ཏུ་འཇབ་འཛུལ་གྱིིས་སྟོད་ཐུང་དང་དོར་མ་ཧ་ཅིང་ཐབས་མཁེས་ཀྱིི་

ཐོགེ་ནས་བརྐུས་པ་ཡོིན་ལ། སྣུམ་ལྡུགེ་པ་ཞིིགེ་གེི་གྱིོན་པ་གྱིོན་ནས་ཉིིན་གེཉིིས་ཀྱིི་

རྗེེས་སུ་ཨེལ་ཨེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབོྱར་བ་དང་། ངས་མཐོང་བའི་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་

ཐོགེ་མ་དེའི་ནང་ཕྱིན་ཅིིང་། དེར་ལས་ཀ་བར་གླེས་སོང་ལ། རང་ཉིིད་ལ་ཁེང་པ་

ཞིིགེ་བླངས་ཤོིང་། རང་མིང་ལི་ བྷུ་ལ་ཡོེ་ལ་བརྗེེས་པ་ཡོིན། དེ་ནས་ཨེལ་ཨེ་གྲོང་

ཁྱོེར་དུ་ཆོེས་སོྤྲོ་སྣང་ཅིན་གྱིི་ལོ་གེཅིིགེ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། དེའི་ཁེོངས་སུ་གྲོགེས་པོ་

གེསར་པའི་སྐོར་ཁེགེ་གེཅིིགེ་དང་། དངོས་གེནས་ཧ་ལས་པའི་བུ་མོ་འགེའ་བཅིས་

ཚུད་ཡོོད། ལོ་དེའི་མཇུགེ་བསྒྲིིལ་གྱིི་སྐབས་ནི། མཚན་མོ་གེཅིིགེ་ལ་ང་ཚོས་ཧོ་ལེ་

ཝུད་ལམ་ཆོེན་གྱིི་སྟེང་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ངས་ངའི་བུ་མོ་ལ་འོ་

བསྐྱལ་བའི་སྐབས་དེར་གྲོགེས་པོ་ལ་ཁེ་ལོ་བསྒྱུར་རོགེས་ལབ་ཅིིང་། དེ་དུས་ང་ཁེ་

ལོ་བའ་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་ཡོོད། ལྟོས་དང་། ཁེོང་གེིས་ང་མ་གེོ་བ་རེད། ང་ཚ་ོབརྒྱུགེས་ཏ་ེ

གླེོགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་ལ་བརྡོབས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོ་ནི་རྒྱུགེ་ཚད་ཉིི་ཤུ་ཙམ་ལ་འགྲོ་

གེི་ཡོོད་ལ། ངའི་སྣ་བཅིགེ་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངའི་སྣ་སོྔོན་ནས་མཐོང་ཡོོད་པ་རེད། 

དཀྱིོགེས་ཡོོད་པའི་གྷིི་རིགེ་གེི་གུགེ་དབྱིབས་སུ་གྲགེས་པ་ལྟར་གུགེ་བསྡེད་པ་དེ་

འད་ིན་ཡོོད། དེའ་ིརྗེེས་ལ་ང་ཌིེན་ཝེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། དེའ་ིདཔྱིད་ཀ་ལ་ཆུ་མངར་

མོའམ་བུལ་ཆུ་བཙོང་ས་ཞིིགེ་ནས་མ་ེར་ིལུ་ལ་ཐུགེ་པ་རེད། ཨོ་དཀོན་མཆོོགེ་གེསུམ། 

མོ་ནི་ལོ་བཅིོ་ལྔ་བརྒལ་མེད་ལ། ཇིན་གྱིི་དོར་མ་ཞིིགེ་གེོན་ཏེ། མོ་ཡོར་ལེན་མཁེན་

ཞིིགེ་ལ་སྒུགེ་ནས་བསྡེད་འདུགེ ཨ་ེས་ིམགྲོན་ཁེང་གེ་ིཐོགེ་རྩེགེ་གེསུམ་པའ་ིཤོར་ལོྷའ་ི
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ཟུར་གྱི་ིཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་སྟ།ེ དཀོན་མཆོོགེ་གེ་ིདྲན་རྟེེན་ཡོོད་པའ་ིཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་དང་།  

ང་ཆུང་དུས་ཀྱིི་གེནས་རྩ་ཆོེན་དེར་ཉིིན་གེསུམ་དང་ཞིགེ་གེསུམ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

པ་ཡོིན་ལ། དེ་དུས་མོ་ནི་ཆོེས་གེཞིོན་ལ་ཆོེས་སྙིང་དུ་སྡུགེ་པ་ཞིིགེ་རེད། ཨང་།  

ཨ། འོན་ཀྱིང་། ཁེོ་ར།ེ མཚན་མོའ་ིསྐབས་སུ་མར་བལྟས་དུས། ད་ེཨང་ཨང་ མ་ེའཁོེར་

ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིའཁྲིས་ན་མེའ་ིམཐའ་འཁེོར་དུ་སྤྲོང་པོ་རྒན་རྒོན་སོྐར་གེཅིིགེ་འདུགེ 

དམྱོལ་བ་བོ།” ཁེོང་དལ་ལ་འབབ་གྲབས་བྱས་སོང་། “ཤོེས་སོང་ང་། ངའི་ཕ་དེ་དེ་

ན་ཡོོད་མེད་ཁྱོོན་ནས་མ་ིཤོེས།” ཕ་གེ་ིན་མ་ེཕུང་གེ་ིམདུན་དུ་ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིའཁྲིས་

དེར་མ་ིཁེ་ཤོས་འཁེོར་བཞིིན་འདུགེ “ངས་འདྲ་ིདགོེས་མ་ིདགོེས་མ་ཤོེས། ཁེོང་ཕོྱགེས་

གེང་ནའང་ཡོོད་སྲོིད་པ་ཞིིགེ་རེད།” ང་ཚོས་མུ་མཐུད། མཚན་མོ་ཆོེན་པོ་འདིའ་ིཁྲོད་

དུ་ང་ཚོའི་མདུན་ཕོྱགེས་སམ་ཡོང་ན་རྒྱབ་ཕོྱགེས་གེང་རུང་ཞིིགེ་ན། ཁེོང་གེི་ཕ་དེ་

ནི་རྩྭ་ཕུང་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་བཟི་ནས་ཉིལ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་

རེད། ཁེོའ་ིམ་ནེའ་ིཐོགེ་ཏུ་ཁེ་ཆུ་འཛིགེས་ཤོིང་། དོར་མའ་ིསྟེང་དུ་གེཅིིན། རྣ་བའ་ིནང་

དུ་བུ་རམ་ལྡ་ེཁུ། སྣ་ཐོགེ་ན་རྨ་ཤུལ། ད་དུང་གེཅིིགེ་བྱས་ན་སྐྲའ་ིགེསེབ་ན་ཁྲགེ་དང་། 

ད་ེནས་ཟླ་བའ་ིའོད་ཟེར་ཁོེང་གེ་ིལུས་སྟེང་ལ་འཕྲིོ་བཞིིན་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད།

ངས་ཌིིན་གྱིི་དཔུང་པ་ནས་འཇུས་ཏེ། “ཨོ། ཁེོ་རེ། ད་ང་ཚོ་ཏན་ཏན་ཁྱོིམ་ལ་

ལོགེ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད།” ཅིེས་བཤོད། ཐེངས་དང་པོར་ནེའུ་ཡོོགེ་ན་ིཁེོང་གེ་ིགེཏན་སོྡེད་

ཁྱོིམ་ཚང་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད། ཁེོང་གེིས་སླེར་ཡོང་ལུས་པོ་སྤྲུགེས་ཤོིང་། ངང་སྒུགེ་བྱེད་མ་ི

འཕེར་བའ་ིཚོད་དུ་འདུགེ 

“ད་ེནས་སོམས་དང་། སལ། ང་ཚ་ོཕན་སིལ་ཝེ་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེ་ེལ་འབོྱར་དུས། 

ང་ཚོས་ཌི་ིཇ་ེརོལ་དབྱངས་རླུང་འཕྲིིན་ཐོགེ་ནས་ཤོར་ཕོྱགེས་པའ་ིབྷབ་རོལ་དབྱངས་
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ཕུན་སུམ་ཚགོེས་པ་ད་ེཐོས་མགེོ་ཚུགེས་ཀྱི་ིརེད། ཀ་ིཧ་ེཧ།ེ རྒྱུགེས། གྲུ་རྒན། རྒྱུགེས་ཡོ།” 

གེཟ་ིབརྗེིད་ཅིན་གྱི་ིརླངས་འཁེོར་དེས་རླུང་བུ་ལ་ང་རོ་སྒྲིོགེ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་ལ། དེས་

ཐང་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཤོོགེ་དྲིལ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་ཁེ་ཕྱེས་སོང་། རླངས་འཁེོར་

དེས་ཏར་ཞུན་གྱི་ིལམ་ཁེ་ཁེོལ་མ་ད་ེལས་གུས་ཞིབས་དང་བཅིས་རང་ཉིིད་ཕྱིར་བསྐྲད་

བྱུང་སྟེ། གེོང་མ་ཆོེན་པོའ་ིགྲུ་གེཟིངས་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་རེད། རླུང་བུ་དལ་བར་རྒྱུ་བའི་

སྐྱ་རེངས་ཀྱིི་སྐབས་ལ་ངས་མིགེ་ཕྱེས་ཤོིང་། ང་ཚོས་རླུང་དེ་དེད་ནས་རྒྱུགེ་བཞིིན་

འདུགེ ཌིིན་གྱིི་རོྡོ་དང་འདྲ་བའི་ཨུ་ཚུགེས་ཅིན་གྱིི་གེདོང་དེ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་བཞིིན་

རང་གེ་ིརུས་གེོགེ་འགྲེང་བ་དེའ་ིདགེོས་དོན་ལ་དམིགེས་ནས་མདུན་པང་གེ་ིཐོད་དུ་

བསྒུར་ཏ་ེའདུགེ 

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་གེ་ིཡོོད། ཕ་རྒན།”

“ཨང་། ཨང་། རྒྱུན་ལྡན་དང་གེཅིིགེ་པ་རེད། ཤོེས་སོང་ང། བུ་མོ། བུ་མོ། བུ་མོ།”

ང་གེཉིིད་དུ་ཡུར་ཞིིང་། ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིཕྱ་ིཟླ་བདུན་པའ་ིགེནམ་གེཤོིས་ཚ་

བའ་ིཞིོགེས་ཀ་ཞིིགེ་ལ་གེཉིིད་ལས་སད། ད་དུང་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཞིིང་

རླངས་འཁོེར་བསྐོར། ཁེོང་གེི་རྒྱུགེ་ཚད་ལ་དལ་ལོྷད་མི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཨ་ཡོོ་བ་

མངའ་སྡེེའ་ིམ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེ་ིཞིིང་ཁེའ་ིལམ་ཁེ་ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ་རྣམས་ལ་མ་མཐའ་ལའང་

རྒྱུགེ་ཚད་བརྒྱད་ཅུའ་ིསྟེང་བསྐོར་ཅིིང་། ལམ་དྲང་མོ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་བཞིིན་བརྒྱ་

དང་བཅུའ་ིསྟེང་བསྐོར་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་གེལ་སྲོིད་ལམ་ཁེའ་ིཕོྱགེས་གེཉིིས་ཀར་རླངས་

འཁེོར་ཡོོད་ན། དེས་ཁོེང་ཡོང་བང་རིམ་གྱིི་ནང་དུ་ནུར་གོེགེ་གེིས་འགྲོ་དགོེས་

པའ་ིཐབས་སྡུགེ་གེ་ིརྒྱུགེ་ཚད་དྲུགེ་ཅུའ་ིསྟེང་ལ་ལྷུང་བར་འགྱུར། ཁེོང་ལ་གོེ་སྐབས་

ཤོིགེ་རགེ་དུས་ཁོེང་མདུན་དུ་ཐད་ཀར་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། རླངས་འཁེོར་དྲུགེ་བདུན་
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རེ་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ་ཞིིང་། དེ་དགེ་ནི་ཐལ་བའི་སྤྲོིན་ཚོགེས་ཤོིགེ་གེི་ནང་དུ་ཤུལ་དུ་

བཞིགེ རླངས་འཁེོར་བྷིའུ་ཁེ་རྟེགེས་ཅིན་གེསར་པ་ཞིིགེ་བསྐོར་བཞིིན་པའ་ིསོྨྱོན་པ་

ཞིིགེ་གེིས་ལམ་ནས་འདི་དགེ་ཚང་མ་མཐོང་བ་དང་། ང་ཚོ་དང་རྒྱུགེ་འགྲན་བྱེད་

པའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས། ཌིིན་གྱིིས་སྐོར་ཞིིགེ་བསྐྱུར་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར་མི་

དེས་ཉིེན་བརྡོ་ཙམ་ཡོང་མ་བཏང་བར་ང་ཚ་ོབསྐྱུར་ནས་བརྒྱུགེས། ད་ེནས་ང་ཚ་ོལ་

འགྲན་སླེོང་ཆོེད་ཀ་ིབཏབ་ཅིིང་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིདུང་སྐད་བརྒྱབ། རླངས་འཁེོར་གྱི་ི

མཇུགེ་གླེོགེ་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱས། ང་ཚ་ོན་ིབྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་ཁེོང་གེ་ི

རྗེེས་དེད། “ད་སྒུགེས་ཨ།” ཌིིན་གྱིིས་གེད་མོ་དང་བཅིས་བཤོད། “ངས་ཁྱོ་ིཕྲུགེ་ད་ེལ་

མེལ་ལ་ེབཅུ་གྲངས་ཙམ་རིང་ལ་བརྙིས་བཅིོས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན། ལྟོས་ཨ།” ཁེོང་གེིས་བྷིའུ་

ཁེ་ད་ེང་ཚོའ་ིསོྔོན་ལ་ཐགེ་རིང་ས་ཞིིགེ་བར་དུ་འགོྲ་རུ་བཅུགེ ད་ེནས་ཇ་ེམགོྱིགེས་ལ་

བཏང་ཞིིང་ཆོེས་སྤྱིོད་ལོགེ་གེ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིས་ཁེོང་གེ་ིརྗེེས་ཟིན། བྷིའུ་ཁེ་སོྨྱོན་པ་

ད་ེསོྨྱོས་སོང་། ཁེོང་གེིས་མེལ་ལ་ེབརྒྱ་ཡོ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ལ་བསྟད་སོང་། ང་ཚ་ོལ་ཁེོང་སུ་

ཡོིན་ལྟ་བའ་ིགེོ་སྐབས་ཤོིགེ་བྱུང་སོང་། ཁེོང་ན་ིཆོ་ིཁེ་གེོའ་ིམ་ིརྐྱེལ་སྟོང་མགོེ་སྟོང་གེ་ི

རིགེས་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་འདུགེ་ལ། བུད་མེད་རྒན་པ་ཁེོའ་ིཨ་མའ་ིལོ་ཚོད་ཅིིགེ་དང་ལྷན་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ གེཅིིགེ་ཐང་ན་བུད་མེད་དེ་ཁོེའ་ིཨ་མ་དངོས་གེནས་

ཡོིན་སྲོིད། མོས་ཁེོ་ལ་སྡུགེ་སྐད་རྒྱགེ་གེ་ིཡོོད་མེད་དཀོན་མཆོོགེ་གེིས་མཁྱོེན་གྱི་ིརེད། 

འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གེིས་རྒྱུགེ་འགྲན་བྱས་སོང་། ཁེོ་ནི་ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དགེའ་བོ་དེ་

ནས་ཡོིན་པའི་ཨི་ཊི་ལི་བ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོང་གེི་སྐྲ་ནགེ་ཅིིང་སོྨྱོ་འཚུབ་ཅིིགེ་རེད། 

ཁེོང་གེིས་ལུས་རྩལ་རྩེད་མོ་བའ་ིསྟོད་གེོས་ཅིིགེ་གེོན་འདུགེ གེཅིིགེ་བྱས་ན་ཁེོང་གེ་ི

སེམས་ནང་ང་ཚོ་ནི་ཨེལ་ཨེ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཆོི་ཁེ་གེོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་དུ་ཡོོང་
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བའི་ཇགེ་ཚོགེས་གེསར་པ་ཞིིགེ་རེད་བསམས་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། གེཅིིགེ་བྱས་ན་ཇགེ་པ་

མིགེ་ཁེ་ི ཁོེ་ཧན་གྱི་ིཇགེ་མ་ིའགེའ་རེད་བསམས་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ལ་ེ

མོ་བཟིན་རླངས་འཁེོར་ཧ་ཅིང་འདྲ་བོ་རེད་ལ། རླངས་འཁེོར་ཨང་བྱང་ཡོང་ཁེ་ལི་

ཧྥོོར་ན་ིཡོ་ནས་རེད། རྩ་བའ་ིཆོ་ནས་འད་ིན་ིལམ་གྱི་ིརོལ་རྩེད་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་

གེིས་ང་ཚོའི་སྔུན་འཛིིན་རྒྱུར་ཆོེས་ཐབས་རྡུགེས་ཀྱིི་གེོ་སྐབས་བླངས་སོང་། ཁེོང་

གེིས་དཀྱིོགེས་རྣམས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་བསྐྱུར་འཇོགེ་བྱས་ཤོིང་། 

ཕྱིར་རང་གེ་ིལམ་སྟེང་ལ་སླེེབས་མ་སླེེབས་ཀྱི་ིཚོད་ཙམ་ལ་ཟོང་འདྲེན་རླངས་འཁོེར་

ཞིིགེ་མིགེ་ལམ་དུ་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་ཡོོང་བ་དང་། གྱིེན་དུ་ཆོེས་ཆོེར་འགྲེངས། འད་ི

ལྟ་བུའ་ིརྣམ་པའ་ིཐོགེ་ནས་ང་ཚོས་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིམེལ་ལ་ེབརྒྱད་ཅུ་བཅིད་པ་

ཡོིན། ད་ེནས་རྒྱུགེ་འགྲན་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་དོ་སྣང་འཕེལ་བ་ཞིིགེ་འདུགེ་སྟབས་ང་ལ་

འཇིགེས་སྣང་ཡོོང་བའ་ིགེོ་སྐབས་མ་བྱུང་། ད་ེནས་མ་ིསོྨྱོན་པ་དེས་མཚམས་འཇོགེ་

བྱས་སོང་། སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་ཏུ་རླངས་འཁེོར་བཀགེ་སོང་ལ། གེཅིིགེ་བྱས་

ན་བུད་མེད་རྒན་པ་དེས་བཀའ་བཏང་བ་ལས་ཡོིན་རྒྱུ་རེད། ང་ཚ་ོང་རོ་དང་བཅིས་

རྒྱུགེ་སྐབས་ཁེོང་གེིས་རྒྱལ་ཁེའི་དགེའ་སོྤྲོའ་ིངང་ནས་ལགེ་པ་གེཡུགེས་སོང་། ང་

ཚ་ོརྒྱུགེ་པའ་ིསྐབས་སུ་ཌིིན་ན་ིབྲིང་ཁེ་གེཅིེར་བུ་རེད། ངའ་ིརྐང་པ་མདུན་པང་སྟེང་

བཞིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིབུ་གེཉིིས་ནི་རྒྱབ་ན་གེཉིིད་ཤོོར་འདུགེ ང་ཚོ་

བུད་མེད་མགེོ་དཀར་ཞིིགེ་གེིས་བཟུང་བའ་ིཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ཞིོགེས་ཇ་ཟ་ཕྱིར་བཀགེ་

པ་ཡོིན་ལ། ཐགེ་ཉིེ་བའི་གྲོང་དེའི་ཆོོས་ཁེང་གེི་ཅིོང་བརྡོ་གྲགེ་པ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་

ང་ཚོར་ཆོེས་ཆོ་ེབའ་ིཡུངས་རིལ་གྱི་ིསྐལ་བ་འཕར་མ་སྤྲོད་བྱུང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོསླེར་

ཡོང་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན།



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

516

“ཌིིན། ཉིིན་དཀར་ལ་རླངས་འཁེོར་ཆོེས་མགོྱིགེས་པོར་མ་བསྐོར།”

“སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ཁེོ་རེ། ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ངས་ཤོེས།” ང་

འཁུམས་མགེོ་ཚུགེས། ཌིིན་ནི་དྲགེ་པོའ་ིལྷ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་བང་བསྒྲིིགེས་པའི་

རླངས་འཁེོར་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་བསླེེབས། ང་ཚོས་འཛུལ་ས་ཞིིགེ་བཙལ་བའི་རིང་

དེར་ཧ་ལམ་རླངས་འཁོེར་དེ་ཚོ་ལ་གེཏུགེས་གྲབས་བྱས། ཁེོང་གེིས་དེ་ཚོའི་མཇུགེ་

འགེེབས་ལྕགེས་ལེབ་ལ་རྩེད་མཚར་བྱས། ཁེོང་གེིས་གླེོད་ཅིིང་འདེད་པ་དང་། སྐེ་

བསྲོིངས་པ་བཅིས་བྱས་ཏེ་དཀྱིོགེས་དེ་གེང་དུ་ཡོོད་མེད་ལ་བལྟས། དེ་ནས་རླངས་

འཁེོར་ཆོེན་པོ་ད་ེན་ིཁེོའ་ིལགེ་པའ་ིརེགེ་པ་ཕྲི་མོ་དང་བསྟུན་ནས་མཆོོངས་ཤོིང་། ད་ེ

ནས་ནམ་ཡོིན་ཡོང་སྐྲ་ཚད་ཙམ་གྱི་ིབར་སྟོང་བཞིགེ་ནས་ཐར། ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་རང་

གེ་ིལམ་ཁེ་ལ་བསླེེབས། ལམ་གེཞིན་དགེ་ན་ིལྡོགེ་ཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་མཁེན་གྱིིས་ཁེེངས་

འདུགེ ད་ེནས་ང་ལ་སྐྲགེ་འདར་བརྒྱབ་བྱུང་། ངས་ད་ན་ིབཟོད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུགེ ཨ་

ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་དུ་ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེའ་ིདྲང་མོ་མདའ་ལྟར་གྱི་ིལམ་རིང་པོ་ཞིིགེ་

རྙིེད་རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅིང་དཀོན་པོ་རེད། ང་ཚ་ོམཐར་ད་ེའདྲ་གེཅིིགེ་ལ་ཐུགེ་དུས་ཌིིན་གྱིིས་

ཁེོང་གེི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གྱིི་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལ་བརྒྱུགེས་སོང་། ངས་ཕྱི་ལོགེས་ཀྱིི་ཡུལ་

ལོྗོངས་འགེའ་ཞིིགེ་འཁྱུགེ་འཁྱུགེ་ཏུ་འགྲོ་བ་མཐོང་ཞིིང་། དེས་ ༡༩༤༧ ལོར་ང་དང་

ཨ་ེཌི་ིགེཉིིས་ཀྱིིས་འགྲུལ་ལམ་རིང་མོ་ཞིིགེ་བྱས་སྐབས་ང་ཚ་ོཆུ་ཚོད་གེཉིིས་ལ་འགེགེ་

ནས་བསྡེད་པ་དེ་དྲན་དུ་བཅུགེ་སོང་། མི་ཚེའི་དཀར་ཡོོལ་དེ་མགོེ་རྟེིང་སླེོགེ་ནས་

ཡོོད་ཚད་སོྨྱོས་པ་ཇ་ིབཞིིན་འདས་དུས་ཀྱི་ིལམ་རྙིིང་པ་དགེ་ན་ིརབ་རིབ་ཀྱི་ིངང་ནས་

ཚུར་གྲོལ་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ཉིིན་གྱི་ིརྨ་ིལམ་འཚུབ་པོའ་ིཁོྲད་ནས་ངའ་ིམིགེ་ན་བྱུང་། 
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“ཨོ། དམྱོལ་བ། ཌིིན། ང་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོིན། ངས་མུ་མཐུད་ནས་

བཟོད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུགེ ངས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ”

“ཧ།ེ ཧ།ེ ཧ།ེ” ཌིིན་གྱིིས་ཁོེང་དགོེད་ཅིིགེ་བྱས། ཁེོང་གེིས་ཟམ་པ་དོགེ་པོ་ཞིིགེ་གེ་ི

སྟེང་ནས་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་བསྐྱུར་ཅིིང་། ཐལ་བའ་ིཁྲོད་ནས་ཁེ་ཕྱོགེས་བསྒྱུར། ལྡིར་

སྒྲི་དང་བཅིས་བརྒྱུགེས་སོང་། ང་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་ལྡིང་ཞིིང་། གེཉིིད་ཁུགེ་སླེད་

རྐང་ལགེ་བསྐུམས་ནས་བསྡེད། བུ་དེ་གེཉིིས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་གེིས་སྐྱིད་པོ་ལ་རོལ་ཆོེད་

མདུན་དུ་མཆོོངས། ཞིོགེས་པ་འདི་ལ་ང་ཚོའི་རླངས་འཁེོར་བརྡོབ་རྒྱུ་ཡོིན་པའི་

འཇིགེས་སྣང་ཆོེན་པོ་དེས་ང་གེཉིིད་ཁུགེ་ཏུ་བཅུགེ་མ་སོང་། ང་ཐང་ལ་བབས་ཤོིང་

མིགེ་བཙུམས་ནས་གེཉིིད་ཁུགེ་ཐབས་བྱས། རྒྱ་མཚོར་བསྐྱོད་མཁེན་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ི

ཆོ་ནས་གྲུ་གེཟིངས་ཀྱི་ིཞིབས་ཤུན་འོགེ་ན་རྦ་རླབས་རྣམས་བརྒྱུགེས་ནས་འགྲོ་བཞིིན་

པ་དང་དེའ་ིའོགེ་གེ་ིརྒྱ་མཚ་ོཞིབས་མེད་ད་ེལ་ངས་བསམ་བློ་བཏང་མྱོོང་། ད་ན་ིཨ་ཁུ་

སྨྱོོན་པ་འདིས་ཁེ་ལོ་བསྒྱུར་བ་དང་ཆོབས་གེཅིིགེ་ངུ་སྐད་ཤུགེས་རིང་འབྱིན་པའ་ིགླེིང་

ཆོེན་ཞིིགེ་གེི་ཁྱོོན་དུ་ཧ་ལས་པའི་རྒྱུགེ་ཚད་མྱུར་པོ་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ནས། ངའི་འོགེ་

ན་སོར་ཉི་ིཤུ་ཙམ་གྱི་ིགེཤོམ་ན་ལམ་ཡོོད་པ་ད་ེདགེ་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་ནས། འཕུར་

བཞིིན་དང་སི་སྒྲི་འབྱིན་བཞིིན་ཡོོད་པ་དེ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱིི་འདུགེ ངས་མིགེ་བཙུམས་

དུས་ལམ་ད་ེགྲོལ་ནས་ངའ་ིཕོྱགེས་ལ་ཡོོང་བ་ཙམ་ཞིིགེ་མཐོང་གེ་ིའདུགེ ངས་མིགེ་

ཕྱེས་སྐབས་རླངས་འཁོེར་གྱིི་ཐང་དེར་འཁྱུགེ་འཁྱུགེ་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཤོིང་སྡེོང་གེི་གྲིབ་

མ་རྣམས་འདར་འདར་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ འད་ིལས་བྲིོས་ནས་ཐར་ས་ཞིིགེ་མ་ིའདུགེ 

ངས་འད་ིཚང་མ་དང་ལེན་བྱེད་དགོེས་བྱུང་། ད་ེནས་ཌིིན་གྱིིས་ད་དུང་རླངས་འཁོེར་

བསྐོར་གྱི་ིཡོོད་ལ། ཆོ་ིཁེ་གེོ་ལ་མ་འབྱོར་བར་དུ་གེཉིིད་ཁུགེ་རྒྱུའ་ིབསམ་བློ་ཡོོད་པ་
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མ་རེད། ཕྱ་ིདྲོར་ང་ཚ་ོཌི་ེ མོ་ཡོིན་གྲོང་ཁྱོེར་ཆོ་ཡོོད་ད་ེསླེར་ཡོང་བརྒལ། འདིར་རླངས་

འཁེོར་འགྲུལ་བཞུད་པའི་ཁྲོད་དུ་ཚུད་པ་ནི་སྨོོས་མེད་ཡོིན་ལ། ང་ཚོ་ཇེ་དལ་གྱིིས་

ཕྱིན་ཅིིང་། ང་སླེར་ཡོང་མདུན་གྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་འོང་། ཁྱོད་མཚར་ཞིིང་ཡོ་ང་

བའི་རླངས་འཁོེར་བརྡོབས་སོྐྱན་ཞིིགེ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའི་མདུན་དེར་མི་ནགེ་ཅིིགེ་

གེིས་ཁྱོིམ་མ་ིཡོོངས་རོྫོགེས་དང་ལྷན་དུ་ས་ེཌིན་ཞིེས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་བསོྐར་

ཏེ་འགོྲ་བཞིིན་འདུགེ རླངས་འཁོེར་རྒྱབ་ཀྱིི་བརྡོབས་འགོེགེ་ལྕགེས་ལེབ་སྟེང་དུ་

བྱེ་ཐང་ནས་འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་འཚོང་གེིན་ཡོོད་པའི་རས་ཀྱིི་བྱེ་ཐང་ཆུ་སོྣད་དེའི་

གྲས་གེཅིིགེ་བཏགེས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་ཤུགེས་ཀྱིིས་བཀགེ་སོང་ལ། 

ཌིིན་གྱིིས་རྒྱབ་ཀྱིི་བུ་དེ་ཚོར་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་སྟབས་དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་མ་

སོང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱུགེ་ཚད་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་ཐོགེ་ནས་

རླངས་འཁེོར་དེ་ལ་བརྡོབས་པ་དང་། ཆུ་སྣོད་ལ་འཁེེལ་ཏེ་གེཉིན་འབུར་ཞིིགེ་དང་

མཚུངས་པར་ཆུ་སྣོད་དེ་གེད་ཅིིང་། བར་སྣང་ལ་ཆུ་མདའ་འཕངས་སོང་། ལྕགེས་

ལེབ་ད་ེལ་རྐོང་ཞིིགེ་བཏོད་པ་ལས་གེཞིན་པའ་ིསྐྱོན་བཟོས་མ་ིའདུགེ ཌིིན་དང་ངེད་

གེཉིིས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཁོེང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུ་སོང་། དེའི་མཐའ་བསྡེོམས་ནི་ང་

ཚོས་ཁེ་བྱང་བརྗེེ་རེས་བྱས་པ་དང་ཁེ་བརྡོ་ཏོགེ་ཙམ་བྱས་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་ཌིིན་

གྱིིས་མི་དེའི་ཆུང་མ་ལ་ཅིེར་ནས་འདུགེ ཆུང་མ་དེའི་ཡོིད་དུ་འོང་བའི་ནུ་མ་སྨུགེ་

པོ་ད་ེགེཉིིས་ན་ིམོའ་ིརས་ཀྱི་ིསྟོད་ཐུང་ལྷུགེ་ལྷུགེ་དེའ་ིནང་ན་གེསལ་ལྷང་ངེར་འདུགེ 

“ཨོ་ཡོ། ཨོ་ཡོ།” ང་ཚོས་ཆོ་ིཁེ་གོེ་ཡོ་ིང་ཚོའ་ིཕྱུགེ་བདགེ་གེ་ིཁེ་བྱང་ད་ེཁེོང་ལ་སྤྲོད་པ་

ཡོིན་ལ། ད་ེནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 
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ཌིེ་ མོ་ཡོིན་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་ཟིན་དུས་ཉིེན་རོྟེགེ་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་གེིས་དུང་

བརྡོ་སྒྲིོགེ་བཞིིན་ང་ཚོའི་རྗེེས་དེད་ནས་བསླེེབས་སོང་ལ། ང་ཚོ་ལ་རླངས་འཁེོར་

འགེོགེ་དགོེས་པའ་ིབཀའ་བཏང་སོང་། “ད་ཅི་ིབྱེད་དགེོས་རེད།”

ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ད་ེཕྱ་ིལོགེས་སུ་ཐོན་བྱུང་། “ཁྱོོད་ཚ་ོའདིར་ཡོོང་དུས་བརྡོབས་སྐྱོན་

ཅིིགེ་གེ་ིནང་ལ་ལྷུང་ཡོོད་དམ།”

“བརྡོབས་སྐྱོན་ཨ།ེ ལམ་མདོ་ནས་ང་ཚོས་མ་ིཞིིགེ་གེ་ིཆུ་སྣོད་ཅིིགེ་བརྟེོལ་བ་རེད།”

“བརྐུས་པའ་ིརླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་གེ་ིནང་ན་ཡོོད་པའ་ིམ་ིསྐོར་ཞིིགེ་གེིས་ཁེོང་ལ་

གེཞུས་ཏ་ེབྲིོས་སོང་ཟེར་གྱི་ིའདུགེ” འད་ིན་ིམ་ིནགེ་ཅིིགེ་གེིས་ཡོིད་མ་ིཆོེས་པའ་ིགླེེན་

ཞིད་ཅིན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཁྱོད་མཚར་སྟོན་གྱིིན་ཡོོད་པའི་དཔེ་མཚོན་ཌིིན་དང་

ངེད་གེཉིིས་ལ་རྒྱུས་ཡོོད་ཡོིན་པ་ཁེ་ཤོས་ཡོོད་པ་དེའ་ིགྲས་ཀྱི་ིགེཅིིགེ་རེད། དེས་ང་ཚ་ོ

གེཉིིས་ཀ་ཧ་ཅིང་ཡོ་མཚན་སྐྱེས་སུ་བཅུགེ་ཅིིང་། ང་ཚ་ོགེད་མོ་བགེད་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོ

ལྟ་རྟེོགེ་པ་དེའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་ནས་ཉིེན་རྟེོགེ་ལས་ཁུངས་ལ་འགྲོ་དགེོས་བྱུང་ཞིིང་། 

ཁེོང་ཚོས་ཁེ་ཌིི་ལགེ་རླངས་འཁེོར་གྱིི་སྦྱིིན་བདགེ་ལ་འབྲིེལ་བ་བྱེད་ཆོེད་ཆོི་ཁེ་གེོ་

ལ་ཁེ་པར་བཏང་ནས། ང་ཚོའ་ིགེནས་སྟངས་ན་ིཁེ་ལོ་པ་གླེས་མ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཁུངས་

སྐྱེལ་བྱས་པའ་ིརིང་དེར་ང་ཚོས་སྤེང་སྟེང་ནས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་བསྒུགེས་ནས་བསྐྱལ་

བ་ཡོིན། ཉིེན་རོྟེགེ་པས་བཤོད་པ་ལྟར་ན་སྐུ་ཞིབས་ཕྱུགེ་བདགེ་གེིས་ “ཨོ་རེད། ད་ེངའ་ི

རླངས་འཁོེར་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་བུ་ད་ེཚོས་ད་ེལས་གེཞིན་གྱི་ིདོན་དགེ་ད་ེའདྲ་བྱས་ཡོོད་

ན་ངས་ད་ེལ་དགེ་སྐྱེལ་བྱེད་མ་ིཐུབ།” 

“ད་ེན་ིའདིར་ཌི་ེ མོ་ཡོིན་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་བྱུང་བའ་ིབརྡོབས་སོྐྱན་ཆུང་ཚགེས་ཤོིགེ་

རེད།”
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“རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེ་ང་ལ་བཤོད་ཚར་སོང་། ངས་བཤོད་པའི་གེོ་དོན་ནི། ཁེོང་

ཚོས་འདས་པའི་དུས་སུ་བྱས་ཡོོད་པའི་དོན་དགེ་གེང་ཡོིན་ཞིིགེ་ལ་ངས་དགེ་སྐྱེལ་

བྱེད་མ་ིཐུབ་ཟེར་བ་ཡོིན།”

ཚང་མ་འགྲིགེ་ཚར་སོང་ལ། ང་ཚོ་སྦེིར་སེ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་

ནེའུ་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་ཏ།ེ འད་ིན་ིངས་ ༡༩༤༧ ལོར་སྐྱ་རེངས་སྐབས་སུ་གེོམ་བགྲོད་བྱས་

ས་དེ་རེད། ཕྱི་དྲོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོས་སླེར་ཡོང་ཁུ་སིམ་སིམ་གྱིི་གྲོང་ཁྱོེར་རྒྱུས་ཡོོད་

ཌིེ་ཝེིན་ཕོརད་བརྒལ་བ་ཡོིན་ལ། དམའ་མོར་འབབ་པའི་མི་སི་སི་ཕི་གེཙང་པོ་ནི་

རང་གེ་ིཤོིང་ཕྱེའ་ིཉིལ་ཁྲ་ིལ་ཉིལ་འདུགེ ད་ེནས་ཨ་ིལ་ིནོད་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིརོགེ་ ཨའ་ེ

ལནད་ཅིེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་རེད། རླངས་འཁེོར་གྱིི་འཚང་ཁེ་སྐར་མ་ཁེ་ཤོས་ཤོིགེ་

ལ་འདུགེ ཉིི་མ་ཇེ་དམར་ལ་འགོྲ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་དཀྱིིལ་གྱིི་

མངའ་སྡེ་ེཨ་ིལ་ིནོད་ས་ིཡོ་ིངོ་མཚར་བའ་ིལྗོང་མྱུགེ་དང་ལོྗོན་ཤོིང་གེ་ིཁྲོད་ནས་འཇམ་

པོར་འབབ་པའ་ིཆུ་ཕྲིན་ཆུང་ཆུང་མཛིེས་ཤོིང་སྡུགེ་པ་ད་ེདགེ་གླེོ་བུར་དུ་མངོན་བྱུང་།  

འདི་ནི་ཤོར་ཕོྱགེས་ཀྱིི་མཛིེས་ཤོིང་འཇེབས་པ་དེ་སླེར་ཡོང་མགེོ་ཚུགེས་པ་འདྲ་བོ་

ཞིིགེ་རེད་ལ། ནུབ་ཀྱིི་སྐམ་ས་ཆོེན་པོ་དེ་ཚོ་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་ཟིན་པ་རེད། ཌིིན་

གྱིིས་རྒྱུགེ་ཚད་གེཅིིགེ་གེ་ིཐོགེ་ནས་མངའ་སྡེ་ེདེའ་ིཁྱོོན་དུ་ཐད་ཀར་བརྒྱུགེས་པ་དང་

དུས་མཚུངས་སུ་ཨི་ལི་ནོད་སི་མངའ་སྡེེ་དེ་ངའི་མིགེ་མདུན་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁེ་ཤོས་

ཀྱིི་ཡུན་ལ་ནར་མར་བཀྲམས་བྱུང་། ཁེོང་ཨ་ཐང་ཆོད་ནའང་སྔོར་ལས་ལྷགེ་པའི་

ཡོ་ཡུད་རྩེ་བཞིིན་འདུགེ མཛིེས་ཤོིང་སྡུགེ་པའི་ཆུ་ཕྲིན་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་གེི་

སྟེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིཟམ་པ་དོགེ་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིཐོགེ་ནས་ཁེོང་གེིས་ཧ་ལམ་འགྲུབ་མ་ིསྲོིད་

པའི་གེནས་སྟངས་ཤོིགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་ང་ཚོ་གླེོ་བུར་དུ་བརྫོངས་སོང་། ང་ཚོའི་མདུན་
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གྱིི་རླངས་འཁོེར་དལ་པོ་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཟམ་པའི་སྟེང་ན་གོེགེ་འགྲོས་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ 

ཕྱོགེས་གེཞིན་དེ་ནས་འདྲུད་འཁེོར་བཏགེས་པའི་ཟོང་འཁེོར་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོོང་གེི་

འདུགེ་ལ། དེའ་ིཁེ་ལོ་པ་དེས་རླངས་འཁོེར་དལ་པོ་ད་ེགེཉིིས་ཀྱིིས་ཟམ་པ་བརྒལ་རྒྱུར་

ཆུ་ཚོད་གེ་ཚོད་འགེོར་མིན་ལ་ཁེོགེ་རྩིས་རྒྱགེ་ཅིིང་། ཁེོང་གེ་ིཁེོགེ་རྩིས་ན་ིཁེོང་ཟམ་པ་

ཡོོད་ས་ལ་འབྱོར་དུས་ད་ེཚ་ོཐོན་ཚར་གྱི་ིརེད་བསམས་ཡོོད་པ་རེད། ཟམ་པའ་ིསྟེང་

ན་ཟོང་འཁོེར་དེ་དང་ཕོྱགེས་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་ཤོོང་བའི་

ས་ཆོ་ཁྱོོན་ནས་མི་འདུགེ ཟོང་འཁོེར་གྱིི་རྒྱབ་ན་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་རྣམས་ཟུར་

དུ་བསྡེད་ནས། ད་ེབསྐྱུར་ནས་འགྲོ་ས་ཡོོད་མེད་ལ་ལྟ་གེ་ིའདུགེ རླངས་འཁོེར་དལ་

པོ་གེཉིིས་ཀྱི་ིམདུན་ན་རླངས་འཁེོར་དལ་པོ་གེཞིན་དགེ་གེིས་འདེད་བཞིིན་འགྲོ་གེ་ི

འདུགེ ལམ་ད་ེལ་འཚང་ཁེ་བརྒྱབ་འདུགེ་ཅིིང་། ཚང་མས་ཐར་འདོད་ཀྱིིས་འཚང་

ཁེ་རྒྱགེ་གེིན་འདུགེ ཌིིན་ནི་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་ ༡༡༠ ཡོི་རྒྱུགེ་ཚད་ཀྱིིས་

འད་ིདགེ་ཚང་མ་ཡོོད་ས་ལ་མཆོོང་རྒྱུགེ་གེིས་འོང་བ་དང་འཛིེམས་དོགེས་ཁྱོོན་ནས་

བྱས་མ་སོང་། ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་དལ་མོ་རྣམས་བསྐྱུར་ཅིིང་། གླེོ་བུར་གྱིིས་ཁེ་

བསྒྱུར་ཏ་ེཧ་ལམ་ཟམ་པའ་ིགེཡོོན་ཟུར་གྱི་ིར་བ་ལ་འཁེེལ་གྲབས་བྱས་ཤོིང་། ད་ེནས་

བརྒྱུགེས་ནས་ཡོོང་བཞིིན་པའ་ིཟོང་འཁེོར་དེའ་ིགྲིབ་མ་ལ་ཁེ་གེཏད་ནས་ཕྱིན་སོང་། 

དེ་ནས་ཤུགེས་ཀྱིིས་གེཡོས་ཕྱོགེས་སུ་དཀོྱིགེས། ཟོང་འཁོེར་དེའི་མདུན་གྱིི་འཁེོར་

ལོ་གེཡོོན་མ་ལ་མ་འཁེེལ་ཙམ་བྱུང་། ཧ་ལམ་མདུན་གྱི་ིརླངས་འཁེོར་དལ་པོ་ད་ེལ་

གེཞུ་ལ་ཁེད་བྱས། ད་ེབསྐྱུར་ཆོེད་ལམ་ཕོྱགེས་གེཞིན་དེར་ལྡིང་། ད་ེནས་ཟོང་འཁོེར་

དེའི་རྒྱབ་ནས་རླངས་འཁོེར་གེཞིན་ཞིིགེ་གེིས་ལམ་ལ་ལྟ་ཕྱིར་ཐོན་ཡོོང་དུས་སླེར་

ཡོང་རང་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིལམ་ལ་ཁེ་བསྒྱུར་དགོེས་བྱུང་སོང་། འད་ིཚང་མ་སྐར་ཆོ་གེཉིིས་
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ཀྱིི་ནང་ལ་རེད། དེ་ཡོང་འཁྱུགེ་འཁྱུགེ་གེིས་བསྐྱོད་པ་དང་། ཐལ་བའི་སྤྲོིན་ཚོགེས་

ཤོིགེ་ལས་གེཞིན་ཅི་ིཡོང་ཤུལ་དུ་བཞིགེ་མ་སོང་། གེཞིན་དུ་ན་ཨ་ིལ་ིནོད་ས་ིམངའ་

སྡེེའི་རྨི་ལམ་རང་བཞིིན་གྱིི་ཞིིང་ཁེ་དང་བཅིས་འཆོི་བའི་གོེད་ཆོགེ་ཅིན་གྱིི་ཕྱི་དྲོ་

དམར་ལམ་ལམ་པའ་ིཁྲོད་དུ་ལམ་ཁེ་ཕྱོགེས་ལྔ་ནས་གེདོང་གེཏུགེས་འཇིགེས་ཡོེར་

བ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་སྟ།ེ རླངས་འཁེོར་མང་པོ་ཕོྱགེས་གེང་སར་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེད་པ་དང་། ད་

དུང་ཟོང་འཁོེར་ཆོེན་པོ་ད་ེསྒུར་ཞིིང་འགེགེ་པར་བྱེད། ངས་གེནས་ཚུལ་འད་ིསེམས་

ནས་གེཡུགེས་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ་ལ། ད་དུང་སྙན་གྲགེས་ཆོེ་བའི་བྷབ་རོལ་དབྱངས་

ཀྱི་ིརྒྱ་གླེིང་པ་ཞིིགེ་ཀྱིང་ཉི་ེཆོར་ཨ་ིལ་ིནོད་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིརླངས་འཁེོར་བརྡོབས་སྐྱོན་

ཁྲོད་ཤོི་བ་རེད། ཕལ་ཆོེར་འདི་འདྲ་བའི་ཉིིན་མོ་ཞིིགེ་ལ་བྱུང་ཡོོད་པ་རེད། ང་སླེར་

ཡོང་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

ད་ཆོ་བུ་ད་ེགེཉིིས་ཀྱིང་རྒྱབ་ཏུ་བསྡེད་ནས་བསྡེད་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་ན་ིས་མ་རུབ་

གེོང་ལ་ཆོི་ཁེ་གོེ་ལ་འབོྱར་རྒྱུའི་ཆོོད་སེམས་བརྟེན་པོ་བཟུང་འདུགེ རླངས་འཁོེར་

དང་མེ་འཁེོར་གྱིི་ལམ་བསྣོལ་ས་ཞིིགེ་ནས་ང་ཚོས་སྤྲོང་པོ་གེཉིིས་ཡོར་བཏུས་པ་དེ་

གེཉིིས་མཉིམ་རུབ་ཀྱིིས་སྣུམ་རིན་ལ་སོྒོར་ཕྱེད་ཅིིགེ་སྤྲོད་བྱུང་། སྐར་མ་ཁེ་ཤོས་ཀྱིི་

སོྔོན་ལ་ཁོེང་ཚ་ོན་ིམ་ེའཁོེར་ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིཤོིང་དུམ་བརྩིགེས་ཡོོད་པ་ཞིགིེ་གེ་ིམཐའ་

འཁེོར་དུ་བསྡེད་ནས་རང་གེ་ིརྒུན་ཆོང་ལྷགེ་མ་ཏོགེ་ཙམ་ཡོོད་པ་འཐུང་བཞིིན་ཡོོད་

ལ། ད་ནི་ཁེོང་ཚོས་ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིི་ངང་ནས་འཕུར་བཞིིན་

པའ་ིརླངས་འཁེོར་འདམ་གྱིིས་གོེས་ནའང་མགོེ་མ་ིསྒུར་ཅིིང་གེཟ་ིབརྗེིད་ཆོ་ེབའ་ིཁེ་

ཌི་ིལགེ་ལ་ེམོ་བཟིན་ཞིིགེ་རྙིེད་ཡོོད། ངོ་མ་བཤོད་ན། ཌིིན་གྱི་ིའཁྲིས་སུ་སྡེོད་མཁེན་

གྱིི་བུ་རྒན་པ་དེས་རང་གེི་མིགེ་གེཉིིས་ལམ་ལ་གེཏད་པ་ལས་གེཏན་ནས་གེཡོོལ་མ་
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སོང་ལ། ཁེོང་གེ་ིསྤྲོང་པོའ་ིསྨོོན་ལམ་ཉིམ་ཐགེ་པ་དགེ་སྐྱོར་ནས་བསྡེད་སོང་། ངོ་མ་

ཡོིན། “ཨོ་རེད།” ཁེོང་ཚོས་བཤོད། “ང་ཚོས་ང་ཚ་ོའད་ིའདྲའ་ིམགོྱིགེས་པོ་ཞིིགེ་བྱས་

ནས་ཆོ་ིཁེ་གོེ་ལ་འབོྱར་རྒྱུ་ཡོིན་པ་གེཏན་ནས་ཧ་གོེ་མ་སོང་།” ང་ཚ་ོཁུ་སིམ་མ་ེབའ་ི

ཨི་ལི་ནོད་སི་མངའ་སྡེེའི་གྲོང་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོད་རིམ་བཞིིན། གྲོང་དེ་ཚོའི་

མ་ིརྣམས་ན་ིཉིིན་ལྟར་ལ་ེམོ་བཟིན་འད་ིའདྲ་བའ་ིནང་ནས་ཆོ་ིཁེ་གེོའ་ིཇགེ་ཚོགེས་

རྣམས་འགྲོ་བ་ལ་ཧ་ཅིང་དོགེས་ཟོན་ཆོེ་སྟབས། ང་ཚོ་ནི་ཁྱོད་མཚར་བའི་སྣང་བ་

ཞིིགེ་རེད། ད་ེཡོང་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཁེ་སྤུ་བཞིར་མེད་ལ། ཁེ་ལོ་པ་ན་ིབྲིང་ཁེོགེ་གེཅིེར་

བུ་རེད། སྤྲོང་པོ་གེཉིིས་དང་ང་བཅིས་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་ཐགེ་པ་ཞིིགེ་ལ་འཇུས་

ནས་ཡོོད། ངའི་མགེོ་སྔོས་མགེོའ་ིཐོགེ་བསྙེས་ཤོིང་། དབང་ཤུགེས་ལ་རྔམས་པའི་

ཉིམས་ཅིན་གྱིི་ངའི་མིགེ་གེིས་ལུང་པ་འདིའི་ཡུལ་ལོྗོངས་ལ་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད། དེ་ནི་

ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིཇགེ་ཚོགེས་ཞིིགེ་ཆོ་ིཁེ་གོེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིའཕྲིོགེ་བཅིོམ་ལ་

འགྲན་འཛུགེས་ཆོེད་ཡོོང་བ་དང་། ཟླ་འོད་འོགེ་གེི་ཡུ་ཋེ་མངའ་སྡེེའི་བཙོན་ཁེང་

དགེ་ནས་མཚན་ལ་བོྲིས་ཡོོང་བའ་ིཁྲམ་པ་ཁྱུ་ཅིིགེ་དང་འདྲ་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་ཁུ་

ནགེ་གེ་ིབཏུང་བ་དང་སྣུམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་གོྲང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་གེ་ིསྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་སུ་

བཀགེ་པའ་ིསྐབས་དེར་མ་ིརྣམས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ང་ཚ་ོལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་མོད། སྐད་

ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་བཤོད་མ་བྱུང་ལ། ངའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ཁོེང་ཚོས་མ་འོངས་པར་

དགེོས་མཁེོ་བྱུང་ན་སྙམ་ནས། ང་ཚོའ་ིགེཟུགེས་ཚད་དང་རྣམ་པའ་ིསྐོར་ལ་ཡོིད་ནས་

ཐོ་འགེོད་བྱས་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། སྣུམ་གྱི་ིསྦུ་གུ་ལགེ་བསྟར་བྱེད་མཁེན་གྱི་ི

བུ་མོ་དང་ལྷན་དུ་སྣུམ་རིན་རྩིས་རྒྱགེ་སྐབས་ཌིིན་གྱིིས་ཁེོང་གེ་ིསྟོད་ཐུང་ T དབྱིབས་

ཅིན་དེ་སྐེ་དཀྲིས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་གེཡོོགེས་ཙམ་བྱས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ནི་རྒྱུན་
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ལྡན་ལྟར་འཚུབ་ཅིིང་མྱུར་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། རླངས་འཁོེར་ནང་དུ་འཛུལ་ཞིིང་ད་ེནས་

ང་ཚ་ོསྦེིར་ས་ེཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཅིང་མ་འགེོར་བར་གེནམ་མདོགེ་དམར་ལྷམ་ལྷམ་

ད་ེདམར་སྨུགེ་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། སྤྲོོ་སྣང་འཕེལ་བའ་ིམཐའ་མཇུགེ་གེ་ིགེཙང་པོ་རྣམས་

ཤོར་སེ་ཕྱིན་སོང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་འགྲུལ་བཞུད་འདིའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཡོོད་པའི་ཆོི་ཁེ་

གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་དུད་སྨོིགེ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཚོ་ཌིེན་ཝེར་ནས་ཨེ་ཌིི་ ཝེོལ་གྱིི་རྩྭ་ས་

བརྒྱུད་ཆོ་ིཁེ་གེོ་བར་དུ་མེལ་ལ་ེ ༡༡༨༠ ཡོ་ིལམ་ཐགེ་ད་ེཏགེ་ཏགེ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བདུན་

གྱི་ིནང་ལ་ཡོོང་བ་རེད་ལ། དེའ་ིནང་དུ་ས་དོང་དུ་ལྷུང་ནས་ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་དང་། རྩྭ་

ས་རུ་ཆུ་ཚོད་གེསུམ། ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའི་ནེའུ་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་དང་

ལྷན་དུ་ཆུ་ཚོད་གེཉིིས་བཅིས་བརྩིས་མེད། ས་གེཞིིའི་ཐོགེ་ནས་ཆོ་སྙོམ་ཐེབ་ཆོགེ་

ཅིིགེ་གེི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་བདུན་ཅུ་རེད་ལ། དེ་ཡོང་ཁེ་

ལོ་པ་གེཅིིགེ་རེད། ད་ེན་ིལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ིཟིན་ཐོ་སོྨྱོན་པ་འདྲ་བོ་ཞིིགེ་རེད། 
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གྲགེས་ཆོེན་གྱི་ིཆོ་ིཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིམིགེ་མདུན་ན་དམར་ལམ་ལམ་བྱེད། 

གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་ནི་མ་ཌིེ་སོན་སྲོང་ལམ་སྟེང་དུ་སྤྲོང་པོའ་ིཁྱུ་ཚོགེས་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་

ན་ཡོོད་ཅིིང་། སྤྲོང་པོ་ཁེ་ཤོས་ཀྱིིས་རང་གེི་རྐང་པ་ལམ་གྱིི་ཟུར་སྟེགེས་སྟེང་བཞིགེ་

ནས་སྲོང་ལམ་དུ་ཉིལ་འདུགེ གེཞིན་བརྒྱ་ཕྲིགེ་མང་པོ་ནི་ཆོང་ཁེང་གེི་སོྒོ་འགྲམ་

དང་ལམ་ཕྲིན་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་འཚང་གེ་རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ “ཨ་མ། ཨ་མ། ཕ་གེ་ི

ན་ཌིིན་ མོ་རི་ཡོར་ཋེི་རྒན་པ་དེ་ཡོོད་མེད་ལ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ལྟོས་དང་། ཁེོང་ལོ་འདི་

ལ་རྐྱེེན་དབང་གེིས་ཆོི་ཁེ་གེོ་ན་ཡོོད་སྲོིད་པ་རེད།” ང་ཚོས་སྲོང་ལམ་ནས་སྤྲོང་པོ་

གེཉིིས་མར་འབབ་བཅུགེ་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་མུ་མཐུད་ནས་ཆོ་ིཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་

ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། གྲོང་ཁྱོེར་འགྲུལ་འཁོེར་རྣམས་ཀྱིི་བཙིར་སྒྲི་དང་། ཚགེས་པར་

བཙོང་མཁེན་གྱི་ིབྱིས་པ། ལམ་གེཅིོད་བཞིིན་པའ་ིབུ་མོ་ད་ེཚ།ོ ཁེ་ལགེ་བརྔོས་མ་དང་

སྦེ་ིརགེ་གེ་ིདྲ་ིམ་མཆོེད་བཞིིན་འདུགེ ན་ེའོན་གླེོགེ་སོྒྲིན་དགེ་གེིས་མིགེ་རྡོེབ་བྱེད་ཀྱི་ི

འདུགེ “སལ། ང་ཚ་ོན་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཆོེན་པོའ་ིནང་ལ་བསླེེབས་འདུགེ་ཡོ། ཀ་ིཧ་ིཧ།ི” ང་

ཚོས་ཐོགེ་མར་བྱེད་དགེོས་པ་ནི་ཁེ་ཌིི་ལགེ་རླངས་འཁེོར་དེ་མུན་པ་འཐིབས་པའི་

ས་ཆོ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་ལ་འཇོགེ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཁྲུས་ཤོིགེ་བརྒྱབ་ཏེ་མཚན་མོའ་ིདོན་

དུ་གྱིོན་པ་གོེན་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཝེའ་ེ ཨེམ་ ས་ི ཨ་ེཡོ་ིཁེ་གེཏད་ཀྱི་ིསྲོང་ལམ་ད་ེརུ་ང་ཚོས་

ཁེང་བརྩེགེས་རྣམས་ཀྱི་ིབར་ན་ཡོོད་པའ་ིས་ཕགེ་ཅིན་གྱི་ིལམ་ཕྲིན་ཞིིགེ་རྙིེད་བྱུང་ལ། 

ང་ཚོས་ཁེ་ཌིི་ལགེ་རླངས་འཁེོར་གྱིི་སྣ་རྩེ་སྲོང་ལམ་དུ་གེཏད་ནས་རླངས་འཁེོར་
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དེར་བཀབ་པ་ཡོིན། ད་ེནས་ཐོན་ཆོོགེ་ཆོོགེ་རེད། ང་ཚ་ོམཐོ་སླེོབ་ཀྱི་ིབུ་ད་ེགེཉིིས་ཀྱི་ི

རྗེེས་སུ་འབྲིངས་ནས་ Y མགོྲན་ཁེང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེཉིིས་ཀྱིིས་དེར་ཁེང་མིགེ་

ཅིིགེ་བླངས་སོང་ལ། ང་ཚོར་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཁེོང་ཅིགེ་གེ་ིཁེང་མིགེ་ད་ེབེད་

སྤྱིོད་གེཏོང་བཅུགེ་སོང་། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེ་སྤུ་བཞིར་ཞིིང་ཁྲུས་བརྒྱབ་པ་

ཡོིན། ངས་ཚོམས་ཁེང་ནས་དངུལ་ཁུགེ་སོྟར་འདུགེ་ལ། ཌིིན་གྱིིས་ད་ེརྙིེད་ནས་རང་

གེ་ིསྟོད་གེོས་སུ་འཇུགེ་གྲབས་བྱེད་སྐབས་ཁེོང་གེིས་ད་ེང་ཚོའ་ིཡོིན་པ་ཤོེས་འདུགེ་ལ། 

སེམས་ཕམ་བྱུང་བ་ན་ིཡོིན་ཡོིན་རེད། ད་ེནས་ང་ཚོས་བུ་ད་ེཚ་ོལ་བད་ེམོ་ལབ་པ་ཡོིན་

ལ། ཁེོང་ཚ་ོན་ིརྐྱེེན་ཅི་ིཡོང་མ་བྱུང་བར་འབྱོར་བ་ད་ེལ་དགེའ་འདུགེ ད་ེནས་ཟ་ཁེང་

ཞིིགེ་ཏུ་ཁེ་ལགེ་ཟ་ཆོེད་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཆོ་ིཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་རྙིིང་པ་སྨུགེ་མདོགེ་ཅིན་ད་ེན་ི

ཕྱེད་ཤོར་ཕྱོགེས་པ་དང་ཕྱེད་ནུབ་ཕྱོགེས་པ་ལྟ་བུའ་ིཁྱོད་མཚར་བ་རྣམས་ལས་ཀ་ལ་

འགྲོ་བ་དང་མཆོིལ་མའང་འདོར་བཞིིན་འདུགེ ཌིིན་ན་ིཟ་ཁེང་དུ་ལངས་ནས་གྲོད་

པ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་བཞིིན་ཚང་མ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་བསྡེད་འདུགེ ཁེོང་གེིས་མི་ནགེ་

གེི་བུད་མེད་ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པ་ཁྱོད་མཚར་པོ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་

འདོད་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་གེཏམ་རྒྱུད་ཅིིགེ་དང་བཅིས་ཟ་ཁེང་ནང་དུ་འབོྱར་བ་

དང་། ད་ེཡོང་མོ་ལ་སོྒོར་མོ་མེད་ནའང་། བགེ་ལེབ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོང་ཚོས་མོ་ལ་མར་

ཞིིགེ་སྤྲོད་ཨེ་ཡོོང་བསམས་ནས་ཡོོང་བ་རེད། མོས་རང་གེི་འཕོངས་ཚོས་དེ་གེཡུགེ་

བཞིིན་ནང་དུ་བསླེེབས་པ་དང་། ཁེོང་ཚོས་མར་སྤྲོད་མ་སོང་ལ། མོས་རྐུབ་བསོྐར་

བཞིིན་ཕྱ་ིལ་ཐོན་སོང་། “ཨོ་ཧོ།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ད་མོའ་ིརྗེེས་དེད་ནས་སྲོང་ལམ་

དུ་མར་འགོྲ་ཡོ། མོ་ལམ་ཕྲིན་ན་ཡོོད་པའ་ིཁེ་ཌི་ིལགེ་རླངས་འཁོེར་གོེགེ་པོ་དེའ་ིནང་

དུ་འཁྲདི་འགྲོ་ཡོ། ང་ཚ་ོཚང་མས་སྐྱདི་པ་ོགེཏངོ་།” འནོ་ཀྱིང་ད་ེབརྗེདེ་པར་གྱུར་ཅིངི་།  
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ཆོི་ཁེ་གེོའ་ིགྲོང་དཀྱིིལ་ལ་བསྐོར་བ་ཞིིགེ་བརྒྱབ་ནས། འབྱར་ལ་ཁེད་ཀྱིི་ཞིབས་བྲིོ་

རྒྱགེ་སའི་ཆོང་ཁེང་རྣམས་ལ་བལྟས་ཤོིང་། བྷབ་རོལ་དབྱངས་ལ་ཉིན་ཆོེད། ཤོར་

རྒྱགེ་ཁེ་ལར་ཁེ་སྲོང་ལམ་བྱང་མ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེནས་འད་ིན་ིཇ་ིའདྲའ་ིམཚན་

མོ་ཞིིགེ་རེད་ཨང་། “ཨོ་ཁོེ་ར།ེ” ཌིིན་ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་མདུན་ནས་ལངས་ཏ་ེང་ལ་བཤོད་

བྱུང་། “སྲོང་ལམ་གྱི་ིའཚ་ོབ་ལ་རོལ་དང་། ཆོ་ིཁེ་གེོའ་ིརྒྱ་མ་ིད་ེཚ་ོ[ཐ་སྙད་འད་ིན་ིཕྱུགེ་

བདགེ་གེམ་ཇགེ་པའ་ིདོན་སྟོན་པའ་ིཆོ་ིཁེ་གེོའ་ིཁེ་སྐད་ཅིིགེ་རེད་ཟེར།]ཕྱིན་སོང་། ཇ་ི

འདྲའི་ཁྱོད་མཚར་བའི་གྲོང་ཞིིགེ ཨ་མ་མ། ཡོ་གེིའི་སྒོེའུ་ཁུང་ན་ཡོོད་པའི་བུད་

མེད་དེས། རང་གེ་ིཉིལ་གེོས་ནང་ནས་མོའ་ིནུ་མ་ཆོེན་པོ་གེཉིིས་བསྣར་ནས་མར་བལྟ་

བཞིིན་འདུགེ མིགེ་ཆོེན་པོ་འདུགེ ཨ་ིཧ།ི སལ། ང་ཚ་ོའགྲོ་དགེོས་ལ། ང་ཚ་ོད་ེལ་མ་

སླེེབས་ཀྱི་ིབར་དུ་འགྲོ་མཚམས་འཇོགེ་རྒྱུ་མ་ིའདུགེ” 

“ཁེོ་ར།ེ ང་ཚ་ོགེང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་ནམ།”

“ངས་མི་ཤོེས། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོ་འགྲོ་དགོེས།” དེ་ནས་བྷབ་རོལ་དབྱངས་པ་ན་

གེཞིོན་སོྐར་ཞིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིརོལ་ཆོ་རྣམས་རླངས་འཁོེར་ལས་འཁྱོེར་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ 

ཁེོང་ཚོ་ཆོང་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཏགེ་ཏགེ་འཚངས་ནས་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚོས་ཁེོང་

ཚོའི་རྗེེས་དེད་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་རང་རང་གེིས་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་ཤོིང་དེ་ནས་འབུད་

མགོེ་བརྩམས་སོང་། ང་ཚོ་དེར་ཡོོད་ཡོ། མགོེ་གེཙོ་དེ་ནི་གེཟུགེས་པོ་ཕྲི་ལ་སྒུར་

བ། སྐྲ་སིལ་ལུར་ཡོོད་པ། ཁེ་ཙུམ་བུར་ཡོོད་པ། སེགེ་སི་རྒྱ་གླེིང་ཕོ་སྐད་བར་མ་བ། 

ཕྲིགེ་པ་ཕྲི་བ། རང་གེ་ིརྩེད་མོ་བའ་ིསྟོད་གོེས་ད་ེལྷུགེ་ལྷུགེ་ཏུ་གྱིོན་པ། དྲོ་བའ་ིམཚན་

མོ་ལ་བློར་འབབ་པ། མིགེ་ཏུ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིེས་ཡོི་གེེ་བྲིིས་ཡོོད་པ་དེ་རེད། ཁེོང་

གེིས་རང་གེི་དུང་ཡོར་བླངས་ཤོིང་། དེའི་ནང་དུ་ཁྲོ་གེཉིེར་བསྡུས་ཏེ་ཡོིད་དུ་འོང་
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ཞིིང་སྣ་ཚོགེས་པར་བུས་པ་དང་། བསམ་བློ་གེཏོང་ཕྱིར་རང་གེ་ིརྐང་པས་ཐང་ལ་གེ་

ལེར་རྡོེགེ་པར་བྱེད་ཅིིང། གེཞིན་རྣམས་ལ་གེཡོོལ་ཆོེད་སྒུར་ཙམ་བྱེད། དེ་ནས་བུ་

གེཞིན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་རྐྱེང་གེཞིས་གེཏོང་བའི་སྐབས་དེར་ཧ་ཅིང་སྐད་དམའ་མོས་

“བུས་ཤོིགེ་”ཅིེས་བཤོད་སོང་། དེ་ནས་རོལ་དབྱངས་པ་ཕེ་རེ་ཛིི་འདུགེ་ལ། ཁེོང་ནི་

གེཟུགེས་སྟོབས་ཆོ་ེལ། གེདོང་ལ་ཤོ་རྟེགེས་ཀྱི་ིཕྲི་བཏབ་ཡོོད་པའ་ིཁུ་ཚུར་རྩེད་མོ་བ་

ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པའི་སྐྲ་སེར་མཛིེས་པོ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཉི་ཆོེན་ཤོར་ཁེ་ཡོི་སཔགེས་

པ་ཞིེས་འབོད་པའ་ིརས་ཀྱི་ིལྭ་བ་ར་ིམོ་གྲུ་བཞི་ིབསྣོལ་མར་ཡོོད་པ་ཆོ་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་

དུ་གྲ་དགེ་ཅིིང་ལྷུགེ་པོར་གེཡོོགེས་འདུགེ ཏགེ་ཏགེ་ལྷོད་ལྷོད་དང་མཛིེས་སྣང་ཡོོང་

ཆོེད་གེོང་བ་རྒྱབ་ཏུ་གླེོད་ཅིིང་གེོང་ཐགེ་རྣམས་བསྡེམས་མི་འདུགེ རྔུལ་ནགེ་ཐོན་

བཞིིན་རང་གེ་ིདུང་ཡོར་བཏེགེས་ནས་དེའ་ིནང་དུ་བཙིར་སོང་ལ། དེའ་ིགེདངས་ན་ི

གྲགེས་ཆོེན་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་པ་ལ་ེས་ིཋེར་ ཡོང་ཞིེས་པ་ད་ེཉིིད་དང་ཧ་ཅིང་མཚུངས། 

“ལྟོས་དང་། ཁེོ་ར།ེ ཕ་ེར་ེཛིི་ལ་ན་ིསོྒོར་མོ་བཟོ་མཁེན་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་པའ་ིདངངས་

འཚབ་ངོ་མ་དེ་འདུགེ ཁེོང་ནི་གྱིོན་པ་ལེགེས་པར་གེོན་ཡོོད་པ་གེཅིིགེ་པུ་དེ་རེད། 

ཁེོང་ཐེངས་གེཅིིགེ་ནོར་དུས་ཁེོང་ལ་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ཡོོང་བ་མཐོང་གེ་ིའདུགེ འོན་

ཀྱིང་མགོེ་གེཙོ་སྟེ། སྟགེ་ཕྲུགེ་བོླར་འབབ་དེས་ཁེོང་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། དེ་མུར་

འབུད་རོགེས་དང་འབུད་རོགེས་ཟེར། ཁེོང་གེིས་རོལ་དབྱངས་ལ་དགེའ་སྣང་དང་

སྒྲི་གེདངས་ཙམ་ཞིིགེ་ལས་གེཞིན་ལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱིི་མི་འདུགེ ཁེོང་ནི་སྒྱུ་རྩལ་པ་

ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཁུ་ཚུར་རྩེད་མོ་བ་དང་འདྲ་བའ་ིཕ་ེར་ེཛིི་ལོ་ཆུང་ད་ེལ་སླེོབ་ཀྱི་ི

འདུགེ ད་ནི་གེཞིན་ཚོས་དེ་ལ་རོལ་གྱིི་འདུགེ་ཡོ།” སེགེ་སོན་རྒྱ་གླེིང་གེསུམ་པ་དེ་

ནི་ཨལ་ཏོ་སེགེ་སེ་རྒྱ་གླེིང་པ་ཞིིགེ་རེད། ལོ་ན་བཅུ་བདུན་ཅིན་གྱིི་གེསར་ཡོགེ་ཅིིགེ 
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མཐོ་སླེོབ་ནས་ཡོོང་བའི་མི་ནགེ་ཅིིགེ་ལ་ ཆོར་ལི་ ཕར་ཁེར་གྱིི་རིགེས་སུ་གེཏོགེས་

པའ་ིན་གེཞིོན་བསམ་གེཞིིགེས་ཅིན་ཞིིགེ ཁེ་དཀྱུས་རིང་ལ་གེཟུགེས་པོ་གེཞིན་ལས་

རིང་བ་ཡོོད་པ། སྒོམ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིདུང་ཡོར་བཀྱིགེས་ནས་འཇམ་

ཐིང་ངེར་དང་བསམ་རྒྱ་ཅིན་གྱི་ིཐོགེ་ནས་བུས་ཤོིང་། བྱིའུ་དང་འདྲ་བའ་ིདབྱངས་ཀྱི་ི

སྡེེབ་སྦྱིོར་དང་། རོལ་དབྱངས་པ་མ་ེལ་ས་ི ཌི་ེཝེ་ིས་ིཡོ་ིབཟོ་བཀོད་དང་རིགེ་པ་དྲངས་

སོང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིབྷབ་རོལ་དབྱངས་གེསར་བཏོད་པ་རླབས་ཆོེན་ད་ེཚོའ་ིཕྲུ་གུ་རེད། 

སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ལུ་ཡོི་སི་ ཨར་མ་སི་ཋེི་རོང་གེིས་ནེའུ་ ཨོར་ལེན་སི་མངའ་སྡེེའི་

འདམ་རྫོབ་ཁྲོད་དུ་རང་གེི་མཐོར་འདེགེས་ཀྱིི་སྙན་ཆོའི་ཐོགེ་ནས་འབུད་བཞིིན་

ཡོོད་པ་རེད་ལ། དེའ་ིཡོར་སོྔོན་ལ་དུས་ཆོེན་རྣམས་སུ་རུ་སྒྲིིགེ་གེཏོང་མཁེན་གྱི་ིརོལ་

དབྱངས་པ་རྒོད་པོ་དགེ་གེིས་རགེ་ཋེ་འེམ་ཞིེས་པའ་ིརོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་རང་གེ་ི

སོ་སའ་ིརུ་སྒྲིིགེ་ད་ེཚ་ོདུམ་བཅིད་ཀྱིིས་བཟོས་པ་རེད། ད་ེནས་ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ི

རིགེས་ལང་ལིང་ངམ་ཡོང་ན་ས་ིཝེིང་ཟེར་བ་ད་ེརེད་ལ། རོལ་དབྱངས་པ་ཕོ་ཉིམས་

དོད་པོ་དང་སྟོབས་ཤུགེས་ཅིན་རོ་ཡོ་ེ ཨེལ་ཌི་ིར་ིཇ་ིཡོིས་སྟོབས་དང་རྒྱུ་མཚན། ལོྐོགེ་

གྱུར་གྱིི་རྦ་རླབས་ཁྲོད་དུ་དུང་དེ་ལ་གེང་ཡོོད་ཚད་བཏོན་ནས་དུང་དེ་ཤུགེས་ཀྱིིས་

འབུད་ཅིིང་། འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིམིགེ་དང་སྙིང་དུ་སྡུགེ་པའ་ིའཛུམ་དང་བཅིས་དུང་ད་ེ

ལ་བསྙེས་བཞིིན། ཇ་ེཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིའཇིགེ་རྟེེན་འདོྲགེ་ཏུ་འཇུགེ་པའ་ིརྒྱང་སྒྲིོགེ་

ཅིིགེ་གེ་ིཆོེད་དུ་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་གེཏོང་བར་བྱེད། ད་ེནས་ཆོར་ལ་ི ཕར་ཁེར་སླེེབས་ཡོོང་གེ་ི

རེད་ལ། ཁེོང་ན་ིཁེན་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིནང་གེ་ིརང་གེ་ིཨ་མའ་ིཤོིང་གེ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ནང་

གེ་ིབྱིས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཤོིང་དུམ་རྣམས་ཀྱི་ིཁོྲད་ནས་སེགེ་ས་ིརྒྱ་གླེིང་ལྷན་པ་

བཏབ་པ་དེ་བུས་ཤོིང་། ཆོར་པ་འབབ་པའི་ཉིིན་མོར་སྦྱིོང་བརྡོར་བྱས་པ་དང་། དེ་
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ནས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་འཁྲུགེ་ཆོ་ཅིན་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་པ་རྒན་པ་བྷ་ེས་ིདང་བྷེན་ན་ེ མོ་

ཋེེསན་གྱིི་རུ་ཁེགེ་ལ་ལྟ་རུ་ཡོོང་ཞིིང་། རུ་ཁེགེ་དེ་ལ་རོལ་དབྱངས་པ་ཧོ་ཋེི་ ལིབ་ ཕེ་

ཇི་དང་དེའི་ལྷགེ་མ་རྣམས་ཡོོད་པ་རེད། ཆོར་ལི་ ཕར་ཁེར་ཁྱོིམ་ནས་ཐོན་ཏེ་ནེའུ་

ཡོོགེ་གེ་ིཧར་ལོམ་ལ་ཡོོང་ཞིིང་། ད་ེནས་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་བ་སོྨྱོན་པ་ཐ་ེལོ་ནེའུ་ས་ི མོང་

ཁེ་དང་། ད་ེལས་ཀྱིང་སོྨྱོས་ཡོོད་པ་རོལ་ཆོ་བ་གྷི་ིལེབ་ས་ིལ་ཐུགེ་པ་རེད། ཆོར་ལ་ི ཕར་

ཁེར་ལོ་ཆུང་བའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་གེིས་རོལ་ཆོ་གེཏོང་བཞིིན་དུའང་སོྤྲོ་སྣང་ཆོེན་པོས་

གེོར་གོེར་ཞིིགེ་ལ་སྐོར་བ་རྒྱགེ་བཞིིན་གོེམ་བགྲོད་བྱེད་པ་རེད། ཁེོང་ནི་རྒྱ་གླེིང་པ་

ལ་ེས་ིཋེར་ ཡོང་ལས་ཅུང་ཆུང་གེ་ིརེད་ལ། ཡོང་ན་ིཁེན་ས་ས་ིམངའ་སྡེ་ེནས་རེད་ལ། 

ཡོིད་མུགེ་ཅིིང་། དྲང་སྲོོང་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའི་གླེེན་པ་རེད། ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་

ལོ་རྒྱུས་ནི་ཁོེང་ལ་བསྟིམས་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་དུང་མཐོན་པོར་བཏེགེས་ནས་

རང་གེི་ཁེའི་ཐད་ནས་འཕྲིེད་དུ་བཟུང་སྐབས། ཁེོང་གེིས་ཆོེས་ཡོགེ་ཤོོས་དེ་འབུད་

པ་རེད་ལ། ད་ེནས་ཁེོང་གེ་ིསྐྲ་ཇ་ེརིང་དུ་སོང་རིམ་བཞིིན་ཁེོང་སྒྱིིད་ལུགེ་ཇ་ེཆོེར་སོང་

ཁེར་ངལ་ཞིིང་དུབ་པར་གྱུར། ཁེོང་གེ་ིདུང་ན་ིདང་པོར་ཕྱེད་ཙམ་དང་། མཐར་རྦད་

ད་ེཐང་ལ་ལྷུང་བ་རེད་ལ། དེང་སང་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་ཁེོང་གེིས་ལྷམ་མཐིལ་མཐུགེ་པོ་

གེོན་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེལྟར་བྱས་པས་ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམ་ིཚེའ་ིལམ་འགྲམ་གྱི་ིརྐང་ལམ་

དེ་དགེ་ཚོར་མི་ཐུབ་ལ། ཁེོང་གེིས་རང་གེི་དུང་བྲིང་ཁེོགེ་གེི་ངོས་སུ་ཉིམ་ཐགེ་པར་

འཛིིན་ཅིིང་། ཁེོང་གེིས་འཇམ་ཞིིང་དབྱངས་ཀྱི་ིསྡེེབ་སྦྱིོར་གེཏོང་སླེ་བ་རྣམས་གེཏོང་

བ་རེད། ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིབྷབ་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིམཚན་མོའ་ིབྱིས་པ་རྣམས་འད་ིརེད། 

ད་དུང་ཁྱོད་མཚར་བའ་ིམ་ེཏོགེ་ཅིིགེ་སྟ།ེ གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། མ་ིནགེ་ཨལ་ཊིོ་རྒྱ་

གླེིང་པ་དེས་ཆོ་ེམཐོང་དང་བཅིས་མ་ིཚང་མའ་ིམགོེ་བོའ་ིཐད་ནས་བསམ་གེཞིིགེས་
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བྱས་པའི་སྐབས་དེ་ལ། རིང་ཞིིང་སྐམ་པའི་ལོ་གེཞིོན། ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཁེར་

ཋེ་ིས་ིསྲོང་ལམ་ནས་ཡོིན་པའ་ིསྐྲ་སེར་གྱི་ིབྱིས་པ། ཇིན་གྱི་ིདོར་མ་དང་སྐ་ེརགེས་ལ་

མགེོ་ལྕགེས་ཀྱི་ིརྒྱན་བཏབ་ཡོོད་པ་དེས་རང་གེ་ིརོལ་ཆོའ་ིཁེ་འཛིིན་ལ་ལྕ་ེལྡགེ་བྱས་

ཤོིང་། མ་ིགེཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཚར་རྒྱུར་སྒུགེ་བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་ཁོེང་ཚོས་ཚར་བ་

དང་ཁེོས་མགེོ་བཙུགེས་སོང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་བལྟས་ནས་རོལ་དབྱངས་

ཁེེར་རྐྱེང་མ་ད་ེགེང་ནས་ཡོོང་བ་ལ་བརྟེགེ་དགོེས་འཁེེལ་གྱི་ིཡོོད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། 

དེ་ནི་རོལ་ཆོའི་ཁེ་འཛིིན་ལ་སྦྱིར་བའི་ལྷ་ཡོི་འཛུམ་རིས་ཅིན་གྱིི་མཆུ་དེ་ནས་བྱུང་

བ་རེད་ལ། དེ་ནི་ཨལ་ཊོི་རྒྱ་གླེིང་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ན་ཡོོད་པའི་ལྷོད་འཇམ་དང་སྙན་པོ། 

ལྷ་སྒྲུང་དང་འདྲ་བའི་རོལ་དབྱངས་རྐྱེང་མ་ཞིིགེ་རེད། ཨ་མེ་རི་ཀ་ཇི་བཞིིན་ཁེེར་

རྐྱེང་རེད་ལ། མཚན་མོའ་ིཁོྲད་ཀྱི་ིམིད་པ་ཕིགེས་པའ་ིསྒྲི་དབྱངས་ཙགེ་སྐད་ཅིིགེ་རེད། 

མ་ིགེཞིན་རྣམས་སུ་རེད། སྒྲི་དབྱངས་གེཞིན་པ་ཡོོད་ཚད་ད་ེདགེ་གེ་ར་ེརེད། དེར་

རོལ་ཆོ་གྷིི་ཋེར་བྷེ་སི་རིང་པོ་གྱིེན་དུ་སྒྲིེང་བ་གེཏོང་མཁེན་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་ནི། སྐམ་

རིད་སྐྲ་དམར་ཅིན་ཞིིགེ་ལ་མིགེ་ལ་རྒོད་ཉིམས་ཡོོད་པ། རོལ་ཆོ་ལ་རྡོེགེ་ཐེངས་རེ་

རེར་རང་གེི་རྐུབ་ཀྱིིས་པི་ཝེང་ཆོེན་པོ་ལ་རྡོེབ་པ། ཆོེས་འཕར་བའི་སྐབས་དགེ་ལ་

ལྷ་ཞུགེས་པ་ལྟར་ཁེ་གེདངས་ཏེ་སྡེོད་པ་ཞིིགེ་འདུགེ “ཁེོ་རེ། ཕ་གེི་ན་དངོས་གེནས་

རང་གེ་ིབུད་མེད་[རོལ་ཆོ་]ལ་བསྒུར་ཡོོད་པའ་ིསྟགེ་ཕྲུགེ་ཅིིགེ་འདུགེ་ཡོ།” སེམས་སྐྱོ་

བའ་ིརྔ་རྡུང་མཁེན་ད་ེན་ིཧྥོ་ིར་ིས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཧྥོོལ་སོམ་སྲོང་ལམ་ན་ཡོོད་པའ་ིང་

ཚོའ་ིམ་ིདཀར་རྐྱེལ་སྟོང་ཞིིགེ་དང་འདྲ་ལ། གླེེན་པ་གླེེན་ནགེ བར་སྣང་དུ་ཅིེར་ཞིིང་།  

འགྱིིགེ་བྱ་ིརིལ་བལྡད་པ། མིགེ་བགྲད་པ། གེཞིས་རྩོམ་མཁེན་རའ་ེཡོ་ིསྐྱིད་སྣང་དང་

འདྲ་བའ་ིསྐ་ེལྕོགེ་རྒྱགེ་པ། བད་ེབ་ཆོེན་པོས་ཚིམ་བསྡེད་པ་ཞིིགེ་འདུགེ རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་
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ཆོ་ནི། ཨི་ཊི་ལིའི་མི་རྒྱུད་ཟོང་འཁེོར་ཁེ་ལོ་པའི་བྱིས་པ། གེཟུགེས་སྟོབས་ཆོེན་པོ། 

ཤོ་ཁེ་ཁེེངས་པའི་ལགེ་པ་ཅིན། མི་རྒྱགེས་པ་སོྤྲོ་སྣང་གེིས་ཁེེངས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་

ཚོས་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་རོལ་དབྱངས་བཏང་སོང་། མི་གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་ཉིན་གྱིི་མི་

འདུགེ བྱང་ཁེ་ལ་ཁེའི་སྲོང་ལམ་གྱིི་སྤྲོང་རྒན་རྣམས་ཆོང་ཁེང་དུ་སྒྱིིད་ལུགེ་གེིས་

བསྡེད་འདུགེ སྨོད་བཙོང་མ་ཚོས་ཁེོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་སོང་། གེསང་

ཉུལ་བའི་རྒྱ་ཇགེ་རྣམས་ཕྱིན་སོང་། འབྱར་ལ་ཁེད་དུ་འཁྲབ་བཞིིན་པའི་ཞིབས་

བྲིོའ་ིསྐད་ཅོིར་གྱིིས་བར་ཆོད་བྱས་སོང་། ཁེོང་ཚོས་མུ་མཐུད་སོང་ལ། ཕྱ་ིལོགེས་ཀྱི་ི

རྐང་ལམ་ནས་མི་འདྲེ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་བསླེེབས་སོང་ལ། དེ་ནི་ཨོགེ་ཚོམ་བཞིགེ་ཡོོད་

པའི་ལོ་ན་བཅུ་དྲུགེ་ཅིན་གྱིི་བྱིས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཋེི་རོམ་བྷོན་རྒྱ་གླེིང་གེི་ཤུབས་ཤོིགེ་

འཁྱོེར་འདུགེ རུས་གེཅིོང་གེ་ིནད་པ་ཞིིགེ་འདྲ་བར་ཕྲི་ལ། སོྨྱོན་པའ་ིགེདོང་ཡོོད་པ་

ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་ན་ིརོལ་ཆོའ་ིརུ་ཁེགེ་འད་ིལ་འཛུལ་ནས་འབུད་འདོད་པ་རེད། ཁེོང་

ཚོས་ཁེོ་ཤོེས་ཀྱི་ིའདུགེ་ལ། ཁེོང་དང་ལྷན་དུ་ཅི་ིཡོང་བྱེད་འདོད་མ་ིའདུགེ ཁེོང་ཆོང་

ཁེང་དུ་གེ་ལེར་འཛུལ་ནས། ཁེོང་གེ་ིཋེ་ིརོམ་བོྷན་རྒྱ་གླེིང་ད་ེམངོན་ཆུང་གེིས་ཤུབས་

ནས་བཏོན། ད་ེཡོར་བཀྱིགེས་ནས་རང་གེ་ིཁེ་ལ་སྦྱིར། ངོ་སྤྲོོད་བྱེད་མཁེན་མ་ིའདུགེ 

སུ་གེང་གེིས་ཀྱིང་ཁེོང་ལ་བལྟས་མ་སོང་། ཁེོང་ཚོས་རོལ་ཆོ་བཏང་ཚར་བ་དང་། 

བསྡུ་གེསོགེ་བརྒྱབ། ད་ེནས་ཆོང་ཁེང་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་ཐོན་སོང་། ཆོ་ིཁེ་གེོའ་ིབྱིས་པ་

སྐམ་རིད་དེས་གེཞིས་བཏང་ན་འདོད། ཁེོང་གེིས་རང་གེ་ིམིགེ་ཤོེལ་ནགེ་པོ་ད་ེཤོགེ་ས་ེ

གེོན། ཆོང་ཁེང་ནང་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་རྒྱ་གླེིང་ཡོར་བཀྱིགེས་ནས་རང་གེ་ིཁེ་ལ་སྦྱིར། ད་ེ

ནས་ “བྷའ་”སྒྲི་ཞིིགེ་གྲགེ ད་ེནས་ཁེོང་ཁེོང་ཚོའ་ིརྗེེས་ལ་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་བརྒྱུགེས། རོྡོ་སྣུམ་

གྱིི་ཟོམ་ཆོེན་ཞིིགེ་གེི་རྒྱབ་ཀྱིི་བྱེ་མའི་ཐང་ཞིིགེ་ཏུ་རྩེ་བའི་སྲོང་ལམ་སོྤེ་ལོ་རུ་ཁེགེ་
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ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཆོེད་ལས་ཀྱིི་བོྲི་བ་མེད་པའི་མི་འདི་ལ་ཁོེང་ཚོ་དང་མཉིམ་དུ་

རོལ་ཆོ་གེཏོང་དུ་མ་ིའཇུགེ “ཋེོམ་ ས་ིནར་ཁེ་དང་། ང་ཚོའ་ིཨལ་ཏོ་རོལ་དབྱངས་པ་

ཁེར་ལོ་ མགེ་ས་ིདང་འདྲ་བར་འད་ིཚ་ོཚང་མ་རང་གེ་ིརོྨ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོོད་

པ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། ང་ཚ་ོཡོང་ཤོོགེ་ཁེགེ་དེའ་ིརྗེེས་དེད་ནས་བརྒྱུགེས། 

ཁེོང་ཚ་ོཨ་ན་ིཋེ་ ཨོ་ཌིའ་ེཞིེས་པའ་ིའཛིོམས་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་འཛུལ་སོང་། དེར་བསླེེབས་

ནས་རོལ་ཆོ་རྣམས་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་ཞིོགེས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་བར་དུ་རོལ་ཆོ་

བཏང་སོང་། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སྦེ་ིརགེ་འཐུང་བཞིིན་དེར་བསྡེད་པ་ཡོིན།

བར་གེསེང་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་ཁེ་ཌིི་ལགེ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

བརྒྱུགེས་ཤོིང་། ཆོི་ཁེ་གོེའ་ིཡོར་མར་གེང་ས་ནས་བུ་མོ་ལེན་པའི་ཐབས་ཤོེས་བྱས་

པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོ་ནི་ང་ཚོའི་བོངས་ཆོེ་ཁེར་རྨས་སོྐྱན་ཐེབས་ཤོིང་མ་འོངས་ལུང་དུ་

སྟོན་པ་ལྟ་བུའི་རླངས་འཁེོར་འདི་ལ་སྐྲགེ་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་སོྨྱོ་སེམས་ཀྱིི་ངང་ནས་

རླངས་འཁེོར་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ་སྟེ་ཆུ་སྦུགེ་རྣམས་ལ་གེཞུས་ཤོིང་། སོྨྱོ་འཚུབ་

འཚུབ་ཀྱིིས་ཁེོང་དགེོད་བྱེད། ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ལ་བསླེེབས་དུས་རླངས་འཁེོར་ནི་

མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་ཆོགེ་ཐོར་གྱུར་འདུགེ་ལ། བསྒོགེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱིིས་འགེོགེ་ཐུབ་ཀྱིི་

མི་འདུགེ རྒྱབ་མདུན་གྱིི་འགོེགེ་བྱེད་ལྕགེས་ལེབ་ཚང་མ་རྐོང་རྐོང་བཟོས་འདུགེ 

ལྕགེས་མདུང་རྣམས་ཀྱིིས་ནི་ཁྲོགེ་སྒྲི་སྒྲིོགེ ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་དེ་གླེོགེ་དམར་

པོའ་ིཐད་དུ་འགོེགེ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ལམ་གྱིི་སྟེང་ནས་རླངས་འཁོེར་དེས་སོྐྱམ་

བཞིིན་འཕར་ལྡིང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ རླངས་འཁེོར་དེས་མཚན་མོའ་ིརིན་པ་སྤྲོད་ཚར་

འདུགེ རླངས་འཁེོར་ད་ེན་ིའདམ་གྱིིས་གེཡོོགེས་པའ་ིལྷམ་ཞིིགེ་རེད་ལ། འོད་འཚེར་
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བའ་ིརླངས་འཁེོར་ལ་ེམོན་བཟིན་ཞིིགེ་ན་ིམ་རེད། “ཀ་ིཧ་ིཧ།ི” བུ་ད་ེཚོས་ད་དུང་ཡོང་

ནིད་ཚིའ་ིཆོང་ཁེང་དུ་འབུད་བཞིིན་འདུགེ 

གླེོ་བུར་དུ་ཌིིན་གྱིིས་རོལ་ཆོ་བའི་སྟེགེས་བུའི་རྒྱབ་ངོས་ཀྱིི་ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་

པའ་ིམུན་ནགེ་ཁྲོད་ཅིེར་ཏ་ེབཤོད་རྒྱུར། “སལ། དཀོན་མཆོོགེ་བསླེེབས་འདུགེ”ཟེར།

ངས་བལྟས་པ་ཡོིན། [དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་པ།]ཇོར་ཇི་ ཤོེ་རིང་

འདུགེ ཁེོང་གེི་མིགེ་ཞིར་བ་ཡོིན་པའི་མགེོ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་བཞིིན་ཁེོང་གེི་ལགེ་པ་སྐྱ་

བོ་དེའི་ཐོགེ་བསྙེས་ནས་འདུགེ གླེང་ཆོེན་གྱིི་རྣ་བ་བཞིིན་ཁོེང་གེི་རྣ་བ་གེཉིིས་

ཀྱིང་ཀྲོང་ངེར་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཨ་རི་བའི་རོལ་དབྱངས་ལ་ཉིན་བཞིིན། རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིདབྱིན་ཇ་ིབའ་ིམཚན་མོ་[སྦྲེང་ཆོར་བསིལ་མ་འབབ་པའ་ིམཚན་མོ་ལའང་གེོ]ད་ེ

ལ་ཕན་པ་ཡོོང་བའ་ིདོན་དུ་ཨ་ར་ིབའ་ིརོལ་དབྱངས་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིིགེ་བྱེད་བཞིིན་

འདུགེ ད་ེནས་ཁེོང་ཚོས་ཁེོང་ཡོར་ལངས་ནས་རོལ་ཆོ་གེཏོང་རོགེས་ཞིེས་ནན་སྐུལ་

བྱས་སོང་ལ། ཁེོང་གེིས་བཏང་སོང་། ཁེོང་གེིས་ཧ་ལས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་རྒྱུད་

རྣམས་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ཟློས་དབྱངས་དང་བཅིས་བཏང་ཞིིང་། མཐར་རང་

གེི་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགེས་པ་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའི་སྟེང་དུ་མ་འཐོར་གྱིི་བར་དུ་ཇེ་མཐོ་ནས་

ཇེ་མཐོར་བཏང་སོང་ལ། མི་ཚང་མས་འཚེར་སྣང་དང་འཇིགེས་དངངས་ཀྱིི་ཁྲོད་

ནས་མཉིན་སོང་། ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེི་རྗེེས་ནས་ཁེོང་ཚོས་ཁེོང་སྟེགེས་བུ་ནས་མར་

འཁྲིད་སོང་། དཀོན་མཆོོགེ་རྒན་པོ་ཤོ་ེརིང་ད་ེསླེར་ཡོང་ཟུར་གྱི་ིམུན་ནགེ་གེ་ིནང་དུ་

ཡོོད་པའི་རང་གེི་སྡེོད་གེནས་སུ་ཕྱིན་སོང་ལ། བུ་དེ་ཚོས་“འདིའི་རྗེེས་ན་གེང་ཡོང་

ལྷགེ་མེད།” ཅིེས་བཤོད་སོང་།
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འོན་ཀྱིང་མགེོ་གེཙོ་སྐམ་རིད་དེས་ཁེས་བླངས་མ་སོང་། “གེང་ལྟར་ཡོང་ད་

འབུད་ཡོ།”

ད་དུང་ཡོང་ད་ེནས་ཅིིགེ་ཐོན་ཡོོང་གེ་ིརེད། རྟེགེ་ཏུ་འད་ིལས་ཅུང་མང་ཙམ་དང་

ཅུང་རིང་ཙམ་ཡོོད་ཡོོད་པ་རེད་ལ། རོྫོགེས་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཤོ་ེརིང་གེ་ིརྒྱང་འཐེན་

ནམ་རྒྱང་བསོྐྱད་དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཁེོང་ཚོས་དབྱངས་ཀྱི་ིསྡེེབ་སྦྱིོར་གེསར་པ་ཞིིགེ་བཙལ་

སོང་ལ། ཁེོང་ཚོས་འབད་པ་ཆོེན་པོ་བྱས་སོང་། ཁེོང་ཚོས་བཙིར་སོང་། གེཅུས་སོང་།  

བུས་སོང་། མཚམས་རེ་ལན་རེར་གེདངས་དབྱངས་གེསར་པ་ཞིིགེ་ཨེ་ཡོོང་བསམ་

བསམ་གྱིི་ཞིི་འཇམ་གྱིི་སྒྲི་གེསལ་པོ་རེ་ཐོན་ཞིིང་། སྒྲི་དེ་ནི་ཉིིན་གེཅིིགེ་འཛིམ་གླེིང་

སྟེང་གེ་ིགེདངས་དབྱངས་ཉིགེ་གེཅིིགེ་དེར་གྱུར་ཅིིང་། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརྣམ་ཤོེས་རྣམས་

དགེའ་སོྤྲོ་ལ་འདེགེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ིརེད་སྙམ། ཁེོང་ཚོས་གེདངས་ད་ེརྙིེད་སོང་། བོར་

སོང་། ཁེོང་ཚོས་དེའི་ཆོེད་དུ་རྩོལ་བ་བྱས་སོང་། ཁེོང་ཚོས་སླེར་ཡོང་རྙིེད་སོང་། 

ཁེོང་ཚོ་བགེད་སོང་། ཁེོང་ཚོས་འཁུན་སྒྲི་བསྒྲིགེས་སོང་། ཌིིན་ནི་ཅིོགེ་ཙེར་བསྡེད་

ནས་རྔུལ་ནགེ་ཐོན་སོང་ལ་ཁོེང་ཚོ་ལ་ཚོལ་ཅིིགེ ཚོལ་ཅིིགེ ཚོལ་ཅིིགེ་ཅིེས་བཤོད་

སོང་། ཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་དགུ་པའ་ིསྟེང་མ་ིཚང་མ་སྟ།ེ རོལ་ཆོ་བ་རྣམས་དང་། དོར་

མ་གྱིོན་མཁེན་གྱིི་བུ་མོ་ཚོ། ཆོང་ཁེང་གེི་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས། དེ་ནས་མི་ཆུང་སྐམ་

རིད་ཊིོམ་བྷོམ་རྒྱ་གླེིང་པ་བཅིས་གེོམ་པ་འཁྱོོར་བཞིིན་ཆོང་ཁེང་ནས་ཐོན་ཏེ། སྐད་

གྲགེས་ཅིན་གྱིི་ཆོི་ཁེ་གེོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཉིིན་མོའ་ིའུར་ཟིང་ཁྲོད་དུ་ཕྱིན་སོང་། དེ་ནས་

བྷབ་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་ངར་ཞིིང་རྒོད་པའི་མཚན་མོ་དེ་སླེར་ཡོང་མ་ཡོོང་བར་དུ་

གེཉིིད་རྒྱུ་རེད། 
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ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ན་ིངལ་དུབ་ཀྱི་ིདབང་གེིས་འདར་གེསིགེ་བརྒྱབ་བྱུང་། ད་

ན་ིཁེ་ཌི་ིལགེ་རླངས་འཁོེར་ད་ེསྦྱིིན་བདགེ་ལ་ཕར་སླེོགེ་པའ་ིདུས་ཚོད་ལ་བསླེེབས་པ་

རེད། ཆོ་ིཁེ་གོེའ་ིལེགེ་ ཞིོར་རམ་མཚ་ོའགྲམ་འཁེོར་ལམ་ཞིེས་པའ་ིལམ་ཆོེན་གྱི་ིརྒྱུད་

དུ་ཡོོད་པའ་ིབརྗེིད་ཉིམས་ཅིན་གྱི་ིསོྡེད་ཤོགེ་གེམ་ཁེང་བརྩེགེས་ཀྱི་ིཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་ཏུ་

སྦྱིིན་བདགེ་ད་ེབསྡེད་ཡོོད་པ་དང་། ཁེང་བརྩེགེས་དེའ་ིའོགེ་ན་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབའ་ིརླངས་

འཁེོར་འཇོགེ་ས་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་སྣུམ་གྱིིས་བཟོས་པའི་རྨ་ཤུལ་ཅིན་གྱིི་མི་ནགེ་དགེ་

གེིས་བདགེ་གེཉིེར་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ ང་ཚོས་དེར་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཏ་ེཕྱིན་ཅིིང་།  

འདམ་གྱི་ིཕུང་པོ་ད་ེརང་གེ་ིགེནས་ལ་གེཡུགེས་པ་ཡོིན། རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་གེསོ་བས་

ཁེ་ཌི་ིལགེ་ད་ེངོས་ཟིན་མ་སོང་། ང་ཚོས་ཡོིགེ་ཆོ་རྣམས་ཕར་སྤྲོད་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་

རླངས་འཁེོར་དེ་མཐོང་ནས་མགེོ་ལ་འཕྲུགེ་གེི་འདུགེ ང་ཚོ་མགོྱིགེས་པོར་བྲིོས་ན་

ལེགེས། ང་ཚ་ོཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་ལ་བསྡེད་ནས་ཆོ་ིཁེ་གེོ་གོྲང་

ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེནས་ཚར་བ་རེད། ཆོ་ིཁེ་གེོའ་ིསྐུ་ཞིབས་ཕྱུགེ་བདགེ་

ལ་ང་ཚོའི་ཁེ་བྱང་ཡོོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་ལ་ཞུ་གེཏུགེས་བྱེད་ཐུབ་ནའང་། ང་ཚོས་

ཁེོང་ལས་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིགེནས་བབ་སོྐར་ལ་ཅི་ིཡོང་ཐོས་མ་བྱུང་། 
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ད་ནི་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རེད། ང་ཚོས་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་

བླངས་ནས་ཌི་ིཋེོ་རོད་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚོའ་ིསོྒོར་མོ་རྣམས་རོྫོགེས་ལ་ཉི།ེ 

ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་འབབ་ཚིགེས་བརྒྱུད་ནས་དོ་པོ་ཐབས་ཆོགེ་དེ་ཚོ་དྲུད་ནས་

སོང་། ད་ན་ིཌིིན་གྱི་ིམཐ་ེབོང་གེ་ིརྨ་དཀྲིས་ད་ེཚ་ོརོྡོ་སོལ་ལྟར་ནགེ་ཅིིང་ཚང་མ་བཤོིགེ་

འདུགེ ངེད་གེཉིིས་ཀ་ན་ིཧ་ཅིང་མདོགེ་ཉིེས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཡོོད་ལ། ད་ེཡོང་ང་ཚོས་བྱས་

པ་ཡོོད་ཚད་ལ་བསམས་ན་མ་ིསུ་ཡོིན་ཡོང་ད་ེའདྲ་ཡོིན་སྲོིད་པ་རེད། ཌིིན་ན་ིཨ་ཐང་

ཆོད་ནས། མི་ཆོི་གྷིན་མངའ་སྡེེའི་ཁྱོོན་ལ་འཕུར་གྱིིན་ཡོོད་པའི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་ནང་གེཉིིད་དུ་ཡུར། ངས་ན་ིགྲོང་གེསེབ་བུ་མོ་ཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་དང་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

པ་ཡོིན་ལ། བུ་མོ་དེས་རས་ལྭ་གེོང་བ་ཆོེན་པོར་གེཏུབས་པ་ཞིིགེ་གྱིོན་པ་ད་ེལས་མོའ་ི

མཛིསེ་སྡུགེ་ལྡན་པའ་ིནུ་མའ་ིསྟོད་ཀྱི་ིཉི་ིསྲོེགེ་ཐེབས་པའ་ིཤོ་མདོགེ་ད་ེམཐོང་གེ་ིའདུགེ 

མོ་ནི་ཉིོབ་ཏོ་ཞིིགེ་རེད། མོས་སོྒོ་མཆོོར་དུ་བསྡེད་ནས་མ་རྨོས་ལོ་ཏོགེ་གེི་ཡོོས་བཟོ་

བའ་ིགྲོང་གེསེབ་ཀྱི་ིདགོེང་དྲོའ་ིསྐོར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་སོང་། སྐད་ཆོ་འདིས་ངའ་ིསྙིང་

ལ་སོྤྲོ་བ་སྦྱིིན་པའི་སྐབས་ཤོིགེ་བྱུང་མྱོོང་ན་ཡོང་། མོས་དེ་བཤོད་སྐབས་མོའ་ིསྙིང་

ལ་སོྤྲོ་བ་མེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་དེ་ན་མི་ཞིིགེ་གེིས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་དགེོས་པའི་བསམ་བློ་

ལས་གེཞིན་ཅིི་ཡོང་མེད་པ་དེ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། “དེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱིད་སྐྱིད་གེཏོང་

རྒྱུ་ལ་གེཞིན་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད།” ངས་དགེའ་རོགེས་དང་འཁྲིགེ་སྤྱིོད་ཀྱིི་སོྐར་

གླེེང་ཐབས་བྱས། མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་པའ་ིམོའ་ིམིགེ་ནགེ་གེ་ེབ་དེས་སྟོང་སང་ངེར་ང་
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ལ་རོྟེགེ་ཞིིབ་བྱས་སོང་ལ། ད་ེན་ིདོན་གེང་ཞིིགེ་འགྲུབ་དགེོས་པའ་ིསྐུལ་མ་བྱས་མོད། 

དེ་མ་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མོའ་ིམི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་གྱིི་ཁྲགེ་རྒྱུད་ལ་

ཁྱོབ་པའ་ིངོ་ཚའ་ིརགིེས་ཤོགིེ་རེད་ལ། ད་ེན་ིཅི་ིཞིིགེ་ཡོིན་ཡོང་རུང་ལ། མ་ིཚང་མས་ད་ེ

ཅི་ིཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་པ་རེད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིཚ་ེལ་གེ་ར་ེབྱེད་འདོད་ཡོོད།” ངས་མོ་ལ་

འཇུས་ནས་དེའ་ིལན་བཙིར་ནས་བླངས་ན་འདོད། མོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་འདོད་པའ་ིསྐོར་

ལ་བསམ་ཚུལ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མ་ིའདུགེ མོས་ལས་ཀའ་ིསྐོར་དང་གླེོགེ་བརྙིན། དབྱར་

ཁེའ་ིརིང་ལ་མོའ་ིརོྨ་མོའ་ིརྩ་ལ་འགོྲ་རྒྱུ། ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཕྱིན་ནས་རོགེ་ས་ིཚོང་ཁེང་ལ་

བལྟ་རྒྱུའི་སྨོོན་འདུན། མོས་གྱིོན་པ་ཅིི་ཞིིགེ་གྱིོན་རྒྱུ་ཡོིན་པ། དེ་ཡོང་མོས་སོྟན་པ་

ཡོེ་ཤུའི་འདས་ལོགེ་གེི་དུས་ཆོེན་ཨི་སི་ཋེར་སོྔོན་མའི་སྐབས་ལ་གྱིོན་པ་དེ་དང་ཆོ་

མཚུངས་པ་ཞིིགེ་སྟ།ེ ཞྭ་མོ་དཀར་པོ་ལ་མ་ེཏོགེ་རྒྱ་ས་ེསྤྲོས་པ། རྒྱ་སེའ་ིམ་ེཏོགེ་མདོགེ་

གེ་ིལྷམ། ད་ེནས། ཚོས་ཟིང་སྐྱ་ཅིན་གྱི་ིརས་ལྭ་རིང་པོ་བཅིས་སོགེས་ང་ལ་ཤུབ་བཤོད་

བྱས་སོང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེཟའ་ཉིི་མའི་དགེོང་མོར་གེ་རེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ངས་དྲིས་པ་

ཡོིན། མོ་རང་སོྒོ་མཆོོར་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། བུ་ད་ེཚ་ོརྐང་འཁེོར་ཞིོར་ནས་འགྲོ་

བ་དང་། རྐང་འཁེོར་བཀགེ་སྟེ་མོ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་པ་རེད། མོས་དགེོད་བྲིོའ་ིཚགེས་

པར་ཀོློགེ་གེ་ིརེད། མོ་ཐགེས་ཁྲིའ་ིསྟེང་འཛིེགེས་ནས་སོྡེད་ཀྱི་ིརེད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་དབྱར་

གྱི་ིཚ་དྲོད་ལྡན་པའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།” མོ་རང་སོྒོ་མཆོོར་ལ་སྡེོད་

ཀྱི་ིརེད། མོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བའ་ིརླངས་འཁེོར་རྣམས་ལ་ལྟ་གེ་ིརེད། མོ་དང་མོའ་ིཨ་མ་

གེཉིིས་ཀྱིིས་ཡོོས་བརྔོ་གེི་རེད། “ཁྱོེད་ཀྱིི་ཨ་ཕས་ཚ་དྲོད་ལྡན་པའི་དབྱར་གྱིི་མཚན་

མོ་ཞིིགེ་ལ་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཁེོང་གེིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཆུ་

ཁེོལ་གྱི་ིཟོང་སོྣད་བཟོ་གྲྭ་ཞིིགེ་ཏུ་མཚན་གེང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད་ལ། ཁེོང་
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གེིས་བུད་མེད་ཅིིགེ་དང་མོའ་ིབྱིས་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་སོྦྱིར་བཞིིན་མ་ིཚ་ེཧྲིིལ་པོ་

བསྐྱལ་བ་རེད་ལ། དེ་ལ་བསྔོགེས་བརྗེོད་དང་ཡོི་རངས་མེད་པ་རེད། “ཁྱོེད་ཀྱིི་སྤུན་

དེས་དབྱར་གྱི་ིམཚན་མོ་ལ་གེ་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཁེོང་རྐང་འཁེོར་ལ་ཞིོན་གྱི་ིརེད་ལ། 

ཆུ་མངར་མོ་བཙོང་སའི་མདུན་དེར་འཁྱོམས་ནས་སོྡེད་ཀྱིི་རེད། “ཁེོང་གེིས་གེ་རེ་

བྱེད་རྒྱུ་ལ་བསྲོན་མ་ཚུགེས་པ་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་གེ་ར་ེབྱེད་རྒྱུ་ལ་བསྲོན་མ་

ཚུགེས་པར་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་འདོད་པ་རེད།” མོས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ མོས་

གླེལ་སྒྱིིང་བྱས་སོང་། མོ་ན་ིགེཉིིད་ཀྱིིས་མནར་འདུགེ འད་ིན་ིམང་དྲགེས་པ་རེད། མ་ི

སུས་ཀྱིང་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། མ་ིསུས་ཀྱིང་ནམ་ཡོིན་ཡོང་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། 

མ་ིསུས་ཀྱིང་བཤོད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཚར་བ་རེད། མོ་ལོ་ན་བཅིོ་བརྒྱད་རེད་ལ་ཧ་ཅིང་སྙིང་

དུ་སྡུགེ་པ་རེད། འཐོམས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། 

ད་ེནས་ཌིནི་དང་ངདེ་གེཉིསི་ན་ིའབུ་ཆོ་གེ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འཚ་ོབ་རལོ་བ་ཞིགིེ་

དང་མཚུངས་པར། བཙགོེ་པ་དང་རྙིངི་ཧྲུལ་ཡོནི་ལ། ཌི་ིཋེ་ོརདོ་གྲངོ་ཁྱོརེ་དུ་སྤྱི་ིསྤྱིདོ་

རླངས་འཁེོར་ནས་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་མར་བབས། ངེད་གེཉིིས་དབུལ་ཕོངས་སྡེོད་

སའ་ིས་གེནས་སུ་མཚན་གེང་ལ་སྟནོ་པའ་ིགླེགོེ་བརྙིན་ཁེང་དུ་སོྡེད་རྒྱུའ་ིཐགེ་གེཅིདོ་

བྱས་པ་ཡོིན། སྤྱིི་གླེིང་ནི་ཧ་ཅིང་གྲང་མོ་རེད། ཧེ་སེལ་ནི་ཌིི་ཋེོ་རོད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་

དབུལ་ཕངོས་སྡེདོ་ས་འདརི་འགྲ་ོམྱོངོ་ཡོདོ་པ་རདེ། ཁེངོ་གེསི་ཐངེས་ར་ེརརེ་མགིེ་ལ་སོྔོ་

ཐགིེ་མང་པ་ོདང་བཅིས་མ་ེམདའ་འཕནེ་ཁེང་ཡོདོ་ཚད་དང་། མཚན་གེང་གླེགོེ་བརྙིན་

ལྟ་ས་ཡོདོ་ཚད། ད་ེནས་འཁྲུགེ་པ་རྒྱགེ་པའ་ིཆོང་ཁེང་ཡོདོ་ཚད་མྱུལ་བ་རདེ། ཁེངོ་གེ་ི

གེདོན་གྱིིས་ང་ཚ་ོབཟུང་སོང་། ང་ཚོས་སླེར་ཡོང་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིཋེེམ་ ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ི

མདོའ་ིཁུལ་དུ་ཁེོང་གེཏན་ནས་རྙིདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ང་ཚསོ་རྐྱེནེ་དབང་གེསི་ཌིནི་ མོ་ར་ི
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ཡོར་ཋེ་ིཕ་རྒན་ད་ེཡོང་འད་ིན་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད་བསམས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་མ་ིའདུགེ 

ར་ེར་ེལ་སོྒོར་སྐར་སོ་ལྔ་ར་ེསྤྲོད་ནས་ང་ཚོས་ཕམ་པར་གྱུར་བའ་ིགླེོགེ་བརྙིན་རྙིིང་པ་

ལ་བལྟས་ཤོངི་། གླེགོེ་བརྙིན་ཁེང་གེ་ིཐགོེ་ཁེང་དུ་ཞིགོེས་པ་བར་དུ་བསྡེད་པ་ཡོནི། ད་ེ

ནས་ང་ཚ་ོམར་དེད་བྱུང་། མཚན་གེང་གེ་ིགླེོགེ་བརྙིན་ལྟ་ས་དེར་ཡོོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་

ནི་རེ་བ་མེད་པའི་མཐའ་དེ་རེད། ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སྡེེ་ནས་དཀྲོགེ་གེཏམ་ཞིིགེ་ལ་

བརྟེནེ་ནས་རླངས་འཁེརོ་བཟ་ོགྲྭ་ཁེགེ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱདེ་དུ་ཡོངོ་བའ་ིཕམ་པའ་ིམ་ིནགེ་

རྣམས་དང་། མི་དཀར་སྤྲོང་རྒན་རྣམས། རང་གེི་ལམ་སྣེ་ལ་བསླེེབས་ཟིན་པའི་ལོ་

ཆུང་རྐྱེལ་སྟངོ་སྐྲ་རངི་རྒུན་ཆོང་[རྒུན་ཆོང་ན་ིཆོང་གེཞིན་ལས་རནི་གོེང་ཆུང་། སྒྱུར་

བ་པོའ་ིམཆོན།] འཐུང་མཁེན་རྣམས། སྨོད་འཚངོ་མ། བཟའ་ཚང་དཀྱུས་མ་རྣམས། 

ལས་ཀ་ཅི་ིཡོང་མེད་པའ་ིཁྱོིམ་སོྡེད་ཆུང་མ་རྣམས། འགོྲ་ས་གེང་ཡོང་མེད་པ། མ་ིསུ་

ལའང་ཡོདི་ཆོསེ་བྱདེ་ས་མདེ་པ་རྣམས་རདེ། གེལ་སྲོདི་ཁྱོདེ་ཀྱིསི་ཌི་ིཋེ་ོརདོ་གྲངོ་ཁྱོརེ་

ཚང་མ་ལྕགེས་སྐུད་ཅིན་གྱི་ིསླེ་ེབོ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་བཙགེས་པ་ཡོིན་ན་ཡོང་། འད་ིལས་

ལྷགེ་ཕམ་པར་གྱུར་བའི་གེད་སྙིགེས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་གེཤོའ་མ་ཞིིགེ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། 

གླེོགེ་བརྙིན་ནི་གླུ་དབྱངས་ལེན་པའི་ཨ་རིའི་ཕྱུགེས་རྫོི་ཨེ་ཌིི་ ཌིིན་དང་། ཁེོང་གེི་རྟེ་

དཀར་སྟབོས་ཆོནེ་བྷུ་ལུབ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ེདང་པོ་ད་ེརདེ། གླེགོེ་བརྙིན་ལྡབ་མ་རནི་

གེོང་གེཅིིགེ་གེིས་གེཉིིས་ལ་བལྟ་བ་ཞིིགེ་སྟེ། དེའི་གེཉིིས་པ་ནི་ཇོར་ཇི་ རབ་ཋེི་དང་

། སིད་ན་ི གྷི་ིརན་ས་ིཋེ་ིརིད་དང་། ད་ེནས་ཋེར་ཁེ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིཨ་ིས་ིཋེན་བྷུལ་གྲོང་

ཁྱོརེ་སྐརོ་གྱི་ིགླེགོེ་བརྙིན་ཞིགིེ་ཏུ་ཕ་ིཋེར་ ལརོ་ར་ེཡོདོ་པ་ཞིགིེ་རདེ། ང་ཚསོ་གླེགོེ་བརྙིན་

ད་ེགེཉིསི་མཚན་གྱི་ིརངི་ལ་མ་མཐའ་ལ་ཡོང་ཐངེས་དྲུགེ་ར་ེམཐངོ་སངོ་། ང་ཚ་ོསད་

པའ་ིསྐབས་སུ་ད་ེདགེ་མཐངོ་བྱུང་། གེཉིདི་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ད་ེདགེ་ཐསོ་བྱུང་། རྨ་ིལམ་གྱི་ི
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སྐབས་སུ་ད་ེདགེ་ཚརོ་བྱུང་། ཞིགོེས་ཀ་ལ་བསླེབེས་དུས་ང་ཚ་ོན་ིནུབ་ཕྱགོེས་ཀྱི་ིཁྱོད་

མཚར་བའ་ིརྣམ་རོྟེགེ་རབ་རིབ་ད་ེདང་ཤོར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིགེསལ་ཁེ་མེད་པའ་ིརྣམ་རོྟེགེ་

ཡོ་མ་ཟུང་དསེ་ཡོངོས་སུ་བཅིངིས་འདུགེ དུས་ད་ེནས་བཟུང་། ཉིམས་མྱོངོ་འཇགིེས་

ཡོེར་བ་འདི་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་ལས་ཀ་བྱས་ཚད་ཀྱིིས་ངམ་ངམ་ཤུགེས་ཀྱིིས་ངའི་

བགེ་ལ་ཉིལ་བའ་ིརྣམ་ཤོེས་ལ་ཤུགེས་རྐྱེེན་ཐེབས་པར་བྱེད། ངས་གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་

མཁེན་གྷིི་རན་སི་ཋེི་རིད་ཀྱིི་ཁྲེལ་དགེོད་ཐེངས་བརྒྱ་ལ་ཐོས་ཀྱིི་འདུགེ་ལ། ངས་ཕི་

ཋེར་ ལརོ་ར་ེཡོསི་ཁེའོ་ིགེདུགེ་རྩུབ་རང་བཞིནི་ཅིན་གྱི་ི“ཤོོགེ་ཡོ་”ཟརེ་བ་ད་ེཐསོ་བྱུང་།  

ང་ན་ིའཁྲུལ་སྣང་གེ་ིདངངས་འཚབ་ཁྲདོ་དུ་ཇརོ་ཇ་ི རབ་ཋེ་ིདང་མཉིམ་དུ་ཡོདོ་ཅིངི་། 

ང་ཨ་ེཌི་ི ཌིནི་དང་ལྷན་དུ་རྟེ་ལ་ཞིནོ་ཅིངི་གླུ་དབྱངས་བླངས་ནས། རྐུན་མ་རྣམས་ལ་

མ་ེམདའ་གྲངས་མེད་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཆོང་གེ་ིཤོེལ་དམ་ལ་ཁེ་བརྒྱབ་

ནས་ཆོང་འཐུང་ཞིིང་། ད་ེནས་ཚུར་འཁོེར་ནས་གླེོགེ་བརྙིན་ཁེང་གེ་ིམུན་ནགེ་ཁྲོད་

དུ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིིགེ་འཚོལ་བའམ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ས་ཞིིགེ་རྙིེད་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་གེང་ས་གེང་དུ་

འཚོལ་གྱིིན་འདུགེ སེམས་ནང་ལ་མི་ཚང་མ་ནི་ཁུ་སིམ་གྱིི་ནགེ་ཉིེས་ཅིན་རེད་ལ། 

སུས་ཀྱིང་ཁེ་བརྡོ་བྱས་མ་སངོ་། སྐྱ་རངེས་ད་ེན་ིགེདོན་འདྲ་ེཞིགིེ་དང་འདྲ་བར། གླེགོེ་

བརྙིན་ཁེང་གེ་ིསྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་དུ་སྐྱ་ཆོིལ་ལེར་མངོན་ཡོོང་བ་ད་ེཚོས་གླེོགེ་བརྙིན་

ཁེང་གེ་ིརྒྱ་མཐངོས་ལ་འཐམས་ཤོངི་། ངའ་ིམགེ་ོན་ིརྐུབ་སྟགེེས་ཤོགིེ་གེ་ིལགེ་པ་འཇོགེ་

སའ་ིཤོངི་ད་ེལ་བསྙསེ་ནས་གེཉིདི་བཞིནི་ཡོདོ། ད་ེདུས་གླེགོེ་བརྙིན་ཁེང་གེ་ིཞིབས་ཞུ་བ་

དྲུགེ་མཚན་མོ་དའེ་ིགེད་སྙགིེས་ཡོདོ་ཚད་ཕྱགེས་རྒྱུར་འཛིམོས་ཤོངི་། དསེ་ཐལ་བའ་ི

ཕུང་པོ་ཞིགིེ་བཟོས་པ་ད་ེང་མགེོ་སྒུར་ནས་སྔུར་བ་འཐནེ་བཞིནི་པའ་ིསྣ་ལ་བསླེབེས་

ཤོིང་། ཧ་ལམ་ང་ཡོང་ཕར་འཕྱགེ་གྲབས་བྱས་སོང་། འད་ིན་ིཌིིན་གྱིིས་ང་ལ་བཤོད་
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བྱུང་ལ། ཁེངོ་གེསི་རྐུབ་སྟགེེས་བཅུའ་ིཕ་རལོ་ནས་ང་ལ་བལྟ་བཞིནི་ཡོདོ་པ་རདེ། མ་ི

རྣམས་ཀྱིསི་ཁྱོརེ་ཡོངོ་ནས་ཤུལ་དུ་བཞིགེ་པའ་ིཐ་མགེ་གེ་ིདུད་སྣ་ེདང་། ཤོལེ་དམ་དང་།  

འབར་ཞུན་གྱིི་ཤོོགེ་དུམ་རྣམས་ནི་ཕྱགེས་ནས་སྙིགེས་ཕུང་ཞིིགེ་སྤུངས་སོང་། ཁེོང་

ཚསོ་ང་ཡོང་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཕྱགེས་པ་ཡོནི་ན་ཌིནི་གྱིསི་ང་སླེར་ཡོང་མཐངོ་བར་མ་ི

འགྱུར་བ་ཐགེ་ཆོདོ་རདེ། ཁེངོ་གེསི་ང་ན་ིཁེངོ་གེ་ིམ་ིཚ་ེདང་། ངའ་ིམ་ིཚ།ེ ང་ལ་འབྲིལེ་

བ་ཡོོད་པའམ་མེད་པའི་མི་གེཞིན་རྣམས་ཚང་མའི་མི་ཚ་ེབཅིས་ཀྱིི་གེད་སྙིགེས་ཀྱིི་

ཁྲོད་དུ་མངལ་ཆོགེས་པའ་ིཟོལ་གྱིིས་འཛིིངས་ཐེབས་ནས་ཡོོད་པ་འད་ིམ་རྙིེད་གེོང་

ལ། ཁེངོ་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཁྱོནོ་ཡོངོས་ལ་མྱུལ་ནས། ཤོར་མཐའ་ནས་ནུབ་མཐའ་ལ་ཐུགེ་

གེ་ིབར་གྱི་ིསྙིགེས་སྣོད་ར་ེར་ེབཞིིན་སོྔོགེ་དགོེས་ཀྱི་ིརེད། ངས་ང་རང་གེ་ིགེད་སྙིགེས་

ཀྱི་ིསྦྲུམ་སྣོད་ད་ེནས་ཁེོང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་ཡོོད་པ་རེད་ཅི་ེན། “ང་ལ་བསུན་གེཙེར་

མ་བཟོ་དང་ཁེོ་ར།ེ ང་ན་ིགེང་ན་ཡོོད་པའ་ིགེནས་འད་ིརུ་སྐྱིད་པོ་འདུགེ སྤྱི་ིལོ་ཆོིགེ་

སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདགུ་ལའོ་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པའ་ིནང་ཌི་ིཋེ་ོརདོ་་གྲངོ་ཁྱོརེ་ནས་

ཁྱོདེ་ཀྱིསི་ང་བརོ་བ་རདེ། སྐྱུགེ་བྲི་ོབའ་ིསྙགིེས་སྣདོ་འདའི་ིནང་དུ་ང་སྐྱདི་པའ་ིརྨ་ིལམ་

ལ་རལོ་བ་ད་ེལ་ཁྱོདེ་ཡོངོ་ནས་བར་ཆོད་བྱདེ་པའ་ིཐབོ་ཐང་གེ་ར་ེཡོདོ།” ཅིསེ་བཤོད་

ཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། སྤྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༢ ལརོ་ང་ན་ིཆོསེ་སྐྱུགེ་མརེ་ལངས་པའ་ིཟླསོ་གེར་ཞིགིེ་གེ་ི

འཁྲབ་སྟོན་པ་གེཙོ་བོ་དེ་རེད། ང་ནི་རྒྱ་མཚོའི་མཉིན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། བྷོ་སི་ཋེོན་

གྲངོ་ཁྱོརེ་གྱི་ིས་ིཁེ་ོལ་ེ ས་ིཁེ་ིཝེརེ་ཞིསེ་པའ་ིབཞི་ིམད་ོན་ཡོདོ་པའ་ིཨམི་ཕར་རོལ་ཞིསེ་

པའ་ིཆོང་ཁེང་ལ་ཆོང་འཐུང་དུ་ཕྱནི་པ་ཡོནི་ལ། ངས་སྦེ་ིརགེ་ཤོལེ་ཕརོ་དྲུགེ་ཅུ་ཐམ་

པ་འཐུང་བ་དང་། དེ་ནས་གེསང་སྤྱིོད་དུ་ཕྱིན་ཅིིང་། རང་ཉིིད་གེསང་སྤྱིོད་ཀྱིི་རྫོ་

མ་ལ་འཁྱུད། ད་ེནས་གེཉིིད་ཤོོར་བ་རེད། མཚན་མོ་དེར་མ་མཐའ་ལའང་རྒྱ་མཚོའ་ི
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མཉིན་པ་དང་མ་ིསརེ་སྣ་ཚགོེས་པ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་སྐརོ་ཞིགིེ་གེསི་རང་རང་གེ་ིཟགེ་བཅིས་

ཀྱིི་སྐྱུགེས་པ་དེ་ངའི་སྟེང་དུ་ཤོོར་ཡོོད་པ་རེད་ལ། མཐར་ང་ནི་ངོ་ཐགེ་མི་ཆོོད་པའི་

མངར་ཟས་གེོ་ར་ེཞིགིེ་ཏུ་གྱུར་བ་རདེ། གེང་ལྟར་ཡོང་མཐའ་མ་ད་ེལ་ཁྱོད་པར་གེ་ར་ེ

ཡོདོ་པ་རདེ། མའི་ིའཇགིེ་རྟེནེ་དུ་མངི་གྲགེས་མདེ་པ་ད་ེན་ིལྷ་ཡུལ་གྱི་ིསྙན་གྲགེས་ལས་

ཡོགེ་གེ་རདེ་ལ། ད་ེལ་ཡོང་། ལྷ་ཡུལ་ན་ིཅི་ིཞིགིེ་རདེ། སའ་ིགོེ་ལ་ན་ིཅི་ིཞིགིེ་རདེ། ཚང་

མ་སམེས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཡོདོ་པ་རདེ།

སྐྱ་རེངས་ཤོར་དུས་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་མགོེ་བོ་འཐོམས་མེར་འཇིགེས་ཡོེར་

བའ་ིམུན་ཁུང་འད་ིནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཡོིན་ལ། འགྲུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་རླངས་

འཁེོར་ཞིིགེ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མ་ིནགེ་གེ་ིཆོང་ཁེང་རྣམས་དང་། ད་ེབཞིིན་བུ་

མོ་འདེད་པ། སྒྲི་སྒོམ་འཁེོར་ཐགེ་བརྒྱུད་ནས་ཇེ་ཛི་ེརོལ་དབྱངས་ལ་མཉིན་བཞིིན་

ཞིོགེས་ཀའ་ིདུས་ཚོད་ཕོན་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་བཏང་རྗེེས། ང་ཚོའ་ིཅི་དངོས་སོྨྱོ་འཚུབ་བ་ེབ་

དེ་ཚོ་འཁྱོེར་ནས་ས་གེནས་ཀྱིི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་དུ་མེལ་ལེ་ལྔ་ཡོི་རིང་དཀའ་

ངལ་གྱིིས་བསོྐྱད་ཅིིང་། དེ་ནས་མི་ཞིིགེ་གེི་ཁྱོིམ་ལ་འབྱོར་བྱུང་ལ། མི་དེས་ང་ཚོ་མི་

རེ་རེ་ལ་སོྒོར་བཞིི་རེའི་གླེ་ཆོ་བླངས་ཏེ་ནེའུ་ཡོོགེ་གེི་བར་དུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་རེད། 

ཁེོང་ན་ིན་སོ་དར་ལ་བབ་པའ་ིསྐྲ་སེར་མིགེ་ཤོེལ་གོེན་མཁེན་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་དང་། ཆུང་

མ་དང་བྱིས་པ། ད་ེབཞིིན་ཁེང་ཁྱོིམ་ཡོགེ་པོ་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་རེད། ཁེོང་གེིས་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་

ཤུལ་རིང་དེར་ང་ཚོ་སོྒོ་རའི་ནང་དུ་བསྒུགེས་པ་ཡོིན། ཁེོང་གེི་ཆུང་མ་སྙིང་རྗེེ་མོ་

དེས་རས་ཀྱི་ིཐབ་ལྭ་ཞིིགེ་གྱིོན་འདུགེ་ཅིིང་། ང་ཚ་ོལ་ཁེོ་ཕ་ེཡོ་ིབཏུང་བ་བཀྱིགེ་བྱུང་

མོད་ང་ཚ་ོན་ིཁེ་བརྡོ་ལ་བྲིེལ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། མཚམས་འད་ིལ་བསླེེབས་དུས་ཌིིན་

ན་ིཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་ནས་སེམས་པ་འཁྲུགེས་ཡོོད་སྟབས་མཐོང་ཚད་ཀྱིིས་ཁོེང་ལ་སོྤྲོ་
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སྣང་སྟེར། ཁེོང་ལ་འཁྲུལ་སྣང་གེསར་པ་ཞིིགེ་བསླེེབས་པར་གྱུར་ཅིིང་། རྔུལ་ཆུ་ཐོན། 

རྔུལ་ཆུ་ཐོན། ཁེི་རེ་སི་ལར་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་རླངས་འཁེོར་གེསར་པ་དེའི་ནང་བསྡེད་

ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཕྱིན་པའ་ིསྐབས་དེར། སྙིང་རྗེ།ེ མ་ིའདིས་སྨྱོོ་འཚུབ་བ་ེགེཉིིས་རླངས་

འཁེོར་ནས་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ཁེ་དན་བྱས་པ་ངོས་ཟིན་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གེིས་གེང་

ཡོགེ་ཡོགེ་བྱས་བྱུང་། ངོ་མ་བཤོད་ན་ང་ཚོ་བྷི་རིགེ་སི་དབྱུགེ་པའི་སྤེོ་ལོ་རྩེད་ཐང་

བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་སྐབས་ང་ཚ་ོལ་གོེམས་ཚར་འདུགེ་ལ། ལོ་རྗེེས་མའ་ིཌི་ིཋེོ་རོད་གྲོང་

ཁྱོེར་གྱི་ིཋེ་ེགྷིར་རམ་སྟགེ་གེ་ིརུ་ཁེགེ་གེ་ིསྐོར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་སོང་། 

ཟིལ་བ་དང་སྨུགེ་པས་ཁེེངས་པའ་ིམཚན་མོར་ང་ཚ་ོཨོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེེའ་ིཋེོ་ལ་ེ

ཌིོ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་ཞིིང་། མུ་མཐུད་ནས་ཨོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེ་ེའཕྲིེད་དུ་བཅིད་པ་ཡོིན། 

ང་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནང་གེ་ིགྲོང་དང་གྲོང་སྡེ་ེཁེགེ་ཐེངས་གེཅིིགེ་དང་གེཉིིས་ལ་བརྒལ་

མགེོ་རྩོམ་གྱིིན་ཡོོད་པ་ཤོེས་བྱུང་ལ། དེ་ཡོང་། གེནས་བཞུད་ཧྲུལ་གེོགེ་རྣམས་དང་། 

ཚོང་ཟོགེ་ཐབས་ཆོགེ ངའ་ིཚོང་ཟོགེ་གེ་ིཁུགེ་མའ་ིཞིབས་ན་ཡོོད་པའ་ིསྲོན་མ་རུལ་

པ་དེ་ཚོ་དང་བཅིས་ཉིོ་མཁེན་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད་པའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་མཁེན་གྱིི་ཚོང་

པ་ཞིིགེ་དང་འདྲ། ཕན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡོ་མངའ་སྡེེ་ལ་ཉིེ་སྐབས་ཁེོང་ཐང་ཆོད་སོང་ལ། 

ད་ེནས་ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་འཇུས་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་ཐད་

ཀར་རླངས་འཁེོར་བསོྐར་བ་རེད། ང་ཚོས་རླུང་འཕྲིིན་ཐོགེ་ནས་སིམ་ཧོྥོ་ན་ི སིད་ཀྱི་ི

ལྟད་མོ་ཞིེས་པའི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་ལེ་ཚན་དེ་ལ་ཉིན་མགེོ་ཚུགེས་ཤོིང་། དེར་

བྷབ་རོལ་དབྱངས་གེསར་ཤོོས་རྣམས་གེཏོང་བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་ད་ན་ིང་ཚ་ོན་ིཨ་

མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིརླབས་ཆོ་ེབའ་ིམཐའ་མའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ད་ེལ་འཛུལ་བཞིིན་ཡོོད། ང་

ཚ་ོཞིོགེས་ཀ་སྔོ་པོར་ད་ེལ་འབྱོར་བྱུང་། ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ིངལ་གེསོ་གེཏན་ནས་
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མ་ིབྱེད་སྟབས། ཋེེམ་ ས་ིཁེ་ིཝེེར་བཞི་ིམདོ་ན་ིཞིིགེ་ཧྲུལ་དུ་གེནས་འདུགེ ང་ཚ་ོདེར་

བསྐྱོད་རིམ་བཞིིན་ང་ཚོས་ངམ་ངམ་ཤུགེས་ཀྱིིས་སྐུ་ཞིབས་ཧ་ེསེལ་བཙལ་བ་ཡོིན།

ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེི་ནང་ཚུད་ལ། ང་དང་ཌིིན་གེཉིིས་ནི་ལོང་ ཨའེ་ལནད་གྲོང་

ཁྱོེར་ནང་དུ་ཡོོད་པའི་ངའི་ཨ་ནེའི་ཁེང་པ་གེསར་པ་དེ་ལ་འབོྱར་ཅིིང་། མོ་རང་ལ་

མཚོན་ན་ཁྱོིམ་ཚང་གེི་གྲོགེས་པོར་གྱུར་པའི་ཚོན་གེཏོང་མཁེན་རྣམས་དང་ལྷན་

དུ་བྲིེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་བསྡེད་འདུགེ  ང་ཚ་ོསན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་

ནས་ཡོོང་སྟེ་ཡོར་སྐས་འཛིེགེས་ལ་འགེོས་ཏེ་འགྲོ་སྐབས་དེར་མོ་རང་གེིས་ཁེོང་ཚོ་

དང་ལྷན་དུ་གེོང་ཚད་ཀྱིི་སྐོར་ལ་རྩོད་པ་རྒྱགེ་བཞིིན་འདུགེ “སལ།” ངའི་ཨ་ནེས་

ང་བོས་བྱུང་། “ཌིིན་ཉིི་མ་ཁེ་ཤོས་ལ་བསྡེད་ན་འགྲིགེ་གེི་རེད། དེའི་རྗེེས་ལ་ཁེོ་ཕྱི་

ལོགེས་ལ་ཐོན་དགོེས་ཡོོད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་སོང་ངམ།” ཟེར། འགྲུལ་བཞུད་ན་ིཚར་

སོང་། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་མཚན་མོ་དེར་ལོང་ ཨའ་ེལནད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྣུམ་

གྱི་ིཟོ་སྣོད་དང་། ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིཟམ་པ། སྨུགེ་པའ་ིནང་དུ་ཡོོད་པའ་ིགླེོགེ་སྡེོང་དགེ་

གེི་ཁྲོད་དུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེོང་སྲོང་ལམ་གྱིི་གླེོགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་

ཏུ་འགྲེང་ནས་ཡོོད་པ་ད་ེངས་དྲན་གྱི་ིའདུགེ 

“ང་ཚོ་གླེོགེ་སྡེོང་ཕ་གེི་དེའི་རྩ་ན་ཡོོད་དུས་ངས་ཁྱོེད་ལ་དོན་དགེ་ཅིིགེ་བཤོད་

འཆོར་ཡོོད་མོད། སལ། ད་ནི་ངས་ཞིོར་ལ་སེམས་ཀྱིི་འཆོར་སོྒོ་གེསར་པ་ཞིིགེ་མུ་

མཐུད་ནས་བཤོད་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་གླེོགེ་སྡེོང་གེསར་པ་ཞིིགེ་ལ་སླེེབས་སྐབས་ང་

སླེར་ཡོང་བརོྗེད་གེཞིི་གེཙོ་བོ་དེའི་ཐོགེ་ལ་འཁེོར་ཆོོགེ་པ་བྱེད། འགྲིགེ་གེམ།” ཟེར། 

ངས་ཏན་ཏན་ལོས་འགྲིགེ་ལབ་པ་ཡོིན། ང་ཚོ་ནི་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅིང་

གེོམས་ནས་ཡོོད་སྟབས། ལོང་ ཨའ་ེལནད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིགེང་ས་གེང་ལ་གེོམ་བགྲོད་
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བྱེད་དགོེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ནི་ས་གེཞིི་ལྷགེ་མི་འདུགེ་ཅིིང་། ཨ་ཋེ་ལན་ཋེིགེ་གེི་

རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགེ་ཡོོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདི་ཙམ་ལས་འགྲོ་ཐུབ་པ་མི་འདུགེ ང་ཚོས་

ཕན་ཚུན་གྱིི་ལགེ་པ་དམ་པོར་འཇུས་ནས་དུས་གེཏན་གྱིི་གྲོགེས་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་མོས་

མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན།

ཞིགེ་མ་ལྔ་མ་འགོེར་བའ་ིརྗེེས་ལ། ང་ཚ་ོནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྟོན་མོ་ཞིིགེ་ལ་

ཕྱིན་པ་ཡོིན། དེར་ངས་ཨིན་ཛིི་ཞིེས་པའི་བུ་མོ་ཞིིགེ་མཐོང་བྱུང་ལ། ངའི་གྲོགེས་པོ་

ཞིིགེ་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོོད་པ་དེ་ལ་ཁྱོེད་རང་ཐུགེ་དགེོས་ཡོོད་ཅིེས་མོ་ལ་བཤོད་པ་

ཡོིན། ང་ན་ིར་བཟ་ིནས་ཡོོད་ཅིིང་། མོ་ལ་ངའ་ིགྲོགེས་པོ་ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིཞིིགེ་

རེད་ཅིེས་བཤོད་པ་ཡོིན།

“ཨོ། ངས་ཨ་རིའི་ཕྱུགེས་རྫོི་ཞིིགེ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུར་ནམ་རྒྱུན་ནས་རེ་འདོད་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོོད།”

“ཁེོ་ར་ེཌིིན།” ངས་སྟོན་མོའ་ིའདུ་འཛིོམས་ཀྱི་ིཕར་རྒྱབ་ལ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བོས། 

སྟོན་མོ་དེར་སྙན་ངགེ་མཁེན་ཨན་ཇེལ་ ལུ་བཟ་ི གྷིར་ས་ིཡོ་དང་། ཝེལ་ཋེར་ ཨ་ིཝེན་

སི། ཝེེ་ནེ་ཛུ་ལ་ཡུལ་གྱིི་སྙན་ངགེ་མཁེན་ཝེིགེ་ཋེོར་ ཝེི་ལན་ནུ། ངའི་དགེའ་རོགེས་

ཟུར་པ་ཇ་ིན་ེ ཇོན་ས།ི ཁེར་ལོ་   མགེ་ས།ི ཇིན་ ཌིེགེ་ས་ིཐར་དང་གེཞིན་གྲངས་མེད་

པ་རྣམས་ཀྱིི་གེསེང་ནས་སྐད་བརྒྱབ། “འདི་ལ་ཤོོགེ་དང་ཁེོ་རེ།” ཌིིན་ངོ་ཚ་སྨོིན་པོ་

དང་བཅིས་ཚུར་ཡོོང་། ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེི་རྗེེས་ལ་ནགེ་ཁུང་དང་སྟོན་མོའ་ིམཛིེས་

ཉིམས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་(“འདི་ནི་དབྱར་ཁེ་མཇུགེ་བསྒྲིིལ་བའི་དགེའ་སྟོན་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་

ཞུ་གེ་ལ་དགོེས།”) ཁེོང་གེིས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགེས་ཤོིང་། རང་གེི་མ་ནེ་མོའ་ིགྲོད་

པའ་ིསྟེང་དུ་བཞིགེ་ནས། མོ་ལ་ཡོོད་ཚད་བཤོད་ཅིིང་ཡོོད་ཚད་ཁེས་ལེན་བྱེད་བཞིིན་
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རྔུལ་ཆུ་ཐོན་བཞིིན་འདུགེ མོ་ནི་གེཟུགེས་ཆོེ་ལ་ཆོགེས་ཉིམས་ཅིན་གྱིི་སྐྲ་སྨུགེ་པོ་

ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། གྷིར་ས་ིཡོ་ཡོིས་བཤོད་པ་ཇ་ིབཞིིན་ “ཕ་རན་སིའ་ིར་ིམོ་བ་གྲགེས་ཅིན་

ཌིེ་གྷི་ཡོི་རི་མོ་ལས་ཐད་ཀར་བཏོན་པ་འདྲ་ཞིིགེ་རེད་”ལ། སྤྱིིའི་ཆོ་ནས་པར་སིགེ་

ཡུལ་གྱིི་འཕྲུལ་མོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བོ་ཡོོད་པ་རེད། ཉིི་མ་ཁེ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་ལ་

ཁེོང་ཚོས་ཐགེ་རིང་ལ་གེཏོང་བའི་ཁེ་པར་བརྒྱུད་ནས་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁེོར་ཡོོད་

པའི་ཁེ་མེལ་དང་མཉིམ་དུ་བཟའ་འཐོར་གྱིི་ཡོིགེ་ཆོ་མཁེོ་སྒྲུབ་ཆོེད་དུ་བཤོད་རེས་

བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁེོང་ཚོ་གེཉིིས་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་

རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། ཟླ་བ་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗེེས་ལ་ཁེ་མེལ་ལ་ ཌིིན་གྱི་ིབྱིས་པ་གེཉིིས་

པ་དེ་བཙས་པ་རེད་ལ། དེ་ནི་ལོ་དེའི་ལོ་མགེོར་མཚན་མོ་ཁེ་ཤོས་ཤོིགེ་གེི་མཛིའ་

འབྲིེལ་བརྟེེན་ནས་བསྐྱེད་པའ་ིའབྲིས་བུ་རེད། ད་ེནས་ཟླ་བ་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗེེས་ལ་ཨིན་

ཛིི་ལའང་བྱིས་པ་བྱུང་བ་རེད། ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིས་ཆོ་གེ་གེ་ེམོ་ཞིིགེ་ཏུ་ཌིིན་ལ་ཁྲིམས་

མཐུན་མིན་པའི་བྱིས་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དང་བཅིས་བརྩིས་ན། ཌིིན་ལ་བྱིས་པ་དམར་

འབྱར་བཞི་ིཡོོད། སོྒོར་མོ་སྐར་མ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མེད། ཁེོང་ན་ིསྔོར་ལས་ལྷགེ་པའ་ིརྙིོགེ་

དྲ་ཅིན་དང་། བདེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིསྣང་བ་ཅིན། མགྱིོགེས་མྱུར་ཅིན་བཅིས་རེད། དེར་

བརྟེེན་ང་ཚ་ོཨ་ིཊི་ལ་ིལ་ཕྱིན་ཡོོད་པ་མ་རེད། 
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 ལའེུ་དང་པོོ།

ངའི་དེབ་བཙོངས་པ་བརྟེེན་ནས་སོྒོར་མོ་འགེའ་ཐོབ་བྱུང་། ལོ་དེའི་ཁེང་རིན་ལྷགེ་

མ་རྣམས་ངའ་ིཨ་ན་ེལ་རྩིས་གེཙང་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་དཔྱིད་ཀ་ནམ་ཤོར་

ལ། ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིཕྱོགེས་ཀྱི་ིགེཙང་པོའ་ིསྟེང་ངོས་ན་འབུར་དུ་དོད་པའ་ིས་གེཞིིའ་ི

སྐོར་གྱི་ིབསམ་བློ་དེས་ང་སྡེོད་མ་ིཚུགེས་པ་བཟོ་གེ་ིའདུགེ ང་ཐོན་དགེོས་པ་རེད། བྱས་

ཙང་། ང་ཐོན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོགེཉིིས་ཀའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ཆོེས་ཐོགེ་མར་ངས་ནེའུ་ཡོོགེ་

ནས་ཌིིན་ལ་གེ་ལེར་བཞུགེས་ཞིེས་བཤོད་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོང་དེར་བསྐྱུར་བ་ཡོིན། ཁེོང་

གེིས་སྲོང་ལམ་བཞི་ིབཅུ་པ་དང་མ་ཌི་ེསོན་ལམ་ཁེ་ན་ཡོོད་པའ་ིརླངས་འཁེོར་འཇོགེ་

ས་ཞིིགེ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་ལ། དུས་རྒྱུན་བཞིིན་རང་གེ་ིརྙིིང་ཧྲུལ་གྱི་ིལྷམ་གོེགེ་

དང་ T དབྱིབས་ཀྱི་ིསྟོད་གེོས། གྲོད་པ་ལུགེ་པའ་ིདོར་མ་དང་བཅིས་ཁོེང་རང་གེཅིིགེ་

པུར་འདུར་རྒྱུགེ་བྱས་ཤོིང་། ཉིིན་གུང་གེ་ིརླངས་འཁེོར་འཚང་ཁེ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབ་ད་ེདགེ་

བཀོད་སྒྲིིགེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད།

ང་རྒྱུན་ལྡན་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ཁེོང་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་སྐབས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་

གེང་ཡོང་མི་འདུགེ ཁེོང་སྤྱིིལ་ཁེང་དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་དེ་འཛིིན་བྱང་རྣམས་ཀྱིི་

གྲངས་ཀ་བརྩི་ཞིིང་གྲོད་པ་ཕུར་བཞིིན་འདུགེ རླུང་འཕྲིིན་རྟེགེ་པར་གྲགེ་བཞིིན་

འདུགེ “ཁེོ་རེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇོ་ མར་ཋེི་ གྷིི་ལིགེ་མན་གྱིིས་ལགེ་རྩེད་སྤེོ་ལོའ་ིའགྲན་

བསྡུར་བསྒྲིགེས་བཞིིན་པ་ལ་ཅིིགེ་ཉོིན་དང་། ཡོར་རྩེད་ཐང་དཀྱིིལ་ལ། བརྡོབས་སོང་།  

བསླུ་བྲིིད་ཀྱིིས་འཕེན། གྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར། འཕངས་སོང་། སིར་སྒྲི་དང་བཅིས། ཨང་
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ཐོབ་སྐར་མ་གེཉིིས། ད་བར་ངས་གེོ་མྱོོང་བའི་ཁྲོད་ནས་དངོས་གེནས་ཧ་ལས་པའི་

རྒྱང་སོྒྲིགེ་མཁེན་ཡོགེ་ཤོོས་དེ་རེད།” ཁེོང་ནི་སྟབས་བདེའི་བདེ་སྐྱིད་འདི་འདྲ་ཞིིགེ་

ལ་བབས་འདུགེ ཁེོང་ན་ིཨིན་ཛིི་དང་ལྷན་དུ་ལམ་ཁེ་བརྒྱད་ཅུ་བའ་ིཤོར་ངོས་ཞིིགེ་

ལ་ཆུ་ཚ་བོ་མེད་པའི་ཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་ཏུ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་མཚན་མོར་ནང་

དུ་ལོགེ་ཡོོང་དུས་གྱིོན་པ་ཡོོད་ཚད་ཕུད་ཅིིང་། རྒྱ་ནགེ་གེི་དར་གེོས་ཅིན་གྱིི་སྟོད་

གེཡོོགེས་དཔྱ་ིམགོེར་སྙོབ་པ་ཞིིགེ་གྱིོན་ཏེ། ཇས་[ཉིལ་ཐ་ལ་གེོ་]ཁེེངས་པའ་ིཆུའ་ིསྦུ་

གུའ་ིདུ་བ་འཐེན་ཕྱིར་རང་གེ་ིའབོལ་སྟེགེས་སྟེང་སྡེོད་ཀྱི་ིརེད། འད་ིདགེ་ན་ིཁེོང་གེ་ི

ཁྱོིམ་དུ་འབྱོར་བའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཚོ་རེད་ལ། དེ་དང་ཆོབས་གེཅིིགེ་པར་རིས་བཙོགེ་

པ་ཅིན་གྱིི་ཤོོགེ་བྱང་ཏགེ་སེ་ཆོགེ་པ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད། “ཉིེ་ཆོར་ནས་ངས་རོྡོ་རྗེེ་ཕ་

ལམ་གྱིི་རི་མོའམ་རི་མོ་གྲུ་བཞིི་ཅིན་གྱིི་ཤོོགེ་བྱང་གེཉིིས་ཅིན་འདི་ལ་སེམས་གེཏད་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་མོའ་ིལགེ་པ་གེཞིན་པ་ད་ེགེང་དུ་ཡོོད་པ་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་

སོང་ངམ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཤོད་མ་ིཐུབ་པ་ཁོེ་ཐགེ་ཡོིན། ཡུན་རིང་པོར་ལྟོས། ཨ་ེམཐོང་

ལ་ལོྟས་དང་།” ཁེོང་གེིས་ཨང་གེཉིིས་ཅིན་གྱིི་གྲུ་བཞིི་ནར་མོའ་ིཤོོགེ་བྱང་དེ་ང་ལ་

སྟོན་འདོད་པ་དང་། དེའ་ིནང་དུ་སྐྱེས་པ་གེཟུགེས་རིང་སྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་པ་ཞིིགེ་དང་

འཁྲིགེ་ཉིམས་ཅིན་གྱི་ིསྨོད་འཚོང་མ་སེམས་སྡུགེ་ནས་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་བཅིས་ཉིལ་ཁྲིའ་ི

སྟེང་བསྡེད་ནས་འཁྲིགེ་ཐབས་ཤོིགེ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་བཞིིན་པའི་པར་ཞིིགེ་རེད། “ཁེོ་

ར།ེ འད་ིའཁྱོེར་དང་། ངས་ཐེངས་མང་པོར་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་ཡོིན་ཡོ།” ཨིན་ཛིི་ཡོིས་

ཐབ་ཚང་དུ་ཟས་གེཡོོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྲེལ་འཛུམ་ཞིིགེ་དང་ཚུར་བལྟས་

བྱུང་། མོ་ལ་ཚང་མ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། “མོ་ལ་རོལ་ཡོ། མོ་ལ་རོལ། ཁེོ་རེ། 

འད་ིན་ིཨིན་ཛིི་རེད། ཤོེས་སོང་ང་། ད་ེན་ིམོས་བྱེད་ཚད་ད་ེརེད། མོས་སོྒོའ་ིབར་ནས་



ལམ་ལ།

551

མགོེ་སྟོན་ཙམ་བྱས་ནས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་པ་རེད། ཨོ། ད་ེནས་ངས་མོ་དང་

མཉིམ་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ཡོིན་ལ། ང་ཚོས་དོན་དགེ་ཚང་མ་ཆོེས་མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་

པའི་ངང་ནས་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་པ་ཡོིན། དབྱར་ཁེ་འདི་ལ་ང་ཚོ་ཕན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡོ་

མངའ་སྡེ་ེལ་ཕྱིན་ནས་དེའ་ིའབྲིོགེ་ར་ཞིིགེ་ཏུ་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོིན་ལ། ང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་སྐྱིད་

སྐྱིད་གེཏོང་དུ་ཡོོང་ཆོེད་རླངས་འཁེོར་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་ཡོོད། ད་ེནས་ཁེང་པ་ཆོེན་པོ་བློར་

འབབ་ཅིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། དེ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་ལོ་འགེའ་ཡོི་རིང་ལ་བྱིས་པ་མང་

པོ་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཡོིན། ཨང་། ཧང་། ཨོ་དཀོན་མཆོོགེ” ཁེོང་རྐུབ་སྟེགེས་ནས་མཆོོངས་

ཏ་ེསོང་། ཝེ་ིལ་ེ ཇགེ་སོན་གྱི་ིགླུ་དབྱངས་“ཆུ་སྲོིན་རྔ་མ་”ཞིེས་པ་ད་ེབཏང་སོང་། ཁེོང་

དེའ་ིམདུན་དེར་ལངས་ནས་ཐལ་མོ་ཤུགེས་ཀྱིིས་རྡོེབ་བཞིིན། རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིརྡོེབ་

སྒྲི་དང་བསྡེོངས་ནས་པུས་མོ་གེཉིིས་སྐོར་བཞིིན་འཁྲབ། “ཨ་མ་མ། ཁྱོ་ིཕྲུགེ་འད་ིདཱ། 

ངས་ཁེོང་གེི་གླུ་གེཞིས་ཐོགེ་མར་ཐོས་སྐབས་ངས་ཁེོང་མཚན་མོ་རྗེེས་མ་དེ་ལ་ཤོི་

གེ་ིརེད་དྲན་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ད་དུང་གེསོན་པོ་རེད།”

འདི་ནི་གླེིང་འདིའི་ཕར་སྣེ་རུ་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནང་དུ་ཁེོང་གེིས་ཁེ་མེལ་

དང་ལྷན་དུ་བྱེད་བཞིིན་བསྡེད་པ་དེ་དང་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་པ་རྐྱེང་རེད། ཉིལ་ཁྲིའི་

འོགེ་ནས་སྣེ་མོ་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོོད་པའི་དོ་སྒོམ་གེོགེ་ཏོ་གེཅིིགེ་པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་དེ་རེད་

ལ། འཕུར་ཆོོགེ་ཆོོགེ་གེིས་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། ཨིན་ཛིི་ཡོིས་ཁེ་མེལ་ལ་ཡོང་ཡོང་

ཁེ་པར་བཏང་ཞིིང་། མོ་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆོ་ཡུན་རིང་པོ་བཤོད་བསྡེད་ཡོོད་པ་རེད། 

མཐའ་ན་ཁོེང་ཚོས་ཁེོའ་ིམཇེའ་ིསྐོར་ལ་ཡོང་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཡོོད་པ་རེད། ཡོང་ན་ད་ེ

ལྟར་ཡོོད་ལུགེས་ཌིིན་གྱིིས་བཤོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ཌིིན་གྱི་ིསོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱི་ིབྱ་

སྤྱིོད་སྐོར་ལ་ཡོ་ིགེ་ེགེཏོང་རེས་བྱས་པ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཟླ་བ་ར་ེར་ེབཞིིན་རང་གེ་ིཡོོང་
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འབབ་ལས་ཆོ་ཤོས་གེཅིིགེ་ཁེ་མེལ་ལ་བསྐུར་དགོེས་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགེོས། གེཞིན་

དུ་ན་ཁེོང་ཟླ་བ་དྲུགེ་གེ་ིཡུན་ལ་ངལ་རྩོལ་ཁེང་[བཙོན་ཁེང་]དུ་སྡེོད་དགེོས་འཁེེལ་

གྱི་ིརེད། སོྒོར་མོ་ཤོོར་བ་ད་ེགེསབ་ཆོེད་དུ་ཁེོང་གེིས་རླངས་འཁེོར་འཇོགེ་ས་ད་ེརང་

དུ་མགོེ་བད་ེའཁྲབ་ཅིིང་། ད་ེཡོང་བརྗེ་ེབསྒྱུར་འཁྲབ་སྟོན་པ་རྩ་ེགྲས་ཤོིགེ་རེད། ཁེོང་

གེིས་མི་ཕྱུགེ་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཡོེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱིི་མཚམས་འདྲི་ལེགེས་པོ་ཞིིགེ་བྱས་

ནས་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུའ་ིཚབ་ཏུ་སོྒོར་མོ་ལྔ་སྤྲོད་པ་ད་ེམ་ིདེས་ཁྱོོན་ནས་མ་ཤོེས་པ་ད་ེངས་

མཐོང་བྱུང་། ང་ཚ་ོཕྱ་ིལ་ཐོན་ཞིིང་། བྷབ་རོལ་དབྱངས་ཁེང་གེ་ིམིང་ལ་བྷིརད་ལནད་

ཅིེས་པ་དེར་སོྒོར་མོ་རྣམས་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་ཡོིན། ལ་ེས་ིཋེར་ ཡོང་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་

ན་འདུགེ་ཅིིང་། ཁེོང་གེི་མིགེ་ལྕིབས་ཆོེས་ཆོེན་པོ་དགེ་གེི་སྟེང་དུ་རྟེགེ་བརྟེན་ཐེར་

ཟུགེ་གེ་ིརང་བཞིིན་ཞིིགེ་འདུགེ 

མཚན་མོ་གེཅིིགེ་ལ། ཞིོགེས་པའ་ིཆུ་ཚོད་གེསུམ་པའ་ིསྟེང་དུ་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་

ལམ་ཁེ་ཞི་ེབདུན་པ་དང་མ་ཌི་ེསོན་ལམ་ཁེའ་ིབསོྣལ་ཟུར་དེར་ཁེ་བརྡོ་བྱས་པ་ཡོིན། 

“ཨོ། སལ། དམྱོལ་བ། ངས་ཁྱོེད་རང་ཐོན་འགྲོ་གེི་མེད་ན་བསམ་གྱིི་འདུགེ དངོས་

གེནས་བསམ་གྱིི་འདུགེ འདི་ནི་ངའི་གྲོགེས་གེཅིེས་རྙིིང་པ་མེད་པར་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་

ང་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་སྡེོད་པ་ཐོགེ་མ་དེ་ཆོགེས་ཀྱིི་རེད།” དེ་ནས་ཁེོང་གེིས་བཤོད་དོན། 

“ནེའུ་ཡོོགེ་ན་ིང་སོྐར་བ་ར་ེརྒྱགེ་ས་ཡོིན། ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་ན་ིངའ་ིཕ་ཡུལ་ཡོིན། ང་འདིར་

ཡོོད་པའ་ིདུས་ཡུན་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པའ་ིཁྲོད་ཨིན་ཛིི་མ་གེཏོགེས་བུ་མོ་གེཞིན་ཡོོད་

མ་རེད་ལ། འད་ིན་ིནེའུ་ཡོོགེ་ཁེོ་ནའ་ིནང་ང་ལ་བྱུང་བ་ཞིིགེ་རེད་ཡོ། དམྱོལ་བ་འད།ི 

འོན་ཀྱིང་ཧ་ལས་པའ་ིགླེིང་ཕྲིན་འད་ིསླེར་ཡོང་གེཅིོད་འདོད་སེམས་ལ་ཤོར་བ་ཙམ་

ལས། སལ། ང་ཚོས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིགེ་ལ་སྐད་ཆོ་ཐད་ཀར་བཤོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་
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རེད།” ཟེར། ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ང་ཚ་ོལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་ར་བཟ་ིབའ་ིསོྟན་མོ་རྣམས་སུ་གོྲགེས་

པོའ་ིཚོགེས་ཆོེན་པོ་དང་ལྷན་དུ་རྟེགེ་པར་སོྨྱོ་འཚུབ་ཀྱིིས་འདུར་རྒྱུགེ་བྱེད་བཞིིན་

ཡོོད། འད་ིན་ིགེང་ལྟར་ཡོང་ཌིིན་ལ་འཕྲིོད་ཀྱི་ིམེད་པ་འདྲ། ཁེོང་ན་ིམཚན་མོར་མ་

ཌི་ེསོན་སྲོང་ལམ་སྟོང་པ་དེར་གྲང་ཞིིང་ཆོར་པ་སིམ་སིམ་འབབ་པའ་ིནང་དུ་གེཅིིགེ་

པུར་འཁུམས་ཏ་ེསྡེོད་བཞིིན་པ་ད་ེཁེོང་རང་ཉིིད་དང་འདྲ་ཆོ་ེབ་འདུགེ “ཨིན་ཛིི་ང་

ལ་དགེའ། ངས་གེང་དགེའ་ཅི་ིདགེའ་བྱས་ཆོོགེ་ཅིིང་། ད་ེལ་རྙིོགེ་དྲ་ཡོང་ཡོོང་གེ་ིམ་

རེད་ཅིེས་མོས་ང་ལ་བཤོད་ཅིིང་ཁེས་ལེན་ཡོང་བྱས་བྱུང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལྟོས་དང་། ཁེོ་ར།ེ 

ཁྱོེད་རང་ལོ་ན་རྒས་རིམ་བཞིིན་རྙིོགེ་དྲ་བརྩེགེས་ཡོོང་གེ་ིརེད། ཉི་ིམ་གེཅིིགེ་ལ་ཁྱོོད་

དང་ངེད་གེཉིིས་ཉི་ིམ་ནུབ་དུས་སྲོང་ལམ་ཞིིགེ་ནས་མཉིམ་དུ་མར་ཡོོང་ནས་ལྕགེས་

སྣོད་སོྔོགེ་ནས་ཅིིགེ་འཚོལ་གྱི་ིཡོོད་ཀྱི་ིརེད།” 

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོགེཉིིས་སྤྲོང་རྒན་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད་ཟེར་རམ།”

“ཅིིའ་ིཕྱིར་མིན། ཁེོ་ར།ེ གེལ་སྲོིད་ང་ཚ་ོལ་འདོད་པ་ཡོོད་ན་ད་ེལྟར་ལོས་བྱེད། ད་ེ

ཚོ་ཚང་མ། གེལ་སྲོིད་དེ་ལྟར་གྱུར་ནའང་གེནོད་པ་གེང་ཡོང་ཡོོད་པ་མ་རེད། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་རང་གེི་མི་ཚེ་ཧྲིིལ་བོ་ཆོབ་སྲོིད་པ་དང་ཕྱུགེ་པོ་དེ་ཚོས་མཚོན་པའི་མི་གེཞིན་

ལ་འབྲིེལ་བ་དང་ཐ་ེབྱུས་མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་བསྐྱལ་བ་རེད་ལ། གེཞིན་སུ་ཞིིགེ་གེིས་

ཀྱིང་ཁྱོོད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་མེད་ཅིིང་། ཁྱོེད་རང་དེ་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད། ཁྱོེད་རང་གེིས་

དེ་འདྲའི་ལམ་བཟོས་པ་རེད།” ངས་ཁེོང་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན། ཁེོང་ནི་ཧ་

ཅིང་སྟབས་བདེ་བའི་ལམ་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་རང་གེི་ཏའོ་ཆོོས་ལུགེས་ཀྱིི་[ལུང་དང་

མོ་ལྟ་བུའི་]ཐགེ་གེཅོིད་དེར་སླེེབས་ཀྱིིན་ཡོོད། “ཁྱོེད་ཀྱིི་ལམ་ཁེ་དེ་གེང་རེད། ཁེོ་རེ། 

ཁྱོོད་ཀྱི་ིལྷའ་ིབུ་ལམ་ཁེ། སོྨྱོན་པའ་ིལམ་ཁེ། འཇའ་ཚོན་གྱི་ིལམ་ཁེ། མཚན་མཐུན་
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འཁྲིགེ་སྤྱིོད་པའི་ལམ་ཁེ། ལམ་ཁེ་གེང་ཡོང་རུང་བ་དེ་གེང་རེད། དེ་ནི་གེང་ལྟར་

ཡོང་མ་ིགེང་ཡོང་རུང་བ་ཞིིགེ་ལ་ས་གེང་ཡོང་རུང་བ་ཞིིགེ་ལ་རེད། རང་ཉིིད་གེང་དུ་

ཡོོད། ཚུལ་ཇ་ིལྟར།” ཆོར་པའ་ིཁྲོད་དུ་ང་ཚོས་མགོེ་ལོྕགེ་བརྒྱབ་སྟ་ེཡོིན་ཚུལ་བསྟན། 

“ལྟས་ངན། ད་དེ་ནས་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རང་གེི་གྲོགེས་གེཅིེས་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་བྱེད་དགེོས་རེད། 

མཆོོང་ཐུབ་མཁེན་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་མིན་ཚ་ེཁེོ་ན་ིམ་ིཞིིགེ་མ་རེད་ལ། སྨོན་པས་ཅི་ིབཤོད་

ལ་ཉིན་མཁེན་ཞིིགེ་རེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་ལབ་ཡོོང་། སལ། དྲང་མོར་ལབ་ཡོོང་། ང་

གེང་ཞིིགེ་ཏུ་བསྡེད་ནའང་། ངའི་དོ་སྒོམ་དེ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ངའི་ཉིལ་ཁྲིའི་འོགེ་ནས་

ཕྱིར་ཐོན་ཏ་ེབཞིགེ་ཡོོད་ལ། ང་ན་ིཐོན་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོོད་ལ་སྒོམ་ད་ེཕྱ་ིལ་གེཡུགེ་ཆོོགེ་

ཆོོགེ་ཡོོད། ངས་ལགེ་ན་ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་ཅིམ་འཇོགེ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་

པ་ཡོིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་རྐུབ་བརོྡོལ་བརོྡོལ་བར་དུ་ངས་གེང་

བྱས་པ་དེ་མཐོང་ཡོོད་ལ། འདི་ལ་ཁྱོད་པར་མེད་པ་དེ་ཡོང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤོེས། ང་ཚོས་

དུས་ཚོད་ངོ་ཤོེས་ཏ།ེ ཇ་ིལྟར་ཇ་ེདལ་ལ་བཏང་ནས། གེོམ་འགོྲས་བྱེད་ཅིིང་རོལ་བར་

བྱེད། སྔོ་མོ་ནང་བཞིིན་གྱི་ིབད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིསྐྱིད་པོ་ལ་རོལ། སྐྱིད་པོ་གེཞིན་པ་གེང་

ཡོོད་དམ། ང་ཚོས་ཤོེས་ཀྱིི་རེད།” ང་ཚོས་ཆོར་པའི་ཁྲོད་ནས་དབུགེས་རིང་བཏང་། 

མཚན་མོ་དེར་ཧད་སོན་གེཙང་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཡུལ་ལོྗོངས་འདིའ་ིསྟོད་སྨོད་གེང་སར་

ཆོར་ཆུས་སྦེངས་འདུགེ རྒྱ་མཚ་ོལྟར་ཆོ་ེབའ་ིགེཙང་པོའ་ིནང་གེ་ིའཇིགེ་རྟེེན་ན་ཆོ་ེ

བའི་ཟམ་རྟེེན་དེ་ཚོ་ཆོར་ཆུས་སྦེངས་འདུགེ ཕའོ་ཁེེབ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཕྱོགེས་ན་

ཡོོད་པའི་གེཙང་འགྲམ་གྱིི་གྲུ་གེཟིངས་བགྲོད་སྟེགེས་དེ་ཚོ་ཆོར་ཆུས་སྦེངས་འདུགེ 

ཆུའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིམཚ་ོས་ིཕ་ིལིད་ རོགེ་ ཕོནད་ཅིེས་པ་ཡོང་སྦེངས་འདུགེ་ལ། ར་ི

བོ་ཝེན་ཌིར་ཝེགེ་ཁེར་ཡོང་སྦེངས་འདུགེ 
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“དེས་ན་” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ངས་རང་གེ་ིམ་ིཚེས་གེང་དུ་འཁྲིད་ན་ད་ེ

དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་གེི་ཡོིན། ཉིེ་ཆོར་ངས་སེ་ཡོ་ཋེལ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་བཙོན་ཁེང་ན་

ཡོོད་པའི་ངའི་ཕ་རྒན་ལ་ཡོི་གེེ་བྲིིས་པ་ཡོིན། དེ་ནས། ཉིིན་གེཞིན་པ་དེ་ལ་ལོ་མང་

པོའ་ིཡུན་གྱི་ིཡོ་ིགེ་ེཐོགེ་མ་ད་ེའབོྱར་བྱུང་།”

“འབོྱར་སོང་ངམ།”

“འབོྱར་སོང་ཡོ། འབོྱར་སོང་། ཁེོང་ཧྥོ་ིརན་ས་ིཁེོ་ལ་འབྱོར་དུས་བྱིས་པ་ཞིེས་པའ་ི

སྐད་དོད་ babby ཞིེས་ b ཡོིགེ་གེཉིིས་མཐོང་ན་འདོད་ཟེར། ངས་སྲོང་ལམ་བཞི་ིབཅུ་

བའ་ིཤོར་ངོས་སུ་ཆུ་ཚན་མེད་པའ་ིཁེང་མིགེ་ཟླ་རེར་སོྒོར་བཅུ་གེསུམ་ཅིན་ཞིིགེ་རྙིེད་

བྱུང་། གེལ་སྲོིད་ཁེོང་འད་ིལ་སླེེབས་ན། གེལ་སྲོིད་ངས་ཁོེ་ལ་སོྒོར་མོ་བསྐུར་ན་ཁེོང་

ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཡོོང་ནས་སོྡེད་ཀྱི་ིརེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་ངའ་ིསྲོིང་མོའ་ིསོྐར་ད་ེཙམ་བཤོད་

མ་མྱོོང་། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ལ་སྲོིང་ཆུང་མ་ཤོ་ཚ་མོ་ཞིིགེ་ཡོོད། ངས་མོ་ཡོང་ཡོོང་བཅུགེ་

ནས་ང་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ན་བསམ་གྱི་ིའདུགེ” 

“མོ་གེང་དུ་ཡོོད་པ་རེད།”

“ཨོ་རེད། དེ་ཙམ་རེད། ངས་མི་ཤོེས། ཕ་རྒན་གྱིིས་མོ་གེང་དུ་ཡོོད་མེད་འཚོལ་

རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གེིས་དངོས་གེནས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་མིན་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གེསལ་

རེད།”

“དེས་ན་ཁེོང་ས་ེཡོ་ཋེལ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ།”

“ད་ེཡོང་ཤོར་རྒྱགེ་དེའ་ིབཙོན་ཁེང་རོྫོབ་ཏོ་ད་ེལ་ཕྱིན་པ་རེད།”

“ཁེོ་གེང་དུ་བསྡེད་པ་རེད།”
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“ཋེེགེ་ས་སི་ལ། ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེ་ལ། ད་ཤོེས་སོང་ང་། ཁེོ་རེ། ངའི་སེམས་

ཁེམས། དོན་རྣམས་ཀྱི་ིགེནས་བབ། ངའ་ིགེནས་བབ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོོད་

པ་མཐོང་ཡོོད།”

“ལགེས་ཡོོད། དེ་ངོ་མ་རེད།” ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ཌིིན་ནི་ཁུ་སིམ་མེ་བར་གྱུར་འདུགེ 

ཁེོང་གེིས་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ན་འདོད། ང་ཚོ་ནི་ཆོར་པ་གྲང་སིལ་སིལ་འདིའི་ཁྲོད་དུ་

འཁྱོགེ་ནས་ཤོ་ིལ་ཁེད་བྱེད། ང་མ་ཐོན་གོེང་ལ་ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་ངའ་ིཨ་ནེའ་ིཁྱོིམ་དུ་

འཛིོམས་རྒྱུའ་ིདུས་ཆོད་བཟོས། 

ཁེོང་བདུན་ཕྲིགེ་རྗེེས་མ་དེའ་ིགེཟའ་ཉི་ིམའ་ིཕྱ་ིདྲོར་བསླེེབས་བྱུང་། ང་ལ་བརྙིན་

འཕྲིིན་ཞིིགེ་ཡོོད། ང་ཚོས་བརྙིན་འཕྲིིན་ཐོགེ་ནས་སོྤེ་ལོའ་ིརྩེད་མོ་བསྟན་པ་ཡོིན་ལ། 

རྩེད་མོ་གེཞིན་ཞིིགེ་རླུང་འཕྲིིན་ཐོགེ་ན་ཡོོད། ད་ེནས་རྩེད་མོ་གེསུམ་པ་ཞིིགེ་ལ་ལས་

རིམ་བརྗེ་ེསོྤེར་བྱེད་བཞིིན་བལྟས་པ་ཡོིན་ལ། སྐད་ཅིིགེ་སྐད་ཅིིགེ་ནས་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་

བཞིིན་པ་ཚང་མ་ཐོ་འགེོད་བྱས་པ་ཡོིན། “མ་བརྗེེད་ཨ། སལ། དབྱུགེ་སྤེོལ་རྩེད་མོ་བ་

སྐུ་ཞིབས་ཧོ་ཇ་ིས་ིརྩེད་མོའ་ིརྒྱུགེ་རིམ་གེཉིིས་པ་ལ་འདུགེ ད་ེནས་ཧྥོ་ིལ་ིརུ་ཁེགེ་གེ་ིསོྤེ་

ལོ་དབྱུགེ་མཁེན་རྗེེས་མ་ད་ེལ་ཡོོང་བཞིིན་པའ་ིམཚམས་དེར་ང་ཚོས་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིརུ་

ཁེགེ་ཇ་ཨན་ཚི་དང་བྷོ་ས་ིཋེོན་རུ་ཁེགེ་ལ་ལྟ། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིགེ་ནེའུ་ཡོོགེ་ཡོང་ཁེ་ི

ས་ིརུ་ཁེགེ་གེ་ིརྩེད་མོ་བ་ཌི་ིམའ་ཇིའོ་ལ་སོྤེ་ལོ་གེསུམ་གེཡུགེ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་དང་། ཁེོ་ལ་

སྤེོ་ལོ་གེཡུགེ་མཁེན་དེས་ཁེོའ་ིཐང་ཕྱེའ་ི[ཐང་ཤོིང་ནས་བླངས་པའ་ིཐང་ཆུ་བསྐོལ་ཏ་ེ

ཕྱ་ེམར་འཐགེ་པའ་ིཐལ་བ་ལ་གོེ སྒྱུར་མཁེན་གྱིིས]སྣོད་ལ་ལགེ་མྱོོང་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ 

དེས་ན། ང་ཚོས་སྐར་ཆོ་སུམ་ཅུའ་ིཡུན་ལ་ཁེོ་རྩེད་རའ་ིཆོ་གེསུམ་པ་དེར་མ་ིཞིིགེ་དང་
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ལྷན་དུ་བཞིགེ་ནས་ཕྱིན་ཤུལ་དེར། སྤེོ་ལོ་གེཡུགེ་མཁེན་བྷོ་བྷེ་ ཐོམ་སོན་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་

བྱུང་བ་ད་ེལམ་སེང་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། ཨོ་རེད་ཡོ།”

ང་ཚ་ོན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིལྐོོགེ་ལམ་ཞིིགེ་ན་ཡོོད་པའ་ིསྨྱོོན་པ་གླུ་སྐད་བར་མ་བ་གྲོད་

པ་ནགེ་པོ་འཁྲིགེ་སྲོེད་ཅིན་གྱིི་གླུ་དབྱངས་ལ་དགེའ་བ་དེ་ཚོས་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་

པ་གྲགེས་ཅིན་ས་ིཋེན་ གྷི་ེཛིི་དང་། ཁུལ་ ཆོར་ལ་ིགེཉིིས་ཀྱི་ིཁེ་གེཏད་དུ་ལངས་རྩིས་

བྱེད་པ་དང་མཚུངས། ཁེོང་ཚོས་ང་གེཉིིས་ན་ིསོྨྱོན་པ་རེད་བསམས་འདུགེ ཌིིན་དང་

ངེད་གེཉིིས་སྲོང་ལམ་གྱི་ིཕྱོགེས་གེཉིིས་ནས་བསྡེད་ད་ེསྤེོ་ལོ་འཕེན་རེས་འཛིིན་རེས་

བྱས་ཏ་ེཁྱོིམ་དུ་ལོགེ་པ་ཡོིན། རྩྭ་ཕུང་གེ་ིསྟེང་ནས་མཆོོངས་པ་དང་གླེོགེ་སྡེོང་རྣམས་

ལ་གེདོང་ཐུགེ་མ་བརྒྱབ་ཙམ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་སྤེོ་ལོ་འཛིིན་རེས་དམིགེས་བསལ་

འཕར་མ་བྱས་པ་ཡོིན། རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་བསླེེབས་སྐབས་ང་ཚོ་དེ་དང་མཉིམ་དུ་

རྒྱུགེ་བཞིིན་ཡོལ་བཞིིན་པའི་རླངས་འཁོེར་གྱིི་རྒྱབ་ཡོོལ་ལྕགེས་ལེབ་དེ་དང་ཁེད་

ཉི་ེབའ་ིམཚམས་ནས་སྤེོ་ལོ་ད་ེཌིིན་ལ་གེཡུགེས། ཁེོ་ལྡེམ་མྱུར་གྱིིས་ཡོོང་སྟ་ེསྤེོ་ལོ་ལ་

འཇུས་ཤོིང་། སྤེང་གེ་ིསྟེང་ནས་འགྲ་ེལོགེ་བརྒྱབ། ད་ེནས་སྤེོ་ལོ་ད་ེསྲོང་ལམ་དུ་བཞིགེ་

ཡོོད་པའ་ིབགེ་ལེབ་ཟོང་འཁོེར་གྱི་ིཕར་ཕོྱགེས་ནས་འཛིིན་རྒྱུའ་ིཆོེད་ང་ལ་འཕངས་

སོང་། ངས་རང་གེི་ལགེ་ཤུབས་གོེན་མེད་པའི་ལགེ་པ་དེས་འཛིིན་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་

ཞིིང་། སླེར་ཡོང་ཌིིན་ལ་འཕངས་ཤོིང་། ཁེོས་ད་ེའཛིིན་སླེད་སྐོར་བ་ཞིིགེ་བརྒྱབ། ད་ེ

ནས་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ། ད་ེནས་ཁེང་པའ་ིམཐའ་སོྐར་གྱི་ིལྗོོན་པའ་ིར་སྐོར་ལ་རྒྱབ་

གེཏད་ནས་ལྷུང་དགེོས་བྱུང་སོང་། ཁྱོིམ་ལ་བསླེེབས་དུས་ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིསོྒོར་ཁུགེ་

བཏོན། ད་ེནས་གྲ་ེབ་བསངས། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཝེ་ཤོིང་ཊོིན་དུ་ཡོོད་སྐབས་རླངས་འཁོེར་

རྒྱུགེ་ཚད་བརྒལ་བའ་ིཉིེས་ཆོད་བཅིད་པའ་ིརིན་ཨ་སོྒོར་བཅིོ་ལྔ་ཞིིགེ་ངའ་ིཨ་ན་ེལས་
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གེཡོར་བ་དེའ་ིསྐྱིན་ཚབ་ཨ་ནེའ་ིལགེ་ཏུ་བཞིགེ་སོང་། མོ་ན་ིཧ་ཅིང་ཡོ་མཚན་པ་མ་

ཟད་ཡོིད་ཚིམ་པོ་བྱུང་འདུགེ ང་ཚོས་དགེོང་ཟས་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ལ་རོལ་བ་ཡོིན། “ཨོ་

རེད། ཌིིན།” ངའ་ིཨ་ནེས་བཤོད་བྱུང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྐྱ་ེལ་ཉི་ེབའ་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིབྱིས་པ་གེསར་

པ་ད་ེལ་བདགེ་སྐྱོང་དང་། ད་ེབཞིིན་ད་ཐེངས་བཟའ་འཐོར་མ་ིཡོོང་བའ་ིར་ེབ་ཡོོད།” 

“ཨོ་ཡོ། ཡོ་ཡོ། ཨོ་ཡོ།”

“ཁྱོོད་ལ་བྱིས་པ་ད་ེལྟར་ཡོོད་བཞིིན་དུ་ས་ཆོ་གེང་ས་གེང་དུ་འགོྲ་མ་ིརུང་། བྱིས་

པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་རོགེས་མགེོན་མེད་པར་འཚར་ཡོོང་གེི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེ་ཚོ་ལ་

འཚ་ོཐུབ་པའ་ིགེོ་སྐབས་ཤོགིེ་སྤྲོོད་དགེོས་ངེས་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིརྐང་པ་ལ་ཅིེར་

བཞིིན་མགེོ་བོ་གུགེ་གུགེ་བྱེད། ས་སྲོོད་ཀྱི་ིའོད་དམར་ལམ་མ་ེབའ་ིཁྲོད་དུ་མགྱིོགེས་

ལམ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་གེི་ཟམ་པའི་ཐོགེ་ནས་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་བདེ་མོ་བྱོས་

ལབ་པ་ཡོིན། 

“ང་ཚུར་བསླེེབས་དུས་ཁྱོེད་རང་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཡོོད་པའ་ིར་ེབ་ཡོོད།” ངས་ཁེོ་ལ་

བཤོད་པ་ཡོིན། “ཌིིན། ངའ་ིར་ེབ་ཆོ་ེཤོོས་ན།ི ཉིིན་གེཅིིགེ་ང་ཚ་ོང་ཚོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིདང་

མཉིམ་དུ་སྲོང་ལམ་གེཅིིགེ་ཏུ་ཡོོད་པའ་ིཁེང་པར་བསྡེད་ནས་གྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་ཁེགེ་

གེཅིིགེ་ལྷན་འཛིོམས་བྱེད་པ་ནང་བཞིིན་ཡོོང་བའ་ིར་ེབ་ད་ེཡོིན།”

“དེ་ཏགེ་ཏགེ་རེད། ཁེོ་རེ། ཁྱོེད་ཀྱིི་ཨ་ནེས་ཤོེས་ནས་ང་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱས་པ་ཇི་

བཞིིན། ངས་ང་གེཉིིས་ལ་བྱུང་བའི་དཀའ་རྙིོགེ་དང་འབྱུང་རྒྱུའི་དཀའ་རྙིོགེ་དེ་ཚོ་

སེམས་ལ་ཆོ་ཚང་བར་འཁེོར་བ་བྱས་ཏ།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཤོད་པ་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་ཡོོང་རྒྱུར་

སྨོོན་ལམ་འདེབས་ཀྱི་ིཡོོད། ངས་བྱིས་པ་གེསར་པ་ཞིིགེ་སྐྱེས་འདོད་བྱས་མེད། ཨིན་ཛིི་

ཡོིས་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། ང་ཚོས་འཛིིང་རེས་ཞིིགེ་ཀྱིང་བྱས་པ་ཡོིན། མ་ེར་ིལུ་
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ན་ིཧྥོ་ིར་ིས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའ་ིརླངས་འཁེོར་རྙིིང་པ་ཚོང་མཁེན་ཞིིགེ་ལ་གེཉིེན་

བསྒྲིིགེས་ནས་བྱིས་པ་ཞིིགེ་འཁེོར་ཡོོད་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་སོང་ངམ།”

“ཨོ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ལམ་ད་ེལ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ” སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱེང་ཡོིན་པའ་ི

མཚོ་མོ་ཞིིགེ་མགེོ་རྟེིང་སླེོགེ་པ་དེའི་ཆུ་རིས་ཞིེས་པ་ནི་ངས་ཁེོ་ལ་བཤོད་དགེོས་རྒྱུ་

དེ་རེད། འཇིགེ་རྟེེན་གྱིི་ཞིབས་དེ་ནི་གེསེར་རེད་ལ། འཇིགེ་རྟེེན་ནི་མགེོ་རྟེིང་སླེོགེ་

ཡོོད། ཁེོང་གེིས་ཧྥོི་རན་སི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེ་མེལ་གྱིིས་རང་གེི་བུ་མོ་གེསར་པ་

ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཡོོད་པའ་ིའདྲ་པར་ཞིིགེ་བཏོན་བྱུང་། ཡོིད་མུགེ་ཅིིང་དོར་མ་རིང་པོ་

དང་བཅིས་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་གེ་ིགྲིབ་ནགེ་དེས་ཉི་ིའོད་འོགེ་གེ་ིབྱིས་པ་ད་ེའཕྲིེད་དུ་བཅིད་

འདུགེ “ཁེོང་སུ་རེད།”

“ཁེོང་ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་རེད། ཁེོང་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིར་བསླེེབས་འདུགེ ད་

ཆོ་ཁེོང་ཚ་ོཌིེན་ཝེར་ལ་ཕྱིན་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་པར་བརྒྱབ་ནས་ཉིིན་གེཅིིགེ་གེ་ིདུས་

ཚོད་བསྐྱལ་འདུགེ” 

ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིི་བྱམས་བརྩེ་ནི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཞིིགེ་གེི་བྱམས་བརྩེ་ཇི་བཞིིན་

ཡོིན་པ་དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་མི་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་འདྲ་པར་གེཞིན་ཞིིགེ་ཀྱིང་བཏོན་

བྱུང་། འདྲ་པར་འད་ིདགེ་ལ་ཉིིན་མ་གེཅིིགེ་ང་ཚོའ་ིབྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མཚར་སྣང་

བཅིས་བལྟས་ཏེ་ཁེོང་ཚོའི་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི་འཇམ་ཞིིང་གེོ་རིམ་ལྡན་པ། འདྲ་

པར་གྱིི་ནང་ངོས་ན་བརྟེན་ལྷིང་དུ་ཡོོད་པ་བཅིས་ཀྱིི་མི་ཚེའི་འཚོ་བ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་

བར་བསམས་ཤོིང་། ཞིོགེས་པ་སྔོ་པོར་ལངས་ཏ་ེསྤེོབས་པ་དང་བཅིས་མ་ིཚེའ་ིབགྲོད་

ལམ་སྟེང་དུ་གོེམ་བགྲོད་བྱས་པ་དང་། གེོ་དོན་མེད་པའི་ལམ་ཁེའི་རིང་གེི་རྨི་ལམ་

འཁྲུགེས་པོ་སྟ།ེ ཧ་ཅིང་མང་བ་དེའ་ིགྲས། ང་ཚོའ་ིམཚན་མོ་ངོ་མ། ང་ཚོའ་ིམ་ིཚ་ེངོ་
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མ་དེའ་ིཟིང་ཆོ་དང་སོྨྱོན་པ་སོྨྱོ་ནགེ་ད་ེལ་ང་ཚོས་ཡོིད་སྨོོན་གེཏན་ནས་འཆོོར་མྱོོང་

ཡོོད་མ་རེད་བསམས་ཀྱིི་རེད་ཅིེས་ངས་དྲན་བྱུང་། འདི་ཚོ་ཚང་མ་ནི་ཐོགེ་མ་དང་

མཐའ་མ་མེད་པའི་སྟོང་པ་དེའི་ནང་ལོགེས་ལ་ཡོོད་པ་རེད། མ་རིགེ་པའི་རྣམ་

པ་ཡོིད་དུ་མི་འོང་བ་ཞིིགེ་རེད། “གེ་ལེར་ཕེབས། གེ་ལེར་ཕེབས།” ཌིིན་ནི་ས་སྲོོད་

དམར་ལམ་མ་ེབ་རིང་པོ་དེའ་ིཁྲོད་དུ་ཕྱིན་སོང་། ཁེོའ་ིསྟེང་ཕྱོགེས་ན་རླངས་འཁེོར་

རྣམས་ཀྱིིས་ན་ིདུ་བ་འདོན་བཞིིན་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་འགྲོ ཁེོང་གེ་ིགྲིབ་ནགེ་ན་ིཁེོའ་ི

རྗེེས་སུ་འབྲིངས། གྲིབ་ནགེ་དེས་ཁེོང་གེ་ིགོེམ་ཁེ་དང་བསམ་བློ། ཁེོང་རང་སུ་ཡོིན་པ་

བཅིས་ཀྱི་ིལད་ཟློས་བྱེད། ཁེོང་ཚུར་འཁོེར་ནས་ངོ་ཚ་དང་ཁེེངས་སྐྱུང་གེ་ིཐོགེ་ནས་

ལགེ་གེཡུགེ་བྱས་བྱུང་། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་མེ་འཁེོར་ལྕགེས་ལམ་ལས་བྱེད་པའི་ལགེ་

གེཡུགེ་བྱེད་སྟངས་ད་ེབྱས་སོང་ལ། ཁེོང་མཆོོང་ལྡིང་འགེའ་བྱས་སོང་། ཁེོང་གེིས་སྐད་

བརྒྱབ་ནས་དོན་ཞིིགེ་བཤོད་བྱུང་མོད། ངས་ད་ེགེོ་མ་བྱུང་། ཁེོང་རྒྱུགེ་བཞིིན་སོྐར་བ་

ཞིིགེ་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོང་ཡོང་ཡོང་ལམ་སྟེང་གེ་ིམ་ེའཁོེར་ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིརོྡོ་ཟུར་ལ་ཉི་ེ

བར་བཅིར་སོང་། ད་ེནས་ཁེོས་ལགེ་བརྡོ་མཐའ་མ་ཞིིགེ་བསྟན་སོང་། ངས་ཁེོ་ལ་བརྡོ་

ལན་གྱི་ིལགེ་གེཡུགེ་བྱས་པ་ཡོནི། གླེ་ོབུར་དུ་ཁོེ་ན་ིརང་གེ་ིམ་ིཚའེ་ིཁྲདོ་དུ་བཞུད་ཅིངི་།  

མགོྱིགེས་མྱུར་གྱིིས་མཐོང་སྣང་ལས་ཡོལ་བར་གྱུར། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱོ་བའ་ིམ་ིཚ་ེ

ལ་ཁེ་གེདངས་ཤོིང་། ངས་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིལམ་རིང་ཞིིགེ་ཀྱིང་བགྲོད་དགོེས་ཀྱི་ིཡོོད། 
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མཚན་དཀྱིིལ་རྗེེས་མ་དེར། གེཤོམ་གྱི་ིགླུ་གེཞིས་ཆུང་ངུ་འད་ིལེན་བཞིིན། 

[ཨ་རིའ་ིམོན་ཋེ་ན་ཡོ་ིམངའ་སྡེ་ེརུ།] 

མ་ིཛུ་ལ་ཡོ་ིཡུལ་དུ་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ཡོོད།

[ཁེ་ལ་ིཧྥོོར་ན་ིཡོ་ཡོ་ིམངའ་སྡེ་ེརུ།] 

ཋེ་རགེ་ཁེ་ིཡོ་ིཡུལ་དུ་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ཡོོད། 

[ལྷོ་ཕོྱགེས་ལུ་ཡོ་ིཛིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེ་ེརུ།] 

ཨོ་ཕ་ེལུ་ས་ས་ིཡུལ་དུ་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ཡོོད།

ང་ལ་ད་ེཚ་ོཁྱོིམ་ཞིིགེ་གེ་ལ་ཡོིན། 

[བྱང་ཕོྱགེས་ཌི་ཁེོ་ཋེ་ཡོ་ིམངའ་སྡེ་ེརུ།] 

མ་ེཌིོ་ར་ཡོ་ིཡུལ་དུ་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ཡོོད། 

[ལྷོ་ཕོྱགེས་ཌི་ཁེོ་ཋེ་ཡོ་ིམངའ་སྡེ་ེརུ།] 

པུས་མོ་རྨས་མའ་ིཡུལ་དུ་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ཡོོད།

[ནེབ་བྷ་ར་ས་ིཁེ་ཡོ་ིམངའ་སྡེ་ེརུ།] 

ཨོ་གྷི་ལ་ལའ་ིཡུལ་དུ་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ཡོོད།

ཁྱོིམ་དེར་ང་ན་ིགེཏན་ནས་སླེེབས་མ་ིའགྱུར།
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ང་རྒྱལ་ས་ཝེ་ཤོིང་ཊིོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། དེ་ནས་

འཁྱོམ་མྱུལ་གྱིིས་དུས་ཚོད་ཅུང་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་། ད་ེནས་བྷུ་ལུ་ ར་ིཇིའམ་ར་ིརྒྱུད་

སོྔོན་པོ་ཞིེས་གྲགེས་པ་དེ་ལ་ལྟ་རུ་ཕྱིན། གེཙང་པོ་ཤོན་ནན་ཌིོ་ཨ་ཡོི་བྱིའུ་དེའི་སྐད་

ཐོས། ད་ེནས་ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེར་ཡོོད་པའ་ིདམགེ་སྤྱི་ིས་ིཋེོན་ཝེོལ་ ཇགེ་སོན་

གྱི་ིདུར་ས་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱས། ད་ེནས་ས་སྲོོད་དུ་ནུབ་ཝེར་ཇིན་ན་ིཡོ་མངའ་སྡེེའ་ིཁེ་ན་

ཝེ་གེཙང་པོའ་ིནང་དུ་ལུད་པ་འཕེན་བཞིིན་ལངས་ཏ་ེབསྡེད། ད་ེནས་མངའ་སྡེ་ེདེའ་ི

རྒྱལ་ས་ཆོ་རལ་ས་ིཋེོན་གྱི་ིགྲོང་གེསེབ་པའ་ིམཚན་མོའ་ིཁོྲད་དུ་གེོམ་བགྲོད་བྱས། ད་ེ

ནས་མཚན་གུང་ལ་བསླེེབས་སྐབས་ཁེེན་ཋེགེ་ཁེ་ིམངའ་སྡེེའ་ིཨ་ཤོ་ལནད་གོྲང་ཁྱོེར་

དུ་བསླེེབས། ད་ེནས་ཐགེ་ཉིེར་བཅིར་ཏ་ེལྟད་མོ་ལྟ་ས་ཞིིགེ་གེ་ིསོྒོ་མཆོོར་དུ་བུ་མོ་ཁེེར་

རྐྱེང་མ་ཞིིགེ ད་ེནས་ནགེ་ཅིིང་མཚར་བའ་ིཨོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེ།ེ ད་ེནས་སྐྱ་རེངས་ཤོར་

སྐབས་སིན་སིན་ན་ཋེིའ་ིགྲོང་ཁྱོེར། ད་ེནས་སླེར་ཡོང་ཨིན་ཌི་ིཡོ་ན་མངའ་སྡེེའ་ིཞིིང་

ཁེ་ད་ེཚ།ོ ད་ེནས་ཕྱ་ིདྲོར་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཡུལ་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྤྲོིན་པའ་ིཁྲོད་དུ་གེཏན་དུ་གེནས་

པའ་ིསནད་ ལུ་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར། འདམ་གྱིིས་སྦེགེས་པའ་ིརོྡོ་རུགེ་ད་ེཚ།ོ མོན་ཋེ་ན་མངའ་

སྡེེའ་ིབཟོ་དབྱིབས་སུ་གྲགེས་པའ་ིཤོིང་ཁེང་རྣམས། འཕྲུལ་འཁེོར་ཅིན་གྱི་ིགྲུ་གེཟིངས་

ཆོགེ་པོ་ད་ེཚ།ོ གེནའ་སྔོ་མོའ་ིམཚོན་རྟེགེས་ད་ེཚ།ོ གེཙང་པོའ་ིའགྲམ་གྱི་ིཐགེ་པ་དང་

རྩྭ། རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པའི་སྙན་ངགེ མཚན་མོར་བསླེེབས་སྐབས་མི་སུ་རི་མངའ་

སྡེེ། ཁེན་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ཞིིང་ཁེ། ཁེན་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་མཚན་མོ། སྦེས་ལོྗོངས་

རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིནང་གེ་ིབ་ཕྱུགེས། ཁེང་པ་གྲུ་བཞི་ིཅིན་གྱི་ིགྲོང་སྡེ་ེད་ེཚོའ་ིསྲོང་ལམ་ར་ེར་ེ

ཡོ་ིམཐའ་ན་རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པའ་ིརྒྱ་མཚ་ོཞིིགེ སྐྱ་རེངས་ཀྱི་ིསྐབས་ལ་མངའ་སྡེ་ེ

དེའ་ིཨ་བྷ་ིལེན་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་བསླེེབས། ཁེན་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིཤོར་གྱི་ིརྩྭ་ད་ེདགེ་ཁེན་
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ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་རྩྭ་ཐང་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡོར་བཏེགེས་ནས་མཚན་

མོའ་ིཁོྲད་ཀྱི་ིཨ་རིའ་ིནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིར་ིབོའ་ིཁོྲད་དུ་འགོེས།

ཧེན་རི་ གྷི་ལ་སི་ནི་མཚན་དེ་ལ་ང་དང་མཉིམ་དུ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་དུ་

བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོ་ཨིན་ཌིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེའི་ཋེེ་རེ་ ཧོ་ཋེི་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ནང་དུ་

འཛུལ་བ་རེད། ད་ལྟ་ཁེོས་ང་ལ་བཤོད་རྒྱུར། “ངས་གོེན་པའི་གྱིོན་པ་ཆོ་འདི་ལ་ང་

ཅི་ིཙམ་མ་ིདགེའ་བའ་ིསྐོར་ད་ེངས་ཁྱོོད་ལ་བཤོད་ཟིན། འད་ིལ་ཤོིགེ་བཏབ་ཡོོད། འོན་

ཀྱིང་དེ་ཙམ་ཞིིགེ་མིན།” ཁེོས་ང་ལ་ཡོིགེ་ཆོ་རྣམས་བསྟན་བྱུང་། ཁེོ་ནི་ཋེེ་རེ་ ཧོ་ཋེི་

གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའ་ིགེཞུང་གེ་ིབཙོན་ཁེང་ནས་གོླེད་ཚར་ཙམ་ཡོིན་པ་དང་། ཁེོའ་ི

ནགེ་ཉིེས་ན་ིསིན་སིན་ན་ཋེིའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་རླངས་འཁེོར་བརྐུ་འཚོང་བྱས་པ་ད་ེརེད། 

ཁེོ་ནི་སྐྲ་འཁྱོིལ་ལེར་ཡོོད་པའི་ན་གེཞིོན་ལོ་ན་ཉིི་ཤུར་ལོན་པ་ཞིིགེ་རེད། “ང་ཌིེན་

ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་འབོྱར་མ་ཐགེ་ཏུ་ངས་སྟོད་ཐུང་ཆོ་འདི་གེཏའ་མའི་ཚོང་ཁེང་

ཞིིགེ་ཏུ་བཙོང་གེི་ཡོིན་ལ། ངས་ཇིན་གྱིི་གོྱིན་པ་ཉོི་རྒྱུ་ཡོིན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་བཙོན་ཁེང་

དུ་ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱས་པ་དེ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ང་ཡོེ་ཤུའི་གེསུང་རབ་ཀྱིི་

ཆོོས་དཔ་ེཞིིགེ་དང་བཅིས་ཟུར་འགེོགེ་ཁེང་མིགེ་ཏུ་བཅུགེ་པ་རེད། ངས་ཆོོས་དཔ་ེད་ེ

རོྡོ་གེཅིལ་སྟེང་གེ་ིསྡེོད་སྟེགེས་སུ་སྤྱིད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་ངས་ད་ེལྟར་སྤྱིད་པ་མཐོང་

སྐབས་ཆོོས་དཔེ་དེ་ཕར་འཁྱོེར་སོང་། དེ་ནས་བོངས་ཚད་སྦེ་ཁུགེ་ཏུ་བཅུགེ་ཆོོགེ་

པ་ཞིིགེ་འཁྱོེར་ནས་ཡོོང་སོང་། ང་དེའི་སྟེང་ལ་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ བྱས་ཙང་།  

ངས་ཡོེ་ཤུའི་ཆོོས་དཔེ་ཚང་མ་དང་། བཀའ་ཆོེམས་གེསར་མ་ཆོ་ཚང་བཀློགེས་པ་

ཡོིན། ཧེ་ཧེ།” ཁེོས་བྱི་རིལ་ཞིིགེ་མུར་བཞིིན་ང་ལ་མཛུབ་འཛུགེས་བྱས་སོང་། ཁེོང་

གེ་ིགྲོད་པ་བཙོན་ཁེང་དུ་སྡེོད་སྐབས་སོྐྱན་ཅིན་ཆོགེས་ཡོོད་སྟབས་རྟེགེ་ཏུ་བྱ་ིརིལ་ཟ་
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བཞིིན་འདུགེ་ལ། གེཞིན་གེང་ཡོིན་ཡོང་ཟ་ཐུབ་པ་མ་ིའདུགེ ... “ཡོ་ེཤུའ་ིཆོོས་དཔེའ་ི

ནང་ན་ངོ་མ་བདེན་པ་ཚ་བོ་ད་ེའདྲ་འདུགེ ཁེོ་ར།ེ” ཁེོས་ང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་ལ་“བརྡོ་དོན་

མཚོན་པ་”ཟེར་བ་ད་ེབཤོད་བྱུང་། “མ་ིགེང་ཞིིགེ་བཙོན་ཁེང་ནས་གོླེད་གྲབས་ཡོོད་པ་

དང་ཁེོང་གེིས་བཙོན་ཁེང་ནས་གླེོད་པའི་དུས་ཚེས་བཤོད་མགེོ་བརྩམས་པ་དེ་ནི་

བཙོན་ཁེང་དུ་ལུས་པའ་ིབཙོན་པ་གེཞིན་རྣམས་ལ་‘བརྡོ་དོན་མཚོན་པ་’ཞིིགེ་རེད། 

ང་ཚོས་ཁོེའ་ིསྐེ་ནས་འཇུས་ཏེ་‘ང་ལ་བརྡོ་དོན་མཚོན་པ་མ་བྱེད་ཨ།’ སྡུགེ་ཇགེ་

རེད། བརྡོ་དོན་མཚོན་པ་ད།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེོ་སོང་ངམ།”

“ངས་ཁྱོེད་ལ་བརྡོ་དོན་མཚོན་པ་མ་ིབྱེད། ཧེན་ར།ི”

“སུ་ཞིིགེ་གེིས་ང་ལ་བརྡོ་དོན་མཚོན་པ་བྱས་ན། ངའི་སྣ་ཁུང་ཁེ་འབྱེད་པར་

འགྱུར་ལ། ང་ལ་གེསོད་རྩིས་བྱེད་པའི་ཁེོང་ཁོྲ་འབར་བར་འགྱུར། ང་ཚེ་གེང་ལ་

བཙོན་དུ་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཚུད་པ་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ང་རང་ལོ་ན་

བཅུ་གེསུམ་ཡོིན་སྐབས་ངའི་ཁེོང་ཁྲོ་ལ་ཚོད་འཛིིན་བྱེད་མ་ཐུབ། ང་བུ་ཞིིགེ་དང་

མཉིམ་དུ་གོླེགེ་བརྙིན་ཁེང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོས་ངའ་ིཨ་མའ་ིསྐོར་ལ་འཕྱ་དགེོད་ཅིིགེ་

བྱས་པ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་པ་ལྟར་ཚིགེ་རོྫོར་པོ་ད།ེ ངས་རང་གེ་ིལྟེབ་གྲ་ིབཏོན་ནས་

ཁེོའ་ིམིད་པ་ནས་བཅིད། ཁེོང་ཚོས་ང་དྲུད་མེད་པ་ཡོིན་ན་ཁེོ་བསད་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། 

ཁྲིམས་དཔོན་གྱིིས། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་གོྲགེས་པོ་ད་ེལ་རྡུང་དུས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་ད་ེ

ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཡོོད་དམ།” ཟེར། ངས་“ལགེས་ཡོོད། བཀུར་འོས་ཁྲིམས་དཔོན་ལགེས། 

ངས་ཤོེས་ཡོོད། ངས་ཁྱོི་ཕྲུགེ་དེ་བསད་ན་འདོད་ཡོོད། ངས་ད་དུང་ཡོང་གེསོད་ན་

འདོད།” ཅིེས་བཤོད། དེར་བརྟེེན་ང་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་འོགེ་ཏུ་གུ་ཡོངས་གེཏོང་བ་ད་ེཐོབ་མ་

བྱུང་ལ། ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བཀོད་ར་བ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཟུར་བཀགེ་ཁེང་དུ་བསྡེད་
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ཉིེས་ལ་བརྟེེན་ནས་གེཞིང་རྨ་ཡོང་ཐོན་བྱུང་། གེཞུང་གེ་ིབཙོན་ཁེང་ལ་གེཏན་ནས་མ་

འགྲོ ཁེོང་ཚ་ོན་ིསྡུགེ་ཤོོས་ད་ེརེད། སྐྱགེ་པ། ངས་མ་ིཞིིགེ་དང་ཁེ་བརྡོ་མ་བྱས་པར་ཡུན་

རིང་པོ་ཕྱིན་སོང་ལ། ངས་མཚན་གེང་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུགེ ང་ཕྱི་ལོགེས་

ལ་ཐོན་པ་དེ་ལ་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་དགེའ་ཚོར་སྐྱེས་ཡོོད་པ་དེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མི་ཤོེས། ང་ནང་

ལ་འཛུལ་དུས་ཁྱོེད་རང་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་འདིར་བསྡེད་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། 

ཋེེ་རེ་ ཧོ་ཋེི་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་ལ་བསམ་བློ་

གེཏོང་བཞིིན་ཡོོད།”

“ང་ན་ིའདིར་བསྡེད་ནས་འགོྲ་བཞིིན་ཡོོད་པ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན།”

“ང་ནི། ངས་གླུ་ལེན་བཞིིན་ཡོོད། ང་བུ་མོ་ཞིིགེ་གེི་འཁྲིས་ལ་སྡེོད་རྒྱུར་སྐྲགེ་

བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། དེ་ཡོང་ང་སོྨྱོས་ནས་ཁེོང་ཚོའི་གྱིོན་པའི་ནང་ལོགེས་ལ་ལགེ་པ་

བསྲོིངས་ཡོོང་བསམས་ནས་སྐྲགེ་གེ་ིའདུགེ དེར་བརྟེེན་ང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིའཁྲིས་ལ་བསྡེད་

པ་ཡོིན། ངས་སྐབས་ཤོིགེ་གེ་ིརིང་ལ་སྒུགེ་དགོེས།”

“ཡོང་བསྐྱར་བཙོན་ཁེང་ལ་ཚུད་པ་ཡོིན་ན། ཁྱོེད་རང་ཚ་ེབཙོན་ཆོགེས་རྒྱུ་རེད། 

ད་ནས་ཁྱོེད་རང་གེིས་གེཟབ་གེཟབ་བྱེད་དགེོས།”

“ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགེོས་བསམས་ཡོོད། དཀའ་རྙིོགེ་གེཅིིགེ་རང་གེཅིིགེ་ཡོོད་

པ་ནི་ངའི་སྣ་ཁུང་ཁེ་འབྱེད་ཀྱིི་འདུགེ་ལ། ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་མི་

འདུགེ”

ཁེོ་ན་ིརང་གེ་ིསྤུན་དང་ཁེོའ་ིཆུང་མའ་ིམཉིམ་དུ་སྡེོད་ཆོེད་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ་ལ། ཁེ་

ལོ་ར་ཌོི་མངའ་སྡེ་ེརུ་ཁོེང་ཚོས་ཁོེ་ལ་ལས་ཀ་ཞིིགེ་བཙལ་འདུགེ ཁེོའ་ིསྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་གྱི་ིགླེ་ཆོ་ན་ིབཙོན་ཁེང་གེིས་ཉིོས་འདུགེ་ལ། ཁེོ་འགྲོ་ས་ན་ིགུ་ཡོངས་གླེོད་གྲོལ་
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གྱིི་ལྟ་རྟེོགེ་པ་ལ་ཐུགེ་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་ན་ཌིིན་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་དང་མཚུངས་པའི་ན་

ཆུང་བྱིས་པ་ཞིིགེ་འདུགེ ཁེོའ་ིཁྲགེ་ན་ིབཟོད་དཀའ་བའ་ིཚུལ་དུ་འཁེོལ་ཡོོད་པ་རེད་

ལ། ཁེོའ་ིསྣ་ཁུང་ཁེ་ཕྱེས་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ལས་དབང་བཙན་པོ་འད་ིལས་སྐྱོབ་

པའ་ིས་གེནས་ཀྱི་ིསྐྱེས་མཆོོགེ་ཅིིགེ་མ་ིའདུགེ 

“ངའི་གྲོགེས་པོ་བྱོས། དེ་ནས་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ངའི་སྣ་ཁུང་ཁེ་མི་འབྱེད་

པར་རོགེས་བྱེད་རོགེས། བྱེད་ཀྱིི་ཡོིན་ནམ། སལ། གེཅིིགེ་བྱས་ན་ང་བདེ་འཇགེས་

ངང་ངའ་ིསྤུན་གྱི་ིཁེང་པར་སླེེབས་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།”

ང་ཚོ་ཌིེན་ཝེར་ལ་འབྱོར་སྐབས་ངས་ཁེོའ་ིདཔུང་པ་ནས་འཇུས་ཏེ་ལ་རི་མར་

སྲོང་ལམ་དུ་ཁེོའ་ིབཙོན་ཆོས་གྱིོན་པ་དེ་གེཏའ་ཚོང་བྱེད་རྒྱུར་འཁྲིད་པ་ཡོིན། ཡོ་

ཧུ་ད་པ་རྒན་པོ་དེས་གྱིོན་ཆོས་ཀྱིི་ཐུམ་ཕྱེད་ཙམ་ཕྱེས་མ་ཐགེ་ཏུ་དེ་ན་གེང་ཡོོད་པ་

ད་ེཤོེས་སོང་། “ང་ལ་དམྱོལ་བ་ཅི་ལགེ་འད་ིམ་ིདགེོས། ཁེན་ཉིོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིབུ་གུ་ད་ེ

ཚོས་འད་ིདགེ་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་འཁྱོེར་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ” 

ལ་རི་མར་སྲོང་ལམ་ཡོོངས་རོྫོགེས་ནི་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་གེི་

བཙོན་ཁེང་འགྲིམས་པའི་གྱིོན་པ་བཙོང་ཐབས་བྱེད་མཁེན་གྱིིས་ཁེེངས་འདུགེ 

མཐར་ཧེན་རི་ཡོིས་ཅི་ལགེ་དེ་ཤོོགེ་སྣོད་ཅིིགེ་གེི་ནང་དུ་བཞིགེ་ནས་མཆོན་འོགེ་ཏུ་

བཅུགེ་འདུགེ་ལ། ཇིན་དང་རྩེད་མོ་བའ་ིགྱིོན་ཆོས་གེསར་པ་དགེ་གེ་ིགེཡོས་གེཡོོན་

དུ་གོེམ་པ་བརྒྱབ་སོང་། ང་ཚོ་ཌིིན་དགེའ་སའི་གྷིེ་ལེ་ཨམ་ཞིེས་པའི་ཆོང་ཁེང་རྙིིང་

པ་ད་ེལ་ཕྱིན་ཅིིང་། ད་ེལ་འགྲོ་བའ་ིལམ་དུ་ཧེན་ར་ིཡོིས་གོྱིན་པ་ད་ེགེད་སྙིགེས་གེཡུགེ་

སྣོད་ཅིིགེ་ཏུ་འཕངས་སོང་། ད་ེནས་ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེལ་ཁེ་པར་བཏང་པ་ཡོིན། ད་ན་ིདགོེང་

གེ་ཆོགེས་འདུགེ 
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“ཁྱོོད་ཡོིན་ནམ།” ཋེིམ་ གྷི་ེརེས་དགེོད་བཞིིན་དྲིས། “ང་ད་ལྟ་རང་སླེེབས་ཡོོང་།”

སྐར་མ་བཅུའ་ིནང་ལ་ཁོེ་རང་ས་ིཋེན་ ཤོ་ེཧྥོརད་དང་ལྷན་དུ་ཆོང་ཁེང་ལ་ལྡིང་

ནས་བསླེེབས་སོང་། ཁེོང་ཚོ་གེཉིིས་ལྷན་དུ་ཕ་རན་སི་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཤོིང་། 

ཌིེན་ཝེར་གྱིི་མི་ཚེ་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཡོིད་ཐང་ཆོད་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་ཧེན་རི་ལ་དགེའ་

ཞིིང་ཁོེ་ལ་སྦེི་རགེ་ཉིོས་སོང་། ཁེོས་རང་གེི་བཙོན་ཁེང་གེི་སོྒོར་མོ་ཡོོད་ཚད་གེཡོས་

གེཡོོན་གེང་སར་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པ་རེད། སླེར་ཡོང་ང་ནི་འཇམ་ཞིིང་སྨོགེ་རུམ་ཆོེ་

བའི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་ལྷའི་སྲོང་ལམ་དང་ཁེང་པ་སོྨྱོན་པ་དེ་ཚོའི་

ཁྲོད་དུ་ཡོོད། ང་ཚོས་གྲོང་དེའ་ིཆོང་ཁེང་ཚང་མ་དང་། ད་ེནས་ཕ་གེ་ིནུབ་ཁེོལ་ཧྥོགེ་

ས་ིསྲོང་ལམ་སྟེང་ན་ཡོོད་པའ་ིལམ་འགྲམ་ཟ་ཁེང་རིགེས། མ་ིནགེ་ཆོང་ཁེང་སྐར་མ་

ལྔ་ཟེར་བ། ད་ེནས་དགེོས་ཚད་མཁོེ་ཚད་ཚང་མ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། 

སི་ཋེན་ ཤོེ་ཧྥོརད་ནི་ང་ལ་ཐུགེ་རྒྱུར་ལོ་མང་རིང་བསྒུགེས་པ་རེད་ལ། ད་ཆོ་

ཐེངས་དང་པོར་ང་ཚ་ོན་ིའགྲུལ་བཞུད་ཅིིགེ་གེ་ིམདུན་དེར་མཉིམ་དུ་བསྡེམས་ནས་

ཡོོད། “སལ། ང་ཕ་རན་སི་ནས་ཚུར་ལོགེ་པ་ནས་བཟུང་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་

ཞིིགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་པའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་བློ་ཅི་ིཡོང་འཁེོར་གྱི་ིམ་ིའདུགེ ཁྱོེད་རང་མེགེ་

ས་ིཁོེ་ལ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེབདེན་ནམ། དམྱོལ་བ་ནགེ་པོ། ང་ཁྱོེད་དང་

མཉིམ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་བམ། ངས་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐོབ་པ་བྱེད་ཐུབ་ཅིིང་། ང་ཕ་གེིར་

བསླེེབས་དུས་ངས་མེགེ་ས་ིཁེོ་གོྲང་ཁྱོེར་མཐོ་སླེོབ་དེའ་ིནང་ནས་ཇ་ི ཨའ་ེདམགེ་ཟུར་

སོྒོར་མོ་ལ་ཐོ་འགོེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིན།”

ཨོ་རེད། ད་ེལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་རེད། ས་ིཋེན་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཡོོང་གེ་ིརེད། ཁེོ་

ན་ིགེཟུགེས་རིང་སྐམ་རིད་ཅིིགེ་དང་། ངོ་ཚ་སྨོིན་པོ། སྐྲ་འཛིིང་ཐེབས་ཡོོད་པའ་ིཌིེན་
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ཝེར་གྱིི་བྱིས་པ་གེཡོོ་སྒྱུ་ཚ་བོའ་ིའཛུམ་དམུལ་ཆོེན་པོ་ཡོོད་མཁེན། གླེོགེ་བརྙིན་

འཁྲབ་སྟོན་པ་གྷིེ་རི་  ཁུ་ཕར་ལྟ་བུའི་དལ་ལྷོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཡོོད་མཁེན་ཞིིགེ་ཡོིན། 

“དམྱོལ་བ་ནགེ་པོ།” ཁེོས་དེ་སྐད་བཤོད་ཞིོར་རང་གེི་མཐེ་བོང་གེཉིིས་སྐེ་རགེས་ཀྱིི་

བར་དུ་བཅུགེ སྲོང་ལམ་ནས་ཐུར་དུ་དལ་བར་བསྐྱོད་ཅིིང་། ལམ་གྱི་ིཕྱོགེས་གེཅིིགེ་

ནས་གེཞིན་དུ་གེ་ལེར་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད། ཁེོང་གེ་ིསྤེོ་ལགེས་ན་ིཁེོ་དང་མཉིམ་

དུ་མ་འཆོམ་པར་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོས་ཕ་རན་ས་ིལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིཐད་ལ་དགེགེ་བྱ་བྱས་པ་མ་

ཟད། ད་ཆོ་མེགེ་ས་ིཁེོ་ལ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིབསམ་བློ་ལའང་དགེགེ་བྱ་བྱེད། ས་ིཋེན་ལ་མཚོན་

ན་རང་གེ་ིསྤེོ་ལགེས་དང་འཛིིང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་སྤྲོང་འཁྱོམ་བཞིིན་ཌིེན་ཝེར་ལ་མྱུལ་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། མཚན་མོ་ད་ེལ་ང་ཚོས་ཆོང་འཐུང་མཚམས་བཞིགེ་པའ་ིརྗེེས་དང་།  

ཧེན་ར་ིཡོིས་ཁོེལ་ཧྥོགེ་ས་ིསྲོང་ལམ་དུ་ཡོོད་པའ་ིཆོང་ཁེང་ཧོད་ ཤོོབ་ཅིེས་པའ་ིནང་

དུ་རང་གེི་སྣ་ཁུང་ཁེ་མི་འབྱེད་རྒྱུར་བཀགེ་འདོམས་བྱས་པའི་རྗེེས་སུ། སི་ཋེན་ནི་

གྷིེ་ལེ་ཨམ་སྲོང་ལམ་སྟེང་དུ་ཡོོད་པའི་ཧེན་རི་ཡོི་མགྲོན་ཁེང་གེི་ཤོགེ་ཏུ་ཉིལ་བར་

ཕྱིན་སོང་། “ང་ན་ིའཕྱ་ིཔོ་བྱས་ཏ་ེཁྱོིམ་དུ་ཡོོང་ཆོོགེ་གེ་ིམེད། ངའ་ིསྤེོ་ལགེས་ཀྱིིས་ང་

དང་འཛིིང་རེས་བྱེད་མགེོ་རོྩམ་གྱི་ིརེད། ད་ེནས་ཁོེང་ངའ་ིཨ་མའ་ིསྟེང་ལ་འཁོེར་གྱི་ི

རེད། སལ། ངས་ཁྱོེད་ལ་བཤོད། ང་ཌིེན་ཝེར་ནས་གེང་མྱུར་ཕྱ་ིལ་ཐོན་དགོེས་འདུགེ 

ད་ེམིན་ང་སོྨྱོན་པ་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད།” 

ཨོ། ད་ེནས། ང་ཋེིམ་ གྷི་ེརེའ་ིཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། དེའ་ིརྗེེས་ལ་བྷེབ་ ཪོའོ་ལིན་ས་ི

ཡོིས་ངའ་ིཆོེད་དུ་འོགེ་ཁེང་གེ་ིཁེང་ཆུང་བློར་འབབ་ཅིིགེ་བཟོ་བཅོིས་བརྒྱབ་འདུགེ་

པ་དེར་བསྡེད། མཐར་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཚན་རེ་རེ་བཞིིན་དེར་འཛིོམས་ནས་བདུན་

ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་སྟོན་མོ་བྱས། ཧེན་ར་ིན་ིཁེོང་གེ་ིསྤུན་ཡོོད་ས་ལ་ཡོལ་སོང་ལ། ང་
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ཚོས་ཁེོ་སླེར་ཡོང་གེཏན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། གེལ་སྲོིད་དུས་ད་ེནས་བཟུང་མ་ིཞིིགེ་

གེིས་ཁེོང་དང་མཉིམ་དུ་བརྡོ་དོན་མཚོན་པ་བྱས་ཡོོད་མེད་དང་། གེལ་སྲོིད་ཁེོང་

ཚོས་ཁེོ་ལྕགེས་ཀྱིི་ཁེང་པར་བཅུགེ་ཡོོད་མེད། ཡོང་ན། ད་དུང་མཚན་མོའ་ིསྐབས་

སུ་ཁེོང་གེིས་རང་དབང་གེ་ིཐོགེ་ནས་རང་གེ་ིལྕགེས་སོྒྲིགེ་ད་ེཚ་ོགེཏོར་བཞིིན་ཡོོད་པ་

སོགེས་གེཏན་ནས་ཤོེས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། 

ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་དང་སི་ཋེན། བྷེབ། ང་བཅིས་ཀྱིིས་བདུན་ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་ཧྲིིལ་པོའ་ིཕྱི་

དྲོ་རྣམས་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཆོང་ཁེང་སྙིང་དུ་སྡུགེ་པ་རྣམས་སུ་བསྐྱལ་ཅིིང་། དེར་ཞིབས་

ཞུ་མ་ཚོས་དོར་མ་ལྷུགེ་ལྷུགེ་གེོན་ནས་གེཡོས་གེཡོོན་ནས་ངོ་ཚ་སྨོིན་པོ་དང་མིགེ་

འབྲིས་ཡོིད་དུ་འོང་བ་དང་བཅིས་འགྲོ་བར་བྱེད། ཞིབས་ཞུ་མ་མགོེ་མཁྲེགེས་ད་ེཚ་ོམ་

རེད། འོན་ཀྱིང་ཞིབས་ཞུ་མ་ཟ་ཁེང་གེི་མགྲོན་པོ་དང་མཉིམ་དུ་བརྩེ་བ་ཆོགེས། དེ་

ནས་ཧོན་འཐོར་བའ་ིའབྲིེལ་བ་འཇོགེ་ཅིིང་། ཆོང་ཁེང་གེཅིིགེ་གེ་ིརྗེེས་ལ་གེཅིིགེ་བྱས་

ཏ་ེསྡུགེ་མྱོོང་། རྔུལ་ཆུ་ཐོན། ཤུགེས་རིང་འབྱིན་པ་ད་ེཚོའ་ིགྲས་ད་ེརེད། ད་ེནས་བདུན་

ཕྲིགེ་དེའ་ིམཚན་མོ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་ཆོང་ཁེང་སྐར་མ་ལྔ་ཞིེས་པ་ད་ེརུ་བསྐྱལ་ནས་

ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་ཉིན་བཞིིན། མི་ནགེ་གེི་ཆོང་ཁེང་སོྨྱོན་པ་དེ་དགེ་གེི་ནང་དུ་ཨ་

རགེ་འཐུང་། ད་ེནས་ང་སྡེོད་སའ་ིའོགེ་ཁེང་དེར་ཞིོགེས་པའ་ིཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་བར་དུ་ཁེ་

བརྡོར་ནས་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཉིིན་གུང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ང་ཚོ་བྷེབ་ཀྱིི་ཁེང་རྒྱབ་ཏུ་ཡོོད་

པའ་ིར་སྐོར་དུ་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིབྱསི་པའ་ིཁྲོད་དུ་གེན་རྒྱལ་དུ་ཉིལ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཅིངི་།  

བྱིས་པ་ད་ེཚོས་ཨ་རིའ་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིདང་གེདོད་མའ་ིམ་ིརྣམས་འཁྲབ་ཅིིང་། མ་ེཏོགེ་ཤོར་

བའ་ིཆོ་ེརིའ་ིསིལ་སྡེོང་ནས་ང་ཚོའ་ིསྟེང་དུ་ལྷུང་ཡོོང་། ངས་ན་ིཧ་ལས་པའ་ིསྐྱིད་པོ་

གེཏོང་གེི་ཡོོད་ལ། འཇིགེ་རྟེེན་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ངའི་མདུན་དེར་སོྒོ་ཕྱེས་སོང་། 
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གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ང་ལ་རྨ་ིལམ་མེད། ས་ིཋེན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཋེིམ་ གྷི་ེར་ེང་ཚ་ོ

དང་ལྷན་དུ་ཡོོང་བའ་ིལོྐོགེ་བྱུས་བཤོམས། འོན་ཀྱིང་ཋེིམ་ན་ིརང་གེ་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ིམ་ི

ཚ་ེལ་འཐམས་ནས་བསྡེད་སོང་། 

ང་ན་ིམེགེ་ས་ིཁེོ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར་གླེོ་བུར་ཌིེན་

ཝེར ཌོིལ་གྱིིས་མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཁེ་པར་བཏང་ནས་བཤོད་རྒྱུར། “ཨོ། སལ། སུ་ཌིེན་

ཝེར་ལ་ཡོོང་གེ་ིཡོོད་པ་ཤོེས་པ་བོྱས་དང་།” ངས་ཅི་ིཡོང་མ་ཤོེས། “ཁེོང་ལམ་ལ་ཐོན་

ཚར་འདུགེ ངའི་གེནས་ཚུལ་ཡོོང་ཁུངས་ཤོིགེ་ནས་ང་ལ་གེསར་འགྱུར་འདི་ཐོབ་

བྱུང་། ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁོེར་ཞིིགེ་ཉིོས་པ་དང་། ཁྱོེད་དང་ཐུགེ་ཆོེད་འདིར་ཡོོང་གེ་ི

འདུགེ” གླེོ་བུར་དུ་ང་ལ་ཌིིན་གྱི་ིའཆོར་སྣང་ཞིིགེ་འཁེོར་ཅིིང་། འཇིགེས་ཡོེར་བའ་ིལྷ་

ཞིིགེ་འབར་བཞིིན་འདར་བཞིིན་ལམ་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་དུ་ངའ་ིཕྱོགེས་སུ་མཆོོང་ལྡིང་གེིས་

ཡོོང་ཞིིང་། ཧ་ལས་པའ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་སྤྲོིན་གྱི་ིཕུང་པོ་ཞིིགེ་དང་

འདྲ་བར་ཚུར་སྙེགེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། རྩྭ་ཐང་ན་ཡོོད་པའི་“རོ་གེོས་གྱིོན་པའི་འགྲུལ་

བཞུད་པ་”ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ངའ་ིསྟེང་ལ་འཁེོར་ནས་རྗེེས་འདེད་བཞིིན་ཡོོད། ངས་

ཐང་ཆོེན་པོའ་ིཕ་རོལ་ན་ཡོོད་པའ་ིཁེོང་གེ་ིངོ་གེདོང་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེལ་ཁྲོ་ཉིམས་ཅིན། ར་ེ

བའ་ིམིགེ་འབྲིས་གེཏད་པ། མགིེ་ནས་འོད་འཕྲིོ་བ་ད་ེམཐོང་བྱུང་། ངས་ཁེོང་གེ་ིགེཤོོགེ་

པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་ཁོེང་གེི་འགྲུལ་འཁོེར་རྙིིང་གོེགེ་དེ་ལ་མེ་སྟགེ་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་

པོ་མཆོེད་བཞིིན་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་ལམ་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་ན་དེའ་ིབཤུལ་ལམ་འཚིགེ་

ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། མཐའ་ན་དེས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབགྲོད་ལམ་བཟོས་པ་དང་། མ་རྨོས་

ལོ་ཏོགེ་གེི་ཞིིང་ཁེ་བཅིད་ཅིིང་། གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་དེ་ཟམ་པ་རྣམས་གེཏོར། 

གེཙང་པོ་རྣམས་སྐམ་དུ་བཅུགེ དེ་ནི་ཁྲོ་བོ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པར་ནུབ་ཕྱོགེས་སུ་
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ཡོོང་། ངས་ཌིིན་ན་ིསོྨྱོན་པ་ཆོགེས་པ་ད་ེཤོེས་ཡོོད། གེལ་སྲོིད་ཁེོང་གེིས་དངུལ་ཁེང་

ནས་རང་གེ་ིབསགེས་དངུལ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་བཏོན་ནས་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཉིོས་

པ་ཡོིན་ན། རང་གེི་ཆུང་མ་གེཉིིས་པོའ་ིསུ་ལའང་སོྒོར་མོ་བསྐུར་རྒྱུའི་སྐབས་ཡོོད་

པ་མ་རེད། བསླུ་བྲིིད་དང་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། ཁེོའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིཚིགེ་ཟིན་པའ་ིསྙིགེས་

རོ་ལས་དུ་བ་མཆོེད། ངུ་ཅིོར་འདོན་ཞིིང་ཡོིད་དུ་མ་ིསྡུགེ་པའ་ིགླེིང་ཕྲིན་བཅིད་ནས་

ཁེོ་རང་ནུབ་ཕྱོགེས་ལ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། གེང་མགྱིོགེས་འདིར་སླེེབས་ཀྱི་ིརེད། ང་ཚོས་

འཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཁེོའ་ིཆོེད་དུ་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས། གེནས་ཚུལ་གེོ་བ་ལྟར་ན་ཁེོས་ང་མེགེ་

ས་ིཁེོ་ལ་རླངས་འཁེོར་ནས་བསྐྱལ་རྒྱུ་རེད། 

“ཁྱོེད་ལྟར་ན་ཁེོང་གེིས་ང་ཡོང་མཉིམ་དུ་ཡོོང་འཇུགེ་གེམ།” ས་ིཋེན་གྱིིས་འཚེར་

སྣང་དང་བཅིས་དྲིས།

“ངས་ཁེོ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད།” ངས་གེཟབ་ནན་གྱིིས་བཤོད། ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་

རྒྱུ་ཡོིན་པ་མི་ཤོེས། “ཁེོང་གེང་དུ་ཉིལ་རྒྱུ་རེད། ཁེོང་གེིས་ཅིི་ཞིིགེ་ཟ་རྒྱུ་རེད། ཁེོ་ལ་

བུ་མོ་དེ་འདྲ་ཡོོད་པ་རེད་དམ།” འདི་ནི་སྒྲུང་དུ་གྲགེས་པའི་མི་ཆོེན་གྷིར་གྷིན་ཋུ་

ཝེ་སླེེབས་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་ཆོ་འདྲ་བོ་འདུགེ་ལ། ཁེོའ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་

འཕྱུར་བཞིིན་པའ་ིབད་ེསྐྱིད་ད་ེདགེ་ཤོོང་ཆོེད་དུ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཆུ་རྐ་རྣམས་

ཇ་ེཆོེར་གེཏོང་བ་དང་ཁྲིམས་གེཞི་ིའགེའ་ཞིིགེ་ཇ་ེཐུང་དང་ཇ་ེཡོངས་ལ་གེཏོང་བའ་ི

སྟ་གེོན་བྱེད་དགེོས་བྱུང་། 
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ཌིིན་འབོྱར་དུས་འད་ིན་ིདར་སྲོོལ་རྙིིང་པའ་ིགླེོགེ་བརྙིན་ཞིིགེ་དང་མཚུངས། གེསེར་

མདོགེ་གེ་ིཉི་ིའོད་འཕྲིོ་བའ་ིཕྱ་ིདྲོ་ཞིིགེ་ལ་ང་ན་ིབྷེབ་ཀྱི་ིཁེང་པར་ཡོོད། ཁེང་པ་འདིའ་ི

སྐོར་ལ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་བཤོད་ན། མོའ་ིཨ་མ་ན་ིཡུ་རོབ་ལ་ཕྱིན་ནས་མེད། མོའ་ིའདུགེ་

རོགེས་ཨ་ན་ེདེའ་ིམིང་ལ་ཆོ་ར་ིཋེ་ིཟེར་ཞིིང་། མོ་ན་ིལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཡོིན། ཁྱོིམ་

བྱ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་ཧུར་པོ་འདུགེ ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་ས་ཆོ་གེང་སར་བཀྲམས་ནས་

ཡོོད་པའ་ིརའོ་ལིན་ས་ིཁྱོིམ་ཚང་ཚོའ་ིནང་དུ་མོ་ལ་མཚོན་ན་ཁྱོིམ་གེཅིིགེ་ནས་ཁྱོིམ་

གེཞིན་ལ་སྤེོར་སྤེོར་གྱིིས་སྡེོད་ཅིིང་། སྤྱིིའི་ཆོ་ནས་མོ་རང་གེིས་རང་ཉིིད་གེོ་ཆོོད་པོ་

ཞིིགེ་བྱེད། སྐབས་ཤོགིེ་གེ་ིརིང་ལ་མོ་ལ་བུ་མང་པོ་ཡོོད། ད་ེདགེ་ཚང་མ་ད་ན་ིམེད་ཅིིང་

ཚང་མས་མོ་བསྐྱུར་བ་རེད། མོ་ན་ིལོ་ན་རྒས་ཀྱིང་ང་ཚོས་ཅི་ིབཤོད་ཅི་ིབྱས་ཚང་མ་

ལ་དོ་སྣང་བྱེད། ང་ཚོས་ཁྱོིམ་གྱི་ིསོྡེད་ཁེང་ནས་ཨ་རགེ་ཧུབ་རྒན་ར་ེའཐུང་སྐབས་མོ་

ཡོིད་སྐྱོ་བའ་ིངང་ནས་མགེོ་བོ་གེཡུགེས། “ན་གེཞིོན། ད་ཁྱོེད་རང་དེའ་ིཆོེད་དུ་རྩྭ་རའ་ི

ནང་ལ་འགྲོ་དགེོས་འཁེེལ་སྲོིད།” ཟེར། ཁེོང་ཚོའ་ིསྟེང་ཁེང་ན་ིདབྱར་ཁེ་དེའ་ིརིང་ལ་

ཁེང་གླེར་གེཏོང་བའ་ིམགོྲན་ཁེང་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་རེད་ལ། དེར་མིང་ལ་ཋེོམ་ཟེར་བའི་བུ་

ཞིིགེ་བསྡེད་འདུགེ བུ་དེ་ནི་བྷེབ་ལ་ཨ་ཆོད་འུ་ཐུགེ་གེི་ཚོད་ཀྱིིས་སེམས་ཤོོར་འདུགེ 

ཁེོང་ཚོས་བཤོད་པ་ལྟར་ན། ཁེོ་ནི་ཁྱོིམ་ཚང་ཕྱུགེ་པོ་ཞིིགེ་གེི་བུ་ཡོིན་པ་དང་། ཨ་

རིའི་ཝེར་མོནད་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོོང་བ་རེད། རང་ཡུལ་དུ་ཁེོང་ལ་འཚོ་ཐབས་ཀྱིི་

ལས་ཀ་དང་བཅིས་ཚང་མས་ཁེོང་ལ་བསྒུགེས་ཡོོད་མོད། ཁེོང་གེིས་བྷེབ་གེང་དུ་ཡོོད་
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པ་དེར་སོྡེད་འདོད་བྱས་པ་རེད། དགེོང་མོའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་སོྡེད་ཁེང་དུ་ཚགེས་པར་

ཞིིགེ་གེ་ིརྒྱབ་ཏུ་རང་གེ་ིགེདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར་ནས་སྡེོད་པ་དང་། ང་ཚོའ་ིསུ་ཞིིགེ་

གེིས་སྐབས་གེང་ཡོིན་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་པ་ད་ེཁེོས་གེོ་ཡོང་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིཡོང་མ་ིསྟོན། 

ལྷགེ་པར་བྷེབ་ཀྱིིས་ཅིིགེ་བཤོད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཁོེང་གེ་ིགེདོང་དམར་པོར་འགྱུར། ང་

ཚོས་བཙན་ཤོེད་ཀྱིིས་ཁོེ་ལ་ཚགེས་པར་མར་འཇོགེ་ཏུ་བཅུགེ་དུས་ཁོེང་གེིས་ཉོིབ་

སྣང་དང་སྡུགེ་བསྔོལ་གྲངས་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་དང་བཅིས། “ཨང་། ཨོ་རེད། ད་

འད་ིའདྲ་ཡོིན་པ་རེད།” ཟེར། ཁེོང་གེིས་ནམ་རྒྱུན་ད་ེཙམ་ཞིིགེ་ལས་མ་ིབཤོད། 

རྨོ་ལགེས་ཆོ་རི་ཋེི་ནི་མོ་སྡེོད་སའི་ཟུར་དེར་བསྡེད་ནས་བསླེས་མ་སླེེ་བཞིིན། 

མོའ་ིབྱེའུ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པའི་མིགེ་འབྲིས་ཀྱིིས་ང་ཚོར་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནི་

མོ་རང་གེཞིོན་ནུ་མ་ཞིིགེ་གེ་ིའདུགེ་རོགེས་བྱེད་པའ་ིལས་ཀ་ད་ེརེད་ལ། སུ་ཞིིགེ་གེིས་

ཀྱིང་མནའ་བསྐྱལ་ནས་ཚིགེ་ངན་བརྗེོད་མིན་ལ་རྟེོགེ་རྒྱུ་དེའ་ིའགེན་མོ་རང་ལ་ཡོོད་

པ་རེད། བྷེབ་ན་ིཁེེར་དགོེད་བྱེད་བཞིིན་འབོལ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་བསྡེད་སོང་། ཋེིམ་ གྷི་ེ

རེ་དང་། སི་ཋེན་ ཤོེ་ཧྥོརད། ང་བཅིས་ནི་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་ནས་གེཡོས་སོྐར་གེཡོོན་

སྐོར་གྱིིས་བསྡེད་པ་ཡོིན། ཉིམ་ཐགེ་ཋེོམ་གྱིིས་མནར་གེཅོིད་མྱོངས་པ་རེད། ཁེོང་ཡོར་

ལངས་ཏ་ེགླེལ་སྒྱིིང་ཞིིགེ་བྱས་ཏ།ེ “ཡོ་ད། ཉིིན་གེཞིན་ཞིིགེ སོྒོར་གེཞིན་ཞིིགེ གེཟིམས་

འཇགེས་གེནང་།” ཞིེས་བཤོད་ནས་སྟེང་ཁེང་དུ་ཡོལ་སོང་། བྷེབ་ལ་མཚོན་ན་ཁོེ་

རང་དགེའ་རོགེས་ཤོིགེ་ཡོིན་པ་ལྟ་བུའི་དགེོས་མཁེོ་ཅིི་ཡོང་མེད་དེ། མོ་ནི་ཋེིམ་ གྷིེ་

ར་ེལ་སེམས་ཤོོར་ནས་ཡོོད་མོད། ཋེིམ་ན་ིསྦྲུལ་ཉི་ཞིིགེ་ཇ་ིབཞིིན་མོའ་ིདྲ་རྒྱ་ལས་ཐར་

ཐབས་བྱས། ང་ཚོ་ཉིི་འོད་འཚེར་བའི་ཕྱི་དྲོ་དེར་འདི་ལྟར་བསྡེད་དེ་དགེོང་ཟས་ལ་

སླེེབས་གྲབས་ཡོོད་པའ་ིསྐབས་ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་གེོགེ་ཏོ་ཞིིགེ་བསྐོར་ནས་ཁེང་
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པའ་ིམདུན་དེར་བསླེེབས་བྱུང་ལ། ཐེར་མ་ཁྲ་ཁྲའ་ིགྱིོན་པ་ཆོ་འགྲིགེ་ཅིིགེ་གེོན་ཞིིང་།  

དེའི་ཁེར་སྟོད་འགེགེ་དང་ལྕགེས་ཐགེ་ཅིན་གྱིི་ཆུ་ཚོད་དང་བཅིས་ཁེོ་རང་རླངས་

འཁེོར་གྱི་ིཕྱ་ིལ་མཆོོངས་ནས་བསླེེབས་སོང་།

“ཧོ། ཧོ།” ངས་སྲོང་ལམ་ནས་སྐད་ད་ེགེོ་བྱུང་། ཁེོང་ན་ིརོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་དང་ལྷན་

དུ་འདུགེ་ལ། རོ་ཡོ་ེན་ིརང་གེ་ིཆུང་མ་ཌིོ་རོ་ཐ་ིདང་ལྷན་དུ་ཧྥོ་ིར་ིས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་

ལོགེ་ཚར་ཙམ་ཡོིན་པ་དང་། ད་ཆོ་སླེར་ཡོང་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ད་ེབཞིིན་ཌིན་ཁེེལ་དང་གྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་ ཌིན་ཁེེལ། ད་དུང་ཋེོམ་ ས་ིནར་ཁེ་རྣམས་ཀྱིང་

འདུགེ མ་ིཚང་མ་སླེར་ཡོང་ཌིེན་ཝེར་ལ་འཛིོམས་འདུགེ ང་ཕྱ་ིལོགེས་ཀྱི་ིསོྒོ་འགྲམ་

ལ་ཕྱིན། “ཨོ་རེད། ངའ་ིབུ་ཆུང་།”ཌིིན་གྱིིས་ད་ེསྐད་ལབ་ཞིོར་རང་གེ་ིལགེ་པ་ཆོེན་པོ་

ད་ེབསྲོིངས། “ཕྱོགེས་འད་ིན་ཚང་མ་འགྲིགེ་བསྡེད་འདུགེ་གེ བད་ེམོ། བད་ེམོ། བད་ེ

མོ།” ཁེོས་མ་ིཚང་མ་ལ་ད་ེསྐད་བརྗེོད། “ཨོ་རེད། ཋེིམ་ གྷི་ེར།ེ ས་ིཋེན་ ཤོ་ེཧྥོརད། བད་ེ

མོ་ཡོིན་ན།” ང་ཚོས་ཁེོང་ལྕམ་ཆོ་ར་ིཋེ་ིལ་ངོ་སོྤྲོད་བྱས། “ཨོ་ལགེས་སོ། ཁྱོོད་བད་ེམོ། 

འད་ིངའ་ིགྲོགེས་པོ་རོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན་ཡོིན། ཁེོང་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཡོོང་བ་ཧ་ཅིང་བཀའ་

དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡོིན། ཨང་ཧང་། ཨོ་རེད། ཨགེ་ ཧགེ དམགེ་སྤྱི་ིཧུ་ཕལ་སྐུ་ཞིབས།” ཞིེས་

བཤོད་ཞིོར་ཋེོམ་ལ་ལགེ་པ་བསྲོིངས་སོང་། ཋེོམ་གྱིིས་ཁེོ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་འདུགེ 

“ཨོ་རེད། ཨོ་རེད། རྒད་པོ་སལ། སྒྲུང་དེ་ཅིི་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོ་མེགེ་སི་ཁེོ་ལ་གེ་དུས་

ཐོན་གྱི་ིརེད། སང་ཉིིན་ཕྱ་ིདྲོ་ལ་ཡོིན་ནམ། འགྲིགེ་གེ་ིའདུགེ འགྲིགེ་གེ་ིའདུགེ ཨང་།  

ད་སལ། སྐར་མ་བཅུ་དྲུགེ་ཏགེ་ཏགེ་གེི་ནང་ཚུད་ལ། ད་ང་རང་ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་གྱིི་

ཁེང་པ་ལ་འབོྱར་དགོེས། ད་ེནས་ངས་རང་གེ་ིམ་ེའཁེོར་ལྕགེས་ལམ་གྱི་ིཆུ་ཚོད་རྙིིང་

པ་དེ་བླངས་ནས་ཚོང་ཁེང་སོྒོ་མ་བརྒྱབ་གོེང་ལ་ལ་རི་མར་སྲོང་ལམ་དུ་སོང་ནས་
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གེཏའ་མ་བཞིགེ་སྟེ་བཙོང་དགེོས། དེའི་བར་དེར་གེང་མགྱིོགེས་མགྱིོགེས་ཤོིགེ་བྱས་

ཏེ། ཅིི་ཙམ་གྱིིས་དུས་ཚོད་ཡོོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ངའི་གྲོགེས་པོ་རྙིིང་པ་དེ་

སྟབས་འགྲིགེ་ནས། གེཅིིགེ་བྱས་ན་ཇིགེ་སི་ཟ་ཁེང་ངམ་ཡོང་ན་ཆོང་ཁེང་གེཞིན་

གེང་རུང་ཞིིགེ་ཏུ་ཡོོད་མེད་ལ་ལྟ་དགེོས། དེ་ནས་ངས་སྐྲ་བཞིར་མ་ཌིོལ་དང་ལྷན་

དུ་དུས་ཆོད་བྱས་ཡོོད་ཅིིང་། མོས་དུས་རྒྱུན་ནས་ང་ལ་ཡོང་ཡོང་ཡོོང་རོགེས་ཟེར། 

ངས་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ད་ེལ་འགྱུར་བ་བཏང་མེད་ཅིིང་། མུ་མཐུད་ནས་ལངས་ཕོྱགེས་

ད་ེརྒྱུན་འཛིིན་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ཨང་། ཧང་། ཆུ་ཚོད་དྲུགེ་པ་ཏགེ་ཏགེ་ལ་ཡོིན། ཏགེ་ཏགེ 

གེོ་སོང་ངམ། ཁྱོོད་ས་འདི་གེ་རང་ལ་སྡེོད་དང་། ང་རོ་ཡོེ་ ཇོན་སོན་གྱིི་ཁེང་པ་ལ་

འཁྱུགེ་ཙམ་ཞིིགེ་ལ་རྒྱུགེ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་འཁྱུགེ་མྱུར་གྱིིས་ཡོོང་ནས་ཁྱོོད་ལེན། དེར་

ཇེ་ཛིི་གེཞིས་པ་གྷིི་ལིབ་སི་པའེ་ཡོི་རོལ་དབྱངས་གེཏོང་བཞིིན། བྷབ་རོལ་དབྱངས་

འཁེོར་ཐགེ་རྣམས་ལ་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ། དོ་དགེོང་གེི་བྱེད་སོྒོ་གེང་ཡོིན་ཡོང་དེའི་

སོྔོན་ལ་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེད་རྒྱུ། ཁྱོེད་རང་དང་ཋེིམ་དང་། ས་ིཋེན་

དང་། བྷེབ་བཅིས་ཀྱིིས་ང་འད་ིགེར་འབོྱར་བ་ཚུད་མེད་པའ་ིདོ་དགེོང་གེ་ིའཆོར་གེཞི་ི

བཟོས་ཡོོད་སྲོིད་པ་རེད། དེ་ནི་སྟེས་དབང་གེིས་ཏགེ་ཏགེ་སྐར་མ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་ལྔའི་

སོྔོན་ལ་རེད་ལ། ང ༡༩༣༧ ལོའ་ིརླངས་འཁེོར་ཧྥོོརད་རྟེགེས་ཅིན་རྙིིང་གོེགེ་དེའ་ིནང་

ལ་ཡོོང་བ་རེད། རླངས་འཁོེར་ད་ེཕྱ་ིལོགེས་ལ་བཀགེ་ཡོོད་པ་མཐོང་གེསལ་རེད། ང་

ཁེན་ས་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡུན་རིང་ཙམ་བཀགེ་སྟ་ེངའ་ིཚ་བོ་ལ་ཐུགེ་པ་རེད། ངའ་ིཚ་

བོ་སམ་ བྷ་ར་ཌིི་མ་རེད། གེཞིན་ཞིིགེ་རེད། དེ་ལ་སོགེས་པ་བྱས་ཏེ་ང་འདིར་འབོྱར་

བ་རེད། ...” ཁེོས་འདི་དགེ་ཚང་མ་བཤོད་བཞིིན་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིི་ངང་ནས་བཤོད་

ཞིོར་དུ་ཚང་མས་མ་ིམཐོང་སའ་ིསྡེོད་ཁེང་གེ་ིཁུགེ་ཀྱིོགེ་ཅིིགེ་ཏུ་རང་གེ་ིསྟོད་གེོས་ཆོ་
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འགྲིགེ་དེ་ T དབྱིབས་ཀྱིི་སྟོད་ཐུང་ཞིིགེ་ཏུ་བརྗེེས་ཤོིང་། རང་གེི་ལྕགེས་ཐགེ་ཅིན་

གྱིི་ཆུ་ཚོད་འཁེོར་ལོ་དེ་རང་གེི་འགྲུལ་སྒོམ་ཟད་པོ་དེ་ནས་བཏོན་ཏེ་གྱིོན་པའི་དོར་

མ་གེཞིན་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་བཅུགེ 

“ད་ེནས། ཨིན་ཛིི།” ངས་དྲིས་པ་ཡོིན། “ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱུང་སོང་།”

“ངོ་མ་བཤོད་ན། སལ། འགྲུལ་བཞུད་འད་ིན་ིམེགེ་ས་ིཁོེའ་ིབཟའ་འཐོར་ཡོིགེ་ཆོ་

ལེན་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཡོིན། ད་ེན་ིཕོྱགེས་གེང་ཐད་ནས་ཀྱིང་མགོྱིགེས་པ་དང་གོེང་བད་ེབ་

འདུགེ མཐའ་མ་དེར་ང་ལ་ཁེ་མེལ་གྱིི་མོས་མཐུན་ཐོབ་བྱུང་ལ། ད་ནི་ཚང་མ་ལ་

ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ་མེད་ཅིིང་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད། ཚང་མ་ཤོ་ཚ་མོར་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད། ང་ཚོས་

ད་ན་ིདོན་དགེ་ཅི་ིགེང་ལའང་སེམས་ཁྲལ་མ་ིབྱེད་རྒྱུ་ད་ེཤོེས་ཡོོད། མ་རེད་དམ། སལ།”

ཨོ་རེད། འགྲིགེ་གེ་ིརེད། ང་ན་ིཌིིན་གྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲིང་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོིན། ད་ེནས་ང་

ཚ་ོཚང་མ་འཆོར་གེཞི་ིགེསར་པ་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་བཙངས་ཡོོད། དགོེང་ཚོགེས་ཆོེན་

པོ་ཞིིགེ་གྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་ཡོོད། ད་ེནས་འད་ིན་ིབརྗེེད་དཀའ་བའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད། ཨ་ེ

ཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་གྱི་ིསྤུན་ཟླའ་ིཁྱོིམ་དུ་སྤྲོོ་ཚོགེས་ཤོིགེ་འདུགེ ཁེོང་གེ་ིསྤུན་གེཉིིས་ན་ིསྤྱི་ི

སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་གྱིི་ཁེ་ལོ་པ་རེད། ཁེོང་གེཉིིས་ནི་དེ་ན་འབྱུང་བཞིིན་པའི་དོན་

དགེ་ཚང་མ་ལ་འཚེར་སྣང་དང་མཚར་སྣང་གེིས་ཅིེར་ཏེ་བསྡེད་སོང་། ཅིོགེ་ཙེའི་

སྟེང་དུ་ཟས་སྣ་གྲ་རྒྱས་པོ་བཤོམས་འདུགེ་ལ། མངར་ཟས་འཁུར་ར་དང་བཏུང་བའ་ི

རིགེས་འདུགེ ཨ་ེཌི་ི ཌིན་ཁེེལ་ལ་ན་ིསྐྱིད་ཅིིང་བཀྲ་ཤོིས་པའ་ིམདོགེ་ཤོར་འདུགེ “ཨོ་

རེད། ད་ཆོ་ཁྱོེད་ན་ིགྷི་ལ་ཋེ་ིཡོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་དམ།” 

“ཨོ་ཡོོད། སྐུ་ཞིབས་ལགེས།” ཨ་ེཌི་ིཡོིས་ད་ེསྐད་ཟེར། “ཡོོད་དང་ཡོོད། ང་ན་ིཌིེན་

ཝེར་གྱི་ིསླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ལ་འགྲོ་གྲབས་ཡོོད། ཨ་ེཤོེས། ང་དང་རོ་ཡོ་ེགེཉིིས།”
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“ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་སླེོབ་རྒྱུ་ཡོིན།”

“ཨང་། སྤྱིི་ཚོགེས་ཚན་རིགེ་དང་དེ་འབྲིེལ་གྱིི་ཚང་མ། ཨེ་རེད། ཌིིན་ནི་ལོ་རེ་

བཞིིན་ཇ་ེསྡུགེ་ཇ་ེསོྨྱོ་ལ་འགྲོ་གེ་ིའདུགེ  མ་རེད་དམ།”

“ཏན་ཏན་འགོྲ་གེ་ིའདུགེ”

གྷི་ལ་ཋེི་ཡོ་ ཌིན་ཁེེལ་ཀྱིང་དེར་འདུགེ མོས་མི་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་

ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཌིིན་གྱིིས་ཁྱོིམ་ཡོོངས་རོྫོགེས་བཟུང་འདུགེ ཁེོང་

ན་ིང་དང་། ཤོ་ེཧྥོརད། ཋེིམ། བྷེབ་བཅིས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་ལངས་ཏ་ེའཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་

རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་རྩིགེ་འགྲམ་དུ་ཐབ་ཚང་གེ་ིརྐུབ་སྟེགེས་རྣམས་ཀྱི་ིསྟེང་གེཤོིབས་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། ཌིིན་གྱིི་རྒྱབ་ན་ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ནི་འཚེར་སྣང་དང་བཅིས་མགེོ་

འཐོམས་ནས་བསྡེད་འདུགེ ཁེོང་གེི་སྤུན་ལས་ངན་པོ་དེ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་བཙིར་ནས་

འདུགེ “ཨོ། ཨོ།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤོད་ཞིོར། རང་གེི་སྟོད་ཐུང་འཐེན་བཞིིན། 

གྲོད་པ་ལ་ཕུར་བཞིིན་ཡོར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱེད། “ཨོ་རེད་ཡོ། རེད། ད་ཆོ་ང་ཚ་ོཚང་

མ་འཛིོམས་ཡོོད། ལོ་ཡོི་འཁོེར་མོ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིིན་འདས་པར་གྱུར་ནའང་། 

ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་གེསལ་བཞིིན་ང་ཚོའི་སུ་ཡོིན་ཡོང་དངོས་གེནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

མི་འདུགེ དེ་ནི་དངོས་གེནས་ཧ་ལས་པ་རེད། རྒྱུན་བསྲོིངས་ཐུབ་པ་འདིས་ངོ་མ་

བཤོད་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡོོད་པ་ནི། ང་ལ་འདིར་ཤོོགེ་བྱང་གེི་བྱང་བུ་ཆོགེ་

པ་གེཅིིགེ་ཡོོད་པ་དེས་ངས་རིགེས་སྣ་ཚོགེས་པའ་ིལས་དབང་ད་ེཧ་ཅིང་མ་ནོར་བར་

འཆོད་ཐུབ།” ཟེར། དེ་ནི་ཤོོགེ་བྱང་བཙོགེ་པ་དེ་རེད། ཌིོ་རོ་ཐི་ ཇོན་སོན་དང་། ཪོོ་

ཡོ་ེ ཇོན་སོན་གེཉིིས་ཟུར་དེར་ཀྲོང་ངེར་བསྡེད་འདུགེ འད་ིན་ིསྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་པའ་ི

འདུ་འཛིོམས་ཤོིགེ་རེད། ད་ེནས་ཌིིན་ན་ིགླེོ་བུར་དུ་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར་ཅིིང་། ང་དང་ས་ི
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ཋེན་གེཉིིས་བར་གྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་དེར་བསྡེད་ནས། ཁྱོ་ིགེསར་པ་ཞིིགེ་གེ་ིམཚར་སྣང་ལྟ་

བུའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིགེ་དང་བཅིས་མདུན་ཕོྱགེས་སུ་ཅིེར་ཏ་ེབསྡེད་སོང་ལ། མ་ིགེཞིན་

སུ་ལའང་ཁེ་ཡོ་བྱས་མ་སོང་། ཁེོང་ན་ིནུས་ཤུགེས་གེསོགེ་ཕྱིར་གེནས་སྐབས་ཤོིགེ་གེ་ི

རིང་ལ་ཡོལ་བར་གྱུར་བ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁེོ་ལ་ལགེ་པ་འཆོང་ན། ཁེོ་ནི་གེཡོང་

གེཟར་པོའ་ིངོས་ཀྱིི་རོྡོ་རུགེ་གེི་སྟེང་དུ་ཕ་བོང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་བབས་པ་དང་འདྲ་བར་

གེཡོོ་ཙམ་བྱེད། ཁེོ་ནི་གེཏོར་བཅིོམ་བྱེད་བཞིིན་ཐུར་དུ་འབབ་སྲོིད་ལ། ཡོང་ན་རོྡོ་

ནང་བཞིིན་ཡོོམ་ཙམ་བྱེད། ད་ེནས་ཕ་བོང་ད་ེམ་ེཏོགེ་ཅིིགེ་ཏུ་བཞིད་པར་གྱུར་ཅིིང་།  

ད་ེནས་ཁེོང་གེ་ིངོ་གེདོང་ནས་ཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིའཛུམ་ཞིིགེ་ལངས་ཏ་ེམ་ིཞིིགེ་གེཉིིད་

ལས་སད་མ་ཐགེ་པ་ཇ་ིབཞིིན་གེཡོས་གེཡོོན་ལ་བལྟས། “ཨོ། འད་ིན་ང་དང་མཉིམ་

དུ་བསྡེད་ཡོོད་པའ་ིམ་ིབློ་ལ་འགྲོ་བ་འད་ིཚ་ོལ་ལྟོས་དང་། འད་ིསྙིང་རྗེ་ེབོ་མ་ིའདུགེ་

གེམ། ཁེོ་རེ། སལ། ཅིིའི་ཕྱིར། ངས་ཁེ་སོྔོན་ཉིིན་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་བཤོད་པ་ཇི་བཞིིན། 

ཅིིའ་ིཕྱིར། ཨང་། ཨ། ཨོ་རེད་ཡོ།” ཟེར། ཁེོ་ཡོར་ལངས་ནས་ཁེང་པའ་ིཕར་ཕོྱགེས་ལ་

ཕྱིན་པ་དང་། སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་ཁེ་ལོ་པ་གེཉིིས་ཀྱིི་གེཅིིགེ་ལ་ལགེ་པ་བསྲོིངས་

སོང་། “ཁྱོོད་བདེ་མོ་ཡོིན་ན། ངའི་མིང་ལ་ཌིིན་ མོ་རི་ཡོར་ཋེི་ཟེར། ཨོ་རེད། ངས་

ཁྱོོད་ཡོགེ་པོ་ངོ་ཤོེས་ཀྱིི་འདུགེ ཚང་མ་འགྲིགེ་བསྡེད་ཡོོད་དམ། ཨོ་རེད། ཨོ་རེད། 

མངར་ཟས་འཁུར་ར་སྙིང་རྗེ་ེབོ་འད་ིལ་ལྟོས་དང་། ཨོ། ངས་ཏོགེ་ཙམ་ཟས་ན་འགྲིགེ་

གེམ། ང་གེཅིིགེ་པུས། ཐབས་རྡུགེས་ང་ཅིིགེ་པུས།” ཨ་ེཌི་ིཡོ་ིསྲོིང་མོས་འགྲིགེ་གེ་ིརེད་

བཤོད་སོང་། “ཨོ། ཧ་ཅིང་ཡོགེ་པོ་མ་ིའདུགེ་གེམ། མ་ིཧ་ཅིང་བཟང་པོ་རེད། ཧ་ལས་

པའ་ིབད་ེསྐྱིད་དང་དགེའ་སོྤྲོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་གེ་ིསླེད་དུ་ཅིོགེ་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་མངར་ཟས་

འཁུར་ར་དང་ད་ེམིན་བོླར་འབབ་གྱི་ིདངོས་པོ་རྣམས་བསྒྲིིགེས་པ་དང་གེཞིན་ཚང་མ་
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འདུགེ ཨང་། རེད། དཔ་ེཡོགེ་པོ་འདུགེ ཧ་ལས་པ་རེད། ཨང་ཧང་། ཨོ་ཡོ།” ཟེར། ད་ེ

ནས་ཁེང་དཀྱིིལ་ནས་ཡོར་ལངས་ཏ་ེཕར་ཡོོ་ཚུར་ཡོོ་བྱེད་བཞིིན་མངར་ཟས་འཁུར་

ར་ཟ་བཞིིན་འཚེར་སྣང་དང་བཅིས་མ་ིཚང་མ་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ ཁེོ་ཁེ་སླེོགེ་ནས་

རང་གེ་ིརྒྱབ་ཕྱོགེས་ལ་བལྟས། ཁེོས་མཐོང་བ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་ཁེོ་ཡོ་མཚན་དུ་བཅུགེ 

ཁེང་པའི་ནང་དུ་གེང་ས་གེང་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་སོྐར་ཁེགེ་སོྐར་ཁེགེ་བྱས་ཏེ་ཁེ་

བརྡོ་བྱེད། དེ་ནས་ཁེོས་ “ཨོ་རེད། དེ་རེད་ཡོ།” ཟེར། རྩིགེ་ངོས་ལ་བཀལ་བའི་པར་

ཞིིགེ་གེིས་ཁེོ་ལ་ཅིེར་ཏ་ེཀྲོང་ངེར་ད་ེལ་བལྟ་དགོེས་པ་ཞིིགེ་བཟོས། ཁེོ་ཡོར་ཕྱིན་ཅིིང་

ཐགེ་ཉི་ེསར་བཅིར་ཏ་ེབལྟས། ཁེོང་རྒྱབ་བཤོིགེ་བརྒྱབ། ཁེོང་བསྒུར། ཁེོང་མཆོོངས། 

ཁེོང་གེིས་རིམ་པ་དང་ཟུར་སྣེ་ཡོོངས་རོྫོགེས་སྤྱིད་ནས་དེ་ལ་བལྟ་ན་འདོད། ཁེོང་

གེིས་ཧ་ལས་པའི་ཅི་ཅིོ་དང་བཅིས་རང་གེི་སྟོད་གེོས་རལ། “དམྱོལ་བ།” ཁེོང་གེིས་

རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིཞིིགེ་སྟོན་བཞིིན་པ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ལ་ད་ེལ་ཁེ་ཡོ་ཡོང་

མ་ིབྱེད། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིངོ་གེདོང་ལ་ཕ་དང་མའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཉིམས་ཤོིགེ་དང་བཅིས་ཌིིན་

ལ་བལྟ་རྒྱུའ་ིམགོེ་བརྩམས་སོང་། མཐར་ཁེོང་ན་ིལྷ་ཞིིགེ་ཏུ་གྱུར་སོང་ལ། ངས་འད་ི

ལྟར་འགྱུར་རྒྱུ་རེད་ཅིེས་སྔོ་མོ་ནས་ཤོེས་ཡོོད། འོན་ཀྱིང་ལྷ་གེཞིན་རྣམས་དང་འདྲ་

བར་ཁེོང་ལ་ད་དུང་ཁྲོ་བོ་དང་དྲགེ་པོའ་ིརྣམ་པ་ཡོོད་ལ། ད་ེནས་མཚན་མོ་ད་ེལ་སོྤྲོ་

ཚོགེས་དེ་གྲོལ་དུས་ང་ཚོའི་སྐད་ཅིོར་ཆོེ་བའི་ཇགེ་ཚོགེས་དེ་ཝེིནད་ཛིར་ཆོང་ཁེང་

ལ་འཚངས་ཤོིང་། ཌིིན་ནི་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་དང་། གེདོན་གྱིིས་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། ལྷ་

བབས་ཡོོད་པ་ལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱིིས་བཟ་ིའདུགེ 

ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཝེིནད་ཛིར་འདི་དྲན་ནམ། འདི་ནི་སོྔོན་མ་ཞིིགེ་ལ་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་

ཁྱོེར་གྱི་ིགེསེར་རྐོ་བྲིིན་སྐབས་ཀྱི་ིམགྲོན་ཁེང་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། འདོད་དོན་སྣ་ཚོགེས་པ་
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གེཉིེར་མཁེན་རྣམས་འདུ་འཛིོམས་བྱེད་ས་ཞིིགེ་ཡོིན། མགོྲན་ཁེང་དེའ་ིའོགེ་ཁེང་གེ་ི

ཆོང་ཁེང་ན་རྩིགེ་ངོས་སུ་མདེའུ་ཡོ་ིཤུལ་དགེ་ད་ལྟའང་ཡོོད། འད་ིན་ིསོྔོན་གྱི་ིསྐབས་

ཤོིགེ་ལ་ཌིིན་གྱིི་ཁྱོིམ་དུ་གྱུར་མྱོོང་། སྟེང་ཁེང་དུ་ཡོོད་པའི་ཁེང་མིགེ་ཅིིགེ་ཏུ་ཌིིན་

ནི་རང་གེི་ཕ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེད། ཁེོ་ནི་འདིར་འགྲུལ་བ་ཞིིགེ་མ་

རེད། ཁེོས་ཆོང་ཁེང་འདི་ནས་རང་གེི་ཕ་དེའི་གེདོན་གེཟུགེས་ཤོིགེ་ཡོིན་པ་ཇི་

བཞིིན་ཆོང་འཐུངས། ཁེོས་ཨ་རགེ་དང་རྒུན་ཆོང་། སྦེ་ིརགེ་བཅིས་ཆུ་ནང་བཞིིན་མར་

བླུགེས། ཁེོའ་ིགེདོང་དམར་པོར་གྱུར་ཅིིང་རྔུལ་ཆུ་ཐོན། ཁེོས་ཆོང་ཁེང་དུ་སྐད་ངན་

འབྱིན་ཅིིང་ཀ་ིའདེབས། ཨ་རིའ་ིནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཧོན་ཁེ་ིཋེོན་ཁེིའམ་ཡོང་ན་ཆོང་ཁེང་

མྱུལ་བ་དགེ་གེིས་བུ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་གེཞིས་འཁྲབ་ཅིིང་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་གེཏོང་

རྩིས་བྱས་མྱོོང་བའི་ཞིབས་བྲིོའ་ིསྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་ནས་ཁེོང་གེོམ་པ་འཁྱོོར། དེ་ནས་

ཁེོས་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་འཐམ་འཁྱུད་ཀྱིིས་ཁོེ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆོེན་པོས་ཀི་

བཏབ། སྐབས་དེར་ང་ཚོའ་ིརུ་ཁེགེ་གེ་ིམ་ིཚང་མ་ཅོིགེ་ཙ་ེཆོེན་པོ་གེཉིིས་མཐུད་རྒྱབ་

པའ་ིམཐའ་སོྐར་དུ་མཉིམ་པོར་བསྡེད། ད་ེན་ཌིེན་ཝེར་ ཌི་ི ཌིོལ་དང་། ཌིོ་རོ་ཐ་ིདང་།  

ཪོོ་ཡོ་ེ ཇོན་སོན། ཝེ་ཡོོ་མིང་མངའ་སྡེེའ་ིབྷ་ཧྥོ་ལོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཡོིན་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིགེ 

མོ་ནི་ཌིོ་རོ་ཐི་ཡོི་གྲོགེས་མོ་ཞིིགེ་རེད། སི་ཋེན། ཋེིམ་ གྷིེ་རེ། བྷེབ། ང། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་

ཁེེལ། ཋེོམ་ ས་ིནར་ཁེ། ད་དུང་གེཞིན་འགེའ་བཅིས་ཁྱོོན་མ་ིབཅུ་གེསུམ་ཡོོད། ཌིོལ་

ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅིང་གེིས་སྐྱིད་པོ་གེཏོང་གེི་འདུགེ ཁེོང་གེིས་རྒྱ་གྲོ་མ་འཇོགེ་སྒོམ་

ཞིིགེ་བླངས་ཡོོང་ནས་རང་གེི་མདུན་ཅིོགེ་སྟེང་བཞིགེ ཁེོང་གེིས་སྒོམ་དེའི་དངུལ་

ལྡུགེ་སར་དངུལ་སྐར་ར་ེབླུགེས་ནས་རྒྱ་གྲོ་མ་ཟ་བར་བྱེད། ཁེོང་གེིས་ང་ཚ་ོཚང་མས་

དངུལ་སྐར་རེ་ཅིན་གྱིི་ཤོོགེ་བྱང་ཐོགེ་ཡོི་གེེ་བྲིིས་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་
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པའི་ཁེར་ལོ་ མགེ་སི་ལ་བསྐུར་ན་ཞིེས་བཤོད། ང་ཚོས་གེང་བྱུང་མང་བྱུང་བྲིིས་པ་

ཡོིན། མཚན་མོའ་ིཁྲོད་ཀྱིི་ལ་རི་མར་སྲོང་ལམ་དུ་པི་ཝེང་གེི་རོལ་དབྱངས་མཆོེད། 

“སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུགེ་གེམ།” ཌིོལ་གྱིིས་ད་ེསྐད་ཟེར། བུ་ཡོ་ིགེསང་སྤྱིོད་ཁེང་དུ་ཌིིན་དང་

ངེད་ཀྱིིས་སོྒོ་ལ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་གེཞུས་ཏ་ེགེཅོིགེ་ཐབས་བྱས་མོད། ད་ེལ་སོར་གེང་ཙམ་

གྱི་ིམཐུགེ་ཚད་འདུགེ ངའ་ིམཛུབ་མོ་དཀྱིིལ་མའ་ིརུས་པ་ལ་སེར་གེ་གེས་འདུགེ་མོད། 

ཉིིན་རྗེེས་མའ་ིཞིོགེས་པ་བར་དུ་ཚོར་མ་བྱུང་། ང་ཚ་ོན་ིདུགེ་རླངས་ཕོགེ་པ་བཞིིན་ར་

བཟ་ིའདུགེ སྐབས་གེཅིིགེ་ལ་ང་ཚའོ་ིམདུན་ཅིོགེ་སྟེང་དུ་སྦེ་ིརགེ་གེ་ིཤོེལ་ཕོར་ལྔ་བཅུ་

བསྒྲིིགེས་འདུགེ ཁྱོེད་རང་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་བརྒྱུགེས་ནས་ཤོེལ་ཕོར་ར་ེར་ེནས་ཧུབ་

ཙམ་འཐུང་རྒྱུ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། ཁེན་ཉིོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིབཙོན་ཟུར་རྣམས་འཁྱོོར་ནས་

ཡོོང་སྟེ་ང་ཚོའི་མཉིམ་དུ་ལབ་ལོབ་མང་པོ་བྱས་སོང་། ཆོང་ཁེང་ཕྱི་རོལ་གྱིི་བར་

ཁྱོམས་སུ་ཐགེ་སྒྲི་གྲགེ་པའི་ཆུ་ཚོད་འཁེོར་ལོའ་ིགེཤོམ་དེར་ཆོང་ཁེང་གེི་འགྲུལ་པ་

ཟུར་པ་རྒན་རྒོན་རྣམས་ཀྱིིས་འཁེར་རྒྱུགེས་བཟུང་སྟེ་རྨི་ལམ་གེཏོང་བཞིིན་བསྡེད་

འདུགེ ཁེོང་ཚོའ་ིསྐལ་བ་བཟང་བའ་ིདུས་ནས་རྩུབ་པོ་འད་ིརིགེས་ལ་ཆོ་རྒྱུས་ཡོོད་

པ་ཡོིན། ཡོོད་ཚད་འཚུབ་བཞིིན་འཁོེར་བཞིིན་འདུགེ སོྤྲོ་ཚོགེས་འདུ་འཛིོམས་ནི་

གེང་ས་གེང་ལ་བཀྲམས་ནས་འདུགེ ད་དུང་མཁེར་རོྫོང་ཞིིགེ་ནའང་སོྟན་མོ་འདུགེ་

ལ། ད་ེལ་ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་བཏང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ེདུས་ཌིིན་མེད། ཁེོ་གེཞིན་

ཞིིགེ་ལ་བརྒྱུགེས་སོང་། མཁེར་རོྫོང་དེའ་ིནང་གེ་ིཚོམས་ཆོེན་དུ་ང་ཚ་ོཅིོགེ་ཙ་ེཆོེན་པོ་

ཞིིགེ་གེ་ིམཐའ་བསྐོར་ནས་བསྡེད་ད་ེསྐད་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། དེའ་ིཕྱ་ིལོགེས་ན་རྐྱེལ་རྫོིང་

དང་མིས་བཟོས་ཕུགེ་པ་ཞིིགེ་ཀྱིང་འདུགེ ང་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཀྱི་ིམཐའ་མ་འད་ིལ་

འཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིསྦྲུལ་ཆོེན་པོ་ད་ེཡོར་ལངས་གྲབས་བྱེད་སའ་ིམཁེར་རོྫོང་ད་ེརྙིེད་བྱུང་། 
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དེ་ནས་མཚན་གྱིི་སྨོད་ཆོ་ལ་ཌིིན་དང་ང་། སི་ཋེན་ ཤོེ་ཧྥོརད། ཋེིམ་ གྷིེ་རེ། ཨེ་

ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ། ཋེོ་མི་ སི་ནར་ཁེ་བཅིས་རླངས་འཁེོར་གེཅིིགེ་གེི་ནང་བསྡེད་པ་ཡོིན་

ལ། ཡོོད་ཚད་ན་ིང་ཚོའ་ིམདུན་ཕོྱགེས་སུ་ཡོོད། ང་ཚ་ོམེགེ་ས་ིཁེོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིགྲོང་ཚ་ོ

ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོསྐར་མ་ལྔ་ཞིེས་པའ་ིཆོང་ཁེང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོགེཡོས་

གེཡོོན་དུ་གོེམ་པ་འཁྱོོར་བཞིིན་བསྡེད། ས་ིཋེན་ ཤོ་ེཧྥོརད་ན་ིསྣང་བ་སྐྱིད་ད་ེསོྨྱོ་གྲབས་

བྱེད། ཁེོས་སྐད་མཐོན་པོའ་ིཐོགེ་ནས་“ཁྱོ་ིཕྲུགེ་ཚ།ོ དམྱོལ་བ་ནགེ་པོ།” ཞིེས་སྒྲིོགེ་ཞིོར་

རང་གེ་ིཔུས་མོ་ལ་རྡོེབ་བཞིིན་བསྡེད་སོང་། ཌིིན་ན་ིཁེོང་གེ་ིསྐོར་ལ་སོྨྱོས་འདུགེ ཁེོང་

གེིས་སི་ཋེན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་བཤོད་པ་ལ་ལད་ཟློས་ཀྱིིས་བསྐྱར་བཤོད་བྱས་ཤོིང་། ཨོ་

ཡོིན་ཡོ་ཟེར་ཞིོར་རང་གེི་གེདོང་ནས་རྔུལ་ནགེ་ཕྱིས། “སལ། ང་ཚོ་མར་མེགེ་སི་ཁེོ་

ལ་གེཅིེས་ལོ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཕྱིན་ནས། ང་ཚོས་སྐྱིད་སྐྱིད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ཡོ། ཁེོ་

ར།ེ ཨོ་རེད།” ཟེར། འད་ིན་ིལྷ་ཡུལ་ཌིེན་ཝེར་གྱི་ིང་ཚོའ་ིམཚན་མོ་མཐའ་མ་ད་ེརེད་

ལ། ང་ཚོས་རྩུབ་ཅིིང་རྒོད་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིངང་ནས་བསྐྱལ་བ་ཡོིན། ད་ེན་ིཡོང་ལྭ་ཡོོད་

སའ་ིའོགེ་ཁེང་དུ་རྒུན་ཆོང་ཞིིགེ་དང་བཅིས་མཇུགེ་བསྡུས་པ་ཡོིན་ལ། རྨོ་ལགེས་ཆོ་

རི་ཋེི་ཡོིས་ཉིལ་གེོས་གྱིོན་ཏེ་ལགེ་ཏུ་གླེོགེ་བཞུ་ཞིིགེ་བཟུང་ནས་ཐོགེ་ཁེང་དུ་འཇབ་

ནས་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ ད་ཆོ་ང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་མ་ིནགེ་པོ་ཞིིགེ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེོས་

ཁེོའ་ིམིང་ལ་གྷིོ་མེ་བཟི་ཞིེས་འབོད། ཁེོང་སྐར་མ་ལྔ་ཞིེས་པའི་ཆོང་ཁེང་ལ་འཁེོར་

ནས་འདུགེ་ཅིིང་སུ་གེང་ལའང་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱིི་མི་འདུགེ ང་ཚོས་ཁེོ་མཐོང་བ་དང་། 

ཋེོམ་ ས་ིནར་ཁེ་ཡོིས་བོས་སོང་། “ཨ་རོ། ཁྱོེད་ཀྱི་ིམིང་ལ་ཇོན་ན་ིཟེར་རམ།”

གྷིོ་མེ་བཟི་ནི་རྒྱབ་བཤོིགེ་ཅིིགེ་བརྒྱབ་ཅིིང་དེ་ནས་སླེར་ཡོང་ང་ཚོའི་ཉིེ་སར་

བཅིར་ནས་ “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་པ་ད་ེབསྐྱར་ཟློས་ཤོིགེ་བྱོས་དང་།” ཟེར།
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“ཁེོང་ཚོས་ཇོན་ན་ིཞིེས་འབོད་པའ་ིམ་ིད་ེཁྱོོད་ཡོིན་ནམ་ཞིེས་དྲིས་པ་ཡོིན།”

གྷིོ་མེ་བཟི་སླེར་ཡོང་རྒྱབ་ལ་ཡོོ་ཞིིང་དེ་ནས་སླེར་ཡོང་བཏུད་ནས། “འདི་འདྲ་

བྱས་ན་ཏོགེ་ཙམ་ཁེོ་དང་འདྲ་ཆོེ་བ་འདུགེ་གེམ། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ངས་གེང་ཐུབ་

ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་ཇོན་ནིའི་རྣམ་པ་ཡོོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་ངས་བྱེད་

ཐབས་ད་ེརྙིེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ” 

“ཨོ་རེད། ཁེོ་རེ། ང་ཚོའི་མཉིམ་དུ་ཤོོགེ” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། གྷིོ་མེ་བཟི་

མཆོོངས་ཡོོང་སོང་ལ་ང་ཚོ་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁྱོིམ་མཚེས་རྣམས་ལ་བར་ཆོད་མི་

བཟོ་བའི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོ་འོགེ་ཁེང་དུ་འཛུལ་ནས་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཤུབ་བཤོད་

བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡོིན། ཞིོགེས་པའ་ིཆུ་ཚོད་དགུ་པའ་ིསྟེང་དུ་མ་ིཚང་མ་ཐོན་ཟིན་མོད་

ཌིིན་དང་ཤོེ་ཧྥོརད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ད་དུང་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་གེང་བྱུང་མང་བྱུང་

ཞིིགེ་བཤོད་བསྡེད་འདུགེ མ་ིརྣམས་ན་ིཡོར་ལངས་ཏ་ེཞིོགེས་ཇ་བཟོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་

དང་། ས་འོགེ་གེ་ིསྐད་ཁྱོད་མཚར་ཞིིགེ་གེིས་“ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་རེད།” ཅིེས་བཤོད་བཞིིན་

པ་ཐོས་འདུགེ བྷེབ་ཀྱིིས་ཞིོགེས་ཇ་གྲ་རྒྱས་པོ་ཞིིགེ་བཟོས་བྱུང་། མེགེ་ས་ིཁེོ་ལ་འགྲོ་

རན་པའ་ིདུས་ཚོད་བསླེེབས་བྱུང་།

ཌིིན་གྱིིས་ཐགེ་ཉིེ་ཤོོས་ཀྱིི་འབབ་ཚིགེས་བར་དུ་རླངས་འཁེོར་བཏང་ཞིིང་། གྲ་

སྒྲིགིེ་ཚང་མ་ལགེེས་པར་གྲུབ་སངོ་། ད་ེན་ི ༡༩༣༧ ལའོ་ིཧྥོརོད་རྟེགེས་ཅིན་གྱི་ིརླངས་

འཁེོར་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། གེཡོས་ཕོྱགེས་ཀྱིི་སོྒོ་དེ་སོྒོ་འཁེོར་ལས་བཀོགེ་འདུགེ་སྟབས་

རླངས་འཁོེར་གྱིི་མཐའ་ལྕགེས་ལ་བཀྱིིགེས་འདུགེ གེཡོས་ཕོྱགེས་མདུན་གྱིི་རྐུབ་

སྟེགེས་ཀྱིང་ཆོགེ་ཡོོད་སྟབས། ཁྱོེད་དེར་སྡེོད་སྐབས་གེདོང་ནི་སྟེང་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ཐོགེ་

ཁེེབས་རྩབ་ཧྲུལ་ཅིན་ད་ེལ་གེཏད་ཡོོད། “བཞིད་གེད་གླེོགེ་བརྙིན་ལྕམ་སྐུ་མིན་དང་
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སྐུ་ཞིབས་བྷིལ་ཞིེས་པ་དང་འདྲ་བར་ང་ཚ་ོམར་མེགེ་ས་ིཁེོ་ལ་རྡོེབ་བཞིིན་ལུ་བཞིིན་

ཐོན་འགྲོ ང་ཚོ་ལམ་དུ་ཉིི་མ་ནས་ཉིི་མ་འགོེར་གྱིི་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་སྐད་བརྗེོད། 

ངས་ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། མཐའ་མཚམས་ཀྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་ལ་རེ་ཌིོ་བར་དུ་མེལ་

ལ་ེསྟངོ་ཕྲིགེ་བརྒལ་བ་ཡོདོ་པ་ད་ེདགེ་གེ་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ིཋེགེེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེའེ་ིནང་དུ་

ཡོོད་ཅིིང་། དེ་ནས་ཝེ་ཧ་ཁེའི་མཐོ་སྒོང་དང་འདབས་འབྲིེལ་གྱིི་གླེིང་ལགེ་ནར་མོ་

དེའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཆོེན་པོ་ད་ེབར་དུ་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིནང་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་མེལ་

ལ་ེ ༧༦༧ འགོྲ་དགོེས། འགྲུལ་བཞུད་འད་ིངའ་ིབླ་ོངོར་ཤོོང་དཀའ་བ་འདུགེ འད་ིན་ི

ཚང་མའ་ིནང་ནས་ཆོེས་ངོ་མཚར་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད། ད་ན་ིའགྲུལ་བཞུད་ད་ེཤོར་ནས་

ལྷོ་དང་ལྷོ་ནས་ཤོར་ལ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ངོ་མཚར་བའ་ིལྷོ་ཕོྱགེས་ལ་རེད། ང་ཚོས་

སའ་ིགེ་ོལའ་ིནུབ་ངསོ་ཡོངོས་སུ་རོྫོགེས་པ་ད་ེམཚ་ོགླེངི་ཋེརེ་ར་ ཌིལེ་ ཧྥུ་གེ་ོཡོ་ིངསོ་ལ་

རོྡོ་ཡོིས་ཁེེངས་ཤོིང་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དེའ་ིསྣང་བ་མཐོང་བྱུང་ལ། ང་ཚ་ོགེོ་ལའ་ིཁུགེ་

དེ་ནས་ཐུར་དུ་ཚ་བའི་ཡུལ་གེཞིན་ཞིིགེ་དང་འཇིགེ་རྟེེན་གེཞིན་ལ་འཕུར་བཞིིན་

ཡོོད། “ཁེོ་རེ། འདིས་མཐའ་མཇུགེ་ཏུ་ང་ཚ་ོད་ེལ་འཁྲིད་པར་བྱེད།” ཌིིན་གྱིིས་ཡོིད་

ཆོེས་བརྟེན་པོའ་ིཐོགེ་ནས་དེ་སྐད་ཟེར། ཁེོས་ངའི་དཔུང་པ་ལ་གེཞུས་ཏེ། “སྒུགེས་

ཨ། ལྟསོ་ཨ། ཨ་ོཧོ་ཧོ། ཨ་ེམ།”

ང་ཤོེ་ཧྥོརད་དང་མཉིམ་དུ་ཁེོའ་ིཌིེན་ཝེར་གྱིི་ཞིགེ་མ་མཐའ་མ་དེའི་དོན་དགེ་

རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ཁེོའ་ིསྤེོ་པོ་ལས་ངན་པོ་ད་ེལ་ཐུགེ་བྱུང་།  

སྤེོ་པོ་ད་ེཁེང་པའ་ིསོྒོ་ཁེ་ནས་ལངས་ཏ།ེ “ས་ིཋེན། ས་ིཋེན། ས་ིཋེན།” ཞིེས་བཤོད་ཀྱིིན་

འདུགེ 

“ཅི་ིཞིིགེ་རེད། སྤེོ་པོ།”
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“མ་འགོྲ”

“ཨོ། ད་ེན་ིཐགེ་བཅིད་ཟིན་པ་ཞིིགེ་རེད། ད་ང་འགྲོ་དགེོས་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ི

ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད།” རྒད་པོ་དེ་ནི་སྐྲ་དཀར་པོ་དང་རྒྱ་གེར་སྟར་ཁེ་ཨལ་

མོན་དང་འདྲ་བའ་ིམིགེ་འབྲིས་ཆོེན་པོ། མཁྲེགེས་ཤོིང་རྩུབ་པའ་ིསྐ་ེཅིན་ཞིིགེ་རེད། 

“ས་ིཋེན།” ཁེོང་གེིས་ཐད་ཀར་བཤོད། “མ་འགྲོ། ཁྱོེད་ཀྱི་ིསྤེོ་པོ་རྒན་རྒོན་འད་ིངུ་

རུ་མ་འཇུགེ ང་སླེར་ཡོང་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་མ་འཇོགེ”ཟེར། འད་ིདགེ་ཚང་མ་མཐོང་ནས་

ང་སེམས་སྐྱོ།

“ཌིིན།” རྒད་པོ་དེས་ཁེ་ང་ལ་འཁེོར་ནས། “ངའི་གེཅིེས་ཕྲུགེ་སི་ཋེན་ངའི་རྩ་

ནས་མ་འཁྱོེར་རོགེས། ཁེོང་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཡོིན་དུས་ངས་ཁོེ་གླེིང་གེ་ལ་འཁྲིད་

ནས་ངང་པའ་ིསྐོར་ཁོེ་ལ་འགྲེལ་བརྗེོད་བྱས་མྱོོང་ཡོོད། ད་ེནས་རྫོིང་བུ་ད་ེགེ་རང་དུ་

ཁེོའ་ིསྲོིང་མོ་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའི་གེཅིེས་ཕྲུགེ་འཁྱོེར་ཏེ་འགྲོ་རྒྱུར་ང་

ལ་འདོད་པ་མེད།” 

“མིན།” ས་ིཋེན་གྱིིས་ད་ེསྐད་ཟེར། “ང་ཚ་ོད་ཆོ་ཐོན་གྱི་ིཡོོད། གེ་ལེར་བཞུགེས།” 

སྤེོ་ལགེས་ཀྱིིས་དམ་པོར་འཇུས་པ་ལས་རང་ཉིིད་གོླེད་ཐབས་བྱས། 

སྤེོ་ལགེས་ཀྱིིས་ཁེོ་ལ་ལགེ་པས་འཁྱུད། “སི་ཋེན། སི་ཋེན། སི་ཋེན། མ་འགྲོ མ་

འགྲོ མ་འགོྲ” ཟེར།

ང་ཚོས་མགེོ་བོ་སྒུར་བཞིིན་བྲིོས་པ་ཡོིན་ལ། རྒད་པོ་ད་ེན་ིསྡེོད་ཁེང་དུ་ཅི་དངོས་

ཀྱིིས་ཁེེངས་ཤོིང་། སྲོང་ལམ་ལ་ཁེ་ཕོྱགེས་ཤོིང་ཕྲིེང་བ་ཅིན་གྱི་ིདཔྱངས་ཡོོལ་ལམ་སོྒོ་

རས་ཡོོད་པའ་ིཌིེན་ཝེར་གྱི་ིཁེང་ཆུང་དེའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་ཀྲོང་ངེར་ལངས་འདུགེ ཁེོང་

ན་ིརས་གེདན་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་སྐྱ་སེང་ངེར་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ད་དུང་ཡོང་ས་ིཋེན་
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ཞིེས་འབོད་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེི་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱིི་ཐད་ལ་གེཟའ་གྲིབ་ཕོགེ་པ་ལྟ་

བུ་ཞིིགེ་འདུགེ ཁེོང་གེིས་སོྒོ་འགྲམ་ནས་ཐོན་རྒྱུའ་ིཐད་ནས་ཅི་ིཡོང་བྱས་མ་སོང་ལ། 

དེར་ལངས་བསྡེད་ནས་“ས་ིཋེན།” དང་། “མ་འགྲོ་”ཞིེས་པའ་ིཚིགེ་ད་ེཚ་ོཤུབ་བུར་ཟློ་

བཞིིན་འདུགེ ད་ེནས་ང་ཚ་ོལམ་ཟུར་ད་ེནས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་སྐབས་སེམས་ཁྲལ་དང་

བཅིས་ང་ཚོར་བལྟས་འདུགེ 

“དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ས་ིཋེན། ངས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་དགོེས་པའང་མ་ིཤོེས།”

“གེང་ཡོང་བྱེད་ཀྱིི་མ་རེད།” སི་ཋེན་གྱིིས་སྨྲེ་ངགེ་བཏོན། “ཁེོང་ནམ་རྒྱུན་ནས་

འད་ིའདྲ་རེད།”

དངུལ་ཁེང་དུ་ང་ཚ་ོས་ིཋེན་གྱི་ིཨ་མ་ལ་ཐུགེ་བྱུང་ལ། དེར་མོས་ས་ིཋེན་གྱི་ིཆོེད་

དུ་སོྒོར་མོ་ལེན་བཞིིན་འདུགེ མོ་ན་ིསྐྲ་མདོགེ་དཀར་བའ་ིབུད་མེད་བློར་འབབ་ཅིིགེ་

འདུགེ་ལ། ད་དུང་ཡོང་ཧ་ཅིང་གེཞིོན་ཉིམས་ཤོར་འདུགེ མོ་དང་མོའ་ིབུ་གེཉིིས་

དངུལ་ཁེང་གེི་ཀ་མ་རུ་པའི་རོྡོ་གེཅིལ་སྟེང་དུ་ལངས་ནས་ཤུབ་བཤོད་བྱེད་བཞིིན་

བསྡེད་སོང་། སི་ཋེན་གྱིིས་ནི་ལེབ་ཝེེ་སི་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་ཇིན་གྱིི་གྱིོན་གེོས་སྟོད་ཐུང་

དང་བཅིས་པ་གོེན་ཡོོད་ཅིིང་། ཏན་ཏན་མེགེ་སི་ཁེོ་ལ་འགྲོ་མཁེན་གྱིི་མི་ཞིིགེ་ཡོིན་

པའ་ིསྣང་བ་སྟེར། འད་ིན་ིཌིེན་ཝེར་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་པའ་ིཁོེང་གེ་ིགེཤོིས་བཟང་གེ་ི

རྣམ་པ་ད་ེཡོིན་ལ། ཁེོང་ན་ིམ་ེལྕ་ེགེསར་དུ་མཆོེད་བཞིིན་པའ་ིཌིིན་དང་མཉིམ་པོར་

ཐུར་དུ་འགོྲ་གེི་རེད། ཌིིན་ནི་མཆོོང་ལྡིང་གེིས་ལམ་ཟུར་དེར་བརྒྱུགེས་ཡོོང་ནས་

ང་ཚོ་ལ་ཐེངས་གེཅིིགེ་ཙམ་ལ་ཐུགེ་པ་རེད། ལྕམ་ཤོེ་ཧྥོརད་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ལ་འཚིགེ་ཇ་

དཀར་ཡོོལ་གེང་ར་ེཉིོ་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་།
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“ངའི་གེཅིེས་ཕྲུགེ་སི་ཋེན་ལ་བདགེ་སྐྱོང་གེནང་རོགེས།” མོས་བཤོད་བྱུང་།  

“ལུང་པ་དེའ་ིནང་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་འབྱུང་སྲོིད་མིན་བཤོད་ཚོད་ཐིགེ་པ་མ་ིའདུགེ” 

“ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟ་རྟེོགེ་བྱེད་རེས་བྱེད།” ངས་ད་ེལྟར་ལབ་པ་ཡོིན། ས་ིཋེན་

དང་མོའ་ིཨ་མ་གེཉིིས་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་སོྔོན་ལ་ཐོན་སོང་། ང་ཌིིན་སོྨྱོན་པ་དང་

ལྷན་དུ་རྒྱབ་ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན། ཁེོང་གེིས་ང་ལ་ཨ་རིའི་ཤོར་ནུབ་གེཉིིས་ཀྱིི་གེསང་

སྤྱིོད་དུ་བྲིིས་པའ་ིཡོ་ིགེ་ེདགེ་གེ་ིཁྱོད་པར་བཤོད་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ 

“ད་ེདགེ་ན་ིཁྱོོན་ཡོོངས་ནས་མ་ིའདྲ་བ་རེད། ཤོར་ཕོྱགེས་སུ་ཀྱིལ་ཀ་ངན་པ་དང་། 

ཅིོལ་ཆུང་གེ་ིདགེོད་གེཏམ། ད་ེནས་ཁེ་གེསལ་བའ་ིབརྡོ་སྦྱིོར་ད་ེའདྲ་བྲིིས་འདུགེ ནུབ་

ཕྱོགེས་སུ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་གེ་ིམིང་བྲིིས་འདུགེ དཔེར་ན། ར་ེཌི་ི ཨོ་ཧ་ེར། བྷ་ི

ལ་ཧྥོ་ིཋེོན་ མོན་ཋེ་ན། ཚེས་གྲངས་འད་ིལ་ས་འད་ིལ་བསླེེབས། དངོས་གེནས་གེཟབ་

ནན་གྱིིས་བྲིིས་འདུགེ དཔེར་ན། ཨེ་ཌིི་ ཌིན་ཁེེལ་ལྟ་བུ་རེད། དེའི་རྩ་བ་ཐུགེ་ས་དེ་

གེང་རེད་ཟེར་ན། ཧ་ཅིང་ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན་པ་དེས་ཁྱོད་པར་ཏོགེ་ཙམ་བཟོ་གེ་ིཡོོད་པ་

རེད། ཁྱོེད་རང་མ་ིས་ིས་ིཕ་ིགེཙང་པོ་བརྒལ་བ་དང་ཁྱོད་པར་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་

ནང་བཞིིན་རེད། ཨོ་རེད། ཁེེར་རྐྱེང་ཡོིན་པའ་ིམ་ིཞིིགེ་ང་ཚོའ་ིམདུན་དེར་འདུགེ་ལ། 

ཤོེ་ཧྥོརད་ཀྱིི་ཨ་མ་ཡོང་ཁེེར་རྐྱེང་གེི་ཨ་མ་ཞིིགེ་རེད། མོ་ནི་རང་གེི་བུ་ཐོན་འགྲོ་བ་

དེར་ཧ་ཅིང་མ་ིདགེའ་མོད། ཁེོ་ཐོན་དགོེས་པ་ད་ེམོས་ཤོེས་ཡོོད། ངས་ཁེོ་ན་ིརང་གེ་ིསྤེོ་

པོ་ལས་བོྲིས་འགོྲ་བཞིིན་པ་ད་ེམཐོང་བྱུང་། ད་འད་ིན་ང་ཚ་ོགེསུམ་ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་

ཁེོང་གེ་ིཕ་འཚོལ་བཞིིན་ཡོོད། ངའ་ིཕ་ན་ིགྲོངས་ཟིན། ས་ིཋེན་ན་ིཁེོང་གེ་ིསྤེོ་པོ་ལས་

ཐར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་མར་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད། 

སྲོང་ལམ་བཅུ་བདུན་པའ་ིམ་ིཚོགེས་ཀྱི་ིའཚང་ཁེའ་ིཁྲོད་ནས་ཁེོས་རང་གེ་ིཨ་མ་ལ་
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འོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ། མོ་ན་ིགླེ་གེཏོང་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་ཏུ་བསྡེད་ད་ེང་ཚ་ོལ་ལགེ་གེཡུགེ་

བྱས་སོང་། མཇལ་ཡོོང་། མཇལ་ཡོོང་། 

ང་ཚོ་བྷེབ་ཀྱིི་ཁེང་པ་ནས་རླངས་འཁོེར་དུ་བསྡེད་པ་ཡོིན་ལ། མོ་ལ་གེ་ལེར་

བཞུགེས་བཤོད་པ་ཡོིན། ཋེིམ་ན་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཡོོད་པའ་ིརང་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་

ཆོེད་ང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡོོད། ཉིིན་དེར་བྷེབ་ན་ིཧ་ཅིང་མཛིེས་མ་རེད་འདུགེ མོའ་ི

སྐྲ་ནི་རིང་ཞིིང་གེསེར་མདོགེ་ལྡན་ལ། སི་ཝེི་ཌིན་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་མི་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བོ་

འདུགེ ཉིི་འོད་ཀྱིི་འོགེ་ཏུ་མོའ་ིཔགེས་པའི་སྨོེ་ཐིགེ་གེམ་པགེས་རིས་རྣམས་མཐོང་

ཐུབ་པ་འདུགེ མོ་ན་ིཏགེ་ཏགེ་མོ་རང་ཆུང་དུས་ཀྱི་ིབུ་མོ་ད་ེདང་འདྲ་པོ་འདུགེ མོའ་ི

མིགེ་ལ་བརླན་གེཤོེར་ཞིིགེ་འདུགེ མོ་ནི་ཋེིམ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚོ་ལ་རྗེེས་ནས་ཐུགེ་

ཆོོགེ་མོད། མོ་བསླེེབས་མ་བྱུང་། གེ་ལེར་བཞུགེས། གེ་ལེར་བཞུགེས།

ང་ཚ་ོའཕུར་ནས་སོང་། ང་ཚོས་ཋེིམ་ན་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཕྱ་ིརོལ་གྱི་ིཐང་ཆོེན་ན་ཡོོད་

པའ་ིཁེོའ་ིཁྱོིམ་གྱི་ིསོྒོ་ར་ལ་བསྐྱལ་བ་དང་། ད་ེནས་ཐང་ཆོེན་པོའ་ིསྟེང་ནས་ཋེིམ་ གྷི་ེ

ར་ེན་ིརིམ་གྱིིས་ཡོལ་བར་གྱུར་བ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། མ་ིཁྱོད་མཚར་འདིས་ང་ཚ་ོཐོན་

འགྲོ་བ་ལ་སྐར་མ་གེཉིིས་ཧྲིིལ་པོའ་ིཡུན་ལ་བལྟས་བལྟས་ལ་བསྡེད་ནས། ཇི་འདྲ་

བའ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་གྱི་ིབསམ་བློ་ཞིིགེ་འཁོེར་བཞིིན་པ་ད་ེསུས་ཤོེས། དཀོན་མཆོོགེ་གེིས་

མཁྱོེན་གྱིི་རེད། ཁེོའ་ིགེཟུགེས་པོ་ནི་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་ལ་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ ཁེོ་

ནི་རང་གེི་ལགེ་པ་ཡོ་གེཅིིགེ་གྱིོན་པ་སྐམ་སའི་ཐགེ་གེདང་ལ་བཞིགེ་སྟེ་དེད་དཔོན་

ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་འགུལ་སྐྱོད་མེད་པར་བསྡེད་སོང་། ངས་ང་རང་གེཅུས་ལོགེ་ཅིིགེ་

བརྒྱབ་སྟེ་མཐར་ཅིི་ཡོང་མི་མཐོང་བའི་བར་དུ་ཋེིམ་ གྷིེ་རེ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། འོན་

ཀྱིང་བར་སྣང་ལ་སྟོང་ཆོ་ཇ་ེཆོེར་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ བར་སྣང་ན་ིཁེན་ས་ས་ིམངའ་
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སྡེ་ེལ་གེཏད་པའ་ིཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིམཐོང་སྣང་ད་ེརེད། བར་སྣང་ད་ེཨ་ཋེ་ལན་ཋེིགེ་རྒྱ་

མཚོའ་ིཕོྱགེས་སུ་ཡོོད་པའ་ིངའ་ིཁྱོིམ་བར་དུ་འཐེན་ཡོོད་པ་རེད། 

ད་ནི་ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཁྲོགེ་སྒྲིའི་སྣེ་མོ་ལོྷ་ལ་གེཏད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁེ་ལོ་ར་ཌོིའ་ིརོྡོ་

མཁེར་རམ་ཁེ་སེལ་ རོགེ་ཅིེས་པའི་གྲོང་དེ་ལ་གེཏད་ནས་ཕྱིན། ཉིི་མ་དམར་པོར་

གྱུར་པ་དང་ནུབ་ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་པའི་བྲིགེ་རི་དེ་རྣམས་ནི་ཟླ་བཅུ་གེཅིིགེ་པའི་ནང་

གེ་ིས་སྲོོད་ཀྱི་ིསྐབས་ལ་ནེའུ་ཡོོགེ་གེ་ིབྷུ་རུགེ་ལིན་དུ་ཡོོད་པའ་ིཆོང་བཙགེ་སའ་ིབཟོ་

གྲྭ་ཞིིགེ་དང་འདྲ། རྒྱང་རིང་ལ་ཡོོད་པའ་ིབྲིགེ་རིའ་ིགྲིབ་མདོགེ་སྨུགེ་པོའ་ིཁྲོད་དུ་མ་ི

ཞིིགེ་གེོམ་བགྲོད་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་མོད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོས་མཐོང་མ་ིཐུབ། 

གེཅིིགེ་བྱས་ན་ལོ་ཤོས་ཀྱི་ིགེོང་དུ་རིའ་ིརྩ་ེཞིིགེ་ཏུ་ངས་མ་ིརྒན་མགེོ་དཀར་ཞིིགེ་ཡོོད་

པ་ཚོར་བ་ད་ེཡོིན་ནམ། མགེེ་ས་ིཁེོའ་ིམངའ་སྡེ་ེབཟའ་ཁེ་ཋེ་ེཁེ་ས་ིནས་ཡོིན་པའ་ིམ་ིཆོ་ེ

གེེ་མོ། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གེཞིན་པ་ཅིི་ཡོང་མེད་ནའང་ང་དང་བར་ཐགེ་ཇེ་

ཉིེར་ཡོོང་གེ་ིའདུགེ ད་ེནས་ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ིཚྭ་ཁེའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ད་ེདང་འདྲ་བར་

ང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ནས་ཡོལ་ཞིིང་། ད་ེནས་མཆོེད་པའ་ིདུད་སྤྲོིན་ན་ིརླུང་བུའ་ིཁྲོད་དུ་དུམ་

བུར་གེས་ཏ་ེང་ཚོའ་ིམཐོང་སྣང་དེར་ཐིམ་བཞིིན་འདུགེ 



590

 ལའེུ་བཞིི་པོ།

ཟླ་བ་ལྔ་པ་རེད། ཁེ་ལོ་ར་ཌིོའ་ིཕ་ཡུལ་ལྟ་བུའ་ིཕྱ་ིདྲོའ་ིཞིིང་ཁེ་དང་ཆུ་ཡུར། ད་ེབཞིིན་

གྲིབ་མ་འཁེོར་བའ་ིསྡེ་ེབ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ཏ།ེ བུ་ལོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ིཆུ་རྐྱེལ་རྒྱགེ་སའ་ི

ས་ཆོ་འད་ིའདྲ་ནས་ཇ་ིལྟར་ས་ིཋེན་ལ་སོ་བཏབ་པའ་ིའབུ་ད་ེའདྲ་ཞིགིེ་སྐྱེད་སྲོིང་བྱས་

པ་རེད། ཁེོང་གེིས་སོྒོ་ཆོགེ་ཤུལ་དེ་ནས་ལགེ་པ་ཐུར་དུ་བསྣར་ཏེ་སྐྱིད་མདོགེ་གེིས་

ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེར་གླེོ་བུར་དུ་སྦྲེང་མ་ཞིིགེ་ཁེོའ་ིདཔུང་པའི་

སྟེང་དུ་བབས་ཤོིང་། དེ་ལ་ཡོོད་པའི་སྦྲེང་མདུང་རིང་པོ་དེ་ཁེོ་ལ་བཙུགེས། དེས་ཁེོ་

ལ་ངུ་སྐད་ཤོོར་དུ་བཅུགེ འདི་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྱིི་ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་ལ་བསླེེབས་པ་

རེད། ཁེོས་དཔུང་པའ་ིངོས་ལ་གེཞུས་ཤོིང་འཐེན་ཏ་ེསྦྲེང་མདུང་ད་ེཕྱིར་བཏོན། སྐར་

མ་ཁེ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་ལ་ཁོེའ་ིདཔུང་པ་སྐྲངས་ཤོིང་ན་ཚ་ལངས། ཌིིན་དང་ང་ལ་

མཚོན་ན་ད་ེཅི་ིཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་དཀའ་བ་འདུགེ ད་ན་ིངང་སྒུགེ་བྱས་ཏ་ེསྐྲངས་པ་

དེ་ཞིི་བར་འགྱུར་མིན་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་ན་ང་ཚོ་ནི་ཆོ་རྒྱུས་མེད་པའི་ལྷོ་ཁེའི་

ཡུལ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཕ་ཡུལ་ཏ་ེབྱིས་དུས་ཀྱི་ིཕ་ཡུལ་རྙིིང་པ་ཉིམ་ཐགེ་ད་ེ

ནས་མེལ་ལ་ེགེསུམ་ཙམ་ཡོང་ཕྱིན་ཡོོད་མེད་ཅིིགེ་རེད། ཁྱོད་མཚར་ཅིིང་ཚ་བ་འཕར་

བའ་ིརྒྱུས་མེད་ཀྱི་ིའབུ་ཞིིགེ་སྙིགེས་ལྷད་ཀྱི་ིགེསང་བ་ལས་ཡོར་ལངས་ཏ་ེང་ཚོའ་ིསྙིང་

ལ་འཇིགེས་སྣང་བྱིན་སོང་། “ད་ེཅི་ིཞིིགེ་རེད།”

“ས་ཕོྱགེས་འད་ིན་ཡོོད་པའ་ིསྦྲེང་མ་ཞིིགེ་གེིས་ད་ེཙམ་དུ་སྐྲང་དུ་འཇུགེ་པ་ངས་

གེཏན་ནས་མ་ཤོེས།”
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“དམྱོལ་བ།” དེས་ང་ཚོའི་འགྲུལ་བཞུད་འདི་ནི་ལྟས་ངན་ཞིིགེ་དང་ཕུང་བྱེད་

ཅིིགེ་ཡོིན་པའི་ཚོར་སྣང་སྤྲོད། ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་སོང་། སི་ཋེན་གྱིི་དཔུང་པ་དེ་

ཇེ་སྡུགེ་རེད། ཁེོང་ལ་དུགེ་འགེོགེ་གེི་ཁེབ་ཅིིགེ་རྒྱགེ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོ་སྨོན་ཁེང་

ཐོགེ་མ་ད་ེརུ་འགེོགེ་དགོེས་བྱུང་། ང་ཚ་ོཁེ་སེལ་ རོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་ནས་མུན་རུབ་

ཁེར་ཁེ་ལོ་ར་ཌིོ་ ས་ིཕ་ིརིང་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབྱོར་སོང་། ར་ིབོ་ཕེགེ་ས་ི ཕིགེ་ཅིེས་པའ་ི

གྲིབ་མ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ང་ཚོའི་གེཡོས་ཕོྱགེས་སུ་བརྐྱེངས་འདུགེ ང་ཚོ་ཕེ་བོྷ་ལོ་ཞིེས་

པའི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་རྒྱ་ལམ་སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་བརྒྱུགེས། “ངས་ལམ་ཆོེན་འདིའི་སྟེང་

ནས་རླངས་འཁེོར་འགེོགེ་སྡེོད་ཐེངས་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོ་བྱས་པ་ཡོིན།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེ

སྐད་ཟེར། “མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཕ་གེི་ན་ཡོོད་པའི་ལྕགེས་སྐུད་ཀྱིི་ར་བ་དེ་གེ་རང་དུ་

ང་ཡོིབ་པ་ཡོིན་ལ། གླེོ་བུར་དུ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ིཡོང་མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་ང་ལ་འཇིགེས་

དངངས་ཤོིགེ་བསླེེབས་བྱུང་།”

ང་ཚོས་རང་རང་གེི་ངོས་ནས་སྒྲུང་བཤོད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་ཡོང་རེས་མོས་

ཀྱིིས་བཤོད་རྒྱུ་རེད། སི་ཋེན་དང་པོ་རེད། “ང་ཚོ་ལམ་ཐགེ་རིང་པོ་ལ་འགྲོ་དགེོས་

ཡོོད།” ཌིིན་གྱིིས་སོྔོན་བརྡོ་བཏང་། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ངེས་པར་དུ་བཟོད་བསྲོན་ཡོོད་ཚད་

ཅིིགེ་བྱས་ཏ་ེརང་གེ་ིསེམས་ལ་ཤོར་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིིས་ཞིིབ་ཆོ་ར་ེར་ེབཞིིན་བརྗེོད་དགོེས། 

འོན་ཀྱིང་ད་དུང་ཡོང་བཤོད་ནས་ཚར་རྒྱུ་མ་རེད། ལྷོད་ལྷོད་བོྱས། ལྷོད་ལོྷད་བོྱས།” 

ཟེར། སི་ཋེན་གྱིིས་སྒྲུང་བཤོད་རྒྱུའི་མགོེ་བརྩམས་པའི་སྐབས་དེར་ཁེོས་ཁེ་བཀགེ་

ནས། “ཁྱོེད་རང་ལྷོད་ལའང་འབབ་དགེོས་པ་རེད།” ཟེར། ང་ཚོ་ནགེ་ཁུང་ནས་

འཕུར་བཞིིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་སི་ཋེན་ནི་རང་གེི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུ་

བརྒྱུགེས་སོང་། ཁེོས་རང་ཉིིད་ལ་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉིམས་མྱོོང་
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ནས་མགེོ་བཙུགེས་སོང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་ཚུར་འཁོེར་བ་ནས་བཟུང་ཇ་ེཆོེར་འགྲོ་

བཞིིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེའི་སྐོར་བཤོད་དེ་མཇུགེ་བསྡུས་སོང་ལ། ཌིེན་ཝེར་གྲོང་

ཁྱོེར་གྱི་ིབྱིས་དུས་ཀྱི་ིམགེོ་ད་ེནས་སླེར་ཡོང་བཤོད་སོང་། ཌིིན་དང་ཁོེང་གེཉིིས་ཀྱིིས་

རྐང་འཁོེར་ཞོིན་ཏ་ེགེཡོས་གེཡོོན་དུ་རྒྱུགེ་སྐབས་ཕན་ཚུན་མཐོང་བའ་ིགེནས་ཚུལ་

བསྡུར། “སྐབས་ཤོིགེ་ལ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་འད་ིབརྗེེད་ཡོོད་པ་ངས་ཤོེས། ཨ་ར་ཕ་ཧོ་ཞིེས་པའ་ི

ཞིིགེ་གེསོ་ཁེང་། དྲན་ནམ། ངས་ཟུར་དེ་ནས་ཁྱོེད་ལ་སྤེོ་ལོ་གེཡུགེས། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཁུ་

ཚུར་གྱིིས་སྤེོ་ལོ་ད་ེང་ལ་ཚུར་གེཡུགེས་པ་དང་། སྤེོ་ལོ་ད་ེགེསང་སྤྱིོད་དུ་འཛུལ་སོང་།  

བརྡོ་སོྤྲོད་སོླེབ་པའི་ཉིིན་དེ་ཚོ། ད་དྲན་གྱིི་འདུགེ་གེམ།” སི་ཋེན་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་ཤོིང་

འཚབ་སྣང་སྐྱེས། ཁེོང་གེིས་ཌིིན་ལ་ཆོ་ཚང་བ་བཤོད་ན་འདོད། ཌིིན་ལ་ཆོ་བཞིགེ་

ན་ད་ན་ིཁེོ་རང་དཔང་པོ་ཞིིགེ་དང་། མ་ིརྒན་པ་ཞིིགེ ཁྲིམས་དཔོན་ཞིིགེ ཉིན་མཁེན་

ཞིིགེ དགེ་པ་སྟེར་མཁེན་ཞིིགེ མགོེ་ལོྕགེ་རྒྱགེ་མཁེན་ཞིིགེ་བཅིས་རེད། “ཨོ་རེད། ཨོ་

རེད། མུ་མཐུད་དང་”ཟེར། ང་ཚོས་ཝེོལ་སེན་བྷར་གེ་ཞིེས་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་བརྒལ་ཞིིང་།  

ད་ེནས་གླེོ་བུར་དུ་ཋེ་ིརིན་རིན་ཌི་ཌི་ིགྲོང་ཚ་ོཡོང་བརྒལ། གྲོང་ཚ་ོདེའ་ིལམ་འོགེ་གེང་

ཞིིགེ་ན་ཆོ་ཌི་ི ཁེིང་ཡོང་མ་ེཕུང་ཞིིགེ་གེ་ིམདུན་དུ་ཕལ་ཆོེར་མ་ིརིགེས་རིགེ་པ་བ་ཉུང་

ཤོས་ཤོིགེ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་དེ། གེནའ་སྔོ་མོ་ཇི་བཞིིན་ཁོེས་ཀྱིང་རང་གེི་མི་ཚེའི་

གེཏམ་རྒྱུད་འཆོད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ང་ཚ་ོན་ིདུས་ཚདོ་ད་ེགེ་རང་ལ་རང་གེ་ིསྒྲུང་བཤོད་

བཞིིན་ལམ་ཆོེན་བཅིད་ནས་མེགེ་ས་ིཁེོ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་པའ་ིསྐོར་ཁེོའ་ིརྨ་ིལམ་དུའང་

ཤོར་གྱི་ིམེད། ཨོ་ཇ་ིའདྲའ་ིསེམས་སོྐྱ་བའ་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིམཚན་མོ་ཞིིགེ་རེད་ཨང་། ད་ེ

ནས་ང་ཚ་ོནེའུ་ མེགེ་ས་ིཁེོ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ཚ་ོཪོབ་ཋེོན་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ི

རོྡོ་གོེར་མོ་ད་ེཚ་ོབརྒལ། དགེོང་ཟས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བཀགེ ཧེམ་བྷགེ་བགེ་ལེབ་ཟ་འདོད་
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ཆོེས་ཆོེར་སྐྱེས་ཤོིང་། བགེ་ལེབ་དེའི་གྲས་འགེའ་ཞིིགེ་ནི་ང་ཚོས་གེཤོམ་གྱིི་ཕ་བོང་

སྟེང་ནས་ཟ་ཆོེད་ཤོོགེ་ཁུགེ་ཏུ་བཏུམས་པ་ཡོིན། “ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་སྲོིད་ཞིེང་

གེཉིིས་སུ་ཕྱེ་བའི་སྲོིད་ཡོོད་ཚད་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་ལྷགེས་ཡོོད། སལ།” ཌིིན་གྱིིས་

ད་ེསྐད་ཟེར། “ད་ེཡོང་ང་ཚོས་འཕྲིེད་དུ་མ་བཅིད་གེོང་ལ་རེད། ཞིེང་ཡོང་སྲོིད་ཀྱི་ིརིང་

ཚད་ལྟར་རིང་། ང་ཚོ་སྐར་མ་ཁེ་ཤོས་ནས་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ནང་སླེེབ་ཀྱིི་རེད་

ལ། སང་ཉིིན་གྱི་ིད་ཚོད་བར་དུ་ད་ེནས་ཕྱ་ིལོགེས་ལ་ཐོན་གྱི་ིམ་རེད། ང་ཚོས་རླངས་

འཁེོར་བསྐོར་མཚམས་འཇོགེ་གེ་ིམ་རེད། ད་ེལ་སོམས་དང་།” ཟེར།

ང་ཚོས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་སོང་། མཚན་མོའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ིཧ་ལས་པའ་ིཐང་

ཆོེན་པོའ་ིངོས་ན་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིགྲོང་ཐོགེ་མ་སྟ།ེ ཌིལ་ཧརད་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ེལ་

ན་ི ༡༩༤༧ ལོར་ང་འགོྲ་མྱོོང་། མེལ་ལ་ེལྔ་བཅུའ་ིཕ་རོལ་ན། གྲོང་ད་ེན་ིས་གེཞིིའ་ིཐང་

ཆོེན་ནགེ་པོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད། ཟླ་འོད་འོགེ་གེ་ིས་གེཞི་ིན་ིམ་ེས་ིཁེ་ིཋེ་ི

ཞིེས་པའི་ལོྗོན་པ་དང་ས་རྒོད་ཀྱིིས་ཁེེངས་འདུགེ གེནམ་སའི་འདྲེས་མཚམས་ན་

ཟླ་བ་ཡོོད་ཅིིང་། དེའི་ཉི་ཇེ་གེང་རེད། ཞིོགེས་པའི་སྐར་མས་འགྲན་ཡོ་བཙུགེས་པ་

དང་ང་ཚོའི་སྒོེའུ་ཁུང་དུ་ཟིལ་བ་རྣམས་འཐོར་མགོེ་བརྩམས་པའི་བར་དུ་ཟླ་བ་མོ་

ན་ིཇ་ེཆོ་ེདང་བཙའ་མདོགེ་ཅིན་དུ་གྱུར། ཟླ་བ་མོ་ན་ིལྷོད་འཇམ་དང་བཅིས་འཁེོར་

ནས་འགྲོ། ང་ཚ་ོད་དུང་རྒྱུགེ་བཞིིན་ཡོོད། ཌིལ་ཧརད་གྲོང་ཞིེས་པའ་ིཁེང་ཆུང་སྒོམ་

འདྲ་འདྲའ་ིགྲོང་སོྟང་པ་དེའ་ིརྗེེས་ལ། ང་ཚ་ོཨ་མ་ར་ིལོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་གེཏད་ནས་རྒྱུགེ་

ཅིིང་། ཞིོགེས་པའི་སྐབས་སུ་ས་དེ་ལ་འབྱོར། མངའ་སྡེེ་དེའི་ཡུ་བ་ལྟ་བུའི་ས་ཁུལ་

འདིའ་ིརླུང་བུའ་ིཁྲོད་ཀྱི་ིརྩྭ་ཕོན་རྣམས་ན་ིལོ་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཨ་རིའ་ིགེཡོགེ་རྒོད་

བྷ་ཧྥོ་ལོ་རས་གུར་ཞིེས་འབོད་པའི་གུར་རྣམས་ཀྱིི་མཐའ་རུ་ཡོོམ་ཡོོམ་དུ་གེཡོོ་བར་
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བྱེད་མོད། ད་ཆོ་ནི་ས་ཆོ་འདི་ལ་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་འགེའ་རེ་ཡོོད་ཅིིང་། ༡༩༥༠ 

ལོའ་ིགླུ་གེཞིས་འཕྲུལ་འཁེོར་གྱིི་སྒོམ་ལ་ཚོན་ཁྲ་ཡོོད་པའི་སྣ་རྩེ་ཆོེས་རིང་པོ་ཅིན་

དང་། སྐར་མ་བཅུ་ལྡུགེ་སའ་ིཁེ། ཡོིད་མུགེ་པའ་ིགླུ་དབྱངས་དང་བཅིས་པ་འདུགེ ཨ་

མ་ར་ིལོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཆོིལ་ད་ིར་ེས་ིགྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་

ཚོས་བཀློགེས་པའ་ིདེབ་རྣམས་ཀྱི་ིསྙིང་དོན་རྣམས་ས་ིཋེན་ལ་བརྫོངས། ས་ིཋེན་གྱིིས་

ཤོེས་འདོད་དང་བཅིས་དེ་དགེ་དགེོས་ཞིེས་བཤོད་པ་རེད། ཆོིལ་དི་རེ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་

དུ་ཉིི་འོད་ཚ་བའི་ཁྲོད་ང་ཚོ་ཐད་ཀར་ལྷོ་རུ་ཁེ་བསྒྱུར་ཏེ་ལམ་ཆུང་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་

བབས་ཤོིང་། ཧ་ལས་པའ་ིས་རྒོད་འཕྲིེད་དུ་བཅིད་ད།ེ ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིགྲོང་སྡེ་ེ

ཕ་ཌུ་ཁེ་དང་། གྷུ་ཐ་རི། ཨ་བྷ་ིལེན་བཅིས་ལ་བསྐྱོད། ད་ན་ིཌིིན་གེཉིིད་དགེོས་ཤོིང་། 

ང་དང་སི་ཋེན་གེཉིིས་མདུན་དུ་བསྡེད་དེ་རླངས་འཁེོར་བསོྐར། རླངས་འཁེོར་རྙིིང་

གེོགེ་འདིས་ནི་འབར་བཞིིན་འཕར་བཞིིན་མདུན་ཕྱོགེས་སུ་ངལ་བས་བགྲོད། སྐྱ་

མདོགེ་གེ་ིབར་སྣང་ལས་ཟེགེས་མ་འཐོར་བའ་ིརླུང་གེ་ིསྤྲོིན་ཚོགེས་ཆོེན་པོ་ད་ེང་ཚོའ་ི

ཕྱོགེས་སུ་མཆོེད། ས་ིཋེན་གྱིིས་ཕ་རན་སིའ་ིམན་ཋེོན་ས་གེནས་དང་ཐགེ་ཉི་ེབའ་ིམཚ་ོ

ཁེའ་ིས་ཆོ་ད་ེཚ་ོསྟ།ེ རྩིགེ་པ་དཀར་པོའ་ིཁོྲད་དུ་གེདོང་སྨུགེ་པོའ་ིམ་ིརྣམས་བགྲོད་ས་

དེ་ཚོ་དང་། ཁེ་སར་མེར་གྲོང་སྡེེ། མོན་ཋེི་ ཁེར་ལོ་གོྲང་སྡེེའི་སྐོར་གྱིི་སྒྲུང་རྣམས་

མཚམས་མ་ཆོད་པར་བཤོད་ད་ེབསྡེད་སོང་། 

ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེ་ེན་ིཁེས་ལེན་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ཅིིགེ་རེད། ད་ེཡོང་། ང་ཚ་ོ

ཨ་བྷི་ལེན་གྲོང་དུ་གེ་ལེར་འཛུལ་ཞིིང་གྲོང་དེ་ལ་ལྟ་ཕྱིར་ཚང་མ་གེཉིིད་ལས་སད། 

“གྲོང་ཁྱོེར་ལས་མེལ་ལེ་སྟོང་ཕྲིགེ་ལྷགེ་ཡོོད་པའི་གྲོང་འདིའི་ནང་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

པའ་ིའཆོར་སྣང་ཞིིགེ་སོྒོམས་དང་། ཨོ་ཧོ། ཨོ་ཧོ། ཕ་གེ་ིཟོང་འདྲེན་རླངས་འཁེོར་གྱི་ི
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འཁྲིས་ད་ེརུ་བསྡེད་ཡོོད་ན། གྲོང་པ་རྙིིང་པ་ཨ་བྷ་ིལེན་ཞིེས་པ་འད་ིནས་ཕྱུགེས་ཟོགེ་

དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཅིིང་། གེསང་བའ་ིཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཚོར་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་ནས་གེསོད་

ཅིིང་། ཨ་རགེ་ཐབས་ཆོགེ་འཐུང་བར་བྱེད། ཕ་གེིར་ལྟོས་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྒོེའུ་ཁུང་

ནས་སྐེ་བསྲོིངས་ཏེ་གླེོགེ་བརྙིན་འཁྲབ་མཁེན་ཌི་བྷོལ་ཡུ་ སི་ ཧྥོིལད་སི་དང་འདྲ་

བར་ཁེ་ཀྱིོགེ་ཀྱིོགེ་བྱས་ཏེ་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོས་ཋེེགེ་ས་སིའམ་ཡོང་ན་དེ་མིན་གྱིི་

ས་ཆོ་གེང་ཡོིན་ཡོང་ཁེ་ཡོ་མི་བྱེད། གེདོང་དམར་པོར་གྱུར་པའི་ཋེེགེ་ས་སིའི་མི་དེ་

ཚོས་ཡོ་བྱས་མ་སོང་ལ། འབར་བཞིིན་པའི་ལམ་ཟུར་ནས་བྲིེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཕྱིན་

སོང་། ང་ཚོ་གྲོང་དེའི་ལྷོ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ལམ་ཆོེན་སྟེང་དུ་ཞིོགེས་ཇའི་ཆོེད་དུ་བཀགེ་པ་

ཡོིན། ང་ཚོ་སླེར་ཡོང་ལམ་དུ་ཞུགེས་ཏེ་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་དཀྱིིལ་སྙིང་ལྟ་བུའི་

ཁེོ་ལ་ིམན་གྲོང་དང་། བྷ་ིར་ེཌི་ིགྲོང་ལ་གེཏད་ནས་ཕྱིན་སྐབས་ས་རུབ་རྒྱུ་ན་ིམེལ་ལ་ེ

ས་ཡོ་མང་པོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཡོོད་པ་ལྟར་སྣང་ལ། འདིར་ཡོོད་པ་ན།ི རྩྭ་ཕུང་སྐྱེས་པའ་ི

ས་རྒོད་ཁྲོད་དུ་ཆུ་དཀོན་པའ་ིཆུ་ཕྲིན་ཞིིགེ་གེ་ིཉི་ེའགྲམ་དེར་མཚམས་རེར་ཁེང་པ་ར་ེ

མཐོང་རྒྱུ་ཡོོད་ཅིིང་། ལམ་ཁེ་གེོལ་ཚ་ེམེལ་ལེ་ལྔ་བཅུ་ལྷགེ་གེིས་བསོྐར་དགེོས་སའི་

ལམ་ཁེ་དང་། རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པའ་ིཚ་བ་བཅིས་འདུགེ “ས་ཕགེ་ཅིན་གྱི་ིམེགེ་ས་ི

ཁེོ་ནི་ལམ་ཐགེ་ཧ་ཅིང་རིང་།” ཌིིན་ནི་རྒྱབ་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགེས་སུ་བསྡེད་དེ་གེཉིིད་མ་

སད་ཀྱིིས་བཤོད། “དེས་ན། ལྕམ་ཆུང་རླངས་འཁེོར་འད་ིམུ་མཐུད་བརྒྱུགེ་ཆུགེས་ཡོ། 

ཕོ་གེསར་ཚོ། ས་སྲོོད་ལ་སླེེབས་སྐབས་ང་ཚོས་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིབུ་མོ་ཚོ་ལ་འོ་བསྐྱལ་

གྱིི་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། ཅིིའི་ཕྱིར་ཞིེ་ན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ལྕམ་ཆུང་རླངས་འཁེོར་འདི་ལ་ཁེ་བརྡོ་

བྱེད་ཤོེས་པ་དང་། མོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོགེས་ཤོེས་ཚ།ེ རླངས་འཁེོར་ཧྥོོརད་རྟེགེས་ཅིན་

འད་ིརྒྱུགེ་ཐུབ་ཡོ། ད་ེལས་གེཞིན་ན་ིརླངས་འཁེོར་འདིའ་ིརྒྱབ་ངོས་ད་ེཚ་ོམར་ཟགེས་
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གྲབས་འདུགེ་མོད་ཀྱིང་། ང་ཚ་ོཕ་གེིར་མ་འབྱོར་བར་དུ་དེའ་ིསྐོར་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་

བྱེད།” ཁེོ་སླེར་ཡོང་གེཉིིད་དུ་ཡུར། 

ངས་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཁེ་ལོ་བླངས་ཏ་ེཧྥོ་ེར་ེཌིེར་རིགེ་ས་ིབྷར་གེ་གྲོང་ཁྱོེར་ཕོྱགེས་

ལ་བརྒྱུགེས། འདི་ནས་སླེར་ཡོང་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཁྲ་རྙིིང་པ་དེར་སོྣན་རྟེགེས་

རྒྱགེ་གེི་ཡོོད། འདི་ན་ི ༡༩༤༩ ལོའ་ིཞིོགེས་པ་ཞིིགེ་ལ་ངས་མ་ེར་ིལུ་ཡོ་ིལགེ་པ་ནས་

བཟུང་སྟ་ེཕྱིན་པའ་ིས་ཆོ་ད་ེགེ་རང་རེད། མ་ེར་ིལུ་གེང་དུ་ཡོོད་དམ། “བུས་ཡོ།” ཌིིན་

གྱིིས་རྨི་ལམ་གྱིི་ནང་ནས་དེ་སྐད་ཟེར། ངའི་ཚོད་དཔགེ་ལ་ཁེོང་གེིས་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་

གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཇེ་ཛིི་རོལ་དབྱངས་དང་། ཡོང་ན་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིཞིབས་བོྲི་མམ་བྷོའ་ི

སྐོར་གྱིི་གེཉིིད་ལམ་གེཏོང་གེི་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། སི་ཋེན་གྱིིས་ཅིིགེ་བཤོད་བཤོད་ལ་

སྡེོད་ཀྱིིན་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་སྔོ་ནུབ་དེར་ཁེོང་ལ་བསུན་གེཙེར་བྱས་པ་རེད་ལ། ད་ན་ི

ཁེོས་གེཏན་ནས་མཚམས་འཇོགེ་ས་མ་རེད། ད་ཆོ་ཁེོ་ནི་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་།  

རྒྱལ་ས་ལོན་ཌིོན་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་ལེ་ཝེར་ཕུལ་ཞིེས་པ་ལ་འགྲོ་བའི་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་

ལམ་ཆོེན་དེ་ཚོའི་ཐོགེ་ནས་རླངས་འཁོེར་སྒུགེ་བསྐྱོད་བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲིེལ་ནས་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཁེོ་ན་ིསྐྲ་རིང་ལ་དོར་མ་རལ་པོ་གེོན་ཡོོད། ཁྱོད་མཚར་

བའ་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིཁེ་ལོ་པ་ཚོས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ིབར་སྣང་སྟོང་པའ་ིམུན་ནགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་

རླངས་འཁོེར་ལ་སྡེོད་བཅུགེ་པའ་ིསྐོར་བཤོད། ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིབྱང་རླུང་རློན་

པ་བསྟུད་མར་གེཡུགེས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ང་ཚ་ོཚང་མའ་ིམིགེ་དམར་པོར་གྱུར་ཡོོད། ང་

ཚོ་ཚང་མའི་གྲོད་པའི་ནང་དུ་རོྡོ་རེ་ཡོོད་ལ། ང་ཚོས་ང་ཚོ་སླེེབས་ལ་ཉིེ་བ་ཤོེས་ཀྱིི་

ཡོོད། རླངས་འཁེོར་གྱིིས་འདར་འདར་གྱིིས་རྩོལ་བ་བྱས་ཏ་ེམེལ་ལ་ེབཞི་ིབཅུའ་ིརྒྱུགེ་

ཚད་ཐོགེ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོོད། ཧྥོེ་རེ་ཌིེར་རིགེ་སི་བྷར་གེ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ང་ཚོ་ཡོངས་
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པའི་ནུབ་ཕོྱགེས་ཀྱིི་ཐང་ཆོེན་དུ་མར་འབབ་མགོེ་བརྩམས། འབུ་མེ་ལྕེབ་རྣམས་ནི་

ང་ཚོའི་མདུན་ཤོེལ་གྱིི་ངོས་ལ་བརྡོབས་མགེོ་བརྩམས། “ཕོ་གེསར་ཚོ། ད་ནི་ང་ཚོ་

ཚ་བའ་ིཡུལ་ལ་འབབ་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། བྱ་ེཐང་གེ་ིཙི་གུ་དང་། ཊི་ེཁེ་ིལ་ཆོང་། ཋེེགེ་ས་

ས་ིམངའ་སྡེེའ་ིལྷོ་ཕྱོགེས་ངོས་སུ་འད་ིཙམ་ཞིིགེ་ལ་འབྱོར་བ་དང་པོ་ཡོིན།” ཌིིན་གྱིིས་

མཚར་སྣང་དང་བཅིས་བཤོད། “དམྱོལ་བ། ཨོ། འད་ིན་ིངའ་ིརྒད་པོ་དགུན་གྱི་ིསྐབས་

ལ་ཡོོང་ས་ད་ེརེད། སྤྲོང་རྒན་གེཡོོ་ཅིན།” 

གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་ནི་མེལ་ལེ་ལྔ་ཡོི་རྒྱང་ཐགེ་ཡོོད་པའི་རི་བོ་ཞིིགེ་གེི་འདབས་སུ་

གེོ་ལའི་ཚ་ཡུལ་གྱིི་ཚ་བའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཚར་འདུགེ་ལ། མདུན་ཕྱོགེས་ནས་ང་

ཚོས་སན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གླེོགེ་འོད་མཐོང་། ངོ་མ་བཤོད་ན་ས་ཆོ་འདི་

དགེ་ཚང་མ་སོྔོན་མ་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིཁེོངས་གེཏོགེས་ཡོིན་པ་དེའི་ཚོར་བ་ཞིིགེ་སླེེབས་

ཡོོང་གེི་འདུགེ ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཁེང་པ་རྣམས་ནི་མི་འདྲ་བ་ཞིིགེ་རེད་ལ། སྣུམ་ལྡུགེ་

ས་ཚིགེས་རྣམས་ལ་ན་ིགླེོགེ་བཞུ་ཉུང་ཞིིང་རྙིིང་གེོགེ་རེད། ཌིིན་གྱིིས་དགེའ་སོྤྲོ་དང་

བཅིས་རླངས་འཁེོར་ཁེ་ལོ་འཇུས་ཏེ་ང་ཚོ་སན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཕྱིན་པ་

ཡོིན། ང་ཚ་ོན་ིལྷོ་ཡུལ་གྱི་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་རྙིིང་གོེགེ་རྣམས་ལ་འོགེ་ཁེང་མེད་

ཅིིང་། སོྒོ་འགྲམ་དུ་འཁྱོོམ་འགུལ་རྐུབ་སྟེགེས་རྙིིང་གེོགེ་ཅིན་བཞིགེ་ཡོོད་སའ་ིགྲོང་

སྟོང་སེང་བ་ཞིིགེ་ནས་ནང་དུ་འཛུལ། ང་ཚོས་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་རྩུབ་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་

ལྟོ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ཁེང་ཀློད་ཀྱིི་ངོས་ནས་དཔྱངས་པའི་གླེོགེ་བཞུའི་ཤོེལ་

ཏོགེ་ཚ་བོ་ལ་གྲོང་གེསེབ་ཀྱིི་དབྱར་ཁེའི་འབུ་རིགེས་བཏབ་ནས་ནགེ་པོར་གྱུར་པ་

དེ་དགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིམི་རྣམས་ནི་ལངས་ཏེ་གེཡོས་འཁེོར་གེཡོོན་འཁེོར་

བྱེད་བཞིིན། ཆུ་འཁྱོགེ་གེི་སྒོམ་ལ་མར་བསྙབས་ནས་སྦེི་རགེ་གེི་ཤོེལ་དམ་བླངས་
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ཏ།ེ ཚོང་ཁེང་བདགེ་པོ་ལ་སོྒོར་མོ་གེཡུགེ་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ ཁྱོིམ་ཚང་དང་ཁྱོིམ་

ཚང་བྱས་ཏ་ེད་ེལྟར་འཁེོར་ནས་སོྡེད་ཀྱི་ིའདུགེ གེཡོས་གེཡོོན་ཚང་མ་ལ་སྤྱིིལ་ཁེང་

དང་། ཡོལ་གེ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའ་ིཤོིང་སྡེོང་རིགེས་འདུགེ་ལ། ཤོིང་ས་ིན་མོན་ནམ་

ཤོིང་ཚ་ཞིེས་པའི་དྲི་མ་མངར་མོ་ཞིིགེ་ཁྱོབ་འདུགེ མེགེ་སི་ཁེོ་པའི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་སོྨྱོ་

འཚུབ་བ་ེབ་རྣམས་བུ་རྣམས་ལ་འགྲོགེས་ནས་བསླེེབས་བྱུང་། “ཧོ་ཧོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་

བརྒྱབ། “ས།ི མ་ཉི་ན། [ཨོ་རེད། རྗེེས་མ]” ཟེར། ཕྱོགེས་གེང་ས་ནས་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ི

སྒྲི་མཆོེད་ཡོོང་ལ། རོལ་དབྱངས་སྣ་ཚོགེས་པ་རེད། ས་ིཋེན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སྦེ་ི

རགེ་ཤོེལ་དམ་འགེའ་འཐུངས་ཏེ་བཟི་བར་གྱུར། ང་ཚོ་ནི་ཕལ་ཆོེར་ཨ་མེ་རི་ཀའི་

ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་སླེེབས་ལ་ཁེད་བྱེད་མོད་འོན་ཀྱིང་ད་དུང་ཡོང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནང་དུ་ཏན་

ཏན་ཡོོད་ལ། དེ་ཡོང་ཧ་ཅིང་རྒོད་ཤོོས་ཡོིན་པའི་དཀྱིིལ་དེ་ན་ཡོོད། རླངས་འཁེོར་

འདྲུད་ཤུགེས་འཕར་མ་བསྒོར་བ་རྣམས་འཕུར་ཏེ་ཕྱིན་སོང་། ཨ་ཧ་ཧ། སན་ ཨན་

ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་ཡོ།

“ད་ཁེོ་ར།ེ ང་ལ་ཉིོན་དང་། ང་ཚ་ོསན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཆུ་ཚོད་ཁེ་ཤོས་

ལ་འཁེོར་ནས་འདུགེ ང་ཚ་ོཕྱིན་ནས་ས་ིཋེན་གྱི་ིདཔུང་པ་ལ་སྨོན་ཁེང་ཞིིགེ་འཚོལ། 

ད་ེནས་ཁྱོེད་དང་ང་། སལ་བཅིས་གེཡོས་གེཡོོན་དུ་འཁྱོམས་ནས་སྲོང་ལམ་ད་ེཚོར་

ལྟད་མོ་ལྟ། ལམ་ཁེའི་ཕར་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ཁེང་པ་དེ་ཚོ་ལ་ལྟ། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཐད་ཀར་ཁེང་

པའི་ནང་གེི་མདུན་ཁེང་དང་། བུ་མོ་མཛིེས་མ་དེ་ཚོས་‘བརྩེ་དུང་ངོ་མ་’ཞིེས་པའི་

དུས་དེབ་བཟུང་ནས་ཉིལ་བསྡེད་ཡོོད་པ་མཐོང་གེ་ིརེད། ཨོ་ཧོ། ཤོོགེ་ཡོ། ད་འགྲོ།”

ང་ཚོས་སྨོན་ཁེང་གེང་དུ་ཡོོད་མེད་འདྲ་ིཞིོར་ཁེ་ཕྱོགེས་མེད་པར་རླངས་འཁོེར་

བསྐོར་ནས་ཏོགེ་ཙམ་བསྡེད་པ་ཡོིན། གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་ལ་ཉི་ེབའ་ིསྐབས་སུ་བརྗེིད་ཆོ་ེ
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བ་དང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ས་ཆོ་ཡོིན་བཟོ་དོད་པོ་འདུགེ དེ་ཡོང་མཐོ་ཚད་འབྲིིང་ཙམ་

དུ་ཡོོད་པའི་ཁེང་བརྩེགེས་དང་། གླེོགེ་འོད་ཁྲ་ཆོིལ་ལེར་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཡོོངས་རང་

བཞིིན་གྱིི་སྨོན་ཚོང་ཁེང་སོགེས་འདུགེ འོན་ཀྱིང་འགྲུལ་བཞུད་དོ་དམ་གྱིི་ཁྲིམས་

ཡོིགེ་མེད་པ་ཇི་བཞིིན་གྲོང་ཁྱོེར་ཟུར་གྱིི་མུན་ནགེ་ཁྲོད་ནས་རླངས་འཁེོར་རྣམས་

རྡོབ་བཞིིན་འདུགེ ང་ཚོས་རླངས་འཁོེར་དེ་སྨོན་ཁེང་ཞིིགེ་གེི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་བཀགེ་

ཅིིང་། ང་དང་ས་ིཋེན་གེཉིིས་ནང་དུ་སོང་ནས་ཚོད་ལྟའ་ིསྦྱིོང་བརྡོར་སྨོན་པ་ཞིིགེ་ལ་

ཐུགེ་པའ་ིསྐབས་དེར་ཌིིན་ཤུལ་དུ་བསྡེད་ནས་གྱིོན་པ་བརྗེེས་སོང་། སྨོན་ཁེང་གེ་ིའདུ་

འཛིོམས་ལྟ་ེགེནས་ད་ེན་ིམེགེ་ས་ིཁོེའ་ིབུད་མེད་ཀྱིིས་ཁེེངས་འདུགེ ད་ེཚོའ་ིཁེ་ཤོས་ན་ི

སྦྲུམ་མ་རེད། ཁེ་ཤོས་ན་ིནད་པ་རེད། ཡོང་ན་རང་གེ་ིབྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ནད་པ་ད་ེཚ་ོ

ཁྲིད་ཡོོང་འདུགེ ད་ེན་ིཡོིད་སྐྱོ་བ་ཞིིགེ་རེད། ངས་ཋེེར་ར་ེལས་ངན་མ་ད་ེདྲན་བྱུང་ལ། 

མོས་ད་ལྟ་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་མེད་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡོིན། སི་ཋེན་ནི་

སྦྱིོང་བརྡོར་སྨོན་པ་ད་ེཡོོང་ཡོོང་བར་དུ་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ཧྲིིལ་པོར་སྒུགེ་དགོེས་འཁེེལ་

སོང་། སྨོན་པ་དེས་ཁེོང་གེ་ིདཔུང་པ་སྐྲངས་ཡོོད་པ་ད་ེལ་བལྟས་སོང་། ཁེོའ་ིརྨ་ད་ེལ་

མིང་ཞིིགེ་འདུགེ་ཀྱིང་ང་ཚ་ོསུས་ཀྱིང་མིང་དེའ་ིསྒྲི་འདོན་པའ་ིརྩོལ་བ་བྱས་མེད། ཁེོང་

ཚོས་ཁེོ་ལ་འགོེགེ་སྨོན་གྱི་ིཁེབ་ཅིིགེ་བརྒྱབ་སོང་། 

བར་འདིར་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ནི་སན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མེགེ་སི་ཁེོ་

ཡོ་ིམ་ིསྡེོད་སའ་ིསྲོང་ལམ་ཉུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། སྲོང་ལམ་ད་ེལ་ན་ིདྲ་ིངད་ལྡང་ཞིིང་

མཁེའ་རླུང་འཇམ། ངས་ཤོེས་པའི་ཁྲོད་ནས་རླུང་འཇམ་ཤོོས་དེ་རེད། ད་དུང་མུན་

ནགེ་དང་ལོྐོགེ་གྱུར། ཟིར་སྒྲི་ཅིན་དེ་འདྲ་ཞིིགེ་རེད། ཟ་ཟིའི་སྒྲི་སྒྲིོགེ་པའི་མུན་ནགེ་

གེ་ིཁྲོད་ནས་གླེོ་བུར་དུ་མགེོ་རས་དཀར་པོ་གོྱིན་པའ་ིབུ་མོ་འགེའ་ཞིིགེ་མངོན་བྱུང་། 
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ཌིིན་ན་ིའཇབ་ནས་ཁེོ་ཚོའ་ིརྗེེས་དེད་ཅིིང་སྐད་ཆོ་ཚིགེ་གེཅིིགེ་མ་བཤོད། “ཨ་མ་མ། 

འདི་ལ་ནི་ཅིི་གེང་ཡོང་བྱེད་ཕོད་པ་མི་འདུགེ ཧ་ལས་པ་རེད།” ཁེོས་ཤུབ་བཤོད་

བྱས། “ད་ནི་འཇབ་ནས་འགྲོ་ལ། ཚང་མ་ལ་ལྟ་བར་བྱེད། ལྟོས་དང་། ལྟོས་དང་། 

སན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཔོལ་སྤེོ་ལོའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་འཇིགེས་པོ་ཞིིགེ”ཟེར། ང་ཚ་ོ

ཕྱིན་པ་ཡོིན། བུ་བཅུ་སོྐར་ཞིིགེ་ཅིོགེ་ཙེ་གེསུམ་གྱིི་སྟེང་ནས་པོལ་སོྤེ་ལོ་རྩེ་བཞིིན་

འདུགེ་ལ། ཚང་མ་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིམི་རེད། ཌིིན་དང་ངེད་ཀྱིིས་ཁུ་ནགེ་གེི་བཏུང་བ་

ཉིོས་ཤོིང་། རོལ་དབྱངས་གེཏོང་སྒོམ་གྱིི་ནང་དུ་སྐར་མ་བླུགེས་ནས་[མི་ནགེ་སོྐྱ་གླུ་

བ་]ཝེ་ིཡོོན་ན་ི བྷུ་ལུ་ས་ི ཧ་ར་ེས་ིདང་། ལ་ཡོོན་ནེལ་ ཧམ་ཋེོན། ལགེ་ཁེ་ི མ་ིལིན་ཌིེར་

བཅིས་ལ་མཉིན་ནས་མཆོོང་ལྡིང་བྱས་པ་ཡོིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཌིིན་གྱིིས་ང་ལ་གེཟབ་

གེཟབ་བོྱས་ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། 

“རོལ་ཅིིགེ ད་ནི། ཁྱོེད་ཀྱི་ིམིགེ་ཟུར་ནས་རོལ་ཅིིགེ ང་ཚོས་ཝེ་ེནོ་ནེས་རང་གེ་ི

ཆུང་མ་ཡོི་ལྡེ་ཁུའི་སོྐར་ནས་རོལ་དབྱངས་གེཏོང་བ་ཉིན་བཞིིན། ད་དུང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་

བཤོད་པ་བཞིིན་གྱིི་ཆོེས་འཇམ་ཤོོས་ཀྱིི་རླུང་དེའི་དྲི་མ་སོྣམ་བཞིིན། བྱིས་པ་དེ་ལ་

ལྟོས་དང་། ཅིོགེ་ཙ་ེདེ་ན་པོལ་སྤེོ་ལོ་ལ་བཞུ་བཞིིན་པའི་བུ་ཞི་བོ་དེ། ཟ་ཁེང་འདིའི་

འཕྱ་སྨོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་དེ། ལྟོས་དང་། ཁེོང་ནི་མི་ཚེ་ཧྲིིལ་པོའ་ིརིང་འཕྱ་སྨོོད་

བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་རེད། མ་ིགེཞིན་པ་རྣམས་ལ་ན་ིསྙིང་རྗེ་ེཟེར་བ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ཚ་ོཁེོ་ལ་དགེའ་བ་རེད།”

བུ་ཞི་བོ་ད་ེན་ིགེཟུགེས་པོ་འཆོོལ་བའ་ིམིའུ་ཐུང་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་གེང་ཞིིགེ་ལ། ཆོེས་

ཆོེ་བ་སྟེ་ཧ་ཅིང་ཐལ་ཆོེ་བའི་ངོ་གེདོང་སྙིང་རྗེེ་པོ་ཞིིགེ་དང་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བའི་མིགེ་

འབྲིས་གེཉིིས་ལ་གེཤོེར་ཁུ་དང་བཅིས་པའི་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་
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མ་སོང་ངམ། སལ། འཛིམ་གླེིང་གེང་ས་ན་ལོ་རྒྱུས་གེཅིིགེ་པ་ཡོིན་པའ་ིསན་ ཨན་ཋེོ་

ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིཋེོམ་ སི་ནར་ཁེ་ཞིིགེ་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་ཁེོའ་ིརྐུབ་ལ་

སྤེོ་ལོའ་ིདབྱུགེ་པས་གེཞུ་ཡོི་ཡོོད་དམ། ཧ་ཧ་ཧ། ཁེོ་ཚོའི་གེད་མོ་ལ་ཉིོན་དང་། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ལྟོས་དང་། ཁེོས་རྩེད་མོ་འདི་ལ་རྒྱལ་འདོད་བྱེད་ལ། ཁེོས་རྒྱན་བཞིི་བཙུགེས་

འདུགེ ལྟོས་ཨ། ལྟོས་ཨ།” ང་ཚོས་བལྟས་ནས་སོྡེད་སྐབས་ལྷ་འདྲ་བའ་ིམིའུ་ཐུང་ན་

གེཞོིན་དེས་རྩིགེ་ངོས་ལ་བརྡོབས་འཕེན་གྱིིས་གེཞུས་སོང་། སྤེོ་ལོ་འཛུལ་མ་སོང་། མ་ི

གེཞིན་ཚང་མས་ཀུ་ཅོིར་བརྒྱབ་སོང་། “ཨོ་ཁེོ་ར།ེ” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ད་ལྟོས་

ཨ།” ཁེོ་ཚོས་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིམཇིང་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེརྩེད་མོའ་ིཚུལ་དུ་གེཡོས་

གེཡོོན་དུ་གེཡུགེ  ཁེོས་སྐད་ངན་ཅིིགེ་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོ་མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་གོེམ་པ་

བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་སོང་། འོན་ཀྱིང་བརྗེིད་ཅིིང་ཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིཕྱིར་བལྟས་ཤོིགེ་བྱས་

ཏ་ེཕྱིན་སོང་། “ཨོ་ཁེོ་ར།ེ ངས་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་སྙིང་རྗེ་ེབོ་ད་ེངོ་ཤོེས་ན་འདོད། ཁེོས་ཅི་ི

ཞིིགེ་བསམ་གྱི་ིཡོོད་པ་དང་། ཁེོ་ལ་བུ་མོ་གེང་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་ཤོེས་ན་འདོད། ཨོ་ཁེོ་

ར།ེ ང་ན་ིམཁེའ་རླུང་འདིའ་ིནང་དུ་བཟ་ིའདུགེ” ཟེར། ང་ཚ་ོཕྱ་ིལོགེས་སུ་འཁྱོམས་

ཤོིང་། མུན་པ་རུབ་ཅིིང་ལོྐོགེ་གྱུར་ཡོིན་པའི་ཁེང་ཤོར་འགེའ་ཞིིགེ་ལ་མྱུལ་བ་ཡོིན། 

སོྔོ་ལྗོང་གེ་ིརྩྭ་ཕུང་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་ཧ་ལམ་ནགེས་ཚལ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས་པའ་ིར་

སྐོར་དང་བཅིས་ཁེང་པ་གྲངས་མེད་པ་ཞིིགེ་ཡོིབ་འདུགེ་ལ། ང་ཚོས་མདུན་ཁེང་གེ་ི

ནང་དུ་ཡོོད་པའི་བུ་མོ་རྣམས་དང། དེ་བཞིིན་ཁེང་པའི་སོྒོ་མཆོོར་དུ་ཡོོད་པའི་བུ་

མོ། རྩྭ་ཕུང་གེ་ིཁྲོད་དུ་བུ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་པའ་ིབུ་མོ་སོགེས་འཁྱུགེ་ཙམ་མཐོང་བྱུང་།  

“ངས་སན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གྲོང་ཁྱོེར་འད་ིཙམ་གྱིིས་རྩུབ་པ་ད་ེགེཏན་ནས་ཤོེས་མ་སོང་

ཡོ། ད་མེགེ་སི་ཁེོ་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ལ་བསམ་བློ་ཞིིགེ་ཐོངས་དང་། ད་འགྲོ་ཡོ། 
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ད་འགྲོ།” ང་ཚ་ོསླེར་ཡོང་སྨོན་ཁེང་དུ་མགྱིོགེས་པོར་ལོགེ ས་ིཋེན་ན་ིགྲ་སྒྲིིགེ་རེད་ལ། 

ཁེོས་ད་ཇེ་བཟང་ལ་ཕྱིན་འདུགེ་ཟེར། ང་ཚོས་ཁེོ་ལ་འཁྱུད་དེ་ང་ཚོས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱས་

པ་ཚང་མ་བཤོད་པ་ཡོིན།

ད་ེནས་ད་ལྟའ་ིཆོ་ལ་ང་ཚ་ོན་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཅིན་གྱི་ིས་མཚམས་ལ་ཐུགེ་གེ་ིབར་དུ་

མཇུགེ་མཐའ་ིམེལ་ལ་ེབརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་བགོྲད་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་

ཡོིན། ང་ཚོ་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་མཆོོངས་ཤོིང་དེ་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ད་ནི་ང་

རང་ཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་འདུགེ་སྟབས། ཌིིལ་ལེ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་། ཨིན་སི་ནེལ་གྲོང་ཚོ་

བརྒྱུད་ནས་ལ་རེ་ཌིོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་གེཉིིད་ཤོོར་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་

ནམ་སྨོད་ཀྱི་ིཆུ་ཚོད་གེཉིིས་པ་ལ་སྤྱི་ིཐབ་ཅིིགེ་གེ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་རླངས་འཁེོར་འགེོགེ་

བཞིིན་པ་དེའ་ིབར་དུ་ང་གེཉིིད་སད་མ་སོང་། “ཨ་ཡོོ།” ཌིིན་གྱིིས་དབུགེས་རིང་ཞིིགེ་

བཏང་ནས། “ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་མཐའ། ཨ་མེ་རི་ཀའི་མཐའ། ད་ནི་ང་ཚོ་ལ་

ས་འདི་ཆོ་མེད་རེད།” ཟེར། ཧ་ལས་པའི་ཚ་བ་ཆོེན་པོ་འདུགེ་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་

རྔུལ་ཆུ་ན་ིཟོ་གེང་ར་ེབཞུར་གྱི་ིའདུགེ ཕྱོགེས་གེང་སར་ཡོོད་པའ་ིགླེོགེ་གེ་ིཤོེལ་ཏོགེ་

སྟེང་དུ་འབུ་མེ་ལྕེབ་དུང་ཕྱུར་དང་དུང་ཕྱུར་འཚང་ཡོོང་བ་དེ་མ་གེཏོགེས། འདི་

ན་མཚན་གྱིི་ཟིལ་བ་ཡོང་མི་འདུགེ་ལ་རླུང་བུ་ཁེམ་གེང་ཡོང་མི་འདུགེ འཁྲིས་ན་

ཡོོད་པའ་ིགེཙང་པོ་རིའུ་ གྷི་རན་ཌི་ེཡོ་ིའདམ་དྲ་ིངར་མ་ཞིིགེ་ཁྱོབ་འདུགེ གེཙང་པོ་

འད་ིགྲང་ངད་ལྡང་བའ་ིརོགེ་ཁེ་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིལོྗོངས་ནས་མཆོེད་ད་ེའཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིལྟ་ན་

སྡུགེ་པའ་ིལུང་བ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་རང་གེ་ིཚ་ངར་དང་བཅིས་མ་ིས་ིས་ིཕ་ིཡོ་ིའདམ་

དང་འདྲེས་ནས་རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོར་འབབ་པ་རེད། 
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ལ་ར་ེཌིོ་གྲོང་ཁྱོེར་ན་ིཞིོགེས་པ་ད་ེལ་སྡེིགེ་ཅིན་གྱི་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཞིིགེ་རེད། གླེ་གེཏོང་

རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཁེ་ལོ་བ་སྣ་ཚོགེས་པ་དང་ས་མཚམས་འཛུལ་མཁེན་གྱི་ིཙིགེ་རྒན་

[མེགེ་སི་ཁེོའ་ིམི་ལ་གེོ་]དེ་ཚོ་འཁེོར་ནས་གེོ་སྐབས་ཤོིགེ་ལ་སྒུགེ་བཞིིན་འདུགེ གེོ་

སྐབས་མང་པོ་ཡོོད་པ་མ་རེད་ལ་ཧ་ཅིང་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་ཟིན་པ་རེད། འད་ིན་ིཨ་མ་ེ

རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་མདོ་དང་ཐ་ཤོལ་དེ་རེད་ལ། མི་ངན་ཁྲམ་རྒན་ཚོ་ཐིམ་ས་རེད། 

རྩ་མ་ཚང་བའི་མི་རྣམས་འདིར་ཡོོང་ནས་ས་ཆོ་བྱེ་བྲིགེ་པ་གེཞིན་ཞིིགེ་ལ་མ་ཤོེས་

མ་ཚོར་བའི་ཐོགེ་ནས་སིམ་འཛུལ་བྱེད་ས་རེད། ནགེ་ཚོང་གེི་ཚོང་ཟོགེ་རྣམས་བུ་

རམ་གྱི་ིདྲ་ིམ་ངར་མའ་ིཁྲོད་དུ་བསྙལ་ཡོོད་ལ། ཉིེན་རྟེོགེ་པ་རྣམས་ན་ིགེདོང་མདོགེ་

དམར་པོར་གྱུར་ཅིིང་ངོ་གེནགེ རྔུལ་ཆུས་བརླན་འདུགེ ཁེེངས་དྲེགེས་མ་ིའདུགེ ཟ་

ཁེང་གེི་ཞིབས་ཞུ་མ་རྣམས་ནི་རོྫོར་པོ་དང་སྐྱུགེ་མེར་ལང་བ་ཞིིགེ་འདུགེ དེའི་རྒྱབ་

ཙམ་ན་ཁྱོེད་ཀྱིིས་རླབས་ཆོེ་བའི་མེགེ་སི་ཁེོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཧྲིིལ་པོ་གེནས་ཡོོད་པའི་

ཚོར་བ་ཞིིགེ་ཁྱོེད་ལ་ཡོོང་ཞིིང་། མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་བགེ་ལེབ་ཊིོར་ཏ་ིལ་ས་ེཞིེས་པ་

དུང་ཕྱུར་མང་པོ་བསྲོེགེས་ནས་དུ་བ་ཐོན་བཞིིན་པ་ཧ་ལམ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྣོམ་ཐུབ་པ་

འདུགེ ངོ་མ་མེགེ་ས་ིཁོེ་རྒྱལ་ཁེབ་ན་ིཅི་ིའདྲ་ཞིིགེ་ཡོིན་པའ་ིསོྐར་ང་ཚོས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། 

ང་ཚ་ོན་ིསླེར་ཡོང་རྒྱ་མཚ་ོདང་ཁེད་མཉིམ་པའ་ིས་ཆོ་ན་ཡོོད། ང་ཚོས་ཞིོར་ཟས་ཤོིགེ་

ཟ་རྩིས་བྱས་སྐབས་ང་ཚོས་མིད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ གེང་ལྟར་ཡོང་ལམ་བྲིོའ་ིཆོེད་ངས་

ཞིོར་ཟས་ད་ེཤོོགེ་གུར་གེཅུད་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོན་ིཡོིད་མུགེ་ཅིིང་སེམས་སྐྱོ། འོན་ཀྱིང་

ང་ཚ་ོགེཙང་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ནས་ཟམ་པ་ཡོ་མཚན་ཅིན་ཞིགིེ་བརྒལ་བ་དང་། ང་ཚོའ་ི

རླངས་འཁོེར་གྱི་ིའཁོེར་ལོ་ད་ེམེགེ་ས་ིཁོེའ་ིས་ཐོགེ་ནས་འཁོེར་བ་དེའ་ིརྗེེས་ནས་ཚང་

མ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་སོང་། འོན་ཀྱིང་འད་ིན་ིམཐའ་མཚམས་ཉིེན་རོྟེགེ་པས་བརྟེགེ་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

604

དཔྱད་སླེད་དུ་འགྲོ་སའ་ིའཁེོར་ལམ་ད་ེལས་གེཞིན་ཅི་ིཡོང་མ་རེད། སྲོང་ལམ་དེའ་ི

ཕ་རོལ་ནས་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིས་ཆོ་མགེོ་ཚུགེས་པ་རེད། ང་ཚོས་མཚར་སྣང་དང་བཅིས་

བལྟས། ང་ཚ་ོསོྤྲོ་སྣང་ཡོོང་བ་ཞིིགེ་ལ། ས་ཆོ་འད་ིདངོས་གེནས་མེགེ་ས་ིཁེོ་དང་གེཅིིགེ་

པ་གེཅིིགེ་རྐྱེང་རེད་འདུགེ ཧ་ཧ། ད་ན་ིཞིོགེས་ཀའ་ིཆུ་ཚོད་གེསུམ་པ་རེད། རྩྭ་ཞྭ་དང་

དོར་མ་དཀར་པོ་གྱིོན་པའི་མི་མང་པོ་ཚོང་ཁེང་དགེ་གེི་སོྒོ་འགྲམ་རྙིིང་གོེགེ་དགེ་ཏུ་

བཅུ་སོྐར་དང་བཅུ་སོྐར་བྱས་ཏ་ེཉིལ་ནས་བསྡེད་འདུགེ 

“ལྟོས་དང་། ཕ་གེིའ་ིབུ་མོ་སྙིང་རྗེ་ེམོ་ད་ེཚོར།” ཌིིན་གྱིིས་ཤུབ་བཤོད་བྱས། “ཧུའུ་”  

ཁེོས་དབུགེས་གེ་ལེར་བརྔུབས་ནས། “སྒུགེས་ཨང་། སྒུགེས་ཨང་།” ཟེར། མེགེ་སི་

ཁེོའ་ིལས་བྱེད་པ་དེ་ཚོས་འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་ཚུར་བསླེེབས་ནས་ང་ཚོས་ཅི་ལགེ་

རྣམས་ཕྱིར་བཏོན་ན་འགྲིགེ་གེམ་ཞིེས་གུས་ཞིབས་ཀྱིིས་བཤོད་སོང་། ང་ཚོས་བཏོན་

པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ཕར་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིསྲོང་ལམ་ལས་མིགེ་ཚུར་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ང་

ཚོ་ནི་ཕ་གེི་ལ་བརྒྱུགེས་ནས་སོང་སྟེ་ཡོ་མཚན་ཆོེ་བའི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིསྲོང་ལམ་ཁྲོད་

དུ་བོར་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་བཞིིན་ཡོོད། འདི་ནི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ནེ་ཝུ་ ལ་རེ་

ཌིོ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་མོད། ང་ཚ་ོལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་འད་ིན་ིགེནས་མཆོོགེ་ལྷ་ས་དང་འདྲ་

བོ་འདུགེ “ཁེོ་ར།ེ མ་ིད་ེཚ་ོན་ིམཚན་གེང་ལ་ཉིལ་མ་ིའདུགེ” ཌིིན་གྱིིས་ཤུབ་བཤོད་

བྱས། ང་ཚོས་ང་ཚའོ་ིཡོིགེ་ཆོ་རྣམས་འགྲིགེ་ཐབས་ལ་བྲིེལ་བ་བྱས། ང་ཚ་ོས་མཚམས་

བརྒལ་ཟིན་ཡོོད་སྟབས་ཆུ་རྐའ་ིཆུ་མ་འཐུང་ཞིེས་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་སོང་། མེགེ་ས་ིཁོེ་པ་

དེ་ཚོས་སྒྱིིད་ལུགེ་གེི་ངང་ནས་ང་ཚོའི་ཅི་དངོས་ལ་བལྟས་སོང་། ཁེོང་ཚོ་ནི་ལས་

བྱེད་པ་ཞིིགེ་དང་ཁྱོོན་ནས་འདྲ་བོ་མི་འདུགེ ཁེོང་ཚོ་ནི་ལེ་ལོ་ཅིན་དང་ཉིམ་ཆུང་

རེད་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་ཁེོ་ཚ་ོལ་ཅིེར་ནས་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེའགེོགེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ཁེོ་ང་ལ་
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ཁེ་འཁེོར་ནས། “ལུང་པ་འདིའ་ིནང་གེ་ིཉིེན་རོྟེགེ་པ་རྣམས་གེང་འདྲ་ཡོོད་པ་ལ་ལོྟས་

དང་། ང་ཡོིད་ཆོེས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ” ཁེོས་མིགེ་ཕུར་ནས་ “ངས་རྨ་ིལམ་གེཏོང་གེ་ི

འདུགེ” ཟེར། ད་ེནས་ང་ཚོས་སོྒོར་མོ་བརྗེ་ེརྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་རན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཅིོགེ་

ཙེའི་སྟེང་ན་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིསོྒོར་མོ་ཕེ་སོ་ཆོགེ་པ་དང་ཆོགེ་པ་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། 

ང་ཚོས་ཨ་རིའ་ིཌིོ་ལར་གེཅིིགེ་ལ་ཕ་ེསོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་བྱུང་། ང་ཚོས་

རང་གེི་སོྒོར་མོའ་ིམང་ཆོེ་བ་བརྗེེས་ནས་དགེའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་སོྒོར་མོ་ཆོགེ་པ་དེ་

ཚ་ོསྦེ་ཁུགེ་ཏུ་བརྫོངས་པ་ཡོིན། 
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དེ་ནས་ང་ཚོས་ཁེེངས་སྐྱུང་དང་མཚར་སྣང་བསྡེེབས་ནས་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིཡུལ་ལ་ཁེ་

གེཏད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེདུས་མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིབུ་མོ་བཅུ་སྐོར་

ཞིིགེ་གེིས་རང་གེ་ིགེསང་བའ་ིཞྭ་འདབས་འོགེ་ནས་ང་ཚ་ོལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ ད་ེདགེ་

གེི་རྒྱབ་ན་རོལ་དབྱངས་དང་དེ་བཞིིན་མཚན་གེང་ལ་སོྒོ་ཕྱེས་པའི་ཟ་ཁེང་དགེ་གེི་

སོྒོ་ནས་དུ་བ་འཕྱུར་བཞིིན་འདུགེ “ཨ་ེཧ།ེ” ཌིིན་གྱིིས་ཧ་ཅིང་འཇམ་པོའ་ིཐོགེ་ནས་

ཤུབ་བཤོད་བྱས།

“ད་ཚར་སོང་།” མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིལས་བྱེད་པ་གེཅིིགེ་གེིས་འཛུམ་དམུལ། “ཕོ་གེསར་

ཁྱོོད་ཚོ་ད་འགྲིགེ་ཚར་སོང་། ད་ཕེབས་རོགེས། མེ་ཧེ་ཁེོ་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ། སྐྱིད་པོ་

ཐོངས། སོྒོར་མོ་ལ་བདགེ་པོ་རྒྱོབས། རླངས་འཁེོར་བསྐོར་དུས་གེཟབ་གེཟབ་བྱོས། 

ངས་འད་ིང་སྒོེར་གྱི་ིངོས་ནས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོོད། ངའ་ིམིང་ལ་དམར་པོ་ཟེར། མ་ིཚང་མས་

ང་ལ་དམར་པོ་རེད་ཟེར། དམར་པོ་བརྩད་བཅིད་ནས་ཡོོང་རོགེས། ཟ་མ་ཡོགེ་པོ་

ཟོ། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཚང་མ་འགྲིགེ་ཡོོད། མ་ེཧ་ིཁེོའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་རང་རང་སྐྱིད་

དུ་འཇུགེ་རྒྱུ་ན་ིདཀའ་ལས་ཁེགེ་པོ་མ་རེད།”

“ཨོ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་ངགེ་འདར་བཞིིན་བཤོད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཕར་ཕོྱགེས་མེགེ་ས་ི

ཁེོའ་ིསྲོང་ལམ་དུ་གོེམ་པ་འཇམ་པོར་སོྤེས་ཏ་ེཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ང་ཚོའ་ིརླངས་འཁོེར་

ནི་དེར་བཀགེ་བཞིགེ་ཡོོད། ང་ཚོ་དཔུང་པ་མཉིམ་གེཤོིབས་ཀྱིིས་གླེོགེ་འོད་སྨུགེ་པོ་

གེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་དེའ་ིཁྲོད་དུ་ཡོོད་པའ་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིསྲོང་ལམ་དུ་མར་ཕྱིན་པ་
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ཡོིན། མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་རྒད་པོ་རྣམས་ན་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་བསྡེད་འདུགེ་པ་ད་ེཚ་ོ

ནི་ཤོར་ཕྱོགེས་པའི་དུད་ནགེ་ལང་ཤོོར་ཞིིགེ་དང་། ཡོང་ན་ལྷ་བ་འདྲ་པོ་འདུགེ མི་

སུ་གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་ང་ཚོར་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད་པའི་སྣང་བ་མི་སྟེར་མོད། འོན་ཀྱིང་ང་

ཚོས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱས་ཚད་ཁེོང་ཚོ་ཚང་མས་ཤོེས་འདུགེ ང་ཚོ་གེཡོོན་ཕྱོགེས་སུ་ཆོེས་

ཆོེར་དཀྱིོགེས་ནས་དུ་བ་འཕྱུར་བཞིིན་པའི་ཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་

ཨ་མེ་རི་ཀའི་ ༡༩༣༠ སོ་གྲངས་ཀྱིི་རོལ་དབྱངས་འཕྲུལ་སྒོམ་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་མེགེ་

སི་ཁེོའ་ིགྷིི་ཋེར་རོལ་དབྱངས་གེཏོང་བཞིིན་པ་དེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། སྟོད་ཐུང་ཕུ་ཐུང་

ཐུང་བ་གེོན་པའ་ིམེགེ་ས་ིཁེོ་པ་གླེ་གེཏོང་གེཏོང་མཁེན་རྣམས་དང་། རྩྭ་ཞྭ་གེོན་པའ་ི

མེགེ་སི་ཁེོ་པ་རྣམས་སྟེགེས་བུའི་སྟེང་དུ་བསྡེད་དེ་བགེ་ལེབ་ཊིོར་ཊིི་ལ་སེ་དང་སྲོན་

མ། ཋེ་གོེ་ཟ་མ་རོྫོར་པོ་བཟོ་ལྟ་ཤོོར་བ་སོགེས་ཅི་ིརིགེས་རྔམ་ཟ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ ང་

ཚོས་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིསོྒོར་སྐར་སུམ་ཅུའམ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སོྒོར་སྐར་དྲུགེ་ཙམ་རི་བའི་

སྦེི་རགེ་མིང་ལ་སེར་ཝེེ་ཛི་ཟེར་བ་ཤོེལ་དམ་གེསུམ་ཉིོས་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་མེགེ་སི་

ཁེོའ་ིཐ་མགེ་སྒོམ་གེཅིིགེ་ལ་སོྒོར་སྐར་དྲུགེ་ར་ེསྤྲོད་ད་ེཉོིས་པ་ཡོིན། ང་ཚོས་ང་ཚོའ་ི

མེགེ་སི་ཁེོའ་ིསོྒོར་མོ་ཡོགེ་མོ་འདི་ཙམ་ཞིིགེ་གེིས་བེད་སྤྱིོད་ཆོེ་བ་ཡོོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་

ཅིེར་གྱིིས་བལྟས་ཤོིང་། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་རྩེས། གེཡོས་གེཡོོན་དུ་བལྟས། མ་ིཚང་མ་

ལ་བལྟས་ནས་འཛུམ་པ་ཡོིན། ང་ཚོའི་ལྟགེ་རྒྱབ་ན་ཨ་མེ་རི་ཀ་ཧྲིིལ་པོ་དང་། དེ་

བཞིིན་ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་སོྔོན་ཆོད་མ་ིཚེའ་ིསྐོར་ལ་གེང་ཤོེས་པ་དང་། ལམ་

ལ་བསོྐྱད་པའ་ིམ་ིཚ་ེད་ེཡོོད། ང་ཚོས་མཐའ་མཇུགེ་ཏུ་ལམ་གྱི་ིསྣ་ེམོ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་

གྱིི་འཇིགེ་རྟེེན་རྙིེད་ཅིིང་། ང་ཚོས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིི་རྒྱ་ཁྱོོན་དེ་རྨི་ལམ་དུའང་འཁེོར་མ་

མྱོོང་། “མཛིེས་མ་འད་ིཚ་ོམཚན་གེང་ལ་གེཉིིད་སད་ད་ེསྡེོད་པ་འད་ིལ་སོམས་དང་།”  
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ཌིིན་གྱིིས་ཤུབ་བཤོད་བྱས། “ང་ཚོས་གླེོགེ་བརྙིན་དུ་མཐོང་བའི་སེར་ར་ མ་ཌིི་རེ་རི་

བོ་བོངས་ཚད་ཆོེན་པོ་དགེ་དང་བཅིས་པའ་ིགླེིང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ང་ཚོའ་ིམདུན་ཕྱོགེས་

ཡོོད་པ་དེ་ལ་སོམས་དང་། དེ་ནས་ས་ཕ་གེི་བར་དུ་བསྲོིངས་ཡོོད་པའི་ནགེས་ཚལ་

ལ་སོམས་དང་། ཡོང་བྱ་ེཐང་ཧྲིིལ་པོ་ཧ་ལམ་འུ་ཅིགེ་ལ་ཡོོད་པ་ལྟ་བུའ་ིཆོ་ེཆུང་ཡོོད་

པ་དེ་ནི་ཐད་ཀར་མ་གེི་གྷིོ་ཋེ་མ་ལ་ཡོི་ཡུལ་བར་དུ་བརྐྱེངས་ཡོོད་པ་དང་། དེ་ནས་

དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཨོ་ཧོ། ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད། ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད། ད་འགྲོ་ཡོ།” 

ང་ཚ་ོཕྱིར་ཐོན་ནས་རླངས་འཁེོར་ཡོོད་ས་ལ་ཕྱིན་ཅིིང་། ད་ེནས་རིའུ་ གྷི་རནད་ཟམ་

ཆོེན་གྱི་ིགླེོགེ་འོད་ཚ་ལམ་མ་ེབ་དེའ་ིཕར་ངོས་ཀྱི་ིཨ་མ་ེར་ིཀ་ལ་ཕྱིར་མིགེ་འཁྱུགེ་ཙམ་

བལྟས་ཏེ། ང་ཚོའི་རྒྱབ་དང་རླངས་འཁེོར་གྱིི་རྒྱབ་ཡོོལ་བཅིས་དེ་ལ་གེཏད་ནས་ང་

ཚ་ོའཕུར་ཕྱིན་པ་ཡོིན།

སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིངང་ལ་ང་ཚ་ོབྱ་ེཐང་ལ་འབྱོར་ཅིིང་། མེལ་ལ་ེལྔ་བཅུའ་ིརིང་ལ་ཐང་

ཆོེན་པོ་དགེ་གེ་ིསྟེང་ན་གླེོགེ་འོད་གེཅིགིེ་དང་རླངས་འཁེོར་རྐང་གེཅིགིེ་ཀྱིང་མ་ིའདུགེ 

སྐབས་དེ་ཤོེད་ཅིིགེ་ལ་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིམཚོ་ངོགེས་ནས་སྐྱ་རེངས་ཤོར་མགོེ་བརྩམས་

སོང་། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཡུ་ཁེ་ཟེར་བའ་ིཚེར་མའ་ིལྗོོན་པ་དང་། སྦུ་གུའ་ིལྗོོན་པ་ཨོར་

གྷིན་ཕེབ་ཟེར་བ་སོགེས་ཕྱོགེས་གེང་ས་ན་དབྱིབས་འཇིགེས་ཡོེར་བ་སྣ་ཚོགེས་སུ་

ཡོོད་པ་དགེ་མཐོང་བར་གྱུར། “ཅིི་འདྲའི་ས་རོྒད་ཀྱིི་ལུང་པ་ཞིིགེ་རེད་ཨང་།” ངས་

སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ན་ིགེཉིིད་ལས་ཡོོངས་སུ་སད་ཡོོད། ལ་ར་ེ

ཌིོ་ས་ཆོ་ལ་ཡོོད་སྐབས་ང་ཚ་ོཤོ་ིམ་གེསོན་རེད། ས་ིཋེན་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན་ཕྱ་ིརྒྱལ་ལུང་

པ་ལ་འགྲོ་མྱོོང་ཡོོད་པ་དང་། ཁེོ་ལྷོད་ཤོིགེ་གེེར་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་དུ་གེཉིིད་དུ་

ཡུར། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ལ་མདུན་ཕོྱགེས་སུ་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཧྲིིལ་པོ་ཡོོད།
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“ད་ན།ི སལ། ང་ཚོས་ཡོོད་ཚད་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་དོན་དགེ་གེ་ིརིམ་པ་གེསར་

པ་དང་ཆོ་མེད་པ་ཞིིགེ་གེི་ཁོྲད་དུ་འཛུལ་གྱིི་ཡོོད། ལོ་དེ་འདྲའི་མང་པོ་ཞིིགེ་དང་

དཀའ་རོྙིགེ སྐྱིད་སྐྱིད་བཏང་བ་ད་ེཚ་ོབཞིགེ་ནས་ད་ན་ིའད་ིརེད། དེས་ན་ང་ཚོས་དོན་

གེཞིན་གེང་ལའང་བསམ་གེཞིིགེ་མ་ིབྱེད་པར་ང་ཚོའ་ིམགོེ་འད་ིལྟར་ཕྱ་ིལ་བསྲོིངས་

ནས། ཤོེས་སོང་ངམ། འཇིགེ་རྟེེན་འདི་ཤོེས་པ་བྱས་ཏེ། དོན་ངོ་མ་དང་དྲང་པོ་དྲང་

བཞིགེ་གེིས་བཤོད་ན། ང་ཚོའ་ིསོྔོན་ལ་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིམ་ིསུས་ཀྱིང་བྱས་མེད་པ། ཁེོང་

ཚ་ོའད་ིལ་ཡོོང་བ་རེད་ཨ་ེརེད། མ་རེད་དམ། མགེེ་ས་ིཁེོའ་ིདམགེ་འཁྲུགེ་ད།ེ མ་ེསྒྱིོགེས་

དང་བཅིས་ཏ་ེས་ཆོ་འད་ིབཅིད་ནས་ཕྱིན་པ་མ་རེད་དམ།” 

“ལམ་འད་ིན།ི” ངས་ཁེོ་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན། “ད་དུང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཁྲིམས་འགེལ་

ཉིེས་ཅིན་ཚོས་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་ད་ེདུས་ཀྱི་ིགྲོང་ཁྱོེར་མོན་ཋེེར་ར་ེལ་མར་བྲིོས་

འགྲོ་བར་བྱེད་སའི་ལམ་དེ་རེད། དེར་བརྟེེན། གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་ཀྱིིས་བྱེ་ཐང་སྐྱ་སེང་

བར་ཡོོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ནས་[སོྔོན་ཆོད་ཇགེ་པ་མང་སའི་] ཋེོམ་སི་ཋེོན་གོྲང་ཁྱོེར་

གྱི་ིདམྱོལ་བ་ཇགེ་རྒན་ཞིིགེ་གེ་ིའདྲ་ེད་ེཁེེར་རྐྱེང་དུ་རྟེ་ལ་བཞིོན་ནས། བང་རྒྱུགེ་གེིས་

ས་ཆོ་ཆོ་ེགེ་ེམོ་ཞིིགེ་ཏུ་རྒྱུགེ་བཞིིན་པའ་ིའཆོར་སྣང་ཞིིགེ་སོྒོམས་དང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་འད་ི

ལས་ལྷགེ་ཅིིགེ་ ... མཐོང་གེ་ིརེད།” ཅིེས་བཤོད་པ་ཡོིན།

“འད་ིད་འཛིམ་གླེིང་ད་ེརེད།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། “དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན།” 

ཁེོས་ཁེ་ལོའ་ིའཁོེར་ལོ་ལ་གེཞུས། “འད་ིན་ིའཛིམ་གླེིང་ད་ེརེད། གེལ་སྲོིད་ལམ་ཞིིགེ་

ཡོོད་པ་ཡོིན་ན་ང་ཚོ་ཐད་ཀར་ལོྷ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གླེིང་ལ་འགོྲ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེ་ལ་

སོམས་དང་། ཁྱོ་ིཕྲུགེ་ཚ་ོཡོ། དཀོན་མཆོོགེ དམྱོལ་བ་འད་ིཡོ།” ཟེར། ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་

ནས་བརྒྱུགེས། སྐྱ་རེངས་དེ་མགྱིོགེས་པར་ཤོར་སོང་ལ། ང་ཚོས་བྱེ་ཐང་གེི་བྱེ་མ་
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དཀར་པོ་དང་ལམ་ཁེའི་ཕ་རོལ་གྱིི་རྒྱང་རིང་ས་ན་ཁེ་བཀྲམས་ཏེ་ཡོོད་པའི་སྤྱིིལ་

ཁེང་དེ་ཚོ་མཐོང་མགོེ་བཙུགེས། ཌིིན་གྱིིས་དེ་ཚོ་ལ་ལྟ་ཆོེད་རླངས་འཁོེར་ཇེ་དལ་

ལ་བཏང་། “དངོས་གེནས་སྤྱིིལ་ཁེང་རྙིིང་གེོགེ་རེད་འདུགེ ཁེོ་རེ། ཨ་རིའི་ཌིེ་ཐི་ ཝེ་

ལེའམ་འཆོ་ིབའ་ིལུང་པ་ཞིེས་པའ་ིས་ཆོ་ད་ེཚ་ོན་ཡོོད་པའ་ིརིགེས་ད་ེརེད་ལ། ད་ེལས་

ཀྱིང་སོྐྱ་བ་རེད། མ་ིའད་ིཚོས་ཕྱིའ་ིསྣང་ཚུལ་ལ་ཁེ་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ” ཟེར། ང་ཚོའ་ི

མདུན་ཕྱོགེས་ན་ས་ཁྲའི་ཐོགེ་ནས་བལྟས་ན་འབྲིེལ་ཆོགེས་པའི་གྲོང་ཐོགེ་མ་དེའི་

མིང་ལ་ས་བྷ་ིན་ས་ི ཧ་ིཌིལ་གྷིོ་ཟེར་ཞིིང་། ང་ཚ་ོསོྤྲོ་སྣང་དང་བཅིས་གྲོང་ད་ེལ་འབྱོར་

རྒྱུར་ངང་སྒུགེ་བྱས། “མིགེ་ལ་མ་ིབད་ེབའ་ིདོན་ཞིིགེ་སྟ།ེ གེལ་སྲོིད་ཁྱོེད་རང་གེིས་དོ་

སྣང་བྱས་ན། འདི་གེ་རང་ན་ཡོོད་པའི་ལམ་ཐགེ་འཇལ་རོྡོ་དེ་ཚོ་སྤྱིི་ལེའི་སྟེང་ནས་

བྲིིས་ཡོོད་པ་དང་། དེ་ནི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་བརྩི་བའི་རྒྱང་ཐགེ་རེད། 

གྲོང་ཁྱོེར་འདི་ནི་ཡུལ་འདིའི་ས་ཆོ་ཡོོངས་ཀྱིི་ཁྲོད་ནས་དོན་དགེ་ཚང་མ་དེ་ལ་ཁེ་

གེཏད་ནས་ཡོོད་པ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ད་ེརེད། ཤོེས་སོང་ངམ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ད་ེ

མ་གེཏོགེས། ལམ་ཁེ་ད་ེཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིལམ་ཁེ་དང་མ་ིའདྲ་ས་མ་ིའདུགེ” ཅིེས་བཤོད། 

གྲོང་ཁྱོེར་ད་ེབར་དུ་མེལ་ལ་ེ ༧༦༧ ཡོོད་པ་དང་། སྤྱི་ིལ་ེབརྩིས་ན་ཨང་གྲངས་ན་ིསྟོང་

ཕྲིགེ་གེཅིིགེ་བརྒལ་ཡོོད། “དམྱོལ་བ་ཡོ། ང་འགྲོ་དགེོས་འདུགེ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་

བརྒྱབ། སྐབས་ཤོིགེ་གེི་རིང་ལ་ང་ནི་ཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་དེ་མིགེ་བཙུམས་ནས་བསྡེད་

པ་ཡོིན་ལ། ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་ལ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་གེཞུ་བཞིིན་“དམྱོལ་བ།” 

ཞིེས་དང་། “ཇ་ིའདྲའ་ིསྐྱིད་པ་ལ།” ཞིེས་དང་། “ཨ་མ། ས་སྐྱིད་པ་ལ་ཨང་།”དང་། “ཨོ་

རེད་ཡོ།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་བསྟུད་མར་གེོ་ཡོོང་གེི་འདུགེ བྱེ་ཐང་བརྒལ་ནས་ང་

ཚ་ོཞིོགེས་པའ་ིཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་ས་བྷ་ིན་ས་ི ཧ་ིཌིལ་གྷིོ་ཞིེས་པའ་ིགྲོང་ད་ེལ་
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འབོྱར་སོང་། ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་ཆོེས་དལ་དུ་བཏང་ནས་འདི་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། 

ང་ཚོས་རྐུབ་སྟགེེས་རྒྱབ་ཀྱི་ིས་ིཋེན་གེཉིིད་ལས་བསླེངས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོདྲང་པོར་ཡོར་

ལངས་ནས་ལྟད་མོ་བལྟས་པ་ཡོིན། སྲོང་ལམ་ལྟེ་བ་དེ་ནི་འདམ་དང་ཨི་ཁུང་གེིས་

ཁེེངས་འདུགེ ལམ་གྱི་ིཕྱོགེས་གེཉི་ིགེ་ན་ཟད་ཅིིང་རོྫོར་པོ་ཡོིན་པའ་ིས་ཕགེ་གེ་ིཁེང་

པའི་མདུན་དེ་དགེ་འདུགེ བོང་ཁུ་རྣམས་ནི་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་སྲོང་ལམ་དུ་འགྲོ་

བཞིིན་འདུགེ མུན་པ་ཅིན་གྱིི་སོྒོ་འགྲམ་ནགེ་སེང་བ་དགེ་ལས་བུད་མེད་རྐང་རྗེེན་

མ་དགེ་གེིས་ང་ཚོ་ལ་བལྟས་འདུགེ མེགེ་སི་ཁེོའ་ིགྲོང་གེསེབ་འདིར་ཉིིན་གེསར་པ་

ཞིིགེ་གེ་ིམགོེ་འཛུགེས་ཀྱི་ིསྐབས་ལ་སྲོང་ལམ་ད་ེན་ིརྐང་ཐང་དུ་བགྲོད་མཁེན་གྱི་ིམ་ི

ཚོགེས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་ཁེེངས་ནས་འདུགེ རྐང་འཁེོར་གྱི་ིལགེ་ཡུ་དང་མཚུངས་པའ་ི

སྨོ་ར་ཅིན་གྱིི་རྒད་པོ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ཅིེར་ནས་འདུགེ ནམ་རྒྱུན་གྱིི་ལྟ་སྐོར་བ་གྱིོན་

ཆོས་ལེགེས་པར་གྱིོན་པ་རྣམས་དང་མི་མཚུངས་པར་ཨགེ་ཚོམས་དང་བཅིས་པའི་

ཨ་མ་ེར་ིཀ་བའ་ིཕོ་གེསར་རོྫོར་པོ་གེསུམ་མཐོང་བ་དེས་ཁེོ་ཚ་ོལ་གེཞིན་དང་མ་འདྲ་

བའ་ིདོ་སྣང་ཞིིགེ་བྱུང་འདུགེ ང་ཚོས་རླངས་འཁེོར་ད་ེརྒྱུགེ་ཚད་མེལ་ལ་ེབཅུའ་ིསྟེང་

ནས་སྲོང་ལམ་ལྟེ་བ་དེ་འཕར་ལྡིང་གེིས་བསོྐྱད་ཅིིང་། ཚང་མ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་པ་

ཡོིན། བུ་མོ་སྐོར་ཁེགེ་གེཅིགིེ་ཐད་ཀར་ང་ཚའོ་ིམདུན་ལ་གེོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་བསླེེབས་

སོང་། ང་ཚ་ོའཕར་ལྡིང་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིདུས་དེར་བུ་མོ་གེཅིིགེ་གེིས། “ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་ཚ་ོ

གེང་དུ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད།” ཟེར།

ང་ཡོ་མཚར་ནས་ཌིིན་ལ་ཁེ་ཕྱོགེས་ཏེ། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མོས་ཅིི་ཞིིགེ་བཤོད་པ་གོེ་

སོང་ངམ།” 



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

612

ཌིིན་ནི་ཧ་ཅིང་ཡོ་མཚན་འདུགེ་ལ། རླངས་འཁེོར་མུ་མཐུད་ནས་དལ་གྱིིས་

བསྐོར་བཞིིན། “གེོ་སོང་། ངས་མོས་གེང་བཤོད་པ་དེ་གེོ་སོང་། དམྱོལ་བ་ངས་ཏན་

ཏན་གེོ་སོང་། འོ་དཀོན་མཆོོགེ འོ་གེནམ་རྒན་མ། ངས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་དགེོས་པ་མི་

ཤོེས། ཞིོགེས་པ་འདིའ་ིའཇིགེ་རྟེེན་དུ་ང་ན་ིཧ་ཅིང་སོྤྲོ་ཞིིང་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་གྱིིན་འདུགེ 

མཐར་ང་ཚ་ོལྷ་ཡུལ་ལ་བསླེེབས་པ་རེད། འད་ིལས་ལྷགེ་པའ་ིབློར་འབབ་ཅིིགེ་ཡོོད་

པ་མ་རེད། འད་ིལས་ལྷགེ་པའ་ིརྒྱ་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་མ་རེད། འད་ིལས་ལྷགེ་ཅི་ིགེང་

ཡོང་ཡོོད་པ་མ་རེད།” ཟེར། 

“འོ་ན། ང་ཚ་ོཕྱིར་འགྲོ ཁེོང་ཚ་ོནང་དུ་ལེན།” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡོིན། 

“ཨོ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤོད་ནས་རླངས་འཁེོར་རྒྱུགེ་ཚད་མེལ་ལེ་ལྔ་ཡོི་

ཐོགེ་ནས་ཐད་ཀར་བཏང་སོང་། ཁེོ་ན་ིདྲན་པ་འཐོར་འདུགེ ཁེོས་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནང་

ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བྱེད་དགེོས་པ་དེ་ཚོ་འདིར་བྱེད་དགེོས་འཁེེལ་ཡོོད་པ་མ་རེད། 

“ལམ་ཁེའི་རྒྱུད་ན་ཁེོ་ཚོའི་གྲས་ས་ཡོ་དང་ས་ཡོ་ཡོོད་པ་རེད་ཡོ།” ཟེར། དེ་ལྟར་ན་

ཡོང་། ཁེོས་རླངས་འཁེོར་དེ་ཕྱིར་སྐོར་རམ་ U དབྱིབས་སུ་བསོྐར་ནས་བུ་མོ་ཚོའི་

འཁྲིས་ལ་སླེར་ཡོང་བསླེེབས་སོང་། ཁེོང་ཚོ་ནི་ཞིིང་ཁེ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་འགྲོ་གེི་

འདུགེ ཁེོང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་འཛུམ་དམུལ་སོང་། ཌིིན་གྱིིས་མིགེ་རིགེ་རིགེ་གེིས་ཁེོང་

ཚ་ོལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད་སོང་། “དམྱོལ་བ།” ཁེོས་སྐད་དམའ་མོས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ཨོ་

ཡོ། འད་ིན་ིདངོས་གེནས་ཡོིན་ན་ཅི་ིམ་རུང་། བུ་མོ་ཚ།ོ བུ་མོ་ཚ།ོ ད་ད་ེནས། དམིགེས་

བསལ་གྱིིས་ད་ལྟའ་ིངའ་ིགེནས་བབ་དང་རིམ་པ་འདིའ་ིཐོགེ་ནས། ཉིོན་དང་། སལ། 

ང་ཚ་ོའགྲོ་བཞིིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ངས་ཁེང་པ་ད་ེདགེ་གེ་ིནང་ལོགེས་ལ་ལྟ་

གེ་ིཡོོད། སོྒོ་འགྲམ་ལྟ་ན་སྡུགེ་པ་ད་ེདགེ་དང་། ད་ེནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནང་ལོགེས་ལ་ལྟོས་



ལམ་ལ།

613

དང་། རྩྭ་ཡོ་ིགེདན་ཁྲ་ིདང་། བྱིས་པ་ཤོ་མདོགེ་སྨུགེ་པོ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་གེཉིིད་བཞིིན་

པ། ད་ེནས་གེཉིིད་ལས་སད་ཆོེད་འགུལ་བཞིིན་པ། ཁེོང་ཚོའ་ིགེཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ཁེམས་

སྟོང་པ་ནས་ཁེོང་ཚོའི་བསམ་བློ་རྣམས་འཁྱོགེ་བཞིིན་པ། ཁེོང་ཚོའི་ཕུ་ཐུང་འགྱིོགེ་

བཞིིན་པ། དེ་ནས་ཁེོང་ཚོའི་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་ལྕགེས་སླེང་ནང་དུ་ཞིོགེས་ཇ་སྐོལ་

བཞིིན་པ་སོགེས་ལ་ལྟོས་དང་། དེ་ནས་ཁེོང་ཚོའི་སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་ལ་བཀལ་བའི་

དྲ་མ་དེ་ཚོ་ལ་ལྟོས་དང་། འདི་ན་རྒད་པོ། རྒད་པོ་དེ་ཚོ་ནི་ཧ་ཅིང་སྣང་བར་འགྲོ་བ་

དང་བླ་ན་མེད་པ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོལ་ན་ིཅི་ིགེང་གེིས་ཀྱིང་བསུན་གྱི་ིམེད་པ་རེད། འད་ི

ན་དོགེས་ཟོན་གེང་ཡོང་མ་ིའདུགེ་ལ། ད་ེའདྲའ་ིརིགེས་ཤོིགེ་ཀྱིང་མ་ིའདུགེ མ་ིཚང་

མ་བཟང་ཞིིང་། མ་ིཚང་མས་མིགེ་གེ་ིཁེ་དོགེ་སྨུགེ་པོ་དྲང་མོ་དེས་ཁྱོེད་ལ་ལྟ། ད་ེནས་

ཁེོང་ཚོས་ཚིགེ་གེཅིིགེ་ཀྱིང་མི་བཤོད། ལྟ་བ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། ལྟ་སྟངས་དེའི་ནང་ན་

མིའ་ིརིགེས་ཀྱི་ིསྤུས་ཀ་ཡོོད་ཚད་ན་ིའཇམ་ཞིིང་དུལ་བ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོང་འདུགེ 

ཁྱོེད་ཀྱིིས་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིསྐོར་ལ་བཀློགེས་པའི་སྒྲུང་གླེེན་པ་དེ་དགེ་ལ་སོམས་དང་། 

གེཉིིད་ལ་ཤོོར་བའི་གྷིི་རིན་གྷིོ་[ཨ་མེ་རི་ཀ་བ་ལ་གེོ་]དང་བཅིས་པའི་ཉོིགེ་གེཏམ་དེ་

ཚོ་དང་། ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྱིི་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིམི་ལ་བརྗེོད་པའི་ཉིོགེ་གེཏམ་སོགེས་

ཀྱི་ིསོྐར་ལ་སོམས་དང་། འད་ིན་མ་ིརྣམས་ན་ིདྲང་པོ་དང་བཟང་པོ་རེད་ལ། མ་ིལ་ཐུབ་

ཚོད་གེཏོང་གེ་ིམ་ིའདུགེ”ཟེར། ལམ་གྱི་ིམཚན་མོ་དམར་ཧྲིེང་མའ་ིཁྲོད་དུ་སྦྱིངས་པ་

ཐོན་ཡོོད་སྟབས། ཌིིན་ན་ིའཇིགེ་རྟེེན་ལ་ལྟ་ཕྱིར་འཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིཁྲོད་དུ་ཡོོང་བ་རེད། 

ཁེོང་ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོའ་ིསྟེང་དུ་བསྒུར་ཏེ། ལམ་གྱིི་ཕྱོགེས་གེཉིིས་ཀར་བལྟས་ཤོིང་།  

གེ་ལ་ེགེ་ལེར་ལམ་དུ་བསྐྱོད་སོང་། ང་ཚོས་ས་བྷ་ིན་ས་ི ཧ་ིཌིལ་གྷིོ་གྲོང་ད་ེབརྒལ་རྗེེས་

སྣུམ་ལྡུགེ་ཆོེད་བཀགེ་པ་ཡོིན། འདི་ན་ས་འདིའི་རྩྭ་ཞྭ་གེོན་ཞིིང་སྨོ་ར་རིང་པོ་ཅིན་
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གྱི་ིཕྱུགེས་རྫོ་ིརྣམས་སྣུམ་ལྡུགེ་སྦུ་གུའ་ིམཐའ་སྐོར་དུ་འཛིོམས་ནས་ཤོབ་ཤུབ་བཤོད་

ནས་དགེོད་ཁེ་སླེོང་གེ་ིའདུགེ ཕར་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིཞིིང་ཁེ་ན་རྒད་པོ་ཞིིགེ་གེིས་བོང་གུ་ཞིིགེ་

དང་ལྷན་དུ་དབྱུགེ་པའི་ལྕུགེ་མ་དང་བཅིས་དལ་གྱིིས་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ མི་ཡོི་མི་

ཚའེ་ིབྱདེ་སྲོལོ་རྙིངི་ཞིངི་གེཙང་བ་འདའི་ིསྟངེ་ཕོྱགེས་ནས་ཉི་ིམ་གེཙང་ངརེ་ཤོར་བྱུང་། 

ད་ནི་ང་ཚོ་མོན་ཋེེར་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཕོྱགེས་སུ་འགོྲ་མགོེ་བརྩམས། ང་ཚོའི་

མདུན་ཕྱོགེས་སུ་གེཟི་བརྗེིད་ཅིན་གྱིི་རི་བོའ་ིརྩེ་མོ་ཁེ་བས་གེཡོོགེས་པ་རྣམས་གྱིེན་

དུ་འཕགེས་འདུགེ་ཅིིང་། ང་ཚོ་དེ་དགེ་ལ་ཁེ་གེཏད་ནས་བརྒྱུགེས། བགྲོད་ལམ་

ན་ིཇ་ེཆོ་ེདང་ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ་ཏུ་སོང་བ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ང་ཚ་ོད་ེབརྒལ་ནས་སོང་། སྐར་མ་

ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་ཚུད་ལ་མ་ེས་ིཁེ་ིཋེ་ིཞིེས་པའ་ིསྡེོང་པོ་དང་བཅིས་པའ་ིབྱ་ེཐང་རྒྱབ་ཏུ་

བསྐྱུར་ཅིིང་། གེཡོང་གེཟར་གྱི་ིཕྱོགེས་ལ་རོྡོ་རྩིགེ་ཡོོད་ཅིིང་བྲིགེ་ངོས་ལ་སྲོིད་འཛིིན་

གྱི་ིམིང་ཡོིགེ་དཀར་རགེ་གེིས་ཆོེན་པོར་བྲིིས་ཡོོད་པའ་ིལམ་ཁེ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་རླུང་བུ་

བསིལ་བུར་ལྡང་བའ་ིཁྲོད་དུ་ཡོར་འགོེས། ཨ་ེམ། སྲོིད་འཛིིན་ཨ་ལ་ེམན། ས་མཐོའ་ི

ལམ་ཁེ་འདིའ་ིསྟེང་ནས་ང་ཚ་ོསུ་གེང་དང་ཡོང་འཕྲིད་མ་བྱུང་ལ། ལམ་ད་ེསྤྲོིན་པའ་ི

ཁྲོད་དུ་ཀྱིགེ་ཀྱིོགེ་གེིས་སོང་མཐར་རི་རྩེ་ན་ཡོོད་པའི་མཐོ་སྒོང་དེ་ལ་འཁྲིད་བྱུང་།  

མཐོ་སྒོང་འདིའི་ཕ་རོལ་ན་མོན་ཋེེར་རེ་ཡོི་བཟོ་གྲྭའི་གྲོང་སྡེེ་ཆོེན་པོ་དེས། མཚོ་

འགྲམ་གྱིི་ཆོེས་ཆོེ་བའི་སྤྲོིན་ཚོགེས་དང་བཅིས་པའི་སོྔོ་བསངས་ཀྱིི་ནམ་མཁེའ་ལ་

བཏང་བའི་དུད་སྤྲོིན་དེ་ལུགེ་བལ་ཞིིགེ་འདྲ་བར་ཉིིན་མོ་འདིའི་ཕོར་དབྱིབས་འདྲ་

བ་དེ་འཕྲིེད་དུ་བཅིད་དེ་བྲིིས་འདུགེ བཟོ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིི་མཐོ་ཞིིང་རིང་བའི་རྩིགེ་པ་

རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་ཡོོད་སྟབས་མོན་ཋེེར་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་འཛུལ་བ་ནི་[ཨ་མེ་རི་ཀའི་

བཟོ་གྲྭའ་ི]གྲོང་ཁྱོེར་ཌི་ིཋེོ་རོད་ལ་འཛུལ་བ་དང་མཚུངས། མ་ིའདྲ་ས་ན།ི འད་ིདགེ་གེ་ི
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མདུན་ཕོྱགེས་ན་བོང་གུ་རྣམས་རྩྭའ་ིཁྲོད་དུ་ཉི་ིམར་ལྡེས་པ་དང་། འཚང་ཁེ་ཆོ་ེབའ་ི

ས་ཕགེ་གེི་ཁེང་པ་ཅིན་གྱིི་གྲོང་པ་དེ་དགེ་ན་རྐྱེལ་སྟོང་ཁྲམ་པ་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོ་སོྒོ་

འགྲམ་དགེ་ན་འཁེོར་ནས་སྡེོད་པ། སྨོད་འཚོང་མ་རྣམས་ཀྱིིས་སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་ནས་

ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ལྟ་བཞིིན་པ། ཅི་ིཞིིགེ་ཡོིན་ཀྱིང་བཙོང་བཞིིན་པའ་ིཚོང་ཁེང་ཁྱོད་མཚར་

དེ་ཚོ། ལམ་ཟུར་གྱིི་རྐང་ལམ་ཕྲི་མོ་དགེ་ལ་ཧོང་ཀོང་གྲོང་ཁྱོེར་དང་འདྲ་བའི་མི་

ཚོགེས་ཀྱིིས་ཁེེངས་བསྡེད་པ་ད་ེཚ་ོརེད། “ཨོ་ཁེོ་ར།ེ” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ཚང་མ་

ཉི་ིམ་དེའ་ིནང་དུ་འདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཉི་ིམ་ལ་རོལ་མྱོོང་ངམ། སལ། དེས་

ཁྱོེད་རང་བཟ་ིའཇུགེ་གེ་ིརེད། ཨོ་ཧོ། ང་མཚམས་མ་ཆོད་པར་སོང་ན་འདོད། ལམ་ཁེ་

ཡོིས་ང་བསྐོར་གྱིི་འདུགེ་ཡོ།” ང་ཚོས་མོན་ཋེེར་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སོྤྲོ་སྣང་དང་འབྲིེལ་

ནས་རླངས་འཁོེར་འགོེགེ་རྒྱུའི་སྐད་ཆོ་བྱུང་སོང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཌིིན་གྱིིས་མེགེ་སི་

ཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབྱོར་རྒྱུར་དུས་ཚོད་དམིགེས་བསལ་གྱིིས་དམ་འཛིིན་བྱེད་འདོད་

པ་དང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁེོང་གེིས་བགྲོད་ལམ་ནི་ཇེ་སོྤྲོ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ཤོེས་

འདུགེ ལྷགེ་པར་དུ་མདུན་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིལམ་སྟ།ེ ནམ་ཡོིན་ཡོང་མདུན་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིལམ་

ན་ིད་ེལྟར་རེད། གེདོན་གྱིིས་བཟུང་བ་ལྟར་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ཞིིང་གེཏན་ནས་ངལ་

གེསོ་བརྒྱབ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ས་ིཋེན་དང་ངེད་གེཉིིས་ན་ིཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་ཅིིང་། ལྟད་

མོའ་ིམཚམས་བཞིགེ་ནས་གེཉིིད་དགེོས་འཁེེལ་བྱུང་། ངས་མོན་ཋེེར་ར་ེགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ི

ཕྱི་རོལ་ནས་གེནམ་ལ་བལྟས་སྐབས་མོན་ཋེེར་རེ་གྲོང་ཁྱོེར་རྙིིང་པའི་རྒྱབ་ན་ཁྱོད་

མཚར་བའ་ིར་ིརྩ་ེཟུང་དཔངས་མཐོ་བར་ཡོོད་པ་མཐོང་སོང་ལ། ད་ེན་ིཁྲིམས་འགེལ་

ཇགེ་པ་རྣམས་བསྐྱོད་ས་དེའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་རེད། 
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མོན་ཋེེ་མོ་རེ་ལོ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ནི་ང་ཚོའི་མདུན་ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་ལ། སླེར་ཡོང་

གེནམ་གེཤོིས་ཚ་བའི་ཁུལ་ལ་མར་འབབ་ཀྱིིན་ཡོོད། ད་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚ་བ་དང་

ཁྱོད་མཚར་བ་ཆོགེས་བྱུང་། ངས་འདི་ལ་ལྟ་ཆོེད་ཌིིན་གྱིིས་རྐང་བཙུགེས་ནས་ང་

གེཉིིད་ལས་སླེོང་དགོེས་བྱུང་འདུགེ “སལ། ལྟོས་དང་། ཁྱོེད་ཀྱིིས་འདི་ལ་ངེས་པར་

དུ་ལྟ་དགེོས་རེད།” ངས་བལྟས་པ་ཡོིན། ང་ཚ་ོན་ིའདམ་གེཞུང་ཞིིགེ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་

བཞིིན་འདུགེ་ལ། ལམ་དེའ་ིརྒྱུད་དུ་ཡོོད་པའ་ིབར་སྟོང་རྙིིང་གེོགེ་དགེ་ན་ཁྱོད་མཚར་

བའི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིིས་གྱིོན་པ་ཧྲུལ་པོ་གེོན་པའི་སྐེ་རགེས་ཀྱིི་བར་ནས་

གྲི་ལེབ་རེ་བསྣར་ནས་འགྲོ་བཞིིན་འདུགེ་ལ། ཁེ་ཤོས་ཀྱིིས་ཤོིང་ཕྲིན་གེཅོིད་བཞིིན་

འདུགེ ཁེོ་ཚ་ོཚང་མས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིཡོང་མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཚམས་

བཞིགེ་ནས་ང་ཚ་ོལ་བལྟས་སོང་། ཤོིང་ཕྲིན་གྱི་ིའཛིིང་ཐེབས་པའ་ིབར་ནས་ང་ཚོས་

མཚམས་རེར་རྩྭ་ཡོ་ིཁེེབས་དང་བཅིས་པའ་ིསྤྱིིལ་བུ་མཐོང་ཞིིང་། ད་ེདགེ་ལ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ི

ཁེའ་ིཡུལ་དང་འདྲ་བའ་ིསྨྱུགེ་མའ་ིརྩིགེ་པ་འདུགེ ཤོིང་ལས་བྱས་པའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཙམ་

མོ།། ཟླ་བ་ལྟར་ནགེ་ཅིིང་[ནུབ་ཕྱོགེས་པས་ཟླ་བའ་ིཁེ་དོགེ་ནགེ་པོའང་འདོད། སྒྱུར་བ་

པོའ་ིམཆོན།]ཁྱོད་མཚར་བའ་ིབུ་མོ་ཚོས་སོྔོ་ལྗོང་གེིས་ཁྱོབ་པའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དགེ་ནས་

ང་ཚ་ོལ་ཅིེར་ནས་འདུགེ “ཨོ། ཁེོ་ར།ེ ངས་འདིར་བཀགེ་ནས་ཤོ་ཚ་མོ་ཆུང་ཆུང་ད་ེ

ཚ་ོམཐ་ེབོང་གེིས་འཕུར་ན་འདོད།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “འོན་ཀྱིང་རྒད་པོ་དང་

རྒན་མོ་རྣམས་ནི་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཉིེ་འཁེོར་ན་ཡོོད་ཅིིང་། རྒྱུན་དུ་ཁེོང་ཚོ་རྒྱབ་ལོགེས་

སུ་ཡོོད་ལ། མཚམས་རེར་གོེམ་པ་བརྒྱ་སོྐར་གྱིི་མཚམས་ན་ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་ཤོིང་

ལྕུགེ་དང་ཤོིང་ཆོ་འཐུ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཡོང་ན་ཕྱུགེས་འཚོ་བཞིིན་ཡོོད། ཁེོ་ཚོ་ཁེེར་

རྐྱེང་དུ་གེཏན་ནས་འཇོགེ་གེི་མ་རེད། ལུང་པ་འདིའི་ནང་ན་མི་སུ་ཡོང་ཁེེར་རྐྱེང་
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མ་རེད། ཁྱོོད་གེཉིིད་དུ་ཡུར་བའི་སྐབས་དེར་ངས་ལུང་པ་འདི་དང་ལམ་ཁེ་འདི་

ལ་ལྟད་མོ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཁེོ་རེ། ངའི་སེམས་ལ་འཁེོར་ཚད་ཚང་མ་ངས་ཁྱོོད་ལ་

བཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ཅིི་མ་རུང་།” ཁེོ་ལ་རྔུལ་ཆུ་ཐོན་བཞིིན་འདུགེ ཁེོང་གེི་མིགེ་

གེཉིིས་ན་ིདམར་ལམ་མེར་ཁྲོས་པ་དང་ཆོབས་ཅིིགེ་ཏུ་ད་དུང་དུལ་ཞིིང་འཇམ་པོའ་ི

ཆོ་ཡོང་འདུགེ ཁེོང་གེིས་ཁེོ་དང་འདྲ་བའི་མི་དེ་འདྲ་རྙིེད་འདུགེ ང་ཚོས་རླངས་

འཁེོར་རྒྱུགེ་ཚད་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་ལྔའི་ཐོགེ་བསྟུད་བསྟུད་དུ་བཏང་ནས་རོྫོགེས་མཐའ་

མེད་པའི་འདམ་གེཞུང་དེ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། “སལ། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ལུང་

པ་འད་ིལ་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གེ་ིམ་རེད། ཁྱོེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་

བསྐོར། ད་ན་ིང་གེཉིིད་ཀྱི་ིཡོིན།” ཟེར།

ངས་རླངས་འཁེོར་གྱིི་ཁེ་ལོ་ལ་འཇུས་ནས་ང་རང་རང་གེི་བསམ་བློའ་ིནང་

འཁེོར་བཞིིན་གྲོང་སྡེེ་ལི་ན་རེ་སི་བརྒྱུད་ནས་གེནམ་གེཤོིས་ཚ་བོ་དེའི་ཁྲོད་ནས། 

འདམ་གེཞུང་གེི་ཐང་ཆོེན་བརྒྱུད་དེ། ཧི་ཌིལ་གྷིོ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་ཁེད་ཉིེ་བའི་གེཙང་

པོ་རླངས་པ་ཅིན་ཪོིའུ་  སོ་ཋེོ་ ལ་ མ་ར་ིན་བཅིས་ལ་བསོྐར་བ་ཡོིན། ལོྗོན་པའ་ིཚོགེས་

ཀྱིིས་ཁེེངས་པའ་ིནགེས་ཚལ་ཆོེན་པོ་དང་བཅིས་པའ་ིཡུལ་ལྗོོངས་ཤོིགེ་ཏུ། ལྗོང་ཐིང་

ངེར་ཡོོད་པའ་ིཞིིང་ཁེ་རིང་པོ་ཡོོད་ས་ཞིིགེ་ངའ་ིམདུན་དུ་མངོན་བྱུང་། ཟམ་པ་རྙིིང་

པ་དོགེ་པོ་ཞིིགེ་ནས་མི་སྐོར་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་ལ་བལྟས་བྱུང་། གེཙང་པོ་ཚ་

བ་ཅིན་དེ་རྒྱུགེ་བཞིིན་འདུགེ དེ་ནས་ང་ཚོ་སླེར་ཡོང་བྱེ་ཐང་གེི་ལུང་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་

མ་མངོན་གྱིི་བར་དུ་གྱིེན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། གྷིེ་རི་གེོ་རི་ཡོ་ཞིེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་དེ་ནི་

ང་ཚོའི་མདུན་ཕོྱགེས་སུ་ཡོོད། གེསར་བུ་གེཉིིས་ནི་གེཉིིད་དུ་ཡུར་ཞིིང་། ང་རང་ཁོེ་

ན་རང་གེ་ིམཐའ་མ་མེད་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་ཁེ་ལོའ་ིའཁོེར་ལོ་ལ་འཐམས་ཡོོད་ལ། 
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དེ་ནས་ལམ་ཁེ་ནི་མདའ་ལྟར་དྲང་མོར་བསྲོིངས་འདུགེ ཨ་རིའི་མངའ་སྡེེ་ཁེ་རོ་

ལི་ནའམ་ཡོང་ན་ཋེེགེ་ས་སི། ཨ་རི་ཛིོ་ན། ཨི་ལི་ནོད་སི་བཅིས་ཀྱིི་རྒྱུད་དུ་རླངས་

འཁེོར་བསོྐར་བ་དང་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་གེོ་ལ་ཧྲིིལ་པོའ་ིཁྱོོན་དུ་རླངས་

འཁེོར་བསྐོར་བ་དང་མཚུངས་ལ། དེ་ཡོང་འཇིགེ་རྟེེན་འདིའི་ཨ་རབ་ཡུལ་གྱིི་ཞིིང་

པ་དང་འདྲ་བའ་ིརྒྱ་གེར་བའ་ིཁྲོད་དུ། མཐར་ཐུགེ་རང་ཉིིད་ལ་རྒྱུས་ལོན་སླེོབ་སོྦྱིང་

ཡོོང་བའི་ས་ཆོ་དེ་དགེ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ཡོང་གེདོད་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རྨང་གེཞིིའི་

རང་གེཤོིས་སྙིང་པོ་དང་། ཆོོ་ངེ་འདོན་པའི་མིའི་རིགེས་ཏེ། ས་ཡོི་གེོ་ལའི་ལྟེ་བར་

བསྐོར་བའ་ིདཀྱིིལ་ཐིགེ་གེ་ིསྐ་ེརགེས་དེའ་ིནང་དུ་ཁྱོབ་ཡོོད་ཅིིང་། མ་ལ་ཡོ་རྒྱལ་ཁེབ་

(རྒྱ་ནགེ་གེ་ིམཛུབ་མོ་རིང་པོ་ལྟ་བུ་)ནས་གེཟ་ིབརྗེིད་ཆོ་ེབའ་ིགླེིང་ཕྲིན་རྒྱ་གེར་དང་།  

ད་ེནས་ཨ་རབ་ཡུལ་ནས་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁེའ་ིམོ་རོ་ཁེོ་རྒྱལ་ཁེབ་བར་དང་། ད་ེནས་འད་ིན་

ཡོོད་པ་དང་མཚུངས་པའ་ིབྱ་ེཐང་ནས་མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིནགེས་ཚལ་གྱི་ིབར་དུ་དང་། ཕོ་

ལ་ིན་ེཤོ་ིཡོ་ཞི་ིབད་ེརྒྱ་མཚོའ་ིཁུལ་གྱི་ིམཚ་ོགླེིང་ད་ེདགེ་ནས་བརྩིས་ཏ་ེཆོོས་གེོས་ངུར་

སྨོིགེ་གྱིོན་པའ་ིཐ་ེལན་ཌིིའ་ིརྣལ་འབྱོར་པ་སོགེས་བསྐོར་ཞིིང་བསོྐར་ན། ཁྱོེད་ཀྱིིས་ས་ི

པེན་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཁེ་ཌི་ིཛིི་ཡོ་ིརྩིགེ་པ་རྙིིང་ཧྲུལ་དགེ་ལས། ད་ེན་ཡོོད་པའ་ི

མྱོ་ངན་གྱི་ིཆོོ་ང་ེད་ེགེ་རང་གེོ་བར་འགྱུར་ལ། ཁྱོེད་ཀྱི་ིའཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱལ་ས་རྒྱ་གེར་

ཝཱ་ར་ཎི་སི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་གེཏིང་ནས་མེལ་ལེ་སྟོང་ཕྲིགེ་བཅུ་གེཉིིས་ཀྱིི་ཁྱོོན་དུ་གེོ་

བར་འགྱུར། མི་འདི་ཚོ་ནི་རྒྱ་གེར་བ་ཡོིན་པ་ལ་ནི་བསྙོན་དུ་མེད་ཅིིང་། ཅིོལ་ཆུང་

གེི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ལྟ་བའི་ནང་གེི་སྐུ་ཞིབས་ཕེ་ཌིོ་རོ་སེ་དང་། སྐུ་ཞིབས་ཕན་ཆོོ་དེ་

ཚ་ོདང་གེཏན་ནས་མ་ིའདྲ་ལ། ཁེོང་ཚོའ་ིའགྲམ་རུས་མཐོ་བ་དང་མིགེ་གེསེགེ་ནས་

ཡོོད་ཅིིང་། ལས་ཀ་བྱེད་ཕོྱགེས་འཇམ། ཁེོང་ཚ་ོན་ིགླེེན་པ་མིན་ལ། ཁེོང་ཚ་ོན་ིབཞིད་
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གེད་པ་ཡོང་མིན། ཁེོང་ཚ་ོརླབས་ཆོ་ེཞིིང་གེཟ་ིབརྗེིད་ལྡན་པའ་ིརྒྱ་གེར་བ་རྣམས་རེད། 

ཁེོང་ཚོ་མིའི་རིགེས་ཀྱིི་འབྱུང་ཁུངས་དང་མིའི་རིགེས་ཀྱིི་ཡོབ་ཆོེན་རེད། རྦ་རླབས་

ནི་རྒྱ་ནགེ་པ་ཚོ་ཡོིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ས་གེཞིི་ནི་རྒྱ་གེར་བའི་དངོས་པོ་དེ་རེད། བྱེ་

ཐང་ལ་རྡོོ་ན་ིམེད་དུ་མ་ིརུང་བ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཇ་ིབཞིིན་དུ་ཁེོང་ཚ་ོན་ིམའི་ིརགིེས་ཀྱི་ིབྱ་ེ

ཐང་གེ་ི“ལོ་རྒྱུས་”ཁྲོད་དུ་མེད་དུ་མ་ིརུང་བ་རེད། ང་ཚ་ོབསྐྱོད་རིམ་བཞིིན་ཁོེང་ཚོས་

འད་ིཤོེས་འདུགེ་ལ། རྫུ་མདོགེ་གེིས་རང་ཉིིད་ཆོ་ེམདོགེ་སྟོན་པའ་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཕྱུགེ་པོ་

ན་ིརང་ས་ན་ཡོོད་པའ་ིབྱིའུ་ཅིོ་ཀ་ཞིིགེ་ལས་མ་འདས། ཁེོང་ཚོས་གེནའ་བོའ་ིའཇིགེ་

རྟེེན་གྱི་ིབུ་ན་ིསུ་ཡོིན་པ་དང་ཕ་ན་ིསུ་ཡོིན་པ་ད་ེཤོེས་ཡོོད་པ་རེད། ད་ེནས་ད་ེལ་འགྲེལ་

བརྗེོད་མ་ིབྱེད་པ་རེད། “ལོ་རྒྱུས་”ཀྱི་ིའཇིགེ་རྟེེན་ལ་གེཏོར་བཅིོམ་བྱུང་བའ་ིསྐབས་ད་ེ

ལ། སོྔོན་མར་གྲངས་མེད་དུ་བོྱན་པ་ཇ་ིབཞིིན། ཡོ་ེཤུའ་ིགེསུང་རབ་ནས་བཤོད་པའ་ི

འཇིགེ་རྟེེན་འཐོར་ཞིིགེ་གེི་མི་དེ་ཚོ་དང་། ཞིིང་པ་དེ་ཚོ་སླེར་ཡོང་ཐེངས་ཤོིགེ་ཡོོང་

བ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁེོང་ཅིགེ་ལ་མེགེ་སི་ཁེོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་བྲིགེ་ཕུགེ་ནས་སམ་

ཡོང་ན་ཨིན་ཌིོ་ན་ེཤོ་ཡོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིབྷ་ལ་ིབྲིགེ་ཕུགེ་ནས་ཅིེར་བ་ཇ་ིབཞིིན་ཁེོང་ཚ་ོ

ལ་ཅིེར་ནས་འདུགེ བྲིགེ་ཕུགེ་ད་ེནས་ཚང་མ་མགོེ་ཚུགེས་ཡོོད་པ་རེད་ལ། ད་ེརུ་ཡོ་ེ

ཤུའ་ིགེསུང་རབ་ཀྱི་ིམ་ིཐོགེ་མ་ཨ་ཌིམ་གྱིིས་ནུ་མ་ནུས་ཤོིང་ཤོེས་ཡོོན་བསླེབས་པ་རེད། 

འད་ིདགེ་ན་ིངས་ཚ་བ་ཆོ་ེཞིིང་ཉི་ིམས་བསྲོེགེས་པའ་ིགྲོང་པ་གྷི་ེར་ེགེོ་ར་ིཡོ་ཞིེས་པར་

རླངས་འཁོེར་བསྐོར་ནས་སོང་སྐབས་ངའ་ིསེམས་ལ་ཤོར་བའ་ིབསམ་བློ་ད་ེཚ་ོརེད།

འདའི་ིསོྔོན་ལ་ང་ཚ་ོསན་ ཨན་ཋེོ་ནིའུ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཡོོད་སྐབས་ངས་རྩེད་མཚར་

གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཌིིན་ལ་བུ་མོ་ཞིིགེ་འཐོབ་པར་བྱེད་རྒྱུའི་ཁེས་ལེན་བྱས་པ་ཡོིན། དེ་

ནི་རྒྱལ་སྐུགེས་བཞིགེ་པ་ཞིིགེ་དང་འགྲན་ཡོ་བཙུགེས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཉིི་འོད་འཚེར་
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བའི་གྷིེ་རེ་གོེ་རི་ཡོའི་གྲོང་པ་དེ་དང་ཁེད་ཉིེ་བའི་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་ཤོིགེ་ཏུ་ངས་

རླངས་འཁེོར་བཞིགེ་པའི་སྐབས་དེར་བྱིས་པ་ཞིིགེ་གེིས་རླངས་འཁེོར་གྱིི་མདུན་

ཤོེལ་འགེེབ་བྱེད་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་འཁུར་ནས་རྐང་རྗེེན་མར་ལམ་ཁེ་བཅིད་དེ་ཡོོང་བ་

དང་། ངས་ད་ེཨ་ེཉིོ་ཤོེས་ན་འདོད། “འདོད་པ་ཡོོད་དམ། ཕ་ེསོ་དྲུགེ་རེད། ས་ིཔན་གྱི་ི

སྐད་ཨ་ེཤོེས། ས་ེསེན་ཏ་ ཕ་ེསོ། ངའ་ིམིང་ལ་ཝེིགེ་ཋེོར་ཟེར།” ད་ེསྐད་ཟེར།

“མིན།” ངས་རྩེད་མཚར་གྱིིས་བརྗེོད། “ངས་ས་ེནོ་ར་ིཏ་[བུ་མོ་]ཉིོ་གེ་ིཡོིན།”

“ཨོ་ཡོ། ཨོ་ཡོ།” ཁེོས་དགེའ་སྣང་དང་བཅིས་སྐད་བརྒྱབ། “ངས་ཁྱོེད་ལ་བུ་མོ་

འཐོབ་པར་བྱེད། དགེོང་མོ་ལ། ད་ལྟ་ཧ་ཅིང་ཚ་དྲགེས་འདུགེ” ཁེོས་ཞིེན་པ་ལོགེ་པའ་ི

རྣམ་པས་ད་ེལྟར་བཤོད། “ཉི་ིམ་ཚ་དུས་བུ་མོ་ཡོགེ་པོ་ཡོོད་པ་མ་རེད། དོ་ནུབ་བར་དུ་

སྒུགེས། ཁྱོོད་ཁེེབས་འད་ིལ་དགེའ་འམ།” 

ངས་ཁེེབས་དེ་མི་འདོད་ཅིིང་བུ་མོ་འདོད། ངས་ཌིིན་གེཉིིད་ལས་བསླེངས་པ་

ཡོིན། “ཨ།ེ ཁེོ་ར།ེ ངས་ཋེེགེ་ས་ས་ིམངའ་སྡེ་ེནས་ཁྱོོད་ལ་བུ་མོ་ཞིིགེ་སོྤྲོད་ཅིེས་ལབ་པ་

ཡོིན། འགྲིགེ་གེི་འདུགེ རང་གེི་རུས་གེོགེ་དེ་འཐེན་ནས། གེཉིིད་ལས་སད་རོགེས། 

ཁེོ་ར།ེ ང་ཚ་ོལ་བུ་མོ་འགེས་བསྒུགེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད།”

“གེ་ར།ེ གེ་ར།ེ” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་འཕར་ལྡིང་ཞིིགེ་བྱས། ཐང་ཆོད་འདུགེ 

“གེ་བ་ལ། གེ་བ་ལ།” ཟེར།

“བྱིས་པ་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་གེང་དུ་ཡོོད་པ་ང་ཚ་ོལ་སྟོན་གྱི་ིརེད།”

“ཨོ་རེད། དེས་ན་འགྲོ་ཡོ།”ཌིིན་རླངས་འཁེོར་ནས་ཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ལྡིང་ཞིིང་ཝེིགེ་ཋེོར་

གྱི་ིལགེ་པ་ནས་བཟུང་སོང་། འབབ་ཚིགེས་འདིའ་ིམཐའ་སོྐར་ན་ད་དུང་བུ་ཆུང་སོྐར་

ཞིིགེ་འཁེོར་ནས་འཛུམ་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ད་ེཚོའ་ིཕྱེད་ཀ་ཙམ་རྐང་རྗེེན་རེད། 
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ཁེོང་ཚ་ོཚང་མས་རྩྭ་ཞྭ་མཐའ་ལྷེབ་ལྷེབ་བྱེད་པ་དགེ་གེོན་འདུགེ “ཁེོ་ར།ེ”ཌིིན་གྱིིས་

ང་ལ་དེ་ལྟར་བཤོད། “འདི་ནི་ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་མ་

རེད་དམ། འདི་ནི་ཌིེན་ཝེར་གྱིི་པོལ་ཁེང་དགེ་ལས་ཧ་ཅིང་ལེགེས་པ་འདུགེ ཝེིགེ་

ཋེོར། བུ་མོ་ཡོོད་དམ། གེང་དུ་ཡོོད། དྷིོན་ཨ་ེདྷི་ེ[གེང་དུ་]” ཁེོས་ས་ིཔན་གྱི་ིསྐད་དུ་ད་ེ

ལྟར་བཤོད།

“ཁེོ་ལ་ང་ཚོས་གེང་ཞིིགེ་ནས་ཇ་[དུད་ནགེ་]ཐོབ་མིན་དྲིས་དང་། ཧ་ེ བུ་གུ། ཁྱོེད་

རང་ལ་སོ་ མ་ ར་ ཛི་ ཡོོད་དམ།”

བྱིས་པ་དེས་ངོ་གེནགེ་བཞིིན་མགོེ་ལྕོགེ་ལྕོགེ་བྱས། “ཡོོད་དང་ཡོོད། དགོེང་མོ་ལ་

ཡོོད་པ་རེད་ཁེོ་ར།ེ ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཤོོགེ” 

“ཧ་ེཧ།ེ ཨོ་ཧོ། ཧོ་ཧོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། ཁེོ་ན་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིསྲོང་ལམ་

འཇམ་ཐིང་ངེ་བ་དེའི་ནང་དུ་ཡོར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱེད་ཅིིང་གེཉིིད་རྦད་དེ་སངས་

འདུགེ “ད་ཚང་མ་འགྲོ་ཡོ།” ངས་ནི་ལགེ་ཁེི་ སི་ཋེེ་རེགེ་སི་ཞིེས་པའི་ཨ་རིའི་ཐ་

མགེ་དེ་བུ་གུ་ཚོ་ལ་སོྤྲོད་བཞིིན་ཡོོད། ཁེོང་ཚོས་ནི་ངེད་ཅིགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་དགེའ་

དགེའ་སོྤྲོ་སོྤྲོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ་ལ། དམིགེས་བསལ་གྱིིས་ཌིིན་ལ་བརྟེེན་ནས་ད་ེའདྲ་བྱེད་

ཀྱིི་འདུགེ ཁེོང་ཚོས་ལགེ་པ་གེཉིིས་ཐལ་མོ་སྦྱིར་ཏེ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཕོ་གེསར་སོྨྱོན་པ་

འདིའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗེོད་གེཅིིགེ་རྗེེས་གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་བྱེད་ཀྱིི་འདུགེ “ཁེོ་ཚོ་

ལ་རོལ་དང་། སལ། ང་ཚོའི་སོྐར་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནས་སྐྱིད་སྐྱིད་གེཏོང་གེི་འདུགེ 

དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཇི་འདྲའི་འཇིགེ་རྟེེན་ཞིིགེ་ཨང་།” ཟེར། ཝེིགེ་ཋེོར་ང་ཚོའི་

མཉིམ་དུ་རླངས་འཁེོར་དུ་འཛུལ་བྱུང་། ང་ཚ་ོཡོོམ་ཡོོམ་གྱིིས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡོིན། ས་ི

ཋེན་ ཤོ་ེཧྥོརད་ན་ིགེཉིིད་སྐྱིད་པོར་ཁུགེ་བསྡེད་ཡོོད་པ་ལས་འད་ིའདྲ་བའ་ིསོྨྱོ་འཚུབ་
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འཚུབ་ཁོྲད་དུ་གེཉིིད་ལས་སད་པ་རེད།

ང་ཚ་ོགྲོང་པའ་ིཕར་ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་པའ་ིབྱ་ེཐང་གེ་ིཕྱོགེས་སུ་ཕྱིན་ཅིིང་། ད་ེནས་

འདམ་ཅིན་གྱིི་འཁོེར་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་དཀྱིོགེས་པ་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་རླངས་འཁེོར་ནི་

སོྔོན་ཆོད་གེཏན་ནས་བྱས་མ་མྱོོང་བའ་ིའཕར་ལྡིང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ དེའ་ིམདུན་ཕོྱགེས་

ན་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱི་ིཁེང་པ་འདུགེ ཁེང་པ་ད་ེན་ིཚེར་མའ་ིལོྗོན་པ་ཁེགེ་ཋེ་ས་ིཞིེས་པ་ཡོོད་

པའི་ཐང་ལེབ་ཅིིགེ་གེི་སྣེ་ན་ཆོགེས་འདུགེ་ཅིིང་། སྟེང་ཕྱོགེས་ན་སྡེོང་པོ་འགེའ་རེ་

འདུགེ ཁེང་པ་ན་ིས་ཕགེ་གེ་ིཁེང་པ་གྲུ་བཞི་ིཞིིགེ་རེད། སྐྱེས་པ་འགེའ་ཞིིགེ་ར་སྐོར་གྱི་ི

ནང་དུ་བསྡེད་འདུགེ “ད་ེསུ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། དགེའ་དྲགེས་འདུགེ 

“ཁེོང་ཚོ་ངའི་སྤུན་རེད། ངའི་ཨ་མ་ཡོང་དེར་འདུགེ ངའི་སྲོིང་མོ་ཡོང་འདུགེ 

ད་ེངའ་ིནང་མ་ིརེད། ང་གེཉིེན་བསྒྲིིགེས་ཚར་ཡོོད། ང་གྲོང་གེ་ིནང་ལ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡོོད།”

“ཁྱོེད་ཀྱི་ིཨ་མ།” ཌིིན་འཚབས། “མོས་སོ་མ་ར་ཛིའ་ིསྐོར་ལ་གེ་ར་ེལབ་ཀྱི་ིརེད།”

“ཨོ། མོས་ང་ལ་ད་ེཚ་ོསྟེར་གྱི་ིརེད།” ད་ེནས་ང་ཚ་ོརླངས་འཁོེར་དུ་བསྒུགེས་པ་

དང་། ཝེིགེ་ཋེོར་ཐོན་ནས་ཁེང་པའ་ིནང་ལ་ལྡིང་ནས་ཕྱིན་སོང་། ད་ེནས་རྒན་མོ་ད་ེལ་

སྐད་ཆོ་ཚགིེ་འགེའ་བཤོད་སོང་། ད་ེམ་ཐགེ་རྒན་མོ་ཁེ་འཁེོར་ནས་རྒྱབ་ཀྱི་ིཚལ་ར་ལ་

ཕྱིན་པ་དང་། ད་ེནས་སོ་མ་ར་ཛིའ་ིལོ་མ་སྐམ་པོ་རྣམས་འཐུ་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ལོ་

མ་དེ་དགེ་སོ་མ་ར་ཛིའི་ལྗོོན་པ་ལས་བཏོགེ་ཏེ་བྱེ་ཐང་གེི་ཉིི་འོད་འོགེ་ཏུ་སྐམ་ཆོེད་

བཞིགེ་ཡོོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེལ་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱི་ིསྤུན་རྣམས་ཀྱིིས་སྡེོང་འོགེ་ནས་འཛུམ་

མེར་མེར་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེོང་ཚ་ོན་ིང་ཚ་ོཡོོད་ས་ལ་ཚུར་ཡོོང་ནས་ཐུགེ་འདོད་བྱེད་

མོད། ཁེོང་ཚ་ོཡོར་ལངས་པ་དང་ཚུར་ཡོོང་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་འགོེར་གྱི་ིརེད། 

ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་འཛུམ་པའ་ིགེདོང་ཤོ་ཚ་མོ་ཞིིགེ་བསྟན་ནས་ཚུར་ཡོོང་སོང་།
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“ཁེོ་རེ།” ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “ཝེིགེ་ཋེོར་འདི་ད་སྙིང་རྗེེ་ཤོོས། བློར་འབབ་ཤོོས། 

འཚབ་འཚུབ་ཆོ་ེཤོོས། དཔྲལ་མཚམས་ནས་སྐྲ་གོེར་མོར་གེཏུབས་པའ་ིབྱིས་པ་བློར་

འབབ་འད་ིན་ིངའ་ིམ་ིཚའེ་ིནང་གེཏན་ནས་འཕྲིད་མ་མྱོོང་བ་ད་ེརེད། ཁེོ་ལ་ཅིིགེ་ལྟོས་

དང་། ཁེོང་གེ་ིགོེམ་འགོྲས་དལ་མོ་བློ་ལ་འགྲོ་པོ་ད་ེལ་ལྟོས་དང་། ས་ཆོ་འད་ིན་བྲིེལ་བ་

བྱེད་དགོེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོོད་པ་མ་རེད།” རྒྱུན་བསྲོིངས་ཤོིང་ཆོད་མེད་དུ་ཡོོང་

བའ་ིབྱ་ེཐང་གེ་ིརླུང་བུ་རླངས་འཁེོར་ནང་དུ་ལྡང་། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཚ། 

“ཇ་ིའདྲའ་ིཚ་བོ་ཡོོད་པ་མཐོང་སོང་ངམ།” ཝེིགེ་ཋོེར་ན་ིཌིིན་དང་ལྷན་དུ་མདུན་

གྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་བསྡེད་ནས་རླངས་འཁེོར་ཀློད་ཁེེབས་འབར་བཞིིན་པ་ད་ེལ་མཛུབ་

མོ་ཡོར་བཙུགེས་ནས་བཤོད། “ཁྱོེད་ལ་སོ་མ་ར་ཛི་ཡོོད། ད་ཆོ་ཚ་བ་ཆོ་ེབ་ཡོོད་པ་མ་

རེད། ཁྱོོད་སྒུགེས།” ཟེར།

“ཨོ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་མགིེ་ཤོེལ་ནགེ་པོ་ད་ེསྒྲིིགེ་བཞིིན་དུ་བཤོད། “ང་སྒུགེ ཝེིགེ་ཋེོར། 

ངའ་ིགེསར་བུ། ང་ཏན་ཏན་སྒུགེ་གེ་ིཡོིན།”

དེ་ནས་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིི་སྤུན་གེཟུགེས་རིང་དེས་ཚགེས་ཤོོགེ་ཅིིགེ་གེི་ནང་ལ་རྩྭ་དེ་

གེཅུད་ནས་དལ་མོ་བྱས་ཏེ་འཁྱོེར་ཡོོང་སོང་། ཁེོས་དེ་དགེ་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིི་པང་པ་ལ་

གེཡུགེས་ཤོིང་། ལྷོད་ལྷོད་པོའ་ིངང་ནས་རླངས་འཁེོར་གྱིི་སོྒོ་ལ་བསྙེས་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་

མགེོ་ལྕོགེ་བྱེད་བཞིིན་དང་འཛུམ་དམུལ་བཞིིན། “བད་ེཔོ།” ཟེར། ཌིིན་གྱིིས་ཁེོ་ལ་མགེོ་

ལྕོགེ་བྱས་ཤོིང་སྤྲོོ་སྣང་གེིས་འཛུམ་དམུལ་སོང་། མ་ིསུ་གེཅིིགེ་གེིས་སྐད་ཆོ་བཤོད་མ་

སོང་ལ། ད་ེན་ིའགྲིགེ་བསྡེད་པ་རེད། ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་མ་ིསུ་གེང་གེིས་མཐོང་མྱོོང་མེད་

པའི་སོ་མ་ར་ཛི་ནགེ་པོའ་ིཐ་མགེ་དེ་གེཅུད་(སྨུགེ་མདོགེ་གེི་ཤོོགེ་ཁུགེ་སྤྱིད་ནས།) 
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མགོེ་བཙུགེས་སོང་ལ། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བའི་སིགེ་གྷིར་ཐ་མགེ་ཁོེ་རོ་ན་ཞིེས་པ་དང་

བོངས་མཚུངས་པའ་ིཇ་[དུད་ནགེ་]ཞིིགེ་རེད། ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལ་

མིགེ་གེདངས་ནས་ཅིེར་འདུགེ ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་གེ་ལེར་མ་ེབསོྒྲིན་ཞིིང་ང་ཚ་ོལ་བརྒྱུད་

སོྤྲོད་བྱས་སོང་། འད་ིནས་འཐེན་པ་ན་ིདུད་ཁུང་གེ་ིསྟེང་དུ་མགེོ་བཞིགེ་ནས་འཐེན་

པ་དང་འདྲ། ཚ་བ་འབར་ཐེངས་ཆོེན་པོ་གེཅིིགེ་གེིས་ཁྱོེད་རང་གེ་ིམིད་པའ་ིནང་དུ་

འབར་འགྲོ་བར་བྱེད། ང་ཚོས་རང་རང་གེིས་གེང་བརྔུབས་པ་དེ་བཟུང་ནས་ཚང་

མས་དུས་གེཅིིགེ་ལ་གླེོད་པ་ཡོིན། ད་ེམ་ཐགེ་ང་ཚ་ོབཟ་ིའདུགེ ང་ཚོའ་ིདཔྲལ་བ་ན་

རྔུལ་ཆུའི་ཐིགེས་པ་འགེགེ་འདུགེ གླེོ་བུར་དུ་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིལྷོ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་ཨ་ཁེ་པུལ་

ཁེོ་ཡོ་ིམཚ་ོའགྲམ་དང་འདྲ་ས་ེབ་འདུགེ ངས་རླངས་འཁེོར་རྒྱབ་ཀྱི་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནས་

ཕྱི་རོལ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིི་སྤུན་གེཞིན་ཞིིགེ་དང་སྤུན་ཁྱོད་མཚར་བ་

ཞིིགེ་སྟེ། སྐེ་དཀྲིས་ཤོིགེ་ཕྲིགེ་པར་དཔྱངས་ཤོིང་ཕེ་རུ་ཡུལ་གྱིི་གེདོད་མའི་མིའི་རྣམ་

པ་ཅིན་གེཟུགེས་རིང་ད་ེགླེོགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་ལ་བསྙེས་ནས་འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་འདུགེ་

ལ། ཁེོ་ནི་ཚུར་ཡོོང་ནས་ལགེ་པ་གེཏོང་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚ་འདུགེ རླངས་འཁོེར་

ན་ིཁེོང་ཚ་ོསྤུན་རྣམས་ཀྱིིས་མཐའ་བསྐོར་ཡོོད་པར་སྣང་ལ། སྤུན་གེཞིན་ཞིིགེ་ཌིིན་

གྱི་ིཕོྱགེས་ད་ེནས་མངོན་བྱུང་། ད་ེནས་ཆོེས་ཁྱོད་མཚར་ཤོོས་ད་ེབྱུང་སོང་། མ་ིཚང་

མ་བཟ་ིཐགེ་ཆོོད་ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིའགྲོ་ལུགེས་འགྲོ་སྲོོལ་ད་ེཡོལ་བར་གྱུར་བ་དང་

ཆོབས་ཅིིགེ གེནས་སྐབས་ཀྱི་ིསྐབས་དོན་ལ་དམིགེས་པ་རྩ་ེགེཅིིགེ་ཏུ་གེཏད། ད་ན་ི

ཨ་མེ་རི་ཀ་བ་དང་མེགེ་སི་ཁོེ་པ་རྣམས་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ནས་བྱེ་ཐང་གེི་རྩེ་དགེར་

རོལ་བའ་ིཁྱོད་མཚར་ད་ེདང་། ད་དུང་། ཐགེ་ཉིེར་བླངས་པའ་ིངོ་གེདོང་དང་། པགེས་

པའ་ིསྟེང་གེ་ིབ་སྤུའ་ིབུ་གེ མཛུབ་མོའ་ིསྟེང་གེ་ིསེན་མོའ་ིརྩ་བ། སྤྱིིར་བཏང་གེ་ིངོ་ཚ་
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བཞིིན་པའ་ིའགྲམ་པ་སོགེས་འཇིགེ་རྟེེན་གེཞིན་ཞིིགེ་མཐོང་བར་གྱུར། ད་ེནས་གེདོད་

མའ་ིམ་ིརིགེས་སྤུན་གེཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚོའ་ིསོྐར་ལ་སྐད་དམའ་མོས་སྐད་ཆོ་བཤོད་སོང་

ལ། རྣམ་པ་དང་ཆོ་ེཆུང་། ད་ེནས་རྣམ་འགྱུར་ཐུན་མོང་བ་བསྡུར་བའམ། ནོར་བཅིོས་

བྱེད་པ། བཟོ་བཅིོས་བྱེད་པ་སོགེས་ལས་འཕོྲིས་ཏ་ེའགྲེལ་བརྗེོད་བྱས་སོང་། “ཨོ་རེད། 

ཨོ་རེད།” དེ་དུས་ཌིིན་དང་སི་ཋེན། ངེད་གེསུམ་གྱིིས་དབྱིན་སྐད་དུ་འགྲེལ་བརྗེོད་

བྱས་པ་ཡོིན།

“ཕ་གེ་ིན་ཡོོད་པའ་ིསྤུན་ཁྱོད་མཚར་ད་ེགླེོགེ་སྡེོང་ལས་ཅུང་ཙམ་ཡོང་མ་འགུལ་

ཞིིང་། སོྤྲོ་ཞིིང་མཚར་བའི་ངོ་ཚ་ཅིན་གྱིི་ཁོེའ་ིའཛུམ་དེའི་ངར་ཁེ་སྐྲ་རྩེ་ཙམ་ཡོང་

མ་ཡོལ་བར་བསྡེད་པ་དེ་ལ་ལྟད་མོ་ལྟོས་དང་། དེ་ནས་ངའི་གེཡོོན་ན་ཡོོད་པའི་

སྤུན་དེ་ནི་ལོ་རྒན་པ་ཡོིན་པ་གེང་ཞིིགེ་ལ་རང་ཉིིད་ལ་གེདེང་ཚོད་ཡོོད་མོད། གྲོང་

ཁྱོེར་གྱིི་མི་མགོེ་འཁེོར་བ་ཞིིགེ་གེམ། མཐའ་ན་གེཅིིགེ་བྱས་ན་སྤྲོང་གོེགེ་ཅིིགེ་དང་

འདྲ་བར་སེམས་སྐྱོ་འདུགེ འོན་ཀྱིང་ཝེིགེ་ཋེོར་ན་ིམཐོང་ཆོ་འཇོགེ་ཡོོད་པའ་ིགེཉིེན་

བསྒྲིིགེས་ཟིན་པ་ཞིིགེ་རེད་ལ། ཁེོ་ནི་ དམྱོལ་བ་ ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཐོང་བའི་ཨི་ཇིབ་ཀྱིི་

རྒྱལ་པོ་ཞིིགེ་དང་མཚུངས། མི་འདི་ཚོ་ནི་དོན་དམ་པའི་གེསར་བུ་རེད། འདི་འདྲ་

བ་ཞིིགེ་གེཏན་ནས་མཐོང་མ་མྱོོང་། ཁེོང་ཚོས་ང་ཚོའི་སྐོར་ལ་མཚར་སྣང་གེིས་ཁེ་

བརྡོ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགེ དཔེར་ན། ཤོེས་སོང་ངམ། ང་ཚ་ོནང་བཞིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་

ཚོ་ལ་རང་གེི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིགེ་ཡོོད་པའི་ཐོགེ་ནས་རེད། ང་ཚོ་

དང་མཚུངས་པར་ཁེོང་ཚོའི་དོ་སྣང་ཡོང་ཕལ་ཆོེར་ང་ཚོའི་གྱིོན་པ་གེོན་སྟངས་

ཐོགེ་ལ་འཁེོར་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་གེཏོང་སྟངས་དང་མི་འདྲ་

བར་རླངས་འཁོེར་ནང་དུ་ཡོོད་པའི་དངོས་པོ་ཁྱོད་མཚར་བ་དང་། ཁེོང་ཚོ་དང་
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མ་ིའདྲ་བར་ང་ཚོའ་ིགེད་མོ་དགེོད་སྟངས་ཁྱོད་མཚར་པོ། ད་དུང་མཐའ་ན་ཁེོང་ཚ་ོ

དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོའི་ལུས་ལ་དྲི་མ་ཁེ་ཚུལ་སོགེས་འཁེོར་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། གེང་ལྟར་

ཡོང་ཁེོང་ཚོས་ང་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཅིི་ཞིིགེ་བཤོད་བཞིིན་པ་དེ་ཤོེས་འདོད་ཀྱིིས་ཤོི་འགྲོ་

གེ་ིའདུགེ” ཌིིན་གྱིིས་ཤོེས་ཐབས་བྱས་སོང་། “ཁེོ་ར།ེ ཁེོ་ར་ེཝེིགེ་ཋེོར། ད་གེིན་ཁྱོོད་ཀྱི་ི

སྤུན་གྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་ལབ་སོང་།”

ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་སྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་པའ་ིམྱོ་ངན་གྱི་ིམིགེ་ད་ེཌིིན་ལ་གེཏད་ནས། “ཨོ་

རེད། ཨོ་རེད།” ཟེར།

“མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའ་ིདྲ་ིབ་ཤོེས་མ་སོང་། གེསར་བུ་ཁྱོོད་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་བཤོད་

ཀྱི་ིཡོོད།”

“ཨོ།” ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་དངངས་འཚབ་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས། “ཁྱོོད་ འད་ི སོ་

མ་ར་ཛི་ལ་ དགེའ་འམ། མ་ དགེའ།” ཟེར།

“ཨོ། རེད། ད་ེའགྲིགེ་གེ་ིའདུགེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིགེ་གེ་ིསྐོར་ལ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོོད།”

“བཤོད་ཨེ། ཨོ་རེད། ང་ཚོས་ཁེ་བརྡོ་བྱེད། ཁྱོོད་མེགེ་སི་ཁེོ་ལ་ཨེ་དགེའ།” ཐུན་

མོང་གེ་ིསྐད་གེཅིིགེ་མེད་པར་གེོ་བརྡོ་འཕོྲིད་དཀའ་བ་འདུགེ མ་ིཚང་མ་ན་ིསླེར་ཡོང་

ཁུ་སིམ་མ་ེབ་དང་སྣང་བར་འགྲོ་བ། བཟ་ིསྣང་གེིས་མྱོོས་འདུགེ ད་ེནས་བྱ་ེཐང་ནས་

མཆོེད་པའ་ིརླུང་བུ་ལ་རོལ་ཅིིང་། རང་རང་གེ་ིརྒྱལ་ཁེབ་དང་མ་ིརིགེས། སྐྱ་ེབོ་སྒོེར་

བཅིས་ཀྱི་ིབླ་མེད་རྟེགེ་བརྟེན་གྱི་ིབསམ་གེཞིིགེ་ཁྲོད་འཁྱོམས།

ད་ནི་བུ་མོ་ལ་འཁོེར་བའི་དུས་ཚོད་རེད། སྤུན་རྣམས་ནི་སླེར་ཡོང་ཤོིང་སྡེོང་

འོགེ་གེ་ིརང་གེ་ིས་ཚིགེས་ལ་བད་ེབླགེ་ཏུ་ལོགེ ཨ་མ་དེས་རང་གེ་ིཉི་ིའོད་འོགེ་གེ་ིསོྒོ་

འགྲམ་ད་ེནས་ང་ཚ་ོལ་ཚུར་བལྟས། ང་ཚ་ོགེ་ལེར་འཕར་ལྡིང་གེིས་གྲོང་དུ་ལོགེ



ལམ་ལ།

627

ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ལྟ་འཕར་ལྡིང་དེ་ནི་དེ་ཙམ་གྱིིས་མི་སྐྱིད་པ་ཅིིགེ་མིན་པར་མ་

ཟད། ད་ེན་ིའཇིགེ་རྟེེན་འདིའ་ིནང་གེ་ིཆོེས་སྐྱིད་ཤོོས་དང་། རྒྱ་མཚ་ོསོྔོན་པོའ་ིསྟེང་དུ་

འབྱུང་བ་ཇི་བཞིིན། གེཟི་བརྗེིད་ཀྱིི་ངང་ནས་བསྐྱོད་པའི་རྦ་རླབས་སྟེང་གེི་འགྲུལ་

བཞུད་ཅིིགེ་རེད། ལྷན་སྐྱེས་མིན་པའ་ིགེསེར་མདོགེ་གེ་ིའོད་ཅིིགེ་གེིས་ཌིིན་གྱི་ིགེདོང་

པ་ཁེེབས་འདུགེ་ལ། དུས་མཚུངས་སུ་ཁེོང་གེིས་ང་ཚོ་ལ་ཆོེས་ཐོགེ་མར་རླངས་

འཁེོར་འོགེ་གེ་ིལྡེམ་ལྕགེས་ད་ེཤོེས་དགེོས་པ་མ་ཟད་འགྲུལ་བཞུད་འད་ིལ་རོལ་ཅིིགེ་

ཟེར། ང་ཚ་ོཡོར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱས་པ་དང་མཐའ་ན་ཝེིགེ་ཋོེར་གྱིིས་ཀྱིང་ཤོེས་པ་མ་

ཟད་གེད་མོ་ཤོོར་སོང་། ད་ེནས་ཁེོས་ང་ཚ་ོལ་བུ་མོ་གེང་དུ་ཡོོད་པའ་ིལམ་སྟོན་ཕྱིར་

མཛུབ་མོ་གེཡོོན་ཕྱོགེས་སུ་བཙུགེས་སོང་། དེ་ནས་ཌིིན་གྱིིས་འགྲེལ་མི་ཤོེས་པའི་

དགེའ་སྣང་ཞིིགེ་དང་བཅིས་གེཡོོན་ཕོྱགེས་སུ་བལྟ་བཞིིན་དེའི་ཕོྱགེས་ལ་ཡོོ་ཞིིང་། 

ཁེ་ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་དང་ཏན་ཏན་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ནས་ང་ཚོ་

དམིགེས་ས་དེ་ལ་འཁྲིད་སོང་། དུས་མཚུངས་སུ་ཁེོས་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་སྐད་ཆོ་ཞིིགེ་

བཤོད་རྩིས་བྱེད་བཞིིན་པ་ལ་ཉིན་བཞིིན་སྤེོབས་ཉིམས་དང་ཤོོབ་ཉིམས་ཀྱི་ིཐོགེ་ནས། 

“ཨོ་རེད། ཡོིན་དང་ཡོིན། ངའ་ིསེམས་ལ་དོགེས་པ་ཅི་ིཡོང་མེད། ཏན་ཏན་རེད་ཡོ། ཁེོ་

རེ། ཨོ་ཡོིན་དང་ཡོིན། ཨོ་རེད་ཡོ། གེསུངས་གེནང་དང་།” སོགེས་ཟེར། དེ་ལ་ཝེིགེ་

ཋེོར་གྱིིས་གེདོང་གེནགེ་བཞིིན་སི་པན་གྱིི་སྐད་བརྗེིད་ཅིིང་ཉིམས་ཅིན་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་

ནས་ལན་བཏབ་སོང་། སོྨྱོ་འཚུབ་ས་ེབའ་ིསྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཁེོས་ཅི་ིབཤོད་པ་ཚང་

མ་ཌིིན་གྱིིས་ཤོེས་བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་། དེ་ཡོང་ཁེོང་གེི་འོད་སྣང་མཆོེད་པའི་དགེའ་

སོྤྲོ་དེས་བསྐྱེད་པའི་དཔགེ་དཀའ་བའི་རིགེ་པ་རྒོད་པོ་དང་ཐོལ་བྱུང་གེི་ཐམས་ཅིད་

མཁྱོེན་པའི་བདགེ་ཉིིད་ཅིིགེ་ལ་བརྟེེན་ནས་རེད་བསམས་བྱུང་། སྐབས་དེ་རང་ལ། 
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ངའ་ིའབར་བཞིིན་པའ་ིམིགེ་དང་འཕྱུར་བཞིིན་པའ་ིཀློད་པའ་ིནང་དུ། སླེར་ཡོང་ཁེོ་

ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིསྲོིད་འཛིིན་ཧྥོ་ིརན་ཁེ་ིལིན་ ཌི་ེལ་ནོ་ ཪོོ་ཛིི་ཝེེལད་དང་ཆོེས་འདྲ་བོ་

འདུགེ་ལ། ང་རྐུབ་སྟེགེས་ནས་ལངས་ཏ་ེཡོ་མཚར་གྱི་ིསྣང་བ་དང་བཅིས་ཁེ་གེདངས་

ཏ་ེཧད་ད་ེལུས། ལྷ་ཡོ་ིགེནས་སྐབས་དང་མཚུངས་པའ་ིའོད་སྣང་གེ་ིཚ་ཤོར་ས་ཡོ་རྒྱུགེ་

བཞིིན་པའི་ཁྲོད་ནས་ངས་ཌིིན་གྱིི་གེཟུགེས་དབྱིབས་མཐོང་དཀའ་བར་གྱུར་ཅིིང་། 

ཁེོང་ནི་ལྷ་དཀོན་མཆོོགེ་དང་འདྲ་བར་མཐོང་། ང་ནི་ཆོེས་བཟི་འདུགེ་སྟབས་རང་

གེི་མགེོའ་ིལྟགེ་རྒྱབ་དེ་རྐུབ་སྟེགེས་སྟེང་བསྙེས་དགེོས་བྱུང་ཞིིང་། རླངས་འཁེོར་གྱིི་

འཕར་ལྡིང་དེས་བད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིམྱོོས་སྣང་འདར་སིགེ་སིགེ་ཅིིགེ་ངའ་ིལུས་ཡོོངས་

ལ་བཏང་བྱུང་། སྒོེའུ་ཁུང་ནས་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིཡུལ་ཏེ། ངའི་སེམས་ལ་འདི་ནི་ད་ཆོ་

ས་ཆོ་གེཞིན་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ལ་ལྟ་འདོད་ཀྱིི་སེམས་གླེོ་བུར་བ་ཞིིགེ་ང་

ལ་བསླེེབས་བྱུང་། དེ་ནི་གེཟི་བརྗེིད་དང་ལྡན་པའི་གེཏེར་སྒོམ་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད་

པ་རྒྱ་ཡོིས་བཏབ་པ་ཞིིགེ་གེི་རྒྱ་འགྲོལ་བ་ལས་ང་ཕྱིར་ཕོྱགེས་པ་དང་མཚུངས་ཤོིང་། 

ཁྱོེད་རང་ན་ིརང་གེ་ིམིགེ་ལ་གེཅིེས་ནས་ད་ེལ་ལྟ་རྒྱུར་སྐྲགེ་པ་དང་། མིགེ་གེཉིིས་ན་ི

ནང་ངོས་སུ་གུགེ་འདུགེ་ལ། གེཏེར་དང་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ན་ིའཁྱོེར་ཐེངས་གེཅིིགེ་གེིས་

འཁྱོེར་མ་ིཐུབ་པའ་ིཚོད་རེད། ངས་ཁྱུར་མིད་བཏང་། ངས་ནམ་མཁེའ་ནས་གེསེར་གྱི་ི

རླངས་པ་འཐུལ་ཞིིང་བཤོོ་ཡོོང་བ་མཐོང་སོང་ལ། ད་ེཡོང་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གོེགེ་གེ་ི

སྟེང་ཁེེབས་ཧྲུལ་པོ་ད་ེབརྒྱུད་ནས། ངའ་ིམགིེ་འབྲིས་བརྒྱུད་ནས། ངོ་མ་བཤོད་ན་མགིེ་

འབྲིས་ཀྱིི་ནང་དུ་དྲངས་སོང་། གེང་ས་གེང་ལ་ཁྱོབ་འདུགེ ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་ཚ་

ཞིིང་ཉི་ིའོད་བཀྲགེ་པའ་ིསྲོང་ལམ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། སྒོོ་འགྲམ་ཞིིགེ་ན་བུད་མེད་ཅིིགེ་

ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། མོས་ང་ཚོས་བཤོད་པའ་ིཚིགེ་ར་ེར་ེལ་མཉིན་ཞིིང་ད་ེནས་རང་
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ཉིིད་ཀྱིིས་རང་ལ་མགེོ་ལྕོགེ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ་བསམས་བྱུང་། འད་ིན་ིཉིལ་ཐ་ལ་བརྟེེན་

ནས་ཡོོང་བའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིའཁྲུལ་སྣང་ཞིིགེ་རེད། འོན་ཀྱིང་གེསེར་གྱི་ིབཞུར་རྒྱུན་

ད་ེམུ་མཐུད་སོང་། དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིཡུན་ལ་ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་

པ་ཤོེས་པའ་ིབདགེ་གེ་ིཚོར་ཤོེས་རགེས་པ་ད་ེའགེགེ་ཅིིང་། མཚམས་ཤོིགེ་ལ་ངས་མ་ེ

སྦེར་བ་ལས་གྱིེན་དུ་བལྟས་ཤོིང་། འཇིགེ་རྟེེན་ལ་གེཉིིད་ལས་སད་པ་ལྟ་བུའ་ིཁུ་སིམ་

མ་ེབའམ། ཡོང་ན་སྟོང་པའ་ིཁེམས་ལས་རྨ་ིལམ་གྱི་ིཞིིང་དུ་གེཉིིད་སད་པ་ཞིིགེ་བྱུང་

སྐབས་སླེར་དྲན་པ་སོས་པར་གྱུར། ཁེོང་ཚོས་ང་ལ་རླངས་འཁེོར་ན་ིཝེགིེ་ཋེོར་གྱི་ིཁེང་

པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཀགེ་ཡོོད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ཁེོས་རང་གེི་བུ་ཆུང་བྱིས་པ་དེ་ལགེ་

པར་བཟུང་ནས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་བསྡེད་ད་ེང་ཚ་ོལ་སྟོན་བཞིིན་འདུགེ

“ངའ་ིབུ་ཆུང་མཐོང་ངམ། ཁེོའ་ིམིང་ཕ་ེར་ེཛིི་ཟེར། ཁེོ་ དྲུགེ་ ཟླ་བ་ ལོ་ན།”

“ཅིིའི་ཕྱིར། ...” ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལྟར་དྲིས་སོང་ལ། ཁེོང་གེི་གེདོང་ནི་ད་དུང་བདེ་

བ་ཆོེན་པོའམ་ཡོང་ན་བླ་ན་མེད་པའ་ིསྐྱིད་སྣང་གེ་ིཆོར་སིམ་སིམ་དེའ་ིཁྲོད་དུ་འཕོ་

འགྱུར་བྱས་འདུགེ ཁེོང་གེིས་“ཁེོ་ནི་ངས་མཐོང་མ་མྱོོང་བའི་བྱིས་པ་མཛིེས་ཤོོས་

ད་ེརེད། ཁེོའ་ིམིགེ་ལ་ལྟོས་དང་། ད་ལྟ། སལ། ས་ིཋེན།” ཞིེས་དྲིས། གེཟབ་ནན་དང་

ལྷོད་ཡོངས་ཀྱིི་རླུང་བུ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ང་ཚོའི་ཕོྱགེས་སུ་ཁེ་འཁེོར་ནས་དེ་ལྟར་

བཤོད། “ཁྱོེད་ཅིགེ་གེིས་ང་ཚོའ་ིགྲོགེས་པོ་ཡོགེ་པོ་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱི་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིབུ་ཆུང་

འདིའ་ིམིགེ་ལ་དམིགེས་ བསལ་ གྱིིས་ལྟ་རོགེས་ཟེར་གྱིིན་ཡོོད། ད་ེནས་བུ་འད་ིརང་

གེ་ིཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་རྣམ་པར་ཤོེས་པ་དང་ལྷན་དུ་འཚར་ལོངས་ཀྱིིས་ཕོ་ཁྱོོ་གེ་

ཞིིགེ་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིཚུལ་ད་ེན་ིསྒོེའུ་ཁུང་སྟ།ེ ཁེོའ་ིམིགེ་འབྲིས་གེཉིིས་ལས་སྟོན་པར་

བྱེད་ཅིིང་། ད་ེའདྲའ་ིམཛིེས་སྡུགེ་ཅིན་གྱི་ིམིགེ་འབྲིས་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཏན་ཏན་མིའ་ིརྣམ་
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ཤོེས་ཀྱི་ིཁྲོད་ནས་ཆོེས་མཛིེས་སྡུགེ་ལྡན་པ་ད་ེཡོིན་པའ་ིལུང་བསྟན་དང་བརྡོ་སྟོན་གྱི་ི

འདུགེ”ཟེར། འད་ིན་ིགེཏམ་བཤོད་སྙིང་རྗེ་ེཔོ་ཞིིགེ་རེད། ད་ེནས་འད་ིན་ིབུ་ཆུང་སྙིང་

རྗེེ་པོ་ཞིིགེ་རེད། ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་མྱོ་ངན་གྱིི་གེདོང་གེིས་རང་གེི་ལྷའི་བུ་ལ་ལྟ་བཞིིན་

འདུགེ ང་ཚ་ོཚང་མས་རང་རང་ལ་ཡོང་ད་ེའདྲའ་ིབྱིས་པ་ཞིགིེ་ཡོོད་ན་བསམས་བྱུང་།  

ང་ཚོ་ནི་བྱིས་པ་དེའི་རྣམ་པར་ཤོེས་པའི་སྟེང་ལ་འཁེོར་ཤུགེས་ཆོེ་བ་དེ་ལ་བརྟེེན་

ནས་ཁེོང་གེིས་དོན་ཞིིགེ་ཚོར་བར་གྱུར་ཅིིང་གེདོང་མདོགེ་འགྱུར་ཏ་ེསྐྱོ་བའ་ིམཆོ་ིམ་

གེཏོང་བ་དང་། བཤོད་མ་ིཤོེས་པའ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་ཅིིགེ་ཏུ་འཁྲིད་སོང་བ་དང་། ང་ཚོས་

ད་ེསངས་ཐབས་ཀྱི་ིཐབས་ལམ་མ་རྙིེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན་ད་ེན་ིདུས་ཚོད་དང་གེསང་

བ་ཡོ་མཚན་གྲངས་མེད་པ་ཞིིགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་བསླེེབས་ཚར་འདུགེ ང་ཚོས་ཐབས་ཤོེས་

ཡོོད་རྒུ་བྱས་པ་ཡོིན། ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་བུ་ཆུང་སྐ་ེལ་སྦྱིར་ཏ་ེགེསིགེ་གེསིགེ་བཏང་། ཌིིན་

གྱིིས་ཨོ་ཡོོ་ཡོོ་ལབ། ངས་ལགེ་པ་བསྲོིངས་ནས་བུ་ཆུང་གེ་ིལགེ་ངར་ཆུང་ཆུང་ད་ེབྱིལ་

བྱིལ་བྱས། ཁེོའ་ིངུ་སྐད་ཇ་ེཆོེར་སོང་། “ཨང་”ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། “དགོེངས་པ་རྩ་

ནས་མ་ཚོམ། ཝེིགེ་ཋེོར། ང་ཚོས་ཁེོ་སེམས་པ་སོྐྱ་རུ་བཅུགེ་པ་རེད།” ཟེར།

“ཁེོ་སེམས་པ་སོྐྱ་ཡོོད་པ་མ་རེད། བྱིས་པ་ངུ་གེ་ིརེད།” ཝེིགེ་ཋེོར་གྱི་ིརྒྱབ་ལོགེས་ན་

ཡོོད་པའ་ིསོྒོ་འགྲམ་ནས་ཁོེའ་ིཆུང་མ་ཆུང་ཆུང་རྐང་རྗེེན་མ་དེས། མོའ་ིའཇམ་ཞིིང་

སྨུགེ་མདོགེ་ལྡན་པའ་ིལགེ་པའ་ིནང་བུ་ཆུང་སླེར་ཡོང་འཇོགེ་རྒྱུ་ལ་ར་ེསྒུགེ་ལྷད་མེད་

པ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ད་ེལྟར་བཤོད། མོ་ན་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཡོོང་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚ་ཅིན་རེད། 

ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་ང་ཚོ་ལ་རང་གེི་བུ་བསྟན་ཚར་བ་དང་། སླེར་ཡོང་རླངས་འཁེོར་དུ་

འཛིེགེས་ཤོིང་། སྤེོབས་པ་ཆོེན་པོས་གེཡོས་ཕོྱགེས་སུ་མཛུབ་སྟོན་བྱས་སོང་།
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“ལགེས་སོ།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤོད་ནས་རླངས་འཁོེར་གྱིི་ཁེ་དཀྱིོགེས་ཏེ་ཨ་

ཧྥོི་རི་ཁེའི་ཨེལ་ཇི་རི་ཡོ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིི་སྲོང་ལམ་དང་འདྲ་བའི་སྲོང་ལམ་དོགེ་པོ་དེ་

བརྒྱུད་ནས་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་སོང་ལ། ཕྱོགེས་གེང་ས་ན་ཡོོད་པའ་ིངོ་གེདོང་དགེ་

གེིས་མཚར་སྣང་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ང་ཚ་ོལ་བལྟས་འདུགེ ང་ཚ་ོསྨོད་འཚོང་

ཁེང་ལ་བསླེེབས་སོང་། གེསེར་མདོགེ་གེ་ིཉི་ིའོད་འོགེ་ཏུ་འད་ིན་ིའདམ་ཞིལ་བྱུགེས་

པའ་ིའཛུགེས་སྐྲུན་ཧ་ལས་པ་ཞིིགེ་རེད། སྲོང་ལམ་དུ་སྨོད་འཚོང་ཁེང་ལ་ཁེ་གེཏད་

ཡོོད་པའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་གེ་ིརྟེེན་ཤོིང་ལ་བསྙེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པའ་ིཉིེན་རོྟེགེ་པ་གེཉིིས་

འདུགེ་ལ། ཁེོང་ཚོས་དོར་མ་ལུགེ་ལུགེ་གེོན་ཞིིང་ཉི་བ་ཉིོ་བ་ེདང་ཐང་ཆོད་ནས་འདུགེ 

ང་ཚ་ོནང་དུ་ཕྱིན་སྐབས་ཁོེང་ཚོས་ང་ཚ་ོལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་བྱུང་ལ། ང་ཚོས་ཁེོང་ཚོའ་ི

མདུན་དེ་རང་ནས་སོྨྱོ་མཆོོང་བྱས་པའི་ཆུ་ཚོད་གེསུམ་ཧྲིིལ་པོའ་ིརིང་དང་ས་སྲོོད་

ཀྱི་ིསྐབས་ལ་ང་ཚ་ོཕྱིར་མ་ཐོན་གྱི་ིབར་དུ་ས་ད་ེགེར་བསྡེད་སོང་། ད་ེདུས་ཝེིགེ་ཋེོར་

གྱི་ིཐོབ་སྐལ་ནས་ཨ་རིའ་ིསོྒོར་མོ་སྐར་མ་ཉི་ིཤུ་རྩ་བཞི་ིདང་དོད་མཉིམ་པ་ཞིིགེ་ཁེོང་

ཚོར་སྤྲོད་སོང་ལ། ད་ེན་ིའགྲོ་ལུགེས་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་རེད།

ད་ེནས་འདིར་ང་ཚོས་བུ་མོ་རྙིེད་བྱུང་། ཁེ་ཤོས་ཤོིགེ་ན་ིགེཞིས་འཁྲབ་སའ་ིསྡེིངས་

ཆོའ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་པའ་ིསྟེགེས་བུའ་ིསྟེང་ཉིལ་ནས་འདུགེ་ལ། ཁེ་ཤོས་ཀྱིིས་ན་ིགེཡོས་

ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་པའི་ཆོང་ཁེང་དུ་ཆོང་འཐུང་བཞིིན་འདུགེ དཀྱིིལ་དེ་ན་སྦུགེ་ལམ་

ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དེ་དེད་ན། ཉིལ་ཁེང་གེི་སྤྱིིལ་བུ་ཡོོད་པ་དེ་དགེ་ནི་མཚོ་འགྲམ་གྱིི་སྤྱིི་

གླེིང་དགེ་ན་རང་གེི་ཁྲུས་ཆོས་འཇོགེ་ས་ཡོོད་པ་རྣམས་དང་འདྲ་སེ་བ་ཞིིགེ་འདུགེ 

སྤྱིིལ་ཆུང་འད་ིརྣམས་ན་ིཁྱོམས་རའ་ིཉི་ིའོད་འོགེ་ཏུ་འདུགེ ཆོང་ཁེང་གེ་ིརྒྱབ་ད་ེན་

སྨོད་འཚོང་ཁེང་གེི་བདགེ་པོ་དེ་འདུགེ་ལ། ཁེོ་ནི་ལོ་ཉུང་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་མེགེ་
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སི་ཁེོའ་ིརོལ་དབྱངས་ཤོིགེ་ཉིན་འདོད་འདུགེ་ཅིེས་ཁེོ་ལ་བཤོད་སྐབས་དེ་མ་ཐགེ་

ཁེོ་བརྒྱུགེས་ཏེ་སོང་ནས། འཁོེར་ཐགེ་ཆོགེ་པ་གེཅིིགེ་འཁྱོེར་ནས་བསླེེབས་སོང་ལ། 

དེའ་ིགྲས་ཀྱི་ིམང་པོ་ཞིིགེ་ན་ིརོལ་དབྱངས་པ་ཕ་ེར་ེཛིི་ ཕ་ར་ཌིོ་ཡོ་ིརོལ་དབྱངས་རེད། 

དེ་ནས་ཁོེས་གེཞིས་དེ་དགེ་སྒྲི་སྐྱེད་ཡོོ་ཆོས་ནས་བཏང་སོང་། སྐད་ཅིིགེ་གེི་རིང་

ལ་ས་ལ་ ཌིེལ་ བྷེལ་ལེ་ཞིབས་བྲིོ་ཁེང་འདི་ནས་མཆོེད་པའི་རོལ་དབྱངས་ནི་གྷིེ་རེ་

གེོ་ར་ིཡོ་གྲོང་ཁྱོེར་ཡོོངས་ནས་གེོ་ཐུབ་པར་གྱུར། ཚོགེས་ཁེང་རང་དུ་རོལ་དབྱངས་

ཀྱིི་འུར་སྒྲི་ནི་ཧ་ཅིང་ཆོེ། འདི་ནི་དངོས་གེནས་འཁོེར་ཐགེ་གེཏོང་སྟངས་དེ་རེད་

ལ། དེ་ནི་སྒྲི་སྒོམ་གྱིི་ཐོགེ་མའི་དམིགེས་ཡུལ་ཡོང་རེད། སྒྲི་དེ་དགེ་གེིས་ཌིིན་དང་

ས་ིཋེན། ང་བཅིས་སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཧ་ཅིང་བློ་ཕམ་བཅུགེ་བྱུང་། ད་ེཡོང་ང་ཚོས་

རང་གེ་ིའདོད་པར་ཡོོད་པ་ལྟར་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་སྐད་མཐོན་པོར་གེཏོང་རྒྱུའ་ིསྤེོབས་

པ་འདང་མི་འདུགེ་ལ། འདི་ནི་སྐད་མཐོན་དམན་ང་ཚོས་འདོད་པ་དེ་རེད། རོལ་

དབྱངས་ད་ེན་ིཐད་ཀར་ང་ཚ་ོལ་གེཏད་ནས་ལྡིར་གྲགེ་བྱེད། སྐར་མ་ཁེ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་

ཚུད་ལ་གྲོང་དེའི་ཕྱེད་ཀ་ཞིིགེ་སྒོེའུ་ཁུང་ལ་བསླེེབས་ནས་ཨ་མེ་རི་ཀ་བ་ཚོས་བུད་

མེད་དང་ལྷན་དུ་ཞིབས་བོྲི་རྩེ་བཞིིན་པ་ལ་བལྟ་གེི་འདུགེ ཉིེན་རོྟེགེ་པ་དང་བཅིས་

པའི་ཁེོང་ཚོ་ཚང་མ་གེཤོིབས་ཏེ་འདམ་གྱིི་རྐང་ལམ་ཐོགེ་ཏུ་ལངས་ནས་ཁྱོད་མེད་

པ་དང་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱི་ིངང་ནས་གོེ་སྐབས་ལེན་བཞིིན་འདུགེ “མམ་བྷོ་ ཇམ་བོྷ་ མོར་”  

ཞིེས་པ་དང་། “ཆོ་ཋེན་ནོ་གྷི་ ཌི་ེ མམ་བྷོ་”ཞིེས་པ། “མམ་བྷོ་ ནུ་མ་ེརོ་ ཨོ་ཆོོ” ཞིེས་པ་

སོགེས་ཧ་ལས་མང་པོ་ཞིིགེ་གེསེར་མདོགེ་ལྡན་ཞིིང་ཡོ་མཚན་ཆོེ་བའི་ཕྱི་དྲོ་དེ་ལ་

བྲིགེ་ཆོ་ལྟར་མཆོེད་ཅིིང་ལྡིར་སྒྲི་གྲགེ འདི་ནི་འཇིགེ་རྟེེན་མ་འཇིགེ་གེོང་གེི་ཉིིན་

མཐའ་མ་དང་སྟོན་པ་ཡོ་ེཤུ་སླེར་ཡོང་བྱོན་པའ་ིསྐབས་དེར་གེོ་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ལ་ར་ེ
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བ་བྱེད་པའི་སྒྲི་དང་མཚུངས་པ་ཞིིགེ་རེད། རྒྱ་གླེིང་ཋེི་རམ་པེ་ཊིི་ཡོི་སྒྲི་ནི་ཧ་ཅིང་

མཐོ་སྟབས་ངས་བྱེ་ཐང་ནས་ཀྱིང་འདི་གེོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམས་བྱུང་ལ། གེང་ལྟར་

ཡོང་བྱ་ེཐང་ནས་རོལ་ཆོ་འད་ིཐོགེ་མར་དར་བ་རེད། རྔ་རྣམས་ན་ིསོྨྱོན་པ་རེད། མམ་

བྷོ་ཡོ་ིརྡུང་ལུགེས་ད་ེན་ིའཛིམ་གླེིང་དང་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁེའ་ིཁེོན་གོྷི་གེཙང་པོ་ནས་མཆོེད་

པའི་རྡུང་ལུགེས་དེ་རེད། ཨོམ་ ཏ་ཏ པོ་ པོམ་ ཨོམ་ ཏ ཏ་ པོ་ པོམ། དངོས་གེནས་

འཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིརྡུང་ལུགེས་རེད། རམ་བྷ་ཞིབས་བྲིོའ་ིརྣོ་སྦྲེེང་རོལ་དབྱངས་དགེ་ན་ིསྒྲི་

སྐྱེད་སྒོམ་ལས་ང་ཚོའ་ིསྟེང་དུ་མཆོེད་འོང་སོང་། གེཙ་ོབོ་དེའ་ིསྐད་ཅིོར་ན་ིབར་སྣང་

དུ་དབུགེས་ཧལ་བ་དང་མཚུངས། རྒྱ་གླེིང་གེ་ིརོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིལ་ེཚན་མཐའ་མ་ད་ེན་ི

རོལ་དབྱངས་པ་ཕ་ར་ཌིོ་ཡོི་ཆོ་ཋེན་ནོ་གྷི་ཞིེས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཧ་ལས་པའི་རྒོད་

པོ་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁེའ་ིརྔ་རིང་ཆོ་སྦྱིར་དང་ཁེིའུ་བྷ་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱི་ིརྔ་རིང་སྤྱིད་

ནས་སྐད་ཤུགེས་ཆོ་ེབའ་ིརྔ་དང་བཅིས་ཏ་ེབསླེེབས་སོང་། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ཌིིན་ན་ི

རང་གེ་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་དུ་སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་འགེགེ་པར་གྱུར་ཅིིང་། ད་ེནས་ཁེོ་འདར་

སིགེ་རྒྱགེ་ཅིིང་རྔུལ་ཆུ་ཐོན། ད་ེནས་རྒྱ་གླེིང་གེིས་རང་གེ་ིའདར་འདར་བྱེད་པའ་ིསྒྲི་

ད་ེན་ིབྲིགེ་ཕུགེ་གེམ་ཕུགེ་པ་ཞིིགེ་ཏུ་འོང་བ་དང་འདྲ་བའ་ིབྲིགེ་ཆོ་དང་བཅིས་བར་

སྣང་ཉོིབ་བ་ེབ་ད་ེལ་རྒོལ་སྐབས། ཁེོས་འདྲ་ེཞིིགེ་མཐོང་བ་ཇ་ིབཞིིན་མིགེ་ཇ་ེཆོ་ེདང་

ཇ་ེགེོར་ལ་ཕྱིན་སོང་ལ། ད་ེནས་ཁེོས་ཤོེད་ཀྱིིས་མིགེ་བཙུམས་སོང་། ང་རང་རང་ལ་

མཚོན་ན་ཡོང་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་གེསང་ཐགེ་གེིས་བསྒུལ་བའི་རྩེད་ཆོས་ཤོིགེ་དང་

འདྲ་བར་འདར་སིགེ་རྒྱགེ རྒྱ་གླེིང་གེིས་ངས་མཐོང་བའི་འོད་དེ་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱས་

པ་གོེ་བྱུང་ལ། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ངའ་ིའཇུར་རྟེའ་ིནང་ནས་འདར་སིགེ་བརྒྱབ་བྱུང་།
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རོལ་དབྱངས་“མམ་བྷོ་ ཇམ་བྷོ་”མགྱིོགེས་པོ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚོས་སོྨྱོ་འཚུབ་

འཚུབ་ཀྱིིས་བུ་མོ་རྣམས་དང་མཉིམ་དུ་གེཞིས་འཁྲབ་པ་ཡོིན། ང་ཚོའི་འཁྲུལ་

སྣང་དུ་ཁེོང་ཚོའི་སྣ་ཚོགེས་པའི་གེཤོིས་ཀ་རྣམས་འཆོར་མགོེ་བཙུགེས་སོང་།  

ཁེོང་ཚ་ོཧ་ལས་པའ་ིབུ་མོ་ཡོགེ་པོ་རེད། ཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་ལ་ཧ་ཅིང་རྒོད་ཤོོས་ཡོིན་

པའ་ིབུ་མོ་ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིགེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་དང་མ་ིརིགེས་དཀར་པོ་འདྲེས་མ་ཞིིགེ་

རེད་ལ། ཝེ་ིན་ེཛུ་ལ་རྒྱལ་ཁེབ་ནས་ཡོོང་བ་རེད། ལོ་ན་བཅིོ་བརྒྱད་ཙམ་རེད། ཕར་

བལྟས་ཚོད་ལ་མོ་ན་ིམ་ིཚང་ཡོ་རབས་ཤོིགེ་ནས་ཡོོང་བའ་ིསྣང་བ་སྟེར། མོས་དངོས་

གེནས་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་ལོ་ན་དེ་ཙམ་ནས་སྨོད་འཚོང་གེི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོོད་ལ། དེ་ཡོང་མོའ་ིའཇམ་མཉིེན་གྱིི་མཁུར་ཚོས་དང་མཛིེས་མའི་ཁྱོད་ཆོོས་དང་

བཅིས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཡོིད་མུགེ་པའི་སོྐྱ་གེདུང་ཞིིགེ་

གེིས་མོ་རང་འད་ིལ་བཙུད་པ་རེད། མོས་ཆོང་ན་ིཧུབ་ཆོེན་པོས་འཐུང་བར་བྱེད་ལ། 

མཐའ་མ་ད་ེལ་མོ་རང་སྐྱུགེ་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ་བསམས་པའ་ིསྐབས་ལའང་མོས་

ཆོང་ན་ིའཇོང་གེ་ིའདུགེ མོས་ཤོེལ་ཕོར་རྣམས་གེཅིིགེ་རྗེེས་གེཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་ཁེ་རྟེིང་

སླེོགེ་གེ་ིའདུགེ་ལ། དེའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གེཞིན་ཞིིགེ་ན་ིང་ཚ་ོལ་སོྒོར་མོ་གེང་མང་མང་གེཏོང་

དུ་འཇུགེ་པའ་ིཐབས་ཤོེས་ད་ེརེད། ཕྱ་ིདྲོ་ཞིིགེ་ལ་རང་གེ་ིལྭ་བ་སྲོབ་སྲོབ་ད་ེགེོན་ནས་

སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཌིིན་གྱི་ིསྐ་ེལ་འཁྱུད་ནས་གེཞིས་འཁྲབ་ཅིིང་ལྟོགེས་སླེོང་བྱས། 

ཡོོད་ཚད་ལ་ལྟོགེས་སླེོང་བྱས། ཌིིན་ན་ིཧ་ཅིང་བཟ་ིདྲགེས་ནས་ཡོོད་སྟབས་བུ་མོ་དང་

རོལ་དབྱངས་གེཉིིས་ཀྱི་ིགེང་ཞིིགེ་ནས་མགེོ་འཛུགེས་རྒྱུའང་མ་ཤོེས། ད་ེནས་ཁེོང་ཚ་ོ

སྒོེར་ཁེང་དུ་བརྒྱུགེས་སོང་། ང་ན་ིབློར་མ་ིའབབ་པའ་ིབུ་མོ་རྒྱགེས་པ་ཁྱོ་ིཡོོད་མཁེན་

ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྱོི་དེས་ང་ལ་སོ་འདེབས་ཐབས་བསྟུད་མར་བྱེད་པའི་
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རྐྱེེན་ལས་ང་ཁྱོི་དེ་ལ་མ་དགེའ་ཞིིང་། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བུད་མེད་དེའང་ང་ལ་ཁེོང་

ཁྲོ་ལངས་སོང་། ད་ེནས་བུ་མོ་དེས་ཁྱོ་ིད་ེརྒྱབ་ཞིིགེ་ཏུ་བཞིགེ་ནས་ང་ལ་འགྲིགེ་ཐབས་

བྱས་སོང་མོད། མོ་ཚུར་ལོགེ་ཡོོང་དུས་ང་ན་ིབུ་མོ་གེཞིན་པ་ཞིིགེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད། བུ་

མོ་འདི་ནི་མཛིེས་ཤོོས་མིན་ནའང་མོ་ལས་མཛིེས་པ་འདུགེ མོ་ནི་འབུ་ཁྲགེ་འཇིབ་

ཅིིགེ་དང་འདྲ་བར་ངའ་ིསྐ་ེལ་འཁྱུད་ནས་བསྡེད་སོང་། ངས་ན་ིཚོགེས་ཁེང་དེའ་ིཕར་

ཕྱོགེས་ན་ཡོོད་པའ་ིལོ་བཅུ་དྲུགེ་ཅིན་གྱི་ིབུ་མོ་ནགེ་རིལ་དེའ་ིཕྱོགེས་ལ་འགྲོ་རྩིས་བྱས་

པ་ཡོིན་ལ། བུ་མོ་འདིས་ན་ིརང་གེ་ིགྱིོན་པ་ཐུང་ཐུང་ཞིིགེ་གེ་ིགེོན་པའ་ིབར་ནས་རང་

གེ་ིལྟ་ེབ་ལ་ཡོདི་སྐྱ་ོབའ་ིངང་ནས་བརྟེགེ་བཞིནི་འདུགེ འནོ་ཀྱིང་ང་འགྲ་ོཐུབ་མ་སངོ་།  

ས་ིཋེན་ལ་ན་ིཨལ་མོན་སྟར་ཁེའ་ིཤོ་མདོགེ་ཡོོད་ཅིིང་། གྱིོན་པའ་ིསྨོད་ནས་ཡོར་ཕྱེད་

ཙམ་དང་། སྟོད་ནས་མར་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ིབར་དུ་སོྒྲིགེ་གུ་བརྒྱབ་ཡོོད་པའ་ིབུ་མོ་ལོ་ན་

བཅིོ་ལྔ་ཅིན་ཞིིགེ་འདུགེ སོྨྱོན་པ་རེད། སྐྱེས་པ་ཉིི་ཤུ་སྐོར་ཞིིགེ་སྒོེའུ་ཁུང་ལ་བསྙེས་

ནས་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ 

སྐབས་ཤོིགེ་ལ་བུ་མོ་ནགེ་རིལ་དེའི་ཨ་མ་ཚུར་ཡོོང་སོང་། མོ་ནི་མི་ནགེ་མིན་

མོད་ཤོ་མདོགེ་སྨུགེ་པོ་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། མོ་ཚུར་ཡོོང་ནས་རང་གེ་ིབུ་མོ་དང་མཉིམ་དུ་

ཡོིད་མུགེ་པའ་ིཁེ་བརྡོ་ཉུང་ཙམ་བྱས་སོང་། ད་ེམཐོང་དུས་ངས་དངོས་གེནས་བུ་མོ་

ད་ེཐོབ་འདོད་བྱས་པ་ད་ེལ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚ་སྐྱེས་བྱུང་། ངས་འབུ་ཁྲགེ་འཇིབ་ལ་ང་རྒྱབ་

ལོགེས་སུ་འཁྲིད་བཅུགེ་པ་ཡོིན་ལ། ད་ེན་རྨ་ིལམ་དུ་བྱུང་བ་བཞིིན་སྒྲི་སྐྱེད་སྒོམ་ལས་

ཅི་ཅིོ་དང་འུར་སྒྲི་ཆོ་ེབ་འདུགེ ང་ཚོས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའ་ིརིང་ལ་ཉིལ་ཁྲ་ིའཕར་ལྡིང་

བྱེད་བཅུགེ་པ་ཡོིན། ཁེང་མིགེ་དེ་ནི་ཤོིང་ལེབ་ཀྱིིས་བཟོས་པའི་ཁེང་མིགེ་གྲུ་བཞིི་

ཞིིགེ་ལ་སྟེང་ཁེེབས་མེད་པ་ཞིིགེ་རེད་འདུགེ ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་རི་མོ་བཀལ་ཞིིང་གེཞིན་
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དེ་རུ་ཁྲུས་གེཞིོང་བཞིགེ་འདུགེ མུན་པ་ཅིན་གྱིི་ཚོགེས་ཁེང་དེ་ནས་ཡོར་མར་འགྲོ་

སྐབས་བུ་མོ་ཚོས་“ཨེ་གྷི་ཝེ། ཨེ་གྷི་ཝེ་ ཁེ་ལེན་ཏེ་”ཞིེས་སྒྲིོགེ་ཅིིང་། དེའི་དོན་ནི་“ཆུ་

ཚ་བོ་”ལ་གོེ་བ་རེད། ས་ིཋེན་དང་ཌིིན་གེཉིིས་ཀྱིང་མཐོང་ས་ན་མ་ིའདུགེ ངའ་ིབུ་མོ་

དེས་ཕ་ེསོ་སུམ་ཅུའམ་ཡོང་ན་ཨ་སོྒོར་གེསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་ིགླེ་བླངས་སོང་། ད་ེ

ནས་ཕེ་སོ་བཅུ་འཕར་མ་སོྤྲོད་རོགེས་ཞིེས་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་ནས་ཁེགེ་འཇོགེ་སའི་

སྒྲུང་རིང་པོ་ཞིིགེ་བཤོད་སོང་། ངས་མགེེ་ས་ིཁེོའ་ིསྒོོར་མོའ་ིརིན་ཐང་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཅིིང་།  

ངས་ཤོེས་པ་ན་ིང་ལ་ཕ་ེསོ་ས་ཡོ་ཡོོད་པ་རེད། ངས་མོ་ལ་སོྒོར་མོ་འཕངས་པ་ཡོིན། ད་ེ

ནས་ང་ཚ་ོབྲིོ་འཁྲབ་ཆོེད་དུ་བརྒྱུགེས་ཏ་ེཕྱིན་པ་ཡོིན། སྲོང་ལམ་དུ་མ་ིཚོགེས་འབོར་

ཆོེ་བ་འཛིོམས་འདུགེ ཉིེན་རྟེོགེ་པ་ནི་དུས་རྒྱུན་བཞིིན་ཉིོབ་ཏེ་བསྡེད་འདུགེ ཌིིན་

གྱི་ིཝེ་ིན་ེཛུ་ལའ་ིབུ་མོ་དེས་ང་སོྒོ་ཞིིགེ་ནས་དྲུད་ད་ེཆོང་ཁེང་ཁྱོད་མཚར་གེཞིན་ཞིིགེ་

གེ་ིནང་དུ་འཁྲིད་སོང་ལ། ཆོང་ཁེང་ད་ེན་ིསྨོད་འཚོང་ཁེང་ལ་བདགེ་པ་འདྲ། ད་ེན་

ཆོང་ཞིབས་པ་ན་གེཞིོན་ཞིིགེ་གེིས་ཤོེལ་ཕོར་འབྱིད་ཞིོར་ཁེ་བརྡོ་གླེོད་བཞིིན་འདུགེ་

ལ། རྒད་པོ་ཨ་ར་གེཞུ་ལྟར་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་མར་བསྡེད་ད་ེལྷགེ་བསམ་རྣམ་དགེ་གེིས་ཅི་ི

ཞིིགེ་གེ་ིསྐོར་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་འདུགེ འད་ིནའང་སྒྲི་སྐྱེད་སྒོམ་ཞིིགེ་ནས་མམ་བྷོ་

རོལ་དབྱངས་སྒྲིོགེ་བཞིིན་འདུགེ འཇིགེ་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོ་ཡོར་ལངས་ཡོོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིིགེ་

འདུགེ ཝེ་ིན་ེཛུ་ལའ་ིབུ་མོ་ད་ེངའ་ིསྐ་ེལ་འཁྱུད་ནས་ཆོང་བསླེངས་སོང་། ཆོང་ཞིབས་

པ་དེས་མོ་ལ་ཆོང་མ་བླུད། མོས་ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་བསླེངས། མཐར་མོ་ལ་ཆོང་བླུད་

སྐབས་མོས་ཆོང་བཤོོས་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཐེངས་འདིར་རྐང་བཙུགེས་ནས་མ་རེད། 

མོའ་ིཕམ་ཟིན་པའ་ིཉིམ་ཆུང་གེ་ིམིགེ་འབྲིས་ཀྱི་ིནང་ནས་ངས་འགོྱིད་གེདུང་ད་ེདགེ་

མཐོང་བྱུང་། “གེང་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད། སྙིང་སྡུགེ” ཅིེས་མོ་ལ་བཤོད་པ་ཡོིན། ངས་
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སྟེགེས་བུའ་ིསྟེང་ནས་མོ་རང་སྐྱོར་དགེོས་ཀྱི་ིའདུགེ མོ་ན་ིཡོང་ཡོང་འགྲེད་ཀྱི་ིའདུགེ 

ངས་ལོ་ན་བཅིོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོིན་པའི་བུ་མོ་ར་བཟི་འདི་འདྲ་མཐོང་མ་མྱོོང་། ངས་

མོ་ལ་སླེར་ཡོང་ཆོང་ཉོིས་པ་ཡོིན། མོས་ངའ་ིདོར་མ་ནས་འཐེན་ཏ་ེབཟོད་གེསོལ་ཞུ་

གེི་འདུགེ མོས་ཆོང་དེ་ཧུབ་ཀྱིིས་འཐུང་། ང་ལ་མོ་འགུགེ་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཀྱིི་

འདོད་པ་ད་ེམ་ིའདུགེ ང་རང་རང་གེ་ིབུ་མོ་ན་ིལོ་ན་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡོིན་པ་དང་། མོས་

རང་མགེོ་ཐོན་གྱི་ིའདུགེ ངའ་ིཔང་ན་ཝེ་ིན་ེཛུ་ལའ་ིབུ་མོ་ད་ེའགྲ་ེལོགེ་རྒྱགེ་ཅིིང་སྡུགེ་

བསྔོལ་མྱོོང་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་དེར། ངས་རང་གེ་ིབུ་མོ་ད་ེསླེར་རྒྱབ་ལོགེས་སུ་འཁྱོེར་

ནས་མོ་གེཅིེར་བུར་བུད་དེ་ཁེ་བརྡོ་ཁེོ་ན་བྱེད་ན་འདོད། འདི་ངས་ང་ལ་བཤོད་པ་

ཡོིན། ང་ན་ིམོ་རང་དང་བུ་མོ་ནགེ་རིལ་ཆུང་ཆུང་གེཉིིས་ལས་གེང་ཞིིགེ་འདོད་པའ་ི

འཁྲུལ་སྣང་ཁྲོད་དུ་ཡོོད། 

སྙིང་རྗེ་ེཝེིགེ་ཋེོར་ལ་ཆོ་བཞིགེ་ན། དུས་ཚོད་འདིའ་ིཡུན་ཧྲིིལ་པོར་ཆོང་ཁེང་གེ་ི

ཅིོགེ་ཙེའི་མཐའ་ཤོན་ཟངས་ཀྱིི་འཕྲིེད་གེདང་དེ་ལ་རྒྱབ་བསྙེས་ནས་རང་གེི་ཨ་མེ་

རི་ཀ་བའི་གྲོགེས་པོ་གེསུམ་གྱིིས་སོྨྱོ་ལས་བྱེད་བཞིིན་པ་ལ་བལྟ་ཕྱིར་ཡོར་ལྡིང་མར་

ལྡིང་བྱས་ཏེ་བསྡེད་སོང་། ང་ཚོས་ཁེོ་ལ་ཆོང་ཉིོས་པ་ཡོིན། ཁེོའ་ིམིགེ་དེ་བུ་མོ་ཞིིགེ་

ལ་ཤོོར་ནའང་ཁོེས་རང་གེི་ཆུང་མའི་སེམས་མི་གེསོད་ཕྱིར་བུ་མོ་དེ་བླངས་མ་སོང་།  

ཌིིན་གྱིིས་ཁོེའ་ིལགེ་ཏུ་དངུལ་བརྫོངས། སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་ཟིང་ཆོ་འདིའི་ནང་དུ་

ངས་ཌིིན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་པ་ལ་ལྟ་རྒྱུའི་གེོ་སྐབས་ཤོིགེ་ཐོབ་སོང་། ཁེོ་ནི་ཧ་

ཅིང་སེམས་འཁྲུགེས་ཐགེ་ཆོོད་ནས་ཡོོད་སྟབས། ངས་ཁེོའ་ིགེདོང་ལ་ཅིེར་སྐབས་

ང་སུ་ཡོིན་ཤོེས་མ་སོང་། “ཨོ་རེད་ཡོ། ཨོ་རེད་ཡོ།” དེ་ཙམ་ཞིིགེ་བཤོད་ནས་བསྡེད་

སོང་། འདི་ནི་རོྫོགེས་མཐའ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ཏུ་སྣང་། འདི་ནི་[གེཏམ་རྒྱུད་དུ་
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ཡོོད་པའི་]ཨ་ལི་བྷ་བྷ་དང་ཁེོའ་ིའགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་འཕྲིང་ལམ། ཁེོའ་ིགེར་མཁེན་བུ་

མོ་དང་བཅིས་པའི་སྐྱེ་བ་གེཞིན་ཞིིགེ་གེི་ཕྱི་དྲོ་ཞིིགེ་ལ། རིང་ཞིིང་འཁྲུལ་སྣང་ཅིན་

གྱི་ིཨ་རབ་ཡུལ་གྱི་ིརྨ་ིལམ་ཞིིགེ་དང་འདྲ། སླེར་ཡོང་ང་ན་ིརང་གེ་ིབུ་མོ་དང་ལྷན་དུ་

མོའ་ིཁེང་མིགེ་ཏུ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། ཌིིན་དང་ས་ིཋེན་གེཉིིས་ཀྱིིས་རང་རང་གེ་ིསྔོར་

གྱི་ིབུ་མོ་ཕན་ཚུན་བརྗེེས་སོང་། ང་ཚ་ོསྐབས་ཤོིགེ་གེ་ིརིང་ལ་མཐོང་ཡུལ་ནས་ཡོལ་

བར་གྱུར། ལྟད་མོ་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལྟད་མོ་ལྟ་རྒྱུ་ལ་སྒུགེ་དགེོས་པ་རེད། ཕྱི་

དྲོ་འད་ིན་ིཇ་ེརིང་དང་ཇ་ེགྲང་རེད།

གེང་མྱུར་གྱིིས་མཛིེས་ཤོིང་རྙིིང་པའི་གྷིེ་རེ་གེོ་རི་ཡོ་ཞིེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་འདིའི་

ལོྐོགེ་གྱུར་རང་བཞིིན་གྱིི་མཚན་མོ་ཤོར་ཡོོང་གེི་རེད། མམ་བྷོ་རོལ་དབྱངས་ནི་སྐད་

ཅིིགེ་ཙམ་ལ་ཡོང་འཇགེས་མ་སོང་ལ། ནགེས་ཚལ་གྱིི་ཁྲོད་དུ་རོྫོགེས་མཐའ་མེད་

པའ་ིའགྲུལ་བཞུད་ཅིིགེ་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་པར་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་རེད། བུ་མོ་ནགེ་

རིལ་ཆུང་ཆུང་དེས་རྒྱལ་མོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་གེོམ་སྟངས་སྒྱུར་ལུགེས་དང་བཅིས་

པ་ལས་མིགེ་གེཡོོལ་དཀའ་བ་བྱུང་ཞིིང་། མཐའ་ན་ཆོང་ཞིབས་པ་ངོ་ནགེ་དེས་བུ་

མོ་ད་ེང་ཚ་ོལ་ཆོང་འགྱིོགེ་པའ་ིལས་ཀ་དང་ལྟགེ་རྒྱབ་དེར་ཕྱགེས་མ་རྒྱགེ་པའ་ིལས་

ཀ་ལའང་བཀོལ་སོང་། དེར་ཡོོད་པའི་བུ་མོའ་ིཁོྲད་ནས་མོ་ནི་སོྒོར་མོ་མཁོེ་ཤོོས་དེ་

ཡོིན་པ་དང་། གེཅིིགེ་བྱས་ན་མོའ་ིསྤུན་སྲོིང་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚོའ་ིཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་ལེན་

ཆོེད་མོའ་ིཨ་མ་དེར་འོངས་པ་རེད། མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིམ་ིརྣམས་ན་ིདབུལ་པོ་རེད། ང་རང་

མོའ་ིའཁྲིས་ལ་བཅིར་ནས་སོྒོར་མོ་ཞིིགེ་སོྤྲོད་འདོད་པའ་ིབསམ་བློ་ཞིིགེ་ང་ལ་གེཏན་

ནས་གེཏན་ནས་འཁེོར་མ་སོང་། མོས་སྒོོར་མོ་སྤྲོད་པ་ད་ེན་ིམཐོང་ཆུང་བྱས་སོང་སྙམ་

པའ་ིཐོགེ་ནས་སོྒོར་མོ་ད་ེལེན་གྱི་ིརེད་ལ། མོ་དང་འདྲ་བའ་ིརིགེས་ཀྱིིས་མཐོང་ཆུང་
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མྱོོང་བ་དེས་ང་འཚབ་ཏུ་བཅུགེ་སོང་། ངོ་མ་བཤོད་ན་ངའི་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་ཆུ་

ཚོད་འགེའ་ཤོས་འགེོར་བའ་ིརིང་དེར་ང་ན་ིམོ་ལ་བརྩ་ེདུང་ཆོགེས་འདུགེ་ཅིིང་། ད་ེ

ནི་ནོར་ས་གོེལ་ས་མེད་པའི་སེམས་ལ་ཕོགེ་པའི་ཟུགེ་གེཟེར་དེ་རང་རེད་ལ། སྙིང་

ལ་གྲ་ིབཙུགེས་པ་ད་ེརང་རེད། ཤུགེས་རིང་ད་ེརང་རེད། མནར་གེཅོིད་ད་ེརང་རེད། 

དེ་དགེ་ལས་ཀྱིང་ཐུགེ་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་སྐྲགེ་སྣང་དང་འཛིེམས་ཟོན་དེ་རང་རེད། ཁྱོད་

མཚར་བ་ཞིིགེ་ལ་ཌིིན་དང་སི་ཋེན་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་མོ་ལ་གེཏུགེས་རྒྱུར་འཇོན་མ་

སོང་ལ། མོའ་ིརོྩད་མེད་ཀྱིི་ཆོེ་མཐོང་དེས་ནི་སྨོད་འཚོང་ཁེང་རྙིིང་པ་རྩུབ་པོ་ཞིིགེ་

གེ་ིནང་དུ་མོ་རང་དབུལ་པོར་བསྒྱུར་བ་རེད། ད་ེལ་སོམས་དང་། སྐབས་ཤོིགེ་ལ་ཌིིན་

ན་ིསྐུ་འདྲ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་མོའ་ིཕོྱགེས་སུ་ཡོོ་བཞིིན་འཕུར་ཆོོགེ་ཆོོགེ་གེིས་བསྡེད་

ཅིིང་། མོས་ལྷོད་ལྷོད་དང་ང་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་པས་ཁེོའ་ིཕྱོགེས་སུ་བལྟས་སྐབས། ཁེོ་ནི་

གེདོང་སྨོད་ཅིིང་། གྲོད་པ་ལ་ཕུར་མཚམས་བཞིགེ་ནས་ཁེ་གེདངས་འདུགེ ད་ེནས་

མཐའ་མ་དེར་ཁེོས་རང་གེ་ིམགེོ་བོ་དུད་སོང་། ད་ེཡོང་མོ་ན་ིརྒྱལ་མོ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ད་ེ

ལ་མགོེ་བོ་དུད་པ་རེད།

ད་ན་ིགླེོ་བུར་བ་ཞིིགེ་ལ་ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་ན་ིཁེོང་ཁྲོ་དང་བཅིས་ང་ཚོའ་ིདཔུང་པ་

ནས་བཟུང་སྟ་ེསོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱིིན་འདུགེ

“གེ་རེ་བྱུང་སོང་།” ཁེོས་ཐབས་ཤོེས་ཡོོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགེས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ལ་གེོ་བརྡོ་

སོྤྲོད་པའི་འབད་བརྩོན་བྱས་སོང་། དེ་ནས་ཁེོ་ཆོང་ཁེང་དུ་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་ཏེ་ཆོང་

ཞིབས་པ་ལས་བྱུང་འཛིིན་བླངས་པ་དང་། ཆོང་ཞིབས་པ་དེས་ཁེོ་ལ་སྡེང་མིགེ་

གེིས་བལྟས་སོང་ལ། ད་ེནས་ཁེོས་བྱུང་འཛིིན་ད་ེང་ཚ་ོལ་སྟོན་ཕྱིར་འཁྱོེར་ཡོོང་སོང་།  

བྱུང་འཛིིན་དེ་ནི་ཕེ་སོ་སུམ་བརྒྱ་བརྒལ་བའམ་ཡོང་ན་ཨ་རིའི་སོྒོར་མོ་སུམ་ཅུ་སོ་
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དྲུགེ་ཙམ་ཞིིགེ་ཡོིན་སྟབས། སྨོད་འཚོང་ཁེང་ཞིིགེ་ལ་མཚོན་ན་སོྒོར་མོ་ཧ་ཅིང་ཕོན་

ཆོེན་པོ་རེད། ད་དུང་ཡོང་ང་ཚོ་ནི་ར་དྭངས་མེད་ཅིིང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་འགྲོ་རྒྱུའི་

འདོད་པའང་མེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཐང་ཆོད་ཐགེ་ཆོོད་ནས་ཡོོད་ནའང་། ང་ཚོས་བགྲོད་

དཀའ་བའ་ིའགྲུལ་ལམ་འདིའ་ིམཐའ་མཇུགེ་ཏུ་ང་ཚོས་རྙིེད་པར་གྱུར་པའ་ིཨ་རབ་

པའི་ཡུལ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བའི་དགེ་པའི་ཞིིང་ཁེམས་ཁྱོད་མཚར་པོ་འདི་རྙིེད་ཅིིང་། 

དེར་ཡོོད་པའ་ིང་ཚོའ་ིབུ་མོ་སྙིང་རྗེ་ེམོ་དགེ་དང་ལྷན་དུ་ད་དུང་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་ན་

འདོད། འོན་ཀྱིང་མཚན་མོ་ན་ིསླེེབས་ལ་ཉི་ེཞིིང་། ང་ཚ་ོན་ིམཐའ་སྣ་ེལ་སླེེབས་དགེོས་

ཡོོད། ཌིིན་གྱིིས་ད་ེམཐོང་བ་དང་རང་ཉིིད་ར་བཟ་ིབ་དྭངས་ཐབས་ལ་འབད་པ་དང་

བསམ་གེཞིིགེ་བྱས་ཤོིང་ཁྲོ་གེཉིེར་བསྡུས། མཐའ་མ་དེར་ངས་ང་ཚ་ོའད་ིནས་གེཏན་

དུ་གྱིེས་རྒྱུའ་ིགྲོས་མགེོ་བསླེངས་པ་ཡོིན། “ང་ཚ་ོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ལུས་ཡོོད། 

ཁེོ་ར།ེ ད་འད་ིལ་ཁྱོད་པར་ཆོེན་པོ་ཡོོང་གེ་ིམ་རེད།” ཅིེས་ལབ་པ་ཡོིན།

“ཏགེ་ཏགེ་རེད།” ཌིིན་གྱིིས་ན་ིམིགེ་ཤོེལ་གེོན་ཞིིང་། རང་གེ་ིཝེ་ིན་ེཛུ་ལའ་ིབུ་མོ་

ལ་འཁེོར་ནས་ད་ེསྐད་བརྗེོད། མོ་ན་ིམཐར་ར་བཟ་ིའདུགེ་ལ། ཤོ་མདོགེ་དཀར་བའ་ི

རྐང་པ་གེཉིིས་དར་གེོས་ཀྱིི་གྱིོན་པའི་ཕྱི་ལ་བསྟན་ནས་ཤོིང་གེི་སྟེགེས་བུའི་སྟེང་

ཉིལ་འདུགེ སྒོེའུ་ཁུང་ནང་གེི་ལྟད་མོ་ཚོས་ལྟད་མོ་འདིའི་ཁེེ་བཟང་བླངས་སོང་ལ། 

ཁེོང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་གྲིབ་མ་དམར་པོ་ཞིིགེ་རིམ་གྱིིས་མངོན་མགོེ་བརྩམས། གླེོ་བུར་གྱི་ི

ལྷིང་འཇགེས་ཤོིགེ་གེི་ཁྲོད་ནས་ངས་གེང་ཞིིགེ་ནས་བྱིས་པའི་ངུ་སྐད་ཐོས་ཤོིང་། དེ་

ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ནི་གེང་ལྟར་ཡོང་མེགེ་སི་ཁོེའ་ིརྒྱལ་ཁེབ་ཏུ་ཡོོད་པ་དང་། འཁྲིགེ་

སྲོེད་གོླེགེ་བརྙིན་དང་མྱོོས་རྫོས་ཧ་ཤོི་ཤོའི་ལྷ་ཡུལ་གྱིི་ཉིིན་མོའ་ིརྨི་ལམ་ཁོྲད་དུ་མེད་

པ་ད་ེདྲན་སོས་བྱུང་། 
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ང་ཚ་ོའཁྱོོར་བཞིིན་ཕྱ་ིལ་ཐོན། ང་ཚོས་ས་ིཋེན་བརྗེེད་འདུགེ ང་ཚ་ོཁོེ་ལེན་ཆོེད་

ཕྱིར་བརྒྱུགེས། ཁེོས་དགེོང་མོའ་ིསྨོད་འཚོང་མ་གེསར་པ་དེ་ཚོ་ལ་དགེའ་བཞིིན་སོྤྲོ་

བཞིིན་མགེོ་བོ་དུད་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ སྨོད་འཚོང་མ་དེ་ཚོ་ནི་མཚན་གྱིི་ལས་

ཀ་ལ་འབྱོར་ཙམ་རེད། ཁེོས་སླེར་ཡོང་མགེོ་འཛུགེས་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ཁེོ་ར་བཟ་ི

དུས་ཁྲུ་བཅུའ་ིགེཟུགེས་ཚད་ཡོོད་པ་བཞིིན་འཁྱོོར་ནས་འགྲོ ར་བཟ་ིདུས་ཁེོ་ན་ིབུད་

མེད་ལས་ཕར་འདྲུད་རྒྱུ་དཀའ། ད་དུང་བུད་མེད་རྣམས་ནི་ཁོེ་ལ་འཁྲི་ཤོིང་བཞིིན་

འཐམས་ནས་འདུགེ ཁེོས་ན་ིམུ་མཐུད་སོྡེད་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བྱས་ཤོིང་། གེསར་ཞིིང་

མཚར་ལ། ཧ་ཅིང་ལེགེས་པའི་ལྕམ་སྐུ་སི་ནོ་རི་ཏ་[བུ་མོ་དར་མ་ལ་འཇུགེ་པའི་སི་

པན་གྱི་ིསྐད་]འགེའ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ན་འདོད། ཌིིན་དང་ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་ཁེོའ་ིརྒྱབ་

ལ་གེཞུས་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དྲུད་པ་ཡོིན། ཁེོས་མི་ཚང་མ་སྟེ། བུ་མོ་རྣམས་དང་ཉིེན་

རྟེོགེ་པ། མི་ཚོགེས། སྲོང་ལམ་དུ་ཡོོད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བདེ་མོ་བོྱས་ཟེར་བའི་

ལགེ་བརྡོ་ཡོང་ཡོང་བྱས། ཁེོས་གྷིེ་རེ་གོེ་རི་ཡོའི་མི་ཚོགེས་ཀྱིི་དགེའ་བསུའི་ལན་དུ་

ཕྱོགེས་གེང་ས་ལ་ལགེ་པ་ཁེ་ལ་སྦྱིར་ཏ་ེའོ་བསྐྱལ། ཇགེ་ཤོོགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་སྤེོབས་པ་དང་

བཅིས་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིས་གེོམ་པ་སོྤེས། ཁེོང་ཚོ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་པའི་འབད་བརྩོན་

བྱས། མི་ཚེའི་ཕྱི་དྲོ་ཡོགེ་པོ་འདི་ལ་བྱུང་བའི་དོན་ཚང་མའི་ཐད་ནས་རང་གེི་བརྩེ་

བ་དང་དགེའ་བ་རྣམས་གོེ་བརྡོ་འཕྲིོད་ཐབས་བྱས། མ་ིཚང་མ་གེད་མོ་ཤོོར། ཁེ་ཤོས་

ཀྱིིས་ཁེོའ་ིརྒྱབ་ལ་ཐལ་ལྕགེ་གེིས་གེཞུས། ཌིིན་ཕྱིར་བརྒྱུགེས་ནས་ཉིེན་རྟེོགེ་པ་རྣམས་

ལ་ཕ་ེསོ་བཞི་ིསྤྲོད་ནས་ལགེ་པ་བཏང་ཞིིང་འཛུམ་དམུལ། གུས་བཏུད་ཞུས། ད་ེནས་

ཁེོ་རླངས་འཁེོར་དུ་མཆོོངས། ང་ཚོས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིབུ་མོ་རྣམས་དང་། མཐའ་ན་སྐྱེལ་

མའི་ཆོེད་དུ་གེཉིིད་སད་པར་གྱུར་པའི་ཝེི་ནེ་ཛུ་ལའི་བུ་མོ་དང་བཅིས་པ་རླངས་
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འཁེོར་གྱི་ིམཐའ་སོྐར་དུ་འཛིོམས། འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིགོྱིན་པ་ཐབས་ཆོགེ་ད་ེཚ་ོགེོན་

ནས་འཚང་ཁེ་བརྒྱབ། བདེ་མོ་འཇོགེ་པའི་ཁེ་བརྡོ་བྱས་ཤོིང་ང་ཚོ་ལ་འོ་བསྐྱལ། 

ཝེི་ནེ་ཛུ་ལའི་བུ་མོ་དེས་མཐའ་ན་མིགེ་ཆུ་ཡོང་བཏང་སོང་། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚོའི་

ཆོེད་དུ་མིན་པ་ང་ཚོས་ཤོེས། ང་ཚ་ོཚང་མའ་ིཆོེད་དུའང་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་འགྲིགེ་

པ་རེད། འགྲིགེ་ཐགེ་ཆོོད་པ་རེད། ངའ་ིབུ་མོ་ནགེ་རིལ་ན་ིནང་ལོགེས་ཀྱི་ིགྲིབ་ནགེ་

ཁྲོད་དུ་ཡོལ་ཚར་འདུགེ ད་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། ང་ཚ་ོཕྱིར་ཐོན་ཞིིང་། ཕ་ེསོ་བརྒྱ་

ཕྲིགེ་བརྒལ་བའ་ིསྟོན་མོ་དང་སོྤྲོ་སྐྱིད་ད་ེདགེ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར། འད་ིན་ིཉིིན་ངན་ཞིིགེ་

གེ་ིལས་ཀ་དང་འདྲ་པོ་མ་ིའདུགེ མམ་བྷོ་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིགེདོན་འདྲ་ེད་ེང་ཚོའ་ིརྗེེས་

སྙེགེ་ནས་ཁེང་ཤོར་འགེའ་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། ད་ན་ིཚང་མ་ཚར་སོང་། “གྷི་ེར་ིགེོ་ར་ིཡོ། 

བད་ེམོ་བོྱས།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་འོ་ཞིིགེ་བསྐྱལ།

ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་ནི་ང་ཚོ་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྤེོབས་པ་བྱེད་ཅིིང་རང་ཉིིད་ལ་ཡོང་

སྤེོབས་པ་བྱེད། “ད་ཁྱོེད་རང་ཚ་ོཁྲུས་ལ་དགེའ་འམ།” ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། ཨོ་རེད། ང་ཚ་ོ

ཚང་མས་ཁྲུས་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་བྱེད་ན་འདོད།

དེ་ནས་ཁོེས་ང་ཚོ་ལ་འཛིམ་བུ་གླེིང་གེི་ཡོ་མཚན་ཆོེ་ཤོོས་དེ་ལ་ལམ་སྟོན་བྱས་

སོང་ལ། དེ་ཡོང་གྲོང་དེ་ནས་རྒྱ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་མེལ་ལེ་གེཅིིགེ་ཙམ་སོང་མཚམས་

ཡོོད་པའི་ཨ་མེ་རི་ཀ་བའི་ཁྲུས་ཁེང་རིགེས་དེ་འདྲ་ཞིིགེ་འདུགེ དེར་བྱིས་པ་མང་

པོས་ཆུ་རྫོིང་ནང་དུ་ཆུ་རྩེད་བྱེད་ཅིིང་། རོྡོའ་ིཁེང་པ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་ཁྲུས་ཁེང་ཡོོད་

པ་ད་ེལ་འཛུལ་རྒྱུར་སོྒོར་མོ་སྐར་མ་ཁེ་ཤོས་རེད། ད་ེཡོང་ཞིབས་ཞུ་བ་ཞིིགེ་ལས་ཁྲུས་

རྫོས་དང་ཁྲུས་རས་ཀྱིང་ཐོབ་ཀྱི་ིའདུགེ ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ད་དུང་བྱིས་པའ་ིགླེིང་གེ་

ཉིམ་ང་བ་ཞིིགེ་ལ་དཔྱངས་རྩེད་ཡོོ་ཆོས་དང་ཡུམ་ཆོེན་མེ་རེ་བསྐོར་ནས་ཕེབས་
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ཟེར་བའི་བྱིས་པ་ཞིོན་རྩེད་འཕྲུལ་འཁེོར་ཆོགེ་ཏོ་ཞིིགེ་བཅིས་འདུགེ དེ་ནས་ཉིི་མ་

དམར་ལམ་མེར་ནུབ་དུས་ཀྱིི་མཚམས་འདིར་འདི་ནི་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་

ཡོིན་པ་མ་ཟད་ཧ་ཅིང་མཛིེས་པོ་ཞིིགེ་ཀྱིང་རེད། ས་ིཋེན་དང་ངེད་གེཉིིས་ལ་ཁྲུས་རས་

ཐོབ་པ་དང་། ནང་དུ་ཡོོད་པའི་ཁྲུས་ཁེང་གྲང་སི་ལེ་བ་དེའི་ནང་དུ་མཆོོངས་ཤོིང་།  

གེཟུགེས་པོ་སོས་ཤོིང་གེསར་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིགེ་གེིས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཡོིན། ཌིིན་གྱིིས་ཁྲུས་

བྱེད་རྒྱུར་འདོད་པ་བྱས་མ་སོང་ལ། ཁེོ་ན་ིགླེིང་གེ་ཉིམ་ང་བ་དེའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཝེིགེ་ཋེོར་

དང་ལྷན་དུ་ལགེ་པས་འཁྱུད་རེས་བྱས་ཏ་ེའཆོམ་འཆོམ་བྱེད་བཞིིན་ཁེ་བད་ེལྕ་ེབད་ེ

དང་སོྤྲོ་སྣང་གེིས་ཁེ་བརྡོ་གླེོད་ཀྱིིན་འདུགེ་ལ། མཐའ་ན་སྐབས་གེཅིིགེ་གེི་རིང་ལ་

ཁེོའ་ིཕོྱགེས་སུ་སོྤྲོ་སྣང་གེིས་ཡོོ་བཞིིན་བསྡེད་ནས་རང་གེ་ིཁུ་ཚུར་རྡོེགེ་བཞིིན་འདུགེ 

དེ་ནས་ཁེོང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ལགེ་པ་འཁྱུད་རེས་བྱས་ཏེ་འཆོམ་འཆོམ་བྱས་སོང་། 

ཝེིགེ་ཋེོར་ལ་བད་ེམོ་བྱོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་ལ་བསླེེབས་ཡོོད་ཙང་། ཌིིན་གྱིིས་

གེོ་སྐབས་ད་ེབླངས་ནས་ཁེོའ་ིམཉིམ་དུ་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་ཡུད་ཙམ་རིང་སྡེོད་རྒྱུ་དང་། གླེིང་

གེ་ལ་རྟེོགེ་ཞིིབ་བྱ་རྒྱུ། སྤྱིིའ་ིཆོ་ནས་དོན་རྣམས་ལ་རང་གེ་ིབསམ་ཚུལ་ཅི་ིཡོོད་ལེན་

རྒྱུ། མདོར་བསྡུས་ན་ཁེོང་ལ་རོལ་རྒྱུ་བཅིས་བྱེད་བཞིིན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བྱུང་ལ། ད་ེ

ན་ིཌིིན་ཁེོ་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིིགེ་རེད།

ང་ཚོ་ཐོན་དགེོས་སྟབས་ཝེིགེ་ཋོེར་ནི་ཧ་ཅིང་སེམས་སྐྱོ་འདུགེ “ཁྱོེད་ཚོ་ང་ལ་

ཐུགེ་ཕྱིར་གྷི་ེར་ེགེོ་ར་ིཡོ་ལ་སླེར་ཡོོང་གེ་ིཡོིན་ནམ།”

“ལོས་ཡོིན། ཁེོ་རེ།” ཌིིན་གྱིིས་དེ་སྐད་བརོྗེད། ད་དུང་ཁེོས་ཝེིགེ་ཋེོར་ལ་འདོད་

པ་ཡོོད་ན་ཨ་མ་ེར་ིཀ་ལ་ལེན་རྒྱུ་ཡོིན་ཞིེས་ཁེས་ལེན་ཡོང་བྱས་སོང་། ཝེིགེ་ཋེོར་གྱིིས་

ཁེོས་དེའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་བློ་གེཏོང་དགོེས་ཡོོད་ཅིེས་བཤོད་སོང་།
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“ང་ལ་ཆུང་མ་དང་བྱིས་པ་ཡོོད། ད་ེནས་སོྒོར་མོ་ན་ིམེད། ངས་ལྟ་གེ་ིཡོིན།” ཟེར། 

ང་ཚོ་རླངས་འཁེོར་དུ་བསྡེད་ནས་ཁེོང་ལ་ལགེ་གེཡོབ་བྱེད་དུས་དེར་ས་སྲོོད་ཀྱིི་

དམར་ལམ་མ་ེབའ་ིཁྲོད་དུ་ཁེོའ་ིཡོིད་དུ་འོང་བའ་ིགུས་ཞིབས་ཀྱི་ིའཛུམ་དམུལ་ལས་

འོད་འཕྲིོ་བར་བྱེད། ཁེོའ་ིརྒྱབ་ལོགེས་སུ་ཉིམ་ང་བའི་གླེིང་གེ་དང་བྱིས་པ་དེ་རྣམས་

འདུགེ 
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 ལའེུ་དྲུག་པོ།

གྷི་ེར་ེགོེ་ར་ིཡོའ་ིཕྱ་ིལོགེས་སུ་བསླེེབས་མ་ཐགེ་ཏུ་ལམ་ཁེ་ན་ིཐུར་དུ་ཁེ་གེཏད་འདུགེ་

ལ། ལམ་གྱི་ིགེཡོས་གེཡོོན་དུ་ཤོིང་སྡེོང་ཆོེན་པོ་མང་པོ་འདུགེ མུན་པ་ཇ་ེརུབ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཤོིང་སྡེོང་དེ་དགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་འབུ་སྲོིན་དུང་ཕྱུར་མང་པོས་

སྐད་མཐོན་པོའ་ིཟ་ཟིར་གྱིི་སྒྲི་བསྟུད་མར་བསྒྲིགེས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཐོས་བྱུང་ལ། “ཨ་

མ་མ།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེསྐད་བརྗེོད་ནས་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིམདུན་གླེོགེ་སྦེར་མོད་ད་ེདགེ་

གེིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་མི་འདུགེ “དམྱོལ་བ། དམྱོལ་བ། ད་འདི་ཅིི་རེད།” ཟེར། ཁེོས་

རླངས་འཁོེར་གྱིི་མདུན་པང་སྟེང་དུ་གེཞུས་ཤོིང་དེ་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངས། “ཨོ། དཀོན་

མཆོོགེ ང་ཚོས་གླེོགེ་མེད་པར་ནགེས་ཚལ་ཁོྲད་དུ་རླངས་འཁོེར་བསྐོར་དགོེས་པ་

རེད། ད་ེལས་ཡོོང་བའ་ིའཇིགེས་སྣང་འད་ིལ་སོམས་དང་། ངས་ལམ་ཁེ་མཐོང་བའ་ི

གེོ་སྐབས་ཉིགེ་ཅིིགེ་ནི་རླངས་འཁེོར་གེཞིན་ཞིིགེ་ཡོོང་སྐབས་དེ་རེད་ལ། འདི་ན་

རླངས་འཁོེར་གེཞིན་ནི་མི་འདུགེ དེ་ནས་གླེོགེ་མེད་པ་རེད་དམ་ཨང་། ད་ཅིི་བྱེད་

དགེོས་རེད། དམྱོལ་བ།” ཟེར།

“ད་བསྐོར་དང་ཁེོ་ར།ེ གེཅིིགེ་བྱས་ན་ང་ཚ་ོསླེར་ལོགེ་ན་དགེའ་ས་རེད་ཨང་།”

“མིན། གེཏན་ནས་མིན། ད་འགོྲ་ཡོ། ངས་ལམ་ཁེ་མཐོང་དཀའ་བ་འདུགེ ང་

ཚོ་སླེེབས་ཀྱིི་རེད།” ཟེར། ད་ནི་ང་ཚོ་སྣགེ་ཚ་ལྟར་ནགེ་པའི་མུན་ནགེ་ཁྲོད་དུ་འབུ་

ཡོ་ིཟིར་སྒྲི་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུགེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། དྲ་ིམ་ངན་པ་ཧ་ལམ་རུལ་དྲ་ིཅིན་ངར་

མ་ཞིིགེ་མར་བསླེེབས་སོང་ལ། ས་ཁྲའི་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡོིན་ན་གྷིེ་རེ་གེོ་རི་ཡོའི་
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རྗེེས་དེ་མ་ཐགེ་ནས་ཉིི་མ་ལོྷ་ནས་བྱང་ལ་བགྲོད་པའི་མཐའ་ཞིེས་པའི་གོེ་ལའི་

འཕྲིེད་ཐིགེ་ད་ེམགོེ་ཚུགེས་ཀྱི་ིཡོོད་པ་ད་ེདྲན་ཞིིང་ངེས་ཤོེས་རྙིེད། “ང་ཚ་ོའཛིམ་གླེིང་

གེི་ཚ་ཡུལ་ལ་བསླེེབས་འདུགེ་ཡོ། དྲི་མ་དེ་ཁེ་བ་ལ་ཡོ་མཚན་དོན་མི་འདུགེ་ཡོ། 

དྲ་ིམ་སྣོམས་ཡོ།” ཟེར། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་སྐ་ེབསྲོིངས། འབུ་རྣམས་ན་ིངའ་ིགེདོང་

ལ་བརྡོབས། ངའི་རྣ་མཆོོགེ་དེ་རླུང་ལ་གེཏད་པའི་སྐབས་དེ་ལ་ཟ་ཟིར་གྱིི་སྒྲི་ཆོེན་

པོ་ཞིིགེ་གྲགེ་བྱུང་། གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོའི་མདུན་གླེོགེ་དེས་ལས་ཀ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིིང་

མདུན་ཕོྱགེས་སུ་འོད་སོྤྲོས་ཏེ། ཁྲུ་ཚད་བརྒྱ་སོྐར་གྱིིས་མཐོ་ཞིིང་ཡོལ་འདབ་གུགེ་

ཅིིང་སྦྲུལ་གྱིིས་ཁེེངས་པ་ལྟ་བུའི་ནགེས་ཚལ་གྱིི་རྩིགེ་གྱིང་མཐོན་པོ་གེཉིིས་ཀྱིི་བར་

དུ་བསྲོིངས་པའ་ིཁེེར་རྐྱེང་གེ་ིལམ་བུ་ད་ེགེསལ་ལེར་བཟོས། 

“ཁྱོ་ིཕྲུགེ་འད་ིཡོ།” ས་ིཋེན་གྱིསི་རྒྱབ་ལོགེས་སུ་སྐད་བརྒྱབ། “དམྱོལ་བ་ཚ་བ་ཆོནེ་

པོ་འདུགེ་ཡོ།” ཁེོ་ན་ིད་དུང་ཡོང་ཧ་ཅིང་བཟ་ིའདུགེ ང་ཚོས་གླེོ་བུར་དུ་ཁེོ་ན་ིཧ་ཅིང་

བཟ་ིཡོོད་པ་ཤོེས་པ་དང་། ནགེས་ཚལ་དང་དཀའ་ངལ་ད་ེཚོས་ཁེོའ་ིསྣང་བ་སྐྱིད་པའ་ི

སེམས་ཁེམས་ལ་ཁྱོད་པར་གེང་ཡོང་བཟོས་མེད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཁེོས་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་

གེད་མོ་ཤོོར་མགོེ་བཙུགེས་སོང་།

“དམྱོལ་བ་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཅིི་ཡོོད། ང་ཚོས་རང་ཉིིད་དམྱོལ་བ་ནགེས་ཚལ་ཁྲོད་དུ་

འཕེན་འཇོགེ ང་ཚ་ོདེའ་ིཁྲོད་དུ་གེཉིིད་དུ་ཡུར། ད་འགྲོ་ཡོ།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེསྐད་ཟེར། 

“སྤེོ་ལགེས་ས་ིཋེན་བདེན་པ་རེད། སྤེོ་ལགེས་ས་ིཋེན་གྱིིས་སྣང་བར་མ་ིའཇོགེ ཁེོ་ན་ི

བུད་མེད་ད་ེཚ་ོདང་ཉིལ་ཐ་ད་ེཚའོ་ིསྟེང་དུ་ཧ་ཅིང་བཟ་ིནས་ཡོོད། ད་ེནས་འཇགིེ་རྟེེན་

འདི་ནས་ཡོོང་བའི་སོྨྱོན་པ་ཤོེས་དཀའ་བའི་མམ་བྷོ་རོལ་དབྱངས་དེ་ཚོ་ནི་ཧ་ཅིང་

སྐད་ཆོ་ེདྲགེས་པར་བརྟེེན་ངའ་ིརྣ་བའ་ིརྔ་ཆུང་དུ་ད་ལྟའང་ལྡིར་སྒྲི་གྲགེ ཨ་ེཧ།ེ ཁེོ་ན་ི
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ཧ་ཅིང་བཟ་ིའདུགེ ཁེོས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཡོོད་ཡོ།” ཟེར། ང་ཚོས་

རང་གེི་སྟོད་གེོས་ T དབྱིབས་ཅིན་དགེ་ཕུད་ཅིིང་། བྲིང་ཁེོགེ་གེཅིེར་བུ་དང་བཅིས་

ནགེས་ཚལ་དུ་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། གྲོང་སྡེེ་མི་འདུགེ་ལ། ཅིི་ཡོང་མི་འདུགེ ནགེས་

ཚལ་ནས་ནགེས་ཚལ། མེལ་ལེ་ནས་མེལ་ལེ། ཐུར་དུ་འབབ། ཚ་བ་ཇེ་ཆོེར་འགྲོ 

འབུ་ཡོི་ཟིར་སྒྲི་ཇེ་མཐོ་རེད། སོྔོ་ལྗོང་གེི་རིགེས་ནི་ཇེ་རིང་རེད། ང་ཚོ་དེ་ལ་གེོམས་

ཤོིང་དགེའ་བ་ཞིིགེ་མ་ཆོགེས་ཀྱི་ིབར་དུ་དྲ་ིམ་རྣམས་ན་ིཇ་ེངན་དང་ཇ་ེཚ་རེད། “ང་

ན་ིགེཅིེར་བུར་བུད་ནས་ནགེས་ཚལ་འདིའ་ིནང་དུ་རྒྱུགེ་བཞིིན་རྒྱུགེ་བཞིིན་སོང་ན་

འདོད།” ཌིིན་གྱིིས་ད་ེལྟར་བཤོད། “མ་རེད། དམྱོལ་བ་ཁེོ་ར།ེ ངས་འགེོགེ་ས་འོས་པོ་

ཞིིགེ་ཐོབ་མ་ཐགེ་ཏུ་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན།” ཟེར། གླེོ་བུར་དུ་ལི་མོན་ཞིེས་པའི་གྲོང་

ད་ེང་ཚོའ་ིམིགེ་མདུན་དུ་མངོན་པར་གྱུར་ཅིིང་། ད་ེན་ིནགེས་ཀྱིིས་ཁེེངས་པའ་ིགྲོང་

ཞིིགེ་རེད་ལ། གླེོགེ་འོད་སྨུགེ་པོ་འགེའ་ར་ེདང་། གྲིབ་མ་ནགེ་སེང་བ། སྟེང་ན་ཧ་ལས་

པའ་ིམཐོངས་ཡོངས་པོ་བཅིས་འདུགེ ད་ེབཞིིན་ཤོིང་ཁེང་ཟང་ཟིང་བ་ད་ེཚོའ་ིམདུན་

དུ་མ་ིཚོགེས་འཛིོམས་ནས་འདུགེ འད་ིན་ིསའ་ིགེོ་ལའ་ིཚ་ཡུལ་གྱི་ིབཞི་ིམདོ་ཞིིགེ་གེོ།

བློ་ཡུལ་དུ་ཤོར་དཀའ་བའི་འཇམ་ཐིང་ངེ་བ་ཞིིགེ་གེི་ཁྲོད་དུ་ང་ཚོ་བཀགེ་པ་

ཡོིན། འད་ིལ་ན་ིཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནེའུ་ ཨོར་ལེན་ས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཟླ་བ་དྲུགེ་པའ་ིམཚན་

མོ་ཞིིགེ་ལ་དེ་གེའི་བགེ་ལེབ་སྲོེགེ་ཐབ་ཀྱིི་ནང་དུ་ཡོོད་པ་ཇི་བཞིིན་ཧ་ཅིང་ཚ་བ་

ཆོེ། མུན་ནགེ་གེི་ཁོྲད་དུ་སྲོང་ལམ་གྱིི་ཡོར་མར་དུ་ཁྱོིམ་མི་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ས་

ལ་བསྡེད་དེ་ཁེ་བརྡོ་གླེོད་བཞིིན་འདུགེ མཚམས་མཚམས་ལ་བུ་མོ་འགེའ་རེའང་

ཕྱི་ལ་ཐོན་སོང་མོད་དེ་ཚོ་ནི་ཧ་ཅིང་ལོ་ཆུང་རེད་ལ། ང་ཚོའི་གེཟུགེས་དབྱིབས་ཇི་

འདྲ་ཡོིན་པ་ལ་ལྟ་ཕྱིར་ཡོོང་བ་རེད། ཁེོང་ཚ་ོན་ིརྐང་རྗེེན་དང་རོྫོར་པོ་རེད། ང་ཚ་ོཅི་
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ལགེ་སྣ་ེའཛིོམས་ཚོང་ཁེང་གོེབ་ཏོ་ཞིིགེ་ཏུ་གྲོ་ཕྱེའ་ིསྒྱི་ེསོྣད་བརྩིགེས་ཤོིང་། ཚོང་ཅིོགེ་

སྟེང་དུ་ཤོིང་འབྲིས་ཨ་ནའི་འབྲིས་བུ་སོས་པ་རུལ་བར་གྱུར་བའི་སྟེང་དུ་སྦྲེང་ནགེ་

འཁེོར་བསྡེད་པ་ཞིིགེ་གེ་ིསོྒོ་མཆོོར་ལ་བསྙེས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡོིན། ཚོང་ཁེང་འདིའ་ིནང་

དུ་མར་མེ་གེཅིིགེ་ཁེོ་ན་འདུགེ་ལ། ཕྱི་ལོགེས་ན་གླེོགེ་འོད་སྨུགེ་པོ་ཅིན་འགེའ་རེ་

འདུགེ ད་ེལས་གེཞིན་ཚང་མ་ན་ིམུན་ནགེ་རེད། མུན་ནགེ་དང་མུན་ནགེ་རེད། ད་ན་ི

ང་ཚ་ོཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་ཡོོད་སྟབས་འཕྲིལ་དུ་གེཉིིད་དགེོས་པ་ན་ིབཤོད་གེ་ལ་དགོེས། 

ད་ེབས་རླངས་འཁོེར་ད་ེགྲོང་དེའ་ིརྒྱབ་ཕོྱགེས་ཀྱི་ིའདམ་གྱི་ིལམ་ཁེའ་ིསྟེང་ནས་གོེམ་

པ་འགེའ་ལ་མར་དེད། གེནམ་གེཤོིས་ན་ིཧ་ཅིང་ཚ་སྟབས་གེཉིིད་ཁུགེ་ཐུབ་མ་ིསྲོིད་པ་

ཞིིགེ་རེད། དེར་བརྟེེན་ཌིིན་གྱིིས་ན་ིཉིལ་གེོས་ཤོིགེ་འཁྱོེར་ནས་ལམ་དཀྱིིལ་གྱི་ིབྱ་ེམ་

ཚ་ཞིིང་འཇམ་པ་དེའི་སྟེང་དུ་བཏིངས་ནས་འགྱིེལ་སོང་། སི་ཋེན་ནི་རླངས་འཁེོར་

ཧྥོོརད་རྟེགེས་ཅིན་དེའ་ིམདུན་སྟེགེས་སྟེང་རྐང་ལགེ་བརྐྱེངས་ནས་བསྡེད་ཅིིང་རླུང་

ཡོོང་ཆོེད་སོྒོ་གེཉིིས་ཆོ་ཕྱེས་ནས་བཞིགེ འོན་ཀྱིང་རླུང་ན་ིཕུ་རྒྱགེ་པའ་ིཆོ་ཕྲི་མོ་ཙམ་

ཡོང་མ་ིའདུགེ ང་ན་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགེས་སུ་བསྡེད་ནས་རྔུལ་ཆུའ་ིརྫོིང་བུའ་ིནང་སྡུགེ་

བསྔོལ་མྱོོང་བཞིིན་ཡོོད། ང་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཕྱ་ིལ་ཐོན་ནས་མུན་ནགེ་ཁྲོད་དུ་འགུལ་

བཞིིན་བསྡེད་པ་ཡོིན། གྲོང་ཧྲིིལ་པོ་སྐད་ཅིིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ཉིལ་བར་ཕྱིན་འདུགེ སྐད་

ཉིགེ་ཅིིགེ་གེོ་བ་ནི་ཁྱོི་ཟུགེ་པའི་སྒྲི་དེ་རེད། ང་ཇི་ལྟར་གེཉིིད་ཐུབ་པར་འགྱུར། དུགེ་

སྦྲེང་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོས་ང་ཚ་ོཚང་མའ་ིབྲིང་དང་ལགེ་པ། རྐང་པ་བཅིས་ལ་སོ་བཏབ་

ཡོོད། ད་ེནས་ང་ལ་བསམ་བློ་ཡོགེ་པོ་ཞིིགེ་འཁེོར་བྱུང་། ང་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིསྟེང་ཐོགེ་

ཏུ་མཆོོངས་ཤོིང་། གེན་རྐྱེལ་དུ་ཉིལ་བ་ཡོིན། ད་དུང་རླུང་ནི་མི་འདུགེ་མོད། འོན་

ཀྱིང་ལྕགེས་ད་ེལ་གྲང་མོའ་ིཆོ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་དང་། ངའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྔུལ་ཆུ་སྐམ་པར་གྱུར། 
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ངའི་པགེས་པའི་སྟེང་དུ་འབུ་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོ་ནི་མངར་ཟས་འཁུར་ར་ཡོི་རྣམ་

པར་དཀགེ་པར་གྱུར། དེ་ནས་ནགེས་ཚལ་གྱིིས་ཁྱོེད་རང་ཟིལ་གྱིིས་ནོན་ལ། ཁྱོེད་

རང་ཡོང་ནགེས་ཚལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། རང་གེི་གེདོང་དེ་མུན་པ་

ཅིན་གྱི་ིགེནམ་ལ་བསྟན་ནས་རླངས་འཁེོར་སྟེང་དུ་ཉིལ་ནས་སྡེོད་པ་ད་ེནི། དབྱར་

གྱིི་མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་རླངས་འཁོེར་རྒྱབ་ཀྱིི་དོ་སྒོམ་ཁེ་བརྒྱབ་པ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་

བསྡེད་པ་དང་མཚུངས། ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་དུ་ཆོེས་ཐོགེ་མར་གེནམ་གེཤོིས་ན་ིང་ལ་

རེགེ་པའམ་འཆོང་བ། ང་འཁྱོགེ་ཏུ་འཇུགེ་པའམ་རྔུལ་དུ་འཇུགེ་མཁེན་གྱི་ིདངོས་པོ་

ཞིིགེ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་གེནམ་གེཤོིས་ན་ིང་རང་ཉིིད་རེད། ཁེོར་ཡུགེ་དང་ང་གེཉིིས་

བདགེ་ཉིིད་གེཅིིགེ་ཏུ་གྱུར། ང་གེཉིིད་དུ་ཡུར་སྐབས་ད་ེལ་འབུ་ཆུང་ཕྲི་མོའ་ིཆོར་སིམ་

སིམ་ཞིིགེ་ངའ་ིགེདོང་དུ་འཁེོར་བར་བྱས་སོང་ལ། ད་ེདགེ་ན་ིཆོེས་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་

དང་ལྷོད་ལ་འབབ་པ་ཞིིགེ་རེད། ནམ་མཁེའ་ན་ིསྐར་མས་སྟོང་ལ། མཐའ་གེཅིིགེ་ཏུ་

མཐོང་དུ་མེད་ཅིིང་སྤྲོིན་གྱིིས་བསྒྲིིབས་འདུགེ ངའ་ིགེདོང་པ་ལྷ་ཡུལ་ལ་བསྟན་ནས། 

ང་ན་ིམཚན་གེང་ལ་ད་ེརུ་ཉིལ་ནས་སྡེོད་ཐུབ་པ་འདུགེ དར་གེོས་ཡུགེ་གེཅིིགེ་ངའ་ི

སྟེང་དུ་གེཡོོགེས་པ་ལས་ལྷགེ་པའ་ིགེནོད་ཅིིགེ་འདིས་ང་ལ་བཟོ་གེ་ིམ་རེད། འབུ་ཤོ་ི

བོ་རྣམས་ན་ིངའ་ིཁྲགེ་དང་འདྲེས་འདུགེ་ལ། དུགེ་སྦྲེང་གེསོན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ད་ེལས་

ལྷགེ་ལུས་ཀྱི་ིཟས་སྐལ་ལ་རོལ། ངའ་ིགེཟུགེས་པོའ་ིགེང་ས་ནས་སྦྲེིད་མགོེ་བརྩམས་

ཤོིང་། སྐྲ་དང་གེདོང་པ་ནས་རྐང་པ་དང་རྐང་མཛུབ་བར་དུ་གེང་ས་གེང་ལ་ནགེས་

ཚལ་གྱི་ིརུལ་ཞིིང་ཚ་བའ་ིདྲ་ིངན་ད་ེཁེ་མགོེ་བརྩམས། ང་རྐང་རྗེེན་ཡོིན་པ་ན་ིབཤོད་

མ་དགེོས། ངས་རྔུལ་ཆུ་ཉུང་ཙམ་ཡོོང་བའི་ཐབས་སུ་འབུ་བཏབ་པའི་སྟོད་གེོས་དེ་

འོགེ་ཏུ་བཏིང་ནས་སླེར་ཡོང་གེན་རྒྱལ་དུ་ཉིལ། ཌིིན་གེཉིིད་དུ་ཡུར་སའི་ལམ་ཁེ་



ཇག་  ཁེ་ེརོོ་ཨག

650

གེནགེ་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་མུན་པ་འཚུབ་འཚུབ་ཅིིགེ་འདུགེ ཌིིན་གྱིིས་སྔུར་བ་འཐེན་

བཞིིན་པ་ད་ེངས་གོེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུགེ ས་ིཋེན་གྱིིས་ཀྱིང་སྔུར་བ་འཐེན་གྱིིན་འདུགེ

མཚམས་མཚམས་ལ་གྲོང་སྡེེའ་ིནང་ནས་གླེོགེ་འོད་གེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་ཞིིགེ་

ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད། ད་ེན་ིཉིེན་རྟེོགེ་པས་གླེོགེ་བཞུ་ཐེབས་ཆོགེ་ཅིིགེ་བཟུང་ནས་སྐོར་སོྐྱད་

བྱེད་བཞིིན་པ་རེད་ལ། ནགེས་ཚལ་གྱི་ིམཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་རང་གེིས་རང་ལ་ལྡབ་ལྡིབ་

བཤོད་བཞིིན་པ་རེད། ད་ེནས་ཁེོའ་ིགླེོགེ་ད་ེང་ཚོའ་ིཕོྱགེས་ལ་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེད་པ་མཐོང་

སོང་ལ། དེ་ནས་སོྔོ་ལྗོང་དང་བྱེ་མའི་གེདན་གྱིི་སྟེང་ནས་ཁེོའ་ིགེོམ་པའི་འདེགེས་

འཇོགེ་འཇམ་ཐིང་ངེར་བྱེད་པ་གོེ་བྱུང་། ཁེོ་བསྡེད་ནས་རླངས་འཁོེར་ལ་གླེོགེ་འོད་

སོྤྲོས་སོང་། ང་ཡོར་ལངས་ནས་ཁེོ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཁེོ་ན་ིའདར་བཞིིན་ཧ་ལམ་ངུ་

བ་འདྲ་ལ་ཧ་ཅིང་འཇམ་པོ་ཞིིགེ་གེི་ཐོགེ་ནས་ལམ་ཁེར་ཡོོད་པའི་ཌིིན་སྟོན་བཞིིན་

“ཌུར་མེན་དོ་”ཟེར། ངས་དེའ་ིནང་དོན་ན་ི “གེཉིིད་”ཡོིན་པ་ཤོེས།

“ས།ེ ཌུར་མེན་དོ།”

“བྷུ་ཨེན་ནོ། བྷུ་ཨེན་ནོ།” [ཨོ་ཡོ། ཨོ་ཡོ] ཁེོས་རང་ཉིིད་ལ་ཁེེར་བཤོད་བྱས་ཤོིང་།  

མ་ིའདོད་བཞིིན་དུ་དང་སེམས་སོྐྱ་བཞིིན་དུ་ཁེ་ཕྱིར་འཁོེར་ནས་རང་གེ་ིཁེེར་གེ་ིརྐྱེང་

གེ་ིལམ་བུ་དེད་ནས་ཕྱིན་སོང་། ད་ེའདྲའ་ིཉིེན་རྟེོགེ་པ་ཡོིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ན།ི 

དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་དུ་ལས་ཀ་གེཏན་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རེད། དོགེས་པ་མ་ིབྱེད། རྙིོགེ་ཟིང་མ་ིའདུགེ བསུན་གེཙེར་མ་ིབྱེད་པ་སྟ།ེ ཁེོ་ན་ིགེཉིིད་

དུ་ཡུར་བའ་ིགྲོང་འདིའ་ིསྲུང་མ་ཡོིན་པ་ཙམ་ཞིིགེ་རེད། གེཞིན་ཅི་ིཡོང་མ་རེད།

ང་ནི་སླེར་ཡོང་རང་གེི་ལྕགེས་ཀྱིི་གེདན་ལ་ཉིལ་དུ་ཕྱིན་ཅིིང་ལགེ་པ་གེཉིིས་

བརྐྱེངས། མཐའ་ན་ངའི་སྟེང་ཐད་ན་ཤོིང་སྡེོང་གེི་ཡོལ་གེ་ཡོོད་དམ་ཡོང་ན་བར་
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སྣང་སྟོང་པ་ཡོོད་ངས་མི་ཤོེས་མོད། ང་ལ་ནི་ཁྱོད་པར་མེད། ངས་དེ་ལ་ཁེ་གེདངས་

ནས་ནགེས་ཚལ་གྱི་ིཁོེར་ཡུགེ་གེ་ིམཁེའ་དབུགེས་ཤུགེས་ཀྱིིས་བརྔུབས་པ་ཡོིན། ངས་

བརྔུབས་པ་ད་ེན་ིརླུང་མ་རེད། རླུང་གེཏན་ནས་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་འདམ་ཆུ་དང་ཤོིང་

སྡེོང་གེ་ིཐོན་རྫོས་གེསོན་པོ་ཧ་ལམ་རེགེ་ཏུ་ཡོོད་པ་འདྲ་ཞིིགེ་རེད། ང་ན་ིགེཉིིད་སད་

ད་ེབསྡེད་པ་ཡོིན། ལྗོོན་པའ་ིཚང་ཚིང་གེ་ིཕ་རོལ་ཞིིགེ་ནས་སྐྱ་རེངས་ཤོར་སྐབས་བྱ་

ཕོས་སྐད་བརྒྱབ་སོང་། ད་དུང་ཡོང་རླུང་མ་ིའདུགེ་ལ། བསེར་བུ་ཡོང་མ་ིའདུགེ ཟིལ་

བ་མི་འདུགེ འོན་ཀྱིང་གེོ་ལའི་ཚ་ཡུལ་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་ལྗོིད་ཤུགེས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

ས་གེཞིིའ་ིངོས་ལ་སྦྱིར་ཅིིང་། ང་ཚ་ོན་ིད་ེགེར་བདགེ་པ་མ་ཟད་ད་ེགེར་སྦྲེིད་པར་གྱུར། 

ནམ་མཁེའི་མཐོངས་ན་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བའི་སོྔོན་བརྡོ་གེང་ཡོང་མི་འདུགེ གླེོ་བུར་

དུ་མུན་པའ་ིཕ་རོལ་ཞིིགེ་ནས་ཁྱོ་ིརྣམས་ངར་ཏ་ེཟུགེ་བཞིིན་པའ་ིསྐད་གོེ་བྱུང་ལ། ད་ེ

ནས་ངས་རྟེའ་ིརྨིགེ་སྒྲི་གེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་ཞིིགེ་གེོ་བྱུང་། ད་ེན་ིཐགེ་ཇ་ེཉི་ེནས་ཇ་ེ

ཉིེར་ཡོོང་སོང་། འདི་ནི་མཚན་མོའ་ིཁོྲད་ཀྱིི་ཇི་འདྲའི་རྟེ་བཞིོན་སོྨྱོན་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་

ནམ། ད་ེནས་ངས་འཆོར་སྣང་ཞིིགེ་མཐོང་བར་གྱུར་བ་ན།ི འདྲ་ེགེཟུགེས་ལྟར་དཀར་

བའ་ིརྟེ་རྒོད་ཅིིགེ་གེིས་ལམ་གྱི་ིསྟེང་ནས་བང་བླངས་ཏ་ེཌིིན་གྱི་ིཕྱོགེས་དེར་རྒྱུགེ་ཡོོང་

གེ་ིའདུགེ རྟེ་དེའ་ིརྒྱབ་ཕྱོགེས་ན་ཁྱོ་ིརྣམས་ན་ིཟུགེ་ཅིིང་རུབ་བརྒྱབ་འདུགེ ངས་ཁྱོ་ིད་ེ

ཚ་ོམཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ ཁྱོ་ིད་ེཚ་ོན་ིནགེས་ཀྱི་ིཁྱོ་ིངན་རྒན་གོེགེ་ད་ེཚ་ོརེད། འོན་

ཀྱིང་རྟེ་ད་ེན་ིཁེ་བ་བཞིིན་དཀར་ཞིིང་གེཟུགེས་ཆོ་ེབ། ཧ་ལམ་འོད་འཚེར་བར་བྱེད་པ་

ཞིིགེ་འདུགེ་སྟབས་མཐོང་སླེ་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ན་ིཌིིན་གྱི་ིཐོགེ་ལ་སྐྲགེ་སྣང་བསླེེབས་

མ་བྱུང་། རྟེ་དེས་ཁོེ་མཐོང་བ་དང་ཁོེའ་ིམགེོའ་ིཐད་ནས་བང་བླངས་ཏ་ེཕྱིན་པ་དང་། 

གྲུ་གེཟིངས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་རླངས་འཁོེར་ད་ེབསྐྱུར་ནས་སོང་ཞིིང་། འཚེར་སྐད་
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འཇམ་པོ་ཞིིགེ་བརྒྱབ། ད་ེནས་མུ་མཐུད་ད་ེགྲོང་གེསེབ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་སོང་ཞིིང་། ཁྱོ་ི

རྣམས་ཀྱིིས་གེཙེས་པ་དང་། རྟེ་དེས་རྨིགེ་སྒྲི་དང་བཅིས་ཕར་ཕྱོགེས་ཀྱི་ིནགེས་ཚལ་

དུ་ཕྱིན་སོང་། ངས་གེོ་བ་ན་ིཤོིང་ནགེས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་རྟེའ་ིརྨགིེ་སྒྲི་གེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་

ཞིིགེ་གེོ་བ་ད་ེརེད། ཁྱོ་ིརྣམས་ན་ིལྷོད་ལ་བབ་ཅིིང་མར་བསྡེད་ནས་རང་གེིས་རང་ལ་

ལྡགེ་པར་བྱེད། རྟེ་འད་ིན་ིཅི་ིཞིིགེ་རེད། འད་ིའཁྲུལ་སྣང་ཞིིགེ་ཡོིན་ནམ་གེདོན་འདྲ་ེ

ཞིིགེ་ཡོིན། ཡོང་ན་ཤོ་ིབོའ་ིརྣམ་ཤོེས་ཤོིགེ་ཡོིན། ཌིིན་གེཉིིད་ལས་སད་དུས་ངས་ཁོེ་ལ་

འད་ིབཤོད་པ་ཡོིན། ཁེོས་ངས་རྨ་ིལམ་རྨ་ིབཞིིན་པ་རེད་བསམས་འདུགེ ད་ེནས་ཁེོས་

ཀྱིང་རྟེ་དཀར་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིརྨ་ིལམ་གེསལ་ལ་མ་ིགེསལ་བ་ཞིིགེ་རྨིས་པ་ད་ེདྲན་སོས་པ་

རེད། ད་ེནས་ངས་ཁོེ་ལ་འད་ིརྨ་ིལམ་མ་རེད་ཅིེས་བཤོད་པ་ཡོིན། ས་ིཋེན་ ཤོ་ེཧྥོརད་

ཡོང་གེ་ལེར་གེཉིིད་ལས་སད། ཧ་ཅིང་མགེོ་ཡོོམ་འཁེོར་བའི་གེནས་སྐབས་དེ་དགེ་

ཏུ་ང་ཚ་ོལ་སླེར་ཡོང་རྔུལ་ཆུ་རོྫོགེས་མེད་ཐོན་བཞིིན་ཡོོད། ད་དུང་ཡོང་ཧ་ཅིང་མུན་

ནགེ་རེད། “རླངས་འཁོེར་གྱི་ིམ་ེསྦེར་ནས་རླུང་བུ་ཏོགེ་ཙམ་གེཏོང་ཡོ།” ངས་ངུ་སྐད་

བརྒྱབ། “ང་ན་ིཚ་བས་འཆོ་ིབཞིིན་འདུགེ”

“ཏགེ་ཏགེ་རེད་ཡོ།” ང་ཚ་ོགྲོང་སྡེ་ེད་ེནས་ཐོན་ཞིིང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ལམ་རྒོད་

པོ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འཕུར་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ང་ཚོའི་སྐྲ་ནི་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་གེཡོོ། སྨུགེ་པ་

སྐྱ་བོ་ཞིིགེ་གེི་ཁྲོད་ནས་སྐྱ་རེངས་ནི་མགོྱིགེས་མྱུར་གྱིིས་བསླེེབས་པ་དེས་ལམ་གྱིི་

ཕྱོགེས་གེཉིིས་ཀ་ན་འདམ་སྟུགེ་པོ་ཐིམ་མེར་ཡོོད་པ་མཐོང་དུ་བཅུགེ དེ་རུ་རྩ་བ་

རྐྱེ་འཐབ་པའི་སྟེང་དུ་རྩེ་མོ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་ཤོིང་མགོེ་བོ་ལྕོགེ་པའི་འཁྲི་ཤོིང་རིང་

ལ་སྐྱ་ིགེཡོའ་བ་ཡོོད་པ་མངོན་བྱུང་། སྐབས་ཤོིགེ་གེ་ིརིང་ལ་ང་ཚ་ོམ་ེའཁོེར་ལྕགེས་

ལམ་གྱིི་རྒྱུད་དུ་བརྒྱུགེས། ང་ཚོའི་མདུན་ནས་སིའུ་ཌི་ཌིི་ མེན་ཋེེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་རླུང་
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འཕྲིིན་ལྕགེས་སྡེོང་ཁྱོད་མཚར་བ་ཞིིགེ་མངོན་བྱུང་ལ། ད་ེན་ིང་ཚ་ོཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནེབ་

བྷ་ར་སི་ཁེ་མངའ་སྡེེར་ཡོོད་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིིགེ་རེད། ང་ཚོས་སྣུམ་ལྡུགེ་ས་ཚིགེས་

ཤོིགེ་རྙིེད་བྱུང་ལ། ད་ེནས་སྣུམ་སྒོམ་གེང་བླུགེས་པ་ཡོིན། སྐབས་ད་ེལ་ནགེས་ཚལ་

གྱིི་མཚན་མོ་འདིའི་མཐའ་མ་ལྟ་བུར་གླེོགེ་བཞུའི་ཤོེལ་ཏོགེ་གེི་ཉིེ་འཁེོར་དུ་འབུ་

རྣམས་ནི་ནགེ་ཕུང་ངེར་འཁེོར་འདུགེ་ལ། གེཤོོགེ་པ་རྡོེབ་བཞིིན་ང་ཚོའི་རྐང་པའི་

སྟེང་དུ་སོྐར་དང་སོྐར་བྱས་ཏ་ེལྷུང་བར་གྱུར། ད་ེཚོའ་ིཁེ་ཤོས་ལ་ན་ིགེཤོོགེ་པ་དངོས་

གེནས་སོར་བཞིི་ཙམ་རེ་འདུགེ་ཅིིང་། གེཞིན་རྣམས་ནི་འཇིགེས་ཡོེར་བའི་འབྲུགེ་

སྦྲེང་ངམ་འབུ་བླ་མ་མ་ནི་ཞིེས་པ་དེ་ཚོ། བྱིའུ་ཡོང་ཟ་ཐུབ་ཡོོང་སྙམ་པའི་ཆོེན་པོ་

ད་ེའདྲ་འདུགེ ཟིར་སྒྲི་སོྒྲིགེ་པའ་ིདུགེ་སྦྲེང་གྲངས་མེད་དང་། སྡེོམ་དང་འདྲ་བའ་ིའབུ་

རིགེས་སྣ་ཚོགེས་མིང་མ་ིཤོེས་པ་སྟོང་ཕྲིགེ་ལོང་བ་འཁོེར་ནས་འདུགེ ང་ད་ེཚོར་སྐྲགེ་

ནས་ཐང་ད་ེརུ་ས་ལྡིང་གེནམ་ལྡིང་བྱས། མཐར་ངས་རང་གེ་ིརྐང་པ་ལགེ་པར་བཟུང་

སྟ་ེརླངས་འཁོེར་ནང་དུ་འཛུལ། འཇིགེས་དངངས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིའཁོེར་ལོའ་ི

མཐའ་རུ་འཁེོར་བའ་ིའབུ་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས། “ད་འགྲོ་ཡོ།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ། ཌིིན་དང་

ས་ིཋེན་གེཉིིས་ན་ིའབུ་ད་ེཚ་ོལ་འཇིགེས་སྣང་གེང་ཡོང་མ་ིའདུགེ ཁེོང་ཚོས་ལྷོད་ཤོིགེ་

གེེར་ཚ་ལུ་མའ་ིཁུ་བ་ཤོེལ་དམ་འགེའ་འཐུང་ཞིིང་། ཆུ་གྲང་འཇོགེ་སྒོམ་ལས་འབུ་ད་ེ

ཚོ་རྐང་པས་ཕར་དེད། ང་དང་མཚུངས་པར་ཁེོང་ཚོའི་སྟོད་གེོས་དང་དོར་མ་ཡོང་

འབུ་སྟོང་ཕྲིགེ་ཤོ་ིབའ་ིརོ་དང་ཁྲགེ་གེིས་བརྫོིས་ནས་ཡོོད། ང་ཚོས་རང་རང་གེ་ིགྱིོན་

པའ་ིདྲ་ིམ་ཤོེད་ཀྱིིས་བསྣམས། 

“ཤོེས་སོང་ངམ། ང་ན་ིདྲ་ིམ་འད་ིལ་དགེའ་བའ་ིམགེོ་བཙུགེས་འདུགེ” ས་ིཋེན་

གྱིིས་ད་ེསྐད་ཟེར། “ད་ན་ིངས་ང་རང་གེ་ིདྲ་ིམ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ”
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“འད་ིན་ིཁྱོད་མཚར་བའ་ིདྲ་ིམ་ཞིིམ་པོ་ཞིིགེ་རེད།”ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། “མེགེ་ས་ིཁོེ་

གྲོང་ཁྱོེར་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་ངས་སྟོད་གེོས་བརྗེེ་གེི་མིན། ངས་འདི་ཚང་མ་ཚོར་

བར་བྱས་ཏེ་མི་བརྗེེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན།” ཟེར། དེ་ནས་ང་ཚོའི་མངར་ཟས་འཁུར་ར་

ལྟར་ཚོས་ཤོིང་ཚ་བའི་ང་ཚོའི་གེདོང་ལ་རླུང་བསྐྲུན་བཞིིན་སླེར་ཡོང་ང་ཚོ་འཕུར་

ཏ་ེཕྱིན་པ་ཡོིན།

ད་ེནས་མདུན་ཕྱོགེས་ནས་ར་ིབོའ་ིཚོགེས་ཤོིགེ་མངོན་པར་གྱུར་ཅིིང་ལྗོང་ཐིང་

ངེར་འདུགེ ང་ཚ་ོའད་ིལ་འཛིེགེས་པའ་ིརྗེེས་སུ་སླེར་ཡོང་དཀྱིིལ་གྱི་ིམཐོ་སྒོང་ཆོེན་

པོ་དེར་འབོྱར་གྱིི་ཡོོད་ལ། མེགེ་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་རྒྱུགེ་ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོིན། ཅིི་ཡོང་མ་

འགེོར་བར་ང་ཚོ་ནི་ན་བུན་གྱིིས་བསྒྲིིབས་པའི་ལ་ཆོེན་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མཐོ་

ཚད་ཕ་ིཊི་ིལྔ་སྟོང་ཡོོད་པ་ཞིིགེ་ལ་འགེོས་བཞིིན་ཡོོད་པ་དེའ་ིའོགེ་ན་མེལ་ལ་ེགེཅིིགེ་

གེ་ིམཚམས་སུ་རླངས་པ་འཕྱུར་བཞིིན་པའ་ིགེཙང་པོ་སེར་པོ་ཞིིགེ་འདུགེ གེཙང་པོ་

ད་ེན་ིགེཙང་པོ་ཆོེན་པོ་མོགེ་ཋེ་ེཛུ་མ་ཞིེས་པ་ད་ེརེད། ལམ་ཁེའ་ིརྒྱུད་དུ་ཡོོད་པའ་ིཨ་

རིའི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་རྣམས་ནི་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚར་པོ་ཞིིགེ་ཏུ་མངོན། ཁེོང་ཚོ་

ནི་རང་རང་གེི་ཚོ་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ལ། རིའི་སྟེང་གེི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཡོིན། ཨ་མེ་

ར་ིཀ་ཧྲིིལ་པོའ་ིལམ་ཆོེན་ཞིེས་པའི་ལམ་ཆོེན་འདི་གེཅིིགེ་པུ་ལས་གེཞིན་ཡོོད་ཚད་

ལ་འབྲིེལ་བ་ཆོད་ཡོོད། ཁེོང་ཚ་ོན་ིགེཟུགེས་པོ་ཐུང་ཞིིང་སོྦེམ་ལ། མདོགེ་ནགེ་ཅིིང་

སོ་ངན་པ་ཡོོད། ཁེོ་ཚོས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བོ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཁུར། ལྗོང་ཐིང་ངེར་ཡོོད་

པའི་གྲོགེ་རོང་ཧ་ལས་པའི་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་རི་ངོས་གེཟར་བའི་སྟེང་དུ་ཞིིང་

ཁེ་རྣམས་ནི་ལྷན་པ་བཏབ་པ་ལྟར་ཡོོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་ཚོ་ནི་གེཡོང་

གེཟར་གྱིི་ངོས་སུ་གྱིེན་ཐུར་དུ་འགྲོ་ཞིིང་ཞིིང་ལས་བྱེད། ཌིིན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་
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ནི་ཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལེ་ལྔ་ཡོི་རྒྱུགེ་ཚད་ཐོགེ་ནས་བསོྐར་ཏེ་དེ་དགེ་ལ་བལྟས། 

“ཨོ་ཨོ། ངས་འད་ིའདྲ་ཞིིགེ་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་མ་མྱོོང་།” ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིརོགེ་ཁེ་ིར་ི

རྒྱུད་དང་འདྲ་བར་བརྗེིད་ཆོགེས་པའི་རི་བོའ་ིརྩེ་མོ་མཐོ་ཤོོས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཁེོང་ཚོས་

ངང་ལགེ་གེ་ིལོྗོན་པ་སྐྱེད་སྲོིང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུགེ ཌིིན་གྱིིས་རང་གེ་ིགྲོད་པ་ཕུར་བཞིིན་

ལངས་ཏེ་སྡེོད་རྒྱུ་དང་མཛུབ་མོས་སྟོན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རླངས་འཁེོར་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་

སོང་། ང་ཚ་ོན་ིབྲིགེ་སྣ་ེཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ན་ཡོོད་ཅིིང་། དེར་རྩྭའ་ིསྤྱིིལ་ཁེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགེ་

གེིས་འཇིགེ་རྟེེན་གྱི་ིགེཡོང་རོང་གེ་ིསྟེང་དུ་རང་ཉིིད་དཔྱངས་འདུགེ ཉི་ིམས་གེསེར་

མདོགེ་གེི་ན་བུན་ཞིིགེ་བསྐྲུན་པ་དེས་མོགེ་ཋེེ་ཛུ་མ་གེཙང་པོ་བསྒྲིིབས་འདུགེ་ལ། 

གེཙང་པོ་ད་ེན་ིའད་ིནས་མེལ་ལ་ེགེཅིིགེ་ལས་ལྷགེ་པའ་ིགེཤོམ་འོགེ་ན་ཡོོད།

སྤྱིིལ་ཆུང་དེའི་སོྒོ་ཁེ་ན་ཨ་རིའི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཀྱིི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལོ་ན་

གེསུམ་ཅིན་ཞིིགེ་གེིས་མཛུབ་མོ་ཁེའི་ནང་བཅུགེ་ཏེ་ལངས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། མོའ་ི

སྨུགེ་མདོགེ་ལྡན་པའི་མིགེ་ཆོེན་པོ་དེས་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ “མོས་ཧ་ལམ་

མོ་རང་གེ་ིམ་ིཚ་ེཧྲིིལ་པོའ་ིནང་དུ་འད་ིགེར་རླངས་འཁོེར་བཀགེ་པ་ཞིིགེ་མཐོང་མྱོོང་

ཡོོད་ཀྱི་ིམ་རེད་ཡོ།”ཌིིན་གྱིིས་ཁེ་གྲགེ “ཨ་རོ་ བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་། ཁྱོོད་བད་ེམོ་ཡོིན་ན། 

ཁྱོོད་ང་ཚོ་ལ་དགེའ་འམ།” ཟེར། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེས་ཁེ་གེཉིེར་བཞིིན་ངོ་ཚ་ནས་

ཕར་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚོས་མོ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་མགེོ་བཙུགེས། མོས་སླེར་ཡོང་མཛུབ་མོ་

ཁེའ་ིནང་དུ་བཅུགེ་ནས་ང་ཚ་ོལ་བརྟེགེས། “ཨ་ཙི། མོ་ལ་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིཅི་ལགེ་ཅིིགེ་ང་

ལ་ཡོོད་ན། བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། བྲིགེ་སྣ་ེའདིའ་ིསྟེང་དུ་སྐྱེས་ཤོིང་ད་ེརུ་འཚ།ོ བྲིགེ་

སྣེ་འདིས་ནི་མི་ཚ་ེཧྲིིལ་པོར་གེང་ཤོེས་པ་དེ་མཚོན་པ་རེད། མོའ་ིཕ་ཡོིས་ནི་མ་གེིའི་

བྲིགེ་རོང་ཞིིགེ་ཏུ་ཐགེ་པ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་མར་ནུར་ཏེ་བྲིགེ་ཕུགེ་ཅིིགེ་ནས་རང་གེི་
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ཤོིང་འབྲིས་ཕེན་ཨ་ེཕོལ་ལེན་གྱིིན་ཡོོད་པ་དང་། མ་གེིའ་ིགེཏིང་གེཏིང་ན་གེཟུགེས་

པོ་ཡོོངས་སུ་བསེགེས་ནས་ཤོིང་སྡེོང་གེཅིོད་བཞིིན་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། མོ་ནི་གེཏན་ནས་

དུས་གེཏན་དུ་ས་ཆོ་འད་ིནས་ཐོན་གྱི་ིམ་རེད་ལ། ཕྱ་ིརོལ་གྱི་ིའཇིགེ་རྟེེན་གེཏན་ནས་

ཤོེས་ཀྱིི་མ་རེད། འདི་ནི་རྒྱལ་ཁེབ་ཅིིགེ་རེད། ཨོ། ཁེོང་ཚོ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཡོོད་པའི་

ཚ་ོདཔོན་རྒོད་པོ་ད་ེལ་སོམས་དང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིཕལ་ཆོེར་ལམ་ལས་ཐགེ་རིང་ས་ཞིིགེ་

ན། གེཡོང་གེཟར་དེའ་ིཕ་རོལ་ན། མེལ་ལ་ེམང་པོའ་ིརྒྱབ་ཕོྱགེས་ན་ཡོོད་ཀྱི་ིརེད། ད་ེ

ན་ིའད་ིལས་རྒོད་ཅིིང་མཚར་བ་ཡོིན་གྱི་ིརེད། ཨོ་རེད། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས། ཨ་མ་ེར་ིཀ་

ཧྲིིལ་པོའ་ིལམ་ཆོེན་གྱིིས་ལམ་འདིའི་ཐོགེ་ནས་ཚོ་པ་འདི་ལ་དཔལ་ཡོོན་ཕྱེད་ཙམ་

དར་བར་བྱས་པ་རེད། མོའ་ིདཔྲལ་བ་ན་ཡོོད་པའ་ིརྔུལ་ཆུའ་ིཐིགེས་པ་ལ་ལྟོས་དང་།” 

ཌིིན་གྱིིས་སྡུགེ་བསྔོལ་གྱི་ིཉིམས་ཤོིགེ་དང་བཅིས་བསྟན། “འད་ིན་ིང་ཚ་ོལ་ཡོོད་པའ་ི

རྔུལ་ཆུ་དེའི་རིགེས་མ་རེད། འདི་ནི་སྣུམ་ཞིགེ་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། འདི་ནི་དུས་རྟེགེ་ཏུ་

ཡོོད་ཡོོད་པ་རེད། གེང་ཡོིན་ཟེར་ན། ལོ་ཡོ་ིཁེོར་མོ་ཡུགེ་ལ་ས་འད་ིརུ་དུས་རྟེགེ་ཏུ་ཚ་

བ་ཡོོད་པ་རེད། མོས་རྔུལ་ཆུ་མི་ཐོན་པའི་སྐོར་ལ་ཅིི་ཡོང་ཤོེས་ཀྱིི་མ་རེད། མོ་ནི་

རྔུལ་ཆུ་དང་ལྷན་དུ་སྐྱེས་པ་རེད་ལ། རྔུལ་ཆུ་དང་ལྷན་དུ་ཤོ་ིགེ་ིརེད།” ཟེར། མོའ་ིཐོད་

པའ་ིརྔུལ་ཆུ་ན་ིལྗོིད་པོ་དང་ནུར་བོ་རེད། རྔུལ་ཆུ་ད་ེབཞུར་མ་སོང་། རྔུལ་ཆུ་ད་ེད་ེརུ་

དཀགེ་ཅིིང་ཨོ་ལིབ་ཅིེས་པའ་ིསྣུམ་སྤུས་ཀ་བཟང་པོ་ཞིིགེ་དང་འདྲ་བར་འོད་འཚེར། 

“ཁེོང་ཚོའ་ིབླ་སྲོོགེ་ལ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ། ཁེོང་ཚོའ་ིསྒོེར་གྱི་ིབློ་གེཡོེང་དང་།  

རྟེོགེ་ཞིིབ། འདོད་པ་བཅིས་ཀྱིི་ཁྲོད་དུ་ཁེོ་ཚོ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་ཞིིགེ་

ཡོིན་ནམ།” ཌིིན་གྱིིས་གུས་འདུད་ཀྱི་ིའཚེར་སྣང་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ཁེ་གེདངས་ཤོིང་།  
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ལམ་དུ་འཕྲིད་པའི་མི་ཞིིགེ་ཡོིན་ཚད་ལ་ལྟ་འདོད་ཀྱིི་འདོད་པ་དང་བཅིས་རླངས་

འཁེོར་མེལ་ལ་ེབཅུ་ཡོ་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཐོགེ་ནས་བསྐོར། ང་ཚ་ོཡོར་ནས་ཡོར་ལ་འཛིེགེས།

ང་ཚ་ོཡོར་འཛིེགེ་རིམ་བཞིིན་རླུང་ན་ིཇ་ེགྲང་དུ་གྱུར། ལམ་དུ་ཡོོད་པའ་ིགེདོད་

མའི་མི་རིགེས་ཀྱིི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་མགོེ་དང་ཕྲིགེ་པ་ལ་རས་གེཟན་གྱིིས་བཏུམས་

འདུགེ ཁེོང་ཚོས་ཨུ་ཚུགེས་ཆོེན་པོས་ང་ཚ་ོལ་ཀ་ིའབོད་བྱས་སོང་། ང་ཚོས་ལྟ་ཕྱིར་

བཀགེ་པ་ཡོིན། ཁེོང་ཚོས་ཤོེལ་རོྡོ་ཆུང་གྲས་རིགེས་ང་ཚ་ོལ་བཙོང་འདོད་བྱེད། ཁེོང་

ཚོའ་ིཆོ་ེཞིིང་སྨུགེ་མདོགེ་ལྡན་ལ། ལྷད་མེད་པའ་ིམིགེ་གེིས་སྐྱོ་གེདུང་གེ་ིཚོར་བ་ལྗོིད་

པོ་ཞིིགེ་དང་བཅིས་ང་ཚོའི་མིགེ་ལ་བལྟས་སོང་ལ། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོའི་སུ་ལ་

ཡོང་ཁེོང་ཚོའི་སྐོར་ལ་འཁྲིགེ་སྲོེད་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཕྲིན་བུ་ཙམ་ཡོང་འཁེོར་མ་སོང་། 

ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁེོང་ཚ་ོལོ་ན་ཧ་ཅིང་ཕྲི་ལ། འགེའ་ཞིིགེ་ན་ིལོ་ན་བཅུ་གེཅིིགེ་ཙམ་

ཡོིན་ན་ཡོང་ཧ་ལམ་སུམ་ཅུ་ཡོིན་པའི་སྣང་བ་སྟེར། “འདི་ཚོའི་མིགེ་ལ་ལྟོས་དང་།” 

ཌིིན་གྱིིས་བཤོད། འདི་ནི་ཡུམ་ཆོེན་མེ་ཪོེ་བྱིས་པ་ཡོིན་སྐབས་ཀྱིི་མིགེ་དང་འདྲ་བོ་

འདུགེ ང་ཚོས་ཁེོ་ཚོའ་ིམིགེ་གེ་ིནང་ནས་སོྟན་པ་ཡོ་ེཤུའ་ིའཇམ་ཞིིང་བཟོད་པ་ཅིན་

གྱི་ིསྤྱིན་རས་ཀྱི་ིགེཟིགེས་པ་མཐོང་བྱུང་། ཁེོང་ཚོས་བགེ་ཚ་བ་མེད་པའ་ིཐོགེ་ནས་ང་

ཚོའི་མིགེ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད། ང་ཚོས་བྲིེད་ཤོ་ཐོན་པའི་རང་གེི་མིགེ་ལ་ཕུར་ཕུར་

བྱས་ནས་སླེར་ཡོང་ཁེོང་ཚ་ོལ་བལྟས། ད་དུང་ཡོང་སྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་ཤོིང་གེཉིིད་བྲིོ་

བར་བྱེད་པའ་ིའོད་མདངས་དང་བཅིས་ཁེོང་ཚོས་ང་ཚོའ་ིསྟེང་དུ་དམིགེས་པ་གེཏད། 

ཁེོང་ཚོས་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུས་གོླེ་བུར་དུ་ཁོེ་ཚ་ོན་ིསོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་དང་ཧ་ལམ་ཅོིལ་

ཆུང་དུ་གྱུར། ཁེོང་ཚ་ོཁུ་སིམ་མེའ་ིསྐབས་སུ་ཁེོང་ཚ་ོན་ིཁེོང་ཚ་ོརེད། “ལམ་ཆོེན་འད་ི

ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ིགེོང་ལ་གེསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡོིན་སྟབས། ཁེོང་ཚོས་ཉི་ེཆོར་གེཞི་ིནས་
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ཤོེལ་རོྡོ་ད་ེཚ་ོབཙོང་རྒྱུ་སྦྱིངས་པ་རེད། དེའ་ིཡོར་སོྔོན་ལ་ཚ་ོཔ་འད་ིཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་

པ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡེད་ཡོོད་པ་ཉིགེ་གེཅིིགེ་རེད།”

བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་རླངས་འཁེོར་གྱིི་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཀུ་ཅིོར་རྒྱགེ དམིགེས་

བསལ་གྱིིས་སེམས་སྡུགེ་ཅིན་གྱི་ིབུ་མོ་ཞིིགེ་གེིས་ཌིིན་གྱི་ིརྔུལ་ཆུས་བརླན་པའ་ིདཔུང་

པ་ནས་འཇུས། མོས་གེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་ཀྱི་ིསྐད་ཀྱིིས་ཀུ་ཅིོར་བརྒྱབ། “ཨ། ཨོ་རེད། 

ཨ། ཨོ་རེད། སྙིང་སྡུགེ་མ།” ཌིིན་གྱིིས་འཇམ་པོ་དང་ཧ་ལམ་སེམས་སྡུགེ་པའི་ཚུལ་

གྱིིས་བཤོད། ཁེོ་རླངས་འཁེོར་གྱི་ིཕྱ་ིརོལ་ཏུ་ཐོན་ཞིིང་། རྒྱབ་ན་ཡོོད་པའ་ིའགྲུལ་སྒོམ་

གེོགེ་ཏོ་སྟ།ེ ཨ་མ་ེར་ིཀ་བའ་ིའགྲུལ་སྒོམ་ཟད་པོ་རྙིིང་གེོགེ་དེའ་ིནང་ནས་ཅིིགེ་འཚོལ་

བར་ཕྱིན་ཅིིང་། ད་ེནས་ལགེ་འདོགེས་ཆུ་ཚོད་ཅིིགེ་བཏོན་བྱུང་། ཁེོས་ཆུ་ཚོད་ད་ེབུ་

མོ་ལ་བསྟན། མོ་དགེའ་ནས་འཁུན་སྒྲི་བསྒྲིགེས། གེཞིན་རྣམས་ནི་ཡོ་མཚན་ནས་

མཐའ་སྐོར་དུ་འཚངས། དེ་ནས་ཌིིན་གྱིིས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ལགེ་པའི་ནང་

ནས་“ཆོེས་ཡོིད་དུ་འོང་ཞིིང་། ཆོེས་སྤུས་དགེ  ཆོེས་ཆུང་ཤོོས་ཡོིན་པའ་ིཤོེལ་རོྡོ་འད་ི

མོས་རི་ངོགེས་ནས་རང་གེི་ལགེ་པས་ངའི་ཆོེད་དུ་བཏུས་པ་རེད།” ཅིེས་མཛུབ་མོ་

བཙུགེས། ཁེོས་སེའུ་ཞིིགེ་ལས་ཀྱིང་ཆུང་བ་ཞིིགེ་རྙིེད་འདུགེ ཁེོས་ལགེ་འདོགེས་ཆུ་

ཚོད་ད་ེདཀྲོལ་བཞིིན་མོ་ལ་སྤྲོད། ཁེོང་ཚོའ་ིཁེ་ན་ིཡོ་ེཤུའ་ིཆོོས་དབྱངས་རུ་ཁེགེ་ཅིིགེ་

གེ་ིབྱིས་པ་ཚོའ་ིཁེ་ནང་བཞིིན་གོེར་གོེར་དུ་གྱུར། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལས་ཅིན་མ་དེས་ཆུ་

ཚོད་དེ་རང་གེི་ནུ་ཁེེབས་ཐེད་པོ་དེའི་ནང་བརྫོངས། ཁེོང་ཚོས་ཌིིན་ལ་བྱུགེ་བྱུགེ་

བྱས་ཤོིང་བཀའ་དྲིན་ཆོེ་ཞུས། ཁེོས་རང་གེི་ངལ་དུབ་ཀྱིི་གེདོང་དེ་གེནམ་ལ་གེཏད་

ནས་ཁེོང་ཚོའ་ིཁྲོད་དུ་ལངས་ཤོིང་། མཐའ་མའ་ིལ་མཐོ་ཤོོས་རྗེེས་མ་ད་ེའཚོལ་བར་

བྱེད། དེ་ནི་སྟོན་པ་ཞིིགེ་ཁེོང་ཚོ་ལ་འཕྲིད་དུ་ཡོོང་བ་འདྲ་ཞིིགེ་འདུགེ ཁེོ་སླེར་



ལམ་ལ།

659

ཡོང་རླངས་འཁོེར་དུ་ལོགེ ཁེོང་ཚ་ོན་ིང་ཚ་ོཐོན་འགོྲ་བ་ལ་མ་དགེའ། ང་ཚ་ོར་ིངོས་

སུ་ཡོར་འཛིེགེས་པའ་ིསྐབས་ད་ེལ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཁེོང་ཚོས་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་

བསྙེགེས་ཤོིང་ང་ཚོ་ལ་ལགེ་གེཡུགེ་བྱས། ང་ཚོས་དཀྱིོགེས་ཤོིགེ་ལ་བསྐོར་ཅིིང་། དེ་

ནས་ཁེོང་ཚོ་སླེར་ཡོང་གེཏན་ནས་མ་མཐོང་། ཁེོང་ཚོས་ད་དུང་ཡོང་ང་ཚོའི་རྗེེས་

སྙེགེ་ནས་ཡོོང་གེ་ིཡོོད། “ཨ་ཡོོ། འདིས་ངའ་ིསྙིང་ལ་ཟུགེ་གེཟེར་རྒྱགེ་ཏུ་འཇུགེ” ཌིིན་

གྱིིས་རང་གེི་བྲིང་ཁེ་ལ་རྡུང་ཞིོར་དུ་ངུ་སྐད་བརྒྱབ། “ཁེོང་ཚོས་ལྷགེ་བསམ་ཟོལ་

མེད་དང་མཚར་སྣང་འདི་དགེ་རྒྱང་ཁེད་ཅིི་ཙམ་གྱིི་བར་དུ་འཁྱོེར་ཡོོང་ངམ། གེལ་

སྲོིད་ང་ཚོས་རླངས་འཁོེར་ཅུང་དལ་བོར་བསྐོར་ན་ཁོེང་ཚ་ོམེགེ་ས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་བར་

དུ་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་སྙེགེ་གེ་ིཡོིན་ནམ།” ཟེར།

ངས་ད་ེལྟར་སྙེགེ་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ཤོེས་སྟབས། “ལགེས་རེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ་པ་ཡོིན།

ང་ཚོ་མགེོ་ཡོོམ་འཁེོར་བར་བྱེད་པའི་མཐོ་ཚད་ཅིན་གྱིི་རི་རྒྱུད་སི་ཨེ་ར་སི་ མ་

ཌི་ིར་ེ ཨོ་རེན་ཋེོལ་ཞིེས་པའ་ིནང་དུ་འཛུལ། ན་བུན་གྱི་ིཁྲོད་དུ་ཤོིང་ཏ་ལའ་ིསྡེོང་པོ་

རྣམས་ལ་གེསེར་མདོགེ་གེ་ིའོད་འཕོྲི། བྲིགེ་ངོས་ཀྱི་ིརོྡོའ་ིརྩིགེ་པའ་ིཕ་རོལ་ན་ན་བུན་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་གླེལ་སྒྱིིང་བྱེད། གེཤོམ་དུ་ནི་གེཙང་པོ་མོགེ་ཋེེ་ཛུ་མ་ནི་ནགེས་ཚལ་

ལྗོང་ཁུའི་གེདན་སྟེང་ན་གེསེར་སྐུད་ཕྲི་མོ་ཞིིགེ་རེད། འཇིགེ་རྟེེན་མཐོ་སྒོང་གེི་

བཞི་ིམདོའ་ིགྲོང་སྡེ་ེཁྱོད་མཚར་བ་འགེའ་ར་ེཤུལ་དུ་བསྐྱུར། ད་ེརུ་གེཟན་གྱིོན་པའ་ི

གེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་རྣམས་ཀྱིིས་ཞྭ་མོའ་ིའདབ་འོགེ་དང་གེཟན་གྱི་ིའོགེ་ནས་ང་ཚ་ོ

ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ མ་ིཚ་ེན་ིསྟུགེ་ཅིིང་ནགེ་ལ་གེནའ་བོའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཅིན་ཞིིགེ་རེད། 

ཁེོང་ཚོས་ཌིིན་ལ་བལྟས་ཤོིང་། ཌིིན་ནི་བྱ་རྒོད་པོ་ཁྲ་ཡོི་མིགེ་དང་བཅིས་རང་གེི་ཁེ་

ལོའ་ིའཁེོར་ལོ་ངར་མ་འདི་ལ་འཐམས་ནས་གེཟབ་ཅིིང་འཐོམས་པའི་ཚུལ་གྱིིས་
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བསྡེད་འདུགེ ཁེོང་ཚ་ོཚང་མས་ལགེ་པ་བསྲོིངས་སོང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིར་ིབོའ་ིལྟགེ་རྒྱབ་

དང་མཐོ་བའ་ིས་ཆོ་དགེ་ནས་མར་ཡོོང་ཞིིང་རང་གེ་ིལགེ་པ་མདུན་དུ་བསྲོིངས་ནས་

དཔལ་ཡོོན་དར་བའི་སྤྱིི་ཚོགེས་ཀྱིིས་ཁེོང་ཚོ་ལ་ཅིིགེ་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེད་བསམས་

ཡོོད་པ་རེད། ཁེོང་ཚོས་དཔལ་ཡོོན་དེའ་ིའཁྲུལ་སྣང་ཉིམ་ཐགེ་ཆོགེ་རོ་དང་སྐྱོ་སྡུགེ་

གེི་སྐོར་ལ་ནམ་ཡོང་བསམས་མྱོོང་ཡོོད་པ་མ་རེད། འུ་ཅིགེ་གེི་ཟམ་པ་དང་ལམ་ཁེ་

ཡོོད་ཚད་ལ་སེར་གེ་གེས་པར་བྱེད་ནུས་ཤོིང་། ཁེོང་ཚ་ོཡོང་ཟང་ཟིང་གེ་ིཕུང་པོ་ཞིིགེ་

ཏུ་གེཏོང་བར་བྱེད་པའི་འབར་རྫོས་ཤོིགེ་བསླེེབས་ཡོོད་པ་དེ་ཁེོང་ཚོས་ཤོེས་མེད་ལ། 

ང་ཚོ་ཡོང་ཉིིན་ཞིིགེ་ལ་ཁེོང་ཚོ་ལྟར་སོྐྱ་བོ་ཆོགེས་ནས། ཁེོང་ཚོ་དང་འདྲ་བར་ང་

ཚོས་ཀྱིང་ལགེ་པ་བསྲོིང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཤོེས་མེད། ང་ཚོའི་ཧྥོོརད་རྟེགེས་ཅིན་གྱིི་

རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གེོགེ་སྟ།ེ ༡༩༣༠ སོ་གྲངས་ཀྱི་ིའཕེལ་བཞིིན་པའ་ིཨ་མ་ེར་ིཀ་ཧྥོོརད་

རླངས་འཁེོར་འད་ིན་ིཁེོང་ཚ་ོབསྐྱུར་ནས་ལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིས་ཕྱིན་ཅིིང་ཐལ་བའ་ིཁྲོད་

དུ་ཡོལ་བར་གྱུར།

ང་ཚོ་མཐོ་སྒོང་མཐའ་མ་དེའི་ཉིེ་འདབས་ལ་བསླེེབས་བྱུང་། ད་ནི་ཉིི་མ་ལ་

གེསེར་མདོགེ་ལྡན། ནམ་མཁེའ་སོྔོ་ཞིིང་དྭངས། མཚམས་རེར་གེཙང་པོ་ཡོོད་པའི་

བྱ་ེཐང་ན་ིབྱ་ེམ་ཅིན་དང་། བར་སྣང་ཚ་བ་ཅིན། ཡོ་ེཤུའ་ིགེསུང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའ་ི

ཤོིང་སྡེོང་ར་ེཟུང་གེ་ིགྲིབ་མ་ཅིན་བཅིས་འདུགེ ཌིིན་ན་ིད་ཆོ་གེཉིིད་དུ་ཡུར་ཡོོད་ལ། 

ས་ིཋེན་གྱིིས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་བཞིིན་ཡོོད། ལུགེ་རྫོ་ིའགེའ་མངོན་བྱུང་ལ། ཐེངས་

དང་པོར་གྱིོན་པ་ཞིིགེ་གྱིོན་དུ་བཅུགེ་པ་བཞིིན་གྱིོན་ཆོས་ལྷུགེ་པོ་ཞིིགེ་གྱིོན་འདུགེ 

བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིིས་འབྲུ་རིགེས་ཟར་མའ་ིཆུན་པོ་གེསེར་མདོགེ་ལྡན་པ་དགེ་འཁྱོེར་

འདུགེ་ལ། ཁྱོོ་གེ་རྣམས་ཀྱིིས་དབྱུགེ་པ་འཁྱོེར། ཉི་ིའོད་ལྷམ་ལྷམ་བྱེད་པའ་ིཤོིང་སོྡེང་
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ཆོེན་པོ་དགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་ལུགེ་རྫོི་རྣམས་ས་ལ་བསྡེད་ཅིིང་འདུ་འཛིོམས་བྱས། ལུགེ་

རྣམས་ན་ིཉི་ིའོད་འོགེ་ཏུ་སྐོར་རྒྱུགེ་བྱེད་ཅིིང་ས་རྡུལ་འཕྱུར་བར་བྱས། “ཁེོ་ར།ེ ཁེོ་ར།ེ” 

ངས་ཌིིན་ལ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད། “གེཉིིད་སད་རོགེས། ལུགེ་རྫོི་རྣམས་ལ་ལྟོས། 

གེཉིིད་སད་རོགེས། སྟོན་པ་ཡོ་ེཤུ་གེང་ནས་ཡོོང་སའ་ིགེསེར་མདོགེ་གེ་ིའཇིགེ་རྟེེན་ལ་

ལྟོས། རང་གེ་ིམིགེ་གེིས་མཐོང་ན་ཤོོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ཡོ།”

ཁེོས་རྐུབ་སྟེགེས་ནས་མགེོ་བོ་བཏེགེས་ཏ་ེནུབ་བཞིིན་པའ་ིཉི་ིམ་དམར་པོའ་ིའོགེ་

ནས་དེ་དགེ་ཚང་མར་འཁྱུགེ་ལྟ་ཞིིགེ་བྱས་ཏེ་སླེར་ཡོང་མགེོ་བོ་སྨོད་ནས་གེཉིིད་དུ་

ཡུར་སོང་། ཁེོ་གེཉིིད་ལས་སད་དུས་ཁེོས་གེང་མཐོང་བ་ཚང་མ་ཞིིབ་ཆོ་དང་བཅིས་

འགྲེལ་བརྗེོད་བྱས་ནས་བཤོད་དོན། “ལགེས་རེད། ཁེོ་ར།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ལྟ་རོགེས་

ཞིེས་བཤོད་པ་ལ་དགེའ་བོ་བྱུང་། ཨོ་དཀོན་མཆོོགེ་མཁྱོེན། ངས་ཅི་ིཞིིགེ་བྱེད་དགེོས་

རེད། ང་གེང་དུ་འགྲོ་དགེོས་རེད།” ཟེར། ཁེོས་རང་གེ་ིགྲོད་པ་ཕུར་བཞིིན་རང་གེ་ིམིགེ་

དམར་པོར་གྱུར་པ་དེས་ལྷ་ཡུལ་གེནམ་ལ་བལྟས་ཤོིང་ངུ་གྲབས་བྱས་སོང་།

ང་ཚོའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་མཐའ་མ་སླེེབས་ལ་ཉིེ། ང་ཚོའི་ཕྱོགེས་གེཉིིས་ཀ་ལ་

ཞིིང་ཁེ་ཆོེན་པོ་རྣམས་བཀྲམས་ནས་འདུགེ མཚམས་རེར་མངོན་པའ་ིཤོིང་སྡེོང་གེ་ི

ནགེས་ཚལ་ཆོེན་པོ་དགེ་གེི་སྟེང་ནས་དང་ཡོེ་ཤུའི་ལྷ་ཁེང་རྙིིང་པ་དེ་ཚོའི་སྟེང་

ནས་བསིལ་རླུང་བཟང་བོ་ཞིིགེ་ལྡང་བར་བྱས་པས་ད་ེདགེ་གེ་ིམདོགེ་ཟིང་སྐྱར་བསྒྱུར། 

སྤྲོིན་གྱིི་ཚོགེས་ནི་དམའ་ཞིིང་ཆོེ་ལ་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོགེ་གེི་མདངས་དང་ལྡན། “ས་སྲོོད་

ཀྱི་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཡོ།” ང་ཚ་ོབསླེེབས་ཟིན། ཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱ་ིདྲོའ་ིར་

སྐོར་ད་ེདགེ་ནས་འཛིམ་གླེིང་སྟེང་གེ་ིཡོ་ེཤུའ་ིགེསུང་རབ་ཏུ་འཁེོད་པ་འདྲ་བའ་ིས་ཆོ་

རྒྱ་ཆོེན་པོ་འད་ིདགེ་གེ་ིབར་དུ་བསོྡེམས་ནས་མེལ་ལ་ེཆོིགེ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒལ་ཏེ། 
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ད་ན་ིང་ཚ་ོལམ་ཁེའ་ིམཇུགེ་སྣ་ེལ་སླེེབས་གྲབས་ཡོོད།

“ང་ཚོས་འབུས་ཁེེངས་པའ་ིསྟོད་གོེས་རྣམས་བརྗེེའམ།”

“མིན། འད་ིདགེ་གེོན་ནས་གོྲང་ཁྱོེར་ནང་དུ་འཛུལ། དམྱོལ་བ་ནགེ་པོ།” ང་ཚོས་

མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེ་ལོ་བསྒྱུར།

རི་ངོགེས་ཀྱིི་ལ་ཆུང་ཞིིགེ་བརྒལ་སྐབས་གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་མཐོ་ས་ཞིིགེ་ལ་

བསླེེབས་ཤོིང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་མེགེ་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནི་རང་གེི་མེ་རིའི་དུང་ཁེའི་

དབྱིབས་ཅིན་དེའི་ནང་དུ་གེཅིལ་དུ་བཀྲམས་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་

དུ་བ་འཕྱུར་བཞིིན་པ་དང་། ས་སྲོོད་ཀྱི་ིགོླེགེ་འོད་མཐོང་བྱུང་། ང་ཚ་ོད་ེལ་གེཏད་ནས་

ཐུར་དུ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། ཨིན་སར་ཇེན་ཋེ་ེས་ིལམ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱི་ི

ཪོ་ིཧྥོོར་མ་ལམ་ཆོེན་བར་དུ་ཐད་ཀར་བརྒྱུགེས་པ་ཡོིན། བྱིས་པ་རྣམས་ན་ིརྩེད་ཐང་

ཡོིད་མུགེ་པ་ཞིིགེ་ཏུ་ས་རྡུལ་འཚུབ་བེར་རྐང་རྩེད་སོྤེ་ལོ་རྩ་ེབཞིིན་འདུགེ གླེ་གེཏོང་

ཁེ་ལོ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་བསྐྱུར་བཞིིན་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། ང་ཚོ་ལ་བུ་མོ་དགེོས་ཀྱིི་

ཡོོད་མེད་ཤོེས་འདོད་བྱེད། མ་ིདགོེས། ད་ལྟའ་ིཆོ་ལ་ང་ཚ་ོལ་བུ་མོ་མ་ིདགོེས། ས་ཕགེ་

གེ་ིཁེང་རྙིིང་བསྟར་ཕྲིེང་རིང་པོ་ཡོོད་པའ་ིདབུལ་པོའ་ིགྲོང་སྡེ་ེདགེ་ན་ིཐང་ཆོེན་དེར་

བསྲོིངས་འདུགེ་ལ། ང་ཚོས་གླེོགེ་འོད་མ་ིགེསལ་བའ་ིསྲོང་ལམ་རྣམས་སུ་མ་ིཁེརེ་འགྲོ་

བ་རྣམས་མཐོང་སོང་། མགྱིོགེས་མྱུར་གྱིསི་མཚན་མོ་ཆོགེས་ཀྱི་ིརེད། ད་ེནས་གྲོང་ཁྱོརེ་

ད་ེམངོན་བྱུང་ལ། གླེོ་བུར་དུ་ང་ཚོས་འཚང་ཁེ་ཅིན་གྱི་ིཟ་ཁེང་དང་ཟློས་གེར་ཁེང་།  

དེ་བཞིིན་གླེོགེ་འོད་ཁྲ་ལེམ་མེ་བ་བཅིས་བརྒྱུད་བཞིིན་འདུགེ ཚགེས་པར་བཙོང་

མཁེན་གྱི་ིབུ་གུ་ཚོས་ང་ཚ་ོལ་སྐད་བརྒྱབ། རྐང་རྗེེན་ཡོིན་པའ་ིབཟོ་པ་དགེ་གེིས་ལགེ་

ཏུ་སྐམ་པ་དང་རས་ཡུགེ་ཧྲུལ་པོ་བཟུང་ནས་འཁེོར་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ གེདོད་མའ་ི
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མ་ིརིགེས་ཀྱི་ིཁེ་ལོ་པ་རྐང་རྗེེན་ད་ེཚོས་ང་ཚོའ་ིམདུན་བཅིད་ཅིིང་། ང་ཚ་ོལ་བསྐོར། 

ང་ཚ་ོལ་དུང་སྒྲི་བཏང་ནས་འགྲུལ་བཞུད་པ་རྣམས་སོྨྱོ་འཚུབ་ས་ེབཟོས། འུར་སྒྲི་ན་ིཧ་

ལས་པ་ཞིིགེ་རེད། མེགེ་ས་ིཁེོའ་ིརླངས་འཁེོར་རྣམས་ལ་སྒྲི་གེནོན་འཕྲུལ་ཆོས་བཀོལ་

གྱིི་མེད། རླངས་འཁོེར་གྱིི་དུང་སྒྲི་ནི་དགེའ་སོྤྲོ་དང་བཅིས་ཕན་ཚུན་ལ་བསྟུད་

མར་རྒྱགེ་པར་བྱེད། “ཨོ་ཧོ།” ཌིིན་གྱིིས་སྐད་བརྒྱབ། “ལྟོས་ཨ།” ཟེར། ཁེོས་རླངས་

འཁེོར་མང་པོའ་ིདཀྱིིལ་ནས་འཁྱོོར་འགྲོས་ཀྱིིས་བསྐོར་ཞིིང་མི་ཚང་མ་དང་ལྷན་

དུ་རྩེད་དགོེད་བྱས། ཁེོས་ཨ་རིའི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་རླངས་

འཁེོར་བསྐོར། ང་ཚ་ོཪོ་ིཧྥོོམ་མ་ལམ་ཆོེན་ཐོགེ་ནས་གྷི་ིལོ་ར་ིཨ་ེཋེ་སྐོར་ལམ་གོེར་མོའ་ི

སྟེང་དུ་བསླེེབས། སྐོར་ལམ་དེའ་ིརྩིབས་ལམ་མམ་ཡོན་ལགེ་གེ་ིལམ་བརྒྱད་ནས་ང་

ཚོའི་སྟེང་དུ་རླངས་འཁེོར་འདུར་རྒྱུགེ་གེིས་ཡོོང་ཞིིང་། དེ་ཡོང་ཕྱོགེས་ཚང་མ་སྟེ། 

གེཡོས་དང་གེཡོོན་དང་། ཨི་ཛིི་ཁེི་ཨེར་ཏ་[གེཡོོན་]འོ།། མདུན་ནས་འགེགེ་འདུགེ 

སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ། དགེའ་སྣང་གེིས་མཆོོངས་རྒྱུགེས་བྱས། “འད་ིའདྲའ་ིའཚང་ཁེ་ཅིན་

གྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་ན་ིངས་རྟེགེ་ཏུ་ཡོིད་སྨོོན་བྱས་པ་ཞིིགེ་ཡོིན་ཡོ། ཚང་མ་འགྲོ་གེ་ིཡོོད་

པ་རེད་དོ།།” མྱུར་སྐྱོབ་ཛི་དྲགེ་རླངས་འཁེོར་ཞིིགེ་བརྒྱུགེས་ནས་བསླེེབས་སོང་། ཨ་

མེ་རི་ཀའི་མྱུར་སྐྱོབ་ཛི་དྲགེ་རླངས་འཁེོར་ཡོིན་ན་ཉིེན་བརྡོའི་དུང་སྒྲི་སྒྲིོགེ་བཞིིན་

འགྲུལ་ཚོགེས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་དཀྱིོགེས་ནས་རྒྱུགེ་གེ་ིརེད། འཛིམ་གླེིང་ཁྱོོན་ཡོོངས་ཀྱི་ི

ཨི་ཇིབ་ཡུལ་གྱིི་ཞིིང་པ་དང་འདྲ་བའི་གེདོད་མའི་མི་རིགེས་ཀྱིི་མྱུར་སྐྱོབ་ཛི་དྲགེ་

རླངས་འཁེོར་འད་ིདགེ་ན་ིཆུ་ཚོད་གེཅིིགེ་ལ་མེལ་ལ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིརྒྱུགེ་ཚད་ཐོགེ་ན་ཡོོད་

པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྲོང་ལམ་སྟེང་དུ་བསླེེབས་པ་ཙམ་གྱིིས་མ་ིཚང་མས་ལམ་ཁེ་འབྱེད་

དགེོས་པ་དང་། ཁེོང་ཚ་ོན་ིམ་ིསུ་ཞིིགེ་ཡོིན་རུང་། གེནས་སྟངས་གེང་འདྲ་ཡོིན་རུང་
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འགེོགེ་པར་མ་ིའགྱུར་ལ། ཤོར་རྒྱགེ་རྒྱུགེ་ནས་འགོྲ་བ་རེད། མྱུར་སོྐྱབ་རླངས་འཁེོར་

དེས་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་གྱིི་རླངས་འཁེོར་གྱིི་འཚང་ཁེའི་བར་འབྱེད་བཞིིན་པ་དེའི་

དཀྱིིལ་ནས་འཚུབ་ས་ེབརྒྱུགེས་ཏ་ེམཐོང་ཡུལ་ནས་ཡོལ་འགྲོ་བཞིིན་པའ་ིམཇུགེ་ད་ེ

ང་ཚོས་མཐོང་བྱུང་། ཁེ་ལོ་པ་རྣམས་ན་ིགེདོད་མའ་ིམ་ིརིགེས་རེད་འདུགེ མཐའ་ན་

རྒན་མོ་རྣམས་ཀྱིང་ཚུད་པའི་མི་རྣམས་ནི་གེཏན་ནས་འགོེགེ་པར་མི་འགྱུར་བའི་

སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོེར་གྱི་ིཆོེད་དུ་བརྒྱུགེས་ཏ་ེའགྲོ མེགེ་ས་ིཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཚོང་པ་ལོ་

གེཞིོན་རྣམས་ནི་རྒྱན་བཞིགེ་སྟེ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་གྱིི་ཕོྱགེས་

ལ་བརྒྱུགེས་ཤོིང་། རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ཐོགེ་ནས་ནང་དུ་མཆོོངས། སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་

འཁེོར་གྱིི་ཁེ་ལོ་པ་རྣམས་ནི་རྐང་རྗེེན་དང་མཐོང་ཆུང་བྱེད་མཁེན། སོྨྱོན་པ་བཅིས་

རེད། ཁེོང་ཚོས་འོགེ་ན་ཡོོད་པའི་སྟོད་གེོས་ T དབྱིབས་ཅིན་གོེན་མཁེན་ཙོགེ་པུར་

དམའ་མོར་སྡེོད་པ་དགེ་ལ་ལྟ། རླངས་འཁོེར་གྱི་ིའཁོེར་ལོ་ཧ་ལས་པའ་ིཆོེན་པོ་རེད། 

ཁེོང་ཚོའ་ིཐོད་ན་སྟོན་པ་ཡོ་ེཤུའ་ིཐང་གེ་ད་ེའཚིགེ་འདུགེ སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་གྱི་ི

གླེོགེ་འོད་རྣམས་ན་ིསྨུགེ་པོ་དང་ལྗོང་མདོགེ་འདྲེས་པ་ཞིིགེ་རེད། ཤོིང་གེ་ིརྐུབ་སྟེགེས་

རྣམས་ཀྱི་ིསྟེང་ན་གེདོང་སྨུགེ་པོ་དགེ་བང་བསྒྲིིགེས་ཏ་ེབསྡེད་འདུགེ

མེགེ་ས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་དཀྱིིལ་དུ་རྩྭ་ཞྭ་ལྷབ་ལྷུབ་ཅིན་དང་བྲིང་ཁེ་གེཅིེར་བུའ་ིསྟེང་

དུ་སྟོད་ཐུང་གོེང་བ་རིང་པོ་ཅིན་གོེན་པའ་ིརྐྱེལ་སྟོང་སྟོང་ཕྲིགེ་མང་པོ་ལམ་ཆོེན་ལྟ་ེ

བ་དེའི་རྒྱུད་དུ་དལ་འགྲོས་བྱེད་ཅིིང་། དེ་དགེ་གེི་ཁེ་ཤོས་ཀྱིིས་སྲོང་ལམ་རྣམས་སུ་

ཡོ་ེཤུའ་ིརྒྱ་གྲམ་མཚོན་རྟེགེས་དང་ཉིལ་ཐ་བཙོང་བཞིིན་འདུགེ་ལ། ཁེ་ཤོས་ཀྱིིས་ན་ི

སྤྱིིལ་ཁེང་དུ་ཡོོད་པའི་མེགེ་སི་ཁེོའ་ིབཞིད་གེད་ལྟད་མོའ་ིཚོགེས་ཁེང་གེི་འཁྲིས་ཀྱིི་

ཕམ་པའི་རྣམ་པ་ཅིན་གྱིི་ཆོོས་ཁེང་དུ་པུས་མོ་བཙུགེས་ཏེ་བསྡེད་འདུགེ སྲོང་ལམ་
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འགེའ་ཞིིགེ་ནི་ཁེ་བཀབ་མེད་པའི་བཙོགེ་ཆུའི་ཡུར་བ་དང་བཅིས་པའི་རོྡོ་ཧྲུགེ་

ཅིན་རེད་ལ། ས་ཕགེ་གེ་ིརྩིགེ་པ་ལ་སྦྱིར་ཡོོད་པའ་ིཆོང་ཁེང་ཆུང་ཆུང་། ཆོ་ེཆུང་གྱིོན་

གེོས་འཇོགེ་ཁེང་ཙམ་ཡོོད་པ་དེ་ལ་འགྲོ་སའི་སོྒོ་ཆུང་བཅིས་འདུགེ ཆོང་འཐུང་ན་

ཁྱོེད་རང་ཆུ་རྐ་དེའ་ིསྟེང་ནས་མཆོོངས་ཏ་ེའགྲོ་དགེོས་ཤོིང་། ཆུ་རྐ་དེའ་ིགེཏིང་མཐིལ་

ན་ཨ་ཛིི་ཋེེགེ་ཅིེས་པའི་གེནའ་བོའ་ིམི་རིགེས་ཤོིགེ་ཡོོད་པ་དེ་འཚོ་སྡེོད་བྱེད་ཡུལ་

གྱིི་མཚོ་དེ་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཆོང་ཁེང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་དུས་རྒྱབ་རྩིགེ་པ་ལ་བསྙེས་ཏེ་

དལ་མོས་ནུར་བཞིིན་སྲོང་ལམ་དུ་བགྲོད་དགེོས། ཁེོང་ཚོས་འཚིགེ་ཇ་དེ་ཨ་རགེ་

རམ་ཞིེས་པ་དང་ཛི་ཏི་གེཉིིས་ལ་བསྲོེས་ཏེ་སྟེར། མམ་བྷོ་རོལ་དབྱངས་ནི་ཕྱོགེས་

གེང་ས་ནས་གྲགེ སྨོད་འཚོང་མ་བརྒྱ་ཕྲིགེ་མང་པོ་ནི་གུ་དོགེ་ཅིིང་མུན་པ་ཅིན་གྱིི་

སྲོང་ལམ་དུ་བང་བསྒྲིིགེས་འདུགེ་ལ། མཚན་མོའ་ིཁྲོད་དུ་ཁོེང་ཚོའི་སྡུགེ་གེིས་

ཁེེངས་པའ་ིམིགེ་ལས་ང་ཚ་ོལ་འོད་འཚེར་བར་བྱས། ང་ཚོས་ན་ིརྨ་ིལམ་གྱི་ིཁྲོད་དང་

སེམས་འཁྲུགེས་པའི་ངང་ནས་འཁྱོམ་ཉུལ་བྱས། ཁྱོད་མཚར་བའི་ཕ་གུའི་རྩིགེ་པ་

ཅིན་གྱི་ིམེགེ་ས་ིཁེོའ་ིཟ་ཁེང་ཞིིགེ་ཏུ་ང་ཚོས་ཕ་ེསོ་སོྒོར་སྐར་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབརྒྱད་སྤྲོད་

ནས་ཤོ་སྲོེགེ་ཡོིད་དུ་འོང་བ་ཞིིགེ་ཟས་པ་ཡོིན། དེར་ཤོིང་ལེབ་རོལ་ཆོ་དཀྲོལ་མཁེན་

གྱི་ིརྒན་གེཞིོན་མང་པོ་ཞིིགེ་ཤོིང་ལེབ་རོལ་ཆོ་མཱ་རིམ་བྷ་ཞིེས་པ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་

གེ་ིམཐའ་སོྐར་དུ་ལངས་ཏ་ེབསྡེད་འདུགེ་ལ། ད་དུང་གྷི་ིཋེར་རོལ་ཆོ་དང་མཉིམ་དུ་

གླུ་ལེན་བཞིིན་གེོམ་འགྲོས་བྱེད་མཁེན་རྣམས་དང་། ད་དུང་ཟུར་ཞིིགེ་ཏུ་ཏྲམ་གླེིང་

བུ་གེཏོང་མཁེན་གྱིི་རྒད་པོ་སྐོར་ཞིིགེ་བཅིས་འདུགེ ད་དུང་གུ་གུལ་ཤོིང་ཆོང་གེི་

ཆོང་ཁེང་དྲ་ིངན་སྐྱུར་མོ་ཁེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིའཁྲིས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ན། ཁེོང་ཚོས་སོྒོར་

སྐར་གེཉིིས་ལ་ཚེར་མའ་ིལོྗོན་པ་ཁེགེ་ཋེ་ས་ིཞིེས་པའ་ིཁུ་བ་བསྲོེས་པའ་ིཆུ་སྦྱིིན་པར་
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བྱེད། ཅི་ིཡོིན་ཡོང་མཚམས་འཇོགེ་པ་ན་ིམ་ིསྲོིད་ཅིིང་། སྲོང་ལམ་ཚང་མ་མཚན་མོ་

ཧྲིིལ་པོར་འཚང་ཁེ་ཤོིགེ་ཤོིགེ་རེད། སྤྲོང་པོ་རྣམས་ནི་རྩིགེ་པ་ནས་བཀོགེ་པའི་ཁྱོབ་

བསྒྲིགེས་ཀྱི་ིཤོོགེ་བྱང་གེིས་བཏུམས་ཏ་ེགེཉིིད་དུ་ཡུར་འདུགེ མཚན་གྱི་ིརིང་ལ་སྤྲོང་

པོའ་ིབཟའ་ཚང་ཧྲིིལ་པོ་ལམ་ཟུར་དུ་ཙོགེ་པུར་བསྡེད་ནས་གླེིང་བུ་ཆུང་ཆུང་རིགེས་

གེཏོང་ཞིིང་གེད་མོ་ཤོོར་བཞིིན་བསྡེད་འདུགེ ཁེོང་ཚའོ་ིརྐང་པ་རྗེེན་པ་ད་ེཕྱ་ིལ་བཏོན་

ཅིིང་། ཁེོང་ཚོའ་ིརབ་རིབ་ཀྱི་ིལྭ་སོྒྲིན་ད་ེསྦེར་འདུགེ མེགེ་ས་ིཁོེ་ཡོོངས་སུ་རོྫོགེས་པ་ན་ི

སྔོ་མོའ་ིབྷོ་ཧ་ེམ་ིཡོ་ཡུལ་མིའ་ིསྒོར་ཆོེན་པོ་དང་འདྲ་བ་ཞིིགེ་རེད། ལམ་ཟུར་དགེ་ན་

རྒན་མོ་དགེ་གེིས་ཕྱུགེས་ཀྱི་ིམགེོ་བཙོས་མ་རྣམས་གེཏུབས་ཏེ། བགེ་ལེབ་སྲོབ་མོའ་ི

དཀྱིིལ་དུ་དུམ་བུར་གེཅུད་པ་དང་མཉིམ་དུ་ས་ིཔན་ཁེ་ཚ་དང་བཅིས་ཚགེས་ཤོོགེ་གེ་ི

ཁུགེ་མར་བཞིགེ་སྟ་ེབཙོང་བར་བྱེད། འད་ིན་ིལམ་གྱི་ིམཐའ་མཇུགེ་དེར་ང་ཚོས་རྙིེད་

པར་འགྱུར་བར་ཤོེས་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་ཏེ། རྒོད་ཅིིང་བཀགེ་རྒྱ་ལས་ཐར་པའི་ཨི་ཇིབ་

ཡུལ་གྱིི་ཞིིང་པ་ཞིིགེ་གེི་བྱིས་པ་དང་འདྲ་བའི་གེཟི་བརྗེིད་ཅིན་གྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་མཐའ་

མ་ད་ེརེད། ཌིིན་ན་ིརོ་ལངས་ཤོིགེ་དང་འདྲ་བར་ལགེ་པ་གེཉིིས་ཟུར་གེཉིིས་ནས་ལྷོད་

ཀྱིིས་གླེོད་ཅིིང་ཁེ་གེདངས། མིགེ་ནས་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད་བཞིིན་གེོམ་འགྲོས་བྱས་

ཤོིང་། ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་རྩྭ་ཞྭ་གེོན་པའི་བྱིས་པ་ཞིིགེ་གེིས་ང་ཚོ་ལ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་

ཤོིང་གེད་མོ་དགོེད་ཞོིར་སོྤེ་ལོ་འཕེན་རེས་འཇུ་རེས་རྩེ་འདོད་བྱས་པ་དེའི་བར་དུ་

ཡུལ་སོྐར་རོྒད་ཅིིང་ཁྱོད་དུ་འཕགེས་པ་ཞིིགེ་བྱས་སོང་ལ། ཅི་ིགེང་ཡོང་གེཏན་ནས་

རོྫོགེས་འགོྲ་རྒྱུ་ཞིིགེ་མེད་པ་རེད། 

དེ་ནས་ང་ལ་ཚ་བ་འཕར་ནས་མགེོ་འཐོམས་ཤོིང་དྲན་པ་འཐོར། ཁྲགེ་བཤོལ་

གྱི་ིའདུགེ ངའ་ིསེམས་འཁྲུགེས་ཤོིང་རབ་རིབ་ཀྱི་ིངང་ནས་གྱིེན་ལ་བལྟས། ང་ན་ིརྒྱ་
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མཚོ་ནས་ཕི་ཊིི་བརྒྱད་སྟོང་གེིས་མཐོ་བའི་འཇིགེ་རྟེེན་གྱིི་མཐོ་སྒོང་ཞིིགེ་ཏུ་གེདན་

ཁྲི་ཞིིགེ་གེི་སྟེང་དུ་ཡོོད་པ་ངས་ཤོེས་ཤོིང་། ངའི་ཚེ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གེཞིན་མང་པོར་

ངའི་ཕྲི་ཕུང་གེི་ཤོ་ཁྲགེ་གེི་ལྕིབས་ཉིམ་ང་བ་འདིའི་ནང་དུ་འཚོ་ཞིིང་བསྐྱལ་བ་དེ་

ངས་ཤོེས་སོང་ལ། ང་ལ་ཡོོད་ཚད་རྨ་ིལམ་རྨིས་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་ཌིིན་ན་ིཐབ་ཚང་

གེ་ིཅིོགེ་ཙེའ་ིསྟེང་བསྒུར་ཏ་ེཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། འད་ིན་ིཞིགེ་མ་འགེའ་ཡོ་ིརྗེེས་ཡོིན་

པ་དང་ཁེོ་ན་ིམེགེ་ས་ིཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་བཞིགེ་ནས་ཐོན་ཆོོགེ་ཆོོགེ་རེད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་གེ་ར་ེ

བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ཁེོ་ར།ེ” ངས་ངུ་སྐད་ཀྱིིས་དྲིས།

“སྙིང་རྗེེ། སལ། སྙིང་རྗེེ། སལ། ན་བ་རེད། སི་ཋེན་གྱིིས་ཁྱོེད་རང་བདགེ་སྐྱོང་

བྱེད་ཀྱི་ིརེད། ཁྱོེད་རང་ན་བཞིིན་དུའང་གོེ་ཐུབ་ན་འད་ིལ་མཉིན་རོགེས། ངས་འད་ི

ནས་ཁེ་མེལ་དང་བཟའ་འཐོར་རྒྱགེ་རྒྱུའི་ཡོིགེ་ཆོ་བླངས་ཟིན། གེལ་སྲོིད་རླངས་

འཁེོར་གྱིིས་ལྕོགེས་ན་དོ་ནུབ་ངས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ནས་ཨིན་ཛིི་

ལ་ཐུགེ་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡོིན།” ཟེར།

“ད་ེཚ་ོཚང་མ་མགོེ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་ནམ།” ངས་སྐད་བརྒྱབ།

“ཚང་མ་མགོེ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིན་ཡོ་གྲོགེས་བཟང་། ང་ངའི་མི་ཚེ་ལ་སླེར་ལོགེ་

དགེོས། ང་ཁྱོེད་རང་དང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་ཐུབ་པའ་ིསྨོོན་པ་འཆོོར། ང་ཚུར་ལོགེ་ཐུབ་

པའི་སྨོོན་ལམ་རོྒྱབས།” ཟེར། ངས་རང་གེི་གྲོད་ཁོེགེ་གེི་ཟུགེ་གེཟེར་ལ་ལགེ་པས་

བསྡེམས་ཞིོར་འཁུན་སྒྲི་ཤོོར། ད་ེནས་ངས་སླེར་ཡོང་གྱིེན་ལ་བལྟས་སྐབས་རྟུལ་ཕོད་

ཅིན་གྱིི་མི་བཟང་ཌིིན་གྱིིས་རང་གེི་དོ་སྒོམ་ཟད་པོ་རྙིིང་གེོགེ་དེ་དང་བཅིས་ཡོར་

ལངས་ནས་ང་ལ་མར་ལྟ་བཞིིན་འདུགེ ད་ན་ིངས་ཁེོ་སུ་ཡོིན་པའང་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ་

ལ། ཁེོས་ཀྱིང་དེ་ཤོེས་ནས་ང་ལ་ཤོ་ཚ་བའི་ཐོགེ་ནས་ཉིལ་གེོས་ངའི་ཕྲིགེ་པའི་བར་
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དུ་འཐེན་ནས་བཀབ་བྱུང་། “ཨོ་རེད། ཨོ་རེད། ཨོ་རེད། ད་ང་འགྲོ་རན་སོང་། ཚ་བ་

འཕར་བའི་སྤེོ་ལགེས་སལ། བདེ་མོ་བོྱས།” ཟེར། ཁེོ་ཕྱིན་ཚར་སོང་། ང་ལ་སྡུགེ་ལྕི་

བའ་ིཚ་བ་བྱུང་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གེཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ངས་ཁེོ་ཕྱིན་ཚར་བ་ད་ེཤོེས་བྱུང་། 

སྐབས་འད་ིདང་མཚན་གྱི་ིད་ཚོད་ལ་ཁེོ་ན་ིཤོིང་ཏ་ལའ་ིསྡེོང་པོ་ཅིན་གྱི་ིར་ིབོ་ད་ེརྣམས་

བརྒྱུད་ནས་ལོགེ་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེད།

ང་དྲགེ་ཡོོང་དུས་དེར་ངས་ཁེོ་ན་ིཇ་ིའདྲའ་ིརང་དོན་ཁོེགེ་བཅུགེ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིགེ་

ཡོིན་པ་དེ་ཤོེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ཁོེའ་ིམི་ཚེའི་ཁྲོད་ཀྱིི་ཧ་ལས་པའི་རྙིོགེ་འཛིིང་

རང་བཞིིན་དང་། ཇ་ིལྟར་ཁེོང་གེིས་ང་ན་བཞིིན་དུའང་བསྐྱུར་ནས་རང་གེ་ིཆུང་མ་

རྣམས་དང་སྐྱོ་སྡུགེ་ད་ེདགེ་དང་དུ་ལནེ་པའ་ིཕྱརི་ཐོན་ཡོོད་པ་འད་ིལའང་ངས་བསམ་

ཤོེས་བྱེད་དགེོས་བྱུང་། “ལགེས་སོ། རྒད་པོ་ཌིིན། ངས་ཅི་ིཡོང་མ་ིབཤོད།”



 ༼༥༽ 

བམ་པོོ་ལྔ་པོ།
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ཌིིན་གྱིིས་མེགེ་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་རླངས་འཁེོར་བསྐོར་ཏེ་གྷིེ་རེ་གེོ་རི་ཡོ་གྲོང་ཁྱོེར་

དུ་ཝེིགེ་ཋེོར་ལ་ཐུགེ ད་ེནས་ཕ་གེིའ་ིཨ་རིའ་ིལུ་ཡོ་ིཛིི་ཡོ་ན་མངའ་སྡེེའ་ིལེགེ་ ཆོ་རལ་

སི་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་རླངས་འཁེོར་རྙིིང་གེོགེ་དེ་དེད། དེ་རུ་རླངས་འཁེོར་གྱིི་མཇུགེ་

ད་ེས་ལ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཅིིང་། ཁེོས་ད་ེལྟར་ལྷུང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ན་ིསོྔོན་ཚུད་

ནས་ཤོེས་ཡོོད། ད་ེནས་ཁེོས་གེནམ་གྲུའ་ིའཛིིན་བྱང་གེ་ིསླེད་དུ་ཨིན་ཛིི་ལ་ཏར་འཕྲིིན་

བཏང་ཞིིང་། ལམ་ལྷགེ་མ་རྣམས་ལ་གེནམ་གྲུའ་ིནང་ནས་བསྐྱོད་པ་རེད། ཁེོས་བཟའ་

འཐོར་གྱིི་ཡོིགེ་ཆོ་ལགེ་ཏུ་བཟུང་ནས་ནེའུ་ཡོོགེ་ལ་འབོྱར་དུས་ཨིན་ཛིི་དང་ཁོེང་

གེཉིིས་ད་ེམ་ཐགེ་ཏུ་ནེའུ་ཝེར་ཁེ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཕྱིན་ཏ་ེགེཉིེན་སྒྲིིགེ་བྱས་པ་རེད། དེའ་ི

མཚན་མོ་ད་ེལ་ཁེོས་མོ་ལ་ཚང་མ་འགྲིགེ་ཡོོད་པ་དང་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མ་ིདགེོས་པའ་ི

སྐོར་བཤོད་ཅིིང་། ཚད་ལས་བརྒལ་ཞིིང་སྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་པའི་རྔུལ་ཆུ་མ་གེཏོགེས་

ཅིི་ཡོང་མེད་ས་ཞིིགེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་གེསར་བཟོ་བྱས་ཏེ། ཁེོ་སྤྱིི་སྤྱིོད་རླངས་འཁེོར་

གྱི་ིནང་དུ་མཆོོངས་ཏ་ེསླེར་ཡོང་གླེིང་ཆོེན་ཡོིད་དུ་མ་ིསྡུགེ་པ་ད་ེབཅིད་ནས་སན་ ཧྥོ་

རན་སི་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁེ་མེལ་དང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གེཉིིས་ལ་ཐུགེ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

རེད། ད་ེལྟར་ན་ད་ན་ིཁེོ་གེཉིེན་སྒྲིིགེ་ཐེངས་གེསུམ་བྱས་ཤོིང་། བཟའ་འཐོར་ཐེངས་

གེཉིིས་བརྒྱབ། ཆུང་མ་གེཉིིས་པ་དང་ལྷན་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་རེད། 

སྟོན་ཁེའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིང་མེགེ་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་ཁྱོིམ་ལ་ལོགེ་

མགེོ་བརྩམས་པ་ཡོིན། མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེའི་ཌིིལ་ལེ་ཞིེས་པའི་

གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ལ་རེ་ཌིོ་ས་མཚམས་དང་ཐགེ་མི་རིང་ས་ཞིིགེ་ཏུ། དྲོད་འབར་བའི་

ལམ་གྱིི་སྟེང་དུ་གོླེགེ་སྡེོང་ཞིིགེ་གེི་འོགེ་ཏུ་ལངས་ཏེ་སྡེོད་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། དབྱར་

གྱིི་འབུ་མེ་ལྕེབ་རྣམས་ནི་གླེོགེ་བཞུ་ལ་རྡོབ་བཞིིན་འདུགེ སྐབས་དེ་ལ་ངས་རྒྱབ་
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ཀྱིི་མུན་པའི་ཁྲོད་ནས་གེོམ་པའི་འདེགེས་འཇོགེ་གེི་སྒྲི་ཞིིགེ་གོེ་བྱུང་ལ། དེ་ནས་ཨེ་

མ། སྐྲ་ལོ་དཀར་པོ་གེཡོོ་བཞིིན་པའ་ིརྒད་པོ་གེཟུགེས་རིང་ཞིིགེ་གེིས་ཁྲེས་པོ་རྒྱབ་ཏུ་

འཁུར་ནས་གོེམ་པ་ཤུགེས་ཀྱིིས་སོྤེ་བཞིིན་བསླེེབས་སོང་ལ། ཁེོ་ཕར་འགྲོ་རིམ་བཞིིན་

ང་མཐོང་བ་དང་། “འགྲོ་བ་མ་ིལ་འཁུན་སྒྲི་འབྱིན་དུ་རྒྱུགེས།” ཟེར། ད་ེནས་གེོམ་པ་

ཤུགེས་ཀྱིསི་སྤེོ་བཞིནི་མུན་ནགེ་གེ་ིཁྲོད་དུ་ཕྱནི་སོང་། འདའི་ིགེོ་དོན་ན་ིམཐའ་མཇུགེ་

ང་རང་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་གྱི་ིམུན་ནགེ་གེ་ིལམ་ཁེ་རྣམས་ལ་རྐང་བགྲོད་ཀྱིིས་འགྲུལ་

བཞུད་གེནས་སྐོར་ལ་འགྲོ་དགོེས་པ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་དམ། ངས་འབད་པ་དང་བྲིེལ་བ་

བྱས་ཏ་ེནེའུ་ཡོོགེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོིན། མཚན་མོ་ཞིིགེ་ལ་ང་ན་ིམན་ཧ་ཋེན་གོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ི

མུན་པ་ཅིན་གྱིི་སྲོང་ལམ་ཞིིགེ་ཏུ་ལངས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཅིིང་། ངའི་གྲོགེས་པོ་ཚོ་

འཛིོམས་ནས་སོྟན་མོ་གེཏོང་བཞིིན་ཡོོད་བསམས་སའི་སྟེང་ཁེང་གེི་སྒོེའུ་ཁུང་ཞིིགེ་

ལ་ཁེ་གེཏད་ནས་བོས་པ་ཡོིན། འོན་ཀྱིང་བུ་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིགེ་གེིས་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་

སྐ་ེབསྲོིངས་ཏ།ེ “ལགེས། སུ་ཡོིན།” ཟེར། 

“སལ་ ཕ་ར་ཌི་ེས་ི” ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་། ངའ་ིམིང་ད་ེསྐྱོ་ཞིིང་སྟོང་བའ་ིལམ་

ནས་བྲིགེ་ཆོའ་ིཚུལ་དུ་གེོ་བྱུང་། 

“ཡོར་ཕེབས་ཤོོགེ” མོས་ད་ེསྐད་བོས། “ངས་ཅིོགེ་ལ་ེཊི་ིམངར་མོའ་ིབཏུང་བ་ཞིིགེ་

བསྐོལ་གྱིིན་ཡོོད།” ཟེར། བྱས་ཙང་ང་ཡོར་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། མོ་རང་དེ་གེར་འདུགེ 

ངས་ཧ་ཅིང་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིགེ་གེ་ིབར་དུ་བཙལ་བཙལ་ནས་བསྡེད་པའ་ིབུ་མོ། མིགེ་

ནི་གེཙང་ཞིིང་ཉིེས་མེད་ཡོིན་ཁེར་ཡོིད་དུ་འོང་བ་དེ་དེར་འདུགེ ངེད་གེཉིིས་ཀྱིིས་

ཕན་ཚུན་ལ་ཆོེས་ཆོེར་དགེའ་བོ་བྱེད་རྒྱུའ་ིམོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡོིན། དགུན་ཁེའ་ིརིང་

ལ་ང་ཚོ་སན་ ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་གེཞིིས་སྤེོ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆོར་གེཞིི་བཏིང་
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ཞིིང་། ཟོང་འཁེོར་གྱི་ིརིགེས། རྒྱབ་ཏུ་སྟེང་ཁེེབས་ཅིན་ཞིིགེ་གེ་ིནང་དུ་ང་ཚོའ་ིཕམ་

པར་གྱུར་པའ་ིནང་ཆོས་དང་ཆོགེ་གྲུམ་ཤོོར་བའ་ིཅི་དངོས་རིགེས་འཁྱོེར་རྒྱུ་བྱས་པ་

ཡོིན། ངས་ཌིིན་ལ་ཡོི་གེེ་ཞིིགེ་བཏང་ནས་དེའི་སྐོར་བཤོད་པ་ཡོིན། ཁེོས་ཡོིགེ་ལན་

དུ་ཚིགེ་སྟོང་ཕྲིགེ་བརྒྱད་ལོངས་པའི་ཡོིགེ་རིང་ཞིིགེ་བྲིིས་ཏེ་ཁེོ་རང་ལོ་ན་གེཞིོན་

སྐབས་ཀྱི་ིཌིེན་ཝེར་གྲོང་ཁྱོེར་ནས་བསྐྱལ་བའ་ིམ་ིཚེའ་ིསོྐར་ཤོ་སྟགེ་བྲིིས་འདུགེ་ལ། 

ཁེོ་རང་ང་ལེན་དུ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དང་ཁེོ་རང་དངོས་ཀྱིིས་ཟོང་འཁེོར་འདེམས་སྒྲུགེ་

བྱས་ཏ་ེང་ཚ་ོའཁྲིད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོིན་ཟེར། ང་ཚ་ོལ་ཟོང་འཁེོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་དངུལ་གེསོགེ་

རྒྱུར་བདུན་ཕྲིགེ་དྲུགེ་འདུགེ་ལ། ང་ཚོས་སོྒོར་མོ་སྐར་མ་ར་ེར་ེབཞིིན་བསགེས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེད་པའི་མགེོ་བརྩམས་པ་ཡོིན། དེ་ནས་གླེོ་བུར་བ་ཞིིགེ་ལ་གེང་ལྟར་ཌིིན་

ན་ིབསླེེབས་ཚར་སོང་། བདུན་ཕྲིགེ་ལྔ་དང་ཕྱེད་ཀའ་ིསོྔོན་ལ་བསླེེབས་པ་རེད། ང་ཚ་ོ

འཆོར་གེཞི་ིལྟར་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདངུལ་ན་ིསུ་གེང་ལའང་ཡོོད་པ་མ་རེད།

མཚན་དཀྱིིལ་ཞིིགེ་ལ་ང་ནི་གེོམ་བགྲོད་ཀྱིིས་འཆོམ་འཆོམ་བྱེད་བཞིིན་ཡོོད་

ལ། ངའི་འཆོམ་འཆོམ་གྱིི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་གེང་ཤོར་བ་དེ་ངའི་བུ་མོ་ལ་བཤོད་

དགེོས་བསམས་ནས་ཚུར་ལོགེ་པ་ཡོིན། མོས་ཁྱོད་མཚར་བའི་འཛུམ་དམུལ་དང་

བཅིས་ཁེང་ཆུང་ནགེ་གེ་ེབ་དེའ་ིནང་ལངས་ཏ་ེབསྡེད་འདུགེ ངས་མོ་ལ་མང་པོ་ཞིིགེ་

བཤོད་པ་ཡོིན། གླེོ་བུར་དུ་ངས་ཁེང་པའི་ནང་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོོད་པ་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་

ཞིིང་། གེཡོས་གེཡོོན་ལ་བལྟས་སྐབས་རླུང་འཕྲིིན་ཡོོ་ཆོས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་དེབ་རྙིིང་གོེགེ་

ཅིིགེ་ཡོོད་པ་མཐོང་བྱུང་། འད་ིན་ིརྩོམ་པ་པོ་ཕོ་རོ་སིད་ཀྱི་ིདེབ་སྟ།ེ ཌིིན་གྱི་ིཕྱ་ིདྲོའ་ིབླ་

ན་མེད་པའ་ིརྟེགེ་བརྟེན་ཞིེས་པའ་ིདེབ་ད་ེརེད། རྨ་ིལམ་དུ་བྱུང་བ་ཇ་ིབཞིིན་ཁེོས་རྐང་

ཤུབས་རིང་མོ་ཞིིགེ་གེོན་ཏེ་ཚོགེས་ཁེང་མུན་པ་ཅིན་དེ་ནས་འཇབ་འགོྲས་ཀྱིིས་
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ཡོོང་བ་མཐོང་བྱུང་། ད་ནི་ཁེོས་སྐད་ཆོ་ཅིི་ཡོང་བཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ ཁེོ་གེནམ་

ལ་ལྡིང་ཞིིང་གེད་མོ་ཤོོར། ཁེོས་ལགེ་པ་འདར་བཞིིན་ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱི་ིངང་ནས། “ཨང་། 

ཨང་། ཁྱོེད་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཉིན་དགེོས།” ཟེར། ང་ཚོས་མཉིན་པ་ཡོིན། རྣ་བ་གེཏད་

ནས། ཡོིན་ན་ཡོང་ཁེོས་ཅི་ིཞིིགེ་བརོྗེད་འདོད་པ་ད་ེབརྗེེད་པ་རེད། “ངོ་མ་ཉིན་རོགེས། 

ཧང་། ལྟོས་དང་སྙིང་གྲོགེས་སལ། མཛིེས་མ་ལོ་ར། ང་ཡོོང་ཡོོད། ང་ཕྱིན་པ་རེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་སྒུགེས་ཨང་། ཨོ། རེད།” ཁེོས་དཀའ་ངལ་གྱིིས་ཁེེངས་པའ་ིསྡུགེ་བསྔོལ་

དང་བཅིས་རང་གེི་ལགེ་པ་ལ་ཅིེར་ནས་བསྡེད། “ངས་ད་བཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུགེ 

ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདི་ཅིི་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་ཤོེས་ཀྱིི་འདུགེ་གེམ། གེཅིིགེ་བྱས་ན། འོན་ཀྱིང་ཉིན་

རོགེས།” ཟེར། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉིན་པ་ཡོིན། ཁེོས་ན་ིམཚན་མོའ་ིསྒྲི་ལ་ཉིན་གྱིིན་

འདུགེ “ཨོ་རེད་ཡོ།” ཁེོས་འཚེར་སྣང་གེིས་ཤུབ་བཤོད་བྱས། “ཡོིན་ན་ཡོང་། ཁྱོེད་

ཀྱིིས་ཤོེས་པ་ལྟར། ཁེ་བརྡོ་མུ་མཐུད་ནས་དང་འདི་ལས་བརྒལ་ཏེ་བྱེད་དགེོས་པའི་

དོན་དགེ་མ་ིའདུགེ”ཟེར།

“ཡོིན་ན་ཡོང་། ཌིིན། ཁྱོེད་འད་ིའདྲའ་ིསྔོ་པོ་ཞིིགེ་ལ་ཅིིའ་ིཕྱིར་ཡོོང་བ་ཡོིན།”

“ཨང་།” ཁེོས་ཆོེས་ཐོགེ་མར་མཐོང་བའ་ིཚུལ་གྱིིས་ང་ལ་ལྟ་བཞིིན། “ཧ་ཅིང་སྔོ་

དྲགེས་སོང་། ཨོ་རེད། ང་ཚོས་ཤོེས་ཀྱིི་རེད། དེ་ནི། ངས་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། ང་མེ་འཁེོར་

ལྕགེས་ལམ་ལས་བྱེད་པའི་འཛིིན་བྱང་ཐོགེ་ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན། ལྕགེས་ལམ་གྱིི་

ལས་ཀ་བ་སྡེོད་སའ་ིའགྲུལ་སྒོམ་དེའ་ིནང་དུ། རྐུབ་སྟེགེས་མཁྲེགེས་པོ་རྙིིང་གོེགེ་ཡོིན་

པའི་ཁེང་མིགེ་ཏུ། ཋེེགེ་ས་སི་མངའ་སྡེེ། འགྲུལ་ལམ་ཧྲིིལ་པོར་གླེིང་བུ་བཏང་ཞིིང་།  

ཤོིང་གེིས་བཟོས་པའི་རྫོ་གླེིང་ཞིོ་གེོགེ་མངར་མོ་ཞིེས་པའི་གླེིང་བུ་བཏང་བ་ཡོིན།” 

ཟེར། ཁེོས་ཤོིང་གེ་ིགླེིང་བུ་ད་ེཕྱིར་བཏོན་སོང་། ཁེོས་གེཙེར་སྐད་ཅིན་གྱི་ིགེདངས་ཁེ་
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ཤོས་ཤོིགེ་བཏང་ནས། རྐང་ཤུབས་རིང་པོ་གོེན་བཞིིན་ཡོར་མར་ལ་མཆོོང་ལྡིང་བྱས། 

“མཐོང་སོང་ངམ།” ཟེར། “འོན་ཀྱིང་སལ། འད་ིལོས་ཡོིན། ངས་གེང་མྱུར་གྱིིས་སོྔོན་

མ་བཞིིན་ཁེ་བརྡོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ངའི་སེམས་ཆུང་ཆུང་རྟེ་རྔ་བཅིད་པ་འདྲ་བོ་

འད་ིདང་ལྷན་དུ་ཁྱོེད་ལ་བཤོད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡོོད། ངས་ལུང་པ་འད་ིལ་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་པའི་རིང་དེར་རྩོམ་པ་པོ་སྙིང་སྡུགེ་ཕོ་རོ་སིད་ཀྱིི་དེབ་བཀློགེས་ཤོིང་།  

བཀློགེས་ནས་དོན་དགེ་རླབས་ཆོེན་མང་པོ་ཞིིགེ་ལ་རོལ་མྱོོང་བྱས་པ་ཡོིན་ལ། ང་

ལ་དེའ་ིསོྐར་ཁྱོོད་ལ་ཤོོད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་ད་ེགེཏན་ནས་མེད་པ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོང་

མེགེ་སི་ཁོེའ་ིསྐོར་དང་། ཚ་བ་འཕར་བའི་ཁྲོད་དུ་ཁྱོེད་རང་བཞིགེ་ནས་ཕྱིན་པའི་

སྐོར་བཤོད་མེད། འོན་ཀྱིང་བཤོད་དགེོས་དོན་མི་འདུགེ ད་ལྟ་གེཏན་ནས་ཡོོད་པ་

མ་རེད། ཨ་ེརེད།” ཟེར།

“ལགེས་སོ། ང་ཚོས་བཤོད་ཀྱིི་མིན།” དེ་ནས་ཁེོས་ཨེལ་ཨེ་གྲོང་ཁྱོེར་དང་ཚུར་

ཡོོང་བའ་ིལམ་དུ་ཅི་ིཞིིགེ་བྱས་མིན་ཧ་ཅིང་ཞིིབ་ཆོའ་ིཐོགེ་ནས་བཤོད་གེང་ཐུབ་ཅིིགེ་

གེིས་གེཏམ་རྒྱུད་བཤོད་མགེོ་བརྩམས་སོང་། ཁེོ་ཇི་ལྟར་ཁྱོིམ་ཞིིགེ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་།  

དགོེང་མོའ་ིཟ་མ་ཟས་པ། ཕ་དང་མཉིམ་དུ་ཁེ་བརྡོ་བྱས་པ། ད་ེབཞིིན་བུ་རྣམས་དང་།  

སྲོིང་མོ་རྣམས་དང་ཁེ་བརྡོ་བྱས་པ། ཁེོང་ཚོའི་བྱད་དབྱིབས་ཇི་འདྲ་ཡོིན་པ། ཁེོང་

ཚོས་ཅིི་ཞིིགེ་ཟས་པ། ཁེོང་ཚོའི་ཅི་དངོས། ཁེོང་ཚོའི་བསམ་བོླ། ཁེོང་ཚོའི་དགེའ་

ཕྱོགེས། ཁེོང་ཚོའི་རྣམ་ཤོེས་སོགེས་བཤོད་སོང་། ཞིིབ་ཆོའི་འགྲེལ་བརྗེོད་འདི་

བཤོད་པར་ཁེོ་ལ་ཆུ་ཚོད་གེསུམ་གྱིི་དུས་ཡུན་དགོེས་པར་གྱུར་ཅིིང་། གེཏམ་རྒྱུད་

འདི་མཇུགེ་བསྡུས་པའི་རྗེེས་སུ་ཁོེས་བཤོད་དོན། “ཨང་། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ལ་དངོས་

གེནས་བཤོད་འདོད་པའ་ིདོན་ད་ེན།ི དེའ་ིརྗེེས་ལ་རེད། ཨར་ཁེན་ས་མངའ་སྡེ་ེད་ེམ་ེ
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འཁེོར་ནས་བརྒལ་བཞིིན་ཡོོད། རྫོ་གླེིང་གེཏོང་བཞིིན། བུ་འགེའ་དང་ལྷན་དུ་ཤོོགེ་

སྦེགེ་རྩེད་བཞིིན། ངའི་ཤོོགེ་སྦེགེ་བཙོགེ་རིས་ཅིན་དེ། སོྒོར་མོ་ཐོབ་སོང་། ཞིོ་གེོགེ་

མངར་མོ་ཞིེས་པའི་རོལ་ཆོ་ཁེེར་འབུད་བྱས་པ་ཡོིན། མཚོ་དམགེ་རྣམས་ཀྱིི་ཆོེད་

དུ། སྡུགེ་གེིས་ཁེེངས་པའི་ཉིིན་ལྔ་དང་ཞིགེ་ལྔའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་པོ་རིང་པོ་འདི་

ཁྱོེད་ཁེོ་ན་ལ་ཐུགེ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཡོིན། སལ།”

“འོ་ན་ཁེ་མེལ་མེད་དམ།”

“ཡོིན་དང་ཡོིན། མོས་ཆོོགེ་མཆོན་སྤྲོད་བྱུང་། ང་ལ་བསྒུགེས་ཡོོད། ཁེ་མེལ་དང་

ངེད་གེཉིིས་ན་ིདུས་གེཏན་དུ་གེཙང་མ་གེཙང་རྐྱེང་ཡོིན།”

“ཨིན་ཛིི་ལ།”

“ངས་ ངས་ ངས་ མོ་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཧྥོི་རི་སི་ཁེོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་ང་དང་མཉིམ་

དུ་ལོགེ་ཡོོང་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་ཟུར་གེཞིན་དེ་རུ་ང་དང་ལྷན་དུ་སྡེོད་འདོད་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོོད། དེ་ལྟར་མ་རེད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཅིིའི་ཕྱིར་ཡོོང་བ་དེ་ཤོེས་སམ།” དེའི་རྗེེས་

ནས་ཡོ་མཚན་གྱིིས་ཁེ་གེདངས་ཏེ་སྡེོད་པའི་སྐབས་གླེོ་བུར་བ་ཞིིགེ་ལ་ཁེོས་བཤོད་

དོན། “ཨོ་རེད། ལོས་ཡོིན། ངས་ཁྱོེད་དང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིམཛིེས་མ་གེཉིིས་མཐོང་ན་འདོད། 

ཁྱོེད་ཀྱིི་སྐོར་ལ་ང་དགེའ་བྱུང་། སྔོར་རྒྱུན་བཞིིན་ང་ཁྱོོད་ལ་དགེའ།” ཟེར། ཁེོ་ནེའུ་

ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཉིིན་གེསུམ་ལ་བསྡེད་ཅིིང་། མེ་འཁེོར་ལྕགེས་ལམ་པའི་འཛིིན་

བྱང་སྤྱིད་ད་ེའཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་སླེར་ལོགེ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་བྱས་སོང་། ཉིིན་ལྔ་དང་ཞིགེ་

ལྔ་ཡོི་རིང་ལ་རྡུལ་གྱིིས་ཁེེངས་པའི་མེ་འཁེོར་ཁེང་མིགེ་ནང་དུ་ཤོིང་གེི་སྟེགེས་བུ་

མཁྲེགེས་པོའ་ིསྟེང་ནས་སླེར་ཡོང་གླེིང་ཆོེན་བརྒལ་གྱི་ིརེད། ང་ཚ་ོལ་ཟོང་འཁེོར་གླེ་

རྒྱུའ་ིསྒོོར་མོ་མེད་ཅིིང་ཁེོ་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་མ་ིཐུབ་པ་ན་ིབཤོད་མ་དགེོས། ཁེོས་ཨིན་
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ཛིི་དང་མཉིམ་དུ་འཛིིང་བཞིིན་རྔུལ་ཆུ་ཐོན་བཞིིན་གེསལ་བཤོད་བྱེད་བཞིིན་ཞིགེ་

མ་གེཅིིགེ་བསྐྱལ་བ་རེད་ལ། མོས་ཁེོ་ཕྱ་ིལ་སྤྱུགེས་པ་རེད། ང་བརྒྱུད་ནས་ཁེོ་ལ་སྤྲོོད་

དགེོས་པའི་ཡོི་གེེ་ཞིིགེ་འབྱོར་བྱུང་། ངས་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡོིན། ཡོི་གེེ་དེ་ནི་ཁེ་མེལ་

ནས་རེད། “ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྒོམ་འཁྱོེར་ནས་མེ་འཁེོར་ལྕགེས་ལམ་བརྒལ་ཏེ་འགྲོ་བཞིིན་

པ་ངས་མཐོང་སྐབས་ང་སེམས་ཕམ་བྱུང་། ངས་ཁྱོེད་སླེར་ཡོང་བདེ་བླགེ་ཏུ་འབོྱར་

རྒྱུའ་ིསྨོོན་ལམ་ཡོང་ཡོང་བརྒྱབ་པ་ཡོིན། ངས་སལ་དང་ཁེོའ་ིགྲོགེས་པོ་རྣམས་ཡོོང་

ནས་སྲོང་ལམ་གེཅིིགེ་གེི་སྟེང་སྡེོད་རྒྱུར་འདོད་མོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོེད་ཚུར་འབོྱར་

རྒྱུ་ཡོིན་པ་ད་ེངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོོད། འོན་ཀྱིང་ངས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་པ་འད་ིའགེོགེ་ཐུབ་

པ་མི་འདུགེ་ལ། ད་ནི་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཚང་མ་ཐགེ་གེཅིོད་བྱས་ཚར་ཡོོད་སྟབས་... བརྩེ་

བའ་ིཌིིན། འད་ིན་ིདུས་རབས་གེཅིིགེ་གེ་ིཕྱེད་སྔོ་མའ་ིལོ་མཐའ་མ་ད་ེརེད། ཕྱེད་རྗེེས་

མ་ད་ེང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་འོ་བསྐྱལ་བ་དང་བརྩ་ེདུང་དང་བཅིས་ཏ་ེ

དགེའ་བསུ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོོད། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཁྱོེད་ལ་སྒུགེ [མིང་རྟེགེས་བརྒྱབ།] ཁེ་མེལ། 

ཨ་ེམ།ེ ཇོ་ན་ིཆུང་ཆུང་།” ཞིེས་བྲིིས་འདུགེ ད་ེལྟར་ན་ཌིིན་གྱི་ིམ་ིཚ་ེན་ིཧ་ཅིང་བརྟེན་

ཅིིང་ཧ་ཅིང་འཁེོན་སེམས་ཅིན། ཆོེས་ཤོེས་རྒྱ་ཅིན་གྱི་ིཁོེའ་ིཆུང་མ་ཁེ་མེལ་དང་ལྷན་

དུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་གེཏན་འཁེེལ་བ་རེད། ངས་ཁེོའ་ིཆོེད་དུ་དཀོན་མཆོོགེ་ལ་བཀའ་དྲིན་

ཆོ་ེཞུས་པ་ཡོིན།

ངས་ཁེོ་མཐོང་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་སྐྱོ་ཞིིང་ཁྱོད་མཚར་བའི་གེནས་

སྟངས་ཤོིགེ་གེ་ིའོགེ་ཏུ་ཡོིན། ར་ེམ་ི བོྷན་ཁོེར་ན་ིགྲུ་གེཟིངས་བརྒྱུད་ནས་འཛིམ་གླེིང་

ལ་སྐོར་བ་ཐེངས་མ་ཁེ་ཤོས་བརྒྱབ་རྗེེས་ནེའུ་ཡོོགེ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་འབོྱར་བསྡེད་ཡོོད། 

ངས་ཁེོ་ཌིིན་ལ་ཐུགེ་ནས་རྒྱུས་ཡོོད་བཟོས་ན་འདོད། ཁེོང་ཚ་ོཐུགེ་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་
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ཌིིན་གྱིིས་ད་ན་ིཁེ་ཅི་ིཡོང་གྲགེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུགེ་ལ་ཅི་ིཡོང་བཤོད་མ་སོང་། ད་ེནས་

ར་ེམ་ིཁེ་ཕར་འཁེོར་སོང་། ར་ེམ་ིལ་ན་ིམ་ེཋེོ་རོ་ཕོ་ལ་ིཋེན་ཞིེས་པའ་ིཟློས་གེར་ཁེང་དུ་

ཚུགེས་པའ་ིརོལ་དབྱངས་པ་ཌུགེ་ ལིང་ཋེོན་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་འདུ་ཚོགེས་ཀྱི་ིའཛིིན་

བྱང་ཐོབ་འདུགེ་ལ། ང་དང་ལོ་ར་གེཉིིས། ཁེོང་དང་ཁོེའ་ིདགེའ་རོགེས་མཉིམ་དུ་

དེར་འགྲོ་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགེས་བརྒྱབ་བྱུང་། རེ་མི་ནི་ད་ལྟ་ཚོན་པོ་དང་སེམས་སྐྱོ་བསྡེད་

ཡོོད་མོད་ད་དུང་ཡོང་དགེའ་སྣང་ཆོེ་ལ་སྲོོལ་རྒྱུན་ཅིན་གྱིི་ཕོ་ཁྱོོ་གེ་ཞིིགེ་ཡོིན་པ་མ་

ཟད། དོན་དགེ་རྣམས་ཚུལ་ལུགེས་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དགེོས་རྒྱུར་ཁེོས་ནན་ཏན་

བྱེད་པ་རེད་ལ། ད་ེབཞིིན་དུ་བྱེད་འདོད་པ་རེད། ཁེོས་རང་གེ་ིརྒྱན་འཇོགེ་མཁེན་ལ་

ང་ཚ་ོརོལ་དབྱངས་འདུ་འཛིོམས་བྱེད་ས་དེར་རླངས་འཁོེར་ཁེ་ཌི་ིལགེ་རྟེགེས་ཅིན་

ཞིིགེ་གེི་ནང་དུ་འཁྲིད་དུ་བཅུགེ་སོང་། ཁེ་ཌིི་ལགེ་དེ་ལམ་ཟུར་དུ་བཀགེ་ནས་འགྲོ་

ཆོོགེ་ཆོོགེ་ཡོིན། ཌིིན་ནི་རླངས་འཁེོར་གྱིི་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱི་རོལ་ན་ལགེ་ཏུ་ཁུགེ་མ་

བཟུང་སྟ་ེལངས་ནས་བསྡེད་འདུགེ་ལ། ཁེོ་ན་ིཕེན་ ས་ིཋེ་ེཤོོན་འབབ་ཚིགེས་ལ་ཕྱིན་

ནས་གླེིང་འད་ིབརྒལ་ཏ་ེའགྲོ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིགེ་ཨང་གེསར་རེད། 

“གེ་ལེར་ཕེབས། ཌིིན།” ངས་ཁོེ་ལ་བཤོད་ཅིིང་། “ང་ནི་རོལ་དབྱངས་འདུ་

འཛིོམས་འད་ིལ་འགྲོ་མ་ིདགོེས་པའ་ིའདོད་པ་ཡོོད་ཁོེ་ཐགེ་ཡོིན།” ཞིེས་བཤོད་པ་ཡོིན།

“ང་ལམ་ཁེ་བཞིི་བཅུ་བའི་བར་དུ་ཁྱོེད་ཅིགེ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་

བསམས་ཀྱི་ིའདུགེ་གེམ།” ཁེོས་ཤུབ་བཤོད་བྱས། “ངའ་ིབུ་ཆུང་། ང་ན་ིགེང་ཐུབ་ཅི་ི

ཐུབ་ཀྱིིས་ཁྱོེད་དང་ལྷན་དུ་འགྲོགེས་ན་འདོད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ཆོ་ནེའུ་ཡོོགེ་ཏུ་

གེནམ་ངོ་དམྱོལ་བ་ཧ་ཅིང་གྲང་མོ་འདུགེ ...” ཟེར། ངས་ར་ེམ་ིལ་ཤུབ་བཤོད་བྱས་པ་

ཡོིན། མ་རེད། ཁེོས་འད་ིལྟར་བྱེད་འཇུགེ་གེ་ིམ་རེད། ཁེོ་ང་ལ་དགེའ་མོད། འོན་ཀྱིང་
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ངའ་ིགྲོགེས་པོ་གླེེན་ནགེ་ད་ེཚ་ོལ་དགེའ་གེ་ིམ་རེད། ང་ལ་མཚོན་ན། ༡༩༤༧ ལོར་རོ་

ལནད་  མ་ེཇོར་དང་ལྷན་དུ་སན་ ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁེོ་གྲོ་ཁྱོེར་གྱི་ིཨལ་ཧྥོ་རད་ཅིེས་པའ་ི

ཟ་ཁེང་རྣམས་སུ་བྱས་པ་ཇི་བཞིིན། ཁེོས་འཆོར་གེཞིི་བཏིང་ཟིན་པའི་དགོེང་མོ་དེ་

སླེར་ཡོང་འཕྲིོ་བརླགེ་ཏུ་གེཏོང་རྒྱུ་མིན། 

“ཁྱོོན་ནས་ཡོོང་གེ་ིམ་རེད། སལ།” ཟེར། ཤོ་ཚ། ར་ེམ་ིལ་ན་ིམཚན་མོ་འདིའ་ིཆོེད་

དུ་བཟོས་པའ་ིདམིགེས་བསལ་གྱི་ིསྐ་ེའཆོིང་འགེའ་འདུགེ་ལ། སྐ་ེའཆོིང་གེ་ིསྟེང་དུ་

རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛིོམས་ཀྱི་ིའཛིིན་བྱང་གེ་ིའདྲ་རིས་དང་། ང་ཚོའ་ིམིང་སྟ།ེ སལ། 

ལོ་ར། ར་ེམ།ི དགེའ་རོགེས་མ་ཝེིགེ་ཁེ་ིབཅིས་ཀྱི་ིམིང་ཡོིགེ་པར་དུ་བཏབ་འདུགེ ད་ེ

དགེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོིད་སོྐྱ་བའ་ིབཞིད་གེད་ཁེ་མཚར་མང་པོ་དང་། ཡོང་ཁོེ་རང་ཧ་

ཅིང་དགེའ་བའ་ིཁེ་མཚར་དཔེར་ན་ “ཁྱོེད་ཀྱིིས་རོལ་དབྱངས་མཁེས་པ་རྒད་པོ་ཞིིགེ་

ལ་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ིསྒྲི་གེདངས་གེསར་པ་སླེོབ་མ་ིནུས།” ཞིེས་པ་ལྟ་བུ་བྲིིས་འདུགེ 

ད་ེལྟར་ཌིིན་ན་ིང་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་གོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིསོྟད་ལ་འགོྲ་ཐུབ་མ་སོང་། ངས་

བྱེད་ཐུབ་པའི་དོན་ཉིགེ་གེཅིིགེ་ནི་ཁེ་ཌིི་ལགེ་རླངས་འཁོེར་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་བསྡེད་ནས་

ཁེོ་ལ་ལགེ་གེཡུགེ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། རླངས་འཁེོར་ཁེ་ལོ་ལ་འཇུས་པའི་རྒྱན་པོ་བ་

དེས་ཀྱིང་ཌིིན་དང་ལྷན་དུ་ཅི་ིགེང་ཡོང་བྱེད་འདོད་མ་ིའདུགེ ཌིིན་ན་ིཤོར་ཕྱོགེས་ཀྱི་ི

གྲང་ངར་ཆོ་ེབའ་ིགེནམ་གེཤོིས་ལ་དམིགེས་ཏ་ེཉོིས་པའ་ིལྭ་བ་རིང་པོ། འབུ་མ་ེལྕེབ་

ཀྱིིས་ཟས་པའི་ཐེད་པོ་དེའི་ནང་འཁུམས་ནས་ཁེེར་རྐྱེང་དུ་ཕར་ཕྱིན་སོང་ལ། ངས་

ཁེོ་མཐོང་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ལ། ཁེོ་ནི་འཕྲིེད་ལམ་བདུན་པའི་ཟུར་དེ་བསོྐར་ནས། 

མིགེ་དབང་མདུན་ཕྱོགེས་གྱི་ིལམ་ལ་གེཏད་ཅིིང་དེའ་ིཕྱོགེས་སུ་བསྒུར་འདུགེ སྙིང་
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རྗེེ། ངའི་དགེའ་རོགེས་ལོ་ར་ལ་ནི་ངས་ཌིིན་གྱིི་སྐོར་ཡོོད་ཚད་བཤོད་ཡོོད་སྟབས་

ཧ་ལམ་ངུ་གྲབས་བྱས་སོང་།

“ཨོ་ཙི། ང་ཚོས་ཁེོ་འད་ིལྟར་འགྲོ་རུ་འཇུགེ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཅི་ིཞིིགེ་

བྱེད་ན་དགེའ།”

ཌིིན་རྒད་པོ་ནི་ཕྱིན་ཚར་སོང་། ངས་དེ་ལྟར་བསམས་ཤོིང་སྐད་ཆོེན་པོས་“ཁེོ་

འགྲིགེ་འགྲོ་གེི་རེད།” ཅིེས་བཤོད། དེ་ནས་ཡོིད་སྐྱོ་ཞིིང་འདོད་པ་མེད་པའི་རོལ་

དབྱངས་འདུ་འཛིོམས་དེ་ལ་ང་ཚོ་བརྒྱུགེས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡོིན་ལ། ང་ལ་ནི་འདི་ལ་

འདོད་པ་ཅིི་གེང་ཡོང་མི་འདུགེ དེར་ཡོོད་པའི་དུས་ཚོད་ཡོོངས་ལ་ངས་ནི་ཌིིན་

གྱི་ིསྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཞིིང་། སླེར་ཡོང་ཁེོ་མ་ེའཁེོར་ལ་ཇ་ིལྟར་འཛུལ་བ་དང་།  

ཆོེས་མི་སྡུགེ་པའི་ས་གེཞིིའི་ངོས་ཀྱིི་མེལ་ལེ་སྟོང་ཕྲིགེ་གེསུམ་བརྒལ་བའི་སྐོར་ལ་

བསམ་བློ་བཏང་ཞིིང་། ང་ལ་ཐུགེ་རྒྱུ་ལས་གེཞིན་ཅིིའི་ཕྱིར་ཁོེ་འདིར་ཡོོང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ད་ེགེཏན་ནས་མ་ཤོེས། 

ད་ེལྟར་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ིནང་ཉི་ིམ་ནུབ་འགྲོ་དུས། ང་ན་ིགེཙང་པོའ་ིགྲུ་སྟེགེས་ཆོགེ་

རོ་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད་ནས། ནེའུ་ཇར་ཛིིའ་ིམངའ་སྡེེའ་ིསྟེང་གེ་ིནམ་མཁེའ་རིང་

མོ་རིང་མོ་དེ་ལ་ལྟ་བཞིིན། ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགེས་ཀྱིི་མཚོ་ཁེ་ལ་ཐུགེ་གེི་བར་བརྐྱེངས་

ཤོིང་། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིས་གེཞི་ིའབུར་དུ་དོད་པ་གེཅིིགེ་གེ་ིནང་བཏུམས་ཡོོད་

པའི་ས་རྒོད་རྗེེན་པ་ཡོོད་ཚད་ཚོར། དེ་ནས། ས་གེཞིི་རྒྱ་ཁྱོོན་ཆོེན་པོ་དེའི་ནང་རྨི་

ལམ་གེཏོང་བཞིིན་པའི་མི་ཚང་མ་དང་། དེར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཁེ་ཡོོད་ཚད་ཚོར། དེ་

ནས། ད་ལྟ་ཨ་ཡོོ་བ་མངའ་སྡེེའ་ིནང་བྱིས་པ་ཚ་ོངུ་རུ་འཇུགེ་པའ་ིས་ཆོ་ད་ེན། བྱིས་

པ་ཚ་ོཏན་ཏན་ངུ་བཞིིན་ཡོོད་པ་ངས་ཤོེས། ད་ེནས། དོ་ནུབ་སྐར་མ་རྣམས་ཤོར་ཡོོང་
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གེི་རེད་ལ། དཀོན་མཆོོགེ་ནི་བྱིས་པའི་གླེོགེ་བརྙིན་ཕུ་ བྷེར་ཞིེས་པའི་ནང་གེི་དོམ་

ད་ེཡོིན་པ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིཤོེས་སམ། ས་སྲོོད་ཀྱི་ིསྐར་མས་རང་གེ་ིའོད་ཆོེམ་ཆོེམ་ད་ེརྒྱ་

ཆོེ་བའི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་ལ་བསྣར་བཞིིན་འགྱིེད་བཞིིན་ཡོོད། འདི་ནི་ས་རུབ་སྟེ་མུན་

པ་མུན་ནགེ་ཏུ་མ་གྱུར་ཙམ་གྱིི་སོྔོན་ལ་ཡོིན་ཞིིང་། དེ་ནས་མུན་པ་མུན་ནགེ་གེིས་

ས་གེཞི་ིབྱིན་གྱིིས་རློབ། གེཙང་པོ་ཡོོད་ཚད་ཇ་ེནགེ་ཏུ་གེཏོང་། ར་ིབོའ་ིརྩ་ེམོ་རྣམས་

འགེེབ། མཚ་ོཁེ་མཐའ་མ་ད་ེབཏུམ་ནས་ཡོོང་ལ། ད་ེནས། གྱིོན་པ་ཧྲུལ་པོ་རྣམས་ཇ་ེ

རྙིིང་ལ་ཕྱིན་པ་ཤོེས་པ་མ་གེཏོགེས། གེཞིན་སུ་གེཅིིགེ་གེིས། སུ་གེཅིིགེ་གེིས་ཀྱིང་། སུ་

གེང་ཞིིགེ་ལ། དོན་ཅིི་ཞིིགེ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོིན་པ་དེ་མི་ཤོེས། ངས་ནི་ཌིིན་ མོ་རི་ཡོར་ཋེི་
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ངས་ན་ིཌིིན་ མོ་ ར་ི ཡོར་ ཋེ་ིདྲན་ནོ།། །།



འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཚད་ངེས་ཅིན་ཞིིགེ་གེ་ིསྟེང་ནས་ 

དམ་ཆོོས་བང་མཛིོད་ཀྱི་ིགེཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོགེས་སྐྱོར་ལ་ 

བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཡོིན།

The 108 Translations project is made possible  
in part by generous support from  

Dharma Treasure.

dharma-treasure.org

http://dharma-treasure.org

	སྒྱུར་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
	རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
	དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྔོན་གླེང་།
	རྒྱལ་དབང་༸ཀརྨ་པ་མཆོག་གི་ཆེད་བརྗོད།
	སྒྱུར་བ་པོའི་འགྱུར་བྱང་།
	བམ་པོ་དང་པོ།
	ལེའུ་དང་པོ།
	ལེའུ་གཉིས་པ།
	ལེའུ་གསུམ་པ།
	ལེའུ་བཞི་པ།
	ལེའུ་ལྔ་པ།
	ལེའུ་དྲུག་པ།
	ལེའུ་བདུན་པ། 
	ལེའུ་བརྒྱད་པ།
	ལེའུ་དགུ་པ།
	ལེའུ་བཅུ་པ།
	ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།
	ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།
	ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།
	ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།

	བམ་པོ་གཉིས་པ།
	ལེའུ་དང་པོ། 
	ལེའུ་གཉིས་པ།
	ལེའུ་གསུམ་པ། 
	ལེའུ་བཞི་པ།
	ལེའུ་ལྔ་པ།
	ལེའུ་དྲུག་པ། 
	ལེའུ་བདུན་པ། 
	ལེའུ་བརྒྱད་པ།
	ལེའུ་དགུ་པ།
	ལེའུ་བཅུ་པ།
	ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

	བམ་པོ་གསུམ་པ།
	ལེའུ་དང་པོ།
	ལེའུ་གཉིས་པ།
	ལེའུ་གསུམ་པ།
	ལེའུ་བཞི་པ། 
	ལེའུ་ལྔ་པ།
	ལེའུ་དྲུག་པ།
	ལེའུ་བདུན་པ།
	ལེའུ་བརྒྱད་པ།
	ལེའུ་དགུ་པ།
	ལེའུ་བཅུ་པ། 
	ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

	བམ་པོ་བཞི་པ། 
	ལེའུ་དང་པོ།
	ལེའུ་གཉིས་པ། 
	ལེའུ་གསུམ་པ།
	ལེའུ་བཞི་པ།
	ལེའུ་ལྔ་པ།
	ལེའུ་དྲུག་པ།

	བམ་པོ་ལྔ་པ།



