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སྐད་ཡིིག་ཅིིག་གིི་གསོོན་ཤུགས་རྒྱས་རྒྱུ་ནིི་སྐད་ཡིིག་དེེ་བེེད་སྤྱོོད་གཏོོང་མཁན་གྱིི་སྤྱིི་

ཚོོགས་ཡོོངས་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ལས། ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་སྡེེ་ཚན་ཆུང་ངུ་

ཞིིག་ལ་དམིིགས་ཏེེ་ལྟ་བ་མཐོོན་པོོ་རེེ་དང་། ཤེེས་ཡོོན་གསར་པ་རེེ། རྩོོམ་རྩལ་དམིིགས་

བསལ་ཅན་རེེ་ནང་འདྲེེན་བྱས་པ་ཙམ་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིིན། སྐད་ཡིིག་
ཅིིག་གིི་གསོོན་ཤུགས་ནིི་སྐད་ཡིིག་དེེའིི་སྤྱོོད་སྒོོ་བཞིི་སྟེེ། ངག་ཐོོག་གིི་བཤད་ཉན་གཉིིས་

དང་། ཡིིག་ཐོོག་གིི་འབྲིི་ཀློོག་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་མངོོན་གྱིི་ཡོོད། སྤྱིི་ཚོོགས་ཤིིག་ན་རང་
གིི་སྐད་ཡིིག་ཐོོག་ཀློོག་མཁན་མང་པོོ་ཡོོད་པ་དེེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྐད་ཡིིག་དེེའིི་གསོོན་

ཉམས་ཤིིག་མངོོན་ཐུབ། དེེ་ལྟ་བུའིི་ཀློོག་མཁན་ནིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་སྡེེ་གཅིིག་པོོས་མིི་ཆོོག་
viii

ཆེེད་བརྗོོད།

པར། སྐད་ཡིིག་དེེ་བེེད་སྤྱོོད་པའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་དེེའིི་ཁོོངས་སུ་ཀློོག་མཁན་གྱིི་གྲངས་འབོོར་

ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་དགོོས། དེེ་ལྟར་ཡོོང་བ་ལ་སྤྱིི་ཚོོགས་དེེའིི་ཀློོག་པ་པོོའི་ི མོོས་ཁམས་དང་

མཐུན་པའིི་རང་སྐད་དུ་བརྩམས་པ་དང་གཞན་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བའིི་བཀླག་བྱ་སྣ་ཚོོགས་

ཤིིག་ཡོོད་དགོོས། དེེ་ནིི་སྐད་ཡིིག་དེེ་ལ་གསོོན་ཤུགས་སྦྱིིན་པའིི་ནུས་པ་མེེད་དུ་མིི་རུང་བ་

ཞིིག་ཡིིན་པར་མ་ཟད། སྤྱིི་ཚོོགས་ཡོོངས་ཀྱིི་ཤེེས་ཚད་མཐོོར་འདེེགས་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་མེེད་
ཐབས་མེེད་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན། རྒྱུ་མཚན་འདིི་ལྟ་བུ་བརྟེེན་ནས་ “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”

ཀྱིི་ལས་གཞིི་འདིིའིི་དམིིགས་ཡུལ་ནིི། ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་སྡེེ་ཚན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གིི་འདོོད་མོོས་
ལྟར་རང་གིི་སྐད་ཡིིག་གིི་ནང་ན་མེེད་པའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཞིིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིིག་གམ། ཡང་ན་

རྩོོམ་སྟངས་ཤིིག་ཚུར་ལེེན་རྒྱུ་ཙམ་གྱིི་དམིིགས་ཡུལ་རྙིིང་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར། སྐད་ཡིིག་

ཅིིག་གིི་གསོོན་ཤུགས་རྒྱས་པའིི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའིི་བཀླག་བྱའིི་ཚོོགས་ཤིིག་སྟེེ། དེེ་
ཡང་ཀློོག་པ་པོོ་ཕལ་པའིི་མོོས་ཁམས་དང་མཐུན་ཡང་བརྗོོད་བྱ་ཐ་ཤལ་དང་ངན་སློོབ་ཅན་

མ་ཡིིན་པ། གྲགས་རྩོོམ་ཡིིན་ཀྱང་ཀློོག་མཁན་མང་པོོས་ཀློོག་བདེེ་ཞིིང་གོོ་ཐུབ་པའིི་བཀླག་
བྱའིི་ཚོོགས་ཤིིག་རང་རེེའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ལ་མཁོོ་སྤྲོོད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེེ་རེེད།

ཀློོག་མཁན་ཉུང་བའིི་གྲགས་རྩོོམ་གྱིི་ཡིིག་བསྒྱུར་ནིི་ཡིིག་བསྒྱུར་གྱིི་བྱ་བ་ལམ་ལྷོོང་

མ་བྱུང་བའིི་དཔེེ་མཚོོན་ཞིིག་ཡིིན། གནས་ཚུལ་འདིི་དག་མིི་འབྱུང་བའིི་ཆེེད། ཡིིག་སྒྱུར་

གྱིི་ལས་གཞིི་འདིིར་དང་པོོ་བསྒྱུར་བྱ་འདེེམས་དུས་ནས་གྲགས་རྩོོམ་ཡིིན་མིིན་ལ་བལྟ་བ་

ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ཚོོང་རའིི་བྲིིན་ཚད་དང་། སྐད་ཡིིག་གཞན་པ་ཅིི་ཙམ་ལ་བསྒྱུར་ཡོོད་པ་
སོོགས་ལ་ཞིིབ་བཤེེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གྲགས་རྩོོམ་ཡིིན་ཀྱང་ཚོོང་རར་རྒྱུགས་ཆུང་བ་རྣམས་
ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་གྲས་སུ་འདེེམས་ཀྱིི་མེེད་ལ། ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་ཚོོང་རར་རྒྱུགས་ཆེེ་ནའང་བོོད་པའིི་

ཀློོག་ཁམས་དང་མཐུན་པའིི་ངེེས་པ་མེེད། རང་རེེའིི་ཀློོག་པ་པོོ་མང་ཆེེ་བའིི་མོོས་ཁམས་ཤེེས་
ཆེེད། ང་ཚོོས་དྲ་ཐོོག་དཔེེ་དེེབ་གླེེང་མོོལ་གྱིི་གནས་ཚུལ་དང་། དཔེེ་སྐྲུན་དང་འགྲེེམས་སྤེེལ་
ix

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གྱིི་གནས་ཚུལ་མང་པོོ་རྒྱུས་ལོོན་བྱས་པར་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་ཤེེས་ཚད་འདྲ་མིིན་གྱིི་ཀློོག་པ་
པོོ་དང་གླེེང་མོོལ་གྱིི་ལམ་ནས་རྒྱུས་ལོོན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་བོོད་
འགྱུར་རྣམས་རིིམ་བཞིིན་སྤེེལ་བ་དང་། དེེའིི་ཀློོག་གྲངས་ལ་བལྟས་ནས་ཀྱང་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་

ཚོོགས་ཀྱིི་མོོས་ཁམས་ཇེེ་གསལ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་དང་། མ་འོོངས་པའིི་འགྱུར་རྣམས་ཀློོག་པ་པོོའི་ི
མོོས་ཁམས་དང་ཇེེ་མཐུན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུའིི་རེེ་བ་ཡོོད།

མ་རྩོོམ་གྱིི་བྲོོ་བ་ཤོོར་ཚབས་ཆུང་བའིི་འགྱུར་ཚོོགས་ཤིིག་སྤེེལ་རྒྱུ་དེེ་ང་ཚོོའིི་ལས་གཞིི་

འདིིའིི་དམིིགས་ཡུལ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ཕན་གྱིི་བོོད་ཀྱིི་ཡིིག་སྒྱུར་ནིི་དབྱིིན་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བ་
རེེ་ཤས་མ་གཏོོགས། བོོད་འགྱུར་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་ཡིིག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིིན། རྒྱ་སྐད་ཀྱིི་བརྩམས་

ཆོོས་རྒྱ་ཡིིག་ནས་ལོོས་བསྒྱུར། སྐད་རིིགས་གཞན་པའིི་བརྩམས་ཆོོས་ཀྱང་ཕལ་ཆེེ་བ་རྒྱ་
ཡིིག་ནས་ཡང་འགྱུར་གྱིི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེེད། སྤྱིིར་བཏང་མ་བསྒྱུར་བ་ལས་

བསྒྱུར་བ་ལེེགས་ཚོོགས་ཆེེ་བ་སྨོོས་མེེད་ཡིིན་ཀྱང་། རྩོོམ་རིིག་བརྩམས་ཆོོས་ཤིིག་ལ་

མཚོོན་ན། སྤྱིིར་བཏང་འགྱུར་ཐེེངས་དང་པོོའི་ི སྐབས་ནས་མ་རྩོོམ་གྱིི་བྲོོ་བ་གང་འཚམས་
ཤིིག་ཤོོར་འགྲོོ་བ་དང་། འགྱུར་ཐེེངས་གཉིིས་པའིི་སྐབས་སུ་མ་རྩོོམ་གྱིི་བྲོོ་བ་སྔར་ལས་ཀྱང་

མང་བ་ཤོོར་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ནིི་ཕལ་ཆེེར་ཚོོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེེད། ང་ཚོོས་མ་རྩོོམ་གྱིི་བྲོོ་བ་
ཤོོར་ཚབས་ཇེེ་ཆུང་དུ་གཏོོང་ཆེེད། དབྱིིན་སྐད་ཀྱིིས་གཙོོས་པའིི་མ་རྩོོམ་གྱིི་སྐད་ཡིིག་

རང་ནས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བའིི་འགྱུར་ཚོོགས་ཤིིག་སྤེེལ་འདོོད་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་ད་ཕན་
བོོད་པ་རྣམས་ལ་འདྲིིས་ཆེེ་བའིི་སྐད་ཡིིག་ནིི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིིས་ཀྱིི་སྐད་དང་དབྱིིན་སྐད་
གསུམ་གཙོོ་བོོ་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་ལས་གཞིི་འདིིའིི་ནང་དུ་གཙོོ་བོོ་སྐད་ཡིིག་དེེ་གསུམ་
པོོའི་ི བརྩམས་ཆོོས་ཡིིག་སྒྱུར་བྱ་བཞིིན་པ་དང་། མ་འོོངས་པར་སྐད་ཡིིག་གཞན་ལས་ཀྱང་

སྒྱུར་མཁན་ལས་གཞིི་འདིིར་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའིི་རེེ་བའང་ཡོོད།
x

ཆེེད་བརྗོོད།

མ་རྩོོམ་གྱིི་བྲོོ་བ་ཤོོར་ཚབས་ཆུང་བའིི་འགྱུར་ཚོོགས་ཤིིག་སྤེེལ་རྒྱུའིི་ཆེེད། ང་ཚོོས་དང་

པོོ་ལོོ་ཙཱ་བ་འདེེམས་དུས་ནས་དེེའིི་སྐད་གཉིིས་ཀྱིི་བྱང་ཚད་དང་། ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ཉམས་

མྱོོང་བཅས་ལ་རྒྱུས་ལོོན་ཞིིབ་ཕྲ་བྱས་པར་མ་ཟད། བསྒྱུར་བྱ་གང་ཡིིན་ལས་ཤོོག་གྲངས་
ཇིི་ཙམ་དཔེེ་མཚོོན་དུ་བསྒྱུར་བཅུག་སྟེེ། མ་རྩོོམ་གྱིི་ནང་དོོན་དང་བྲོོ་བ་བོོད་སྐད་དུ་ཇིི་
བཞིིན་འདྲེེན་ཐུབ་མིིན་ལ་བལྟས་ཏེེ་བསྒྱུར་མཁན་འདེེམས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ཙམ་གྱིིས་ད་དུང་

འགྱུར་གང་ཞིིག་ལས་གཞིི་འདིིའིི་ནང་དུ་ཚུད་མིིན་ཐག་མིི་ཆོོད་པར་འགག་སྒོོ་ཐ་མ་

ཞིིག་བརྒལ་དགོོས། དེེ་ནིི་སྐད་ཡིིག་གཉིིས་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་ཞིིག་གིིས་བསྒྱུར་ཟིིན་
པའིི་འགྱུར་མ་དེེར་མ་རྩོོམ་གྱིི་ནང་དོོན་དང་བྲོོ་བའིི་དྲངས་ཚད་གཅིིག་པུར་རྟོོག་ཞིིབ་
བྱས་ཏེེ། མ་རྩོོམ་གྱིི་ནང་དོོན་དང་བྲོོ་བའིི་དྲངས་ཚད་ངེེས་ཅན་ཞིིག་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་
སྒྱུར་མཁན་ལ་འགྱུར་བཅོོས་ཀྱིི་རེེ་སྐུལ་ཞུ་ཡིི་ཡོོད།

འགྱུར་གང་ཞིིག་མ་རྩོོམ་གྱིི་ནང་དོོན་དང་བྲོོ་བ་མ་ཤོོར་བའིི་སྟེེང་ནས། བོོད་སྐད་དུ་

གོོ་བདེེ་བ་དང་། བརྗོོད་བདེེ་བ་ཞིིག་ཡོོང་རྒྱུ་ནིི་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་ཚང་མའིི་དམིིགས་
ཡུལ་ཡིིན་པ་ལྟར་ང་ཚོོའིི་དམིིགས་ཡུལ་ཡང་ཡིིན། དེེ་ལྟར་ཡོོང་བ་ལ་ང་ཚོོས་གོོང་དུ་
བཤད་པའིི་མ་རྩོོམ་གྱིི་ནང་དོོན་དང་བྲོོ་བ་དྲངས་ཚད་ངེེས་ཅན་ཞིིག་ལ་སླེེབས་ན་གཞིི་

ནས་རྩོོམ་སྒྲིིག་གིི་ལས་རིིམ་གཉིིས་པ་སྟེེ། བོོད་སྐད་ཀྱིི་ཚིིག་སྦྱོོར་ལ་མཁས་པ་ཞིིག་གིིས་
མ་རྩོོམ་གྱིི་ནང་དོོན་དང་བྲོོ་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཅིི་ཡང་མིི་གཏོོང་བའིི་སྒོོ་ནས། ཚིིག་སྦྱོོར་དང་

དག་ཆ་ལ་ཞུ་དག་གིིས་བོོད་མིི་ཀློོག་པ་པོོ་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་དམིིགས་ནས་ཀློོག་བདེེ་བ་དང་
གོོ་བདེེ་རུ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།

ཡིིག་སྒྱུར་ལས་གཞིི་མང་པོོ་ལ་ཐུན་མོོང་གིི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་འཕྲད་བཞིིན་པ་ནིི་ཐ་སྙད་

གསར་པ་མང་པོོ་དགོོས་པ་དང་། དེེ་དག་གཅིིག་གྱུར་མིི་ཡོོང་བ་དེེ་ཡིིན། དེེང་སང་དབྱིིན་
བོོད་ཤན་སྦྱར་གྱིི་ཚིིག་མཛོོད་དུ་མ་ཞིིག་ཡོོད་ཀྱང་། དེེ་དག་ཐ་སྙད་གསར་འཕེེལ་གྱིི་རྗེེས་མིི་
xi

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཟིིན་པ་དང་། གཅིིག་གྱུར་མིི་ཡོོང་བའིི་དཀའ་ངལ་ངང་གནས་བཞིིན་ཡོོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་”ཀྱིི་ལས་འཆར་འདིི་ཡང་དཀའ་ངལ་དེེ་ལས་གཡོོལ་ཐབས་མེེད། ལས་གཞིི་འདིིས་

ཐ་སྙད་གསར་པ་གཅིིག་གྱུར་བྱེེད་མིི་ཐུབ་ནའང་ཐ་སྙད་གསར་པ་ཇེེ་ཕྱུག་ཏུ་གཏོོང་ངེེས་པ་
དང་། དེེ་དག་ལས་ཐ་སྙད་གང་མང་ཞིིག་མ་འོོངས་པར་གཅིིག་གྱུར་གྱིི་ཐ་སྙད་གྲས་སུ་

འགྲོོ་བའིི་ཡིིད་ཆེེས་ཀྱང་ཡོོད། ལས་གཞིི་འདིིའིི་དོོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གིིས་ལས་གཞིི་འདིིའིི་
ཆེེད་དུ་དབྱིིན་སྐད་ཀྱིི་ས་མིིང་། མིི་མིིང་། དམིིགས་བསལ་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱེེད་དགོོས་པའིི་ཐ་

སྙད་སོོགས་གཅིིག་གྱུར་ཡོོང་ཐབས་ལ་སྒྲ་འབེེབས་བྱེེད་སྟངས་ཤིིག་གཏན་འབེེབས་བྱས་
འདུག །འདིིས་ལས་གཞིི་འདིིའིི་ཁོོངས་སུ་ད་ཕན་བསྒྱུར་ཚར་བ་དང་མ་འོོངས་པར་བསྒྱུར་

རྒྱུའིི་བརྩམས་ཆོོས་ཚང་མ་སྟེེ། དེེབ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་དུ་ས་མིིང་མིི་མིིང་

དང་། དམིིགས་བསལ་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱེེད་དགོོས་པའིི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཡོོངས་རྫོོགས་གཅིིག་

གྱུར་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདིིས། བོོད་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཀའིི་དབྱིིན་སྐད་ཀྱིིས་གཙོོས་པའིི་ཕྱིི་སྐད་
ཀྱིི་ས་མིིང་མིི་མིིང་སྒྲ་འབེེབས་བྱེེད་སྟངས་གཅིིག་གྱུར་ཡོོང་བ་ལ་ཞབས་འདེེགས་ངེེས་ཅན་
ཞིིག་འགྲུབ་རྒྱུའིི་རེེ་བ་ཡོོད།
“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”

ཀྱིི་སྒྱུར་མཁན་གྱིི་གྲས་སུ་ཤེེས་ཡོོན་དང་ཉམས་མྱོོང་གིིས་ཕྱུག་

པའིི་ལོོ་ན་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བའིི་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ཡོོད་ལ། དེེང་སང་གིི་སྐད་ཡིིག་སྣ་མང་སྦྱོོང་
བའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པོོའི་ི འོོག་ནས་འཚར་ལོོངས་བྱུང་བའིི་ལོོ་ན་ཉིི་ཤུ་དང་

སུམ་ཅུར་སོོན་པའིི་གཞོོན་སྐྱེེས་ཀྱང་ཡོོད། ད་དུང་བོོད་ནང་གིི་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ཡོོད་ལ། རྒྱ་

གར་དང་ཨ་རིི་སོོགས་ཕྱིིའིི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་ཡོོད། བུད་མེེད་ཡོོད་ལ་སྐྱེེས་པ་ཡང་ཡོོད།

ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་ཅིིག་ལ་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ལོོ་ཚད་དང་། རྒྱལ་ཁོོངས་། ཕོོ་མོོ་སྣ་འཛོོམས་
བྱུང་བ་འདིི་འདྲ་ད་ཕན་བྱུང་མེེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཁོོ་བོོས་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་འདིིའིི་
ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིིག་སྒྱུར་བ་གང་མང་ཞུགས་ནས། ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་འདིི་
xii

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚོོགས་པ་བྱེེ་བྲག་པ་ཞིིག་གིི་མ་ཡིིན་པར། བོོད་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཀར་བཞུགས་པའིི་ལོོ་ཙཱ་
བ་ཀུན་གྱིི་ལས་གཞིི་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོོ་ཐུན་མོོང་གིི་འབད་རྩོོལ་ལ་བརྟེེན་ཏེེ་

ལས་གཞིི་འདིི་བོོད་ཀྱིི་སྐད་ཡིིག་ལ་གསོོན་ཤུགས་སྦྱིིན་པའིི་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཏུ་
འགྱུར་རྒྱུའིི་རེེ་བ་ཡོོད།

ཁོོ་བོོས་གླེེང་བརྗོོད་འདིིའིི་མཇུག་སྒྲིིལ་མཚམས་འདིིར། ལས་འཆར་འདིིའིི་འབྲེེལ་

ཡོོད་ཀུན་ལ་ལེེགས་སོོའི་ི བསྔགས་བརྗོོད་དང་བཀའ་དྲིིན་རྗེེས་དྲན་ཞུ་འདོོད་ཆེེན་པོོ་

བྱུང་། རྒན་པད་མ་འབུམ་དང་། མཁྱེེན་ལྡན་མ་ཁིི་རེེ་སིི་ཊིི་ན། རྒན་བསྟན་འཛིིན་དགེེ་
ལེེགས། རྒན་དགེེ་འདུན་རབ་གསལ་བཅས་ཡིིག་བསྒྱུར་དོོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གིི་ཚོོགས་མིི་

རྣམས་ཀྱིི་འགན་ཁུར་དང་སེེམས་ཤུགས། ཡིིག་བསྒྱུར་བ་ཕོོ་མོོ་རྣམས་ཀྱིི་རྡོོ་རུས་ཐུག་པའིི་
འབད་པ། དེེ་བཞིིན་དམ་ཆོོས་བང་མཛོོད་ཀྱིི་འབྲེེལ་ཡོོད་མིི་སྣ་ཡོོངས་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོོར་བཅས་

མེེད་ཚེེ་ལས་འཆར་འདིིའང་དབྱར་དུས་ཀྱིི་འཇའ་ཚོོན་ལྟར་བཀྲག་མདངས་ཆེེ་བ་ཙམ་

ལས་སྙིིང་པོོས་དབེེན་པ་འགྱུར་ངེེས་རེེད། དེེས་ན་ད་རེེས་ཀྱིི་གོོ་སྐབས་འདིི་བརྒྱུད་ཐམས་
ཅད་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ་ལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡིིན།

ཀརྨ་པ་ཨོོ་རྒྱན་ཕྲིིན་ལས་རྡོོ་རྗེེས།

སྤྱིི་ལོོ་ ༢༠༡༨ ལོོར་བྱང་ཕྱོོགས་ཨ་རིིའིི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བྲིིས།

xiii

དོོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གིི་སྔོོན་གླེེང་།
“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཅེེས་པ་འདིི་ནིི་༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོོ་རྒྱན་ཕྲིིན་ལས་རྡོོ་

རྗེེ་མཆོོག་གིི་དགོོངས་གཞིི་དང་རྒྱབ་སྐྱོོར་གྱིི་འོོག་ནས་བཙུགས་པའིི་ལ་རྩེེ་ཡིི་ལས་གཞིི་

ཞིིག་ཡིིན་ལ། ལས་གཞིི་འདིི་ནིི་པད་མ་འབུམ་དང་། ཁིི་རེེ་སིི་ཊིི་ན (Kristina Dy-Liacco) །
བསྟན་འཛིིན་དགེེ་ལེེགས། དགེེ་འདུན་རབ་གསལ་བཅས་ཀྱིིས་གྲུབ་པའིི་དོོ་དམ་ཚོོགས་
ཆུང་གིིས་འཛིིན་སྐྱོོང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ལས་གཞིི་འདིིས་དབྱིིན་ཡིིག་ཏུ་བརྩམས་པའམ་

ཡང་ན་དབྱིིན་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིིན་པའིི་གྲགས་རྩོོམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བདམས་ནས་བོོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེེ་ཡིིན། དེེ་ཡང་བོོད་པ་བྱིིངས་ཀྱིི་ཀློོག་ཁམས་དང་མཐུན་ཞིིང་། ཀློོག་ན་
གོོ་ཐུབ་པ་གཙོོ་བོོར་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་བྱའིི་གྲགས་རྩོོམ་བདམ་རྒྱུ་ནིི་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་

པ་ཨོོ་རྒྱན་ཕྲིིན་ལས་རྡོོ་རྗེེ་མཆོོག་གིི་དགོོངས་བཞེེད་ཡིིན་ལ། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་
ལས་གཞིི་འདིི་ཉིིད་ཡིིག་སྒྱུར་ལས་གཞིི་གཞན་དང་མིི་འདྲ་བའིི་ཁྱད་ཆོོས་ཤིིག་ཀྱང་ཡིིན།

“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།”ཞེེས་པའིི་སྒྲུང་དེེབ་འདིི་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་ལས་གཞིིའི་ི

དེེབ་གྲངས་བདུན་པ་ཡིིན། སྒྲུང་རྩོོམ་འདིིའི་ི ནང་དོོན་དང་གྲགས་ཚད། རྩོོམ་རིིག་ཙམ་མ་
ཡིིན་པར་ཨ་རིིའི་ི སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་དྲང་བདེེན་གྱིི་ཕྱོོགས་ལ་ཐོོན་པའིི་ནུས་པ་བཅས་ཕྱོོགས་གང་

ཐད་ནས་འདིི་ནིི་བོོད་སྐད་དུ་མ་བསྒྱུར་ཐུ་མེེད་ཀྱིི་བརྩམས་ཆོོས་ཤིིག་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡང་
སྒྲུང་རྩོོམ་འདིིའི་ི བོོངས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐུག་པ་མ་ཟད། རྗོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཆ་ནས་ཉེེ་ཆར་ང་ཚོོས་

འགྲེེམས་སྤེེལ་བྱས་མ་ཐག་པའིི་སྒྲུང་རྩོོམ་“ལམ་ལ་”ཞེེས་པ་དང་མཚུངས་པར་མ་ཡིིག་

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཏུ་ཡུལ་སྐད་དང་འཕྲལ་སྐད་མང་དྲགས་ནས་བསྒྱུར་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡང་ལོོ་

ཙཱ་བ་ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིིས་དཀའ་ངལ་འདིི་དག་གསལ་པོོར་མཐོོང་བཞིིན་དུའང་

དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ང་ཚོོའིི་རེེ་སྐུལ་དང་ལེེན་གྱིིས་འགྱུར་གྱིི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བཀའ་
དྲིིན་ཆེེ་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་དོོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གིིས་ངོོས་ལེེན་བྱས་པའིི་བོོད་འགྱུར་

མ་རེེ་རེེ་འབྱོོར་དུས། ང་ཚོོས་དེེའིི་ནང་གིི་ས་མིིང་མིི་མིིང་རྣམས་ང་ཚོོའིི་སྒྲ་འབེེབས་བྱེེད་
ལུགས་ལྟར་སྒྲ་འབེེབས་དང་གཅིིག་གྱུར་བྱེེད་པ་དང་། ཚིིག་དོོན་ལ་ཞིིབ་བཤེེར། ད་དུང་
འགྱུར་དེེབ་ཀྱིི་ཟུར་རྒྱན་དུ་བརྩམས་ཆོོས་དང་རྩོོམ་པ་པོོ་ངོོ་སྤྲོོད་འབྲིི་བ་བཅས་ཀྱིི་ལས་

རིིམ་རིིང་པོོ་ཞིིག་བརྒྱུད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཡིིན་ན་ཡང་། ད་རེེས་“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་”

གྱིི་བོོད་འགྱུར་མ་ང་ཚོོའིི་ལག་ཏུ་འབྱོོར་དུས། ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ལགས་ནས་ས་མིིང་མིི་མིིང་
སྒྲ་འབེེབས་དང་། ཚིིག་དོོན་གྱིི་ཞིིབ་བཤེེར་གྱིིས་མཚོོན་པའིི་ཞུས་དག་ཡིིད་བརྟན་འཕེེར་

བ་ཞིིག་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། འགྱུར་བྱང་གིི་ནང་དུ་བརྩམས་ཆོོས་དང་རྩོོམ་པ་པོོའི་ི

ངོོ་སྤྲོོད་ཀྱང་རྒྱས་བསྡུས་རན་ཞིིང་། སྒྲུང་རྩོོམ་འདིི་ཉིིད་གོོ་བ་ལ་ཕན་ངེེས་ཅན་ཞིིག་སྦྱར་
འདུག དེེ་བས་འདིིར་ཆེེད་དུ་ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ལགས་ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁོོང་
གིི་ལྷག་བསམ་དང་འགན་འཁུར་གྱིི་བློོ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡིི་རངས་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་དོོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་གིི་ངོོས་ནས་དེེབ་འདིི་པར་སྐྲུན་གྱིི་

སྟ་གོོན་ལ་ཞུགས་པའིི་སྐབས་སུ་སླར་ཡང་ནན་ཏན་གྱིིས་ཞུ་དག་ཐེེངས་གསུམ་བཏང་
ཞིིང་། དེེ་དག་ཀྱང་སླ་ཆོོས་སུ་མ་སོོང་བར་མ་ཡིིག་དང་ཞིིབ་བསྡུར་དགོོས་སར་ཞིིབ་

བསྡུར་བྱེེད་པ་དང་འདྲིི་བརྩད་བྱེེད་པ་བཅས་བརྒྱུད་དེེ་འགྱུར་འདིི་ཉིིད་ཇེེ་ལེེགས་སུ་གཏོོང་
བའིི་འབད་པ་བྱས་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་གོོང་ཞུས་ལྟར་ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིིས་ཞུས་དག་
ལན་མང་གནང་གྲུབ་འདུག་སྟབས། ང་ཚོོས་ངལ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལས་བསྟེེན་མ་དགོོས།
xv

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིིས་རང་རེེའིི་བོོད་འགྱུར་རྩོོམ་རིིག་ཁྲོོད་དུ་མ་བསྒྱུར་ཐུ་མེེད་

ཀྱིི་གྲགས་རྩོོམ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་གསར་དུ་བསྒྱུར་བ་མ་ཟད། ཁོོང་གིི་འགྱུར་བྱང་དུ་གྲགས་
རྩོོམ་འདིི་བསྒྱུར་བའིི་གོོ་རིིམ་ཞིིབ་ཕྲ་དང་། བསྒྱུར་བའིི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་

དང་། དེེ་དག་ལ་གདོོང་ལེེན་ཇིི་ལྟར་གནང་ཚུལ། ཁོོང་གིི་ཡིིག་སྒྱུར་ཐད་ཀྱིི་ཉམས་མྱོོང་
དང་ཤེེས་རྟོོགས། ལྟ་ཚུལ་སོོགས་ཞིིབ་རྒྱས་ཤིིག་བཀོོད་ཡོོད་པ་འདིི་དག་ཀྱང་སྤྱིིར་ཡིིག་སྒྱུར་
གྱིི་ལས་ལ་གཞོོལ་བ་ཀུན་དང་། ལྷག་པར་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་མ་འོོངས་པའིི་ལས་
གཞིི་ལ་ཕན་ངེེས་ཅན་གྱིི་ཞལ་འདེེབས་ཤིིག་ལ་ངོོས་འཛིིན་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད།

“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ”ཞེེས་པའིི་བོོད་འགྱུར་མ་འདིི་རང་རིིགས་ཀློོག་པ་པོོ་རྣམས་

ཀྱིི་སྤྱན་སྔར་འབུལ་བའིི་གོོ་སྐབས་འདིི་དང་བསྟུན་ནས། ཨེེ་ལེེན་ སིི་ཋེེན་བྷེེག་གིི་གཞིིས་
ཀ་

(Estate of Elaine Steinbeck)

ནས་བོོད་འགྱུར་མ་འདིིའིི་ཆོོག་མཆན་གནང་བ་

དང་། རྩོོམ་རིིག་དཔེེ་སྐྲུན་འབྲེེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
པའིི་བཟོོའེེ་ བྷོོ་ཛ་སིི་
ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ།

(Zoë Bodzas)

McIntosh and Otis, Inc

ཞེེས་

ཡིི་མཐུན་འགྱུར་རོོགས་རམ་གནང་བ་ལ་ཡང་

ཐའེེ་ཝན་གྱིི་དམ་ཆོོས་བང་མཛོོད་ཚོོགས་པས་སྒྲུང་དེེབ་འདིིའིི་སྒྱུར་ཡོོན་དང་རྩོོམ་

སྒྲིིག་གིི་འགྲོོ་གྲོོན་གནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྱུར་དེེབ་འདིི་ཉིིད་ཀློོག་པ་པོོ་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱན་
སྔར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིིན་པས་དེེའིི་དབུ་འཛིིན་དང་ལས་སྣེེ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེེ་
ཆེེ་ཞུ། ད་དུང་མཁྱེེན་ལྡན་མ་སྦེེ་ཨ་ཏ་བཀྲ་ཤིིས་སྒྲོོལ་དཀར་གྱིིས་དང་བླངས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་
དཔེེ་དེེབ་འདིིའིི་ཇུས་འགོོད་གནང་བ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ།

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོོ་དམ་ཚོོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠༢༢ ལོོའི་ི སྤྱིི་ཟླ་ ༥ ཚེེས་ ༡ ལ།
xvi

སྒྱུར་བ་པོོའིི་འགྱུར་བྱང་།

སྤྱིིའིི་རྒྱབ་ལྗོོངས།

དེེ་རིིང་ནས་ཡར་ལ་བརྩིིས་པའིི་ལོོ་ངོོ་བདུན་ཙམ་གྱིི་ཡར་སྔོོན་དུ། བདག་གིི་ལས་གྲོོགས་

རྒན་བསྟན་འཛིིན ་དགེེ་ ལེེག ས་ཀྱིིས ་འཛམ་གླིིང ་གྲགས་རྩོོ མ ་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་ གོོ ་ སྐབས་
ཤིིག་འདུག་ན། དང་དུ་ལེེན་འདོོད་དམ་ཟེེར། དེེ་དུས་དེེ་སྔ་སྤྱིིར་བྱ་བའིི་དགོོས་མཁོོ་
དང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགའ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དབང་གིིས། རྩོོམ་ལུས་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིི་

བརྩམས་ཆོོས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིིག་དབྱིིན་བོོད་སྐད་རིིགས་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་

བསྒྱུར་མྱོོང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ད་ལྟ་པར་དུ་བསྐྲུན་ཟིིན་པའིི་བརྩམས་སྒྲུང་“དུད་འགྲོོའི་ི
གཞིིས་ཀ་”དང་། མ་ཕྱིི་བོོར་བརླག་བྱུང་ནས་ཀློོག་པ་པོོ་དང་གཏན་དུ་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

བའིི་བརྩམས་སྒྲུང་“ཀིིམ་”ཞེེས་བྱ་བའིི་དེེབ་གཟུགས་ཆ་ཚང་བ་གཉིིས་ཀྱང་བསྒྱུར་ཟིིན་
པས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགྱུར་རྩལ་ལ་གདེེང་ཚོོད་ཅུང་ཙམ་ཡོོད་པའིི་སྟེེང་དུ། གངས་ཅན་རིིག་
པའིི་མཛོོད་དུ་ནོོར་བུ་གསར་པ་ཞིིག་འདྲེེན་རྒྱུ་ཞིིག་བྱུང་ན་དེེ་ནིི་སྐད་རིིགས་གཞན་ཞིིག་

ཤེེས་པའིི་དགོོས་དམིིགས་རེེད་འདོོད་ནས། འགྱུར་གྱིི་བྱ་བ་དེེ་དང་དུ་ལེེན་འདོོད་ཅེེས་ལན་
བཏབ་པ་ཡིིན།

དེེའིི་རྗེེས་ཀྱིི་ཟླ་ངོོ་ཁ་ཤས་ནང་དུ། འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིི་ལས་དོོན་ཚོོགས་ཆུང་གིི་

འགན་འཛིིན་པས་ལས་གཞིི་འདིིའིི་དགོོས་དམིིགས་དང་རྩ་འཛིིན། མ་འོོངས་འཆར་གཞིི་
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རྩོོམ་པ་པོོ་ཞིིག་གིིས་བརྩམས་གནང་བའིི་སྒྲུང་རིིང་“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་”ཞེེས་བྱ་བ།
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བདག་ནིི་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་རྩོོམ་རིིག་ལ་རྨོོངས་དད་ལྟ་བུ་ཡོོད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་

མོོད། འོོན་ཀྱང་སྐད་རིིགས་གཅིིག་ཁོོ་ནའིི་འོོག་ཏུ་ནར་སོོན་ཞིིང་རྩོོམ་རིིག་ལ་དགའ་
བའིི་གྲྭ་ལོོག་ཕལ་མོོ་ཆེེ་དང་འདྲ་བར། བདག་གིིས་གཞན་སྐད་སྟེེང་གིི་རྩོོམ་རིིག་བརྩམས་

ཆོོས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྩོོམ་རིིག་བརྩམས་ཆོོས་ཕལ་ཆེེར་བཀླགས་མེེད་
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ཐུབ་ཅིིག་བཀླགས་པའིི་ཁུལ་ཡིིན་མོོད། གང་བཀླགས་པ་ཕལ་མོོ་ཆེེ་ཡང་གཙོོ་བོོ་ཚོོང་

ལས་རང་བཞིིན་གྱིི་བརྩམས་སྒྲུང་ཀློོག་བདེེའིི་རིིགས་དང་། ཅུང་ཁ་གསལ་བའིི་སྙན་ངག་
གོོ་བདེེའིི་རིིགས་ཡིིན་པས། བརྩམས་ཆོོས་འདིི་བཀླགས་མྱོོང་བ་ཕར་ཟད། རྩོོམ་པ་པོོ་འདིི་
དང་བརྩམས་ཆོོས་འདིིའིི་མཚན་ཙམ་ཡང་གོོ་མྱོོང་མིི་གདའ།

ད་དུང་སྒྲུང་རིིང་འདིི་དེེ་སྔ་ལོོ་ཙཱ་བ་ཞིིག་གིིས་ནང་དོོན་མཁྲེེགས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

བསྒྱུར་མ་འདོོད་པར་ཕྱིིར་བསློོགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་རབས་ཀྱང་གོོ་ཐོོས་བྱུང་བས། ཐོོག་མར་

སེེམས་ལ་བསླེེབས་པ་ནིི་འཇིིགས་སྣང་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཇིི་སྐད་དུ། ཡོོན་ཏན་ཆུང་
རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆེེ། ། ཞེེས་པའིི་དཔེེ་ལྟར། དེེབ་འདིི་ངས་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་ན་གཞན་པ་བསྒྱུར་

མཁན་ཡང་མང་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་སྙམ་པའིི་སྤོོབས་པ་སྐྱོོན་ཅན་ཞིིག་དང་། ངས་
བསྒྱུར་མ་འདོོད་ན་གཞན་པས་ཀྱང་བསྒྱུར་འདོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་སྙམ་པའིི་འགན་སེེམས་གཙང་
མ་ཞིིག་གིིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེེ། རྟ་ཁལ་བོོང་བུས་འཁུར་རྒྱུའིི་སེེམས་ཐག་བཅད།
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མཚམས་ལ་ལར་རང་ཉིིད་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་ཡུལ་གྱིི་ཐན་པས་གཙེེས་པའིི་ཞིིང་ཁ་རུ་ཀྲོོང་
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ཨ་མ་ཇོོ་ཌིིའིི་མིི་ཚེེའིི་གདམས་པའིི་ཁྲོོད་ནས་སྣང་བ་ལྷོོད་དུ་འབབ།
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ལྗོོངས་མིི་ཤེེས་མཁན་བདག་ལྟ་བུ་ལ་མཚོོན་ན། དེེབ་ཀྱིི་ནང་དོོན་ཧྲིིལ་པོོ་རྟོོགས་སོོང་ཟེེར་
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དེེ་བས་དེེའིི་རྗེེས་ཀྱིི་ཟླ་ངོོ་གཉིིས་ཙམ་གྱིི་དུས་ཡུན་སྤྱད་ནས། སྒྲུང་འདིིའིི་ནང་དུ་ཐད་

ཀར་སླེེབས་པའིི་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དོོན་རྐྱེེན་དང་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་གྲུབ། ཐད་ཀར་མ་སླེེབས་ཀྱང་

དེེ་དང་འབྲེེལ་བ་ཡོོད་པའིི་ནུབ་ཕྱོོགས་པའིི་ཆོོས་ལུགས་དང་ལོོ་རྒྱུས། ཨ་རིིའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་
འགལ་འདུ་དང་འགལ་བ་དེེ་དག་གིི་འབྱུང་རྐྱེེན། རྩོོམ་པ་པོོའི་ི མིི་ཚེེའིི་ལོོ་རྒྱུས་དང་རིིན་

ཐང་ལྟ་བ། བརྩམས་ཆོོས་འདིི་རྩོོམ་པའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་རྒྱབ་ལྗོོངས་དང་རྩོོམ་པའིི་བརྒྱུད་རིིམ།
ཨ་རིིའིི་ལྷོོ་ཕྱོོགས་དང་ནུབ་ཕྱོོགས་པའིི་ཡུལ་སྐད་རང་བཞིིན་གྱིི་དབྱིིན་སྐད་ཀྱིི་ཁྱད་ཆོོས་

དང་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱིི་གྲུབ་སྟངས་སོོགས་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཞིིབ་འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད།
ཨ་རིིའིི་ས་བཀྲ་དང་ལམ་ཆེེན་ཁག་གིི་འགྲོོ་ཕྱོོགས། གཙང་པོོ་ཁག་གིི་རྒྱུག་ཕྱོོགས་དང་རིི་

རྒྱུད་ཁག་གིི་འཐེེན་ཕྱོོགས་ལའང་རྒྱུས་ལོོན་གང་འཚམས་བྱས་པ་ཡིིན། སྒྲུང་འདིི་གློོག་
བརྙན་དུ་ཕབ་པ་ཞིིག་ལ་བལྟས་པས་ཀྱང་ཕན་པ་མིི་དམན་པ་བྱུང་། དེེ་ལྟ་བུའིི་གྲ་སྒྲིིག་
ངེེས་ཅན་སྔོོན་ཏུ་བཏང་ནས་ཐེེངས་གཉིིས་པ་ཀློོག་མགོོ་བརྩམས་པ་ཡིིན།

ད་ནིི་དགོོས་ངེེས་ཀྱིི་གྲ་སྒྲིིག་ཡོོད་ཚད་བྱས་ཟིིན་པས། ཐེེངས་གཉིིས་པ་ཀློོག་སྐབས་

དཀའ་ངལ་ཆེེན་པོོ་མ་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་ཁྱད་མཚར་བ་ཞིིག་ལ། ཐེེངས་གཉིིས་པ་ཀློོག་སྐབས་
ཐེེངས་དང་པོོར་བཀླགས་པ་དང་བསྡུར་ན་མྱུར་ཚད་མངོོན་གསལ་གྱིིས་དལ། དེེ་ཡང་ཅིི་

ཁག་སྟེེ། སྒྲུང་གིི་ཁྲོོད་ཀྱིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེན་པའིི་དོོན་རྐྱེེན་རེེ་རེེ་དང་འགྲོོགས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
སེེམས་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་ཤོོར་འགྲོོ། སྒྲུང་གིི་ཁྲོོད་དུ་མཚམས་ལ་ལར་རྩོོམ་པ་པོོའི་ི ཚོོར་བ་དྲག་

ཏུ་བརྡོོལ་ནས། སྨྱུག་རྩེེ་སྨྱོོན་པ་བཞིིན་དུ་འཁྱུག་པའིི་སྐབས་སུ། ཀློོག་པ་པོོ་ཡང་དབུགས་
ལེེན་དཀའ་བའིི་ཚོོད་དུ་སྐྱེེལ། ཚིིག་འདིི་དག་འབྲིི་དུས་རྩོོམ་པ་པོོ་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་ནས་གདོོང་

མདོོག་སྨུག་པོོར་གྱུར་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་སྙམ་དུས་ཡོོད་ལ། ཡང་ཚིིག་དེེ་དག་འབྲིི་དུས་རྩོོམ་པ་
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པོོ་སེེམས་སྐྱོོ་ནས་འབྲིི་མཚམས་བཞག་སྟེེ་མཆིི་མ་འབྱིིད་བཞིིན་ཡོོད་ངེེས་རེེད་ཨང་སྙམ་
དུས་ཀྱང་ཡོོད། སྒྲུང་གིི་བརྒྱུད་རིིམ་ཁྲོོད་དུ། རྩོོམ་པ་པོོས་སྨྱུ་གུའིི་མཚོོན་ཆར་བརྟེེན་
ནས་མིིའིི་རིིགས་ཀྱིི་བཅོོས་མའིི་གདོོང་འབག་སིིལ་བུར་གཤགས་ཡོོད་ལ། ལོོག་ལམ་དུ་

ཕྱིིན་པའིི་དད་མོོས་དང་རྩེེད་ཆས་སུ་གྱུར་པའིི་སྲིིད་ལུགས་ཀྱིི་སྡོོང་སྐམ་རྩད་ནས་བསྒྱེེལ་

ཡོོད་ཅིིང་། ཐལ་དྲགས་པའིི་ཁྲོོམ་རའིི་དཔལ་འབྱོོར་དང་མ་རྩ་རིིང་ལུགས་ལ་ཡང་རྒོོལ་
གཏམ་ཚ་ནན་བཏང་ཡོོད། དེེས་ན་དེེབ་འདིི་ཐོོག་མར་མ་བཀླགས་པའིི་སྔོོན་དུ་ང་ཚོོས་
བརྩམས་ཆོོས་འདིི་དང་འདིིའིི་རྩོོམ་པ་པོོའི་ི ཐད་ལ་རྒྱུས་ལོོན་མདོོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིིག་བྱ།
བརྩམས་ཆོོས་དང་བརྩམས་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་ངོོ་སྤྲོོད།

བརྩམས་ཆོོས་འདིིའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་དང་ཁོོར་ཡུག་ལ་ཆ་རྒྱུས་ངེེས་ཅན་ཞིིག་མེེད་ཚེེ། བརྩམས་
སྒྲུང་འདིིའིི་གོོ་བ་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་ལོོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ཙམ་གདའ། དེེ་བས་བདག་གིིས་
འདིི་ནས་བརྩམས་ཆོོས་འདིི་འདྲ་འབྲིི་བའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཁོོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་ཁོོར་ཡུག་
མདོོར་ཙམ་ངོོ་སྤྲོོད་བྱ།

དེེ་ཡང་འཛམ་གླིིང་འཁྲུག་ཆེེན་ཨང་དང་པོོའི་ི རྗེེས་སུ་ཨ་རིིར་དཔལ་འབྱོོར་ཉམས་

ཉེེས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བས། ཁེེ་ལས་དང་བཟོོ་གྲྭ་མང་པོོའི་ི མ་རྩ་བརྡིིབས་ནས་སྒོོ་རྒྱག་དགོོས་

འཁེེལ་བ་རེེད་ལ། དེེའིི་ཉེེར་ལེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་དེེ་སྔ་ལས་ཁུངས་དང་བཟོོ་གྲྭ་སྣ་ཚོོགས་
སུ་ལས་ཀ་གཉེེར་བའིི་ལས་མིི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིིག་ལས་མེེད་དུ་གྱུར་པ་རེེད། དེེ་དང་

ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཚོོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉེེར་མཁན་མང་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་མ་རྩའིི་འཁོོར་སྐྱོོད་
ཀྱིི་དབང་གིིས་གློོ་བུར་དུ་བུ་ལོོན་དུ་ཚུད་པ་རེེད། ཁོོར་ཡུག་འདིི་འདྲ་ཞིིག་གིི་འོོག་ཏུ། ཨ་

རིིའིི་དབུས་ཕྱོོགས་དང་ལྷོོ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞིིང་པ་མང་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་སྤྱིི་ཚོོགས་སྤྱིི་ཡོོངས་དང་
འདྲ་བར་མ་རྩའིི་དཀའ་ངལ་ལ་འཕྲད་པ་རེེད། དེེ་བས་ཁོོང་ཚོོས་ཕྱིི་ལོོའི་ི ས་བོོན་དང་ཞིིང་
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ལས་འཕྲུལ་ཆ་ཉོོ་སྤྱད། ཐ་ན་ཉིིན་རེེའིི་འཚོོ་བའིི་འགྲོོ་སོོང་གིི་ཆེེད་དུ་ས་ཞིིང་གཏའ་མར་

བཞག་ནས་དངུལ་ཁང་ལས་བུ་ལོོན་བླངས་ཏེེ། ཕྱིི་ལོོར་ལོོ་ལེེགས་འབྱུང་བར་རེེ་སྒུག་བྱས།

འོོན་ཀྱང་། མུ་གེེའིི་སྟེེང་ལ་ཟླ་ལྷག་ཅེེས་པའིི་དཔེེ་ལྟར། སྐབས་དེེ་ཤེེད་དུ་ཨ་རིིའིི་ལོོ་རྒྱུས་
སྟེེང་དུ་བྱུང་མ་མྱོོང་བའིི་བྱེེ་རླུང་ཐན་པ་ལོོ་ངོོ་བདུན་ལ་བསྟུད་མར་བྱུང་ནས། ས་བཅུད་

ཉམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བས། ལོོ་ནས་ལོོ་མཐུད་དེེ་ལོོ་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་། དེེ་བས་ཞིིང་པ་
མང་པོོས་དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ལོོན་འཇལ་མ་ཐུབ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞིིང་ས་ཤོོར།

ལྷག་པར་དུ། གནག་སེེམས་ཆེེ་བའིི་ཚོོང་པ་ཁྲམ་པ་མང་པོོས་གོོ་སྐབས་འདིི་དམ་

འཛིིན་བྱས་ནས། ཞིིང་ས་གཏའ་མར་བླངས་ནས་བུ་ལོོན་འཇོོག་ཅིི་ཐུབ་བྱས་ཤིིང་། མཐའ་
མར་ཞིིང་པ་མང་པོོས་ཞིིང་ས་ཤོོར་བ་མ་ཟད་ཐ་ན་སྒོོ་ཁའིི་སྒོོ་ཕྱུགས་ཚུན་ཆད་ཀྱང་ཤོོར་

ནས། ཁྱིིམ་ཚང་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་བྱས་ཏེེ་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ཕྱུག་པོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནིི་ཡའིི་

ཕྱོོགས་སུ་འཚོོ་ཐབས་འཚོོལ་བར་སྤྲང་འཁྱམ་བྱ་དགོོས་བྱུང་། སྒྲུང་ནང་གིི་དོོན་རྐྱེེན་

འདིི་དག་ཕར་བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོ་དང་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིིས་བསྐལ་བས། ང་ཚོོར་འབྲེེལ་
བ་ཆེེན་པོོ་མེེད་པར་སྣང་ཡང་། རིིག་པ་ནང་དུ་བཀུག་ནས་བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོར་བཏང་ན།
སེེམས་ལ་སྐྱིི་གཡའ་བའིི་ཚོོར་སྣང་རེེ་སྐྱེེས་ཡོོང་།

རྩོོམ་པ་པོོས་བརྩམས་ཆོོས་འདིི་ནིི་དཔལ་འབྱོོར་ཉམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་ཆེེས་ཛ་དྲག་ཆེེ་

བའིི་སྐབས་སུ་བརྩམས་པ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནིི་རྩོོམ་པ་པོོ་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིིས་བརྗོོད་གཞིི་
འདིིའིི་སྟེེང་དུ་སེེམས་ཁྲལ་ཆེེན་པོོ་སྐྱེེས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་ཡིིན། ཁོོང་གིིས། “ངས་
(དཔལ་འབྱོོར་ཉམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོའི་ི )སྣེེ་འདྲེེན་འདོོད་རྔམ་ཅན་གྱིི་ཁྱིི་རྒན་དེེ་ཚོོའིི་གདོོང་

ལ་ཁྲེེལ་མེེད་ཀྱིི་ཁྲམ་ཤིིང་ཞིིག་བཀལ་ན་འདོོད།” ཅེེས་བཤད་མྱོོང་། དེེ་བས་རྩོོམ་པ་པོོས་

ཉིིན་རེེར་ཆ་སྙོོམ་ཐ་སྙད་ ༢༠༠༠ ལྷག་བྲིིས་ནས། ཐ་སྙད་ཁྲིི་ ༢༠ ཅན་གྱིི་དེེབ་རྒན་འདིི་

ཟླ་ངོོ་ ༥ ཡིི་ནང་དུ་གྲུབ་པར་བྱས་པ་རེེད། རྗེེས་སོོར་ཁོོང་གིིས་གྲོོགས་པོོ་ཞིིག་ལ། “བདག་
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གིིས་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་འདིི་འདྲའིི་སྡུག་རུས་བརྒྱབ་མྱོོང་མེེད་ལ། འདིི་འདྲའིི་རྒྱུན་བསྟུད་

བྱས་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད་མྱོོང་ཞིིང་། ཤོོག་ངོོས་རེེ་རེེ་བཞིིན་དུ་“ཀློོག་པ་པོོའི་ི དབང་རྩ་
གོོས་ཧྲུལ་བཞིིན་དུ་འཐེེན་རྒྱུ་”ནིི་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིི་འདོོད་བློོ་ཡིིན་པ་རེེད།

ཁོོང་གིི་བཟའ་ཟླ་དང་པོོ་ལྕམ་ཁ་རོོལ་གྱིིས་བསམ་ཚུལ་བཏོོན་པ་ལྟར། སིི་ཋེེན་བྷེེག་

ལགས་ཀྱིིས་ཇུའུ་ལིི་ཡ་ ཝར་ཌིི་ ཧོོ་ལགས་ཀྱིི་གླུ་ཚིིག་བརྩམས་ཆོོས་“སྤྱིི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིི་འཐབ་མགུར་”ཞེེས་པ་ལས་བརྩམས་སྒྲུང་འདིིའིི་མཚན་བྱང་བླངས་པ་ཡིིན། “བདག་
གིི་མིིག་ཟུང་གིིས་དཀོོན་མཆོོག་ལྷ་ལས་བབས་པའིི་འོོད་ཀོོར་མཐོོང་བྱུང་། ཁོོང་གིིས་ཞེེ་
སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་བསྙལ་བའིི་ཆང་གཞོོང་རྡོོག་བརྫིིས་བཏང་ནས།

... ”

གླུ་ཚིིག་གིི་

ཚན་པ་འདིི་ཡང་“དམ་པའིི་གསུང་རབ་”ནང་གིི་“ལུང་བསྟན་གྱིི་ལེེའུ་”ཡིི་ཚན་པ་ཞིིག་
ལ་གཞིི་བཅོོལ་བ་ཡིིན།

༡༩༣༨ ལོོའི་ི སྤྱིི་ཟླ་ ༡༠ཚེེས་ ༢༦ ཉིིན། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིིས་མ་ཟིིན་གྱིི་སྟེེང་དུ་

“རྫོོགས་སོོ་”ཞེེས་པའིི་ཡིི་གེེ་ཆེེན་པོོ་བྲིིས་ཏེེ་བརྩམས་ཆོོས་འདིི་གྲུབ་པ་ཡིིན་ལ།

སྐབས་དེེར་

ཁོོའི་ི སྣང་བ་རབ་རིིབ་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡིི་གེེ་ཡང་མཐོོང་དཀའ་བའིི་ཚོོད་དུ་གདའ་ཞེེས་བཤད་
པར་སྨྲ། དེེ་ནས་ཁོོང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིིན་ཐོོའི་ི སྟེེང་དུ། “དེེ་རིིང་རྫོོགས་སོོང་། དཀོོན་
མཆོོག་མཁྱེེན། ལེེགས་པོོ་ཞིིག་བྱུང་ཡོོད་པར་སྨོོན།” ཞེེས་བྲིིས་པ་རེེད།

སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིི་ཚོོང་འབྲེེལ་སྐུ་ཚབ་དང་རྩོོམ་སྒྲིིག་པ་རྣམས་ཀྱིིས་བརྩམས་ཆོོས་

འདིི་བཀླགས་མ་ཐག་ཏུ་སྤྲོོ་སྣང་དང་ངར་སེེམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས། “ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་
”ཞེེས་བྱ་བའིི་སྒྲུང་རིིང་འདིི་གང་མྱུར་པར་དུ་སྐྲུན་པའིི་ལས་ལ་ཞུགས།

དེེ་བས་དཔར་རྩ་

སྒྲིིག་པ་ནས་མཐའ་མའིི་ཞུ་དག་ལ་སོོགས་པའིི་ལས་ཀ་ཡོོད་ཚད་ཟླ་ངོོ་བཞིིའིི་ནང་དུ་གྲུབ་
པར་བྱས་ཏེེ། ནེེའུ་ཡོོག་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཝའེེ་ཁིིན་དཔེེ་སྐྲུན་ཁང་དུ་ ༡༩༣༩ ལོོའི་ི སྤྱིི་ཟླ་ ༤ ཚེེས་
༡༤ ཉིིན་དངོོས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱས། བརྩམས་སྒྲུང་འདིི་སྤྱིི་ཚོོགས་སྟེེང་དུ་བཀྲམ་མ་ཐག་ཏུ་
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ཨ་རིིའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཧྲིིལ་པོོ་འུར་འུར་ཟང་ཟིིང་དུ་གྱུར། བརྩམས་ཆོོས་འདིི་ནིི་དཔྱད་བརྗོོད་
སྤེེལ་མང་ཤོོས་དང་དར་ཁྱབ་ཆེེས་སོོང་ཤོོས། ཐ་ན་རྩོོད་གཞིི་ཆེེས་ཆེེ་ཆོོས་ཀྱིི་དུས་རབས་ཉིི་
ཤུ་བའིི་ཨ་རིིའིི་སྒྲུང་རིིང་དུ་གྱུར་ཅིིང་། རླུང་འཕྲིིན་སྟེེང་ནས་འདིི་སྐོོར་བགྲོོ་གླེེང་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད་ལ། དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་པའིི་ཀློོག་པ་པོོ་ཚོོས་དགག་པ་ཡང་རྒྱག་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཐ་ན་དཔེེ་
མཛོོད་ཁང་འགའ་རེེས་བཀག་སྡོོམ་ཡང་བྱས་པ་རེེད།
“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་”ནིི་

༡༩༣༩ ལོོའི་ི ཆེེས་བྲིིན་ཤོོས་ཀྱིི་དཔེེ་དེེབ་ཏུ་གྱུར་ནས། པར་

སྐྲུན་བྱས་པའིི་ལོོ་གཅིིག་ཁོོ་ནའིི་ནང་དུ་དེེབ་ས་ཡ་ཕྱེེད་ཀ་ལྷག་བཙོོངས་པ་རེེད། ༡༩༤༠
ལོོར་དེེབ་འདིི་ལ་ཕུ་ལིི་ཙེེར་བྱ་དགའིི་རྟོོག་སྒྲུང་བྱ་དགའ་ཐོོབ་པ་རེེད། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་

ལ་ ༡༩༦༢ ལོོར་ནོོར་བྷེེལ་རྩོོམ་རིིག་བྱ་དགའ་ཐོོབ་སྐབས། “རླབས་ཆེེན་”བརྩམས་ཆོོས་
འདིི་ནིི་ཁོོང་ལ་བྱ་དགའ་འདིི་ཐོོབ་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གཙོོ་བོོ་རུ་བགྲངས་ཡོོད།

སྒྲུང་རིིང་འདིི་ནིི་དོོན་དམ་པའིི་ཨ་རིིའིི་རྩོོམ་རིིག་ཏུ་བགྲང་དུ་འོོས་པ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིི་

ལ། འདིི་ནིི་ཨ་རིིའིི་རྩོོམ་རིིག་གིི་དཀྱོོག་མཚམས་ཤིིག་ཏུའང་བརྩིི་བ་ཡིིན་ཞིིང་། བརྩམས་

ཆོོས་འདིི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རིིའིི་རྩོོམ་རིིག་དེེ་དབྱིིན་ཇིིའིི་རྩོོམ་རིིག་ཅེེས་བྱ་བ་ལས་ལོོགས་

སུ་གྱེེས་པའང་མཚོོན་པར་བཤད། བརྩམས་ཆོོས་འདིི་ནིི་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིིས་ཡུན་རིིང་
སྙིིང་ལ་བརྣགས་པའིི་“ཨ་རིིའིི་དེེབ་”ཅིིག་ཡིིན་པ་རེེད། བརྩམས་ཆོོས་འདིི་ནིི་དེེང་སང་ཨ་
རིིའིི་མཐོོ་སློོབ་ཁག་ཏུ་ངེེས་པར་དུ་བཀླག་དགོོས་པའིི་དཔེེ་དེེབ་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད་ལ། ཨ་

རིིའིི་དཔལ་འབྱོོར་ཉམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་དང་བྱེེ་རླུང་ཐན་པ་ཆེེན་པོོའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་སྐོོར་ལ་
རྒྱུས་ལོོན་བྱེེད་པར་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད།

བརྩམས་ཆོོས་འདིི་འཛམ་གླིིང་གིི་ལེེགས་རྩོོམ་འོོས་སྦྱོོར་སྣ་ཚོོགས་ཁྲོོད་དུ་ཕུལ་བྱུང་

བརྩམས་ཆོོས་ ༡༠༠ ཡིི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོོད་ལ། དཔེེ་དེེབ་འདིི་ཐོོག་མར་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས་

ད་བར་གྱིི་ལོོ་ངོོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་གིི་རིིང་ལ་དེེབ་གྲངས་ཚར་ས་ཡ་ ༡༥ ལྷག་བཙོོངས་ཡོོད།
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སྒྲུང་རིིང་འདིི་ནིི་འཛམ་གླིིང་རྩོོམ་རིིག་ལ་ཞིིབ་འཇུག་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཨ་རིིའིི་རྩོོམ་རིིག་

ལ་མྱོོང་རོོལ་དང་ཞིིབ་འཇུག་བྱེེད་པར་མེེད་དུ་མིི་རུང་བའིི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེེ་ཤོོས་ཤིིག་ཡིིན་ནོོ། །
རྩོོམ་པ་པོོ་ངོོ་སྤྲོོད་མདོོར་བསྡུས།

༡༩༠༢ ལོོའི་ི སྤྱིི་ཟླ་ ༢ ཚེེས་ ༢༧ ཉིིན། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནིི་ཡ་མངའ་སྡེེའིི་ས་ལིི་ན་སིི་ཞེེས་བྱ་བའིི་
ཞིིང་པའིི་གྲོོང་རྡལ་ཞིིག་གིིས་ཇོོན་ སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཐོོག་མར་འཇིིག་རྟེེན་དུ་བསུས།

འོོན་ཀྱང་དགའ་བསུ་འདིི་ཡང་རིིམ་བཞིིན་མེེད་པར་འགྱུར་འགྲོོ་བ་ཡིིན། སློོབ་གྲྭའིི་དགེེ་

རྒན་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ ཁོོའི ་ི ཨ་མའིི་ཤུགས་རྐྱེེན་འོོག་ཏུ། ཁོོ་ ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་སློོབ་
སྦྱོོང་དང་སྐད་རིིགས་ཕྱོོགས་སུ་དགའ་ཞེེན་ཡོོད་ལ། བུ་ལོོན་དུ་ཚུད་པའིི་ཁོོའི་ི ཨ་ཕའིི་

ཤུགས་རྐྱེེན་གྱིི་དབང་གིིས། སྤྱིི་ཚོོགས་སྟེེང་གིི་བར་ཁྱད་ཕྲ་མོོ་ཙམ་ལའང་ཚོོར་བ་ཤིིན་ཏུ་
སྐྱེེན་ཞིིང་། གཉོོམ་ཆུང་འཁོོས་ཞན་རིིགས་ལ་གདུང་སེེམས་མཉམ་སྐྱེེད་བྱེེད་མཁན་ཞིིག་

དང་། ཆེེད་ལས་ཀུན་སྤྱོོད་གཙོོ་བོོར་འཛིིན་མཁན་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་སྤྱིི་ལོོ་ ༡༩༡༩ ལོོར་ས་ལིི་

ན་སིི་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་འབྲིིང་ནས་མཐར་ཕྱིིན་རྗེེས། སིི་ཋན་ཧྥོོར་ཌིི་སློོབ་ཆེེན་དུ་འཛིིན་གྲྭར་
ཞུགས་ནས། ཞིིང་ཁའིི་ངལ་རྩོོལ་ལས་ཀ་དང་སློོབ་གྲྭའིི་སློོབ་གཉེེར་བྱ་བ་གཉིིས་ཀ་རེེས་
མོོས་ཀྱིིས་གཉེེར།

ཁོོའི་ི སྒྲུང་རིིང་བཞིི་བ་“བག་ལེེབ་ཐང་གྲོོང་རྡལ་”(༡༩༣༥)ཞེེས་པ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་

ནས་བཟུང་ཁོོ་ལ་དོོན་དམ་པའིི་རྩོོམ་པ་པོོ་ཞིིག་གིི་མཚན་སྙན་ཐོོབ། དེེ་རྗེེས། ཁོོས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་ཡུལ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནིི་ཡ་ལ་བཅངས་པའིི་བརྩེེ་བ་དང་། ཕ་ཡུལ་གྱིི་ངལ་རྩོོལ་མིི་

དམངས་ལ་བཅངས་པའིི་གདུང་སེེམས་ལ་བརྟེེན་ནས། ཁོོས་ནུས་ཤུགས་ཡོོད་རྒུ་བཏོོན་
ནས་ལོོ་ངོོ་མང་པོོའི་ི རིིང་ལ་ཞིིབ་འཇུག་གྲངས་མེེད་བྱས་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཤོོག་གྲངས་སྟོོང་
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ཕྲག་ཁ་ཤས་བསགས་རྗེེས། ཟླ་ངོོ་ལྔ་ཡིི་ནང་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་
”ཞེེས་པ་བརྩམས་པ་རེེད།

བརྩམས་ཆོོས་འདིི་ ༡༩༣༩ ལོོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ན། ཁོོ་ལ་

ཕུ་ལིི་ཙེེར་བྱ་དགའིི་རྟོོག་སྒྲུང་བྱ་དགའ་ཐོོབ་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཁོོང་གིི་ཕ་ཡུལ་མིི་

དམངས་ཁོོང་གིི་དགྲ་ཟླར་ལངས་ནས། ཡུལ་དེེ་རུ་ཁོོང་ཉིིད་ནང་སླུ་བྱེེད་པའིི་ཞབས་
འདྲེེན་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་པ་རེེད།

༡༩༣༩-༡༩༤༠ ལོོའི་ི བར་གྱིི་ཟླ་ངོོ་གསུམ་གྱིི་ནང་དུ་ཁོོང་གིི་སྒྲུང་རིིང་ “ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་

འབྲུམ་”དང་སྒྲུང་འབྲིིང་ “མིི་དང་ཙིི་ཙིིའིི་གཏམ་རྒྱུད་”ཅེེས་པ་གཉིིས་ཀ་གློོག་བརྙན་

དུ་ཕབ་ནས་ཁྲོོམ་རར་བྲིིན་རྒྱུག་ཆེེན་པོོ་བྱུང་། འཛམ་གླིིང་འཁྲུག་ཆེེན་ཨང་གཉིིས་པའིི་

སྐབས་སུ། “ནེེའུ་ཡོོག་ཕོོ་ཉའིི་གླེེང་སྟེེགས་”ཚགས་པར་ཁང་གིིས་ཁོོང་ཉིིད་དམག་དོོན་
གསར་འགོོད་པ་རུ་གདན་དྲངས་ཤིིང་། ཁོོང་གིིས་དབྱིིན་ཡུལ་དང་ཡུལ་དབུས་མཚོོའིི་ས་
ཁུལ་ནས་དམག་དོོན་གསར་འཕྲིིན་བཏང་།

འཁྲུག་ཆེེན་གྱིི་རྗེེས་སུ་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ནུབ་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནིི་ཡ་དང་ཁ་

བྲལ་ནས་ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གྲོོང་ཁྱེེར་ནེེའུ་ཡོོག་ཏུ་གནས་སྤར་ཏེེ། ཁོོང་གིིས་གློོ་སྙིིང་བྲང་

གསུམ་ཕུལ་མྱོོང་བའིི་“ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་”ལྟ་བུའིི་བརྗོོད་གཞིི་ཞིིག་འཚོོལ་ཐབས་བྱས།

ཁོོང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་ཡོོད་ཚད་ཚན་རིིག་རྩོོམ་འབྲིི་དང་གསར་འགྱུར་རྩོོམ་
འབྲིི། འཁྲབ་གཞུང་རྩོོམ་འབྲིི་དང་སྒྲུང་འབྲིིང་སྣ་ཚོོགས་འབྲིི་བ་བཅས་ཀྱིི་བར་དུ་བགོོ་
བཤའ་བརྒྱབ། མཐའ་མར་ ༡༩༥༢ ལོོར་ཁོོང་གིི་གཉེེན་སྒྲིིག་ཐེེངས་གཉིིས་པ་དེེ་འཐོོར་

ཞིིག་ཏུ་སོོང་བ་དང་། ཁོོང་གིི་སྙིིང་ནས་བརྩེེ་བའིི་གྲོོགས་པོོ་སྟེེ། རྒྱ་མཚོོའིི་སྐྱེེ་དངོོས་རིིག་
པའིི་མཁས་དབང་རཱིིག་ཀེེ་ཚིི་ལགས་གློོ་བུར་དུ་འདས་པ་བཅས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེེན་ལ་བརྟེེན་ནས།

“ཨེེ་ཌན་གྱིི་ཤར་ཕྱོོགས་”ཞེེས་བྱ་བ་གཙོོར་བྱས་པས་མཚོོན་པའིི་བརྗོོད་བྱ་བཙན་ཞིིང་རྗོོད་

བྱེེད་སྟུག་པའིི་སྒྲུང་རིིང་ཁག་ཅིིག་འབྲིི་བའིི་ཆེེད་དུ། ཁོོང་རྟོོག་བཏགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཕ་ཡུལ་
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ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་ཕྱིིར་ཕེེབས།

སྤྱིི་ལོོ་ ༡༩༦༢ ལོོར། “ཆར་ལེེ་དང་འགྲོོགས་པའིི་འགྲུལ་སྐྱོོད་”ཅེེས་པའིི་དྲན་ཐོོ་རང་

བཞིིན་གྱིི་བརྩམས་ཆོོས་ཤིིག་སྤེེལ་བ་དང་ལྷན་དུ། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིི་རྗེེས་འབྲངས་
ཀློོག་པ་པོོའི་ི འཁོོར་ཚོོགས་སྔར་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཇེེ་ཆེེར་ཕྱིིན། ཁོོང་ལ་ཐོོབ་པའིི་བྱ་དགའ་

དང་ཆེེ་བསྟོོད་མཐོོ་ཤོོས་ཁག་ཅིིག་ནིི། ༡༩༤༠ ལོོར་ཐོོབ་པའིི་ཕུ་ལིི་ཙེེར་བྱ་དགའ། ༡༩༦༢
ལོོར་ཐོོབ་པའིི་ནོོར་བྷེེལ་རྩོོམ་རིིག་བྱ་དགའ་དང་། ༡༩༦༤ ལོོར་ཐོོབ་པའིི་སྲིིད་འཛིིན་རང་
དབང་རྟགས་མ་སོོགས་སོོ། །

སྤྱིི་ལོོ་ ༡༩༦༨ ལོོར། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ནེེའུ་ཡོོག་གྲོོང་ཁྱེེར་ནས་སྐུ་གྲོོངས་ཤིིང་། ཁོོང་

གིི་ཕ་ཡུལ་ས་ལིི་ན་སིི་གྲོོང་རྡལ་དུ་དུར་འཇུག་གིི་ཆོོ་ག་སྟབས་བདེེ་ཞིིག་དང་བཅས་དུར་
འཇུག་བྱས། དེེང་སང་ས་ལིི་ན་སིི་གྲོོང་རྡལ་དུ་རྒྱལ་ཡོོངས་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལྟེེ་གནས་བཙུགས་

ཡོོད་ལ། ལྟེེ་གནས་དེེ་དང་འབྲེེལ་ནས་དཔེེ་མཛོོད་ཁང་དང་འགྲེེམས་སྟོོན་སོོགས་བཙུགས་
པས། དེེས་ས་ལིི་ན་སིི་གྲོོང་རྡལ་བསྐྱར་དར་ཆེེན་པོོ་འབྱུང་བར་ནུས་པ་གལ་ཆེེན་བཏོོན་
ཡོོད།

གཞུང་སྤྱིི་སྒྱུར་སྟངས།

སྤྱིིར་ལོོ་ཙཱ་ཞེེས་བྱ་བ་ནིི་གཞིི་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་རིིག་གཞུང་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། སྐྱ་ཐིིག་
གཅིིག་གིིས་རྩོོམ་ལུས་ཡོོངས་ཁེེབས་པ་ཞིིག་མེེད། འོོན་ཀྱང་། རང་རེེ་བོོད་གངས་པ་ནིི་ལོོ་
ཙཱའིི་རིིག་གཞུང་གིི་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་གྲུབ་ཡོོད་པའིི་མིི་ཡིི་སྡེེ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ཆ་ནས།

ང་ཚོོ་ལ་མཚོོན་ན་ལས་འདིིར་འཇུག་པ་ནིི་སྔར་ཡོོད་ཀྱིི་ལམ་ཞིིག་འདེེད་པ་མ་གཏོོགས་
སྔར་མེེད་ཀྱིི་ལུགས་ཤིིག་གསར་དུ་གཏོོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དང་མིི་
རིིགས་གཞན་པ་མང་པོོ་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོོའིི་སྐུ་བསོོད་ནིི་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མེེད་སྙམ།
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བརྗོོད་གཞིི་ཅིི་དང་གང་ཡིིན་རུང་དེེ་འབྲེེལ་གྱིི་རྩོོད་གཞིི་དང་ལྟ་བ་མིི་རིི་འདྲ་བ་རེེ་

ཡོོད་པ་ནིི་སྨོོས་མ་དགོོས་པ་ལྟར། བོོད་ཀྱིི་དེེང་སང་གིི་ལོོ་ཙཱའིི་ལས་རིིགས་ཀྱང་དེེ་ལས་
མ་འདས་སོོ། །རྩོོད་པ་ཆེེ་ཤོོས་ནིི་དོོན་སྒྱུར་དང་ཐད་སྒྱུར་བར་རེེད། ཁ་ཅིིག་གིིས་བཤད་ན་

དོོན་རྟོོགས་རྒྱུ་གལ་ཆེེ་བས་བོོད་སྐད་ཀྱིི་འགྲོོས་དང་མཐུན་ཆེེད་དུ། མ་རྩོོམ་གྱིི་སྐད་ཆའིི་

ཁྱད་ཆོོས་དང་སྒྲོོམ་གཞིི་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་མིི་དགོོས་པར་འདོོད་པ་དང་། ཡང་སྐོོར་ཞིིག་གིིས་
མ་རྩོོམ་གྱིི་ཁུངས་བཙུན་དང་མ་ཡིིག་ལ་བརྩིི་བཀུར་བྱ་ཆེེད། མ་ཡིིག་གིི་སྐད་འགྲོོས་ཚུན་

ཆད་ཉམས་མིི་རུང་བར་འདོོད། ལྟ་བ་འདིི་གཉིིས་ལ་སོོ་སོོའི་ི ཐད་ཀྱིི་དགེེ་མཚན་དང་བདེེན་
ཁ་རེེ་ཡོོད་པ་ནིི་སྨོོས་མེེད་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ངས་གོོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། སྐྱ་ཐིིག་གཅིིག་གིིས་རྩོོམ་ལུས་ཡོོངས་རྫོོགས་

ཁེེབས་ཐབས་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། མཐའ་གཅིིག་ཏུ་འདིི་བདེེན་དང་དེེ་རྫུན་ཟེེར་དགོོས་
དོོ ན ་མེེད ་པར་སྙམ། བདག་གིིས ་བལྟས་ན། ཆོོ ས ་ལུགས་ལྟ་བུའིི་ གཞུང་ལུགས་རང་
བཞིིན་གྱིི་བརྩམས་ཆོོས་སྒྱུར་སྐབས། ནང་དོོན་ཚུར་འདྲེེན་རྒྱུ་གལ་ཆེེ་བས་ཚིིག་འགྲོོས་

དང་ཐ་ན་དུམ་མཚམས་སྒྲིིག་སྟངས་ཚུན་ཆད་གང་འཚམ་གྱིིས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་མིི་
ཆོོག་པ་མེེད་པར་སྙམ། རང་རེེའིི་སྒྲ་གཞུང་ཁག་ཀྱང་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་བསྒྱུར་

རྒྱུ་གཙོོ་བོོར་དམིིགས་པ་ཡིིན་པས། དོོན་སྟོོན་ཐབས་གཙོོ་བོོར་བཟུང་ཡོོད། དེེ་བས་དེེང་
གིི་ཚན་རིིག་སོོགས་རིིག་ཚན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལུགས་སྒྱུར་དུས་ཀྱང་ལམ་འདིི་ཉིིད་
བདམས་ན་འོོས་པར་སྙམ།

འོོན་ཀྱང་། སྒྱུ་རྩལ་རྩོོམ་རིིག་ལ་མཚོོན་ན། དེེ་ནིི་བརྩམས་ཆོོས་གང་ཞིིག་གིི་ནང་

དོོན་བརྡ་སྤྲད་པ་ཁོོ་ནས་མིི་ཆོོག་པར། མ་ཡིིག་རྩོོམ་པ་པ་པོོས་བརྩམས་ཆོོས་ཀྱིི་ནང་དུ་

ཚིིག་རྩལ་ཚུད་པའིི་སྒྱུ་རྩལ་ག་ཚོོད་ངོོམ་ཡོོད་ན་དེེ་ཚོོད་ཚུར་ལེེན་ཐབས་བྱེེད་དགོོས་པ་
མ་གཏོོགས། སྐད་སྐུར་བཤད་པ་ལྟ་བུས་ཆོོག་གིི་མེེད།
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དེེ་བས་བདག་གིིས་བརྩམས་ཆོོས་འདིི་སྒྱུར་སྐབས་ཀྱང་། བོོད་སྐད་ནང་ཚུར་བསྒྱུར་

ཟིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ནང་དོོན་གོོ་ཐུབ་པའིི་རྨང་གཞིིའིི་འོོག་ཏུ། མ་ཡིིག་གིི་ཐ་སྙད་གཅིིག་

ཀྱང་མ་ཆད་པར་མ་བུ་ངོོ་འཕྲོོད་ཨེེ་ཡོོང་བལྟས་པ་ཡིིན། འདིི་ལྟར་བྱས་ན་དཀའ་ཚེེགས་ཆེེ་

བ་མ་གཏོོགས་རྩ་བ་ནས་འབྱུང་མིི་ཐུབ་པ་ཞིིག་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། བོོད་སྐད་དང་དབྱིིན་

སྐད་ཀྱིི་སྐད་ཆའིི་སྒྲིིག་རིིམ་དང་སྒྲོོམ་གཞིི་མིི་འདྲ་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དུམ་མཚམས་ཧྲིིལ་བོོའི་ི
ནང་དོོན་ལ་བལྟས་ནས་ཚིིག་དུམ་དང་ཚིིག་ཚོོགས། ཐ་ན་ཚིིག་གྲུབ་ཆ་ཚང་གིི་སྔ་ཕྱིིའིི་
གོོ་རིིམ་བསྐྱར་དུ་བསྒྲིིག་དགོོས་པ་ནིི་སྨོོས་ཅིི་དགོོས།

བདག་གིིས་དེེབ་འདིི་སྒྱུར་སྐབས་གཤམ་གསལ་གོོ་རིིམ་འདིི་དག་བརྒྱུད་ཡོོད། (མ་གཞིི་

ངས་བརྩམས་ཆོོས་ཅིི་ཞིིག་བསྒྱུར་ཀྱང་ཕལ་ཆེེར་འདིི་མཚུངས་ཡིིན།)

དང་པོོ། བརྩམས་ཆོོས་འགོོ་ནས་མཇུག་བར་ཐེེངས་གཅིིག་ཀློོག་པ།

གཉིིས་པ། དེེ་ནས་དྲ་ཐོོག་སོོགས་ནས་རྩོོམ་པ་པོོ་དང་བརྩམས་ཆོོས་ལ་རྒྱུས་ལོོན་ཇེེ་

ཟབ་ཏུ་གཏོོང་བ། (བརྩམས་ཆོོས་རྩ་བ་ནས་མ་བཀླགས་གོོང་ལས་རིིམ་འདིི་སོོང་ན་ཅིི་ཞིིག་
ལ་དོོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པ་དང་གང་ཞིིག་འཚོོལ་དགོོས་པ་མིི་རྟོོགས་པའིི་གནད་དོོན་ཞིིག་

གདའ་བས། ངས་ནིི་མ་ཡིིག་ཚར་གཅིིག་བཀླགས་རྗེེས་ད་གཟོོད་རྩོོམ་པ་པོོ་དང་བརྩམས་
ཆོོས་ལ་རྒྱུས་ལོོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།)

གསུམ་པ། དེེ་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་ཀློོག་པ། (སྐབས་འདིིར་དུམ་མཚམས་

འགའ་རེེ་དང་ཐ་སྙད་འགའ་རེེ་སྒྱུར་སྟངས་ཐད་བསམ་ཚུལ་སྙིིང་རྗེེ་བོོ་རེེ་འཁོོར་ན་དེེབ་
ངོོས་སུ་ཐད་ཀར་འབྲིི་བ་ཡིིན་ལ། དེེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དེེབ་ཀྱིི་ནང་དོོན་དང་ཁ་བྱང་
བར་གྱིི་འབྲེེལ་བ་བཙལ་ནས། ཁ་བྱང་གིི་འགྱུར་ཇེེ་རྙེེད་བལྟས་པ་ཡིིན།)

བཞིི་བ། དེེ་ནས་འགྱུར་དང་པོོ་འགྲོོ་བ་ཡིིན། སྐབས་འདིིར་ཚིིག་རེེ་ངོོ་རེེ་བྱས་ཏེེ་བསྒྱུར་

ནས་ནང་དོོན་ཐད་ཆད་ལྷག་མིི་འབྱུང་བར་དོོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྐབས་འདིིར་
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ཚིིག་གིི་མཛེེས་ཆ་ལ་དེེ་འདྲ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་མེེད།

ལྔ་བ། འགྱུར་དང་པོོ་གྲུབ་རྗེེས་དག་བཅོོས་དང་པོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་དེེ་ཡིིན་ལ། སྐབས་འདིིར་

ཚིིག་གིི་མཛེེས་ཆ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱིི་དག་ཆ་གཉིིས་ཀ་གཙོོ་གནད་དུ་འཛིིན་གྱིི་ཡོོད། ཚིིག་
ཁ་ནང་དུ་མིི་བདེེ་བ་དང་དུམ་མཚམས་སྔ་ཕྱིི་འབྲེེལ་མིི་ཆགས་པའིི་སྣང་ཚུལ་འབྱུང་བའིི་
སྐབས་སུ་མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ནས་ཆད་ལྷག་འདྲ་བྱུང་ཡོོད་མེེད་བལྟས་ཡོོད།

དྲུག་པ། ད་ནིི་ཐ་སྙད་དང་ཚིིག་སྦྱོོར་གཉིིས་ཀར་ལེེགས་བཅོོས་ངེེས་ཅན་བཏང་ཡོོད་

པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཞུ་དག་གཉིིས་པ་ནིི་མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་དེེ་ཡིིན། འགྱུར་དང་
པོོའི་ི ནང་དུ་ནོོར་འཛོོལ་མང་བས། ཞུ་དག་དང་པོོ་ནས་བཟུང་མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ན་ལས་
ཀ་རྙོོག་འཛིིང་ཆེེ་དྲགས་པས་འཁྲུག་འགྲོོ་བའིི་ཉེེན་ཁ་གདའ་འོོ། །

བདུན་པ། མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ཚར་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་དག་ཐེེངས་གཅིིག་མ་མཐའ་

ཡང་འགྲོོ་དགོོས་ཤིིང་། བདག་གིི་འགྱུར་འདིི་ལ་མཚོོན་ན་རྩོོམ་སྒྲིིག་པའིི་ལག་ཏུ་མ་བཞག་
གོོང་རང་ངོོས་ནས་ཞུ་དག་ཐེེངས་བཞིི་སོོང་བ་ཡིིན། (རྩོོམ་སྒྲིིག་པའིི་ཕྱོོགས་ནས་ཀྱང་
མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ནས་ཞུ་དག་ཐེེངས་གཅིིག་དང་། མ་ཡིིག་དང་མ་བསྡུར་བར་ཞུ་དག་
ཐེེངས་གཉིིས་སོོང་ཡོོད་ཟེེར།)
སྐད་ཆ་སྒྱུར་སྟངས།

བརྩམས་སྒྲུང་བསྒྱུར་མྱོོ ང ་མཁན་ཞིིག ་ཡིིན ་ན། ཆེེས ་དཀའ་ཚེེག ས་ཆེེ་ བ་ནིི་ ཐ་སྙད་

མཁྲེེགས་པོོ་དང་ནང་དོོན་རྫིིག་པོོ་ཁག་མ་ཡིིན་པར། མིི་སྣའིི་བར་གྱིི་གླེེང་མོོལ་ཡིིན་པ་

གསལ་བོོ ར ་ཤེེས ་ངེེས ། ང་ཚོོ་ བོོ ད ་ཀྱིི་ ཡིི་ གེེ་ འདིི་ ག་ཚོོད ་དར་རྒྱས་སུ་ཕྱིིན ་ཡོོ ད ་ལབ་
རུང་། སྤྱིི་ཚོོགས་ཁྲོོད་ཀྱིི་སྐད་ཆ་དངོོས་དང་བར་ཁྱད་ངེེས་ཅན་ཡོོད་པ་གསལ་བོོ་ཡིིན་
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རབས་བརྩམས་སྒྲུང་གིི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོོགས་ཡིིན་པར་སྙམ་ནས། བོོད་ཡིིག་གིི་སྟེེང་
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མོོལ་གྱིི་སྒྲིིག་རིིམ་ལྟར་སོོང་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། རྩ་བ་ནས་འབྲེེལ་མིི་ཆགས་པའམ་ཡང་ན་
ཀློོག་ན་ཚོོར་བ་མིི་བདེེ་སར་རྣམ་པ་ཇེེ་འཇམ་དུ་བཏང་ཡོོད།

ནུབ་ཕྱོོགས་པས་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲིི་བའིི་གོོ་རིིམ་ཁྲོོད་ནས་ཉམས་མྱོོང་ངེེས་ཅན་

བསགས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོང་ཚོོས་མིི་སྣའིི་བར་གྱིི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་། སྐད་

ཆ་བཤད་པའིི་སྐབས་ཀྱིི་སྐད་ཀྱིི་གདངས་དང་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་འབྲིི་སྟངས། སྐད་ཆ་
དང་རྣམ་འགྱུར་གཉིིས་ཀ་ལྷན་དུ་སྡེེབ་སྟངས་སོོགས་ཀྱིི་ཐད་ལ་མ་ལག་ངེེས་ཅན་ཞིིག་

ཆགས་ཡོོད། ཡང་འགའ་རེེས་ང་ཚོོའིི་གླིིང་སྒྲུང་ཁྲོོད་དང་། རྣམ་ཐར་དང་རྟོོགས་བརྗོོད་ཀྱིི་
ཁྲོོད་དུ་མིི་སྣའིི་བར་དུ་སྐད་ཆ་ཤོོད་སྟངས་ཡོོད་བཞིིན་དུ་གཞན་ལ་ལད་ཟློོས་བྱེེད་དགོོས་

དོོན་མེེད་རབས་ལབ་མཁན་ཡང་ཡོོད་ལ། ང་རང་དེེ་འདྲ་བཤད་མཁན་ལ་དངོོས་སུ་ཐུག་
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ལས་ཀྱིི་བྱ་བ་འདིི་འདྲ་བ་ཞིིག་གིི་འགོོ་རེེ་བས་བརྩམས་ཤིིང་མཇུག་རྒྱལ་ཁས་བསྡུ་ཐུབ་
པ་བྱུང་བ་ནིི། བདག་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དངོོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོོར་བྱེེད་པའིི་སྙིིང་ཉེེ་མང་པོོ་ཞིིག་གིི་དྲིིན་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེེད་པས། དེེ་རིིང་འགྱུར་
བྱང་གིི་མཇུག་ཏུ་སླེེབས་པའིི་སྐབས་འདིིར་ཁོོང་ཚོོར་བཀའ་དྲིིན་རེེ་ཞུ་འདོོད། དེེབ་འདིི་
ནིི་བདག་གིི་དེེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིིན་པའིི་འགྱུར་དེེབ་ལྔ་པ་དེེ་ཡིིན་མོོད། ད་སྔ་
བཀའ་དྲིིན་ཞུ་འོོས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཞུ་བའིི་ཚིིག་གཅིིག་ཀྱང་འབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

བས་སེེམས་ནས་ནོོངས་འགྱོོད་སྐྱེེས། དེེ་བས་བདག་གིིས་ཐོོག་མར་རང་ཉིིད་དྲིིན་གྱིིས་

བསྐྱངས་པའིི་ཁུ་བོོ་དགེེ་སློོང་བློོ་བཟང་སྦྱིིན་པ་ལགས་དང་། ཕ་མ་བཀའ་དྲིིན་ཅན་རྣམ་
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1ཁ་རོོལ་དང་ཋོོམ་སྟེེ།

ཁ་རོོལ་ནིི་བརྩམས་སྒྲུང་འདིིའིི་རྩོོམ་པ་པོོའི་ི གཉེེན་སྒྲིིག་དང་པོོའི་ི ཆུང་མ་ཡིིན་ལ། མིིང་ཆ་
ཚང་ལ་ཁ་རོོལ་ ཧེེན་ནིིན་ སིི་ཋེེན་བྷེེག་ཟེེར། ཋོོམ་གྱིི་མིིང་ཆ་ཚང་ལ་ཐོོ་མ་སིི་ ཁོོལ་ལིིན་སིི་ཟེེར་ཞིིང་། ཁོོ་ནིི་ཨ་
རིིའིི་དབུས་སྲིིད་གཞུང་གིི་ཞིིང་ལས་འགན་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་དབུལ་སྐྱོོབ་གཞིིས་སྒར་ཆེེད་ལས་མཁས་པ་ཞིིག་
ཡིིན་ལ། ཁོོས་སིི་ཋེེན་བྷེེག་གིི་བརྩམས་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཆ་ཞིིབ་འཇུག་ཐད་ལ་མཐུན་འགྱུར་བསྒྲུབས་ཡོོད།

ལེེའུ་དང་པོོ།
མངའ་སྡེེ་ཆེེན་པོོ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་ཞེེས་བྱ་བའིི་ཡུལ་འདིིའིི་དམར་མདངས་ཆགས་པའིི་ཡུལ་
ལྗོོངས་ཧྲིིལ་པོོ་དང་། སྐྱ་མདངས་བབས་པའིི་ཡུལ་ལྗོོངས་ཀྱིི་ཆ་ཤས་འགའ་རེེར། ཆེེས་

མཇུག་མཐའིི་ཆར་པ་ཐེེངས་འགའ་ཞིི་འཇམ་གྱིིས་བབས་བྱུང་ལ། ཆར་པ་འབབ་ཐེེངས་
དེེ་དག་གིིས་སེེར་གས་གང་བའིི་ས་གཞིི་འདིི་གཏོོལ་མ་ཐུབ། ས་ཞིིང་སྟེེང་གིི་ཆུ་ཕྲན་རྒྱུག་

ཤུལ་རྣམས་རྨོོས་གཤོོལ་གྱིིས་ཕར་གཤགས་ཚུར་གཤགས་ཡང་ཡང་བྱས་ཡོོད། མཇུག་

མཐའིི་ཆར་པ་འབབ་ཐེེངས་དེེ་དག་གིིས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་མགྱོོགས་པོོར་སྐྱེེ་རུ་བཅུག་སོོང་
ལ། གཞུང་ལམ་འགྲམ་གཉིིས་སུ་ལྡུམ་བུ་དང་རྩྭ་སྔོོན་གྱིིས་ཁྱབ་པར་བྱས་སོོང་། དེེ་བས།
ད་ནིི་དམར་མདངས་ཆགས་པའིི་ཡུལ་ལྗོོངས་དང་སྐྱ་མདངས་བབས་པའིི་ཡུལ་ལྗོོངས་
གཉིིས་ཀ་ཁེེབས་གཡོོགས་ལྗང་ཁུ་ཞིིག་གིི་འོོག་ནས་རང་རང་གིི་ཁ་དོོག་མིི་མངོོན་པར་

འགྱུར་བཞིིན་གདའ། སྤྱིི་ཟླ་ལྔ་པའིི་ཟླ་སྨད་ཙམ་དུ། ནམ་མཁའ་ཐལ་མདོོག་ཏུ་འགྱུར་
མགོོ་བརྩམས་སོོང་ལ། དཔྱིིད་དུས་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་རྒྱུན་དུ་དཔྱངས་པའིི་སྤྲིིན་

ཚོོམ་རྣམས་ཀྱང་ཡུན་གྱིིས་ཐོོར་སོོང་། དགུང་གིི་ཉིི་ཟེེར་དེེ་ཡར་སྐྱེེ་བཞིིན་པའིི་མ་རྨོོས་ལོོ་

ཏོོག་གིི་སྟེེང་དུ་ཉིིན་འཕྲོོར་ཉིིན་མཐུད་དེེ་འཕྲོོས་པས། ལྗང་མདོོག་གིི་ལོོ་མ་རེེ་རེེའིི་མཐའ་
མཚམས་སུ་རིིམ་བཞིིན་སྨུག་མདོོག་གིི་མཐའ་ཐིིག་རེེ་བབས་སོོང་། སྤྲིིན་ཚོོམ་འགའ་རེེ་

ཡུད་ཙམ་ལ་མངོོན་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་མེེད་པར་འགྱུར་འགྲོོ་ལ། ཡུད་ཙམ་གྱིི་རྗེེས་ནས་སྤྲིིན་
པ་དེེ་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ཨེེ་ཐུབ་མ་བལྟས། ས་གཞིིའིི་ངོོས་སུ་ས་
ཤུན་ཆགས་སོོང་ལ། ས་ཤུན་དེེ་དག་ནིི་སྲབ་ཅིིང་མཁྲེེགས་པོོར་གྱུར། ནམ་མཁའ་ཐལ་
3

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མདོོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ས་གཞིིའང་ཐལ་མདོོག་ཏུ་གྱུར་སོོང་། ཡུལ་ལྗོོངས་
དམར་པོོ་དེེ་ཟིིང་སྐྱ་རུ་གྱུར་སོོང་ལ། ཡུལ་ལྗོོངས་སྐྱ་བོོ་དེེ་དཀར་པོོ་རུ་གྱུར་སོོང་།

རྒྱུག་ཆུས་གཤགས་པའིི་གྲོོག་ཤུར་དག་ཏུ། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཚོོས་པའིི་ཆུ་ཕྲན་སྐམ་ལ་

མ་སྐམ་པ་ཙམ་རེེ་ཡོོད། ཨ་བྲ་དང་སེེང་གེེ་གྲོོག་མ་ཚོོས་ས་འབུར་ཆུང་ཆུང་རེེ་འཕེེན་མགོོ་

བརྩམས། ཚ་ཤུགས་ཅན་གྱིི་ཉིི་ཟེེར་དེེ་ཉིིན་འཕྲོོར་ཉིིན་མཐུད་དེེ་འཕྲོོས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། མ་

རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ལོོ་མ་རྣམས་སྔར་ལྟར་མཁྲེེགས་པོོ་དང་དྲང་མོོར་གནས་མ་ཐུབ། ལོོ་མ་དེེ་

དག་ལ་ཐོོག་མར་ལྟེེབས་གཉེེར་ཤོོར་སོོང་ལ། དེེ་ནས་རིིམ་བཞིིན་དབུས་ཀྱིི་རྩིིབ་མའིི་འཛིིན་
ཤུགས་ཇེེ་ཞན་དུ་གྱུར་ནས། ལོོ་མ་རེེ་རེེ་བཞིིན་མགོོ་བོོ་ཐུར་དུ་འཁྱོོགས། དེེ་ལྟར་སྤྱིི་ཟླ་དྲུག་

པར་བསླེེབས་སོོང་ལ། ཉིི་འོོད་སྔར་ལས་ཀྱང་ཚ། ལྡུམ་བུ་རྣམས་རྙིིད་རལ་དུ་གྱུར་ནས་རིིམ་
བཞིིན་སོོ་སོོའི་ི རྩད་པ་རུ་ཕྱིིར་འཁུམས་སོོང་། རླུང་བུ་ལྡང་བ་ཉུང་ལ། ནམ་མཁའ་སྔར་
ལས་ཀྱང་སྐྱ་མདོོག་རེེད། ས་གཞིི་ནིི་ཉིིན་རེེ་ནས་ཉིིན་རེེར་ཇེེ་སྐྱ་རེེད།

རྨོོན་དོོར་རྣམས་ཡང་ཡང་དུ་སོོང་མྱོོང་ཞིིང་། འཁོོར་ལོོའི་ི རིིགས་ཀྱིིས་ས་ངོོས་བཅག་

བཅག་ཏུ་བཏང་མྱོོང་ལ། རྟ་ཕོོའི་ི རྨིིག་པས་ཀྱང་ས་ངོོས་སུ་ཐག་ཐག་ཏུ་རྡུང་མྱོོང་སའིི་
གཞུང་ལམ་ངོོས་ཀྱིི་ས་ཤུན་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་གས་ཁ་བརྒྱུགས་པས། རིིམ་བཞིིན་རྡུལ་ཕུང་དུ་

གྱུར། དངོོས་པོོ་འགུལ་སྐྱོོད་རེེ་རེེས་ཐལ་རྡུལ་དེེ་རྣམས་བར་སྣང་དུ་འགྱོོགས། རྐང་ཐང་པ་
ཞིིག་སོོང་ཚེེ། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐེེད་མཚམས་ལ་སླེེབས་པའིི་ཐལ་རྡུལ་ཞིིག་སློོང་ལ། ཤིིང་
རྟ་ཞིིག་སོོང་ཚེེ། དེེས་ར་བའིི་རྩེེ་ལ་སླེེབས་པའིི་ཐལ་རྡུལ་ཞིིག་སློོང་། རླངས་འཁོོར་ཞིིག་
སོོང་ཚེེ། དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་སྤྲིིན་ཕུང་ཞིིག་འཁྲིིགས་སུ་འཇུག་

ལ། དེེ་ནས་དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིག་གིི་རྗེེས་སུ་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཡང་བསྐྱར་ས་ལ་ཕྱིིར་
འབབ་ཡོོང་།

4

ལེེའུ་དང་པོོ།

སྤྱིི་ཟླ་དྲུག་པའིི་ཟླ་ཕྱེེད་རྫོོགས་སོོང་ལ། སྤྲིིན་ཕུང་ཆེེན་པོོ་རྣམས་ཋེེག་ས་སིི་མངའ་

སྡེེ་དང་མཚོོ་ཁུག་ས་ཁུལ་ནས་ཕྱིིར་བུད། དེེ་བས། ད་ལྟ་ཆར་ཆུའིི་ཁུར་པོོ་འཁུར་བའིི་

སྤྲིིན་ཕུང་རྣམས་ཤིིན་ཏུ་ལྕིི། ཞིིང་ནང་གིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་གནམ་གྱིི་སྤྲིིན་པར་ཡར་ལ་ལྟ་
བཞིིན་སྤྲིིན་ཕུང་ལ་སྣ་སྙེེར་བྱེེད་ལ། མཆིིལ་མས་བརླན་པའིི་མཛུབ་མོོ་གནམ་ལ་ཀེེར་ཏེེ་

རླུང་བུའིི་རྒྱུ་ཕྱོོགས་འཚོོལ། སྤྲིིན་པ་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་སླེེབས་ཚེེ། རྟ་ཕོོ་རྣམས་ཀྱང་བྲེེལ་འཚུབ་

ལངས། ཆར་སྤྲིིན་གྱིིས་ཐོོལ་ཆར་རེེ་ཕབ་རྗེེས་བྲེེལ་འཚུབ་ངང་ལུང་པ་གཞན་པའིི་ཕྱོོགས་
སུ་བཞུད། སྤྲིིན་ཚོོགས་རྣམས་བཞུད་རྗེེས་ནམ་མཁའ་ཡང་བསྐྱར་སྐྱ་བོོར་གྱུར་ལ། ཉིི་འོོད་
ཀྱང་ཡང་བསྐྱར་འཕྲོོས་བྱུང་། ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་ན་ཆར་ཐིིགས་ལྷུང་ཤུལ་གྱིི་ཀོོང་བུ་ཆུང་ཆུང་

རེེ་ཡོོད་ཅིིང་། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་སྟེེང་དུ་ཆུ་ཟེེགས་གཙང་མ་རེེ་འཁྱིིལ་ཡོོད། ཐོོལ་ཆར་གྱིི་
བྱས་རྗེེས་དེེ་ཙམ་ལས་མ་འདས།

འཇམ་རླུང་ཞིིག་གིིས་ཆར་སྤྲིིན་གྱིི་རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་ལ། དེེས་སྤྲིིན་པ་རྣམས་བྱང་

ཕྱོོགས་སུ་བདས། འཇམ་རླུང་འདིིས་སྐམ་བཞིིན་པའིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་རྣམས་ཡང་མོོར་
སྒུལ། ཉིི་མ་གཅིིག་ཕྱིིན་སོོང་ལ་། རླུང་བུ་ཡང་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་ཞིིང་། རླུང་རྒྱུན་གྱིི་འགུལ་ཚད་
སྙོོམས་ལ་རླུང་ཁ་བརྟན། གཞུང་ལམ་སྟེེང་གིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་རླུང་བུས་སྤྲུགས་ནས་བར་

སྣང་ལ་སྤུར་ཞིིང་། རིིམ་བཞིིན་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཞིིང་འགྲམ་གྱིི་ལྡུམ་བུའིི་སྟེེང་དང་། ཕར་
ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞིིང་ཁ་སོོགས་སུ་བབས། ད་ལྟ་རླུང་ཤུགས་ཇེེ་ཆེེ་དང་ཇེེ་རྩུབ་ཏུ་སོོང་ཡོོད་པས།

དེེས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་ཞིིང་ནང་གིི་ཆར་རྗེེས་ཀྱིི་ས་ཤུན་ལ་བརྙས་གཙེེར་བྱེེད་བཞིིན་གདའ།
ཐལ་རྡུལ་འདྲེེས་མས་རིིམ་བཞིིན་ནམ་མཁའ་ནག་ཐིིང་ངེེར་བསྒྱུར་སོོང་། རླུང་བུས་ས་

གཞིིའིི་ངོོས་སུ་བྱིིལ་བྱིིལ་བྱས་ཏེེ་ཐལ་བ་རྣམས་སོོབ་སོོབ་ཏུ་བསྒྱུར་སོོང་ལ། སོོབ་སོོབ་ཏུ་
གྱུར་པའིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་རླུང་རྒྱུན་དང་བསྡོོངས་ཏེེ་བར་སྣང་ལ་འཕུར། རླུང་ཤུགས་དེེ་

བས་ཀྱང་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར་པས། ཆར་རྗེེས་ཀྱིི་ས་ཤུན་གོོག་ནས་ཞིིང་ནང་དུ་རྡུལ་འཚུབ་ལངས།
5

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རྡུལ་འཚུབ་ཀྱིིས་བྱ་སྒྲོོ་སྐྱ་བོོ་དེེ་དག་བར་སྣང་དུ་སྒྱིིད་ལུག་ཆེེ་བའིི་དུད་སྤྲིིན་བཞིིན་དུ་དེེད།

མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་རྣམས་རླུང་བུ་ལ་བརྡར་བ་ལས་སྐམ་སག་སག་གིི་སྒྲ་གྲག ཐལ་རྡུལ་ཆེེས་
འཇམ་ཤོོས་རྣམས་ད་ལྟ་ས་གཞིིའིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་མ་བབས་པར། ནག་ཐིིང་ངེེར་འགྱུར་བཞིིན་
པའིི་ནམ་མཁའིི་དབྱིིངས་སུ་ཡལ།

རླུང་ཤུགས་དེེ་བས་ཀྱང་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར་པས། རྡོོ་གསེེབ་ནས་ཤུག་སྒྲ་སྒྲོོག་ལ། ལོོ་མ་རྙིིང་

པ་དང་རྩྭ་སོོག་རྣམས་ཀྱང་རླུང་བུས་འཁྱེེར་འགྲོོ། ཐ་ན་སྤོོ་ཐོོ་ཆུང་ཆུང་ཡང་དེེད་ནས་འགྲོོ་
བས། ཞིིང་ནང་དུ་རླུང་བུ་རྒྱུ་ཤུལ་ཞིིག་གསལ་པོོར་མངོོན། མཁའ་དབུགས་དང་ནམ་

མཁའ་མཐིིང་ནག་ཏུ་གྱུར་པས། དེེ་དག་གིི་ཁྲོོད་ནས་དགུང་གིི་ཉིི་མ་དམར་ལྷམ་མེེར་གྱུར།
མཁའ་དབུགས་ཀྱིི་ཁྲོོད་དུའང་སྣ་ལ་གཟན་པའིི་རྫས་སྣ་ཞིིག་སླེེབས། མཚན་མོོའི་ི དུས་སུ།

ས་ངོོས་སུ་རླུང་བུ་ལྡང་བ་དེེ་བས་ཀྱང་མགྱོོགས་ཤིིང་། རླུང་བུ་དེེ་དག་གིིས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་
གིི་རྩ་བ་རྣམས་གཡོོ་སྒྱུ་ཚ་པོོས་སློོག་ཐབས་བྱས། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཉོོམ་

ཆུང་བའིི་ལོོ་འདབ་རྣམས་སྤྱད་དེེ་རླུང་བུ་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་ཐབས་བྱས་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། གཡོོ་སྒྱུ་ཅན་གྱིི་རླུང་བུས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་རྩད་པ་བཀོོག་པས། ད་ནིི་ལོོ་ཏོོག་རེེ་

རེེའིི་གཞུང་རྟ་རླུང་བུ་རྒྱུ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱོོགས་ནས། ས་ངོོས་སུ་ཉམ་ཐག་པའིི་ངང་ནས་འགྱེེལ་
སོོང་།

སྐྱ་རེེངས་ཤར་བྱུང་མོོད། ཞོོགས་པའིི་སྣང་བ་དཀར་པོོ་མིིག་ལམ་དུ་མངོོན་རྒྱུ་མ་

བྱུང་། སྐྱ་མདོོག་གིི་ནམ་མཁའ་རུ་ཉིི་མ་དམར་པོོ་ཞིིག་མངོོན་བྱུང་ལ། གསལ་ལ་མིི་གསལ་
བའིི་གོོར་ཐིིག་དམར་པོོ་འདིིས་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་དང་འདྲ་བའིི་འོོད་ཕྲན་ཞིིག་སྤྲོོས། ནམ་

ལངས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་དེེ་མུན་པའིི་ཀློོང་དུ་ཕྱིིར་བྲོོས་སོོང་། རླུང་
བུས་ས་ལ་འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་སྟེེང་དུ་མྱ་ངན་གྱིི་སྨྲེེ་སྔགས་འདོོན།
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ལེེའུ་དང་པོོ།

སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚང་མ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་སྡེེབ་འཚང་རྒྱག་གིི་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོ་

ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འགྲོོ་དུས་ལག་རས་ཀྱིིས་ཁ་སྣ་བཏུམས་ཤིིང་། མིིག་ཟུང་སྲུང་སྐྱོོབ་ཆེེད་དུ་བྱེེ་
འགོོག་མིིག་ཤེེལ་གོོན་ཡོོད།

ཡང་བསྐྱར་མཚན་མོོར་བསླེེབས་སོོང་། སྐར་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་སེེང་རས་བརྟོོལ་

མ་ཐུབ་ལ། སྒེེའུ་ཁུང་གིི་དཀར་འོོད་རྣམས་ཀྱང་སོོ་སོོའི་ི སྒོོ་རའིི་ཕན་ལ་འཕྲོོ་མིི་ཐུབ་པས།

མཚན་མོོ་འདིིར་མུན་པ་ཧ་ཅང་ནག ད་ལྟ་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་མཁའ་དབུགས་དང་ཆ་
སྙོོམས་སུ་འདྲེེས་པས། མཁའ་དབུགས་དང་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་རྫས་སྦྱོོར་གསར་པ་ཞིིག་གྲུབ།
ཁང་པའིི་སྒོོ་རྣམས་དམ་པོོར་བརྒྱབ་ཡོོད་ལ། སྒོོ་དང་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་མཐའ་རུ་རས་ལྷན་

བཙངས་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཐལ་རྡུལ་རྣམས་མིིག་གིིས་ཀྱང་ཟིིན་མིི་ཐུབ་པའིི་རྡུལ་ཕུང་ཕྲ་

མོོ་ཕྲ་མོོ་བྱས་ཏེེ་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོོང་ནས། རྐུབ་སྟེེགས་དང་སྒྲོོག་ཙེེ། སྡེེར་མ་བཅས་ཀྱིི་སྟེེང་
དུ་ཟེེའུ་འབྲུའིི་རྡུལ་བཞིིན་དུ་བབས། མིི་ཚོོས་ཐལ་རྡུལ་དེེ་དག་ཕྲག་ཁ་ནས་སྤྲུག་སྤྲུག་བྱེེད།
ད་ལྟ་སྒོོ་ཐེེམ་གྱིི་སྟེེང་དུའང་ཐལ་རྡུལ་རིིམ་པ་རེེ་ཆགས་ཡོོད།

མཚན་མོོ་དེེའིི་ནམ་གུང་ཙམ་ལ་རླུང་བུ་འཇགས་སོོང་ལ། ས་གཞིི་ཧྲིིལ་པོོ་ཁུ་སིིམ་པོོར་

གྱུར། སྨུག་པ་དང་བསྡུར་ན། ཐལ་རྡུལ་དང་འདྲེེས་པའིི་མཁའ་དབུགས་ཀྱིིས་སྒྲ་མགོོ་ལྷག་

ཏུ་གནོོན་ཐུབ། ཉལ་སའིི་ནང་དུ་ཉལ་ཡོོད་པའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་རླུང་བུ་འཇགས་པ་ཐོོས་

ལ། མགྱོོགས་རླུང་གིི་ལྡང་མཚམས་ཆད་པ་ན་ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ལས་སད། ཁོོ་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་
ཉལ་བཞིིན། ཁུ་སིིམ་སིིམ་གྱིི་ཁོོར་ཡུག་ལ་རྣ་རྩ་གྲུང་པོོས་ཉན། ཐོོ་རེེངས་བྱ་ཕོོས་བྱ་སྐད་
བསྒྲགས་བྱུང་ལ། དེེ་ཚོོའིི་སྐད་ཀྱང་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱང་དམའ་བར་སྣང་། མིི་རྣམས་སོོ་

སོོའི་ི ཉལ་སའིི་ནང་ནས་འགྲེེ་ལོོག་ཕར་རྒྱག་ཚུར་རྒྱག་བྱེེད་བཞིིན་ནམ་ལངས་པར་སྒུག

མཁའ་དབུགས་ཁྲོོད་ཀྱིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཡོོངས་སུ་འཇགས་པར་དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིག་

དགོོས་པ་ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཞོོགས་པར་སླེེབས་དུས་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་སྨུག་པ་བཞིིན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཐིིབས་འདུག་ལ། དགུང་གིི་ཉིི་མ་དེེ་ཁྲག་གསར་བཞིིན་དམར་པོོ་དམར་རྐྱང་རེེད། ཉིིན་
དེེའིི་ཉིིན་གང་པོོར་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་བྱུང་ལ། དེེའིི་ཕྱིི་ཉིིན་ཡང་

ཐལ་རྡུལ་མུ་མཐུད་དུ་བབས། དེེ་བས། ད་ལྟ་ས་གཞིི་འདིི་ནིི་ངོོས་སྙོོམས་པའིི་ཁེེབས་མ་ཞིིག་
གིིས་ཡོོངས་སུ་གཡོོགས་ཟིིན། ཐལ་རྡུལ་རྣམས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་སྟེེང་དུ་བབས་འདུག་ལ།

ར་བའིི་ཀ་རྩེེ་དང་དང་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་སྤུངས། ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཁང་ཀླད་དུ་བབས་
འདུག་ལ། ལྡུམ་བུ་དང་ལྗོོན་ཤིིང་རྣམས་ཀྱང་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཡོོངས་སུ་བཀབ་ཟིིན།

མིི་རྣམས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁང་པའིི་ནང་ནས་ཕྱིི་ལ་བུད་མ་ཐག་ཏུ། སྣ་ལ་གཟན་པའིི་

མཁའ་རླུང་དྲོོན་པོོ་ཞིིག་གིི་དྲིི་མ་ཚོོར་ལ། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་སོོ་སོོའི་ི ཁ་སྣ་ཡོོངས་སུ་བཏུམ།

བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁང་པའིི་ནང་ནས་ཕྱིི་ལ་བུད། ནམ་རྒྱུན་ཆར་རྗེེས་ཀྱིི་ཞོོགས་པར། བྱིིས་པ་

ཚོོས་ཡར་རྒྱུག་མར་ལྡིིང་གིིས་ཀུ་ཅོོ་སྒྲོོག་མོོད། དེེ་རིིང་ཁོོ་ཚོོ་འཇམ་ཅག་གེེ་རེེད། སྐྱེེས་པ་

རྣམས་ར་བའིི་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་ཡོོངས་སུ་བཅོོམ་ཚར་བའིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་ལ་བལྟས་
ནས་བསྡད། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་རྣམས་ད་ལྟ་མགྱོོགས་པོོར་སྐམ་བཞིིན་ཡོོད་པས། ཐལ་རྡུལ་

གྱིི་མིིག་དར་ཁྲོོད་ནས་ལྗང་མདོོག་ཕྲན་བུ་ཙམ་མ་གཏོོགས་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཁུ་
སིིམ་པོོ་རེེད་ལ། འགུལ་སྐྱོོད་ཀྱང་དེེ་འདྲ་མེེད། བུད་མེེད་ཚོོ་ཁང་པ་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས་

སོོ་སོོའི་ི སྐྱེེས་པའིི་འགྲམ་དུ་ལངས་ཏེེ། ད་ཐེེངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་རེེ་ཐག་ཆད་རྒྱུ་

ཡིིན་མིིན་ཚོོད་བགམ་བྱེེད། བུད་མེེད་ཚོོས་ལྐོོག་ནས་སོོ་སོོའི་ི སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་གདོོང་མདངས་
ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུག་སྟེེ། ཁོོ་མོོ་ཚོོའིི་སེེམས་སུ། ད་དུང་ཤུལ་དུ་བརྟེེན་རུང་བ་ཞིིག་ལུས་

ཡོོད་ཚེེ། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་མེེད་པར་གྱུར་རུང་མིི་སྐྱོོན་སྙམ་གྱིི་ཡོོད། བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོ་དང་
ཐག་མིི་རིིང་བའིི་ས་རུ་ལངས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་མདུན་གྱིི་ཐལ་བའིི་ནང་དུ་རྐང་

མཛུབ་ཀྱིིས་རིི་མོོ་འབྲིི་ཞོོར། ད་ཐེེངས་སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚོོ་རེེ་ཐག་ཆད་རྒྱུ་ཡིིན་

མིིན་རྟོོག་ཞིིབ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། བྱིིས་པ་ཚོོས་སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚོོའིི་གདོོང་པར་ལྐོོག་
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ལྟ་རེེ་བྱས་རྗེེས། མདུན་གྱིི་ཐལ་བའིི་ནང་དུ་རྐང་མཛུབ་ཀྱིིས་ཐིིག་རིིས་ཞིིབ་མོོ་རེེ་བྲིིས།
རྟ་བོོ་རྣམས་ཆུ་བྲེེས་ཁ་རུ་ཆུ་འཐུང་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་སྣ་སྦྲིིད་བརྒྱབ་སྟེེ་ཆུ་ངོོས་ཀྱིི་ཐལ་
རྡུལ་རྣམས་བསལ། ཡུད་ཙམ་གྱིི་རྗེེས་སུ། རྒྱང་སོོ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་གདོོང་གིི་

རྨོོངས་འཐོོམ་གྱིི་གླེེན་མདངས་སེེལ་བས། ད་ལྟ་ངོོ་གདོོང་གནག་ཅིིང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་

སྡོོད་མིི་ཚུགས་པར་གྱུར། དེེ་དུས་བུད་མེེད་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་བདེེ་འཇགས་ཡིིན་ཞིིང་ད་དུང་རེེ་

ཐག་ཆད་མེེད་པ་ཚོོར། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཚོོས། ད་ང་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་དམ། ཞེེས་དྲིིས་པར། སྐྱེེས་པ་

ཚོོས། ངས་མིི་ཤེེས། ཞེེས་ལན་བཏབ། འོོན་ཀྱང་སྐྱོོན་མེེད། བུད་མེེད་ཚོོས་སྐྱོོན་མེེད་པ་

ཤེེས་ལ། ཚུར་བལྟས་ནས་ཡོོད་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཀྱང་སྐྱོོན་མེེད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། བུད་མེེད་
དང་བྱིིས་པ་ཚོོའིི་སེེམས་ཀྱིི་གཏིིང་རིིམ་ནས། རང་རེེའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སྲ་ཐག་ཐག་ཡིིན་དུས།

རྐྱེེན་ངན་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་རུང་གདོོང་ལེེན་བྱེེད་མིི་ཐུབ་པ་མེེད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། བུད་མེེད་ཚོོ་

སོོ་སོོའི་ི ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ཁྱིིམ་ལས་ལ་ཕྱིིན་སོོང་ལ། བྱིིས་པ་ཚོོས་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་མགོོ་
བརྩམས། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཐོོག་མར་ཅུང་གཟབ་གཟབ་ངང་བརྩེེས། ཉིིན་མོོའི་ི དུས་
སྐབས་ཡུད་ཙམ་སོོང་ཚེེ། དགུང་གིི་ཉིི་མའང་དེེ་འདྲ་དམར་པོོ་མིིན་པར་གྱུར་ཅིིང་། ཉིི་

ཟེེར་རྣམས་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་བཀབ་པའིི་ས་གཞིིའིི་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སོོ་སོོའི་ི ཁང་
པའིི་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ལག་ཟུང་ཤིིང་ཐུར་དང་རྡོོ་ཧྲུག་སྟེེང་

དུ་བྲེེལ། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་གཡོོ་འགུལ་མེེད་པར་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས། བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་
ཞིིབ་འདང་རྒྱག་གིི་ཡོོད།
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དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་དམར་པོོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཟ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་
མདུན་དུ་བསྡད་འདུག རླངས་འཁོོར་དེེའིི་གྱེེན་དུ་བསྒར་བའིི་དུད་ཁུང་ལས་ཤུབ་སྒྲ་

འཇམ་པོོ་ཞིིག་གྲག་གིི་འདུག་ལ། མཐོོང་ལ་མིི་མཐོོང་བའིི་ལྕགས་མདོོག་གིི་དུད་སྔོོན་ཞིིག་
དུད་ཁུང་གིི་སྣེེ་རུ་ལྡིིང་སྐོོར་རྒྱག དེེ་ནིི་དམར་མདངས་འཕྲོོ་བའིི་རླངས་འཁོོར་གསར་པ་

ཞིིག་རེེད་ལ། དེེའིི་འགྲམ་ངོོས་གཉིིས་སུ་“ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་གྲོོང་ཁྱེེར་སྐྱེེལ་འདྲེེན་སྤྱིི་གཉེེར་
ཁང་།” ཞེེས་པའིི་དབྱིིན་ཚུན་བཅུ་གཉིིས་ཅན་གྱིི་ཡིིག་ཕྲེེང་ཞིིག་བྲིིས་འདུག རླངས་འཁོོར་

དེེའིི་འགྱིིག་འཁོོར་ཉིིས་བརྩེེགས་མ་རྣམས་གསར་པ་རེེད་ལ། རྒྱབ་སྒོོ་ཆེེན་པོོའི་ི ངོོས་ཀྱིི་
ལྕགས་ལུང་ལས་ར་གན་གྱིི་སྒོོ་ཟྭ་ཞིིག་དཔྱངས་འདུག དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་2བརྒྱབ་པའིི་ཟ་

ཁང་གིི་ནང་དུ་རླུང་འཕྲིིན་ཞིིག་བཏང་འདུག་ལ། ཉན་མཁན་མེེད་སྐབས་ཀྱིི་འགྲོོ་སྟངས་

ལྟར། ཞབས་བྲོོའི་ི རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་ཇེེ་དམའ་རུ་བཏང་ཡོོད། མདུན་སྒོོའི་ི ཐད་ཀྱིི་ཁ་ཕྱིི་
ལ་བསྐོོར་བའིི་རླུང་འཁོོར་དེེ་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཁོོར་གདན་གོོར་གོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཁུ་སིིམ་
པོོས་འཁོོར་གྱིི་འདུག་ལ། སྦྲང་འབུ་རྣམས་ཀྱིིས་སྒོོ་དང་སྒེེའུ་ཁུང་མཐའ་རུ་སྤྲོོ་སྣང་དང་

བཅས་ཟིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་ལ་གདོོང་ཐུག་རྒྱག་པར་བྱེེད། ཟ་ཁང་གིི་ནང་
དུ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་ལོོ་བ་དེེ་རྒྱབ་སྙེེས་མེེད་པའིི་རྐུབ་སྟེེགས་ཤིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་

འདུག་ལ། གྲུ་མོོ་གཉིིས་ཀ་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས། འཚིིག་ཇ་འཐུང་ཞོོར་དུ་ཕར་
2

དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་སྟེེ། གནམ་གཤིིས་དྲོོ་སའིི་ཡུལ་དུ། རླུང་བུ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་རྒྱུ་ཐུབ་པ་གང་ཞིིག་ལ། འབུ་རིིགས་
ནང་དུ་ཡོོང་མིི་ཐུབ་པར་དམིིགས་ནས་དྲྭ་བའམ་ཚགས་མ་ལས་བཟོོས་པའིི་སྒོོ་མོོ་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་ཅན།
10

ལེེའུ་གཉིིས་པ།

ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཤ་རིིད་ཅིིང་ཁེེར་རྐྱང་གིི་རྣམ་པ་དོོད་པའིི་ཞབས་ཞུ་མ་དེེར་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོས་
ལམ་འགྲམ་གྱིི་སྐད་ཆ་རྒྱ་ཡན་པ་དེེ་ཁོོ་མོོར་བཤད་“ངས་ཁོོ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་སྔོོན་དུ་མཐོོང་
བྱུང་། ཁོོ་ལ་གཤག་བཅོོས་བྱས་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི ལུས་ནས་གཅིིག་བཅད་པ་རེེད་ཟེེར། ཅིི་
ཞིིག་བཅད་པ་ད་ལྟ་དྲན་གྱིི་མིི་འདུག” དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་སྔོོན་
དུ་ངས་ཁོོ་མཐོོང་བྱུང་། དེེ་དུས་ཁོོ་ལ་གནད་དོོན་འདྲ་ཡོོད་པ་མཐོོང་མ་བྱུང་། ཁོོ་ཆང་རྐྱལ་

ཞིིག་མིིན་རྒྱུ་ན་མིི་བཟང་པོོ་འདྲ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། མཚམས་དང་མཚམས་སུ་སྦྲང་འབུ་
ཚོོས་སྒོོ་མོོའི་ི ངོོས་སུ་ཟིིར་སྒྲ་རེེ་སྒྲོོག་བཞིིན་གདའ། འཚིིག་ཇའིི་འཕྲུལ་ཆས་ལས་རླངས་

པ་ཐོོལ་ཐོོལ་དུ་འཕྱུར་བྱུང་ལ། ཞབས་ཞུ་མས་མིིག་གིིས་ལྟ་ཙམ་ཡང་མིི་བྱེེད་པར། ལག་
པ་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་བསྲིིངས་ནས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་གློོག་སྒོོ་བརྒྱབ།

ཕྱིི་ལོོགས་སུ། མྱུར་བགྲོོད་གཞུང་ལམ་གྱིི་འགྲམ་ངོོས་ནས་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་དེེས་ལམ་

ཆེེན་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ནས་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་། ཁོོ་དལ་མོོ་བྱས་
ཏེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྔུན་དུ་སོོང་ནས། འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་འདམ་འགོོག་གིི་སྟེེང་དུ་ལག་པ་
བཞག་སྟེེ། རླུང་འགོོག་ཤེེལ་སྒོོའི་ི ངོོས་སུ་སྦྱར་ཡོོད་པའིི་མིི་འཁུར་མིི་ཆོོག་ཅེེས་པའིི་སྦྱར་

བྱང་ལ་བལྟས། ཁོོ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྐང་ཐང་དུ་འགྲོོ་གྲབས་ཤིིག་བྱས་རྗེེས། ཡང་
བསྐྱར་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཡོོང་སྟེེ། ཟ་ཁང་ནས་མཐོོང་མིི་ཐུབ་པའིི་ངོོས་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡད། ཁོོ་ནིི་ལོོ་ན་སུམ་ཅུར་སོོན་མ་སོོན་ཙམ་རེེད། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་
སྨུག་ནག་ཡིིན་ཞིིང་། མིིག་འབྲས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་སྨུག་ཐིིག་ཟུར་ཙམ་སྣང་། ཁོོའི་ི མཁུར་རུས་

མཐོོ་ཞིིང་མཁུར་ཞེེང་ཆེེ་ལ། གཉེེར་མ་ཟབ་མོོ་འགའ་རེེ་མཁུར་ཚོོས་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་
མར་འཐེེན་ནས། ཁ་འགྲམ་དུ་སླེེབས་ཚེེ་ནང་དུ་གུག་ཡོོད། ཁོོའི་ི ཡ་མཆུ་རིིང་ལ་མདུན་

སོོ་རྣམས་ཚུར་འབུར་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོས་ཁ་བཙུམས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོའི་ི
11

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་ལྤགས་དེེ་སོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཙན་གྱིིས་འཐེེན་ཡོོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁོོའི་ི ལག་པ་སྲ་ཞིིང་

མཛུབ་ཞེེང་ཆེེ་ལ། སེེན་མོོ་རྣམས་ནིི་སྟེེང་དུ་ཐིིག་རིིས་བབས་པའིི་ཉ་ལྕིིབས་ལྟར་མཐུག་
ཅིིང་མཁྲེེགས། ཁོོའི་ི ལག་པའིི་མཐེེ་བོོང་དང་གོོང་མཛུབ་བར་དང་། སྤར་ངོོས་བཅས་སུ་
ཤ་སེེན་སྐྱེེས་ནས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད།

མིི་དེེའི་ི གྱོོན་ཆས་གསར་པ་རེེད། ཚང་མ་གསར་པ་རེེད། གོོང་ཁེེ་པོོ་དང་གསར་པ་རེེད།

ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་དེེ་ཧ་ཅང་གསར་པ་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེ་དེེ་ད་དུང་མཁྲེེགས་པོོ་
རེེད་ལ། ཞྭ་མོོའི་ི སྒྲོོག་བུ་ཡང་མདུད་ནས་ཡོོད་པས། ཞྭ་མོོ་འདིིའིི་ཞྭ་དབྱིིབས་ད་དུང་ཤོོར་
མེེད་ལ་ལྟེེབས་གཉེེར་ཡང་བབས་མེེད། དེེ་བས། ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་གསར་པ་འདིི་ནིི་ཁུག་མའིི་ཚབ་

དང་ལག་རས་ཀྱིི་ཚབ། སྣབས་ཕྱིིས་ཀྱིི་ཚབ་སོོགས་བྱེེད་ནུས་སྣ་ཚོོགས་བཏོོན་མྱོོང་བའིི་ཞྭ་
མོོ་རྙིིང་པ་ཚོོ་དང་གཏན་ནས་མིི་འདྲ། ཁོོའི་ི གྱོོན་གོོས་ཆ་འགྲིིག་མ་དེེ་རས་རྒོོད་སྐྱ་བོོ་ལས་
བཟོོས་པ་ཡིིན་ཞིིང་། གྱོོན་ཆས་གསར་པ་གསར་རྐྱང་ཡིིན་པས། དོོར་མའིི་སྟེེང་གིི་ལྟེེབས་

གཉེེར་ཡང་ད་དུང་ཡལ་མེེད། ཁོོའི་ི ཐིིག་ཤུར་ཅན་གྱིི་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོའི་ི བར་འཚང་གིིས་

སྟོོད་ལྭ་འདིི་མཁྲེེགས་པོོ་བྱས་ཡོོད་ལ་འཇམ་པོོའང་བྱས་ཡོོད། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཕྲ་ཞིིང་
རིིང་བས། ཕྱིི་སྟོོད་དེེ་ཁོོ་ལ་ཆེེ་དྲགས་ཤིིང་། དོོར་མ་དེེ་ཁོོ་ལ་ཐུང་དྲགས་འདུག ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་

ཕྲག་མགོོ་གཉིིས་ཀ་ཁོོའི་ི དཔུང་པ་རུ་མར་དཔྱངས་འདུག་མོོད། ཕུ་ཐུང་ད་དུང་ཡང་ཐུང་

འདུག་ལ། ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་མདུན་ངོོས་དེེ་ཁོོའི་ི ལྟོོ་བའིི་ངོོས་སུ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོོ་བཞིིན་འདུག
ཁོོས་“དམག་ལྷམ་”དུ་འབོོད་པའིི་ཀོོ་ལྷམ་སེེར་སྨུག་གསར་པ་ཞིིག་གོོན་འདུག་ཅིིང་། ལྷམ་

དེེ་ནིི་མཐིིལ་དུ་ཤུད་འགོོག་འཛེེར་མ་བརྡབས་པ་དང་། མིི་འཛད་པའིི་ཆེེད་དུ་ཕྱིི་རྟིིང་དུ་

རྨིིག་ལྕགས་དང་འདྲ་བའིི་ཟླ་ཕྱེེད་ལྕགས་མཐིིལ་བརྒྱབ་པ་ཞིིག་རེེད། མིི་དེེ་རླངས་འཁོོར་
གྱིི་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས། ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་གདོོང་གིི་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིིས་ཤིིང་། དེེ་ནས་
ཞྭ་མོོ་ཕྱིིར་གོོན། ད་ཐེེངས་ཁོོས་ལག་པས་ཞྭ་མོོ་འཕུར་མཉེེད་བྱས་པས། ད་ནིི་ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

ལྕེེའི་ི མ་འོོངས་པའིི་ཉམས་ཉེེས་ཀྱིི་མགོོ་ཡོོངས་སུ་བརྩམས་ཟིིན། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པར་

བལྟས་པ་དང་། དེེ་ནས་མདུན་ལ་ཁེེན་ནས་ལྷམ་སྒྲོོག་ལྷོོད། ཁོོས་ལྷམ་སྒྲོོག་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་
མ་མདུད་པར་བཞག ཁོོའི་ི མགོོ་ཐད་དུ། བུད་སྣུམ་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་སྙིིགས་འདོོན་དུད་
ཁུང་གིིས་དུད་པ་སྔོོན་པོོ་རེེ་མྱུར་མོོས་འཕེེན་བཞིིན་ཤབ་ཤུབ་ཀྱིི་གསང་གཏམ་སྨྲ།

ཟ་ཁང་ནང་གིི་རོོལ་དབྱངས་གཏོོང་མཚམས་བཞག་སོོང་ལ། སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིི་སྐད་ཀྱིིས་

རྒྱང་གྲགས་སྒྲ་དུང་ལས་སྐད་ཆ་བཤད། ཞབས་ཞུ་མས་རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་མཚམས་བཞག་

པའང་མ་ཚོོར་བས། སྒྲ་དུང་གིི་སྒོོ་མ་བརྒྱབ། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ཉུག་ལ་དགའ་བའིི་མཛུབ་
མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣ་འབྱོོག་འོོག་གིི་འབུར་བུ་དེེ་འཕུར་འཕུར་བྱས། ཁོོ་མོོས་ཚོོང་སྒྲོོམ་

ལྟག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་མེེ་ལོོང་བརྒྱུད་ནས་འབུར་བུ་ལ་ལྟ་སྐབས་རླངས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བས་མིི་

ཤེེས་པར་བྱེེད་དགོོས་པས། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྲ་ལོོ་ལ་བྱིིལ་བྱིིལ་བྱེེད་ཁུལ་བྱས། རླངས་

འཁོོར་ཁ་ལོོ་བས་“ཤོོ་ནེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འཚོོགས་སོོང་
ལ། སྐབས་དེེར་མིི་ཞིིག་བསད་པ་ཡིིན་ནམ་ཡང་ན་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་གོོ་སོོང་། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཅང་

གོོ་སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད་པར། ཞབས་ཞུ་མས་“གོོ་མ་སོོང་།” ཞེེས་ལན་འདེེབས་བཞིིན།
རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣ་འབྱོོག་འོོག་གིི་འབུར་བུ་དེེ་མཛུབ་མོོས་འཕུར་འཕུར་བྱས་ནས་བསྡད།

ཕྱིི་ལོོགས་ཀྱིི་མིི་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཐོོག་ནས་ཟ་ཁང་ལ་

ཅུང་ཙམ་བལྟས། མིི་དེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་ཐོོག་ཏུ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བསྡད་ནས།
རང་ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ནས་ཐ་མག་ཁུག་མ་དང་ཤོོག་བུ་སྡེེམ་ཆག་ཅིིག་བླངས། ཁོོས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཐ་མག་དལ་མོོ་དང་ཞིིབ་མོོས་བསྒྲིིལ་ཞིིང་། དེེ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་འཇམ་པོོར་
བཟོོས། མཇུག་མཐར་ཁོོས་ཐ་མག་ལ་མེེ་བསྒྲོོན་ཞིིང་། དེེ་ནས་འབར་བཞིིན་པའིི་འབར་

རྐང་དེེ་ཐལ་བའིི་ནང་དུ་མནན། ད་ལྟ་ཉིིན་གུང་ལ་སླེེབས་གྲབས་ཡོོད་པས། དགུང་གིི་ཉིི་
མའིི་འོོད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གྲིིབ་མ་རིིམ་གྱིིས་ཟོོས་ཡོོང་།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཟ་ཁང་ནང་ནས་རླངས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཟས་རིིན་སྤྲད་རྗེེས། ཁོོའི་ི དངུལ་

ལོོར་སིིལ་མ་སྐར་ལྔ་ཅན་གཉིིས་པོོ་རྒྱན་རྩེེད་འཕྲུལ་ཆས་སུ་གཡུགས། འཁོོར་བཞིིན་པའིི་
རྒྱན་འཁོོར་གྱིིས་ཐོོབ་སྐར་ཅིི་ཡང་མ་སྤྲད།

ཁ་ལོོ་བས་ཞབས་ཞུ་མར་“ཁོོ་ཚོོས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་ལྷད་བསྲེེས་ཡོོད་པས་ཅིི་ཡང་མིི་

ལོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཞབས་ཞུ་མས་ “ ཆུ་ཚོོད ་གཉིིས ་ཙམ་གྱིི་ སྔོོ ན ་དུ་མིི་ ཞིིག ་ལ་རྒྱན་ཤོོ ག ་རྩེེ་ གྲ་ཐོོ བ ་

སོོང་། སྒོོར་གསུམ་དང་ཟུར་བརྒྱད་ཐོོབ་སོོང་། ཁྱོོད་ག་དུས་ཕྱིིར་སླེེབས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཁོོས་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཕྱེེས་ཙམ་བྱས་ནས་“གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ནས་ཉིི་མ་བཅུ་བར།

ད་ཐེེངས་ཋུལ་ས་གྲོོང་ཁྱེེར་ལ་ཐེེངས་གཅིིག་བརྒྱུག་དགོོས་པས། རང་གིི་འཆར་གཞིི་ལྟར་
ཕྱིིར་སླེེབས་ཐུབ་མིིན་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་སྙད་བརྐོོ་བའིི་ཚུལ་དུ་“སྦྲང་འབུ་ཚོོ་ནང་དུ་འཕུར་ཡོོང་གིི་མ་འཇུག ནང་དུ་

ཡོོང་ན་ནང་དུ་ཤོོག དེེ་མིིན་ན་ཕྱིི་རུ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བས་“བདེེ་མོོ།” ཞེེས་ལབ་རྗེེས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཐོོན་ཞིིང་། དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཁོོའི་ི

རྗེེས་སུ་བང་སྒྲ་དང་བཅས་བརྒྱབ་བྱུང་། ཁོོ་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་ལངས་ནས་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་

ཞིིག་གིི་ཤུན་སྐོོགས་བཤུས། ཁོོ་ནིི་མིི་རྒྱགས་པ་ཞིིག་རེེད། ཁོོའི་ི ཕྲག་ཞེེང་ཡངས་ལ་ལྟོོ་བ་
ཆེེ་ཞིིང་ངོོ་གདོོང་དམར། རྒྱུན་དུ་མིིག་ལ་གཟན་པའིི་དཀར་འོོད་ལ་བལྟས་དྲགས་པའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོའི་ི ཞེེང་ཆེེ་བའིི་མིིག་སྔོོན་པོོ་གཉིིས་ཀ་གཡས་གཡོོན་ལ་འཐེེན་ཡོོད་པ་ལྟར་

སྣང་། ཁོོས་དམག་དོོར་དང་འཇུར་རྟ་ཡུ་རིིང་གོོན་འདུག ཁོོས་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་དེེ་མཆུ་ཏོོའི་ི

རྩ་རུ་བཟུང་ནས་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་བརྒྱུད་དེེ་“ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངས་གོོ་མིི་རུང་བའིི་བྱ་བ་དེེ་འདྲ་
མ་བྱེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་མོོད། ཞབས་ཞུ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གྱང་ངོོས་སུ་
14

ལེེའུ་གཉིིས་པ།

བཀལ་བའིི་མེེ་ལོོང་ལ་ཁ་ཕྱོོགས་ནས། ཚིིག་འབྲུ་གོོ་རྒྱུ་མེེད་པའིི་ལན་ཞིིག་བཏབ། རླངས་
འཁོོར་ཁ་ལོོ་བས་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་རྡོོག་རྡོོག་དེེ་དལ་མོོས་བལྡད་ཅིིང་། བལྡད་ཐེེངས་རེེ་

ལ་ཡ་ཁ་མ་ཁ་གཉིིས་ཀ་ཆེེན་པོོར་གདངས། ཁོོས་ཁ་ནང་ནས་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་ལ་གཟུབས་

དབྱིིབས་ཤིིག་གྲུབ་ཏུ་བཅུག་རྗེེས། བྱིི་རིིལ་ལྕེེ་འོོག་ཏུ་མནན་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་
སུ་སོོང་།

ལམ་འགྲོོའི་ི རླངས་འཁོོར་སྒུག་མཁན་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒེེའུ་ཁུང་

བརྒྱུད་ནས་བལྟས།

“སྐུ་ཞབས་ལགས།

ང་འཁུར་ན་ཨེེ་ཆོོག”

ཁ་ལོོ་བས་མགྱོོགས་པོོར་ཟ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་བྱས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་རླུང་

འགོོག་ཤེེལ་སྒོོའི་ི ངོོས་སུ་སྦྱར་བའིི་“མིི་འཁུར་མིི་ཆོོག་”ཅེེས་པའིི་སྦྱར་བྱང་དེེ་མཐོོང་མ་
སོོང་ངམ།”

“ལོོས་མཐོོང་།

མཐོོང་བྱུང་། ལྟས་ངན་ཕྱུག་རྒན་ཚོོས་སྦྱར་བྱང་རེེ་སྦྱོོར་དུ་འཇུག་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་མཚམས་ལ་ལར་སེེམས་བཟང་བཅངས་ན་འགྲིིག་གིི་རེེད་ཨ།”

ཁ་ལོོ་བ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་དལ་མོོར་འགོོ་བཞིིན། མིི་འདིི་ལ་ལན་ཅིི་ཞིིག་

འདེེབས་དགོོས་པར་བསམ་བློོ་བཏང་། གལ་སྲིིད་ཁོོས་མ་འཁུར་ན། ཁོོ་རང་ཉིིད་མིི་ངན་
ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ཁར། སྦྱར་བྱང་འདིི་རང་ཉིིད་ལ་བཙན་ཤེེད་ཀྱིིས་སྦྱོོར་དུ་བཅུག་པར་གྱུར་

ཡོོད་ལ། ཁོོ་ལ་འགྲོོ་རོོགས་ཀྱང་ཡོོད་མིི་ཆོོག་པ་བྱས་པ་མཚོོན་གྱིི་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁོོས་ལམ་
འགྲོོ་བ་འདིི་འཁུར་བ་ཡིིན་ན། རང་ཉིིད་རང་བཞིིན་གྱིིས་མིི་བཟང་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་

ཟད། ལྟས་ངན་ཕྱུག་རྒན་ཚོོས་གང་འདོོད་དུ་ཐུབ་ཚོོད་གཏོོང་རུང་བ་ཞིིག་མིིན་པ་བསྟན་
ཡོོད། དེེ་བས་ཁོོས་རང་ཉིིད་འགྲོོ་ལྡོོག་གཉིིས་ཀའིི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོོད་པ་ཚོོར། རང་ཉིིད་མིི་

བཟང་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་ཡོོད་པས། ཁོོས་ཟ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡང་བསྐྱར་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བྱས་རྗེེས་“ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དཀྱོོག་མགོོ་ལ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་འཐམས་
ནས་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ལམ་འགྲོོ་པ་དེེ་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་ནས་མར་སྒུར་ནས་བསྡད་དེེ་གཞན་གྱིིས་མིི་མཐོོང་

བར་བྱས་ཤིིང་། ལག་པས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོའི་ི ལག་འཇུ་ལ་འཐམས། སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་

ལྡིིར་སྒྲ་ཇེེ་ཆེེར་ཅུང་སོོང་རྗེེས། བང་སྒྱུར་ཡུ་བ་ཚིིགས་ནང་དུ་དེེད་པས། རླངས་འཁོོར་
དལ་མོོར་འགུལ་ཞིིང་། བང་སྒྱུར་རིིམ་པ་དང་པོོ་དང་དེེ་ནས་གཉིིས་པ། དེེ་ནས་གསུམ་

པར་བསྒྱུར་པ་ན། རླངས་འཁོོར་དེེས་འུར་སྒྲ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་སྒྲོོག་བཞིིན་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་སོོང་

ལ། དེེ་ནས་བང་སྒྱུར་རིིམ་པ་བཞིི་པར་བསྒྱུར། སྒོོ་ངོོས་སུ་འཐམས་ཡོོད་པའིི་མིི་དེེའིི་འོོག་

ཏུ་གཞུང་ལམ་གྱིི་ངོོས་རྣམས་འདར་ཡོོར་གྱིིས་རབ་རིིབ་ཏུ་གྱུར། དཀྱོོག་མགོོ་དང་པོོར་
སླེེབས་པར་ལེེ་དབར་གཅིིག་ཙམ་ཡོོད་ལ། དཀྱོོག་མགོོ་གཟུར་རྗེེས་རླངས་འཁོོར་ཇེེ་དལ་

དུ་སོོང་། ལམ་འགྲོོ་པ་དེེ་ཡར་འགྲེེངས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས་ཏེེ་ནང་དུ་འཛུལ། ཁ་
ལོོ་བའིི་མིིག་ཞེེང་ཕྲ་མོོས་མིི་འདིིའིི་གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་ལ་མིིག་བཤེེར་བྱེེད་བཞིིན་འགྱིིག་

བྱིི་རིིལ་བལྡད། ཕར་བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ཁ་ལོོ་བའིི་བསམ་བློོ་དང་བག་ཆགས་ཚང་མ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཀླད་པ་ལ་གསོོག་ཉར་མ་བྱས་སྔོོན་ལ་ཁོོའི་ི འགྲམ་རུས་ཀྱིིས་དེེ་དག་དབྱེེ་འབྱེེད་

དང་གོོ་རིིམ་བསྒྲིིགས་པ་དང་མཚུངས། ཁོོའི་ི མིིག་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐོོག་མར་ཞྭ་མོོ་གསར་པ་
དེེར་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གྱོོན་གོོས་གསར་པ་དང་དེེ་ནས་ལྷམ་གསར་པ་ལ་བལྟས། ལམ་

འགྲོོ་པ་དེེ་རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱིི་རྒྱབ་སྙེེས་ལ་ཁེེན་ནས་བདེེ་མོོར་བསྡད་རྗེེས། ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་
ཐོོད་པ་དང་མ་ནེེ་རུ་འཛགས་བཞིིན་པའིི་རྔུལ་ཆུ་འབྱིིད་བཞིིན་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཨ། གྲོོགས་
པོོ། རྐང་པ་གཉིིས་ཀ་ན་ནས།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བས་“ལྷམ་གསར་པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི སྐད་ཀྱང་ཁོོའི་ི མིིག་

མདངས་དང་འདྲ་བར་ལྐོོག་གྱུར་དང་ཟུར་བརྡ་ཡིིས་ཁེེངས། “ལྷམ་གསར་པ་གོོན་ནས་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

རྐང་ཐང་ལ་འགྲོོ་ག་ལ་རུང་། ལྷག་པར་དུ་འདིི་འདྲའིི་གནམ་གཤིིས་ཚ་བོོའི་ི འོོག་ཏུ།”

ལམ་འགྲོོ་པས་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཚོོས་པའིི་ལྷམ་སེེར་པོོ་དེེར་ལྟ་བཞིིན་“ལྷམ་ཆ་གཅིིག་

འདིི་མ་གཏོོགས་མེེད། ཆ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་དུས། དེེ་མིི་གོོན་ཐབས་མེེད་རེེད་ཨ།”
ཞེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བས་མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཞིིབ་མོོས་ལྟ་བཞིིན་རླངས་འཁོོར་ཅུང་

ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་། “གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“ཨ།

ཨོོ། ངའིི་རྐང་པ་ན་བཞིིན་མེེད་ན་མ་གཞིི་རྐང་ཐང་དུ་སོོང་ནའང་ཆོོག”

ཁ་ལོོ་བའིི་དྲིི་ཚིིག་ཁག་ལ་ཅུང་ཉམས་ཚོོད་ལེེན་པའིི་རྣམ་པ་ཞིིག་འདུག་ལ། ཁོོས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲིི་བར་བརྟེེན་ནས་རྒྱ་རྙིི་ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་པ་ལྟར་“ལས་ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་
པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“མེེད།

ངའིི་ཕ་རྒན་ལ་ས་ཞིིང་ཡོོད། དབྱིིན་མུའུ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་ཡོོད། ཁོོ་ཞིིང་པ་ཞིིག་

ཡིིན་ལ། ང་ཚོོ་འདིིར་གཞིིས་ཆགས་ནས་ཡུན་རིིང་རེེད།”

ཁ་ལོོ་བས་གཞུང་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ས་ཞིིང་ལ་ལྟ་ཡག་ཅིིག་བྱས། ཞིིང་ནང་གིི་མ་རྨོོས་ལོོ་

ཏོོག་རྣམས་ལོོགས་སུ་འགྱེེལ་ནས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཐལ་རྡུལ་ཆགས་འདུག་ཅིིང་། ཐལ་རྡུལ་

ཆགས་པའིི་ས་ནང་ནས་མེེ་རྡོོ་རེེ་ཕྱིིར་མངོོན་ཡོོང་། ཁ་ལོོ་བས་ཆིིག་ལབ་རྒྱག་པ་ལྟར་
“དབྱིིན་མུའུ་བཞིི་བཅུའིི་ཞིིང་པ་འདིིའིི་ས་ཞིིང་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་བཀབ་མེེད་ཅིིང་།

འཁོོར་གྱིིས་ཀྱང་བསློོགས་མེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

འདྲུད་

ལམ་འགྲོོ་པས་“ཉེེ་སྔོོན་འདིི་སྐོོར་གྱིི་དོོན་དག་ཅིི་ཡང་ཐོོས་མ་བྱུང་།” ཞེེས་ལན་བཏབ།
ཁ་ལོོ་བས་“ཡུན་རིིང་རེེད།” ཅེེས་བཤད། སྦྲང་འབུ་ཞིིག་མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་འཕུར་ཡོོང་

ནས་རླུང་འགོོག་ཤེེལ་སྒོོའི་ི ངོོས་སུ་ཟིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་བབས་བྱུང་ལ། ཁ་ལོོ་བས་འབུ་དེེ་
ལག་པས་དལ་མོོས་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་ཕྱིི་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱུ་བཞིིན་པའིི་རླུང་རྒྱུན་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དེེད་རྗེེས་“ཞིིང་པ་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་གནས་སྤོོ་བཞིིན་འདུག འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་
གཅིིག་གིིས་ཁྱིིམ་ཚང་བཅུ་རེེའིི་ས་ཞིིང་ཚུར་བླངས་ནས་མིི་རྣམས་ཕར་བདས་འགྲོོ། ག་

ས་གང་དུ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་རེེད། དེེ་ཚོོས་ལོོ་ཏོོག་རྣམས་བཅག་ནས་དེེད་འགྲོོ།

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་ཇིི་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོའི་ི ལྕེེ་དང་འགྲམ་པ་གཉིིས་ཀ་འགྱིིག་བྱིི་
རིིལ་གྱིིས་མིི་ཁོོམ་པར་བྱས་འདུག་ལ། ཁོོས་བྱིི་རིིལ་དེེ་བརྗེེ་སློོག་ཅིིག་བྱས་རྗེེས་མུ་མཐུད་
དུ་བལྡད། ཁོོའི་ི ཁ་གདངས་ཐེེངས་རེེ་ལ་ལྕེེ་ཡིིས་བྱིི་རིིལ་དེེ་བརྗེེ་སློོག་བྱེེད་པ་མཐོོང་ཐུབ།

ལམ་འགྲོོ་པས་“ངས་ཉེེ་དུས་ཅིི་ཡང་གོོ་མ་བྱུང་། ང་འཕྲིིན་ཡིིག་འབྲིི་མཁན་ཞིིག་མིིན་

ལ། ངའིི་ཕ་རྒན་ཡང་མིིན།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་མགྱོོགས་པོོར་“ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་འབྲིི་
ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། འབྲིི་མིི་འདོོད་པ་རེེད་མ་གཏོོགས།” ཞེེས་གསལ་བཤད་བྱས།
“བྱ་བ་གཉེེར་བཞིིན་ཡོོད་དམ།”

ཁ་ལོོ་བའིི་སྣང་མེེད་དང་འདྲ་བའིི་གསང་བའིི་རྟོོག་

དཔྱོོད་དེེ་མགོོ་བརྩམས་སོོང་། ཁོོས་ས་ཞིིང་ཐོོག་གིི་སྐྱ་ལམ་ལམ་གྱིི་མཁའ་དབུགས་ལ་ལྟ་
བཞིིན། ཁ་ནང་གིི་བྱིི་རིིལ་འགྲམ་པ་རུ་བསྡུས་ནས། ལུད་པ་ལ་ལམ་ཁ་བསལ་རྗེེས། ཁ་
ལུད་དེེ་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འཕངས།

ལམ་འགྲོོ་པས་“ལོོས་ཡོོད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།
“ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་བསམ་བྱུང་།

ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་པ་མཐོོང་བྱུང་། རྒྱུན་པར་འཇོོར་བུའམ་

ཡང་ན་སྟ་རེེ། ཡང་ན་ཐོོ་བ་གཡུག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ལག་ཆ་འདིི་དག་གིིས་ལག་པ་འོོད་
ཀྲིིག་ཀྲིིག་བཟོོ་ཡིི་རེེད། ངས་དོོན་དག་འདིི་འདྲ་ལ་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་དོོ་སྣང་བྱས་ཡོོང་གིི་
རེེད་ལ། དེེ་ཐད་ལ་སྤོོབས་པ་འདྲ་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད།”

ལམ་འགྲོོ་པས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ཅེེར་མིིག་གིིས་བལྟས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་

གྱིིས་གཞུང་ལམ་ཐོོག་ཏུ་འཁོོར་སྒྲ་སྒྲོོག “དེེ་མིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཤེེས་འདོོད། ངས་ཁྱོོད་
ལ་བཤད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚོོད་དཔག་བྱེེད་དགོོས་དོོན་མེེད།”
18

ལེེའུ་གཉིིས་པ།
“ཁོོང་ཁྲོོ་མ་ལངས།

ངས་ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་བྱེེད་བཞིིན་མེེད།”

“ངས་ཁྱོོད་ལ་ཚང་མ་བཤད།
“ཁོོང་ཁྲོོ་མ་ལངས་རོོགས།

ང་ལ་གསང་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད།”

ང་དངོོས་པོོ་ཅིི་ཞིིག་ལའང་དོོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུར་དགའ། འདིི་

དུས་ཚོོད་སྐྱེེལ་ཐབས་ཙམ་ཡིིན།”
“ངས་ཁྱོོད་ལ་ཚང་མ་བཤད།

མིི་ངའིི་མིིང་ལ་ཇོོ་ཌིི་ཟེེར། ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི། ཕ་རྒན་གྱིི་མིིང་

ལ་ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་རྒན་པ་ཟེེར།” ཁོོའི་ི མིིག་གིིས་བསམ་གཞིིག་གིི་རྣམ་པས་ཁ་ལོོ་བར་བལྟས།
“ཁོོང་ཁྲོོ་མ་ལངས།

ངའིི་སྐད་ཆར་ནང་དོོན་གཞན་པ་མེེད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ངའིི་སྐད་ཆ་ལའང་ནང་དོོན་གཞན་པ་མེེད། ངས་ཀྱང་སུ་ཞིིག་ལ་བརྙས་

བཅོོས་བྱེེད་མ་དགོོས་པར་འཆམ་པོོ་མཐུན་པོོ་རེེ་ཨེེ་ཡོོང་བསམ་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཐན་པས་བསྐམས་པའིི་ཞིིང་
ཁ་དང་། ཐག་རིིང་ན་ཚ་དྲོོད་ཀྱིི་དབུས་སུ་མགོོ་བོོ་དུད་ནས་ཡོོད་པའིི་ཤིིང་སྡོོང་ཚོོམ་བུ་

བཅས་ལ་ཅེེར་གྱིིས་བལྟས། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ལས་ཐ་མག་དང་ཤོོག་བུ་བླངས་ནས་
སྒྲིིལ་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། རླུང་བུ་ལས་གཡོོལ་ཆེེད་ཁོོས་ཐ་མག་དེེ་བརླ་བར་ནས་བསྒྲིིལ།

ཁ་ལོོ་བས་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་དེེ་དབྱངས་འགྲོོས་དང་བཅས་ལྡད་བཞིིན་འདུག་ལ། ཁོོས་

བློོ་རིིག་བསྒྲིིམས་ཡོོད་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་བ་མོོ་ཞིིག་གིིས་སྐྱུག་ལྡད་བྱེེད་བཞིིན་པ་དང་འདྲ།
ཁོོས་ད་སྔོོན་གྱིི་ཁ་བརྡ་དེེའིི་རྒྱུན་ཆད་པར་སྒུག་ཅིིང་། མཇུག་མཐར་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་

མཁའ་དབུགས་དེེ་ཅུང་ཡལ་སོོང་བ་འདྲ་བས། ཁ་ལོོ་བས་“དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་སྐོོར་
མཁན་གྱིི་སྐྱེེ་བ་མ་བླངས་མཁན་ཞིིག་གིིས་འདིིའིི་འཚོོ་བ་འདིི་ཇིི་འདྲ་ཡིིན་པ་ཧ་གོོ་ཡིི་

མ་རེེད། སྦྱིིན་བདག་གིིས་ང་ཚོོར་མིི་གཅིིག་ཀྱང་འཁུར་འཇུག་གིི་མ་རེེད། ངས་ད་ཐེེངས་
ཁྱོོད་རང་འཁུར་བ་ལྟར། ལས་གནས་ནས་ཕུད་པའིི་བྱ་བ་འདིི་འདྲ་ལས་མིི་འདོོད་ན། ང་
ཚོོས་ཁེེར་རྐྱང་གིིས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་འགྲོོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད།

“རླངས་འཁོོར་སྐོོར་ཞོོར་དུ་དོོན་དག་སྨྱོོན་པ་སྒྲུབ་མྱོོང་མཁན་གྱིི་ཁ་ལོོ་བ་འགའ་རེེ་ངོོ་

ཤེེས། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་གཅིིག་གིིས་སྙན་ངག་འདྲ་འབྲིི་བའང་དྲན་གྱིི་འདུག དེེ་ལྟར་བྱས་
ཏེེ་དུས་ཚོོད་འཛད་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཁོོས་གསང་སྟབས་ཀྱིིས་ཇོོ་ཌིི་ལ་བལྟས་

ནས། ཁོོས་དོོ་སྣང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་མེེད་དང་ཁོོ་དགའ་ཡོོད་མེེད་ལ་བརྟགས། ཇོོ་ཌིི་ཁུ་

སིིམ་པོོ་རེེད་ལ། ཁོོས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱང་དུ་བསྲིིངས་བའིི་ལམ་ལ་བལྟས་ནས་འདུག
གཞུང་ལམ་དཀར་པོོ་དེེ་མཚོོ་འཁྱོོམ་གྱིི་རྦ་རླབས་བཞིིན་དུ་མདུན་ཕྱོོགས་ན་གཡོོ་འགུལ་
བྱེེད། མཇུག་མཐར་ཁ་ལོོ་བས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐད་ཆའིི་མཇུག་བསྐྱངས་ཏེེ་“མིི་དེེས་བྲིིས་པའིི་

སྙན་ངག་གིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་ངས་ད་ལྟའང་དྲན་གྱིི་འདུག དེེ་ནིི་ཁོོ་དང་མིི་གཞན་པ་ཁ་ཤས་

ཤིིག་འཛམ་གླིིང་ཆང་གིིས་བསྐོོར་ནས། སྨྱོོ་རྟགས་རྒྱལ་ཁམས་ལ་བསྟན་པའིི་སྐོོར་རེེད།
སྙན་ངག་དེེའིི་ནང་གིི་ཚིིག་དུམ་རེེ་དྲན་ན་ཨང་སྙམ། མིི་དེེས་བྲིིས་པའིི་སྙན་ངག་ནང་གིི་
ཚིིག་རྣམས་ཐ་ན་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་སྐུ་དངོོས་སུ་བྱོོན་རུང་གོོ་བ་མིི་ལོོན་པ་དེེ་འདྲ་རེེད། སྙན་

ཚིིག་དེེར་འདིི་འདྲ་བྲིིས་འདུག ‘ང་ཚོོས། གླང་ཆེེན་གྱིི་སྣ་ཞགས་སམ། ཡང་ན། ཉ་ཆེེན་
གྱིི་ཕོོ་རྟགས་ལས་ཀྱང་ཆེེ་བའིི་མེེ་མདའ་འཁྱེེར་ནས། མིི་ནག་3ལ་སོོ་ལྟ་བྱས།’ སྣ་ཞགས་ནིི་

སྣ་རིིང་པོོ་སྟེེ། གླང་ཆེེན་གྱིི་སྣ་ཡིི་དོོན་རེེད། ཁོོས་ང་ལ་ཚིིག་མཛོོད་ལས་བསྟན་བྱུང་། ཁོོ་
གང་དུ་འགྲོོ་ནའང་ཚིིག་མཛོོད་དེེ་འཁྱེེར་ནས་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ངལ་གསོོའི་ི བག་ལེེབ་དང་
འཚིིག་ཇར་རོོལ་སྐབས་ཀྱང་ཁོོས་ཚིིག་མཛོོད་ཀྱིི་ངོོས་སུ་ཅེེར་ནས་སྡོོད་ཀྱིི་ཡོོད།” སྐད་ཆ་

རིིང་པོོའི་ི ནང་ནས་ཁེེར་རྐྱང་གིི་སྣང་བ་ཤར་བས། ཁོོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི
3

མིི་ནག nigger སྟེེ། མིི་རིིགས་ནག་པོོ་དང་། ཤ་མདོོག་ནག་པོོ་ཅན་གྱིི་མིི་རིིགས་ལ་ཁྱད་གསོོད་ཀྱིི་འབོོད་སྟངས།
འདིིའི་ི སྐབས་སུ་ཨ་རིིའི་ི ལྷོོ་རྒྱུད་ཀྱིི་མིི་རིིགས་ནག་པོོའི་ི བྲན་གཡོོག་ཡར་ལངས་ལས་འགུལ་སྤེེལ་མཁན་ལ་གོོ་
དགོོས།
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

གསང་མིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལམ་མགྲོོན་ལ་བལྟས་དུས། ཇོོ་ཌིི་ད་དུང་ཡང་ཁུ་སིིམ་མེེ་རེེད།
ཁ་ལོོ་བས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་ངང་ནས་ཁོོ་གླེེང་མོོལ་གྱིི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེེད་པར་
སྐུལ་ཐབས་བྱས་“སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་རྫིིག་པོོ་བཤད་པའིི་མིི་ལ་ཐུག་མྱོོང་ཡོོད་དམ།”
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཆོོས་དཔོོན།” ཞེེས་ལན་བཏབ།
“ཨུན།

མིི་ཞིིག་གིིས་སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་རྫིིག་པོོ་བཤད་པ་ཐོོས་ཚེེ་སྙིིང་རླུང་ལྡང་བྱེེད་ཅིིག་

རེེད། ཡིིན་དང་ཡིིན། ཆོོས་དཔོོན་ཡོོད་ན་ཅིི་སྐྱོོན་ཏེེ། སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་
མཐའ་རུ་དེེ་འདྲའིི་སྨྱོོ་རྟགས་སྟོོན་ནུས། འོོན་ཀྱང་། མིི་འདིི་གད་མོོ་སློོང་བྱེེད་ཅིིག་ཡིིན།
ཁོོས་སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་རྫིིག་པོོ་བཤད་དུས་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་བཞག་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད། ཁོོས་

དེེ་ལྟར་བཤད་པ་ནིི་གད་མོོ་སློོང་བའིི་ཆེེད་དུ་ཡིིན་པ་ལས། རང་ཉིིད་མ་ཡིིན་ཡིིན་མདོོག་
བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ་མ་རེེད།” ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མ་མཐའ་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླེེང་མོོལ་ལ་ཉན་གྱིི་

ཡོོད་པ་ཚོོར་བྱུང་བས། ཁ་ལོོ་བའིི་སེེམས་པ་བདེེ་ལ་བབས། ཁོོས་ཁལ་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་དེེ་

དཀྱོོགས་ཆེེན་ཞིིག་ནས་བཙན་ཤུགས་ཀྱིིས་ཁ་ལོོ་བསྒྱུར་བ་ན་འཁོོར་ལོོ་རྣམས་ལས་ཙིིར་
ཙིིར་གྱིི་སྒྲ་གྲག དེེ་ནས་ཁོོས་མུ་མཐུད་དུ་“ངས་ད་སྔོོན་བཤད་པ་བཞིིན། དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་

འཁོོར་སྐོོར་མཁན་ཚོོས་ཕྱིིན་ཅིི་ལོོག་གིི་ལས་མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད་ལ། དེེ་ལྟར་མིི་བྱེེད་
ཐབས་མེེད་རེེད། ས་ནག་ལེེ་དབར་དང་ལེེ་དབར་བྱས་ནས་འཁོོར་འོོག་ལ་སྡུད་བཞིིན།

ཉིིན་གང་པོོར་མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་གཅིིག་པོོར་འདུག་དགོོས་པ་འདིིས་མིི་ཞིིག་སྨྱོོན་པར་

བསྒྱུར་ཡོོང་། གཅིིག་གིིས་ཟེེར་ན་རླངས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་ཚོོས་རྟག་པར་གཅིིག་ཟས་ནས་
ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། རྟག་པར་ལམ་འགྲམ་གྱིི་སྟབས་བདེེའིི་ཟ་ཁང་ནང་ནས་གཅིིག་ཟས་ནས་
བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཟ་ཁང་ནང་ནས་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་བཞིིན་པ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་འདུག་ཨ།” ཞེེས་མོོས་

མཐུན་བྱས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་ལོོ་བས་“རེེད། ཚང་མ་ཟ་ཁང་གང་ཡོོད་ས་ནས་འདུག་གིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཟ་མ་ཟ་

ཡིི་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་པ་དེེ་འདྲ་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ནམ་རྒྱུན་འགྲོོ་དགོོས་པ་དེེར་
སུན་པ་ཙམ་རེེད། ཟ་ཁང་འདིི་དག་ནིི་རླངས་འཁོོར་བསྡད་ཆོོག་སའིི་ས་ཆ་དེེ་ཁོོ་ན་ཡིིན་

ཞིིང་། གཅིིག་བསྡད་ཚེེ་གཅིིག་ཉོོ་དགོོས། གལ་སྲིིད་ཅིི་ཡང་མ་ཉོོས་ན་ཚོོང་སྒྲོོམ་ལྟག་གིི་
འཆལ་མོོ་དེེའི་ི ཁ་སློོང་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེེད། དེེ་བས་མིི་ཚོོས་བག་ལེེབ་དང་འཚིིག་ཇ་རེེ་ཉོོ་ཡིི་རེེད་

ལ། འདིི་ལྟར་ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་ངལ་གསོོའི་ི སྣང་བ་རེེ་སྦྱིིན་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་
ཟེེར་བཞིིན་ཁ་ནང་གིི་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་དེེ་དལ་མོོས་བལྡད་ནས་ལྕེེ་ཡིིས་བརྗེེ་སློོག་བརྒྱབ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དངོོས་གནས་དཀའ་མོོ་ཡིིན་ས་རེེད་ཨ།” ཞེེས་སྣང་བ་ཡང་མོོས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བས་མགྱོོགས་པོོར་ཇོོ་ཌིི་ལ་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་འདིི་ཟུར་ཟའིི་སྐད་ཆ་ཡིིན་མིིན་

དཔྱད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རྟོོག་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཚུལ་གྱིིས་“ཨུན། དེེ་འདྲ་ལས་སླ་པོོ་མ་རེེད། ཕར་

བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ལས་སླ་པོོ་འདྲ་སྣང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཆུ་ཚོོད་བརྒྱད་ནས་བཅུ། ཐ་ན་ཆུ་
ཚོོད་བཅུ་བཞིི་ཡས་མས་ལ་འདིི་ལྟར་འགྲོོ་དགོོས་དུས་ཀྱང་ཡོོད་པས། ལམ་ཐག་རིིང་འདིིས་

མིི་རྣམས་ཡུན་གྱིིས་ཟོོས་ཡོོང་། དེེ་བས། ཁོོ་ཚོོར་དུས་ཚོོད་སྐྱེེལ་བྱེེད་རེེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་
རེེད། འགའ་རེེས་གླུ་དབྱངས་ལེེན་ལ། འགའ་རེེས་ཤུ་འདེེབས། སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིིས་ང་ཚོོར་
རླུང་འཕྲིིན་འཁྱེེར་དུ་མིི་འཇུག འགའ་རེེས་ཆང་དམ་གཅིིག་གཉིིས་རེེ་འཁུར་མོོད། དེེའང་

ཡུན་མིི་རིིང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ལས་གནས་འདིི་ལས་མ་ཐར་བར་དུ་ངས་
ཆང་ཐིིགས་པ་ཙམ་ཡང་འཐུང་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་ཚིིག་མཇུག་དེེ་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་བསྡུས།
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དངོོས་གནས་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“དངོོས་གནས་ཡིིན།

མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡར་ཐོོན་གྱིི་བསམ་བློོ་དགོོས་ཀྱིི་རེེད། ངས་ཡིིག་

འབྲེེལ་སློོབ་གྲྭ་ཞིིག་ནས་སློོབ་ཚན་ལེེན་འཆར་ཡོོད། འཕྲུལ་ཆས་བཟོོ་སྐྲུན་རིིག་པ། འདིི་
ལས་སླ་པོོ་འདུག ཁྱིིམ་ནས་བསྡད་དེེ་སློོབ་ཚན་སླ་མོོ་རེེ་སྦྱངས་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད། ངས་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

དེེའིི་ཐད་ལ་འཆར་གཞིི་འཐེེན་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནས་ངས་རླངས་འཁོོར་སྐོོར་མིི་དགོོས། དེེ་
དུས་ངས་མིི་གཞན་པར་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་དུ་འཇུག་ཆོོག”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ལས་ཆང་དམ་བླངས་ནས་“ཁམ་གང་ཙམ་ཡང་བཏུང་

གིི་མིིན་ནམ།” ཞེེས་ཀུ་རེེའིི་ཚུལ་གྱིིས་བཤད།

“དཀོོན་མཆོོག་དཔང་ལ་བཙུགས་པ་ཡིིན།

བཏུང་གིི་མིིན། ངའིི་འཆར་གཞིི་ལྟར་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན་རྒྱུན་པར་ཆང་འཐུང་ན་འགྲིིག་གིི་མ་རེེད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆང་དམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་བླངས་ནས་ཧུབ་གཉིིས་མགྱོོགས་པར་བཏུངས། དེེ་རྗེེས་

ཆང་དམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་བརྒྱབ་སྟེེ་གློོ་ཁུག་དུ་ཕྱིིར་འཕངས། བཙན་ཤེེད་ཆེེ་བའིི་ཆང་དཀར་གྱིི་

དྲིི་མས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མགོོ་སྒམ་ནང་ཡོོངས་སུ་ཁྱབ། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་དེེ་འདྲའིི་འཚབ་
འཚུབ་ལངས་དོོན་ཅིི་རེེད། དགའ་རོོགས་ཤིིག་རྙེེད་པ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟར་མིིན་ཡང་ཡོོད་ཚད་འཆར་གཞིི་ལྟར་འགྲོོ་ངེེས་ཡིིན།

ངས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བློོ་རིིག་སྦྱོོང་བརྡར་བྱས་པ་ཡིིན།”

ཆང་དཀར་གྱིིས་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་དབང་རྩ་ལྷོོད་དུ་བཅུག་སོོང་བ་འདྲ། ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་ཐ་

མག་ཅིིག་བསྒྲིིལ་ནས་མེེ་བསྒྲོོན་རྗེེས་“ད་ང་སླེེབས་པར་མང་པོོ་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བས་མགྱོོགས་པོོར་“ངས་ཆང་ནིི་ཁ་ལ་རེེག་དགོོས་དོོན་མེེད། ངས་རྒྱུན་དུ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བློོ་རིིག་སྦྱོོང་བརྡར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ངས་དེེའིི་ཐད་ལ་ལོོ་ངོོ་གཉིིས་ཀྱིི་སྔོོན་དུ་

སློོབ་ཚན་བླངས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཐལ་མོོས་
ཡང་མོོར་རྡེེབ་ཞོོར་“དཔེེར་ན། ལམ་ནས་མིི་ཞིིག་འགྲོོ་བ་མཐོོང་ཚེེ། ངས་ཁོོ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་སོོང་ཚར་བའིི་རྗེེས་སུ་ཁོོའི་ི གྱོོན་གོོས་དང་ལྷམ། ཞྭ་མོོ་སོོགས་རེེ་རེེ་

བཞིིན་ཕྱིིར་དྲན་བྱེེད་ཨེེ་ཐུབ་ལྟ་བ་མ་ཟད། ཁོོའི་ི འགྲོོ་སྟངས་དང་གཟུགས་པོོའི་ི རིིང་ཚད།
གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་ཚད་དང་ལུས་སྟེེང་དུ་རྨ་ཤུལ་ཡོོད་མེེད་སོོགས་ཚང་མ་རེེ་རེེ་བཞིིན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨེེ་དྲན་བལྟས་པ་ཡིིན། ང་འདིི་ཐད་ལ་ཡག་པོོ་བྱང་ཡོོད་པས། ངའིི་ཀླད་པའིི་ནང་དུ་མིི་
ཞིིག་གིི་སྣང་བརྙན་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། མཚམས་ལ་ལར། ངས་མཛུབ་རྗེེས་

རྟོོག་ཞིིབ་ཀྱིི་ཆེེད་ལས་སྦྱོོང་དགོོས་པ་མིིན་ནམ་ཡང་སྙམ་གྱིི་ཡོོད། མིིའིི་ཡིིད་འཛིིན་གྱིི་
ནུས་པ་ཟེེར་བ་འདིི་ཁྱོོད་རང་ཡ་མཚར་དུ་འཇུག་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆང་དམ་ལས་ཡང་བསྐྱར་ཆང་ཧུབ་གང་བཏུངས། ཁོོས་ཐོོར་གྲབས་ཡོོད་

པའིི་ཐ་མག་དེེ་ལས་ཆེེས་མཐའ་མཇུག་གིི་དུ་བ་ཁམ་གང་བརྔུབས་རྗེེས། ཤ་སེེན་ཆགས་

པའིི་མཐེེ་བོོང་དང་གོོང་མཛུབ་ཀྱིིས་ཐ་མག་གིི་སྣེེ་མོོ་བཙིིར། ཁོོས་ཐ་མག་གིི་ལྷག་རོོ་དེེ་
འཕུར་འཕུར་གྱིིས་སྙིིགས་རོོ་རུ་བསྒྱུར་རྗེེས། ལག་པ་སྒེེའུ་ཁུང་ལས་བསྲིིངས་ནས་སྙིིགས་

རོོ་དེེ་རླུང་ནང་དུ་བསྐུར། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིིས་ལམ་ངོོས་སུ་གདངས་
མཐོོ་བའིི་གླུ་དབྱངས་ཤིིག་ལེེན་བཞིིན་འགྲོོ་ལ། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་ངོོས་སུ་

ལྟ་བཞིིན་ནག་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་མིིག་ཟུང་ལས་སྤྲོོ་ཉམས་ཤིིག་ཤར། ཁ་ལོོ་བས་དོོགས་མིི་བདེེ་
བའིི་ངང་ནས་ཇོོ་ཌིི་ལ་ལྟ་བཞིིན་ཁོོས་ཅིི་ཟེེར་ལ་སྒུག ཆེེས་མཇུག་མཐར། ཇོོ་ཌིི་ཡིི་མདུན་

སོོའི་ི སྟེེང་གིི་ཡ་མཆུ་ཡར་ལ་བསྐུམས་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོར་དགོོད་ཙམ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་དགོོད་

ཙམ་བྱེེད་སྐབས་ཁོོའི་ི བྲང་ཁ་ཡང་འདར་འདར་དུ་འགུལ། “དོོན་གྱིི་མདོོ་རྩར་ཐུག་པའིི་
བར་དུ་ཡུན་རིིང་འགོོར་སོོང་ཨ། ཨ། གྲོོགས་པོོ།”

ཁ་ལོོ་བས་མིིག་གིིས་ཕར་མ་བལྟས། “གང་གིི་མདོོ་རྩ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཅིི་

བཤད་བཞིིན་ཡོོད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ཁ་ལྤགས་ཁོོའི་ི མདུན་སོོ་རིིང་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཐེེན་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་

རྗེེས། སྒོོ་ཁྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ཤར་ལྕེེ་ལྡག་བྱས་ཤིིང་། ལྕེེ་ལེེབ་ཁ་དབུས་
ནས་བསྲིིངས་ཏེེ་གཡས་གཡོོན་གཉིིས་སུ་ལྕེེ་ལྡག་རེེ་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི སྐད་གདངས་རྩུབ་

པོོར་གྱུར། “ངས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་བཞིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལོོས་ཤེེས། ང་ནང་དུ་ཐོོག་མར་འདུག་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

དུས་ནས་བཟུང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཞིིབ་བཤེེར་ནན་མོོ་བྱས་སོོང་། དེེ་ངས་ཤེེསཡོོད།” ཁ་ལོོ་

བས་ཐད་ཀར་མདུན་ལ་བལྟས། ཁོོས་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་ལག་པས་དམ་པོོར་འཐམས་

ཤིིང་། འཐམས་པ་དམ་དྲགས་པས་སྤར་མོོའི་ི སྒང་སྐྲངས་པ་ལྟར་འབུར་འདུག་ལ། ལག་
པའིི་ཕྱིི་ངོོས་ཀྱིི་མདོོག་ཀྱང་འགྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་གང་ནས་ཡོོང་བ་
ཡིིན་པ་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་པར། ཁ་ལོོ་བ་འཇམ་ཅག་གེེར་བསྡད་པས། ཇོོ་
ཌིི་ཡིིས་“ཤེེས་མེེད་དམ།” ཞེེས་བཙན་འདྲིི་བྱས།

ཁ་ལོོ་བའིི་ཁ་ནང་ནས་“ཨོོ། ཨ། ཤེེས། གཅིིག་བྱས་ན། འོོན་ཀྱང་། དེེར་ང་ལ་ཇུས་

གཏོོགས་མེེད། ངས་རང་ཁ་བདག་བྱེེད་ཤེེས། དེེ་ང་ལ་འབྲེེལ་བ་ཅིི་ཡང་མེེད།” ཅེེས་པའིི་
ཚིིག་འདིི་དག་ཅིི་ཡིིན་འདིི་ཡིིན་མེེད་པར་ཤོོར། “ངས་ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་བྱེེད་འདོོད་

མེེད།” ཁོོ་གློོ་བུར་དུ་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར་ནས་ཕ་རོོལ་པས་ཅིི་ཟེེར་ལ་སྒུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ལག་པ་
གཉིིས་ཀས་སྔར་བཞིིན་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་དམ་པོོར་འཇུས། འབུ་ཆ་ག་པ་ཞིིག་སྒེེའུ་ཁུང་

ལས་ནང་དུ་འཕུར་ཡོོང་ནས་ཚད་འཇལ་འཆར་ཤེེལ་སྟེེང་དུ་བབས་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་
མཆོོང་སྐྱོོད་རྒྱབ་སུག་གིིས་གཤོོག་པ་གཉིིས་ཀ་འཕུར་བརྡར་བཏང་། ཇོོ་ཌིི་མདུན་དུ་དགྱེེ་

ནས་འབུ་དེེའིི་ཀླད་སྐོོགས་དང་འདྲ་བའིི་མགོོ་བོོ་དེེ་མཛུབ་མོོས་བཙིིར་ནས་བསད་རྗེེས་

འབུ་རོོ་དེེ་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་རླུང་ནང་དུ་བསྐུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཛུབ་མགོོར་འབྱར་
བའིི་འབུ་རོོའི་ི ལྷག་ཤུལ་རྣམས་འབྱིིད་བཞིིན་ཁྲེེལ་དགོོད་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གོོ་ནོོར་
ཐེེབས་པ་རེེད། སྐུ་ཞབས། ང་འདིི་ཐད་ལ་ཁ་རོོག་ལ་འདུག་དོོན་མེེད། རེེད། ང་མག་ལེེ་སིི་

ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན། ངོོ་ལོོ་བཞིི་ལ་བཙོོན་ལ་བསྡད་པ་ཡིིན། རེེད། གྱོོན་གོོས་

འདིི་ཚོོ་ང་བཙོོན་ལས་བཏང་དུས་ཁོོ་ཚོོས་སྤྲད་པ་རེེད། སུ་ཞིིག་གིིས་ཤེེས་ན་ཤེེས། ང་ལ་
སེེམས་ཁུར་བྱ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེེད། ང་ངའིི་ཕ་རྒན་རྩར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་པས། རྫུན་བཤད་ནས་
བྱ་བ་ཞིིག་རྙེེད་ཐབས་ཀྱང་བྱེེད་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
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ཁ་ལོོ་བས་“གང་ལྟར། དེེར་ང་ལ་ཇུས་གཏོོགས་མེེད། ང་ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་བྱེེད་

རྒྱུར་དགའ་བོོ་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཨོོ། ཁྱོོད་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མ་རེེད་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐེེ་རིིང་པོོ་དེེ་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལེེ་

དབར་བརྒྱད་ཀྱིི་སར་བསྲིིངས་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐེེ་རིིང་པོོ་དེེ་ཚལ་ཞིིང་དུ་ལུག་ཅིིག་ཤོོར་
བ་བཞིིན་ངའིི་སྟེེང་དུ་གཡས་བསྲིིང་གཡོོན་བསྲིིང་བྱས་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བའིི་གདོོང་པ་སྲ་མོོར་གྱུར་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གོོ་ནོོར་ཐེེབས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་གད་མོོ་བགད། “ཁྱོོད་མིི་བཟང་པོོ་ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་

འདིི་བར་དུ་འཁུར་ཡོོང་བ་རེེད། རེེད། ང་བཙོོན་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། དེེ་ཡིིན་ན་ཅིི་རེེད།
ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་བཙོོན་ལ་འཇུག་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ཤེེས་ན་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། མ་རེེད་དམ།”
“དེེ་ང་ལ་ཇུས་གཏོོགས་ཅིི་ཡང་མེེད།”

“ལྕགས་གླང་འདིི་སྐོོར་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་པའིི་དོོན་དག་གཞན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇུས་གཏོོགས་

མིི་བྱེེད་ས་ཞིིག་མིི་འདུག་ཨ། ལྕགས་གླང་སྐོོར་རྒྱུ་འདིི་ད་གཟོོད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇུས་གཏོོགས་
བྱེེད་པ་ཆེེས་ཉུང་ཤོོས་དེེ་རེེད། ཡ། ད་ལྟོོས་དང་། མདུན་གྱིི་གཞུང་ལམ་དེེ་མཐོོང་གིི་
འདུག་གམ།”

“མཐོོང་གིི་འདུག”
“ཡ།

དེེ་ང་མར་འབབ་ས་རེེད། ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངས་ནག་ཉེེས་ཅིི་ཞིིག་བསགས་པ་ཤེེས་

འདོོད་སྐྱེེས་ནས། དོོར་མའིི་ནང་དུ་གཅིིན་ཡང་འཛག་གྲབས་འཛག་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ས་

རེེད། ཡ། དེེས་ན་ངས་ཁྱེེད་ལ་བློོ་ཕམ་དུ་མིི་འཇུག” སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་དེེ་ཇེེ་འཇམ་དུ་

སོོང་བ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། འགྱིིག་འཁོོར་གྱིི་གླུ་སྒྲ་ཡང་ཇེེ་དམའ་རུ་གྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆང་
དམ་བླངས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཧུབ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཏུངས། རླངས་འཁོོར་ཤུད་གཏོོང་བྱས་
ནས་སོོང་ཞིིང་། མྱུར་བགྲོོད་གཞུང་ལམ་དང་ཁ་གཏད་དུ་ཡོོད་པའིི་རྡོོ་ལམ་གྱིི་མཚམས་
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སུ་སླེེབས་པ་ན་ཁ་ཡོོངས་སུ་བཀག ཇོོ་ཌིི་རླངས་འཁོོར་ལས་བབས་ནས་སྒེེའུ་ཁུང་འགྲམ་

དུ་ལངས་ནས་བསྡད། གྱེེན་བསྒར་དུད་ཁུང་ནས་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བའིི་དུད་སྔོོན་ཞིིག་
འཕེེན་གྱིི་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཁ་ལོོ་བའིི་ཕྱོོགས་སུ་དགྱེེ་ནས་“མིི་གསོོད་ནག་ཉེེས།” ཞེེས་སྐད་
གདངས་མྱུར་མོོས་“དེེ་ནིི་སྐད་ཆ་རྫིིག་པོོ་ཞིིག་རེེད། ནང་དོོན་ནིི་ངས་མིི་ཞིིག་བསད་པའིི་

དོོན་རེེད། ལོོ་བདུན་གྱིི་ཁྲིིམས་ཐག་བཅད་པ་རེེད། ངས་ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་མ་བྱས་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ལོོ་བཞིིའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བུད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བའིི་མིིག་གཉིིས་ཀྱིིས་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་གདོོང་ལ་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་བྱས་ནས་བློོ་ལ་འཛིིན་

ཐབས་བྱས། “ངས་ཁྱོོད་ལ་དེེ་སྐོོར་རྩ་བ་ནས་དྲིིས་མེེད། ངས་རང་ཁ་རང་གིིས་བདག་བྱེེད་ཤེས
ེ །”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་འཛུམ་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ནས་ཋེེག་སོོལ་གྲོོང་ལ་སླེེབས་པའིི་བར་

གྱིི་ཟ་ཁང་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་མིི་ཐུག་ཚད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཆོོག”ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“བདེེ་

མོོ། གྲོོགས་པོོ། ཁྱོོད་མིི་བཟང་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ལྟོོས་དང་། བཙོོན་ཁང་ནང་ནས་ཡུད་
ཙམ་ལ་བསྡད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དྲིི་བ་ཞིིག་གིི་ཀུན་སློོང་དེེ་ས་རིིམ་པ་དགུའིི་འོོག་ཏུ་སྦས་ཡོོད་

རུང་ཚོོར་ཐུབ་ཡོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་དྲིི་བ་དག་གིི་ཀུན་སློོང་ཅིི་ཡིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཐོོག་དང་པོོ་ཁ་
གདངས་དུས་ནས་བཟུང་ཕྱིི་ལ་བཏོོན་སོོང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ངོོས་

སུ་ཐལ་ལྕག་གིིས་ཡང་མོོར་བརྡབས་ནས་“ང་འཁུར་ཡོོང་བར་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ད་བདེེ་མོོ།”
ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་རྡོོ་ལམ་སྟེེང་དུ་ཕྱིིན།

ཁ་ལོོ་བས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“བདེེ་མོོ།”

ཞེེས་བཤད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁ་ཕྱིིར་ཡང་མ་འཁོོར་བར་ལག་པ་གཡུག་གཡུག་བྱས། དེེ་ནས་

སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་སྒྲ་ཡང་བསྐྱར་ལྡིིར་ལྡིིར་དུ་གྲགས་ཤིིང་། བང་སྒྱུར་ཡུ་བ་ཚིིགས་ནང་དུ་
དེེད་པས། རླངས་འཁོོར་དམར་པོོ་ཆེེན་པོོ་དེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་གཡོོ་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་
ཕྱིིན་སོོང་།
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ཨར་འདམ་གྱིི་ གཞུང་ལམ་འགྲམ་གཉིིས ་སུ། སྐམ་ནས་ཆག་སྟེེ་ ཕན་ཚུན་སྣོོལ ་མར་
བསྡེེབས་པའིི་རྩྭ་སྐམ་གྱིི་ས་གདན་ལྟ་བུ་བཏིིང་འདུག་ཅིིང་། ཁྱིི་སྤུའིི་སྟེེང་དུ་འབྱར་རྒྱུའིི་

ཡུག་པོོའི་ི གྲ་སོོག་དང་། རྟ་བོོའི་ི སུག་སྤུའིི་ནང་དུ་ཟུག་རྒྱུའིི་ཝ་རྔ་མེེ་ཏོོག ལུག་གིི་བལ་
དཀར་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུའིི་འདབ་གསུམ་ལོོ་མའིི་གྲ་མ་སོོགས་ཀྱིིས་རྩྭ་སྐམ་དག་གིི་མགོོ་

བོོ་རྣམས་དུད་པར་བྱས་འདུག བག་ལ་ཞ་བའིི་སྐྱེེ་དངོོས་མང་པོོ་ཁྱབ་སྤེེལ་བྱེེད་པར་སྒུག་

པའིི་ས་བོོན་འདིི་དག་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རིིགས་རྒྱུད་ཁྱབ་སྤེེལ་བྱེེད་པར་མཚོོན་ཆ་ངེེས་ཅན་
རེེ་ལྡན། རླུང་བུ་ལ་བརྟེེན་པའིི་འཕུར་མདའ་དང་འཕུར་གདུགས། མདུང་མོོ་ཆུང་ཆུང་

དང་ཚེེར་མ་རྡོོག་རྡོོག འདིི་དག་ཚང་མས་སེེམས་ཅན་དང་རླུང་བུར་སྒུག་འདུག་ལ། སྐྱེེས་

པ་ཚོོའིི་དོོར་མའིི་འདབས་ཁ་དང་བུད་མེེད་ཚོོའིི་སྨད་གཡོོག་གིི་མཐའ་ཁ་ལ་སྒུག་འདུག
འདིི་དག་ཚང་མ་འགུལ་མེེད་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་བྱེེད་ནུས་དང་མཐུན་པའིི་མཚོོན་ཆ་རེེ་བསྒྲིིགས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེ་ལ་འགུལ་སྐྱོོད་
ཀྱིི་རྨང་གཞིི་འཛོོམས་ཡོོད།

རྩྭ་སྟེེང་དུ་ཉིི་འོོད་འཕྲོོས་ནས་རྩྭ་ལྡུམ་རྣམས་དྲོོན་པོོ་བྱས་ཤིིང་། རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་གྲིིབ་མའིི་

འོོག་ཏུ་འབུ་སྲིིན་རྣམས་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འོོང་བྱེེད། གྲོོག་མ་དང་སེེང་གེེ་གྲོོག་མ་ཚོོས་འབུ་

སྲིིན་དེེ་རྣམས་འཛིིན་པར་རྒྱ་རྙིི་འཐེེན། འབུ་ཆ་ག་པ་རྣམས་བར་སྣང་དུ་མཆོོང་ཞིིང་། ཁོོ་
ཚོོའིི་གཤོོག་པ་སེེར་པོོ་དེེ་བར་སྣང་ནས་ཡུད་ཙམ་རྡེེབ་བཞིིན། འགྲོོན་བུ་ཆུང་ཆུང་དང་

འདྲ་བའིི་སྲིིན་སྒོོང་གིི་ས་བོོན་ས་ལ་འདེེབས། ལམ་འགྲམ་གྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་ཕར་ཕྱོོགས་ན་
28

ལེེའུ་གསུམ་པ།

སྐམ་སའིི་རུས་སྦལ་ཞིིག་གོོག་བཞིིན་འགྲོོ། ཁོོ་དམིིགས་མེེད་དུ་འཁྱོོག་ནས་འགྲོོ་ཞིིང་། བ་

གམ་དབྱིིབས་ཀྱིི་སྐོོགས་ཤུན་མཐོོན་པོོ་དེེ་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་དྲུད་ནས་འགྲོོ། ནས་ཀྱིི་གྲ་

སོོག་གིིས་ཁོོའི་ི སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་སྟེེང་དུ་བྱིིལ་བྱིིལ་བྱེེད་ལ། འདབ་གསུམ་ལོོ་མའིི་གྲ་མ་རྣམས་
ཁོོའི་ི སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་སྟེེང་དུ་ལྷུང་ནས་ས་ངོོས་སུ་མར་འགྲིིལ། ཁོོའི་ི རྭ་ཅོོ་ལྟ་བུའིི་མཆུ་ཏོོ་དེེ་
ཅུང་གདངས་འདུག་ལ། སེེན་མོོ་དང་འདྲ་བའིི་སྨིིན་མའིི་འོོག་གིི་དྲག་ཤུལ་དང་བག་
ཡངས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དུས་གཅིིག་ཏུ་འཛོོམས་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཐད་ཀར་མདུན་དུ་བལྟས་

ཡོོད། ཁོོ་རྩྭ་ནང་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་བས། ཤུལ་དུ་རྗེེས་ཤུལ་གསལ་པོོ་ཞིིག་བཞག་འདུག་
ལ། གཞུང་ལམ་གྱིི་རགས་སྐྱོོར་དེེ་ཁོོའི་ི མདུན་ཕྱོོགས་སུ་གྱེེན་དུ་ལངས་འདུག ཁོོས་འགྲོོ་

མཚམས་ཅུང་ཙམ་བཞག་ནས་མགོོ་བོོ་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས་ཤིིང་། མིིག་ཟུང་རྡེེབ་བཞིིན་

ཡར་མར་ལ་བལྟས། མཇུག་མཐར་ཁོོ་རགས་སྐྱོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཛེེག་མགོོ་བརྩམས། ཁོོའི་ི

མདུན་སུག་གཉིིས་ཀ་མདུན་དུ་བརྐྱངས་ཀྱང་ས་ངོོས་སུ་མ་ཐུག་པས། ཁོོའི་ི རྒྱབ་སུག་
གཉིིས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐོོགས་ཤུན་དེེ་མདུན་དུ་ཕུད་རྒྱག་བྱས་ནས། སྐོོགས་ཤུན་དེེ་རྩྭ་
ལྡུམ་དང་རྡོོ་ཧྲུག་སྟེེང་དུ་འབྲད་བཞིིན་སོོང་། རགས་སྐྱོོར་དེེ་ཇེེ་གཟར་དུ་སོོང་བཞིིན་སོོང་

བཞིིན། སྐམ་སའིི་རུས་སྦལ་གྱིི་རྩོོལ་བ་ཡང་ཇེེ་དྲག་ཇེེ་དྲག་ཏུ་ཕྱིིན། རྒྱབ་སུག་གཉིིས་ཀྱིིས་
འཐམ་འཐེེན་ནུར་གསུམ་གྱིིས་སྐོོགས་ཤུན་ལྕིི་མོོ་དེེ་མདུན་དུ་འདེེད་བཞིིན་འདུག་ལ། སྐེེ་
ཅིི་ཙམ་བསྲིིང་རྒྱུ་ཡོོད་ན་མགོོ་བོོ་ཡང་དེེ་ལྟར་མདུན་དུ་བསྲིིངས། དེེ་ལྟར་དལ་མོོ་དལ་མོོ་
བྱས་ཏེེ་སྐོོགས་ཤུན་མདུན་དུ་དེེད་སོོང་ལ། མཐའ་མར་ཁོོའི་ི རྒྱང་སྐྱོོད་ཀྱིི་ལམ་བུ་འཕྲེེད་
ཀྱིིས་བཅད་ཡོོད་པའིི་འཐབ་རགས་སུ་སླེེབས། དེེ་ནིི་ལམ་གྱིི་མཐའ་ཟུར་ཏེེ། དབྱིིན་ཚོོན་

བཞིི་ཅན་གྱིི་ཨར་འདམ་གྱིི་གྱང་རེེད། ཁོོའི་ི རྒྱབ་སུག་རེེ་རེེས་བྱེེད་ནུས་རང་སྐྱ་ཐུབ་པས་

འདོོན་པ་ལྟར་སྐོོགས་ཤུན་དེེ་གྱང་ངོོས་སུ་ཕུད་རྒྱག་བཏང་། ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཏེེགས་
ནས་ངོོས་སྙོོམས་པའིི་ཨར་འདམ་གྱང་གིི་སྟེེང་ངོོས་སུ་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི
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མདུན་སུག་གཉིིས་ཀ་གྱང་གིི་རྩེེ་རུ་སླེེབས་འདུག་ཅིིང་། དེེ་ག་རུ་འཐམས་ནས་ཡང་བསྐྱར་
ཡར་ལ་ཕུད་རྒྱག་བཏང་བས་སྐོོགས་ཤུན་ཡང་དལ་མོོར་མདུན་དུ་འགུལ་ནས། མཐའ་

མར་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་མདུན་སྣེེ་གྱང་ངོོས་སུ་བསྙེེས། དེེ་ནས་རུས་སྦལ་གྱིིས་ངལ་གསོོ་ཅུང་
ཙམ་བྱས། གྲོོག་མ་དམར་པོོ་ཞིིག་རྒྱུག་ཡོོང་ནས་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་གསེེབ་ཏུ་འཛུལ་ནས།

སྐོོགས་ཤུན་འོོག་གིི་འཇམ་མཉེེན་གྱིི་ཤ་སྟེེང་དུ་སླེེབས། དེེ་དུས་རུས་སྦལ་གྱིིས་གློོ་བུར་དུ་
མགོོ་བོོ་དང་སུག་བཞིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམས་པ་དང་། ལྕིིབས་མཚོོན་ལྡན་པའིི་མཇུག་

མ་དེེ་འགྲམ་ཟུར་ནས་ནང་དུ་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྡམས་པས། གྲོོག་མ་དམར་པོོ་དེེ་རུས་སྦལ་
གྱིི་ལུས་པོོ་དང་སུག་བཞིིའིི་བར་དུ་བཙིིར་ནས་བསད། རུས་སྦལ་གྱིི་མདུན་སུག་གཅིིག་

གིིས་རིི་སྐྱེེས་ཡུག་པོོའི་ི མགོོ་ཞིིག་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་ནང་དུ་བཙངས་རྗེེས། དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་
ཞིིག་གིི་རིིང་ལ་རུས་སྦལ་དེེ་འགུལ་མེེད་དུ་བསྡད། དེེ་ནས་ཁོོས་སྐེེ་དལ་མོོར་ཕྱིིར་བསྲིིངས་
ཡོོང་ལ། ན་ཚོོད་ཀྱིིས་ཟིིན་པའིི་བག་ཡངས་ཀྱིི་མིིག་ཟུང་གིིས་སྨིིན་མ་བསྡུས་ནས་མཐའ་
སྐོོར་ལ་བལྟས་རྗེེས། ད་གཟོོད་སུག་བཞིི་དང་མཇུག་མ་ཕྱིི་ལ་བསྲིིངས་ཡོོང་། ཁོོའི་ི གླང་

ཆེེན་གྱིི་སུག་པ་ལྟར་ཤེེད་ཤུགས་སྒྲིིམ་པའིི་རྒྱབ་སུག་གཉིིས་ཀ་ལས་ལ་བྲེེལ་མགོོ་བརྩམས་
སོོང་། རུས་སྦལ་གྱིི་སྐོོགས་ཤུན་ཟུར་ཞིིག་ལ་ཐོོགས་པས་མདུན་སུག་གཉིིས་ཀ་གྱང་ངོོས་

དང་ཁ་བྲལ། འོོན་ཀྱང་། རྒྱབ་སུག་གཉིིས་ཀས་སྐོོགས་ཤུན་དེེ་ཇེེ་མཐོོ་དང་ཇེེ་མཐོོ་རུ་

བཏེེགས་པས། མཐའ་མར་གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་ཚད་དོོ་སྙོོམས་སུ་གྱུར་ནས་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་
མདུན་རྩེེ་མར་འཁྱོོག་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། མདུན་སུག་གཉིིས་ཀ་མཐིིལ་ངོོས་ལ་ཐུག འོོན་

ཀྱང་། རིི་སྐྱེེས་ཡུག་པོོའི་ི རྐང་ཡུ་དེེ་རུས་སྦལ་གྱིི་མདུན་སུག་གིི་མཐའ་རུ་དཀྲིིས་པས། ཡུག་
མགོོ་དེེ་ད་དུང་ཡང་ཁོོའི་ི སུག་སྟེེང་དུ་འབྱར་འདུག

ད་ལྟ་འགྲོོ་འདུག་ཇེེ་བདེེ་རུ་ཕྱིིན་པས་རུས་སྦལ་གྱིི་སུག་བཞིི་ཡང་བསྐྱར་ལས་ལ་བྲེེལ་

ཞིིང་། ཁོོའི་ི སྐོོགས་ཤུན་དེེ་གཡས་འཁྱོོག་གཡོོན་འཁྱོོག་བྱེེད་བཞིིན་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འགུལ་
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སྐྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་གདའ། སྐབས་དེེར་ལོོ་ན་བཞིི་བཅུ་ཡས་མས་ཀྱིི་བུད་མེེད་ཅིིག་གིིས་
རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་བསྐོོར་ནས་སླེེབས། སྐྱེེས་མ་དེེས་རུས་སྦལ་མཐོོང་མ་ཐག་རླངས་

འཁོོར་གྱིི་ཁ་གཡས་ཕྱོོགས་སུ་བསྐོོར་བས། རླངས་འཁོོར་དེེ་ལམ་འགྲམ་དུ་བརྒྱུགས་ནས་
རྡུལ་འཚུབ་ཀྱིི་དུད་སྤྲིིན་ཞིིག་བསླངས་ཤིིང་། འཁོོར་ལོོ་གཉིིས་ས་ངོོས་དང་ཡུད་ཙམ་བྲལ་

རྗེེས་མར་ཕྱིིར་བབས། རླངས་འཁོོར་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ལམ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ནས་མུ་མཐུད་དུ་
བཞུད་སོོང་ལ། ད་ཐེེངས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་བ་ཅུང་དལ་མོོ་རེེད། རུས་སྦལ་དེེ་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་སྐོོགས་ཤུན་ནང་དུ་ཕྱིིར་གཡོོལ་ཙམ་བྱས། གཞུང་ལམ་གྱིི་ངོོས་མེེ་བཞིིན་ཚ་པོོ་ཡིིན་པའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས། རུས་སྦལ་དེེ་ད་ལྟ་བྲེེལ་མྱུར་གྱིིས་མདུན་དུ་བསྐྱོོད།

དེེ་ནས་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་སླེེབས་བྱུང་ལ། རླངས་འཁོོར་དེེ་ཐག་

ཉེེ་ལ་སླེེབས་པ་ན། ཁ་ལོོ་བས་རུས་སྦལ་མཐོོང་བྱུང་། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་དེེ་རུས་སྦལ་ལ་

གཟས་ནས་བསྐོོར་བས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་ལོོ་གཅིིག་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་སྣེེ་རུ་འཁེེལ་
སོོང་། དེེ་བས་རུས་སྦལ་དེེ་ཤོོ་སྦག་བཞིིན་དུ་ཁ་ལོོ་བསྐོོར་སོོང་ལ། དོོང་ཙེེ་བཞིིན་དུ་སྐོོར་
བ་འཁོོར་ནས་གཞུང་ལམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་འགྲིིལ་སོོང་། རླངས་འཁོོར་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཁོོར་
ལམ་དུ་ཕྱིིར་བུད་ནས་བཞུད་སོོང་། རུས་སྦལ་དེེ་གན་རྐྱལ་དུ་འགྱེེལ་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྐོོགས་ཤུན་ལས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་རེེངས་པོོར་ལུས། འོོན་ཀྱང་། མཇུག་མཐར་ཁོོས་རྒྱབ་
སུག་གཉིིས་ཀ་བར་སྣང་དུ་གཡུགས་ནས་ཅིི་ཞིིག་ལ་སྙོོབ་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས་ཤིིང་། མདུན་

སུག་གཅིིག་གིིས་ཤེེལ་རྡོོ་དུམ་བུ་གཅིིག་ལ་འཐམས་ནས། རང་ཉིིད་དལ་མོོ་དལ་མོོས་ཡར་

འཐེེན་ཐབས་བྱས་ཤིིང་། མཇུག་མཐར་འགྲེེ་ལོོག་ཕྱིིར་རྒྱག་ཐུབ་བྱུང་། རིི་སྐྱེེས་ཡུག་པོོའི་ི
མགོོ་དེེ་མར་ལྷུང་བྱུང་ལ། རུ་འདྲེེན་ལྟ་བུའིི་ས་བོོན་གསུམ་ས་ནག་ནང་དུ་སྦས་སོོང་། རུས་

སྦལ་དེེ་རགས་སྐྱོོར་ལས་མར་ཕྱོོགས་སུ་གོོག་སོོང་ལ། གོོག་དུས་སུ་ཁོོའི་ི སྐོོགས་ཤུན་གྱིིས་

ས་བོོན་གྱིི་སྟེེང་དུ་ས་འདམ་བྱུགས། རུས་སྦལ་དེེ་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཁེེངས་པའིི་གཞུང་ལམ་
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ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བུད་ནས། གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་གཡས་འཁྱོོག་གཡོོན་འཁྱོོག་བྱེེད་བཞིིན་

གོོག་ནས་སོོང་། ཁོོའི་ི སྐོོགས་ཤུན་གྱིིས་ཐལ་རྡུལ་ནང་དུ་ཀྱག་ཀྱོོག་གིི་ས་ཤུར་ཞིིག་འཐེེན།

ཁོོའི་ི རྒས་ཉམས་མངོོན་ཞིིང་དགོོད་བྲོོ་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་མདུན་དུ་བལྟས་ཤིིང་། རྭ་ཅོོ་ལྟ་

བུའིི་མཆུ་ཏོོ་དེེ་ཅུང་ཟད་གདངས། ཁོོའི་ི སུག་སྣེེའིི་རྭ་རྨིིག་སེེར་པོོ་རྣམས་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ནང་
དུ་འདྲེེད་བརྡར་ཕྲན་ཙམ་ཤོོར།

32

ལེེའུ་བཞིི་པ།
དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་དེེ་ལམ་ལ་བུད་ནས། བང་ཚད་རིིམ་པ་རིིམ་པ་བཞིིན་དུ་སྒྱུར་

བཞིིན། འགྱིིག་འཁོོར་དག་ས་ངོོས་སུ་ལྡིིར་སྒྲ་དང་བཅས་བརྡེེབས་པ་ན། ཇོོ་ཌིི་ད་གཟོོད་
འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཞིིང་། རླངས་འཁོོར་དེེ་མིིག་ལམ་ནས་མིི་སྣང་
བར་འགྱུར་བའིི་བར་དུ་ཁོོས་དེེ་གར་བལྟས་ནས་བསྡད། རླངས་འཁོོར་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མིིག་ལམ་ནས་ཡོོངས་སུ་ཡལ་བར་གྱུར་ནའང་། ཁོོས་ད་དུང་ཡང་ཐག་རིིང་བའིི་ས་ཆ་
དང་སྔོོ་ལམ་ལམ་གྱིི་སྨིིག་རྒྱུ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོས་བསམ་གཞིིག་གིི་ཀློོང་ནས་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ལས་ཆང་དམ་བླངས་ནས། ལྕགས་ཀྱིི་ཁ་གཅོོད་དེེ་གཅུས་ནས་ཕྱེེས་

རྗེེས། ལྕེེ་ལེེབ་ཆང་དམ་གྱིི་སྐེེ་ནང་དུ་བསྲིིངས་ནས་ཆང་དཀར་ལ་ཧུབ་འཇམ་པོོ་ཞིིག་
བཏབ་ཅིིང་། ཁ་འགྲམ་ནས་ཤོོར་སོོང་བའིི་ཆང་ཐིིགས་རེེ་ཉུག་ཆེེད་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆུ་ཏོོ་

ལ་ལྕེེ་ལྡག་ཅིིག་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོས་“མིི་ནག་ནག་ལ་སོོ་ལྟ་བྱས།” ཞེེས་གྱེེར་ཐབས་བྱས་མོོད།

ཚིིག་དུམ་འདིི་མ་གཏོོགས་བློོ་ལ་མ་ངེེས། མཐའ་མར་ཁོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས། ཞིིང་ཁའིི་

ནང་དུ་འཐེེན་ཡོོད་པའིི་ལོོགས་གྱེེས་གཞུང་ལམ་དེེ་ལ་གདོོང་པ་ཕྱོོགས། ཉིི་མ་ཧ་ཅང་ཚ་
བའིི་སྟེེང་དུ་རླུང་བུ་ཡང་མེེད་པས། ད་ལྟ་ས་ལ་ཆགས་པའིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་དཀྲོོག་མཁན་
མེེད། གཞུང་ལམ་དེེ་རྨོོས་ཤུར་གྱིིས་གཡས་གཏུབ་གཡོོན་གཏུབ་བྱས་འདུག་ལ། རྨོོས་རྒྱག་

སྐབས་ཀྱིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་མར་ཉིིལ་ནས་འཁོོར་ལོོའི་ི བཤུལ་རྗེེས་སུ་ཕྱིིར་བབས་འདུག
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གོོམ་པ་རེེ་ཟུང་སྤོོས་པ་ན། གྲོོ་ཕྱེེ་ལྟ་བུའིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཁོོའི་ི ཀོོ་ལྷམ་གསར་

པའིི་སྔུན་དུ་འཕྱུར་བཞིིན་འདུག་པས། སྐྱ་མདོོག་གིི་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་འོོག་ནས་ཀོོ་ལྷམ་གྱིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སེེར་མདོོག་མིི་མངོོན་པར་འགྱུར་བཞིིན་འདུག

ཁོོ་མདུན་དུ་སྒུར་ནས་ལྷམ་སྒྲོོག་གློོད་ཅིིང་། ལྷམ་གཉིིས་ཀ་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཕུད་རྗེེས།

བཞའ་ཚན་ཅན་གྱིི་རྐང་པ་གཉིིས་པོོ་དྲོོ་ཞིིང་སྐམ་པའིི་ཐལ་རྡུལ་ནང་དུ་ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་

བརྒྱབ་ནས་བཞག་པས། ཁོོའི་ི རྐང་མཛུབ་ཀྱིི་བར་ནས་རིིམ་བཞིིན་ཐལ་བ་འཕྱུར་ཡོོང་
ལ། རྐང་པའིི་པགས་པ་རྣམས་སྐམ་ནས་དམ་པོོར་གྱུར། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་ཕུད་

ནས་ལྷམ་གཉིིས་ཀ་དེེའིི་ཁུག་ཏུ་གཅུད་དེེ་མཆན་འོོག་ཏུ་བཙིིར། མཐའ་མར་ཁོོས་གཞུང་
ལམ་བརྒྱུད་ནས་མདུན་སྐྱོོད་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས་སོོང་ལ། ཁོོའི་ི རྐང་འགྲོོས་ཀྱིིས་ཐལ་རྡུལ་

གྱིི་སྤྲིིན་པ་དཀྲིིགས་ནས། རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ས་ངོོས་དམའ་ས་རུ་རྡུལ་སྤྲིིན་གྱིིས་ལྡིིང་སྐོོར་
རྒྱག་ཏུ་བཅུག་སོོང་།

ལམ་གྱིི་གཡས་ངོོས་སུ། ལྕང་མའིི་ཀ་བ་དག་གིི་བར་དུ་ལྕགས་སྐུད་གཉིིས་གཤིིབ་བྱས་

པའིི་ལྕགས་ཚེེར་ར་བས་བསྐོོར་ཡོོད། ལྕང་མའིི་ཀ་བ་དེེ་རྣམས་གཡོོ་འཁྱོོག་ཆེེ་ལ་དྲས་

གཏུབ་བྱས་པ་ཧ་ཅང་ཞན། མཐོོ་དམའ་འཚམས་པའིི་ཤིིང་སྡོོང་གིི་ཡལ་ག་གང་དུ་ཡོོད་
ན། ལྕགས་ཚེེར་སྐུད་པ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་འཐེེན་འདུག་ལ། མཐོོ་དམའ་འཚམས་པའིི་ཡལ་ག་

མེེད་ས་རུ། ལྕགས་སྐུད་རྣམས་ཀ་བའིི་རྩེེ་རུ་བཙའ་ཆགས་པའིི་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིིས་བསྡམས་
ཡོོད། ར་བའིི་ཕ་རོོལ་དུ་རླུང་བུ་དང་ཚ་དྲོོད། ཐན་པ་བཅས་ཀྱིིས་གཙེེས་པའིི་མ་རྨོོས་ལོོ་

ཏོོག་རྣམས་འགྱེེལ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ལོོ་མ་ལྷུང་སོོང་བའིི་གཞུང་རྟའིི་ངོོས་ཀྱིི་ཚིིགས་ཤུལ་
རྣམས་ད་ལྟ་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་གང་།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གོོམ་པ་ལྗིིད་མོོ་སྤོོ་བཞིིན་མདུན་དུ་སོོང་ལ། ཁོོ་སོོང་ཤུལ་དུ་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་

སྤྲིིན་པ་ཞིིག་འཐེེན་ནས་ཡོོད། ཁོོས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་བ་གམ་མཐོོན་པོོའི་ི སྐོོགས་ཤུན་ཅན་

གྱིི་རུས་སྦལ་ཞིིག་ཡོོད་པ་མཐོོང་བྱུང་། རུས་སྦལ་དེེ་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ཁྲོོད་དུ་དལ་མོོས་གོོག་
བགྲོོད་བྱེེད་བཞིིན་འགྲོོ་ཞིིང་། དེེའིི་སུག་ལག་བཞིི་བོོ་ཞ་འཐེེང་བཞིིན་དུ་གཡས་འཁྱོོག་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

གཡོོན་འཁྱོོག་གིིས་འགུལ། ཇོོ་ཌིི་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་རུས་སྦལ་ལ་བལྟས་པ་ན་

ཁོོའི་ི གྲིིབ་མ་རུས་སྦལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཕོོག་པས། རུས་སྦལ་གྱིིས་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་མགོོ་དང་སུག་
བཞིི་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་ནང་དུ་བསྐུམས་ཤིིང་། སྦོོམ་ཞིིང་ཐུང་བའིི་མཇུག་མ་དེེ་སྐོོགས་ཤུན་
གྱིི་གཞོོགས་ངོོས་སུ་ཕྱིིར་བསྡུས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རུས་སྦལ་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་གན་རྐྱལ་དུ་

བསློོགས། རུས་སྦལ་གྱིི་སྒལ་ངོོས་དེེ་ཐལ་རྡུལ་དང་འདྲ་བའིི་སྨུག་སྐྱ་ཡིིན་ནའང་། སྐོོགས་

ཤུན་གྱིི་འོོག་ངོོས་དེེ་སེེར་ཞིིང་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་རེེད་ལ། ཧ་ཅང་གཙང་ཞིིང་འཇམ། ཇོོ་ཌིི་
ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆན་འོོག་གིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་དེེ་ཡར་འགྱོོག་ཞོོར་དུ། རུས་སྦལ་སྐོོགས་ཤུན་

གྱིི་འོོག་ངོོས་དེེར་མཛུབ་མོོས་བྱིིལ་བྱིིལ་བྱས་རྗེེས་མར་མནན་པས། ན་ཚོོད་ཀྱིིས་ཟིིན་
པའིི་མགོོ་བོོ་སྲ་མོོ་དེེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་ནས་མར་གནོོན་བཞིིན་པའིི་མཛུབ་མོོ་ལ་ལྟ་ཐབས་བྱས་

ཤིིང་། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་སུག་བཞིི་དྲག་ཏུ་འགུལ། རུས་སྦལ་གྱིིས་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ལག་པ་
རློོན་པ་བྱས་ཤིིང་། བར་སྣང་དུ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིིས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་
རུས་སྦལ་དེེ་སྟེེང་འོོག་ཕྱིིར་བརྗེེས་རྗེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་ནང་དུ་ལྷམ་དང་ལྷན་དུ་

བསྒྲིིལ། རུས་སྦལ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆན་འོོག་ཏུ་འཕག་འཚག་དང་འཐབ་རྒོོལ་བྱས་

ནས། རྙོོག་ཟིིང་སློོང་བཞིིན་པ་ཁོོས་ཚོོར་ཐུབ། དེེ་ནས་ཁོོ་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་མགྱོོགས་ཙམ་
གྱིིས་སོོང་ཞིིང་། ཁོོའི་ི ཕྱིི་རྟིིང་དེེ་ཐལ་རྡུལ་འཇམ་པོོའི་ི ནང་དུ་འདྲུད་ཙམ་འདྲུད་ཙམ་བྱས།

ཁོོའི་ི མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་འགྲམ་དུ། སྐམ་ཞིིང་ཐལ་མདོོག་བབས་པའིི་ལྕང་སྡོོང་ཞིིག་

གིིས་ས་ངོོས་སུ་ཚགས་མིི་དམ་པའིི་གྲིིབ་མ་སྤྲོོས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྕང་སྡོོང་དེེ་
གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། དེེའིི་གཉོོམ་ཆུང་བའིི་ཡལ་ག་རྣམས་ལམ་ཐོོག་ཏུ་གུག་ཅིིང་། ལོོ་
མ་རྣམས་ནིི་སྒྲོོ་སྤུ་ཐོོར་བའིི་བྱ་ཕོོ་བཞིིན་རྩབ་རལ་དང་ཟང་ཟིིང་དུ་གྱུར། ད་ལྟ་ཇོོ་ཌིི་

ཡིི་ལུས་ལ་རྔུལ་ཆུ་ཐོོན་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་དེེས་ཁོོའི་ི སྐེེ་དང་མཆན་

འོོག་ནག་པོོར་བསྒྱུར་ཟིིན། ཁོོས་ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེ་ནས་བཟུང་ནས་གཅུས་ལྟེེབས་ཤིིག་བརྒྱབ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པས། ཐོོད་ལྕེེའིི་ནང་གིི་མཁྲེེགས་ཤོོག་གིི་ཐིིག་དབྱིིབས་ཡོོངས་སུ་ཉམས། དེེ་བས། ད་ལྟ་ཞྭ་
མོོ་འདིི་ལ་གསར་མདངས་བསྐྱར་དུ་འབབ་རྒྱུ་ནིི་རྩ་བ་ནས་མིི་སྲིིད་པ་ཞིིག་རེེད། ཁོོས་

གོོམ་སྟབས་ལ་མྱུར་ཚད་གསར་པ་ཞིིག་བསྣན་ཏེེ་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྕང་སྡོོང་གིི་བསིིལ་
གྲིིབ་ལ་དམིིགས་ནས་སོོང་། ལྕང་སྡོོང་གིི་འོོག་ཏུ་བསིིལ་གྲིིབ་ཡོོད་པ་ཁོོས་ཤེེས་ཤིིང་། ད་ལྟ་

ཉིིན་གུང་ཡོོལ་ཟིིན་པས། མ་མཐའ་ཡང་ལྕང་སྡོོང་གིི་གཞུང་རྟས་ལྷད་མེེད་ཀྱིི་གྲིིབ་མ་རྐང་

གཅིིག་སྤྲོོས་ཡོོད་ངེེས་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། དགུང་གིི་ཉིི་མའིི་ཚ་ཟེེར་གྱིིས་ཁོོའི་ི ལྟག་རྒྱབ་
ཏུ་ཡང་ཡང་བྲབས་པས། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི མགོོ་ནང་དུ་འུར་སྒྲ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གྲག་གིི་ཡོོད། ལྕང་
སྡོོང་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོོར་ཡུག་ལ་དཔགས་པས་ཆུ་འཛིིན་གྱིི་ནུས་པ་ལྡན་པའིི་ན་འདམ་གྱིི་

ཁུགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལས་ཡར་སྐྱེེས་འདུག་པས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལྕང་སྡོོང་གིི་རྩ་བ་གསལ་
པོོར་མིི་མཐོོང་། ཁོོས་དགུང་ཉིི་མའིི་ཚ་ཟེེར་གདོོང་དུ་བླངས་ནས་གོོམ་ཁ་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་

བཏང་ནས། ན་ཁུགས་ཀྱིི་གསེེག་ཐུར་ནས་མར་བབས། སྐབས་དེེར་ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་དྲན་པ་

ལྟར་གོོམ་ཁ་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་། ཨ་ཁ། ལྕང་སྡོོང་གིི་ལྷད་མེེད་ཀྱིི་གྲིིབ་བསིིལ་རྐང་གཅིིག་པོོ་
དེེ་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིིས་བདག་གིིར་བཟུང་ཟིིན། མིི་ཞིིག་ལྕང་སྡོོང་གིི་གཞུང་རྟ་ལ་བསྙེེས་
ནས་ཐང་ལ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི རྐང་པ་གཉིིས་ཀ་མདུན་དུ་བསྣོོལ་ནས། རྐང་པ་

རྗེེན་པ་གཅིིག་ཁོོའི་ི མགོོའི་ི མཐོོ་ཚད་དང་མཉམ་པའིི་བར་སྣང་ལ་བཏེེགས། མིི་དེེས་“རེེད་

ལགས། སྐུ་ཞབས། དེེ་ནིི་ང་ཡིི་སྙིིང་གིི་ནོོར་བུ་ཡིིན།” ཞེེས་པའིི་དབྱངས་འགྲོོས་ཤིིག་བློོ་རིིག་
བསྒྲིིམས་ནས་ཤུ་གླུ་རུ་ལེེན་བཞིིན་ཡོོད་པས། ཁོོས་ཇོོ་ཌིི་རང་ཉིིད་དང་ཐག་ཉེེ་རུ་ཡོོང་གིི་
ཡོོད་པ་ཡང་མ་ཚོོར། ཁོོའི་ི ཡར་བཏེེགས་ཡོོད་པའིི་རྐང་པ་དེེ་དབྱངས་འགྲོོས་དང་བསྟུན་

ནས་ཡར་གཡོོ་མར་གཡོོ་བྱེེད། དབྱངས་འགྲོོས་དེེ་ཞབས་བྲོོའི་ི དབྱངས་འགྲོོས་ཤིིག་མ་རེེད།
ཁོོས་ཤུ་འདེེབས་མཚམས་བཞག་ནས་ཕོོ་སྐད་འཇམ་ཞིིང་ཕྲ་བ་ཞིིག་གིིས་གླུ་ཆུང་བླངས།
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ལེེའུ་བཞིི་པ།
“རེེད་ལགས།

སྐུ་ཞབས། དེེ་ནིི་ང་ཡིི་སྐྱབས་མགོོན་ཡིིན།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ང་ཡིི་སྐྱབས་མགོོན་ཡིིན།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ད་ལྟ་ང་ཡིི་སྐྱབས་མགོོན་ཡིིན།
སྙིིང་གཏམ་དྲང་མོོར་བཤད་པ།
བདུད་ཀྱིི་ཆོོ་འཕྲུལ་མ་ཡིིན།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ང་ཡིི་སྐྱབས་མགོོན་ཡིིན།”

མིི་དེེས་ཇོོ་ཌིི་ཡོོང་བཞིིན་པ་མ་ཚོོར་གོོང་དུ། ཇོོ་ཌིི་ནིི་རྩབ་རལ་ལོོ་འདབ་ཀྱིིས་སྤྲོོས་

པའིི་གྲིིབ་མ་ཐར་ཐོོར་གྱིི་འོོག་ཏུ་ཡོོངས་སུ་འཛུལ་ཟིིན། མིི་དེེས་གླུ་དབྱངས་ལེེན་མཚམས་
བཞག་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར། ཁོོའི་ི སྐམ་ཞིིང་སྐྱིི་ལྤགས་ཀྱིིས་དམ་པོོར་བཏུམ་པའིི་མགོོ་

བོོ་ནར་མོོ་དེེ་ལྕ་ཚལ་གྱིི་གཞུང་རྟ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར། ཤ་གནད་ཀྱིིས་གང་བའིི་མཇིིང་པ་
ཕྲ་མོོ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་ཡར་འགྲེེངས་ཡོོད། ཁོོའི་ི མིིག་འབྲས་ཆེེ་ཞིིང་འབུར་ཚུགས་སུ་

ཡོོད་ཅིིང་། དམར་ཞིིང་རྗེེན་པའིི་མིིག་ལྤགས་དེེས་མིིག་འབྲས་འགེེབས་པའིི་ཆེེད་དུ་བསྣར་

ནས་འདུག ཁོོའི་ི མཁུར་ཚོོས་གཉིིས་ཀ་སྨུག་ཅིིང་སྐམ་ལ་གདོོང་སྤུ་བྲལ་ཞིིང་། ཁོོའི་ི

བག་ཕེེབས་དང་ཚོོར་བ་སྐྱེེན་པའིི་སྨྲ་སྒོོ་དེེ་དུང་སོོས་གང་། ཁོོའི་ི བྱ་མཆུ་བཞིིན་རྣོོ་ཞིིང་
མཁྲེེགས་པའིི་སྣ་ཡིི་སྟེེང་དུ་སྐྱིི་ལྤགས་རྣམས་འཐེེན་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྣ་ཕྲུམ་དཀར་
པོོར་སྣང་། ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་རྔུལ་ཆུ་གཅིིག་ཀྱང་མེེད་ལ། ཐ་ན་རིིང་ཞིིང་སྐྱ་བའིི་དཔྲལ་བ་
ནའང་རྔུལ་ཆུ་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད། ཁོོའི་ི དཔྲལ་བ་འདིི་དམིིགས་བསལ་གྱིིས་མཐོོ་ལ། མུར་

གོོང་གིི་སྟེེང་དུ་སྔོོ་ཤུར་ཤུར་གྱིི་ཁྲག་རྩ་ཕྲ་མོོ་གྲལ་དུ་བསྒྲིིགས། ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་གིི་ཕྱེེད་ཧྲིིལ་
པོོ་མིིག་གིི་ཡན་ཆོོད་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། སྐྱ་མདོོག་བབས་པའིི་སྐྲ་ལོོ་རེེངས་པོོ་རྣམས་མཛུབ་མོོས་
རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཤད་པ་ལྟར་དཔྲལ་མཚམས་ནས་ལྟག་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་གཟེེངས། ཁོོས་ལས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དོོར་དང་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་གྱོོན་འདུག་ལ། ར་གན་གྱིི་སྒྲོོག་བུ་ལྡན་པའིི་ཌེེ་ནིིམ་རས་ཀྱིི་

ཕྱིི་སྟོོད་ཅིིག་གྱོོན་ཡོོད། ཤ་བག་ལེེབ་ལྟར་ལྟེེབས་གཉེེར་ཤོོར་བའིི་ཞྭ་མོོ་ཐིིག་ཁྲ་ཅན་ཞིིག་

ཁོོའི་ི འགྲམ་གྱིི་ས་སྟེེང་དུ་བཞག་འདུག་ལ། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་སྐྱ་བོོར་བསྒྱུར་པའིི་རས་ལྷམ་
ཆ་གཅིིག་པོོ་དེེ་དང་ཐོོག་ཇིི་ལྟར་ཕུད་པ་དེེ་ལྟར་ལུས་འདུག

མིི་དེེས་ཇོོ་ཌིི་ལ་ཡུན་རིིང་ལ་བལྟས། ཉིི་མའིི་འོོད་ཟེེར་ཁོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་

མིིག་གིི་འཇའ་སྐྱིིའིི་གཏིིང་རུམ་ནས་གསེེར་མདོོག་གིི་ཐིིག་ལེེ་འགའ་རེེ་ཕྱིིར་འདྲེེན་བཞིིན་

པ་དང་འདྲ་ལ། ཁོོའི་ི སྐེེ་ཡིི་ཤ་ཐང་ཆད་པའིི་ཤ་གནད་ཀྱིི་ཚོོམ་བུ་རྣམས་ཕྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འབུར་
ནས་ཡོོད།

ཇོོ་ཌིི་གྲིིབ་མ་ཐར་ཐོོར་དེེའིི་ནང་དུ་ལངས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོས་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་རྔུལ་

ཆུ་འབྱིིད་བྱེེད་བྱས་རྗེེས། ཞྭ་མོོ་དང་ཕྱིི་སྟོོད་རིིལ་བོོ་ས་སྟེེང་དུ་གཡུགས།

ལྷད་མེེད ་ཀྱིི་ གྲིིབ་བསིིལ ་འོོ ག་ཏུ་འཁེེལ ་བའིི་ མིི་ དེེས ་རྐང་པ་བསྣོོ ལ ་མ་ལས་གྲོོ ལ ་

ཞིིང་། རྐང་མཛུབ་རྣམས་ཐལ་ནང་དུ་བསྣུན།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“གཞུང་ལམ་ཐོོག་འདིི་ཚ་དམྱལ་ལས་ཀྱང་ཚ།” ཞེེས་བཤད།

ས་ལ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་མིི་དེེས་དྲིི་བའིི་རྣམ་པས་“ཁྱོོད་ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་མིིན་ནམ། ཋོོམ་རྒན་

པ་ཚང་གིི་བུ།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཡིིན་ཡ། ཡིིན། ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་དེེས་“ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་སུ་ཡིིན་དྲན་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་གདོོང་

ལ་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་པས། ཁོོའི་ི མཆུ་ཏོོ་མཐུག་པོོ་དེེས་རྟ་སོོ་དང་འདྲ་བའིི་སོོ་ཆེེན་རྣམས་
ཕྱིི་རུ་ངོོམ། “ཅིི་ལ་དྲན་ནམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཡིིད་ལ་དྲན་རྒྱུ་མ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་དམ་པའིི་
རྣམ་ཤེེས་སྤྲོོད་སྐབས། ཁྱོོད་རང་རྟག་པར་བུ་མོོ་ཚོོའིི་རལ་བ་འཐེེན་རྒྱུར་མ་ཁོོམ་ནས་

ཡོོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་ཚོོའིི་ལན་བུའིི་རྩ་བ་ནས་བཟུང་སྟེེ་གཏོོང་གིི་མ་རེེད། ཁྱོོད་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ཀྱིི་ཡིིད་ལ་མིི་དྲན་ཡང་སྲིིད། ཉིིན་ཞིིག་བུ་མོོ་ཞིིག་གིི་རལ་བ་འཐེེན་པའིི་གནད་དོོན་གྱིི་

དབང་གིིས་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀ་ངའིི་སར་ཁྲིིད་ཡོོང་ལ། ངས་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀར་ཞིིང་ཆུའིི་ཆུ་དོོང་
ནང་ནས་ཆོོས་ཞུགས་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་བ་ཡིིན། དེེ་དུས་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀས་རིི་སྐྱེེས་བྱིི་ལ་
བཞིིན་དུ་དམར་འཛིིང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མིིག་ཐུར་དུ་ཕབ་ནས་ཁོོ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་རྗེེས་གད་མོོ་བགད། “ཨོོ། རེེད།

ཁྱོོད་ཆོོས་དཔོོན་དེེ་རེེད་ཨ། རེེད། ཁྱོོད་ཆོོས་དཔོོན་དེེ་རེེད། ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་མ་ཟིིན་ཙམ་གྱིི་
སྔོོན་ལ་ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐོོར་གྱིི་ཕྱིིར་དྲན་ཞིིག་མིི་ཞིིག་ལ་བཤད་པ་ཡིིན།”

མིི་དེེས་ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ང་སྔོོན་ཆད་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ཡིིན། སྔོོན་ཆད་ཡིིན་ན་

དམ་པ་ཇིིམ་ ཁ་སེེ་སྟེེ། དད་པ་དང་དམ་ཚིིག་ཅན་པོོ་དེེ་རེེད། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུའིི་མཚན་ནས་
གཟིི་བརྗིིད་དང་བཅས་བཟུང་ནས་ཆོོ་ངེེ་བཏོོན་མྱོོང་། ཞིིང་ཆུའིི་ཆུ་དོོང་ཁ་རུ་ཕྲེེང་བསྟར་
གྱིིས་མགོོ་བོོ་དགྱེེ་བའིི་སྡིིག་བཤགས་མཁན་གྱིི་སྡིིག་ཅན་གྱིིས་གང་མྱོོང་ཡོོད་ལ། དེེ་ལས་

ཕྱེེད་ཙམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཆུ་ནང་དུ་བྱིིངས་ནས་འཆིི་འདོོད་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་
ནིི་དེེ་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན། “ད་ལྟ་ཡིིན་

ན་ཇིིམ་ ཁ་སེེ་ཁོོ་ན་ཡིིན། སྔོོན་གྱིི་ལས་འགན་དེེ་ད་ལྟ་དང་དུ་ལེེན་གྱིི་མེེད། ད་ལྟ་ཧ་ཅང་
སྡིིག་པའིི་བསམ་བློོ་མང་པོོ་འཁོོར་གྱིི་འདུག་ལ། དེེ་དག་ལའང་གནས་ལུགས་ངེེས་ཅན་
ཡོོད་པར་སྣང་།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“བསམ་བློོ་གཏོོང་རྒྱུ་མང་ན་སེེམས་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིིན་སླེེབས་ཡོོང་གིི་

རེེད། རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལོོས་དྲན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆོོས་ཚོོགས་ཡག་པོོ་རེེ་བསྡུས་མྱོོང་ལ། ཐེེངས་
ཤིིག་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཀའ་ཆོོས་ཧྲིིལ་པོོ་ཞིིག་གིི་རིིང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་ཐང་ལ་
བཙུགས་ནས་སོོང་ཞིིང་། མགོོ་བོོ་གཡུག་བཞིིན་སྐད་ཅོོར་བཏོོན། ཨ་མ་ཆོོས་དཔོོན་གཞན་

པ་སུ་ལས་ཀྱང་ཁྱོོད་ལ་དགའ་ལ། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཁྱོོད་རང་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ལུས་ལ་ཞུགས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསྡད་པ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་དེེ་
བཤིིགས་ནས། དེེའིི་གློོ་ཁུག་བཙལ་ཏེེ་ཆང་དམ་ཕྱིིར་བླངས། རུས་སྦལ་གྱིིས་སུག་པ་འགུལ་

ཐབས་བྱས་མོོད། ཁོོས་ཐུམ་སྒྲིིལ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་དམ་པོོར་བསྡམས། ཁོོས་ཆང་དམ་གྱིི་ཁ་
གཅོོད་ཕྱེེས་རྗེེས། དམ་བེེ་ཕར་ལ་སྲིིང་ཞོོར་དུ་“ཧུབ་ཅིིག་འཐུང་གིི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཆང་དམ་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་གཞིིག་གིི་ཀློོང་དུ་ཚུད། “ང་ད་ལྟ་ཆོོས་དཔོོན་

མིིན། དེེང་སང་མིི་རྣམས་ལའང་དད་པ་དེེ་འདྲ་མིི་འདུག་ལ། སྡུག་ཤོོས་སུ་ང་རང་གིི་དད་
པའང་དེེ་ལས་ཀྱང་ཉམས་འདུག ཡིིན་དང་ཡིིན། མཚམས་དང་མཚམས་སུ་དད་པ་དང་

རྣམ་ཤེེས་ཁ་མཐུན་དུས་ཆོོས་ཚོོགས་རེེ་བསྐངས་མྱོོང་ཡོོད་ལ། མིི་ཚོོས་ཟ་མ་ཟ་སྐབས་

གཏང་རག་རེེ་འདོོན་གྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ངའིི་སེེམས་པ་ཆོོས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་མིི་འདུག མིི་
ཚོོས་ངས་གཅིིག་འདོོན་པར་རེེ་སྒུག་བྱས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མིི་འདོོན་ཐབས་མེེད་བྱུང་
བ་ཙམ་ཡིིན།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཡང་སྐྱར་ཞྭ་མོོས་གདོོང་གིི་རྔུལ་ཆུ་ཞིིག་ཕྱིིས་རྗེེས། “ཁྱེེད་རང་དམ་པ་ཡིིན་

དྲགས་ནས་ཆང་ཧུབ་གང་ཙམ་ཡང་བཏུང་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨེེ་འཐུང་།” ཞེེས་དྲིིས།

སྐབས་དེེར་ཁ་སེེ་ཡིིས་ཆང་དམ་དེེ་ཐོོག་དང་པོོར་མཐོོང་སོོང་བ་འདྲ། ཁོོས་ཆང་དམ་དེེ་

ཟུར་དུ་གཡོོན་ནས་ཧུབ་ཆེེན་གསུམ་བཏུངས་རྗེེས་“ཆང་རག་ཡག་པོོ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཡིིན་དགོོས་པ་རེེད། བཟོོ་གྲྭས་བཟོོས་པའིི་ཆང་རེེད། སྒོོར་མོོ་གཅིིག་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཡང་བསྐྱར་ཆང་ཧུབ་གང་བཏུངས་རྗེེས་ཆང་དམ་ཕར་ཕྱིིར་སྤྲད་ནས་“རེེད་

རེེད། དངོོས་གནས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆང་དམ་ལག་ཏུ་ཕྱིིར་བླངས་ཤིིང་། མ་གུས་པའིི་རྣམ་པ་མིི་མངོོན་པའིི་ཆེེད་

དུ་ཆང་དམ་གྱིི་ཁ་མ་ཕྱིིས་པར་ཐད་ཀར་ཧུབ་གང་བཏུངས། ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱིིད་ཁུག་གིི་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། ཆང་དམ་དེེ་རང་ཉིིད་ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་ལ་དྲང་མོོར་ཁེེན་
ནས་བཞག ཁོོས་མཛུབ་བར་དུ་ལྕུག་ཕྲན་ཞིིག་བསྒྲུགས་ཤིིང་། ལྕུག་ཕྲན་དེེ་སྤྱད་ནས་ས་

ངོོས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲན་སྣང་རིི་མོོར་ཕབ། ཁོོས་མདུན་གྱིི་ས་ངོོས་ཀྱིི་ལོོ་མ་རྣམས་ཕར་དེེད་
ནས་ས་ངོོས་སྙོོམས་པོོར་བཟོོས། དེེ་ནས་ཁོོས་གྲུ་ཟུར་རེེ་བྲིིས་ཤིིང་། ཀོོར་ཐིིག་ཆུང་ཆུང་
རེེ་འབྲིི་བཞིིན་“ངས་ཁྱོོད་རང་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་མ་མཐོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“སུས་ཀྱང་ང་ཡུན་རིིང་ལ་མཐོོང་མེེད། ང་རང་གཅིིག་པུར་སོོང་ནས།

གཅིིག་པུར་བསྡད་དེེ་བསམ་གཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན། ངའིི་སྙིིང་དབུས་སུ་དད་པ་སྟོོབས་ཆེེན་
ཞིིག་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནིི་སྔོོན་གྱིི་དད་པ་དང་མིི་འདྲ། དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་གིི་
ཐད་ལ་ཁ་ཚོོན་མིི་ཆོོད་པ་གྱུར་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཡར་དྲང་མོོར་དགྱེེ་

རྗེེས་ཕྱིིར་སྡོོང་ངོོས་སུ་བསྙེེས། ཁོོའི་ི སྐམ་རིིད་ཀྱིི་ལག་པ་དེེ་ནགས་བྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་
ལས་དོོར་གྱིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། རྙིིང་རལ་དུ་གྱུར་པའིི་རྡོོ་ཐའིི་ཁུག་མ་ནག་པོོ་

ཞིིག་ཕྱིིར་བཏོོན་ཡོོང་། ཁོོས་རྡོོ་ཐའིི་རྩྭ་ཐུར་དང་གློོ་ཁུག་སྐྱ་བོོའི་ི སྟེེང་གིི་སྤུ་སོོབ་རྣམས་
ཞིིབ་མོོར་ཤད་རྗེེས། ཁ་མུར་རྡོོ་ཐའིི་སྣེེ་རུ་སོོ་ཞིིག་བཏབ་ནས་འགྲམ་པའིི་ཕུག་ཏུ་བསྡུས།
ཁ་མུར་རྡོོ་ཐ་རིིལ་བོོ་ཞིིག་ཚུར་བསྲིིངས་པ་ན། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོའི་ི ལག་ནང་གིི་ལྕུག་ཕྲན་

གཡུག་གཡུག་བྱས་ནས་མིི་དགོོས་པའིི་བརྡ་བསྟན། རུས་སྦལ་གྱིིས་ཐུམ་དུ་བསྒྲིིལ་བའིི་ཕྱིི་
སྟོོད་ནང་དུ་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁ་སེེ་ཡིིས་འགུལ་བཞིིན་པའིི་ཅ་དངོོས་ལ་བལྟས།
“དེེའིི་ནང་ན་ཡོོད་པ་དེེ་ཅིི་ཞིིག་རེེད་དམ།

བྱ་དེེ་ཞིིག་ཨེེ་རེེད། དབུགས་སུབ་གཏང་ཡོོང་།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཕྱིི་སྟོོད་ཐུམ་བུ་ཇེེ་དམ་དུ་བསྒྲིིལ་ནས་“རུས་སྦལ་རྒན་པོོ་ཞིིག་རེེད། ལམ་

ཐོོག་ནས་བསྒྲུགས་ཡོོང་བ་ཡིིན། རུས་སྦལ་ས་གཤོོང་རྒན་པོོ་ཞིིག་རེེད། ཕྱིིར་འཁྱེེར་ནས་
ངའིི་གཅུང་པོོ་ཆུང་ཆུང་ལ་སྤྲོོད་དགོོས་བསམ་ཡོོད། བྱིིས་པ་ཚོོ་རུས་སྦལ་ལ་དགའ།” ཞེེས་
བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་དགྱེེ་ཙམ་བྱེེད་བཞིིན་“བྱིིས་པ་རེེ་རེེ་ལ་

སྔ་གཞུག་གིི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏོོགས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རུས་སྦལ་རེེ་ཡོོད་ངེེས་ཡིིན། འོོན་

ཀྱང་། སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་རུས་སྦལ་དེེ་དག་ཡུན་རིིང་ལ་ཉར་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་རུས་
སྦལ་དེེ་དག་ལ་ཞིིབ་འཇུག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱེེད་ཅིིང་། མཇུག་མཐར་རུས་སྦལ་དེེ་དག་
བྲོོས་བྱོོལ་བྱས་ནས་གང་ཞིིག་ཏུ་བུད་འགྲོོ་ལ། དེེ་ནིི་ང་དང་འདྲ། རང་དགར་བཞག་

ཡོོད་པའིི་དམ་པའིི་གསུང་རབ་རྙིིང་པ་ལེེགས་པོོ་དེེ་ལག་ལེེན་མིི་བྱེེད་པར། རྒྱུན་དུ་དེེ་ལ་

ཐུག་རེེག་ཁོོ་ན་བྱས་ནས་བསྡད་པས། མཐའ་མར་གསུང་དཔེེ་དེེ་རྙིིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར། གསུང་

དཔེེ་དེེ་ལས་ང་ལ་མཚམས་རེེར་གོོ་རྟོོགས་འདྲ་ཐོོབ་མྱོོང་ནའང་། འོོན་ཀྱང་། ཆོོས་ཚོོགས་
སུ་འཆད་རྒྱུ་དེེ་འདྲ་མ་བྱུང་། ང་ལ་མིི་དམངས་ཀྱིི་ལམ་སྣེེ་ཁྲིིད་པའིི་འགན་བབས་ཡོོད་
ཀྱང་། ཁྲིིད་ནས་འགྲོོ་སའིི་གནས་ཤིིག་མ་རྙེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“འོོ་ན་ཁོོ་ཚོོ་གཡས་སྐོོར་གཡོོན་སྐོོར་བྱས་ཏེེ་ཁྲིིད་ནས་སོོང་ན་མིི་ཆོོག་གམ།

ཁོོ་ཚོོ་ཞིིང་ཆུའིི་ཆུ་དོོང་ཁ་རུ་དཔྱངས་ནས། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་བསམ་བློོ་གཏོོང་
སྟངས་ལྟར་མ་བཏང་ན། ཁོོ་ཚོོ་དམྱལ་བའིི་མེེ་ལྕེེའིི་ནང་དུ་བསྲེེག་གིི་རེེད་ཅེེས་བཤད་ན་

མིི་ཆོོག་གམ། ཁོོ་ཚོོ་ངེེས་པར་དུ་གནས་ཤིིག་ཏུ་ཁྲིིད་དགོོས་དོོན་ག་ལ་ཡོོད། གང་ལྟར་སྣེེ་
ཁྲིིད་ནས་སོོང་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ལྕང་སྡོོང་གིི་གཞུང་རྟའིི་གྲིིབ་མ་དྲང་

མོོ་དེེ་ས་ངོོས་སུ་བསྣར་ནས་ཡོོང་བས། ཇོོ་ཌིི་དགའ་ཚོོར་དང་བཅས་གྲིིབ་མ་དེེའིི་ནང་དུ་
ཚུར་ནུར་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སྒྱིིད་ཁུག་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ལྕུག་ཕྲན་གྱིིས་རིི་མོོར་ཕབ་སའིི་ས་ངོོས་སྙོོམས་པོོ་གསར་
པ་ཞིིག་བཟོོས། ལུས་སྤུ་མཐུག་པའིི་རྫིི་ཁྱིི་སེེར་པོོ་ཞིིག་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འདུར་ཡོོང་
གིི་འདུག་ལ། དེེའིི་མགོོ་བོོ་དམའ་སར་འཁུར་ཞིིང་། ལྕེེ་དམར་བསྣར་ནས་མཆིིལ་མ་

འཛག་བཞིིན་འདུག རྫིི་ཁྱིིའིི་མཇུག་མ་གུག་གུག་གིིས་འཁྱིིལ་ཞིིང་ཁ་ནས་ཧལ་སྒྲ་སྒྲོོག་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

བཞིིན་ཡོོང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཤུ་ཞིིག་བཏབ་ཀྱང་། རྫིི་ཁྱིི་དེེས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་དབྱིིན་ཚོོན་གཅིིག་

ཙམ་ལས་མ་བཏེེགས་པར། མུ་མཐུད་དུ་ངེེས་གཏན་ཡོོད་པའིི་དམིིགས་འབེེན་ཞིིག་གིི་ཆེེད་
དུ་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིས་བཞུད་སོོང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རང་མཐོོང་ལ་ཅུང་ཙམ་
གནོོད་སོོང་བའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“གང་ཞིིག་ལ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་འདྲ། ཕལ་ཆེེར་རང་ཁྱིིམ་
ལ་ལོོག་བཞིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཟེེར།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐད་ཆའིི་བརྗོོད་གཞིི་ལས་འདའ་མ་ཐུབ་པར་“གང་ཞིིག་

ལ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག” ཅེེས་བསྐྱར་ཟློོས་གྱིིས་“རེེད། ཁོོ་གནས་ཤིིག་ཏུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག
འོོན་ཀྱང་། ང་རང་། ངས་རང་ཉིིད་གང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་ཧ་མིི་གོོ ཁྱོོད་ལ་གཅིིག་

བཤད་ཡ། སྔོོན་ཆད་ངས་མིི་དམངས་ལ་ལྡིིང་སྐོོར་བརྒྱབ་སྟེེ་ཀིི་ཅོོ་སྒྲོོག་ཏུ་བཅུག་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོ་མར་འགྱེེལ་ནས་དྲན་པ་བརྒྱལ་པའིི་བར་དུ་ཁ་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་ཀིི་བསྭོོ་སྒྲོོག་
ཏུ་འཇུག་གིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ལས་འགའ་རེེ་ངས་ཆོོས་ཞུགས་ཁྲུས་དབང་སྐུར་དུ་ཁྲིིད་ཀྱིི་ཡོོད།
དེེ་ནས་ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ངས་ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་གིི་བུ་མོོ་འགའ་རེེ་རྩྭ་

གསེེང་དུ་ཁྲིིད་ནས་ཉལ་གྱིི་ཡོོད། ཐེེངས་རེེ་རེེར་དེེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིིན། དེེ་ལྟར་བྱས་ཚར་

བའིི་རྗེེས་སུ་སེེམས་ལ་ནོོངས་འགྱོོད་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག་པས། གསོོལ་འདེེབས་ཡང་ཡང་བྱས་པ་
ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། དེེས་ཕན་ཆེེན་པོོ་ཐོོགས་མ་སོོང་། ཐེེངས་རྗེེས་མར་ཁོོ་ཚོོ་དང་ང་ཚོོ་ཚང་

མའིི་དད་འདུན་དྲག་ཏུ་འཕེེལ་དུས། ངས་ཡང་བསྐྱར་བྱ་ངན་དེེ་སྔར་བཞིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་
ཅིིང་། དེེ་ལྟར་ངས་རང་ཉིིད་ལ་རེེ་བ་མེེད་པ་རྟོོགས་བྱུང་ལ། རང་ཉིིད་ཚུལ་འཆོོས་མཁན་

པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པའང་རྟོོགས་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། ངས་དེེ་ལྟར་བསམ་གཟས་ནས་བྱས་པའང་
མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་པས། ཁོོའི་ི ཞེེང་ཆེེ་བའིི་ཡ་སོོ་མ་སོོ་གཉིིས་ཀ་

སོོ་སོོར་གྱེེས། ཁོོས་མཆུ་ཏོོ་ལྕེེ་ལྡག་བྱེེད་བཞིིན་“ཁོོ་མོོ་ཚོོར་ངར་སློོང་བྱེེད་དུ་ཆོོས་ཚོོགས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཁྲུག་པོོ་ལས་ལྷག་པ་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་དེེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་
བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྤྲོོ་སེེམས་འཁོོལ་བའིི་ངང་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་དགྱེེ་སྟེེ་“ལྟོོས་དང་། ངས་

ཀྱང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད་བསམ་སོོང་། དེེ་བས་ང་ལ་བསམ་བློོ་འདིི་འཁོོར་མགོོ་བརྩམས།”

ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི སྐམ་རིིད་ཀྱིི་ལག་པས་ཡར་མར་ལ་རྡེེབ་རྡེེབ་བྱེེད་པའིི་ཚུལ་བསྟན།
“ང་ལ་བསམ་བློོ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་འཁོོར་གྱིི་འདུག་སྟེེ།

ངས་འདིི་ནས་ཆོོས་ཤིིག་འཆད་དུས།

མིི་དམངས་ལ་བྱིིན་རླབས་ཞུགས་དྲགས་ནས་གནམ་ལྡིིང་ས་ལྡིིང་བྱེེད་ལ། ངག་ནས་ཀིི་
ཅོོ་འདོོན། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན། བུ་མོོ་ཚོོར་ཉལ་འདུན་སྐྱེེ་བ་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁོོག་གིི་བདུད་

གྱིི་ཆོོ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་ཡིིན་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། བུ་མོོ་ཚོོར་བྱིིན་རླབས་ག་ཚད་ཞུགས་
ན་རྩྭ་གསེེང་དུ་འགྲོོ་འདོོད་དེེ་ཚོོད་ཆེེ། དེེ་བས་ངའིི་སེེམས་ལ་དྲིི་བ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་སླེེབས་

ཀྱིི་ཡོོད། བུ་མོོ་ཞིིག་གིི་ལུས་ཡོོངས་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ཀྱིིས་བཟུང་ནས། བྱིིན་རླབས་ཁ་སྣ་
ལས་ཀྱང་ཕྱིིར་འཕྱོོ་ཡོོང་བའིི་ཚད་ལ་སླེེབས་ཡོོད་དུས། ཁོོ་མོོའི་ི ཁོོག་ཏུ་བདུད་ཅིིག་ཅིི་

འདྲ་བྱས་ཏེེ་ཞུགས་པ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་གྱིི་ཡོོད། ང་ཚོོས་བལྟས་ན་གནས་སྐབས་དེེ་ནིི་བདུད་

ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོོབ་པའིི་གོོ་སྐབས་སེེན་མགོོ་ཙམ་ཡང་མེེད་སྐབས་འདྲ་སྣང་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། མཇུག་མཐར་བདུད་རྒྱལ་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད།” ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་དཀྲོོག་སྣང་གིིས་ཁེེངས་
ཤིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཁུར་མགོོ་འཕུར་འཕུར་ཞིིག་བྱས་རྗེེས་ཐལ་ནང་དུ་མཆིིལ་མ་ཞིིག་
འཕངས། མཆིིལ་མ་རིིལ་མོོ་དེེ་མར་འགྲིིལ་ཞིིང་། འགྲིིལ་བཞིིན་འགྲིིལ་བཞིིན་སྟེེང་དུ་

ཐལ་རྡུལ་འགོོས་ནས་མཐའ་མར་རྡེེའུ་རིིལ་སྐམ་པོོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་
ལག་གཉིིས་མདུན་དུ་བསྲིིངས་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་ངོོས་སུ་དཔེེ་དེེབ་ཅིིག་ཀློོག་བཞིིན་

པ་ལྟར་བལྟས་ནས། སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“འདིི་ང་རེེད། མིི་ཚང་མའིི་རྣམ་ཤེེས་ལག་ཏུ་
བཟུང་ནས་འགྲོོ་མཁན་འདིི་ང་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་བུ་མོོ་རེེ་རེེར་ཉལ་ཐེེངས་རེེ་ལ། ངའིི་ཕྲག་སྟེེང་
44

ལེེའུ་བཞིི་པ།

དུ་འགན་ཁུར་ཡོོད་ལ་སེེམས་གཏིིང་དུ་འགན་སེེམས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོས་ཇོོ་

ཌིི་ལ་བལྟས་ཤིིང་གདོོང་པར་ཅིི་བྱ་གཏོོལ་མེེད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཤར། ཁོོའི་ི གདོོང་མདངས་
ལས་ཁོོ་ལ་སེེམས་གསོོ་ཞིིག་མཁོོ་བ་རྟོོགས་ནུས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མདུན་གྱིི་ཐལ་ནང་དུ་སེེམས་ཞིིབ་མོོས་བུད་མེེད་ཅིིག་གིི་སྐྱ་རིིས་ཤིིག་བྲིིས་

ཤིིང་། སྐྱ་རིིས་སྟེེང་གིི་བུད་མེེད་དེེའིི་ནུ་འབུར་དང་འཕོོངས་ཚོོས། དཔྱིི་མགོོ་བཅས་ཀྱིི་རྣམ་

པ་གསལ་པོོར་མངོོན། དེེ་ནས་ཁོོས་“ང་ནམ་ཡང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་བྱས་མྱོོང་མེེད་ལ། ནམ་
ཡང་ངའིི་ལག་ཏུ་གཅིིག་ཐོོན་དུས་སུས་ཀྱང་དེེ་ལ་བར་ཆད་བྱེེད་དུ་མིི་འཇུག ངའིི་ལག་

ཏུ་གཅིིག་ཐོོན་དུས་སེེམས་པ་དགའ་སྤྲོོས་གང་ནས་འདུག་པ་ལས་གཞན་པ་གང་ལའང་
བསམ་བློོ་བཏང་མ་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“འོོན་ཀྱང་ཁྱོོད་ཆོོས་དཔོོན་མ་རེེད། ཁྱོོད་ལ་མཚོོན་ན་བུ་མོོ་ནིི་བུ་མོོ་ཙམ་

རེེད། གཞན་པའིི་ནང་དོོན་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ལ་མཚོོན་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་
མ་ནིི་རིིན་ཆེེན་བུམ་བཟང་རེེད། ངས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྣམ་ཤེེས་སྐྱོོབ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ངའིི་ཕྲག་

སྟེེང་དུ་འགན་ཁུར་འདིི་འདྲ་ཡོོད་བཞིིན་དུ། ངས་ཁོོ་ཚོོའིི་ལུས་ལ་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་
ཞུགས་སུ་བཅུག་རྗེེས། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེ་བཞིིན་རྩྭ་གསེེང་དུ་ཁྲིིད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཆོོས་དཔོོན་བྱས་ན་འགྲིིག་ས་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་རྡོོ་

ཐ་དང་ཤོོག་བུ་བླངས་ནས་ཐ་མག་བསྒྲིིལ། ཁོོས་ཐ་མག་ལ་མེེ་བསྒྲོོན་ཞིིང་། ཐ་མག་གིི་དུད་

པའིི་ཁྲོོད་ནས་མིིག་ཕྱེེས་མ་བཙུམ་གྱིིས་ཆོོས་དཔོོན་ལ་ལྟ་བཞིིན་“ང་བུ་མོོ་ཞིིག་ལ་མ་ཐུག་
པར་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིག་འགོོར་སོོང་། དེེའིི་རིིང་གིི་གྱོོང་གུན་ཚང་མ་གསབ་པར་དུས་ཚོོད་
ངེེས་ཅན་ཞིིག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མུ་མཐུད་དུ་“འདིིས་ང་སེེམས་ཁུར་ལ་གཏད་ནས་རིིམ་བཞིིན་གཉིིད་ཀྱང་

ཁུག་གིི་མིི་འདུག ང་ཆོོས་ཚོོགས་སུ་འགྲོོ་བའིི་སྐབས་སུ། ངས་རང་ཉིིད་ལ། ‘དཀོོན་མཆོོག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དཔང་དུ་བཙུགས་ནས། ད་ཐེེངས་ངས་བྱ་ངན་འདིི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིིན།’ ཞེེས་བཤད་ཀྱིི་རེེད་ལ།
དེེ་ཤོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ངའིི་སེེམས་སུ་ངས་མུ་མཐུད་དུ་འདིི་ལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན་པའང་ཤེེས་
ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆུང་མ་བླངས་ན་འགྲིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། སྔོོན་ཆད་ཅིིག་ལ་ཆོོས་

དཔོོན་ཞིིག་དང་ཁོོང་གིི་ཆུང་མ་ངེེད་ཚང་ལ་བསྡད་མྱོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཡེེ་ཧོོ་གྲུབ་མཐའིི་4རྗེེས་

འཇུག་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ངེེད་ཚང་གིི་ཐོོག་ཁང་དུ་ཉལ་གྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཞལ་འདོོན་དེེ་

ངེེད་ཚང་གིི་གཡུལ་ཁ་ནས་འཚོོགས་ཀྱིི་ཡོོད། སྐབས་དེེར་བྱིིས་པ་ཚོོས་རྣ་ཉན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

དགོོང་མོོ་རེེ་རེེའི་ི ཞལ་འདོོན་དགོོང་ཚོོགས་གྲོོལ་རྗེེས་སུ། ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་ལྕམ་མོོས་གསིིག་
རྡེེབ་ཆེེན་པོོ་རེེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“འདིི་ང་ལ་བཤད་པར་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ངས་ང་རང་གཅིིག་པོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་

བསམ་མྱོོང་། གང་ལྟར། མཇུག་མཐར་ངས་ཆོོས་འཆད་ཀྱིི་ལས་ཀ་མཚམས་བཞག་ནས།

དེེའིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོ་ཞིིག་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་རྐང་པ་གཉིིས་ཀ་

ཡར་བཀྱགས་ནས་སྐམ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་བར་འཕྲུགས། “ངས་རང་ཉིིད་ལ་འདིི་
ལྟར་ཀླན་ཀ་བཙལ་མྱོོང་། ‘ཅིི་ཞིིག་གིིས་ཁྱོོད་ལ་མནར་གཅོོད་གཏོོང་གིི་འདུག དེེ་ནིི་ཁྱོོད་

ཀྱིི་སྤྱོོད་ངན་གྱིི་དབང་གིིས་རེེད་དམ།’ ཞེེས་རང་ཉིིད་ལ་དྲིིས་རྗེེས། ‘མ་རེེད། སྡིིག་སྒྲིིབ་ཀྱིི་
དབང་གིིས་རེེད།’ ཅེེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ལ། ‘སྡིིག་པའིི་བསམ་བློོས་མིི་
ཚུགས་ཤིིང་། སྙིིང་ཁོོང་དུ་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་སྐུ་དངོོས་སུ་བཞུགས་དགོོས་པའིི་སྐབས་སུ། ཏག་

ཏག་སྐབས་དེེར། མིི་ང་ལྟ་བུས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་ཁ་སྒྲོོག་བདག་མིི་ཐུབ་པ་འདིི་ཅིིའིི་
ཕྱིིར་ཡིིན།’ ཞེེས་དྲིིས་པ་ཡིིན།” ཁོོས་ཚིིག་རེེ་རེེ་ཕན་ཚུན་ལེེགས་པར་གཤིིབ་ནས་འཇོོག་
4

ཡེེ་ཧོོ་གྲུབ་མཐའ། Jehovite སྟེེ། དྲག་ཤུགས་ཆེེ་བའིི་ཞལ་འདོོན་འདུ་འཛོོམས་དང་ཆོོ་ངེེ་འདོོན་པ། འཁུན་སྒྲ་
འབྱིིན་པ། དབྱངས་རྟ་གྱེེར་བ་བཅས་ཁྱད་ཆོོས་གཙོོ་བོོར་བྱས་པའིི་ཡེེ་ཤུའིི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་གྲུབ་མཐའ་ཞིིག
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

པ་ལྟར། མཛུབ་མོོ་གཉིིས་ལག་མཐིིལ་དུ་ཚིིག་འགྲོོས་དང་བཅས་འཇོོག “ངས་རང་ཉིིད་ལ།
‘གཅིིག་བྱས་ན་འདིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དབང་གིིས་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་ནིི་མིིའིི་

ལྷན་སྐྱེེས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་རང་སྡུག་རང་གིིས་ཉོོ་བཞིིན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།’
ཅེེས་བཤད་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་ངས་ཇོོ་མོོ་ཚོོས་དབྱིིན་ཁྲེེ་གསུམ་ཅན་གྱིི་གཟེེ་མ་ར་མགོོའི་ི ལྕག་
ཚན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་ལ་འབྲབ་པ་དེེ་དག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན། གཅིིག་བྱས་ན་

ཁོོ་མོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་མནར་གཅོོད་གཏོོང་འདོོད་པ་ཙམ་ཡིིན་ངེེས་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་
ངས་ཀྱང་རང་ཉིིད་ལ་མནར་གཅོོད་གཏོོང་འདོོད་པ་ཙམ་ཡིིན་ངེེས། རེེད། ང་སྡོོང་པོོ་ཞིིག་
གིི་འོོག་ཏུ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་ནས་ཡོོད་སྐབས་ཤིིག་ལ་ང་ལ་རྟོོགས་པ་དེེ་སད་བྱུང་། དེེ་ནས་

ང་རང་གཉིིད་དུ་སོོང་བ་ཡིིན། ང་ལ་མཚན་མོོ་ཞིིག་ལ་རྟོོགས་པ་སད་བྱུང་ལ། རྟོོགས་པ་དེེ་
སད་དུས་མུན་པ་ཡོོངས་སུ་རུབ་འདུག སྐབས་དེེར་ཐག་ཉེེ་ཞིིག་ན་སྤྱང་ཁྱིི་ཞིིག་གིིས་ཟུག་
རྔུ་འདོོན་བཞིིན་འདུག་ལ། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་མ་ཚོོར་གོོང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྐད་གསང་

མཐོོན་པོོས། ‘སྐྱག་པ་ཟོོ། འཇིིག་རྟེེན་འདིིར་སྡིིག་པ་ཟེེར་རྒྱུ་མེེད་ལ། དགེེ་བ་ཟེེར་རྒྱུའང་

མེེད། ཡོོད་པ་ཚང་མ་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་དགོོས་པའིི་བྱ་བ་ཙམ་རེེད། འདིི་ཚང་མ་ངོོ་བོོ་
གཅིིག་གིི་ཆ་ཤས་མིི་འདྲ་བ་ཙམ་རེེད། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་པའིི་བྱ་བ་འགའ་རེེ་བཟང་པོོ་
རེེད་ལ་འགའ་རེེ་ངན་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཞིིག་ལ་འདིི་ཡན་གྱིི་འགྲེེལ་བཤད་རྒྱག་པའིི་

ཐོོབ་ཐང་མེེད།’ ཅེེས་སྒྲོོག་བཞིིན་འདུག” ཁོོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས། ཚིིག་འབྲུ་
རྣམས་བསྒྲིིགས་ཡོོད་པའིི་ལག་མཐིིལ་ལས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་ཡར་དཀྱགས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོ་ལ་ཁྲེེལ་དགོོད་ཀྱིི་རྣམ་པས་བལྟས་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི མིིག་

ནང་དུ་དོོ་སྣང་ཡོོད་པའིི་ཉམས་ཤིིག་མངོོན་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ཐོོག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་ནས།
མཇུག་མཐར་རྟོོགས་པ་ཡང་སད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་སེེ་ ཡིིས ་ཡང་བསྐྱར་སྐད་ཆ་བཤད་བྱུང་ལ། ཁོོ འི ་ི སྐད་ལ་ན་ཟུག་དང་རྨོོ ང ས་

འཐོོམས་ཀྱིི་གདངས་ཤིིག་བབས་ཏེེ་“དེེ་ནས་ངས་རང་ཉིིད་ལ། ‘འགན་ཁུར་འདིི་ཅིི་ཞིིག་
རེེད། རྣམ་ཤེེས་འདིི་ཅིི་ཞིིག་རེེད།’ ཅེེས་དྲིིས་རྗེེས། རང་ཉིིད་ལ། ‘དེེ་ནིི་བརྩེེ་དུང་རེེད། ངས་

མིི་དམངས་ལ་བཅངས་པའིི་བརྩེེ་དུང་ཤུགས་དྲག་ནས། མཚམས་མཚམས་སུ་འདུག་
བཟོོད་མིི་བདེེ།’ ཞེེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ལ། ‘འོོ་ན་ཁྱོོད་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་

ལ་བརྩེེ་དུང་མེེད་དམ།’ ཞེེས་དྲིིས་ཤིིང་། དྲིིས་ལན་ལ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་

རྗེེས། ‘མེེད། ངས་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ཟེེར་བའིི་མིིང་ཞིིག་གོོ་བ་མ་གཏོོགས་ཁོོ་ངོོ་མིི་ཤེེས། ངས་
ཁོོའི་ི མཛད་རྣམ་མང་པོོ་གོོ་མྱོོང་ཡང་། ང་མིི་དམངས་ཁོོ་ན་ལ་དུངས། མཚམས་ལ་ལར་ཁོོ་
ཚོོ་ལ་བཅངས་པའིི་བརྩེེ་དུང་གིི་དབང་གིིས་རང་སེེམས་ལ་ན་ཟུག་སྐྱེེ་ལ། ངས་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་

མ་དགའ་དགའ་སྤྲོོ་སྤྲོོ་བྱུང་ན་འདོོད། ངས་ཁོོ་ཚོོ་དགའ་རུ་འཇུག་ཨེེ་ཐུབ་བསམ་ནས་ཁོོ་
ཚོོར་འཆད་ཁྲིིད་བྱས་པ་ཡིིན།’ ཞེེས་བཤད་པ་ཡིིན། དེེ་དུས་ངས་སྐད་ཆ་མང་པོོ་བཤད་
པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་ན་ངས་སྐད་ཆ་འདིི་འདྲ་མ་རུང་བ་བཤད་དགོོས་དོོན་གང་ཡིིན་

ནམ་སྙམ་ཡང་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། སྐད་ཆ་དེེ་དག་ང་ལ་མཚོོན་ན་བཙོོག་པ་མ་རེེད། སྐད་
ཆ་དེེ་དག་ནིི་མིི་དམངས་ཀྱིིས་སྤྱོོད་པའིི་སྐད་ཆ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་བཤད་

དུས་དམིིགས་ཡུལ་བཙོོག་པ་ཅིི་ཡང་མེེད། གང་ལྟར། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཡང་བསྐྱར་དོོན་དག་

གཞན་པ་ཞིིག་བཤད། འདིི་ནིི་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་ཆོོས་དང་
མིི་མཐུན་པའིི་བསམ་ཚུལ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ངས་འདིི་དག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་བ་མ་ཟད་
ཡིིད་ཆེེས་ཀྱང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པས། ད་ང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་བྱེེད་ཐབས་བྲལ།”
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེ་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོ་ལ་ཅུང་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་བལྟས། “གལ་སྲིིད་བསམ་ཚུལ་འདིིས་

ཁྱོོད་ལ་ཕོོག་ཐུག་འདྲ་བཏང་ན། ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་མིི་ཡོོང་ངམ།”
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“གཅིིག་གིིས་ངའིི་སྣ་གདོོང་ལ་གཞུས་བཞག་ན་རེེད་མ་གཏོོགས། དེེ་མིིན་ང་

ལ་ཕོོག་ཐུག་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་རྟོོགས་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་དང་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུའིི་ལམ་རྟོོགས་བྱུང་།

ངས་འདིི་ལྟར་བསམ་

བྱུང་། ‘ང་ཚོོ་དཀོོན་མཆོོག་དང་ཡེེ་ཤུ་ལ་བརྟེེན་འདུག་དགོོས་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། གཅིིག་
བྱས་ན་དེེ་ནིི་ང་ཚོོ་དགའ་ས་དུང་སའིི་སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚོོ་ཡིིན་སྲིིད། གཅིིག་བྱས་

ན་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་དང་མིིའིི་རྣམ་ཤེེས་སོོགས་ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་གཞིི་གཅིིག་ཡིིན་སྲིིད།
གཅིིག་བྱས་ན་མིི་ཚང་མར་ཐུན་མོོང་གིི་རྣམ་ཤེེས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། མིི་རེེ་རེེ་ནིི་དེེའིི་
ཆ་ཤས་ཡིིན་སྲིིད།’ ངས་དེེ་ལྟར་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། གློོ་བུར་དུ་ངའིི་

སེེམས་པའིི་ཟབ་ས་ནས་དོོན་དངོོས་ནིི་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་རྟོོགས་བྱུང་། དེེ་ནིི་བདེེན་པ་

ཡིིན་པ་ངའིི་སྙིིང་ཁུང་རུས་པའིི་གཏིིང་ནས་ཤེེས་བྱུང་ལ། ད་ལྟ་ཡང་དེེ་ལྟར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད།”
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་མིིག་ཀོོང་ལས་གསལ་བའིི་དྲང་གཏམ་དམར་རྗེེན་མ་འདིིར་

ཐད་ཀར་བལྟ་མིི་བཟོོད་པ་ལྟར། མིིག་གཉིིས་ཐང་ལ་འཕངས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལྟ་བ་དེེ་འདྲ་

འཁུར་ནས་ཆོོས་ཚོོགས་འཚོོག་ཐབས་མེེད། ལྟ་བ་དེེ་འདྲ་འཁུར་ན་མིི་དམངས་ཀྱིིས་ཁྱོོད་
རང་ལུང་པ་འདིི་ནས་རྒྱང་ཕུད་གཏོོང་གིི་རེེད་ལ། དེེ་ལས་ལྡོོག་སྟེེ། མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད་ཅིིང་

ཀུ་ཅོོ་བཏོོན་ན། མིི་དམངས་རྣམས་ད་གཟོོད་དགའ་ཡིི་རེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོར་སྟོོབས་

ཤུགས་སླེེབས་པའིི་སྣང་བ་སྐྱེེ་ཡིི་ཡོོད། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ངའིི་ཨ་ཕྱིི་ལ་རྣམ་ཤེེས་བབས་པས་
སུས་ཀྱང་ཁོོ་མོོ་བཀྱིིག་མིི་ཐུབ་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ཁུ་ཚུར་གྱིིས་མཆོོད་གཡོོག་རྒྱ་སྟག་འདྲ་པོོ་
དེེའང་ཐང་ལ་བསྒྱེེལ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོ་ལ་བསམ་གཞིིག་གིི་རྣམ་པས་བལྟས་ནས་“ངས་ཁྱོོད་ལ་དོོན་དག་ཅིིག་

འདྲིི་རྒྱུ་འདུག འདིི་ཁྱོོད་ལ་འདྲིི་བསམ་ནས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཤོོད་དང་།

ང་ཡང་མཚམས་ལ་ལར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་དགའ་མཁན་ཞིིག་ཡིིན།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་སོོས་དལ་མོོའི་ི སྒོོ་ནས་“རེེད་ཡ། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཆོོས་ཞུགས་ཁྲུས་དབང་

བསྐུར་བའིི་ཉིིན་དེེར་ངའིི་སྣང་བ་བན་བུན་ཡིིན་ལ། ཁ་ནང་ནས་ཡེེ་ཤུའིི་བཀའ་ཆོོས་ཆུ་
བཞུར་བཞུར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ག་ལ་དྲན་ཏེེ། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བུ་
མོོ་དེེའིི་རལ་བ་འཐེེན་ནས་མ་ཁོོམ་པར་ཡོོད་པའིི་སྐབས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེ་ངས་དྲན་གྱིི་འདུག ཁོོ་མོོ་སུ་ཟེེ་ཆུང་བ་རེེད། ལོོ་གཅིིག་གིི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་

མོོས་ངའིི་མཛུབ་མོོ་གཅིིག་བཅག་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་ཁྱོོད་ལ་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་བ་དེེས་ཕན་འཐོོགས་སོོང་ངམ། ཁྱོོད་ལ་ཁྲུས་

དབང་བསྐུར་སྟངས་དེེ་བཟང་ངམ།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་བསམ་བློོ་ཅུང་ཙམ་བཏང་། “ཕན་མ་ཐོོགས། དམིིགས་བསལ་གྱིི་ཚོོར་བ་ཅིི་

ཡང་མ་བྱུང་།”
“འོོ་ན།

དེེས་ཁྱོོད་ལ་གནོོད་འདྲ་བསྐྱལ་ཨེེ་སོོང་། བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོ་ཐོོངས།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆང་དམ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་ཧུབ་གང་བཏུང་། “དེེས་ཕན་གནོོད་ཅིི་ཡང་

མ་བྱུང་། གང་ལྟར་ང་རང་ཉིིན་དེེར་སྐྱིིད་པོོ་བྱུང་སོོང་།” ཁོོས་ཆང་དམ་དེེ་ཆོོས་དཔོོན་ལ་
ཕར་བསྲིིངས།

ཁོོས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་ཞོོར་ཧུབ་གང་བཏུང་ཞིིང་། དེེ་ནས་དམ་བེེའིི་དམའ་སར་

སླེེབས་བཞིིན་པའིི་ཆང་དཀར་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཧུབ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་
བཏུང་ཞིིང་། དེེ་ནས་“དེེས་ན་བཟང་འདུག ངས་སྨྱོོ་རྟགས་གཟའ་རྟགས་བསྟན་ནས།
གཅིིག་ལ་གནོོད་བསྐྱལ་ཨེེ་ཡོོད་དམ་བསམ་ནས་སེེམས་ཁུར་བྱུང་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་གཅིིག་བལྟས་དུས། རུས་སྦལ་དེེ་གྱོོན་

གོོས་ལས་ཐར་ནས་ཐོོག་མར་ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོ་རྙེེད་སའིི་ས་ཕྱོོགས་སུ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་གོོག་
བཞིིན་པ་མཐོོང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གོོག་བཞིིན་པའིི་རུས་སྦལ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་རྗེེས། དལ་མོོར་
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ཡར་ལངས་ཏེེ་རུས་སྦལ་དེེ་ཕྱིིར་བཟུང་ཡོོང་ནས་ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་གཅུད་རྗེེས་“ངས་
བྱིིས་པ་ཚོོར་ལེེགས་སྐྱེེས་ཅིི་ཡང་འཁྱེེར་མེེད། རུས་སྦལ་འདིི་མ་གཏོོགས་ཅིི་ཡང་མེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ལ། ད་སྔ་ཁྱོོད་འདིིར་ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ། ཏག་ཏག་

ངས་ཋོོམ་རྒན་པའིི་སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན། ང་ཁོོ་དང་ཐུག་འཕྲད་
ཅིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་མིིན་ནམ་བསམ་ནས་ཡོོད། ངས་ཁོོ་ཆོོས་དད་མེེད་མཁན་ཞིིག་རེེད་
བསམ་མྱོོང་། ཋོོམ་ལགས་ད་ལྟ་ག་འདྲ་འདུག” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་ག་འདྲ་ཡིིན་པ་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

ང་ཁྱིིམ་དུ་མ་ལོོག་པར་ལོོ་ངོོ་བཞིི་འགོོར་སོོང་།”

“ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་འཕྲིིན་ཡིིག་མ་བྲིིས་སམ།”

ཇོོ་ཌིི་ངོོ་ནོོངས་བྱུང་། “རེེད་ཡ། ངའིི་ཨ་ཕས་ཡིི་གེེ་ཡག་པོོ་འབྲིི་མིི་ཤེེས་ལ་འཕྲིིན་ཡིིག་

ཀྱང་མིི་འབྲིི། ཁོོས་ཀྱང་གཞན་དང་འདྲ་བར། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིང་རྟགས་ཡག་པོོ་འགོོད་ཤེེས་
ལ་སྨྱུག་ཁ་ལྕེེ་ལྡག་ཀྱང་བྱེེད་ཤེེས། ཁོོས་རྒྱུན་པར། ངག་ཐོོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་མིི་ཐུབ་
སའིི་མིི་ཞིིག་ལ་ཡིིག་ཐོོག་ནས་བཤད་རིིན་ཡོོད་པ་མ་རེེད་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཡར་མར་ལ་འགྲུལ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོ་ལ་ཅུང་ཡིིད་མིི་ཆེེས་པའིི་རྣམ་པས་བལྟས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་སྐོོར་གོོ་མ་བྱུང་

ངམ། ཚགས་པར་ཚང་མའིི་སྟེེང་དུ་ངའིི་སྐོོར་བཀོོད་བྱུང་ཨ།”
“གོོ་མ་བྱུང་།

རྩ་བ་ནས་གོོ་མ་བྱུང་། ཅིི་རེེད།” ཁོོས་རྐང་པ་གཅིིག་རྐང་པ་གཞན་པའིི་

སྟེེང་དུ་བསྣོོལ་ནས། སྒལ་བ་ཅུང་དམའ་སར་ཕབ་སྟེེ་མུ་མཐུད་དུ་ལྕང་སྡོོང་ལ་ཁེེན། ཉིིན་
གུང་མགྱོོགས་པོོར་ཡོོལ་བཞིིན་འདུག་ལ། དགུང་ཉིི་མའིི་ཁ་དོོག་ཇེེ་དམར་དུ་འགྱུར་བཞིིན་
གདའ།
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ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་སྤྲོོ་སེེམས་འཁོོལ་བོོས་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ནས་ཁ་ཁོོག་མེེད་པ་བྱས་ན་

འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་དུང་ཡང་ཆོོས་འཆད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ངས་ཁྱོོད་ལ་
བཤད་རྒྱུ་མ་རེེད་དེེ། གལ་སྲིིལ་བཤད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་ཐོོག་ལ་ཆོོས་བཤད་རྒྱག་པར་

དོོགས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོས་ཆང་དམ་ནང་གིི་ཐིིགས་པ་ཆེེས་མཐའ་མའང་འཇིིབ་
རྗེེས་ཆང་དམ་དེེ་ཕར་གཡུགས་པས། དམ་བེེ་སྨུག་པོོ་ལེེབ་ལེེབ་དེེ་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་སྟེེང་ནས་
འཇམ་པོོས་ཤུད། “ང་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་ལོོ་ངོོ་བཞིི་ལ་བསྡད་པ་ཡིིན།”

ཁ་སེེ་གློོ་བུར་དུ་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ཞིིང་། ཁོོའི་ི སྨིིན་མ་ཇེེ་དམའ་རུ་བཏང་བས་ཁོོའི་ི

དཔྲལ་བ་སྔར་བས་ཀྱང་རིིང་བར་སྣང་། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེའིི་སྐོོར་བཤད་མིི་འདོོད་དམ། ངས་
ཁྱོོད་ལ་དྲིི་བ་ཅིི་ཡང་མིི་འདྲིི། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དོོན་ངན་ཞིིག་བསྒྲུབས་པ་ཡིིན་ན་...”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“གནད་དོོན་དེེ་འདྲར་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་རུང་ངས་དེེ་ག་རང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།

ངས་འཁྲུག་འཛིིང་ཁྲོོད་ནས་མིི་ཞིིག་བསད་པ་ཡིིན། སྐབས་དེེར་ང་ཚོོ་ཚང་མ་བཟིི་ཡོོད།
ཁོོས་ང་ལ་གྲིིས་བསྣུན་བྱུང་བས་ངས་ཐང་དུ་ཡོོད་པའིི་སྦྱག་མ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་རང་བསད་པ་
ཡིིན། ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་རིིལ་མོོ་དེེ་ཉག་ཉག་ཏུ་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིི་སྨིིན་མ་རང་གནས་སུ་ཕྱིིར་སླེེབས། “ཁྱོོད་རང་གིི་བྱས་ཉེེས་ཐད་ལ་ནོོངས་

འགྱོོད་ཨེེ་སྐྱེེ།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“མིི་སྐྱེེ། ནོོངས་འགྱོོད་མིི་སྐྱེེ། ཁོོས་ང་ལ་གྲིི་ཡིིས་བསྣུན་པར་གཞིིགས་ནས་

ཁྲིིམས་ཁང་གིིས་ང་ལ་ཁྲིིམས་ཐག་ལོོ་བདུན་མ་གཏོོགས་མ་བཅད། ལོོ་ངོོ་བཞིི་ལ་ནང་དུ་
བཅུག་རྗེེས་བཟང་བཙོོན་གྱིི་མནའ་གན་འོོག་གློོད་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལོོ་ངོོ་བཞིིའིི་རིིང་ཁྱིིམ་མིིའིི་སྐོོར་ཅིི་ཡང་གོོ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”
“དེེ་ཡང་མ་རེེད།

ལོོ་ངོོ་གཉིིས་ཀྱིི་སྔོོན་ལ་ཨ་མས་ང་ལ་ཤོོག་བྱང་ཞིིག་བསྐུར་བྱུང་ལ།

ལོོ་སྔོོན་མའིི་ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན་སྐབས་སུ་ཨ་ཕྱིིས་ཀྱང་ང་ལ་ཤོོག་བྱང་ཞིིག་
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བསྐུར་བྱུང་། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། དེེ་དུས་བཙོོན་གྲོོགས་ཚོོ་གད་མོོ་དིིར་དིིར་ཤོོར་སོོང་། ཤོོག་
བྱང་གིི་ངོོས་སུ་ཤིིང་སྡོོང་ཞིིག་དང་། ཁ་བ་དང་འདྲ་བའིི་བཀྲག་མདངས་ཅན་གྱིི་ཚོོན་
ཤོོག་སྦྱར་འདུག་ལ། ཤོོག་བྱང་སྟེེང་དུ་འདིི་འདྲ་བྲིིས་འདུག
“‘ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ།

སྙིིང་དུ་སྡུག་པའིི་བྱིིས་པ།

ཡེེ་ཤུ་གཉོོམ་ཆུང་ཡིིན་ལ། ཡེེ་ཤུ་ཞིི་དུལ་ཡིིན།
ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་སྡོོང་པོོའི་ི འོོག་ཏུ།

ང་ཡིིས་ཁྱེེད་ལ་བཞག་པའིི་ལེེགས་སྐྱེེས་ཡོོད།’

ངས་བལྟས་ན། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་སྟེེང་གིི་ཡིི་གེེ་གཏན་ནས་བཀླགས་ཡོོད་ས་མ་རེེད། ཁོོ་མོོས་སྐོོར་
སྐྱོོད་ཚོོང་པ་ཞིིག་གིི་ལག་ནས་ཉོོས་པ་ཡིིན་ངེེས་ཤིིང་། ཆེེས་བཀྲག་མདངས་ཅན་པོོ་དེེ་

བདམས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ངའིི་བཙོོན་ཤག་ནང་གིི་བཙོོན་གྲོོགས་ཚོོ་གད་མོོ་ཤོོར་ནས་ཤིི་
གྲབས་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ནས་བཟུང་ངའིི་མིིང་ལ་ཡེེ་ཤུ་གཉོོམ་ཆུང་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ཨ་

ཕྱིི་ཡིིས་དེེ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་དགོོད་བྲོོ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོ་མོོས་དེེ་བཀྲག་
མདངས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོོང་བས་སྟེེང་གིི་ཡིི་གེེ་ལ་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་བྱས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་

རེེད། ང་བཙོོན་ལ་བཅུག་པའིི་ལོོ་དེེར་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཤེེལ་བོོར་སོོང་ལ། གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་
ནས་བཟུང་ཕྱིིར་རྙེེད་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་ནས་ཁྱོོད་ཚོོར་ལྟ་སྐྱོོང་ག་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག”

ཅེེས་དྲིིས།

“འགྲིིག་འདུག

དུས་ལྟར་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་ལ། གྱོོན་གོོས་གཙང་མ་ཡོོད་པ་དང་ཁྲུས་

རྒྱག་སའང་ཡོོད། ཕྱོོགས་གཞན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན་ཡག་པོོ་འདྲ་ཡོོད་པ་རེེད། བུད་མེེད་
མེེད་པས་དཀའ་ངལ་ཅུང་འཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་གློོ་བུར་དུ་གད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མོོ་ཤོོར་“སྔོོན་མ་བཟང་བཙོོན་ལ་གློོད་པའིི་བཙོོན་པ་གཅིིག་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་

རང་བཟང་བཙོོན་ལ་གློོད་ནས་ཟླ་བ་གཅིིག་མ་འགོོར་བར་བཟང་བཙོོན་གྱིི་དམ་བཅར་
འགལ་ནས་ཕྱིིར་བཙོོན་དུ་སླེེབས། གཅིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བཟང་བཙོོན་གྱིི་དམ་

བཅར་འགལ་བ་ཡིིན་ནམ་ཞེེས་དྲིིས་པར། དེེའིི་ལན་དུ་ཁོོས། ‘ཨོོ། ངའིི་ཕ་རྒན་གྱིི་ཁྱིིམ་

ལ་ཆ་རྐྱེེན་ཧ་ཅང་ཞན་པས། གློོག་སྒྲོོན་མེེད་ལ་ཆུ་སྟོོར་ཁྲུས་ཁང་ཡང་མེེད། དཔེེ་དེེབ་ཀློོག་
རྒྱུ་མེེད་ལ་ཟ་མ་ཡང་ངན་ངོོན་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་བཙོོན་ཁང་དུ་ཆ་རྐྱེེན་གང་

འཚམས་ཡོོད་ཅིིང་། ཟ་མའང་དུས་ལྟར་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་པས་ཕྱིིར་བཙོོན་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན་
ཟེེར་ལ། ཕྱིི་རོོལ་འཇིིག་རྟེེན་དུ་ཡོོད་དུས། རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་ལས་པར་བསམ་བློོ་
གཏོོང་དགོོས་པས་ཁེེར་རྐྱང་གིི་སྣང་བ་སྐྱེེ་བས། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་བརྐུས་ནས་ཕྱིིར་

བཙོོན་ཁང་ལ་འཛུལ་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན་ཟེེར།” ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རྡོོ་ཐལ་ཕྱིི་ལ་བླངས་ནས།
ཐུམ་བུ་བྲལ་བའིི་ཤོོག་བུ་སྨུག་པོོ་དེེར་ཕུ་ཞིིག་བཏབ་རྗེེས་ཐ་མག་སྒྲིིལ་བཞིིན་“མིི་དེེས་
བཤད་པའང་མིི་བདེེན་རྒྱུ་མེེད། མདང་ནུབ་ངས་རང་ཉིིད་གང་དུ་ཉལ་དགོོས་པར་བསམ་

བློོ་གཏོོང་དགོོས་བྱུང་ལ། སེེམས་ལ་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེས། ངས་ངའིི་ཉལ་ཁྲིི་བརྩེེགས་མ་སེེམས་ལ་

འཁོོར་བྱུང་ལ། ངའིི་ཤག་གྲོོགས་བཙོོན་པ་དེེས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་དམ་སྙམ་ནས་བསྡད་
པ་ཡིིན། ང་དང་བཙོོན་གྲོོགས་སྐོོར་གཅིིག་གིིས་རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་ཅིིག་བཙུགས་ཡོོད་
ལ། གཅིིག་གིིས་ང་ཚོོས་རླུང་འཕྲིིན་སྟེེང་དུ་གླུ་དབྱངས་ལེེན་དགོོས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ད་ནངས་

ཞོོགས་པ་སླེེབས་དུས། ངས་རང་ཉིིད་ག་དུས་མལ་ལས་ལངས་དགོོས་པའང་མ་ཤེེས་པར།
ཉལ་སའིི་ནང་དུ་ཅོོང་བརྡ་གྲག་པར་སྒུག་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཅིིག་བྱས་“གོོམས་སོོང་ན་ཤིིང་གཤག་སོོག་ལེེའིི་སྒྲ་ཡང་དྲན་

རབས་ཡོོད།”
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

སེེར་ཞིིང་ཐལ་མདོོག་བབས་པའིི་ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཉིི་འོོད་ཀྱིིས་ས་གཞིི་ལ་གསེེར་མདོོག་ཕབ་

ཅིིང་། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་གཞུང་རྟ་ལའང་གསེེར་མདོོག་བབས། ཁུག་རྟ་ཁྱུ་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་

མགོོ་ཐོོག་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྫིིང་བུའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཕུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ཕྱིི་སྟོོད་ནང་གིི་རུས་
སྦལ་གྱིིས་བྲོོས་བྱོོལ་གྱིི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ཞིིག་གིི་མགོོ་བརྩམས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེ་ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་པས། ད་ནིི་ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་ལ་བྱ་ཡིི་མཆུ་ཏོོ་དང་མཚུངས་
པའིི་རྩེེ་མོོ་གུག་རིིང་མ་དེེ་མངོོན་ཡོོང་གིི་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ད་ང་འགྲོོ་རན་ཡོོད་ས་རེེད།
ཉིི་མའིི་ཚ་དྲོོད་ནང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུར་མིི་དགའ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཚ་བ་དེེ་འདྲ་མིི་ཆེེ་བ་
འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྣང་བ་ཕྱིིར་བསྡུས་ནས་“ང་ཋོོམ་རྒན་པ་ལགས་དང་མ་ཐུག་པར་ཡུན་རིིང་

ཞིིག་འགོོར་སོོང་ལ། གང་ལྟར་ང་ཁོོ་དང་ཐུག་པར་འགྲོོ་བའིི་འཆར་གཞིིའང་ཡོོད། ངས་

ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཡུལ་མིི་ལ་དུས་ཡུན་དེེ་འདྲའིི་རིིང་པོོའི་ི རིིང་ལ་ཡེེ་ཤུའིི་དགོོངས་པ་མཚམས་

སྦྱོོར་བྱས་མོོད། ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ལག་ནས་ཟ་མ་རེེ་ཟོོས་པ་མ་གཏོོགས་འབུལ་བ་སོོགས་ཅིི་
ཡང་བསྡུས་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེས་ན་མཉམ་དུ་འགྲོོ། ངའིི་ཕ་རྒན་གྱིིས་ཁྱོོད་རང་མཐོོང་ན་དགའ་ངེེས་

ཡིིན། ཁོོས་རྒྱུན་པར། ཁྱོོད་ལ་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ལ་མིི་འཚམས་པའིི་མཆུ་ཏོོ་རྣོོན་པོོ་ཞིིག་
ཡོོད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྷམ་དང་རུས་སྦལ་གཅུད་པའིི་ཕྱིི་
སྟོོད་ཀྱིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་དེེ་ཇེེ་དམ་དུ་བསྡམས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རས་ལྷམ་དེེ་ཚུར་དྲུད་ཡོོང་ནས། རྐང་པ་རྗེེན་པ་ལྷམ་ནང་དུ་

བཙངས་རྗེེས་“ང་ལ་ཁྱོོད་ལྟ་བུའིི་སྤོོབས་པ་མེེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ནང་དུ་ལྕགས་

སྐུད་དང་ཤེེལ་ཆག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྐང་མཛུབ་ལ་རྨ་བཟོོ་བར་སྐྲག་
སྐྲག་ཅིིག་གཞན་པ་ཅིི་ལའང་མིི་སྐྲག” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་ ཚོོས ་གྲིིབ་བསིིལ ་གྱིི་ སྣེེ་ ནས་ཚམ་ཚོོམ་ཞིིག་བྱས་རྗེེས ། ཆུའིི་ ཕ་རོོལ ་ཏུ་འབུད་

པར་བྲེེལ་བའིི་ཆུ་རྐྱལ་མཁན་གཉིིས་དང་འདྲ་བར། ཉིི་འོོད་སེེར་པོོའི་ི ནང་དུ་ལྡིིང་ནས་

སོོང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་གོོམ་སྟབས་མགྱོོགས་པོོ་འགའ་རེེ་སྤོོས་རྗེེས་གོོམ་ཁ་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་
ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་མགྱོོགས་ཚད་ཀྱིིས་ཕྱིིན། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་གཞུང་རྟས་སྐྱ་མདོོག་གིི་གྲིིབ་

མ་རྣམས་འགྲམ་གྱིི་ས་ངོོས་སུ་སྤྲོོས་འདུག་ལ། མཁའ་རླུང་ཁྲོོད་དུ་ཐལ་རྡུལ་ཚ་པོོའི་ི དྲིི་མ་
ཞིིག་གིིས་ཁྱབ། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཞིིང་ཁའིི་མཇུག་ལ་བུད་རྗེེས། དེེའིི་འཕྲོོར་ཡོོད་པ་ནིི་

ལྗང་ནག་གིི་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁ་རེེད། ཐལ་རྡུལ་གྱིི་སེེང་རས་ཁྲོོད་དུ་ལྗང་ནག་གིི་སྲིིང་བལ་

གྱིི་ལོོ་འདབ་མཐོོང་ཐུབ་ལ། གསར་དུ་སྐྱེེ་བཞིིན་པའིི་སྲིིང་བལ་ཐེེའུ་ཡང་མཐོོང་ཐུབ། ཞིིང་

ཁ་འདིིར་སྲིིང་བལ་སྐྱེེ་བ་སྲབ་མཐུག་མིི་སྙོོམས་ཏེེ། སྨད་ཀྱིི་གཞའ་བརླན་ཆེེ་བའིི་ཞིིང་ཁ་

རུ་སྲིིང་བལ་མཐུག་པོོ་སྐྱེེས་འདུག་ལ། སྟོོད་ཀྱིི་སྐམ་སའིི་ཞིིང་ཁ་རྣམས་ས་རྗེེན་རེེད། སྲིིང་
སྡོོང་རྣམས་ཀྱིིས་དགུང་གིི་ཉིི་མར་ཁ་གཏད་འཇལ་བཞིིན་ཡོོད། ཐག་རིིང་གིི་གནམ་ས་

འདྲེེས་མཚམས་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ནིི་སེེར་སྨུག་ནས་རིིམ་བཞིིན་མིི་སྣང་བར་གྱུར།
ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་གང་བའིི་གཞུང་ལམ་དེེ་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་རེེ་མཐོོ་རེེ་དམའིི་
ཚུལ་གྱིིས་གཡོོ་ཞིིང་འགུལ། ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ལྕང་སྡོོང་རྣམས་ནུབ་ངོོས་སུ་འཕྲེེད་དུ་

བསྟར་ནས་སྐྱེེས་འདུག་ལ། ནུབ་བྱང་ངོོས་ཀྱིི་ས་རྒོོད་དུ་བསྐྱུར་པའིི་ཞིིང་ཁ་དེེ་རིིམ་བཞིིན་
རྩྭ་ལྡུམ་ཐར་ཐོོར་སྐྱེེས་པའིི་སྤང་རྒོོད་ལ་ཕྱིིར་འགྱུར་བཞིིན་འདུག དེེ་ལྟ་ནའང་། ཉིི་འོོད་

ཀྱིིས་ཚིིག་པའིི་ཐལ་དྲིི་དེེ་ད་དུང་ཡང་མཁའ་དབུགས་ཁྲོོད་དུ་ཁྱབ་ཅིིང་། མཁའ་དབུགས་
སྐམ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། སྣ་ཁུང་ནང་གིི་བེེ་སྣབས་ཀྱང་སྐམ་ནས་སོོབ་སོོབ་ཏུ་འགྱུར་གྱིི་

འདུག་ལ། མཆིི་མས་མིིག་ཟུང་བརླན་ནས་ཚ་དྲོོད་ཀྱིིས་མིིག་འབྲས་མིི་སྐམ་པའིི་ཐབས་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ལྟོོས་དང་། ཐལ་རྡུལ་མ་སླེེབས་གོོང་དུ་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་རྣམས་ག་འདྲ་ཡག་

པོོ་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག་ཨང་། ལོོ་ཏོོག་ནང་གིི་ཡང་རྩེེ་རེེད་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ངའིི་ཡིིད་ལ་དྲན་པ་ནིི། ལོོ་ལེེགས་ནིི་ལོོ་རེེ་རེེར་ཡོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ནམ་

ཡང་ལོོ་ལེེགས་ཀྱིི་འབྲས་བཟང་བཏུ་རྒྱུ་འབྱུང་གིི་མེེད། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཟེེར་ན། ས་ཞིིང་
རྨོོ་ཐེེངས་ཐོོག་མ་ལྔའིི་རིིང་ལ་ལོོ་ཏོོག་ཧ་ཅང་ཡག་བྱུང་ལ། སྐབས་དེེ་དུས་ཞིིང་ནང་དུ་

ད་དུང་རྩྭ་ལྡུམ་ཡོོད་སྐབས་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད། གཞུང་ལམ་དེེ་དེེའུ་འབུར་ཞིིག་ལས་
མར་བབས་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་དཀྲིིས་ལོོག་ཐེེབས་པའིི་དེེའུ་འབུར་ཞིིག་གིི་ངོོས་སུ་འགོོས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ད་འདིི་ནས་ཋོོམ་རྒན་པོོའི་ི ཁང་པའིི་བར་དུ་ལེེ་དབར་གཅིིག་ཙམ་མ་

གཏོོགས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེའུ་འབུར་གསུམ་པ་དེེའིི་ཕག་ཏུ་ཡོོད་པ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“རེེད། ངའིི་ཕ་རྒན་གྱིིས་ཁང་པ་དེེ་ཚུར་བརྐུས་ཡོོང་བ་བཞིིན། གཅིིག་གིིས་

དེེ་ཕར་བརྐུས་སོོང་མེེད་ན་དེེ་གར་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་གྱིིས་བརྐུས་ཡོོང་བ་རེེད་དམ།”
“རེེད།

ང་ཚོོས་ཁང་རྒན་དེེ་འདིི་ནས་ལེེ་དབར་ཕྱེེད་ཙམ་ས་ནས་རྙེེད་བྱུང་ཞིིང་། དེེ་

ནས་ཁྱིིམ་དུ་དྲུད་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། ཁང་རྒན་དེེའིི་ནང་དུ་སྔོོན་ཆད་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་བསྡད་

ཡོོད་ཀྱང་། རྗེེས་སོོར་གནས་སྤར་སོོང་བ་རེེད། ངའིི་ཨ་མེེས་དང་ཨ་ཕ། ངའིི་གཅེེན་པོོ་ནོོ་
ཡ་བཅས་ཀྱིིས་ཁང་པ་དེེ་ཧྲིིལ་པོོ་འཁུར་རྩིིས་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟར་འཁུར་ཡོོང་
མ་ཐུབ། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོར་ཁང་པ་དེེའིི་ཕྱེེད་ཀ་མ་གཏོོགས་མ་ཐོོབ་པ་རེེད། ངེེད་ཚང་གིི་ཁང་
པའིི་སྣེེ་གཅིིག་ནིི་དེེ་འདྲའིི་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ཡིིན་དགོོས་དོོན་ཡང་དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རེེད། ཁོོ་

ཚོོས་ཁང་པ་དེེ་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་གཤག་རྗེེས་རྟ་བཅུ་གཉིིས་དང་དྲེེལ་གཉིིས་ལ་བརྟེེན་ནས་
དྲུད་ཡོོང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་འཆར་གཞིི་ཡིིན་ན། སྔོོན་ལ་ཕྱེེད་ཀ་དེེ་ཚུར་དྲུད་ཡོོང་རྗེེས་ལྷག་

འཕྲོོས་ཀྱིི་ཕྱེེད་ཀ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ལེེན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་དེེ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་མ་སླེེབས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གོོང་དུ་ཝིིན་ཁིི་ མན་ལེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཚང་གིི་བྱིིས་པ་ཚང་མ་ཁྲིིད་ནས་ཡོོང་སྟེེ་ལྷག་མ་ཕྱེེད་ཀ་དེེ་

བརྐུས་སོོང་བ་རེེད། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མེེས་གཉིིས་ཀ་དེེ་དུས་ཁོོང་ཁྲོོ་ཧ་ཅང་ཟོོས་ཡོོད་ལ། དེེའིི་
རྗེེས་ཤིིག་ལ་ཁོོ་ཚོོ་དང་ཝིིན་ཁིི་མཉམ་པོོར་ཆང་གིིས་བཟིི་ནས། དོོན་དག་དེེའིི་སྐོོར་བཤད་

ནས་གྲོོད་ཁོོག་ན་བའིི་བར་དུ་གད་མོོ་བགད་པ་རེེད། ཝིིན་ཁིི་ཡིིས་ཟེེར་ན། ཁོོ་ཚང་གིི་ཁང་
པ་དེེ་རྟ་རྒྱུད་སྤེེལ་ས་རུ་ཡོོད་ཅིིང་། གལ་སྲིིད་ངེེད་ཚང་གིི་ཁང་པ་ཁྲིིད་ཡོོང་ནས་ཁོོ་ཚང་

གིི་ཁང་པ་དང་མཉམ་དུ་བསྡེེབ་རྒྱུ་ན། ཁང་ཕྲུག་མང་པོོ་ཞིིག་མིི་བཙའ་བའིི་ངེེས་པ་མེེད་
ཟེེར། ཝིིན་ཁིི་ནིི་བཟིི་ཡོོད་དུས་མིི་ཧ་ཅང་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་དང་ངའིི་

ཨ་ཕ། ཨ་མེེས་བཅས་གྲོོགས་པོོར་གྱུར་པ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་གོོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་མཉམ་
དུ་ཆང་འཐུང་གིི་ཡོོད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཋོོམ་ཁོོང་མིི་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་མོོས་མཐུན་བྱས། ཁོོ་ཚོོས་གོོམ་པ་

ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་སྤོོས་ནས་རྡུལ་འཚུབ་དང་བཅས་རིི་མཐིིལ་དུ་བབས་ཤིིང་། ཡང་བསྐྱར་

ལ་ངོོར་འགོོས། ཁ་སེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོོད་པ་ཕུ་ཐུང་གིིས་ཕྱིིས་རྗེེས་ཞྭ་མོོ་ཀླད་ལེེབ་དེེ་ཕྱིིར་
གོོན། དེེ་ནས་ཁོོས་བསྐྱར་ཟློོས་ཀྱིིས་“རེེད་ཡ། ཋོོམ་ཁོོང་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཆོོས་

དད་མེེད་མཁན་ཞིིག་གིི་ནང་ནས་མིི་བཟང་ཤོོས་དེེ་ཡིིན། ཁོོའི་ི ལུས་ལ་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་
ཕྲན་ཙམ་ཞུགས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ་ཆོོས་ཚོོགས་ལ་མཚམས་རེེར་ཡོོང་གིི་རེེད་ལ། ཁོོ་གོོམ་

པ་བཅུ་གྲངས་ལ་མཆོོང་བཞིིན་འགྲོོ་བའང་མཐོོང་མྱོོང་། ཋོོམ་རྒན་པ་ལ་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་
ཞུགས་ཡོོད་དུས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེེད་དགོོས་པ་རེེད་མ་གཏོོགས་ཁོོས་རྡོོག་བརྫིིས་
བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། ཁོོ་ནིི་རྟ་ཁང་ལ་བཅུག་པའིི་གསེེབ་རྒན་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་གནམ་མཆོོང་
ས་མཆོོང་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་གཉིིས་ཀ་ལ་མོོ་རྗེེས་མའིི་རྩེེར་བུད་པ་ན་གཞུང་ལམ་གྱིི་སྣེེ་མོོ་གྲོོག་ཤུར་ཞིིག་གིི་ནང་

དུ་མར་འཐེེན་ཡོོད། གྲོོག་ཤུར་ནང་གིི་ལམ་ཕྲན་དེེའིི་ངོོས་རྩུབ་ཅིིང་ཁ་མིི་སྙོོམས་ལ། ཆུ་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ལོོག་བརྒྱུགས་ཤུལ་གྱིིས་འགྲམ་ངོོགས་གཉིིས་ཀ་རྩབ་ཧྲུལ་དུ་བཏང་ཡོོད། གྲོོག་ཤུར་གྱིི་

ཕ་རོོལ་ཏུ་འབུད་ས་དེེར་འབབ་སྟེེགས་ཀྱིི་རྡོོ་བ་རེེ་འགའ་བསྒྲིིགས་ཡོོད། ཇོོ་ཌིི་རྐང་རྗེེན་
ངང་ནས་ཁྱར་ཁྱོོར་གྱིིས་ཕ་རོོལ་ཏུ་བུད་རྗེེས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་ཨ་ཕའིི་སྐོོར་མང་པོོ་བཤད་

སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐུ་ཞབས་ཕོོལ་ཁིི་ཚང་གིི་གཞིིས་ཀ་ནས་ངེེད་ཚང་གིི་ཨ་ཁུ་
ཇོོན་ཆོོས་ཞུགས་ཁྲུས་དབང་ལ་ཞུགས་པ་དེེ་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། སྐབས་དེེར་ཁོོ་ཡར་
རྒྱུག་མ་རྒྱུག་བྱས་ཤིིང་། གནམ་ལྡིིང་ས་ལྡིིང་ཡང་བྱས། ཁོོ་རྣོོ་སྦྲེེང་གིི་མཐོོ་ཚད་ཡོོད་པའིི་

ཤིིང་ཕྲན་གྱིི་སྟེེང་ནས་ལྡིིང་ཐུབ་ལ། མཚན་མོོའི་ི ཟླ་འོོད་འོོག་གིི་སྤྱང་ཁྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་
ཆོོ་ངེེ་འདོོན་བཞིིན་ཤིིང་ཕྲན་གྱིི་སྟེེང་ནས་ཕར་ལྡིིང་ཚུར་ལྡིིང་བྱས། ཨ་ཕས་ཁོོ་མཆོོང་བ་

མཐོོང་བ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ཁོོའི་ི སེེམས་སུ་རང་ཉིིད་ནིི་འདིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཡེེ་ཤུ་མཆོོང་མཁན་
ཨང་དང་པོོ ་ དེེ་ ཡིིན ་འདོོ ད ་ཀྱིི་ ཡོོ ད ་པས། ཁོོ ས ་ཨ་ཁུ་ཇོོ ན ་མཆོོ ང ་སའིི་ཤིིང ་ཕྲན་དེེའིི་
ལྡབ་གཅིིག་གིིས་མཐོོ་བའིི་ཤིིང་ཕྲན་ཞིིག་བདམས་ནས། ཁ་ནང་ནས་ཕག་མ་ཞིིག་གིིས་

ཤེེལ་ཆག་གིི་སྟེེང་དུ་བརྫིིས་པ་ལྟ་བུའིི་གཙེེར་སྐད་ཅིིག་འདོོན་བཞིིན་ཤིིང་ཕྲན་གྱིི་ཕྱོོགས་
སུ་བརྒྱུགས་ནས་མཆོོངས་པས། སྟབས་མ་ལེེགས་པར་ཁོོའི་ི རྐང་པ་གཡས་པ་བཅག་པ་
རེེད། དེེས་ཨ་ཕའིི་ལུས་ནས་རྣམ་ཤེེས་དེེ་མཐར་བསྐྲད་པ་འདྲ། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཆོོ་ག་
བཏོོན་ནས་ཁོོའི་ི རྐང་པ་གསོོ་ཐབས་བྱེེད་ཅེེས་བཤད་མོོད། ངའིི་ཨ་ཕས་ད་ལྟ་ཁོོ་ལ་སྨན་

པ་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་མིི་དགོོས་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། སྐབས་དེེར་ཚད་ལྡན་གྱིི་སྨན་པ་ཞིིག་

མ་རྙེེད། སྟབས་འགྲིིག་ནས་སྐོོར་སྐྱོོད་སོོ་སྨན་པ་ཞིིག་གིིས་ཁོོའི་ི རྐང་པར་སྨན་བཅོོས་བྱས་
པ་རེེད། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཁོོའི་ི འདོོད་བློོ་ལ་མ་ལྟོོས་པར་གང་ལྟར་ཆོོས་ཤིིག་བཏོོན་སོོང་།”
ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་གྲོོག་ཤུར་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལ་ངོོས་སུ་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་མོོས་འགོོས། ད་ནིི་ཉིི་མ་ནུབ་

གྲབས་ཡོོད་པས་ཚ་དྲོོད་སྔར་ལྟར་མིི་ཆེེ། མཁའ་དབུགས་ད་དུང་དྲོོན་པོོ་ཡིིན་ནའང་ས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལ་ཟགས་པའིི་ཉིི་ཟེེར་ཇེེ་ཞན་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་གཡས་ཕྱོོགས་སུ་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁའིི་ཁྲོོད་དུ་
ལྕགས་ཚེེར་ར་བའིི་བསྟར་བ་ཞིིག་འཕྲེེད་རྒྱུག་གིིས་བསླས་འདུག་ལ། ཐལ་མདོོག་བབས་

པའིི་སྲིིང་སྡོོང་ལྗང་ཁུ་དེེ་ར་བའིི་ཕར་ཚུར་གཉིིས་ཀར་གཅིིག་མཚུངས་ཀྱིིས་ཐལ་མདོོག་
བབས་ཤིིང་། སྐམ་ནས་ལྗང་ནག་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་འདུག

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཞིིང་ཚིིགས་ར་བའིི་ཕྱོོགས་སུ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་ཏེེ་“དེེ་ང་ཚོོའིི་ཞིིང་ཚིིགས་

རེེད། དངོོས་གནས་བཤད་ན་ང་ཚོོར་ལྕགས་ར་ཞིིག་དགོོས་དོོན་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་
ཚོོ་ལ་ལྕགས་སྐུད་ཡོོད་ཅིིང་། ཨ་ཕ་ཡང་ལྕགས་ར་ལ་དགའ་བ་འདྲ། ཁོོས་ཟེེར་ན་འདིིས་
ཁོོ་ལ་འཐབ་རགས་ལྟ་བུའིི་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་སྟེེར་ཟེེར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལགས་ཀྱིིས་
དགོོང་མོོ་ཞིིག་ལ་ཁོོའི་ི ཤིིང་རྟའིི་ཐོོག་ནས་ལྕགས་སྐུད་གྲུ་གུ་དྲུག་འཁུར་མིི་ཡོོང་རྒྱུ་ན།

དེེང་སང་ལྕགས་ར་འདིི་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོས་གྲུ་གུ་དྲུག་པོོ་ཕག་ཕྲུག་གཅིིག་ལ་བརྗེེས་སོོང་

ཞིིང་། ལྕགས་སྐུད་དེེ་རྣམས་གང་ཞིིག་ནས་འཁྱེེར་ཡོོང་བ་ཁོོས་མ་བཤད།” ཁོོ་ཚོོ་ལ་ངོོར་

དལ་མོོས་འགོོ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། རྐང་པ་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ཁྲོོད་ནས་ཡང་མོོས་འགུལ་བཞིིན་
ཐལ་རྡུལ་གྱིི་རེེག་བྱ་རྐང་པས་མྱངས། ཇོོ་ཌིི་ཡིི་མིིག་མདངས་ནང་དུ་བཀུག་ནས་ཕྱིིར་དྲན་
གྱིི་ཀློོང་དུ་ཚུད། ཁོོའི་ི སེེམས་སུ་གད་མོོ་དགོོད་བཞིིན་པ་དང་འདྲ་བར་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོ་སྨྱོོན་

པ་ལྟས་ངན་ཞིིག་ཡིིན། དཔེེར་ན། ཁོོས་ཕག་ཕྲུག་དེེ་ལ་ཅིི་བྱས་ལྟ་བུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་གད་མོོ་དགོོད་བཞིིན་མདུན་དུ་བསྐྱོོད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་འཚབ་སྣང་དང་བཅས་མུ་མཐུད་དུ་སྒུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་སྒྲུང་

གིི་མཇུག་མ་བསྐྱངས། ཁ་སེེ་ཡིིས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ལ་སྒུག་རྗེེས་ཁོོའི་ི སེེམས་ལ་ཟ་
འཕྲུག་ལངས་པ་ལྟར་“ཡ། ཁོོས་ཕག་གསར་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱས་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨ།

ཨོོ། ཁོོས་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕག་གསར་དེེ་བཤས་སོོང་། ཁོོས་ཨ་མ་ལ་ཐབ་ཀར་མེེ་

འབུད་དུ་བཅུག་རྗེེས་ཕག་པའིི་འགྲམ་པ་གཏུབས་ནས་ཚལ་སླང་ནང་དུ་འཕངས་བྱུང་ལ།
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

རྩིིབ་བུ་དང་རྐང་པ་གཅིིག་ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་སྲེེག་སྒམ་དུ་བཅུག་པ་རེེད། ཁོོས་རྩིིབ་བུ་རྣམས་

ཚོོས་པའིི་བར་དུ་ཕག་འགྲམ་ཟོོས་སོོང་ལ། རྐང་པ་རྣམས་ཚོོས་པའིི་བར་དུ་རྩིིབ་བུ་རྣམས་
ཟོོས་སོོང་། དེེ་ནས་ཁོོ་རྐང་ཤའིི་སྟེེང་དུ་མཆོོངས་ནས་རྐང་པའིི་སྟེེང་ནས་ཤ་རྡོོག་ཆེེན་པོོ་
ཞིིག་བཅད་ནས་ཁ་ནང་དུ་བཙངས། བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁོོའི་ི མཐའ་རུ་འདུས་ནས་ཁོོ་ལ་གཡོོག་

ལས་བྱས་ཤིིང་། ཁོོས་བྱིིས་པ་ཚོོ་ལ་ཤ་རྡོོག་རེེ་བྱིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་ཨ་ཕ་ལ་ཤ་རྡོོག་

གཅིིག་ཀྱང་མ་སྤྲད། དེེ་ལྟར་རིིམ་པ་རིིམ་པ་བཞིིན་ཟོོས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་རང་སྐྱུག་
སོོང་ལ་སྐྱུག་ཚར་རྗེེས་ཉལ་དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཁོོ་གཉིིད་ཡོོད་པའིི་གོོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་

ངའིི་ཨ་ཕ་དང་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཕག་རྐང་གིི་ལྷག་མ་དེེ་གཙང་མར་ཟོོས་པ་རེེད། དེེའིི་ཕྱིི་ཉིིན།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལགས་མལ་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་ཕག་རྐང་གཞན་པ་དེེ་སྲེེག་སྒམ་དུ་བཅུག
སྐབས་དེེར་ཨ་ཕས། ‘ཨ་རོོག་ཇོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕག་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་དེེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཟོོས་

ཚར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།’ ཞེེས་དྲིིས་པར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས། ‘ཋོོམ། དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འཆར་གཞིི་
ཡོོད། ངས་ཕག་ཤ་དྲན་ནས་ཤིི་གྲབས་བྱས་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཕག་ཤ་འདིི་ཚང་མ་ཟོོས་མ་
ཚར་གོོང་དུ་འགའ་རེེ་རུལ་མིི་འགྲོོའམ་སྙམ་ནས་སེེམས་ཁུར་སྐྱེེ། འོོ་ན་འདིི་འདྲ་བྱས་ན་

ག་འདྲ་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ལྕགས་སྐུད་གྲུ་གུ་འགའ་རེེ་ཕྱིིར་སློོགས་དང་། དེེ་ནས་ཁྱོོད་
ཀྱིིས་སྡེེར་མ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་འགའ་རེེ་ཟོོས་ཆོོག’ཅེེས་བཤད་པར། ཨ་ཕ་གླེེན་པ་མིིན་པས།

ཁོོས་ཇོོན་ལ་ཕག་ཤས་ན་ཚ་སློོང་བའིི་བར་དུ་ཟོོས་ཤོོག་ཅེེས་བཤད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལགས་

འགྲོོ་རན་དུས་ཕག་ཤའིི་ཕྱེེད་ཙམ་མ་གཏོོགས་བཟའ་ཐུབ་མིི་འདུག་པས། ཨ་ཕས་ཁོོ་ལ།
‘ཚྭ་སྙལ་བྱས་ཏེེ་མིི་འཁྱེེར་རམ།’ ཞེེས་བཤད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནིི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་གཤིིས་

ཀ་མ་ཡིིན་ཏེེ། ཁོོས་ཕག་ཤ་དྲན་དུས་ཕག་པ་ཆ་ཚང་ཞིིག་བཟའ་འདོོད་ལ། ཟོོས་ནས་
ཡིིད་ཚིིམས་སོོང་ན་དེེ་ནས་ཕག་ཅིིག་གིི་ཉེེ་སར་ཡང་མིི་བཏུད། དེེ་བས། ཁོོ་སོོང་རྗེེས་ཨ་
ཕས་ཕག་ཤ་ལྷག་མ་རྣམས་ཚྭ་སྙལ་བྱས་སོོང་།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“གལ་སྲིིད་ངས་ད་དུང་ཡང་ཆོོས་འཆད་ཀྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་ན། ངས་དེེའིི་སྟེེང་ནས་

བསླབ་བྱ་ཞིིག་བཟོོས་ནས་ཁྱོོད་ལ་འཆད་ཁྲིིད་ཅིིག་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་
དེེང་སང་དེེ་རིིགས་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཁོོས་དེེ་འདྲ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བྱས་པ་ཡིིན་
ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ངས་མིི་ཤེེས། ཁོོ་རང་གིིས་ཕག་ཤ་དྲན་དྲགས་པ་རེེད། གནས་ཚུལ་དེེ་དྲན་

ན་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཡོོང་གིི་འདུག་ཨ། ལོོ་ངོོ་བཞིིའིི་རིིང་ལ་ངས་ཕག་ཤ་བསྲེེགས་མ་ལེེབ་

མོོ་བཞིི་མ་གཏོོགས་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། བཞིི་པོོ་དེེ་ཡང་ལོོ་རེེའིི་ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་
སུ་ཐེེངས་རེེ་སྤྲོོད་པ་དེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་བརྗོོད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་དམ་པའིི་

གསུང་རབ་ནང་གིི་བག་མེེད་ཟས་སྟོོན་ལྟར། ཋོོམ་གྱིིས་བ་མོོ་ཚོོན་པོོར་གསོོས་རྗེེས་ད་
གཟོོད་བཤའ་བསམ་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིི་གདོོང་ལ་ཅུང་ཁྱད་གསོོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཤར། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་ཨ་ཕ་ནིི་མིི་ཅིི་

འདྲ་ཡིིན་མིིན་ཤེེས་མིི་འདུག གལ་སྲིིད་ཁོོས་ཁྱིིམ་བྱ་ཞིིག་གསོོད་རྒྱུ་ན། གཙེེར་སྐད་སྒྲོོག་
མཁན་ཆེེ་ཤོོས་དེེ་ཁོོ་ཡིིན་པ་ལས་ཁྱིིམ་བྱ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོ་ལ་བསླབ་བྱ་ཞིིག་འཐོོབ་རྒྱུ་

མེེད། ཁོོས་རྒྱུན་པར་ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོོན་ལ་དམིིགས་ནས་ཕག་པ་ཞིིག་གསོོ་ཡིི་

རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཕག་པ་དེེ་ཟླ་བ་དགུ་པའིི་ནང་དུ་ལྟོོ་བ་སྦོོས་པའམ། ཡང་ན་ཅིི་ཞིིག་

བྱུང་ནས་ཤིི་འགྲོོ་བས་ཕག་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་མེེད་པར་འགྱུར་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཕག་
ཤ་ཟ་འདོོད་དུས་བཟའ་བ་རེེད་ལ། བཟའ་རྒྱུའང་ཡོོད་པ་རེེད།”

ཁོོ་ཚོོ་དེེའུ་འབུར་གྱིི་རྩེེ་མོོའི་ི ཁུགས་སོོ་དེེར་སླེེབས་པ་ན། གཤམ་དུ་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་ཁྱིིམ་

གཞིིས་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གློོ་བུར་དུ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་“འདིི་སྔོོན་
དང་མིི་འདྲ། ཁང་པ་ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། དོོན་དག་ཅིིག་བྱུང་བ་འདྲ། མིི་གཅིིག་ཀྱང་
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མཐོོང་རྒྱུ་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀ་དེེ་གར་འགྲེེང་ནས་གཤམ་གྱིི་ཁང་
ཚོོམ་ཆུང་ཆུང་ཁག་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད།
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ས་བདག་རྣམས་ས་གཞིིས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། མང་ཆེེ་བར་ཁོོ་ཚོོའིི་མགྲིིན་ཚབ་པ་

ཡོོང་གིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཁེེབས་ལྡན་མའིི་ནང་དུ་བསྡད་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད།

ཁོོ་ཚོོས་ས་སྐམ་མཛུབ་བར་དུ་འཕུར་ནས་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་ལ། མཚམས་ལ་ལར་ཁོོ་ཚོོས་ས་
ངོོས་སུ་གསོོར་འབིིག་ཆེེན་པོོ་བསྐོོར་ནས་ས་བཅུད་བརྟག་དཔྱད་བྱེེད། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་

པ་རྣམས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིི་མས་ཚོོས་པའིི་སྒོོ་རའིི་ནང་ནས། ཞིིང་ཁ་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་
བའིི་ཁེེབས་ལྡན་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ལ་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་པས་ལྟ། མཇུག་མཐར་

ས་བདག་གིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་བསྐོོར་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། རླངས་འཁོོར་གྱིི་
སྒེེའུ་ཁུང་ནས་སྐེེ་བསྲིིངས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་

དུ་འགྲེེང་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་
ནས། ས་ནས་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་བཙལ་ནས་ས་ལ་རིི་མོོ་འབྲིི།

ཡངས་པོོར་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་སྒོོ་མོོ་ཁག་གིི་ནང་ནས། བུད་མེེད་ཚོོས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས་

ནས་འགྲེེང་ཡོོད་ལ། ཁོོ་མོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་སྐྲ་ལོོ་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་དང་འདྲ་བའིི་བྱིིས་
པ་ཚོོས་མིིག་གཉིིས་ཡངས་པོོར་བགྲད་ཅིིང་། རྐང་པ་རྗེེན་པ་གཉིིས་ཀ་གཅིིག་ཐོོག་གཅིིག་

བརྩེེགས་བྱས་ནས་རྐང་མཛུབ་རྣམས་འགུལ་བཞིིན་སྡོོད། བུད་མེེད་དང་བྱིིས་པ་ཚོོས་རང་
རེེའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ས་བདག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ལྟད་མོོ་བལྟས། ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་པོོ་རེེད།

ས་བདག་འགའ་རེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་ལ་མིི་དགའ་བས་སྙིིང་རྗེེ་དང་

ལྡན། ས་བདག་འགའ་རེེ་རྩུབ་སྤྱོོད་ལ་མིི་དགའ་བས་སེེམས་ནས་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས། ས་བདག་
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འགའ་རེེས་སྙིིང་རྗེེ་མེེད་པ་མ་བྱས་ན་ས་བདག་བྱེེད་མིི་ཐུབ་པ་སྔ་ས་ནས་རྟོོགས་ཡོོད་
པས་སྙིིང་རྗེེ་བློོ་ཡིིས་བཏང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་རང་ཉིིད་ལས་ཀྱང་ཆེེ་བའིི་རྒྱ་རྙིི་ཞིིག་གིི་ནང་
དུ་ཚུད་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ལས་འགའ་ཤས་ཤིིག་རང་ཉིིད་བྲན་དུ་བཀོོལ་བའིི་རྩིིས་རིིག་འདིི་ལ་

སྡང་སེེམས་ཡོོད་ལ། འགའ་རེེ་དེེ་ལ་འཇིིགས་སྐྲག་སྐྱེེ་ཞིིང་། ཡང་འགའ་རེེས་འདིི་ལ་དད་
པ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་དེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། འདིིས་རང་ཉིིད་བསམ་གཞིིག་དང་ཚོོར་བ་ལས་སྐྱོོབ་ཀྱིི་
ཡོོད་པས་སོོ།། དངུལ་ཁང་དེེའམ་ཡང་ན་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་འདིི་ལ་དེེ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག འདིི་
འདོོད་ཀྱིི་འདུག དེེ་ངེེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག འདིི་ངེེས་པར་དུ་ཡོོད་དགོོས་

ཀྱིི་འདུག་སོོགས་ཟེེར་ནས། ཕལ་ཆེེར་དངུལ་ཁང་འདིིའམ་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་དེེ་ནིི་བསམ་
གཞིིག་དང་ཚོོར་བ་མེེད་པའིི་སྲིིན་པོོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པར་སྨྲ་ལ། འདིིས་ཁོོ་ཚོོ་རྙིི་ལ་བཟུང་

ཡོོད་པ་ལྟ་བུར་སྨྲ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་མིི་ཙམ་དང་བྲན་གཡོོག་ཙམ་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོས་

འཕྲུལ་ཆས་དང་བདག་པོོ་གཉིིས་ཀ་དུས་མཉམ་དུ་ཡིིན་པའིི་དངུལ་ཁང་དང་སྤྱིི་གཉེེར་

ཁང་གིི་ཐད་ལ་འགན་འཁུར་གྱིི་མེེད། ས་བདག་འགའ་རེེ་འདིི་ལྟ་བུའིི་སྙིིང་རྗེེ་བྲལ་ཞིིང་
དབང་ཤུགས་ཆེེ་བའིི་བདག་པོོ་ཞིིག་གིི་བྲན་གཡོོག་ཏུ་གྱུར་པར་སྤོོབས་པ་སྐྱེེ་བཞིིན་

ཡོོད། ས་བདག་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ནང་ནས་བསྡད་དེེ་འགྲེེལ་བཤད་བྱེེད། ས་འདིི་ས་རྒྱུ་
ཞན་པ་ཁྱོོད་ཚོོས་ཤེེས་གསལ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོས་ས་འདིི་ལ་སྡེེར་ཤད་ག་ཚོོད་ཅིིག་བརྒྱབ་པ་
དཀོོན་མཆོོག་གིིས་མཁྱེེན།

ཙོོག་པུར་བསྡད་པའིི་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ཙམ་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་

བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་རིི་མོོ་འབྲིི། རེེད་ཡ། ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་ཡོོད། དཀོོན་
མཆོོག་གིིས་མཁྱེེན་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཐལ་རྡུལ་གནམ་ལ་མིི་འཕུར་རྒྱུ་ན། གལ་སྲིིད་ས་ཤུན་

རྣམས་ས་ངོོས་ནས་སྡོོད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ན། གནས་ཚུལ་འདིི་འདྲའིི་སྡུག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་མིི་སྲིིད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ས་བདག་ཚོོ་དོོན་གྱིི་མདོོ་རྩ་ལ་བབས། ས་འདིིའིི་ས་རྒྱུ་ཇེེ་ཞན་ནས་ཇེེ་ཞན་རེེད། སྲིིང་

བལ་གྱིིས་ས་ཞིིང་ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཅིི་ཞིིག་ཐེེབས་པ་ཁྱོོད་ཚོོས་ཤེེས་གསལ་རེེད། དེེས་ས་རྒྱུ་
བརླགས་ནས་ས་ཞིིང་གིི་ཟུངས་ཁྲག་ཚང་མ་འཇིིབ་ནས་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་པ་རེེད།

ཙོོག་པུར་སྡོོད་མཁན་ཚོོས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ། ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་ལ་དཀོོན་མཆོོག་གིིས་ཀྱང་

མཁྱེེན། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་རིིགས་མིི་འདྲ་བ་ཁག་རེེས་མོོས་ཀྱིིས་བཏབ་པ་ཡིིན་
ན་ས་ཞིིང་གིི་ཟུངས་ཁྲག་ཕྱིིར་གསོོ་ཐུབ་ཀྱང་སྲིིད།

རེེད་ཡ། ད་འགོོར་དྲགས་པ་རེེད། ས་བདག་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལས་ཀྱང་དབང་ཤུགས་ཆེེ་

བའིི་སྲིིན་པོོ་དེེའིི་སྤྱོོད་སྟངས་དང་བསམ་བློོ་ལ་འགྲེེལ་བཤད་བྱེེད། ཞིིང་པ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་

རུང་། རང་ཁ་སོོས་པའིི་སྟེེང་དུ་དཔྱ་ཁྲལ་སྤྲོོད་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན་ཁོོས་ས་ཞིིང་མུ་མཐུད་དུ་
བཏབ་ན་ཆོོག

རེེད། དེེ་ཆོོག་གིི་རེེད། ཉིིན་ཞིིག་སྟོོན་ཐོོག་ལ་ལོོ་ཉེེས་བྱུང་སྟེེ་དངུལ་ཁང་ནས་སྒོོར་མོོ་

བསྐྱིི་དགོོས་པའིི་བར་དུ་ཆོོག་གིི་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ལྟོོས་དང་། དངུལ་ཁང་དང་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིིས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མ་རེེད།

གཅན་གཟན་འདིི་ཚོོས་མཁའ་དབུགས་རྔུབ་མིི་དགོོས་ལ་ཕག་ཤ་ཙམ་ཡང་བཟའ་མིི་
དགོོས། ཁོོ་ཚོོས་རྔུབ་པའིི་དབུགས་ནིི་ཁེེ་སྤོོགས་ཡིིན་ལ། ཁོོ་ཚོོས་བཟའ་བའིི་ཁ་ཟས་ནིི་

སྒོོར་མོོའི་ི སྟེེང་གིི་སྐྱེེད་ཀ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་འདིི་དག་མ་ཡོོད་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཡང་ཁྱོོད་ལ་

མཁའ་དབུགས་དང་ཕག་ཤ་མེེད་ན་མུག་ཤིི་ཐེེབས་པ་ལྟར་མུག་ཤིི་ཐེེབས་ཀྱིི་རེེད། འདིི་ནིི་
ཡིིད་སྐྱོོ་བ་ཞིིག་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དོོན་དངོོས་ནིི་དེེ་ལྟར་རེེད། དེེ་ལྟར་རེེད།

ཙོོག་པུར་འདུག་མཁན་ཚོོས་ཧ་གོོ་སོོང་བའིི་བརྡ་ཡིིས་ཡར་ལ་བལྟས། ང་ཚོོ་གནས་

སྐབས་རིིང་འདིི་ལྟར་བསྡད་ན་འགྲིིག་གིི་མ་རེེད་དམ། གཅིིག་བྱས་ན་ལོོ་རྗེེས་མར་ལོོ་

ལེེགས་འབྱུང་ཡང་སྲིིད། ལོོ་རྗེེས་མར་སྲིིང་བལ་ག་ཚོོད་ཅིིག་ཡོོད་སྲིིད་པ་སུས་ཤེེས། དེེང་
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ལེེའུ་ལྔ་པ།

སང་ག་ས་གང་དུ་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་གིི་ཡོོད་པས་སྲིིང་བལ་གྱིི་རིིན་གོོང་ག་ཚོོད་འཕར་

སྲིིད་པ་སུས་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོས་སྲིིང་བལ་སྤྱད་དེེ་འགད་རྫས་བཟོོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ།

དམག་གོོས་ཀྱང་སྲིིང་བལ་གྱིིས་བཟོོས་པ་མ་རེེད་དམ། དམག་འཁྲུག་ཡུད་ཙམ་ལ་བརྒྱབ་
ན་སྲིིང་བལ་གྱིི་རིིན་གོོང་གནམ་ལ་འགྲོོ་ངེེས་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ལོོ་རྗེེས་མར་དེེ་འདྲ་ཡིིན་
རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་ལ་དྲིི་བའིི་མདངས་ཤིིག་བབས་ནས་ཡར་བལྟས།

ང་ཚོོས་དེེ་ལ་ཡིིད་བཅོོལ་མིི་ཐུབ། དངུལ་ཁང་སྲིིན་པོོ་དེེས་དུས་རྟག་པར་ཁེེ་སྤོོགས་

ལེེན་དགོོས་ལ། དེེས་སྒུག་ནས་མིི་སྡོོད། དེེ་ལྟར་བསྡད་ན་དེེ་ཤིི་ཡིི་རེེད། མ་རེེད། དེེ་ལྟར་

བསྡད་ན་དཔྱ་ཁྲལ་ཇེེ་མཐོོ་རུ་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། སྲིིན་པོོ་དེེ་སྐྱེེད་མཚམས་ཆད་ན་དེེ་ཤིི་ཡིི་རེེད།
ཁོོ་ནམ་ཡང་གཟུགས་སྟོོབས་ཆེེ་ཆུང་གཅིིག་གིི་སྟེེང་ནས་སྡོོད་མིི་ཐུབ།

མཛུབ་མོོ་སྙིི་མོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་ཐེེམ་པའིི་སྟེེང་དུ་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་

ཙམ་བྱེེད་ལ། མཛུབ་མོོ་མཁྲེེགས་པོོ་ཚོོས་ཤིིང་ཐུར་བཟུང་ནས་ས་ངོོས་སུ་རིི་མོོ་བར་མེེད་

དུ་འབྲིི། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚང་གིི་ཉིི་མས་ཚོོས་པའིི་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་བུད་མེེད་ཚོོས་
དབུགས་རིིང་འཐེེན་བཞིིན་རྐང་པའིི་སྟེེང་འོོག་བརྗེེས་པས། ད་སྔོོན་སྟེེང་དུ་ཡོོད་པའིི་

རྐང་པ་དེེ་ད་ལྟ་འོོག་ཏུ་འཁེེལ་ནས་རྐང་མཛུབ་རྣམས་འགུལ་འགུལ་བྱེེད། སྒོོ་ཁྱིི་རྣམས་
ས་བདག་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཁྲིིས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་ལོོ་བཞིི་པོོ་

རེེ་རེེའིི་སྟེེང་དུ་གཅིིན་པ་བཏང་། ཁྱིིམ་བྱ་རྣམས་ཉིི་འོོད་ནང་གིི་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་ཉལ་ནས་
གཤོོག་རྡེེབ་བྱས་ཏེེ། ཐལ་བ་རྣམས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤུ་གསེེང་བརྒྱུད་ནས་པགས་པ་བར་དུ་

འཐིིམ་པར་བྱས། ཕག་ཚང་ཆུང་ཆུང་ནང་གིི་ཕག་པ་ཚོོས་ལྟོོ་གཞོོང་ནང་གིི་ཕག་ལྟོོ་ལྷག་
མ་དེེ་བརྩད་ནས་ཙིི་ཤུར་འདེེབས།

ཙོོག་པུར་འདུག་མཁན་ཚོོས་མགོོ་བོོ་ཡང་བསྐྱར་སྒུར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དུ་

འཇུག་འདོོད་དམ། ང་ཚོོའིི་འབྲུ་རིིགས་ཐོོབ་སྐལ་ཇེེ་ཉུང་དུ་གཏོོང་མིི་རུང་། ད་ཡོོད་ཀྱིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཐོོབ་སྐལ་གྱིིས་ཀྱང་ཁ་མིི་སོོས་པའིི་ཚོོད་རེེད། བྱིིས་པ་ཚོོ་རྟག་པར་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ནས་
ཡོོད། ང་ཚོོར་གྱོོན་གོོས་མེེད་ལ་ཡོོད་པ་ཚང་མ་ཐེེད་པོོ་དང་རྙིིང་ཧྲུལ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱིིམ་

མཚེེས་ཚང་མ་ང་ཚོོ་དང་གཅིིག་མཚུངས་མིིན་རྒྱུ་ན། དེེ་ནས་ཆོོས་ཚོོགས་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡང་
ངོོ་ཚ་དགོོས་པའིི་ཚོོད་རེེད།

མཇུག་མཐར་ས་བདག་ཚོོས་སྐད་ཆའིི་མདོོ་རྩ་བཤད། བོོགས་གཏོོང་ལམ་ལུགས་དེེ་

ད་ལྟ་ཡོོངས་སུ་འགྲོོ་ཐབས་མེེད། མིི་གཅིིག་དང་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གཅིིག་གིིས་
ཁྱིིམ་ཚང་བཅུ་གཉིིས་སམ་བཅུ་བཞིི་ཡིི་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་ཅིིང་། ཁོོ་ལ་གླ་ཆ་ཞིིག་སྤྲད་ན་

ཁོོས་ལོོ་ཏོོག་ཧྲིིལ་པོོ་བརྔས་ཚར་གྱིི་ཡོོད། ང་ཚོོས་ཀྱང་འདིི་ལྟར་བྱེེད་མིི་འདོོད་ཀྱང་། འདིི་

ལྟར་མིི་བྱེེད་ཐབས་མེེད་རེེད། འོོན་ཀྱང་། སྲིིན་པོོ་དེེར་ན་ཚ་ཞིིག་ཕོོག་ཡོོད་ལ། སྲིིན་པོོ་དེེ་
ལ་གནད་དོོན་ཞིིག་བྱུང་ཡོོད།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྲིིང་བལ་བཏབ་ན་ས་ཞིིང་འདིི་གསོོད་ངེེས་རེེད།

དེེ་ང་ཚོོས་ཤེེས། ས་ཞིིང་འདིི་མ་ཤིི་སྔོོན་དུ་ང་ཚོོས་སྲིིང་བལ་མགྱོོགས་པོོར་ལེེན་དགོོས།

དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ས་ཞིིང་འདིི་བཙོོང་རྒྱུ་ཡིིན། ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་མང་པོོ་ཞིིག་རང་ཉིིད་
ལ་བདག་པའིི་ས་ཞིིང་རེེ་ཡོོད་པར་དགའ།

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོའིི་གདོོང་ལ་སེེམས་འཚབ་ཀྱིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར། འོོ་ན་ང་ཚོོས་ཅིི་

བྱེེད། ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་གིིས་རང་ཁ་གསོོ།

ཁྱོོད་ཚོོ་ས་གཞིིས་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས། རྨོོས་གཤོོལ་རྣམས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་

ནས་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།

ད་ལྟ་ཙོོག་པུར་འདུག་མཁན་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་ཡར་ལངས། ངའིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་

ས་གཞིིས་འདིི་བླངས་པ་རེེད། ཁོོས་ས་གཞིིས་འདིི་ཚུར་ལེེན་པའིི་ཆེེད་དུ་ཨིིན་ཌིིའིི་མིི་ཚོོ་
གསོོད་པ་དང་ཁོོ་ཚོོ་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་དགོོས་བྱུང་བ་རེེད། ངའིི་ཨ་ཕ་ས་གཞིིས་འདིིའིི་
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ལེེའུ་ལྔ་པ།

སྟེེང་དུ་སྐྱེེས་པ་རེེད་ལ། ཁོོས་ས་གཞིིས་འདིིའིི་སྟེེང་གིི་རྩྭ་ལྡུམ་བལ་ཞིིང་དུག་སྦྲུལ་བསད་
ཡོོད། དེེ་ནས་ནམ་ཟླ་ངན་པ་ཞིིག་སླེེབས་པས་ཁོོས་སྒོོར་མོོ་ཉུང་ཙམ་བསྐྱིི་དགོོས་བྱུང་བ་
རེེད། དེེ་ནས་ང་ཚོོ་སྐྱེེས་པ་རེེད། ཕ་གིིའིི་ཁང་པ་དེེའིི་ནང་ནས་ང་ཚོོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་བཙས་པ་
རེེད། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་སྒོོར་མོོ་བསྐྱིི་དགོོས་བྱུང་། དེེ་ལྟར་ས་གཞིིས་འདིི་རིིམ་བཞིིན་དངུལ་

ཁང་ལ་བདག་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟ་ནའང། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བསྐྱངས་པའིི་ལོོ་ཏོོག་
ལས་ང་ཚོོ་ལ་ཅུང་ཟད་འཐོོབ་ཀྱིི་ཡོོད།

དེེ་ང་ཚོོས་ཤེེས། དེེ་ཚོོ་ཚང་མ་ཤེེས། འདིི་དག་བྱེེད་མཁན་ང་ཚོོ་མ་རེེད། དངུལ་ཁང་

རེེད། དངུལ་ཁང་ཟེེར་བ་ནིི་མིི་ཞིིག་དང་མིི་འདྲ། ཁོོ་ནིི་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་
བཅུ་བདག་ལ་བཟུང་བའིི་ས་བདག་ཅིིག་རེེད་ལ། ས་བདག་འདིི་མིི་ཞིིག་དང་མིི་འདྲ།
དེེ་ནིི་སྲིིན་པོོ་ཞིིག་རེེད།

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོས་སྐད་ངན་ཤོོར། དེེ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ང་ཚོོའིི་ས་གཞིིས་

རེེད་ཨ། འདིི་ང་ཚོོས་ཚད་ལ་འཇལ་ནས་སྒེེར་ལ་བགོོས་པ་རེེད་ལ། ང་ཚོོ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་

སྐྱེེས་པ་རེེད། འདིིའིི་སྟེེང་དུ་ང་ཚོོ་བསད་པ་ཡོོད་ལ་ཤིི་བའང་ཡོོད། ས་འདིི་བཟང་རྒྱུ་མེེད་

རུང་། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡིིན། ང་ཚོོ་ས་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་སྐྱེེས་ནས། ས་འདིིའིི་
སྟེེང་དུ་ལས་ཀ་ལས་ཤིིང་། ས་འདིིའིི་སྟེེང་ནས་ཤིི་ཡིི་ཡོོད། འདིིས་ས་འདིི་ང་ཚོོའིི་ཡིིན་པ་

བྱས་ཡོོད། དེེས་ང་ཚོོ་ས་འདིིའིི་ས་བདག་ཡིིན་པ་ར་སྤྲོོད་བྱས་ཡོོད་པ་ལས། ཤོོག་བུའིི་སྟེེང་
གིི་ཨང་གྲངས་འགའ་རེེས་གོོ་ཅིི་ཞིིག་ཆོོད།

དགོོངས་དག འོོན་ཀྱང་། འདིི་དག་བྱེེད་མཁན་ང་ཚོོ་མ་རེེད། སྲིིན་པོོ་དེེ་རེེད། དངུལ་

ཁང་ཟེེར་བ་དེེ་མིི་དང་མིི་འདྲ།

རེེད། འོོན་ཀྱང་། དངུལ་ཁང་དེེ་མིིས་བཙུགས་ཤིིང་མིིས་སྐྱོོང་གིི་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ།
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མ་རེེད། ཁྱོོད་རང་ནོོར་འདུག རྦད་དེེ་ནོོར་འདུག དངུལ་ཁང་ནིི་མིི་ལས་གཞན་པ་

ཞིིག་རེེད། དངུལ་ཁང་ནང་གིི་མིི་རེེ་རེེས་དངུལ་ཁང་གིིས་ཅིི་བྱེེད་བཞིིན་པར་ཞེེ་མེེར་
ལངས་མོོད། དངུལ་ཁང་གིིས་དེེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་བྱས་ནས་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད། ངས་ཁྱོོད་ལ་
བཤད་ཡ། དངུལ་ཁང་ནིི་མིི་ལས་བརྒལ་བའིི་དངོོས་པོོ་ཞིིག་རེེད། དེེ་ནིི་སྲིིན་པོོ་ཞིིག་རེེད།
མིིས་དེེ་བསྐྲུན་པ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིིས་དེེ་སྟངས་འཛིིན་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད།

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོས་སྐད་ངན་བཏོོན། ངའིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ས་འདིིའིི་ཆེེད་དུ་ཨིིན་

ཌིིའིི་མིི་རིིགས་བསད་པ་རེེད་ལ། ངའིི་ཨ་ཕས་ས་འདིིའིི་ཆེེད་དུ་དུག་སྦྲུལ་བསད་པ་རེེད།

གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་དངུལ་ཁང་བསད་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད། དངུལ་ཁང་འདིི་ཨིིན་ཌིིའིི་མིི་
རིིགས་དང་དུག་སྦྲུལ་ལས་ཀྱང་གདུག་རྩུབ་ཆེེ། གཅིིག་བྱས་ན་ངའིི་ཨ་མེེས་དང་ཨ་ཕའིི་
བྱེེད་སྟངས་ལྟར། ང་ཚོོས་ས་འདིིའིི་ཆེེད་དུ་འཐབ་འཛིིང་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།

ད་ནིི་ས་བདག་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་སོོང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ས་གཞིིས་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས།

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོས་སྡུག་སྐད་བཏོོན། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ང་ཚོོའིི་རེེད་ཨ། ང་ཚོོས་... །

མ་རེེད། དེེ་ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་སྟེེ། སྲིིན་པོོ་དེེས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོ་ས་གཞིིས་

འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས།

ཨིིན་ཌིིའིི་མིི་རིིགས་སླེེབས་སྐབས་ངའིི་ཨ་མེེས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར། ང་ཚོོས་མེེ་མདའ་

ལག་ཏུ་འཛིིན་རྒྱུ་ཡིིན། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དམ།

ཨུན། ཐོོག་མར་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡོོང་གིི་རེེད་ལ། དེེ་ནས་དམག་དཔུང་ཡོོང་གིི་རེེད། གལ་

སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་ས་གཞིིས་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་འདུག་ཐབས་བྱས་ན། དེེ་ནིི་རྐུ་འཕྲོོག་

ལ་བརྩིི་ཡིི་རེེད་ལ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོས་མིི་གསོོད་ཐབས་བྱས་ན། ཁྱོོད་ཚོོ་མིི་གསོོད་ཉེེས་
ཅན་དུ་འགྱུར་གྱིི་རེེད། སྲིིན་པོོ་དེེ་མིི་མ་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་
འདོོད་ན་མིི་ལ་དེེ་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡིིན།
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འོོན་ཀྱང་། ས་གཞིིས་འདིི་དང་ཁ་བྲལ་ན། ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་དགོོས། ཇིི་ལྟར་འགྲོོ་

དགོོས། ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་མེེད་ཡ།

ས་བདག་ཚོོས་ཚིིག་ལན་བཏབ། དགོོངས་དག དངུལ་ཁང་སྟེེ། ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་སྟོོང་

ཕྲག་ལྔ་བཅུ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའིི་ས་བདག་གིིས་དེེ་ཐད་ལ་འགན་འཁུར་མིི་ཐུབ། ཁྱོོད་ཚོོ་

ནིི་རང་ཉིིད་ལ་མིི་དབང་བའིི་ས་གཞིིས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད། གནད་དོོན་འདིི་
སེེལ་བ་ཡིིན་ན། གཅིིག་བྱས་ན་སྟོོན་ཀ་ཁྱོོད་ཚོོ་སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཏུ་ཡོོང་ཆོོག་སྲིིད། གཅིིག་

བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་དབུལ་སེེལ་ལས་གཞིི་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་ཆོོག་རྒྱུ་རེེད ཁྱོོད་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་
ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ནམ། དེེར་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཡོོད་ལ་དབྱར་དགུན་ཁྱད་པར་

མེེད། དེེར་ཁྱོོད་ཚོོས་ལག་པ་གང་དུ་བསྲིིངས་ན་དེེ་རུ་ཚ་ལུ་མ་འཐོོག་རྒྱུ་ཡོོད། ཡུལ་དེེར་
དུས་ནམ་ཡང་ལོོ་ཏོོག་གིི་རིིགས་རེེ་བརྔ་སྡུད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པས་ཁྱོོད་ཚོོ་ཡུལ་དེེར་ཅིིའིི་
ཕྱིིར་མིི་འགྲོོ། དེེ་ལྟར་བཤད་རྗེེས་ས་བདག་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་གསོོས་
ནས་བཞུད།

ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་རྟགས་རིིས་འགོོད་ཆེེད་དང་། འཆར་གཞིི་འཐེེན་ཆེེད། བསམ་བློོ་

གཏོོང་ཆེེད་དུ། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཡང་བསྐྱར་ཙོོག་
པུར་ཕྱིིར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོའིི་ཉིི་མས་ཚིིག་པའིི་གདོོང་པ་ནག་པོོ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་ཉིི་འོོད་ཀྱིིས་

གཙེེས་པའིི་མིིག་མདངས་དཀར་པོོ་རེེད། བུད་མེེད་ཚོོ་སྒོོ་ལམ་བར་ནས་གཟབ་གཟབ་ངང་

ཕྱིིར་བུད་ནས་སོོ་སོོའི་ི སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཞིིང་། བྱིིས་པ་ཚོོ་བུད་མེེད་ཚོོའིི་རྒྱབ་
ཕྱོོགས་སུ་གཟབ་གཟབ་ངང་འཇབ་བཞིིན་ཡོོང་ནས། གལ་ལ་ཐུག་ཚེེ་འབྲོོ་ཆོོག་ཆོོག་བྱས།
གཞོོན་ནུ་རྣམས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཨ་ཕ་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་འདུག་སྟེེ། འདིི་ལྟར་བསྡད་

ན་རང་ཉིིད་ཀྱང་སྐྱེེས་པའིི་གྲས་སུ་ཚུད་པའིི་སྣང་བ་སྟེེར་གྱིི་ཡོོད། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་ནས་
བུད་མེེད་ཚོོས་དྲིི་བ་བཏོོན། ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་ཟེེར་རམ།
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སྐྱེེས་པ་ཚོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཏེེགས་ནས་ལྟ་ཙམ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ནང་དུ་སྡུག་

བསྔལ་གྱིི་དུད་སྤྲིིན་འཁྲིིགས། ང་ཚོོ་ས་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས་ཟེེར་ལ། དེེ་ནས་ཤུལ་

དུ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་དང་ལྟ་རྟོོག་པ་མངགས་ནས་ས་འདིི་བཟོོ་གྲྭ་ལྟར་འཛིིན་
སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ཟེེར།

བུད་མེེད་ཚོོས། འདིི་དང་བྲལ་ནས་ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོའམ། ཞེེས་དྲིིས།
ང་ཚོོས་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོས་མིི་ཤེེས།

བུད་མེེད་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་ཕར་ཕྱིིན། ཕར་སོོ་སོོའི་ི ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིན་ཞིིང་། མདུན་

ཕྱོོགས་ཀྱིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་ཡང་ཕར་དེེད། ཁོོ་མོོ་ཚོོས་གསལ་པོོར་ཤེེས་པ་ནིི། འདིི་ལྟར་སྡུག་
བསྔལ་གྱིིས་གཙེེས་ཤིིང་མགོོ་བོོ་འཐོོམས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ནིི་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་སླ་ལ། ཐ་ན་རང་
ཉིིད་དགའ་བའིི་གཉེེན་ཉེེའིི་སྟེེང་དུའང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་སྲིིད། ཁོོ་ཚོོས་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་གཅིིག་པུར་
བཞག་ནས། ཁོོ་ཚོོར་ས་རྡུལ་ཁྲོོད་ནས་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་འཆར་གཞིི་འཐེེན་པའིི་
གོོ་སྐབས་བྱིིན།

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་ཕར་ཕྱོོགས་ར་སྐོོར་ནང་དུ་མིིག་བཤེེར་བྱས།

ཁོོས་ལོོ་བཅུའིི་སྔོོན་ལ་བསྒར་བའིི་ཁྲོོན་ཆུ་འཐེེན་འཁོོར་དང་དེེའིི་ངང་པའིི་སྐེེ་དང་འདྲ་

བའིི་ལག་འཇུ། ཝ་ཁའིི་སྟེེང་གིི་ལྕགས་ཀྱིི་མེེ་ཏོོག་གིི་རིི་མོོ། ཁྱིིམ་བྱ་སྟོོང་ཕྲག་ལྷག་བསད་

མྱོོང་སའིི་གཙབ་གདན། ལག་ཆ་འཇོོག་ཁང་དུ་བཞག་ཡོོད་པའིི་ལག་སྐྱོོར་རྨོོས་གཤོོལ།
དེེའིི་སྟེེང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྕམ་ཤིིང་ནས་མར་དཔྱངས་པའིི་ཁ་བྲེེས་སོོགས་ཡོོད་ཚད་ལ་རེེ་རེེ་
བཞིིན་མིིག་བཤེེར་བྱས།

བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁང་པའིི་ནང་ནས་བུད་མེེད་ཚོོའིི་མཐའ་རུ་རུབ། ཨ་མ། ད་ང་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་

དགོོས་སམ། ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་སམ།

72

ལེེའུ་ལྔ་པ།

བུད་མེེད་ཚོོས་ངས་མིི་ཤེེས། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་རུ་རྒྱུགས། འོོན་ཀྱང་། ཨ་ཕའིི་ཉེེ་

སར་མ་འགྲོོ། ཉེེ་སར་སོོང་ན་གཅར་རྡུང་གཟེེད་སྲིིད་ཟེེར། བུད་མེེད་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་སོོ་

སོོའི་ི ལག་གིི་ལས་ཀ་ལ་བྲེེལ། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་མགོོ་འཐོོམས་ཤིིང་འདང་རྒྱག་བཞིིན་
པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་མིིག་གིིས་འཚོོས།

•••

འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་རྣམས་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སླེེབས་ཤིིང་ཞིིང་ཁའིི་ནང་དུ་

སོོང་། སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་གོོག་ནུར་མཁན་འདིི་དག་ནིི་འབུ་སྲིིན་དང་འདྲ་ལ། འདིི་དག་ལ་
འབུ་སྲིིན་དང་འདྲ་བའིི་བླ་ན་མེེད་པའིི་སྟོོབས་ཤུགས་ཀྱང་ལྡན། ཁོོ་ཚོོ་ཞིིང་ཁའིི་སྟེེང་དུ་
གོོག་ནུར་གྱིིས་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་སྐབས་རང་ཉིིད་ལ་ལྕགས་ཐག་གིི་ལམ་བུ་ཞིིག་འདིིང་ལ།
ཁོོ་ཚོོ་དེེའིི་སྟེེང་ནས་འགྲིིལ་ནས་འགྲོོ་ཞིིང་། སོོང་བ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ལྕགས་ཐག་ལམ་བུ་
དེེ་ལྟེེབས་ནས་འཁྱེེར་འགྲོོ། བུད་སྣུམ་གྱིི་ཤུགས་ལ་བརྟེེན་པའིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་

རྣམས་བསྡད་ཡོོད་དུས་པུར་སྒྲ་སྒྲོོག་ལ། འགྲོོ་མགོོ་རྩོོམ་དུས་ལྡིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་ཅིིང་། བང་ཚད་

རྒྱུན་ལྡན་ལ་སླེེབས་ཚེེ་ཟིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་འགྲོོ། སྣ་གདོོང་རིིལ་རིིལ་ཅན་གྱིི་སྲིིན་པོོ་འདིིས་
ཐལ་རྡུལ་གནམ་ལ་སྤྲུགས་ཤིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྣ་གདོོང་དེེ་རྡུལ་ཕུང་ཁྲོོད་དུ་གཏད་ནས་

ར་བ་དང་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་ཅིིང་། གྲོོག་རོོང་ནས་མར་ལ་འབབ་ཅིིང་ལ་ངོོས་སུ་ཡར་ལ་ཐོོན་
ནས། ལུང་པ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ནས་དྲང་མོོར་འགྲོོ། སྲིིན་པོོ་འདིི་དག་ས་སྟེེང་དུ་མིི་འགྲོོ་

བར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐག་ལམ་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་དེེའུ་འབུར་དང་གྲོོག་ཤུར། ཆུ་
རྒྱུན། ར་བ་དང་ཁང་པ་བཅས་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་ནས་འགྲོོ།

ལྕགས་ཀྱིི་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་མིི་དེེ་ནིི་མིི་ཞིིག་དང་ཡེེ་ནས་མིི་འདྲ།

ཁོོས་ལག་མགོོར་ལག་ཤུབས་གྱོོན་ཞིིང་གདོོང་ལ་བྱེེ་འགོོག་མིིག་ཤེེལ་གོོན་པ་དང་། ཁ་སྣའིི་
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སྟེེང་དུ་རྡུལ་འགོོག་གདོོང་འབག་གྱོོན་ཡོོད། ཁོོ་ནིི་སྲིིན་པོོ་འདིིའིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོ་
ནིི་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་པའིི་འཕྲུལ་མིི་ཞིིག་ཡིིན། དབུགས་མདོོང་ཁག་གིི་ལྡིིར་སྒྲ་

ཡིིས་ཡུལ་ལུང་ཧྲིིལ་པོོ་ཁེེངས་ཡོོད་ལ། ལྡིིར་སྒྲ་དེེ་མཁའ་དབུགས་དང་ས་གཞིིར་ངོོ་བོོར་
དབྱེེར་མེེད་དུ་འདྲེེས་པས། ད་ཆ་ས་གཞིི་དང་མཁའ་དབུགས་ཀྱིིས་གདུང་སེེམས་མཉམ་

སྐྱེེད་ངང་གཡོོ་འགུལ་དང་བཅས་མུར་སྒྲ་འདོོན་བཞིིན་མཆིིས། འཕྲུལ་འཁོོར་འདིིས་ས་
ཞིིང་རྣམས་ཕར་ལ་བཅད་ནས་འགྲོོ་ཞིིང་ཚུར་ལ་གཅོོད་བཞིིན་ཡོོང་ནའང་། ཁ་ལོོ་བར་

དེེར་སྟངས་འཛིིན་བྱེེད་པའིི་ནུས་པ་མེེད། སྟངས་འཛིིན་ཡོོ་ཆས་ངོོས་སུ་ལག་པ་འཁྱུག་
ཙམ་གྱིིས་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིིར་གཏོོར་བརླག་གཏོོང་ཐུབ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་

པས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། སྲིིན་པོོ་ལྟ་བུའིི་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིི་བཟོོ་མཁན་དང་། སྲིིན་
པོོ་ལྟ་བུའིི་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིི་མར་མངགས་མཁན་གྱིིས་མིི་མངོོན་པའིི་ནུས་པ་གང་ཞིིག་
ལ་བརྟེེན་ནས་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་པ་དང་སེེམས་པ། ཁོོའི་ི ཤ་གནད་བཅས་དབང་སྒྱུར་བྱས་

ཤིིང་། དེེས་ཁོོའི་ི སེེམས་ལ་བྱེེ་འགོོག་མིིག་ཤེེལ་བཀོོན་ནས་ཁོོའི་ི ངག་ལྐུགས་པ་བཟོོས་ཡོོད།

དེེས་ཁོོའི་ི ཚོོར་སྣང་ལ་བྱེེ་འགོོག་མིིག་ཤེེལ་བསྐོོན་ནས་ཁོོའི་ི ངོོ་རྒོོལ་གྱིི་ནུས་པ་ལྐུགས་པ་
བཟོོས་ཡོོད། ཁོོས་ད་ལྟ་ས་ཞིིང་འདིི་སྔོོན་ཆད་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་པ་དེེ་ལྟར་དུ་མཐོོང་མིི་ཐུབ་ལ།

ཁོོས་ས་ཞིིང་འདིིའིི་དྲིི་མའང་སྔོོན་ཆད་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་པ་དེེ་ལྟར་སྣོོམ་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། དེེང་སང་
ཁོོའི་ི རྐང་པས་སྤོོ་ཐོོ་ལ་རྡོོག་བརྫིིས་ཐེེབས་ཀྱིི་མེེད་ལ། ས་ཞིིང་གིི་དྲོོད་དང་ནུས་པ་ཚོོར་གྱིི་
མེེད། དེེང་སང་ཁོོའི་ི འཕོོངས་ཚོོས་ལྕགས་ཀྱིི་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཡོོད་ལ། ཁོོའི་ི

རྐང་པ་ལྕགས་ཀྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་བརྫིིས་ཡོོད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གསར་བསྐྱེེད་ནུས་
སྟོོབས་འདིིར་སྤྲོོ་སྣང་སྐྱེེ་མིི་ཐུབ་ལ། འདིི་ཕམ་ཉེེས་སུའང་གཏོོང་མིི་ཐུབ། ཁོོས་འདིིར་དམོོད་

མོོ་གཏོོང་མིི་ཐུབ་ལ་སྐུལ་སློོང་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་དེེའིི་དབང་གིིས། ཁོོས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་སྤྲོོ་སྣང་སྐྱེེ་མིི་ཐུབ་ལ། རང་ཉིིད་ལ་མནར་གཅོོད་ཀྱང་གཏོོང་མིི་ཐུབ། ཁོོས་
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ལེེའུ་ལྔ་པ།

རང་ཉིིད་ལ་དམོོད་མོོ་གཏོོང་མིི་ཐུབ་ལ་སྐུལ་སློོང་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ། ཁོོ་ས་ཞིིང་འདིིར་རྒྱུས་

མངའ་མེེད་ཅིིང་། ས་ཞིིང་འདིི་ཁོོ་ལ་མིི་དབང་། ཁོོས་ས་ཞིིང་འདིིར་ཡིིད་ཆེེས་མིི་བྱེེད་ལ། དེེ་
ལ་གསོོལ་འདེེབས་ཀྱང་མིི་བྱེེད། གལ་སྲིིད་ས་ལ་ཐོོར་པའིི་ས་བོོན་ཞིིག་ལ་མྱུ་གུ་མ་འབུས་
ཀྱང་ཁོོ་ལ་མཚོོན་ན་དེེ་ནིི་ཅིི་ཡང་མ་རེེད། གལ་སྲིིད་གསར་དུ་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་བཞིིན་

པའིི་མྱུ་གུ་ཞིིག་ཐན་པས་གཙེེས་ཏེེ་སྐེེམ་པར་བྱས་པའམ། ཡང་ན་དྲག་ཆར་གྱིི་ཆུ་ལོོག་གིིས་

བསྣུབས་ན། དེེ་ནིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་ལ་མཚོོན་ན་ཅིི་ཡང་མིིན་པ་བཞིིན་དུ། དེེའིི་
ཁ་ལོོ་པར་མཚོོན་ནའང་ཅིི་ཡང་མ་རེེད།

ཁོོ་དངུལ་ཁང་ལ་དགའ་རྒྱུ་མེེད་པ་བཞིིན་ས་ཞིིང་ལའང་དེེ་མཚུངས་ཡིིན། ཁོོ་འདྲུད་

འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་ལ་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད་དེེ། དེེའིི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིིས་གང་བའིི་ངོོས་
དང་དེེའིི་ངར་ཤུགས་ལྡན་པའིི་ནུས་སྟོོབས། དེེའིི་འབར་སྐད་སྒྲོོག་པའིི་དབུགས་མདོོང་

བཅས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི ཡིིད་སེེམས་འགུག་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་
འདིི་ཁོོ་རང་ཉིིད་ལ་མིི་དབང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་འོོད་ཀྲིིག་

ཀྲིིག་གིི་ས་གཤག་གཤོོལ་སྡེེར་རྣམས་འཁོོར་བཞིིན་ཡོོད་ལ། གཤོོལ་སྡེེར་གྱིི་རྣོོ་ཁ་ཡིིས་ས་
ཞིིང་རྣམས་རྨོོ་བཞིིན་མིི་འགྲོོ་བར་གཤག་བཅོོས་བྱེེད་བཞིིན་འགྲོོ། གཤགས་ཟིིན་པའིི་ས་

ལེེབ་རྣམས་གཡས་ཕྱོོགས་སུ་སྤུང་ལ། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་གཤོོལ་སྡེེར་བསྟར་བ་རྗེེས་མ་ཚོོ་ཡོོང་

ནས་ས་ལེེབ་དེེ་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་གཤགས་ནས་གཡོོན་ཕྱོོགས་སུ་སྤུང་། གཤོོལ་
སྡེེར་དག་ས་ནག་ཁྲོོད་དུ་ཡང་ཡང་དྲུད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ལྟ་ས་གཤག་སྤུ་གྲིིའིི་རྣོོ་ཁ་འོོད་
ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད། ས་གཤག་གཤོོལ་སྡེེར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ལྕགས་ཀྱིི་མཆེེ་བ་ལྡན་པའིི་སྤོོ་

རྡུང་འཕྲུལ་ཆས་དྲུད་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དེེས་སྤོོ་ཐོོ་རྣམས་དུམ་པར་བརྡུངས་པས་ས་

ངོོས་རྣམས་ཕྱིིར་སྙོོམས་པོོར་བཟོོས་ཡོོང་། སྤོོ་རྡུང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་སོོན་
འདེེབས་འཕྲུལ་ཆས་ཏེེ། གཞིི་གདན་གྱིི་སྟེེང་ནས་ཡར་འགྲེེང་བའིི་ལྕགས་ཀྱིི་ཕོོ་མཚན་
75

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བཅུ་གཉིིས་ཀྱིིས་བང་སྒྱུར་དང་བསྟུན་ནས་ཁུ་བ་གཏོོང་ཞིིང་། ཐབས་ཤེེས་དང་ལྡན་པས་

བཙན་གཡེེམ་བྱེེད་ལ། ཆགས་སེེམས་དང་བྲལ་བས་བཙན་གཡེེམ་བྱེེད། ལྕགས་ཀྱིི་འདུག་

སྟེེགས་སྟེེང་གིི་ཁ་ལོོ་བས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་འཆར་བཀོོད་འཐེེན་པ་མ་ཡིིན་པའིི་ཐིིག་ལམ་དྲང་

མོོ་དེེར་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། རང་ཉིིད་ལ་མིི་དབང་ཞིིང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བརྩེེ་བའང་
མ་བཅངས་པའིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་དོོན་དུ་སྤོོབས་པ་སྐྱེེ་ཞིིང་། ཁོོས་རང་ཉིིད་
ཀྱིིས་དབང་སྒྱུར་མིི་ཐུབ་པའིི་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་སྟོོབས་ཤུགས་ལའང་སྤོོབས་པ་སྐྱེེ་བཞིིན་

ཡོོད། འདིི་ལྟར་བཏབ་པའིི་འབྲུ་རིིགས་རྣམས་ཡར་སྐྱེེས་ནས་བརྔ་སྡུད་བྱེེད་སྐབས་མིི་
ཞིིག་གིི་མཛུབ་མོོས་ས་ཐོོ་དྲོོན་པོོ་རྣམས་ལ་ཐུག་མིི་དགོོས་ཤིིང་། ས་ནག་རྣམས་མཛུབ་

བར་ནས་སིིམ་པར་བྱེེད་མིི་དགོོས། མིི་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ས་བོོན་ལ་མ་རེེག་ཅིིང་། དེེ་ཡར་
སྐྱེེ་བའིི་ཕྱོོགས་ལ་ཞེེན་པ་མ་ཆགས། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཟའ་བ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་

བཏབ་པ་མ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཟའ་བའིི་བག་ལེེབ་དང་འབྲེེལ་བ་
གཏན་ནས་མེེད། ས་ནག་གིིས་ལྕགས་ནག་གིི་འོོག་ཏུ་འཐབ་རྩོོད་བྱེེད་ཅིིང་ལྕགས་ནག་

གིི་འོོག་ནས་རིིམ་བཞིིན་འཆིི། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ས་འདིི་དག་ལ་བརྩེེ་བ་འཆང་མཁན་མེེད་
ལ་སྡང་སེེམས་འཛིིན་མཁན་ཡང་མེེད། ས་འདིི་དག་ལ་དམོོད་མོོ་གཏོོང་མཁན་མེེད་ལ། ས་
འདིི་དག་གིི་ཆེེད་དུ་གསོོལ་བ་འདེེབས་མཁན་ཡང་མེེད།
•••

ཉིིན་གུང་ལ་སླེེབས་ཚེེ། ཁ་ལོོ་བས་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཞིིག་གིི་ཁང་པ་དང་ཉེེ་ས་རུ་གུང་

ཚིིགས་རུམ་བྲོོའི་ི ཁ་ཕྱེེས། བྲོོ་ཁུག་ནང་དུ་སྣུམ་ཤོོག་ཏུ་བཏུམ་པའིི་ཤ་བག་ལེེབ་དང་བག་

ལེེབ་སྐྱ་བོོ། བསྙལ་ཚལ། ཕྱུར་བ། འཕྲུལ་ཆས་ལྷུ་ལག་གིི་ཚོོང་རྟགས་ཤིིག་གིི་མིིང་དང་
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ལེེའུ་ལྔ་པ།

མཚུངས་པའིི་སིི་ཕམ་5ཞེེས་པའིི་ཀྲིིན་བཅུག་ཕག་ཤ་བཅས་ཡོོད། ཁོོས་ཟས་ཀྱིི་རོོ་བཅུད་

ལ་མྱོོང་ཁོོམ་མེེད་པར་ཧོོབ་ཀྱིིས་ཟོོས། ད་དུང་གནས་སྤོོ་བྱས་མེེད་པའིི་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་

ཞིིག་ཕྱིི་རུ་ཡོོང་ནས་ཁ་ལོོ་བར་མཚར་སྣང་དང་བཅས་བལྟས། ཁ་ལོོ་བས་བྱེེ་འགོོག་མིིག་

ཤེེལ་དང་འགྱིིག་གིི་རྡུལ་འགོོག་གདོོང་འབག་ཕུད་པ་ན། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིི་མཐའ་རུ་གོོར་
ཐིིག་དཀར་པོོ་ཆུང་ཆུང་རེེ་བབས་ཡོོད་པ་མཐོོང་ཐུབ་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ཁ་སྣའིི་མཐའ་རུ་གོོར་
ཐིིག་དཀར་པོོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བབས་ཡོོད་པའང་མཐོོང་ཐུབ། བུད་སྣུམ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་མེེ་
ཁ་ཡང་བསྐྱར་གསོོ་བ་ལས་འཕྲུལ་ཆས་མུ་མཐུད་དུ་འཁོོར་དུ་བཅུག་སྟེེ་བཞག་ན་བུད་

སྣུམ་གྲོོན་ཆུང་བྱེེད་ཐུབ་པས། ཁ་ལོོ་བས་གུང་ཚིིགས་བཟའ་རིིང་ལ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་

འཁོོར་གྱིིས་པུར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་བསྡད། མཚར་སྣང་ཆེེ་བའིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁ་ལོོ་བའིི་མཐའ་
རུ་རུབ་ཡོོང་ལ། གྱོོན་གོོས་རྩབ་ཧྲལ་ཅན་གྱིི་བྱིིས་པ་དེེ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་གིི་བག་
ཟན་བསྲེེགས་མ་བཟའ་བཞིིན་ཁོོ་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས། ཁོོ་ཚོོའིི་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིིག་གིིས་

ཁ་ལོོ་བས་ཤ་བག་ལེེབ་ཀྱིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་བཤིིགས་པར་ལྟ་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་སྐྱེེན་

པའིི་སྣ་ཡིིས་བསྙལ་ཚལ་དང་ཕྱུར་བ། སིི་ཕམ་ཕག་ཤ་བཅས་ཀྱིི་དྲིི་ཞིིམ་ཚོོར། ཁོོ་ཚོོས་ཁ་

ལོོ་བ་ལ་སྐད་ཆ་མིི་བཤད་པར་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོའི་ི ལག་པས་ཁ་ནང་དུ་ཟ་མ་འཇུག་པའིི་
འགུལ་སྐྱོོད་ལ་ལྟ། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོས་བར་འཚང་བག་ལེེབ་དེེ་ཇིི་ལྟར་བལྡད་པར་
མིི་ལྟ་བར། ཤ་བག་ལེེབ་དེེ་བཟུང་བའིི་ཁོོའི་ི ལག་པའིི་རྗེེས་སུ་འབྲངས། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་

ཞིིང་གཞིིས་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་མ་ཐུབ་པའིི་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་དེེ་ཚུར་ཡོོང་ནས་འདྲུད་
འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་ནས་ཙོོག་པུར་བསྡད།
5

“འོོ།

ཁྱོོད་ཇོོའེེ་ ཌེེ་ཝིི་སིི་ཚང་གིི་བུ་མ་རེེད་དམ།”

སིི་ཕམ། Spam སྟེེ། ཀྲིིན་བཅུག་ཕག་ཤ་སོོགས་གཙོོ་བྱས་པའིི་ཕག་ཤའིི་ཟས་རིིགས་ཐོོན་རྫས་ཤིིག་གིི་ཚོོང་རྟགས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་ལོོ་བས་“ཡིིན་ཡ།” ཞེེས་ལན་བཏབ།

“རང་གིི་མིི་དམངས་ཀྱིི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ནས།

སྒྲུབ་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཉིིན་རེེར་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་ལེེན་ཕྱིིར་དུ་ཡིིན།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བྱ་བ་འདིི་འདྲ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་

ང་རང་དགོོང་ཚིིགས་ཀྱིི་དོོན་དུ་སློོང་

མོོ་རྒྱག་པར་སུན་གྱིི་འདུག་ལ། སློོང་མོོ་བརྒྱབ་རུང་ལག་ཏུ་ཅིི་ཡང་མིི་ཡོོང་བར་སུན་གྱིི་
འདུག ང་རང་ལ་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཡོོད་ལ། ང་ཚོོས་ཀྱང་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས། ཉིིན་རེེར་
སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་ཡིིན་ལ། དེེ་ཉིིན་ལྟར་འབབ་ཀྱིི་ཡོོད།”

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་“དེེ་རེེད་ཡ། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཉིིན་རེེའིི་སྒོོར་མོོ་གསུམ་གྱིི་དོོན་

དུ་ཁྱིིམ་ཚང་བཅོོ་ལྔ་ཉིི་ཤུར་ཁ་ལ་བཟའ་རྒྱུ་མེེད་པར་འགྱུར་བཞིིན་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིི་

ཉིིན་རེེའིི་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེའིི་དོོན་དུ་མིི་བརྒྱ་ལྷག་རང་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་ཡུལ་ངེེས་མེེད་
དུ་སྤྲང་འཁྱམ་བྱེེད་དགོོས་ཐུག་གིི་འདུག་ཨ། དེེ་འདྲ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་ལོོ་བས་“དེེ་ཕྱོོགས་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་ཁོོམ་མེེད། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུའིི་དོོན་དུ་

བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས། ཉིིན་རེེར་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་ཡོོད་ལ། དེེ་ཉིིན་ལྟར་ལེེན་གྱིི་ཡོོད།
དུས་ནིི་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་སྒང་རེེད། སྐུ་ཞབས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་གིི་མིི་འདུག་གམ། རང་
ཉིིད་ལ་དབྱིིན་མུའུ་སྟོོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིི་ས་ཞིིང་དང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་

འཁོོར་ཞིིག་མེེད་ན་ས་ཞིིང་འདིིའིི་སྟེེང་ནས་འཚོོ་བ་འཁྱོོངས་ཐབས་བྲལ། དེེང་སང་གིི་
ཞིིང་ལས་དེེ་ཁྱོོད་དང་ང་ལྟ་བུའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིིས་གཉེེར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིིག་གཏན་

ནས་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཧྥོོརད་རླངས་འཁོོར་བཟོོ་མ་ཐུབ་ན་ཆོོ་ངེེ་མིི་འདོོན་ལ། ཁྱོོད་རང་
གློོག་འཕྲིིན་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཞིིག་མིིན་པར་སྡུག་སྨྲེེ་ཡང་མིི་འདོོན། དེེང་སང་ཞིིང་ལས་ཀྱང་

དེེ་འདྲ་རེེད། དེེ་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གནས་གཞན་ཞིིག་ཏུ་ཉིིན་
རེེར་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་ཨེེ་ལོོན་བལྟས་ན་འགྲིིག་གིི་རེེད། དེེ་མ་གཏོོགས་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་པ་
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ལེེའུ་ལྔ་པ།

མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་བསམ་གཞིིག་བྱས། “དོོན་དག་འདིི་ཚོོ་དངོོས་གནས་ཁྱད་མཚར་

ཞིིག་རེེད། གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་ལ་ས་གཞིིས་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་དབང་ན། ས་གཞིིས་དེེ་ཁོོ་ཡིིན་ལ།

དེེ་ཁོོའི་ི ཆ་ཤས་ཤིིག་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་ཁོོ་དང་གཅིིག་མཚུངས་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ས་གཞིིས་དེེ་ཁོོ་

ལ་དབང་བ་ཡིིན་ན། ཁོོས་ད་གཟོོད་དེེའིི་སྟེེང་དུ་གོོམ་པ་སྤོོ་ཐུབ་ལ་དེེ་བདག་པོོ་རྒྱག་ཐུབ་
ཅིིང་། དེེ་ལ་བར་ཆད་རེེ་འབྱུང་དུས་སེེམས་པ་སྡུག་ཅིིང་། དེེའི་ི སྟེེང་དུ་ཆར་ཐིིགས་རེེ་ལྷུང་
ཚེེ་སེེམས་པ་དགའ། ས་གཞིིས་དེེ་ཁོོ་རང་ཡིིན་ན། ཡང་ན་ས་གཞིིས་དེེ་ཁོོ་རང་ལ་དབང་

བ་ཡིིན་ན། ཁོོས་ཀྱང་རང་ཉིིད་ཀྱང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་སྣང་ཤར། ཁོོ་ལ་སྟོོབས་འབྱོོར་ཆེེན་
པོོ་མིི་ལྡན་ཡང་། ས་གཞིིས་ཤིིག་ཡོོད་ན་རང་ཉིིད་ཆེེ་སྣང་སྐྱེེ། དངོོས་གནས་དེེ་འདྲ་རེེད།”

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་མུ་མཐུད་དུ་བསམ་གཞིིག་བྱས། “འོོན་ཀྱང་། མིི་ཞིིག་ལ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་མིིག་གིིས་མཐོོང་མིི་ཐུབ་ཅིིང་ལག་པས་ཐུག་མིི་ཐུབ་ལ། སྟེེང་དུ་རྐང་པ་སྤོོ་མིི་ཐུབ་

པའིི་ས་གཞིིས་ཤིིག་ཡོོད་ཚེེ། ས་གཞིིས་དེེ་བདག་པོོར་གྱུར་ནས་མིི་ནིི་དེེའིི་གཡོོག་པོོར་གྱུར་
པ་རེེད། ཁོོས་ཅིི་འདོོད་པ་སྒྲུབ་མིི་ཐུབ་ལ། ཁོོས་ཅིི་འདོོད་པར་བསམ་བློོ་གཏོོང་མིི་ཐུབ། ས་

གཞིིས་དེེ་མིི་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་ནིི་མིི་དང་བསྡུར་ན་ཆེེ། མིི་ནིི་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་པ་ལས་ཆེེན་པོོ་
མིིན་པར། ཁོོའི་ི ས་གཞིིས་ཁོོ་ན་ཆེེན་པོོ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་དུས་ཁོོ་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་གཞིིས་ཀྱིི་
བྲན་གཡོོག་ཡིིན། དངོོས་གནས་འདིི་འདྲ་ཡང་རེེད།”

ཁ་ལོོ་བས་ཚོོང་རྟགས་ཅན་གྱིི་བག་ཟན་དེེ་བལྡད་ནས་དེེའིི་ཕྱིི་ལྤགས་མར་གཡུགས།

“དུས་ཚོོད་འགྱུར་ཚར་བ་རེེད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད་དམ། བསམ་བློོ་དེེ་འདྲས་ཁྱོོད་ཀྱིི་

ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་རྒྱགས་སུ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེེད། ཉིིན་རེེར་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་བླངས་

ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་ཁ་གསོོ་ཐབས་བྱོོས་དང་དེེ་བཟང་། ཁྱོོད་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུའིི་དོོན་དུ་

སེེམས་ཁུར་བྱེེད་པ་ལས་གཞན་པའིི་འགན་ཁུར་ཅིི་ཡང་མེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆ་དེེ་ལྟར་བཤད་ནས་སྐད་གྲགས་རྒྱས་ན། ཁྱོོད་ལ་ཉིིན་རེེར་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་རག་པའིི་
གོོ་སྐབས་ནམ་ཡང་ཤར་གྱིི་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིིན་རེེའིི་སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེའིི་

ཕན་ཆད་ཀྱིི་བྱ་བ་ཞིིག་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་ཀྱིིན་བསྡད་ན། མིི་ཆེེན་དེེ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་ཉིིན་རེེར་
སྒོོར་མོོ་གསུམ་རེེ་ནམ་ཡང་སྟེེར་རྒྱུ་མ་རེེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་གསུམ་གྱིི་དོོན་དུ་མིི་བརྒྱ་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིག་གནས་མེེད་སྤྲང་འཁྱམ་དུ་འགྲོོ་

དགོོས་ཐུག་ཡོོད། ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་སམ།”

ཁ་ལོོ་བས་“འོོ། དེེས་ང་ལ་དྲན་སྐུལ་བཏང་བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་འདིི་ནས་

འབྲལ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། གུང་ཚིིགས་རྗེེས་སུ་ང་ཁྱོོད་ཚོོའིི་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་དགོོས།”
ཞེེས་བཤད།

“དེེ་རིིང་ཞོོགས་པར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཁྲོོན་པ་མེེད་པར་བཟོོས་སོོང་ཨ།”
“དེེ་ངས་ཤེེས།

ངས་ཀྱང་རྨོོན་ཐིིག་དྲང་མོོ་དེེད་ནས་འགྲོོ་དགོོས། གུང་ཚིིགས་རྗེེས་ནས་

ང་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། རྨོོན་ཐིིག་དྲང་མོོ་འདེེད་དགོོས། ཁྱོོད་རང་ངའིི་ཕ་རྒན་
ཇོོའེེ་ ཌེེ་ཝིི་སིི་ཡིི་ངོོ་ཤེེས་ཡིིན་པའིི་ངོོར་བལྟས་ནས་ངས་ཁྱོོད་ལ་དོོན་དག་ཅིིག་བཤད། ང་
ལ་བཀའ་བཀོོད་འདིི་འདྲ་བཞག་ཡོོད། ད་དུང་གང་དུ་གནས་མ་སྤོོས་པར་བསྡད་འདུག་
མཁན་ཡོོད་ཚེེ། གལ་སྲིིད་ང་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁང་པའིི་ཉེེ་སར་བཅར་དྲགས་ནས། སྟབས་མ་ལེེགས་

པར་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁང་པ་རྡིིབ་འདྲ་སོོང་ན། ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་སྒོོར་མོོ་ལྷག་མ་འགའ་རེེ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན་
ཟེེར། ངའིི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཤོོས་ལ་ད་བར་དུ་ལྷམ་ཆ་གཅིིག་ཀྱང་མེེད།”
“ཁང་པ་འདིི་ངས་ལག་རྗེེན་གྱིིས་བསྐྲུན་པ་ཡིིན།

མཛེེར་རྙིིང་དྲང་མོོར་བསྲངས་ནས་

ཁང་པའིི་ཕྱིི་སྐོོགས་རྣམས་བརྒྱབ་པ་ཡིིན་ལ། ལྕམ་ཤིིང་རྣམས་གདུང་མའིི་ངོོས་སུ་ལྕགས་

སྐུད་ཀྱིིས་བསྡམས་པ་ཡིིན། འདིི་ངའིི་ཡིིན། ངས་ཁང་པ་འདིི་བསྐྲུན་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
འདིི་མར་མགོོ་རྟིིང་སློོག་དང་། ངས་སྒེེའུ་ཁང་ནང་ནས་མེེ་མདའ་ཞིིག་བཟུང་སྟེེ་སྒུག་ནས་
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འདུག ཁྱོོད་ཁང་པའིི་ཐག་ཉེེ་ཙམ་ལ་ཡོོང་ནའང་ངས་ཁྱོོད་རིི་བོོང་བཞིིན་དུ་བརྔོོན་རྒྱུ་
ཡིིན།”

“དེེ་ངའིི་སྐྱོོན་མ་རེེད།

འདིི་ཐད་ལ་ང་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་མེེད། གལ་སྲིིད་ངས་འདིི་

ལྟར་མ་བསྒྲུབས་ན་ངའིི་ལས་ཀ་ཤོོར་གྱིི་རེེད། དེེ་མིིན་ད་དུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་བསད་པའིི་
དབང་དུ་བཏང་རུང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་དཔྱང་ལ་བཏགས་ནས་གསོོད་ཀྱིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་
དཔྱང་གསོོད་གཏོོང་རྒྱུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའིི་སྔོོན་དུ་ཁོོ་ཚོོས་ངའིི་ཚབ་མ་ཞིིག་བཙལ་

ནས་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྐྱོོན་ངེེས་རེེད་ལ། ཁོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁང་པ་
མགོོ་རྟིིང་སློོག་གིི་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གསོོད་རྒྱུ་ནོོར་བ་རེེད།”

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་“དེེ་འདྲ་རེེད་དམ། སུས་ཁྱོོད་ལ་བཀའ་བཀོོད་བཏང་བ་ཡིིན། ང་

ཁོོ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ངས་གསོོད་དགོོས་རྒྱུ་དེེ་ཁོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་རང་ནོོར་བ་རེེད།

ཁོོ་ལ་དངུལ་ཁང་གིིས་བཀའ་བཀོོད་བཏང་བ་རེེད། དངུལ་

ཁང་གིིས་ཁོོ་ལ། ‘ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་དགོོས་ན། མང་ཚོོགས་དེེ་རྣམས་ས་གཞིིས་སྟེེང་ནས་
གཙང་ཕྱགས་བྱོོས།’ ཞེེས་བཀའ་བཀོོད་བཏང་ཡོོད།”
“རེེད།

དངུལ་ཁང་ལ་དངུལ་ཁང་གིི་འགན་འཛིིན་ཡོོད་ལ། འགན་འཛིིན་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངའིི་མེེ་མདའིི་མདའ་སྒམ་མདེེའུས་བསྐངས་ནས་དངུལ་ཁང་དུ་འགྲོོ་
རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁ་ལོོ་བས་“ངོོ་ཤེེས་ཤིིག་གིིས་ཟེེར་ན། དངུལ་ཁང་ལའང་བཀའ་བཀོོད་རྣམས་ཤར་

ཕྱོོགས་ནས་འབྱོོར་གྱིི་ཡོོད་ཟེེར། ཤར་ཕྱོོགས་ནས་དངུལ་ཁང་ལ། ‘ས་གཞིིས་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་
ཁེེ་སྤོོགས་ཡོོད་དུ་ཆུག་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཚོོ་སྒོོ་རྒྱག་གིི་ཡིིན།’ ཞེེས་བཀའ་ཕབ་ཡོོད་ཟེེར།”
ཞེེས་བཤད།
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ངས་མདའ་

ཁ་འདིི་སུ་ལ་གཏད་ན་འགྲིིག་གམ། ང་རང་ཉིིད་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་སུ་འཇུག་མཁན་དེེ་ཚོོ་
འཆིི་ལམ་དུ་མ་བཏང་བར་དུ་ང་རང་ཉིིད་ལྟོོགས་ཤིི་རྒྱག་རྩིིས་མེེད།”
“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

གཅིིག་བྱས་ན་གསོོད་དགོོས་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། གཅིིག་བྱས་

ན་གནད་དོོན་འདིི་མིིའིི་ལག་ཏུ་མེེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྲིིད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་

ལྟར། འདིི་ས་གཞིིས་ཀྱིིས་ལས་བཞིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྲིིད། གང་ལྟར་ང་ལ་བཏང་བའིི་བཀའ་
བཀོོད་ངས་ཁྱོོད་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིིན།”

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་“ངས་ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་འཚོོལ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག ང་ཚོོ་ཚང་མས་

ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་འཚོོལ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག འདིི་མཚམས་འཇོོག་པའིི་ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་ཡོོད་
རྒྱུ་རེེད། འདིི་ནིི་ཐོོག་རྒྱག་པའམ་ས་གཡོོམ་པ་ལྟ་བུའིི་རང་བྱུང་གིི་འཇིིགས་པ་མ་ཡིིན་
པར། ང་ཚོོར་འཕྲད་བཞིིན་པའིི་ཆག་སྒོོ་འདིི་ནིི་མིིས་བཟོོས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས། འདིི་ནིི་ང་

ཚོོས་འགྱུར་བ་གཏོོང་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེེས།” ཞེེས་བཤད། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་སྒོོ་ལམ་
བར་ནས་ཙོོག་འདུག་བྱས། ཁ་ལོོ་བས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་དང་བཅས་ཡང་བསྐྱར་ལས་

མགོོ་བརྩམས། འཁོོར་ལོོའི་ི ལྕགས་ཐག་ཡར་འཐེེན་མར་ལྷུང་བྱེེད་ཅིིང་། སྤོོ་ཐོོ་རྡུང་ཆས་
ཀྱིིས་ས་ངོོས་སུ་སྤར་ཤད་རྒྱག་བཞིིན་འགྲོོ་ལ། སོོན་འདེེབས་ཆས་ཀྱིི་ཕོོ་མཚན་རྣམས་ས་

ནང་དུ་སྣུན་བཞིིན་འགྲོོ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིིས་སྒོོ་ར་འཕྲེེད་ཀྱིིས་གཤགས་

ནས་སོོང་བས། ལོོ་མང་རིིང་ལ་རྐང་བརྫིིས་ཀྱིིས་མཁྲེེགས་པོོར་བཏང་བའིི་སྒོོ་རའིི་ས་ངོོས་
དེེ་ད་ལྟ་ས་བོོན་བཏབ་པའིི་ཞིིང་ས་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིིས་ཡང་

བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་གཤགས་པས། ད་ལྟ་གཤག་གཏུབ་མ་ཐེེབས་པའིི་ས་ངོོས་དབྱིིན་ཁྲེེ་བཅུ་
ཙམ་མ་གཏོོགས་ལྷག་མིི་འདུག འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སླེེབས་
ཤིིང་། འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་ཉེེན་འགོོག་ལྕགས་རྒྱུག་དེེ་ཁང་པའིི་ཟུར་སྣེེ་ཞིིག་ལ་འཁེེལ་བས་
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ཁང་པའིི་གྱང་འགྱེེལ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་དེེ་རྟེེན་གཞིི་

དང་བྲལ་སོོང་། དེེ་བས་ཁང་ཆུང་དེེ་འགྲམ་དུ་འགྱེེལ་ནས། སྲིིན་འབུ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་
ཡོོངས་སུ་ཐོོར་སོོང་། ཁ་ལོོ་བའིི་བྱེེ་འགོོག་མིིག་ཤེེལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི མིིག་བཀབ་ཡོོད་ལ། འགྱིིག་

གིི་གདོོང་འབག་གིིས་སྣ་གདོོང་བཀབ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིིས་དྲང་ཐིིག་ལྟར་
གཤགས་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེའིི་ལྡིིར་སྒྲའིི་ཁྲོོད་ནས་མཁའ་དབུགས་དང་ས་གཞིི་འདར་
འགུལ་བྱེེད། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མེེ་མདའ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་འདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཁོོའི་ི ཆུང་མ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡོོད་ལ། ཁུ་སིིམ་
པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མས་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་
རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་འདུག།
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དམ་པ་ཁ་སེེ་དང་ཋོོམ་གཞོོན་པ་གཉིིས་ཀ་དེེའུ་འབུར་གྱིི་རྩེེ་རུ་ལངས་ཏེེ། ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་

གཞིིས་ཀ་ལ་མར་བལྟས་ནས་བསྡད། གཞིིས་ཀའིི་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་ཚོོན་རྩིི་མ་བརྒྱབ་

པའིི་ཁང་ཆུང་དེེའིི་ཟུར་གདོོང་ཞིིག་རལ་དུ་སོོང་འདུག་ལ། ཁང་པ་དེེ་རྟེེན་གཞིི་ནས་
ཡོོངས་སུ་བཀོོག་འདུག་པས། ད་ལྟ་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་འཁྱོོགས་འདུག དེེ་བས། ཁང་པའིི་
མདུན་ངོོས་ཀྱིི་སྒེེའུ་ཁུང་རྫུན་མ་དག་གིི་ངོོས་རྣམས་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་ཐད་ཀྱིི་ནམ་

མཁའིི་ངོོས་སུ་གཏད་འདུག ཁང་མཐའིི་ར་བ་རྣམས་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད་ལ། སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོ་

རྣམས་ཁང་པའིི་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་ག་ས་གང་དུ་སྐྱེེས་ཤིིང་། ཁང་པའིི་གྱང་འགྲམ་དུའང་སྐྱེེས་
འདུག སྲིིང་སྡོོང་རྣམས་འབྲུ་ཁང་གིི་མཐོོ་དམའ་དང་མཉམ་པ་ཞིིག་སྐྱེེས་འདུག ཕྱིི་ཁང་

དེེ་གཞིིས་ཀའིི་འགྲམ་ཟུར་ནས་མར་ཡོོད་ཅིིང་། ཕྱིི་ཁང་དེེའིི་ཁ་གཏད་དུའང་སྲིིང་སྡོོང་
སྟུག་པོོ་སྐྱེེས་འདུག བྱིིས་པ་རྐང་རྗེེན་དང་རྟ་ཕོོའི་ི རྨིིག་པ། ཤིིང་རྟ་འཁོོར་ལོོ་བཅས་སྟེེང་

དུ་སོོང་ནས་འཇགས་འཇགས་སུ་བཏང་ཡོོད་པའིི་སྒོོ་རའིི་ས་ངོོས་མཁྲེེགས་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་
དེེང་སང་རྨོོ་འདེེབས་བྱས་འདུག་པས། ད་ལྟ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཐལ་མདོོག་བབས་པའིི་སྲིིང་
སྡོོང་ལྗང་ནག་གིིས་ཁེེངས། ཋོོམ་གཞོོན་པས་ལྕང་སྡོོང་ཐར་ཐོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོོད་པའིི་

རྟ་བྲེེས་དང་། སྔོོན་ཆད་ཁྲོོན་པ་ཡོོད་མྱོོང་སའིི་ཨར་འདམ་གཞིི་གདན་བཅས་ལ་ཡུན་རིིང་
ཞིིག་ལ་བལྟས། མཇུག་མཐར་ཁོོས་“ཨོོ། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། འདིིར་དམྱལ་བ་དངོོས་སུ་སླེེབས་པ་
ཐག་ཆོོད་རེེད། འདིི་ན་མིི་གཅིིག་ཀྱང་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད། མཇུག་མཐར་ཁོོ་རང་དེེའུ་

འབུར་ངོོས་ནས་མར་བབས་པས་ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད། ཁོོས་སྟོོང་པར་ལུས་པའིི་འབྲུ་
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ཁང་གིི་ནང་དུ་བལྟས། འབྲུ་ཁང་གིི་མཐིིལ་གཅལ་སྟེེང་དུ་སོོག་མ་བརྡུངས་མ་ཐར་ཐོོར་རེེ་
འདུག་ལ། དེེ་ནས་ཁོོས་འབྲུ་ཁང་གིི་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་དྲེེལ་ཁང་ལ་བལྟས། ཁོོས་ཁང་
པའིི་ནང་དུ་ལྟ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། མཐིིལ་གཅལ་ངོོས་ནས་ཅབ་སྒྲ་རེེ་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་
དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཙིི་གུ་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་སོོག་མའིི་འོོག་ཏུ་བྲོོས་སོོང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལག་ཆ་

འཇོོག་ཁང་གིི་སྒོོ་ཐེེམ་བར་ནས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག ལག་ཆ་འཇོོག་ཁང་དུ་ལག་ཆ་ཅིི་
ཡང་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད་ཅིིང་། ཤུལ་དུ་ལྷག་པ་ནིི་གཤོོལ་ལྕགས་ཆག་པོོ་གཅིིག་དང། ལག་ཆ་
ཁང་གིི་ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་རྩྭ་སྡེེམ་ལྕགས་སྐུད་སྡེེམ་ཆག་ཅིིག རྩྭ་འབྲེེག་ཆས་ཀྱིི་

ལྕགས་འཁོོར། ཙིི་གུས་མུར་པའིི་དྲེེལ་གྱིི་སྐེེ་ལུང་། ལེེབ་ལེེབ་ཏུ་བཅོོས་ཤིིང་བཙའ་དང་

སྣུམ་གྱིིས་ཟོོས་པའིི་སྣུམ་ཟོོ། གཟེེར་བུ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་བཀལ་བའིི་ལས་དོོར་རྙིིང་རལ་
གཅིིག་བཅས་རེེད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“འདིིར་ཅིི་ཡང་ལྷག་མིི་འདུག ངེེད་ཚང་ལ་ལག་ཆ་ཡག་
པོོ་ཁག་ཅིིག་ཡོོད། འདིིར་ཅིི་ཡང་ལྷག་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“གལ་སྲིིད་ང་དེེང་སང་ད་དུང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་ན། ངས་དཀོོན་

མཆོོག་གིིས་ལྷ་དམག་ཕབ་པ་རེེད་ཟེེར་ངེེས་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་ངས་འདིིར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་
བ་མིི་ཤེེས། ང་རང་གནས་འདིི་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཡུན་རིིང་འགོོར་སོོང་བས་གོོ་ཐོོས་ཅིི་ཡང་
མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་སྲིིང་སྡོོང་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཨར་འདམ་གྱིི་

ཁྲོོན་པའིི་ཁ་ལེེབ་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། སྲིིང་སྡོོང་གིི་སྟེེང་དུ་སྲིིང་བལ་གྱིི་ཐེེའུ་ཐོོགས་ཡོོང་
གིི་འདུག་ལ། ས་ངོོས་ཡོོངས་སུ་རྨོོ་འདེེབས་བྱས་ཟིིན།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ང་ཚོོས་འདིིར་རྨོོ་འདེེབས་རྩ་བ་ནས་བྱས་མྱོོང་མེེད། ང་ཚོོས་ས་འདིི་སྟོོང་

པར་བཞག་ཡོོད། ད་ལྟ་ལྟོོས་དང་། རྟ་ཞིིག་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་ཁྲིིད་ཡོོང་དགོོས་ན་སྲིིང་སྡོོང་
དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་མ་བརྫིིས་པར་ཡོོང་ཐབས་བྲལ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོ་སྐམ་པོོར་ལུས་པའིི་
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ཆུ་བྲེེས་ཁ་རུ་ལངས་ནས་བསྡད། ཆུ་བྲེེས་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་སྐྱེེས་པའིི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་ལྡུམ་བུ་དེེ་

རྣམས་མེེད་པར་གྱུར་འདུག་ལ། ཤིིང་གིི་ཆུ་བྲེེས་མཐུག་པོོ་རྙིིང་པ་དེེ་ད་ལྟ་བསྐམས་ནས་
གས་ཁ་ཤོོར་ཡོོད། ཁྲོོན་པའིི་ཁ་ལེེབ་སྟེེང་གིི་ཆུ་འཐེེན་གཅུས་ཕུར་གྱིི་སྣེེ་གནམ་ལ་གཏད་

འདུག་ཅིིང་། དེེའིི་གཅུས་རིིས་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་འདུག་ལ་གཅུས་གདན་མཐོོང་ལམ་དུ་མིི་
འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁྲོོན་པའིི་ནང་དུ་བལྟས་ཞིིང་། དེེ་ནས་ནང་དུ་མཆིིལ་མ་ཞིིག་འཕངས་

རྗེེས་རྣ་བས་ཉན་ནས་བསྡད། དེེ་ནས་ཁོོས་ནང་དུ་ས་ཐོོ་ཞིིག་འཕངས་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་རྣ་
ཉན་བྱས་རྗེེས་“འདིི་ནིི་ཁྲོོན་པ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཆུ་སྒྲ་མིི་འདུག” ཅེེས་

བཤད། ཁོོ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་འགྲོོ་བར་ཅུང་འཚེེར་སྣང་ཡོོད་པ་འདྲ། ཁོོས་ཁྲོོན་པའིི་ནང་དུ་

ས་ཐོོ་གཅིིག་མཇུག་གཉིིས་མཐུད་དུ་འཕངས་རྗེེས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཤིི་སོོང་
བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟ་ནའང་གཅིིག་གིིས་ང་ལ་དེེ་སྐོོར་བཤད་ཡོོད་ངེེས་རེེད།
གང་ལྟར་ང་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིིག་འབྱོོར་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་འཕྲིིན་ཡིིག་གམ་ཡང་ན་གཅིིག་བཞག་ཡོོད་

སྲིིད། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་བཙོོན་ལས་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པ་ཤེེས་ཡོོད་དམ།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ངས་མིི་ཤེེས། ངས་བལྟས་ན་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་སྔོོན་དུ་མ་གཏོོགས་མ་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།
“འགྲོོ།

ཁང་པའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས་གཅིིག་བལྟ། འདིིའིི་བཟོོ་ལྟ་ཡོོངས་སུ་ཤོོར་འདུག

ཁང་རྒན་འདིིའིི་མགོོ་ཐོོག་ལ་སྡུག་གནམ་གྱིིས་མིི་ཐེེག་པ་ཞིིག་སླེེབས་པ་འདྲ།” ཁོོ་གཉིིས་
གཡོོ་འཁྱོོག་ཐེེབས་ཡོོད་པའིི་ཁང་པ་དེེའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། སྒོོ་ཁྱམས་ཀླད་ཁེེབས་ཀྱིི་ཀ་

བ་གཉིིས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འཁྱོོག་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཀླད་ཁེེབས་ཀྱིི་སྣེེ་གཅིིག་དམའ་སར་

བརྡིིབས་ཟིིན། ཁང་པའིི་ཟུར་གདོོང་གཅིིག་ནང་དུ་བརྡིིབས་འདུག་ལ། དྲ་མིིག་ལྟ་བུའིི་ཤིིང་
ཆག་ཐར་ཐོོར་བར་ནས་ཟུར་སྣེེ་ཞིིག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་ཁང་མིིག་དེེ་མཐོོང་ཐུབ། ཁང་པའིི་མདུན་
86

ལེེའུ་དྲུག་པ།

སྒོོ་དེེ་ནང་དུ་ཕྱེེས་འདུག་ལ། མདུན་སྒོོའི་ི ཐད་ཀར་ཡོོད་པའིི་སྲ་ཞིིང་བརྟན་པའིི་སྒོོ་ཆེེན་

དམའ་མོོ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཀོོ་བའིི་སྦྲེེལ་སྒྲོོག་སྟེེང་ནས་ཕྱིི་རུ་ཕྱེེས། ཇོོ་ཌིི་ཤིིང་དུམ་གྲུ་བཞིི་
ནར་མོོས་གྲུབ་པའིི་སྒོོ་ཐེེམ་དུ་སླེེབས་པ་ན་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་“སྒོོ་ཐེེམ་ད་དུང་ཡང་

འདིིར་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོ་འདིིར་བསྡད་མེེད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཡང་མིིན་ན་ཨ་
མ་གྲོོངས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་མདུན་སྒོོའི་ི ཐད་ཀྱིི་སྒོོ་ཆེེན་ལ་མཛུབ་སྟོོན་

བྱས་“གལ་སྲིིད་ཨ་མ་ཡོོད་ཚེེ། སྒོོ་ཆེེན་དེེ་ལ་ལྕགས་ལུང་བསྐོོན་ཡོོད་ཐག་ཆོོད་ཡིིན། དེེ་
ནིི་ཁོོ་མོོས་ནམ་ཡང་བརྗེེད་མེེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་ལས་འགན་ཞིིག་ཡིིན།” ཇོོ་ཌིི་ཡིི་མིིག་ཀོོང་
རློོན་པར་གྱུར་“ཇེེ་ཁོོབ་ཚང་གིི་ཁྱིིམ་དུ་ཕག་པ་འཛུལ་ནས་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་དེེ་ཟོོས་པ་

ནས་བཟུང་། ཨ་མས་སྒོོ་ཆེེན་དེེ་རྟག་ཏུ་རྒྱག་གིི་ཡོོད། མིི་ལེེ་ ཇེེ་ཁོོབ་སྐབས་དེེར་འབྲུ་ཁང་

དུ་ཕྱིིན་པ་ཙམ་རེེད། ཁོོ་མོོ་ཁྱིིམ་དུ་ལོོག་དུས་ཕག་པས་ཕྲུ་གུ་དེེ་བཟའ་བཞིིན་པའིི་སྒང་
རེེད་ཟེེར། སྐབས་དེེར་མིི་ལེེ་ ཇེེ་ཁོོབ་ལ་མངལ་ཆགས་ཡོོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེེ་བྱུང་
བས་ཁོོ་མོོར་སྡུག་བསྔལ་བཟོོད་གླགས་མེེད་པ་སྐྱེེས་པ་རེེད། ཁོོ་མོོ་སྡུག་བསྔལ་དེེ་ལས་

ཐར་ཐབས་མ་བྱུང་ལ། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་མོོ་བླ་འཁྱམས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རེེད། འོོན་
ཀྱང་། ཨ་མར་གནས་ཚུལ་དེེ་ལས་སློོབ་གསོོ་ཐོོབ་ཅིིང་། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་མོོ་རང་ཉིིད་
ཁྱིིམ་དུ་ཡོོད་ན་མ་གཏོོགས་ཁང་པའིི་སྒོོ་ཆེེན་རྒྱུན་དུ་རྒྱག་གིི་ཡོོད། ལས་འགན་དེེ་ཁོོ་མོོས་

ནམ་ཡང་བརྗེེད་མྱོོང་མེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོ་གནས་སྤར་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཡང་

མིིན་ན་ཨ་མ་གྲོོངས་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཁོོས་ཤིིང་ལེེབ་ཀྱིི་གས་སྲུབས་བར་ནས་ཐབ་
ཚང་དུ་བལྟས། སྒེེའུ་ཁུང་ཚང་མ་བཅག་འདུག་ལ་ཕྱིི་རོོལ་ནས་འཕངས་པའིི་རྡོོ་བ་རྣམས་

པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ལྷུང་འདུག སྒོོ་དང་ཐག་ཉེེ་ཤོོས་ཀྱིི་པང་གཅལ་དང་གྱང་ངོོས་ཚང་མར་

གཏོོར་བརླག་ཚབས་ཆེེན་ཐེེབས་འདུག་ལ། ཕྱིི་རོོལ་ནས་འཁྱམས་ཡོོང་བའིི་ཐལ་རྡུལ་
རྣམས་པང་ལེེབ་ངོོས་སུ་བབས་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཤེེལ་ཆག་དང་རྡོོ་བར་མཛུབ་སྟོོན་བྱེེད་
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བཞིིན་“བྱིིས་པ་ཚོོ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་སྒེེའུ་ཁུང་ཞིིག་གཅོོག་པའིི་ཆེེད་དུ་ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུར་རྐང་

ཐང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་ཐུག་ཀྱང་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱས་མྱོོང་། ཁང་པ་

ཞིིག་ག་དུས་ཁང་སྟོོང་དུ་ལུས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ལམ་སེེང་ཤེེས་ཀྱིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ལས་སླ་མོོས་ཤེེས་
ཀྱིི་རེེད། ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་གནས་སྤར་ཚེེ་ཁོོ་ཚང་གིི་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་ཤེེལ་སྒོོ་གཅོོག་རྒྱུ་དེེ་བྱིིས་པ་

ཚོོའིི་ལས་འགན་ཨང་དང་པོོ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཐབ་ཚང་དུ་ཁྱིིམ་ཆས་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག
ཐབ་ཀ་མེེད་ལ་ཐབ་ཀའིི་དུད་ཁུང་ཕུད་སའིི་གྱང་ངོོས་ཀྱིི་བུ་ག་དེེ་ལས་དཀར་འོོད་མངོོན།

འཁྲུད་གཞོོང་ཆ་སྒམ་སྟེེང་དུ་སྦིི་རག་ཁ་འབྱེེད་ཆས་ཤིིག་ཡོོད་ལ། ཁ་འབྱེེད་ཆས་དེེའིི་ཤིིང་
གིི་ཡུ་བ་དེེ་ཡང་མིི་མངོོན། ཇོོ་ཌིི་ཁང་པའིི་ནང་དུ་གཟབ་གཟབ་ངང་སོོང་ཞིིང་། ཁོོའི་ི གོོམ་
སྟབས་རེེ་རེེ་དང་བསྟུན་ནས་རྐང་འོོག་གིི་པང་གཅལ་གྱིིས་འཁུན་སྒྲ་རེེ་རེེ་འབྱིིན། “ཧྥིི་ལ་
ཌེེལ་ཧྥིི་ཡའིི་ཟིིན་ཐོོ་”ཞེེས་པའིི་ཚགས་པར་གྱིི་པར་ཐེེངས་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཐང་ལ་ལྷུང་ནས་

གྱང་ངོོས་སུ་བསྙེེས་འདུག་ལ། ཚགས་པར་གྱིི་ཤོོག་མདོོག་སེེར་པོོར་གྱུར་ཅིིང་སྣེེ་མོོ་ཚང་
མ་འཁྱིིལ་ནས་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཉལ་ཁང་གིི་ནང་དུ་བལྟས། ཉལ་ཁང་དུ་ཉལ་ཁྲིི་མེེད་ལ་

རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱང་མེེད། མདོོར་ན་ཅིི་ཡང་མེེད། གྱང་ངོོས་སུ་ཁ་བྱང་ལ་གཤོོག་དམར་ཞེེས་

བཀོོད་པའིི་ཨིིན་ཌིིའིི་བུ་མོོ་ཞིིག་གིི་ཚོོན་ལྡན་འདྲ་རིིས་ཤིིག་བཀལ་འདུག ཉལ་ཁྲིིའིི་པང་
ལེེབ་གཅིིག་གྱང་ངོོས་སུ་ཁེེན་ནས་བཞག་འདུག་ལ། ཉལ་ཁང་གིི་ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ཏུ་བུད་

མེེད་ཀྱིི་ཀོོ་ལྷམ་ཕྱིི་རྟིིང་མཐོོན་པོོ་ཅན་ཞིིག་འདུག དེེའིི་སྔ་རྟིིང་ཡར་གུག་ཅིིང་སྔ་རྟིིང་གིི་
གུག་མཚམས་སུ་གས་ཆག་བྱུང་ཡོོད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལྷམ་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་“ངས་འདིི་

ཤེེས་ཀྱིི་འདུག འདིི་ཨ་མའིི་རེེད། ད་འདིི་གོོན་ནས་རལ་ཚར་འདུག ཨ་མ་ལྷམ་ཆ་འདིི་
ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བོོ་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་ལྷམ་ཆ་འདིི་ལོོ་མང་པོོར་གོོན་པ་རེེད། མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་
གནས་སྤར་བ་རེེད། ཅ་ལག་ཚང་མ་འཁྱེེར་ནས་གནས་སྤར་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ད་ལྟ་ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མ་དམའ་སར་བབས་འདུག་ལ། ཉིི་འོོད་དེེ་ཁ་ཟུར་ལ་གཏད་པའིི་

སྒེེའུ་ཁུང་ལས་འཕྲོོས་ནས། ས་རུ་ཐོོར་ཡོོད་པའིི་ཤེེལ་ཆག་དག་གིི་སྣེེ་རུ་འཁེེལ་བས་འོོད་
ལམ་ལམ་བྱེེད། མཇུག་མཐར་ཇོོ་ཌིི་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་སྒོོ་ཁྱམས་སུ་ཕྱིིར་ལོོག ཁོོ་སྒོོ་ཁྱམས་

སུ་ས་ལ་བསྡད་ནས་རྐང་རྗེེན་གཉིིས་ཀ་སྒོོ་ཐེེམ་གྲུ་བཞིི་ནར་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག དགོོང་ཕྱིི་
དྲོོའི་ི ཉིི་ཟེེར་ཞིིང་ནང་དུ་ཕོོག་པས་སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོ་དག་གིིས་ས་ངོོས་སུ་གྲིིབ་མ་རིིང་པོོ་

རེེ་འཐེེན་འདུག་ལ། ལོོ་མ་རྣམས་བྱ་སྤུ་བཞིིན་ཐོོར་ཟིིན་པའིི་ལྕང་སྡོོང་དེེས་ཀྱང་གྲིིབ་
མོོ་རིིང་པོོ་ཞིིག་སྤྲོོས་ནས་འདུག

ཁ་སེེ་ཡོོང་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་འགྲམ་དུ་སར་བསྡད་ནས་“ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་འཕྲིིན་ཡིིག་གཅིིག་

ཀྱང་བྲིིས་མྱོོང་མེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“བྲིིས་མ་མྱོོང་།

ངས་གོོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་འཕྲིིན་ཡིིག་འབྲིི་མཁན་གྱིི་རིིགས་

དེེ་མིིན། ཨ་ཕས་འབྲིི་ཤེེས་མོོད་འབྲིི་ཡིི་མ་རེེད། ཁོོ་འཕྲིིན་ཡིིག་འབྲིི་རྒྱུར་མིི་དགའ་ལ།

འཕྲིིན་ཡིིག་འབྲིི་དགོོས་ཟེེར་དུས་ཁོོ་ལ་གྲང་འདར་ཞིིག་བརྒྱབ་ཡོོང་། ཁོོས་རྩིིས་ཐོོའི་ི
དཀར་ཆག་བྲིིས་པ་གཞན་པ་སུ་ལས་ཀྱང་མིི་དམན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་དོོན་དག་ཆུང་

ཚགས་རེེའིི་དོོན་དུ་འཕྲིིན་ཡིིག་འབྲིི་མཁན་དེེ་འདྲ་མིིན།” ཁོོ་གཉིིས་གཤིིབ་ནས་བསྡད་

དེེ་མིིག་ཟུང་གིིས་རྒྱང་རིིང་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོའི་ི ཕྱིི་སྟོོད་ཐུམ་སྒྲིིལ་དེེ་
འགྲམ་ནས་ཁྱམས་མཐིིལ་དུ་བཞག ཁོོའི་ི ཁོོམ་ལོོང་བྱུང་ཡོོད་པའིི་ལག་ཟུང་གིིས་རང་ཉིིད་
ལ་ཐ་མག་ཅིིག་བསྒྲིིལ་ནས་འཇམ་པོོ་བཟོོས་རྗེེས་མེེ་བསྒྲོོན། ཁོོས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་གིིས་

ཐ་མག་བརྔུབས་པ་ན་ཁོོའི་ི སྣ་སྦུག་གཉིིས་ལས་དུ་བ་སྔོོ་ལོོང་ལོོང་དུ་འཕྱུར་ཡོོང་། དེེ་ནས་

ཁོོས་“གཅིིག་འགྲིིག་མིི་འདུག འདིིར་དོོན་དམ་པར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད་ཟེེར་ན་མཛུབ་
མོོ་འཛུགས་རྒྱུ་མིི་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིིར་དངོོས་གནས་དོོན་དག་ངན་པ་ཞིིག་

བྱུང་བ་ཐག་ཆོོད་རེེད། ངེེད་ཚང་གིི་ཁང་པ་གཡོོ་འཁྱོོག་ཏུ་བཏང་འདུག་ལ། ངེེད་ཚང་གིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བཟའ་མིི་ཚང་མ་གར་སོོང་ཆ་མེེད་དུ་གྱུར་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་ཆོོས་ཞུགས་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་སའིི་ཆུ་དོོང་དེེ་ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་ན་ཡོོད།

ཁྱོོད་བྱིིས་པ་སེེམས་གནག་ཅིིག་མིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་ཧ་ཅང་འཚུབ་པོོ་ཅིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་

གླང་གདོོང་ཅན་གྱིི་སྒོོ་ཁྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་བུ་མོོ་དེེའིི་རལ་བར་འཐམས་ཡོོད། ང་ཚོོས་
དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ཀྱིི་མཚན་ཐོོག་ནས་ཁྱོོད་གཉིིས་ལ་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་ཞིིང་། ང་ཚོོས་

ཁྲུས་དབང་སྐུར་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་པས་ད་དུང་ཡང་བུ་མོོ་དེེའིི་རལ་བར་

འཐམས་ནས་འདུག སྐབས་དེེར་ཋོོམ་རྒན་པོོས། ‘ཁོོ་ཆུ་འོོག་ཏུ་གནོོན་ལ་སྡོོད།’ ཅེེས་
བཤད་པས། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་འོོག་ཏུ་མནན་ནས་ཆུ་ངོོས་སུ་ཆུ་བུར་ཐོོན་ཞིིང་། ཁོོ་

མོོའི་ི རལ་བ་གཏོོང་བའིི་བར་དུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་མ་གློོད། ཁྱོོད་བྱིིས་པ་སེེམས་གནག་ཅིིག་

མིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་བྱིིས་པ་འཚུབ་པོོ་ཅིིག་ཡིིན། མཚམས་ལ་ལར་བྱིིས་པ་འཚུབ་པོོ་ཚོོ་
འཚར་ལོོངས་བྱུང་དུས། ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་ཁོོང་དུ་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ཀྱིི་སྒུལ་ཤུགས་གཞན་
ལས་ཀྱང་ཆེེ་བ་འཁྲུངས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ལུས་པོོ་སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་བྱིི་ལ་ཞིིག་འབྲུ་ཁང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འཇབ་བཞིིན་སླེེབས།

བྱིི་ལ་དེེ་སྲིིང་སྡོོང་གསེེང་བརྒྱུད་ནས་སྒོོ་ཁྱམས་སྣེེ་རུ་སླེེབས་ཤིིང་། སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ཁུ་

སིིམ་པོོས་ལྡིིང་ནས་མིི་གཉིིས་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོར་ཡོོང་། བྱིི་ལ་དེེ་མིི་གཉིིས་ཀའིི་རྒྱབ་
ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་དཀྱིིལ་མཚམས་སུ་ས་ལ་བསྡད། བྱིི་ལས་མཇུག་མ་མཐིིལ་གཅལ་གྱིི་

སྟེེང་ནས་བསྣར་ཞིིང་མཇུག་མའིི་རྩེེ་མོོ་ཐང་དུ་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་བྱས། བྱིི་ལ་དེེ་ས་ལ་
བསྡད་རྗེེས་མིིག་ཟུང་གིིས་མིི་གཉིིས་ཀྱིིས་ཅེེར་ཡོོད་སའིི་རྒྱང་རིིང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱང་མིིག་
འཕངས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་བྱིི་ལ་འདིི་ལ་བལྟས། “དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ལྟོོས་དང་འདིིར་སུ་སླེེབས་

འདུག འདིིར་ད་དུང་གནས་སྡོོད་མཁན་ཡོོད་ཤག་རེེད།” ཁོོས་ལག་པ་བསྲིིངས་པ་ན། བྱིི་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ལ་དེེ་ཁོོའི་ི ལག་པས་མིི་སྙོོབ་སར་ཕར་བྲོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་སར་ཕྱིིར་བསྡད་ནས་

སྡེེར་མོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་སྡེེར་མཐིིལ་ལྡག་བཞིིན་བསྡད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་བྱིི་ལ་ལ་ལྟ་བཞིིན་

གདོོང་ལ་མགོོ་འཐོོམ་པའིི་མདངས་ཤིིག་ཤར་ནས་“ད་ངས་དོོན་དག་ཅིི་བྱུང་ཤེེས་སོོང་། བྱིི་
ལ་འདིིས་ང་ལ་འདིི་གར་ཅིི་ཞིིག་འགྲིིག་མེེད་པ་ཤེེས་སུ་བཅུག་སོོང་།” ཞེེས་འུར་བརྒྱབ།
ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་བལྟས་ན་འདིི་གར་མ་འགྲིིག་པ་མང་པོོ་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“མ་རེེད།

གནད་དོོན་ཡོོད་ས་གནས་འདིི་གཅིིག་པོོ་མ་རེེད། བྱིི་ལ་འདིི་རན་སིི་ཚང་

ལྟ་བུའིི་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཤིིག་ཏུ་གནས་མིི་སྤོོ་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། ཁང་སྟེེང་གིི་ཤིིང་ཆ་སུ་གཅིིག་
གིིས་ཀྱང་བརྐུ་འཁྱེེར་བྱས་མེེད་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། ཁང་པ་འདིིའིི་ནང་དུ་ཟླ་ངོོ་གསུམ་
བཞིིའིི་རིིང་ལ་མིི་སྡོོད་མཁན་མེེད་རུང་། མིི་གཅིིག་གིིས་ཤིིང་ཆ་རྐང་གཅིིག་ཀྱང་བརྐུས་

མིི་འདུག འབྲུ་ཁང་གིི་སྟེེང་དུ་ཤིིང་ལེེབ་ཡག་པོོ་རེེ་ཡོོད་ལ། ཁང་པའིི་སྟེེང་དུ་ཤིིང་ལེེབ་
སྤུས་དག་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད། ད་དུང་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་མཐའ་སྒྲོོམ། འདིི་དག་ཀྱང་སུ་གཅིིག་

གིིས་ཀྱང་འཁྱེེར་མིི་འདུག འདིི་འགྲིིག་མིི་འདུག འདིི་ནིི་ང་ལ་སེེམས་ཁུར་ཡོོང་བའིི་རྒྱུ་
རྐྱེེན་གཙོོ་བོོ་དེེ་རེེད་ལ། འདིི་ཡང་ངས་ཧ་མིི་གོོ་བའིི་གནད་དོོན་དེེ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“རེེད་ཡ། དེེས་ན་འདིིས་ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཧ་གོོ་རུ་བཅུག་སོོང་།” ཞེེས་འདྲིི་

བཞིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མགོོའི་ི ལྷམ་ཕུད་ནས་ཕྲ་ལ་རིིང་བའིི་རྐང་མཛུབ་དག་སྒོོ་ཐེེམ་
སྟེེང་དུ་འགུལ་འགུལ་བྱས།
“ངས་མིི་ཤེེས།

བལྟས་ཡོོང་ན་འདིི་ན་ཁྱིིམ་མཚེེས་གཅིིག་ཀྱང་མེེད་པ་འདྲ། གལ་སྲིིད་

ཁྱིིམ་མཚེེས་རེེ་ཡོོད་ན་ཤིིང་ལེེབ་ཡག་པོོ་དེེ་ཚོོ་ད་མཚམས་འདིིར་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་དམ། གང་
ཡིིན་ཟེེར་ན། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན་ཞིིག་གིི་སྐབས་སུ། ཨལ་བྷེེར་

ཋིི་ རན་སིི་ཡིིས་ཁོོ་ཚང་གིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚང་མ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་ཁྲིིད་ཅིིང་། སྐབས་
དེེར་ཁོོ་ཚོོས་བྱིིས་པ་དང་སྒོོ་ཁྱིི་ཚང་མའང་ཁྲིིད་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོང་ཁྱེེར་དེེར་ཡོོད་པའིི་སྤུན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཆེེད་ཅིིག་གིི་ཁྱིིམ་ལ་མགྲོོན་དུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁོོ་ཚང་གིིས་

གྱེེས་ཚིིག་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་ཁུ་སིིམ་པོོས་གནས་སྤར་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་སྙམ་པ་རེེད་
ལ། དེེ་ཡང་ཁོོས་གཅིིག་ལ་བུ་ལོོན་ཆད་པའམ། ཡང་ན་བུད་མེེད་ཅིིག་གིིས་ཁོོ་མུ་མཐུད་

དུ་སྡོོད་ཐབས་མེེད་པ་བྱས་པས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་སྙམ་པ་རེེད། གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་གིི་རྗེེས་སུ་
ཨལ་བྷེེར་ཋིི་ཕྱིིར་སླེེབས་དུས། ཁོོ་ཚང་གིི་ཁང་པ་སྟོོང་པར་ཕུད་ཡོོད་པ་རེེད། ལྕགས་ཐབ་

འཁྱེེར་ཟིིན་ལ་ཉལ་ཁྲིིའང་འཁྱེེར་ཟིིན་ཞིིང་། སྒེེའུ་ཁུང་གིི་མཐའ་སྒྲོོམ་ཡང་འཁྱེེར་ཟིིན་པ་

མ་ཟད། ཁང་པའིི་ལྷོོ་ངོོས་སུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིི་ཤིིང་ལེེབ་ཚང་མ་འཁྱེེར་ཟིིན་པས། ཕྱིི་
ལོོགས་ནས་བལྟས་ན་ཐད་ཀར་ཁང་པའིི་ནང་མཐོོང་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོོད། ཁོོ་ཁྱིིམ་དུ་སླེེབས་
པའིི་ཉིིན་དེེར། མུ་ལེེ་ གྷིི་རེེབ་ཀྱིིས་ཁང་སྒོོ་གསུམ་དང་ཁྲོོན་པའིི་ཆུ་མདའ་བཅས་འཁྱེེར་

བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན་པ་རེེད། ཅ་ལག་ཚང་མ་ཕྱིིར་འདུ་བར་ཨལ་བྷེེར་ཋིི་གཟའ་འཁོོར་
གཉིིས་ཀྱིི་རིིང་ལ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་རྣམས་ཧ་ཅང་བདེེ་སྣང་དང་བཅས་འཕྲུག་འཕྲུག་

བྱས། “སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཁོོ་ལ་རྩོོད་པ་འདྲ་བརྒྱབ་མ་བྱུང་ངམ། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མས་ཅ་ལག་
རྣམས་དེེ་ལྟར་ལས་སླ་པོོས་ཕྱིིར་སློོག་སོོང་ངམ།”
“དེེ་ལོོས་ཡིིན།

དེེ་ཁོོ་ཚོོས་བརྐུས་པ་ནིི་མ་རེེད། ཚང་མས་ཁོོ་ཚང་གནས་སྤར་སོོང་

བ་རེེད་སྙམ་ནས་འཁྱེེར་སོོང་བ་ཙམ་རེེད། ཁོོ་ཚང་གིི་འབོོལ་ཁྲིིའིི་སྔས་འབོོལ་གཅིིག་མ་

གཏོོགས་ཚང་མ་ཕྱིིར་འདུས་པ་རེེད། སྔས་འབོོལ་དེེ་ནིི་རྒྱུ་དར་གོོས་ལས་བཟོོས་ཤིིང་སྟེེང་
དུ་ཨིིན་ཇུན་6ཞིིག་གིི་འདྲ་རིིས་ཡོོད་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཨལ་བྷེེར་ཋིི་ཡིིས་སྔས་འབོོལ་དེེ་ངེེད་
ཚང་གིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་འཁྱེེར་སོོང་བར་བརྗོོད་ལ། ངའིི་ཨ་མེེས་ལ་ཨིིན་ཇུན་གྱིི་ཁྲག་རྒྱུན་
6

ཨིིན་ཇུན། Injun སྟེེ། ཨ་རིིའིི་གདོོད་མའིི་མིི་རིིགས་ཨིིན་ཌིིའིི་རིིགས་སམ་རྒྱ་གར་དམར་པོོའི་ི རིིགས་ཀྱིི་མིིང་། མིིང་
འདིིར་དམའ་འབེེབས་ཀྱིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་ཡོོད་པས་དེེང་སང་བེེད་སྤྱོོད་མིི་བྱེེད།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

འདྲེེས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་དེེའིི་སྟེེང་གིི་འདྲ་རིིས་དེེ་ལ་དགའ་བོོ་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར།

རེེད་ཡ། ངའིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་སྔས་འབོོལ་དེེ་འཁྱེེར་བ་བདེེན་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་དེེའིི་

སྟེེང་གིི་འདྲ་རིིས་ལ་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་བྱས་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་སྔས་འབོོལ་དེེ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་
རེེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོོ་གང་དུ་འགྲོོ་ན་སྔས་འབོོལ་དེེ་འཁྱེེར་ནས་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་གང་

དུ་སྡོོད་རྒྱུ་ཡིིན་ན་དེེར་འདིིང་གིི་ཡོོད། ཁོོས་སྔས་འབོོལ་དེེ་ཨལ་བྷེེར་ཋིི་ལ་ཕྱིིར་སྤྲོོད་རྩིིས་

གཏན་ནས་མེེད། ཁོོས་རྒྱུན་པར། ‘ཨལ་བྷེེར་ཋིི་ཡིིས་སྔས་འབོོལ་འདིི་དེེ་ཙམ་དྲན་གྱིི་
ཡོོད་ན་ལེེན་དུ་ཤོོག་ལོོབ། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་ན་མེེ་མདའ་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཏེེ་ཤོོག་མ་
གཏོོགས་ངའིི་སྔས་འབོོལ་འདིི་ལ་སུས་ཐུག་ན་ངས་དེེའིི་མགོོ་བོོ་ཐང་ལ་འཕེེན་ངེེས་ཡིིན་

ཅེེས་ལོོབ།’ ཅེེས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། དེེ་བས་ཨལ་བྷེེར་ཋིི་ཡང་ཐབས་ཟད་ནས་སྔས་འབོོལ་

དེེ་ངའིི་ཨ་མེེས་ལ་ལེེགས་སྐྱེེས་སུ་ཕུལ་བ་རེེད། དེེས་ཨ་མེེས་ལའང་བློོ་སྐྱེེད་ཅིིག་འབྱུང་
དུ་བཅུག དེེ་བས་ཁོོས་བྱ་སྤུ་གསོོག་པའིི་ལས་གཞིི་ཞིིག་གིི་མགོོ་བརྩམས་པ་རེེད། ཁོོས་

རང་ཉིིད་ལ་ནང་སྙིིང་ཧྲིིལ་པོོ་བྱ་སྤུ་བཙངས་པའིི་མལ་གདན་ཞིིག་བཟོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར། འོོན་
ཀྱང་། ཁོོས་བྱ་སྤུའིི་མལ་གདན་བཟོོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཨ་ཕ་ཁང་པའིི་འོོག་གིི་སྲེེ་

མོོང་སྐང་ཀའིི་སྟེེང་དུ་འཚིིག་པ་ཟོོས་ནས། རྒྱུག་པ་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་གིིས་སྲེེ་མོོང་དེེ་གཅར་རྡུང་

བྱས་ཤིིང་། ཨ་མ་ལགས་ཀྱིིས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་བྱ་སྤུ་ཚང་མ་མེེར་བསྲེེགས་པས། ད་གཟོོད་ང་ཚོོ་
ཁང་པའིི་ནང་དུ་ལྷོོད་པོོར་འདུག་རྒྱུ་བྱུང་།” ཇོོ་ཌིི་གད་མོོ་བགད། “ངའིི་ཨ་མེེས་ནིི་རྒད་པོོ་

རྒོོད་པོོ་ལྟས་ངན་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་ཨིིན་ཇུན་རིི་མོོ་ཅན་གྱིི་སྔས་འབོོལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས།

‘ཨལ་བྷེེར་ཋིི་ལ་སྔས་འབོོལ་ལེེན་དུ་ཤོོག་ལོོབ། ཁོོ་ཡོོང་དུ་ཆུག་དང་། ངས་ཁོོ་རང་ནང་དོོར་
བཞིིན་དུ་གཅུས་བཙིིར་མདུད་པ་ཐེེབས་པ་ཞིིག་རྒྱག་ཡ།’ ཞེེས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།”

བྱིི་ལ་དེེ་མིི་དེེ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཡང་བསྐྱར་འཇབ་ནུར་གྱིིས་ཕྱིིར་སླེེབས། བྱིི་ལའིི་

མཇུག་མ་མཐིིལ་གཅལ་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་མཚམས་དང་མཚམས་སུ་ཁ་སྤུ་འགུལ་ཙམ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འགུལ་ཙམ་བྱེེད། དགུང་གིི་ཉིི་མ་དེེ་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་ཇེེ་དམའ་ཇེེ་དམའ་
རེེད་ལ། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་སྦགས་པའིི་མཁའ་དབུགས་ལ་དམར་མདངས་དང་སེེར་མདངས་
བབས། བྱིི་ལའིི་སྡེེར་མོོ་སྐྱ་བོོ་དེེ་ཕྱིིར་བསྲིིངས་ཡོོང་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ཕྱིི་སྟོོད་ལ་དྲིི་བ་འདྲིི་

བའིི་ཚུལ་གྱིིས་ཐུག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བྱས། ཇོོ་ཌིི་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་གཅིིག་བལྟས། “ཨ་
སྙིིང་རྗེེ། ངས་རུས་སྦལ་དེེ་བརྗེེད་འདུག ད་འདིི་ལ་དམྱལ་བ་ཞིིག་མྱོོང་དུ་འཇུག་དོོན་མིི་

འདུག” ཁོོས་ཕྱིི་སྟོོད་ཐུམ་སྒྲིིལ་གྱིི་ཁ་ཕྱེེས་ནས་རུས་སྦལ་དེེ་ཁང་པའིི་འོོག་ཕྱོོགས་སུ་གློོད་
གྲོོལ་བཏང་། རུས་སྦལ་དེེ་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིི་སྟོོད་ལས་ཕྱིིར་ཐོོན་ནས་ཁོོ་རང་ཐོོག་མ་ཉིིད་

ནས་ཁ་འཁོོར་ཡོོད་སའིི་ལྷོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་ཁ་ཕྱོོགས་ནས་གོོག་བཞིིན་སོོང་། བྱིི་ལ་དེེ་མ་
ཉིིད་དུ་རུས་སྦལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་མཆོོངས་ནས་དེེའིི་མདུན་ལ་བརྐྱངས་པའིི་མགོོ་དང་འགུལ་

བཞིིན་ཡོོད་པའིི་སུག་པར་སྡེེར་འབྲད་བྱས། རུས་སྦལ་གྱིི་རྒས་ཤིིང་མཁྲེེགས་ལ་བག་ཡངས་
པའིི་མགོོ་བོོ་དེེ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྡུས་ཤིིང་། མཇུག་མ་སྦོོམ་པོོ་དེེ་སྐོོགས་ཤུན་གྱིི་འོོག་ཏུ་ཕྱིིར་

དྲངས། བྱིི་ལས་དེེ་སྒུག་སྒུག་ནས་ཐང་ཆད་པས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། དེེ་བས་རུས་སྦལ་དེེ་
ཡང་བསྐྱར་ལྷོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་གོོག་བགྲོོད་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས།

ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་གཞོོན་པ་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་གོོག་བགྲོོད་བྱེེད་

བཞིིན་པའིི་རུས་སྦལ་དེེར་བལྟས། རུས་སྦལ་གྱིིས་སུག་བཞིི་ཤུགས་ཀྱིིས་འགུལ་ནས། ལྕིི་

ཞིིང་མཐོོ་བའིི་བ་གམ་དབྱིིབས་ཀྱིི་སྐོོགས་ཤུན་དེེ་ལྷོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འདེེད་བཞིིན་མཆིིས།

བྱིི་ལ་དེེ་རུས་སྦལ་གྱིི་རྗེེས་སུ་ཅུང་ཙམ་བརྒྱུགས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དབྱིིན་ཁྲེེ་བཅུ་གྲངས་

ཙམ་གྱིི་ས་ནས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། སྒལ་བ་གཞུ་མོོ་བཞིིན་དུ་གུག་ནས་གླལ་རྒྱང་
ཞིིག་བྱས་རྗེེས། ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་སར་བསྡད་ཡོོད་པའིི་མིི་གཉིིས་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་ཡོོང་།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁོོ་གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་དམ། ངས་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་རུས་སྦལ་

མཐོོང་བ་ཡིིན། དེེ་ཚོོ་ནམ་ཡང་གང་ཞིིག་ལ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ནམ་ཡང་དམིིགས་
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ཡུལ་དེེར་སླེེབས་འདོོད་ཧ་ཅང་ཆེེ་བ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད། བྱིི་ལ་སྐྱ་བོོ་དེེ་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་

རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡང་བསྐྱར་བསྡད་ནས་མིིག་ཟུང་དལ་མོོས་རྡེེབ། བྱིི་ཤིིག་ཅིིག་གིིས་སོོ་བཏབ་
ཚེེ་བྱིི་ལའིི་ཕྲག་སྟེེང་གིི་པགས་པ་མདུན་ཕྱོོགས་ལ་གཡོོ་ཙམ་བྱེེད་ཅིིང་། དེེ་ནས་དལ་མོོས་
རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་ནུར། བྱིི་ལས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤར་མོོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་

བྱས་ཤིིང་། སྡེེར་མོོའི་ི རྣོོ་ངར་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་པ་བཞིིན་རྐྱོོང་སྐུམ་འགའ་བྱས་རྗེེས་གློོ་མདོོག་གིི་
ལྕེེ་ཡིིས་སྤར་མཐིིལ་ལྕེེ་ལྡག་བྱས།

དགུང་གིི་ཉིི་མ་དམར་པོོ་དེེ་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་སླེེབས་ནས་མཚོོ་གདུགས་

ཉ་མོོའི་ི གཟུགས་འདྲའིི་འོོད་མདངས་ཤིིག་བསྐྱེེད་པས། སྟེེང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་དེེ་སྔར་
བས་བཀྲག་མདངས་ཆེེ་ལ་སྔར་བས་གསོོན་ཉམས་རྒྱས་པར་གྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་

ཁུག་མ་ལས་ལྷམ་སེེར་པོོ་གསར་པ་ཆ་དེེ་ཕྱིིར་བླངས་ཡོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐལ་
རྡུལ་ཆགས་པའིི་རྐང་པ་གཉིིས་ཀ་ལག་པས་ཕྱིིས་རྗེེས་ལྷམ་གསར་པ་ཆ་དེེ་ཕྱིིར་གོོན།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཞིིང་ཁའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཅེེར་གྱིིས་ལྟ་བཞིིན་“མིི་ཞིིག་ཡོོང་གིི་འདུག ལྟོོས་

དང་། མར་ཕྱོོགས་དེེ་ན་སྲིིང་སྡོོང་གིི་ཁྲོོད་ནས་མིི་ཞིིག་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁ་སེེ་ཡིིས་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་འདུག་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་ལྟ་བཞིིན་“རྐང་ཐང་ལ་

ཡོོང་གིི་འདུག་ཨ། ཁོོའི་ི གོོམ་འགྲོོས་ཀྱིིས་ཐལ་རྡུལ་སློོང་གིི་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སུ་ཡིིན་ངོོས་

མིི་ཟིིན། འདྲེེ་རྒན་སུ་ཞིིག་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་ནུབ་ཁའིི་སྣང་

བའིི་ཁྲོོད་ནས་ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་གྲིིབ་གཟིིགས་དེེ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། མིི་དེེའིི་རྐང་

པས་བསླངས་པའིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་དགོོང་ཁའིི་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་དམར་པོོར་གྱུར། མིི་དེེ་ཐག་

ཉེེ་སར་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོ་འབྲུ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སླེེབས་པའིི་ཚེེ་ན། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཨོོ། ངས་ཁོོ་ངོོ་
ཤེེས་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ངོོ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་མུ་ལེེ་ གྷིི་རེེབ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོས་“ཨ་རོོག་མུ་ལེེ། ཁྱོོད་བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།
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གློོ་བུར་གྱིི་འབོོད་སྒྲས་ཁོོ་ལ་འཚབ་སྣང་བསླངས་པས། མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཚུར་ཡོོང་

བཞིིན་པའིི་མིི་དེེས་ཡུད་ཙམ་ལ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་

མགྱོོགས་པོོར་བརྒྱུགས་ཡོོང་། ཁོོ་ནིི་ཤ་རིིད་ཅིིང་གཟུགས་ཅུང་ཐུང་བའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་རེེད་
ལ། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོའི་ི འགུལ་སྐྱོོད་མྱུར་ཞིིང་འགུལ་སྟངས་སྙོོམས། ཁོོའི་ི ལག་ཏུ་རྩྭ་ཕད་
ཅིིག་འཁུར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི རྫིི་དོོར་སྔོོན་པོོ་དེེའིི་པུས་མགོོ་དང་རྐུབ་ཚོོས་རྣམས་སྐྱ་

བོོར་གྱུར་འདུག ཁོོས་ནག་ནོོག་དང་རྫབ་ཐིིག་བབས་པའིི་ཕྱིི་སྟོོད་ཆ་འགྲིིག་ནག་པོོ་ཞིིག་
གྱོོན་འདུག་ལ། ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་ཕུ་ཐུང་དེེ་ཕྲག་ལྟག་ནས་རལ་ཏེེ་མར་ལ་ལྷོོད་ཀྱིིས་ནར་འདུག་
ཅིིང་། གྲུ་མོོའི་ི འོོག་ཕྱོོགས་སུ་རལ་ཁུང་ཞིིག་ཀྱང་བཏོོད་ཡོོད། ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་ནག་པོོ་དེེ་ཡང་

ཁོོའི་ི ཕྱིི་སྟོོད་དང་མཚུངས་པར་ནག་ནོོག་གིིས་སྦགས། ཞྭ་མོོའི་ི མཐའ་ཞུའིི་ཕྱེེད་ཙམ་རལ་
འདུག་པས་མཐའ་ཞུ་རལ་པོོ་དེེ་ཁོོའི་ི གོོམ་འགྲོོས་དང་བསྟུན་ནས་ཡར་འགུལ་མར་འགུལ་

བྱེེད། མུ་ལེེ་ཡིི་གདོོང་པ་དེེ་འཇམ་ཞིིང་གཉེེར་མ་མེེད་པ་ཞིིག་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི
གདོོང་ལ་བྱིིས་པ་མ་རབས་ཤིིག་དང་འདྲ་བའིི་དྲག་རྩུབ་ཀྱིི་ཉམས་ཤིིག་ཀྱང་བབས། ཁོོའི་ི
ཁ་ཆུང་ཆུང་དེེ་དམ་པོོར་བཙུམ་འདུག་ལ། མིིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་གཉིིས་ཀར་གཏུམ་སྤྱོོད་དང་
སྤྲོོ་ཐུང་འདྲེེས་མའིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆོོས་དཔོོན་ལ་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་མུ་ལེེ་ངོོ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་སྐད་དམའ་མོོས་

བཤད།

མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་དེེས་“སུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས་ཀྱང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལན་

མ་བཏབ། མུ་ལེེ་ཐག་ཉེེ་སར་སླེེབས་བྱུང་ལ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེེ་བས་ད་གཟོོད་ཁོོས་
མིི་ངོོ་ཟིིན་པས་“ཨ་ཙིི། ལྟས་ངན། ཁྱོོད་ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་རེེད་འདུག་ཨ། ཨ་ཋོོམ། ཁྱོོད་ནམ་ཞིིག་

ལ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཐོོན་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་གིི་རྩྭ་ཕད་དེེ་ཐང་
ལ་འཕངས།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཉིིན་གཉིིས་ཀྱིི་སྔོོན་དུ་རླངས་འཁོོར་བཀག་ནས་ཁྱིིམ་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན་པས་

དུས་ཚོོད་ཅུང་ཙམ་འགོོར་སོོང་། ད་འདིིར་ལྟོོས་དང་། ངའིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད་དམ་།

མུ་ལེེ། ཁང་པ་འདིི་འདྲ་བརྡིིབས་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད། ད་དུང་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་སྲིིང་
བལ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བཏབ་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“སྟབས་འགྲིིག་ནས་ང་འདིི་གར་སླེེབས་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཋོོམ་རྒན་པོོས་

ཀྱང་འདིིའིི་ཐད་ལ་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་གནས་སྤོོར་བཞིིན་པའིི་ཉིིན་དེེར་ང་

ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཐབ་ཚང་དེེའིི་ནང་དུ་ཡོོད། ངས་ཋོོམ་རྒན་པོོ་ལ་ང་རང་གནས་སྤོོར་རྒྱུ་

མིིན་ཞེེས་ལབ་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ལ་དེེ་ལྟར་ལབ་པ་ན་ཁོོས། ‘ང་ངེེད་ཚང་གིི་ཋོོམ་གྱིི་དོོན་ལ་
སེེམས་ཁུར་ཡོོང་གིི་འདུག གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཕྱིིར་ཡོོང་དུས་ང་ཚོོ་འདིི་གར་མེེད་ན་ཁོོས་ཅིི་
ཞིིག་བསམ་རྒྱུ་རེེད་དམ།’ ཞེེས་བཤད་པར། ངས་ཁོོ་ལ། ‘འོོ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་འཕྲིིན་

ཡིིག་མིི་འབྲིི་བ་ཡིིན།’ ཞེེས་དྲིིས། ཁོོས་ང་ལ། ‘རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ངས་འཕྲིིན་ཡིིག་འབྲིི་
སྲིིད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་ངས་འཕྲིིན་ཡིིག་མ་བྲིིས་པ་འདྲ་ཡིིན་ན། གལ་སྲིིད་

དེེ་དུས་ཁྱོོད་རང་ད་དུང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཋོོམ་ལ་ལྟ་རྟོོག་རེེ་བྱོོས།’ ཞེེས་

བཤད་པས། ངས་ཁོོ་ལ། ‘ང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་གྲང་དམྱལ་

ཞིིག་མ་སླེེབས་བར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། མིིང་ལ་གྷིི་རེེབ་ཅེེས་འབོོད་པའིི་མིི་ང་ས་འདིི་ནས་
སུས་ཀྱང་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་པ་ཡིིན་ལ། དངོོས་གནས་ང་རང་
མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་མཁན་ཡང་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་སྒུག་བཟོོད་མིི་བདེེ་བའིི་ངང་ནས་“ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཁོོ་ཚོོར་ཁ་གཏད་ཇིི་ལྟར་འཇལ་རབས་དེེ་རྗེེས་མར་བཤད་ཀྱང་ཆོོག སྔོོན་ལ་ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་
ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད་པ་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དངུལ་ཁང་གིིས་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་བཏང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་དུ་

ཡོོང་བ་རེེད་ལ། ཁྱོོད་ཚང་གིི་བཟའ་མིིས་དེེ་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་རྒྱུ་ཐག་གིིས་བཅད་ཡོོད།

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ལག་ཏུ་མེེ་མདའ་ཞིིག་བཟུང་ནས་དེེར་ལངས་ནས་བསྡད་ཡོོད་
ལ། ཁོོས་མེེ་མདའ་འཕངས་ནས་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གློོག་ཀྱང་བཅག་
ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་སྔར་བཞིིན་མདུན་དུ་ཡོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མེེས་
ཀྱིིས་འདྲུད་འཐེེན་གྱིི་ཁ་ལོོ་བ་གསོོད་འདོོད་མེེད་ལ། སྐབས་དེེའིི་ཁ་ལོོ་བ་ནིི་ཝིི་ལེེ་ ཧྥེེ་ལེེ་

རེེད། ཁོོས་ཀྱང་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཁོོ་གསོོད་རྒྱུ་མིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་བས་ཁོོས་འདྲུད་

འཐེེན་བསྐོོར་ནས་ཡོོང་སྟེེ་ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཁང་པར་བརྡབས། ཋོོམ་རྒན་པོོས་དེེ་གར་དམོོད་

མོོ་བྱས་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེེས་གཞན་མ་རྙེེད་ཅིིང་། འདྲུད་འཐེེན་དེེས་ཁང་པ་

གཤགས་ནས་ཁང་རྙིིང་དེེ་སྒོོ་ཁྱིིས་བྱིི་བ་བཟུང་བ་བཞིིན་སྤྲུགས་སྤྲུགས་བྱས་པ་དེེ་མཐོོང་
བའིི་སྐབས་སུ། ཋོོམ་རྒན་པོོའི་ི ཡ་ཁོོག་ནས་ཅིི་ཞིིག་དྲངས་སོོང་བ་འདྲ། དོོན་དག་འདིི་
ཁོོའི་ི སེེམས་ལ་ཧ་ཅང་གནོོད་སོོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་སྔོོན་ཆད་དང་
རྩ་བ་ནས་མིི་འདྲ།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི ངང་ནས་“ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་བཞིིན་ཡོོད་ཡ།

ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ཤིིང་རྟའིི་སྟེེང་ནས་

སྐོོར་ཐེེངས་གསུམ་བྱས་ཏེེ་གནས་སྤར་སོོང་། ཐབ་ཀ་དང་ཆུ་འཐེེན་དང་ཉལ་ཁྲིི་བཅས་

འཁྱེེར་སོོང་། དེེའིི་སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཅིིག་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་ན་ཨང་། བྱིིས་པ་
ཚང་མ་ཉལ་ཁྲིི་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཨ་མེེས་དང་ཨ་ཕྱིི་གཉིིས་

ཀ་ཉལ་ཁྲིིའིི་སྔས་མགོོའི་ི པང་ལེེབ་ལ་ཁེེན་ནས་བསྡད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཚང་གིི་ནོོ་ཡ་

ཡིིས་ཤིིང་རྟའིི་སྟེེང་ཟུར་ནས་ཐ་མག་ཅིིག་འཐེེན་བཞིིན་ཅིི་ཞིིག་ཤེེས་ཡོོད་མདོོག་གིིས་ངག་

བཀོོད་འཐེེན་གྱིི་ཡོོད།” ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁ་གདངས་ནས་གཅིིག་བཤད་པར་རྩོོམ་པའིི་སྐབས་
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སུ་མུ་ལེེ་ཡིིས་མགྱོོགས་པོོར་“ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་ན་ཡོོད།” ཅེེས་
བཤད།

“ཨོོ།

ཚང་མ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་ན་ཡོོད་ཟེེར་རམ། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ན་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་

པ་རེེད། བརྗོོད་གཞིི་འདིིའིི་ཐོོག་ཏུ་སྐར་ཆ་འགའ་རེེ་སྡོོད་དང་། མུ་ལེེ། སྐར་ཆ་འགའ་རེེ།
དེེ་རྗེེས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་འདོོད་ན་ཤོོད། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ན་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་
རེེད།”

“ཨོོ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོས་སྲིིང་བལ་འཐོོག་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མས་ལས་ཀ་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཐ་ན་ཁྱོོད་ཚང་གིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་དང་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཀྱང་སྲིིང་བལ་འཐོོག་བཞིིན་

ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་སྲིིང་བལ་བཏོོགས་ནས་སྒོོར་མོོ་གང་འཚམས་ལོོན་རྗེེས་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་

རྩིིས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོས་ནས་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། ནུབ་རྒྱུད་དུ་

འཚོོ་བ་སྟབས་བདེེ་རེེད་ཟེེར། ད་འདིིར་ཅིི་ཡང་ལྷག་མེེད། འདིིར་སྲིིང་བལ་དབྱིིན་མུའུ་

གཅིིག་བཏོོགས་ན་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་མ་གཏོོགས་སྤྲོོད་ཀྱིི་མེེད་ལ། ད་དུང་མིི་
དམངས་ཀྱིིས་གོོ་སྐབས་འདིི་ཙམ་གྱིི་ཆེེད་དུ་སྐྱབས་ཞུ་ངོོ་དགའ་བྱེེད་དགོོས།”
“ཁོོ་ཚོོ་ད་དུང་སོོང་མེེད་དམ།”

མུ་ལེེ་ཡིིས་“སོོང་མེེད། ངས་གོོ་ཚོོད་ཡིིན་ན་ད་དུང་སོོང་མེེད། ངས་ཉེེ་སྔོོན་ཉིིན་བཞིིའིི་

སྔོོན་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིིའིི་སྐོོར་གོོ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོ་ནོོ་ཡ་རིི་བོོང་རྔོོན་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་
འདུག་ལ། ཁོོས་ཟེེར་ན་ཁོོ་ཚོོ་གཟའ་འཁོོར་གཉིིས་ཙམ་གྱིི་ནང་དུ་ལམ་ལ་འབུད་འཆར་
ཡོོད་ཟེེར། ཇོོན་ལ་ཡང་གནས་སྤོོར་དགོོས་པའིི་ཉེེན་བརྡ་དེེ་འབྱོོར་ཡོོད། འདིི་ནས་ལེེ་

དབར་བརྒྱད་ཙམ་ལ་སོོང་དང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་ལ་འབྱོོར་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་
སོོང་དང་། ཁྱོོད་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་ཚང་མ་ཇོོན་ཚང་ན་དགུན་ཁའིི་བྲ་ཚང་ནང་གིི་ཨ་
བྲ་བཞིིན་དུ་བཙངས་ནས་བསྡད་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“འོོ་ཡ། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གང་བཤད་འདོོད་ན་དེེ་ཤོོད། ཁྱོོད་རང་

ཅུང་ཙམ་ཡང་འགྱུར་མིི་འདུག མུ་ལེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནུབ་བྱང་གིི་དོོན་དག་ཅིིག་བཤད་བསམ་
གྱིི་ཡོོད་དུས། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྣ་གདོོང་དེེ་ཤར་ལྷོོ་རུ་གཏད་ནས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་འཛིིང་སྐད་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཀྱང་ཅུང་ཙམ་ཡང་འགྱུར་མིི་འདུག ཁྱོོད་རང་

སྤྱང་མདོོག་ཁ་པོོ་བྱེེད་པའིི་བྱིིས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ད་དུང་ཡང་སྤྱང་མདོོག་ཁ་པོོ་བྱེེད་མཁན་

ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་འཚོོ་བའིི་ལམ་ཡིིག་འདྲ་སྟོོན་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་“མེེད། ང་ལ་དེེ་འདྲ་སྟོོན་རྒྱུ་མེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་ཤེེལ་ཆག་གིི་ཕུང་པོོའི་ི ནང་དུ་སྣུན་བསམ་ན་ཡང་ཁྱོོད་ལ་དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད་

ཟེེར་མཁན་མེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆོོས་དཔོོན་འདིི་ངོོ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། མུ་ལེེ། ཁོོང་ནིི་དམ་པ་ཁ་སེེ་
རེེད།”

“ཨོོ།

ལོོས་ཤེེས། ཞིིབ་ལྟ་མ་བྱས། ཁོོ་ངོོ་གསལ་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཁ་སེེ་ཡར་ལངས་ནས་

ཁོོ་གཉིིས་ལག་འཇུ་བྱས་ཤིིང་། མུ་ལེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་དང་ཡང་བསྐྱར་མཇལ་བར་དགའ་བོོ་
བྱུང་། ཁྱོོད་རང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་མཐོོང་རྒྱུ་མ་ཡོོད་པར་ཡུན་རིིང་ཞིིག་འགོོར་སོོང་ཨ།”
ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་རང་ཡར་མར་ལ་དྲིི་བ་འདྲིི་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། འདིིར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོས་མིི་དམངས་རྣམས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ས་གཞིིས་ལས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་མཆུ་ཏོོ་དམ་པོོར་བཙུམས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི མཆུ་ཏོོ་བཙུམས་པ་དམ་དྲགས་པའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་ཡ་མཆུའིི་དབུས་སུ་ནེེ་ཙོོའིི་མཆུ་ཏོོ་དང་འདྲ་བའིི་ཤ་འབུར་ཞིིག་མ་མཆུའིི་སྟེེང་
དུ་མར་དཔྱངས། ཁོོས་སྡིིགས་མོོའི་ི སྐད་ཀྱིིས་“ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོ། ཁྱིི་ཕྲུག་བཙོོག་འདྲེེ་དེེ་ཚོོས།

ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཡ། ང་གནས་འདིིར་སྡོོད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་ང་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་ཐུབ་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཀྱིི་མ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ང་བཙན་གྱིིས་མཐའ་སྐྲོོད་བཏང་ན་ང་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་

ཡོོང་གིི་ཡིིན་ལ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ང་ས་འོོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཁུ་སིིམ་དུ་གཏོོང་འདོོད་ན་
ངས་ཀྱང་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོ་ལས་གཉིིས་གསུམ་ཞིིག་འགྲོོ་རོོགས་སུ་འཁྲིིད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་ཟེེར་

བཞིིན། གློོ་ཁུག་ནང་གིི་ལྗིིད་ལྟིིག་ལྟིིག་གིི་དངོོས་པོོ་དེེ་ལ་ལག་པས་རྡེེབ་ཙམ་བྱས། “ང་

གང་ལའང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ངའིི་ཨ་ཕ་གནས་འདིིར་ལོོ་ངོོ་ལྔ་བཅུའིི་སྔོོན་ལ་སླེེབས་པ་རེེད།
ང་གང་ལའང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“མིི་དམངས་ཚོོ་ས་གཞིིས་ལས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་དགོོས་དོོན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨོོ།

ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ཐད་ལ་སྐད་ཆ་སྙན་མོོ་ཞིིག་བཤད་བྱུང་། ལོོ་འདིི་དག་ལ་ནམ་ཟླ་ཅིི་

འདྲ་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ལོོ་རེེར་ཐལ་རྡུལ་ལངས་ནས་ལོོ་ཏོོག་ཚང་མ་
བཅོོམ་ནས་འགྲོོ་ལ། བརྔ་སྡུད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་འབྲུ་རིིགས་ཟེེར་བ་གྲོོག་མའིི་སྐྱག་ཁུང་
ནང་ལ་བཙང་རྒྱུ་ཙམ་ཡང་མིི་འདང་བའིི་ཚོོད་རེེད། ཁྱིིམ་ཚང་ཚང་མས་སྐམ་ཟས་ཚོོང་
ཁང་ནས་རྩིིས་ཐོོ་བཀོོད་དེེ་དངོོས་ཟོོག་ལེེན་གྱིི་ཡོོད་ལ། དེེའིི་མཇུག་འབྲས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་

པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། རེེད་ཡ། དེེ་ནས་ས་གཞིིས་ཀྱིི་བདག་པོོ་ས་བདག་དག་གིིས།
‘དེེང་སང་ང་ཚོོས་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཉར་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག མ་གཞིི་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པར་

སྤྲོོད་པའིི་ཁེེ་སྤོོགས་དེེ་ད་ལྟ་ང་ཚོོས་སྤྲོོད་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག ང་ཚོོས་ས་གཞིིས་ཚང་མ་ཕྱོོགས་
གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་ཀྱང་འདིིའིི་སྟེེང་གིི་འགྲོོ་སོོང་ཁེེབས་ཙམ་པ་རེེད།’ཅེེས་ཟེེར་ལ། དེེ་ནས་
ཁོོ་ཚོོས་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་བཏང་ཡོོང་ནས་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚང་མ་ས་ཞིིང་

སྟེེང་ནས་བསྐྲད་པ་རེེད། རེེད་ཡ། ང་མ་གཏོོགས་པའིི་གཞན་པ་ཚང་མ་བསྐྲད་པ་རེེད། ང་ས་

འདིི་དང་གཅིིག་འབྲལ་ན་ཞེེས་དཀོོན་མཆོོག་དཔང་ལ་བཙུགས་ཡོོད། ཨ་ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
ང་མིི་ག་འདྲ་ཡིིན་མིིན་ཤེེས་ཀྱིི་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་ངོོ་ཤེེས་པ་རེེད།”
101

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ལོོས་ཤེེས། མིི་ཚེེ་གང་པོོར་མཐོོང་ནས་ཡོོང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ང་ཡང་གླེེན་པ་ཞིིག་མིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད་ལ། ས་ཞིིང་འདིི་དེེ་འདྲ་

ས་བཅུད་འཛོོམས་པ་ཞིིག་མིིན་པ་ངས་ཀྱང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། སྔོོན་ཆད་ཡིིན་རུང་ཕྱུགས་

ཟོོག་འཚོོ་ས་མ་གཏོོགས་འབྲུ་རིིགས་འདེེབས་ས་དེེ་འདྲ་ཡག་པོོ་མིིན། ས་འདིི་ཐོོག་མ་ཉིིད་
ནས་མ་རྨོོས་ན་འགྲིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ད་དེེང་སང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་སྲིིང་བལ་བཏབ་ནས་ས་རྒྱུའིི་

དབུགས་རྒྱུན་ཕལ་ཆེེར་བཅད་ཟིིན་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ང་ས་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་

དགོོས་ཞེེས་ལབ་མེེད་རྒྱུ་ན། ང་དེེང་སང་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་སླེེབས་ནས་ང་རང་
གིིས་ཅིི་འདོོད་ལྟར་རྒུན་འབྲུམ་བཟའ་ཞིིང་ཚ་ལུ་མ་འཐོོག་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན་ཡང་སྲིིད།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོས་ང་ས་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས་ཞེེས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོོང་
དུས། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་དེེ་འདྲའིི་ལས་སླ་པོོས་འགྲོོ་ག་ལ་འདོོད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“རེེད་ཡ། ངས་ཀྱང་ཨ་ཕ་དེེ་འདྲ་ལས་སླ་པོོས་ཁ་བྲལ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་འདོོད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཀྱང་དེེའིི་དོོན་དུ་མིི་ཞིིག་བསད་མེེད་དམ་འདོོད། མིི་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་ངའིི་
ཨ་མེེས་ལ་ཁོོའི་ི རྐང་པ་གང་དུ་བརྫིི་བར་བཀོོད་འདོོམས་བྱས་མྱོོང་མེེད། ཨ་མ་ལགས་

ཀྱང་གང་འདོོད་ཀྱིིས་ཐུབ་ཚོོད་ལ་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིིན། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ངའིི་ཨ་མས་ཁྱིིམ་

བྱ་གསོོན་པོོ་ཞིིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ཡོོད་པའིི་སྐབས་ཤིིག་ཏུ། ཁོོ་མོོ་སྐོོར་སྐྱོོད་མགར་པ་ཞིིག་
དང་རྩོོད་པ་ཤོོར་སོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་གཅིིག་ཏུ་ཁྱིིམ་བྱ་བཟུང་ཞིིང་ལག་པ་གཞན་པས་
སྟ་རེེ་བཟུང་ནས་ཁྱིིམ་བྱའིི་སྐེེ་གཅོོད་རྩིིས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་རྩོོད་པ་ཤོོར་བ་ན་

ཨ་མས་སྟ་རེེ་ཡིིས་སྒོོ་ཚོོང་མཁན་ལ་གཞུ་འདོོད་པ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་ལག་པ་

གང་གིི་ནང་དུ་དངོོས་པོོ་ཅིི་ཞིིག་བཟུང་ཡོོད་པ་བརྗེེད་ནས་ཁྱིིམ་བྱ་དེེས་སྒོོ་ཚོོང་མཁན་དེེ་
ལ་གཞུས་པ་རེེད། ཁོོ་གཉིིས་འཛིིང་མོོ་བྱས་ཚར་དུས་བྱ་ཤ་ཟ་ཐབས་མེེད་པ་བྱས་འདུག

ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ཏུ་ཁྱིིམ་བྱའིི་རྐང་པ་ཆ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་ལྷག་མིི་འདུག
102

ལེེའུ་དྲུག་པ།

དེེ་མཐོོང་ནས་ཨ་མེེས་གད་མོོ་བགད་དེེ་དཔྱིི་ཚིིགས་ཀྱང་ཐོོར་གྲབས་བྱས། ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་
དེེ་འདྲ་ལས་སླ་པོོས་ཁ་ག་ལ་འབྲལ།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་དེེའིི་སྐད་ཆ་སྦྲང་རྩིི་ལས་

ཀྱང་མངར། ‘ཁྱོོད་ཚོོ་ས་ཞིིང་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས་པ་དེེ་ངའིི་སྐྱོོན་མ་རེེད།’ ངས་ཁོོ་

ལ་‘དེེས་ན་སུའིི་སྐྱོོན་རེེད།’ཅེེས་དྲིིས་པ་ན། ཁོོས་‘ཤོོ་ནེེ་ཞིིང་ཕྱུགས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་རེེད།
ངས་བཀའ་བཀོོད་དང་ལེེན་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན།’ ཟེེར་བར། ངས་ཁོོ་ལ་‘ཤོོ་ནེེ་ཞིིང་

ཕྱུགས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཟེེར་ན་སུ་རེེད།’ ཅེེས་དྲིིས་པ་ན། ཁོོས་ང་ལ་‘དེེ་སུ་ཡང་མ་རེེད།

དེེ་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཞིིག་རེེད།’ཟེེར། དངོོས་གནས་མིི་ཞིིག་སྨྱོོ་རུ་འཇུག་བྱེེད་འདྲ་རེེད། དོོན་
དམ་པར་སུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁག་དཀྲིི་ས་ཙམ་ཡང་མིི་རྙེེད། མིི་མང་པོོ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་ཁྲོོ་སྟོོན་

ས་ཙམ་ཡང་མ་རྙེེད་པར་ཐང་ཆད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཐང་ཆད་ཀྱིི་མེེད། ང་ཚང་མའིི་
སྟེེང་དུ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ཡོོད། ང་གནས་འདིིར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།”

དམར་ལ་གོོར་བའིི་ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མ་དེེ་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་འདར་ལྷེེམ་ལྷེེམ་

གྱིིས་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗེེས། རིིམ་བཞིིན་མིི་སྣང་བར་གྱུར། ཉིི་མ་ནུབ་ཤུལ་གྱིི་ནམ་མཁའ་

དེེ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་ཞིིང་། ཁྲག་གིིས་སྦགས་པའིི་གོོས་ཧྲུལ་ཞིིག་དང་འདྲ་བའིི་

སྤྲིིན་པ་རལ་པོོ་ཞིིག་ཉིི་མ་ནུབ་ཤུལ་གྱིི་ནམ་མཁའ་རུ་དཔྱངས་ནས་གདའ། ཤར་ཕྱོོགས་
ཀྱིི་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་ཞིིག་འཇབ་བཞིིན་ཡོོང་ལ། ཤར་

ཕྱོོགས་ཀྱིི་ས་གཞིིའིི་ངོོས་སུ་མུན་པའིི་སྣང་བ་ཞིིག་འཇབ་བཞིིན་སླེེབས། བྱིི་ལ་སྐྱ་བོོ་དེེ་

ཁུ་སིིམ་མེེར་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འབྲུ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་འབྲུ་ཁང་གིི་ནང་དུ་གྲིིབ་མ་
བཞིིན་མིི་སྣང་བར་གྱུར།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཡ། ང་ཚོོ་མཚན་མོོའི་ི མུན་པའིི་ཁྲོོད་ནས་ལེེ་དབར་བརྒྱད་བརྒལ་ནས་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་སར་རྐང་ཐང་ལ་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ངའིི་རྐང་པ་ན་ནས་འགུལ་མིི་ཐུབ།
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ཡ། མུ་ལེེ། ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་ཁྱོོད་ཚང་གིི་སར་སོོང་ན་ག་འདྲ་འདུག དེེ་འདིི་ནས་ལེེ་དབར་
གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོོགས་མེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“སོོང་མ་སོོང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

“ངའིི་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོོ།

མུ་ལེེ་ཡིི་གདོོང་ལ་ངོོ་ནོོངས་པའིི་ཉམས་ཤིིག་བབས།

ཁོོ་མོོའི་ི མིིང་བོོ་བཅས་ཀྱིིས་ཅ་ལག་ཚང་མ་འཁྱེེར་ནས་ཁ་ལིི་

ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་ཕྱིིན་སོོང་། ཁང་པའིི་ནང་ན་བཟའ་རྒྱུ་འབྲུ་རྡོོག་གཅིིག་ཀྱང་མེེད།
ཁོོ་ཚོོ་ནིི་ང་རང་ལྟར་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཁང་པའིི་
ནང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད།”

ཆོོས་དཔོོན་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་འགུལ་ཙམ་བྱ། ་“ཁྱོོད་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་

ཕྱིིན་ན་འགྲིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁྱིིམ་ཚང་ཁ་འཐོོར་ལ་མ་བཏང་ན་འགྲིིག་གིི་རེེད།”
མུ་ལེེ་ཡིིས་“ང་འགྲོོ་མ་ཐུབ། ཅིི་ཞིིག་གིིས་ང་གཏོོང་གིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཨ་དཀོོན་མཆོོག ད་ལྟོོགས་ནས་ཤིི་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག ལོོ་ངོོ་བཞིི་ཧྲིིལ་

པོོར་ཟས་ཐུན་དུས་ཐོོག་ལ་བཟས་པ་ཡིིན། ངའིི་གྲོོད་ཁོོག་འདིི་ལུ་གུ་ལྡིིང་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་
འདུག མུ་ལེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཟའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དགོོང་ཟས་ཇིི་ལྟར་འཚོོལ་
བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ ཡིིས ་ངོོ ་ ནོོ ང ས་པའིི་ སྒོོ ་ ནས་ “དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རིིང ་ལ་ངས་སྦལ་བ་

དང་ཐང་བྱིི་ཟོོས་པ་ཡིིན་ལ་འཕྱིི་བའང་ཟོོས་པ་ཡིིན། དེེ་ཚོོ་མིི་ཟ་ཐབས་མེེད་རེེད། འོོན་

ཀྱང་། དེེང་སང་ངས་ཕར་ཕྱོོགས་གྱིི་གྲམ་རྩྭ་སྐམ་པོོའི་ི ཁྲོོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ལམ་ཁག་ཏུ་རྙིི་འཛུགས་

ཀྱིི་ཡོོད་པས། མཚམས་ལ་ལར་རིི་བོོང་ཟིིན་ལ་མཚམས་ལ་ལར་རིི་བྱའང་འཛིིན་ཐུབ་ཀྱིི་
འདུག ད་དུང་སྲེེ་མོོང་ཡང་ཟིིན་ལ་དོོམ་ཁྲ་རྔ་རིིང་ཡང་ཟིིན་གྱིི་འདུག”ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན།

ཁོོས་རྩྭ་ཁུག་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་མཐིིལ་གཅལ་སྟེེང་དུ་མགོོ་རྟིིང་བསློོགས་

པས། རྩྭ་ཁུག་ལས་སྤུ་འཇམ་སོོབ་སོོབ་ལྡན་པའིི་རིི་སྐྱ་རྔ་དཀར་གཉིིས་དང་རིི་བོོང་རྣ་
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རིིང་གཅིིག་བཅས་ལྷོོད་ཀྱིིས་འགྲིིལ་སོོང་།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ངས་ལོོ་ངོོ་བཞིིའིི་རིིང་ལ་གསོོན་པོོར་བསད་པའིི་ཤ་

གསར་ཞིིག་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་རིི་སྐྱ་རྔ་དཀར་གཅིིག་ཡར་བླངས་ཏེེ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་

བཟའ་སྐལ་སྤྲོོད་རྒྱུ་རེེད་ཨ། ཨེེ་རེེད། མུ་ལེེ་ གྷིི་རེེབ།” ཅེེས་དྲིིས།

མུ་ལེེ་ངོོ་ནོོངས་ནས་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། “དེེ་ཐད་ལ་ང་ལ་གདམ་ཀ་འདུག་གམ།”

ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྱམས་སེེམས་དང་བྲལ་བའིི་སྐད་ཆ་དེེ་བཤད་མཚམས་བཅད་ནས། “ངས་
དེེ་ཟེེར་བ་མིིན། དེེ་ཟེེར་བ་མིིན། ངས་ཟེེར་རྒྱུ་ནིི།” ཞེེས་ཁ་ནོོར་རྒྱག་བཞིིན་དུ་“ངས་བཤད་

འདོོད་པ་ནིི། གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་ལ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་ཅིིང་། མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་

ཀྱིི་ཡོོད་དུས། མིི་དང་པོོ་དེེ་ལ་གདམ་ཀ་ཡོོད་པ་མ་རེེད། དེེ་མ་ཡིིན་པར། ངས་ངའིི་རིི་བོོང་
ཚོོ་འཁྱེེར་ནས་ཁུག་ཀྱོོག་ཅིིག་ཏུ་གཅིིག་པུར་བཟས་ན་ག་འདྲ་རེེད། གནས་ལུགས་དེེ་ཨེེ་
མཐོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མཐོོང་གིི་འདུག གནས་ལུགས་དེེ་ངས་མཐོོང་གིི་འདུག ཋོོམ། མུ་ལེེ་ཡིིས་

གནས་ལུགས་ཤིིག་མཐོོང་གིི་འདུག གནས་ལུགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་གིི་འདུག གནས་
ལུགས་དེེ་ཁོོ་ལས་སྟོོབས་ཆེེ་ལ་ང་ལས་ཀྱང་སྟོོབས་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གཞོོན་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་གཉིིས་འཕུར་འཕུར་བྱས། “སུ་ལ་གྲིི་ཡོོད། ཉམ་

ཐག་པའིི་སྲོོག་ཆགས་འདིི་ཚོོ་བཤའ། ད་ལྟ་བཤའ།”

མུ་ལེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་གློོ་ཁུག་ཏུ་བསྙབས་ནས་རྭ་ཡིི་ཡུ་བ་ཅན་གྱིི་ལྟེེབས་

གྲིི་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བླངས། ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལྟེེབས་གྲིི་དེེ་ཚུར་བླངས་ནས་གྲིི་དངོོ་གཅིིག་ཕྱིིས་
རྗེེས་དྲིི་སྣོོམ་ཞིིག་བྱས། ཁོོས་གྲིི་དངོོ་ས་ནང་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྣུན་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་

དྲིི་སྣོོམ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དེེ་ཁོོའི་ི དོོར་མའིི་ངོོས་སུ་ཕྱིིས་རྗེེས་མཐེེ་བོོང་གིིས་རྣོོ་ཁ་བརྟགས།
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མུ་ལེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྱིི་མགོོའི་ི ཁུག་མ་ལས་ཆུ་དམ་ཞིིག་བླངས་ནས་སྒོོ་ཁྱམས་

ཐོོག་ཏུ་བཞག་སྟེེ་“གྲོོན་ཆུང་བྱོོས། འདིི་ཙམ་ལས་མེེད། ཁྲོོན་པ་ཚང་མའིི་ཁ་རུབས་ཟིིན།”
ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རིི་བོོང་ཞིིག་ལག་ཏུ་བཟུང་་“ཁྱོོད་གཉིིས་ལས་གཅིིག་སོོང་ནས་འབྲུ་ཁང་

ནས་ལྕགས་སྐུད་དུམ་པ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཤོོག ང་ཚོོས་ཁང་པའིི་ནང་གིི་ཤིིང་ལེེབ་ཆག་པོོ་འདིི་
དག་སྤྱད་ནས་མེེ་ཞིིག་སྦར་ཐབས་བྱ།” ཁོོས་ལག་གིི་རིི་བོོང་ཤིི་བོོ་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་
“རིི་བོོང་བཤའ་རྒྱུའིི་ཡན་གྱིི་ལས་ཀ་སླ་པོོ་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད།”

ཅེེས་བཤད། ཁོོས་རིི་བོོང་

གིི་སྒལ་བའིི་པགས་པ་ཡར་འཐེེན་ནས་གྲིི་ཡིིས་ཨིི་ཁུང་ཞིིག་བཏོོད། དེེ་རྗེེས་ཨིི་ཁུང་ནང་
དུ་མཛུབ་མོོ་བརྒྱབ་ནས་པགས་པ་བཤུས། རིི་བོོང་གིི་རྒྱབ་ཀྱིི་པགས་པ་དེེ་རྐང་ཤུབས་
ཕུད་པ་ལྟར་སྐེེ་རུ་ཡར་དེེད་བྱུང་ལ། སུག་པའིི་སྟེེང་གིི་པགས་པ་རྣམས་སྡེེར་མོོའི་ི རྩ་

རུ་མར་དེེད། དེེ་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལྟེེབས་གྲིི་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་རིི་བོོང་གིི་

མགོོ་དང་སུག་མགོོ་བཅད་ཅིིང་། དེེ་ནས་པགས་པ་ཐང་ལ་བཞག་རྗེེས། རིི་བོོང་གིི་རྩིིབ་
རུས་མཚམས་ནས་ལྟེེབས་གྲིིས་གཤགས་ནས་རྒྱུ་མ་རྣམས་ཀོོ་བའིི་སྟེེང་དུ་གསིིག་གསིིག་
བྱས་ཏེེ་བླུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ནང་ཁྲོོལ་རྣམས་སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོའི་ི ཁྲོོད་དུ་གཡུགས། ད་ནིི་

གཙང་ལ་ཤ་རྒྱུས་ལྡན་པའིི་གཟུགས་གཞིི་ཆུང་ཆུང་དེེ་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཟིིན། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་སུག་
བཞིི་བཅད་རྗེེས་ཤ་དང་ལྡན་པའིི་སྒལ་གཞུང་དེེ་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་གཏུབས། ཁོོས་རིི་བོོང་

གཉིིས་པ་དེེ་ལག་ཏུ་ལེེན་བཞིིན་པའིི་སྐབས་དེེར་ཁ་སེེ་ཡིིས་ལག་ཏུ་ལྕགས་སྐུད་འཁྲིིལ་

མ་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ད་མེེ་བུས་ནས་ཕུར་བ་རེེ་གདབ་རོོགས།
སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། སྲོོག་ཆགས་འདིི་ཚོོ་བཟའ་དགོོས་བསམ་ནས་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་གྲབས་བྱེེད་

ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་དེེའིི་ཤུལ་གྱིི་རིི་བོོང་གཉིིས་ཀའང་གཙང་མ་བཟོོས་ནས་དུམ་

བུར་གཏུབས་རྗེེས་ལྕགས་སྐུད་ལ་བརྒྱུས། མུ་ལེེ་དང་ཁ་སེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཟུར་ཁང་གིི་ཞིིག་
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འཕྲོོ་དེེ་ནས་ཤིིང་ལེེབ་ཆག་པོོ་འགའ་རེེ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་མེེ་ཁ་གསོོས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་

ལྕགས་སྐུད་འཐེེན་སའིི་ཆེེད་དུ་མེེའིི་ཕར་ཕྱོོགས་ཚུར་ཕྱོོགས་གཉིིས་སུ་ཕུར་བ་རེེ་གདབས།
མུ་ལེེ་ཕྱིིར་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་རྩར་ཡོོང་ནས་“རིི་བོོང་རྣ་རིིང་གིི་ལུས་སྟེེང་དུ་གཉན་འབུར་ཡོོད་

མེེད་ལྟོོས་ཨ། ངས་གཉན་འབུར་ཅན་གྱིི་རིི་བོོང་བཟའ་འདོོད་མེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ལས་རས་ཁུག་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་ནས་སྒོོ་ཁྱམས་སྟེེང་དུ་བཞག

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“རྣ་རིིང་འདིི་གཙང་མ་ཡང་དག་པ་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཚྭ་ཡང་འཁུར་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་དེེའིི་ནང་ན་ད་དུང་སྡེེར་མ་འགའ་རེེ་དང་རས་

གུར་ཞིིག་ཀྱང་མེེད་དམ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོས་ལག་མཐིིལ་དུ་ཚྭ་ཅུང་ཙམ་བླངས་རྗེེས་
ལྕགས་སྐུད་ལ་བརྒྱུས་པའིི་རིི་བོོང་གིི་སྟེེང་དུ་སྟོོར།

མེེ་ཕུང་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་གྲིིབ་མ་དེེ་ཁང་པའིི་ངོོས་སུ་ཕོོག་ཅིིང་། ཤིིང་

ལེེབ་སྐམ་པོོ་རྣམས་གད་ནས་ཀག་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་དུ་སྒྲོོག ད་ནིི་མུན་པ་ཕལ་ཆེེར་རུབ་ཟིིན་

པས་ནམ་མཁའིི་སྐར་ཚོོགས་ཀྱང་དགུང་སྔོོན་དབྱིིངས་སུ་ཇེེ་གསལ་ནས་ཇེེ་གསལ་དུ་གྱུར།
བྱིི་ལ་སྐྱ་བོོ་དེེ་འབྲུ་ཁང་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས་མེེ་ཕུང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སྨེེའོོ་ཟེེར་བཞིིན་ཡོོང་
ཞིིང་། མེེ་ཕུང་གིི་ཉེེ་ས་ཙམ་དུ་སླེེབས་མཚམས་སུ་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་ས་ངོོས་སུ་སྟོོར་ཡོོད་

པའིི་རིི་བོོང་གིི་ནང་ཁྲོོལ་དམ་དུམ་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས། བྱིི་ལས་ནང་ཁྲོོལ་ཁ་ནང་དུ་
བལྡད་རྗེེས་ཁོོག་ཏུ་མིིད་པ་དང་། ད་དུང་ནང་ཁྲོོལ་འགའ་རེེ་ཁ་འགྲམ་ནས་ཕྱིི་རུ་དཔྱངས།

ཁ་སེེ་མེེ་ཕུང་གིི་འགྲམ་དུ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས། ཤིིང་ལེེབ་ཆག་འཕྲོོ་རེེ་མེེ་ཕུང་གིི་སྟེེང་

དུ་སྣོོན་ལ། སྣེེ་མོོ་འབར་ཟིིན་པའིི་ཤིིང་ལེེབ་ཆེེན་པོོ་དེེ་མེེ་ཕུང་གིི་དབུས་སུ་ཕར་བསྣུར།
དགོོང་ཁའིི་ཕ་ཝང་ཚོོ་མེེ་ཕུང་གིི་འོོད་ཀོོར་ནང་དུ་འཁྱུག་ཙམ་གྱིིས་འཕུར་ནས་ཡོོང་

ཞིིང་། འཁྱུག་ཙམ་གྱིིས་འཕུར་ནས་བུད་འགྲོོ། བྱིི་ལ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཕོོངས་མགོོ་རུ་ཙོོག་
པུར་བསྡད་ནས་མཆུ་ཏོོ་ལྕེེ་ལྡག་བྱེེད་ཅིིང་། གདོོང་པ་དང་ཁ་སྤུ་འཁྲུད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་སྟེེང་དུ་རིི་བོོང་བརྒྱུས་ཡོོད་པའིི་ལྕགས་སྐུད་དེེ་ལག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་བཟུང་

ནས་ཚུར་མེེ་ཕུང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་། “ཡ། མུ་ལེེ། སྣེེ་མོོ་གཅིིག་ནས་ཟུང་། ཁྱོོད་ཕྱོོགས་ཀྱིི་

སྣེེ་དེེ་ཕུར་བ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་སྡོོམས་ཤོོག ད་འགྲིིག་སོོང་། ཡ། ད་དམ་པོོར་འཐེེན། སྤྱིིར་ཡིིན་
ན་ང་ཚོོས་མེེ་ཕུང་འཇགས་པར་སྒུག་དགོོས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་སྒུག་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག”
ཁོོས་ལྕགས་སྐུད་དྲང་མོོར་འཐེེན་རྗེེས་ཐང་ནས་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་བླངས་ནས་ལྕགས་སྐུད་

སྟེེང་གིི་ཤ་རྡོོག་རྣམས་མེེ་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་ཕར་དེེད། དེེ་ནས་མེེ་ལྕེེ་ཡིིས་

ཤ་རྡོོག་གིི་མཐའ་རུ་ཡར་ལྕེེ་ལྡག་བྱས་བྱུང་ལ། ཤ་རྡོོག་གིི་ཕྱིི་ངོོས་རྣམས་མཁྲེེགས་པོོ་དང་

འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་ཏུ་གྱུར། ཇོོ་ཌིི་མེེ་ཕུང་གིི་འགྲམ་དུ་ཐང་ལ་བསྡད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། རིི་བོོང་

གིི་ཤ་རྣམས་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འབྱར་མིི་འགྲོོ་བའིི་ཆེེད་དུ་ཁོོའི་ི ལག་གིི་ཤིིང་ཐུར་དེེས་
རིི་ཤ་མུ་མཐུད་དུ་ཕར་སྒུལ་ཚུར་སྒུལ་བྱས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“འདིི་ནིི་སྤྲོོ་གསེེང་ཞིིག་རེེད། རེེད་ཡ།
འདིི་ནིི་དངོོས་གནས་སྤྲོོ་གསེེང་ཞིིག་རེེད། མུ་ལེེ་འདིི་ལ་ཚྭ་དགོོས་ན་ཚྭ་འདུག ཆུ་དགོོས་

ན་ཆུ་འདུག རིི་བོོང་དགོོས་ན་རིི་བོོང་འདུག ད་འདིིའིི་གློོ་ཁུག་ནང་ན་སྐྱོོ་ལྡུར་སླ་ང་
གང་ཡོོད་རྒྱུ་ན། དེེ་མ་གཏོོགས་རེེ་བ་གཞན་པ་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་མེེ་ཕུང་གིི་སྟེེང་ནས་ཚུར་བལྟས་ཏེེ་“ངའིི་འཚོོ་བ་རོོལ་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་

ཁྱོོད་ཚོོས་ང་སྨྱོོས་འདུག་བསམ་གྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“མེེད། བསམ་གྱིི་མེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་སྨྱོོན་པ་ཡིིན་ན་ཚང་མ་སྨྱོོན་པ་ཡིིན་

རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་མཐུད་དུ་“རེེད་ཡ། དེེ་དགོོད་བྲོོ་བ་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་

གཞིིས་དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས་ཞེེས་བཤད་པ་དེེ་ནས་བཟུང་། ང་ལ་ཅིི་ཞིིག་བབས་པའམ་ཅིི་
ཞིིག་བྱུང་བའིི་ཚོོར་བ་བྱུང་། ཐོོག་མར་ང་སོོང་ནས་མིི་སྐོོར་ཞིིག་གསོོད་རྒྱུའིི་འཆར་གཞིི་
འཐེེན་པ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་ངའིི་བཟའ་མིི་ཚང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཕྱིིན་པ་རེེད། དེེ་ནས་བཟུང་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ང་ཡར་འཁྱམ་མར་འཁྱམ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། ནམ་ཡང་ཐག་རིིང་ལ་མ་སོོང་ལ། གང་

དུ་མུན་རུབ་ན་དེེ་རུ་ཉལ་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། དོོ་ནུབ་ང་འདིི་ནས་ཉལ་དགོོས་བསམ་ཡོོད།

ང་འདིིར་ཡོོང་དོོན་ཡང་དེེ་ཡིིན། ངས་རང་ཉིིད་ལ། ངས་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ལ་ལྟ་རྟོོག་

བྱས་ཏེེ་བསྡད་པ་ཡིིན་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་ཡོོང་དུས་རྩིིས་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།
འོོན་ཀྱང་། ངས་དེེ་བདེེན་པ་མིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། འདིི་ན་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིག་ལྷག་མེེད་

ལ། ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཡང་ནམ་ཡང་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ང་ནིི་དུར་ཁྲོོད་ཀྱིི་འདྲེེ་རྒན་འཁྱམ་པོོ་
ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཡར་འཁྱམ་མར་འཁྱམ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མིི་ཟེེར་བ་འདིི་གནས་ཤིིག་ལ་གོོམས་སོོང་དུས་དེེ་དང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་དཀའ་

མོོ་རེེད། མིི་ཟེེར་བ་འདིི་ལ་བསམ་བློོ་ཞིིག་སྐྱེེས་ཚར་དུས་དེེ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དཀའ་མོོ་རེེད། ང་ནིི་

དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་མིིན་ནའང་། ངས་རྒྱུན་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་གསོོལ་བ་འདེེབས་
ཀྱིི་འདུག་ལ། དེེ་ཐད་ལ་རིིག་པ་ཙམ་ཡང་བསྒྲིིམ་དགོོས་ཀྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་གིི་ཤ་རྡོོག་རྣམས་བརྗེེ་སློོག་བརྒྱབ་པས། ད་ནིི་ཤའིི་སྟེེང་

ནས་སྣུམ་ཁུ་རེེ་འཛགས་ཀྱིི་འདུག་ལ། སྣུམ་ཐིིགས་རེེ་མེེ་ནང་དུ་ལྷུང་ཚེེ་མེེ་ལྕེེ་ལེེབ་མོོ་རེེ་
ཡར་མཆོོངས་ཡོོང་། ཤའིི་ངོོས་འཇམ་ས་དག་ཏུ་ད་ལྟ་གཉེེར་ཁུམ་དོོད་ནས་ཁ་མདོོག་སྨུག་
སྐྱ་རུ་འགྱུར་བཞིིན་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དྲིི་སྣོོམ་ཞིིག་བྱོོས་དང་། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། མར་སྒུར་
ནས་དྲིི་སྣོོམ་ཞིིག་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་མུ་མཐུད་དུ་“དུར་ཁྲོོད་ཀྱིི་འདྲེེ་རྒན་འཁྱམ་པོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར། སྔོོན་ཆད་

དོོན་དག་བྱུང་མྱོོང་སའིི་ས་ཆ་ཚང་མར་འཁྱམ་ཉུལ་བྱས་པ་ཡིིན། དཔེེར་ན། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་

གྲོོག་ཤུར་དུ་ཤིིང་ཕྲན་གྱིི་ནགས་ཚལ་ཞིིག་ཡོོད་ལ། དེེ་ནིི་ང་ཐོོག་དང་པོོར་བུ་མོོ་ཞིིག་དང་
ཉལ་ས་དེེ་ཡིིན། སྐབས་དེེར་ང་རང་ལོོ་ན་བཅུ་བཞིི་ཡིིན་ལ། དེེ་དུས་ངས་ནིི་ཤྭ་ཕོོ་ཞིིག་

དང་འདྲ་བར་རྐང་རྡེེབ་དང་འཕོོངས་གསིིག་བྱས་ཏེེ་འཁུན་སྒྲ་སྒྲོོག་གིི་ཡོོད་ལ། དེེ་དུས་ང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནིི་ར་ཕོོ་གཅིིག་དང་འདྲ་བར་ཆགས་སྲེེད་ཀྱིིས་ཚོོས་ཡོོད། དེེ་བས་ང་ས་དེེར་ཡང་བསྐྱར་
སོོང་ནས་ཐང་ལ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་བསྡད་ཚེེ་སྔོོན་ཆད་ཀྱིི་བྱ་བ་དེེ་དག་རེེ་རེེ་བཞིིན་
མིིག་ལམ་དུ་ཕྱིིར་ཤར་ཡོོང་། ངེེད་ཚང་གིི་འབྲུ་ཁང་གིི་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ས་དེེ་ནིི་གླང་རྒན་
ཞིིག་གིིས་ངའིི་ཨ་ཕ་རྭ་རྡུང་བྱས་ནས་གསོོད་ས་དེེ་ཡིིན་ལ། ཁོོའི་ི ཁྲག་དམར་རྣམས་དུས་ད་

ལྟའང་ས་ནང་དེེར་འགོོས་ཡོོད། འགོོས་ཡོོད་ངེེས་ཡིིན། མིི་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཁྲག་དམར་
དེེ་བཀྲུས་མྱོོང་མེེད། ངས་ངའིི་ཨ་ཕའིི་ཟུངས་ཁྲག་འདྲེེས་ཡོོད་སའིི་ས་ངོོས་སུ་ལག་པས་
རེེག་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་པས་བཤད་མཚམས་

ཅུང་བཞག “ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ང་སྨྱོོན་པ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། མ་རེེད་དམ།”
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཤ་བརྗེེ་སློོག་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་མདངས་ནང་དུ་བཀུག་ཡོོད། ཁ་སེེ་

ཡིིས་སྐྱིིལ་ཀྲུང་ཇེེ་དམ་དུ་བཏང་ནས་མིིག་གིིས་མེེ་ཕུང་དུ་ཅེེར་ནས་བསྡད། སར་བསྡད་
ཡོོད་པའིི་མིི་འདིི་དག་ལས་དབྱིིན་ཁྲེེ་བཅོོ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་སར་གྲོོད་ཁོོག་རྒྱགས་ནས་ཡོོད་པའིི་

བྱིི་ལ་དེེ་ཙོོག་པུར་བསྡད་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི མཇུག་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་སུག་གིི་མཐའ་རུ་གྲ་
དག་པོོས་འཁྱིིལ། འུག་པ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིིས་འཛེེར་སྐད་སྒྲོོག་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ཐོོག་

ནས་འཕུར་སོོང་ལ། མེེ་འོོད་ཁྲོོད་ནས་འུག་པའིི་དཀར་ལམ་ལམ་གྱིི་གསུས་པ་དང་གཤོོག་
འོོག་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མ་རེེད། ཁྱོོད་རང་ཁེེར་རྐྱང་ཡིིན་པ་བདེེན་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་

སྨྱོོན་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིི་ཆུང་ལ་དམ་པའིི་གདོོང་པར་ནན་ཏན་གྱིི་མདངས་ཤིིག་བབས། “ཟུངས་ཁྲག་

ད་དུང་ཡང་འགོོས་ཡོོད་སའིི་ས་ཐོོག་ཏུ་ངས་ལག་པ་བཞག་པ་ཡིིན། ངས་སྐབས་དེེར་ངའིི་

ཨ་ཕའིི་བྲང་ཁར་བཏོོད་ཡོོད་པའིི་ཨིི་ཁུང་མཐོོང་ཐུབ་ལ། ཁོོ་ངའིི་ངོོས་སུ་འཐམས་ནས་

གཟུགས་པོོ་འདར་ཙམ་འདར་ཙམ་བྱེེད་པའང་ཚོོར་ཐུབ། དེེ་ནས་ཁོོ་དལ་མོོས་ལྟག་ཏུ་ཉལ་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

སོོང་ལ། རྐང་ལག་ཚང་མས་སྤར་འབྲད་ལྟ་བུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངས་ཁོོའི་ི དཀར་ལོོག་ལོོག་གིི་
མིིག་མདངས་ལས་ན་ཟུག་གིི་སྡུག་བསྔལ་དེེ་མཐོོང་ཐུབ་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་འགུལ་རྒྱུ་མེེད་པར་
གྱུར་ནས། གསལ་ལ་དྭངས་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་གནམ་ལ་ཅེེར་བའང་མཐོོང་། སྐབས་
དེེར་ང་ནིི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་པས་ངུ་རྒྱུ་མ་དྲན་ལ་ཅིི་ཡང་བྱེེད་རྒྱུ་མ་དྲན་པར། དེེ་

གར་ལངས་ནས་བསྡད།” ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཤུགས་ཀྱིིས་འཕྲེེད་དུ་གཡུགས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཤ་བརྗེེ་
སློོག་བརྒྱབ། “དེེ་ནས་ང་ཇོོའེེ་བཙའ་སའིི་ཁང་པ་དེེའིི་ནང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཉལ་ཁྲིི་ད་

ལྟ་མཐོོང་རྒྱུ་མིི་འདུག་མོོད། ཁང་པ་དེེ་ག་རང་རེེད། འདིི་དག་ཚང་མ་དེེ་འདྲའིི་གསལ་
ལ་གསོོན་པོོ་ཞིིག་རེེད་ཨང་། སྔོོན་མའིི་དོོན་དག་ཁག་རེེ་རེེ་བཞིིན་ས་གནས་དང་བསྟུན་
ནས་ཕྱིིར་འཆར་ཡོོང་གིི་འདུག ཁང་པ་དེེ་ནིི་ཇོོའེེ་ཡིི་ཚེེ་སྲོོག་གིི་མགོོ་རྩོོམ་ས་དེེ་རེེད། ཁོོ་

བཙས་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ད་གཟོོད་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ངུ་སྐད་
ལེེ་དབར་གཅིིག་གིི་ས་ནས་གོོ་ཐུབ་པ་ཞིིག་བསྒྲགས་སོོང་། སྐབས་དེེར་ངའིི་ཨ་ཕྱིི་དེེ་གར་

ལངས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས། ‘ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་རེེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་རེེད།’ ཅེེས་ཡང་དང་
བསྐྱར་དུ་བསྒྲགས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོ་དགའ་སྤོོབས་སྐྱེེས་དྲགས་པས་དགོོང་མོོ་དེེར་བསྟུད་མར་
ཤེེལ་ཕོོར་གསུམ་བཅག་སོོང་།7”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་མིིད་པ་བསངས་“ངས་བལྟས་ན་ད་ཟོོས་ན་འགྲིིག་ས་རེེད།”

མུ་ལེེ་ཡིིས་ཁྲོོ་ཉམས་ཀྱིིས་“དེེ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཚོོས་སུ་ཆུག ཚོོས་ནས་སྨུག་པོོ་བྱོོས། ཕལ་

ཆེེར་ནག་པོོ་ལྟ་བུ་འགྱུར་དགོོས། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་འདོོད། ངས་ཡུན་རིིང་ལ་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གལ་སྲིིད་ང་སྨྱོོ་ཡོོད་ན་སྨྱོོ་ཡོོད། དེེ་ལའང་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་

པ་མ་རེེད། དུར་ཁྲོོད་ཀྱིི་འདྲེེ་འཁྱམ་བཞིིན་མཚན་མོོར་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཚོོའིི་ཁང་པ་ཉུལ། ཕེེ་

ཋེེར་ཚང་དང་ཇེེ་ཁོོབ་ཚང་། རན་སིི་ཚང་དང་ཇོོ་ཌིི་ཚང་སོོགས་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཉུལ། ཁང་
7

ཤེེལ་ཕོོར་གཅོོག་པ་ནིི
་པ་ ་ཇེེའུ་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་ཤུགས་རྐྱེེན་འདྲེེས་པའིི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་སྟངས་ཤིིག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པ་འདིི་རྣམས་དེེང་སང་ནག་ཐིིབ་བེེ་ཐོོར་ལ་ཁད་ཀྱིི་སྒམ་ཆག་འགའ་རེེ་དང་འདྲ། འོོན་

ཀྱང་། ཁང་པ་འདིི་དག་གིི་ནང་དུ་སྤྲོོ་སྐྱིིད་ཆེེན་པོོ་བཏང་མྱོོང་ཡོོད་ལ། འདུ་འཛོོམས་བྱས་
པ་དང་དགོོད་སྒྲའང་གྲག་མྱོོང་། ད་དུང་ཁང་པ་འདིི་དག་ཚང་མའིི་ནང་དུ་གཉེེན་སྟོོན་
ཡང་བཤམས་མྱོོང་ཨང་། འདིི་དག་མཐོོང་ཚེེ་ང་གྲོོང་རྡལ་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ལྟས་ངན་དེེ་

ཚོོ་གསོོད་འདོོད་སྐྱེེས། ཁོོ་ཚོོས་འདྲུད་འཐེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་ས་གཞིིས་འདིི་དག་མགོོ་རྟིིང་
བསློོགས་ན་ཁོོ་ཚོོར་ཕན་ཁེེ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་བར་ཁེེ་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེེད་པའིི་དོོན་

དུ་ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་ཐོོབ་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ཁོོ་ཚོོར་ཐོོབ་པ་ནིི་ཨ་ཕ་ས་ཐོོག་ནས་འཆིི་ས་དང་ཇོོའེེ་

ཡིིས་དབུགས་ཀྱིི་ཐོོག་མ་ལེེན་ས། ངས་མཚན་མོོར་སྡོོང་གསེེབ་ནས་ར་ཕོོ་གཅིིག་དང་འདྲ་
བར་གསིིག་རྡེེབ་བྱེེད་ས་ཙམ་རེེད། དེེ་མིིན་ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་ཐོོབ་བམ། ས་ཞིིང་འདིིའིི་ས་རྒྱུ་

མིི་བཟང་བ་གནམ་རྒན་མས་ཀྱང་ཤེེས། ལོོ་ངོོ་མང་པོོའི་ི རིིང་ལ་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་
སྟོོན་ཐོོག་ཡག་པོོ་ཞིིག་བསྡུ་རྒྱུ་བྱུང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། གཞུང་ལས་སྒྲོོག་ཙེེའིི་སྟེེང་གིི་ཁྱིི་

ཕྲུག་དེེ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་བར་ཁེེ་ཞིིག་གིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚོོའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཕྱེེད་ཀ་ཕྱེེད་ཀར་བཏང་བ་

རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཡུལ་མིི་ཚོོ་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་བཏང་བ་རེེད། ཡུལ་མིི་ཚོོ་དང་ཁོོ་ཚོོ་གནས་སའིི་
གཞིི་གཉིིས་ཀ་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཡིིན་མོོད། ཁོོ་ཚོོས་འདིི་གཉིིས་ཁ་ཁར་བཏང་བས། ད་ལྟ་ཡུལ་

མིི་ཚོོ་ནིི་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པའིི་རླངས་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཁེེར་རྐྱང་
གིིས་འཁྱམ་བཞིིན་ཡོོད། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་ནིི་གོོམ་པ་སྤོོ་བཞིིན་པའིི་བེེམ་པོོ་ཙམ་རེེད། ཁྱིི་ཕྲུག་

དེེ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་བསད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། མུ་ལེེ་ཁུ་སིིམ་པོོར་གྱུར། ཁོོའི་ི མཆུ་ཏོོ་ད་
དུང་ཡང་འགུལ་བཞིིན་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི བྲང་ཁ་ད་དུང་ཡང་རྡེེབ་བཞིིན་འདུག ཁོོ་ཐང་
ལ་བསྡད་ནས་མེེ་འོོད་ཀྱིི་ཁྲོོད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་གཉིིས་ལ་ལྟ་བཞིིན་སྐད་དམའ་
མོོས་དགོོངས་སེེལ་ཞུས་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“ངས་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིིང་པོོ་ཞིིག་གིི་རིིང་ལ་

མིི་ཞིིག་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ང་ནིི་དུར་ཁྲོོད་ཀྱིི་འདྲེེ་རྒན་འཁྱམ་པོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

བར། ཡར་འཇབ་མར་འཇབ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཤིིང་ལེེབ་རིིང་པོོ་ཞིིག་མེེ་ཕུང་གིི་ཁྲོོད་དུ་བསྣུར་བ་ན། མེེ་ལྕེེ་རྣམས་ཤིིང་

ལེེབ་ཀྱིི་ངོོས་སུ་འཁྲིིལ་ཡོོང་ལ། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཤའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡར་མཆོོངས། དགོོང་
མོོའི་ི གྲང་རླུང་གིིས་ཁང་པའིི་ཤིིང་ཆ་རྣམས་ཕྱིིར་འཁུམ་དུ་བཅུག་པས། ད་ལྟ་ཁང་པས་

ཀྱང་ཀག་སྒྲ་སྒྲོོག་མགོོ་བརྩམས། ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐད་དམའ་མོོས་“ང་སོོང་ནས་ལམ་ལ་བུད་
ཟིིན་པའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ལ་ལྟ་བར་འདོོད། ང་ལ་ཁོོ་ཚོོར་བལྟ་རུ་འགྲོོ་དགོོས་པའིི་ཚོོར་བ་
ཤུགས་ཆེེན་སྐྱེེ། ཁོོ་ཚོོ་ལ་ཆོོས་དཔོོན་སུས་ཀྱང་སྩོོལ་མིི་ཐུབ་པའིི་རོོགས་རམ་དགོོས། ཁོོ་

ཚོོས་མིི་ཡུལ་གྱིི་འཚོོ་བ་ཙམ་ཡང་རོོལ་མིི་ཐུབ་ན། ལྷ་ཡུལ་གྱིི་བདེེ་སྐྱིིད་ལ་རེེ་བས་ཅིི་ཞིིག་

ཕན། ཁོོ་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་ཤེེས་ཀྱིི་མགོོ་འཕངས་དམའ་སར་ལྷུང་ནས་སྡུག་གིི་མུན་པར་
ལྷུང་ཡོོད་དུས། དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ཤིིག་གིིས་ཅིི་ཞིིག་ཕན། ཁོོ་ཚོོར་དགོོས་པ་ནིི་རོོགས་རམ་
རེེད། ཁོོ་ཚོོར་འཆིི་བའིི་ཆ་རྐྱེེན་མ་འཛོོམས་སྔོོན་དུ། གསོོན་པའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ངེེས་པར་དུ་
འཛོོམས་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་འཚབ་འཚུབ་ངང་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཤ་འདིི་ཙིིག་ཤ་འཚིིག་རོོ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་

ཏུ་མ་གྱུར་གོོང་དུ་ཟོོས་ན་མིི་བཟང་ངམ། ལྟོོས་དང་། སྣོོམས་དང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཡར་

ལངས་ནས། ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་གིི་ཤ་རྡོོག་རྣམས་མེེ་ལྕེེས་མིི་སྙོོབས་སར་ཕར་དེེད། ཁོོས་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ལས་མུ་ལེེ་ཡིི་ལྟེེབས་གྲིི་བླངས་ཡོོང་ནས་ལྕགས་སྐུད་ལས་ཤ་རྡོོག་ཅིིག་
མར་གཏུབ་རྗེེས་“ཡ། འདིི་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

“ང་དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་མིིན་ཞེེས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཟིིན་པ་ཡིིན་ཨ།”
“ཡ་དེེས་ན།

འདིི་སྐྱེེས་པ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཡིིན།” ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་ཤ་རྡོོག་ཅིིག་གཏུབ། “ཡ། མུ་

ལེེ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་དྲགས་ནས་ཤ་ཡང་བཟའ་འདོོད་མེེད་པ་མིིན་ན། འདིི་
ཁྱོོད་ཀྱིི་ཡིིན། རིི་བོོང་རྣ་རིིང་གིི་ཤ་འདིི་གླང་གོོག་ཅིིག་གིི་ཤ་ལས་ཀྱང་མཁྲེེགས།” ཁོོ་ཡང་
113

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསྐྱར་སར་ཕྱིིར་བསྡད་ནས། མདུན་སོོ་རིིང་པོོ་རྣམས་ཤ་ནང་དུ་བསྣུན་ནས་ཤ་རྡོོག་ཁམ་
ཆེེན་ཞིིག་བཏོོགས་ནས་བལྡད་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཧྲོོབ་སྒྲ་འདིིར་གཅིིག་ཉོོན་དང་།”

མུ་ལེེ་ད་དུང་ཡང་འགུལ་མེེད་དུ་བསྡད་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤ་རྡོོག་ལ་ཅེེར་བཞིིན་“གཅིིག་

བྱས་ན་ངས་སྐད་ཆ་འདིི་འདྲ་བཤད་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་དོོན་དག་
འདིི་འདྲ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེེམས་ཁོོང་དུ་བཅུག་ནས་བསྡད་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁ་ནང་ཤ་རྡོོག་གིིས་གང་ནས་ཚུར་བལྟས། ཁོོས་ཤ་རྡོོག་སོོ་ཡིིས་བལྡད་རྗེེས་

མིིད་པར་མིིད་པ་ན། ཁོོའི་ིཤ་རྒྱུས་དོོད་པའིི་མགྲིིན་པ་རྐྱོོང་སྐུམ་ཐེེངས་གསུམ་བྱས། དེེ་ནས་

ཁོོས་“སྐད་ཆ་བཤད་ན་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད། མཚམས་ལ་ལར་སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་མནར་
བའིི་མིིས་སྡུག་བསྔལ་དེེ་ཁ་ནས་བཤད་ན་ལུས་ནས་ཕུད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། མཚམས་

ལ་ལར་མིི་གསོོད་མཁན་གྱིིས་གསོོད་རྒྱུ་ཁ་ནས་བཤད་དེེ། དངོོས་སུ་གསོོད་མིི་དགོོས་པ་དེེ་

འདྲའང་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་དེེ་འགྲིིག་འདུག ཐབས་ཤེེས་མེེད་པ་འདྲ་མིིན་ན་
མིི་མ་གསོོད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་རིི་ཤ་ཁམ་བཏོོག་ཅིིག་བྱས། ཇོོ་
ཌིི་ཡིིས་རུས་པ་མེེ་ནང་དུ་འཕངས་རྗེེས། ཡར་ཏོོག་སེེ་ལངས་ནས་རང་ཉིིད་ལ་ཡང་བསྐྱར་
ཤ་རྡོོག་ཅིིག་བླངས། མུ་ལེེ་ཡིིས་ཤ་དལ་མོོས་བཟའ་བཞིིན་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་

འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རོོགས་པ་གཉིིས་ལ་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེེད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་
གཅན་གཟན་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་རྔམ་བཟའ་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ཁ་མཐའ་རུ་ཞག་ཚིིལ་
གྱིི་མཐའ་ར་ཞིིག་འཁོོར།

མུ་ལེེ་ཡིིས་ཁོོ་ལ་དུས་ཡུན་རིིང་ཙམ་ལ་ཅུང་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་པས་བལྟས་རྗེེས།

ཤ་བཟུང་ཡོོད་པའིི་ལག་པ་དེེ་མར་ཕབ་ནས་“ཨ་ཋོོམ།” ཞེེས་བོོས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་བཟའ་མཚམས་མིི་འཇོོག་པར་ཡར་ལ་བལྟས་ནས་“ཨ།” ཞེེས་ཁ་ཟས་ཀྱིིས་

གང་ནས་ལན་བཏབ།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།
“ཨ་ཋོོམ།

ངས་མིི་དེེ་ཚོོ་གསོོད་རྒྱུའིི་སྐོོར་བཤད་པས་ཁྱོོད་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་ཡིི་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

ཨེེ་ཡོོད། ཨ་ཋོོམ། ཁྱོོད་ཚིིག་པ་ཟོོས་མེེད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“མེེད། ང་ཚིིག་པ་ཟོོས་མེེད། དེེ་ནིི་འདས་ཟིིན་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“མིི་ཚང་མས་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ནོོར་འཁྲུལ་མིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒན་པོོ་ཋུན་བྷུལ་

ལགས་ཀྱིིས་ཁྱོོད་ཕྱིིར་བུད་ཚེེ་ཤ་འཁོོན་རྩོོད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད་ལ། མིི་སུས་ཀྱང་ཁོོའི་ི བུ་

བསད་ཆོོག་གིི་མ་རེེད་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། རྗེེས་སོོར་ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ཁ་ཏ་སློོབ་
གསོོ་བྱས་ནས་ཁོོའི་ི སེེམས་ཁ་བསྒྱུར་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་སྐད་དམའ་མོོས་“སྐབས་དེེར་ང་ཚོོ་ཆང་རག་གིིས་བཟིི་ཡོོད། ཞབས་བྲོོའི་ི

དགོོང་ཚོོགས་ཤིིག་གིི་སྟེེང་ནས་ར་བཟིི་བ་རེེད། ངས་འཛིིང་མོོ་དེེ་ཇིི་ལྟར་མགོོ་བཙུགས་

པའང་མ་ཤེེས། ངས་གཅིིག་ཤེེས་དུས་ང་ལ་གྲིི་ཞིིག་གིིས་བསྣུན་འདུག་ཅིིང་། དེེས་ང་བཟིི་

དྭངས་སུ་བཅུག་པ་རེེད། ངས་ཐོོག་མར་མཐོོང་དུས་ཧེེར་བྷིི་ཡིིས་གྲིི་འཁྱེེར་ནས་ང་ལ་ཡང་
བསྐྱར་འཛུགས་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག སྐབས་དེེར་སློོབ་གྲྭའིི་ཁང་ངོོས་སུ་སྦྱག་མ་ཞིིག་
ཁེེན་ནས་འདུག་ཅིིང་། ངས་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ང་དང་

ཧེེར་བྷིིའིི་བར་ན་རྩོོད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། ཁོོ་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་
དུས་ངའིི་གཅུང་མོོ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཐུབ་ཚོོད་གཏོོང་དུ་ཡོོང་མྱོོང་མོོད། ངེེད་གཉིིས་བར་ན་
རྩོོད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། ང་ཧེེར་བྷིི་ལ་དགའ་བོོ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ཚང་མས་མིི་རྒན་ཁོོང་ལ་དེེ་ལྟར་ལབ་པས་ད་གཟོོད་ཁོོ་འཇགས་ལ་བབས་

པ་རེེད། འགའ་རེེས་བཤད་ན། ཋུན་བྷུལ་འདིི་ཨ་མའིི་ཕྱོོགས་ནས་ཧད་ཧྥིིལད་ཀྱིི་ཁྲག་རྒྱུད་
འདྲེེས་ཡོོད་པས། ཁོོས་དེེའིི་ཚོོད་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་སྟོོན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། དེེའིི་

སྐོོར་ངས་ཅིི་ཡང་མིི་ཤེེས། གང་ལྟར་ཁོོ་དང་ཁོོའི་ི ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་ཟླ་བ་དྲུག་གིི་སྔོོན་དུ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་
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ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་རིི་བོོང་རྗེེས་མ་དེེའིི་ཤ་བླངས་ནས་ཚང་མར་བརྒྱུད་

སྤྲོོད་བྱས། ཁོོ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་ཤ་དལ་མོོས་ཟོོས་ཤིིང་། དལ་མྱུར་སྙོོམས་
པོོས་སོོ་བལྡད་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོས་ཕུ་ཐུང་སྤྱད་ནས་ཁ་མཐའིི་ཞག་ཚིིལ་རྣམས་གཙང་

མར་ཕྱིིས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི གནག་ལ་སྣུམ་པའིི་མིིག་ཟུང་དེེ་ཕྱེེ་མ་བཙུམ་གྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ལ་བསམ་
གཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་ལྟར་མེེ་ཕུང་གིི་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་ནས་“མིི་ཚང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་

བཞིིན་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་བཟང་བཙོོན་དམ་བཅའིི་འོོག་ཏུ་ཡོོད་པས་མངའ་སྡེེ་
འདིི་དང་འབྲལ་མིི་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“བཟང་བཙོོན་དམ་བཅའ་ཨེེ། ངས་དེེ་གོོ་མྱོོང་ཡོོད། དེེའིི་འགྲོོ་སྟངས་འདྲ་

པོོ་དེེ་ག་འདྲ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ང་དུས་བཅད་ལས་སྔོོན་ལ་སྒོོར་བུད་པ་རེེད། ལོོ་ངོོ་གསུམ་གྱིིས་སྔ་བ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ང་རང་ལ་བསྒྲུབ་དགོོས་པའིི་འགན་ཁུར་རེེ་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དག་མ་བསྒྲུབ་ན་
ནང་དུ་ཕྱིིར་འཇུག་གིི་རེེད། དེེ་མིིན་ད་དུང་། དུས་དང་དུས་སུ་གནས་ཚུལ་ཡར་སྙན་
གསེེང་འབུལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།”

“མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་ལ་ཇིི་འདྲ་རེེད།

ངའིི་ཆུང་མའིི་ཕ་མ་སྤུན་

གཅིིག་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་དུ་བསྡད་མྱོོང་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་དམྱལ་བ་ཞིིག་མྱོོང་དུ་བཅུག་
རབས་འདུག”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེ་དེེ་འདྲ་སྡུག་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་མ་རེེད། དེེ་ནིི་ས་ཆ་ག་ས་གང་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དམྱལ་བའིི་སྒོོ་ཕྱེེས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་དམྱལ་བ་ཞིིག་མྱོོང་དུ་
འཇུག་གིི་རེེད། བཙོོན་སྲུང་པས་ཁྱོོད་ལ་དམྱལ་སྒོོ་ཞིིག་ཕྱེེས་ན་རེེད་མ་གཏོོགས་དེེ་མིིན་
ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐུན་ལམ་ཡག་པོོ་བྱས་ན་མིི་སྐྱོོན། ངས་ཚང་མར་མཐུན་ལམ་བྱས་པ་ཡིིན་ལ།
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མིི་གཞན་པ་ཚང་མ་དང་འདྲ་བར། ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་མ་བྱས་པར་བསྡད་པ་ཡིིན།
བཙོོན་ཁང་ནས་ངས་འབྲིི་རྩལ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་སྦྱོོང་ཐུབ་སོོང་། ཡིི་གེེ་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་

མ་ཡིིན་པར་བྱ་བྱེེའུ་ལྟ་བུའིི་རིི་མོོ་འབྲིི་ཚུལ་ཡང་སྦྱངས་པ་ཡིིན། ངེེད་ཚང་གིི་མིི་རྒན་གྱིིས་
ངས་པིིར་རྩེེ་འདྲུད་ཐེེངས་གཅིིག་གིིས་བྱེེའུ་ཞིིག་འབྲིི་ཐུབ་པ་མཐོོང་ན་སེེམས་ནད་འཕར་

རྒྱུ་རེེད། ངས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་པ་མཐོོང་ཚེེ་ངའིི་ཨ་ཕ་ཚིིག་པ་ཟ་ངེེས་ཡིིན། ཁོོ་འདིི་ལྟ་བུའིི་
མཛེེས་ཆོོས་ལ་མིི་དགའ། ཁོོ་ཐ་ན་འབྲིི་ཞེེས་པའིི་ཚིིག་འདིི་ལའང་མིི་དགའ། ཡིི་གེེ་འབྲིི་

རྒྱུ་དེེས་ཁོོ་ལ་འཇིིགས་སྣང་འདྲ་སློོང་གིི་ཡོོད་པ་འདྲ། ནམ་ཡང་ཁོོས་ཡིི་གེེ་འབྲིི་བཞིིན་པ་
མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་ཚེེ། དེེ་ནིི་སུ་ཞིིག་གིིས་ཁོོའི་ི ལག་ནས་ཅིི་ཞིིག་འཁྱེེར་སོོང་བས་ཁོོས་བརྗེེད་
ཐོོ་འགོོད་བཞིིན་པ་ཡིིན་ངེེས།” ཞེེས་བཤད།

“ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་གཅར་རྡུང་དེེ་འདྲ་མ་བཏང་ངམ།”
“བཏང་མ་སོོང་།

ངས་རང་དོོན་ཁོོ་ནར་ཁ་ཡ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། ཡིིན་དང་ཡིིན།

འདིི་ལྟར་ཉིིན་འཕྲོོར་ཉིིན་དང་། ལོོ་འཕྲོོར་ལོོ་མཐུད་ནས་སོོང་ན་དངོོས་གནས་སུན་བྱེེད་
ཅིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནོོངས་འགྱོོད་སྐྱེེ་དགོོས་པའིི་བྱ་བ་ཞིིག་བསྒྲུབས་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་

ལ་དེེ་ཐད་ལ་ཕྱིིར་འདང་རྒྱག་རྒྱུའིི་ཁོོམ་པ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ལ་མཚོོན་ན། ཧེེར་

ཕུ་ ཋུན་བྷུལ་གྱིིས་ལག་ཏུ་གྲིི་ཞིིག་བཟུང་ནས་ངའིི་ཐོོག་ཏུ་ཤོོར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ན། ངས་ཐེེ་
ཚོོམ་མེེད་པར་ཡང་བསྐྱར་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་སྦྱག་མས་ཐེེངས་གཅིིག་གཞུ་ངེེས་ཡིིན།”

མུ་ལེེ་ཡིིས་“སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ངེེས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་

མེེ་ཕུང་གིི་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་ནས་འདུག་ཅིིང་། མུན་པའིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་ནང་དུ་ཁོོའི་ི ཐོོད་པ་ཆེེན་
པོོ་དེེ་དཀར་ཞིིང་གསལ། མེེ་ལྕེེའིི་འོོད་རླབས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི སྐེེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུས་རྣམས་གསལ་པོོར་

མངོོན་པར་བྱས་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི པུས་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཕན་ཚུན་བསྣོོལ་བའིི་ལག་པ་གཉིིས་
ཀྱིིས་མཛུབ་ཚིིགས་རྣམས་ཕར་འཐེེན་ཚུར་འཐེེན་བྱེེད།
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ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཆེེས་མཐའ་མའིི་རུས་པ་དེེ་ཡང་མེེ་ནང་དུ་འཕངས་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཛུབ་

མོོ་རྣམས་ལྕེེ་ལྡག་རེེ་བྱས་རྗེེས་དོོར་མའིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིས། ཁོོས་སྒོོ་ཁྱམས་སྟེེང་གིི་ཆུ་དམ་དེེ་
འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་བསྲིི་ཚགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཧུབ་ཆུང་ཞིིག་བཏུངས། ཁོོས་ཆུ་དམ་དེེ་རོོགས་པ་
གཉིིས་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོོད་བྱས་རྗེེས་མུ་མཐུད་དུ་“ངའིི་སེེམས་ནས་ནམ་ཡང་འདང་མིི་ཕོོག་རྒྱུ་དེེ་
ཅིི་རེེད་ཟེེར་ན། ངས་འདིིའི་ི རྒྱབ་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མིི་ཤེེས་པ་དེེ་རེེད། ཐོོག་མདའ་བརྒྱབ་ནས་

བ་ལང་ཞིིག་བསད་པའམ། ཡང་ན་ཆུ་ལོོག་འདྲ་བརྒྱུགས་པ་ཡིིན་ན། དེེའི་ི རྒྱབ་ཀྱིི་གནས་

ལུགས་འཚོོལ་ཐབས་བྱེེད་མཁན་མེེད། དེེ་ནིི་རང་བྱུང་གིི་ཆོོས་ཉིིད་རེེད། འོོན་ཀྱང་། མིི་

འགའ་རེེས་ཁྱོོད་རང་བཟུང་ནས་བཙོོན་ལ་ལོོ་བཞིིར་བཅུག་པ་ན། དེེ་ལ་དོོན་སྙིིང་ཞིིག་
ཡོོད་དགོོས་ཀྱིི་རེེད། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཅིི་བྱེེད་ཅིི་ལས་ཚང་མར་དེེའིི་རྒྱབ་ཀྱིི་གནས་ལུགས་

ཤིིག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ང་བཙོོན་དུ་ལོོ་བཞིིར་བཅུག་ཅིིང་། ལོོ་
བཞིིའིི་རིིང་ང་གསོོས་ནས་བཞག་པ་རེེད། འདིིས་ངས་ཡང་བསྐྱར་དེེ་འདྲ་མིི་བྱེེད་པའམ།

ཡང་ན་ང་ལ་ཉེེས་ཆད་བཅད་ནས་ཡང་བསྐྱར་དེེ་འདྲ་བྱེེད་མིི་ཕོོད་པ་བྱེེད་དགོོས་པ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད་རྗེེས་ཁོོས་བཤད་མཚམས་ཅུང་ཙམ་བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“འོོན་

ཀྱང་། ཧེེར་ཕུའམ་ཡང་ན་མིི་སུ་ཞིིག་ངའིི་ཐོོག་ཏུ་ཤོོར་ཡོོང་ན་ངས་སྔར་བཞིིན་བྱེེད་ངེེས་

ཡིིན། ངས་ཅིི་བྱས་ཧ་མ་གོོ་གོོང་དུ་དེེ་ལྟར་ཡང་བསྐྱར་བྱས་ཡོོད་ངེེས་རེེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་
ང་བཟིི་ཡོོད་ན་དེེ་བས་ཀྱང་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད། འདིི་ལྟ་བུའིི་དོོན་སྙིིང་མེེད་པའིི་སྣང་ཚུལ་འདིིས་
ངའིི་སེེམས་པ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་དོོ་སྣང་དང་བཅས་“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ནོོར་འཁྲུལ་མ་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁྲིིམས་

དཔོོན་གྱིིས་ཁྱོོད་ལ་ཁྲིིམས་ཐག་ཡང་མོོ་བཅད་པ་ཡིིན་ལབ་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་ཚེེ་བཙོོན་ལ་བཅུག་པའིི་བཙོོན་པ་ཞིིག་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁོོས་རྒྱུན་པར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་བཙོོན་དཔོོན་གྱིི་དྲུང་ཡིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོས་
118

ལེེའུ་དྲུག་པ།

བཙོོན་དཔོོན་གྱིི་འཕྲིིན་ཡིིག་སོོགས་འབྲིི་ཡིི་ཡོོད། རེེད་ཡ། ཁོོ་ནིི་མིི་ཧ་ཅང་བློོ་རིིག་ཅན་

ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོས་རྒྱུན་པར་ཁྲིིམས་ལུགས་དང་དེེ་འབྲེེལ་གྱིི་དཔེེ་དེེབ་ཀློོག་གིི་ཡོོད། ཁོོས་

ཁྲིིམས་ལུགས་སྐོོར་ལ་དེེ་འདྲ་མང་པོོ་ཀློོག་གིི་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ངས་ཉིིན་ཞིིག་ཁོོ་ལ་དེེའིི་
སྐོོར་དྲིིས་པ་ཡིིན། ཁོོས་ཟེེར་ན་དཔེེ་ཆ་ཀློོག་པས་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་འབྱུང་གིི་མིི་འདུག་ཟེེར་
ལ། ཁོོས་དེེང་སང་གིི་བཙོོན་ཁང་དང་གནའ་དུས་ཀྱིི་བཙོོན་ཁང་གིི་སྐོོར་ཚང་མ་བཀླགས་
པ་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དཔེེ་དེེབ་དེེ་དག་བཀླགས་རྗེེས་མ་བཀླགས་གོོང་ལས་ཀྱང་མགོོ་

འཐོོམ་གྱིི་འདུག་ཟེེར། ཁོོས་ཟེེར་ན་དེེ་ནིི་དམྱལ་བ་ཞིིག་གིི་སྒོོ་འབྱེེད་བྱེེད་ཡིིན་ལ། སྒོོ་ཕྱེེས་

ཚར་རྗེེས་མིི་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་སྒོོ་དེེ་ཕྱིིར་རྒྱག་མིི་ཐུབ་ཅིིང་། མིི་སུ་ཞིིག་ལའང་དེེར་འགྱུར་

བ་གཏོོང་བའིི་རྟོོགས་པ་མེེད་ཟེེར། ཁོོས་གནས་ཚུལ་གང་ལ་འཕྲད་ཀྱང་ཁྲིིམས་ལུགས་སྐོོར་

གྱིི་དེེབ་མ་ཀློོགས་མ་གཏོོགས། གལ་སྲིིད་བཀླགས་པ་ཡིིན་ན། གཅིིག་ནས་དེེས་ཁྱོོད་རང་
སྔར་ལས་ཀྱང་མགོོ་འཐོོམ་དུ་འཇུག་ལ། གཉིིས་ནས་དེེས་ཁྱོོད་ལ་སྲིིད་གཞུང་གིི་མིི་སྣར་
བརྩིི་བཀུར་མེེད་པར་འགྱུར་དུ་འཇུག་གིི་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ང་ད་ལྟ་མིི་དེེ་དག་ལ་བརྩིི་བཀུར་ཆེེན་པོོ་མེེད། དེེང་སང་ཡུལ་མིི་ང་ཚོོའིི་

སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་ཡོོད་པའིི་སྲིིད་གཞུང་ནིི་‘བར་ཁེེ་གང་འཚམས་’ལེེན་དགོོས་མཁན་ཅན་

པོོ་དེེ་ཁོོ་ན་རེེད། ངའིི་སེེམས་ཁོོང་དུ་ད་དུང་ཡང་ཤོོང་མིི་ཐུབ་པ་ནིི། ཝིི་ལེེ་ ཧྥེེ་ལེེ་ཡིིས་
འདྲུད་འཐེེན་དེེ་བསྐོོར་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་ཚོོས་རྨོོ་འདེེབས་བྱས་མྱོོང་བའིི་ས་ཞིིང་
འདིིའིི་ཐོོག་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་སྤྲང་པོོའི་ི ནང་གིི་དཔོོན་པོོ་བྱེེད་བཞིིན་

པ་དེེ་རེེད། རེེད་ཡ། འདིིས་ངའིི་སེེམས་པ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག ཕྱིི་མིི་ཞིིག་ཡོོང་ནས་ང་ཚོོའིི་
མགོོ་ལ་འདིི་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་དེེའང་བསམ་ཤེེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཝིི་ལེེ་

ཡིིས་ཀྱང་འདིི་འདྲ་བྱས་ཡོོང་དུས། རེེད་ཡ། འདིིས་ནིི་ངའིི་སེེམས་པ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག
ངའིི་སེེམས་པ་འཁྲུགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ང་ཁོོའི་ི རྩར་སོོང་ནས་གནས་ལུགས་བཤད་པ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཐད་ཀར་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ནས་‘ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉིིས་ཡོོད་ལ།

ཆུང་མ་དང་ཆུང་མའིི་ཨ་མ་ཡང་ཡོོད། མིི་འདིི་དག་གིིས་ཁ་ལ་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས་ཀྱིི་རེེད།’
ཅེེས་ཟེེར། ཁོོ་དངོོས་གནས་ཁོོང་ཁྲོོ་ངན་པ་ལངས་ནས་‘ངས་ཨང་དང་པོོ་བསམ་བློོ་གཏོོང་

དགོོས་ས་དེེ་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་ཡིིན། གཞན་པའིི་བཟའ་མིི་ལ་གཞན་པ་ཚོོས་
བལྟ་རྒྱུ་རེེད།’ ཅེེས་ཟེེར། ཁོོ་ངོོ་ནོོངས་པ་འདྲ་ཞིིང་། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་པ་
འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཇིིམ་ ཁ་སེེ་ཡིིས་འཇགས་བཞིིན་པའིི་མེེ་ཕུང་ལ་ཅེེར་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་

གིི་ཁ་ཞེེང་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་ཞིིང་། སྐེེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུས་ཁག་ཡར་ལ་འགྲེེངས། ཁོོས་གློོ་བུར་དུ་སྐད་
མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ང་ལ་དམ་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ཞུགས་མྱོོང་། གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་ལ་དམ་པའིི་
རྣམ་ཤེེས་འཇུག་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད་ན། དེེ་ང་ལའང་ཞུགས་མྱོོང་། དེེ་གློོག་དམར་ཞིིག་དང་འདྲ་

བར་ཞུགས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཁོོ་ཡར་ལ་ལངས་ནས་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འགྲོོ་བྱས་ཤིིང་། མགོོ་

བོོ་ཡང་དེེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་“སྔོོན་ཆད་ཅིིག་ལ་ང་ལ་རས་གུར་
ཞིིག་ཡོོད། སྐབས་དེེར་དགོོང་མོོ་རེེ་རེེར་དད་ལྡན་མང་ཚོོགས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འདུ་བཞིིན་
ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་མཐོོང་ཡང་མ་མྱོོང་བའིི་སྔོོན་རེེད།” ཁོོ་ཡར་ལ་ལངས་

ནས་བསྡད་དེེ་མིིག་གིིས་ཁོོ་གཉིིས་ལ་མར་བལྟས་“ཁྱོོད་ཚོོའིི་ས་ནས། ངས་འབྲུ་ཁང་ནང་
དང་ཡང་ན་ཕྱིི་ལོོགས་གང་དུའང་ཆོོས་འཆད་སྐབས། ངས་འབུལ་བ་ནམ་ཡང་བསྡུས་
མྱོོང་མེེད་ཨ། ཨེེ་ཡོོད།”

མུ་ལེེ་ཡིིས་“དེེ་དཀོོན་མཆོོག་དཔང་ལ་བཙུགས་ཆོོག ཁྱོོད་ཀྱིིས་འབུལ་བ་བསྡུས་མྱོོང་

མེེད། ས་འདིིའི་ི ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་འབུལ་བ་མིི་སྤྲོོད་རྒྱུར་གོོམས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཆོོས་
དཔོོན་གཞན་པ་ཚོོ་ཡོོང་ནས་ཞྭ་མོོ་སྔོོན་ལ་གཟེེད་ན་ཚང་མས་མིི་དགའ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་
སྟོོན་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། རེེད་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འབུལ་བ་ཞིིག་བསྡུས་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་བཟའ་རྒྱུ་རེེ་བླངས་མྱོོང་ཡོོད། ངའིི་དོོར་མ་རལ་ནས་ཚར་སོོང་དུས་

དོོར་མ་རེེ་བླངས་པ་ཡིིན་ལ། ལྷམ་རལ་ནས་རྐང་པ་ས་རྗེེན་ལ་འཁེེལ་ཡོོང་དུས་ལྷམ་ཆ་

རེེ་བླངས་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ང་ལ་རས་གུར་ཞིིག་ཡོོད་པའིི་སྐབས་དེེར་ང་རང་དེེ་འདྲ་
ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན། སྐབས་དེེར་མཚམས་ལ་ལར་ངས་སྒོོར་མོོ་བཅུ་ལྷག་དང་ཉིི་ཤུ་ལེེན་ཐུབ་ཀྱིི་

ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་སེེམས་ཁམས་མིི་སྐྱིིད་པས་སྤྱོོད་པ་དེེ་མཚམས་བཞག་

པ་ཡིིན་ལ། དེེའིི་དབང་གིིས་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་སེེམས་ཁམས་སྐྱིིད་པོོ་བྱུང་། ངས་བལྟས་
ན་ངའིི་རྟོོགས་པ་ཅུང་སད་ཡོོད་པ་འདྲ། ངས་དེེ་ཅིི་ཡིིན་ཐག་གིིས་ཆོོད་པ་ཞིིག་བཤད་

མིི་ཐུབ་ལ། བཤད་ཨེེ་ཐུབ་ལྟ་འདུན་ཡང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། གཅིིག་བྱས་ན་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་

དགོོས་མཁོོ་ཡོོད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ངས་ཡང་བསྐྱར་ཆོོས་ཕྱིིར་འཆད་དགོོས་
རྒྱུ་རེེད། ཡུལ་མིི་ཚོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཡོོད་ལ། ཡུལ་མིི་དེེ་དག་ལ་ས་ཞིིང་མེེད་ལ་ཁང་

ཁྱིིམ་ཡང་མེེད་པས། ཁོོ་ཚོོར་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའིི་རྟེེན་སའིི་གཞིིས་ཤིིག་དགོོས་རྒྱུ་

རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་... །” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཁོོའི་ི བཤད་མཚམས་ཆད། ཁོོ་མེེ་ཕུང་གིི་གོོང་
ཕྱོོགས་སུ་ལངས་ཡོོད་པས་སྐེེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོོ་མངོོན་གསལ་དོོད་པོོས་ཚུར་
འབུར་ཞིིང་། མེེ་འོོད་དག་ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིི་ཟབ་སར་འཛུལ་བས་ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལས་

དམར་ལྷོོག་ལྷོོག་གིི་མེེ་ལྕེེ་འབར། ཁོོ་དེེ་གར་ལངས་ནས་མེེ་ཕུང་ལ་ཅེེར་ཞིིང་། ཁོོས་ཅིི་
ཞིིག་ལ་རྣ་ཉན་བྱེེད་བཞིིན་པ་ལྟར་གདོོང་པ་ཇེེ་དམ་དུ་ཕྱིིན། བློོ་ཡིི་འཆར་སྒོོ་རྣམས་ཚུར་
བཏུས་ནས་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟེེ་ཕར་འཕེེན་པ་དགོོས་པ་ལྟར། ཁོོའི་ི ལག་ཟུང་འགུལ་སྐྱོོད་ལ་

བྲེེལ་ཞིིང་། དེེ་ནས་ལག་ཟུང་གིི་གཡོོ་འགུལ་ཅུང་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་ནས་ལག་པ་གློོ་ཁུག་གིི་
ནང་དུ་བསྲིིངས། ཕ་ཝང་རེེ་མེེ་འོོད་གཉོོམ་པོོའི་ི ཁྲོོད་དུ་ཚུར་འཕུར་ནས་ཡོོང་ཞིིང་ཕར་

འཕུར་ནས་འགྲོོ་ལ། མཚན་མོོའི་ི བྱ་ཁྲ་འགའ་རེེས་ཞིིང་ཁའིི་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཆུ་སྒྲ་དང་འདྲ་
བའིི་ཅ་ཅོོ་ཆུང་ཆུང་རེེ་སྒྲོོག
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ཋོོམ་གྱིིས་ལག་པ་དལ་མོོས་གློོ་ཁུག་ཏུ་བསྲིིངས་ནས་རྡོོ་ཐའིི་ཁུག་མ་ཕྱིིར་ཕྱུངས་ཡོོང་

ནས་རང་ཉིིད་ལ་ཐ་མག་རྐང་གཅིིག་དལ་མོོས་བསྒྲིིལ། དེེ་ནས་ཁོོས་ཐ་མག་དེེ་འཐེེན་

བཞིིན་མིིག་ཟུང་གིིས་ཐ་མག་གིི་སྣེེ་མོོའི་ི མེེ་སྒོོང་ལ་བལྟས། ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་སྐད་ཆ་དེེ་ནིི་
གཞན་གྱིིས་གོོ་མིི་རུང་བའིི་སྒེེར་གྱིི་གསང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལྟར། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་ཧྲིིལ་

པོོ་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་ནས་“ངའིི་བཙོོན་ཁང་གིི་ཉལ་ཁྲིིའིི་སྟེེང་ནས་ངས་ནུབ་མོོ་རེེ་རེེར།
ང་རང་བཙོོན་ལས་གྲོོལ་སྐབས་ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དེེ་ཅིི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནས་
སྟོོང་འདང་མང་པོོ་བརྒྱབ་མྱོོང་། ངས་ངའིི་ཨ་མེེས་སམ་ཡང་ན་ཨ་ཕྱིི་ཚེེ་ལས་འདས་ཡོོད་རྒྱུ་

རེེད་སྙམ་མྱོོང་ལ། དེེའིི་ཤུལ་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་འགའ་རེེའང་བཙས་ཡོོད་སྲིིད་སྙམ། གཅིིག་
བྱས་ན་ཨ་ཕ་ལགས་སྔོོན་ཆད་ནང་བཞིིན་མཁྲེེགས་པོོ་མིིན་ཡང་སྲིིད་ལ། ཨ་མ་ཁྱིིམ་ལས་

ཀྱིི་འགན་ཁུར་ལས་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཁྱིིམ་ལས་གཉེེར་དུ་འཇུག་གིི་ཡོོད་
ཀྱང་སྲིིད་སྙམ་མྱོོང་། ངས་དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་སྔོོན་མ་དང་འདྲ་པོོ་མིིན་ངེེས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་

ཡོོད། རེེད་ཡ། གང་ལྟར། དོོ་ནུབ་ང་ཚོོ་འདིི་ནས་ཞག་འདུག་བྱས་ནས། སང་ཉིིན་ཉིི་རྩེེ་
བརྒྱབ་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ལམ་ལ་བུད་ནས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱ། གང་ལྟར་དེེ་

མ་གཏོོགས་ལས་རྒྱུ་གཞན་མེེད། ཁྱོོད་རང་ཡང་ང་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་འདོོད་ཡོོད་དམ། ཁ་
སེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ད་དུང་ཡང་སོོལ་ཐལ་གྱིི་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་ནས་འདུག་ལ། དེེ་ནས་ཁོོས་

དལ་མོོས་ “འགྲོོ་འདོོད་ཡོོད། ང་ཁྱོོད་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚང་མ་

ལམ་ལ་འབུད་དུས་ངའང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྩིིས་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ལམ་ལ་བུད་ནས་གང་དུ་སོོང་
ན་ང་ཡང་དེེར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ངེེས་ཡིིན། ཨ་མ་ནམ་རྒྱུན་ཁྱོོད་ལ་དགའ་ལ། ཁོོ་

མོོས་ཁྱོོད་ནིི་ཡིིད་རྟོོན་ཆོོག་པའིི་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ཡིིན་ཟེེར་མྱོོང་། དེེ་དུས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ད་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

དུང་ནར་སོོན་མེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི གདོོང་པ་མུ་ལེེ་ལ་འཁོོར། “མུ་ལེེ། ཁྱོོད་
ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” མུ་ལེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཚོོ་ད་སྔོོན་ཡོོང་སའིི་གཞུང་ལམ་དེེའིི་
ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་འདུག་པས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཡང་བསྐྱར་“ཁྱོོད་རང་ཡང་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་
དུ་འགྲོོ་འདོོད་ཡོོད་དམ། མུ་ལེེ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨ།

ཨོོ། ང་གང་དུའང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ང་ས་ཆ་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་མིིན། ཕར་ཕྱོོགས་

ཀྱིི་དཀར་འོོད་དེེ་མཐོོང་གིི་འདུག་གམ། ཡར་མཆོོང་མར་ལྷུང་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་འོོད་དེེ་

མཐོོང་གིི་འདུག་གམ། འདིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁའིི་ལྟ་རྟོོག་དཔོོན་པོོ་ཡིིན་པ་འདྲ།
གཅིིག་གིིས་ང་ཚོོས་མེེ་སྦར་བ་མཐོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་དུས། གློོག་འོོད་ཅིིག་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དེེའུ་འབུར་སྟེེང་

ནས་ཐག་ཇེེ་ཉེེ་ཇེེ་ཉེེ་རེེད། དེེ་བས་ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་དོོན་ངན་ཅིི་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱིིན་མེེད། ང་

ཚོོ་འདིི་ནས་སྔར་བཞིིན་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚོོས་དོོན་ངན་ཅིི་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱིིན་མེེད།” ཅེེས་
བཤད།

མུ་ལེེ་གད་མོོ་ཤོོར་“དོོན་ངན་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད་ཡ། ང་ཚོོ་འདིི་གར་བསྡད་པ་འདིི་དོོན་

ངན་དུ་གྱུར་ཡོོད་པ་རེེད། ང་ཚོོས་གཞན་ས་ཁྲིིམས་འགལ་གྱིིས་བཟུང་ཡོོད་པ་རེེད། ང་ཚོོ་
འདིི་ནས་འདུག་མིི་རུང་། ཁོོ་ཚོོས་འདས་པའིི་ཟླ་ངོོ་གཉིིས་ལྷག་རིིང་ལ་ང་འཛིིན་ཐབས་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ད་ཉོོན་ཨ། གལ་སྲིིད་རླངས་འཁོོར་དེེ་ཚུར་ང་ཚོོའིི་སར་ཡོོང་ན། ང་ཚོོ་
སྲིིང་བལ་ཞིིང་ནང་དུ་བྲོོས་ནས་འཇབ་སྐུང་བྱ། དེེ་འདྲ་ཐག་རིིང་ལ་འགྲོོ་མིི་དགོོས། དེེ་

ནས་ཁོོ་ཚོོར་འདོོད་པ་ཡོོད་ན་འཚོོལ་དུ་ཆུག ཁོོ་ཚོོས་འཚོོལ་ན་སྲིིང་སྡོོང་བསྟར་བ་རེེ་རེེ་

བཞིིན་བཙལ་ནས་ཡོོང་དགོོས། སོོ་སོོའི་ི མགོོ་འཕངས་དམའ་མོོས་བསྐུང་བསྡད་པས་ཆོོག”
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་། མུ་ལེེ། ཁྱོོད་ནམ་ཡང་བྲོོས་བྱོོལ་དང་སྦས་སྐུང་

བྱེེད་མཁན་གྱིི་མིི་ཞིིག་མིིན་ཨ། ཁྱོོད་རང་ཧམ་པ་ཆེེན་པོོ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མུ་ལེེ་ཡིིས་ཐག་ཇེེ་ཉེེར་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་གློོག་འོོད་ལ་བལྟས་“རེེད་ཡ། ང་སྔོོན་ཆད་སྤྱང་

ཀིི་ལྟ་བུའིི་ཧམ་པ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་མོོད། དེེང་སང་སྲེེ་མོོང་ལྟ་བུའིི་ཧམ་པ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན།
ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཕར་རྔོོན་བཞིིན་པའིི་སྐབས་དེེར་ཁྱོོད་རང་རྔོོན་པ་ཡིིན་པས། ཁྱོོད་ལ་

སྟོོབས་ཤུགས་ལྡན། སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་རྔོོན་པ་ཕམ་པར་རྒྱག་མིི་ཐུབ། འོོན་ཀྱང་། སུ་ཞིིག་

གིིས་ཁྱོོད་རང་ཚུར་རྔོོན་ཡོོང་དུས། དེེ་ནིི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅིིག་རེེད། དེེས་ཁྱོོད་ལ་དོོན་
དངོོས་གསར་པ་ཞིིག་རྟོོགས་སུ་འཇུག་གིི་རེེད། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ལ་སྟོོབས་ཤུགས་མེེད། ཁྱོོད་

རང་ད་དུང་སྔར་བཞིིན་གཏུམ་པོོ་ཡིིན་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ལ་སྟོོབས་ཤུགས་མེེད།
ཁོོ་ཚོོས་ང་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་བརྔོོན་བྱུང་། དེེང་སང་ང་རང་རྔོོན་པ་མིིན་པས་ངས་མུན་

ནག་ཁྲོོད་ནས་གང་ཞིིག་ལ་མེེ་མདའ་འཕེེན་ཐུབ་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ར་བའིི་ཕུར་བ་
ཞིིག་གིིས་མིི་ཞིིག་རྡུང་བའིི་དུས་རབས་དེེ་ང་ལ་མཚོོན་ན་མཇུག་རྫོོགས་ཟིིན་པ་རེེད། རང་

མགོོ་རང་གིིས་སྐོོར་ཐབས་བྱེེད་པ་དེེས་ཁྱོོད་དང་ང་སུ་ལའང་མིི་ཕན། དེེ་དོོན་དངོོས་རེེད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཡ། དེེས་ན་ཁྱོོད་སོོང་ནས་སྦས་སྐུང་བྱོོས། ང་དང་ཁ་སེེ་གཉིིས་ཀ་འདིིར་

ཞོོག་དང་། སྐྱག་ཕྲུག་དེེ་ཚོོར་ཁ་བརྡ་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད། གློོག་གིི་འོོད་མདའ་

དེེ་ད་ལྟ་ཐག་ཉེེ་སར་སླེེབས། འོོད་མདའ་དེེ་གནམ་ལ་ཐེེངས་རེེ་འཕྲོོས་རྗེེས་མིི་སྣང་བར་
གྱུར་འགྲོོ་ལ། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་གནམ་ལ་ཕྱིིར་འཕྲོོས་ཡོོང་། མིི་གསུམ་པོོས་སྣང་ཚུལ་
འདིིར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་བསྡད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“རང་ཉིིད་བརྔོོན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའིི་ཐད་ལ་ད་དུང་ངེེས་དགོོས་པ་ཞིིག་ཡོོད།

དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནམ་རྒྱུན་འཕྲད་སྲིིད་པའིི་ཉེེན་ཁ་འདྲ་མིིན་གྱིི་སྟེེང་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་
དགོོས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཅིིག་རྔོོན་གྱིི་ཡོོད་ན་འདིི་ཕྱོོགས་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་མིི་
དགོོས་ལ། ཁྱོོད་ལ་ཞེེད་སྣང་ཡང་མེེད། དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་སྔོོན་ང་ལ་བཤད་པ་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྙོོག་དྲ་བཟོོས་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཁང་དུ་ཕྱིིར་བསྐྱལ་ནས་ཁྲིིམས་ཆད་དུས་ཡུན་མཇུག་སྒྲིིལ་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེ་བདེེན་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་དེེ་ལྟར་བཤད་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ལ་

ངལ་གསོོ་རྒྱག་པའམ། ཡང་ན་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་པ་སོོགས་ནིི་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་བ་མ་རེེད་ལ་ནོོར་

འཁྲུལ་གྱིི་བྱ་སྤྱོོད་ཀྱང་མ་རེེད། འདིི་ནིི་ཆང་རག་བཏུང་བའམ་འཛིིང་མོོ་བྱེེད་པ་འདྲ་མ་
རེེད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།

མུ་ལེེ་གད་མོོ་བགད་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལྟོོས་དང་། ཁྱོོད་འདིིར་སྡོོད་དང་རླངས་འཁོོར་ཡོོང་

གིི་རེེད། ཡོོང་མཁན་ཝིི་ལེེ་ ཧྥེེ་ལེེ་ཡིིན་སྲིིད་ལ། ཁོོ་དང་མཉམ་དུ་ཉེེན་རྟོོག་པའང་ཡོོང་གིི་

ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཝིི་ལེེ་ཡིིས་ཁྱོོད་ལ་‘ཁྱོོད་ཚོོས་གཞན་ས་ཁྲིིམས་འགལ་གྱིིས་འཛིིན་དོོན་ཅིི་

ཡིིན།’ཞེེས་འདྲིི་རྒྱུ་རེེད། ཝིི་ལེེ་ནིི་གད་སྙིིགས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཤེེས་གསལ་
རེེད། དེེ་བས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་‘དེེ་ཁྱོོད་ལ་ཇུས་གཏོོགས་ཅིི་ཡོོད།’ཅེེས་ལན་འདེེབས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་
དུས་ཝིི་ལེེ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་‘འདིི་དང་ཁ་མ་བྲལ་ན་ངས་ཁྱོོད་འཛིིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན།’

ཟེེར་ངེེས། ཧྥེེ་ལེེ་ལྟ་བུའིི་མིི་འདིི་འདྲ་ཁྲོོས་ཤིིང་ཞེེད་ནས་ཁྱོོད་རང་གང་འདོོད་དུ་ཐུབ་ཚོོད་
གཏོོང་རྩིིས་བྱས་ན། ཁྱོོད་ཀྱང་ཁ་རོོག་ལ་འདུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་ཞེེད་སྣང་

སློོང་བའིི་སྐད་ཆ་རྫིིག་པོོ་མང་པོོ་བཤད་ངེེས་རེེད་ལ། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་

ཁོོ་ལ་ཡ་ལན་སློོག་ངེེས་རེེད། ཨོོ། ད་གཡུག་ཤོོག དེེ་ལས་སྲིིང་སྡོོང་ནང་དུ་སྦས་སྐུང་བྱས་
ནས་ཁོོ་ཚོོར་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་དུ་བཅུག་ན་མིི་དགའ་འམ། འདིི་ལྟར་བྱས་ན་སྐྱིིད་པོོ་ཡང་ཡིིན་
ཏེེ། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཧ་ཅང་ལངས་ངེེས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོར་བྱེེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་
མ་རེེད། ང་ཚོོས་རྒྱང་རིིང་ས་ནས་ཁོོ་ཚོོ་འཕྱ་དགོོད་བྱས་ཏེེ་བསྡད་ཆོོག དེེ་མ་ཡིིན་པར།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཝིི་ལེེ་དང་། ཡང་ན་ཁོོ་ཚོོའིི་འགོོ་པ་གང་རུང་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་

ཚོོ་སྐྱག་པ་ཤོོར་ཤོོར་ཞིིག་རྡུང་དགོོས་འཁེེལ་ཞིིང་། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་བཟུང་ནས་མག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་ཕྱིིར་བསྐྱལ་ནས་བཙོོན་ཡུན་ལོོ་གསུམ་པོོ་དེེ་གར་མཇུག་སྐྱོོང་
དགོོས་འཁེེལ་ཡོོང་གིི་རེེད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པར་གནས་ལུགས་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིི་ཚིིག་རེེ་རེེར་གནས་

ལུགས་འདུག འོོན་ཀྱང་། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ང་རང་བརྙས་བཅོོས་འཁུར་བར་སྡང་ཟུག་སྐྱེེ་ལ།
དེེ་ལས་ཝིི་ལེེ་ལ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་གཅིིག་གཞུས་ན་ཡག་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ཁོོ་ལ་མེེ་མདའ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ད་ལྟ་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡིིན་པས་ཁོོས་མེེ་

མདའ་དེེ་སྤྱོོད་ངེེས་ཡིིན། དེེ་དུས། ཡང་མིིན་ན་ཁོོས་ཁྱོོད་གསོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་མིིན་ན་

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི ལག་གིི་མེེ་མདའ་འཕྲོོག་ནས་ཁོོ་གསོོད་རྒྱུ་རེེད། ཨ་ཋོོམ། ད་དེེ་ཡིིས་ཅིི་
བྱེེད། ཁྱོོད་ཕར་ཕྱོོགས་ནས་སྐུང་བ་དེེ་ཁོོ་ཚོོར་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་ཆེེད་དུ་ཡིིན་པ་རང་ཉིིད་
ཀྱིིས་ཤེེས་ན་དེེས་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། དོོན་དམ་པར་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་རང་སེེམས་ལ་

གསལ་པོོ་ཡོོད་ན་དེེ་གས་འགྲིིག་གིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད། གློོག་འོོད་གསལ་པོོ་དེེ་ནམ་མཁའིི་

ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་བྱུང་ལ། ད་ལྟ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་ཡང་གོོ་ནུས་
“འགྲོོ་ཡ།

ཨ་ཋོོམ། ཐག་རིིང་ལ་འགྲོོ་མིི་དགོོས། བསྟར་བ་བཅུ་བཞིི་བཅོོ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་མཚམས་

སུ་སོོང་ན་ཆོོག་ཅིིང་། དེེ་གར་ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་པར་བལྟས་ནས་བསྡད་ཆོོག”

ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་བདེེན་པ་རེེད། མཇུག་འབྲས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་

རུང་ང་ལ་མཚོོན་ན་ཕམ་ཁ་མ་གཏོོགས་རྒྱལ་ཁ་ཞིིག་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་ངའིི་རྗེེས་དེེད་ནས་ཤོོག” མུ་ལེེ་ཁང་པའིི་མཐའ་བསྐོོར་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་

སྲིིང་བལ་ཞིིང་ནང་དུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་སོོང་རྗེེས་“ད་འདིི་ཙམ་གྱིིས་ཆོོག མར་སྒུར་
ཅིིག གློོག་འོོད་ཚུར་སླེེབས་ཡོོང་དུས་མགོོ་བོོ་མར་སྒུར་ན་དེེས་འགྲིིག་གིི་ཡོོད། འདིི་ཡང་

རྩེེད་མཚར་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། མིི་གསུམ་པོོ་ཐང་ལ་ས་ཉལ་བྱས་ཏེེ་ཁོོག་སྟོོད་

གྲུ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་བསྡད། མུ་ལེེ་གློོ་བུར་དུ་ཡར་ལངས་ནས་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཕྱིིར་བརྒྱུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཅུང་མ་འགོོར་བར་ལྭ་བ་དང་ལྷམ་གྱིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་དེེ་འཁྱེེར་ནས་

ཚུར་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་“ཁོོ་ཚོོས་སྐྱིིན་པ་ལེེན་ཆེེད་དུ་འདིི་ཚོོ་འཁྱེེར་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།”
ཅེེས་བཤད། གློོག་འོོད་དེེ་དེེའུ་འབུར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འབྱོོར་ནས་ཁང་པའིི་སྟེེང་དུ་མར་བཀར།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁོོ་ཚོོས་གློོག་བཞུ་འཁྱེེར་ནས་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ང་ཚོོ་འཚོོལ་དུ་ཡོོང་གིི་མ་

རེེད་དམ། རྒྱུག་པ་ཞིིག་བཟུང་ཡོོད་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཁོོང་དགོོད་བྱས་“ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ང་རང་སྲེེ་མོོང་ལྟ་བུའིི་

ཧམ་པ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ལབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ཝིི་ལེེ་དེེ་ལྟར་འཚོོལ་དུ་ཡོོང་

བ་རེེད། ང་ཁོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་ཡོོང་སྟེེ་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་ར་ཕུར་གྱིིས་ཀག་སྒྲ་གྲག་པ་ཞིིག་
བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ཁོོ་དེེ་གར་འགུལ་མེེད་དུ་དྲན་པ་བརྒྱལ་སོོང་། རྗེེས་སོོར་ཁོོས་མིི་ལྔ་ཡིིས་
ཁོོ་ལ་འཇབ་རྒོོལ་བྱས་སོོང་ཟེེར་གྱིི་འདུག་ཟེེར།”

རླངས་འཁོོར་དེེ་ཁང་པའིི་ཉེེ་སར་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཁང་པའིི་ངོོས་སུ་འོོད་གོོར་ཞིིག་

བཀར་བྱུང་། མུ་ལེེ་ཡིིས་“མར་སྒུར་ཅིིག” ཅེེས་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། གྲང་བསིིལ་
བསིིལ་གྱིི་འོོད་དཀར་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའི་ི མགོོ་ཐོོག་ནས་འཕྲོོས་བྱུང་ལ། རིིམ་བཞིིན་ཞིིང་ཁ་ཧྲིིལ་

པོོར་འོོད་མྱུལ་བྱས། སྦས་སྐུང་བྱས་ཡོོད་པའིི་མིི་འདིི་ཚོོས་མིིག་གིིས་ཅིི་ཡང་མཐོོང་མིི་ཐུབ་
ནའང་། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ཞིིག་བང་སྒྲ་དང་བཅས་བརྒྱབ་པ་ཐོོས་ཐུབ་ལ་སྐད་

ཆ་བཤད་པའིི་སྒྲ་ཡང་ཐོོས་ཐུབ། མུ་ལེེ་ཡིིས་“གློོག་འོོད་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱོོས། ངས་ཐེེངས་
གཅིིག་གཉིིས་ལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གློོག་ལ་མེེ་མདའ་འཕངས་མྱོོང་། དེེས་ཝིི་ལེེ་ལ་

ཞེེད་སྣང་སློོང་ཐུབ། དོོ་ནུབ་ཁོོ་ལ་རོོགས་པ་ཞིིག་འདུག”ཅེེས་ཤུབ་པུར་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་ཤིིང་
ལེེབ་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་སྤོོས་པའིི་རྡོོག་སྒྲ་རེེ་གོོ་ཐུབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་གློོག་བཞུའིི་འོོད་

འཕྲོོ་ཡིི་ཡོོད་པའང་མཐོོང་ཐུབ། མུ་ལེེ་ཡིིས་“ངས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་མེེ་མདའ་ཞིིག་འཕངས་

ན་ག་འདྲ་འདུག ཁོོ་ཚོོས་ཕྱོོགས་གང་ནས་འཕངས་ཡོོང་བའང་ཤེེས་རྒྱུ་མ་རེེད་ལ། དེེས་ཁོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚོོར་ཞེེད་སྣང་སློོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་ཤུབ་བུར་བཤད།
ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཡ། དེེ་བྱོོས།” ཞེེས་ལན་བཏབ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། དེེ་འདྲ་བྱས་ན་དོོན་སྙིིང་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། མདེེའུ་

ཆུད་ཟོོས་སུ་གཏོོང་བ་ཙམ་རེེད། ང་ཚོོས་དོོན་སྙིིང་ཡོོད་པའིི་བྱ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡོོད་ཐོོག་ལ་
བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས།” ཞེེས་ཤུབ་བུར་བཤད།

ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་ནས་འབྲད་བརྡར་གྱིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་། མུ་ལེེ་ཡིིས་“མེེ་གསོོད་བཞིིན་

འདུག མེེ་སྟེེང་དུ་ས་འདེེད་བཞིིན་འདུག”ཅེེས་ཤུབ་པུར་བཤད། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་

སྒོོ་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ། མདུན་གློོག་གིི་གློོག་རླབས་གྱིིས་ཁང་ངོོས་སུ་སྐོོར་བ་ཞིིག་བརྒྱབ་

རྗེེས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་འཕྲོོས། མུ་ལེེ་ཡིིས་“ད་མགོོ་མར་སྒུར་ཅིིག”ཅེེས་

བཤད་པས། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་མགོོ་བོོ་མར་ལ་ཕབ། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་གློོག་འོོད་ཅིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་
ཐོོག་ནས་འཕྲོོས་ཏེེ་སོོང་། གློོད་འོོད་དེེ་སྲིིང་བལ་གྱིི་ཞིིང་ངོོས་སུ་ཕར་འཕྲོོས་ཚུར་འཕྲོོས་

འགའ་རེེ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་དེེ་འགྲོོ་མགོོ་བརྩམས་བྱུང། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་

རླངས་འཁོོར་དེེ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དེེའུ་འབུར་གྱིི་སྟེེང་དུ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མིི་སྣང་བར་གྱུར།
མུ་ལེེ་ཡར་ལངས་“ཝིི་ལེེ་ཡིིས་རྒྱུན་དུ་གློོག་མཐའ་མ་བཀར་ནས་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་ལ། ཁོོས་

རྒྱུན་པར་དེེ་ལྟར་བྱས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ད་ལྟ་ངས་ཁོོའི་ི གློོག་བཞུ་སྦར་བའིི་དུས་ཚོོད་ཀྱང་
སྔོོན་དཔག་བྱེེད་ཐུབ། ཁོོས་ད་དུང་དེེ་འདྲ་བྱས་ན་རྫིིག་པོོ་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་ས་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་མིི་གཅིིག་གཉིིས་རེེ་སྐུང་དུ་བཅུག་

ནས་བཞག་ཡོོད་སྲིིད་ལ། ང་ཚོོ་ཚུར་སླེེབས་ཚེེ་འཛིིན་རྒྱུའིི་འཆར་གཞིི་འཐེེན་ཡོོད་སྲིིད།”
ཅེེས་བཤད།

“དེེ་ཡང་སྲིིད།

ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིིར་སྒུགས་དང་། ང་གཡོོ་ཐབས་འདིི་ལ་ཆ་རྒྱུས་

ཡོོད།” ཁོོ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཁོོ་འགྲོོ་སྐབས་སྤོོ་ཐོོའི་ི སྟེེང་དུ་རྡོོག་བརྫིིས་
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ཐེེབས་པའིི་སྒྲ་ཆུང་ཆུང་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་གོོ་རྒྱུ་མེེད། ཤུལ་དུ་བསྐུངས་ནས་ཡོོད་

པའིི་མིི་གཉིིས་ཀས་ཁོོའི་ི གོོམ་སྒྲ་ལ་ཉན་ཐབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཐོོས་ལམ་ནས་

ཡལ་ཟིིན། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོས་ཁང་པའིི་ནང་ནས་ཚུར་བོོས་བྱུང་་“ཁོོ་ཚོོས་ཤུལ་དུ་མིི་
གཅིིག་ཀྱང་བཞག་མིི་འདུག ཚུར་ཕྱིིར་ཤོོག” ཁ་སེེ་དང་ཇོོ་ཌིི་གཉིིས་ཀ་ཡར་ལངས་ནས་

ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ནག་ཡོོར་སེེ་ཡོོད་པའིི་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་སྔ་ཁོོ་ཚོོའིི་མེེ་
ཕུང་ཡོོད་ས་སྟེེ། ད་ལྟ་ཤུལ་དུ་དུད་པ་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་ཐལ་ཕུང་གིི་ཉེེ་ས་རུ་སླར་འཛོོམས།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ངས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོས་ཤུལ་དུ་མིི་གཅིིག་གཉིིས་འཇོོག་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་བྱུང་།”
ཞེེས་ཅུང་ཁེེངས་དྲེེགས་དང་བཅས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ངས་ཝིི་ལེེ་དྲན་པ་བརྒྱལ་
དུ་བཅུག་པ་དང་། རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གློོག་ལ་མེེ་མདའ་གཅིིག་གཉིིས་རེེ་འཕངས་

པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོས་གཟབ་གཟབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མཁན་

སུ་ཡིིན་གསལ་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད་ལ། ངས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་ང་འཛིིན་དུ་འཇུག་ན་འདོོད་ཀྱིི་མེེད།
དེེ་བས་ང་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ཉེེ་སར་ཉལ་གྱིི་མེེད་ལ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་གཉིིས་ང་དང་མཉམ་དུ་
ཡོོང་འདོོད་ན། ངས་ཁྱོོད་གཉིིས་ལ་ཉལ་རུང་བའིི་ས་ཞིིག་སྟོོན་ཆོོག དེེ་གར་ཉལ་བསྡད་ན་
སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་རྙེེད་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེས་ན་ལམ་ལ་བུད་དང་། ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྗེེས་འབྲངས་ནས་

ཡོོང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་གྱིི་ཁང་མཐའ་ནས་རང་ཉིིད་སྦས་སྐུང་བྱེེད་དགོོས་པ་འདིི་
དངོོས་གནས་བློོ་ངོོར་མིི་ཤོོང་བ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་ཞིིང་ཁ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ནས་སོོང་ཞིིང་། ཇོོ་ཌིི་དང་ཁ་སེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི

རྗེེས་དེེད་ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་སྐབས་སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོར་རྡོོག་ཐོོ་འཁེེལ། མུ་ལེེ་ཡིིས་“དེེང་
སང་སྦས་སྐུང་བྱེེད་དགོོས་ས་མང་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཞིིང་

ཁའིི་ནང་ནས་གྲལ་གཅིིག་བྱས་ཏེེ་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོག་ཤུར་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གྲོོག་
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ཤུར་གྱིི་མཐིིལ་ལ་ལྷོོད་ཀྱིིས་ཤུད་ནས་སོོང་།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དཀོོན་མཆོོག ས་དེེ་ངས་ཤེེས། དེེ་ཆུ་འགྲམ་གྱིི་ས་ཕུག་དེེ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་

སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ།
“དེེ་རེེད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ལྟར་ཤེེས་པ་ཡིིན།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དེེ་ངས་བརྐོོས་པ་ཡིིན། ང་དང་ངའིི་གཅེེན་པོོ་ནོོ་ཡ་གཉིིས་ཀྱིིས་ས་ཕུག་དེེ་

བརྐོོས་པ་ཡིིན། དེེ་དུས་ཁ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ནིི་གསེེར་རྐོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལབ་པ་རེེད་མོོད། དོོན་
དུ། བྱིིས་པ་ཚོོའིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར། ས་ཕུག་བརྐོོས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

གྲོོག་ཤུར་གྱིི་འགྲམ་ངོོས་དེེ་ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོའི་ི མཐོོ་དམའ་ཙམ་དུ་སླེེབས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་

“ད་ཅུང་ཐག་ཉེེ་ཡིིན་དགོོས་ཡོོད།

ཅེེས་བཤད།

ངས་བརྗེེད་སོོང་བ་མིིན་ན་དེེ་ཅུང་ཐག་ཉེེ་ཞིིག་ན་ཡོོད།”

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ངས་ས་ཕུག་དེེ་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིིས་བཀབ་ཡོོད། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་

རྙེེད་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད། འདིིར་གྲོོག་ཤུར་གྱིི་གཏིིང་ཇེེ་ཟབ་རེེད་ལ་མཐིིལ་ངོོས་བྱེེ་མ་རེེད།

ཇོོ་ཌིི་ནིི་དག་གཙང་གིི་བྱེེ་མའིི་སྟེེང་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་ནས་“ང་ས་ཕུག་ནང་དུ་ཉལ་

རྒྱུ་མིིན། ང་འདིི་གར་ཉལ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་སྟོོད་གོོས་རིིལ་མོོར་བསྒྲིིལ་ནས་མགོོ་
བོོའི་ི འོོག་ཏུ་བཞག

མུ་ལེེ་ཡིིས་ས་ཕུག་གིི་སྒོོ་ཁེེབས་རྩྭ་ལྡུམ་རྣམས་བླངས་ནས་ནང་དུ་ནུར་ནས་“ང་འདིིའིི་

ནང་དུ་ཉལ་རྒྱུར་དགའ། འདིིར་ཉལ་ན་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་ང་རང་འཛིིན་མིི་ཐུབ་སྙམ་པའིི་
སྣང་བ་སྐྱེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཇིིམ་ ཁ་སེེ་ཡང་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་འགྲམ་ནས་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ད་གཉིིད་ཐབས་བྱ། སང་ཉིིན་ནམ་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོོ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་

དུ་ལམ་ལ་ཆས་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།
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ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་རང་ཉལ་རྒྱུ་མིིན། ང་ལ་བསམ་གཞིིགས་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད།”

ཅེེས་བཤད། ཁོོས་རྐང་པ་གཉིིས་ཡར་བསྐུམས་ནས་པུས་མོོ་བསྣོོལ་ནས་བསྡད་ཅིིང་། མགོོ་

བོོ་ལྟག་ལ་ཁེེན་ནས་ནམ་མཁའིི་སྐར་ཚོོགས་ལ་བལྟས། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གླལ་ཁ་ཞིིག་བྱས་
རྗེེས་ལག་པ་གཅིིག་མགོོ་འོོག་ཏུ་བཅུག ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་པོོ་གྱུར་སོོང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས།

ས་འོོག་གིི་ས་ཁུང་དང་ཨིི་ཁུང་དག་དང་། ས་སྟེེང་གིི་རྩྭ་དང་ལྡུམ་བུའིི་གསེེབ་ནས་སྲོོག་

ཆགས་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཙར་སྒྲ་དང་ཙིི་སྒྲ་སྒྲོོག་མགོོ་བརྩམས། ཐང་བྱིི་ཚོོ་འགུལ་མགོོ་
བརྩམས་བྱུང་ལ། རིི་བོོང་ཚོོ་ལྗང་ལོོ་ཅན་གྱིི་རྩིི་ལྡུམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཇབ་རྒྱུག་བྱེེད་མགོོ་

བརྩམས་ཤིིང་། ཙིི་གུ་ཚོོ་སྤོོ་ཐོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་རྒྱུག་མགོོ་བརྩམས། གཤོོག་
ཐོོ ག ས་ཀྱིི་ རྔོོ ན ་པ་ཚོོ་ ཡང་ཁོོ ་ ཚོོའིི་ མགོོ ་ ཐོོ ག ་ནས་ཁུ་སིིམ ་མེེར ་འཕུར་སྐྱོོ ད ་བྱེེད ་མགོོ ་
བརྩམས་སོོང་།
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གྲོོང་རྡལ་ཁག་གིི་ནང་དུ། གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ཟུར་ཁུག་ཁག་དང་། ཐང་ཆེེན་དང་ས་སྟོོང་རྣམས་

སུ་“སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་།” “སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་སྤུས་དག་ཡིིན།” ཞེེས་པ་

ལྟ་བུའིི་སྒོོ་བྱང་སྣ་ཚོོགས་བཀལ་ཡོོད་པའིི་སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ར་དང་ལྕགས་
སྙིིགས་ར་བ། ད་དུང་། འཁོོར་ཁང་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད་ལ། དེེ་དག་ལས་

མཐོོང་ཞིིང་ཐོོས་པ་ཡང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་རེེད། རིིན་གོོང་ཁེེ་བའིི་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར།
འཁོོར་གསུམ་མ། དག་གཙང་གིི་ཧྥོོརད་27རྟགས་ཅན་པོོ། བརྟག་དཔྱོོད་བྱས་ཟིིན་པའིི་
རླངས་འཁོོར་། འགན་ལེེན་བྱས་པའིི་རླངས་འཁོོར་། རིིན་མེེད་ཀྱིི་རླུང་འཕྲིིན་འཕྲུལ་

ཆས། རླངས་འཁོོར་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་བརྒྱ་ཐམ་པ་རིིན་མེེད་ཡིིན། ནང་
དུ་ཕེེབས་ནས་གཟིིགས་དང་། སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་། འཛིིན་སྐྱོོང་འགྲོོ་གྲོོན་
ཆག་ཡང་ཡིིན།།

གཞུང་ལས་སྒྲོོག་ཙེེ་གཅིིག་དང་རྐུབ་སྟེེགས་གཅིིག དེེབ་སྔོོན་གཅིིག་བཅས་ཤོོང་ཐུབ་

པའིི་ཁང་པ་དང་ས་མིིག་ཁག་ཏུ། ཟུར་སྣེེ་རྣམས་ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་ནས་ཤོོག་འཛེེར་གྱིིས་

བསྡམས་ཡོོད་པའིི་གན་རྒྱའིི་ཤོོག་བུ་ཆག་པ་དང་། གྲ་དག་པོོར་བརྩིིགས་ཤིིང་ད་དུང་བེེད་
མ་སྤྱད་པའིི་གན་རྒྱ་ཆག་པ་བཅས་ཡོོད། སྨྱུ་གུ། རེེད། སྨྱུ་གུར་སྣག་ཚ་གང་བླུགས་ནས་
སྤྱོོད་ཆོོག་ཆོོག་བྱོོས། ཐེེངས་སྔོོན་མར་སྨྱུ་གུ་ཞིིག་ཡག་པོོར་མ་འགོོས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཉོོ་
ཚོོང་གཅིིག་ལམ་ལྷོོང་མ་བྱུང་བ་རེེད།
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ཕར་ཕྱོོགས་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོས་ཅིི་ཡང་ཉོོ་ཡིི་མིི་འདུག སྒོོ་ར་རེེ་རེེའིི་ནང་དུ་ཁོོ་ཚོོ་ཡོོང་

གིི་འདུག་མོོད། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་ལྟ་མཁན་ལས་ཉོོ་མཁན་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་བལྟས་ནས་དུས་ཚོོད་
ཚང་མ་བསྐྱལ་རྒྱུ་རེེད། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་མིི་ཉོོ་བར་ཁྱོོད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་བཀག་ནས་

འདུག་གིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་ལ་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་བྱེེད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཕར་ཕྱོོགས་
ཀྱིི་དེེ། མིི་གཉིིས་ཅན་པོོ། མ་རེེད། ཕྲུ་གུ་འཁྲིིད་བསྡད་མཁན་དེེ་ཚོོ། ཁོོ་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་

ཆུང་བའིི་ནང་དུ་འབུད་དུ་ཆུག སྒོོར་མོོ་གཉིིས་བརྒྱ་ནས་མགོོ་བརྩམས་ནས། རིིམ་བཞིིན་

མར་ཕོོབ། ཁོོ་ཚོོ་སྒོོར་མོོ་བརྒྱ་དང་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་རན་པོོ་འདུག ཁོོ་ཚོོར་སྐོོར་དུ་ཆུག ཁོོ་
ཚོོ་འཁོོར་རྙིིང་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་ཞོོག དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ལ་སྐོོན་ཤོོག ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་དུས་
ཚོོད་ཆུད་ཟོོས་སུ་བཏང་སོོང་།

བདག་པོོས་ཕུ་ཐུང་ཡར་ལ་བརྫེེས། ཚོོང་པས་གཙང་ཞིིང་དག་ལ་ཧ་ཅང་ནན་ཏན་གྱིི་

རྣམ་པ་བབས་པའིི་ཚོོང་སྒྱུར་པའིི་དམིིགས་དོོན་ལྡན་པའིི་མིིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་གིིས་ཕར་
ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞན་ཆ་ཞིིག་ཨེེ་རྙེེད་འཚོོལ་བཞིིན་གདའ།

བུད་མེེད་དེེའིི་གདོོང་ལ་ལྟོོས། གལ་སྲིིད་བུད་མེེད་འདིིའིི་བློོ་ལ་བབས་ན་རྒད་པོོ་དེེ་ལས་

སླ་པོོ་ཡིིན་གྱིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་ཁ་ཌིི་ལག་8གིི་ཐོོག་ནས་མགོོ་ཚུགས་དང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་མཐའ་མར་ཁོོ་ཚོོ་བྷིིའུ་ཁིི་26རྟགས་ཅན་པོོའི་ི ཐོོག་ལ་མར་འབབ་དུ་བཅུག་ན་འགྲིིག་
གིི་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བྷིིའུ་ཁིི་ཡིི་སྟེེང་ནས་མགོོ་བཙུགས་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཧྥོོརད་ཅིིག་གིི་སྟེེང་

དུ་མར་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ཡ། ཕུ་ཐུང་བརྫེེས་ཏེེ་ལས་ཀར་ཞུགས་དང་། འདིི་ནིི་རྫོོགས་རྒྱུ་མེེད་པ་

ཞིིག་ཡིིན་གྱིི་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་ན་ཤེེ་རྟགས་ཅན་དེེ་སྟོོན་དང་། ང་སོོང་ནས་འཁོོར་དབུགས་
ག་ལེེར་ཤོོར་བཞིིན་པའིི་ཌོོ་ཇེེ་25རྟགས་ཅན་པོོ་དེེར་དབུགས་ཤིིག་རྒྱག་དགོོས། ང་འགྲིིག་
8ལེེའུ་འདིིའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མིིང་དང་ཚོོང་རྟགས་བོོད་དབྱིིན་ཤན་སྦྱར།

Buick

• ན་ཤེེ། Nash • ཌོོ་ཇེེ། Dodge • ཧའེེ་མེེ། Hymie
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པའིི་སྐབས་སུ་ངས་ཁྱོོད་ལ་བརྡ་ཞིིག་རྒྱག

ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདོོད་པ་ནིི་འགྲུལ་བཞུད་ཅིིག་རེེད། མ་རེེད་དམ། ཡ། ཁྱོོད་ལ་སྐྱག་རྫུན་

བཤད་དོོན་མེེད། རེེད། འབོོལ་ཁྲིིའིི་ཁེེབས་གཡོོགས་ལ་ཨིི་ཁུང་ཡོོད་པ་བདེེན་པ་རེེད། འོོན་
ཀྱང་འབོོལ་གདན་གྱིིས་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་བར་མིི་འགྱུར།

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་མང་པོོ་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་འདུག་ཅིིང་། ཚང་མའིི་སྣ་གདོོང་

མདུན་ལ་གཏད་ཡོོད། སྣ་གདོོང་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་ཤིིང་འཁོོར་ལོོའི་ི དབུགས་ཀྱང་ཤོོར།
རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚང་མ་མཉམ་གཅིིག་ཏུ་བཙངས་ནས་བཞག་ཡོོད།

རླངས་འཁོོར་ནང་ལ་བསྡད་ནས་བལྟས་ན་འདོོད་དམ། ཡིིན་དང་ཡིིན། དཀའ་ངལ་

མིི་འདུག ངས་རླངས་འཁོོར་དེེ་གྲལ་ཕྲེེང་ལས་ཕྱིིར་བཏོོན་ཡོོང་།

ཁོོ་ཚོོར་འགན་སེེམས་སླེེབས་སུ་ཆུག་དང་། ཁོོ་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་སྤྱོོད་དུ་ཆུག་

དང་། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་སྤྱོོད་བཞིིན་པ་བརྗེེད་དུ་མ་འཇུག མིི་མང་ཆེེ་

བ་ཡ་རབས་ཡིིན་པས་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་དཀའ་ལས་ལ་གཏོོད་འདོོད་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་དཀའ་
ལས་ལ་གཏོོད་དུ་ཆུག་དང་། དེེ་ནས་ཚོོང་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ལ་སྐོོན་ཞོོག

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་མང་པོོ་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་འདུག་ཅིིང་། ཐོོན་དཔེེ་Tཅན་པོོ་དེེ་ནིི་

མཐོོ་ཞིིང་འབུར་ལ། འཁོོར་ལོོར་གཙེེར་སྒྲ་ལྡན་ཞིིང་འཁོོར་ཤུབས་ཟད་ནས་ཡོོད། བྷིིའུ་ཁིི་
རྟགས་ཅན། ན་ཤེེ་རྟགས་ཅན། ཌིི་སོོ་ཋོོ་སིི་རྟགས་ཅན།9

ཡ་ཡ། སྐུ་ཞབས། ཌོོ་ཇེེ་22རྟགས་ཅན་པོོ། འདིི་ནིི་ཌོོ་ཇེེ་ཚང་གིིས་བཟོོས་པའིི་རླངས་

འཁོོར་ཚང་མ་ལས་ཡག་ཤོོས་དེེ་ཡིིན་ལ་རྙིིང་ཞིིག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་མེེད། གནོོན་བཙིིར་ཤུགས་
9ལེེའུ་འདིིའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མིིང་དང་ཚོོང་རྟགས་བོོད་དབྱིིན་ཤན་སྦྱར།

ཌིི་སོོ་ཋོོ་སིི། De Sotos • ཕིི་ལེེ་
མོོད། Plymouth • རོོག་ནེེ་སིི། Rocknes • སིི་ཋར་སིི། Stars • ཨབ་ཕེེར་སོོན། Apperson • ཨར་ཁིི། Ark •
ཆལ་མེེར། Chalmer • ཆན་ཌིི་ལེེར། Chandler • ཤེེབ་རོོ་ལེེ། Chevrolet, Chevvy
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ལེེའུ་བདུན་པ།

ཆུང་བ་ཅན་པོོ་ཡིིན། གནོོན་བཙིིར་ཤུགས་ཆེེ་བ་ཅན་པོོ་དེེ་རིིགས་ཐོོག་མར་རྒྱུགས་ན་ཅུང་
མགྱོོགས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གནོོན་བཙིིར་མ་ལག་གིི་རྒྱུ་ཆའིི་ལྕགས་སྲ་མོོ་མ་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་གནོོན་ཤུགས་ཡུན་རིིང་ལ་ཐེེག་གིི་མེེད། ཕིི་ལེེ་མོོད་རྟགས་ཅན། རོོག་ནེེ་སིི་རྟགས་
ཅན། སིི་ཋར་སིི་རྟགས་ཅན།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཨབ་ཕེེར་སོོན་དེེ་གང་ཞིིག་ནས་སླེེབས་པ་རེེད། ཨར་ཁིི་རྟགས་ཅན་དེེ།

ད་དུང་ཆལ་མེེར་རྟགས་ཅན་དང་ཆན་ཌེེ་ལེེར་རྟགས་ཅན་འདིི་གཉིིས། རླངས་འཁོོར་འདིི་
གཉིིས་བཟོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ལོོ་ངོོ་མང་པོོ་ཕྱིིན་པ་རེེད། ལས་སྟངས་འདིི་ལ་འཁོོར་
ཚོོང་རྒྱག་པ་ཟེེར་བ་མ་རེེད། གད་སྙིིགས་སྤུང་བ་ཟེེར་བ་རེེད། སྙིིང་རླུང་ལངས་བྱེེད། ང་

ལ་སྤྱད་ཟིིན་པའིི་འཁོོར་རྙིིང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ལ་སྒོོར་མོོ་ཉེེར་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུའིི་ཡན་
ཅན་ཞིིག་མིི་དགོོས། དེེ་ནས་དེེ་ཚོོ་སྒོོར་མོོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ནས་བདུན་ཅུ་དོོན་ལྔ་བར་བྱས་

ཏེེ་བཙོོང་ན་ཆོོག་གིི་རེེད། དེེ་ཁེེ་སྤོོགས་ཡག་པོོ་རེེད། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། རླངས་འཁོོར་གསར་
པ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་རིིན་གོོང་ག་ཚོོད་གཅོོག་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད་དམ། འཁོོར་རྙིིང་ཉོོས། ཚུར་ག་
ཚོོད་ཉོོ་ཐུབ་ན་ངས་ཕར་དེེ་ཚོོད་བཙོོང་ཐུབ། སྒོོར་མོོ་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡན་ཅན་ཞིིག་མིི་

དགོོས། ཝེེ། ཇིིམ། ལམ་འགྲམ་གྱིི་རྒད་པོོ་ལྟས་ངན་དེེ་ཚུར་ཨེེ་ཁུག་ལྟོོས་དང་། ས་འོོག་གིི་
ཨིི་ཁུང་དུ་འཛུལ་བསྡད་ན་ཁོོའི་ི ཆ་རྒྱུས་ལོོན་གྱིི་མ་རེེད། ཁོོ་ལ་ཨབ་ཕེེར་སོོན་དེེ་འཚོོང་

ཐབས་བྱོོས། ཡ། ཨབ་ཕེེར་སོོན་དེེ་གང་ན་ཡོོད། བཙོོངས་ཟིིན་པ་ཡིིན་ནམ། ད་ང་ཚོོས་
འཁོོར་རྙིིང་རེེ་ཚུར་བསྡུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཕར་བཙོོང་རྒྱུ་མིི་འདུག་ཨ།

ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཐེེམ་པ་ཡར་མར་ཚང་མ་དམར་ཁྲ་དང་སྔོོ་ཁྲ་ཅན་གྱིི་དར་ཆ་སྣ་ཚོོགས་

ཀྱིིས་གང་ཡོོད། སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར། སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་སྤུས་དག་ཡིིན།

དེེ་རིིང་གིི་རིིན་ཕབ་དངོོས་པོོ་དེེ་མདུན་གྱིི་སྟེེགས་བུའིི་སྟེེང་དུ་བསྒྲིིགས་ཡོོད། ནམ་

ཡང་མིི་འཚོོང་། འོོན་ཀྱང་། དེེས་མིི་རྣམས་ནང་དུ་ཡོོང་དུ་འཇུག་པར་ཕན། གལ་སྲིིད་ང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚོོས་རིིན་ཕབ་རིིན་གོོང་ལྟར་དུ་དངོོས་སུ་བཙོོངས་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོར་དེེའིི་སྟེེང་དུ་སྒོོར་
ཟུར་གཅིིག་གིི་ཁེེ་སྤོོགས་ཀྱང་ཡོོད་དཀའ་མོོ་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་དེེ་བཙོོངས་ཚར་བ་ཡིིན་ལོོབ་
ཤོོག་ཨ། ཡ། ཕར་ཕྱོོགས་ལ་རྩིིས་སྤྲོོད་མ་བྱས་གོོང་དེེའིི་ནང་གིི་གློོག་རྫས་བླངས་ནས་ཤུལ་

དུ་གློོག་རྫས་སྐྱོོན་ཅན་དེེ་བསྒར་ཤོོག ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་དྲུག་གིིས་ཅིི་ཞིིག་ཉོོ་འདོོད་

པ་ཡིིན་ནམ། ཕུ་ཐུང་ཡར་ལ་བརྫེེས་ནས་ལས་ཀའིི་ནང་དུ་མཆོོངས་ཤིིག འདིིས་མང་པོོ་

འདང་གིི་མ་རེེད། གལ་སྲིིད་ང་ལ་འཁོོར་རྙིིང་འདང་ངེེས་ཤིིག་ཡོོད་ན། ངས་ཟླ་བ་དྲུག་གིི་
ནང་དུ་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ།

ཉོོན་དང་། ཇིིམ། ཤེེབ་རོོ་ལེེ་དེེའིི་མཇུག་མ་ནས་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་གིི་འདུག དམ་བེེ་གཅག་

པའིི་སྒྲ་འདྲ་ཞིིག་གྲག་གིི་འདུག ནང་དུ་སོོག་ཕྱེེ་ཅུང་ཙམ་བླུགས་ཤོོག བང་སྒྱུར་གྱིི་ནང་
དུའང་གཅིིག་བླུགས་ཤོོག གདོོན་རྫས་དེེ་སྒོོར་མོོ་སོོ་ལྔ་བྱས་ཏེེ་མ་བཙོོངས་ན་འགྲིིག་གིི་

མེེད། ལྟས་ངན་དེེས་འདིིའིི་ཐད་ནས་ང་ལ་མགོོ་སྐོོར་བཏང་འདུག ངས་ཁོོ་ལ་བཅུ་སྤྲོོད་རྒྱུ་

བྱས་ཀྱང་ཁོོས་ང་ལ་བཅོོ་ལྔ་སྤྲོོད་དུ་བཅུག་སོོང་། དེེ་ནས་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེས་འགྲོོ་ཁར་ལག་ཆ་
ཚང་མ་བླངས་ནས་འཁྱེེར་ཟིིན། དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ། ང་ལ་འཁོོར་རྙིིང་ལྔ་བརྒྱ་

ཡོོད་ན་ཨང་། འདིིས་ཅིི་ཡང་འདང་གིི་མ་རེེད། འཁོོར་ལོོ་ཁོོའི་ི བློོ་ལ་འབབ་ཀྱིི་མིི་འདུག་
གམ། ཁོོ་ཚོོར་འདིི་ད་དུང་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རྒྱུག་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད་ལོོབ་ཤོོག དེེ་
ནས་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་ཀ་མར་ཕབ་ནས་ཚོོངས།

བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་ཆག་རོོའི་ི ཕུང་པོོ་རྣམས་ར་བའིི་ངོོས་སུ་ཁེེན་ནས་སྤུངས་ཡོོད་

ལ། རྒྱབ་ཀྱིི་ར་བའིི་ནང་དུ་ཆག་གྲུམ་གྱིི་ཕུང་པོོ་བསྟར་བ་ནས་བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་ཡོོད།
འདམ་འགོོག་དང་ད་དུང་སྣུམ་ནག་གིིས་ཟོོས་པའིི་ལྷུ་ལྷག་སྣ་ཚོོགས། དབུགས་མདོོང་
གཞིི་གདན་བཅས་ས་ཐོོག་ཏུ་གཡུགས་ཡོོད་ལ། དབུགས་མདོོང་གིི་གསེེང་ནས་རྩ་ལྡུམ་

རེེ་སྐྱེེ་ཡོོང་གིི་ཡོོད། ཁ་འགོོག་ཡུ་བ་དང་སྙིིགས་འདོོན་དུད་ཁུང་རྣམས་སྦྲུལ་ནག་དང་
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ལེེའུ་བདུན་པ།

འདྲ་བར་སྤུངས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དག་ཚང་མ་སྣུམ་ནག་དང་རླངས་སྣུམ་གྱིིས་ཚོོས་ཡོོད།

སོོང་ནས་མེེ་ཆ་གས་མེེད་པ་ཞིིག་ཨེེ་རྙེེད་ལྟོོས་དང་། གལ་སྲིིད་ང་ལ་རིིན་གོོང་བརྒྱ་

མན་གྱིི་འདྲུད་འཁོོར་ལྔ་བཅུ་ཡོོད་རྒྱུ་ན་ངས་ཁེེ་སྤོོགས་ཆེེན་པོོ་ལོོན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོས་ད་དུང་
ཀླན་ཀ་ཅིི་ཞིིག་འཚོོལ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ། ང་ཚོོས་འདིི་དག་བཙོོང་གིི་ཡོོད་པ་རེེད་མ་

གཏོོགས་འདིི་དག་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་ལ་དེེད་ནས་འགྲོོ་ཡིི་མེེད། དེེ་ཡག་པོོ་འདུག ཁོོ་ཚོོ་ཁྱིིམ་
ལ་ཕྱིིར་འགྲོོར་མ་འཇུག ཟླ་དེེབ་ཁང་གིི་མིི་དེེར་ལག་ཨེེ་ཞོོག་ལྟོོས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཉོོ་མཁན་

ཞིིག་མ་རེེད་འདོོད་དམ། ཡ། དེེས་ན་ཁོོ་སྒོོར་ཕུད་ཤོོག ང་ཚོོར་དོོན་དག་འདིི་འདྲ་མང་བས་
སེེམས་ཐག་མིི་ཆོོད་མཁན་ཞིིག་ལ་ཁ་ཡ་བྱས་ནས་འདུག་ཁོོམ་མེེད། གྷིི་རམ་1 རྟགས་ཅན་

དེེའིི་འཁོོར་ལོོ་མདུན་མ་ལོོངས་ཤོོག བཟོོ་བཅོོས་བརྒྱབ་ཡོོད་པའིི་ངོོས་དེེ་མར་གཏད་ཤོོག
དེེ་མིིན་ཚང་མ་རྩེེ་གྲ་རེེད། རྐང་གདན་དང་ཡོོད་ཚད་འཛོོམས་འདུག

ལོོས་ཡིིན། འཁོོར་རྒན་འདིི་ད་དུང་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལ་རྒྱུག་ཐུབ་པར་

སེེམས་ཁུར་མིི་དགོོས། སྣུམ་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ཤོོང་གིི་རེེད། ཡ་བདེེ་མོོ། བསམ་དོོན་ལྷུན་
འགྲུབ།

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་ཉོོ་འདོོད་དམ། སེེམས་ན་འཆར་གཞིི་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད།

འདིི་དག་ཁྲོོད་ན་དགའ་ས་རེེ་འདུག་གམ། ཅུང་ཤུགས་ཆེེན་ཞིིག་ལ་བལྟས་ན་ག་འདྲ་

འདུག ཤོོག་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆུང་མས་ལ་ སོོ་ལེེ་སིི་ལ་ལྟ་བཞིིན་པའིི་སྒང་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ལ་ སོོ་ལེེ་སིི་ཞིིག་ཉོོ་ན་འདོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེ་ལ་རལ་ཁུང་རེེ་ཡོོད་ལ་སྣུམ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་

པོོ་བཟའ་ཡིི་རེེད། ལིིན་ཁོོན་24རྟགས་ཅན་པོོ་ཞིིག་ཡོོད། འདིིར་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་
ཞིིག་ཡོོད། ད་རུང་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་རྒྱུག་ཐུབ་ལ་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་དུའང་སྒྱུར་ཐུབ།
1

ལེེའུ་འདིིའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མིིང་དང་ཚོོང་རྟགས་བོོད་དབྱིིན་ཤན་སྦྱར། གྷིི་རམ། Graham • ལིིན་ཁོོན།
Lincoln • ལཱ་སལ། La Salle • ཟེེ་ཧྥེེར། Zephyr • ཕོོན་ཋིི་ཡག Pontiac
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚ་གདུག་ཆེེ་བའིི་ཉིི་མ་དེེ་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་ལྕགས་རིིགས་དང་ཐང་དུ་ཟགས་པའིི་

སྣུམ་རིིགས་ཀྱིི་ཐོོག་ཏུ་འཕྲོོས་ཤིིང་། མགོོ་འཐོོམས་པའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་རེེ་ཉོོ་
ཆེེད་དུ་དེེ་དག་གིི་ཁྲོོད་དུ་རྐྱལ་བཞིིན་འདུག

གདོོང་པ་ཕྱིིས་ཤིིག རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་མ་ཁེེན། དེེ་བཙོོག་པ་རེེད།

རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོ་ན་ཇིི་ལྟར་ཉོོའམ། གཅིིག་ལ་རིིན་གོོང་ག་ཚོོད་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཡ། ད་

བྱིིས་པ་ཚོོ་བདག་བྱོོས། འདིི་ལ་སྒོོར་ག་ཚོོད་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་སྙམ། ང་ཚོོས་དྲིིས་ཆོོག རིིན་

གོོང་འདྲིི་བར་སྒོོར་མོོ་དགོོས་ཀྱིི་མ་རེེད། ང་ཚོོས་དྲིིས་ཆོོག མ་རེེད་དམ། སྒོོར་མོོ་དོོན་ལྔའིི་
ཡན་ནས་སྐར་ལྔ་ཡང་སྤྲོོད་མིི་ཐུབ། དེེ་མ་གཏོོགས་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་རུ་འགྲོོ་བའིི་ལམ་
གྲོོན་གྱིིས་འདང་གིི་མ་རེེད།

དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ད་ང་ལ་འཁོོར་རྙིིང་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོོད་པས་ཆོོག་ཨང་། འགྲོོ་རྒྱུ་

ཡོོད་མེེད་ཀྱིི་འཁོོར་རྙིིང་གང་ཡང་རུང་།

སེེར་ཁ་ཤོོར་བའིི་འགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་རྣམས་མདོོང་མདོོང་དུ་བརྩེེགས་ནས་ཡོོད་ལ།

སྦུ་གུ་དམར་པོོ་དང་སྐྱ་བོོ་རྣམས་རྒྱུ་མ་བཞིིན་དུ་དཔྱངས་ནས་ཡོོད།

འཁོོར་ལོོ་འཚེེམ་སྤྱད་ཨེེ་དགོོས། དྲོོད་སེེལ་ཆས་གཙང་མ་བཟོོ་སྤྱད་ཨེེ་དགོོས། མེེ་སྒོོ་

ཆེེ་རུ་གཏོོང་སྤྱད་ཨེེ་དགོོས། རིིལ་བུ་འདིི་སྣུམ་སྒམ་ནང་དུ་གཡུགས་དང་ལེེ་དབར་བཅུ་
ཕྲག་རེེ་ལྷག་མ་རྒྱུག་ཐུབ། འདིི་སྟེེང་དུ་སྐུས་དང་། སྒོོར་ཟུར་ལྔས་ཁྱོོད་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་ཕྱིི་གཟུགས་གསར་པ་བཟོོ་ཐུབ། འབྱིིད་སྤྱད་ཀྱིི་དབང་གིིས་ཨེེ་རེེད། རླུང་འཁོོར་གྱིི་རྒྱུ་

ཐག་གིིས་ཨེེ་རེེད། གཟེེར་གདན་གྱིིས་ཨེེ་རེེད། ཨོོ། དབུགས་སྒོོའི་ི དབང་གིིས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།
དབུགས་སྒོོ་གསར་པ་ཞིིག་ཉོོས་དང་། སྒོོར་སྐར་ལྔས་ཅིི་ཞིིག་གིི་གོོ་ཆོོད་དམ།

ཡ་ད་འགྲིིག་སོོང་། ཇོོའེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་སྙིི་མོོར་བཏང་རྗེེས་འདིིར་ཐོོངས་ཤོོག ངས་

ཚོོང་དེེ་མཇུག་སྡོོམ་བྱེེད། ཚོོང་འགྲིིག་ན་འགྲིིག་པ་རེེད། མ་འགྲིིག་ན་ངས་ཁོོ་ཚོོ་གསོོད་
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ལེེའུ་བདུན་པ།

རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལ་སྤྲང་འཁྱམ་པ་དེེ་འདྲ་མིི་དགོོས། ང་ལ་དགོོས་པ་ནིི་ཉོོ་ཚོོང་ཡིིན།

འོོ་ཡ། སྐུ་ཞབས། ནང་དུ་ཕེེབས། འདིི་ཁྱོོད་ལ་རིིན་གོོང་ཁེེ་པོོ་བྱས་ཏེེ་བཙོོང་། རེེད་ཡ།

སྐུ་ཞབས། རིིན་གོོང་ཕབ་ནས་སྒོོར་མོོ་བརྒྱད་ཅུ་བྱེེད་ཡ།

ངས་སྒོོར་མོོ་ལྔ་བཅུའིི་ཡན་སྟེེར་མིི་ཐུབ། ཕྱིི་ལོོགས་ཀྱིི་མིི་དེེས་སྒོོར་མོོ་ལྔ་བཅུ་རེེད་ཟེེར།
ལྔ་བཅུ། ལྔ་བཅུ་ཨེེ། ཁོོ་སྨྱོོས་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་ལ་སྒོོར་མོོ་

བདུན་ཅུ་དོོན་བརྒྱད་དང་ཟུར་ལྔ་སྤྲད་པ་རེེད། ཇོོའེེ། གླེེན་རྒན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཚོོང་

རྡིིབ་ཏུ་འཇུག་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་མིིན་ནམ། མིི་འདིི་ལས་གནས་ནས་དབྱུང་དགོོས་ཀྱིི་
འདུག སྒོོར་མོོ་དྲུག་ཅུ་བྱས་ཏེེ་ཉོོས་ན་འཚམས་པོོ་རེེད། ཡ་སྐུ་ཞབས། ང་ལ་ཉིིན་གང་པོོ་

འདིི་ལྟར་ཕུད་ཁོོམ་མེེད། ང་ཚོོང་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་བདེེན་རུང་། ང་འདིི་ལྟར་གཅིིག་གིི་ངོོས་
སུ་འཐམས་ནས་བསྡད་ན་འགྲིིག་གིི་མ་རེེད། ཚོོང་སྒྱུར་བྱེེད་རྒྱུ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།
ང་ལ་དྲེེལ་གཉིིས་ཡོོད་ལ་དེེ་གཉིིས་ཚོོང་སྒྱུར་བྱེེད་ཆོོག

དྲེེལ་ཨེེ། ཝ་ཡེེ། ཇོོའེེ། གོོ་སོོང་ངམ། མིི་འདིིས་དྲེེལ་དང་ཚོོང་སྒྱུར་བྱེེད་ན་འདོོད་ཟེེར།

དེེང་སང་ནིི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་དུས་རབས་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ལ་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་བཤད་མ་སོོང་
ངམ། དེེང་སང་དྲེེལ་ནིི་བསད་ནས་སྤྱིིན་ཁུ་བཟོོ་བ་ལས་གཞན་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་མེེད།

དྲེེལ་ཧ་ཅང་སྟོོབས་ཆེེན་གཉིིས་ཡིིན། གཅིིག་ལོོ་ལྔ་ཡིིན་ལ་གཞན་པ་དེེ་ལོོ་བདུན་ཡིིན།

སོོང་ནས་གཅིིག་བལྟས་ན་ག་འདྲ་འདུག་གམ།

སོོང་ནས་བལྟས་ན་ཨེེ། ང་ཚོོ་བྲེེལ་ཟིིང་ཆེེ་དུས་ཁྱོོད་ང་ཚོོའིི་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་ང་ཚོོའིི་

དུས་ཚོོད་ཚང་མ་བརླགས་ཤིིང་། ད་ལྟ་ཡང་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འགྲོོ་ཟེེར། ཨ་རོོགས་ཇོོའེེ། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་མིི་སྙིིང་ཆུང་ཞིིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱིིན་ཡོོད་པ་མ་ཚོོར་རམ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ང་སྙིིང་ཆུང་མིིན། ངས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་

འགྲོོ་དགོོས་ཤིིང་། ང་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས།

རེེད་ཡ། ང་གླེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཇོོའེེ་ཡིིས་ང་གླེེན་པ་ཞིིག་རེེད་ཟེེར། ཁོོས་ཟེེར་ན་གལ་

སྲིིད་ངས་སྦྱིིན་པ་གཏོོང་མཚམས་མ་བཞག་ན་ཉིིན་ཞིིག་ལ་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་ངེེས་རེེད་

ཟེེར། ཡ། ད་འདིི་ལྟར་བྱེེད། ངས་སྒོོ་ཁྱིི་གསོོ་བྱེེད་དུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་དྲེེལ་རྒན་རེེ་རེེར་སྒོོར་ལྔ་རེེ་
བྱིིན་ཏེེ་ཉོོ།

ངས་འདིི་གཉིིས་ཁྱིི་ལ་སྦྱིིན་རྒྱུ་བྱས་ན་མིི་འདོོད།

ཡ། གཅིིག་བྱས་ན་ངས་འདིི་རེེ་ལ་སྒོོར་མོོ་བདུན་ནས་བཅུ་བར་སྟེེར་ཐུབ་སྲིིད། ཡ།

དེེས་ན་འདིི་བྱེེད། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་དྲེེལ་རྒན་གཉིིས་ཀར་སྒོོར་མོོ་ཉིི་ཤུ་བྱས་ཏེེ་ཉོོ་རྒྱུ་བྱེེད། ཤིིང་

རྟ་ཡང་འདིི་གཉིིས་དང་མཉམ་དུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྔོོན་ལ་སྒོོར་མོོ་ལྔ་བཅུ་
ཞོོག་དང་། དེེའིི་ཤུལ་ལྷག་རྣམས་ཟླ་རེེར་སྒོོར་མོོ་བཅུ་རེེ་བསྐུར་ཡོོང་རྒྱུ་བྱས་ཏེེ་གན་རྒྱ་
བཞག་ཀྱང་ཆོོག

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་མོོ་བརྒྱད་ཅུ་རེེད་ལབ་མ་སོོང་ངམ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་དུས་བཅད་བུན་འཇལ་སྐྱེེད་ཀ་དང་ཉེེན་སྲུང་ཟེེར་བ་གོོ་མ་མྱོོང་ངམ། འདིི་

དག་གིིས་རིིན་གོོང་ཇེེ་མཐོོར་ཅུང་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཟླ་བ་བཞིི་ལྔའིི་ནང་དུ་
རིིན་པ་ལྷག་མ་ཚང་མ་སྤྲད་ཚར་བ་བྱ་དགོོས། འདིིར་ཁྱོོད་ཀྱིི་མིིང་རྟགས་ཁོོད་དང་། གཞན་
པ་ཚང་མ་ང་ཚོོས་བསྒྲུབ་ཡོོང་།
རེེད་ཡ། དེེ་ངས་མིི་... །

ཡ་གྲོོགས་པོོ། འདིི་ལྟར་བྱས་ན་ང་ལ་གྱོོང་རག་གིི་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་དུས་ཚོོད་འདིི་

འདྲ་མང་པོོ་ཞིིག་བླངས་སོོང་། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེེད་པའིི་རིིང་ལ་ཉོོ་ཚོོང་ཐེེངས་གསུམ་
རེེ་རྒྱག་པའིི་དུས་ཚོོད་ཀྱང་ཕྱིིན་པ་རེེད། ང་ཞེེན་པ་ལོོག་གིི་འདུག འོོ་རེེད། དེེ་གར་མིིང་
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ལེེའུ་བདུན་པ།

རྟགས་བཀོོད་པས་ཆོོག ཡ། ད་འགྲིིག་སོོང་སྐུ་ཞབས། ཨ་རོོག་ཇོོའེེ། ཁོོའི་ི སྣུམ་སྒམ་ནང་
ལ་སྣུམ་གང་བླུགས་ཤོོག ད་ང་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ཐ་ན་སྣུམ་ཡང་སྦྱིིན་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། ཇོོའེེ། ཚོོང་ཟེེར་ན་དེེ་རེེད། ང་ཚོོས་འཁོོར་རྙིིང་དེེ་ལ་ག་ཚོོད་

སྤྲད་པ་ཡིིན། སྒོོར་མོོ་སུམ་ཅུའམ་སོོ་ལྔ་འདྲ་མ་རེེད་དམ། ངས་དྲེེལ་དོོར་གཅིིག་བླངས་
ཡོོད། དྲེེལ་དོོར་དེེར་སྒོོར་མོོ་བདུན་ཅུ་དོོན་ལྔ་བྱས་ཏེེ་བཙོོང་མ་ཐུབ་ན་ང་ཚོོང་པ་མིིན།

ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་དངུལ་རྐྱང་སྒོོར་ལྔ་བཅུ་བླངས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྒོོར་བཞིི་ཅུའིི་

གན་རྒྱ་བཞག་ཡོོད། དེེ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ཡོོད་ཚད་གཞུང་དྲང་མིིན་པ་ངས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་
ཀྱང་། ཤུལ་ལྷག་གིི་བུ་ལོོན་བསྐྱལ་ཡོོང་མཁན་གྱིི་གྲངས་འབོོར་གྱིིས་ཁྱོོད་རང་ཧང་
སངས་སུ་འཇུག་ངེེས་ཡིིན། མིི་གཅིིག་གིིས་ངས་བུ་ལོོན་གན་རྒྱ་རྩིིས་མེེད་བཏང་ནས་
ལོོ་ངོོ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་སྒོོར་མོོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁྱེེར་ནས་སླེེབས་བྱུང་། མིི་འདིིས་ཀྱང་སྒོོར་
མོོ་བསྐྱལ་ཡོོང་ངེེས་ཡིིན་པར་ངས་རྒྱན་འཇོོག་ཐུབ།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ད་ང་ལ་འཁོོར་རྙིིང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོོད་ན་ཨང་། ཕུ་ཐུང་ཡར་བརྫེེས་ཤིིག ཇོོའེེ།

སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ལྷོོད་པོོར་བཏང་རྗེེས་ངའིི་སར་ཐོོངས་ཤོོག ཐེེངས་སྔོོན་མ་དེེའིི་སྟེེང་ནས་
ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་ཉིི་ཤུ་འབབ། ཁྱོོད་ཀྱིི་ལས་ཆོོད་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མིི་འདུག

ཕྱེེད་ཡོོལ་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་ཀྱིི་དར་ཆ་རྣམས་གཡོོ་ཞིིང་འཁྱོོགས། དེེ་རིིང་གིི་རིིན་ཕབ་དངོོས་

པོོ་ནིི་ཧྥོོརད་29རྟགས་ཅན་གྱིི་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཡིིན། རྒྱུག་ན་བཟང་།
སྒོོར་མོོ་ལྔ་བཅུས་ཅིི་ཞིིག་ཉོོ་འདོོད་དམ། ཟེེ་ཧྥེེར་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།

འབོོལ་གདན་ལས་རྟ་སྤུ་ཕྱིིར་ཐོོན་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། འདམ་འགོོག་རྙིིང་རལ་དུ་གྱུར་

སོོང་བས་ཐོོ་བས་ཕྱིིར་བརྡུངས་ཡོོད། ཉེེན་འགོོག་འཕྲེེད་རྒྱུག་ལྷོོད་ནས་མར་དཔྱངས་

ཡོོད། སྤུས་དག་ཧྥོོརད་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་འདིིའིི་འདམ་འགོོག་གིི་གདོོང་
པ་དང་། དྲོོད་སེེལ་ཆས་ཀྱིི་ཁ་ཁེེབས་བཅས་སུ་ཚོོན་ལྡན་གློོག་སྒྲོོན་ཆུང་ཆུང་རེེ་ཡོོད་ལ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ངོོས་སུའང་གློོག་སྒྲོོན་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཡོོད། འདམ་ཁེེབས་དང་
ལྡན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་འདིིའིི་བང་སྒྱུར་ཡུ་བའིི་རྩེེ་རུ་ལག་འཇུ་རྡོོག་རིིལ་ཆེེན་

པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ལ། འཁོོར་ལོོའི་ི ངོོས་སུ་ཚོོན་ལྡན་གྱིི་བུད་མེེད་མཛེེས་མ་ཞིིག་བྲིིས་ཡོོད། ཁོོ་
མོོའི་ི མིིང་ལ་ཁོོ་ར་ཟེེར། ཕྱེེད་ཡོོལ་ཉིི་འོོད་དེེ་རྡུལ་གྱིིས་བཀབ་པའིི་རླུང་འགོོག་ཤེེལ་སྒོོའི་ི
སྟེེང་དུ་འཕྲོོས།

སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཟ་མ་བཟའ་རུ་འགྲོོ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཇོོའེེ།

བྱིིས་པ་ཞིིག་ཤ་བག་ལེེབ་ཉོོ་རུ་ཐོོངས་ཤིིག

གནའ་རྫས་ལྟ་བུའིི་འཕྲུལ་འཁོོར་ལས་ལྡིིར་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲག

ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གླེེན་ཕྲུག་དེེས་ཁིི་རའེེ་སིི་ལེེར་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུག སོོང་ནས་ཁོོའི་ི དོོར་

མའིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་སྒོོར་མོོ་ཨེེ་ཡོོད་ལྟོོས། ཞིིང་པའིི་ན་གཞོོན་འགའ་རེེ་རྐུན་མ་ཡིིན། ཁོོ་

ཚོོ་སྙིི་མོོར་བཏང་རྗེེས་ངའིི་སར་ཐོོངས་ཤོོག ཇོོའེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་ཡག་པོོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འདུག
རེེད། དེེ་ང་ཚོོས་བཙོོངས་པ་ཡིིན། ཁག་ཐེེག་ཨེེ་ཡིིན་ཟེེར་རམ། ང་ཚོོས་དེེ་རླངས་འཁོོར་

ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁག་ཐེེག་བྱས་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་དེེ་ལ་མ་མ་བྱེེད་པའིི་ཁག་ཐེེག་བྱས་
མེེད། ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཐོོག་མར་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོས་རྗེེས་ད་ལྟ་ང་

ཚོོའིི་སར་ཡོོང་ནས་འཁང་ར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དུས་བཀག་བུ་ལོོན་སྤྲོོད་
མིིན་ཐད་ང་ཚོོ་ལ་ཁྱད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེེད། ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཡིིག་ཆ་མེེད། ང་ཚོོས་ཡིིག་

ཆ་ཚང་མ་དངུལ་རྩིིས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ལ་སྤྲོོད་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་འཚོོལ་དུ་

ཡོོང་རྒྱུ་རེེད་མ་གཏོོགས་ང་ཚོོ་འཚོོལ་དུ་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ང་ཚོོས་ཡིིག་ཆ་ཅིི་ཡང་ཉར་མེེད།
ཅིི་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་རྫིིག་རྫིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ངས་ཉེེན་རྟོོག་པ་འབོོད་ཡོོང་། མེེད།

ང་ཚོོས་འཁོོར་ལོོ་དེེ་བརྗེེ་སྤོོར་བྱས་མེེད། ཇོོའེེ། ཁོོ་ཕྱིི་ལ་ཕུད་ཤོོག ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་
ཉོོས་ཚར་རྗེེས་ད་ལྟ་འདོོད་བློོ་ཚིིམ་གྱིི་ཡོོད་པ་མ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཟ་ཁང་ནས་
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ཤ་བསྲེེགས་སྡེེར་མ་ཕྱེེད་ཙམ་ཟོོས་རྗེེས་ཕྱིིར་སློོག་དགོོས་ཟེེར་ན་ཡོོང་གིི་རེེད་དམ། ང་ཚོོས་

འདིིར་ཚོོང་རྒྱག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད་མ་གཏོོགས་དགེེ་ལས་སྦྱིིན་པ་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་མ་རེེད།
ཇོོའེེ། མིི་འདིི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཅིི་འདྲས་ཡོོད་པ་ཡིིན་ནམ། ཝ་ཡེེ། ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ལྟོོས་དང་། ཤྭ་
སོོའི་ི རྒྱན་ཆ་ཅན་དེེ། དེེའིི་འགྲམ་དུ་རྒྱུགས་ཤིིག སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོར་ཕོོན་ཋིི་ཡག་36རྟགས་
ཅན་པོོ་དེེར་ལྟ་རུ་ཆུག

སྣ་གདོོང་གྲུ་བཞིི་ཅན་པོོ། སྣ་གདོོང་རིིལ་རིིལ་ཅན་པོོ། སྣ་གདོོང་ལྕགས་བཙའ་ཅན་

པོོ། སྣ་གདོོང་ཁེེམ་དབྱིིབས་ཅན་པོོ། ཡུན་གྱིིས་གུག་པའིི་བཞུར་ཐིིག་དང་། བཞུར་ཐིིག་ལ་

མ་སླེེབས་སྔོོན་གྱིི་ངོོས་ལེེབ་མོོ། དེེ་རིིང་གིི་རིིན་ཕབ་དངོོས་པོོ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནང་ཁོོད་ཆེེ་བའིི་
སྲིིན་པོོ་འདིི་གཏུབས་ནས་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐུབ། ཕྱེེད་ཡོོལ་ཉིི་
འོོད་བཙན་པོོ་དེེ་འཁོོར་གཉིིས་འདྲུད་འཁོོར་དང་འཁོོར་ལོོའི་ི སྲོོག་ཤིིང་གིི་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས།
སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར། སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར། གཙང་མ་དང་སྐྱོོན་མེེད་ཡིིན།
སྣུམ་མིི་འཕྱུར།

ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། འདིིར་ལྟོོས་དང་། མིི་ཞིིག་གིིས་འདིི་བདག་སྐྱོོང་ཡག་པོོ་བྱས་འདུག

ཁ་ཌིི་ལག ལ་ སོོ་ལེེ་སིི། བྷིིའུ་ཁིི། ཕིི་ལེེ་མོོད། ཕག་ཁརད།1 ཤེེབ་རོོ་ལེེ། ཧྥོོརད། ཕོོན་ཋིི་

ཡག་སོོགས་བསྟར་བ་དང་བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་པའིི་རླངས་འཁོོར་སྣ་ཚོོགས་ཕྱེེད་ཡོོལ་ཉིི་
འོོད་ཁྲོོད་དུ་མདུན་གློོག་ལས་འོོད་སྣང་འཚེེར་བཞིིན་བཞག་ཡོོད། སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་
འཁོོར་ཡག་པོོ་རེེད།

ཇོོའེེ་ལགས། ཁོོ་ཚོོར་འཇམ་པོོ་བྱོོས། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། ད་ང་ལ་འཁོོར་རྙིིང་སྟོོང་

ཕྲག་གཅིིག་ཡོོད་ན་ཨང་། ཁོོ་ཚོོ་དང་རིིན་གོོང་སྒྲིིགས་དང་། ཚོོང་མཇུག་ངས་བསྡུ།
1

ལེེའུ་འདིིའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མིིང་དང་ཚོོང་རྟགས་བོོད་དབྱིིན་ཤན་སྦྱར། ཕག་ཁརད། Packard
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ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་ལ་དགོོས་པ་ནིི་འདིི་ཡིིན། བལྟས་

ན་མཐོོང་སྣང་མིི་མཛེེས་ཀྱང་འདིི་ད་དུང་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་མང་པོོ་རྒྱུག་ཐུབ་པར་གནད་
དོོན་མེེད།

སྤྱད་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་སྣ་ཚོོགས་གཅིིག་འཕྲོོར་གཅིིག་མཐུད་དེེ། བསྟར་

བ་ནས་བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་ཡོོད། རིིན་གོོང་ཕབ་པའིི་དངོོས་པོོ། གཙང་མ་ཡིིན་ལ་སྐྱོོན་
མེེད་ངང་རྒྱུག་ཐུབ།
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སྐར་ཚོོགས་ཀྱིི་ཁྲོོད་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་སྐྱ་མདངས་བབས། བཀྲག་མདངས་བྲལ་བའིི་མར་

ངོོའི་ི ཟླ་ཕྱེེད་དེེ་ཧ་ཅང་ཉམ་ཆུང་ཞིིང་སྣང་ལ་མ་ངེེས་པ་ཙམ་དུ་གདའ། ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་དང་

ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ལམ་བུ་ཞིིག་དེེད་ནས་མགྱོོགས་པོོར་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ལམ་བུ་
དེེ་ཡང་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁའིི་ཁྲོོད་དུ་བཏོོད་པའིི་འཁོོར་ལོོའི་ི འཁོོར་ཤུལ་དང་འདྲུད་འཐེེན་

གྱིི་ཐག་འཁོོར་དྲུད་ཤུལ་ཙམ་རེེད། ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་ནམ་མཁའ་ཁོོ་ནས་སྐྱ་རེེངས་ཤར་
བའིི་བརྡ་སྟོོན་གྱིི་འདུག་སྟེེ། ནུབ་ངོོས་སུ་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་མིི་གསལ་མོོད། ཤར་

ངོོས་སུ་དཀར་ཐིིག་ཅིིག་མངོོན་ཡོོང་། མིི་འདིི་གཉིིས་ཁུ་སིིམ་པོོས་མདུན་དུ་སྐྱོོད་པའིི་ཚེེ་
ན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པས་བསླངས་པའིི་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་དྲིི་མ་རྣ་ལམ་དུ་འཐུལ།

ཇིིམ་ ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འགྲོོ་ལམ་ནོོར་མེེད་རྒྱུ་གལ་ཆེེ་ཨ། ནམ་ལངས་དུས་ང་ཚོོ་

ས་ཆ་གཞན་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་ཡོོད་ན་དངོོས་གནས་ཚིིག་པ་ཟ་བྱེེད་ཅིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

གཉིིད་ལས་སད་བཞིིན་པའིི་སྲོོག་ཆགས་ཚོོགས་ཀྱིིས་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁ་འདིི་ཚ་ཚ་འུར་
འུར་དུ་བསྒྱུར། ས་སྟེེང་དུ་རྒུམ་བུ་འཐུ་བཞིིན་པའིི་བྱེེའུ་ཚོོགས་ཀྱིིས་གཤོོག་པ་ཐག་ཐག་

ཏུ་རྡེེབ་ལ། འདྲོོགས་བསླངས་པའིི་རིི་བོོང་དག་སྤོོ་ཐོོའི་ི ཁྲོོད་ནས་ཧྲག་ཧྲག་ཏུ་འདུར། སྐྱེེས་
པ་དེེ་གཉིིས་ཀ་ཁུ་སིིམ་པོོར་སྐྱོོད་ཅིིང་། ས་རྡུལ་གྱིི་དྲིི་མ་སྣོོམ། རྐང་རྩེེ་ཡིིས་རྡུལ་བར་སྣང་
ལ་གཏོོར།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་མིིག་གཉིིས་བཙུམས་ནས་སོོང་རུང་དེེ་གར་འབྱོོར་ཐུབ། འབྱུང་སྲིིད་

པའིི་ནོོར་འཁྲུལ་གཅིིག་ཁོོ་ན་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་ནིི་ས་དེེའིི་སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་འཁོོར་ནས་འགྲོོ་
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རྒྱུ་དེེ་རེེད། ས་དེེའིི་སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་མ་བཏང་བར་ཐད་ཀར་དེེར་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱ། གྲོོགས་པོོ། ང་

ས་འདིི་ནས་སྐྱེེས་པ་རེེད་ལ། ཆུང་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཡིིན་དུས་ནས་བཟུང་ས་འདིི་ནས་ཕར་རྒྱུག་
ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེེད། ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་ན་སྡོོང་པོོ་ཞིིག་ཡོོད། ཨོོ། ལྟོོས་དང་། ད་

ལྟ་སྡོོང་པོོ་དེེ་མཐོོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ཐེེངས་གཅིིག་ལ་ངེེད་ཚང་གིི་རྒད་པོོས་སྤྱང་ཁྱིི་ཤིི་བོོ་
ཞིིག་སྡོོང་པོོ་དེེའིི་སྟེེང་ནས་མར་དཔྱངས་སོོང་ལ། སྤྱང་ཀིིའིི་རོོ་དེེ་སྐམ་སྐམ་བར་དུ་དེེ་གར་
དཔྱངས་ནས་བཞག་ཡོོད། དེེ་ནས་ལྷག་རོོ་དེེ་མར་ལྷུང་སོོང་། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཨ་མས་ཟ་མ་

ཞིིག་སྐོོལ་བཞིིན་ཡོོད་ན་ཅིི་མ་རུང་། ངའིི་གྲོོད་ཁོོག་ནང་དུ་རྡིིབ་གྲབས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་ཡང་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག རྡོོ་ཐ་ཅུང་ཟ་ན་འདོོད་དམ། འདིིས་ལྟོོགས་མགོོ་

གནོོན་ཐུབ། ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་འདིི་འདྲ་མ་སྔ་ན་འགྲིིག་ཡོོད། དཀར་འོོད་ཡོོད་རྒྱུ་ན་
ལས་སླ་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་ཁ་ནང་ལ་བལྡད་
རྒྱུ་ཞིིག་བཅུག “ང་གཉིིད་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཁུག་སོོང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་“མུ་ལེེ་སྨྱོོན་པ་འདྲ་པོོ་དེེ་རེེད། ཁོོས་ང་གློོ་བུར་དུ་གཉིིད་ལས་དཀྲོོགས་

སོོང་། ཁོོས་ང་གཉིིད་ལས་བསླངས་ཏེེ། ‘བདེེ་མོོ། ཋོོམ། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལ་འགྲོོ་ས་ཞིིག་
ཡོོད། ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱང་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ལྟར་ན་ནམ་ཡོོངས་སུ་ལངས་ཡོོང་དུས་
ཁྱོོད་གཉིིས་ས་གཞིིས་འདིི་དང་ཁ་བྲལ་ཡོོད་ངེེས།’ ཞེེས་ཟེེར། ཁོོ་ནིི་གཡོོ་སྒྱུ་ཅན་གྱིི་སྤྱང་

ཁྱིི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་འདུག་ལ། སྤྱང་ཁྱིི་ལྟ་བུའིི་འཚོོ་བའང་རོོལ་བཞིིན་འདུག
ཕར་བལྟས་ན་དངོོས་གནས་ཨིིན་ཇུན་འགའ་རེེས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འདེེད་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་
འདྲ། ཁོོ་སྨྱོོས་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་མིི་ཤེེས།

མདང་དགོོང་ང་ཚོོས་མེེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་སྦར་བའིི་སྐབས་སུ་རླངས་རླངས་

འཁོོར་ཆུང་བ་སླེེབས་པ་དེེ་མཐོོང་སོོང་ཨ། ཁོོ་ཚོོས་ཁང་པར་རྡོོ་ཡིིས་ག་འདྲས་གཞུས་

པའང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་སོོང་ཨ། མུ་ལེེ་སྨྱོོན་པ་ཡིིན་པ་བདེེན་པ་རེེད། རེེད་ཡ། སྤྱང་ཁྱིི་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཞིིག་དང་འདྲ་བར་རྒྱུན་དུ་འཇབ་འདུར་བྱས་ནས། འདིི་ལྟར་སོོང་ན་ཁོོ་སྨྱོོན་པ་མིིན་རུང་
མགྱོོགས་པོོར་སྨྱོོན་པར་འགྱུར་རྒྱུ་རེེད། ཅུང་མ་འགོོར་བར་ཁོོས་མིི་ཞིིག་གསོོད་རྒྱུ་རེེད་
ལ། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་རྔོོན་ཁྱིི་དང་ལྷན་དུ་བདའ་རྒྱུ་རེེད། དོོན་འདིི་ལུང་བསྟན་བཞིིན་

དུ་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོ་ཇེེ་སྡུག་ནས་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོང་གིི་མིི་
འདུག མ་རེེད་དམ།”

ཇོོ ་ ཌིི་ ཡིིས ་ “ཡོོ ང ་གིི་ མིི་ འདུག ངས་བལྟས་ན་དེེང ་སང་ཁོོ ་ མིི་ དང་འཕྲད་ནའང་

འཇིིགས་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་ཡོོད་ས་རེེད། ཁོོ་ང་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཨེེ་ཡོོང་ཨང་བསམ། ཉིི་ཤར་ཙམ་ལ་

ང་ཚོོ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་ལ་སླེེབས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས་ཁོོ་ཚོོ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་པོོར་
སོོང་། རང་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་རྒྱུ་ལ་འཕྱིི་བའིི་འུག་པ་ཚོོ་ཡང་རང་རང་སོོ་སོོའི་ི གནས་ཏེེ།
འབྲུ་ཁང་དང་སྡོོང་སྐམ་ཁོོག་སྟོོང་། ཆུ་མཛོོད་ཁང་པ་སོོགས་ཉིིན་མོོའི་ི སྣང་བ་ལ་བྱོོལ་

སའིི་ཚང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཕུར་བཞིིན་གདའ། ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་དེེ་ཇེེ་གསལ་དུ་
འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་པས། ད་ལྟ་སྲིིང་བལ་གྱིི་སྡོོང་པོོ་དང་སྐྱ་བོོར་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་ས་གཞིི་

བཅས་རིིམ་བཞིིན་མཐོོང་ཐུབ། “ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་ན་ག་འདྲ་བྱས་ཏེེ་ཉལ་ཡོོད་
དམ། ཁོོ་ཚང་ལ་སྡོོད་ཁང་གཅིིག་དང་ལྷན་སྦྱར་ཐབ་ཚང་གཅིིག དེེ་མིིན་འབྲུ་ཁང་ཆུང་

ཆུང་གཅིིག་མ་གཏོོགས་ཅིི་ཡང་མེེད། ད་ལྟ་ཚང་མ་དེེ་གར་ཇག་ཚོོགས་བཞིིན་འཚང་ཁ་
བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ངས་ཇོོན་ལ་བཟའ་མིི་གཞན་པ་ཡོོད་པ་དྲན་གྱིི་མིི་འདུག ཁོོ་མིི་རྐྱང་

ཞིིག་མ་རེེད་དམ། ངས་ཁོོའི་ི སྐོོར་གསལ་པོོ་དྲན་གྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ཁོོ་ནིི་འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱིི་མིི་རྐྱང་རྟ་རྐྱང་ཚད་འཛིིན་ས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་

པ་རེེད། ཁོོ་ཡང་མུ་ལེེ་དང་འདྲ་བའིི་རྐྱལ་སྟོོང་སྨྱོོན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཕྱོོགས་མང་པོོ་ཞིིག་
ནས་ཁོོ་ལས་ཀྱང་རྐྱལ་སྟོོང་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་ག་ས་གང་ནས་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད། ཤོོ་ནེེ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གྲོོང་དུ་བཟིི་ཡོོད་པ་མཐོོང་གིི་རེེད་ལ། ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུའིི་ལམ་གྱིི་ཡུགས་ས་མ་ཞིིག་གིི་

རྩར་འགྲོོ་བཞིིན་པའང་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་ལ། དེེ་མིིན་རང་ཁྱིིམ་ནས་གློོག་བཞུའིི་འོོག་ནས་

ཅིི་ཞིིག་ལས་བཞིིན་པའང་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་སྨྱོོན་པ་འདྲ་པོོ་རེེད། མིི་མང་པོོས་ཁོོ་

སྔ་མོོ་ནས་ཤིི་ཡིི་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད། མིི་འདིི་ལྟ་བུའིི་ཚེེ་ཐག་རིིང་གིི་མ་རེེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ནིི་
ངའིི་ཨ་ཕ་ལས་ཀྱང་ལོོ་རྒས། ཁོོ་ལོོ་རེེ་བཞིིན་དུ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཇེེ་ཆེེ་དང་རང་ཤེེད་ཇེེ་ཚ་རུ་འགྲོོ་
བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། དེེང་སང་ཁོོ་ཨ་མེེས་ལས་ཀྱང་རང་ཤེེད་ཚ།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ལྟོོས་དང་། དངུལ་འོོད་ཅིིག་དང་འདྲ་བའིི་འོོད་ལམ་ལམ་ཞིིག་

འཕྲོོས་ཡོོང་གིི་འདུག ཇོོན་ལ་བཟའ་མིི་རྩ་བ་ནས་ཡོོད་མ་མྱོོང་བ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་ཡང་མ་རེེད།

ཡོོད་མྱོོང་བ་རེེད། གནས་ཚུལ་འདིི་བཤད་ཡོོང་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ནིི་མིི་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལ་པོོ་ཤེེས་ཡོོང་ལ། ཁོོའི་ི བྱེེད་སྟངས་ལས་སྟངས་ཀྱང་

གསལ་པོོར་མཐོོང་ཡོོང་། གནས་ཚུལ་འདིི་ཨ་ཕས་ང་ཚོོར་བཤད་མྱོོང་། དེེ་དུས་ཨ་ཁུ་
ཇོོན་ལ་ཆུང་མ་ལོོ་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་ནས་ཟླ་ངོོ་བཞིི་ཙམ་ཟིིན་ཡོོད།

ཁོོའི་ི ཆུང་མར་མངལ་ཆགས་ཡོོད་ཅིིང་། དགོོང་མོོ་གཅིིག་ལ་ཁོོ་མོོའི་ི གྲོོད་ཁོོག་ནས་ཟུག་
གཟེེར་ལངས་པས་ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ། ‘ཁྱོོད་སོོང་ནས་སྨན་པ་ཞིིག་བོོས་ཤོོག་དང་།’ ཟེེར་བར།
ཨ་ཁུ་ཇོོན་དེེ་གར་བསྡད་ནས། ‘ཁྱོོད་ཀྱིི་གྲོོད་ཁོོག་ན་བ་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཟའ་རྒྱུ་མང་དྲགས་

པས་རེེད། ཟུག་འཇགས་སྨན་ཞིིག་འཐུངས་དང་དྲག་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གྲོོད་ཁོོག་ཏུ་
བརྫང་རྒྱུ་མང་སོོང་བས་གྲོོད་ཁོོག་ན་བ་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་ནས་ཁ་ཡ་མ་བྱས། ཕྱིི་ཉིིན་ཁོོ་

མོོའི་ི རྣམ་རིིག་མིི་གསལ་བར་གྱུར་ཅིིང་། ཉིིན་དེེའིི་ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པ་ཡས་མས་སུ་
ཁོོ་མོོ་ཚེེ་ལས་འདས་པ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ཟོོས་པའིི་ཟ་མ་ཞིིག་ལས་ཟས་དུག་ཕོོག་པ་

ཨེེ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

148

ལེེའུ་བརྒྱད་པ།
“དེེ་འདྲ་མ་རེེད།

རྒྱུ་ལྷག་ཡིིན་ནམ་རྒྱུ་རྔ་ཡིིན་ནམ་གཅིིག་རེེད། གང་ལྟར་དེེ་འདྲ་

ཞིིག་གིིས་ཁོོ་མོོ་གད་པ་ཡིིན་ས་རེེད། སྤྱིིར་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོ་རང་སྣང་སྐྱིིད་གུ་ཡངས་ཤིིག་ཡིིན་
མོོད། འོོན་ཀྱང་། གནས་ཚུལ་འདིིའིི་ཐད་ནས་ཁོོས་སེེམས་སྡུག་ཆེེན་པོོ་མྱངས། ཁོོས་རང་
ཉིིད་ཀྱིིས་ཉེེས་པ་ཆེེན་པོོ་བསགས་པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་

རིིང་པོོ་ཞིིག་གིི་རིིང་ལ་ཁོོས་སུ་ཞིིག་ལའང་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ལ། མིིག་གིིས་སུ་ཞིིག་ཀྱང་མིི་
མཐོོང་བ་ལྟར་ཡར་འགྲོོ་མར་འགྲོོ་བྱས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། མཚམས་ལ་ལར་གསོོལ་འདེེབས་

ཅུང་ཙམ་རེེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར་ལོོ་ངོོ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་ད་གཟོོད་མྱ་ངན་འདིི་ལས་
ཕྱིིར་བུད་པ་རེེད། དེེ་དུས་ཁོོ་སྔོོན་ཆད་དང་མིི་འདྲ་ཞིིང་། ཅུང་སྨྱོོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོོད་ལ། རང་ཉིིད་རང་ཉིིད་ལ་ཞེེན་པ་ལྟ་བུ་ལོོག་ཡོོད། དེེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོོ་ཕྲུ་གུ་སུ་ཞིིག་

ལ་རྒྱུ་འབུ་དང་རྒྱུ་བཤལ་བྱུང་ཚེེ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྨན་པ་གདན་དྲངས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ།

མཐར་ཨ་ཕས་ཁོོ་ལ་དེེ་ལྟར་མ་བྱེེད་རོོགས་ཞེེས་ཞུ་བ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་རེེད། ཁོོའི་ི ཆུང་
མ་གྲོོངས་པ་དེེ་ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱོོན་ཡིིན་པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ནིི་མིི་དགོོད་

བྲོོ་བ་ཞིིག་ཡོོད། ནམ་རྒྱུན་སུ་ཞིིག་ལ་གུན་གསབ་འདྲ་བྱེེད་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས་ནས་ཡོོད་པ་རེེད།
མཚམས་ལ་ལར་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་རྔན་པ་སྤྲོོད་ལ། སྐབས་ལ་ལར་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་གིི་སྒོོ་ཐེེམ་དུ་ཟ་
མ་ཁུག་མ་གང་རེེ་འཇོོག ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་གཞན་ལ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་མོོད།

ཁོོ་ད་དུང་ཡང་ཡིིད་མགུ་བཞིིན་མེེད། དེེ་བས་ཁོོ་མཚམས་ལ་ལར་སྔར་བཞིིན་མཚན་མོོའི་ི
མུན་པའིི་ཁྲོོད་དུ་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འགྲོོ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཞིིང་པ་ཡག་པོོ་ཞིིག་
ཡིིན་པས་རྒྱུན་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཞིིང་བདག་སྐྱོོང་ཡག་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།”

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“རྒད་པོོ་སྙིིང་རྗེེ། མིི་རྐྱང་རྒད་པོོ་སྙིིང་རྗེེ། ཁོོའི་ི ཆུང་མ་ཚེེ་ལས་འདས་

རྗེེས་ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་ཆོོས་ཁང་དུ་སོོང་ཨེེ་མྱོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“མ་སོོང་།

ཁོོ་མ་སོོང་། ཁོོ་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་ཉེེ་སར་རྩ་བ་ནས་འགྲོོ་འདོོད་མེེད་ཅིིང་། རྒྱུན་

དུ་ཁེེར་རྐྱང་དུ་སྡོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ལ་མིི་དགའ་མཁན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་
མཚམས་མཚམས་སུ་དགོོང་མོོར་ང་ཚོོའིི་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད། ཁོོ་ཡོོང་སྐབས་
ཁོོས་ང་ཚོོ་ཕྲུ་གུ་རེེ་རེེའིི་ཉལ་ཁྲིིའིི་འགྲམ་ནས་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་ཆག་པ་རེེ་འཇོོག་གིི་ཡོོད་

ཅིིང་། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་ཚོོས་ཁོོ་དགོོང་མོོར་ང་ཚོོའིི་སར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་
ཚོོས་ཁོོ་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད།”

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་དུད་ནས་མདུན་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཚིིག་ལན་མ་བཏབ། ཞོོགས་

པའིི་སྐྱ་མདའིི་འོོད་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི དཔྲལ་བའིི་སྟེེང་ནས་འོོད་སྣང་ལྟ་བུ་ཞིིག་མངོོན་དུ་བཅུག་
ཡོོད་ལ། ཁོོའི་ི ལག་པ་གཉིིས་ཀ་འགྲམ་ནས་གཡུག་སྐབས་ལག་མགོོ་གཉིིས་པོོ་འོོད་ཀྱིི་ནང་
ནས་ཡིིབ་རེེས་གབ་རེེས་བྱེེད།

ཋོོམ་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིི་སྒེེར་གྱིི་གསང་བ་ཞིིག་ཕྱིི་ལ་བཤད་ནས་ཁ་སྐྱེེངས་སོོང་བ་

དང་འདྲ་བར། ཁ་ཁུ་སིིམ་པོོ་རེེད། ཁོོས་གོོམ་ཁ་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་བས་ཆོོས་དཔོོན་

གྱིིས་ཀྱང་ཁོོའི་ི གོོམ་རྗེེས་ཆོོད་ཐབས་བྱས། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་སྐྱ་འོོད་ཁྲོོད་
ནས་རྒྱང་མིིག་ཅུང་ཆོོད། སྦྲུལ་ཞིིག་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ནང་ནས་ལམ་ནང་དུ་དཀྲིིས་ནུར་ཀྱིིས་
སླེེབས་ཤིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་དེེ་མཐོོང་རྗེེས་གློོ་བུར་དུ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་སྟེེ་མིིག་གིིས་སྦྲུལ་

ལ་བལྟས་ནས་“བྲ་གཟན་སྦྲུལ་རེེད། ཁོོ་འགྲོོ་རུ་ཆུག” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་སྦྲུལ་དེེ་བསྐོོར་

ནས་སོོང་སྟེེ་མུ་མཐུད་དུ་ལམ་བུ་དེེད་ནས་སོོང་། ནམ་མཁའ་རུ་ཚོོན་མདོོག་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་མངོོན་བྱུང་ལ། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་གཞིིའིི་སྟེེང་དུ་ཁེེར་རྐྱང་གིི་སྐྱ་རེེངས་འོོད་སྣང་ཞིིག་
ལྷུང་། སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་ལྗང་མདངས་མངོོན་བྱུང་ཞིིང་། ས་གཞིི་ནིི་སྨུག་ཅིིང་སྐྱ།

ད་ལྟ་མིི་འདིི་གཉིིས་ཀྱིི་ངོོ་གདོོང་གིི་སྐྱ་འོོད་ཀྱང་མིི་སྣང་བར་གྱུར། ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འོོད་
སྣང་འཕྲོོས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་གདོོང་མདངས་ནག་པོོར་གྱུར་པའིི་སྣང་བ་སྟེེར། ཇོོ་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཌིི་ཡིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“དུས་ཚོོད་འདིི་ཧ་ཅང་སྐྱིིད། ང་རང་ལོོ་ན་ཆུང་དུས། ནམ་
ཚོོད་འདིི་འདྲ་ཡིིན་དུས་མལ་ལས་ལངས་ནས་ང་རང་གཅིིག་པོོ་འཆམ་འཆམ་དུ་འགྲོོ་ཡིི་
ཡོོད། མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དེེ་ཅིི་ཞིིག་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནིི་ཁྱིི་ཕོོ་ལྔ་ཡིིས་ཁྱིི་མོོ་ཞིིག་གིི་ངོོ་སོོ་བསྟོོད་ཆེེད་དུ་ལམ་ནང་དུ་འདུས་པའིི་ཁྱིི་

ཚོོགས་ཤིིག་རེེད། རྫིི་ཁྱིི་རྒྱུད་འདྲེེས་དང་ཁོོ་ལིི་རྫིི་ཁྱིི་རྒྱུད་འདྲེེས་སོོགས་རང་དབང་འདྲེེས་
སྡེེབ་ཀྱིིས་རིིགས་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་མཚམས་རབ་རིིབ་ཏུ་བཏང་བའིི་ཁྱིི་ཕོོ་འདིི་དག་གིིས་ཁྱིི་མོོ་
དེེ་ལ་ངོོ་སོོ་བསྟོོད་པར་བྲེེལ། ཁྱིི་ཕོོ་ཚོོས་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཁྱིི་མོོ་ལ་ཞིིམ་མདོོག་ཁ་པོོས་དྲིི་སྣོོམ་
རེེ་བྱས་རྗེེས་སུག་པ་རེེངས་པོོའི་ི གོོམ་སྟབས་ལ་བརྟེེན་ནས་སྲིིང་བལ་གྱིི་སྡོོང་པོོའི་ི རྩར་

བརྒྱུགས་ཤིིང་། དེེ་གར་རྒྱབ་སུག་གཅིིག་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་གཅིིན་པ་རེེ་བཏང་རྗེེས་
ཡང་བསྐྱར་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགས། ཇོོ་ཌིི་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་འགྲོོ་མཚམས་
བཞག་ནས་ལྟད་མོོ་བལྟས་ཤིིང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གློོ་བུར་དུ་“དཀོོན་མཆོོག དཀོོན་མཆོོག”
ཅེེས་ཧབ་ཆ་བརྒྱབ། ད་ལྟ་ཁྱིི་ཕོོ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་ངོོ་ཐུག་སོོང་ལ། ཚང་མས་སྣ་སྙེེར་ཞིིང་

ཟུག་སྐད་འདོོན་བཞིིན་བརྟན་པོོར་ལངས། ཚང་མས་གཅིིག་གིིས་གཅིིག་ལ་འཛིིང་མགོོ་
སློོང་རེེ་ལ་སྒུག་ནས་བསྡད། སྐབས་དེེར་ཁྱིི་ཕོོ་ཞིིག་ཁྱིི་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཛེེགས་ཐུབ་སོོང་། ཁྱིི་
ཕོོ་དེེས་རྒྱལ་ཁ་བླངས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁྱིི་ཕོོ་གཞན་པ་ཚོོ་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས། དོོ་སྣང་དང་

བཅས་ལྟད་མོོ་བལྟས། ཁོོ་ཚོོའིི་ལྕེེ་རིིང་ཕྱིི་ལ་བསྣར་ཞིིང་ལྕེེ་རྩེེ་ནས་མཆིིལ་མ་འཛར། མིི་
གཉིིས་ཀ་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་དུ་བསྐྱོོད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དཀོོན་མཆོོག ངས་བལྟས་ན་སྟེེང་དུ་

འཛེེགས་འདུག་མཁན་དེེ་ངེེད་ཚང་གིི་ཁྱིི་རྒན་ཧྥིི་ལ་ཤེེ་ཡིིན་པ་འདྲ། ངས་ཁོོ་སྔ་ས་ནས་ཤིི་
སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ཡོོད། ཧྥིི་ལ་ཤེེ། འདིིར་ཤོོག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་
ཡང་བསྐྱར་ཧབ་ཆ་བརྒྱབ་“སྙིིང་རྗེེ། ཁག་ཅིི་ལ་ཡོོད། འདིི་འདྲའིི་སྐབས་སུ་ཞིིག་གིིས་ང་ལ་

བོོས་ན་ངས་ཀྱང་གོོ་རྒྱུ་མ་རེེད། འདིིས་ང་ལ་དངོོས་སྒྲུང་ཞིིག་དྲན་དུ་བཅུག་སོོང་། དེེ་ནིི་ཝིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལེེ་ ཧྥེེ་ལེེ་ལོོ་ཆུང་ཡིིན་སྐབས་ཀྱིི་སྒྲུང་ཞིིག་རེེད། ཝིི་ལེེ་ནིི་ངོོ་ཚ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན། ཧ་ཅང་ངོོ་
ཚ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན། ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོོས་ཁོོ་ཚང་གིི་བ་མོོ་དེེ་གྷིི་རེེབ་ཚང་གིི་གླང་གོོག་གིི་སར་

ཁྲིིད་ཡོོང་། སྐབས་དེེར་མིི་ཚང་མ་ཕྱིི་ལ་བུད་སོོང་བས། ཁྱིིམ་དུ་ཨེེལ་སེེ་ གྷིི་རེེབ་མ་གཏོོགས་
མེེད། ཨེེལ་སེེ་ནིི་ངོོ་ཚ་མེེད་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཝིི་ལེེ་ངོོ་ཚ་ནས་གདོོང་མདོོག་དམར་པོོར་གྱུར་

ཏེེ། ཐ་ན་སྐད་ཆ་ཙམ་ཡང་ཤོོད་མ་ནུས་པར་ལངས་ནས་བསྡད་པས། ཨེེལ་སེེ་ཡིིས། ‘ཁྱོོད་
ཡོོང་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ངེེད་ཚང་གིི་གླང་གོོག་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འབྲུ་ཁང་ནང་དུ་
ཡོོད།’ ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་བ་མོོ་དེེ་གླང་གོོག་ཡོོད་སར་ཁྲིིད། ཨེེལ་སེེ་དང་

ཝིི་ལེེ་གཉིིས་ཀས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ར་བའིི་སྟེེང་ནས་ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། ཅང་

མ་འགོོར་བར་ཝིི་ལེེ་ལ་ཚོོར་བ་སླེེབས། སྐབས་དེེར་ཨེེལ་སེེ་ཡིིས་ཧ་མ་གོོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས།
‘ཝིི་ལེེ། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་།’ ཞེེས་དྲིིས་པར། ཝིི་ལེེ་རྩ་ལངས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

གཟུགས་པོོ་དྲང་མོོར་འགྲེེང་མིི་བདེེ་བ་གྱུར་ནས། ‘དཀོོན་མཆོོག དེེ་ལས་མཁན་ང་རང་
ཡིིན་ན་ཨང་།’ ཞེེས་ངག་ནས་ཤོོར་བར། ཨེེལ་སེེ་ཡིིས། ‘ཝིི་ལེེ། འོོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་
མིི་ལས་སམ། གང་ལྟར་དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཚང་གིི་བ་མོོ་རེེད།’ ཅེེས་བཤད།”

ཆོོས་དཔོོན་ལྷོོད་འཇམ་གྱིིས་གད་མོོ་བགད་“ལྟོོས་དང་། ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་མ་བྱས་ན་

འདིི་འདྲའིི་དགེེ་མཚན་འདུག ང་ཡོོད་ས་ནས་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་སྒྲུང་དེེ་འདྲ་བཤད་
མ་མྱོོང་ལ། གལ་སྲིིད་གཅིིག་གིིས་བཤད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ང་དགོོད་ནུས་རྒྱུ་མ་

རེེད། དེེ་བཞིིན་དམོོད་མོོ་ཡང་གཏོོང་མིི་ཐུབ། དེེང་སང་ངས་དམོོད་མོོ་ག་འདྲ་གཏོོང་འདོོད་

ན་གཏོོང་ཆོོག་ལ། ག་དུས་གཏོོང་ན་འདོོད་ན་གཏོོང་ཆོོག དམོོད་མོོ་གཏོོང་འདོོད་དུས་
གཏོོང་ཆོོག་རྒྱུ་འདིིའང་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེེན་རེེད།”

ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་ནས་འོོད་དམར་ཞིིག་ཇེེ་གསལ་ནས་ཇེེ་

གསལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ས་སྟེེང་ནས་བྱེེའུ་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཅིིར་ཅིིར་གྱིི་སྐད་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་
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དུ་སྒྲོོག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“ལྟོོས་དང་། མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དེེ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚང་གིི་ཆུ་མཛོོད་རེེད། རླུང་

འཐག་འཁོོར་ལོོ་མིི་མཐོོང་མོོད། ཁོོང་གིི་ཆུ་མཛོོད་དེེ་འདིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ནས་གོོམ་ཁ་
ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་། “ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚང་མ་དེེར་ཨེེ་ཡོོད་དམ།” ཆུ་མཛོོད་དེེ་ས་མགོོ་མཐོོ་
ས་ཞིིག་ཏུ་ཡོོད། ཇོོ་ཌིི་བྲེེལ་འཚབ་ཀྱིིས་བརྒྱུགས་པས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་པུས་མོོའི་ི མཚམས་

ལ་སླེེབས་ཙམ་གྱིི་ཐལ་རྡུལ་བསླངས། “ངའིི་ཨ་མས་... །” ཁོོ་ཚོོས་ད་ལྟ་ཆུ་མཛོོད་ཀྱིི་རྐང་

པ་མཐོོང་ཐུབ་ལ། ཚོོན་རྩིི་མེེད་པའིི་སྒམ་ཆུང་ལྟ་བུའིི་ཁང་པ་དང་། ཀླད་ཁེེབས་དམའ་
ཞིིང་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པའིི་འབྲུ་ཁང་བཅས་ཀྱང་མཐོོང་ཐུབ། ཁང་སྟེེང་གིི་ཀྲིིན་གྱིི་དུད་

ཁུང་ལས་དུད་པ་ནམ་མཁར་འཐེེན་འདུག་ལ། སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་རླུང་འཐག་འཁོོར་ལོོའི་ི
རླུང་གཤོོག་དང་འཕྲུལ་འཁོོར་ཨ་མ། ཉལ་ཁྲིི། རྐུབ་སྟེེགས། སྒྲོོག་ཙེེ་སོོགས་ཁྱིིམ་ཆས་
ཀྱིི་ཕུང་པོོ་ཞིིག་སྤུངས་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་

འདུག” ཅེེས་བཤད། སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་བཞག་འདུག་ལ། དོོས་
འཁོོར་དེེ་ནིི་འགྲམ་གཉིིས་མཐོོ་བའིི་དོོས་འཁོོར་ཁྱད་མཚར་ཅན་ཞིིག་རེེད། དེེའིི་མདུན་ནིི་
རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་རེེད་ལ། ཀླད་པའིི་དཀྱིིལ་ནས་བཀོོག་སྟེེ་དེེའིི་ཤུལ་དུ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་

གཞུག་སྒམ་སྦྱར་འདུག ཁོོ་གཉིིས་ཁང་པའིི་ཉེེ་སར་སླེེབས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་སྒོོ་རའིི་
ནང་ནས་ཁྱབ་འོོང་བའིི་ཏོོང་སྒྲ་ཞིིག་ཐོོས། ཞོོགས་པའིི་ཉིི་གཞོོན་གྱིི་མིིག་ལ་གཟན་པའིི་

འོོད་གོོར་དེེ་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་ནས་ཡར་འཕགས་ནས། འོོད་ཀྱིི་ཕུང་པོོ་དེེ་དོོས་
འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས། དེེ་དུས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་སྐྱེེས་པ་དེེ་དང་། ཁོོའི་ི

ལག་གིི་ཡར་འགྱོོག་མར་རྡེེག་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཐོོ་བའིི་ལྡོོག་འོོད་བཅས་མཐོོང་ཐུབ། དེེ་ནས་
ཉིི་འོོད་དེེ་ཁང་པའིི་སྒེེའུ་ཁུང་ངོོས་སུ་འཕྲོོས་བྱུང་ལ། དེེས་ཆར་རླུང་གིིས་བརྡར་བའིི་པང་
ལེེབ་རྣམས་ལ་བཀྲག་མདངས་དཀྲིིགས། ས་སྟེེང་གིི་བྱ་དེེ་དམར་པོོ་དེེ་གཉིིས་ལྡོོག་འཕྲོོས་
ཀྱིི་འོོད་སྣང་ལས་དམར་ལམ་ལམ་དུ་སྣང་།
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ཋོོམ་གྱིིས་“འུར་མ་རྒྱག ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་འདིི་ལྟར་འཇབ་ནས་འགྲོོ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་

གོོམ་སྟབས་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་ནས་བརྒྱུགས་པས། ད་ཆ་ཁོོའི་ི སྐེེད་མཚམས་ལ་སླེེབས་
པའིི་ཐལ་རྡུལ་འཕྱུར། དེེ་ནས་ཁོོ་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཚིིགས་ཁ་རུ་སོོང་། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་སྒོོ་ར་

དངོོས་ཀྱིི་ནང་དུ་འབྱོོར་འདུག སྒོོ་རའིི་ས་མཐིིལ་འཇགས་ནས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད་ལ། ས་
སྟེེང་དུ་ཐལ་མདོོག་བབས་པའིི་ལྡུམ་བུ་འགའ་རེེ་འཁྱིིལ་ནས་འདུག སྐབས་དེེར་ཇོོ་ཌིི་མུ་

མཐུད་དུ་འགྲོོ་མ་ཕོོད་པ་ལྟར་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ལྟ་བཞིིན་
གོོམ་ཁ་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་ནས་ཁོོའི་ི གོོམ་འགྲོོས་དང་བསྟུན། ཋོོམ་གྱིིས་འཆམ་འཆམ་བྱེེད་
པ་ལྟར་མདུན་དུ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ངོོ་གནོོང་བའིི་རྣམ་པས་དོོས་འཁོོར་ཕྱོོགས་སུ་གསེེག་

འགྲོོས་ཀྱིིས་སོོང་། དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་དེེ་ནིི་ཧུད་སོོན་དབུགས་མདོོང་དྲུག་ལྡན་ཅན་
གྱིི་རླངས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་རེེད་ལ། དེེའིི་ཀླད་ཁེེབས་དེེ་སོོག་ལེེ་ཞིིག་གིིས་དུམ་བུ་

གཉིིས་སུ་གཏུབས་ཡོོད། ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་རྒན་པོོ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་གཞུག་སྒམ་ནང་དུ་ལངས་ནས།
དོོས་འཁོོར་ཀྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་པང་ལེེབ་གོོང་མ་དེེ་འཛེེར་བཞིིན་པའིི་སྒང་རེེད། ཁོོའི་ི སྨ་རས་

གང་བའིི་གདོོང་པ་སྔོོ་སྐྱ་དེེ་ལག་གིི་ལས་ཀའིི་ཐོོག་ཏུ་མར་དུད་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཨང་ཀིི་

དྲུག་ཅན་གྱིི་འཛེེར་མ་ཆག་པ་གཅིིག་ཁོོའི་ི མཆུ་བར་དུ་བཙིིར་ནས་འདུག ཁོོས་འཛེེར་མ་
ཞིིག་པང་ལེེབ་སྟེེང་དུ་བཟུང་ནས་ཐོོ་བས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྣུན། ཁང་པའིི་ནང་

ནས་ཐབ་ཀའིི་ཁ་ལེེབ་ཀྱིི་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་བྱིིས་པའིི་ངུད་མོོའི་ི འུར་སྒྲ་གྲག་ཡོོང་། ཇོོ་ཌིི་དོོས་

འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་གསེེག་འགྲོོས་ཀྱིིས་སོོང་ནས་དོོས་འཁོོར་ལ་ཁེེན་ནས་བསྡད་པ་ན།
ཁོོའི་ི ཕ་རྒན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་གཅིིག་བལྟས་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་སུ་

ཡིིན་གསལ་པོོ་མ་མཐོོང་། ཕ་རྒན་གྱིིས་ཡང་བསྐྱར་འཛེེར་མ་ཞིིག་པང་ལེེབ་ཐོོག་ཏུ་བཞག་
ནས་གཏིིང་དུ་བརྡབས། ཕུག་རོོན་ཁྱུ་གཅིིག་ཆུ་མཛོོད་ཁང་གིི་ཐོོག་གཡབ་ལས་འཕུར་

ཡོོང་ནས་ལྡིིང་སྐོོར་ཞིིག་བརྒྱབ་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་རང་སར་ཕྱིིར་བབས་ཤིིང་། དེེ་ནས་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

འགྱིིང་ཉམས་དང་བཅས་ཐོོག་གཡབ་ཀྱིི་སྣེེ་རུ་སོོང་ནས་མར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ཏེེ་བསྡད།
ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་དུ་ཕུག་རོོན་དཀར་པོོ་དང་སྔོོན་པོོ། སྐྱ་བོོ་བཅས་ཡོོད་ལ། དེེ་ཚོོའིི་གཤོོག་
པ་ལ་འཇའ་ཚོོན་གྱིི་རིི་མོོ་བབས།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་དོོས་འཁོོར་འགྲམ་ངོོས་ཀྱིི་སྐྱོོར་མདའ་འོོག་མའིི་སྟེེང་དུ་ལག་མཛུབ་རྣམས་

བསྐོོན་ནས། ལོོ་ན་རྒས་བཞིིན་པའིི་སྐྱེེས་པ་སྐྱ་མདངས་ཅན་དེེར་ཡར་བལྟས། ཁོོས་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ཤ་མཐུག་པོོ་དེེ་ལྕེེ་ཡིིས་སྦངས་རྗེེས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཨ་ཕ།” ཞེེས་བོོས།

ཋོོམ་རྒན་པོོས་མཆུ་སྒྲོོས་ཀྱིི་འཛེེར་མའིི་གསེེང་ནས་“ཅིི་རེེད།” ཅེེས་མུག་མུག་གིིས་

བཤད། ཁོོས་ནག་ནོོག་གིིས་གོོས་པའིི་འདབ་ལྡན་ཞྭ་མོོ་ནག་པོོ་ཞིིག་གོོན་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི

ལས་གོོས་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་སྒྲོོག་མཐེེབ་མེེད་པའིི་ཁན་སྦྱར་ཞིིག་གཡོོགས་
འདུག རག་གིི་ཆབ་མགོོ་གྲུ་བཞིི་མ་ཡོོད་པའིི་ཆབ་མ་སྲབ་སྐྱོོགས་ལྟ་བུ་ཞིིག་གིིས་ཁོོའི་ི རྫིི་

དོོར་དེེ་ཡར་ལ་མདུད་འདུག ཁོོའི་ི ལྷམ་ལ་གས་ཁ་བརྒྱུགས་ཡོོད་ཅིིང་། ལོོ་ཟླའིི་ཉིི་འོོད་དང་
ཆར་རླུང་གིིས་ཟོོས་པའིི་ལྷམ་མཐིིལ་དེེ་སྦོོས་ནས་ཀོོ་གྲུ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཁོོའི་ི ནང་

སྟོོད་ཀྱིི་ཕུ་ཐུང་གཉིིས་ཀ་སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་ཤ་གནད་ཀྱིིས་མར་འཐེེན་ཡོོད་པས། ད་ལྟ་དཔུང་
པའིི་ངོོས་སུ་དམ་པོོར་འབྱར་འདུག ཁོོའི་ི ལྟོོ་བ་དང་དཔྱིི་མགོོ་སྐམ་ཞིིང་རིིད་ལ། རྐང་པ་

གཉིིས་ཀ་ཐུང་ཞིིང་སྦོོམ་ལ་སྟོོབས་དང་ལྡན། དཀར་ཤུར་བབས་པའིི་སྨ་རས་བསྐོོར་བའིི་

ཁོོའི་ི གདོོང་པ་ནིི་སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་མ་ནེེའིི་སྟེེང་དུ་འཐེེན་ནས་འདུག་ལ། མ་ནེེ་དེེ་ཡང་དེེ་
འདྲ་སྐྱ་རྒྱུ་མེེད་པའིི་སྨ་ར་བཞར་འཕྲོོ་ཅན་དང་བཅས་ཕྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འབུར་ཞིིང་། དེེས་མ་
ནེེའིི་ལྗིིད་ཤུགས་དང་སྟོོབས་ཤུགས་ཕྱིི་རུ་མངོོན་ཡོོད། ཁོོའི་ི གདོོང་སྤུ་བྲལ་བའིི་མཁུར་

མགོོའི་ི སྟེེང་གིི་སྐྱིི་ལྤགས་དེེ་རྫ་འདམ་ལྟར་སྨུག་ཅིིང་། བཙུམ་མ་ཕྱེེས་ཀྱིི་མིིག་མཐའ་རུ་

གཉེེར་མས་བསྐོོར། ཁོོའི་ི མིིག་འབྲས་ཀྱིི་མདོོག་ནིི་འཚིིག་ཇ་ནག་ཁུའིི་མདོོག་ལྟར་སྨུག་

པོོ་ཡིིན་ལ། སྨུག་ནག་གིི་མིིག་ཟུང་གིི་ནུས་པ་ཉམས་ཀྱིི་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོས་དངོོས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པོོ་ཞིིག་ལ་ལྟ་སྐབས་མགོོ་བོོ་མདུན་ལ་བསྲིིང་ཡོོང་། བར་གསེེང་ནས་འཛེེར་མ་ཕྱིིར་བུད་
པའིི་ཁོོའི་ི ཁ་ཤ་ནིི་སྲབ་ཅིིང་དམར།

ཁོོས་ཐོོ་བ་གནམ་ལ་འཕྱར་ནས་འཛེེར་མ་སྐོོར་ཞིིག་རྡེེབ་གྲབས་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་

སྐབས་དེེར ། དོོ ས ་འཁོོ ར ་གྱིི་ འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་ཡོོ ད ་པའིི་ ཋོོ མ ་ལ་གཅིིག ་བལྟས་

ཤིིང་། ཁོོའི་ི ལས་ཀར་བར་ཆད་བཏང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མིིག་ནང་དུ་ཁྲོོ་ཉམས་ཤིིག་ཤར། དེེ་

ནས་ཁོོའི་ི མ་ནེེ་མདུན་དུ་བསྲིིངས་ཤིིང་མིིག་གིིས་ཋོོམ་གྱིི་གདོོང་པར་བལྟས་པ་ན། ཁོོའི་ི
མིིག་གིིས་མཐོོང་བ་དེེ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁོོའི་ི ཀླད་པས་རིིམ་གྱིིས་རྟོོགས་བྱུང་། ཁོོས་ལག་གིི་
ཐོོ་བ་དལ་མོོས་ཐང་ལ་ཕབ་ཅིིང་། ལག་གཡོོན་པས་ཁ་ནང་གིི་འཛེེར་མ་རྣམས་ཕྱིིར་བླངས།

དེེ་ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ལ་ཁེེར་བཤད་རྒྱག་པ་བཞིིན་“ཨ་ཋོོམ།” ཞེེས་སྨྲས་ཤིིང་། ཡང་བསྐྱར་
རང་ཉིིད་ལ་གསལ་འདེེབས་བྱེེད་པ་བཞིིན་“ཨ་ཋོོམ་ཁྱིིམ་ལ་བསླེེབས་འདུག” ཅེེས་བཤད།
དེེ་ནས་ཁོོའི་ི མིིག་མདངས་ལས་སེེམས་ཁྲལ་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་མངོོན་ནས་སྐད་དམའ་མོོས་
“ཨ་ཋོོམ།

ཁྱོོད་བཙོོན་ནས་བྲོོས་ཡོོང་བ་མིིན་ནམ། ཁྱོོད་སྦས་སྐུང་བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་མིིན་ནམ།”

ཞེེས་དྲིིས་རྗེེས། ནན་ཏན་གྱིིས་དྲིིས་ལན་ལ་ཉན།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིིན་ཡ། ང་བཟང་བཙོོན་དུ་གློོད་བྱུང་བས་ད་ལྟ་ང་ནིི་རང་དབང་ཅན་ཡིིན།

ཡིིག་ཆའང་འདིིར་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། དོོས་འཁོོར་འགྲམ་ངོོགས་ཀྱིི་སྐྱོོར་མདའ་འོོག་
མའིི་སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་ཡར་ལ་བལྟས་ཏེེ་བསྡད།

ཋོོམ་རྒན་པོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོོ་བ་ཐང་ལ་འཇམ་པོོས་བཞག་ཅིིང་། ལག་ནང་གིི་འཛེེར་

མ་རྣམས་གློོ་ཁུག་ཏུ་ཕྱིིར་བླུགས་རྗེེས། དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་བརླ་བར་དུ་བླངས་ནས་

ཡང་ཤ་དོོད་པོོས་ཐང་ལ་མཆོོངས། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུའིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་ན།

ཅུང་ངོོ་ཚ་བ་དང་དོོགས་མིི་བདེེ་བ་ཤར་ཡོོད་པ་འདྲ། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཨ་ཋོོམ། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་

ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་འགྲོོ་རྩིིས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་འཕྲིིན་ཡིིག་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཅིིག་བསྐུར་ནས་འདིིའིི་སྐོོར་བཤད་རྩིིས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་གོོང་གིི་

འཆར་གཞིི་ད་ལྟ་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་ཆོོག་པའིི་བརྡ་རུ་མུ་མཐུད་དུ་“འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་
ཕྱིིར་སླེེབས་ཡོོད་པས་ཁྱོོད་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་སོོང་ཆོོག ཁྱོོད་ཀྱང་སོོང་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་ཁང་པའིི་ནང་ནས་འཚིིག་ཇའིི་རྫ་མའིི་ཁ་ལེེབ་བརྡབས་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་

ཞིིང་། ཋོོམ་རྒན་པོོས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་གཅིིག་འཁོོར་ནས་“འགྲོོ། ཁོོ་ཚོོ་ཧོོན་ཐོོར་དུ་འཇུག” ཅེེས་

ཟེེར་བཞིིན་ཁོོའི་ི མིིག་མདངས་སྤྲོོ་དགས་ཁེེངས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མར་ཁྱོོད་ནམ་ཡང་ཕྱིིར་

ཡོོང་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་པའིི་ཚོོར་བ་སྡུག་པོོ་ཞིིག་སླེེབས་ཡོོད་ལ། མིི་གཅིིག་ཤིི་སོོང་བའིི་

སྐབས་ཁོོ་མོོར་འབབ་རྒྱུ་ཡོོད་པའིི་ཁུ་སིིམ་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དེེ་ད་ལྟ་བབས་ནས་ཡོོད། ཁ་ལིི་

ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་དང་གཏན་དུ་ངོོ་ཐུག་གིི་མ་རེེད་བསམ་ནས། ཁོོ་མོོ་ང་ཚོོ་
དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་བར་འཐད་པ་མིི་འབྱུང་གྲབས་བྱས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད། ཁང་པའིི་ནང་

ནས་ཐབ་ཀའིི་ཁ་ལེེབ་ཀྱིི་ཁྲོོབ་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་“འགྲོོ། ཁོོ་ཚོོ་ཧོོན་ཐོོར་དུ་འཇུག” ཅེེས་ཋོོམ་

རྒན་པོོས་བསྐྱར་ཟློོས་བྱེེད་བཞིིན་“ཁྱོོད་ནམ་ཡང་ཁ་བྲལ་མེེད་པ་ལྟར་ནང་དུ་འགྲོོ། སོོང་
ནས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མས་ཅིི་ཟེེར་ལ་བལྟ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་གཞིི་ནས་ཋོོམ་ལ་

རེེག་ཙམ་བྱས། ཁོོས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པས་ཋོོམ་གྱིི་ཕྲག་པར་འཆང་ཙམ་བྱས་རྗེེས་ལག་
པ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་བསྡུས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཇིིམ་ ཁ་སེེ་ལ་གཅིིག་བལྟས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆོོས་དཔོོན་ཁོོང་ངོོ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ང་དང་མཉམ་དུ་ཡོོང་

བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

“ཁོོ་ཡང་བཙོོན་དུ་སོོང་བ་རེེད་དམ།”
“མ་རེེད།

ང་ཁོོ་དང་ལམ་ནས་ཐུག་སོོང་། ཁོོ་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཕྱིིན་པ་རེེད།”

ཨ་ཕས་ཁོོ་ལ་དྲོོད་ཁོོལ་ལྡན་པའིི་ལག་འཇུ་ཞིིག་བྱས། “ཁྱེེད་རང་འདིིར་ཕེེབས་པར་

དགའ་བསུ། སྐུ་ཞབས།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་འདིིར་ཡོོང་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བོོ་བྱུང་། བུ་ཞིིག་རང་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱིིར་ཡོོང་

བའིི་གནས་ཚུལ་འདིི་ནིི་དངོོས་གནས་མཐོོང་རིིན་ཡོོད་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་རེེད། མཐོོང་
རིིན་ཡོོད་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕའིི་ངག་ནས་“རང་ཁྱིིམ།” ཞེེས་ཤོོར།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིིའིི་སར།” ཞེེས་མགྱོོགས་པོོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐད་

ཆར་དག་བཅོོས་བྱས་ནས་“ང་ཚོོ་མདང་དགོོང་ཁྱེེད་ཚོོའིི་ཁང་ཁྱིིམ་ཡོོད་ས་དེེ་རུ་བསྡད་
པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་མ་ནེེ་ཕྱིིར་བསྲིིངས་ནས་ལམ་བུའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡུད་ཙམ་ཕྱིིར་བལྟས་བྱས། དེེ་

ནས་ཁོོ་ཋོོམ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“ང་ཚོོས་ག་འདྲ་བྱས་ན་བཟང་ངམ།” ཞེེས་དགའ་སྤྲོོ་འཁོོལ་

བོོས་“ང་ནང་དུ་སོོང་ནས། ‘འདིིར་མགྲོོན་པོོ་འགའ་རེེས་ཞོོགས་ཇ་འཐུང་དགོོས་ཟེེར།’
ཞེེས་ཟེེར་ན་དགའམ། ཡང་ན་ཁྱོོད་ཐད་ཀར་ནང་ལ་སོོང་ནས། ཁོོ་མོོས་ཁྱོོད་མཐོོང་བའིི་

བར་དུ་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད་ན་དགའ། ཇིི་ལྟར་བྱས་ན་བཟང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་
ཁོོའི་ི གདོོང་པར་སྤྲོོ་དགའིི་གསོོན་ཤུགས་རྒྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་མོོ་ཧོོན་ཐོོར་དུ་འཇུག་མིི་རུང་། ཁོོ་མོོར་དངངས་སྐྲག་སློོང་མིི་རུང་།” ཞེེས་

བཤད།

ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་འཁྱམ་བཞིིན་པའིི་རྫིི་ཁྱིི་གཉིིས་དགའ་ལྷང་ལྷང་གིིས་ཡར་རྒྱུག་ཡོོང་གིི་

འདུག་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མིི་རྒྱུས་མེེད་ཀྱིི་དྲིི་མ་ཚོོར། དེེ་བས་དེེ་ཚོོས་དོོགས་ཟོོན་གྱིི་
སྒོོ་ནས་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱས་ཤིིང་། མཇུག་མ་གཉིིས་ཀ་བར་སྣང་

དུ་ཉམས་ཚོོད་ལེེན་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་དལ་མོོས་གཡུག འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་དང་སྣ་

གཉིིས་ཀྱིིས་དགྲ་བོོ་ཡིིན་མིིན་དང་ཉེེན་ཁ་ཡོོད་མེེད་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེེད་པར་བྲེེལ། དེེ་གཉིིས་
ལས་གཅིིག་གིིས་མཇིིང་པ་སྔུན་ལ་བསྲིིངས་ནས་དལ་མོོས་མདུན་ལ་ཡོོང་ཞིིང་། འབྲོོ་ཆོོག་
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ཆོོག་གིི་གྲ་སྒྲིིག་དང་བཅས་དལ་མོོ་དལ་མོོས་ཋོོམ་གྱིི་རྐང་པའིི་རྩར་ཡོོང་ནས། ཁོོའི་ི རྐང་
པར་སུར་སྒྲ་ཆེེན་པོོས་དྲིི་སྣོོམ་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཕྱིིར་ནུར་ནས་ཨ་ཕ་ལ་བལྟས་ནས་ཁོོའི་ི

མིིག་བརྡ་ལ་སྒུག ཁྱིི་གཞན་པ་དེེ་དེེ་འདྲའིི་སྙིིང་སྟོོབས་ཅན་ཞིིག་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་
ཀྱང་རང་ཉིིད ་ཀྱིི་ བརྩིི་ མཐོོ ང ་མིི་ བརླག་པའིི་ ཆེེད ་དུ་སྟེེང ་དུ་རྒྱུག་ས་ཞིིག ་འཚོོལ ་གྱིི་
འདུག་ལ། སྐབས་དེེར་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་ཁྱར་ཁྱོོར་གྱིིས་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་བྱ་མོོ་
དམར་པོོ་དེེ་མཐོོང་ཞིིང་། ཁོོ་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བརྒྱུགས། བྱ་མོོས་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་

པའིི་ཀོོག་སྒྲ་བསྒྲགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་བྱ་སྤུ་དམར་པོོ་འགའ་རེེ་གནམ་ལ་སྟོོར། དེེ་བས་བྱ་
མོོས་ཐུང་ལ་སྟུག་པའིི་གཤོོག་པ་རྡེེབ་བཞིིན་ཕར་བྲོོས་པས། ཁྱིི་གུས་ཁེེངས་དྲེེགས་དང་

བཅས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མིི་རྣམས་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་ལྷོོད་སེེ་བསྡད་

ནས། ཡིིད་ཚིིམས་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་མཇུག་མས་ས་ལ་རྡུང་ཙམ་རྡུང་ཙམ་བྱས།
ཨ་ཕས་“འགྲོོ་ཡ། ད་ནང་དུ་འགྲོོ། ཁོོ་མོོས་ཁྱོོད་རང་མཐོོང་དགོོས་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་ཁྱོོད་

རང་མཐོོང་བའིི་སྐབས་ཀྱིི་གདོོང་མདོོག་ལ་ངས་བལྟ་དགོོས། ཁོོ་མོོས་མགྱོོགས་པོོར་ཞོོགས་
ཇ་འཐུང་དུ་འབོོད་ཀྱིི་རེེད། ངས་ཁོོ་མོོས་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་སླ་ངའིི་ནང་དུ་བརྡབས་པ་གོོ་

ནས་ཡུད་ཙམ་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྣེེ་ཁྲིིད་ནས་ཐལ་རྡུལ་འཇམ་པོོ་
བབས་ཡོོད་སའིི་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་ནས་སོོང་། ཁང་པ་འདིིར་སྒོོ་ཁྱམས་མེེད་ལ། སྐས་ཐེེམ་ཞིིག་ཏུ་

འཛེེག་མ་ཐག་ཏུ་ཐད་ཀར་སྒོོ་ནང་དུ་སླེེབས་ཡོོད། སྒོོ་འགྲམ་དུ་གཙབ་གདན་ཞིིག་བཞག་

ཡོོད་ལ། ལོོ་ངོོ་མང་པོོར་གཙབ་གཏུབ་ལ་སྤྱད་པའིི་དབང་གིིས་དེེའིི་ངོོས་དེེ་ད་ལྟ་སྙོོམས་
ཤིིང་འཇམ། ལོོ་ཟླའིི་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཁང་པའིི་ཕྱིི་ངོོས་རྣམས་ཡུན་གྱིིས་ཟོོས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།
ད་ལྟ་ཁང་པའིི་ཕྱིི་ཁེེབས་ཀྱིི་ཤིིང་ལེེབ་སྟེེང་གིི་ཤིིང་རིིས་རྣམས་གཏིིང་ཟབ་མོོ་གྱུར་ཡོོད།

ལྕང་མ་བུས་པའིི་དུད་དྲིི་ཞིིག་ཁ་དབུགས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཁྱབ་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཁང་སྒོོའི་ི

ཉེེ་སར་སླེེབས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་བརྔོོས་པའིི་དྲིི་མ་དང་། སོོབ་གོོར་སྨུག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐྱའིི་དྲིི་མ། རྫ་མའིི་ནང་དུ་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་འཚིིག་ཇའིི་དྲིི་མ་བཙན་པོོ་བཅས་
ཕྱིི་ལ་འཐུལ་ནས་ཡོོང་། ཨ་ཕ་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་སོོང་ནས་ཐུང་ལ་ཞེེང་ཆེེ་བའིི་གཟུགས་པོོས་
སྒོོ་མོོ་བཀག་སྟེེ་“ཨ་མ་ལགས། འདིིར་ལམ་འགྲུལ་པ་སྐོོར་ཞིིག་སླེེབས་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོས་
ཟ་རྒྱུ་རེེ་སྟེེར་རྒྱུ་མེེད་དམ་ཟེེར་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་མའིི་སྐད་ངག་གོོ་བྱུང་ལ། དེེ་ནིི་སྔར་བཞིིན་འཇམ་ཞིིང་ལྷོོད་

ལ་མཛའ་ཞིིང་དུལ། ཁོོ་མོོས་“ཁོོ་ཚོོར་ཡོོང་དུ་ཆུག་དང་། ང་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་མང་པོོ་འདུག་
པས། ལག་པ་བཀྲུས་ནས་ཤོོག་ལོོབ། བག་ལེེབ་བཟོོས་ཟིིན་ཞིིང་། ད་ལྟ་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་
བླངས་ན་དེེ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། སྐབས་དེེར་ཐབ་ཐོོག་ནས་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་པའིི་ཞག་ཚིིལ་གྱིི་
ཚིིར་སྒྲ་གྲག་ཡོོང་།

ཨ་ཕ་ནང་དུ་སོོང་ནས་འགྲོོ་ལམ་ཕྱེེས་བྱུང་ལ། ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་མ་ལ་བལྟས་

ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོས་རྔོོད་སླང་ནང་ནས་གུག་གུག་ཏུ་འཁྱིིལ་བའིི་ཕག་ཤ་དུམ་བུ་ཞིིག་ཡར་

ལེེན་བཞིིན་འདུག་ཅིིང་། སྲེེག་ཐབ་ཀྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། སོོབ་གོོར་སྨུག་སྐྱའིི་
སླ་ང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིིས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སྒུག་ནས་ཡོོད་པ་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོ་མོོས་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་

སུ་བལྟས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཉིི་འོོད་དེེ་ཋོོམ་གྱིི་རྒྱབ་ལོོགས་ནས་ཚུར་འཕྲོོས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས། ཁོོ་མོོས་བཀྲག་མདངས་ཆེེ་བའིི་ཉིི་འོོད་སེེར་པོོས་མཐའ་ཐིིག་བཀོོད་ཡོོད་པའིི་གྲིིབ་

གཟུགས་ནག་པོོ་ཞིིག་མ་གཏོོགས་ཅིི་ཡང་མཐོོང་མ་ཐུབ། ཁོོ་མོོས་དགའ་ཚོོར་གྱིིས་མགོོ་

བོོ་ལྡེེམ་བཞིིན་“ནང་དུ་ཤོོག སྟབས་ཀ་འགྲིིག་ནས་ངས་ད་ནངས་བག་ལེེབ་མང་པོོ་ཞིིག་
བཟོོས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་མིིག་གིིས་ནང་དུ་ཅེེར་བཞིིན་ལངས་ནས་བསྡད། ཨ་མ་ནིི་གཟུགས་སྟོོབས་

ཆེེ་རུང་རྒྱགས་པ་མ་ཡིིན་ལ། བུ་ཕྲུག་བཙའ་སྐྱོོང་དང་རྒྱུན་རིིང་ངལ་རྩོོལ་གྱིི་དབང་གིིས་

ལང་ཚོོའིི་མཛེེས་ཆ་ཡལ་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་རས་ཆ་སྐྱ་བོོ་ལས་བཟོོས་པའིི་ཁོོད་ཡངས་ལྭ་རིིང་
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ཞིིག་གྱོོན་ཡོོད། ལྭ་བ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་སྔོོན་ཆད་མེེ་ཏོོག་གིི་རིི་མོོ་ཡོོད་མྱོོང་ཡང་། རྗེེས་སོོར་

རིིམ་གྱིིས་ཚོོན་མདངས་ཡོོངས་སུ་ཡལ་སོོང་བས། ད་ལྟ་སྔོོན་ཆད་མེེ་ཏོོག་གིི་རིི་མོོ་ཡོོད་

མྱོོང་སའིི་ཤུལ་རྣམས་རིི་མོོ་མེེད་པའིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་ལས་ཅུང་ཟད་དཀར་ཞད་ཆེེ་བ་ཙམ་དུ་
ཟད། ལྭ་བ་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི ལོོང་ཚིིགས་བར་དུ་སླེེབས་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི སྟོོབས་དང་ཞེེང་ཆེེ་བའིི་

རྐང་རྗེེན་དེེ་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་འཁྱུག་རྩལ་མྱུར་མོོས་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེེད། ཁོོ་མོོའི་ི
ཕྲ་ལ་སྔོོ་སྐྱར་གྱུར་པའིི་སྐྲ་ལོོ་དེེ་ནིི་ལྷོོད་ཅིིང་གཟེེངས་པའིི་མདུད་པ་ཞིིག་གིིས་ལྟག་རྒྱབ་
ཏུ་མནན། ཁོོ་མོོའི་ི སྟོོབས་ཆེེ་ཞིིང་སྨེེ་བས་གང་བའིི་དཔུང་པའིི་སྟེེང་གིི་ཕུ་ཐུང་དེེ་གྲུ་མོོའི་ི

བར་དུ་བརྫེེས་ནས་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་མགོོ་དེེ་རྒྱགས་ཤིིང་རིིལ་ལ་འཇམ་ཞིིང་མཉེེན་པས་
བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་ལག་པ་དང་འདྲ། ཁོོ་མོོས་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་གྱིིས་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི

ངོོ་གདོོང་འཇམ་པོོ་མ་ཡིིན་མོོད། གདོོང་ལ་བྱམས་བརྩེེའིི་འཛུམ་མདངས་མངོོན། ཁོོ་མོོའི་ི

སྨུག་མདངས་བབས་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་སྐྱོོ་གར་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ཤིིག་ཉམས་སུ་མྱངས་
པ་འདྲ་ལ། ན་ཟུག་དང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྐས་ཐེེམ་ལྟར་རེེ་རེེ་བཞིིན་འཛེེགས་ནས།

ད་ལྟ་ཡོོངས་སུ་ཞིི་གནས་སུ་སླེེབས་ཤིིང་འཕགས་པའིི་གོོ་འཕང་དངོོས་སུ་ཐོོབ་ཡོོད་པ་

འདྲ། ཁོོ་མོོས་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་ནང་གིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོོ་ས་དེེ་ཅིི་ཡིིན་ཤེེས་ནས་དང་དུ་བླངས་

ཤིིང་། དགའ་བསུ་བྱེེད་པ་དང་འདྲ་ལ། གོོ་ས་དེེ་ནིི་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་འཛིིན་མིི་ཐུབ་པའིི་
ཁྱིིམ་ཚང་གིི་བཙན་རྫོོང་ཁོོ་ན་དེེའོོ།། ཁོོ་མོོས་ན་ཟུག་དང་འཇིིགས་པ་ཡོོད་ཚད་ངོོས་འཛིིན་

མ་བྱས་ན་ཋོོམ་རྒན་པོོ་དང་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཀྱང་དེེ་དག་ཅིི་ཡིིན་ངོོས་མིི་ཟིིན་པ་འདྲ་བས། ཁོོ་
མོོས་ན་ཟུག་དང་འཇིིགས་པ་མཐའ་དག་རང་ངོོས་ནས་ངོོས་ལེེན་མིི་བྱེེད་རྒྱུ་སྦྱོོང་བརྡར་

བྱས་ཡོོད། ནམ་ཡང་དགའ་འོོས་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་འབྱུང་སྐབས། ཁོོ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་དགའ་
སྤྲོོ་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི ངོོ་ན་མཐོོང་རྒྱུ་ཨེེ་ཡོོད་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ནམ་རྒྱུན་ཚུལ་དང་མིི་

མཐུན་པའིི་གནས་ཚུལ་འོོག་ནས་ཀྱང་ཁོོ་མོོས་གད་མོོ་རེེ་སློོང་ཐབས་བྱེེད་པ་ནིི་ཁོོ་མོོའི་ི
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གོོམས་གཤིིས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ལྷོོད་འཇགས་ནིི་དགའ་སྤྲོོ་ལས་ཀྱང་གལ་
ཆེེ་ཞིིང་། བརྟན་བརླིིང་ནིི་ཡིིད་རྟོོན་བྱ་རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པས། ཁྱིིམ་ཚང་ནང་གིི་ཁོོ་མོོའི་ི

རླབས་ཆེེན་དང་ཞིི་དུལ་གྱིི་གོོ་ས་བརྒྱུད་ནས་ཁོོ་མོོས་གཟིི་བརྗིིད་དང་དྭངས་གཙང་བརྟན་
བརླིིང་གིི་མཛེེས་པ་ཕྱིི་རུ་མངོོན་པར་བྱས་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི གོོ་གནས་ནིི་ལྷ་རྗེེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་

ཡིིན་པའིི་ཆ་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ཟུང་བརྟན་ཞིིང་ལྷོོད་ལ་ཞིི་འཇམ་དུ་གྱུར་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་

མོོའི་ི གོོ་གནས་དེེ་དབྱེེན་འདུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ཆ་ནས། གནད་དོོན་ཐག་གཅོོད་ཀྱིི་
ཐད་ཚོོར་བའིི་དབང་དུ་མ་སོོང་བ་དང་སྐྱོོན་གྱིི་དབང་དུ་མ་བཏང་བའིི་ལྷ་མོོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་
གྱུར་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་མོོ་གཡོོ་ན་ཁྱིིམ་ཚང་ལའང་གཡོོ་འགུལ་ཐེེབས་པ་ཁོོ་མོོས་ཤེེས་ཀྱིི་

ཡོོད་པ་འདྲ་ལ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་མོོ་སོོམ་ཉིི་དང་འུ་ཐུག་གིི་གནས་སུ་ལྷུང་ཚེེ། ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་

ཡང་འཇིིག་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་འཁོོར་སྐྱོོད་བྱེེད་པའིི་འདུན་པ་ཉམས་རྒྱུ་ཡིིན་
པའང་ཁོོ་མོོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་འདྲ།

ཁོོ་མོོས་ཉིི་འོོད་འཕྲོོས་པའིི་སྒོོ་རའིི་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ཤིིང་། མིི་ཞིིག་གིི་གྲིིབ་གཟུགས་

ནག་པོོ་དེེ་ལ་བལྟས། ཨ་ཕ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་སྤྲོོ་དགའིི་ངང་ནས་འདར་འགུལ་
བྱེེད་བཞིིན་དུ་“ནང་དུ་ཤོོག ནང་དུ་ཕེེབས་ཤོོག སྐུ་ཞབས།” ཞེེས་བཤད་པས། ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་
སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པས་སྒོོ་ཐེེམ་གོོམ་པས་བགོོམས།

ཁོོ་མོོས་རྔོོད་སླང་འགྲམ་ནས་སྤྲོོ་སྣང་འཁོོལ་བོོས་ཡར་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་

པ་དལ་མོོར་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་ངོོས་ནས་དམའ་སར་ལྷུང་བྱུང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་གིི་རྔོོད་ཚེེབ་
དེེ་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་བཅས་ལྷུང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་གདངས་ཤིིང་། མིིག་གིི་

རྒྱལ་མོོའམ་མིིག་འབྲས་དེེ་ཁ་ཞེེང་ཡངས་པོོར་བཀྱེེད། ཁོོ་མོོས་ཁ་གདངས་ནས་དབུགས་
རིིང་ལྗིིད་མོོ་ཞིིག་བླངས་རྗེེས་མིིག་ཟུང་བཙུམ་ནས་“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ།
ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ།” ཞེེས་ངག་ནས་མུར་མུར་དུ་བཏོོན་ཞིིང་། དེེ་རྗེེས་གློོ་
162

ལེེའུ་དགུ་པ།

བུར་དུ་གདོོང་ལ་སེེམས་ཁྲལ་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་བབས་ནས་“ཨ་ཋོོམ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རྗེེས་འདེེད་
གཏོོང་གིི་མེེད་དམ། ཁྱོོད་བཙོོན་བྱོོལ་གྱིིས་བྲོོས་ཡོོང་བ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིིན། ཨ་མ། ང་བཟང་བཙོོན་དུ་བཏང་བ་ཡིིན། བཟང་བཙོོན་ཡིིག་ཆའང་

འདིིར་ཡོོད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་བྲང་གིི་གློོ་ཁུག་ལ་རེེག་ཙམ་བྱས།

ཁོོ་མོོ་རྐང་རྗེེན་གྱིིས་ཋོོམ་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་མཉེེན་ལྕུག་དང་བཅས་ཁུ་སིིམ་པོོས་སླེེབས་བྱུང་

ལ། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ཐེེ་ཚོོམ་གྱིི་དྲིི་རྟགས་ཀྱིིས་གང་། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་ཆུང་ཆུང་དེེས་ཁོོའི་ི
དཔུང་པར་རེེག་ནས་ཁོོའི་ི དཔུང་པའིི་ཤ་གནད་ཀྱིི་གྲིིམ་ལྷོོད་ལ་བརྟགས། དེེ་ནས་ལོོང་བ་

ཞིིག་གིི་ཕྱག་རྒྱ་བྱེེད་པ་ལྟར་ཁོོའི་ི མཁུར་མགོོ་ལ་ལག་མཛུབ་ཀྱིིས་མྱུལ། སྐབས་དེེར་ཁོོ་

མོོའི་ི གདོོང་པར་དགའ་སྐྱོོ་འདྲེེས་མའིི་སྣང་བ་ཞིིག་ཤར། ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མ་མཆུ་སོོ་
བར་དུ་བཙིིར་ནས་སོོ་འབྲད་བྱས། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་སོོམ་ཉིིའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་

རིིམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི སོོ་བར་དུ་བཙིིར་བའིི་མཆུ་ཏོོ་ལ་བལྟས་པ་ན། ཁོོའི་ི སོོ་འོོག་ཏུ་འཕྲེེད་དུ་

བརྒྱུགས་པའིི་ཁྲག་རྩའིི་དམར་ཐིིག་མཐོོང་ཐུབ་ལ། མཆུ་ཏོོའི་ི སྐྱིི་ལྤགས་འོོག་གིི་ཁྲག་

རྒྱུན་ཡང་མཐོོང་ཐུབ། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི དྲན་ཤེེས་ཕྱིིར་སླེེབས་བྱུང་ལ། སླར་ཡང་དྲན་པ་རྣལ་
དུ་ཕབ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་མགྱོོགས་པོོར་མར་བླངས། ཁོོ་མོོའི་ི དབུགས་རྒྱུན་དྲག་པོོ་
གློོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ནས་“རེེད་ཡ།” ཞེེས་ཁོོ་མོོས་སྐད་གསང་མཐོོན་པོོས་“ཅུང་མིིན་ན་ང་

ཚོོས་ཁྱོོད་རང་བསྐྱུར་ནས་བུད་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། དེེ་ལྟར་ཕྱིིན་སོོང་བ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་

ཚོོ་ཅིི་འདྲ་བྱས་ནས་འཚོོལ་ཐུབ་བམ་བསམ་གྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཐང་གིི་རྔོོད་ཚེེབ་

དེེ་ཕྱིིར་ལག་ཏུ་བླངས་ནས། རྔོོད་སླང་ནང་གིི་ཁྲོོག་ཁྲོོག་ཏུ་འཁོོལ་བཞིིན་པའིི་ཞག་ཚིིལ་

དཀྲུག་དཀྲུག་ཅིིག་བཏང་རྗེེས། སོོབ་སོོབ་ཏུ་འཁྱིིལ་ཞིིང་ཁ་ཏོོག་ནག་པོོར་གྱུར་པའིི་ཕག་
ཤ་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་ཕྱིིར་ཕྱུང་། དེེ་རྗེེས་ཁོོ་མོོས་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་འཁོོལ་བཞིིན་པའིི་འཚིིག་ཇའིི་རྫ་
མ་དེེ་ཐབ་ཀའིི་ལྟག་ཏུ་བཞག
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ཋོོམ་རྒན་པོོས་ཁོོང་དགོོད་བྱེེད་བཞིིན་“ཁྱོོད་རང་མགོོ་སྐོོར་འོོག་ཏུ་ཚུད་མ་བྱུང་ངམ།

འོོ་ལེེ། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་བསམ་པ་ཡིིན་ལ་གཏོོང་ཡང་ཐུབ་སོོང་། མགོོ་ལ་

ཐོོ་བ་ཕོོག་པའིི་ལུག་ཅིིག་དང་འདྲ་བར་འགུལ་མེེད་དུ་ལུས་སོོང་ཨ། ཨ་མེེས་འདིིར་ཡོོད་
ན་ཨང་། ཁྱོོད་རང་ནིི་གཅིིག་གིིས་མགོོ་ལ་ལྕགས་ཐོོ་ཡིིས་གཞུས་པ་ལྟར་འགུལ་མེེད་དུ་
ལངས་ནས་གདའ། གལ་སྲིིད་འདིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་ན། སྔོོན་ཆད་ཨལ་གྱིིས་

དམག་མིིའིི་རླུང་གྲུ་ཆེེན་པོོར་མེེ་མདའ་འཕེེན་སྐབས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར། ཁོོ་དགའ་མཆོོང་
བྱས་ནས་ཡང་བསྐྱར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྱིི་ཚིིགས་ཕུད་ཡོོད་ངེེས་རེེད། རེེད་ཡ། སྔོོན་ཆད་ཅིིག་
ལ་དམག་མིིའིི་རླུང་གྲུ་ལེེ་དབར་ཕྱེེད་ཙམ་པ་དེེ་འདྲ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་བའིི་
སྐབས་དེེར། ཨལ་གྱིིས་ང་ཚོོའིི་མེེ་མདའ་དེེ་འཁྱེེར་ནས་རླུང་གྲུ་ལ་མེེ་མདའ་འཕངས་པ་

རེེད། སྐབས་དེེར་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་སྐད་ཅོོར་རྒྱག་བཞིིན། ‘འཕུར་གྲུ་དེེ་ལ་མེེ་མདའ་མ་འཕེེན།
མིི་རྒན་པ་ཞིིག་ཡར་སོོང་ནས་ཅིི་ཡིིན་བལྟ་བའིི་བར་དུ་སྒུགས་ཤིིག’ ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཁོོས་
རང་ཉིིད་ལ་ཤུགས་ཀྱིིས་བརྡབས་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྱིི་ཚིིགས་ཕུད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་དུ་དགོོད་བཞིིན་ཆ་སྒམ་ལས་ཀྲིིན་གྱིི་སྡེེར་མ་བརྩེེགས་

མ་ཞིིག་བླངས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མེེས་གང་དུ་ཡོོད། རྒད་པོོ་འཚུབ་པོོ་དེེ་མཐོོང་རྒྱུ་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་སྡེེར་མ་རྣམས་ཐབ་ཚང་གིི་སྒྲོོག་ཙེེའིི་སྟེེང་དུ་བསྒྲིིགས་ཤིིང་། དེེ་དག་གིི་འགྲམ་

དུ་ཕོོར་པ་རྣམས་སྤུངས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་གསང་གཏམ་ཤོོད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་“ཁོོ་དང་ཨ་ཕྱིི་

གཉིིས་ཀ་ཕར་ཕྱོོགས་འབྲུ་ཁང་དུ་ཉལ་ཡོོད། ཁོོ་གཉིིས་དགོོང་མོོ་ཐེེངས་མང་པོོར་མལ་

ལས་ལངས་དགོོས་པས། ཁྱིིམ་ནས་ཉལ་ན་མཚན་མོོར་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་རྡོོག་བརྫིིས་
ཐེེབས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཨ་ཕ་སྐད་ཆའིི་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“རེེད་ཡ། ཨ་མེེས་དགོོང་མོོ་རྟག་པར་སྐུ་རླུང་

ལངས་ཀྱིི་ ཡོོ ད ། དགོོ ང ་མོོ ་ གཅིིག ་ལ་ཁོོ ས ་ཝིིན ་ཧྥིིལ ད་ཀྱིི་ སྟེེང ་དུ་རྡོོ ག ་བརྫིིས ་ཐེེབ ས་
ཤིིང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་སྡིིགས་དམོོད་བཏང་བས་ཨ་མེེས་སྐུ་རླུང་ཆེེན་པོོ་ལངས་
ཤིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུ་རས་ཀྱང་རློོན་པ་བཟོོས་སོོང་། དེེས་ཨ་མེེས་སྐུ་རླུང་ལྷག་ཏུ་ལངས་

སུ་བཅུག་ཅིིང་། ཅུང་མ་འགོོར་བར་བཟའ་མིི་ཚང་མ་ཁ་འཛིིང་གིི་ནང་དུ་ལྷུང་།” ཞེེས་

བཤད་ཞོོར་དགོོད་ཞོོར་དུ་“རེེད་ཡ། ང་ཚོོས་འཚོོ་བ་འཁྲུག་ཆ་དོོད་པོོ་རོོལ་བ་ཡིིན། དགོོང་

མོོ་གཅིིག་ལ་བཟའ་མིི་ཚང་མས་ཁ་རྩོོད་དང་སྡིིགས་མོོ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་
གཅུང་པོོ་ཨལ། རེེད། ཁོོ་ད་ལྟ་ཕོོ་གསར་རིིག་རྒོོད་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། ཁོོས་ཨ་མེེས་ལ། ‘ཨ་

མེེས་འཆིི་མེེད་པོོ། ཁྱོོད་མཚོོ་ཇག་བྱེེད་དུ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མ་སོོང་བ་ཡིིན།’ ཞེེས་སྡིིགས་པར། ཨ་

མེེས་སྐུ་རླུང་ཤུགས་ཆེེན་ལངས་ནས་མེེ་མདའ་ལེེན་དུ་ཤོོར། ཨལ་དགོོང་མོོ་དེེར་ཞིིང་ཁའིི་
ནང་དུ་ཉལ་དགོོས་འཁེེལ་བ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་ཨ་མེེས་དང་ཨ་ཕྱིི་གཉིིས་ཀ་འབྲུ་
ཁང་ནང་དུ་ཉལ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོ་ཚོོ་དེེ་ནས་ག་དུས་ཡར་ལངས་འདོོད་ན་ལངས་ཆོོག་ལ། ག་དུས་ཕྱིིར་

འབུད་འདོོད་ན་བུད་ཆོོག ཨ་ཕ། ཁྱོོད་སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོར་ཋོོམ་ཕྱིིར་སླེེབས་འདུག་ལོོབ་ཤོོག
ཁོོ་ད་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཆེེས་གཅེེས་ཤོོས་དེེ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཡིིན་དང་ཡིིན། དངོོས་གནས་བྱས་ན་ངས་ཁོོ་ཚོོར་སྔ་ས་ནས་བརྡ་བཏང་ན་

འགྲིིག་པ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བུད་ནས་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་དེེ་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་
མཐོོན་པོོར་གཡུག་བཞིིན་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི རྒྱབ་གཟུགས་ལ་བལྟས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ་ཨ་མའིི་སྐད་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི

སྣང་བ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བཀུག་བྱུང་། ཁོོ་མོོས་འཚིིག་ཇ་ལྡུག་བཞིིན་མིིག་གིིས་ཀྱང་མིི་ལྟ་བར་
“ཨ་ཋོོམ།”

ཞེེས་འཛེེམས་ཟོོན་དང་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་པས་བོོས།
165

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ།” ཞེེས་ཨ་ལན་བྱིིན་བྱུང་ལ། ཨ་མའིི་མཚར་སྣང་དང་འདྲེེས་པའིི་ངོོ་ཚས་

ཋོོམ་ཡང་ཁེེངས་སྐྱུང་དུ་བསྒྱུར། ཕྱོོགས་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་ཁ་སྐྱེེངས་ཡོོད་པ་རྟོོགས་
ཤིིང་། འདིི་ལྟར་རྟོོགས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཕྱོོགས་སོོ་སོོ་ལྷག་ཏུ་ཁ་སྐྱེེངས་པར་གྱུར།
“ཨ་ཋོོམ།

དམ།”

“ཨ་མ།

ངས་ཁྱོོད་ལ་མིི་འདྲིི་ཐབས་མེེད་རེེད། ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཆེེན་པོོ་ལངས་མེེད་

ང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ལངས།”

“ཁྱོོད་རང་ལ་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི རེེག་དུག་ཕོོག་མེེད་དམ།

ཁྱོོད་སུ་ཞིིག་ལའང་སྡང་སེེམས་མིི་

སྐྱེེའམ། ཁོོ་ཚོོས་བཙོོན་ཁང་ནང་དུ་ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོོས་རུལ་དུ་འཇུག་པའིི་མནར་གཅོོད་
དེེ་འདྲ་བཏང་མེེད་དམ།”

ཁོོས་ཨ་མར་གསེེག་ལྟ་བྱས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་མདངས་འཚོོས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་

མདངས་ཀྱིིས་ཨ་མར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དོོན་དག་འདིི་འདྲ་ཅིི་ལྟར་་ཤེེས་པ་ཡིིན་ནམ་ཞེེས་འདྲིི་བ་

དང་འདྲ་བར་“དེེ་འདྲ་མ་བྱུང་། ཐོོག་མར་ཁོོང་ཁྲོོ་ཅུང་ཟ་མྱོོང་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་རང་མིི་
འགའ་རེེ་ལྟ་བུའིི་ང་རྒྱལ་ཅན་མིིན་པས་དོོན་དག་མང་པོོར་བཟོོད་བསྲན་བྱས་ནས་ཡོོང་བ་
ཡིིན། དོོན་དག་ཅིི་རེེད། ཨ་མ།” ཞེེས་བཤད།

ད་ལྟ་ཨ་མས་ཁ་གདངས་ཤིིང་མིིག་ཅེེར་ནས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ཏེེ། ཚིིག་ལན་དེེ་ལས་ཡག་

ཅིིག་ལ་རེེ་སྒུག་བྱས་ཡོོད་པ་འདྲ་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་གནས་ཚུལ་གྱིི་རྩ་བའིི་རྩད་
པ་རྐོོ་བཞིིན་པ་འདྲ། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་སྐད་ཆའིི་ཚིིག་བར་དུ་སྦས་སྐུང་བྱས་ཡོོད་པའིི་

ལན་ཞིིག་འཚོོལ་བཞིིན་པའིི་ཉམས་ཤར། ཁོོ་མོོས་མགོོ་འཐོོམ་པའིི་ཉམས་དང་བཅས་“ངས་

ཕུར་ཋེེ་ བྷོོའེེ་ ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ངོོ་ཤེེས་ལ་ཁོོའི་ི ཨ་མ་ཡང་ངོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ཡུལ་མིི་ཡ་རབས་
ཡིིན། ཁོོ་ཡང་ན་ཚོོད་དེེའིི་ཚོོད་ཀྱིི་གཞོོན་ནུ་ཚོོ་དང་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་འཚུབ་པོོ་ཡིིན།”
ཞེེས་བཤད་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་ཤོོད་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི ངག་ལས་སྐད་
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ཆ་རྣམས་ཆར་པ་བཞིིན་དུ་བརྡོོལ་“ང་ལ་འདིི་དག་ཚང་མ་གཅིིག་གཅིིག་གཉིིས་གཉིིས་
ཀྱིིས་བཤད་རྒྱུ་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་འདིི་སྐོོར་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོས་དོོན་ངན་ཅུང་ཙམ་
ཞིིག་བསྒྲུབས་པས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་མནར་གཅོོད་བཏང་བ་རེེད། ཁོོ་བཟུང་ནས་མནར་གཅོོད་

བཏང་བས་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ཤིིང་། དེེའིི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་རང་གིིས་བསྒྲུབས་པའིི་དོོན་ངན་

ནིི་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་པ་དེེ་རེེད། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་མནར་གཅོོད་བཏང་
བ་རེེད། དེེ་ནས་ཅུང་མ་འགོོར་བར་ཁོོ་རང་མིི་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་ཞེེ་སྡང་ཅན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་གཅན་གཟན་ལྟ་བུར་བརྩིིས་ནས་ཁོོ་ལ་མེེ་མདའ་འཕངས་པས། ཁོོས་ཀྱང་ཚུར་
མེེ་མདས་ཕྱིིར་ལན་བསློོགས་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་རང་སྤྱང་ཁྱིི་བཞིིན་དུ་བརྔོོན་པས། ཁོོས་

ཀྱང་ཕྱིིར་མཆེེ་གཙིིགས་སྡེེར་བགྲད་ཀྱིིས་ངར་ངར་བྱས་ཤིིང་། རིིམ་བཞིིན་སྤྱང་ཀིི་ལྟ་བུའིི་

ཞེེ་སྡང་ཅན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེེད། དེེ་དུས་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཧ་ཅང་ལངས་ཡོོད་ཅིིང་། སྐབས་
དེེར་ཁོོ་རང་ནིི་གཞོོན་ནུ་མིིན་ལ་དར་མ་ཡང་མིིན་པར། ཁོོ་རང་ནིི་ཁོོང་ཁྲོོས་ཁེེངས་པའིི་ཤ་

གཟུགས་གོོག་ལངས་མཁན་ཙམ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་ངོོ་ཤེེས་པའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁོོ་ལ་

གནོོད་བསྐྱལ་མྱོོང་མེེད་ལ། ཁོོས་ཁོོ་ཚོོར་ཡང་སྡང་སེེམས་བཟུང་མ་མྱོོང་། མཇུག་མཐར་
ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་རང་རྗེེས་འདེེད་བཏང་ནས་བསད་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཚགས་པར་སྟེེང་དུ་ཁོོ་རང་

ག་འདྲའིི་ངན་པ་ཞིིག་ཡིིན་རབས་ལུང་པ་གང་བྲིིས་ཡོོད་མོོད། དོོན་དངོོས་ནིི་དེེ་འདྲ་ཞིིག་
རེེད།” ཁོོ་མོོས་ཤོོད་མཚམས་ཅུང་བཞག་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐམ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་མཆུ་ཏོོ་ལྕེེ་ལྡག་

བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི ངོོ་གདོོང་ཧྲིིལ་པོོ་ནིི་ན་ཟུག་སྐྱེེད་པའིི་དྲིི་རྟགས་ཤིིག་ཏུ་གྱུར། “ཨ་ཋོོམ།
འདིི་ངས་ཤེེས་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་མནར་གཅོོད་ཚབས་ཆེེན་བཏང་ཨེེ་བྱུང་ངམ།
ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཁོོ་ལྟ་བུའིི་ཁོོང་ཁྲོོ་ཅན་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་མེེད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་ཤ་མཐུག་པོོ་དེེ་སོོ་སྟེེང་དུ་དམ་པོོར་བསྡམས་བྱུང་ལ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆེེ་ཞིིང་

ལེེབ་པའིི་ལག་ཟུང་ལ་མར་གཅིིག་བལྟས་ནས་“མེེད། ང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་མེེད།” ཅེེས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བཤད་རྗེེས། ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཤོོད་མཚམས་བཞག་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གས་ཆག་དོོད་པའིི་

སེེན་མོོ་རྣམས་ལ་བལྟས། ཁོོའི་ི སེེན་མོོ་རྣམས་ནིི་ཉ་ཕྱིིས་ཀྱིི་སྐོོགས་ལྟར་འབུར་ཐིིག་གིིས་
གང་“ནམ་ཡང་དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་རུང་ངས་དེེ་འདྲའིི་ནང་དུ་སྐེེ་མ་བསྲིིངས་ལ་ཁོོང་
ཁྲོོ་ཡང་མ་ལངས།”

ཁོོ་མོོས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་མགྱོོགས་པོོར་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས། “ཨ་མ། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ཁང་པ་གང་འདྲ་

བྱས་ཡོོད་པ་མཐོོང་སྐབས་... །”

ཁོོ་མོོ་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་དང་ཉེེ་སར་ལངས་ནས་སེེམས་ཚོོར་དྲག་པོོས་“ཨ་

ཋོོམ། ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུར་ཁོོ་ཚོོ་དང་འཛིིང་རེེས་བྱེེད་དུ་གཏན་ནས་མ་འགྲོོ་ཨ། ཁོོ་ཚོོས་

ཁྱོོད་རང་སྤྱང་ཁྱིི་བཞིིན་དུ་བརྔོོན་ནས་ཡོོང་གིི་རེེད། ཨ་ཋོོམ། ངས་བསམ་བློོ་བཏང་མྱོོང་

ཡོོད་ལ་རྨིི་ལམ་ཡང་རྨིིས་མྱོོང་ཡོོད་ཅིིང་། རེེ་དོོགས་ཀྱང་ཆད་མྱོོང་ཡོོད། མིི་ཚོོས་ཟེེར་ན།
ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་ཁྱིིམ་ཚང་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷག་ཕྱིིར་ཕུད་བཏང་ཡོོད་ཟེེར། གལ་སྲིིད་
ང་ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ཡོོད་རྒྱུ་ན། ཨ་ཋོོམ། ཁོོ་ཚོོས་སུ་ཡང་རྔོོན་ཐུབ་རྒྱུ་
མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། གློོ་བུར་དུ་ཤོོད་མཚམས་བཞག

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོར་ལྟ་བཞིིན་མིིག་ལྕིིབས་དལ་མོོས་མར་ཕབ་བྱུང་ལ། རིིམ་བཞིིན་ཁོོའི་ི

རྫིི་མའིི་གསེེང་ནས་ཁྲ་ལམ་ལམ་གྱིི་འོོད་ཐིིག་ཅིིག་མངོོན་ཡོོང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཡུལ་མིི་མང་
པོོ་ཞིིག་གིིས་དེེ་ལྟར་བསམ་གྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ངས་མིི་ཤེེས།

མ་སད་ལྟར་འགྲོོ།”

ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཧོོན་ཐོོར་ཡོོད་པ་འདྲ། ཕར་ཚུར་ལ་འགྲོོ་སྐབས་གཉིིད་

སྐབས་དེེར་སྒོོ་རའིི་ཕར་ཕྱོོགས་ནས་འཛེེར་ལ་ཕྲ་བའིི་གནའ་སྐད་ཅིིག་ཚུར་གྲག་

ཡོོང་། “དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིིག དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ་
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རྒྱལ་གྱུར་ཅིིག”

ཋོོམ་གྱིིས་གདོོང་པ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཁྲེེལ་འཛུམ་དང་བཅས་“ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ད་ལྟ་གཞིི་ནས་

ང་ཁྱིིམ་ལ་སླེེབས་པ་ཤེེས་པ་ཡིིན་ས་རེེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་རང་སྔོོན་ཆད་འདིི་འདྲ་གཏན་ནས་
མིིན་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་ནན་ཏན་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར་ཞིིང་། མིིག་ཟུང་ལ་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་

མདངས་ཤིིག་བབས་ནས་“ངའིི་ཁང་པ་སྔོོན་ཆད་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་གཏན་ནས་བསློོགས་
མྱོོང་མེེད་ལ། ངའིི་བཟའ་མིི་གཞུང་ལམ་དུ་ནམ་ཡང་དེེད་མྱོོང་མེེད་ཅིིང་། ངས་ནམ་ཡང་

ཁྱིིམ་དངོོས་ཡོོད་ཚད་བཙོོང་དགོོས་ཐུག་མྱོོང་མེེད། ཨོོ། ཁོོ་གཉིིས་སླེེབས་སོོང་།” ཞེེས་ཟེེར་
བཞིིན་ཁོོ་མོོ་ཕྱིིར་ཐབ་ཀའིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས། སྒོོང་སྒོོང་དུ་གྱུར་པའིི་སོོབ་གོོར་སླང་ཆེེན་

གང་ཀྲིིན་སྡེེར་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་བླངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཚིིལ་ཁུ་གར་པོོའི་ི ནང་དུ་གྲོོ་ཕྱེེ་བཏབ་
ནས་ལྡུར་ཁུ་བསྐོོལ་བས། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་གཉིིས་ཀ་གྲོོ་ཕྱེེ་ཡིིས་དཀར་པོོར་བསྒྱུར། ཋོོམ་
གྱིིས་ཨ་མ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཕར་སོོང་།

ཕར་ཕྱོོགས་ནས་མིི་བཞིིས་སྒོོ་ར་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ནས་ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་འདུག ཆེེས་

མདུན་དུ་ཡོོང་མཁན་ནིི་ཨ་མེེས་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་ནིི་གོོམ་ཁ་མགྱོོགས་ཤིིང་གྱོོན་པ་རྩབ་ཧྲལ་

གྱོོན་པའིི་རྒན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོས་གོོམ་སྟབས་མགྱོོགས་པོོ་བླངས་ནས་མདུན་དུ་རྒྱུག་
ཡོོང་གིི་འདུག ཁོོའི་ི རྐང་པ་གཡས་པའིི་རྐང་ཚིིགས་གཅུས་མྱོོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་རྒྱུག་

པའིི་སྐབས་སུ་རྐང་པ་གཡས་པའིི་སྟེེང་དུ་ཡང་མོོས་སྤོོ་བཞིིན་འགྲོོ། ཁོོས་དོོར་མའིི་སྒྲོོག་
བུ་སྒྲོོག་བཞིིན་ཡོོང་གིི་འདུག་མོོད། ཁོོའི་ི ན་ཚོོད་ཀྱིིས་བརྙས་པའིི་ལག་པས་སྒྲོོག་བུ་ཡག་

པོོར་སྒྲོོག་མིི་ཐུབ། ཁོོས་སྒྲོོག་བུ་དང་པོོ་དེེ་སྒྲོོག་ཁུང་གཉིིས་པ་རུ་སྒྲོོག་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། སྒྲོོག་
རིིམ་ཚང་མ་ཡོོངས་སུ་འཆོོལ། ཁོོས་དོོར་མ་ནག་པོོ་རྩབ་ཧྲལ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ལ། ནང་
སྟོོད་སྔོོན་པོོ་རལ་པོོ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ཅིིང་། གྱོོན་གོོས་ཀྱིི་ཁ་ཡོོངས་སུ་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་
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གྱིིས། དེེའིི་འོོག་གིི་འོོག་འཇུག་སྐྱ་བོོ་རིིང་པོོ་དེེ་ཡང་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོའི་ི འོོག་འཇུག་གིི་
སྒྲོོག་བུའང་སྒྲོོག་མེེད། ཁོོའི་ི འོོག་འཇུག་གིི་ཁ་སྒྲོོག་གིི་བར་མཚམས་ནས་བྲང་སྤུ་དཀར་

པོོ་ཐར་ཐོོར་ཡོོད་པའིི་བྲང་ཁ་སྐམ་ཞིིང་རིིད་པ་དེེ་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོས་དོོར་མའིི་སྒྲོོག་བུ་སྒྲོོག་
མཚམས་བཞག་ནས་འོོག་འཇུག་གིི་སྒྲོོག་བུ་སྒྲོོག་ཐབས་བྱས་ཤིིང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་
དེེའང་སྒྲོོག་མཚམས་བཞག་ནས་ཐད་ཀར་དོོར་མའིི་སོོག་ཐག་སྨུག་པོོ་དེེ་ཡར་འཐེེན།

ཁོོའི་ི མཚར་སྣང་མངོོན་པའིི་སྐམ་རིིད་ཀྱིི་གདོོང་པའིི་སྟེེང་གིི་མིིག་ཟུང་གཉིིས་ནིི་བྱིིས་པ་
རྩུབ་པོོ་ཞིིག་གིི་མིིག་ཟུང་དང་འདྲ་བར། འཚུབ་པོོ་གིི་འོོད་མདངས་འཕྲོོ། ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་

སྐུ་རླུང་དང་ལེེ་བདའ། སྤྱོོད་ངན་དང་དགོོད་བྲོོ་བཅས་ཀྱིི་ཉམས་འགྱུར་དུས་གཅིིག་ཏུ་
མངོོན་ཡོོད། ཁོོས་འཁྲུག་འཛིིང་བྱེེད་ལ་ཁ་རྩོོད་ཀྱང་རྒྱག་པ་མ་ཟད། ཁ་བཙོོག་གིི་སྒྲུང་

ཡང་བཤད། ཁོོ་ནིི་ནམ་ཡང་འདོོད་སྲེེད་ཆེེ་ལ། བྱིིས་པ་འཚུབ་པོོ་ཅིིག་དང་འདྲ་བར། མ་
རབས་དང་གདུག་རྩུབ་ཆེེ་ཞིིང་ངང་རྒྱུད་ཐུང་བ་ཡིིན། ཁྱད་ཆོོས་འདིི་དག་ཚང་མའིི་ནང་

དུ་དགའ་ཚོོར་ཞིིག་ཀྱང་འདྲེེས་ཡོོད། ཁོོས་ཆང་རག་འཐུང་རྒྱུ་ཡོོད་དུས་ཚོོད་མེེད་ཅིིག་
བཏུང་ཞིིང་། ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་དུས་ཚོོད་མེེད་ཅིིག་བཟའ་ལ། ནམ་ཡིིན་ཡང་སྐད་ཆ་
ཚོོད་མེེད་ཅིིག་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད།

ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་འཁྱར་འཁྱོོར་གྱིིས་ཡོོང་བཞིིན་པ་ནིི་ཨ་ཕྱིི་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་མོོ་ད་ལྟ་བར་

དུ་འཚོོ་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཁོོ་མོོ་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱོོ་ག་དང་འདྲ་བའིི་མིི་གྱོོང་པོོ་
ཞིིག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན། ཁོོ་མོོས་དྲག་ཅིིང་གཙེེར་བའིི་ཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཞིིག་

དང་དུ་བླངས་ཡོོད་ལ། གྲུབ་མཐའ་འདིི་ཡང་ཨ་མེེས་ལྟ་བུའིི་སྲེེད་ལྡན་དང་དམུ་རྒོོད་ཅིིག་

ཡིིན། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ཆོོས་ཚོོགས་གྲོོལ་རྗེེས་ཨ་ཕྱིི་ལ་ལྗགས་ལྷ་བབས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོས་སྣང་བ་
རབ་རིིབ་ཀྱིི་ངང་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱོོ་ག་ལ་མེེ་མདའ་གཉིིས་འཕངས་པས། ཁོོའི་ི འཕོོངས་

ཚོོས་རིིལ་མོོ་གཅིིག་ཅུང་མིིན་ན་གཡུག་ཚར་བ་རེེད། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོས་ཁོོ་མོོ་ལ་
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བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་ཅིིང་། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོས་ཁོོ་མོོར་བྱིིས་པ་ཚོོས་འབུ་སྲིིན་ལ་བརྙས་

བཅོོས་གཏོོང་བ་ལྟ་བུའིི་བརྙས་བཅོོས་བྱེེད་མིི་ཕོོད། ཁོོ་མོོ་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོད་
ཡངས་ལྭ་རིིང་དེེ་པུས་མོོའི་ི མཚམས་བར་དུ་ཡར་བརྫེེས་འདུག་ལ། ཁོོ་མོོས་དམག་བརྡ་ལྟ་
བུའིི་གཙེེར་སྐད་དང་བཅས་“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིིག” ཅེེས་བོོས།

ཨ་མེེས ་དང་ཨ་ཕྱིི་ གཉིིས ་ཀ་སྒོོ ་ རའིི་ ནང་ནས་ཚུར་གང་མགྱོོ ག ས་འགྲན་བཞིིན ་

བརྒྱུགས་ནས་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོས་གང་ལའང་རྩོོད་རེེས་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཁོོ་ཚོོ་དེེར་དགའ་
ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོར་དེེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།

ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་གོོམ་ཁ་དལ་ཞིིང་སྙོོམས་མོོད་རྒན་རྒོོན་གཉིིས་ཀྱིི་གོོམ་རྗེེས་ཅིི་

ཆོོད་ཀྱིིས་ཡོོང་བཞིིན་པ་ནིི་ཨ་ཕ་དང་ནོོ་ཡ་གཉིིས་ཀ་རེེད། ནོོ་ཡ་ནིི་ཁོོ་ཚང་གིི་ཕྲུ་གུ་དང་

པོོ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་རིིང་ལ་ཁྱད་མཚར་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་འགྲོོ་དུས་གོོམ་འགྲོོས་

དལ་ཞིིང་གདོོང་ལ་ཐེེ་ཚོོམ་གྱིི་ཉམས་ལྟ་བུ་ཞིིག་འབབ་ལ། ནམ་རྒྱུན་ཁུ་སིིམ་ཞིིང་མགོོ་

འཐོོམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁོོ་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་མྱོོང་མེེད་ལ། ཁོོས་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་
པའིི་མིི་རྣམས་ལ་བལྟ་དུས། མིི་ཕལ་པ་ཚོོས་སྨྱོོན་པ་ཞིིག་ལ་ལྟ་བའིི་མིིག་མདངས་ལྟར་ཐེེ་
ཚོོམ་དང་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་པས་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད། ནོོ་ཡ་ཡིི་འགུལ་སྐྱོོད་དལ་ལ་སྐད་
ཆ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཞིིང་། ཁོོ་རང་དལ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་རང་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེེད་མཁན་

ཚོོས་ཁོོ་ནིི་གླེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་གླེེན་པ་ཞིིག་མིིན། དེེ་

ལྟ་ནའང་། ཁོོ་རང་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་རང་ང་རྒྱལ་ཆུང་ལ། ཆགས་སྲེེད་ཀྱིི་འདུན་

པ་མེེད། ཁོོས་དབྱངས་འགྲོོས་ཁྱད་མཚར་པ་ཞིིག་གིི་འོོག་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་ཤིིང་གཉིིད་ལ་
རོོལ་བ་ཡིིན་ལ། འདིིས་ཁོོའི་ི དགོོས་འདུན་ཚང་མ་སྐོོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་འདྲ། ཁོོ་ནིི་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིི་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་དེེ་ནམ་ཡང་སྟོོན་གྱིི་མེེད། ཞིིབ་
ལྟ་མཁན་ཞིིག་གིིས་བལྟས་པ་ཡིིན་ན། གནད་དོོན་འདིི་རེེད་ཟེེར་རྒྱུ་མེེད་མོོད། གང་ལྟར་
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མིི་རྣམས་ཀྱིི་སེེམས་སུ་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི མགོོ་ལུས་དང་རྐང་ལག ཡང་ན་སེེམས་པ་
སོོགས་གཟུགས་ཕུང་གིི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ལ་ཉེེས་སྐྱོོན་ཞིིག་ཐེེབས་ཡོོད་པའིི་སྣང་བ་སྟེེར་གྱིི་

ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ལ་ཉེེས་སྐྱོོན་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཐེེབས་མྱོོང་རབས་སུ་ལའང་བཤད་རྒྱུ་མེེད།

ཨ་ཕའིི་སེེམས་སུ་ཁོོས་ནོོ་ཡ་འདིི་འདྲའིི་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ཡིིན་དོོན་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་འདོོད་མོོད།
འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་ངོོ་གནོོང་བའིི་དབང་གིིས་སུ་ལའང་བཤད་མྱོོང་མེེད། དེེ་ཡང་། ཨ་མས་
ཐོོག་མར་ནོོ་ཡ་བཙའ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་དེེར། ཨ་ཕས་ཕར་ཚུར་དུ་ཆེེན་པོོར་ཕྱེེས་པའིི་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུང་མའིི་བརླ་བར་མཐོོང་བས་འཇིིགས་སྐྲག་སྐྱེེས་ཤིིང་། སྐབས་དེེར་ཁྱིིམ་དུ་

ཁོོ་རང་མ་གཏོོགས་བཙའ་རོོགས་གཞན་པ་མེེད་པས། ཚིིག་རྩུབ་དང་ངུ་འབོོད་སྒྲོོག་པའིི་
གདོོན་མོོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོོད་པའིི་ཨ་མས་ཁོོ་རང་ལྷག་ཏུ་སྐྲག་ཏུ་བཅུག་པས། ཁོོ་རང་སྐྲག་

ནས་སྨྱོོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རེེད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་རྗེེན་ལ་བརྟེེན་ནས། སྟོོབས་ཤུགས་
ཆེེ་བའིི་མཛུབ་མོོས་སྐམ་པའིི་ཚབ་བྱས་ཏེེ་ཕྲུ་གུ་མར་འཐེེན་པས་ཕྲུ་གུ་གཅུས་ལོོག་ཐེེབས་

པ་རེེད་ལ། རྗེེས་སུ་སྐྱེེ་གཡོོག་མ་མ་སླེེབས་དུས། ཕྲུ་གུའིི་མགོོ་བོོ་འཐེེན་ནས་བཟོོ་ལྟ་ཤོོར་

ཡོོད་པ་དང་། སྐེེ་འཐེེན་ནས་རིིང་དུ་བསྣར་ཡོོད་ཅིིང་། ཕྲུ་གུའིི་གཟུགས་པོོའང་གཅུས་སྒྲིིམ་
ཐེེབས་ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་བས། ཁོོ་མོོས་ཕྲུ་གུའིི་མགོོ་བོོ་རང་གནས་སུ་ཕྱིིར་དེེད་ཅིིང་། ལག་

པས་ཕྲུ་གུའིི་གཟུགས་པོོ་དེེ་འདམ་སྐུ་ལྟར་མཉེེད་འཕུར་གྱིིས་རང་གཟུགས་ཕྱིིར་འབབ་ཏུ་
བཅུག་པ་རེེད། ཨ་ཕས་འདིི་དག་ཚང་མ་རང་སེེམས་ནས་ནམ་ཡང་བརྗེེད་མྱོོང་མེེད་ལ།

ནམ་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྱ་སྤྱོོད་ལ་ངོོ་གནོོང་ནས་ཡོོད། ཨ་ཕ་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཚོོ་ལས་ནོོ་ཡ་
ལ་ལྷག་ཏུ་བྱམས་པ་ཡིིན། ཨ་ཕས་ནོོ་ཡ་ཡིི་ཞེེང་ཁ་ཆེེ་བའིི་གདོོང་པ་དང་ཕན་ཚུན་བར་

ཐག་རིིང་བའིི་མིིག་ཟུང་། རིིང་ཞིིང་མཉེེན་པའིི་འགྲམ་པ་བཅས་མཐོོང་དུས་ཁོོའི་ི སེེམས་ལ་
གཅུས་སྒྲིིམ་ཐེེབས་པའིི་ཕྲུ་གུའིི་མགོོ་དབྱིིབས་ཤིིག་ཤར་ཡོོང་གིི་ཡོོད། ནོོ་ཡ་ཡིིས་རང་ཉིིད་
ཀྱིི་ཕྲག་སྟེེང་ལ་བབས་པའིི་བྱ་བ་ཚང་མ་སྒྲུབ་ཐུབ་ལ། ཁོོས་ཡིི་གེེ་འབྲིི་ཀློོག་གཉིིས་ཀའང་
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ཤེེས། ཁོོས་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་ཅིིང་བསམ་བློོ་ཡང་གཏོོང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་དེེ་
དག་ཚང་མར་སྣང་དོོགས་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད་པ་འདྲ། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་འདོོད་པ་དང་མིི་
རྣམས་ལ་ཅིི་ཞིིག་མཁོོ་བའིི་ཐད་ལ་ཁོོས་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་མིི་གཏོོང་། ཁོོ་རང་ནིི་ཁུ་སིིམ་

པའིི་ཁང་པ་ཞིིག་ཏུ་བསྡད་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྷོོད་ལ་བབས་པའིི་མིིག་ཟུང་ལས་ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་

འཇིིག་རྟེེན་ལ་བལྟས་ནས་ཡོོད། འཇིིག་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོོར་མཚོོན་ན་ཁོོ་ནིི་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་
ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་ཁེེར་རྐྱང་མ་ཡིིན།

མིི་བཞིི་པོོ་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་སླེེབས་ཤིིང་། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“ཁོོ་གང་དུ་འདུག ལྟས་

ངན་དེེ། ཁོོ་གང་དུ་འདུག” ཅེེས་སྐད་རྒྱག་བཞིིན་ལག་པས་དོོར་མ་ཡར་འཐེེན་ཐབས་བྱས་

མོོད། ཁོོས་དྲན་པ་བརྗེེད་ནས་ལག་པ་དོོར་མའིི་ཁུག་མ་རུ་ཤོོར། དེེ་ནས་ཁོོས་སྒོོ་ཁ་རུ་
ལངས་ནས་ཡོོད་པའིི་ཋོོམ་མཐོོང་བྱུང་། ཨ་མེེས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་པས་གཞན་པ་ཚོོས་

ཀྱང་འགྲོོ་མཚམས་བཞག ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་དེེར་མ་རབས་ཀྱིི་འོོད་མདངས་ཤིིག་
འཕྲོོ་བཞིིན་“ཁོོ་ལ་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་སྐད་ཅོོར་དང་བཅས་“བཙོོན་པ་ཞིིག་སླེེབས་འདུག་
ཨ། ཇོོ་ཌིིའིི་ཁྱིིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་མིི་ཞིིག་བཙོོན་ལ་མ་སོོང་བར་ཡུན་རིིང་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི བསམ་བློོ་མཆོོང་ལྡིིང་བྱས། “ཁོོ་ཚོོར་ཁོོ་རང་བཙོོན་དུ་འཇུག་རྒྱུའིི་ཐོོབ་
ཐང་མེེད། ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་དེེ་ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱས་ཡོོད་ངེེས་ཡིིན། ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོར་
ཐོོབ་ཐང་མེེད།” ཁོོའི་ི བསམ་བློོ་ཡང་བསྐྱར་མཆོོང་ལྡིིང་བྱས། “ཋུན་བྷུལ་རྒན་པ། སྟུག་

དྲིི་བྲོོ་བའིི་སྲེེ་མོོང་དེེས་ཁྱོོད་རང་བཙོོན་ནས་ཐོོན་དུས་མེེ་མདའ་ཁྱེེར་ནས་ཁྱོོད་གསོོད་

དགོོས་སྐོོར་གྱིི་ཁ་ཤོོབ་འཐེེན་གྱིི་འདུག་ཟེེར། ཁོོ་ཧད་ཧྥིིལད་ཀྱིི་རྒྱུད་པ་ཡིིན་རབས་ཟེེར།
ངས་ཁོོ་ལ་སྐད་ཅིིག་བསྐུར་ཡོོད། ‘ཇོོ་ཌིི་ཚང་ལ་རྙོོག་དྲ་བཟོོས་མ་ཡོོང་ཨ། ང་རང་གིིས་
ཤེེས་པ་ལྟར་ན། ང་རང་མག་ཁོོའེེ་ཡིི་རྒྱུད་པ་ཡིིན་རབས་ཟེེར།’ ཞེེས་བཤད་པ་ཡིིན་ལ།

‘ཁྱོོད་རང་གིིས་ངེེད་ཚང་གིི་ཨ་ཋོོམ་གྱིི་ཉེེ་ས་རུ་ལྟ་ཙམ་བྱས་ན། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་མིིག་འབྲས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གཉིིས་བླངས་ཡོོང་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིི་བཤང་ལམ་དུ་ཕྱིིར་བཙང་གིི་ཡིིན།’ ཞེེས་བཤད་ནས་ཁོོ་
ལ་འཇིིགས་སྐྲག་བསླངས་ཡོོད།”

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་གླེེང་མོོལ་གྱིི་མཇུག་མ་བསྐྱངས་པར། གཙེེར་སྐད་དང་བཅས་“དཀོོན་

མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།” ཞེེས་བོོས།

ཨ་མེེས་ཚུར་ཡོོང་ནས་ཋོོམ་གྱིི་བྲང་ཁ་ལ་ཐལ་ལྕག་གིིས་གཞུས་ནས། “ཨ་ཋོོམ། ཁྱོོད་

བདེེ་མོོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“བདེེ་མོོ་ཡིིན། ཁྱོོད་ག་འདྲ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“གཅིིན་པ་དང་སྐྱུར་ཁུས་གང་ཡོོད།” ཅེེས་ལན་བཏབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོའི་ི བསམ་བློོ་ཡང་བསྐྱར་ལྡིིང་“ངས་སྔོོན་མ་བཤད་པ་ལྟར། ཁོོ་ཚོོས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་མིི་ཞིིག་

བཙོོན་ནས་འགོོག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ངས་ཁོོ་ཚོོར། ‘ཨ་ཋོོམ་བཙོོན་ཁང་དེེ་ལས་གླང་གོོག་
ལྷས་ར་ནས་ཤོོར་བ་ལྟར་ཤོོར་ནས་ཡོོང་གིི་རེེད།’ ཅེེས་ལབ་པ་ཡིིན་ལ། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་

དངོོས་སུ་དེེ་ལྟར་བྱས་པ་རེེད། ལམ་ཕྱེེ་རོོགས། གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག” ཨ་མེེས་བཟའ་
མིི་ཚོོའིི་གསེེང་ནས་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་སོོང་སྟེེ་སར་བསྡད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྡེེར་མའིི་

སྟེེང་དུ་ཕག་ཤ་དང་སོོབ་གོོར་གཉིིས་བཞག་ཅིིང་། དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་ལྡུར་ཁུ་གར་པོོ་དེེ་

བླུགས། བཟའ་མིི་གཞན་པ་ཚོོ་ནང་དུ་སླེེབས་དུས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་ཁ་ནང་ཟས་ཀྱིིས་གང་འདུག

ཋོོམ་གྱིིས་བརྩེེ་བ་དང་འདྲེེས་པའིི་ཁྲེེལ་འཛུམ་དང་བཅས། “རྒད་པོོ་མ་རབས་ཤིིག་མ་

རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད་པར། ཨ་མེེས་ཀྱིི་ཁ་ནང་ཟས་ཀྱིིས་གང་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྐད་

ཆ་ལྡབ་ལྡིིབ་ཙམ་ཡང་འཁྱོོངས་ཀྱིི་མིི་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི མ་རབས་ཚ་པོོའི་ི
མིིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་ལས་འཛུམ་སྟོོན་བཞིིན་མགོོ་བོོ་དྲག་ཏུ་གཡུགས།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ང་རྒྱལ་དང་བཅས། “ཁོོ་སྡིིག་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོང་ཁྲོོ་སློོང་བྱེེད་བླ་

མེེད་ཅིིག་ཡིིན། ཁོོ་རང་མེེ་སྐམ་གྱིི་རྩེེ་ལ་བསྐྱོོན་ནས་ཐད་ཀར་དམྱལ་བར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

དཀོོན་མཆོོད་ངོོ་སོོ་བསྟོོད། ཁོོས་ད་རུང་དོོས་འཁོོར་སྐོོར་འདོོད་ཟེེར།” ཞེེས་ངན་སེེམས་
ཚ་པོོས་“འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ལ་དེེ་སྐོོར་བའིི་གོོ་སྐབས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མེེས ་ཀྱིི་ མགྲིིན ་པ་བརྣངས་བྱུང་བས། ལྡེེ་ གུ་ཁམ་བུ་གང་པོོ ་ པང་བ་རུ་སྟོོ ར ་

ཞིིང་། ཉམས་དམའ་བོོས་གློོ་ལུ་བྱས།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཋོོམ་ལ་འཛུམ་གྱིིས་ལྟ་བཞིིན་“བཙོོག་འདྲེེ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་

ཁོོ་ལ་དགའ་སྣང་གིིས་ཞིིབ་ལྟ་བྱས།

ནོོ་ཡ་སྒོོ་ཐེེམ་སྟེེང་དུ་ལངས་ནས་གདོོང་པ་ཋོོམ་ལ་ཕྱོོགས། ཁོོའི་ི ཕན་ཚུན་བར་ཐག་

རིིང་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཋོོམ་གྱིི་མཐའ་འཁོོར་ལ་ལྟ་བཞིིན་པ་འདྲ་ལ། ཁོོའི་ི གདོོང་པར་
རྣམ་འགྱུར་ཆེེན་པོོ་མིི་འདུག དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་བདེེ་མོོ། ནོོ་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“བདེེ་མོོ་ཡིིན། ཁྱོོད་བདེེ་མོོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་ཟེེར་བ་ཙམ་ལས་གཞན་པ་ཅིི་

ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྐད་ཆ་དེེ་ནིི་ཧ་ཅང་སེེམས་ལ་འབབ་པ་ཞིིག་རེེད།

ཨ་མས་ལྡུར་ཁུའིི་ཕོོར་པའིི་སྟེེང་གིི་སྦྲང་ནག་རྣམས་ཕར་སྐྲོོད་བཞིིན་“ང་ཚོོ་ཚང་མ་

འདིིར་ཤོོང་གིི་མིི་འདུག སོོ་སོོའི་ི སྡེེར་མ་འཁྱེེར་ནས་གང་དུ་འདུག་ས་ཡོོད་ན་དེེར་སྡོོད།
ཕྱིིའིི་སྒོོ་རའམ་ཡང་ན་གང་དུ་འདུག་ན་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་གློོ་བུར་དུ་“ཨ་རོོག་ཚོོ། ཆོོས་དཔོོན་གང་དུ་འདུག ཁོོ་ད་སྔོོན་འདིི་གར་ཡོོད་

མོོད། ད་ལྟ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་“ངས་ཁོོ་མཐོོང་སོོང་། ཁོོ་ཕར་ལ་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིི་གཙེེར་སྐད་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར་ནས་“ཆོོས་དཔོོན་ཨེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་

ཁྲིིད་ཡོོང་ཡོོད་དམ། སོོང་ནས་ཁྲིིད་ཤོོག ང་ཚོོས་མཉམ་དུ་གཏང་རག་མཆོོད་པ་འདོོན།”

ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཨ་མེེས་ལ་མཛུབ་མོོ་ཀེེར་བཞིིན་“ཁོོ་ལ་མཚོོན་ན་འཕྱིི་
དྲགས་འདུག ཁོོས་ཟ་མགོོ་བརྩམས་ཟིིན། སོོང་ནས་ཆོོས་དཔོོན་ཁྲིིད་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།
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ཋོོམ་སྒོོ་ཁྱམས་སུ་བུད་ནས་“ཨ་རོོག་ཇིིམ། ཇིིམ་ ཁ་སེེ།” ཞེེས་བོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སྒོོ་

རའིི་ནང་དུ་སོོང་སྟེེ་“ཨ་རོོག་ཁ་སེེ།” ཞེེས་བོོས་པར། ཕ་གིིའིི་ཆུ་མཛོོད་ཀྱིི་འོོག་ནས་ཆོོས་

དཔོོན་ཙོོག་པུར་བསྡད་པ་ལས་ཡར་ལངས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་དྲང་མོོར་དགྱེེ། ཁོོ་ཁང་པའིི་
ཕྱོོགས་སུ་ཚུར་སླེེབས་པའིི་ཚེེ་ན་ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་གར་ཅིི་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། སྦས་
སྐུང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཅིི་ལ་ཡིིན།

མིིན། ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་གིིས་ཁྱིིམ་དོོན་གླེེང་གིི་ཡོོད་དུས། དེེའིི་ནང་དུ་ཕྱིི་

མིི་ཞིིག་གིིས་སྐེེ་བསྲིིངས་ནས་བསྡད་ན་ཡག་པོོ་མེེད། ངས་དེེ་གར་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་
བསྡད་པ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཤོོག་དང་། ནང་དུ་སོོང་ནས་ཟ་མ་བཟའ། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་གཏང་རག་མཆོོད་པ་

ཞིིག་འདོོན་དགོོས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“འོོན་ཀྱང་། ང་དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་མིིན་པས་... །” ཞེེས་ལན་བསློོགས།
“ཡ།

ད་དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ཁོོ་མོོར་གསོོལ་འདེེབས་ཤིིག་ཐོོན་དང་། དེེར་སྐྱོོན་ཆ་ཅིི་ཡང་

ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཁོོ་མོོ་གསོོལ་འདེེབས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།” ཁོོ་གཉིིས་མཉམ་དུ་ཐབ་ཚང་
ནང་དུ་འཛུལ།

ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཁྱེེད་ཉིིད་ཕེེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཨ་ཕས་“ཁྱེེད་ཉིིད་ཕེེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། ཞོོགས་ཇ་བཞེེས་དང་།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་སྐད་ཅོོར་དང་བཅས་“སྔོོན་ལ་གཏང་རག་མཆོོད་པ་ཡིིན། སྔོོན་ལ་གཏང་

རག་མཆོོད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་མིིག་ཤེེད་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གཏུམ་ཉམས་དང་བཅས་ཁ་སེེ་ལ་བལྟས་

ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཁ་སེེ་ངོོས་ཟིིན་པས་“ཨོོ། ཆོོས་དཔོོན་ཁོོང་རེེད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་སྐད་
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ཅོོར་དང་བཅས་“ཨོོ། ཁོོ་ཡིིན་ན་འགྲིིག་འདུག ངས་ཁོོང་གིིས་དེེ་བྱེེད་བཞིིན་པ་མཐོོང་བའིི་
སྐབས་དེེ་ནས་བཟུང་ང་ཁོོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཆགས་སྲེེད་ཀྱིི་མིིག་བརྡ་

ཟིིམ་ཟིིམ་བཏང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཁོོས་སྐད་ཆ་ཕྱིི་ལ་བཤད་འདུག་སྙམ་ནས་
“ཁ་ཚུམས་ཤིིག

སྡིིག་ཅན་ར་རྒན་འདྲ་པོོ་ཁྱོོད།” ཅེེས་ཁོོ་ལ་ཁ་ལན་བསློོགས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་མཛུབ་མོོས་སྐྲ་ལོོ་ཤད་བཞིིན་“ངས་གསལ་བཤད་བྱ་

དགོོས་པ་ནིི། ང་དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་མིིན། ང་རང་ཡུལ་འདིི་རུ་བསྡད་མྱོོང་བར་སེེམས་
པ་ཧ་ཅང་དགའ་ལ། བྱམས་སེེམས་དང་ལྷག་བསམ་ལྡན་པའིི་ཡུལ་མིི་རྣམས་ཀྱིི་བཀའ་
དྲིིན་ཚོོར་གྱིི་ཡོོད། གལ་སྲིིད་བཀའ་དྲིིན་འདིི་དག་ཐད་ལ་གཏང་རག་མཆོོད་པ་འདོོན་

པས་འཐུས་ན། ངས་གསོོལ་བ་དེེ་རིིགས་བཏབ་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། ང་རང་དེེང་སང་ཆོོས་
དཔོོན་ཞིིག་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཨུ་ཚུགས་དང་བཅས་“གཅིིག་གསུངས་དང་། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་

སྡེེ་རུ་འགྲོོ་བའིི་ཐད་ལའང་ཚིིག་རེེ་སྣོོན་རོོགས།” ཞེེས་བཤད། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་

མདུན་དུ་སྒུར་བྱུང་ལ། གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་སོོ་སོོའི་ི ཐད་ནས་མགོོ་བོོ་ཐུར་དུ་སྒུར། ཨ་མས་
ལག་ཟུང་ལྟོོ་བའིི་ཐད་དུ་མཉམ་དུ་སྦྱར་ནས་མགོོ་བོོ་མདུན་དུ་སྒུར་བྱུང་ལ། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་

མགོོ་བོོ་སྒུར་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་མོོའི་ི སྣ་རྩེེ་སྡེེར་མའིི་ནང་གིི་སོོབ་གོོར་དང་ལྡུར་
ཁུའིི་ནང་དུ་ཐུག་གྲབས་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་ལག་ཏུ་སྡེེར་མ་བཟུང་ནས་གྱང་ངོོས་སུ་རྒྱབ་
ཁེེན་ཏེེ། གཟུགས་པོོ་ཧྲེེང་ཧྲེེང་པོོས་མགོོ་བོོ་སྒུར། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་མ་རབས་ཚ་བའིི་མིིག་ཟུང་

གིིས་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་གདོོང་མདངས་འཚོོ་དགོོས་པས། ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་གསེེག་སྒུར་བྱས་ཡོོད།
ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་གདོོང་མདངས་ནིི་ཆོོས་འཆད་པའིི་གདོོང་མདངས་མ་ཡིིན་པར། བསམ་

གཞིིག་གཏོོང་བའིི་གདོོང་མདངས་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོའི་ི སྐད་ཀྱིི་ང་རོོ་ཡང་རེེ་སྐུལ་གྱིི་འོོ་དོོད་
མ་ཡིིན་པར། རང་བསམ་གྱིི་འོོལ་ཚོོད་རེེད།
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ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་རང་གིིས་བསམ་གཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན། ང་རང་རིི་ཁུལ་དུ་སོོང་ནས་བསྡད་

པ་ཡིིན་ལ། དེེ་གར་བསམ་གཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ལ། ཡེེ་ཤུ་ཁོོང་ཉིིད་ཟང་ཟིིང་

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་རྙོོག་འཛིིང་ལས་ཐར་བའིི་ཆེེད་དུ་མིི་མེེད་ལུང་སྟོོང་དུ་བསམ་གཞིིག་བྱེེད་
དུ་ཕེེབས་པ་བཞིིན། ཁྱོོད་རང་ཡང་དེེ་ལྟར་སོོང་བ་ཡིིན་ནམ་ཞེེས་འདྲིི་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ངོོ་སོོ་བསྟོོད།” ཅེེས་འུར་བརྒྱབ་པས། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཁོོ་

མོོར་ཡ་མཚན་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་བལྟས།

“ཡེེ་ཤུ་ཁོོང་ཡང་རྙོོག་འཛིིང་གིི་དྲ་བར་ཚུད་སོོང་བ་འདྲ་ལ།

ཁོོང་རང་གིིས་ཀྱང་ཐབས་

ཤེེས་ཅིི་ཡང་མ་རྙེེད་པ་འདྲ། ཁོོང་གིིས་འདིི་དག་ཚང་མ་ལ་སྙིིང་པོོ་ཅིི་ཞིིག་འདུག་གམ་
སྙམ་པ་ཡིིན་ངེེས་ཤིིང་། འབད་བརྩོོན་དང་ཐབས་ཤེེས་བྱས་པར་བེེད་སྤྱོོད་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་

དམ་སྙམ་ཡོོད་ངེེས་རེེད། དེེ་བས་ཁོོང་རང་ཐང་ཆད་ནས་སེེམས་ཞུམ་པ་རེེད་ལ། ཁོོང་གིི་
སྙིིང་སྟོོབས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་ཉམས་པ་རེེད། ད་ཅིི་ཡིིན་ན་ཡིིན་དུ་ཆུག་སྙམ་ནས་ཡོོད་ཚད་

མཚམས་འཇོོག་པར་རྩོོམ་གྲབས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་དེེ་ག་ཞིིག་ལ། ཁོོང་རང་མིི་མེེད་ལུང་
སྟོོང་དུ་འཁྱམས་པ་རེེད།”

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“ཨ་སྨོོན།1 ” ཞེེས་གཙེེར་སྐད་བསྒྲགས། ཁོོ་མོོས་ལོོ་ངོོ་མང་པོོའི་ི རིིང་ལ་

གསོོལ་འདེེབས་ཐུན་མཚམས་དམ་འཛིིན་བྱས་པ་ཡིིན་ལ། ཁོོ་མོོས་གསོོལ་འདེེབས་ཀྱིི་

ཚིིག་འབྲུ་ཁག་ལ་ཉན་པའམ་དེེའིི་ནང་དོོན་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་མཚམས་བཞག་ནས་
ལོོ་ངོོ་མང་པོོ་ཕྱིིན་ཡོོད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ངས་ང་རང་ཉིིད་ཡེེ་ཤུ་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཟེེར་གྱིི་མེེད། ང་

རང་ཡང་ཁོོང་དང་འདྲ་བར་ཐང་ཆད་ཡོོད་ལ། ཁོོང་དང་འདྲ་བར་མགོོ་འཐོོམས་ཡོོད། ང་
1

ཨ་སྨོོན། Amen སྟེེ། ཡེེ་ཤུའིི་ཆོོས་ལུགས་སོོགས་ཀྱིི་ནང་གིི་ཆོོ་གའིི་རྗེེས་སུ་འདོོན་རྒྱུའིི་སྨོོན་ཚིིག་གམ། རྗེེས་སུ་ཡིི་
རངས་ཀྱིི་ཚིིག་སྟེེ། དེེ་དེེ་བཞིིན་ནོོ།། དེེ་བཞིིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིིག་ཟེེར་བ་ལྟ་བུའིི་དོོན་ཡིིན་ལ། འདིིར་སྒྲ་དོོན་
ལྷན་སྦྱོོར་གྱིིས་བསྒྱུར་ཡོོད།
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

རང་ཡང་ཁོོང་དང་འདྲ་བར་སྒར་ཆས་ཅིི་ཡང་མ་འཁྱེེར་བར་མིི་མེེད་ལུང་སྟོོང་དུ་འཁྱམས་

པ་ཡིིན། དགོོང་མོོ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་དགུང་གིི་སྐར་ཚོོགས་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་
བསྡད་པ་ཡིིན་ལ། ཞོོགས་པར་དགུང་གིི་ཉིི་མ་མཁའ་ལ་འཕགས་པར་བལྟས་ནས་བསྡད་པ་

ཡིིན། ཉིིན་གུང་རིི་སྒང་ནས་རེེས་མཐོོ་རེེས་དམའིི་སྐྱ་མདོོག་གིི་རིི་ལུང་ཁག་ལ་བལྟས་ནས་

བསྡད་པ་ཡིིན་ལ། ནུབ་ཁ་དགོོང་ཁའིི་ཉིི་མ་རིི་ལ་བསྐྱལ་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། མཚམས་ལ་

ལར་ངས་སྔོོན་ཆད་ལྟར་གསོོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིིན། གནད་དོོན་ནིི། ངས་ཅིི་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་
ཅིི་ཞིིག་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས་ཀྱིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། གནས་སྐབས་དེེར་ངའིི་མཐོོང་སྣང་
དུ་ཡོོད་པ་ནིི་ང་དང་རིི་བོོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་ཞིིང་། དུས་དེེར་ང་དང་རིི་བོོ་གཉིིས་ཀ་དབྱེེར་

མེེད་ཡིིན། ངེེད་གཉིིས་ཀ་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཡིིན་ཞིིང་། ངོོ་བོོ་དེེ་ནིི་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན།” ཞེེས་
བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“ཧ་ལེེ་ལུ་ཡ།1 ” ཞེེས་བཏོོན་ནས་རྒྱབ་མདུན་ལ་གཡོོ་ཙམ་གཡོོ་ཙམ་བྱེེད་

བཞིིན་དགའ་བདེེའིི་རོོ་མྱོོང་བྱེེད་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས།

“ངས་མུ་མཐུད་དུ་བསམ་གཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན།

ཨོོ། བསམ་གཞིིག་ཀྱང་མ་རེེད། དེེ་

བསམ་གཞིིག་ལས་ཀྱང་གཏིིང་ཟབ་པ་ཞིིག་རེེད། ང་ཚོོ་ཚང་མ་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཡིིན་དུས་ང་
ཚོོ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན་ཞིིང་། འགྲོོ་བ་མིིའིི་རིིགས་འདིི་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཡིིན་དུས་ད་གཟོོད་
མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་གཅིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ནང་དུ་

གཅིིག་ཡོོང་ཚེེ། དེེ་འཁྱེེར་ནས་ལོོགས་སུ་བྲོོས་ནས་དེེའིི་དོོན་དུ་འཕྲོོག་རེེས་འཛིིང་རེེས་

བྱེེད་དུས། དེེ་དུས་འགྲོོ་བ་མིིའིི་རིིགས་འདིིའང་མཆོོག་མིིན་དུ་གྱུར་པ་རེེད། མིི་དེེའིི་རིིགས་
1

ཧ་ལེེ་ལུ་ཡ། Hallelujah སྟེེ། ཡ་ཧུ་དཱ་པའིི་སྐད་དུ་དཀོོན་མཆོོག་ངོོ་སོོ་བསྟོོད་ཅེེས་པའིི་དོོན་དང་མཚུངས་ཤིིང་།
དབྱིིན་སྐད་སོོགས་འཛམ་གླིིང་སྐད་རིིགས་མང་ཆེེ་བར་ཚིིག་འདིི་སྒྲ་སྒྱུར་བྱས་ཡོོད་པས། འདིིར་ཡང་དེེ་ལྟར་བྱས་
ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཀྱིིས་མཆོོག་གིི་ངོོ་བོོ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། མིི་གཅིིག་གིིས་མིི་གཞན་ཞིིག་
གིི་འོོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མ་དགོོས་པར། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་ལས་ཤིིང་། མིི་
གཅིིག་གིི་ལས་དབང་དེེ་མིི་གཞན་པ་ཚང་མའིི་ལས་དབང་དང་སྦྲེེལ་ནས་ཡོོད་དུས། རེེད།

དེེ་ནིི་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་རེེད།” དེེ་ནས་ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་གསུང་མཚམས་བཞག་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། དད་ལྡན་གྱིི་མགོོ་བོོ་རྣམས་མུ་མཐུད་དུ་དུད་ནས། སྦྱོོང་བརྡར་ཐོོབ་པའིི་སྒོོ་ཁྱིི་དང་

འདྲ་བར་“ཨ་སྨོོན་“གྱིི་བརྡ་རྟགས་ལ་སྒུག་འདུག “ངས་དེེང་སང་སྔོོན་ཆད་ཀྱིི་ལུགས་

ལྟར་གསོོལ་བ་འདེེབས་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པའིི་ཞོོགས་ཇ་འདིི་འཐུང་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ང་རང་སེེམས་པ་ཧ་ཅང་དགའ། འདིིར་བྱམས་བརྩེེས་གང་ཡོོད་པས། ང་རང་སེེམས་
པ་ཧ་ཅང་དགའ། ད་དེེ་ཡིིན།” མགོོ་བོོ་རྣམས་མུ་མཐུད་དུ་དུད་འདུག་པས། ཆོོས་དཔོོན་

གྱིིས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་ཁྱེེད་ཚོོའིི་ཞོོགས་ཇ་འཁྱག་ཏུ་བཅུག་སོོང་།” ཞེེས་

གསུངས་ཤིིང་། སྐབས་དེེར་ཁོོས་ད་གཟོོད་ཚང་མས་ཅིི་ཞིིག་ལ་སྒུག་ཡོོད་པ་ཤེེས་ནས་“ཨ་
སྨོོན།” ཞེེས་གསུངས་པ་ན། ཚང་བའིི་མགོོ་བོོ་ད་གཟོོད་ཡར་བཀྱགས།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“ཨ་་་སྨོོན།” ཞེེས་བཏོོན་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞོོགས་ཇའིི་སྟེེང་དུ་མཆོོངས།

ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོོ་དང་བྲལ་བའིི་སོོ་རྙིིལ་རྒས་ཤིིང་སྲ་བ་དེེར་བརྟེེན་ནས་སོོབ་གོོར་

སྙིི་མོོ་དེེ་དུམ་བུར་གཏུབས། ཋོོམ་གྱིིས་ཞོོགས་ཟས་ཧ་ཅང་མགྱོོགས་པོོར་ཟས་བྱུང་ལ། ཨ་

ཕས་ཀྱང་ཧམ་བཟའ་བྱས། སྡེེར་མའིི་ནང་གིི་ཟ་མ་ཟོོས་ཚར་ཞིིང་། ཇ་ཕོོར་ནང་གིི་འཚིིག་
ཇ་ཡང་བཏུངས་ཟིིན། དེེ་ལྟར། ལྕེེ་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་བར་སྒུག་ཡོོད་པའིི་ཟ་མ་ལྡོོད་སྐབས་

ཁ་འགྲམ་ནས་ཐོོར་སོོང་བའིི་གོོར་རྡུལ་དང་། ཇ་ཕོོར་དུ་འཁྱགས་པར་ལུས་པའིི་འཚིིག་
ཇའིི་ཇ་ལྷག་ལ་ཐུག་པའིི་བར་དུ་གླེེང་མོོལ་གྱིི་རྒྱུན་ཡོོངས་སུ་ཆད། ཨ་མས་ཟ་མ་བཟའ་

བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་མིིག་ཟུང་གིིས་ཆོོས་དཔོོན་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་
ཟུང་གིིས་དྲིི་བ་འདྲིི་ཞིིང་ཞིིབ་དཔྱོོད་བྱེེད་ལ། རྒྱུས་ལོོན་ཡང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ལ་ལྟ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ཁོོ་ནིི་ད་ལྟ་མིི་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར་རྣམ་ཤེེས་ཤིིག་དང་། ཡང་ན་ས་
འོོག་ནས་སླེེབས་པའིི་སྐད་སྒྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་འདྲ།

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཟ་མ་ཟོོས་ཟིིན་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་གིི་སྡེེར་མ་རྣམས་ཐང་ལ་བཞག་

ཅིིང་། ཇ་ཕོོར་ནང་གིི་འཚིིག་ཇ་འཐུང་འཕྲོོ་རྣམས་ཧུབ་ཀྱིིས་བརྔུབས་རྗེེས་སྒོོར་བུད། ཨ་

ཕ་དང་ཆོོས་དཔོོན། ནོོ་ཡ་དང་ཨ་མེེས། ཋོོམ་བཅས་ཀྱིིས་ཁྱིིམ་ཆས་ཀྱིི་ཕུང་པོོ་དང་ཤིིང་གིི་
ཉལ་ཁྲིི། རླུང་འཐག་འཁོོར་ལོོའི་ི འཕྲུལ་ཆས་དང་རྨོོས་གཤོོལ་རྙིིང་པ་བཅས་ཀྱིི་ཁྲོོད་ནས་

ཕར་བྱོོལ་ཚུར་བྱོོལ་བྱེེད་བཞིིན་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་
འགྲམ་དུ་སླེེབས་རྗེེས་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད་དེེ། ཐང་ཤིིང་གིིས་བཟོོས་པའིི་དོོས་འཁོོར་
གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་ལ་ལག་པས་རེེག་པར་བྱེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་ནས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་སྒུལ་

འཕྲུལ་ཆེེན་པོོ་དེེར་བལྟས། ཨ་ཕ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་“ང་ཚོོས་འདིི་མ་ཉོོས་གོོང་དུ་ཁྱོོད་
ཀྱིི་གཅུང་པོོ་ཨལ་གྱིིས་ལྟ་ཡག་བྱས་ཡོོད། ཁོོས་ཟེེར་ན་སྐྱོོན་མིི་འདུག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོས་ཅིི་ཤེེས། ཁོོ་བྱིིས་པ་བསམ་མེེད་ཅིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁོོས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་པ་རེེད་ལ།

ན་ནིིང་ཁོོས་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་

བ་རེེད། ཁོོ་ལ་དེེ་ཐད་ཀྱིི་ཤེེས་བྱ་གང་འཚམས་ཡོོད། ཁོོ་འཚུབ་པོོ་རིིག་རྒོོད་ཅིིག་རེེད། ཁོོས་
དེེ་ཐད་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོས་སྒུལ་འཕྲུལ་ཞིིག་གསོོ་སྟབས་བདེེ་ཞིིག་བྱེེད་ཐུབ། རེེད་ཡ། ཨལ་
གྱིིས་དེེ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་དེེང་སང་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། ཁོོ་ནིི་ར་ཕོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ག་ས་གང་དུ་ཕོོ་ཉུལ་ལ་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་

རྒྱུ་རེེད། དབུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་བར་དུ་འཛེེག་ས་རེེ་ཨེེ་ལོོན་བལྟས་ནས་རྒྱུག་གིི་ཡོོད། རང་
ལོོ་བཅུ་དྲུག་ལས་བརྒལ་བའིི་ན་གཞོོན་འཚུབ་པོོ་རིིག་རྒོོད་འདིི། རྩ་ལངས་ནས་སྡོོད་ཐུབ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཀྱིི་ཡོོད་ས་མ་རེེད། དེེང་སང་ཁོོའི་ི སེེམས་སུ་བུད་མེེད་དང་སྒུལ་འཕྲུལ་ལས་གཞན་པ་ཅིི་
ཡང་ཡོོད་ས་མ་རེེད། དགོོང་མོོ་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱིིར་མ་ལོོག་པར་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་ཕྱིིན་
སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྲང་ཁ་རུ་ལག་སྙོོབ་བྱེེད་བཞིིན། ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་དེེའིི་སྒྲོོག་

བུ་རྣམས་སྒྲོོག་ནོོར་ཐེེབས་ནས་འོོག་འཇུག་གིི་སྒྲོོག་ཁུང་དུ་བསྒྲོོགས། ཁོོའི་ི མཛུབ་མོོས་
ཅིི་ཞིིག་འགྲིིག་མེེད་པ་ཚོོར་ནའང་། དེེ་ལ་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད་པར་མཛུབ་མོོ་རྣམས་མར་སོོང་
ནས་དོོར་མའིི་སྒྲོོག་བུའིི་རྙོོག་འཛིིང་དེེ་སེེལ་ཐབས་བྱེེད་བཞིིན་“ང་དེེ་ལས་ཀྱང་སྡུག་
པོོ་ཡིིན།” ཞེེས་དགའ་སྤྲོོ་དང་བཅས་“ང་དེེ་ལས་ཀྱང་ཧ་ཅང་སྡུག་པོོ་ཡིིན། ང་དངོོས་ནས་

ལྟས་ངན་ཞིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་ཟེེར་སྲིིད། ཐེེངས་གཅིིག་ལ་ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་
དུ་སྒར་ཚོོགས་1 ཤིིག་འཚོོགས་སོོང་ལ། སྐབས་དེེར་ང་རང་ཨལ་ལས་ལོོ་ཚོོད་ཅུང་ཆེེ་བའིི་

ཕོོ་གསར་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་ནིི་ན་གཞོོན་བསམ་མེེད་ཙམ་ཡིིན་པ་ལས་གཤིིས་རྒྱུད་འཇམ་པོོ་
བལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེེད། ང་ཚོོ་སྒར་ཚོོགས་དེེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ལ། དེེར་མང་ཚོོགས་མིི་གྲངས་

ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འདུས་འདུག དེེ་གར་སྲེེད་ཆུ་ཤོོར་བའིི་གཞོོན་ནུ་མ་མིི་ཉུང་བ་ཞིིག་ཀྱང་
འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ད་དུང་ཡང་ཧ་ཅང་ལྟས་ངན་ཞིིག་དང་འདྲ། ཨ་མེེས།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

ད་དུང་ཡང་ཅུང་ཙམ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་གིི་ང་ནིི་སྔོོན་ཆད་ཀྱིི་ང་དང་

བསྡུར་ཐབས་གང་ན་ཡོོད། ང་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་ཁྲིིད་དང་། དེེར་ངས་བསམ་

དུས་འདོོད་དུས་ཚ་ལུ་མ་བཏུས་ནས་བཟའ་ཆོོག་ལ། ཡང་ན་རྒུན་འབྲུམ། ང་རང་གིི་

སེེམས་སུ་ནམ་ཡང་འདོོད་པ་ཁེེངས་མྱོོང་མེེད། ངས་རྒུན་སྡོོང་ལས་རྒུན་འབྲུམ་ཕྲེེང་ཐག་
1

སྒར་ཚོོགས། camp meeting སྟེེ། ཕྱིི་ལོོགས་ནས་སྒར་བརྒྱབ་ནས་ཚོོགས་པའིི་(ཡེེ་ཤུའིི་)ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་བྱེེད་སྒོོ་
ཞིིག
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཧྲིིལ་པོོ་ཧྲིིལ་པོོ་བཏོོགས་ཡོོང་ནས། དེེ་རྣམས་ངོོ་གདོོང་དུ་བཙིིར་ནས་རྒུན་ཁུ་རྣམས་མ་ནེེ་
ངོོས་ནས་མར་འཛར་དུ་འཇུག་དགོོས།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་གང་དུ་ཡོོད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གང་དུ་ཡོོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་

གཉིིས་གང་དུ་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོའིི་སྐོོར་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་བཤད་མ་སོོང་ཨ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་“སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་དྲིིས་མ་སོོང་ཨ། ཇོོན་ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་ཅ་ལག་བཙོོང་

དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཆུ་འདྲེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་དང་ལག་ཆ་ཚང་མ། དེེ་བཞིིན་ཁྱིིམ་བྱ་སོོགས་ང་

ཚོོས་འདིི་གར་ཚུར་འཁྱེེར་ཡོོང་བའིི་ཅ་དངོོས་མཁོོ་མེེད་ཚང་མ་བཙོོང་དགོོས་པ་རེེད། རུ་
ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཉིི་མ་མ་ཤར་གོོང་ནས་བུད་
སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཡ་མཚན། ང་ཚོོ་ལམ་ནས་ཐུག་མ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཁྱོོད་ཚོོ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོ་ལིིན་

ཋོོན་གྲོོང་རྡལ་དུ་འགྲོོ་སའིི་ལྟག་ལམ་དེེ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིན་སོོང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དེེང་སང་ཁོོན་
ནེེ་ཚང་དུ་གཞིི་བཅས་ཡོོད། ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཁོོན་ནེེ་

རིི་ཝེེར་གཉིིས་ཀ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་ཡོོད་པའང་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོན་ནེེ་ངོོ་
ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ནིི་ན་གཞོོན་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མངལ་ཆགས་ནས་ཟླ་ངོོ་

གསུམ་བཞིི་བཞིི་ལྔ་ཙམ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། དེེང་སང་གྲོོད་ཁོོག་འབུར་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན།
བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ཚང་མ་བདེེ་འཚམས་ཡིིན་པ་འདྲ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ང་འགྲོོ་དུས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ད་རུང་བྱིིས་པ་ཞིིག་རེེད། ད་ལྟ་ཁོོ་

མོོར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡོོད་འདུག རང་ཉིིད་ཁྱིིམ་དུ་མེེད་དུས་ལོོ་ངོོ་བཞིི་ཡིི་ནང་དུའང་དོོན་
དག་མང་པོོ་བྱུང་འདུག་ཨ། ང་ཚོོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ག་དུས་ལམ་ལ་ཆས་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕ།”
ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ང་ཚོོས་ཐོོག་མར་ཅ་དངོོས་འདིི་དག་འཁྱེེར་ནས་བཙོོང་དགོོས།

ཨལ་ ཕོོ་ཉུལ་ལས་

ཕྱིིར་སླེེབས་པ་ཡིིན་ན། ངས་བལྟས་ན་ཁོོས་ཅ་དངོོས་འདིི་དག་ཚང་མ་སྡེེབ་གཅིིག་ཏུ་

དོོས་འཁོོར་དུ་བརྩིིགས་ནས་བཙོོང་དུ་འཁྱེེར་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ལྟར་ན། ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་

དང་། ཡང་ན་གནངས་ཉིིན་ལམ་ལ་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་མེེད་ལ།
མིི་ཚོོས་ཟེེར་ན་འདིི་ནས་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་བར་དུ་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་གཉིིས་ཙམ་ཡོོད་

པ་རེེད་ཟེེར། ང་ཚོོ་ག་ཚོོད་སྔ་ཙམ་ལམ་ལ་འབུད་ཐུབ་ན་དེེ་ཚོོད་ཀྱིིས་སྔ་ཙམ་ལ་སླེེབས་
རྒྱུ་རེེད། སྒོོར་མོོ་ནིི་ཆུ་བཞིིན་དུ་ཟགས་ནས་འགྲོོ་ཡིི་འདུག ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།”
“སྒོོར་མོོ་གཉིིས་གསུམ་མ་གཏོོགས་མེེད།

ཁྱོོད་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་ཅིི་ལྟར་བསགས་པ་ཡིིན།”

ཨ་ཕས་“ཨུན། ཁྱིིམ་གྱིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་བཙོོངས་པ་ཡིིན་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ང་ཚོོ་ཚང་

མས་སྲིིང་བལ་བཏུས་པ་ཡིིན། ཐ་ན་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཀྱང་བཏུས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“བཏུས་པ་ཡིིན་ཡ།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ཚོོས་བཙོོང་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་བཙོོངས་ནས།

སྒོོར་མོོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བསྡུས་དུས་སྒོོར་

མོོ་གཉིིས་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བུད་ཡོོད། ང་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་འདིི་ལ་སྒོོར་མོོ་བདུན་ཅུ་དོོན་ལྔ་
སྤྲད་པ་ཡིིན་ལ། ཨལ་དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིིའིི་རྒྱབ་ཁེེབས་སྐོོགས་བཀོོག་ནས་སྟེེང་དུ་

གཞུག་སྒམ་ཕུག་པ་ཡིིན། སྤྱིིར་ཨལ་གྱིིས་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་འགོོག་གཏོོང་སྦུ་གུ་གཙང་སེེལ་
བྱེེད་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་ཡར་འཁྱམ་མར་འཁྱམ་བྱས་ནས་བསྡད་པས་
ལས་ཀ་དེེར་ད་དུང་ཡང་ལག་པས་ཐུག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་དུས་ང་ཚོོར་སྒོོར་

མོོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཏག་ཏག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་འདིི་དག་

གིིས་ཡུན་རིིང་ལ་རྒྱུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། རྙིིང་ཟད་དུ་སོོང་བའིི་འགྱིིག་འཁོོར་ལྷག་མ་གཅིིག་
གཉིིས་ཤིིག་ཡོོད། ད་བལྟས་ན། ལམ་བར་ནས་མཁོོ་བྱད་སྒྲུག་བཞིིན་འགྲོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”
184

ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

དགུང་གིི་ཉིི་མ་ཐད་ཀར་མར་འཕྲོོས་ནས་འོོད་ཟེེར་གྱིི་མདའ་མོོ་འཕེེན། དོོས་འཁོོར་

གཞུག་སྒམ་གྱིི་ གྲིིབ ་གཟུགས་དེེ་ ས་ངོོ ས ་སུ་བསྟར་བ་བསྟར་བ་བྱས་ཏེེ་ ཕོོ ག ་འདུག་
ཅིིང་། དོོས་འཁོོར་ལས་ཚ་དྲོོད་ཕོོག་པའིི་སྣུམ་དང་སྣུམ་ཕྱིིས་ལག་རས། ལྕགས་རྩིི་སོོགས་

ཀྱིི་དྲིི་མ་ཞིིག་འཐུལ་བཞིིན་འདུག ཁྱིིམ་བྱ་འགའ་རེེ་སྒོོ་ར་ནས་ཕར་བྲོོས་ནས་ལག་ཆའིི་
ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཚ་བྱོོལ་བྱས། ཕག་ཚང་ནང་གིི་ཕག་པ་རྣམས་ར་སྐྱོོར་གྱིི་ཉེེ་སར་ལྷུང་
བའིི་གྲིིབ་མ་ཕྲ་མོོའི་ི ནང་དུ་ཉལ་ནས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་འདོོན་ལ། མཚམས་མཚམས་

སུ་ལེེ་འདེེད་ཀྱིི་ཙིི་སྒྲ་རེེ་སྒྲོོག སྒོོ་ཁྱིི་གཉིིས་ཀ་དོོས་འཁོོར་འོོག་གིི་ཐལ་རྡུལ་དམར་པོོའི་ི
ཁྲོོད་དུ་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་ཐང་ལ་བསྣར་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཕྱིི་རུ་

ནར་བའིི་ལྕེེ་སྟེེང་དུ་ཐལ་རྡུལ་ཆགས། ཨ་ཕས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་མིིག་སྟེེང་དུ་མར་འཐེེན་
རྗེེས་སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་མར་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། འདིི་ནིི་ཁོོས་བསམ་གཞིིག་དང་ལྟ་
ཞིིབ་བྱེེད་སྐབས་ཀྱིི་རང་བྱུང་གིི་འདུག་སྟངས་ཡིིན་པ་ལྟར། ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཋོོམ་

ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱས། ཁོོས་ད་དུང་གསར་པ་ཡིིན་མོོད་ད་ལྟ་རྙིིང་པར་འགྱུར་མགོོ་བརྩམས་ཟིིན་
པའིི་ཋོོམ་གྱིི་ཞྭ་མོོ་དང་། ཁོོའི་ི ཆ་འགྲིིག་གྱོོན་གོོས། ཀོོ་ལྷམ་བཅས་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱས།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་རྣམས་གྱོོན་གོོས་འདིི་དག་གིི་སྟེེང་དུ་བཏང་

བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས་ཤིིང་། དེེ་ནས་“གྱོོན་གོོས་འདིི་དག་རྗེེས་མར་ཁྱོོད་རང་སུན་བྱེེད་
ཅིིག་ཏུ་འགྱུར་གྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་དག་ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་སྤྲད་པ་རེེད། ང་བཙོོན་ལས་གཏོོང་སྐབས་འདིི་དག་

ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་སྤྲད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་དེེ་ལ་ཅུང་ཡིིད་སྨོོན་གྱིི་རྣམ་

པ་དང་བཅས་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཞྭ་མོོ་སྤྱད་དེེ་ཐོོད་པའིི་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིིས། ཁོོས་
ཞྭ་མོོ་གསེེག་གོོན་གྱིིས་ཕྱིིར་གོོན་ཞིིང་། ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་མདུན་དུ་འཐེེན།
185

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་“ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་ལྷམ་ཡག་པོོ་ཆ་གཅིིག་ཀྱང་སྤྲད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་ལྟ་ཞིིབ་ཀྱིི་

ཉམས་ཀྱིིས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སྤྲད་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ནིི་ཉིི་མ་ཚ་དུས་རྐང་ཐང་ལ་འགྲོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ལྷམ་

ཞིིག་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས་ཁོོ་ཡང་ཨ་ཕའིི་འགྲམ་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་དལ་མོོས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོས་འགྲམ་སྐྱོོར་དེེ་བཟོོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིིན་ན།

ང་ཚོོས་ཅ་དངོོས་རྣམས་སྟེེང་དུ་བརྩིིག་ཆོོག ང་ཚོོས་ཅ་དངོོས་རྣམས་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས་
བཞག་པ་ཡིིན་ན། ཨལ་ཕྱིིར་སླེེབས་ཚེེ་... །” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོར་མིི་འཐད་རྒྱུ་མེེད་ན་དོོས་འཁོོར་ངས་སྐོོར་ཆོོག ངས་

མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“དེེ་ཡག་པོོ་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གཞུང་ལམ་གྱིི་

ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་“གལ་སྲིིད་ང་ནོོར་མེེད་ན། ད་ལྟ་ཕོོ་གསར་རིིག་རྒོོད་འཚུབ་པོོ་ཅིིག་
གིིས་མཇུག་མ་ཁྱིིམ་དུ་དྲུད་ནས་ཡོོང་བཞིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་མུ་
མཐུད་དུ་“ལྟས་ངན་ཐང་ཆད་འདུག་མཁན་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་གཞུང་ལམ་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས། འདོོད་ཆགས་ཅན་གྱིི་

ཨལ་གྱིིས་ཚང་མས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ཡོོད་པ་མཐོོང་བས། ཁོོས་རང་ཚུགས་ཕྱིིར་བསྡུས་ནས།

ཀོོ་ཀོོའི་ི ཀིི་བརྡ་སྒྲོོག་གྲབས་ཡོོད་པའིི་བྱ་ཕོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་འགྱིིང་ཉམས་དང་བཅས་

ཚུར་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་ཡོོང་། ཁོོས་ཐོོག་མར་ཋོོམ་ངོོས་མ་ཟིིན་པས་སྒྲོོབ་ཉམས་དང་བཅས་
ཉེེ་སར་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོས་ཋོོམ་ངོོས་ཟིིན་པ་ན། གདོོང་གིི་ང་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཡོོངས་
སུ་འགྱུར་ནས། མིིག་ཟུང་ལས་ཡིིད་སྨོོན་དང་གུས་བཀུར་གྱིི་ཉམས་ཤར་ཞིིང་། རང་རློོམ་

གྱིི་རྣམ་པ་ཡོོངས་སུ་ཞིི། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཇུར་རྟ་རྟིིང་རིིང་དེེ་མངོོན་པར་བྱེེད་ཆེེད། རྫིི་
དོོར་རེེངས་པོོ་དེེའིི་ཁ་མདོོ་དབྱིིན་ཚོོན་བརྒྱད་ཙམ་ཡར་བརྫེེས་ཡོོད། རྫིི་དོོར་དེེའིི་སྟེེང་དུ་
186

ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཟངས་མའིི་འབུར་གཟུགས་ཡོོད་པའིི་ཆབ་མ་དབྱིིན་ཚོོན་གསུམ་ཅན་ཞིིག་བཅིིངས། ཁོོའི་ི

ཕྱིི་སྟོོད་སྔོོན་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་དཔུང་རྟགས་དམར་པོོས་བརྒྱན་ཡོོད་ཅིིང་། མགོོ་ལ་སིི་ཋེེད་སོོན་
1

ཞྭ་མོོ་ཞིིག་གསེེག་གོོན་བྱས་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི རྒྱས་སྤྲོོས་འདིི་དག་གིིས་ཁོོའི་ི གཅེེན་

པོོའི་ི གཟིི་བརྗིིད་དང་འགྲན་ག་ལ་ནུས་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི་ཁོོའི་ི གཅེེན་པོོས་མིི་ཞིིག་བསད་
མྱོོང་བས་སོོ།། སུས་ཀྱང་དེེ་བརྗེེད་ག་ལ་སྲིིད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོས་མིི་བསད་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས། ཐ་ན་ཨལ་ལ་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ན་མཉམ་ཁྲོོད་དུ་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱེེ་མཁན་མང་པོོ་ཡོོད།

ཁོོ་རང་ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་ཡོོད་སྐབས་ཤིིག་ལ། གཅིིག་གིིས་ཨལ་ལ་མཛུབ་བསྟན་བྱས་
ཏེེ་“ཁོོ་ཨལ་ ཇོོ་ཌིི་རེེད། ཁོོའི་ི གཅེེན་པོོས་སྦྱག་མ་ཞིིག་གིིས་མིི་ཞིིག་བསད་པ་རེེད།” ཅེེས་
བཤད་པ་གོོ་མྱོོང་།

ད་ལྟ་ཨལ་དལ་མོོས་ཚུར་ནུར་ཞིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོ་འདིི་ནིི་སྔོོན་ཆད་བསམ་

ཚོོད་ལྟ་བུའིི་སྒྲོོབ་ཉམས་ཅན་ཞིིག་མིིན་པ་མཐོོང་། ཨལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི གཅེེན་པོོའི་ི གནག་

ཅིིང་སྣུམ་ལ་བསམ་གཞིིག་གིི་མདངས་ཤར་བའིི་མིིག་ཟུང་དང་། བཙོོན་ཁང་གིི་བརྟན་
བརླིིང་། བཙོོན་སྲུང་ལ་ངོོ་ལོོག་ཀྱང་མིི་བྱེེད་ལ་ངོོ་དགའ་ཡང་མིི་བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ་བསྟན་

དོོན་ཅིི་ཡང་མིི་མངོོན་པར་སྦྱོོང་བརྡར་ཐོོབ་ཡོོད་པའིི་ངོོ་གདོོང་བཅས་མཐོོང་བས། ཁོོ་ཡང་
དེེ་མ་ཐག་ཏུ་འགྱུར། ཁོོ་ཡང་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོ་ལྟ་བུ་གྱུར་ནས།

བལྟས་བཟོོ་ཅན་གྱིི་ངོོ་གདོོང་ལ་བསམ་གཞིིག་གིི་ཉམས་ཤིིག་མངོོན་ཞིིང་ཕྲག་ཟུང་ལྷོོད་
ལ་བབས། ཁོོས་ཋོོམ་སྔོོན་ཆད་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དྲན་པ་སོོས་ཀྱིི་མེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་རོོག ཨལ། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཁྱོོད་རང་སྲན་མ་བཞིིན་དུ་སྐྱེེ་ཡོོང་གིི་འདུག་

ཨ། གཞན་ཞིིག་ནས་ཐུག་ན་ངས་ཁྱོོད་ངོོས་ཟིིན་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
1

སིི་ཋེེད་སོོན། Stetson སྟེེ། ཇོོན་བྷིི་སིི་ཋེེད་སོོན་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིིས་ཐོོན་སྐྱེེད་བྱས་པའིི་ཞྭ་མོོའི་ི ཚོོང་རྟགས་ཤིིག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་ལག་འཇུ་བྱེེད་འདོོད་ན་ཨལ་གྱིི་ལག་པ་གྲ་སྒྲིིག་རེེད་འདུག་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་ཤར། ཋོོམ་གྱིིས་ལག་པ་ཕར་
བསྲིིངས་པས་ཨལ་གྱིིས་ད་གཟོོད་ལག་པ་ཚུར་བསྲིིངས་ཡོོང་ནས་གཅེེན་པོོའི་ི ལག་པ་

ལ་འཇུས། འདིི་ལྟར་བལྟས་ན་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་འདྲ་ས་མང་པོོ་ཡོོད་པ་མཐོོང་ཐུབ།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན་ཁྱོོད་རང་ལ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཐད་ལག་རྩལ་ཡག་པོོ་འདུག་ཟེེར།”
ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོ་འདིི་རང་རློོམ་ཅན་ལ་དེེ་འདྲ་མིི་དགའ་བ་ཚོོར་ནས་

“ངས་དེེའིི་སྐོོར་ཆེེན་པོོ་མིི་ཤེེས།”

ཞེེས་ལན་བཏབ།

ཨ་ཕས་“ལུང་པ་འདིིའིི་ཕྱོོགས་སུ་སྐད་གྲགས་ཡོོད་པའིི་འཚུབ་པོོ་རིིག་རྒོོད་ཅིིག་རེེད།

ཁྱོོད་ཐང་ཆད་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅ་ལག་མང་པོོ་ཞིིག་དོོས་འཁོོར་དུ་འཁུར་ནས་ས་ལིི་
སོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་བཙོོང་དུ་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོ་ཋོོམ་ལ་གཅིིག་བལྟས་ནས་“མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་རང་དགར་ཡིིན་མདོོག་གིི་ཉམས་བསྟན།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིིན། ང་འགྲོོ་མིི་ཐུབ། ངས་འདིི་རུ་རོོགས་བྱས་ནས་འདུག་དགོོས། ང་ཚོོ་

ནུབ་རྒྱུད་དུ་མཉམ་དུ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲིི་བ་མར་གནོོན་མ་ཐུབ་པར་“ཁྱོོད་རང་བཙོོན་ཁང་ནས་བཙོོན་

བྱོོལ་བྱས་ཡོོང་བ་ཨེེ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིིན། ང་བཟང་བཙོོན་དུ་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ་... །”

ཨལ་ལ་ཅུང་བློོ་ཕམ་བྱུང་སོོང་།
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ལེེའུ་དགུ་པ།
ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོའིི་ནང་དུ། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ནོོར་རྫས་དང་། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་ཕའིི་རིིང་གིི་ནོོར་རྫས། ཨ་ཕའིི་ཨ་ཕའིི་རིིང་གིི་ནོོར་རྫས་བཅས་ཡར་བསལ་མར་
བསལ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུ་ནོོར་ཁག་ལས་ནུབ་རྒྱུད་འགྲུལ་
བཞུད་ལ་མཁོོ་བ་ཚང་མ་འདེེམས་གསེེས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོའིི་འདས་སོོང་གིི་ཡོོད་

ཚད་འདིི་ལྟར་གཏོོར་བརླག་བཏང་བས། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཧ་ཅང་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེེ་མེེད་པར་གྱུར་
ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་ལོོ་ཟླའིི་ཁྲོོད་དུ་ཁོོ་ཚོོའིི་འདས་སོོང་གིིས་ཁོོ་ཚོོ་ལ་ངུ་

འབོོད་ག་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་བུད་མེེད་ཚོོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་འབྲུ་ཁང་དང་ཕྱུགས་
ཁང་གིི་ནང་དུ་སོོང་།

གཤོོལ་དེེ་དང་ཤལ་བ་དེེ། ཨོོ། དམག་འཁྲུག་གིི་སྐབས་སུ་ང་ཚོོས་ལོོ་ཏོོག་པད་ཁ་བཏབ་

པ་དྲན་གྱིི་འདུག་གམ། མིི་གཅིིག་གིིས་ང་ཚོོ་ལ་དངུལ་འདབ་ལུག་མིིག་མེེ་ཏོོག་ཅེེས་འབོོད་
པའིི་འགྱིིག་རྩྭ་ཞིིག་འདེེབས་སུ་བཅུག་པ་དེེ་དྲན་གྱིི་འདུག་གམ། ཁོོས་ཟེེར་ན་དེེ་བཏབ་ན་
ཕྱུག་པོོར་འབུད་ཐུབ་ཟེེར། ཡ། ལག་ཆ་དེེ་དག་འཁྱེེར་ཤོོག་དང་། སྒོོར་རྡོོག་འགའ་རེེ་ཁུག་
རྒྱུ་རེེད། གཤོོལ་དེེ་ལ་སྒོོར་མོོ་བཅོོ་བརྒྱད་དང་། དེེའི་ི སྟེེང་དུ་འཁོོར་བཞིིའི་ི ཤིིང་རྟ་དེེ་བཞག་
ན། ཤིིང་རྟ་དེེ་སེེ་ཨར་སིི་ རོོའེ་ེ བྷག་1 རྟགས་ཅན་རེེད་ཡ།
1

སེེ་ཨར་སིི་ རོོའེེ་བྷག Sears Roebuck ནིི། ཨ་རིིའིི་སྣ་འཛོོམས་རང་བཞིིན་གྱིི་སྤྱིི་གཉེེར་ཚོོགས་པ་ཞིིག་དང་དེེའིི་
ཚོོང་རྟགས་ཡིིན་ལ། སྐབས་འདིིར་བཤད་པ་ནིི། སྤྱིི་གཉེེར་འདིི་ཚང་གིིས་བཟོོ་སྐྲུན་བྱས་པའིི་ཞིིང་ལས་ཆེེད་སྤྱོོད་
ཤིིང་རྟའིི་ཚོོང་རྟགས་ཡིིན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྒ་སྲབ་དང་འཁོོར་གཉིིས་ཤིིང་རྟ། སོོན་འདེེབས་ཆས། ལྷན་དུ་བསྡམས་ཡོོད་པའིི་

འཇོོར་བུ་དེེ་ཚོོ། ཚང་མ་སྒོོར་འཁྱེེར་ཤོོག ཚང་མ་འདིིར་སྤུངས་ཤིིག ཚང་མ་འཁོོར་བཞིི་

ཤིིང་རྟའིི་སྟེེང་དུ་རྩིིགས་ཤོོག ཚང་མ་གྲོོང་རྡལ་དུ་འཁྱེེར་ནས་ག་ཚོོད་ཁུག་ན་དེེ་ཚོོད་

ཀྱིིས་ཚོོངས་ཤོོག རྨོོན་དོོར་གཉིིས་ཀ་དང་ཤིིང་རྟ་རྣམས་ཀྱང་མཉམ་དུ་ཚོོངས་ཤོོག ད་འདིི་
དག་ཚང་མར་བེེད་སྤྱོོད་ཅིི་ཡང་མེེད།

སྒོོར་ཟུར་ལྔས་གཤོོལ་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཁུག་གིི་མ་རེེད། སོོན་འདེེབས་ཆས་དེེ་ཉོོ་དུས་

སྒོོར་མོོ་སུམ་ཅུ་སོོ་བརྒྱད་སྤྲད་པ་ཡིིན། སྒོོར་མོོ་གཉིིས་བྱེེད་མིི་ཐུབ། ད་ཚང་མ་ཕྱིིར་འཐེེན་

བསྡད་ནའང་མིི་འགྲིིག ཡ། དེེ་འཁྱེེར། དེེ་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་སྡུག་ཀྱང་འཁྱེེར། ཁྲོོན་ཆུ་
འཐེེན་ཆས་དང་སྒ་སྲབ་ཀྱང་འཁྱེེར། མཐུར་མདའ་དང་སྐེེ་ལུང་། གཉའ་ཤིིང་དང་གོོང་

ཐག་བཅས་འཁྱེེར། སྲབ་མགོོའི་ི ཐོོད་རྒྱན་གྱིི་ཤེེལ་དམར་ཕྲ་རྒྱན་ཆུང་ཆུང་དེེ་ཡང་འཁྱེེར།
འདིི་རྟ་རྐྱང་དམར་ལ་ཆེེད་དུ་ཉོོས་པ་རེེད། ཁོོས་བང་འགྲོོས་བྱེེད་དུས་གོོམ་པ་ལེེན་སྟངས་
དེེ་དྲན་གྱིི་འདུག་གམ།

སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་མཁོོ་མེེད་གད་སྙིིགས་ཀྱིི་ཕུང་པོོ་ཞིིག་སྤུངས་ཡོོད།

དེེང་སང་ལག་སྐྱོོར་རྨོོས་གཤོོལ་ཉོོ་མཁན་མེེད། ལྕགས་རིིགས་རྒྱ་ཚད་ཀྱིིས་བཙོོངས་

ན་སྒོོར་ཟུར་ལྔ་འདྲ་ཁུག་རྒྱུ་རེེད། གཤོོལ་སྡེེར་དང་གཤོོལ་སོོ་སོོགས་ལྕགས་རིིགས་རྣམས་
བཙོོངས་ན།

ཡ། དེེ་འཁྱེེར། གད་སྙིིགས་ཁོོ་ན། སྒོོར་མོོ་ལྔ་སྤྲོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོ་བཞིིན་པ་ནིི་གད་སྙིིགས་

ཙམ་མ་ཡིིན་པར་གད་སྙིིགས་སུ་གྱུར་པའིི་ཚེེ་སྲོོག་ཡིིན། ད་དུང་དེེས་ག་ལ་ཚད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཉོོ་བཞིིན་པ་ནིི་དཀའ་སྡུག་ཡིིན་ལ། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རིིམ་བཞིིན་ཤེེས་ཡོོང་། རྨོོས་གཤོོལ་ཞིིག་

ཉོོས་ཏེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་ཚོོ་ས་འོོག་ཏུ་འཇུག་བྱེེད་བྱོོས། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་བསྐྱབས་ཡོོད་

སྲིིད་པའིི་དཔུང་པ་དང་སྙིིང་སྟོོབས་ཀྱང་ཉོོས། སྒོོར་མོོ་ལྔ་ཡིིན། བཞིི་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན། ངས་འདིི་
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ཚོོ་ཕྱིིར་དྲུད་སོོང་ནའང་མིི་འགྲིིག ཡ། སྒོོར་བཞིི་བྱས་ཏེེ་འཁྱེེར། འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁྱོོད་ལ་
ཉེེན་བརྡ་ཞིིག་གཏོོང་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་ཚོོ་ས་འོོག་ཏུ་འཇུག་བྱེེད་ཀྱིི་རྨོོས་

གཤོོལ་ཉོོ་ཡིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་གིི་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།
དེེ་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་བཞིི་བྱས་ཏེེ་འཁྱེེར། ཡ། རྟ་དོོར་གཅིིག་དང་འཁོོར་བཞིིའིི་ཤིིང་རྟ་ལ་ག་ཚོོད་
སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན། རྐྱང་དམར་འདིི་གཉིིས་ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། འདིི་འདྲའིི་ཆ་སྙོོམས་པོོ་ཞིིག

མདོོག་གཅིིག་པ། འགྲོོ་དུས་གོོམ་ཁ་མཉམ་པ། གོོམ་པ་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཕན་ཚུན་མཉམ་ལ།
ལྗིིད་མོོ་ཞིིག་འདྲེེན་སྐབས་བརླ་ཤ་དང་དྲུག་མགོོའི་ིཤ་གནད་སྒྲིིམ་སྟངས་ཚུན་ཆད། སྐར་

ཆའིི་ཆ་ཤས་ཙམ་གྱིི་སྔ་ཕྱིིའང་མེེད། ཞོོགས་པ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཉིི་འོོད་འཕྲོོས་ཚེེ། དམར་

སེེར་གྱིི་ཉིི་འོོད་འོོག་ཏུ་རྐྱང་དམར་ཆ་འདིི་ལྷག་ཏུ་མཛེེས། ཁོོ་ཚོོས་ར་སྐྱོོར་སྟེེང་ནས་སྐེེ་
བསྲིིངས་ཏེེ་ང་ཚོོ་ལ་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་ལ། རྣ་བ་ཀྲོོང་ཀྲོོང་གིིས་འགུལ་ནས་ང་ཚོོའིི་སྐད་བརྡ་

ལ་ཉན་པ་ཡིིན། ད་རུང་དེེ་གཉིིས་ལ་ཐོོད་སྤུ་ནག་པོོ་སྙིིང་རྗེེ་བོོ་རེེ་ཡོོད། ང་ལ་བུ་མོོ་ལོོ་ཆུང་
ཞིིག་ཡོོད་ལ། ཁོོ་མོོ་རྟ་གཉིིས་ཀྱིི་རྔོོག་མ་དང་ཐོོད་སྤུ་ཤད་པར་དགའ་ཞིིང་། ཐོོད་སྤུའིི་ནང་
དུ་རྒྱ་མདུད་དམར་པོོ་རེེ་འདོོགས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་དེེ་ལྟར་བྱེེད་པར་དགའ་ཡིི་ཡོོད། ངའིི་བུ་
མོོ་དང་ཕ་གིིའིི་རྐྱང་དམར་དེེ་གཉིིས་ཐད་ལ་སྒྲུང་གཏམ་དགོོད་བྲོོ་བ་ཞིིག་ཡོོད། དེེ་གོོ་ན་

ཁྱོོད་རང་གད་མོོ་ཤོོར་ངེེས་ཡིིན། ཕ་གིིའིི་རྐྱང་དམར་དེེ་ལོོ་བརྒྱད་ཡིིན་ལ། ཚུར་ཕྱོོགས་
འདིི་ནིི་རང་ལོོ་བཅུ་ལ་འབུད་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་ལས་

སྟངས་ལ་བལྟས་དུས་དངོོས་གནས་མཚེེ་མ་ཞིིག་དང་འདྲ་བ་ཡིིན། མཐོོང་གིི་འདུག་གམ།
སོོ་ལ་ལྟོོས་དང་། ཚང་མ་ཀག་སྒྲ་དིིར་དིིར་རེེད། དབུགས་ཐག་རིིང་ལ་སུག་བཞིི་དཀར་ཞིིང་

གཙང་། ག་ཚོོད་རེེད། སྒོོར་མོོ་བཅུ་ཨེེ། གཉིིས་ཀ་ལ་ཨེེ། འཁོོར་བཞིིའིི་ཤིིང་རྟ་དང་ལྷན་
དུ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། དེེ་འདྲ་བྱེེད་པ་ལས་བསད་ནས་ཤ་ཁྲག་ཁྱིི་ལ་སྤྲད་ན་
མིི་དགའ་འམ། ཨོོ། དེེ་གཉིིས་འཁྱེེར། སྐུ་ཞབས། དེེ་གཉིིས་འཁྱེེར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོ་བཞིིན་པ་
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ནིི། བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིིས་རྐྱང་དམར་གྱིི་ཐོོད་སྤུ་ནག་པོོ་ལན་བུར་བསླས་ཤིིང་། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་སྐྲ་སྡེེམ་བླངས་ནས་རྒྱ་མདུད་མདུད་རྗེེས་རང་ཉིིད་ཕྱིིར་ནུར་བྱས་ཏེེ། མགོོ་བོོ་འཁྱོོག་
ནས་མཁུར་མགོོ་རྐྱང་དམར་གྱིི་གདོོང་པ་ལ་འབྲད་བཞིིན་པ་དེེའོོ།། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོ་བཞིིན་པ་

ནིི། ལོོ་ངོོ་མང་པོོའི་ི རིིང་ལ་དགུང་ཉིི་མའིི་ཚ་དྲོོད་འོོག་ནས་དཀའ་ལས་མྱངས་པའིི་ལས་

ཀ་ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོ་བཞིིན་པ་ནིི། སྐད་ཆ་བཤད་མིི་ཤེེས་པའིི་སེེམས་སྡུག་ཅིིག་ཀྱང་
ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། སྐུ་ཞབས། ལྟད་མོོ་ལྟོོས་དང་། རྟ་བོོ་རྐྱང་དམར་གཉིིས་ཀ་དང་བཅས་པའིི་

གད་སྙིིགས་ཕུང་པོོ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་རིིན་མེེད་དུ་ཕུལ་བའིི་གསོོལ་རས་མཛེེས་ཤིིང་སྡུག་པ་

ཞིིག་ཡོོད་དེེ། དེེ་ནིི་དཀའ་སྡུག་གིི་ཁུར་པོོ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁུར་པོོ་འདིིས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་ནས་རྩ་
བ་ཚུགས་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཉིིན་ཞིིག་ལ་དེེའིི་སྟེེང་ནས་མེེ་ཏོོག་ཀྱང་འཁྲུངས་རྒྱུ་རེེད། མ་གཞིི་
ང་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་བསྐྱབས་ཆོོག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོའིི་སྐེེ་གསོོན་པོོར་གཏུབ་
སོོང། ཉིིན་ཞིིག་ལ་གཞན་པས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐེེ་ཡང་གཏུབ་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་དུས་ཁྱོོད་རང་སྐྱོོབ་
མཁན་གྱིི་ང་ཚོོ་ནིི་འདིི་གར་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

གཅིིག་བྱས་ན། ཡུལ་ལ་ས་བཅུད་འཛོོམས་ཤིིང་ཤིིང་ལ་འབྲས་བུ་ལྡན་པའིི་ས་ཆ་ཁ་

ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ནས་ང་ཚོོས་འཚོོ་བ་གསར་དུ་མགོོ་རྩོོམ་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོས་ཡང་
བསྐྱར་མགོོ་གསར་དུ་རྩོོམ།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མགོོ་གསར་དུ་རྩོོམ་མིི་ཐུབ་སྟེེ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ཁོོ་ནས་ད་

གཟོོད་མགོོ་གསར་དུ་རྩོོམ་ཐུབ། ཁྱོོད་དང་ང་། ང་ཚོོ་ཚང་མ་འདས་སོོང་གིི་ལོོ་རྒྱུས་རེེད།
ད་ལྟའིི་ཁོོང་ཁྲོོ། སྟོོང་ཕྲག་གིི་འདྲ་པར། དེེ་ནིི་ང་ཚོོ་རེེད། ས་ཆ་འདིི། ས་ཆ་དམར་པོོ་འདིི།

འདིི་ང་ཚོོ་རེེད། ཆུ་ལོོག་གིི་ལོོ་ཟླ། རྡུལ་འཚུབ་ཀྱིི་ལོོ་ཟླ། ཐན་པའིི་ལོོ་ཟླ། དེེ་ནིི་ང་ཚོོ་རེེད།

ང་ཚོོས་ཡང་བསྐྱར་མགོོ་གསར་དུ་རྩོོམ་མིི་ཐུབ། ང་ཚོོས་དཀའ་སྡུག་གིི་ཚོོར་བ་ཚང་མ་མིི་
དེེ་ལ་བཙོོངས་པ་ཡིིན་ལ། ད་ལྟ་ཁོོ་ལ་དེེ་དག་ཐོོབ་པ་རེེད་མོོད། དེེ་དག་ད་དུང་ཡང་ང་ཚོོ་
192

ལེེའུ་དགུ་པ།

ལ་ཡོོད། ས་བདག་གིིས་ང་ཚོོ་སོོང་ཟེེར་དུས། དེེ་ནིི་ང་ཚོོ་རེེད། འདྲུད་འཐེེན་འཁོོར་ལོོས་ང་
ཚོོའིི་ཁང་པ་མགོོ་རྟིིང་བསློོགས་དུས། དེེ་ནིི་ང་ཚོོ་ཡིིན་ཞིིང་། ཤིི་བའིི་བར་དུ་ང་ཚོོ་ཡིིན།
ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་དང་དེེ་མིིན་ས་ཆ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནའང་། མིི་རེེ་རེེ་ནིི་རོོལ་མོོའི་ི རུ་

ཁག་གིི་རུ་དཔོོན་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རུ་སྣ་འདྲེེན་བཞིིན་དཀའ་སྡུག་གིི་རུ་
ཕྲེེང་བསྒྲིིགས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། ཉིིན་གཅིིག་ལ། དཀའ་སྡུག་གིི་དམག་དཔུང་མང་པོོ་
ལམ་བུ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་ངེེས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ལངས་ནས་འགྲོོ་དུས་
སུ། འཇིིགས་སུ་རུང་བའིི་ཆག་འཇིིག་ཅིིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད།

བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོས་དམར་མདོོག་གིི་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་རྐང་པ་དྲུད་ནས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཞིིང་གཞིིས་སུ་ཕྱིིར་ལོོག

ཐབ་ཀ་དང་ཉལ་ཁྲིི། རྐུབ་སྟེེགས་དང་སྒྲོོག་ཙེེ། གྲུ་ཟུར་ཆ་སྒམ་ཆུང་བ། ཁྲུས་རྫིིང་དང་

ཆུ་མཛོོད་སོོགས་བཙོོང་རྒྱུ་ཚང་མ་བཙོོངས་ཟིིན་ཡང་། ད་དུང་ཡང་ཅ་དངོོས་ཕུང་པོོ་ཞིིག་
ཤུལ་དུ་ལྷག་ཡོོད། འདྲ་པར་དང་ཤེེལ་ཕོོར་སོོགས་ཤུལ་ལུས་ཀྱིི་ཅ་དངོོས་ཁག་གིི་ཁྲོོད་དུ་

བུད་མེེད་ཚོོས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་དང་། ཕར་སློོག་ཚུར་སློོག་བྱེེད། ཨོོ། འདིིར་ཤེེལ་བུམ་ཞིིག་
འདུག

ཡ། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་འཁྱེེར་ཐུབ་པ་དང་ཅིི་ཞིིག་འཁྱེེར་མིི་ཐུབ་པ་ཤེེས་

ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོས་སྒར་རྒྱག་བཞིིན་རྒྱག་བཞིིན་འགྲོོ་དགོོས་པས། ཟ་མ་སྐོོལ་བྱེེད་དང་
སྣོོད་ཁ་འཁྲུད་བྱེེད་དུ་འདང་བའིི་ཁོོག་མ་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་དང་། མལ་གདན་དང་འབོོལ་

གདན། སྒྲོོན་མེེ་དང་ཆུ་ཟོོ། རས་ཕྱར་བཅས་འཁྱེེར་དགོོས། རས་ཕྱར་དེེས་རས་གུར་གྱིི་

ཚབ་བྱེེད་དགོོས། རྡོོ་སྣུམ་གྱིི་ལྕགས་ཀྲིིན། དེེར་བེེད་སྤྱོོད་ཅིི་ཡོོད་ཨེེ་ཤེེས། དེེ་ཐབ་ཀར་སྤྱོོད་
ཆོོག དེེ་ནས་གྱོོན་གོོས། གྱོོན་གོོས་ཚང་མ་འཁྱེེར། མེེ་མདའ་འཁྱེེར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། གཞན་
ཡུལ་འགྲིིམ་དུས་མེེ་མདའ་མེེད་ན་ག་ལ་རུང་། ལྷམ་དང་གྱོོན་གོོས། ད་དུང་ཟ་མ་སོོགས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཟད་ཅིིང་། ཐ་ན་རེེ་བ་ཡང་ཟད་ཟིིན་པའིི་སྐབས་སུའང་ང་ཚོོར་མེེ་མདའ་འདིི་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོོད། ཨ་མེེས་ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ། ཨོོ། ངས་དེེ་སྐོོར་ཁྱོོད་ལ་བཤད་མྱོོང་ངམ། ཨ་མེེས་ཐོོག་
མར་འདིིར་ཡོོང་དུས་ཁོོས་འཁྱེེར་ཡོོང་བའིི་ཅ་ལག་གསུམ་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་གསུམ་པོོ་ནིི་ཚྭ་

དང་གཡེེར་མ། མེེ་མདའ་བཅས་རེེད། དེེ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་འཁྱེེར་ཡོོང་མེེད། དེེ་

ཡང་འཁྱེེར་དགོོས། ཆུ་ལེེན་བྱེེད་ཀྱིི་དམ་བེེ་དེེ། དེེས་ང་ཚོོའིི་སྐོོམ་སོོད་ཀྱིི་རེེད། བྱིིས་པ་ཚོོ་

འདྲུད་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་བསྡད་ཆོོག་ལ། ཨ་ཕྱིི་མལ་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་སྡོོད་ཆོོག ལག་ཆའིི་
ཐད་ནས། སྦྱག་མ་དང་སོོག་ལེེ། གཅུས་སྐམ་དང་སྐམ་པ། ད་དུང་སྟ་རེེ་ཞིིག་ཀྱང་འཁྱེེར་
དགོོས། ང་ཚོོར་སྟ་རེེ་དེེ་ཡོོད་ནས་ལོོ་ངོོ་བཞིི་བཅུ་ལྷག་ཕྱིིན་སོོང་། དེེ་ཇིི་ལྟར་ཟད་ཡོོད་ཚུལ་
ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། ཨོོ། ཡིིན་དང་ཡིིན། ད་རུང་ཐག་པ་གཅིིག་དགོོས་ཀྱིི་རེེད། ལྷག་མ་
རྣམས་ཅིི་བྱེེད་དགོོས་སམ། སྐྱུར་ཞོོག ཡང་ན་མེེར་སྲེེགས་ཤོོག
དེེ་ནས་བྱིིས་པ་ཚོོ་སླེེབས་སོོང་།

གལ་སྲིིད་གཅེེན་མོོ་མ་རེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གསོོབ་གཟུགས་རྩེེད་ཆས་རྙིིང་ཧྲུལ་དེེ་འཁྱེེར་

ཆོོག་ན། ངས་ངའིི་ཨིིན་ཇུན་མདའ་གཞུ་དེེ་འཁྱེེར་དགོོས། ངས་དེེ་འཁྱེེར་དགོོས། ད་རུང་
དབྱུག་པ་རིིལ་མོོ་འདིི། འདིི་ངའིི་རིིང་ཐུང་འདྲ་འདྲ་ཡོོད། དབྱུག་པ་འདིི་ང་ལ་དགོོས་རྒྱུ་
རེེད། འདིི་ང་ལ་ཡོོད་ནས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ཡིིན། ཟླ་བ་གཅིིག་དང་། ཡང་ན་ལོོ་གཅིིག་ཙམ་
ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ངས་འཁྱེེར་དགོོས། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་དེེ་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།

བུད་མེེད་ཚོོ་ནིི་ལས་ངན་བདག་མེེད་དུ་ལུས་པའིི་ཅ་དངོོས་ཀྱིི་ཁྲོོད་དུ་བསྡད་ནས་དེེ་

ཚོོ་ཁ་སློོག་བསྒྱུར་ཅིིང་། དེེ་ཚོོའིི་ཁྲོོད་ནས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེེད། དེེབ་འདིི། འདིི་ངའིི་ཨ་

ཕའིི་དེེབ་རེེད། ཁོོ་དེེབ་འདིིར་དགའ་པོོ་ཡོོད། «མཇལ་སྐོོར་བའིི་འཕོོ་འགྱུར།» ཞེེས་པའིི་

དེེབ་འདིི་ཁོོས་བཀླགས་མྱོོང་ལ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་ཁོོའི་ི མིིང་ཡང་བྲིིས་ཡོོད། ཁོོའི་ི ཐ་མག་གིི་
གང་ཟག འདིིར་ད་དུང་དྲིི་མ་ཞིིམ་པོོ་ཞིིག་བྲོོ། ལྷའིི་ཕོོ་ཉའིི་འདྲ་པར། ངས་ཕྲུ་གུ་དང་པོོ་
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ལེེའུ་དགུ་པ།

གསུམ་པོོ་བཙའ་སྐབས་འདིིར་བལྟས་པ་ཡིིན་མོོད་ཕན་ཅིི་ཡང་ཐོོགས་པ་མ་ཤེེས། དཀར་

ཡོོལ་གྱིིས་བཟོོས་པའིི་ཁྱིི་འདིི་འཁྱེེར་ཐུབ་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད། འདིི་ཨ་ནེེ་སེེ་ཌིི་ཡིིས་འཕགས་པ་ལོོའུ་
སིིའིི་དུས་ཆེེན་1 སྐབས་སུ་ཉོོས་ཡོོང་བ་རེེད། ལྟོོས་དང་། སྟེེང་དུ་གསལ་པོོར་བྲིིས་འདུག

མིི་འཁྱེེར། མ་འཁྱེེར་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། འདིིར་ངའིི་གཅེེན་པོོ་མ་འདས་གོོང་གིི་ཉིིན་གཅིིག་

གིི་སྔོོན་དུ་བྲིིས་པའིི་འཕྲིིན་ཡིིག་ཅིིག་འདུག འདིིར་གནའ་ཞྭ་ཞིིག་འདུག བྱ་སྒྲོོ་འདིི་ཚོོ་
ནམ་ཡང་བེེད་སྤྱོོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། མིི་འཁྱེེར། འཇོོག་ས་མིི་འདུག

ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚོོ་བ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་འཚོོ་བ་ཇིི་ལྟར་རོོལ་དགོོས། ང་ཚོོའིི་འདས་

སོོང་མེེད་ན་ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་རང་ངོོ་ཇིི་ལྟར་འཕྲོོད། མ་འཁྱེེར། སྐྱུར་ཤོོག སྲེེགས་ཤོོག

ཁོོ་ཚོོ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་དེེ་དག་ལ་བལྟས་ཏེེ། དེེ་དག་ཡོོད་ཚད་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲན་ཤེེས་

ཀྱིི་ཀློོང་ནས་ཐལ་བར་བསྲེེགས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁང་སྒོོའི་ི ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དེེ་ག་འདྲ་
ཡིིན་པ་མིི་ཤེེས་པའིི་ཚོོར་བ་དེེ་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་རང་ཞོོགས་པ་གཉིིད་ལས་

སད་དུས་མཐའ་འཁོོར་གྱིི་ལྕང་སྡོོང་འདིི་དག་མེེད་པའིི་ཚོོར་བ་དེེ་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།
ལྕང་སྡོོང་མེེད་ན་ཁྱོོད་རང་འཚོོ་ཐུབ་བམ། རེེད་ཡ། ཁྱོོད་རང་འཚོོ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེེད། ལྕང་

སྡོོང་དེེ་དག་ནིི་ཁྱོོད་རང་རེེད། མལ་གདན་སྟེེང་གིི་ན་ཟུག བཟོོད་ཐབས་བྲལ་བའིི་ན་ཟུག་
དེེ་ཡང་ཁྱོོད་རང་རེེད།

ད་དུང་བྱིིས་པ་ཚོོ། གལ་སྲིིད་སམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨིིན་ཇུན་མདའ་གཞུ་དང་དབྱུག་

པ་རིིལ་མོོ་རིིང་པོོ་དེེ་འཁྱེེར་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ངས་ཀྱང་ཅ་དངོོས་གཉིིས་འཁྱེེར་དགོོས། ངས་སྔས་
མགོོ་འབོོལ་འབོོལ་དེེ་འདེེམས་རྒྱུ་ཡིིན། དེེ་ངའིི་ཡིིན།

གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་པ་འཚབ་བེེ་འཚུབ་བེེར་གྱུར། མགྱོོགས་པོོར་ལམ་ལ་འབུད་

དགོོས། ད་སྒུག་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག ད་ང་ཚོོས་སྒུག་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོས་ཅ་ལག་ཚང་
1

འཕགས་པ་ལོོའུ་སིིའིི་དུས་ཆེེན། St. Louis Fair
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མ་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་ཕུང་པོོར་སྤུངས་ནས་མེེར་བསྲེེགས། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་གར་ལངས་ནས་ཅ་ལག་
མེེར་འབར་བཞིིན་པར་ལྟད་མོོར་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དངངས་འཚབ་དང་

བཅས་འཁུར་རྒྱུ་རྣམས་རླངས་འཁོོར་དུ་བརྩིིགས་ནས་ལོོག་སོོང་། ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ཁྲོོད་
དུ་ལོོག་སོོང་། ཁུར་གྱིིས་ལྕིི་བའིི་རླངས་འཁོོར་དེེ་སོོང་རྗེེས། མཁའ་དབུགས་ཁྲོོད་དུ་ཐལ་
རྡུལ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་འཐིིབས།
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ལག་ཆ་དང་ཡོོ་ཆས་ལྕིི་མོོ། ཉལ་ཁྲིི་དང་འབོོལ་གདན་སོོགས་འཁྱེེར་བདེེ་བ་དང་བཙོོང་

ཐུབ་པ་ཡོོད་ཚད་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས་པའིི་དོོས་འཁོོར་དེེ་སོོང་ཟིིན་པ་ན། ཋོོམ་ཁང་མཐའ་ར་

མཐའ་རུ་འཆམ་འཆམ་བྱས་ནས་བསྡད། ཁོོ་འབྲུ་ཁང་དང་རྟ་ཁང་སྟོོང་པའིི་ནང་དུ་དལ་

མོོས་འཛུལ། ཁོོ་ལག་ཆའིི་ཟུར་ཁང་དུ་སོོང་ནས། ཤུལ་དུ་བདག་མེེད་དུ་ལུས་པའིི་ཅ་ལག་
དག་ལ་རྡོོག་ཐོོས་བརྒྱབ་ཅིིང་། རྩྭ་འབྲེེག་ཆས་ཀྱིི་སོོ་འཁོོར་ཆག་པོོ་དེེ་རྐང་པས་བསྐོོར།

དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་ཁུག་རྟས་ཚང་བཞག་མྱོོང་སའིི་གྲམ་ཁ་དམར་པོོ་དང་། ཕག་ཚང་གིི་

ཡར་ཐོོད་ཀྱིི་ལྕང་སྡོོང་སོོགས་ཆུང་དུས་ཀྱིི་ཕྱིིར་དྲན་མང་ས་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐོོར་བྱས། ར་མ་
གཉིིས་ཀྱིིས་ར་བའིི་གསེེང་ནས་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་ལ་གཟུགས་པོོ་དགྱེེ་དགྱེེ་བྱེེད་བཞིིན་འབའ་སྒྲ་

སྒྲོོག་ཅིིང་། ཕག་པ་ནག་པོོ་ཚོོ་བག་ཕེེབས་སྒོོ་ནས་ཉིི་མར་ལྡེེ། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི གནས་སྐོོར་ཐུང་
ཐུང་འདིི་གྲུབ་སོོང་བས། ཁོོ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས། སྟེེང་དུ་གྲིིབ་བསིིལ་ཕོོག་མ་ཐག་
པའིི་སྒོོ་ཐེེམ་སྟེེང་དུ་བསྡད། ཁོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཨ་མ་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་

འོོང་བྱས་ནས། ཟོོ་བ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་བྱིིས་པ་ཚོོའིི་གྱོོན་གོོས་འཁྲུད་ཀྱིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི

སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་ལག་པའིི་གྲུ་མོོ་ནས་ལག་མགོོའི་ི བར་དུ་འདག་རྫས་ཀྱིི་ལྦུ་བ་སོོབ་སོོབ་བྱེེད།
ཁོོ་དེེར་བསྡད་པ་ན་ཁོོ་མོོས་གྱོོན་གོོས་འཕུར་བརྡར་བྱེེད་མཚམས་བཞག་ནས་ཁོོ་ལ་ཡུན་
རིིང་ལ་བལྟས། ཁོོ་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཚ་དྲོོད་ཆེེ་བའིི་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་ནས་ཡོོད་པའིི་
སྐབས་སུ་ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི ལྟག་པ་ལ་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་གྱོོན་གོོས་རྣམས་
མུ་མཐུད་དུ་འཕུར་བརྡར་བྱས།
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ཁོོ་མོོས་“ཋོོམ། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་རུ་ཡོོད་ཚད་བདེེ་བླག་ཡིིན་པར་སྨོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཁོོ་མོོར་ལྟ་བཞིིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མིིན་པར་དོོགས་པ་ཟ་

དོོན་ཅིི་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཅིི་ཡང་མ་རེེད།

ངའིི་སྣང་བར་ཚང་མ་བཟང་དྲགས་པ་འདྲ་རེེད། ངས་མིི་དེེས་འགྲེེམ་

སྤེེལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་བརྡ་ཡིིག་དེེ་མཐོོང་བྱུང་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ལས་ཀ་ག་ཚོོད་ཡོོད་རབས་
དང་། གླ་ཆ་ག་ཚད་མཐོོ་རབས་སོོགས་བྲིིས་འདུག་ལ། བརྡ་ཡིིག་སྟེེང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་

དང་ཚ་ལུ་མ། ཁམ་བུ་སོོགས་འཐོོག་མཁན་གྱིི་ཡུལ་མིི་གླ་པ་དགོོས་རབས་བྲིིས་པ་མཐོོང་

མྱོོང་། དེེ་ལས་ཀ་ཡག་པོོ་རེེད། ཋོོམ། ཁམ་བུ་བཏོོག་རྒྱུ་རེེད། སྤྱིིར་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོར་ཤིིང་ཏོོག་
བཟའ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་མ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མཚམས་ལ་ལར་ང་ཚོོས་ཤིིང་ཏོོག་སྐྱོོན་ཅན་
རེེ་རྐུ་འཁྱེེར་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། ཤིིང་ཏོོག་སྡོོང་པོོའི་ི གྲིིབ་བསིིལ་འོོག་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་ནས་

བསྡད་ན་སྐྱིིད་པོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ང་རང་དོོན་བཟང་ལ་ཅུང་སྐྲག་གིི་འདུག ང་འདིི་ཐད་ལ་
ཡིིད་ཆེེས་ཆེེན་པོོ་མེེད། དོོན་དངོོས་ནིི་འདིི་འདྲ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཨེེ་ཡིིན་ནམ་བསམ་ནས་ཅུང་
ཞེེད་ཀྱིི་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“རེེ་བ་མཐོོན་པོོ་ནམ་མཁའིི་བྱ་འདྲ་བ་མ་བརྒྱབ་ན། རེེ་འབྲས་དོོན་མེེད་འབུ་

སྲིིན་ཁ་ལ་བཟའ་དགོོས་འཁེེལ་མིི་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

“གནས་ལུགས་དེེ་བདེེན་པ་ཡིིན་པ་ངས་ཀྱང་ཤེེས།

ཚིིག་རེེད། མ་རེེད་དམ།”

དེེ་དམ་པའིི་གསུང་རབ་ནང་གིི་

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡིིན་པ་འདྲ། ངས་བཀླགས་མྱོོང་བའིི་«བྷར་བྷ་ར་ ཝོོར་ཐིི་འཕྲོོག་རྩོོད།»1

ཅེེས་པའིི་དེེབ་དེེས་ང་ལ་བཞག་པའིི་བག་ཆགས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་དམ་པའིི་གསུང་རབ་ཀྱིིས་
1

བྷར་བྷ་ར་ ཧྥོོར་ཐིི་འཕྲོོག་རྩོོད། The Winning of Barbara Worth ནིི། ཨ་རིིའིི་རྩོོམ་པ་བོོ་རའེེ་ཋིི་ (Harold Bell
Wright) ལགས་ཀྱིིས་བརྩམས་པའིི་སྒྲུང་གཏམ་ཞིིག་ཡིིན།
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ཀྱང་འཇོོག་མ་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཡང་མོོ་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཟོོ་བའིི་ནང་གིི་གྱོོན་གོོས་ཡར་བཀྱགས།

ཁོོ་མོོས་ལས་དོོར་དང་ནང་སྟོོད་བཙིིར་དུས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ངར་གྱིི་ཤ་གནད་ཀྱང་ཕྱིིར་འབུར་

ནས་ཡོོང་་“ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕའིི་ཨ་ཕ་ནམ་རྒྱུན་དམ་པའིི་གསུང་རབ་ལས་ལུང་འདྲེེན་རྒྱུར་

དགའ་ཡིི་རེེད། ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་མགོོ་འཁྲུགས་འགྲོོ། ཁོོ་མགོོ་འཁྲུགས་འགྲོོ་སའིི་དེེབ་དེེ་ནིི་«ལྷ་

རྗེེ་མ་ཡེེལ་སིིའིི་ལོོ་དེེབ།»1 ཅེེས་པ་དེེ་རེེད། དེེབ་དེེའིི་ནང་དུ་ཡུལ་མིི་ཚོོས་བསྐུར་ཡོོང་ཞིིང་

མིི་ཆེེ་གེེ་མོོ་གཉིིད་མ་ཁུག་པའིི་གནད་དོོན་དང་། ཡང་ན་མིི་ཆེེ་གེེ་མོོའི་ི སྒལ་བ་ན་བའིི་
གནད་དོོན་སྙན་གསེེང་ཞུས་པའིི་འཕྲིིན་ཡིིག་སོོགས་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་ཡོོད་ལ། ཁོོས་

དེེ་དག་ཡོོངས་རྫོོགས་ཚིིག་འབྲུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་སྐད་གསང་མཐོོན་པོོས་ཀློོག་གིི་ཡོོད། རྗེེས་སུ་

ཁོོས་འདིི་དག་མིི་ཚོོར་སློོབ་གསོོ་གཏོོང་བྱེེད་དུ་སྤྱོོད་ལ། ཁོོས་རྒྱུན་པར། ‘ཚིིག་ཕྲེེང་དེེ་དམ་
པའིི་གསུང་རབ་ནས་རེེད།’ ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་དགོོད་གཏམ་བཤད་དུས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱིིས་ཁོོ་ལ་འདིིའིི་ཐད་ཀུ་རེེ་རྩེེ་བཞིིན་ཡོོད།” ཁོོ་མོོས་ཆུ་བཙིིར་ཟིིན་པའིི་གྱོོན་གོོས་རྣམས་
སྒྲོོག་ཙེེའིི་སྟེེང་དུ་འབུད་ཤིིང་བཞིིན་དུ་སྤུངས། “མིི་ཚོོས་ཟེེར་ན། འདིི་ནས་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ས་དེེ་

བར་དུ་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་གཉིིས་ལྷག་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། དེེ་འདྲ་ཟེེར་དུས་ཐག་རིིང་ཐུང་

ག་འདྲ་ཡིིན་ནམ། ཋོོམ། ངས་ས་ཆ་དེེ་ས་བཀྲ་ཞིིག་གིི་ངོོས་ནས་མཐོོང་མྱོོང་། འཚམས་
འདྲིིའིི་ཤོོག་བྱང་འདྲ་པོོ་ཞིིག་གིི་ཐོོག་ནས་རིི་བོོ་མཐོོན་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་ལ། ང་ཚོོ་རིི་བོོ་

དེེ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་དགོོས་ཟེེར། ཐག་དེེ་འདྲ་རིིང་པོོ་ཞིིག་ལ་འགྲོོ་དགོོས་ན་ཉིིན་ཞག་ག་
ཚོོད་དགོོས་སམ། ཨ་ཋོོམ།”
1

ལྷ་རྗེེ་མ་ཡེེལ་སིིའིི་ལོོ་དེེབ། Dr. Miles’ Almanac ནིི། དུས་རབས་ཉིི་ཤུའིི་དུས་མགོོ་ཙམ་ནས་དུས་དཀྱིིལ་བར་དུ།
མ་ཡེེལ་སིི་ཚོོད་ལྟ་ཁང་གིིས་ཨ་རིི་ནས་བཏོོན་ཞིིང་། གནམ་གཤིིས་སྔོོན་བརྡ་དང་། འཕྲོོད་བསྟེེན་སྐོོར་གྱིི་བརྡ་ཁྱབ་
དང་ཤེེས་བྱ་བཀོོད་པའིི་ལོོ་དེེབ་ཅིིག་ཡིིན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིི་ཤེེས། གཟའ་འཁོོར་གཉིིས་འདྲ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོ་ཁ་ལས་དགེེ་ན་

ཉིིན་བཅུའིི་ནང་དུ་སླེེབས་ཀྱང་སྲིིད། ཨ་མ། ད་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་ཀྱིི་མ་འདུག ངས་ཁྱོོད་ལ་

བཙོོན་ཁང་ལ་བསྡད་པའིི་ཉམས་མྱོོང་ཞིིག་བཤད། བཙོོན་ཁང་དུ་ཡོོད་དུས། རང་ཉིིད་
ག་དུས་ཕྱིིར་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་རྩ་བ་ནས་གཏོོང་མིི་རུང་། དེེ་མ་

གཏོོགས་རང་ཉིིད་སྨྱོོན་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་རིིང་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་དང་། སང་

ཉིིན་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མིིན། གཟའ་སྤེེན་པའིི་ཉིིན་གྱིི་ལྒང་རྩེེད་སོོགས་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་
ནས་བསྡད་ན་བཟང་། དེེ་ནིི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོོས་དེེ་ཡིིན། བཙོོན་པ་རྙིིང་པ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་

བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། བཙོོན་པ་གསར་པ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་བཙོོན་སྒོོ་ལ་བརྡབས་ནས་

ཀླད་པ་འགས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་བཙོོན་གྲོོལ་ཐོོབ་པའིི་བར་དུ་དུས་
ཡུན་ག་ཚོོད་སྒུག་དགོོས་མིིན་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པས་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་
ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཐབས་ལམ་དེེ་མིི་སྤྱོོད་དམ། ཉིིན་རེེའིི་དོོན་དག་ཉིིན་རེེ་བྱས་ཏེེ་སོོང་དང་དེེ་
བཟང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“དེེ་ཐབས་ལམ་ཡག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཐབ་ཐོོག་གིི་ཆུ་དྲོོན་པོོ་དེེ་ཟོོ་བའིི་ནང་

དུ་བླུགས་ཤིིང་། དེེའིི་ནང་དུ་གྱོོན་གོོས་བཙོོག་པ་རྣམས་གཡུགས་རྗེེས་ལྦུ་བ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་ཆུ་
ནང་དུ་འཕུར་བརྡར་བྱས། “རེེད་ཡ། དེེ་ཐབས་ལམ་ཡག་པོོ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁ་ལིི་
ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་དེེ་ག་འདྲའིི་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནས་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་འཁོོར་འགྲོོ།

ནམ་ཡང་འཁྱག་རྒྱུ་མེེད་ལ་ག་ས་གང་དུ་ཤིིང་ཏོོག་ཡོོད་པ། མིི་རྣམས་ཁང་པ་སྐྱིིད་ཤོོས་ཀྱིི་
ནང་དུ་སྡོོད་པ། ཚ་ལུ་མའིི་སྡོོང་པོོའི་ི ཁྲོོད་ཀྱིི་ཁང་ཆུང་དཀར་པོོ། ངས་འདང་བརྒྱབ་ན།
གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཚང་མར་ལས་ཀ་རྙེེད་པ་ཡིིན་ན། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་

ལའང་ཁང་པ་དཀར་པོོ་ཆུང་ཆུང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཉོོ་ཐུབ་སྲིིད། དེེ་ནས་སྒོོར་བུད་མ་ཐག་ཏུ་

བྱིིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོས་ཚ་ལུ་མ་འཐོོག་ཆོོག ཁོོ་ཚོོས་མིིག་གིིས་མཐོོང་མཐོོང་ལ་བསྲན་ཐུབ་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཀྱིི་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཀིི་ཅོོ་དང་བཅས་སྟེེང་དུ་ཤོོར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོས་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པར་བལྟས་ནས་མིིག་ཟུང་ལས་འཛུམ་འོོད་ཅིིག་

འཁོོར་བཞིིན་“འདིིའིི་སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་བསྡད་ན་སྐྱིིད་པོོ་འདྲ་རེེད། ངས་ཁ་

ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ནས་ཡིིན་པའིི་མིི་ཞིིག་ངོོ་ཤེེས། ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེེ་ང་ཚོོའིི་བཤད་
སྟངས་དང་མིི་འདྲ། ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ཁོོ་རང་ས་ཆ་ཐག་རིིང་ཞིིག་
ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཐུབ། འོོན་ཀྱང་ཁོོས་ཟེེར་ན། དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོའིི་ས་ཆ་ན་མིི་ཧ་ཅང་

མང་པོོ་ཞིིག་གིིས་ལས་ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་པའིི་སྒང་རེེད་ཟེེར་ལ། ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་མཁན་གྱིི་
གླ་པ་ཚོོ་ནིི་རྙིིང་ཞིིང་བཙོོག་པའིི་སྒར་གྱིི་ནང་དུ་འདུག་དགོོས་ལ། ཁོོ་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུའང་

འདང་ངེེས་ཤིིག་མེེད་ཟེེར། ཁོོས་ཟེེར་ན། གླ་ཆ་ནིི་ཧ་ཅང་དམའ་ལ་ལས་ཀ་རྙེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
དཀའ་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་དུ་གྲིིབ་ནག་ཅིིག་འཐིིབས་བྱུང་། ཁོོ་མོོས་“ཨོོ། དེེ་འདྲ་ཡིིན་ས་མ་རེེད།

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕས་མིི་ཞིིག་གིི་ལག་ནས་ཤོོག་བུ་སེེར་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་དཔར་བའིི་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་
བླངས་ཡོོད་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་དགོོས་སྐོོར་གསལ་པོོ་བྲིིས་འདུག
དེེར་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་དེེ་འདྲའིི་མང་པོོ་ཞིིག་མེེད་ན་ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་དེེ་འདྲའིི་དཀའ་

ལས་གཏོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་བརྡ་ཡིིག་འདིི་འདྲ་བཟོོས་ཏེེ་འགྲེེམས་པར་འགྲོོ་སོོང་ཡོོད་

པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པའིི་དོོན་དུ་འགྲོོ་སོོང་དེེ་འདྲ་གཏོོང་རྒྱུ་མ་རེེད་འདོོད།”
ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་བོོ་འཕྲེེད་ལ་གཡུག་བཞིིན་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཨ་མ། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་འདྲ་

བྱེེད་དགོོས་དོོན་ཅིི་ཡིིན་དངོོས་གནས་བློོ་ངོོར་མིི་ཤོོང་བ་ཞིིག་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་... །”
ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཚ་གདུག་ཆེེ་བའིི་ས་གཞིི་དམར་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཕྲོོས་པའིི་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་
བལྟས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“གཅིིག་བྱས་ན་ཅིི་རེེད།”
“གཅིིག་བྱས་ན།

ཁྱོོད་རང་གིིས་བཤད་པ་ཇིི་བཞིིན་ཚང་མ་ཡག་པོོ་ཡིིན་ཡང་སྲིིད། ཨ་

མེེས་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཆོོས་དཔོོན་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཨ་མས་ལག་བར་དུ་གྱོོན་གོོས་མཐོོན་པོོ་ཞིིག་བརྩིིགས་ནས་ཁང་པ་ལས་ཕྱིིར་བུད་ཡོོང་

གིི་ཡོོད་པས། ཋོོམ་ཟུར་དུ་བཅར་ནས་ཁོོ་མོོར་ལམ་བུ་ཕྱེེས། “ཆོོས་དཔོོན་ཁོོ་རང་འཆམ་
འཆམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་ནས་ཕྱིིན་སོོང་། ཨ་མེེས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་གཉིིད་འདུག ཁོོ་

རང་ཉིིན་དཀར་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་མཚམས་ལ་ལར་ཉལ་གྱིི་ཡོོད།” ཁོོ་མོོ་ལྕགས་

སྐུད་འཐེེན་ཡོོད་ས་དེེ་རུ་སོོང་ནས་རྫིི་དོོར་སྔོོན་པོོ་དང་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ། འོོག་འཇུག་སྐྱ་
བོོ་རིིང་པོོ་བཅས་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འཕངས།

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་རྐང་པ་དྲུད་ནས་ཡོོང་བའིི་རྡོོག་སྒྲ་ཞིིག་ཐོོས་

པས། ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་བལྟས། ཨ་མེེས་ཉལ་ཁང་ནང་ནས་ཕྱིིར་བུད་ནས་ད་ནངས་ཞོོགས་

པ་ལྟར་ལག་པས་ལྭ་བའིི་སྒྲོོག་བུ་སྒྲོོག་ཐབས་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་གོོ་བྱུང་། ཁྱིི་

ཕྲུག་ཚོོས་གཉིིད་འཇུག་གིི་མིི་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་པའིི་མཛུབ་མོོས་དོོར་
མའིི་ཐོོག་གིི་བསྒྲོོགས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྒྲོོག་བུ་དེེ་གཉིིས་ཀའང་ཕྱེེས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི

ལག་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཡོོངས་སུ་བརྗེེད་པས། ལག་པ་བརླིིག་སྒྲོོའི་ི
འོོག་ཏུ་མར་བསྲིིངས་ནས་ཡིིད་ཚིིམས་པ་ཞིིག་འཕྲུགས། ཨ་མ་ལག་པ་རློོན་ཙར་ཙར་གྱིིས་

ནང་དུ་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་འདག་རྫས་དང་ཆུ་དྲོོན་པོོའི་ི ནང་དུ་སྦངས་པའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས་ལག་སྟེེང་གཉིིས་ཀ་གཉེེར་འཁུམ་དང་ཆུ་སྦོོས་ཐེེབས་ཡོོད།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་རང་གཉིིད་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་བྱུང་། ཡ། སྒྲོོག་བུ་ངས་སྒྲོོག” ཅེེས་བཤད་

ནས་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་རུང་ཁོོ་མོོས་ཨ་མེེས་དམ་པོོར་བཟུང་ནས་ཁོོའི་ི འོོག་

འཇུག་དང་ནང་སྟོོད། དོོར་མ་བཅས་ཀྱིི་སྒྲོོག་བུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་བསྒྲོོགས་རྗེེས་“ཁྱོོད་ཡར་མར་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

ལ་བརྒྱུགས་ནས་ཞབས་འདྲེེན་ཞུ་རྒྱུར་དགའ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཨ་མེེས་ལག་ནས་གློོད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་སྐུ་རླུང་ཚ་པོོའི་ི སྒོོ་ནས་“གཅིིག་གིིས་ངའིི་སྒྲོོག་བུ་སྒྲོོག་དགོོས་དུས་ང་

སླེེབས་སར་སླེེབས་ཚར་བ་རེེད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་ཁ་སྒྲོོག་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྒྲོོག་
ཐུབ་ན་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་སྐད་ཅོོར་བཏོོན།

ཨ་མས་རྩེེད ་དགོོ ད ་དང་བཅས་ “མིི་ ཚོོས ་ཟེེར ་ན། ཁ་ལིི་ ཧྥོོ ར ་ནེེ་ ཡ་རུ་སྒྲོོ ག ་བུ་མ་

བསྒྲོོགས་པར་ཡར་མར་ལ་འགྲོོ་རུ་མིི་འཇུག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་ཚོོས་འགྲོོ་མིི་འཇུག་ཨེེ།

ངས་ཁོོ་ཚོོར་སྟོོན་ཡ། ཁོོ་ཚོོས་ས་དེེ་རུ་ངའིི་འགྲོོ་སྟངས་

འདུག་སྟངས་ཐད་བཀའ་བཀོོད་གཏོོང་ཐུབ་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་ཨེེ་རེེད། ངས་ངའིི་འདིི་ཕྱིི་
ལ་ཕྱུང་ནས་འགྲོོ་འདོོད་ན་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མས་“ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་ལོོ་རེེ་ནས་ལོོ་རེེར་ཇེེ་བཙོོག་རེེད། ཁོོས་ངོོམ་སོོ་བྱེེད་བཞིིན་པ་

འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

མིི་རྒན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་སྤུ་ཟིིང་ཟིིང་གིི་མ་ནེེ་མདུན་དུ་བསྲིིངས་ནས། ཆུང་ཞིིང་

མ་རབས་ཚ་ལ་འཛུམ་ཆུང་མངོོན་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་“ཡ། སྐུ་ཞབས།

ང་ཚོོ་སྔ་ས་ནས་ལམ་ལ་བུད་ན་ཡག་ཤོོས་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། རྒུན་འབྲུམ་རྣམས་
ས་དེེ་གའིི་རྒུན་སྡོོང་གིི་སྟེེང་ནས་གཞུང་ལམ་ཐོོག་ཏུ་མར་དཔྱངས་ནས་བསྡད་ཡོོད་པ་

རེེད། ངས་རྒུན་འབྲུམ་ཁྲུས་རྫིིང་གང་བཏོོགས་ནས། དེེའིི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་བབས་ནས་
ཕར་འགྲིིལ་ཚུར་འགྲིིལ་བྱས་ནས། རྒུན་ཁུ་རྣམས་དོོར་མའིི་ནང་ནས་འཛར་འཛར་གྱིིས་
བཞུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་གད་མོོ་དགོོད་བཞིིན་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཨ་མེེས་འདིི་རང་ལོོ་ཉིིས་བརྒྱ་

ལ་བསྡད་རུང་། གཤིིས་གྱོོང་འདིི་ནམ་ཡང་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡོོད་ས་མ་རེེད། ཁྱོོད་ལམ་ལ་ཆས་
པར་གྲ་སྒྲིིག་ཨང་གསར་བྱས་འདུག་ཨ། ཨ་མེེས།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རྒད་པོོས་སྒམ་ཞིིག་དྲུད་ཡོོང་ནས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ལྗིིད་ལྟིིག་སེེར་བསྡད་རྗེེས་“ཡིིན་ཡ་ཡིིན།

ག་ཚོོད་མགྱོོགས་ན་དེེ་ཚོོད་དགའ། ངའིི་གཅུང་པོོ་ལོོ་ངོོ་བཞིི་བཅུའིི་སྔོོན་ལ་དེེ་ཕྱོོགས་

སུ་ཕྱིིན་པ་རེེད། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོའི་ི སྐོོར་གོོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁོོ་ཁྱིི་ཕྲུག་ཁྲམ་པ་ཞིིག་ཡིིན།
ཁོོ་ལ་དགའ་མཁན་སུ་ཡང་མེེད། ཁོོས་ངའིི་ཁོོལད་2 དཀྲུམ་མདའ་ཁེེར་འཕེེན་དེེ་འཁྱེེར་

ནས་བྲོོས་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ད་ཐེེངས་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་རུ་ཁོོ་དང་ཡང་ན་ཁོོའི་ི བུ་ཕྲུག་

ཚོོ་ལ་འཕྲད་ན། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ལ་བྱིིས་ཕྲུག་འདྲ་ཡོོད་ན། ངའིི་ཁོོལད་དཀྲུམ་མདའ་དེེ་ཕྱིིར་
སྤྲོོད་ཤོོག་ཟེེར་དགོོས། ངས་ཁོོའི་ི སྐོོར་རྒྱུས་ལོོན་བྱས་པ་ནོོར་མེེད་ན། ཁོོ་ལ་བུ་ཕྲུག་ཡོོད་
པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་དེེ་ནིི་ཐང་བུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་ལ། ད་ལྟ་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིིས་སྐྱོོང་
གིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ས་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ན་ང་དངོོས་གནས་དགའ་རྒྱུ་རེེད། དེེས་ང་རང་མིི་

གསར་པ་ཞིིག་ཏུ་བཟོོ་རྒྱུ་རེེད་བསམ་པའིི་ཚོོར་སྣང་འདུག དེེར་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་ཐད་
ཀར་ཤིིང་ཏོོག་ཞིིང་རའིི་ནང་དུ་ལས་ཀར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་གུག་བཞིིན་“ཁོོས་དངོོས་གནས་དེེ་ལྟར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།

ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་སྔོོན་བར་དུ་ལས་ཀ་ལས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྱིི་
ཚིིགས་གཅུས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“དེེ་ད་ཡིིན་དང་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་བསྡད་ཡོོད་སའིི་སྒོོ་ཐེེམ་ནས་ཕར་བལྟས་ནས་“ཆོོས་དཔོོན་ཕྱིིར་

ཡོོང་གིི་འདུག འབྲུ་ཁང་གིི་འགྲམ་ངོོགས་ནས་ཚུར་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོས་ད་ནངས་བཏོོན་པའིི་གསོོལ་འདེེབས་དེེ་ནིི་ང་རང་གིིས་གོོ་མྱོོང་བའིི་

གསོོལ་འདེེབས་ཚང་མ་ལས་ཆེེས་མཚར་ཤོོས་དེེ་རེེད། དེེ་གསོོལ་འདེེབས་ངོོ་མ་ཞིིག་དང་
2

ཁོོལད། Colt སྟེེ། ཨ་རིིའིི་ཁོོལད་ཀྱིི་ཁེེ་དབང་ལྡན་པའིི་མེེ་མཚོོན་ཐོོན་སྐྱེེད་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིི་ཚོོང་རྟགས་ཤིིག
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

མིི་འདྲ་བར། གླེེང་མོོལ་བྱས་པ་དང་འདྲ། འོོན་ཀྱང་། དེེ་བཏོོན་པའིི་སྒྲ་དེེ་གསོོལ་འདེེབས་
བཏོོན་པའིི་སྒྲ་དང་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་མིི་གད་མོོ་སློོང་བྱེེད་ཅིིག་རེེད། ནམ་རྒྱུན་གད་མོོ་སློོང་བྱེེད་ཤ་སྟག་བཤད།

མང་ཆེེ་བ་ཁོོ་རང་ཉིིད་ལ་ཤོོད་བཞིིན་པ་འདྲ། ཁོོས་གོོ་སྐོོན་བློོ་འགུག་བྱེེད་ཐབས་གཏན་
ནས་བྱེེད་ཀྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོའི་ི མིིག་གིི་ལྟ་སྟངས་ལ་ལྟོོས་དང་། ཁྲུས་དབང་ཞུས་པ་དང་འདྲ། ཞིིབ་

འཚོོལ་ཞེེས་འབོོད་པའིི་རྣམ་པ་དེེ་བབས་འདུག དངོོས་གནས་ཁྲུས་དབང་ཞུས་པ་ཞིིག་

དང་འདྲ། མགོོ་བོོ་དུད་ནས་འགྲོོ་ཡང་ས་ཐོོག་གིི་དངོོས་པོོ་ཅིི་ལའང་ཅེེར་མིིག་གིིས་མིི་
བལྟ། ཡ། འདིིར་ཁྲུས་དབང་ཞུས་པའིི་མིི་ཞིིག་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁ་སེེ་སྒོོའི་ི ཉེེ་སར་
སླེེབས་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཨ་མ་འཇམ་ཅག་གེེར་བསྡད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ལྟར་འཆམ་འཆམ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་ཁྱོོད་ལ་ཚ་དུག་ཕོོག་རྒྱུ་རེེད་དོོ།།”

ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨུན། རེེད་ཡ། གཅིིག་བྱས་ན་ཕོོག་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་གློོ་བུར་དུ་

ཨ་མ་དང་ཨ་མེེས། ཋོོམ་བཅས་ལ་“ང་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་དགོོས། ང་འགྲོོ་ན་འདོོད། ང་ཁྱེེད་
ཚང་དང་མཉམ་དུ་སོོང་ན་ཨེེ་ཆོོག” ཅེེས་རེེ་ཞུ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐད་
ཆར་ངོོ་གནོོང་ནས་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད།

ཋོོམ་ནིི་ཁྱིིམ་འདིིའིི་སྐྱེེས་པ་ཕོོ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ཨ་མས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་བལྟས། འོོན་

ཀྱང་། ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་ཆ་མ་བཤད། ཨ་མས་ཋོོམ་ལ་སྐྱེེས་པ་ཕོོའི་ི ཐོོབ་ཐང་ལོོངས་སུ་སྤྱོོད་དུ་

བཅུག་ཟིིན་པས། ད་ལྟ་ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོད་ན་དེེ་ནིི་ང་ཚོོའིི་གཟིི་བརྗིིད་
ཅིིག་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ངས་ད་ལྟ་ཁ་ཚོོན་ཆོོད་པོོས་ཤོོད་ག་ལ་ནུས། ཨ་ཕས་ཟེེར་ན་ང་ཚོོ་

ག་དུས་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུའིི་སྐོོར་དོོ་ནུབ་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར། དེེ་བས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཁྱིིམ་དུ་འཛོོམས་པའིི་བར་དུ་ང་ཚོོས་ཅིི་ཡང་མ་བཤད་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་

ཕྱིིར་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་ཇོོན་དང་ཨ་ཕ། ནོོ་ཡ། ཋོོམ། ཨ་མེེས། ཨལ་དང་ཁོོན་ནེེ་བཅས་ཀྱིིས་
ཐག་གཅོོད་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་ཤོོང་གིི་ཡོོད་ན་ཚང་
མས་ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོའིི་གཟིི་བརྗིིད་ཅིིག་ཏུ་བརྩིི་ཐག་ཆོོད་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་“གང་ལྟར་ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ས་འདིིར་བཀྲ་

མ་ཤིིས་པ་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་འདུག ང་ཡར་སོོང་ནས་བལྟས་པ་ན། ཁང་པ་ཚང་མ་སྟོོང་པ་
རེེད་ལ། ས་ཞིིང་ཚང་མའང་སྟོོང་པ་རེེད། ཐ་ན་ཡུལ་ལུང་ཧྲིིལ་པོོ་སྟོོང་པ་རེེད། ང་འདིིར་
མུ་མཐུད་དུ་སྡོོད་མིི་ཐུབ། ཡུལ་མིི་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ན། ང་ཡང་དེེ་གར་འགྲོོ་རྒྱུ་

ཡིིན། ངས་ཞིིང་ཁ་རུ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེ་དུས་ང་རང་སེེམས་པ་དགའ་ཡང་སྲིིད།”
ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆོོས་འཆད་རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“ངས་ཆོོས་འཆད་རྒྱུ་མིིན།”

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁྲུས་དབང་ཡང་བསྐུར་རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ངས་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་རྒྱུ་མིིན།

ངས་ས་ཞིིང་ནང་དུ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཡིིན། ས་ཞིིང་

ལྗང་ཁུའིི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་དང་ཉེེ་སར་བསྡད་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།
ངས་ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཡང་ཁྲིིད་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན་པར། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་རྟོོགས་

ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཡུལ་མིི་ཚོོ་རྩྭ་ནང་དུ་འཆམ་འཆམ་བྱེེད་དོོན་ཅིི་ཡིིན་རྟོོགས་ཐབས་

བྱེེད་དགོོས། ཁོོ་ཚོོའིི་གླེེང་མོོལ་དང་གླུ་དབྱངས་ཐོོས་ཐབས་བྱེེད་དགོོས་ལ། བྱིིས་པ་ཚོོས་
ཐུག་པ་འཐུང་བའིི་ཅབ་སྒྲར་ཉན་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། ཁྱོོ་ག་དང་ཆུང་མས་མཚན་མོོ་མལ་
གདན་སྤྲུག་རྡུང་བྱེེད་པར་རྣ་ཉན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། ཁོོ་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་ཟ་མཉམ་
འཐུང་བྱས་ནས་ཡོོད་ཚད་རྟོོགས་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་རློོན་པར་གྱུར་ནས་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

མཆིི་མའིི་འོོད་སྣང་འཚེེར། “སྤང་ཐང་དུ་སྤང་ཉལ་བྱས་ནས། རང་ཉིིད་ལ་འགྲོོགས་མཁན་
ཚང་མར་ཁ་ཞེེ་གཉིིས་མེེད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། དམོོད་མོོ་གཏོོང་རྒྱུ་ཡིིན་ལ་མནའ་ཡང་སྐྱེེལ་རྒྱུ་
ཡིིན། ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་གླེེང་མོོལ་གྱིི་སྙན་ངག་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཡིིན། འདིི་ཚང་མ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིིན་ལ། དེེ་ནིི་སྔོོན་ཆད་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མ་རྟོོགས་པའིི་ཟབ་གནད་རེེད། དོོན་དག་འདིི་
ཚང་མ་དོོན་བཟང་རེེད།”

ཆོོས་དཔོོན་སྒོོ་འགྲམ་གྱིི་གཙབ་གདན་སྟེེང་དུ་གཉོོམ་ཆུང་གིིས་བསྡད་ནས་“མིི་ཧ་

ཅང་ཁེེར་རྐྱང་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོའི་ི མིི་ཚེེར་དོོན་སྙིིང་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་དམ་སྙམ་གྱིི་འདུག”
ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་བསམ་གཟས་ནས་གློོ་ལུ་ཞིིག་བརྒྱབ་ནས་“དེེང་སང་ཆོོས་འཆད་འདོོད་མེེད་

པའིི་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན།” ཞེེས་ཤོོད་མགོོ་བརྩམས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨོོ། ང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་དགའ་མཁན་ཞིིག་ཡིིན། དེེ་ལས་ཐར་ཐབས་མིི་

འདུག འོོན་ཀྱང་། ངས་ཆོོས་འཆད་རྒྱུ་མིིན། ཆོོས་འཆད་པ་ནིི་ཡུལ་མིི་ཚོོར་ཅིི་བྱེེད་འདིི་
བྱེེད་ལམ་སྟོོན་བྱེེད་པ་ཡིིན་ལ། ངས་ནིི་ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་བྱེེད་འདིི་བྱེེད་སྐོོར་བཀའ་འདྲིི་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན།
དེེ་ནིི་ཆོོས་འཆད་པ་མ་རེེད། རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ཆོོས་འཆད་ཅེེས་པ་ནིི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཀྱིི་ང་རོོ་ཞིིག་

ཡིིན་ལ། ཆོོས་འཆད་ཅེེས་པ་ནིི་དངོོས་པོོ་ལ་ལྟ་སྟངས་ཤིིག་རེེད། ཡུལ་མིི་ཚོོར་དད་འདུན་
ཤུགས་དྲག་ཡོོད་དུས། ཆོོས་འཆད་ཅེེས་པ་ནིི་དོོན་བཟང་ཞིིག་ཡིིན། ལོོ་སྔོོན་མའིི་ཡེེ་ཤུའིི་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན་སྐབས་སུ། འཇིིགས་སྐྱོོབ་རུ་ཁག་2 མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་
2

འཇིིགས་སྐྱོོབ་དམག་དཔུང་། The Salvation Army སྟེེ། ཉེེས་སྐྱོོན་གྱིི་འཇིིགས་པ་ལས་སྐྱོོབ་པར་དམིིགས་པའིི་ཡེེ་
ཤུའིི་ཆོོས་ལུགས་དར་སྤེེལ་གཏོོང་བའིི་ཚོོགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཚོོགས་མིི་ཚོོས་དམག་དང་འདྲ་བའིི་སྒྲིིག་ཆས་
གྱོོན་གྱིི་ཡོོད།
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ཡོོང་ནས་ང་ཚོོར་ཕན་ཆེེན་པོོ་ཐོོགས་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་གིིས་དེེ་ལ་མ་ཉན་པར་

འགྲོོ་བར་བརྩམས་ཚེེ། ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་ཡོོང་བ་ནིི་ཟུར་བཅད་བཙོོན་འཇུག་གིི་ཉེེས་
ཆད་ཡིིན། དེེ་ནིི་ཆོོས་འཆད་རེེད། མགོོ་སྒུར་ནས་བསྡད་ཡོོད་པའིི་མིི་རྣམས་ལ་མཚོོན་

ན་ཧ་ཅང་བཟང་སྟེེ། དེེ་ལྟར་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་པར་ཁུ་ཚུར་རྒྱག་ཐབས་བྲལ། ཅིི་ལ་ཡིིན།

ཁྱོོད་ཆོོས་དཔོོན་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་དུང་ཆེེན་དེེ་སྒྲ་ཆེེན་པོོས་འབུད་ཀྱིི་
མ་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཐབ་ཀའིི་ནང་དུ་ཤིིང་ཕྲན་འགའ་གཡུགས་རྗེེས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་རེེ་

འཁྱེེར་ཡོོང་། འོོན་ཀྱང་། མང་པོོ་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ིཤིིང་སྒམ་དེེ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་སྒལ་བ་གྱང་

ལ་ཁེེན་ནས་བསྡད་ཅིིང་། ཋོོམ་དང་ཁ་སེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱང་སྒལ་བ་ཁང་པའིི་གྱང་ངོོས་སུ་
ཁེེན་ནས་བསྡད། སྐབས་དེེར་ཕྱིི་དྲོོའི་ི གྲིིབ་མ་དེེ་ཁང་པའིི་སྒོོ་ནང་ནས་ཕྱིིར་བུད།

ཕྱིི་དྲོོའི་ི སྨད་ཙམ་ལ། དོོས་འཁོོར་དེེ་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་ནས་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་བཅས་གནམ་

ལྡིིང་ས་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་ཕྱིིར་སླེེབས། དོོས་འཁོོར་གྱིི་གཞུག་སྒམ་མཐིིལ་དུ་ཐལ་རྡུལ་རིིམ་

པ་ཞིིག་ཆགས་ཡོོད་ཅིིང་། གདོོང་ཁེེབས་ཀྱང་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་བཀབ་ཡོོད་ལ། མདུན་གློོག་

གཉིིས་ཀ་རྡུལ་ཕྱེེ་དམར་པོོའི་ི འོོག་ཏུ་ཡོོངས་སུ་བསྐུངས་ཟིིན། དོོས་འཁོོར་ཕྱིིར་སླེེབས་དུས་

ཉིི་མ་ནུབ་ཀྱིི་འདུག་ལ། ས་གཞིི་ཆེེན་པོོ་འདིི་ནུབ་ཁའིི་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་དམར་ལམ་ལམ་བྱེེད།
ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི སྟེེང་དུ་སྒུར་ཙམ་བྱས་འདུག་ཅིིང་། གདོོང་

ལ་སྤོོབས་པ་དང་གཟབ་ནན། ནུས་ལྡན་བཅས་ཀྱིི་ཉམས་དོོད། ཁྱིིམ་རྒྱུད་མགོོ་ཁྲིིད་ཀྱིི་གོོ་
གནས་ཀྱིི་དྲིིན་གྱིིས། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་ཁ་ལོོ་བའིི་འགྲམ་གྱིི་ཆེེ་མཐོོང་གིི་

འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད་ཡོོད། གཞན་པ་ཚང་མ་གཞུག་སྒམ་ནང་དུ་ལངས་ནས་ལག་པས་
གཞུག་སྒམ་གྱིི་སྐྱོོར་མདའ་ལ་འཐམས། རང་ལོོ་བཅུ་གཉིིས་ལ་བུད་པའིི་རུ་ཐེེ་དང་རང་ལོོ་
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བཅུ་ལ་བུད་པའིི་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིི་བཙོོག་དྲེེག་ཆགས་པའིི་གདོོང་པར་འཚུབ་པོོ་གིི་

ཉམས་དོོད་ཅིིང་། མིིག་གཉིིས་ལ་ཐང་ཆད་པའིི་ཉམས་ཤིིག་དང་ལྷན་དུ་སྤྲོོ་སེེམས་འཁོོལ་

བའིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཤར་འདུག་ལ། གྲོོང་རྡལ་ནས་ཨ་ཕའིི་ལག་ནས་བཙིིར་ཡོོང་བའིི་
ཤིིང་མངར་ཞིིམ་ཟས་ཀྱིི་དབང་གིིས། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་མཛུབ་མགོོ་དང་ཁ་འགྲམ་རྣམས་ལ་

འབྱར་ཚིི་ནག་པོོ་བསྐུས་འདུག རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི པུས་མོོའི་ི མན་ལ་སླེེབས་པའིི་སེེང་རས་
ཟིིང་སྐྱའིི་ལྭ་རིིང་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ལ། ལོོ་ཆུང་གཞོོན་ནུ་མའིི་ནན་ཏན་གྱིི་ཉམས་ཅུང་ཙམ་

ཞིིག་ཀྱང་དོོད་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ནིི་ད་དུང་ཡང་སྣང་ཆུང་གིི་བྱིིས་པ་སྣབས་
ལུག་ཅིིག་ཡིིན་པས། ནམ་རྒྱུན་འབྲུ་ཁང་གིི་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་རྩེེད་ཁང་ཕུག་རྒྱུ་དང་། རང་

ཉིིད་དགའ་སའིི་རྩེེད་ཆས་བསྡུ་རུབ་བྱེེད་རྒྱུ། ཐ་མག་གིི་དུད་སྣེེ་འཐེེན་རྒྱུ་བཅས་ལ་མགོོ་
འཁོོར་ནས་ཡོོད་པའིི་ཚོོད་རེེད། རུ་ཐེེ་ཡིིས་གསར་དུ་འབུར་བཞིིན་པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ནུ་

འབུར་ཟུང་གིི་སྟོོབས་ཤུགས་དང་འགན་ཁུར། གཟིི་བརྗིིད་བཅས་ལ་དོོ་སྣང་འབྱུང་བཞིིན་

པའིི་སྒང་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ནིི་ད་དུང་ཡང་རིི་བྱིི་ལྟ་བུའིི་འཚུབ་པོོ་དང་

བེེའུ་ཕྲུག་ལྟ་བུའིི་བསམ་མེེད་ཅིིག་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་གཞུག་སྒམ་གྱིི་སྐྱོོར་མདའ་ལ་
དམ་པོོར་འཇུས་ནས་ལངས་འདུག་པ་ནིི་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་རེེད། ཁོོ་མོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་
སྔ་རྟིིང་སྟེེང་དུ་ཡོོམ་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་ཤུགས་སྙོོམས་སྒྲིིག་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད་ལ། ལམ་ངོོས་ནས་སླེེབས་པའིི་འདར་འདུལ་དེེ་ཐད་ཀར་ཁོོ་མོོའི་ི པུས་མོོ་དང་སྒྱིིད་
པས་གདོོང་ལེེན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནིི་ཁོོ་མོོར་མངལ་ཆགས་ཡོོད་པས་ཡིིད་གཟབ་བྱེེད་

བཞིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན། ཁོོ་མོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་བསླས་ཏེེ་མགོོ་རུ་དཀྲིིས་པས་ཁ་དོོག་སེེར་
སྐྱའིི་དབུ་རྒྱན་ཞིིག་ཏུ་གྲུབ། ཟླ་ངོོ་ཁ་ཤས་སྔོོན་དུ་ཆགས་ཉམས་དང་ཡིིད་འགུག་གིི་ཉམས་

ཀྱིིས་ཕྱུག་པའིི་ཁོོ་མོོའི་ི འཇམ་ཞིིང་གོོར་བའིི་གདོོང་པ་རུ་དེེང་སང་སྦྲུམ་མའིི་གདོོང་གཉེེར་
བབས་འདུག་ཅིིང་། གདོོང་པ་དེེར་ཡང་དག་པའིི་མཛེེས་ཉམས་མངོོན་པར་བྱེེད་པའིི་རང་
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སྐུལ་གྱིི་འཛུམ་ཞིིག་ཀྱང་མངོོན་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི མཉེེན་ཞིིང་ཆེེ་བའིི་ནུ་མ་དང་ལྟོོ་བ། ཐལ་
ལྕག་དང་བྱུག་བྱུག་གིི་སྔོོན་བསུའིི་ཆེེད་དུ་བསམ་གཟས་ནས་བར་སྣང་དུ་གཡུག་གཡུག་

བྱེེད་བཞིིན་པ་ལྟ་བུའིི་ཁོོ་མོོའི་ི སྲ་མཁྲེེགས་ཀྱིི་དཔྱིི་མགོོ་དང་འཕོོངས་ཚོོས། མདོོར་ན་

ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱགས་ཤིིང་རིིལ་བའིི་གཟུགས་པོོ་ཧྲིིལ་པོོ་སྒམ་པོོ་དང་ནན་ཏན་དུ་གྱུར་ཡོོད། ཁོོ་
མོོའི་ི བསམ་བློོ་དང་ཀུན་སྤྱོོད་ཚང་མ་མངལ་ཁོོག་གིི་ཕྲུ་གུའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ཡོོད་ལ།

ཕྲུ་གུའིི་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་ཁོོ་མོོས་གོོམ་སྟབས་སྙོོམས་པོོས་འགྲོོ། ཁོོ་མོོའི་ི སྣང་བར་

འཛམ་གླིིང་ཧྲིིལ་པོོ་སྦྲུམ་མར་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་བསམ་བློོ་གཏོོང་དུས་ཀྱང་ཨ་
མས་བུ་ཕྲུག་བཙའ་བའིི་ཟུར་ངོོས་ཁོོ་ན་ནས་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། རྒྱགས་ཤིིང་རིིལ་
ལ་ཚོོར་འདུ་རྒོོད་པའིི་གཞོོན་ནུ་མ་འཚུབ་པོོ་ཅིིག་ལ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་ནས་ཡུན་རིིང་མ་

འགོོར་བའིི་ཁོོན་ནེེ་སྟེེ། ཁོོ་མོོའི་ི རང་ལོོ་བཅུ་དགུ་ལ་སོོན་པའིི་ཁྱོོ་ག་འདིི་ནིི་ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་
སེེམས་གཉིིས་ཀའིི་འགྱུར་ལྡོོག་གིིས་མགོོ་རྨོོངས་ཤིིང་ཞེེ་འཇིིགས་སུ་བཅུག་ཡོོད། དེེང་སང་

ཉལ་སའིི་ནང་དུ་འཛིིང་རེེས་འབལ་རེེས་དེེ་མེེད་ལ། གསལ་ལ་མིི་གསལ་བའིི་ཁྲེེལ་འཛུམ་
དང་བཅས་སོོ་ཡིིས་འདེེབས་ཤིིང་སེེན་མོོས་འབྲད་པ་དེེའང་མེེད་ཅིིང་། མཇུག་མཐར་མིིག་
ཆུ་འདོོན་པ་དེེའང་མེེད། འགྱུར་ལྡོོག་འདིི་དག་གིིས་ཁོོ་རང་བློོ་རྨོོངས་ཤིིང་ཡིིད་འཇིིགས་

སུ་བཅུག་ཡོོད། དེེང་སང་ཁོོའི་ི མིིག་མདུན་དུ་མངོོན་པ་ནིི་བཏང་སྙོོམས་དང་གཟབ་ནན་
ཡིིན་ཞིིང་། ཤེེས་རབ་ལྡན་ལ་ངོོ་གནོོང་ཞིིང་ནན་ཏན་གྱིི་རྣམ་པས་འཛུམ་སྟོོན་པའིི་སྲོོག་

ཆགས་ཤིིག་རེེད། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིི་བརྗིིད་ཅིིག་ཏུ་བརྩིིས་ཡོོད་

ལ། ཁོོ་མོོར་ཞེེད་སྣང་ཡང་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོས་ག་དུས་ཡིིན་ནའང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་ཁོོ་
མོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཇོོག་པའམ། ཡང་ན་ཁོོ་མོོ་དང་ཉེེ་སར་ལངས་ཐབས་བྱེེད་ལ། འདིི་ལྟར་བྱས་
ན་ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཁོོ་མོོའི་ི དཔྱིི་མགོོ་དང་ཕྲག་པར་ཐུག་གིི་ཡོོད་པས། དེེས་དེེང་སང་བར་

ཐག་ཇེེ་རིིང་ལ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་འབྲེེལ་བ་དེེ་ཕྱིིར་ཇེེ་ཉེེར་གཏོོང་ཐུབ་པའིི་སྣང་བ་ཤར་གྱིི་
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ཡོོད། ཁོོན་ནེེ་ནིི་གདོོང་པ་ཕྲ་ལ་གཟུགས་པོོ་སྐམ་རིིད་ཀྱིི་ཋེེག་ས་སིིའིི་མིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞོོན་ནུ་

ཞིིག་རེེད། ཁོོའི་ི མིིག་འབྲས་སྔོོ་སྐྱ་དེེ་ལ་མཚམས་ལ་ལར་ཉེེན་ཁ་ཅན་གྱིི་མདངས་འབབ་

ལ། སྐབས་ལ་ལར་བྱམས་སེེམས་ཀྱིི་རྣམ་པའང་ལྡན་ཞིིང་། ཡང་སྐབས་ལ་ལར་འཇིིགས་
སྐྲག་གིི་རྣམ་པ་ཡང་ཤར། ཁོོ་ནིི་ལས་ལ་བརྩོོན་པའིི་སྐྱེེས་པ་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། མ་

འོོངས་པར་ཁྱོོ་ག་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོས་ཆང་རག་ངེེས་ཅན་འཐུང་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། འཐུང་བ་ཚད་ལས་མིི་བརྒལ། གཅིིག་གིིས་འཛིིང་མོོ་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་བཞག་
དུས་འཁྲུག་འཛིིང་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེའིི་ཐད་ནམ་ཡང་འུད་ཤོོབ་མིི་བྱེེད། ཁོོ་རང་ཚོོགས་

འདུའིི་སྐབས་སུ་ཁུ་སིིམ་པོོ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་དེེ་གར་སླེེབས་ཐུབ་པ་བྱས་
ཡོོད་ལ། སླེེབས་ཡོོད་པ་གཞན་པར་རྟོོགས་སུའང་འཇུག་གིི་ཡོོད།

རང་ལོོ་ལྔ་བཅུའིི་ནང་སླེེབས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཁྱིིམ་རྒྱུད་འདིིའིི་དཔོོན་

པོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོོང་བས་རེེད་མ་གཏོོགས། དེེ་མིིན་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཁ་ལོོ་བའིི་འགྲམ་གྱིི་

ཆེེ་མཐོོང་འདུག་སྟེེགས་འདིི་བདམས་མེེད་པར། འདུག་སྟེེགས་འདིི་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་སྤྲད་
ཡོོད་ངེེས་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནིི་མིི་སྲིིད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། གཅིིག་ནས་ཁོོ་མོོ་
ན་གཞོོན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། གཉིིས་ནས་ཁོོ་མོོ་བུད་མེེད་ཅིིག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སོོ།། གང་

ལྟར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡང་བདེེ་མོོས་བསྡད་མེེད་པར། ཁོོའི་ི འདྲེེ་ཡིིས་བཟུང་འདྲའིི་མིིག་ཟུང་

གྲིིམ་པོོས་བགྲད་འདུག་ལ། སྐམ་ཞིིང་ཆེེ་བའིི་གཟུགས་པོོ་ལྷོོད་ལ་འབབ་ཐུབ་མེེད། ཁེེར་རྐྱང་

གིི་བཀག་རྒྱ་འདིིས་ཕལ་ཆེེར་ནམ་རྒྱུན་ཁོོ་དང་མིི་གཞན་བར་གྱིི་འབྲེེལ་འདྲིིས་ཡོོད་ཚད་
བཀག་ཡོོད་ལ་ཁོོའི་ི ཟས་ཀྱིི་ཡིི་ག་ཡང་འགགས་ཡོོད། ཁོོས་ཟ་མ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོོགས་མིི་
བཟའ་ལ་ཆང་རག་རྒྱུན་དུ་མིི་བཏུང་ཞིིང་། བུད་མེེད་ཕལ་ཆེེར་བསྟེེན་གྱིི་མེེད། ཕྱིིའི་ི རྣམ་
པ་འདིིའིི་འོོག་ནས་དོོན་དངོོས་སུ་ཁོོའི་ི ཁོོག་གིི་ཡིི་ག་ཚང་མ་རིིམ་བཞིིན་འཕར་ནས་ཡོོང་

ནས། ཉིིན་ཞིིག་ལ་གནོོན་མིི་ཐུབ་པར་འགྱུར་གྱིི་ཡོོད་ལ། དེེ་དུས་ཁོོས་ཡུན་རིིང་ལ་དྲན་པའིི་
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ཟ་མ་འགའ་རེེ་བཟའ་ལ། བཟིི་སྨན་དང་ཨ་རག་འཐུང་ནས་གཟུགས་པོོའི་ི སྙོོམས་མིི་ཟིིན་

ཞིིང་མིིག་གཉིིས་དམར་ཞིིང་ཆུ་ཀོོར་ཀོོར་དུ་འགྱུར་གྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་འདོོད་སྲེེད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་

གནོོན་ཆེེད་དུ། ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་ནས་སྨད་འཚོོང་མ་གླས་ཏེེ་སྨྱོོན་པ་བཞིིན་དུ་འཁྲིིག་པ་
སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོོད། གོོ་ཐོོས་ལྟར་ན། ཐེེངས་གཅིིག་ལ་ཁོོ་རང་ཤོོ་ནེེ་གྲོོང་རྡལ་དུ་སོོང་ནས། དུས་
གཅིིག་ལ་སྨད་འཚོོང་མ་གསུམ་གླས་ནས། ཁོོ་མོོ་ཚོོའི་ི ཚོོར་བ་མེེད་པའིི་གཟུགས་པོོའི་ི སྟེེང་

དུ་ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་ཙམ་རིིང་ལ་འདོོད་འཁུན་སྒྲོོག་བཞིིན་འདོོད་འཁྲིིག་སྤྱད་རབས་ཟེེར།
འོོན་ཀྱང་། ནམ་ཞིིག་ཁོོའི་ི ཡིི་ག་འགུ་མ་ཐག་ཏུ་སེེམས་སྡུག་ཅིིང་ངོོ་གནོོང་ནས་ཁེེར་རྐྱང་

གིི་འཚོོ་བ་རུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོོ། ཁེེར་རྐྱང་གིི་འཚོོ་བ་རུ་ལོོག་རྗེེས་ཁོོས་མིི་གཞན་པ་ལ་ཡིིབ་
བཞིིན་འགྲོོ་ལ། ཁོོའི་ི ཉེེས་སྤྱོོད་ལ་འགྱོོད་བཤགས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་མིི་རྣམས་ལ་རྔན་པ་སྦྱིིན་གྱིི་
ཡོོད། ཁོོ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་འཇབ་འཛུལ་གྱིིས་ཡོོང་ནས་བྱིིས་པ་ཚོོའིི་སྔས་མགོོའི་ི འོོག་ཏུ་

འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་བཅུག་ནས་འགྲོོ་ལ། དེེ་ནས་གླ་ཆ་མིི་ལེེན་པར་མིི་ཚོོར་འབུད་ཤིིང་གཏུབ་
རོོགས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོས་རྟ་དང་རྟ་སྒ། ལྷམ་གསར་པ་སོོགས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུ་རྫས་
རྣམས་མིི་གཞན་ལ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། གཞན་པར་ཐུག་སྐབས་ཁོོ་རང་བྲོོས་འགྲོོ་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཁོོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མིི་ཐུབ་ལ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ལ་གདོོང་ཐུག་པ་ཡིིན་

ནའང་ཁོོ་རང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགས་པོོའི་ི ཕྱིི་ཤུན་དུ་ཕྱིིར་འཁུམས་ནས། སྔངས་ཤིིང་སྐྲག་
པའིི་མིིག་གིིས་ཕྱིིའིི་འཇིིག་རྟེེན་ལ་ལྐོོག་ལྟ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཐོོག་མར་ཁོོའི་ི ཆུང་མ་གྲོོངས་པ་

དང་། དེེ་ནས་དེེའིི་རྗེེས་ཀྱིི་ཟླ་ངོོ་ཁ་ཤས་རིིང་ལ་ཁེེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པ་འདིིས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་
ནོོངས་འགྱོོད་དང་ངོོ་ཚའིི་དམར་རྟགས་ཤིིག་བརྒྱབ་ཡོོད་ལ། དེེས་ཁོོ་རང་ཟད་མཐའ་མེེད་
པའིི་ཁེེར་རྐྱང་གིི་འཚོོ་བའིི་ནང་དུ་བསྐྱལ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དོོན་དངོོས་འགའ་རེེར་ཁོོ་རང་

བྱོོལ་ཐབས་མེེད་ཅིིང་། ཁོོ་རང་ཁྱིིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་མགོོ་ཁྲིིད་ཅིིག་ཡིིན་པའིི་ཆ་ནས་ཁོོས་ཁྱིིམ་རྒྱུད་

འཛིིན་སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ཤིིང་། དེེ་རིིང་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་རང་ཁ་ལོོ་བའིི་འགྲམ་གྱིི་ཆེེ་མཐོོང་
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ལེེའུ་བཅུ་གཅིིག་པ།

རྐུབ་སྟེེགས་སུ་འདུག་དགོོས།

དོོ ས ་འཁོོ ར ་དེེ་ ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོ ད ་ནས་ཕྱིིར ་རང་ཁྱིིམ ་ཕྱོོ ག ས་སུ་ཡོོ ང ་བཞིིན ་ཡོོ ད ་

ཅིིང་། འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་གིི་སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོའི་ི གདོོང་པར་ཡིི་ཐང་ཆད་པའིི་རྣམ་པ་
བབས། ཨལ་གྱིིས་གཟུགས་པོོ་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་དགྱེེ་ཙམ་བྱས་ནས། མིིག་གིིས་

ལམ་ལ་ལྟ་ཞིིང་དེེ་ནས་ཚད་འཇལ་འཆར་ཤེེལ་ལ་ལྟ། ཁོོའི་ི མིིག་གིིས་ཚད་འཇལ་འཆར་
ཤེེལ་སྟེེང་གིི་རྣམ་རྟོོག་རྒོོད་པོོས་འདར་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཤུགས་ཚད་མདའ་ཁབ་
ལ་ལྟ་ཞིིང་། དེེ་ནས་སྣུམ་ཚད་འཇལ་ཆས་དང་ཚ་དྲོོད་འཇལ་ཆས་བཅས་ལ་ལྟ། རླངས་

འཁོོར་འདིིའིི་སྟེེང་གིི་ཞན་ཆ་དང་དོོགས་པ་ཟ་དགོོས་པའིི་གནད་དོོན་རྣམས་རེེ་རེེ་བཞིིན་
ཁོོའི་ི ཀླད་པའིི་ནང་དུ་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོས་ཙིིར་སྒྲ་གྲག་ཡོོང་བ་དེེར་ཉན། དེེ་ནིི་

རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ངོོས་ནས་ཡིིན་པ་འདྲ་བས་འཕྲུལ་སྣུམ་ཟད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོའི་ི རྣ་

ཡིིས་སྦྲེེལ་མཐུད་ལྷུ་ལག་ཡར་ལྡིིང་མར་ལྷུང་བྱེེད་པའིི་སྒྲ་ལ་ཉན། ཁོོའི་ི ལག་པ་བང་སྒྱུར་
ཡུ་བའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས། བང་སྒྱུར་ཡུ་བ་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་བའིི་བང་སྒྱུར་སོོ་འཁོོར་གྱིི་

འགུལ་སྐྱོོད་ལ་བརྟགས། ཁོོས་ཁ་འགོོག་རྐང་གདན་མ་ལྷོོད་པར་འབྱེེད་མཐུད་རྐང་གདན་

ལྷོོད་ནས། འབྱེེད་མཐུད་འཁོོར་སྡེེར་གྱིི་ནུར་ཚད་ལ་ཚོོད་ལྟ་བྱས། ཁོོ་མཚམས་ལ་ལར་ར་

ཕོོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ཐེེངས་ཁོོ་རང་ལ་འགན་ཁུར་ཡོོད་པས་ནམ་རྒྱུན་
དང་མིི་འདྲ། དོོས་འཁོོར་འདིི་བསྐོོར་རྒྱུ་དང་འདིི་ལ་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་ནིི་ཁོོའི་ི འགན་

ཁུར་རེེད། གལ་སྲིིད་དོོས་འཁོོར་ལ་གནད་དོོན་ཞིིག་བུད་ན་དེེ་ནིི་ཁོོ་རང་གིི་སྐྱོོན་ཡིིན།
ཚང་མས་ཅིི་ཡང་མིི་ཟེེར་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཚང་མ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨལ་གྱིིས་འདིི་

ནིི་སུའིི་སྐྱོོན་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་རེེད། དེེ་བས། ཁོོས་དོོས་འཁོོར་ལ་ལག་པས་རེེག་ཅིིང་མིིག་

གིིས་འཚོོ་ལ། རྣ་ཡིིས་ཉན་གྱིི་ཡོོད། ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ནན་ཏན་དང་འགན་སེེམས་ལྡན་པའིི་
ཉམས་ཤིིག་ཤར་ཡོོད། མིི་ཚང་མས་ཁོོ་དང་ཁོོའི་ི འགན་ཁུར་ལ་བརྩིི་བཀུར་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཅིིང་། ཐ་ན་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་བཟའ་དཔོོན་དུ་གྱུར་པའིི་ཨ་ཕས་ཀྱང་ལག་ཏུ་གཅུས་སྐམ་ཞིིག་
བཟུང་ནས་ཨལ་གྱིི་བཀའ་བཀོོད་དང་ལེེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

ཁོོ་ཚོོ་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་ཡོོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ལ་

མཚོོན་ན། ཆད་མེེད་ཀྱིི་འགུལ་སྐྱོོད་དང་རྫོོགས་མེེད་ཀྱིི་ངོོ་གདོོང་གིིས་ཁོོ་གཉིིས་ཐང་

ཆད་པར་བྱས་ཡོོད་ལ། ཤིིང་མངར་ཞིིམ་ཟས་ཀྱིི་དོོན་དུ་འཐབ་རྩོོད་བྱས་པས་ཀྱང་ཐང་
ཆད་ཡོོད། ད་དུང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་

ཏུ་འགྱིིག་བྱིི་རིིལ་བཅུག་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་གཉིིས་དགའ་དྲགས་པའིི་དབང་གིིས་ཀྱང་
ཐང་ཆད་ཡོོད།

འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོ་ཐང་ཆད་འདུག་པའིི་སྟེེང་

དུ། ད་དུང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་ཞིིང་སེེམས་པ་སྡུག་འདུག་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཁོོ་ཚོོའིི་རྟ་དང་ཤིིང་

རྟ། ལག་ཆ་དང་ཁྱིིམ་ཆས་སོོགས་གཞིིས་ཀའིི་ནང་ནས་འཁྱེེར་ཐུབ་པ་ཡོོད་ཚད་འཁྱེེར་
ནས་བཙོོངས་མོོད། ཚུར་བབས་པ་ནིི་སྒོོར་མོོ་བཅོོ་བརྒྱད་མ་གཏོོགས་མེེད་པས་སོོ།། སྒོོར་

མོོ་བཅོོ་བརྒྱད་རེེད་ཡ། ཁོོ་ཚོོས་ཉོོ་མཁན་ལ་བཙན་ཤེེད་བཀོོལ་ཡོོད་ལ་ཁ་རྩོོད་ཀྱང་
བརྒྱབ་ཡོོད། ཉོོ་མཁན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་ཁེེ་བཟང་ཡོོད་པ་ཤེེས་པ་ན། ཁོོ་ཚོོར་ད་ལྟ་རིིན་

གོོང་ག་ཚོོད་བདེེ་མོོ་བྱས་རུང་ཉོོ་རྒྱུ་མིིན་ཞེེས་བཤད་ལ། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོ་ཡང་ཐབས་ཟད་
ཅིིང་། ཉོོ་མཁན་གྱིི་གཏམ་ལ་ཡིིད་ཆེེས་ནས་ཁོོས་ཐོོག་མར་སྤྲོོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་པའིི་རིིན་གོོང་
ལས་ཀྱང་སྒོོར་གཉིིས་དམའ་མོོ་བྱས་ཏེེ་བཙོོངས། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་རང་ཉིིད་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེེད་པའིི་

ལམ་ལུགས་ཤིིག་གིི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཡོོད་པས། ལམ་ལུགས་དེེས་ཁོོ་ཚོོ་ཕམ་པར་བརྒྱབ་
ཡོོད། དེེ་བས་ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོར་སེེམས་ཁྲལ་སླེེབས་ཤིིང་འཇིིགས་སྣང་སྐྱེེ། ཁོོ་ཚོོས་རྟ་གཉིིས་

ཀ་དང་འཁོོར་བཞིིའིི་ཤིིང་རྟའིི་རིིན་ཐང་འདིི་ལས་ཆེེ་བ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཉོོ་མཁན་
གྱིིས་འདིི་དག་གཞན་པར་ཕར་བཙོོངས་དུས་རིིན་གོོང་དེེ་ལས་མཐོོན་པོོ་ཁུག་པའང་ཤེེས་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ཇིི་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན། ཚོོང་
ལས་ཞེེས་པ་ནིི་གསང་བ་ལྐོོག་གྱུར་གྱིི་དོོན་དག་ཅིིག་རེེད།

ཨལ་གྱིིས་མིིག་ཟུང་གིིས་གཞུང་ལམ་དང་ཚད་འཇལ་འཆར་ཤེེལ་གཉིིས་ཀའིི་བར་དུ་

རེེས་འཁོོར་གྱིིས་ལྟ་བཞིིན་“ད་སྔོོན་གྱིི་མིི་དེེ། མིི་དེེ་ས་གནས་ཀྱིི་མིི་ཞིིག་མིིན་པ་འདྲ། ཁོོའི་ི

སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེེ་ས་གནས་འདིིའིི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་མིི་འདྲ་ལ། གྱོོན་གོོས་
གོོན་སྟངས་ཀྱང་མིི་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཨ་ཕས་“ང་དེེ་རིིང་ལྕགས་རིིགས་ཚོོང་ཁང་ཞིིག་ཏུ་སོོང་ནས་ངོོ་ཤེེས་འགའ་

ཞིིག་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན་ང་ཚོོ་འདིི་ལྟར་ཁ་འབྲལ་བཞིིན་པའིི་

སྐབས་སུ། མིི་མང་པོོ་ཞིིག་ཆེེད་དུ་ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཉོོ་རུ་ཡོོང་གིི་འདུག་ཟེེར་ལ། མིི་འདིི་
དག་གིིས་ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་གཙང་མར་ཉོོ་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོར་དེེ་ཐད་

ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ཨ་ཋོོམ་སླེེབས་ཡོོད་ན་བཟང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།
ཁོོས་འདིི་ལས་དགའ་ཙམ་ཞིིག་བྱས་ཡོོད་སྲིིད།” ཅེེས་འགྲེེལ་བཤད་བྱས།

ཇོོན་གྱིིས་“འོོན་ཀྱང་། མིི་དེེས་རྩ་བ་ནས་ཉོོ་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར་གྱིི་འདུག་ཨ། ང་ཚོོས་ཚང་མ་

ཕྱིིར་དྲུད་འགྲོོ་སྲོོལ་ནིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ངས་ངོོ་ཤེེས་པའིི་མིི་དེེ་དག་གིིས་ཟེེར་ན། མིི་དེེ་དག་གིིས་ཟེེར་ན་ཉོོ་མཁན་

ཚང་མས་ནམ་རྒྱུན་འདིི་ལྟར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཟེེར་ལ། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཡུལ་

མིི་ཚོོར་སྐྲག་སློོང་གིི་ཡོོད་ཟེེར། ང་ཚོོས་ནིི་དོོན་དག་དེེ་འདྲ་ལ་ཇིི་ལྟར་གདོོང་ལེེན་བྱེེད་

དགོོས་མིི་ཤེེས། ཨ་མ་སེེམས་ཕམ་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་མོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་ཞིིང་སེེམས་ཕམ་འབྱུང་
རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་ག་དུས་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“མིི་ཤེེས།

ང་ཚོོས་དོོ་ནུབ་དེེ་ཐད་ལ་གྲོོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་དགོོས། ཋོོམ་

ཕྱིིར་སླེེབས་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ། དེེས་ངའིི་སེེམས་བདེེ་ལ་འབབ་ཏུ་བཅུག་སོོང་། ཁོོ་
ནིི་ན་གཞོོན་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན།”

ཨལ་གྱིིས་“ཨ་ཕ། མིི་འགའ་རེེས་ཋོོམ་གྱིི་སྐོོར་ལ་གླེེང་མོོལ་འདྲ་མིིན་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག ཁོོ་

ཚོོས་ཟེེར་ན་ཋོོམ་ནིི་བཟང་བཙོོན་དུ་བཏང་བ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་རང་མངའ་
སྡེེའིི་ཕྱིི་རོོལ་དུ་འགྲོོ་མིི་ཆོོག་ཟེེར་ལ། གལ་སྲིིད་སོོང་བ་ཡིིན་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་འཛིིན་བཟུང་
བྱས་ནས་ཕྱིིར་བཙོོན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕར་དོོགས་འདྲོོགས་ཤིིག་ལངས་ནས་“ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་ཟེེར་རམ། འདིི་བཤད་མཁན་

གྱིིས་འདིི་སྐོོར་གནས་ཚུལ་ཤེེས་སམ། འོོལ་ཚོོད་དུ་བཤད་པ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་གར་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་བཞིིན་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོས་

ང་ཋོོམ་གྱིི་གཅུང་པོོ་ཡིིན་པ་ཤེེས་མེེད། ངས་དེེ་གར་ལངས་ནས་རྣ་ཉན་བྱས་པ་ཙམ་ཡིིན།”
ཞེེས་ལན་བཏབ།

ཨ་ཕས་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། དེེ་དོོན་དངོོས་མིིན་པར་སྨོོན། ང་ཚོོར་ཋོོམ་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོོད། ངས་ཁོོ་ལ་དེེ་སྐོོར་འདྲིི། ང་ཚོོར་དཀའ་ངལ་མང་ཐག་ཆོོད་ཅིིག་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་
དུ་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་རྗེེས་འདེེད་ཅིིག་བཏང་ན་ད་ཅིི་བྱ། དེེ་དོོན་དངོོས་མིིན་པར་སྨོོན། ང་
ཚོོས་དེེ་སྐོོར་དོོན་དངོོས་ཅིི་ཡིིན་ཁ་གསལ་གཏིིང་གསལ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེ་ཋོོམ་གྱིིས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར་སོོང་ལ། དོོས་འཁོོར་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་གནམ་

ལྡིིང་ས་ལྡིིང་བྱེེད། སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིིས་རྡེེག་སྒྲའིི་ཀུ་ཅོོ་ཆད་མེེད་དུ་སྒྲོོག་ལ། ཁ་འགོོག་ཡུ་

བ་ཕར་བརྡབ་ཚུར་བརྡབ་བྱེེད། དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་ལས་ཤིིང་འགས་པ་ལྟ་བུའིི་
སྒྲ་ཞིིག་གྲག་གིི་འདུག་ལ། དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་ནས་རླངས་པ་སྲབ་མོོ་ཞིིག་ཐོོལ་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཐོོལ་གྱིིས་འཕྱུར། དོོས་འཁོོར་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཐལ་རྡུལ་མཁའ་ལ་འཕྱོོ་བ་
ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་འགྲོོ། ཁོོ་ཚོོ་དེེའུ་འབུར་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་འགོོ་བཞིིན་པའིི་

སྐབས་སུ་ནུབ་ཀྱིི་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་དགོོང་གའིི་ཉིི་མའིི་ངོོ་གདོོང་ཕྱེེད་ཙམ་
མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་མོོད། ཁོོ་ཚོོ་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་མར་འབབ་སྐབས་དེེ་ཡང་མིི་སྣང་བར་

གྱུར། རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་བཀག་སྐབས་ཁ་འགོོག་ཆས་ལས་ཙིིར་སྒྲ་རྣ་ལ་གཟན་པ་ཞིིག་

གྲག་བྱུང་ལ། སྒྲ་དེེ་ཉིིད་ཨལ་གྱིི་སྙིིང་ནང་དུ་ཟུག་བྱུང་། ཨ་ཁ། ཁ་འགོོག་འོོག་སྟན་ཟད་
ཚར་ཟིིན།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་གཞུག་སྒམ་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་སྟེེང་དུ་བུད་ནས་སར་

མཆོོངས་ནས་“ཋོོམ་གང་དུ་ཡོོད། ཋོོམ་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཁོོ་

ཚོོས་སྒོོ་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་ཡོོད་པའིི་ཋོོམ་མཐོོང་བྱུང་བས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོོམ་མཚམས་
བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ངོོ་གནོོང་བའིི་སྒོོ་ནས་དལ་མོོས་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཞིིང་། ཁ་སྐྱེེངས་
པའིི་མིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་བལྟས།

དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་“བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ བདེེ་མོོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས་པར། ཁོོ་ཚོོས་ངག་

འཇམ་པོོས་“བདེེ་མོོ་ཡིིན།” ཞེེས་ལན་བཏབ། ཁོོ་ཚོོ་སོོ་སོོར་ལངས་ནས་ཋོོམ་ལ་ལྐོོག་ལྟ་

བྱས། འདིི་ནིི་མིི་བསད་ནས་བཙོོན་དུ་སོོང་བའིི་ང་ཚོོའིི་རླབས་ཆེེ་བའིི་གཅེེན་པོོ་རེེད་

ཡ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱིིམ་བྱའིི་བྱ་ཁང་དེེ་བཙོོན་ཁང་ཡིིན་ཁུལ་བྱས་ནས་རྩེེད་མོོ་བརྩེེས་པའིི་སྐོོར་
དྲན་གྱིི་འདུག་ལ། སུ་ཞིིག་བཙོོན་པ་ཡིིན་ཁུལ་བྱེེད་རྒྱུར་འཕྲོོག་རྩོོད་བྱས་པའིི་སྐོོར་ཡང་
དྲན་གྱིི་འདུག

ཁོོན་ནེེ་ རིི་ཝེེར་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་སྒོོ་མཐོོན་པོོ་དེེ་མར་ཕབ་ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་

མར་དབབ་རོོགས་བྱས། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་སྤྱང་གྲུང་དང་ཡིིད་ཚིིམས་ཀྱིི་འཛུམ་ཞིིག་དང་

ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཁའིི་ཟུར་གཉིིས་ཅོོལ་ཆུང་གིི་རྣམ་པས་འཁྱོོག་ཙམ་བྱས་ནས་ཁོོའི་ི རོོགས་
217

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རམ་དེེ་ཡ་རབས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དང་དུ་བླངས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨོོ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་རེེད་ཨ། ངས་ཁྱོོད་རང་ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོང་བཞིིན་

ཡོོད་པ་མ་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“ང་ཚོོ་རྐང་ཐང་ལ་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་དོོས་འཁོོར་སླེེབས་ནས་ང་ཚོོ་

འཁུར་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“འདིི་ཁོོན་ནེེ་རེེད། ངའིི་ཁྱོོ་ག” ཞེེས་ཁ་སྣོོན་བརྒྱབ་
ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་ཚིིག་དེེ་བརྗིིད་ཉམས་དང་བཅས་བཤད།

ཋོོམ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ལག་འཇུ་དམ་པོོ་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་གྱིི་ལག་པ་

ལག་པས་མྱངས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྱིི་མིིག་ཟུང་གིི་ཟབ་སར་བལྟས། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་

སོོ་སོོ་འདོོད་པ་ཚིིམས་སོོང། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ལ་བྲེེལ་འཚུབ་ཆེེ་ས་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་མིིག་གིིས་མར་བལྟས་ནས་“བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ད་དུང་དེེ་

འདྲ་མངོོན་གསལ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨ་མས་ང་ལ་བཤད་སོོང་།
“ཨོོ།

མ་རེེད།”

ག་དུས་བཙའ་རྒྱུ་རེེད།”

ད་དུང་ཡུན་རིིང་ཞིིག་འགོོར་རྒྱུ་རེེད། ལོོ་རྗེེས་མའིི་དགུན་ཁ་བར་དུ་བཙའ་རྒྱུ་

ཋོོམ་གྱིིས་གད་མོོ་དགོོད་བཞིིན་“ཚ་ལུ་མའིི་ཞིིང་ར་ཞིིག་ཏུ་བཙའ་རྒྱུ་འདུག་རེེད་ཨ།

མཐའ་སྐོོར་ཡོོངས་སུ་ཚ་ལུ་མའིི་སྡོོང་པོོ་ཡོོད་པའིི་ཁང་པ་དཀར་པོོ་དེེ་ཚོོའིི་གཅིིག་གིི་ནང་
ནས་བཙའ་རྒྱུ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟོོ་བར་རེེག་བཞིིན་“ད་དུང་མཐོོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་ཡིིད་ཚིིམས་པའིི་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་རྗེེས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་
འཛུལ། དགོོང་དྲོོ་སླེེབས་དུས་ད་དུང་ཡང་ཚ་གདུག་ཆེེ་ལ། ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གནམ་ས་

འདྲེེས་མཚམས་ནས་དགུང་ཉིི་མའིི་འོོད་ཤུགས་ད་དུང་ཡང་ལྷམ་ལྷམ་འགྱེེད། འབོོད་བརྡ་
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ཅིི་ཡང་མིི་དགོོས་པར་བཟའ་མིི་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མཐའ་རུ་འདུས་ཤིིང་། གྲོོས་ཚོོགས་
ཆེེན་མོོ་སྟེེ། ཁྱིིམ་ཚང་སྲིིད་གཞུང་འདིིའིི་ཚོོགས་འདུ་དངོོས་སུ་མགོོ་བཙུགས།

དགོོང་དྲོོའི་ི འོོད་སྣང་གིི་སེེང་རས་ཀྱིིས་ས་གཞིི་དམར་པོོར་འོོད་མདངས་འཕྲོོ་རུ་བཅུག་

ཡོོད་པས། དེེས་དངོོས་པོོ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་དཔངས་ཚད་མཐོོ་རུ་བཏེེགས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་དབང་
གིིས་རྡོོ་དང་ཀ་བ། ཁང་པ་སོོགས་ཉིིན་དཀར་དང་བསྡུར་ན་ཇེེ་མཐོོ་དང་ཇེེ་མཁྲེེགས་ཡིིན་

པའིི་སྣང་བ་སྟེེར་ལ། དངོོས་པོོ་རང་རྐྱ་བའིི་ཁྱད་ཆོོས་ལྷག་ཏུ་གསལ། ཀ་བ་ཞིིག་ལ་མཚོོན་

ན། དེེའིི་ཀ་བའིི་ཁྱད་ཆོོས་ལྷག་ཏུ་མངོོན་ཏེེ། ཀ་བ་དེེ་ཉིིད་རང་ཉིིད་བཙུགས་ཡོོད་སའིི་ས་
གཞིི་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་གཏད་དུ་ཡོོད་པའིི་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁ་བཅས་ལས་མངོོན་པར་

འཕགས་ཡོོད། རྩིི་ཤིིང་རེེ་རེེ་ཡང་སྡེེབ་གཅིིག་བྱས་ཏེེ་ཡོོད་པའིི་ལོོ་ཏོོག་མ་ཡིིན་པར་ལོོགས་
སུ་གར་ཡོོད། ལྕང་སྡོོང་རྒན་གོོག་དེེ་ཡང་ལྕང་སྡོོང་གཞན་པ་ཚོོ་ལས་ལོོགས་སུ་ལངས་ཡོོད།
ས་གཞིི་ཆེེན་མོོས་དགོོང་དྲོོ་ལ་འོོད་སྣང་བསྩལ་བས། ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོོགས་ཤིིང་སྟེེང་དུ་ཚོོན་

རྩིི་མེེད་པའིི་ཁང་པ་སྐྱ་བོོ་དེེའིི་མདུན་ངོོས་ལའང་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བའིི་འོོད་སྣང་ལྡན། སྒོོ་

རའིི་ནང་དུ་སྒོོ་མདུན་ན་བཞག་ཡོོད་པའིི་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཚོོས་པའིི་དོོས་འཁོོར་སྐྱ་བོོ་དེེ་
ནིི་སྒྲོོ་བཏགས་ཀྱིི་ལམ་ནས་བྲིིས་པའིི་འབུར་གཟུགས་སྒྲོོན་བརྙན་སྟོོན་ཆས་ཤིིག་གིི་རིིས་
དབྱིིབས་དང་འདྲ་བར། དགོོང་དྲོོའི་ི འོོད་སྣང་ཁྲོོད་དུ་བརྗིིད་ཉམས་དང་བཅས་འགྱིིངས་
ཡོོད།

དགོོང་དྲོོའི་ི སྐབས་སུ། མིི་རྣམས་ཀྱང་འགྱུར་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོར་གྱུར་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་

ཚོོར་བ་མེེད་པའིི་ཕུང་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་ཡིིན་པ་དང་འདྲ། ཁོོ་ཚོོས་བསམ་བློོ་གཏོོང་
སྐབས་ཀླད་པའིི་ནང་དུ་བྱུང་བའིི་གཡོོ་འགུལ་ཕྲ་མོོ་ཁོོ་ན་དང་དུ་ལེེན་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་

ཚོོའིི་མིིག་རྒྱང་ནང་དུ་བཀུག་ནས་ལྷིིང་འཇགས་སུ་གནས་ལ། དགོོང་དྲོོའི་ི སྣང་བའིི་ཁྲོོད་
དུ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཐལ་མདོོག་གིི་ངོོ་གདོོང་སྟེེང་གིི་མིིག་ཟུང་ལ་ཡང་འོོད་སྣང་ལྡན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁྱིིམ་ཚང་ཚོོགས་འདུ་འདིི་ས་གནས་གལ་ཆེེན་ཏེེ། དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་འཚོོགས་

ཡོོད། ཁང་པ་ནིི་ཤིི་བོོ་ཡིིན་ལ་ས་ཞིིང་ཡང་ཤིི་བོོ་རེེད། དོོས་འཁོོར་འདིི་གཅིིག་པོོ་ནིི་འགུལ་

ནུས་ཅན་ཁོོ་ན་དེེ་ཡིིན་ཞིིང་། འདིི་ནིི་འཚོོ་བའིི་རྩ་དོོན་ཡང་ཡིིན། གུག་ཅིིང་བརྡབ་ཤུལ་

ཅན་གྱིི་དྲོོད་སེེལ་ཚགས་དྲ་དང་། འགུལ་སྐྱོོད་ཅན་གྱིི་ལྷུ་ལག་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་ཟུར་ངོོས་ཟད་
པོོ་རུ་ཆགས་པའིི་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་རྡུལ་རིིལ། ཀླད་ཁེེབས་བོོར་ཟིིན་པའིི་འཕྲུལ་ཆས་ཨ་
མའིི་ཀླད་ཁེེབས་ཀྱིི་ཚབ་ཏུ་གྱུར་པའིི་རྡུལ་དམར་ཀླད་ཁེེབས་སོོགས། སྣ་འཛོོམས་ཁྱད་
ཆོོས་ཅན་གྱིི་གནའ་རྫས་ལྟ་བུའིི་ཧུད་སོོན་རླངས་འཁོོར་འདིི་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁང་ཁྱིིམ་གསར་

པ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་འཚོོ་བའིི་ལྟེེ་བའང་ཡིིན། འདིི་ནིི་འགྲམ་སྐྱོོར་མཐོོ་

ཞིིང་། ཕྱེེད་འགྲུལ་འཁོོར་དང་ཕྱེེད་དོོས་འཁོོར་ལས་གྲུབ་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཕུང་གསུམ་
པ་ཞིིག་རེེད།

ཨ་ཕས་དོོས་འཁོོར་མཐའ་རུ་སྐོོར་བ་ཞིིག་བྱས་ནས་དོོས་འཁོོར་ལ་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས་

ཤིིང་། དེེ་ནས་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་གིིས་ཐང་ལ་རིི་མོོ་བྲིིས།
ཁོོའི་ི རྐང་པ་གཅིིག་གིི་མཐིིལ་ཡོོངས་སུ་སར་ཐུག་ནས་འདུག་ཅིིང་། རྐང་པ་གཞན་པ་དེེའིི་

སྔ་རྟིིང་སར་བཙུགས་ནས་ཅུང་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་དགྱེེ་ནས་ཡོོད་པས། ཁོོའི་ི པུས་མོོ་གཅིིག་
མཐོོ་ལ་གཅིིག་དམའ། ཁོོའི་ི ལག་ངར་གཡོོན་པ་པུས་མོོ་དམའ་མོོ་སྟེེ། པུས་མོོ་གཡོོན་པའིི་

སྟེེང་དུ་ཁེེན་ཞིིང་། གྲུ་མོོ་གཡས་པ་པུས་མོོ་གཡས་པའིི་སྟེེང་དུ་ཁེེན། ཁོོའི་ི ལག་པ་གཡས་

པས་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ནས་མ་ནེེ་སྐྱོོར། ཨ་ཕ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས་མ་ནེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུ་
ཚུར་བཅངས་པའིི་ལག་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་མིིག་ཟུང་གིིས་དོོས་འཁོོར་ལ་བལྟས། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་སོོང་ནས་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་བསམ་

གཞིིག་གིི་ནང་དུ་ལྷུང་ཡོོད། སྐབས་དེེར་ཨ་མེེས་ཁང་པའིི་ཕྱིི་རུ་བུད་ཅིིང་། ཁོོས་ཙོོག་
འདུག་བྱས་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀ་མཐོོང་བས། གཟུགས་པོོ་གཡོོ་བཞིིན་གཡོོ་བཞིིན་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཚུར་ཡོོང་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་ཁོོ་གཉིིས་ལ་ཁ་ཕྱོོགས་ཏེེ་བསྡད། དེེ་ལྟར་

ཚོོགས་འདུ་འདིིའིི་སྲོོག་ཤིིང་གྲུབ་སོོང་། ཋོོམ་དང་ཁོོན་ནེེ། ནོོ་ཡ་བཅས་ནང་དུ་དལ་མོོས་
འཛུལ་ཡོོང་ནས་ཙོོག་པུར་བསྡད་པས། ད་ནིི་གོོར་ཕྱེེད་ཅིིག་གྲུབ་ཡོོད་ཅིིང་། གོོར་གོོར་

ཁ་མ་ཐུག་པའིི་བར་སྟོོང་དེེ་རུ་ཨ་མེེས་བསྡད་ཡོོད། དེེ་ནས་ཨ་མ་ཕྱིིར་བུད་བྱུང་ལ། ཁོོ་
མོོ་དང་ལྷན་དུ་ཨ་ཕྱིི་ཡང་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་མོོ་གཉིིས་ཀྱིི་རྒྱབ་ལོོགས་ནས་ཡོོང་བཞིིན་པ་ནིི་

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་རེེད་ལ། ཁོོ་མོོས་གོོམ་པ་མཛེེས་ཉམས་དོོད་པོོས་སྤོོ་བཞིིན་ཡོོང་། ཁོོ་མོོ་ཚོོས་

ཙོོག་པུར་བསྡད་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་ཕྱིི་སྐོོར་དུ་རང་གནས་བླངས། ཁོོ་ཚོོ་ཡར་འགྲེེངས་
ནས་བསྡད་ཅིིང་ལག་པ་དཔྱིི་མགོོ་རུ་བཞག་པ་དང་། དེེ་ནས་བྱིིས་པ་ཚོོ་སྟེེ། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་

ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་རྐང་པ་གཉིིས་ཀའིི་སྟེེང་ནས་ཕར་མཆོོང་ཚུར་མཆོོང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོང་
ནས་བུད་མེེད་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་རྣམས་
ཐལ་རྡུལ་ནང་དུ་བརྫིིས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཀིི་ཅོོ་གཏན་ནས་མ་བསྒྲགས། ད་ལྟ་མ་

སླེེབས་པ་ནིི་ཆོོས་དཔོོན་ཁོོ་ན་རེེད་ལ། ཁོོ་རང་ནིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེན་པའིི་དོོན་དག་ལ་བྱོོལ་ཆེེད་
དུ་ཁང་པའིི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་སོོང་ནས་ཐང་ལ་བསྡད་ཡོོད། ཁོོ་རང་ཆོོས་དཔོོན་ཡག་པོོ་ཞིིག་
ཡིིན་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་ཡོོད།

དགོོང་དྲོོའི་ི འོོད་སྣང་ཇེེ་ཞན་དུ་སོོང་། བཟའ་མིི་རྣམས་ཅུང་ཙམ་རིིང་ལ་ཁ་ཁུ་སིིམ་

མེེར་བསྡད། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་མིི་སྒེེར་ལ་སྐད་ཆ་མིི་བཤད་པར་ཚོོགས་འདུ་ལ་ཁ་ཕྱོོགས་
ནས་གནས་ཚུལ་སྙན་གསེེང ་ཞུས་ “ཅ་ལག་བཙོོང ་རྒྱུའིི་ ཐད་ནས་ང་ཚོོའིི་ པགས་པ་
བཤུས་སོོང་། ཚོོང་པས་ང་ཚོོས་སྒུག་མིི་ཐུབ་པ་ཤེེས་འདུག ཁྱོོན་སྡོོམ་སྒོོར་མོོ་བཅོོ་བརྒྱད་
མ་གཏོོགས་མ་ལོོན།”

ཨ་མས་སྡོོད་མིི་བཟོོད་པའིི་འཕག་འཚག་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། རང་

གཅུན་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་ཁ་རོོག་ལ་བསྡད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་ཚོོའིི་བུ་ཆེེ་ཤོོས་ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ང་ཚོོར་ཡོོད་པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བསྡོོམས་ན་ག་ཚོོད་

འདུག” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་ཐལ་ནང་དུ་རིི་མོོ་རེེ་འབྲིི་བཞིིན་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཁ་མུར་མུར་གྱིིས་ཆིིག་ལབ་

ལྟ་བུ་བརྒྱབ་རྗེེས་“སྒོོར་མོོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། འོོན་ཀྱང་། ཨལ་གྱིིས་ཟེེར་ན་ང་ཚོོས་
དོོས་འཁོོར་ལ་འགྱིིག་འཁོོར་བཟང་པོོ་འགའ་རེེ་ཉོོ་དགོོས་མ་གཏོོགས་འདིི་དག་གིིས་
ཡུན་རིིང་ལ་འདང་གིི་མ་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་ལན་བཏབ།

ཨལ་ལ་མཚོོན་ན། འདིི་ནིི་ཁོོ་རང་ཚོོགས་འདུར་དངོོས་ཞུགས་བྱས་པ་ཐོོག་མ་དེེ་ཡིིན་

ལ། སྔོོན་ཆད་ཡིིན་ན་ཁོོ་རང་རྒྱུན་དུ་ཕྱིི་སྐོོར་ནས་བུད་མེེད་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ལངས་ནས་
སྡོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཁོོས་སྒམ་ཚུགས་དོོད་པོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚོོགས་འདུའིི་སྙན་གསེེང་གིི་
མགོོ་བརྩམས། ཁོོས་གཟབ་ནན་གྱིི་ངང་ནས་“དོོས་འཁོོར་འདིི་རྙིིང་པ་དང་གོོག་པོོ་ཞིིག་

རེེད། ང་ཚོོས་འདིི་མ་ཉོོས་གོོང་དུ་ངས་འདིི་ལ་བརྟག་དཔྱོོད་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན།
བཙོོང་མཁན་གྱིིས་འདིི་ག་འདྲའིི་རིིན་གོོང་བདེེ་མོོ་ཡིིན་རབས་བཤད་པ་དེེར་ངས་མ་ཉན།
ངས་མཛུབ་མོོ་འགྲོོས་ཁྱད་སོོ་འཁོོར་སྲུབས་སུ་བསྲིིངས་པ་ཡིིན་ལ། དེེ་གར་སོོག་ཕྱེེ་མིི་

འདུག དེེ་ནས་བང་སྒྱུར་འཁོོར་སྒམ་གྱིི་ཁ་ཕྱེེས་པ་ཡིིན་ལ། དེེར་ཡང་སོོག་ཕྱེེ་མིི་འདུག

འབྱེེད་མཐུད་རྐང་གདན་ཡང་ཚོོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིིན་ལ། རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་འབྱེེད་
མཐུད་ཀྱིི་འོོག་སྟན་ཡང་ཚོོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་འོོག་ཏུ་ནུར་ནས་
སྒྲོོམ་གཞིིའིི་མཐིིལ་ལ་བལྟས་པ་ཡིིན་ལ། དེེར་གསེེག་ཁ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག འདིི་འགྱེེལ་

རིིལ་བརྒྱབ་མྱོོང་མེེད་པ་ཞིིག་རེེད། གློོག་རྫས་ཐོོག་ཏུ་གས་ཁ་ཞིིག་ཡོོད་པ་དེེ་མཐོོང་ནས་
ངས་བཙོོང་མཁན་ལ་དེེ་སྐྱོོན་མེེད་པ་ཞིིག་ཏུ་བརྗེེ་རུ་བཅུག་པ་ཡིིན། འགྱིིག་འཁོོར་འདིི་

ཚོོར་རིིན་ཐང་ཅིི་ཡང་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་དག་ཆེེ་ཆུང་འཚམས་ཤོོས་རེེད་ལ་ཉོོས་
ན་ཉོོ་བདེེ། འདིི་སོོང་ན་གླང་གོོག་ལྟ་བུ་དལ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིིས་སྣུམ་དེེ་འདྲ་མིི་ཟ།
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ངས་འདིི་ཉོོ་དགོོས་ཟེེར་དོོན་ནིི་རླངས་འཁོོར་འདིིའིི་རིིགས་དར་ཁྱབ་ཆེེ་བས་ཡིིན། རླངས་
འཁོོར་བཤིིག་གཏོོར་ར་བ་ཡོོངས་རྫོོགས་ཧུད་སོོན་དབུགས་མདོོང་དྲུག་ལྡན་རྟགས་ཅན་

གྱིིས་གང་ཡོོད་པས་ལྷུ་ལག་གིི་རིིན་གོོང་དམའ། གོོང་ཚད་འདིི་འདྲ་བྱིིན་ན་རླངས་འཁོོར་
འདིི་ལས་རྒྱས་སྤྲོོས་དང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཉོོ་ཐུབ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ལྷུ་ལག་ཚང་མ་ཉོོ་རྒྱུ་དཀོོན་
ལ་རིིན་གོོང་མཐོོ། གང་ལྟར་འདིི་ནིི་ངས་རླངས་འཁོོར་འདིི་འདེེམས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་དེེ་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཚིིག་མཐའ་མ་འདིི་ནིི་ཁོོས་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་དབང་ཚད་དང་དུ་
ལེེན་པའིི་བརྡ་རེེད། ཁོོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་གཞན་པ་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་སྒུག

ཨ་མེེས ་ནིི་ ད་དུང་ཡང་ཁྱིིམ་འདིིའིི་ མཚན་འཛིིན་བཟའ་དཔོོ ན་ཡིིན ་མོོ ད ། འོོ ན་

ཀྱང་། དེེང་སང་ཁོོས་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད། ཁོོའི་ི གོོ་གནས་ནིི་ཆེེ་མཐོོང་དང་གོོམས་

སྲོོལ་ཙམ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ལ་བསམ་འཆར་ཐོོག་མར་འདོོན་པའིི་དབང་ཆ་ད་རུང་
ཡང་ཡོོད་ལ། ཁོོའི་ི བསམ་བློོ་རྙིིང་པ་དེེ་ཅིི་འདྲའིི་ཅོོལ་ཆུང་ཡིིན་རུང་། ཁོོ་ལ་ད་རུང་ཡང་

བསམ་འཆར་ཐོོག་མར་འདོོན་པའིི་དབང་ཚད་དེེ་ཡོོད། དེེ་བས་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཡོོད་པའིི་
སྐྱེེས་པ་ཚོོ་དང་ལངས་ནས་བསྡད་ཡོོད་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོས་ཁོོའི་ི ཚིིག་ལ་སྒུག དེེ་བས་ཨ་

མེེས་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་འགྲིིག་འདུག ཨལ། ང་ཡང་ཆུང་དུས་ཁྱོོད་འདྲ་བའིི་རྐྱལ་
སྟོོང་ཞིིག་ཡིིན་ལ། སྤྱང་ཁྱིི་དང་འདྲ་བར་ཡར་ཉུལ་མར་ཉུལ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན།

འོོན་ཀྱང་། དོོན་དག་ལེེགས་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་དུས་ངས་དེེ་ག་བསྒྲུབས་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་

འཚར་ལོོངས་ཡག་པོོ་བྱུང་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་ཚིིག་མཇུག་དེེ་ཐུགས་རྗེེ་ལེེགས་
གསོོལ་གྱིི་གདངས་ཀྱིིས་བསྡུས་པས། ཨལ་དགའ་ནས་གདོོང་པ་དམར་བེེར་བེེར་དུ་གྱུར།

ཨ་ཕས་“ངས་བལྟས་ན་འགྲིིག་འདུག འདིི་རྟ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་ན་ང་ཚོོས་ངན་ཁག་དེེ་ཨལ་

གྱིི་སྟེེང་དུ་འགེེལ་རྒྱུ་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཨལ་ནིི་ང་ཚོོའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གནས་
ཚུལ་ཤེེས་པའིི་མིི་ཁོོ་ན་དེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་ཅུང་ཙམ་ཤེེས། མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་དུ་དེེ་ཐད་ལ་ལས་ཀ་ཅུང་བྱས་པ་

ཡིིན། ཡ། དེེ་རེེད། ཁོོས་བསྒྲུབས་པ་འགྲིིག་འདུག” ཅེེས་བཤད། བསྟོོད་བསྔགས་འདིི་དག་

ཐོོས་པས་ད་ལྟ་ཨལ་ནིི་དགའ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར། ཋོོམ་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ངས་ཚང་མར་
བཤད་དགོོས་པ་ཞིིག་ལ། ཆོོས་དཔོོན་དེེ་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་འདོོད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་
བཤད་རྗེེས་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་དེེ་ཚོོགས་པའིི་དཀྱིིལ་དུ་འཕངས་པས་

ཚོོགས་པ་འདིི་ཡང་ཁུ་སིིམ་མེེར་ལུས། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ནིི་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་སྐད་

ཆར་ཁ་སྣོོན་བརྒྱབ་ནས་“ང་ཚོོས་ཁོོ་རང་ངོོ་ཤེེས་ནས་ཡུན་རིིང་རེེད། ཁོོས་མཚམས་ལ་
ལར་སྐད་ཆ་ཡ་མཚན་དེེ་འདྲ་བཤད་མོོད། ཡ་མཚན་པའིི་སྐད་ཆ་དེེ་དག་ལ་གནས་ལུགས་
འདུག” ཅེེས་བཤད། འདིི་ལྟར་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲོོས་གཞིི་དེེ་ཁྱིིམ་ཚང་ཚོོགས་འདུ་རུ་དང་
བླངས་ཀྱིིས་ཕུལ།

དགོོང་དྲོོའི་ི འོོད་སྣང་རིིམ་གྱིིས་ཉམས་བཞིིན་འདུག ཨ་མ་ཚོོགས་འདུ་ལས་བུད་ནས་

ཁང་པའིི་ནང་དུ་སོོང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཁང་པའིི་ནང་ནས་ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་ཁྲོོབ་སྒྲ་རེེ་

གྲག་ཡོོང་། ཡུད་ཙམ་སོོང་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོོ་བསམ་གཞིིག་གིི་དོོང་དུ་ལྷུང་བའིི་ལྷན་ཚོོགས་
སུ་ཕྱིིར་སླེེབས།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“འདིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་སྟངས་གཉིིས་ཡོོད་པ་རེེད། འགའ་རེེས་

ཟེེར་ན་ཆོོས་དཔོོན་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ནིི་མཚན་ལྟས་ངན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཟེེར།” ཞེེས་
བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་ཟེེར་ན་ཁོོ་དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་མིིན་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ལག་པ་ཐད་ལ་གཡུག་བཞིིན་“ཐེེངས་གཅིིག་ལ་ཆོོས་དཔོོན་བྱས་ན་ཚེེ་

གཅིིག་ལ་ཆོོས་དཔོོན་ཡིིན། འདིི་ནིི་གཅིིག་གིིས་མཚམས་འཇོོག་བསམ་དུས་བཞག་ཆོོག་

ཆོོག་དེེ་འདྲ་མ་རེེད། ཡང་མིི་འགའ་རེེས་ཟེེར་ན་ཆོོས་དཔོོན་ཁྲིིད་ནས་འགྲོོ་ཐུབ་ན། དེེ་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

ནིི་གུས་པར་འོོས་པའིི་བྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཟེེར། གལ་སྲིིད་གཅིིག་ཤིི་སོོང་ན་དུར་སྦས་བྱེེད་
མཁན་དུ་ཆོོས་དཔོོན་ཡོོད་ལ། གལ་སྲིིད་གཉེེན་སྟོོན་ཞིིག་འཚོོགས་རན་པའམ། ཡང་ན་

གཉེེན་སྟོོན་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་འཚོོགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་འདྲ་དང་འཁེེལ་ན་ཆོོས་དཔོོན་ནིི་ཁྱོོད་
ཀྱིི་གམ་དུ་ཡོོད་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙས་པ་ཡིིན་ན་ཁང་པ་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་

མཚན་གསོོལ་ཆོོ་ག་སྒྲུབ་མཁན་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ངས་བལྟས་ན། ངས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་པ་

ལྟར། ཆོོས་དཔོོན་ནིི་ག་ས་གང་དུ་ཡོོད་པ་རེེད་མོོད། མཐའ་མར་ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་ལས་གཅིིག་
འདེེམས་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ང་མིི་འདིི་ལ་དགའ། ཁོོ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་མཁྲེེགས་འཛིིན་ཅན་
ཞིིག་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཁོོའི་ི ལག་གིི་ཤིིང་ཐུར་ཐལ་ནང་དུ་བཙུགས་ནས་མཛུབ་བར་དུ་གཅུས་སྐོོར་

བྱས་པས། ཐལ་ནང་དུ་བུ་ག་ཞིིག་བཏོོད། དེེ་ནས་ཁོོས་“འདིི་ནིི་ཁོོ་ཡོོད་ན་ཁ་ལས་དགེེ་
མིིན་དང་། ཁོོ་རང་མིི་བཟང་ཞིིག་མིིན་གྱིི་གནད་དོོན་གཅིིག་པུ་མ་རེེད། ང་ཚོོས་བསམ་བློོ་
ཞིིབ་མོོ་གཏོོང་དགོོས། འདིི་འདྲའིི་ཐད་ལའང་བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོ་གཏོོང་དགོོས་པ་ནིི་དངོོས་

གནས་ཡིིད་སྐྱོོ་བའིི་དོོན་དག་ཅིིག་རེེད། ཡ། སྔོོན་ལ་གཅིིག་བརྩིི་དང་། ཨ་མེེས་དང་ཨ་ཕྱིི་
གཉིིས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ང་དང་ཇོོན། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཨ་མ་བཞག་ན་ལྔ་རེེད། དེེ་ནས་ནོོ་ཡ་དང་

ཨ་ཋོོམ། ཨལ་གསུམ་བཞག་ན་མིི་བརྒྱད་རེེད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཁོོན་ནེེ་གཉིིས་ཀ་བྱས་ན་

མིི་བཅུ་རེེད། དེེའིི་སྟེེང་དུ་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་བཞག་ན་མིི་བཅུ་གཉིིས་རེེད།
དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ཁྱིི་གཉིིས་ཀའང་འཁུར་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་མ་བྱས་པར་ཐབས་ཅིི་ཡོོད། ཁྱིི་

ཡག་པོོ་འདིི་འདྲ་བསད་འཇོོག་སྲོོལ་ནིི་མེེད། གཞན་ལ་སྟེེར་སའང་མེེད། ཡ། དེེ་བྱས་དུས་
བསྡོོམས་པས་བཅུ་བཞིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ད་དུང་ཁྱིིམ་བྱ་ཚོོ་དང་ཕག་པ་གཉིིས་ཀ་བརྩིིས་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་“ངས་ཕག་པ་འདིི་ཚོོ་བཤས་ནས་ཚྭ་སྙལ་བྱས་རྗེེས་ལམ་ཐོོག་ནས་བཟའ་རྒྱུ་

བྱེེད་བསམ་ཡོོད། ང་ཚོོར་ཤ་དགོོས་ཀྱིི་རེེད། ཚྭ་ཟེེའུ་དེེ་ང་ཚོོས་འཁྱེེར་ནས་འགྲོོ་དགོོས།
འོོན་ཀྱང་། འདིི་ལྟར་ང་ཚོོ་ཚང་མ་སྟེེང་དུ་ཤོོང་གིི་ཨེེ་ཡོོད་དམ་སྙམ། ད་རུང་ཆོོས་དཔོོན་

ཡང་ཡོོད་པ་རེེད། ང་ཚོོས་ཁ་ལྷག་མ་ཞིིག་གསོོ་ཨེེ་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་ཁ་ཕྱིིར་
མ་འཁོོར་བར་“གསོོ་ཨེེ་ཐུབ་བམ། ཨ་མ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་མགྲིིན་པ་བསལ་ནས་“དེེ་ནིི་ཁ་གསོོ་ཐུབ་མིི་ཐུབ་ཀྱིི་གནད་དོོན་མ་རེེད། དེེ་ནིི་

ཁ་གསོོ་མིི་གསོོའི་ི གནད་དོོན་རེེད།” ཅེེས་བརྟན་བརླིིང་ངང་ནས་“ང་ཚོོས་བྱེེད་ཐུབ་མིི་ཐུབ་
ཀྱིི་སྐོོར་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོོས་དེེང་སང་བྱེེད་ཐུབ་པ་གཅིིག་ཀྱང་མེེད། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་

ཡ་ལ་འགྲོོ་མིི་ཐུབ་ལ། དེེ་མིིན་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡིིན་མིིན་གྱིི་སྐོོར་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་དེེ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོས་

ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་དེེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་གྱིི་སྐོོར་ནས་བཤད་ཡོོང་ན། ཁྱོོད་ཇོོ་ཌིི་ཚང་
ཡིིན་ན་ཆོོག ངེེད་ཧ་ཟིི་ལེེ་ཚིི་ཚང་ཡིིན་ནའང་རུང་། གནའ་ནས་ད་ལ་ཐུག་གིི་བར་དུ་མིི་
ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོར་ཟ་མ་ཇ་ཐུན་རེེ་སློོང་མཁན་ཡིིན་ན་རེེད། མཚན་གཅིིག་ཞག་སྡོོད་སློོང་

མཁན་ཡིིན་ནའང་རེེད། ཡང་ན་ལམ་ནས་འཁུར་རོོགས་གནང་ཟེེར་མཁན་ཡིིན་ན་རེེད།

ང་ཚོོས་སྦྱིིན་པའིི་སྤར་མོོ་ཕྱེེས་མ་མྱོོང་བ་ཞིིག་གོོ་མྱོོང་མེེད། ཇོོ་ཌིི་ཚང་ལ་མིི་སེེར་སྣ་ཅན་
རེེ་ཡོོད་མྱོོང་མོོད། དེེ་འདྲའིི་སེེར་སྣ་ཅན་ཞིིག་ཡོོད་མ་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཚིིག་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་མ་ཤོོང་ན་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད་

རྗེེས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་རང་ཅུང་ངོོ་གནོོང་སོོང་ལ།
དེེ་ནིི་ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ཀྱིི་ང་རོོས་ཁོོ་རང་ངོོ་གནོོང་དུ་བཅུག་པ་རེེད་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཚང་མ་
དོོས་འཁོོར་ནང་དུ་མ་ཤོོང་ན་ཅིི་བྱེེད།”
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཁོོ་མོོས་“ད་ལྟ་ཡང་ཤོོང་གིི་མིི་འདུག་ཨ། དོོས་འཁོོར་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་མིི་དྲུག་ཡན་མིི་ཤོོང་

མོོད། ང་ཚོོ་མིི་བཅུ་གཉིིས་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་མིི་གཅིིག་མང་

བས་ལྷག་ཏུ་གནོོད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། སྟོོབས་དང་ལྡན་ཞིིང་གཟུགས་གཞིི་བདེེ་

བའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ང་ཚོོའིི་ཁུར་པོོ་རུ་འགྱུར་རྒྱུ་མ་རེེད། ཅུང་མ་འགོོར་བར་ང་ཚོོར་ཕག་ཤ་

ཆ་ཚང་གཉིིས་དང་སྒོོར་མོོ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོས་ད་རུང་འདིི་ནས་མིི་གཅིིག་གིི་
ཁ་གསོོ་ཐུབ་མིི་ཐུབ་ཀྱིི་གནད་དོོན་གླེེང་ནས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་བཤད་མཚམས་

བཞག་པ་ན། ཨ་ཕ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཁོོ་མོོར་གཅིིག་བལྟས་བྱུང་ལ། ཁོོ་ནིི་ཁོོ་མོོའི་ི ཚིིག་གིི་
ལྕག་གིིས་བྲབས་ཡག་བྱས་ཡོོད་པས་ད་ལྟ་ཁོོའི་ི རྣམ་རིིག་གསལ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར་ཡོོད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“ཆོོས་དཔོོན་ནིི་མཉམ་དུ་འཁྲིིད་རྒྱུ་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ནངས་ཞོོགས་པ་

ཁོོས་གཏང་རག་མཆོོད་པ་ཡག་པོོ་ཞིིག་གསུངས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་མིི་རེེ་རེེའིི་གདོོང་ལ་བལྟས་ནས་མིི་འཐད་མཁན་ཨེེ་ཡོོད་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོས་“ཨ་ཋོོམ། སོོང་ནས་ཁོོ་བོོས་ཡོོང་ཨེེ་ཐུབ། ཁོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ཁོོ་ཡང་གྲོོས་བསྡུར་གྱིི་
གྲས་སུ་ཚུད་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་“ཁ་སེེ། ཨ་རོོག་ཁ་

སེེ།” ཞེེས་བོོས།

ཁང་པའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བའིི་ཨ་ལན་ཞིིག་སླེེབས། ཋོོམ་ཁང་

པའིི་ཟུར་དུ་སོོང་། ཆོོས་དཔོོན་ནིི་གྱང་ལ་རྒྱབ་བསྙེེས་ཏེེ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་

ཟུང་གིིས་དགོོང་དྲོོའི་ི མཁའ་དབྱིིངས་སུ་འཚེེར་བའིི་སྐར་མ་ལ་ཅེེར་ནས་གདའ། ཁ་སེེ་
ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བོོས་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཡིིན་ཡ།

ང་ཚོོས་བསམ་ན་ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་དུས། ཚུར་ཡོོང་

ནས་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་གྲོོས་བསྡུར་ལ་ཞུགས་ནས་མཉམ་དུ་གནད་དོོན་སེེལ་རོོགས་བྱས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ན་ལེེགས་སྙམ།”

ཁ་སེེ་ཡར་ལངས། ཁོོ་རང་ཁྱིིམ་ཚང་སྲིིད་གཞུང་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོོད་པས་ཁོོས་རང་ཉིིད་

ཁྱིིམ་མིིའིི་གྲས་སུ་བསྡུས་ཟིིན་པ་རྟོོགས། རེེད་ཡ། ཁོོའི་ི གོོ་གནས་ཀྱང་མིི་དམའ་སྟེེ། ཨ་ཁུ་
ཇོོན་ཕར་ནུར་ནས་ཨ་ཕ་དང་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཆོོས་དཔོོན་ལ་སྡོོད་ས་ཕྱེེས། ཁ་སེེ་

ཡང་གཞན་པ་ཚོོ་དང་འདྲ་བར་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། དོོས་འཁོོར་རྐང་གདན་གྱིི་ཁྲིི་ཐོོག་
ལ་བཞུགས་པའིི་ཨ་མེེས་ལ་གདོོང་པ་ཕྱོོགས།

ཨ་མ་ཡང་བསྐྱར་ཁང་པའིི་ནང་དུ་འཛུལ་སོོང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་སྒྲོོན་མེེའིི་ཁ་

ལེེབ་ཀྱིི་ཙིིར་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་མུན་ནག་གིི་ཐབ་ཚང་ལས་འོོད་སྣང་སེེར་པོོ་
ཞིིག་འཕྲོོས་བྱུང་། ཁོོ་མོོས་སླ་ང་ཆེེན་པོོ་དེེའིི་ཁ་ལེེབ་ཕྱེེས་པ་ན། ཤ་རྩིིབ་དང་མངར་ཚོོད་

བཙོོས་པའིི་དྲིི་མ་ཞིིག་ཁང་པའིི་སྒོོ་ནང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁྱབ་ཡོོང་། ཨ་མ་ནིི་ཚོོགས་པ་

འདིིའིི་ནང་གིི་དབང་ཤུགས་ཅན་གྱིི་ཚོོགས་མིི་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཚང་མས་ཁོོ་མོོ་
མུན་ནག་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་སྒོོ་རའིི་ནང་ནས་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་སྒུག

ཨ་ཕས་“ཐོོག་མར་ང་ཚོོ་ག་དུས་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུའིི་སྐོོར་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་དགོོས། ག་

ཙམ་སྔ་ན་དེེ་ཙམ་དགའ། ང་ཚོོས་ལམ་ལ་མ་བུད་སྔོོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོོས་པའིི་དོོན་དག་ནིི།

ཐོོག་མར་ཕག་པ་འདིི་གཉིིས་བཤས་ཏེེ་ཤ་རྣམས་ཚྭ་སྙལ་བྱེེད་དགོོས། དེེ་ནས་ང་ཚོོའིི་ཅ་
ལག་བསྡུ་གསོོག་རྒྱག་དགོོས། དེེ་རྗེེས་ལམ་ལ་བུད་ན་རེེད། ག་ཙམ་མགྱོོགས་ན་དེེ་ཙམ་
བཟང་། ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཨ་ཕར་བདེེན་ཁ་བྱིིན་ནས་“གལ་ཏེེ་ང་ཚོོས་མགྱོོགས་ཙམ་བྱས་ན་སང་ཉིིན་

གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་རྒྱུ་རེེད་ལ། གནངས་ཉིིན་ལམ་ལ་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་མོོས་མཐུན་མིི་བྱེེད་པར་“གནམ་གཤིིས་འདིི་འདྲ་ཚ་བས་ཤ་རྣམས་

ཉིིན་གཅིིག་ལ་འཁྱགས་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད། ཕག་པ་བཤའ་དུས་སྡུག་ཤོོས་དེེ་རེེད། ཤ་ཡག་པོོ་མ་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

འཁྱགས་ན་ལྷད་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་དོོ་ནུབ་བཤའ་འཇོོག དོོ་ནུབ་ཤ་འཁྱག་ཏུ་འཇུག ག་ཚོོད་འཁྱགས་ཐུབ་

ན་དེེ་ཚོོད་འཁྱགས་སུ་འཇུག དོོ་ནུབ་དགོོང་ཟས་ཟོོས་རྗེེས་ཕག་པ་དེེ་གཉིིས་ལག་ལེེན་དུ་
འདེེབས་རྒྱུ་བྱ། ཚྭ་ཨེེ་ཡོོད།”

ཨ་མས་“ཡོོད། ག་ཚོོད་དགོོས་དགོོས་ཡོོད། ཟེེའུ་གཉིིས་ཀྱང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། དེེས་ན་ཕག་པ་གཉིིས་ཀ་ལག་ལེེན་དུ་འདེེབས་རྒྱུ་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ལག་པས་འཇུ་ས་ཞིིག་ཨེེ་རྙེེད་ལྟ་ཆེེད། ལག་པས་ཕར་སྙོོབ་ཚུར་སྙོོབ་བྱེེད་

བཞིིན་“ས་རུབ་ཀྱིི་འདུག་ཨ། ངའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་འགྲོོ་
བའིི་དུས་ལ་སླེེབས་པ་རེེད་དོོ།། རྒྱུན་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ཕྲེེང་བསྟར་ཆེེན་པོོ་ལག་ཏུ་བཟུང་

ནས་སོོ་འཐོོག་བྱེེད་སར་འགྲོོ་རན་པ་རེེད་དོོ།། ཨ། དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།” ཞེེས་བཤད་
རྗེེས། ཁོོ་ཡར་ལངས་པས་སྐྱེེས་པ་གཞན་པ་ཚོོ་ཡང་ཡར་ལངས།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་དགའ་དྲགས་ནས་སྨྱོོན་པ་དང་འདྲ་བར་ཐལ་ནང་

ནས་ཡར་ལྡིིང་མར་ལྡིིང་བྱེེད་ལ། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་རྣ་ནང་དུ་སྐད་འཛེེར་པོོས་
“ཕག་པ་བཤས་ཏེེ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་འགྲོོ།

ཅེེས་ཤུབ་པུར་བཤད།

ཕག་པ་བཤའ་ཞོོར་ནུབ་ལ་འགྲོོ་ཞོོར་བྱེེད།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་སྨྱོོན་པ་སྨྱོོ་རྐྱང་དུ་གྱུར། ཁོོའི་ི མཛུབ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐེེ་བཙིིར་ཁུལ་བྱས་

ནས་གདོོང་ལ་ཡ་ང་བའིི་ཉམས་ཤིིག་ཕུད་ཅིིང་། ཕར་འཁྱོོར་ཚུར་འཁྱོོར་ངང་ནས་ཉམ་
ཐག་པའིི་ཙིི་ཞིིག་འདེེབས་བཞིིན་“ང་ནིི་ཕག་རྒན་ཞིིག་ཡིིན། ང་ནིི་ཕག་རྒན་ཞིིག་ཡིིན།

ངའིི་ཁྲག་ལ་ལྟོོས་དང་། རུ་ཐེེ།” ཞེེས་བཤད་ནས། འདར་འདར་འཁྱོོར་འཁྱོོར་བྱེེད་བཞིིན་
སར་འགྱེེལ་ཞིིང་། ལག་པ་དང་རྐང་པ་གཉིིས་གཉོོམ་ཆུང་ངང་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་བྱས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འོོན་ཀྱང་། རུ་ཐེེ་ནིི་ལོོ་ན་ཅུང་ཆེེ་བས་ཁོོ་མོོས་དུས་ཚོོད་ཀྱིི་གལ་ཆེེན་རང་བཞིིན་

ཤེེས་པས་“ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བསྐྱར་ལྡབ་ཅིིག་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོས་འདིི་
ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་གིི་ཆེེས་རླབས་ཆེེ་བའིི་དུས་སྐབས་ཤིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

མིི་ཆེེན་པོོ་རྣམས་ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་ནག་བརྒྱུད་ནས་སྒྲོོན་འོོད་ཀྱིིས་ཁེེངས་པའིི་ཐབ་ཚང་

གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོར་སྡེེར་མའིི་ནང་དུ་ཚོོད་མངར་དང་ཤ་རྩིིབ་དྲངས། འོོན་

ཀྱང་། ཁོོ་མོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཟ་མགོོ་མ་བརྩམས་གོོང་དུ་ཁྲུས་གཞོོང་གོོར་གོོར་ཆེེན་པོོ་དེེ་ཐབ་
ཐོོག་ཏུ་བསྐྱོོན་ནས་འོོག་ཏུ་མེེ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བཏང་། ཁོོ་མོོས་ཆུ་ཟེེའུ་ནང་ནས་ཆུ་འཁྱེེར་
ཡོོང་ནས་ཁྲུས་གཞོོང་དེེ་ཆུ་ཡིིས་བཀང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཆུ་ཟེེའུ་ཚང་མའིི་ནང་དུ་ཆུ་གང་རེེ་

བླུགས་ནས་ཐབ་ཀའིི་མཐའ་རུ་བསྒྲིིགས། གློོ་བུར་དུ་ཐབ་ཚང་འདིི་ཚ་རླབས་ཀྱིིས་གང་
བྱུང་བས་བཟའ་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཟ་མ་མགྱོོགས་པོོར་ཟོོས་རྗེེས་ཕར་སོོང་ནས་སྒོོ་ཐེེམ་སྟེེང་དུ་
བསྡད་དེེ་ཐབ་སྟེེང་གིི་ཆུ་ཁོོལ་བར་སྒུག ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་མུན་པའིི་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་ནས་
སྒོོའི་ི ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་ས་ཐོོག་ཏུ་བབས་པའིི་ཐབ་ཚང་གིི་སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་སྣང་གྲུ་བཞིིར་བལྟས།

འོོད་སྣང་གྲུ་བཞིི་དེེའིི་དབུས་སུ་ཨ་མེེས་ཀྱིི་གྲིིབ་གཟུགས་སྒུར་པོོ་དེེ་ནག་བེེར་སེེར་མངོོན།
ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཕྱགས་མའིི་སྨྱུག་ཐུར་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོོ་གསེེང་གཙང་མར་བྲུས། ཨ་མ་
དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕོོར་སྡེེར་འཁྲུད་ཀྱིིན་འདུག་ལ། བཀྲུས་ཟིིན་པའིི་ཕོོར་སྡེེར་
རྣམས་སྒྲོོག་ཙེེའིི་སྟེེང་དུ་སྤུངས།

དེེ་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིས་འགུལ་སྐྱོོད་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས། ཨ་ཕ་ཡར་ལངས་

ནས་སྒྲོོན་མེེ་གཞན་པ་ཞིིག་སྤར་ཞིིང་། ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཐབ་ཚང་ནང་གིི་སྒམ་ཞིིག་ལས་སོོ་
ཁ་གཞུ་དབྱིིབས་ཅན་གྱིི་བཤའ་གྲིི་དེེ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཀོོ་སེེག་རྙིིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

གིི་ངོོས་སུ་བརྡར། དེེ་ནས་ཁོོས་འབྲད་སོོ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་གཙབ་གདན་སྟེེང་དུ་བཞག་

ཅིིང་། བཤའ་གྲིི་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་དེེའིི་འགྲམ་དུ་བཞག ཨ་ཕས་རིིང་ཚད་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

གསུམ་ཙམ་རེེ་ཡོོད་པའིི་དབྱུག་པ་སྲ་མོོ་གཉིིས་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་རྩེེ་མོོ་སྟ་རེེས་རྣོོན་པོོར་
བཟོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དབྱུག་པའིི་སྐེེད་དུ་ཐག་པ་སྲ་མོོ་རེེ་ཕྱེེད་མདུད་བྱས་ཏེེ་བཅིིངས།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་ཤིིང་རྟའིི་འཕྲེེད་འཇོོག་རྒྱུག་པ་དེེ་ཚོོ་མ་བཙོོངས་ན་ཨང་འདོོད། ཚང་

མ་བཙོོངས་མ་བཞག་ན་ཨང་།” ཞེེས་འཁང་ར་བྱས།

སླ་ངའིི་ནང་གིི་ཆུ་ལས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་དུ་ཡོོང་ཞིིང་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་ཁོོལ།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཆུ་འདིི་གར་མར་འཁུར་ཡོོང་ངམ་ཡང་ན་ཕག་པ་དེེ་གར་ཡར་འཁྱེེར་

འགྲོོ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་“ཕག་པ་ཡར་འཁྱེེར་འགྲོོ། ཕག་པ་འཕྱུར་ནས་ང་ཚོོ་བསྲེེག་ཡོོང་ཟེེར་རྒྱུ་མེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཆུ་ཚན་བཤོོས་ན་ང་ཚོོ་བསྲེེག་གིི་རེེད་ཨ། ཆུ་གྲ་སྒྲིིག་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“ཕལ་ཆེེར་ཏག་ཏག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་འགྲིིག་འདུག ནོོ་ཡ། ཋོོམ་དང་ཨལ་ཁྱོོད་ཚོོ་ཤོོག ངས་སྒྲོོན་མེེ་འཁྱེེར། ང་

ཚོོས་འདིི་ནས་བཤས་ཏེེ་ཡར་འཁྱེེར་འགྲོོ།”

ནོོ་ཡ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲིི་འཁུར་ཞིིང་ཨལ་གྱིིས་སྟ་རེེ་དེེ་འཁུར་ནས། སྐྱེེས་པ་བཞིི་

བོོ་ཕག་ཚང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་སྐབས་སྒྲོོན་འོོད་འོོག་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཉྭ་རིིལ་

འདར་འགུལ་བྱེེད་ཅིིང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱང་གོོམ་པ་ཡང་མོོ་རེེ་ལེེན་

བཞིིན་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཐག་ཐག་གིིས་བརྒྱུགས། གཉིིད་བབས་པའིི་ཕག་པ་ཚོོ་ཡར་ལངས་
ཤིིང་། དོོགས་སྣང་དང་བཅས་སྣ་ཤུ་བརྒྱབ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱང་རོོགས་
རམ་བྱེེད་དུ་སླེེབས།

ཨ་ཕས་“ཡ། ད་ཡིིན་ན། ད་རྒྱོོབས་ཤིིག དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ཡར་འཁྱེེར་ནས་ཁྲག་གཙག་

དགོོས་ལ། ཆུ་ཚན་གྱིིས་སྤུ་འདེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་པ་ན། ནོོ་ཡ་དང་ཋོོམ་གཉིིས་ཀ་ར་

སྐྱོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་བུད། ཁོོ་ཚོོས་ཕག་པ་གཉིིས་ཀ་མགྱོོགས་མྱུར་དང་ནུས་ལྡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསད། ཋོོམ་གྱིིས་སྟ་རེེའིི་སྟ་ལྟག་གིིས་ཐེེངས་གཉིིས་གཞུས་བྱུང་ལ། ནོོ་ཡ་ནིི་འགྱེེལ་ཡོོད་
པའིི་ཕག་པའིི་སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་གྲིི་གུག་གིིས་ཁྲག་རྩ་ཆེེན་མོོ་བཙལ་ཏེེ་ཁྲག་དམར་གྱིི་

བཞུར་རྒྱུན་ཐང་ལ་ཕུད། དེེ་ནས་ཙིི་འདེེབས་བཞིིན་པའིི་ཕག་པ་གཉིིས་ཀ་ར་སྐྱོོར་སྟེེང་
ནས་ཕྱིི་རུ་བསྲིིངས། ཆོོས་དཔོོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕག་པ་གཅིིག་གིི་རྐང་པ་
གཉིིས་རེེ་རེེ་བཞིིན་བཟུང་ནས་དྲུད་སོོང་ལ། ཕག་པ་གཞན་པ་དེེ་ཋོོམ་དང་ནོོ་ཡ་གཉིིས་

ཀྱིིས་དྲུད་སོོང་། ཨ་ཕས་སྒྲོོན་མེེ་འཁུར་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་། ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་
དུ་ཁྲག་རྒྱུན་ནག་པོོའི་ི རྗེེས་བཤུལ་གཉིིས་བཏོོད།

ཁང་པའིི་ནང་དུ་སླེེབས་རྗེེས། ནོོ་ཡ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲིི་དེེ་ཕག་པའིི་རྒྱབ་སུག་གིི་

རྒྱུས་ཀ་དང་རུས་པའིི་བར་དུ་བསྣུན་ཞིིང་། དབྱུག་པ་རྩེེ་རྣོོན་གྱིིས་རྒྱབ་སུག་གཉིིས་ཀ་

ཕར་ཚུར་དུ་བརྒྱངས། དེེ་ ནས་ཕག་པ་གཉིིས ་ཀ་ཁང་པའིི་ ལྕམ་ཤིིང་ཕྲ་མོོ་ ལས་མར་
གནམ་བཏགས་བྱས། དེེ་ནས་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཆུ་ཚན་འཁུར་ཡོོང་ནས་ཕུང་པོོ་ནག་པོོ་དེེ་

གཉིིས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་བཤོོས། དེེ་རྗེེས་ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཕུང་པོོ་འདིི་དག་གིི་སྣེེ་གཅིིག་ནས་གཅིིག་
ཏུ་གཞུང་གཤག་བྱས་པས་ནང་ཁྲོོལ་རྣམས་ས་ཐོོག་ཏུ་ལྷུང་། གསར་དུ་བཤས་པའིི་ཕག་
ཤའིི་ཕུང་པོོའི་ི ནང་དུ་རླུང་བུ་ཡག་པོོ་རྒྱུ་ཆེེད་དུ། ཨ་ཕས་ཡང་བསྐྱར་དབྱུག་པ་གཉིིས་

རྩེེ་རྣོོན་པོོ་བྱས་ནས་ཕག་པའིི་ཕུང་པོོ་ཡངས་པོོར་བརྒྱངས། ཋོོམ་གྱིིས་ལག་ཏུ་འབྲད་སོོ་

ཞིིག་བཟུང་ཞིིང་། ཨ་མས་ལག་ཏུ་གྲིི་རྟུལ་བོོ་ཞིིག་བཟུང་ནས་ཕག་པའིི་པགས་པའིི་སྟེེང་
དུ་འབྲད་འབྲད་བྱས་ནས་སྤུ་དེེད། ཨལ་གྱིིས་ཟེེའུ་ཞིིག་འཁུར་ཡོོང་ནས་ནང་ཁྲོོལ་ཚང་
མ་དེེའིི་ནང་དུ་བླུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ནང་ཁྲོོལ་གྱིི་ཟེེའུ་དེེ་འཁུར་སོོང་ནས་ཁང་པའིི་ཕར་
ཕྱོོགས་ནས་ས་ཐོོག་ཏུ་བཤོོས། བྱིི་ལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འདེེད་བཞིིན་“སྨེེའོོ་སྨེེའོོ།” ཞེེས་
སྐད་མཐོོན་པོོས་སྒྲོོག་ཅིིང་། ཁྱིི་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འདེེད་བཞིིན་བྱིི་ལ་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་
ངར་སྐད་ཡང་མོོ་བསྒྲགས།
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཨ་ཕ་སྒོོ་ཐེེམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས། སྒྲོོན་འོོད་འོོག་ནས་མར་དཔྱངས་ཡོོད་པའིི་ཕག་

པ་གཉིིས་ལ་བལྟས། ད་ལྟ་ཕག་སྤུ་ཕལ་ཆེེར་དེེད་ཟིིན་ལ། ཕག་ཕུང་གཉིིས་ལས་ཁྲག་

ཐིིགས་ཕྲ་མོོ་རེེ་ས་ཐོོག་གིི་ཁྲག་འཁྱིིལ་ནག་པོོའི་ི ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འབབ་ཀྱིི་འདུག ཨ་
ཕ་ཡར་ལངས་ནས་ཕག་པ་གཉིིས་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས། ལག་པས་ཕག་པ་ལ་རེེག་ནས་

ཅུང་ཙམ་བསྡད་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཕར་ཕྱིིར་སོོང་ནས་སར་བསྡད། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ལག་ཏུ་
ཞག་སྒྲོོན་ཞིིག་བཟུང་ནས་ཨ་ཕྱིི་དང་ལྷན་དུ་འབྲུ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་ཉལ་དུ་སོོང་། དེེའིི་

ཤུལ་གྱིི་བཟའ་མིི་རྣམས་སྒོོ་ཐེེམ་གྱིི་མཐའ་སྐོོར་དུ་བསྡད། ཁོོན་ནེེ་དང་ཋོོམ་གཉིིས་ཀས་
གྱང་ལ་རྒྱབ་བསྙེེས་ནས་ས་ཐོོག་ཏུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་སྒམ་ཐོོག་ཏུ་བསྡད་

འདུག་ལ། ཨ་ཕ་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་བསྡད་འདུག ཨ་མ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཁོོ་ན་ད་

དུང་ཡང་འགུལ་བཞིིན་ཡོོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་འཛིིང་རེེས་བྱས་ཏེེ་ཐང་ཆད་
པས་ད་ལྟ་གཉིིད་ངོོ་བབས་ནས་འདུག་ལ། ད་དུང་ཡང་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་གཉིིད་སྐད་དང་
བཅས་ཁ་རྩོོད་རྒྱག ནོོ་ཡ་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁང་པར་ཁ་ཕྱོོགས་ནས་མཉམ་དུ་
བསྡད་འདུག ཨ་ཕས་འཚབ་སྣང་དང་བཅས་རང་ཉིིད་ལ་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེེད་ཅིིང་། ཞྭ་མོོ་

ཕུད་ནས་མཛུབ་མོོས་སྐྲ་ལོོ་ཤད་བཞིིན་“སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་སྔ་མོོར་ང་ཚོོས་ཕག་ཤ་འདིི་ཚྭ་

སྙལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་ཉལ་ཁྲིི་ཕུད་པའིི་ཅ་ལག་གཞན་པ་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་དུ་
བརྩིིག་དགོོས། དེེ་ནས་གནངས་ཉིིན་ཞོོགས་པ་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་བྱ། འདིི་དག་ཚང་མར་
ཉིིན་གཅིིག་གིི་ལས་ཀ་ཕལ་ཆེེར་དགོོས་དོོན་མེེད།” ཅེེས་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་བཤད།

ཋོོམ་སྐད་ཆའིི་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“སང་ཉིིན་ཉིིན་གང་པོོར་ཡར་འགྲོོ་མར་འགྲོོ་བྱས་

ནས། ལས་རྒྱུ་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟས་ནས་འདུག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་པས། མིི་ཚོོགས་
འདིི་ཟང་ཟིིང་ལང་ལོོང་དུ་གྱུར། དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་“སང་ཉིིན་ཉིི་ཤར་བར་དུ་ང་ཚོོས་

ཚང་མ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་པ་བྱེེད་ཐུབ་ལ། དེེ་ནས་ཐད་ཀར་སོོང་ཆོོག” ཅེེས་བསམ་ཚུལ་བཏོོན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པས། ཨ་ཕས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པས་པུས་མོོ་འཕུར་འཕུར་བྱས། དེེ་ལྟར་སྡོོད་མིི་ཚུགས་
པའིི་རྣམ་པ་འདིི་མིི་ཚོོགས་ཚང་མར་ཁྱབ།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཕག་ཤ་འདིི་གཉིིས་ད་ལྟ་མར་བླངས་ནས་ཐད་ཀར་ཚྭ་སྙལ་བྱས་ན་ཕལ་

ཆེེར་སྐྱོོན་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཤ་གཏུབས་པ་ཡིིན་ན་འཁྱགས་པར་འགྱུར་བ་ལྷག་ཏུ་མགྱོོགས་
རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་གནོོན་ཤུགས་མ་ཐེེག་པ་དང་འདྲ་བར་སྐད་ཆའིི་ནང་དུ་མཆོོངས་

ནས་“ང་ཚོོས་འདིི་གར་འཁོོར་ནས་བསྡད་དེེ་ཅིི་ཞིིག་སྒུག་དགོོས་པ་ཡིིན་ནམ། ངས་ཁང་
ངན་འདིི་མགྱོོགས་པོོར་སྒོོ་བརྒྱབ་ན་འདོོད། འགྲོོ་རྒྱུ་ཐག་གིིས་བཅད་ཡོོད་དུས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་
མིི་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

སུན་སྣང་འདིི་ཡང་མིི་གཞན་པ་ཚང་མར་གློོ་བུར་དུ་ཁྱབ་། ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་འགྲོོ། ལམ་

ནས་འགྲོོ་ཞོོར་དུ་གཉིིད་ན་ཆོོག” དེེ་ལྟར་སེེམས་འཚབ་ཀྱིི་སྣང་བ་ཞིིག་ཀྱང་གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་
ཚོོ་ཚང་མའིི་སྙིིང་དབུས་སུ་འཇབ་ནས་སླེེབས།

ཨ་ཕས་“ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་གཉིིས་ལྷག་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། ང་

ཚོོ་སྔ་ཙམ་ལ་ལམ་ལ་བུད་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད། ནོོ་ཡ། ཁྱོོད་དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཤ་དེེ་རྣམས་
གཏུབ་ཐུབ་ལ། དེེ་ནས་ཅ་ལག་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བརྩིིག་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་སྒོོ་ནང་ནས་ཕྱིིར་བསྲིིངས་ནས་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་མུན་ནག་ནང་ནས་

མ་མཐོོང་བར་ཅ་ལག་རེེ་ལྷག་སོོང་ན་ཅིི་བྱ།” ཞེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཉིི་འོོད་སླེེབས་རྗེེས་ང་ཚོོས་ཡང་བསྐྱར་ལྟ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོ་ད་

དུང་ཡང་མ་འགུལ་བར་བསྡད་ནས་འདིིའིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་འདུག འོོན་

ཀྱང་། ཡུད་ཙམ་རྗེེས ་ནས་ནོོ ་ ཡ་ཡར་ལངས་ནས་རང་ཉིིད ་ཀྱིི་ གྲིི་ གུག་དེེ་ བརྡར་རྡོོ ་
ཆུང་ཆུང་གིི་སྟེེང་དུ་བརྡར་མགོོ་བརྩམས་ནས་“ཨ་མ། སྒྲོོག་ཙེེ་དེེ་གཙང་མ་བཟོོ་རོོགས།”
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ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཕག་པ་གཅིིག་གིི་ཉེེ་སར་སོོང་ནས་སྒལ་ཚིིགས་འགྲམ་ནས་མར་དྲས་
ཤིིང་། དེེ་ནས་རྩིིབ་བུ་ལས་ཤ་ལོོག་རྣམས་ཚུར་བཤུས།

ཨ་ཕས་སྤྲོོ་འཚབ་དང་བཅས་“ང་ཚོོས་འདིི་དག་གཅིིག་ཏུ་བསྡུ་དགོོས། ཤོོག་དང་། ཕོོ་

གསར་ཚོོ།” ཞེེས་བཤད།

ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུར་སེེམས་ཐག་ཆོོད་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། བྲེེལ་

འཚབ་དེེ་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མར་ཁྱབ། ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཤ་རྡོོག་རྡོོག་ཅིིག་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་འཁྱེེར་
ཡོོ ང ་ཞིིང ་། དེེ་ གར་ཤ་དེེ་ རྣམས་ཚྭ་སྙལ་གྱིི་ ཆེེ་ ཆུང་དང་རན་པ་བྱས་ཏེེ་ དུམ་བུ་དུམ་
བུར་གཏུབས། ཨ་མས་ཤ་ལེེབ་རེེ་རེེའིི་སྟེེང་དུ་ཚྭ་སྟོོར་རྗེེས་ལྕགས་ཟེེའུ་ནང་དུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་
བསྒྲིིགས་ཤིིང་། ཤ་ལེེབ་གཉིིས་ཕན་ཚུན་མིི་ཐུག་ཆེེད་ཁོོ་མོོས་སེེམས་ཆུང་ངང་བསྒྲིིགས། ཁོོ་

མོོས་ཤ་ལེེབ་རྣམས་སོོ་ཕག་བཞིིན་དུ་བསྒྲིིགས་རྗེེས་བར་གསེེང་ཁག་ཏུ་ཚྭ་སྟོོར། ནོོ་ཡ་ཡིིས་

ཤ་རྩིིབ་རྣམས་དུམ་བུར་གཏུབས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ཁོོས་རྐང་ཤ་རྣམས་དུམ་བུར་གཏུབས།
ཨ་མས་ཐབ་ནང་གིི་མེེ་མུ་མཐུད་དུ་འབར་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ནོོ་ཡ་ཡིིས་རྩིིབ་བུ་དང་སྒལ་
ཚིིགས་རུས་པ། རྐང་པའིི་རུས་པ་བཅས་ཀྱིི་ཐོོག་གིི་ཤ་རྡོོག་ཡོོངས་རྫོོགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་

ཀྱིིས་གཙང་མར་བཏོོགས། རུས་འཐོོག་བྱེེད་བདེེ་བའིི་ཆེེད་དུ་ཨ་མས་རུས་པ་རྣམས་རྔོོད་
སླང་ནང་དུ་བརྔོོས།

སྒོོ་ར་དང་འབྲུ་ཁང་ནང་ནས་སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་གོོར་དེེ་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འོོང་བྱེེད་བཞིིན་

འདུག་ལ། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་འཁྱེེར་དགོོས་པའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་ལྷན་དུ་བསྡུས་ནས་དོོས་འཁོོར་
གྱིི་འགྲམ་དུ་སྤུངས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ལས་དོོར་དང་རྟིིང་མཐུག་ཀོོ་ལྷམ། འགྱིིག་གིི་འཇུར་

རྟ། སྤུས་ལེེགས་ཆ་འགྲིིག་གྱོོན་གོོས་རྙིིང་པ། བལ་སྟོོད་དང་ལུག་ལྤགས་ཕྱིི་སྟོོད་སོོགས་ཁྱིིམ་

འདིིའིི་གྱོོན་གོོས་ཡོོད་ཚད་ཕྱིིར་བླངས་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་གྱོོན་གོོས་འདིི་དག་ཚང་མ་ཤིིང་སྒམ་
ཞིིག་གིི་ནང་དུ་བཙངས་རྗེེས་རང་ཉིིད་སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་བུད་ནས་རྐང་པས་བཅག་བཅག་
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བཏང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་རིིས་ལྡན་གྱོོན་གོོས་དང་གཟན་ཡོོལ། བལ་གྱིི་རྐང་སུག་ཉྭ་རིིང་
ནག་པོོ། དེེ་བཞིིན་བྱིིས་པའིི་གྱོོན་གོོས་ཏེེ་ལས་དོོར་ཆུང་བ་དང་གོོང་ཁེེའིི་རིིས་ལྡན་གྱོོན་

གོོས་སོོགས་ཕྱིིར་བླངས་ཡོོང་ནས་སྒམ་ནང་དུ་བཙངས་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་བཅག་བཅག་
བཏང་།

ཋོོམ་ལག་ཆའིི་ཁང་པའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས་ལག་སོོག་དང་གཅུས་སྐམ། ཐོོ་བ་དང་

ལེེགས་བསྒྲིིགས་བྱས་ཡོོད་པའིི་འཛེེར་མའིི་སྒམ། སྐམ་པ་དང་སེེག་བརྡར་ཁ་ལེེབ། སེེག་
བརྡར་ཙིིག་རྔ་སོོགས་ཤུལ་དུ་ལྷག་ཡོོད་པའིི་ལག་ཆ་འཁྱེེར་དགོོས་པ་ཚང་མ་ཕྱིིར་བླངས།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་དོོས་འཁོོར་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་

ས་ངོོས་སུ་བཏིིངས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སྒོོ་ནང་ནས་ལྷན་མལ་གདན་ཆེེ་བ་གསུམ་དང་། མལ་

གདན་ཆུང་བ་གཅིིག་བཅས་མལ་གདན་རྣམས་ཐེེག་ལ་མིི་ཐེེག་གིིས་འཁུར་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་
དེེ་དག་ཚང་མ་རས་རྒོོད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འཁུར་ཡོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་མལ་གཟན་དཔུང་བར་གང་
འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་སྤུངས།

ཨ་མ་དང་ནོོ་ཡ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕག་གིི་ཕུང་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་ལས་ཀ་བྲེེལ་འཚུབ་ངང་ལས་

བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཐབ་ཐོོག་ནས་ཕག་རུས་བསྲེེགས་པའིི་དྲིི་མ་ཞིིག་འཐུལ་ནས་ཡོོང་། མཚན་
སྨད་ཙམ་ལ་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་གཉིིད་སོོང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་སྒོོའི་ི ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་
གུག་འཁྱིིལ་བྱས་ནས་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། རུ་ཐེེ་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་མོོ་ད་སྔོོན་ཕག་བཤའ་

བར་ལྟ་ཆེེད་དུ་ཐབ་ཚང་གིི་སྒམ་ཐོོག་ཏུ་འགོོས་ཤིིང་། ད་ལྟ་སྒམ་དེེ་གའིི་ཐོོག་ཏུ་སར་
བསྡད་ནས་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། མགོོ་བོོ་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་གཡོོན་ནས་གྱང་ངོོས་སུ་བསྙེེས།
ཁོོ་མོོས་སྔུར་བ་ཡང་མོོ་ཞིིག་ལེེན་གྱིི་འདུག ཁོོ་མོོའི་ི མཆུ་ཅུང་གདངས་ཡོོད་པས་ཡ་མཆུ་
མ་མཆུ་གཉིིས་ཀའིི་བར་ནས་སོོ་ཅུང་ཙམ་མཐོོང་ཐུབ།
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ཋོོམ་གྱིིས་ལག་ཆ་རྣམས་བསྡུ་གསོོག་བྱས་ཚར་ནས་སྒྲོོན་མེེ་འཁྱེེར་ཏེེ་ཐབ་ཚང་དུ་ཕྱིིར་

སླེེབས་ཤིིང་། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འབྲངས་ནས་སླེེབས། ཋོོམ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་
ཤིིང་རྟ་ཅན་པོོ། ཤ་དྲིི་དེེར་སྣོོམས་དང་། འདིིའིི་ཚག་སྒྲ་འདིིར་ཉོོན་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཕག་ཤའིི་ཤ་རྡོོག་རྣམས་ལྕགས་ཟེེའུ་ནང་དུ་བསྒྲིིགས་ཤིིང་། དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དང་

མཐའ་འཁོོར་དུ་ཚྭ་སྟོོར། ཁོོ་མོོས་བང་རིིམ་རེེ་རེེའིི་སྟེེང་དུའང་ཚྭ་སྟོོར་ནས་ཐལ་ལྕག་གིིས་

འཇགས་འཇགས་སུ་བཏང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་གིིས་ཋོོམ་ལ་ཡར་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་ལ་འཛུམ་

ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བསྟན། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་དུ་ནན་ཏན་དང་ཐང་ཆད་པའིི་རྣམ་པ་བབས་
ནས་“ཞོོགས་ཟས་སུ་ཕག་རུས་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་ན་བཟང་།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་མར་བསྡད་ནས་“ཤ་སྟེེང་དུ་ཚྭ་སྟོོར་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་འདིི་

ང་ལ་བྱིིན་དང་། འདིི་ངས་ལས་ཐུབ། ཁྱོོད་ལ་དེེ་མིིན་གྱིི་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་མང་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས། ཁོོས་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་བཏོོན་

སོོང་བ་དང་འདྲ་བར། ཁོོ་ལ་མཚར་སྣང་དང་བཅས་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་སྟེེང་དུ་ཚྭ་རིིམ་

པ་ཞིིག་ཆགས་འདུག་ཅིིང་། ཚྭའིི་ནང་དུ་ཕག་ཁྲག་གསར་པ་ཅུང་འདྲེེས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་ལག་རྒྱབ་ཀྱིི་ཚྭའིི་ཁ་མདོོག་ཟིིང་སྐྱ་རུ་གྱུར་ཡོོད། མཇུག་མཐར་ཁོོ་མོོས་“འདིི་བུད་
མེེད་ཀྱིི་ལས་ཀ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ཚང་མ་ལས་ཀ་རེེད། ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་བས། གང་ཞིིག་

བུད་མེེད་ཀྱིི་ལས་ཀ་ཡིིན་པ་དང་། ཅིི་ཞིིག་སྐྱེེས་པའིི་ལས་ཀ་ཡིིན་མིིན་བརྩད་ནས་འདུག་
ཁོོམ་མེེད། ཁྱོོད་ལ་ད་དུང་ལས་རྒྱུ་མང་བས་ཤ་ལ་ཚྭ་སྟོོར་རྒྱུ་འདིི་ང་ལ་སྤྲོོད་ཅིིག” ཅེེས་
བཤད།
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ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ་ཅེེར་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཆུ་ཟོོའི་ི ནང་ནས་ཀྲིིན་གྱིི་ཀ་

ཏོོ་རའིི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་བཀྲུས། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཤ་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་
ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སྟེེང་དུ་ཚྭ་སྟོོར། ཁོོ་མོོས་ད་དུང་ཡང་འགྲམ་ནས་བལྟས་ནས་འདུག

ཁོོས་ཁོོ་མོོའི་ི བྱེེད་སྟངས་ལྟར་ཚྭ་སྟོོར་ཟིིན་པའིི་ཤ་ལེེབ་རྣམས་ལྕགས་ཟེེའུ་ནང་དུ་བསྒྲིིགས།
ཁོོས་ཤ་བང་རིིམ་གཅིིག་བསྒྲིིགས་ཟིིན་ནས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཚྭ་སྟོོར་ཞིིང་། དེེ་ནས་སྟེེང་དུ་ཐལ་
ལྕག་གིིས་བཅག་བཅག་བྱས་ཟིིན་པ་ན་ད་གཟོོད་ཁོོ་མོོའི་ི འདོོད་པ་ཁེེངས་སོོང་བ་འདྲ། ཁོོ་
མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྦོོས་ཤིིང་དཀར་པོོར་གྱུར་པའིི་ལག་པ་སྐམ་པོོར་ཕྱིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ། ང་ཚོོས་འདིི་ནས་གང་དག་འཁྱེེར་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་མགྱོོགས་པོོ་ཞིིག་བྱས་རྗེེས་“ཆུ་ཟོོ་དེེ་འཁྱེེར།

སྡེེར་མ་དང་ཇ་ཕོོར། ཁེེམ་བུ་དང་བཟའ་གྲིི། ཚེེབ་ཐུར་སོོགས་ཟ་མ་བཟའ་བྱེེད་དང་འབྲེེལ་

བ་ཡོོད་པ་ཚང་མ་འཁྱེེར། ཚང་མ་འཐེེན་སྒམ་དེེའིི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་འཁྱེེར་སོོང་། རྔོོད་

སླང་ཆེེན་པོོ་དེེ་དང་ཇ་རྫ་ཆེེན་པོོ། འཚིིག་ཇའིི་རྫ་མ་བཅས་འཁྱེེར་དགོོས་ལ། ཐབ་ཀ་གྲང་

མོོར་གྱུར་ཚེེ་དེེའིི་ནང་གིི་ལྕགས་དྲའང་འཁྱེེར་སོོང་། དེེ་མེེ་འབུད་དུས་བཟང་གིི་རེེད། ངས་
འཁྲུད་གཞོོང་འཁུར་ན་འདོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཤོོང་གིི་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཆུ་ཟོོའི་ི ནང་དུ་

གྱོོན་གོོས་བཀྲུས་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། སྣོོད་ཀ་ཆུང་ཆུང་འཁུར་བས་ཕན་མིི་ཐོོགས།

དངོོས་པོོ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་རྫ་མ་ཆེེན་པོོའི་ི ནང་དུ་བཙོོ་ཐུབ་མོོད། དངོོས་པོོ་ཆེེན་པོོ་རྣམས་
སླ་ང་ཆུང་ཆུང་ནང་དུ་བཙོོ་མིི་ཐུབ། བག་ལེེབ་སྲེེག་སླང་དེེ་དག་ཀྱང་འཁྱེེར། ཚང་མ་

འཁྱེེར་སོོང་། འདིི་དག་ཚང་མ་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་གཅིིག་བཞག་ན་ཤོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ལངས་ནས་བསྡད་དེེ་ཐབ་ཚང་གིི་ནང་དུ་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་བྱས་
རྗེེས་“ཋོོམ། ངས་ཁྱོོད་ལ་འཁྱེེར་ཟེེར་བ་དེེ་ཚང་མ་སྔོོན་ལ་འཁྱེེར་སོོང་དང་། གཡེེར་དམ་
ཆེེན་པོོ་དེེ་དང་ཚྭ། ཛཱ་ཏིི་དང་གསེེད་བརྡར་སོོགས་ཤུལ་དུ་ལུས་པ་ཚང་མ་ངས་འཁྱེེར་
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ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་སྒྲོོན་མེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ཉལ་
ཁང་དུ་སོོང་། པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་རྗེེན་གྱིི་གོོམ་པ་ལ་གོོམ་སྒྲ་དབེེན།
ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་ཡོོད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“བུད་མེེད་ཚོོ་ནམ་ཡང་ཐང་ཆད་ཡོོད་པ་འདྲ་ཡིིན། འདིི་ནིི་བུད་མེེད་ཀྱིི་

རང་གཤིིས་རེེད། ཆོོས་ཚོོགས་སྐབས་སུ་རེེད་མ་གཏོོགས་དེེ་མིིན་ནམ་རྒྱུན་ཐང་ཆད་ཡོོད་
པ་འདྲ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ཆད་འདུག”

འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལས་ཀྱང་ཐང་ཆད་འདུག ནད་ཀྱིིས་མནར་བ་ལྟར་ངོོ་མ་ཐང་

སྐབས་དེེར་ཨ་མ་སྒོོ་ནང་ནས་ཡོོང་བཞིིན་ཡོོད་པས་ཁོོ་མོོས་སྐད་ཆ་འདིི་ཐོོས། ཁོོ་

མོོའི་ི ལྷོོད་ལ་བབས་པའིི་ངོོ་གདོོང་དེེ་དམ་པོོར་གྱུར་སོོང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ཤ་ཐང་བཅད་ཅིིང་

ཤ་གནད་ཀྱིིས་གང་བའིི་ངོོ་གདོོང་གིི་གཉེེར་མ་རྣམས་ཀྱང་དེེ་མ་ཉིིད་དུ་ཡལ། ཁོོ་མོོའི་ི

མིིག་ཟུང་དམ་དུ་བསྒྲིིམས་ཤིིང་ཕྲག་པ་དྲང་མོོར་ལངས་ནས། སྟོོང་པར་ཕུད་པའིི་ཁང་པའིི་
ནང་དུ་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་བྱས། ཁང་པའིི་ནང་དུ་གད་སྙིིགས་མ་གཏོོགས་ཅིི་ཡང་ལྷག་མེེད།

པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་གཡུགས་པའིི་མལ་གདན་དེེ་དག་ཀྱང་མེེད་པར་གྱུར་འདུག་ལ། ཡིིག་
སྟེེགས་རྣམས་ཀྱང་བཙོོངས་ཟིིན། པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་སྐྲ་ཤད་དང་བྱུག་རྫས་སྣོོད་ཁ་སྟོོང་
པ། དེེ་མིིན་རིིལ་རིིལ་དུ་གྱུར་པའིི་ཐལ་རྡུལ་ལས་གཞན་ཅིི་ཡང་མིི་སྣང་། ཁོོ་མོོས་སྒྲོོན་
མེེ་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས། དེེ་གར་རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱིི་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་པའིི་སྒམ་ཞིིག་གིི་

རྒྱབ་ཏུ་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས། ཡིིག་ཆས་ཀྱིི་སྒམ་ཆུང་ཞིིག་ཕྱིིར་བླངས། སྒམ་ཆུང་དེེ་རྙིིང་
ཞིིང་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་གང་བ་དང་། ཟུར་རྣམས་ལ་གས་ཁ་ཤོོར། ཁོོ་མོོ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་
སྒམ་ཆུང་དེེའིི་ཁ་ཕྱེེས། སྒམ་ཆུང་ནང་དུ་འཕྲིིན་ཡིིག་དང་ཚགས་པར་བཅད་ཤོོག འདྲ་
པར། རྣ་ལུང་། གསེེར་གྱིི་ཐེེལ་ལྡན་མཛུབ་དཀྲིིས། མཐུད་མཚམས་གསེེར་གྱིི་ཨ་ལོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡིིན་ཞིིང་གསེེང་དུ་སྐྲ་ལོོ་དཀྲིིས་པའིི་ཆུ་ཚོོད་ལུང་ཐག་བཅས་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་འཕྲིིན་ཡིིག་

དེེ་དག་ལ་མཛུབ་མོོས་འཇམ་པོོས་རེེག་ནས། ཋོོམ་གྱིི་ཁྲིིམས་བཤེེར་གནས་ཚུལ་བཀོོད་

པའིི་ཚགས་པར་བཅད་ཤོོག་དེེ་སྙོོམས་པོོ་བཟོོས། ཁོོ་མོོས་སྒམ་ཆུང་དེེ་ལག་ཏུ་ཡུན་རིིང་
ཞིིག་ལ་བཟུང་ནས་བལྟས་ཤིིང་། འཕྲིིན་ཡིིག་རྣམས་ཡར་སློོག་མར་སློོག་བྱས་རྗེེས་ཡང་

བསྐྱར་ཕྱིིར་གོོ་རིིམ་བསྒྲིིགས། ཁོོ་མོོས་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན། ཕྱིིར་དྲན་བྱེེད་བཞིིན། ཁ་ཤ་
སོོ་ཡིིས་བསྡམས། མཇུག་མཐར་ཁོོ་མོོས་སེེམས་ཐག་ཆོོད་པ་བྱས་ནས། མཛུབ་དཀྲིིས་དང་
ཆུ་ཚོོད་ལུང་ཐག རྣ་ལུང་བཅས་བདམས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ལག་པ་གཏིིང་དུ་བསྲིིངས་ནས་ཕུ་

ཐུང་སྒྲོོག་མཐེེབ་ཅིིག་ཡར་བླངས། ཁོོ་མོོས་ཡིིག་སྐོོགས་ཤིིག་ནས་འཕྲིིན་ཡིིག་ཕྱིིར་བླངས་

རྗེེས། ལག་གིི་རྒྱན་ཆ་ཆུང་ཚགས་རྣམས་ཡིིག་སྐོོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ཡིིག་སྐོོགས་
དེེ་ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྱོོན་གོོས་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ཏུ་བཅུག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སྒམ་

གྱིི་ཁ་དེེ་འཇམ་ཞིིང་སེེམས་ཆུང་ངང་བརྒྱབ་རྗེེས་མཛུབ་མོོས་སྒམ་ངོོས་འཇམ་པོོར་ཕྱིིས།
སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་ཤ་ལ་བར་གསེེང་དོོད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཡར་ལངས་ནས་སྒྲོོན་མེེ་ལག་

ཏུ་བཟུང་སྟེེ་ཕྱིིར་ཐབ་ཚང་དུ་སོོང་། ཁོོ་མོོས་ཐབ་ཀའིི་ཁ་ལེེབ་བླངས་ནས་སྒམ་ཆུང་དེེ་སོོལ་

མེེའིི་ཁྲོོད་དུ་དལ་མོོས་འཕངས། ཚ་རླབས་ཀྱིིས་མགྱོོགས་པོོར་ཤོོག་བུ་རྣམས་སྨུག་པོོ་བཟོོས་
སོོང་ལ། མེེ་ལྕེེ་ཞིིག་གིིས་སྒམ་གྱིི་ངོོས་དང་སྟེེང་དུ་ལྕེེ་ལྡག་བྱས། ཁོོ་མོོས་ཐབ་ཀའིི་ཁ་ལེེབ་
ཕྱིིར་བརྒྱབ་པ་ན་མེེ་ཕུང་གིིས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་སྒམ་དེེ་ཁམ་གྱིིས་ཟོོས་སོོང་།

སྒོོ་རའིི་ནང་གིི་སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་ཀོོར་འོོག་ཏུ། ཨ་ཕ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཅ་ལག་རྣམས་

དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་རྩིིག་བཞིིན་ཡོོད། དོོས་འཁོོར་ལ་ཆག་སྐྱོོན་འབྱུང་སྲིིད་པས། ལག་
ཆ་ཚང་མ་ལེེན་བདེེ་བ་བྱས་ཏེེ་ཆེེས་འོོག་ཏུ་བཞག་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་གྱོོན་གོོས་ཀྱིི་སྒམ་
དང་རྩྭ་རས་ཁུག་མ་རུ་བཅུག་པའིི་ཐབ་ཆས་རྣམས་བཞག སྡེེར་མ་དང་ཁེེམ་ཐུར་སོོགས་

སོོ་སོོའི་ི སྒམ་ནང་དུ་བཅུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཆུ་གསོོག་ཟོོ་བ་དེེ་དེེ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཏུ་བཞག ཁོོ་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཚོོས་དོོས་པོོ་རྩིིག་སྐབས་ངོོས་རྣམས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་སྙོོམས་པོོ་བྱས་ཤིིང་། སྒམ་རྣམས་
ཀྱིི་བར་གསེེང་དུ་མལ་གཟན་བཙངས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་སྟེེང་རིིམ་དུ་མལ་གདན་བཏིིངས་
ནས་གཞུག་སྒམ་གྱིི་མཐོོ་དམའ་དང་མཉམ་པར་བྱས། མཇུག་མཐར་ཁོོ་ཚོོས་དོོས་ཕུང་གིི་

སྟེེང་དུ་རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་དེེ་བཀབ། ཨལ་གྱིིས་རས་རྒོོད་ཀྱིི་སྣེེ་ཟུར་དུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་གཉིིས་
རེེའིི་མཚམས་སུ་བུ་ག་རེེ་ཕུག་ནས་ནང་དུ་ཐ་གུ་ཕྲ་མོོ་རེེ་དྲངས་ཤིིང་། ཐ་གུ་རྣམས་དོོས་
འཁོོར་གྱིི་སྐྱོོར་མདའིི་སྟེེང་དུ་བཅིིངས།

ཨལ་གྱིིས་“ཡ། ད་གལ་སྲིིད་ཆར་པ་བབས་ན་ང་ཚོོས་འདིི་སྐྱོོར་མདའ་གོོང་མའིི་སྟེེང་

དུ་བཅིིངས་ཆོོག་ལ། བཟའ་མིི་རྣམས་དེེའིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་བསྡད་ན་རློོན་པ་མིི་ཆགས།
མདུན་ཕྱོོགས་མཐོོ་བས་སྐམ་ས་ངེེས་ཅན་ཞིིག་ཡོོད་ངེེས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་“བསམ་ཚུལ་ཡག་པོོ་འདུག” ཅེེས་བསྟོོད་བསྔགས་གནང་།

ཨལ་གྱིིས་“དེེས་ག་ལ་ཚད། ང་ཚོོར་ཤིིང་ལེེབ་རིིང་པོོ་ཞིིག་རྙེེད་མ་ཐག་ཏུ། ངས་དེེས་

དཀྱིིལ་ཀ་བྱས་ཏེེ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་རས་རྒོོད་བསྐྱོོན་ནས་ཕར་ཚུར་དུ་
འཐེེན་པ་ཡིིན་ན། བཟའ་མིི་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཉིི་འོོད་ཀྱང་མིི་ཕོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་འཐད་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་“འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སེེམས་ལ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་སྔ་ཙམ་

ནས་མ་འཁོོར་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ལ་དུས་ཚོོད་མ་བྱུང་།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ལ་དུས་ཚོོད་མ་བྱུང་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།

ཨལ། ལ་ལུང་ཀུན་ཏུ་སྤྱང་ཁྱིི་བཞིིན་ཕོོ་

ཉུལ་ལ་འགྲོོ་བར་ཁྱོོད་ལ་དུས་ཚོོད་འདུག་ཨ། འདས་པའིི་གཟའ་འཁོོར་གཉིིས་ཀྱིི་རིིང་ལ་
ཁྱོོད་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་སུས་ཤེེས།”

ཨལ་གྱིིས་“མིི་ཞིིག་རང་ཡུལ་དང་ཁ་འབྲལ་གྱིི་ཡོོད་དུས། བྱེེད་དགོོས་པའིི་དོོན་དག་

མང་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི གདེེང་ཚོོད་ཅུང་ཉམས་ནས་“ཨ་
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ཕ། ཁྱོོད་རང་འགྲོོ་རྒྱུར་དགའ་ཡིི་འདུག་གམ། ཨ་ཕ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཅིི་ཟེེར།

རེེད་ཡ། ལོོས་དགའ། དེེ་མིིན་ཅིི་བྱེེད། ང་ཚོོས་འདིི་རུ་སྡུག་མྱོོང་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་

མྱངས་ཡོོད། གཞན་ཡུལ་དེེ་མིི་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་བཤད་ཅིི་ལ་དགོོས། དེེར་ལས་ཀ་ལས་
རྒྱུ་རྫོོགས་མེེད་ཡོོད་ལ། ཡོོད་ཚད་ཡག་པོོ་དང་སྔོོ་ལྗང་ཡིིན་པ་རེེད། ཁང་པ་དཀར་པོོ་ཆུང་
ཆུང་དང་དེེ་དག་གིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་སྐྱེེ་བའིི་ཚ་ལུ་མའིི་སྡོོང་པོོ།”
“ག་ས་གང་དུ་ཚ་ལུ་མའིི་སྡོོང་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།”
“ཨུན།

ཆོོད་རེེད།”

ག་ས་གང་དུ་ཡོོད་མེེད་མིི་ཤེེས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྡོོང་པོོ་མང་པོོ་ཡོོད་པ་ཐག་

ཞོོགས་པའིི་སྐྱ་མདའ་ཐོོག་མ་བཏང་བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་ལས་ཀའང་གྲུབ་སོོང་། ཕག་ཤའིི་

ལྕགས་ཟེེའུ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་ལ། ཁྱིིམ་བྱའིི་གཟེེབ་ཁང་ཡང་སྟེེང་དུ་འཇོོག་ཆོོག་ཆོོག་རེེད། ཨ་

མས་རྔོོད་སླང་གིི་ཁ་ཕྱེེས་ནས་ཕག་ཤའིི་རུས་པ་རྣམས་ཕྱིིར་བླངས་བྱུང་། རུས་པ་དེེ་རྣམས་

སོོབ་སོོབ་དང་སྨུག་པོོར་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། སྟེེང་དུ་རུས་འཐོོག་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཤ་མང་པོོ་ཡོོད།

རུ་ཐེེ་གཉིིད་ལས་སད་ཙམ་བྱས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་སྒམ་ཐོོག་ནས་མར་ཤུད་ནས་ཡང་བསྐྱར་
ཕྱིིར་གཉིིད་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། བཟའ་མིི་ཆེེན་པོོ་རྣམས་སྒོོ་ཁ་རུ་ལངས་ནས་འདར་སིིག་

ཅུང་རྒྱག་བཞིིན་སོོབ་སོོབ་ཏུ་གྱུར་པའིི་རུས་པ་འཐོོག་བཞིིན་གདའ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཕྱིི་དང་ཨ་མེེས་གཉིིས་ཀ་གཉིིད་ལས་སློོང་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་རིིང་གིི་

འགྲུལ་བཞུད་ལ་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“འགྲོོ་ཁ་བར་དུ་མ་བོོས་ན་སྙམ། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན་གཉིིད་རྒྱུ་གལ་ཆེེ། རུ་ཐེེ་

དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱང་ཡག་པོོ་ཉལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁོོ་ཚོོ་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་གཉིིད་བསྡད་ན་ཆོོག་ལ། སྟེེང་དུ་སྐྱིིད་པོོ་བདེེ་མོོ་

ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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གློོ་བུར་དུ་ཁྱིི་གཉིིས་ཀ་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་ནས་ཡར་ལངས་ཏེེ་རྣ་བས་ཉན་ནས་བསྡད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ངར་སྒྲ་དང་བཅས་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་ཟུག་བཞིིན་བརྒྱུགས། ཨ་ཕས་“ད་ཡང་
ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས། དེེ་ནས་ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས། ཁོོ་ཚོོས་མིི་ཞིིག་གིིས་ཁྱིི་གཉིིས་ལ་

སྐད་ངོོ་སྦྱིིན་བཞིིན་པ་ཐོོས་བྱུང་ལ། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཁྱིི་གཉིིས་ཀྱིི་ཟུག་སྐད་ཇེེ་འཇམ་
དུ་གྱུར། དེེ་ནས་གོོམ་སྒྲ་ཞིིག་དང་བཅས་མིི་ཞིིག་ཚུར་སླེེབས་བྱུང་ལ། དེེ་ནིི་མུ་ལེེ་ གྷིི་རེེབ་
རེེད། ཁོོས་ཞྭ་མོོ་དམའ་སར་འཐེེན་ཡོོད།

ཁོོ་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས་གཟབ་གཟབ་ངང་་“ཡུལ་མིི་ཚོོ། ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཕས་“ཨོོ། མུ་ལེེ་རེེད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི ལག་གིི་ཕག་གིི་

རྐང་རུས་དེེ་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“ནང་དུ་སོོང་ནས་རང་ཉིིད་ལའང་རུས་པ་གཏོོག་
རྒྱུ་འཁྱེེར་ཤོོག མུ་ལེེ།” ཞེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ཨོོ། མིི་དགོོས། ང་དེེ་འདྲ་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཟོོ་ཡ། མུ་ལེེ། ཟོོ། འདིིར་ཤོོག” ཅེེས་བཤད་རྗེེས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས་

རྩིིབ་རུས་སྤར་མོོ་གང་འཁྱེེར་ནས་སླེེབས།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས་བསམ་ནས་ཡོོང་བ་མིིན། ང་རང་འདིི་

ཕྱོོགས་སུ་འཁྱམ་ཉུལ་གྱིིས་ཡོོང་བ་ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་ཚང་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་དམ་མེེད། ཡོོད་ན་
བདེེ་མོོ་ཞུ་དགོོས་བསམ་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཅུང་མ་འགོོར་བར་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་འདིི་ལས་ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་

ཙམ་གྱིིས་འཕྱིི་ནས་ཡོོང་ན། ཁྱོོད་ང་ཚོོ་ལ་ཐུག་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ལྟོོས་དང་། ཚང་མ་གྲ་སྒྲིིག་
ཟིིན།” ཞེེས་བཤད།
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མུ་ལེེ་ཡིིས་ཅ་ལག་ཚང་མ་ཡོོངས་སུ་བརྩིིགས་ཟིིན་པའིི་དོོས་འཁོོར་ལ་ལྟ་བཞིིན་“ཚང་

མ་བསྡུ་གསོོག་བྱས་འདུག་ཨ། མཚམས་ལ་ལར་ངས་ཀྱང་རང་ཉིིད་སོོང་ནས་ཁྱིིམ་མིི་
འཚོོལ་ཐུབ་ན་ཨང་སྙམ་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ན་ག་འདྲ་ཡིིན་པའིི་གནས་ཚུལ་གོོ་ཨེེ་བྱུང་།”

ཞེེས་དྲིིས།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“མ་གོོ ངས་ཅིི་ཡང་གོོ་མ་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། ང་སྦྲགས་ཁང་དུ་འཕྲིིན་ཡིིག་

སླེེབས་ཡོོད་མེེད་བལྟ་རུ་ཡང་མ་སོོང་། ང་ཡང་ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཁ་འབྲལ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“མར་སོོང་ནས་ཨ་ཕྱིི་དང་ཨ་མེེས་གཉིིས་ཀ་གཉིིད་ལས་སློོངས་ཤིིག སོོང་ནས་

ཁོོ་ཚོོར་ཟ་མ་བཟའ་རུ་ཤོོག་ལོོབ། ང་ཚོོ་ཅུང་མ་འགོོར་བར་ལམ་ལ་འབུད།” ཅེེས་བཤད་
པས། ཨལ་ནིི་འབྲུ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁྱམ་ཉུལ་ལྟ་བུས་འགྲོོ་བཞིིན་“མུ་ལེེ། ཁྱོོད་རང་ང་
ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་འདོོད་དམ། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་ཨེེ་ཤོོང་བལྟ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་རྩིིབ་བུའིི་སྣེེ་ནས་ཤ་ཁམ་གང་བཏོོགས་ནས་སོོ་བལྡད་བྱས་རྗེེས་“མཚམས་

ལ་ལར་ང་རང་དངོོས་གནས་འགྲོོ་འདོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་རང་ཉིིད་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་པ་ཤེེས་
ཀྱིི་ཡོོད། ངས་རང་ཉིིད་དུར་ཁྲོོད་ཀྱིི་འདྲེེ་ལྡོོམ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར། འབྲོོ་བཞིིན་འབྲོོ་

བཞིིན་དང་སྦེེད་བཞིིན་སྦེེད་བཞིིན་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་གསལ་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཁྱོོད་རང་ཞིིང་ཁའིི་ནང་ནས་འཆིི་རྒྱུ་རེེད་ཡ། མུ་ལེེ།” ཞེེས་

བཤད།

“དེེ་ངས་ཤེེས།

ངས་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་མྱོོང་། མཚམས་ལ་ལར་དེེ་ནིི་ཅིི་འདྲའིི་

ཁེེར་རྐྱང་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ལ། མཚམས་ལ་ལར་དེེ་ཡང་ཅིི་སྐྱོོན་སྙམ་ལ། ཡང་སྐབས་
ལ་ལར་དེེ་འདྲ་ཡིིན་ན་དངོོས་གནས་བཟང་ཨང་ཡང་སྙམ། དེེར་ཁྱད་པར་ཅིི་ཡང་མེེད།
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འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་དང་འཕྲད་ན། རེེད། འདིི་ནིི་ང་འདིིར་ཡོོང་དོོན་ངོོ་མ་
དེེ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ནས་ཁྱོོད་ཚོོ་ངའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་དང་འཕྲད་ན། ཁོོ་ཚོོར་

ང་འདིི་གར་བདེེ་མོོ་རེེད་ལབ་རོོགས། འདིི་གར་ངའིི་འཚོོ་བ་མིི་བཟང་རྒྱུ་མིི་འདུག་ལབ་
ཤོོག ངས་འདིི་ལྟར་འཚོོ་བ་རོོལ་ནས་ཡོོད་པ་ཁོོ་ཚོོར་ཤེེས་སུ་མ་འཇུག ང་ལ་སྒོོར་མོོ་རག་
མ་ཐག་ཏུ་ང་ཡང་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་གིི་ཡིིན་ལབ་ཤོོག”

ཨ་མས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་རང་ཡོོང་གིི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

མུ་ལེེ་ཡིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“མིིན། མིིན། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ང་གཞན་དུ་འགྲོོ་མིི་

ཐུབ། ང་འདིི་རུ་འདུག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དུས་སྐབས་འདིིའིི་ཅུང་སྔ་ཡིིན་ན་ང་སོོང་ཡོོད་ཀྱང་
སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་འགྲོོ་མིི་ཐུབ། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས་ལ། དོོན་
དག་རྟོོགས་དགོོས། ང་གཏན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱ་རེེངས་ཀྱིི་འོོད་སྣང་དེེ་ད་ལྟ་ཇེེ་གསལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། དེེས་སྒྲོོན་མེེའིི་

འོོད་དེེ་ཅུང་མིི་གསལ་བ་བྱས་ཡོོད། ཨལ་ཕྱིིར་སླེེབས་ཤིིང་། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་གཟུགས་པོོ་གཡོོ་

བཞིིན་རྐང་པ་འཐེེན་བཞིིན་ཁོོའི་ི འགྲམ་ནས་ཡོོང་གིི་འདུག ཨལ་གྱིིས་“ཁོོ་གཉིིད་མིི་འདུག
ཁོོ་འབྲུ་ཁང་གིི་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་བསྡད་འདུག བལྟས་ཡོོང་ན་ཁོོ་ལ་གཅིིག་འགྲིིག་མེེད་པ་
འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཀྱིི་མིིག་ལ་ཉོོབ་མདངས་བབས་འདུག་ཅིིང་། ནམ་རྒྱུན་གྱིི་མ་རབས་ཀྱིི་མིིག་

མདངས་དེེ་ཡང་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“ང་ལ་མ་འགྲིིག་པ་ཅིི་ཡང་མེེད། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་
མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ཨེེ། ཁྱོོད་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད། འདིིར་ང་ཚོོས་ཚང་མ་བསྡུ་

གསོོག་བྱས་ནས་འགྲོོ་ཆོོག་ཆོོག་བྱས་ཡོོད། ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས། ང་ཚོོར་བསྡད་ནས་འདུག་
ས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་སྡོོད་ཟེེར་གྱིི་མེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་འཆར་གཞིི་ལྟར་དུ་སོོང་ཞིིག ང་

ཡིིན་ན། ང་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ངས་བསམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན། མཚན་མོོ་ཧྲིིལ་པོོར་བསམ་བློོ་
བཏང་བ་ཡིིན། འདིི་ངའིི་ཕ་ཡུལ་རེེད། ང་ས་འདིིའིི་མིི་རེེད། ས་དེེ་གར་རྒུན་འབྲུམ་སྐྱེེས་
ནས་མིི་ཚོོའིི་ཉལ་སའིི་སྟེེང་དུ་དཔྱངས་ཡོོད་ནའང་དེེ་ང་ལ་དགོོས་དོོན་མེེད། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་

མིིན། ཡུལ་འདིི་བཟང་རྒྱུ་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ངའིི་ཕ་ཡུལ་རེེད། མིིན། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་
ཞིིག རང་ཉིིད་སྐྱེེས་སའིི་ས་འདིི་ནས་ང་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཚང་མ་ཁོོའི་ི མཐའ་རུ་འདུས་ཤིིང་། ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་འདུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨ་མེེས། ས་

འདིི་འདྲུད་འཐེེན་གྱིི་ཐག་འཁོོར་འོོག་ཏུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་རེེད། སུས་ཁྱོོད་ལ་ཟ་མ་བཟོོ་རྒྱུ་

རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཚོོ་བ་ཇིི་ལྟར་སྐྱེེལ་ལམ། ཁྱོོད་འདིིར་འདུག་མིི་རུང་། ཁྱོོད་ལ་ལྟ་སྐྱོོང་
བྱེེད་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མེེད་པས་ཁྱོོད་རང་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་རྒྱུ་ལས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ངུ་བཞིིན་དུ་“ལྟས་ངན། ང་ལོོ་ལོོན་ཞིིག་ཡིིན་པ་བདེེན་རུང་། ངས་ད་རུང་རང་

ཉིིད་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་ཐུབ། མུ་ལེེ་ཡིིས་ཀྱང་ཁ་ཡག་པོོ་སོོས་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ། ཁོོས་ཁ་

སོོས་ན་ངས་ཀྱང་སོོས་ཀྱིི་རེེད། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་པ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ལ་ཁ་ཡ་
བྱེེད་མིི་དགོོས། ཁྱོོད་ཚོོས་ཨ་ཕྱིི་འཁྲིིད་འདོོད་ན་འཁྲིིད་སོོང་། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། དེེ་ཐད་ལ་
མང་པོོ་བཤད་རྒྱུ་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཐབས་ཤེེས་ཟད་ནས་“ང་ལ་གཅིིག་ཉོོན་དང་། ཨ་མེེས། ང་ལ་སྐར་མ་གཅིིག་རིིང་

ཉོོན་དང་།” ཤེེས་བཤད།
“ཉན་རྒྱུ་མིིན།

ང་རང་གིི་ཐག་གཅོོད་ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་ཟིིན་པ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་ཕའིི་ཕྲག་པ་ནས་འཐེེན་བཞིིན་“ཨ་ཕ། ཁང་པའིི་ནང་དུ་

གཅིིག་ཤོོག་དང་། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཕ་བུ་གཉིིས་ཁང་

པའིི་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ། འདིིར་སྐར་མ་གཅིིག་རིིང་ཤོོག་
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ལེེའུ་བཅུ་པ།

དང་།” ཞེེས་བོོས།

ཐབ་ཚང་ནང་དུ་སྒྲོོན་མེེ་གཅིིག་སྤར་འདུག་ཅིིང་། ཕག་གིི་རུས་པ་རྣམས་ད་དུང་ཡང་

མཐོོན་པོོར་སྤུངས་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་བསམ་ན་ཁོོ་ལ་བཤད་
པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་འདུག་ཏུ་འཇུག་མིི་རུང་། དེེ་ང་ཚོོ་ཚང་མས་
ཤེེས་གསལ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། ཁོོ་འདུག་ཏུ་འཇུག་ག་ལ་རུང་།” ཞེེས་བཤད།

“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་ཁོོ་བཟུང་ནས་དཀྱིིགས་ཏེེ་འཁུར་ཐབས་བྱས་ན་ང་ཚོོས་ཁོོ་རྨས་

རྒྱུ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱང་རྨས་རྒྱུ་རེེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོས་ཁོོ་ལ་རྩོོད་
པ་བརྒྱབ་ནའང་མིི་ཕན། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་ཁོོ་བཟིི་རུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ་ན་གནད་དོོན་ཆེེན་
པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཆང་དཀར་ཨེེ་ཡོོད།”

ཨ་ཕས་“མེེད། ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་ལ་ཆང་རག་ཐིིགས་པ་ཙམ་ཡང་མེེད་ལ་ཇོོན་ལའང་ཡོོད་

རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོས་ཆང་རག་མིི་འཐུང་བའིི་སྐབས་སུ་ཁྱིིམ་ནས་ཆང་ཐིིགས་པ་ཙམ་ཡང་ཉར་
གྱིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཋོོམ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་རྣ་བ་ན་སྐབས་བླངས་ཡོོང་བའིི་གཉིིད་སྨན་དམ་བེེ་

ཕྱེེད་ཀ་ཞིིག་ཡོོད་པས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་དེེས་བེེད་ཆོོད་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་རྣ་བ་
ན་བ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེེན་ཡིིན་དུས་ངས་ཁོོ་ལ་སྨན་དེེ་བླུད་ནས་གཉིིད་བཅུག་པ་ཡིིན།”
ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“བེེད་ཆོོད་སྲིིད། འཁྱེེར་ཤོོག ཨ་མ། གང་ལྟར་ཚོོད་ལྟ་ཞིིག་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་མས་“ངས་དེེ་གད་སྙིིགས་ཀྱིི་གྲས་སུ་འཕངས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོ་མོོས་སྒྲོོན་མེེ་དེེ་འཁྱེེར་ནས་སྒོོར་བུད། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཁོོ་མོོས་ནང་དུ་སྨན་ནག་པོོ་
ཕྱེེད་ཙམ་ཡོོད་པའིི་དམ་བེེ་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ནས་ཚུར་བླངས་ཏེེ་བྲོོ་བ་ཞིིག་མྱངས་རྗེེས་“བྲོོ་བ་སྡུག་པོོ་མ་

རེེད། འཚིིག་ཇ་ནག་པོོ་ཁ་མོོ་ཕོོར་གང་བསྐོོལ་ནས་ནང་དུ་ཁེེམ་བུ་གང་བླུགས་ཤིིག ཅུང་
མང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། ཁེེམ་བུ་གཉིིས་འདྲ་བླུགས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཐབ་ཀའིི་ཁ་ཕྱེེས་ནས་ཇ་རྫ་ཐད་ཀར་མེེ་སོོལ་གྱིི་འགྲམ་དུ་བཞག་ཅིིང་། དེེའིི་

ནང་དུ་ཁོོ་མོོས་ཆུ་དང་འཚིིག་ཇ་ཚད་ལ་འཇལ་ནས་བླུགས་རྗེེས་“ཁོོ་ལ་ལྕགས་ཀྲིིན་ཞིིག་

གིི་ནང་ནས་བླུད་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག ང་ཚོོས་ཇ་ཕོོར་ཚང་མ་བསྡུ་གསོོག་
བྱས་ཟིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་དང་ཨ་ཕ་གཉིིས་ཀ་ཁང་པའིི་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། སྐབས་དེེར་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་“ངས་གང་

ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་ང་རང་ཉིིད་ལ་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་རེེད། ཐག་
གཅོོད་... ། སུ་ཞིིག་གིིས་ཤ་རྩིིབ་བཟའ་བཞིིན་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་ཟོོས་ཟིིན་པ་ཡིིན། ཨ་མས་ཁྱོོད་ལ་འཚིིག་ཇ་བསྐོོལ་ནས་རྩིིབ་བུ་སྲོོ་

བཞིིན་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མེེས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས་འཚིིག་ཇ་བཏུང་ཞིིང་རྩིིབ་བུ་ཟོོས། སྐྱ་རེེངས་

འོོད་སྣང་ཁྲོོད་དུ་ལངས་པའིི་ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་མིི་ཚོོགས་འདིིས་སྒོོ་ནང་ནས་ཁོོ་ལ་ཡར་ལྟད་

མོོར་བལྟས། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཐོོག་མར་གླལ་ཁ་བྱས་བྱུང་ལ། རིིམ་བཞིིན་གཉིིད་ཅོོག་བརྒྱབ་
ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་སྒྲོོག་ཙེེའིི་སྟེེང་དུ་གོོར་གོོར་གྱིིས་བཞག་ནས་མགོོ་
བོོ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བསྙེེས་ཏེེ་གཉིིད་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“གང་ལྟར་ཁོོ་ཐང་ཡང་ཆད་འདུག ཁོོ་དེེ་ལྟར་ཞོོག་ཅིིག” ཅེེས་བཤད།

ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་གྲ་སྒྲིིག་ཨང་གསར་རེེད། ཨ་ཕྱིི་མགོོ་འཐོོམས་ཤིིང་ཅིི་ཡིིན་མ་ངེེས་པའིི་སྒོོ་

ནས་“ཅིི་རེེད། འདིི་འདྲའིི་སྔ་མོོ་ཞིིག་ནས།” ཞེེས་དྲིིས། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་གྱོོན་གོོས་གྱོོན་
འདུག་ལ་གང་བྱེེད་དེེ་བསྟུན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་མངོོན་ཡོོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་
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གཉིིད་ལས་སད་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཐང་ཆད་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་དུང་ཡང་
གཉིིད་མ་སད་རེེད། ས་གཞིི་ཆེེན་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་འོོད་སྣང་ཇེེ་གསལ་ནས་ཇེེ་གསལ་དུ་འགྲོོ་
བཞིིན་ཡོོད། མཇུག་མཐར་བཟའ་མིི་ཚོོའིི་འགུལ་སྐྱོོད་ཡོོངས་སུ་མཚམས་ཆད་ནས་ཚང་

མ་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད། རང་ཡུལ་དང་ཁ་འབྲལ་བའིི་གོོམ་པ་དང་པོོ་དེེ་སུས་ཀྱང་སྤོོ་
མ་འདོོད་པ་འདྲ། ད་ལྟ་རང་ཡུལ་དང་འབྲལ་བའིི་དུས་ཚོོད་དངོོས་སུ་སླེེབས་པས། ད་ནིི་

ཁོོ་ཚོོ་ཡང་ཨ་མེེས་དང་འདྲ་བར་སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ་བཞིིན་གདའ། འབྲུ་ཁང་དེེ་འོོད་སྣང་ཁྲོོད་
ནས་རང་གཟུགས་མངོོན་བཞིིན་པ་མཐོོང་ཞིིང་། སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་མདངས་ཀྱང་མོོག་མོོག་ཏུ་
གྱུར་ནས་འོོད་ཀོོར་སེེར་པོོ་དེེ་ཡང་ཡོོངས་སུ་ཉམས་ཟིིན། ད་ལྟ་ནམ་མཁའིི་སྐར་ཚོོགས་
ཀྱང་སྐོོར་དང་སྐོོར་བྱས་ནས་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་མིི་མངོོན་པར་འགྱུར་

བཞིིན་ཡོོད། བཟའ་མིི་ཚོོ་ད་དུང་ཡང་གཉིིད་ལངས་བྱེེད་མཁན་དང་འདྲ་བར། མིིག་ཟུང་

ལ་གཏད་ཡུལ་ངེེས་ཅན་མེེད་པར་ཞོོགས་པའིི་སྐྱ་རེེངས་འོོག་གིི་ས་གཞིི་ཧྲིིལ་པོོ་དང་། ཡུལ་
འདིིའིི་རིི་ཆུ་ལུང་གསུམ་ལ་རྒྱང་མིིག་བལྟས་ནས་གདའ།

མུ་ལེེ་ གྷིི་རེེབ་ནིི་སྨྱོོན་པ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཡར་འགྲོོ་མར་འགྲོོ་བྱེེད། ཁོོས་དོོས་འཁོོར་

གྱིི་སྐྱོོར་མདའིི་བར་ནས་ནང་དུ་ལྟ་ཞིིང་། དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་དཔྱངས་པའིི་ཟུར་ཉར་
འགྱིིག་འཁོོར་མཐེེབ་མོོས་གནོོན། མཇུག་མཐར་ཁོོ་ཋོོམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་“ཁྱོོད་རང་

གིིས་མངའ་སྡེེའིི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་རང་བཟང་བཙོོན་དམ་
བཅའ་དང་འགལ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་རིིག་ཕྱིིར་བསྒྲིིམས་ནས་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཉིི་མ་ཤར་གྲབས་

འདུག ད་ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་རན།” ཞེེས་བཤད་པ་ན་གཞན་པ་ཚོོའིི་རྣམ་རིིག་ཀྱང་ཕྱིིར་
དྭངས་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

249

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། འགྲོོ། སོོང་ནས་ཨ་མེེས་འཁྲིིད་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་པས། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་

ཇོོན། ཋོོམ་དང་ཨལ་བཅས་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཨ་མེེས་གཉིིད་ཡོོད་ས་དེེར་སོོང་། ཨ་མེེས་ཀྱིི་
ཐོོད་པ་ལག་པའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་འདུག་ལ། ཁོོའི་ི མདུན་གྱིི་སྒྲོོག་ཙེེའིི་སྟེེང་དུ་འཚིིག་ཇ་སྐམ་

པའིི་ཐིིག་རིིས་ཤིིག་བབས། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོའི་ི མཆན་འོོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཡར་བཀྱགས་ནས་
འཁུར་མ་དྲུད་ཀྱིིས་སོོང་བས། ཁོོས་ནིི་བཟིི་བོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་འཁང་ར་དང་དམོོད་མོོ་
བྱེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་སྒོོའི་ི ཕྱིི་རུ་འཁུར་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་ན་
ཋོོམ་དང་ཨལ་གཉིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འགོོས། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ལག་པ་མར་བསྲིིངས་

ཏེེ་ཨ་མེེས་ཀྱིི་ལག་པར་འཇུས་ནས་དལ་མོོས་ཡར་འཐེེན་སྟེེ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མགོོ་ཕྱོོགས་སུ་

བཞག ཨལ་གྱིིས་རས་རྒོོད་ཀྱིི་མདུད་པ་བཤིིག་ནས་ཨ་མེེས་དེེའིི་འོོག་ཏུ་བསྣུར་ཞིིང་། ཁོོའི་ི
སྟེེང་དུ་རས་རྒོོད་ཀྱིི་ལྗིིད་ཤུགས་མིི་འཁེེལ་ཆེེད་འགྲམ་གཉིིས་སུ་སྒམ་གཉིིས་བཞག

ཨལ་གྱིིས་“ངས་དཀྱིིལ་ཀ་ཞིིག་འཚོོལ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་གང་དུ་བསྡད་ན་

དེེ་རུ་ཀ་བ་ཞིིག་འཚོོལ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་འཁུན་བུ་བྱེེད་བཞིིན་
བཟིི་དྭངས་ཐབས་སུ་འཕག་འཚག་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་རང་ཕྱིིར་ལྷོོད་ལ་བབས་ནས་རིིམ་
གྱིིས་གཉིིད་ཀྱིི་གཏིིང་རིིམ་དུ་ལྷུང་།

ཨ་ཕས་“ཨ་མ། ཨ་ཕྱིི་དང་ཁྱོོད་གཉིིས་གནས་སྐབས་རིིང་ཨལ་དང་ལྷན་དུ་སྡོོད། ང་ཚོོ་

སྡོོད་ས་བརྗེེ་སྤོོར་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་སླ་པོོ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། སྔོོན་ལ་ཁྱེེད་གཉིིས་དེེ་ལྟར་སྡོོད།”

ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོ་མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་བབས་ཤིིང་། ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཨ་ཕ་དང་ཨ་
ཁུ་ཇོོན། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད། ཋོོམ་དང་ཆོོས་དཔོོན་བཅས་མིི་གཞན་པ་ཚང་མ་གཞུག་
སྒམ་ནང་གིི་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད། ནོོ་ཡ་ས་ཐོོག་ཏུ་ལངས་
ནས་མིིག་ཟུང་གིིས་དོོས་ཕུང་རིི་བོོའི་ི གཏོོས་དང་མཉམ་པའིི་སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པའིི་
མིི་ཚོོགས་ལ་བལྟས།
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ཨལ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་འཁོོར་བཞིིན་མིིག་ཟུང་གིིས་འཁོོར་ལོོའི་ི སྟེེང་

ཕྱོོགས་ཀྱིི་འཐེེན་འཕར་ལ་བལྟས་ནས་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། འཐེེན་འཕར་དེེ་ཚོོ་དྲང་མོོ་དྲང་
རྐྱང་ཆགས་འདུག ངས་དེེ་ཚོོའིི་འོོག་ཏུ་སྐྱོོར་སྟན་བཞག་པ་འགྲིིག་འདུག་མ་གཏོོགས།”
ཞེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“སྒོོ་ཁྱིི་དེེ་དག་ཅིི་ཞིིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་ཕ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་“ངས་དེེ་ཚོོ་བརྗེེད་ཟིིན།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཤུ་སྒྲ་རྣ་བར་གཟན་པ་ཞིིག་བཏོོན་པ་

ན། སྒོོ་ཁྱིི་གཅིིག་ཁོོ་ན་ཚུར་མཆོོང་བཞིིན་སླེེབས། ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཁྱིི་དེེ་བཟུང་ནས་དོོས་འཁོོར་

གྱིི་སྟེེང་དུ་འཕངས་ཤིིང་། ཁྱིི་དེེ་དོོས་ཕུང་སྟེེང་གིི་མཐོོ་ཚད་ལ་འཇིིགས་ནས་གཟུགས་

པོོ་རེེངས་ཤིིང་འདར་སིིག་སིིག་བྱེེད། ཨ་ཕས་“གཞན་པ་གཉིིས་ཀ་བསྐྱུར་འཇོོག་རྒྱུ་མ་
གཏོོགས་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག མུ་ལེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁྱིི་དེེ་གཉིིས་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་ཐུབ་བམ།
ཁོོ་ཚོོ་ལྟོོགས་ཤིི་མིི་ཐེེབས་ཐབས་བྱེེད་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད།

མུ་ལེེ་ཡིིས་“ལོོས་ཐུབ། ང་ལའང་ཁྱིི་གཅིིག་གཉིིས་ཤིིག་ཡོོད་ན་དགའ། ངས་དེེ་གཉིིས་

འཁྲིིད་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁྱིིམ་བྱ་དེེ་ཚོོ་ཡང་འཁྱེེར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་ཁ་ལོོ་བའིི་འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད། ཁོོས་མེེ་ཆའིི་ལྡེེ་མིིག་གཅུས་ཀྱང་མེེ་ཁ་མ་

སོོས། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་གཅུས་པ་ན་དབུགས་མདོོང་དྲུག་གིི་ལྡིིར་སྒྲ་དལ་མོོ་ཞིིག་གྲག་

པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། དོོས་འཁོོར་གྱིི་མཇུག་མ་རུ་དུད་པ་སྔོོན་པོོ་ཞིིག་འཕྱུར་བྱུང་། ཨལ་
གྱིིས་“ཡ། བདེེ་མོོ། མུ་ལེེ།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིས་སྐད་མཉམ་དུ་“བདེེ་མོོ། མུ་ལེེ།” ཞེེས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་

བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་བང་སྒྱུར་རིིམ་པ་དམའ་མོོ་རུ་བསྒྱུར་ནས་འབྱེེད་མཐུད་རྐང་གདན་ལྷོོད་པ་

ན། དོོས་འཁོོར་དེེས་འདར་ཡོོམ་བྱེེད་བཞིིན་སྒོོ་ར་བརྒྱུད་ནས་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་སོོང་། དེེ་

ནས་བང་སྒྱུར་རིིམ་པ་གཉིིས་པར་སྤར་ནས་དེེའུ་འབུར་དམའ་མོོ་དེེའིི་ངོོས་སུ་འགོོས་པ་ན།
ཐལ་རྡུལ་དམར་པོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་མཐའ་བསྐོོར། ཨལ་གྱིིས་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཅིི་འདྲའིི་ཁལ་ལྕིི་
མོོ། ད་ཐེེངས་ཀྱིི་འགྲུལ་བཞུད་འདིི་མགྱོོགས་པོོ་ཞིིག་མིི་ཡོོང་ཐག་གིིས་ཆོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ལྟ་ཐབས་བྱས་མོོད། དོོས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་དོོས་ཕུང་གིིས་ཁོོ་

མོོའི་ི མཐོོང་ལམ་བཀག ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་ཐད་དུ་འཁོོར་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འཐེེན་ནས་
ཡོོད་པའིི་རྡོོ་ལམ་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་ཟད་མཐའ་མེེད་པའིི་ངལ་
དུབ་ཀྱིི་མདངས་ཤིིག་ཤར།

དོོས་ཕུང་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱིིར་མིིག་བལྟས་པ་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཁང་

པ་དང་འབྲུ་ཁང་བཅས་མཐོོང་ཞིིང་། ཁང་སྟེེང་གིི་དུད་ཁུང་ནས་འཕྱུར་བཞིིན་པའིི་དུད་

པ་ཕྲ་མོོ་ཞིིག་ཀྱང་མཐོོང་། ཁོོ་ཚོོས་དགུང་གིི་ཉིི་མའིི་འོོད་སྣང་འོོག་ཏུ་ཁ་དོོག་དམར་པོོར་

འགྱུར་བཞིིན་པའིི་སྒེེའུ་ཁུང་རྣམས་མཐོོང་ལ། མུ་ལེེ་ཡིིས་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་
གིི་ཉམས་དང་བཅས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་ལངས་ཡོོད་པ་ཡང་མཐོོང་། དེེ་ནས་དེེའུ་

འབུར་དེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་མཐོོང་ལམ་བཀག་བྱུང་། ལམ་འགྲམ་ཕར་ཚུར་དུ་སྲིིང་བལ་གྱིི་ཞིིང་ཁ་
བསྟར་བ་དང་བསྟར་བ་བྱས་ནས་ཡོོད། དེེ་ནས་དོོས་འཁོོར་དེེ་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་ནས་དལ་མོོས་
གཞུང་ལམ་གྱིི་ཕྱོོགས་དང་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ལམ་ལ་ཆས་སོོ།།
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ལེེའུ་བཅུ་གཅིིག་པ།
ཁང་པ་ཚང་མ་ས་གཞིི་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་སྟོོང་པར་ལུས་ཡོོད་ཅིིང་། རྒྱུ་མཚན་དེེའིི་དབང་གིིས་
ས་གཞིི་འདིི་ཡང་སྟོོང་པ་སྟོོང་རྐྱང་རེེད། དངུལ་འོོད་ལམ་ལམ་དུ་འཚེེར་བའིི་གཉེེར་ལྡན་
ལྕགས་ཤོོག་ལས་བཟོོས་པའིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་འཇོོག་ཁང་ཚོོ་ཁོོ་ན་གསོོན་པོོ་

རེེད། ལྕགས་ཁང་འདིི་ཚོོ་ནིི་ལྕགས་རིིགས་དང་རླངས་སྣུམ། འཕྲུལ་སྣུམ། འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་
གིི་གཤོོལ་སྡེེར་བཅས་ཀྱིིས་གསོོན་པོོར་ཉར་ཡོོད། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་དང་དེེའིི་
གཤོོལ་སྡེེར་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ཚོོར་ཉིིན་མཚན་གྱིི་དབྱེེ་བ་མེེད་པར། མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་

ཀྱང་ས་ནག་བསློོགས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་པས། ཉིིན་མོོའི་ི སྣང་བའིི་ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་ཚོོར་
འོོད་མདངས་འཚེེར་གྱིི་ཡོོད། རྟ་ཞིིག་གིིས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་རྟ་ཁང་དུ་ཕྱིིར་སོོང་
ཚེེ། ཚེེ་སྲོོག་དང་ཟུངས་ཤུགས་ཀྱིི་རྒྱུན་ད་དུང་ཡང་ཆད་མེེད་ལ། དབུགས་ཀྱིི་འབྱིིན་རྔུབ་
དང་ལུས་ཀྱིི་ཚ་དྲོོད་ཀྱང་ཉམས་མེེད། ཁོོའི་ི སུག་བཞིི་རྩྭ་སོོག་སྟེེང་ནས་ཕར་འགུལ་ཚུར་

འགུལ་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི འགྲམ་པས་སོོག་མ་ཧྲུག་སྒྲ་དང་བཅས་ལྡོོད། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་དང་
རྣ་བ་ཚང་མ་གསོོན་པོོ་ཡིིན། རྟ་ཁང་ནང་དུ་ཚེེ་སྲོོག་གིི་དྲོོད་ཁོོལ་ཡོོད་ལ། ཚེེ་སྲོོག་གིི་ཚ་

དྲོོད་དང་དྲིི་མ་ཡང་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། འདྲུད་འཐེེན་ཞིིག་གིི་འཕྲུལ་ཆས་འཁོོར་མཚམས་

བཞག་ཚེེ། དེེ་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟེེ་བ་དང་འདྲ་བར་ཤིི་བོོ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེའིི་སྟེེང་
གིི་ཚ་དྲོོད་ཀྱང་ཤིི་མ་ཐག་གིི་བེེམ་པོོ་ཞིིག་ལས་ཚེེ་སྲོོག་གིི་དྲོོད་ཁོོལ་ཉམས་པ་དང་འདྲ་

བར། རིིམ་གྱིིས་ཡལ་འགྲོོ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིི་ཤིི་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁ་ལོོ་
བས་གཉེེར་སུལ་ལྡན་པའིི་ལྕགས་ཤོོག་གིི་སྒོོ་མོོ་རྣམས་བརྒྱབ་ནས་ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུ་ལྷག་གིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཚམས་སུ་ཡོོད་པའིི་རང་ཁྱིིམ་དུ་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོོ་ཞིིང་། དེེ་

རྗེེས་གཟའ་འཁོོར་ཁ་ཤས་དང་། ཐ་ན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིིང་ལའང་ཕྱིིར་མིི་ཡོོང་། འདིི་ནིི་ལས་
སླ་པོོ་དང་ལས་ཆོོད་མཐོོན་པོོ་ཡིིན། བྱེེད་ཐབས་འདིི་ནིི་ལས་སླ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་
ངལ་རྩོོལ་གྱིི་མཚར་སྣང་ཉམས་འགྲོོ་ལ། བྱེེད་ཐབས་འདིིའིི་ལས་ཆོོད་མཐོོ་དྲགས་པའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་ས་ཞིིང་དང་ས་ཞིིང་སྟེེང་གིི་ངལ་རྩོོལ་གྱིི་མཚར་སྣང་ཡང་ཉམས་འགྲོོ། མཚར་

སྣང་ཉམས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། འདིིའིི་ཐད་ཀྱིི་གོོ་རྟོོགས་དང་འབྲེེལ་བ་ཟབ་མོོ་དེེའང་
ཉམས་འགྲོོ། ཁ་ལོོ་བའིི་སེེམས་སུ་འདིི་དག་གིི་ཐད་ལ་རིིམ་བཞིིན་ཁྱད་གསོོད་ཀྱིི་འདུ་

ཤེེས་ཤིིག་འཕེེལ་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། འདུ་ཤེེས་འདིི་ནིི་ས་ཞིིང་ལ་གོོ་རྟོོགས་མེེད་ཅིིང་ས་ཞིིང་

ལ་འབྲེེལ་བ་མེེད་མཁན་ཁོོ་ནའིི་སེེམས་སུ་འཕེེལ་ཡོོང་བའིི་འདུ་ཤེེས་ཤིིག་ཡིིན། ཟེེ་ཚའིི་
སྐྱུར་ཚྭ་ས་ཞིིང་མིིན་པ་བཞིིན་དུ་འོོད་ཀྱིི་མ་མའིི་སྐྱུར་ཚྭའང་ས་ཞིིང་མ་ཡིིན་ལ། སྲིིང་བལ་
གྱིི་བལ་སྤུའིི་རིིང་ཚད་ཀྱང་ས་ཞིིང་མ་ཡིིན། མིི་ལུས་ཀྱིི་ནག་རྫས་ནིི་མིི་མ་ཡིིན་ལ་ཚྭ་ཡང་
མིི་མ་ཡིིན་ཞིིང་། ཆུ་དང་དཀར་རྫས་ཀྱང་མིི་མ་ཡིིན། འདིི་དག་ཚང་མ་མིིའིི་གྲུབ་ཆ་ཡིིན་
མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ནིི་འདིི་དག་ལས་ཀྱང་ལྷག་ལ་འདིི་དག་ལས་ཀྱང་ཡོོངས་སུ་བརྒལ་

ཡོོད། ས་ཞིིང་ཡང་དེེའིི་རྫས་གྲུབ་ཀྱིི་གྲུབ་ཆ་དག་ལས་ཡོོངས་སུ་འདས་ཡོོད། རང་ཉིིད་
ཀྱིི་རྫས་གྲུབ་ལས་འདས་པའིི་མིི་ཞིིག་སྟེེ། ས་ཞིིང་སྟེེང་ནས་གོོམ་པས་འགྲོོ་ཞིིང་། རང་ཉིིད་

ཀྱིི་གཤོོལ་ལྕགས་དེེ་རྡོོ་བ་ལས་གཡོོལ་བར་གཤོོལ་ཁ་འགྲམ་ལ་སྐོོར་ཤེེས་མཁན། ལུང་ཐག་
ལྷོོད་ནས་ཞིིང་ནང་གིི་རྡོོ་འབུར་སྟེེང་ནས་ཤུད་ནས་འགྲོོ་ཤེེས་མཁན། ས་ནག་ནང་དུ་པུས་

མོོ་བཙུགས་ནས་གུང་ཚིིགས་བཟའ་ཐུབ་མཁན། ཡང་ན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་འབྱུང་བཞིིའིི་གྲུབ་

ཆ་ལས་འདས་པའིི་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོས་ས་ཞིིང་ནིི་དེེའིི་རྫས་གྲུབ་ཀྱིི་གྲུབ་ཆ་ལས་
ཡོོངས་སུ་འདས་པ་རྟོོགས་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ས་ཞིིང་སྟེེང་དུ་འདྲུད་འཐེེན་ཤིི་བོོ་སྐོོར་
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ལེེའུ་བཅུ་གཅིིག་པ།

བའིི་འཕྲུལ་ཆས་སྐོོར་མཁན་གྱིི་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ས་ཞིིང་ལ་ཆ་རྒྱུས་དང་དགའ་

ཞེེན་མེེད་པར། ཁོོས་ཤེེས་པ་ནིི་རྫས་འགྱུར་ཁོོ་ནའོོ།། ཁོོས་ནིི་ས་ཞིིང་དང་རང་ཉིིད་ལ་ཁྱད་
གསོོད་ཀྱིི་འདུ་ཤེེས་འཛིིན་གྱིི་ཡོོད། གཉེེར་སུལ་ལྡན་པའིི་ལྕགས་ཤོོག་གིི་སྒོོ་མོོ་དེེ་བརྒྱབ་
ཚེེ་ཁོོ་རང་ཁྱིིམ་དུ་འགྲོོ་ཞིིང་། ཁོོའི་ི ཁྱིིམ་ནིི་ས་ཞིིང་མ་ཡིིན་ནོོ།།
•••

ཁང་པ་སྟོོང་པ་ཁག་གིི་སྒོོ་མོོ་ཡོོངས་སུ་ཕྱེེས་ཡོོད་ཅིིང་། རླུང་བུའིི་ཁྲོོད་དུ་ཕར་ཕྱེེ་ཚུར་ཕྱེེ་

བྱེེད། གྲོོང་རྡལ་ནང་གིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་ཡོོང་སྟེེ་ཁང་པ་ཁག་གིི་སྒེེའུ་ཁུང་
གཅོོག་ལ་གྱང་ཆག་ཁྲོོད་ནས་ནོོར་བུ་འཚོོལ། འདིིར་སོོ་ཁ་ཕྱེེད་ཀ་མེེད་པའིི་གྲིི་ཞིིག་འདུག
དེེ་ནིི་དངོོས་པོོ་ཡག་པོོ་ཞིིག་རེེད། འདིིར་ཙིི་གུ་ཤིི་བའིི་དྲིི་མ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་བྲོོ་ཡིི་འདུག ཨོོ་
ལྟོོས་དང་། ཝའེེ་ཋེེ་ཡིིས་གྱང་ངོོས་སུ་ཅིི་བྲིིས་ལ་ལྟོོས་དང་། ཁོོས་སློོབ་གྲྭའིི་ཆབ་ཁང་དུ་རིི་
མོོ་དེེ་བྲིིས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་དགེེ་རྒན་ཚོོས་ཁོོ་ལ་དེེ་འབྱིིད་དུ་བཅུག་པ་རེེད།

ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་ཁ་བྲལ་བའིི་ཉིིན་དང་པོོ་དེེའིི་དགོོང་དྲོོའི་ི སྐབས་སུ་སླེེབས་པ་ན། རྔོོན་དུ་

ཕྱིིན་པའིི་བྱིི་ལ་ཚོོ་ཞིིང་ནང་ནས་གཉའ་སྒུར་སྒུར་གྱིིས་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་ཁང་པའིི་སྒོོ་ཁྱམས་
སྟེེང་ནས་སྨེེའོོ་སྐད་སྒྲོོག་བཞིིན་བསྡད། མིི་སུ་ཡང་སྒོོར་འབུད་མཁན་མ་བྱུང་བའིི་སྐབས་

སུ། བྱིི་ལ་ཚོོ་ནིི་ཡངས་པོོར་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་སྒོོ་ནང་ནས་འཛུལ་ཏེེ་ཁང་སྟོོང་ནང་དུ་སྨེེའོོ་
སྐད་སྒྲོོག་བཞིིན་སོོང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་ཞིིང་ནང་དུ་སོོང་ཞིིང་། ཉིི་མ་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་

ཚོོ་རིི་སྐྱེེས་བྱིི་ལ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་ཨ་བྲ་དང་ཞིིང་ཙིིག་རྔོོན་བཞིིན་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་དགོོས་

ལ། ཉིིན་མོོར་ཆུ་དོོང་ནང་ནས་གཉིིད་དེེ་འདུག་དགོོས། མཚན་མོོར་སླེེབས་ཚེེ། སྔོོན་ཆད་
སྒྲོོན་འོོད་ལ་སྐྲག་ནས་སྒོོ་ནང་དུ་འཕུར་མིི་ཕོོད་པའིི་འུག་པ་ཚོོ་དེེང་སང་ཁང་པའིི་ནང་དུ་
ནག་ཡོོར་སེེ་འཕུར་ཡོོང་ནས། ཁང་སྟོོང་ནང་དུ་ཡར་འཕུར་མར་འཕུར་བྱེེད་ཅིིང་། དུས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡུན་གང་འཚམས་སོོང་རྗེེས་ཁོོ་ཚོོས་ཁང་པའིི་ནང་ནས་གཞིི་བཅས་ཏེེ། ཉིིན་མོོར་གཤོོག་
པ་བསྐུམས་ནས་ཁང་པའིི་གྲུ་ཟུར་ནག་སའིི་ལྕམ་གྲལ་ཁྲོོད་ནས་མགོོ་མཇུག་ལྡོོག་སྟེེ་མར་
དཔྱང་བར་བྱེེད་ལ། བྱ་བྲུན་གྱིི་དྲིི་མས་ཁང་པ་ཡོོངས་སུ་བཀང་ཡོོད།

ཙིི་གུ་ཚོོ་ཡང་ཁྱིིམ་དུ་གཞིིས་སྤོོར་བྱས་ཡོོང་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཁང་པའིི་ཟུར་དང་སྒམ་གྱིི་

ནང་། ཐབ་ཚང་གིི་འཐེེན་སྒམ་ལྟག་རྒྱབ་སོོགས་སུ་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་ས་བོོན་སྤུངས། སྲེེ་མོོང་ཚོོ་
ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་ཙིི་གུ་རྣམས་རྔོོན་ཐབས་བྱེེད་ལ། འུག་པ་སྨུག་པོོ་ཚོོས་གཙེེར་
སྐད་དུས་དང་དུས་སུ་སྒྲོོག

ད་ལྟ་ཆར་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བབས་བྱུང་། ལྡུམ་བུ་རྣམས་སྔོོན་ཆད་སྐྱེེ་མིི་ཆོོག་སའིི་སྒོོ་

ཐེེམ་གྱིི་མདུན་དུ་སྐྱེེས་ཡོོང་ཞིིང་། རྩྭ་སྔོོན་རྣམས་སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་པང་གཅལ་གསེེང་ནས་ཡར་
སྐྱེེས་ཡོོང་། ཁང་པ་ཚང་མ་སྟོོང་པར་ལུས་ཡོོད། སྟོོང་པར་ལུས་ཡོོད་པའིི་ཁང་པ་འཐོོར་
ཞིིག་ཏུ་འགྲོོ་བ་ཧ་ཅང་མགྱོོགས། ཁང་པའིི་ཕྱིི་ཁེེབས་པང་ལེེབ་སྟེེང་གིི་བཙའ་ལྡན་གཟེེར་

མའིི་རྩ་ནས་གས་ཁ་ཞིིག་བརྒྱུགས། པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ཐལ་རྡུལ་རིིམ་པ་ཞིིག་ཆགས་སོོང་
ལ། རིིམ་པར་ཆགས་པའིི་ཐལ་རྡུལ་འདིི་ལ་ཙིི་གུ་དང་སྲེེ་མོོང་། བྱིི་ལ་བཅས་ཀྱིི་རྐང་རྗེེས་
ལས་གཞན་པའིི་བར་ཆད་གཏོོང་མཁན་ཅིི་ཡང་མེེད།

དགོོང་མོོ་ཞིིག་ལ། རླུང་བུས་ཐོོག་ཤིིང་གཅིིག་མར་གཡུགས་ནས་ས་སྟེེང་དུ་བརྡབས།

རླུང་བུ་རྗེེས་མ་དེེས་ཐོོག་ཤིིང་ལྷུང་ཤུལ་གྱིི་བུ་གའིི་ནང་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་བྱུང་ལ།

རིིམ་བཞིིན་ཐོོག་ཤིིང་གཉིིས་གསུམ་རེེ་རླུང་བུས་བཀྱགས་བྱུང་། དེེ་ནས་ཐོོག་ཤིིང་བཅུ་ཁ་

ཞིིག་བཀྱགས་ནས་ལྷུང་སོོང་། ཉིིན་གུང་གིི་དུས་སུ། དགུང་གིི་ཉིི་མའིི་འོོད་ཐིིགས་ཀྱིིས་བུ་
ག་བརྒྱུད་ནས་སླེེབས་ཏེེ་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་འོོད་ཀོོར་གྱིི་རིི་མོོ་ཞིིག་བཏབ། མཚན་མོོ་ཞིིང་
ཁའིི་ནང་ནས་རིི་སྐྱེེས་བྱིི་ལ་འཇབ་ནས་ཡོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོ་སྒོོ་ཐེེམ་

ལ་སླེེབས་མཚམས་སུ་སྨེེའོོ་སྐད་མིི་སྒྲོོག ཁོོ་ཚོོ་དུང་གིི་ཟླ་བའིི་ངོོས་སུ་སྤྲིིན་པའིི་གཟུགས་
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ལེེའུ་བཅུ་གཅིིག་པ།

བརྙན་རྒྱུ་བ་དང་འདྲ་བར། ཁང་པའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས་ཙིི་གུ་རྔོོན་གྱིི་ཡོོད། རླུང་བུ་ཆེེ་བའིི་

མཚན་མོོར། སྒོོ་མོོ་ཚང་མ་བང་སྒྲ་དང་བཅས་རྡེེབ་པར་བྱེེད་ལ། སྒེེའུ་ཡོོལ་རལ་པོོ་ཚོོ་སྒེེའུ་
ཁུང་ཆག་པོོའི་ི ནང་དུ་པག་པག་གིི་སྒྲ་དང་བཅས་བཅས་རྡེེབ་བཞིིན་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།
གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་ནིི་གནས་སྤོོ་ཡུལ་མིིའིི་བགྲོོད་ལམ་གཙོོ་བོོ་དེེ་ཡིིན།

གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་སྟེེ། ངོོས་ཨར་འདམ་གྱིིས་བཟོོས་པའིི་གཞུང་ལམ་

འདིིས་རྒྱལ་ཁམས་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ཡོོད། གཞུང་ལམ་འདིི་ས་བཀྲའིི་ངོོས་སུ་མིི་སིི་སིི་

ཕིི་གཙང་པོོ་ནས་བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་ཁྱེེར་བར་དུ་ལྷོོད་འཇམ་གྱིིས་ཡར་ལྡིིང་ཞིིང་མར་
ལྷུང་ནས་སོོང་ཡོོད། འདིིས་ཡུལ་ལུང་དམར་པོོ་དང་ཡུལ་ལུང་སྐྱ་བོོ་བརྒལ་ནས་སོོང་ཡོོད་

ལ། དེེ་ནས་རིི་བོོའི་ི ཁྲོོད་དུ་ག་མ་གུག་དཀྱོོག་གིིས་ཡར་འགོོས་ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་ཨ་རིིའིི་སྐམ་
ས་ཆེེན་མོོའི་ི དབྱེེ་མཚམས་ས་ཁུལ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་པ་དང་། དེེ་ནས་དཀར་འོོད་ཆེེ་ཞིིང་

འཇིིགས་སུ་རུང་བའིི་བྱེེ་ཐང་དུ་མར་བབས་ཡོོད། དེེ་རྗེེས་བྱེེ་ཐང་བརྒྱུད་ནས་ཡང་བསྐྱར་
རིི་བོོའི་ི ཁྲོོད་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ནས། མཐའ་མར་ས་བཅུད་འཛོོམས་པའིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་
ལུང་གཤོོངས་སུ་འཐེེན་ཡོོད།

གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་ནིི་བྲོོས་བྱོོལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་མིི་དམངས་ཀྱིི་

ལམ་བུ་ཡིིན། གཞུང་ལམ་འདིིའི་ི སྟེེང་དུ། ཐལ་རྡུལ་ཇེེ་ཆེེ་རུ་འགྲོོ་བའིི་འཇིིགས་པ་དང་ས་

ཞིིང་ཇེེ་ཆུང་དུ་འགྲོོ་བའིི་འཇིིགས་པ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་ཇེེ་ཆེེ་རུ་འགྲོོ་
བའིི་འཇིིགས་པ། ས་ཞིིང་གིི་བདག་དབང་ཇེེ་ཆུང་དུ་འགྲོོ་བའིི་འཇིིགས་པ། བྱེེ་ཐང་གིིས་

དལ་མོོར་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱེེད་པའིི་འཇིིགས་པ། ཋེེག་ས་སིིའི་ི ཕྱོོགས་ནས་ཡར་

འཁོོར་ནས་ཡོོང་བའིི་རླུང་འཚུབ་ཀྱིི་འཇིིགས་པ། ས་ཞིིང་ནང་དུ་ས་བཅུད་ཚུར་འཁྱེེར་མིི་
ཡོོང་བར་ས་བཅུད་ཡོོངས་རྫོོགས་ཕར་བརྐུས་ནས་འགྲོོ་བའིི་ཆུ་ལོོག་གིི་འཇིིགས་པ་སོོགས་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

འཇིིགས་པ་སྣ་ཚོོགས་ལས་བྲོོས་བྱོོལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་མིི་དམངས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད། མིི་
དམངས་རྣམས་འཇིིགས་པ་འདིི་དག་ལས་འབྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་གཡས་གཡོོན་གྱིི་

ཡན་ལག་ལམ་ཕྲན་སྣ་ཚོོགས་དང་ཤིིང་རྟ་འཁོོར་ལོོའི་ི བཤུལ་ལམ་འདྲ་མིིན། རིི་ཁུལ་གྲོོང་
གསེེབ་ཀྱིི་རྡོོ་ལམ་གང་མང་སོོགས་བརྒྱུད་ནས་མཇུག་མཐར་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་
དྲུག་པའིི་ཐོོག་ཏུ་སླེེབས་པ་ཡིིན། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་ནིི་གཞུང་ལམ་ཡོོངས་
ཀྱིི་ཨ་མ་ཡིིན་ཞིིང་། བྲོོས་བྱོོལ་མིི་ཡིི་གཞུང་ལམ་ཡང་ཡིིན།

གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་ བཞིི་ པའིི་ སྟེེང ་གིི་ ཁིི་ ལར་ཁིི་ སིི་ ཝིིལ ་དང་ཨོོ ་ ཟར་ཁིི།

ཧྥན་ བྷུ་རེེན། སིི་མིི་ཐིི་མཁར་རྫོོང་སོོགས་གྲོོང་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་ཁག་བརྒྱུད་མཐར་ཨར་ཁན་
ས་མངའ་སྡེེའིི་མཐའ་ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན། གཞུང་ལམ་ཚང་མ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་གྲོོང་ཁྱེེར་
དུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད་དེེ། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་ཋུལ་ས་ནས་མར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ།

གཞུང་ལམ་ཨང་ཉིིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་པ་ནིི་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་ནས་ཡར་ཡོོང་གིི་ཡོོད། ལྷོོ་ཡིི་ཝིི་
ཆིི་ཋ་ ཧྥོོལ་སིི་དང་བྱང་གིི་ཨེེ་ནིིད་ནས་ཡོོང་བའིི་གཞུང་ལམ་ཨང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཅིིག་པ་
ཡང་ཨེེ་ཌིི་མོོན་ཌིི་དང་མག་ལོོའུ་ཌིི། ཕུར་སེེལ་སོོགས་བརྒྱུད་ནས་འདིིར་ཡོོང་གིི་ཡོོད།

གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་དེེ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་གྲོོང་ཁྱེེར་ནས་ཕྱིིར་བུད་རྗེེས་ཨེེལ་ རེེ་
ནོོ་དང་ཁིི་ལིིན་ཋོོན་བརྒྱུད་ནས་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཡོོད་ལ། དེེ་ནས་ཧའེེ་ཌིི་རོོ་དང་ཨེེལ་

ཁིི་གྲོོང་ཁྱེེར། དེེ་ནས་ཋེེག་སོོལ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་སྟེེ་མཐར་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེའི་ི མཐའ་
ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་གཞུང་ལམ་འདིི་ཋེེག་ས་སིི་མངའ་སྡེེའིི་འཇུ་ལུང་ཞེེས་གྲགས་

པའིི་ས་ཁུལ་དེེ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཤམ་རོོག་དང་མག་ལེེན། ཁོོན་
ཝེེ་དང་ཨ་མ་རིི་ལོོ་སྟེེ། ས་གཞིི་སེེར་པོོ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་ཡོོད་ལ། དེེ་རྗེེས་ཝིིལ་ཌིི་ར་ཌོོ་དང་
ཝེེ་གྷ། བྷོོའེེ་སེེ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་སྟེེ། མཐའ་མར་ཋེེག་ས་སིི་མངའ་སྡེེའིི་མཐའ་ལ་སླེེབས་པ་

ཡིིན། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་མུ་མཐུད་དུ་ཋ་ཁམ་ཁ་རིི་དང་སན་ཋ་ རོོ་ས་བརྒྱུད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནས་མེེག་སིི་ཁོོ་གསར་པའིི་མངའ་སྡེེ་དེེའི་ི རིི་རྒྱུད་དུ་འཛུལ་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཨལ་བྷུ་ཁུར་ཁེེ་
ལ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་རྗེེས་གཞུང་ལམ་འདིི་སན་ཋ་ ཧྥེེ་ནས་མར་བབས་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་རིིའོ་ོ གྷིི་
རན་ཌེེའིི་འཕྲང་འགག་ཆེེན་མོོ་ནས་ལོོ་སིི་ ལུ་ན་སིི་བརྒྱུད་ནས་སོོང་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་

ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡར་འགོོས་ནས་གྷ་ལུབ་ལ་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་ལྟར་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་
དྲུག་པ་འདིི་མེེག་སིི་ཁོོ་གསར་པའིི་མངའ་སྡེེའི་ི མཐའ་མཚམས་ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན།

ད་ལྟ་གཞུང་ལམ་འདིི་རིི་ཁུལ་མཐོོ་སར་སླེེབས་ཡོོད་ཅིིང་། འདིིར་གཞུང་ལམ་འདིི་

ཨ་རིི་ཟོོན་ན་མངའ་སྡེེའིི་ས་མཐོོའི་ི རིི་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའིི་ཧོོལ་བྷིི་རོོག་དང་ཝིིན་སིི་ལོོ།

ཧྥིི་ལག་སིི་ཋབ་སོོགས་གྲོོང་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་བརྒྱུད་ནས་སོོང་ཡོོད། དེེ་ནས་མཐོོ་དམའ་མིི་
སྙོོམས་པའིི་རྒྱ་མཚོོའིི་རླབས་ལྟར་འཕྱུར་བའིི་མཐོོ་སྒང་རིི་རྒྱུད་འགྲིིམས་ནས་སོོང་ན། ཨ་

ཤེེ་ཧྥོོར་ཁིི་དང་ཁིིན་མན་དུ་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་བྲག་རིིའིི་ཁུལ་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས།

ས་འདིིར་ཆུ་ཐག་རིིང་ནས་ལེེན་དགོོས་ཤིིང་། འཐུང་འདོོད་ན་དངུལ་གྱིིས་ཉོོ་དགོོས།
གཞུང་ལམ་འདིི་ཉིི་འོོད་ཀྱིིས་ཁ་དོོག་བསྒྱུར་པའིི་ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་ཨ་རིི་ཟོོན་ནའིི་རིི་ཁུལ་
དང་བྲལ་ནས། འགྲམ་ངོོགས་འདམ་རྩྭ་སྔོོན་པོོས་གང་བའིི་ཁོོ་ལོོ་ར་ཌོོ་གཙང་འགྲམ་དུ་

སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་ལྟར་ཨ་རིི་ཟོོན་ན་མངའ་སྡེེའིི་མཐའ་མཚམས་ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན། གཙང་

པོོའི་ི ཕར་ཕྱོོགས་ནིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ཡིིན་ཞིིང་། མཛེེས་ཤིིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའིི་གྲོོང་
རྡལ་ཞིིག་གིིས་མངའ་སྡེེ་འདིིའིི་མངའ་ཁོོངས་ཀྱིི་མགོོ་བརྩམས་ཡོོད། གཙང་པོོའི་ི འགྲམ་

ངོོགས་སུ་ཆགས་པའིི་གྲོོང་རྡལ་དེེའིི་མིིང་ལ་ནེེ་ཌལ་སིི་གྲོོང་རྡལ་ཟེེར་ཞིིང་། ས་འདིིར་
གཙང་པོོ་ནིི་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་པ་ཞིིག་ཡིིན། ནེེའེེ་ཌིིལ་སིི་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཡར་འགོོས་

ནས་མེེ་ཡིིས་ཚིིག་པ་ལྟ་བུའིི་རིི་རྒྱུད་ཅིིག་བརྒལ་ནས་སོོང་ཚེེ་བྱེེ་ཐང་ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན།

གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་འདིི་འཇིིགས་སུ་རུང་བའིི་བྱེེ་ཐང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་

ཞིིང་། བྱེེ་ཐང་འདིིའིི་སྟེེང་གིི་རྒྱང་རིིང་སྨིིག་རྒྱུ་དང་རིི་བོོ་དབུས་ནག་མ་རྣམས་ཐག་རིིང་གིི་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ས་ན་སུན་སྣང་སྐྱེེད་པའིི་གཞིི་རུ་ལངས་ཡོོད། མཇུག་མཐར་བྷར་སིི་ཋོོ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་སླེེབས་

ཤིིང་། གྲོོང་ཁྱེེར་འདིི་དང་བྲལ་ནས་སོོང་ཚེེ་ཡང་བསྐྱར་བྱེེ་ཐང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ཤིིང་། ཆེེས་

མཇུག་མཐར་རིི་ཚོོགས་ཁྲོོད་དུ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་འགོོས་ནས་འགྲོོ། རིི་བོོ་འདིི་དག་ནིི་རྩྭ་

ཆུ་གཉིིས་ལྡན་གྱིི་རིི་བོོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་ཡིིན། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པ་རིི་བོོ་
འདིི་དག་གིི་ཁྲོོད་ནས་ཡར་འགོོས་ནས་སོོང་ཚེེ་གློོ་བུར་དུ་ལ་ཁ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་ཤིིང་། ལ་མོོ་
དེེའིི་འོོག་ཏུ་མཛེེས་སྡུག་ལྡན་པའིི་ལུང་གཤོོངས་ཤིིག་ཡོོད། ལ་མོོ་དེེའིི་འོོག་ཏུ་ཤིིང་འབྲས་

ཀྱིི་ལྡུམ་ར་དང་རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་ཞིིང་ར་བཅས་ཡོོད་ལ། ད་དུང་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཡང་ཡོོད་
ཅིིང་། ཐག་རིིང་ན་གྲོོང་ཁྱེེར་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད། ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། འགྲུལ་བཞུད་འདིིའིི་
མཐའ་ལ་སླེེབས་སོོང་།

བྲོོས་བྱོོལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་མིི་དམངས་རྣམས་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་

སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་ཤིིག་ཤིིག་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ལས་ལ་ལ་ནིི་རླངས་འཁོོར་ཁེེར་འགྲོོ་མཁན་
ཡིིན་ལ། འགའ་རེེ་ནིི་རུ་སྐོོར་རུ་སྐོོར་བྱས་ནས་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད། ཉིིན་གང་པོོར་ཁོོ་ཚོོ་དལ་
མོོས་འགྲོོ་ལ། མཚན་མོོར་ཁོོ་ཚོོ་ཆུ་དང་ཐག་ཉེེ་སར་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཉིིན་དཀར་ལ་
ཁོོ་ཚོོའིི་གནའ་རྫས་ལྟ་བུའིི་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་རལ་པོོ་ཁག་ལས་རླངས་པ་ལྷོོག་ལྷོོག་གིིས་

འཕྱུར་ལ། གྲིིམ་ལྷོོད་ཤོོར་བའིི་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཁག་གིིས་ཐོོ་བས་རྡུང་བ་ལྟ་བུའིི་སྒྲ་བང་བང་
དུ་སྒྲོོག་གིི་ཡོོད། གྲོོང་རྡལ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་བར་ཐག་ག་ཚོོད་ཡོོད་དམ། གྲོོང་རྡལ་ཁག་

གིི་བར་ཐག་ནིི་འཇིིགས་སྣང་སློོང་བྱེེད་ཅིིག་ཡིིན། གལ་སྲིིད་གཅིིག་ཆག་སོོང་ན། ང་ཚོོར་

ཟ་མ་ག་ཚོོད་ལྷག་འདུག་གམ། རེེད་ཡ། གལ་སྲིིད་གཅིིག་ཆག་སོོང་བ་ཡིིན་ན། ཇིིམ་རྐང་

ཐང་ལ་གྲོོང་རྡལ་དུ་སོོང་ནས་ལྷུ་ལག་ཉོོས་རྗེེས་ཕྱིིར་རྐང་ལ་ཡོོང་ནས་སླེེབས་པའིི་བར་
དུ། ང་ཚོོས་འདིི་ག་རང་ནས་སྒར་བརྒྱབ་ནས་འདུག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་སྒྲ་ལ་ཉོོན་དང་། འཁོོར་ལོོའི་ི སྒྲ་ལ་ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་རྣ་བས་སྒྲ་ལ་ཉོོན་

དང་། ལག་པ་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྤར་མོོ་བང་སྒྱུར་

ཡུ་བའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་རྐང་པ་མཐིིལ་གཅལ་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་
ཉོོན་དང་། འཁོོར་རྙིིང་འདིིའིི་བང་སྒྲ་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིི་དབང་བོོ་སྣ་ལྔས་ཉོོན་དང་། སྒྲའིི་ང་རོོའི་ི

འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་སྒྲའིི་འགྲོོས་ཀྱིི་འགྱུར་བ་རེེ་རེེས་ས་འདིི་ནས་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་
ལ་ལུས་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་མཚོོན་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཁྲོོག་སྒྲ་དེེ་ཅིི་རེེད། མཐུད་སྦྲེེལ་ལྷུ་ལག་རེེད།

དེེ་མིི་སྐྱོོན། མཐུད་སྦྲེེལ་ལྷུ་ལག་ལ་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མིི་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་ཁྲོོག་སྒྲ་
གྲག་གིི་བསྡད་རུང་མིི་སྐྱོོན། འོོན་ཀྱང་། རླངས་འཁོོར་འགྲོོ་བའིི་སྐབས་སུ་ཐག་སྒྲ་དེེ། སྒྲ་

དེེ་ཐོོས་མིི་ཐུབ་མོོད་ཚོོར་ཐུབ། གཅིིག་བྱས་ན་འཕྲུལ་སྣུམ་སླེེབས་དགོོས་ས་འགའ་རེེར་མ་
སླེེབས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། གལ་སྲིིད་དེེ་འཁོོར་རྟེེན་གྱིི་གནད་དོོན་ཡིིན་ན་ད་
ཅིི་བྱ། སྒོོར་མོོ་ནིི་མགྱོོགས་པོོར་ཟད་འགྲོོ་ཡིི་འདུག

གདོོན་རྫས་འདིི་དེེ་རིིང་ཅིིའིི་ཕྱིིར་འདིི་འདྲའིི་ཚ་པོོ་ཆགས་པ་ཡིིན་ནམ། དེེ་རིིང་ལ་ལ་

འགོོས་པ་ནིི་མེེད། གཅིིག་བལྟ་དང་། དཀོོན་མཆོོག་གྲུབ་པ་ཅན་པོོ། རླུང་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་
ཐག་རྦད་དེེ་མེེད་པར་གྱུར་ཟིིན། ཐག་ཕྲན་འདིི་སྤྱད་ནས་འཁོོར་ཐག་ཅིིག་བཟོོ་ཐབས་

བྱེེད། རིིང་ཚད་ག་ཚོོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ཨོོ་དེེ་རེེད། ངས་སྣེེ་མོོ་གཅད་འཇོོག དལ་མོོར་
སྐོོར་རོོགས། ང་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་ལ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་དལ་མོོར་སྐོོར་རོོགས། ཐག་པའིི་འཁོོར་
ཐག་དེེས་ཡུན་རིིང་ལ་འདང་གིི་མ་རེེད།

ཚ་ལུ་མ་སྐྱེེ་སའིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་མ་སླེེབས་གོོང་དུ་ཆུ་སྣོོད་རྙིིང་པ་འདིི་གད་མ་སོོང་

ན་དེེ་གས་འགྲིིག་ཨ། དེེ་གས་ཆོོག་ཨ།

དེེ་ནས་འགྱིིག་འཁོོར་ལ་མཚོོན་ནའང་། འགྱིིག་རས་རིིམ་པ་གཉིིས་ཟད་ཚར་འདུག་

ལ། འགྱིིག་འཁོོར་དེེའང་བང་རིིམ་བཞིི་མ་གཏོོགས་མེེད་པ་ཞིིག་རེེད། གལ་སྲིིད་འདིི་རྡོོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཞིིག་ལ་བརྡབས་ནས་གད་མ་སོོང་ན་ད་དུང་ལེེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་ལ་འགྲོོ་ཐུབ་སྲིིད། ང་

ཚོོས་ལེེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་འདེེམས་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡང་ན་དབུགས་རྐྱལ་སྲུང་སྐྱོོབ་
བྱེེད་རྒྱུ་འདེེམས་རྒྱུ་ཡིིན། གང་འདེེམས་རྒྱུ་ཡིིན། ལེེ་དབར་བརྒྱའིི་འགྲུལ་བཞུད། རེེད་ཡ།

འདིི་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས་ས་ཞིིག་རེེད། ང་ཚོོར་དབུགས་རྐྱལ་འཚེེམ་བྱེེད་
ཡོོད། འདིི་རྒྱུག་དུས་མཆོོང་རྡེེབ་བྱས་ཏེེ་བུ་ག་ཞིིག་ཕུག་བྱེེད་དུ་འགྱུར་མིི་འགྲོོའམ། འོོ་

ན་སྲུང་ཁེེབས་ཤིིག་བཟོོས་ན་ག་འདྲ་འདུག ད་དུང་ལེེ་དབར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འགྲོོ་ཐུབ་སྲིིད།
འདིི་གད་མ་སོོང་བར་དུ་དལ་མོོས་འགྲོོ་དགོོས།

ང་ཚོོས་འགྱིིག་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས། སྐྱབས་མགོོན་ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོས་འགྱིིག་འཁོོར་

རྙིིང་པ་ཞིིག་ལའང་རིིན་གོོང་འདིི་འདྲའིི་མཐོོན་པོོ་ལེེན། ཁོོ་ཚོོས་ཕར་ཕྱོོགས་མིི་ལ་གཅིིག་

བལྟས་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་འགྲོོ་དགོོས་པ་ཤེེས་ཡོོང་ལ། ཁོོས་སྒུག་ནས་འདུག་མིི་ཐུབ་པའང་
ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་རིིན་གོོང་ཡང་ཡར་བཀྱག་འགྲོོ།

དགོོས་ན་ཉོོས། མིི་དགོོས་ན་སྐྱུར་ཞོོག ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བདེེ་ཐང་བསམ་ནས་ཚོོང་

ལས་བྱས་པ་མིིན། ང་རང་འདིིར་འགྱིིག་འཁོོར་འཚོོང་ཆེེད་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན། ངས་འདིི་ཚོོ་

སྦྱིིན་པ་གཏོོང་གིི་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོོ་ཐོོག་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོང་ཡོོད་ན་དེེར་ངས་ཁ་ཡ་བྱེེད་
མིི་ཐུབ། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་ཐོོག་ལ་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་མིིན་ཐོོག་བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས།
འདིི་ནས་གྲོོང་རྡལ་རྗེེས་མ་བར་དུ་ལམ་ཐག་ག་ཚོོད་ཡོོད།

ཁ་སང་ཁྱོོད་ཚོོའིི་མིི་དམངས་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་བཞིི་བཅུ་ཞེེ་དྲུག་སོོང་བ་མཐོོང་

བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་གང་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།
རེེད་ཡ། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ཟེེར་བ་དེེ་མངའ་སྡེེ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད་ཨ།

དེེ་དེེ་འདྲ་ཆེེ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཨ་རིི་མངའ་སྡེེ་མཉམ་འབྲེེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དེེ་འདྲ་

ཆེེན་པོོ་མ་རེེད། དེེ་དེེ་འདྲ་ཆེེན་པོོ་མ་རེེད། ཆེེན་པོོ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་དང་ང་ཚོོ་ཚང་མ་ཤོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སའིི་ས་ཆ་མེེད་ལ། ཁྱོོད་ཚོོའིི་རིིགས་དང་ང་ཚོོའིི་རིིགས། ཕྱུག་པོོ་དང་དབུལ་པོོ་གཉིིས་ཀ་
ཡུལ་ལུང་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་གནས་ས་མེེད་ཅིིང་། ཁྲམ་པ་དང་དྲང་མོོ་གཉིིས་ཀའང་མཉམ་

གནས་བྱེེད་ས་མེེད། ལྟོོགས་པ་དང་རྒྱགས་པ་གཉིིས་ཀའང་དེེ་བཞིིན་ནོོ།། དེེ་བས། ཁྱོོད་ཚོོ་
གང་ནས་ཡོོང་ན་ཅིིའིི་ཕྱིིར་དེེར་ཕྱིིར་མིི་འགྲོོའམ།

འདིི་ནིི་རང་དབང་གིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིིག་རེེད། མིི་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་གང་དུ་འགྲོོ་འདོོད་ན་

དེེར་སོོང་ཆོོག་པ་རེེད།

དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་རེེད། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་མཐའ་སྲུང་དམག་ཟེེར་བ་གོོ་

མ་མྱོོང་ངམ། ལོོ་སིི་ ཨན་ཇེེལ་སིི་གྲོོང་ཁྱེེར་ནས་མངགས་གཏོོང་བྱས་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་

ཚོོས་སྤྲང་ཕྲུག་ཁྱོོད་ཚོོའིི་སྔུན་བཀག་ནས་ཕྱིིར་ཕུད་གཏང་ཡོོང་གིི་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་ཁང་གཞིིས་ཉོོ་མིི་ཐུབ་ཚེེ་ང་ཚོོར་ཁྱོོད་རང་དགོོས་ཀྱིི་མེེད་ཟེེར་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ལ་ཁ་
ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་ཨེེ་ཡོོད་ཅེེས་འདྲིི་ངེེས་ཤིིང་། གལ་ཏེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསྟན་པ་ཡིིན་ན་མིིག་
བཤེེར་ཞིིག་བྱས་རྗེེས་གཤག་འཇོོག་ལ། དེེ་ནས་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་མེེད་པར་འདིིར་ཡོོང་
མིི་ཆོོག་ཟེེར་ངེེས།

འདིི་ནིི་རང་དབང་གིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིིག་རེེད།

རེེད་ཡ། དེེས་ན་སོོང་ནས་རང་དབང་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་ལྟོོས་དང་། ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན་ཁྱོོད་ལ་ཉོོ་

བྱེེད་སྒོོར་མོོ་ཡོོད་ན་རང་དབང་ག་ཚོོད་དགོོས་དགོོས་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར།

ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ན་གླ་ཆ་མཐོོན་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། ང་ལ་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་

ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་གསལ་པོོ་བྲིིས་འདུག

སྐྱག་རྫུན་རེེད། ངས་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཡུལ་དེེ་ནས་ཕྱིིར་ཡོོང་བཞིིན་པ་མཐོོང་བྱུང་། གཅིིག་

གིིས་ཁྱོོད་ཚོོར་ཀུ་རེེ་རྩེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཐག་ཆོོད་རེེད། ཡ། འགྱིིག་འཁོོར་འདིི་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་
མིིན།
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ད་ཉོོ་འགྲོོ། ཡེེ་ཤུ། འདིིས་ང་ཚོོའིི་སྒོོར་ཁུག་སྟོོང་པར་ཕུད་རྒྱུ་རེེད། ད་ང་ཚོོར་མང་པོོ་

ཞིིག་ལྷག་མེེད།

རེེད་ཡ། ང་ནིི་སྦྱིིན་གཏོོང་ཚོོགས་པ་ནིི་མིིན། འདིི་ཡང་མཉམ་དུ་འཁྱེེར་སོོང་།

ཉོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཡ། གཅིིག་བལྟ་དང་། ཡར་ཁ་ཕྱེེ་དང་། ཤུན་པགས་ལ་གཅིིག་བལྟ་

དང་། ཨོོ། ཁྱིི་ཕྲུག་ཁྱོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤུན་པགས་སྐྱོོན་མེེད་ཡིིན་ཟེེར་བ་མིིན་ནམ། འདིིའིི་ཤུན་
པགས་རལ་ནས་ནང་དུ་སླེེབས་གྲབས་འདུག་ཨ།

སྐྱོོན་མེེད་ལོོས་ཡིིན། ཨོོ། དཀོོན་མཆོོག་དཔང་ལ་བཙུགས་པ་ཡིིན། འདིི་ངས་ཅིི་ལྟར་

མ་མཐོོང་བ་ཡིིན་ནམ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་ལོོས་ཡོོད། ཁྱིི་ཕྲུག་ཁྱོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤུན་པགས་རལ་པོོ་ཞིིག་ལ་སྒོོར་

མོོ་བཞིི་བྱས་ཏེེ་བཙོོང་འདོོད་པ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་ལ་ཁུ་ཚུར་གཅིིག་མ་གཞུས་ན།

ཡ་ཡ། ནང་སྟོོད་མ་ཕུད། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་པ་བཞིིན་ངས་དངོོས་གནས་མཐོོང་མ་

སོོང་། ཡ། ད་ངས་ཁྱོོད་ལ་གཅིིག་བཤད། ད་འདིི་ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་གསུམ་དང་ཟུར་ལྔ་བྱས་ཏེེ་
བཙོོང་།

ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྟོོང་བསམ་འཆང་གིི་མ་འདུག ང་ཚོོས་གྲོོང་རྡལ་རྗེེས་མའིི་ནང་ནས་

ཐབས་ཤེེས་འཐེེན་རྒྱུ་ཡིིན།

ང་ཚོོ་འགྱིིག་འཁོོར་འདིིའིི་སྟེེང་ནས་སླེེབས་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད་དམ།

མིི་ཐུབ་རང་ཐུབ་རེེད། ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ལ་སྐར་མ་གཅིིག་སྤྲོོད་པ་ལས་ང་རང་ལྕགས་གོོར་ཀྱིི་

སྟེེང་ནས་འགྲོོ་དགོོས་ཐུག་རུང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།

ད་སྔོོན་ཚོོང་པ་དེེའི་ི ཐོོག་ཁྱོོད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅིི་ཞིིག་འདུག དེེ་ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཤད་

པ་ལྟར། ཁོོ་རང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བདེེ་ཐང་བསམ་ནས་ཚོོང་བྱེེད་པ་མ་རེེད། དེེ་ནིི་ཚོོང་
ལས་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཅིི་འདྲ་རེེད། མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཨོོ། ལྟོོས་དང་། ལམ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འགྲམ་གྱིི་སྒོོ་བྱང་དེེ་དག་མཐོོང་གིི་འདུག་གམ། ཞབས་ཞུའིི་སྤྲོོ་ཚོོགས། གཟའ་མིིག་དམར་
གྱིི་གུང་ཚིིགས། ཁོོལ་མ་ཌོོ་མགྲོོན་ཁང་། དགའ་བསུ་ཞུ། སྤུན་ཟླ། དེེ་ནིི་སྤྲོོ་ཚོོགས་ཤིིག་རེེད།

མིི་གཅིིག་གིིས་སྔོོན་ཆད་སྒྲུང་འདིི་འདྲ་ཞིིག་བཤད་མྱོོང་། ཉིིན་ཞིིག་ཁོོ་འདུ་ཚོོགས་ཤིིག་ཏུ་

སོོང་ནས་ཚོོང་པ་ཚོོར་འདིི་ལྟར་བཤད་པ་རེེད། ང་རང་ད་དུང་བྱིིས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་སྐབས་
སུ། ཉིིན་ཞིིག་ལ། ཨ་ཕས་ང་ལ་བ་མོོ་དེེ་འཁྲིིད་ནས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཤོོག་ཟེེར། དེེ་ནས་ངས་བ་

མོོ་དེེ་མར་འཁྲིིད་ནས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པ་ཡིིན། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཚོོང་པ་ཞིིག་གིིས་ཞབས་
ཞུའིི་སྐོོར་གྱིི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོོང་དུས། ཡང་སུ་ཞིིག་གིིས་གྱོོང་ཁ་འཁུར་དགོོས་པ་ཡིིན་ནམ་

བསམ་གྱིི་ཡོོད། ཚོོང་ལས་བྱེེད་པའིི་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ནས་མིི་ལ་

མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལ་མིིང་གཞན་ཞིིག་བཏགས་ཡོོད།
དེེ་ནིི་གནད་འགག་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་སོོང་ནས་འགྱིིག་འཁོོར་ཞིིག་བརྐུས་པ་ཡིིན་

ན་ཁྱོོད་རང་རྐུན་མར་གྱུར་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་འགྱིིག་འཁོོར་རལ་པོོ་ཞིིག་
སྤྲད་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་བཞིི་རྐུ་ཐབས་བྱས་པ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལ་ཚུལ་
ལྡན་ཚོོང་ལས་ཟེེར།

འདུག་སྟེེགས་རྒྱབ་མའིི་སྟེེང་གིི་ཌན་ནེེ་ཡིིས་ཆུ་ཞིིག་བཏུང་དགོོས་ཟེེར།
བསྲན་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མེེད། འདིིར་ཆུ་མེེད།

ཉོོན་དང་། སྒྲ་དེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མཇུག་མ་ནས་ཨེེ་རེེད།

ཏར་འཕྲིིན་གྱིི་སྒྲ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་སྒྲོོམ་གཞིི་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་གིི་འདུག

ཨོོ། གཟེེར་གདན་ཞིིག་ལྷུང་སོོང་། ད་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་

གཞན་མེེད། དེེའིི་ཤུ་སྒྲ་ལ་ཉོོན་དང་། ང་ཚོོས་སྒར་ས་ཡག་པོོ་ཞིིག་བཙལ་རྗེེས་རླངས་

འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཕྱེེས་ནས་ཞིིག་གསོོ་རེེ་བྱེེད་ཐབས་བྱ། དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཟ་
མ་ཇེེ་ཡང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་ལ་སྒོོར་མོོ་ཡང་ཇེེ་ཡང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག གལ་སྲིིད་
266

ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

རླངས་སྣུམ་ཡང་ཉོོ་མིི་ཐུབ་པའིི་དུས་ཤིིག་ལ་སླེེབས་ན། དེེ་དུས་ཅིི་ཞིིག་བྱ་ཨང་།

འདུག་སྟེེགས་རྒྱབ་མའིི་སྟེེང་གིི་ཌན་ནེེ་ཡིིས་ཆུ་ཞིིག་བཏུང་དགོོས་ཟེེར། ཕྲུ་གུ་འདིི་

སྐོོམ་གྱིི་འདུག

གཟེེར་གདན་གྱིི་ཤུ་སྒྲ་ལ་ཉོོན་དང་།

ཨོོ། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ད་འགྲིིག་མ་སོོང་། དབུགས་རྐྱལ་དང་ཤུན་པགས་མཉམ་དུ་གད་

སོོང་། ད་བཟོོ་བཅོོས་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེེད། ཤུན་པགས་དེེ་སྲུང་ཁེེབས་བཟོོ་བྱེེད་
དུ་ཉར་ཚགས་བྱོོས་ཤོོག འདིི་དུམ་བུར་བཏུབ་ནས་འདྲལ་ཉེེན་ཆེེ་སའིི་ནང་འཁོོར་ཐད་
དུ་བཞག་ན་ཤུན་པགས་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེེད་ཐུབ།

རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནས་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་རྗེེས་དབུགས་

རྐྱལ་མགྱོོགས་པོོར་བཙེེམས། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་གིི་རླངས་འཁོོར་
རྣམས་ནིི་རྨས་མ་དང་འདྲ་བར། དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཚ་དྲོོད་མཐོོ་དྲགས་འདུག མཐུད་མཚམས་ལྷོོད་དྲགས་འདུག འཁོོར་རྟེེན་
ལྷོོད་འདུག འཁོོར་ཕུང་ལས་ཁྲོོབ་སྒྲ་གྲག་གིི་འདུག
ཌན་ནེེ་ཡིིས་ཆུ་ཕོོར་པ་གང་འཐུང་དགོོས་ཟེེར།

མིི་དམངས་རྣམས་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ་བྲོོས་བྱོོལ་དུ་འགྲོོ་

བཞིིན་ཡོོད། ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལམ་རིིང་མོོ་འདིི་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་མེེ་འོོད་བཞིིན་འཚེེར་

ལ། ཐག་རིིང་གིི་ཚ་གདུག་གིིས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཆུ་འཁྱིིལ་མང་པོོ་ཡོོད་པའིི་སྣང་བ་
སྟེེར།

ཌན་ནེེ་ཡིིས་ཆུ་ཕོོར་པ་གང་འཐུང་དགོོས་ཟེེར།

ཁོོས་བསྲན་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག སྙིིང་རྗེེ། ཁོོ་ལ་ཚ་བ་འཕར་

འདུག ཞབས་ཞུའིི་ས་ཚིིགས་རྗེེས་མ། མིི་དེེས་བཤད་པ་ལྟར། ཞབས་ཞུའིི་ས་ཚིིགས།
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མིི་དམངས་སྟོོང་ཕྲག་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ལམ་ལ་བུད་འདུག་ལ། རྨས་མ་དང་

འདྲ་བའིི་རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་ངང་མདུན་
དུ་སྐྱོོད། གཞུང་ལམ་གྱིི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་བདག་མེེད་དུ་བསྐྱུར་པའིི་འཁོོར་ཆག་ག་ས་གང་

དུ་མཐོོང་རྒྱུ་འདུག ཨོོ། ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ། རླངས་འཁོོར་ནང་གིི་མིི་རྣམས་
གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོ་རྐང་ཐང་ལ་སོོང་བ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད་
དམ། སྙིིང་སྟོོབས་འདིི་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ། འདིི་འདྲ་བའིི་འཇིིགས་རུང་གིི་ཡིིད་
ཆེེས་དེེ་གང་ཞིིག་ནས་སླེེབས་པ་ཡིིན་ནམ།

ངས་སྒྲུང་ཞིིག་བཤད་ཡ། སྒྲུང་འདིི་ནིི་དངོོས་གནས་ཡིིད་ཆེེས་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནིི་དོོན་དངོོས་ཡིིན་ལ། དེེ་ནིི་མཚར་པོོ་དང་སྙན་མོོ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན། སྔོོན་

ཆད་ཅིིག་ལ། བཟའ་མིི་བཅུ་གཉིིས་ཡོོད་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་ས་ཞིིང་གིི་ཐོོག་

ནས་རྒྱང་ཕུད་བཏང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་རླངས་འཁོོར་མེེད་པས་ཞིིག་རོོ་ཆག་རོོའི་ི ཁྲོོད་ནས་

འདྲུད་འཁོོར་ཞིིག་བཟོོས་ནས་ཁྱིིམ་གྱིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས། དེེ་ནས་ཁོོ་
ཚོོས་དེེ་དྲུད་ནས་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་ཐོོག་ཏུ་སོོང་ནས་དེེ་གར་སྒུག་ནས་

བསྡད། ཡུན་རིིང་མ་འགོོར་བར་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་ཡོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་འཁུར་
ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་གིི་མིི་ལྔ་རླངས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེར་བསྡད་ཅིིང་། མིི་བདུན་
འདྲུད་འཁོོར་དུ་བསྡད་པ་དང་། ཁྱིིའང་འདྲུད་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བཞག་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་འགྲུལ་

བསྐྱོོད་ཐེེངས་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་སླེེབས་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་འདྲུད་མཁན་གྱིི་

མིི་དེེས་ད་དུང་ཁོོ་ཚོོར་བཟའ་བཏུང་བྱིིན་པ་རེེད། འདིི་ནིི་དོོན་དངོོས་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་
འདྲའིི་སྙིིང་སྟོོབས་ཤིིག་ཇིི་ལྟར་སྐྱེེས་པ་ཡིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རིིགས་ལ་འདིི་འདྲའིི་ཡིིད་ཆེེས་

ཤིིག་ཇིི་ལྟར་ཡོོད་པ་ཡིིན་ནམ། འདིི་འདྲའིི་ཡིིད་ཆེེས་ཤིིག་སླེེབས་པར་བྱེེད་པའིི་དོོན་དག་
དེེ་འདྲ་དེེང་སང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིིན།
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འཇིིགས་པ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་བྲོོས་བྱོོལ་དུ་ཡོོང་མཁན་གྱིི་མིི་དམངས་ཀྱིི་ཁྲོོད་དུ་དོོན་

དག་ཡ་མཚན་རེེ་འབྱུང་གིི་ཡོོད། དོོན་དག་འགའ་རེེ་ནིི་འཇིིགས་སུ་རུང་བའིི་གདུག་རྩུབ་

ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འགའ་རེེ་ནིི་ཧ་ཅང་མཛེེས་སྡུག་ལྡན་ཞིིང་། དེེ་དག་གིིས་ཡིིད་ཆེེས་
ཀྱིི་མེེ་ཁ་གཏན་དུ་བསྐྱར་གསོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
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གནའ་རྫས་ལྟ་བུའིི་ཧུད་སོོན་རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་འདིིའིི་ཁལ་ལྕིི་དྲགས་པས་ཙིིར་སྒྲ་
དང་འཁུན་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་སོོང་ནས། ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་ནས་གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བུད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་སོོང་བས། ཉིི་འོོད་ཀྱིིས་མིིག་ཟུང་འབྱེེད་དཀའ་

བར་བྱེེད། འོོན་ཀྱང་། ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འཐེེན་འཕར་ལ་ཉེེན་ཁ་མེེད་པའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས་ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མགྱོོགས་ཚད་མཐོོ་རུ་བཏེེགས། ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་ནས་

གྷོོར་གྲོོང་རྡལ་བར་དུ་ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་ཡོོད། ཧུད་སོོན་རླངས་འཁོོར་འདིི་ཆུ་

ཚོོད་རེེ་ལ་ལེེ་དབར་སུམ་ཅུ་སོོ་ལྔའིི་མགྱོོགས་ཚད་ཀྱིིས་རྒྱུག་གིི་ཡོོད། གྷོོར་གྲོོང་རྡལ་ནས་

ཝར་ནེེར་གྲོོང་རྡལ་བར་དུ་ལེེ་དབར་བཅུ་གསུམ་ཡོོད་ཅིིང་། ཝར་ནེེར་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཆེེ་

ཁོོ་ཋ་གྲོོང་རྡལ་བར་དུ་ལེེ་དབར་བཅུ་བཞིི་ཡོོད། ཆེེ་ཁོོ་ཋ་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཧེེན་རིི་ཋ་གྲོོང་ཁྱེེར་
བར་དུ་མཆོོང་ཐག་ཅུང་རིིང་སྟེེ། ལེེ་དབར་སུམ་བཅུ་སོོ་བཞིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེའིི་སྣེེ་
རུ་གྲོོང་རྡལ་ངོོ་མ་ཞིིག་ཡོོད། ཧེེན་རིི་ཋ་གྲོོང་ཁྱེེར་ནས་ཁ་སལ་གྲོོང་རྡལ་བར་དུ་ལེེ་དབར་

བཅུ་དགུ་ཡོོད། སྐབས་དེེར་དགུང་གིི་ཉིི་མ་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་སླེེབས་འདུག་ཅིིང་། དགུང་སྔོོན་
ཉིི་མའིི་འོོད་ཟེེར་གྱིིས་ས་ཞིིང་དམར་པོོ་རྣམས་ཚ་སོོབ་སོོབ་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།
མཁའ་དབུགས་ཁྲོོད་དུ་སྨིིག་རྒྱུ་ཡོོར་ཡོོར་དུ་འགུལ།

ཨལ་གྱིིས་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་འཇུས་ནས་གདོོང་ལ་དམིིགས་པ་ཟབ་མོོ་གཏད་ཡོོད་

པའིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་ལ་ཉན་བཞིིན་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁོོའི་ི ངལ་མེེད་ཀྱིི་མིིག་ཟུང་གིིས་གཞུང་ལམ་དང་ཚད་འཇལ་འཆར་ཤེེལ་ལ་རེེས་
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མོོས་ཀྱིིས་ལྟ། ཨལ་དང་འཕྲུལ་ཆས་གཉིིས་ཀ་ངོོ་བོོ་དབྱེེར་མེེད་དུ་གྱུར་འདུག་སྟེེ། རླངས་

འཁོོར་ལས་འབྱུང་བཞིིན་པའིི་རྡེེག་སྒྲ་རེེ་རེེ་དང་ཙིིར་སྒྲ་རེེ་རེེ། དིིར་སྒྲ་རེེ་རེེ་དང་ཁྲོོབ་
སྒྲ་རེེ་རེེ། མདོོར་ན་རླངས་འཁོོར་ལ་ཆག་སྐྱོོན་འབྱུང་བར་རྐྱེེན་བྱེེད་སྲིིད་པའིི་ཞན་ཆ་རེེ་

རེེར་ཁོོའི་ི དབང་བོོ་ཡོོངས་ཀྱིིས་ཉན་ཡོོད། ད་ལྟ་ཁོོ་རང་ནིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྣམ་ཤེེས་
སུ་གྱུར་ཡོོད།

ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཨ་ཕྱིི་གཉིིད་མ་སད་ཀྱིིས་བསྡད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་

ངུ་སྐད་རེེ་འདོོན་ལ། མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ལམ་བུ་ལ་ཐེེངས་རེེ་
བལྟས་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་གཉིིད་འགྲོོ། ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཨ་མ་བསྡད་ཡོོད། ཨ་མས་གྲུ་

མོོ་གཅིིག་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒེེའུ་ཁུང་ལས་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡོོད་ཅིིང་། དགུང་ཉིི་མའིི་ཚ་གདུག་
དྲག་པོོས་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡོོད་པའིི་གྲུ་མོོའི་ི ཤ་མདོོག་དམར་པོོར་བསྒྱུར་ཟིིན། ཁོོ་མོོའི་ི

གདོོང་པ་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱོོགས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་རྣལ་དུ་གནས་ཡོོད་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་བུ་མཐོོང་གིི་མེེད་ལ། ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཞིིང་ཁ་དང་སྣུམ་

སྣོོན་ས་ཚིིགས། ཟ་ཁང་ཆུང་ཆུང་བཅས་ཀྱང་མཐོོང་གིི་མེེད། ཧུད་སོོན་རླངས་འཁོོར་དེེ་
ལམ་འགྲམ་གྱིི་ལྟད་མོོ་འདིི་དག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་སྐབས་ཁོོ་མོོས་འདིི་དག་ལ་མིིག་བཤེེར་
ཙམ་ཡང་མིི་བྱེེད།

ཨལ་འདུག་སྟེེགས་ཆག་པོོའི་ི སྟེེང་ནས་འགུལ་སྐྱོོད་ཅིིག་བྱས་རྗེེས་ལག་པས་ཁ་སྒྱུར་

འཁོོར་ལོོར་འཇུ་སྟངས་བརྗེེ་སྤོོར་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་“ཟིིང་
ཆ་ཧ་ཅང་རྒྱག་གིི་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་བལྟས་ན་གནད་དོོན་ཆེེན་པོོ་མེེད་པ་འདྲ།

དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ང་ཚོོས་ཁལ་འདིི་འདྲའིི་ལྕིི་མོོ་ཞིིག་འཁུར་ནས་ལ་ངོོས་སུ་འགོོ་

དགོོས་ཚེེ། ད་འདིིས་ཅིི་བྱེེད་ཆ་མེེད་རེེད་ཡ། ཨ་མ། འདིི་ནས་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་བར་དུ་
ལ་མོོ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཨ་མའིི་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་ཚུར་འཁོོར་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལ་གསོོན་ཉམས་དལ་

མོོས་ཕྱིིར་སླེེབས་ནས་“ངས་བལྟས་ན་ཡོོད་པ་འདྲ། སྤྱིིར་ངས་ཀྱང་ག་ལ་ཤེེས་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། ངས་གོོ་བ་ལྟར་ན། འདིིའིི་བར་དུ་ལ་མོོ་ཡོོད་པ་མ་ཟད་རིི་བོོ་ཡང་ཡོོད་རབས་
བཤད་ཀྱིི་འདུག རིི་བོོ་མཐོོན་པོོ་དེེ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་དབུགས་ཤུ་རིིང་པོོ་ཞིིག་འཐེེན།

ཨལ་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ལ་ངོོ་རུ་འགོོ་དགོོས་ཚེེ་རླངས་འཁོོར་འདིི་མེེ་ཡིིས་འཚིིག་

རྒྱུ་ལས་མེེད། ང་ཚོོས་ཅ་ལག་འགའ་རེེ་མར་གཡུག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་
ཆོོས་དཔོོན་དེེ་མཉམ་དུ་འཁུར་མ་ཡོོང་ན་འགྲིིག་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ང་ཚོོ་སླེེབས་སར་མ་སླེེབས་གོོང་དུ་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ང་ཚོོར་མཉམ་པོོར་ཡོོད་

ན་བཟང་ས་ཡོོད་པ་རེེད། ཆོོས་དཔོོན་དེེས་ང་ཚོོར་རོོགས་རམ་གནང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་
རྗེེས། ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འོོད་ཆེེམ་ཆེེམ་གྱིི་ལམ་བུར་ཕྱིིར་བལྟས།

ཨལ་གྱིིས་ལག་པ་གཅིིག་གིིས་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་འཐམས་ཤིིང་། ལག་པ་གཞན་པས་

འདར་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་བང་སྒྱུར་ཡུ་བར་འཐམས། ཁོོའི་ི ངག་ནས་སྐད་ཆ་ཐོོན་རྒྱུ་

ཅུང་ཁག་ཙམ་གདའ། ཁོོས་ཁ་ནང་ནས་ཚིིག་རྣམས་སྔོོན་ལ་ཁུ་སིིམ་པོོས་གྲུབ་པར་བྱས་
རྗེེས་ད་གཟོོད་སྐད་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ཨ་མ།” ཞེེས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་མགོོ་བརྩམས་པར། ཁོོ་
མོོས་མགོོ་བོོ་ཚུར་འཁོོར་ནས་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོས་བལྟས་བྱུང་ལ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་

འགུལ་སྐྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་གཡོོ་ཙམ་གཡོོ་ཙམ་བྱེེད་“ཨ་མ། ང་ཚོོ་འདིི་ལྟར་སོོང་ན་
ཁྱེེད་རང་ལ་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག་གམ། ཁྱོོད་རང་ས་ཆ་རྒྱུས་མེེད་ཅིིག་ལ་འགྲོོ་བར་ཞེེད་
སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག་གམ།”

ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་མདངས་ལ་བསམ་གཞིིག་དང་ཞིི་འཇམ་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་བབས་ནས་“ཅུང་

ཞེེད་ཀྱིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཞེེད་སྣང་ཆེེན་པོོ་མིི་སྐྱེེ། ངས་ནིི་འདིི་གར་བསྡད་ནས་ངང་སྒུག་
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བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ང་རང་གིིས་བསྒྲུབ་དགོོས་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་དང་འཕྲད་ཚེེ་ངས་
དེེ་ག་བསྒྲུབ་ངེེས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོ་དེེ་གར་འབྱོོར་ཚེེ་ག་འདྲ་ཡིིན་མིིན་སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་མེེད་

དམ། ཡུལ་དེེ་ང་ཚོོས་བསམ་པ་ལྟ་བུའིི་ཡག་པོོ་མེེད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ནས་ཁྱོོད་རང་ཞེེད་ཀྱིི་
མིི་འདུག་གམ།”

ཁོོ་མོོས་མགྱོོགས་པོོར་“མེེད། ཞེེད་ཀྱིི་མེེད། ངས་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་མེེད།

ངས་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་མིི་རུང་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་མིི་

རུང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་དཀའ་ལས་རང་རེེད། འབྱུང་སྲིིད་པའིི་གནས་སྟངས་དེེ་འདྲའིི་མང་
བ་ལ། ང་ཚོོའིི་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འབྱུང་སྲིིད་པའིི་གནས་སྟངས་སྟོོང་ཕྲག་མང་པོོ་ཡོོད་པ་
རེེད་ལ། དུས་ཚོོད་ངོོ་མ་སླེེབས་དུས་ང་ཚོོར་གནས་སྟངས་གཅིིག་ཁོོ་ན་འབྱུང་། གལ་སྲིིད་
དུས་ཚོོད་དངོོས་སུ་མ་སླེེབས་གོོང་ལ་གནས་སྟངས་དེེ་དག་ལ་སེེམས་ཁྲལ་བྱས་པ་ཡིིན་ན།

དེེ་ནིི་རང་སྡུག་རང་གིིས་ཉོོས་པ་མ་གཏོོགས་མེེད། ཁྱོོད་རང་ད་རུང་ན་ཆུང་ཡིིན་པས་

བསམ་བློོ་མདུན་ཕྱོོགས་ལ་གཏོོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་ང་རང་ལ་མཚོོན་ན།
དེེ་ནིི་ང་ཚོོ་འགྲོོ་སའིི་ལམ་བུ་ཙམ་རེེད་ལ། ངའིི་བསམ་བློོ་འཁོོར་ས་ནིི། དུས་ཡུན་ག་ཚོོད་

རྗེེས་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཡང་བསྐྱར་ཕག་རྩིིབ་བཟའ་དགོོས་པའིི་གནད་དོོན་དེེ་ཡིིན།” ཞེེས་

བཤད་རྗེེས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་ཇེེ་གྲིིམ་དུ་སོོང་“ངས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ནིི་དེེ་ག་ཙམ་རེེད། དེེ་ལས་
གཞན་ཞིིག་ངས་བྱེེད་མིི་རུང་། གལ་སྲིིད་ངས་དེེ་ལས་ལྷག་ཅིིག་བྱས་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཁོོང་
ཁྲོོ་ཟོོས་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་བརྟེེན་དོོན་ཡང་དེེ་ག་ཙམ་གྱིི་དོོན་ཡིིན།”

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་གླལ་ཁ་ཙིི་སྐད་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་བྱས་རྗེེས་མིིག་གཉིིས་ཕྱེེས་བྱུང་། ཁོོ་མོོས་

ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱས་རྗེེས་“ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོོས། ཨ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“དང་པོོ་ཤིིང་ཕྲན་ཚང་ཚིིང་ཡོོད་ས་ཞིིག་བཙལ། ཨོོ། མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ལྕུག་

ཚལ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“ཤིིང་ཕྲན་ཡོོད་ཀྱང་ཆོོག་ལ་མེེད་ཀྱང་རུང་། གང་ལྟར་ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོོས་

ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་ཆོོ་ངེེ་འདོོན་བཞིིན་“ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོོས། ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོོས།” ཞེེས་
འུར་བརྒྱབ།

ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མྱུར་ཚད་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཤིིང་ཕྲན་ཐུང་

ཐུང་སྐྱེེས་ཡོོད་ས་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་པ་ན་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་བཀག ཨ་མས་མགྱོོགས་པོོར་སྒོོ་

ཕྱེེས་ནས་རྒན་མོོ་ལོོ་ལོོན་འདིི་དྲུད་མ་འཐེེན་གྱིིས་ལམ་འགྲམ་དུ་སར་འབབ་ཏུ་བཅུག་

ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཤིིང་ཕྲན་གསེེང་དུ་ཁྲིིད། ཨ་ཕྱིི་ཙོོག་པུར་འདུག་དུས་འགྱེེལ་མིི་འགྲོོ་
བའིི་ཆེེད་དུ་ཨ་མས་ཁོོ་མོོ་རྒྱབ་ནས་བསྐྱོོར་ཏེེ་བསྡད།

དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་གིི་མིི་གཞན་པ་ཚོོའང་འགུལ་སྐྱོོད་རྒྱག་མགོོ་བརྩམས། བྱོོལ་ཐབས་

མེེད་པའིི་ཉིི་འོོད་ཀྱིི་འོོག་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པ་ཚིིག་ཟིིན་པས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད། ཋོོམ་

དང་ཁ་སེེ། ནོོ་ཡ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་ངལ་དུབ་ཀྱིི་ཉམས་དང་བཅས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་

ནས་སར་བབས། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་རྐང་གདན་བརྒྱུད་ནས་མར་བབས་རྗེེས་
ཤིིང་ཕྲན་ཁྲོོད་དུ་བརྒྱུགས། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཞིི་འཇམ་གྱིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མར་འབབ་རོོགས་

བྱས། རས་རྒོོད་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་ཨ་མེེས་གཉིིད་ལས་སད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་བསྲིིངས།
འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གཉིིས་ད་དུང་ཡང་བཟིི་དྭངས་མེེད་པར་ཆུ་ལུག་ལུག་ངང་ཚོོར་
བ་བྲལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁོོས་མིི་གཞན་པ་ཚོོར་བལྟས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི མིིག་ནང་
དུ་ངོོས་ཟིིན་པའིི་ཉམས་ཤིིག་མ་ཤར།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མེེས། མར་འབབ་འདོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོོའི་ི རྒས་ཉམས་དོོད་པའིི་མིིག་ཟུང་ལས་ཅིི་མིི་སྙམ་པའིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར་ནས་“མིི་

འབབ།” ཅེེས་ལན་བཏབ། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཁོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་ཁྲོོ་གཏུམ་གྱིི་ཉམས་དེེ་

ཕྱིིར་སླེེབས་བྱུང་“ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ང་མུ་ལེེ་བཞིིན་དུ་ཤུལ་དུ་སྡོོད་རྒྱུ་ཡིིན།”
དེེ་རྗེེས་ཁོོ་ཡང་བསྐྱར་ཅིི་མིི་སྙམ་པའིི་སྣང་བར་ཕྱིིར་འཁྱམས། ཨ་མས་ཨ་ཕྱིི་བསྐྱོོར་ནས་
གཞུང་ལམ་འགྲམ་དུ་ཡར་ཕྱིིར་སླེེབས།

ཨ་མས་“ཋོོམ། རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རས་རྒོོད་འོོག་གིི་རུས་པ་བླུགས་ཡོོད་སའིི་རྔོོད་སླང་དེེ་

འཁྱེེར་ཤོོག ད་ང་ཚོོས་གཅིིག་བཟའ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་པས། ཋོོམ་གྱིིས་རྔོོད་སླང་
དེེ་བླངས་ནས་ཚང་མར་ལག་བརྒྱུད་ཀྱིིས་སྤྲད། དེེ་ནས་བཟའ་མིི་རྣམས་གཞུང་ལམ་
འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་ཕག་རུས་སྟེེང་གིི་ཤ་སོོབ་རྣམས་བཏོོགས།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་འདིི་དག་འཁྱེེར་ཡོོང་བ་དངོོས་གནས་རླུང་རྟ་བརྒྱུགས་འདུག སྟེེང་

ནས་འཚང་ཁ་ཆེེ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་འགུལ་སྐྱོོད་ཀྱང་རྒྱག་དཀའ་བའིི་ཚོོད་རེེད། ཆུ་
གང་དུ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཆུ་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་སྟེེང་དུ་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ། ངས་ཆུ་ཟོོ་དེེ་གྲ་སྒྲིིག་

བྱས་ཡོོད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་དོོས་འཁོོར་འགྲམ་ངོོགས་ནས་སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས་རས་རྒོོད་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་ཆུ་ཟོོ་

བཙལ། “ཆུ་ཟོོ་འདིི་གར་མིི་འདུག ང་ཚོོས་བརྗེེད་སོོང་བ་ཡིིན་ཤག་རེེད།”

ཁ་སྐོོམ་པའིི་ཚོོར་བ་ཞིིག་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་སླེེབས། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་འཁུན་སྒྲ་དང་བཅས་

“ངས་ཆུ་འཐུང་དགོོས།

ངས་ཆུ་འཐུང་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། སྐྱེེས་པ་རྣམས་ལའང་གློོ་

བུར་དུ་སྐོོམ་གདུང་གིི་ཚོོར་བ་སླེེབས་ནས་སོོ་སོོའི་ི མཆུ་སྒྲོོས་མཆིིལ་མས་བརླན། དེེ་ལྟར་
འཇིིགས་སྔངས་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་མགོོ་བརྩམས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་འཇིིགས་སྐྲག་དེེ་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་པ་མཐོོང་ནས་“ང་ཚོོ་ཞབས་ཞུའིི་ས་

ཚིིགས་སུ་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་ཆུ་ལེེན་རྒྱུ་ཡིིན། རླངས་སྣུམ་ཡང་སྣོོན་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་

བཤད་པས། བཟའ་མིི་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་ངོོགས་ནས་འཚང་ཁ་ཤིིག་ཤིིག་གིིས་སྟེེང་
དུ་ཕྱིིར་འགོོས། ཨ་མས་ཨ་ཕྱིི་རླངས་འཁོོར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འབུད་རོོགས་བྱས་རྗེེས་རང་ཉིིད་

ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་བསྡད། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་ཕྱིིར་གསོོས་ནས་མུ་མཐུད་
དུ་སོོང་།

ཁ་སལ་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཕ་ཌེེན་གྲོོང་རྡལ་བར་དུ་ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོོད་ཅིིང་། སྐབས་

དེེར་དགུང་གིི་ཉིི་མས་ནམ་མཁའིི་དཀྱིིལ་ཚིིགས་བརྒལ་ནས་ཕྱིིར་དམའ་སར་འབབ་མགོོ་

བརྩམས་ཡོོད། དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་ཡར་འཕར་མར་སྐུམ་བྱེེད་ལ། ཁ་ལེེབ་གྱིི་
གསེེང་ནས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་དུ་འཕྱུར་མགོོ་བརྩམས། ཕ་ཌེེན་གྲོོང་རྡལ་དང་ཅུང་ཉེེ་
སའིི་ལམ་འགྲམ་དུ་ཁང་རྙིིང་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁང་རྙིིང་མདུན་དུ་སྣུམ་སྣོོན་སྟེེགས་བུ་

གཉིིས་ཡོོད། ར་བ་ཞིིག་གིི་འགྲམ་དུ་ཆུ་ཀ་ལའིི་མགོོ་ཞིིག་དང་ཆུ་སྦུག་ཅིིག་ཡོོད། ཨལ་
གྱིིས་ཧུད་སོོན་རླངས་འཁོོར་དེེ་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་བསྐོོར་ནས་གདོོང་པ་ཆུ་སྦུག་ལ་གཏད།

ཁོོ་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་བསྡད་པ་ན། སྣུམ་སྣོོན་སྟེེགས་བུའིི་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་
རྐུབ་སྟེེགས་སུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་གདོོང་པ་དང་དཔུང་ལག་དམར་པོོ་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་རྒྱགས་

ལྟིིག་ལྟིིག་ཅིིག་ཡར་ལངས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་། ཁོོས་ལུས་ལ་ཤུར་མའིི་དོོར་མ་
སོོག་ཐག་ཅན་ཞིིག་དང་སྤོོལ་རྩེེད་སྟོོད་ཐུང་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ལ། མགོོ་ལ་དངུལ་མདོོག་

གིི་ཚོོན་རྩིི་བརྒྱབ་པའིི་མཁྲེེགས་ཤོོག་གིི་ཉིི་འགོོག་ཞྭ་མོོ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག ཁོོའི་ི སྣ་སྟེེང་དང་
མིིག་འོོག་ཏུ་རྔུལ་ཆུ་ཕྲེེང་རྡོོག་ལྟར་བཞུར་གྱིི་འདུག་ལ། སྐེེ་ཡིི་གཉེེར་མའིི་ནང་དུ་རྔུལ་

ཆུའིི་ལྦུ་བ་ཆགས། ཁོོ་གཏུམ་དྲག་དང་ཁྲོོ་ཉམས་དང་བཅས་རྐང་པ་ས་ངོོས་སུ་འདྲུད་
བཞིིན་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།
“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཨེེ་ཡིིན།

དགོོས།”

རླངས་སྣུམ་དང་ཡང་ན་དེེ་མིིན་གྱིི་ཅ་ལག་འདྲ་ཨེེ་

ཨལ་སྔ་ས་ནས་ཐང་ལ་བབས་འདུག་ཅིིང་། དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་དེེ་མཛུབ་རྩེེ་

ཡིིས་ཕྱེེ་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ཅིིང་། ཁ་ལེེབ་ལྷུང་དུས་ཆུ་ཚན་རང་སྟེེང་དུ་མིི་འཐོོར་ཆེེད་
ཁོོའི་ི ལག་པ་ཕར་གཡོོ་ཚུར་གཡོོ་བྱེེད། ཁོོས་མིི་རྒྱགས་པ་དེེ་ལ་ཕར་བལྟས་ནས་“ཆུ་དགོོས་
ཀྱིི་འདུག སྐུ་ཞབས།” ཞེེས་བཤད།
“སྒོོར་མོོ་ཡོོད་དམ།”
“ལོོས་ཡོོད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོས་སློོང་མོོ་རྒྱག་གིི་འདུག་བསམ་པ་ཡིིན་ནམ།”

མིི་རྒྱགས་པ་དེེའིི་གདོོང་གིི་གཏུམ་ཉམས་གློོ་བུར་དུ་ཞིི་ནས་“ཨོོ། དེེ་མིི་སྐྱོོན། ཡུལ་མིི་ཚོོ།

ཆུ་དགོོས་ཚད་ལོོངས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་མགྱོོགས་པོོར་“དེེང་སང་གཞུང་

ལམ་ཡོོངས་རྫོོགས་མིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ཡོོང་ནས་ཆུ་དགོོས་ཚད་བེེད་སྤྱོོད་པ་
དང་། ཆབ་ཁང་ཡང་བཙོོག་པ་བཟོོ་ལ། དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། འགྲོོ་ཁར་ཅིི་ཡང་མིི་ཉོོ་བར་

ད་རུང་ཅ་ལག་རེེ་བརྐུས་ནས་བུད་འགྲོོ། ཅ་ལག་ཉོོ་བྱེེད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་སྐར་རྡོོག་གཅིིག་ཀྱང་

མེེད་ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོོ་བྱེེད་དུ་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་གཅིིག་རེེ་སྟེེར་རོོགས་ཟེེར་གྱིི་
འདུག” ཅེེས་གསལ་བཤད་བྱས།

ཋོོམ་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་ཐང་ལ་མཆོོངས་ནས་མིི་རྒྱགས་པ་དེེའིི་རྩར་སོོང་ནས་“ང་ཚོོས་

ལམ་གྱིི་མགོོ་སྔ་ཡོོངས་ནས་རང་ཉིིད་ལ་མཁོོ་བ་ཡོོད་ཚད་སྒོོར་མོོ་བྱིིན་ཏེེ་ཉོོ་བཞིིན་ཡོོང་བ་

ཡིིན།” ཞེེས་གཏུམ་དྲག་གིི་སྒོོ་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་དེེ་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་དོོན་མེེད། ང་ཚོོས་
ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཡང་སློོང་གིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་“ངས་ཅིི་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད།” ཅེེས་མགྱོོགས་མྱུར་གྱིིས་ལན་བཏབ།

ཁོོའི་ི ཕུ་ཐུང་མེེད་པའིི་སྤོོལ་རྩེེད་སྟོོད་ཐུང་ལས་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིིར་རྟོོལ་ཡོོང་གིི་འདུག “ཁྱོོད་ཚོོས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆུ་དགོོས་ཚད་བེེད་སྤྱོོད། གསང་སྤྱོོད་དུ་འགྲོོ་དགོོས་ནའང་སོོང་།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཆུ་སྦུག་གིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་ཆུ་སྦུག་གིི་སྣེེ་གཅིིག་ནས་ཁ་བརྒྱབ་སྟེེ་ཆུ་

བཏུང་ཞིིང་། དེེ་ནས་འཕྱུར་བཞིིན་པའིི་ཆུ་རྒྱུན་དེེ་ཁོོའི་ི མགོོ་ཐོོག་དང་གདོོང་པར་འཕྱོོ་རུ་

བཅུག་པ་དང་། དེེ་ནས་གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་ཐིིགས་པ་ཙར་ཙར་གྱིིས་ཚུར་ཡོོང་ནས་“ཆུ་འདིི་
གྲང་མོོ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་“རྒྱལ་ཁབ་འདིི་ནིི་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་བཞིིན་པ་ངས་ཧ་མིི་

གོོ” ཞེེས་ཁོོའི་ི གོོང་གིི་སྐད་ཆའིི་མཇུག་བསྐྱངས། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི འཁང་ར་བྱེེད་སའིི་ཁ་ཕྱོོགས་
འགྱུར་ནས་ཁོོས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྐོོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱིི་མེེད། “ཉིི་མ་རེེ་རེེ་ལ། མིི་འཁུར་

བའིི་རླངས་འཁོོར་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་རེེ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ལ། ཚང་མས་བྱིིས་པ་དང་ཁྱིིམ་རྒྱུ་ཚང་
མ་འཁུར་ནས་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག ཁོོ་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོས་
ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་དང་གཅིིག་པ་རེེད། འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་ས་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་

པ་རེེད། འཚོོ་བ་ཞིིག་འགྲོོ་ཐབས་ཀྱིི་དོོན་རེེད། དེེ་ལས་གཞན་ཅིི་ཡང་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

རྒྱལ་ཁབ་འདིི་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་བཞིིན་པ་ངས་ཧ་མིི་གོོ དངོོས་གནས་

ཧ་མིི་གོོ ང་ཡང་འདིི་གར་འཚོོ་བ་ཞིིག་འགྲོོ་ཐབས་ཙམ་ཡིིན། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་གསར་

པ་ཆེེན་པོོ་དེེ་ཚོོ་འདིི་གར་འདུག་གིི་རེེད་བསམ་གྱིི་འདུག་གམ། ཨུན་ཧིིན། ཁོོ་ཚོོ་སྡོོད་ཀྱིི་
མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་ནང་གིི་ཚོོན་རྩིི་སེེར་པོོ་བསྐུས་པའིི་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཁག་གིི་ཞབས་

ཞུའིི་ས་ཚིིགས་སུ་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ས་ཆ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་ལ་འདུག་གིི་མ་རེེད། འདིིར་
འདུག་མཁན་གྱིི་མིི་མང་ཆེེ་བ་ནིི་ལག་ན་ཅིི་ཡང་མེེད་མཁན་ཤ་སྟག་རེེད།”

ཨལ་གྱིིས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་ཕྱེེས་པ་ན། ཁ་ལེེབ་དེེའིི་གཞུག་ཏུ་རླངས་པའིི་

མཇུག་མ་ཞིིག་འཐེེན་ནས་བར་སྣང་དུ་མཆོོངས། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

སྒམ་ལས་སྟོོང་ལྷང་ལྷང་གིི་ལྦུ་བའིི་མཆོོང་སྒྲ་གྲག་ཡོོང་། དོོས་ཕུང་སྟེེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་
མྱོོང་བཞིིན་པའིི་རྔོོན་ཁྱིི་དེེ་སེེམས་ཆུང་ངང་དོོས་ཕུང་གིི་མཐའ་རུ་གོོག་སྟེེ་ཡོོང་ནས། མིིག་

གིིས་མར་ལྟ་བཞིིན་ཆུའིི་ཕྱོོགས་སུ་ངུ་ཟུག་བྱས། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་

སོོང་ནས། ཁྱིི་དེེའིི་མཇིིང་པར་འཐམས་ནས་མར་བླངས། ཅུང་ཙམ་རིིང་ལ་ཁྱིི་དེེ་རེེངས་

པོོར་གྱུར་པའིི་སུག་བཞིིའིི་སྟེེང་ནས་ཁྱོོར་ཁྱོོར་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཆུ་ཀ་ལའིི་འོོག་གིི་འདམ་
བག་ལྡག་ཏུ་བརྒྱུགས། གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རྣམས་ཤུར་སྒྲ་དང་
བཅས་རྒྱུག་གིི་འདུག་ལ། ཉིི་མའིི་ཚ་གདུག་འོོག་ནས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་རྣམས་

ལ་འོོད་མདངས་འཁྱུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་དང་འགྲོོགས་ནས་ཡོོང་བའིི་ཚ་དྲོོད་དེེ་ཞབས་ཞུའིི་
ས་ཚིིགས་ཀྱིི་སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་དེེད་ཡོོང་། ཨལ་གྱིིས་ཆུ་སྦུག་སྤྱད་ནས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་ཆུ་
ཡིིས་བཀང་།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་མིི་མཐུད་དུ་“དེེ་ནིི་ངས་ཕྱུག་པོོ་ཚོོ་ཁོོ་ན་ལས་ཚོོང་ཞིིག་ཡོོང་ཐབས་

བྱེེད་བཞིིན་པ་མིིན། ངས་ནིི་ཚོོང་ཡོོང་ཐབས་ཙམ་བྱས་པ་དེེ་ཡིིན། འདིིར་འདུག་མཁན་

གྱིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་རླངས་སྣུམ་སློོང་ཐབས་བྱེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཅ་ལག་དང་རླངས་སྣུམ་བརྗེེ་
ཐབས་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་སྣུམ་དང་འཕྲུལ་སྣུམ་ལ་བརྗེེས་པའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་ངའིི་ཁང་
པ་རྒྱབ་མའིི་ནང་དུ་ཡོོད། མིི་བདེེན་བསམ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལྟོོས་དང་། དེེའིི་ནང་དུ་ཉལ་ཁྲིི་
དང་ཕྲུ་གུ་འདེེད་འཁོོར། རྫ་མ་དང་རྔོོད་སླང་སོོགས་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ཡོོད། ཁྱིིམ་ཚང་
གཅིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་བྱིིས་པའིི་གསོོབ་གཟུགས་རྩེེད་ཆས་ཤིིག་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་གཅིིག་

ལ་བརྗེེས། ངས་ཅ་ལག་འདིི་དག་གིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད། གད་སྙིིགས་ཚོོང་ཁང་ཞིིག་ཕྱེེ་དགོོས་

སམ། ཉིིན་ཞིིག་ལ་མིི་གཅིིག་གིིས་ཁོོའི་ི རྐང་མགོོའི་ི ལྷམ་ཆ་གཅིིག་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་
གཅིིག་ལ་བརྗེེ་ཟེེར། གལ་སྲིིད་ང་རང་མིི་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ང་རང་གིིས་... །” ཅེེས་
བཤད་རྗེེས། ཁོོས་ཨ་མ་ལ་གཅིིག་བལྟས་ནས་ཤོོད་མཚམས་བཞག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇིིམ་ ཁ་སེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་རློོན་པ་བྱས་ཤིིང་། ཆུ་ཐིིགས་འགའ་རེེ་ད་དུང་

ཡང་ཁོོའི་ི ཞེེང་ཆེེ་བའིི་དཔྲལ་ངོོས་ནས་མར་འགྲིིལ་ཡོོང་གིི་འདུག ཁོོའི་ིཤ་གནད་ཅན་གྱིི་
སྐེེ་དེེ་རློོན་པ་རེེད་ལ་ནང་སྟོོད་ཀྱང་རློོན་པ་རེེད། ཁོོ་ཋོོམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡར་སོོང་ནས་“དེེ་མིི་

དམངས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ཆ་མ་རེེད། སུ་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཉལ་སའིི་ཉལ་ཁྲིི་དེེ་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་
གཅིིག་ལ་བརྗེེ་འདོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐྱོོན་ཆ་མིིན་པ་ངས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

ང་ངོོ་ཐུག་པའིི་གནས་སྤོོ་མཁན་རེེ་རེེ་

ལ་རང་ཉིིད་ལ་དཔགས་པའིི་གནས་ལུགས་རེེ་འདུག འོོན་ཀྱང་། རྒྱལ་ཁབ་འདིི་ཚད་ག་

འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ། ངས་ཤེེས་འདོོད་པ་ནིི་དེེ་ཡིིན། ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་

ལ་ལྷུང་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་ཐབས་བྲལ་བ་རེེད། མིི་རྣམས་

ཀྱིིས་ས་ཞིིང་ལ་བརྟེེན་ནས་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་ཐབས་བྲལ་བ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་འདྲིི། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
བལྟས་ན་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་གིི་འདུག་གམ། ངས་ནིི་ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག ངས་སུ་ལ་

དྲིིས་ཀྱང་སུས་ཀྱང་ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག མིི་གཅིིག་གིིས་མུ་མཐུད་དུ་ལེེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་
ལ་འགྲོོ་ཐུབ་པའིི་ཆེེད་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མགོོའི་ི ལྷམ་ཡང་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་གཅིིག་ལ་
བརྗེེ་ཐབས་བྱེེད། ངས་དེེ་ཧ་མིི་གོོ” ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དངུལ་མདོོག་གིི་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་ལག་

མཐིིལ་གྱིིས་དཔྲལ་བ་ཕྱིིས། ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྲལ་
བ་ཕྱིིས། ཁོོ་ཆུ་སྦུག་གིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་དེེ་རློོན་ཙར་ཙར་བྱས་རྗེེས་
ཆུ་བཙིིར་ནས་ཡང་བསྐྱར་མགོོར་ཕྱིིར་གོོན། ཨ་མས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་བར་ནས་
ཀྲིིན་ཕོོར་ཞིིག་བླངས་ནས་དོོས་ཕུང་སྟེེང་གིི་ཨ་མེེས་ལ་ཆུ་འཁུར། ཁོོ་མོོ་འགྲམ་སྐྱོོར་གྱིི་
སྟེེང་དུ་བུད་ནས་ཨ་མེེས་ལ་ཆུ་སྤྲད། ཨ་མེེས་ཀྱིིས་མཆུ་སྒྲོོས་བརླན་ཙམ་བྱས་རྗེེས་མགོོ་

བོོ་འཕྲེེད་དུ་གཡུག་ནས་ཡང་བསྐྱར་མ་བཏུང་། ཁོོའི་ི རྒས་ཤིིང་འཁོོགས་པའིི་མིིག་ཟུང་

གིིས་ཉམ་ང་དང་ན་ཟུག་གིི་ཉམས་ཀྱིིས་ཨ་མ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་རྗེེས་མིིག་ནང་གིི་རྣམ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

རིིག་ཡང་བསྐྱར་དལ་མོོས་ཕྱིིར་ཉམས་སོོང་།

ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་གསོོས་ནས་སྣུམ་སྣོོན་སྟེེགས་བུའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིི་ནུར་

བྱས་ཏེེ་“སྣུམ་གཅིིག་སྣོོན་དང་། འདིིའིི་ནང་དུ་གྷ་ལོོན་བདུན་ཤོོང་གིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཕྱིི་
ལ་མིི་བཤོོ་ཆེེད་གྷ་ལོོན་དྲུག་མ་གཏོོགས་སྣོོན་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་སྣུམ་སྣོོན་སྦུ་གུ་དེེ་སྣུམ་སྒམ་གྱིི་ཁ་རུ་གཏད་ནས་“ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག་

ཡ། སྐུ་ཞབས། རྒྱལ་ཁབ་འདིི་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལྷུང་བཞིིན་པ་ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག ད་རུང་
དབུལ་སེེལ་ཟེེར་བ་དེེ་ཚོོ་ཡང་ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་རང་ཡུལ་ལུང་སོོ་སོོར་རྐང་ཐང་ལ་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། མིི་ཚང་མས་དྲིི་བ་

དེེ་འདྲིི་བཞིིན་འདུག ང་ཚོོ་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་གིི་འདུག་གམ། ངས་བལྟས་ན་དེེ་

ང་ཚོོས་ནམ་ཡང་རྟོོགས་ཐབས་མེེད་པ་འདྲ། རྒྱུན་པར་ལམ་ལ་བུད་ཅིིང་། རྒྱུན་པར་འགྲོོ་

བཞིིན་དང་འགྲོོ་བཞིིན་བསྡད། ཡུལ་མིི་ཚོོས་འདིིའིི་ཐད་ལ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བསམ་བློོ་མིི་གཏོོང་
བ་ཡིིན། དེེང་སང་འགུལ་སྐྱོོད་འབྱུང་གིི་འདུག མིི་དམངས་ཚོོ་གནས་སྤོོ་བཞིིན་འདུག

དེེའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི་ཡིིན་ང་ཚོོས་ཤེེས་ལ་དེེ་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་པ་ཡང་ང་ཚོོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་
ཚོོ་གནས་སྤོོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་རེེད། འདིི་ནིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་རྒྱུན་དུ་གནས་སྤོོ་བྱེེད་པའིི་རྒྱུ་
མཚན་དེེ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་ཡོོད་བསྡད་པ་ལས་ལྷག་ཅིིག་ཐོོབ་པའིི་ཆེེད་དུ་གནས་

སྤོོ་བྱེེད་བཞིིན་པ་རེེད་ལ། འདིི་ནིི་ཁོོ་ཚོོ་ལ་དེེ་ཐོོབ་པའིི་ཐབས་ལམ་ཁོོ་ན་དེེའང་ཡིིན། དེེ་

འདོོད་ཅིིང་དེེ་དགོོས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་རང་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་དེེ་ལེེན་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་

པ་རེེད། ཡུལ་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་སྨྱོོན་པ་བཞིིན་དུ་འཐབ་རྩོོད་བྱེེད་དགོོས་དོོན་ནིི་གཞན་པས་

ཁོོ་ཚོོར་ན་ཟུག་སྤྲད་པས་ཡིིན། ང་རང་ཡུལ་ལུང་གང་སར་རྐང་ཐང་གིིས་སོོང་བ་ཡིིན་
ལ། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐད་ཆ་འདིི་ལྟ་བུ་ཡུལ་མིི་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་བཤད་པ་ཐོོས་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་རླངས་སྣུམ་བསྣན་སོོང་ལ། སྣུམ་ཚད་འཇལ་ཆས་སྟེེང་གིི་མདའ་

ཁབ་འཁོོར་ནས་སྣུམ་ག་ཚོོད་བསྣན་པ་ཟིིན་ཐོོར་བཀོོད། “རེེད་ཡ། འོོན་ཀྱང་། དོོན་དུ་ཚད་
ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ། ངས་ཤེེས་འདོོད་པ་ནིི་དེེ་ཡིིན།”

ཋོོམ་ཅུང་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ནས་“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནམ་ཡང་ཤེེས་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁྱོོད་ལ་

གནད་དེེ་གསལ་བཤད་བྱེེད་ཐབས་བྱས་མོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དྲིི་བ་དེེ་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་དྲིིས།

ངས་ཁྱོོད་ལྟ་བུའིི་མིི་མང་པོོ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད། དངོོས་གནས་བཤད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདྲིི་བཞིིན་
པ་ནིི་དྲིི་བ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ལ་མཚོོན་ན་དེེ་ནིི་གླུ་གཞས་ཤིིག་ལེེན་པ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེེད།

‘ང་ཚོོ་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་གིི་འདུག་གམ།’ དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་འདོོད་མེེད། རྒྱལ་ཁབ་
ཧྲིིལ་པོོ་གཡོོ་འགུལ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ལ། མིི་དམངས་རྣམས་གནས་སྤོོ་བྱེེད་བཞིིན་འདུག་

ཅིིང་། མིི་དམངས་རྣམས་ག་ས་གང་ནས་འཆིི་བཞིིན་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཀྱང་མིི་
འགྱངས་པར་འཆིི་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཡང་མིི་ཤེེས། ངས་ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་འདྲའིི་
མིི་མང་པོོ་མཐོོང་མྱོོང་། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཡང་ཤེེས་འདོོད་མེེད། ‘ང་ཚོོ་ཚད་ག་འདྲ་ཞིིག་ལ་ལྷུང་
གིི་འདུག’ཅེེས་པ་འདིི་ནིི་ཁྱོོད་ལ་མཚོོན་ན་གཉིིད་ཕབ་བྱེེད་ཀྱིི་གཉིིད་གླུ་ཙམ་ཞིིག་རེེད།”

ཅེེས་བཤད་རྗེེས། མིིག་གིིས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྙིིང་ཞིིང་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་སྣུམ་སྣོོན་སྟེེགས་
བུ་དེེ་དང་། དེེའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཁང་རྙིིང་དེེ་ལ་བལྟས། ཁང་རྙིིང་དེེ་ནིི་ཤིིང་ལེེབ་རྙིིང་པས་

བཟོོས་པ་ཞིིག་རེེད་ལ། ཤིིང་ལེེབ་སྟེེང་གིི་ཐོོག་དང་པོོར་སྤྱོོད་སྐབས་ལྷག་ཡོོད་པའིི་འཛེེར་

ཤུལ་རྣམས་ད་དུང་ཡང་ཚོོན་རྩིི་སེེར་པོོ་མཐུག་པོོའི་ི འོོག་ནས་གསལ་པོོར་མངོོན་ཡོོད། ས་
ཚིིགས་འདིིས་གྲོོང་རྡལ་ནང་གིི་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཁག་གིི་སྣུམ་སྣོོན་ས་ཚིིགས་ལ་ལད་ཟློོས་

བྱེེད་ཆེེད་ཚོོན་རྩིི་སེེར་པོོ་འདིི་འདྲ་མཐུག་པོོ་ཞིིག་བསྐུས་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཚོོན་རྩིི་ཡིིས་

ཤིིང་ལེེབ་སྟེེང་གིི་འཛེེར་ཤུལ་དང་གས་ཁ་རྣམས་འགེེབས་ཐུབ་མེེད་ལ། རྗེེས་སོོར་ཚོོན་རྩིི་
དུས་ལྟར་བསྐྱར་བསྐུ་ཡང་བྱེེད་ཐུབ་མེེད་པས་ལད་ཟློོས་བྱས་པ་དེེ་ཕམ་ཉེེས་ཤིིག་ཏུ་གྱུར་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཡོོད་ལ། བདག་པོོས་ཀྱང་དེེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁང་རྙིིང་དེེའིི་ཡངས་པོོར་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་སྒོོ་ནང་
ནས་སྣུམ་ཟོོམ་མཐོོང་ཐུབ། ནང་དུ་སྣུམ་ཟོོམ་གཉིིས་མ་གཏོོགས་མིི་འདུག ཀ་རའིི་ཚོོང་
སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་རྙིིང་པར་གྱུར་པའིི་ཀ་ར་དང་ཤིིང་མངར་གྱིི་ཞིིམ་ཟས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དག་རྙིིང་

པར་གྱུར་ནས་ཁ་མདོོག་སྨུག་པོོར་གྱུར་ཡོོད། ད་དུང་ཐ་མག་འགའ་རེེ་ཡང་བཤམས་
འདུག ཋོོམ་གྱིིས་རྐུབ་སྟེེགས་ཆག་པོོ་ཞིིག་དང་དཀྱིིལ་དུ་བུ་ག་བརྟོོལ་བའིི་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་

བཅས་མཐོོང་ཐུབ་ལ། ཞལ་འདམ་བྱུག་འོོས་པའིི་སྒོོ་ར་ཛར་ཛོོར་དེེའང་མཐོོང་ཐུབ། དེེའིི་
རྒྱབ་གྱིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཞིིང་ཁ་དེེ་ཉིི་མའིི་ཚ་དྲོོད་འོོག་ནས་སྐམ་ཤིི་ཐེེབས་བཞིིན་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁང་པའིི་འགྲམ་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་དང་། རྙིིང་པ་གསར་

སྒྱུར་བྱས་པའིི་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིི་དོོ་བོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བརྩིིགས་འདུག དེེ་ནས་ཁོོས་མིི་རྒྱགས་
པ་དེེའིི་རིིན་གོོང་ཁེེ་ཞིིང་ཡང་འཁྲུད་བསྐྱར་འཁྲུད་བྱས་པའིི་དོོར་མ་དང་ཁོོའི་ི སྤོོལ་རྩེེད་
ནང་སྟོོད། མཁྲེེགས་ཤོོག་གིི་ཞྭ་མོོ་བཅས་ལ་ཐོོག་མར་དོོ་སྣང་བྱུང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ནོོངས་

འགྱོོད་དང་བཅས་“སྐུ་ཞབས། ངས་ཁྱོོད་ལ་བསམ་གཟས་ནས་སྐད་ཆ་མིི་བདེེ་བ་བཤད་པ་

མིིན། དེེ་ནིི་ཚ་བའིི་དབང་གིིས་རེེད། ཁྱོོད་ལའང་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག ཅུང་མ་འགོོར་བར་ཁྱོོད་

རང་ཉིིད་ཀྱང་ལམ་ལ་ཆས་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་རང་ལམ་ལ་ཕུད་མཁན་དེེ་འདྲུད་འཐེེན་
འཕྲུལ་འཁོོར་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། གྲོོང་རྡལ་ནང་གིི་ས་ཚིིགས་སེེར་པོོ་དེེ་དག་གིིས་ཁྱོོད་རང་

ལམ་ལ་ཕུད་རྒྱུ་རེེད། ཡུལ་མིི་ཚང་མ་གནས་སྤོོ་བྱེེད་བཞིིན་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་མུ་མཐུད་དུ་“སྐུ་ཞབས། ཁྱོོད་རང་ཡང་གནས་སྤོོར་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་སྣུམ་སྣོོན་ཚད་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་། ཁོོས་ཋོོམ་གྱིི་སྐད་ཆ་དེེ་ཐོོས་པ་ན་

སྣུམ་སྣོོན་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་སེེམས་ཁྲལ་གྱིི་ཉམས་དང་བཅས་ཋོོམ་

ལ་ལྟ་བཞིིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་པ་ཡིིན། ང་ཚོོས་བསྡུ་གསོོག་བརྒྱབ་ནས་ནུབ་རྒྱུད་དུ་
འགྲོོ་རྒྱུའིི་སྐོོར་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཡིིན། འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རང་དབང་མེེད་པར་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་ནིི་མིི་ཚང་མ་རེེད། ངས་ཀྱང་སྔོོན་ཆད་བདུད་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགྲ་ཡིིན་

པར་ངོོས་ཟིིན་ནས། ནུས་པ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་བདུད་དང་འཐབ་རྩོོད་བྱས་པ་ཡིིན། འོོན་

ཀྱང་། དེེང་སང་བདུད་ལས་ཀྱང་མ་རུང་བ་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་འདིི་བཟུང་

ནས་འདུག་ཅིིང་། བདུད་དེེ་དུམ་བུར་མ་གཏུབ་ན་དེེས་རྒྱལ་ཁབ་འདིི་གློོད་རྒྱུ་མ་རེེད།
དུག་རྩངས་ཀྱིིས་རྔོོན་ཟས་བཟུང་ཡོོད་པ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་དམ། དེེས་དམ་པོོར་བཟུང་ཡོོད་
དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེའིི་གཟུགས་པོོ་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་གཏུབ་རུང་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱག་ཡོོང་ལ།

དེེའིི་སྐེེ་ནས་གཏུབ་རུང་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱག་ཡོོང་། གཅུས་འབིིག་གིིས་མགོོ་བོོ་ཚལ་
བར་བཏང་ཚེེ་ད་གཟོོད་ཁོོས་བཟུང་བ་ལས་གློོད་པ་ཡིིན། ཁོོ་རང་ཤིི་བའིི་ཕུང་པོོ་དེེ་གར་

འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུའང་དེེའིི་སོོ་ཡིིས་གཏོོད་པའིི་རྨ་ཁུང་ནང་དུ་དུག་ཆུ་ཐིིགས་པ་
བཞིིན་འཛགས་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཤོོད་མཚམས་བཞག་ནས་ཋོོམ་ལ་
ཟུར་ལྟ་ཞིིག་བྱས།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་རེེ་ཐག་ཆད་པའིི་སྒོོ་ནས་ཐད་ཀར་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་

བསྡད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ལག་པས་སྣུམ་སྒོོའི་ི གཅུས་ཡུ་དལ་མོོས་སྐོོར་མགོོ་བརྩམས་ནས་“ང་ཚོོ་
ཚད་ག་འདྲར་ལྷུང་བཞིིན་པ་ངས་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་བཤད།

ཁོོ ན ་ནེེ་ དང་རོོ ་ སིི་ཤ་རོོ ན ་གཉིིས ་ཀ་ཕར་ཕྱོོ ག ས་ཀྱིི་ ཆུ་སྦུག་ཁ་རུ་མཉམ་དུ་ཡོོ ད ་

ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཀྲིིན་ཕོོར་

གཙང་མར་བཀྲུས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ལག་པས་ཆུའིི་དྲོོད་གྲང་མྱངས་རྗེེས་ཀྲིིན་ཕོོར་དུ་ཡང་
བསྐྱར་ཆུ་གང་བླུགས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་རྒྱུག་བཞིིན་པའིི་རླངས་

འཁོོར་ཁག་ལ་བལྟས། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཀྲིིན་ཕོོར་ཁོོ་མོོར་བསྲིིངས་ནས་“ཆུ་འདིི་གྲང་མོོ་མིིན་
མོོད་རླན་ཞིིང་གཤེེར་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་གསང་སྟབས་ཀྱིི་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན། ཁོོ་མོོ་སྦྲུམ་མ་

ཡིིན་པས་དེེང་སང་ལྐོོག་གྱུར་ལ་དུངས་པ་འདྲ་ལ། གསང་བ་དང་ཁུ་སིིམ་འདིི་དག་ལ་
མཚོོན་དོོན་རེེ་ཡོོད་པ་འདྲ། ཁོོ་མོོ་ནིི་རང་ཉིིད་ལ་ཡིིད་ཚིིམས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དང་དུས་

མཚུངས་སུ་གལ་ཆེེན་མ་ཡིིན་པའིི་བྱ་བ་ཙག་ཙིིག་གིི་དོོན་དུ་འཁང་ར་བྱེེད་རྒྱུར་དགའ།
ཁོོ་མོོས་ཁོོན་ནེེ་ལ་ཤིིན་ཏུ་བྱབ་ཆུང་གིི་རེེ་བ་དེེ་འདྲ་འདོོན་ལ། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིས་ཀས་རང་

ཉིིད་ཅོོལ་ཆུང་ཡིིན་པའང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོན་ནེེ་ཡང་ཁོོ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཡིིད་ཚིིམས་ཡོོད་ལ་ཁོོ་
མོོ་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་པའིི་ཐད་ལ་མཚར་སྣང་གིིས་གང་ཡོོད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱང་ཁོོ་མོོའི་ི གསང་

དོོན་གྱིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་ཡིིན་པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་གསང་བའིི་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་
ཚེེ་ཁོོས་ཀྱང་གསང་བའིི་འཛུམ་རེེ་སྟོོན་གྱིི་ཡོོད་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལ་གསང་བ་

དག་ཤུབ་པུར་སྨྲ་བ་ཡིིན། འཇིིག་རྟེེན་འདིི་ཁོོ་ཚོོའིི་མཐའ་སྐོོར་དུ་ཇེེ་ཆུང་དུ་སོོང་ཡོོད་ལ།
ཁོོ་ཚོོ་ནིི་དེེའིི་དབུས་སུ་གནས་ཡོོད། ཡང་ན། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ནིི་དབུས་སུ་བརྟན་སྐར་བཞིིན་
གནས་ཤིིང་། ཁོོན་ནེེ་ནིི་ཁོོ་མོོའི་ི མཐའ་རུ་འཁོོར་སྐར་བཞིིན་དུ་འཁོོར་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་
ཚོོས་ཅིི་བཤད་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེེར་གསང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད།

ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལམ་ལས་ཚུར་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་མཛེེས་སྡུག་

ལྡན་པའིི་སྒོོ་ནས་“ང་དེེ་འདྲ་སྐོོམ་གྱིི་མིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། ངས་ཆུ་འཐུང་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཁོོས་ཁོོ་མོོས་ཅིི་བཤད་ཀྱིི་ནང་དོོན་གོོ་བའིི་བརྡ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་གུག་ཙམ་བྱས། ཁོོ་

མོོས་ཀྲིིན་ཕོོར་ཚུར་བླངས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ནང་སྦངས་པ་དང་། དེེ་ནས་མཆིིལ་མ་ཐང་

ལ་གཡུགས་ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་ཆུ་ཀྲིིན་ཕོོར་གང་པོོ་བཏུང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཡང་བསྐྱར་གཅིིག་
འཐུང་གིི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཕོོ ར ་པ་ཕྱེེད ་ཀ་དགོོ ས ། ”

དེེ་བས་ཁོོས་ཆུ་ཕོོར་པ་ཕྱེེད་ཀ་བླུགས་ནས་ཁོོ་མོོར་སྤྲད།

དངུལ་མདོོག་གིི་ལིིན་ཁོོན་ཟེེ་ཧྥེེར་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དམའ་མོོ་ཞིིག་ཤུར་སྒྲ་དང་བཅས་

བཞུད་སོོང་། ཁོོ་མོོས་ཁ་ཚུར་འཁོོར་ནས་བཟའ་མིི་གཞན་པ་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད་མེེད་བལྟས།
ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་ཡོོད་པས་ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་པ་བདེེ་ལ་བབས་

ནས་“ཁྱོོད་རང་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་འདྲའིི་ནང་ལ་བསྡད་ནས་འགྲོོ་ཨེེ་འདོོད།” ཅེེས་
བཤད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་“གཅིིག་བྱས་ན། མ་འོོངས་པར།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀས་ཁོོའི་ི སྐད་ཆའིི་ནང་དོོན་ཧ་གོོ་ཡིི་ཡོོད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“གལ་སྲིིད་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཡོོད་ན། ང་ཚོོས་

རང་ཉིིད་ལ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཉོོ་ཆོོག་ཡ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“འོོན་ཀྱང་། དེེ་

འདྲ་བ་ཞིིག” ཅེེས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་མིིག་ལམ་ནས་ཡལ་བཞིིན་པའིི་ཟེེ་ཧྥེེར་རླངས་འཁོོར་
ཆུང་བ་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱེེད་བཞིིན་“དེེ་འདྲ་བ་ཞིིག་ལ་ཁང་པ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་རིིན་གོོང་ལྟ་
བུ་ཞིིག་སྤྲོོད་དགོོས་ཀྱིི་རེེད། དེེ་ལས་ཁང་པ་ཞིིག་ཉོོས་ན་བཟང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“ང་ལ་ཁང་པ་དང་རླངས་འཁོོར་དེེ་འདྲ་གཉིིས་ཀ་དགོོས། འོོན་ཀྱང་། ཁང་

པ་སྔོོན་ལ་ཉོོ་དགོོས་པ་ཡིིན་དང་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིས་ཀས་ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་
ཆའིི་ནང་དོོན་གོོ་ཡིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིས་ཀ་ཁོོ་མོོར་མངལ་ཆགས་ཡོོད་པའིི་ཐད་ལ་ཧ་
ཅང་སྤྲོོ་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་ཡོོད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་རང་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་དྲིིས།
“ཐང་ཆད་འདུག

ཉིི་མའིི་ནང་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པས་ཐང་ཆད་འདུག”

“འདིི་ལྟར་མིི་འགྲོོ་ཐབས་མེེད་རེེད།

ཐབས་མེེད།”

དེེ་མ་གཏོོགས་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་སླེེབས་
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ཁོོ་མོོས་“དེེ་ངས་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

སྒོོ་ཁྱིི་དེེས་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་བཞིིན་འཆམ་འཆམ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོས་དོོས་འཁོོར་བརྒྱུད་ནས་

ཡང་བསྐྱར་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆུ་སྦུག་འོོག་གིི་ཆུ་འཁྱིིལ་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་འདམ་གྱིིས་སྦགས་

པའིི་ཆུ་དེེ་ལྕེེ་ཡིིས་ལྡག དེེ་ནས་ཁོོས་མགོོ་བོོ་དུད་ཅིིང་རྣ་བ་དཔྱངས་ནས་ཕར་སོོང་། ཁོོས་
ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཐལ་མདོོག་བབས་པའིི་ལྡུམ་བུའིི་ཁྲོོད་ནས་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་བཞིིན་སོོང་ནས་

ཨར་འདམ་གྱིི་ལམ་ངོོས་ཀྱིི་སྣེེ་རུ་སླེེབས། དེེ་གར་ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་གཅིིག་
བལྟས་རྗེེས་གཞུང་ལམ་གྱིི་ཕ་རོོལ་དུ་འགྲོོ་མགོོ་བརྩམས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཙིི་སྐད་རྣ་

བར་གཟན་པ་ཞིིག་བརྒྱབ་བྱུང་། རླངས་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཉེེ་སར་འབྱོོར་བྱུང་ལ་འགྱིིག་

འཁོོར་གྱིིས་ཙིིར་སྒྲ་བསྒྲགས། ཁྱིི་ཡིིས་ཅིི་བྱ་གཏོོལ་མེེད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཕར་བྱོོལ་ཚུར་བྱོོལ་བྱས་
ཤིིང་། དེེ་ནས་ཧྲོོབ་སྒྲ་དང་བཅས་ཁྱིི་དེེའིི་གཟུགས་པོོ་ཕྱེེད་གཉིིས་སུ་གཏུབས་ནས་འཁོོར་

ལོོའི་ི འོོག་ཏུ་འགྲིིལ། རླངས་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་དེེ་ཡུད་ཙམ་ལ་དལ་མོོ་བྱས་པ་དང་། རླངས་
འཁོོར་སྟེེང་གིི་མིི་རྣམས་ཀྱིི་གདོོང་པ་རྣམས་ཕྱིིར་འཁོོར། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་བང་ཁ་

ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་ནས་མིིག་ལམ་ནས་མིི་སྣང་བར་གྱུར། དཀྲིིས་ལོོག་བརྒྱབ་ཅིིང་

ཁྲག་འཁྱིིལ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པའིི་ཁྱིི་དེེའིི་ནང་ཁྲོོལ་ཚང་མ་ཕྱིི་ལ་སྟོོར་འདུག་ཅིིང་། ལམ་ཐོོག་
ཏུ་སུག་བཞིི་འགུལ་ཙམ་འགུལ་ཙམ་བྱེེད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མིིག་གཉིིས་ཡངས་པོོར་བགྲད་ནས་སྔངས་འཚབ་དང་བཅས་“ཁྱོོད་

ཀྱིིས་བལྟས་ན་འདིིས་གནོོད་ཨེེ་ཡོོང་། འདིིས་གནོོད་ཨེེ་ཡོོང་།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་མོོ་ཁོོའི་ི དཔུང་ཁུག་ཏུ་ཚུར་འཐེེན་ནས་“མར་སྡོོད་དང་། དེེས་ཅིི་ཡང་

གནོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

ང་ལ་ཚོོར་བ་ངན་པ་ཞིིག་སྐྱེེས་བྱུང་། ངས་ངུ་འབོོད་བྱས་པ་ན་ངའིི་སེེམས་

པ་ཟ་ངེེ་ཟིིང་ངེེར་གྱུར་སོོང་།”
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ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“མར་སྡོོད་དང་། དེེ་ཅིི་ཡང་མ་རེེད། དེེས་གནོོད་ཀྱིི་མ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་

བཞིིན་ཁོོ་མོོ་འཆིི་བཞིིན་པའིི་ཁྱིི་དེེ་ལས་ཕར་ཁྲིིད་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་
ཞིིང་། དེེ་གར་ཁོོ་མོོ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་སྡོོད་དུ་བཅུག

ཋོོམ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་དོོན་དག་བྱུང་སར་ཕར་སོོང་། སྐབས་དེེར་འཁོོར་ལོོས་

བཙིིར་བའིི་ཕུང་པོོ་འདིིས་ཆེེས་མཐའ་མའིི་འདར་སིིག་དེེ་རྒྱག་གིི་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་སྒོོ་ཁྱིི་

དེེའིི་རྐང་པ་ནས་བཟུང་སྟེེ་ལམ་འགྲམ་དུ་དྲུད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་འདིི་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱོོན་

ཡིིན་པ་ལྟར་ནོོངས་འགྱོོད་ཀྱིི་ཉམས་དང་བཅས་“ངས་འདིི་བཀྱིིགས་བཞག་ན་འགྲིིག་ཡོོད་
ཨང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཁྱིི་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་རྗེེས་ཁ་ཚུར་འཁོོར་ནས་“ད་ང་ཚོོ་འདིི་ནས་འགྲོོ། ཁོོ་

རང་མ་ཤིི་རུང་མུ་མཐུད་དུ་གསོོ་ཐུབ་མིིན་ཡང་གནད་དོོན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། གཅིིག་བྱས་
ན་འདིི་ཡག་ཤོོས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་ཚུར་ཡོོང་སྟེེ་“དགོོངས་པ་མ་འཚོོམས།

གཞུང་ལམ་འགྲམ་ནས་སྒོོ་ཁྱིི་ཚོོའིི་ཚེེ་ཐག་མིི་རིིང་། ལོོ་གཅིིག་གིི་ནང་ལ་ངའིི་སྒོོ་ཁྱིི་གསུམ་

མནན་སོོང་། དེེང་སང་གཅིིག་ཀྱང་ཉར་མེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་
ཚོོས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ངས་དེེའིི་ཕུང་པོོ་དོོ་དམ་བྱེེད། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཞིིང་ནང་ནས་
དུར་སྦས་བྱེེད་འཇོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་རྩར་ཡོོང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡད་

འདུག་ཅིིང་། ད་དུང་ཡང་འདར་སིིག་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་པས་ཨ་མས་“ཁྱོོད་ག་འདྲ་འདུག རོོ་
སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་བདེེ་ཡིི་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ངས་དེེ་མཐོོང་སོོང་།

དེེས་ང་ལ་སྔངས་སྐྲག་བསྐྱེེད་སོོང་།”
288

ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨ་མས་“ངས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངུ་འབོོད་བྱས་པ་གོོ་བྱུང་། ད་རང་ཉིིད་མཁྲེེགས་པོོ་བྱོོས།” ཞེེས་

བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་འདིིས་གནོོད་ཡོོད་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད།”

ཨ་མས་“གནོོད་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་འགྱོོད་གདུང་

གིི་འདམ་དུ་བསྲེེས་ནས་ཁུག་རྟའིི་ཚང་ནང་དུ་འཇུག་གིི་བསྡད་ན་དེེས་གནོོད་ཀྱིི་རེེད། དེེ་

ལས་ཡར་ལངས་ནས་ང་ལ་ཨ་ཕྱིི་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་རོོགས་བྱས་ནས། ཕྲུ་གུ་དེེ་སྐར་མ་ཁ་
ཤས་རིིང་ལ་བརྗེེད་དུ་ཆུག་དང་། ཁོོས་རང་ཉིིད་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་ཤེེས་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ཨ་ཕྱིི་གང་དུ་ཡོོད།” ཞེེས་དྲིིས།
“མིི་ཤེེས།

ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཁོོ་མོོ་འདིིའིི་མཐའ་སྐོོར་དུ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཟུར་ཁང་གིི་ནང་དུ་

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཆབ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཞིིང་། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཨ་ཕྱིི་ཁྲིིད་ནས་ཆབ་

ཁང་ལས་ཕྱིིར་བུད་དེེ་“ཁོོ་མོོ་ཆབ་ཁང་ནང་དུ་གཉིིད་ཁུག་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིི་གདོོང་ལ་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་ནས་“དེེའིི་ནང་ཡག་པོོ་འདུག ནང་དུ་ཆབ་

ཁྲིིའུ་ཡོོད་ཅིིང་ཆུ་རང་འབབ་རེེད། ང་དངོོས་གནས་དེེར་དགའ་བོོ་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་
ཡིིད་ཚིིམས་པའིི་ཉམས་དང་བཅས་“གཉིིད་ལས་དཀྲོོག་མེེད་རྒྱུ་ན་གུང་གཉིིད་སྐྱིིད་པོོ་
ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་བསམ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“དེེ་གར་ཉལ་ན་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཨ་ཕྱིི་

རླངས་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་འཛུལ་རོོགས་བྱས། ཨ་ཕྱིི་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་སྣང་བ་སྐྱིིད་པོོས་

བསྡད་ནས་“གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་མཛེེས་པའིི་ཡག་པོོ་དེེ་མ་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། བཟང་
བའིི་ཡག་པོོ་དེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་འགྲོོ། ད་རུང་ལེེ་དབར་མང་པོོ་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
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ཨ་ཕས་རྣ་ལ་གཟན་པའིི་ཤུ་ཞིིག་བཏབ་ནས་“ད་ཡང་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་

ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་མཛུབ་མོོ་ཁ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཤུ་ཞིིག་བཏབ།

ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཞིིང་ཁ་ནས་ཚུར་

བརྒྱུགས་ཡོོང་། རུ་ཐེེ་སྔོོན་དུ་རྒྱུག་ཡོོང་གིི་འདུག་ལ་ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་མོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་

རྒྱུག་ཡོོང་གིི་འདུག རུ་ཐེེ་ཡིིས་“སྒོོ་ང་།” ཞེེས་སྐད་ཅོོར་དང་བཅས་“ང་ལ་སྒོོ་ང་སྙིི་མོོ་ཞིིག་
རྙེེད་བྱུང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཐག་ཉེེ་སར་ཚུར་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི
རྗེེས་ཕར་ཆེེར་ཟིིན་གྱིི་འདུག “ལྟོོས་དང་།” ཁོོ་མོོའི་ི བཙོོག་ཅིིང་རྩུབ་པའིི་ལག་ནང་དུ་སྒོོ་

ང་དཀར་སྐྱ་སྙིི་མོོ་བཅུ་གྲངས་ཤིིག་བཟུང་འདུག ཁོོ་མོོས་ལག་པ་ཡར་བཀྱགས་པ་ན་མིིག་
ཟུང་གིིས་ལམ་འགྲམ་དུ་ཤིི་ཡོོད་པའིི་ཁྱིི་ཡིི་ཕུང་པོོ་དེེ་མཐོོང་བས་ངག་ལས་“ཨོོ།” ཞེེས་ཤོོར།
རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཁྱིིའིི་གམ་དུ་དལ་མོོར་སོོང་ནས་དེེ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས།

ཨ་ཕས་“ཤུལ་དུ་ལུས་འདོོད་པ་འདྲ་མིིན་ན་ཁྱོོད་གཉིིས་མགྱོོགས་པོོར་ཤོོག” ཅེེས་བོོས།

ཁོོ་གཉིིས་དལ་མོོས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་ཡོོང་། རུ་ཐེེ་ཡིིས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་གིི་ལྟོོ་འགྲོོས་ཀྱིི་སྒོོ་ང་སྐྱ་བོོ་དག་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་
མར་གཡུགས། ཁོོ་གཉིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་ངོོས་ནས་སྟེེང་དུ་འགོོས། རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁོོའི་ི
མིིག་གཉིིས་ད་དུང་ཡང་ཕྱེེས་འདུག” ཅེེས་ཤུབ་པུར་སྨྲས།

འོོན་ཀྱང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་གནས་ཚུལ་འདིི་མཐོོང་བར་ཁེེངས་དྲེེགས་སྐྱེེས་ཏེེ་སྤོོབས་

ཉམས་དང་བཅས་“ཁོོའི་ི ནང་ཁྲོོལ་ཚང་མ་གང་སར་འཐོོར་འདུག ག་ས་གང་དུ།” ཞེེས་

བཤད་རྗེེས་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་པོོར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་“ག་ས་... གང་
དུ་... །” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་པའིི་མཚམས་སུ་གློོ་བུར་དུ་འགྲེེ་ལོོག་བརྒྱབ་ནས་སོོང་སྟེེ་དོོས་

འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་ངོོས་ནས་མར་བསྐྱུགས། མཇུག་མཐར་ཁོོས་“དེེ་ཕག་པ་བསད་པ་དང་
འདྲ་པོོ་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་གསལ་བཤད་བྱས།
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ཨལ་གྱིིས་ཧུད་ཌིི་སོོན་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་ནས་སྣུམ་གྱིི་ཚད་

བཅལ། དེེ་ནས་ཁོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མགོོ་སྒམ་མཐིིལ་ནས་ཀྲིིན་ཟེེའུ་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་

ནས། དེེའིི་ནང་གིི་རིིན་གོོང་ཁེེ་བའིི་འཕྲུལ་སྣུམ་ནག་པོོ་དེེ་སྣུམ་སྦུག་ཏུ་བླུགས་རྗེེས་ཡང་
བསྐྱར་སྣུམ་ཚད་འཇལ།

ཋོོམ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་“ངས་ཅུང་ཙམ་སྐོོར་རོོགས་བྱེེད་དགོོས་སམ།” ཞེེས་དྲིིས།
ཨལ་གྱིིས་“ང་ཐང་ཆད་མིི་འདུག” ཅེེས་ལན་བཏབ།
“རེེད་ཡ།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་མདང་ནུབ་གཉིིད་རྒྱུ་བྱུང་མེེད་ལ། ང་རང་ད་ནངས་

ཅུང་ཙམ་གཉིིད་པ་ཡིིན། སོོང་ནས་སྟེེང་དུ་སྡོོད་དང་། ངས་འདིི་བསྐོོར།”

ཨལ་གྱིིས་འཐད་ལ་མིི་འཐད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་“ཡ་ཡ། འོོན་ཀྱང་། སྣུམ་གྱིི་མཐོོ་དམའ་ལ་ལྟ་

ཡག་བྱོོས། དེེ་ནས་འདིི་དལ་མོོར་སྐོོར། ངས་སྣུམ་ཚར་གྱིི་ཡོོད་མེེད་འཚོོས་ནས་བསྡད་ཡོོད།
ཚད་འཇལ་མདའ་ཁབ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལྟོོས། གལ་སྲིིད་མདའ་ཁབ་དེེ་ཡར་མཆོོང་
གིི་ཡོོད་ན་དེེ་ནིི་སྣུམ་གྱིིས་འདང་གིི་མེེད་པའིི་རྟགས་ཡིིན། དེེ་ནས་དལ་མོོར་སྐོོར་ཨ། ཋོོམ།
ཁལ་ལྕིི་དྲགས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་གད་མོོ་དགོོད་བཞིིན་“ངས་མིིག་བགྲད་ནས་ལྟ་ཆོོག ཁྱོོད་རང་ངལ་གསོོ་ལྷོོད་

མོོ་ཞིིག་བྱོོས་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

བཟའ་མིི་ཚང་མ་ཡང་བསྐྱར་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ། ཨ་མ་ཨ་ཕྱིིའིི་

འགྲམ་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཋོོམ་ཁ་ལོོ་བའིི་འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་

ཁ་གསོོས་ནས་“འཕྲུལ་ཆས་དངོོས་གནས་ལྷོོད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་བང་སྒྱུར་ཡུ་
བ་ཚིིགས་སུ་དེེད་ནས་གཞུང་ལམ་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིིས་ལྡིིར་སྒྲ་འཇགས་མེེད་དུ་སྒྲོོག་བཞིིན་མདུན་དུ་སྐྱོོད་

བཞིིན་འདུག་ལ། དགུང་གིི་ཉིི་མ་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་ནས་དམའ་སར་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འབབ་བཞིིན་གདའ། ཨ་ཕྱིི་གཉིིད་སྟུག་པོོ་ཁུག་འདུག་ཅིིང་། ཐ་ན་ཨ་མ་ཡང་མགོོ་བོོ་སྔུན་
ལ་ལྷུང་བཞིིན་གཉིིད་ཅོོག་རྒྱག་གིི་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་ཉིི་མའིི་འོོད་ཞགས་མིིག་ནང་དུ་མིི་
རྒྱག་ཆེེད། ཞྭ་མོོ་མདུན་ལ་འཐེེན་ཙམ་བྱས།

ཕ་ཌེེན་གྲོོང་རྡལ་ནས་མེེ་ཁེེར་གྲོོང་རྡལ་བར་དུ་ལེེ་དབར་བཅུ་གསུམ་ཡོོད་ཅིིང་། མེེ་

ཁེེར་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཧ་ར་གྲོོང་ཁྱེེར་བར་དུ་ལེེ་དབར་བཅུ་བཞིི་ཡོོད་པ་དང་། དེེ་ནས་གྲོོང་
ཁྱེེར་ཆེེན་མོོ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན། ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ཐད་ཀར་བསྐོོར་
ནས་སོོང་། ཨ་མ་གཉིིད་ལས་སད་ནས་ལམ་གཡས་གཡོོན་གྱིི་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྲང་ལམ་ཁག་

ལ་བལྟས། དོོས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་བཟའ་མིི་ཚོོས་ཚོོང་ཁང་དང་ཁང་ཆེེན་སྣ་ཚོོགས། གཞུང་

ལས་ཐོོག་ཁང་བཅས་ལ་མིིག་གིིས་ཅེེར་བཞིིན་སོོང་། དེེ་ནས་སོོང་གིིན་སོོང་གིིན་ཐོོག་ཁང་
རྣམས་ཇེེ་ཆུང་ཇེེ་ཆུང་རེེད་ལ། ཚོོང་ཁང་ཁག་ཀྱང་ཇེེ་ཆུང་ཇེེ་ཆུང་རེེད། དེེ་ནས་ལྕགས་

སྙིིགས་ར་བ་དང་ཕག་རྒྱུ་སྲེེག་སྟེེགས་ཡོོད་སར་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་རིིམ་བཞིིན་གྲོོང་ཕྱིིའིི་
ཞབས་བྲོོ་ཁང་ཡོོད་སར་སླེེབས།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིི་དག་ཚང་མ་མཐོོང་ཞིིང་། འདིི་དག་ཚང་མའིི་

ཆེེ་ཞིིང་ཁྱད་མཚར་གྱིི་རྣམ་པས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་རྨོོངས་སུ་བཅུག་པ་དང་། ཁོོ་ཚོོའིི་
མིིག་ལམ་དུ་རྒྱུ་བའིི་གྱོོན་གོོས་ལེེགས་པའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁོོང་ལ་གཉིིས་ཞེེད་སྣང་བསླངས།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕུན་ཚུན་ལ་སོོ་སོོའི་ི ཚོོར་སྣང་དེེ་མ་གླེེང་། མ་འོོངས་པར་ཁོོ་

ཚོོས་འདིི་སྐོོར་གླེེང་ངེེས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་གླེེང་གིི་མེེད། གྲོོང་ནང་དུ་སྣུམ་ཁྲོོན་སྟེེགས་
བུ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་ལ་གྲོོང་འདབས་སུའང་སྣུམ་ཁྲོོན་སྟེེགས་བུ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད། སྣུམ་ཁྲོོན་
སྟེེགས་བུ་ནག་པོོ་མང་བའིི་ས་ཆ་འདིིའིི་མཁའ་དབུགས་ཁྲོོད་དུ་རྡོོ་སྣུམ་དང་རླངས་སྣུམ་
གྱིི་དྲིི་མ་གང་སར་ཁྱབ་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

སྲང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་དུ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཆ་འགྲིིག་གྱོོན་གོོས་སྲབ་བུ་གོོན་ཡོོད་པའིི་

སྐྱེེས་པ་ཞིིག་མཐོོང་། ཁོོས་ལྷམ་དཀར་པོོ་ཞིིག་དང་རྩྭ་ཞྭ་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་གོོན་འདུག ཁོོ་མོོས་

ཁོོན་ནེེ་ལ་མིི་དེེ་མཆུ་སྟོོན་བྱས་པས་ཁོོ་གཉིིས་ཁོོང་དགོོད་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་ཤོོར་ཞིིང་། བགད་
ནས་མཚམས་མིི་ཆོོད་ཙམ་བྱུང་། དེེ་བས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆུ་ཏོོ་བསུམས་

ནས་བགད་ཅིིང་། ཚོོར་བ་འདིི་ཧ་ཅང་སྐྱིིད་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མིི་གཞན་
པར་བལྟས་ནས་དགོོད་ས་ཨེེ་རྙེེད་བལྟས། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་དེེ་མཐོོང་

ཞིིང་། དེེ་ནིི་ཧ་ཅང་མཚར་སྣང་དང་ལྡན་པ་འདྲ་བས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱང་ལད་ཟློོས་བྱེེད་

ཨེེ་ཐུབ་བལྟས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གྲུབ་འབྲས་མ་ལོོན། ཁོོང་དགོོད་ཟེེར་བ་འདིི་དེེ་འདྲ་བྱས་
ཏེེ་ཡོོང་རྒྱུ་ཞིིག་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀ་དབུགས་ཆད་པའིི་
བར་དུ་བགད་བྱུང་ལ། དགོོད་མཚམས་འཇོོག་དུས་གདོོང་ཡང་དམར་པོོར་གྱུར་འདུག ཁོོ་
གཉིིས་ཀྱིི་ཁོོང་དགོོད་འདིི་གཏིིང་དུ་སོོང་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ལྟ་འདུག་མ་བཟོོད་པར་
ཕན་ཚུན་ལ་བལྟས་ནས་ཡང་བསྐྱར་དགོོད་མགོོ་བརྩམས།

གྲོོང་མཐའ་རུ་ས་ཁོོད་ཇེེ་ཡངས་རེེད། ཋོོམ་གྱིིས་འགྲིིམ་འགྲུལ་འཚང་ཁའིི་ཁྲོོད་ནས་

རླངས་འཁོོར་དལ་མོོས་བསྐོོར་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ནུབ་རྒྱུད་གཞུང་ལམ་ཆེེན་མོོ་སྟེེ།

གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བུད། དགུང་གིི་ཉིི་མ་དེེ་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་
གཞུང་ལམ་ངོོས་སུ་རིིམ་གྱིིས་མར་འབྱིིང་བཞིིན་འདུག་ལ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་རླུང་འགོོག་

ཤེེལ་སྒོོའི་ི ངོོས་སུ་ཐལ་རྡུལ་ཆགས་ནས་དཀར་བེེར་བེེར་བྱེེད། ཋོོམ་གྱིིས་ཞྭ་མོོ་མིིག་སྟེེང་
དུ་ཧ་ཅང་དམའ་མོོར་འཐེེན་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོས་མགོོ་བོོ་ལྟག་ཏུ་དགྱེེ་ནས་འགྲོོ་ལམ་

ལ་བལྟ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག ཨ་ཕྱིི་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། ཉིི་མའིི་འོོད་ཐིིག་ཁོོ་མོོའི་ི བཙུམས་
ནས་ཡོོད་པའིི་མིིག་ལྤགས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས། ཁོོ་མོོའི་ི མུར་གོོང་གིི་སྟེེང་གིི་ཁྲག་རྩ་དེེ་སྔོོ་

ཞིིང་གསལ་ལ། མཁུར་མགོོའི་ི སྟེེང་གིི་ཕྲ་ཞིིང་དྭངས་པའིི་ཁྲག་རྩ་རྣམས་ཆང་དམར་གྱིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མདོོག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། ངོོ་གདོོང་གིི་ལོོ་རྒས་ཀྱིི་ཤ་རྟགས་སྨུག་པོོ་རྣམས་ཇེེ་ནག་ཏུ་
འགྱུར་བཞིིན་གདའ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་གཞུང་ལམ་འདིི་བརྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱུགས་གིིན་བསྡད་ན་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཁུ་སིིམ་པོོར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཉིི་མ་མ་ནུབ་གོོང་དུ་ང་ཚོོས་

སྡོོད་ས་ཞིིག་བཙལ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། ངས་ཕག་ཤ་བཙོོ་དགོོས་ལ་བག་ལེེབ་ཀྱང་བཅའ་
དགོོས་པས། དེེར་དུས་ཚོོད་ཅུང་དགོོས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡིིན་དང་ཡིིན། འགྲུལ་བཞུད་འདིི་འགྲོོ་ཐེེངས་གཅིིག་གིིས་སླེེབས་པ་ཞིིག་

མ་རེེད། བསྡད་ནས་ངལ་གསོོ་རེེ་བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་མོོས་མཐུན་བྱས།

ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་གྲོོང་ཁྱེེར་ནས་བྷེེ་ཐན་ནེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་བར་དུ་ལེེ་དབར་བཅུ་བཞིི་ཡོོད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉིི་མ་ནུབ་རིིར་མ་སོོང་གོོང་ང་ཚོོ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།

ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་གཅིིག་ཕུབ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་བ་དེེའང་ཕུབ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།

དེེ་མ་གཏོོགས་སྟེེང་གིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་ཉིི་མའིི་ཚ་གདུག་འོོག་ནས་ཚ་སྲེེག་ཐེེབས་རྒྱུ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཡང་བསྐྱར་གཉིིད་ཅོོག་རྒྱག་གིི་འདུག་ལ། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་

ཐད་ཀར་དྲང་མོོར་དགྱེེ་ནས་“དགོོང་ཟས་སྐོོལ་དགོོས་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོ་མོོས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕས་ང་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མངའ་སྡེེའིི་ས་མཚམས་བརྒལ་རུང་མིིན་
སྐོོར་ཞིིག་བཤད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ལན་མ་བཏབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཅིི་རེེད། དེེ་སྐོོར་ཅིི་ཞིིག་

རེེད། ཨ་མ།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།
“ཨུན།

དེེ་ཐད་ལ་ང་རང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག དེེ་བདེེན་ན་ཁྱོོད་རང་བཙོོན་བྱོོལ་བྱས་

པར་འགྱུར་འགྲོོ་ལ། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་ཡང་བསྐྱར་འཛིིན་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་ལག་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིག་སྟེེང་དུ་བཟུང་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་དམའ་སར་

འབབ་བཞིིན་པའིི་ཉིི་མའིི་འོོད་ཟེེར་མིིག་ནང་དུ་མིི་འཕྲོོ་བ་བྱས་ནས་“དེེའིི་ཐད་ལ་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། དེེའིི་ཐད་ལ་ངས་བསམ་བློོ་བཏང་ཟིིན། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བཟང་

བཙོོན་དུ་བཏང་ཡོོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད་ལ། དེེ་ལས་མང་བ་ཞིིག་ཀྱང་ད་དུང་བཙོོན་
ལ་གསར་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ངས་ནུབ་རྒྱུད་ནས་དོོན་རྐྱེེན་འདྲ་བཟོོས་

པ་ཡིིན་ན། ཝ་ཤིིན་ཊོོན་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ངའིི་འདྲ་པར་དང་མཛུབ་རིིས་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོང་ཚོོས་

ང་སླར་ཡང་བཙོོན་དུ་འཇུག་གིི་རེེད། གལ་སྲིིད་ངས་ནག་ཉེེས་འདྲ་མ་བསགས་ན་ང་ལ་
ཁ་ཡ་བྱེེད་མཁན་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ང་རང་ཅིི་ཡིིན་འདིི་ཡིིན་མེེད་པར་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག

མཚམས་ལ་ལར་ང་ཚོོས་

གང་ཞིིག་ནག་ཉེེས་ཡིིན་པ་མ་ཤེེས་གོོང་ནག་ཉེེས་དེེ་དངོོས་སུ་བསགས་ཟིིན་པའིི་གནས་
ཚུལ་དེེ་འདྲའང་ཡོོད་པ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ན་ང་ཚོོས་མིི་
ཤེེས་པའིི་ནག་ཉེེས་དེེ་འདྲ་ཡོོད་ཀྱང་སྲིིད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཁྲིིམས་
འགལ་མིིན་པའིི་བྱ་བ་ཞིིག་དེེ་གར་བསྒྲུབས་པ་ཡིིན་ན། དེེ་གར་དེེ་ནག་ཉེེས་སུ་གྱུར་ཡོོད་
ཀྱང་སྲིིད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་བཟང་བཙོོན་དུ་མ་བཟུང་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། གལ་

སྲིིད་ང་འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་དགོོས་ཐུག་ན། ད་གཟོོད་ངའིི་གནད་དོོན་འདིི་གཞན་པར་
བལྟས་ན་ཆེེ་ཡིི་རེེད། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་འདུག” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་ས་ཞིིག་མ་བཙལ་རུང་ང་ཚོོར་སེེམས་ཁྲལ་
བྱེེད་ས་འདང་ངེེས་ཤིིག་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཁོོ་མོོས་“དེེ་ཕྱོོགས་ལ་བསམ་བློོ་དབང་མེེད་དུ་འཁོོར་འགྲོོ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མངའ་སྡེེའིི་ས་

མཚམས་བརྒལ་བ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཁྲིིམས་འགལ་ནག་ཉེེས་ཤིིག་བསགས་པ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་ནས་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་རྒྱུར་སྒུག་ནས་འདུག་པ་ལས་འདིི་

ལྟར་སོོང་ན་དགའ། ང་ཚོོས་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་ས་ཞིིག་བཙལ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་བྷེེ་ཐན་ནེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་བརྒྱུད་ནས་སོོང་སྟེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྣེེ་གཞན་ནས་ཕྱིི་རུ་བུད།

ལམ་འོོག་ཏུ་སྦུག་ཡུར་དྲངས་ཡོོད་པའིི་ཆུ་ཡུར་ཞིིག་གིི་འགྲམ་དུ་ཁེེབས་མེེད་རླངས་
རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རྙིིང་པ་ཞིིག་གཞུང་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། དེེའིི་འགྲམ་

དུ་རས་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཕུབ་འདུག་ལ། རས་གུར་གྱིི་སྟེེང་གིི་ལྕགས་ཐབ་དུད་ཁུང་ལས་
དུད་པ་འཕྱུར་གྱིིན་གདའ། ཋོོམ་གྱིིས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་ནས་“དེེ་ན་ཁྱིིམ་
ཚང་ཞིིག་གིིས་སྒར་བརྒྱབ་འདུག ང་ཚོོས་ད་སྔ་མཐོོང་བའིི་སྒར་ས་ཚང་མ་ལས་ལེེགས་

ཤོོས་དེེ་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་

ནས་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད། ཁེེབས་མེེད་རླངས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རྙིིང་པ་དེེའིི་གདོོང་
ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་འདུག་ཅིིང་། སྐྱེེས་པ་དར་མ་ཞིིག་གིིས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་མར་བལྟས་
ནས་འདུག སྐྱེེས་པ་དེེའིི་མགོོ་ལ་རྩྭ་ཞྭ་འདབ་ཡངས་མ་ཞིིག་གོོན་འདུག་ལ། ལུས་ལ་ནང་
སྟོོད་སྔོོན་པོོ་ཞིིག་དང་གོོར་ཐིིག་ཅན་གྱིི་ཁན་སྦྱར་གོོན་འདུག ཁོོས་གྱོོན་པའིི་རྫིི་དོོར་དེེ་

ནིི་རེེངས་པོོར་གྱུར་ཅིིང་ཚིི་དྲེེག་གིིས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད། ཁོོའི་ི གདོོང་པ་རིིད་ཅིིང་། འགྲམ་
པའིི་གཉེེར་སུལ་དོོང་དུ་ལྷུང་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། མཁུར་མགོོ་དང་མ་ནེེ་ཚུར་འབུར་ཡོོད་

པའིི་སྣང་བ་སྟེེར། ཁོོས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་ལ་ཡར་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་མིིག་ནང་དུ་
རྨོོངས་པ་དང་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མདངས་ཤིིག་ཤར།
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ཋོོམ་གྱིིས་སྒེེའུ་ཁུང་ནས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་བསྲིིངས་ནས་“འདིི་ནས་ཞག་སྡོོད་བྱས་ན་ཁྲིིམས་

ཆད་དེེ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

སྐྱེེས་པ་དེེས་ད་སྔོོན་དོོས་འཁོོར་མ་གཏོོགས་སྟེེང་གིི་མིི་མཐོོང་མེེད་ཅིིང་། ད་ལྟ་ཁོོས་

ཋོོམ་ལ་གཞིི་ནས་ལྟ་ཡག་ཅིིག་བྱས་ནས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོོ་མ་ཐུབ་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་འདིི་གར་བསྡད་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“འདིིར་ཆུ་འདུག་གམ།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་ལེེ་དབར་བཞིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་སར་ཡོོད་པའིི་ཞབས་ཞུའིི་ས་ཚིིགས་ཀྱིི་

ཁང་རྙིིང་དེེ་སྟོོན་བཞིིན་“ཕ་གིི་ན་ཆུ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་ཆུ་ཆུ་ཟོོ་གང་རེེ་ལེེན་དུ་འཇུག་
གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཐེེ་ཚོོམ་གྱིི་ངང་ནས་“ང་ཚོོས་ཁྱེེད་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་སྒར་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ན་

མིི་ཆོོག་རྒྱུ་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་མིི་དེེས་མགོོ་འཐོོམས་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་“ས་འདིི་ང་ཚོོར་

དབང་བ་ནིི་མིིན། འཁོོར་ཆག་ལྟས་ངན་འདིི་འགྲོོ་མིི་ཐུབ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་ཚོོ་འདིི་གར་
བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ནན་ཏན་གྱིིས་“གང་ལྟར་སྔོོན་ལ་ས་འཛིིན་མཁན་དེེ་ཁྱོོད་ཚོོ་ཡིིན་པ་ལས་

ང་ཚོོ་མ་རེེད། དེེ་བས། རང་ཉིིད་ལ་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཤིིག་དགོོས་དང་མིི་དགོོས་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་
པའིི་ཐོོབ་ཐང་དེེ་ཁྱོོད་རང་ལ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཞག་ས་སློོང་བའིི་རེེ་ཞུ་འདིི་ལ་གློོ་བུར་དུ་ནུས་པ་ཐོོན། མིི་སྐམ་རིིད་དེེས་གདོོང་ལ་

འཛུམ་ཞིིག་ལངས་ནས་“ཆོོག་དང་ཆོོག མར་ལམ་འོོག་ཏུ་ཤོོག ཁྱོོད་ཚོོ་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་
པར་དགའ་བསུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ས་རེེ། འདིིར་ཡུལ་མིི་འགའ་རེེ་ང་

ཚོོ་དང་ཁྱིིམ་མཚེེས་བྱས་ཏེེ་ཞག་འདུག་བྱེེད་དགོོས་ཟེེར། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོར་
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འཚམས་འདྲིི་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་“ས་རེེ་གཟུགས་གཞིི་བདེེ་ཐང་མིིན།” ཞེེས་
གསལ་འདེེབས་བྱས། རས་གུར་དེེའིི་སྒོོ་ཕྱར་ཡར་བཀྱགས་བྱུང་ལ། དེེའིི་ནང་ནས་བུད་
མེེད་སྐམ་ཞིིང་རིིད་པ་ཞིིག་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་མོོའི་ི ངོོ་གདོོང་ནིི་ལོོ་མ་སྐམ་པོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་

བར་གཉེེར་མས་གང་འདུག་ཅིིང་། མིིག་ཟུང་གཉིིས་པོོ་ཁོོ་མོོའི་ི ངོོ་གདོོང་ངོོས་སུ་མེེ་ལྕེེ་ལྟར་
གསལ་ལ། མིིག་ཟུང་ནག་པོོ་དེེ་གཉིིས་ཀྱང་འཇིིགས་སློོང་གིི་མེེ་ལོོང་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་

མངོོན་ཡོོང་བ་དང་འདྲ། ཁོོ་མོོ་ནིི་གཟུགས་སྟོོབས་ཆུང་ལ་འདར་སིིག་སིིག་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོས་
མོོས་རས་གུར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱར་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགས་ཕུང་དེེ་ཡར་བསླངས་འདུག་

ཅིིང་། སྒོོ་ཕྱར་ལ་འཐམས་པའིི་ལག་པ་དེེ་ནིི་གཉེེར་མས་གང་ཞིིང་པགས་པས་བཏུམས་
པའིི་ཀེེང་རུས་ཙམ་རེེད།

ཁོོ་མོོས་སྐད་ཆ་བཤད་པའིི་སྐབས་སུ་སྐད་ཀྱིི་ང་རོོ་དམའ་ཞིིང་འཇམ་ལ། མཐོོ་དམའ་

མཉམ་པའིི་སྐད་གདངས་དེེ་ལ་མིི་མངོོན་པའིི་སྦས་དོོན་གྱིི་དབྱངས་རྟ་ཞིིག་ཀྱང་འཛོོམས།

ཁོོ་མོོས་“ཁོོ་ཚོོར་དགའ་བསུ་ཡོོད་ཞུ་རོོགས། ཁོོ་ཚོོར་འཚམས་འདྲིི་ཞུ་ཞིིང་དགའ་བསུ་ཡོོད་
ཞུ་རོོགས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་ནས་འོོག་གིི་ཞིིང་ནང་དུ་བསྐོོར་ནས། ཁེེབས་

མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་དང་མཉམ་དུ་བསྒྲིིགས་ནས་བཞག མིི་རྣམས་དོོས་འཁོོར་
སྟེེང་ནས་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་ཐང་ལ་འབབ་མགོོ་བརྩམས། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་

མགྱོོགས་པར་ས་ལ་ལྡིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་རྐང་ལག་གློོ་བུར་དུ་བརྐྱངས་པའིི་དབང་གིིས། རྐང་
པའིི་ནང་དུ་སྦྲིིད་གཟེེར་ཁབ་དང་ཚེེར་མ་བཞིིན་དུ་བརྒྱུགས་པས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་ཁ་ལས་

ཨག་སྐད་ཤོོར། ཨ་མ་མགྱོོགས་པོོར་ལས་ལ་བྲེེལ། ཁོོ་མོོས་གྷ་ལོོན་གསུམ་ཅན་གྱིི་ཟོོ་བ་དེེ་

དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ལོོགས་ནས་མར་བླངས་རྗེེས། ཀིི་ཅོོ་འདོོན་བཞིིན་པའིི་བྱིིས་པ་གཉིིས་

ཀའིི་རྩར་སོོང་སྟེེ་“སོོང་ནས་ཆུ་འཁྱེེར་ཤོོག ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་ནས། སྐད་ཆ་ཡག་པོོ་བྱས་ཏེེ་
298

ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཤོོད་ཨ། ‘སྐུ་མཁྱེེན། ང་ཚོོར་ཆུ་ཟོོ་བ་གང་གནང་ན་ཆོོག་གམ།’ ཞེེས་བཤད་དགོོས་ལ། དེེ་

ནས། ‘ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།’ ཟེེར་དགོོས། དེེ་ནས་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཆུ་ཟོོ་མཉམ་དུ་འཁྱེེར་ཡོོང་
དགོོས་ལ། ཆུ་ཐིིགས་པ་གཅིིག་ཀྱང་འཕོོ་མིི་རུང་། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་ལམ་ནས་

འབུད་ཤིིང་འདྲ་རིིག་ན་འཁྱེེར་ཤོོག” ཅེེས་བཤད་པས། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་
ཁང་རྙིིང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས་སོོང་།

རས་གུར་གྱིི་འགྲམ་ན་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པ་ཞིིག་སླེེབས་འདུག་ལ། སྤྱིི་ཚོོགས་འབྲེེལ་

འདྲིིས་མགོོ་མ་བཙུགས་གོོང་ཡུད་ཙམ་རིིང་འཇམ་ཅག་གེེར་གནས། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་
ཚོོ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེ་ནས་མ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཉེེ་སར་ལངས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཨང་བྱང་

ལ་བལྟས་ནས་“ཁན་ས་སིི་མངའ་སྡེེ་ནས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་སྐམ་རིིད་དེེས་“གྷ་ལེེ་ན་གྲོོང་ཁྱེེར། དེེའིི་མཐའ་སྐོོར་ནས་ཡིིན། ངའིི་མིིང་ལ་ཝིིལ་

སོོན་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ཨའེེ་ཝེེ་ ཝིིལ་སོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་ནིི་ཇོོ་ཌིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཡིིན། ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་མཐའ་སྐོོར་ནས་ཡིིན།”

ཞེེས་བཤད།

ཨའེེ་ཝེེ་ ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཚོོར་འཕྲད་པར་དངོོས་གནས་དགའ་བོོ་བྱུང་། ས་རེེ། ཁོོ་

ཚོོ་ཇོོ་ཌིི་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ངས་ཀྱང་ཁྱོོད་ཚོོ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མའིི་མིི་མ་རེེད་བསམ་བྱུང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་བཤད་

སྟངས་དེེ་ཁྱད་མཚར་པོོ་འདྲ་རེེད། དེེ་ངན་བཤད་བྱས་པ་མིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཧ་གོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨའེེ་ཝེེ་ཡིིས་“ཡུལ་ལུང་རེེ་རེེའིི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེེ་འདྲ་ཡིི་མ་རེེད། ཨར་ཁན་ས་

སིི་མངའ་སྡེེའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་བཤད་སྟངས་མིི་འདྲ་བ་ཞིིག་གིིས་བཤད་ལ། ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་

མངའ་སྡེེའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་དེེ་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་བཤད། ང་ཚོོ་དེེ་སྔོོན་མ་ས་ཆུ་སེེ་ཚིི་མངའ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྡེེ་ནས་ཡིིན་པའིི་བུད་མེེད་ཅིིག་ལ་འཕྲད་བྱུང་ལ། ཁོོ་མོོས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེེ་རྦད་
དེེ་མིི་འདྲ་བ་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་མོོས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་བཞིིན་པ་གོོ་ཁག་པོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཆོོས་དཔོོན་བཅས་ཀྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་གིི་ཁལ་ཕོོག་མགོོ་

བརྩམས། ཁོོ་ཚོོས་ཨ་མེེས་མར་བླངས། ཁོོ་དེེ་གར་ས་སྟེེང་དུ་རྐང་པ་ཁྱོོག་ཁྱོོག་གིིས་བསྡད་
ནས་མིིག་ཟུང་གིིས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཅེེར་ནས་བསྡད་པས། ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཨ་མེེས། ཁྱོོད་
རང་ན་ཡིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་གཉོོམ་ཆུང་གིི་ངང་ནས་“ན་ཡིི་འདུག དམྱལ་བའིི་ན་ཟུག་ལྟ་བུ་སྐྱེེ་ཡིི་

འདུག” ཅེེས་བཤད།

ས་རེེ་ ཝིིལ་སོོན་དལ་མོོས་མར་ཡོོང་བ་དང་། གཟབ་གཟབ་ངང་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་སོོང་

ནས་“ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོའིི་རས་གུར་ནང་དུ་ཕེེབས་འདོོད་འདུག་གམ། ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོའིི་མལ་
གདན་སྟེེང་དུ་ཉལ་ནས་ངལ་གསོོ་གནང་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོས་ཁོོ་མོོར་ཡར་གཅིིག་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་ཁོོའི་ི སེེམས་རྩ་ལྷོོད་དུ་

བཅུག་སོོང་བ་འདྲ། ཁོོ་མོོས་“ཡར་ཕེེབས་དང་། ཁྱོོད་རང་ཅུང་ངལ་གསོོ་གནང་རོོགས། ང་
ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཨ་མེེས་ཁོོང་སྔོོན་བརྡ་ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་ངུས་བྱུང་། ཁོོའི་ི མ་ནེེ་ལྷེེམ་

ལྷེེམ་དུ་འགུལ་བཞིིན་རྒས་གཉེེར་གྱིིས་གང་བའིི་མཆུ་སྒྲོོས་དམ་པོོར་བཙུམས་ནས་སྐད་

འཛེེར་པོོས་ངུས། ཨ་མ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་བརྒྱུགས་སོོང་ནས་ཁོོ་ལ་འཐམས་ཤིིང་། ཁོོ་རང་
ཡར་བསྐྱོོར་ནས་རྐང་སྟེེང་དུ་ལངས་ཐུབ་ཙམ་བྱས་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི ཞེེང་ཆེེ་བའིི་
སྒལ་གཞུང་དམ་པོོར་བསྒྲིིམས་ནས། ཨ་མེེས་འཁུར་མ་འཁྲིིད་ཀྱིིས་རས་གུར་གྱིི་ནང་
དུ་བསྐྱལ།
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ཁོོ་རང་ལ་ན་ཟུག་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངས་ཁོོས་འདིི་ལྟར་

བྱས་པ་མཐོོང་མྱོོང་མེེད་ལ། ངའིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་དུ་ཁོོས་མིིག་ཆུ་གཏོོང་བ་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།”
ཅེེས་བཤད་རྗེེས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས་མལ་གདན་ཞིིག་མར་གཡུགས།

ཨ་མ་རས་གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས་ཁ་སེེ་ཡིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་“ཁྱོོད་རང་ནད་པའིི་

མཐའ་ལ་འཁོོར་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེེད། ཨ་མེེས་ད་ལྟ་ན་ཡིི་འདུག་པས་ཁྱོོད་རང་སོོང་ནས་
གཅིིག་བལྟས་ན་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་མགྱོོགས་པོོར་སོོང་ནས་རས་གུར་ནང་དུ་འཛུལ། རས་གུར་ནང་དུ་ལྷན་ཉལ་

མལ་གདན་ཞིིག་ཐང་ལ་བཏིིངས་འདུག་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་མལ་གཟན་ཞིིག་གྲ་དག་པོོས་
བཀབ་འདུག ལྕགས་ཀྱིི་རྐང་པ་ཅན་གྱིི་ཐབ་ཀ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་མེེ་ཕུང་ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་སྒོོ་

ནས་འབར་བཞིིན་གདའ། གུར་ནང་དུ་ཆུ་གང་བསགས་ཡོོད་པའིི་ཆུ་ཟོོ་གཅིིག་དང་ཉེེར་

མཁོོའི་ི ཅ་ལག་བསྡུས་ཡོོད་པའིི་ཤིིང་སྒམ་གཅིིག སྒྲོོག་ཙེེའིི་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་ཡོོད་པའིི་སྒམ་
གཅིིག་ལས་གཞན་པའིི་ཅ་ལག་ཅིི་ཡང་མེེད། ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཉིི་འོོད་དེེ་རས་གུར་གྱིི་མཐའ་རས་ཀྱིི་
སྲུབས་ནས་ཟིིང་མདོོག་གིིས་འཕྲོོ། ས་རེེ་ ཝིིལ་སོོན་མལ་གདན་གྱིི་འགྲམ་དུ་པུས་བཙུགས་

ནས་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཨ་མེེས་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་འདུག ཁོོས་

མིིག་གཉིིས་ཕྱེེས་ནས་གནམ་ལ་ཅེེར། ཁོོའི་ི མཁུར་འགྲོོ་གཉིིས་ཀ་དམར་བེེར་བེེར་དུ་གྱུར་
འདུག་ལ། ཁོོས་དབུགས་ཁ་ལྗིིད་མོོས་ལེེན་བཞིིན་འདུག

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐམ་ཞིིང་རིིད་ལ་རྒས་གཉེེར་གྱིིས་གང་བའིི་རྒན་པོོའི་ི ལག་ངར་དེེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ལག་ནང་ཏུ་བླངས་ནས་“ཨ་མེེས། ཁྱོོད་རང་ལ་ཐང་ཆད་པའིི་ཚོོར་བ་འདྲ་སྐྱེེ་ཡིི་
འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས་པ་ན། ཡོོངས་སུ་ཅེེར་ནས་ཡོོད་པའིི་མིིག་གཉིིས་ཀ་ཁོོའི་ི སྐད་ཀྱིི་

ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་ཅིི་ཡང་མཐོོང་མ་ཐུབ་པ་འདྲ། ཁོོས་མཆུ་སྒྲོོས་འགུལ་
ཙམ་གྱིིས་སྐད་ཆ་ཞིིག་བཤད་གྲབས་བྱས་མོོད། ཚིིག་འབྲུ་ཕྱིིར་འབུད་མ་ཐུབ། ཁ་སེེ་ཡིིས་
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ཁོོའི་ི འཕར་རྩ་མྱངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ལག་པ་ཨ་མེེས་ཀྱིི་ཐོོད་པ་རུ་བཞག སྐབས་དེེར་མིི་
རྒན་འདིིའིི་གཟུགས་པོོས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་བྱུང་། ཁོོའི་ི རྐང་པ་མཚམས་མིི་ཆད་པར་

འཕག་ཅིིང་། ལག་པ་བར་མེེད་དུ་གཡུགས། ཁོོས་ཚིིག་འབྲུ་གོོ་རྒྱུ་མེེད་པའིི་ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིི་

སྐད་ཆ་རིིང་པོོ་ཞིིག་བཤད་བྱུང་ལ། ཁོོའི་ི ཕག་ཟེེ་ལྟར་ཟིིང་བའིི་སྨ་ར་དཀར་པོོའི་ི འོོག་གིི་
གདོོང་མདོོག་དམར་པོོར་གྱུར་འདུག

ས་རེེ་ ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་ཁ་སེེ་ལ་ངག་འཇམ་པོོས་“འདིི་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག་

གམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་གཉེེར་མས་གང་བའིི་གདོོང་དང་ཚ་ནན་གྱིི་མིིག་ཟུང་ལ་ཡར་བལྟས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཤེེས་སམ།”

“ཕལ་ཆེེར་ཚོོད་དཔག་ཐུབ།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཅིི་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

“གཅིིག་བྱས་ན་ང་རང་ནོོར་ཡོོད་སྲིིད།

ཁ་ནས་བཤད་མིི་འདོོད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཧོོབ་འཐེེན་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་གདོོང་པ་དམར་པོོ་དེེར་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཟེེར་བ་ནིི།

ནམ།” ཞེེས་བཤད།

གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ལ་གཟའ་གྲིིབ་ཕོོག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར་བ་ཡིིན་

ས་རེེ་ཡིིས་“ངས་བལྟས་ན་དེེ་རེེད། ངས་སྔོོན་ཆད་འདིི་འདྲ་ཐེེངས་ཁ་ཤས་མཐོོང་མྱོོང་

ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཕྱིི་ལོོགས་ནས་སྒར་རྒྱག་པའིི་སྒྲ་དང་ཤིིང་གཏུབ་པའིི་སྒྲ། སླ་ང་ཕན་ཚུན་རྡེེབ་པའིི་

སྒྲ་བཅས་གྲག་ཡོོང་། ཨ་མས་སྒོོ་ཕྱར་གྱིི་གསེེང་ནས་བལྟས་ནས་“ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཁོོ་མོོ་ནང་དུ་
ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར། ཡོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ཁོོ་མོོ་ནང་དུ་ཡོོང་མ་བཅུག་ན་ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་པ་འཁྲུག་ཉེེན་ཆེེ།”

ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོ་རང་དྲག་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་གཡུག་གཡུག་བྱས། ཨ་མས་མགྱོོགས་པོོར་འཕག་འཚག་

རྒྱག་བཞིིན་པའིི་བགྲེེས་སོོང་གིི་གདོོང་པར་གཅིིག་བལྟས། ཁོོའི་ི གདོོང་པར་ཁྲག་རྒྱུན་དྲག་
ཏུ་རྒྱུག་གིི་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ངོོ་གདོོང་དམར་བེེར་བེེར་དུ་གྱུར་འདུག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཕྱིི་
ལོོགས་སུ་སོོང་ནས་“ཁོོ་ལ་སྐྱོོན་མིི་འདུག ཨ་ཕྱིི། ཁོོས་ངལ་གསོོ་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཙམ་རེེད།”
ཟེེར། ཁོོ་མོོའི་ི གུར་ཕྱིིའིི་སྐད་དེེ་གུར་ནང་ནས་གསལ་པོོར་གོོ་ཐུབ།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་གདོོང་མདོོག་ནག་པོོ་བསྟན་ནས་“ང་ཁོོ་ལ་ཐུག་ཏུ་འགྲོོ་དགོོས། ཁོོ་ལྟས་ངན་

དྲན་རིིག་ཅན་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་ནམ་ཡང་དོོན་དངོོས་ཤེེས་སུ་མིི་འཇུག” ཅེེས་ཟེེར་

བཞིིན་སྒོོ་ཕྱར་གྱིི་བར་ནས་ནང་དུ་ཤོོར། ཁོོ་མོོ་མལ་གདན་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ནས་མིིག་
གིིས་མར་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་འགྲིིག་གིི་མིི་འདུག” ཅེེས་དྲིིས་པ་ན། ཁོོའི་ི མིིག་
ཟུང་ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་སྒྲའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་མཆུ་སྒྲོོས་འགུལ་ཙམ་བྱས། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་
“ཁོོས་ངོོ་མདངས་ནག་པོོ་སྟོོན་བཞིིན་པ་ཙམ་རེེད།

ངས་ཁོོ་ལ་དྲན་རིིག་མང་ཞེེས་བཤད་

ཡོོད་ཨ། ད་ནངས་ཀྱང་འགྲུལ་བཞུད་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་མིི་ཡོོང་ཆེེད་ཁོོ་རང་ལྐོོག་ནས་སྦས་
སྐུང་བྱེེད་ཐབས་བྱས་པ་རེེད། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི དཔྱིི་མགོོ་ལ་ན་རྒྱུ་ཞིིག་སླེེབས་པ་རེེད།” ཅེེས་
ཟེེར་བཞིིན་ཞེེན་པ་ལོོག་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་“ཁོོས་ངོོ་མདངས་ནག་པོོ་བསྟན་པ་

ཙམ་རེེད། ཁོོས་སུ་གཅིིག་ལའང་སྐད་ཆ་མིི་བཤད་པ་འདིི་འདྲ་ངས་སྔོོན་ཆད་ཀྱང་མཐོོང་
མྱོོང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཁོོས་ངོོ་མདངས་ནག་པོོ་བསྟན་པ་མ་རེེད། ཨ་ཕྱིི། ཁོོ་

རང་ན་ཡིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་མོོས་“ཨོོ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཡང་བསྐྱར་བགྲེེས་སོོང་འདིི་ལ་མར་གཅིིག་བལྟས་ནས་

“ན་བ་ག་འདྲ་འདུག”

ཅེེས་དྲིིས།

“ཅུང་ཚབས་ཆེེན་རེེད།

ཨ་ཕྱིི།”

ཁོོ་མོོ་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཅིི་བྱེེད་འདིི་བྱེེད་མེེད་པར་ལུས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ངག་

མགྱོོགས་པོོས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་གསོོལ་བ་མིི་འདེེབས་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་ཆོོས་
དཔོོན་ཞིིག་མ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིི་སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་མཛུབ་མོོ་ཁག་གིིས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་ལག་ངར་འཚབ་འཚུབ་ཀྱིིས་

འཕུར་འཕུར་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དམ་པོོར་བཟུང་ནས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་ཟིིན་པ་མ་
ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕྱིི། ང་དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་མིིན་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་བཀའ་འབེེབས་པ་ལྟར་“གང་ལྟར་གསོོལ་བ་ཐོོབ། གསོོལ་འདེེབས་ཚང་མ་བློོ་

ན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་འདོོན་མིི་ཐུབ། ངས་གསོོལ་འདེེབས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མིི་ཤེེས་ལ།

གསོོལ་བ་སུ་ལ་འདེེབས་དགོོས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིི་མིིག་ཟུང་ཕར་ལ་འཁྱར་ནས་ས་རེེ་ལ་བལྟས་ནས་“ཁོོས་གསོོལ་འདེེབས་

གསུང་གིི་མིི་འདུག རུ་ཐེེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་མོོས་གསོོལ་འདེེབས་
བཏོོན་པའིི་སྐོོར་དེེ་ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ལ་བཤད་སོོང་ངམ། ‘ད་ང་མར་ཉལ་རྒྱུ་ཡིིན། དཀོོན་

མཆོོག་གིིས་ངའིི་རྣམ་ཤེེས་སྲུང་དུ་གསོོལ། ཁྱིི་རྒན་དེེ་འདིི་གར་སླེེབས་དུས་ཆ་སྒམ་དེེ་སྟོོང་
པ་ཡིིན་པས་ཁྱིི་རྒན་ལ་བཟའ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། ཨ་སྨོོན།’ ཁོོ་མོོས་དེེ་ལྟར་གསོོལ་བ་བཏབ་

པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། སྐབས་དེེར་ཉིི་འོོད་དང་རས་གུར་གྱིི་བར་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་མིི་ཞིིག་
གིི་གྲིིབ་མ་རས་གུར་གྱིི་ངོོས་སུ་ཕོོག
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨ་མེེས་ཀྱིིས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་ནས་གཟུགས་པོོའི་ིཤ་གནད་ཚང་མ་གཅུས་འཐེེན་

བྱས། དེེ་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་ལ་གཅིིག་གིིས་གཞུས་པ་ལྟར་འཕག་འཚག་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བརྒྱབ་
བྱུང་ལ། དེེ་ནས་འགུལ་མེེད་དུ་གྱུར་ཅིིང་དབུགས་མཚམས་ཀྱང་ཆད། ཁ་སེེ་ཡིིས་བགྲེེས་

སོོང་གིི་གདོོང་ལ་གཅིིག་བལྟས་པ་ན། ཁོོའི་ི གདོོང་མདངས་ཟིིང་སྐྱ་རུ་འགྱུར་བཞིིན་པ་
མཐོོང་། ས་རེེ་ཡིིས་ཁ་སེེ་ཡིི་ཕྲག་པར་འཇུས་ནས་“ཁོོའི་ི ལྕེེ། ཁོོའི་ི ལྕེེ། ཁོོའི་ི ལྕེེ།” ཞེེས་ཤུབ་
པུར་སྨྲས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་གཅིིག་གུག་ནས་“ཁྱོོད་ཨ་ཕྱིིའིི་སྔུན་དུ་ཤོོག” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་དམ་པོོར་བསྡམས་ཡོོད་པའིི་ཡ་མགལ་མ་མགལ་གཉིིས་ཀ་

ཁ་ཕྱེེས་ནས། ལག་པ་བགྲེེས་སོོང་གིི་མིིད་པར་བསྲིིངས་ནས་ལྕེེ་ལེེབ་ཕྱིིར་འཐེེན། ཁོོས་
ལྕེེ་ལེེབ་ཡར་འཐེེན་ཟིིན་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་དབུགས་སྒྲ་ཁྲོོག་ཁྲོོག་ཏུ་གྲག་བྱུང་ལ། ངུ་

སྐད་ལྟ་བུའིི་དབུགས་རིིང་ཞིིག་ཁོོག་པའིི་ནང་དུ་བརྔུབས། ཁ་སེེ་ཡིིས་ས་སྟེེང་ནས་ཤིིང་
ཐུར་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་ནས་ལྕེེ་ལེེབ་མར་མནན་པ་ན། ཧྲོོག་སྒྲ་དང་བཅས་པའིི་དབུགས་
འབྱིིན་རྔུབ་ཆ་མིི་སྙོོམས་པ་ཞིིག་གཏོོང་ལེེན་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས།

ཨ་ཕྱིི་ནིི་ཁྱིིམ་བྱ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཡར་ལྡིིང་མར་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་“གསོོལ་བ་འདེེབས་

རོོགས། གསོོལ་བ་ཐོོབ་ཡ། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་པ་ཡིིན། གསོོལ་བ་ཐོོབ་ཡ།” ཞེེས་བཤད། ས་
རེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོ་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་འཐེེན་ཐབས་བྱས་མོོད། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“གསོོལ་བ་ཐོོབ་དང་། ལྟས་
ངན་ཁྱོོད།” ཅེེས་སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོར་ཡར་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས། ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་དབུགས་གཏོོང་ལེེན་

གྱིི་ཧྲོོག་སྒྲ་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེ་རེེད། “བདེེ་ཆེེན་ཞིིང་དུ་བཞུགས་པའིི་བདག་གིི་ཡབ།། མཚན་
ཙམ་ཐོོས་པས་... །།”

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“དཀོོན་མཆོོག་གཟིི་བརྗིིད་ཅན་པོོ།” ཞེེས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་བསྐྱོོར།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“མཆོོག་གིི་རྒྱལ་ཁམས་ས་ལ་འཕོོས་པའིི་ཚེེ།།

ལྟར་འགྱུར།།”

འཇིིག་རྟེེན་འདིི་ཡང་བདེེ་ཆེེན་ཞིིང་

“ཨ་སྨོོན།”

ཡངས་པོོར་གདངས་ཡོོད་པའིི་ཁ་ནང་ནས་ཧྲོོག་སྒྲ་དངབཅས་པའིི་དབུགས་རིིང་ཞིིག་

བཏང་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་འོོ་དོོད་ཀྱིི་དབུགས་རླངས་ཤིིག་ཕྱིི་ལ་ཕུད།
“དེེང་འདིིར་བདག་ལ་མཐུན་པའིི་རྐྱེེན་བསྩལ་ནས།།

བདག་སོོགས་ཉེེས་པ་ཞིི་བར་

བྱིིན་གྱིིས་རློོབས།།” དབུགས་གཏོོང་ལེེན་གྱིི་མཚམས་བཞག་སོོང་། ཁ་སེེ་ཡིིས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་
མིིག་ཟུང་ལ་བལྟས། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་ནིི་གསལ་ཞིིང་ཟབ་ལ། དེེའིི་ནང་དུ་གཟབ་ནན་དང་
གོོ་རྟོོགས་ཀྱིི་ཉམས་ཤིིག་ཀྱང་ཤར།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་“ཧ་ལེེ་ལུ་ཡ།” ཞེེས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་བཏོོན་ཞིིང་། དེེ་ནས་“མུ་མཐུད་

དུ་ཐོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨ་སྨོོན།” ཞེེས་གསོོལ་འདེེབས་ཀྱིི་མཇུག་བསྡུས།

སྐབས་དེེར་ཨ་ཕྱིི་འགུལ་མེེད་དུ་གྱུར་སོོང་ལ། རས་གུར་ཕྱིི་རོོལ་དུ་སྐད་ཅོོར་གྱིི་སྒྲ་

ཡོོངས་སུ་ཆད། སྐབས་དེེར་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་ཤུར་སྒྲ་དང་

བཅས་བཞུད་སོོང་། ཁ་སེེ་ད་དུང་ཡང་མལ་གདན་འགྲམ་དུ་པུས་མོོ་བཙུགས་ནས་བསྡད་

འདུག་ལ། ཕྱིི་ལོོགས་ཀྱིི་མིི་ཚང་མ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཡར་ལངས་ནས་ཚེེ་སྲོོག་གིི་ཆེེས་མཐའ་
མའིི་སྨྲེེང་གླུ་ལ་བློོ་རིིག་གཏད་ནས་ཉན། ས་རེེ་ཡིིས་ཨ་ཕྱིིའིི་མཆན་འོོག་ནས་བསྐྱོོར་ཏེེ་

རས་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁྲིིད་ནས་སླེེབས། ཨ་ཕྱིི་གཟིི་བརྗིིད་དང་བཅས་མདུན་དུ་སོོང་

ནས་མགོོ་འཕང་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས། ཁོོ་མོོས་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་ཆེེད་དུ་གོོམ་པ་མདུན་དུ་
སྤོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་ཆེེད་དུ་མགོོ་འཕང་མཐོོ་རུ་བཏེེགས་ཡོོད། ས་རེེ་ཡིིས་
ཁོོ་མོོ་ས་ཐོོག་ཏུ་བཏིིངས་པའིི་མལ་གདན་ཞིིག་ཏུ་ཁྲིིད་ཅིིང་། ཨ་ཕྱིི་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བསྡད། ཁོོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

མོོ་ད་ལྟ་ཚང་མའིི་བལྟ་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་སྤོོབས་པ་དང་བཅས་
མིིག་གིིས་ཐད་ཀར་བལྟས། རས་གུར་དུ་གྲག་འགུལ་ཅིི་ཡང་མེེད། མཇུག་མཐར་ཁ་སེེ་ཡིིས་
རས་གུར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱར་ལག་པས་བཀྱགས་ནས་སྒོོ་ཁར་བུད།

ཨ་ཕས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“རྐྱེེན་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“གཟའ་གྲིིབ་རེེད། གཟའ་གྲིིབ་གཉན་པོོ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

དེེ་ནས་སྒར་གྱིི་འཚོོ་བ་ཡང་བསྐྱར་འགུལ་སྐྱོོད་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས། དགུང་གིི་ཉིི་མ་

གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་སླེེབས་ནས་ལེེབ་ལེེབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལ། གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་

འགྲམ་ངོོས་དམར་པོོ་ཅན་གྱིི་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རུ་བསྟར་རིིང་པོོ་ཞིིག་འགྲོོ་བཞིིན་
གདའ། རླངས་འཁོོར་དེེ་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་ལྡིིར་ལྡིིར་དུ་འགྲོོ་སྐབས་ས་འགུལ་ཆུང་ཆུང་
ཞིིག་རྒྱུག་ལ། དེེ་དག་གིི་གྱེེན་དུ་ལངས་པའིི་དུད་ཁུང་ལས་བུད་སྣུམ་གྱིི་དུ་བ་སྔོོན་པོོ་རེེ་

ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་འཕེེན། རླངས་འཁོོར་རེེ་རེེ་མིི་རེེ་རེེས་བསྐོོར་ཡོོད་ལ། མིི་རེེ་རེེའིི་བརྗེེ་སྤོོར་

ཁ་ལོོ་བ་རྣམས་མགོོ་སྒམ་གྱིི་གནམ་མཐིིལ་ལ་ཐུག་ལ་ཁད་ཀྱིི་ཉལ་ཁྲིིའིི་སྟེེང་དུ་ཉལ་ནས་
ངལ་གསོོས་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དོོས་འཁོོར་འདིི་དག་ལ་ནམ་ཡང་ངལ་གསོོ་མེེད་ལ། ཁོོ་
ཚོོའིི་རུ་དཔུང་གིིས་འཁོོར་འོོག་གིི་ས་གཞིི་འདར་འདར་དུ་སྒུལ་བཞིིན། ཉིིན་མཚན་མེེད་
པར་ལྡིིར་ལྡིིར་དུ་འགྲོོ་དགོོས།

ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་རུ་ཁག་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་སོོང་། ཨ་ཕ་ཙོོག་པུར་ཐང་ལ་བསྡད་བྱུང་ལ། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་བསྡད། ད་ལྟ་ཨ་ཕ་ནིི་ཁྱིིམ་འདིིའིི་བཟའ་དཔོོན་རེེད། ཨ་མ་ཁོོའི་ི རྒྱབ་

ཕྱོོགས་སུ་ལངས། ནོོ་ཡ་དང་ཋོོམ། ཨལ་གསུམ་པོོ་ཙོོག་པུར་བསྡད་པ་དང་། ཆོོས་དཔོོན་

ཐང་ལ་བསྡད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲུ་མོོར་ཁེེན། ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀ་ཅུང་ཕར་
ཙམ་ན་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་པ་དང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥེེན་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉམ་དུ་ཆུ་ཟོོ་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་

བཅས་འཁུར་ནས་ཡོོང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མིིག་སྔུན་གྱིི་འགྱུར་ལྡོོག་འདིི་མཐོོང་བ་ན། ཁོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚོོའིི་གོོམ་ཁ་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་ནས། ཆུ་ཟོོ་ས་ལ་བཞག་སྟེེ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཨ་མའིི་རྩར་སོོང་།

ཨ་ཕྱིི་ཁེེངས་དྲེེགས་དང་བརྟན་བརླིིང་གིི་ངང་ནས་ཐང་ལ་བསྡད་འདུག ཚོོགས་པ་

ཡོོངས་སུ་འཛོོམས་པ་དང་། ཚོོགས་མིི་རེེ་རེེས་ཀྱང་ཁོོ་མོོ་ལ་ལྟ་མཚམས་བཞག་པ་ན། བུད་
མེེད་འདིི་ད་གཟོོད་མར་ལོོག་ནས་གདོོང་པ་སྤར་མོོས་བཀབ། དགུང་གིི་ཉིི་མ་དམར་
པོོ་དེེ་ནུབ་སོོང་ལ། དེེས་ས་གཞིིའིི་ཐོོག་ཏུ་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་སྤྲོོས། ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བའིི་

ཁྲོོད་དུ་ངོོ་གདོོང་ཚང་མ་ལྷག་པར་གསལ་ལ། མིིག་རྣམས་ཀྱང་ནམ་མཁའིི་ལྡོོག་འོོད་
ཁྲོོད་ནས་གསལ་པོོར་མངོོན། ས་སྲོོད་ཀྱིིས་འོོད་ཀྱིི་འབྱུང་ཁུངས་ཡོོད་ཚད་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་
འཚོོལ་བཞིིན་གདའ།

ཨ་ཕས་“ཁོོང་སྐུ་ཞབས་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིི་རས་གུར་གྱིི་ནང་ནས་ཕྱིིན་པ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་བཞིིན་“དེེ་ཁོོ་ཚང་གིིས་ང་ཚོོར་གཡར་བ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཨ་ཕས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ག་འདྲའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཡ་རབས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་ནིི་ཁོོ་ཚང་གིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆག་པོོའི་ི འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་འདུག་

ཅིིང་། ས་རེེ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མལ་གདན་གྱིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་ཨ་ཕྱིིའིི་འགྲམ་ནས་སར་
བསྡད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་སེེམས་ཆུང་བྱས་ནས་ཨ་ཕྱིི་ལ་མ་ཐུག

ཨ་ཕས་“སྐུ་ཞབས་ཝིིལ་སོོན།” ཞེེས་བོོས་པས། མིི་དེེས་རྐང་པ་ཐང་ལ་འདྲུད་བཞིིན་

ཚུར་ཡོོང་ནས་ཙོོག་པུར་བསྡད། ས་རེེ་ཡང་ཚུར་ཡོོང་ནས་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་

བསྡད། ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་ཁྱེེད་བཟའ་མིི་ཡོོངས་ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“ཁྱེེད་ཚོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་ཐུབ་པ་ང་ཚོོའིི་གཟིི་བརྗིིད་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་ཁྱེེད་ལ་དྲིིན་གྱིི་བུ་ལོོན་ཆད་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“མིི་ཞིིག་འཆིི་བའིི་སྐབས་འདིི་འདྲར་དྲིིན་གྱིི་བུ་ལོོན་ཟེེར་བ་ཞིིག་གང་

ན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད། ས་རེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི ཚིིག་སྣེེ་བསྐྱངས་ནས་“དྲིིན་གྱིི་བུ་ལོོན་ཟེེར་གང་
ནས་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད། ང་དང་ཋོོམ་གཉིིས་

ཀྱིིས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁྱིིམ་མིིའིི་ཚབ་བྱས་ནས་དྲིིན་ལན་འཇལ་བའིི་འོོས་འགན་སྒྲུབ་
ཐུབ་པས། ཨལ་གྱིི་སེེམས་པ་དགའ་སྤོོབས་ཀྱིིས་ཁེེངས།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“འདིི་ཐད་ལ་ང་ཚོོར་དངོོས་གནས་རོོགས་རམ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་

བཤད་ནས། ཁོོ་ཚོོར་འོོས་འགན་སྒྲུབ་པའིི་གོོ་སྐབས་བྱིིན།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པར་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་དགོོས། འདིི་ཐད་ལ་སྒྲིིག་

ཁྲིིམས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྲིིམས་ལུགས་ལྟར་ན། མིི་ཞིིག་ཤིི་བའིི་སྐབས་སུ་དོོན་དག་ཡར་ཞུ་བྱེེད་

དགོོས་ལ། ཡར་ཞུ་བྱེེད་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་ཚོོར་དུར་འཇུག་བྱེེད་རིིན་དུ་སྒོོར་མོོ་བཞིི་བཅུ་
སྤྲོོད་དགོོས། དེེ་མ་སྤྲད་ན་ཁོོ་ཚོོས་འདས་པོོ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་སྤྲང་པོོ་རུ་བརྩིིས་ནས་དེེ་
མཐུན་གྱིི་དུར་འཇུག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཁོོའི་ི ཚིིག་མཚམས་བཅད་ནས་“ང་ཚོོ་ནམ་ཡང་སྤྲང་པོོ་བྱས་མ་མྱོོང་།”

ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་གཏོོང་དགོོས་

རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོ་ཡང་སྔོོན་ཆད་རང་ས་རང་ཡུལ་ནས་ནམ་ཡང་མཐའ་སྐྲོོད་བཏང་མྱོོང་མེེད་
པ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་བྱ་བ་ཅིི་ཞིིག་བསྒྲུབས་ཀྱང་དཀར་ནག་མགོོ་མཇུག་ལྡོོག་པ་མེེད་ལ།

ང་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ངན་ཁག་འགེེལ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། ང་ཚོོས་ཉོོ་མིི་ཐུབ་པའིི་ཅ་ལག་ཁབ་སྐུད་
309

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཙམ་ཡང་འཁྱེེར་མྱོོང་མེེད་ལ། ང་ཚོོས་མིི་གཞན་གྱིི་བྱམས་སེེམས་སྦྱིིན་གཏོོང་ཡང་ནམ་
ཡང་བླངས་མྱོོང་མེེད། སྔོོན་མ་ཋོོམ་གྱིི་དོོན་དག་དེེ་བྱུང་དུས་ཀྱང་། ང་ཚོོ་ཚང་མས་མགོོ་

བོོ་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས་ནས་སོོང་བ་ཡིིན། ཁོོ་རང་ལ་འཕྲད་པའིི་དོོན་དག་དེེ་འདྲ་མིི་སུ་
ལ་འཕྲད་ཀྱང་དེེ་མཚུངས་བྱེེད་ངེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེས་ན་ང་ཚོོས་ཅིི་བྱ།” ཞེེས་དྲིིས།

“ཁྲིིམས་ལུགས་ལྟར་དུ་ང་ཚོོས་ཡར་ཞུ་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོ་ལེེན་དུ་ཡོོང་གིི་རེེད།

ང་ཚོོར་ད་

ལྟ་སྒོོར་མོོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་མ་གཏོོགས་ལྷག་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་དེེའིི་ནང་ནས་ཨ་མེེས་དུར་སྦས་

བྱ་བྱེེད་དུ་སྒོོར་མོོ་བཞིི་བཅུ་བླངས་སོོང་ན། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་སླེེབས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་
རེེད། དེེ་མ་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཨ་མེེས་སྤྲང་པོོ་བཞིིན་དུ་དུར་སྦས་བྱ་ཡིི་རེེད།” མིི་ཚང་མས་
འདུག་བཟོོད་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་པུས་
མོོའི་ི འོོག་གིི་ནག་དུབ་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་ས་ངོོས་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད།

ཨ་ཕས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཨ་མེེས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་ཕ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་རྗེེན་

པས་དུར་སྦས་བྱས་པ་རེེད་ལ། ཁོོས་དེེ་གཟིི་བརྗིིད་དང་ལྡན་པའིི་ངང་ནས་བསྒྲུབས་པ་རེེད།
ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྦྱག་མས་བང་སོོ་འཇགས་འཇགས་སུ་བཏང་བ་རེེད། དུས་སྐབས་དེེ་ནིི།

ཕ་མ་ཚོོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་ལ་རང་ཉིིད་དུར་འཇུག་བྱེེད་འཇུག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པའིི་

དུས་སྐབས་ཤིིག་རེེད་ལ། བུ་ཕྲུག་ལའང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་མ་དུར་འཇུག་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་
ཡོོད་པའིི་དུས་སྐབས་ཤིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེང་སང་ཁྲིིམས་ལུགས་མིི་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“མཚམས་ལ་ལར་ཁྲིིམས་ལུགས་ཟེེར་བ་དེེ་སྲུང་ཐབས་མེེད་པ་དེེ་འདྲ་རེེད།

ཡང་ན་ཚད་ལྡན་ཞིིག་སྲུང་ཐབས་མེེད་པ་དེེ་འདྲ་རེེད། གནས་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིག་གིི་འོོག་

ཏུ་ཁྲིིམས་ལུགས་སྲུང་མིི་ཐུབ་པ་དེེ་འདྲ་འབྱུང་གིི་ཡོོད། དཔེེར་ན། ཧྥིི་ལོོའེེ་བྲོོས་བྱོོལ་བྱས་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ནས་སྨྱོོ་རྟགས་སྟོོན་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཁྲིིམས་ལུགས་ལྟར་ན་ང་ཚོོས་ཁོོ་གོོང་རིིམ་ལ་

ཡར་གཏུགས་དགོོས་མོོད། དེེ་དུས་གཏུགས་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་བྱུང་མེེད། མིི་ཞིིག་ཡིིན་

དུས། མཚམས་ལ་ལར་ཁྲིིམས་ལུགས་ལའང་དབྱེེ་གསེེས་བྱེེད་དགོོས། ངས་རང་ཉིིད་ལ་
ཨ་མེེས་དུར་སྦས་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་ཟེེར་རྒྱུ་ཡིིན། དེེ་མིི་འགྲིིག་ཟེེར་མཁན་ཨེེ་ཡོོད།”
ཅེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲུ་མོོས་ལུས་སྟོོད་ཡར་བཏེེགས་ནས་“ཁྲིིམས་ལུགས་ལ་

འགྱུར་བ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཚེེ་མུ་མཐུད་དུ་སྐྱེེལ་དགོོས་ལ། ཁྱོོད་རང་
ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་ན་དེེ་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐང་ཡང་རེེད། ཇོོན། ཁྱོོད་རང་

འདིི་ལ་མིི་འཐད་རྒྱུ་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“མིི་འཐད་རྒྱུ་མེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ནིི་ཁོོ་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་སྦས་པ་དང་

འདྲ། ཨ་མེེས་ནིི་ནམ་ཡང་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེེད་དགོོས་མཁན་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ངོོ་ནོོངས་པའིི་ངང་ནས་“ང་ཚོོས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར་བྱེེད་མིི་ཐུབ། སྒོོར་

མོོ་མ་རྫོོགས་གོོང་དུ་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་སླེེབས་ཐབས་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་
བཤད།

ཋོོམ་ཚིིག་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“མཚམས་ལ་ལར་མིི་གཞན་པས་ས་རྐོོ་སྐབས་བེེམ་

པོོ་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡོོང་བ་དེེ་འདྲ་ཡོོད་ལ། དེེ་དུས་ཁོོ་ན་མིི་གཞན་ཞིིག་གིིས་བསད་པ་མིིན་ནམ་

སྙམ་ནས་རྙོོག་དྲ་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གིི་རེེད། དེེང་སང་སྲིིད་གཞུང་གིིས་མིི་གསོོན་པོོ་ལས་ཤིི་བོོ་
ལ་དོོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་སུ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ། ཇིི་ལྟར་ཤིི་བ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནས་དྲིི་

བ་ཡར་འདྲིི་མར་འདྲིི་མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། ངས་བལྟས་ན། ང་ཚོོས་གསལ་བཤད་ཡིི་གེེ་
ཞིིག་བྲིིས་ནས་དམ་བེེའིི་ནང་དུ་བཅུག་ནས། ཨ་མེེས་དང་ལྷན་དུ་སྦས་བཞག་ན་བཟང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རྒྱུ་རེེད། ཡིི་གེེའིི་ནང་དུ་ཁོོ་སུ་ཡིིན་དང་། ཇིི་ལྟར་ཤིི་བ། ཅིིའིི་ཕྱིིར་འདིིར་སྦས་པ་བཅས་
བྲིིས་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་འཐད་པའིི་བརྡ་ཡིིས་“ཐབས་དེེ་ལེེགས་པོོ་འདུག ལག་བྲིིས་ཡག་པོོ་ཞིིག་གིིས་

ཕྲིིས། འདིིས་གཅིིག་ནས་ཁོོ་རང་ཁེེར་རྐྱང་མིིན་པར་ཕན་ལ། གཉིིས་ནས་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིང་ཡང་ཡོོད་པས། ཁོོ་ནིི་ས་འོོག་ཏུ་སྦས་པའིི་བགྲེེས་སོོང་མིིང་མེེད་ཅིིག་མིིན་

པ་མཚོོན་གྱིི་ཡོོད། དེེ་མིིན་ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཁ་སྣོོན་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་འདྲ་ཨེེ་འདུག” ཅེེས་
བཤད་པར། མིི་ཚོོགས་འདིི་ཁུམ་སིིམ་མེེར་བསྡད།

ཨ་ཕའིི་གདོོང་ཨ་མར་འཁོོར་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕུང་པོོ་དུར་འཇུག་གིི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་ཐུབ་

བམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་ངས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། སུ་ཞིིག་གིིས་དགོོང་ཟས་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་

དམ།” ཞེེས་བཤད།

ས་རེེ་ ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“ངས་དགོོང་ཟས་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད། ཁྱོོད་རང་སོོང་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་བུ་

མོོ་ཆེེ་བ་དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་དགོོང་ཟས་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དངོོས་གནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ། ནོོ་ཡ། སོོང་ནས་ལྕགས་ཟེེའུ་ནང་ནས་ཕག་

ཤ་ལེེགས་པོོ་འཁྱེེར་ཤོོག ད་རུང་ཚྭ་གཏིིང་རིིམ་དུ་ཡག་པོོ་སིིམ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། ད་ལྟ་བཟའ་རྒྱུ་ཡག་པོོ་ཆགས་བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ས་རེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོ་ལ་ཞོོག་ཁོོག་རྩྭ་ཁུག་ཕྱེེད་ཙམ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ང་ལ་སྒོོར་ཕྱེེད་གཉིིས་བྱིིན་དང་།” ཞེེས་བཤད་པར། ཨ་ཕས་ལག་པ་གློོ་ཁུག་ཏུ་

བསྲིིངས་ནས་ལྕགས་སྒོོར་སྒོོར་ཕྱེེད་གཉིིས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ཏུ་བཞག ཨ་མས་ཀ་ཏོོ་ར་བཙལ་
ཡོོང་ནས་ནང་དུ་ཆུ་གང་བླུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དེེ་འཁྱེེར་ཏེེ་རས་གུར་ནང་དུ་འཛུལ་

སོོང་། རས་གུར་ནང་དུ་སྔ་ས་ནས་ནག་དུབ་རེེད། ས་རེེ་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་ཞག་སྒྲོོན་སྤར་
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ཏེེ་སྒམ་ཐོོག་ཏུ་དྲང་མོོར་བཙུགས་རྗེེས། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཨ་མས་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་

བགྲེེས་སོོང་འདས་པོོའི་ི ཕུང་པོོ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སྙིིང་རྗེེའིི་སྒོོ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་པང་
ཁེེབས་མཐའ་ནས་རས་ཤུར་ཞིིག་བཅད་ནས་ཁོོའི་ི མ་མགལ་ཡར་བསྡམས། ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི

རྐང་པ་གཉིིས་ཀ་དྲང་མོོར་འཐེེན་ཞིིང་། ལག་པ་གཉིིས་ཀའང་ཁོོའི་ི བྲང་ཁ་རུ་བསྣོོལ་ནས་
བཞག་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི མིིག་ལྤགས་གཉིིས་ཀ་མར་འཐེེན་ཡོོང་ནས་སྟེེང་དུ་ལྕགས་

སྒོོར་སྒོོར་ཕྱེེད་རེེ་རེེས་མནན། ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི ནང་སྟོོད་ཀྱིི་སྒྲོོག་བུ་ཚང་མ་བསྒྲོོགས་ཤིིང་ཁོོའི་ི
གདོོང་པ་ཡང་བཀྲུས།

ས་རེེ་ཡིིས་ནང་དུ་བལྟས་ནས་“ངས་རོོགས་རམ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་མས་དལ་མོོས་ཡར་བལྟས་ནས་“ནང་དུ་ཤོོག་དང་། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་

ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ས་རེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིི་བུ་མོོ་ཆེེ་བ་དེེ་དེེ་འདྲའིི་བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག ཞོོག་ཁོོག་ཤུན་ལྤགས་

བཤུས་ན་རྩལ་ཞིིག་འདུག ཁྱོོད་ལ་རོོགས་རམ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་སམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ངས་ཨ་མེེས་ལ་ཁྲུས་ཤིིག་རྒྱག་གིི་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ལ་གྱོོན་གོོས་གཞན་པ་

བརྗེེ་རྒྱུ་མེེད། དེེ་བས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་མལ་གཟན་འཕྲོོ་བརླག་ཏུ་འགྲོོ་ཤག་རེེད། མལ་གཟན་ཁྲོོད་

ནས་མིི་ཤིི་བའིི་དྲིི་མ་དེེ་ལ་འདག་རྒྱུ་ཞིིག་མེེད། ངའིི་ཨ་མ་གྲོོངས་ནས་ལོོ་ངོོ་གཉིིས་འགོོར་
བའིི་རྗེེས་སུའང་། སྒོོ་ཁྱིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་གྲོོངས་སའིི་མལ་གདན་དེེ་མཐོོང་དུས་ད་དུང་

ཡང་ཟུག་རྔུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངས་ཁོོ་རང་ཁྱོོད་ཚོོའིི་མལ་གཟན་གྱིིས་གཏུམ་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། རྗེེས་

སོོར་ཁྱོོད་ལ་མལ་གཟན་སྐྱིིན་ཚབ་སྤྲོོད་ཡོོང་། ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ལ་སྐྱིིན་ཚབ་ཏུ་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་
མལ་གཟན་ཞིིག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ས་རེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་ཟེེར་མིི་རུང་། ཁྱེེད་ཚོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་ཐུབ་པ་འདིི་ང་

ཚོོའིི་གཟིི་བརྗིིད་རེེད། ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་དེེ་རིིང་ལྟ་བུའིི་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི་སྣང་བ་ཤར་མ་
མྱོོང་། ང་ཚོོ་མང་ཚོོགས་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་བཞིིན་“རེེད་ཡ། ཕན་ཚུན་ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་

བཤད། ཁོོ་མོོས་ཨ་མེེས་ཀྱིི་སྨ་རས་གང་བའིི་ངོོ་གདོོང་དང་། ངོོ་གདོོང་སྟེེང་གིི་རས་ཤུར་
གྱིིས་བསྡམས་པའིི་མ་མགལ། ཞག་སྒྲོོན་འོོག་ཏུ་འོོད་སྣང་འཚེེར་བཞིིན་པའིི་ལྕགས་སྒོོར་

གྱིི་མིིག་ཟུང་བཅས་ལ་ཡུན་རིིང་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། “ཁོོའི་ི རྣམ་པ་ཚུལ་ལྡན་དུ་འགྱུར་
ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ཚོོས་ཁོོ་གཏུམ་འཇོོག”

“རྒན་མོོ་ལོོ་ལོོན་གྱིིས་རང་གཅུན་ཡག་པོོ་ཐུབ་སོོང་།”

ཨ་མས་“རེེད་ཡ། ཁོོ་མོོ་ལོོ་ན་ཧ་ཅང་མཐོོ། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོོས་ད་དུང་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་

བ་ཧ་གོོ་མེེད་ཀྱང་སྲིིད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོོས་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཚོོར་གྱིི་མེེད་ཀྱང་སྲིིད།
དེེ་མིིན་ད་དུང་། ང་ཚོོས་རང་སེེམས་རང་གིིས་གནོོན་པ་དེེ་གཟིི་བརྗིིད་ཅིིག་ཏུ་རྩིི་བཞིིན་
ཡོོད། ངའིི་ཨ་ཕས་ནམ་རྒྱུན། ‘མིི་སུ་ཡིིན་རུང་སེེམས་ཤུགས་ཆག་སྲིིད། སེེམས་ཤུགས་མ་
ཆག་པར་གནས་ཐུབ་ན་ད་གཟོོད་སྐྱེེ་ཕོོ་རབ་ཡིིན།’ ཞེེས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ང་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་

རང་སེེམས་རང་གིིས་གནོོན་ཐབས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་མལ་གཟན་

དེེ་ཨ་མེེས་ཀྱིི་རྐང་པ་དང་ཕྲག་པའིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་ཞིིབ་མོོས་བལྟབས་ཤིིང་། མལ་གཟན་

གྱིི་གྲུ་ཟུར་གཅིིག་ནས་བཟུང་སྟེེ་མགོོ་དཀྲིིས་ཤིིག་དང་འདྲ་བར་མར་འཐེེན་ཡོོང་ནས་ཁོོའི་ི
གདོོང་པ་བཀབ། ས་རེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོར་ཁབ་གཟེེར་ཆེེན་པོོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སྤྲད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་དེེ་
དག་མལ་གཟན་གྱིི་སྟེེང་དང་ཐུམ་སྒྲིིལ་རིིང་པོོ་འདིིའིི་མཐའ་རུ་ཞིིབ་མོོས་གཟེེར། མཇུག་

མཐར་ཁོོ་མོོ་ཡར་ལངས་ནས་“དུར་འཇུག་ཐབས་ཆག་ཅིིག་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ཚོོར་ཁོོ་

རང་སྐྱེེལ་མཁན་གྱིི་ཆོོས་དཔོོན་གཅིིག་ཡོོད་ལ། ཁྱིིམ་མིི་ཚང་མའང་ཁོོའི་ི མཐའ་འཁོོར་དུ་
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ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་མོོ་གཡོོ་འཁྱོོམ་ཞིིག་བྱས་སོོང་ལ། ས་རེེ་ཁོོ་མོོའི་ི

འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་ཁོོ་མོོ་སྲ་མོོར་བསྐྱོོར། ཨ་མས་ངོོ་ནོོངས་པའིི་གདངས་ཀྱིིས་“གཉིིད་ཀྱིིས་
མ་འདང་བའིི་དབང་གིིས་རེེད། སྐྱོོན་མེེད། ང་ལ་སྐྱོོན་མེེད། ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུར་གྲ་
སྒྲིིག་བྱས་ནས་གཉིིད་ཁོོམ་ཡག་པོོ་མ་བྱུང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ས་རེེ་ཡིིས་“ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སེེར་བུའིི་ནང་དུ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

འདིི་གར་ལས་ཀ་གྲུབ་སོོང་།” ས་རེེ་ཡིིས་ཞག་སྒྲོོན་ལ་ཕུ་བཏབ་ནས་སྒྲོོན་

གཟིིམས་རྗེེས་ཁོོ་མོོ་གཉིིས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བུད།

གྲོོ ག ་ཤུར་ཆུང་ཆུང་དེེའིི་ གཏིིང ་རིིམ ་ནས་འོོ ད ་ལམ་ལམ་གྱིི་ མེེ་ ཕུང་ཞིིག ་སྦར་

བྱུང་། ཋོོམ་གྱིིས་རྒྱུག་པ་དང་ལྕགས་སྐུད་ལ་བརྟེེན་ནས་ཐབ་སྐྱོོར་བཟོོས་ཤིིང་། དེེའིི་སྟེེང་
དུ་ཇ་རྫ་གཉིིས་དཔྱངས། ཇ་རྫ་གཉིིས་ལས་ལྦུ་བ་ལང་ལོོང་དུ་འཕྱུར་ཞིིང་། རྫ་མའིི་ཁ་
ལེེབ་ཀྱིི་འོོག་ནས་ཇ་ཚན་ཕྱིིར་འཕོོས་ཡོོང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་མེེའིི་ཚ་རླབས་མིི་ཕོོག་སའིི་

མཚམས་སུ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་ལག་ཏུ་ཁེེམ་བུ་ཡུ་རིིང་ཞིིག་བཟུང་། ཁོོ་མོོས་ཨ་མ་རས་
གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད་པ་མཐོོང་བ་ན། ཡར་ལངས་ནས་ཨ་མའིི་རྩར་སོོང་།
ཁོོ་མོོས་“ཨ་མ། ང་ལ་འདྲིི་རྒྱུ་ཞིིག་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཡང་བསྐྱར་ཞེེད་ཀྱིི་འདུག་གམ། ཟླ་བ་དགུའིི་རིིང་ལ་སེེམས་སྡུག་ཅིི་ཡང་མེེད་

པར་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་མོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་དེེས།

དེེས་ཕྲུ་གུར་གནོོད་ཨེེ་ཡོོང་ངམ།”

ཨ་མས་“གཏམ་དཔེེ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད། ‘སེེམས་སྡུག་ཁྲོོད་ནས་སྐྱེེས་པའིི་ཕྲུ་གུ་དེེ་

ནིི་དགའ་སྤྲོོ་དང་ལྡན་པའིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ངེེས།’ དེེ་འདྲ་ཟེེར་བ་ཨེེ་རེེད། ལྕམ་ཝིིལ་
སོོན།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ས་རེེ་ཡིིས་“ངས་གོོ་མྱོོང་བ་དེེའང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད། ངས་ཚིིག་གཞན་པ་དེེའང་གོོ་མྱོོང་

ལ། དེེ་ནིི། ‘དགའ་སྤྲོོའི་ི ཁྲོོད་ནས་སྐྱེེས་པའིི་ཕྲུ་གུ་དེེ་ནིི་ཡིི་མུག་པའིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་
ངེེས།’ ཞེེས་པ་དེེ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ངའིི་ཁོོག་ན་གཅིིག་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྣང་བ་ཞིིག་

འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“རེེད་ཡ། དེེ་རིིང་དགའ་ནས་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་

ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇ་རྫ་མིིག་གིིས་འཚོོས་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་མེེ་ཕུང་གིི་འོོད་ཀོོར་གྱིི་མཐའ་མཚམས་སུ་ལྷན་དུ་འདུས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོར་ཡོོད་པའིི་ལག་ཆ་ནིི་སྦྱག་མ་ཞིིག་དང་འཇོོར་བུ་མགོོ་གཉིིས་མ་བཅས་རེེད། ཨ་ཕས་
རིིང་ཐུང་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་ལྔ་ཅན་དང་ཞེེང་ཚད་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་གསུམ་ཅན་གྱིི་ས་རྟགས་ཤིིག་

བརྒྱབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་ལས་ཀ་རེེས་མོོས་སུ་འཁོོར། ཨ་ཕས་འཇོོར་བུ་མགོོ་གཉིིས་མ་བཟུང་
ནས་ས་བརྐོོས་པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྦྱག་མས་ས་བཤངས། ཨལ་གྱིིས་ས་བརྐོོས་ནས་
ཋོོམ་གྱིིས་ས་བཤངས། ནོོ་ཡ་ཡིིས་ས་བརྐོོས་ནས་ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ས་བཤངས། དེེ་ལྟར། རེེས་

མོོས་ཀྱིི་ལས་ཀར་ངལ་གསོོ་མེེད་པས་ས་དོོང་དེེ་ཇེེ་ཟབ་ནས་ཇེེ་ཟབ་རེེད་ལ། ས་དོོང་ནང་

ནས་ས་རྣམས་སྦྱག་མ་རེེ་རེེ་བཞིིན་མྱུར་ཚད་མགྱོོགས་པོོས་ཕྱིིར་འཕུར་ཡོོང་། གྲུ་བཞིི་ནར་

མོོའི་ི ས་དོོང་འདིིའིི་མཐོོ་དམའ་ཋོོམ་གྱིི་ཕྲག་པའིི་མཚམས་སུ་སླེེབས། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཟབ་
ཚད་ག་འདྲ་བརྐོོ་དགོོས། ཨ་ཕ།” ཞེེས་བཤད།
“དཔེེ་མེེད་ཟབ་མོོ་ཞིིག་རྐོོས་ཤོོག

ད་དུང་དབྱིིན་ཁྲེེ་གཉིིས་གསུམ་ཞིིག་བརྐོོ་དགོོས། ཡ།

ཋོོམ། ད་ཁྱོོད་ཕྱིིར་བུད་ནས་ཤོོག་བུའིི་སྟེེང་དུ་གཅིིག་ཕྲིིས་ཤིིག”

ཋོོམ་ས་དོོང་ནང་ནས་ཕྱིིར་བུད་བྱུང་ལ། ནོོ་ཡ་ཁོོའི་ི ཚབ་ཏུ་ས་དོོང་ནང་དུ་མར་བབས།

ཋོོམ་ཨ་མའིི་རྩར་སོོང་། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོས་མེེ་ཁ་གསོོ་བཞིིན་འདུག “ཨ་མ། ང་ཚོོར་ཤོོག་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

བུ་དང་སྨྱུ་གུ་ཨེེ་ཡོོད།”

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་གཡུག་བཞིིན་“མེེད། དེེ་ནིི་ང་ཚོོས་འཁུར་མ་ཡོོང་བའིི་ཅ་

ལག་ནང་གིི་གཅིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ས་རེེ་ཡིི་ཕྱོོགས་སུ་གཅིིག་
བལྟས། བུད་མེེད་གཟུགས་ཆུང་མ་དེེ་མགྱོོགས་པོོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རས་གུར་ནང་དུ་བརྒྱུགས།

ཁོོ་མོོས་«དམ་པའིི་གསུང་རབ་»ཅེེས་པའིི་ཆོོས་དཔེེ་དང་ཞ་སྨྱུག་བཅས་འཁྱེེར་ནས་སྒོོར་

ཕྱིིར་བུད་ནས་“འདིི་སྤྱོོད་དང་། མདུན་ངོོས་སུ་ཤོོག་སྟོོང་ཞིིག་ཡོོད་པས། དེེ་མར་གཤགས་
ནས་བེེད་སྤྱོོད་ཐོོངས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོས་གླེེགས་བམ་དང་ཞ་སྨྱུག་གཉིིས་ཀ་
ཋོོམ་ལ་སྤྲད།

ཋོོམ་མེེ་འོོད་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོས་བློོ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིམས་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་

མིིག་གཉིིས་ཕྱེེས་མ་བཙུམ་བྱས། མཇུག་མཐར་ཁོོས་ཧ་ཅང་དལ་ཞིིང་གཟབ་གཟབ་ངང་
ཤོོག་ངོོས་སུ་ཡིིག་ཆེེན་གྱིིས་ཡིི་གེེ་བྲིིས་“འདིི་ནིི་ཝིི་ལིིམ་ ཇེེམ་སིི་ ཇོོ་ཌིི་ཡིིན་ཞིིང་། གཟའ་
གྲིིབ་ཀྱིིས་འདས་གྲོོངས་སུ་གྱུར་པའིི་རྒན་པོོ་ལོོ་ལོོན་ལོོ་ལོོན་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོའི་ི ཁྱིིམ་མིི་ལ་

དུར་འཇུག་གིི་རིིན་སྤྲོོད་རྒྱུ་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོང་ཉིིད་འདིི་གར་དུར་སྦས་བྱས་པ་ཡིིན།
ཁོོང་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་བསད་པ་མ་ཡིིན་པར། གཟའ་གྲིིབ་ཀྱིིས་གྲོོངས་སོོང་བ་ཡིིན།” དེེ་
ནས་ཁོོས་འབྲིི་མཚམས་བཞག་ནས་“ཨ་མ། འདིིར་ཉོོན་ཨ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཡིི་གེེ་དེེ་ཁོོ་
མོོར་དལ་མོོས་བཏོོན།

ཁོོ་མོོས་“ཨོོ། སྙན་མོོ་འདྲ་བྲིིས་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིས་»གསུང་རབ་»ལས་དུམ་བུ་ཞིིག་འབྲིི་

ཨེེ་ཐུབ། དེེ་ལྟར་ན་འདིིར་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་བྲོོ་བ་དང་ལྡན་ངེེས། «གསུང་རབ་»ཀྱིི་ཁ་ཕྱེེས་
ནས་ནང་ནས་དུམ་བུ་ཞིིག་ལོོངས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཐུང་ཐུང་ཞིིག་ཡིིན་དགོོས་མ་གཏོོགས་ཤོོག་བུའིི་སྟེེང་དུ་ས་སྟོོང་མང་པོོ་ལྷག་

མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ས་རེེ་ཡིིས་“དེེས་ན། ‘དཀོོན་མཆོོག་གིིས་ཁོོའི་ི རྣམ་ཤེེས་ལ་སྙིིང་རྗེེས་གཟིིགས་རོོགས།’

ཞེེས་བྲིིས་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་མིི་འགྲིིག དེེ་ནིི་ཁོོ་ལ་སྲོོག་ཁྲིིམས་བཅད་པ་མིིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞིིག་འདུག

ངས་དེེ་མིིན་ཞིིག་ངོོ་བཤུས་རྒྱག་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཤོོག་ལྷེེ་རྣམས་སྔོོག་
བཞིིན་ཁ་མུག་གིིས་འདོོན་ཞིིང་། ཚིིག་འབྲུ་རྣམས་དབུགས་ཀྱིི་གཏོོང་ལེེན་བར་དུ་བསྐྱོོར།
མཇུག་མཐར་ཁོོས་“འདིིར་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་འདུག ‘དེེ་ནས་ལོོ་ཋིི་ཡིིས་ཞུ་རྒྱུར། ཨོོ་བདག་གིི་

སྐྱབས་མགོོན། དེེ་འདྲ་མ་ཡིིན་ནོོ།།’” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེར་ནང་དོོན་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་གཅིིག་འབྲིི་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ངེེས་

པར་དུ་ནང་དོོན་ཡོོད་པ་ཞིིག་འབྲིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ས་རེེ་ཡིིས་“ཆོོས་མགུར་གྱིི་ལེེའུ་རུ་སོོང་དང་། ད་དུང་མར་སྔོོགས། ནམ་རྒྱུན་ཆོོས་

མགུར་གྱིི་ནང་ནས་དུམ་བུ་ཡག་པོོ་རེེ་རྙེེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཤོོག་ལེེ་རྣམས་མར་སྔོོག་བཞིིན་ཚིིགས་བཅད་ཁག་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས། མཚམས་

ཤིིག་ལ་ཁོོས་“ཨོོ། འདིིར་གཅིིག་འདུག འདིི་ཧ་ཅང་ཡག ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་བྲོོ་བས་ཁེེངས་
འདུག ‘མིི་དགེེ་ཉེེར་ཞིི་ཉེེས་ལྟུང་ཀུན་སེེལ་བས།། ཁོོང་ནིི་དམ་པས་བྱིིན་གྱིིས་བརླབས་
པ་ལགས།།’ འདིི་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་འདུག དེེ་ཕྲིིས་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཚིིག་དུམ་དེེ་དལ་མོོས་བྲིིས། ཨ་མས་ཤིིང་ཏོོག་ལྡེེ་གུའིི་སྣོོད་གཙང་མར་

བཀྲུས་ཤིིང་སྐམ་པོོར་ཕྱིིས་པ་དང་། ཋོོམ་གྱིིས་དེེའིི་ཁ་གཅོོད་དམ་པོོར་གཅུས་ནས་“གཅིིག་
བྱས་ན་འདིི་ཆོོས་དཔོོན་ལ་འབྲིི་རུ་བཅུག་ན་འགྲིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་མིི་འགྲིིག ཁོོ་ཉེེ་འབྲེེལ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་དམ་བེེ་ཁོོའི་ི ལག་

ནས་བླངས་ཏེེ་ནག་དུབ་བེེར་ཡོོད་པའིི་རས་གུར་གྱིི་ནང་དུ་འཁྱེེར། ཁོོ་མོོས་པུར་ཐུམ་གྱིི་
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ཁབ་གཟེེར་ལྷོོད་ནས་སིིལ་སྤགས་ཀྱིི་དམ་བེེ་དེེ་ཁོོའི་ི གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་ལག་པའིི་འོོག་

ཏུ་བཅུག་རྗེེས། ཁབ་གཟེེར་གྱིིས་པུར་ཐུམ་ཕྱིིར་དམ་པོོར་གཟེེར། དེེ་རྗེེས་ཁོོ་མོོ་མེེ་ཕུང་གིི་
འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སོོང་།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་དུར་ས་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་ལས་རྔུལ་ཆུའིི་འོོད་མདངས་

འཕྲོོ་བཞིིན་འདུག ཨ་ཕས་“ཡ། ད་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་དང་ཇོོན། ནོོ་ཡ་དང་ཨལ་

བཅས་རས་གུར་གྱིི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁབ་གཟེེར་གྱིིས་གཟེེར་བའིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་

རིིང་པོོ་དེེ་གཞུང་དུ་བླངས་ནས་སྒོོ་ཁར་འཁྱེེར་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་དུར་དོོང་ཡོོད་སར་འཁྱེེར་
རྗེེས། ཨ་ཕ་ས་དོོང་ནང་དུ་བབས་ནས་ཐུམ་སྒྲིིལ་དེེ་ལག་པས་བླངས་ཏེེ་ས་ཐོོག་ཏུ་འཇམ་
པོོས་བཞག ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས་ཨ་ཕ་ས་དོོང་ལས་ཕྱིིར་འཐེེན། ཨ་ཕས་
“ཨ་ཕྱིི་ཅིི་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་“ངས་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཁོོ་མོོ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མལ་གདན་

ཡོོད་སར་སོོང་ནས། བུད་མེེད་བགྲེེས་སོོང་འདིི་ལ་ཡུད་ཙམ་རིིང་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་
མོོ་དུར་སར་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་“ཁོོ་མོོ་གཉིིད་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོོས་ང་ལ་འདིིའིི་ཐད་

འཁང་ར་བྱེེད་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁོོ་མོོ་གཉིིད་ལས་བསླང་རྒྱུ་མིིན། ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་
ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཆོོས་དཔོོན་ཁོོང་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ང་ཚོོས་གསོོལ་འདེེབས་སྨོོན་ལམ་ཞིིག་

འདོོན་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཁོོ་རང་གཞུང་ལམ་གྱིི་མར་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་མཐོོང་བྱུང་། ཁོོ་

དེེང་སང་གསོོལ་འདེེབས་སྨོོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་ཡིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“གསོོལ་འདེེབས་བྱེེད་རྒྱུར་མིི་དགའ་ཨེེ།”
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ཋོོམ་གྱིིས་“རེེད། ཁོོ་རང་དེེང་སང་ཆོོས་དཔོོན་མ་རེེད། དེེ་བས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཆོོས་

དཔོོན་མིིན་བཞིིན་དུ་ཡིིན་མདོོག་བསྟན་ནས་མིི་ལ་མགོོ་སྐོོར་བཏང་ན་འགྲིིག་གིི་མ་རེེད་
བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ངས་བལྟས་ན་ཁོོས་གཅིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་གསོོལ་འདེེབས་བྱོོས་ཤོོག་
ཟེེར་རྒྱུ་རེེད་སྙམ་ནས་ཕར་བྲོོས་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཁུ་སིིམ་པོོར་ཚུར་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོས་ཋོོམ་གྱིི་སྐད་ཆ་གོོ་ནས་“ང་བྲོོས་སོོང་བ་

མིིན། ངས་ཁྱེེད་ཚོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁྱེེད་ཚོོར་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་མིི་
ནུས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚིིག་འགའ་གསུང་ཨེེ་ཐུབ། སྔོོན་ཆད་ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ནང་དུ་

སྐྱེེལ་ཚིིག་མེེད་པར་དུར་འཇུག་བྱེེད་སྲོོལ་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ངས་བཤད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དུར་སའིི་འགྲམ་དུ་ཁྲིིད་ཡོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོར་འགྲོོ་

འདོོད་དེེ་འདྲ་མེེད། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཡོོང་དགོོས། ཁྱོོད་མ་ཡོོང་ན་དེེ་ནིི་མ་གུས་པའིི་
སྤྱོོད་པ་རེེད། ཅུང་ཙམ་མ་གཏོོགས་མིི་འགོོར།” ཞེེས་བཤད།

མེེ་ཕུང་གིི་འོོད་དེེ་ལྷན་དུ་འདུས་པའིི་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ཕོོག་པས། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་

དང་མིིག་ཟུང་གསལ་པོོར་མངོོན། འོོན་ཀྱང་། དེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་གྱོོན་གོོས་ནག་པོོ་ཁག་གིི་སྟེེང་
དུ་སྣང་བ་སྟེེར་མ་ཐུབ། ཚང་མས་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། མེེ་ཕུང་གིི་འོོད་རླབས་དེེ་ཁོོ་
ཚོོའིི་ཐོོག་ཏུ་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་སྐད་ཆ་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་བཤད།” ཅེེས་བཤད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་

བྲང་ཁར་སྒུར་བ་ན། གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་འབྲངས་ནས་དེེ་ལྟར་བྱས། ཁ་སེེ་
ཡིིས་བབས་ཆགས་པའིི་སྒོོ་ནས་“རྒན་པོོ་ཁོོང་གིིས་མིི་ཚེེ་ཧྲིིལ་པོོ་ཞིིག་བསྐྱལ་ནས། དེེ་རིིང་
མིི་ཚེེ་དེེའིི་མཇུག་བསྡུས་པ་རེེད། དེེ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྡུག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ངས་མིི་ཤེེས།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

འོོན་ཀྱང་། དེེ་གནད་འགག་མ་རེེད། ཁོོ་རང་གིིས་མིི་ཚེེ་ཞིིག་བསྐྱལ་བ་རེེད་ལ། དེེ་གཙོོ་བོོ་
རེེད། ད་ལྟ་ཁོོ་གྲོོངས་སོོང་མོོད། དེེ་གལ་ཆེེན་མ་རེེད། མིི་ཞིིག་གིིས་སྙན་ངག་ཅིིག་གྱེེར་བ་

དྲན་གྱིི་འདུག་ལ། ཁོོས་ཟེེར་ན། ‘གསོོན་པོོར་འཚོོ་ནས་ཡོོད་པ་ཚང་མ་མཆོོག་རེེད།’ ཅེེས་

བཤད་མྱོོང་། ཐོོག་མར་དེེའིི་དོོན་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས་བྱུང་ལ། ཅུང་མ་འགོོར་བར་

སྙན་ངག་འདིིའིི་བསྟན་དོོན་ནིི་ཚིིག་ངོོས་ལས་ཀྱང་གཏིིང་ཟབ་པ་ཚོོར་བྱུང་། ངས་མིི་ཤིི་
བོོ་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་གསོོལ་བ་འདེེབས་མིི་བསམ། ཁོོ་ལ་མཚོོན་ན་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་ཡོོད་

པ་མ་རེེད། ཁོོ་རང་ལ་བསྒྲུབ་དགོོས་པའིི་བྱ་བ་གཅིིག་ཡོོད་ལ། བྱ་བ་དེེ་ནིི་ཁོོའི་ི མདུན་དུ་
གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ནས་བཤམས་ཡོོད། དེེ་སྒྲུབ་སྟངས་ལའང་ཐབས་ལམ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད།

ང་ཚོོ་ལ་མཚོོན་ནའང་། ང་ཚོོར་ཡང་བྱ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་རེེ་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་སྒྲུབ་
སྟངས་ཐབས་ལམ་མིི་འདྲ་བ་སྟོོང་ཕྲག་ཡོོད་ལ། ང་ཚོོས་གང་ཞིིག་འདེེམས་དགོོས་ཤེེས་ཀྱིི་

མེེད། གལ་སྲིིད་གསོོལ་བ་འདེེབས་དགོོས་ན། ངས་ནིི་ལམ་བུ་གང་ཞིིག་འདེེམས་དགོོས་
མིི་ཤེེས་པའིི་ཡུལ་མིི་ང་ཚོོའིི་དོོན་དུ་གསོོལ་བ་འདེེབས་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་མེེས་འདིི་ལ་མཚོོན་ན།
ཁོོའི་ི ལམ་བུ་ནིི་ཐད་ཀར་དྲང་མོོ་རེེད། ཡ། ད་ཁོོ་བཀབ་ནས། ཁོོ་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་
མགོོ་རྩོོམ་དུ་ཆུག” ཅེེས་བཤད་རྗེེས་ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས།

ཨ་ཕས་“ཨ་སྨོོན།” ཞེེས་བཏོོན་པ་དང་། གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་ཁ་མུག་མུག་གིིས་“ཨ་སྨོོན།”

ཞེེས་བཟློོས། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་སྦྱག་མའིི་ནང་དུ་ས་སྐེེད་ཙམ་བླངས་ནས། མུན་ནག་གིི་ས་
དོོང་ནང་དུ་བདལ། དེེ་ནས་ཁོོས་སྦྱག་མ་དེེ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ལག་ཏུ་བཞག་ཅིིང་། ཇོོན་གྱིིས་

ཀྱང་ས་སྦྱག་མ་གང་བླུགས། དེེ་ནས་སྦྱག་མ་དེེ་རེེ་རེེ་བཞིིན་སྤྲད་ནས། སྐྱེེས་པ་རེེ་རེེར་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་རེེས་སྐལ་ཐོོབ་པའིི་བར་དུ་བརྒྱུད་སྤྲོོད་བྱས། དེེ་ལྟར་སྐྱེེས་པ་རེེ་རེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
འགན་ཁུར་དང་ཐོོབ་ཐང་བླངས་ཚར་པ་ན། ཨ་ཕས་འགྲམ་གྱིི་ས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་དམག་

སྣ་དྲངས་ནས། ས་དོོང་དེེ་མྱུར་མོོས་བཀང་ཅིི་ཐུབ་བྱས། བུད་མེེད་ཚོོ་ཕྱིིར་མེེ་ཕུང་གིི་རྩ་རུ་
321

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དགོོང་ཟས་ལ་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་དུ་སོོང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་ད་དུང་ཡང་ཧད་དེེ་
བལྟས་འདུག

རུ་ཐེེ་ཡིིས་བབས་ཆགས་པོོའི་ི སྒོོ་ནས་“ཨ་མེེས་དེེའིི་འོོག་ཏུ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

པ་ན། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་འཇིིགས་སྐྲག་གིིས་གང་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་
ནས་ཕར་མེེ་ཕུང་གིི་འགྲམ་དུ་བརྒྱུགས་སོོང་ནས་སར་བསྡད་དེེ་ངུ་སིིག་བྱས།

ཨ་ཕས་ས་དོོང་གིི་སྐེེད་ཙམ་བཀང་རྗེེས། དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་ལངས་ནས་

བསྡད་བྱུང་ལ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་དེེའིི་ལྷག་མ་དེེ་འགྲུབ་པར་བྱས། ཇོོན་གྱིིས་བང་སོོའི་ི ས་

ཕུང་ལ་བཟོོ་དབྱིིབས་འདོོན་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ལས་མཚམས་འཇོོག་
ཏུ་བཅུག་ནས་“ལྟོོས་དང་། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་བང་སོོའི་ི ས་ཕུང་ཞིིག་བརྩིིགས་པ་ཡིིན་ན།

ཁོོ་ཚོོས་ལམ་སེེང་འདིི་དྲུས་འཇོོག་གིི་རེེད། དེེ་བས་ང་ཚོོས་འདིི་སྦས་དགོོས། ང་ཚོོས་འདིི་

ས་ངོོས་དང་སྙོོམས་པ་བྱས་ནས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་རྩྭ་སྐམ་དགབ་འཇོོག ང་ཚོོས་དེེ་ལྟར་མིི་བྱེེད་
ཀ་མེེད་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ངས་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་མིི་འདུག སྤྱིིར་དུར་སའིི་སྟེེང་དུ་བང་སོོ་མ་

བསླངས་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག དེེ་མ་གཏོོགས་ཁོོ་ཚོོས་ལམ་སེེང་ཁ་བསྔོོག་རྒྱུ་རེེད་ལ།

དེེ་དུས་ང་ཚོོ་ཁྲིིམས་དང་འགལ་བ་ལྷང་ལ་འབུད་ཀྱིི་རེེད། ང་ཁྲིིམས་དང་འགལ་ན་ཁྲིིམས་
ཆད་ཅིི་འདྲ་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། དེེ་ངས་བརྗེེད་འདུག”ཅེེས་བཤད་རྗེེས་ཇོོན་གྱིི་ལག་ནས་སྦྱག་མ་ཚུར་

བླངས་ནས་ས་ཕུང་དེེ་ཕར་འདེེད་ཚུར་འདེེད་བྱས་ཏེེ། ས་ངོོས་དང་སྙོོམས་པ་བྱས་རྗེེས་
“དགུན་ཁར་སླེེབས་དུས་འདིི་ནང་དུ་ཉིིལ་རྒྱུ་རེེད།”
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ཅེེས་བཤད།

ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ལ་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག དགུན་ཁར་སླེེབས་དུས་ང་ཚོོ་ས་ཐག་རིིང་མོོ་

ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། འཇགས་འཇགས་ཡག་པོོ་བཏང་ནས་སྟེེང་དུ་རྩྭ་སྐམ་གྱིིས་
ཁོོབ་ཅིིག”ཅེེས་བཤད།

ཕག་ཤ་དང་ཞོོག་ཁོོག་ཚོོས་པ་ན། ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་བཟའ་མིི་ཚང་མ་ཐང་ལ་

བསྡད་ནས་དགོོང་ཟས་ཟོོས། ཁོོ་ཚོོ་ཁ་ཁུ་སིིམ་པོོ་རེེད་ལ། ཚང་མས་མེེ་ཕུང་གིི་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་
ནས་གདའ། ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་ཕག་ཤ་དུམ་བུ་ཞིིག་སོོ་ཡིིས་འཐོོག་བཞིིན། ཡིིད་མགུ་བའིི་
དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་“ཕག་ཤ་དངོོས་གནས་ཞིིམ་པོོ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཨོོ། ང་ཚོོ་ལ་ཕག་གསར་གཉིིས་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ཚོོས་དེེ་གཉིིས་ཟོོས་བཞག་ན་

ཡག་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་སོོང་། དེེ་བཙོོང་ཡང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཁུག་གིི་མ་རེེད། ཨ་མས་

བག་ལེེབ་བཅའ་ཤེེས་ལ། དོོས་འཁོོར་དུ་ཕག་ཤ་ལྕགས་ཟེེའུ་གཉིིས་ཡོོད་པས། འདིི་ལྟར་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེེད་པར་གོོམས་སོོང་ཚེེ། ཡུལ་ལུང་ཀུན་ལ་ལྟ་སྐོོར་བྱེེད་བཞིིན་སོོང་ན་སྐྱིིད་
པོོ་འདྲ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཚང་ལམ་ལ་ཆས་ནས་ག་ཚོོད་ཅིིག་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་རང་ཉིིད་
ཀྱིི་གསལ་བཤད་དེེ་དྲིི་བ་ཞིིག་གིིས་མཇུག་བསྡུས།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་ལྕེེ་ཡིིས་སོོ་བར་ལྡག་ནས་མིིད་པར་མིིད་རྗེེས་“ང་ཚོོར་རླུང་རྟ་དེེ་འདྲ་

མ་བརྒྱུགས། ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་གཟའ་འཁོོར་གསུམ་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨ་དཀོོན་མཆོོག་གཟིི་བརྗིིད་ཅན་པོོ།

ང་ཚོོས་ཉིིན་བཅུའིི་ནང་ཚུན་དང་། ཡང་ན་དེེ་

ལས་ཀྱང་སྔ་མོོར་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་འབྱོོར་འཆར་བྱས་ཡོོད།”

ཨལ་གྱིིས་ཚིིག་མཚམས་བཅད་ནས་“དེེ་བཤད་དཀའ་མོོ་རེེད། ཨ་ཕ། དོོས་ཁལ་འདིི་

འདྲའིི་ལྕིི་མོོ་ཞིིག་འཁུར་ནས། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་ནམ་ཡང་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་

རུ་སླེེབས་རྒྱུ་མ་རེེད། རིི་བོོ་འདྲ་བརྒལ་ནས་འགྲོོ་དགོོས་ཚེེ་ལྷག་ཏུ་སླེེབས་ཐབས་ཡོོད་རྒྱུ་
མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་ཚོོ་མེེ་ཕུང་གིི་མཐའ་རུ་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པ་མར་གཏད་ཡོོད་པའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས། མེེ་འོོད་ཀྱིི་ཁྲོོད་དུ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐྲ་ལོོ་དང་ཐོོད་པ་གསལ་པོོར་མངོོན་ཞིིང་། མེེ་འོོད་

ཀྱིི་བ་གམ་ཆུང་ཆུང་གིི་ཡར་ཐོོག་ཏུ། དབྱར་ཁའིི་སྐར་མ་རྣམས་ཁ་ཐོོར་ཡ་ཐོོར་དུ་འཚེེར།

ད་ལྟ་ཉིིན་དཀར་གྱིི་ཚ་དྲོོད་དེེ་ཡང་རིིམ་གྱིིས་ཉམས་བཞིིན་འདུག མེེ་ཕུང་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་
ཙམ་ན། ཨ་ཕྱིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མལ་གདན་སྟེེང་ནས་ཁྱིི་ཕྲུག་ཅིིག་དང་འདྲ་བར་ངུ་ཟུག་ཡང་
མོོ་ཞིིག་བྱས་བྱུང་བས། མགོོ་བོོ་ཚང་མ་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར།

ཨ་མས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན། རིིགས་བཟང་མ། ཕར་སོོང་ནས་ཨ་ཕྱིི་དང་ལྷན་དུ་ཉོོལ། ད་ལྟ་

ཁོོ་མོོར་ཁེེན་ས་ཞིིག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ད་ལྟ་དལ་མོོར་ཚོོར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཡར་ལངས་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མལ་གདན་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་ཨ་ཕྱིི་

རྒན་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཉལ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཨ་ཕྱིི་གཉིིས་ཀྱིིས་མལ་གདན་སྟེེང་ནས་ཕན་

ཚུན་ལ་སྐད་ཆ་ཤུབ་པུར་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་མུག་མུག་ཏུ་བཤད་པའིི་སྐད་ཆ་དམའ་མོོ་
དེེ་མེེ་ཕུང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁྱམས་ནས་ཡོོང་།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཡ་མཚན་ཞིིག་ནིི། ད་ཐེེངས་ཨ་མེེས་གྲོོངས་པ་འདིིས་ང་ལ་ཚོོར་བ་མིི་འདྲ་

བ་ཅིི་ཡང་མ་བྱིིན། ངའིི་སེེམས་སྔོོན་མ་ལས་ལྷག་ཏུ་སྡུག་རྒྱུ་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཚང་མ་གཅིིག་པ་རེེད། ཨ་མེེས་དང་ཁང་རྙིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ངོོ་བོོ་གཅིིག་པ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“འདིི་ནིི་ཅིི་འདྲའིི་ཡིིད་ཕངས་པ་ཞིིག་རེེད་ཨང་། ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོོ་ཁ་

ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་སླེེབས་ཚེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྐོོར་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད།
རྒུན་འབྲུམ་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་བཙིིར་ནས་སིིལ་ཁུ་རྣམས་སྨ་རའིི་ཁྲོོད་དུ་བཞུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་
ཡིིན་ཟེེར་བ་ལྟ་བུའིི་སྐད་ཆ་ནམ་རྒྱུན་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་ནིི་ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་རྩེེད་མོོ་བརྩེེས་པ་ཙམ་རེེད། ངས་བལྟས་ན་ཁོོས་ཤེེས་

ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁོོས་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོས་གང་ཞིིག་ནས་མིི་ཚེེ་གསར་པ་ཞིིག་མགོོ་
རྩོོམ་ན་ཆོོག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཨ་མེེས་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོའི་ི མིི་ཚེེ་ནིི་རྫོོགས་ཟིིན་པ་རེེད་

ལ་ཁོོས་ཀྱང་དེེ་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཨ་མེེས་དེེ་རིིང་གྲོོངས་པ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོས་ཁོོང་ཉིིད་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་གཞིིས་དང་ཁ་འབྲལ་དུ་བཅུག་པའིི་སྐད་ཅིིག་དེེ་ཉིིད་ནས་བཟུང་ཁོོང་རང་
གྲོོངས་ཟིིན་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“དངོོས་གནས་རེེད་དམ།” ཞེེས་འཛེེར་སྐད་ཀྱིིས་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མ་རེེད། ཨོོ། ཁོོས་དབུགས་ལེེན་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་གྲོོངས་ཟིིན་པ་

རེེད། ཁོོང་དང་ས་གཞིིས་གཉིིས་ཀ་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོས་དེེ་ཤེེས་ཡོོད་པ་རེེད།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་གྲོོངས་བཞིིན་པ་ཤེེས་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཤེེས་ཡོོད། དེེ་ངས་ཤེེས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ཡུད་ཙམ་རིིང་མིིག་ཧུར་རེེར་བལྟས་རྗེེས། གདོོང་ལ་འཇིིགས་

སྐྲག་གིི་རྣམ་པ་ཞིིག་སྐྱེེས་ནས་“འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སུ་གཅིིག་ལའང་མ་བཤད་པ་ཡིིན་
ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“བཤད་ནས་ཅིི་ཕན་ནམ།” ཞེེས་ཕྱིིར་དྲིིས།
“ང་ཚོོས།

ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་འདྲ་བཏོོན་ཡོོད་སྲིིད།”

“ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཞིིག་བཏོོན་ཡོོད་སྲིིད་དམ།”
“ངས་མིི་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་།

...”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨུན་ཧུན། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ། ཁྱོོད་ཚོོའིི་འགྲོོ་ལམ་ནིི་ཡོོངས་

སུ་གཏན་འཁེེལ་ཟིིན་ཞིིང་། འགྲོོ་ལམ་དེེ་ཨ་མེེས་དང་འབྲེེལ་བ་གཏན་ནས་མེེད། ཁོོས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྡུག་བསྔལ་མྱངས་མེེད། ད་ནངས་ཀྱིི་དེེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་མྱངས་མེེད། ཁོོ་རང་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་གཞིིས་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་འདུག་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་རང་ས་གཞིིས་དང་ཁ་འབྲལ་ཐུབ་
ཀྱིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་དབུགས་རིིང་ལྕིི་མོོ་ཞིིག་བླངས།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“ང་ཚོོས་ཀྱང་ངའིི་གཅེེན་པོོ་ཝིིལ་ཤུལ་ནས་བསྐྱུར་དགོོས་བྱུང་།” ཞེེས་

བཤད་པས། ཚང་མའིི་མགོོ་བོོ་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར། “ངེེད་གཉིིས་ཀ་རང་ལོོ་བཞིི་བཅུ་ཞེེ་

གྲངས་ཀྱིི་མིི་ཡིིན་ལ། ཁོོ་ང་ལས་ལོོ་ན་ཆེེ། ཁོོས་སྔོོན་ཆད་རླངས་འཁོོར་རྩ་བ་ནས་བསྐོོར་
མྱོོང་མེེད། ང་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་ནང་དུ་སོོང་ནས་འཚོོང་ཐུབ་པ་ཚང་མ་བཙོོངས་པ་ཡིིན། ཝིིལ་
གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་རླངས་

འཁོོར་སྐོོར་སྟངས་ཁྲིིད་སྟོོན་བྱས། ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་པའིི་ཉིིན་དེེའིི་སྔ་
ཉིིན་གྱིི་ཕྱིི་དྲོོར། ཝིིལ་དང་ཨ་ནེེ་མིིན་ནེེ་གཉིིས་ཀ་རླངས་འཁོོར་སྐོོར་སྟངས་སྦྱོོང་བརྡར་

བྱེེད་དུ་སོོང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་གུག་དཀྱོོག་ཅིིག་ལ་སླེེབས་པ་ན། ཝིིལ་

གྱིིས། ‘ཨོོ་ཨོོ་ཨོོ།’ ཞེེས་ཟེེར་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་ཧོོབ་ཀྱིིས་བཀག་སྟེེ། སྒོོ་ར་ཐད་ལ་
གཤགས་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས། ‘ཨོོ། ལྟས་ངན།’ ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་སྣུམ་སྒོོ་ཤུགས་

ཀྱིིས་མནན་པས། རླངས་འཁོོར་གྲོོག་རོོང་གིི་ནང་དུ་བརྒྱུགས་པ་རེེད། ད་དེེ་རེེད། དེེ་ནས་
བཙོོང་རྒྱུའིི་ཅ་ལག་མེེད་ལ་རླངས་འཁོོར་ཡང་མེེད་པར་གྱུར། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ཚང་མ་

ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱོོན་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་ངོོ་སོོ་བསྟོོད། ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཧ་ཅང་ལངས་ཡོོད་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུའང་མ་ཡོོང་བར་ནམ་རྒྱུན་སྡིིགས་དམོོད་བྱེེད་བཞིིན་
བསྡད་ཡོོད།”

“ད་ཁོོས་ཅིི་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་དམ།”
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།
“མིི་ཤེེས།

ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་དྲགས་པས་འཆར་གཞིི་འཐེེན་བའིི་བསམ་བློོ་ཡང་མིི་

འདུག ང་ཚོོས་ཀྱང་མུ་མཐུད་དུ་སྒུག་མ་ཐུབ། ང་ཚོོར་ལམ་ལ་ཆས་བྱེེད་དུ་སྒོོར་མོོ་བརྒྱད་
ཅུ་གྱ་ལྔ་མ་གཏོོགས་མེེད་པས། མུ་མཐུད་དུ་བསྡད་ན་དེེ་བགོོ་བཤའ་ནིི་རྒྱག་མིི་ཐུབ། འོོན་
ཀྱང་། རྗེེས་སོོར་སྒོོར་མོོ་ནིི་གང་ལྟར་ཟད་སོོང་། ལེེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་མ་སོོང་བའིི་མཚམས་

སུ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གཞུག་གིི་སོོ་འཁོོར་ཆག་སོོང་ལ། དེེ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་པར་སྒོོར་མོོ་སུམ་

ཅུ་བཏང་བ་རེེད། དེེ་ནས་འཁོོར་ལོོ་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས་བྱུང་ལ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཆར་ཡང་

གས་ཁ་བརྒྱུགས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ད་དུང་ངའིི་ཆུང་མ་ས་རེེ་ན་བ་རེེད། དེེར་བརྟེེན་ང་ཚོོས་
ཉིིན་བཅུ་ལ་སྒུག་པ་ཡིིན། ད་ཐེེངས་འཁོོར་ཆག་འདིི་ཡང་བསྐྱར་ཆག་སོོང་ལ། ད་ལྟ་སྒོོར་
མོོ་ནིི་ཇེེ་ཉུང་ཇེེ་ཉུང་རེེད། དེེ་བས་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་ནམ་ཞིིག་ལ་སླེེབས་

ཐུབ་མིིན་མིི་ཤེེས། ངས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་སྟངས་ཤེེས་རྒྱུ་ན་འགྲིིག་ཡོོད་མོོད།
འོོན་ཀྱང་། ངས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཐད་ནས་ཅིི་ཡང་མིི་ཤེེས།”

ཨལ་གྱིིས་གཟབ་ནན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཨོོ།

ཁོོ་རྩ་བ་ནས་འགུལ་རྒྱུ་མིི་འདུག མེེ་ཁ་རེེ་གསོོས་ཚེེ་སྟུག་དྲིི་རེེ་བཏང་རྗེེས་མེེ་ཁ་

ཤིི་འགྲོོ། མཚམས་ལ་ལར་མེེ་ཁ་སོོས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འགྲོོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་གོོང་ཡང་བསྐྱར་
དབུགས་ཕྱིིར་ཆད་འགྲོོ།”

“འགུལ་ཙམ་བྱས་རྗེེས་མེེ་ཁ་ཤིི་འགྲོོ་བ་ཨེེ་རེེད།”
“རེེད་ཡ།

ངས་སྣུམ་སྒོོ་ཁ་ཚོོད་ཕྱེེས་རུང་མེེ་ཁ་ཤིི་ནས་འགྲོོ་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག དེེ་ལྟར་ཇེེ་

སྡུག་ནས་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་ནས། དེེང་སང་མེེ་ཁ་རྩ་བ་ནས་སོོས་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཨལ་གྱིིས་གདེེང་སྤོོབས་དང་བསམ་བློོ་སྨིིན་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་

སྣུམ་ལམ་ཞིིག་འགག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་སྣུམ་ལམ་གཤོོང་རོོགས་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་ཀྱང་དགའ་སྤོོབས་ཀྱིི་ཉམས་དང་བཅས་“ཁོོ་ལ་རླངས་འཁོོར་ཐད་ལག་རྩག་

ཡག་པོོ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

དེེས་ན་ངས་དངོོས་གནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། དངོོས་གནས་ཡིིན། མིི་ཞིིག་

ཡིིན་ན་འདིི་ལྟ་བུའིི་ཞིིག་གསོོའི་ི ཐད་ཅིི་ཡང་མིི་ཤེེས་དུས། རང་ཉིིད་བྱིིས་པ་བསམ་མེེད་

ཅིིག་ཡིིན་པའིི་སྣང་བ་སྟེེར། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་འབྱོོར་ཚེེ། རླངས་འཁོོར་

གསར་པ་ལེེགས་པོོ་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན། གསར་པ་ཡིིན་ན་ཆག་སྐྱོོན་འབྱུང་ཅུང་དཀའ་རྒྱུ་
རེེད།”

ཨ་ཕས་“ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་འབྱོོར་སོོང་དུས་མིི་སྐྱོོན་ཏེེ། འོོན་ཀྱང་། གནད་

དོོན་ནིི་དེེར་འབྱོོར་ཐུབ་མིིན་དེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“ཨོོ། དེེ་ནིི་དཀའ་ལས་མྱོོང་རིིན་ཡོོད་པ་ཞིིག་རེེད། ངས་བརྡ་ཡིིག་

ཅིིག་མཐོོང་བྱུང་ལ། བརྡ་ཡིིག་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་མཁན་དགོོས་ཟེེར་གྱིི་འདུག་
ཅིིང་། གླ་ཆ་ཡང་མཐོོན་པོོ་ཡོོད་ཟེེར། དེེ་ཅིི་འདྲ་ཡིིན་པར་བསམ་བློོ་ཞིིག་ཐོོངས་དང་། གྲིིབ་

བསིིལ་ལྡན་པའིི་ཤིིང་སྡོོང་གིི་འོོག་ནས་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་བཞིིན། མཚམས་ལ་ལར་ཤིིང་ཏོོག་
རེེ་ཟོོས་ནས། རེེད་ཡ། དེེ་གར་ཤིིང་ཏོོག་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ག་ཚད་ཟོོས་
རུང་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཡང་ཟེེར་རྒྱུ་མ་རེེད། གླ་ཆ་དེེ་འདྲ་བཟང་དུས་རང་ཉིིད་ལ་ས་ཞིིང་ཆུང་
ཆུང་ཞིིག་ཉོོས་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཏེེ། ཡོོང་འབབ་ལྷག་མ་གསོོག་ཆོོག འདིི་ལྟར་སོོང་ན་

ལོོ་ངོོ་ཁ་ཤས་ཀྱིི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ལ་དབང་བའིི་ཁང་གཞིིས་ཤིིག་བརྩོོན་ལེེན་བྱེེད་ཐུབ་
ངེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“བརྡ་ཡིིག་དེེ་ང་ཚོོས་ཀྱང་མཐོོང་སོོང་། ངས་འདིིར་གཅིིག་འཁྱེེར་ཡོོད།” ཅེེས་

ཟེེར་བཞིིན། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུག་མའིི་ནང་ནས་ལྟེེབས་ཆག་བརྒྱབ་པའིི་ཤོོག་ལྷེེ་དམར་

སེེར་ཞིིག་བླངས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་སྣག་ཚ་ནག་པོོ་ཅན་གྱིི་ཡིི་གེེ་འདིི་འདྲ་གཏགས་འདུག “ཁ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་སྲན་མ་འཐོོག་མཁན་གླ་པ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དུས་ཚིིགས་བཞིི་
བོོར་གླ་ཆ་མཐོོ། གླ་པ་800དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།”

ཝིིལ་སོོན་གྱིི་གདོོང་ལ་སོོམ་ཉིིའིི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་“ཨོོ། དེེ་ངས་མཐོོང་བ་དེེ་རེེད། དེེ་

གཉིིས་གཅིིག་པ་གཅིིག་རྐྱང་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོར་དགོོས་པའིི་གླ་པ་བརྒྱད་
བརྒྱའིི་གྲངས་ཀ་ལོོན་ཨེེ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“དེེ་ནིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེའིི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཙམ་རེེད། མངའ་སྡེེ་དེེ་ནིི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ཆེེ་ཤོོས་ཨང་གཉིིས་པ་དེེ་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་དགོོས་པའིི་གླ་པ་བརྒྱད་
བརྒྱའིི་གྲངས་ཀ་ལོོན་སོོང་བའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ས་གཞན་དུ་དགོོས་ས་གང་མང་

ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ང་རང་གིིས་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་འདོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་ལྟར། ཤིིང་སྡོོང་འོོག་
ནས་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་འདིི་ནིི་ཐ་ན་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཀྱང་སྒྲུབ་འདོོད་པའིི་ལས་
ཀ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གློོ་བུར་དུ་ཡར་ལངས་ནས་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིི་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་

དུ་སོོང་། ཁོོས་འཕྲུལ་སྒམ་དུ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་རྗེེས་ཚུར་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་ཐང་ལ་བསྡད།
ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དོོ་ནུབ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

ངས་སང་ཉིིན་ཞོོགས་པར་བལྟ།”

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅུང་པོོ་ལ་ཞིིབ་མོོས་ལྟ་བཞིིན་“ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བསམ་བཞིིན་

ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཕན་ཚུན་ལ་སྒུག «ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་ཤོོད་དང་།»

ཨལ་གྱིིས་མཐར་ཐུག་དེེ་ལྟར་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨོོ།

དེེ་གཅིིག་བྱས་ན་འཆར་གཞིི་ཡག་པོོ་མིིན་ཡང་སྲིིད་ལ། དེེ་ཨལ་གྱིིས་བསམ་བཞིིན་

པ་དང་གཅིིག་མཚུངས་མིིན་ཡང་སྲིིད། གང་ལྟར་ངའིི་བསམ་ཚུལ་ནིི་འདིི་འདྲ་ཡིིན། ང་

ཚོོའིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་དོོས་ཁལ་ལྕིི་དྲགས་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཝིིལ་སོོན་བཟའ་ཟླ་གཉིིས་ཀྱིི་
རླངས་འཁོོར་དུ་འཚང་ཁ་མིི་འདུག གལ་སྲིིད་ང་ཚོོའི་ི མིི་འགའ་རེེ་ཁོོ་ཚོོའི་ི རླངས་འཁོོར་

ཆུང་བ་རུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཡང་མོོ་ང་ཚོོའིི་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས་པ་

ཡིིན་ན། ང་ཚོོའི་ི རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཐེེན་འཕར་ལྷུ་ལག་ལ་ཆག་སྐྱོོན་མིི་འབྱུང་ལ། ལ་ངོོས་
སུ་འགྲོོ་དགོོས་ཀྱང་མིི་སྐྱོོན། ང་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀ་རླངས་འཁོོར་ཐད་ཆ་རྒྱུས་ཡོོད་པའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས། ང་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་འགྲོོ་ཐུབ་པར་ཁག་ཐེེག་བྱེེད་ཐུབ། ང་ཚོོ་ལམ་
ཐོོག་ནས་འགྲོོགས་ནས་སོོང་ན། ཕྱོོགས་ཚང་མར་ཕན་ཐོོགས་རྒྱུ་རེེད།”

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་དགའ་སྤྲོོ་དང་བཅས་“དེེ་ཆོོག ང་ཚོོ་དེེ་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་འཐད་པ་ཡོོད།

དངོོས་གནས་འཐད་པ་ཡོོད། དེེ་ཐོོས་སོོང་ངམ། ས་རེེ།” ཞེེས་བཤད།

ས་རེེ་ཡིིས་“དེེ་དོོན་བཟང་ཞིིག་རེེད། འདིི་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལས་ཤིིག་མ་

རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ག་ལ་ག་ལ། དེེར་དཀའ་ལས་ཅིི་ཡང་མེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོར་

རོོགས་རམ་བྱས་པ་རེེད་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་རྒྱབ་ལ་དགྱེེ་ཙམ་བྱས་ནས་“དེེ་མིི་ཤེེས་ཡ།” ཞེེས་བཤད།
“ཅིི་རེེད།
“ཨ།

ཁྱོོད་ལ་འཐད་པ་མེེད་དམ།”

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་བློོ་ཐོོངས་དང་། ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྲངས་མ་གཏོོགས་

ལྷག་མེེད་པས། དཀའ་ལས་མིིན་རྒྱུ་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད།”

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཚོོ་དཀའ་ལས་གང་ནས་ཡིིན། ང་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལ་རོོགས་རམ་བྱས་

ནས། མཉམ་དུ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་འགྲོོ། ས་རེེ་ ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་ང་ཚོོར་ཨ་མེེས་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

དུར་འཇུག་བྱེེད་རོོགས་བྱས་པ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད་པས། ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་
འབྲེེལ་བའིི་རང་བཞིིན་ཇེེ་གསལ་དུ་གྱུར།

ཨལ་གྱིིས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེའིི་ནང་དུ་མིི་དྲུག་སྡོོད་ཐུབ་

ལ། གལ་སྲིིད་ང་ཁ་ལོོ་བ་བྱས་པ་ཡིིན་ན། དེེའིི་སྟེེང་དུ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཁོོན་ནེེ། ཨ་ཕྱིི་
བཅས་སྡོོད་ཐུབ། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བའིི་སྟེེང་གིི་ཅ་ལག་ཆེེན་པོོ་ཁག་

བླངས་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་བརྩིིག་ཆོོག དེེ་ནས་ང་ཚོོས་འདུག་ས་རེེས་སྤོོར་བྱས་
ཆོོག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ཕྲག་སྟེེང་ནས་གནོོན་ཤུགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བླངས་པའིི་རྐྱེེན་
གྱིིས། ཁོོས་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་སྐད་མགོོ་ཧ་ཅང་མཐོོ།

ཁོོ་ཚོོས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པས་འཛུམ་དམུལ་བྱུང་ལ། མིིག་ཟུང་གིིས་ས་ཐོོག་ཏུ་

བལྟས། ཨ་ཕས་མཛུབ་མོོས་ཐལ་བ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་ས་སློོག་བཞིིན་“ཨ་མས་ཚ་ལུ་མའིི་སྡོོང་
པོོས་མཐའ་བསྐོོར་བའིི་ཁང་པ་དཀར་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ན་འདོོད་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་ལོོ་ཐོོའི་ི སྟེེང་
གིི་འདྲ་པར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ལས་ཁང་པ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མཐོོང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ས་རེེ་ཡིིས་“གལ་སྲིིད་ལམ་བར་ནས་ང་ཡང་བསྐྱར་ན་བ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཚོོ་མུ་མཐུད་

དུ་སྔོོན་ལ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་དགོོས། དེེ་དུས་ང་ཚོོས་ཁྱེེད་ཚོོར་དཀའ་ལས་གཏོོད་རྒྱུ་མིིན།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ས་རེེ་ལ་ཞིིབ་མོོས་བལྟས་ཤིིང་། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོས་བུད་མེེད་འདིིའིི་ན་ཟུག་

གིིས་གཙེེས་པའིི་མིིག་ཟུང་དང་། ན་ཟུག་གིིས་འཐམས་ནས་ན་ཟུག་གིིས་སྐེེམ་བཞིིན་པའིི་

ངོོ་གདོོང་བཅས་ཐོོག་དང་པོོར་མཐོོང་བ་འདྲ། དེེ་ནས་ཨ་མས་“གང་ལ་ཐུག་ཀྱང་ང་ཚོོས་

ཁྱོོད་ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད། གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོོད་དུས། དེེ་ལ་ཡ་ཁ་བྱེེད་དགོོས་ཞེེས་
ཁྱོོད་རང་གིིས་བཤད་པ་མ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
331

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ས་རེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གཉེེར་མས་གང་བའིི་ལག་ཟུང་ལ་ཞིིབ་མོོས་ལྟ་བཞིིན་“ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་

ཅུང་གཉིིད་ཐབས་བྱས་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ནས་ཡར་ལངས།

ཨ་མས་“ཨ་མེེས་ཁོོང་། ཁོོང་གྲོོངས་ནས་ལོོ་ངོོ་གཅིིག་ཕྱིིན་སོོང་བའིི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་སྟེེར།”

ཞེེས་བཤད།

ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་རང་རང་ས་ནས་ལེེ་ལོོའི་ི གོོམས་སྟབས་དང་བཅས་

གླལ་ཁ་བྱེེད་བཞིིན་ཉལ་དུ་སོོང་། ཨ་མས་ཀྲིིན་སྡེེར་ཚང་མ་སྤྲུགས་སྤྲུགས་ཙམ་བྱས་རྗེེས།
སྟེེང་གིི་ཞག་ཚིི་རྣམས་གྲོོ་ཕྱེེའིི་ཁུག་མར་ཕྱིིས། གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་མིི་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་རྒྱུག་གྲངས་ཇེེ་ཉུང་དུ་གྱུར་སོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དོོས་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་ཁག་གིིས་སྐབས་
དང་སྐབས་སུ་ལྡིིར་སྒྲ་དང་བཅས་ས་གཞིི་སྒུལ་བར་བྱེེད། གྲོོག་ཤུར་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་

གཉིིས་ཀ་སྐར་འོོད་འོོག་ནས་མཐོོང་ལ་མིི་མཐོོང་ཙམ་རེེད། ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་བཟའ་
མིི་རྣམས་གཉིིད་ཀྱིི་ཞིིང་དུ་བཞུད་སོོང་བས། ཞིིང་ཙིིག་ཚོོའིི་སྤོོབས་པ་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་ནས།
མལ་གདན་ཁག་གིི་བར་དུ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེེད། སྐབས་དེེར། ས་རེེ་ ཝིིལ་སོོན་ཁོོ་ན་

གཉིིད་ལས་སད་ནས་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་དགུང་སྔོོན་གྱིི་སྐར་ཚོོགས་ལ་ལྟ་བཞིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་
གཟུགས་ཕུང་གིིས་ན་ཟུག་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་བཞིིན་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཅུ་བཞིི་པ།
ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་གཞིི་ཆེེན་མོོ་འདིི། ཆེེས་ཐོོག་མའིི་འགྱུར་ལྡོོག་གིི་འོོག་ནས་སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ་

མགོོ་བརྩམས་ཡོོད། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ཁག་ནིི། འབྲུག་སྒྲས་འདྲོོག་བསླངས་པའིི་རྟ་ཕོོ་
དང་འདྲ་བར་སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ། ས་བདག་ཆེེན་པོོ་ཁག་གིིས་འགྱུར་ལྡོོག་ཅིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་

ཚོོར་ནས་སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ་ལ། འབྱུང་བཞིིན་པའིི་འགྱུར་ལྡོོག་གིི་ངོོ་བོོའི་ི ཐད་གོོ་རྟོོགས་ཏིིལ་
འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེེད་པས། དེེ་བས་ཀྱང་སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ། ས་བདག་ཆེེན་པོོ་ཁག་གིིས་ཁྱབ་

རྒྱ་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྲིིད་གཞུང་དང་། དབང་ཤུགས་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་ངལ་
རྩོོལ་པའིི་མཐུན་ཚོོགས་སོོགས་སྐབས་འཕྲལ་གྱིི་འགྱུར་ལྡོོག་ཁག་ལ་རྒོོལ་གྱིི་ཡོོད་ལ། དཔྱ་
ཁྲལ་གསར་པ་དང་འཆར་གཞིི་གསར་པར་ཡང་རྒོོལ་གྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རྒོོལ་

ཡུལ་འདིི་ནིི་འབྲས་བུ་ཡིིན་པ་ལས་རྒྱུ་རྐྱེེན་མིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། དེེ་དག་ནིི་འབྲས་བུ་ཡིིན་
པ་ལས་རྒྱུ་རྐྱེེན་མ་ཡིིན། འབྲས་བུ་ཡིིན་པ་ལས་རྒྱུ་རྐྱེེན་མིིན། རྒྱུ་རྐྱེེན་ནིི་ཧ་ཅང་ཟབ་ལ་ཧ་

ཅང་སྟབས་བདེེ་ཡང་ཡིིན། དེེ་ནིི་གྲོོད་ཁོོག་གཅིིག་ཟས་ཀྱིིས་མ་གང་བའིི་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཡིིན་
ལ། བཀྲེེས་ལྟོོགས་དེེ་ལྡབ་ས་ཡར་འཕར་བ་ཡིིན། དེེ་ནིི་དགའ་སྤྲོོ་དང་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི་ཚོོར་

བས་དབུལ་བའིི་རྣམ་ཤེེས་གཅིིག་གིི་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཡིིན་ལ། བཀྲེེས་ལྟོོགས་དེེ་ལྡབ་ས་ཡར་
འཕར་བ་ཡིིན། ཤ་གནད་དང་སེེམས་པ་གཉིིས་ཀ་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་འདོོད་དང་ལས་

ཀ་བྱེེད་འདོོད། གསར་གཏོོད་བྱེེད་འདོོད་བཅས་ཀྱིི་འདུན་པས་ན་ཟུག་གཏོོང་གིི་ཡོོད་ལ། ན་
ཟུག་འདིི་ལྡབ་ས་ཡར་འཕར་བ་ཡིིན། མིིའིི་མཚན་ཉིིད་ཆེེས་གསལ་ཤོོས་ནིི། ལས་ཀ་བྱེེད་

འདུན་ཆེེ་བའིི་ཤ་གནད་དང་། དགོོས་མཁོོ་གཅིིག་ཁོོ་ན་ལས་བརྒལ་བའིི་གསར་གཏོོད་ཀྱིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འདུན་པ་ཡོོད་པའིི་སེེམས་པ་གཉིིས་ཡིིན་ལ། འདིི་ནིི་མིི་ཡིིན། མིི་ཞིིག་གིིས་གྱང་དང་ཁང་

པ། ཡང་ན་ཆུ་རགས་ཤིིག་བསྐྲུན་དུས། གྱང་དང་ཁང་པ། ཆུ་རགས་སོོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་མིི་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་ཕུལ་ཡོོད་ལ། དེེ་བཞིིན་དུ། མིིས་གྱང་དང་ཁང་པ། ཆུ་རགས་སོོགས་

ལས་མིི་རང་ཉིིད་ལ་མཁོོ་བ་འགའ་རེེའང་ཚུར་བླངས་ཡོོད་དེེ། དངོོས་པོོ་ལྗིིད་མོོ་བཏེེགས་
པ་ལས་རང་ཉིིད་ལ་ཤ་གནད་སྲ་མོོ་གྲུབ་ཡོོད་ལ། ཐོོག་མའིི་བློོས་བསླངས་ལས་དེེ་དག་གིི་
སྐྱ་ཐིིག་དང་རྣམ་པ་གསལ་པོོ་ཚུར་བླངས་ཡོོད། འགྲོོ་བ་མིིའིི་རིིགས་ནིི། འཇིིག་རྟེེན་ཧྲིིལ་
པོོའི་ི སྟེེང་གིི་སྐྱེེ་ལྡན་དང་སྐྱེེ་མེེད་ཀྱིི་དངོོས་པོོ་གཞན་པ་ཡོོད་ཚད་དང་མིི་འདྲ་བར། ཁོོ་རང་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་ལས་བརྒལ་བའིི་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་ལ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བའིི་ཐེེམ་སྐས་

བརྒྱུད་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིི་སྔོོན་དུ་སླེེབས་ཐུབ་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིིའི་ི སྐོོར་ལ་
འདིི་འདྲ་ཟེེར་སྲིིད་དེེ། གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ནས་འཐོོར་ཞིིག་ཏུ་འགྲོོ་བ་

དང་། གྲུབ་མཐའ་དང་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་སྣ་ཚོོགས། མིི་རིིགས་དང་ཆོོས་ལུགས། དཔལ་
འབྱོོར་བཅས་ཀྱིི་ཐོོག་གིི་གུ་དོོག་ཅིིང་མུན་ནག་གིི་བསམ་བློོ་སྣ་ཚོོགས་ཐོོག་མར་འཕེེལ་ནས་

མཐའ་མར་འཇིིག་པར་འགྱུར་བའིི་ཚེེ་ན། མིིའི་ི རིིགས་ཀྱང་འཁྱར་འཁྱོོར་ངང་ན་ཟུག་དང་
བཅས་མདུན་དུ་སྐྱོོད་པ་ཡིིན། མཚམས་ལ་ལར་ནོོར་འཁྲུལ་གྱིིས་མདུན་དུ་སྐྱོོད། མདུན་དུ་

གོོམ་གང་སྤོོས་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིི་ནུར་ཐེེབས་པའང་འབྱུང་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གོོམ་ཕྱེེད་

ཕྱིི་ནུར་ཐེེབས་པ་ལས་གོོམ་པ་ཆ་ཚང་ཞིིག་ཕྱིི་ནུར་བྱས་མྱོོང་མེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ལྟར་ཟེེར་
སྲིིད་ལ་དེེ་དག་ཤེེས་ཡོོད་ཀྱང་ཟེེར་སྲིིད་ཅིིང་། དངོོས་གནས་ཤེེས་ཡོོད་ཀྱང་སྲིིད། གནམ་གྲུ་
ནག་པོོ་ཁག་ལས་འོོག་གིི་ཁྲོོམ་རའིི་ཐོོག་ཏུ་འབར་མདེེལ་དྲག་ཆར་བཞིིན་ཕབ་ཡོོང་དུས།
བཙོོན་པ་རྣམས་ཕག་པ་བཞིིན་གསོོད་དུས། ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་འགྱེེལ་ནས་རྩབ་ཧྲལ་དུ་

བཏང་བའིི་གཟུགས་ཕུང་ཁག་ལས་ཟུངས་ཁྲག་འཛག་བཞིིན་ཡོོད་དུས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གནས་
334

ལེེའུ་བཅུ་བཞིི་པ།

ལུགས་དེེ་རྟོོགས་སྲིིད་ལ། ཐབས་ལམ་འདིི་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱོོད་ལ་གོོ་རྟོོགས་དེེ་བྱུང་བ་ཡིིན་
སྲིིད། གལ་སྲིིད་མདུན་སྐྱོོད་ཀྱིི་གོོམ་ཁ་མ་སྤོོས་ན། གལ་སྲིིད་འཁྱར་འཁྱོོར་གྱིིས་མདུན་དུ་
སྐྱོོད་པའིི་འདུན་པ་དེེ་འདྲ་མ་དྲག་ན། འབར་མདེེལ་དག་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷུང་ཡོོད་རྒྱུ་

མ་རེེད་ལ། སྐེེ་མང་པོོ་གྲིི་ཡིིས་གཅོོད་དགོོས་ལའང་ཐུག་གིི་མ་རེེད། འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ནིི།

འབར་མདེེལ་གཡུག་མཁན་ཚོོ་མ་ཤིི་གོོང་། འབར་མདེེལ་གཡུག་མཚམས་བཞག་པ་དེེ་
ཡིིན་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། འབར་མདེེལ་རེེ་རེེ་ཡིིས་ད་དུང་ཤིི་མེེད་པའིི་རྣམ་ཤེེས་རེེ་ལུས་ཡོོད་
པ་མཚོོན་གྱིི་ཡོོད། འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ནིི། ས་བདག་ཆེེན་པོོ་ཚོོ་མེེད་པར་མ་གྱུར་གོོང་དུ།
ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་གྱིི་ལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་པ་དེེ་ཡིིན་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ངོོ་རྒོོལ་གྱིི་

ལས་འགུལ་ཆུང་ཆུང་རེེ་རེེ་ནིི་མདུན་སྐྱོོད་ཀྱིི་གོོམ་ཁ་ད་དུང་མ་ལྷོོད་པའིི་དཔང་རྟགས་ཡིིན།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཤེེས་ཐུབ་པ་ལྟར། མིིས་ལྟ་བ་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་འདོོད་མེེད་པ་
དང་། དེེའི་ི དོོན་དུ་རང་སྲོོག་གཏོོང་འདོོད་མེེད་པ་ནིི་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ཡིིན་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་

ནིི། ལྟ་བའིི་དོོན་དུ་བློོས་གཏོོང་ནུས་པ་ནིི་འགྲོོ་བ་མིིའི་ི རིིགས་ཀྱིི་ཆེེས་རྨང་གཞིིའི་ི ངོོ་རྟགས་

དེེ་ཡིིན་ཞིིང་། ངོོ་རྟགས་འདིི་གཅིིག་པོོས་མིི་ཟེེར་བ་དེེ་འཇིིག་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཐུན་
མོོང་མ་ཡིིན་པ་མངོོན་པར་བསྟན་ཡོོད།

•••

ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ཁག་སྟེེ། ཋེེག་ས་སིི་མངའ་སྡེེ་དང་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེ། ཁན་ས་
སིི་མངའ་སྡེེ་དང་ཨར་ཁན་སིི་མངའ་སྡེེ། མེེག་སིི་ཁོོ་གསར་པ་མངའ་སྡེེ་དང་ཨ་རིི་ཟོོན་

ན་མངའ་སྡེེ། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་བཅས་ནིི་ཐོོག་མའིི་འགྱུར་ལྡོོག་གིི་འོོག་ནས་
སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ། ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་གཞིིས་དང་ཁ་བྲལ། ཨ་ཕས་དངུལ་ཁང་

ལས་སྒོོར་མོོ་བསྐྱིིས་པས། ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་ས་ཞིིང་ལེེན་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཞིིང་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་སྟེེ། ས་ཞིིང་དབང་བའིི་དངུལ་ཁང་འདིི་ཚོོར་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་
འཁོོར་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་ལས། ས་ཞིིང་སྟེེང་གིི་ཞིིང་པ་དགོོས་ཀྱིི་མེེད། འདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལ་འཁོོར་ཟེེར་བ་འདིི་ངན་པ་ཞིིག་རེེད་དམ། རྨོོས་ཤུར་རིིང་པོོ་འཐེེན་ཐུབ་པའིི་སྟོོབས་
ཤུགས་འདིི་ནོོར་འཁྲུལ་རེེད་དམ། གལ་སྲིིད་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིི་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་
ཡིིན་རྒྱུ་ན། ཅུང་བཟང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་དམ། ངའིི་མ་ཡིིན་པར། ང་ཚོོའིི་ཡིིན་ན། གལ་སྲིིད་

ང་ཚོོའིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིིས་ང་ཚོོའིི་ས་ཞིིང་སྟེེང་རྨོོས་ཤུར་རིིང་མོོ་རེེ་འཐེེན་
བཞིིན་སོོང་ན། དེེ་ཡག་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངའིི་ས་ཞིིང་མ་ཡིིན་པར་ང་ཚོོའིི་ས་ཞིིང་ཡིིན་
ན། དེེ་དུས། སྔོོན་ཆད་ས་ཞིིང་འདིི་ང་ཚོོའིི་ཡིིན་སྐབས་ང་ཚོོ་ས་ཞིིང་འདིི་ལ་དགའ་བ་

ལྟར། ང་ཚོོ་ཡང་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིི་ཚོོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ངེེས་ཡིིན། འོོན་

ཀྱང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་འདིིར་བྱེེད་ལས་གཉིིས་ཡོོད་དེེ། གཅིིག་ནིི་ས་ཞིིང་ལ་
སློོག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། གཉིིས་པ་ནིི་མིི་དམངས་རྣམས་ས་གཞིིས་སྟེེང་ནས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་
རྒྱུ་དེེ་རེེད། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་དང་ཁྲབ་ལྡན་འཐབ་འཁོོར་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་

ཁྱད་པར་ཆེེན་པོོ་མེེད། མིི་དམངས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་རྒྱུ་དང་མིི་དམངས་ལ་ཞེེད་སྣང་སློོང་

རྒྱུ། མིི་དམངས་ལ་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་བ་བཅས་ཀྱིི་ཐད་ནས། འདྲུད་འཐེེན་དང་འཐབ་
འཁོོར་གཉིིས་ཀ་འདྲ་མཚུངས་ཡིིན། དེེ་བས། ང་ཚོོས་འདིིའིི་ཐད་ལ་ངེེས་པར་དུ་བསམ་
བློོ་གཏོོང་དགོོས།

མིི་གཅིིག་དང་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་ས་གཞིིས་སྟེེང་ནས་མཐའ་སྐྲོོད་བཏང་ཞིིང་། བཙའ་

ཡིིས་ཟོོས་ཤིིང་ཙིིར་སྒྲ་ཅན་གྱིི་རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་ཞིིག་བསྐོོར་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་
ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཞིིང་ཤོོར་སོོང་ལ། འདྲུད་འཐེེན་གཅིིག་

གིིས་ངའིི་ས་ཞིིང་བླངས་སོོང་། ང་རང་ཁེེར་རྐྱང་ཡིིན་ལ་ད་ལྟ་མགོོ་འཐོོམས་ནས་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཅུ་བཞིི་པ།

དགོོང་མོོ་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་གིིས་གྲོོག་ཤུར་ཞིིག་ཏུ་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་སའིི་སྒར་བརྒྱབ་བྱུང་ལ།

ཁྱིིམ་ཚང་གཞན་པ་ཞིིག་དེེའིི་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནས་རས་གུར་ཕུབ་བྱུང་། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་འདུག་ལ། བུད་མེེད་དང་བྱིིས་པ་ཚོོས་

ཁོོ་ཚོོར་ཉན་ནས་བསྡད་ཡོོད། འགྱུར་ལྡོོག་ལ་སྡང་མཁན་དང་གསར་བརྗེེ་ལ་ཞེེད་མཁན་

ཁྱོོད་ཚོོ། ཙོོག་པུར་བསྡད་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་འདིི་གཉིིས་ཁ་ཁར་ཕྱེེས་ནས། ཁོོ་ཚོོ་ཕན་ཚུན་
ལ་སྡང་ཞིིང་ཞེེད་དུ་ཆུག་ལ། ཕན་ཚུན་ལ་དོོགས་པ་ཟ་རུ་ཆུག་དང་། འདིི་ནིི་ཁྱོོད་རང་ཞེེད་

སའིི་དངོོས་པོོ་དེེའིི་གྲུབ་རྒྱུ་ཕྲ་མོོ་ཡིིན། འདིི་ནིི་ཁམས་དཀར་དམར་ཉིིས་འདུས་ཀྱིི་སྒོོ་ང་

ཡིིན་ཏེེ། སྐབས་འདིིར“ངས་ངའིི་ས་ཤོོར་སོོང་“ཞེེས་པའིི་ཚིིག་དེེར་འགྱུར་བ་ཐེེབས་པ་རེེད།
འདིིར་ཕྲ་ཕུང་གཅིིག་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་གྱེེས་ཤིིང་། དེེ་གྱེེས་པ་ལས་ཁྱོོད་རང་སྡང་སའིི་
དངོོས་པོོ་སྟེེ་“ང་ཚོོས་ང་ཚོོའི་ི ས་ཤོོར་སོོང་།” ཞེེས་པ་དེེ་འཁྲུངས་པ་རེེད། འདིི་ནིི་ཉེེན་ཁ་ཡིིན་

ཏེེ། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ནིི་སྐྱེེས་པ་གཅིིག་ལྟ་བུའིི་ཁེེར་རྐྱང་མིིན་ལ་མགོོ་ཡང་འཐོོམས་མེེད། དེེ་
ནས་ཆེེས་ཐོོག་མའིི་“ང་ཚོོ་”ཞེེས་པ་འདིི་ནས་དེེ་ལས་ཀྱང་ཉེེན་ཁ་ཅན་ཞིིག་ཕྱིིར་མངོོན་
ཡོོང་ཞིིང་། དེེ་ནིི་“ང་ལ་ཟ་མ་ཅུང་ཙམ་ཡོོད།” ཅེེས་པ་དང་“ང་ལ་ཅིི་ཡང་མེེད།” ཅེེས་པ་

གཉིིས་མཉམ་དུ་བསྡོོམས་པ་ན་རྩིིས་འབྲས་ནིི་“ང་ཚོོར་ཟ་མ་ཅུང་ཙམ་ཡོོད།” ཅེེས་པ་དེེ་
ཡིིན། འདིི་ལྟར། དོོན་དག་ཅིིག་གིི་མགོོ་བརྩམས་ཡོོད་ལ། ལས་འགུལ་ཞིིག་ལ་ཁ་ཕྱོོགས་

རྙེེད་ཡོོད། དེེ་ནས་ལྡབ་འགྱུར་དུ་འགྲོོ་བའིི་སྒྱུར་རྩིིས་ཅུང་ཙམ་སྤྱད་པ་ན། ས་ཞིིང་འདིི་དང་
འདྲུད་འཐེེན་འདིི་གཉིིས་ང་ཚོོའིི་ཡིིན། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་གྲོོག་ཤུར་ནང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་

འདུག་ཅིིང་། མེེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་སླ་ངའིི་ནང་དུ་ཤ་རྩིིབ་བཙོོ་བཞིིན་ཡོོད།

མིིག་ཟུང་འགུལ་མེེད་དུ་ཅེེར་བའིི་བུད་མེེད་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་མེེ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་
བྱིིས་པ་ཚོོས་རང་སེེམས་ཀྱིིས་ཧ་མིི་གོོ་བའིི་སྐད་ཆ་འདིི་དག་ལ་རྣམ་ཤེེས་གཏད་ནས་ཉན།
མཚན་མོོའི་ི མུན་པ་ཇེེ་ནག་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ལ་ཆམ་པ་ཕོོག འདིི། མལ་གཟན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འདིི་སྐོོན་དང་། དེེ་བལ་བསླས་ཡིིན། དེེ་ངའིི་ཨ་མའིི་མལ་གཟན་རེེད། དེེ་འཁྱེེར་ནས་ཕྲུ་

གུར་སྐོོན་ཅིིག འདིི་ནིི་འབར་མདེེལ་གྱིིས་འགད་དུ་འཇུག་པའིི་དངོོས་པོོ་དེེ་རེེད་ལ། འདིི་
ནིི་སྔོོན་འགྲོོ་སྟེེ་“ང་”ཞེེས་པ་ནས་“ང་ཚོོ་”ཞེེས་པར་འགྲོོ་བའིི་སྟ་གོོན་རེེད།

མིི་དམངས་ལ་དབང་དགོོས་པའིི་ས་ཞིིང་བདག་བཟུང་བྱེེད་མཁན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གནས་

ལུགས་འདིི་རྟོོགས་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་སྐྱོོབ་ཐུབ་སྲིིད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུ་གཉིིས་ཀ་ཁ་ཁར་ཕྱེེས་ཐུབ་ན། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕེེན་དང་མར་ཁེེ་སིི།

ཇེེ་ཧྥེེར་སོོན་དང་ལེེ་ཉིིན་བཅས་ནིི་འབྲས་བུ་ཡིིན་པ་ལས་རྒྱུ་མ་ཡིིན་པ་རྟོོགས་ཚེེ། ཁྱོོད་
རང་ཉིིད་འཚོོ་ཐུབ་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་རྟོོགས་མིི་ནུས་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། བདག་
འཛིིན་ཞེེས་པ་འདིིས་ཁྱོོད་རང་དུས་གཏན་དུ་“ང་”ཞེེས་པའིི་འཁྱག་རོོམ་ནང་དུ་གཏན་དུ་

འཁེེང་དུ་བཅུག་ཡོོད་ལ། དེེས་ཁྱོོད་རང་“ང་ཚོོ་”ཞེེས་པ་ལས་གཏན་དུ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་ཡོོད།
ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མངའ་སྡེེ་ཚང་མ་ཐོོག་མའིི་འགྱུར་ལྡོོག་གིི་འོོག་ནས་སྔངས་སྐྲག་སྐྱེེ།

དགོོས་མཁོོ་ནིི་ལྟ་བའིི་སྐྱེེད་མ་ཡིིན་ལ། ལྟ་བ་ནིི་ལག་ལེེན་གྱིི་སྔོོན་འགྲོོ་ཡིིན། རྒྱལ་ཡོོངས་
སུ་མིི་དམངས་ས་ཡ་ཕྱེེད་ཙམ་གནས་སྤོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ད་དུང་མིི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིིག་

ཙམ་སྡོོད་བཟོོད་མིི་བདེེ་བའིི་གནས་སུ་ལྷུང་ནས་གནས་སྤོོ་བྱེེད་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་
ཅིིང་། དེེ་མིིན་ས་ཡ་བཅུ་ལྷག་གིིས་སྔངས་སྐྲག་དེེ་ཐོོག་མར་ཚོོར་གྱིི་ཡོོད།

འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཞིིང་པ་མེེད་པའིི་ས་ཞིིང་སྟོོང་པའིི་སྟེེང་དུ།

རྨོོས་ཤུར་གྲངས་མེེད་ཅིིག་འཐེེན་བཞིིན་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།
གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ། ཨལ་དང་སུ་ཟེེ་ཡིི་ཟ་ཁང་། ཁར་ལིི་ཡིི་གུང་
ཚིིགས། ཇོོའེེ་དང་མིིན་ནེེ་ཡིི་ཟ་ཁང་། ཝིིལ་གྱིི་ལག་ཟས་ཟེེར་བ་ལྟ་བུའིི་ཤ་བག་ལེེབ་བཟའ་

སྟེེགས་སྣ་ཚོོགས་ཡོོད་ཅིིང་། རྒྱུག་པ་དང་ཤིིང་ལེེབ་རྐྱ་གཤིིབ་ཀྱིིས་བཟོོས་པའིི་ཁང་རྙིིང་
ཚོོའིི་མདུན་དུ་སྣུམ་སྣོོན་སྟེེགས་བུ་གཉིིས་རེེ་ཡོོད་ལ། ཁང་རྙིིང་འདིི་དག་ལ་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་

མོོ་དང་ཆང་སྟེེགས་རིིང་མོོ། རྒྱབ་སྙེེས་མེེད་པའིི་རྐུབ་སྟེེགས་དང་རྐང་གདན་འཕྲེེད་ཤིིང་

བཅས་འཛོོམས་ཡོོད། སྒོོ་དང་ཐག་ཉེེ་སར་རྒྱན་རྩེེད་འཕྲུལ་ཆས་གསུམ་རེེ་ཡོོད་ཅིིང་། རྒྱན་
སྒོོ་གསུམ་པོོ་ཕྱེེས་ཚེེ་ཁྱོོད་ལ་ཐོོབ་སྲིིད་པའིི་རྒྱུ་ནོོར་ཏེེ། སྐར་ལྔ་ཅན་གྱིི་ལྕགས་སྒོོར་རྣམས་
ཤེེལ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། རྒྱན་རྩེེད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་ལྕགས་

སྒོོར་གཡུག་སའིི་རང་འགུལ་སྒྲ་གཏོོང་འཕྲུལ་འཁོོར་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་འགྲམ་དུ་བག་ལེེབ་

བཞིིན་བརྩེེགས་པའིི་སྒྲ་སྡེེར་རྣམས་སྒྲ་གཏོོང་འཁོོར་སྡེེར་སྟེེང་དུ་འདེེད་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་
ཡོོད་ལ་“ཋིི་ཕིི་ཋིི་ཕིི་ཋིིན།” “ཕྱིིར་དྲན་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ་ཞུ།” ཞེེས་པ་ལྟ་བུའིི་བྷིིན་ ཁིི་རོོ་

སིི་བྷེེ་2 དང་བྷེེན་ནེེ་ གྷུད་མན་2 སོོགས་ཀྱིི་ཞབས་བྲོོའི་ི རོོལ་དབྱངས་གཏོོང་བར་ངང་སྒུག་

བྱས་ཡོོད། ཚོོང་སྒྲོོམ་སྣེེ་མོོའི་ིཤེེལ་སྒམ་ཁ་གཅོོད་ཅན་གྱིི་ནང་དུ་ལུ་སེེལ་ཀ་ར་དང་། གཉིིད་
ཅོོག་ཀུན་སེེལ་ཟེེར་བའིི་སྐྱུར་ཚྭའིི་ཇ་བཅུད། ཀ་ར་དང་ཐ་མག ཁ་སྤུ་བཞར་གྲིི། གཟེེར་
2

2

བྷིིན་ ཁིི་རོོ་སིི་བྷེེ། Bing Crosby སྟེེ། དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་བའིི་ལོོ་རབས་སུམ་ཅུ་བཅུ་བཞིིའིི་ནང་གིི་ཨ་རིིའིི་གླུ་བ་དང་
འཁྲབ་སྟོོན་པ་གྲགས་ཅན་ཞིིག
བྷེེན་ནེེ་ གྷུད་མན། Benny Goodman སྟེེ། དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་བའིི་ལོོ་རབས་སུམ་ཅུ་བཅུ་བཞིིའིི་ནང་གིི་ཨ་རིིའིི་
རོོལ་དབྱངས་སྒྱུ་རྩལ་པ་གྲགས་ཅན་ཞིིག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཇགས་སྨན། བྷིི་རོོ་མོོ་སྐྱུར་སེེལ་སྨན་ཆབ་2 དང་ཨལ་ཁ་ཟས་འཇུའིི་སྨན་ཆབ་2 བཅས་

བཤམས་ཡོོད་ལ། གྱང་ངོོས་ཚང་མ་བརྡ་ཁྱབ་ཀྱིིས་བརྒྱན་ཡོོད། བརྡ་ཁྱབ་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ཆུ་
རྐྱལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་གཞོོན་ནུ་མ་ཞིིག་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་གསེེར་ལྟར་སེེར་ཞིིང་བཞིིན་

རས་ཞོོ་ལྟར་དཀར་ཞིིང་འཇམ་ལ། ནུ་མ་ཆེེ་ཞིིང་དཔྱིི་མགོོ་ཆུང་བ་དང་། ཁོོ་མོོས་རྐྱལ་

གོོས་ཤིིག་གྱོོན་ཏེེ་ལག་ཏུ་ཁོོལ་ཁོོལ་ཁུ་ནག་དམ་བེེ་གཅིིག་བཟུང་ནས་འཛུམ་མདངས་
སྟོོན་བཞིིན། འདིི་ཉོོས་ན་དགེེ་མཚན་ཅིི་ཡོོད་ངོོམ་བཞིིན་ཡོོད། ཆང་སྟེེགས་རིིང་མོོའི་ི
སྟེེང་དུ་ཚྭ་དང་གཡེེར་མ། པད་ཁའིི་སྣུམ་སྣོོད་དང་ཤོོག་བུའིི་ལག་ཕྱིིས་བཅས་ཡོོད། ཚོོང་

སྒྲོོམ་རྒྱབ་ཏུ་སྦིི་རག་ཀ་ལ་ཡོོད་ལ། དེེའིི་རྒྱབ་ཏུ་འཚིིག་ཇའིི་བུམ་པ་ཡོོད། འོོད་མདངས་
འཕྲོོ་ཞིིང་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་གྱིིས་འཕྱུར་བའིི་འཚིིག་ཇའིི་བུམ་པའིི་ངོོས་ཀྱིི་ཚད་འཇལ་
འཆར་ཤེེལ་ལས་འཚིིག་ཇ་མང་ཉུང་ག་ཙམ་ཡོོད་པ་གསལ་པོོར་མངོོན། དྲ་སླེེའིི་ནང་དུ་

བག་ཟན་ཡོོད་ཅིིང་། ཚ་ལུ་མ་བཞིི་རེེ་མཆོོད་རྟེེན་དབྱིིབས་ཀྱིིས་བསྒྲིིགས་ཡོོད། ཕོོ་སིི་ཋིི་
ཚ་བག་2 སོོགས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཟན་ཆག་གིི་ཕུང་གསོོག་ཆུང་ཆུང་རྣམས་དབྱིིབས་
གཟུགས་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིིས་བསྒྲིིགས་ཡོོད།

བརྡ་བྱང་རྣམས་ཀྱིི་སྟེེང་གིི་བརྡ་ཡིིག་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་བཀྲག་མདངས་འཚེེར་བའིི་

ཉ་ཤེེལ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིིག་ལམ་དུ་གསལ་པོོར་མངོོན་འདུག་སྟེེ། དཔེེར་ན། “ཨ་མས་

བཟོོས་པ་ལྟ་བུའིི་བག་ཟན།”དང་། “བུ་ལོོན་གྱིིས་དགྲ་ཟླར་འགྱུར་བས། དེེ་ལས་གྲོོགས་པོོ་
2

2

2

བྷིི་རོོ་མོོ་སྐྱུར་སེེལ་སྨན་ཆབ། Bromo-Seltzer སྟེེ། ཕོོ་ཁའིི་ཚ་སྐྱུར་འཇོོམས་བྱེེད་ཀྱིི་ཨ་རིིའིི་སྨན་ཆབ་ཐོོན་རྫས་
ཤིིག་གིི་ཚོོང་རྟགས།
ཨལ་ཁ་ཟས་འཇུའིི་སྨན་ཆབ། Alka-Seltzer སྟེེ། ཟ་མ་འཇུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཨ་རིིའིི་སྨན་ཆབ་ཐོོན་རྫས་ཤིིག་གིི་ཚོོང་
རྟགས།

ཕོོ་སིི་ཋིི་ཚ་བག Post Toasties སྟེེ། དུས་རབས་སྔོོན་མའིི་དུས་མགོོར་ཨ་རིིར་བྲིིན་རྒྱུག་ཆེེ་བའིི་ཞོོགས་ཟས་འབྲུ་
ཆག་ཅིིག་གིི་ཚོོང་རྟགས།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

སྒྲིིག་ཨང་།” “བུད་མེེད་ཚོོས་ཐ་མག་འཐེེན་རུང་མོོད། རང་གིི་རྐུབ་གང་དུ་འཇོོག་མིིན་ལ་
གཟབ་གཟབ་བྱོོས།” “འདིིར་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཟ་མ་ཟོོ། ཁྱེེད་ཀྱིི་ཆུང་མ་དེེ་སྒོོ་ཁྱིི་ཞིིག་ལ་ཞོོག་ཅིིག”
“IITYWYBAD?2

(གལ་སྲིིད་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡང་བསྐྱར་བཏུང་བ་ཞིིག་

ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།)” སོོགས་སོོ།།

ཟ་ཁང་གིི་སྣེེ་གཅིིག་ཏུ། སྡེེར་མ་དང་གདུས་བཙོོས་ཀྱིི་ཚལ་སླང་མང་པོོ་ཡོོད་ཅིིང་། ད་

དུང་ཞོོག་ཁོོག་དང་ཤ་གདུས་མ། སྐམ་ཤ་བསྲེེགས་མ་དང་གཏུབ་རྒྱུར་སྒུག་ཡོོད་པའིི་ཕག་
ཤ་བསྲེེགས་མ་བཅས་ཡོོད།

ཚོོང་སྒྲོོམ་ལྟག་གིི་མིིང་ལ་མིིན་ནེེ་དང་སུ་ཟེེ། ཡང་ན་མའེེ་རུ་འབོོད་པའིི་བུད་མེེད་དར་

མ་འདིིས་སྐྲ་ལོོར་འཇིིལ་ལིི་ཕབ་ཡོོད་ཅིིང་། རྔུལ་ཆུས་ཚོོས་པའིི་གདོོང་པ་རུ་དཀར་འགྱུར་
བྱུག་རྗེེས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་མཁུར་དམར་སྐག་རྩིི་བསྐུས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་སྐུ་མགྲོོན་གྱིི་མདུན་ནས་

སྐད་གདངས་དམའ་ལ་འཇམ་པོོས་ཟས་ཐོོ་བླངས་རྗེེས། ཟས་ཐོོ་དེེ་རྣམས་རྨ་བྱའིི་གཙེེར་

སྐད་ལྟ་བུས་མ་བྱན་ལ་འདོོན་ལ། དེེ་ནས་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་གོོར་གོོར་གྱིིས་གཙང་མར་
འབྱིིད་ཅིིང་། འོོད་འཚེེར་བཞིིན་པའིི་འཚིིག་ཇའིི་བུམ་པ་ཆེེན་པོོ་དག་ཀྱང་ཕྱིི་བདར་

བྱེེད། ལུས་པོོ་རྔུལ་ནས་ཡོོད་པའིི་མ་བྱན་གྱིི་མིིང་ལ་ཇོོའེེ་དང་ཁར་ལིི། ཡང་ན་ཨལ་ཟེེར་
ཞིིང་། ཁོོས་ཕྱིི་སྟོོད་དཀར་པོོ་གོོན་ནས་པང་ཁེེབས་བཅིིངས་ཡོོད་ཅིིང་། མ་བྱན་གྱིི་ཞྭ་མོོ་
2

འདིི་ནིི་དབྱིིན་ཡིིག་གིི་ལུགས་ལྟར་ཐ་སྙད་རེེ་རེེའིི་ཡིིག་འབྲུ་དང་པོོ་ཚང་མ་ལྷན་དུ་བསྡུས་པའིི་
བསྡུས་ཚིིག་ཅིིག་ཡིིན་ཞིིང་། ཚིིག་ཆ་ཚང་ནིི། If I Tell You, Will You Buy Another Drink? (གལ་སྲིིད་ངས་ཁྱོོད་
ལ་བཤད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡང་བསྐྱར་བཏུང་བ་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།) འདིི་ནིི་དབྱིིན་ཡིིག་ཐོོག་གིི་བསྡུས་ཚིིག་ཆེེས་
རིིང་ཤོོས་ཤིིག་ཏུ་འདོོད་ལ། དེེབ་འདིིའིི་རྩོོམ་པ་བོོ་ཇོོན་ སིི་ཊེེན་བྷེེག་ལགས་ཀྱིིས་བརྩམས་ཆོོས་འདིིའིི་ནང་ནས་
གསར་གཏོོད་བྱས་པར་བཤད། བརྡ་ཁྱབ་འདིིའིི་ཁྱད་ཆོོས་ནིི་འདིི་ལྟར་ཏེེ། སྐུ་མགྲོོན་ཞིིག་གིིས་བརྡ་ཡིིག་འདིི་
མཐོོང་ཚེེ། ཞབས་ཞུ་བ་ལ་“འདིིའིི་ནང་དོོན་ཅིི་རེེད།” ཅེེས་འདྲིི་ངེེས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོས་“གལ་སྲིིད་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་
ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡང་བསྐྱར་བཏུང་བ་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཟེེར་ངེེས། འདིི་ནིི་ལྡོོག་འདྲིི་དང་དྲིིས་ལན་གཉིིས་ཀ་
ཡིིན་པས། ཚིིག་གིི་སྟེེང་ནས་རིིག་པ་རྩེེ་བ་ཞིིག་ཡིིན།
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དཀར་པོོའི་ི འོོག་གིི་ཐོོད་པ་དཀར་པོོ་རུ་རྔུལ་ཆུ་རྣམས་ཕྲེེང་རྡོོག་བཞིིན་འཛག་ལ། སེེམས་
ཁམས་མིི་དྭངས་པའིི་མ་བྱན་འདིིར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཉུང་ལ། སྒོོ་ནང་དུ་འགྲུལ་བ་གསར་

པ་རེེ་འཛུལ་ཐེེངས་རེེར་མིིག་གིིས་ལན་རེེ་ལྟ། ཁོོས་སྲེེག་སླང་ཕྱིི་བདར་བྱས་རྗེེས་ནང་དུ་
ཤ་རྣམས་ཅབ་སྒྲ་དང་བཅས་བརྡབས། ཁོོས་མའེེ་ཡིིས་མངགས་པའིི་ཟས་ཐོོ་རྣམས་སྐད་
དམའ་མོོས་བསྐྱར་ཟློོས་བྱེེད་བཞིིན། སྲེེག་སླང་དེེ་འབྲད་འབྲད་བཏང་རྗེེས་ལག་རས་ཀྱིིས་
ཕྱིིས། ཁོོ་ནིི་སེེམས་ཁམས་མིི་དྭངས་ཤིིང་སྨྲ་བ་ཉུང་།

མའེེ་ནིི་སྐུ་མགྲོོན་ལ་སྣེེ་ལེེན་བྱེེད་མཁན་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་འཛུམ་མདངས་

དང་སུན་སྣང་མཉམ་དུ་སྐྱེེ་ཡོོད་པས། མཚམས་ལ་ལར་རང་གཤིིས་ནང་འགལ་གྱིི་དབང་
གིིས་འགད་རྫས་བཞིིན་དུ་གད་མིི་ཡོོང་ངམ་སྙམ་པ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི འཛུམ་གྱིིས་

གང་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་མིིག་བཤེེར་རྒྱག་དུས། མིིག་ལམ་དུ་དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་མ་
གཏོོགས་གཞན་པ་མིི་ཐོོགས། དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་ཚོོ་ནིི་ཟ་ཁང་འདིི་ཚོོའིི་ཚོོང་ལས་ཀྱིི་

སྒལ་ཚིིགས་ལྟ་བུ་ཡིིན། དོོས་འཁོོར་གང་དུ་བསྡད་ན་མགྲོོན་པོོ་གང་དུ་ཡོོང་། དོོས་འཁོོར་

ཁ་ལོོ་བ་ཚོོ་ལ་རྣམ་འགྱུར་མིི་ལེེགས་པ་སྟོོན་མིི་རུང་ལ། དེེ་ཚང་མས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁ་ལོོ་
བ་ཚོོས་འདིིར་སྐུ་མགྲོོན་ཁྲིིད་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོར་ས་རྒྱུས་ཆུ་རྒྱུས་ཡོོད། དེེ་བས་གལ་

སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་འཚིིག་ཇ་ཇ་ལྷག་ཅིིག་ལྡུད་ན། དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་ཚོོ་ཟ་ཁང་འདིི་
ལ་གཏན་ནས་མིི་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོར་ཞབས་ཞུ་ལེེགས་པོོ་བསྒྲུབས་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཐེེངས་རྗེེས་མར་

ཡང་ཡོོང་གིི་རེེད། དེེ་བས། མའེེ་ཡིིས་ནུས་ཤུགས་ཡོོད་རྒུ་བཏོོན་ནས་དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་
ཚོོར་འཛུམ་མདངས་སྟོོན་གྱིི་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་ཅུང་དྲང་མོོར་འགྲེེངས་ནས་ལག་པས་ལྟག་གིི་
སྐྲ་ལོོ་རྣམས་སྡེེམ་ཆེེད་དུ་དཔུང་པ་ཡར་བཀྱགས་པ་ན། ཁོོ་མོོའི་ི བྲང་གིི་ནུ་འབུར་ཟུང་

ཡང་དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཡར་བཏེེགས་འོོང་། ཁོོ་མོོས་ཉིིན་མོོའི་ི དུས་ཚོོད་ཕུད་ཆེེད་དུ་

དོོན་དག་ཆེེན་པོོ་དང་། དུས་ཚོོད་གལ་ཆེེན་སོོགས་ཀྱིི་སྐོོར་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་ལ། གད་མོོ་
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ཆེེན་པོོའང་སློོང་བ་ཡིིན། ཨལ་གྱིིས་ནམ་ཡང་སྐད་ཆ་མིི་བཤད། ཁོོ་རང་མགྲོོན་པོོར་སྣེེ་
ལེེན་བྱེེད་མཁན་མ་ཡིིན་པས། ཁོོས་མཚམས་ལ་ལར་བཞད་གད་རེེ་ཐོོས་ཚེེ་འཛུམ་ཅུང་

དམུལ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་གཏན་ནས་མིི་དགོོད། མཚམས་ལ་ལར་ཁོོས་

མའེེ་ཡིི་གྲུང་ཤ་དོོད་པའིི་སྐད་ངག་དེེ་ཐོོས་སྐབས་མགོོ་བོོ་ཡར་རེེ་འགྱོོགས་ལ། དེེ་ནས་
མུ་མཐུད་དུ་སྲེེག་སླང་གིི་ངོོས་འབྲད་ཐོོམ་གྱིིས་འབྲད་འབྲད་བྱེེད་ཅིིང་། ཞག་ཚིི་རྣམས་

སྡེེར་མ་ཚོོའིི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཡོོད་པའིི་ལྕགས་གཞོོང་གིི་ནང་དུ་བཤལ། དེེ་ནས་ཁོོས་ཚིིར་སྒྲ་

གྲག་བཞིིན་པའིི་ཤ་སྲེེག་དེེ་འབྲད་ཐོོམ་གྱིིས་མར་གནོོན་ཞིིང་། བག་ལེེབ་ཅིིག་བང་རིིམ་

གཉིིས་སུ་དྲས་རྗེེས་བརྔོོས་ཏེེ་ཚ་པོོ་བཟོོ། ཁོོས་ཁ་གཏོོར་ཡོོད་པའིི་ཙོོང་ལེེབ་རྣམས་སྡེེར་མ་
ལས་རུབ་རུབ་བྱས་ཏེེ་བླངས་རྗེེས་ཤའིི་སྟེེང་དུ་སྤུངས་ནས་སྟེེང་དུ་འབྲད་ཐོོམ་གྱིིས་གནོོན་
ལ། དེེ་རྗེེས་བག་ལེེབ་ཕྱེེད་ཅིིག་ཤའིི་སྟེེང་དུ་འཇོོག་པ་ཡིིན། བག་ལེེབ་ཕྱེེད་གཞན་པ་དེེའིི་
སྟེེང་དུ་ཞུ་ཟིིན་པའིི་མར་དང་བསྙལ་ཚལ་བྲོོ་རྫས་བསྐུས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ལག་པ་གཅིིག་

གིིས་ཤའིི་སྟེེང་གིི་བག་ལེེབ་དེེ་མར་མནན་རྗེེས། ལག་པ་གཞན་པ་དེེས་འབྲད་ཐོོམ་དེེ་དལ་
མོོས་ཤ་ལེེབ་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་བསྣུར་ནས་ཐོོག་འོོག་བརྗེེས་ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་མར་སྣུམ་བསྐུས་ཡོོད་
སའིི་བག་ལེེབ་ཕྱེེད་ཀ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བཀབ་རྗེེས། ཤ་བག་ལེེབ་དེེ་སྡེེར་མའིི་ནང་དུ་འཇོོག་

པ་དང་། དེེ་ནས་ལྡུམ་བུ་འདབ་བརྒྱའིི་བསྙལ་ཚལ་ལེེབ་མོོའི་ི བཞིི་ཆ་གཅིིག་དང་། སྐྱུ་རུ་
ར་ནག་པོོ་གཉིིས་བར་འཚང་ཅན་གྱིི་བག་ལེེབ་འདིིའིི་བར་དུ་བཙིིར། ཨལ་གྱིིས་སྡེེར་མ་དེེ་

གདུབ་འཕེེན་རྩེེ་བ་བཞིིན་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་གཡུག་ལ། དེེ་རྗེེས་འབྲད་ཐོོམ་གྱིིས་སྲེེག་སླང་
འབྲད་འབྲད་གཏོོང་ཞིིང་། ཁམས་མ་དྭངས་པའིི་རྣམ་པས་གདུ་སླང་ལ་ལྟ།

རླངས་འཁོོར་རྣམས་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ་ཤུར་སྒྲ་དང་བཅས་

རྒྱུག་གིི་ཡོོད་ལ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཨང་བྱང་ལ་བལྟས་ན། དེེ་དག་ནིི་མ་ས་ཆུ་སེེ་ཚིི་མངའ་
སྡེེ། ཋེེན་ནེེ་སེེ་མངའ་སྡེེ། རོོ་ཌེེ་གླིིང་ཕྲན་མངའ་སྡེེ། ནེེའུ་ཡོོག་མངའ་སྡེེ། ཧྥེེར་མོོན་ཋིི་མངའ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྡེེ། ཨོོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་སྡེེ་སོོགས་ནས་རེེད། འདིི་དག་ནིི་རླངས་འཁོོར་རྫིིག་པོོ་ཤ་སྟག་རེེད་ལ།
དེེ་དག་ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་ལེེ་དབར་དྲུག་ཅུ་རེེ་ལྔ་རྒྱུག་གིི་ཡོོད།

ལྟོོས་དང་། ཁོོརད་2 རླངས་འཁོོར་ཞིིག་བརྒྱུགས་སོོང་། དེེ་ནིི་འཁོོར་ལོོ་སྦྱར་བའིི་རོོ་

སྒམ་ཞིིག་དང་འདྲ།

དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། དེེ་ཚོོ་རྒྱུག་ན་མགྱོོགས་པ་ལ།

ལ་སལ་ཞེེས་པའིི་རླངས་འཁོོར་དེེ་མཐོོང་སོོང་ངམ། ང་དེེ་ལ་དགའ། ང་ནིི་དེེ་འདྲའིི་

ཧམ་སེེམས་ཅན་ཞིིག་མིིན་པས་ལ་སལ་གཅིིག་གིིས་ཆོོག

གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚོོང་ཆེེན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ཁ་ཌིི་ལག་ཅེེས་པ་དེེ་མིི་འགྲིིག་གམ།

གཞན་པ་ལས་ཅུང་ཆེེ་ཞིིང་ཅུང་མགྱོོགས།

ང་རང་ཉིིད ་ཡིིན ་ན་ཟེེ་ ཧྥེེར ་དེེ་ ཉོོ ་ རྒྱུ་ཡིིན ། དེེ་ རྒྱས་སྤྲོོ ས ་དེེ་ འདྲ་མིིན ་མོོ ད ། འོོ ན ་

ཀྱང་། དེེའིི་གྲལ་རིིམ་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མེེད་ལ་རྒྱུག་ནའང་མགྱོོགས།

ཡ་སྐུ་ཞབས། ངས་འདིི་བཤད་ན་ཁྱོོད་གད་མོོ་མ་ཤོོར་ཨ། ངས་ཡིིན་ན་བྷུའིི་ཁེེ་ ཕུའིི་ཁིི་

རྟགས་ཅན་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལ་དེེས་ཆོོག

འོོན་ཀྱང་། དེེའིི་རིིན་གོོང་ནིི་ཟེེ་ཧྥེེར་གྲལ་རིིམ་དང་མཐོོ་དམའ་གཅིིག་ཡིིན་ལ། ནང་

དུ་བསྡད་ན་དེེ་འདྲ་སྐྱིིད་པོོ་མིིན།

ངས་དེེ་དག་ལ་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད། གང་ལྟར་ངས་ཧེེན་རེེ་ ཧྥོོརད་2 ཚང་གིི་ཐོོན་རྫས་ཤིིག་རྩ་

བ་ནས་ཉོོ་འདོོད་མེེད། ང་ཁོོ་ལ་མིི་དགའ། གཏན་ནས་དགའ་མྱོོང་མེེད། ངའིི་སྤུན་མཆེེད་
2

ལེེའུ་འདིིའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མིིང་དང་ཚོོང་རྟགས་བོོད་དབྱིིན་ཤན་སྦྱར། ཁོོརད། Cord • བྷིིའུ་ཁིི་ཕུའིི་ཁིི།
Buick-Puick

2

ཧེེན་རེེ་ ཧྥོོརད། Henry Ford སྟེེ། ཁོོང་ནིི་ཨ་རིིའིི་ཧྥོོརད་རླངས་འཁོོར་བཟོོ་སྐྲུན་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གསར་འཛུགས་
མཁན་ཡིིན།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཅིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་བཟོོ་གྲྭའིི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཚོོས་ཁོོའི་ི སྐད་ཆར་ཉན་
ཡོོད་རྒྱུ་ན་ཧ་གོོ་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད།

རེེད་ཡ། ཟེེ་ཧྥེེར་རླངས་འཁོོར་འདིི་དངོོས་གནས་སྐྱིིད་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད།

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆེེན་པོོ་རྣམས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་རྒྱུག་ཅིིང་། དེེ་དག་གིི་ནང་གིི་

ལེེ་ལོོ་ཆེེ་ཞིིང་ཚ་དྲོོད་ཀྱིིས་གཙེེས་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོ་ནིི་བརྟན་སྐར་ཆུང་ཆུང་རེེ་དང་འདྲ་

བར། མཐའ་རུ་རྒྱན་གོོས་མཆོོར་གསུམ་གྱིི་འཁོོར་སྐར་སྣ་ཚོོགས་འཁོོར་བཞིིན་ཡོོད་དེེ། ངོོ་

སྣུམ་དང་ལྤགས་སྣུམ། ཤེེལ་དམ་ཆུང་ཆུང་འདྲ་མིིན་ནང་དུ་བླུགས་པའིི་སྐྲ་དང་མིིག མཆུ་
དང་སེེན་མོོ། སྨིིན་མ་དང་རྫིི་མ། མིིག་ལྤགས་ལ་སོོགས་པའིི་ཁ་མདོོག་སྒྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཚོོན་

རྩིི་དཀར་དམར་ནག་ཟིིང་གིི་མདོོག་བཞིི་ཡོོད་ཅིིང་། ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ལྗང་མདོོག་དང་
དངུལ་མདོོག་ཀྱང་ཡོོད། བཤང་བ་འདེེད་བྱེེད་དུ་སྨན་སྣུམ་དང་སྨན་སོོན། རིིལ་བུ་སོོགས་

ཡོོད་ལ། ད་དུང་འཁྲིིག་པ་སྤྱོོད་སྐབས་ནད་མེེད་དྲིི་མེེད་མངལ་མེེད་བཅས་མེེད་པ་གསུམ་
མངོོན་འགྱུར་འབྱུང་ཆེེད་དུ། སྨན་ཁབ་དང་རིིལ་བུ། སྨན་ཕྱེེ། སྨན་ཁུ། སྨན་སྐྱོོ་མ་སོོགས་

ཀྱིི་དམ་བེེ་ཁུག་མ་གང་རེེ་འཁུར་ཡོོད། ད་དུང་གྱོོན་གོོས་རྣམས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བརྩིིས་ཡོོད་
པ་མ་རེེད། ག་འདྲའིི་མགོོ་རྙོོག་བྱེེད་ཅིིག་ཨང་།

བུད་མེེད་འདིི་ཚོོའིི་མིིག་མཐའ་རུ་ངལ་དུབ་ཀྱིི་རིི་མོོ་བབས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཁ་འགྲམ་

ནས་ཡིིད་ཆད་ཀྱིི་གཉེེར་མ་དཔྱངས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་ལྗིིད་ཤུགས་ཆེེ་བའིི་ནུ་མ་ཟུང་གིིས་

ནུ་ཁེེབས་ཆུང་ཆུང་རྣམས་མར་བསྣར་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ལྟོོ་བ་དང་བརླ་ཟུང་བར་དུ་འགྱིིག་

བཟོོས་ལག་ཁུག་རྣམས་ཤུགས་ཀྱིིས་ཡར་བཙིིར་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་ཚོོའིི་ཁ་ནང་དུ་དབུགས་ཧལ་
ཧལ་དུ་ལེེན་ལ། མིིག་ཟུང་ལ་ཡིི་མུག་པའིི་མུན་པ་འཐིིབས་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་ཚོོ་ཉིི་མ་དང་རླུང་བུ།

ས་རྡུལ་བཅས་ལ་མིི་དགའ་ཞིིང་། ཟ་མ་དང་ངལ་དུབ་ལ་སྡང་ལ། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཚོོད་

ལ་སྡང་སེེམས་ཆེེ་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། དུས་ཚོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་ཚོོ་ན་ཚོོད་ཇེེ་གཞོོན་དུ་གཏོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བའིི་དུས་ཤིིག་མེེད་པར། རྒྱུན་དུ་ཇེེ་རྒས་ནས་ཇེེ་རྒས་སུ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།

ཁོོ་མོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ། ལྟོོ་བ་བུམ་པ་ལྟར་ལྡིིར་བའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ལུས་ལ་ཆ་འགྲིིག་གྱོོན་

གོོས་སྲབ་མོོ་གྱོོན་ཡོོད་ལ། མགོོ་ལ་པ་ན་མའིི་རྩྭ་ཞྭ་3 གོོན་ཡོོད། གཙང་ཞིིང་དག་ལ་ཤ་

མདོོག་དམར་སྐྱ་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་འདིི་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་གང་ཞིིང་། སེེམས་

ཁྲལ་གྱིིས་གང་བའིི་མིིག་ཟུང་ལ་ངལ་གསོོའི་ི གོོ་སྐབས་བྲལ། ཁོོ་ཚོོ་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་དོོན་
ནིི་དེེང་སང་སྤྱིི་འགྲོོས་ཀྱིིས་གོོ་མིི་ཆོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་བདེེ་འཇགས་ལ་རེེ་
སྨོོན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། བདེེ་འཇགས་ཟེེར་བ་དེེ་ཉིིན་རེེ་ནས་ཉིིན་རེེར་ཁ་

ཐག་ཇེེ་རིིང་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་གོོས་ཀྱིི་གོོང་བའིི་སྟེེང་དུ་མཉམ་སྤྲོོའི་ི ཚོོགས་པ་དང་རོོལ་རྩེེད་
ཚོོགས་པ་འདྲ་མིིན་གྱིི་གོོང་རྟགས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དག་ནིི་ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་ཆོོག་པའིི་གནས་ཡིིན་
པ་དང་། གནས་འདིི་དག་ཏུ་སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་གཟིིར་བའིི་མིི་ཆུང་མང་པོོ་འཛོོམས་ཡོོད་

པས། འདིིས་ཁོོ་ཚོོར་ཚོོང་ལས་ནིི་ཡ་རབས་ཀྱིི་ལས་ཀ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས། ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་
གསལ་ལྟར། ཆོོ་ག་ཁྱད་མཚར་ཅན་གྱིི་རྐུན་པོོའི་ི བྱ་བ་མིིན་པའིི་སེེམས་གསོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

ཚོོང་པ་ཚོོས་གླེེན་རྟགས་བསྟན་པ་གྲངས་མེེད་ཡིིན་པར་མ་ལྟོོས་པར། ཁོོ་ཚོོས་ད་དུང་ཡང་
ཚོོང་པ་ཚོོ་ནིི་བློོ་རིིག་ཅན་ཡིིན་པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཚད་ལྡན་ཚོོང་ལས་ཀྱིི་རྩ་འཛིིན་དེེ་
ཅིི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པར་མ་ལྟོོས་པར། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་ལྷག་བསམ་ཅན་དང་གཏོོང་ཕོོད་མཁན་ཡིིན་

པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། མིི་མངོོན་པའིི་ངལ་དུབ་ཅིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་མིི་ཚེེར་དབང་སྒྱུར་བྱས་
ཡོོད་པ་ཁོོ་ཚོོས་ཚོོར་གྱིི་ཡོོད་མོོད། ད་དུང་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚོོ་བ་ནིི་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་

པ་ཞིིག་ཡིིན་པར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཉིིན་རྒྱུན་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་མིི་དགོོས་པའིི་སྐྱིིད་པའིི་ཉིི་
མ་ཞིིག་ཤར་བར་ཡིིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
3

པ་ན་མའིི་རྩྭ་ཞྭ། panama hat སྟེེ། འདིི་ནིི་རྩྭ་ཞྭ་ཞིིག་སྟེེ། ཐོོག་མའིི་འབྱུང་ཁུངས་ལྷོོ་ཨ་རིིའིི་ཨེེ་ཁུའུ་ཌོོར་ཡིིན་
ཡང་། དར་ཁྱབ་འགྲོོ་ས་པ་ན་མ་རྒྱལ་ཁྱབ་ཡིིན་པས། དེེ་ལྟར་མིིང་ཐོོགས་ཤིིང་པའིི་རྩྭ་ཞྭ་མཐའ་ཡངས་རྩེེ་མཐོོ་ཅན་།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་འདིི་གཉིིས་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིས་སོོང་ནས་བྷེེ་ཧྥེེར་ལེེ་ ཝིིལ་ཤིིར་མགྲོོན་ཁང་གིི་ཚོོམས་ཆེེན་དུ་བསྡད་ནས།

ཁོོ་ཚོོས་ཡིིད་སྨོོན་འཆོོར་སའིི་སྐུ་མགྲོོན་ཚོོ་མིིག་ཟུང་གིིས་ཕར་སྐྱེེལ་ཚུར་བསུ་བྱེེད་བཞིིན་

རྒྱང་རིིང་གིི་རིི་བོོ་ཁག་ལ་རྒྱང་ལྟ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། རེེད་ཡ། རིི་བོོ་དང་སྡོོང་པོོ་ཆེེན་པོོ་རྣམས་
ལ་རྒྱང་ལྟ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། ཁོོའི་ི སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་མནར་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་རྒྱང་ལྟ་བྱེེད་རྒྱུ་
རེེད་ལ། ཁོོ་མོོས་ཉིི་འོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི སྐྱིི་ལྤགས་སྲེེག་པར་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་བཞིིན་རྒྱང་ལྟ་

བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་སོོང་ནས་ཞིི་བདེེ་རྒྱ་མཚོོར་བལྟ་རྒྱུ་རེེད། སྐབས་དེེར་ཁོོས་
ཅིི་ཞིིག་ཟེེར་བར་ངས་སྒོོར་མོོ་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱ་རྒྱན་ལ་འཇོོག་ཐུབ། ཁོོས་ནིི་“འདིི་ནིི་ངའིི་
སེེམས་ལ་ཤར་བ་ལྟ་བུའིི་ཆེེན་པོོ་མ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་ངེེས། ཁོོ་མོོས་མཚོོ་ཁའིི་ན་གཞོོན་བུ་

མོོ་ཚོོའིི་ཤ་ཁ་གང་བའིི་གཟུགས་གཞིི་ལ་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱེེ་ངེེས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་

ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་སོོང་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་རང་ཁྱིིམ་དུ་ལོོག་ངེེས། དེེ་ཐད་ལ་ཁོོ་མོོས་
“ང་ཚོོ་ཋིི་རོོ་ཁ་ཌེེ་རོོ་མགྲོོན་ཁང་དུ་ཡོོད་སྐབས་འཁྲབ་སྟོོན་མ་ཇོོན་

ཁིི་རོོ་ཧྥོོརད་དང་ང་

ཚོོ་ཅོོག་ཙེེ་ཁྱིིམ་མཚེེས་རེེད་ལ། ཁོོ་མོོ་དངོོས་གནས་ཛ་རེེ་ཛོོ་རེེ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། གྱོོན་
གོོས་དངོོས་གནས་ལེེགས་པོོ་གོོན་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་ངེེས་ཤིིང་། དེེ་ལ་ཁོོས་“ངས་ཕྱིི་ལོོགས་
ནས་ཚད་ལྡན་ཚོོང་པ་ཞིིག་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན་ཕོོ་བྲང་དཀར་པོོའི་ི

ནང་གིི་རྒད་པོོ་བརྗེེ་བོོ་མ་བརྒྱབ་བར་དུ་ང་ཚོོ་ལ་གོོ་སྐབས་ཆེེན་པོོ་མིི་འདུག་ཟེེར།” ཞེེས་

ཟེེར་ངེེས། ཁོོ་མོོས་མུ་མཐུད་དུ་“རྒྱུས་ཡོོད་ཀྱིི་མིི་གཅིིག་གིིས་ཟེེར་ན། འཁྲབ་སྟོོན་མ་དེེ་ལ་
རེེག་དུག་གིི་ནད་འགོོས་ཡོོད་ཟེེར། ཝར་ནེེར་གློོག་བརྙན་བཟོོ་སྐྲུན་ཁང་3 གིིས་བཟོོས་
པའིི་གློོག་བརྙན་དེེའིི་ནང་དུ་ཁོོ་མོོ་ཡོོད། མིི་དེེས་ཟེེར་ན་ཁོོ་མོོ་གློོག་བརྙན་ལས་རིིགས་
3

ཝ་ནེེར་གློོག་བརྙན་བཟོོ་སྐྲུན་ཁང་། Warner Brothers Pictures སྟེེ། ཝ་ནེེར་སྤུན་མཆེེད་བཞིིས་བཙུགས་པའིི་ཨ་
རིིའིི་གློོག་བརྙན་བཟོོ་སྐྲུན་ཁང་ཆེེ་ཤོོས་ཤིིག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནང་ནས་མིི་གཞན་ལ་ཉལ་བཞིིན་ཉལ་བཞིིན་ཡར་སོོང་བ་རེེད་ཟེེར། ད་བལྟས་ཡོོང་ན་ཁོོ་
མོོས་བརྩོོན་ལེེན་བྱེེད་བཞིིན་པ་དེེ་ཁོོ་མོོར་ཐོོབ་ཡོོད་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་

ཚོོའིི་མིིག་ནང་གིི་སེེམས་ཁྲལ་གྱིི་མདངས་མ་ཡལ་ལ། ཙོོག་ཙོོག་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་མཆུ་ཏོོ་
ལས་འཛུམ་གྱིི་ཉམས་ཀྱང་མ་མངོོན། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆེེན་པོོ་རྣམས་ཚུ་ཚོོད་རེེ་ལ་
ལེེ་དབར་དྲུག་ཅུའིི་མགྱོོགས་ཚད་ཀྱིིས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱུག་གིི་ཡོོད།
ངས་བཏུང་བ་གྲང་མོོ་ཞིིག་འཐུང་དགོོས་ཀྱིི་འདུག

ཨོོ། མདུན་ཕྱོོགས་ན་གཅིིག་བཙོོང་ས་ཞིིག་ཡོོད་པ་འདྲ། དེེར་འདུག་དགོོས་སམ།
ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་གཙང་མ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་དམ།

མཐའ་འཁོོབ་ཀྱིི་ཡུལ་གྲུ་འདིིའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་གཙང་མ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།
དམ་བཅུག་བུལ་ཆུ་བཏུང་ན་ཕལ་ཆེེར་སྐྱོོན་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

རླངས་འཁོོ ར ་ཆུང་བ་ཆེེན ་པོོ ་ དེེས ་ཙིི ར ་སྒྲ་དང་བཅས་འགྲོོ ་ མཚམས་བཞག་

ཅིིང་། སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་ཚོོས་པའིི་མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུང་མ་རླངས་འཁོོར་
ལས་མར་འབབ་རོོགས་བྱས།

མའེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་མིིག་རྒྱང་གཞན་ལ་བསྐོོར་སོོང་། ཨལ་གྱིིས་མགོོ་

བོོ་སྲེེག་སླང་ལས་ཡར་བཀྱགས་ནས་བལྟས་རྗེེས་མགོོ་བོོ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སྒུར། མའེེ་ཡིིས་

སྔོོན་དཔག་བྱེེད་ཐུབ་པ་ནིི། ཁོོ་ཚོོས་སྐར་ལྔ་ཅན་གྱིི་བུལ་ཆུ་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་ནས་དེེ་
བསིིལ་མོོ་མིིན་སྐོོར་ལ་འཁང་ར་ལུང་པ་གང་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། བུད་མེེད་དེེས་ཤོོག་བུའིི་ལག་

ཕྱིིས་དྲུག་སྤྱད་རྗེེས་ཚང་མ་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་སྣང་མེེད་དུ་གཡུག་གིི་རེེད། སྐྱེེས་པ་དེེའིི་
མིིད་པ་བརྣང་གིི་རེེད་ལ། ཁོོས་ངན་ཁག་དེེ་མའེེ་ཡིི་སྟེེང་དུ་འགེེལ་ངེེས། དེེ་ནས་བུད་

མེེད་དེེས་ཤ་རུལ་གྱིི་བྲོོ་བ་ཞིིག་ཚོོར་བ་ལྟར། སྣ་ཡིིས་དྲིི་སྣོོམ་གང་བྱུང་དུ་བྱེེད་ལ། དེེ་ནས་
ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་སྒོོ་ཁར་འབུད་རྒྱུ་རེེད། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་གཉིིས་སུ་ལ་ཐུག་ན་ནུབ་རྒྱུད་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཀྱིི་མིི་ཚོོའིི་སེེམས་པ་གྱོོང་རབས་བཤད་རྒྱུ་རེེད། དེེ་བས། ཨལ་དང་ཁོོ་མོོ་གཉིིས་གཅིིག་པོོ་

ཡིིན་དུས་མའེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཚོོར་མིིང་ཞིིག་བཏགས་ཡོོད། མོོས་སྐྱག་དྲིི་འཐུལ་བའིི་ཡིི་དྭགས་
ཞེེས་ཟེེར།

དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་ཚོོ། ཁོོ་ཚོོ་ད་དངོོས་གནས་སྐུ་མགྲོོན་ཟེེར་བ་རེེད།

སྐྱེེལ་འདྲེེན་དོོས་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡོོང་གིི་འདུག འདིིར་བསྡད་ནས་སྐྱག་དྲིི་འཐུལ་

བའིི་ཡིི་དྭགས་དེེ་ཚོོའིི་དྲིི་ངན་མཐའ་སྐྲོོད་བཏང་ན་ཨང་། ངས་ཨལ་བྷུ་ཁུར་ཁེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་
ནས་མགྲོོན་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེེད་སྐབས་ཁོོ་ཚོོས་རྐུ་བྱེེད་པ་མཐོོང་མྱོོང་། ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་

ཞིིག་ཡིིན་རུང་བརྐུ། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ག་ཚོོད་རྫིིག་པོོ་བསྐོོར་ཡོོད་ན། རྐུ་བྱེེད་པ་དེེ་

ཚོོད་ཀྱིིས་སྡུག་གིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ལག་རས་དང་ཟ་སྡེེར་ཟ་ཐུར། ཐ་ན་སྡེེར་འཁྲུད་འདག་
རྫས་ཚུན་ཆད་བརྐུས་འགྲོོ། ངས་དངོོས་གནས་བསམ་བློོ་མིི་ཕོོག

ཨལ་ནིི་ངང་ཐུང་དུ་གྱུར། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་རྫིིག་པོོ་དང་ཅ་ལག་གོོང་ཆེེན་དེེ་ཚོོ་ག་

འདྲ་བྱས་ཏེེ་བླངས་ཡོོང་བ་མིི་ཤེེས་སམ། དེེ་ཁོོ་ཚོོ་དང་ལྷན་སྐྱེེས་སུ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ། ཁྱོོད་
རང་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་ཕྱུག་པོོར་འགྱུར་རྒྱུ་མ་རེེད།

དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་དེེའིི་སྟེེང་དུ། ཁ་ལོོ་བ་དང་ལས་སྤོོར་ཁ་ལོོ་བ་གཉིིས་ཀ་ཡོོད།

ཅུང་ཙམ་ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་ནས་འཚིིག་ཇ་རེེ་བཏུང་ན་ག་འདྲ་འདུག ངས་འདིི་ཚང་མ་
ངོོ་ཤེེས།

དུས་ཚོོད་བཀོོད་སྒྲིིག་ཐད་ནས་ག་འདྲ་འདུག
ཨོོ། ང་ཚོོ་འཆར་གཞིིའིི་སྔོོན་ལ་ཕྱིིན་འདུག

ཡ། དེེར་སྡོོད། འདིིའིི་ནང་དུ་སྦྱིིན་བདག་མ་བྱང་མ་དམག་རྟ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད་ལ། འཚིིག་

ཇའང་ཞིིམ་པོོ་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དོོས་འཁོོར་བསྡད་བྱུང་ལ། དོོས་འཁོོར་ལས་ལུས་ལ་ས་མདོོག་གིི་སྐྱ་དོོར་དང་འཇུར་

རྟ། སྟོོད་ལྭ་ཐུང་ཐུང་བཅས་གོོན་ཞིིང་། མགོོ་ལ་དམག་ཆས་ཀྱིི་རྣམ་པའིི་ཞྭ་མོོ་ཐོོད་རིིང་
འོོད་འཚེེར་བ་གོོན་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཐང་ལ་བབས་ནས་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་ལས་བང་
སྒྲ་དང་བཅས་ནང་དུ་སླེེབས།
ཝ་ཡེེ། མའེེ།

ཨོོ། བྷིིག་བྷིིལ་ཙིིག་རྒན་ཡིིན་ནམ། ད་ཐེེངས་ཀྱིི་རྒྱུག་ཐེེངས་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་ག་དུས་

ཕྱིིར་ཡོོང་བ་ཡིིན།

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་གིི་སྔོོན།

མིི་གཞན་པ་དེེས་སྒྲ་གཏོོང་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་སྐར་ལྔ་བླུགས་རྗེེས་མིིག་གིིས་དེེ་

ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། སྒྲ་སྡེེར་མར་ནུར་སོོང་ལ། སྒྲ་འཛིིན་འཁོོར་ཡུ་ཡར་འཕར་ཡོོང་། ཨ་
ལ་ལ། བྷིིན་ ཁིི་རོོ་སིི་བྷེེ་ཡིི་གླུ་སྐད་གསེེར་ནག་འདྲ་པོོ་དེེ་གྲག་བྱུང་“མཚོོ་ཁ་རུ་ཉིི་མས་

འཚིིགས་པའིི། ཕྱིིར་དྲན་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ་ཞུ། ཁྱོོད་ནིི་ཡིིད་སེེམས་འཁྲུག་བྱེེད་ཅིིག་ཡིིན་
སྲིིད་མོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནམ་ཡང་ཉོོབ་སྣང་མིི་སློོང་།” དེེ་ནས་དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བས་མའེེ་ཡིི་

རྣ་ནང་དུ། ཁྱོོད་ནིི་མིི་སེེམས་འགུག་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་སྲིིད་མོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནམ་ཡང་རང་
ལུས་མིི་བཙོོང་། ཞེེས་བླངས།

མའེེ་གད་མོོ་བགད་བྱུང་། བྷིིལ། ཁྱོོད་ཀྱིི་རོོགས་པ་འདིི་སུ་རེེད། རྒྱུག་ཐེེངས་འདིིའིི་སྟེེང་

དུ་གསར་དུ་ཡོོང་བ་རེེད་ཨ། ཨེེ་རེེད།

མིི་གཞན་པ་དེེས་རྒྱན་རྩེེད་འཕྲུལ་ཆས་སུ་སྐར་ལྔ་བླུགས་པས་རྒྱན་རྡེེའུ་བཞིི་ཐོོབ་བྱུང་

ལ། དེེ་ནས་ཁོོས་དེེ་དག་ནང་དུ་ཕྱིིར་བླུགས་རྗེེས། ཚུར་ཚོོང་སྒྲོོམ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་།
ཅིི་ཞིིག་བཞེེས་རྒྱུ་ཡིིན།

འཚིིག་ཇ་ཕོོར་གང་། བག་ཟན་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ངང་ལག་གིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན་དང་ཐང་འབྲས་ཀྱིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན། ཅོོག་ལེེའིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན། ད་དུང་

ཀུ་ཤུའིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན་བཅས་ཡོོད།

དེེས་ན་ཀུ་ཤུ་ཅན་པོོ་འཁྱེེར་ཤོོག ཨོོ། ཅུང་སྒུག་དང་། ཕ་གིིའིི་མཐུག་པོོ་ཆེེན་པོོ་དེེ་ནིི་

རིིགས་གང་ཅན་པོོ་རེེད་དམ།

མའེེ་ཡིིས་དེེ་གནམ་ལ་བཀྱགས་ནས་སྣ་ཡིིས་བསྣོོམས། ངང་ལག་གིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན་པོོ་རེེད།
དུམ་བུ་གཅིིག་གཅོོད་རོོགས། དུམ་བུ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག

རྒྱན་རྩེེད་འཕྲུལ་ཆས་འགྲམ་གྱིི་མིི་དེེས་དུམ་བུ་གཉིིས་ཉོོས་ཤོོག་ཟེེར།

ཡ། དུམ་བུ་གཉིིས། ཡ། བྷིིལ། ཁ་སང་དེེ་རིིང་དགོོད་གཏམ་གསར་པ་འདྲ་ཨེེ་གོོ
ཨོོ། གསར་པ་གཅིིག་ཡོོད།

ཡ། མཛངས་མ་ཞིིག་གིི་མདུན་ནས་རང་ཁ་ལ་བདག་བྱོོས་ཨ།

མིི་སྐྱོོན། འདིི་དེེ་འདྲའིི་བཙོོག་པ་ཞིིག་མིིན། ཕྲུ་གུ་གཅིིག་སློོབ་གྲྭར་འགྲོོ་སྐབས་རྗེེས་

ལུས་ཐེེབས་པ་རེེད། དགེེ་རྒན་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཅིིའིི་ཕྱིིར་རྗེེས་ལུས་ཐེེབས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས་
པར། ཕྲུ་གུས་“ངས་ངེེད་ཚང་གིི་བ་མོོ་དེེ་རྒྱུད་སྤེེལ་དུ་ཁྲིིད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་ལན་བཏབ། དེེ་

ནས་དགེེ་རྒན་གྱིིས་“ལས་ཀ་དེེ་ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཨ་ཕས་ལས་མིི་ཐུབ་བམ།” ཅེེས་དྲིིས་པར། ཕྲུ་
གུས་“ཐུབ་རྒྱུ་ཐུབ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་གླང་གོོག་གིི་འགྲན་ཡ་མིི་ཡོོང་།” ཞེེས་ལན་བཏབ།

མའེེ་གད་མོོ་ཐག་ཐག་ཏུ་བགད་ནས། དགོོད་སྒྲ་རྣ་ལ་གཟན་པ་ཞིིག་བསྒྲགས། ཨལ་གྱིིས་

བག་ལེེབ་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ཙོོང་རིིལ་ཞིིབ་མོོར་གཏུབ་བཞིིན་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་འཛུམ་

ཞིིག་བསྟན་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་སྒུར། དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་ཟེེར་ན་འདིི་འདྲ་རེེད།
ཁོོ་ཚོོས་མའེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་སྐར་ལྔ་སྤྲོོད་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ལས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་

སྐར་ལྔ་ནིི་འཚིིག་ཇ་དང་བག་ཟན་གྱིི་རིིན་རེེད་ལ། དེེའི་ི ཤུལ་གྱིི་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དེེ་ནིི་མའེེ་
ལ་སྤྲད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ནིི་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་གཡོོ་འགུག་བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུའང་མིིན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་ལོོ་བ་གཉིིས་ཀ་རྒྱབ་སྙེེས་མེེད་པའིི་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་

འཚིིག་ཇའིི་ཇ་ཁེེམ་ཇ་ཕོོར་ནས་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་ཚོོས་འདིི་ལྟར་ཉིི་མ་བཏང་། ཨལ་གྱིིས་

སྲེེག་སླང་འབྲད་འབྲད་གཏོོང་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐད་ཆར་རྣ་བས་ཉན་འདུག་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། སྐད་ཆའིི་ནང་དུ་ཁ་མིི་ཡོོང་། བྷིིན་ ཁིི་རོོ་སིི་བྷེེ་ཡིི་གླུ་སྐད་འཇགས་སོོང་། སྒྲ་འཛིིན་
འཁོོར་ཡུ་དམའ་སར་ཕྱིིར་བབས་སོོང་ལ། སྒྲ་སྡེེར་དེེ་ཕུང་པོོར་སྤུངས་པའིི་སྒྲ་སྡེེར་ཚོོའིི་

ཁྲོོད་དུ་རང་གནས་སུ་ཕྱིིར་ནུར་སོོང་ཞིིང་། རྒྱ་སྨུག་གིི་གློོག་འོོད་དེེ་ཤིི་སོོང་། ཁིི་རོོ་སིི་བྷེེ་ལ་

གླུ་དབྱངས་ལེེན་དུ་བཅུག་ཅིིང་། རོོལ་ཚོོགས་ཤིིག་ལ་རོོལ་དབྱངས་དཀྲོོལ་དུ་བཅུག་ནས།
སྒྲ་གཏོོང་གིི་མ་ལག་ཧྲིིལ་པོོ་འགུལ་དུ་བཅུག་པའིི་སྐར་ལྔ་ཅན་པོོ་དེེ་ནིི་སྣོོལ་མཚམས་ཀྱིི་
བར་གསེེང་ནས་མར་ལྷུང་ནས། ཁེེ་སྤོོགས་ཀྱིི་སྒམ་ཆུང་ནང་དུ་བབས། སྤྱིིར་བཏང་གིི་སྒོོར་

མོོ་ཕལ་མོོ་ཆེེ་དང་མིི་འདྲ་བར། སྒོོར་སྐར་ལྔ་ཅན་པོོ་འདིིས་བྱེེད་ལས་ངོོ་མ་ཞིིག་བཏོོན་བྱུང་
ལ། ཁ་ཡོོད་ལག་ཡོོད་ཀྱིི་འགུལ་སྐྱོོད་ཅིིག་གིི་རྐྱེེན་བྱས་སོོང་།

འཚིིག་ཇའིི་བུམ་པའིི་རླངས་སྒོོ་ནས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་དུ་འཕྱུར། འཁྱག་དར་འཕྲུལ་

ཆས་ཀྱིི་བཙིིར་གནོོན་ཆས་ཀྱིིས་ཁྲོོབ་སྒྲ་ཡང་མོོ་ཐེེངས་འགར་བསྒྲགས་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་
འཇམ་ཅག་གེེར་ཕྱིིན་སོོང་ལ། གློོག་ཤུགས་རླུང་འཁོོར་གྱིིས་གྲུ་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་མགོོ་བོོ་དལ་

མོོས་ཕར་གཡོོ་ཚུར་གཡོོ་བྱས་ནས། ཁང་པའིི་ནང་དུ་རླུང་དྲོོན་པོོ་ཞིིག་ཕར་བདའ་ཚུར་
བདའ་བྱེེད། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རྣམས་
ཤུར་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེེ་རྒྱུག་བཞིིན་ཡོོད།

མའེེ་ཡིིས། ཅུང་ཙམ་སྔོོན་ལ་མ་ས་ཆུ་སེེ་ཚིི་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་

བ་ཞིིག་འདིིར་བསྡད་སོོང་། ཞེེས་བཤད།

བྷིིག་བྷིིལ་གྱིིས་འཚིིག་ཇའིི་ཇ་ཕོོར་གྱིི་སྟེེང་རིིམ་ནས་བཟུང་བས། ཇ་ཁེེམ་དེེ་ཁོོའི་ི གོོང་

མཛུབ་དང་དཀྱིིལ་མཛུབ་ཀྱིི་བར་ནས་དྲང་མོོར་ཡར་འགྲེེངས། ཁོོས་ལག་གིི་འཚིིག་ཇ་ལ་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཕུ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བཏབ་ནས་གྲང་མོོ་བཟོོ་བཞིིན་“ཁྱོོད་རང་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་
པའིི་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ན་ཧོོན་འཐོོར་ངེེས་རེེད། རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་ཚང་མ་དེེའིི་

སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་རྒྱག་གིི་འདུག་ལ། ཚང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག དེེ་འདྲའིི་འགྲོོ་

མཁན་མང་པོོ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མ་མྱོོང་། ལམ་ཐོོག་ཏུ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་མཛེེས་
ཤིིང་སྡུག་པ་འགའ་རེེའང་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི རོོགས་པས་“ད་ནངས་ཞོོགས་པ་ང་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་གདོོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་ཞིིག་ལ་

འཕྲད་བྱུང་། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད། ཁ་ཌིི་ལག་ཆེེན་པོོ་ཅན། དམིིགས་
བསལ་གྱིི་བཟོོ་བཀོོད་དང་རྣམ་པ་ཅན། ཅུང་དམའ་ལ་འོོ་སྤྲིིའིི་མདོོག་ཅན། ཆེེད་དམིིགས་

ཀྱིིས་བཟོོས་པ་དེེ་འདྲ་གཅིིག་རེེད། དེེས་དོོས་འཁོོར་གཅིིག་ལ་གདོོང་ཐུག་བརྒྱབ་འདུག་

ཅིིང་། དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་དེེ་ཡར་ཐད་ཀར་ཁ་ལོོ་བའིི་ཁོོག་ཏུ་བཙངས་འདུག ལེེ་དབར་
དགུ་བཅུ་ལྷག་གིིས་རྒྱུག་གིི་ཡོོད་ས་རེེད། ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི གཞུང་རྟས་ཁ་ལོོ་བ་ཕུག་

ནས་སོོང་འདུག་ལ། ཁ་ལོོ་བ་དེེ་གཞུང་རྟའིི་སྟེེང་དུ་ཤིིང་ཐུར་ལ་བརྒྱུས་པའིི་སྦལ་བ་ཞིིག་

དང་འདྲ་བར་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད་བཞིིན་འདུག རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ནང་གིི་ཡང་རྩེེ། མཛེེས་

ཤིིང་སྡུག་པ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་དེེ་ལ་སྐར་རྡོོག་གཅིིག་ཀྱང་མིི་རིི། ཁོོ་རང་གཅིིག་
པོོས་བསྐོོར་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་“འོོ་ན་དོོས་འཁོོར་ལ་སྐྱོོན་བཟོོས་འདུག་གམ།”

ཞེེས་དྲིིས།

“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན།

དེེ་དོོས་འཁོོར་ངོོ་མ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཀླད་

གབ་མེེད་པ། ནང་དུ་ཐབ་ཀ་དང་སླ་ང་། མལ་གདན་དང་བྱིིས་པ། བྱ་ཕྲུག་བཅས་ཡོོད་

ས་ཅན་པོོ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད། ཕར་བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་མཁན་ཡིིན་པ་ཤེེས།
རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་ལོོ་བ་དེེས་ལེེ་དབར་དགུ་བཅུའིི་ཐོོག་ཏུ་བསྐོོར་ནས་བརྒྱུགས་ཡོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཞིིང་། ང་ཚོོའིི་སྔོོན་ལ་འབུད་ཆེེད་དུ་འཁོོར་ལོོ་གཉིིས་ཁོོ་ནའིི་སྟེེང་དུ་རྒྱུག་གིི་འདུག་ལ།
སྐབས་དེེར་མདུན་ཕྱོོགས་ནས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཚུར་ཡོོང་གིི་འདུག་པས། ཁོོས་གློོ་བུར་
དུ་ཁ་འགྲམ་ལ་བསྐོོར་བས་དོོས་འཁོོར་འདིི་ལ་བརྡབས་པ་རེེད། སྐོོར་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་

དངོོས་གནས་བཟིི་ཡོོད་པ་འདྲ། ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། མལ་ཆས་དང་བྱ་ཕྲུག བྱིིས་པ་བཅས་བར་
སྣང་དུ་བྱ་སྤུ་བཞིིན་དུ་སྟོོར། འདིི་འདྲའིི་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་

མེེད། ང་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་ཡང་ཁ་བཀག་པ་ཡིིན། དོོས་འཁོོར་སྐོོར་བཞིིན་པའིི་རྒད་པོོ་ལོོ་
ལོོན་དེེ་ནིི་དེེ་གར་ཧད་ནས་བྱིིས་པ་ཤིི་བོོའི་ི རོོ་ལ་ཅེེར་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ཁ་ནང་ནས་
ཚིིག་གཅིིག་ཀྱང་ཐོོན་མིི་ཐུབ་པར་ལྐུག་པ་ཞིིག་དང་འདྲ། ཨ་དཀོོན་མཆོོག་གཟིི་བརྗིིད་

ཅན་པོོ། གཞུང་ལམ་ཚང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་མཁན་གྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་གིིས་གང་འདུག འདིི་
འདྲའིི་མང་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ད་རུང་འདིི་ལས་ཀྱང་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། འདིི་
ཚང་མ་གང་ཞིིག་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པ་ཡིིན་ནམ།”

མའེེ་ཡིིས་“ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། མཚམས་ལ་ལར་འདིིར་རླངས་

སྣུམ་སྣོོན་དུ་ཡོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཕལ་ཆེེར་ཅིི་ཡང་མིི་ཉོོ། མིི་ཚོོས་ཟེེར་ན་ཁོོ་ཚོོས་རྐུ་བྱེེད་
ཟེེར། ང་ཚོོར་རང་དགར་བཞག་ཡོོད་པའིི་ཅ་ལག་ཅིི་ཡང་མེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ས་ནས་
ཅིི་ཡང་བརྐུས་མ་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།

བྷིིག་བྷིིལ་གྱིིས་ཁ་ནང་གིི་བག་ཟན་ལྡོོད་བཞིིན། དྲ་ལྡན་སྒེེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་ཕར་

ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལམ་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཅ་ལག་བདག་པོོ་རྒྱོོབ་མ་གཏོོགས་
ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོ་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ན་ཤེེ་26རྟགས་ཅན་གྱིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་གཞུང་ལམ་འགྲམ་དུ་ཚམ་ཚོོམ་གྱིི་

ངང་ནས་བསྡད། རྒྱབ་གྲལ་གྱིི་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་རྩྭ་ཁུག་དང་ཁོོག་མ། སླ་ང་བཅས་གནམ་
མཐིིལ་ལ་ཐུག་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིག་བརྩིིགས་འདུག་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཕྲུ་གུ་བུ་གཉིིས་གནམ་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

མཐིིལ་ལ་མགོོ་བོོ་ཐུག་ནས་བསྡད་འདུག རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཀླད་དུ་ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་པའིི་
རས་གུར་ཞིིག་བཅིིངས་འདུག་ཅིིང་། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འབབ་སྟེེགས་རྐང་གདན་ཐད་དུ་
རས་གུར་གྱིི་གདུང་མ་དང་ཀ་ར་བཅིིངས་འདུག རླངས་འཁོོར་དེེ་སྣུམ་སྣོོན་ཆེེད་དུ་བསྡད་

པ་རེེད། སྐྲ་ལོོ་ནག་ལ་ངོོ་གདོོང་ཕྲ་བའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་དལ་མོོར་ཐང་ལ་བབས་པ་ན། བུ་དེེ་
གཉིིས་ཀྱང་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་ནས་མར་ཤུད་ཡོོང་ནས་ཐང་ལ་བབས།

མའེེ་ཚོོང་སྒྲོོམ་ཐད་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་སྒོོ་ནང་དུ་ལངས་ནས་བསྡད། སྐྱེེས་

པ་དེེས་བལ་བཟོོས་དོོར་མ་སྐྱ་བོོ་དང་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ཅིིང་། ནང་སྟོོད་
སྔོོན་པོོ་དེེའིི་སྒལ་བ་དང་མཆན་འོོག་ཚང་མ་རྔུལ་ཆུས་ནག་པོོར་བཟོོས་འདུག བུ་དེེ་

གཉིིས་ཀས་ལས་དོོར་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་གྱོོན་མིི་འདུག་ལ། ལས་དོོར་གཉིིས་ཀ་ལྷན་
པས་གང་འདུག ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་སྐྲ་མདོོག་སྐྱ་བོོ་རེེད། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་སྐྲ་ལོོ་ཐད་ཀར་ཡར་ཤད་
ཡོོད་པས་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་ཁོོད་སྙོོམས་པོོས་ཡར་ལངས་འདུག ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་ངོོ་གདོོང་ལ་ཐལ་

བ་ཆགས་འདུག ཁོོ་གཉིིས་ཐད་ཀར་ཆུ་སྦུག་ཡོོད་སར་སོོང་ནས་རྐང་མཛུབ་རྣམས་ཆུ་
སྦུག་འོོག་གིི་འདམ་ནང་དུ་བསྣུར།

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ང་ཚོོར་ཆུ་ཞིིག་སྤྲད་ན་འགྲིིག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

མའེེ་ཡིི་གདོོང་པར་ཡིིད་སུན་པའིི་རྣམ་པ་ཞིིག་དོོད་ནས་“ཡ། འཁྱེེར་ཞིིག” ཅེེས་སྐད་

དམའ་མོོའི་ི སྒོོ་ནས་གདོོང་པ་ཚུར་ལའང་མིི་འཁོོར་བར་“ངས་ཆུ་སྦུག་མིིག་གིིས་འཚོོས་

ནས་འདུག” ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་སྐྱེེས་པ་དེེར་བལྟས་ནས་བསྡད།
སྐྱེེས་པ་དེེས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་དལ་མོོས་ཕྱེེས་ནས་ཆུ་སྦུག་དེེ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ནང་
དུ་བསྣུར།

རླངས་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་བུད་མེེད་ཅིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་ཟིིང་ཞིིང་ལྷོོད། ཁོོ་མོོས་

“དེེ་འདིི་གར་ཉོོ་ཨེེ་ཐུབ་བམ།”

ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐྱེེས་པ་དེེས་ཆུ་སྦུག་གིི་སྒོོ་བརྒྱབ་རྗེེས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་ཁ་ལེེབ་ཕྱིིར་གཅུས། བུ་

ཆུང་གཉིིས་ཀས་ཁོོའི་ི ལག་ནས་ཆུ་སྦུག་དེེ་བླངས་ནས་ཆུ་སྦུག་གིི་ཁ་གནམ་ལ་གཏད་དེེ་
རྒྱགས་ཚད་ཅིིག་བཏུང་། སྐྱེེས་པ་དེེས་ནག་ནོོག་ཏུ་གྱུར་པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ནག་པོོ་དེེ་

ཕུད་ནས། དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོའི་ི མདུན་ནས་རང་མཐོོང་བྲལ་བའིི་རྣམ་པ་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་
དང་བཅས་“ལྕམ་ལགས། ང་ཚོོ་ལ་བག་ལེེབ་རྡོོག་པོོ་གཅིིག་བཙོོང་ན་འགྲིིག་གམ།” ཞེེས་
ཞུས།

མའེེ་ཡིིས་“འདིི་སྐམ་ཟས་ཚོོང་ཁང་མ་རེེད། ང་ཚོོར་བར་འཚང་བག་ལེེབ་བཟོོ་བྱེེད་གྱིི་

བག་ལེེབ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི རང་མཐོོང་བྲལ་བའིི་རྣམ་པ་ཇེེ་ཟབ་ཏུ་གྱུར་ནས་“དེེ་ངས་ཤེེས། ལྕམ་ལགས། ང་

ཚོོར་བག་ལེེབ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་ལ། གོོ་ཐོོས་ལྟར་ན་འདིི་རྒྱུད་དུ་བཙོོང་ས་མང་པོོ་ཡོོད་པ་
མ་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་དེེ་འདྲ་བྱས་ཏེེ་བཙོོངས་པ་ཡིིན་ན།

རྫོོགས་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།” མའེེ་ཡིི་སྐད་ལ་འདར་ཤ་བབས།

ང་ཚོོའིི་བག་ལེེབ་མགྱོོགས་པོོར་

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ང་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“འོོ་ན།

ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བར་འཚང་བག་ལེེབ་མིི་ཉོོའམ། ང་ཚོོར་བར་འཚང་བག་

ལེེབ་དང་ཤ་བག་ལེེབ་ཞིིམ་པོོ་ཡོོད།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ལོོས་འདོོད། ལྕམ་ལགས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་“འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་དེེ་དག་ཉོོ་མིི་ཐུབ། ང་ཚོོའིི་

བཟའ་ཚང་གང་པོོའི་ི ལྟོོ་བ་འགྲང་བྱེེད་དུ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད། ང་ཚོོར་
སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་ལྷག་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
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མའེེ་ཡིིས་“སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གིིས་བག་ལེེབ་རྡོོག་མོོ་གཅིིག་ཉོོ་མིི་ཐུབ། ང་ཚོོའིི་བག་ལེེབ་

རྡོོག་མོོ་གཅིིག་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་ཨལ་གྱིིས་ངར་སྐད་དང་བཅས་“ཨ་དཀོོན་མཆོོག་གཟིི་བརྗིིད་

ཅན་པོོ། ད་ཁོོ་ཚོོར་ཚོོངས་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

“བག་ལེེབ་རླངས་འཁོོར་མ་སླེེབས་གོོང་ལ་ང་ཚོོའིི་བག་ལེེབ་རྫོོགས་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨལ་གྱིིས་“རྫོོགས་སོོང་ན་རྫོོགས་སོོང་། དེེར་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ངམ་ནག་གིི་མིིག་ཟུང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྲེེ་བཞིིན་པའིི་ཞོོག་ཁོོག་གྲང་
ཚལ་ལ་ཅེེར།

མའེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྲག་པ་རྒྱགས་རིིལ་དེེ་སྤྲུག་ཙམ་བྱས་ནས་མིིག་ཟུང་གིིས་དོོས་འཁོོར་

ཁ་ལོོ་བ་གཉིིས་ཀར་བལྟས་ཏེེ། ཁོོ་མོོས་གདོོང་ལེེན་བྱེེད་དགོོས་པའིི་དཀའ་ངལ་ཅིི་འདྲ་ཆེེ་
ཚུལ་གྱིི་བརྡ་བསྟན།

ཁོོ་མོོས་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཕྱེེས་པས་སྐྱེེས་པ་དེེ་ནང་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་དང་མཉམ་དུ་

རྔུལ་ནག་གིི་དྲིི་མ་ཞིིག་ཀྱང་ཁྱབ་ནས་ཡོོང་། བུ་ཆུང་གཉིིས་ཀ་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་མཐུད་ནས་

ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀ་ཐད་ཀར་ཀ་རའིི་ཤེེལ་སྒམ་ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་སྒམ་ནང་དུ་

བལྟས། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་མིིག་ནང་དུ་ཀ་ར་དེེ་དག་ལ་ཧམ་པ་ལངས་པའིི་མིིག་མདངས་མེེད་ལ།
དེེ་ལ་རེེ་བ་བཅངས་པའིི་མིིག་མདངས་ཀྱང་མེེད་ཅིིང་། ཐ་ན་ཡིིད་སྨོོན་གྱིི་མིིག་མདངས་
ཙམ་ཡང་མེེད། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་མིིག་ནང་དུ་མངོོན་པ་ནིི། ཀ་ར་ལའང་འདིི་འདྲའིི་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོོགས་ཡོོད་པར་ཧང་སངས་པའིི་མིིག་མདངས་ཙམ་རེེད། བུ་ཆུང་གཉིིས་ལས་གཅིིག་གིིས་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པ་གཅིིག་གིི་སེེན་མོོས་རྐང་པ་གཞན་པ་དེེའིི་ཐལ་རྡུལ་འགོོས་པའིི་ལོོང་
ཚིིགས་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱས། བུ་ཆུང་གཞན་པ་དེེས་ངག་འཕྲིིན་དང་འདྲ་བ་ཞིིག་ཤུབ་པུར་

སྨྲས་པས། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔུང་པ་དྲང་མོོར་བརྐྱངས། སྐབས་དེེར་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་ལག་
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པས་ལས་དོོར་གྱིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ཡོོད་པ་ལས་དོོར་གྱིི་རས་རྒྱུ་སྔོོན་པོོ་
སྲབ་མོོ་དེེ་ལས་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ།

མའེེ་ཡིིས་འཐེེན་སྒམ་ཞིིག་གིི་ཁ་ཕྱེེས་ནས་སྣུམ་ཤོོག་གིིས་བཏུམ་པའིི་བག་ལེེབ་རྡོོག་

མོོ་རིིང་པོོ་ཞིིག་ཕྱིིར་ཕྱུངས་“རྡོོག་མོོ་འདིིར་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་རེེད།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་ཞྭ་མོོ་མགོོ་ལ་ཕྱིིར་གོོན་རྗེེས། རང་མཐོོང་བྲལ་བའིི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་

མེེད་པར་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གིི་ཐད་ཀ་ཞིིག་གཏུབ་ན་འགྲིིག་གིི་རེེད་དམ།” ཞེེས་
དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི ངར་སྐད་ཀྱིིས་“ཚེེ་ཟད་ཁྱོོད། མའེེ། ཁོོ་ཚོོར་རྡོོག་མོོ་དེེ་སྤྲོོད་ཤོོག”

ཅེེས་སྡིིགས་མོོ་བཏང་།

སྐྱེེས་པ་དེེའིི་གདོོང་པ་ཨལ་ལ་ཕྱོོགས་ནས་“དེེ་མིི་དགོོས། ང་ཚོོར་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གིི་

རིིན་པ་བཙོོང་རོོགས། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་འགྲོོ་དགོོས་པས། སྒོོར་མོོས་འདང་
དཀའ།” ཞེེས་བཤད།

མའེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཐག་ཆོོད་པའིི་རྣམ་པས་“འདིི་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་སྤྲོོད་དང་ཆོོག” ཅེེས་

བཤད།

“དེེ་ཁྱོོད་ཚོོ་ལ་འཕྲོོག་བཅོོམ་བྱས་པ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེེད།

“འཁྱེེར་སོོང་།

ལྕམ་ལགས།”

ཨལ་གྱིིས་འཁྱེེར་སོོང་ན་ཆོོག་ཟེེར།” ཁོོ་མོོས་སྣུམ་ཤོོག་གིིས་བཏུམ་པའིི་

བག་ལེེབ་རྡོོག་མོོ་དེེ་ཚོོང་སྒྲོོམ་གྱིི་ཐོོག་ནས་ཕར་དེེད། སྐྱེེས་པ་དེེས་དོོར་མའིི་འཕོོངས་
ཁུག་ནས་ཀོོ་ཁུག་གཏིིང་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་མདུད་ཐག་གྲོོལ་ཏེེ་ཁ་ཕྱེེས། ཁུག་མའིི་
ནང་དུ་ལྕགས་སྒོོར་དང་ནག་ནོོག་གིི་ཤོོག་སྒོོར་འགའ་རེེ་གདའ།

ཁོོས་བཟོོད་གསོོལ་གྱིི་རྣམ་པས་“རིིན་གོོང་འདིི་ལྟར་རྩོོད་པ་ཅོོལ་ཆུང་དུ་མངོོན་ཡང་

སྲིིད། ང་ཚོོར་ད་དུང་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་ལྷག་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡོོད་ལ། ང་ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབས་ཐུབ་
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མིིན་ཡང་ཤེེས་དཀའ་བའིི་ཚོོད་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་ཀོོ་ཁུག་དེེ་གོོང་མཛུབ་ཀྱིིས་
བསྔོོགས་ནས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་ཅན་ཞིིག་རྙེེད་པས། དེེར་སེེན་འཐོོག་བཏབ་ནས་ཕྱིིར་

ཕྱུངས། ཁོོས་ལྕགས་སྒོོར་དེེ་ཚོོང་སྒྲོོམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཇོོག་སྐབས། སྟབས་འཁེེལ་ནས་དེེ་

དང་མཉམ་དུ་སྐར་གཅིིག་ཅན་ཞིིག་ཀྱང་ཕྱིིར་བུད། ཁོོས་སྐར་གཅིིག་ཅན་པོོ་དེེ་ཕྱིིར་ཀོོ་
ཁུག་ཏུ་འཇུག་གྲབས་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། མིིག་མདངས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཀ་རའིི་

ཚོོང་སྒྲོོམ་མདུན་དུ་ཡོོད་པའིི་བུ་ཆུང་གཉིིས་ཀའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཤོོར། དེེ་བས་ཁོོ་དལ་མོོས་ཁོོ་
ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ཞིིང་། རིིང་ཞིིང་ཆེེ་ལ་ཁྲ་ཐིིག་ཅན་གྱིི་ཕོོ་བ་རིི་ལུའིི་ཤིིང་ཐུར་ཀ་ར་ལ་
མཛུབ་སྟོོན་བྱེེད་བཞིིན་“འདིི་ནིི་རེེ་རེེ་སྐར་མ་གཅིིག་ཅན་ཨེེ་རེེད། ལྕམ་ལགས།” ཞེེས་དྲིིས།
མའེེ་ཕར་སོོང་ནས་ཤེེལ་སྒམ་ནང་དུ་བལྟས་ནས་“གང་ཅན་པོོ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཕ་གིིའིི་དེེ།

ཁྲ་ཐིིག་ཅན་པོོ་དེེ།”

བུ་ཆུང་གཉིིས་ཀས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཏེེགས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་ཅེེར་ནས་དབུགས་

ཀྱང་ལེེན་མཚམས་ཆད། ཁོོ་ཚོོའིི་ཁ་ཅུང་ཙམ་གདངས་འདུག་ལ། གཅེེར་བུར་འབུད་
གྲབས་ཡོོད་པའིི་གཟུགས་པོོ་སྲ་མོོར་གྱུར།
“ཨོོ།

འདིི་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ། དེེ་རེེ་ལ་སྐར་གཅིིག་ཅན་པོོ་མ་རེེད། དེེ་གཉིིས་རེེ་ལ་སྐར་

“ཡ།

གཉིིས་འཁྱེེར་ཤོོག་དང་། ལྕམ་ལགས།” ཁོོས་ཟངས་མའིི་སྐར་མ་དེེ་སེེམས་ཆུང་

གཅིིག་ཅན་པོོ་རེེད།”

ངང་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་བཞག་པ་ན། བུ་ཆུང་གཉིིས་ཀས་དབུགས་ཁ་དལ་མོོས་བླངས། མའེེ་
ཡིིས་ཤིིང་ཐུར་ཀ་ར་ཆེེན་པོོ་གཉིིས་ཀ་ཕྱིིར་ཕྱུངས་ནས་ཕར་བསྲིིངས།
སྐྱེེས་པ་དེེས་“ཡ། ད་ལོོངས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་སྒོོ་ནས་ལག་པ་ཚུར་བསྲིིངས་ནས་རེེ་རེེས་ཤིིང་ཐུར་ཀ་ར་རེེ་

ཚུར་བླངས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཤིིང་ཐུར་ཀ་ར་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་འགྲམ་ནས་མར་དམ་པོོས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བཟུང་ནས། མིིག་གིིས་ལྟ་ཙམ་ཡང་མིི་བྱེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟས་ནས།
ཁ་འགྲམ་ནས་ངོོ་ཚའིི་འཛུམ་ཆུང་ཞིིག་མནན་ཡང་གནོོན་མ་ཐུབ་པར་འདུག
“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།

ལྕམ་ལགས།” སྐྱེེས་པ་དེེས་བག་ལེེབ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སྒོོ་ཕྱིི་རུ་བུད་

ཅིིང་། བུ་ཆུང་གཉིིས་ཀྱང་གཟུགས་པོོ་རེེངས་རེེངས་པོོས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་བཤར་ནས་སོོང་། ཁོོ་
ཚོོས་དཀར་དམར་ཁྲ་ཐིིག་ཅན་གྱིི་ཤིིང་ཐུར་ཀ་ར་ཁོོ་ཚོོའིི་བརླ་རྒྱབ་ཏུ་དམ་པོོས་བཙིིར། ཁོོ་

ཚོོ་ཐང་བྱིི་ཁྲ་བོོ་དང་འདྲ་བར་མདུན་གྲལ་གྱིི་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་མཆོོངས་ཏེེ། དོོས་ཕུང་
གིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་འགོོས་ཤིིང་། དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཐང་བྱིི་ཁྲ་བོོ་དང་འདྲ་བར།
མིིག་ལམ་དུ་མིི་སྣང་ས་ཞིིག་ཏུ་འཛུལ་སོོང་།

སྐྱེེས་པ་དེེ་རླངས་འཁོོར་དུ་ཕྱིིར་བབས་ནས་མེེ་ཁ་གསོོས་ཤིིང་། སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་

དང་སྔོོ་ལོོང་ལོོང་གིི་སྣུམ་དུད་དང་ལྷན་དུ། གནའ་རྫས་ལྟ་བུའིི་ན་ཤེེ་རྟགས་ཅན་གྱིི་རླངས་

འཁོོར་འདིི་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས། ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་
བའིི་ལམ་ལ་ཕྱིིར་ཞུགས།

ཟ་ཁང་གིི་ནང་ནས་དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་ཚོོ་དང་མའེེ། ཨལ་བཅས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་

སུ་ཅེེར་ནས་བསྡད།

བྷིིག་བྷིིལ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་“དེེ་ཚོོ་གཉིིས་རེེ་ལ་སྐར་མ་གཅིིག་ཅན་པོོ་མ་

རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

མའེེ་ཡིིས་ངར་ཤུགས་དང་བཅས་“དེེ་ཁྱོོད་དང་འབྲེེལ་བ་ཅིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
བྷིིལ་གྱིིས་“ཀ་ར་དེེ་རེེ་རེེ་ལ་སྐར་མ་ལྔ་རེེ་ཅན་པོོ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་གཞན་པ་དེེས་“ད་ང་ཚོོ་སོོང་ན་འགྲིིག ང་ཚོོ་འགོོར་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་སོོ་སོོའི་ི གློོ་ཁུག་ཏུ་ལག་པ་བསྲིིངས། བྷིིལ་གྱིིས་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་

ལྕགས་སྒོོར་ཞིིག་བཞག་སོོང་ལ། སྐྱེེས་པ་གཞན་པ་དེེས་དེེར་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས། ལག་པ་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཡང་བསྐྱར་གློོ་ཁུག་ཏུ་བསྲིིངས་ནས་ལྕགས་སྒོོར་ཞིིག་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་བཞག ཁོོ་ཚོོ་ནང་
ནས་འཁོོར་ཙམ་བྱས་རྗེེས་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།
བྷིིལ་གྱིིས་“བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།

མའེེ་ཡིིས་རྗེེས་སུ་བོོས་ནས་“ཝ་ཡེེ་ཅུང་སྒུགས་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་དངུལ་སིིལ་མ།” ཞེེས་

བཤད།

བྷིིལ་གྱིིས་“ལྟས་ངན་མ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་དེེ་བང་སྒྲ་དང་བཅས་བརྒྱབ།
མའེེ་ ཡིིས ་ཁོོ ་ ཚོོར ་ལྟད་མོོ ར ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཁོོ ་ གཉིིས ་དོོ ས ་འཁོོ ར ་དུ་བབས་

ཤིིང་། བང་སྒྱུར་རིིམ་པ་དམའ་མོོའི་ི ཐོོག་ནས་ཅུང་འདར་འདར་དུ་སོོང་རྗེེས། ཀུ་ཅོོ་དང་
བཅས་བང་སྒྱུར་རིིམ་པ་སྤར་བྱུང་བས། ད་ལྟ་མགྱོོགས་ཚད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སླེེབས། མའེེ་
ཡིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཨལ།” ཞེེས་བོོས།

ཨལ་གྱིིས་ཤ་རྡོོག་དེེ་ལེེབ་མོོར་བཟོོས་ནས་སྣུམ་ཤོོག་གིི་བར་དུ་གཅུད་བཞིིན་འདུག་ལ།

ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ཅིི་རེེད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།

ཁོོས་མོོས་“འདིིར་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཇ་ཕོོར་འགྲམ་གྱིི་ལྕགས་སྒོོར་ལ་མཛུབ་

མོོས་བསྟན། དེེ་ནིི་སྒོོར་ཟུར་ལྔ་ཅན་གཉིིས་རེེད། ཨལ་ཐག་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས་གཅིིག་བལྟས་
ཤིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལས་གནས་སུ་ཕྱིིར་ཕྱིིན།

མའེེ་ཡིིས “དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་རེེད་ཡ།” ཞེེས་གདེེང་འཇོོག་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་“ཁོོ་ཚོོ་

སོོང་རྗེེས། སྐྱག་དྲིི་འཐུལ་བའིི་ཡིི་དྭགས་ཚོོ་ཡོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྦྲང་འབུ་ཚོོ་འཕུར་ཡོོང་ནས་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོའི་ི ངོོས་སུ་ཡང་མོོར་བརྡབས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་ཟིིར་སྒྲ་དང་བཅས་ཕར་འཕུར་འགྲོོ། བཙིིར་གནོོན་ཆས་ཀྱིི་ཁྲོོབ་སྒྲ་གྲག་རྗེེས་ཡང་
བསྐྱར་འཇམ་ཅག་གེེར་ཕྱིིན། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ་རླངས་འཁོོར་
རྣམས་ཤུར་སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱུག་གིི་འདུག དེེ་དག་གིི་ནང་དུ་དོོས་འཁོོར་ཡོོད་ལ། ངོོས་
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སྙོོམས་བཟོོ་དབྱིིབས་ཅན་གྱིི་སྤུས་ལེེགས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཡང་ཡོོད་ཅིིང་། ད་དུང་
གནའ་རྫས་ལྟ་བུའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རྙིིང་པའང་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་འགྲམ་ནས་ཤུར་སྒྲ་

ལྟས་ངན་ཞིིག་སྒྲོོག་བཞིིན་འགྲོོ། མའེེ་ཡིིས་མིིག་གིིས་རླངས་འཁོོར་ཚོོའིི་ཨང་བྱང་ལ་
ལྟ་བཞིིན། བག་ཟན་གྱིི་ཤུན་པ་རྣམས་ཟེེའུ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འབྲད་འབྲད་བཏང་ཞིིང་། དེེ་

ནས་ལག་རས་རློོན་པ་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས། ཚོོང་སྒྲོོམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་གོོར་གོོར་གྱིིས་ཕྱིིས།
ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་མདངས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འཕངས། གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཚེེ་སྲོོག་རྣམས་
ཤུར་སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱུག་བཞིིན་གདའ།

ཨལ་གྱིིས་ལག་པ་པང་ཁེེབས་སྟེེང་དུ་ཕྱིིས་རྗེེས། སྲེེག་སླང་ལྟག་གིི་གྱང་ངོོས་སུ་སྦྱར་

བའིི་ཤོོག་བྱང་ལ་བལྟས། ཤོོག་བྱང་ངོོས་སུ་རྟགས་རིིས་གཞུང་བསྟར་གསུམ་འདུག ཨལ་

གྱིིས་བསྟར་བ་རིིང་ཤོོས་དེེའིི་སྟེེང་གིི་རྟགས་རིིས་བརྩིིས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོང་སྒྲོོམ་བརྒྱུད་ནས་
སྒོོར་སྒམ་གྱིི་རྩར་ཕྱིིན་ནས་“ཚོོང་རྫས་མིིན།” ཞེེས་པའིི་མཐེེབ་ནོོན་མནན་ནས་ལྕགས་སྒོོར་
སྤར་མོོ་གང་འཁྱེེར།

མའེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“ཨང་གསུམ་པ་དེེ་གཙང་མ་བཟོོ་རན་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་རྒྱན་རྩེེད་

འཕྲུལ་ཆས་གསུམ་པའིི་ཐད་དུ་སོོང་ནས། ལྕགས་སྒོོར་རྣམས་ནང་དུ་བླུགས་ནས་རྩེེ་མགོོ་
བརྩམས། ཨལ་གྱིིས་རྒྱན་འཁོོར་དེེ་ཐེེངས་ལྔ་བར་བསྐོོར་བའིི་ཚེེ་ན་རྒྱན་སྒོོ་གསུམ་པོོ་
ཡར་ཕྱེེས་བྱུང་ལ། རྒྱན་ཐོོབ་ཚང་མ་ཁྲོོབ་ཁྲོོབ་ཀྱིིས་རྒྱན་ཕོོར་གྱིི་ནང་དུ་ལྷུང་། ཨལ་གྱིིས་

ལྕགས་སྒོོར་རྣམས་སྤར་མོོས་རུབ་རུབ་ཏུ་སྤུངས་རྗེེས་ཚོོང་སྒྲོོམ་ཕྱོོགས་སུ་ཚུར་ཕྱིིར་འཁྱེེར་
ཡོོང་། ཁོོས་ལྕགས་སྒོོར་དེེ་རྣམས་སྒོོར་སྒམ་དུ་བླུགས་རྗེེས་འཐེེན་སྒམ་གྱིི་སྒོོ་བང་སྒྲ་དང་
བཅས་ཕྱིིར་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཁོོ་རང་གནས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་ཤོོག་བྱང་སྟེེང་གིི་རྟགས་རིིས་
རྣམས་བསུབས་རྗེེས་“ཨང་གསུམ་པའིི་སྟེེང་དུ་རྩེེད་མཁན་དེེ་གཞན་པ་གཉིིས་ལས་ཀྱང་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

མང་། གཅིིག་བྱས་ན་ངས་འདིི་ཚོོའིི་འཇོོག་ས་བརྗེེ་སྤོོར་བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་

ཟེེར་བཞིིན་ཁོོས་གདུ་སླང་གིི་ཁ་ཕྱེེས་ནས། འཇམ་ཁོོལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཤ་གདུས་དེེ་དལ་
མོོས་དཀྲུགས།

མའེེ་ཡིིས་“ཁོོ་ཚོོས་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་

བཤད།

“སུ་ཚོོ།”

“ད་སྔོོན་ནང་དུ་སླེེབས་པའིི་མིི་དེེ་ཚོོ།”

ཨལ་གྱིིས་“སུས་ཤེེས།” ཞེེས་ལན་བཏབ།

“ཁོོ་ཚོོར་དེེ་ནས་ལས་ཀ་རྙེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ།”

ཨལ་གྱིིས་“ངས་ལྟས་ངན་འདིི་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་སམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བལྟས་“དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་སླེེབས་

བྱུང་། མིི་གཉིིས་ཅན་པོོ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་འདིིར་འདུག་རྒྱུ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ། འདིིར་འདུག་པར་
སྨོོན།” དོོས་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་དེེ་དོོས་ཁལ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་ངང་དལ་མོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་ཡོོང་
ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁ་བཀག་བྱུང་། མའེེ་ཡིིས་ལག་རས་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་ཚོོང་སྒྲོོམ་གྱིི་མགོོ་
ནས་མཇུག་བར་དུ་ཕྱིིས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་འོོད་འཚེེར་བཞིིན་པའིི་འཚིིག་ཇའིི་བུམ་པའང་

ཅུང་ཙམ་ཕྱིིས་ཤིིང་། བུམ་པའིི་འོོག་གིི་སོོལ་རླངས་ཀྱིི་སྒོོ་ཆེེ་ཙམ་ཕྱེེས། ཨལ་གྱིིས་ཉུང་མ་
སྤར་མོོ་གང་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཤུན་ལྤགས་བཤུ་མགོོ་བརྩམས། ཆ་འགྲིིག་སྒྲིིག་ཆས་གོོན་
ཡོོད་པའིི་དོོས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བ་གཉིིས་ཀ་ནང་དུ་ཡོོང་བ་ན། མའེེ་ཡིི་གདོོང་པར་འཛུམ་གྱིི་
མེེ་ཏོོག་བཞད།
“ཡ།

སྲིིང་ཆུང་མ།”
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མའེེ་ཡིིས་“ང་སུ་ཞིིག་གིི་སྲིིང་ཆུང་མའང་མིིན།” ཞེེས་བཤད་པས་ཁོོ་གཉིིས་ཀ་བགད་

བྱུང་ལ། དེེ་ནས་མའེེ་ཡང་བགད་བྱུང་“ཅིི་ཞིིག་བཞེེས་རྒྱུ་ཡིིན། ཕོོ་གསར་ཚོོ།”
“ཨོོ།

འཚིིག་ཇ་ཕོོར་གང་། བག་ཟན་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།”

“ཐང་འབྲས་ཀྱིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན་དང་ངང་ལག་གིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན།

ཤུའིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན་བཅས་ཡོོད།”

“ཀུ་ཤུ་ཅན་པོོ་འཁྱེེར་ཤོོག

གང་ཅན་པོོ་རེེད།”

ཅོོག་ལེེའིི་ཁ་སྤྲིི་ཅན་དང་ཀུ་

ཨོོ། ཅུང་སྒུག་དང་། ཕ་གིིའིི་མཐུག་པོོ་ཆེེན་པོོ་དེེ་ནིི་རིིགས་

མའེེ་ཡིིས་བག་ཟན་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སྣ་ཡིིས་བསྣོོམས་རྗེེས་“ཐང་འབྲས་ཀྱིི་ཁ་སྤྲིི་

ཅན་པོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེ་དུམ་བུ་གཅིིག་གཅོོད་རོོགས།”

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོོས་གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེེ་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ། ཤུར་སྒྲ་ལྟས་

ངན་ཞིིག་སྒྲོོག་བཞིིན་ཆད་མེེད་དུ་རྒྱུག་བཞིིན་གདའ།

364

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།
ཇོོ་ཌིི་ཚང་དང་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གཉིིས་ཀ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་རུ་ཁག་གཅིིག་ལྟར་གོོག་ནུར་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ཨེེལ་ རེེ་ནོོ་དང་བྷིི་རིིད་ཇེེ་ ཕོོརད། ཁིི་ལིིན་ཋོོན་དང་ཝེེལ་ཁིི་གྲོོང་ཁྱེེར།
སེེ་རེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་སོོགས་གྲོོང་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་མང་པོོ་བརྒྱུད་ནས་ཋེེག་སོོལ་གྲོོང་ཁྱེེར་ལ་སླེེབས།

འདིི་རུ་མངའ་སྡེེའིི་ས་མཚམས་སུ་སླེེབས་པ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་

མངའ་སྡེེ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་། ཉིིན་འདིིར་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་གཉིིས་
ཀས་ཋེེག་ས་སིི་མངའ་སྡེེའིི་འཇུ་ལུང་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་ལ་ངོོར་ཡར་ནས་ཡར་འགོོས་པ་

རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ཤམ་རོོག་དང་ཨ་ལན་རེེ་ཌིི། ཡར་ནེེལ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཨ་མ་རིི་
ལོོ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་སྐབས་དགོོང་དྲོོར་སླེེབས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་རིིང་སོོང་དྲགས་པས།
ཞག་སྒར་རྒྱག་སར་སླེེབས་དུས་ས་རུབ་ཀྱིི་འདུག སྐབས་དེེར་ཁོོ་ཚོོ་ངལ་དུབ་དང་ཐལ་
རྡུལ། ཚ་གདུག་བཅས་ཀྱིིས་ཚོོས་ཡོོད། ཚ་གདུག་ཆེེ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཨ་ཕྱིི་ལ་རྩ་

འཁུམ་ནད་ཕོོག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ངལ་གསོོ་རྒྱག་སར་སླེེབས་དུས་ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་སྟོོབས་ཧ་
ཅང་ཞན་པོོར་གྱུར་འདུག

དགོོང་མོོ་དེེར། ཨལ་གྱིིས་ལྕགས་རའིི་ཀ་བ་ཞིིག་བརྐུས་ཡོོང་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་

དུ་གདུང་མའིི་ཚུལ་གྱིིས་འཕངས་ཏེེ་སྣེེ་གཉིིས་དམ་པོོར་བསྡམས། དགོོང་མོོ་དེེར་ཁོོ་ཚོོར་
སླང་སྲེེག་སོོབ་གོོར་མ་གཏོོགས་བཟའ་རྒྱུ་མེེད་ཅིིང་། སོོབ་གོོར་དེེ་ཡང་ཞོོགས་པའིི་ཟས་
ལྷག་ཡིིན་པས་གྲང་ཞིིང་མཁྲེེགས་པོོ་རེེད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་མལ་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་འགྲིིལ་ནས་
གྱོོན་གོོས་ཀྱང་མ་ཕུད་པར་ཉལ། ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིིས་རས་གུར་ཡང་མ་ཕུབ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་དང་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གཉིིས་ཀ་འཇུ་ལུང་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་བྲོོས་བྱོོལ་བྱས་

ཏེེ། གནའ་བོོའི་ི ཆུ་ལོོག་གིིས་ཕར་གཤག་ཚུར་གཤག་བྱས་ཏེེ་རིི་མོོ་ཕབ་པའིི་ཡུལ་ལུང་སྐྱ་

བོོ་འདིི་གྲུ་གུ་སྒྲིིལ་སྒྲིིལ་བྱས་ཏེེ་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེ་ནས་བྲོོས་ནས་ཡོོང་སྟེེ་
ད་ལྟ་ཋེེག་ས་སིིའིི་མངའ་སྡེེ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་ནས་འབྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། སྐམ་སའིི་རུས་སྦལ་
ཁག་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ཁྲོོད་ནས་གོོག་བགྲོོད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། དགུང་གིི་ཉིི་མས་ས་གཞིི་ལ་

ཚ་ཟེེར་གྱིིས་འབྲབ་བཞིིན་ཡོོད། དགོོང་དྲོོ་ནམ་མཁའིི་དབྱིིངས་ཀྱིི་ཚ་དྲོོད་ཡལ་འགྲོོ་
མོོད། འོོན་ཀྱང་། མཚན་མོོ་ས་གཞིི་ཆེེན་མོོས་རང་ལུས་ཀྱིི་ཚ་དྲོོད་ཕྱིི་ལ་སྤྲོོས་ནས་ཡོོང་།

ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀ་ཉིིན་གཉིིས་རིིང་ལ་བྲོོས་བྱོོལ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན་ས་ཆ་

འདིི་རྒྱ་ཆེེ་དྲགས་པས། ཉིིན་གསུམ་པར་སླེེབས་དུས་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་སྟངས་ཀྱིི་ཐབས་རྩལ་

གསར་པ་ཞིིག་དང་དུ་མིི་ལེེན་ཀ་མེེད་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོས་གཞུང་ལམ་འདིི་ཁྱིིམ་གཞིིས་བྱས་
ཡོོད་ལ། འགུལ་སྐྱོོད་ནིི་ཕན་ཚུན་ལ་གོོ་བརྡ་སྤྲོོད་པའིི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་བདམས་ཡོོད། དེེ་
ལྟར་ཁོོ་ཚོོ་དལ་མོོ་དལ་མོོས་འཚོོ་ཐབས་གསར་པ་འདིི་ལ་གོོམས་པར་གྱུར། འཚོོ་ཐབས་
འདིིར་ཐོོག་མར་གོོམས་འདྲིིས་སུ་འགྲོོ་མཁན་ནིི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་

ཞིིང་། དེེ་ནས་ཨལ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་ཞིིང་། ཆེེས་

མཐའ་མར་གོོམས་འདྲིིས་སུ་འགྲོོ་མཁན་ནིི་རྒན་རྒོོན་ཁག་རེེད། ས་གཞིི་ཆེེན་མོོ་དེེ་བརྟན་

བརླིིང་གིི་མཚོོ་རླབས་དང་འདྲ་བར་སྒྲིིལ་བཞིིན་འགྲོོ། ཁོོ་ཚོོ་ཝིིལ་ཌོོ་ར་ཌོོ་དང་ཝེེ་གྷ། བྷོོའེེ་

སེེ་དང་གྷིི་ལེེན་རིིའོོ་སོོགས་གྲོོང་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་ཁག་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་མར་ཋེེག་ས་སིི་
མངའ་སྡེེའིི་མཐའ་ལ་བུད། དེེར་མཐུད་ནས་སླེེབས་ས་ནིི་མེེག་སིི་ཁོོ་གསར་པ་མངའ་སྡེེ་

དང་དེེའིི་རིི་བོོ་ཁག་རེེད། རྒྱང་རིིང་གིི་རིི་བོོ་ཁག་ནིི་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་ཀྲོོང་ངེེར་
འགྲེེངས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིིས་སྒྲ་ཐྲིིག་ཐྲིིག་ཏུ་སྒྲོོག་ཅིིང་། འཕྲུལ་ཆས་

ཚང་མ་ངར་ནས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་ཁ་རུ་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་དུ་འཕྱུར། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་གོོག་
366

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ནུར་གྱིིས་ཕེེ་ཁོོ་སིི་གཙང་འགྲམ་དུ་སླེེབས། ཁོོ་ཚོོ་སན་ཋ་ རོོ་ས་ནས་གཙང་པོོའི་ི ཕ་རོོལ་དུ་
བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུ་རྩ་གྲངས་སོོང་།
•••

ཨལ་ ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་སྐོོར་གྱིི་ཡོོད། ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཨ་མ་

བསྡད་ཡོོད་ལ། ཨ་མའིི་འགྲམ་དུ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་བསྡད་ཡོོད། དོོས་འཁོོར་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་
དུ་གོོག་འགྲོོས་ཀྱིིས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། མཁའ་དབུགས་ཚ་པོོ་ཞིིག་ས་གཞིིའིི་སྟེེང་དུ་རྦ་
རླབས་བཞིིན་འཕྱོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཐག་རིིང་གིི་རིི་བོོ་རྣམས་ནིི་སྨིིག་རྒྱུའིི་ཁྲོོད་དུ་འདར་
ཡོོར་ཡོོར་བྱེེད། ཨལ་གྱིིས་སྣང་བ་རྒྱ་ཡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་རླངས་འཁོོར་སྐོོར་གྱིི་ཡོོད། ཁོོ་འདུག་

སྟེེགས་སྟེེང་དུ་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་གུག་གུག་གིིས་བསྙེེས་ནས། ལག་པས་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི

འཁོོར་མདའ་ལ་ཡང་མོོས་འཇུས། ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་སྐྱ་བོོ་དེེ་འཐེེན་ཞིིང་བཙིིར་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།
ད་ལྟ་རྩེེ་རྣོོ་ལ་དབྱིིབས་ཁྱད་མཚར་ཅན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད་ལ། ཁྱད་མཚར་དུ་གྱུར་པའིི་ཞྭ་

མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེ་དེེ་ཁོོས་མིིག་སྟེེང་དུ་མར་འཐེེན་ཡོོད། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་འགྲོོ་
སྐབས་མགོོ་བོོ་འགྲམ་དུ་འཁོོར་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁ་ལུད་དུས་ནས་དུས་སུ་འཕེེན།

ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་ཨ་མས་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་པང་བ་རུ་བསྣོོལ་ནས་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་ཁུ་སིིམ་པོོས་ངལ་དུབ་ལ་འཐབ་རྩོོད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་ལྷོོད་ལྷོོད་
ཀྱིིས་བསྡད་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགུལ་སྐྱོོད་དང་བསྟུན་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི

གཟུགས་པོོ་དང་མགོོ་བོོ་གཉིིས་ཀ་ཡར་ལྡེེམ་མར་ལྡེེམ་བྱེེད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རླངས་
འཁོོར་གྱིི་འགུལ་སྐྱོོད་ཀྱིི་སྒུལ་ཤུགས་འགོོག་ཆེེད། རྐང་པ་མཐིིལ་གཅལ་ལ་སྲ་མོོར་

གཏད་ཅིིང་། དཔུང་པ་གཡས་པ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་སྟེེང་དུ་བསྒར། ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱགས་རིིལ་
གྱིི་གདོོང་པས་འགུལ་སྐྱོོད་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་ནས་སྲ་བཟུང་ཡོོད་ལ། དེེའིི་ཆེེད་དུ་ཁོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མོོའི་ི སྐེེ་ཡིི་ཤ་གནད་རྣམས་དམ་པོོར་བསྒྲིིམས་ཡོོད་ལ། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་

འགུལ་སྐྱོོད་ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་འདར་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེེད། ཁོོ་མོོས་རང་ལུས་འདིི་སྲ་ཞིིང་
མཁྲེེགས་པའིི་སྣོོད་ཀ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལྟར། མངལ་གནས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་དཀྲུག་དཀྲུག་མིི་གཏོོང་
ཆེེད། གཟུགས་ཕུང་ཧྲིིལ་པོོ་གཞུ་དབྱིིབས་སུ་བཀུག་ནས། ནུས་ཤུགས་ཡོོད་རྒུས་སྲུང་སྐྱོོབ་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་ཨ་མའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར།

ཁོོ་མོོས་“ཨ་མ།” ཞེེས་བོོས་པ་ན། ཨ་མའིི་མིིག་མདངས་ཇེེ་གསལ་དུ་བཏང་ནས། རོོ་སིི་

ཤ་རོོན་ལ་རྣམ་རིིག་གཏད། ཨ་མས་བུ་མོོའི་ི དམ་ཞིིང་ངལ་དུབ་ཀྱིི་ཉམས་བབས་པའིི་མིིག་

ཟུང་དང་། རྒྱགས་རིིལ་གྱིི་གདོོང་པ་བཅས་ལ་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གདོོང་

ལ་འཛུམ་ཞིིག་བླངས། བུ་མོོས་“ཨ་མ། ང་ཚོོ་དེེར་སླེེབས་པ་ན། ང་ཚོོ་ཚང་མས་ཤིིང་ཏོོག་
འཐོོག་ནས་གྲོོང་གསེེབ་ཏུ་འཚོོ་བ་བསྐྱལ་ནས་འདུག་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་ཟུར་ཟའིི་འཛུམ་དང་བཅས་“ང་ཚོོ་ད་དུང་དེེར་སླེེབས་མེེད། དེེར་

གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཡིིན་པ་ང་ཚོོས་ད་དུང་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོས་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་
བྱ་བ་བསྒྲུབ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོས་“ཨ་མ། ཁོོན་ནེེ་དང་ངེེད་གཉིིས་གྲོོང་གསེེབ་ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་སྡོོད་འདོོད་མེེད། ང་

ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབས་ཚེེ། ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྐོོར་ལ་འཆར་གཞིི་འཐེེན་ཡོོད།”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་པར་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་སེེམས་ཁྲལ་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར་ནས་“ཁྱོོད་གཉིིས་

ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འདུག་རྒྱུ་མིིན་ནམ། བཟའ་མིི་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས།

ཁོོན་ནེེ་དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་དེེ་ཐད་ལ་གྲོོས་བསྡུར་བྱས་ཟིིན་པ་

ཡིིན། ཨ་མ། ང་ཚོོས་གྲོོང་རྡལ་ཞིིག་ནས་འཚོོ་བ་རོོལ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་ལ་སྤྲོོ་སྣང་

འཕེེལ། “ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཚོོང་ཁང་དང་ཡང་ན་བཟོོ་གྲྭ་ཞིིག་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་རྒྱུ་རེེད་ལ།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

དེེ་ནས་ཁྱིིམ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། ཁྱིིམ་ནས་སྐུད་མེེད་རླུང་འཕྲིིན་ལྟ་བུའིི་ཆེེད་ལས་

སྦྱངས་ན། ཁོོ་རང་རིིམ་བཞིིན་ཆེེད་ལས་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་དུས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

ཚོོང་ཁང་ཡང་ཕྱེེ་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོ་གློོག་བརྙན་ལྟ་བར་ག་དུས་འགྲོོ་བསམ་ན་སོོང་ཆོོག
ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཟེེར་ན། ངས་བྱིིས་པ་བཙའ་སྐབས་ཆེེད་ལས་སྨན་པ་གདན་འདྲེེན་བྱེེད་རྒྱུ་
ཡིིན་ཟེེར་ལ། དེེ་དུས་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་སྨན་ཁང་དུ་བཙའ་བར་སོོང་ཡང་

ཆོོག་ཟེེར། ང་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཀྱང་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཆུང་ཆུང་ཅན་པོོ་དེེ་འདྲ། ཁོོས་

མཚན་མོོའི་ི སློོབ་ཚན་དེེ་སྦྱངས་ཟིིན་ཚེེ། ཨོོ། ཁོོས་»ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་བརྩེེ་སྒྲུང་»ཞེེས་པའིི་དུས་
དེེབ་སྟེེང་གིི་བརྡ་ཁྱབ་ཤོོག་ལྷེེ་ཞིིག་གཤགས་ཡོོད་ལ། ཁོོས་དེེའིི་སྟེེང་གིི་ལམ་སྟོོན་ལྟར་ཡིིག་

འབྲེེལ་སློོབ་ཚན་ལ་མིིང་ཐོོ་འགོོད་རྒྱུ་རེེད། མིིང་ཐོོ་རིིན་མེེད་དུ་འགོོད་ཆོོག་པ་རེེད། དེེ་
ཤོོག་ལྷེེ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་གསལ་པོོར་བྲིིས་འདུག་ལ། དེེ་ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་བ་ཡིིན། ཁོོས་

སློོབ་ཚན་དེེ་སྦྱངས་ཟིིན་ཚེེ། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ལས་ཀའང་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེས་

བྲིིས་འདུག རེེད་ཡ། སྐུད་མེེད་རླུང་འཕྲིིན་རེེད། ལས་ཀ་བཟང་ཞིིང་གཙང་ལ། མདུན་
ལམ་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད། ང་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་བསྡད་ནས་ག་དུས་གློོག་བརྙན་ལྟ་བར་འགྲོོ་
བསམ་ན་དེེ་དུས་སོོང་ཆོོག ཨོོ་རེེད། དེེ་དུས་གློོག་ཤུགས་དབུར་ཏིི་ཞིིག་ཀྱང་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན།

བྱིིས་པས་ཀྱང་གྱོོན་གོོས་གསར་པ་གོོན་ཆོོག ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཟེེར་ན། ང་ཚོོས་བྱིིས་པ་ལ་གྱོོན་

གོོས་གསར་པ་དང་དཀར་པོོ་དཀར་རྐྱང་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར། ཨོོ། ཚོོང་ཟོོང་དཀར་ཆག་སྟེེང་གིི་
ཕྲུ་གུའིི་ཡོོ་ཆས་དེེ་དག་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཐོོག་མར་ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཁྱིིམ་ནས་སློོབ་
སྦྱོོང་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་འཚོོ་བ་དེེ་འདྲ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡོོང་ཐུབ་མིིན་མིི་ཤེེས་མོོད།
འོོན་ཀྱང་། བྱིིས་པ་བཙའ་རན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོན་ནེེ་ཡིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཡང་གྲུབ་ཡོོད་ངེེས་

པས། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལ་ཁང་པ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁྱིིམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག ང་ཚོོས་ཧ་ལས་པའིི་

རྒྱས་སྤྲོོས་དེེ་འདྲར་བསམ་བློོ་བཏང་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། བྱིིས་པ་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་ས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡག་པོོ་ཞིིག་དགོོས་ཀྱིི་རེེད།” ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་དགའ་སྤྲོོའི་ི འོོད་མདངས་ཆགས། “ངའིི་

བསམ་པར། ང་ཚོོ་ཚང་མ་གྲོོང་རྡལ་དུ་སོོང་ན་ཆོོག་ལ། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚོོང་ཁང་
ཕྱེེས་ཚེེ་ཨལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི ལག་རོོགས་བྱས་ཆོོག”

ཨ་མའིི་མིིག་ཟུང་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ངོོ་གདོོང་དེེ་ལས་མ་བྲལ་ཞིིང་། ཁོོ་མོོ་ཡང་བར་

སྣང་གིི་ཕོོ་བྲང་དུ་འཁྱམས་ནས་“ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ང་ཚོོ་དང་ཁ་འབྲལ་དུ་འཇུག་མིི་འདོོད།
བཟའ་མིི་ཁ་འཐོོར་ན་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་སྣ་དགོོད་ཅིིག་བྱས་ནས་“ངས་ཁོོན་ནེེ་ཡིི་ལས་རོོགས་བྱེེད་དགོོས་ཨེེ། ཁོོན་

ནེེ་ཡོོང་ནས་ངའིི་ལག་རོོགས་བྱས་ན་ག་འདྲ་འདུག ཁྱིི་ཕྲུག་དེེས་ཁོོས་མ་གཏོོགས་གཞན་
པས་མཚན་མོོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མིི་ཐུབ་འདོོད་པ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་གློོ་བུར་དུ་དེེ་དག་ཚང་མ་སྟོོང་བསམ་ཡིིན་པ་ཚོོར་བ་འདྲ། ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་

མདུན་དུ་ཕྱོོགས་ནས་གཟུགས་པོོ་ཕྱིིར་ལྷོོད་ལ་བབས། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་འགྲམ་དུ་
འཛུམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་མངོོན་ནས་“ཨ་ཕྱིི་དེེ་རིིང་ག་འདྲ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་ཇེེ་དམ་གྱིིས་འཐམས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཕྲུལ་ཆས་

ལས་ཁྲོོག་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་གིི་འདུག་ལ། མྱུར་ཚད་ཇེེ་མཐོོར་བཏང་བ་ན། ཁྲོོག་སྒྲ་ཡང་ཇེེ་
ཆེེར་འགྲོོ། ཁོོས་སྣུམ་སྒོོ་ལྷོོད་ནས་རྣ་བས་ཉན་ཞིིང་། དེེ་ནས་མགྱོོགས་ཚད་མཐོོ་རུ་བཏང་
ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་རྣ་ཉན་བྱས། ཁྲོོག་སྒྲ་དེེ་རིིམ་བཞིིན་རྣོོ་ལྕགས་རྡུང་བའིི་སྒྲ་དྲག་པོོ་ཞིིག་

ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་འདུག ཨལ་གྱིིས་སྒྲ་དུང་ཞིིག་བུས་རྗེེས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དལ་མོོས་
ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད། མདུན་གྱིི་དོོས་འཁོོར་ཡང་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་དལ་མོོར་ཕྱིི་

ནུར་བྱས་ཏེེ་ཡོོང་། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་གསུམ་གྱིིས་སྒྲ་དུང་རེེ་འབུད་བཞིིན་རེེ་རེེ་བཞིིན་
ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་ནས་བརྒྱུགས་ཤིིང་། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེའིི་ཁ་ལོོ་བས་

མགོོ ་ བོོ ་ སྒེེའུ ་ཁུང་ནས་ཕྱིིར ་བསྲིིང ས་ནས་ “ལྟས་ངན་ཁྱོོ ད ། འདིི་ རུ་བསྡད་ནས་འཆིི་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

འདོོད་དམ།” ཞེེས་སྡིིགས་དམོོད་བཏང་།

ཋོོམ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་ཐག་ཉེེ་སའིི་བར་དུ་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཐང་ལ་བབས་

ནས་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྩར་ཡོོང་། དོོས་ཕུང་གིིས་ལྕིི་བའིི་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་

མིི་ རྣམས་ཀྱིིས ་མགོོ་ བོོ་ རུབ་རུབ་ཀྱིིས ་མར་བལྟས། ཨལ་གྱིིས ་སྣུམ་སྒོོ་ ལྷོོད་རྗེེས ་དལ་
འཁོོར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་སྒྲ་ལ་ཉན། ཋོོམ་གྱིིས་“གནད་དོོན་ཅིི་རེེད། ཨལ།”
ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་ཚད་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་ནས་“འདིིར་ཉོོན་དང་།”

ཞེེས་བཤད། ཁྲོོག་སྒྲ་དེེ་ཡང་ཇེེ་མཐོོར་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་རྣ་ཉན་བྱེེད་བཞིིན་“སྣུམ་སྒོོ་ལྷོོད་ནས་རང་འཁོོར་རྒྱག་ཏུ་ཆུག་དང་།” ཞེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་ནས་མགོོ་བོོ་ནང་

དུ་བསྲིིངས་ཏེེ་“ཡ། ད་མགྱོོགས་ཚད་མཐོོ་རུ་ཐོོངས་དང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཡུད་ཙམ་

ལ་རྣ་ཉན་བྱས། དེེ་རྗེེས་ཁོོས་གདོོང་ཁེེབས་ཕྱིིར་བཀབ་ནས་“རེེད་ཡ། དངོོས་གནས་སྐྱོོན་
བྱུང་འདུག” ཅེེས་བཤད།

“སྦྲེེལ་རྒྱུག་འཁོོར་རྟེེན་གྱིི་གནད་དོོན་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨེེ་རེེད།”

ཨལ་གྱིིས་“ངས་འཕྲུལ་སྣུམ་མང་པོོ་བཏང་ཡོོད་ཨ།” ཞེེས་འཁང་ར་བྱས།
“འཕྲུལ་སྣུམ་དེེ་གར་མ་སླེེབས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།

སྨད་འཚོོང་མའིི་གཞང་ལས་ཀྱང་སྐམ་

པོོ་རེེད། ད་འདིི་མར་དབབ་འཇོོག་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཡ། ངས་དོོས་
འཁོོར་བསྐོོར་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཐང་བདེེ་ས་ཞིིག་ཨེེ་རྙེེད་བལྟ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་རྗེེས་དེེད་
ནས་དལ་མོོས་ཤོོག འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་ཐང་ལ་ལྷུང་དུ་མ་འཇུག་ཨ།”
ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“གནད་དོོན་ཚབས་ཆེེན་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཅུང་ཚབས་ཆེེན་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་

ནས། དལ་མོོར་མདུན་དུ་བསྐྱོོད།

ཨལ་གྱིིས་“གནད་དོོན་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བྱུང་བ་ངས་དངོོས་གནས་ཧ་མིི་གོོ ངས་འཕྲུལ་སྣུམ་

གང་དགོོས་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་གསལ་བཤད་བྱས་མོོད། ཁོོའི་ི སེེམས་སུ་འདིི་ནིི་རང་ཉིིད་
ཀྱིི་སྐྱོོན་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་པས། ཁོོས་ཕམ་ཁའིི་བྲོོ་བ་དངོོས་སུ་མྱངས།

ཨ་མས་“འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐྱོོན་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནུས་ཤུགས་ཡོོད་རྒུ་བཏོོན་ཡོོད།” ཅེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སེེམས་ཆུང་ངང་ནས་“ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེེན་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“ཨུན། འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དཀའ་མོོ་རེེད། ད་དུང་ང་ཚོོས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་

གསར་པ་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས་ལ། ཡང་མིིན་ན་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ལ་བསྲེེས་ལྕགས་ཀྱིི་གདན་མ་འཇོོག་
དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་ནས་“ཋོོམ་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོད་
པ་དངོོས་གནས་འགྲིིག་འདུག ངས་འཁོོར་རྟེེན་ཞིིག་གསོོ་བྱས་མྱོོང་མེེད། ཋོོམ་ལ་འདིི་ཐད་
དུ་ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་པར་སྨོོན།” ཞེེས་བཤད།

མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་འགྲམ་དུ་བརྡ་ཁྱབ་སྒོོ་པང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་གྲིིབ་མ་

གྲུ་བཞིི་ནར་མོོའི་ི དབྱིིབས་དེེ་ས་ངོོས་སུ་སྤྲོོས་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་

བསྐོོར་ནས། གཏིིང་མིི་ཟབ་པའིི་ལམ་འགྲམ་གྱིི་གྲོོག་ཤུར་ཞིིག་བརྒྱུད་ནས། བརྡ་ཁྱབ་སྒོོ་
པང་གིི་གྲིིབ་མའིི་འོོག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཐང་ལ་བབས་ནས་ཨལ་སླེེབས་པར་
སྒུག

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་དལ་མོོ་བྱོོས་ཨ། དལ་མོོས་བསྐོོར་ནས་ཤོོག་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིིའིི་

འཐེེན་འཕར་ཡང་གཅོོག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ནས་གདོོང་མདོོག་དམར་པོོར་གྱུར། ཁོོས་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་མགྱོོགས་

ཚད་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་ནས། ངར་སྐད་དང་བཅས་“ཨ་ལྟས་ངན། འཁོོར་རྟེེན་དེེ་ངས་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

བསྲེེགས་པ་མིིན། ངས་འཐེེན་འཕར་ཡང་གཅོོག་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར་དོོན་ཅིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་སྙེེར་ཙམ་བྱས་ནས་“ཡ། ཁོོང་ཁྲོོ་མ་ཟ། ངས་ཅིི་ཡང་ཟེེར་གྱིི་མེེད། གྲོོག་

ཤུར་ནང་ནས་དལ་མོོས་བསྐོོར་ནས་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་འཁང་ར་བྱེེད་བཞིིན་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་གྲོོག་ཤུར་གྱིི་ནང་

དུ་མར་བབས་ནས། ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཡར་བུད། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཁོོར་རྟེེན་དེེ་ངས་བསྲེེགས་པ་

ཡིིན་མདོོག་གིི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱིི་མ་འདུག་ཨ།” སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིིས་ད་ལྟ་ལྡིིར་སྒྲ་ཆེེན་པོོ་
སྒྲོོག་གིི་འདུག་ལ། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དེེ་གྲིིབ་མའིི་ནང་དུ་བསྐོོར་ནས་མེེ་ཁ་བསད།

ཋོོམ་གྱིིས་གདོོང་ཁེེབས་ཕྱེེས་ནས་ནང་དུ་བལྟས་ནས་“འདིི་གྲང་མོོ་མ་ཆགས་གོོང་དུ་

རེེག་ཀྱང་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད། རླངས་འཁོོར་གཉིིས་ཀའིི་སྟེེང་གིི་བཟའ་མིི་རྣམས་ཐང་
ལ་བབས་ནས་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མཐའ་རུ་འདུས།

ཨ་ཕས་“ཚབས་ཆེེན་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས་རྗེེས། སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད།
ཋོོམ་གྱིིས་ཨལ་ལ་བལྟས་ནས་“སྔོོན་མ་ཞིིག་གསོོ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“མེེད། ཞིིག་གསོོ་བྱས་མྱོོང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་བླངས་མྱོོང་

ཡོོད་དང་ཡོོད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ང་ཚོོས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་མར་བླངས་རྗེེས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཕྱིིར་བླང་ཡོོང་

དགོོས་ལ། ལྷུ་ལག་གསར་པ་ཉོོས་ནས་འཇམ་པོོར་བརྡར་དགོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁ་སྐྱོོར་
བཞག་རྗེེས་ཁ་ཕྱིིར་སྤྲོོད་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། ཉིིན་གཅིིག་གིི་ལས་ཀ་རེེད། ང་ཚོོའིི་ངལ་
གསོོའི་ི ས་ཚིིགས་གོོང་མ་སྟེེ། སན་ཋ་ རོོ་ས་ལ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་ལྷུ་ལག་ཉོོ་དགོོས། མདུན་

ཕྱོོགས་སུ་ཨལ་བྷུ་ཁུར་ཁེེ་ལ་སླེེབས་པར་ད་དུང་ལེེ་དབར་བདུན་ཅུ་དོོན་ལྔ་ཡོོད་པ་རེེད།
ཨོོ་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། སང་ཉིིན་གཟའ་ཉིི་མ་ཡིིན་པས་ང་ཚོོའིི་ལག་ཏུ་ཅིི་ཡང་ཡོོང་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད་པས། ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར། རུ་ཐེེ་བར་གསེེང་ནས་འཛུལ་ཡོོང་
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ནས་གདོོང་ཁེེབས་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་འཕྲུལ་སྒམ་ནང་དུ་བལྟས་ནས། ཆག་ཡོོད་པ་ཅིི་ཡིིན་
མཐོོང་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས། ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་མུ་མཐུད་དུ་“སང་ཉིིན་གཟའ་ཉིི་
མ་ཡིིན་པས་ང་ཚོོས་གཟའ་ཟླ་བའིི་ཉིིན་ལ་ལྷུ་ལག་རྣམས་ཉོོ་ཐུབ་པའིི་དབང་དུ་བཏང་

རུང་། གཟའ་མིིག་དམར་སྔོོན་ལ་ཞིིག་གསོོ་འགྲུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ཚོོར་ལག་ཆ་ཆ་མིི་ཚང་
བས་ལྷག་ཏུ་འགོོར་རྒྱུ་རེེད། དངོོས་གནས་དཀའ་མོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། སྐབས་དེེར་ས་
ངོོས་སུ་ཁྲ་རྒོོད་ཀྱིི་གྲིིབ་ནག་ཅིིག་ནག་བེེར་སེེར་བརྒྱུགས་སོོང་བས། བཟའ་མིི་ཚང་མས་

མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཏེེགས་ནས་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་འཕུར་སྐྱོོད་བྱ་བཞིིན་པའིི་བྱ་རྒོོད་ནག་
པོོ་དེེར་བལྟས།

ཨ་ཕས་“ང་ཞེེད་ས་ནིི། ང་ཚོོའིི་སྒོོར་མོོ་ཚར་ནས་དམིིགས་འབེེན་དུ་སླེེབས་མིི་ཐུབ་

པ་དེེ་རེེད། ང་ཚོོ་ཚང་མས་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས་ལ། ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་རླངས་སྣུམ་ཡང་

ཉོོ་དགོོས། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོའིི་སྒོོར་མོོ་རྫོོགས་སོོང་ན་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་དངོོས་
གནས་ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“བལྟས་ཡོོང་ན་འདིི་ཚང་མ་ངའིི་སྐྱོོན་ཆ་རེེད། འཁོོར་ཆག་འདིིས་ལམ་

ལ་བུད་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོོ་དཀའ་ལས་ལ་གཏད་ནས་ཡོོང་བ་རེེད། ཁྱོོད་ཚང་ཁྱིིམ་ཚང་
གང་པོོས་ང་ཚོོར་དངོོས་གནས་ཕན་ཐོོགས་སོོང་། ད་ཁྱོོད་ཚོོས་བསྡུ་གསོོག་བརྒྱབ་ནས་

སྔོོན་ལ་སོོང་དང་། ང་དང་ས་རེེ་གཉིིས་ཀ་ཤུལ་ནས་བསྡད་དེེ་ཐབས་ཤེེས་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟ།
ང་ཚོོས་ཁྱེེད་ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོ་དཀའ་ལས་ལ་གཏོོད་མིི་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་དལ་མོོས་“ང་ཚོོས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན། སྐུ་ཞབས། དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན། ང་ཚོོ་

ཕལ་ཆེེར་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོོད་ལ། ངེེད་ཚང་གིི་ཨ་མེེས་ཀྱང་ཁྱོོད་ཚང་གིི་
གུར་ནང་ནས་གྲོོངས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ས་རེེ་ཡིིས་ངལ་དུབ་ཀྱིི་རྣམ་པས་“ང་ཚོོས་ད་བར་དུ་ཁྱོོད་ཚོོ་དཀའ་ལས་ཤ་སྟག་ལ་

གཏད་ནས་ཡོོང་བ་རེེད། ང་ཚོོ་ཁྱོོད་ཚོོའིི་རྡོོག་ཁྲེེས་ལས་གཞན་ཅིི་ཡང་མ་རེེད། རྡོོག་ཁྲེེས་
ཁོོ་ན་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་ཤོོག་ཐ་ཞིིག་དལ་མོོས་བསྒྲིིལ་ནས། དེེ་ལ་ཞིིབ་མོོས་བལྟས་རྗེེས་

མེེ་བསྒྲོོན་ནས་“ང་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་འདུག ཐབས་ཤེེས་འདིིར་འཐད་མཁན་ཡོོད་མེེད་མིི་
ཤེེས། གང་ལྟར་འདིི་འདྲ་ཞིིག་རེེད། ལྟོོས་དང་། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་དང་བར་
ཐག་ག་ཚོོད་ཉེེ་ན། ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་ལེེན་པའིི་གོོ་སྐབས་དེེ་ཙམ་མང་། རླངས་འཁོོར་ཆུང་

བ་འདིིའིི་མགྱོོགས་ཚད་ནིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ལྡབ་གཉིིས་ཙམ་རེེད། ཡ། ངའིི་ཐབས་ཤེེས་ནིི།
ང་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་ཅ་ལག་འགའ་རེེ་མར་ཕབ་རྗེེས། ང་དང་ཆོོས་དཔོོན་ཕུད་
པའིི་གཞན་པ་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་དུ་བཙངས་ནས་སྔོོན་ལ་སོོང་དང་། ང་དང་ཁ་སེེ་གཉིིས་
ཀ་འདིིར་བསྡད་ནས། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱས་རྗེེས་ཉིིན་མཚན་གཉིིས་

ཀར་བརྒྱུགས་ཡོོང་ན། ཁྱོོད་ཚོོའིི་རྗེེས་ཟིིན་རྒྱུ་རེེད། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ལམ་ཐོོག་ནས་མ་ཐུག་
རུང་། ཁྱོོད་ཚོོས་གང་ཞིིག་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་ནས་བསྡད་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོའིི་

དོོས་འཁོོར་ཆག་སོོང་ན། ང་ཚོོ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་ལམ་འགྲམ་དུ་སྒར་བརྒྱབ་ནས་སྡོོད་
དང་། འདིི་ལས་ལྷག་པའིི་ཐབས་རྡུགས་ཤིིག་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་སྔོོན་ལ་

སླེེབས་སོོང་ན། དེེ་ལས་བཟང་བ་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོས་ལས་ཀ་ལས་མགོོ་བརྩམས་

ཆོོག་པས། འཚོོ་བའིི་དཀའ་ངལ་ཡང་རིིམ་གྱིིས་ཇེེ་ཆུང་དུ་འགྲོོ་ངེེས་རེེད། ཁ་སེེ་ཡིིས་ང་ལ་

རླངས་འཁོོར་འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་རོོགས་བྱས་ཆོོག་ལ། ཞིིག་གསོོ་བྱས་ཟིིན་རྗེེས་ང་ཚོོ་བྱ་
འཕུར་བ་ལྟར་བརྒྱུག་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཚོོགས་འདུར་འདུས་ཡོོད་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིས་ཐབས་ཤེེས་འདིིའིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་

བཏང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཨ་ཕའིི་འགྲམ་དུ་ཙོོག་འདུག་བྱས།
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ཨལ་གྱིིས་“སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་པར་ངས་རོོགས་རམ་བྱེེད་མིི་དགོོས་སམ།” ཞེེས་

བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱས་མྱོོང་མེེད་ཅེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ།”

ཨལ་གྱིིས་“དེེ་བདེེན། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ལ་དགོོས་པ་ནིི་ཤུགས་ཆེེན་ཞིིག་ཡིིན། གཅིིག་

བྱས་ན་ཆོོས་དཔོོན་འདུག་འདོོད་མེེད་ཀྱང་སྲིིད།” ཅེེས བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“རེེད་ཡ། གང་ལྟར་ང་ལ་སུ་བསྡད་རུང་ཁྱད་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕའིི་མཛུབ་མོོ་རྣམས་སྐམ་པོོར་གྱུར་པའིི་ས་ངོོས་སུ་འབྲད་བཞིིན་“ངས་བལྟས་ན་

ཋོོམ་གྱིི་ཐབས་ཤེེས་འདིི་འགྲིིག་འདུག ང་ཚོོ་ཚང་མ་འདིི་གར་བསྡད་ན་ཕན་ཐོོགས་ཅིི་
ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་ན། ས་མ་རུབ་གོོང་དུ་ད་དུང་ལེེ་དབར་ལྔ་
བཅུ་ནས་བརྒྱ་བར་འགྲོོ་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་སེེམས་ཁྲལ་དང་བཅས་“འོོ་ན་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོ་ཅིི་འདྲ་བྱས་ཏེེ་རྙེེད་ཐུབ།” ཅེེས་

བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་ཚང་མ་འགྲོོ་སའིི་གཞུང་ལམ་གཅིིག་རེེད། གཞུང་ལམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་

རེེ་དྲུག་པ་འདིི་དེེད་ནས་ཤར་རྒྱག་གིིས་སོོང་ན། བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་ཞེེས་པའིི་གྲོོང་ཁྱེེར་ཞིིག་
ཏུ་སླེེབ་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ངས་ས་བཀྲའིི་ངོོས་ནས་མཐོོང་མྱོོང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ཐད་ཀར་དེེར་སོོང་།”
ཞེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་སླེེབས་རྗེེས་གཞུང་ལམ་འདིིའིི་

སྟེེང་ནས་ཁ་འཐོོར་སོོང་ན་ཅིི་བྱེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་སེེམས་གསོོའི་ི རྣམ་པས་“དེེར་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་རྙེེད་ངེེས་

ཡིིན། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ཟེེར་བ་འདིི་མངའ་སྡེེ་ཞིིག་རེེད་མ་གཏོོགས་འཛམ་གླིིང་ཧྲིིལ་པོོ་མ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

376

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཨ་མས་“ས་བཀྲའིི་ངོོས་ནས་བལྟས་ན། ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཕས་འདིི་ཐད་ལ་བསམ་འཆར་སྡུད་ལེེན་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས། “ཇོོན། ཐབས་ཤེེས་

འདིི་ལག་བསྟར་བྱས་ན་མིི་འགྲིིག་པ་འདྲ་འདུག་གམ།”
ཇོོན་གྱིིས་“མིི་འདུག” ཅེེས་ལན་བཏབ།
“ཡ་སྐུ་ཞབས་ཝིིལ་སོོན།

འདིི་ཁྱོོད་ཚང་གིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རེེད། གལ་སྲིིད་ངའིི་

བུས་འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱས་ནས་ང་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཡོོང་རྒྱུ་བྱས་ན། མིི་འགྲིིག་རྒྱུ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།”

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“མིི་འགྲིིག་རྒྱུ་མེེད། ད་ནིི་ཁྱོོད་ཚང་གིིས་ང་ཚོོའིི་དོོན་དུ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་

ཚད་པོོ་བྱས་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་བུ་ལ་རོོགས་རམ་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་མིི་འགྲིིག་རྒྱུ་ཅིི་ཡོོད་སྙམ།”
ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་རྗེེས་མ་ཟིིན་པའིི་དབང་ཏུ་བཏང་རུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་དེེ་གར་

སླེེབས་ནས་ལས་ཀ་ལས་ན་སྒོོར་མོོ་ཉུང་ཉུང་རེེ་འབབ་རྒྱུ་རེེད། ཡ། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཚང་

མ་འདིི་གར་སྡོོད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ན། འདིི་གར་འཐུང་ཆུ་མེེད་ལ། ང་ཚོོས་རླངས་
འཁོོར་ཆུང་བ་འདིི་སྒུལ་ཡང་མིི་ཐུབ། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སྔོོན་ལ་སོོང་ནས་དེེ་གར་སླེེབས་

ཤིིང་། ལས་ཀ་ཡང་རྙེེད་པའིི་དབང་དུ་ཐོོངས་དང་། ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་མོོའི་ི ཡོོང་འབབ་ཡོོད་
ལ། རབ་ཡིིན་ན་འདུག་སའིི་ཁང་པ་ཡང་ཡོོད་སྲིིད་པ་རེེད། དེེ་འདྲ་བྱས་ན་ཅིི་འདྲ་རེེད།

ཁ་སེེ། ང་དང་མཉམ་དུ་ཤུལ་དུ་བསྡད་ནས་རོོགས་རམ་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་འགྲིིག་ན་ངས་དེེ་བྱེེད་འདོོད། ཁྱོོད་ཚོོས་ང་

བཟའ་གྲལ་དུ་བསྡུས་ནས་འདིི་བར་དུ་འཁུར་ཡོོང་བ་རེེད། ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ངས་
སྒྲུབ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

377

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་ནས་གདོོང་པ་འཕྲུལ་

སྣུམ་གྱིིས་རྫོོབ་པོོ་བཟོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཏག་ཏག་ང་ལ་འཚམ་པོོ་འདུག”

ཨ་ཕས་“ཡ། ད་དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་ཐག་གིིས་ཆོོད་སོོང་དུས། ད་ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་གྲབས་

བྱས་ན་རེེད། ཞག་སྡོོད་བྱེེད་སར་མ་སླེེབས་བར་དུ་ང་ཚོོ་ལེེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་རྒྱུག་ཐུབ་
སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཁོོའི་ི མདུན་དུ་ཡོོང་ནས་“ང་རང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་རང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར་བ་ཅིིའིི་དོོན་རེེད།

ཁྱོོད་ངེེས་པར་དུ་འགྲོོ་དགོོས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས།” ཨ་མའིི་ངོོ་ལོོག་གིི་བྱ་སྤྱོོད་འདིིས་ཨ་ཕ་ཡ་མཚན་དུ་
བཅུག

ཨ་མ་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་མོོས་འདུག་སྟེེགས་རྒྱབ་

མའིི་མཐིིལ་དུ་ལག་པ་བསྲིིངས་ཏེེ་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་ཞིིག་ཕྱིིར་ཕྱུངས་ཡོོང་ནས། ལག་
ནང་ནས་ལྷོོད་ཀྱིིས་བཟུང་སྟེེ་“ང་རང་གང་དུའང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཁྱོོད་ལ་གསལ་པོོར་བཤད་ཡོོད།

ཐག་གིིས་བཅད་པ་རེེད།”

ཁྱོོད་ངེེས་པར་དུ་འགྲོོ་དགོོས། ང་ཚོོས་འགྲོོ་རྒྱུ་

ད་ལྟ་ཨ་མའིི་ཁ་ཤ་ཇེེ་དམ་དུ་སོོང་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཁྱོོད་

རང་གིིས་ང་རང་འགྲོོ་རུ་འཇུག་པའིི་ཐབས་ཤེེས་ཁོོ་ན་ནིི་ང་རང་གཅར་རྡུང་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་

རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན། ལག་ནང་གིི་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་དེེ་ཡང་མོོས་གཡུག་ཙམ་བྱེེད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ངས་ཁྱོོད་རང་ངོོ་ཚར་གཏོོད་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་ཕ། དེེ་རིིང་ངས་གཅར་

རྡུང་འཁུར་རྒྱུ་མིིན་ལ། ངུ་འབོོད་དང་ངོོ་དགའ་ཡང་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན། དེེ་རིིང་ངས་ཁྱོོད་དང་
ལྷན་དུ་ཤིི་འཐབ་རོོ་འཐབ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། དངོོས་གནས་བཤད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་རང་རྡུང་ཐུབ་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

མིིན་ཡང་བཤད་དཀའ་མོོ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་རིིང་ང་གཅར་རྡུང་བྱས་པ་ཡིིན་ན།
ངས་དཀོོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ངས་གོོ་སྐབས་ཡོོད་ཚད་ལ་སྒུག་ནས། ཁྱོོད་

རང་ཁ་ཕར་འཁོོར་འདུག་དུས་སམ་ཡང་ན་ཐང་ལ་བསྡད་འདུག་དུས་སུ། ངས་ཁྱོོད་ལ་
སྐྱག་པ་ཤོོར་བ་ཞིིག་མ་བརྡུང་ན་ལྟད་མོོ་ལྟོོས་ཤིིག ངས་དེེ་འདྲ་མིི་བྱེེད་ན་དཀོོན་མཆོོག་
ཡེེ་ཤུ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཐབས་ཤེེས་ཟད་ནས་ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་“སྨྱོོན་མ་འདིི། ངས་ཁོོ་མོོ་འདིི་

འདྲ་སྨྱོོ་བ་མཐོོང་མ་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད་པ་ན། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཐག་ཐག་བྱས།

འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་དེེ་འཁྱུག་འཁྱུག་གིིས་ཨ་མའིི་ལག་གཉིིས་བར་ནས་ཕར་གཡུག་

ཚུར་གཡུག་བྱེེད། ཨ་མས་“ད་ཤོོག་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ད་

གཅར་རྡུང་བྱེེད་དུ་ཤོོག་ཡ། ང་རང་རྩ་བ་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ལ། གལ་སྲིིད་འགྲོོ་བའིི་དབང་
ཏུ་བཏང་ནའང་། ཁྱོོད་རང་གཉིིད་བདེེ་མོོ་ཞིིག་ཁུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན། ངས་ཁྱོོད་རང་

གཉིིད་པའིི་བར་དུ་སྒུག་གིི་རེེད་ལ། ཁྱོོད་རང་གཉིིད་ནས་མིིག་བཙུམ་མ་ཐག་ཏུ། ངས་
འབུད་ཤིིང་དབྱུག་པ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས། ཁྱོོད་རང་སྐྱག་པ་ཤོོར་ཤོོར་ཞིིག་བརྡུང་རྒྱུ་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཁ་མུག་མུག་གིིས་“སྨྱོོན་མ་སྨྱོོ་རྐྱང་རེེད། མོོ་རང་ལོོ་ན་ཡང་ཆུང་རྒྱུ་མེེད་ཡ།”

ཞེེས་བཤད།

ཚང་མས་ངོོ་ལོོག་གིི་ལས་འགུལ་འདིི་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས། ཁོོ་ཚོོས་ཨ་ཕ་ལ་བལྟས་ནས།

ཁོོ་རང་དྲག་ཏུ་ཁྲོོ་བར་ངང་སྒུག་བྱས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི སྤར་མོོ་ལྷོོད་པོོ་དེེས་ཁུ་ཚུར་འཆང་བར་
ངང་སྒུག་བྱས། འོོན་ཀྱང་། ཨ་ཕའིི་ཁོོང་ཁྲོོ་ཡར་མ་སླེེབས་ལ། ལག་པ་གཉིིས་ཀྱང་འགྲམ་

ལོོགས་ནས་མར་དཔྱངས་ནས་བསྡད། སྐད་ཅིིག་དེེ་ཉིིད་ལ་ཚང་མས་ཨ་མས་རྒྱལ་ཁ་ལོོན་
སོོང་བ་རྟོོགས་བྱུང་ལ། ཨ་མས་ཀྱང་དེེ་ཤེེས་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་འདིི་ལྟར་བྱེེད་འདོོད་

པ་ཡིིན། གང་ལྟར་ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་གཟས་ནས་ང་ཚོོར་རྙོོག་
དྲ་སློོང་བཞིིན་པ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་མདོོག་ཞིི་བར་གྱུར་སོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་དུ་ད་དུང་

ཡང་གཏུམ་དྲག་གིི་ཉམས་བབས། ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོ་བཏང་

བ་ཡིིན་ནམ། ང་ཚོོར་འཇིིག་རྟེེན་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་ཅིི་ཞིིག་ལྷག་ཡོོད་དམ། ཅིི་ཡང་ལྷག་མེེད།
ང་ཚོོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིི་ལས་གཞན་ཅིི་ཡང་ལྷག་མེེད། ང་ཚོོ་ལམ་ལ་བུད་ནས་ཅང་

མ་འགོོར་བར་ཨ་མེེས་ཁོོང་ཐད་ཀར་དུར་ས་རུ་ཕེེབས་པ་རེེད། དེེ་ནས་ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱང་
བཟའ་མིི་ཚོོ་ཁ་འབྲལ་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ཨ་མ། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་རྗེེས་ཟིིན་པ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། ང་

ཚོོ་རྗེེས་ནས་མང་པོོ་འགོོར་དགོོས་དོོན་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་གཡུག་ཙམ་གཡུག་ཙམ་བྱེེད་བཞིིན་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་

ཞག་སྒར་བརྒྱབ་ནས་སྒུག་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མ་མཐོོང་བར་བུད་སོོང་

ན་ཅིི་བྱེེད། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབས་སོོང་བའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ང་ཚོོ་གང་དུ་

ཕྱིིན་པའིི་སྐད་ལན་གང་དུ་འཇོོག ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ང་ཚོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་སུ་ལ་འདྲིི། ང་ཚོོ་
འགྲོོ་སའིི་གཞུང་ལམ་རྩུབ་ལ། ཨ་ཕྱིི་ལ་ན་ཚ་ཡང་ཕོོག་ཡོོད། དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་ཁོོ་མོོས་

ཀྱང་དུར་སའིི་ཕྱོོགས་སུ་ལག་སྙོོབ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྒང་རེེད། ཁོོ་མོོ་དངོོས་ནས་ངལ་དུབ་
ཀྱིིས་ཟོོས་པ་རེེད། ང་ཚོོའིི་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ད་དུང་གཞུང་ལམ་རྩུབ་ཅིིང་རིིང་པོོ་ཞིིག་འགྲོོ་
རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“འོོན་ཀྱང་། སྔོོན་དུ་སླེེབས་ཚེེ་ང་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་འགའ་རེེ་ལེེན་ཐུབ་

སྲིིད། མིི་གཞན་པ་ཚོོ་སླེེབས་དུས་ང་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་གང་འཚམས་བསགས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”
380

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཅེེས་བཤད།

བཟའ་མིི་ཚང་མའིི་མིིག་ཟུང་གིི་མདའ་མོོ་ཨ་མའིི་སྟེེང་དུ་འཕངས། ཁོོ་མོོ་ནིི་ད་ལྟ་

དབང་ཤུགས་ཅན་དེེ་ཡིིན་ལ། ཁོོ་མོོས་ད་ལྟ་ཡོོད་ཚད་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་“དེེ་ལྟར་
བསགས་པའིི་སྒོོར་མོོས་ང་ཚོོར་ཕན་ཅིི་ཡང་མིི་ཐོོགས། ང་ཚོོར་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོོད་པ་ནིི་བཟའ་

མིི་ཚང་མ་ཁ་མ་འཐོོར་བ་འདིི་རེེད། ང་ཚོོ་ནིི་བ་ཁྱུ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར། སྤྱང་སྐྱ་རྒྱུག་དུས་
ཚང་མ་རྡོོག་རྩ་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་འདུག་དགོོས། ང་ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་གསོོན་པོོར་
བསྡད་ཡོོད་དུས། ང་ཅིི་ལའང་མིི་ཞེེད། འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་ཁ་འཐོོར་ཡ་འཐོོར་

དུ་འགྲོོ་བ་མཐོོང་འདོོད་གཏན་ནས་མེེད། ཝིིལ་སོོན་ཚང་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་སླེེབས་ཡོོད་ལ།
ཆོོས་དཔོོན་ཡང་ང་ཚོོར་མཉམ་དུ་སླེེབས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་འདོོད་ན་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་

མེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་རང་གིི་ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་ཁ་འཐོོར་དུ་གཏོོང་དགོོས་ཟེེར་མཁན་ཡོོད་ན།
ངའིི་ལག་གིི་ལྕགས་རྒྱུག་འདིི་སྨྱོོན་པས་གཡུག་གཡུག་ཅིིག་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ལྟད་མོོར་ལྟོོས་
ཤིིག” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོའི་ི ང་རོོ་ལ་དྲོོད་ཁོོལ་མེེད་པས། དེེ་ནིི་ཐ་ཚིིག་རེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་ངོོ་དགའིི་ཚུལ་གྱིིས་“ཨ་མ། ང་ཚོོས་འདིིར་སྒར་རྒྱག་ཐབས་མེེད། འདིི་ན་

ཆུ་མེེད་ལ་གྲིིབ་བསིིལ་ཡང་མེེད། ཨ་ཕྱིི་གྲིིབ་བསིིལ་གྱིི་འོོག་ཏུ་སྡོོད་དགོོས་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཨ་མས་“ཡ། དེེས་ན་འདིི་བྱེེད། དེེས་ན་ང་ཚོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱེེད། ང་ཚོོ་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་མུ་

མཐུད་དུ་སོོང་ནས། ཆུ་དང་གྲིིབ་བསིིལ་གང་དུ་ཡོོད་ན་དེེ་གར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེ་

ནས་དོོས་འཁོོར་འདིི་གར་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས། ཁྱོོད་གྲོོང་རྡལ་དུ་ལྷུ་ལག་ཉོོ་བར་སྐྱེེལ་ཆོོག་

ལ། ལྷུ་ལག་ཉོོས་ཚར་རྗེེས་ཚུར་ཕྱིིར་སྐྱེེལ་ཡོོང་ཆོོག ཉིི་མ་འདིི་འདྲའིི་ཚ་པོོའི་ི འོོག་ཏུ་
ཁྱོོད་རང་རྐང་ཐང་གིིས་འགྲོོ་ཐབས་མེེད་ཅིིང་། ངས་ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུ་འགྲོོ་རུ་འཇུག་མིི་

འདོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་འཛིིན་བཟུང་བྱས་པ་ཡིིན་ན། སུས་ཁྱོོད་ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་བཙུམས་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཁ་ཕྱིིར་གདངས་

ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཐབས་ཤེེས་བྲལ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིས་ལག་ཟུང་ཁ་བཀྱེེད་དེེ་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་འགྲམ་ལོོགས་སུ་ལྷབས་སེེ་མར་ཕབ་ནས་“ཨ་ཕ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཨ་མའིི་འགྲམ་

གཅིིག་ཏུ་བརྒྱུགས་པ་དང་། ང་འགྲམ་གཞན་པར་བརྒྱུགས་པ་དང་། གཞན་པ་ཚང་མ་
ཁོོ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་བརྩིིགས་ནས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཨ་ཕྱིི་ལྡིིང་བ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོས་ཁོོ་མོོའི་ི འཐབ་
ཡ་ཡོོང་ཡང་སྲིིད་མོོད། དེེ་དུས་ང་ཚོོའིི་གྲས་ནས་མིི་སྲོོག་གཉིིས་གསུམ་རེེ་ཤོོར་ཡོོད་རྒྱུ་

རེེད། དེེ་བས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་ཚལ་པར་འགས་མིི་འདོོད་ན། ངས་
བལྟས་ན་ཨ་མར་རྒྱལ་ཁ་ཐོོབ་སོོང་བ་འདྲ། སྐྱབས་མགོོན་ཡེེ་ཤུ། མིི་གཅིིག་གིིས་སེེམས་
ཐག་བཅད་ཚར་དུས། མིི་གཞན་པ་མང་པོོ་ཞིིག་ལུག་ཁྱུ་འདེེད་འདེེད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག་

ཨ། ད་ཁྱོོད་རྒྱལ་སོོང་ཡ། ཨ་མ། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཅིིག་མ་རྨས་གོོང་ལག་གིི་འདེེགས་ཆས་ཡུ་
བ་དེེ་མར་ཞོོག” ཅེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་ཨ་མས་ལག་གིི་ལྕགས་རྒྱུག་དེེ་ལ་ཡ་མཚན་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་བལྟས་

ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་འདར་འགུལ་ཞིིག་བྱས། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཚོོན་ཆ་ཐང་ལ་

གཡུགས་པ་ན། ཋོོམ་གྱིིས་ལག་ཆ་དེེ་སེེམས་ཆུང་ངང་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་རླངས་འཁོོར་

ཆུང་བའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བཞག དེེ་ནས་ཁོོས་“ཨ་ཕ། ད་དེེ་རིིང་ཁྱོོད་རང་ཕྱིི་ནུར་ཞིིག་བྱོོས་
ཤིིག ཨལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཟའ་མིི་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་དུ་འཁུར་ནས་སོོང་སྟེེ་ཞག་སྒར་

རྒྱོོབས། དེེ་ནས་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་འདིིར་ཕྱིིར་ཤོོག ང་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་

འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་དེེ་མར་ལེེན། དེེ་ནས་ང་ཚོོར་དུས་ཚོོད་ཀྱིིས་འདང་ན། སན་ཋ་ རོོ་ས་ལ་

སོོང་ནས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཅིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟ། གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོ་ཡིིན་པས་གཅིིག་
བྱས་ན་ཉོོ་རྒྱུ་རྙེེད་ཀྱང་སྲིིད། ཡ་ད་མགྱོོགས་པོོར་སོོང་དང་། དེེ་ནས་ང་ཚོོ་སྔ་མོོར་འགྲོོ་ཐུབ།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

དོོས་འཁོོར་ཐོོག་ནས་སྒྲིིག་སྐམ་དང་སྐམ་པ་གཉིིས་ཀ་མར་ལོོངས་ཤོོག” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་

ལག་པ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འོོག་ཏུ་བསྲིིངས་ནས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་ལ་རེེག
“ཨོོ་རེེད།

དེེ་ནས་ང་ལ་སྣུམ་ལེེན་བྱེེད་དུ་སྣོོད་ཀ་ཞིིག་ཀྱང་ལོོངས་ཤོོག ཟོོ་བ་རྙིིང་རལ་དེེས་

ཆོོག ང་ཚོོས་འཕྲུལ་སྣུམ་གྲོོན་ཆུང་བྱེེད་དགོོས།” ཨལ་གྱིིས་ཋོོམ་ལ་ཟོོ་བ་དེེ་སྤྲད་པ་ན། ཋོོམ་

རླངས་འཁོོར་གྱིི་འོོག་ཏུ་ནུར་ཏེེ་སྐམ་པ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་འཕྲུལ་སྣུམ་གྱིི་ཁ་གཅོོད་ལྷོོད།

ཁོོས་གཅུས་གཟེེར་ལྷོོད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་དེེར། ཁོོའི་ི ལག་ངར་ངོོས་ནས་ནག་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་
འཕྲུལ་སྣུམ་མར་བཞུར་ཡོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ནག་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་སྣུམ་རྒྱུན་དེེ་ཟོོ་བའིི་ནང་དུ་

མགྱོོགས་ཤིིང་ཁུ་སིིམ་པོོས་མེེར་མེེར་དུ་བབས། ཨལ་གྱིིས་བཟའ་མིི་རྣམས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་
དུ་བཞག་ཚར་བའིི་སྐབས་སུ་འཕྲུལ་སྣུམ་དེེ་ཟོོ་བའིི་སྐེེད་ཙམ་བར་དུ་གང་འདུག སྐབས་

འདིིར་ཋོོམ་གྱིི་ངོོ་གདོོང་སྣུམ་ནག་གིིས་གཞིི་ནས་ནག་ནོོག་ཏུ་བཟོོས་ཟིིན་ལ། ཁོོས་རླངས་
འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་ཚོོའིི་བར་ནས་ཕྱིི་རུ་བལྟས་ནས་“མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་ཤོོག” ཅེེས་
བོོས། ཁོོས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ངའིི་གཅུས་གཟེེར་དག་ལྷོོད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། དོོས་འཁོོར་
དེེ་གྲིིབ་ནག་བབས་པའིི་གྲོོག་ཤུར་ནས་གཟབ་གཟབ་ངང་ཕྱིིན་སོོང་ལ། དེེ་ནས་དལ་མོོས་

གོོག་ནུར་བྱས་སོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་གཟེེར་གདན་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ་གཅུས་གཟེེར་
རྣམས་ཐེེངས་རེེ་ལ་གཡོོན་སྐོོར་གཅིིག་རེེ་བྱས་ཏེེ་སོོང་།

ཆོོས་དཔོོན་འཁོོར་ལོོའི་ི འགྲམ་ནས་པུས་འཛུགས་ཀྱིིས་བསྡད། “ངས་རོོགས་ཅིི་བྱེེད་

དགོོས།”

“རོོགས་བྱེེད་མིི་དགོོས།

ད་དུང་རོོགས་བྱེེད་རྒྱུ་འདྲ་མེེད། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་སྣུམ་འདིི་

ཟགས་ཟིིན་ཚེེ་ངས་གཅུས་གཟེེར་འདིི་ཚོོ་ལྷོོད་ནས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་མར་ལེེན་དགོོས་
ཤིིང་། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རོོགས་བྱེེད་དགོོས།” ཋོོམ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་འོོག་ཏུ་གཟུགས་

པོོ་དགྱེེ་གུག་བྱེེད་བཞིིན་ནུར་ནས། སྒྲིིག་སྐམ་ལ་བརྟེེན་ནས་གཅུས་གཟེེར་རྣམས་ལྷོོད་རྗེེས་
383

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཛུབ་མོོས་གཅུས་གཟེེར་རྣམས་གཡོོན་སྐོོར་དུ་གཅུས། ཁོོས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་མིི་ལྷུང་བའིི་
ཆེེད་དུ་གཅུས་གཟེེར་རྣམས་རྩེེ་མོོ་བར་དུ་ལྷོོད་རྗེེས་འཇོོག་གིི་ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོས་“འདིིའིི་

འོོག་ཏུ་ས་ངོོས་ད་དུང་ཡང་དྲོོན་པོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། སླར་ཡང་་“ཝེེ། ཁ་སེེ། འདས་
པའིི་ཉིིན་འདིི་དག་རིིང་ལ་ཁྱོོད་རང་ཁ་ཁུ་སིིམ་མེེ་རེེད། ཅིི་ཞིིག་མ་འགྲིིག་པ་རེེད། ངེེད་

གཉིིས་ཐོོག་མར་ཐུག་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆུ་ཚོོད་ཕྱེེད་རེེའིི་ནང་དུ་གཏམ་བཤད་རེེ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོོད་

ཨ། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདས་པའིི་ཉིིན་འདིི་དག་རིིང་ལ་སྐད་ཆ་ཚིིག་བཅུ་ཙམ་ཡང་
མ་བཤད། ཅིི་རེེད། ཨ་གསར་ཡལ་བཞིིན་པ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་གསུས་པའིི་སྟེེང་དུ་ལོོག་ནས་རླངས་འཁོོར་འོོག་ཏུ་ལྟ་བཞིིན། སྨ་ར་ཐར་ཐོོར་རེེ་

སྐྱེེས་པའིི་མ་ནེེ་དེེ་ལག་པ་གཅིིག་གིི་རྒྱབ་ངོོས་སུ་བསྙེེས། ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་དེེད་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དེེས་ཁོོའི་ི ལྟག་ཁུང་བཀབ་ཡོོད། ཁོོས་ཋོོམ་གྱིི་སྐད་ཆ་དེེ་ཐོོས་རྗེེས་“ང་རང་
ཆོོས་དཔོོན་ཡིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ངས་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་འདང་ངེེས་ཀྱིི་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་
ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐད་ཆར་གནས་ལུགས་ཀྱང་ཅུང་འདུག་ཨ།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་རང་ལ་སེེམས་ཁུར་མང་པོོ་འདུག ང་རང་གིིས་ཡར་མར་ནས་ཆོོས་

འཆད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འདིིར་དོོ་སྣང་མ་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། ངས་ནམ་

རྒྱུན་འཁྲིིག་པ་གང་ཐུབ་སྤྱད་པ་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན་ན་གཉེེན་
སྒྲིིག་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཋོོམ། ང་ནིི་འདིི་འདྲའིི་འདོོད་ཆགས་ཅན་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཡང་འདོོད་ཆགས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན། ང་རང་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་

ནས་ཕྱིིར་འབུད་ཉིིན་དེེར་འདོོད་ཆགས་མེེ་ལྟར་འབར་གྱིི་འདུག ངས་བུད་མེེད་ཅིིག་གླག་
གིིས་རིི་བོོང་བཟུང་འདྲ་བྱས་པ་ཡིིན། མོོ་རང་སྨད་འཚོོང་མ་ཞིིག་རེེད། དེེ་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་
བ་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་མིིན། ངས་སུ་ལའང་བཤད་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།
384

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁ་སེེ་གད་མོོ་བགད་“ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ངས་ཤེེས། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ང་རང་དབེེན་གནས་

སུ་སྨྱུང་གནས་སྲུང་དུ་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། སྨྱུང་གནས་གྲོོལ་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས་དུས་ང་ལ་ཡང་
གནད་དོོན་དེེ་ག་རང་བྱུང་སོོང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་“རེེད་ཡ། དེེ་དངོོས་གནས་བྱུང་སོོང་། གང་ལྟར་ང་རང་གིིས་སྒོོར་མོོ་སྤྲོོད་མ་

དགོོས་པར་མོོ་རང་ཐེེངས་གཅིིག་བརྩེེས་པ་ཡིིན། ང་རང་དངོོས་གནས་མིི་ཁྲེེལ་མེེད་ཅིིག་

རེེད། དངོོས་གནས་བྱས་ན་མོོ་ལ་སྒོོར་མོོ་སྤྲོོད་དགོོས། འོོན་ཀྱང་། ང་རང་ལ་སྒོོར་མོོ་ལྔ་མ་

གཏོོགས་མེེད་ལ། དེེ་ནིི་ཁྱིིམ་དུ་ལོོག་བྱེེད་ཀྱིི་ལམ་གྲོོན་བྱེེད་དགོོས་ཤིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་མོོས་
ཁོོ་མོོར་སྒོོར་མོོ་མིི་དགོོས་ཟེེར། ཡ། ད་འོོག་ཏུ་ཚུར་ནུར་ཡོོང་ནས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་དེེ་ཡར་

སྐྱོོར་དང་། ངས་འདིི་ཤུགས་ཡང་མོོས་བརྡུངས་ནས་མར་ལེེན་ཐབས་བྱེེད། དེེ་ནས་ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ཁྱོོད་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཅུས་གཟེེར་གཅུས་དང་། ངས་འདིི་ཕྱོོགས་ནས་གཅུ། དེེ་རྗེེས་འཇམ་

པོོས་མར་ལེེན་དགོོས། གཟེེར་གདན་དེེ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱོོས། ཆག་སྐྱོོན་མེེད་པར་ཧྲིིལ་

པོོ་མར་ལེེན་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། ཌོོ་ཇེེ་རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་འདིི་ཚོོར་དབུགས་མདོོང་བཞིི་
མ་གཏོོགས་མེེད། ངས་སྔོོན་ཆད་གཅིིག་བཤིིག་གཏོོར་བྱས་མྱོོང་ཡོོད་ལ། དེེ་ཚོོའིི་འཁོོར་

རྟེེན་གཙོོ་བོོ་རྣམས་ནིི་ཤིིང་ཏོོག་ཀུ་བ་ལྟར་ཆེེ། ཡ། ད་མར་ཕོོབས་ཤིིག ད་རུང་མ་གཏོོང་

ཨ། ལག་པ་ཡར་བསྙབས་ནས་གཟེེར་གདན་ཐོོགས་ཡོོད་ས་དེེ་ནས་མར་འཐེེན་ཞིིག ད་
གཟབ་གཟབ་བྱོོས་ཨ། འདིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་སླ་ང་དེེ་ཁོོ་

གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཐང་ལ་བཞག སླ་ངའིི་སྣུམ་ཀོོང་དག་ཏུ་ད་དུང་ཡང་འཕྲུལ་སྣུམ་ཅུང་
ཙམ་རེེ་འཁྱིིལ་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་སྣུམ་ཀོོང་མདུན་མ་ཞིིག་ཏུ་མཛུབ་མོོ་བསྲིིངས་ནས་བསྲེེས་

ལྕགས་ཆག་འཕྲོོ་ཕྱིིར་བཏོོན་ཡོོང་ནས་“གནད་དོོན་འདིི་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན། ལྕགས་
ཧྲུག་རྣམས་མཛུབ་བར་ནས་འཕུར་འཕུར་བྱས་“འཁོོར་མདའ་ཡར་འཕར་འདུག ཁྱོོད་

རླངས་འཁོོར་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་འཕྲུལ་སློོང་སྐོོར་ཡུ་འཚོོལ། དེེ་ནས་ངས་མཚམས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཞོོག་མ་ལབ་བར་དུ་སྐོོར་ཞིིག”

ཁ་སེེ་ཡར་ལངས་ནས་སོོང་སྟེེ་འཕྲུལ་སློོང་སྐོོར་ཡུ་བཙལ་ནས་རྙེེད་“གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་ནམ།”
“གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།

རེེད།”

ད་དལ་མོོས་སྐོོར། ད་དུང་ཅུང་སྐོོར། ད་དུང་ཅུང་སྐོོར། རེེད། ཏག་ཏག་

ཁ་སེེ་པུས་བཙུགས་ཀྱིིས་མར་བསྡད་ནས། ཡང་བསྐྱར་རླངས་འཁོོར་འོོག་ཏུ་བལྟས་

ནས་བསྡད། ཋོོམ་གྱིིས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་འཁོོར་རྟེེན་དེེ་འཁོོར་མདའ་ལ་ཤུགས་ཀྱིིས་བརྡབས་
“གནད་དོོན་འདིི་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་གནད་དོོན་འདིི་ཅིི་ཞིིག་གིིས་རྐྱེེན་བྱས་པ་རེེད།” ཞེེས་

དྲིིས།

“ཨོོ།

དེེ་སུས་ཤེེས། ངས་མིི་ཤེེས། འཁོོར་ཆག་འདིི་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ལོོ་ངོོ་བཅུ་གསུམ་

ལ་བརྒྱུགས་པ་རེེད། འགྲུལ་ཚད་འཆར་ཤེེལ་ངོོས་སུ་ལེེ་དབར་སྟོོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ཤར་
འདུག་མོོད། དེེའིི་ནང་དོོན་ངོོ་མ་ནིི་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེེད། ད་དུང་འགྲུལ་ཚད་

འཇལ་ཆས་འདིི་ལྡོོག་ཕྱོོགས་སུ་ཐེེངས་ག་ཚོོད་བསྐོོར་ཡོོད་མེེད་སུས་ཤེེས། གཅིིག་བྱས་ན་
གཅིིག་གིིས་འཕྲུལ་སྣུམ་ཁ་སྣོོན་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་དུ་བསྐོོར་བ་དང་། དེེ་ནས་ལྷུ་
ལག་ངར་ལངས་ནས་ཐད་ཀར་ཆག་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཁོོས་གཟེེར་མ་རྩེེ་གཉིིས་མ་དེེ་

དག་མར་བླངས་རྗེེས་ལག་གིི་གཅུས་སྐམ་དེེ་འཁོོར་རྟེེན་གཅུས་ཕུར་སྟེེང་དུ་བསྐོོན། ཁོོས་
གཡོོ་སྒུལ་ཅུང་བྱས་པ་ན་གཅུས་སྐམ་དེེ་མར་ཤུད་སོོང་བས། ཅུང་མ་འགོོར་བར་ཁོོའི་ི ལག་
པའིི་སྒལ་གཞུང་ནས་ཁྲག་ནག་རིིང་པོོ་ཞིིག་མར་བཞུར་ཡོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་རྨ་ཁ་ལ་གཅིིག་
བལྟས། ཁྲག་རྒྱུན་དེེ་རྨ་ཁ་ལས་དལ་བྲེེལ་སྙོོམས་པོོས་བཞུར་ནས་འཕྲུལ་སྣུམ་དང་འཕྲད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་འཕྲུལ་སྣུམ་དང་ལྷན་དུ་སླ་ངའིི་ནང་དུ་བབས།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨ་ཁ། དེེ་ཧ་ཅང་འགྲིིག་མ་སོོང་། ངས་ཁྱོོད་ལ་དེེ་ལས་རོོགས་བྱས་ནས་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་རྨ་ཁ་གཅུད་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ག་ལ་དགོོས།

ངས་རང་ཉིིད་ལ་རྨ་ཁ་ཞིིག་མ་བཏོོད་པར་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཞིིག་གསོོ་

བྱས་མྱོོང་མེེད། ད་ལྟ་རྨ་ཁ་བཏོོད་སོོང་བས་ད་ནིི་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་དགོོས་ས་མེེད།” ཁོོས་

གཅུས་སྐམ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་གཅུས་ཕུར་སྟེེང་དུ་བསྐོོན་ནས་“ཚེེས་དབྱིིབས་གཅུས་སྐམ་ཞིིག་
ཡོོད་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད། དེེ་ནས་གཅུས་ཕུར་ལྷོོད་པའིི་བར་དུ་གཅུས་སྐམ་དེེར་ཁུ་ཚུར་
གྱིིས་བརྡབས། ཁོོས་གཅུས་ཕུར་དེེ་དག་མར་བླངས་རྗེེས་སླ་ངའིི་གཅུས་ཕུར་དང་ལྷན་དུ་སླ་

ངའིི་ནང་དུ་བཞག་ཅིིང་། དེེ་དག་གིི་འགྲམ་དུ་གཟེེར་མ་རྩེེ་གཉིིས་མ་རྣམས་བཞག ཁོོས་
འཁོོར་རྟེེན་གཅུས་ཕུར་རྣམས་ལྷོོད་རྗེེས། སྲུབ་མདའ་མར་བླངས་ཡོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་

སྲུབ་མདའ་དང་སྦྲེེལ་རྒྱུག་གཉིིས་ཀ་ཡང་སླ་ངའིི་ནང་དུ་བཞག “དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།

ད་དེེ་རེེད།” ཁོོས་གཟུགས་པོོ་དགྱེེ་གུག་བྱེེད་བཞིིན་རླངས་འཁོོར་འོོག་ནས་ཕྱིིར་ནུར་ཡོོང་
ཞིིང་། འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་ཡང་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིིར་དྲུད་ཡོོང་། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་རྩྭ་
རས་དུམ་བུ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིས་རྗེེས་རྨ་ཁ་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེེད་བཞིིན་“ལྟས་ངན། འདིི་འདྲའིི་
ཁྲག་མང་པོོ་ཞིིག་བཞུར་གྱིིན་འདུག མིི་སྐྱོོན། ཁྲག་གཅོོད་སྟངས་ངས་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ས་སྟེེང་དུ་གཅིིན་པ་ཞིིག་བཏང་རྗེེས། གཅིིན་ཤུལ་གྱིི་འདམ་བག་སྤར་
མོོ་གང་ཡར་བླངས་ནས་རྨ་ཁའིི་སྟེེང་དུ་བྱུགས། ཁྲག་རྒྱུན་དེེ་ཅུང་ཙམ་རིིང་ལ་ཟགས་
རྗེེས་བཞུར་མཚམས་ཆད། ཋོོམ་གྱིིས་“འཇིིག་རྟེེན་སྟེེང་གིི་ཁྲག་གཅོོད་བྱེེད་ལེེགས་ཤོོས་དེེ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“སྡོོམ་འབུའིི་སྡོོམ་ཐག་གིིས་ཀྱང་ཁྲག་གཅོོད་ནུས།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་སྡོོམ་དྲ་མེེད་ལ། གཅིིན་པ་ག་དུས་དགོོས་ནའང་ཡོོད་

པ་རེེད།” ཋོོམ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འབབ་སྟེེགས་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས་འཁོོར་རྟེེན་
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ཆག་པོོ་དེེ་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱས། “ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ལ་རླངས་འཁོོར་ཌོོ་ཇེེ་25རྟགས་ཅན་པོོའི་ི སྦྲེེལ་

རྒྱུག་རྙིིང་པ་དང་ལྕགས་བཙིིར་རེེ་རྙེེད་རྒྱུ་ན། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་འདིི་
ཡང་བསྐྱར་འགུལ་དུ་འཇུག་ཐུབ་སྲིིད། ད་ལྟ་ཨལ་ཐག་རིིང་ཞིིག་ལ་ཐོོན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ད་ལྟ་བརྡ་ཁྱབ་སྒོོ་པང་གིི་གྲིིབ་མའིི་རིིང་ཚད་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གདའ། ཕྱིི་

དྲོོའི་ི དུས་ཚོོད་དལ་མོོ་དལ་མོོས་བཞུད། ཁ་སེེ་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས་མིིག་

ཟུང་གིིས་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་“ང་ཚོོ་མིི་འགྱངས་པར་རིི་བོོ་མཐོོན་པོོ་དག་གིི་ཁྲོོད་
དུ་སླེེབས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
“ཋོོམ།”

ཞེེས་བཤད།

“ཅིི་རེེད།”
“ཋོོམ།

ངས་གཞུང་ལམ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཚང་མར་ལྟད་

མོོར་བལྟས་པ་ཡིིན། ང་ཚོོས་རྗེེས་ལ་བཞག་པའིི་རླངས་འཁོོར་དང་ང་ཚོོ་རྗེེས་ལ་འཇོོག་
མཁན་གྱིི་རླངས་འཁོོར་ཚང་མར་བལྟས་པ་ཡིིན། ངས་ཚང་མ་རྩིིས་ཞིིབ་བྱས་པ་ཡིིན།”
“ཅིི་ཞིིག་རྩིིས་ཞིིབ་བྱས་པ་ཡིིན།”
“ཋོོམ།

ང་ཚོོ་དང་འདྲ་བའིི་ཁྱིིམ་ཚང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་

འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་མཐོོང་བ་ལྟར་ན། དེེའིི་ནང་ནས་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་མཁན་

གཅིིག་ཀྱང་མིི་འདུག ཁྱིིམ་ཚང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག ཁྱོོད་
ཀྱིིས་དེེ་ཐད་ལ་དོོ་སྣང་བྱུང་སོོང་ངམ།”
“བྱུང་སོོང་།

དེེར་དོོ་སྣང་བྱུང་སོོང་།”

“ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།

འདིི་ནིི་ཕལ་ཆེེར་ཚང་མ་དམག་དཔུང་ཞིིག་ལས་འབྲོོ་བཞིིན་པ་

འདྲ། ཕལ་ཆེེར་རྒྱལ་ཁམས་ཧྲིིལ་པོོ་གནས་སྤོོ་བྱེེད་བཞིིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།”
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ཋོོམ་གྱིིས་“རེེད་ཡ། རྒྱལ་ཁབ་ཧྲིིལ་པོོ་གནས་སྤོོ་བྱེེད་བཞིིན་འདུག་ལ། ང་ཚོོ་ཡང་

གནས་སྤོོ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ང་ཚོོ་འདིིར་ཡོོད་ཚང་མ་དང་།

དེེ་མིིན་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་ཚང་མར་གལ་

སྲིིད་ལས་ཀ་མ་རྙེེད་པ་ཡིིན་ན། ད་ཅིི་བྱའམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་ངར་སྐད་དང་བཅས་“དེེ་སུས་ཤེེས། དེེ་ངས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས། ང་ནིི་གོོམ་པ་རེེ་རེེ་

བཞིིན་སྤོོས་ནས་མདུན་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན། ངས་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་ནས་

ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིིན། བཙོོན་ཤག་ནང་དུ་ཡར་འཛུལ་མར་འབུད་དང་། སྤྱིི་ཐབ་ཏུ་ཡར་
འཛུལ་མར་འབུད་ཀྱིིས་དུས་ཚོོད་བཏང་བ་ཡིིན། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ངས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སླེེབས་

དུས་ཅུང་མིི་འདྲ་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ཡོོད། བཙོོན་ཁང་ནང་དུ་ཡོོད་དུས་བསམ་བློོ་རྩ་

བ་ནས་གཏོོང་མིི་རུང་ཞིིང་། གལ་ཏེེ་བསམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་རང་སྨྱོོན་པ་ཆགས་རྒྱུ་
རེེད། ད་ལྟ་ཡང་བསམ་བློོ་དེེ་འདྲ་ཐག་རིིང་ལ་གཏོོང་མིི་རུང་།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོ་ཁ་སེེ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“ད་ལྟ་འཁོོར་རྟེེན་འདིི་ཆག་པ་རེེད། ང་ཚོོས་འདིི་ཆག་རྒྱུ་ཡིིན་

པ་མ་ཤེེས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་ཚོོས་དེེ་ཐད་ལ་སེེམས་ཁྲལ་བྱས་མེེད། ད་ལྟ་འདིི་ཆག་ཡོོད་
དུས། ང་ཚོོས་འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་རེེད། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་

འདིི་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེེད། ངས་དོོན་དག་ད་རུང་མ་བྱུང་བ་ཞིིག་གིི་ཐད་ལ་སེེམས་

ཁུར་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན། ངས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་ཐུབ། འདིིའིི་ལྕགས་རྡོོག་ཆུང་ཆུང་འདིི་དང་ལྕགས་

བཙིིར་འདིི་གཉིིས། འདིི་གཉིིས་མཐོོང་གིི་འདུག་གམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་གིི་འདུག་གམ། ད་
ལྟ་ངའིི་ཀླད་པའིི་ནང་དུ་ཡོོད་པ་ནིི་ལྟས་ངན་འདིི་གཉིིས་ཁོོ་ན་ཡིིན། ད་ལྟ་ཨལ་གང་ཞིིག་
ཏུ་སླེེབས་ཡོོད་དམ།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཡ། ཋོོམ། ཉོོན་དང་། ཇིི་འདྲའིི་ལྟས་ངན་ལ་ཨང་། ཚེེ་ཟད་ཁྱོོད་ལ་གླེེང་མོོལ་

བྱེེད་སླ་བ་ཞིིག་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག”ཅེེས་བཤད།
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ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི ལག་པའིི་རྒྱབ་ཀྱིི་འདམ་བག་དེེ་བཀོོག་ནས་ཐང་ལ་གཡུགས། རྨའིི་

མཐའ་སྐོོར་དུ་འདམ་རྫབ་ཀྱིི་ཐིིག་རིིས་ཤིིག་བབས་འདུག ཁོོས་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་
བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་རང་གིིས་གཏམ་བཤད་ཅིིག་སྤེེལ་ན་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ཡ། དེེས་ན་ཤོོད་དང་། ང་ཡང་གཏམ་བཤད་ལ་ཉན་རྒྱུར་དགའ།

བཙོོན་དཔོོན་གྱིིས་རྒྱུན་པར་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་མྱོོང་ལ། དེེས་ང་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་ནིི་མིི་
གཏོོང་། ཁོོས་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་གྱིིན་སྤེེལ་གྱིིན་ངར་ལངས་རྒྱུ་འདྲ་ཡོོད། ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
གཏམ་བཤད་ཅིི་ཞིིག་སྤེེལ་བསམ་གྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཚིིགས་འབུར་གྱིིས་གང་བའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཛུབ་མོོ་རིིང་པོོ་ཁག་འཕུར་

འཕུར་བྱས། “ཕྱིི་ལོོགས་སུ་དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་འབྱུང་གིི་འདུག་ལ། ཡུལ་མིི་ཚོོས་དོོན་

དག་མང་པོོ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་འདུག ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་ལྟར་གོོམ་པ་རེེ་རེེ་བཞིིན་

སྤོོས་ནས་མདུན་དུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་ལྟར། ཁོོ་ཚོོས་རང་
ཉིིད་གང་དུ་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་མེེད་ཐད་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མའིི་

གོོམ་པ་སྤོོ་ཕྱོོགས་གཅིིག་རེེད། དེེ་ཚང་མ་གཅིིག་མཚུངས་རེེད། གལ་སྲིིད་རྣ་བ་གཏད་
ནས་ཉན་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འགུལ་སྐྱོོད་ཀྱིི་སྒྲ་དང་། བྲོོས་བྱོོལ་གྱིི་སྒྲ། ཚག་སྒྲ། མིི་བཟོོད་པའིི་
སྒྲ་བཅས་ཐོོས་ཐུབ། ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་དང་། དེེའིི་དབང་གིིས་དོོན་

དག་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་སོོགས་ནིི་ད་དུང་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ཡུལ་མིི་
ཚང་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞིིང་ས་ཁེེར་རྐྱང་དུ་བསྐྱུར་ནས་ཚང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་
པ་འདིིར་མཇུག་འབྲས་ངེེས་ཅན་ཞིིག་ཡོོང་གིི་རེེད་ལ། མཇུག་འབྲས་དེེས་རྒྱལ་ཁབ་ཧྲིིལ་
པོོར་འགྱུར་ལྡོོག་གཏོོང་གིི་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ནིི་ད་དུང་ཡང་གོོམ་པ་རེེ་རེེ་བཞིིན་སྤོོས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་

བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།
“དེེ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་གིི་མདུན་དུ་བར་བཅད་ར་བ་ཞིིག་ཡོོད་ཚེེ། ཁྱོོད་ནིི་དེེའིི་

སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“སྟེེང་དུ་འགོོ་དགོོས་སའིི་ར་བ་ཞིིག་དང་འཕྲད་ཚེེ་ང་སྟེེང་དུ་འགོོ་ངེེས།”

ཞེེས་ལན་བཏབ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་“དེེ་ནིི་ཐབས་ཤེེས་ཡག་ཤོོས་རེེད། དེེར་ང་ཡང་མོོས་

མཐུན་མིི་བྱེེད་ཀ་མེེད་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འཇིིག་རྟེེན་འདིིར་ཅུང་རིིགས་མིི་འདྲ་བའིི་མིི་སྐོོར་
ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ང་དང་ང་འདྲའིི་མིི་སྐོོར་ཞིིག ད་དུང་བསླངས་ཀྱང་བསླངས་མེེད་པའིི་
ར་བའིི་སྟེེང་དུ་འགོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་དབང་མེེད་དུ་ཤོོར་འགྲོོ”
ཋོོམ་གྱིིས་“ཕ་གིི་དེེ་ཨལ་ཡོོང་བཞིིན་པ་ཨེེ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“རེེད།

ཡིིན་པ་འདྲ།”

ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས། སྦྲེེལ་རྒྱུག་དང་འཁོོར་རྟེེན་གྱིི་ལྷུ་ལག་ཕྱེེད་གཉིིས་ཀ་རྩྭ་ཁུག་

ཅིིག་གིི་ནང་དུ་གཅུད་ནས་“ལྷུ་ལག་འདིི་དང་གཅིིག་པ་གཅིིག་རྐྱང་ཞིིག་ཡིིན་དགོོས།”
ཞེེས་བཤད།

དོོས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་བྱུང་ལ། ཨལ་གྱིིས་སྒེེའུ་ཁུང་ལས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་

བསྲིིངས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ཧ་ཅང་འགོོར་སོོང་ཨ། ག་ཚོོད་ཐག་རིིང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་“སྦྲེེལ་རྒྱུག་མར་ལེེན་ཐུབ་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་རྩྭ་ཁུག་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ཐུབ་སོོང་། ལྕགས་བཙིིར་ཆག་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“དེེ་ངའིི་ནོོར་འཁྲུལ་མིིན་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“མ་རེེད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་གང་དུ་བསྐྱལ་སོོང་བ་ཡིིན།”

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་དངོོས་གནས་ཟང་ཟིིང་ལང་ལོོང་ཆགས་སོོང་། ཐོོག་མར་ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་

འུར་ཟིིང་བསླངས་སོོང་ལ། དེེས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་འུར་ཟིིང་སློོང་དུ་བཅུག་སོོང་། རོོ་སིི་ཤ་

རོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་མལ་གདན་འོོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ངུ་ཅོོར་བྱས། འོོན་ཀྱང་། ཨ་ཕྱིི་ནིི་ཟླ་འོོད་
འོོག་གིི་རྔོོན་ཁྱིི་དང་འདྲ་བར་ལུས་པོོ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་དགྱེེ་བཞིིན་ངུ་ཟུག་བྱས་སོོང་། བལྟས་

ཡོོང་ན་ཨ་ཕྱིི་འདིི་སེེམས་ཁམས་ཐང་ཐང་མིིན་པ་འདྲ། ཁོོ་མོོ་ནིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་
སུ་ལའང་སྐད་ཆ་མིི་བཤད་ལ། སུ་ཞིིག་ཀྱང་ངོོས་ཟིིན་གྱིི་མེེད་པ་འདྲ། ཁོོ་མོོས་ཨ་མེེས་ལ་
གཅིིག་བཤད་བཞིིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་གང་དུ་བཞག་པ་ཡིིན།” ཞེེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་དྲིིས།
“ཨུན།

ང་ཚོོ་སྒར་ཞིིག་ལ་སླེེབས་སོོང་། དེེ་གར་གྲིིབ་བསིིལ་ཡོོད་ལ་ཆུ་སྦུག་ཀྱང་འདུག

དེེ་ལ་འདུག་ན་ཉིིན་རེེར་སྒོོར་རེེ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཚང་མ་ཐང་ཆད་ནས་ཨུ་
ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིི་གནས་སུ་ལྷུང་འདུག་པས། དེེ་གར་བསྡད་པ་ཡིིན། ཨ་མས་ཟེེར་ན་

ཨ་ཕྱིི་ཐང་ཆད་ནས་ཟུངས་ཟད་འདུག་པས། དེེ་གར་འདུག་དགོོས་ཟེེར། ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིི་

རས་གུར་ཕུབ་ཡོོད་ལ། ངེེད་ཚང་གིི་རས་རྒོོད་ཀྱང་གུར་གྱིི་ཚུལ་དུ་ཕུབ་ཡོོད། ངས་བལྟས་
ན་ཨ་ཕྱིི་སྨྱོོ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ།”

ཋོོམ་གྱིིས་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་དམའ་སར་འབབ་བཞིིན་པའིི་ཉིི་མར་བལྟས་ནས་“ཁ་སེེ།

རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྩ་ནས་མིི་གཅིིག་འདུག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད་མ་གཏོོགས་ཕྱིིར་སླེེབས་དུས་འདིི་
ནིི་རྟ་རོོ་བཞིིན་བཏོོགས་ནས་ཚར་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཤུལ་དུ་འདུག་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད།
“ལོོས་ཐུབ།

ང་འདུག་ཡ།”

ཨལ་གྱིིས་འདུག་སྟེེགས་ལས་ཤོོག་ཁུག་ཅིིག་བླངས་ཡོོང་ནས་“འདིི་ན་ཨ་མས་བསྐུར་

བའིི་བག་ལེེབ་དང་ཤ་ཡོོད། འདིིར་ངས་ཆུ་ཆུ་སྣོོད་གང་འཁྱེེར་ཡོོང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁོོ་མོོས་སུ་གཅིིག་ཀྱང་སེེམས་ནས་མིི་བརྗེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཨལ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཕྱིིན་ནས་“ཡ། ང་ཚོོ་གང་མགྱོོགས་མགྱོོགས་ཀྱིིས་ཕྱིིར་ཡོོང་

ཐབས་བྱེེད། འོོན་ཀྱང་། ག་ཚོོད་འགོོར་རྒྱུ་ཡིིན་པ་བཤད་ཚོོད་མིི་ཐིིག” ཅེེས་བཤད།
“ངས་འདིི་གར་སྒུག་འདུག”
“ཡ་ཡ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་གྱིི་མ་འདུག་ཨ། ཡ། ད་འགྲོོ། ཨལ།”

དོོས་འཁོོར་དེེ་ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཉིི་འོོད་འོོག་ནས་དལ་མོོས་འགུལ། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་

རེེད། ཁོོས་རྒྱུན་པར་དོོན་དག་མང་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་བསམ་གཞིིག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོོད།” ཅེེས་
བཤད།

“ཨོོ།

དེེ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་ཡིིན་ན་དེེ་འདྲ་ཡིིན་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། སྡོོང་པོོ་

ཞིིག་གིི་འོོག་ཏུ་ཞག་སྒར་རྒྱག་པར་སྒོོར་ཟུར་ལྔ་དགོོས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཨ་ཕ་ཁོོང་ཁྲོོ་

ལངས་ནས་འགད་གྲབས་བྱས། ཁོོས་བལྟས་ན་འདིི་ནིི་ཧ་ཅང་གནས་ལུགས་དང་མིི་མཐུན་
པ་ཞིིག་ཡིིན་པས། ཁོོ་རང་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འགྲོོ་བྱེེད་བཞིིན་སྡིིགས་དམོོད་གཏོོང་ཞིིང་། ད་

དུང་ཅུང་མ་འགོོར་བར་མིི་འདིི་ཚོོས་མཁའ་དབུགས་ཀྱང་ལྕགས་ཀྲིིན་ཆུང་ཆུང་རེེ་བྱས་
ཏེེ་བཙོོང་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། ཨ་མས་ཨ་ཕྱིིའིི་དོོན་དུ་ང་ཚོོ་གྲིིབ་བསིིལ་

དང་འཐུང་ཆུ་ཡོོད་སར་འདུག་དགོོས་ཟེེར།” དོོས་འཁོོར་དེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཁྲོོབ་

སྒྲ་དང་བཅས་འགྲོོ་ཞིིང་། ད་ལྟ་སྟེེང་གིི་དོོས་ཕུང་ཕབ་ཟིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དོོས་འཁོོར་

འདིིའིི་ཆ་ཤས་རེེ་རེེ་ནས་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་རྡེེབ་སྒྲ་གྲག་ལ། གཞུག་སྒམ་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་དང་བཟོོ་
བཅོོས་བརྒྱབ་པའིི་འཁོོར་ཕུང་བཅས་ཀྱིིས་ཁྲོོབ་སྒྲ་སྒྲོོག དོོས་འཁོོར་འདིི་ད་ལྟ་ཡང་ཞིིང་
མགྱོོགས། ཨལ་གྱིིས་མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོོད་རེེར་ལེེ་དབར་སུམ་ཅུ་སོོ་བརྒྱད་བར་དེེད་པས་སྒུལ་

འཕྲུལ་གྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲག་ལ། མགོོ་སྒམ་གྱིི་མཐིིལ་གཅལ་གྱིི་གས་སྲུབས་ལས་
བུད་སྣུམ་བསྲེེགས་པའིི་དུ་བ་སྔོོ་སོོབ་སོོབ་རེེ་མཆེེད་ཡོོང་།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཅུང་དལ་མོོ་བྱོོས། དེེ་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཁོོར་མདའིི་ཁེེབས་པང་བར་

དུ་བསྲེེགས་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། ཨ་ཕྱིི་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་མིི་ཤེེས།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་གསལ་ལྟར། འདས་པའིི་ཉིིན་ཤས་རིིང་ལ་ཨ་ཕྱིི་ནིི་དྲན་

མེེད་ཚོོར་མེེད་ལྟར་སུ་ལའང་སྐད་ཆ་མིི་བཤད་མོོད། ད་ལྟ་ཁོོ་མོོས་ངར་སྐད་ཤུགས་དྲག་

འདོོན་གྱིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་ངར་སྐད་འདོོན་ས་ནིི་ཨ་མེེས་རེེད། ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི སྟེེང་
དུ་ངར་སྐད་འདོོན་ཞིིང་། དེེ་མཐོོང་དུས་ཅུང་འཇིིགས་ཡེེར་བ་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་མོོས་དེེ་ལྟར་
བྱེེད་སྐབས། ང་ཚོོའིི་མིིག་ལམ་དུའང་ཨ་མེེས་མ་གྲོོངས་གོོང་གིི་རྣམ་པ་སྟེེ། ཁྲེེལ་མིིག་

གིིས་ཁོོ་མོོར་ཅེེར་ནས་བསམ་བློོ་ལོོག་པར་གཏོོང་བཞིིན་ཁྲེེལ་འཛུམ་སྟོོན་པའིི་རྣམ་པ་དེེ་

ཤར་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་དེེ་གར་ཡོོད་པ་མཐོོང་ཐུབ་པ་དང་འདྲ་ལ། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་
སློོང་གིི་ཡོོད་པ་དང་འདྲ། དེེ་རིིང་ལ་མཚོོན་ན། ཨ་ཕས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་ཏུ་སྒོོར་མོོ་ཉིི་ཤུ་བཞག་

སོོང་མོོད། དོོན་དུ་ཁྱོོད་ལ་ག་ཚོོད་དགོོས་མིིན་ཁོོས་ཤེེས་ཀྱང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ཨ་མ་དེེ་རིིང་
ཁོོའི་ི ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་དམ།”
“དེེ་འདྲ་ཞིིག་དྲན་པའིི་ཡུལ་ན་མིི་འདུག

ང་བཟང་བཙོོན་དུ་གློོད་པའིི་དུས་ཚོོད་ཏག་

ཏག་ཅིིག་ལ་འཁེེལ་འདུག་ཨ། ང་རང་བཙོོན་ཁང་དུ་ཡོོད་དུས། བཙོོན་གྲོོལ་ཐོོབ་ཚེེ་ངལ་
གསོོ་ལྷོོད་ལྷོོད་བྱས་ཏེེ་ཞོོགས་པ་འཕྱིི་བོོར་ལངས་ནས། ཟ་མ་གང་འདོོད་བཟའ་དགོོས་
བསམ་ཡོོད་ལ། དགོོང་མོོ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཏུ་སོོང་ནས་ཞོོར་དུ་ཕོོ་ཉུལ་བྱེེད་དགོོས་བསམ་

ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ལྟོོས་དང་། འདིིར་ང་ལ་དེེ་དག་གཅིིག་ཀྱང་སྒྲུབ་པའིི་དུས་ཚོོད་མིི་འདུག”
ཨལ་གྱིིས་“ཨོོ། ངས་དྲན་པ་བརྗེེད་འདུག ཨ་མས་ཁྱོོད་ལ་སྐད་ཅིིག་བསྐུར་ཡོོད། ཁོོ་

མོོས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆང་རག་ཐིིགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་འཐུང་ཟེེར་ལ། གཞན་ལ་ཁ་རྩོོད་དང་རྒྱག་
རེེས་གཏན་ནས་ཤོོར་དུ་མ་འཇུག་མ་གཏོོགས་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་ཕྱིིར་བཙོོན་དུ་འཇུག་གིི་
རེེད་ཅེེས་ཟེེར་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཁོོ་མོོར་དཀའ་ལས་མ་གཏད་རུང་ཁོོ་མོོར་དཀའ་ཚེེགས་སེེམས་ཁུར་

གང་དགོོས་ཤིིག་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

འོོན་ཀྱང་། སྦིི་རག་ཆང་ཕོོར་གཅིིག་གཉིིས་ཤིིག་འཐུང་ན་སྐྱོོན་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

ངས་སྦིི་རག་དྲན་ནས་ཤིི་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་མིི་ཤེེས་ཡ། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་སྦིི་རག་ཉོོས་པ་ཡིིན་ན་ཨ་ཕས་སྨྱོོ་བཤད་

ལུང་པ་གང་རྒྱག་ངེེས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཋོོམ། ང་ལ་སྒོོར་མོོ་དྲུག་ཡོོད། འདིིས་འུ་གཉིིས་ལ་སྦིི་རག་ཆང་ཕོོར་འགའ་རེེ་

ཉོོ་ཐུབ་ལ། དེེ་ནས་ཡག་པོོ་ཞིིག་རྩེེ་ན་ག་འདྲ་འདུག ང་ལ་སྒོོར་མོོ་དྲུག་ཡོོད་པ་འདིི་སུས་

ཀྱང་ཤེེས་མེེད། དཀོོན་མཆོོག ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་རྩེེད་མོོ་ཡག་ཐག་ཆོོད་ཅིིག་རྩེེས་ན་འགྲིིག”
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་གིི་སྒོོར་མོོ་ཉར་སྡོོད། ང་ཚོོ་རྒྱ་མཚོོའིི་ཁ་རུ་སླེེབས་ཚེེ། ངེེད་གཉིིས་

ཀྱིིས་སྒོོར་མོོ་དེེ་དག་འཁྱེེར་ནས་སྨྱོོ་རྩེེད་གཟའ་རྩེེད་ཅིིག་བྱེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་ལས་

ཀ་ལས་ཀྱིི་ཡོོད་དུས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཁོོ་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་ཚུར་འཁོོར། “ངས་ཁྱོོད་
རང་སྨྱོོ་རྩེེད་བྱེེད་མཁན་གྱིི་རིིགས་དེེ་རེེད་བསམ་མ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་ནང་ནས་བཤད་པ་
ཙམ་རེེད་བསམ་སོོང་།”
“རེེད་ཡ།

ངས་འདིི་གར་སུ་གཅིིག་ཀྱང་ངོོ་མིི་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་

འགྲོོ་འདུག་མང་ན། མཐའ་མར་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་ས་ཞིིག་རྙེེད་ཀྱང་སྲིིད། ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་
ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་སླེེབས་ཚེེ། ང་ཚོོ་ལ་རྩེེད་ཁོོམ་གང་འདོོད་ཡོོད་པ་རེེད།”
ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པར་སྨོོན།” ཞེེས་བཤད།

“དེེང་སང་ཁྱོོད་རང་ཅིི་ཞིིག་ལའང་གདེེང་ཚོོད་མེེད་པ་ཨེེ་རེེད།”
“རེེད།

གང་ལའང་གདེེང་ཚོོད་མིི་འདུག”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་དེེ་བསད་པའིི་རྗེེས་སུ།

དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྨིི་ལམ་དུ་འཁོོར་བ་ལྟ་བུ་དེེ་འདྲ་བྱུང་

མྱོོང་ཨེེ་ཡོོད། ཁྱོོད་ལ་དེེ་ཐད་དུ་སེེམས་ཁུར་འདྲ་མེེད་དམ།”
“མེེད།”
“ཨུན།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་ཙམ་ཡང་གཏོོང་མྱོོང་མེེད་དམ།”

“ལོོས་ཡོོད།

“འོོན་ཀྱང་།
“མེེད།

ཁོོ་རང་ཤིི་སོོང་བས་དེེ་ཐད་ལ་ང་རང་ཡང་སེེམས་པ་སྡུག”
ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་ངན་ཁག་བཀལ་མྱོོང་མེེད་དམ།”

ང་རང་བཙོོན་དུ་བསྡད་པ་རེེད། བཙོོན་དུ་བསྡད་ནས་ཉེེས་ཆད་འཁུར་བ་རེེད།”

“བཙོོན་ཁང་ནང་དུ་ཧ་ཅང་སྡུག་པོོ་ཨེེ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་“གང་ལྟར་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉེེས་ཁྲིིམས་འཁུར་བ་

རེེད་ལ། ད་ལྟ་དོོན་དག་དེེ་འདས་ཟིིན་པ་རེེད། ངས་འདས་དོོན་དེེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐྱར་
ཟློོས་བྱེེད་མིི་འདོོད། མདུན་ཕྱོོགས་སུ་གཙང་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། གྲོོང་རྡལ་དེེ་དེེའིི་འགྲམ་དུ་
ཡོོད། སྦྲེེལ་རྒྱུག་དང་གཞན་པ་ཙག་གེེ་ཙིིག་གེེ་དེེ་ཚོོ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཨ་མ་ཁྱོོད་ལ་ལྷག་ཏུ་ཤ་ཚ། ཁྱོོད་རང་བཙོོན་དུ་སོོང་བའིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་

མོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་དོོན་དུ་མྱ་ངན་ཆེེན་པོོ་བྱས་སོོང་། ཁོོ་མོོས་མྱ་ངན་ཚང་མ་ལྐོོག་ནས་བྱས་

ཤིིང་། ཚང་མས་མིི་གོོ་བ་བྱས་ཏེེ་མགྲིིན་པའིི་གཏིིང་རིིམ་ཞིིག་ནས་ངུ་ཤུམ་བྱེེད་བཞིིན་པ་

འདྲ། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་སུ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་པ་ང་ཚོོ་ཚང་མས་ལོོས་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་ཞྭ་མོོ་མིིག་ཐོོག་ཏུ་དམའ་མོོར་འཐེེན་རྗེེས་“ཡ། ཨལ། ང་ཚོོས་བརྗོོད་གཞིི་

གཞན་པའིི་སྟེེང་དུ་གླེེང་མོོལ་འདྲ་བྱས་ན་མིི་ཆོོག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཨ་མས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་དེེ་ཁྱོོད་ལ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིིན།”
“ངས་ཤེེས།

དེེ་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ངས་དེེའིི་སྐོོར་བཤད་ན་མིི་འདོོད། ད་སྐབས་ངས་

ནིི་གོོམ་པ་རེེ་རེེ་བཞིིན་དུ་སྤོོས་ནས་མདུན་ལ་འགྲོོ་བ་ཙམ་ལས་གཞན་པ་མང་པོོར་བསམ་
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བློོ་གཏོོང་མིི་འདོོད།”

ཨལ་གྱིིས་མ་ཉེེས་ཁ་གཡོོགས་ཐེེབས་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་འཇམ་ཅག་གེེར་སོོང་

ཞིིང་། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་ནས་“ངས་ཁྱོོད་ལ་དོོན་དངོོས་བཤད་ཐབས་བྱས་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེས་
བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་བལྟས་མོོད། ཨལ་གྱིིས་མིིག་རྒྱང་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འཕངས་ནས་བསྡད།

དོོས་ཁལ་ལྕིི་མོོ་མེེད་པའིི་དོོས་འཁོོར་འདིི་ད་ལྟ་བང་སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱུག་བཞིིན་གདའ། ཋོོམ་
གྱིིས་ཁ་མཆུ་རིིང་པོོ་དེེ་སོོ་སྟེེང་དུ་ཡར་འཐེེན་ནས་སྐད་དམའ་མོོས་དགོོད་ཞོོར་དུ་“དེེ་ངས་

ཤེེས། ཨལ། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ལ་བཙོོན་ནད་ཕོོག་ཡོོད་སྲིིད། ང་ལ་ཁོོམ་ལོོང་བྱུང་དུས་ཤིིག་
ལ་ངས་ཁྱོོད་ལ་དེེ་སྐོོར་བཤད། རེེད་ཡ། དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རིིན་ཡོོད་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་
ཡིིན་ལ། ཅུང་ཁྱད་མཚར་འདྲ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ད་སྐབས་ང་ལ་ཅུང་ཡ་མཚར་
པའིི་བསམ་ཚུལ་ཞིིག་ཡོོད་པ་ནིི། གནས་ཚུལ་དེེ་གནས་སྐབས་རིིང་ལ་བརྗེེད་ཐབས་

བྱས་ན་ཡག་ཤོོས་རེེད་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོོར་རྗེེས་དེེ་འདྲ་མིིན་ཡང་

སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། སྐབས་ཐོོག་འདིི་ཉིིད་ལ་བཙོོན་ཁང་གིི་སྐོོར་སེེམས་ལ་འཁོོར་ཡོོང་དུས།
ངའིི་ཁོོག་གྲོོད་པའིི་ནང་ནས་མིི་བདེེ་ལ། ཚོོར་བ་ཡང་མིི་སྐྱིིད་པ་ཞིིག་ཡོོང་གིི་འདུག ཉོོན་

ཨ། ཨལ། ངས་ཁྱོོད་ལ་ད་ལྟ་དོོན་དངོོས་གཅིིག་བཤད། བཙོོན་ཁང་ཟེེར་བ་དེེ་མིི་གཅིིག་
དལ་མོོས་སྨྱོོན་པར་བསྒྱུར་ས་ཞིིག་ཡིིན། བཙོོན་པ་གཞན་པ་ཚོོ་སྨྱོོན་པར་གྱུར་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་
མཐོོང་ཞིིང་ཐོོས་ལ། དེེ་ནས་ཡུན་རིིང་མ་འགོོར་བར་རང་ཉིིད་ཀྱང་སྨྱོོན་པར་གྱུར་ཡོོད་

མེེད་གསལ་པོོ་མིི་ཤེེས། མཚམས་ལ་ལར་མཚན་མོོར་ཁོོ་ཚོོས་ངུ་འབོོད་བྱེེད་སྐབས། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ངུ་འབོོད་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད་བསམ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མཚམས་ལ་ལར་
ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་ངུ་འབོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཨོོ། དེེས་ན་ད་ངས་དེེའིི་སྐོོར་ལ་གླེེང་མིི་སློོང་། ཋོོམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉིི་མ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་བཟོོད་མིི་ཐུབ་རྒྱུ་མེེད་ལ། ཉིི་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུར་

ཡང་བཟོོད་མིི་ཐུབ་རྒྱུ་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ལོོ་འཁོོར་གཅིིག་ལོོན་དུས་དངོོས་གནས་ཧ་མིི་གོོ།
བཙོོན་ཁང་ལ་འཇིིག་རྟེེན་འདིིའིི་ས་གཞན་པ་གང་ལའང་མེེད་པའིི་ནུས་མཐུ་ཞིིག་ཡོོད་པ་

རེེད། འདིི་ནིི་དངོོས་གནས་བཤད་མིི་ཤེེས་པ་ཞིིག་ཡིིན། དོོན་དམ་པར་མིི་རྣམས་ཁང་པའིི་

ནང་དུ་འཇུག་པའིི་བསམ་བློོ་འདིི་ག་རང་ཡང་དངོོས་གནས་ཅིི་བཤད་དགོོས་མིི་ཤེེས་པའིི་
དོོན་དག་ཅིིག་རེེད། ཨ་ལྟས་ངན། ད་སྐྱུར་ཞོོག ངས་དེེའིི་སྐོོར་བཤད་ན་མིི་འདོོད། ཨོོ། སྟེེང་
དུ་ཉིི་འོོད་འཕྲོོས་ཡོོད་སའིི་སྒེེའུ་དེེ་དག་ལ་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་དེེ་ཞབས་ཞུའིི་ས་ཚིིགས་ཡོོད་ས་ཞིིག་ཏུ་བསྐོོར། གཞུང་ལམ་གྱིི་

གཡས་ཕྱོོགས་སུ་ལྕགས་སྙིིགས་ར་བ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། རྒྱ་ཁྱོོན་ལ་དབྱིིན་མུའུ་གཅིིག་ཙམ་
ཡོོད་པའིི་ར་བ་དེེའིི་མཐའ་སྐོོར་གཟེེ་མ་ར་མགོོའི་ི ལྕགས་སྐུད་ཀྱིིས་བསྐོོར་ཡོོད་ལ། དེེའིི་

མདུན་ཕྱོོགས་སུ་གཉེེར་ལྡན་ལྕགས་ཤོོག་གིིས་བཟོོས་པའིི་སྤྱིིལ་བུ་ཞིིག་ཡོོད་པ་དང་། སྤྱིིལ་
བུ་དེེའིི་སྒོོ་འགྲམ་དུ་སྟེེང་དུ་རིིན་གོོང་བརྒྱབ་པའིི་འགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་མང་པོོ་ཕུང་པོོར་

སྤུངས་ཡོོད། སྤྱིིལ་བུ་དེེའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཤིིང་ལེེབ་ཆག་པོོ་དང་ལྕགས་ཤོོག་དམ་དུམ་
གྱིིས་བཟོོས་པའིི་ཁང་གོོག་ཅིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁང་གོོག་དེེའིི་གྱང་ངོོས་སུ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་

རླུང་འགོོག་ཤེེལ་སྒོོ་རྙིིང་པས་བཟོོས་པའིི་སྒེེའུ་ཁུང་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད། རྩྭ་ལྡུམ་གྱིིས་གང་
བའིི་ར་བའིི་ནང་དུ་སྣ་གདོོང་གཅུས་ལོོག་ཐེེབས་ནས་ནང་དུ་བརྡིིབས་པའིི་རླངས་འཁོོར་

ཆུང་བ་ཆག་པོོ་དང་། འཁོོར་ལོོ་མེེད་པར་འགྲམ་ལ་ཉལ་བའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རྨས་
མ་སོོགས། མདོོར་ན་ལྕགས་སྙིིགས་ཀྱིིས ་གང་ཡོོད། བཙའ་ཡིིས ་ཟ་བཞིིན་པའིི་ སྒུལ་

འཕྲུལ་འཁོོར་ལོོ་འགའ་རེེ་ཐང་དུ་འགྱེེལ་ཡོོད་ལ། འགའ་རེེ་སྤྱིིལ་བུའིི་ངོོས་སུ་ཁེེན་ཡོོད།
ད་དུང་འདམ་འགོོག་དང་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར། འགྱིིག་འཁོོར་དང་འཁོོར་མདའ་

སོོགས་གད་སྙིིགས་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ཡོོད་ལ། དེེ་དག་བཙའ་དང་གཡའ་ཡིིས་ཟོོས་ནས་ཡོོད་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཚད་རུལ་མྱགས་སུ་འགྲོོ་བའིི་སྔ་ལྟས་ཤིིག་ག་ས་གང་དུ་ཤར་འདུག ད་དུང་གཅུས་ལོོག་

ཐེེབས་པའིི་ལྕགས་རིིགས་དང་། ནང་ཁྲོོལ་ཕྱེེད་ཙམ་ཕྱིི་ལ་ཕྱུངས་པའིི་སྒུལ་འཕྲུལ་སོོགས་
བདག་མེེད་དུ་བསྐྱུར་པའིི་ལྕགས་སྙིིགས་ག་ས་གང་དུ་སྤུངས་འདུག

ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་དེེ་སྤྱིིལ་བུའིི་མདུན་གྱིི་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ཐང་དུ་བསྐོོར། ཋོོམ་

རླངས་འཁོོར་ལས་མར་བབས་ནས་སྒོོ་ནང་དུ་བལྟས་ནས་“སུ་གཅིིག་ཀྱང་མཐོོང་རྒྱུ་མིི་
འདུག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་དུ་“ནང་དུ་སུ་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་བོོས།
“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།

ཁོོ་ཚོོར་ཌོོ་ཇེེ་25རྟགས་ཅན་ཞིིག་ཡོོད་པར་སྨོོན།”

སྤྱིིལ་བུའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་སྒོོ་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་འདྲེེ་གཟུགས་དང་འདྲ་

བའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་སྤྱིིལ་བུ་ནག་ཁུང་དེེ་ནས་ཕྱིིར་བུད་བྱུང་། ཁོོ་ནིི་སྐམ་ཞིིང་བཙོོག་ལ།

སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་སྐྱིི་ལྤགས་དེེ་རྩ་རྒྱུས་ཀྱིིས་གང་བའིི་ཤ་གནད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་དམ་པོོར་འཐེེན་
འདུག ཁོོའི་ི མིིག་འབྲས་གཅིིག་མེེད་ལ། མིིག་སྐྱོོན་མེེད་དེེ་འགུལ་བའིི་སྐབས་སུ། ཁེེབས་

མ་མེེད་པའིི་མིིག་ཀོོང་སྟོོང་པ་དེེ་ཡང་འགུལ་ཙམ་འགུལ་ཙམ་བྱེེད། ཁོོའི་ི རྫིི་དོོར་དང་ནང་
སྟོོད་གཉིིས་ཀ་ཚིི་དྲེེག་གིིས་མཐུག་པོོར་བསྒྱུར་ནས་བཀྲག་མདངས་ཤར་ཞིིང་། ལག་པའིི་

ངོོས་སུ་གས་ཁ་དང་གཉེེར་མ། རྨ་ཤུལ་བཅས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད་ལ། མཐུག་ཅིིང་རིིང་བའིི་མ་
མཆུ་དེེ་ཁམས་མིི་དྭངས་པའིི་རྣམ་པས་མར་དཔྱངས་ཡོོད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ཚོོང་བདག་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མ་དེེས་ཚུར་ཅེེར་ནས་“ང་ཚོོང་བདག་གིི་གླ་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་

ཞིིག་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

“ཌོོ་ཇེེ་25རྟགས་ཅན་པོོ་ཆག་པོོ་རེེ་ཨེེ་ཡོོད།
“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།

ང་ཚོོར་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཅིིག་དགོོས་ཀྱིི་འདུག”

ཚོོང་བདག་ཁོོ་འདིི་གར་ཡོོད་རྒྱུ་ན་ཁོོས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་

འདིི་གར་མེེད། ཁྱིིམ་དུ་ལོོག་སོོང་།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ང་ཚོོས་གཅིིག་བལྟས་ན་ཨེེ་ཆོོག”

སྐྱེེས་པ་དེེས་སྣབས་སྟུག་སྤར་ནང་དུ་སྤུར་ནས་ལག་པ་དོོར་མའིི་ངོོས་སུ་ཕྱིིས་རྗེེས་

“ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་ཕྱོོགས་ནས་ཡིིན་ནམ།”

ཞེེས་དྲིིས།

“ང་ཚོོ་ཤར་ཕྱོོགས་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།
“ཡ།

ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།”

དེེས་ན་ཚོོལ་དང་། ཁང་ངན་འདིི་མེེ་ལ་བསྲེེགས་བཞག་རུང་ང་ལ་འགྱོོད་པ་མེེད།”

“བལྟས་ཡོོང་ན་ཁྱོོད་ཚོོང་བདག་ལ་དེེ་འདྲ་དགའ་ཡིི་ཡོོད་ས་མ་རེེད་ཨ།”

སྐྱེེས་པ་དེེ་ཚུར་ཉེེ་སར་བཅར་ཞིིང་། མིིག་ནང་ནས་མེེ་སྟག་འཕྲོོ་བཞིིན། སྐད་མགོོ་

དམའ་མོོས་“ང་ཁོོ་ལ་སྡང་། ང་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཧ་ཅང་ཞེེ་སྡང་སྐྱེེ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཁྱིིམ་དུ་ལོོག་

སོོང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་སོོང་།” ཞེེས་བཤད། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི ངག་ནས་
ཚིིག་འབྲུ་རྣམས་ཐོོན་མིི་ཐོོན་བྱེེད་“ཁོོ། ཁོོ་ལ། ཁོོས་ནམ་རྒྱུན། མིི་གཞན་པའིི་སྐྱོོན་ཞིིག་
བཙལ་ནས། སྙིི་ས་དང་ཚ་ས་རུ་ཨེེ་ཕོོག་བལྟ། ཁོོ་ནིི་དངོོས་གནས་ཁྱིི་ཕྲུག་ཅིིག་ཡིིན། ཁོོ་

ལ་དགའ་མ་གཞོོན་ནུ་མ་ལོོ་བཅུ་དགུ་ཅན་ཞིིག་ཡོོད་ལ། ཧ་ཅང་མཛེེས་མ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན།
ཁོོས་ང་ལ་‘ཁྱོོད་ཁོོ་མོོར་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་འདོོད་དམ།’ཟེེར་ཞིིང་། སྐད་ཆ་འདིི་འདྲ་ཐད་

ཀར་ངའིི་གདོོང་ལ་ལབ་ཡོོང་། དེེ་ནས་དོོ་ནུབ་ཡང་ཁོོས་ང་ལ། ‘གྲོོང་རྡལ་དུ་ཞབས་བྲོོའི་ི
མཚན་ཚོོགས་ཡོོད་པས་ཁྱོོད་རང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།’ ཟེེར། འདིི་ཁོོས་ང་ལ་ལབ་པ་རེེད།”
ཁོོའི་ི མིིག་གཅིིག་དེེའིི་མཐའ་རུ་མཆིི་མ་འཁོོར་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་མིིག་ཀོོང་དམར་པོོ་དེེ་

ལས་མཆིི་མའིི་ཐིིགས་པ་ཟགས་སོོང་། “ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཁོོས་ངའིི་མིིག་ལ་བལྟས་ནས་སྐད་

ཆ་དེེ་འདྲ་ལབ་སྐབས། ངས་གློོ་ཁུག་ཏུ་སྦུག་གིི་སྐམ་པ་ཞིིག་བཅུག་ནས། དཀོོན་མཆོོག་

དཔང་དུ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོ། ངས་སྦུག་སྐམ་འདིིས་ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་སྐེེ་སྟེེང་ནས་མར་
ཕབ་ནས། དལ་མོོ་དལ་མོོས་མར་ཕབ་ནས།” ཁོོས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི ངང་ནས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་
གྱིིས་ལེེན་“དལ་མོོ་དལ་མོོས། ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་དེེ་སྐེེ་ནས་མར་ཕབ་རྒྱུ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཉིི་མ་ནུབ་རིིའིི་ཕག་ཏུ་ཡིིབ་ཟིིན། ཨལ་གྱིིས་ར་བའིི་ནང་གིི་ལྕགས་སྙིིགས་རྣམས་ལ་

བལྟས་ནས་“འདིིར་ཤོོག་དང་། ཋོོམ། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དེེ་25རྟགས་ཅན་དང་ཡང་ན་26རྟགས་
ཅན་གང་རུང་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཟེེར།

ཋོོམ་གྱིིས་སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མ་ལ་བལྟས་ནས་“ང་ཚོོས་བལྟས་ན་ཆོོག་གམ།” ཞེེས་

དྲིིས།

“ཆོོག་དང་ཆོོག

གདོོན་རྫས་འདིི་ཚོོ་ལས་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་ན་འཁྱེེར་སོོང་།”

ཁོོ་ཚོོ་ར་བའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་བེེམ་པོོ་ཁག་གིི་ཁྲོོད་ནས་གོོམ་བགྲོོད་

བྱེེད་བཞིིན་ཕར་ཕྱོོགས་ན་འགྱིིག་འཁོོར་རལ་ནས་ཡོོད་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་
ཡོོད་པ་དེེའིི་རྩར་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“རེེད་ཡ། 25རྟགས་ཅན་ཞིིག་རེེད། ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིིའིི་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་

བཀོོག་ན་ཨེེ་ཆོོག” ཅེེས་སྐད་མཐོོན་པོོས་བཤད།

ཋོོམ་པུས་བཙུགས་ཀྱིིས་སོོང་ནས་རླངས་འཁོོར་འོོག་ཏུ་བལྟས་“སླ་ང་སྔོོན་མ་ནས་

བཀོོག་ཚར་འདུག་ལ། སྦྲེེལ་རྒྱུག་གཅིིག་ཀྱང་བླངས་ཟིིན། རེེད། སྦྲེེལ་རྒྱུག་གཅིིག་འཁྱེེར་

ཟིིན་པ་འདྲ།” ཁོོ་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་རླངས་འཁོོར་འོོག་ཏུ་ནུར། “གཅུ་

བྱེེད་ཅིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་འདིི་གཅིིག་སྐོོར་དང་། ཨལ།” ཁོོས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་དེེ་འཁོོར་མདའིི་

ངོོས་སུ་ཡར་དེེད། “སྣུམ་ཚིིའིི་ནང་དུ་སྲ་མོོར་ཆགས་འདུག” ཨལ་གྱིིས་གཅུས་ཡུ་དལ་མོོས་
བསྐོོར་བ་ན་ཋོོམ་གྱིིས་“དལ་མོོ་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་ས་ཐོོག་ནས་རྩྭ་ལྡུམ་སྤར་མོོ་

གང་བལ་ཡོོང་ནས་འཁོོར་རྟེེན་དང་འཁོོར་རྟེེན་གཅུས་ཕུར་སྟེེང་གིི་བག་སྲབ་ལྟར་ཆགས་
པའིི་སྣུམ་ཚིི་རྣམས་མར་བྲད།

ཨལ་གྱིིས་“འདིི་ཆེེ་ཆུང་འགྲིིག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

འདིི་ཅུང་ལྷོོད་འདུག འོོན་ཀྱང་། གནད་དོོན་ཚབས་ཆེེན་མ་རེེད།”
401

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཧ་ཅང་ཟད་འདུག་གམ།”

“ལྕགས་བཙིིར་མང་པོོ་ཟོོས་འདུག

འོོན་ཀྱང་། ཟོོས་ནས་རྫོོགས་མིི་འདུག རེེད། འདིིས་

མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མིི་འདུག ཡ། དལ་མོོས་སྐོོར་ཤོོག ཡ། ད་དལ་མོོས་མར་ལེེན་ཨ། དལ་མོོ་བྱོོས།
འོོ་ལེེ། ཡ། སོོང་ནས་རླངས་འཁོོར་ནང་ནས་ལག་ཆ་འགའ་རེེ་འཁྱེེར་ཤོོག”

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མ་དེེས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་ལག་ཆའིི་སྒམ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་།” ཞེེས་

བཤད་རྗེེས་བཙའ་ཡིིས་ཟ་བཞིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཁག་གིི་ཁྲོོད་ནས་རྐང་པ་ཐང་
ལ་འདྲུད་བཞིིན་སོོང་ཞིིང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ལག་ཆའིི་ལྕགས་སྒམ་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་
ཕྱིིར་སླེེབས། ཋོོམ་གྱིིས་ལྕགས་སྒམ་ལས་གཅུ་ཟེེའུ་སྐམ་པ་ཞིིག་བླངས་ནས་ཨལ་ལ་སྤྲད།
“ཡ།

ད་དེེ་མར་ལོོངས་ཤིིག ལྕགས་བཙིིར་འཕྲོོ་བརླག་ཏུ་གཏོོང་མིི་རུང་ལ། གཅུས་

ཕུར་ཡང་འབོོར་མིི་རུང་། དེེ་བཞིིན་གཟེེར་མ་རྩེེ་གཉིིས་མ་ཚོོ་ཡང་བདག་པོོ་རྒྱོོབས། ཡ།
ད་མགྱོོགས་པོོ་བྱོོས་མ་གཏོོགས་མུན་རུབ་གྲབས་འདུག”

ཨལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་“ང་ཚོོར་ཡང་གཅུ་ཟེེའུ་སྐམ་པ་ཞིིག་དགོོས་

ཀྱིི་འདུག སྒྲིིག་སྐམ་གྱིིས་གང་ལའང་སྙོོབ་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ལ་རོོགས་འདྲ་དགོོས་ན་བོོས་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མ་དེེར་ཅིི་བྱེེད་འདིི་བྱེེད་མེེད་པའིི་རྣམ་པས་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་

བསྡད་དེེ་“ཁྱོོད་ཚོོར་རོོགས་འདྲ་བྱེེད་དགོོས་ན་ང་ལ་ལོོབ། ཁྱིི་ཕྲུག་དེེས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་
ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚོོད་དཔག་ཙམ་ཡང་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོོས་དོོར་མ་དཀར་

པོོ་ཞིིག་གྱོོན་ནས་ཡོོང་སྟེེ། ‘འགྲོོ་དང་། ངའིི་མགྱོོགས་གྲུའིི་སྟེེང་དུ་རྩེེ་རུ་འགྲོོ།’ ཞེེས་ཟེེར།
དཀོོན་མཆོོག ཉིིན་གཅིིག་ལ་ངས་ཁོོ་སྒོོག་སྐྱ་རྡུང་རྡུང་ཞིིག་མ་བྱས་ན།” ཁོོའི་ི སྙིིང་རླུང་
སྟོོད་ལ་བཙངས། “ངའིི་མིིག་གཅིིག་མེེད་པར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་བུད་མེེད་ཅིིག་དང་

འགྲོོགས་མྱོོང་མེེད་ལ། ཁོོས་ད་དུང་སྐད་ཆ་འདིི་འདྲ་ཤ་སྟག་བཤད།” ཁོོའི་ི སྣ་འགྲམ་གྱིི་
402

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་མཆིི་མའིི་རྡོོག་བུ་འགའ་རེེས་ཆུ་ལམ་གཤགས།

ཋོོམ་ཅུང་འདུག་བཟོོད་མ་བདེེ་བར། “འོོ་ན། ཁྱོོད་ཅིིའིི་ཕྱིིར་འགྲོོའམ། ཁྱོོད་འདིིར་

བཀག་འདུག་མཁན་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ཁ་ནས་བཤད་ན་ལས་སླ་པོོ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ལས་ཀ་ཞིིག་འཚོོལ་རྒྱུ་ནིི་

དེེ་འདྲའིི་ལས་སླ་པོོ་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་མིི་མིིག་གཅིིག་ཅན་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན།”

ཋོོམ་ཁོོ་ལ་ཁ་འཁོོར། “ཡ་གྲོོགས་པོོ། ལྟོོས་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་མིིག་གཞན་པ་དེེས་གསལ་པོོ་

གསལ་རྐྱང་མཐོོང་གིི་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་རང་གཅིིག་ནས་བཙོོག་ལ་གཉིིས་ནས་དྲིི་མ་ངན།
རེེད་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་ཨེེ་ཟེེར་ལ་སྒུག་བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་རང་དེེ་འདྲ་ལ་དགའ་

ཡིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིི་མིིག་འབྲས་མེེད་པའིི་མིིག་ཀོོང་གིིས་ཅེེར་ནས་བསྡད་ན་བུད་མེེད་
སུ་ཞིིག་གིི་བློོ་ལ་འབབ་སྲིིད་དམ། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་གཅིིག་བཀབ་ནས་

གདོོང་པ་ཡང་གཙང་མར་བཀྲུས་ན་མིི་ཆོོག་གམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྦུག་སྐམ་གྱིིས་སུ་གཅིིག་
ལའང་གཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་“མིི་མིིག་གཅིིག་མ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་འདྲ་ཡོོད་པ་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཡ།

ང་ཚོོས་མིི་གཞན་པས་ཅིི་འདྲ་མཐོོང་བ་དེེ་འདྲ་མིི་མཐོོང་ལ། ཐག་རིིང་གིི་དངོོས་པོོ་ཡང་
མིི་མཐོོང་། ཡོོད་ཚད་མིིག་ལམ་ན་ལེེབ་མོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་འདིིའིི་ཁོོག་པ་རྙོོག་གཏམ་གྱིིས་གང་འདུག ང་སྔོོན་མ་ཞིིག་ལ་རྐང་པ་

གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་པའིི་སྨད་འཚོོང་མ་ཞིིག་ལ་ཐུག་མྱོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་ན་ཁོོ་མོོས་

སྲང་ཆུང་ཞིིག་ནས་སྐར་རྡོོག་འགའ་རེེ་བཙལ་ནས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་འདོོད་དམ། ཨོོ། དཀོོན་
མཆོོག ཁོོ་མོོ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན། ཁོོ་མོོས་གཞན་པ་ལས་ཀྱང་ད་དུང་སྒོོར་མོོ་ཕྱེེད་ཀ་
ལྷག་མ་ལེེན་གྱིི་འདུག་ལ། དེེ་ཐད་ལ་ཁོོ་མོོས། ‘ཁྱོོད་རང་རྐང་པ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་
པའིི་བུད་མེེད་ག་ཚོོད་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་བ་ཡིིན་ནམ། གཅིིག་ཀྱང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།’ ཅེེས་
403

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཟེེར་ལ། དེེ་ནས། ‘ཡ་དེེས་ན། དེེ་རིིང་ཁྱོོད་རང་དམིིགས་བསལ་པ་ཞིིག་ལ་ཐུག་པ་ཡིིན་པས།

དེེ་ལ་རིིན་གོོང་ཡང་སྒོོར་ཕྱེེད་ཀ་ལྷག་མ་སྤྲོོད་དགོོས།’ ཞེེས་ཟེེར། དཀོོན་མཆོོག ཁོོ་མོོར་
གཞན་པས་སྤྲོོད་ཀྱང་སྤྲོོད་ཀྱིི་འདུག་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི རྩར་ཡོོང་མཁན་གྱིིས་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཀྱང་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་བསོོད་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མིི་འདུག་སྙམ་གྱིི་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་ཟེེར་ན་རང་ཉིིད་ནིི་རླུང་

རྟའིི་དར་ལྕོོག་ཅིིག་ཡིིན་ལབ་ཀྱིི་ཡོོད། སྔོོན་ཆད་ང་རང་ཡོོད་ས་དེེ་རུ་སྒལ་བར་འབུར་ཏོོ་

ཐོོགས་ཡོོད་པའིི་མིི་ཞིིག་ཡོོད་ལ། ས་དེེའིི་དབུགས་ཐོོགས་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རླུང་
རྟ་དར་བའིི་ཆེེད་དུ་ཁོོའི་ི སྒལ་བའིི་འབུར་ཏོོ་ལ་རེེག་གིི་ཡོོད། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ཁྱོོད་ལ་མེེད་པ་
ནིི་མིིག་གཅིིག་ཙམ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་“རེེད་ཡ། ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོས་ན་ས་ཚ་ས་དེེར་རེེག་ཡོོང་

དུས། རང་དབང་མེེད་པར་སྙིིང་རླུང་སྟོོད་ལ་འཚང་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“མིིག་ཀོོང་ཁོོབ་ཅིིག

དཀོོན་མཆོོག བ་ལང་གིི་རྐུབ་བཞིིན་དུ་ཕྱིིར་ཕྱུངས་བསྡད་ནས་

ཅིི་བྱ། ཁྱོོད་རང་གིིས་རང་ཉིིད་དམའ་སར་འཕེེན་པ་དེེ་རེེད། ཁྱོོད་ལ་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་མིི་
འདུག སོོང་ནས་དོོར་མ་དཀར་པོོ་ཞིིག་ཉོོས་ཤིིག དེེ་མིིན་རང་ཉིིད་ར་བཟིི་རུ་བཅུག་རྗེེས་
ཉལ་སའིི་ནང་ནས་ངུ་བཞིིན་བསྡད་ནས་ཅིི་བྱ། ཨལ། རོོགས་རམ་བྱེེད་ཨེེ་དགོོས།”

ཨལ་གྱིིས་“མིི་དགོོས། འཁོོར་རྟེེན་གློོད་ཡོོད་ལ། ད་ལྟ་སྲུབ་མདའ་མར་ལེེན་ཐབས་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“རང་ཉིིད་ལ་རྨས་སྐྱོོན་མ་བཟོོ་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མས་སྐད་དམའ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན། ང་བློོ་ལ་

འབབ་མཁན་ཡོོད་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡོོད་དང་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་ཚོོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིག་གཅིིག་མེེད་པར་གྱུར་པ་

ནས་བཟུང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་གསེེར་ཉ་མགོོ་རིིལ་དེེ་ཇེེ་རིིང་ནས་ཇེེ་རིིང་རེེད་ལོོབ་ཅིིག” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།
“ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།”
“ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ།

ཀ་འཚོོལ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“ཨུན།

ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། སོོང་ནས་དེེ་གར་ལས་

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ས་དེེ་གར་མིི་ང་འདྲ་པོོར་ལས་ཀ་རྙེེད་རྒྱུ་རེེད་དམ། མིིག་

ཁེེབས་ནག་པོོ་གྱོོན་འདུག་མཁན་ང་འདྲ་པོོ།”
“ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་རྙེེད་དམ།
“ཨུན།
“ཨོོ།

ཁྱོོད་ཞ་བོོ་ནིི་མ་རེེད།”

དེེས་ན་ང་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་སོོང་ན་ཨེེ་ཆོོག”

དེེ་ལ་ཐབས་ཤེེས་མེེད། ང་ཚོོ་མིི་མང་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ལྟ་རླངས་འཁོོར་

འགུལ་ཐུབ་ཙམ་རེེད། ཁྱོོད་རང་གིིས་དེེ་མིིན་གྱིི་ཐབས་ཤེེས་རེེ་ཚོོལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལྕགས་
སྙིིགས་འདིི་ཚོོའིི་ནང་ནས་གཅིིག་ཞིིག་གསོོ་བྱས་ནས་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུ་སོོང་ན་མིི་འགྲིིག་
གམ།”

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མས་“གཅིིག་བྱས་ན་ང་འགྲོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་དཔང་

དུ་བཙུགས་ནས།” ཞེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་ལྕགས་རིིགས་བརྡེེབས་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཨལ་གྱིིས་

“ངས་ལེེན་ཐུབ་སོོང་།”
“ཡ།

ཞེེས་བཤད།

འདིིར་འཁྱེེར་ཤོོག་དང་། ང་ཚོོས་གཅིིག་བལྟ།” ཨལ་གྱིིས་སྲུབ་མདའ་དང་སྦྲེེལ་

རྒྱུག འཁོོར་རྟེེན་གྱིི་སྨད་ཆ་བཅས་ཋོོམ་གྱིི་ལག་ཏུ་བཞག

ཋོོམ་གྱིིས་ལྕགས་བཙིིར་གྱིི་ངོོས་གཙང་མར་ཕྱིིས་རྗེེས་འགྲམ་ངོོས་ནས་ཞིིབ་མོོར་བལྟས་

ནས་“ངས་བལྟས་ན་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མིི་འདུག ཨ་དཀོོན་མཆོོག ང་ཚོོར་གློོག་བཞུ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་
ན་དོོ་ནུབ་རང་ལ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“ཨ་རོོག་ཋོོམ། ངས་བསམ་ན་ང་ཚོོར་གདུབ་སྒྲོོག་ཡོོད་པ་མ་རེེད། གདུབ་

སྒྲོོག་མེེད་དུས་གདུབ་བུ་ཁ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལ། རླངས་འཁོོར་འོོག་ནས་ལྷག་ཏུ་
དཀའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སྔོོན་ཆད་ཅིིག་ལ་གཅིིག་གིིས་གདུབ་བུའིི་མཐའ་རུ་རག་སྐུད་གཅུད་ན་

གདུབ་བུ་མིི་ལྷུང་བར་འཛིིན་ཐུབ་ཅེེས་བཤད་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

འོོན་ཀྱང་། གདུབ་བུ་ཁ་སྤྲད་ཚར་རྗེེས་རག་སྐུད་ཅིི་ལྟར་ལེེན་དགོོས་སམ།”

“དེེ་ལེེན་དགོོས་དོོན་མེེད།

རག་སྐུད་ཞུ་འགྲོོ་ལ། ཞུ་སོོང་དུས་གནོོད་སྐྱོོན་ཅིི་ཡང་མེེད།”

“དེེ་ལས་ཀྱང་ཟངས་སྐུད་ཡག་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཟངས་སྐུད་སྲ་མོོ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སྐྱེེས་པ་མིིག་

གཅིིག་མ་ལ་ཁ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ལ་རག་སྐུད་ཡག་པོོ་རེེ་ཨེེ་ཡོོད།”
“མ་ཤེེས།

གང་ཞིིག་ཏུ་གྲུ་གུ་ཞིིག་ཡོོད་སྙམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་

ཚོོས་གྱོོན་རྒྱུའིི་མིིག་ཁེེབས་ནག་པོོ་དེེ་འདྲ་གང་དུ་བཙོོང་རྒྱུ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རག་སྐུད་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་ལྕགས་ཤོོག་སྤྱིིལ་བུའིི་ནང་གིི་སྒམ་ཚང་མའིི་ཁ་བསྔོོགས་ནས་བཙལ་མཐར་

རག་སྐུད་གྲུ་གུ་གཅིིག་རྙེེད། ཋོོམ་གྱིིས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་དེེ་སྐམ་པ་སྟག་མགོོ་མའིི་བར་དུ་བཙིིར་

རྗེེས། རག་སྐུད་རྣམས་སྲུབ་གདུབ་ཀྱིི་མཐའ་རུ་གཟབ་ནན་གྱིིས་དཀྲིིས་རྗེེས་ཁུང་ནང་
དུ་བཙངས་ཤིིང་། རག་སྐུད་གཅུས་ལོོག་ཐེེབས་ཡོོད་ས་རྣམས་ཐོོ་བས་བརྡུངས་ནས་སྙོོམས་
པོོར་བཟོོས། དེེ་ནས་ཁོོས་སྲུབ་མདའ་དེེ་གཅུས་སྐོོར་རྒྱག་བཞིིན་རག་སྐུད་རྣམས་ཞིིབ་མོོར་

བརྡུངས་ནས་སྲུབ་གདུབ་དང་རག་སྐུད་གཉིིས་ཀ་དམ་པོོར་འབྱར་བར་བྱས། སྤྱིིལ་བུའིི་

ནང་དུ་མུན་པ་རུབ་ཀྱིི་འདུག་པས། སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མས་ལག་འཁྱེེར་གློོག་བཞུ་ཞིིག་
འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཞིིག་གསོོའི་ི ལས་ཀའིི་སྟེེང་དུ་གློོག་བཞུ་སྦར།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། ད་འགྲིིག་སོོང་། ཨུན། གློོག་བཞུ་དེེར་སྒོོར་མོོ་ག་ཚོོད་སྤྲད་ན་བཙོོང་རྒྱུ་

ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

འདིི་དེེ་འདྲའིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་མིིན། སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་སྤྲད་ནས་གློོག་

རྫས་གསར་པ་ཞིིག་བཞག་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས། ཨུན། སྒོོར་ཟུར་གསུམ་དང་སྐར་ལྔ་འདྲ་སྤྲད་
ན་ཆོོག”

“ཡ་ཡ།

དེེ་ནས། སྦྲེེལ་རྒྱུག་དང་སྲུབ་མདའ་ལ་སྒོོར་མོོ་ག་ཚོོད་ཅིིག་བབས་འདུག”

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མས་མཛུབ་ཚིིགས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྲལ་བར་འབྲད་འབྲད་

བྱས་པས། དཔྲལ་བ་ནས་ཚིི་དྲེེག་རིིམ་པ་ཞིིག་མར་ལྷུང་“ཨུན། སྐུ་ཞབས། དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།

གལ་སྲིིད་ཚོོང་བདག་འདིི་ན་ཡོོད་རྒྱུ་ན། ཁོོས་ལྷུ་ལག་ཐོོ་གཞུང་སྟེེང་ནས་ལྷུ་ལག་དེེ་

འདྲ་གསར་པ་ཞིིག་གིི་རིིན་གོོང་ག་ཚོོད་ཡིིན་མིིན་འཚོོལ་གྱིི་རེེད་ལ། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་
ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོས་ལྷུ་ལག་འདིི་ཁྱོོད་ཚོོར་མཚོོན་ན་ག་ཚོོད་གལ་
ཆེེ་མིིན་དང་། ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་ག་ཚོོད་ཡོོད་མེེད་ཞིིབ་འཇུག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། དེེ་ནས་གལ་

སྲིིད་ཐོོ་གཞུང་དུ་ལྷུ་ལག་གང་ཞིིག་གིི་མ་གོོང་སྒོོར་བརྒྱད་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་ལྔ་

བྱས་ཏེེ་བཙོོང་གིི་རེེད་ལ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་རྩོོད་གླེེང་ཞིིག་བརྒྱབ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

སྒོོར་མོོ་གསུམ་བྱས་ཏེེ་ཉོོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོན་ཚང་མ་ངའིི་གནད་དོོན་རེེད་ཟེེར་
མོོད། འོོན་ཀྱང་། དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན། ཁོོ་ནིི་དངོོས་གནས་མིི་ཁྱིི་འདྲ་པོོ་ཞིིག་
ཡིིན། ཁོོས་ཐོོག་མར་ལྷུ་ལག་དེེ་ཁྱོོད་ལ་མཚོོན་ན་ག་འདྲའིི་ཛ་དྲག་ཆེེ་མིིན་བརྟག་དཔྱོོད་

བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། ཐེེངས་གཅིིག་ལ་ཁོོས་སྲུབ་གདུབ་གཅིིག་འཁོོར་རྙིིང་ཧྲིིལ་པོོ་ཞིིག་གིི་རིིན་
གོོང་འདྲ་བྱས་ཏེེ་བཙོོངས་པ་དེེ་འདྲ་ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད།”
“དངོོས་གནས་ཨེེ།
“ངས་བལྟས་ན།

འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁྱོོད་ལ་ག་ཚོོད་ཅིིག་སྤྲོོད་དགོོས་ཀྱིི་འདུག”

སྒོོར་གཅིིག་ཙམ་སྤྲད་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེ་འགྲིིག

དེེ་ནས་ངས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་སྐར་མ་ལྔ་བྱིིན་ནས་གཅུ་ཟེེའུ་སྐམ་པ་

འདིི་ཡང་འཁྱེེར་རྒྱུ་ཡིིན། འདིི་ཡོོད་ན་ལས་ཀ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིིས་སླ་མོོ་རེེད།” ཁོོས་སྒོོར་མོོ་
ཕར་ལ་སྤྲད། “ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ཡ། མིིག་དེེ་ཁོོབ་ཨ། དྲིིན་ཆེེན་པོོ།”

ཋོོམ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་བབས། སྐབས་དེེར་མུན་པ་ཡོོངས་

སུ་རུབ་ཟིིན། ཨལ་གྱིིས་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་གསོོས་ཤིིང་མདུན་གློོག་སྦར། ཋོོམ་གྱིིས་
“ཡ།

ད་བདེེ་མོོ་བྱོོས། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་ཐུག་ཡོོང་།” ཞེེས་

བཤད། ཁོོ་ཚོོས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་དོོས་འཁོོར་ཁ་ཕྱིིར་བསྐོོར་རྗེེས་སྔོོན་གྱིི་ཡོོང་ལམ་
དེེ་དེེད་ནས་བཞུད་སོོང་།

སྐྱེེས་པ་མིིག་གཅིིག་མས་ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་བར་ལྟད་མོོར་ཅུང་བལྟས་རྗེེས་ལྕགས་ཤོོག་གིི་སྤྱིིལ་

བུ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁང་གོོག་གིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ། ཁང་པའིི་ནང་ནག་ཁུང་ཡིིན་
པས་ཁོོས་མུན་ནག་ནང་དུ་ལག་ཉོོབ་བྱེེད་བཞིིན་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ཉལ་གདན་བཙལ།

དེེ་ནས་ཁོོ་ཉལ་གདན་སྟེེང་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་རྗེེས་ངུ་མགོོ་བརྩམས། གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་
ཤུབ་སྒྲ་དང་བཅས་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོོས་ཁོོའི་ི ཁེེར་རྐྱང་གིི་མཁར་
གྱང་དེེ་ཇེེ་མཐུག་ནས་ཇེེ་མཐུག་ཏུ་བརྩིིགས།

ཋོོམ་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་ལྷུ་ལག་འདིི་དག་འདིི་ནས་ལག་ཏུ་འབྱོོར་རྒྱུ་

ཡིིན་ཞིིང་། མ་ཟད་དོོ་ནུབ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད་ཅེེས་བཤད་ཡོོད་ན། ངས་ཁྱོོད་རང་
སྨྱོོན་པ་རེེད་ལབ་ཡོོད་ངེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་འདིི་དོོ་ནུབ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ལས་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་མ་གཏོོགས་ངས་བསྒར་བ་ཡིིན་ན་གཅིིག་བྱས་ན་དམ་དྲགས་ནས་

དེེ་ཡང་བསྐྱར་བསྲེེག་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཡང་མིིན་ན་ལྷོོད་དྲགས་ནས་ལྷུང་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད་བསམ་
ནས་ཞེེད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངས་བསྒར་ཆོོག གལ་སྲིིད་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ལྷུང་སོོང་རུང་ལྷུང་སོོང་བ་

རེེད། ང་ཚོོར་ཕངས་སེེམས་ཅིི་ཡང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པའིི་ཁྲོོད་དུ་ཅེེར་གྱིིས་བལྟས། མདུན་གློོག་གིིས་སྨག་རུམ་ལ་

རྨ་ཁ་གཏོོད་མ་ཐུབ་མོོད། མདུན་གློོག་གིི་ལྡོོག་འོོད་ཀྱིིས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཁ་ཟས་འཚོོལ་
བཞིིན་པའིི་བྱིི་ལ་ཚོོའིི་མིིག་འབྲས་ལྗང་ཐིིང་ངེེར་འཕྲོོ་བར་བྱེེད། ཨལ་གྱིིས་“དེེ་རིིང་ཁྱོོད་
ཀྱིིས་སྐྱེེས་པ་དེེ་ཏག་ཏག་བཟོོས་སོོང་ཨ། གང་ལྟར་ཁོོ་ལ་གང་འགྲོོའི་ི ཁ་ཕྱོོགས་ཀྱང་ཡག་
པོོ་ཞིིག་བསྟན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ལྟས་ངན། ཁོོས་ཀྱང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཨེེ་རྙེེད་འཚོོལ་གྱིི་འདུག་ཨ། མིིག་གཅིིག་

མ་གཏོོགས་མེེད་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེེའིི་ཡུལ་ལྟ་བུར་སྒོོམ་ནས། ངན་

ཁག་ཡོོད་ཚད་མིིག་གིི་སྟེེང་དུ་འགེེལ་གྱིི་འདུག ཁོོ་ནིི་ལེེ་ལོོ་ཆེེ་བའིི་ཁྱིི་ཕྲུག་ཅིིག་རེེད།
གལ་སྲིིད་ཁོོས་མིི་གཞན་པས་བཏོོན་པའིི་ཐབས་ལམ་དག་བླང་དོོར་བྱེེད་ཤེེས་ཚེེ། ཁོོ་ད་
ལྟའིི་གནས་བབ་འདིི་ལས་ཐར་ཐུབ་ཀྱང་སྲིིད།”

ཨལ་གྱིིས་“ཋོོམ། སྦྲེེལ་རྒྱུག་དེེ་བསྲེེགས་པའིི་ཐད་ལ་ང་ལ་ངན་ཁག་འགེེལ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་

མེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཨལ། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐྱོོན་ཆ་ཞིིག་

ཐེེར་འདོོན་མིི་བྱེེད་ཀ་མེེད་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཞན་པས་ངན་ཁག་འགེེལ་བར་སྐྲག་ནས།
གནད་དོོན་ཙག་ཙིིག་ཅིིག་ལ་འཐམས་ནས་མིི་གཏོོང་བར་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་གསལ་

བཤད་བྱེེད། གནད་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཤེེས། ཤ་དར་ཁྲག་དར་གྱིི་གསར་བུ་ལོོ་གཞོོན་ཚོོས་
ནམ་རྒྱུན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། རེེད་དེེ། ཨལ། མིི་སུ་

གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཁྱོོད་ལ་ཉེེས་འདོོགས་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་རང་སྲུང་བྱེེད་
དགོོས་དོོན་མེེད། ཁྱོོད་ལ་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་འབྱུང་གིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཨལ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ལན་མ་བཏབ་པར་མིིག་ཟུང་གིིས་ཐད་ཀར་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས།

དོོས་འཁོོར་གྱིིས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་ཀོོབ་སྒྲ་སྒྲོོག བྱིི་ལ་ཞིིག་ལམ་འགྲམ་ནས་
ཚུར་ལམ་ནང་དུ་མཆོོངས་པས། ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་འགྲམ་དུ་གཅུས་ནས་བྱིི་ལ་
དང་གདོོང་ཐུག་རྒྱག་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས་མོོད། རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་བྱིི་ལར་མ་འཁེེལ་
བས་བྱིི་ལ་དེེ་རྩྭ་ནང་དུ་བྲོོས།

ཨལ་གྱིིས་“ཅུང་མིིན་ན་རྒྱག་ཐུབ་སོོང་། ཝེེ། ཋོོམ། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་དགོོང་མོོར་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་སྐོོར་གྱིི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གོོ་སོོང་ངམ། གཅིིག་བྱས་ན་ངས་ཀྱང་
དགོོང་མོོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པ་མིིན་ནམ་བསམ་གྱིི་ཡོོད། རླུང་འཕྲིིན་དང་བརྙན་
འཕྲིིན། ཡང་ན་བུད་སྣུམ་འཕྲུལ་འཁོོར་སོོགས་ཀྱིི་སློོབ་ཚན་བླངས་ཆོོག དེེ་འདྲ་བྱས་
ན་མདུན་ལམ་ཡག་པོོ་ཞིིག་རྙེེད་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“རྙེེད་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། སློོབ་ཚན་དེེ་འདྲ་ལེེན་པར་ཐོོག་མར་སློོབ་ཡོོན་ག་

ཚོོད་དགོོས་མིིན་རྩད་གཅོོད་བྱ་དགོོས། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སློོབ་ཚན་དེེ་སྦྱོོང་མིིན་ཐག་གིིས་
གཅོོད་དགོོས། མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུའང་ཡིིག་འབྲེེལ་སློོབ་ཚན་ལེེན་མཁན་མང་

པོོ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་དུ་མཐར་ཕྱིིན་ཡོོད་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།

རིིམ་བཞིིན་སློོབ་ཚན་ལ་སུན་སྣང་སྐྱེེ་ནས། དལ་མོོས་སློོབ་མཚམས་འཇོོག་གིི་ཡོོད།” ཅེེས་
བཤད།

“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།
“ཨོོ།

ང་ཚོོས་བཟའ་རྒྱུ་རེེ་ཉོོ་རྒྱུ་བརྗེེད་འདུག”

ཨ་མས་བཟའ་རྒྱུ་མང་པོོ་ཞིིག་བསྐུར་ཡོོད་ལ། ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་དེེ་ཚང་མ་ཟོོས་

ཚར་མིི་སྲིིད། ཤུལ་ལྷག་རེེ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡར་སླེེབས་པར་ད་དུང་དུས་ཡུན་
ག་ཚོོད་འགོོར་གྱིི་ཡོོད་དམ་སྙམ།”
“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ།

ངས་མིི་ཤེེས། དེེ་ཕྱོོགས་སུ་དམིིགས་པ་གཏད་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་དེེ་རེེད།”
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར་སོོང་། མུན་པ་ཇེེ་ནག་ཏུ་ཕྱིིན་ཞིིང་། དགུང་གིི་སྐར་མ་རྣམས་

ཇེེ་གསལ་དང་ཇེེ་དཀར་དུ་གྱུར།

དོོས་འཁོོར་སླེེབས་ནས་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་པ་ན། ཁ་སེེ་ནིི་ཌོོ་ཇེེ་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་འདུག་སྟེེགས་རྒྱབ་མ་ལས་ཕྱིིར་བུད་དེེ་ལམ་འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་ལྟར་
མགྱོོགས་པོོར་སླེེབས་ཐུབ་པ་ཡིིད་ལའང་མ་ཤར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རྩྭ་ཁུག་ནང་གིི་ལྷུ་ལག་ཁག་ཐང་ལ་སྒྲིིག་བཞིིན་“ང་ཚོོར་རླུང་རྟ་བརྒྱུགས་

སོོང་། ལག་འཁྱེེར་གློོག་བཞུ་ཞིིག་ཀྱང་རག་སོོང་། ད་ལྟ་ཉིིད་ལ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་
བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཚོོས་དགོོང་ཟས་འཁྱེེར་རྒྱུ་བརྗེེད་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱས་ཚར་རྗེེས་བཟའ།

ཝ་ཡེེ། ཨལ། རླངས་འཁོོར་དེེ་ཅུང་ལམ་འགྲམ་

དུ་བསྣུར་རྗེེས་ཚུར་ཡོོང་ནས་གློོག་བཞུ་ཟུངས་དང་།” ཋོོམ་ཐད་ཀར་ཌོོ་ཇེེ་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས། གན་རྐྱལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འོོག་ཏུ་ནུར། ཨལ་ཁ་སྦུབ་ཀྱིིས་
རླངས་འཁོོར་ཆུང་བའིི་འོོག་ཏུ་ནུར་ནས། གློོག་བཞུའིི་འོོད་མདའ་དྲང་མོོར་བཟུང་། “ངའིི་

མིིག་ནང་དུ་དགར་མ་འདུག འདིི། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡར་ཁོོར།” ཋོོམ་གྱིིས་སྲུབ་མདའ་དེེ་
གཡས་གཅུ་གཡོོན་གཅུ་བྱས་ནས་དབུགས་མདོོང་གིི་ནང་དུ་སྤྲོོད་ཐབས་བྱས། རག་སྐུད་

ཅུང་ཙམ་ཞིིག་དབུགས་མདོོང་གིི་གྱང་ངོོས་སུ་ཐོོགས་བྱུང་བས། ཁོོས་མགྱོོགས་མྱུར་གྱིིས་

ཡར་ཕུད་རྒྱག་བྱས་ཏེེ་སྲུབ་གདུབ་ཀྱིི་ཡན་དུ་དེེད། “སྟབས་ཀ་འགྲིིག་ནས་འདིི་ལྷོོད་འདུག

དེེ་མ་གཏོོགས་གནོོན་བཙིིར་གྱིིས་འདིི་འགོོག་རྒྱུ་རེེད། ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟ་ཡག་པོོ་འཁོོར་
རྒྱུ་རེེད་སྙམ།”

ཨལ་གྱིིས་“རག་སྐུད་ཀྱིིས་སྲུབ་གདུབ་མིི་འགོོག་པའིི་རེེ་བ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
411

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨུན།

དེེའིི་ཆེེད་དུ་ངས་རག་སྐུད་རྣམས་སྙོོམས་པོོར་བརྡུངས་ཡོོད། དེེ་མར་ལྷུང་གིི་མ་

རེེད། ངས་བལྟས་ན་རག་སྐུད་རྣམས་རིིམ་བཞིིན་ཞུ་ནས། དབུགས་མདོོང་གིི་གྱང་ངོོས་སུ་
རག་གིི་ལྕིིབས་མ་རིིམ་པ་ཞིིག་ཆགས་རྒྱུ་རེེད་སྙམ།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་དེེས་དབུགས་མདོོང་གིི་གྱང་ངོོས་ལ་གནོོད་སྐྱོོན་བཟོོ་རྒྱུ་རེེད་དམ།”

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད། “སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། དབུགས་མདོོང་གིི་གྱང་གིིས་དེེ་བཟའ་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད།

འདིི་ནིི་འཕྱིི་ཁུང་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་སྣུམ་མང་པོོ་ཞིིག་མ་གཞིི་ནས་འཐུང་གིི་ཡོོད་པ་རེེད།

དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཅུང་བསྣན་པ་ཙམ་གྱིིས་ཅིི་ཡང་གནོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཁོོས་འཁོོར་མདའིི་སྟེེང་

ནས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཁ་སྤྲད་རྗེེས་སྣེེ་མོོ་དམའ་མོོ་དེེ་ཚོོད་ལྟ་བྱས་རྗེེས་“འདིིར་ལྕགས་བཙིིར་ཅུང་
འདིིང་དགོོས་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཁ་སེེ།” ཞེེས་བོོས།
“ཨོོ།”

“ད་ལྟ་ངས་འཁོོར་རྟེེན་ཡར་འགྱོོག་རྒྱུ་ཡིིན་པས།

ཁྱོོད་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་སོོང་ནས་ངའིི་

ངག་བཀོོད་ལྟར་འཕྲུལ་སློོང་སྐོོར་ཡུ་དེེ་དལ་མོོས་སྐོོར།” ཁོོས་གཅུས་ཕུར་དམ་པོོར་གཅུས།
“ཡ།

ད་དལ་མོོས་སྐོོར་དང་།” ཟུར་ཁུག་ཅན་གྱིི་འཁོོར་མདའ་དེེ་དལ་མོོས་འཁོོར་ཡོོང་

སྐབས་ཁོོས་དེེའིི་ཁ་གཏད་དུ་འཁོོར་རྟེེན་སྤྲོོད་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས། ཋོོམ་གྱིིས་“ལྕགས་བཙིིར་

འདིིང་རྒྱུ་མང་དྲགས་འདུག ཅུང་ཙམ་ཟུང་སྡོོད་ཨ། ཁ་སེེ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོས་གཅུས་ཕུར་ཕྱིིར་བླངས་ནས། ཕྱོོགས་གཉིིས་ཀ་ནས་ལྕགས་བཙིིར་ཅུང་ཙམ་རེེ་ཕྱིིར་
བཏོོན་རྗེེས་གཅུས་ཕུར་རྣམས་ཕྱིིར་གཅུས། “ཡང་བསྐྱར་ཚོོད་ལྟ་བྱོོས་དང་། ཁ་སེེ།” དེེ་ནས་

ཁོོས་སྦྲེེལ་རྒྱུག་ཡང་བསྐྱར་ཨེེ་འཕྲོོད་བལྟས། “འདིི་ད་དུང་ཡང་ཅུང་ཙམ་ལྷོོད་འདུག གལ་

སྲིིད་ངས་ལྕགས་བཙིིར་འདིི་ལས་མང་ཙམ་ཕྱིིར་བཏོོན་པ་ཡིིན་ན་དམ་པོོ་ཡིིན་དྲགས་ཨེེ་

འགྲོོ་སྙམ། ཚོོད་ལྟ་ཞིིག་བྱེེད་ཨ།” ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་གཅུས་ཕུར་ཕྱིིར་ལྷོོད་ནས། ཕྱོོགས་གཉིིས་
ཀ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལྕགས་བཙིིར་སྲབ་མོོ་རེེ་ཕྱིིར་བཏོོན། “ཡ། ད་ཚོོད་ལྟ་བྱོོས། ཁ་སེེ།”
412

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཨལ་གྱིིས་“ད་འགྲིིག་ཡོོད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སྐོོར་ན་ལྗིིད་མོོ་རེེད་འདུག་གམ། ཁ་སེེ།” ཞེེས་དྲིིས།
“མ་རེེད།
“ཡ།

མིིན་པ་འདྲ།”

ངས་བལྟས་ན་འདིི་ལྟར་འབྱར་འདུག་རྒྱུ་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། འདིི་ལྟར་

འབྱར་འདུག་པར་སྨོོན། ལག་ཆ་མེེད་པར་ལྕགས་བཙིིར་བརྡར་ཐབས་མེེད། གཅུ་ཟེེའུ་སྐམ་
པ་འདིིས་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ལས་བདེེ་པོོ་བྱས་སོོང་།”

ཨལ་གྱིིས་“ལྕགས་སྙིིགས་ར་བ་དེེའིི་ཚོོང་བདག་གིིས་ཆ་ཚད་དེེ་ཅན་གྱིི་སྐམ་པ་བཙལ་

ནས་མིི་རྙེེད་སྐབས། དངོོས་གནས་འཚིིག་པ་བཟའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ཁོོའི་ི སྡུག་གྱོོང་རེེད། ང་ཚོོས་དེེ་བརྐུས་ཡོོང་བ་ནིི་མིིན།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་གཟེེར་མ་རྩེེ་གཉིིས་མ་རྣམས་ཕྱིིར་བསྐོོན་ནས་སྣེེ་མོོ་གུག་དཀྱོོག་བྱས་
“ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟ་འགྲིིག་འདུག

ཡ། ཁ་སེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གློོག་བཞུ་ཟུངས་དང་། ཨལ་

དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་ཡར་འགྱོོག”

ཁ་སེེ་ཡིིས་པུས་མོོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་གློོག་བཞུ་དེེ་ཕར་བླངས་ནས་ལས་ཀ་ལས་ས་

རུ་གློོག་བཞུ་བཀར་ཞིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་གཟེེར་གདན་གཟབ་གཟབ་ངང་བཏིིངས་རྗེེས།
གཟེེར་ཁུང་རྣམས་ཀྱིི་ནང་དུ་འཁོོར་སླང་གིི་གཅུས་ཕུར་རྣམས་བསྟར་བ་བྱས་ཏེེ་བསྒྲིིགས།

ཕོོ་གསར་གཉིིས་ཀས་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་འཁོོར་སླང་ཡར་བཀྱགས་ནས་གཅུས་ཕུར་སྣེེ་མོོ་
དེེ་ལག་པས་ཟིིན་ཞིིང་། དེེ་ནས་གཅུས་ཕུར་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱང་རིིམ་པ་བཞིིན་དུ་ཟིིན།
གཅུས་ཕུར་ཚང་མ་རང་རང་གིི་ཁུང་བུའིི་ནང་དུ་འཕྲོོད་རྗེེས། ཋོོམ་གྱིིས་གཅུས་ཕུར་

རྣམས་རིིམ་པ་བཞིིན་དུ་ཅུང་ཙམ་ཅུང་ཙམ་བྱས་ཏེེ་གཅུས་ནས་འཁོོར་སླང་དེེ་གཟེེར་
གདན་ངོོས་སུ་ཆ་སྙོོམས་པོོས་འཕྲོོད་པར་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གཅུས་གདན་ཕྱོོགས་སུ་དམ་
པོོར་གཅུས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་བལྟས་ན་དེེ་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་སྣུམ་སྦུག་གིི་ཁ་གཅོོད་

དམ་པོོར་བཀག་རྗེེས་འཁོོར་རྟེེན་སླ་ང་ལ་ཞིིབ་མོོས་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གློོག་བཞུ་ཚུར་

བླངས་ཡོོང་ནས་ས་ངོོས་སུ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས། “ཡ། ད་འགྲིིག་འདུག ང་ཚོོས་སྣུམ་ཕྱིིར་ལྡུག་
འཇོོག”

ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་ནུར་ནས་འཕྲུལ་སྣུམ་ཟོོ་བ་གང་པོོ་འཁྱོོག་མདའིི་སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་

བླུགས། ཋོོམ་གྱིིས་གཟེེར་གདན་མཐའ་ནས་སྣུམ་བཞུར་མིིན་ཞིིབ་བཤེེར་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། ད་འགྲིིག་འདུག མེེ་ཁ་གསོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད་པ་ན། ཨལ་རླངས་

འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་འཕྲུལ་སློོང་སྣུམ་སྒོོ་ཕྱེེས་པས། དུད་ཁུང་ནས་དུད་པ་སྔོོན་
པོོ་ཞིིག་འཕྱུར་ཡོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ཅུང་དལ་མོོ་བྱོོས་ཨ། རག་སྐུད་
ཟད་ཚར་བའིི་བར་དུ་སྣུམ་སྲེེག་གིི་རེེད། ད་ཅུང་སྲབ་མོོར་འགྱུར་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སྒུལ་འཕྲུལ་འཁོོར་བའིི་སྒྲ་ལ་གཟབ་ནན་གྱིིས་ཉན། “ཡ། མེེ་སྒོོ་ཕྱིིར་

གཅུས་ནས་སྒུལ་འཕྲུལ་རང་འཁོོར་བྱེེད་དུ་ཆུག་དང་།” དེེ་ནས་ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་ཉན་“ད་
རེེད། འཕྲུལ་སྒོོ་རྒྱོོབས་ཤིིག ངས་བལྟས་ན་ཞིིག་གསོོ་གྲུབ་ཡོོད་པ་འདྲ། ཤ་དེེ་གང་དུ་ཡོོད།”
ཨལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་དངོོས་གནས་འཕྲུལ་ལས་ལག་རྩལ་མཁས་པ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཅིི་ལ་མིིན།

ངས་ཞིིག་གསོོ་ཁང་དེེ་ནས་ལོོ་ངོོ་གཅིིག་གིི་རིིང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིིན།

ང་ཚོོས་འདིི་དལ་མོོ་དང་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་བསྐོོར་བ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོས་འདིི་ལེེ་དབར་བརྒྱ་

ལྷག་རིིང་ལ་སེེམས་ཆུང་དང་དལ་མོོས་བསྐོོར། རླངས་འཁོོར་འདིིས་ལས་ཀ་སྔར་བཞིིན་
བྱེེད་ཐུབ་པའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིག་སྟེེར།”

ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ལག་པ་ས་སྟེེང་གིི་ལྡུམ་བུ་སྤར་ཆག་རེེ་ལ་ཕྱིིས་

ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་ངོོས་སུ་ཕྱིིས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཕག་ཤ་བཙོོས་མའིི་སྟེེང་
དུ་བཀྲེེས་ལྟོོགས་དང་བཅས་མཆོོངས་ཤིིང་། ཆུ་དམ་ནང་གིི་ཆུ་དེེ་ཡང་རྔམ་འཐུང་བྱས།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ལྟོོགས་ནས་ཤིི་གྲབས་བྱས་སོོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཞག་

སྒར་ཡོོད་སར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིི་ཤེེས་ཡ། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ལག་ནས་སྒར་སའིི་རིིན་དུ་སྒོོར་

ཕྱེེད་རེེ་ལེེན་ཨེེ་ཐུབ་བལྟ་སྲིིད། སོོང་ནས་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོར་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་བྱས་ཟིིན་
སྐོོར་གྱིི་བརྡ་ལན་ཞིིག་སྤྲོོད་འཇོོག དེེ་ནས་ས་བདག་གིིས་ང་ཚོོའིི་ལག་ནས་སྒར་སའིི་རིིན་
ལེེན་ཨེེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོ་དེེ་གར་མ་བསྡད་པར་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་ཆོོག ཁྱིིམ་མིི་

ཚོོས་གནས་ཚུལ་ཤེེས་ན་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཡེེ་ཤུ། དེེ་རིིང་ཕྱིི་དྲོོ་ཨ་མས་བཀག་འགོོག་

བྱས་པ་དེེ་དངོོས་གནས་བཟང་འདུག གློོག་བཞུ་འཁྱེེར་ནས་མཐའ་འཁོོར་ལ་ལྟོོས། ཤུལ་
དུ་ཅིི་ཡང་མ་སྐྱུར། གཅུ་ཟེེའུ་སྐམ་པ་དེེ་འཁྱེེར། ང་ཚོོར་འདིི་ཡང་བསྐྱར་མཁོོ་སྲིིད།” ཅེེས་
བཤད།

ཨལ་གྱིིས་གློོག་བཞུ་འཁྱེེར་ནས་མཐའ་འཁོོར་ཚང་མ་ཉུལ། “ཅིི་ཡང་ལུས་ཡོོད་ས་མ་

རེེད།”

“ཡ།

དེེས་ན་ངས་འདིི་བསྐོོར། ཨལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དོོས་འཁོོར་སྐོོར།” ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་

འཁོོར་གྱིི་མེེ་གསོོས་ཤིིང་། ཆོོས་དཔོོན་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བའིི་ནང་དུ་བུད། ཋོོམ་གྱིིས་

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དལ་མོོས་བསྐོོར་ནས་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་མགྱོོགས་ཚད་དམའ་མོོས་
འགྲོོ་ཅིི་ཐུབ་བྱས་ཤིིང་། ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད། ཋོོམ་གྱིིས་

བང་ཚད་དམའ་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་གྲོོག་རོོང་ཆུང་ཆུང་དེེའིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་བུད་ནས་“ཌོོ་ཇེེ་རླངས་

འཁོོར་ཆུང་བ་འདིི་ཚོོ་བང་ཚད་དམའ་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་སོོང་ན། ཁང་པ་ཧྲིིལ་པོོ་ཞིིག་འཁུར་
དགོོས་བྱུང་རུང་ཤུགས་ཚད་ཀྱིིས་འདང་གིི་རེེད། རེེད་ཡ། བང་ཚད་དངོོས་གནས་ཇེེ་དལ་
རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ང་ཚོོ་ལ་མཚོོན་ན་ཏག་ཏག་རེེད། ཐོོག་མར་འཁོོར་རྟེེན་དེེ་འགུལ་
སྐྱོོད་བདེེ་བ་ཞིིག་ཡོོང་ཐབས་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
415

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཌོོ་ཇེེ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་བང་འགྲོོས་དལ་མོོས་འགྲོོ་བཞིིན་

འདུག་ལ། གློོག་ཤུགས་བཅུ་གཉིིས་ཅན་གྱིི་མདུན་གློོག་གིིས་ལམ་ངོོས་སུ་ཐུང་ལ་སེེར་
མདངས་བབས་པའིི་འོོད་ཐིིགས་ཤིིག་སྤྲོོ་བཞིིན་འགྲོོ།

ཁ་སེེ་ཋོོམ་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ་པ་འདིི་

ཡ་མཚན་རེེད། གཅིིག་ལས་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་དུས་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་སྟེེང་དུ་ལྡིིང་འགྲོོ་ལ། དེེ་ནས་

ཞིིག་གསོོ་ཡང་གྲུབ་འདུག ངས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་མིི་ཤེེས་ལ། ད་སྔ་ཁྱོོད་ཚོོས་
ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་སྟངས་དེེ་མཐོོང་ཡོོད་རུང་། ད་དུང་ཡང་བྱེེད་ཤེེས་ས་མ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཆུང་ཆུང་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཡིིན་དུས་ནས་བཟུང་ཁོོར་ཡུག་འདིི་འདྲ་ཞིིག་གིི་ནང་

ནས་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་དགོོས། འདིི་ནིི་ཤེེས་མིི་ཤེེས་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་དེེ་ལས་ཀྱང་ལྷག་
ཅིིག་རེེད། དེེང་སང་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་བསམ་བློོ་ཙམ་ཡང་གཏོོང་མིི་དགོོས་པར་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་
མར་བཤིིག་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

རིི་བོོང་རྣ་རིིང་ཞིིག་མདུན་གློོག་གིི་འོོད་ཞགས་ཁྲོོད་དུ་མངོོན་བྱུང་། རིི་བོོང་དེེ་མདུན་

ཕྱོོགས་སུ་འཁྱུག་རྩལ་མྱུར་པོོས་མཆོོང་གིིན་མཆོོང་གིིན་འགྲོོ་ལ། མཆོོང་ཐེེངས་རེེ་ལ་
ཁོོའི་ི རྣ་བ་རིིང་པོོ་གཉིིས་ཀ་ལྷབ་བེེ་ལྷབ་བེེ་ལྡེེམ། ཁོོ་མཚམས་དང་མཚམས་སུ་གཞུང་

ལམ་ལས་འབྲོོ་བར་རྩོོམ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མུན་པའིི་ལྕགས་རིི་རིིང་པོོས་ཁོོ་རང་ཕྱིིར་དེེད་
ཡོོང་། མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཐག་རིིང་ས་ནས་བཀྲག་མདངས་ཆེེ་བའིི་འོོད་ཞགས་ཤིིག་འཕྲོོས་

ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཕོོག་པས། རིི་བོོང་ལ་ཚམ་ཚོོམ་ཞིིག་ཤར་ནས་གོོམ་སྟབས་ཇེེ་དལ་
དུ་བཏང་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་གློོ་བུར་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་འོོད་ཤུགས་ཆུང་བའིི་གློོག་འོོད་ཀྱིི་

ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས། རིི་བོོང་དེེ་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིི་འོོག་ཏུ་འཁེེལ་བ་ན་རླངས་འཁོོར་ལ་
བརྡབ་དཀྲུག་ཆུང་ཙམ་ཞིིག་བཏང་བྱུང་ལ། མདུན་ཕྱོོགས་ནས་ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་
རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་ཤུབ་སྒྲ་དང་བཅས་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་བཞུད་སོོང་།
416

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨ་ཙིི། ད་ཡིིན་ན་ང་ཚོོས་དེེ་བཙིིར་ཡག་བྱས་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིི་འགའ་རེེ་བསམ་གཟས་ནས་བཙིིར་བར་དགའ། འདིི་འདྲ་འབྱུང་ཐེེངས་

རེེ་ལ་ངའིི་སེེམས་ལ་ཚ་ཤུར་རེེ་རྒྱུག ད་ལྟ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ལ་སྐྱོོན་མེེད་པ་འདྲ། སྲུབ་
གདུབ་བརྡར་ནས་འཇམ་པོོར་གྱུར་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དུད་པ་དེེ་འདྲ་ངན་པ་ཡོོང་གིི་
མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཞིིག་གསོོ་བྱས་པ་ལམ་ལྷོོང་བྱུང་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཤིིང་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིིས་ཞག་སྒར་གྱིི་སྒར་སའིི་ལྟེེ་བ་བཟུང་ཡོོད་ཅིིང་། སྒོོ་ཁྱམས་

སུ་རླངས་སྣུམ་གྱིི་སྒྲོོན་མེེ་ཞིིག་སིིར་སྒྲ་དང་བཅས་འབར་གྱིི་འདུག སྒྲོོན་མེེའིི་མཐའ་རུ་
དཀར་ཞིིང་འཚེེར་བའིི་འོོད་འཁོོར་གོོར་གོོར་ཞིིག་སྤྲོོས་ནས་གདའ། ཁང་པ་དང་ཉེེ་ས་རུ་
རས་གུར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཕུབ་འདུག་ལ། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོོ་རས་གུར་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་

བཞག་འདུག དགོོང་ཚིིགས་གྲ་སྒྲིིག་གིི་བྲེེལ་འཚུབ་དེེ་གཞིི་ནས་འཇགས་ཟིིན་རུང་། ཞག་
སྒར་འགྲམ་གྱིི་སྒར་ཐབ་ཚོོའིི་མེེ་རོོའི་ི སོོལ་བ་ད་དུང་ཡང་དམར་ལམ་ལམ་བྱེེད། སྣུམ་སྒྲོོན་

བཀར་ཡོོད་སའིི་སྒོོ་ཁྱམས་སུ་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་འདུས་འདུག་ལ། དཀར་མདངས་འཚེེར་བའིི་

སྒྲོོན་འོོད་འོོག་ཏུ་སྐྱེེས་པ་འདིི་ཚོོའིི་གདོོང་པ་རྣམས་སྟོོབས་དང་ཤུགས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད་པར་
སྣང་། སྒྲོོན་འོོད་འདིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཞྭ་མོོའི་ི གྲིིབ་ནག་རྣམས་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་དང་དཔྲལ་བའིི་
སྟེེང་དུ་སྤྲོོས་འདུག་ལ། དེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་མ་ནེེ་ཡང་མདུན་དུ་བསྣར་ཡོོད་པའིི་སྣང་བ་སྦྱིིན།

ཁོོ་ཚོོ་ཐེེམ་སྐས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། འགའ་རེེ་ནིི་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་གྲུ་མོོ་སྒོོ་

ཁྱམས་ཀྱིི་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ཁེེན། ངོོ་གདོོང་གནག་ཅིིང་གཟུགས་པོོ་རིིད་པའིི་གནས་
བདག་དེེ་ནིི་སྒོོ་ཁྱམས་སུ་རྐུབ་སྟེེགས་ཤིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག ཁང་པའིི་ནང་དུ་རྡོོ་
སྣུམ་གྱིི་སྒྲོོན་མེེ་ཞིིག་སྤར་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེའིི་འོོད་སྣང་ནིི་སིིར་སིིར་དུ་འབར་
བཞིིན་པའིི་རླངས་སྣུམ་སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་ཤུགས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་མནན་འདུག འདུས་ཚོོགས་
417

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཀྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་གནས་བདག་གིི་མཐའ་རུ་འཚོོགས།

ཋོོམ་གྱིིས་ཌོོ་ཇེེ་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དེེ་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྐོོར་ནས་དེེ་གར་བཞག་

ཅིིང་། ཨལ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་དེེ་རྒྱལ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་བསྐོོར་སོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་
ནང་དུ་འཛུལ་དགོོས་དོོན་མིི་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ལས་སར་
བབས་ནས། སྒོོ་ཆེེན་བརྒྱུད་ནས་སྒྲོོན་མེེ་སྦར་ཡོོད་ས་དེེར་སོོང་།

གནས་བདག་གིིས་ཁོོའི་ི རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱིི་རྐང་པ་མདུན་མ་གཉིིས་ཀ་ས་ལ་ཐུག་ཏུ་བཅུག་

ནས་མདུན་དུ་ཅུང་སྒུར་“ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིིར་སྒར་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“མིིན། ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་མིི་འདིི་གར་ཡོོད། ཝེེ། ཨ་ཕ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཐེེམ་སྐས་ཀྱིི་སྐས་རིིམ་ཆེེས་འོོག་མའིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་“ཁྱོོད་ཚོོ་

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་འགོོར་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ཡོོད། དེེ་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ་སོོང་ངམ།”
ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོར་རླུང་རྟ་རྒྱུགས་སོོང་། ས་མ་རུབ་གོོང་དུ་ལྷུ་ལག་ཁག་རྙེེད་བྱུང་། སང་

ཉིིན་ཞོོགས་པ་ནམ་ལངས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ལམ་ལ་ཆས་ན་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“དེེ་དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་བྱུང་འདུག ཨ་མས་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ལ།

ཨ་ཕྱིི་ཡང་སྨྱོོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ཨེེ་རེེད།
“ཨུན།

ཨལ་གྱིིས་ཀྱང་ང་ལ་ལབ་བྱུང་། ཁོོ་མོོ་ཅུང་ཇེེ་དགར་སོོང་འདུག་གམ།”

གང་ལྟར་ད་ལྟ་གཉིིད་སོོང་།”

གནས་བདག་གིིས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིི་གར་སྒར་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། མིི་རེེ་

རེེས་སྒོོར་ཟུར་ལྔ་རེེ་སྤྲོོད་དགོོས། དེེ་སྤྲད་ན་སྒར་ས་དང་ཆུ། འབུད་ཤིིང་བཅས་ཡོོད་ལ། སུ་
ཞིིག་གིིས་ཀྱང་ཁྱོོད་གཉིིས་ལ་སུན་པོོ་བཟོོས་མིི་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ལྟས་ངན། ངེེད་གཉིིས་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཆུ་ཡུར་གྱིི་ནང་དུ་ཉལ་ཆོོག་ལ། དེེ་

ལ་སྐར་མ་གཅིིག་ཀྱང་སྤྲོོད་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

གནས་བདག་གིིས་མཛུབ་མོོ་ལྔ་བོོས་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཐག་ཐག་ཏུ་བརྡུངས་“དགོོང་མོོ་

ཉེེན་རྟོོག་པ་སྐོོར་སྲུང་དུ་ཡོོང་གིི་རེེད། ཁོོ་ཡོོང་ནས་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལས་བཟོོ་སྲིིད། མངའ་
སྡེེ་འདིི་རུ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཐང་ཉལ་བྱེེད་མིི་ཆོོག་པའིི་ཁྲིིམས་ལུགས་ཡོོད། འཁྱམ་པོོ་ལྡོོམ་པོོ་
དོོ་དམ་སྐོོར་གྱིི་ཁྲིིམས་ལུགས་ཡོོད།”

“གལ་སྲིིད་ངས་ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་སྤྲད་པ་ཡིིན་ན་ང་འཁྱམ་པོོ་མིིན་པ་ཨེེ་རེེད།”
“དེེ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིི་མིིག་ཟུང་ལས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མེེ་ལྕེེ་འབར། “ཉེེན་རྟོོག་པ་ཁྱོོད་ཚང་གིི་མག་པ་ཡིིན་

པ་མིིན་ནམ།”

གནས་བདག་གིི་ གཟུགས་པོོ ་ མདུན་ཕྱོོ ག ས་སུ་དགྱེེ། “མ་རེེད ། ཁོོ ་ མ་རེེད ། འོོ ན ་

ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སྤྲང་འཁྱམ་པ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ས་གནས་ཡུལ་མིི་ལ་ཇུས་གཏོོགས་བྱེེད་པའིི་
དུས་ལ་ད་དུང་བབས་མེེད།”

“ང་ཚོོའིི་ལག་ནས་སྒོོར་ཟུར་ལྔ་རེེ་ལེེན་པའིི་སྟོོང་བསམ་དེེ་མ་འཆང་།

ཨོོ། ང་ཚོོ་ག་

དུས་སྤྲང་འཁྱམ་པར་གྱུར་པ་རེེད་དམ། ཨ། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་སྐར་རྡོོག་གཅིིག་ཀྱང་སློོང་མོོ་
བརྒྱབ་མེེད། ང་ཚོོ་ཚང་མ་སྤྲང་འཁྱམ་པ་རེེད་ཟེེར་བ་ཨེེ་ཡིིན། ང་ཚོོ་ངལ་གསོོ་རྒྱག་ས་དང་
ཉལ་ས་ཙམ་གྱིི་ཆེེད་དུ་ཁྱོོད་ལ་སྐར་རྡོོག་གཅིིག་ཀྱང་སློོང་འདོོད་མེེད།”

སྒོོ་ཁྱམས་སྟེེང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་གཟུགས་པོོ་རེེངས་ཤིིང་གཡོོ་འགུལ་མེེད་ལ། ཚང་མ་

ཁ་ཁུ་སིིམ་མེེར་གནས། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་ལ་རྣམ་འགྱུར་བྲལ་ཞིིང་། སོོ་སོོའི་ི ཞྭ་མོོའི་ི གྲིིབ་
ནག་ནང་གིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིས་གནས་བདག་གིི་གདོོང་པར་བལྟས།
ཨ་ཕས་ངར་སྐད་དང་བཅས་“ད་སྐྱུར་ཞོོག ཋོོམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཡ་ཡ།

ངས་ལོོས་བསྐྱུར།”

སྐྱེེས་པའིི་འདུས་ཚོོགས་དེེ་ཁུ་སིིམ་མེེ་རེེད་ལ། ཚང་མ་ཐེེམ་སྐས་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས་

སྒོོ་ཁྱམས་ལ་ཡར་བསྙེེས་ནས་འདུག་ཅིིང་། རླངས་སྣུམ་སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་ཤུགས་དྲག་པོོའི་ི

འོོག་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་ཁྲ་ལམ་ལམ་དུ་སྣང་། དྲོོད་ཁོོལ་དང་བྲལ་བའིི་སྒྲོོན་འོོད་འོོག་
ཏུ་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པར་ཡང་དྲོོད་ཁོོལ་བྲལ་ཞིིང་གཡོོ་འགུལ་དབེེན། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་འབྲས་ཁོོ་
ན་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གཉིིས་ཀའིི་ངོོ་གདོོང་བར་དུ་ཡར་གཡོོ་ཚུར་གཡོོ་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་ངོོ་

གདོོང་ལ་རྣམ་འགྱུར་བྲལ་ཞིིང་ཁུ་སིིམ་དུ་གནས། སྲིིན་འབུ་མེེ་ལྕེེབས་ཤིིག་འཕུར་ཡོོང་

ནས་སྒྲོོན་མེེའིི་སྟེེང་དུ་མཆོོངས་ནས། རང་སྲོོག་རླུང་ལ་བསྐུར་ཏེེ་འབུ་རོོ་མུན་ནག་ཁྲོོད་
དུ་ལྷུང་།

རས་གུར་ཞིིག་གིི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་གིིས་ངུ་ཅོོར་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། དེེ་དང་མཐུད་ནས་

བུད་མེེད་ཅིིག་གིི་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་ཕྲུ་གུའིི་ངུ་ཁ་འགོོག་ཐབས་བྱེེད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་
མོོའི་ི སྐད་ཆ་དེེ་ཡུན་གྱིིས་གླུ་རུ་གྱུར་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མཚན་མོོར་ཁྱོོད་ལ་བྱམས། གཉིིད་

ལ་སྡོོད་དང་། གཉིིད་ལ་སྡོོད། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུས་མཚན་མོོའི་ི མེེལ་ཚེེ་མཛད། གཉིིད་ལ་སྡོོད་
དང་། ཨོོ་... ། གཉིིད་ལ་སྡོོད། ཨོོ་... །”

སྒྲོོན་མེེས་སྒོོ་ཁྱམས་སྟེེང་དུ་སིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་འདུག གནས་བདག་གིིས་སྟོོད་ལྭའིི་

བྲང་ཁའིི་Vདབྱིིབས་ཀྱིི་བར་སྟོོང་ལས་ལག་པས་འཕྲུག་ཙམ་འཕྲུག་ཙམ་བྱས། བར་སྟོོང་
དེེ་ལས་བྲང་སྤུ་སྔོོ་སྐྱ་ཟ་ངེེ་ཟིིང་ངེེ་སྐོོར་ཞིིག་ཕྱིི་རུ་མངོོན། ཁོོས་མིི་ཚང་མའིི་ངོོ་གདོོང་

འཚོོས་ཤིིང་སེེམས་པ་ཟང་ཟིིང་དུ་གྱུར། ཁོོས་དེེར་འདུས་ཀྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་ངོོ་གདོོང་ལ་
བལྟས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་ལས་རྣམ་འགྱུར་རེེ་ཨེེ་མཐོོང་བལྟས་མོོད། ཁོོ་ཚོོས་གཡོོ་འགུལ་
ཙམ་ཡང་མ་བྱས།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋོོམ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཁུ་སིིམ་དུ་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི ནག་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་མིིག་ཟུང་

གིིས་དལ་མོོས་གནས་བདག་ལ་ཡར་བལྟས་ནས། སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ང་ལ་རྙོོང་འཛིིང་
སློོང་འདོོད་ཅིི་ཡང་མེེད། མིི་ཞིིག་ལ་སྤྲང་འཁྱམ་པ་ཞེེས་སྡིིགས་ཡོོང་ན་བཟོོད་བསྲན་དཀའ་

མོོ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་སྐྲག་གིི་མེེད། ང་ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་དང་ལྷན་དུ་སོོང་ནས་

ཁུ་ཚུར་གཡུག་རེེས་བྱས་ཆོོག་ལ། འདིི་ནས་ཕུ་དཀྲུག་མདོོ་དཀྲུག་ཅིིག་བྱས་ཀྱང་ཆོོག་མོོད།
འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟར་བྱས་པས་ཕན་པ་ཅིི་ཡོོད།”

སྐྱེེས་པ་ཚང་མས་འགུལ་སྐྱོོད་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། སོོ་སོོའི་ི འདུག་སྟངས་ཀྱང་བརྗེེ་

བོོ་རེེ་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཁྲ་རིིག་རིིག་གིི་མིིག་ཟུང་གིིས་དལ་མོོས་ཡར་གནས་བདག་

གིི་ཁ་ལ་བལྟས་ནས། ཁོོའི་ི མཆུ་རྩེེ་འགུལ་བར་ངང་སྒུག་བྱས། ཁོོའི་ི སེེམས་པ་ཡང་ལྷོོད་
ལ་བབས་བྱུང་། ཁོོས་བལྟས་ན་རང་ཉིིད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོོབ་ཡོོད་པ་འདྲ། འོོན་ཀྱང་། རྒྱལ་
ཕམ་དེེའང་དེེ་འདྲ་ཁ་ཚོོན་ཆོོད་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་ཕར་རྒོོལ་

བྱེེད་པའིི་སྤོོབས་པ་མ་སླེེབས་པར་“ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་ཕྱེེད་ཅིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ལོོས་ཡོོད།

དེེ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ང་ལ་ད་རུང་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། དགོོང་མོོ་ཉལ་ས་ཞིིག་

གིི་དོོན་དུ་དེེ་འཕྲོོ་བརླག་གཏོོང་མིི་བྲ།”
“གང་ལྟར།

ང་ཚོོ་ཚང་མས་འཚོོ་བ་རོོལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚོོ་ཐབས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་གཞན་པའིི་འཚོོ་

གནས་བརླག་མ་དགོོས་ན་ཨང་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་འགུལ་སྐྱོོད་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་སྔ་མོོར་

ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་ཡིིན། སྐུ་ཞབས། ང་ཚོོས་སྒར་རིིན་སྤྲད་ཟིིན་པ་ཡིིན། མིི་འདིི་ང་ཚོོའིི་གྲས་
ཡིིན་པས་ཁོོ་བསྡད་ན་མིི་ཆོོག་གམ། ང་ཚོོས་སྒར་རིིན་སྤྲད་ཟིིན་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
གནས་བདག་གིིས་“རླངས་འཁོོར་རེེ་ལ་སྒོོར་ཕྱེེད་རེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
421

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེས་ན་ཁོོ་ལ་རླངས་འཁོོར་མེེད།

རླངས་འཁོོར་རྒྱལ་སྒོོའི་ི ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བཞག་ཡོོད།”

གནས་བདག་གིིས་“ཁོོ་ཡང་རླངས་འཁོོར་དུ་བསྡད་དེེ་ཡོོང་བ་རེེད་ཨ། དེེ་མ་གཏོོགས་

ཚང་མས་རླངས་འཁོོར་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བཞག་ནས་ངའིི་ཞག་ས་རིིན་མེེད་དུ་སྤྱོོད་རྒྱུ་རེེད་
ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཞོོགས་པར་

ཐུག ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་བཙལ་ནས་ཡོོང་། ཨལ་འདིི་གར་བསྡད་ནས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ང་དང་མཉམ་
དུ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་གནས་བདག་ལ་བལྟས་ཏེེ་“དེེ་འདྲ་བྱས་ན་ཁྱོོད་ལ་མིི་འགྲིིག་རྒྱུ་
འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོས་མགྱོོགས་པོོར་སེེམས་ཐག་ཅིིག་བཅད་ཅིིང་། ཐག་གཅོོད་ཀྱིི་ནང་དུ་གུ་ཡངས་

ཅུང་ཙམ་ཡང་འདྲེེས། “ཐོོག་མར་སྒར་རིིན་སྤྲོོད་སྐབས་ཀྱིི་མིི་གྲངས་ལས་མ་བརྒལ་ན། སུ་
བསྡད་ཀྱང་ཆོོག”

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐ་མག་ཁུག་མ་ཕྱིིར་ཕྱུང་། ད་ལྟ་ཁུག་མ་དེེ་བཟོོ་ལྟ་ཤོོར་བའིི་

རས་ལེེབ་སྐྱ་བོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལ། དེེའིི་མཐིིལ་དུའང་གཞའ་བརླན་དུ་གྱུར་པའིི་རྩྭ་
རྡུལ་ཞིིག་ལས་ལྷག་མིི་འདུག ཁོོས་གཟུགས་ཕུང་རིིད་པའིི་ཐ་མག་ཅིིག་བསྒྲིིལ་རྗེེས་ནས་
ཁུག་མ་དེེ་མར་གཡུགས་རྗེེས་“ང་ཚོོ་མ་འགྱངས་པར་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་འདུས་ཚོོགས་སྤྱིི་ལ་གཏམ་བཤད་ཅིིག་སྤེེལ། “ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན།

ཁྱིིམ་མིི་ཁ་ཁར་གཏོོར་རྒྱུ་དེེ་ཧ་ཅང་སེེམས་ཕམ་པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་རེེད། ང་ཚོོ་ལ་མཚོོན་
ན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་གཞིིས་ཡོོད་མྱོོང་། ང་ཚོོ་ཡང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དེེ་འདྲ་མིིན། འདྲུད་
འཐེེན་གྱིིས་ང་ཚོོའིི་རྩད་པ་མ་བསློོགས་བར་དུ་ང་ཚོོ་ཡང་ས་ཞིིང་ཡོོད་པའིི་ཞིིང་པ་ཡིིན།”

སྨིིན་མ་ཁམས་སེེར་ཅན་གྱིི་ན་གཞོོན་སྐམ་ལ་རིིད་པ་ཞིིག་གིི་མགོོ་བོོ་དལ་མོོར་ཚུར་

འཁོོར་ནས་“བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།
“ཡིིན་ཡ།

ང་ཚོོ་བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཡིིན། ས་གཞིིས་དེེ་ང་ཚོོར་དབང་མྱོོང་།”

ན་གཞོོན་དེེས་གདོོང་པ་ཡང་བསྐྱར་ཚུར་འཁོོར་ནས་“ང་ཚོོ་གཅིིག་པ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཨ་ཕས་“སྟབས་འགྲིིག་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚོོས་འདིི་ལྟ་བུའིི་འཚོོ་བ་ཡུན་རིིང་ལ་རོོལ་མིི་

དགོོས། ང་ཚོོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་ས་ཆུ་འཛོོམས་པའིི་
ས་ཞིིང་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་ཨེེ་ལོོན་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་སྣེེ་མོོ་ནས་སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་ཞིིག་ཡར་ལངས་བྱུང་། ཁོོའི་ི ཕྱིི་སྟོོད་ནག་

པོོ་དེེ་རལ་ནས་འཛར་འཛར་དུ་གྱུར་འདུག་ལ། རས་རྒོོད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་པུས་མོོ་གཉིིས་ཀ་
རལ་ནས་སྟོོང་པ་རེེད། ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་དེེ་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ནག་པོོར་བསྒྱུར་འདུག་ལ། དེེའིི་
ངོོས་སུ་རྔུལ་ཆུ་བརྒྱུགས་ཤུལ་གྱིི་ཁྲ་ཐིིག་རེེ་བབས། ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཨ་ཕའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་
“ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“མེེད། ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ལས་མཁན་མང་པོོ་

ཡོོད་ལ། ཚང་མ་གཟུགས་གཞིི་ཐང་ཐང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཤ་སྟག་ཡིིན། དེེ་ཕྱོོགས་སུ་གླ་ཆ་མཐོོ་

བས་ང་ཚོོ་ཚང་མས་སྒོོར་མོོ་མཉམ་དུ་བླངས་ན། འཚོོ་བ་ཡག་པོོ་འཁྱོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཨ་ཕས་སྐད་ཆ་བཤད་པའིི་སྐབས་སུ་སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེས་ཨ་ཕ་ལ་བལྟས་ནས་

འདུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་གློོ་བུར་དུ་གད་མོོ་བགད་བྱུང་ལ། ཁོོའི་ི དགོོད་སྒྲ་དེེ་རིིམ་བཞིིན་
གཙེེར་སྒྲ་དང་ལྡན་པའིི་ཁྲེེལ་དགོོད་ལྟ་བུར་གྱུར། འདུས་ཚོོགས་ཀྱིི་ངོོ་གདོོང་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་

སུ་འཁོོར་སོོང་ལ། ཁོོའི་ི ཁྲེེལ་དགོོད་དེེ་ཚད་ལས་བརྒལ་སོོང་བས། ད་ལྟ་གློོ་ལུ་རྒྱག་གིི་
འདུག མཇུག་མཐར་ཁོོས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཀྱིི་མགོོ་མནན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཡང་

དམར་པོོར་གྱུར་ནས་མཆིི་མ་ཁྲོོབ་ཁྲོོབ་བྱེེད། “ཁྱོོད་ཚོོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་སོོང་ནས། ཨོོ། དཀོོན་
423

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།” ཁོོའི་ི ཁྲེེལ་དགོོད་ཀྱིི་མགོོ་ཕྱིིར་བརྩམས་སོོང་། “ཁྱོོད་ཚོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་

ནས་གླ་ཆ་མཐོོན་པོོ་རེེ་ལེེན་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར། ཨོོ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།” ཁོོས་དགོོད་མཚམས་
བཞག་ནས་གཡོོ་འཛུམ་ལྟ་བུས་“ཚ་ལུ་མ་འཐོོག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ་ཡང་ན་ཁམ་བུ་
འཐོོག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕའིི་སྐད་ལ་ནན་ཏན་གྱིི་གདངས་འདྲེེས་“ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་ན་

ང་ཚོོས་དེེ་ལས་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད།” སྐྱེེས་པ་རྩབ་
ཧྲལ་པས་དབུགས་བསྡམས་ནས་ཁོོང་དགོོད་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་འཚིིག་པ་ཟ་བའིི་རྣམ་པས་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་“དེེ་ལ་དེེ་འདྲའིི་དགོོད་

རྒྱུ་ཅིི་ཞིིག་འདུག” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་ཁ་བཙུམས་ནས་མིིག་མདངས་ངམ་ནག་པོོས་སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་

པང་ལེེབ་ལ་བལྟས། “ངས་ཚོོད་དཔག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ལ་འགྲོོ་
རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“དེེ་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཟིིན་པ་ཡིིན་ཨ། སྐྱག་པ་འདྲ་གཅིིག་གིི་ཚོོད་དཔག”

ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་དལ་མོོས་“ང་ལ་མཚོོན་ན། ང་རང་ཕྱིིར་འགྲོོ་བཞིིན་པ་ཡིིན། ང་

དེེ་གར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ངོོ་གདོོང་ཚང་མ་གློོ་བུར་དུ་ཁོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཁོོར་ཞིིང་། སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་ལུས་པོོ་འགུལ་མེེད་

དུ་གྱུར། སྒྲོོན་མེེའིི་སིིར་སྒྲ་དེེ་ཧལ་ཁ་ལེེན་པ་ལྟར་དལ་མོོར་འཇགས་སོོང་བས། གནས་
བདག་གིིས་རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱིི་མདུན་རྐང་སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་པང་གཅལ་ངོོས་སུ་སར་ཕབ་ནས།
ཡར་ལངས་ཏེེ་སྒྲོོན་མེེ་ལ་དབུགས་བརྒྱབ་པས། སྒྲོོན་མེེའིི་སིིར་སྒྲ་གསལ་པོོ་དང་མཐོོན་
པོོར་གྱུར། ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ཐེེངས་
424

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་མ་བསྙེེས། སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེ་ཚང་མའིི་ངོོ་གདོོང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་
ཕྱོོགས་“ང་རང་ནིི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས། དེེ་གར་བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་རྒྱུ་ཡིིན། རང་ཡུལ་
ནས་ཡང་བསྐྱར་བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་དགོོས་རུང་མིི་སྐྱོོན།”

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྨྱོོ་བཤད་ཅིི་ཞིིག་རྒྱག་བཞིིན་ཡོོད། ངའིི་ལག་ཏུ་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་ཡོོད་

ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཁོོ་ཚོོས་གླ་ཆ་མཐོོན་པོོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན་ལབ་འདུག་ཅིིང་། ཉེེ་སྔོོན་ངས་

མཐོོང་བའིི་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་གིི་སྟེེང་དུའང་ཁོོ་ཚོོར་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་མཁན་མཁོོ་ལབ་ཀྱིི་
འདུག” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེ་ཨ་ཕར་ཁ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ཚོོར་ཕ་ཡུལ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་ལོོག་ས་

དེེ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།”

ཨ་ཕས་“མེེད། ང་ཚོོ་ཕྱིི་ལ་ཕྱུང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་འདྲུད་འཐེེན་གྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཁང་པ་

དཀྱིིལ་གཤགས་བཏང་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་རྒྱུ་མ་རེེད་ཨ།”
“ཅིི་ལ་ལོོག་གམ།”

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེས་“དེེས་ན་ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་འཇིིགས་སྐྲག་མིི་སློོང་།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་རེེད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་འཇིིགས་སྐྲག་སློོང་ག་ལ་ཐུབ། ངའིི་ལག་ཏུ་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་

ཡོོད་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ལབ་ཀྱིི་འདུག ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ཀྱིི་

མེེད་ན་བརྡ་ཡིིག་འདིི་འདྲ་བཀྲམ་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱའམ། བརྡ་ཡིིག་འདིི་ཚོོ་དཔར་ན་འགྲོོ་

སོོང་ཡོོད་པས། ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ཀྱིི་མེེད་ན་ཁོོ་ཚོོས་འདིི་འདྲ་དགྲམ་རྒྱུ་མ་རེེད་ཨ།”
“ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་འཇིིགས་སྐྲག་སློོང་འདོོད་མིི་འདུག”

ཨ་ཕས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྨྱོོ་བཤད་ལུང་པ་གང་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། ད་དུང་

ཡང་ཁྱིི་ཁ་མིི་བཙུམ་པ་ཅིི་རེེད། ངའིི་ལག་གིི་བརྡ་ཡིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་པ་དགོོས་
425

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལབ་ཀྱིི་འདུག་མོོད། ཁྱོོད་རང་གིིས་ཁྲེེལ་དགོོད་བྱེེད་བཞིིན་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ཀྱིི་མིི་འདུག་
ཟེེར། ཡ། དོོན་དུ་སུ་ཞིིག་གིིས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་ཁོོང་ཁྲོོས་གང་བའིི་ཨ་ཕའིི་མིིག་ཟུང་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོ་རང་ཡང་ཅུང་འགྱོོད་པ་སྐྱེེས་པ་འདྲ་བས་“བརྡ་ཡིིག་སྟེེང་དུ་བྲིིས་པ་འགྲིིག་འདུག ཁོོ་
ཚོོར་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲའིི་ཁྲེེལ་དགོོད་བྱེེད་དོོན་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན།”
“རྒྱུ་མཚན་ནིི།

པས་ཡིིན།”

ཁྱོོད་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་པ་ག་འདྲའིི་རིིགས་དགོོས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད་

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཟེེར་བ་ཡིིན།”

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་མཇུག་མཐར་སེེམས་ཐག་བཅད་ནས་“ལྟོོས་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་བརྡ་

ཡིིག་སྟེེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་མིི་ག་ཚོོད་དགོོས་ལབ་ཀྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“མིི་བརྒྱད་བརྒྱ།

ད་དུང་དེེ་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་རེེད།”

“ཤོོག་བུ་དམར་སེེར་ཅན་དེེ་རེེད་དམ།”
“ཅིི་རེེད།

རེེད།”

“སྟེེང་དུ་མིི་ཞིིག་གིི་མིིང་བྲིིས་ནས།

གེེ་མོོ་ཡིིན་རབས་བྲིིས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ལས་རིིགས་ག་གེེ་མོོའི་ི འགན་ལེེན་ལས་དཔོོན་ག་

ཨ་ཕས་གློོ་ཁུག་ཏུ་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས་ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་པའིི་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་ཕྱིིར་

བླངས་ཡོོང་“རེེད། དེེ་འདྲ་བྲིིས་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་པ་ཡིིན།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ལྟོོས་དང་། དེེར་སྙིིང་པོོ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། མིི་འདིིར་ལས་ཀ་པ་

བརྒྱད་བརྒྱ་དགོོས་དུས་ཁོོས་བརྡ་ཡིིག་འདིི་འདྲ་ཚར་ལྔ་སྟོོང་ཙམ་དཔར་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ།

དེེ་དག་མིི་སྟོོང་ཕྲག་ཉིི་ཤུ་ཙམ་གྱིིས་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། དཀའ་ཁག་ལ་འཕྲད་ཡོོད་པའིི་
426

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

མིི་གྲངས་སྟོོང་ཕྲག་གཉིིས་གསུམ་ཙམ་གྱིིས་བརྡ་ཡིིག་འདིི་ལ་ཡིིད་ཆེེས་བྱས་ནས་ནུབ་
ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་དོོན་སྙིིང་ཅིི་ཞིིག་འདུག་གམ།” ཞེེས་འུར་བརྒྱབ།

“ཁྱོོད་རང་བརྡ་ཡིིག་འདིི་འགྲེེམ་མཁན་ལ་མ་ཐུག་བར་དུ་འདིི་ལ་དོོན་སྙིིང་ཅིི་ཡོོད་ཧ་

གོོ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་ན་བརྡ་ཡིིག་འདིི་འགྲེེམ་མཁན་ནམ་ཡང་ན་ཁོོའི་ི ལག་རོོགས་

ཤིིག་ལ་ཐུག་གིི་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་ནས་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཡུར་བའིི་ནང་ནས་སྒར་རྒྱག་རྒྱུ་
རེེད་ལ། དེེ་གར་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་ཁྱོོད་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ནས་
ཁོོ་ཡོོང་གིི་རེེད་ལ། ཁོོས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་རས་གུར་ནང་ནས་བཟའ་རྒྱུ་ཅིི་ཞིིག་ལྷག་ཡོོད་མེེད་

བལྟ་རྒྱུ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་ལྷག་མེེད་ན་དེེ་ནས་ཁོོས། ‘ལས་ཀ་བྱེེད་
འདོོད་དམ།’ ཞེེས་འདྲིི་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཁྱོོད་ཚོོས་དེེའིི་ལན་དུ། ‘ལོོས་འདོོད། སྐུ་ཞབས། ང་ཚོོར་
ལས་ཀ་རེེ་ལས་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་གནང་བར་མཁྱེེན།’ ཟེེར་རྒྱུ་རེེད། དེེ་དུས་ཁོོས། ‘ཡ། ང་

ལ་ཁྱོོད་ཚོོ་དགོོས།’ ཟེེར་ཞིིང་། ཁྱོོད་ཚོོས། ‘ལས་མགོོ་ག་དུས་འཛུགས་དགོོས།’ ཞེེས་འདྲིི་
ངེེས། ཁོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་ལས་ཀ་གང་དུ་ལས་སུ་འགྲོོ་དགོོས་པ་དང་། ག་དུས་འགྲོོ་དགོོས་པ་
བཤད་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་མུ་མཐུད་དུ་ལས་ཀ་པ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་

ན་ཁོོ་ལ་མིི་ཉིིས་བརྒྱ་མ་གཏོོགས་མིི་དགོོས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་ལས་ཀ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་
ཁ་བརྡ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་དག་གིིས་མིི་གཞན་པ་ལ་བཤད་རྒྱུ་རེེད། དེེ་བས། ཁྱོོད་ཚོོ་ལས་

ཡུལ་དུ་སླེེབས་དུས། དེེ་གར་མིི་གྲངས་སྟོོང་ཕྲག་ལྷག་འཛོོམས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་ནས་མིི་

དེེས། ‘ངས་ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་ལས་གླ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་རེེ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན།’ ཟེེར་ངེེས། སྐད་ཆ་དེེ་
ཐོོས་ཚེེ། མིི་ཚོོགས་ཕྱེེད་ཀ་ཙམ་རང་རང་གིི་གུར་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་

དུང་ཡང་ཤུལ་དུ་མིི་ལྔ་བརྒྱ་ཡས་མས་ལྷག་ཡོོད་ངེེས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ལྟོོགས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་
གྱིིས། སོོབ་གོོར་གཅིིག་གིི་དོོན་དུ་ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ལས་རྒྱུ་རེེད། ལྟོོས་དང་། ཁོོ་ལ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁམ་བུ་འཐོོག་མཁན་དང་། ཡང་ན་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་གྱིི་ལས་ཀ་པ་དགོོས་པ་བདེེན་

པ་རེེད། ད་གནས་ལུགས་དེེ་རྟོོགས་སོོང་ངམ། ལས་ཀ་པ་ག་ཚོོད་མང་མང་དང་། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོད་
ཁོོག་ག་ཚོོད་ལྟོོགས་ཡོོད་ན། ཁོོས་དེེ་ཚོོད་ཀྱིིས་གླ་ཆ་དམའ་སར་ཕབ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།
དེེ་བཞིིན། ཁོོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུ་ཡོོད་མཁན་གྱིི་ལས་ཀ་པ་གླ་ཨེེ་ཐུབ་བལྟ་ལ། རྒྱུ་

མཚན་ནིི། ལྟས་ངན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་སྐྲག་སློོང་གིི་མིིན་ལབ་པ་མིིན་ནམ།” གོོར་གོོར་དུ་
བསྡད་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་མིིག་མདངས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ཅེེར་ནས་

འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོའི་ི གཏམ་དེེ་བདེེན་མིིན་གྱིི་བརྡར་ཤ་གཅོོད་བཞིིན་
ཡོོད་པས། སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེར་ཅུང་དོོགས་མིི་བདེེ་བ་ཤར། “ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་སྐྲག་སློོང་

གིི་མིིན་ལབ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་སྣང་མེེད་སྒོོས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་བཞིིན་འདུག ཁྱོོད་ཚོོ་
མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སྐྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཕྱིིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོོག་རྒྱུ་མ་རེེད།” སྒོོ་ཁྱམས་ཧྲིིལ་
པོོ་ཁུ་སིིམ་པོོར་གྱུར། སྒྲོོན་མེེས་སིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་ཡོོད་ལ། སྒྲོོན་མེེའིི་མཐའ་སྐོོར་དུ་

སྲིིན་འབུ་མུག་པ་ཁྱུ་གཅིིག་འཕུར་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་གདའ། སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་དོོགས་

མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་མུ་མཐུད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད། “ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ཡོོད་
ཟེེར་མཁན་དེེ་ཚོོར་ཐུག་སྐབས། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་དགོོས་པ་ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་གཅིིག་
བཤད། དེེ་ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་ཆོོག ཁོོ་ལ་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་མིིན་དྲིིས། ཁོོ་ལ་གླ་ཆ་ག་

ཚོོད་སྤྲོོད་མིིན་དེེ་ཡིིག་ཐོོག་ཏུ་འབྲིི་རུ་ཆུག ཁོོ་ལ་རེེ་བ་དེེ་འདོོན་དགོོས། དེེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་
ཁྱོོད་ཚོོ་མགོོ་སྐོོར་འོོག་ཏུ་ཚུད་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་མེེད།”

གནས་བདག་དེེ་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་མདུན་དུ་དགྱེེ་ནས་སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེ་ལ་

ལྟ་ཡག་ཅིིག་བྱས། ཁོོས་བྲང་ཁའིི་བྲང་སྤུ་ཚོོའིི་ཁྲོོད་དུ་འཕྲུག་ཙམ་འཕྲུག་ཙམ་བྱེེད་བཞིིན།
དྲོོད་ཁོོལ་བྲལ་བའིི་སྐད་གདངས་དང་བཅས་“ཁྱོོད་རང་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་མཁན་དེེ་ཚོོའིི་གྲས་

མིིན་པ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་རང་ལས་ཀ་པར་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་མཁན་དེེ་ཚོོའིི་གཅིིག་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་“དེེ་འདྲ་མིིན། དཀོོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགས་ཆོོག” ཅེེས་

སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ།

གནས་བདག་གིིས་“ཁོོ་ཚོོ་མང་པོོ་ཞིིག་གིིས་ཡར་མར་ནས་རྙོོག་དྲ་མང་པོོ་བཟོོ་བཞིིན་

འདུག ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་སེེམས་ཁམས་དཀྲུགས་ནས་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་། དེེང་སང་དེེ་འདྲ་ཧ་

ཅང་མང་། ཉིིན་གཅིིག་ལ་ང་ཚོོས་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་མཁན་ཚང་མ་འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་དགོོས་

ཐུག་གིི་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ས་གནས་འདིི་ནས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་དགོོས་འཁེེལ་རྒྱུ་
རེེད། མིི་ཚང་མས་ལས་ཀ་ལས་དགོོས་ལ། དེེ་ལས་འདོོད་མེེད་ན་ད་འདིི་གར་འཁྱམས་

ནས་སྐྱག་པ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་རུ་མིི་འཇུག་ཐག་ཆོོད་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་འདོོད་པ་ནིི། གནད་

དོོན་ཞིིག་ངས་མ་རྟོོགས་པར་ལོོ་ངོོ་གཅིིག་འགོོར་སོོང་། གནད་དོོན་དེེ་མ་རྟོོགས་པས་ཕྲུ་

གུ་གཉིིས་ཀ་རྐྱེེན་ལམ་དུ་བརྫངས་སོོང་ལ། ཆུང་མའང་ཚེེ་ལས་འདས་སོོང་། གནད་དོོན་

འདིི་བཤད་པ་ཙམ་གྱིིས་ཁྱོོད་ཚོོས་ཧ་གོོ་ཡོོང་བ་དེེ་འདྲ་མ་རེེད། དེེ་ངས་སྔོོན་ནས་ཤེེས་ན་
འགྲིིག་གིི་རེེད། དེེ་དུས་ང་ལ་བཤད་མཁན་མིི་སུ་གཅིིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཕྲུ་གུ་གཉིིས་ཀའིི་
ལྟོོ་བ་སྐྲངས་ཏེེ་ཕྱིི་ལ་འབུར་ནས་ཉལ་སའིི་ནང་དུ་ཉལ་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོའི་ི ལུས་སྟེེང་ན་ལྷག་

པ་ནིི་ཀེེང་རུས་དང་པགས་པ་ཁོོ་ན་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་བཙས་མ་ཐག་པའིི་ཁྱིི་ཕྲུག་དང་འདྲ་
བར་འདར་སིིག་རྒྱག་བཞིིན་རྔུ་ཟུག་འདོོན་གྱིི་ཡོོད་ལ། དེེ་དུས་ང་ཡར་མར་ལ་བརྒྱུགས་

ནས་ལས་ཀ་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ཡང་སྒོོར་མོོ་གསོོག་པ་དང་གླ་དངུལ་ལེེན་པའིི་
ཆེེད་དུ་མ་ཡིིན་པར། ལས་ཀ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིིག་ལས་རྒྱུ་ཙམ་ཡོོད་པའིི་ཆེེད་དུ་རེེད་ཡ།”
ཅེེས་སྐད་ཅོོར་བཏོོན། “སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། དེེ་ནིི་གྲོོ་ཕྱེེ་ཕོོར་པ་གང་རེེ་དང་ཕག་ཚིིལ་ཁེེམ་བུ་གང་
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རེེའི་ི དོོན་དུ་རེེད་ཡ། དེེ་ནས་བེེམ་པོོ་ཞིིབ་བཤེེར་དཔོོན་སླེེབས་ནས། ‘ཕྲུ་གུ་སྙིིང་ནད་ཀྱིིས་

འདས་པ་རེེད།’ ཅེེས་ཟེེར་ཞིིང་། ཡིིག་ཚགས་སྟེེང་དུ་དེེ་ལྟར་བྲིིས་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་མ་ཤིི་སྔོོན་
དུ་འདར་སིིག་ཁོོ་ན་རྒྱག་གིི་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོའི་ི ལྟོོ་བ་དེེ་ཕག་པའིི་གཅིིན་ལྒང་དང་འདྲ་བར་
ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འབུར་ནས་ཡོོད།”

གོོར་གོོར་གྱིིས་འདུས་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་དུ་གནས་ཤིིང་། ཚང་མའིི་ཁ་ཅུང་

ཙམ་གདངས་ནས་དབུགས་དམའ་མོོ་རེེ་ལེེན་བཞིིན་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད།

སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པས་ཁོོའི་ི མཐའ་འཁོོར་གྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚང་མར་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས། ཁ་

ཕར་འཁོོར་ནས་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིན་སོོང་། ཁོོའི་ི གཟུགས་ཕུང་དེེ་དགོོང་
མོོའི་ི མུན་པ་ཡིིས་ཁྱུར་མིིད་བཏང་ཟིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི ཐང་ལ་འདྲུད་བཞིིན་འགྲོོ་

བའིི་རྡོོག་སྒྲ་དེེ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཐོོས་ཐུབ། ཁོོའི་ི རྡོོག་པ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འཁེེལ་བས་
ཁོོ་ཚོོས་ཐྲིིག་ཐྲིིག་གིི་རྡོོག་སྒྲ་ཐོོས་ཐུབ། གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རེེ་
སོོང་ཚེེ། དེེའིི་གློོག་འོོད་ཀྱིི་འོོག་ནས་སྐྱེེས་པ་རྩབ་ཧྲལ་པ་དེེ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ལྷབ་

བེེ་ལྷབ་བེེ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོས་མགོོ་བོོ་དུད་ཅིིང་ལག་ཟུང་སྟོོད་ལྭའིི་ཁུག་མ་
རུ་བཅུག་ནས་མདུན་དུ་འགྲོོ།

སྐྱེེས་པ་ཚང་མའིི་སེེམས་བློོང་བློོང་བོོར་གྱུར། ཁོོ་ཚོོ་ལས་གཅིིག་གིིས་“ཨུན། ད་ནིི་ནམ་

ཚོོད་སྔ་རྒྱུ་མིི་འདུག་པས་སོོང་ནས་ཉལ་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

གནས་བདག་གིིས་“ཁོོ་ཕལ་ཆེེར་གར་འགྲོོ་གང་འདུག་མེེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དེེང་

སང་འདིི་འདྲའིི་ལམ་འགྲུལ་ལྡོོམ་པོོ་ཧ་ཅང་མང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁུ་སིིམ་མེེར་

བསྡད། ཁོོས་རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱིི་རྒྱབ་ངོོས་ཡང་བསྐྱར་གྱང་ལ་བསྙེེས་ནས་ལག་པས་མགྲིིན་
པ་འཕུར་འཕུར་བྱས།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་སོོང་ནས་ཨ་མར་ངོོ་ཅུང་ཙམ་ཐུག་རྗེེས། དེེ་ནས་ལམ་ལ་བུད་ན་འགྲིིག་

རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་དང་བསྟུན་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚང་མ་ཕར་སོོང་།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཚོོས་བལྟས་ན་ཁོོས་བཤད་པ་དོོན་དངོོས་ཡིིན་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད། ད་སྔོོན་སྐྱེེས་

པ་དེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ཁོོས་བཤད་པ་དོོན་དངོོས་རེེད། དོོན་དངོོས་རེེད། དེེ་ཁོོའི་ི དོོན་དངོོས་

རེེད། ཁོོས་དེེ་རྫུན་བཟོོ་བྱས་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།

ཋོོམ་གྱིིས་“འོོ་ན། ང་ཚོོར་མཚོོན་ན། དེེ་ང་ཚོོའིི་དོོན་དངོོས་ཡིིན་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་ལན་བཏབ།
ཨ་ཕས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཁོོ་ཚང་གིི་རས་གུར་ཏེེ། ཐག་པ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་རས་རྒོོད་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་བཀལ་

ཡོོད་པ་དེེའིི་རྩར་སོོང་། ཁོོ་ཚང་གིི་རས་གུར་གྱིི་ནང་མུན་ནག་དང་ཁུ་སིིམ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་

ཐག་ཉེེར་སླེེབས་པ་ན། མིི་ལུས་ཀྱིི་རིིང་ཚད་ཡོོད་པའིི་དངོོས་གཟུགས་སྐྱ་བོོ་ཞིིག་འགུལ་
འགུལ་བྱས་ནས་ཡར་ལངས། ཨ་མ་ཡོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་བསུས།

ཁོོ ་ མོོ ས ་ “ ཚང་མ་གཉིིད ་སོོ ང ་། ཨ་ཕྱིི་ ཡང་གཞིི་ ནས་གཉིིད ་སོོ ང ་། ” ཞེེས ་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཋོོམ་མཐོོང་བས་“ཁྱོོད་འདིིར་ཇིི་ལྟར་འབྱོོར་བ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོ་དཀའ་
ལས་འདྲར་འཕྲད་མེེད་དམ།” ཞེེས་འཚབ་འཚུབ་ངང་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཐུབ་སོོང་། ཚང་མ་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་དུས་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ཆོོག་

ཆོོག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོ། ང་རང་འགྲོོ་རྒྱུར་བྲེེལ་འཚབ་ལངས་ནས་

ཡོོད། ས་ཞིིང་གཤིིན་ལ་ལྗང་མདོོག་ཅན་གྱིི་ས་ཆ་དེེར་སླེེབས་ན་འདོོད། ས་དེེར་མྱུར་དུ་
སླེེབས་ན་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ཨ་ཕས་མགྲིིན་པ་བསལ་“ད་སྔོོན་ལམ་འགྲོོ་པ་ཞིིག་གིིས་ཟེེར་ན་... །”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི དཔུང་པ་ནས་འཇུས་ཏེེ་ཧོོབ་འཐེེན་བྱས་ནས་“མིི་དེེས་སྐད་ཆ་ཁྱད་

མཚར་འདྲ་བཤད་ཀྱིི་འདུག ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པ་མཐོོང་ཐབས་བྱས། གུར་ནང་དུ་རུ་ཐེེ་

ཡིིས་གཉིིད་ལམ་ནས་གློོ་ལུ་རྒྱག་བཞིིན་སྔུར་བ་འཐེེན། ཨ་མས་“ངས་ཁོོ་ཚོོ་གཙང་མར་
བཀྲུས་པ་ཡིིན། ངས་སྔོོན་ལ་བླངས་ཡོོང་བའིི་ཆུས་ཁོོ་ཚོོ་བཀྲུས་པ་ཡིིན་ལ། ད་དུང་ཕྱིི་

ལོོགས་སུ་ཆུ་ཆུ་ཟོོ་འགའ་རེེ་ཁྱོོད་ཚོོར་ཁྲུས་རྒྱག་བྱེེད་དུ་བཞག་ཡོོད། ལམ་ནང་དུ་གཙང་
སྦྲ་ཟེེར་བ་འདིི་རྩ་བ་ནས་ཡོོང་གིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་“ཚང་མ་ནང་དུ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཚང་མ་ཡོོད།

ཁོོ་གཉིིས་ཕྱིི་

ལོོགས་སུ་གནམ་སྔོོན་པོོའི་ི འོོག་ནས་ཉལ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་ལ། ནང་དུ་རས་གུར་འོོག་ནས་ཚ་
བ་ཆེེ་དྲགས་འདུག་ཟེེར།”

ཨ་ཕས་མ་རངས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན་འདིི་དེེང་སང་སྙིིང་ཇེེ་ཆུང་ནས་ཇེེ་ཆུང་

དང་། རྣམ་རྟོོག་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“འདིི་ཁོོ་མོོར་མངལ་ཆགས་ཐེེངས་དང་པོོ་རེེད། ཁོོ་མོོ་དང་ཁོོན་ནེེ་གཉིིས་ཀས་

འདིི་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་མཐོོང་ཆེེན་བྱེེད་བཞིིན་འདུག སྐབས་དེེར་ཁྱོོད་རང་ཡང་དེེ་འདྲ་མ་
ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་ལྟ་ང་ཚོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཅུང་ཙམ་སོོང་ནས་ལམ་འགྲམ་

དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་མ་མཐོོང་ན་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོ་འཚོོལ་རོོགས། ང་ཚོོ་ལམ་
གྱིི་གཡས་འགྲམ་ནས་ཞག་སྡོོད་བྱ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨལ་འདིི་གར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།
“རེེད།

ཁོོ་འདིི་གར་བཞག་ནས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ང་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད། གཟིིམ་

ས་བདེེ། ཨ་མ།”

ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ལ་འཐིིམ་པའིི་ཞག་སྒར་བརྒྱུད་ནས་ཕར་སོོང་། རས་གུར་ཞིིག་གིི་

མདུན་དུ་མེེ་ཕུང་ཞིིག་དམའ་མོོར་འབར་གྱིི་འདུག་ལ། དེེའིི་འགྲམ་དུ་བུད་མེེད་ཅིིག་གིིས་

རྫ་མའིི་ནང་དུ་ཞོོགས་ཟས་སྐོོལ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་བཙོོ་བཞིིན་པའིི་སྲན་མའིི་དྲིི་
མ་བཙན་ཞིིང་ཞིིམ།

ཁོོ་ཚོོ་དེེའིི་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་སྐབས་ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་སྡེེར་མ་གཅིིག་བཟའ་རྒྱུ་

བྱུང་ན་ཨང་།” ཞེེས་གུས་ཞབས་དང་བཅས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེའིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་མདངས་ཤིིག་བབས་ནས་“འདིི་ད་དུང་ཚོོས་མིི་འདུག་

མ་གཏོོགས་ཟོོས་ན་ཆོོག་དང་ཆོོག ནམ་ལངས་རྗེེས་ཤོོག་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ལྕམ་ལགས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་དང་ཁ་སེེ། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་བཅས་སྒོོ་ཁྱམས་བརྒྱུད་ནས་སོོང་། སྐབས་དེེར་གནས་བདག་དེེ་ད་དུང་ཡང་རྐུབ་

སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག ཁོོའི་ི སྣུམ་སྒྲོོན་གྱིིས་སིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་ཅིིང་། སྒྲོོན་འོོད་འཁྱོོམ་

འཁྱོོམ་དུ་འགུལ། སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོ་དེེ་གར་འགྲོོ་སྐབས་ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་
བས། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིི་རླངས་སྣུམ་རྫོོགས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ་རེེད།

གང་ལྟར་ཚོོང་སྒོོ་ཡང་རྒྱག་རན་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་བལྟས་ན། ད་ལྟ་ལམ་ཐོོག་ནས་སྒོོར་ཕྱེེད་རེེ་འགྲིིལ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་

རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི རྐུབ་སྟེེགས་ཀྱིི་མདུན་རྐང་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བརྡབས་“ངའིི་ཁ་མ་སློོང་དང་

དགའ། ངས་ཁྱོོད་སེེམས་ལ་བཟུང་ནས་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱང་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་མཁན་ཚོོའིི་གྲས་རེེད།”
ཋོོམ་གྱིིས་“འཕྱུག་མ་སོོང་། གསར་བརྗེེའིི་རྐུན་ཇག་ཅིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེང་སང་ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་འདྲའིི་མིི་ངན་ག་ས་གང་དུ་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་གད་མོོ་དགོོད་བཞིིན་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་རྒྱལ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་སྟེེ་ཌོོ་ཇེེ་རླངས་

འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་སྐབས། ཋོོམ་གྱིིས་ཐང་ནས་ས་ཐོོ་ཞིིག་བསྒྲུགས་ཡོོང་ནས་སྒྲོོན་

མེེའིི་ཕྱོོགས་སུ་གཡུགས། ཁོོ་ཚོོས་ས་ཐོོ་དེེ་ཁང་པར་ཕོོག་པའིི་སྒྲ་ཐོོས་ལ། གནས་བདག་
གློོ་བུར་དུ་ཡར་ལངས་ནས་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་སོོ་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་པའང་མཐོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་
རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་གསོོས་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ལམ་ལ་ཆས། སྒུལ་འཕྲུལ་འཁོོར་

བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོས་རྣ་བས་ནན་ཏན་གྱིིས་ཉན་ནས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་གནད་དོོན་ཡོོད་

མེེད་བརྟགས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་གློོག་འོོད་ཞན་པོོའི་ི འོོག་ནས་གཞུང་ལམ་ངོོས་དེེ་མག་མོོག་
གིིས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེེད་ནས་འགྲོོ།
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།
གཡས་གཡོོན་གྱིི་ལམ་ཕྲན་ཁག་གིི་སྟེེང་ནས་ཡོོང་བའིི་གནས་སྤོོ་མིི་དམངས་ཀྱིི་རླངས་

འཁོོར་ཆུང་བ་ཚང་མ་གཞུང་ལམ་ཆེེན་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་འཛོོམས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གནས་སྤོོའི་ི
གཞུང་ལམ་ཆེེན་མོོ་བརྒྱུད་ནས་ནུབ་རྒྱུད་དུ་བསྐྱོོད། ཉིིན་མོོ་ཁོོ་ཚོོ་སྲིིན་འབུ་དང་འདྲ་

བར་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེེད་ཅིི་ཐུབ་བྱ་ལ། དགོོང་མོོར་ཡང་སྲིིན་འབུ་དང་འདྲ་
བར་ཆར་གཡོོལ་བྱེེད་ས་དང་འཐུང་ཆུ་ཡོོད་ས་རུ་འཚང་ཁ་ཤིིག་ཤིིག་གིིས་འདུ། ཁོོ་ཚོོ་
ཚང་མ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཁེེར་རྐྱང་དང་རྨོོངས་པ་ཡིིས་གདུང་ཞིིང་། སེེམས་སྡུག་དང་

སེེམས་ཁྲལ། ཕམ་ཁ་བཅས་ཀྱིི་ཡུལ་ནས་བྲོོས་ཏེེ། ད་ལྟ་ཚང་མ་གསང་བ་ལྐོོག་གྱུར་གྱིི་ཞིིང་

ཁམས་གསར་པ་ཞིིག་ལ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཚང་མ་མཉམ་དུ་འདུས་ཤིིང་མཉམ་
དུ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་འཚོོ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་། དེེ་བཞིིན་ཡུལ་ཁམས་གསར་
པར་བཅངས་པའིི་རེེ་སྨོོན་བཅས་ཡོོད་ཚད་མཉམ་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར། ཁྱིིམ་ཚང་

གཅིིག་གིིས་ཆུ་མིིག་ཅིིག་གིི་ཁ་རུ་ཞག་སྒར་བརྒྱབ་ཚེེ། ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་པ་ཞིིག་ཡོོང་ནས་
ཆུ་མིིག་དང་འདུག་རོོགས་ལ་བལྟས་ནས་དེེ་གར་སྒར་རྒྱག་གིི་རེེད་ལ། ཁྱིིམ་ཚང་གསུམ་པ་

སླེེབས་དུས། སྔོོན་མ་ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀྱིིས་གནས་བཙལ་ནས་ས་བཟུང་ཡོོད་པ་མཐོོང་

ནས་དེེ་གར་སྒར་རྒྱག་གིི་རེེད། ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཉིི་ནུབ་དུས་སུ་སྒར་ས་འདིིར་ཁྱིིམ་ཚང་ཉིི་ཤུ་ལྷག་
དང་། རླངས་འཁོོར་ཉིི་ཤུ་ལྷག་འདུས་ཡོོད་ངེེས་ཡིིན།

དགོོང་མོོར་སླེེབས་དུས་དོོན་དག་ཁྱད་མཚར་པ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་བྱུང་སོོང་སྟེེ། ཁྱིིམ་

ཚང་ཉིི་ཤུ་པོོ་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་སོོང་ལ། བྱིིས་པ་ཚང་མ་ཐུན་མོོང་གིི་བྱིིས་པར་གྱུར་
435

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སོོང་། སོོའི་ི སོོའི་ི ཁྱིིམ་གཞིིས་ཤོོར་སོོང་བའིི་ཕམ་ཁ་དེེ་ཚང་མའིི་ཐུན་མོོང་གིི་ཕམ་ཁ་ཞིིག་
ཏུ་གྱུར་སོོང་ལ། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེེ་སྐྱིིད་ཀྱིི་འཚོོ་བ་དེེ་ཚང་མའིི་ཐུན་མོོང་གིི་སྨོོན་འདུན་

ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོོང་། དེེ་བཞིིན། སྒར་ནང་གིི་བྱིིས་པ་ཞིིག་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ཚེེ་ན། ཁྱིིམ་ཚང་ཉིི་ཤུ་

དང་མིི་གྲངས་བརྒྱ་ཡིི་སེེམས་ལ་ན་ཟུག་སྐྱེེ་ཞིིང་། རས་གུར་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་
པ་ཞིིག་བཙའ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། མིི་གྲངས་བརྒྱ་པོོ་ཁུ་སིིམ་དུ་གནས་ཤིིང་འཇིིགས་
སྣང་གིིས་སྒུག་ལ། ཕྱིི་ཉིིན་ཞོོགས་པར། མིི་གྲངས་བརྒྱ་ཡིི་སེེམས་པ་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་བཙས་

པའིི་དགའ་སྤྲོོ་ཡིིས་ཁེེངས་ངེེས། སྔ་ཉིིན་དགོོང་མོོར་མགོོ་འཁོོར་ཐེེབས་ནས་སེེམས་པ་

འཇིིགས་སྐྲག་གིིས་མནར་བའིི་ཁྱིིམ་ཚང་དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཅ་ལག་གིི་ཕུང་གསོོག་ཁྲོོད་
ནས་གསར་བཙས་ཕྲུ་གུ་དེེར་ལེེགས་སྐྱེེས་ཤིིག་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད་སྲིིད། ས་སྲོོད་དུ། ཚང་
མ་མེེ་ཕུང་གཅིིག་གིི་མཐའ་རུ་བསྡད་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་ཉིི་ཤུ་པོོ་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་

ཚོོ་ཚང་མ་རིིམ་བཞིིན་ཞག་སྒར་ཁག་དང་ས་སྲོོད་ཁག མཚན་མོོ་ཁག་གིི་གྲུབ་ཆ་རུ་གྱུར།
མལ་གཟན་ཁུག་ནས་རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་ཞིིག་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡོོང་ནས་མཚན་མོོའི་ི སྣང་བའིི་

འོོག་ནས་དམངས་ཁྲོོད་གླུ་གཞས་ལེེན། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་གླུ་ཚིིག་སྐྱོོར་ཞིིང་། བུད་མེེད་ཚོོས་
དབྱངས་རྟ་གྱེེར།

དགོོང་མོོ་རེེ་རེེར། གྲོོགས་པོོ་སྒྲིིག་པ་དང་འཁོོན་རེེས་སློོང་བ་སོོགས་ཆ་བྱད་ཡོོངས་

སུ་རྫོོགས་པའིི་འཇིིག་རྟེེན་གསར་པ་རེེ་གྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། འཇིིག་རྟེེན་དེེ་ནིི་མིི་འུར་ཤོོབ་

ཅན་དང་སྡར་མ། ཁུ་སིིམ་པ་དང་ཞིི་དུལ་པ། དེེ་བཞིིན་བྱམས་སེེམས་ཅན་སོོགས་ཀྱིིས་

གྲུབ་ཡོོད། དགོོང་མོོ་རེེ་རེེར། འཇིིག་རྟེེན་རེེ་གྲུབ་པར་བྱེེད་པའིི་འབྲེེལ་ལམ་ཁག་གསར་
དུ་འཛུགས་ལ། ཞོོགས་པ་རེེ་རེེར། འཇིིག་རྟེེན་དེེ་དག་ཚོོང་འདུས་མགྲོོན་པོོ་བཞིིན་སོོ་
སོོར་འཐོོར་འགྲོོ།

436

ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཐོོག་མར། འཇིིག་རྟེེན་འདིི་དག་གིི་ཐོོག་མའིི་གསར་སྐྲུན་དང་བསྐྲུན་རྗེེས་ཀྱིི་བརྟན་

བརླིིང་གིི་ཆེེད་དུ། ཁྱིིམ་ཚང་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གཟབ་གཟབ་བྱེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། རིིམ་
བཞིིན་འཇིིག་རྟེེན་སྐྲུན་པའིི་ཐབས་རྩལ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཐབས་རྩལ་དུ་འགྱུར་འགྲོོ། དེེ་དུས་

དབུ་ཁྲིིད་ཀྱིི་མིི་སྣ་དལ་མོོར་ཐོོན་ཡོོང་ལ། སྒྲིིག་སྲོོལ་ཡང་དལ་མོོར་ཚུགས་ཡོོང་ཞིིང་། དེེ་

ནས་སྤྱིི་ཁྲིིམས་ཤིིག་དལ་མོོར་གྲུབ་ཡོོང་། ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་འཇིིག་
རྟེེན་སྐྲུན་མཁན་ཚོོའིི་འཇིིག་རྟེེན་སྐྲུན་པའིི་ཉམས་མྱོོང་ཕུན་སུམ་ཇེེ་ཚོོགས་ཡིིན་པས།
འཇིིག་རྟེེན་འདིི་དག་ཆ་བྱད་ཇེེ་ཚང་དང་སྒྲིིག་གཞིི་ཇེེ་ལེེགས་སུ་འགྱུར་བཞིིན་ཡོོད།

ཁྱིིམ་ཚང་ཚང་མས་ཐོོབ་ཐང་གང་དག་བརྩིི་སྲུང་བྱེེད་དགོོས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། རས་གུར་

ནང་གིི་སྒེེར་གྱིི་འཚོོ་བའིི་ཐོོབ་ཐང་བརྩིི་སྲུང་བྱེེད་དགོོས་ལ། འདས་ཟིིན་པའིི་མུན་ནག་གིི་

གསང་བ་དག་སེེམས་ཁོོང་དུ་ཉར་ཆོོག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡང་བརྩིི་སྲུང་བྱེེད་དགོོས། དེེ་བཞིིན།

སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་ཉན་པའིི་ཐོོབ་ཐང་། རོོགས་རམ་དང་དུ་ལེེན་དང་མིི་ལེེན་པའིི་ཐོོབ་
ཐང་། རོོགས་རམ་བྱེེད་དང་མིི་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་། གཞོོན་ནུ་ཚོོས་གཞོོན་ནུ་མར་རྩེེ་བའིི་

ཐོོབ་ཐང་དང་། གཞོོན་ནུ་མས་རྩེེ་རུ་འཇུག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་། བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཅན་ཚོོར་ཟས་
སྦྱིིན་གཏོོང་བའིི་ཐོོབ་ཐང་བཅས་བརྩིི་སྲུང་བྱེེད་དགོོས། སྦྲུམ་མ་དང་ནད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་
དེེ་ཐོོབ་ཐང་གཞན་པ་ཡོོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཡིིན།

སྤྱིིར་སུ་ཞིིག་གྱིིས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་བཤད་མཁན་མ་བྱུང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཐོོབ་ཐང་འགའ་

རེེ་ནིི་གདོོན་འདྲེེ་ལྟ་བུ་ཡིིན་པས། ཁྱིིམ་ཚང་ཚང་མས་ཐོོབ་ཐང་དེེ་རིིགས་རྩ་རྫོོགས་བྱེེད་
དགོོས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཐོོབ་ཐང་དེེ་དག་ནིི་མིི་སྒེེར་གྱིི་གསང་བ་སྔོོག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་། སྒར་

ནང་གིི་མིི་ཚང་མ་གཉིིད་ཡོོད་དུས་གང་འདོོད་དུ་འུར་ཅོོར་རྒྱག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་། འདོོད་
པའིི་བསླུ་བྲིིད་དང་བཙན་གཡེེམ་གྱིི་ཐོོབ་ཐང་། ལོོག་གཡེེམ་གྱིི་ཐོོབ་ཐང་། རྐུ་འཕྲོོག་
དང་སྲོོག་གཅོོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐང་སོོགས་ཡིིན་ལ། ཐོོབ་ཐང་འདིི་རིིགས་ཡོོད་ན་འཇིིག་རྟེེན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆུང་ཆུང་འདིི་དག་མཚན་མོོ་གཅིིག་ལའང་གནས་མིི་ཐུབ་པས། ཐོོབ་ཐང་འདིི་དག་རྩ་
རྫོོགས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།

འཇིིག་རྟེེན་འདིི་དག་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བ་དང་བསྟུན་ནས། སྒྲིིག་སྲོོལ་འདིི་དག་

རིིམ་བཞིིན་ཁྲིིམས་ལུགས་སུ་གྱུར། འོོན་ཀྱང་། ཁྲིིམས་ལུགས་འདིི་དག་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་
ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་བཀལ་བ་མིིན། ཞག་སྒར་དང་ཉེེ་ས་ནས་གཅིིན་སྐྱག་བཏང་ན་ཁྲིིམས་

འགལ་ཡིིན་ལ། འཐུང་ཆུ་བཙོོག་པ་བྱས་ན་ཁྲིིམས་འགལ་ཡིིན། བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་མནར་
བའིི་ཡུལ་མིིའིི་འགྲམ་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པའིི་ཟ་མ་ཁེེར་བཟའ་བྱས་ན་ཁྲིིམས་འགལ་
ཡིིན།

ཁྲིིམས་ལུགས་འདིི་དག་དང་བསྡོོངས་པའིི་ཁྲིིམས་ཆད་ནིི་རིིགས་གཉིིས་མ་གཏོོགས་

མེེད། གཅིིག་ནིི་འཇིིགས་སུ་རུང་བའིི་དམར་འཛིིང་ཡིིན་ལ། གཞན་པ་དེེ་ནིི་སྒར་ལས་
ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་རྒྱུ་དེེ་ཡིིན། དེེ་གཉིིས་ལས་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་རྒྱུ་ནིི་སྡུག་ཤོོས་དེེ་ཡིིན་ཏེེ།

རྒྱུ་མཚན་ནིི། གལ་སྲིིད་ཁྲིིམས་ཆད་འདིི་ཕོོག་པ་ཡིིན་ན། ཁྲིིམས་ཆད་དེེ་དང་ལྷན་དུ་ཁོོའི་ི

མཚན་སྙན་དང་བརྩིི་མཐོོང་ཚང་མ་མེེད་པར་འགྱུར་འགྲོོ་བས། གཞུག་ཕྱོོགས་འཇིིག་རྟེེན་
གང་ཞིིག་གནས་གང་དུ་བསྐྲུན་ནའང་ཁོོ་ལ་ནང་དུ་འཛུལ་བའིི་སྐལ་བ་མེེད།

འཇིིག་རྟེེན་འདིི་དག་གིི་ཁྲོོད་དུ། སྤྱིི་ཚོོགས་ཀུན་སྤྱོོད་ཚད་གཞིི་ཧ་ཅང་དམ་པོོར་གྱུར་

ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཞོོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཐུག་དུས་གང་འོོས་ལྟར་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།”
ཞེེས ་འཚམས་འདྲིི་ བྱེེད ་དགོོ ས ་ཤིིང ་། གལ་སྲིིད ་སྐྱེེས ་པ་ཞིིག ་གིིས ་བུད་མེེད ་ཅིིག ་ལ་
མངལ་འཁོོར་བཅུག་པ་དང་། བྱིིས་པ་རྣམས་བདག་སྐྱོོང་བྱས་ཚེེ། འདོོད་པ་ཡོོད་པའིི་བུད་

མེེད་དེེ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ཆོོག། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལས་ལྡོོག་སྟེེ། དགོོང་མོོ་རེེ་ལ་བུད་མེེད་

རེེ་བརྗེེ་ཡིི་བསྡད་ན་མིི་ཆོོག་སྟེེ། དེེས་འཇིིག་རྟེེན་འདིི་ཟང་ཟིིང་དུ་གཏོོང་ངེེས་ཡིིན་པས་སོོ།།
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཁྱིིམ་ཚང་ཚོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བ་དང་བསྟུན་ནས། འཇིིག་རྟེེན་གསར་སྐྲུན་གྱིི་ཐབས་

རྩལ་ཡང་དེེ་དང་འགྲོོགས་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། མིི་དམངས་རྣམས་འཇིིག་
རྟེེན་འདིི་དག་གིི་ཁྲོོད་དུ་བདེེ་འཇགས་ཡིིན་ལ། རྣམ་པ་འདིི་གཏན་འཇགས་སུ་གྲུབ་ཡོོད་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། སྒྲིིག་སྲོོལ་འོོག་ཏུ་གནས་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཚོོས་ཀྱང་སྒྲིིག་སྲོོལ་འདིིའིི་འོོག་
ཏུ་བདེེ་འཇགས་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

འཇིིག་རྟེེན་འདིི་དག་ཁྲོོད་དུ། དབུ་ཁྲིིད་དང་རྒན་པོོ་ཚོོ་ལས་གྲུབ་པའིི་སྲིིད་གཞུང་

ཡང་གསར་དུ་འཁྲུངས་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའིི་མིི་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་དེེ་

ཞག་སྒར་རེེ་རེེ་འཛིིན་སྐྱོོང་བྱེེད་པར་མཁོོ་བ་རྟོོགས་མོོད། གླེེན་ཞད་ཆེེ་བའིི་མིི་ཞིིག་གིིས་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླེེན་རྟགས་དེེ་རང་ཉིིད་ཡོོད་སའིི་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་

སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། མཚན་མོོ་འདིི་དག་ལ་སྤྱིི་ཚོོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་ཀྱང་རིིམ་བཞིིན་
གྲུབ། རང་ཉིིད་ལ་ཟ་མ་ཡོོད་པའིི་མིི་ཞིིག་གིིས་བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་ལ་ལྟོོ་

སྤྲད་ནས། མ་འོོངས་པར་རང་ཉིིད་ལྟོོགས་ཤིི་མིི་ཐེེབས་པ་འགན་སྲུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱིིམ་

ཚང་ཞིིག་གིི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ཞིིག་གྲོོངས་སྐབས་ཁོོ་ཚང་གིི་གུར་སྒོོའི་ི མདུན་དུ་ལྕགས་

སྒོོར་ཕུང་པོོ་ཞིིག་སྤུང་ཡོོད་ངེེས་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལ་ཚེེ་འདིིའིི་བདེེ་
སྐྱིིད་ཀྱིི་སྐལ་བ་མ་ཐོོབ་པས། ཁོོ་ངེེས་པར་དུ་དུར་འཇུག་ཡག་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པས་

སོོ།། རྒན་པོོ་ཞིིག་གྲོོངས་ཚེེ་ཕུང་པོོ་འཁྱམ་པོོའི་ི སྤྱིི་དུར་དུ་གཡུག་ཆོོག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཕྲུ་
གུ་ཞིིག་དེེ་ལྟར་གཏན་ནས་བྱེེད་མིི་རུང་།

འཇིིག་རྟེེན་ཞིིག་སྐྲུན་པར་ཕྱིི་དངོོས་པོོའི་ི ཆ་རྐྱེེན་ངེེས་ཅན་ཞིིག་འཛོོམས་དགོོས། ཆུ་

བོོ་དང་གཙང་འགྲམ། རྒྱུག་ཆུ་དང་ཆུ་མིིག ཡང་ན་བདག་པོོ་མེེད་པའིི་ཆུ་ཀ་ལ་སོོགས་
འཐུང་ཆུའིི་ཐོོན་ཁུངས་དགོོས་ལ། རག་གུར་ཕུབ་སའིི་ཐང་བདེེ་འདང་ངེེས་ཤིིག་དགོོས་

ཤིིང་། མེེ་འབུད་པར་ལྕུག་ཕྲན་དང་ཡང་ན་ཤིིང་ཡོོད་དགོོས། གལ་སྲིིད་སྒར་ས་དང་ཐག་
439

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཉེེ་ས་ན་གད་སྙིིགས་གསོོག་ས་ཡོོད་ན་དེེ་ནིི་ཡག་ཤོོས་ཡིིན་ཏེེ། དེེ་དག་གིི་ཁྲོོད་དུ་ཐབ་མགོོ་

དང་མེེ་སྐྱོོར་ལྕགས་གུག ཟ་མ་གཡོོ་ས་དང་བཟའ་སའིི་ལྕགས་ཀྲིིན་སོོགས་ཡོོ་ཆས་རྙེེད་
སྲིིད་པས་སོོ།།

ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་འཇིིག་རྟེེན་དེེ་དག་སྐྲུན་གྱིི་ཡོོད་ལ། འཇིིག་རྟེེན་དེེ་དག་ནིི་གཞུང་

ལམ་སྟེེང་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་མིི་དམངས་དང་ཁོོ་ཚོོའིི་རས་གུར། ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་ཤུགས་
དང་ཀླད་ཤུགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིིན།

ཞོོགས་པ་རེེ་རེེར། རས་གུར་ཚོོ་མར་ཕབ་ཅིིང་རས་ཆ་ཁག་ཕྱིིར་བལྟབས་ནས། ཀ་བ་

དེེ་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་ཡོོད་སར་ཕྱིིར་བཅིིངས། ཉལ་ཁྲིི་ཁག་རླངས་འཁོོར་

སྟེེང་སོོ་སོོའི་ི འཇོོག་སར་བཞག་ཅིིང་། རྫ་སྣོོད་ཁག་ཀྱང་རང་གིི་འཇོོག་གནས་སུ་ཕྱིིར་

བཞག ཁྱིིམ་ཚང་ཁག་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བ་དང་བསྟུན་ནས། ས་སྲོོད་དུ་ཁང་ཁྱིིམ་ཁག་
བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ཞོོགས་པའིི་སྣང་བ་དང་ལྷན་དུ་དེེ་དག་གཏོོར་རྒྱུ་དེེ་ནིི་གཏན་འཇགས་
ཀྱིི་ཐབས་རྩལ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པས། བལྟབས་ཟིིན་པའིི་རས་གུར་དེེ་གནས་གཅིིག་ཏུ་འཇོོག་

གིི་ཡོོད་ལ། ཟ་མ་སྐོོལ་བྱེེད་ཀྱིི་སྣོོད་ཆས་ཚང་མ་སྒམ་གཅིིག་ཏུ་སྒྲིིག་གིི་ཡོོད། རླངས་
འཁོོར་ཚོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཁྱིིམ་ཚང་ནང་གིི་ཁོོངས་མིི་ཚང་མར་
རང་རང་ལ་འཚམས་པའིི་གོོ་གནས་དང་། རང་རང་ལ་བབས་པའིི་འོོས་འགན་རེེ་ཡོོད།

རྒན་ལོོ་ལོོན་དང་ཆུང་བྱིིས་པ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་། རང་རང་ལ་རླངས་འཁོོར་ནང་དུ་འདུག་
ས་ངེེས་ཅན་རེེ་ཡོོད། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ངལ་དུབ་དང་ཚ་གདུག་གིིས་མནར་བའིི་ས་སྲོོད་

རེེ་རེེར། རླངས་འཁོོར་ཚོོ་སྒར་ས་རུ་བསྡད་དུས། ཁྱིིམ་མིི་རེེ་རེེར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགན་ཁུར་
རེེ་ཡོོད་པས། བཀོོད་སྒྲིིག་ཅིི་ཡང་བྱེེད་མིི་དགོོས་པར་ཐད་ཀར་རང་འགན་སྒྲུབ་པ་ཡིིན།
བྱིིས་པ་ཚོོ་འབུད་ཤིིང་འཐུ་རུ་འགྲོོ་ཞིིང་འཐུང་ཆུ་ལེེན་དུ་འགྲོོ་ལ། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་རས་གུར་

ཕུབ་ནས་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་ཅ་དངོོས་ཚོོ་མར་དབབ་ཀྱིི་ཡོོད། བུད་མེེད་ཚོོས་དགོོང་
440

ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཚིིགས་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་ཅིིང་། ཁྱིིམ་མིི་གཞན་པ་ཚོོས་ཟ་མ་བཟའ་སྐབས་ཁོོ་མོོ་ཚོོས་འགྲམ་
ནས་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག་གིི་ཡོོད། འདིི་དག་ཚང་མ་བཀོོད་འདོོམས་ཅིི་ཡང་མིི་

དགོོས་པར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྔོོན་ཆད་ཡིིན་ན། མཚན་མོོར་ཁྱིིམ་ཚང་ཁག་གིི་ཁང་པ་ནིི་ཁྱིིམ་
ཚང་ཕན་ཚུན་བར་གྱིི་ས་མཚམས་ཡིིན་ལ། ཉིིན་མོོར་ཞིིང་ཚིིགས་ཁག་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་བར་གྱིི་

ས་མཚམས་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་ས་མཚམས་འབྱེེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོོ་
བཞིིན་ཡོོད། དེེང་སང་། ཉིིན་མོོའི་ི ཚ་ཟེེར་འོོག་ཏུ་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་ཁུ་

སིིམ་མེེར་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། མཚན་མོོར་ཁོོ་ཚོོ་ཚོོགས་པ་གང་ལ་ཐུག་ན་
དེེ་དང་འདྲེེས་ནས་སྡོོད་ཀྱིི་ཡོོད།

དེེ་ལྟར་ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོོགས་འཚོོ་བ་དེེ་ཡོོངས་སུ་བསྒྱུར་ཟིིན་ལ། འགྱུར་ལྡོོག་

འདིི་འདྲ་ནིི་འཇིིག་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོོར་འགྲོོ་བ་མིིའིི་རིིགས་ཁོོ་ནས་མ་གཏོོགས་དང་དུ་ལེེན་

མིི་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་དེེང་སང་ཞིིང་པ་མ་ཡིིན་པར་གནས་སྤོོ་མིི་དམངས་ཡིིན།
སྔོོན་ཆད་ས་ཞིིང་གིི་ཆེེད་དུ་བསམ་བློོ་གཏོོང་བ་དང་འཆར་གཞིི་འཐེེན་པ། མིིག་ཧར་གྱིིས་

ཅེེར་ནས་འདུག་པ་སོོགས་ཀྱིི་རྩོོལ་བ་ནིི་དེེང་སང་གཞུང་ལམ་བཟང་ངན་དང་ལམ་ཐག་

རིིང་ཐུང་། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་རེེ་སྨོོན་བཅས་ཀྱིི་ཐོོག་ཏུ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་སྔོོན་ཆད་
ས་ཞིིང་གིི་རྒྱ་ཁྱོོན་སྟེེང་དུ་འཁོོར་བའིི་སེེམས་པ་དེེ་དེེང་སང་ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལམ་ཕྲ་

མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཐོོགས་ཡོོད། དེེང་སང་ཆར་བ་འབབ་མིིན་དང་རླུང་བུ་ལྡང་མིིན། རྡུལ་འཚུབ་
ལངས་མིིན་དང་ལོོ་ཏོོག་ལ་སྐྱེེས་འཕེེལ་འབྱུང་མིིན་སོོགས་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་ས་
མིིན། དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་གིིས་འགྱིིག་འཁོོར་ལ་བལྟས་ཡོོད་ཅིིང་། རྣ་བས་སྒུལ་འཕྲུལ་
གྱིི་སྒྲ་ལ་ཉན་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་པ་འཕྲུལ་སྣུམ་དང་རླངས་སྣུམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཁོོར་ཡོོད་

ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་པ་དབུགས་རྐྱལ་དང་ལམ་ངོོས་ཀྱིི་བར་དུ་ཇེེ་སྲབ་ནས་ཇེེ་སྲབ་ཏུ་འགྲོོ་
བཞིིན་པའིི་འགྱིིག་འཁོོར་སྟེེང་དུ་འཁོོར་ཡོོད། དེེ་ནས་ད་དུང་བང་སྒྱུར་ཡོོ་ཆས་ཆག་པའིི་
441

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆག་སྒོོ་དང་། ས་སྲོོད་དུ་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་སའིི་འཐུང་ཆུ། ཐབ་སྟེེང་གིི་ཟ་མ་བཅས་ལའང་ཁོོ་

ཚོོས་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་དགོོས། དེེ་བཞིིན། མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སྐྱོོད་བྱེེད་པའིི་བདེེ་ཐང་གིི་

གཟུགས་གཞིི། ལུས་ཤུགས་དང་སེེམས་ཤུགས་བཅས་ཀྱང་ངེེས་པར་དུ་འཛོོམས་དགོོས།

ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བའིི་འདུན་པ་དྲག་པོོ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྔོོན་བརྒལ་ནས་སླེེབས་ཡོོད་ལ། སྔོོན་

ཆད་ཐན་པ་དང་ཆུ་ལོོག་ལ་འཇིིགས་པའིི་འཇིིགས་སྣང་དེེ་དེེང་སང་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་གོོག་
ནུར་གྱིིས་འགྲོོ་བར་གེེགས་ཤིིག་སླེེབས་མིི་ཡོོང་ངམ་སྙམ་པའིི་འཇིིགས་སྣང་དུ་གྱུར་ཡོོད།

སྒར་ས་ཚང་མ་ཡང་གཏན་འཁེེལ་དུ་གྱུར་ནས་ཡོོད་ལ། དེེ་ནིི་སྔ་ནུབ་འདུག་ས་ནས་

ཉིིན་འགྲུལ་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་གིི་མཚམས་སུ་ཡོོད་པ་ཡིིན།

ལམ་ཐོོག་ཏུ་ཁྱིིམ་ཚང་འགའ་རེེ་བྲེེལ་འཚབ་ལངས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཉིིན་མཚན་

བསྟུད་ནས་འགྲོོ་ལ། ངལ་གསོོ་རྒྱག་དུས་རླངས་འཁོོར་བསྡད་ནས་ཐད་ཀར་རླངས་འཁོོར་

ནང་ནས་ཉལ་གྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར་ནུས་ཤུགས་ཡོོད་ཚད་ནུབ་རྒྱུད་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་

བཏོོན་ནས། གཞུང་ལམ་དང་ད་ལྟའིི་གནས་སྐབས་བཅས་ལས་བྲོོས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།

ཁོོ་ཚོོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་གཞིིས་ཆགས་པའིི་སྟེེང་དུ་འདོོད་རྔམ་ལངས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།

ཁ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་བང་སྒྲ་སྒྲོོག་པའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒུལ་འཕྲུལ་དེེ་གཞུང་
ལམ་སྟེེང་དུ་བཙན་གྱིིས་འདེེད་བཞིིན་ཡོོད།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱིིམ་ཚང་མང་པོོ་ཞིིག་གིིས་འགྱུར་ལྡོོག་འདིི་མགྱོོགས་པོོར་དང་དུ་བླངས་

ནས་འཚོོ་བ་གསར་པར་ཡོོངས་སུ་གོོམས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་ཉིི་མ་ནུབ་རིིའིི་སྟེེང་ནས་ཇེེ་
དམའ་རུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་... །

ཞག་སྡོོད་བྱེེད་ས་ཞིིག་འཚོོལ་རན་འདུག

ཨོོ། མདུན་ཕྱོོགས་སུ་རས་གུར་འགའ་རེེ་མཐོོང་རྒྱུ་འདུག
442

ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་བསྡད། གཞན་དག་ཚོོས་སྔོོན་ནས་དེེ་གར་ས་

བཟུང་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། གུས་ལུགས་ངེེས་ཅན་ཞིིག་ཏན་ཏན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་བས།
ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་དབུ་ཁྲིིད་དུ་གྱུར་པའིི་སྐྱེེས་པ་དེེས་མགོོ་བོོ་སྒེེའུ་ཁང་ནས་ཕྱིིར་བསྲིིངས།
ང་ཚོོ་འདིི་གར་བསྡད་ནས་ཞག་སྒར་བརྒྱབ་ན་ཨེེ་ཆོོག

ལོོས་ཆོོག ཁྱོོད་ཚང་འདུག་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོ་མངའ་སྡེེ་གང་

ནས་ཡིིན།

ས་ཐག་རིིང་ཨར་ཁན་ས་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།

ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རས་གུར་བཞིི་པའིི་ནང་གིི་མིི་དེེ་ཚོོ་ཡང་ཨར་ཁན་ས་མངའ་སྡེེ་ནས་

ཡོོང་བ་རེེད།
ཨེེ་རེེད།

དེེ་ནས་དྲིི་བ་གལ་ཆེེན་དེེ་འདྲིི་དགོོས། འཐུང་ཆུ་ག་འདྲ་འདུག

ཨུན། བྲོོ་བ་ཞིིམ་རྒྱུ་མིི་འདུག་ཀྱང་། ག་ཚོོད་དགོོས་དགོོས་ཤིིག་འདུག
ཡ། བཀའ་དྲིིན་ཆེེ།

བཀའ་དྲིིན་ཞུ་མིི་དགོོས།

གུས་ལུགས་འདིི་ནིི་ངེེས་པར་དུ་ཡོོད་དགོོས་པ་ཞིིག་ཡིིན། རླངས་འཁོོར་དེེ་རས་གུར་

གྱིི་སྣེེ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་དེེ་གར་བསྡད། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་ནས་ངལ་དུབ་

ཀྱིིས་མནར་བའིི་མིི་རྣམས་མར་བབས་ཤིིང་། རེེངས་པོོར་གྱུར་པའིི་གཟུགས་པོོ་རྐྱོོང་སྐུམ་
བྱས། དེེ་ནས་རས་གུར་ཕུབ་བྱུང་ལ། བྱིིས་པ་ཚོོ་ཆུ་ལེེན་དུ་སོོང་བ་དང་། ན་གཞོོན་ཚོོ་

འབུད་ཤིིང་འཐུ་རུ་སོོང་། དེེ་ནས་མེེ་ཁ་གསོོས་བྱུང་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་དགོོང་ཚིིགས་སྐོོལ་
རྒྱུའམ་ཡང་ན་བརྔོོ་རྒྱུ་བསྐྱོོན། སྔོོན་ལ་ཡོོང་མཁན་ཚོོ་ཚུར་ཡོོང་ནས་ཕ་ཡུལ་ས་ཕྱོོགས་
གང་ཡིིན་འདྲིི་རེེས་བྱེེད་ཅིིང་། མཚམས་ལ་ལར་ཁ་ཁར་འཐོོར་བའིི་ཉེེ་འབྲེེལ་དང་ཡང་
443

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསྐྱར་འཕྲད་པ་ཡང་འབྱུང་གིི་ཡོོད།

ཨོོ། ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡིིན་ཨེེ། རྫོོང་གང་གིི་ཡིིན།
ཆེེ་རོོ་ཁེེ་རྫོོང་ནས་ཡིིན།

ཨོོ། དེེ་གར་ངའིི་ཉེེ་འབྲེེལ་ཞིིག་ཡོོད། ཨ་ལེེན་ཚང་ངོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཨེེ་ཡོོད། ཨ་ལེེན་ཟེེར་བའིི་

ཁྱིིམ་ཚང་ཆེེ་རོོ་ཁེེ་རྫོོང་གིི་ག་ས་གང་དུ་ཡོོད། ཝིི་ལིི་སིི་ཚང་ཨེེ་ཤེེས།
ཨོོ། དེེ་ལོོས་ཤེེས།

དེེ་ལྟར་ཚན་པ་གསར་པ་ཞིིག་གྲུབ་བྱུང་། ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པ་ཡོོངས་སུ་མ་རུབ་པའིི་

སྔོོན་ལ་ཁོོ་ཚོོ་གཞིི་ནས་ཞག་སྒར་འདིིའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གསར་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལ། ཁྱིིམ་
ཚང་རེེ་རེེར་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐོོར་གྱིི་བརྡ་ལན་འཕྲོོད། ཁོོ་ཚང་ནིི་ཡོོངས་ཀྱིིས་ཤེེས་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་
ཡ་རབས་ཤིིག་ཡིིན་འདུག

ང་ཨ་ལེེན་ཚང་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་ཡོོད། ཨ་ལེེན་རྒན་པ་སའེེ་མོོན་ ཨ་ལེེན་དང་ཁོོའི་ི

ཆུང་མ་གཉིིས་ཀ་ཁ་མ་མཐུན་པ་རེེད། ཁོོ་མོོ་ཆེེ་རོོ་ཁེེ་3 ཡིི་རྒྱུད་པ་ཡིིན་ལ། མཛེེས་མ་རྟ་
ནག་མ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན།

རེེད་ཡ། སའེེ་མོོན་གཞོོན་པ་དེེ་རུ་ཌོོལ་ཧྥིི་ཚང་གིི་བུ་མོོ་ཞིིག་ལ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་པ་མ་

རེེད་དམ། ངས་བསམ་ན་དེེ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ཨེེ་ནིི་ཌིི་གྲོོང་རྡལ་དུ་སོོང་ནས་གཞིིས་བཅས་པ་
རེེད་ལ། འཚོོ་བ་ཡག་པོོ་འཁྱོོངས་འདུག དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་འཁྱོོངས་འདུག

ཁོོ་ནིི་ཨ་ལེེན་ཚང་གིི་ལམ་ལྷོོང་བྱུང་མཁན་གཅིིག་པུ་དེེ་རེེད། རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་

ཁང་ཞིིག་ཡོོད།
3

ཆེེ་རོོ་ཁེེ། Cherokee སྟེེ། 1. ཨ་རིིའིི་ཤར་ལྷོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་གནས་པའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཚོོ་ཁག་ཅིིག 2. ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་
སྡེེའིི་ནང་གིི་རྫོོང་ཞིིག
444

ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

འཐུང་ཆུ་བླངས་ཤིིང་། འབུད་ཤིིང་གཏུབས་རྗེེས། བྱིིས་པ་ཚོོ་རས་གུར་ཚོོའིི་ཁྲོོད་ནས་

སེེམས་ཆུང་ངང་འཁྱམ་ཉུལ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོས་གྲོོགས་པོོ་སྒྲིིག་པའིི་ཆེེད་དུ་སྤྱང་གྲུང་

ལྡན་པའིི་ཐབས་ལམ་རེེ་སྤྱད། བུ་ཞིིག་བུ་གཞན་པ་ཞིིག་དང་ཉེེ་སར་སླེེབས་སྐབས་ཁོོ་འགྲོོ་
མཚམས་བཞག་ནས་ཐང་གིི་རྡོོ་བ་ཞིིག་ལ་བལྟས། དེེ་ནས་རྡོོ་བ་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ཡོོང་ནས་
ཞིིབ་ལྟ་བྱས། ཁོོས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་མཆིིལ་མ་བཏབ་ནས་འཕུར་འཕུར་བྱས་ནས་བུ་གཞན་
པ་དེེར་མཚར་སྣང་བསླངས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་རྙེེད་སོོང་།

བུ་དེེས་ཅུང་སྣང་མེེད་ཀྱིི་རྣམ་པ་བསྟན་ནས། ཅིི་ཡང་མ་རེེད། རྡོོ་བ་ཞིིག་རེེད་ཟེེར།
དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་པ་ཡིིན།
ངས་འདིིའིི་ནང་ནས་གསེེར་མཐོོང་བྱུང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས། གསེེར་དེེ་རྡོོ་ནང་དུ་ཡོོད་དུས་སེེར་པོོ་མིིན། དེེ་ནག་པོོ་རེེད།
དེེ་ལོོས་ཡིིན། དེེ་ཚང་མས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

ངས་བལྟས་ན་དེེ་ལྕགས་གཏེེར་སེེར་པོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་གསེེར་རེེད་བསམ་

པ་རེེད།

དེེ་འདྲ་མ་རེེད། རྒྱུ་མཚན་ནིི་ངའིི་ཨ་ཕར་གསེེར་མང་པོོ་རྙེེད་མྱོོང་ཡོོད་ལ། ཁོོས་ང་ལ་

གསེེར་ལ་ལྟ་སྟངས་བསླབས་མྱོོང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་གསེེར་རྡོོག་རྡོོག་རྡོོ་ཕ་བོོང་འདྲ་ཞིིག་ལག་ཏུ་ལེེན་འདོོད་འདུག་གམ།

སྐྱག་པ། དེེ་ལས་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད་པའིི་བྱིི་རིིལ་ཞིིག་ཡོོད་ན་སྙམ།

ང་ལ་སྐད་ཆ་བཙོོག་པ་བཤད་དུ་མིི་འཇུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། རྒྱུན་པར་ཁ་ནས་ཤོོར་

འགྲོོ།

ང་ཡང་དེེ་མཚུངས་ཡིིན། ཆུ་མིིག་ཡོོད་སར་འགྲོོ།
445

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་ཕན་ཚུན་ཐུག་ཚེེ་སོོ་སོོར་ག་འདྲ་སྙན་གྲགས་ཡོོད་སྐོོར་དང་། ག་

འདྲའིི་རེེ་བ་ཡོོད་སྐོོར་བཤད། བུད་མེེད་ཚོོས་ཐབ་ཀའིི་མཐའ་ན་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཁྱིིམ་མིིའིི་གྲོོད་ཁོོག་ཏུ་བཙང་རྒྱུའིི་ལྟོོ་ཆས་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་པར་བྲེེལ། ལག་ཏུ་
སྒོོར་མོོ་ཅུང་ཟད་ཡོོད་ཚེེ་ཕག་ཤ་ཡོོད་སའིི་ཟ་མ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་ཅིིང་། ཕག་ཤ་དང་ཞོོག་ཁོོག

ཙོོང་རིིལ་མཉམ་དུ་བཟོོ་ངེེས། ད་དུང་ཧོོ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ལུགས་སྲོོལ་ལྟར་སླང་བསྲེེགས་
སོོབ་གོོར་དང་། ཡང་ན་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་བག་ལེེབ་སྲེེག་ངེེས་ཤིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ལྡུར་ཁུ་

མང་པོོ་ཞིིག་བླུག་ངེེས། ཡང་མིིན་ན་ཤ་རྩིིབ་དང་རྩིིབ་མ་བཙོོ་སྲིིད་ལ། ད་དུང་ལྕགས་ཀྲིིན་
ནང་དུ་ནག་ཅིིང་ཁ་བའིི་ཇ་ནག་ཁུ་སྐོོལ་སྲིིད། གལ་སྲིིད་ལག་ཏུ་སྒོོར་མོོ་སྲབ་མོོ་ཞིིག་མ་

གཏོོགས་ལྷག་མེེད་ཚེེ། སྣུམ་ཐིིགས་ཙམ་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱེེ་ལྡུར་སྲེེག་སྲིིད་ལ། བསྲེེགས་ཟིིན་
པའིི་ཕྱེེ་ལྡུར་བག་ལེེབ་དེེ་སོོབ་སོོབ་དང་སྨུག་པོོ་ཡིིན་ངེེས། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཡང་བསྐྱར་སྣུམ་
ཐིིགས་འགའ་རེེ་འབབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་རེེད།

ཁྱིིམ་ཚང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོོ་དང་། ཡང་ན་སྒོོར་མོོ་སྤྱོོད་མིི་ཤེེས་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཧ་ཅང་

གླེེན་པ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ཀྲིིན་བཅུག་སྲན་མ་དང་ཀྲིིན་བཅུག་ཁམ་བུ། ཐུམ་བརྒྱབ་བག་ལེེབ་
དང་བཟོོ་གྲྭ་ནས་བཟོོས་པའིི་སྐྱོོ་བག་སོོགས་བཟའ་ལ། བཟའ་བཏུང་འདིི་འདྲའིི་ཕུན་
སུམ་ཚོོགས་པོོ་དེེ་ཚང་མས་ཤེེས་པར་བྱས་ནས་ཟོོས་ན་མིི་འགྲིིག་པས། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་གུར་ནང་ནས་ལྐོོག་བཟའ་བྱེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་ནའང་། བག་ཟན་བསྲེེགས་མ་བཟའ་

བཞིིན་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཚ་པོོ་བཟོོ་བཞིིན་པའིི་སྲན་མའིི་དྲིི་མ་ཚོོར་ནས་མ་དགའ་བའིི་
རྣམ་འགྱུར་སྟོོན་གྱིི་ཡོོད།

དགོོང་ཚིིགས་ཟོོས་ཚར་ནས་སྡེེར་མ་ཚོོ་ཆུ་ནང་དུ་བཤལ་ཞིིང་ལག་རས་ཀྱིིས་ཕྱིིས་

ཚར་དུས། ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པ་སླེེབས་ཡོོད་པས། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་ནས་
གླེེང་མོོལ་བྱེེད་མགོོ་རྩོོམ།

446
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ཁོོ་ཚོོས་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཞིིང་གིི་སྐོོར་གླེེང་། ཁོོ་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་འདིི་

འདྲ་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་དངོོས་གནས་ཧ་མིི་གོོ་ཞེེས་གླེེང་། གཞིི་རིིམ་གྱིི་ས་ཞིིང་རྦད་
དེེ་བརླགས་སོོང་།

ས་ཞིིང་ཡང་བསྐྱར་ཇེེ་ལེེགས་སུ་ཕྱིིར་འགྲོོ་ངེེས། གནད་དོོན་ནིི་དེེ་དུས་ང་ཚོོ་དེེ་གར་

ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་སུ། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་མེེད་ཚོོར་མེེད་ངང་ནས་སྡིིག་པ་ཞིིག་

བསགས་པས། ད་ལྟ་རྣམ་སྨིིན་འཁོོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་སྙམ།

མིི་ཞིིག་གིིས་ང་ལ་བཤད་མྱོོང་། ཁོོ་སྲིིད་གཞུང་གིི་ལས་བྱེེད་པ་རེེད། ཁོོས་ཟེེར་ན་འདིི་

ནིི་ས་རྒྱུ་ཉམས་སོོང་བས་རེེད་ཟེེར་ལ། སྲིིད་གཞུང་གིི་མིི་དེེས་ཟེེར་ན་གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་
ཞིིང་གིི་སུལ་རིིས་འཕྲེེད་རྒྱུག་གིིས་རྨོོས་ན་ད་གཟོོད་ས་རྒྱུ་མིི་ཉམས་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། དེེ་

ལྟར་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མ་བྱུང་ལ། ས་བདག་གསར་པ་དེེས་ཀྱང་སུལ་རིིས་
འཕྲེེད་རྒྱུག་གིིས་རྨོོ་ཡིི་མིི་འདུག ཁོོས་བཏོོད་པའིི་རྨོོས་ཤུར་ལ་ཡང་ལེེ་དབར་བཞིི་ཙམ་
ཡོོད་པས་ཁོོས་གང་དུའང་རྨོོ་མཚམས་མིི་འཇོོག་ལ། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ཁོོའི་ི མདུན་དུ་བཞུགས་
བསྡད་རུང་ཁོོས་བསྐོོར་ནས་མིི་འགྲོོ་ཐག་ཆོོད་རེེད།

ཁོོ་ཚོོས་རང་ཁྱིིམ་གྱིི་སྐོོར་བཤད་དུས་སྐད་མགོོ་ཧ་ཅང་དམའ། ངེེད་ཚང་གིི་རླུང་འཐག་

ཁང་པའིི་འོོག་ཏུ་བསིིལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་ལ། དེེ་ནིི་འོོ་མར་ཁ་སྤྲིི་ཆགས་ས་དང་། ཆུ་
ཀུབ་འཇོོག་སར་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཉིིན་གུང་ཚ་གདུག་མེེ་ལྟར་འབར་བའིི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁང་
པ་དེེའིི་ནང་བསིིལ་ལྷང་ལྷང་ཡིིན་ལ། དེེར་བཞག་ཡོོད་པའིི་ཆུ་ཀུབ་ཅིིག་གཤག་ནས་ཟོོས་

ན། དེེ་གྲང་མོོ་ཡིིན་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁ་ནང་ལ་འཁྱག་པས་ན་ཟུག་གཏོོང་། ཆུ་ཀུབ་ཀྱིི་
པགས་པའིི་ངོོས་སུ་ཆུ་ཐིིགས་ཐར་ཐོོར་དུ་འགྲིིལ་གྱིི་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་འཕྲད་པའིི་ཆག་སྒོོའི་ི སྐོོར་ཡང་བཤད། ང་ལ་ཆར་ལེེ་ཟེེར་བའིི་

སྤུན་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་ལ། ཁོོའི་ི སྐྲ་ནིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་ལྟར་སེེར་པོོ་ཡིིན། ཁོོ་འཚར་ལོོངས་བྱུང་

ནས་ཕོོ་གསར་དུ་གྱུར་ཡོོད་ལ། མཛུབ་གནོོན་རླུང་སྦྲེེང་ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་དཀྲོོལ་ཤེེས། ཉིིན་

ཞིིག་ལ་ཁོོས་ཞིིང་ནང་དུ་ཤལ་བ་འདྲུད་དུ་སོོང་། ཤལ་བས་སྤོོ་ཐོོ་སྙོོམས་པོོར་བཟོོ་བཞིིན་
པའིི་སྐབས་དེེར་གློོ་བུར་དུ་སྦྲུལ་ཞིིག་སྔོོན་ནས་འཁྱུག་པས། ཁོོའི་ི རྟ་འདྲོོགས་ནས་ཤལ་བ་
དེེ་ཆར་ལེེའིི་སྟེེང་དུ་དྲུད་ནས་བྲོོས་ཤིིང་། ཤལ་བའིི་རྩེེ་མོོ་ཁག་ཁོོའི་ི ནང་ཁྲོོལ་དང་གྲོོད་པའིི་
ནང་དུ་ཟུག་ཅིིང་། དེེ་དག་གིིས་ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་རྦད་དེེ་བཀོོག་སོོང་། ཨ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།

ཁོོ་ཚོོས་མ་འོོངས་པའིི་སྐོོར་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱས། དེེ་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ན་ག་འདྲ་ཞིིག་

ཡིིན་ནམ།

རེེད་ཡ། འདྲ་པར་གྱིི་སྟེེང་ནས་བལྟས་ན་ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག ངས་དེེ་གའིི་ས་ཆ་མཛེེས་

ཤིིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་གིི་འདྲ་པར་མཐོོང་མྱོོང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་སྟར་སྡོོང་དང་ལུམ་འབྲས་

ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེེ་ས་རུ་རྩེེ་མོོ་གངས་ཀྱིིས་གཡོོགས་པའིི་རིི་བོོ་
མཐོོན་པོོ་ཞིིག་འདུག་ལ། དེེ་ནིི་དངོོས་གནས་བལྟས་ན་ཡིིད་དུ་འོོང་བ་ཞིིག་རེེད།

ང་ཚོོར་དེེ་གར་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་རྙེེད་པ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་

རེེད། ས་ཆ་དེེ་རུ་དགུན་ཁ་ཡང་གནམ་གཤིིས་མིི་གྲང་བས་བྱིིས་པ་ཚོོ་སློོབ་གྲྭར་འགྲོོ་སྐབས་
འཁྱག་སྡུག་མྱོོང་མིི་དགོོས། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྱིིས་པ་ཚོོར་བདག་སྐྱོོང་ཡག་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་བཟུང་སློོབ་ཐུན་ཆད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན། ངས་ཡིི་གེེ་ཀློོག་ཡག་པོོ་ཤེེས་མོོད།
འོོན་ཀྱང་། དཔེེ་ཀློོག་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་སྤྲོོ་སྣང་མེེད།

གཅིིག་བྱས་ན་སྐྱེེས་པ་གཅིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་འཁུར་ནས་གུར་

སྒོོ་རུ་བུད་ནས། སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས་སྒྲ་སྙན་དཀྲོོལ་མགོོ་རྩོོམ་སྲིིད་ལ། སྒར་

ནང་གིི་མིི་གཞན་པ་ཚང་མ་དལ་མོོར་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་ཁོོའི་ི མཐའ་རུ་འཚོོག་ངེེས།
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

སྤྱིིར་མིི་མང་པོོས་སྒྲ་སྙན་ཅུང་ཙམ་རེེ་རྡུང་ཤེེས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྐྱེེས་པ་འདིི་ནིི་རྡུང་

མཁན་བྱང་ཆ་ཅན་ཞིིག་རེེད། རྒྱུད་སྐུད་ཀྱིི་སྒྲ་དབྱངས་ཟབ་མོོར་རྡུང་དུས་སྙན་འཇེེབས་
ཀྱིི་དབྱངས་འགྲོོས་ཀྱིིས་རྒྱུད་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་གོོམ་སྟབས་སྒྱུར་ཞིིང་། སྲ་ཞིིང་སྦོོམ་པའིི་
མཛུབ་མོོ་ཁག་གིིས་སྒྲ་སྙན་གྱིི་གཞུང་རྟའིི་སྟེེང་དུ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ། ཁོོས་སྒྲ་སྙན་རྡུང་
བཞིིན་རྡུང་བཞིིན་མིི་རྣམས་དལ་མོོར་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ཞིིང་། མཇུག་མཐར་མིི་ཚོོགས་

ཀྱིིས་ཁོོའི་ི མཐའ་ཡོོངས་སུ་དམ་པོོར་བསྐོོར། དེེ་ནས་ཁོོས་“སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གིི་སྲིིང་བལ་

དང་། སྒོོར་ཟུར་བཞིི་ཡིི་ཤ” ཞེེས་པའིི་གླུ་དེེ་བླངས་པས། གོོར་གོོར་དུ་འདུས་པའིི་མིི་ཚོོགས་
ཀྱིིས་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་བླངས། དེེ་ནས་ཁོོས་“བུ་མོོ་ཚོོ། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་སྐྲ་ལོོ་བྲེེགས་པ་

ཡིིན།” ཞེེས་པ་བླངས་པས། མིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་མཉམ་དུ་བླངས། དེེ་ནས་ཁོོས་“ང་ཋེེག་ས་སིི་

དང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་པའིི་བྲེེད་ཤ་ལངས་པའིི་གླུ་གཞས་དེེ་བླངས། གླུ་གཞས་འདིི་
ནིི་སིི་ཕེེན་གྱིི་མིི་ཨ་རིིའིི་གླིིང་ཆེེན་དུ་མ་སླེེབས་གོོང་ནས་བཟུང་ཡོོད་པའིི་གླུ་གཞས་ཤིིག་
ཡིིན་ལ། དེེ་དུས་དེེའིི་གླུ་ཚིིག་ནིི་ཨིིན་ཌིིའིི་སྐད་ཡིིན།

ད་ལྟ་མིི་ཚོོགས་འདིི་ངོོ་བོོ་གཅིིག་དང་ཆ་ཤས་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་

ནང་དུ་བཀུག་ནས། སེེམས་པ་རྣམས་ཡུལ་དུས་གཞན་པ་ཞིིག་ཏུ་འཁྱམས་ལ། སེེམས་

ནང་གིི་སྡུག་བསྔལ་ཡོོད་ཚད་གནས་སྐབས་རིིང་ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་ནས་གཉིིད་ལ་རོོལ། དེེ་
ནས་“མེེག་ལེེ་སིི་ཋིིའིི་སྐྱོོ་གླུ།” ཞེེས་པ་ཡང་བླངས་པ་དང་། དེེ་རྗེེས་ལོོ་ལོོན་ཚོོའིི་འདོོད་པ་

སྐོོང་བའིི་ཆེེད་དུ་“ཡེེ་ཤུས་བདག་ལ་ཁོོང་གིི་མདུན་དུ་ཤོོག་ཟེེར།” ཞེེས་པ་ཡང་བླངས། གླུ་
གཞས་ཀྱིིས་བྱིིས་པ་ཚོོར་གཉིིད་ཕབ་པས། ཁོོ་ཚོོ་སོོ་སོོའི་ི གུར་ནང་དུ་ཉལ་དུ་ཕྱིིན་སོོང་ལ།
གླུ་གཞས་ཁག་ཁོོ་ཚོོའིི་རྨིི་ལམ་དུ་འཛུལ།

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་ནས། ལག་ཏུ་སྒྲ་སྙན་བཟུང་བའིི་སྐྱེེས་པ་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་ཁ་ནས་

གླལ་ཁ་བྱེེད་བཞིིན། ཡུལ་མིི་ཚོོ། གཟིིམ་ས་བདེེ། ཞེེས་བཤད།
449

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚང་མས། ཡ། གཟིིམ་ས་བདེེ། ཞེེས་ཁ་མུག་མུག་ཏུ་ལན་བཏབ།

མིི་རེེ་རེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྒྲ་སྙན་ཅུང་ཟད་རེེ་རྡུང་ཤེེས་ན་ཨང་འདོོད་ལ། འདིི་ནིི་དངོོས་

གནས་སྤྲོོ་སྐྱིིད་ལྡན་པ་ཞིིག་རེེད་འདོོད། དེེ་ནས་མིི་ཚོོགས་རྣམས་རང་རང་ས་ནས་ཉལ་དུ་

ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཞག་སྒར་དེེ་འཇམ་ཐིིང་ངེེར་གྱུར། འུག་པ་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ཐོོག་ནས་འཕུར་

མགོོ་བརྩམས་སོོང་ལ། སྤྱང་ཁྱིི་ཚོོས་ཀྱང་ཐག་རིིང་ནས་ཅ་ཅོོ་འདོོན་མགོོ་བརྩམས། སྲེེ་མོོང་

ཚོོ་སྒར་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་ཟས་ལྷག་འཐུང་ལྷག་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་ལྟ་བཞིིན་འདུག་ལ། སྔངས་ས་
སྐྲག་ས་མེེད་པའིི་སྲེེ་མོོང་འདིི་ཚོོ་ང་རྒྱལ་གྱིིས་འགྱིིང་བཞིིན་འགྲོོ།

མཚན་མོོའི་ི མུན་པ་ཕར་ལ་ཕྱིིན་ནས་ཞོོགས་པའིི་སྐྱ་རེེངས་ཚུར་ལ་སླེེབས་པ་དང་ལྷན་

དུ། བུད་མེེད་ཅིིག་གུར་ནང་ནས་བུད་དེེ་མེེ་ཁ་གསོོས་ཤིིང་འཚིིག་ཇ་བསྐོོལ། དེེ་ནས་སྐྱེེས་

པ་ཚོོ་སྒོོར་བུད་བྱུང་ལ། སྐྱ་རེེངས་ཀྱིི་སྣང་བའིི་ཁྲོོད་དུ་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད།

ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལོོ་ར་ཌོོ་གཙང་པོོ་བརྒལ་རྗེེས་བྱེེ་ཐང་དུ་སླེེབས་པ་ཡིིན་ཞེེས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད།

བྱེེ་ཐང་ནས་སེེམས་ཆུང་བྱེེད་དགོོས་ཤིིང་། དེེ་གར་ལུས་མིི་རུང་། ཆུ་མང་ཙམ་འཁུར་སྡོོད།
གལ་སྲིིད་བྱེེ་ཐང་ནས་ལུས་འདྲ་སོོང་ན།

ང་རང་གིིས་དགོོང་མོོར་འགྲོོ་རྒྱུའིི་འཆར་གཞིི་འཐེེན་ཡོོད།

ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བསམ་ཡོོད། ཉིིན་དཀར་ལ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ་ཡིིན་རུང་གསོོན་

སྲེེག་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད།

ཁྱིིམ་ཚང་ཚོོས་ཟ་མ་མགྱོོགས་པོོར་ཟོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སྡེེར་མ་རྣམས་ཆུ་བཤལ་བྱས་

ནས་ལག་རས་ཀྱིིས་ཕྱིིས། དེེ་ནས་གུར་རྣམས་མར་ཕབ་སོོང་། སྐབས་དེེར་ཚང་མར་བྲེེལ་
འཚབ་ཅིིག་ལངས་ཡོོད། ཉིི་མ་རིི་ལས་ཤར་དུས་སྒར་ཤུལ་དེེ་སྟོོང་པ་རེེད་ལ། ཤུལ་དུ་ལུས་

པ་ནིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་པའིི་གད་སྙིིགས་ཁོོ་ན་རེེད། དེེ་ལྟར་སྒར་ཤུལ་འདིི་
དགོོང་མོོ་གསར་པ་ཞིིག་ཏུ་འཇིིག་རྟེེན་གསར་པ་ཞིིག་སྐྲུན་པར་གྲ་སྒྲིིག་ཨང་གསར་རེེད།
450

ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

འོོན་ཀྱང་། གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཡུལ་མིི་གནས་སྤོོ་པའིི་རླངས་འཁོོར་མང་པོོ་འབུ་

སྲིིན་བཞིིན་གོོག་ནུར་བྱེེད་བཞིིན་འདུག་ལ། ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལམ་ཕྲ་མོོ་དེེ་མདུན་
ཕྱོོགས་སུ་རིིང་པོོར་བསྲིིངས་ཡོོད།

451

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།
ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིིས་མཐོོ་སྒང་གིི་རིི་བོོ་དང་རིི་ཕྲན་མང་པོོ་བརྒལ་ནས་མེེག་སེེ་ཁོོ་གསར་པའིི་རིི་
ཁུལ་དུ་བསླེེབས་ཤིིང་། རིིམ་བཞིིན་ཨ་རིི་ཟོོན་ན་མངའ་སྡེེའིི་ས་མཐོོའི་ི རིི་ཁུལ་དུ་འགོོས།
རིི་ཚོོགས་ཀྱིི་བར་གསེེང་ནས་ཁོོ་ཚོོས་མར་ཕྱོོགས་ན་ཡོོད་པའིི་ཕེེན་ཋེེད་བྱེེ་ཐང་ལ་བལྟས།
དེེ་ནས་མཐའ་སྲུང་དམག་མིི་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོ་བཀག
“ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་ལན་བཏབ།
“ཁྱོོད་ཚོོ་ཨ་རིི་ཟོོན་ན་མངའ་སྡེེ་རུ་ག་ཙམ་ལ་སྡོོད་རྩིིས་ཡོོད།”
“གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་བ་མ་གཏོོགས་སྡོོད་རྩིིས་མེེད།”
“རྩིི་ཤིིང་དང་སྔོོ་ལྡུམ་རིིགས་འཁྱེེར་མེེད་དམ།”
“དེེ་འདྲ་འཁྱེེར་མེེད།”

“ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཅ་ལག་སྔོོག་བཤེེར་བྱེེད་དགོོས།”

“ང་ཚོོས་དངོོས་གནས་རྩིི་ཤིིང་དང་སྔོོ་ལྡུམ་རིིགས་ཅིི་ཡང་འཁྱེེར་མེེད།”

མཐའ་སྲུང་དམག་མིི་དེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་རླུང་འགོོག་ཤེེལ་སྒོོའི་ི སྟེེང་དུ་སྦྱར་བྱང་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་སྦྱར།
“ཡ།

དེེས་ན་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ལམ་ནས་མ་བསྡད་པར་ཡག་པོོ་སོོང་ཨ།”

“ལགས་སོོ།།

ང་ཚོོ་འདུག་རྩིིས་མེེད།”

452

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཁོོ་ཚོོ་ལ་ངོོས་སུ་འགོོས། རིི་ངོོས་ཧྲིིལ་པོོ་འཆུས་ལོོག་ཐེེབས་པའིི་ཤིིང་སྡོོང་ཐུང་ཐུང་

མང་པོོས་ཁེེབས། ཁོོ་ཚོོས་རིིམ་བཞིིན་ཧོོལ་བྷིི་རོོག་དང་ཇོོ་སེེབ་གྲོོང་ཁྱེེར། དེེ་ནས་ཝིིན་སིི་

ལོོ་གྲོོང་ཁྱེེར་བཅས་བརྒྱུད་ནས་སོོང་། མཚམས་ཤིིག་ལ་ཤིིང་སྡོོང་རིིང་པོོ་སྐྱེེས་ཡོོད་སར་
སླེེབས། རླངས་འཁོོར་གཉིིས་ཀས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་དུ་འཕེེན་བཞིིན་ལ་ངོོས་སུ་ཤེེད་རྩོོལ་
གྱིིས་འགོོ་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་རིི་བོོ་ཧྥིི་ལག་སིི་ཋབ་ཀྱིི་ངོོས་སུ་འགོོས་ནས་རིི་རྩེེ་རུ་
བསླེེབས་ཤིིང་། རིི་བོོ་ཧྥིི་ལག་སིི་ཋབ་བརྒལ་ནས་མར་བབས་ཚེེ་མཐའ་ཡས་པའིི་མཐོོ་

སྒང་གིི་ས་གཞིི་ཆེེན་པོོ་རུ་བསླེེབས། དེེ་གར་མདུན་གྱིི་གཞུང་ལམ་ཡང་ཐག་རིིང་ཐག་རིིང་
ས་ནས་མིི་སྣང་བར་གྱུར། དེེ་གར་སོོང་གིིན་སོོང་གིིན་འཐུང་ཆུ་ཇེེ་དཀོོན་ཇེེ་དཀོོན་དུ་འགྲོོ་

ཞིིང་། ཤིིན་ཏུ་དཀོོན་པའིི་འཐུང་ཆུ་དེེ་རྣམས་རིིན་སྤྲད་ནས་ཉོོ་དགོོས་ལ། རིིན་གོོང་ཡང་གྷ་
ལོོན་རེེ་ལ་སྐར་ལྔ་ནས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་། སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་ནས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་

དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱས་ཏེེ་ཇེེ་མཐོོ་ནས་ཇེེ་མཐོོ་རེེད། བྲག་རྡོོ་མང་བའིི་ཡུལ་ལུང་སྐམ་པོོ་འདིི་
དགུང་གིི་ཉིི་མས་ཚ་བསྲེེགས་བྱས་ཟིིན། ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་རིི་རྩེེ་

སྣ་ཚོོགས་ཀྲོོང་ངེེར་འགྲེེངས། འདིི་ནིི་ཨ་རིི་ཟོོན་ན་མངའ་སྡེེའིི་ནུབ་ཁུལ་གྱིི་ལྕགས་རིི་རེེད།

ད་ལྟ་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཁོོ་ཚོོ་ཉིི་མ་དང་ཐན་པར་བྱོོལ་བཞིིན་འགྲོོ་དགོོས། ཁོོ་ཚོོས་མཚན་
མོོར་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། མཚན་མོོར་རིི་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སླེེབས་

ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་མཚན་མོོར་རྩེེ་མོོ་རྣོོ་བའིི་བཙན་མཁར་འདིི་དག་བརྒལ་གྱིི་ཡོོད་ལ།
ཁོོ་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གློོག་གིི་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བའིི་འོོད་ཕུང་དེེ་སྐྱ་མདོོག་
བབས་པའིི་གཞུང་ལམ་གྱིི་རྡོོ་གཅལ་ངོོས་སུ་སྤྲོོས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་རིི་རྩེེ་དེེ་

མཚན་མོོར་བརྒལ་ཞིིང་། མཚན་མོོའི་ི ནམ་སྨད་ཙམ་ལ་རྡོོ་ཧྲུག་གིིས་གང་བའིི་ཨོོ་ཋིི་མན་

གྲོོང་རྡལ་བརྒྱུད་ནས་རིི་བོོའི་ི ཕ་རོོལ་ནས་མར་བབས། དེེ་ལྟར། ཞོོགས་པའིི་ཉིི་གཞོོན་ཤར་

སྐབས་ཁོོ་ཚོོས་རིི་འདབས་སུ་བཞུར་བཞིིན་པའིི་ཁོོ་ལོོ་ར་ཌོོ་གཙང་པོོ་མིིག་གིིས་མཐོོང་ཐུབ།
453

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཋོོ་ཕོོག་གྲོོང་དུ་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་གར་མཐའ་སྲུང་དམག་ཡོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རླུང་
འགོོག་ཤེེལ་སྒོོའི་ི སྟེེང་གིི་སྦྱར་བྱང་བཀོོག ཁོོ་ཚོོས་གོོ་སྐབས་འདིི་དང་བསྟུན་ནས་དེེ་གའིི་

ཟམ་སྣེེ་རུ་ངལ་གསོོ་ཅུང་ཙམ་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཟམ་པ་བརྒལ་ནས་ཕ་རོོལ་དུ་བུད་རྗེེས་ས་
གཞིི་རྡོོ་བས་གང་བའིི་མིི་མེེད་ཐང་སྟོོང་དུ་འཛུལ། སྤྱིིར་ཁོོ་ཚོོ་མདུན་སྐྱོོད་བྱེེད་པར་ཧ་

ཅང་བྲེེལ་སྣང་ཆེེ་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་དགུང་གིི་ཉིི་མའིི་ཚ་དྲོོད་ཀྱང་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་

བཞིིན་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་དག་ལ་མ་བལྟས་པར་དེེ་གར་འགྲོོ་མཚམས་བཞག
ཨ་ཕས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་མོོས་“ང་ཚོོ་འབྱོོར་སོོང་། ད་ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེའིི་

ནང་དུ་བསླེེབས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་ཉོོབ་སྣང་དང་བཅས་ཉིི་འོོད་འོོག་ཏུ་དཀར་
འོོད་སྤྲོོ་བཞིིན་པའིི་རྡོོ་བ་ཁག་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གཙང་པོོའི་ི ཕ་རོོལ་གྱིི་འཇིིགས་
སུ་རུང་བའིི་ཨ་རིི་ཟོོན་ནའིི་རིི་གཟར་ལ་བལྟས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་ད་རུང་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་དགོོས། ང་ཚོོ་ཆུ་ཡོོད་ས་ཞིིག་ཏུ་སོོང་ནས་

ངལ་གསོོ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

གཞུང་ལམ་དེེ་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་གཉིིས་ཀ་

རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་གྱིིས་ནེེ་ཌལ་སིི་གྲོོང་རྡལ་དུ་སླེེབས་དུས་ཞོོགས་པ་ཡོོལ་ནས་ཅུང་

འགོོར་ཟིིན་འདུག གནས་འདིིའིི་གཙང་ཆུ་དེེ་འདམ་རྩྭའིི་ཁྲོོད་ནས་མྱུར་མོོས་བཞུར་
གྱིི་ཡོོད།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་དང་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གཉིིས་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་གཉིིས་ཀ་གཙང་འགྲམ་དུ་སོོང་

ཞིིང་། གཙང་འགྲམ་ནས་རླངས་འཁོོར་ཁ་བཀག་པ་ན། བཟའ་མིི་ཚང་མ་གནས་སྐབས་

རིིང་རླངས་འཁོོར་ལས་མིི་འབབ་པར་འགྲམ་ཕྱོོགས་སུ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བཞུར་བཞིིན་པའིི་
གཙང་པོོར་བལྟས་ནས་བསྡད། ལྗང་མདོོག་གིི་འདམ་རྩྭའིི་ཚོོམ་གྱིིས་གཙང་པོོའི་ི དབུས་
སུ་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། གཙང་འགྲམ་དུ་ཞག་སྒར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཀྱང་
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བརྒྱབ་འདུག སྒར་ནང་གིི་རས་གུར་བཅུ་གཅིིག་ཆུ་དང་ཉེེ་ས་རུ་ཕུབ། གཙང་འགྲམ་གྱིི་ས་
ངོོས་སུ་འདམ་རྩྭས་གང་ཡོོད། ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒེེའུ་ཁུང་ནས་སྐེེ་ཕྱིིར་བསྲིིངས་
“ང་ཚོོ་འདིི་གར་བསྡད་ན་ཨེེ་ཆོོག”

ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཀ་ཏོོ་རའིི་ནང་དུ་གྱོོན་གོོས་འཁྲུད་བཞིིན་པའིི་བུད་མེེད་སྟོོབས་ཆེེན་

ཞིིག་གིིས་ཡར་བལྟས་“ང་ས་འདིིའིི་ས་བདག་མིིན། སྐུ་ཞབས། འདུག་པར་སྤྲོོ་ན་སྡོོད་ཅིིག

ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་དུ་ཡོོང་གིི་རེེད།” དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཉིི་འོོད་འོོག་
ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་གྱོོན་གོོས་བཀྲུས།

རླངས་འཁོོར་གཉིིས་ཀ་འདམ་རྩྭ་ཡོོད་སའིི་ས་སྟོོང་ཞིིག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། རས་གུར་

རྣམས་ལག་བརྒྱུད་ཀྱིིས་མར་ཕབ། ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིིས་རས་གུར་ཕུབ་བྱུང་ལ། ཇོོ་ཌིི་ཚང་
གིིས་ཁོོ་ཚང་གིི་རས་ཡུག་དེེ་ཐག་པའིི་སྟེེང་དུ་བཀལ།

ཝིིན་ཧྥིིལད་དང་རུ་ཐེེ་གཉིིས་ཀ་ལྕང་སྡོོང་ཁྲོོད་ནས་དལ་མོོས་འདམ་རྩྭ་ཡོོད་སའིི་

ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། རུ་ཐེེ་ཡིིས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཡོོད་ས་འདིི་
ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རེེད་ཡ།” ཞེེས་སྤྲོོ་སྣང་དང་བཅས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་འདམ་རྩྭ་ཞིིག་བཅག་ནས་ཁ་ཕྱེེས་རྗེེས་ནང་གིི་ལྡེེ་གུ་དཀར་པོོ་ཁ་ནང་

དུ་བཅུག་ནས་བལྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཆུ་ནང་དུ་སོོང་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོས་ལངས་ནས་
བསྡད། ཆུ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཉྭ་རིིལ་བར་དུ་སླེེབས།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོས་ད་དུང་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“བྱེེ་ཐང་དེེ་གང་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།”
“ངས་མིི་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། ངས་བྱེེ་ཐང་རེེད་ཟེེར་བའིི་འདྲ་པར་དེེ་འདྲ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད།

སྟེེང་དུ་རུས་པ་ག་ས་གང་དུ་འདུག”
“མིིའིི་རུས་པ་རེེད་དམ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ངས་བལྟས་ན་འགའ་རེེ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།

མང་ཆེེ་བ་ནིི་བ་ལང་གིི་རུས་པ་རེེད།”

“ང་ཚོོས་རུས་པ་དེེ་འདྲ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
“གཅིིག་བྱས་ན་མཐོོང་ཐུབ།

ངས་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་དེེ་མཚན་མོོར་བརྒལ་དགོོས།

ཋོོམ་གྱིིས་དེེ་ལྟར་ཟེེར། ཋོོམ་གྱིིས་ཟེེར་ན་ང་ཚོོ་ཉིིན་དཀར་ལ་སོོང་ན། བྱེེ་ཐང་གིི་ཚ་གདུག་
གིིས་ང་ཚོོ་གསོོན་སྲེེག་གཏོོང་གིི་རེེད་ཟེེར།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“དེེ་ཧ་ཅང་སྐྱིིད་པོོ་དང་མཚར་པོོ་ཡོོད་པ་འདྲ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་རྐང་

མཛུབ་རྣམས་ཆུ་འོོག་གིི་བྱེེ་མའིི་ནང་དུ་བསྣུར།

ཁོོ་ཚོོའིི་ཨ་མས་“རུ་ཐེེ། ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁྱོོད་གཉིིས་ཕྱིིར་ཤོོག” ཅེེས་བོོས་བྱུང་བས། ཁོོ་

གཉིིས་དལ་མོོས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་འདམ་རྩྭ་དང་ལྕང་སྡོོང་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིར་སོོང་།

རས་གུར་གཞན་པ་རྣམས་ནིི་ལྷིིང་འཇགས་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་ཚོོ་ཚུར་ཡོོང་

སྐབས་གནས་སྐབས་ཙམ་ལ་མགོོ་བོོ་རྣམས་སྒོོ་ཕྱར་བར་ནས་ཕྱིིར་བསྲིིངས་རྗེེས་ཡང་

བསྐྱར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམ་འགྲོོ། ད་ལྟ་ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་རས་གུར་ཕུབ་ཟིིན་པས་སྐྱེེས་
པ་ཚོོ་ལྷན་དུ་འདུས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་མར་སོོང་ནས་ཁྲུས་ཤིིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན། མ་ཉལ་གོོང་དུ་ཁྲུས་ཤིིག་ངེེས་

པར་དུ་རྒྱག་དགོོས། ང་ཚོོས་ཨ་ཕྱིི་རས་གུར་ནང་དུ་སྤོོས་རྗེེས་ཁོོ་མོོའི་ི གནས་སྟངས་ག་
འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག གཉིིད་ལས་སད་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་མགོོ་

བོོ་རས་གུར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁྱོོག་ཙམ་བྱས། སྐབས་དེེར་རས་ཡུག་གིི་འོོག་ནས་འཛེེར་སྐད་
དང་ངུ་ཤུམ་གྱིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་བས། ཨ་མ་མགྱོོགས་པོོར་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགས།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ཁོོ་མོོ་སད་བྱུང་། གོོ་བྱུང་ངམ། མདང་ནུབ་མཚན་གང་པོོར་ཁོོ་མོོས་འཛེེར་

སྐད་འདོོན་བཞིིན་ཡོོང་བ་རེེད། དངོོས་གནས་སྨྱོོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཋོོམ་གྱིིས་“སྙིིང་རྗེེ། ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་དྲགས་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ད་ལྟ་ངལ་གསོོ་ཅུང་ཙམ་

མ་བརྒྱབ་ན་ཁོོ་མོོ་ཡུན་རིིང་ལ་འདང་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་དྲགས་པ་རེེད། ང་དང་

མཉམ་དུ་འགྲོོ་མཁན་ཡོོད་དམ། ང་རང་སོོང་ནས་ཁྲུས་ཤིིག་བརྒྱབ་རྗེེས་གྲིིབ་བསིིལ་ནང་
ནས་ཉིིན་གང་པོོར་ཉལ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་ལ། གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་
ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད། ཁོོ་ཚོོས་ལྕང་སྡོོང་གིི་གསེེབ་ནས་གྱོོན་གོོས་ཕུད་རྗེེས་ཐད་ཀར་ཆུ་ནང་དུ་

སོོང་ནས་སར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་རྐང་པའིི་ཕྱིི་རྟིིང་རྣམས་བྱེེ་མའིི་ནང་དུ་བསྣུར་ནས་ཡུན་
རིིང་ཞིིག་ལ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། སྐབས་དེེར་ཆུ་ངོོས་སུ་ཕྱིིར་བུད་པ་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་
བོོ་ཁོོ་ན་རེེད།

ཨལ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། དངོོས་གནས་འདིི་འདྲ་ཞིིག་དྲན་ནས་ཡུན་རིིང་

འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་ཆུ་འོོག་ནས་བྱེེ་མ་སྤར་མོོ་གང་བཟུང་ཡོོང་ནས་

རང་ལུས་བྱེེ་མས་འཕུར་འཕུར་བཏང་། ཁོོ་ཚོོ་ཆུ་ནང་དུ་བསྡད་ནས་རྒྱང་རིིང་གིི་ས་ན་

རྩེེ་མོོ་རྣམས་ཀྲོོང་ངེེར་འགྲེེངས་ཡོོད་པའིི་རིི་བོོ་ནེེ་ཌལ་སིི་སྟེེ། ཨ་རིི་ཟོོན་ནའིི་བྲག་དཀར་
རིི་ཚོོགས་ལ་བལྟས།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་རིི་ཚོོགས་དེེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་བ་རེེད།” ཅེེས་ཡ་མཚན་པའིི་རྣམ་

པ་དང་བཅས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཆུ་ནང་དུ་གཅིིག་བསྡུས། “ཡ། ད་ང་ཚོོ་འདིིར་འབྱོོར་བ་རེེད།

འདིི་ནིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་འདྲའིི་འབྱོོར་ཕྱུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་
སྣང་མིི་འདུག་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་དུང་བྱེེ་ཐང་དེེ་བརྒལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། གོོ་ཐོོས་ལྟར་ན། བྱེེ་ཐང་དེེ་དངོོས་

གནས་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་རབས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་“ང་ཚོོས་དོོ་ནུབ་བརྒལ་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་དྲིིས།
“ཅིི་བྱེེད་དགོོས་མིི་ཤེེས།

ཚང་མས་ངལ་གསོོ་ཞིིག་བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད་ལ། དམིིགས་

བསལ་དུ་ཨ་ཕྱིི་ལ་མཚོོན་ན་ངལ་གསོོ་བྱེེད་དགོོས། དེེ་མ་གཏོོགས་ང་ཡིིན་ན་བྱེེ་ཐང་གིི་ཕ་

རོོལ་དུ་གང་མགྱོོགས་མགྱོོགས་ཀྱིིས་བརྒལ་ནས། ལས་ཀ་ཞིིག་གང་སྔ་སྔ་བཙལ་ན་བསམ་
གྱིི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོོགས་ལྷག་མིི་འདུག ང་ཚོོ་ཚང་མར་

ལས་ཀ་རྙེེད་ནས་ཡོོང་འབབ་ཆུང་ཆུང་རེེ་ཚུར་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོོད་སོོང་ན། ད་གཟོོད་ངའིི་སེེམས་
བདེེ་ལ་འབབ་རྒྱུ་རེེད།”

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཆུ་ནང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས་ལུས་པོོས་གཙང་ཆུའིི་རྒྱུག་ཤུགས་མྱོོང་

དུ་བཅུག ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ལག་ཟུང་ཡངས་མོོར་ལྷོོད་ནས་ལག་མགོོ་ཆུ་ངོོས་སུ་གཡེེང་
དུ་བཅུག ཁོོ་ཚོོའིི་ལུས་པོོ་ཡོོངས་རྫོོགས་སྐེེ་དང་ལག་ངར་བར་དུ་དཀར་པོོ་རེེད་ལ། ལག་

མགོོ་དང་གདོོང་པ་ཉིི་མས་བསྲེེགས་ནས་སྨུག་ནག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། སྒྲོོག་རུས་ཀྱིི་སྟེེང་
དུ་Vརིིས་སྨུག་པོོ་རེེ་བབས། ཁོོ་ཚོོས་བྱེེ་མས་གཟུགས་པོོ་འཕུར་འཕུར་བྱས།

ནོོ་ཡ་ཡིིས་ལེེ་ལོོའི་ི རྣམ་པ་དང་བཅས་“དངོོས་གནས་འདིི་རུ་བསྡད་ན་འདོོད། གཏན་

དུ་འདིི་གར་བསྡད་ན་འདོོད། ནམ་ཡང་ལྟོོགས་རྒྱུ་དང་སྡུག་རྒྱུ་མེེད་པར། ལེེ་ལོོ་ཅན་
གྱིི་ཕག་མ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་འདམ་བག་ཁྲོོད་ནས་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་ཉལ་ནས་བསྡད་ན་
འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་གཙང་པོོའི་ི ཕ་རོོལ་ཕྱོོགས་སུ་ཀྲོོང་ངེེར་འགྲེེངས་པའིི་རིི་རྩེེ་ཁག་དང་། གཙང་

པོོའི་ི སྨད་རྒྱུད་ཕྱོོགས་སུ་བསྲིིངས་པའིི་རིི་བོོ་ནེེ་ཌལ་སིི་བཅས་ལ་ལྟ་བཞིིན་“འདིི་འདྲའིི་རིི་

བོོ་འཇིིགས་པོོ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། དངོོས་གནས་ས་རྩུབ་བླ་འདར་བ་ཞིིག་རེེད།
རིི་རྒྱུད་འདིི་དག་ནིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིིག་གིི་རུས་སྒྲོོམ་རེེད། ང་ཚོོ་འདིི་ལྟ་བུའིི་དཀའ་སྡུག་དང་
བྲག་རིི་ལ་གདོོང་གཏུགས་ནས་འདུག་མིི་དགོོས་སའིི་ཡུལ་ལུང་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ལ་སླེེབས་རྒྱུ་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨེེ་ཡིིན་ནམ། ངས་འདྲ་པར་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་ལ། དེེའིི་སྟེེང་གིི་ཁོོད་སྙོོམས་པའིི་ལྗང་མདོོག་

གིི་ས་གཞིིའིི་སྟེེང་དུ། ཨ་མས་བཤད་པ་ལྟ་བུའིི་ཁང་པ་དཀར་པོོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོོ་ཡོོད། ཨ་

མས་སྔ་ས་ནས་ཁང་པ་དཀར་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་པར་སྨོོན་པ་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད། ད་ལྟ་བསམ་བློོ་

བཏང་ཡོོང་ན་ཡུལ་ལུང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད་ས་མ་རེེད། གང་ལྟར་ངས་འདྲ་པར་དེེ་འདྲ་ཞིིག་
མཐོོང་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་སྒུག་དང་། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡུལ་

ལུང་སྐྱིིད་པོོ་མིིག་གིིས་མཐོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ།

ཨ་ཕ། ས་འདིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་རེེད་ཡ།”

སྐབས་དེེར་ལུས་སྨད་ལ་རྫིི་དོོར་གྱོོན་ཞིིང་། ལུས་སྟོོད་ལ་རྔུལ་ཆུས་ཚོོས་པའིི་ནང་སྟོོད་

སྔོོན་པོོ་གྱོོན་པའིི་སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ལྕང་གསེེབ་ནས་མར་ཡོོང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་གཅེེར་བུར་
བུད་པའིི་སྐྱེེས་པ་འདིི་ཚོོར་བལྟས་ནས་“ཆུ་རྐྱལ་བྱས་ན་སྐྱིིད་པོོ་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོས་ཚོོད་ལྟ་མ་བྱས། འོོན་ཀྱང་། ཆུ་ནང་ནས་ཙོོག་པུར་བསྡད་

ན་ཏན་ཏན་སྐྱིིད་པོོ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

“ང་ཚོོ་ཡང་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་ཙོོག་པུར་བསྡད་ན་ཆོོག་གམ།”
“འདིི་ང་ཚོོའིི་གཙང་པོོ་ནིི་མིིན།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོར་སྡོོད་ས་ཕྱེེ་ཆོོག”

སྐྱེེས་པ་དེེ་གཉིིས་ཀས་དོོར་མ་མར་ལ་དེེད་ཅིིང་། ནང་སྟོོད་སྦྲུལ་ལྤགས་བཞིིན་དུ་ཡར་

ལ་ཕུད་ནས་ཆུ་ནང་དུ་བརྒལ། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་པའིི་ཉྭ་གདོོང་བར་དུ་བཀབ་

འདུག རྔུལ་ཆུས་ཚོོས་པའིི་ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་མགོོ་སྐྱ་ཞིིང་འཇམ། ཁོོ་ཚོོ་སྒྱིིད་ལུག་གིི་ཉམས་

དང་བཅས་ཆུ་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། གཟུགས་པོོའི་ི ལོོགས་གཉིིས་ཀ་ཆུ་ཡིིས་ཡང་ཡང་
བཤལ། ཉིི་མས་ཚིིག་པའིི་སྐྱེེས་པ་འདིི་གཉིིས་ནིི་ཕ་བུ་གཉིིས་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་ལུས་ལ་ཆུ་རྒྱུན་
འཁེེལ་བ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ངག་ལས་ཨ་ཨུན་གྱིི་སྐད་ངན་ཤོོར།
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ཨ་ཕས་གུས་ཞབས་དང་བཅས་“ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“མིིན།

ང་ཚོོ་དེེ་ཕྱོོགས་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། ད་ལྟ་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་བཞིིན་ཡོོད། ས་དེེ་

གར་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་ཐབས་མིི་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཕ་ཡུལ་གང་ནས་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“ཕམ་ཕ་གྲོོང་རྡལ་དང་ཉེེ་བའིི་ཋེེག་ས་སིིའིི་འཇུ་ལུང་ས་ཁུལ་ནས་ཡིིན།”

ཨ་ཕས་“འོོ་ན། ཕ་ཡུལ་ནས་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་ཡང་མ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཕ་ཡུལ་དུ་མ་མཐའ་ཡང་ང་ཚོོར་སྡང་སེེམས་བཅངས་

པའིི་མིི་སྐོོར་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་མིི་དགོོས་པར། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ངོོ་ཤེེས་ཡུལ་
མིི་དང་ལྷན་དུ་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་ཆོོག་གིི་རེེད།”

ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། ཁྱོོད་ནིི་སྐད་ཆ་འདིི་ལྟ་བུ་བཤད་མཁན་གྱིི་མིི་གཉིིས་པ་དེེ་རེེད། ཁོོ་

ཚོོ་ཁྱོོད་ཚོོར་དེེ་འདྲའིི་སྡང་དགོོས་དོོན་ཅིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་“དེེ་མིི་ཤེེས་ཡ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ལག་ཟུང་གིི་ཁྱོོར་བའིི་ནང་དུ་ཆུ་གང་

བླངས་ནས་གདོོང་པར་བླུགས་པས། སྣ་སུབ་དང་ཕུ་སུབ་བྱས་ཤིིང་། སྐྲ་ལོོའི་ི གསེེང་ནས་
འདམ་ཆུ་བཞུར་ཡོོང་ནས་སྐེེ་རུ་ཁྲ་ཐིིག་ཕབ།

ཨ་ཕས་“ངས་དེེའིི་སྐོོར་ཅུང་ཙམ་ཉན་ན་འདོོད་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་ཉན་འདོོད། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མིི་དེེ་ཚོོ་ཁྱོོད་ཚོོར་དེེ་འདྲ་སྡང་དགོོས་

དོོན་ཅིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་ཋོོམ་ལ་ནན་ཏན་གྱིིས་གཅིིག་བལྟས། “ཁྱོོད་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་

ཡིིན་ནམ།”

“འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན།”

“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་སྔོོན་ཆད་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ལ་སླེེབས་མྱོོང་མེེད་དམ།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།
“མེེད།

“ཡ་ཡ།

སླེེབས་མྱོོང་མེེད།”

དེེས་ན་ངའིི་སྐད་ཆར་ཉན་འཇོོག་མ་བྱེེད། རང་ཉིིད་སོོང་ནས་ལྟོོས་ཤིིག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་འགྲོོ། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་རང་གང་འདྲ་ཞིིག་ལ་

གདོོང་ཐུག་བྱེེད་དགོོས་པ་ཤེེས་ན་འདོོད་པ་ཆོོས་ཉིིད་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

ཁྱོོད་རང་དངོོས་གནས་ཤེེས་འདོོད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན། ང་ཡང་སྐད་ཆ་ཚུར་ལ་

དྲིིས་ན་དྲིིས་ལན་ཕར་ན་སྟེེར་རྒྱུར་དགའ་མཁན་ཞིིག་ཡིིན། ཡུལ་དེེ་དངོོས་གནས་ས་ཆ་

ཡག་པོོ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ས་དེེ་སྔ་ས་ནས་གཞན་གྱིིས་སྒེེར་བདག་བྱས་ཟིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་བྱེེ་

ཐང་བརྒལ་ཏེེ་བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་ཁྱེེར་བསྐོོར་ནས་སོོང་ན་ད་གཟོོད་ས་ཆ་དེེར་སླེེབས་

པ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནིི་ཤིིང་འབྲས་ལྡུམ་ར་དང་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་སོོགས་ཀྱིིས་གང་བའིི་ཡུལ་

ལུང་ཞིིག་རེེད། འདིི་ནིི་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད་པའིི་མཛེེས་ཤིིང་ལྟ་ན་སྡུག་
པའིི་ཡུལ་ལུང་ཞིིག་རེེད། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རིིམ་བཞིིན་ཁོོད་སྙོོམས་པའིི་ས་ཞིིང་དང་། ས་
ཞིིང་དང་ཉེེ་སའིི་རྒྱུག་ཆུ་མཐོོང་ཡོོང་། འོོན་ཀྱང་། ས་ཞིིང་དེེ་དག་སྟོོང་པར་བསྐྱུར་ཡོོད་ལ།

ཁྱོོད་ལ་དེེའིི་གང་ནས་ས་ནག་ལག་མཐིིལ་ཙམ་ཡང་བེེད་སྤྱོོད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་མེེད། དེེ་ནིི་
ཞིིང་ཕྱུགས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ལ་དབང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ལོོ་ཏོོག་འདེེབས་འདོོད་

མེེད་པས་ས་ཞིིང་དེེ་དག་དེེ་ལྟར་སྟོོང་པར་བསྐྱུར་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ནང་དུ་སོོང་
ནས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་རྡོོག་གཅིིག་བཏབ་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་བཙོོན་དུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་རེེད།”
“ས་ཞིིང་དེེ་འདྲ་ཡག་པོོ་འདུག་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།

བྱེེད་དམ།”

“དེེ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཞིིང་ལས་མིི་

ས་ཞིིང་ཡག་པོོ་ཡོོད་ལ། ཚང་མ་སྟོོང་པར་བསྐྱུར་ཡོོད། འདིི་མཐོོང་དུས་ཁྱོོད་

རང་ཅུང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་ཡིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དོོན་དག་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ན་འདིི་ནིི་ཅིི་ཡང་
མ་རེེད། ཡུལ་དེེའིི་མིི་ཚོོའིི་མིིག་ནང་དུ་ལྟ་སྟངས་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་
461
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གཅིིག་བལྟས་བརྗེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་མདངས་ཀྱིིས། ‘ཁྱིི་ཕྲུག་ཁྱོོད་ཚོོ། ང་ཁྱོོད་ཚོོར་གཏན་

ནས་མིི་དགའ།’ ཞེེས་ལབ་ངེེས། དེེ་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་སླེེབས་ཀྱིི་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་ཁྱོོད་

རང་ཡར་འདེེད་མར་འདེེད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། ཁྱོོད་རང་གིིས་ལམ་འགྲམ་དུ་ཞག་སྒར་བརྒྱབ་
ན་ཁོོ་ཚོོ་ཡོོང་ནས་འདུག་ཏུ་འཇུག་གིི་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པར་གཅིིག་བལྟས་དུས།

ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་ལ་ག་འདྲ་སྡང་བ་གསལ་པོོ་མཐོོང་ཐུབ། དོོན་ངོོ་མ་བཤད་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་ལ་
འདིི་འདྲ་སྡང་དོོན་ནིི་ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་ལ་ཞེེད་པས་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་པའིི་མིི་ཞིིག་
ལ་མཚོོན་ན། ལྟོོ་ཡིི་ཆེེད་དུ་ས་དེེ་ཚོོ་ཚུར་ལེེན་དགོོས་བྱུང་རུང་ལེེན་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དེེ་ཤེེས་ཀྱིི་
ཡོོད། དེེ་བཞིིན་ས་ཞིིང་སྟོོང་པར་བཞག་པ་དེེ་ནིི་ཉེེས་དམིིགས་ཤིིག་ཡིིན་པ་ཁོོ་ཚོོས་རྟོོགས་

ལ། ཉིིན་གཅིིག་ལ་གཅིིག་གིིས་འདིི་དག་ལེེན་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཡང་ཁོོ་ཚོོས་ཚོོར་གྱིི་ཡོོད། ད་
ཅིི་ཡིིན་ན་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོར་ད་དུང་། ‘ཨོོག་ཁེེ་སིི།’ ཞེེས་བོོས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”
ཋོོམ་གྱིིས་“ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཟེེར་ན། དེེ་ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

ཐོོག་མར་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཟེེར་ན་ཁྱོོད་རང་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་ནས་ཡིིན་པ་སྟོོན་གྱིི་ཡོོད་པ་

རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་དེེ་ཟེེར་དུས། ཁྱོོད་རང་ཁྱིི་ཕྲུག་བཙོོག་འདྲེེ་ཞིིག་རེེད་ཟེེར་གྱིི་
ཡོོད་པ་རེེད། ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཟེེར་བ་ནིི་སྤྲང་ཕྲུག་ཟེེར་བ་དང་གཅིིག་པ་རེེད། ཚིིག་འདིིའིི་ཚིིག་

ངོོས་ན་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་བེེད་སྤྱོོད་སྟངས་ཀྱིིས་ཚིིག་འདིི་

དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་རེེད། གང་ལྟར། དོོན་དག་ཡོོད་ཚད་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་ངས་ཀྱང་ཁྱོོད་

ལ་གསལ་པོོར་བཤད་ཐབས་བྲལ། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་དངོོས་སུ་སོོང་ནས་ཉམས་སུ་མྱོོང་ན་ད་
གཟོོད་ཤེེས་ཡོོང་། ས་དེེ་གར་དེེང་སང་མིི་ཚོོགས་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷག་ཡོོད་པར་བཤད་ལ།

ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་ཡོོད་ཚད་གཞན་གྱིིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་
མས་ཁྱིི་ཕག་ལྟ་བུའིི་འཚོོ་བ་རོོལ་ནས་སྡོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཟེེར། ས་དེེར་དེེང་སང་ཅིི་ཡང་ལྷག་མེེད་

ལ། ས་ཞིིང་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོོད་མཁན་དེེ་ཚོོས་ས་ཞིིང་དེེ་དག་མུ་མཐུད་དུ་སྒེེར་བཟུང་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ་འཛམ་གླིིང་མིི་དམངས་ཡོོངས་རྫོོགས་གསོོད་དགོོས་བྱུང་རུང་གསོོད་རྒྱུ་

རེེད། ཁོོ་ཚོོ་དེེང་སང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། དེེའིི་དབང་གིིས་ཁོོ་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོོས་སྨྱོོན་
པར་གྱུར་ཡོོད། དེེ་ནིི་ཁྱོོད་རང་གིིས་དངོོས་སུ་མཐོོང་དགོོས་པ་དང་། ཁྱོོད་རང་གིིས་དངོོས་
སུ་ཐོོས་དགོོས་པ་ཞིིག་ཡིིན། ས་ཆ་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད་པ་
དེེ་འདྲའིི་མཛེེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ས་འདིིའིི་སྟེེང་གིི་མིི་ཚོོས་ཁྱོོད་
ལ་སྡང་ཟུག་མ་གཏོོགས་སྟོོན་རྒྱུ་མེེད། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་འདྲ་ཞེེད་ཅིིང་། དེེ་འདྲ་སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་
མནར་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཐ་ན་ཁོོ་ཚོོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་འཆམ་པོོ་མཐུན་པོོ་མེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་བོོ་བོོ་སྒུར་ཏེེ་ཆུ་འོོག་ཏུ་བལྟས་ནས་རྐང་པའིི་ཕྱིི་རྟིིང་བྱེེ་མའིི་ནང་དུ་

བསྣུར་“འོོ་ན། ལས་ཀ་ལས་ནས་སྒོོར་མོོ་བསགས་ཏེེ་ས་ཞིིང་ཆུང་ཆུང་རེེ་ཉོོས་ན་མིི་ཆོོག་
གམ།”

མིི་རྒན་པོོ་དེེ་གད་མོོ་ཤོོར་སོོང་ལ། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི བུ་ལ་བལྟས། ཁོོའི་ི ཁུ་སིིམ་མེེར་གནས་

པའིི་བུ་ཡིིས་རྒྱལ་ཁ་ཞིིག་ཐོོབ་སོོང་བའིི་ཉམས་ཀྱིིས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བྱས། དེེ་ནས་སྐྱེེས་
པ་དེེས་“ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་གཏན་འཇགས་ཤིིག་རྙེེད་ཀྱིི་མ་རེེད། ཉིི་མ་རེེ་རེེའིི་ཟ་མ་ཙམ་གྱིི་
ཆེེད་དུ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཉིིན་རེེའིི་ལྟོོ་དོོན་གྱིི་ལས་ཀ་དེེའང་ཁྱོོད་ལ་

སྡང་སྡིིག་བྱེེད་མཁན་དེེ་ཚོོའིི་ལག་འོོག་ནས་བྱེེད་དགོོས། སྲིིང་བལ་ཞིིག་འཐུ་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ཁོོ་
ཚོོས་རྒྱ་མའིི་རྒྱ་མིིག་སྟེེང་ནས་མགོོ་བདེེ་དྲན་འཕྲུལ་རྩེེད་རྒྱུ་རེེད། རྒྱ་མིིག་འགའ་རེེ་དག་

མ་ཡིིན་སྲིིད་མོོད་འགའ་རེེ་ནིི་རྫུན་མ་ཡིིན། དེེ་ལྟར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་རྒྱ་མིིག་ཡོོད་ཚད་རྫུན་
མ་ཡིིན་པ་ཆ་འཇོོག་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གང་དག་རྫུན་མ་ཡིིན་པ་མིི་ཤེེས་
ལ། ཤེེས་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་ཁྱོོད་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་དལ་མོོས་“དེེས་ན། ས་དེེ་ན་ཡག་པོོ་གཅིིག་ཀྱང་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེ་ཡང་མ་རེེད།

བལྟ་ས་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད། གནད་དོོན་ནིི། དེེ་དག་ཁྱོོད་ལ་དབང་གིི་

མ་རེེད། ས་དེེ་ན་ཚ་ལུ་མ་སེེར་པོོའི་ི ཞིིང་ར་ཞིིག་ཡོོད་ལ། དེེ་དག་སྲུང་མཁན་གྱིིས་མེེ་མདའ་

བཟུང་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚ་ལུ་མ་ལ་ལག་པ་ཐུག་ཙམ་ཞིིག་བྱས་ན། ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་

མེེ་མདའ་རྒྱག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་རེེད། ཚགས་པར་ཚོོང་གཉེེར་བྱེེད་པའིི་ཕྱུག་བདག་
ཅིིག་ལ་མཚོོ་འགྲམ་ཕྱོོགས་སུ་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་ཙམ་ཡོོད་པར་བཤད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་མགྱོོགས་པོོར་ཡར་བལྟས་ནས་“དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་ཨེེ། མིི་འདིིས་

དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་གིི་ས་ཞིིང་གིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་མིི་ཤེེས།

ཁོོ་ལ་ས་ཞིིང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ད་དུང་སྒོོ་ཕྱུགས་ཀྱང་འཚོོ་སྐྱོོང་

བྱས་ཡོོད་ཟེེར། ཡུལ་མིི་ཚོོ་ནང་དུ་ཡོོང་དུ་མིི་འཇུག་པའིི་ཆེེད་དུ་ག་ས་གང་དུ་སྲུང་

དམག་བཞག་ཡོོད་ལ། ཡར་མར་འགྲོོ་དུས་ཀྱང་མདེེའུ་འགོོག་རླངས་འཁོོར་ལ་བསྡད་
དེེ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ཟེེར། ངས་ཁོོའི་ི འདྲ་པར་མཐོོང་མྱོོང་། ཁོོ་ནིི་ཤ་རྒྱགས་པ་དང་ཤ་ཁ་ལུག་
ལུག་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ཞིིང་། སེེར་སྣའིི་མིིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་འོོག་གིི་ཁ་ནིི་སྐྱག་ཁུང་ཞིིག་དང་

འདྲ། འཆིི་རྒྱུར་སྐྲག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་
རྟག་པར་འཆིི་རྒྱུར་སྐྲག་ནས་བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁོོས་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་གིིས་དོོན་དམ་པར་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ལ་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་དགོོས་དོོན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་
ནན་འདྲིི་བྱས།

སྐྱེེས་པ་དེེས་ཁོོའི་ི དཀར་པོོར་གྱུར་ཅིིང་གཉེེར་འཁུམ་ཐེེབས་བཞིིན་པའིི་ལག་པ་གཉིིས་

ཀ་ཆུ་ངོོས་སུ་ཕྱིིར་བླངས་ཡོོང་ནས་གཡས་གཡོོན་དུ་ཁ་བཀྱེེད། དེེ་ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མ་

མཆུ་སོོ་ཡིིས་སྡོོམ་ཙམ་བྱས་ཤིིང་། མགོོ་བོོ་ཕྲག་པ་གཅིིག་གིི་ཕྱོོགས་སུ་གཡོོན་ཙམ་བྱས་ཏེེ་
“དེེ་མིི་ཤེེས།

གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་སྨྱོོ་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། སྨྱོོན་པ་ཡིིན་ངེེས་རེེད། ཁོོའི་ི འདྲ་པར་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་ལ། དངོོས་གནས་སྨྱོོན་པ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་འདུག སེེར་སྣ་ཅན་གྱིི་སྨྱོོན་
པ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཁོོ་འཆིི་རྒྱུར་སྐྲག་གིི་འདུག་ཟེེར་རམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“ངས་དེེ་འདྲ་གོོ་སོོང་།”

“དཀོོན་མཆོོག་ལ་གདོོང་ཐུག་རྒྱུར་ཞེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།”
“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།

གང་ལྟར་ཁོོ་ཞེེད་ཐག་ཆོོད་འདུག”

ཨ་ཕས་“ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་གིི་དོོན་ལ་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ། བལྟས་ཡོོང་ན་

ཁོོའི་ི མིི་ཚེེར་སྤྲོོ་སྣང་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མེེས་འཆིི་བ་ལ་ཞེེད་སྣང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེེད། ཨ་མེེས་ཆེེས་དགའ་བའིི་

དུས་ཤིིག་ཏུ་ཅུང་མིིན་ན་རང་ཉིིད་འཆིི་ལམ་དུ་བརྫངས་པ་རེེད། དགོོང་མོོ་ཞིིག་ལ། ཁོོ་

དང་ཁོོའི་ི རོོགས་པ་གཉིིས་ཀས་ཨ་རིིའིི་ན་ཧྥ་ཧོོ་3 སྐོོར་ཞིིག་དང་འཁྲུག་འཛིིང་བྱས་པ་
རེེད། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་དུས་སྣང་བ་དགུང་སྔོོན་དབྱིིངས་ན་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་ལྟ་བུའིི་སྤྲོོ་སྐྱིིད་ཀྱིི་སྣང་
བ་ཞིིག་སུ་དང་གང་ལའང་རྙེེད་ཐབས་མེེད་པ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་དངོོས་གནས་ཆོོས་ཉིིད་ཅིིག་ཡིིན་པ་འདྲ། སྣང་བ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་གང་བའིི་

མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོས་སྐྱེེ་འཆིི་ལ་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སེེར་སྣ་ཆེེ་ཞིིང་ཁེེར་

རྐྱང་དུ་ལུས་ནས། རྒན་པོོར་གྱུར་ནས་ཡིིད་ཆད་ནང་ལྷུང་བའིི་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་
ནིི་འཆིི་རྒྱུར་སྐྲག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁོོ་ལ་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་ཡོོད་དུས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིད་ཆད་ནང་དུ་

ལྷུང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
3

ན་ཧྥ་ཧོོ། Navajo སྟེེ། མེེག་སེེ་ཁོོ་གསར་པ་དང་ཨ་རིི་ཟོོན་ན་མངའ་སྡེེའིི་ནང་གིི་ཨ་རིིའིི་ཨིིན་ཌིིའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཚོོ་
ཁག་ཅིིག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་འཛུམ་ཞིིག་དམུལ་བྱུང་། ཁོོ་ཡང་མགོོ་འཐོོམས་ཡོོད་པ་འདྲ་ལ། ཁོོའི་ི

ལག་པས་ཆུ་ཐོོག་ཏུ་གཡེེང་བཞིིན་པའིི་ཆུ་གནས་འབུ་སྲིིན་ཞིིག་ཕར་དེེད། “གལ་སྲིིད་ཁོོ་

ལ་ཕྱུག་པོོ་ཡིིན་སྣང་སྐྱེེ་བར་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་དུས། ཁོོ་
རང་གིི་ནང་སེེམས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཧ་ཅང་དབུལ་པོོ་ཡིིན་པའིི་རྟགས་ཡིིན་ཞིིང་། དེེའིི་རྐྱེེན་
གྱིིས་ཁོོ་ལ་དེེ་འདྲ་མཁོོ་ཡིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་རང་གིི་ནང་སེེམས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཧ་

ཅང་དབུལ་པོོ་ཡིིན་ན། ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཁོོ་རང་ལ་ཕྱུག་པོོ་ཡིིན་
སྣང་སྐྱེེ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་མོོ་ཡིིན་ཞིིང་། ཁོོ་མུ་མཐུད་དུ་ཡིིད་ཆད་ནང་ལྷུང་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་དང་། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའིི་སྟེེང་གིི་རྒྱུ་ནོོར་གང་གིིས་ཀྱང་ཁོོ་རང་ལ་ཕྱུག་སྣང་སྐྱེེ་
རུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཨ་མེེས་གྲོོངས་སྐབས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རས་གུར་སྦྱིིན་
ཐུབ་པའིི་ལྕམ་ཝིིལ་སོོན་ལྟ་བུའིི་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ཁོོ་རང་ལ་དུས་གཏན་དུ་སྐྱེེ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་

རེེད། ངས་ཆོོས་བཤད་བྱེེད་འདོོད་པ་མིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཚེེ་ཧྲིིལ་པོོར་རྩ་ཐང་གིི་འཕྱིི་

བ་བཞིིན་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱས་པའིི་མིི་ཞིིག་ཡིིན་དུས། ཚེེ་མཇུག་ཏུ་ཡིིད་ཆད་ནང་ལྷུང་ནས་
མ་བསྡད་མཁན་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།” དེེ་ནས་ཁོོས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཅིིག་བྱས་“དངོོས་གནས་
ཆོོས་བཤད་ཅིིག་དང་མཚུངས། མ་རེེད་དམ།”

ད་ནིི་དགུང་གིི་ཉིི་མས་ཚ་ཟེེར་དྲག་པོོ་ཡོོངས་སུ་བསྐྱེེད། ཨ་ཕས་“ཆུ་ནང་དུ་མར་ཅུང་

འཛུལ་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད་མ་གཏོོགས་ཉིི་མ་འདིིས་ང་ཚོོ་གསོོན་སྲེེག་བྱེེད་ཉེེན་འདུག”ཅེེས་
བཤད་རྗེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགས་པོོ་ལྷོོད་ལ་ཕབ་ནས། རྒྱུག་བཞིིན་པའིི་ཆུ་རྒྱུན་དེེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་མཇིིང་པ་བར་དུ་སླེེབས་སུ་བཅུག་རྗེེས་“གལ་སྲིིད་གཅིིག་གིིས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་གིིས་ས་ཞིིང་སྐྱོོང་འདོོད་ན། ཁོོ་ལའང་ཞིིང་ཁ་གཉེེར་དུ་མིི་འཇུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

སྐྱེེས་པ་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་གདོོང་པ་ཁོོ་ལ་ཕྱོོགས་“ཉོོན་དང་། སྐུ་ཞབས། ངས་ཀྱང་

ཡོོད་ཚད་ཤེེས་པ་མིིན། ཁྱོོད་རང་སོོང་ན་གཅིིག་བྱས་ན་ལས་ཀ་བརྟན་པོོ་ཞིིག་རྙེེད་ཀྱང་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

སྲིིད་ལ། དེེ་དུས་ང་རང་སྐྱག་རྫུན་བཤད་མཁན་དུ་གྱུར་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་

སོོང་ནས་ལས་ཀ་ཅིི་ཡང་མ་རྙེེད་ན། དེེ་དུས་ངས་ཁྱོོད་ལ་ཉེེན་བརྡ་མ་བཏང་བར་གྱུར་ཡོོད་

པ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་གསལ་པོོ་བཤད་ཐུབ་པ་ནིི། དེེ་གར་སླེེབས་པའིི་སྐྱེེ་བོོ་མང་ཆེེ་བ་འུ་
ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོོད།” ཁོོ་ཡང་བསྐྱར་ཆུ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད་ནས་“མིི་སུ་
ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཡོོད་ཚད་ཤེེས་རྒྱུ་ནིི་དཀའ་མོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་མགོོ་བོོ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལ་གཅིིག་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་

གཏན་ནས་མིི་བཤད། ང་ཚོོ་ལམ་ལ་བུད་པ་ནས་བཟུང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་ཚིིག་གཉིིས་ཡན་
བཤད་ཡོོད་ན་ཞེེས་ངས་མནའ་སྐྱེེལ་ཐུབ། དོོན་དག་འདིིའིི་སྐོོར་ལ་ཁྱོོད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅིི་
ཞིིག་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྨིིན་མ་བསྡུས། “ངས་དེེ་དག་གིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་ཅིི་ཡང་གཏོོང་གིི་

མེེད། ང་ཚོོ་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་རེེད། མ་རེེད་དམ། འདིིར་བཤད་པའིི་སྐད་ཆ་གང་

གིིས་ཀྱང་ང་ཚོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བ་འགོོག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབས་དུས་

སླེེབས་སོོང་བ་རེེད། གལ་སྲིིད་ལས་ཀ་རེེ་རྙེེད་སོོང་ན། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་དེེ་བྱེེད། གལ་སྲིིད་

མ་རྙེེད་ན། དེེ་ནས་སྒུག་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལས་ཅིི་ཡོོད། འདིིར་སྐད་ཆ་འདིི་འདྲ་བཤད་ནས་
བསྡད་ན་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་མེེད།”

ཋོོམ་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བསྙེེས་ནས་ཁ་ནང་དུ་ཆུ་ཁམ་གང་བླངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཆུ་དེེ་ནམ་

མཁར་སྟོོར་རྗེེས་གད་མོོ་བགད། “ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྐད་ཆ་མང་པོོ་མིི་བཤད་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། བཤད་དུས་གནས་ལུགས་ཅན་ཏག་ཏག་རེེད། རེེད་ཡ། དཀོོན་མཆོོག ཁོོའི་ི སྐད་
ཆར་གནས་ལུགས་འདུག ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕ།”
“སོོང་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།

བྱེེ་ཐང་འདིི་སྔ་ཙམ་ལ་བརྒལ་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཡ།

དེེས་ན་ང་རང་རྩིི་ཤིིང་གསེེབ་ཏུ་ཡར་སོོང་ནས་ཅུང་གཉིིད་རྒྱུ་ཡིིན་ནོོ།།” ཋོོམ་

ཡར་ལངས་ནས་གཙང་འགྲམ་གྱིི་བྱེེ་མའིི་ནང་དུ་རྐང་རྗེེན་དུ་སོོང་། ཁོོས་གྱོོན་གོོས་རྣམས་

གཟུགས་པོོ་རློོན་པའིི་སྟེེང་དུ་གོོན་ཞིིང་། གྱོོན་གོོས་ཀྱིི་ཚ་རེེག་འོོག་ཏུ་ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་
སྙེེར་ཙམ་བྱས། གཞན་པ་ཚོོ་ཡང་ཁོོའི་ི རྗེེས་འབྲངས།

ཆུ་ནང་གིི་སྐྱེེས་པ་དེེ་དང་ཁོོའི་ི བུ་གཉིིས་ཀས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཕར་འགྲོོ་བར་

བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གཞོོན་ནུ་དེེས་“ཟླ་བ་དྲུག་གིི་རྗེེས་སུ་ངས་ཁོོ་ཚོོ་མཐོོང་ན་སྙམ། དཀོོན་
མཆོོག་མཁྱེེན།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་གོོང་མཛུབ་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིག་ཟུར་ཕྱིིས་རྗེེས་“ངས་ཁོོ་ཚོོར་དེེ་འདྲ་མ་

བཤད་ན་འགྲིིག་ཨང་། ང་རང་ནམ་རྒྱུན་མིི་བཟང་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་པ་ཡིིན་ལ། གནས་ཚུལ་
ཅིི་ཡིིན་རུང་གཞན་ལ་བཤད་འདོོད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨ་ཕ།
“རེེད།

དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། དེེ་ཁོོ་ཚོོས་དྲིིས་པ་རེེད།”

དེེ་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། མིི་དེེས་བཤད་པ་བཞིིན། ཁོོ་ཚོོ་གང་ལྟར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།

ངས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་རུང་ཁོོ་ཚོོའིི་འཆར་གཞིིར་འགྱུར་བ་ཅིི་ཡང་འགྲོོ་རྒྱུ་མ་རེེད། ངའིི་སྐད་
ཆས་ཁོོ་ཚོོ་སྡུག་ལ་གདོོང་པ་མ་ཐུག་གོོང་ནས་སེེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྤྲད་པ་ཙམ་རེེད།”
•••

ཋོོམ་ལྕང་སྡོོང་གསེེབ་ཏུ་སོོང་ནས་གྲིིབ་བསིིལ་ཡོོད་ས་ཞིིག་ཏུ་ཐང་ལ་ཉལ། དེེ་ནས་ནོོ་ཡ་
ཡང་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་སླེེབས།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་ནས་ཉལ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཋོོམ།”

“ཅིི་རེེད།”
468

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།
“ཋོོམ།

ང་རང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།”

“ཋོོམ།

ང་རང་དོོ་ནུབ་གཙང་པོོ་འདིི་ལས་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་མིིན། ང་རང་གཙང་འགྲམ་

ཋོོམ་ཡར་ཙོོག་པུར་ལངས་“ཅིི་ཟེེར་བ་ཡིིན།”
བརྒྱུད་ནས་མར་རྐང་ཐང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་སྨྱོོས་སོོང་བ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཉ་རྒྱ་ཞིིག་བཟོོས་ཏེེ་ཉ་བཟུང་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།

ནས་མུ་གེེས་འཆིི་རྒྱུ་མ་རེེད།”

གཙང་པོོ་འདིི་འདྲའིི་འགྲམ་

ཋོོམ་གྱིིས་“འོོ་ན། ཁྱིིམ་ཚང་ཅིི་བྱེེད་དམ། ཨ་མ་ཅིི་བྱེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ལའང་ཐབས་ཤེེས ་ཅིི་ ཡང་མིི་ འདུག

ང་རང་གཙང་པོོ་འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་མིི་

འདོོད།” ནོོ་ཡ་ཡིིས་ཞེེང་ཆེེ་བའིི་མིིག་གཉིིས་ཕྱེེ་མ་བཙུམ་བྱས། “དོོན་དངོོས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་
ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཋོོམ། བཟའ་མིི་ཚང་མ་ང་ལ་བྱམས་པོོ་ཡོོད་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་
ཀྱང་ཤེེས་གསལ་ལྟར་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ངའིི་ཐད་ལ་ཁ་ཡ་དེེ་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད།”
“ཁྱོོད་སྨྱོོས་འདུག”
“མེེད།

ང་སྨྱོོས་མེེད། ངས་རང་ཉིིད་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་སྙིིང་རྗེེ་

ཡིི་ཡོོད་པ་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། གང་ལྟར་ང་རང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཨ་མ་ལ་ལབ་
རོོགས། ཋོོམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉན་ཡག་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད་མགོོ་བརྩམས།
“ཉན་རྒྱུ་མིིན།

ཅིི་ཞིིག་བཤད་རུང་ཕན་ཐོོགས་མེེད། ང་རང་གིིས་གཙང་པོོ་འདིིའིི་དྲོོད་

ཁོོལ་མྱངས་པ་ཡིིན་ལ། ད་ལྟ་ང་རང་དེེ་དང་འབྲལ་རྒྱུ་མིིན། ད་ང་རང་གཙང་པོོ་བརྒྱུད་

ནས་མར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཋོོམ། ངས་ཉ་མོོ་འདྲ་བཟུང་ནས། བཟའ་རྒྱུ་རེེ་བཙལ་ནས་འགྲོོ་

རྒྱུཡིིན། ང་གཙང་པོོ་འདིི་དང་འབྲལ་མིི་ཐུབ། དངོོས་གནས་འབྲལ་མིི་ཐུབ།” ཁོོ་རང་ལྕང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མའིི་བསིིལ་གྲིིབ་འོོག་ནས་ཕྱིིར་བུད། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཨ་མ་ལ་ལབ་རོོགས།” ཁོོ་རང་ཕར་ཕྱིིན་
སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་གཙང་འགྲམ་བར་དུ་ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་། “ཉོོན་དང་། གླེེན་པ་ཁྱོོད་... །”
ནོོ ་ ཡ་ཡིིས ་ “སྐད་ཆ་ཅིི་ བཤད་རུང་ཕན་ཐོོ ག ས་མེེད ། ང་ཡང་སེེམ ས་པ་སྐྱོོ ། འོོ ན ་

ཀྱང་། ང་ལའང་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག ང་རང་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་རང་མགྱོོགས་
པོོར་ཕར་འཁོོར་ནས་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་དེེ་མར་ཕྱིིན་སོོང་། ཋོོམ་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་རྒྱུག་གྲབས་

ཤིིག་བྱས་རྗེེས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་བསྡད། ནོོ་ཡ་ནིི་རྩིི་ཤིིང་གིི་གསེེང་ནས་མིི་སྣང་
བར་གྱུར་སོོང་ལ། དེེ་ནས་གཙང་པོོའི་ི འགྲམ་སྣེེ་བརྒྱུད་ནས་ཡང་བསྐྱར་མཐོོང་ལམ་དུ་

ཕྱིིར་མངོོན། གཙང་པོོའི་ི འགྲམ་སྣེེ་ནས་ནོོ་ཡ་ནིི་ཇེེ་ཆུང་ནས་ཇེེ་ཆུང་དུ་འགྲོོ་ཞིིང་། མཐའ་
མར་ལྕང་སྡོོང་གསེེང་ནས་མིི་སྣང་བར་གྱུར། ཋོོམ་གྱིིས་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་མགོོ་བོོ་འཕྲུག་
འཕྲུག་བྱས་རྗེེས་ལྕང་སྡོོང་གིི་བསིིལ་གྲིིབ་འོོག་ཏུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས། ཐང་ལ་ལོོག་སྟེེ་གཉིིད།
•••

ཨ་ཕྱིི་ནིི་རས་ཡུག་ཆེེན་པོོའི་ི འོོག་གིི་མལ་གདན་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཉལ་འདུག་ལ། ཨ་མ་ཁོོ་

མོོའི་ི འགྲམ་དུ་བསྡད་ཡོོད། མཁའ་དབུགས་ནིི་བཙན་ཞིིང་ཚ་ལ། རས་ཡུག་གིི་གྲིིབ་མའིི་

འོོག་ཏུ་སྦྲང་ནག་རེེ་ཟིིར་སྒྲ་དང་བཅས་འཕུར། ཨ་ཕྱིི་དྲ་ཡོོལ་ཟིིང་སྐྱ་རིིང་པོོ་ཞིིག་གིི་
འོོག་ཏུ་དམར་རྗེེན་དུ་ཉལ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི ན་ཚོོད་ལོོ་ཡིིས་ཟིིན་པའིི་མགོོ་བོོ་དེེ་ཕྱོོགས་

གཅིིག་ནས་གཅིིག་ཏུ་བར་མཚམས་མེེད་པར་འཁོོར་ཞིིང་། ཁ་ནས་མུག་མུག་གིིས་ཅིི་ཞིིག་

བཤད་གྲབས་བྱེེད་ལ། དེེ་ནས་གློོ་ལུ་རྒྱག ཨ་མ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ས་ངོོས་སུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་ལག་ཏུ་མཁྲེེགས་ཤོོག་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་བཟུང་ནས་གཡུག་གཡུག་བྱས་ཏེེ་སྦྲང་
ནག་རྣམས་ཕར་ཚུར་ལ་བདའ་བཞིིན། དམ་པོོར་བསྡམས་པའིི་ངོོ་གདོོང་བགྲེེས་པོོ་དེེའིི་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

སྟེེང་ཕྱོོགས་སུ་མཁའ་རླུང་དྲོོན་པོོའི་ི རྒྱུ་བ་ཞིིག་ཕར་འདེེད་ཚུར་འདེེད་བྱས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་
ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཚུར་བསྡད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་མ་ལ་བལྟས་ནས་འདུག

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་བཀའ་འབེེབས་པ་ལྟར་“ཝིིལ། ཝིིལ། ཁྱོོད་འདིིར་ཤོོག ཝིིལ།” ཞེེས་འབོོད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཕྱེེས་ནས་ཁྲོོ་ཉམས་དང་བཅས་ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་“ཁོོ་
ལ་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་འདིིར་ཤོོག་ལོོབ། ངས་ཁོོ་རང་འཛིིན་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། སྐྲ་ལོོ་ཚང་མ་འབལ་རྒྱུ་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་མིིག་ཟུང་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བཙུམས་ནས། མགོོ་

བོོ་རྒྱབ་གཡུག་མདུན་གཡུག་བྱེེད་པ་དང་། ཁ་ནང་ནས་གཏམ་མུག་མུག་ཏུ་སྨྲ། ཨ་མས་
མཁྲེེགས་ཤོོག་གིི་རླུང་གཡབ་སྔར་བཞིིན་གཡུག་ནས་བསྡད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཐབས་ཤེེས་བྲལ་བའིི་རྣམ་པས་བགྲེེས་སོོང་འདིིར་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཁོོ་མོོ་ན་བ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་བུ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ཡར་གཅིིག་བལྟས། ཨ་མའིི་མིིག་ལས་བཟོོད་བསྲན་གྱིི་

མིིག་མདངས་མངོོན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི དཔྲལ་བའིི་སྟེེང་དུ་ངལ་དུབ་ཀྱིི་རིི་མོོ་མང་
པོོ་བབས། ཨ་མས་རླུང་གཡབ་དེེ་ཡང་ཡང་དུ་གཡུག་ཅིིང་། མཁྲེེགས་ཤོོག་གིིས་སྦྲང་ནག་

ལ་ཉེེན་བརྡ་ཡང་ཡང་བསྟན། “ཁྱོོད་རང་ལོོ་ན་ཆུང་དུས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་
བྱུང་རུང་ཚང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གདོོང་ལེེན་བྱེེད་དགོོས། འདིི་ནིི་དངོོས་གནས་ཁེེར་རྐྱང་
གིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེད་བྱེེད་ཅིིག་ཡིིན། དེེ་ངས་ཤེེས་ཤིིང་། ངའིི་སེེམས་ན་ད་དུང་དྲན་ཡོོད། རོོ་སིི་

ཤ་རོོན།” ཁོོ་མོོའི་ི ངག་སྒོོ་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོའི་ི མིིང་འདིི་ལ་ཧ་ཅང་དགའ། “ཁྱོོད་རང་ལ་
ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིིང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། དེེ་ནིི་ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུས་བརྒྱུད་དགོོས་

པའིི་དོོན་དག་ཅིིག་ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་རང་ཁོོ་ནས་མྱོོང་དགོོས་པའིི་མྱོོང་བ་ཞིིག་ཡིིན། དོོན་

དངོོས་འདིིས་ཁྱོོད་རང་སེེམས་པ་སྡུག་ཏུ་འཇུག་ངེེས་ལ། སེེམས་སྡུག་འདིི་ཡང་ཁྱོོད་རང་
གཅིིག་པུས་མྱོོང་བའིི་སྡུག་བསྔལ་ཞིིག་ཡིིན། ལྟོོས་དང་། རས་གུར་འདིི་ཡང་འཇིིག་རྟེེན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འདིིའིི་སྟེེང་ནས་ཁེེར་རྐྱང་ཡིིན། རོོ་སིི་ཤ་རོོན།” ཁོོ་མོོས་མཁའ་རླུང་ཁྲོོད་དུ་རླུང་གཡབ་
བྲབས་བྲབས་ཤིིག་བྱས་ནས། དེེ་གར་འཕུར་བཞིིན་པའིི་སྦྲང་ནག་ཕར་བདས་པས། འོོད་
ལམ་ལམ་གྱིི་སྦྲང་ནག་ཆེེན་པོོ་དེེས་རས་གུར་ལ་ལྡིིང་སྐོོར་གཉིིས་བརྒྱབ་རྗེེས་མིིག་གིིས་

བལྟར་མིི་བཟོོད་པའིི་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་འཕུར། དེེ་ནས་ཨ་མས་མུ་མཐུད་དུ་“ཡོོད་ཚད་ལ་

འགྱུར་བ་འབྱུང་བའིི་དུས་སྐབས་ཤིིག་ཡོོད་ལ། དུས་སྐབས་དེེ་སླེེབས་པའིི་ཚེེ་ན། རྒན་པོོ་
འཆིི་བ་ཡང་འཆིི་བ་མང་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིིན་ལ། ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ་ཡང་བཙའ་བ་

ཚང་མའིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་ཡིིན་ཞིིང་། སྐྱེེ་འཆིི་གཉིིས་ཀ་དངོོས་པོོ་གཅིིག་གིི་ཆ་ཤས་མ་འདྲ་བ་
ཙམ་ཡིིན། དེེ་དུས་དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཁེེར་རྐྱང་མིིན་ལ། དེེ་དུས་སྡུག་བསྔལ་དེེ་

ཡང་ཁེེར་རྐྱང་གིིས་མྱོོང་དགོོས་པ་མ་ཡིིན་པས། དེེ་འདྲ་བཟོོད་ཐབས་མེེད་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན།
རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཧ་གོོ་ཐུབ་པ་ཞིིག་ངས་བཤད་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། ངས་དེེ་ལྟར་བཤད་ཐབས་བྲལ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ངག་ནིི་དེེ་འདྲའིི་
འཇམ་པོོ་དང་། དེེ་འདྲའིི་བརྩེེ་བས་ཁེེངས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། མཆིི་མའིི་རྐུན་པོོ་

ཞིིག་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མིིག་ཟུང་དུ་འཛུལ་ནས་མིིག་འབྲས་ཀྱིི་ངོོས་སུ་བཞུར་བས། ཁོོ་མོོའི་ི
མཐོོང་ལམ་རབ་རིིབ་ཏུ་གྱུར།

ཨ་མས་“ཡ། འདིི་བཟུང་ནས་ཨ་ཕྱིི་ལ་རླུང་གཡོོབས་ཤིིག” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་མཁྲེེགས་

ཤོོག་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོའི་ི ལག་ཏུ་གཏད་ནས་“འདིི་ནིི་སྒྲུབ་ཏུ་འོོས་པའིི་བྱ་བ་བཟང་

པོོ་ཞིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཧ་གོོ་ཐུབ་པ་ཞིིག་ངས་བཤད་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། ངས་དེེ་ལྟར་བཤད་ཐབས་བྲལ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་སྨིིན་མ་གཉིིས་ཀ་མ་གཞིི་ནས་བཙུམས་ནས་ཡོོད་པའིི་མིིག་ཟུང་གིི་སྟེེང་

དུ་མར་བསྡུས་ནས་“ཝིིལ། བཙོོག་འདྲེེ་ཁྱོོད། ཁྱོོད་ནམ་ཡང་གཙང་མར་འགྱུར་རྒྱུ་མེེད།”
ཅེེས་ལྡབ་ལྡིིབ་ཏུ་སྨྲས། ཁོོ་མོོའི་ི གཉེེར་མས་གང་བའིི་སྡེེར་མོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་རང་ཉིིད་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཀྱིི་འགྲམ་པར་འབྲད་འབྲད་བྱས། གྲོོག་མ་དམར་པོོ་ཞིིག་དྲ་ཡོོལ་གྱིི་རས་སྟེེང་དུ་འགོོས་
ནས་ཡོོང་སྟེེ་བུད་མེེད་བགྲེེས་སོོང་འདིིའིི་མགྲིིན་པའིི་པགས་པ་ལྷོོད་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་སྤར་

འབྲད་བྱེེད་བཞིིན་འདུག་པས། ཨ་མས་ལག་པ་མྱུར་མོོར་བསྲིིངས་ནས་གྲོོག་མ་དེེ་བཟུང་

ནས་མཐེེ་བོོང་དང་གོོང་མཛུབ་བར་ནས་མུག་བཙིིར་བྱས་ཤིིང་། མཛུབ་མོོ་ཁོོ་མོོའི་ི གྱོོན་
གོོས་ངོོས་སུ་བྲད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མཁྲེེགས་ཤོོག་གིི་རླུང་གཡབ་དེེ་གཡབས་ཤིིང་མིིག་གིིས་ཨ་མར་

བལྟས། “ཁོོ་མོོ་... །” འོོན་ཀྱང་། ཚིིག་འབྲུ་དག་ཁོོ་མོོའི་ི མིིད་པ་ནས་འགགས།
“རྐང་པ་ཁྲུས་ཤིིག

ཝིིལ། བཙོོག་འདྲེེ་ཕག་པ་འདྲ་པོོ་ཁྱོོད།” ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ངུ་ཅོོ་བཏོོན།

ཨ་མས་“ངས་མིི་ཤེེས། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་དེེ་འདྲ་མིི་དྲོོ་ས་ཞིིག་ཏུ་འཁྱེེར་ཐུབ་རྒྱུ་ན།

གཅིིག་བྱས་ན། འོོན་ཀྱང་། ངས་མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད་ཨ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན།

ཁྱོོད་རང་གིིས་ཨམ་གཙིིགས་བསྡམས་ནས་འདུག་དགོོས་དོོན་མེེད། ཁམས་དང་བསྟུན་
ནས་དབུགས་གཏོོང་ལེེན་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད།

གྱོོན་གོོས་ནག་ཅིིང་རལ་པོོ་ཞིིག་གྱོོན་པའིི་བུད་མེེད་སྟོོབས་ཆེེན་ཞིིག་གིིས་གུར་ནང་དུ་

བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ནིི་རབ་རིིབ་དང་ངེེས་གཏད་མེེད་པར་སྣང་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་

ལྤགས་དེེ་འགྲམ་པའིི་སྟེེང་ནས་མར་ནར་ནས་ལྟེེབས་རྩེེག་དང་ལྟེེབས་རྩེེག་གིིས་མར་

དཔྱངས། ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་ཤ་ལྷོོད་པོོ་རེེད་ལ། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡ་མཆུ་དེེ་དྲ་ཡོོལ་ཞིིག་དང་འདྲ་
བར་ཡ་སོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཀབ་ནས་འདུག་ལ། མ་མཆུ་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྗིིད་ཤུགས་མ་ཐེེག་

པར་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁ་བཀྱེེད་ནས། མ་སོོའི་ི སོོ་རྙིིལ་ཚང་མ་གསལ་པོོར་མངོོན། ཁོོ་མོོས་“སྔ་

དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། ལྕམ་ལགས། སྔ་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། དཀོོན་མཆོོག་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིིག”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་“སྔ་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བུད་མེེད་དེེ་གུར་ནང་དུ་སྒུར་སྒུར་གྱིིས་ཡོོང་ནས་མགོོ་བོོ་ཨ་ཕྱིིའིི་གདོོང་པར་མར་སྒུར།

“ཁྱོོད་ཚོོ་ལ་ཡེེ་ཤུ་མཇལ་དུ་འགྲོོ་བར་གྲ་སྒྲིིག་ཡོོད་པའིི་རྣམ་ཤེེས་ཤིིག་འདུག་ཟེེར་བ་གོོ་

བྱུང་། དཀོོན་མཆོོག་ངོོ་སོོ་བསྟོོད།”

ཨ་མས་ངོོ་གདོོང་བསྒྲིིམས་ཤིིང་མིིག་གཉིིས་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་ནས་“ཁོོ་མོོ་ཐང་

ཆད་པ་ཙམ་རེེད། དེེ་ཙམ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་མ་རེེད། ལམ་ཐག་དང་ཚ་གདུག་

གིིས་ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་དུ་བཅུག་པ་རེེད། ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་པ་ཙམ་རེེད། ངལ་གསོོ་ཅུང་ཙམ་
བརྒྱབ་ན་ཇེེ་དྭངས་སུ་འགྲོོ་ངེེས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེ་ཨ་ཕྱིིའིི་ངོོ་གདོོང་དུ་མར་སྒུར་ནས་ཕལ་ཆེེར་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་བཞིིན་པ་ལྟ་བུ་

བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཚུར་ཨ་མ་ལ་འཁོོར་ནས་མགོོ་བོོ་མགྱོོགས་པོོར་གཡུག་གཡུག་བྱས་
ཤིིང་། མཆུ་ཏོོའི་ི འགུལ་སྐྱོོད་དང་བསྟུན་ནས་འགྲམ་ཤ་ལུག་ལུག་ཏུ་འགུལ་བཞིིན་“སྙིིང་
ཉེེ་བའིི་རྣམ་ཤེེས་ཤིིག་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ་མཇལ་དུ་འགྲོོ་རན།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“དེེ་འདྲ་མ་རེེད།” ཅེེས་སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ།

བུད་མེེད་དེེས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས་ཤིིང་། ད་ཐེེངས་དལ་མོོས་གཡུག་གཡུག་བྱས།

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱགས་རིིལ་གྱིི་ལག་པོོ་དེེ་ཨ་ཕྱིིའིི་དཔྲལ་བར་བཞག ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་
པ་ཕར་འཐེེན་གྲབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གློོ་བུར་དུ་ལག་པ་ཕྱིིར་བསྐུམས། བུད་མེེད་

དེེས་“རེེད་ཡ། དེེ་འདྲ་རེེད། ལྕམ་ལགས། ང་ཚོོའིི་རས་གུར་དུ་ཆོོས་པ་དྲུག་བཞུགས་ཡོོད།

ང་སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་གདན་འདྲེེན་ཞུས་ཡོོང་། ང་ཚོོས་གསོོལ་འདེེབས་དང་གཏང་རག་གིི་
ཞལ་འདོོན་འཚོོག་རྒྱུ་ཡིིན། ཚང་མ་ཡེེ་ཧོོ་གྲུབ་མཐའིི་རྗེེས་འཇུག་པ་ཡིིན། ང་རང་བརྩིིས་
ན་དྲུག་ཡོོད། ང་སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོ་གདན་འདྲེེན་ཞུས་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་རང་གཤིིས་ཇེེ་གྱོོང་དུ་གྱུར་ནས་“མིི་དགོོས་མིི་དགོོས། དེེ་མིི་དགོོས། ཨ་ཕྱིི་ད་

ལྟ་ཐང་ཆད་འདུག་པས་ཁོོ་མོོས་འདོོན་ཚོོགས་ཤིིག་བཟོོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བུད་མེེད་དེེས་“གཏང་རག་མཆོོད་པ་ཡང་བཟོོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་དམ། སྐྱབས་མགོོན་

ཡེེ་ཤུའིི་ཞལ་ཕུ་ཡང་བཟོོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཟེེར་བཞིིན་ཡོོད་དམ།
ལྕམ་ལགས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“མིི་དགོོས། འདིིར་མིི་དགོོས། ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་འདུག” ཅེེས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེས་ཅུང་རྣམ་རྟོོག་ཟ་བའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་ཨ་མར་བལྟས། “ཁྱོོད་རང་ཆོོས་

དད་མེེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མིིན་ནམ། ལྕམ་ལགས།”

ཨ་མས་“ང་ཚོོ་གནའ་ནས་ད་བར་ཆོོས་དད་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཨ་ཕྱིི་ཐང་ཆད་འདུག

ང་ཚོོ་མཚན་གང་པོོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་ཡིིན། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལས་མིི་གཏོོད།”
ཅེེས་བཤད།

“དེེར་དཀའ་ལས་ཅིི་ཡང་མེེད།

དཀའ་ལས་ཡོོད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། རྣམ་ཤེེས་

ཤིིག་བདེེ་བ་ཅན་དུ་འཕོོ་བའིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚོོས་རོོགས་རམ་འདིི་བྱེེད་ན་འདོོད།”

ཨ་མ་པུས་བཙུགས་སུ་ལངས་ནས་སེེམས་རྩ་ལྷོོད་པོོས་“ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་

ཞུ་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། རས་གུར་འདིིའིི་ནང་ནས་ཞལ་འདོོན་ཞིིག་འཚོོག་མིི་དགོོས།”
ཞེེས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེས་ཁོོ་མོོར་ཡུན་རིིང་ལ་བལྟས། “ང་ཚོོས་དཀོོན་མཆོོག་བསྟོོད་པ་ཞིིག་ཀྱང་

མ་བཏོོན་པར་ལྕམ་ལགས་འདིི་འདིི་ལྟར་འགྲོོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན། ང་ཚོོས་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

གུར་ནང་ནས་ཞལ་འདོོན་འཚོོག་རྒྱུ་ཡིིན། ལྕམ་ལགས། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྡོོ་བ་ལྟ་བུའིི་སྙིིང་
ཁམས་ལ་གུ་ཡངས་གཏོོང་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མ་ཐང་ལ་ཕྱིིར་བསྡད་ནས་གདོོང་པ་ཨ་ཕྱིི་ལ་འཁོོར། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ད་དུང་

ཡང་གཡོོ་འགུལ་མེེད་ཅིིང་ཚོོར་བ་བྲལ། ཁོོ་མོོས་“མོོ་རང་ཐང་ཆད་པ་རེེད། མོོ་རང་ཐང་
ཆད་པ་ཙམ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཨ་ཕྱིིས་མགོོ་བོོ་རྒྱབ་གཡུག་མདུན་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་
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ངག་ནས་ཚིིག་འབྲུ་མིི་གསལ་བའིི་སྐད་ཆ་ལྡབ་ལྡིིབ་ཅིིག་བཤད།

བུད་མེེད་དེེ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བུད། ཨ་མས་མུ་མཐུད་དུ་བགྲེེས་

ཉམས་བབས་པའིི་གདོོང་པ་དེེར་མར་བལྟས་ནས་བསྡད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མཁྲེེགས་ཤོོག་གིིས་རླུང་གཡབས་ནས་རླུང་རྒྱུན་ཚ་པོོ་དེེ་ཕར་འདེེད་

ཚུར་འདེེད་བྱེེད་བཞིིན་“ཨ་མ།” ཞེེས་བོོས།
“ཅིི་རེེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་ཞལ་འདོོན་འཚོོག་ཏུ་མིི་འཇུག་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཡེེ་ཧོོ་པ་ཚོོ་མིི་བཟང་པོོ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་ཞལ་འདོོན་འཚོོག་

སྐབས་ཆོོ་ངེེ་འདོོན་ཞིིང་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད། ཅིི་ཡིིན་མིི་ཤེེས་པར་ངའིི་སེེམས་ལ་གློོ་བུར་དུ་

ཅིི་ཞིིག་ཞུགས་པ་ལྟར། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཟོོད་བསྲན་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་སོོང་། འདིིས་
ངའིི་ལུས་སེེམས་གཉིིས་ཀ་ཁ་ཁར་གཏོོར་རྒྱུ་རེེད་བསམ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཅུང་ཕར་ཕྱོོགས་ཙམ་ནས་ཞལ་འདོོན་འཚོོག་མགོོ་བཙུགས་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ།

དེེ་ནིི་འཕྲིིན་བཅོོལ་མགུར་དབྱངས་རེེད། ཚིིག་འབྲུ་གསལ་པོོ་གོོ་མིི་ཐུབ་ལ། ཐོོས་ཐུབ་པ་

ནིི་གདངས་དབྱངས་ཁོོ་ན་རེེད། སྐད་གདངས་ཡར་འགྱོོག་ལ་མར་འབེེབས། སྐད་གདངས་
འགྱོོག་ཐེེངས་རེེ་ལ་སྐད་ཤུགས་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེ་རེེད། དེེ་ནས་འཕྲིིན་ལན་ལྟ་བུའིི་ཚུལ་དུ་
ཚང་མར་ཁུ་སིིམ་པོོར་གྱུར་ཅིིང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་མགུར་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་དེེ་རྒྱལ་ཁའིི་
ང་རོོ་དང་བཅས་ཇེེ་མཐོོར་སོོང་ཞིིང་། སྐད་ངག་གིི་ནང་དུ་ངར་སྐད་ཀྱིི་མཐུ་སྟོོབས་ཤིིག་
ཀྱང་སླེེབས། སྐད་སྒྲ་དེེ་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ངར་སྐད་ཅིིག་དེེའིི་ལན་གྱིི་ཚུལ་དུ་

སླེེབས། ད་ལྟ་འཕྲིིན་བཅོོལ་གྱིི་ཚིིག་རྐང་ཇེེ་ཐུང་ནས་ཇེེ་ཐུང་རེེད་ལ། དེེ་ནིི་བཀའ་བཀོོད་

དང་འདྲ་བར་རྣོོ་ངར་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར། དེེའིི་འཕྲིིན་ལན་གྱིི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱིི་

སྐད་གདངས་ཤིིག་ཀྱང་འདྲེེས། དེེ་ནས་དབྱངས་འགྲོོས་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་གྱུར། སྐྱེེས་པ་དང་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བུད་མེེད་ཚང་མའིི་སྐད་ཀྱིི་གདངས་དབྱངས་གཅིིག་ཏུ་འདྲེེས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེའིི་ནང་

ནས་བུད་མེེད་ཅིིག་གིི་སྐད་མགོོ་ཇེེ་མཐོོ་ནས་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར་ཅིིང་། མཐར་སྐད་ངག་དེེ་ཆོོ་
ངེེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས། གཅན་གཟན་གྱིི་ཟུག་རྔུ་དང་འདྲ་བར་བཙན་ཞིིང་རྒོོད། དེེའིི་འགྲམ་

དུ་ཟབ་ཅིིང་ལྕིི་ལ་ཅེེ་སྤྱང་གིི་ཟུག་རྔུ་ལྟ་བུའིི་བུད་མེེད་ཀྱིི་སྐད་གདངས་ཤིིག་གྲག་བྱུང་ལ།
དེེ་དང་ལྷན་དུ་སྤྱང་ཀིིའིི་ངུ་རྒྱང་ལྟ་བུའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིི་སྐད་གདངས་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས།
ད་ལྟ་འཕྲིིན་བཅོོལ་འདོོན་མཚམས་བཞག་སོོང་ལ། སྐབས་དེེར་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རས་གུར་

དེེ་ལས་མཆེེད་ཡོོང་བའིི་གཅན་གཟན་ལྟ་བུའིི་ངུ་རྒྱང་དང་། དེེ་དང་ལྷན་དུ་ས་ངོོས་སུ་

བརྡུངས་པའིི་དིིག་སྒྲ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་ཐོོས་རྒྱུ་མེེད། ཨ་མར་འདར་སིིག་ཅིིག་
བརྒྱབ་བྱུང་ལ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མྱུར་ཞིིང་མགྱོོགས་པའིི་དབུགས་ཐུང་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན།
ངུ་རྒྱང་གིི་གདངས་འགྲོོས་ཇེེ་མཐོོ་ནས་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར་ནས། མཚམས་ཤིིག་ལ་གློོ་བ་གས་
མིི་ཡོོང་ངམ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱས།

ཨ་མས་“འདིིས་ང་ལ་འཚབ་སྣང་སློོང་། ངའིི་སེེམས་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཞུགས་པ་དང་འདྲ།”

ཞེེས་བཤད།

ད་ནིི་སྐད་གདངས་མཐོོན་པོོ་དེེ་སྔངས་འཚབ་ཀྱིི་ཆོོ་ངེེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོོང་ལ། ཆོོ་

ངེེ་དེེ་ཡང་ཐང་སྤྱང་གིི་ངུ་ཟུག་དང་འདྲ་བར་ཅབ་ཅབ་ཏུ་སྒྲོོག་ཅིིང་། ས་ལ་རྡུང་བའིི་སྒྲ་དེེ་
ཡང་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར། དེེ་ནས་སྐད་ངག་ཚང་མ་སོོར་སོོར་གས་ནས་འཐོོར་སོོང་ལ།

མགུར་དབྱངས་ཧྲིིལ་པོོ་ངུ་ཤུམ་དུ་གྱུར་ཅིིང་། ལུས་སྟེེང་དུ་རྡེེབ་སྒྲ་དང་ས་ངོོས་སུ་རྡབ་སྒྲ་
དང་བཅས་སོོ་སོོའི་ི ས་ནས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་སྣ་ཤུ་རྒྱག་པ་དང་། ངུ་ཤུམ་དེེ་ཡང་རིིམ་
བཞིིན་ལྟོོ་གཞོོང་སྟེེང་གིི་ཁྱིི་ཕྲུག་ཚོོའིི་ཙིི་སྒྲ་དང་འདྲ་བར་གྱུར།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་སྔངས་སྐྲག་གིི་དབང་གིིས་ངུ་སྐད་ཤོོར། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་སྟེེང་གིི་

དྲ་ཡོོལ་དེེ་རྡོོག་ཐོོས་བཞུས་ནས་མར་དེེད་བྱུང་ལ། དེེའིི་ཤུལ་དུ་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པ་གཉིིས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནིི་ཚིིགས་ཀས་གང་བའིི་རྒྱུག་པ་གཉིིས་དང་འདྲ་བར་མར་བསྲིིངས་ནས་འདུག ཨ་ཕྱིི་

ཡིིས་ཐག་རིིང་གིི་ཆོོ་ངེེའིི་སྒྲ་དང་ལྷན་དུ་ཆོོ་ངེེ་བཏོོན། ཨ་མས་དྲ་ཡོོལ་དེེ་རང་སར་ཕྱིིར་

བཀབ། དེེ་ནས་ཨ་ཕྱིིས་དབུགས་ཁ་རིིང་མོོ་ཞིིག་བླངས་བྱུང་ལ། ཡུན་གྱིིས་དབུགས་རྒྱུན་

གཏན་ཞིིང་འཇམ་པོོར་གྱུར་པ་དང་། ཁོོ་མོོའི་ི བཙུམས་ཟིིན་པའིི་མིིག་ལྤགས་འོོག་གིི་ལྷེེམ་

ལྷེེམ་དུ་རྡེེབ་པའིི་མིིག་འབྲས་ཀྱང་འགུལ་མཚམས་བཞག་བྱུང་། ཁོོ་མོོ་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་དུ་

གཡེེངས་སོོང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ཕྱེེས་མ་བཙུམས་ཀྱིི་སྨྲ་སྒོོ་ལས་སྔུར་སྒྲ་སྒྲོོག་མགོོ་བརྩམས།

ཐག་རིིང་གིི་ཆོོ་ངེེའིི་སྒྲ་དེེ་ཇེེ་འཇམ་ཇེེ་འཇམ་དུ་གྱུར་སོོང་ལ། མཐའ་མར་ཡོོངས་སུ་ཐོོས་
མིི་ཐུབ་པར་གྱུར།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མར་གཅིིག་བལྟས་བྱུང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་མཆིི་མས་ཁེེངས་

ནས་“དེེས་ཕན་ཐོོགས་སོོང་། དེེས་ཨ་ཕྱིི་ལ་ཕན་ཐོོགས་སོོང་། ད་ལྟ་ཁོོ་མོོ་གཉིིད་སོོང་།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་མགོོ་བོོ་མར་དུད་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོ་ཅུང་ངོོ་ནོོངས། “གཅིིག་བྱས་ན་ངས་

བཟང་ངན་གོོ་ལྡོོག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཨ་ཕྱིི་གཉིིད་སོོང་།”

གཞོོན་ནུ་མས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྡིིག་པ་ཞིིག་བསགས་ཡོོད་ན། ང་ཚོོའིི་ཆོོས་དཔོོན་

གྱིི་མདུན་ནས་སྡིིག་བཤགས་བྱས་ན་མིི་ཆོོག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“རེེད།

ངས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མིི་ཁྱད་མཚར་པོོ་ཞིིག་རེེད། གཅིིག་བྱས་

ན་ཁོོའི་ི ཤུགས་རྐྱེེན་གྱིི་དབང་གིིས་ངས་ཆོོས་པ་དེེ་ཚོོར་འདིི་གར་ཞལ་འདོོན་འཚོོག་མ་

བཅུག་པ་ཡིིན་སྲིིད། ཆོོས་པ་དེེས་མིི་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་ན་བྱེེད་ཆོོག་པར་འདོོད་
དུ་འཇུག་གིི་ཡོོད།” ཨ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པར་གཅིིག་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“རོོ་

སིི་ཤ་རོོན། ང་ཚོོ་གཉིིད་དགོོས། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ད་ལྟ་ངེེས་པར་དུ་
གཉིིད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་མལ་གདན་འགྲམ་གྱིི་ས་སྟེེང་དུ་ཉལ།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ཨ་ཕྱིི་ལ་རླུང་གཡབ་གཡུག་རྒྱུ་ཅིི་བྱ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཁོོ་མོོ་ད་ལྟ་གཉིིད་འདུག

ཁྱོོད་རང་མར་ཉོོལ་ལ་ངལ་གསོོ་བྱོོས།”

ཁོོ་མོོས་འཁང་རའིི་ངག་གིིས་“ཁོོན་ནེེ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་རེེད། ངས་ཁོོ་རང་ཡུན་རིིང་ཞིིག་

ལ་མཐོོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཤུ་... ། གཉིིད་ལ་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨ་མ།

རྒྱུ་རེེད།”

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་མཚན་མོོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་ནས་ཤེེས་འཇོོན་ཅན་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་

“གོོ་སོོང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་དེེ་སྐོོར་བཤད་སོོང་། ད་གཉིིད་ཅིིག”

གཞོོན་ནུ་མ་འདིི་ཨ་ཕྱིིའིི་མལ་གདན་གྱིི་ཟུར་ཐོོག་ཏུ་ཉལ། “ཁོོན་ནེེ་ལ་འཆར་གཞིི་

གསར་པ་ཞིིག་ཡོོད། དེེའིི་སྐོོར་ལ་ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། ཁོོས་གློོག་རིིག་

སྐོོར་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་གྲུབ་རྗེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཚོོང་ཁང་ཞིིག་འཛུགས་འདོོད་ཡོོད། དེེ་དུས་
ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་ཉོོ་རྩིིས་ཡོོད་པ་ཤེེས་སམ།”
“ཅིི་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“འཁྱག་དར།

ག་ཚོོད་དགོོས་ན་དེེ་ཚོོད་ཅིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན། འཁྱག་དར་གྱིི་སྒམ་ཞིིག་ཉོོས་

རྗེེས་ནང་དུ་འཁྱག་དར་གང་འཇོོག་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། འཁྱག་དར་ཡོོད་ཚེེ་དངོོས་པོོ་གང་ཡིིན་
རུང་རུལ་དཀའ།”

ཨ་མས་ཁྲེེལ་དགོོད་དང་བཅས་“ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློོ་རྐྱང་རྐྱང་བཏང་ནས་

བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་ལས་ཅུང་གཉིིད་བསྡད་ན་དགའ་ཡིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མིིག་ཟུང་བཙུམས། ཨ་མ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་སྟེེ་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་

མགོོ་འོོག་ནས་བསྣོོལ། ཁོོ་མོོས་ཨ་ཕྱིིའིི་དབུགས་སྒྲ་ལ་ཉན་ཞིིང་། དེེ་ནས་བུ་མོོའི་ི དབུགས་

སྒྲ་ལ་ཉན། ཁོོ་མོོས་ལག་པ་གཅིིག་གཡུགས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི དཔྲལ་བའིི་ཐད་དུ་འཕུར་བཞིིན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པའིི་སྦྲང་ནག་དེེ་ཕར་བདས། ཞག་སྒར་འདིི་མིིག་ཟུང་ལོོང་བར་བྱེེད་པའིི་ཉིི་མའིི་ཚ་ཟེེར་

འོོག་ཏུ་ཁུ་སིིམ་མེེར་གནས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འབུ་ཆ་ག་པའིི་གཤོོག་སྒྲ་དང་སྦྲང་ནག་གིི་
ཟིིར་སྒྲ་སོོགས་ཚ་བའིི་ཁྲོོད་ཀྱིི་རྩྭ་གསེེབ་ཀྱིི་འུར་སྒྲ་ཚང་མས་སྒར་གྱིི་ལྷིིང་འཇགས་གང་

ནུས་ཀྱིིས་དཀྲོོགས། ཨ་མས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གླལ་ཁ་བྱས་ནས་

མིིག་ཟུང་བཙུམས། ཁོོ་མོོའི་ི གཉིིད་མ་སད་ཀྱིི་སྣང་བར་རྡོོག་སྒྲ་ཞིིག་ཇེེ་ཉེེ་ནས་ཇེེ་ཉེེར་
ཡོོང་བཞིིན་པ་ཐོོས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོ་དངོོས་སུ་སད་དུ་འཇུག་མཁན་ནིི་སྐྱེེས་པ་
ཞིིག་གིི་སྐད་སྒྲ་རེེད།

“ནང་དུ་སུ་ཡོོད།”

ཨ་མ་མགྱོོགས་པོོར་ཀྲོོང་ངེེར་ལངས། གདོོང་མདོོག་སྨུག་པོོར་གྱུར་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་

གིིས་མགོོ་བོོ་མདུན་དུ་གུག་ནས་ནང་དུ་བལྟས་འདུག ཁོོའི་ི རྐང་པར་འཇུར་རྟ་གྱོོན་
ཞིིང་། ལུས་ལ་ས་མདོོག་གིི་དོོར་མ་དང་དཔུང་རྟགས་ལྡན་པའིི་ས་མདོོག་གིི་ནང་སྟོོད་

ཅིིག་གྱོོན། དྲག་ཆས་ཆབ་མ་སོོག་ཐག་མའིི་སྟེེང་ནས་དཀྲུམ་མདའ་ཞིིག་དཔྱངས་འདུག་
ལ། ཁོོའི་ི ནང་སྟོོད་ཀྱིི་བྲང་ཁ་གཡོོན་མའིི་ངོོས་སུ་དངུལ་མདོོག་གིི་སྐར་མ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་

སྦྱར་འདུག་ཅིིང་། དམག་ཞྭ་རྩེེ་རྡུམ་མ་ཞིིག་མགོོའི་ི ལྟག་ཕྱོོགས་སུ་གོོན། ཁོོས་ཕྱར་གཡབ་
ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ལག་པས་བརྡབས་པས། གྲིིམ་པོོར་འཐེེན་ཡོོད་པའིི་ཕྱར་གཡབ་དེེ་ནིི་རྔ་རྒན་
ཞིིག་དང་འདྲ་བར་འདར་འདར་དུ་རྡེེབ།

ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་“ནང་དུ་སུ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་“སྐུ་ཞབས། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་མཁོོ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ང་ལ་ཅིི་ཞིིག་མཁོོ་རྒྱུ་རེེད།

ཡོོད།”

“ཅིི་རེེད།

ངས་འདིིའིི་ནང་དུ་སུ་ཡོོད་འདྲིི་བཞིིན་

འདིིར་ང་ཚོོ་གསུམ་པོོ་ཡོོད། ང་དང་ཨ་ཕྱིི། ངའིི་བུ་མོོ།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།
“ཁྱོོད་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད།”
“ཅིི་རེེད།

ཁོོ་ཚོོ་གཙང་པོོའི་ི ཁ་རུ་ཁྲུས་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིིན་སོོང་། ང་ཚོོ་མདང་ནུབ་མཚན་

གང་པོོར་ཡོོང་བ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་གང་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།”

“ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེའིི་ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ཉེེ་འདབས་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།”
“ཨུན།

ཁྱོོད་ཚོོ་འདིིར་སྡོོད་མིི་ཆོོག”

“ཨུན།

དེེ་འདྲ་ཡིིན་རྒྱུ་གལ་ཆེེ། དེེ་མ་གཏོོགས་སང་ཉིིན་ང་ཡོོང་དུས་ཁྱོོད་ཚོོ་ད་དུང་

“ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་ལམ་ལ་བུད་ནས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་རྩིིས་ཡོོད།

སྐུ་ཞབས།”

འདིིར་ཡོོད་ན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་མེེད། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་སུ་
གཅིིག་ཀྱང་འདིི་གར་གཞིིས་ཆགས་སུ་འཇུག་འདོོད་མེེད།”

ཨ་མའིི་གདོོང་མདོོག་ཁོོང་ཁྲོོས་ནག་པོོར་གྱུར། ཁོོ་མོོ་དལ་མོོར་ཡར་ལངས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་ཐབ་ཆས་སྒམ་གྱིི་ཁ་ཕྱེེས། ཁོོ་མོོས་དེེའིི་ནང་ནས་ལྕགས་ཀྱིི་ཚལ་སླང་དེེ་ཕྱིིར་བླངས་

ཡོོང་ནས་“སྐུ་ཞབས། ཁྱོོད་ནིི་བྲང་ཁར་དངུལ་དཀར་རྟགས་མ་ཅན་དང་ལག་ལ་མེེ་མདའ་
དཀྲུམ་མདའ་ཅན་པོོ་རེེད། ང་ཡོོང་སའིི་ཡུལ་ལུང་དེེ་འདྲ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་བཤད་

དུས་སྐད་གདངས་དམའ་མོོ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་ལྕགས་སླང་བཟུང་
ནས་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་བས། ཁོོས་ཀྱང་དཀྲུམ་མདའ་ཁུག་མ་ལས་གློོད། ཨ་མས་“རྒྱོོབས་

ཡ། བུད་མེེད་ཅིིག་ལ་འཇིིགས་སྐུལ་བསླངས་ནས། གནམ་གྱིིས་གཟིིགས་ནས་དེེ་རིིང་ངེེད་
ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་འདིིར་མེེད་པ་རེེད། དེེ་མིིན་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཏོོང་
གིི་རེེད། ང་ཚོོའིི་ཡུལ་ལུང་ནས་རང་ཁ་རང་གིིས་བདག་བྱེེད་ཤེེས་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེ་གོོམ་པ་གཉིིས་ཕྱིིར་ནུར་བྱས། “ཨུན། ད་ལྟ་ཁྱོོད་རང་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཡུལ་ལུང་

དུ་མེེད། འདིི་ནིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རེེད། ང་ཚོོས་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ལྟས་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ་ང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཚོོའིི་ལུང་པ་ནས་གཞིིས་ཆགས་སུ་འཇུག་འདོོད་མེེད།”

ཨ་མས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་བཅར་མཚམས་བཞག ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་མགོོ་འཐོོམས་

པའིི་ཉམས་ཤིིག་བབས་ནས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད། ཨོོག་ཁེེ་
སིི།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཟེེར་བ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་སང་ཉིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་ད་དུང་འདིི་གར་ཡོོད་

ན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་འཛིིན་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོ་རང་ཕར་འཁོོར་ནས་རས་གུར་རྗེེས་མ་དེེའིི་རྩར་སོོང་
ནས་རས་སྟེེང་དུ་རྡབ་རྡབ་བྱེེད་བཞིིན་“ནང་དུ་སུ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མ་དལ་མོོས་ཕྱར་གཡབ་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལ། ཁོོ་མོོས་ལྕགས་སླང་དེེ་ཐབ་ཆས་

སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བཅུག་རྗེེས་དལ་མོོས་སར་བསྡད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མ་ལ་ལྐོོག་ལྟ་
ཞིིག་བྱས། ཁོོ་མོོས་ཨ་མའིི་ངོོ་གདོོང་གིི་གནོོན་མིི་ཐུབ་པའིི་ཁྲོོ་ཉམས་དེེ་མཐོོང་བ་ན་མིིག་
བཙུམས་ནས་གཉིིད་ཡོོད་མདོོག་བྱས།

ཕྱིི་དྲོོ་ཉིི་མ་ཐུར་ལ་ཕྱོོགས་བཞིིན་ཡོོད་ཀྱང་། ཉིི་མའིི་ཚ་གདུག་ཇེེ་ཞན་དུ་གྱུར་པའིི་

རྣམ་པ་ཙམ་ཡང་མིི་འདུག ཋོོམ་ལྕང་སྡོོང་གིི་འོོག་ནས་གཉིིད་སད་བྱུང་ལ། ཁོོའི་ི ཁ་སྐམ་

ཞིིང་གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་རྫོོགས་རྔུལ་ཆུས་རློོན་པ་བྱས་འདུག ཁོོའི་ི མགོོ་བོོས་ད་དུང་ཡང་

ངལ་གསོོས་མ་འདང་བའིི་རྣམ་འགྱུར་སྟོོན། ཁོོས་རྐང་པ་འདྲུད་བཞིིན་འདྲུད་བཞིིན་ཆུ་
འགྲམ་ཕྱོོགས་སུ་མར་སོོང་། ཁོོས་གྱོོན་གོོས་རྣམས་སྦྲུལ་ལྤགས་བཞིིན་དུ་བཤུས་རྗེེས་ཆུ་

ནང་དུ་བརྒལ། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཆུ་ལ་དང་འཕྲད་པའིི་སྐད་ཅིིག་དེེ་ཉིིད་དུ་སྐོོམ་པའིི་
ཚོོར་བ་དེེ་ཡོོངས་སུ་ཞིི། ཁོོ་རང་ཆུ་ཅུང་སྲབ་ས་ཞིིག་ཏུ་ལོོག་ནས་བསྡད་དེེ་གཟུགས་པོོ་
ཆུ་ངོོས་སུ་གཡེེང་དུ་བཅུག ཁོོས་གྲུ་མོོ་གཉིིས་ཀ་བྱེེ་མའིི་ནང་དུ་བཙུགས་ནས་གཟུགས་

པོོར་སྲ་བཟུང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཆུ་ངོོས་སུ་ཡོོམ་ཡོོམ་དུ་གཡེེང་བའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་
ཁག་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས།

482

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

སྐམ་ཞིིང་རིིད་ལ་ཐལ་མདོོག་བབས་པའིི་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་རིི་དྭགས་ཤིིག་དང་འདྲ་བར་

འདམ་རྩྭ་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་འཇམ་ཅག་གེེར་ཡོོང་ནས་གྱོོན་གོོས་ཚང་མ་ཕུད། ཁོོ་རང་གླ་

བྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཆུ་ནང་དུ་ནུར་སོོང་ལ། གླ་བྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཆུ་ནང་ནས་ཕར་
སོོང་། སྐབས་དེེར་ཁོོའི་ི མིིག་དང་སྣ་གཉིིས་ཁོོ་ན་ཆུ་ངོོས་སུ་མངོོན། དེེ་ནས་ཁོོས་གློོ་བུར་
དུ་ཋོོམ་མཐོོང་བྱུང་ལ། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས་ཡོོད་པ་མཐོོང་བས་ཁོོས་རྩེེད་
མཚམས་བཞག་ནས་ཡར་ལངས།

ཋོོམ་གྱིིས་“བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།
“བདེེ་... །”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གླ་བྱིི་རྩེེ་བཞིིན་པ་འདྲ།”
“ཡིིན།

ངས་དེེ་བརྩེེས་པ་ཡིིན།” དེེ་ནས་ཁོོ་དལ་མོོས་ཆུ་འགྲམ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིི་ནུར་བྱས་

ཤིིང་། སྣང་དོོགས་མེེད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་ཕར་སོོང་ནས་ཆུ་ཁ་རུ་བུད། དེེ་ནས་གྱོོན་གོོས་ཚང་
མ་དཔུང་བར་དུ་བཙིིར་ནས་ལྕང་སྡོོང་གསེེབ་ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལ་སོོང་།

ཋོོམ་གད་མོོ་ཞིིག་བགད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིང་ནས་འཚེེར་སྐད་ཀྱིིས་

འབོོད་བཞིིན་པ་ཐོོས། “ཋོོམ། ཝ་ཡེེ་ཋོོམ།” ཁོོ་ཆུ་ནང་ནས་ཡར་ལངས་ཏེེ་སོོ་བར་ནས་ཤུ་
སྒྲ་ཞིིག་བཏོོན། དེེ་ནིི་སྣེེ་མོོར་འགུག་ལྡན་པའིི་ཤུ་སྒྲ་རྣ་ལ་གཟན་པ་ཞིིག་རེེད། དེེ་ནས་ལྕང་
སྡོོང་འགའ་རེེ་འགུལ་བྱུང་ལ། རུ་ཐེེ་དེེ་གར་ལངས་ནས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་འདུག

ཁོོ་མོོས་“ཨ་མས་ཁྱོོད་ཕྱིིར་ཤོོག་ཟེེར། ཨ་མས་ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་ཤོོག་ཟེེར།” ཞེེས་

བཤད།

“ཡ་ཡ།”

ཁོོ་ཡར་ལངས་ནས་ཆུ་ནང་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་འགྲམ་དུ་སོོང་། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི

གཅེེར་བུར་བུད་པའིི་གཟུགས་པོོ་ལ་ཡ་མཚན་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་བལྟས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་གིི་ལྟ་ཕྱོོགས་མཐོོང་ནས་“ད་ཕར་རྒྱུགས། སོོང་།” ཞེེས་བཤད་

པས་རུ་ཐེེ་ཕར་བྲོོས། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོས་འགྲོོ་ཞོོར་དུ་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་དཀྲོོག་སྐད་དང་བཅས་
ཅིི་ཞིིག་ཤོོད་བཞིིན་པ་ཐོོས། ཁོོས་གྱོོན་གོོས་ཚ་པོོ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསིིལ་ཞིིང་རློོན་པའིི་
གཟུགས་པོོའི་ི སྟེེང་ཕྱིིར་གྱོོན་རྗེེས། ལྕང་སྡོོང་བརྒྱུད་ནས་དལ་མོོས་རས་གུར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་
ཕྱིིར་སོོང་།

ཨ་མས་ལྕང་མའིི་ཡལ་ག་སྐམ་པོོ་བཏུས་ནས་མེེ་བུས་ནས་ཆུ་སླ་ང་གང་སྐོོལ་བཞིིན་

འདུག ཁོོ་མོོས་ཋོོམ་མཐོོང་བ་ན་སེེམས་པ་བདེེ་ལ་བབས་པའིི་རྣམ་པ་བབས།
ཋོོམ་གྱིིས་“གནད་དོོན་ཅིི་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཁོོ་མོོས་“ང་རང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེས་སོོང་། ད་སྔོོན་འདིི་གར་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་སླེེབས་སོོང་

ལ། ཁོོས་ང་ཚོོ་འདིི་གར་སྡོོད་མིི་ཆོོག་ཟེེར། ངས་ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་གླེེང་བསླངས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་

བསམ་ནས་ཞེེད་སོོང་། གལ་སྲིིད་ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་གླེེང་བསླངས་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཉེེས་
རྡུང་གཏོོང་གིི་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་ཉེེས་རྡུང་གཏོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་ གདོོ ང ་ལ་འཛུམ་ཞིིག ་བླངས། “ ཁོོ འི ་ི སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཧ་ཅང་མིི་

བཟང་། ཅུང་མིིན་ན་ངས་ཀྱང་ཁོོ་ལ་གཅིིག་གཞུས་པ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི དཔུང་པར་འཐམས་ནས་ངར་ཞིིང་འཇམ་པོོས་སྒུལ་སྒུལ་བཏང་

ཞིིང་། དེེ་ནས་གད་མོོ་བགད། ཁོོ་རང་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་ད་དུང་ཡང་གད་མོོ་བགད།
“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།

ཨ་མ། ངས་ངོོ་ཤེེས་པའིི་ཁྱོོད་རང་དེེ་འདྲའིི་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་མོོད། དེེང་སང་ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ།”

ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་ནན་ཏན་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་བབས། “ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཋོོམ།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།
“ཐོོག་མར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་ཞིིག་བླངས་ནས་ང་ཚོོའིི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་

སོོང་ལ། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་ཉེེས་རྡུང་གཏོོང་གྲབས་བྱས་པ་རེེད།” ཁོོ་རང་
སྐད་དམའ་མོོས་དགོོད་བཞིིན་ལག་པ་བསྲིིངས་ཡོོང་ནས་ཨ་མའིི་རྐང་པ་རྗེེན་པའིི་སྟེེང་
དུ་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་བྱེེད་བཞིིན་“རྒན་མོོ་འཚུབ་པོོ་འདིི།” ཞེེས་བཤད།
“ཋོོམ།”

“ཅིི་རེེད།”

ཁོོ་མོོ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཐེེ་ཚོོམ་ངང་ལུས། “ཋོོམ། ད་སྔོོན་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས། ཁོོས་ང་

ཚོོར་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཞེེས་འབོོད། ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས། ‘ང་ཚོོས་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ལྟས་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ་ང་
ཚོོའིི་ལུང་པ་ནས་གཞིིས་ཆགས་སུ་འཇུག་འདོོད་མེེད།’ ཅེེས་ཟེེར།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོར་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས་ཤིིང་། ལག་པ་ད་དུང་ཡང་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་རྗེེན་པའིི་

ཐོོག་ཏུ་བཞག་ནས་“མིི་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོར་དེེའིི་སྐོོར་ལབ་བྱུང་། མིི་དེེས་ཁོོ་ཚོོས་སྐད་ཆ་དེེ་
ཅིི་འདྲ་བཤད་སྐོོར་ང་ཚོོར་བཤད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་བསམ་བློོ་ཞིིག་

བཏང་རྗེེས་“ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ང་རང་མིི་ངན་པ་ཞིིག་རེེད་དམ། བཙོོན་དུ་བཅུག་
ནས་འཇོོག་དགོོས་པ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“མ་རེེད། གཞན་པས་ཁྱོོད་ལ་སྙད་བཙལ་བ་རེེད། མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཅིིའིི་

ཕྱིིར་དྲིིས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེའིི་གདོོང་ལ་དངོོས་གནས་ཁུ་ཚུར་ཞིིག་གཞུ་བསམ།”

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་དགའ་སྤྲོོའི་ི འཛུམ་ཤར། “ཁོོ་ག་འདྲ་རྡུང་དགོོས་ཁྱོོད་ལ་དྲིིས་ན་

འགྲིིག་ཡོོད་ས་རེེད། དེེ་མ་གཏོོགས་ངས་ཅུང་མིིན་ན་ལྕགས་སླང་གིིས་གཞུས་པ་ཡིིན།”
“ཨ་མ།

ཁོོས་ང་ཚོོ་འདིིར་འདུག་མིི་ཆོོག་དོོན་ཅིི་རེེད་ཟེེར།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཁོོས་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཚོོ་འདིི་གར་གཞིིས་ཆགས་སུ་འཇུག་འདོོད་མེེད་ཟེེར་ལ།

གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་སོོང་མེེད་ན། ཁོོས་ང་ཚོོ་འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར།”
“འོོན་ཀྱང་།

སང་ཉིིན་

ང་ཚོོས་འདིི་ལྟར་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོའིི་བརྙས་བཅོོས་འཁུར་མྱོོང་མེེད་ཨ།”

ཨ་མས་“ངས་ཀྱང་ཁོོ་ལ་དེེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིིན། ཁོོས་ཟེེར་ན་ང་ཚོོ་ད་ལྟ་རང་ཡུལ་ན་

མེེད་པར། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་ནང་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། འདིིར་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་ན་དེེ་
བྱེེད་ཆོོག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་“ཨ་མ། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་

ཞིིག་ཡོོད། ནོོ་ཡ། ཁོོ་གཙང་པོོའི་ི མར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་། ཁོོ་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོང་
རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་སྐད་ཆ་འདིིའིི་ནང་དོོན་གོོ་བར་དུས་ཡུན་ཡུད་ཙམ་འགོོར། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་

སྐད་དམའ་མོོས་“ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།

ཁོོས་ཁོོ་རང་འགྲོོ་དགོོས་ཟེེར། ཁོོས་རང་ཉིིད་འདིི་གར་སྡོོད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཟེེར། སྐད་ཆ་འདིི་ངས་ཁྱོོད་ལ་ཤོོད་རོོགས་ཟེེར།”

ཁོོ་མོོས་“ཁོོས་ཟ་མ་ཇིི་ལྟར་བཟའ་རྒྱུ་རེེད།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།

ཁོོས་ཟེེར་ན་ཉ་བཟུང་ནས་བཟའ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར།”

ཨ་མ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་ཁ་འཐོོར་དུ་

འགྲོོ་བཞིིན་འདུག ད་ངས་ཅིི་ཡང་ཧ་མིི་གོོ ད་ལྟ་ངས་བསམ་བློོ་ཅིི་ཡང་གཏོོང་མིི་ཐུབ་པ་
འདྲ། ངས་བསམ་བློོ་མང་པོོ་གཏོོང་མིི་ཐུབ། བསམ་བློོ་གཏོོང་ས་མང་དྲགས་སོོང་།” ཞེེས་
བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་ནང་དུ་ཅིི་ཡོོང་ལྟར་“ཁོོ་ལ་གནད་དོོན་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨ་མ། ཁོོ་ནིི་མིི་ཡ་

མཚན་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་མའིི་ཧོོན་འཐོོར་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་གཙང་པོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་བལྟས། “ད་ལྟ་ངའིི་ཀླད་

པའིི་ནང་ལ་འཁོོར་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་པའིི་རས་གུར་ཚོོར་བལྟས་པ་ན། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་

གཉིིས་ཀ་གུར་ཞིིག་གིི་སྔུན་དུ་ལངས་ནས་གུར་ནང་གིི་མིི་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་གཏམ་གླེེང་
ཚུལ་མཐུན་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་མཐོོང་། རུ་ཐེེ་ཡིི་ལག་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྨད་གོོས་བཙིིར་

ནས་འདུག་ལ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་ཀྱིིས་ས་ནང་དུ་བུ་ག་ཞིིག་འབྲུ་བཞིིན་འདུག
ཋོོམ་གྱིིས་“ཝ་ཡེེ། རུ་ཐེེ།” ཞེེས་བོོས། ཁོོ་མོོས་ཡར་བལྟས་ནས་ཁོོ་མཐོོང་བ་ན་ཚུར་ཕྱོོགས་

སུ་བརྒྱུགས་ཡོོང་ལ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་སླེེབས། ཁོོ་མོོ་ཡར་སླེེབས་པ་

ན་ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་སོོང་ནས་བཟའ་མིི་ཚོོར་ཕྱིིར་ཤོོག་ཅེེས་བོོས་ཤོོག ཁོོ་ཚོོ་མར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་

ལྕང་སྡོོང་གསེེབ་ཏུ་ཉལ་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་བོོས་ཤོོག ཁྱོོད། ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁྱོོད་སོོང་ནས་ཝིིལ་སོོན་
ཚང་ལ་གྲ་སྒྲིིག་བྱོོས། ང་ཚོོ་གང་སྔ་སྔས་ལམ་ལ་འབུད་རྒྱུ་ཡིིན་ལོོབ་ཅིིག” ཅེེས་བཤད་པ་

ན། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་དེེ་ཐག་ཏུ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་རང་རང་ས་ནས་ཐད་ཀར་བརྒྱུགས་སོོང་།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ། ཨ་ཕྱིི་ག་འདྲ་འདུག” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

ཁོོ་མོོ་དེེ་རིིང་གཉིིད་སོོང་། ཁོོ་མོོ་ཅུང་ཇེེ་དགར་སོོང་ཡོོད་དམ། ཁོོ་མོོ་ད་དུང་

ཡང་གཉིིད་འདུག”

“དེེས་ན་འགྲིིག་འདུག
“མང་པོོ་མིི་འདུག

ང་ཚོོར་ཕག་ཤ་ག་ཚོོད་ལྷག་འདུག”

ཤ་བུབས་བཞིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོོགས་ལྷག་མིི་འདུག”

“ང་ཚོོས་ཟོོ་བ་གཞན་པ་དེེ་ཆུ་འཁྱེེར་བྱེེད་དུ་སྟོོང་པར་བཟོོ་དགོོས་བྱུང་།

འགྲོོ་དུས་ཆུ་

འཁྱེེར་དགོོས།” ཁོོ་ཚོོས་རུ་ཐེེ་ཡིིས་ལྕང་སྡོོང་གསེེབ་ཀྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ལ་འབོོད་བཞིིན་པའིི་
འཚེེར་སྐད་དེེ་གསལ་པོོ་གོོ་ཐུབ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་ལྕང་མའིི་ཡལ་ག་འགའ་རེེ་མེེ་ནང་དུ་གཡུགས་པས། ཡལ་ག་དེེ་དག་སླ་ང་

ནག་པོོའི་ི མཐའ་རུ་ཚག་སྒྲ་དང་བཅས་འབར། ཁོོ་མོོས་“ངས་དཀོོན་མཆོོག་ལ་ང་ཚོོར་
ངལ་གསོོ་རེེ་གནང་བའིི་གསོོལ་བ་འདེེབས་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ངས་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ལ་ང་ཚོོ་

ཡུལ་ཁམས་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཏུ་ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་ཉལ་རྒྱུ་འབྱུང་བའིི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞིིན་
ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

དགུང་གིི་ཉིི་མ་དེེ་ནིི་ཉིི་འོོད་ཀྱིིས་ཚིིག་པའིི་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རིི་ཕྲན་ཐར་ཐོོར་ཚོོའིི་

ཕྱོོགས་སུ་ཇེེ་དམའ་རུ་འགྲོོ་བཞིིན་གདའ། སྐབས་དེེར་མེེ་ཕུང་སྟེེང་གིི་སླ་ང་དེེ་ལྷོོག་ལྷོོག་
ཏུ་ཁོོལ། ཨ་མ་ཕྱར་གཡབ་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ་ཏེེ་ཞོོག་ཁོོག་པང་ཁེེབས་གང་འཁྱེེར་ཡོོང་

ནས་ཆུ་ཁོོལ་ནང་དུ་བླུགས་“ངས་དཀོོན་མཆོོག་ལ་ང་ཚོོར་གྱོོན་གོོས་རེེ་འཁྲུད་པའིི་ཁོོམ་
ལོོང་རེེ་གནང་རོོགས་ཞེེས་གསོོལ་བ་འདེེབས་བཞིིན་ཡོོད། ང་ཚོོ་འདིི་ལྟར་བཙོོག་པ་བྱས་

ནས་བསྡད་མྱོོང་མེེད། དེེང་སང་ཞོོག་ཁོོག་མ་བཙོོས་གོོང་ལ་བཀྲུ་ཡང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པ་མ་
རེེད། འདིི་འདྲ་ཞིིག་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན། དངོོས་གནས་ང་ཚོོའིི་ཁོོག་པའིི་སྙིིང་དེེ་ཁ་ནང་ནས་
བྲུས་སོོང་བ་རེེད་དམ།”

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ལྕང་སྡོོང་གསེེབ་ནས་ཚུར་བཤར་ནས་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ལ་ད་

དུང་ཡང་གཉིིད་མདངས་བབས་ཡོོད་ཅིིང་། ཉིིན་དཀར་ལ་གཉིིད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་གདོོང་
པ་དམར་པོོར་གྱུར་ནས་སྐྲངས་འདུག
ཨ་ཕས་“ཅིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་ད་ལྟ་འགྲོོ་དགོོས། ཉེེན་རྟོོག་པས་ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས་ཟེེར། ང་ཚོོ་ཡང་

སྔ་ཙམ་ལ་ལམ་ལ་བུད་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད། སྔ་ཙམ་ལ་སོོང་ན་གཅིིག་བྱས་ན་བྱེེ་ཐང་འདིི་

སྔ་ཙམ་ལ་བརྒལ་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོ་འགྲོོ་ས་དེེར་ད་དུང་ལེེ་དབར་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོོད་པ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་ཕས་“ངས་ང་ཚོོ་འདིི་གར་ངལ་གསོོ་བྱེེད་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་བསམ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ང་ཚོོ་ངལ་གསོོ་བྱེེད་མིི་རུང་། ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས། ནོོ་ཡ་འགྲོོ་རྒྱུ་མ་རེེད།

ཁོོ་རང་གཙང་པོོའི་ི མར་ཕྱོོགས་སུ་རྐང་ཐང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར་རམ།

ཁོོ་ལ་གདོོན་འདྲེེ་ཅིི་ཞིིག་ཞུགས་པ་རེེད།” དེེ་ནས་ཨ་ཕས་

རང་སྐྱོོན་ངོོས་ཟིིན། ཁོོས་འུ་ཐུག་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་“དེེ་ངའིི་སྐྱོོན་ཡིིན། བུ་འདིི་འདིི་

འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ནིི་ངའིི་སྐྱོོན་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ག་ལ་ཡིིན།”

ཨ་ཕས་“ད་ངས་དེེའིི་སྐོོར་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་འདོོད་མིི་འདུག དེེའིི་སྐོོར་གླེེང་ཐབས་མིི་

འདུག དེེ་ངའིི་སྐྱོོན་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གང་ལྟར་ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་མཇུག་མཐའིི་གྱེེས་ཚིིག་འགའ་རེེ་ཤོོད་ཆེེད་དུ་ཚུར་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས་

“གཉེེན་ཉེེ་ཚོོ།

ང་ཚོོ་འགྲོོ་མིི་ཐུབ། ས་རེེ་རྦད་དེེ་ཐང་ཆད་འདུག་པས་ཁོོ་མོོས་ཅུང་ངལ་

གསོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁོོ་མོོ་འདིི་ལྟར་བྱེེ་ཐང་གིི་ཕ་རོོལ་དུ་གསོོན་པོོར་སླེེབས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་དེེ་ཐོོས་པ་ན་ཚང་མ་ཡུད་ཙམ་ལ་འཇམ་ཅག་གེེར་གྱུར། དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་

“ཉེེན་རྟོོག་པས་སང་ཉིིན་ང་ཚོོ་ད་དུང་འདིིར་ཡོོད་ན།

ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཚང་མ་འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་གང་

འདུག་ལ། ཁོོའི་ིཤ་མདོོག་ནག་པོོ་ལས་སྐྱ་མདངས་ཤིིག་ཀྱང་མངོོན། “འཛིིན་ན་འཛིིན་དུ་
ཆུག ས་རེེ་འདིི་ལྟར་འགྲོོ་མིི་ཐུབ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་བཙོོན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་ན།
ཁོོ་ཚོོར་འཇུག་ཏུ་ཆུག ཁོོ་མོོས་ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་ནས་ལུས་སྟོོབས་སོོས་སུ་འཇུག་དགོོས།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་“དེེས་ན་ང་ཚོོས་སྒུག་ནས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱས་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“དེེ་མིི་དགོོས། ཁྱོོད་ཚང་གིིས་ངེེད་ཚང་ལ་འདིི་འདྲའིི་ཡག་པོོ་དང་

བྱམས་པོོ་བྱས་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སྡོོད་མིི་རུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་བཙལ་
ནས་སྒོོར་མོོ་འཚོོལ་དགོོས། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་དལ་འགོོར་གཏོོང་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཚོོར་བ་དྲག་པོོས་“འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་གར་འདུག་པར་བཟའ་བཏུང་ཅིི་

ཡང་ལྷག་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་ཤར། “ཐོོག་མར་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོ་ཁྱིིམ་མིིའིི་ནང་དུ་

ལེེན་དུས་ནས་བཟུང་ང་ཚོོར་ཅིི་ཡང་མེེད། དེེར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་ཡ་བྱེེད་མིི་དགོོས། ངའིི་རང་

ཤེེད་ཚ་བའིི་གཤིིས་ཀ་དེེ་སྒོོར་འབུད་དུ་མ་འཇུག ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་མ་གཏོོགས་ང་རང་རང་
ཤེེད་ཚ་བོོར་གྱུར་ནས་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ངེེས།”

ཨ་མས་ཨ་ཕ་རས་གུར་གྱིི་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་ལོོགས་སུ་བོོས་ནས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་ཅིི་

ཞིིག་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་ཚུར་ཁ་སེེ་ལ་ཁ་འཁོོར། “ས་རེེ་ཡིིས་ཁྱོོད་རང་མོོའི་ི སར་གཅིིག་ཤོོག་དང་

ཟེེར།”

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ལོོས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིི་སྐྱ་མདོོག་བབས་

པའིི་རས་གུར་ཆུང་ཆུང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོས་སྒོོ་ཕྱར་ཕྱེེས་ནས་ནང་དུ་འཛུལ། གུར་

ནང་དུ་ནག་ཐིིབ་ཡིིན་ལ་ཚ་བ་ཆེེ། མལ་གདན་ས་ངོོས་སུ་བཏིིངས་འདུག་ལ། ཡོོ་ཆས་
ཚང་མ་ད་ནངས་ཞོོགས་པ་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་ཇིི་ལྟར་ཕབ་ན་དེེ་ལྟར་གང་ས་གང་དུ་

བཀྲམས་འདུག ས་རེེ་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་ཉལ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཁ་

ཞེེང་ཆེེ་ལ་བཀྲག་མདངས་ལྡན། ཁོོ་རང་དེེ་གར་ལངས་ནས་ཁོོ་མོོར་མར་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི
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མགོོ་བོོ་ཆེེན་པོོ་དེེ་མར་སྒུར་བའིི་སྐབས་སུ་རྒྱུས་པས་གང་བའིི་སྐེེ་ཡིི་ཤ་གནད་དེེ་མཇིིང་
པའིི་ཕར་ཚུར་གཉིིས་སུ་དམ་པོོས་འཐེེན། ཁོོས་མགོོ་ཡིི་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་ལག་ཏུ་བཟུང་།
ཁོོ་མོོས་“ངའིི་ཁྱོོ་གས་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་ཟེེར་རམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོས་དེེ་ཟེེར།”

ཁོོ་མོོའི་ི སྙན་ཞིིང་འཇམ་པའིི་སྐད་ངག་གིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ང་ལ་འགྲོོ་འདུན་ཆེེ། ངས་ང་

རང་ཉིིད་གསོོན་པོོར་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་མིི་ཐུབ་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། མ་མཐའ་
ཡང་ཁོོ་རང་ཕ་རོོལ་ཏུ་འབྱོོར་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། ངའིི་གནས་ཚུལ་ཁོོས་མིི་ཤེེས། ཁོོས་ང་དྲག་
སྐྱེེད་འབྱུང་གིི་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོས་ཧ་གོོ་ཡིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁོོས་རང་ཉིིད་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར།”

ཁོོ་མོོས་“དེེ་ངས་ཤེེས། ཁོོ་རང་ཨུ་ཚུགས་ཚ་བོོ་ཡོོད་པ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་རང་འདིིར་བོོས་

ནས་གསོོལ་འདེེབས་ཤིིག་གསུང་དུ་འཇུག་འདོོད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ང་རང་ཆོོས་དཔོོན་མིིན། ངའིི་གསོོལ་འདེེབས་ལ་ནུས་པ་

ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆུ་སྒྲོོས་རློོན་པ་བྱས་“བགྲེེས་སོོང་ཁོོང་གྲོོངས་སྐབས་ང་ཡང་དེེ་

གར་ཡོོད། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གསོོལ་འདེེབས་ཤིིག་གསུངས་སོོང་ཨ།”
“དེེ་གསོོལ་འདེེབས་མ་རེེད།”

ཁོོ་མོོས་“གསོོལ་འདེེབས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་ཆོོས་དཔོོན་གྱིི་གསོོལ་འདེེབས་མ་རེེད།”
“འོོན་ཀྱང་།

དེེ་གསོོལ་འདེེབས་ཡག་པོོ་ཞིིག་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་དོོན་དུའང་

གསོོལ་འདེེབས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་གསུང་ན་འདོོད།”

“ངས་གསོོལ་བ་ཅིི་ཞིིག་འདེེབས་དགོོས་མིི་ཤེེས།”
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ཁོོ་མོོས་སྐར་མ་གཅིིག་ཙམ་རིིང་ལ་མིིག་ཟུང་བཙུམས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡང་

བསྐྱར་ཕྱིིར་ཕྱེེས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ནང་ནས་གཅིིག་གསུང་དང་འགྲིིག་གིི་རེེད།
ཚིིག་འབྲུ་དེེ་འདྲ་མ་བཏོོན་ཡང་ཆོོག སྐྱོོན་མེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་ལ་དཀོོན་མཆོོག་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ལ་དཀོོན་མཆོོག་ཡོོད་པ་རེེད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོང་གང་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་མིིན་ཤེེས་ཀྱང་

ཆོོག་ལ་མིི་ཤེེས་ཀྱང་རུང་།” ཆོོས་དཔོོན་མགོོ་བོོ་མར་སྒུར་ཞིིང་། ཁོོ་མོོས་བློོ་བདེེ་བའིི་རྣམ་
འགྱུར་གྱིིས་ཁོོ་བོོར་བལྟས། ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་དུས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་ལ་དབུགས་

དབྱུང་བའིི་སྣང་བ་ཞིིག་ཤར་ནས་“དེེ་ཡག་པོོ་བྱུང་སོོང་། དེེ་ནིི་ཏག་ཏག་ང་ལ་དགོོས་པ་དེེ་
ཡིིན། མིི་ཞིིག་དང་ཁ་ཐག་ཉེེ་པོོས་གསོོལ་འདེེབས་གསུང་རྒྱུ་དེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་རང་ཉིིད་གཉིིད་ལས་སློོང་བ་ལྟར་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“གནས་

ལུགས་འདིི་ངས་རྟོོགས་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“ཤེེས་ཡོོད་པ་རེེད། གནས་ལུགས་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་ཡོོད་པ་རེེད། མ་རེེད་དམ།”

ཞེེས་ལན་བཏབ།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“ངས་ཤེེས། ངས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད་པ་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ངས་དེེའིི་གནས་

ལུགས་མིི་རྟོོགས། གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་ཉིིན་ཤས་རིིང་ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་རྗེེས་དེེ་ནས་ཡོོང་
ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་འཕྲེེད་དུ་གཡུགས། “ང་ནིི་པགས་པས་བཏུམ་

པའིི་ན་ཟུག་གིི་རྐྱལ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ནད་འདིི་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ངས་ཤེེས་ཀྱང་ཁོོ་ལ་བཤད་མིི་
འདོོད། བཤད་ན་ཁོོ་རང་སེེམས་པ་ཧ་ཅང་སྡུག་རྒྱུ་རེེད། བཤད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་

གང་ལྟར་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ཁོོས་ཀྱང་ཤེེས་རྒྱུ་མ་རེེད། མཚན་མོོ་ཞིིག་ལ་ཁོོ་རང་གཉིིད་ཀྱིི་

གཏིིང་དུ་ཡོོད་དུས་ཤིིག་ལ་ང་རང་ཁ་བྲལ་བ་ཡིིན་ན། ཕྱིི་ཉིིན་ཁོོ་རང་སད་དུས་དེེ་འདྲའིི་
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བཟོོད་དཀའ་བ་ཞིིག་མིིན་ཤས་ཆེེ།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་མ་སོོང་ན་འདོོད་དམ།”

ཁོོ་མོོས་“མིིན། མིིན། ང་རང་བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་དུས་རྒྱུན་དུ་གླུ་གཞས་ལེེན་རྒྱུར་

དགའ་ལ། ང་ཚོོའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོས་ངའིི་གླུ་ནིི་ཇེེན་ནེེ་ ལིིནད་3 ལགས་ཀྱིི་གླུ་གཞས་ལྟར་སྙན་

ཟེེར། ངས་གླུ་དབྱངས་ལེེན་སྐབས་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཚུར་ཡོོང་ནས་ཉན་སྲོོལ་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ངའིི་

མཐའ་རུ་ལངས་ནས་ངས་དབུས་སུ་གླུ་གཞས་ལེེན་སྐབས། ང་དང་ཁོོ་ཚོོ་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཏུ་

འདྲེེས་ཡོོད་ལ། འདིི་ནིི་བློོ་ཡུལ་ལའང་འཆར་དཀའ་བའིི་འབྲེེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ངས་དུས་
བཟང་དེེ་ནིི་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྗེེས་དྲན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཡུལ་མིི་ཚོོ་དེེ་གར་ལངས་ནས་ང་

རང་གིིས་གླུ་གཞས་ལེེན་པའིི་དུས་སྐབས་དེེ་ལྟ་བུའིི་སྤྲོོ་སྣང་དང་། དེེ་ལྟ་བུའིི་ཕན་ཚུན་གྱིི་

འབྲེེལ་ཐག་ཟབ་མོོ་དེེ་དེེང་སང་མཐོོང་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་རེེད། སྐབས་དེེར། གཅིིག་བྱས་ན་རང་

ཉིིད་ལ་གར་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་གླུ་གཞས་ལེེན་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིག་ཐོོབ་སྲིིད་བསམ་མྱོོང་མོོད།
འོོན་ཀྱང་། གོོ་སྐབས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ནམ་ཡང་མ་སླེེབས། འོོན་ཀྱང་། ང་ལ་འགྱོོད་པ་ཅིི་
ཡང་མེེད། དེེ་དུས་ང་དང་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་བར་དུ་བར་ཐག་སྤུ་ཉག་ཙམ་ཡང་མེེད། ཁྱོོད་ལ་

གསོོལ་འདེེབས་གསུང་འཇུག་དོོན་ཡང་འདིིའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན། ངས་སྐབས་དེེ་དུས་ལྟ་བུའིི་

ཕན་ཚུན་བར་གྱིི་བར་ཐག་ཉེེ་པོོ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་གཅིིག་ཉམས་སུ་མྱོོང་འདོོད་པ་ཡིིན།
འདིི་གཉིིས་ཀ་བྱེེད་ལས་ཀྱིི་ཐོོག་ནས་བཤད་ན་གཅིིག་མཚུངས་རེེད། གླུ་གཞས་ལེེན་པ་

དང་གསོོལ་འདེེབས་གསུང་བ་གཉིིས་ཀའིི་བྱེེད་ལས་གཅིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་གླུ་གཞས་
ལ་ཐེེངས་ཤིིག་ཉན་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།
3

ཇེེན་ནེེ་ ལིིནད། Jenny Lind སྟེེ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའིི་སིི་ཝེེ་ཌེེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་སྐྱེེས་མའིི་མགྲིིན་འགུག་
གདངས་མཐོོ་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོ་མོོས་སྤྱིི་ལོོ་ 1850 ལོོ་ནས་ 1852 བར་དུ། ཨ་རིི་རུ་སྐོོར་སྐྱོོད་
འཁྲབ་སྟོོན་བྱས་ཤིིང་། འཁྲབ་སྟོོན་ཧ་ཅང་ལམ་འགྲོོ་བྱུང་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོས་ཁོོ་མོོར་མར་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་དུ་བལྟས་ནས་“བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།
ཁོོ་མོོས་དལ་མོོས་མགོོ་བོོ་རྒྱབ་མདུན་དུ་གཡུག་གཡུག་བྱས་ཤིིང་། མཆུ་སྒྲོོས་དམ་པོོར་

བསྡམས། ཆོོས་དཔོོན་ནིི་ནག་ཐིིབ་ཐིིབ་ཀྱིི་རས་གུར་ལས་བུད་ནས་མིིག་ལ་གཟན་པའིི་
དཀར་འོོད་ཁྲོོད་དུ་སོོང་།

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་ཅ་དངོོས་རྩིིག་བཞིིན་འདུག ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོོས་འཁོོར་

གྱིི་སྟེེང་དུ་བུད་འདུག་ཅིིང་། གཞན་པ་ཚོོས་ཅ་ལག་རྣམས་ཁོོ་ལ་ཡར་བསྲིིངས། ཁོོས་ཅ་

དངོོས་རྣམས་གཟབ་ནན་གྱིིས་བརྩེེགས་ནས་སྟེེང་ངོོས་སྙོོམས་པོོ་བཟོོས། ཨ་མས་ཟོོ་བའིི་
ནང་གིི་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་ལྷག་མ་དེེ་སླ་ངའིི་ནང་དུ་བླངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཋོོམ་དང་ཨལ་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཟོོ་བ་ཆུང་ཆུང་གཉིིས་ཀ་གཙང་འགྲམ་དུ་འཁྱེེར་ནས་ཆུ་བཤལ་བཏང་། ཁོོ་

ཚོོས་ཟོོ་བ་དེེ་གཉིིས་ཀ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡམས་རྗེེས་ཆུ་ཟེེའུ་ནང་དུ་
ཆུ་འཁྱེེར་ནས་ཟོོ་བའིི་ནང་དུ་བླུགས། དེེ་ནས་དེེ་དག་གིི་ཁ་ནིི་རས་ཡུག་གིིས་བསྡམས་

ཏེེ་ཟོོ་ཁ་ནས་ཆུ་མིི་བཤོོ་བ་བྱས། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚང་གིི་ཕྱར་གཡབ་དང་ཨ་ཕྱིིའིི་མལ་གདན་མ་
གཏོོགས་ཅ་དངོོས་གཞན་པ་ཚང་མ་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས་ཟིིན།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁལ་འདིི་འདིི་འདྲ་ལྕིི་བས་འཁོོར་རྙིིང་འདིིའིི་མགོོ་བོོ་འབར་གྲབས་བྱེེད་རྒྱུ་

རེེད། ཆུ་མང་པོོ་ཞིིག་འཁྱེེར་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཞོོག་ཁོོག་བཙོོས་མ་རྣམས་ཚང་མར་ལག་བརྒྱུད་ཀྱིིས་སྤྲད་ཅིིང་། གུར་ནང་

ནས་ཞོོག་ཁོོག་རྩྭ་ཕད་ཕྱེེད་ཙམ་པ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ནང་དུ་ཕག་ཤ་བཙངས་ཡོོད་
པའིི་སླ་ང་དང་ལྷན་དུ་བཞག བཟའ་མིི་ཚོོས་ལངས་ནས་ཟོོས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རྐང་པ་ཕར་

སྤོོ་ཚུར་སྤོོ་བྱེེད་ཞོོར་ལག་གིི་ཞོོག་ཁོོག་གྲང་མོོར་མ་གྱུར་པར་དུ་ལག་པ་གཉིིས་ཀའིི་བར་
དུ་ཕར་འཕེེན་ཚུར་འཕེེན་བྱས།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་མ་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིི་གུར་ནང་དུ་སོོང་ནས་དེེ་གར་སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་ལ་བསྡད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོས་སྒོོ་ཁར་ཕྱིིར་བུད་དེེ་“ཡ། ད་འགྲོོ་རན།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཕྱར་གཡབ་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ། ཨ་ཕྱིི་ཕྱར་གཡབ་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་ད་དུང་ཡང་

ཁ་གདངས་ནས་གཉིིད་འདུག ཁོོ་ཚོོས་མལ་གདན་ཧྲིིལ་པོོ་ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་ཡར་བཀྱགས་
ནས་དོོས ་འཁོོར་གྱིི་ སྟེེང་དུ་བསྲིིངས། ཨ་ཕྱིི་ ཡིིས ་ཁོོ་ མོོའི ་ི སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་ རྐང་པ་

ཡར་བསྐུམས་སོོང་ལ། གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་སྨིིན་མ་ཞིིག་བསྡུས་སོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་
མོོ་གཉིིད་མ་སད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཨ་ཕ་གཉིིས་ཀྱིིས་རས་ཡུག་དེེ་འཕྲེེད་རྒྱུག་ཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡམས་

ནས། དོོས་ཁལ་སྟེེང་དུ་རས་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཕུབ་ཅིིང་། དེེའིི་སྣེེ་མོོ་ཚང་མ་འགྲམ་
སྐྱོོར་སྟེེང་དུ་མར་འཐེེན། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིིག་རེེད། ཨ་ཕས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒོོར་ཁུག་

བླངས་ནས་ལྟེེབས་ཆག་ཐེེབས་པའིི་ཤོོག་སྒོོར་གཉིིས་ཕྱིིར་ཕྱུང་། ཁོོ་ཝིིལ་སོོན་གྱིི་འགྲམ་

དུ་སོོང་ནས་ཤོོག་སྒོོར་དེེ་དག་ཁོོ་ལ་བསྲིིངས་ནས་“འདིི་ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚང་ལ་སྦྱིིན་འདོོད།”
ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཕག་ཤ་དང་ཞོོག་ཁོོག་རྩྭ་ཕད་སྟོོན་བཞིིན་“ད་
དུང་དེེ་ཚོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་དུད་ནས་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“མིིན། དེེ་ངས་ལེེན་རྒྱུ་མིིན།

ཁྱོོད་ཚོོར་ཡང་མང་པོོ་ཞིིག་ལྷག་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་འདང་ངེེས་ཤིིག་ཡོོད། ང་ཚོོས་ཚང་མ་

བསྐྱུར་མེེད། ང་ཚོོ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ཚེེ་ལས་ཀ་ལས་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་“དེེ་ངས་ལེེན་རྒྱུ་མིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་ལེེན་དགོོས་ཟེེར་ན་ང་ནིི་

རླུང་ལང་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་ཨ་ཕའིི་ལག་གིི་ཤོོག་སྒོོར་གཉིིས་པོོ་བླངས་ནས་གྲ་དག་མོོས་བལྟབས་ཏེེ་ཐང་

ལ་བཞག་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཕག་ཤའིི་སླ་ངས་མནན་ནས་བཞག་རྗེེས། “དེེས་ན་འདིི་ནས་

འཇོོག་རྒྱུ་བྱ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་འཁྱེེར་ན་གཞན་ཞིིག་གིིས་འཁྱེེར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་
བཤད། ཝིིལ་སོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་མུ་མཐུད་དུ་དུད་ནས་ཁ་ཕར་འཁོོར་ཏེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གུར་
ནང་དུ་ཕྱིིར་ཕྱིིན། ཁོོ་རང་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་རྗེེས་སྒོོ་ཕྱར་མར་ཕབ།

བཟའ་མིི་ཚོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་སྒུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་འགྲོོ་རན། ངས་བལྟས་

ན་ད་ལྟ་ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པར་སླེེབས་ཀྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

བཟའ་མིི་ཚང་མ་དོོས་འཁོོར་ཐོོག་ཏུ་བབས་ཤིིང་། ཨ་མ་ཨ་ཕྱིིའི་ི འགྲམ་དུ་བབས། ཋོོམ་

དང་ཨལ། ཨ་ཕ་བཅས་མགོོ་སྒམ་ནང་གིི་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་

ཨ་ཕའིི་པང་བར་བསྡད། ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་མགོོ་སྒམ་དང་རྒྱབ་གཏད་
ནས་བྱ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིིག་བསྐྱིིལ། ཆོོས་དཔོོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། རུ་ཐེེ་བཅས་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་
དུ་ཕར་འགྱེེལ་ཚུར་འགྱེེལ་བྱས་ནས་བསྡད།

ཨ་ཕས་“བདེེ་མོོ། སྐུ་ཞབས་ཝིིལ་སོོན། ལྕམ་ཝིིལ་སོོན།” ཞེེས་བཤད་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རས་གུར་ལས་ཨ་ལན་ཞིིག་མ་སླེེབས། ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་
མེེ་ཁ་གསོོས་རྗེེས་དོོས་འཁོོར་དེེ་འགུལ་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་དལ་མོོས་སོོང་། དེེ་ལྟར་ཁོོ་ཚོོ་

རིི་བོོ་ནེེ་ཌལ་སིི་དང་གཞུང་ལམ་ཆེེན་མོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཡར་འགོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཨ་
ཕས་ཕྱིིར་བལྟས་ཤིིག་བྱས། ཝིིལ་སོོན་ཁོོ་ཚང་གིི་གུར་སྒོོ་རུ་ལངས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་

བལྟས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་ཞྭ་མོོ་ལག་ཏུ་བཟུང་འདུག་པས། ད་ལྟ་དགུང་གིི་ཉིི་འོོད་

ཁོོའི་ི གདོོང་པ་ཧྲིིལ་པོོར་འཕྲོོས། ཨ་མས་ཁོོ་ལ་ལག་གཡུག་བྱས་ཀྱང་ཁོོས་བརྡ་ལན་མ་སྤྲད།
ལམ་རྩུབ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འཐེེན་འཕར་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེེད་ཆེེད་དུ་ཋོོམ་གྱིིས་

རླངས་འཁོོར་བང་འགྲོོས་ཚད་རིིམ་གཉིིས་པ་ལས་ཇེེ་མཐོོར་མ་སྤར། རིི་བོོ་ནེེ་ཌལ་སིིའིི་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

འདབས་སུ་ཁོོས་རླངས་འཁོོར་དེེ་ཞབས་ཞུའིི་ས་ཚིིགས་ཤིིག་གིི་ནང་དུ་བསྐོོར། དེེ་གར་
ཁོོ་ཚོོའིི་རྙིིང་པར་གྱུར་པའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་ལ་དབུགས་ཡོོད་མེེད་བརྟག་

དཔྱོོད་བྱས་ཤིིང་། རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་བསྡམས་ནས་ཡོོད་པའིི་འགྱིིག་འཁོོར་ལྷག་མ་
ལའང་བརྟག་དཔྱོོད་བྱས། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྣུམ་སྒམ་སྣུམ་གྱིིས་བཀང་ཞིིང་། དེེ་ནས་

གྷ་ལོོན་ལྔ་ཅན་གྱིི་རླངས་སྣུམ་ལྕགས་ཀྲིིན་གཉིིས་དང་། གྷ་ལོོན་གཉིིས་ཅན་གྱིི་འཕྲུལ་སྣུམ་

ལྕགས་ཀྲིིན་གཅིིག་ཉོོས། ཁོོས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་ཆུ་ཡིིས་བཀང་རྗེེས་ས་བཀྲ་ཞིིག་གཡར་
ནས་སྟེེང་དུ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས།

ཞབས་ཞུ་ས་ཚིིགས་ཀྱིི་ཞབས་ཞུ་བ་ནིི་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་རེེད་ལ། ཁོོས་སྒྲིིག་ཆས་དཀར་པོོ་

ཞིིག་གོོན་འདུག རིིན་པ་སྤྲོོད་དགོོས་རྒྱུ་ཚང་མ་སྤྲད་པ་ན་ཁོོ་རང་ད་གཟོོད་ལྷོོད་ལ་བབས་
ནས་“ཁྱོོད་ཚོོར་དངོོས་གནས་སྙིིང་སྟོོབས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ས་བཀྲའིི་སྟེེང་ནས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་“དེེ་ཅིི་ཟེེར་བ་ཡིིན།”
“ཨུན།

འཁོོར་རྙིིང་འདིི་འདྲ་ཞིིག་བསྐོོར་ནས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ནས།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བརྒལ་མྱོོང་ཡོོད་དམ།”
“བརྒལ་མྱོོང་ལོོས་ཡོོད།

ཐེེངས་མང་པོོར་བརྒལ་མྱོོང་། འོོན་ཀྱང་། འཁོོར་ཆག་འདིི་

འདྲ་ཞིིག་བསྐོོར་ནས་བརྒལ་མྱོོང་མེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་ཆག་འདྲ་སོོང་ན། ལམ་འགྲོོ་པ་ཚོོའིི་ནང་

ནས་རླངས་འཁོོར་བསྡད་དེེ་རོོགས་རམ་བྱེེད་མཁན་འདྲ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨུན།

གཅིིག་བྱས་ན་ཡོོད་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། ལམ་འགྲོོ་པ་ཚོོ་མཚན་མོོར་གང་ས་ནས་

འདུག་རྒྱུར་སྐྲག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། ངས་ཀྱང་མཚན་མོོར་འགྲོོ་མཚམས་འཇོོག་འདོོད་མེེད་
ལ། མཚན་མོོར་འདུག་ན་ང་ལས་ལྷག་པའིི་སྙིིང་སྟོོབས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་དགོོས།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན། “ཁྱོོད་ལ་གདམ་ཀ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་དུས་

གདམ་ཀ་གཅིིག་པོོ་དེེ་འདེེམས་པར་སྙིིང་སྟོོབས་ཡོོད་མེེད་གླེེང་ས་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད། ཡ།
ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ད་ང་ཚོོ་དལ་མོོར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོ་རང་དོོས་འཁོོར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བབས་ནས་
དལ་མོོར་ཕར་བསྐོོར་སོོང་།

ལྭ་བ་དཀར་པོོ་གྱོོན་པའིི་གཞོོན་ནུ་དེེ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྕགས་ཀྱིི་ཁང་པ་དེེ་རུ་སོོང་། དེེ་

གར་ཁོོའི་ི ལས་གྲོོགས་ཀྱིིས་རྩིིས་ཁྲ་གཉེེར་བ་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་བཞིིན་འདུག “དཀོོན་
མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོའིི་མདོོག་ཉེེས་པའིི་འགྲིིམ་འགྲུལ་ཡོོ་བྱད་དེེ་ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་།”
“ཨོོག་ཁེེ་སིི་དེེ་ཚོོ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།
“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།
“ཨུན།

ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་མདོོག་ངན་ཤ་སྟག་རེེད།”

འཁོོར་རྙིིང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་བསྐོོར་ནས་དངོོས་གནས་འགྲོོ་མིི་ཕོོད།”

ཁྱོོད་དང་ང་ལྟ་བུས་བསམ་བློོ་གཏོོང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཨོོག་ཁེེ་སིི་ལྟས་

ངན་འདིི་ཚོོར་བསམ་བློོ་མེེད་ལ་ཚོོར་བ་ཡང་མེེད། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་བ་མིིའིི་གྲལ་དུ་མིི་ཚུད། འགྲོོ་

བ་མིིའིི་རིིགས་ཤིིག་འདིི་ལྟར་འཚོོ་ཐུབ་བམ། འགྲོོ་བ་མིིའིི་རིིགས་ཤིིག་འདིི་ལྟ་བུའིི་བཙོོག་
འདྲེེ་དང་། འདིི་ལྟ་བུའིི་ཡིིད་ཆད་པའིི་གནས་ཚུལ་འོོག་ཏུ་འཚོོ་མིི་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་སྤྲ་སྤྲེེའུ་
དང་ཁྱད་པར་མེེད།”

“ཁོོ་ཚོོ་དང་འདྲ་བར་ཧུད་སོོན་དབུགས་མདོོང་དྲུག་ལྡན་ཞིིག་བསྐོོར་ནས་བྱེེ་ཐང་

བརྒལ་མིི་དགོོས་པ་ནིི་དངོོས་གནས་སྐལ་བ་བཟང་པོོ་རེེད། རླངས་འཁོོར་དེེ་ལ་འབྲུ་རྡུང་
འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་སྒྲ་འདྲ་བ་ཞིིག་གྲག་གིི་འདུག”

གཞོོན་ནུ་གཞན་པ་དེེས་ཁོོའི་ི ལག་གིི་འཛིིན་བྱང་ཁག་ལ་མར་བལྟས། རྔུལ་ཆུ་ཐིིགས་

པ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཁོོའི་ི མཛུབ་ངོོས་ནས་མར་འདྲིིལ་ནས་ཡོོང་སྟེེ་འཛིིན་བྱང་ཟིིང་སྐྱའིི་སྟེེང་

དུ་ལྷུང་། “ཁོོ་ཚོོར་སེེམས་ཁྲལ་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་གླེེན་པ་ཡིིན་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།

བྱེེ་ཐང་བརྒྱུད་ན་ག་འདྲའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེ་བ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཡོོད་བསྡད་པའིི་ཆ་རྐྱེེན་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། དེེ་བས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཁོོ་ཚོོའིི་དོོན་
དུ་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད།”

“སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད།

གལ་སྲིིད་འགྲོོ་མཁན་དེེ་ང་རང་ཡིིན་ན་དངོོས་གནས་

བཟོོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ལ་བློོ་རིིག་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཡང་མིི་ཤེེས།”

ཁོོས་འཛིིན་བྱང་ཟིིང་སྐྱའིི་སྟེེང་གིི་རྔུལ་ཆུ་དེེ་ནང་སྟོོད་ཀྱིི་ཕུ་ཐུང་གིིས་ཕྱིིས།
•••

དོོས་འཁོོར་དེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད་ནས། ཁ་ཆག་སྣ་རལ་གྱིི་རྡོོ་བ་མང་པོོས་གང་བའིི་

ལ་མོོ་རིིང་མོོ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་འགོོས། ཅུང་མ་འགོོར་བར་ཚ་དྲོོད་ཀྱིིས་སྒུལ་འཕྲུལ་ངར་ཡོོང་
བས་ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དལ་མོོར་བསྐོོར། ཁོོ་ཚོོ་ཡུལ་ལུང་ཤིི་བོོ་འདིི་བརྒྱུད་ནས།

རིི་བོོའི་ི གསེེག་ངོོས་རིིང་མོོ་ནས་གཡས་འཁོོར་གཡོོན་འཁོོར་དང་ག་མ་གུག་དཀྱོོག་གིིས་
སོོང་། ལུང་པ་འདིི་ནིི་ཉིི་མའིི་ཚ་དྲོོད་ཀྱིིས་བསྲེེགས་ནས་དཀར་པོོ་དང་སྐྱ་བོོར་བསྒྱུར་
འདུག་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཚེེ་སྲོོག་གིི་རྒྱུ་བ་ཙམ་ཡང་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད། ཋོོམ་གྱིིས་སྒུལ་འཕྲུལ་

ལ་བསིིལ་ཅུང་ཙམ་རེེ་འབབ་ཏུ་བཅུག་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་། མཐའ་མར་ཁོོ་

ཚོོ་རིི་རྩེེ་རུ་སླེེབས། རིི་རྩེེར་སླེེབས་དུས་ཉིི་མ་ད་དུང་ཡང་ནུབ་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་རིི་བོོའི་ི རྒྱབ་
ཕྱོོགས་ནས་བྱེེ་ཐང་ལ་མར་བལྟས། རྒྱང་རིིང་ས་ན་མེེ་རོོ་ལྟར་ནག་པའིི་རིི་ཚོོགས་དག་ནག་

ཀེེར་རེེར་འགྲེེངས། བྱེེ་མ་སྐྱ་བོོའི་ི ངོོས་སུ་ཉིི་འོོད་སེེར་པོོ་ལྡོོག་འཕྲོོས་བྱས། བཀྲེེས་སྐོོམ་གྱིིས་
མནར་བཞིིན་པའིི་རྩྭ་ལྡུམ་དང་འཇིིབ་རྩིི། སྡོོང་ཕྲན་སོོགས་ཀྱིིས་བྱེེ་མ་དང་རྡོོ་བའིི་ངོོས་སུ་
གྲིིབ་མ་རེེ་སྤྲོོས་ནས་གདའ། ལམ་ལམ་དུ་འཕྲོོ་བའིི་ཉིི་མ་དེེ་ཐད་ཀར་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་ཕྱོོགས་
སུ་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཋོོམ་གྱིིས་ལག་པ་མིིག་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་བྱེེ་ཐང་གིི་རྣམ་པ་ཡོོངས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལ་བལྟས། ཁོོ་ཚོོས་རིི་རྩེེ་བརྒལ་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ནས་མར་བབས་ཤིིང་། སྒུལ་འཕྲུལ་ལ་

བསིིལ་ཕབ་པའིི་ཆེེད་དུ་རླངས་འཁོོར་སྟོོང་འཁོོར་གྱིིས་བཏང་། ཁོོ་ཚོོས་ཐུར་རིིང་མོོ་དེེ་
ནས་བྱེེ་ཐང་གིི་མཐིིལ་ངོོས་བར་དུ་རླངས་འཁོོར་སྟོོང་འཁོོར་གྱིིས་ཡོོང་ཞིིང་། དྲོོད་སེེལ་

ཆུ་སྒམ་ནང་གིི་ཆུ་ལ་བསིིལ་ཕབ་ཆེེད་རླུང་འཁོོར་བསྐོོར། རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གྲལ་
རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་གིི་ཋོོམ་དང་ཨལ། ཨ་ཕ་དང་ཁོོའི་ི པང་དུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་ཝིིན་ཧྥིིལད་

བཅས་ཀྱིིས་འོོད་སྣང་དང་བཅས་ནུབ་བཞིིན་པའིི་ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མར་བལྟས། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་
ལ་རྣམ་འགྱུར་བྲལ་ཞིིང་གདོོང་པ་རྔུལ་ཆུས་བརླན། མེེ་ཡིིས་ཚིིག་པའིི་ས་གཞིི་དང་སོོལ་
བ་ལྟ་བུའིི་རིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་ཀྱིི་སྙོོམས་ངོོས་དེེ་མེེད་པར་བྱས་འདུག་

ལ། མཐོོང་སྣང་དེེ་ནིི་དམར་པོོར་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མའིི་འོོག་ཏུ་ཇིི་འདྲའིི་
འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་རེེད་ཨང་།

ཨལ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ག་འདྲའིི་ས་ཆ་ཞིིག ཐང་འདིི་རྐང་ཐང་གིིས་བརྒལ་

འདོོད་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིི་གཞན་པ་དེེ་ལྟར་སོོང་བ་རེེད། མིི་མང་པོོ་ཞིིག་དེེ་ལྟར་སོོང་བ་རེེད། ཁོོ་

ཚོོས་དེེ་ལྟར་བརྒྱུད་ཐུབ་ན་ང་ཚོོས་ཀྱང་བརྒྱུད་ལོོས་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།
ཨལ་གྱིིས་“མང་པོོ་ཞིིག་ཤིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ང་ཚོོ་ཡང་འཚམས་པོོ་བདེེ་མོོར་སླེེབས་པ་མ་རེེད་ཨ།”

ཨལ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད། དམར་པོོར་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་བྱེེ་མའིི་ཐང་

ཆེེན་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་ནས་ཆུ་བཞིིན་རྒྱུག ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་ཝིིལ་སོོན་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་
དང་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
500

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཋོོམ་གྱིི་མིིག་གིིས་སྣུམ་ཚད་འཆར་ཤེེལ་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས། “ངའིི་ཚོོར་སྣང་ཡིིན་ན། ལྕམ་

ཝིིལ་སོོན་ཡུན་རིིང་མ་འགོོར་བར་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད་པ་འགྱུར་རྒྱུ་རེེད། ངའིི་ཚོོར་སྣང་ཙམ་
ཡིིན།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ང་སར་འབབ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་གཅིིག་བལྟས། “ང་ཚོོའིི་མཚན་འགྲུལ་གྱིི་མགོོ་མ་བརྩམས་གོོང་ཚང་

མ་ཐང་ལ་ཐེེངས་ཤིིག་བབས་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།” ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་

ནས་དལ་མོོར་འདུག་ཏུ་བཅུག་པས། ཝིིན་ཧྥིིལད་མགྱོོགས་པོོར་ཐང་ལ་མཆོོངས་ནས་

ལམ་འགྲམ་དུ་གཅིིན་པ་བཏང་། ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བསྲིིངས། “གཞན་པ་འགྲོོ་
དགོོས་མཁན་ཨེེ་ཡོོད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ང་ཚོོས་ཐོོག་ནས་ད་དུང་བསྲན་ནས་འདུག་

ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁྱོོད་སྟེེང་དུ་སོོང་ནས་སྡོོད་དང་། ཁྱོོད་ངའིི་པང་དུ་བསྡད་ནས་

རྐང་པ་སྦྲིིད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་པས། བྱིིས་པ་འདིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་ཁ་སྒྲོོག་ཕྱིིར་

མདུད་ནས་ཁ་ལ་ཉན་པོོས་རླངས་འཁོོར་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་ནས་ཡར་འགོོས་

ནས། ཨ་ཕྱིིའིི་མལ་གདན་སྟེེང་བརྒྱུད་ནས་པུས་བཙུགས་ཀྱིིས་རུ་ཐེེ་ཡིི་ཕྱོོགས་སུ་གོོག་སྟེེ་
སོོང་།

དོོས་འཁོོར་སོོང་ནས་དགོོང་དྲོོར་སླེེབས་སོོང་ལ། ཉིི་མའིི་སྣེེ་ཟུར་དེེ་ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་

རིི་རྩེེའིི་བར་ནས་འཕྲོོས་ཏེེ་བྱེེ་ཐང་དེེ་དམར་པོོར་བསྒྱུར།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་རང་ནང་དུ་འདུག་ཏུ་བཅུག་མ་སོོང་ངམ། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ང་རང་འདུག་མ་འདོོད་པ་ཡིིན།

ནས་འདུག་མིི་ཐུབ།”

མགོོ་སྒམ་ནང་དེེ་འདིི་འདྲ་སྐྱིིད་པོོ་མ་རེེད། འགྱེེལ་
501

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“དེེས་ན་ཅབ་ཅབ་ཅིིག་བཤད་ནས་འུར་བརྒྱབ་མ་ཡོོང་ཨ། ང་རང་གཉིིད་རྒྱུ་

ཡིིན་ཞིིང་། གཉིིད་ལས་སད་དུས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཋོོམ་གྱིིས་དེེ་ལྟར་ཟེེར།
ཡུལ་ལུང་མཛེེས་པོོ་མཐོོང་ན་དངོོས་གནས་སྐྱིིད་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

དགུང་གིི་ཉིི་མས་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་འོོད་ཀོོར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བསྐྱུར་ནས་ནུབ་རིིའིི་ཕག་

ཏུ་ཡོོངས་སུ་ཡིིབ་ཟིིན། རས་ཡུག་འོོག་དེེ་ཡོོངས་སུ་ནག་ཐིིབ་རེེད་ལ། དེེ་ནིི་སྣེེ་གཉིིས་སུ་
འོོད་སྣང་ཟུར་གསུམ་མ་རེེ་ཡོོད་པའིི་བྲག་ཕུག་ཅིིག་དང་འདྲ།

ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མགོོ་སྒམ་ལ་རྒྱབ་གཏད་ནས་ཡོོད་

ཅིིང་། རས་ཡུག་གསེེང་ནས་འཛུལ་ཡོོང་བའིི་རླུང་བུའིི་རྒྱུན་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ལྟག་ལ་ཕོོག
རས་ཡུག་གུར་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་སྟེེང་དུ་པག་སྒྲ་དང་བཅས་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་རྡེེབ། ཁོོ་ཚོོས་སྐད་

མགོོ་དམའ་མོོས་གླེེང་མོོལ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་སྐད་སྒྲ་དེེ་རས་ཡུག་གིི་རྡེེབ་སྒྲ་དང་འགྲོོགས་
ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོའིི་གླེེང་མོོལ་དེེ་གཞན་པ་ཚོོས་མིི་ཐོོས། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་སྐད་ཆ་

བཤད་སྐབས་མགོོ་བོོ་མོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི རྣ་རྩར་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་

ཀྱང་དེེ་དང་གཅིིག་མཚུངས་བྱེེད། ཁོོ་མོོས་“ང་ཚོོ་འདིི་ལྟར་འགུལ་འགུལ་གྱིིས་འགྲོོ་བ་
མ་གཏོོགས་ལས་རྒྱུ་བྱེེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་འདྲ། དངོོས་གནས་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་
བཤད།

ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཁོོ་མོོའི་ི རྣ་རྩར་བཅར། “སང་ཉིིན་ཞོོགས་པར་སླེེབས་དུས་ཅུང་དྲག་རྒྱུ་

རེེད། ད་ལྟ་གསང་བའིི་འཇིིག་རྟེེན་དུ་འཛུལ་འདོོད་དམ།” ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བའིི་ཁྲོོད་ནས་
ཁོོས་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མཆུ་སྒྲོོས་ལ་རེེག

ཁོོ་མོོས་“དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་རང་སྨྱོོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་རེེད། དེེ་འདྲ་མ་

བྱེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཁོོའི་ི སྐད་ལན་ལ་སྒུག
“གཅིིག་བྱས་ན་ཚང་མ་གཉིིད་སོོང་དུས།”
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ཁོོ་མོོས་“གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་དུས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་ཆོོག་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་པའིི་

བར་དུ་སྒུག་དགོོས་ཨ། དེེ་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་སྨྱོོ་རུ་འཇུག་གིི་རེེད་ལ། དེེ་ནས་ཚང་མ་
གཉིིད་ཁུག་གིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“འོོན་ཀྱང་། ངས་མཚམས་འཇོོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་མོོ་རེེད་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

“དེེ་ངས་ཤེེས།

ངས་ཀྱང་བསྲན་དཀའ། དེེ་ལས་ང་ཚོོ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་མཚམས་སུ་

ཅིི་བྱེེད་སྐོོར་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད། ང་སྨྱོོ་རུ་མ་བཅུག་གོོང་ཅུང་ཙམ་ཕར་ལ་ནུར་སྡོོད།”

ཁོོ་རང་ཕར་ཅུང་འགུལ་ཙམ་བྱས་ནས་“ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་མཚམས་སུ་ངས་མཚན་

མོོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་དབུགས་ཁ་དལ་ལ་རིིང་བ་ཞིིག་བླངས།
“དེེ་གར་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ།

སྟེེང་དུ་བརྡ་ཁྱབ་འཛིིན་ཤོོག་ཡོོད་སའིི་དེེབ་ཅིིག་ཉོོས་ནས་

འཛིིན་ཤོོག་རྣམས་ལོོགས་སུ་གཅོོད་དགོོས།”

ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ག་ཚོོད་འགོོར་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཅིི་ཞིིག་ག་ཚོོད་འགོོར་རྒྱུ་རེེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་མོོ་བསགས་ནས་ང་ཚོོས་འཁྱག་དར་ཉོོ་ཐུབ་པའིི་བར་དུ་ག་ཚོོད་ཅིིག་

འགོོར་རྒྱུ་རེེད།”

ཁོོས་གལ་ཆེེ་མདོོག་གིི་རྣམ་པས་“དེེ་བཤད་ཚོོད་མིི་ཐིིག དེེ་ཏག་ཏག་ཅིིག་བཤད་ཚོོད་

མིི་ཐིིག འོོན་ཀྱང་། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན་ལ་སླེེབས་དུས་སློོབ་གཉེེར་ཕལ་ཆེེར་གྲུབ་ཡོོད་
རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སློོབ་གཉེེར་གྲུབ་དུས་སུ་ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོས་འཁྱག་དར་དང་ཅ་ལག་ཉོོ་

ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།”
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ཁོོ་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུས་དགོོད་ཙམ་བྱས་ནས་“བསམ་ཚུལ་དེེ་ནིི་འདིི་གའིི་ཚ་གདུག་

གིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རེེད་མ་གཏོོགས་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན་སྐབས་སུ་འཁྱག་དར་གྱིིས་ཅིི་ཞིིག་
བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོ་ཡང་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་བགད། “དེེ་བདེེན་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་རང་ག་དུས་ཡིིན་

རུང་འཁྱག་དར་ཡོོད་ན་དགའ། དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་རང་སྨྱོོ་རུ་འཇུག་ས་རེེད།”

ད་ལྟ་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་ཡལ་ནས་མུན་པ་ཡོོངས་སུ་རུབ་ཟིིན། ལྷིིང་འཇགས་ཀྱིི་མཁའ་

དབྱིིངས་སུ་གསལ་ཞིིང་འཚེེར་བའིི་བྱེེ་ཐང་གིི་མཚན་མོོའི་ི སྐར་ཚོོགས་བཀྲ་ཞིིང་། རྣོོ་ཟུར་

ལྡན་པའིི་སྐར་ཚོོགས་ཀྱིིས་འོོད་ཟེེར་སྤྲོོས་པས། ནམ་མཁའ་ནིི་ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་པའིི་གོོས་
ཆེེན་ཡུག་ཅིིག་དང་འདྲ། ད་ནིི་ཚ་གདུག་ལ་འགྱུར་ལྡོོག་བྱུང་། ཉིི་མ་དགུང་དུ་ཡོོད་དུས་

ཚ་གདུག་དེེ་སྟེེང་ཕྱོོགས་ནས་རྡོོ་བས་རྡེེག་ཅིིང་དབྱུག་པས་རྡུང་བ་ལྟར་ཡོོང་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། ད་ལྟ་ནིི་ཚ་གདུག་ནིི་འོོག་ཕྱོོགས་ནས་ཡར་ཡོོང་གིི་འདུག་ཅིིང་། ས་གཞིི་ལས་

སླེེབས་པའིི་ཚ་གདུག་དེེ་ནིི་ཁེེབས་གཡོོགས་མཐུག་པོོ་ཞིིག་དང་མཚུངས། དོོས་འཁོོར་
གྱིི་མདུན་གློོག་སྦར་བྱུང་ལ། གློོག་སྒྲོོན་གྱིིས་མིིག་མདུན་གྱིི་གཞུང་ལམ་དང་ལམ་འགྲམ་
གཡས་གཡོོན་གྱིི་བྱེེ་མའིི་སྟེེང་དུ་འོོད་སྣང་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བ་ཞིིག་སྤྲོོས། མཚམས་

ལ་ལར་མུན་པའིི་ཁྲོོད་དུ་མིིག་ཟུང་གིི་ལྡོོག་འོོད་རེེ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གློོག་
འོོད་འོོག་ཏུ་སེེམས་ཅན་གཅིིག་ཀྱང་མ་སླེེབས། ད་ནིི་ཕྱར་གཡབ་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་ནག་ཐིིབ་

བེེ་རེེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་དཀྱིིལ་ཙམ་དུ་ལོོག་ལོོག་གིིས་
བསྡད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་གྲུ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ལུས་ཀྱིི་ལྗིིད་ཤུགས་ཕབ་ནས། རྒྱབ་ཕྱོོགས་
ཀྱིི་སྐར་ཁུང་ཟུར་གསུམ་མ་ལས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་གཞུག་སྐྱོོར་ལ་བསྙེེས་ཡོོད་པའིི་ནག་ཡོོར་ཡོོར་གྱིི་གྲིིབ་གཟུགས་གཉིིས་མཐོོང་ལ། དེེ་
གཉིིས་ནིི་ཨ་མ་དང་ཨ་ཕྱིི་གཉིིས་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཨ་མ་དུས་ནས་དུས་སུ་འགུལ་སྐྱོོད་བྱེེད་
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བཞིིན་པ་མཐོོང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ནག་ཡོོར་ཡོོར་གྱིི་ལག་པ་མཚམས་དང་མཚམས་སུ་དོོས་
འཁོོར་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བསྲིིངས་པ་མཐོོང་ཐུབ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཆོོས་དཔོོན་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱས་“ཁ་སེེ། ཁྱོོད་ནིི་གོོ་ཐོོས་ཅན་གྱིི་མིི་ཞིིག་

རེེད།”

“ཅིི་ཞིིག་གིི་སྐོོར་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཡ། དེེས་ན། ངས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་ན་བཤད་ཆོོག་ཆོོག་རེེད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་

བཤད།

“ཨུན།

ཁྱོོད་རང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་རེེད་ཨ།”

“ང་རང་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་བྱས་མྱོོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཚང་མས་ང་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་གྱིི་

འདུག ཆོོས་དཔོོན་ཡང་མིི་ཞིིག་རེེད་ཨ།”
“དེེ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཡང་མིིའིི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིིག་རེེད་ཨ། དེེ་མ་གཏོོགས་ཁོོ་

ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་འདྲིི་འདོོད་པ་ནིི། མིི་གཅིིག་གིི་ཉེེས་པ་
ཡིིས་མིི་གཞན་པ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་བཀྲ་མིི་ཤིིས་པ་དེེ་འདྲ་འབྱུང་དུ་འཇུག་གིི་རེེད་དམ།”
ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་མིི་ཤེེས། དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ང་རང་སྔོོན་ཆད་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་པ་ཡིིན། བུད་མེེད་བཟང་མོོ་ཞིིག་དང་གཉེེན་

སྒྲིིག་བྱས་པ་ཡིིན། མཚན་མོོ་ཞིིག་ལ་ཁོོ་མོོའི་ི ཕོོ་བ་ན་བྱུང་ལ། དེེ་དུས་ཁོོ་མོོས། ‘ཁྱོོད་སོོང་

ནས་སྨན་པ་བོོས་ཤོོག’ ཅེེས་ཟེེར་བར། ངས་ནིི། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཟའ་རྒྱུ་མང་དྲགས་པ་
རེེད།’ ཅེེས་བཤད་པ་ཡིིན།” ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ལག་པ་ཁ་སེེ་ཡིི་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག་ནས།

མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ནན་མོོས་བལྟས། “ཁོོ་མོོས་ང་ལ་ཡིིད་ཆད་པའིི་རྣམ་

པས་གཅིིག་བལྟས་སོོང་། ཁོོ་མོོས་དགོོང་མོོ་དེེའིི་མཚན་གང་པོོར་འཁུན་སྒྲ་བཏོོན་བྱུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལ། ཕྱིི་ཉིིན་ཕྱིི་དྲོོར་ཁོོ་མོོ་གྲོོངས་སོོང་།” ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཁ་མུར་མུར་གྱིིས་གཅིིག་སྨྲས་

བྱུང་། ཇོོན་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ལྟོོས་དང་། ངས་མོོ་རང་བལྟས་བལྟས་རིིག་རིིག་ལ་བསད་
པ་རེེད། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉེེས་པ་བཤག་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན་ལ། མང་
ཆེེ་བ་བྱིིས་པ་ཚོོར་རྔན་པ་སྤྲད་པ་ཡིིན། དེེ་བཞིིན་ངས་རང་ཉིིད་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་

བར་འབད་བརྩོོན་བྱས་པ་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ངས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག དེེ་

ལས་ལྡོོག་སྟེེ། རྒྱུན་དུ་ཆང་གིིས་བཟིི་ནས་སྨྱོོ་ལས་གཟའ་ལས་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན།”
ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མིི་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་སྨྱོོ་རྟགས་སྟོོན་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད། ངས་ཀྱང་སྨྱོོ་རྟགས་

བསྟན་མྱོོང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་རང་ལྟ་བུའིི་སྡིིག་པ་བསགས་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐད་དམའ་མོོས་“ངས་ཀྱང་སྡིིག་པ་བསགས་ལོོས་ཡོོད། མིི་ཚང་མས་སྡིིག་པ་

བསགས་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེེད། སྡིིག་པ་ཟེེར་བ་དེེ་ནིི་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལ་པོོ་འབྱེེད་མིི་ཐུབ་པ་
ཞིིག་རེེད། ཡོོད་ཚད་གསལ་པོོ་དག་པོོ་ཤེེས་ཡོོད་ཟེེར་མཁན་དང་། སྡིིག་པ་ཅིི་ཡང་བསགས་

མྱོོང་མེེད་ཟེེར་མཁན་གྱིི་ལྟས་ངན་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོ། གལ་སྲིིད་ང་རང་དཀོོན་མཆོོག་ཡིིན་རྒྱུ་

ན། ངས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྐུབ་ལ་རྡོོག་ཐོོས་གཞུས་ནས་དག་པའིི་ཞིིང་ནས་མར་འཕེེན་ངེེས་ཡིིན།
མིི་དེེ་རིིགས་མཐོོང་ན་འཚིིག་པ་ཟ་ཡིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ངའིི་ཚོོར་སྣང་ཞིིག་ལ་ངས་ངའིི་བཟའ་མིིའིི་སྟེེང་དུ་བཀྲ་མ་ཤིིས་པའིི་

ལྟས་ངན་པ་འཁྱེེར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པ་འདྲ། ངས་བལྟས་ན་ང་ཁོོ་ཚོོ་དང་ཁ་ཐག་རིིང་མོོ་བྱས་ཏེེ་
བསྡད་ན་བཟང་བ་འདྲ། ང་མུ་མཐུད་དུ་འདིི་ལྟར་འདུག་འདོོད་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མགྱོོགས་པོོར་“ངས་ཤེེས་པ་ནིི། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དང་མིི་བྱེེད་

དེེ་ཁོོའི་ི ལག་ན་ཡོོད་པ་ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་མིི་ཐུབ།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ངས་བལྟས་ན་འདིི་ནིི་བཀྲ་ཤིིས་དང་མ་ཤིིས་པར་འབྲེེལ་བ་མེེད་པ་ཞིིག་རེེད། ངས་གསལ་
པོོར་བཤད་ཐུབ་པ་ནིི། མིི་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཁོོ་ལ་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་དུ་ལག་
པ་བསྲིིང་བའིི་ཐོོབ་ཐང་མེེད། མིི་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་། རང་ཐག་རང་གིིས་གཅོོད་དགོོས། ཁོོ་

ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད་ཆོོག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ལ་ཅིི་བྱེེད་འདིི་སྒྲུབ་ཀྱིི་བཀའ་བཀོོད་རྩ་བ་
ནས་གཏོོང་མིི་རུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་བློོ་ཕམ་གྱིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་ཤེེས་པ་རེེད་དམ།”

ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

ངས་མིི་ཤེེས།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ངའིི་ཆུང་མ་དེེ་ལྟར་འཆིི་རུ་བཅུག་པ་དེེ་སྡིིག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨུན། སྤྱིིར་བཤད་ན་དེེ་ནིི་ནོོར་འཛོོལ་ཙམ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

དེེ་སྡིིག་པ་ཞིིག་རེེད་བསམ་ན་དེེ་སྡིིག་པ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཁོོའི་ི སྡིིག་པ་
ཟེེར་བ་དེེ་མེེད་པ་ནས་ཡོོད་པར་བསགས་ནས་ཡོོང་བ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ངས་གནད་དོོན་འདིི་གསལ་པོོར་བཟོོ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་

བཞིིན་རང་ཉིིད་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས། པུས་མོོ་གཉིིས་ཀ་ཀྲོོང་ངེེར་ལངས།

དོོས་འཁོོར་དེེ་ཚ་བེེར་བེེར་གྱིི་ས་ངོོས་སུ་འགུལ་སྐྱོོད་བྱས་ནས་དུས་ཚོོད་མང་པོོ་ཞིིག་

འགོོར་སོོང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་གཉིིད་སོོང་། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་དོོས་ཕུང་གིི་ཁྲོོད་
ནས་མལ་གཟན་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་ནས་ཁོོ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀྱིི་ཐོོག་ཏུ་བཀབ་
ཅིིང་། མལ་གཟན་གྱིི་དྲོོད་ཁོོལ་འོོག་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་དབུགས་ཁ་བསྡམས་ནས་འཕག་

འཚག་རྒྱག་མགོོ་བརྩམས། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་མལ་གཟན་འགྲམ་དུ་དེེད་བྱུང་

ལ། རླངས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་རླུང་བུ་དྲོོན་པོོ་དེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་རློོན་ཤུར་ཤུར་གྱིི་ལུས་པོོ་ལ་བསིིལ་
ལྷང་ལྷང་གིི་སྣང་བ་བྱིིན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དོོས་འཁོོར་གྱིི་གཞུག་ཕྱོོགས་སུ། ཨ་མ་ནིི་ཨ་ཕྱིིའིི་འགྲམ་དུ་གྱིི་མལ་གདན་ཞིིག་གིི་སྟེེང་

དུ་ལོོག་ནས་འདུག་ལ། ཁོོ་མོོས་མིིག་གིིས་ཅིི་ཡང་མཐོོང་མིི་ཐུབ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་
གཟུགས་པོོའི་ི འཕག་འཚག་དང་སྙིིང་གིི་རྡེེབ་ཚད་བཅས་ཚོོར་ཐུབ་ལ། ད་དུང་རྣ་ལམ་དུ་

ངུ་སིིག་གིི་སྒྲ་ཡང་སླེེབས། ཨ་མས་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་“མིི་སྐྱོོན། ང་ཚོོ་བདེེ་བར་འབྱོོར་
རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་འཛེེར་སྐད་དང་བཅས་“བཟའ་མིི་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་འདིི་
བརྒལ་དགོོས་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ཁྱོོད་མིི་སྐྱོོན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ལན་མ་བརྒྱབ་“ཨོོ། ང་ཅུང་ཙམ་གཉིིད་སོོང་བ་རེེད།” ཡུད་

ཙམ་རྗེེས་སུ་ཨ་ཕྱིི་ཕྱིིར་བདེེ་ལ་བབས་སོོང་ལ། ཨ་མ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་སྲ་ཀེེ་རེེར་ཉལ།

མཚན་མོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་མང་པོོ་ཞིིག་ཕྱིིན་སོོང་ལ། མུན་ནག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་དོོས་འཁོོར་

བཀབ། མཚམས་ལ་ལར་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་རེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་ངོོས་བརྒྱུད་ནས་ནུབ་

ཕྱོོགས་སུ་བཞུད་འགྲོོ་ལ། སྐབས་ལ་ལར་དོོས་སྐྱེེལ་རླངས་འཁོོར་ཆེེན་པོོ་རེེ་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་
བཅས་ནུབ་ཕྱོོགས་ནས་ཡོོང་སྟེེ་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་བཞུད་འགྲོོ། དགུང་གིི་སྐར་ཚོོགས་རྣམས་

རིིམ་བཞིིན་རྦབ་ཆུ་དང་འདྲ་བར་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་དམའ་
ས་ནས་དམའ་སར་བབས། ནམ་གུང་ལ་སླེེབས་ལ་ཉེེ་བའིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་ཚོོ་ཌག་གྷེེད་གྲོོང་

རྡལ་དུ་འབྱོོར། གྲོོང་རྡལ་འདིི་གར་ཞིིབ་བཤེེར་ས་ཚིིགས་ཡོོད། ས་ཆ་འདིི་གར་གཞུང་
ལམ་གཡས་གཡོོན་གློོག་འོོད་ཀྱིིས་གང་འདུག་ཅིིང་། ད་དུང་དེེ་གར་འོོད་འགྱེེད་བརྡ་པང་
ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་“གཡས་ཕྱོོགས་ནས་འགྲོོ་རོོགས་ཞུ།” ཞེེས་བྲིིས་འདུག

གཞུང་ལས་པ་ཚོོ་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་འཁྱམ་མྱུལ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཋོོམ་
གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ཁ་བཀག་པ་ན་གཞུང་ལས་པ་དེེ་ཚོོ་སྒོོར་བུད་ནས་སྤྱིིལ་བུ་རིིང་མོོ་

དེེའིི་འོོག་ཏུ་ཡོོང་། གཞུང་ལས་པ་གཅིིག་གིིས་ཨང་བྱང་སྟེེང་གིི་ཨང་ཀིི་ཟིིན་ཐོོར་བཀོོད་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཅིིང་། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས།
ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ས་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

“འདིི་ཞིིང་ལས་ཐོོན་རྫས་ཞིིབ་བཤེེར་བྱེེད་ས་རེེད།

དགོོས། སྔོོ་ལྡུམ་དང་ས་བོོན་འདྲ་འཁྱེེར་ཨེེ་ཡོོད།”
ཋོོམ་གྱིིས་“འཁྱེེར་མེེད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།

ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཅ་ལག་གིི་ཁ་བསྔོོག་

“གང་ལྟར་ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཅ་ལག་བསྔོོག་དགོོས་པས།

འབེེབས་དགོོས།”

ཁྱོོད་ཚོོས་ཅ་ལག་རྣམས་མར་

སྐབས་དེེར་ཨ་མ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་དོོས་འཁོོར་ལས་མར་བབས། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་

སྐྲངས་ནས་འདུག་ཅིིང་། མིིག་ཟུང་ཚོོར་བས་སྟོོང་། “སྐུ་ཞབས། ང་ཚོོའིི་འདིི་ན་བགྲེེས་

སོོང་ནད་པ་ཞིིག་ཡོོད་ལ། ང་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་སྨན་པར་སྟོོན་དུ་འཁྱེེར་དགོོས། ང་ཚོོས་འདིི་

ནས་འགོོར་འགྱངས་བྱེེད་མིི་རུང་།” ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཇིིགས་སྣང་མར་མནན། “ཁྱོོད་
ཚོོས་ང་ཚོོ་འདིི་གར་འགོོག་མིི་རུང་།”
“དེེ་འདྲ་རེེད་དམ།

ང་ཚོོས་གཅིིག་བལྟ་དང་།”

ཨ་མས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ང་ཚོོས་ཞིིང་ལས་ཐོོན་རྫས་ཅིི་ཡང་འཁྱེེར་མེེད་ཅེེས་

མནའ་སྐྱེེལ་ཆོོག དེེ་ངས་མནའ་སྐྱེེལ་ཆོོག ཨ་ཕྱིིའིི་ན་ཚ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད།

གཞུང་ལས་པ་ཞིིག་གིིས་“ཁྱོོད་རང་ཡང་དེེ་འདྲའིི་བདེེ་ཐང་ཞིིག་རེེད་མིི་འདུག་ཨ།”

ཞེེས་བཤད།

ཨ་མ་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་འགོོས་ཤིིང་། ཤུགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཕྱུང་ནས་སྟེེང་དུ་བུད་

དེེ་“གཅིིག་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

གཞུང་ལས་པ་དེེས་གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཀོོར་དེེ་སྐམ་རིིད་དུ་གྱུར་པའིི་བགྲེེས་སོོང་གིི་

གདོོང་པར་བཀར་རྗེེས་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། དངོོས་གནས་རེེད་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྟེེང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དུ་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་དང་ཚ་ལུ་མ་སོོགས་ས་བོོན་དང་ཤིིང་ཏོོག་སྔོོ་ལྡུམ་སོོགས་ཅིི་ཡང་འཁྱེེར་
མེེད་ཅེེས་མནའ་སྐྱེེལ་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད།
“མེེད།

འཁྱེེར་མེེད། ངས་མནའ་སྐྱེེལ།”

“ཡ་དེེས་ན་སོོང་།

བྷར་སིི་ཋོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་སྨན་པ་ཡོོད་པ་རེེད། འདིི་ནས་ལེེ་དབར་

བརྒྱད་ཙམ་མ་གཏོོགས་མེེད། ཡ། ད་སོོང་།”

ཋོོམ་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བབས་ནས་མདུན་དུ་བསྐོོར།

གཞུང་ལས་པ་དེེ་ལས་གྲོོགས་ལ་ཁ་འཁོོར། “ཁོོ་ཚོོ་འགོོག་རྒྱུ་དངོོས་གནས་སེེམས་

ནས་མིི་བཟོོད།”

གཞན་པ་དེེས་“གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་སྐྱག་རྫུན་ཡིིན་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།

སྐྱག་རྫུན་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན།”

ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྒན་མོོ་དེེའིི་ངོོ་གདོོང་གཅིིག་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་ན། དེེ་

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མྱུར་ཚད་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་ནས་བྷར་སིི་ཋོོ་གྲོོང་རྡལ་

ཕྱོོགས་སུ་སོོང་བ་དང་། གྲོོང་རྡལ་ཆུང་ཆུང་དེེར་སླེེབས་པ་ན་རླངས་འཁོོར་བསྡད། ཋོོམ་

ཐང་ལ་བབས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་
བསྲིིངས་ནས་“མིི་སྐྱོོན། ངས་ཁོོ་ཚོོར་དེེ་གར་འགོོག་ཏུ་འཇུག་མ་འདོོད་པ་ཡིིན། ང་ཚོོ་བྱེེ་
ཐང་གིི་ཕ་རོོལ་དུ་དུས་ལྟར་སླེེབས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ།

དེེ་འདྲ་ཨེེ་རེེད། ཨ་ཕྱིི་ག་འདྲ་འདུག”

“ཁོོ་མོོ།

ཁོོ་མོོར་སྐྱོོན་མིི་འདུག སྐྱོོན་མིི་འདུག མུ་མཐུད་དུ་སོོང་། ང་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་འདིི་

བརྒལ་དགོོས།” ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་མགོོ་སྒམ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨལ། ངས་སྣུམ་དང་ཆུ་ཚང་མ་གང་རེེ་ལྡུག་འཇོོག དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐོོར་

ཨ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་དེེ་མཚན་གང་ཚོོང་སྒོོ་འབྱེེད་པའིི་སྣུམ་སྣོོན་
510

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ས་ཚིིགས་ཤིིག་ཏུ་བསྐོོར་ནས་སྣུམ་སྒམ་དང་ཆུ་སྒམ་ཁ་བཀང་ཞིིང་། འཁྱོོག་མདའིི་སྒམ་
དུའང་འཕྲུལ་སྣུམ་བླུགས། ཨལ་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའི་ི ཕག་ཏུ་ཕར་ནུར་ཞིིང་། ཋོོམ་སྒོོའི་ི
ཕྱོོགས་ནས་ཚུར་བསྡད་དེེ་ཨ་ཕ་དཀྱིིལ་དུ་བསྡུས། ཁོོ་ཚོོ་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་མུ་མཐུད་དུ་
སོོང་ནས་བྷར་སིི་ཋོོ་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་རིི་ཕྲན་ཁག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ་ལ་གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་ཡོོད་མིི་ཤེེས། ཁོོ་མོོ་ནིི་རྣ་ཁུང་དུ་ལྗིི་བ་

འཛུལ་བའིི་སྒོོ་ཁྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་འཚབ་བེེ་འཚུབ་བེེ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ཐོོག་མར་ཨ་ཕྱིི་ན་
ཡིི་འདུག་ཟེེར་ལ། ད་ཡང་སྐྱོོན་མིི་འདུག་ཟེེར། མོོ་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་ཡོོད་པ་དངོོས་གནས་
ཧ་མིི་གོོ། གང་ལྟར་ཁོོ་མོོར་གནད་དོོན་ཞིིག་བྱུང་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ད་ཐེེངས་ཀྱིི་འགྲུལ་
བཞུད་རིིང་མོོ་འདིིས་ཁོོ་མོོའི་ི ཀླད་པ་ཡོོངས་སུ་དཀྲུག་ཚར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁ་སང་དེེ་རིིང་ཁོོ་མོོ་སྔོོན་ཆད་ལོོ་ན་གཞོོན་ཡིིན་པའིི་སྐབས་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེེད། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོ་དངོོས་གནས་རྒོོད་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ་སྐྲག་ས་འཇིིགས་ས་
ཅིི་ཡང་མེེད། ངའིི་བསམ་པར་ཕྲུ་གུ་འདིི་འདྲ་མང་པོོ་བཙས་ཤིིང་། ལས་ཀ་འདིི་འདྲ་ལྕིི་

མོོ་ལས་ནས་ཡོོང་བས་ད་ལྟ་ཁོོ་མོོའི་ི ཁོོག་ན་ངར་ཤུགས་དེེ་འདྲ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་ཡོོད།
འོོན་ཀྱང་། དོོན་དངོོས་ནིི་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མིིན་པ་འདྲ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁ་སྔོོན་ཁོོ་མོོའི་ི

ལག་ཏུ་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་བཟུང་ཡོོད་པའིི་སྐབས་དེེར། སྐད་ཆ་དྲང་མོོར་བཤད་ན་ང་

རང་དངོོས་གནས་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་མིི་ཕོོད་ལ། ལག་ནས་ལག་ཆ་དེེ་བས་ཀྱང་ལེེན་
ག་ལ་ཕོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་མོོར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་དངོོས་གནས་མིི་ཤེེས། གཅིིག་བྱས་ན་ངལ་དུབ་ཀྱིི་

དབང་གིིས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“བྱེེ་ཐང་འདིི་བརྒལ་དུས་ངས་སྡུག་བཤད་མུག་བཤད་བྱས་ནས་འདུག་འདོོད་

མེེད། ངའིི་རྣམ་རིིག་ཡོོད་ཚད་འཁོོར་ཆག་འདིིའི་ི སྟེེང་དུ་བསྒྲིིམ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
511

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་བདམས་འདུག འདིིས་

ད་བར་དུ་ང་ཚོོར་ཕལ་ཆེེར་དཀའ་ལས་གཅིིག་ཀྱང་མ་གཏད།” ཅེེས་བཤད།

མུན་པ་ནག་ཅིིང་ཚ་བ་ཆེེ་བའིི་མཚན་མོོ་ཧྲིིལ་པོོར་ཁོོ་ཚོོ་ཉོོབ་ཅིིང་དུབ་ནས་སོོང་

ཞིིང་། མཚམས་ལ་ལར་རིི་བོོང་རྣ་རིིང་རེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་གློོག་འོོད་ཁྲོོད་དུ་མངོོན་ཡོོང་ལ། དེེ་

ནས་མཆོོང་མ་ལྡིིང་གིིས་ཕར་བྲོོས་འགྲོོ། སྐྱ་རེེངས་ཀྱིི་སྣང་བ་ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་

ཤར་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་ཚོོས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་མོོ་ཧ་ཝེེ་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་གློོག་འོོད་ཁག་
མཐོོང་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོས་མོོ་ཧ་ཝེེ་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཆུ་སྒམ་དང་སྣུམ་སྒམ་ཚང་མ་ཁ་བཀང་
རྗེེས་རིི་བོོའི་ི ཁྲོོད་དུ་གོོག་བགྲོོད་ཀྱིིས་སོོང་། སྐབས་དེེར་སྐྱ་རེེངས་ཡོོངས་སུ་ཤར་ཟིིན།

ཋོོམ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ང་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ཟིིན་འདུག ཨ་ཕ། ཨལ། དཀོོན་

མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ང་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ཟིིན་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཐང་ཆད་ནས་དེེ་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་ཁོོམ་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཅུང་ཙམ་བསྐོོར་དགོོས་སམ།”
“མིི་དགོོས།

ད་དུང་ཅུང་ཙམ་སྒུག”

ཁོོ་ཚོོས་ཞོོགས་པའིི་སྣང་བའིི་ཁྲོོད་ནས་ཋེེ་ཧ་ཆ་ཕིི་གྲོོང་ཁྱེེར་བརྒྱུད་ནས་སོོང་། སྐབས་

དེེར་དགུང་གིི་ཉིི་གཞོོན་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་འཆར་ཡོོང་ལ། གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་ཚོོས་
གཤམ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད་པའིི་ལུང་གཤོོངས་ཆེེན་པོོ་དེེ་མཐོོང་བྱུང་། ཨལ་གྱིིས་གློོ་བུར་དུ་ཁ་

འགོོག་མནན་ནས་རླངས་འཁོོར་དེེ་གཞུང་ལམ་གྱིི་དཀྱིིལ་དུ་བསྡད་ནས་“སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ།
ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད། ག་ས་གང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་དང་ཤིིང་འབྲས་ལྡུམ་ར་ཡོོད་

ཅིིང་། སྔོོ་ཞིིང་ལྗང་ལ་ཐང་ངོོས་སྙོོམས་པའིི་ལུང་གཤོོངས་ཆེེན་མོོ་འདིི་ནིི་ཅིི་འདྲའིི་མཛེེས་
སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་རེེད་ཨང་། ཕྲེེང་བར་བསྟར་བའིི་ཤིིང་སྡོོང་། ཤིིང་སྡོོང་བར་གྱིི་ཞིིང་གཞིིས།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

དེེ་ནས་ཨ་ཕས་“དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ།” ཞེེས་ངག་ལས་ཤོོར། ཐག་རིིང་

ཐག་རིིང་ན་གྲོོང་ཁྱེེར་མང་པོོ་མཐོོང་ཞིིང་། ཤིིང་འབྲས་ལྡུམ་རའིི་ཁྲོོད་དུ་གྲོོང་རྡལ་ཆུང་
ཆུང་ཁག་གང་སར་ཁྱབ་འདུག་ལ། ཞོོགས་པའིི་གསེེར་མདོོག་གིི་ཉིི་མ་དེེ་ལུང་གཤོོངས་

ཀྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་འཚེེར། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ནས་དུང་བརྡ་
བཏང་བས། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྐོོར་ནས་དེེ་གར་བཞག
“ངས་འདིི་ལ་ལྟད་མོོ་གཅིིག་བལྟ་དགོོས།”

ཞོོགས་པའིི་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་ཁ་ཞེེང་ཆེེ་བའིི་

ཞིིང་ཁ་ཚང་མར་གསེེར་འོོད་འཕྲོོ་ལ། ལྕང་སྡོོང་དང་སྤོོས་ཤིིང་རྣམས་ནིི་བསྟར་བ་དང་
བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་ཡོོད།

ཨ་ཕས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་“ངས་ས་ཆ་འདིི་འདྲའིི་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་པ་

ཡིིད་ལའང་འཆར་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད། ཡུལ་ཁམས་འདིིར་ཁམ་བུའིི་སྡོོང་པོོ་དང་སྟར་

ཀའིི་ཞིིང་ར། གཤར་དང་གཤར་བྱས་པའིི་སྔོོ་ལྗང་གིི་ཚ་ལུ་མའིི་ཞིིང་ར་ཡོོད་ལ། ཤིིང་སྡོོང་
གསེེང་ནས་ཁང་ཀླད་དམར་པོོ་མང་པོོ་མངོོན། ད་དུང་འབྲུ་ཁང་། འབྲུ་ཡིིས་གང་བའིི་འབྲུ་
ཁང་ཡོོད། ཨལ་རླངས་འཁོོར་ལས་བབས་ནས་རྐང་སྲིིང་ལག་སྲིིང་བྱས།

ཁོོས་“ཨ་མ། མར་བབས་ནས་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། ང་ཚོོ་སླེེབས་འདུག” ཅེེས་བོོས།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་བབས་

ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་མདུན་གྱིི་ལུང་གཤོོངས་ཆེེན་པོོ་འདིིས་ཁོོ་གཉིིས་ཡ་མཚན་
ནས་ཧོོན་འཐོོར་ཞིིང་། ཁ་སྐྱེེངས་སུ་བཅུག སྨིིག་རྒྱུ་ཡིིས་རྒྱང་རིིང་གིི་ཡུལ་ལྗོོངས་གསལ་
ལ་མིི་གསལ་བ་བྱས་འདུག་ཅིིང་། ས་ཐག་ཅིི་ཙམ་རིིང་ན་ཡུལ་ངོོས་དེེ་ཙམ་སྙོོམས་པོོ་རེེད།

རླུང་འཐག་འཁོོར་ལོོ་ཞིིག་ཉིི་འོོད་ཁྲོོད་དུ་འོོད་སྣང་འཚེེར་བཞིིན་འདུག་ལ། འཁོོར་ལོོའི་ི
འཁོོར་མདའ་རྣམས་ནིི་རྒྱང་རིིང་ཡུལ་དུ་ཉིི་འོོད་བརྡ་ཆས་ཤིིག་དང་མཚུངས། རུ་ཐེེ་དང་

ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་དེེ་ལ་བལྟས་ནས་འདུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡ་རེེད།” ཅེེས་ཤུབ་པུར་སྨྲས།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཚིིག་འབྲུ་རེེ་རེེའིི་ཐད་དུ་མཆུ་སྒྲོོས་ཡང་མོོར་འགུལ་ནས་“ཕ་གིི་ན་

ཤིིང་ཏོོག་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཁོོན་ནེེ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་བཅས་རླངས་འཁོོར་ལས་མར་བབས་

ནས་དེེ་གར་ཁུ་སིིམ་པོོས་ལངས་ནས་བསྡད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་ལྟག་ཏུ་ཤད་

མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ལམ་དུ་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལུང་གཤོོངས་རིིང་
མོོ་དེེ་མངོོན་པས། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་གཉིིས་ཀ་དལ་མོོས་འགྲམ་ལོོགས་གཉིིས་སུ་མར་ལྷུང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ་གང་དུ་ཡོོད། ངས་ཁོོ་མོོས་འདིི་གཅིིག་མཐོོང་ན་འདོོད། ལྟོོས་དང་། ཨ་

མ། འདིིར་ཤོོག ཨ་མ།” ཞེེས་བཤད་པས། ཨ་མ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གཞུག་སྐྱོོར་ངོོས་ནས་དལ་

ཞིིང་སྲ་མོོས་མར་བབས། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོར་གཅིིག་བལྟས། “དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཁྱོོད་

རང་ལ་ན་ཚ་ཞིིག་བྱུང་བ་མིིན་ནམ།” ཁོོང་མོོའི་ི གདོོང་པ་སྐྱ་ཞིིང་རེེངས་ལ། མིིག་ཟུང་

མིིག་དོོང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་གྲབས་ཡོོད་པ་ལྟར་གཏིིང་དུ་ལྷུང་ཞིིང་། སེེམས་ཁྲལ་གྱིིས་
མིིག་མཐའ་དམར་པོོར་གྱུར། ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པ་ཐང་ལ་སྤོོས་ཤིིང་། ལག་པས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་
འགྲམ་སྐྱོོར་ལ་འཐམས་ནས་གཟུགས་པོོར་སྲ་བཟུང་།

ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ལ་འཛེེར་སྐད་བབས་“ང་ཚོོ་ཕ་རོོལ་ཏུ་སླེེབས་ཟིིན་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།”
ཋོོམ་གྱིིས་གཤམ་འོོག་གིི་ལུང་གཤོོངས་ཆེེན་མོོར་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་“ལྟོོས་དང་།”

ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཁ་ཅུང་ཟད་གདངས། ཁོོ་མོོའི་ི མཛུབ་མོོ་མགྲིིན་པར་

འཁྱེེར་ནས་སྐེེ་ངོོས་ཀྱིི་སྐྱིི་ལྤགས་ཅུང་སེེན་བར་དུ་བཙིིར་ནས་འཇམ་པོོས་གཅུས་རྗེེས་
“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།

ངའིི་བཟའ་མིི་ཚང་མ་འདིིར་འབྱོོར་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི པུས་མོོ་ལྷོོད་ལ་བབས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་དལ་
མོོས་བསྡད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།
“ཨ་མ།

ཁྱོོད་ན་ཡིི་འདུག་གམ།”

“མ་རེེད།

ཐང་ཆད་པ་ཙམ་རེེད།”

“ཁྱོོད་རང་གཉིིད་མེེད་དམ།”
“མེེད།”

“ཨ་ཕྱིིའིི་ན་ཚ་སྡུག་པོོ་རེེད་དམ།”

ཨ་མས་མར་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་གཉིིས་ལ་གཅིིག་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་གཉིིས་ནིི་ངལ་

དུབ་ཀྱིིས་མནར་བའིི་མཛའ་རོོགས་ཆ་གཅིིག་དང་འདྲ་བར་ཁོོ་མོོའི་ི པང་བར་ཉལ་ནས་
འདུག “གཏམ་ངན་འདིི་ཁྱོོད་ཚོོར་ད་ལྟ་བཤད་མ་དགོོས་པར་ཅུང་སྒུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད།
ཚང་མ་བདེེ་མོོ་འཚམས་པོོ་ཡིིན་ན་ཨང་འདོོད།”

ཨ་ཕས་“དེེས་ན་ཨ་ཕྱིིའིི་ན་ཚ་སྡུག་པོོ་ཡིིན་པ་རེེད། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལུང་གཤོོངས་ཆེེན་པོོ་དེེར་བལྟས།

“ཨ་ཕྱིི་གྲོོངས་སོོང་།”

ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོར་བལྟས། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མས་ཁོོ་མོོར་བལྟས། སྐབས་དེེར་ཨ་ཕས་“ག་དུས་

གྲོོངས་སོོང་།” ཞེེས་དྲིིས།

“མདང་ནུབ་ཞིིབ་བཤེེར་ས་ཚིིགས་སུ་མ་སླེེབས་སྔོོན་ལ།”

“དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་སྔོོག་བཤེེར་བྱེེད་དུ་མ་བཅུག་པ་རེེད་ཨ།”

ཁོོ་མོོས་“ངས་ང་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་སོོང་། ངས་ཨ་ཕྱིི་

ལ་ང་ཚོོར་ཡང་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག་ལབ་ཡོོད། ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་དགོོས་
ཤིིང་། ཁོོ་མོོ་གྲོོངས་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ངས་ཁོོ་མོོར་དེེ་ལབ་ཡོོད། ང་ཚོོ་བྱེེ་ཐང་དཀྱིིལ་

དུ་ལུས་མིི་རུང་། ང་ཚོོར་བྱིིས་པ་ཡོོད་ལ། ད་དུང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མངལ་ཡོོད་པ་རེེད། ངས་
དེེ་ཁོོ་མོོར་ལབ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོས་ལག་པ་ཡར་བཀྱགས་ནས་གདོོང་པ་སྤར་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མོོས་བཀབ་ནས་ཅུང་ཙམ་ལ་བསྡད། དེེ་ནས་ཨ་མས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཁོོ་མོོ་ནིི་ལྟ་ན་

སྡུག་པའིི་སྔོོ་ལྗང་གིི་ཡུལ་གྲུ་འདིི་རུ་དུར་སྦས་བྱེེད་ཐུབ་སོོང་ཨང་། མཐའ་འཁོོར་ཤིིང་

སྡོོང་གིིས་བསྐོོར་བའིི་ས་ཆ་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཏུ་དུར་སྦས་བྱེེད་ཐུབ་སོོང་ཨང་། ཁོོ་མོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་
ནེེ་ཡ་ནས་གཏན་དུ་གཟིིམ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེེད་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།

བཟའ་མིི་ཡོོངས་ཀྱིིས་ཨ་མའིི་སྙིིང་སྟོོབས་འདིི་ལ་ཅུང་འཇིིགས་སྣང་དང་བཅས་བལྟས།
ཋོོམ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁྱོོད་དེེ་ལྟར་མཚན་གང་པོོར་ཁོོ་མོོའི་ི རྩ་ནས་བསྡད་

པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་འུ་ཐུག་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་“བཟའ་མིི་ཡོོངས་ཀྱིིས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ཐུབ་

དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་ནས་ལག་པ་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྲག་ཏུ་བཞག

ཁོོ་མོོས་“ང་ལ་ཐུག་མིི་དགོོས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་མ་ཐུག་ན་ངས་བཟོོད་བསྲན་བྱེེད་ཐུབ།

གཅིིག་ཐུག་ཚེེ་དངོོས་གནས་བཟོོད་དཀའ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ད་ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས། ང་ཚོོ་རིི་ལས་མར་འབབ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོའི་ི གདོོང་པར་ཡར་གཅིིག་བལྟས་“ང་... ། ང་མདུན་ནས་བསྡད་ན་ཨེེ་ཆོོག

ང་ད་ལྟ་རྒྱབ་ལོོགས་དེེར་ཕྱིིར་འགྲོོ་ན་མིི་འདོོད། ང་ཐང་ཆད་འདུག ཐང་ཆད་ནས་ཤིི་
གྲབས་འདུག”

ཁོོ་ཚོོ་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་སྟེེང་དུ་འབུད་སྐབས་མལ་གཟན་

ཞིིག་གིིས་བཏུམ་ནས་ཡོོད་པའིི་སྲ་མཁྲེེགས་ཀྱིི་ཕུང་པོོ་དེེར་བྱོོལ་ཅིི་ཐུབ་བྱས། ཕུང་པོོ་
དེེའིི་མགོོ་བོོ་ཡང་བཏུམ་ནས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་རང་རང་གིི་ས་རུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་མིིག་ཟུང་

གིིས་ཕུང་པོོ་དེེ་ལ་མིི་ལྟ་ཐབས་བྱས། མལ་གཟན་གྱིི་ངོོས་སུ་འབུར་འབུར་ཞིིག་དོོད་འདུག་
ཅིིང་། དེེ་ནིི་ཕུང་པོོ་དེེའིི་སྣ་རེེད་ལ། དེེ་ནས་འབུར་ངོོས་གཟར་མོོ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་ནིི་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཕུང་པོོ་དེེའིི་མ་ནེེའིི་རྩེེ་མོོ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་འདིི་དག་ལ་མིི་ལྟ་ཐབས་བྱས། ཁོོ་ཚོོས་མིིག་ཟུང་

གིིས་ཕྱོོགས་གཞན་པ་ལ་ལྟ་ཐབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཀླད་པའིི་
བཀོོད་འདོོམས་ལ་མིི་ཉན། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གྲུ་ག་ཞིིག་ཏུ་
འཁུམས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཕུང་པོོ་དེེ་དང་རྒྱང་ཐག་བསྐྱེེད་
ནས། མིིག་ཟུང་གིིས་མལ་གཟན་གྱིིས་བཏུམ་ཡོོད་པའིི་དངོོས་པོོ་དེེ་ལ་ཅེེར།
རུ་ཐེེ་ཡིིས་“དེེ་ཨ་ཕྱིི་རེེད། ཁོོ་མོོ་ཤིི་ཟིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་སྒམ་ཚུགས་ཀྱིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་བཞིིན་“ཁོོ་མོོས་དབུགས་རྩ་བ་ནས་

ལེེན་གྱིི་མིི་འདུག ཁོོ་མོོ་རྦད་དེེ་ཤིི་ཚར་འདུག” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“མདང་ནུབ་ཁོོ་མོོ་གྲོོངས་བཞིིན་པའིི་སྐབས་

སུ། ང་ཚོོས་... །” ཞེེས་བཤད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“དེེ་ང་ཚོོས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་སམ།” ཞེེས་ཁོོ་མོོར་སེེམས་གསོོ་བྱས།

ཨལ་གྱིིས་ཨ་མ་ལ་འདུག་གནས་སྤྲོོད་ཆེེད་དུ་རང་ཉིིད་དོོ་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་འགོོས་ཤིིང་། ཁོོ་

སེེམས་སྡུག་སྟབས་གཟུགས་པོོ་སྒྲོོབ་སྒྲོོབ་ཀྱིིས་ཡོོང་། ཁོོ་ཁ་སེེ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀྱིི་

བར་དུ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་བསྡད་རྗེེས་“ཨུན། ཁོོ་མོོ་ལོོ་ན་མཐོོན་པོོ་རེེད། ད་ཁོོ་མོོའི་ི དུས་

ཚོོད་ལ་སླེེབས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། སྐྱེེ་བའིི་མཐའ་མར་འཆིི་བ།” ཞེེས་བཤད་པར། ཁ་སེེ་དང་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་རང་ནིི་མཚར་སྣང་ཆེེ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེེས་པའིི་ཤིིང་སྡོོང་ཞིིག་

ཡིིན་པ་ལྟར། རྣམ་འགྱུར་ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་མིིག་མདངས་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་བལྟས་པས། ཁོོས་“ཨོོ།
དེེ་འདྲ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མིིག་ཟུང་ཕར་ཕྱོོགས་ལ་བལྟས་པས།
ཨལ་གྱིི་ངོོ་གདོོང་ནག་རོོག་གེེར་ཅིི་བྱ་གཏོོལ་བྲལ་དུ་ལུས།

ཁ་སེེ་ཡིིས་བསམ་གཞིིག་གིི་ཀློོང་ནས་“མཚན་གང་པོོར་ཁོོ་མོོ་ཁེེར་རྐྱང་རེེད།” ཅེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ཇོོན། བུད་མེེད་འདིི་འདིི་འདྲའིི་བརྩེེ་བ་དང་བྱམས་པ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆེེ་བས། ཁོོ་མོོས་ང་ལ་ཞེེད་སྣང་སློོང་། དེེས་ང་རང་སྐྲག་ཏུ་འཇུག་ལ་དེེས་ངའིི་སེེམས་པ་
དཀྲུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་“དེེ་སྡིིག་པ་ཞིིག་རེེད་དམ། འདིི་ལ་སྡིིག་པའིི་ཆ་ཤས་འདྲེེས་སམ།” ཞེེས་དྲིིས།
ཁ་སེེ་ཁོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་མཚར་སྣང་དང་བཅས་འཁོོར་ནས་“སྡིིག་པ་ཨེེ། འདིི་ལ་སྡིིག་པའིི་

ཆ་ཤས་ཤིིག་གང་ན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་“ངས་སྡིིག་པ་དང་མ་འདྲེེས་པའིི་ལས་ཤིིག་གཏན་ནས་བསགས་མྱོོང་མེེད།”

ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཐུམ་རིིང་དུ་བཏུམ་ནས་ཡོོད་པའིི་ཕུང་པོོ་དེེ་ལ་བལྟས།

ཋོོམ་དང་ཨ་མ། ཨ་ཕ་བཅས་མདུན་གྲལ་དུ་བསྡད། ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དལ་མོོར་

ཅུང་འགྲིིལ་དུ་བཅུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས། ཁུར་པོོ་ལྕིི་བའིི་དོོས་འཁོོར་

དེེ་དལ་མོོར་འགུལ་ཞིིང་། ངུར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་ཡོོ་ཡོོ་འཁྱོོར་འཁྱོོར་གྱིིས་རིི་ངོོས་ནས་མར་
མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་སོོང་། དགུང་གིི་ཉིི་མ་ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད་ཅིིང་། གསེེར་

མདོོག་འཕྲོོ་བའིི་སྔོོ་ལྗང་གིི་ལུང་གཤོོངས་ཆེེན་མོོ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་དུ་ཡོོད། ཨ་མས་མགོོ་
བོོ་དལ་མོོར་གཡས་གཡོོན་དུ་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“དངོོས་གནས་མཛེེས། འདིི་དག་
ཁོོ་ཚོོས་མཐོོང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོོད་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ལག་འོོག་གིི་ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་བྱེེད་བཞིིན་“ཁོོ་ཚོོ་ལོོ་

ན་རྒས་དྲགས་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཡུལ་འདིི་ལྟ་བུ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།

ཨ་མེེས་ལོོ་ན་གཞོོན་དུས་ཁོོས་ཨིིན་ཇུན་ཏེེ། ཨིིན་ཌིི་ཡན་གྱིི་མིི་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་ལ་རྩྭ་ཐང་
ཆེེན་མོོ་ཡང་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ཁོོ་མོོ་ཐོོག་དང་པོོར་འཚོོ་བ་བསྐྱལ་སའིི་ཁང་པ་

དེེ་གཅིིག་པུ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ལོོ་ན་རྒས་དྲགས་པ་རེེད། འདིི་གའིི་ཡོོད་ཚད་
དངོོས་གནས་མཐོོང་ཐུབ་མཁན་ནིི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་ཕས་“དེེ་རིིང་ཋོོམ་གྱིིས་མིི་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་སྐད་ཆ་འདྲ་བཤད་ཀྱིི་འདུག ཕལ་ཆེེར་

ཆོོས་དཔོོན་དང་འདྲ་བའིི་སྐད་ཆ་འདྲ་བཤད་བཞིིན་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་སེེམས་སྡུག་ངང་ནས་མཛུམ་ཞིིག་བསྟན་“རེེད། ཁོོ་དངོོས་གནས་ཆེེན་པོོ་

ཆགས་འདུག ཆེེ་རྒྱུ་མང་སོོང་ནས་མཚམས་ལ་ལར་ངས་ཀྱང་ངོོ་ཡ་ལེེན་མིི་ཐུབ།”

ཁོོ་ཚོོ་རིི་ངོོས་ནས་མར་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད་བཞིིན་སོོང་ཞིིང་། གཡས་གུག་གཡོོན་གུག་

དང་ཕར་འཐེེན་ཚུར་འཐེེན་བྱས་པའིི་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་སྐབས། མཚམས་ལ་
ལར་གཤམ་འོོག་གིི་ལུག་གཤོོངས་ཆེེན་མོོ་དེེ་མཐོོང་ཐུབ་ལ། སྐབས་ལ་ལར་ལུང་གཤོོངས་
དེེ་མིིག་ལམ་ནས་མིི་སྣང་བར་འགྱུར། ལུང་གཤོོངས་ཀྱིི་མཁའ་རླུང་དྲོོན་པོོ་དེེ་ཡར་ཡོོང་

གིི་འདུག་ལ། མཁའ་རླུང་ཁྲོོད་དུ་དྲོོད་ཁོོལ་ལྡན་པའིི་རྩིི་ཏོོག་གིི་དྲིི་བསུང་འཁྱེེར་ནས་

ཡོོང་ལ། ད་དུང་འཇིིབ་རྩིི་དང་འབྱར་རྩྭའིི་དྲིི་ཞིིམ་ཡང་འཁྱེེར་ནས་ཡོོང་། ལམ་འགྲམ་
གཡས་གཡོོན་དུ་འབུ་ཆ་ག་པ་ཐག་ཐག་ཏུ་གྲག སྐབས་དེེར་སྦྲུལ་རྔ་སིིལ་ཞིིག་ལམ་

ནང་དུ་ནུར་ནས་ཡོོང་བས། ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་སྦྲུལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བརྒྱུགས་པས། སྦྲུལ་
དེེ་ཧྲུག་ཧྲུག་ཏུ་བཙིིར་སོོང་ལ། ཤིི་མ་གསོོན་གྱིི་སྦྲུལ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་སྟེེང་
དུ་གཅུས་གུག་བྱེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་པ་གང་དུ་ཡོོད་ན་འཚོོལ་དགོོས། ང་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་དུར་

འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས། དེེ་ལ་སྒོོར་མོོ་ག་ཚོོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ཨ་ཕ།” ཞེེས་
བཤད།

ཨ་ཕས་“སྒོོར་མོོ་བཅུ་བཞིི་ཙམ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ང་ཚོོ་དངོོས་གནས་ཅང་མེེད་ལག་སྟོོང་དུ་

འགྱུར་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོར་དངོོས་གནས་འཁྱེེར་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཁོོ་རང་
ཁྲེེལ་དགོོད་ཅུང་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགྱོོགས་པོོར་གདོོང་པ་ཕྱིིར་གཟབ་ནན་བྱས། ཁོོས་
519

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེ་མིིག་སྟེེང་དུ་དམའ་སར་འཐེེན། དེེ་ནས་དོོས་འཁོོར་དེེ་ལུང་
གཤོོངས་ཆེེན་མོོའི་ི མཐིིལ་དུ་དངོོས་སུ་བབས།

520

ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།
ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་ནིི་སྔོོན་ཆད་མེེག་སེེ་ཁོོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་མངའ་ཁོོངས་ཡིིན་ལ།
མངའ་སྡེེ་འདིིའིི་རིི་ཆུ་ཚང་མ་མེེག་སེེ་ཁོོའི་ི མིི་ལ་དབང་བ་ཡིིན། དེེ་ནས་ངོོ་གདོོང་བཙོོག་

ཅིིང་གྱོོན་གོོས་རལ་བའིི་ཨ་རིིའིི་མིི་ཚོོགས་དཔུང་ཞིིག་ས་ཁུལ་འདིིར་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་
ནས་བསླེེབས་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ས་ཞིིང་གིི་ཐོོག་ཏུ་ཧམ་པ་ལངས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་
ཚོོས་ས་བདག་ས་ཋེེར་ཚང་གིི་ཞིིང་ས་དང་། ས་བདག་གྷ་རེེ་རོོ་ཚང་གིི་ཞིིང་ས་ཚང་མ་
ཚུར་འཕྲོོག་ཡོོང་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིིང་། ས་ཞིིང་དེེ་དག་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བགོོས་པ་

རེེད་ལ། བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་མནར་བའིི་སྨྱོོན་པ་འདྲ་བ་འདིི་ཚོོས་དེེའིི་དོོན་དུ་འཁྲུག་རྩོོད་
དང་དང་ཁ་རྩོོད་ཀྱང་བརྒྱབ་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ས་གཞིིས་སྟེེང་དུ་ཁང་པ་དང་འབྲུ་ཁང་ཕུག་
ཅིིང་། ས་རྒོོད་བསློོགས་ནས་འབྲུ་རིིགས་བཏབ་པ་རེེད། འདིི་དག་ཚང་མ་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱུ་
དངོོས་ཡིིན་ཞིིང་། རྒྱུ་དངོོས་ནིི་བདག་དབང་གིི་མཚོོན་བྱེེད་ཡིིན།

སྐབས་དེེ་དུས། མེེག་སེེ་ཁོོའི་ི མིི་རྣམས་ནིི་སྟོོབས་ཤུགས་ཆུང་ཞིིང་གྲོོད་ཁོོག་རྒྱགས་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ལ་ས་ཞིིང་ཐད་དུ་ཨ་རིི་པ་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་འདོོད་རྔམ་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོས་
བཙན་འཛུལ་འདིི་འགོོག་ཐབས་མ་བྱུང་།

དེེ་ནས་དུས་ཚོོད་ཡུན་གྱིིས་འདས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། བཙན་བཟུང་མཁན་འདིི་

ཚོོ་ཡང་རིིམ་བཞིིན་བཙན་བཟུང་མཁན་མ་ཡིིན་པར་ས་བདག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་ཚོོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་

ས་གཞིིས་འདིིའིི་སྟེེང་ནས་འཚར་ལོོངས་བྱུང་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བསྐྱངས། དེེ་ལྟར་

བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཟེེར་བ་དེེ་ཁོོ་ཚོོ་དང་གཏན་དུ་བྲལ་ཞིིང་། ས་ཞིིང་དང་འཐུང་ཆུ། དེེའིི་སྟེེང་
521

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གིི་མཁའ་དབྱིིངས་དྭངས་མོོ། ས་སྟེེང་དུ་ཤིིག་ཤིིག་ཏུ་སྐྱེེ་ཡོོང་བའིི་རྩིི་ཤིིང་། ས་འོོག་ཏུ་ལྗིིད་
ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ཟུག་ཡོོང་བའིི་རྩད་པ་བཅས་ལ་སོོ་འཆའ་ཞིིང་མཆིི་མ་ཤོོར་བཞིིན་གཅན་

གཟན་ལྟར་ཧམ་པ་ལངས་པ་དེེ་ནིི་དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོའིི་དྲན་པའིི་ཡུལ་ནས་ཡོོངས་སུ་ཡལ།
ད་ལྟ་ལོོངས་སྤྱོོད་འདིི་དག་ཁོོ་ཚོོར་ཡོོངས་སུ་འཛོོམས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དེེང་སང་ཁོོ་

ཚོོས་འདིི་དག་གིི་བྱུང་རབས་རྩ་བ་ནས་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོར་ས་ཞིིང་གཤིིན་པོོ་

ལེེབ་མོོ་རེེ་དང་། དེེ་དག་རྨོོ་བའིི་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ཐོོང་གཤོོལ་བཅས་ཀྱིི་དོོན་དུ་གྲོོད་ཁོོག་

ལ་ན་ཟུག་གཏོོང་བའིི་རྔམ་སེེམས་དེེ་མེེད་ལ། ས་བོོན་དང་བར་སྣང་དུ་གཤོོག་འགྱུར་བྱེེད་
པའིི་རླུང་འཐག་འཁོོར་ལོོ་བཅས་ལ་ཡང་འདོོད་རྔམ་མེེད། དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོ་མུན་ནག་ཁྲོོད་

ནས་མལ་ལས་ལངས་མིི་དགོོས་ལ། ད་དུང་གཉིིད་ལ་རོོལ་བའིི་བྱ་བྱེེའུའིི་ཅ་ཅོོ་ལ་ཡང་ཉན་
མིི་དགོོས། དེེ་བཞིིན། ཁང་པའིི་ཕྱིི་ནང་གིི་གྲང་རླུང་ཁྲོོད་ནས་ཞིིང་ལས་བྱེེད་དུ་འགྲོོ་ཆེེད་

ཞོོགས་པའིི་འོོད་སྣང་དང་པོོར་ཡང་སྒུག་མིི་དགོོས། བྱ་རིིམ་འདིི་དག་ནིི་འདས་ཟིིན་

པའིི་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིིན་ལ། དེེང་སང་འབྲུ་རིིགས་དེེ་དངུལ་ལོོར་ལ་རྩིི་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ས་
ཞིིང་ནིི་མ་རྩ་དང་སྐྱེེད་ཀའིི་རིིན་ཐང་སྟེེང་འཇལ་གྱིི་ཡོོད་པ་དང་། འབྲུ་རིིགས་རྣམས་ས་

ལ་མ་བཏབ་གོོང་ནས་ཉོོས་ཟིིན་ལ་བཙོོངས་ཀྱང་ཟིིན་པ་རེེད། དེེ་བས། དེེང་སང་ལོོ་ཉེེས་

དང་ཐན་པ། ཆུ་ལོོག་བཅས་ཀྱིིས་ཚེེ་སྲོོག་གཅིིག་གིི་ནང་གིི་ཚེེ་སྲོོག་ཕྲ་མོོ་ཞིིག་མཚོོན་
གྱིི་མེེད་པར། དེེས་དངུལ་ལོོར་གྱིི་གྱོོང་གུན་མཚོོན་གྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་རིིམ་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོའིི་
བརྩེེ་བ་དང་སྙིིང་རྗེེ་དེེ་དངུལ་ལོོར་དང་ལྷན་དུ་ཇེེ་སྲབ་ཏུ་གྱུར་སོོང་ལ། བུ་ལོོན་གྱིི་སྐྱེེད་
ཀའིི་ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཧུར་སེེམས་ཀྱང་རིིམ་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོ་དང་ཐག་ཇེེ་རིིང་དུ་གྱུར། མཇུག་

མཐར་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཞིིང་པ་མ་ཡིིན་པར་འབྲུ་རིིགས་ཀྱིི་ཚོོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་རེེ་གཉེེར་
མཁན་དང་། ཐོོན་སྐྱེེད་མ་ཐུབ་གོོང་ནས་ཐོོན་རྫས་བཙོོང་དགོོས་པའིི་ཐོོན་སྐྱེེད་པ་རུ་གྱུར།
དེེ་ནས་ཚོོང་གཉེེར་ལ་མིི་མཁས་པའིི་ཞིིང་པ་ཚོོའིི་ས་ཞིིང་རྣམས་ཚོོང་གཉེེར་ལ་མཁས་
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ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

པ་ཚོོའིི་ལག་ཏུ་ཤོོར། དེེ་དུས་གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ཚོོང་གཉེེར་ལ་མ་མཁས་ན། ཁྱོོད་རང་ས་
ཞིིང་དང་རྨོོ་འདེེབས་ལ་ག་ཚོོད་དགའ་བའིི་ཞིིང་པ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཁྱོོད་རང་འཚོོ་ཐབས་

བྲལ་བ་ཡིིན། དེེ་ལྟར་རིིམ་བཞིིན་ས་ཞིིང་ཚང་མ་ཚོོང་པ་ཚོོར་དབང་བར་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་
ཚོོའིི་ས་ཞིིང་གིི་ས་རྒྱ་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཚོོང་པའིི་ཁ་གྲངས་
ཇེེ་ཉུང་ནས་ཇེེ་ཉུང་དུ་གྱུར་པ་རེེད།

ད་ལྟ་ཞིིང་ལས་དེེ་བཟོོ་ལས་སུ་གྱུར་ཅིིང་། བདག་པོོ་ཚོོ་རོོ་མན་གྱིི་ལམ་ལུགས་ལ་

ཞུགས་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ལམ་ལུགས་དེེ་ཅིི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། དེེ་ནས་
ཁོོ་ཚོོས་བྲན་གཡོོག་ནང་འདྲེེན་བྱས། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་པ། འཇར་

པན་པ། མེེག་སེེ་ཁོོ་པ། ཧྥིི་ལིི་ཕིིན་པ་ཞེེས་འབོོད་པ་ལས་བྲན་གཡོོག་ཅེེས་མིི་འབོོད། ཚོོང་

པ་ཚོོས་མིི་འདིི་རིིགས་ལ་ཁ་ཟས་སུ་སྲན་མ་དང་འབྲས་སྐྱ་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་མིི་དགོོས་
ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོར་མང་པོོ་མིི་མཁོོ་ལ། གླ་ཆ་མཐོོན་པོོ་སྤྲད་རུང་ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ཇིི་ལྟར་སྤྱོོད་

དགོོས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ལྟོོས་དང་། ཁོོ་ཚོོའིི་འཚོོ་བ་རོོལ་སྟངས་ལ་ལྟོོས་དང་ཤེེས་
ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོའིི་བཟའ་སྟངས་འཐུང་སྟངས་ལ་ལྟོོས་དང་ཤེེས་ཡོོང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་བྱེེད་
རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་མང་ན་ཐད་ཀར་རྒྱལ་ཁོོངས་ལས་ཕྱིིར་ཕུད་བཏང་ཆོོག

ས་ཞིིང་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་མེེད་པར་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར་ཅིིང་། ས་བདག་གིི་ཁ་གྲངས་

ཇེེ་ཉུང་ནས་ཇེེ་ཉུང་དུ་གྱུར། དེེང་སང་ས་ཞིིང་ཐོོག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་ཞིིང་པའིི་ཁ་གྲངས་ནིི་

དངོོས་གནས་ཉམ་ང་བ་ཞིིག་རེེད། ནང་འདྲེེན་བྱས་པའིི་ཞིིང་བྲན་རྣམས་ལ་གཅར་རྡུང་

སྐོོར་གསུམ་བྱས་ཏེེ་འཇིིགས་སྣང་བསླངས་ཤིིང་ཟས་སྡུག་གཏད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། འགའ་རེེ་
ནིི་རང་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོོ་ལ། ཡང་འགའ་རེེ་ནིི་གཏུམ་པོོར་འགྱུར་བ་ཡིིན། གཏུམ་

པོོར་འགྱུར་མཁན་ཚོོས་དམར་གསོོད་དང་རྒྱང་ཕུད་མྱོོང་གིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར་ས་ཞིིང་རྣམས་
ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེ་དང་། ས་བདག་གིི་ཁ་གྲངས་ཇེེ་ཉུང་ནས་ཇེེ་ཉུང་དུ་གྱུར།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དེེ་ནས་ཞིིང་ནང་དུ་འདེེབས་པའིི་ལོོ་ཏོོག་ལའང་འགྱུར་བ་བྱུང་། ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོས་

འབྲུ་རིིགས་ཀྱིི་ཚབ་བྱས་ཡོོད་ལ། ཞིིང་ས་དམའ་ས་ཚང་མར་རྗེེན་ཚལ་དང་མེེ་ཏོོག་པད་
ཚལ། ལྒ་མངར་དང་ཞོོག་ཁོོག་སོོགས་འཛམ་གླིིང་གིི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་འདྲེེན་རྒྱུའིི་སྔོོ་ལྡུམ་
བཏབ་ཡོོད་ཅིིང་། འདིི་དག་ནིི་ལུས་པོོ་སྒུར་སྒུར་གྱིིས་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པའིི་ལོོ་ཏོོག་

ཡིིན། ཟོོར་བ་དང་ཐོོང་གཤོོལ། ཁ་དབྲག་སོོགས་ནིི་གཟུགས་པོོ་དྲང་མོོར་བསྡད་ནས་སྤྱོོད་
ཆོོག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། བསྟར་པ་དང་བསྟར་པར་བཏབ་པའིི་རྗེེན་ཚལ་གྱིི་བར་དུ་ཞིིང་པ་

རྣམས་ནིི་སྲིིན་འབུ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་གོོག་ནས་འགྲོོ་དགོོས། བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་པའིི་
སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོའི་ི གསེེང་དུ་ཞིིང་པ་ཚོོས་སྐེེད་པ་མར་ལ་སྒུར་ནས། ཁུག་མ་རིིང་པོོ་དྲུད་

ནས་འགྲོོ་དགོོས་ལ། མེེ་ཏོོག་པད་ཚལ་གྱིི་ཞིིང་ནང་དུ་ཞིིང་པ་ཚོོ་ནིི་འགྱོོད་གཤགས་བྱེེད་
མཁན་གྱིི་ཉེེས་ཅན་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ནུར་ནས་འགྲོོ་དགོོས།

དེེ་ལྟར་རིིམ་བཞིིན། ཞིིང་བདག་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཞིིང་གིི་སྟེེང་དུ་ཞིིང་ལས་མིི་བྱེེད་

པར་ཤོོག་བུའིི་སྟེེང་དུ་ཞིིང་ལས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་ས་ཞིིང་དང་དེེའིི་དྲིི་མ། དེེའིི་

རེེག་བྱ་བཅས་རིིམ་བཞིིན་བརྗེེད་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་ས་ཞིིང་འདིི་རང་ཉིིད་ལ་དབང་
བ་ཁོོ་ན་དྲན་གྱིི་ཡོོད་ལ། ས་ཞིིང་འདིིའིི་སྟེེང་ནས་རང་ཉིིད་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཐོོབ་པ་དང་། རང་
ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཤོོར་བ་ཁོོ་ན་དྲན་གྱིི་ཡོོད། ཞིིང་ས་འགའ་རེེ་ཆེེ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།
དེེ་མིི་གཅིིག་གིི་སེེམས་ངོོར་ཤོོང་དཀའ་བའིི་ཚོོད་དུ་སླེེབས་ཡོོད་ལ། དེེ་ཆེེ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས། དེེའིི་སྟེེང་གིི་ཡོོང་འབབ་དང་འགྲོོ་སོོང་། སྐྱེེད་ཀ་བཅས་བརྩིིས་ནས་རྩིིས་གཉེེར་པ་
ཚོོའིི་ལུས་ཤུགས་འཛད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དེེ་ཆེེ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དེེའིི་ས་གཤིིས་ཚོོད་ལྟ་
དང་ས་རྒྱུ་སླར་གསོོ་ཚང་མ་རྫས་འགྱུར་ལ་བརྟེེན་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་ཆེེ་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།
ས་ཞིིང་སྟེེང་དུ་སྒུར་སྒུར་གྱིིས་ལས་ལ་བྲེེལ་བའིི་ལས་ཀ་པ་ཚོོས་རང་ལུས་ཀྱིིས་ཐེེག་ཚོོད་

ཀྱིིས་འཕག་འཚག་མགྱོོགས་པོོ་རྒྱག་གིི་ཡོོད་མེེད་ལ་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ་ཆེེད་དམིིགས་
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ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ལས་དཔོོན་བསྐོོས་ཡོོད། ཚད་གཞིི་འདིི་འདྲ་ཞིིག་ལ་སླེེབས་དུས་ད་གཟོོད་ཞིིང་པ་ཞིིག་

ཚོོང་གཉེེར་མཁན་དུ་གྱུར་པ་ཡིིན་ལ། ཁོོས་ཚོོང་ཁང་ཞིིག་གཉེེར་བཞིིན་པ་ཡིིན། ཁོོས་གླ་
པ་རྣམས་ལ་གླ་ཆ་སྤྲད་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཁོོ་ཚོོ་ལ་ཟ་མ་བཙོོངས་ནས་སྒོོར་མོོ་རྣམས་ཕྱིིར་

བླངས་ཡོོང་གིི་ཡོོད། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོས་གླ་པ་ཚོོར་གླ་ཆ་རྩ་བ་ནས་མ་སྤྲད་ཅིིང་། རྩིིས་

ཐོོ་ཡང་མེེད་པར་བཟོོ། ཞིིང་བདག་ཚོོས་ལས་ཀ་པ་ཚོོར་ཟ་མ་སྤྲད་རྗེེས་ཟས་རིིན་ཐོོ་
འགོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར། གླ་པ་ཚོོས་ལས་ཀ་ལས་ནས་རང་ཁ་གསོོ་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་
ཀྱང་། ཉིིན་གཅིིག་ལ་ལས་ཀ་ཡོོངས་སུ་གྲུབ་ནས་འགྲོོ་རན་དུས། གླ་པ་འགའ་རེེར་ཚུར་

འབབ་རྒྱུ་མེེད་པར་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ལ་ཕར་ཟས་རིིན་ཆད་པའིི་གནས་ཚུལ་ཡང་འབྱུང་གིི་
ཡོོད། དེེང་སང་། ཞིིང་བདག་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཞིིང་སྟེེང་དུ་ལས་ཀ་ག་ལ་ལས་ཏེེ། ཞིིང་
བདག་འགའ་རེེས་རང་ཉིིད་ལ་དབང་བའིི་ས་ཞིིང་མཐོོང་མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད།

དེེ་ནས། རྒྱུ་དངོོས་དབང་ཐང་གཞན་གྱིིས་འཕྲོོག་སོོང་བའིི་ཡུལ་གྱར་པ་ཚོོ་ཡུལ་ཁམས་

འདིི་ལ་ཡོོང་མགོོ་བརྩམས། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་ཁན་ས་སིི་མངའ་སྡེེ་དང་ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེ།
ཋེེག་ས་སིི་མངའ་སྡེེ་དང་མེེག་སེེ་ཁོོ་གསར་པའིི་མངའ་སྡེེ། ཨར་ཁན་ས་མངའ་སྡེེ་སོོགས་
ནས་མཁར་དབང་གཞན་གྱིིས་འཕྲོོག་ནས་ཁང་ཁྱིིམ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱིིས་

བསློོགས་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་དང་ཚོོ་བ་ཁག་ཡིིན། རླངས་འཁོོར་གང་རེེ་གང་རེེ་བྱས་ཏེེ་ཡོོང་
མཁན། རླངས་འཁོོར་རུ་ཁག་རུ་ཁག་བྱས་ཏེེ་ཡོོང་མཁན། ཁྱིིམ་གཞིིས་ཤོོར་ནས་གྲོོད་ཁོོག་

ལྟོོགས་ནས་ཡོོང་མཁན། ཁོོ་ཚོོའིི་གྲངས་ཀ་ནིི་སྟོོང་ཕྲག་ཉིི་ཤུ། སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ། སྟོོང་
ཕྲག་བརྒྱ་ཐམ་པ། སྟོོང་ཕྲག་ཉིིས་བརྒྱ། རིི་བོོ་མང་པོོའི་ི ཕྲག་སྟེེང་ནས་ཆུ་རྒྱུན་བཞིིན་བཞུར་

ཡོོང་བའིི་མིི་འདིི་དག་ནིི་ཕོོ་བ་ཟས་ཀྱིིས་སྟོོང་ཞིིང་སེེམས་པ་རེེ་བས་སྟོོང་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་བྲེེལ་
འཚུབ་ཀྱིིས་འདུར་རྒྱུག་བྱེེད་པའིི་གྲོོག་མ་དང་འདྲ་བར་ཡར་འགྱོོག་རྒྱུ་དང་ཕར་འདེེད་
རྒྱུ། ཚུར་འཐེེན་རྒྱུ། ཡར་འཐུ་རྒྱུ་ཞིིག་དང་མར་གཅོོད་རྒྱུ་སོོགས་ཀྱིི་ལས་ཀ་ཅིི་རིིགས་ཀྱིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆེེད་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཟས་ཕོོར་པ་གཅིིག་གིི་དོོན་དུ་ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་

དགོོས་ཐུག་རུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བྱིིས་པ་ཚོོ་ཡང་ལྟོོགས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོོར་འདུག་སའིི་གནས་
མེེད། ང་ཚོོ་ནིི་གྲོོག་མ་དང་འདྲ་བར་ལས་ཀ་ལས་ཐུན་གཅིིག་དང་། ཟ་མ་ཕོོར་པ་གང་
གིི་དོོན་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ས་ཞིིང་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་
འདུར་རྒྱུག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།

ང་ཚོོ་ནིི་ཕྱིི་རྒྱལ་པ་མིིན། ང་ཚོོ་ནིི་ཨ་མེེ་རིི་ཁའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཞིིས་ཆགས་ནས་མིི་

རབས་བདུན་ཕྱིིན་ཡོོད་ལ། ང་ཚོོ་ནིི་ཨར་ལན་ཌིིའིི་མིི་དང་། སིི་ཁོོ་ལན་ཌིིའིི་མིི། དབྱིིན་

ཇིི་པ། འཇར་མན་པ་སོོགས་ལས་ཀྱང་གཞིིས་ཆགས་མགོོ་སྔ་བ་ཡིིན། ང་ཚོོའིི་མེེས་པོོ་
ཞིིག་གསར་བརྗེེའིི་དམག་འཁྲུག་ཏུ་ཞུགས་མྱོོང་ཡོོད་ལ། ང་ཚོོའིི་མེེས་པོོ་མང་པོོ་ཞིིག་ལྷོོ་

བྱང་ནང་འཁྲུག་ཏུའང་ཞུགས་མྱོོང་། ཕྱོོགས་གཉིིས་ཀར་ཞུགས་མཁན་ཡོོད། ང་ཚོོ་ནིི་
ཨ་རིི་པ་ཡིིན།

ཁོོ་ཚོོ་ནིི་བཀྲེེས་ཤིིང་ལྟོོགས་ལ་གཏུམ་ཞིིང་རྩུབ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱིིམ་གཞིིས་གསར་པ་ཞིིག་

རྙེེད་པའིི་རེེ་བ་བཅངས་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན་མོོད། ཁོོ་ཚོོར་ཐོོབ་པ་ནིི་ཞེེ་སྡང་རེེད། ས་བདག་
ཚོོ་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོ་ལ་ཞེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་སྙིི་མོོ་ཡིིན་པ་

དང་། ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོ་མཁྲེེགས་པོོ་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོད་ཁོོག་རྒྱགས་ཡོོད་
ལ། ཨོོ་ཁེེའིི་སིི་འདིི་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཡོོད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། གཅིིག་བྱས་ན་ས་བདག་

འདིི་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་མེེས་ཡང་མེེས་ཚོོའིི་ངག་རྒྱུན་ལས་གལ་སྲིིད་རང་ཉིིད་གཏུམ་པོོ་

ཡིིན་ལ་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཡོོད་ཅིིང་། ད་དུང་ལག་ཏུ་མཚོོན་ཆ་ཡོོད་ན། མིི་སྙིི་མོོ་ཚོོའིི་ལག་
ནས་ས་ཞིིང་འཕྲོོག་རྒྱུ་ནིི་ཅིི་འདྲའིི་ལས་སླ་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་རབས་གོོ་མྱོོང་ཡོོད་སྲིིད། འདིི་
ལྟར་ས་བདག་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོར་སྡང་ལ། གྲོོང་རྡལ་ནང་དུའང་ཁོོ་ཚོོར་འགྲོོ་སོོང་གཏོོང་རྒྱུའིི་སྒོོར་

མོོ་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཚོོང་བདག་ཚོོ་ཡང་ཁོོ་ཚོོར་སྡང་བ་ཡིིན། ཚོོང་བདག་ཚོོས་མཐོོང་
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ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ཆུང་བྱེེད་སླ་ས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཡན་མེེད་ལ། ཚོོང་བདག་ཚོོས་ཡིིད་སྨོོན་བྱེེད་དཀའ་ས་ཡང་ཁོོ་

ཚོོའིི་ཡན་མེེད། གྲོོང་རྡལ་གྱིི་མིི་དང་དངུལ་ཁང་གཉེེར་མཁན་གྱིི་ཚོོང་བདག་ཆུང་ཆུང་

ཚོོ་ཡང་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོར་སྡང་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི་ཁོོ་ཚོོས་འདིི་དག་གིི་ལག་ནས་སྐར་
རྡོོག་གཅིིག་ཀྱང་མིི་ལོོན་པས་སོོ།། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་ལག་སྟོོང་མཆན་ལ་བཅུག་པའིི་སྤྲང་འཁྱམ་

པ་ཡིིན། གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་པའིི་མིི་ཡིིས་ངེེས་པར་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་ཤིིང་། ཁོོས་ལས་ཀ་
ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་དུས། ཁོོས་ལས་ཀ་ཞིིག་མ་བྱས་ཐབས་མེེད་ཡིིན་དུས། གླ་པ་འཚོོལ་མཁན་

ཚོོས་ཀྱང་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་གླ་ཆ་དམའ་མོོ་མ་གཏོོགས་མིི་སྤྲོོད་ལ། དེེ་ལྟར་བྱས་ཚེེ་སུ་ལའང་
གླ་ཆ་མཐོོན་པོོ་མིི་འབབ། དེེ་བས། ཐ་ན་ས་གནས་ཀྱིི་ངལ་རྩོོལ་མིི་དམངས་ཀྱང་ཨོོག་ཁེེ་
སིི་འདིི་ཚོོར་སྡང་བ་ཡིིན།

རང་གནས་ནས་ཕྱུང་བའིི་གནས་སྤོོ་པ་འདིི་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེའིི་ནང་དུ་

ཆུ་བཞུར་བཞུར་གྱིིས་འཚང་ཡོོང་། མིི་གྲངས་སྟོོང་ཕྲག་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། སྟོོང་ཕྲག་སུམ་
བརྒྱ། ཁོོ་ཚོོ་སོོང་ཤུལ་དུ་གསར་དུ་སླེེབས་པའིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་ས་
ཞིིང་སྟེེང་དུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། བོོགས་ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོ་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་གིི་ཡོོད།
དེེ་བས་དེེང་སང་གནས་སྤོོ་པའིི་རྦ་རླབས་གསར་པ་ཞིིག་འཕྱུར་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། འདིི་

ནིི་ཁྱིིམ་གཞིིས་ཤོོར་ནས་རང་སེེམས་མཁྲེེགས་པོོར་གྱུར་ཅིིང་། དམིིགས་ཡུལ་གསལ་ཞིིང་
ཉེེན་ཁ་ཆེེ་བའིི་གནས་དབྱུང་འཁྱམ་པོོའི་ི རླབས་རྒྱུན་གསར་པ་དེེ་རེེད།

ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་མིི་རྣམས་ལ་རྒྱུ་ནོོར་གསོོག་འཕེེལ་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་སྟེེང་གིི་ཁ་ལས།

སྤྲོོ་སྐྱིིད་དང་རྒྱས་སྤྲོོས། ཁྱད་མཚར་པའིི་དངུལ་ཁང་ཉེེན་སྲུང་སོོགས་འདོོད་པ་སྣ་ཚོོགས་

ཡོོད་མོོད། གསར་དུ་སླེེབས་པའིི་ཀླ་ཀློོ་འདིི་ཚོོར་འདོོད་པ་གཉིིས་མ་གཏོོགས་མེེད། དེེ་ནིི་ས་
ཞིིང་དང་ཟ་མ་ཡིིན་ལ། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན་འདིི་གཉིིས་ནིི་ངོོ་བོོ་གཅིིག་ཡིིན། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་

ནེེ་ཡའིི་མིི་ཚོོའིི་འདོོད་པ་ནིི་རབ་རིིབ་དང་གཏན་འཁེེལ་མེེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོོད། འོོན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཀྱང་། ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཚོོའིི་འདོོད་པ་ནིི་ལམ་འགྲམ་དུ་བཤམས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། གསར་རྙེེད་
དང་བདག་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུར་སྒུག་ནས་ཡོོད། དེེ་ནིི། ཆུ་དང་ལྡན་ལ་རྐོོ་བར་རུང་བའིི་ས་
ཞིིང་ལེེགས་པོོ། ལྗང་མདོོག་གིི་ས་ཞིིང་ལེེགས་པོོ། ས་རྒྱུ་ཚོོད་ལྟའིི་ཚུལ་གྱིིས་ལག་མཐིིལ་

དུ་འཕུར་འཕུར་བྱེེད་ཆོོག་པའིི་ས་ནག་སྣུམ་པོོ། སྣ་ཡིིས་སྣོོམ་ཆོོག་པའིི་རྩྭ་ལྗང་། སོོ་བར་
དུ་ཡུན་གྱིིས་ལྡད་ན་མགྲིིན་པ་རུ་མངར་དྲིི་འཁྱེེར་ཡོོང་བའིི་ལྡེེམ་ལྡེེམ་དུ་གཡོོ་བའིི་འབྲུ་

རིིགས་ཀྱིི་གཞུང་རྟ་བཅས་སོོ།། ཁོོ་ཚོོས་ས་རྒོོད་ལ་བཞག་པའིི་ཞིིང་ས་འདིི་དག་མཐོོང་

ཚེེ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་པོོ་མར་ལ་སྒུར་ནས་དཔུང་པའིི་འཐེེན་བཀུག་ཁྲོོད་ནས་ལོོ་འཁོོར་

པད་ཚལ་དང་གསེེར་མདོོག་གིི་བཟའ་བཅའིི་འབྲུ་རིིགས། ད་དུང་ཉུང་མ་དང་ལ་སེེར་
ལ་སོོགས་པ་འོོད་སྣང་ཁྲོོད་དུ་ཡར་འདྲེེན་བཞིིན་པའིི་རྣམ་པ་དེེ་ཡིིད་ཀྱིི་མེེ་ལོོང་ངོོས་སུ་
གསལ་ལེེར་འཆར་ཡོོང་ཨང་།

ཁྱིིམ་གཞིིས་ཤོོར་ཞིིང་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་མནར་བའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

ཆུང་མ་འགྲམ་དུ་བཞག་ཅིིང་། སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་རྒྱབ་གྲལ་རྐུབ་སྟེེགས་སུ་

བཞག་ནས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ཏེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་སྐབས། དེེང་སང་ཁེེ་སྤོོགས་མ་
གཏོོགས་འབྲུ་རིིགས་ཐོོན་སྐྱེེད་མིི་བྱེེད་པའིི་ས་རྒོོད་འདིི་དག་མཐོོང་ཡོོང་ལ། དེེ་དུས་ཁོོས་

ཞིིང་ས་ས་རྒོོད་དུ་བཞག་པ་ནིི་སྡིིག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ལ། སྟོོང་པར་བཞག་པའིི་ས་ཞིིང་

ནིི་ཁོོའི་ི སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་མནར་གཅོོད་གཏོོང་བའིི་ཉེེས་སྤྱོོད་ཅིིག་ཡིིན་པ་

ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིིས་འདིི་ལྟར་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ཏེེ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་

འགྲོོ་སྐབས། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞིིང་ས་རེེ་རེེ་ནིི་འདོོད་ཧམ་སློོང་བྱེེད་ཀྱིི་གཡབ་མོོ་རེེ་རེེ་ཡིིན་
པ་ཚོོར་ལ། ས་ཞིིང་འདིི་དག་ཚུར་བླངས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་ལུས་སྟོོབས་སྐྱེེད་

ཅིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུང་མའིི་སེེམས་པ་བདེེ་ལ་ཕབ་འདོོད་པའིི་སྲེེད་པ་སྐྱེེ་བཞིིན་པའང་
ཚོོར་གྱིི་ཡོོད། འདིི་ལྟར། ཡིིད་འགུག་གིི་བསླུ་བྲིིད་ཚང་མ་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་མདུན་དུ་བཤམས་
528

ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ནས་ཡོོད། ས་བཅུད་འཛོོམས་པའིི་ཞིིང་ས་རེེ་རེེ་དང་ཞིིང་ཕྱུགས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིི་ཆུ་རྐ་

ལས་འབབ་བཞིིན་པའིི་རྐ་ཆུ་རེེ་རེེ་ནིི་ཁོོའི་ི སེེམས་པ་ངར་སློོང་བྱེེད་ཀྱིི་ལྕག་ཚན་རེེ་རེེ་ཡིིན།
ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ། ཁོོས་སྡོོང་སྟེེང་ནས་ལྕིི་མོོར་དཔྱངས་པའིི་ལིི་ཁྲིིའིི་མདོོག་ཅན་གྱིི་ཚ་ལུ་

མ་མཐོོང་། ལིི་ཁྲིིའིི་མདོོག་ཅན་གྱིི་ཚ་ལུ་མ་ཆུང་ཆུང་དག་ལྗང་ནག་གིི་སྡོོང་པོོའི་ི སྟེེང་ནས་
མར་དཔྱངས། སྲུང་དམག་ཚོོས་ལག་ཏུ་མེེ་མདའ་བཟུང་ནས་ཞིིང་ཚིིགས་སྲུང་འདུག་པས།

སྐྱེེས་པ་དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐམ་ལ་རིིད་པའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་སྦྱིིན་རྒྱུའིི་ཤིིང་ཏོོག་རྡོོག་གཅིིག་
ཀྱང་འཐོོག་མིི་ཐུབ། ཚ་ལུ་མའིི་རིིན་གོོང་མར་ཆག་ན་ཚང་མ་གད་སྙིིགས་སུ་གཡུག་རྒྱུ་
རེེད།

ཁོོས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་གྲོོང་རྡལ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་པ་ན། ཞིིང་ར་ཚང་མར་ཉུལ་

ནས་ལས་ཀ་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟས། དགོོང་མོོ་ང་ཚོོ་གང་དུ་ཉལ་དགོོས་སམ།

ཨོོ། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆུ་འགྲམ་དེེ་ན་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོའམ་སྤྲང་སྒར་རེེ་ཡོོད། དེེ་ན་ཨོོག་ཁེེ་

སིིའིི་མིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད།

ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་དེེ་བསྐོོར་ནས་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ལ་སོོང་། དུས་དེེ་

ནས་བཟུང་ཁོོས་ཞག་སྡོོད་བྱེེད་ས་གང་ཡིིན་འདྲིི་དགོོས་མ་བྱུང་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། གྲོོང་
རྡལ་རེེ་རེེའིི་གྲོོང་སྣེེ་རུ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་རེེ་རེེ་ཡོོད་པས་སོོ།།

གྲོོང་ཚོོ་གོོག་པོོ་དེེ་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་ནང་གིི་ཁང་ཁྱིིམ་ནིི་རས་གུར་དང་

འབྲུ་ཁང་། ཤོོག་ཁང་སོོགས་ཀྱིིས་གྲུབ་པའིི་གད་སྙིིགས་ཀྱིི་ཕུང་གསོོག་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིི་དང་ལྷན་དུ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོའིི་
ནང་དུ་འཛུལ་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོང་ཚོོ་འདིིའི་ི མིི་སེེར་དུ་གྱུར། གྲོོང་ཚོོ་འདིི་འདྲ་བ་ལ་རྒྱུན་དུ་

ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ཞེེས་འབོོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རས་གུར་དེེ་ཆུ་དང་ཁ་ཐག་

གང་ཉེེ་ཉེེ་ཞིིག་ཏུ་ཕུབ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ལ་རས་གུར་མེེད་ན་ཁོོ་རང་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་གད་སྙིིགས་
529

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཕེེན་ས་རུ་སོོང་ནས་ཤོོག་སྒམ་སྟོོང་པ་རེེ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས། གཉེེར་སུལ་དོོད་པའིི་ཤོོག་
བུའིི་ཁང་ཁྱིིམ་ཞིིག་ཕུག་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ནས་ཆར་པ་འབབ་དུས་ཤོོག་ཁང་ཆར་ཆུས་ཟགས་
ནས་ཤུལ་མེེད་དུ་དེེད་འགྲོོ། ཁོོ་རང་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་རུ་གཞིིས་ཆགས་ནས། མཐའ་འཁོོར་

གྱིི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་ལ། ཁོོ་རང་ལ་ཅུང་ཙམ་ལྷག་ཡོོད་པའིི་སྒོོར་
མོོ་དེེ་ཚོོ་ནིི་ལས་ཀ་འཚོོལ་བར་འགྲོོ་སྐབས་རླངས་འཁོོར་ལ་སྣུམ་སྣོོན་བྱེེད་དུ་བཏང་ཟིིན།

དགོོང་མོོ། སྐྱེེས་པ་ཚང་མ་ལྷན་དུ་འདུས་ནས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱིིད་ཁུག་སྟེེང་

དུ་ཙོོག་འདུག་བྱས་པའིི་སྐྱེེས་པ་འདིི་ཚོོས་ཉིིན་དཀར་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མཐོོང་བའིི་ཞིིང་སའིི་
སྐོོར་གྱིི་གླེེང་མོོལ་བྱེེད།

འདིི་ནས་ཅུང་ནུབ་ཕྱོོགས་མཚམས་སུ་དབྱིིན་མུའུ་སྟོོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་ས་

ཞིིག་འདུག དེེ་གར་སྟོོང་པར་བཞག་འདུག སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། དེེ་ངའིི་ལག་ཏུ་འབྱོོར་རྒྱུ་ན།
དེེའིི་ནང་གིི་དབྱིིན་མུའུ་ལྔ་ཙམ་ངའིི་ལག་ཏུ་འབྱོོར་རྒྱུ་ན། དེེ་ནས་ང་ལ་ཐབས་བཀོོད་ཡོོད་
སོོང་བ་རེེད། ཅིི་ཡིིན་ཟེེར་ན། དེེས་ང་ལ་བཟའ་བཅའ་གང་དགོོས་མཁོོ་སྤྲོོད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།

ཁྱོོད་ཚོོས་དོོ་སྣང་བྱུང་མ་སོོང་ངམ། ཁོོ་ཚོོས་ཞིིང་གཞིིས་སྟེེང་དུ་སྔོོ་ལྡུམ་བཏབ་མིི་

འདུག་ལ། ཁྱིིམ་བྱ་དང་ཕག་པ་ཡང་གསོོས་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོས་ཞིིང་གཞིིས་ཁག་གིི་སྟེེང་
དུ་སྣ་ཁ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་གསོོ་སྐྱོོང་མིི་བྱེེད། དེེ་གཅིིག་བྱས་ན་སྲིིང་བལ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་
ལ། ཡང་མིིན་ན་ཁམ་བུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དེེ་མིིན་ན་རྗེེན་ཚལ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཡང་ན་གཞིིས་
ཀ་ཡོོངས་རྫོོགས་སུ་ཁྱིིམ་བྱ་གཅིིག་པུ་གསོོས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒོོ་རའིི་

ནང་ནས་གསོོ་སྐྱོོང་བྱས་ཆོོག་པའིི་རྒྱུ་ནོོར་དེེ་དག་ངེེས་པར་དུ་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་ཉོོ་ཡིི་འདུག
སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ང་ལ་ཕག་པ་གཅིིག་གཉིིས་ཤིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན། དེེ་ནས་ང་ལ་ཐབས་བཀོོད་

ཡོོད་སོོང་བ་རེེད།

ཨུན། དེེ་དག་ཁྱོོད་ཀྱིི་མ་རེེད་ལ། ནམ་ཡང་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད།
530

ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ད་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་འདིི་ལྟར་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་དུ་འཇུག་

ཐབས་མིི་འདུག་ཨ།

གཏམ་འཆལ་ཁག་ཞག་སྒར་དུ་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་སླེེབས་ཡོོང་། ཤབ་ཋེེར་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་ལས་

ཀ་འདུག་ཟེེར། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་ཚོོ་དགོོང་མོོ་ལམ་ལ་ཆས་འགྲོོ་ཞིིང་། གཞུང་ལམ་
ཚང་མ་འཚང་ཁས་གང་འགྲོོ་ལ། ཚང་མ་གསེེར་བརྐོོ་བར་འགྲོོ་བ་ལྟ་བུའིི་བྲེེལ་འཚུབ་ཆེེ།

ལས་ཀ་པ་ཚང་མ་ཤབ་ཋེེར་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་གྲངས་
འབོོར་ནིི་དངོོས་སུ་མཁོོ་བའིི་ལས་ཀ་པའིི་གྲངས་འབོོར་གྱིི་ལྡབ་ལྔ་དྲུག་རེེད། གསེེར་བརྐོོ་

བར་འགྲོོ་བ་ལྟ་བུའིི་བྲེེལ་འཚུབ་ཅིིག་ལངས། ལས་ཀ་ལག་ལ་མིི་རྙེེད་པར་སྐྲག་ནས་ཚང་
མ་དགོོང་མོོར་འཇབ་བྲོོས་བྱས་འགྲོོ། ལམ་འགྲམ་ཡོོངས་སུ་འདོོད་རྔམ་གྱིི་བསླུ་བྲིིད་ཀྱིིས་
གང་ཡོོད། ས་ཞིིང་འདིི་དག་སྟེེང་དུ་ཟ་མ་གང་འདོོད་དུ་སྐྱེེ་ཐུབ་ཨང་།
དེེ་དག་བདག་བཟུང་བྱས་ཟིིན། དེེ་ང་ཚོོའིི་མ་རེེད།

ཨུན། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་འདིིའིི་ནང་ནས་ས་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་ལེེན་ཐུབ་སྲིིད། ལེེབ་མོོ་

ཆུང་ཆུང་། གཤམ་གྱིི་ས་ལེེབ་དེེ་ཙམ། དེེང་སང་སྟེེང་དུ་ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་ར་སྐྱེེས་སུ་བཅུག་ནས་
བཞག་འདུག སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ། ངས་ས་ལེེབ་དེེའིི་སྟེེང་ནས་ཞོོག་ཁོོག་བཏབ་ན་ངའིི་ཁྱིིམ་ཚང་
ཧྲིིལ་པོོའི་ི ཁ་གསོོ་ཐུབ་ཨང་།

དེེ་ང་ཚོོའིི་མ་རེེད། དེེ་ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་ར་སྐྱེེ་སར་འཇོོག་དགོོས།

མཚམས་དང་མཚམས་སུ་མིི་འགའ་རེེས་འདིི་ལྟར་ཚོོད་ལྟ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད། ཁོོ་ས་ཞིིང་

ནང་དུ་རྐང་འཇབ་ལག་འཇབ་ཀྱིིས་འཛུལ་ནས་ས་ངོོས་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གཙང་བཟོོ་བྱས་

ཏེེ། རྐུན་པོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ས་གཞིིའིི་འབྱོོར་ཕྱུག་ཅུང་ཙམ་རྐུ་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོས་
རྩྭ་ལྡུམ་ཁྲོོད་དུ་གསང་བའིི་ལྡུམ་ར་ཞིིག་བསྐྲུན་ནས། དེེ་གར་ལ་སེེར་དང་ཉུང་མའིི་ས་བོོན་

ཤོོག་ཆག་རེེ་འདེེབས་པའམ། ཡང་ན་ཞོོག་ཁོོག་གིི་དུམ་བུ་འགའ་བཏབ་རྗེེས། དགོོང་དྲོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ངང་རྐུ་འདེེབས་བྱས་པའིི་ཞིིང་ནང་དུ་ཡུར་མ་ཡུར་དུ་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད།

མཐའ་འཁོོར་གྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་དེེ་དག་རང་དགར་སྐྱུར་ཞོོག་དང་། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་

བྱེེད་བཞིིན་པ་སུས་ཀྱང་མཐོོང་གིི་མ་རེེད། དཀྱིིལ་དུའང་ལྡུམ་བུ་རིིང་པོོ་དང་ཆེེན་པོོ་འགའ་
རེེ་སྐྱུར་ཞོོག

དགོོང་དྲོོ་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་ལྕགས་ཀྲིིན་ནང་དུ་ཆུ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས། གསང་བའིི་

སྒོོ་ནས་ལྡུམ་ར་སྐྱོོང་གིི་ཡོོད།

དེེ་ནས་ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཉེེན་རྟོོག་པ་སླེེབས་ནས། ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བསམ་གྱིི་

ཡོོད་ཅེེས་འདྲིི།

ངས་གནོོད་འཚེེ་ཅིི་ཡང་གཏོོང་གིི་མེེད།

ངས་ཁྱོོད་རང་མིིག་ཐོོག་ཏུ་བླངས་ཡོོད། འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་ས་མ་རེེད། འདིི་ནིི་གཞན་ས་

བཙན་འཛིིན་གྱིི་བྱ་སྤྱོོད་རེེད།

ས་ཞིིང་འདིི་རྨོོས་མིི་འདུག་ལ། ངས་འདིི་ལ་གནོོད་པ་ཅིི་ཡང་གཏོོང་གིི་མེེད།

གཞན་ས་བཙན་འཛིིན་མཁན་ལྟས་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ། ཅུང་ཙམ་སོོང་རྗེེས་སུ་ཁྱོོད་ཚོོས་ས་

འདིི་རང་ཉིིད་ལ་དབང་ཡོོད་པར་འདོོད་ལ། དེེ་དུས་ཁྱོོད་བཙན་པོོ་རྒྱ་སྟག་འདྲ་པོོར་འགྱུར་
རྒྱུ་རེེད། ས་འདིི་ཁྱོོད་ལ་དབང་བ་རེེད་འདོོད་དམ། མགྱོོགས་པོོར་ཕར་སོོང་།

དེེ་ནས་ས་ངོོས་སུ་ཅུང་ཙམ་བུད་ཡོོད་པའིི་ལ་སེེར་གྱིི་ལྗང་མྱུག་རྣམས་ལ་རྡོོག་ཐོོ་

བརྒྱབ་ནས་བཀོོག་སོོང་ལ། ཉུང་མའིི་ལྗང་ལོོ་རྣམས་ཀྱང་རྡོོག་བརྫིིས་བཏང་། དེེ་ནས་

ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་ར་རྣམས་ཡང་བསྐྱར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སྐྱེེས་ཡོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཉེེན་རྟོོག་པའིི་

སྐད་ཆ་ལའང་གནས་ལུགས་མེེད་པ་མ་རེེད། ལོོ་ཏོོག་ཅིིག་བཏབ་ཟིིན་རྗེེས་དེེས་ཁྱོོད་ལ་
བདག་དབང་གིི་ཚོོར་བ་སྦྱིིན་ལ། ས་ཞིིང་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་ནས་དེེའིི་སྟེེང་གིི་ལ་སེེར་གྲོོད་
ཁོོག་ཏུ་སོོང་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་བཅའ་ལེེན་སའིི་ས་ཞིིང་དེེའིི་ཆེེད་དུ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་
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ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

རུང་འཐབ་རྩོོད་བྱེེད་སྲིིད། ཁོོ་མགྱོོགས་པོོར་མཐའ་སྐྲོོད་ཐོོང་མ་གཏོོགས་ཅུང་ཙམ་འགོོར་

རྗེེས་ཁོོས་ས་ཞིིང་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡིིན་པར་ཆ་འཇོོག་བྱེེད་ངེེས་ལ། ཁོོས་ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་རའིི་
བར་གསེེང་གིི་ས་ལེེབ་ཆུང་ཆུང་རེེ་རེེའིི་དོོན་དུ་རང་སྲོོག་ཡིིན་རུང་གཏོོང་ངེེས་ཡིིན།

ང་ཚོོས་ཉུང་མ་རྣམས་རྡོོག་བརྫིིས་གཏོོང་སྐབས་ཁོོའི་ི ངོོ་མདངས་ག་འདྲ་ཡིིན་པ་

མཐོོང་བྱུང་ངམ། ཁོོའི་ི སྡང་སེེམས་ཀྱིི་མིིག་མདངས་སུ་དམར་གསོོད་ཀྱིི་མེེ་ལྕེེ་འབར། ང་

ཚོོས་མིི་འདིི་ཚོོའིི་མགོོ་མནན་ནས་འདུག་དགོོས་རེེད་མ་གཏོོགས་འདིི་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ས་ཆ་
འཕྲོོག་རྒྱུ་རེེད། འདིི་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ས་ཆ་འཕྲོོག་རྒྱུ་རེེད།
ཕྱིི་མིི་འདིི་ཚོོ། གཞན་རིིགས་འདིི་ཚོོ།

རེེད། ང་ཚོོ་ཚང་མས་སྐད་རིིགས་གཅིིག་བཤད་པ་བདེེན་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོ་

དང་ང་ཚོོ་མིི་འདྲ། ཁོོ་ཚོོའིི་འཚོོ་བ་རོོལ་སྟངས་ལ་ལྟོོས་དང་། ང་ཚོོ་སུ་ཞིིག་གིིས་འཚོོ་བ་
དེེ་ལྟར་རོོལ་ལམ། མིི་རོོལ། རོོལ་ཐབས་མེེད།

དགོོང་དྲོོ་དག་ཏུ། ཚང་མ་ཙོོག་འདུག་བྱས་ནས་ཁ་བརྡ་བྱེེད། མིི་གཅིིག་གིིས་ཚོོར་

ཤུགས་དྲག་པོོས་གཏམ་བཤད་བྱས། ང་ཚོོ་མིི་ཉིི་ཤུ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱིིས་ས་ཞིིང་ལེེབ་
མོོ་ཞིིག་བཙན་བཟུང་བྱས་ན་མིི་ཆོོག་གམ། ང་ཚོོར་མེེ་མདའ་ཡོོད་ཨ། ས་ཞིིང་ཚུར་

བླངས་རྗེེས་“ནུས་པ་ཡོོད་ན་ང་ཚོོ་མཐའ་སྐྲོོད་ཐོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཆོོག ང་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་

དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་ཆོོག

དེེ་ལྟར་བྱས་ན། ཁོོ་ཚོོས་མེེ་མདའ་ཆར་པ་བཞིིན་ཕབ་ནས་ང་ཚོོ་ཙིི་གུ་བཞིིན་དུ་

གསོོད་རྒྱུ་རེེད།

འོོ་ན། ཁྱོོད་རང་འཆིི་ན་དགའ་འམ་ཡང་ན་འདིི་ལྟར་འཚོོ་བ་རོོལ་ན་དགའ། ས་འོོག་

གིི་དུར་ཁུང་དུ་ཉལ་ན་འདོོད་དམ་ཡང་ན་རྩྭ་རས་ཀྱིིས་བཟོོས་པའིི་ཁང་པ་འདིིའིི་ཁང་དུ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསྡད་ན་འདོོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ལ་མཚོོན་ནའང་། ཁོོ་ཚོོ་ད་ལྟ་ཤིི་ན་དགའ་འམ་ཡང་ན་
མ་འོོངས་པའིི་ལོོ་ངོོ་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ། ཁོོ་ཚོོའིི་བཤད་སྟངས་ལྟར། འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིས་མ་

འདང་བར་ཤིི་ན་དགའ། ང་ཚོོས་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་གིི་རིིང་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཟོོས་ནས་བསྡད་
པ་ཤེེས་སམ། ཟྭ་ཚོོད་བཙོོས་མ་དང་ཕྱེེ་ལྡུར་སྐྱ་བརྔོོས་ཟོོས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། ཕྱེེ་སྐྱ་དེེ་
གང་ནས་འཁྱེེར་ཡོོང་བ་ཤེེས་སམ། ཕྱེེ་སྐྱ་དེེ་དོོས་འཁོོར་འཁོོར་སྒམ་མཐིིལ་གྱིི་ཕྱེེ་རྡུལ་
ཕྱགས་ཡོོང་བ་ཡིིན།

ཁོོ་ཚོོས་ཞག་སྒར་གྱིི་ནང་ནས་དེེ་ལྟར་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་པའིི་སྐབས་སུ། འཕོོངས་ཚོོས་

རྒྱགས་རིིལ་ཅན་གྱིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོས་སོོ་སོོའི་ི དཔྱིི་མགོོ་རྒྱགས་རིིལ་གྱིི་སྟེེང་ནས་དཀྲུམ་

མདའ་རེེ་དཔྱངས་ནས། ཞག་སྒར་བརྒྱུད་ནས་སྒྲོོབ་ཉམས་དང་བཅས་འགྲོོ་བཞིིན་གླེེང་

མོོལ་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོར་སེེམས་གཡེེང་ས་རེེ་འཚོོལ་དགོོས། ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་མནན་ནས་མ་བསྡད་
ན་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་དངོོས་གནས་ཤེེས་དཀའ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མིི་

ནག་ལྟ་བུའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཁ་མཐུན་སོོང་དུས་འགོོག་ཐུབ་མཁན་
གཅིིག་ཀྱང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།

•••

ལུང་ཞིིག་དྲངས་ན་འདིི་ལྟ་སྟེེ། ལོོ་རན་སིི་གྲོོང་ཚོོ་རུ་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་གིིས་གཞན་ས་

བཙན་བཟུང་མཁན་ཞིིག་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་སྐབས། བཙན་བཟུང་མཁན་དེེས་ངོོ་ལོོག་
བྱས། དེེ་བས་ཉེེན་རྟོོག་པས་དྲག་ཤུགས་མིི་བཀོོལ་ཐབས་མེེད་དུ་གྱུར། འོོན་ཀྱང་། སྐབས་
དེེར་བཙན་བཟུང་མཁན་དེེའིི་རང་ལོོ་བཅུ་གཅིིག་ལ་སོོན་པའིི་བུ་ཡིིས་ཁ་ཚད་ 0.22 ཅན་
གྱིི་མེེ་མདའ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་བསད་པ་རེེད།
•••
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ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

དུག་སྦྲུལ་རྔ་སིིལ་ཅན་འདིི་ཚོོ། ཁོོ་ཚོོར་གོོ་སྐབས་ཤིིག་གཏན་ནས་སྤྲོོད་མིི་རུང་། ཁོོ་ཚོོས་

ཚིིག་ལན་བསློོགས་ན་ཐད་ཀར་མེེ་མདའ་གཞུས་ཤིིག ཁོོ་ཚོོའིི་བྱིིས་པ་ཞིིག་གིིས་ཉེེན་རྟོོག་
པ་ཞིིག་གསོོད་དུས་མིི་ཆེེན་པོོ་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་ཚོོད་མིི་ཐིིག ཁོོ་ཚོོ་གཏུམ་པོོ་ཡིིན་ན་ང་ཚོོ་

དེེ་ལས་ཀྱང་གཏུམ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཁོོ་ཚོོ་གཏུམ་དྲག་གིིས་ལག་ལེེན་བྱས་ཏེེ་ཞེེད་དུ་
འཇུག་དགོོས།

འོོ་ན། ཁོོ་ཚོོ་མ་ཞེེད་ན་ཅིི་བྱ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་ཡར་ལངས་བརྒྱབ་ནས་མེེ་མདའིི་ཁ་མཆུ་

ང་ཚོོ་ལ་གཏད་ཡོོང་ན་ཅིི་བྱ། མིི་འདིི་ཚོོ་ཆུང་བྱིིས་པ་ཡིིན་དུས་ནས་བཟུང་མཚོོན་ཆ་ལག་
ལེེན་བྱས་ནས་ཡོོང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ལ་མཚོོན་ན། མེེ་མདའ་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུར་གྱུར་
ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་མ་ཞེེད་ན་ཅིི་བྱ། ཉིིན་གཅིིག་ལ། ལོོམ་བྷར་ཌིིའིི་མིི་རིིགས་དེེ་དབྱིི་

ཏ་ལིིའིི་ཡུལ་དུ་དཔུང་སྐྱོོད་བྱས་པ་དང་། འཇར་མན་པ་རྣམས་གྷོོལ་གྱིི་ཡུལ་དུ་དཔུང་སྐྱོོད་
བྱས་པ། ཏུར་ཀིིའིི་མིི་རིིགས་རྣམས་བྷའེེ་ཟན་ཋིིམ་གྱིི་ཡུལ་དུ་དཔུང་སྐྱོོད་བྱས་པ་དང་འདྲ་
བར། མིི་འདིི་རིིགས་ཀྱིི་དཔུང་ཚོོགས་ཤིིག་ང་ཚོོའིི་ཡུལ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་ཡིིན་ན་ཅིི་

བྱ། མིི་འདིི་དག་ནིི་ས་ཞིིང་གིི་སྟེེང་དུ་ཧམ་པ་ལངས་ཡོོད་པའིི་མིི་རིིགས་ཡིིན་ལ། མཚོོན་ཆ་

རྙིིང་གོོག་ཐོོགས་པའིི་རྩབ་ཧྲལ་པ་འདིི་ཚོོ་དམག་དཔུང་གང་འདྲ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་འགོོག་
མིི་ཐུབ། དམར་གསོོད་དང་འཇིིགས་སྐུལ་གྱིིས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོ་འགོོག་མིི་ཐུབ། བཀྲེེས་ལྟོོགས་
དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕོོ་བ་ལེེབ་མོོ་གཅིིག་པུས་མྱོོང་བཞིིན་པ་མ་ཡིིན་པར། སྡུག་བསྔལ་དེེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་གིི་ཉམ་ཐག་པའིི་ཕོོ་བས་ཀྱང་མྱོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་

ལ་ཅིི་ཞིིག་གིིས་འཇིིགས་སྐྲག་སློོང་ནུས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་ཞེེད་སྣང་སློོང་མིི་ནུས་ཏེེ། ཁོོས་

ས་སྟེེང་གིི་འཇིིགས་སྐྲག་ཡོོད་ཚད་ལས་ཀྱང་འཇིིགས་སུ་རུང་བའིི་འཇིིགས་སྣང་ཞིིག་
མྱངས་ཡོོད་པས་སོོ།།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ནས་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད། ངའིི་ཨ་མེེས་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི ས་ཞིིང་རྣམས་

ཨིིན་ཇུན་མིིའིི་ལག་ནས་བླངས་ཡོོང་བ་རེེད།

འདིི་ནོོར་འཁྲུལ་རེེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོས་ཤོོད་བཞིིན་པ་འདིི་ནོོར་འཁྲུལ་གྱིི་སྐད་ཆ་ཞིིག་རེེད།

ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་དེེ་ནིི་རྐུ་འཕྲོོག་གིི་བྱ་བ་རེེད། ང་ནིི་རྐུན་མ་མིིན།

ཁྱོོད་རྐུན་མ་མིིན་ཟེེར་རམ། སྔ་ནུབ་དགོོང་མོོ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོ་ཁྱམས་ཤིིག་ནས་འོོ་མ་ཤེེལ་

དམ་གང་བརྐུས་ཡོོང་བ་མིིན་ནམ། ད་དུང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རག་སྐུད་དུམ་པ་ཞིིག་ཀྱང་བརྐུས་
ཡོོང་ནས་ཤ་དུམ་བུ་ཞིིག་ལ་བརྗེེས་སོོང་ཨ།

དེེ་བདེེན། ངའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག
འོོན་ཀྱང་། དེེ་ཡང་རྐུ་ལས་རེེད་ཨ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཧྥར་ཧྥིིལད་ཞིིང་ར་ཆེེན་མོོ་དེེ་ཇིི་ལྟར་བླངས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ངས་བཤད་

ཡ། སྐབས་དེེ་དུས་ས་ཞིིང་དེེ་སྲིིད་གཞུང་གིི་ཡིིན་ཞིིང་། ལེེན་སླ་པོོ་ཡིིན་པ་རེེད། ཉིིན་

གཅིིག་ལ་རྒད་པོོ་ཧྥར་ཧྥིིལད་ཁོོ་རང་སན་ ཧྥིི་རན་སེེ་སིི་ཁོོ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཆང་ཁང་ཞིིག་ཏུ་
སོོང་ནས། དེེ་གའིི་ཆང་རྐྱལ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་བཙལ་བ་དང་། ཆང་རྐྱལ་དེེ་དག་གིིས་ས་
ཞིིང་ཚུར་བླངས་པ་རེེད། ཧྥར་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་བཟིི་བོོ་འདིི་དག་ལ་ཟ་མ་དང་ཆང་རག་སྤྲད་
ནས་ས་ཞིིང་འཛིིན་དུ་བཅུག་ཅིིང་། རིིམ་བཞིིན་ས་ཞིིང་ཚུར་དངོོས་སུ་ཐོོབ་ནས་བདག་

དབང་ལ་རྩོོད་གླེེང་མེེད་པའིི་སྐབས་སུ། ཧྥར་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ས་ཞིིང་དེེ་ཆང་རྐྱལ་ཚོོའིི་ལག་

ནས་ཚུར་བླངས་པ་རེེད། རྗེེས་སོོར་ཁོོས་རྒྱུན་པར་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་རེེ་

ལ་ཆང་ངན་ཕིིནཌ་3 གཅིིག་རེེ་ཙམ་བཏང་བ་ཡིིན་ཞེེས་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད་རབས་འདུག ཁྱོོད་
ཀྱིིས་དེེ་ཡང་རྐུ་བྱས་པ་རེེད་ཟེེར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།
3

ཕིིནཌ། pint སྟེེ། གཤེེར་གཟུགས་འཇལ་ཚད་ཅིིག་ཡིིན་ལ། གྷ་ལོོན་གཅིིག་གིི་བརྒྱད་ཆ་གཅིིག་ཡིིན།
536

ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ཨུན། བྱེེད་སྟངས་དེེའང་མ་འགྲིིག་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་དེེའིི་དོོན་དུ་བཙོོན་དུ་

འགྲོོ་དགོོས་བྱུང་མེེད།

རེེད། ཁོོ་དེེའིི་དོོན་དུ་བཙོོན་དུ་འགྲོོ་དགོོས་མ་བྱུང་བ་བདེེན་པ་རེེད། ས་ཆ་ཚང་མ་ཆུ་

ཡིིས་གང་ཡོོད་ཚུལ་གྱིི་སྙན་ཞུ་རྫུན་མ་འབྲིི་ཆེེད་དུ། ཀོོ་གྲུ་ཞིིག་ཤིིང་རྟའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་

ནས་འདྲུད་མཁན་གྱིི་མིི་དེེ་ཡང་བཙོོན་ཁང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་བྱུང་མེེད་ལ།3 རྒྱལ་ཚོོགས་

འཐུས་མིི་དང་ཁྲིིམས་བཟོོ་མིི་སྣར་ལྐོོག་རྔན་སྤྲད་པའིི་མིི་དེེ་ཡང་བཙོོན་ཁང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་
ཐུག་མེེད།

ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིི་སྐད་ཆ་སྣ་ཚོོགས་མངའ་སྡེེ་ཡོོངས་ཀྱིི་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ཁག་ཏུ་གྲག་བཞིིན་

ཡོོད།

དེེ་ནས། དྲག་ཆས་སྤྲས་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་དཔུང་ཞིིག་གིིས་ཞག་སྒར་གྱིི་ནང་དུ་དཔུང་

འཇུག་བྱས། ཕར་རྒྱུགས་ཤིིག འཕྲོོད་བསྟེེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིིས་བཀའ་བཏང་ཡོོད། ཞག་
སྒར་འདིིས་ས་གནས་འཕྲོོད་བསྟེེན་ལ་ཉེེན་ཁ་བཟོོ་ཡིི་འདུག
འོོ་ན་ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་དགོོས།

དེེ་ང་ཚོོའིི་འགན་ཁུར་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་ལས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་ཞེེས་ང་ཚོོར་བཀའ་

བབས་ཡོོད། ཆུ་ཚོོད་ཕྱེེད་ཀའིི་རྗེེས་སུ་ང་ཚོོས་ཞག་སྒར་འདིི་མེེར་བསྲེེག་རྒྱུ་ཡིིན།

རྒྱུ་ཚད་ཀྱིི་ནད་རིིམས་སླེེབས་འདུག་པས། ཁྱོོད་ཚོོས་ནད་རིིམས་འདིི་ཡར་མར་ལ་

ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་འདོོད་དམ།
3

དུས་རབ་བཅུ་དགུ་པའིི་དུས་མཇུག་ཏུ། ཞིིང་ཕྱུགས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཆེེན་པོོའི་ི བདག་པོོ་ཧན་རེེ་ མིི་ལེེར་གྱིིས། བེེད་
མེེད་ས་ལྷག་བདག་བཟུང་བྱེེད་པའིི་དབང་ཆ་ཐོོབ་ཆེེད། སྐམ་ས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འདམ་ཆུའིི་ས་ཁུལ་ཡིིན་ཚུལ་གླེེང་
ནས། གླང་གོོག་ཅིིག་ལ་ཀོོ་གྲུ་ཞིིག་འདྲུད་དུ་བཅུག་ནས་བརྙན་པར་བླངས་ནས། འདམ་ཆུའིི་ཁྲོོད་དུ་ཀོོ་གྲུ་ལ་མ་
བསྡད་ན་མིི་ཐར་ཚུལ་གྱིི་རྫུན་བཟོོ་བྱས་པའིི་གནས་ཚུལ་དེེ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོོད།
537

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་ལས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་བའིི་བཀའ་བབས་ཡོོད། ཡ། ད་སོོང་ཞིིག

ཆུ་ཚོོད་ཕྱེེད་ཀའིི་རྗེེས་སུ་ང་ཚོོས་ཞག་སྒར་འདིི་མེེར་བསྲེེག་རྒྱུ་ཡིིན།

ཆུ་ཚོོད་ཕྱེེད་ཀའིི་རྗེེས་སུ། ཤོོག་བུའིི་ཁང་པ་དང་རྩྭ་ཡིི་ཐོོག་ཁེེབས་བསྲེེགས་པའིི་དུ་བ་

དགུང་སྔོོན་དུ་འཕྱུར་བྱུང་ལ། མིི་རྣམས་རང་རང་གིི་རླངས་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནས་གཞུང་
ལམ་བརྒྱུད་དེེ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་གཞན་པ་ཞིིག་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།

ཁན་ས་སིི་མངའ་སྡེེ་དང་ཨར་ཁན་ས་སིི་མངའ་སྡེེ། ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེ་དང་ཋེེག་

ས་སིི་མངའ་སྡེེ། མེེག་སེེ་ཁོོ་གསར་པ་མངའ་སྡེེ་བཅས་སུ་འདྲུད་འཐེེན་ཚོོ་ཡོོང་ནས་བོོགས་
ལེེན་ཞིིང་པ་ཚོོ་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་བཞིིན་ཡོོད།

ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་ཡུལ་གྱར་པ་མིི་གྲངས་འབུམ་གསུམ་ཟིིན་ཡོོད་ལ། ད་

དུང་མུ་མཐུད་དུ་འབྱོོར་བཞིིན་ཡོོད། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེའིི་གཞུང་ལམ་ཁག་ཏུ་

གྲོོག་མ་དང་འདྲ་བའིི་མིི་ཚོོགས་རྣམས་ནིི་ཕར་འབུད་རྒྱུ་དང་ཚུར་འཐེེན་རྒྱུ། ཡར་འགྱོོག་

རྒྱུ་སོོགས་ལས་ཀ་ཅིི་རིིགས་ཀྱིི་དོོན་དུ་སྨྱོོ་འཚུབ་འཚུབ་བྱེེད། མིི་གཅིིག་གིིས་ཡར་འགྱོོག་
ཐུབ་པའིི་ལས་ཀ་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་དཔུང་ལག་ཆ་ལྔ་རེེ་བསྲིིངས་ཡོོད་ལ། མིི་གཅིིག་གིི་གྲོོད་
ཁོོག་གང་ཙམ་གྱིི་ཟ་མའིི་དོོན་དུ་མཆུ་ཏོོ་ལྔ་གདངས་ནས་ཡོོད།

རང་ཉིིད ་ཀྱིི་ ས་གཞིིས ་ཡོོ ད ་ཚད་གྱེེན ་ལངས་ཤིིག ་གིི་ ནང་ནས་ཤོོ ར ་ངེེས ་ཡིིན ་

ཞིིང་། རང་ཉིིད་ལ་ལོོ་རྒྱུས་ཀློོག་པའིི་ཐོོན་ཁུངས་དང་མིིག་ཟུང་ཡོོད་པའིི་རྒྱུ་བདག་ཆེེན་
པོོ་འདིི་དག་གིིས་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་བསླབ་བྱ་འདིི་ཤེེས་དགོོས་ཏེེ། སྤྱིི་ཚོོགས་གང་ཞིིག་གིི་རྒྱུ་ནོོར་
ཡོོད་ཚད་མིི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་གིིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡོོད་ཚེེ། རྒྱུ་ནོོར་དེེ་དག་མགྱོོགས་

པོོར་ཕར་འཕྲོོག་ངེེས་ཡིིན་པ་དེེའོོ།། དེེ་འབྲེེལ་གྱིི་དོོན་དངོོས་ཤིིག་ནིི། མིི་མང་ཤོོས་ཀྱིི་
ལུས་གྲང་ཞིིང་ལྟོོ་ལྟོོགས་ཀྱིི་ཡོོད་དུས། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་པ་དེེ་དྲག་པོོའི་ི

སྒོོ་ནས་ལེེན་ངེེས་ཡིིན་པ་དེེའོོ།། ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་གར་སྟེེགས་རིིང་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་དུས་གཏན་དུ་
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ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

སྒྲོོག་བཞིིན་པའིི་དོོན་དངོོས་ཀྱིི་ངུ་འབོོད་ནིི། གཉའ་གནོོན་གྱིིས་གཉའ་གནོོན་མྱོོང་མཁན་
ཚོོ་སྟོོབས་ཤུགས་ཇེེ་ཆེེ་དང་མཐུན་སྒྲིིལ་ཇེེ་ཟབ་ཏུ་གཏོོང་བ་དེེའོོ།། རྒྱུ་བདག་ཆེེན་པོོ་ཚོོས་
ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དོོན་དངོོས་བསླབ་བྱ་གསུམ་པོོ་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་ཡོོད། ས་ཞིིང་ཡོོད་ཚད་

མིི་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་གིི་ལག་ཏུ་བཟུང་ཡོོད་ལ། ཁང་ཁྱིིམ་རྩ་བརླག་ཏུ་སོོང་བའིི་མིི་ཚོོགས་

ཀྱིི་གྲངས་འབོོར་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར་ཅིིང་། རྒྱུ་བདག་ཆེེན་པོོ་ཁག་གིི་འབད་པ་ཡོོད་
ཚད་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ནིི་གཉའ་གནོོན་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོོན་ལས་སྲུང་སྐྱོོབ་

བྱེེད་ཆེེད་དུ་སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་བཏང་ནས་མཚོོན་ཆ་དང་དུག་རླངས་ཉོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ།

གྱེེན་ལངས་ཀྱིི་ཤུབ་སྒྲ་རྩ་མེེད་དུ་གཏོོང་ཆེེད་དུ་གསང་མྱུལ་བ་མང་པོོ་གཏོོང་བཞིིན་ཡོོད།
འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་དཔལ་འབྱོོར་གྱིི་གནས་བབས་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་
ཞིིང་། འགྱུར་བ་འདིི་ལ་དཔགས་པའིི་འཆར་གཞིི་འདིིང་རྒྱུའང་སྣང་མེེད་དུ་བཏང་ཡོོད།

ཁོོ་ཚོོས་གྱེེན་ལངས་འདིི་རྩ་གཏོོར་དུ་གཏོོང་ཐབས་ཁོོ་ནར་བསམ་བློོ་གཏོོང་བ་ལས་གྱེེན་
ལངས་འདིིའིི་འབྱུང་རྐྱེེན་ལ་བསམ་བློོ་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་གཏོོང་གིི་མེེད།

མིི་རྣམས་ལས་མེེད་དུ་སྒྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལ་འཁོོར་དང་དངོོས་ཟོོག་ཡར་

མར་འདྲེེན་པའིི་སྐྱེེལ་འདྲེེན་མ་ལག་སྣ་ཚོོགས། དེེ་བཞིིན་དངོོས་ཟོོག་ཐོོན་སྐྱེེད་བྱེེད་

པའིི་འཕྲུལ་ཆས་རིིགས་བཅས་ཇེེ་མང་ནས་ཇེེ་མང་དུ་སོོང་བ་དང་བསྟུན་ནས། གཞུང་
ལམ་སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་རྒྱག་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་ཁ་གྲངས་ཀྱང་ཇེེ་མང་ནས་ཇེེ་མང་དུ་གྱུར་

ཅིིང ་། ཁོོ ་ ཚོོས ་ཕྱུག་བདག་ཚོོའིི་ ཟས་ལྷག་འཐུང་ལྷག་འཚོོལ ་བཞིིན ་སེེམ ས་པ་ལམ་
འགྲམ་གྱིི་ས་ཞིིང་གིི་སྟེེང་དུ་ཤོོར་གྱིི་ཡོོད། ས་བདག་ཆེེན་པོོ་ཚོོ་ལྷན་དུ་འཛོོམས་ནས་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་ཁེེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོོབ་ཆེེད་དུ་མཐུན་ཚོོགས་སྣ་ཚོོགས་འཛུགས་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཡུལ་

འཁྱམ་པ་འདིི་ཚོོར་ཇིི་ལྟར་ཞེེད་སྣང་སློོང་སྟངས་དང་ཇིི་ལྟར་གསོོད་སྟངས། ཇིི་ལྟར་དུག་

རླངས་ཀྱིིས་འདུལ་སྟངས་སོོགས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་གྲོོས་བསྡུར་སྣ་ཚོོགས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། གྱེེན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལངས་པའིི་ཁྲོོད་དུ་མགོོ་ཁྲིིད་ཅིིག་འབྱུང་སྲིིད་པར་ཁོོ་ཚོོ་རྒྱུན་དུ་ཞེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོར་མིི་

གྲངས་འབུམ་གསུམ་ཡོོད་ཅིིང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་དབུ་ཁྲིིད་ཅིིག་གིི་བཀའ་བཀོོད་
འོོག་ཏུ་འདུས་སོོང་ན། དེེ་དུས་ང་ཚོོ་མཇུག་རྫོོགས་ཚར་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་མིི་གྲངས་སུམ་

འབུམ་ཡོོད་ཅིིང་། ཚང་མ་བཀྲེེས་ལྟོོགས་དང་ཉམ་ཐག་གིི་འོོག་ཏུ་ཡོོད། གལ་སྲིིད་མིི་འདིི་
ཚོོས་རང་ངོོ་རང་གིིས་ཟིིན་པ་ཡིིན་ན། ས་གཞིི་འདིི་ཁོོ་ཚོོའིི་ཡིིན་ངེེས་ལ། དེེ་དུས་འཛམ་

གླིིང་སྟེེང་གིི་དུག་རླངས་དང་མེེ་མདའ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོ་འགོོག་མིི་ཐུབ། རང་ཉིིད་

ཀྱིི་རྒྱུ་ནོོར་ལོོངས་སྤྱོོད་ལ་བརྟེེན་ནས་དཔའ་བོོ་དང་སྡར་མར་དུས་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་པའིི་ཕྱུག་
བདག་ཆེེན་པོོ་འདིི་ཚོོས་ཕུགས་སུ་རང་ཉིིད་འཕུང་བར་བྱེེད་པའིི་འཕྲལ་གྱིི་ལག་ཐབས་
ཡོོད་ཚད་སྤྱད་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྣ་འདྲེེན་བཞིིན་ཡོོད།
ཁོོ་ཚོོའིི་བྱེེད་ཐབས་རེེ་རེེ་དང་དྲག་སྤྱོོད་རེེ་རེེ། ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་བརྩམས་པའིི་

དཔུང་འཇུག་གིི་སྦྱོོར་བ་རེེ་རེེ། དེེ་བཞིིན་ཞག་སྒར་རྫོོབ་པོོ་ཁག་གིི་ནང་གིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་
ཚོོའིི་སྒྲོོབ་ཉམས་རེེ་རེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཕམ་ཉེེས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་ཇེེ་ཉེེ་དང་། དུས་ཚོོད་དེེ་འདྲ་ཞིིག་
འགོོག་མེེད་དུ་འབྱུང་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་རེེ་རེེ་བཞིིན་སྐྲུན་བཞིིན་ཡོོད།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སོོ་སོོའི་ི སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཙོོག་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་རྣོོ་ཟུར་ཅན་གྱིི་

ངོོ་གདོོང་རྣམས་ནིི་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་སྐམ་རིིད་དུ་གྱུར་ཡོོད་ལ། བཀྲེེས་ལྟོོགས་བཙན་

གྱིིས་མནན་པས་གདོོང་པ་མཁྲེེགས་པོོར་གྱུར་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་དུ་ཞེེ་སྡང་གིི་ན་བུན་

འཐིིབ་ཅིིང་། འགྲམ་པ་ཟུང་ཁོོང་ཁྲོོས་མཁྲེེགས་པོོར་གྱུར་ཡོོད། ས་རྒྱུ་ལེེགས་པའིི་ས་ཞིིང་
གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་མཐའ་བསྐོོར་ཡོོད།

གཤམ་གྱིི་རས་གུར་བཞིི་པའིི་ནང་གིི་ཕྲུ་གུ་དེེའིི་སྐོོར་ཐོོས་བྱུང་ངམ།
གོོ་མ་བྱུང་། ང་ད་ལྟ་རང་སླེེབས་པ་ཡིིན།
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ཕྲུ་གུ་དེེ་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་ངུ་ཅོོར་བྱེེད་ཅིིང་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་འགྲེེ་ལོོག་བརྒྱབ།

ཁོོའི་ི བཟའ་མིི་ཚོོས་ཁོོའི་ི ཁོོག་ཏུ་རྒྱུ་འབུ་སྐྱེེས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་སྙམ། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་
འབུ་འདེེད་སྨན་བླུད་པ་རེེད། དེེ་ནས་ཕྲུ་གུ་དེེ་གྲོོངས་སོོང་། ཕྲུ་གུ་དེེར་ཕོོག་པའིི་ནད་ནིི་
“ལྕེེ་ནག”

ཟེེར་བ་དེེ་རེེད་ཟེེར། དེེ་ནིི་ཟ་མ་ཡག་པོོ་མ་བྱུང་ཚེེ་ཕོོག་སྲིིད་པའིི་ནད་ཅིིག་རེེད།

ཕྲུ་གུ་སྙིིང་རྗེེ།

དེེ་རེེད། ཁོོའི་ི བཟའ་མིིར་ཁོོ་རང་དུར་འཇུག་བྱེེད་པའིི་དངུལ་མེེད། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་

རང་འཁྱམ་པོོའི་ི སྤྱིི་དུར་དུ་མིི་འཇོོག་ག་མེེད་བྱུང་བ་རེེད།
རེེད་ཡ། ཨ་ཁ།

དེེ་བས་ཚང་མས་ལག་པ་སོོ་སོོའི་ི གློོ་ཁུག་ཏུ་བསྲིིངས་ནས་ལྕགས་སྒོོར་རེེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་

ཡོོང་། དེེ་ལྟར་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གུར་སྒོོ་རུ་ལྕགས་སྒོོར་ཕུང་གསོོག་ཅིིག་རིིམ་བཞིིན་སྤུངས།
དེེ་ནས་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོས་ལྕགས་སྒོོར་གྱིི་ཕུང་གསོོག་དེེ་མཐོོང་།

ང་ཚོོའིི་མིི་དམངས་ནིི་མིི་བཟང་ཡིིན། ང་ཚོོའིི་མིི་དམངས་ནིི་སེེམས་བཟང་ཡིིན།

སེེམས་བཟང་གིི་མིི་རྣམས་དབུལ་པོོར་མིི་འགྱུར་བའིི་སྨོོན་ལམ་འདེེབས། ཕྲུ་གུ་ཚོོར་བཟའ་
བཏུང་ཡོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་འདེེབས།

ཕྱུག་བདག་གིི་ མཐུན་ཚོོགས་ཚོོས ། ཉིིན ་གཅིིག་ལ་སྨོོ ན ་ལམ་འདིི་ དག་འདེེབས་

མཚམས་འཇོོག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

དེེ་དུས། ཡོོད་ཚད་མཇུག་རྫོོགས་ཚར་བ་རེེད།
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དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་པའིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་སྟེེ། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་དང་ཁོོན་ནེེ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་

ཆོོས་དཔོོན་བཅས་ཀྱིི་གཟུགས་པོོ་རེེངས་ཤིིང་འཁུམས། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་
བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་ཁང་དུ་སོོང་ཞིིང་། བཟའ་མིི་གཞན་
པ་ཚོོ་གཞུང་ལས་ཁང་གིི་མདུན་དུ་ཉིི་མའིི་ཚ་གདུག་འོོག་ཏུ་སྒུག་ནས་བསྡད། དེེ་ནས་སླེེ་

བོོ་ཞིིག་འཁུར་ཡོོང་ཞིིང་། རླངས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་རིིང་པོོ་དེེ་མར་ཕབ། བེེམ་པོོ་ལ་
བརྟག་དཔྱོོད་བྱེེད་རིིང་ལ་ཁོོ་ཚོོ་ཉིི་འོོད་འོོག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། འདས་རྐྱེེན་རྙེེད་ནས་དཔང་
ཡིིག་འབྲིི་བའིི་རིིང་ལའང་ཁོོ་ཚོོ་ཉིི་འོོད་འོོག་ཏུ་བསྡད།

ཨལ་དང་ཋོོམ་གཉིིས་ཀས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྲང་ལམ་ཉུལ་ནས། ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཚོོང་ཁང་

གིི་སྒེེའུ་ཁུང་ནང་དུ་བལྟས་ཤིིང་། ལམ་ཐོོག་ཏུ་འགྲོོ་འོོང་བྱེེད་པའིི་རྒྱུས་མེེད་ཀྱིི་མིི་ཚོོགས་
ལའང་བལྟས།

འགོོར་འགོོར་མཐར། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བུད་བྱུང་ལ། ཁོོ་

ཚོོ་གཉའ་ཆག་ཅིིང་ངག་དམ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་

མ་གཉིིས་ཀ་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད། ཋོོམ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཡོོང་
ཞིིང་། ཋོོམ་ཁ་ལོོ་བའིི་འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད། འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད་རྗེེས་ཁོོས་ཅིི་བྱེེད་ཀྱིི་

བཀའ་བཀོོད་ལ་སྒུག ཨ་ཕས་ཐད་ཀར་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི
ཞྭ་མོོ་ནག་པོོ་དེེ་མིིག་སྟེེང་དུ་དམའ་མོོར་འཐེེན་ཡོོད། ཨ་མས་མཛུབ་མོོས་ཁ་འགྲམ་འཕུར་

འཕུར་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི ངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་བའིི་མིིག་མདངས་ལ་གཏད་སོོ་མེེད་པར་
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རྒྱང་རིིང་གིི་ཡུལ་དུ་འཁྱམས།

ཨ་ཕས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་ནས་“ང་ཚོོར་འདིི་ལས་ཐབས་ཤེེས་གཞན་མིི་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། མོོ་རང་གིི་སེེམས་སུ་ཚད་ལྡན་གྱིི་དུར་འཇུག་ཅིིག་

འདོོད་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ནམ་རྒྱུན་ཆེེས་མཐའ་མའིི་འགྲུལ་བཞུད་འདིི་ཚད་ལྡན་ངང་
འགྲོོ་ན་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་ལ་མིིག་ཟུར་གྱིིས་བལྟས་ནས་“རྫོོང་གིི་སྤྱིི་དུར་རེེད་དམ།” ཞེེས་བྲིིས།

ཨ་ཕས་“རེེད།” ཅེེས་བཤད་ནས། འཁྱམས་ཟིིན་པའིི་རྣམ་ཤེེས་དེེ་གློོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་

པ་དང་འདྲ་བར་མགོོ་བོོ་མགྱོོགས་པོོར་ལྡེེམ་བཞིིན་“ང་ཚོོར་དངུལ་འདང་ངེེས་ཤིིག་མེེད་

པས་གོོ་རིིམ་ཚང་མ་འགྲོོ་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཨ་མའིི་ཕྱོོགས་

སུ་འཁོོར་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་སེེམས་སྡུག་མ་བྱེེད། ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་ག་ཚོོད་བཏོོན་
རུང་། ཐབས་ཤེེས་ཅིི་འདྲ་བཏོོན་རུང་། འདིི་ལས་ཡན་ཞིིག་ཡོོང་ཐབས་མིི་འདུག བེེམ་

པོོར་བྱུག་རྫས་བསྐུ་རྒྱུ་དང་། པུར་སྒམ་ཉོོ་རྒྱུ། དུར་ས་ཉོོ་རྒྱུ། ཆོོས་དཔོོན་གདན་འདྲེེན་ཞུ་
རྒྱུ་སོོགས་རིིམ་པ་མང་པོོ་འདིི་འཁྱོོང་ཐབས་མིི་འདུག འདིི་དག་ཚང་མ་བསྒྲུབ་དགོོས་ན་

འགྲོོ་སོོང་ནིི་ང་ཚོོར་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པའིི་དངུལ་འབོོར་གྱིི་ལྡབ་བཅུ་ལྷག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།
ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གང་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དེེ་བསྒྲུབས་ཟིིན་པ་ཡིིན།”ཟེེར།

ཨ་མས་“དེེ་ངས་ཤེེས། ཁོོ་མོོས་དུར་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ནིི་ཅིི་འདྲའིི་གལ་

ཆེེན་དུ་བརྩིི་བ་འདིི་ངའིི་སེེམས་ནང་ནས་ཡལ་རྒྱུ་མིི་འདུག ད་དེེ་དག་བརྗེེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ལས་ཐབས་གཞན་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས་ནས་རང་ཉིིད་
ཀྱིི་ཁ་འགྲམ་འཕུར་འཕུར་བྱས། “ནང་གིི་མིི་དེེ་ག་འདྲའིི་མིི་ཡ་རབས་ཤིིག་རེེད་ཨང་། དེེ་
འདྲའིི་བྲེེལ་ཟིིང་ཆེེ་མོོད། ག་འདྲའིི་མིི་ཡ་རབས་ཤིིག”
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ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། ཁོོས་ང་ཚོོར་སྐད་ཆ་ཐད་ཀར་དྲང་མོོ་བཤད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྲ་ལོོ་ལག་པས་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཤད་ཅིིང་། འགྲམ་པ་དྲང་ཚུགས་

སུ་བཞག་ནས་“ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་... ། ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་སྡོོད་སའིི་གནས་ཤིིག་འཚོོལ་

དགོོས། ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་ལས་ཀ་བཙལ་ནས་བདེེ་བར་འབབ་དགོོས། བྱིིས་པ་ཚོོ་འདིི་
འདྲ་ལྟོོགས་སུ་བཅུག་ནས་འདུག་སྟངས་མེེད། ཨ་ཕྱིི་ཡང་དེེ་ལྟར་བྱེེད་པར་རྩ་བ་ནས་མིི་

དགའ། ནམ་རྒྱུན་གཤིིན་ཆོོག་གིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་མོོས་ཟ་མ་ཡག་ཐག་ཆོོད་ཅིིག་བཟའ་ཡིི་
ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་ཞྭ་མོོ་ཡར་ལ་འཐེེན་ནས་མཛུབ་མོོས་སྐྲ་གསེེང་དུ་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེེད་བཞིིན་

“ཞག་སྒར་དུ་འགྲོོ་དགོོས།

ང་ཚོོས་ཤུལ་དུ་ལྷག་པའིི་སྒོོར་མོོ་འདིི་དག་ཚར་བའིི་བར་དུ་

སྒུག་ནས་འདུག་ག་ལ་རུང་། ལུང་ཁུག་ཏུ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟ་དགོོས།” ཞེེས་
བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་གསོོས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་

ནས་ལུང་ཁུག་ཕྱོོགས་སུ་བསྐྱོོད། ཟམ་པ་ཞིིག་གིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་ན་ཁོོ་ཚོོས་དེེ་གར་

རས་གུར་དང་སྤྱིིལ ་བུའིི་ ཚོོམ ་བུ་ཞིིག ་ཡོོ ད ་པ་མཐོོ ང ་། ཋོོ མ ་གྱིིས ་ “ འདིིར ་བསྡད་ན་
དགའ་རྒྱུ་རེེད། ལས་ཀ་ཅིི་ཡིིན་དང་གང་དུ་ལས་རྒྱུ་ཡོོད་མེེད་དྲིིས་ན་ཆོོག” ཅེེས་བཤད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ས་འབུར་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་སྟེེ་ཞག་སྒར་
གྱིི་སྣེེ་རུ་བསྡད།

ཞག་སྒར་འདིི་ལ་རྩ་འཛུགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅིི་ཡང་མེེད། རས་གུར་སྐྱ་བོོ་ཆུང་ཆུང་སྣ་

ཚོོགས་དང་སྤྱིིལ་བུ་འདྲ་མིིན། རླངས་འཁོོར་རྙིིང་གོོག་བཅས་ག་ས་གང་དུ་གོོ་རིིམ་མེེད་

པར་བཀྲམས་ཡོོད། ཁང་པ་དང་པོོ་དེེ་ནིི་འགྲེེལ་བཤད་རྒྱག་མིི་ཤེེས་པ་ཞིིག་རེེད། ཁང་
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པ་དེེའིི་ལྷོོ་ངོོས་ཀྱིི་གྱང་ནིི་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་གཉེེར་ལྡན་ལྕགས་ཤོོག་ལས་གྲུབ་ཡོོད་

ལ། ཤར་ངོོས་ཀྱིི་གྱང་ནིི་པང་ལེེབ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་བཙིིར་བའིི་སྔོོ་བམ་ཆགས་པའིི་ས་
གདན་གྲུ་བཞིི་ལེེབ་ཅིིག་རེེད། དེེའིི་བྱང་ངོོས་ཀྱིི་གྱང་ནིི་གནམ་མཐིིལ་ཤོོག་བུ་དང་རས་

ཡུག་རལ་པོོ་ལས་གྲུབ་ཡོོད་ལ། དེེའིི་ནུབ་ངོོས་ཀྱིི་གྱང་ནིི་རྩྭ་ཕད་དྲུག་ལྷན་དུ་བཙེེམས་

པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིིག་རེེད། གཙང་མར་མ་བྲེེགས་པའིི་ལྕང་མའིི་ཡལ་ག་ལས་གྲུབ་པའིི་ཁང་
པའིི་སྒྲོོམ་གཞིིའིི་སྟེེང་དུ་རྩྭ་ཕུང་སྤུངས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། རྩྭ་ཕུང་དེེ་ཡང་སྟེེང་དུ་རང་དགར་

སྤུངས་ཡོོད་པ་ལས་ཞིིབ་མོོས་བཀབ་མེེད། རྩྭ་ཁུག་ལས་གྲུབ་པའིི་གྱང་ངོོས་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་
འཛུལ་སྒོོ་ཡོོད་ཅིིང་། འཛུལ་སྒོོའི་ི ནང་ལོོགས་སུ་ཅ་དངོོས་ཀྱིིས་གང་འདུག གྷ་ལོོན་ལྔ་

ཅན་གྱིི་ལྕགས་ཀྲིིན་ཞིིག་ཐབ་ཀའིི་ཚུལ་དུ་སྤྱད་འདུག་ཅིིང་། ལྕགས་ཀྲིིན་དེེ་ལོོགས་སུ་

བསྒྱེེལ་ནས་སྣེེ་གཅིིག་ནས་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་དུད་ཁུང་ཞིིག་སྦྱར་ཡོོད། ཆུ་སྐོོལ་སའིི་
སྣོོད་ཀ་ཞིིག་གྱང་ལ་ཁེེན་ནས་བཞག་ཡོོད་ལ། ད་དུང་སྒམ་ཆུང་འགའ་རེེ་ཐར་ཐོོར་དུ་

བཞག་ཡོོད། སྒམ་ཆུང་འགའ་རེེ་ནིི་སྟེེང་དུ་འདུག་ས་རེེད་ལ། སྒམ་ཆུང་འགའ་རེེ་ནིི་སྟེེང་
དུ་ཟ་མ་བཟའ་ས་རེེད། ཐོོན་དཔེེ་Tརིིམ་པའིི་ཧྥོོརད་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་དང་འཁོོར་གཉིིས་
འདྲུད་སྒམ་ཞིིག་སྤྱིིལ་བུ་དེེའིི་འགྲམ་དུ་བཞག་ཡོོད། ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་ལ་གཙང་སྦྲའིི་ཀུན་
སྤྱོོད་ཡོོངས་སུ་བྲལ་བའིི་ཨ་ཆད་ཨུ་ཐུག་གིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ག་ས་གང་དུ་འདུག

སྤྱིིལ་བུ་འདིིའིི་འགྲམ་དུ་རས་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། རས་གུར་དེེ་དུས་ཀྱིི་

ཆར་རླུང་ཁྲོོད་ནས་ཁ་དོོག་འགྱུར་ནས་སྐྱ་བོོར་གྱུར་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ཕུབ་པ་ཚད་

ལྡན་དང་ཕུབ་སྟངས་གྲ་དག་རེེད། གུར་མདུན་གྱིི་སྒམ་ཆུང་ཁག་གུར་གྱིི་མཐའ་རས་

ངོོས་སུ་ཁེེན་ནས་བཞག་ཡོོད། ཐབ་ཀའིི་དུད་ཁུང་ཞིིག་སྒོོ་ཕྱར་གྱིི་བར་གསེེང་ནས་ཕྱིིར་
ཕུད་ཡོོད་ཅིིང་། གུར་མདུན་གྱིི་གད་སྙིིགས་ཁག་གཙང་མར་ཕྱགས་ནས་ལྷན་དུ་སྤུངས་

ཡོོད། སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་གྱོོན་གོོས་སྦངས་པའིི་ཆུ་ཟེེའུ་ཞིིག་སྒམ་སྟེེང་དུ་བཞག་འདུག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འདིི་ཚང་ནིི་ཁྱིིམ་ཚང་སྤུས་གཙང་དང་གྲ་དག་ཅིིག་རེེད། ཐོོན་དཔེེ་Aརིིམ་པའིི་ཁེེབས་
མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་དང་། རང་བཟོོ་བྱས་པའིི་འདྲུད་སྒམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་རས་
གུར་གྱིི་འགྲམ་དུ་བཞག་ཡོོད།

དེེའིི་འགྲམ་དུ་ཧྲལ་ཧྲུལ་དུ་རལ་བའིི་རས་གུར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། གུར་གྱིི་རལ་

ཁ་རྣམས་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིིས་བསྡམས་ཡོོད། དེེའིི་སྒོོ་ཕྱར་ཡར་ཕྱེེས་འདུག་ལ་ནང་དུ་མལ་

གདན་ཞེེང་ཁ་ཆེེན་པོོ་བཞིི་ཐང་ལ་བཏིིངས་ཡོོད། འགྲམ་ངོོས་སུ་གྱོོན་གོོས་སྐེེམ་སའིི་
ཐ་གུ་ཞིིག་འཐེེན་འདུག་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་རས་ལྭ་ཟིིང་སྐྱ་འགའ་རེེ་དང་ལས་དོོར་འགའ་
རེེ་འཕངས་ཡོོད། ཞག་སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་རས་གུར་དང་སྤྱིིལ་བུ་བསྡོོམས་པས་བཞིི་བཅུ་
ལྷག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྱིིམ་ཚང་རེེ་རེེའིི་འགྲམ་དུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་རེེ་བཞག་

ཡོོ ད ། ཕར་ཕྱོོ ག ས་ཀྱིི་ ཟུར་སྣེེ་ རུ་བྱིིས ་པ་སྐོོ ར ་ཞིིག ་ཡར་ལངས་ནས་གསར་དུ་སླེེབ ས་
པའིི་དོོས་འཁོོར་ལ་བལྟས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་སེེམས་ཆུང་ངང་དོོས་འཁོོར་ཕྱོོགས་སུ་

ཡོོང་། བྱིིས་པ་འདིི་ཚོོས་ལས་དོོར་གྱོོན་ཞིིང་རྐང་རྗེེན་རེེད་ལ། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཚོོས་པའིི་སྐྲ་
མདོོག་སྐྱ་བོོ་རེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་མཚམས་བཞག་ནས་ཨ་ཕ་ལ་བལྟས་ཏེེ་“ཞག་སྒར་འདིི་

དེེ་འདྲའིི་བཙོོག་པ་ལ། གཞན་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་ས་འདིི་གང་ཡིིན་མ་དྲིིས་སྔོོན་དུ་གཞན་དུ་ཇིི་ལྟར་འགྲོོའམ། ང་ཚོོས་

འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ཡོོད་མེེད་སྐོོར་འདྲིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བུད། བཟའ་མིི་ཚང་མ་དོོས་ཕུང་

གིི་སྟེེང་ནས་མར་བབས་ནས། ཧོོན་འཐོོར་བའིི་རྣམ་པས་ཞག་སྒར་ལ་བལྟས། རུ་ཐེེ་དང་

ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་ལམ་བར་ནས་ལོོབས་ཟིིན་པའིི་གོོམས་གཤིིས་ལྟར། ཆུ་ཟེེའུ་མར་
བླངས་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྕང་སྡོོང་ཕྱོོགས་སུ་ཆུ་ལེེན་དུ་སོོང་། ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་ཡོོད་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་ཡང་ཚུར་འཁོོར་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད་ནས་སོོང་།

སྤྱིིལ་བུ་དང་པོོ་དེེའིི་སྒོོ་ཕྱར་ཡར་བཀྱགས་ནས་ནང་ནས་བུད་མེེད་ཅིིག་གིི་མགོོ་བོོ་

ཕྱིིར་ཕྱུང་། ཁོོ་མོོའི་ི བསླས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐྲ་ལོོའི་ི ཁ་མདོོག་སྐྱ་བོོ་རེེད་ལ། ཁོོ་མོོས་བཙོོག་
ཅིིང་རྫོོབ་པའིི་སྟེེང་གོོས་ཁྲ་ཁྲ་ཞིིག་གྱོོན་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི ངོོ་གདོོང་རྙིིད་པོོ་ཡིིན་ཞིིང་ཉོོབ་

མདངས་ཤར་འདུག་ལ། མིིག་འོོག་ཏུ་ནག་ཐིིག་ཀོོར་ཀོོར་རེེ་བབས་པ་དང་། ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་
ཤ་ནིི་ཉོོབ་ཅིིང་ལྷོོད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་འདིི་གར་བསྡད་ནས་སྒར་བརྒྱབ་ན་ཆོོག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡོོད་པའིི་མགོོ་བོོ་དེེ་སྤྱིིལ་བུའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམས་སོོང་། དེེ་ནས་ཡུད་ཙམ་

འགོོར་རྗེེས་སྒོོ་ཕྱར་ཟུར་དུ་དེེད་ནས། ནང་སྟོོད་གཅིིག་པུ་གྱོོན་པའིི་སྐྱེེས་པ་སྨ་ར་ཅན་ཞིིག་
སྒོོར་བུད། བུད་མེེད་དེེས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོ་ཁོོའི་ི རྗེེས་
སུ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་མ་ཡོོང་།

སྐྱེེས་པ་སྨ་ར་ཅན་དེེས་“ཡུལ་མིི་ཚོོ། བདེེ་མོོ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོའི་ི འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་

རྡེེབ་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་མདུན་དུ་སླེེབས་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་བཟའ་མིི་རེེ་རེེའིི་གདོོང་
པར་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་དང་ཅ་དངོོས་ལ་བལྟས།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆུང་མ་ལ་ང་ཚོོས་འདིི་གར་སྒར་བརྒྱབ་ན་ཨེེ་ཆོོག་འདྲིི་

བསམ་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

སྨ་ར་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་དེེས་ཨ་ཕས་བཤད་པའིི་སྐད་ཆ་དེེ་ནིི་ཧ་ཅང་རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་

ཞིིང་། བསམ་གཞིིག་ཞིིབ་མོོ་གཏོོང་དགོོས་སའིི་གཏམ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་འདྲ་བར་ཁོོ་ལ་

ནན་མོོས་བལྟས་ནས་“འདིི་ག་ཞིིག་ཏུ་ཞག་སྒར་རྒྱག་དགོོས་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཡིིན།

ས་འདིི་གཅིིག་གིིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོོད་དམ། ང་ཚོོས་ཞག་སྒར་མ་བརྒྱབ་

གོོང་དུ་ཆོོག་མཆན་ཞུ་དགོོས་ས་དེེ་འདྲ་ཡོོད་དམ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྨ་ར་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་དེེས་མིིག་ཟུམ་ཙམ་ཟུམ་ཙམ་བྱས་ནས་ཨ་ཕར་ལྟ་ཡག་བྱས།

“ཁྱོོད་ཚོོས་འདིི་གར་ཞག་སྒར་རྒྱག་འདོོད་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་ཕ་ཞེེ་སུན་སྐྱེེས། སྐྱ་མདོོག་བབས་པའིི་བུད་མེེད་དེེས་སྒོོ་ཕྱར་གསེེང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་

སུ་བལྟས། ཨ་ཕས་“དེེ་མིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་ཀྱིི་འདུག་སྙམ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ནིི་མེེད།”

ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་གར་སྒར་རྒྱག་འདོོད་ན་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་རྒྱག ངས་ཁྱོོད་རང་བཀག་

ཋོོམ་གད་མོོ་ཤོོར་“ཁོོས་ཧ་གོོ་འདུག”

ཨ་ཕས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མགོོ་མནན། “ངས་ས་འདིི་སུ་གཅིིག་གིིས་བདག་བཟུང་

བྱས་ཡོོད་མེེད་འདྲིི་འདོོད་པ་དེེ་ཡིིན། འདིིར་སྒར་བརྒྱབ་ན་ས་རིིན་སྤྲོོད་ཨེེ་དགོོས།”

སྨ་ར་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་དེེས་མ་ནེེ་མདུན་ལ་བསྲིིངས་ནས་“འདིི་སུས་བདག་བཟུང་བྱས་

འདུག” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་“གཟའ་རོོ་འདྲ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་བུད་མེེད་

དེེའིི་མགོོ་བོོ་རས་གུར་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམས།

སྐྱེེས་པ་སྨ་ར་ཅན་དེེས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་གོོམ་གང་མདུན་དུ་སྤོོས་ནས་“སུས་བདག་

བཟུང་བྱས་འདུག སུ་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོ་འདིི་ནས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་ཡིིན་ཟེེར། ང་ལ་ཤོོད་
དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཨ་ཕའིི་སྔུན་དུ་ཡོོང་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངལ་གསོོ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་རྒྱག་དགོོས་ཀྱིི་

འདུག” ཅེེས་བཤད། སྨ་ར་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་དེེའིི་ཁ་ཡངས་པོོར་གདངས་ནས་མཛུབ་མོོ་

རྫོོབ་པོོ་ཞིིག་སོོ་རྙིིལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བཞག ཁོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་རྣམ་དཔྱོོད་དང་ལྡན་པའིི་རྣམ་

པས་ཋོོམ་ལ་ལྟ་ཡག་ཅིིག་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཕྱིི་རྟིིང་སྟེེང་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་སྐྱ་མདོོག་
བབས་པའིི་བུད་མེེད་དེེའིི་རྗེེས་སུ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་ཨ་ཕར་ཁ་འཁོོར་ནས་“ད་སྔོོན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་དེེ་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་ཕྲག་པ་སྤྲུག་ཙམ་བྱས་ནས་ཞག་སྒར་ལ་ཕར་བལྟས། རས་གུར་ཞིིག་གིི་མདུན་

དུ་རླངས་འཁོོར་བྷིིའུ་ཁིི་རྙིིང་པ་ཞིིག་བཞག་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་གདོོང་ཁེེབས་བླངས་འདུག ཕོོ་

གསར་ཞིིག་གིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་དབུགས་སྒོོའི་ི ལྷུ་ལག་བརྡར་གྱིིན་འདུག་ལ། ཁོོས་བརྡར་

གྱིིན་བརྡར་གྱིིན་མིིག་ཟུང་གིིས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོས་
ཁོོང་དགོོད་བྱེེད་བཞིིན་པ་མཐོོང་ཐུབ། སྨ་ར་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་དེེ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་
བ་ན། ཕོོ་གསར་དེེས་ལག་གིི་ལས་ཀ་བསྐྱུར་ནས་འཁྱམ་ཉུལ་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཚུར་སླེེབས།

ཕོོ་གསར་དེེས་“ཁྱོོད་ཚོོ་བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི སྔོོ་རིིག་རིིག་གིི་མིིག་ཟུང་ལ་

དགོོད་ལྷང་ལྷང་གིི་སྣང་བ་ལྡན། “ཁྱོོད་ཚོོས་གྲོོང་དཔོོན་སྐུ་ཞབས་ལ་མཇལ་ཟིིན་པ་མཐོོང་
སོོང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ལ་ཅིི་ཞིིག་མ་འགྲིིག་པ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཕོོ་གསར་དེེས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཅིིག་བྱས་“ཁོོ་ཡང་ཁྱོོད་དང་ང་ཚོོ་དང་འདྲ་བར། སེེམས་

འཚབ་ཀྱིིས་སྨྱོོས་པ་ཙམ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་སྨྱོོས་པ་དེེ་ང་ཚོོ་ལས་ཅུང་ཛ་དྲག་ཆེེ་བ་
ཙམ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། བཤད་དཀའ།”

ཨ་ཕས་“ངས་ཁོོ་ལ་ང་ཚོོས་འདིི་ལ་སྒར་བརྒྱབ་ཆོོག་མིིན་དྲིིས་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེས་

བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོོར་མའིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིས།

“ལོོས་ཆོོག

ཅིི་ལ་མིི་ཆོོག ཁྱོོད་ཚོོས་བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ནས་འབྱོོར་ཙམ་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡིིན་ཡ། ང་ཚོོ་ད་ནངས་ཞོོགས་པར་བསླེེབས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“སྔོོན་ཆད་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་རུ་བསྡད་མྱོོང་མེེད་དམ།”
“ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཡོོད་ས་འདིི་རེེད་ཡ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨོོ། ང་ཚོོ་ད་ལྟ་རང་བསླེེབས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་དང་རུ་ཐེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཆུ་ཆུ་ཟེེའུ་གང་བཀྱགས་ནས་

ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབས།

ཨ་མས་“ད་གུར་ཕུབ་ཡ། དངོོས་གནས་ཐང་ཆད་སོོང་། ང་ཚོོ་ཚང་མས་ངལ་གསོོ་ཞིིག་

བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་
བུད་ནས། རས་ཡུག་གིི་གུར་དང་མལ་གདན་རྣམས་མར་ཕབ།

ཋོོམ་ཕོོ་གསར་དེེའིི་རྩར་དལ་མོོས་སོོང་ནས། ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཞིིག་

གསོོ་བྱེེད་འཕྲོོ་བཞག་པའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྩར་སོོང་། དབུགས་སྒོོ་རྩུབ་བརྡར་བྱ་བྱེེད་ཀྱིི་
སྐྱོོར་རྟེེན་དེེ་གདོོང་ཁེེབས་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྣ་གདོོང་སྟེེང་དུ་བཞག་འདུག་

ཅིིང་། དབུགས་སྒོོ་རྩུབ་བརྡར་བྱ་བྱེེད་ཀྱིི་ལྕགས་ཀྲིིན་སེེར་པོོའི་ི འབྲད་སྣུམ་དེེ་འཕྲུལ་སྣུམ་

སྒམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བཞག་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་“རྒད་པོོ་སྨ་ར་ཅན་དེེ་ལ་ཅིི་ཞིིག་མ་འགྲིིག་པ་རེེད།”
ཅེེས་དྲིིས།

ཕོོ་གསར་དེེས་སྐྱོོར་རྟེེན་ལག་ཏུ་ཕྱིིར་བླངས་ནས། དབུགས་སྒོོ་དེེ་དབུགས་སྒོོའི་ི གཞིི་

གདན་ངོོས་སུ་ཕར་བརྡར་ཚུར་བརྡར་གྱིིས་ཞིིག་གསོོའི་ི ལས་ཀའིི་མཇུག་བསྐྱངས། “གྲོོང་
དཔོོན་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ། སུས་ཤེེས། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་རང་གླང་རྟུལ་དུ་གྱུར་ཡོོད་རྒྱུ་
རེེད།”

“གླང་རྟུལ་ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད།”

“ཉེེན་རྟོོག་པས་ཁོོ་རང་ཡར་བདའ་མར་བདའ་བྱས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།

དུང་ཡང་མགོོ་ཡུ་འཁོོར་བཞིིན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”
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ཁོོ་རང་ད་

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོས་མིི་ཁོོ་འདྲ་བ་ཞིིག་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡར་བདའ་མར་བདའ་བྱེེད་

པ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཕོོ་གསར་དེེས་ལག་གིི་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་ཋོོམ་གྱིི་མིིག་ནང་དུ་བལྟས་ཏེེ་“སུས་

ཤེེས། ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་རང་ལ་སླེེབས་པ་རེེད། དེེ་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བརྟག་དཔྱོོད་བྱེེད་དགོོས་
པ་ཞིིག་རེེད། མིི་འགའ་རེེས་འདིི་རེེད་ཟེེར་ལ་ཡང་འགའ་རེེས་དེེ་རེེད་ཟེེར། གང་ལྟར་
ཁྱོོད་རང་ས་ཆ་ཞིིག་ནས་གཞིི་བཅས་ནས་ཅུང་ཙམ་བསྡད་ན་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ལམ་སེེང་
ཁྱོོད་རང་བདའ་རུ་ཡོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་དབུགས་སྒོོ་ཞིིག་ཡར་
བཀྱགས་ནས་དབུགས་སྒོོའི་ི གཞིི་གདན་སྟེེང་དུ་འབྲད་སྣུམ་བསྐུས།
“ཁོོ་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་དེེ་ལྟར་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ།”
“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཟིིན་པ་ལྟར།

རྒྱུ་མཚན་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཀྱང་གསལ་པོོ་མིི་ཤེེས། འགའ་

རེེས་ཟེེར་ན་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོར་འདེེམས་ཤོོག་འཕེེན་དུ་འཇུག་མ་འདོོད་པས་ཡིིན་ཟེེར། ང་ཚོོ་
ཡར་མར་དུ་བདའ་བཞིིན་བསྡད་ན་ང་ཚོོས་འདེེམས་ཤོོག་འཕེེན་མིི་ཐུབ། ཡང་འགའ་རེེས་

ཟེེར་ན་ང་ཚོོ་ཚང་མ་འདུག་ས་གཅིིག་ཏུ་མཉམ་དུ་འདུས་ན། རིིམ་བཞིིན་རྩ་འཛུགས་བྱས་
ཡོོང་བར་ཞེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། དོོན་དམ་པར་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ངས་གཅིིག་

ཤེེས་པ་ནིི། ང་ཚོོ་ནམ་ཡང་ཡར་སྤོོ་མར་སྤོོ་བྱས་ནས་སྡོོད་དགོོས་པ་དེེ་རེེད། ཅུང་ཙམ་སྒུག་
དང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཧ་གོོ་ཡོོང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁས་མིི་ལེེན་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“ང་ཚོོ་སྤྲང་འཁྱམ་པ་ནིི་མིིན། ང་ཚོོས་ལས་

ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ལས་འདོོད་ཡོོད།” ཅེེས་
བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེས་སྐྱོོར་རྟེེན་དེེ་དབུགས་སྒོོའི་ི ཁུང་བུའིི་ནང་དུ་ཨེེ་འཕྲོོད་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ལས་མཚམས་བཞག་སྟེེ་ཡ་མཚན་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཋོོམ་ལ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བལྟས་ནས་“ལས་ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན་ཟེེར་རམ། རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་འཚོོལ་
བཞིིན་པ་ཙམ་རེེད། འོོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཞན་པ་ཚང་མས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་བསམ་
བྱུང་། རྡོོ་རྗེེ་ཕ་ལམ་འཚོོལ་བཞིིན་འདུག་བསམ་བྱུང་ངམ། ངའིི་རྐུབ་སྦྲིིད་པའིི་བར་དུ་སྒུག་

ནས་འདུག་པ་འདིི་ཅིི་ཞིིག་ལ་སྒུག་ནས་བསྡད་པ་རེེད་བསམ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ལག་
གིི་སྐྱོོར་རྟེེན་དེེ་ཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་དུད་དྲེེགས་ཆགས་པའིི་རས་གུར་དང་གད་སྙིིགས་ལྟ་བུའིི་ཅ་དངོོས། རྙིིང་

པར་གྱུར་པའིི་རླངས་འཁོོར། ཉིི་འོོད་འོོག་ཏུ་ངོོས་མིི་སྙོོམས་པར་བཏིིངས་པའིི་མལ་གདན།

མིི་ ཚོོས ་ཟ་མ་སྐོོ ལ ་བྱེེད ་དུ་སྤྱད་པས་ནང་རོོ ལ ་དུ་དུད་དྲེེག ་ཆགས་པའིི་ ལྕགས་ཀྲིིན ་

བཅས་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སྐད་དམའ་མོོས་“དེེང་སང་ལས་ཀ་ཅིི་ཡང་རྙེེད་ཀྱིི་མིི་
འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“དེེ་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

དེེང་སང་འདིི་གར་ལོོ་ཏོོག་བརྔ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། རྒུན་འབྲུམ་ད་

དུང་འཐོོག་རན་མེེད་ལ། སྲིིང་བལ་ཡང་ད་དུང་འཐུ་རན་མེེད། དབུགས་སྒོོ་འདིི་ཞིིག་གསོོ་
གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོོ་འགྲོོ་རྩིིས་ཡིིན། ང་དང་ངའིི་ཆུང་མ་དང་། ངའིི་ཕྲུ་གུ་བཅས་འགྲོོ་རྩིིས་
ཡིིན། བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ཡོོད་རབས་གོོ་བྱུང་ལ། ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ས་ལིི་ན་སིི་གྲོོང་
རྡལ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྩིིས་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཨ་ཕ། ཆོོས་དཔོོན་བཅས་ཀྱིིས་རས་གུར་གྱིི་ཀ་བའིི་སྟེེང་དུ་

རས་ཡུག་དེེ་འགེེལ་བཞིིན་པ་མཐོོང་ལ། ཨ་མ་དེེའིི་འོོག་ཏུ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་ནས་

མལ་གདན་གཙང་ཕྱགས་བྱེེད་བཞིིན་པའང་མཐོོང་ཐུབ། བྱིིས་པ་སྐོོར་ཞིིག་གསར་དུ་

འཛུགས་བཞིིན་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་མཐའ་རུ་འདུས་ནས་ལྟད་མོོར་བལྟས། བྱིིས་པ་འདིི་
ཚོོ་ནིི་ཁུ་སིིམ་ཞིིང་རྐང་རྗེེན་རེེད་ལ། ངོོ་གདོོང་བཙོོག་དྲེེག་གིིས་གང་། ཋོོམ་གྱིིས་“ཕ་ཡུལ་

དུ་ཡོོད་སྐབས་མིི་ཞིིག་གིིས་བརྡ་ཡིིག་ཅིིག་བཀྲམས་བྱུང་། ཤོོག་བུ་དམར་སེེར་དེེ་འདྲ་རེེད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

སྟེེང་དུ་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཞིིང་ལས་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་རབས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེ་གད་མོོ་ཤོོར། “ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན་དེེང་སང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་མིི་གྲངས་སྟོོང་ཕྲག་

སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སླེེབས་འདུག་ཟེེར་ལ། ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་གིི་ཁྱིིམ་ཚང་རེེ་རེེས་བརྡ་
ཡིིག་དེེ་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་སྙམ།”
“དེེ་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ཀྱིི་མེེད་ན། ཁོོ་

ཚོོས་བརྡ་ཡིིག་དེེ་འདྲ་དཔར་ནས་དཀའ་ལས་མྱོོང་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ།”
“ཀླད་པ་འགུལ་ནས་བསམ་བློོ་ཐོོང་དང་།
“རེེད།

ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་གཏོོང་ངམ།”

བསམ་བློོ་གཏོོང་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། ངས་ད་ལྟ་ཤེེས་འདོོད།”

ཕོོ་གསར་དེེས་“ལྟོོས་དང་། དཔེེར་ན། ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་ཞིིག་ལས་རྒྱུ་ཡོོད་པའིི་དབང་

དུ་ཐོོང་། ལས་ཀ་དེེ་ལས་མཁན་མིི་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་པའིི་དབང་དུ་ཐོོང་། དེེ་དུས་
མིི་འདིིས་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་དགོོས་ཟེེར་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་སྟེེར་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མེེད། འོོན་
ཀྱང་། དེེ་ལས་ལྡོོག་སྟེེ། གལ་སྲིིད་ལས་ཀ་ལས་མཁན་མིི་སྟོོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱ་ཡོོད་པའིི་

དབང་དུ་བཏང་ན།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ལག་གིི་ལག་ཆ་ཐང་ལ་བཞག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་

མདངས་ཇེེ་རྩུབ་དང་སྐད་གདངས་ཇེེ་རྣོོ་རུ་གྱུར། “མིི་སྟོོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱས་ལས་ཀ་དེེ་
གཅིིག་པུའིི་དོོན་དུ་འཐབ་རྩོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ན། མིི་འདིི་དག་ལ་རང་རང་གིི་ཕྲུ་གུ་ཡོོད་

ན། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་ཡོོད་ན། སྒོོར་ཟུར་ཐབས་ཆག་གཅིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོར་སྐྱོོ་མ་
སྐོོལ་བྱད་ཤོོག་ཐུམ་གཅིིག་ཉོོ་ཐུབ་རྒྱུ་ན། སྒོོར་སྐར་མ་ལྔས་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ཏུ་
འབབ་རྒྱུ་ཞིིག་ཉོོ་ཐུབ་རྒྱུ་ན། ལས་ཀ་དེེ་ལས་འདོོད་མཁན་གྱིི་མིི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོོད་རྒྱུ་ན།

ཁོོ་ཚོོས་སྒོོར་སྐར་མ་ལྔ་དེེའིི་དོོན་དུ་ཕན་ཚུན་གསོོད་རེེས་གཏུབ་རེེས་ཡིིན་ཡང་བྱེེད་ངེེས་
ཡིིན། ངས་འདིིའིི་གོོང་དུ་ལས་པའིི་ལས་ཀ་དེེའིི་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་ཡིིན་པ་ཤེེས་སམ། ཆུ་ཚོོད་
རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་ཀ་རེེད་ཡ། ལས་ཀ་ཆུ་ཚོོད་བཅུ་ལ་ལས་ན་སྒོོར་གཅིིག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དང་ཕྱེེད་མ་གཏོོགས་མེེད་ལ། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོའིི་ས་ཐོོག་ཏུ་སྡོོད་མིི་ཆོོག འདིིར་ཕྱིིར་ཡོོང་

བར་རླངས་སྣུམ་བསྲེེགས་ནས་ཡོོང་དགོོས།” ཁོོས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི སྒོོ་ནས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་
ལེེན་ཞིིང་། མིིག་ནང་དུ་ཞེེ་སྡང་གིི་མིི་ལྕེེ་འབར། “རྒྱུ་མཚན་དེེའིི་དབང་གིིས་བརྡ་ཡིིག་དེེ་

འདྲ་བཀྲམས་པ་རེེད། ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་ཀ་མ་གཏོོགས་མ་སྤྲད་པར་
གྲོོན་ཆུང་བྱས་པའིི་དངུལ་འབོོར་དེེས་བརྡ་ཡིིག་དེེ་འདྲ་བ་ག་ཚོོད་ཅིིག་དཔར་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།”
ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ནིི་དྲིི་ངན་འཐུལ་བའིི་གཡོོ་ཐབས་ཤིིག་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེ་གད་མོོ་ཧྲག་ཧྲག་ཏུ་བགད། “ཁྱོོད་རང་འདིི་གར་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་རྗེེས།

ཁྱོོད་ལ་རྒྱ་སེེ་མེེ་ཏོོག་གིི་དྲིི་ཞིིམ་འཐུལ་ཡོོང་ན་ང་དེེ་ལ་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་དུ་ཡོོང་ངེེས།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཨུ་ཚུགས་དང་བཅས་“འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་ལས་ཀ་འདུག་ཨ། དཀོོན་མཆོོག་

མཁྱེེན། ས་སྟེེང་ཡོོངས་ལ་སྐྱེེ་བཞིིན་པའིི་ལོོ་ཏོོག་དང་ཤིིང་འབྲས་སྣ་ཚོོགས། ཤིིང་འབྲས་

ལྡུམ་ར། རྒུན་འབྲུམ་ར་བ། སྔོོ་ལྡུམ་ཞིིང་ར། ཚང་མ་ངས་མཐོོང་ཡོོད། དེེ་ཚོོ་ཚང་མའིི་
སྟེེང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་དགོོས་རྒྱུ་རེེད་ཨ། དེེ་དག་ཚང་མ་ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་ཡོོད་
ཨ།” ཞེེས་བཤད།

རླངས་འཁོོར་འགྲམ་གྱིི་གུར་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་གིི་ངུ་སྐད་གྲག་ཡོོང་། ཕོོ་གསར་དེེ་

གུར་ནང་དུ་འཛུལ་སོོང་ལ། རས་གུར་གྱིི་སྲུབས་བར་ནས་ཁོོའི་ི སྐད་ངག་འཇམ་པོོ་ཕྱིི་ལ་

ཁྱབ་ཡོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་སྐྱོོར་རྟེེན་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་དབུགས་སྒོོའི་ི བུ་གའིི་ནང་དུ་སྤྲད་རྗེེས་
ལག་པས་དེེ་ཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱས། ཕྲུ་གུ་དེེ་ངུ་མཚམས་བཞག་བྱུང་བས་ཕོོ་གསར་དེེ་

ཕྱིིར་གུར་སྒོོ་རུ་བུད། ཁོོས་ཋོོམ་ལ་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག་
ཨ། དེེ་དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་རེེད། དེེ་ཤེེས་དགོོས་རྒྱུ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི སྐད་ཆའིི་མཇུག་བསྐྱངས་ནས་“ངས་ད་སྔོོན་བཤད་པའིི་སྐོོར་དེེ་ཇིི་འདྲ་

རེེད། ངས་ཡར་སྐྱེེ་བཞིིན་པའིི་ལོོ་ཏོོག་དང་ཤིང
ི ་འབྲས་སྣ་ཚོོགས་མཐོོང་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཕོོ་གསར་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་རྟིིང་སྟེེང་དུ་ཙོོག་འདུག་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་དགའ་

མོོས་དང་བཅས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཡ། ངས་སྔོོན་མ་ལས་ཀ་བྱེེད་
མྱོོང་སའིི་ཁམ་སྡོོང་ར་བ་དེེ་ནིི་ས་ཁར་མིི་ཤོོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཆེེ་བ་ཡིིན། མིི་དགུས་སྟེེང་

དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ལོོ་འཁོོར་ཧྲིིལ་པོོར་ལས་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོས་ཡིིད་སེེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་བཤད་མཚམས་ཅུང་ཙམ་བཞག “ཁམ་བུ་རྣམས་སྨིིན་

པའིི་སྐབས་སུ་མིི་སུམ་སྟོོང་གིིས་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ན། གཟའ་འཁོོར་གཉིིས་ཀྱིི་རིིང་ལ་ལས་
རྒྱུ་ཡོོ ད ། མིི་ གྲངས་འདིི་ འདྲ་མང་པོོ ་ མ་བཙལ་ན་ཁམ་བུ་རྣམས་མགྱོོ ག ས་པོོ ར ་རུལ་

འགྲོོ། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་ཤེེས་སམ། ཁོོ་ཚོོས་བརྡ་ཡིིག་དེེ་འདྲ་ག་ས་གང་དུ་དགྲམ་རྒྱུ་

རེེད། ཁོོ་ཚོོར་མིི་སུམ་སྟོོང་དགོོས་དུས་ཁོོ་ཚོོས་མིི་དྲུག་སྟོོང་འཚོོལ་རྒྱུ་རེེད། གླ་ཆ་དེེ་ཁོོ་
ཚོོའིི་འདོོད་པ་ལས་ལྷག་སྐར་མ་གཅིིག་ཀྱང་མིི་སྤྲོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་འདོོད་ན་ལས། ལས་
མིི་འདོོད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཤུལ་དུ་ཡོོང་མཁན་མིི་སྟོོང་ཕྲག་གཅིིག་གིིས་སྒུག་ཡོོད། དེེ་བས་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་མིི་འཐོོག་ཐབས་མེེད་རེེད། བཏོོགས་ནས་ཅུང་མ་འགོོར་བར་ལས་ཀ་ཚར་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།
ཡུལ་ལུང་ཧྲིིལ་པོོའི་ི ཁམ་བུ་ཡོོད་ཚད་སྨིིན་དུས་གཅིིག་རེེད་ལ། ལས་ཀ་ཚར་དུས་ཀྱང་

གཅིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐད་ཀའིི་ཁམ་བུ་དེེ་བཏོོགས་ཚར་དུས། ཁམ་སྡོོང་ར་
བ་གཞན་པ་ཡོོངས་རྫོོགས་ཀྱང་བཏོོགས་ཚར་བ་རེེད། དེེ་བས་ཡུལ་ཕྱོོགས་འདིི་གར་ལས་

རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད་པར་གྱུར་འགྲོོ། དེེ་དུས་ས་བདག་ཚོོས་ལས་ཀ་པ་ཚོོ་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་འདུག་

ཏུ་མིི་འཇུག་པས། དེེ་ལྟར་མིི་སྟོོང་ཕྲག་གསུམ་ལ་ལས་ཀ་དང་འདུག་ས་མེེད་པར་གྱུར་འགྲོོ།
དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྐུ་བྱེེད་སྲིིད་ལ་ཆང་རག་ཀྱང་འཐུང་སྲིིད་ཅིིང་། འཁྲུག་འཛིིང་ཡང་བྱེེད་
སྲིིད། དེེའིི་སྟེེང་དུ། ཁྱོོད་རང་ནིི་མདོོག་ཉེེས་ལ་འདུག་སའིི་རས་གུར་ཡང་རྙིིང་ཧྲུལ་ཡིིན་

པས། ཡུལ་ལུང་འདིི་ཅིི་འདྲའིི་མཛེེས་སྡུག་ལྡན་རུང་། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡུལ་ལུང་དེེ་རྫོོབ་
པོོར་གཏང་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་དེེ་གར་འདུག་ཏུ་འཇུག་མིི་འདོོད་པས། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་རེེད་ལ། ཡར་བདའ་མར་འདེེད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། དོོན་དངོོས་ནིི་དེེ་འདྲ་
ཞིིག་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་པས། ཁོོས་ངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་

བའིི་ཨ་མས་གཟུགས་གཞིི་ལྕིི་ཞིིང་དལ་བའིི་སྒོོ་ནས་ཤིིང་ཕྲན་ཕུང་གསོོག་གིིས་མེེ་ཕུང་

ཆུང་ཆུང་ཞིིག་སྦར་ཞིིང་། དེེ་ནས་མེེ་ལྕེེའིི་སྟེེང་དུ་ཟས་སྐོོལ་སླ་ང་འཛུགས་བཞིིན་པ་
མཐོོང་། མཐའ་རུ་འདུས་པའིི་བྱིིས་པའིི་སྐོོར་ཚོོགས་ཇེེ་ཆེེ་རུ་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཞེེང་ཆེེ་

ཞིིང་ལྷོོད་ལ་བབས་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཨ་མའིི་ལག་པའིི་འགུལ་སྐྱོོད་རེེ་རེེ་ལ་ལྟད་མོོར་
བལྟས། རྒད་པོོ་སྟོོད་སྒུར་གྲུམ་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིིག་རས་གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས་ཉེེ་སར་
ཡོོང་སྟེེ་མཁའ་རླུང་ཁྲོོད་དུ་དྲིི་སྣོོམ་བྱས། ཁོོས་ལག་ཟུང་རྒྱབ་ནས་བསྣོོལ་ཏེེ་བྱིིས་པ་ཚོོ་དང་
ལྷན་དུ་ཨ་མ་ལ་བལྟས། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལ་གཉིིས་ཀ་ཨ་མའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ལངས་
ནས། ཉེེན་ཟོོན་གྱིི་རྣམ་པས་རྒྱུས་མེེད་ཀྱིི་མིི་ཚོོགས་འདིི་ལ་བལྟས་ནས་འདུག

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“ད་ལྟ་ཁམ་བུ་དེེ་ཚོོ་འཐོོག་དགོོས་པ་རེེད་ཨ། མ་རེེད་དམ།

ཁམ་བུ་དེེ་ཚོོ་སྨིིན་པའིི་སྐབས་སུ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ལོོས་དགོོས།”

“དེེས་ན་ཚང་མས་ཁ་མཐུན་གྱིིས།

‘ཁམ་བུ་དེེ་ཚོོ་རུལ་དུ་འཇུག’ ཅེེས་བཤད་ན་མིི་

ཆོོག་གམ། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཅུང་མ་འགོོར་བར་གླ་ཆ་ཇེེ་མཐོོར་གཏོོང་གིི་མ་རེེད་དམ། དཀོོན་
མཆོོག”

ཕོོ་གསར་དེེས་ལས་ཀའིི་སྟེེང་ནས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་ཋོོམ་ལ་ཁྲེེལ་དགོོད་ཀྱིི་

རྣམ་པས་བལྟས། “ཨ། ཁྱོོད་རང་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་རྙེེད་འདུག་ཨ། མ་རེེད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱིི་
ཀླད་པའིི་ནང་དུ་ཐབས་མཆོོག་དེེ་ཐད་ཀར་དྲན་སོོང་ངམ།”
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ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཐང་ཆད་འདུག མདང་ནུབ་མཚན་གང་པོོར་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་

ཡོོང་བ་ཡིིན། ངས་ད་ལྟ་ཁྱོོད་དང་ཁ་རྩོོད་རྒྱག་འདོོད་མེེད། ང་ཐང་ཆད་དྲགས་ནས་ཁྱོོད་

དང་ཁ་རྩོོད་རྒྱག་མིི་འདོོད། ངའིི་སྟེེང་དུ་སྤྱང་མདོོག་མ་སྟོོན། ངས་ཁྱོོད་ལ་འདྲིི་བཞིིན་
པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་གྱིིས་ཁ་སྙེེར་ཙམ་བྱས་“ངས་ཀྱང་བསམ་གཟས་ནས་བཤད་པ་མིིན། ཁྱོོད་

རང་འདིིར་སླེེབས་མ་ཐག་པ་ཡིིན་པས་གནས་ཚུལ་མིི་ཤེེས། མིི་གཞན་པ་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་
འདིིའིི་ཐད་བསམ་བློོ་བཏང་བ་རེེད་ལ། ཁམ་སྡོོང་ར་བ་ཡོོད་པའིི་ཞིིང་བདག་ཚོོས་ཀྱང་
ཐབས་ཤེེས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་འདོོན་སྲིིད་པ་སེེམས་ལ་འཁོོར་བ་རེེད། ལྟོོས་དང་། གལ་སྲིིད་མིི་
ཚང་མ་རྩ་འཛུགས་བྱེེད་དགོོས་ན་དེེར་མགོོ་ཁྲིིད་ཅིིག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། འདིིའིི་

སྐོོར་ལ་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་མཁན་ཞིིག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། མིི་སུ་ཞིིག་གིིས་ཐོོག་མར་
ཁ་གྲག་ན་ཁོོ་ཚོོས་མིི་དེེ་ཐད་ཀར་བཟུང་ནས་བཙོོན་དུ་འཇུག་ཅིིང་། དེེར་མཐུད་ནས་སུ་
ཞིིག་གིིས་ཁ་གྲག་ན་དེེ་ཡང་བཙོོན་དུ་འཇུག་གིི་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“བཙོོན་དུ་བཅུག་ཀྱང་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

“འོོན་ཀྱང་།

ཁོོའི་ི ཕྲུ་གུ་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེེད། རང་ཉིིད་བཙོོན་ཁང་དུ་བསྡད་

ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་འཇུག་ཐུབ་བམ།”
ཋོོམ་གྱིིས་དལ་མོོས་“རེེད་ཡ། རེེད་ཡ།” ཞེེས་ལན་བཏབ།
“ཁོོ་ཚོོར་ད་དུང་དེེ་མིིན་ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་ཡོོད་པ་རེེད།

ངམ།”

མིིང་ཐོོ་ནག་པོོ་ཟེེར་བ་གོོ་མྱོོང་

“དེེ་ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད།”
“ཨུན།

གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་རྩ་འཛུགས་བྱེེད་དགོོས་

པའིི་སྐད་ཆ་ཞིིག་ངག་ལས་ཐོོན་ཚེེ། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ཅིི་ཡིིན་ཤེེས་ཡོོང་། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོས་
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ཁྱོོད་ཀྱིི་འདྲ་པར་བླངས་ནས་ག་ས་གང་དུ་དགྲམ་རྒྱུ་རེེད། དེེ་འདྲ་བྱས་ཚེེ་ཁྱོོད་གང་དུ་སོོང་
ཡང་ལས་ཀ་མིི་རྙེེད་ལ། ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཁྱོོད་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོོད་ན... །”

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་ལག་ནང་ནས་བཙིིར་བཙིིར་བྱས་“དེེས་ན་ང་

ཚོོས་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་སྤྲད་པ་བླངས་ནས་མ་བསྡད་ན་མུ་གེེས་འཆིི་རྒྱུ་ལས་མེེད་པ་རེེད་དམ།
ཐ་ན་ང་ཚོོ་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག་ཀྱང་ཟེེར་མིི་ཆོོག་པ་རེེད་དམ།”

ཕོོ་གསར་དེེས་ལག་པས་ལག་བརྡ་ཀོོར་ཀོོར་ཞིིག་བྱས་ཏེེ། ཀོོར་ཐིིག་གིི་ནང་དུ་རྙིིང་

ཧྲལ་གྱིི་རས་གུར་ཚང་མ་དང་བཙའ་ཡིིས་ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཡོོད་ཚད་བསྡུས།

ཋོོམ་གྱིིས་མར་ཕྱོོགས་སུ་ཨ་མ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གཅིིག་བལྟས། ཁོོ་མོོས་ཞོོག་ཁོོག་གིི་ཤུན་

ལྤགས་འབྲད་བཞིིན་འདུག་ལ། བྱིིས་པའིི་ཚོོགས་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི མཐའ་རུ་ཐག་ཇེེ་ཉེེར་བཅར།
“ངས་བརྙས་བཅོོས་འདིི་འདྲ་ཞིིག་འཁུར་རྒྱུ་མིིན།

སྐྱག་པ་བཟའ་རྒྱུ་ཚོོ། ང་དང་ངའིི་ཁྱིིམ་

མིི་ཚོོ་ལུག་ཁྱུ་ནིི་མིིན། ངས་ཁོོ་ཚོོ་ཤིི་མིིན་རོོ་མིིན་ཤིིག་བཟོོ་མ་ཐུབ་ན།”
“ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།”

“སུས་ང་ཚོོར་བརྙས་བཅོོས་བྱས་ན།”

ཕོོ་གསར་དེེས་“ཁྱོོད་སྨྱོོན་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱོོད་རང་འཛིིན་རྒྱུ་རེེད། དེེ་

དུས་ཁྱོོད་ལ་མིིང་ཡང་མེེད་ལ་རྒྱུ་ཡང་མེེད་པར་ཆུ་དོོང་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་ཁ་སྣར་ཁྲག་དམར་

སྐམ་ནས་ཤིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཚགས་པར་ནང་གིི་གསར་འགྱུར་ཆུང་ཆུང་ཙམ་དུ་འགྱུར་

རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཚགས་པར་སྟེེང་དུ་ཇིི་ལྟར་འགོོད་པ་ཤེེས་སམ། ‘འཁྱམས་པོོ་ཞིིག་གིི་རོོ་
རྙེེད།’ འདིི་ནིི་ཁོོ་ཚོོའིི་འབྲིི་སྟངས་རེེད། ‘འཁྱམས་པོོ་ཞིིག་གིི་རོོ་རྙེེད།’ ཅེེས་པའིི་གསར་
འགྱུར་ཐུང་ཐུང་མང་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འཁྱམས་པོོའི་ི རོོའི་ི འགྲམ་དུ་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིི་རོོ་ཡང་ཡོོད་པ་བྱེེད་ངེེས་

ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ཕོོ་གསར་དེེས་“ཁྱོོད་སྨྱོོན་པ་རེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

“འོོ་ན་ཁྱོོད་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད།”

ཁོོས་སྣུམ་དྲེེག་ཆགས་པའིི་གདོོང་པ་དེེར་

བལྟས་པ་ན། ཕོོ་གསར་དེེའིི་མིིག་ཟུང་སྟེེང་ནས་ཡོོལ་བ་སྲབ་མོོ་ཞིིག་མར་འཐེེན་ཡོོང་།
“ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་མེེད།
“ཅིི་ཟེེར།

ཁྱོོད་རང་གང་ནས་ཡིིན།”

ཨོོ། ཨོོག་ལ་ཧོོ་མ་མངའ་སྡེེའིི་ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ཉེེ་འདབས་ནས་ཡིིན།”

“འབྱོོར་མ་ཐག་པ་ཡིིན་ནམ།”
“དེེ་རིིང་བསླེེབས་པ་ཡིིན།”

“འདིིར་ཡུན་རིིང་ལ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
“ད་དུང་མིི་ཤེེས།

ང་ཚོོར་གང་དུ་ལས་ཀ་རྙེེད་ན་དེེ་གར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ཅིི་རེེད།”

“ཅིི་ཡང་མ་རེེད།”

ཁོོའི་ི མིིག་སྟེེང་གིི་ཡོོལ་བ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་མར་འཐེེན།

ཋོོམ་གྱིིས་“སོོང་ནས་ཉལ་དགོོས། སང་ཉིིན་ནས་བཟུང་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་དགོོས།”

ཞེེས་བཤད།

“ཨེེ་རྙེེད་བལྟས་ན་མིི་འགྲིིག་རྒྱུ་མེེད།”

ཋོོམ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

ཕོོ་གསར་དེེས་འབྲད་སྣུམ་ལྕགས་ཀྲིིན་ཡར་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་མཛུབ་མོོ་སྣུམ་ནང་

དུ་བསྣུན་རྗེེས་“ཝ་ཡེེ།” ཞེེས་བོོས།

ཋོོམ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་“ཅིི་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཕོོ་གསར་དེེས་“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད།” ཅེེས་ཁོོས་སྟེེང་དུ་སྣུམ་ནག་འབྱར་ཡོོད་

པའིི་མཛུབ་མོོས་ཋོོམ་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་འདོོད་པ་ནིི། རྙོོག་དྲ་
འཚོོལ་གྱིི་མ་འདུག་ལབ་བསམ་པ་ཡིིན། གླང་རྟུལ་དེེའི་ི རྣམ་པ་མཐོོང་སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཕར་ཕྱོོགས་རས་གུར་ནང་གིི་མིི་དེེ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།”
“རེེད།

གླེེན་རྟགས་བབས་ཤིིང་ཚོོར་སྣང་མེེད་པ་འདྲ་བ་དེེ།”

“ཨུན།

ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ཡོོང་དུས། ཨོོ། ཁོོ་ཚོོ་ནམ་རྒྱུན་ཡོོང་གིི་རེེད། དེེ་དུས་ཁྱོོད་རང་

“དེེ་ཅིི་རེེད།”

ཁོོ་དང་འདྲ་བ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་བཟང་གིི་རེེད། གླེེན་པ་དང་འདྲ་བར་ཅིི་ཡང་མིི་ཤེེས་
མཁན། ཅིི་ཡང་ཧ་མིི་གོོ་མཁན་དེེ་འདྲ། ང་ཚོོ་དེེ་འདྲ་ཡིིན་ན་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ད་གཟོོད་

དགའ་ཡིི་རེེད། ཉེེན་རྟོོག་པ་ལ་རྡུང་རེེས་མ་རྒྱག དེེ་ནིི་རང་སྲོོག་གཅོོད་པའིི་སྟ་རེེ་ཡིིན།
གླང་རྟུལ་བྱས་ནས་སྡོོད་དང་དེེ་དགའ།”

“ལྟས་ངན་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་ཚོོས་ང་ལ་བརྙས་བཅོོས་ག་འདྲ་བྱས་རུང་།

ཡང་མིི་སྤྲོོད་པར་འདུག་དགོོས་པ་རེེད་དམ།”
“ཡ་ལན་སྤྲོོད་མིི་རུང་།

ངས་ཡ་ལན་ཅིི་

ཉོོན་དང་། དོོ་ནུབ་ང་རང་ཁྱོོད་འཚོོལ་དུ་ཡོོང་། གཅིིག་བྱས་

ན་ང་ནོོར་ཡོོད་སྲིིད། འདིི་གར་གསང་མྱུལ་བ་ག་ས་གང་དུ་ཡོོད། གང་ལྟར་ངས་ལས་

དབང་ལ་ཚོོད་ལྟ་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་རང་ཁྱོོད་འཚོོལ་དུ་
ཡོོང་། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་དང་འཕྲད་ན། ཁྱོོད་རང་ཨོོག་ཁེེ་སིི་གླེེན་པ་
ཞིིག་བྱོོས་ལ་སྡོོད། ག་འདྲ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཐབས་ཤེེས་གང་རུང་ཞིིག་འཐེེན་ཐུབ་ན་ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་ཀྱང་ཆོོག” ཅེེས་

ལན་བཏབ།

“སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད།

ང་ཚོོས་མངོོན་གསལ་དོོད་པོོ་བྱེེད་མིི་རུང་བ་མ་གཏོོགས་ཐབས་

ཤེེས་ནམ་རྒྱུན་འདོོན་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཕྲུ་གུ་མུ་གེེས་འཆིི་རྒྱུ་དེེ་ཧ་ཅང་སླ་པོོ་ཞིིག་རེེད། ཕྲུ་

གུ་ཞིིག་གིིས་ལྟོོགས་སྡུག་དེེ་ཉིིན་གཉིིས་གསུམ་རིིང་མ་གཏོོགས་འཁུར་མིི་ཐུབ།” ཁོོས་ཡང་
བསྐྱར་ལག་གིི་ལས་ཀའིི་འཕྲོོ་བསྐྱངས། ཁོོས་དབུགས་སྒོོའི་ི གཞིི་གདན་སྟེེང་དུ་འབྲད་སྣུམ་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

བསྐུས་རྗེེས། སྐྱོོར་རྟེེན་གྱིི་སྟེེང་དུ་ལག་པ་ཕར་གཡོོ་ཚུར་གཡོོ་བྱེེད་ལ། ཁོོའི་ི གདོོང་པར་ཉོོབ་
སྣང་དང་གླེེན་མདངས་བབས།

ཋོོམ་དལ་མོོས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་ཞོོར་དུ་“གླང་རྟུལ།” ཞེེས་ཤུར་

པུར་བཟླས།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྕང་མའིི་ཡལ་ག་སྐམ་པོོ་དཔུང་ཁུག་གང་རེེ་འཁུར་

ནས་ཚུར་ཞག་སྒར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སླེེབས། ཁོོ་ཚོོས་མེེ་ཕུང་འགྲམ་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུར་པོོ་
མར་ཕབ་རྗེེས་སྒྱིིད་ཁུག་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད། ཨ་ཕས་“ཐག་ཉེེའིི་ཡལ་ག་ཚང་མ་ཕལ་

ཆེེར་བཏུས་ཟིིན་འདུག་ཨ། འབུད་ཤིིང་འདིི་ཚོོ་ཅུང་ཐག་རིིང་ནས་བཏུས་ཡོོང་བ་ཡིིན།”
ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་མཐའ་བསྐོོར་བའིི་བྱིིས་པའིི་ཁྱུ་ཚོོགས་དེེ་ལ་ཡར་བལྟས་
ནས་“ཨ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཁྱོོད་ཚོོ་གང་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་པར། ཁོོ་ཚོོས་
དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་མིིག་ཟུང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར།

ཨ་མས་“ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཟ་མའིི་དྲིི་མ་ཚོོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཝིིན་ཧྥིིལད། ལམ་

ཕྱེེས་དང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོ་འགྲོོ་ལམ་ནས་ཕར་དེེད་ནས་“སྐྱོོ་ལྡུར་
ཅུང་བསྐོོལ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་བ་ནས་བཟུང་ཟ་མ་ཚད་ལྡན་ཞིིག་

བསྐོོལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཨ་ཕ། ཁྱོོད་རང་ཕར་ཕྱོོགས་ཚོོང་ཁང་དུ་སོོང་ནས་སྐེེ་ཤ་ཏོོག་ཙམ་ཉོོས་

ཤོོག སྐྱོོ་མ་ཞིིམ་མོོ་ཞིིག་བསྐོོལ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་པས། ཨ་ཕ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོས་
སོོང་།

ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་ནས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་སྒུལ་

འཕྲུལ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། ཋོོམ་ཚུར་སླེེབས་པ་ན་ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ཁྱོོད་རང་
དེེ་རིིང་དགའ་ནས་རྒོོད་ཕྲུག་འདྲ་བ་ཞིིག་རེེད་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ནིི་དཔྱིིད་ཆར་ཁྲོོད་ཀྱིི་སྦལ་བ་བཞིིན་དགའ་ཡིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“སྒུལ་འཕྲུལ་འདིི་ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། ཡག་པོོ་རེེད་འདུག་ཨ། མ་རེེད་དམ།”

ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ནང་དུ་མར་བལྟས་ནས་“ངས་བལྟས་ན་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།”
“མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མིི་འདུག་ཨེེ།

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། འདིི་ག་འདྲའིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་འདུག སྣུམ་

འཛར་གྱིི་མིི་འདུག་ལ། གཞན་པའིི་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག” ཁོོས་མེེ་ཆའིི་ཁ་གཅོོད་

ཀྱིི་གཅུས་ཁ་ལྷོོད་ནས་ཁུང་ནང་དུ་མཛུབ་མོོ་བསྲིིངས། “ཅུང་ཚིིག་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཁོོག་
པ་སྐམ་པོོ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གདམ་ཀ་ཡག་པོོ་ཞིིག་བྱས་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངས་དེེ་ཟེེར་བ་ལ་

སྒུག་པ་ཨེེ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

དངོོས་གནས་བཤད་ན་ངས་ལམ་རིིང་ཐུང་ཡོོངས་སུ་དེེ་ཐད་ལ་སེེམས་ཁུར་བྱས་

ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། ཆག་སྐྱོོན་འདྲ་བྱུང་སོོང་ན་དེེ་ནིི་ངའིི་སྐྱོོན་རེེད།”
“སེེམས་ཁུར་བྱེེད་མིི་དགོོས།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་གདམ་ཀ་ཡག་པོོ་བྱས་འདུག ད་དུང་འདིི་

བདག་ཡག་པོོ་བྱོོས་ཤོོག་མ་གཏོོགས་སང་ཉིིན་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་དགོོས།”

ཨལ་གྱིིས་“འདིི་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ཕྱོོགས་ལ་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། ཁོོས་གློོ་གྲིི་བླངས་ཡོོང་ནས་མེེ་ཆའིི་རྩེེ་མོོ་འབྲད་འབྲད་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་རས་གུར་གྱིི་མཐའ་བསྐོོར་ནས་སོོང་བ་ན། ཁ་སེེ་དེེ་གར་ཐང་ལ་བསྡད་དེེ་

མིིག་ཟུང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པ་རྗེེན་པ་ལ་བློོ་རྩེེ་གཏད་ནས་བལྟས་འདུག ཋོོམ་ཁོོའི་ི
འགྲམ་དུ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་སར་བསྡད། “དེེ་ཚོོར་གནད་དོོན་མེེད་དམ།”
ཁ་སེེ་ཡིིས་“གང་ཚོོར།” ཞེེས་དྲིིས།

“ཁྱོོད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་མཛུབ་མོོ་ཚོོར།”
“ཨོོ།

ཡེེ་ཤུ། ང་རང་འདིི་གར་བསྡད་ནས་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ལ་ནམ་ཡང་བསམ་བློོ་སྐྱིིད་པོོ་ཏག་ཏག་འཁོོར་རྒྱུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི རྐང་པའིི་མཐེེབ་མཛུབ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་གོོང་མཛུབ་མར་ལ་

བཀུག་སྟེེ། གདོོང་ལ་འཛུམ་ཆུང་ཞིིག་ལངས། “དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་རང་སྟེེང་དུ་དངོོས་

སུ་ཡོོང་ན་ལོོས་ཡིིན་ཏེེ། ཐ་ན་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བསམ་བློོ་འཁོོར་བ་ཙམ་གྱིིས་ཀྱང་དངོོས་གནས་
ཐང་ཆད་དུ་འཇུག”

ཋོོ མ ་གྱིིས ་ “ ཉིིན ་འདིི་ དག་རིིང ་ལ་ཁྱོོ ད ་ཀྱིིས ་ཁ་གདངས་པ་ཙམ་ཡང་མཐོོ ང ་མ་

བྱུང་། ཉིིན་འདིི་དག་གིི་རིིང་ལ་བསམ་བློོ་ཁོོ་ན་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་
བཤད།

“ཡིིན།

རྒྱུན་དུ་བསམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ཕུད། ཞྭ་མོོ་དེེ་ད་ལྟ་དྲེེག་པས་གོོས་ཤིིང་རང་ཚུགས་ཤོོར་

ཡོོད་ལ། ཞྭ་མོོའི་ི ཐོོད་ལྕེེའིི་རྩེེ་མོོ་དེེ་ནིི་བྱའིི་མཆུ་ཏོོ་བཞིིན་དུ་རྣོོ། ཋོོམ་གྱིིས་ཞྭ་མོོའི་ི རྔུལ་

ལེེན་མཐའ་ཆགས་ཕྱིི་ལ་བསློོགས་ནས། ནང་ནས་ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་པའིི་ཚགས་པར་ཤོོག་
བུ་རིིང་པོོ་ཞིིག་ཕྱིིར་བླངས་ནས་“རྔུལ་ཆུ་བཞུར་དྲགས་པས་ཤོོག་བུ་འཁུམས་སོོང་།” ཞེེས་
ཟེེར་བཞིིན་འགུལ་བཞིིན་པའིི་ཁ་སེེའིི་རྐང་མཛུབ་ལ་བལྟས། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་བློོ་གཏོོང་
མཚམས་ཅུང་བཞག་ནས། ངའིི་སྐད་ཆ་ལ་ཅུང་ཉན་ན་མིི་ཆོོག་གམ།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་རྩིི་ཤིིང་གིི་གཞུང་རྟ་དང་འདྲ་བའིི་སྐེེའིི་སྟེེང་གིི་མགོོ་བོོ་དེེ་ཚུར་འཁོོར། “ནམ་

ཡིིན་ཡང་ཉན་བསྡད་ཡོོད། ངས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློོ་གཏོོང་བའིི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེེ་ཡིིན། མིི་

རྣམས་ཀྱིི་སྐད་ཆ་ལ་ཡུད་ཙམ་ཉན་ན། མགྱོོགས་པོོར་ཁོོ་ཚོོའིི་བསམ་བློོ་གཏོོང་སྟངས་
དེེ་ཤེེས་ཡོོང་། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་ལམ་ཐག་རིིང་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་ངས་མིི་ཚོོའིི་སེེམས་འདུན་

དང་ཚོོར་བ་མཐོོང་ཞིིང་མྱོོང་ཐུབ་སོོང་། མིི་རྣམས་ནིི་གཟེེབ་ལ་ཚུད་པའིི་བྱེེའུ་ཆུང་བཞིིན་

གཤོོག་ཟུང་ཐག་ཐག་ཏུ་རྡེེབ་ལ། གཟེེབ་ལས་གྲོོལ་ཆེེད་གཤོོག་རྡེེབ་བྱས་ནས་གཤོོག་པ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གཟེེབ་བར་ནས་གཅོོག་ལ་ཉེེ།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་མིིག་ཟུང་ཅེེར་གྱིིས་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་

ཀྱིི་དབྱིིན་ཁྲེེ་ཉིི་ཤུ་ཡས་མས་ཀྱིི་སར་ཡོོད་པའིི་རས་གུར་སྐྱ་བོོ་དེེར་བལྟས། རས་གུར་གྱིི་
ཆོོ ན ་ཐག་སྟེེང ་དུ་བཀྲུས་ཟིིན ་པའིི་ རྫིི་ དོོ ར ་དང་ནང་སྟོོ ད ། ལྭ་བ་བཅས་ཉིི་ མར་སྐམ་
འདུག ཁོོས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་འདོོད་པའིི་སྐད་ཆའང་དེེ་ཡིིན།
འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གནད་དོོན་འདིི་སྔ་ས་ནས་མཐོོང་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མོོས་མཐུན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ངས་མཐོོང་བ་ནིི། རྟེེན་ས་ཆགས་ས་མེེད་པའིི་ང་ཚོོ་

ནིི་དམག་དཔུང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཅུང་

སྒུར་ཞིིང་། ལག་པ་དལ་མོོས་དཔྲལ་བའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡར་བསྲིིངས་ཡོོང་ནས་སྐྲ་གསེེབ་ལ་

སྦར་འབྲད་བྱེེད་བཞིིན་“གནད་དོོན་འདིི་ཉིིན་འདིི་དག་གིི་རིིང་ལ་ངས་རྒྱུན་དུ་མཐོོང་
ཡོོང་། ང་ཚོོ་གང་དུ་གནས་བཅས་ན་དེེར་མཐོོང་བ་ནིི། ཁྱིིམ་ཚང་མང་པོོའི་ི ཁ་ལ་ཤ་རྩིིབ་
རེེ་མ་རག་པར་དཀའ་ཡིི་ཡོོད་ལ། ཁ་ལ་རག་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་ཁོོག་ལ་འབབ་རྒྱུ་

ཞིིག་མེེད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ལྟོོགས་ནས་བཟོོད་བསྲན་མིི་ཐུབ་སྐབས་ང་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས་
སུ་འཇུག་ལ། ངས་ཀྱང་མཚམས་ལ་ལར་གསོོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་ཁོོས་བསྐུམས་ནས་ཡོོད་པའིི་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་སྦར་མོོ་བསྐོོན་ནས་རྐང་པ་དལ་མོོས་

ནང་དུ་ཕྱིིར་འཐེེན། “ངས་སྔོོན་ཆད་གསོོལ་བ་སྨོོན་ལམ་བཏབ་ན་སྡུག་བསྔལ་སེེལ་ཐུབ་
སྙམ་མྱོོང་། སྔོོན་ཆད་ཡིིན་ན་གསོོལ་བ་ཞིིག་བཏབ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཡོོད་ཚད་གསོོལ་

འདེེབས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཐོོགས་ནས། སྦྲང་ནག་རྣམས་སྦྲང་ཤོོག་གིི་སྟེེང་དུ་འབྱར་བ་ལྟར་
ཐག་རིིང་ཐག་རིིང་ལ་འཁྱེེར་འགྲོོ་བར་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་དེེར་ནུས་
པ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“གསོོལ་འདེེབས་ཀྱིིས་ཤ་རྩིིབ་ཅིིག་འཁྱེེར་ནས་སླེེབས་མྱོོང་མེེད། ཕག་ཤ་

དགོོས་ན་ཕག་པ་འཚོོལ་དགོོས་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“རེེད་ཡ། དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོས་ནམ་ཡང་གླ་ཆ་སྤར་མྱོོང་མེེད།

ཡུལ་མིི་གཉོོམ་ཆུང་འདིི་ཚོོས་འཚོོ་བ་སྟབས་བདེེ་ཞིིག་བསྐྱལ་ནས། བུ་ཕྲུག་ཚོོ་སྟབས་
བདེེས་སྐྱོོང་འདོོད་པ་ཙམ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ལོོ་ན་རྒས་པའིི་སྐབས་སུ། སྒོོ་ལམ་བར་ནས་
ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མར་ལྟ་འདོོད་པ་ཙམ་དང་། ལོོ་ན་གཞོོན་དུས་མཉམ་དུ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་
ཅིིང་གླུ་དབྱངས་བླངས་ནས། མཉམ་དུ་ཉལ་འདོོད་པ་ཙམ་རེེད། དེེ་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོས་ཟ་མ་
ཟོོས་ནས་ཆང་རག་འཐུང་ཞིིང་། ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ། ཁོོ་ཚོོའིི་འདོོད་པ་ནིི་དེེ་ག་ཙམ་རེེད། ཤ་

གནད་ལྷོོད་ནས་ཐང་ཆད་དུ་འཇུག་འདོོད་པ་ཙམ་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ད་ངས་སྐད་
ཆ་ཇིི་འདྲ་ཞིིག་བཤད་ཀྱིི་འདུག་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་མིི་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ཡག་པོོ་འདྲ་ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནམ་ཞིིག་ལ་

སྟོོང་འདང་རྒྱག་མཚམས་བཞག་ནས་ལས་ཀ་ལས་མགོོ་འཛུགས་ཐུབ་བམ། ང་ཚོོས་ངེེས་
པར་དུ་ལས་ཀ་ལས་དགོོས། ང་ཚོོའིི་སྒོོར་མོོ་ཚར་གྲབས་འདུག ཨ་ཕྱིིའིི་བང་སོོའི་ི སྟེེང་དུ་

འཛུགས་རྒྱུའིི་དུར་ཤིིང་ཚོོན་མདོོག་མ་དེེའིི་དོོན་དུ་ཨ་ཕས་སྒོོར་མོོ་ལྔ་སྤྲོོད་དགོོས་འཁེེལ་
སོོང་བས། ད་ལྟ་ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་ལྷག་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐམ་ཞིིང ་རིིད ་པའིི་ རྒྱུད་འདྲེེས ་ཁྱིི་ ལྡོོ མ ་སྨུག་པོོ ་ ཞིིག ་གུར་ཟུར་ནས་དྲིི་ སྣོོ མ ་བྱེེད ་

བཞིིན་ཚུར་སླེེབས། ཁྱིི་དེེ་ཞེེད་ཅིིང་དོོགས་ལ་འབྲོོ་ཆོོག་ཆོོག་བྱས་འདུག ཁྱིི་དེེས་སྐྱེེས་

པ་འདིི་གཉིིས་ཀ་མ་མཐོོང་བར་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་བཞིིན་ཚུར་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགོོ་བོོ་
ཡར་བཀྱགས་ནས་སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀ་མཐོོང་། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱིི་དེེས་རྣ་ཅོོག་ལྟག་ལ་སྦྱར་

ཞིིང་། རུས་ཀོོག་མ་གཏོོགས་མེེད་པའིི་མཇུག་མ་བརླ་བར་དུ་བཙིིར་ནས་ལམ་འགྲམ་དུ་
མཆོོངས་ཏེེ་བྲོོས། ཁ་སེེ་ཡིིས་འབྲོོ་བཞིིན་པའིི་ཁྱིི་དེེ་ལ་བལྟས། ཁྱིི་དེེས་རས་གུར་གྱིི་མཐའ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསྐོོར་ནས་བྲོོས་ཏེེ་མཐོོང་ལམ་ནས་ཡལ། ཁ་སེེ་ཡིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་“ངས་འདིི་
གར་སུ་ལའང་ཕན་ཐོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག ང་རང་ཉིིད་ཚུད་པའིི་མིི་སུ་ལའང་ཕན་ཐོོགས་ཀྱིི་

མིི་འདུག ང་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུ་ལོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུའིི་ཕྱོོགས་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།
ངས་འདིི་ལྟར་ཉིིན་རྒྱུན་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཟ་མ་ཟོོས་ནས། ཁྱོོད་ཚོོའིི་འདུག་ས་བཀག་ཀྱང་། ཁྱོོད་
ཚོོར་ཕར་སྦྱིིན་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ངས་གཏན་འཇགས་ཀྱིི་ལས་ཀ་ཞིིག་
བཙལ་ནས། ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ལ་ཅིི་ཞིིག་སྤྲད་པ་དེེ་ཕྱིིར་འཇལ་ཨེེ་ཐུབ་བལྟས་ན་དགའ་རྒྱུ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་ཅུང་ཙམ་གདངས་ནས་མ་མགལ་ཕྱིིར་བསྲིིངས་ཏེེ། མ་སོོའི་ི སྟེེང་དུ་པད་

ཁའིི་རྩེེ་རྐང་ཞིིག་གིིས་རྡེེག ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་ སྐྱ་མདོོག་བབབས་པའིི་རས་གུར་ཁག་

དང་། རྩྭ་ལྡུམ་དང་ལྕགས་ཀྲིིན། ཤོོག་བུ་སོོགས་ལས་གྲུབ་པའིི་སྤྱིིལ་བུ་བཅས་ལ་ཅེེར་གྱིིས་
བལྟས་ནས་“ཐ་མག་ཁུག་མ་གཅིིག་ཡོོད་ན་ཨང་། ངས་ཐ་མག་མ་འཐེེན་པར་ཡུན་རིིང་
ཞིིག་འགོོར་སོོང་། མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་ཡོོད་སྐབས་རྒྱུན་དུ་ཐ་མག་འཐེེན་

མྱོོང་། བཙོོན་ཁང་ཅུང་དྲན་གྱིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རྩྭ་རྐང་གཅིིག་

མ་སོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཡང་བསྐྱར་བརྡེེགས་རྗེེས་ཆོོས་དཔོོན་ལ་ཁ་ཚུར་འཁོོར། “བཙོོན་དུ་བསྡད་
མྱོོང་ཨེེ་ཡོོད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མེེད། གཏན་ནས་བསྡད་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་དུང་ཅུང་མ་འགྲོོ། ད་དུང་མ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ག་ཚོོད་སྔ་ཙམ་ལ་སོོང་ན།

དེེ་ཚོོད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་རྙེེད་སྲིིད།”

ཋོོམ་གྱིིས་མིིག་ཕྱེེས་མ་བཙུམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས་ནས། ཞྭ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་མགོོ་

ལ་ཕྱིིར་གོོན་རྗེེས་“ལྟོོས་དང་། འདིི་ནིི་ཆོོས་དཔོོན་ཚོོས་རྒྱུན་པར་གསུང་བའིི་སྦྲང་རྩིི་དང་འོོ་
མའིི་ཡུལ་གྲུ་དེེ་འདྲ་མ་རེེད། འདིི་ནིི་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེེ་མེེད་པའིི་ས་ཆ་ཞིིག་རེེད། ས་འདིིའིི་ཡུལ་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

མིི་ཚང་མ་ང་ཚོོ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་བཞིིན་པ་འདིིར་ཞེེད་ཀྱིི་འདུག་ལ། དེེ་བས། ཁོོ་ཚོོས་
ཉེེན་རྟོོག་པ་བཙལ་ནས་ང་ཚོོར་ཚུར་ཞེེད་སྣང་སློོང་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“རེེད་ཡ། དེེ་ངས་ཤེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ང་བཙོོན་ལ་བསྡད་མྱོོང་ཡོོད་

མེེད་དྲིིས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་དལ་མོོས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་བཙོོན་ཁང་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་ཁྱོོད་

ལ་ཚོོར་ཤེེས་གསར་པ་ཞིིག་འཁྲུངས་ཡོོང་། བཙོོན་པ་མང་པོོ་མཉམ་དུ་འཛོོམས་ནས་སྐད་

ཆ་བཤད་མིི་ཆོོག་ལ། མིི་གཉིིས་ཙམ་འདུ་འཛོོམས་ཆོོག་སྲིིད་མོོད། མིི་ཚོོགས་རྩ་བ་ནས་

འདུ་རུ་འཇུག་གིི་རེེད། དེེ་བས་མིི་རྣམས་ལ་ཚོོར་ཤེེས་གསར་པ་ཞིིག་སླེེབས་ཡོོང་། དཔེེར་

ན། གལ་སྲིིད་བཙོོན་པ་ཞིིག་གིི་སེེམས་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལངས་ནས། བཙོོན་སྲུང་པ་ཞིིག་གིི་

མགོོ་ལ་ཕྱགས་མའིི་ཡུ་བ་ཞིིག་གིིས་རྒྱག་སྐབས། བཙོོན་པ་གཞོོན་པ་ཚོོས་དོོན་དག་འདིི་
མ་བྱུང་གོོང་ནས་འདིི་འདྲ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཚོོར་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། གལ་སྲིིད་བཙོོན་ཁང་དུ་
འོོས་ལངས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པའམ་ཡང་ན་བཙོོན་བྱོོལ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་ན། བཙོོན་པ་ཚོོར་
སུས་ཀྱང་མ་བཤད་རུང་ཁོོ་ཚོོས་ཚོོར་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། འདིི་ཐད་ལ་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་ཚོོར་ཤེེས་
ཤིིག་སླེེབས་ཡོོང་། དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་འདྲ་རེེད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིིར་ཅུང་སྡོོད་དང་། གང་ལྟར་སང་ཉིིན་བར་དུ་སྡོོད་དང་། དེེ་བར་

དུ་དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད། ངས་ལམ་ཐོོག་ནས་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་དང་
གླེེང་མོོལ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ནིི་སྤྱང་ཁྱིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་རྣམ་རིིག་རྒོོད་ལ་གཡོོ་སྒྱུ་ཆེེ།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ནིི་རྣམ་རིིག་རྒོོད་དྲགས་པ་ཞིིག་རེེད། སྤྱང་ཁྱིི་ཚོོས་རང་དོོན་གཅིིག་པུ་མ་
གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ལའང་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད་ལ། དེེ་ནས་ཧ་ཅང་བག་ཡོོད་ཚུལ་ལྡན་ཞིིག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡིིན་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་གནོོད་མེེད་སྤྲོོ་དགའིི་ངང་ནས་འདུག་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཉེེ་འགྲམ་
ནས་བྱ་མོོ་ཞིིག་སོོང་ཚེེ། ད་གཟོོད་ལྟད་མོོ་གཞན་པ་ཞིིག་བསྟན་ཡོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོ་ལ་ནན་ཏན་གྱིིས་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་ལ་དྲིི་བ་ཞིིག་འདྲིི་གྲབས་བྱས་རྗེེས་

ཁ་ཕྱིིར་དམ་པོོར་བཙུམས། ཁོོའི་ི རྐང་མཛུབ་ཁག་འགུལ་འགུལ་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོས་པུས་

མོོ་ལྷོོད་ནས་རྐང་པ་མར་བསྲིིངས་པ་ན་ད་གཟོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགུལ་བཞིིན་པའིི་རྐང་
མཛུབ་རྣམས་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཡ་ཡ། དེེས་ན་ང་གནས་སྐབས་རིིང་
མིི་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིི་མང་པོོ་ཞིིག་གིིས། མིི་ཡ་རབས་མང་པོོ་ཞིིག་གིིས་གང་ཅིིའིི་ཐད་ལ་ཅིི་

ཡང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད་དུས། དེེ་ནིི་དོོན་དག་ཅིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པའིི་སྔ་ལྟས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་མིི་འགྲོོ་འདུག་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

“སང་ཉིིན་ང་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“འོོ་ཡ།” ཞེེས་ལན་འདེེབས་བཞིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་རྣམས་ཡར་

མར་ལ་འགུལ་དུ་བཅུག་ནས། དེེ་དག་ལ་ནན་ཏན་གྱིིས་ཞིིབ་ལྟ་བྱས། ཋོོམ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
གྲུ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་སྟེེ་མིིག་ཟུང་བཙུམས། ཁོོས་གུར་ནང་ནས་

གྲག་ཡོོང་བའིི་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་དྲིི་བ་འདྲིི་བའིི་མུག་མུག་གིི་སྐད་སྒྲ་དང་། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་
དེེ་ལ་དྲིིས་ལན་འདེེབས་པའིི་མུག་མུག་གིི་སྐད་སྒྲ་བཅས་ཐོོས་ཐུབ།

ཕྱར་གཡབ་ཀྱིིས་ས་གཞིིའི་ི ངོོས་སུ་གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་ཞིིག་སྤྲོོས་འདུག་ཅིིང་། ཟུར་རེེ་

རེེའི་ི འོོད་ཟེེར་རྩེེ་མོོ་ཅན་དག་ནིི་སྟུག་ཅིིང་རྣོོ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་མལ་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་ལོོག་ནས་

འདུག་ཅིིང་། ཁོོན་ནེེ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་པུས་བཙུགས་ཀྱིིས་བསྡད་འདུག རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་

“ང་སོོང་ནས་ཨ་མར་རོོགས་རམ་བྱེེད་དགོོས།

ངས་ཁོོ་མོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་གྲབས་བྱས་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། ལུས་པོོ་འགུལ་ཐེེངས་རེེ་རེེ་ལ་ཞེེ་མེེར་ལངས་ནས་སྐྱུག་རྒྱུ་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཁོོན་ནེེ་ཡིི་ངོོ་མདངས་ནག་པོོར་གྱུར་“གལ་སྲིིད་འདིི་འདྲ་ཡིིན་པ་ཤེེས་ན། སྔ་ས་ནས་

ཡོོང་རྒྱུ་མ་བྱས་ན་ཅིི་མ་རུང་། ངས་ཕ་ཡུལ་ནས་འདྲུད་འཐེེན་འཁོོར་ལོོའི་ི སྐོོར་ལ་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱས་ནས། དེེ་འབྲེེལ་གྱིི་ལས་ཀ་ཞིིག་བཙལ་ཡོོད་རྒྱུ་ན་ཉིིན་རེེར་སྒོོར་གསུམ་རེེ་ཅན་
གྱིི་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་ཡོོད་ངེེས། མིི་གཅིིག་གིིས་ཉིིན་རེེར་སྒོོར་གསུམ་རེེ་བླངས་ན་འཚོོ་བ་
སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་རོོལ་ཐུབ་ལ། མཚན་མོོར་གློོག་བརྙན་བལྟ་རུའང་འགྲོོ་ཐུབ།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་གདོོང་པར་དངངས་འཚབ་ཀྱིི་མདངས་ཤིིག་བབས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་

མཚན་མོོར་སྐུད་མེེད་རླུང་འཕྲིིན་ཐད་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་

པར། ཁོོའི་ི ཚིིག་ལན་ཡོོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་“དེེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་ནན་འདྲིི་བྱས།
“དེེ་ལྟར་ལོོས་བྱེེད།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་ཐོོག་ཏུ་ལངས་ཐུབ་མ་ཐག་ཏུ་དེེ་ལྟར་བྱེེད་

ངེེས། འོོན་ཀྱང་། ཐོོག་མར་སྒོོར་མོོ་ཅུང་འཚོོལ་དགོོས།”

ཁོོ་མོོ་གྲུ་མོོར་ཁེེན་ནས་ཡར་དགྱེེ། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ཐད་ལ་སེེམས་ཤུགས་མ་ལྷོོད་ཨ།”
“མིིན།

མིི་ལྷོོད། ག་ལ་ལྷོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་འདིི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་འདུག་དགོོས་པ་ངའིི་

སེེམས་ལའང་མ་ཤར།”

གཞོོན་ནུ་མ་འདིིའིི་མིིག་ནང་དུ་གཟབ་ནན་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་བབས་ནས། སྐད་མགོོ་

དམའ་མོོས་“མིི་འདུག་ཐབས་མེེད་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ལོོས་ཡིིན།

དེེ་ངས་ལོོས་ཤེེས། ང་རང་ཐོོག་མར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་ཐོོག་ཏུ་ལངས་

ཐུབ་དགོོས། ཐོོག་མར་སྒོོར་མོོ་ཅུང་འཚོོལ་དགོོས། མ་གཞིི་ཕ་ཡུལ་དུ་བསྡད་ནས་འདྲུད་

འཐེེན་འཁོོར་ལོོ་སྐོོར་བ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་ན་དེེ་ཡག་པོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཉིིན་རེེར་སྒོོར་མོོ་

གསུམ་རེེ་ལེེན་ཐུབ་ལ། ད་དུང་ཞོོར་ལས་ཀྱང་ལས་ཐུབ།” རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མིིག་ཟུང་གིིས་
བདེེན་རྫུན་ཚད་ཐིིག་འཇལ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོར་ལྟ་བའིི་ཚེེ་ན། ཁོོ་

མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལས་ཁོོ་རང་ཚད་ཐིིག་ལ་འཇལ་བ་དང་། ཁོོ་རང་ལ་རྩིིས་ཞིིབ་བྱེེད་བཞིིན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པའིི་རྣམ་པ་ཞིིག་མཐོོང་། དེེ་བས་ཁོོས་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་“འོོན་ཀྱང་། ང་ནིི་རང་ཚུགས་ཀྱིིས་
ལངས་ཐུབ་མ་ཐག་ཏུ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ངེེས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་གཏུམ་དྲག་དང་བཅས་“ཕྲུ་གུ་མ་བཙས་གོོང་དུ་ང་ཚོོར་ངེེས་པར་དུ་ཁང་པ་

ཞིིག་ཡོོད་དགོོས། ངས་ཕྲུ་གུ་འདིི་རས་གུར་ཐབས་ཆག་ཅིིག་ཏུ་བཙའ་མིི་འདོོད།” ཅེེས་
བཤད།

ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་“ཡིིན་དང་ཡིིན། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་ཐོོག་ཏུ་ལངས་ཐུབ་མ་ཐག་ཏུ།”

ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་རང་རས་གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས། ལྕུག་ཕྲན་སྦར་བའིི་མེེ་

ལྕེེའིི་འགྲམ་དུ་བྲེེལ་འཚབ་ལངས་པའིི་ཨ་མ་ལ་གཅིིག་བལྟས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཡང་བསྐྱར་
ཕྱིིར་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་རས་གུར་གྱིི་གནམ་མཐིིལ་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོ་མོོས་མཐེེ་མོོ་ཁའིི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ངག་བསྡམས་ཏེེ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ངུ་ཤུམ་བྱས།

ཨ་མ་མེེ་འགྲམ་དུ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་ནས། ཐབ་སྟེེང་གིི་སྐྱོོ་མ་བསྐོོལ་ཡོོད་པའིི་

སླ་ངའིི་འོོག་གིི་མེེ་ལྕེེའིི་སྟེེང་དུ་ལྕུག་ཕྲན་གྱིི་ཡལ་ག་ཁག་གཅོོག་གིིན་གཅོོག་གིིན་འཕེེན།
མེེ་ལྕེེ་ཁག་ཡར་ཅུང་མཆེེད་རྗེེས་མར་ལ་ཕྱིིར་འཇགས་འགྲོོ་ལ། ཡང་བསྐྱར་ཡར་ལ་ཅུང་

མཆེེད་རྗེེས་མར་ལ་ཕྱིིར་འཇགས་འགྲོོ། བྱིིས་པ་བཅོོ་ལྔ་པོོས་ཁུ་སིིམ་པོོའི་ི སྒོོ་ནས་ཁོོ་ཚོོར་
ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཐབ་སྟེེང་གིི་སྐྱོོ་མའིི་དྲིི་ཞིིམ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྣ་ནང་དུ་རྒྱུ་
བའིི་ཚེེ་ན་ཁོོ་ཚོོའིི་སྣ་སྙེེར་ཙམ་སྙེེར་ཙམ་བྱེེད། དགུང་གིི་ཉིི་མ་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་ཕོོག་

པས། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་སྨུག་སེེར་དུ་བསྒྱུར་པའིི་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐྲ་ལོོ་ལས་འོོད་མདངས་འཕྲོོ། བྱིིས་པ་
དེེ་ཚོོ་འདིི་གར་འདིི་ལྟར་འདུག་པར་ཁ་སྐྱེེངས་ཀྱིི་ཡོོད་ནའང་། ཁོོ་ཚོོ་ལས་སུ་གཅིིག་ཀྱང་

འདིི་དང་ཁ་འབྲལ་མ་ཐུབ། ཨ་མས་ཀོོར་ཀོོར་གྲལ་གྱིི་ནང་གྲལ་དུ་ཟ་ཧེེབ་ལངས་ཡོོད་པའིི་
བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱས། ཁོོ་མོོ་ནིི་བྱིིས་པ་གཞན་པ་ཚོོ་ལས་གཟུགས་པོོ་

རིིང་། ཁོོ་མོོ་རྐང་པ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ལངས་ནས། རྐང་པ་གཞན་པའིི་རྐང་མགོོས་སྟེེང་དུ་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ལངས་ཡོོད་པའིི་རྐང་པ་དེེའིི་ཉྭ་རིིལ་སྟེེང་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེེད། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་གཉིིས་ཀ་

རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་བསྣོོལ་ནས་འདུག་ཅིིང་། སྐྱ་མདོོག་བབས་པའིི་མིིག་ཟུང་ཕྲ་མོོས་ཨ་མ་ལ་

ལྟད་མོོར་བལྟས། ཁོོ་མོོས་“ལྕམ་ལགས། ཁྱོོད་ལ་རོོགས་རམ་འདྲ་བྱེེད་དགོོས་སམ། ངས་
ཁྱོོད་ལ་ལྕུག་ཕྲན་དེེ་ཚོོ་གཅོོག་རོོགས་བྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་བསམ་ཚུལ་བཏོོན།

ཨ་མས་ལས་ཀ་ལས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་ཟས་སྐལ་རེེ་ཨེེ་

སྟེེར་འདོོད་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཁོོ་མོོས་“ཡིིན་ཡ། ལྕམ་ལགས།” ཞེེས་བརྟན་བརླིིང་གིིས་བཤད།

ཨ་མས་སླ་ངའིི་འོོག་ཏུ་ཤིིང་ཐུར་རེེ་བསྣན་པ་ན་མེེ་ལྕེེ་ཡིིས་ཚག་སྒྲ་སྒྲོོག “ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཞོོགས་ཟས་མ་ཟོོས་པ་ཡིིན་ནམ།”
“ཟོོས་མེེད།

ལྕམ་ལགས། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་མེེད་ལ། ང་ཚོོའིི་འཚོོ་བ་འགྲོོ་

བའིི་ཆེེད་དུ་ཨ་ཕས་ཅ་དངོོས་འགའ་རེེ་བཙོོང་ཐབས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།”

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་བལྟས། “ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་ལས་སུས་ཀྱང་ཞོོགས་ཟས་

ཟོོས་མེེད་དམ།”

ཀོོར་ཀོོར་དུ་འདུས་པའིི་བྱིིས་པའིི་ཁྱུ་ཚོོགས་འདིི་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་ངང་ནས་གཡོོ་

འགུལ་བྱས་ཤིིང་། ཚང་མས་མིིག་ཟུང་སླ་ང་དང་འབྲལ་ཐབས་བྱས། བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིིས་

རློོམ་སེེམས་དང་བཅས་“ངས་ཟོོས་ཟིིན་པ་ཡིིན། ང་དང་ངའིི་གཅུང་པོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཟོོས་པ་
ཡིིན། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱང་ཟོོས་སོོང་། དེེ་ངས་མིིག་གིིས་མཐོོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོས་བཟའ་ཡག་
བྱས་པ་ཡིིན། དོོ་ནུབ་ང་ཚོོ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་བླངས། “དེེས་ན་ཁྱོོད་ལྟོོགས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། སླ་ངའིི་

ནང་གིི་འདིི་ཙམ་པོོ་ཚང་མར་བཟའ་རྒྱུ་མིི་འདང་།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བུ་ཆུང་ཆུང་དེེས་མཆུ་ཏོོ་ཙོོག་ཙོོག་བྱས་ནས་“ང་ཚོོས་བཟའ་ཡག་བྱས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་བརྒྱུགས་ཏེེ་རས་གུར་གྱིི་ཚོོགས་སུ་འཐིིམས། ཨ་

མས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་ལྟ་ཡུན་རིིང་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། བྱིིས་པ་ཚོོའིི་ནང་གིི་བུ་མོོ་ལོོ་ན་ཆེེ་
ཤོོས་དེེས་ཁོོ་མོོར་དྲན་སྐུལ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་།
“ལྕམ་ལགས།

སམ།”

མེེ་འཇགས་ཀྱིི་འདུག་པས་ངས་ཁྱོོད་ལ་མེེ་ཁ་སྣོོན་རོོགས་བྱེེད་དགོོས་

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་གུར་ནང་དུ་ལངས་ནས་བསྡད་དེེ། བརྟན་བརླིིང་དང་

གཟིི་བརྗིིད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཚུལ་མཐུན་གྱིིས་རང་ཚུགས་བཟུང་། ཁོོ་ཚོོས་རང་གནས་སུ་སྒེེར་
ཚུགས་སྟོོན་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཅུང་སྒེེར་སེེམས་ཆེེ་བའིི་རྣམ་པ་ཡང་མངོོན། རུ་ཐེེ་
ཡིིས་བུ་མོོ་དེེ་ལ་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན་རྗེེས། ཙོོག་
པུར་མར་བསྡད་ནས་ཨ་མ་ལ་ལྕུག་ཕྲན་གཅོོག་རོོགས་བྱས།

ཨ་མས་སླ་ངའིི་ཁ་ལེེབ་བླངས་ནས་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་གིིས་སྐྱོོ་མ་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱས། “ཁྱོོད་

ཚོོའིི་ནང་ནས་འགའ་རེེའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་མེེད་ན་དེེ་ཡག་པོོ་རེེད། མ་མཐའ་ཡང་བུ་
ཆུང་དེེ་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག”

བུ་མོོ་དེེས་སྣ་སྙེེར་ཙམ་བྱས། “ཨོོ། ཁོོ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཁོོས་འུད་ཤོོབ་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་

རེེད། ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་འུད་ཤོོབ་གནམ་ལ་མིི་ཤོོང་བ་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ལ་དགོོང་ཟས་བཟའ་
རྒྱུ་མེེད་རུང་ཁ་ནས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་པ་ཤེེས་སམ། མདང་དགོོང་ཁོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཡོོང་ནས།

ཁོོ་ཚང་གིིས་བྱ་ཤ་ཟོོས་པ་ཡིིན་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚང་གིིས་དགོོང་ཟས་བཟའ་བཞིིན་

པ་དེེ་ངས་མཐོོང་ཡོོད། ཁོོ་ཚང་གིིས་ཀྱང་ང་ཚོོ་ཚང་མ་དང་འདྲ་བར་ཕྱེེ་ལྡུར་སྐྱ་བརྔོོས་
ཤིིག་བཟའ་བཞིིན་འདུག”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ཨོོ།”

ཨ་མས་བུ་དེེ་བརྒྱུགས་སོོང་སའིི་རས་གུར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་རྗེེས་བུ་མོོ་དེེ་ལ་

ཕྱིིར་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་རུ་སླེེབས་ནས་ག་ཚོོད་འགོོར་སོོང་།”
ཞེེས་དྲིིས།
“ཨོོ།

ཕལ་ཆེེར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཕྱིིན་སོོང་། ང་ཚོོ་གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་ཞིིག་ཏུ་

ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་པ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རྗེེས་སོོར་བྱང་ཕྱོོགས་
ནས་ཕྱིིར་སླེེབས་དུས་གཞིིས་སྒར་དེེ་ཁ་གང་ཟིིན། སྒར་དེེ་དངོོས་གནས་སྡོོད་ས་ཡག་པོོ་
ཞིིག་ཡིིན་ཡ།”

ཨ་མས་“དེེ་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོས་རུ་ཐེེ་ཡིི་ལག་ནས་ལྕུག་ཕྲན་རྣམས་

ཚུར་བླངས་ནས་མེེ་སྟེེང་དུ་བསྣན། རུ་ཐེེ་ཡིིས་བུ་མོོ་གཞན་པ་དེེ་ལ་སྡང་སེེམས་ཀྱིིས་བལྟས།
“ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད།

ཆབ་ཁང་ཡག་པོོ་ཡོོད་ལ་ཁྲུས་ཁང་ཡང་

ཡོོད། གྱོོན་གོོས་རྣམས་འཁྲུད་གཞོོང་ནང་ནས་འཁྲུད་ཆོོག་ལ། ཆུ་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེེ་ཡིིན་

པ་མ་ཟད། འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཡོོད། གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོར། ཡུལ་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་
རོོལ་ཆ་དཀྲོོལ་ནས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་སྲོོལ་ཡོོད། ཨ། དེེ་ནིི་དངོོས་གནས་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་
མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད་པའིི་གནས་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་རེེད། བྱིིས་པ་ཚོོར་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་ས་ལོོགས་སུ་ཆེེད་

དུ་ཡོོད་ལ། ད་དུང་གསང་སྤྱོོད་ནང་དུ་གཙང་ཤོོག་ཀྱང་བཞག་ཡོོད། ལག་འཇུ་ཞིིག་མར་
འཐེེན་པ་ཡིིན་ན་ཆུ་ནིི་རང་འགུལ་གྱིིས་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་ཆུ་བཤལ་གཏོོང་ཐུབ། ཁོོ་

ཚོོས་ཉེེན་རྟོོག་པ་སྒར་ནང་དུ་གང་འདོོད་དུ་ཡོོང་དུ་མིི་འཇུག་ལ། སྒར་འདིི་འཛིིན་སྐྱོོང་
བྱེེད་བཞིིན་པའིི་མིི་དེེར་ཧ་ཅང་གུས་ཞབས་ལྡན། ཁོོ་རང་ཁྱིིམ་ཚང་རེེ་རེེར་འཚམས་

འདྲིིར་ཡོོང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ལ། རང་མཐོོང་དང་ང་རྒྱལ་རྩ་བ་ནས་མེེད། ང་རང་ཡང་
བསྐྱར་སྒར་དེེར་འདུག་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་འདོོད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་“དེེ་འདྲ་ཞིིག་ངས་གོོ་མྱོོང་མིི་འདུག དངོོས་གནས་ཁྲུས་གཞོོང་ཞིིག་དགོོས་ཀྱིི་

འདུག་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོ་དེེས་སྤྲོོ་སྣང་དང་བཅས་མུ་མཐུད་དུ་“དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ། དེེ་གའིི་

ཆུ་སྦུག་གིི་ནང་ནས་ཆུ་དྲོོན་པོོ་རང་རྒྱུག་གིིས་ཡོོང་ལ། ཁྱོོད་རང་ཆུ་སྟོོར་ཁྲུས་སྦུག་གིི་
འོོག་ཏུ་འཛུལ་ན་ཆུ་དྲོོད་འཇམ་ཡོོང་། གནས་འདིི་འདྲ་ཞིིག་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཐོོང་མྱོོང་མེེད་
ངེེས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེང་སང་ཡོོངས་སུ་གང་ཟིིན་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

“གང་ཟིིན།

ང་ཚོོ་ཐེེངས་སྔོོན་མ་འགྲོོ་དུས་དེེ་ཡོོངས་སུ་གང་ཟིིན།”

ཨ་མས་“དེེ་རིིན་གོོང་ཧ་ཅང་མཐོོ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨུན།

རིིན་པ་སྤྲོོད་དགོོས་ཀྱིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་ཀྱང་

མེེད་ན། ཁོོ་ཚོོས་རིིན་གྱིི་ཚབ་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད། གཟའ་འཁོོར་རེེར་ཆུ་ཆོོད་

གཅིིག་གཉིིས་རེེ་ལས་པས་ཆོོག ལས་ཀ་གཙོོ་བོོ་དེེ་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་རྒྱུ་དང་གད་སྙིིགས་སྒམ་
གཙང་མ་བཟོོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རེེད། དགོོང་མོོ་རོོལ་དབྱངས་བཏང་ནས། ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁ་བརྡ་བྱས་

ནས་འདུག་གིི་ཡོོད། ཆུ་སྦུག་ནང་གིི་ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཡིིན། གནས་འདིི་འདྲ་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཁྱོོད་
ཀྱིིས་མཐོོང་མྱོོང་མེེད་ངེེས་རེེད།”

ཨ་མས་“དངོོས་གནས་ང་ཚོོའང་དེེར་འགྲོོ་ཐུབ་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་བཟོོད་བསྲན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་བྱས་ཡོོད་པས། མཐའ་མར་གཏུམ་དྲག་དང་

བཅས་“ངེེད་ཚང་གིི་ཨ་ཕྱིི་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་གྲོོངས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་པར། བུ་མོོ་དེེས་

ཁོོ་མོོར་ཧ་མ་གོོ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིས་བལྟས་ནས་བསྡད། རུ་ཐེེ་ཡིིས་“རེེད། ཁོོ་མོོ་དངོོས་
གནས་གྲོོངས་སོོང་། འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་ཁང་གིིས་ཁོོ་མོོ་འཁྱེེར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་
མཆུ་ཏོོ་དམ་པོོར་བཙུམས་ནས་ལྕུག་ཕྲན་ཆག་པ་ཞིིག་བཅག
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་དཔའ་ངར་ལྡན་པའིི་ཕར་རྒོོལ་དེེ་མཐོོང་ནས་མིིག་ལྷེེམ་ལྷེེམ་དུ་རྡེེབ་

ཞོོར་“དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དེེ་ག་རང་དུ་གྲོོངས་སོོང་། འདས་དོོན་ཞིིབ་དཔྱོོད་ཁང་གིིས་ཁོོ་མོོ་
པུར་སྒམ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་བཅུག་སོོང་།” ཞེེས་རུ་ཐེེ་ཡིི་སྐད་ཆ་ཁག་བྲག་ཅ་ལྟར་
བསྐྱར་བཟློོས་བྱས།

ཨ་མས་“ད་ཁ་ཚུམས་ཤིིག ཁྱོོད་གཉིིས་ཀས་ཁ་ཚུམས་ཤིིག་མ་གཏོོགས་ཕར་བདའ་

གྲབས་འདུག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་མེེ་སྟེེང་དུ་ལྕུག་ཕྲན་ཁ་སྣོོན་བྱས།

ཨལ་ནིི་མར་ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོས་འཁྱམ་འཁྱམ་དུ་སོོང་ནས། དབུགས་སྒོོ་ཞིིག་གསོོ་

བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཕོོ་གསར་དེེའིི་རྩར་སོོང་ནས་“བལྟས་ཡོོང་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཞིིག་གསོོ་ཕལ་ཆེེར་
འགྲུབ་གྲབས་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ད་དུང་གཉིིས་ཡོོད།”

“ཞག་སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་མཛེེས་མ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།”

ཕོོ་གསར་དེེས་“ང་ལ་ཆུང་མ་ཡོོད་པས་མཛེེས་མ་འཚོོལ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་མེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“མཛེེས་མ་འཚོོལ་བར་ང་ལ་ནམ་ཡང་དུས་ཚོོད་ཡོོད། དེེ་མིིན་གྱིི་བྱ་བ་

གཅིིག་ཀྱང་སྒྲུབ་པའིི་དུས་ཚོོད་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“གྲོོད་ཁོོག་ཅུང་ལྟོོགས་སུ་ཆུག་དང་།

དེེ་ནས་ཁྱོོད་རང་འགྱུར་གྱིི་རེེད།”

ཨལ་གད་མོོ་བགད། “གཅིིག་བྱས་ན་འགྱུར་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། ད་སྔ་བར་དུ་སྣང་ཚུལ་

འདིི་ལ་འགྱུར་བ་ཐེེབས་མ་མྱོོང་།”

“ད་སྔོོན་ངས་མིི་ཞིིག་དང་ཁ་བརྡ་བྱས་པ་ཡིིན།
“རེེད།

ཁྱོོད་ཚོོ་མཉམ་དུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”

ངའིི་ཨ་ཇོོ་ཋོོམ་རེེད། ཁོོའི་ི ཁ་མ་སློོངས་དང་དགའ་ཡིི་རེེད། ཁོོས་མིི་བསད་མྱོོང།”

“རེེད་དམ།

ཅིིའིི་ཕྱིིར་བསད་པ་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“འཁྲུག་འཛིིང་བྱས་པ་རེེད།

མིི་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་གྲིི་ཡིིས་བཙུགས་པས། ཁོོས་མིི་དེེའིི་

མགོོ་ལ་སྦྱག་མ་གཞུས་ནས་བསད་པ་རེེད།”
“ཨོོ།

དེེ་འདྲ་བྱས་ཏེེ་བསད་པ་རེེད་ཨེེ། ཁོོ་ལ་ཁྲིིམས་ཐག་ག་འདྲ་བཅད་སོོང་།”

ཨལ་གྱིིས་“དེེ་ནིི་འཁྲུག་འཛིིང་ཞིིག་ཡིིན་པས་ཁོོ་རང་བཙོོན་གྲོོལ་ཐོོབ་ཡོོད།” ཅེེས་

བཤད།

“ཁོོ་རང་འཁྲུག་འཛིིང་བྱེེད་མཁན་ཞིིག་དང་མིི་འདྲ།”
“ཨོོ།

ཁོོ་འཁྲུག་འཛིིང་ལ་དགའ་མཁན་ཞིིག་མིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིི་

བརྙས་བཅོོས་གཏན་ནས་མིི་འཁུར།” ཨལ་གྱིི་སྐད་ཀྱིི་ནང་དུ་སྤོོབས་པའིི་གདངས་འདྲེེས།
“ཋོོམ་ཁོོ་རང་ཁུ་སིིམ་པོོ་ཡིིན།
“ཨུན།

འོོན་ཀྱང་། གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་བཟང་།”

ངས་ཁོོ་རང་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱས་པ་ཡིིན་ལ། ཁོོ་རང་དེེ་འདྲའིི་ཁོོང་ཁྲོོ་ཅན་ཞིིག་

མིིན་པ་འདྲ།”

“ཁོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཚ་པོོ་ཞིིག་མིིན།

གཅིིག་གིིས་ཁོོའི་ི འཚིིག་པ་སློོང་བའིི་བར་དུ་ཁོོ་ནིི་མིི་

འཇམ་པོོ་བལ་དཀར་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། འཚིིག་པ་བསླངས་ཟིིན་དུས་གཟབ་

གཟབ་བྱས་ན་དགའ་ཡིི་རེེད།” ཕོོ་གསར་དེེས་དབུགས་སྒོོ་མཐའ་མ་དེེ་གཅུ་མགོོ་བརྩམས་
“དབུགས་སྒོོ་སྒར་རོོགས་དང་གདོོང་ཁེེབས་འགེེབས་རོོགས་བྱེེད་ཨེེ་དགོོས།”
“ཡ་ཡ།

ཁྱོོད་ལ་དེེ་མིིན་ལས་རྒྱུ་འདྲ་མེེད་ན།”

ཨལ་གྱིིས་“ཅུང་གཉིིད་དགོོས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ལ་ཆག་སྐྱོོན་བྱུང་

ཡོོད་པ་མཐོོང་དུས་ལག་པ་འདུག་མིི་ཐུབ། ངེེས་པར་དུ་ལས་རོོགས་མ་བྱས་ན་འདུག་མིི་
བཟོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེས་“ལས་རོོགས་བྱས་ན་དངོོས་གནས་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ། ངའིི་མིིང་ལ་ཧྥིི་ལོོའེེ་

ཌིི་ ནོོལ་སིི་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ངའིི་མིིང་ལ་ཨལ་ ཇོོ་ཌིི་ཟེེར།”

“ཁྱོོད་རང་ངོོ་ཤེེས་པར་དགའ་བོོ་བྱུང་།”

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཡང་དེེ་མཚུངས་ཡིིན། གཟེེར་གདན་དེེ་ག་རང་ཕྱིིར་སྤྱོོད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཞེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“མིི་སྤྱོོད་ཐབས་མེེད་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་གློོ་གྲིི་ཕྱིིར་བླངས་ཡོོང་ནས་མེེ་ཆའིི་རྩེེ་མོོ་འབྲད་འབྲད་བྱེེད་བཞིིན་“དཀོོན་

མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ནང་ཁྲོོལ་ཕྱིིར་འདོོན་རྒྱུའིི་ཡན་
གྱིི་དགའ་ས་ཞིིག་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོ་ན།

བུད་མེེད།”

“འོོ་རེེད།

བུད་མེེད་ལ་ཡང་དགའ། ངས་དངོོས་གནས་རོོལ་སིི་3 རླངས་འཁོོར་ཞིིག་མར་

བཤིིག་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སྒྲིིག་ན་འདོོད་ཨང་། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ངས་ཁ་ཌིི་16རྟགས་ཅན་

ཞིིག་གིི་གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་པ་ཡིིན། དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ། དེེ་འདྲའིི་
ཡིིད་དུ་འོོང་བའིི་དངོོས་པོོ་ཞིིག་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། དེེ་ནིི་ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་

ནས་རེེད། ཁ་ཌིི་16རྟགས་ཅན་དེེ་ཟ་ཁང་ཞིིག་གིི་སྒོོ་ཁར་བཞག་འདུག་པས། ངས་དེེའིི་
གདོོང་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་པ་ཡིིན། སྐབས་དེེར་མིི་ཞིིག་ཡོོང་ནས་‘ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་
བཞིིན་ཡོོད།’ཅེེས་བཤད་པར། ངས་ལན་དུ། ‘ལྟད་མོོར་ལྟ་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན། འདིི་ནིི་ག་
འདྲའིི་མཛེེས་པ་ལ་ཨང་།’ཞེེས་བཤད་པ་ཡིིན། དེེ་དུས་ཁོོ་རང་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད་

ཅིིང་། ཁོོས་ཕལ་ཆེེར་གདོོང་ཁེེབས་འོོག་ཏུ་བལྟས་མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད་པ་འདྲ། ཁོོ་རང་དེེ་

གར་ལངས་ནས་བསྡད། ཁོོ་ནིི་རྩྭ་ཞྭ་གྱོོན་པའིི་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་རེེད་ལ། ཁོོས་ནང་སྟོོད་ཁྲ་ཤུར་
3

ལེེའུ་འདིིའིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མིིང་དང་ཚོོང་རྟགས་བོོད་དབྱིིན་ཤན་སྦྱར། རོོལ་སིི། ཡང་ན། རོོལ་སིི་རོོའེེ་སེེ།
Rolls, Rolls-Royce • ཁ་ཌིི། ཡང་ན། ཁ་ཌིི་ལག Cad, Cadillac
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཅན་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ཅིིང་། མིིག་ལ་མིིག་ཤེེལ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག ང་ཚོོས་ཅིི་ཡང་མིི་བཤད་

པར་དེེ་གར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་མིི་དེེས། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིས་
འདིི་ཐེེངས་ཤིིག་སྐོོར་འདོོད་དམ།’ ཟེེར།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“དངོོས་གནས་ཨེེ།” ཞེེས་བཤད།
“དངོོས་གནས་ཡིིན།

‘ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཐེེངས་ཤིིག་སྐོོར་འདོོད་དམ།’ཞེེས་ཟེེར། ཨུན། ལྟས་

ངན། ངས་རྫིི་དོོར་གྱོོན་ཡོོད་ལ། ཚང་མ་ཧ་ཅང་བཙོོག་པོོ་ཡིིན། དེེ་བས་ངས། ‘ངས་འདིི་

བཙོོག་པོོ་བཟོོ་རྒྱུ་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་པར། ཁོོས་ཡང་བསྐྱར། ‘སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད། བསྐོོར་
ནས་སོོང་སྟེེ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཁང་སྐོོར་དེེ་ལ་སྐོོར་བ་ཞིིག་བརྒྱབ་ནས་ཤོོག’ ཟེེར། རེེད་ཡ།

དེེ་བས་ང་རང་སྟེེང་དུ་བུད་ནས། རླངས་འཁོོར་དེེ་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཁང་སྐོོར་མཐའ་རུ་
སྐོོར་བ་བརྒྱད་འཁོོར་བ་ཡིིན། ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ།”
ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“སྐྱིིད་པོོ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། རླངས་འཁོོར་དེེ་མར་བཤིིག་རྒྱུ་བྱུང་ན་ངས་ཅིི་ཞིིག་

སྟེེར་དགོོས་བྱུང་རུང་སྟེེར་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་དཔུང་ལག་དལ་མོོས་འགུལ་བཞིིན་དབུགས་སྒོོ་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེའང་

གཞིི་གདན་ལས་ཡར་བླངས་ནས་དེེ་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་“འཁོོར་རྙིིང་ལ་ལོོབ་ཏུ་ཆུག་
དང་དེེས་དགའ། ཁྱོོད་དང་ང་འདྲའིི་ལག་ཏུ་ཁ་ཌིི་16རྟགས་ཅན་ཞིིག་ནམ་ཡང་ཡོོང་
གིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སྐྱོོར་རྟེེན་དེེ་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་མར་བཞག་

ནས། མེེ་ཆའིི་སྟེེང་གིི་འཚིིག་རོོ་རྣམས་གཟོོང་ཞིིག་གིིས་འབྲད་འབྲད་བྱས། སྐབས་དེེར་
མགོོ་ན་ཞྭ་མོོ་མེེད་ཅིིང་རྐང་པར་ལྷམ་མེེད་པའིི་བུད་མེེད་རྒྱགས་རིིལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་

བརྒྱུད་ནས་འོོ་མ་ལྟ་བུའིི་འཐུང་ཆུ་ཟོོ་བ་གང་མཉམ་དུ་འཁུར་ནས་སོོང་། ཆུ་ཟོོའི་ི ལྗིིད་

ཤུགས་དང་འགྲོོགས་ནས་ཁོོ་མོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་རྐང་པ་འཐེེན་ཙམ་འཐེེན་ཙམ་བྱེེད་ལ། ཁོོ་མོོ་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

གཉིིས་ཀྱིིས་མིིག་གིིས་ཐང་ལ་བལྟས་ནས་འགྲོོ་བ་ལས་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་
མ་བཀྱགས། ད་ལྟ་གུང་ཡོོལ་ཉིི་མ་དམའ་སར་འབབ་མགོོ་བརྩམས་ཟིིན།

ཨལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ཅིི་ཞིིག་ལའང་དགའ་མོོས་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་གཟོོང་གིི་འབྲད་ཤུགས་ཇེེ་ཆེེར་བཏང་ནས་“ང་འདིི་གར་སླེེབས་ནས་

ཟླ་བ་དྲུག་ཕྱིིན་སོོང་། ང་རང་གིིས་ལས་ཀ་འཚོོལ་ཆེེད་དུ་མངའ་སྡེེ་ཧྲིིལ་པོོར་སྤར་ཉུལ་
བྱས་པ་ཡིིན་ལ། ང་དང་ངའིི་ཆུང་མ། ངའིི་ཕྲུ་གུ་བཅས་ཀྱིི་ཁ་ལ་བཟའ་རྒྱུའིི་ཤ་རྡོོག་

དང་ཞོོག་ཁོོག་གིི་དོོན་དུ་འབད་བརྩོོན་ལྷོོད་མེེད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན། གོོམ་ཁ་ལྷོོད་

མེེད་ཀྱིིས་ཡར་མར་བརྒྱུགས་པ་ཡིིན། ང་རང་ནིི་རིི་བོོང་རྣ་རིིང་བཞིིན་དུ་ཡར་མར་ལ་
བརྒྱུགས་ཀྱང་། ད་དུང་ཡང་ཁྱིིམ་མིིའིི་ཁ་སོོས་ཀྱིི་མིི་འདུག ངས་སྡུག་རུས་ག་ཚོོད་བྱས་
ནའང་བཟའ་བཏུང་གིིས་འདང་བའིི་ཉིི་མ་ཞིིག་འཆར་རྒྱུ་མིི་འདུག དེེ་བས། ད་ལྟ་ང་རང་

ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག ང་རང་གིི་ངལ་དུབ་དེེ་ནིི་གཉིིད་ཉལ་བ་ཙམ་གྱིིས་སེེལ་ཐུབ་པའིི་ཚད་
དེེ་ལས་ཡོོངས་སུ་བརྒལ་ཟིིན། དེེ་བས། ད་ལྟ་དངོོས་གནས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་མ་ཤེེས་
པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་གཏན་འཇགས་ཤིིག་འཚོོལ་རྒྱུ་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་

དྲིིས།

“མིི་འདུག

འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་གཏན་འཇགས་ཤིིག་མིི་འདུག” ཁོོས་གཟོོང་གིིས་

མེེ་ཆའིི་སྟེེང་གིི་འཚིིག་རོོ་རྣམས་མར་དེེད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ལག་རས་ཤིིག་
གིིས་ལྕགས་འོོད་བྲལ་བའིི་ལྕགས་རིིགས་དེེ་ཕྱིིས།

བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་སྒར་གྱིི་ནང་དུ་ཚུར་

སླེེབས་བྱུང་། རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་མིི་བཞིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་མདོོག་སྨུག་ལ་གདོོང་
པར་འཛུམ་མདངས་བྲལ། རླངས་འཁོོར་དེེ་དལ་མོོར་ཚུར་སྒར་ནང་དུ་ཡོོང་། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡིིས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ལག་བསོོད་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

རླངས་འཁོོར་བསྡད་དེེ་ཁ་ལོོ་བས་“ང་ཚོོ་མ་སོོང་ས་ཞིིག་མེེད། ལག་ཏུ་ཅིི་ཡང་མ་

ཡོོང་། རྫོོང་འདིིའིི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ལས་ཀ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་ས་མ་རེེད། དེེ་བས་ད་ནིི་གནས་སྤར་
རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“གནས་གང་དུ་སྤོོར་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“གར་འགྲོོ་གང་འདུག་དཀོོན་མཆོོག་ལ་ཐུག་ཡོོད།

ས་འདིིར་ང་ཚོོས་འཚོོལ་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་

བཙལ་ཟིིན།” ཁོོས་འབྱེེད་མཐུད་རྐང་གདན་ལྷོོད་ནས་དལ་མོོས་སྒར་ཁྲོོད་ནས་མར་སོོང་།

ཨལ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་བལྟས། “གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་གཅིིག་པུར་སོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་མ་

རེེད་དམ། དེེ་ལྟར་སོོང་ན་གལ་སྲིིད་ལས་ཀ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོོགས་མེེད་ན། ཉུང་ཉུང་དེེ་ཁོོ་
ལ་རག་རྒྱུ་རེེད།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ལག་གིི་གཟོོང་དེེ་ཐང་ལ་བཞག་ནས་སྐྱོོ་ལྷང་ལྷང་གིི་འཛུམ་ཞིིག་

བསྟན་ཏེེ་“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མ་ཤེེས་པ་རེེད། ཡུལ་ལུང་ཁག་ཉུག་དགོོས་ན་རླངས་སྣུམ་འཛད་

དགོོས་ལ། རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་རེེ་རེེད། མིི་བཞིི་པོོས་རླངས་
འཁོོར་བཞིི་བསྐོོར་ནས་འགྲོོ་མིི་ཐུབ་པས། ཁོོ་ཚོོས་མིི་རེེ་རེེས་སྒོོར་ཟུར་རེེ་བསྡུས་ནས་
རླངས་སྣུམ་ཉོོ་ཡིི་ཡོོད། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“ཨལ།”

ཨལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་གལ་ཆེེ་མདོོག་གིིས་ལངས་འདུག་པའིི་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་བལྟས།

“ཨལ།

ཨ་མས་སྐྱོོ་ལྡུར་སྐོོལ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁྱོོད་འཐུང་དུ་ཕྱིིར་ཤོོག་ཟེེར།”

ཨལ་གྱིིས་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་དོོར་མའིི་ངོོས་སུ་ཕྱིིས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ལ་“ང་

ཚོོས་དེེ་རིིང་ཟ་མ་ཟོོས་མེེད། ངས་ཟ་མ་ཟོོས་ཚར་རྗེེས་ཁྱོོད་ལ་རོོགས་བྱེེད་དུ་ཡོོང་།” ཞེེས་
བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ཁྱོོད་རང་རོོགས་རམ་བྱེེད་པར་སྤྲོོ་ན་རེེད་མ་གཏོོགས་མ་ཡོོང་རུང་ཆོོག”
“རོོགས་བྱེེད་ལོོས་འདོོད།”

སུ་སོོང་།

ཁོོས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་རྗེེས་དེེད་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྒར་ཕྱོོགས་

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྒར་མཐའ་རུ་ད་ལྟ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་འདུག་ཅིིང་། བྱིིས་པ་རྒྱུས་མེེད་

མང་པོོ་ཞིིག་སྐྱོོ་ལྡུར་གྱིི་སླ་ངའིི་ཐག་ཉེེ་རུ་བཅར་འདུག ཁོོ་ཚོོ་ཐག་ཉེེར་བཅར་དྲགས་པའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས། ཨ་མ་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་བྱེེད་སྐབས། ཁོོ་མོོའི་ི གྲུ་མོོ་ཁོོ་ཚོོར་བརྡར་ནས་
འགྲོོ་ཡིི་འདུག ཋོོམ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་འདུག

ཨ་མས་ཅིི་བྱ་གཏོོལ་མེེད་ངང་ནས་“ངས་དངོོས་གནས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ཧ་མིི་གོོ།

ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་གསོོ་དགོོས་པས། འདིིར་འདུས་པའིི་ཕྲུ་གུ་འདིི་ཚོོ་ཅིི་བྱེེད་
དམ།” ཞེེས་བཤད་པར། བྱིིས་པ་ཚོོ་དྲང་མོོར་ལངས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་མདངས་འཚོོས།
ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་མདངས་ནིི་ཇིི་འདྲའིི་སྟོོང་ལྷང་ལྷང་དང་དེེ་འདྲའིི་གཟབ་ནན་ཞིིག་རེེད་

ཨང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་རྣམས་འཕྲུལ་ཆས་དང་འདྲ་བར། སླ་ང་དང་ཨ་མའིི་ལག་ཏུ་

བཟུང་བའིི་ཀྲིིན་སྡེེར་གྱིི་བར་ནས་ཕར་སྐྱོོད་ཚུར་སྐྱོོད་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁེེམ་བུ་

དེེ་སླ་ངའིི་ནང་ནས་སྡེེར་མའིི་ཕྱོོགས་སུ་འཁུར་སྐབས་དེེའིི་རྗེེས་འདེེད་བྱེེད་ཅིིང་། རླངས་
པ་ཐོོལ་ཐོོལ་གྱིི་སྡེེར་མ་དེེ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ལག་ཏུ་འཇོོག་སྐབས། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཅིིག་

ཅར་དུ་དེེའིི་རྗེེས་དེེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་བཟའ་ཁེེམ་དེེ་སྐྱོོ་ལྡུར་གྱིི་ནང་དུ་སྣུན་པའིི་སྐབས་

སུ། བསྟར་བར་བཤར་བའིི་མིིག་འབྲས་ཚོོས་དེེའིི་རྗེེས་འདེེད་ལ། ཞོོག་ཁོོག་རྡོོག་རྡོོག་ཅིིག་
ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ཁ་ནང་དུ་སོོང་བ་ན། བསྟར་བར་བཤར་བའིི་མིིག་འབྲས་དེེ་ཚོོས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་
གྱིི་གདོོང་པར་བལྟས་ནས། ཁོོས་རྣམ་འགྱུར་ཅིི་འདྲ་སྟོོན་པར་སྒུག དེེ་ཞིིམ་པོོ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ།
ཁོོ་དེེ་ལ་དགའ་ཡིི་རེེད་དམ།
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སྐབས་དེེར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ད་གཟོོད་ཐེེངས་དང་པོོར་ལྟད་མོོ་པ་འདིི་ཚོོ་མཐོོང་བ་འདྲ།

ཁོོས་ཞོོག་ཁོོག་དལ་ལྡད་བྱེེད་བཞིིན་ཋོོམ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“འདིི་འཁྱེེར་ཞིིག ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་
མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་རིིང་ཟ་མ་ཟོོས་མེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། ངའིི་གྲོོད་ཁོོག་ན་ཡིི་འདུག ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྡེེར་མ་འཁྱེེར་ནས་ནང་དུ་སོོང་སྟེེ་ཟོོ།” ཞེེས་

བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་ཨུ་ཚུགས་དང་བཅས་“ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག ང་གུར་ནང་དུ་སོོང་རུང་ཁོོ་

ཚོོ་མཐོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་བྱིིས་པ་ཚོོ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཕར་སོོང་། ཡ། ད་ཕར་སོོང་ཞིིག” ཅེེས་

བཤད་པར། བསྟར་བར་བཤར་བའིི་མིིག་འབྲས་ཚོོ་སླ་ང་དང་བྲལ་ནས། མིིག་འབྲས་

དེེ་དག་སོོ་སོོའི་ི གདོོང་པ་རུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་བསམ་བློོ་གཏོོང་བཞིིན་ངལ་གསོོས། “ད་ཕར་

རྒྱུགས་ཤིིག ཁྱོོད་ཚོོ་འདིིར་བསྡད་པས་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་མེེད། འདིིར་ཁྱོོད་ཚོོར་འདང་བ་
ཞིིག་མེེད།”

ཨ་མས་སྐྱོོ་ལྡུར་རྣམས་ཁེེམ་བུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཀྲིིན་སྡེེར་ནང་དུ་བླུགས་ཤིིང་། སྡེེར་མ་རེེ་

རེེའིི་ནང་དུ་སྐྱོོ་ལྡུར་ཅུང་ཙམ་རེེ་བླུགས་རྗེེས་སྡེེར་མ་ཐང་ལ་བཞག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ངས་

ཁོོ་ཚོོ་འདིི་ལྟར་ཕར་མངགས་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག ངས་ཅིི་བྱེེད་དགོོས་མིི་ཤེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་
སྡེེར་མ་འཁྱེེར་ནས་ནང་དུ་སོོང་། ལྷག་མ་རེེ་ཡོོད་ན་ངས་ཁོོ་ཚོོར་འཐུང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ཡིིན། ཡ་འདིི། སྡེེར་མ་འདིི་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཁྱེེར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་

བྱིིས་པ་ཚོོ་ལ་འཛུམ་སྟོོན་བཞིིན་“ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་ནས་སོོ་སོོ་ལ་ཤིིང་ཐུར་ལེེབ་མོོ་རེེ་
ཁྱེེར་ཤོོག་དང་། ཅིི་ཞིིག་ལྷག་ཡོོད་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་བགོོ་བཤའ་རྒྱག་རྒྱུ་བྱ། འོོན་ཀྱང་། འཁྲུག་
582

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

འཛིིང་མ་བྱེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་པར། བྱིིས་ཚོོགས་འདིི་ཧ་ཅང་མགྱོོགས་ཤིིང་ཁུ་སིིམ་པོོའི་ི

སྒོོ་ནས་རང་རང་སར་བརྒྱུགས། བྱིིས་པ་འགའ་རེེ་ཤིིང་ཐུར་འཚོོལ་དུ་བརྒྱུགས་སོོང་ལ།
ལ་ལ་སོོ་སོོའི་ི རས་གུར་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་ནས་ཁེེམ་བུ་ཁྱེེར་ནས་སླེེབས། ཨ་མས་བཟའ་
མིིའིི་སྡེེར་མའིི་ནང་དུ་བླུགས་མ་ཚར་གོོང་ནས། བྱིིས་པ་ཚོོ་སྤྱང་ལྟོོགས་དང་འདྲ་བར་ཁུ་

སིིམ་པོོས་ཕྱིིར་སླེེབས་ཟིིན། ཨ་མས་མགོོ་བོོ་འཕྲེེད་དུ་གཡུག་བཞིིན་“ད་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་
མིི་ཤེེས། ངས་ཁྱིིམ་མིིའིི་ཟས་སྐལ་འཕྲོོག་ན་མིི་འགྲིིག ངས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁ་གསོོ་དགོོས།” ཞེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ངར་སྐད་ཀྱིིས་“རུ་ཐེེ། ཝིིན་ཧྥིིལད། ཨལ། སོོ་སོོའི་ི སྡེེར་མ་ཁྱེེར་ནས་
གུར་ནང་དུ་སོོང་། མགྱོོགས་པོོ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་དགོོངས་སེེལ་ཞུ་བའིི་

མིིག་མདངས་ཀྱིིས་དེེ་གར་སྒུག་ནས་བསྡད་ཡོོད་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོར་བལྟས་ནས། ཞིི་དུལ་
གྱིི་སྒོོ་ནས་“འདིིར་བཟའ་རྒྱུ་འདང་བ་ཞིིག་མིི་འདུག ངས་སླ་ང་འདིི་འདིི་གར་འཇོོག་གིི་
ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཚོོས་བྲོོ་བ་རེེ་མྱོོངས། འོོན་ཀྱང་། དེེས་ཁྱོོད་ཚོོར་ཕན་ཅིི་ཡང་མིི་

ཐོོགས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ངག་ལ་འདར་ཆ་བབས་ནས་“ང་ལ་ཡང་ཐབས་

ཤེེས་མིི་འདུག་ལ། ཁྱོོད་ཚོོར་འདིི་མ་སྤྲད་ནའང་མིི་འགྲིིག” ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་
སླ་ང་ཡར་བཀྱགས་ནས་ས་ངོོས་སུ་བཞག་ནས་“ད་དུང་ཅུང་སྒུག ཁ་འཚིིག་གིི་རེེད།” ཅེེས་
བཤད་རྗེེས། མགྱོོགས་པོོར་གུར་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཕྱིིའིི་ལྟད་མོོ་འདིི་ལས་བྱོོལ་ཐབས་

བྱས། ཁོོ་མོོའི་ི བཟའ་མིི་ཚང་མས་རང་རང་གིི་སྡེེར་མ་བཟུང་ནས་ས་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རས་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་གྲག་ཡོོང་བའིི་སྒྲ་སྟེེ། བྱིིས་པ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཤིིང་
ཐུར་དང་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁེེམ་བུ། ཁོོ་ཚོོའིི་བཙའ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་ཀྲིིན་ཕོོར་བཅས་ཁྱེེར་ཡོོང་ནས།

སླ་ངའིི་ནང་དུ་འཛུལ་གྲབས་འཛུལ་གྲབས་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྒྲ་དེེ་ཐོོས་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོས་
གླེེང་མོོལ་མིི་བྱེེད་ལ་འཁྲུག་འཛིིང་ཡང་མིི་བྱེེད་ཅིིང་། ཁ་རྩོོད་ཀྱང་མིི་རྒྱག འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་

ཚོོ་ཚང་མར་ཁུ་སིིམ་པའིི་འདུན་པ་རྒོོད་ཅིིང་། མིི་མངོོན་པའིི་གཏུམ་དྲག་ལྡན། ཨ་མས་
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ཁོོ་ཚོོར་སྒལ་བ་བསྟན་ནས་ཁོོ་ཚོོ་མིི་མཐོོང་ཐབས་བྱས་ནས་“ངས་རྗེེས་ཕྱོོགས་འདིི་ལྟར་

བྱེེད་མིི་རུང་། ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་གཅིིག་པུར་བཟའ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད། ཅུང་ཙམ་མ་

འགོོར་བར་སླ་ངའིི་ངོོས་འབྲད་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་བྱིིས་ཚོོགས་ཀྱིི་རིི་ཕྲན་
འདིི་འཐོོར་ཞིིག་ཏུ་སོོང་ནས། བྱིིས་པ་ཚོོ་རང་རང་སར་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་པས། ད་ལྟ་སླ་ང་
སྟོོང་པ་དེེ་ཁོོ་ན་ཤུལ་དུ་ལྷག་ནས་གདའ། སྐབས་དེེར་ཨ་མས་བཟའ་མིི་ཚོོའིི་སྡེེར་མ་སྟོོང་
པ་ཁག་ལ་མིིག་གིིས་བལྟས། “ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་རྒྱགས་གྲབས་ཀྱང་བྱས་མ་སོོང་ཨ།”

ཨ་ཕ་ཡར་ལངས་ནས། ཨ་མའིི་དྲིི་བར་ལན་ཡང་མ་བཏབ་པར་རས་གུར་དང་བྲལ།

ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཁེེར་དགོོད་ཅིིག་བྱས་རྗེེས། ལག་ཟུང་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བསྣོོལ་ནས་གན་རྐྱལ་
དུ་ལོོག ཨལ་ཡང་ཡར་ལངས། “ང་སོོང་ནས་མིི་དེེ་ལ་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་རོོགས་
བྱ་དགོོས།”

ཨ་མས་སྡེེར་མ་རྣམས་ཕྱོོགས་གཅིིག་ཏུ་རུབ་རུབ་བྱས་རྗེེས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བཀྲུ་རྒྱུ་ཁྱེེར་

ནས་“རུ་ཐེེ། ཝིིན་ཧྥིིལད། ང་ལ་མགྱོོགས་པོོར་ཆུ་ཆུ་ཟོོ་གང་ཁྱེེར་ཤོོག་དང་།” ཞེེས་བཤད་

པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་ལག་ཏུ་ཆུ་ཟེེའུ་བཞག་པས། ཁོོ་གཉིིས་དལ་མོོས་
ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྒྱུག་ཆུའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

གཟུགས་བོོངས་ཆེེ་བའིི་བུད་མེེད་ཅིིག་ཚུར་ཁོོ་ཚོོའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི གྱོོན་གོོས་

ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་ཚོོས་ཤིིང་། སྟེེང་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྣུམ་གྱིིས་ནག་ཐིིག་ཀོོར་ཀོོར་མང་པོོ་
ཕབ་འདུག ཁོོ་མོོས་སྤོོབས་པའིི་སྒོོ་ནས་མ་ནེེ་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས།

ཁོོ་མོོ་ཅུང་ཉེེ་སར་སླེེབས་རྗེེས་དེེ་གར་དྲང་མོོར་ལངས་ནས་ཨ་མ་ལ་ཅུང་སྡང་མིིག་

གིིས་བལྟས། མཐའ་མར་ཁོོ་མོོ་ཚུར་ཡོོང་ནས་“ཉིིན་གུང་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་གྲང་ཤུར་ཤུར་
གྱིིས་བཤད།
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ཨ་མས་“ཉིིན་གུང་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོ་པུས་བཙུགས་ལས་ཡར་ལངས་

ནས་སྒམ་ཞིིག་ཕར་བསྣུར། “སར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

བུད་མེེད་དེེ་ཉེེ་སར་ཚུར་སླེེབས། “མིིན། ང་འདུག་རྒྱུ་མིིན།”

ཨ་མས་དྲིི་བ་འདྲིི་བའིི་རྣམ་པས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་བལྟས། “འོོ་ན། ཁྱོོད་ལ་རོོགས་

རམ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས།”

བུད་མེེད་དེེས་ལག་ཟུང་དཔྱིི་མགོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག “ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུར་

བདག་བྱས་ནས། ངའིི་ཕྲུ་གུར་བྱུས་མེེད་བྱུས་གཏོོགས་མ་བྱས་ན། དེེ་ལས་རོོགས་རམ་
གཞན་བྱེེད་མིི་དགོོས།”

ཨ་མའིི་མིིག་ཟུང་ཇེེ་ཆེེར་བགྲད་ནས་“ངས་ཅིི་ཡང་བྱས་མེེད་ཨ།” ཞེེས་ཤོོད་མགོོ་

བརྩམས།

བུད་མེེད་དེེས་ཚུར་གཤེེ་གཤེེ་བཏང་། “ངའིི་ཕྲུ་གུ་ཁྱིིམ་དུ་སླེེབས་དུས་སྐྱོོ་ལྡུར་གྱིི་དྲིི་མ་

ཞིིག་འཐུལ་གྱིི་འདུག དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྤྲད་པ་རེེད། ཁོོས་དེེ་ལྟར་ཟེེར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་ཡོོད་
པར་འུད་ཤོོབ་དང་ཡོོད་ངོོམ་དེེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་མིི་ཆོོག་གམ། དེེ་ལྟར་བྱས་མ་ཡོོང་ཨ། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་མ་བྱས་རུང་ང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་ཐག་ཆོོད་ཡོོད། ཁོོ་རང་ནང་དུ་ཡོོང་ནས།

‘ངེེད་ཚང་ལ་སྐྱོོ་ལྡུར་དེེ་འདྲ་མེེད་དོོན་ཅིི་རེེད།’ ཅེེས་ཟེེར།” ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ངག་ལ་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི
འདར་ཆ་བབས།

ཨ་མ་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་ནས་“སར་སྡོོད་དང་། སར་སྡོོད་དང་ཁ་བརྡ་ཅུང་ཟད་

བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།
“མིིན།

ང་སར་འདུག་རྒྱུ་མིིན། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་གསོོ་ཐབས་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་

སྐབས་སུ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱོོ་ལྡུར་ཁྱེེར་ནས་སླེེབས།”
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ཨ་མས་“སར་སྡོོད་དང་། ངས་ད་ལྟ་བསྐོོལ་བ་འདིི་ནིི་ང་ཚོོར་ལས་ཀ་མ་རྙེེད་བར་དུ་

འཐུང་ཐུབ་པའིི་སྐྱོོ་ལྡུར་སླ་ང་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་སྐོོལ་

བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། བྱིིས་པ་སྐོོར་ཞིིག་ཁྱོོད་ཀྱིི་མཐའ་རུ་འདུས་ནས་བསྡད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་སྲིིད། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལའང་སྐྱོོ་ལྡུར་འདང་ངེེས་ཤིིག་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་
མིིག་གིིས་བལྟས་བལྟས་རིིག་རིིག་ལ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐལ་བ་གཅོོད་མ་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེའིི་ལག་པ་དཔྱིི་མགོོ་ནས་མར་ལྷུང་། ཡུད་ཙམ་ལ་ཁོོ་མོོའི་ི དྲིི་བས་གང་བའིི་

མིིག་ཟུང་གིིས་ཨ་མ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་
ལ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རས་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ནས་སྒོོ་ཕྱར་མར་ཕབ། ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་
སུ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཅེེར་གྱིིས་བལྟས་རྗེེས། སྡེེར་མའིི་ཕུང་གསོོག་གིི་འགྲམ་དུ་པུས་བཙུགས་
ཀྱིིས་ཕྱིིར་བསྡད།

ཨལ་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་ཚུར་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་“ཋོོམ། ཨ་མ། ཋོོམ་ནང་དུ་འདུག་གམ།”

ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རས་གུར་ལས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་བསྲིིངས། “ཁྱོོད་ལ་ཅིི་དགོོས།”

ཨལ་གྱིིས་དགའ་ཚོོར་དང་བཅས་“ངའིི་རྗེེས་སུ་ཤོོག་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་གཉིིས་མཉམ་དུ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་།”

ཞེེས་དྲིིས།

“མགྱོོགས་པོོར་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།

ཅུང་ཙམ་སྒུག་ཨ།” ཁོོས་ཋོོམ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་མར་བཤིིག་

ཟིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་དེེའིི་རྩར་ཁྲིིད་ནས་“འདིི་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ ནོོལ་སིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད།

ངེེད་གཉིིས་ཁ་བརྡ་བྱས་ཟིིན། ཁྱོོད་བདེེ་མོོ།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“ད་འདིི་ཅུང་ཚུགས་ཀ་དོོད་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
586

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་མཛུབ་མོོས་མེེ་ཆའིི་རྩེེ་མོོར་བྲད། “ཡ། ཨལ། ཡང་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁོོག་ལ་འབུ་ཅིི་

ཞིིག་འཛུལ་འདུག”

“ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ང་ལ་ལབ་སོོང་།

ཁོོ་ལ་ཤོོད་དང་། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ངས་བཤད་མིི་རུང་ཡང་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། རེེད་ཡ། ངས་

ཁྱོོད་ལ་བཤད། མིི་ཞིིག་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་སོོང་ལ། ཁོོས་ཟེེར་ན་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་
འདུག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
“བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ཨེེ།”
“ རེེད །

ཡུལ་དེེའིི་མིིང་ལ་སན་ཋ་ ཁིི་ལ་ར་ལུང་གཤོོངས་ཟེེར། བྱང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ སྣེེ་

མཚམས་སུ་ཡོོད་པ་རེེད།”
“རེེད་དམ།

ལས་ཀ་གང་གིི་རིིགས་རེེད།”

“ཤིིང་འབྲས་པ་ལམ་དང་ཁམ་བུ་འཐོོག་རྒྱུ།

ད་རུང་ཤིིང་འབྲས་ཀྲིིན་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་

སོོགས་རེེད། ལས་ཀ་མགོོ་འཛུགས་གྲབས་འདུག་ཟེེར།”
ཋོོམ་གྱིིས་“ཐག་རིིང་ཐུང་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཨོོ།

དཀོོན་མཆོོག དེེ་སུས་ཤེེས། ཕལ་ཆེེར་ལེེ་དབར་ཉིིས་བརྒྱ་འདྲ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ཧ་ཅང་ཐག་རིིང་པོོ་རེེད་ཨ། ང་ཚོོ་དེེ་གར་འབྱོོར་དུས་ལས་ཀ་ད་དུང་ཡོོད་

པ་ཇིི་ལྟར་ཁག་ཐེེག་བྱེེད་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“ཨུན། དེེ་ང་ཚོོས་མིི་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་ལས་ཀ་ཅིི་ཡང་མེེད་

པ་ནིི་ཐག་ཆོོད་རེེད། མིི་དེེར་ཁོོའི་ི སྤུན་ཟླས་བསྐུར་བའིི་འཕྲིིན་ཡིིག་ཅིིག་འབྱོོར་འདུག་ལ།
ཁོོ་རང་ལམ་ལ་བུད་ཟིིན། ཁོོས་སུ་གཅིིག་ལའང་མ་བཤད་མ་གཏོོགས་མིི་མང་དྲགས་འགྲོོ་

ཟེེར། ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་ལམ་ལ་འབུད་དགོོས། དེེ་གར་སྔོོན་ལ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་ལོོན་ཐབས་
བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས། “ང་ཚོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིས་འགྲོོ་དགོོས་

པ་ཡིིན།”

“ཨུན།

མིི་ཚང་མ་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ན། དེེ་ནས་སུ་གཅིིག་ལའང་ལས་ཀ་

རག་གིི་མ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ལམ་ཐག་ཧ་ཅང་རིིང་པོོ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཅུང་བློོ་ཕམ་སྐྱེེས་པ་འདྲ། “ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བརྡ་བཏང་བ་ཡིིན། འགྲོོ་མིི་འགྲོོ་

ཁྱོོད་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཐག་གིིས་ཆོོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྤུན་ཆུང་འདིིས་ང་ལ་རོོགས་རམ་བྱས་སོོང་
བས། ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་གསང་བ་འདིི་བཤད་པ་ཡིིན།”

“འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་མེེད་པ་ཏན་ཏན་རེེད་དམ།”
“ལྟོོས་དང་།

ངས་འདས་པའིི་གཟའ་འཁོོར་གསུམ་གྱིི་རིིང་ལ། ཡུལ་འདིིའིི་རིི་ལུང་ཐང་

གསུམ་བལ་ཤད་ཀྱིིས་བལ་ཤད་ཤད་ཅིིག་བྱས་པ་ཡིིན་མོོད། ང་ལ་ལས་ཀ་གཅིིག་ཀྱང་རྙེེད་
མ་སོོང་། ལས་ཀ་ཟེེར་ན་ལག་པ་ཐུག་ས་ཙམ་ཡང་མ་རྙེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་གར་
ལས་ཀ་ཨེེ་རྙེེད་བལྟས་ནས། རླངས་སྣུམ་འཕྲོོ་བརླག་ཏུ་གཏོོང་འདོོད་ན། དེེ་ཁྱོོད་རང་གིི་

འདོོད་པ་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཞུ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད། ང་ལ་མཚོོན་ན། འགྲོོ་མཁན་ག་ཙམ་མང་
ན་གོོ་སྐབས་དེེ་ཙམ་ཉུང་བ་ཆོོས་ཉིིད་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་བསམ་གཟས་ནས་སྙད་བརྐོོ་བསམ་པ་མིིན། འགྲོོ་སའིི་ལམ་ཐག་

དེེ་འདྲའིི་རིིང་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ། ང་ཚོོས་འདིི་ནས་ལས་ཀ་རེེ་བཙལ་ནས། ཁང་པ་ཞིིག་གླ་
ཐུབ་རྒྱུའིི་རེེ་བ་བརྒྱབ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ངང་རྒྱུད་རིིང་བའིི་རྣམ་པས་“ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་གར་འབྱོོར་མ་ཐག་པ་ཡིིན་

པ་ངས་ཤེེས། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་ཤེེས་དགོོས་པའིི་དོོན་དག་
འགའ་རེེ་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་བཤད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། དེེས་ཁྱོོད་རང་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

དཀའ་ངལ་མང་པོོ་ཞིིག་ལས་བྱོོལ་བར་ཕན་ཐོོགས་ངེེས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་བཤད་

དུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན་ན། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དཀའ་ངལ་རེེ་དང་ཉམས་མྱོོང་རེེ་བརྗེེས་ནས་ཡོོང་
དགོོས། འདིི་གར་གཞིིས་ཆགས་ནས་འདུག་དོོན་གྱིི་ལས་ཀ་མེེད་པར། འདིི་གར་གཞིི་

བཟུང་ནས་བསྡད་དེེ་ཅིི་བྱ། ཁྱོོད་ཀྱིི་གྲོོད་ཁོོག་གིིས་ཁྱོོད་རང་ལ་གཞིིས་ཆགས་ནས་འདུག་
ཏུ་འཇུག་གིི་མ་རེེད། དེེ་སྐད་ཆ་དྲང་མོོ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་“ཐོོག་མར་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་རེེ་རྙེེད་ན་

ཨང་བསམ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་ཞག་སྒར་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་སླེེབས་ཏེེ་འགྲམ་གྱིི་རས་གུར་

དེེའིི་སྔུན་དུ་བསྡད། ལས་གོོས་དང་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་གྱོོན་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་རླངས་འཁོོར་
ལས་བབས། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་སྐད་ཤུགས་ཆེེ་ཙམ་གྱིིས་“ལག་བསོོད་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ལུང་པ་འདིིའིི་ནང་དུ་ལས་ཀ་ཟེེར་ན་སེེན་མགོོ་ཙམ་ཡང་མིི་འདུག

སྲིིང་བལ་འཐོོག་

པ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་ས་མ་རེེད།” དེེ་ནས་ཁོོ་རང་རས་གུར་རྙིིང་ཧྲུལ་དེེའིི་
ནང་དུ་འཛུལ་སོོང་།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“གོོ་བྱུང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

གོོ་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། ལེེ་དབར་ཉིིས་བརྒྱར་འགྲོོ་དགོོས་ན། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།”

“ས་གཅིིག་ནས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་གཞིིས་ཆགས་རྒྱུའིི་སྟོོང་བསམ་དེེ་མ་འཆང་རོོགས།

གང་ལྟར་ཅིི་བྱེེད་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་ཐག་གིིས་བཅད་ན་དགའ།”
ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ག་དུས་ལས་ཀ་ཡོོད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

ཕལ་ཆེེར་ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་རྗེེས་སུ་སྲིིང་བལ་སྡུད་མགོོ་རྩོོམ་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ལ་

སྒོོར་མོོ་མོོད་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ན། ད་གཟོོད་སྲིིང་བལ་ལ་སྒུག་ནས་འདུག་ཐུབ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ་འགྲོོ་འདོོད་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོ་མོོ་དངོོས་གནས་ཐང་ཆད་ཡོོད།” ཅེེས་

བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེ་ེ ཌིི་ཡིིས་ཕྲག་པ་སྤྲུག་ཙམ་བྱས། “ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་བཙན་པོོས་འཁྲིིད་

འདོོད་པ་མིིན། གང་ལྟར་ཅིི་བྱེེད་ཁྱོོད་ཚོོས་ཐག་གིིས་ཆོོད། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་གོོ་བ་
དེེ་ཁྱོོད་ལ་བཤད་པ་ཡིིན།” ཁོོས་སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་གཟེེར་གདན་དེེ་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་ནས་
ཡར་བླངས་ཡོོང་ནས། དེེ་མེེ་ཆའིི་སྟེེང་དུ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་བསྐོོན་རྗེེས་ཤུགས་ཀྱིིས་མར་

མནན། དེེ་ནས་ཁོོས་ཨལ་ལ་“ཡ། ད་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་ཁ་ཁེེབས་དེེ་
ཚུར་བསྲིིང་ཡོོང་ན་ཨེེ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁ་ཁེེབས་ལྗིིད་མོོ་དེེ་གཟབ་གཟབ་ངང་ཕོོ་གཅུས་གཅུས་ཕུར་སྟེེང་དུ་

མར་ལྷོོད་ཅིིང་སྙོོམས་པོོས་བཞག ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་གཉིིས་ལ་ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས་“དེེའིི་ཐད་ལ་
གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་བཟའ་མིི་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་སུ་ལའང་ཤོོད་རྩིིས་མེེད་

ལ། ཁྱོོད་ཚོོ་གཅིིག་པུར་བཤད་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྤུན་ཆུང་གིིས་ང་ལ་རོོགས་རམ་བྱས་པ་
མིིན་ན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་བཤད་པར་དངོོས་གནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ། ང་ཚོོས་དེེ་ཐད་

ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ཡང་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགས་པ་ཡིིན། གཞན་པ་ཚང་མ་འགྲོོ་རུང་མིི་

འགྲོོ་རུང་། ང་ནིི་འགྲོོ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན། གཞན་པའིི་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་འཛེེག་ནས་འགྲོོ་
རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འོོ་ན་བཟའ་མིི་གཞན་པ་ཚང་མ་བསྐྱུར་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ལོོས་ཡིིན།

ཚུར་ཕྱིིར་ཡོོང་དུས། རྫིི་དོོར་གྱིི་གློོ་ཁུག་ཏུ་སྒོོར་མོོས་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་བྱས་ཏེེ་

ཡོོང་ན་ཆོོག་པས། ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་འགྲོོ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཨ་མ་འཐད་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེ་བཞིིན་ཨ་ཕ་ཡང་འཐད་རྒྱུ་མ་

རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་མོོ་གཅུས་རང་སར་བསྒར་ནས། མཛུབ་མོོས་ག་ཚོོད་གཅུ་ཐུབ་ཐུབ་

ཅིིག་གཅུས་རྗེེས་“ང་དང་ངའིི་ཆུང་མ་གཉིིས་ཀ་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན། ང་
ཚོོ་ཕ་ཡུལ་དུ་ཡོོད་དུས་ཁྱིིམ་མིི་རྣམས་ཁ་ཐོོར་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་སེེམས་ལའང་ཤར་མྱོོང་མེེད།

དེེ་ཕྱོོགས་ལ་བསམ་བློོ་ཙམ་ཡང་འཁོོར་མྱོོང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་མཉམ་

དུ་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་འདིིར་ཕྱིིར་ཡོོང་བ་ཡིིན། དེེ་རྗེེས་ཁོོ་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིིན་སོོང་

ལ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་གར་སོོང་ཆ་མེེད་རེེད། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་ཚོོ་གར་ཡོོད་བཙལ་ནས་
ཡར་མར་ལ་དྲིིས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་ལག་གིི་སྐམ་པ་དེེ་སྒུལ་འཕྲུལ་
གྱིི་སྟེེང་གིི་གཅུས་ཕུར་སྟེེང་དུ་བསྐོོན་ནས། གཅུས་གཟེེར་རེེ་རེེ་སྐོོར་བ་རེེ་རེེ་བསྐོོར་ནས།

མོོ་གཅུས་རྣམས་ཕོོ་གཅུས་ངོོས་ཀྱིི་གཟེེར་གཉེེར་བརྒྱུད་ནས་དལ་ཞིིང་སྙོོམས་པོོས་གཅུས།
ཋོོམ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཙོོག་འདུག་བྱས་ནས། མིིག་ཕྱེེས་མ་བཙུམས་ཀྱིིས་

བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་པའིི་རས་གུར་གྱིི་ཚོོགས་ལ་བལྟས། རས་གུར་ཚོོའིི་བར་དུ་ཕུར་བ་ཆུང་
ཆུང་ཞིིག་ས་ནང་དུ་བརྡབས་ཡོོད། ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན་ཧུན། ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུ་འགྲོོ་བར་
ཨ་མ་འཐད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ངས་བལྟས་ན་ཁེེར་འགྲོོ་བྱས་ན་ལས་ཀ་རྙེེད་པའིི་གོོ་སྐབས་མང་བ་འདྲ།”
“དེེ་འདྲ་ཡིིན་ཡང་སྲིིད།

འོོན་ཀྱང་། ཨ་མ་དེེ་ལ་འཐད་རྒྱུ་མ་རེེད།”

གདོོང་ལ་མུན་པ་འཐིིབས་པའིི་སྐྱེེས་པ་གང་འཁྱེེར་བའིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་གཉིིས་

ཚུར་སྒར་ནང་དུ་སླེེབས། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་མིིག་ཟུང་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་བལྟས་མོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་ལག་བསོོད་ག་འདྲ་ཡིིན་མིིན་མ་དྲིིས། ཁོོ་ཚོོའིི་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་
གང་བའིི་གདོོང་པར་སྐྱོོ་སྣང་དང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིི་ཉམས་ཤར་ཡོོད། ད་ལྟ་ཉིི་མ་ནུབ་ཕྱོོགས་
སུ་དམའ་སར་འབབ་བཞིིན་པས། ཉིི་མའིི་འོོད་ཟེེར་སེེར་ལམ་ལམ་དེེ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་

དང་། གྲོོང་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཀྱིི་ལྕང་ཚལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས། བྱིིས་པ་ཚོོ་སོོ་སོོའི་ི རས་གུར་ལས་ཕྱིིར་
བུད་ནས་སྒར་ནང་དུ་འཁྱམ་འཁྱམ་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། བུད་མེེད་རྣམས་རས་གུར་
ཁག་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས་མེེ་ཆུང་ཆུང་རེེ་སྦཪ། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཙོོག་འདུག་བྱས་པའིི་ཚོོགས་པ་
རུ་སོོང་ནས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས།

ཤེེབ་རོོ་ལེེ་གདན་གཉིིས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་གསར་པ་ཞིིག་ལམ་ཆེེན་སྟེེང་ནས་མར་

བུད་ནས་སྒར་ནང་དུ་ཚུར་ཡོོང་། དེེ་སྒར་དཀྱིིལ་དུ་ཡོོང་ནས་བསྡད་པ་ན། ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་
ཚོོ་སུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་སྒར་འདིིའིི་མིི་མ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“ངས་མིི་ཤེེས། གཅིིག་བྱས་ན་ཉེེན་རྟོོག་པ་འདྲ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས་བྱུང་ལ། སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ནང་ནས་མར་བབས་ཏེེ་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་བསྡད། ཁོོའི་ི ཡོོང་རོོགས་དེེ་རླངས་འཁོོར་ལས་མ་བབས་པར་ནང་
དུ་བསྡད། ད་ལྟ་ཙོོག་འདུག་བྱས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚང་མས་ཁོོ་ལ་བལྟས་པས། ཁོོ་ཚོོའིི་གླེེང་
མོོལ་གྱིི་མཚམས་ཆད། རང་རང་ས་ནས་མེེ་སྦོོར་བཞིིན་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་

གིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ལ་མངོོན་ཆུང་གིིས་བལྟས། བྱིིས་པ་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཉེེ་ས་རུ་
བཅར་ནས། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བའིི་མཐའ་རུ་ཞིིབ་ཆ་ལྡན་པའིི་སྒོོར་གྲལ་ཞིིག་བསྒྲིིགས་
ཤིིང་། དེེ་ནས་རང་རང་ས་ནས་གོོར་དབྱིིབས་ཆེེན་པོོ་འདིིའིི་ནང་ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོས་
ནུར་ཅིི་ཐུབ་བྱས།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ལག་གིི་སྐམ་པ་ཐང་ལ་བཞག་པ་ན། ཋོོམ་ཡང་ཡར་ལ་ལངས། ཨལ་

གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་དོོར་མའིི་ངོོས་སུ་ཕྱིིས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་དལ་མོོས་ཤེེབ་རོོ་ལེེ་རླངས་
འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། རླངས་འཁོོར་ལས་ཕྱིིར་བབས་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་དེེས་ས་མདོོག་

གིི་དོོར་མ་ཞིིག་དང་བེེའུ་རས་ཀྱིི་ནང་སྟོོད་ཅིིག་གྱོོན་འདུག་ལ། མགོོ་ལ་སིི་ཋེེད་སོོན་ཞྭ་མོོ་

འདབས་ལེེབ་མ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག ཁོོའི་ི བྲང་ཁའིི་གློོ་ཁུག་ཏུ་ཤོོག་བུ་སྡེེམ་ཆག་ཅིིག་བཅུག་
འདུག་ཅིིང་། དེེའིི་མདུན་དུ་ལྕགས་སྨྱུག་དང་ཞ་སྨྱུག་སེེར་པོོ་འགའ་རེེ་བསྒྲིིགས་འདུག་

ལ། ཁོོའི་ི འཕོོངས་མགོོའི་ི གློོ་ཁུག་ལས་རྒྱབ་སྐོོགས་ལྕགས་ལེེབ་ཅན་གྱིི་ཟིིན་དེེབ་ཅིིག་ཕྱིིར་

མངོོན། ཁོོ་རང་ཙོོག་པུར་བསྡད་ཡོོད་པའིི་མིི་ཚོོགས་ཤིིག་གིི་འགྲམ་དུ་སོོང་བས། ཙོོག་
པུར་བསྡད་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་དོོགས་ཟོོན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་བལྟས། ཁོོ་ཚོོས་

ཁོོ་ལ་མིིག་གིིས་ལྟད་མོོ་ལྟ་བ་ལས་སོོ་སོོའི་ི གཟུགས་པོོ་མ་འགུལ། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ལྟ་སྐབས་
མགོོ་བོོ་ཡར་མ་བཀྱགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་གིི་རྒྱལ་མོོའི་ི འོོག་གིི་དཀར་ཤ་དག་
གསལ་ལེེར་མངོོན། ཋོོམ་དང་ཨལ། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་བཅས་རླངས་འཁོོར་ཡོོད་ས་དེེར་འཁྱམ་
ཉུལ་གྱིིས་སོོང་།

སྐྱེེས་པ་དེེས་“སྐྱེེས་པ་ཚོོ། ཁྱོོད་ཚོོས་ལས་ཀ་ལས་འདོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད། འོོན་

ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ད་དུང་ཡང་དོོགས་ཟོོན་གྱིི་མིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། རིིམ་བཞིིན་
ཞག་སྒར་ཧྲིིལ་པོོའི་ི ནང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཐག་ཉེེ་སར་བཅར།

ཆེེས་མཇུག་མཐར། ཙོོག་འདུག་བྱས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིིས་ཁ་གྲག་བྱུང་་“ང་ཚོོས་

ལས་ཀ་ལས་ན་ལོོས་འདོོད། ལས་ཀ་གང་དུ་ཡོོད།”
“ཋུ་ལར་རྫོོང་ན་ཡོོད།

མིི་འགྱངས་པར་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་རན་འདུག་པས། འཐོོག་

མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཞིིག་མཁོོ།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་མིི་གླ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨུན།

དེེ་གའིི་ས་ཞིིང་ངས་འགན་ལེེན་བྱས་ཡོོད།”

ད་ལྟ་སྐྱེེས་པ་རྣམས་ལྷན་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་འདུས། ལས་གོོས་གྱོོན་པའིི་སྐྱེེས་

པ་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ནག་པོོ་དེེ་ཕུད་ནས། མཛུབ་མོོས་སྐྲ་ལོོ་ནག་པོོ་རིིང་པོོ་དེེ་
རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཤད་རྗེེས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

དེེ། ད་དུང་གསལ་ཐག་ཆོོད་པ་ཞིིག་བཤད་མིི་ཐུབ། འོོན་ཀྱང་། ངས་བལྟས་ན།

ཕལ་ཆེེར་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་ཙམ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”

“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བཤད་མིི་ཐུབ་པ་ཡིིན།

བྱས་པ་རེེད་ཨ། མ་རེེད་དམ།”

ལས་ཀ་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འགན་གཙང་ལེེན་

ས་མདོོག་གིི་དོོར་མ་གྱོོན་པའིི་མིི་དེེས་“རེེད། འགན་ལེེན་བྱས་པ་བདེེན་པ་ཡིིན། འོོན་

ཀྱང་། དེེ་གཙོོ་བོོ་ཤིིང་ཏོོག་གིི་རིིན་གོོང་མཐོོ་དམའ་ལ་རག་ལས་ཡོོད། གཅིིག་བྱས་ན་འདིི་
ལས་མཐོོ་སྲིིད་ལ། ཡང་མིིན་ན་འདིི་ལས་ཅུང་དམའ་ཡང་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་མིི་ཚོོགས་གྲས་ནས་མདུན་དུ་བུད་ནས། སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ང་འགྲོོ་

རྒྱུ་ཡིིན། སྐུ་ཞབས། ཁྱོོད་རང་འགན་གཙང་ལེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ལ་ཆོོག་མཆན་

དཔང་ཡིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོར་ཐོོག་མར་དཔང་ཡིིག་ཅིིག་སྟོོན་དང་། དེེ་ནས་ལས་

ཀ་གང་དུ་ཡོོད་པ། ག་དུས་འགྲོོ་དགོོས་པ། གླ་ཆ་ག་ཚོོད་ཡིིན་པ་བཅས་གསལ་བའིི་ངལ་

རྩོོལ་ཞབས་ཞུའིི་གན་རྒྱ་ཞིིག་བཟོོས་ནས། དེེ་ལ་མིིང་རྟགས་ཁོོད་དང་། ང་ཚོོ་ཐད་ཀར་
འགྲོོ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

འགན་གཙང་ལེེན་པ་དེེ་ཚུར་འཁོོར་ནས་སྡིིགས་མོོ་བྱས། “ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཚོོང་ལས་

ཇིི་ལྟར་གཉེེར་བར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཀའ་བཀོོད་གཏོོང་གིི་ཡོོད་དམ།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་འོོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཚེེ། དེེ་ང་ཚོོའིི་ཚོོང་ལས་

ཀྱང་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

594

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ད་རེེད།

ཀ་པ་ཡིིན།”

ངས་ཅིི་བྱེེད་མིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་བཤད་མིི་དགོོས། ང་ལ་དགོོས་པ་ནིི་ལས་

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི ངང་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་ག་ཚོོད་དགོོས་མིིན་མ་བཤད་ལ། གླ་

ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་མིིན་ཡང་མ་བཤད།” ཅེེས་བཤད།
“ལྟས་ངན།

དེེ་ཚོོ་ངས་ད་དུང་མིི་ཤེེས།”

“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་ཤེེས་ན།

ཁྱོོད་ལ་ལས་མིི་གླ་བའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

“ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚོོང་ལས་དེེ་ཇིི་ལྟར་གཉེེར་བར་འདོོད་ན།

ང་ལ་དེེ་ལྟར་གཉེེར་བའིི་

ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་གར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཕོོངས་ཚོོས་སྟེེང་ནས་
རུལ་བའིི་བར་དུ་ཙོོག་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ང་ལ་བསམ་འཆར་མེེད། ང་ས་གཞན་

དུ་སོོང་ནས། ཋུ་ལར་རྫོོང་དུ་ལས་ཀ་ལས་པར་འགྲོོ་མཁན་འཚོོལ་ཆོོག་གིི་རེེད། མིི་ཧ་ཅང་
མང་པོོ་ཞིིག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་དེེ་གར་འཚོོགས་ཡོོད་པའིི་མིི་ཚོོགས་ལ་ཁ་འཁོོར། ད་ལྟ་ཚང་མ་ཡར་ལངས་

ནས་འདུག་ཅིིང་། ཚང་མས་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གཉིིས་ཀར་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེེད། ཧྥིི་
ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“ང་རང་འདིི་འདྲའིི་མགོོ་སྐོོར་འོོག་ཏུ་ཐེེངས་གཉིིས་ལ་ཚུད་མྱོོང་། ཁོོ་ལ་
གཅིིག་བྱས་ན་མིི་ཆིིག་སྟོོང་དགོོས་ཀྱིི་རེེད་ལ། དེེ་ནས་ཁོོས་ལས་ཀ་དེེ་མིི་ལྔ་སྟོོང་ལ་ལས་

སུ་བཅུག་ནས། ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་རེེ་མ་གཏོོགས་སྤྲོོད་ཀྱིི་མ་རེེད།
ཉམ་ཐག་པའིི་དབུལ་པོོ་ང་ཚོོ་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཆ་རྐྱེེན་དེེ་དང་དུ་

མིི་ལེེན་ག་མེེད་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོས་ལས་མིི་གླ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ན། ཁོོ་ལ་གླས་རྗེེས་གླ་

ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་གསལ་པོོར་འབྲིི་རུ་འཇུག་དགོོས། ཁོོའི་ི ཆོོག་མཆན་དཔང་
ཡིིག་སྟོོན་དུ་འཇུག་དགོོས། ཁོོ་ལ་ཆོོག་མཆན་དཔང་ཡིིག་མེེད་ན་ཁོོས་ལས་མིི་གླ་ཆོོག་
གིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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འགན་གཙང་ལེེན་པ་དེེ་ཤེེབ་རོོ་ལེེ་རླངས་འཁོོར་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“ཇོོའེེ།” ཞེེས་བོོས་

པས། ཁོོའི་ི ཡོོང་རོོགས་དེེས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྒོོ་ཡངས་

པོོར་ཕྱེེས་ནས་ཕྱིི་ལ་བུད། ཁོོས་ཆིིབས་དོོར་དང་ལྷམ་སྐུད་ཅན་གྱིི་ལྷམ་གྱོོན་འདུག་ལ།
ཁོོའི་ི སྐེེད་པར་བཅིིངས་པའིི་མདའ་འཆིིང་གིི་སྟེེང་ནས། ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིི་དཀྲུམ་མདའིི་ཀོོ་
ཤུབས་ཤིིག་མར་དཔྱངས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ནང་སྟོོད་སྨུག་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་སྐར་
རྟགས་ཤིིག་ཀྱང་སྦྱར་འདུག ཁོོས་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་མོོས་ལེེན་བཞིིན་ཚུར་ཡོོང་ཞིིང་། གདོོང་
ལ་འཛུམ་ཆུང་ཕྲ་མོོ་ཞིིག་མངོོན་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” དཀྲུམ་མདའིི་ཀོོ་ཤུགས་དེེ་ཁོོའི་ི དཔྱིི་
མགོོ་རུ་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱེེད།
“ཇོོའེེ།

མིི་འདིི་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་འདུག་གམ།”

ཉེེན་རྟོོག་པས་“སུ་ཟེེར་བ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

འགན་གཙང་ལེེན་པས་“འདིི།” ཞེེས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ལ་མཛུབ་མོོ་ཀེེར།
“ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་རེེད།”

ཉེེན་རྟོོག་པས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན།

“ཁོོས་དམར་ཕྱོོགས་པའིི་སྐད་ཆ་བཤད་ནས།

འདུག”

“ཧུམ་... །”

མང་ཚོོགས་ལ་ངན་སྐུལ་བྱེེད་བཞིིན་

ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་དལ་མོོས་ཚུར་འཁོོར་ནས་ཡོོང་སྟེེ། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིི་ལུས་ཟུར་

ནས་བལྟས་པས། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིི་གདོོང་མདོོག་དལ་མོོས་དམར་པོོར་གྱུར།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ངར་སྐད་ཀྱིིས་“ལྟོོས་དང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་རང་ཚོོང་པ་ཚད་ལྡན་ཞིིག་

ཡིིན་ན། ཁོོས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་ཁྲིིད་ནས་ཡོོང་དགོོས་དོོན་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

འགན་གཙང་ལེེན་པས་“ཁོོ་སྔོོན་མ་མཐོོང་མྱོོང་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་

དྲིིས།
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གང་ཞིིག་ནས་མཐོོང་མྱོོང་བ་འདྲ། གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར། མིི་སྐོོར་ཞིིག་འཁོོར་

རྙིིང་ལས་གྲྭ་རུ་འཛུལ་ནས་དོོན་རྐྱེེན་བཟོོས་སོོང་བ་མ་རེེད་དམ། སྐབས་དེེར་ཁོོ་རང་དེེ་

གར་འཁྱམ་ཉུལ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོོད་པ་ངས་མཐོོང་མྱོོང་བ་འདྲ། རེེད། ཁོོ་ཡིིན་པ་ཐག་
ཆོོད་རེེད།” ཁོོའི་ི གདོོང་གིི་འཛུམ་མདངས་དེེ་གློོ་བུར་དུ་མེེད་པར་གྱུར་ནས་“རླངས་འཁོོར་
དུ་བོོབས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་དཀྲུམ་མདའིི་འཇུ་ཡུའིི་ཆབ་ཙེེའིི་ཁ་ཕྱེེས།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ལ་ཉེེས་པ་ཅིི་ཡང་བཙུགས་མེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཉེེན་རྟོོག་པ་མགྱོོགས་མྱུར་གྱིིས་ཁ་ཚུར་འཁོོར་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱང་ནང་དུ་འགྲོོ་འདོོད་

ན། ཡང་བསྐྱར་ཚིིག་གཅིིག་ཤོོད་དང་། མ་གཞིི་ཉིིན་དེེར་མིི་གཉིིས་འཁྱམ་ཉུལ་བྱས་ནས་
ཡོོད་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མའིི་ནང་དུ། ང་ད་རུང་མངའ་སྡེེ་འདིིར་སླེེབས་ཀྱང་

སླེེབས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

“གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་རང་ས་ཆ་གཞན་ཞིིག་ནས་འཚོོལ་བཞིིན་པའིི་ཉེེས་ཅན་ཡིིན་

སྲིིད། ཁྱིི་ཁ་བཙུམས་ནས་སྡོོད་ཅིིག”

འགན་གཙང་ལེེན་པ་དེེ་མིི་ཚོོགས་ལ་ཁ་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཚོོས་ལྟས་ངན་དམར་ཕྱོོགས་པ་

ཚོོའིི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན་བཟང་གིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་རྙོོག་དྲ་སློོང་མཁན་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་

རང་རྙོོག་དྲའིི་ནང་དུ་འཕེེན་རྒྱུ་རེེད། ཡ། ཋུ་ལར་རྫོོང་དུ་འགྲོོ་དང་། ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་
མར་ལས་ཀ་སྤྲོོད།”

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཁ་མ་གྲག

ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡང་ཚུར་ཁོོ་ཚོོར་འཁོོར་ནས་“སོོང་ན་ཡག་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི གདོོང་གིི་འཛུམ་ཆུང་ཕྲ་མོོ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་མངོོན། “འཕྲོོད་བསྟེེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིིས་ང་ཚོོས་ཞག་སྒར་འདིི་གཙང་ཕྱགས་བྱེེད་དགོོས་ཟེེར། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་
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ཚོོའིི་གྲས་སུ་དམར་ཕྱོོགས་པ་ཡོོད་པའིི་གནས་ཚུལ་ཕྱིི་ལ་ཁྱབ་ན། དེེ་དུས་གྱོོང་ཁ་སུ་ལ་

རག་ཡོོང་མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཚོོ་ཋུ་ལར་རྫོོང་དུ་སོོང་ན་ཡག་ཤོོས་རེེད། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་གང་ལྟར་
ལས་ཀ་ནིི་མེེད། འདིི་བསམ་པ་དཀར་པོོ་བཅངས་ནས་བཤད་པ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་ད་

རུང་མ་སོོང་བར་བསྡད་ན། ལག་ཏུ་རྒྱུག་པ་བཟུང་བའིི་དཔུང་ཚོོགས་ཤིིག་འདིིར་བཤར་
ནས་ཡོོང་གིི་རེེད།”

འགན་གཙང་ལེེན་མཁན་གྱིིས་“ངས་ང་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་དགོོས་ཞེེས་ཁྱོོད་ཚོོར་

བཤད་པ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོས་ལས་ཀ་ལས་མིི་འདོོད་ན། དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ཚོོའིི་འདོོད་པ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཉེེན་རྟོོག་པའིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་བླངས། “གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ལས་ཀ་ལས་མིི་འདོོད་

ན། ཁོོ་ཚོོར་རྫོོང་འདིིའིི་ནང་དུ་འདུག་སའིི་གནས་མེེད། ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོས་མཐའ་
སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་ཡིིན།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་འགྲམ་དུ་རེེངས་པོོར་ལངས་ནས། མཐེེ་བོོང་གཉིིས་ཀ་ཆབ་

མའིི་ནང་དུ་གཟེེར། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ལྐོོག་ལྟ་ཞིིག་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མིིག་གིིས་ཐང་ལ་ཅེེར།

འགན་གཙང་ལེེན་པས་“ད་དེེ་ཡིིན། ཋུ་ལར་རྫོོང་དུ་ལས་ཀ་པ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ལས་

ཀ་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་དལ་མོོས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིི་ལག་པ་ལ་ཡར་བལྟས་པས། ཁོོས་ལག་ངར་གྱིི་པགས་

པའིི་འོོག་ཏུ་དམ་པོོར་རྒྱོོང་བཞིིན་པའིི་རྩ་རྒྱུས་ཁག་མཐོོང་། ཋོོམ་གྱིི་ལག་པ་ཡང་ཡར་
འཁུར་ནས། མཐེེ་བོོང་གཉིིས་ཀ་ཆབ་མའིི་ནང་དུ་གཟེེར།
“ཡ།

མིི་ཆོོག”

ད་དེེ་ཡིིན། སང་ཉིིན་ཞོོགས་པར་སླེེབས་དུས། ཁྱོོད་ཚོོ་སུ་གཅིིག་ཀྱང་འདིི་རུ་སྡོོད་

འགན་ལེེན་གཙང་ལེེན་པ་དེེ་ཕྱིིར་རླངས་འཁོོར་དུ་བུད།
598

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཉེེན་རྟོོག་པས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ལ་“ད་ཁྱོོད། ཁྱོོད་རླངས་འཁོོར་དུ་བུད་ཅིིག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན།

ཁོོའི་ི བོོངས་ཆེེ་བའིི་ལག་པ་དེེ་བསྲིིངས་ནས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིི་ལག་པ་གཡོོན་པར་འཇུས། ཧྥིི་

ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་མྱུར་མགྱོོགས་ངང་ནས་གཡས་འཁོོར་གཡོོན་འཕག་བྱས། ཁོོའི་ི ཁུ་ཚུར་གྱིིས་

གདོོང་པ་ཆེེན་པོོ་དེེའིི་ངོོས་སུ་གཅིིག་གཞུས་རྗེེས། འགུལ་སྐྱོོད་དེེ་ག་རང་གིི་ནང་ནས་ཕར་
ཤོོར་ནས། རས་གུར་གྱིི་ཁྲོོད་ནས་གཡས་གཟུར་གཡོོན་གཟུར་བྱེེད་བཞིིན་བྲོོས་སོོང་། ཉེེན་
རྟོོག་པས་ཁྱར་ཁྱོོར་ངང་ནས་ཁོོ་བདའ་གྲབས་བྱེེད་སྐབས་ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི སྔུན་ལ་རྐང་པ་
ཞིིག་བསྲིིངས་པས། ཁོོ་ལྗིིད་ཏིིག་གེེ་ཐང་ལ་བརྡབས་ནས་མདུན་ལ་འགྲིིལ་སོོང་། སྐབས་

དེེར་ཁོོས་ལག་པས་དཀྲུམ་མདའ་ལ་ལག་སྙོོབ་བྱས། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་པའིི་

རས་གུར་གྱིི་གསེེང་ནས་མཚམས་ལ་ལར་མིིག་ལམ་དུ་འབུད་ལ་སྐབས་ལ་ལར་མཐོོང་

སྣང་ནས་ཡལ། ཁོོ་དེེ་ལྟར་ཕར་གཟུར་ཚུར་གཟུར་བྱས་ནས་བྲོོས་ཏེེ་མཐོོང་ལམ་ནས་མིི་
སྣང་བར་གྱུར། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཐང་ལ་འགྱེེལ་བཞིིན་དུ་དཀྲུམ་མདའ་ཞིིག་འཕངས་པས། རས་

གུར་གྱིི་མདུན་ནས་བུད་མེེད་ཅིིག་གིིས་སྡུག་སྐད་ཅིིག་བཏོོན་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སོོར་
ཚིིགས་ཐོོར་ཟིིན་པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་ལ་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི མཛུབ་མོོ་རྣམས་རྩ་རྒྱུས་ལ་

ཐོོགས་ནས་སྦར་ངོོས་ཕྱོོགས་སུ་མར་དཔྱངས་འདུག་ལ། ད་དུང་ཁྲག་དམར་བཞུར་ཁོོམ་
མ་བྱུང་བས། གསར་དུ་གཏོོད་པའིི་རྨ་ཁ་དེེ་དཀར་སོོབ་སོོབ་རེེད། སྐབས་དེེར་ཧྥིི་ལོོའེེ་

ཌིི་སྒར་འདབས་ནས་ཡང་བསྐྱར་མཐོོང་ལམ་དུ་ཐེེངས་གཅིིག་མངོོན་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་

ལྕང་ཚལ་གསེེབ་ཏུ་མཆོོང་མ་ལྡིིང་གིིས་བྲོོས་སོོང་། ཐང་ལ་འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་པས་
དཀྲུམ་མདའ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་བཀྱགས་ཡོོང་ནས་འཕེེན་གྲབས་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ།
གློོ་བུར་དུ་མིི་ཚོོགས་གྲས་ནས་ཆོོས་དཔོོན་ཁ་སེེ་སྔོོན་དུ་ཚུར་བརྒྱུགས་ཡོོང་། ཁོོས་ཉེེན་
རྟོོག་པའིི་སྐེེ་ལ་རྡོོག་ཐོོས་ཤུགས་ཀྱིིས་གཞུས་པས། ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་དྲན་མེེད་དུ་བརྒྱལ། དེེ་
ནས་ཁ་སེེ་ཕྱིིར་དྲང་མོོར་ལངས་ནས་བསྡད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཤེེབ་རོོ་ལེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིི་ལྡིིར་སྒྲ་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་

དེེས་མཇུག་མ་རུ་རྡུལ་སྤྲིིན་ཞིིག་དཀྲིིགས་ནས་མྱུར་མགྱོོགས་ཀྱིིས་ཕར་བརྒྱུགས་སོོང་ལ།
རླངས་འཁོོར་དེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད་རྗེེས་མདའ་འཕངས་པ་བཞིིན་དུ་ཐག་རིིང་དུ་
བརྒྱུགས་སོོང་། རས་གུར་མདུན་གྱིི་བུད་མེེད་དེེས་ད་དུང་ཡང་ཙར་ཙོོར་དུ་གཏོོར་བའིི་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་མགོོ་ལ་བལྟས་ནས་འདུག ད་ལྟ་རྨ་ཁའིི་ངོོས་ནས་ཁྲག་ཐིིགས་ཆུང་

ཆུང་རེེ་སིིམ་སིིམ་གྱིིས་བཞུར་ཡོོང་ལ། དེེ་ནས་བུད་མེེད་དེེའིི་མགྲིིན་པའིི་གཏིིང་ནས་སྔངས་
འཚབ་ཀྱིིས་ངུ་དགོོད་བྱས་བྱུང་། ཁོོ་མོོས་དབུགས་ལེེན་ཐེེངས་རེེ་ལ། ངུ་མ་དགོོད་ཀྱིི་ཧབ་
ཆ་དེེ་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེ་རེེད།

ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོོགས་ངོོས་སུ་འགྱེེལ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁ་ཐལ་བའིི་ནང་

དུ་གདངས་ནས་སྦྱར།

ཋོོམ་གྱིིས་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་རང་འགུལ་དཀྲུམ་མདའ་ཡར་བླངས་ནས། དེེའིི་མདེེའུ་སྒམ་

ཕྱིིར་བཏོོན་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་ཁྲོོད་དུ་གཡུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མདེེའུ་ཁུང་ནང་གིི་

མདེེའུ་ཡང་ཕྱིིར་བཏོོན་རྗེེས་“མིི་འདིི་འདྲ་ལ་མེེ་མདའ་འཁྱེེར་བའིི་ཐོོབ་ཐང་མེེད།” ཅེེས་
ཟེེར་བཞིིན་རང་འགུལ་དཀྲུམ་མདའ་དེེ་ཐང་ལ་གཡུགས།

ལག་མགོོ་གཏོོར་ཡོོད་པའིི་བུད་མེེད་དེེའིི་མཐའ་རུ་མིི་ཚོོགས་འདུས། ཁོོ་མོོའི་ི ངུ་མ་

དགོོད་ཀྱིི་ཆོོ་ངེེ་དེེ་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི དགོོད་སྒྲའིི་ནང་དུ་ངུ་འབོོད་ཀྱིི་སྒྲ་ཞིིག་
ཀྱང་འདྲེེས།

ཁ་སེེ་ཋོོམ་གྱིི་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས་“ཁྱོོད་རང་འདིི་གར་མ་འདུག ཁྱོོད་རང་མར་ལྕང་ཚལ་

ནང་དུ་སོོང་ནས་ཅུང་སྐུངས་ཤིིག ཁོོའི་ི སྐེེ་ལ་རྡོོག་ཐོོས་གཞུ་མཁན་ང་ཡིིན་པ་ཁོོས་མཐོོང་
མེེད་ཀྱང་། སྔུན་ལ་རྐང་པ་སྲིིང་མཁན་ཁྱོོད་རང་ཡིིན་པ་ཁོོས་མཐོོང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ང་གང་དུའང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་འཁུར་ནས་ཁོོའི་ི རྣ་ནང་དུ་“ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་མཛུབ་

རིིས་ལེེན་གྱིི་རེེད། ཁྱོོད་རང་བཟང་བཙོོན་གྱིི་དམ་བཅར་འགལ་ཡོོད་པས། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་
རང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཇུག་གིི་རེེད།” ཅེེས་ཤུབ་པུར་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་དབུགས་ཁ་དམའ་མོོས་བླངས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ངས་དེེ་བརྗེེད་འདུག”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“མགྱོོགས་པོོར་སོོང་། ཁོོ་དྲན་པ་མ་སོོས་གོོང་དུ་མགྱོོགས་པོོར་སོོང་།” ཞེེས་

བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཁོོའི་ི མེེ་མདའ་དེེ་འཁྱེེར་ན་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

“མ་འཁྱེེར།

དེེ་གར་སྐྱུར་ཞོོག གལ་སྲིིད་ཕྱིིར་ཡོོང་ན་གནད་དོོན་མེེད་ན། ངས་ཤུ་སྒྲ་

མཐོོན་པོོ་ཐེེངས་བཞིི་འདེེབས།”

ཋོོམ་དལ་མོོས་འཁྱམ་འཁྱམ་ཚུལ་གྱིིས་ཕར་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་མིི་ཚོོགས་དང་ཁ་བྲལ་

མ་ཐག་ཏུ་གོོམ་ཁ་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་ནས། ཆུ་འགྲམ་གྱིི་ལྕང་ཚལ་ཁྲོོད་དུ་བྲོོས།

ཨལ་ས་ལ་འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་རྩར་སོོང་ནས། ཡིིད་སྨོོན་གྱིི་རྣམ་པས་

“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།

བཤད།

ཁྱོོད་ཚོོས་ཁོོ་རང་དངོོས་གནས་དྲན་མེེད་དུ་བཏང་འདུག་ཨ།” ཞེེས་

དེེ་གར་འདུས་པའིི་མིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་དྲན་པ་བརྒྱལ་ནས་འགྱེེལ་འདུག་པའིི་མིི་དེེ་ལ་

ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས་བསྡད། དེེ་ནས། ཧ་ཅང་ཐག་རིིང་ཞིིག་ནས། ཉེེན་དུང་གིི་སྒྲ་ཞིིག་ཡང་
མཐོོ་ཡང་དམའིི་སྒོོ་ནས་གྲག་ཡོོང་། དུང་སྒྲ་དེེ་འཚེེར་སྐད་དང་བཅས་གྲག་ཡོོང་ལ། ད་

ནིི་དེེ་ཧ་ཅང་ཉེེ་ས་རུ་སླེེབས་འདུག སྐྱེེས་པ་ཚང་མ་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་དོོགས་མིི་བདེེ་བར་གྱུར།

ཁོོ་ཚོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་རྐང་པ་འགུལ་འགུལ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཕར་སོོང་ནས་རང་རང་གིི་
གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ། སྐབས་དེེར་ཨལ་དང་ཆོོས་དཔོོན་གཉིིས་ཀ་ཁོོ་ན་ཤུལ་དུ་ལུས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་སེེ་ཚུར་ཨལ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“ཕར་སོོང་ཞིིག ཕར་སོོང་། གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སོོང་།”

ཞེེས་བཤད།

“འོོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་བྱེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོ་ལ་ཁྲེེལ་འཛུམ་གྱིིས་བལྟས་“ངན་ཁག་འཁུར་མཁན་ཞིིག་མེེད་ན་འགྲིིག་

གིི་མ་རེེད། ང་ལ་བུ་ཕྲུག་མེེད་པས། ཁོོ་ཚོོས་ང་བཟུང་ནས་བཙོོན་དུ་བཅུག་ན། ངས་ཅིི་
ཡང་ལས་མིི་དགོོས་པར། ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་ན་དེེ་རེེད།”
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་འདྲ་བྱེེད་པའིི་རྒྱུ་མཚན་... །”

ཁ་སེེ་ཡིིས་ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ད་སོོང་ཞིིག ཁྱོོད་འདིི་རུ་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་འདུག་མིི་

རུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་རང་གཤིིས་གྱོོང་མདོོག་བསྟན་“ངས་སུ་ཞིིག་གིི་བཀའ་ལའང་ཉན་རྒྱུ་མིིན།”
ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིིའིི་ནང་དུ་བྱུས་གཏོོགས་བྱས་

ན། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོ། བཟའ་མིི་ཡོོངས་རྫོོགས་དཀའ་ལས་ལ་འཕྲད་རྒྱུ་རེེད། ངས་
ཁྱོོད་ལ་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མ་དང་ཨ་ཕ། ཁོོ་ཚོོའིི་ཐོོག་ལ་

རྙོོག་དྲ་ཡོོང་གིི་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཋོོམ་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་བཙོོན་ཁང་དུ་ཕྱིིར་སྐྱེེལ་
ཡང་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་རྗེེས་“འོོ་ན་ཡ་ཡ། འོོན་ཀྱང་། ངས་བལྟས་ན་

ཁྱོོད་རང་གླེེན་པ་གླེེན་རྐྱང་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཡིིན་ཡ། ང་ཅིིའིི་ཕྱིིར་གླེེན་པ་ཞིིག་མིི་བྱེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཉེེན་དུང་དེེས་འཚེེར་སྐད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒྲོོག་ལ། འཚེེར་སྐད་དེེ་སྒྲོོག་ཐེེངས་རེེ་

རེེ་ལ་ཐག་ཇེེ་ཉེེ་ནས་ཇེེ་ཉེེ་རེེད། ཁ་སེེ་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་འགྲམ་ནས་པུས་མོོ་བཙུགས་ནས་

སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས། ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་ཡར་གན་རྐྱལ་དུ་བསློོགས། མིི་དེེས་འཁུན་སྒྲ་ཞིིག་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

འདོོན་བཞིིན། མིིག་ལྷེེམ་ལྷེེམ་དུ་རྡེེབ་ནས་ཅིི་ཞིིག་ཨེེ་མཐོོང་བལྟས། ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི མཆུ་
ཏོོའི་ི ངོོས་ཀྱིི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཕྱིིས། ཁྱིིམ་ཚང་ཚང་མ་རང་རང་གིི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་

འཛུལ་ནས་སྒོོ་ཕྱར་ཚང་མ་མར་ཕབ། ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མས་བར་སྣང་དམར་པོོར་བསྒྱུར་ཟིིན་
ལ། རས་གུར་སྐྱ་བོོ་རྣམས་ད་ལྟ་ཟངས་མདོོག་ཏུ་གྱུར།

གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིི་ཙིིར་སྒྲ་གྲག་བྱུང་ལ། ཀླད་ཁེེབས་མེེད་པའིི་རླངས་

འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་མགྱོོགས་མྱུར་གྱིིས་སྒར་ནང་དུ་སླེེབས། མེེ་མདའ་འཁྱེེར་བའིི་མིི་བཞིི་

འཚང་ཁ་ཤིིག་ཤིིག་གིིས་རླངས་འཁོོར་ལས་བབས་པས། ཁ་སེེ་ཡར་ལངས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་
རྩར་སོོང་།

“ལྟས་ངན།

འདིིར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་མིི་ཞིིག་དྲན་པ་བརྒྱལ་དུ་བཅུག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་དེེ་ཚོོའིི་ནང་ནས་གཅིིག་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཐང་ལ་འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་རྩར་

སོོང་། ཁོོ་ད་ལྟ་དྲན་པ་ཕྱིིར་སོོས་ཡོོད་ཅིིང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པའིི་རྣམ་པས་ཡར་ལངས་
ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག
“ཡ།

འདིི་གར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཨུན། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཧ་ཅང་མཁྲེེགས་པོོ་ཡིིན་མདོོག་སྟོོན་གྱིི་འདུག་པས།

ངས་ཁོོ་ལ་གཅིིག་གཞུས་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་ཁོོས་མེེ་མདའ་འཕངས་པས་མར་ཕྱོོགས་ནས་

བུད་མེེད་ཅིིག་ལ་ཕོོག་སོོང་། དེེ་བས་ངས་ཁོོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་གཞུས་པ་ཡིིན།”
ཞེེས་བཤད།
“འོོ་ན།

རྙོོག་དྲ་འདིི་ཐོོག་མར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མགོོ་བསླངས་པ་ཡིིན།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ངས་ཁོོ་ལ་ཚིིག་ལན་བསློོགས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཡ།

རླངས་འཁོོར་ནང་དུ་བུད།”

603

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ལགས་སོོ།།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་གྲལ་ཕྱོོགས་སུ་ནང་

དུ་འཛུལ་ནས། འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད། ཁོོ་ཚོོའིི་གྲས་ནས་མིི་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་

ཡར་བསྐྱོོར། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཇིིང་པ་གཟབ་གཟབ་ངང་འཕུར་འཕུར་བྱས། ཁ་སེེ་ཡིིས་
“ཁོོའི་ི མེེ་མདའ་འཕེེན་རྩལ་ཞན་པས་བུད་མེེད་ཅིིག་ལ་ཕོོག་སོོང་ལ།

ཁོོ་མོོའི་ི རྨ་ཁར་ཁྲག་

བཞུར་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ན་འཆིི་ལ་ཁད་བྱེེད་བཞིིན་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“དེེར་ང་ཚོོས་རྗེེས་ནས་བལྟ་ཆོོག

མའེེ་ཁིི། ཁྱོོད་ལ་གཞུ་མཁན་དེེ་ཁོོ་ཨེེ་རེེད།”

ད་དུང་ཡང་དྲན་པ་གསལ་པོོར་མ་གྱུར་པའིི་མིི་དེེས་ཁ་སེེ་ལ་ན་ཟུག་གིི་སྒོོ་ནས་བལྟས་

“ཁོོ་དང་མིི་འདྲ།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་ང་ཡིིན་ཡ། ད་ཐེེངས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྙད་བརྐོོ་ས་ནོོར་སོོང་བ་རེེད་ཡ།” ཞེེས་

བཤད།

མའེེ་ཁིི་ཡིིས་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་གཡུག་གཡུག་བྱས། “ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་རང་མིི་དེེ་མིིན་

པ་འདྲ། དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ད་ཐེེངས་ང་ནད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་རྒོོལ་སྲུང་ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་འགྲོོ། ཁྱོོད་ཚོོས་

རྨས་སྐྱོོན་ཕོོག་པའིི་བུད་མེེད་དེེར་གཅིིག་བལྟས་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁོོ་མོོ་གང་དུ་འདུག”

“གཤམ་གྱིི་རས་གུར་དེེ་ན་ཡོོད།”

ཉེེན་རྟོོག་པའིི་འགོོ་པ་དེེས་ལག་ཏུ་མེེ་མདའ་བཟུང་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རས་གུར་

ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོས་རས་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་གཅིིག་བཤད་རྗེེས་ནང་

དུ་འཛུལ། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཁོོ་རང་རས་གུར་གྱིི་སྒོོར་བུད་ནས་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབས། ཁོོས་
ཅུང་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁ་ཚད་

0.45

ཅན་འདིི་ཇིི་འདྲའིི་ཁ་ཤེེད་

ཆེེ་བ་ལ་ཨང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁྲག་འགོོག་རྨ་དཀྲིིས་དཀྲིིས་ཟིིན། ང་ཚོོས་སྨན་པ་ཚུར་མངག་
604

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཉེེན་རྟོོག་པ་གཉིིས་ཁ་སེེ་ཡིི་གཡས་གཡོོན་གཉིིས་སུ་བསྡད་སོོང་ལ། ཉེེན་རྟོོག་འགོོ་པ་

དེེས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་དུང་བརྡ་ཞིིག་བཏང་། སྒར་གྱིི་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོོད་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག
སྒོོ་ཕྱར་ཚང་མ་མར་དམ་པོོར་ཕབ་འདུག་ཅིིང་། མིི་ཚང་མ་གུར་ནང་ནས་ཕྱིིར་མིི་འབུད།

རླངས་འཁོོར་ལ་མེེ་ཁ་གསོོས་ནས། མྱུར་ཚད་མགྱོོགས་པོོས་ཁ་ཕྱིིར་བསྐོོར་ནས་ཞག་སྒར་
ལས་ཕྱིིར་བུད། སྲུང་དམག་གཉིིས་ཀའིི་བར་དུ་ཁ་སེེ་ནིི་སྤོོབས་པ་དང་བཅས་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོས་མགོོ་བོོ་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས་པས། སྐེེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུས་ཚང་མ་སྔོོ་རིིག་རིིག་གིིས་
གསལ་པོོར་མངོོན། བུད་མེེད་ཚང་མ་མེེ་ཁ་ཤིི་ཟིིན་པའིི་མེེ་ཕུང་གིི་རྩར་སོོང་ཞིིང་། སྐྱེེས་

པ་ཚང་མ་ཡང་བསྐྱར་ཚུར་འདུས་ནས། ལྷན་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་དེེ་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་
གླེེང་མོོལ་བྱེེད།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་ཕྱར་གཡབ་ཀྱིི་འདབས་ཡོོལ་འོོག་ནས། ཨལ་གོོག་ནུར་གྱིིས་ཕྱིིར་བུད་

དེེ་ཕར་ཕྱོོགས་ལྕང་ཚལ་ཕྱོོགས་སུ་ཋོོམ་ལ་ཤུ་བརྡ་གཏོོང་དུ་སོོང་། ཨ་མ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཡོོང་
ནས་ཤིིང་ཐུར་གྱིིས་མེེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་སྦར།

ཁོོ་མོོས་“ཨ་ཕ། ང་ཚོོས་ཟ་མ་ཉུང་ཙམ་བཟའ་ཨ། ཇ་ཐེེངས་སྔོོན་མ་འཐུང་བ་འཕྱིི་

དྲགས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་གུར་གྱིི་ཉེེ་སར་བཅར་ནས་བསྡད་དེེ། མིིག་གིིས་ཨ་

མས་ལས་ཀ་ལས་བཞིིན་པར་བལྟས། ཁོོ་མོོས་ཞོོག་ཁོོག་གིི་ཤུན་ལྤགས་བཤུས་རྗེེས། ནང་

དུ་ཞག་ཚིིལ་སྟུག་པོོ་ཡོོད་པའིི་རྔོོད་སླང་གིི་ནང་དུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་གཏུབས་ནས་འཕེེན། ཨ་
ཕས་“ཆོོས་དཔོོན་ལྟས་ངན་དེེས་དེེ་འདྲ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བྱས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཐག་ཉེེ་སར་འཇབ་ནས་ཡོོང་སྟེེ་ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་བཤད་ལ་

ལྐོོག་ཉན་བྱས།

605

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་བཙའ་ཡིིས་ཟིིན་པའིི་གཟེེར་མ་ཞིིག་ཤུགས་ཀྱིིས་ས་ནང་དུ་བསྣུན་

“ཁོོས་སྡིིག་པའིི་ཉེེས་དམིིགས་སྐོོར་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

ངས་ཐེེངས་སྔོོན་མར་ཁོོ་ལ་དེེའིི་སྐོོར་དྲིིས་

པ་ཡིིན་ལ། ཁོོས་དེེ་ཐད་ལ་འགྲེེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་བཤད་པ་ཡང་

དག་པ་ཡིིན་མིིན་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཁོོས་ཟེེར་ན་མིི་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ལ་སྡིིག་པ་ཡོོད་
སྙམ་ན། ཁོོ་ལ་སྡིིག་པ་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར།” ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མིིག་ནང་དུ་སྐྱོོ་སྣང་དང་ངལ་དུབ་
ཀྱིི་ཉམས་ཤར་ནས་“ངས་མིི་ཚེེ་གང་པོོར་གསང་བ་མང་པོོ་ཞིིག་སེེམས་ལ་ཉར་ནས་བསྡད་

པ་ཡིིན། ངས་བསྒྲུབས་མྱོོང་བའིི་དོོན་དག་འགའ་རེེ་ནིི་མིི་གཞན་ལ་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་བཤད་
མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་མེེ་འགྲམ་ནས་ཁ་ཚུར་འཁོོར་ནས་“ཇོོན། ད་དེེ་འདྲ་བཤད་ཀྱིི་མ་འདུག བཤད་

དགོོས་ན་དཀོོན་མཆོོག་གིི་མདུན་ནས་ཤོོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྡིིག་པ་མིི་གཞན་ལ་འགོོ་རུ་མ་འཇུག
དེེ་འདྲ་བྱས་ན་མིི་ཡག་པོོ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་“མ་བཤད་ན་གསང་བ་དེེ་ཚོོས་སེེམས་ལ་ན་ཟུག་གཏོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

“གང་ལྟར་མིི་གཞན་ལ་མ་བཤད།

ཡང་མིིན་ན་གཙང་འགྲམ་དུ་མར་སོོང་ནས། མགོོ་

བོོ་ཆུ་འོོག་ཏུ་བཅུག་སྟེེ། ཆུ་བོོའི་ི གཞུང་ལ་ལྐོོག་ལབ་བྱོོས།”

ཨ་ཕས་ཨ་མའིི་སྐད་ཆ་ལ་འཐད་པའིི་མགོོ་བོོ་དལ་མོོར་ལྡེེམ་བཞིིན་“ཁོོ་མོོས་བཤད་པ་

འགྲིིག་འདུག སེེམས་ནང་གིི་གསང་བ་ཅིི་ཡོོད་ན་ཕྱིིར་བཏོོན་ན་སེེམས་ནས་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་
ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་སྡིིག་པ་ཕྱིི་ལ་ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཉིི་འོོད་འོོག་ཏུ་སེེར་པོོར་གྱུར་པའིི་རིི་བོོའི་ི ཚོོགས་ལ་བལྟས་

ནས་འདུག་ཅིིང་། རིི་བོོའི་ི ལྡོོག་བརྙན་ཁག་ནིི་ཁོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་ཚུར་ཤར། དེེ་ནས་ཁོོས་
“ངས་ཀྱང་འདིི་མགོོ་མར་གནོོན་ཐུབ་ན་འདོོད་ཨང་།
606

འོོན་ཀྱང་། འདིིས་ངའིི་གློོ་མཆིིན་

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

པའིི་བར་ནས་ན་ཟུག་བསླངས་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིད་མ་སད་ཀྱིིས་གུར་སྒོོ་ལ་བུད། ཁོོ་མོོས་འཚིིག་

པ་ཟ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་“ཁོོན་ནེེ་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ངས་ཁོོན་ནེེ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་
ལ་མ་མཐོོང་། ཁོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ངས་ཁོོ་རང་མཐོོང་མ་བྱུང་། གལ་སྲིིད་ངས་ཁོོ་རང་མཐོོང་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་

འཚོོལ་བཞིིན་འདུག་ཅེེས་ལབ་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ངའིི་གཟུགས་པོོ་བདེེ་ཡིི་མིི་འདུག ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ང་བསྐྱུར་བཞག་པ་

ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་བསྐྲངས་ནས་ཡོོད་པའིི་བུ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ཡར་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་རང་ངུས་པ་

ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མིིག་ཟུང་ལས་མཆིི་མའིི་ཕྲེེང་རྡོོག་གསར་པ་འགའ་རེེ་འཐོོར་ཡོོང་།

ཨ་མས་ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྲ་རྒྱོོབས་ཤིིག འདིིར་ང་ཚོོ་བཟའ་མིི་མང་པོོ་

ཡོོད་པས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྲ་རྒྱོོབས་ཤིིག མར་ཤོོག་ལ་ཞོོག་ཁོོག་གིི་ཤུན་ལྤགས་བཤུས། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་རང་སེེམས་རང་གིིས་དཀྲུག་གིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

བུ་མོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འགྲོོ་གྲབས་ཤིིག་བྱས། ཁོོ་མོོས་ཨ་མའིི་གྲང་

ལྷང་ལྷང་གིི་མིིག་མདངས་ལས་བྱོོལ་ཐབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིིག་མདངས་དེེས་ཁོོ་མོོ་
དབང་དུ་བསྡུས་པས། ཁོོ་མོོ་དལ་མོོས་ཚུར་མེེ་ཕུང་གིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་“ཁོོ་འདིི་ལྟར་
ཁ་བྲལ་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་གིི་མིིག་ཆུའིི་བཞུར་
རྒྱུན་ཆད།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་ལས་དགོོས། རྟག་པར་གུར་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། སེེམས་

ལ་མིི་འཆར་དགུ་འཆར་ཞིིག་དྲན། ངས་ད་བར་དུ་ཁྱོོད་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འོོན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཀྱང་། ད་ནས་བཟུང་དོོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཡ། གྲིི་འདིི་འཁྱེེར་ནས་ཞོོག་ཁོོག་དེེ་དག་
གཏུབས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

བུ་མོོ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་ནས་བཀའ་དང་དུ་བླངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རྩུབ་སྤྱོོད་དང་

བཅས་“ཁོོ་ཚུར་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་གཅིིག་སྒུག་དང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་
བཤད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་དལ་མོོས་འཛུམ་ཞིིག་འཁོོར། “ཁོོས་ཁྱོོད་རང་རྡུང་སྲིིད། རྒྱུན་པར་

རང་སེེམས་རང་གིིས་དཀྲུག་ནས། ཁོོས་ཁྱོོད་རྡུང་རུང་། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་སྡུག་རང་གིིས་

ཉོོས་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོས་ཁྱོོད་བརྡུངས་ནས་ཁྱོོད་ལ་ཅུང་བསམ་ཤེེས་སུ་བཅུག་ཡོོད་
ན། ངས་ད་རུང་ཁོོ་ལ་ཚེེ་རིིང་ལོོ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།” བུ་མོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མེེ་ལྕེེ་
འབར་གྱིིན་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞེེང་ཁ་ཆེེ་བའིི་མཐེེ་བོོང་གིིས་བཙའ་ཡིིས་ཟིིན་པའིི་གཟེེར་

མ་དེེ་ས་ནང་དུ་ཟབ་མོོར་བསྣུན་ནས་“ངས་མ་བཤད་ན་བཟོོད་ཀྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཨ་ལྟས་ངན། བཟོོད་མིི་ཐུབ་ན་ད་ཤོོད། ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སུ་བསད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྫིི་དོོར་སྔོོན་པོོའི་ི གློོ་ཁུག་ཆུང་བ་རུ་མཐེེ་བོོང་བསྲིིངས་

ནས། ལྟེེབས་རྩེེག་བརྒྱབ་པའིི་ཤོོག་སྒོོར་རྙིིང་ཧྲུལ་ཞིིག་ཕྱིིར་བཏོོན་ཡོོང་། ཁོོས་དེེའིི་ལྟེེབས་
ཁ་ཕྱེེས་ནས་ཚུར་བསྟན་ཏེེ་“སྒོོར་མོོ་ལྔ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་“འདིི་བརྐུས་ཡོོང་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“མིིན།

འདིི་ང་ལ་མ་གཞིི་ནས་ཡོོད། ལོོགས་སུ་བསྐུངས་ནས་བཞག་པ་ཡིིན།”

“རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ངས་འདིི་ལྟར་སྒོོར་མོོ་སྒེེར་སྐུང་བྱས་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

“འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་རེེད་ཨ།

ཨེེ་རེེད།”
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ཨ་མས་“ངས་དེེར་སྡིིག་པ་ཡོོད་པ་ཅིི་ཡང་མཐོོང་གིི་མིི་འདུག དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་རེེད་ཨ།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་དལ་མོོས་“འདིི་ནིི་རང་གར་བསྐུངས་བཞག་པ་ཙམ་མིིན། འདིི་ངས་

ཆང་རག་འཐུང་བྱེེད་དུ་བསྐུངས་པ་ཡིིན། ཁོོག་གིི་སྡུག་བསྔལ་འདིིས་ན་ཟུག་གཏོོང་ཐེེངས་
རེེ་རེེར། ངས་ཆང་རག་འཐུང་ནས་སྡུག་མགོོ་གནོོན་གྱིི་ཡོོད་ལ། དུས་ཚོོད་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མིི་
འགྱངས་པར་སླེེབས་གྲབས་ཡོོད་པ་ཚོོར་ཡོོད། ད་དུང་དུས་ཚོོད་དེེ་འདྲ་ཞིིག་སླེེབས་མེེད་

སྙམ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནས་ཆོོས་དཔོོན་དེེས་ཋོོམ་གྱིི་ཆེེད་དུ་རང་ཉིིད་ཉེེན་རྟོོག་པ་
ལ་རྩིིས་སྤྲད་པའིི་དོོན་དག་འདིི་བྱུང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད་ལ། ཕ་རོོལ་པའིི་སྐད་ཆ་གསལ་པོོར་གོོ་ཐུབ་པའིི་ཆེེད་

དུ་མགོོ་བོོ་ཚུར་ལ་འཁྱོོགས། རུ་ཐེེ་ནིི་བྱིི་ལ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་གྲུ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་གོོག་ནས་
ཉེེ་སར་ནུར་ཞིིང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་སུ་འབྲངས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ལག་

གིི་གྲིི་ཡིིས་ཞོོག་ཁོོག་སྟེེང་དུ་ཨིི་ཁུང་གཏིིང་ཟབ་པ་ཞིིག་གཏོོད། དགོོང་དྲོོའི་ི སྣང་བ་ཇེེ་
སྟུག་དང་ཇེེ་སྔོོ་རེེད།

ཨ་མས་བདེེན་དོོན་ར་སྤྲོོད་བྱེེད་པའིི་ང་རོོ་ཡིིས་“ཁོོས་ཋོོམ་བསྐྱབས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆང་འཐུང་དགོོས་པའིི་གནས་ལུགས་ཤིིག་ངས་མཐོོང་གིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་“གནས་ལུགས་འདིི་ཡིིན་ཟེེར་རྒྱུ་དཀའ་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། ངའིི་སེེམས་པ་ཧ་ཅང་སྡུག ཁོོས་དེེ་འདྲའིི་ལས་སླ་མོོས་ཉེེས་པ་རང་སྟེེང་དུ་བླངས་
སོོང་ཨ། ཁོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་ལ་བུད་ནས། ‘དེེ་ངས་བྱས་པ་ཡིིན།’ ཞེེས་དེེ་འདྲའིི་སྣང་བ་ཡང་
མོོས་ཁས་བླངས་སོོང་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ཁྲིིད་སོོང་བ་རེེད། དེེ་བས་ངས་ཆང་འཐུང་ནས་
རང་ཉིིད་བཟིི་རུ་འཇུག་དགོོས།” ཅེེས་བཤད།
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ཨ་ཕས་ད་དུང་ཡང་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་བཞིིན་དུ་“ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་དགོོས་

དོོན་མིི་འདུག གལ་སྲིིད་ང་རང་ཁྱོོད་ཡིིན་རྒྱུ་ན། རང་ཉིིད་ར་བཟིི་འདོོད་ན་ཐད་ཀར་ཆང་
འཐུང་དུ་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་“མ་གཞིི་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྡིིག་པ་སྦྱོོང་བའིི་སྐལ་

བ་ཞིིག་ལྡན་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་འདྲའིི་གོོ་སྐབས་དེེ་ཤོོར་ཟིིན་པ་རེེད། ངས་
གོོ་སྐབས་དེེ་དམ་འཛིིན་བྱེེད་མ་ཐུབ་པས། ད་ལྟ་ཤོོར་ཟིིན་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་“ཝ་ཡེེ། ཁྱོོད་རང་འུ་ཚང་གིི་སྒོོར་བདག་ཡིིན་པས། ང་ལ་སྒོོར་མོོ་གཉིིས་བྱིིན་དང་།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་འདོོད་ལ་མིི་འདོོད་ཀྱིིས་གློོ་ཁུག་ཏུ་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས། ཀོོ་ཁུག་དེེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་

ཡོོང་། “ཆང་གིིས་བཟིི་བར་སྒོོར་མོོ་བདུན་རེེ་དགོོས་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤམ་ཕེེན་ཆང་
3

འདྲ་འཐུང་དགོོས་རྒྱུ་མ་རེེད་ཨ།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྒོོར་ལྔ་ལོོ་ཅན་པོོ་དེེ་ཚུར་བསྲིིངས། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་འཁྱེེར་ནས་ང་ལ་

སྒོོར་མོོ་གཉིིས་བྱིིན་དང་། སྒོོར་མོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཡག་ཐག་ཆོོད་བཟིི་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། ངས་རང་
སྟེེང་ནས་འཕྲོོ་བརླག་གཏོོང་བའིི་སྡིིག་པ་དེེ་གསོོག་མིི་འདོོད། ངས་ལག་ཏུ་ག་ཚོོད་ཡོོད་ན་
དེེ་ཚོོད་བཏུང་གིི་རེེད། ནམ་རྒྱུན་དེེ་འདྲ་ཡིིན།”

ཨ་ཕས་ཤོོག་སྒོོར་རྙིིང་པ་དེེ་ཚུར་བླངས་ནས། ལྕགས་སྒོོར་གཉིིས་ཕར་སྤྲོོད་བཞིིན་“ཡ་

འདིི། མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་པ་དེེ་བྱེེད་དགོོས། མིི་གཞན་པས་
གནས་ལུགས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་རུང་ཕན་ཐོོགས་ཀྱིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
3

ཤམ་ཕེེན་ཆང་། champagny, Champagne སྟེེ། རྒུན་འབྲུམ་དཀར་པོོ་ལས་བཟོོས་པའིི་རྒུན་ཆང་ལྦུ་བ་སོོབ་སོོབ་
ཀྱིི་རིིགས་ཤིིག་ཡིིན་ཞིིང་། སྟོོན་མོོ་དང་མཛད་སྒོོ་སོོགས་སུ་རྟེེན་འབྲེེལ་མཚོོན་བྱེེད་དུ་རྒྱས་སྤྲོོས་ཀྱིིས་བཏུང་བ་
ཞིིག་ཡིིན།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ལྕགས་སྒོོར་རྣམས་ཚུར་བླངས། “ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་མེེད་དམ། ང་

ལའང་ཐབས་ཤེེས་མེེད་པ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། དེེ་ལོོས་ཤེེས། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མིིན་

དེེ། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ལ་གསལ་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་“ངས་འདིི་མ་འཐུང་ན། དོོ་ནུབ་ཀྱིི་མཚན་མོོ་འདིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་འགྲོོ་དཀའ་མོོ་

རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཨ་མ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ངའིི་སྟེེང་དུ་ལེེ་
འཁོོན་མིི་དཀྲིིའམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་མིི་འགྱོོག་པར། སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“མིི་དཀྲིི། མིི་དཀྲིི། ཁྱོོད་

རང་གིིས་ཐུངས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡར་ལངས་ནས། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིི་རྣམ་པས་དགོོང་དྲོོའི་ི སྣང་བའིི་

ཁྲོོད་དུ་ཕྱིིན། ཁོོ་རང་ཨར་འདམ་བྱུགས་པའིི་གཞུང་ལམ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཞིིང་། གཞུང་ལམ་
འཕྲེེད་ཀྱིིས་བརྒལ་ནས་སྐམ་ཟས་ཚོོང་ཁང་དེེ་རུ་ཕྱིིན། ཚོོང་ཁང་གིི་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོའི་ི
མདུན་དུ། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ཕུད་ནས་ཐང་གིི་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་དུ་གཡུགས་ཤིིང་། རང་

མཐོོང་རང་གིིས་གཅོོག་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིི་རྟིིང་གིིས་རྡོོག་བརྫིིས་ཤིིག་བྱས། དེེ་
ནས་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རལ་ཞིིང་བཙོོག་པའིི་ཞྭ་མོོ་ནག་པོོ་དེེ་དེེ་གར་བསྐྱུར། ཁོོ་ཚོོང་ཁང་

གིི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། ལྕགས་ཚགས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཆང་དཀར་དམ་བེེ་སྣ་ཚོོགས་བསྒྲིིགས་
ཡོོད་པའིི་ཚོོང་སྒྲོོམ་དེེར་སོོང་།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། བྱིིས་པ་ཚོོ་བཅས་ཀྱིིས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཕར་འགྲོོ་བར་བལྟས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་

གྱིིས་ཞོོག་ཁོོག་གིི་སྟེེང་དུ་སྡང་མིིག་བགྲད།

ཨ་མས་“ཇོོན་སྙིིང་རྗེེ། ཆང་འཐུང་བས་ཕན་ཐོོགས་མིིན་མིི་ཤེེས། ཐོོགས་རྒྱུ་མ་རེེད། མིི་

ཞིིག་ཚད་འདིི་འདྲ་ལ་ལྷུང་བ་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རུ་ཐེེ་ཐལ་རྡུལ་ཁྲོོད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགྲམ་ངོོས་སུ་ལོོག་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་

ཝིིན་ཧྥིིལད་དང་ཐག་ཉེེ་སར་བཅར་ཏེེ། ཁོོའི་ི རྣ་བ་ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་རྩར་ཚུར་འཐེེན་ནས་“ངས་
ཀྱང་ཆང་འཐུང་ནས་བཟིི་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་ཤུབ་པུར་བཤད། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་སྣ་ཁུང་དུ་

སྔུར་བ་འཐེེན་བཞིིན་ཁ་དམ་པོོར་བཙུམས། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀས་དབུགས་ཁ་བཙན་གྱིིས་
བསྡམས་ནས་གོོག་མ་ནུར་གྱིིས་ཕར་སོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོང་དགོོད་བྱས་པས་གདོོང་མདོོག་

དམར་སྐྱ་རུ་གྱུར། ཁོོ་ཚོོས་རས་གུར་གྱིི་ལྟག་རྒྱབ་ནས་བསྐོོར་ནས་སོོང་སྟེེ། གུར་གྱིི་ཕར་

ཕྱོོགས་སུ་བཟིི་སྐད་རེེ་འདོོན་བཞིིན་མཆོོང་མ་ལྡིིང་གིིས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ལྕང་ཚལ་ཕྱོོགས་སུ་

བྲོོས་ཤིིང་། ལྕང་ཚལ་ནང་དུ་སླེེབས་པ་ན། ད་གཟོོད་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་འཛེེར་སྐད་

དང་བཅས་བགད། རུ་ཐེེ་ཡིིས་མིིག་གཉིིས་བཙུམས་ནས་གཟུགས་པོོའི་ི ལྷུ་ཚིིགས་ཚང་མ་
ལྷོོད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ལྕེེ་ལེེབ་ཕྱིི་ལ་བསྲིིངས་ནས་ཁྱར་ཁྱོོར་ཡར་ཡོོར་གྱིིས་འགྲོོ་བཞིིན་“ང་
བཟིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་སྐད་གསང་མཐོོན་པོོས་“ལྟོོས་དང་། ང་ལ་ལྟོོས་དང་། ང་འདིིར་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཡིིན་ཁུལ་བྱེེད་ཡ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོས་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་རྡེེབ་བཞིིན་དབུགས་ཐུང་
བླངས་ཤིིང་། མགོོ་ཡུ་འཁོོར་བའིི་བར་དུ་དཀྲིིས་འཁོོར་བརྒྱབ།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“དེེ་འདྲ་མ་རེེད། འདིི་འདྲ་རེེད། འདིི་ལྟར་རེེད། ང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིིན། ང་བཟིི་

བོོ་བཟིི་རྐྱང་ཆགས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་དང་ཋོོམ་གཉིིས་ཀ་ལྕང་ཚལ་ཁྲོོད་ནས་ཚུར་ཡོོང་ནས། སྨྱོོན་པ་དང་འདྲ་བར་

ཁྱར་ཁྱོོར་ཡར་ཡོོར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་མཐོོང་། ད་ལྟ་དགོོང་ཁའིི་སྣང་བ་

རབ་རིིབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས། ཋོོམ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་“ཁོོ་ཚོོ་རུ་ཐེེ་

དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་མ་རེེད་དམ། ཁོོ་གཉིིས་ལ་ལྟས་ངན་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིིན།” ཁོོ་
ཚོོ་ཉེེ་སར་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་གཉིིས་སྨྱོོས་ཡོོད་པ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་ངོོ་ཚ་ནས་རྩེེད་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོས། ང་ཚོོས་

རྩེེད་མོོ་རྩེེ་བཞིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“རྩེེད་སྟངས་དེེ་སྨྱོོན་པ་འདྲ་པོོ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་སྦ་གསང་མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་“སྨྱོོ་རྟགས་འདིི་ལས་ཀྱང་ཆེེ་བ་མང་པོོ་མཐོོང་

རྒྱུ་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་སྔུན་དུ་སོོང་ནས་ཋོོམ་ལ་“དེེང་སང་རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཟུར་ཟའིི་སྐད་ཆ་མང་པོོ་ཞིིག་

སྦྱངས་ཡོོང་གིི་འདུག་ཨ། ཁོོ་མོོས་འདིི་འདྲ་སྦྱོོང་བརྡར་བྱས་ནས་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ཡིིན་ལ།
ད་ལྟ་བེེད་སྤྱོོད་གཏོོང་བའིི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་གདོོང་པ་སྙེེར་སྙེེར་བྱས་ཤིིང་། མཛུབ་མོོས་ཁ་ཤ་ཕྱིི་ལ་

བསློོགས་པ་དང་། ལྕེེ་ལེེབ་སྒོོ་ལ་བསྲིིངས་ནས་གཡུག་གཡུག་བྱས་ཏེེ། ཁོོའི་ི ཁ་སློོང་རྒྱུ་ཡོོད་
ཚད་བསླངས་མོོད། ཨལ་ཁ་ཕྱིིར་མ་འཁོོར་ཞིིང་ཁོོ་མོོར་བལྟས་ཀྱང་མ་བལྟས། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་

ཚོོའིི་རྩེེད་མོོ་དེེའིི་མཇུག་སྐྱོོང་ཆེེད་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་བལྟས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། རྩེེད་མོོ་དེེ་གཞིི་
ནས་བྲོོ་བ་མེེད་པ་ཆགས་ཟིིན་ལ། དེེ་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཆུ་འགྲམ་དུ་མར་སོོང་ནས། མགོོ་བོོ་ཆུ་ནང་དུ་ཐིིམ་པའིི་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་

ཡ།” ཞེེས་བསམ་ཚུལ་བཏོོན་པས། ཁོོ་ཚོོ་ལྕང་ཚལ་བརྒྱུད་ནས་མར་ལ་སོོང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀ་
ཨལ་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ཡོོད།

ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བའིི་ཁྲོོད་ནས། ཨལ་དང་ཋོོམ་གཉིིས་ཀ་ཁུ་སིིམ་པོོས་སོོང་ཞིིང་། ཋོོམ་

གྱིིས་“ཁ་སེེ་ཡིིས་དེེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་ཨང་འདོོད། དེེ་ངས་སྔ་ཙམ་ནས་ཚོོར་ཡོོད་ན་ཆོོག ཉེེ་

ཆར་ཁོོས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོོའིི་ཆེེད་དུ་ཅིི་ཡང་མ་བསྒྲུབས་པའིི་སྐོོར་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ནིི་མིི་
ཁྱད་མཚར་པོོ་ཞིིག་རེེད། ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློོ་ཁོོ་ན་བཏང་ནས།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“ཆོོས་དཔོོན་བྱས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་ནམ་རྒྱུན་བསམ་རྒྱུ་

དྲན་རྒྱུ་མང་།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཁོོན་ནེེ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”
“ངས་བལྟས་ན་སྐྱག་པ་གཏོོང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”
“དེེས་ན་ཁོོའི་ི སྐྱག་ལམ་དངོོས་གནས་ཐག་རིིང་རེེད།”

ཁོོ་ཚོོ་རས་གུར་ཚོོའིི་ཁྲོོད་ནས་གུར་རྩར་བཅར་ནས་ཚུར་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་

ཚང་གིི་རས་གུར་འགྲམ་དུ་སླེེབས་སྐབས་སུ། འབོོད་སྒྲ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲོོ་
མཚམས་བཅད། ཁོོ་ཚོོ་གུར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱར་གྱིི་ཉེེ་སར་བཅར་ནས་ཙོོག་པུར་མར་སྒུར། ཧྥིི་ལོོའེེ་
ཌིི་ཡིིས་གུར་འདབས་ཅུང་ཡར་བཀྱགས་“ཁྱོོད་ཚོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་རུང་མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་སྐྱོོ་སྣང་གིིས་གད་མོོ་བགད། “གླང་རྒན་དེེས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་སོོང་བ་གོོ་མ་

སོོང་ངམ། ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་ནས་ཁ་མ་བྲལ་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཞག་སྒར་ཡོོངས་རྫོོགས་མེེར་བསྲེེག་

རྒྱུ་རེེད། ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས་རྡུང་རྡེེག་ཅིིག་གཟེེད་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་ཡོོང་

གིི་མ་རེེད་འདོོད་ན། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་གླེེན་རྟགས་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་རྒྱན་འཛུགས་ཁང་གིི་མིི་དེེ་ཚོོ་
ཁྲིིད་ཡོོང་ནས་སྒར་འདིི་དོོ་ནུབ་བསྲེེག་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེས་ན་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་སྔོོན་མ་བཤད་པ་ལྟར།

བྱང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨལ་གྱིིས་“ཨུན། མིི་ཞིིག་གིིས་ང་ལ་འདིིའིི་ཐག་ཉེེ་ཞིིག་ན་སྲིིད་གཞུང་གིིས་གཉེེར་བའིི་

སྒར་ཞིིག་ཡོོད་རབས་བཤད་སོོང་། དེེ་གང་དུ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ངས་བལྟས་ན་དེེ་ཉིིད་ད་ལྟ་ཁ་གང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

“རེེད་ཡ།

དེེ་གང་དུ་ཡོོད་དམ།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“འདིི་ནས་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་གཞུང་ལམ་ཨང་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་པ་བརྒྱུད་ནས་ལེེ་དབར་

བཅུ་གཉིིས་བཅུ་གསུམ་སོོང་རྗེེས། ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་གྲོོང་རྡལ་ཕྱོོགས་
སུ་འགྲོོ་དགོོས། སྒར་དེེ་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ཐག་ཉེེ་ན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁ་གང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”
ཨལ་གྱིིས་“མིི་དེེས་སྒར་དེེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་འདུག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

དེེ་ཡག་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་གར་ཁྱོོད་རང་ཁྱིི་གྲལ་དུ་མིི་འཕེེན་པར་མིི་གྲལ་དུ་

འཇོོག་གིི་ཡོོད་ལ། དེེ་གར་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁ་གང་ཟིིན་ཡོོད་རྒྱུ་
རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་དེེ་འདྲའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ངན་དོོན་ངས་ཧ་མིི་གོོ ཕར་བལྟས་ཚོོད་

ཀྱིིས་ཁོོས་བསམ་གཟས་ནས་རྙོོག་དྲ་འཚོོལ་བཞིིན་པ་འདྲ། ཁོོས་མིི་གཅིིག་གིིས་རྙོོག་དྲ་ཨེེ་
བཟོོར་སྒུག་ཡོོད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་“འདིི་ཕྱོོགས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཡིིན་མིིན་མིི་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། བྱང་

ཕྱོོགས་སུ་ངས་མིི་ཞིིག་ངོོ་ཤེེས། ཁོོ་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོས་ཟེེར་ན་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོར་
འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུའིི་འགན་ཁུར་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར། སྲིིད་གཞུང་གིིས་ཉེེན་རྟོོག་དཔོོན་

པོོར་བཙོོན་པ་རེེ་རེེའིི་ཐད་ལ་ཉིིན་རེེར་སྒོོར་ཟུར་བདུན་དང་ཕྱེེད་ཀའིི་གྲོོན་དངུལ་སྤྲོོད་

ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོས་བཙོོན་པ་རེེའིི་ཟས་རིིན་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་རེེ་མ་གཏོོགས་
གཏོོང་གིི་མེེད། དེེ་བས་གལ་སྲིིད་བཙོོན་པ་འཛིིན་རྒྱུ་མ་རྙེེད་ན། ཁོོ་ལ་ཁེེ་སྤོོགས་ལེེན་རྒྱུ་

ཡོོད་པ་མ་རེེད་ཟེེར། ངའིི་ངོོ་ཤེེས་དེེས་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་གིི་རིིང་ལ་བཙོོན་པ་གཅིིག་
ཀྱང་འཛིིན་རྒྱུ་མ་རྙེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཉེེན་རྟོོག་དཔོོན་པོོས་ཁོོ་ལ། གལ་སྲིིད་བཙོོན་པ་

འཛིིན་རྒྱུ་མིི་རྙེེད་ན་ཉེེན་རྟོོག་ལས་རྟགས་ཕྱིིར་སྤྲོོད་ཤོོག་ཅེེས་འཇིིགས་སྐུལ་བྱས་རབས་
ཟེེར། བལྟས་ཡོོང་ན་དེེ་རིིང་གིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས་ཐབས་དང་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའིི་
སྒོོ་ནས། བཙོོན་པ་ཞིིག་འཛིིན་རྒྱུ་སེེམས་ཐག་བཅད་ཡོོད་ངེེས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཋོོམ་གྱིིས་“ད་ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས། བདེེ་མོོ། ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི།” ཞེེས་བཤད།
“བདེེ་མོོ།

གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་ངོོ་ཐུག་རྒྱུ་རེེད། ཐུག་པར་སྨོོན།”

ཨལ་གྱིིས་“བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ས་སྲོོད་ཀྱིི་གྲིིབ་ནག་འོོག་གིི་

ཞག་སྒར་དེེ་བརྒྱུད་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་དུ་སོོང་།

ཞོོག་ཁོོག་རྔོོད་བཞིིན་པའིི་རྔོོད་སླང་གིིས་མེེ་ཕུང་གིི་སྟེེང་ནས་སིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་ཅིིང་། དེེའིི་

སྟེེང་གིི་སྣུམ་ཐིིག་རྣམས་མེེའིི་སྟེེང་དུ་འཐོོར། ཨ་མས་མཐུག་པོོ་བྱས་ཏེེ་གཏུབས་པའིི་ཞོོག་
ལེེབ་རྣམས་ཁེེམ་བུ་ཞིིག་གིིས་སྟེེང་འོོག་བརྗེེས། ཨ་ཕ་དེེ་དང་ཐག་ཉེེ་ས་རུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོའི་ི ལག་ཟུང་གིིས་པུས་མོོ་བསྡམས་ནས་ཡོོད་ལ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་རས་ཡུག་གིི་འོོག་
ཏུ་བསྡད་ཡོོད།

ཨ་མས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ཋོོམ་རེེད་འདུག་ཨ། དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།” ཞེེས་

བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་འདིི་ནས་ཁ་འབྲལ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ཡང་གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”
“ཨུན།

ཟེེར།”

ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིིས་ཟེེར་ན། ཁོོ་ཚོོས་དོོ་ནུབ་ཞག་སྒར་འདིི་མེེ་སྲེེག་གཏོོང་རྒྱུ་རེེད་

ཨ་ཕས་“ཨོོ། དེེ་ལྟས་ངན་ཅིི་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་རེེད། ང་ཚོོས་ནག་ཉེེས་ཅིི་ཡང་བཟོོས་མེེད་

ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་ལ་གཅར་རྡུང་བཏང་བ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་བྱས་

མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨུན།

ང་ཚོོས་དེེ་འདྲ་གཏན་ནས་བྱས་མེེད།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེའིི་བཤད་ལུགས་ལ་བལྟས་ན།

པ་འདྲ།”

ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་འདིི་ནས་བདའ་རྒྱུ་ཡིིན་

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ཁོོན་ནེེ་མཐོོང་བྱུང་ངམ།” ཞེེས་འདྲིི་རྩད་བྱས།

ཨལ་གྱིིས་“མཐོོང་བྱུང་། ཁོོ་གཙང་པོོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་། ལྷོོ་ཕྱོོགས་

སུ་ཁ་འཁོོར་ནས་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ།

ཁོོ་ཁ་འབྲལ་བཞིིན་པ་མིིན་ནམ།”

“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།”

ཨ་མ་ཚུར་བུ་མོོ་ལ་ཁ་འཁོོར། “རོོ་སིི་ཤ་རོོན། དེེ་རིིང་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྐད་

ཆ་ཁྱད་མཚར་རྐྱང་རྐྱང་རེེད། ཅིི་རེེད། ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བཤད་པ་མིིན་ནམ།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་གདོོང་པ་ནག་ཐིིང་ཐིིང་གིིས་“ཁོོས་ཟེེར་ན། ཁོོས་འདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལ་འཁོོར་སྐོོར་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་ནས། ཕ་ཡུལ་དུ་བསྡད་ཡོོད་ན་འགྲིིག་ཡོོད་ས་རེེད་
ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་འཇམ་ཅག་གེེར་གྱུར། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མེེ་ཕུང་ལ་བལྟས་ནས་འདུག་

ཅིིང་། མེེ་འོོད་ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཁྲ་རིིག་རིིག་བྱེེད། རྔོོད་སླང་ནང་གིི་ཞོོག་ཁོོག་
གིིས་ཙིི་སྒྲ་དྲག་ཏུ་སྒྲོོག བུ་མོོས་སྣ་རྔུབ་ཅིིག་བྱས་རྗེེས་ལག་རྒྱབ་ཀྱིིས་སྣ་གདོོང་ཕྱིིས།

ཨ་ཕས་“ཁོོན་ནེེ་འདིི་མིི་ཡག་པོོ་ཞིིག་མ་རེེད། དེེ་ངས་སྔ་ས་ནས་མཐོོང་ཡོོད། སྙིིང་

སྟོོབས་སེེན་མགོོ་ཙམ་ཡང་མེེད་པར་སྣང་བ་རིི་རབ་ལས་ཀྱང་མཐོོ།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཡར་ལངས་ནས་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིན། ཁོོ་མོོ་མལ་གདན་སྟེེང་ནས་མར་

བསྡད་ནས་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་ཅིིང་། མགོོ་བོོ་སྤར་མོོ་ཟུང་གིིས་བཀབ།

ཨལ་གྱིིས་“ཁོོ་རང་ཕྱིིར་ཁྲིིད་ཡོོང་ན་ཕན་ཐོོགས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།
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ཨ་ཕས་“འགྲོོ་མིི་དགོོས། ཁོོ་རང་དེེ་འདྲའིི་ཐ་ཤལ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ང་ཚོོར་ཁོོ་དགོོས་དོོན་

མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་རས་གུར་ནང་གིི་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཉལ་ཡོོད་སའིི་མལ་གདན་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་

“ཤུ་...

། དེེ་ལྟར་མ་བཤད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིི་རྣམ་པས་“མ་གཞིི་ཁོོ་རང་མིི་ངན་པ་ཞིིག་རེེད་ཨ། རྟག་པར་ཁ་

ནས་དེེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། འདིི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་བ་མ་གཏོོགས། ལག་ལེེན་དུ་ཕབ་སོོང་བ་
གཅིིག་ཀྱང་མེེད་ཨ། ཁོོ་རང་ང་ཚོོའིི་གྲས་སུ་ཡོོད་དུས་ཁོོ་ལ་ཅིི་ཡང་ལབ་མེེད། ད་ཁོོ་རང་
ཁ་བྲལ་སོོང་དུས་... །” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཤུ་... །” ཞེེས་བརྡ་བཏང་།
“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།

ཅིིའིི་ཕྱིིར། ངས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཁ་བཙུམ་དགོོས་པ་རེེད། ཁོོ་རང་བྲོོས་

སོོང་བ་རེེད། མ་རེེད་དམ།”

ཨ་མས་ཁེེམ་བུ་ཡིིས་ཞོོག་ཁོོག་རྣམས་སྟེེང་འོོག་བརྗེེས། རྔོོད་སླང་ནང་གིི་སྣུམ་ཞག་

ཁོོལ་ནས་སྣུམ་ཐིིག་མཆེེད། ཁོོ་མོོས་མེེ་སྟེེང་དུ་ཤིིང་ཐུར་འཕངས་པས། མེེ་ལྕེེ་མཐོོན་པོོར་
འབར་ནས་གུར་ངོོས་སུ་མེེ་འོོད་དམར་ལྷེེམ་ལྷེེམ་དུ་འཕྲོོས། ཨ་མས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མིི་
འགྱངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཕྲུ་གུའིི་ཕྱེེད་ཀ་ནིི་ཁོོན་ནེེ་ཡིི་རེེད། ཕྲུ་གུ་འདིི་
ཡར་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་དུས། མིི་ཚོོས་ཁོོའི་ི ཨ་ཕ་མིི་ངན་ཐ་ཤལ་ཞིིག་རེེད་ཅེེས་བཤད་པ་
ཐོོས་ན་བཟང་གིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་ལས་དེེ་ལྟར་བཤད་ན་དགའ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“མ་རེེད། དེེ་འདྲ་མ་རེེད།” ཅེེས་ཁོོའི་ི བཤད་མཚམས་བཅད་ནས་“ཁོོ་རང་ཤིི་

སོོང་བར་ཆ་འཇོོག་བྱོོས། ཁོོན་ནེེ་ཤིི་སོོང་བ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ངན་རབས་བཤད་རྒྱུ་མ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་ཁོོ་ཚོོའིི་བར་དུ་ལྡིིང་ནས་“ཡ་ཡ། ད་ཅིི་ཞིིག་བཤད་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོན་ནེེ་ཁ་བྲལ་

སོོང་བ་ཡིིན་མིིན་ད་དུང་ཐག་གིིས་མིི་ཆོོད་ལ། ང་ཚོོར་ཁོོའི་ི སྐོོར་བཤད་ནས་འདུག་ཁོོམ་
མེེད། ང་ཚོོས་ཟ་མ་ཟོོས་རྗེེས་ལམ་ལ་འབུད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“ལམ་ལ་འབུད་དགོོས་ཨེེ།

ང་ཚོོ་ད་ལྟ་རང་ལ་འདིིར་སླེེབས་པ་མ་རེེད་དམ།” ཨ་མས་

མེེ་འོོད་འོོག་གིི་མུན་ནག་བརྒྱུད་ནས་ཁོོ་ལ་བལྟས།

ཁོོས་གཟབ་ནན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ཁོོ་ཚོོས་དོོ་ནུབ་ཞག་སྒར་འདིི་མེེ་སྲེེག་གཏོོང་རྒྱུ་རེེད། ཨ་

མ། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་མེེར་སྲེེག་དུས། ངས་བཟོོད་བསྲན་བྱས་ནས་འདུག་མིི་
ཐུབ་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་འདྲ་ཨ་ཕས་ཀྱང་བཟོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་ལ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་
གྱིིས་ཀྱང་བཟོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེ་དུས་འཁྲུག་འཛིིང་ཞིིག་མ་བྱས་ཐབས་མེེད་ཡོོང་གིི་རེེད་ལ།

ང་བཟུང་ནས་བཙོོན་དུ་ཕྱིིར་བཅུག་ན། དངོོས་གནས་སྡུག་དེེ་འཁུར་མིི་ཐུབ། དེེ་རིིང་ཆོོས་
དཔོོན་མིིན་རྒྱུ་ན་ང་བཙོོན་དུ་བཅུག་ཚར།” ཞེེས་གསལ་བཤད་བྱས།

ཨ་མས་སྣུམ་ཞག་ཚ་པོོའི་ི ནང་གིི་ཞོོག་ཁོོག་རྣམས་སྟེེང་འོོག་བརྗེེ་བཞིིན་འདུག་ལ།

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སེེམས་ཐག་བཅད་ནས་ངར་སྐད་དང་བཅས་“ཡ་ད་ཤོོག ཤོོག་ལ་འདིི་ཟོོ།
ང་ཚོོས་མགྱོོགས་པོོར་བཟའ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཀྲིིན་སྡེེར་རྣམས་
ཐང་ལ་བསྒྲིིགས།

ཨ་ཕས་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཅིི་བྱའམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིིས་ཀ་ཡུད་ཙམ་ལ་འཇམ་ཅག་གེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་

“ཁོོ་ཆང་རག་འཐུང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁོོས་ཆང་རག་འཐུང་བའིི་དུས་ཚོོད་ཏག་ཏག་ཅིིག་

བདམས་འདུག་ཨ། ཁོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་“ངས་མ་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས་“ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོོས་དགོོང་ཟས་ཟོོས་རྗེེས། ཅ་དངོོས་རྣམས་

རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་རྩིིགས། ང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ། ཁོོ་གཞུང་ལམ་ཕར་ཕྱོོགས་
ཀྱིི་ཚོོང་ཁང་དེེ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་མགྱོོགས་པོོར་ཕར་སོོང་། རས་གུར་དང་སྤྱིིལ་བུ་རེེ་རེེའིི་མདུན་དུ། དགོོང་ཟས་

སྐོོལ་བའིི་མེེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་རེེ་སྤར་འདུག་ལ། མེེ་ལྕེེའིི་འོོད་སྣང་དག་བཙོོག་ཅིིང་ཧྲལ་
བའིི་སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚོོའིི་གདོོང་པར་ཕོོག་ཅིིང་། འོོད་སྣང་ཁག་བྱིིས་པ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་

མཆོོངས། རས་གུར་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་གིི་ནང་དུ། ས་སྣུམ་སྒྲོོན་མེེ་སྤར་བའིི་འོོད་སྣང་མཐོོང་

ཐུབ་ལ། རས་གུར་དེེ་ཁག་གིི་རས་གཞིིའིི་ངོོས་སུ་གྲིིབ་གཟུགས་ཆེེན་པོོ་རེེ་སྤྲོོས་ནས་གདའ།

ཋོོམ་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་གང་བའིི་ལམ་ཕྲན་བརྒྱུད་ནས། ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལམ་འཕྲེེད་

ཀྱིིས་བཅད་དེེ། སྐམ་ཟས་ཚོོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེེ་རུ་སོོང་། ཁོོ་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོའི་ི མདུན་

དུ་ལངས་ནས་ནང་དུ་བལྟས། ཚོོང་བདག་ནིི་མིི་དཀྱུས་མ་གཟུགས་ཆུང་ཞིིག་རེེད་ལ།
ཁོོའི་ི གདོོང་པར་སྨ་ར་ཛ་རེེ་ཛོོ་རེེ་སྐྱེེས་ཡོོད་ཅིིང་། མིིག་ཟུང་ཆུ་ཀོོར་ཀོོར་རེེད། ཁོོས་ཚོོང་

སྒྲོོམ་ངོོས་སུ་ཁེེན་ནས་ཚགས་པར་ཀློོག་བཞིིན་འདུག ཁོོའི་ི ཕྲ་ལ་རིིད་པའིི་དཔུང་ལག་
རྗེེན་པར་བུད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་པང་ཁེེབས་དཀར་པོོ་རིིང་པོོ་ཞིིག་གྱོོན་ཡོོད། ཁོོའི་ི མཐའ་
འཁོོར་དང་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ལྕགས་ཀྲིིན་དུ་བཅུག་པའིི་ཟས་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་མཆོོད་རྟེེན་

བཞིིན་དུ་བརྩིིགས། ཋོོམ་ནང་དུ་སླེེབས་པ་ན་ཁོོས་ཁོོ་བོོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་
ཟུང་གིིས་མེེ་མདའ་འབེེན་ལ་གཟས་པ་བཞིིན་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་བལྟས།

ཚོོང་བདག་གིིས་“དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། ཅིི་ཞིིག་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཨ་ཁུ་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོས་ཀྱང་ཅིི་ཞིིག་བོོར་ཟིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་

བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

མིི་དཀྱུས་མ་དེེའིི་གདོོང་པར་མགོོ་འཐོོམ་དང་སེེམས་ཁྲལ་གྱིི་ཉམས་གཉིིས་ལྷན་ཅིིག་

ཏུ་ཤར། ཁོོའི་ི སྣ་མགོོར་ཟ་འཕྲུག་ཅིིག་ལངས་པ་དང་འདྲ་བར། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྣ་རྩེེར་ཡང་
མོོས་རེེག་ནས་གཡོོ་སྒུལ་བྱས་རྗེེས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་མིི་དམངས་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་མིི་རེེ་ཟུང་

འབོོར་གྱིི་ཡོོད་པ་འདྲ། སྐབས་དང་སྐབས་སུ་མིི་འགའ་རེེ་ཡོོང་ནས། ‘མིིང་ལ་ཅིི་དང་ཅིི་
ཟེེར་བ། ཕྱིིའིི་རྣམ་པ་འདིི་དང་དེེ་འདྲ་བའིི་མིི་ཞིིག་མཐོོང་ན། ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་

སོོང་ལབ་རོོགས།’ ཞེེས་བཤད་ལ། དོོན་དག་དེེ་འདྲ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་གིི་ཡོོད།”
ཅེེས་བཤད།

ཋོོ མ ་གད་མོོ ་ བགད་ “ཨུན། གལ་སྲིིད ་ཁྱོོ ད ་ཀྱིིས ་སྣབས་ལུད་ཛར་ཛར་ཅན་གྱིི་ ན་

གཞོོན་མིིང་ལ་ཁོོན་ནེེ་ཟེེར་བ། ཕར་བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་སྤྱང་ཁྱིི་དང་འདྲ་བ་ཞིིག་མཐོོང་ཚེེ།

ང་ཚོོ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཁྱོོད་རང་དམྱལ་བའིི་ཡུལ་དུ་རྒྱུགས་ཤིིག་ལབ་རོོགས།
འོོན་ཀྱང་། ངས་འཚོོལ་བཞིིན་པ་ནིི་ཁོོ་མིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མགོོའི་ི སྐྲ་ལོོར་སེེ་ཞད་འདྲེེས་

ཤིིང་། ལུས་ལ་དོོར་མ་ནག་པོོ་གྱོོན་པ་དང་། རང་ལོོ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ལ་སོོན་པའིི་རྒད་
པོོ་ཞིིག་འདིི་གར་ཆང་རག་ཉོོ་བར་ཡོོང་བ་མཐོོང་བྱུང་ངམ།”

སྐྲ་ལོོར་སེེ་ཞད་འདྲེེས་པའིི་མིི་དེེའིི་མིིག་མདངས་ཇེེ་དྭངས་སུ་གྱུར་“ཁོོ་ཏན་ཏན་སླེེབས་

སོོང་། ངས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་རང་སྒོོ་མདུན་དུ་ལངས་ནས། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་ཐང་ལ་གཡུགས་ནས་སྟེེང་དུ་རྡོོག་བརྫིིས་བྱས། འདིི། འདིི་ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་རེེད།”
ཁོོས་ཚོོང་སྒྲོོམ་འོོག་ནས་ལྟེེབས་གཉེེར་བབས་ཤིིང་ཐལ་རྡུལ་ཆགས་པའིི་ཞྭ་མོོ་ཞིིག་བླངས་
ཡོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་ཞྭ་མོོ་དེེ་ཚུར་བླངས་“རེེད། དེེ་ཁོོའི་ི རེེད།”
“ཨུན།

སྐུ་ཞབས། ཁོོས་ཆང་དཀར་དམ་བེེ་གཉིིས་ཉོོས་རྗེེས་སྐད་ཆ་ཅིི་ཡང་མ་བཤད།

ཁོོས་དམ་བེེའིི་ཁ་གཅོོད་བླངས་ནས་ཐད་ཀར་མགོོ་ལ་བསྐོོར་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ང་ལ་འདིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གར་ཆང་རག་བཏུང་བའིི་ཆོོག་མཆན་དཔང་ཡིིག་མེེད་པས། ‘གྲོོགས་པོོ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚོོང་
ཁང་ནང་ནས་ཆང་འཐུང་ཆོོག་གིི་མ་རེེད། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སོོང་ནས་འཐུང་རོོགས།’ ཞེེས་

ལབ་པ་ཡིིན། ཨུན། དེེ་ནས་ཁོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་། ངས་བལྟས་ན། ཁོོས་དམ་བེེ་དེེ་
མགོོ་ལ་སྐོོར་ཐེེངས་གསུམ་བཞིིའིི་ནང་ནས་བཏུང་ཚར་བར་བྱས་ཡོོད་ངེེས་ཡིིན། ཁོོས་དམ་

བེེ་སྟོོང་པ་དེེ་མར་གཡུགས་རྗེེས། སྒོོ་འགྲམ་དུ་ཁེེན་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི
མིིག་ཟུང་ལ་ཉོོབ་སྣང་བབས། དེེ་ནས་ཁོོས། ‘ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།’ ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་

ཕྱིིན་སོོང་། ངའིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་དུ་མིི་ཞིིག་གིིས་ཆང་རག་དེེ་འདྲ་འཐུང་བ་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།”
“ཕྱིིན་སོོང་ཨེེ།
“ཨོོ།

ཕྱོོགས་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་། ང་ཁོོ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་དགོོས།”

སྟབས་འགྲིིག་པ་ཞིིག་ལ། དེེ་ངས་ཁྱོོད་ལ་ཏག་ཏག་བཤད་རྒྱུ་ཡོོད། ངས་གཅིིག་

གིིས་ཆང་དེེ་འདྲ་བཏུང་བ་མཐོོང་མྱོོང་མེེད་པས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་བལྟས་བསྡད་པ་ཡིིན། ཁོོ་

རང་ཐོོག་མར་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་ལ། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཚུར་ཡོོང་བས་ཁོོའི་ི
སྟེེང་དུ་གློོག་འོོད་འཁེེལ་བྱུང་། དེེ་བས། ཁོོ་གཙང་འགྲམ་ཕྱོོགས་སུ་མར་ཕྱིིན་སོོང་། ཁོོའི་ི
སྒྱིིད་པ་འདར་མགོོ་བརྩམས་ཡོོད་ལ། དེེ་དུས་ཁོོས་དམ་བེེ་གཞན་པ་དེེའིི་ཁ་ཕྱེེས་ཟིིན་ཡོོད།
ཁོོའི་ི འགྲོོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ད་དུང་ཐག་རིིང་དུ་སླེེབས་མེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ང་ཁོོ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོ་དགོོས་སམ།”
“དགོོས་དགོོས།

ཁོོ་ལ་མཁོོ་ཡིི་རེེད། ཡ། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཨ།”

མིི་མགོོ་སེེ་བོོ་ཅན་དེེས་“ཁོོ་ལ་ཅིི་ཞིིག་མ་འགྲིིག་པ་རེེད། ཁོོའི་ི ཆང་འཐུང་སྟངས་དེེ་

སྐྱིིད་འཐུང་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ཁོོ་སྣང་བ་སྐྱིིད་ཀྱིི་མིི་འདུག ཡ། མཚན་མོོ་བདེེ་ལེེགས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་

ཀླད་སྟོོང་ཁོོན་ནེེ་ཟེེར་བ་ཞིིག་མཐོོང་ན། ང་ཚོོ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་ལབ་རོོགས།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ང་ལ་སྐད་བསྐུར་འཇོོག་མཁན་གྱིི་མིི་མང་དྲགས་སོོང་བས།

གྱིི་མིི་འདུག”

ཚང་མ་དྲན་ཡང་དྲན་

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ནན་ཏན་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོ ས ་ཨ་ཁུ་ཇོོ ན ་གྱིི་ ཞྭ་མོོ ་ ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཚོོང ་ཁང་གིི་ དྲྭ་ཚགས་སྒོོ ་ མོོ ་ ལས་ཕྱིིར ་
བུད། ཁོོ་ཨར་འདམ་གཞུང་ལམ་གྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་བུད་རྗེེས། ལམ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་མར་
སོོང་། གཤམ་གྱིི་གཤོོངས་སར་ལྷུང་བའིི་ཞིིང་ནང་དུ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ཆགས་ཡོོད། མེེ་ཕུང་

གིི་འོོད་ཀོོར་ཆུང་ཆུང་རེེ་དམར་ལམ་ལམ་བྱེེད་ལ། སྒྲོོན་མེེ་ཁག་གིི་འོོད་སྣང་རྣམས་གུར་
གྱིི་རས་གཞིི་ལས་གསལ་ལེེར་མངོོན། སྒར་ནང་ནས་སྒྲ་སྙན་དཀྲོོལ་བའིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་

ཡོོང་ལ། སྒྲ་དེེ་ནིི་དབྱངས་འགྲོོས་དལ་ཞིིང་གོོ་རིིམ་མེེད་པའིི་སྒྲ་སྙན་སྦྱོོང་བརྡར་གྱིི་སྒྲ་ཞིིག་

རེེད། ཋོོམ་གྱིིས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་རྣ་ཉན་ཅུང་ཙམ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ལམ་འགྲམ་
བརྒྱུད་ནས་དལ་མོོས་སོོང་བ་དང་། གོོམ་པ་འགའ་རེེའིི་འཕྲོོ་ནས་འགྲོོ་མཚམས་རེེ་བཞག་
ནས་རྣ་ཉན་བྱས། ལེེ་དབར་བཞིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་སོོང་བའིི་མཚམས་སུ། ད་གཟོོད་ཁོོས་རང་
ཉིིད་ཀྱིིས་འཚོོལ་བཞིིན་པའིི་སྒྲ་དེེ་ཐོོས། གཤམ་གྱིི་གཙང་པོོའི་ི རགས་ཁའིི་ཕྱོོགས་ནས་

སྐད་གདངས་སྦོོམ་ལ་དབྱངས་འགྲོོས་བྲལ་བའིི་གླུ་སྐད་ཅིིག་གྲག་ཡོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་
བོོ་འགྲམ་དུ་འཁྱོོགས་ནས་རྣ་ཉན་བྱས།

ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིི་སྐད་ངག་དེེས་“བདག་གིི་སེེམས་པ་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུར་འབུལ།། སྐྱབས་མགོོན་

སྟོོན་པས་བདག་ཉིིད་ཞིིང་དུ་དྲོོངས།། བདག་གིི་རྣམ་ཤེེས་སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུར་འབུལ།། སྐྱབས་

མགོོན་སྟོོན་པ་བདག་གིི་ཞིིང་ཁམས་ཡིིན།།” ཞེེས་གླུ་གཞས་ཤིིག་བླངས། གླུ་གཞས་དེེའིི་
གཞས་མཇུག་མུག་མུག་གིིས་བླངས་ཞིིང་། དེེ་ནས་ལེེན་མཚམས་ཆད། ཋོོམ་གླུ་སྐད་གྲག་
ཡོོང་སའིི་རགས་ཁའིི་ཕྱོོགས་སུ་མར་བརྒྱུགས། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་

ནས་ཡང་བསྐྱར་རྣ་ཉན་བྱས། ད་ལྟ་གླུ་སྐད་དེེ་ཉེེ་ས་རུ་གྲག་ལ། གླུ་སྐད་དེེ་སྔར་བཞིིན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འགྲོོས་དལ་ལ་དབྱངས་བྲལ་བ་ཞིིག་རེེད་“ཀྱེེ་མ། མ་གྷེེ་ཚེེ་ལས་འདས་པའིི་མཚན་མོོ་རུ།།

བདག་ཉིིད་ཁོོ་མོོའི་ི གམ་དུ་བོོས་ནས་ནིི།། ཁོོ་མོོའི་ི བེེའུ་རས་སྨད་གོོས་བདག་ལ་སྤྲད།། གོོས་
དེེའིི་འདབས་ཁ་དེེ་འདྲའིི་ཡངས་པ་ལ།།”

ཋོོམ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མདུན་དུ་སོོང་། ཁོོས་ས་ངོོས་སུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་གྲིིབ་

གཟུགས་ནག་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་། ཁོོ་འགྲམ་དུ་འཇབ་ནས་སོོང་སྟེེ་ཐང་ལ་བསྡད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱིིས་དམ་བེེ་འགྲམ་དུ་གཡོོན་པས་དམ་བེེའིི་ནང་གིི་ཆང་དཀར་ཁོོའི་ི ཁ་ནང་དུ་ལྷོོག་ལྷོོག་
ཏུ་བརྒྱུགས།

ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ད་འགྲིིག་སོོང་། ངའིི་འཐུང་སྐལ་གཅོོད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མགོོ་བོོ་ཚུར་འཁོོར་“ཁྱོོད་སུ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་རང་གཞིི་ནས་བརྗེེད་ཟིིན་པ་ཡིིན་ནམ།

བཏུང་བར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁམ་བཞིི་བཏུང་སོོང་ཨ།”
“དེེ་མིི་དགོོས།

ངས་ཁམ་གང་མ་གཏོོགས་མ་

ཋོོམ། ང་ལ་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་ཐབས་མ་བྱེེད། ང་འདིི་གར་གཅིིག་པུར་

བསྡད་ཡོོད་ལ། ཁྱོོད་རང་འདིི་གར་མེེད།”
“ཡོོད་ཡ།

ང་འདིི་གར་ལོོས་ཡོོད། ང་ལ་ཁམ་གང་འཐུང་ཏུ་བཅུག་ན་ག་འདྲ་འདུག”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་དམ་བེེ་ཡང་བསྐྱར་བཀྱགས་པས། ནང་གིི་ཆང་དཀར་ཁོོའི་ི ཁ་ནང་དུ་

ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་བརྒྱུགས། དེེ་ནས་ཁོོས་དམ་བེེ་གཡུག་གཡུག་ཅིིག་བྱེེད་སྐབས་དམ་བེེ་སྟོོང་པ་
རེེད་འདུག་པས་“ད་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“འཆིི་ན་འདོོད། དངོོས་གནས་

འཆིི་ན་འདོོད། ཅུང་ཙམ་ལ་ཤིི་སོོང་ན་འདོོད། འཆིི་དགོོས་ཀྱིི་འདུག གཉིིད་ཁུག་པ་དང་

འདྲ་བར། ཅུང་ཙམ་འཆིི་དགོོས་ཀྱིི་འདུག ཧ་ཅང་ཐང་ཆད། ཐང་ཆད། དེེ་ནས་ནམ་
ཡང་ཕྱིིར་སད་རྒྱུ་མེེད་ན།” ཞེེས་བཤད་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི སྐད་ངག་ཞིི་འཇམ་དུ་གྱུར་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།
“ངས་དབུ་རྒྱན་ཞིིག་གོོན་ན་འདོོད།

གསེེར་གྱིི་དབུ་རྒྱན་ཞིིག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཁུ་ཇོོན། ང་ལ་ཉོོན་དང་། ང་ཚོོ་ད་ལྟ་ལམ་ལ་འབུད་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་

པས། ཁྱོོད་ཕྱིིར་སོོང་ནས་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་ནས་ཐད་ཀར་གཉིིད་བསྡད་ན་ཆོོག” ཅེེས་
བཤད།

ཇོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས་“མིིན་མིིན། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ངས་

འདིི་རུ་ངལ་གསོོས་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ཕྱིིར་སོོང་ནས་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་མེེད། ང་སོོང་ན་སུ་
ལའང་ཕན་པ་མེེད། ངའིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་ཚང་མ་བཙོོག་གྲིིབ་ཐེེབས་པའིི་གྱོོན་ཆས་ཤིིག་དང་
འདྲ་བར། དགེེ་སེེམས་ལྡན་པའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་གྲས་སུ་དྲུད་ནས་སོོང་ན་ཕན་པ་མེེད། མིིན།
ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།”
“འགྲོོ་ཡ།

ཁྱོོད་མ་སོོང་ན་ང་ཚོོ་ཇིི་ལྟར་འགྲོོ།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་།

ང་སོོང་ན་ཕན་པ་མེེད། ང་སོོང་ན་ཕན་པ་མེེད། སྡིིག་སྒྲིིབ་དྲུད་ནས་

སོོང་སྟེེ། ཚང་མར་སྡིིག་པ་འགོོས་སུ་བཅུག་ན་ཅིི་ལ་ཕན།”

“ཁྱོོད་ལ་མིི་གཞན་པ་ལས་ལྷག་པའིི་སྡིིག་པ་ཅིི་ཡང་མེེད།”

ཇོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཚུར་ཉེེ་སར་བཅར་ནས། མིིག་གཅིིག་གིིས་སྤྱང་གྲུང་གིི་མིིག་བཙུམ་

ཞིིག་བརྒྱབ། མུན་པའིི་ཁྲོོད་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི གདོོང་པ་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བ་ཞིིག་

མཐོོང་“ངའིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་སུ་
ཞིིག་གིིས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཁོོང་གིིས་མཁྱེེན་ཡོོད།”

ཋོོམ་མར་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་ནས་ལག་པ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ཐོོད་པར་བཞག ཨ་ཁུའིི་

ཐོོད་པ་ཚ་ཞིིང་སྐམ་པོོ་རེེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཁོོའི་ི ལག་པ་མགྱོོགས་པོོར་ཕར་དེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཞུ་བ་འདོོན་པའིི་སྐད་ཀྱིིས་“འགྲོོ་ཡ། འགྲོོ་ཡ། ཨ་ཁུ་ཇོོན།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།

འདིི་ག་རང་དུ།”

ཐང་ཆད་འདུག་པས་འདིི་ག་རང་དུ་ངལ་གསོོས་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།

ཋོོམ་ད་ལྟ་ཁོོ་དང་ཧ་ཅང་ཉེེ་ས་རུ་བཅར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་ཁུ་ཚུར་བཅིིངས་ནས་ཨ་

ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མ་ནེེ་ལ་གཟས། དེེ་ནས་ཁོོས་ཁུ་ཚུར་ཨ་ཁུའིི་མདུན་ནས་ཕར་འགྱེེད་ཚུར་སྐུམ་

གྱིིས། གཞུ་དབྱིིབས་ལྟ་བུའིི་ཚོོད་ལྟ་ཐེེངས་གཉིིས་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ལག་པ་ཕྲག་མགོོར་
བཀྱགས་ནས། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མ་ནེེའིི་ཐོོག་ཏུ་ལྷོོད་ཅིིང་འགྲིིག་པའིི་ཁུ་ཚུར་ཞིིག་གཞུས།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མ་ནེེ་ཡར་བཏེེགས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་འགྱེེལ་སོོང་། ཁོོ་
ཡར་ཕྱིིར་ལངས་གྲབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་པུས་མོོས་མར་མནན། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་གྱིིས་གྲུ་མོོ་ཡར་བཀྱགས་པ་ན། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་གཞུས་པས།
ཨ་ཁུ་ཇོོན་ས་སྟེེང་དུ་འགྱེེལ་ནས་འགུལ་མེེད་དུ་གྱུར།

ཋོོམ་ཡར་ལངས་རྗེེས་མར་སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས། ལྷོོད་ཅིིང་ལྕིི་བའིི་གཟུགས་ཕུང་དེེ་ཡར་

བཀྱགས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲག་སྟེེང་དུ་འཕངས། ཁོོས་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིི་ཁུར་པོོ་འདིི་འཁུར་

ནས་ཁྱར་མ་ཁྱོོར་གྱིིས་སོོང་། ཁོོ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ལྷོོད་ཀྱིིས་དཔྱངས་པའིི་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་གྱིི་ལག་པ་གཉིིས་ཀས་ཁོོའི་ི སྒལ་བ་རུ་རྡུང་ཙམ་རྡུང་ཙམ་བྱེེད། ཁོོས་དབུགས་ཧལ་

ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་ཡར་གཞུང་ལམ་ངོོས་སུ་ཕྱིིར་འགོོས། རླངས་འཁོོར་རེེ་ཡོོང་ནས། མིི་
ཞིིག་ཕྲག་པར་དཔྱངས་པའིི་ཁོོའི་ི ལུས་སྟེེང་དུ་གློོག་འོོད་ཕོོག་ཚེེ། ཅུང་དལ་མོོ་བྱེེད་ལ། དེེ་
ནས་ལྡིིར་སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱུག་འགྲོོ།

ཋོོམ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་རུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ནས། གཞུང་ལམ་ལས་མར་བབས་ནས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་

གིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་དུས། ཁོོས་དབུགས་ཐུང་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་གྱིི་འདུག

ཇོོན་གྱིི་དྲན་པ་ཅུང་གསལ་པོོར་གྱུར་པས། ད་ལྟ་ཟུངས་ཤུགས་དང་བྲལ་བའིི་འཕག་
འཚག་འགའ་རེེ་རྒྱག ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ཐང་ལ་ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་བཞག
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཁོོ་རང་སོོང་ཤུལ་དུ་རས་གུར་ཕབ་ཟིིན་ལ། ཨལ་གྱིིས་ཐུམ་སྒྲིིལ་རྣམས་དོོས་འཁོོར་

སྟེེང་དུ་སྲིིང་བཞིིན་འདུག་ཅིིང་། རས་ཡུག་ཆེེན་པོོ་དེེ་ཁ་བཀྱེེད་ནས། དེེ་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་
དུ་འགེེབས་ཆོོག་ཆོོག་བྱས་འདུག

ཨལ་གྱིིས་“ཁོོས་དངོོས་གནས་མགྱོོགས་འཐུང་བྱས་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་འགྱོོད་བཤགས་བྱས་“ཁོོ་ཚུར་ཡོོང་གིི་མིི་འདུག་པས། ངས་ཁོོ་ལ་གཅིིག་

གཞུས་བཞག་པ་ཡིིན། རྒད་པོོ་སྙིིང་རྗེེ།”

ཨ་མས་“ཁོོ་ལ་རྨས་སྐྱོོན་འདྲ་བཟོོས་མེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“བཟོོས་མེེད་པ་འདྲ།

ཁོོ་ད་ལྟ་དྲན་པ་སོོས་བཞིིན་འདུག”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ས་སྟེེང་དུ་ནད་པ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་འགྱེེལ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་དབུགས་

ཐུང་ལེེན་བཞིིན་སྐྱུག་གྲབས་བྱས།

ཨ་མས་“ཋོོམ། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཞོོག་ཁོོག་སྡེེར་མ་གང་བཞག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཅིིག་བྱས་“ད་ལྟ་དེེ་ཟ་བའིི་ཡིི་ག་མིི་འདུག”

ཨ་ཕས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ཡ། ད་ཁོོ་སྟེེང་དུ་ཞོོག་ཅིིག” ཅེེས་བཤད།

ད་ལྟ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཅ་ལག་བརྩིིགས་ཚར་ནས། ལམ་ལ་འབུད་པར་གྲ་སྒྲིིག་

ཨང་གསར་རེེད། ཋོོམ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་འཐེེན་མ་

འབུད་ཀྱིིས་ཡར་བཞག དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་སྐྱུག་པ་སྐྱུག་པའིི་
ལད་མོོ་བྱས་པས། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ལག་པས་ཁ་བཀབ་ནས་གད་མོོ་བགད།
ཨ་ཕས་“ཡ། ད་འགྲིིག་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་ན་ཡོོད། ཤོོག་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ང་ཚོོ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བུ་མོོ་ཁུ་སིིམ་མེེར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མ་ནེེ་དེེ་ནུ་འབུར་གྱིི་སྟེེང་ནས་མར་ནར། ཋོོམ་

ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་“འགྲོོ་ཡ།” ཞེེས་བཤད།
“ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།”

ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་མ་བཀྱགས།

“ཁྱོོད་ངེེས་པར་དུ་འགྲོོ་དགོོས།”
“ང་ཁོོན་ནེེ་ལ་སྒུག་རྒྱུ་ཡིིན།

ཁོོ་ཕྱིིར་མ་སླེེབས་བར་དུ་ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།”

སྐབས་དེེར་རླངས་འཁོོར་གསུམ་ཞག་སྒར་ལས་ཕྱིི་རུ་ཐོོན་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་

ཡར་སོོང་། རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་མིི་དང་སྒར་ཆས་སྤུངས་ཡོོད་ལ། དེེ་

དག་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་བཅས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་དག་གིི་རབ་རིིབ་ཀྱིི་
གློོག་འོོད་དེེ་གཞུང་ལམ་ངོོས་སུ་སྤྲོོས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོན་ནེེ་ཡིིས་ང་ཚོོ་རྙེེད་ཀྱིི་རེེད། ངས་ཚོོང་ཁང་དུ་ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་སྐོོར་གྱིི་

སྐད་སྐུར་བཞག་ཡོོད། ཁོོས་ང་ཚོོ་རྙེེད་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཡར་ཡོོང་ནས་ཋོོམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་“འགྲོོ་ཡ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། འགྲོོ་ཡ།

གཅེེས་ཕྲུག་མ།” ཞེེས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་བཤད།
“ང་ཁོོ་ལ་སྒུག་འདོོད།”

“ང་ཚོོས་སྒུག་མིི་ཐུབ།”

ཡར་བསླངས།

ཨ་མ་མར་སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས། བུ་མོོའི་ི ལག་པ་ནས་བཟུང་སྟེེ་

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོས་ང་ཚོོ་རྙེེད་ཀྱིི་རེེད། སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ཁོོས་ང་ཚོོ་རྙེེད་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་

བཤད་རྗེེས། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་བུ་མོོའི་ི གཡས་གཡོོན་གཉིིས་ནས་བསྐྱོོར་ཏེེ་མར་ཡོོང་།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱ་བྱེེད་ཀྱིི་དཔེེ་དེེབ་ཉོོ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་

རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཨ་མས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་དངོོས་གནས་དེེའིི་དོོན་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་བུ་མོོ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྩར་མར་ཁྲིིད་ཡོོང་ནས། ཨ་མས་ཁོོ་མོོ་དོོས་

འཁོོར་སྟེེང་དུ་འབུད་རོོགས་བྱས། ཁོོ་མོོ་རས་ཡུག་གིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ་ནས། མུན་པའིི་
ནག་ཁུང་ནང་དུ་ཡལ།

དེེ་ནས་རྩྭ་ལྡུམ་སྤྱིིལ་བུའིི་ནང་གིི་སྐྱེེས་པ་སྨ་ར་ཅན་དེེ་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་ཚུར་

དོོས་འཁོོར་རྩར་ཡོོང་། ཁོོས་ལག་ཟུང་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་བསྣོོལ་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་སྒུག་

ཅིིང་། མཇུག་མཐར་ཁོོས་“ཁྱོོད་ཚོོར་མིི་དགོོས་པའིི་ཅ་ལག་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུ་འདྲ་ཨེེ་
ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕས་“ཡིིད་ལ་དྲན་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིི་འདུག ང་ཚོོར་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུ་གཅིིག་ཀྱང་

མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

སྐྱེེས་པ་སྨ་ར་ཅན་དེེས་ཁོོ་ལ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཅེེར། མཐའ་མར་ཁོོས་“འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།”

ཞེེས་བཤད།

“འོོན་ཀྱང་།

ཁོོ་ཚོོས་ཞག་སྒར་མེེ་སྲེེག་བཏང་ནས། ཚང་མ་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་གིི་རེེད་ཨ།”

འགུལ་སྐྱོོད་མང་བའིི་མིིག་ཟུང་དེེས་ས་ངོོས་ལ་བལྟས། “དེེ་ངས་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོས་སྔོོན་

ཆད་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱས་མྱོོང་།”
“འོོ་ན།

ཁྱོོད་ད་དུང་ཡང་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་འགྲོོ་བ་ཡིིན།”

མགོོ་རྨོོངས་པའིི་མིིག་མདངས་དེེས་ཡར་ལ་ཅུང་ཙམ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མར་ཕྱིིར་

བལྟས་པས། མེེ་ཁ་ཤིི་བཞིིན་པའིི་མེེ་ཕུང་གིི་འོོད་དམར་དེེ་ཁོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་ཤར། “ངས་

ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཅ་ལག་ཚང་མ་ཡང་བསྐྱར་སྒྲུག་པར་དུས་ཚོོད་ཧ་ཅང་རིིང་པོོ་ཞིིག་དགོོས་
ཀྱིི་ཡོོད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ཡོོད་ཚད་བསྲེེགས་པ་ཡིིན་ན།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཁྱོོད་ཚོོས་སྤྱོོད་རུང་བའིི་ཅ་ལག་ཅིི་ཡང་བསྐྱུར་གྱིི་མེེད་དམ།”

ཨ་ཕས་“གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་བྱས་ཏེེ་ཁྱེེར་ཡོོད། གཙང་རྐྱང་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་པས།

སྐྱེེས་པ་སྨ་ར་ཅན་དེེ་ཡམ་མེེ་ཡོོམ་མེེའིི་སྒོོ་ནས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་། ཨ་ཕས་“ཁོོ་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་
བ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉེེན་རྟོོག་པས་ཁོོ་བླ་འཁྱམས་སུ་བཅུག་ཡོོད་ས་རེེད། མིི་ཞིིག་གིིས་ཟེེར་ན་

ཁོོ་ནིི་གླང་རྟུལ་ཞིིག་ཡིིན་ཟེེར། དེེ་ནིི་ཁོོས་རྒྱུག་པ་གཟེེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་པས་རེེད་ཟེེར།”
ཞེེས་བཤད།

ཡང་བསྐྱར་གནས་སྤོོའི་ི རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་སྒར་ཤུལ་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ལམ་

སྟེེང་དུ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་།
“འགྲོོ་ཡ།

ཨ་ཕ། ད་འགྲོོ། ཡ། འདིི་ལྟར་བྱེེད་ཨ། ཨ་ཕ། ཁྱོོད་དང་ང་། ཨལ་གསུམ་པོོ་

མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་འདུག ཨ་མ་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་བུད། མ་རེེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་དཀྱིིལ་དུ་

སྡོོད་དང་ཆོོག ཨལ།” ཋོོམ་གྱིིས་འདུག་སྟེེགས་འོོག་ནས་སྒྲིིག་སྐམ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་
་“ཨལ། ཁྱོོད་སོོང་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་བོོབས། འདིི་འཁྱེེར་ཞིིག གྲ་སྒྲིིག་

ཡོོད་ན་དགའ། གལ་སྲིིད་སུ་ཞིིག་རྒྱབ་ལོོགས་ནས་སྟེེང་དུ་འགོོ་གྲབས་བྱས་ན། ཁོོའི་ི མགོོ་
ལ་འདིི་གཅིིག་བྱིིན།”

ཨལ་གྱིིས་སྒྲིིག་སྐམ་དེེ་ཁྱེེར་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་ཡར་འགོོས། ཁོོས་

ལག་ཏུ་སྒྲིིག་སྐམ་བཟུང་ནས་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་སྐྱིིལ་ཀྲུང་གིིས་བསྡད། ཋོོམ་གྱིིས་འདུག་
སྟེེགས་འོོག་ནས་ལྕགས་ཀྱིི་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་དེེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡོོང་ནས། ཁ་འགོོག་རྐང་

གདན་གྱིི་འོོག་ཏུ་ཐང་ལ་བཞག་རྗེེས་“ཡ། ད་འགྲིིག་སོོང་། ཨ་མ། དཀྱིིལ་དུ་བུད།” ཅེེས་
བཤད།
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ཨ་ཕས་“ངའིི་ལག་ཏུ་འཛིིན་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་དེེ་བླངས་ཆོོག ཁྱོོད་

ཀྱིིས་དེེ་སྤྱོོད་དགོོས་མིི་འབྱུང་བར་སྨོོན།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་འཕྲུལ་སློོང་རྐང་གདན་སྟེེང་
དུ་རྐང་པ་བརྫིིས་པས། འཕུར་འཁོོར་གྱིིས་ཁྲོོབ་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་འགུལ་བྱུང་ལ། སྒུལ་འཕྲུལ་

དེེ་འཁོོར་ལ་མིི་འཁོོར་ཐེེངས་འགའ་བྱས་རྗེེས། རིིམ་བཞིིན་འཁོོར་ཐུབ་སོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་
མདུན་གློོག་སྤར་ནས། བང་ཚད་དམའ་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་སྒར་ལས་ཕྱིིར་ཐོོན་ཞིིང་། གཉོོམ་

ཆུང་བའིི་གློོག་འོོད་གསལ་ལ་མིི་གསལ་ཞིིག་གཞུང་ལམ་ངོོས་སུ་སྤྲོོས། ཁོོ་ཚོོ་ལམ་ཆེེན་
སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་རྗེེས། ཋོོམ་གྱིིས་“དེེང་སང་མིི་ཚང་མ་སྨྱོོན་པར་
འགྱུར་བའིི་དུས་ཤིིག་ལ་སླེེབས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོའི་ི བཤད་མཚམས་བཅད་ནས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མགོོ་

གནོོན་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེས་བཤད་སོོང་ཨ། དེེ་ལྟར་ཁས་ལེེན་བྱས་ཡོོད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངས་ཤེེས། ཨ་མ། ངས་ཀྱང་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཨ་

མ། ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་ཚོོ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཕོོངས་ཚོོས་རྒྱགས་པ་མིིན་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་མཐོོང་

མྱོོང་ཡོོད་དམ། ཁོོ་ཚོོས་འཕོོངས་ཚོོས་རྒྱགས་པ་དེེ་ཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱེེད་བཞིིན། དེེའིི་
སྟེེང་གིི་དཀྲུམ་མདའ་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱེེད་ཡ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་

ནིི་ཁྲིིམས་སྐྱོོང་གིི་ལས་ཀ་ཡིིན་ན། དེེ་ང་ཚོོས་འཁུར་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནིི་ཁྲིིམས་དོོན་མ་
རེེད། ཁོོ་ཚོོས་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་ནིི་ང་ཚོོའིི་སྙིིང་སྟོོབས་འཇོོམས་རྒྱུ་དེེ་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་དམིིགས་
ཡུལ་ནིི་ང་ཚོོའིི་གཉའ་ཞུམ་དུ་བཅུག་ནས། ང་ཚོོ་ནིི་ལྕག་ཚན་གྱིིས་བྲབས་པའིི་ཁྱིི་མོོ་ཞིིག་

དང་འདྲ་བར། གོོག་ནས་འགྲོོ་བར་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ཕམ་པར་གཏོོང་རྩིིས་
བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཨ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ད་ནིི་ཁྲེེལ་ཡོོད་ཀྱིི་མིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ན། ཉེེན་

རྟོོག་པ་ཞིིག་གཅར་རྡུང་མ་བྱས་ཐབས་མེེད་ཀྱིི་དུས་ཤིིག་ལ་སླེེབས་འདུག་ཨ། ཁོོ་ཚོོས་ང་
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ཚོོའིི་ཁྲེེལ་གཞུང་ལ་རྒོོལ་གྱིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁས་ལེེན་བྱས་ཡོོད་ཨ། ཕིི་རེེ་ཋེེ་ བྷོོའེེ་ ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ལ་ཡང་དོོན་

དག་དེེ་ག་རང་བྱུང་བ་རེེད། ངས་ཁོོའི་ི ཨ་མ་ངོོ་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་མནར་གཅོོད་བཏང་བ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨ་མ།

ངས་ཀྱང་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཡ། དཀོོན་མཆོོག་དཔང་ལ་བཙུགས་

པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ང་རང་ཉེེས་རྡུང་ཐེེབས་པའིི་ཁྱིི་མོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར།
ལྟོོ་བ་ཐང་ལ་དྲུད་ནས་གོོག་ན་འདོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”
“ངས་ནམ་རྒྱུན་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད།

ཋོོམ། ཁྱོོད་རྙོོག་དྲའིི་ནང་དུ་ཚུད་མིི་

རུང་། ད་ལྟ་བཟའ་མིི་འདིི་ནིི་ཁ་འཐོོར་གྲབས་འདུག ཁྱོོད་རྙོོག་དྲའིི་ནང་དུ་ཚུད་མིི་རུང་།”
“ཨ་མ།

ངས་འབད་བརྩོོན་བྱེེད། འོོན་ཀྱང་། འཕོོངས་ཚོོས་རྒྱགས་པ་དེེ་ཚོོས་མུ་མཐུད་

དུ་ང་ལ་བརྙས་བཅོོས་བྱས་ན། དེེ་དུས་མུ་མཐུད་དུ་བཟོོད་བསྲན་བྱེེད་ཐུབ་མིིན་མིི་ཤེེས།
གལ་སྲིིད་དེེ་ཁྲིིམས་དོོན་ཡིིན་ན། དེེ་ནིི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཞག་སྒར་
མེེར་སྲེེག་གཏོོང་རྒྱུ་དེེ་ཁྲིིམས་དོོན་མ་རེེད།”

ཁོོ་ཚང་གིི་རླངས་འཁོོར་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འགུལ་འགུལ་གྱིིས་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་

སུ། མདུན་ཕྱོོགས་སུ་སྒྲོོན་འོོད་དམར་པོོ་བསྟར་བ་ཞིིག་གིིས་གཞུང་ལམ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བཅད་
འདུག

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་བལྟས་ན་ལམ་བསྐོོར་ནས་འགྲོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་རླངས་འཁོོར་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་རྗེེས་དལ་མོོས་བསྡད། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་མིི་ཚོོགས་ཤིིག་
རླངས་འཁོོར་གྱིི་མཐའ་རུ་རུབས། ཁོོ་ཚོོས་ལག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་དང་མེེ་མདའིི་མཚོོན་ཆ་

ཐོོགས་འདུག ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་འགའ་རེེས་འཐབ་འཛིིང་ལྕགས་ཞྭ་གོོན་འདུག་ལ། ལ་
ལས་ཨ་རིིའིི་དམག་ཟུར་སྐྱིིད་སྡུག་ཚོོགས་པའིི་ཞྭ་མོོ་གོོན་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་གཅིིག་ཚུར་སྒེེའུ་
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ཁུང་ངོོས་སུ་ཁེེན་བྱུང་ལ། ཁོོའི་ི ཁ་ནང་ནས་ཆང་དྲིི་འཐུལ།
“ཁྱོོ ད ་ཚོོ་ གང་དུ་འགྲོོ ་ བསམ་པ་ཡིིན ། ”

བསྲིིངས།

ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་དམར་པོོ་དེེ་ཋོོམ་གྱིི་ཉེེ་སར་

ཋོོམ་གྱིི་གཟུགས་པོོ་སྲ་འཐས་སུ་གྱུར། ཁོོས་ལག་པ་དལ་མོོས་བསྲིིངས་ནས། མགོོ་སྒམ་

མཐིིལ་དུ་ཡོོད་པའིི་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་ལ་རེེག ཨ་མས་ཁོོའི་ི ལག་པ་བཟུང་ནས་དམ་པོོར་

བསྡམས། ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི སྐད་ལ་ངོོ་དགའ་སྤྲེེལ་ལད་ཀྱིི་

ཉམས་ཤིིག་བབས་ནས་“ང་ཚོོ་ས་འདིིར་ཆ་མེེད་རྒྱུས་མེེད་ཡིིན། ང་ཚོོས་ཋུ་ལར་ཟེེར་བའིི་
ས་ཆ་ཞིིག་ཏུ་ལས་ཀ་ཡོོད་རབས་གོོ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ་ལྟས་ངན།

ཁྱོོད་ཚོོ་འགྲོོ་སའིི་ཁ་ཕྱོོགས་ནོོར་འདུག ང་ཚོོའིི་གྲོོང་རྡལ་འདིི་རུ་ལྟས་

ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་གཅིིག་ཀྱང་ཡོོད་ན་མིི་འདོོད།”

ཋོོམ་གྱིི་ཕྲག་པ་དང་དཔུང་པ་སྲ་མོོར་གྱུར་སོོང་ལ། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་ལ་ཤ་

འདར་ཞིིག་བརྒྱུགས། ཨ་མས་ཁོོའི་ི དཔུང་པར་འཐམས། མཚོོན་ཆ་ཐོོགས་པའིི་སྐྱེེས་པའིི་
ཚོོགས་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་བསྐོོར་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ལས་འགའ་རེེས་སྟོོད་ཁྲབ་
གོོན་ཞིིང་དང་དྲག་ཆས་ཆབ་མ་བཅིིངས་ནས། དྲག་དམག་གིི་ཆས་སུ་ཞུགས།

ཋོོམ་གྱིིས་ངོོ་དགའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“འོོ་ན་གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་དགོོས་པ་རེེད། སྐུ་ཞབས་

ལགས།” ཞེེས་བཤད།

“ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཐད་ཀར་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

དུ་ཕྱིིར་མ་ཡོོང་།”

སྲིིང་བལ་འཐོོག་རན་པའིི་བར་

ཋོོམ་གྱིི་གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་ལ་ཤ་འདར་བརྒྱུགས། དེེ་ནས་ཁོོས་“ལགས་སོོ། སྐུ་ཞབས།”

ཞེེས་བཤད་རྗེེས། རླངས་འཁོོར་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཚུར་ཡོོང་

སའིི་ལམ་ཁ་དེེ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིར་བུད་སོོང་། ཨ་མས་ལག་པ་དལ་མོོས་ལྷོོད་ནས་ཁོོ་ལ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བྱུག་བྱུག་ཡང་མོོ་བྱས། ཋོོམ་གྱིིས་བཙན་གྱིིས་བཀག་པའིི་དབུགས་མགོོ་གནོོན་ཐབས་བྱས།
ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་སྒེེའུ་ཁང་གིི་ཕྱིི་རོོལ་དུ་སྣབས་སྤུར་ཞིིང་། གོོས་ཀྱིི་ཕུ་ཐུང་གིིས་མིིག་ཟུང་ཕྱིིས།

“ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོ་... །”

ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡག་པོོ་བྱས་སོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དངོོས་གནས་

ཡག་པོོ་བྱས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དེེ་གཞུང་ལམ་འགྲམ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྩུབ་ལམ་ཞིིག་གིི་ཐོོག་ཏུ་ཁ་

དཀྱུས་ནས། ཕར་ཕྱོོགས་སུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་བརྒྱ་ལྷག་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་མདུན་གློོག་བསད་

ཅིིང་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་སྒོོ་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཁོོས་ལག་ཏུ་འདེེགས་ཆས་ཡུ་བ་དེེ་བཟུང་ནས་
ཐང་ལ་བབས།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“ང་སོོང་ནས་ལམ་ལ་གཅིིག་བལྟ།

ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།” སྒྲོོན་འོོད་དམར་

པོོའི་ི ཚོོགས་དེེ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་འགྲོོ་ཡིི་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་བལྟས་ནས་

བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་རྩུབ་ལམ་གྱིི་དཀྱོོག་མཚམས་དེེ་བརྒྱུད་རྗེེས། མུ་མཐུད་དུ་མདུན་ཕྱོོགས་
སུ་སོོང་ཞིིང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ། མེེ་མདའིི་ཀག་སྒྲ་དང་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ཆོོ་ངེེའིི་སྒྲ་གྲག་བྱུང་

ལ། ཧོོའེེ་ཝེེར་གྲོོང་ཚོོའིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་འོོད་དམར་གནམ་ལ་མཆེེད། འོོད་དམར་དེེ་ཇེེ་

གསལ་དང་གཞིི་རྒྱ་ཇེེ་ཆེེར་གྱུར་ཅིིང་། དེེ་ནས་རྒྱང་རིིང་ཕྱོོགས་ནས་ཚག་སྒྲ་དང་པག་སྒྲ་
གྲག་བྱུང་། ཋོོམ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བུད། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་ཕྱིིར་བསྐོོར་

ནས། མདུན་གློོག་མ་སྤར་བར་ཡར་རྩུབ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིར་སོོང་། གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་
སླེེབས་པ་ན། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ཡང་བསྐྱར་ཁ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་བསྐོོར་རྗེེས་མདུན་གློོག་སྤར།
ཨ་མས་གཉོོམ་ཆུང་བའིི་སྒོོ་ནས་“ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཋོོམ།” ཞེེས་དྲིིས།
634

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ། ཁྱིི་རྒན་དེེ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ཡར་བདའ་མར་བདའ་བྱེེད་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་མིིན། དེེ་ལྟར་བྱེེད་དུ་འཇུག་མིི་རུང་། གྲོོང་རྡལ་བརྒྱུད་ནས་མ་སོོང་བར་བསྐོོར་
ནས་སོོང་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། དེེ་ཡག་པོོ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་ཁོོས་

ཐེེངས་དང་པོོར་ཁ་གྲག་ནས་“ངས་ཤེེས་འདོོད་པ་ནིི་དེེ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ། མིི་ཞིིག་གིིས་ཟེེར་ན། སྒར་

དེེའིི་ནང་དུ་ཉེེན་རྟོོག་པ་མིི་འདུག་ཟེེར། ཨ་མ། ང་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡོོད་སར་འགྲོོ་མིི་རུང་། ངས་
ཁོོ་ཚོོ་ལས་གཅིིག་གསོོད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་ཀྱིི་འདུག”ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“སེེམས་པ་ལྷོོད་ལ་བོོབས། ཋོོམ།” ཞེེས་ཁོོ་ལ་སེེམས་གསོོའི་ི ཚུལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་

ཀྱིིས་ཐེེངས་གཅིིག་བསྲན་ཐུབ་སོོང་བས། ཐེེངས་གཉིིས་པར་ཡང་བསྲན་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

“རེེད་ཡ།

རེེད།”

ཁྲེེལ་དང་ངོོ་ཚ་རྩ་བ་ནས་མེེད་པར་འགྱུར་བའིི་བར་དུ་བསྲན་དགོོས་རྒྱུ་

ཁོོ་མོོས་“ལྷོོད་ལ་བོོབས་ཤིིག ཁྱོོད་རང་ངང་རྒྱུད་རིིང་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཚར་

འགྲོོ་དུས་ཀྱང་། ང་ཚོོ་མིི་དམངས་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རྒྱུ་རེེད། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཋོོམ། ང་

ཚོོ་ནིི་མིི་དམངས་ཡིིན་པས། མིི་དམངས་ལ་འཆིི་བ་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་རྩ་རྫོོགས་བྱེེད་ཐུབ་
རྒྱུ་མ་རེེད། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ང་ཚོོ་ནིི་མིི་དམངས་ཡིིན་པས། ང་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་འཚོོ་ཡིི་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

“འོོན་ཀྱང་།

ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ཕམ་ཁ་ཉོོས་ནས་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ཨ།”

“དེེ་ངས་ཤེེས།”

ཨ་མས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཅིིག་བྱས། “གཅིིག་བྱས་ན་དེེས་ང་ཚོོའིི་སྟོོབས་

ཤུགས་ཇེེ་ཆེེར་གཏོོང་གིི་ཡོོད་སྲིིད། ཕྱུག་པོོ་ཚོོར་འབྱོོར་བ་ག་ཚོོད་ཆེེ་ཡང་། མཐའ་མར་
635

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཆིི་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་བུ་ཕྲུག་ཚོོར་ཡང་འཇོོན་ཐང་ཅིི་ཡང་མེེད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ཡང་མཐའ་

མར་འཆིི་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཋོོམ། ང་ཚོོ་ནིི་རྒྱུན་ཆད་མེེད་པར་ཡོོང་གིི་རེེད། དེེ་བས་

ཁྱོོད་ཀྱིི་སེེམས་ལ་འཇིིགས་སྣང་སྐྱེེ་མིི་དགོོས། ཋོོམ། དུས་འགྱུར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་མིི་འགྱངས་
པར་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད།”

“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས།”

“ཇིི་ལྟར་འབྱུང་བ་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།”

ཁོོ་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་འཛུལ་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ལྟེེ་བ་ལས་བྱོོལ་ཆེེད་གྲོོང་ཟུར་

གྱིི་སྲང་ལམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་། སྲང་གློོག་གིི་འོོད་སྣང་འོོག་ཏུ་ཁོོས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་མ་ལ་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་ཞིི་ཞིིང་ལྷོོད་ལ། འཚར་སྣང་གིི་རྣམ་པ་ཞིིག་

མངོོན་པའིི་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ནིི་སྐུ་འདྲ་ཞིིག་གིི་སྤྱན་ཟུང་དང་འདྲ་བར་གཡོོ་འགུལ་
བྲལ། ཋོོམ་གྱིིས་ལག་པ་གཡས་པ་བསྲིིངས་ཡོོང་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྲག་པ་རུ་བྱུག་བྱུག་བྱས།
ཁོོས་དེེ་ལྟར་མིི་བྱེེད་ཀ་མེེད་བྱུང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ལག་པ་ཚུར་ཕྱིིར་བསྐུམས་ནས་“ངའིི་མིི་ཚེེ་
ཧྲིིལ་པོོར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་འདིི་འདྲ་མང་པོོ་བཤད་པ་གོོ་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཁོོ་མོོས་“མང་པོོ་བཤད་དགོོས་དོོན་མེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་རླངས་འཁོོར་དེེ་གྲོོང་ཟུར་གྱིི་སྲང་ལམ་དེེ་བརྒྱུད་ནས་བསྐོོར་ནས་གྲོོང་མཐའ་

རུ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཕྱིིར་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད། ལམ་གྱིི་འདུས་མདོོ་ཞིིག་ཏུ་“གཞུང་
ལམ་ཨང་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་པ།” ཞེེས་པའིི་ལམ་རྟགས་ཤིིག་མངོོན་པས། ཁོོས་དེེ་རུ་རླངས་
འཁོོར་གྱིི་ཁ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་དཀྱུས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། མ་མཐའ་ཡང་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་བདའ་མ་ཐུབ། ང་ཚོོའིི་

དམིིགས་འབེེན་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བར་གཉའ་ཞུམ་ཞུམ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་སོོང་རུང་། མཇུག་
མཐར་འགྲོོ་འདོོད་ས་དེེར་འགྲོོ་ཐུབ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
636

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

མོོག་མོོག་གིི་གློོག་འོོད་དེེ་མུན་པ་ནག་ཅིིང་ཁ་ཞེེང་ཆེེ་བའིི་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཞུང་

ལམ་ངོོས་སུ་སྤྲོོས་ནས་འགྲོོ།

637

ལེེའུ་ཉེེར་གཅིིག་པ།
འཚོོ་གནས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་ཤར་རྒྱུག་ནུབ་འདུར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་མིི་དམངས་འདིི་ཚོོ། དེེང་སང་
ཡུལ་གྱར་པ་རུ་གྱུར། ས་ཞིིང་ལེེབ་མོོ་རེེའིི་སྟེེང་དུ་འཚོོ་བ་བསྐྱལ་མྱོོང་བའིི་ཁྱིིམ་ཚང་སྟེེ།

ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་བཞིི་བཅུའིི་སྟེེང་དུ་སྐྱེེས་མྱོོང་ཞིིང་འདས་མྱོོང་ལ། ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་

བཞིི་བཅུའིི་ཐོོན་འབབ་ཀྱིིས་ཁ་གསོོས་མྱོོང་ལ་མུ་གེེ་ཡང་མྱངས་མྱོོང་ཡོོད་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་

དེེ་ཚོོས། ད་ལྟ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཧྲིིལ་པོོ་མྱུལ་དགོོས། ཁོོ་ཚོོས་ལས་ཀ་རེེ་འཚོོལ་ཆེེད་

དུ། ལ་ལུང་འཁྱམ་མྱུལ་བྱེེད། གཞུང་ལམ་ཚང་མར་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུར་ལ། ཆུ་
ཡུར་གྱིི་འགྲམ་ངོོགས་གཡས་གཡོོན་དུ་མིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་བསྟར་བ་བསྒྲིིགས། ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་

ད་དུང་ཡུལ་གྱར་པ་གསར་པ་མཚམས་མིི་ཆད་པར་ཡོོང་གིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར། ཕྱོོགས་བཞིིའིི་
གཞུང་ལམ་ཚང་མ་ཡུལ་གྱར་པའིི་བཞུར་རྒྱུན་གྱིིས་གང་། སྔ་མོོའི་ི དུས་ཤིིག་ལ། དབུས་

དང་ལྷོོ་ནུབ་ཁུལ་དུ། མགོོ་བདེེ་དྲན་འཕྲུལ་ལ་མ་བྱང་བའིི་ཞིིང་པ་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་བཟོོ་ལས་
གསར་བརྗེེ་དང་འགྲོོགས་ནས་འགྱུར་མེེད་ལ། འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཞིིང་ལས་མ་
གཉེེར་ཞིིང་། འཕྲུལ་ཆས་འདིི་དག་མིི་སྒེེར་གྱིི་ལག་ཏུ་ལྷུང་བའིི་དབང་ཤུགས་དང་ཉེེན་ཁ་
ཡང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ཁོོ་ཚོོ་བཟོོ་ལས་དང་འབྲེེལ་བའིི་འགལ་འདུའིི་ཁྲོོད་ནས་འཚར་ལོོངས་

བྱུང་བ་མ་ཡིིན་པས། བཟོོ་ལས་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་སྐྱོོ་གར་ཐད་ལ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཚོོར་བ་ད་དུང་ཡང་
ཧ་ཅང་རྣོོ།

དེེ་ནས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་གློོ་བུར་དུ་རང་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་བས། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོས་

གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འཚང་ཁ་རྒྱག གཞུང་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཞག་སྒར།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཅིིག་པ།

བཀྲེེས་ལྟོོགས་དང་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ལ་ཞེེད་པའིི་འཇིིགས་སྣང་སོོགས། གནས་སྤོོའི་ི འགྲུལ་
བཞུད་འདིིས་ཁོོ་ཚོོ་ཡོོངས་སུ་བསྒྱུར་ཟིིན། དགོོང་ཟས་མེེད་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་བསྒྱུར་

ཟིིན་ལ། རྒྱུན་ཆད་མེེད་པར་གནས་སྤོོ་པ་འདིིས་ཁོོ་ཚོོ་བསྒྱུར་ཟིིན། དེེང་སང་ཁོོ་ཚོོ་གནས་

སྤོོ་པ་ཡིིན། གཞན་གྱིི་སྡང་སེེམས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་བསྒྱུར་ཟིིན་ལ། དེེས་ཁོོ་ཚོོ་ཕན་ཚུན་སྦྲེེལ་ནས་
མཉམ་དུ་བསྡུས་སོོང་། དེེ་བཞིིན་དུ། སྡང་སེེམས་ཀྱིིས་ལྷན་དུ་བསྡུས་ཤིིང་སྡང་སེེམས་ཀྱིིས་
ལག་ཏུ་མཚོོན་ཆ་བཞག་པའིི་གྲོོང་རྡལ་ཆུང་ཆུང་ཁག་གིི་ལག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་ཐོོགས་པའིི་
དམངས་དམག་དང་། མེེ་མདའིི་མཚོོན་ཆ་བཟུང་བའིི་རྩིིས་གཉེེར་པ་དང་ཚོོང་གཉེེར་པ་

འདིི་ཚོོས། བཙན་འཛུལ་པའིི་དམག་དཔུང་ཞིིག་ལ་འགོོག་རྒོོལ་བྱེེད་དགོོས་པ་ལྟར། རང་
ཉིིད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་འདིི་སྲུང་ཆེེད་དུ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤུན་ཟླའིི་སྟེེང་དུ་མཚོོན་ཆ་འཕྱར།

གཞུང་ལམ་སྟེེང་གིི་གནས་སྤོོ་མིི་དམངས་ཀྱིི་གྲངས་འབོོར་ལྡབ་འགྱུར་གྱིིས་འཕར་

ཡོོང་དུས། ནུབ་རྒྱུད་དུ་སྔངས་འཚབ་ཅིིག་ལངས་ཡོོད། ཕྱུག་བདག་དག་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མཁར་དབང་དོོན་དུ་སྔངས་འཚབ་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། གྲོོད་ཁོོག་ནམ་ཡང་ལྟོོགས་མྱོོང་

མེེད་པའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་མནར་བའིི་མིི་ཡིི་མིིག་མདངས་མཐོོང་དུས་
སྔངས་འཚབ་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད། ནམ་ཡང་མེེད་མུག་གིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེས་མྱོོང་མེེད་པའིི་མིི་རྣམས་

ཀྱིིས་གནས་སྤོོ་པ་ཚོོའིི་རྔམ་སེེམས་ཀྱིི་མིིག་ཞགས་མཐོོང་ནས་སྔངས་འཚབ་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད།
གྲོོང་རྡལ་གྱིི་མིི་དང་སྐྱིིད་ལ་རོོལ་བའིི་གྲོོང་མཐའིི་མིི་རྣམས་རང་སྲུང་གིི་ཆེེད་དུ་ལྷན་དུ་

འདུས། མིི་འགྱངས་པར་འཐབ་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོོའིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར། ཁོོ་ཚོོས་

རང་ཉིིད་ནིི་མིི་བཟང་དང་། བཙན་འཛུལ་མཁན་ཚོོ་ནིི་ངན་པ་ཡིིན་པ་ཐག་གིིས་གཅོོད་
བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ། ལྟས་ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོ་བཙོོག་འདྲེེ་དང་གླེེན་པ།

རིིགས་ངན་དང་འདོོད་སྲེེད་ཅན་རེེད་ཟེེར་ལ། ལྟས་ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོ་རྐུན་མ་ཡིིན་
ཞིིང་། འདིི་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་བརྐུ་ལ། ཁོོ་ཚོོར་མཁར་དབང་ཐོོབ་ཐང་གིི་འདུ་ཤེེས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཏིིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མིི་འདུག་ཟེེར།

གཏམ་མཐའ་མ་འདིི་མིི་བདེེན་རྒྱུ་མེེད་དེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། མཁར་དབང་མེེད་པའིི་མིི་

ཞིིག་གིིས་མཁར་དབང་གིི་ཐོོབ་ཐང་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་སམ། རང་སྲུང་ལ་འབད་པའིི་མིི་དམངས་
འདིི་ཚོོས་རྒྱུན་དུ། ཡུལ་གྱར་པ་འདིི་ཚོོས་ནད་ཡམས་འཁྱེེར་ཡོོང་ལ། འདིི་ཚོོ་བཙོོག་པ་

རེེད་ཟེེར། འདིི་ཚོོའིི་ཕྲུ་གུ་ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭ་རུ་སྐྱེེལ་དུ་འཇུག་མིི་རུང་ཟེེར་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་ཆ་
མེེད་རྒྱུས་མེེད་ཡིིན་པས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྲིིང་མོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་གིི་གཅིིག་གིི་རྗེེས་སུ་
མནའ་མར་ཕྱིིན་སོོང་ན་ཅིི་བྱེེད་ཟེེར།

དེེ་ལྟར། ས་གནས་མིི་དམངས་ཚོོས་རང་ཉིིད་ནིི་གདུག་རྩུབ་ཀྱིི་དཔེེ་གཞིི་གསོོན་པོོར་

བསྒྱུར། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་དམངས་དམག་ཚན་ཆུང་དང་རུ་ཁག་བཙུགས་ནས། ལག་ཏུ་

དབྱུག་པ་དང་དུག་རླངས། མེེ་མདའ་སོོགས་ཀྱིི་མཚོོན་ཆ་ཐོོགས། ཡུལ་ལུང་འདིི་ང་ཚོོར་
དབང་། ང་ཚོོས་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོའིི་གཉའ་མནན་ནས་འདུག་དགོོས། དོོན་ངོོ་མ་བཤད་

ན། མཚོོན་ཆ་ཐོོགས་པའིི་མིི་དམངས་འདིི་ཚོོར་ས་ཞིིང་གིི་བདག་དབང་མེེད་ཀྱང་། ཁོོ་
ཚོོའིི་སེེམས་སུ་རང་ཉིིད་ལ་བདག་དབང་ཡོོད་བསམ་ཡོོད། མཚན་མོོར་དམག་རྩལ་སྦྱོོང་

བརྡར་བྱེེད་པའིི་རྩིིས་གཉེེར་པ་འདིི་ཚོོར་ཡང་ཅིི་ཡང་མིི་དབང་ལ། ཚོོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་

གཉེེར་མཁན་འདིི་ཚོོར་ཡང་བུ་ལོོན་གྱིི་རྡོོག་ཁྲེེས་ཆེེན་པོོ་རེེ་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་མིི་
དབང་། བུ་ལོོན་ཡོོད་པ་ཡང་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་དང་བསྡུར་ན་དགའ། ལས་ཀ་ཞིིག་ཡོོད་པ་
ཡང་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་ལས་དགའ། རྩིིས་གཉེེར་པའིི་སེེམས་སུ། ང་ལ་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་

གིི་རིིང་ལ་སྒོོར་མོོ་བཅོོ་ལྔ་འབབ་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། གལ་སྲིིད་ལྟས་ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཞིིག་ལ་སྒོོར་

མོོ་བཅུ་གཉིིས་མ་གཏོོགས་སྦྱིིན་མིི་དགོོས་པར་ལས་ཀ་འདིི་ལས་ན། ད་ངས་ཅིི་བྱ་སྙམ་གྱིི་

ཡོོད་ཅིིང་། ཚོོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་གཉེེར་མཁན་གྱིི་སེེམས་སུ། ངས་བུ་ལོོན་ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་
མིི་ཞིིག་ལ་ཇིི་ལྟར་འགྲན་བསྡུར་བྱེེད་དམ་སྙམ་གྱིི་ཡོོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཅིིག་པ།

གནས་སྤོོ་པ་ཚོོ་གཞུང་ལམ་ཁག་གིི་སྟེེང་དུ་ཆུ་རྒྱུན་བཞིིན་བཞུར་ནས་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོའིི་

བཀྲེེས་ལྟོོགས་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ནང་དུ་ཤར་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་དགོོས་མཁོོ་ཡང་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་

ནང་དུ་ཤར་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་གནས་ལུགས་བཤད་མིི་ཤེེས་ལ། སྒྲིིག་ལམ་ཡང་བརྩིི་མིི་ཤེེས།

ཁོོ་ཚོོར་ཡོོད་པ་ནིི་མིི་འབོོར་དང་དབུལ་ཕོོངས་ཁོོ་ན་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་མིི་གཅིིག་གིིས་ལས་ན་

ཆོོག་པའིི་ལས་ཀའིི་དོོན་དུ་མིི་བཅུ་ཡིིས་གླ་ཆ་དམའ་བར་མིི་ལྟ་བར་འཕྲོོག་རྩོོད་བྱེེད་པ་
ཡིིན། ཁོོས་ལས་གླ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་དགོོས་ཟེེར་ན། ངས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀས་
སྒྲུབ་ཡ།

ཁོོས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱེེད་ཟེེར་ན། ངས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་བྱེེད་ཆོོག

དེེར་མ་སྦྱིིན། ང་ལ་བྱིིན། ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག ངས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱས་

ཏེེ་ལས། བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད་ན་གླ་ཆ་མེེད་ཀྱང་ཆོོག ངའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཅིིག་མཐོོང་ན་
ཨང་། ལུས་པོོ་ཡོོངས་རྫོོགས་གཉན་འབུར་གྱིིས་གང་འདུག་ལ། འགྲོོ་འདུག་ཀྱང་བྱེེད་མིི་
ཐུབ། རླུང་གིིས་ཐང་ལ་གཡུགས་པའིི་ཤིིང་ཏོོག་རེེ་བཟའ་རུ་བཅུག་པས། ད་ལྟ་ལྟོོ་བ་རྔ་ལྟར་
སྐྲངས་འདུག ང་ཡོོང་ཡ། ངས་ཤ་རྡོོག་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཡ།

འདིི་ལྟར་སོོང་ན། ལས་གླ་དམའ་རུ་སོོང་ནས་དངོོས་གོོང་མཐོོ་རུ་འདེེགས་ཐུབ་པས།

འདིི་ནིི་དོོན་བཟང་རེེད། དེེ་བས། ཕྱུག་བདག་ཆེེན་མོོ་ཚོོ་ཐུགས་ཧ་ཅང་དགྱེེས་ནས། མུ་
མཐུད་དུ་མིི་གྲངས་འབོོར་ཆེེན་འགུག་པའིི་ཆེེད་དུ། བརྡ་ཡིིག་མུ་མཐུད་དུ་བཀྲམས།

ལས་གླ་མུ་མཐུད་དུ་དམའ་སར་ལྷུང་ཞིིང་། དངོོས་གོོང་མུ་མཐུད་དུ་མཐོོ་རུ་བཏེེགས། མིི་
འགྱངས་པར་ང་ཚོོས་ཡང་བསྐྱར་བྲན་གཡོོག་ཉར་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།

དེེང་སང་། ཕྱུག་བདག་ཆེེན་མོོ་ཁག་དང་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཆེེན་མོོ་ཁག་གིིས་ཐབས་ཤེེས་

གསར་པ་ཞིིག་བཏོོན་ཡོོད། ཕྱུག་བདག་གཅིིག་གིིས་ཀྲིིན་འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭ་ཞིིག་ཉོོས་
ཤིིང་། ཁམ་བུ་དང་ཆང་བ་ལིི་སྨིིན་ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ་ཁོོས་ཤིིང་ཏོོག་དེེ་དག་གིི་རིིན་གོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མར་བཅག་ནས། ཤིིང་ཏོོག་གིི་ཡོོང་འབབ་ཀྱིིས་འདེེབས་འཛུགས་ཀྱིི་འགྲོོ་སོོང་ཙམ་ཡང་
མིི་ཁེེབས་པར་བྱས། ཀྲིིན་འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭའིི་བདག་པོོས་ཤིིང་ཏོོག་ཚུར་ཉོོ་དུས་

རིིན་གོོང་དམའ་མོོས་ཉོོས་ཤིིང་། ཤིིང་ཏོོག་དེེ་དག་ལྕགས་ཀྲིིན་དུ་བཅུག་ནས་ཕར་བཙོོང་
དུས། ཐོོན་རྫས་འདིི་དག་གིི་རིིན་གོོང་མཐོོ་རུ་བཏེེགས་པས། ཁོོས་བར་ནས་ཁེེ་སྤོོགས་ཆེེན་
པོོ་ལེེན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར། ཀྲིིན་འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭ་མེེད་པའིི་ཞིིང་པ་ཚོོས་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་ས་ཞིིང་ཤོོར་གྱིི་ཡོོད། ས་ཞིིང་འདིི་དག་ཕྱུག་བདག་ཆེེན་མོོ་དང་དངུལ་ཁང་། ཀྲིིན་
འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭ་ཡོོད་པའིི་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་སོོགས་ཀྱིིས་བླངས། དེེ་ལྟར་ཡུན་རིིང་

མ་འགོོར་བར་ཞིིང་གཞིིས་ཇེེ་ཉུང་ནས་ཇེེ་ཉུང་དུ་གྱུར། ཞིིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་

དུ་གནས་སྤོོས་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་ཅིིང་། ཡུན་གྱིིས་ཁྱིིམ་གྱིི་བསགས་དངུལ་ཚང་མ་

སྟོོང་བར་གྱུར་ཅིིང་། གྲོོགས་དང་ཉེེ་འབྲེེལ་གྱིིས་ཀྱང་སྟོོང་བར་གྱུར། མཇུག་མཐར་ཁོོ་ཚོོ་
ཡང་ལམ་ལ་བུད་ནས། ཡུལ་གྱར་པའིི་འཚོོ་བ་རོོལ་མགོོ་བརྩམས། དེེ་ལྟར། གཞུང་ལམ་
ཚང་མའིི་སྟེེང་དུ། ལས་ཀར་རྔམ་ཞིིང་ལས་ཀའིི་ཆེེད་དུ་ཅིི་ཡང་བྱེེད་ཐུབ་པའིི་ཡུལ་གྱར་
པས་འཚང་ཁ་རྒྱག

དེེ་ལྟར། སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་དང་དངུལ་ཁང་ཚོོས་རང་གིི་ཆག་འཇིིག་གིི་སྣེེ་མོོ་རང་གིིས་

འདྲེེན་བཞིིན་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ས་ཞིིང་ཚང་མ་འབྲས་བུའིི་

ཁུར་གྱིིས་དུད་ཀྱང་། གཞུང་ལམ་ཚང་མ་ལྟོོ་བ་ཟས་ཀྱིིས་སྟོོང་བའིི་མིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་
ཡོོད། འབྲུ་ཁང་ཚང་མ་འབྲུ་ཡིིས་གང་ཡོོད་ཀྱང་། དབུལ་ཕོོངས་ཀྱིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་རུས་སྙིིའིི་

ནད་ཀྱིི་ཁྲོོད་ནས་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་གིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོར་འཚོོ་བཅུད་ཞན་པའིི་པགས་
ནད་ཕོོག་ནས། ལུས་པོོ་ཡོོངས་རྫོོགས་འབུར་རྡོོག་གིིས་ཁེེངས་ཡོོད། ཕྱུག་བདག་ཆེེན་མོོ་

འདིི་དག་གིིས་བཀྲེེས་ལྟོོགས་དང་ཞེེ་སྡང་གཉིིས་ཀའིི་བར་དུ་ཐིིག་མཚམས་ཕྲ་མ་ཞིིག་མ་

གཏོོགས་མེེད་པ་དེེ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། མ་གཞིི་ལས་ཀ་པའིི་གླ་ཆའིི་ནང་དུ་འགྲོོ་འོོས་པའིི་སྒོོར་མོོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཅིིག་པ།

ཚང་མ་ཁོོ་ཚོོས་དུག་རླངས་དང་མེེ་མདའ། མྱུལ་མ་དང་སོོ་པ། མིིང་ཐོོ་ནག་པོོ་དང་དམག་
རྩལ་སྦྱོོང་བརྡར་གྱིི་ཆེེད་དུ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། གཞུང་ལམ་ཁག་གིི་སྟེེང་དུ། མིི་དམངས་རྣམས་

ནིི་གྲོོག་ཚོོགས་དང་འདྲ་བར། ལས་ཀ་དང་ཟ་མའིི་ཆེེད་དུ་གོོར་ནུར་བྱེེད། དེེ་ལྟར། ཞེེ་སྡང་
གིི་ཕབས་རྩིི་དེེ་སྙོོལ་མགོོ་བརྩམས།

643

ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།
སྐབས་དེེར་མཚན་མོོའི་ི དུས་ཚོོད་ཡུད་ཙམ་ལ་སླེེབས་འདུག་ཅིིང་། ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་ཡིིས་གྲོོང་

གསེེབ་ཀྱིི་གཞུང་ལམ་ཞིིག་གིི་ཐོོག་ཏུ་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས། ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་གྲོོང་རྡལ་གྱིི་
གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེ་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད། གྲོོང་གསེེབ་ཀྱིི་ཡུལ་གྲུ་འདིི་རུ་སྒྲོོན་

འོོད་ཉུང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ། བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་བར་སྣང་དུ་གློོག་
འོོད་མཁའ་ལ་འཕྲོོ། ཁོོ་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འགུལ་འགུལ་གྱིིས་འགྲོོ་

ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་ཕྱོོགས་སུ། རྔོོན་ལ་ཆས་པའིི་རིི་བྱིི་ཚོོ་ལམ་སྟེེང་ནས་གཡས་གཡོོན་

དུ་བྲོོས་ནས་འགྲོོ། དེེ་ནས་ལམ་གྱིི་བཞིི་མདོོ་ཞིིག་ཏུ་ཤིིང་ཁང་ཆུང་ཆུང་སྐོོར་ཞིིག་མིིག་
ལམ་དུ་མངོོན་བྱུང་།

ཨ་མ་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཕའིི་སྣང་བ་རྒྱང་རིིང་ལ་འཁྱམས་

ནས་ཁུ་སིིམ་མེེར་འདུག

ཋོོམ་གྱིིས་“གཞིིས་སྒར་དེེ་གང་དུ་ཡོོད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ནམ་ལངས་

པའིི་བར་དུ་སྒུག་ནས། དེེ་ནས་གཅིིག་ལ་དྲིིས་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་རླངས་

འཁོོར་ལམ་འགྲམ་གྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལམ་རྟགས་ཤིིག་གིི་འགྲམ་དུ་བསྡད་པ་ན། རླངས་

འཁོོར་གཞན་པ་ཞིིག་ཀྱང་བཞིི་མདོོ་དེེ་རུ་བསྡད། ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཕྱིི་ལ་བསྲིིངས་“ཝེེ། སྐུ་
ཞབས། གཞིིས་སྒར་ཆེེན་པོོ་དེེ་གང་དུ་ཡོོད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ།”
“ཐད་ཀར་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།”
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ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ལམ་ཐོོག་ནས་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བསྐོོར་ནས་ཁ་གཏད་ཀྱིི་གཞུང་

ལམ་སྟེེང་དུ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སོོང་རྗེེས་
འགྲོོ་མཚམས་བཞག ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་ར་བ་མཐོོན་པོོ་ཞིིག་གཞུང་ལམ་གྱིི་ཁ་གཏད་དུ་ཡོོད་

ཅིིང་། ཁ་ཞེེང་ཆེེ་བའིི་རྒྱ་སྒོོ་ཅན་གྱིི་སྒེེར་ལམ་ཞིིག་ར་བའིི་ནང་དུ་འཐེེན་འདུག རྒྱ་སྒོོའི་ི

ནང་ལོོགས་ཀྱིི་ཅུང་མིི་རིིང་བའིི་ས་ན། དྲ་མའིི་ནང་ནས་གློོག་འོོད་འཕྲོོས་པའིི་ཁང་པ་
ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད། ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ནང་དུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་། སྐབས་དེེར་རླངས་
འཁོོར་ཧྲིིལ་པོོ་གནམ་ལ་ལྡིིང་ནས་ས་ལ་ལྷུང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ས་འབུར་དེེ་མཐོོང་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁྱམས་རའིི་སྟེེང་ནས་མཚན་སྲུང་པ་ཞིིག་ཡར་ལངས་ནས་རླངས་འཁོོར་འགྲམ་

དུ་ཡོོང་། ཁོོ་རླངས་འཁོོར་ངོོས་སུ་ཁེེན་ནས་“ཁྱོོད་ནང་དུ་ཡོོང་དུས་མགྱོོགས་དྲགས་
སོོང་། ཐེེངས་རྗེེས་མར་གཟབ་གཟབ་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ཅིི་ཞིིག་གིི་ཆེེད་དུ་བཟོོས་པ་རེེད།”

མཚན་སྲུང་པ་དེེ་གད་མོོ་བགད་“སྒོོ་རའིི་ནང་དུ་བྱིིས་པ་མང་པོོས་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་ཡིི་ཡོོད་

ཅིིང་། ཡུལ་མིི་ཚོོར་དལ་མོོར་སོོང་ཟེེར་ནས་ག་ཚོོད་བཤད་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོས་བརྗེེད་འགྲོོ་ཡིི་
འདུག འོོན་ཀྱང་། ས་འབུར་དེེར་ཐེེངས་གཅིིག་བརྡབས་པ་ན་དེེའིི་རྗེེས་ནས་བརྗེེད་ཀྱིི་
མ་རེེད།”
“ཨོོ།

ཡ་ཡ། འཕྲུལ་ཆས་བཅག་མེེད་པར་སྨོོན། ཨུན། ང་ཚོོ་སྡོོད་སའིི་ཁང་པ་ཡོོད་དམ།”

“སྒར་ས་གཅིིག་ཡོོད།

ཁྱོོད་ཚོོར་མིི་ག་ཚོོད་ཡོོད།”

ཋོོམ་གྱིིས་མཛུབ་མོོ་གུག་ནས་བརྩིི་མགོོ་བརྩམས་“ང་དང་ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨལ་དང་

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད། ཨོོ། མཐའ་མ་འདིི་གཉིིས་ཀ་བྱིིས་པ་
ཡིིན།”
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“ཨུན།

ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོས་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། སྒར་ཆས་རིིགས་ཨེེ་ཡོོད།”

“རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་གཅིིག་དང་ཉལ་ཆས་ཁ་ཤས་ཡོོད།”

མཚན་སྲུང་པ་དེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་འགོོས། “བསྟར་བ་འདིིའིི་མཇུག་

བར་དུ་སོོང་ནས། དེེ་ནས་གཡས་སུ་དཀྱོོགས་ནས་སོོང་ན། ཁྱོོད་ཚོོ་གཙང་སྦྲའིི་ཚན་ཆུང་
བཞིི་པ་རུ་སླེེབས་ཀྱིི་རེེད།”
“དེེ་ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད།”
“ཆབ་ཁང་།

ཁྲུས་ཁང་། འཁྲུད་གཞོོང་།”

ཨ་མས་“ཆུ་རང་འབབ་ཅན་གྱིི་འཁྲུད་གཞོོང་ཡང་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཡོོད་པ་རེེད།”

ཨ་མས་“ཨོོ། དཀོོན་མཆོོག་ངོོ་སོོ་བསྟོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་མུན་ནག་ཁྲོོད་ཀྱིི་རས་གུར་གྱིི་བསྟར་བ་རིིང་པོོ་དེེ་

བརྒྱུད་ནས་སོོང་། གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་ནང་དུ་གློོག་འོོད་དམའ་མོོ་ཞིིག་བཀར་འདུག མཚན་

སྲུང་པས་“འདིི་གར་སྡོོད། འདིི་སྒར་ས་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། འདིིར་འདུག་མཁན་གྱིི་ཁྱིིམ་
ཚང་དེེ་སྤོོས་མ་ཐག་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་བཀག “འདིི་ག་རང་དུ་རེེད་དམ།”
“རེེད།

ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཞན་པ་ཚོོར་ཅ་དངོོས་མར་ཕབ་ཏུ་བཅུག་ནས། ཁྱོོད་རང་ང་

དང་ལྷན་དུ་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་དུ་འགྲོོ། ཁྱོོད་ཚོོ་ཉོོལ། སང་ཉིིན་གཞིིས་སྒར་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁྱོོད་ཚོོ་བོོས་ནས་ཚང་མ་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་མིིག་ཟུང་དམའ་སར་ཕབ་ནས་“ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

མཚན་སྲུང་པ་དེེ་གད་མོོ་བགད་“ཉེེན་རྟོོག་པ་མེེད། ང་ཚོོར་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉེེན་རྟོོག་

པ་ཡོོད། སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་མིི་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་འདེེམས་ཀྱིི་ཡོོད། ད་འགྲོོ།”
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ཨལ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་ནས་མར་བབས་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་ཡོོང་་“འདིི་

རུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡིིན། ང་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་ཤིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་

ཅ་དངོོས་མར་ཕོོབ།” ཅེེས་བཤད།

མཚན་སྲུང་པོོས་“ཅུང་ཁུ་སིིམ་པོོ་གནང་རོོགས། མིི་མང་པོོ་ད་ལྟ་གཉིིད་བསྡད་ཡོོད་

པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འབྲངས་ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལས་ཁང་གིི་

སྒོོ་ཐེེམ་དུ་འགོོས་ནས། ནང་དུ་སྒྲོོག་ཙེེ་རྙིིང་པ་གཅིིག་དང་དང་རྐུབ་སྟེེགས་རྙིིང་པ་གཅིིག་
ཡོོད་པའིི་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འཛུལ། མཚན་སྲུང་པ་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་
བསྡད་ནས་འགེེངས་ཤོོག་ཅིིག་ཕྱིིར་བླངས།
“མིིང་ལ་ཅིི་ཟེེར།”
“ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི།”

“ད་སྔོོན་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕ་རེེད་དམ།”
“རེེད།”

“ཁོོའི་ི མིིང་ལ་... །”

“ཁོོའི་ི མིིང་ལ་ཡང་ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་ཟེེར།”

དྲིི་བ་མུ་མཐུད་དུ་བཏོོན། གང་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། མངའ་སྡེེ་འདིིར་སླེེབས་ནས་ག་ཚོོད་

འགོོར་སོོང་། སྔོོན་མ་ལས་ཀ་གང་དག་བྱས་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་མཚན་སྲུང་པ་དེེས་མགོོ་བོོ་
ཡར་བཀྱགས་“ང་ལ་འདྲིི་རྒྱུ་མང་དྲགས་འདུག་མ་བསམ་རོོགས། གནས་ཚུལ་འདིི་དག་
ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་ལེེན་དགོོས།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་མིི་སྐྱོོན།” ཞེེས་བཤད།
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ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་ལྷག་ཨེེ་ཡོོད།”

“ཉུང་ཉུང་ཞིིག་ཡོོད།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་ལག་སྟོོང་མིིན་ནམ།”
“ཅུང་ཙམ་ཡོོད།

ཅིི་རེེད།”

“སྒར་ས་ལ་གཟའ་འཁོོར་རེེར་སྒོོར་རེེ་སྤྲོོད་དགོོས།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོས་དེེའིི་ཚབ་ཏུ་

སྒར་འདིིའིི་གད་སྙིིགས་འདོོན་པ་དང་། གཞིིས་སྒར་གཙང་སྦྲ་བཟོོ་བ་སོོགས་བརྒྱུད་ནས་
གུན་གསབ་བྱེེད་ཀྱང་ཆོོག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་གུན་གསབ་བྱེེད་ངེེས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ཚོོ་སང་ཉིིན་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ལ་ཐུག་དགོོས།

ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་སྒར་གྱིི་

ནང་གིི་སྒྲིིག་ཆས་བེེད་སྤྱོོད་གཏོོང་སྟངས་དང་། སྒར་གྱིི་སྒྲིིག་ལམ་སོོགས་བཤད་ཀྱིི་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ཅིི་ཡིིན་འདྲིི་ཆོོག་གམ། ལྷན་ཚོོགས་འདིི་ནིི་ཅིི་ཞིིག་གིི་ལྷན་ཚོོགས་རེེད།”
མཚན་སྲུང་པ་དེེ་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་བསྙེེས། “ཁོོ་ཚོོས་ལས་ཀ་ཡག་པོོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད། སྒར་

ནང་དུ་ཚན་ཆུང་ལྔ་ཡོོད་ལ། ཚན་ཆུང་རེེ་རེེས་དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་
མིི་རེེ་འདེེམས་ཀྱིི་ཡོོད། ལྷན་ཚོོགས་འདིིས་ཁྲིིམས་ལུགས་བཟོོ་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་
ཅིི་བྱོོས་ཟེེར་ན་དེེ་བྱེེད་དགོོས།”

ཋོོམ་གྱིིས་“འོོ་ན་ཁོོ་ཚོོས་དྲང་གཞག་མ་བྱས་ན་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་ཡར་ལ་ཇིི་ལྟར་བདམས་པ་བཞིིན་མར་ལ་ཡང་དེེ་ལྟར་མགྱོོགས་

པོོར་འཕེེན་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོའིི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་སྟངས་ཐད་ལ་དཔེེ་མཚོོན་ཞིིག་བཤད་ཡ། རྒྱུན་དུ་མིི་

དམངས་ཀྱིི་རྗེེས་འབྲངས་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། མིི་དམངས་ལ་ཆོོས་བཤད་རྗེེས་ཞལ་འདེེབས་

བསྡུ་བའིི་དམ་པའིི་ཆོོས་འཁོོར་གྲུབ་མཐའིི་ཆོོས་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། རེེད་ཡ། ཉིིན་གཅིིག་
ལ་ཁོོ་ཚོོ་སྒར་ནང་དུ་ཆོོས་འཆད་དུ་སླེེབས་ཞིིང་། རྒན་པོོ་མང་པོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཆོོས་ལ་ཉན་
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འདོོད་ཆེེ། དེེ་བས་གནད་དོོན་དེེ་དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ལ་ཐག་གཅོོད་དུ་བཅུག་

པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཚོོགས་འདུ་ཞིིག་འཚོོགས་རྗེེས། གནད་དོོན་དེེ་འདིི་ལྟར་ཐག་གཅོོད་བྱས་
སོོང་། ཁོོ་ཚོོས། ‘ཆོོས་པ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་། སྒར་འདིིའིི་ནང་ནས་ཆོོས་བཤད་ཆོོག འོོན་
ཀྱང་། སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་སྒར་འདིིའིི་ནང་ནས་ཞལ་འདེེབས་བསྡུ་མིི་ཆོོག’ ཅེེས་བསྒྲགས་

སོོང་། རྒན་པོོ་དེེ་ཚོོ་སྙིིང་རྗེེ། དེེ་ནས་བཟུང་སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་ཆོོས་པ་གཅིིག་ཀྱང་སླེེབས་
མ་བྱུང་།”

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒར་འདིི་འཛིིན་སྐྱོོང་བྱེེད་མཁན་ནིི། སྒར་

འདིིའིི་ནང་གིི་མིི་སེེར་ཚོོ་རེེད་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“རེེད།

ཁོོ་ཚོོས་ལས་ཀ་ཡག་པོོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འདུག”

“ད་དུང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉེེན་རྟོོག་པའིི་སྐོོར་ཞིིག་ཀྱང་བཤད་སོོང་ཨ།”

“དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིིས་སྒར་འདིིའིི་སྒྲིིག་ལམ་སྲུང་སྐྱོོང་དང་།

ཁྲིིམས་

ལུགས་གསར་བཟོོ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནས་ད་དུང་བུད་མེེད་ཚོོ་ལའང་ལས་འགན་ཡོོད།
ཁོོ་ཚོོས་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་ལྟ་སྐྱོོང་དང་། གཙང་སྦྲར་དོོ་དམ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚང་

གིི་ཨ་མས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད་ན། ཁོོ་མོོས་ལས་ཀར་འགྲོོ་དགོོས་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོའིི་ཕྲུ་

གུར་ལྟ་སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཁོོ་མོོར་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་ཚེེ། གཞན་པ་ཚོོས་ཁོོ་མོོའི་ི ཚབ་བྱེེད་
ཀྱིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་འཚེེམ་བཟོོ་བྱེེད་ལ། དེེ་ནས་མ་མ་རེེ་སླེེབས་ཚེེ་ཁོོ་ཚོོར་སློོབ་ཁྲིིད་བྱེེད་
བཞིིན་ཡོོད། འགྲོོ་སྟངས་ཚང་མ་དེེ་དང་དེེ་འདྲ་བ་རེེད།”

“སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡོོད་པ་མ་རེེད་ཟེེར་རམ།”
“མེེད།

ཆོོག”

ཁྲིིམས་སའིི་བཀའ་ཤོོག་མེེད་ན། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་འཛུལ་མིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨུན།

འོོ་ན། མིི་ཞིིག་གིིས་དོོན་མེེད་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་བའམ། ཡང་ན་ཆང་གིིས་བཟིི་ནས་

འཁྲུག་འཛིིང་ཤོོར་ན། དེེ་དུས་ཅིི་བྱེེད།”

མཚན་སྲུང་པས་ཞྭ་སྨྱུག་ཅིིག་སྣག་འཇིིབ་ཏུ་བསྣུན། “ཨུན། ཐེེངས་དང་པོོར་དབུས་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་ཉེེན་བརྡ་ཞིིག་གཏོོང་གིི་རེེད། ཐེེངས་གཉིིས་པར་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ཉེེན་
བརྡ་གཟབ་ནན་གྱིིས་གཏོོང་གིི་རེེད་ལ། ཐེེངས་གསུམ་པོོར་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་སྒར་ལས་ཕྱིིར་ཕུད་
གཏོོང་གིི་རེེད།”

“དཀོོན་མཆོོག་གཟིི་བརྗིིད་ཆེེན་པོོ།

དངོོས་གནས་ཡིིད་ཆེེས་དཀའ་བ་ཞིིག་རེེད། དོོ་

ནུབ་ཉིིད་ལ་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་དང་མགོོ་ལ་ཞྭ་ཆུང་རེེ་གྱོོན་པའིི་མིི་དེེ་ཚོོས་གཙང་འགྲམ་གྱིི་
ཞག་སྒར་དེེ་མེེ་ལ་བསྲེེགས་སོོང་།”

མཚན་སྲུང་པས་“ཁོོ་ཚོོ་འདིིའིི་ནང་དུ་ཡོོང་མིི་ཐུབ། དགོོང་མོོ་འགའ་རེེ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་མོོར་གཞོོན་ནུ་ཚོོར་ལྕགས་རའིི་མཚམས་སུ་སྲུང་དུ་འཇུག་གིི་
ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

“ད་དུང་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་ཀྱང་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།
“གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོ་རེེ་རེེར།

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།”

ང་ཚོོས་ཡུལ་ལུང་འདིིའིི་ནང་གིི་ཞབས་བྲོོའི་ི

མཚན་ཚོོགས་ཡག་ཤོོས་དེེ་འཚོོག་གིི་ཡོོད།”
“ཨ་ལ་ལ།

ཡིིན།”

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། འདིི་ལྟ་བུའིི་སྒར་ད་དུང་མང་ཙམ་མེེད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་

མཚན་སྲུང་པའིི་གདོོང་པར་ཅུང་སྐྱོོ་ཉམས་ཤིིག་ཤར། “དེེའིི་རྒྱུ་མཚན་དེེ་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་

ཀྱིིས་དལ་མོོས་འཚོོལ། ད་སོོང་ནས་ཅུང་གཉིིད་ཅིིག”

ཋོོམ་གྱིིས་“གཟིིམ་ས་བདེེ། ཨ་མ་གནས་འདིི་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ཡ་རབས་

ཚུལ་མཐུན་གྱིི་ངོོ་གདོོང་ཞིིག་མ་མཐོོང་བར་ཡུན་རིིང་ཞིིག་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

མཚན་སྲུང་པས་“གཟིིམ་ས་བདེེ། སོོང་ནས་ཅུང་གཉིིད་ཅིིག སྒར་འདིི་ཞོོགས་པར་

ལངས་པ་སྔ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་བསྟར་ལ་བཤར་བའིི་རས་གུར་བར་གྱིི་སྲང་ལམ་དེེ་བརྒྱུད་ནས་མར་སོོང་། མིི་

འགྱངས་པར་ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་དེེ་སྐར་འོོད་ཀྱིི་སྣང་བར་གོོམས་སོོང་བས། ཁོོས་རས་གུར་གྱིི་

བསྟར་བ་རྣམ་དྲང་མོོ་ཡིིན་པ་མཐོོང་ཐུབ་ལ། གུར་མཐའ་རུ་གད་སྙིིགས་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་
ཡང་མཐོོང་ཐུབ། སྲང་ལམ་གྱིི་ངོོས་གཙང་མར་ཕྱགས་ནས་སྟེེང་དུ་ཆུ་སྟོོར་འདུག རས་
གུར་ཚོོ་ལས་གཉིིད་ལ་རོོལ་བའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་སྔུར་བ་འཐེེན་པའིི་སྒྲ་གྲག་ལ། སྒར་ཧྲིིལ་

པོོས་ཟིིང་དིིར་དིིར་གྱིིས་སྔུར་བ་འཐེེན། ཋོོམ་གྱིིས་གོོམ་པ་དལ་མོོས་སྤོོས་ནས་སོོང་། ཁོོ་
གཙང་སྦྲའིི་ཚན་ཆུང་གཉིིས་པའིི་ཉེེ་སར་སླེེབས་པ་ན། ཚོོན་རྩིི་བརྒྱབ་མེེད་པའིི་ཁང་

པ་དམའ་ཞིིང་རགས་པ་ཞིིག་ལ་མཚར་སྣང་དང་བཅས་བལྟས། ཀླད་ཁེེབས་ཡོོད་ཀྱང་
མཐའ་གྱང་མེེད་པའིི་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་གདོོང་འཁྲུད་གཞོོང་བ་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་

འདུག ཁོོས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་དེེ་ཉེེ་སར་ཡོོད་པ་མཐོོང་བས། དལ་མོོས་དེེའིི་རྩར་

སོོང་། རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་དེེ་གུར་དུ་ཕུབ་ཟིིན་ལ། གུར་ནང་འཇམ་ཅག་གེེ་རེེད། ཁོོ་རང་
ཉེེ་སར་བཅར་ཡོོང་བའིི་སྐབས་དེེར། དོོས་འཁོོར་གྱིི་གྲིིབ་འོོག་ནས་གྲིིབ་གཟུགས་ཤིིག་ཁོོའི་ི
རྩར་ཚུར་ཡོོང་།

ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཨེེ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཡིིན་ཡ།”

ཁོོ་མོོས་“ཤུ་... ། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་གཉིིད་འདུག ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱང་ཉལ་ན་འགྲིིག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ངས་ཁྱོོད་རང་སྒུག་འདོོད་བྱུང་། ཚང་མ་བདེེ་བླག་རེེད་དམ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་འདུག གནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ངས་ཁྱོོད་ལ་ད་ལྟ་མིི་བཤད། ཁོོ་

ཚོོས་སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་ཁྱོོད་ལ་ལབ་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་དགའ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
ཁོོ་མོོས་“ད་དུང་རང་འབབ་ཆུ་ཚན་འདུག་ཟེེར་ཨ།” ཞེེས་ཤུབ་པུར་བཤད།
“རེེད།

འདུག”

ད་ཁྱོོད་རང་ཉོོལ་ཞིིག ཁྱོོད་ཉེེ་དུས་མར་ལ་ཉལ་བ་ཞིིག་ཕལ་ཆེེར་དྲན་གྱིི་མིི་

ཁོོ་མོོས་“ཞིིབ་ཕྲའིི་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་ཞུ་བ་བྱས།
“ངས་བཤད་རྒྱུ་མིིན།

ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཉལ་དགོོས།”

ཨ་མ་གློོ་བུར་དུ་བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་མ་བཤད་པའིི་

གནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་དེེ་ཚོོ་ཅིི་ཡིིན་ནམ་བསམ་ནས་བསྡད་ན། ང་གཉིིད་ཇིི་ལྟར་ཁུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“བསམ་བློོ་མ་གཏོོང་། སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་སྔ་མོོར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

གྱོོན་གོོས་གཞན་པ་དེེ་གོོན་ནས་སྡོོད་དང་། དེེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ཅིི་ཡིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་
ཤེེས་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

“དེེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཀླད་པའིི་ནང་དུ་ཉར་ནས་འདུག་དགོོས་དུས།

ང་ཇིི་ལྟར་གཉིིད་ཐུབ།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁྲེེལ་དགོོད་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ངེེས་པར་དུ་གཉིིད་དགོོས། ངེེས་པར་དུ་གཉིིད་

དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“གཟིིམ་ས་བདེེ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། མར་སྒུར་ནས་རས་

རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་དེེའིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ།

ཋོོམ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་སྒོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཡར་འགོོས་རྗེེས། ཤིིང་གིི་མཐིིལ་པང་གིི་སྟེེང་

ནས་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ། ཁོོས་ལག་པ་ལྟག་ནས་བསྣོོལ་ཏེེ་སྔས་མགོོ་བྱས་ཞིིང་། ལག་ངར་

གཉིིས་ཀ་རྣ་བའིི་ངོོས་སུ་བསྙེེས། མཚན་མོོའི་ི ནམ་ཟླ་ཇེེ་འཁྱགས་སུ་སོོང་བས། ཋོོམ་གྱིིས་

ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་སྒྲོོག་བུ་རྣམས་ཡར་ཕྱིིར་བསྒྲོོགས་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་མར་ཉལ། ཁོོའི་ི མགོོ་ཐད་ཀྱིི་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

མཁའ་དབྱིིངས་སུ་དགུང་གིི་སྐར་ཚོོགས་རྣམས་དྭངས་ཤིིང་གསལ།
•••

ཁོོ་གཉིིད་སད་པའིི་སྐབས་སུ་ད་དུང་མུན་ནག་རེེད། སྐབས་དེེར་གང་ཞིིག་ནས་རྡེེབ་སྒྲ་
ཞིིག་གིིས་ཁོོ་གཉིིད་ལས་བསླངས་པ་རེེད། ཋོོམ་གྱིིས་རྣ་ཉན་བྱས་པ་ན། ལྕགས་རིིགས་

ཕན་ཚུན་བརྡབས་པའིི་སྒྲ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་གྲག་ཡོོང་། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་རེེངས་རེེངས་པོོས་
འགུལ་སྐྱོོད་བྱས་ཤིིང་། ཞོོགས་པའིི་མཁའ་དབུགས་ཁྲོོད་ནས་ལུས་ལ་གྲང་འདར་བརྒྱུགས།

སྒར་ཧྲིིལ་པོོ་ད་དུང་ཡང་འཇམ་ཐིིང་ཐིིང་རེེད། ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས་དོོས་འཁོོར་འགྲམ་
སྐྱོོར་གྱིི་སྟེེང་ནས་ཕྱིི་ལ་བལྟས། ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རིི་བོོ་ཚང་མ་སྔོོ་ནག་རེེད། ཁོོས་ལྟད་མོོར་

བལྟས་ནས་བསྡད་པ་ན། རིི་བོོ་དེེ་དག་གིི་རྒྱབ་ངོོས་ནས་འོོད་སྣང་རབ་རིིབ་ཅིིག་མཁའ་
ལ་འཕྲོོས་ཤིིང་། འོོད་སྣང་དེེས་རིི་རྩེེ་ཁག་ཏུ་མུ་ཁྱུད་དམར་སྐྱ་རེེ་འཐེེན། འོོད་སྣང་དེེ་ཡར་
ཡོོང་གིིན་ཡོོང་གིིན་ཇེེ་སྲབ་དང་ཇེེ་སྐྱར་གྱུར་ཅིིང་། མཐར་ཁོོའི་ི མགོོ་ཐད་བརྒྱུད་ནས་ནུབ་

ཀྱིི་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་སུ་སླེེབས་པ་ན། འོོད་སྣང་དེེ་ཡང་མཚན་མོོའི་ི སྣང་བ་རྣལ་མ་
དང་ཡོོངས་སུ་འདྲེེས། གཤམ་གྱིི་ལུང་གཤོོངས་སུ། ས་གཞིི་ཆེེན་མོོ་དེེ་སྐྱ་རེེངས་ཀྱིི་སྣང་བ་
སྐྱ་བོོས་ཡོོངས་སུ་བཀབ་འདུག

ལྕགས་རིིགས་བརྡབས་པའིི་རྡེེབ་སྒྲ་དེེ་ཡང་བསྐྱར་གྲག་ཡོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་བསྟར་ལ་

བསྒྲིིགས་པའིི་གུར་ཚོོགས་ལ་མར་བལྟས། གུར་ཚོོགས་ནིི་ས་ངོོས་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་དཀར་

སྐྱ་རེེད། ཁོོས་རས་གུར་ཞིིག་གིི་འགྲམ་དུ། ལྕགས་ཐབ་རྙིིང་པ་ཞིིག་གིི་སྲུབས་ཀ་ནས་མེེ་
ལྕེེ་དམར་སེེར་ཞིིག་མཆེེད་བཞིིན་པ་མཐོོང་ལ། དེེའིི་རྙིིང་དྲེེག་ཆགས་པའིི་དུད་ཁུང་ལས་
དུད་པ་སྐྱ་བོོ་ཞིིག་མཁའ་ལ་འཐེེན་པའང་མཐོོང་།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་སྟེེང་དུ་བུད་ནས་ཐང་ལ་ལྡིིང་ནས། དལ་མོོས་ཐབ་

ཀ་ཡོོད་ས་དེེའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཐབ་འགྲམ་དུ་བུད་མེེད་ཅིིག་གིིས་ཁྱིིམ་ལས་བྱེེད་བཞིིན་
འདུག་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི དཔུང་ལག་གིི་གྲུ་ཁུག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཟུང་འདུག ཕྲུ་གུས་ནུ་མ་ནུ་

བཞིིན་མགོོ་བོོ་བུད་མེེད་དེེའིི་སྟོོད་གོོས་འོོག་འབྱར་མའིི་འོོག་ནས་ཕྱིི་རུ་མངོོན། བུད་མེེད་

དེེ་ཐབ་མཐའ་ནས་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ནས། མཚམས་ལ་ལར་མེེ་ཕུང་སྒུལ་སྒུལ་བྱེེད་
ལ། མཚམས་ལ་ལར་མེེ་ལྕེེ་ཕྱིི་ལ་མིི་མཆེེད་ཆེེད་ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་ཁ་ལེེབ་བསྐྱར་འགེེབས་

བྱེེད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སྲེེག་ཐབ་ཀྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཕྲུ་གུས་ནུ་མ་མུ་མཐུད་
ནུ་ཞིིང་། ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་དེེ་བྱང་ཆ་དོོད་པོོས་དཔུང་ཁུག་གཅིིག་ནས་གཅིིག་ཏུ་ཕར་འཇོོག་

ཚུར་ལེེན་བྱེེད། ཕྲུ་གུས་ཨ་མའིི་ལས་ཀར་བར་གཅོོད་མིི་བྱེེད་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི བརྗིིད་ཉམས་
ལྡན་པའིི་ལུས་ཀྱིི་སྟངས་སྟབས་འདིི་ལའང་བར་གཅོོད་མིི་བྱེེད། ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་སྲུབས་
ཀ་ནས་མེེ་ལྕེེ་དམར་སེེར་རེེ་མཆེེད་ཅིིང་། འདར་ཡོོར་ཡོོར་གྱིི་མེེ་ལྕེེའིི་གྲིིབ་གཟུགས་དེེ་རས་
གུར་གྱིི་ངོོས་སུ་ཕོོག

ཋོོམ་ཐག་ཉེེ་སར་བཅར་བས། ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་བརྔོོ་བ་དང་བག་ལེེབ་སྲེེག་པའིི་དྲིི་མ་

ཞིིག་སྣ་ལམ་དུ་འཐུལ། ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འོོད་སྣང་མགྱོོགས་མྱུར་ངང་ནས་ཇེེ་གསལ་དུ་
འགྲོོ་བཞིིན་འདུག ཋོོམ་ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས། ལག་པ་ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་ཕྱོོགས་

སུ་བསྲིིངས། བུད་མེེད་དེེས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ཙམ་བྱས་པས། ཁོོ་མོོའི་ི ལན་བུ་
གཉིིས་ཀྱང་དེེ་དང་བསྟུན་ནས་གཡོོ་སྐྱོོད་ཅིིག་བྱས།

ཁོོ་མོོས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ལག་པས་རྔོོད་སླང་ནང་གིི་ཕག་ཤ་

སྟེེང་འོོག་བརྗེེས།

ཕོོ་གསར་ཞིིག་གིིས་གུར་གྱིི་སྒོོ་ཕྱར་ཡར་བཀྱགས་ནས་ཕྱིི་ལ་བུད་བྱུང་ལ། དེེ་དང་

མཐུད་ནས་སྐྱེེས་པ་རྒན་པ་ཞིིག་ཀྱང་སྒོོ་ལ་བུད། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་རས་རྒོོད་ཀྱིི་ལས་དོོར་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

སྔོོན་པོོ་གྱོོན་འདུག རས་རྒོོད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་དེེ་བར་འཚང་གིིས་རེེངས་པོོ་བྱས་འདུག་ལ།
དེེའིི་སྟེེང་གིི་རག་གིི་སྒྲོོག་བུ་རྣམས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པ་ཕྲ་ཞིིང་རིིད་ལ།

ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་གདོོང་དབྱིིབས་ཧ་ཅང་འདྲ། གཞོོན་པ་དེེ་ལ་སྨ་ར་ནག་པོོ་ཐར་ཐོོར་རེེ་སྐྱེེས་
ཡོོད་ཅིིང་། རྒན་པ་དེེ་ལ་སྨ་ར་དཀར་པོོ་ཐར་ཐོོར་རེེ་སྐྱེེས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་དང་གདོོང་

པ་རློོན་པ་རེེད་ལ། སྐྲ་ལོོ་ཡང་ཆུ་འཛར་འཛར་རེེད། ཆུ་ཐིིགས་རྣམས་སྨ་རའིི་ངོོས་སུ་མར་

སླེེབས་ནས་ཀོོང་བུར་གྲུབ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་མཁུར་ཚོོས་རློོན་པ་ཡིིན་པས་འོོད་ཀྲིིག་

ཀྲིིག་བྱེེད། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་ཇེེ་གསལ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་འོོད་སྣང་ལ་ཁུ་སིིམ་
པོོས་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་གླལ་ཁ་བྱེེད་བཞིིན་རིི་རྩེེའིི་འོོད་ཀྱིི་མུ་ཁྱུད་ལ་ལྟད་མོོར་
བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཁ་ཚུར་འཁོོར་བས་ཋོོམ་མཐོོང་བྱུང་།

མིི་རྒན་པ་དེེས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་ཟེེར་ཞིིང་། ཁོོའི་ི གདོོང་པར་མཛའ་བཤེེས་

ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་མེེད་ལ་དང་སྡང་སྡིིག་གིི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་མེེད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ན་གཞོོན་དེེས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་གིི་ཆུ་ཐིིགས་དལ་མོོས་སྐམ་བཞིིན་འདུག ཁོོ་ཚོོ་ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་འགྲམ་

དུ་ཡོོང་ནས་ལག་པ་མེེ་ལ་བསྲོོས།

བུད་མེེད་དེེ་མུ་མཐུད་དུ་ལས་ཀར་བྲེེལ། ཁོོ་མོོས་ཕྲུ་གུ་ཐང་ལ་ཐེེངས་གཅིིག་བཞག་

ནས། སྐྲའིི་ལན་བུ་གཉིིས་ཀ་ཐ་གུ་ཞིིག་གིིས་མཉམ་དུ་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་བསྡམས། དེེ་བས་
ད་ལྟ་ཁོོ་མོོས་ལས་ཀ་ལས་སྐབས། ལྷན་དུ་བསྡམས་པའིི་ལན་བུ་གཉིིས་ཀ་ཡར་གཡོོ་ཚུར་

གཡོོ་དང་། ཡར་མཆོོང་མར་ལྡིིང་བྱེེད། ཁོོ་མོོས་ལྕགས་ཀྲིིན་གྱིི་ཇ་ཕོོར་རྣམས་སྡུད་གསོོག་

རྒྱག་སའིི་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྒྲིིགས་ཤིིང་། དེེ་དག་གིི་འགྲམ་དུ་ཀྲིིན་སྡེེར་དང་ཚེེབ་

ཐུར། བཟའ་གྲིི་བཅས་ཡག་པོོར་བསྒྲིིགས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཞག་ཚིིལ་ཁྲོོད་ནས་ཚྭ་སྙལ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཕག་ཤ་ཕྱིིར་བཏོོན་ནས་ཀྲིིན་སྡེེར་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བཞག ཕག་ཤ་ཡིིས་ཚག་སྒྲ་དང་ཚིིར་

སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་སོོབ་སོོབ་ཏུ་འགྱུར་མགོོ་བརྩམས། ཁོོ་མོོས་བཙའ་ཡིིས་ཟིིན་པའིི་སྲེེག་ཐབ་

ཀྱིི་སྒོོ་ཕྱེེས་ནས། འཕེེལ་ནས་མཐུག་པོོར་གྱུར་པའིི་སོོབ་གོོར་སྲེེག་སླང་གྲུ་བཞིི་མ་གང་ཕྱིིར་
བཏོོན་ཡོོང་།

སོོབ་གོོར་གྱིི་དྲིི་ཞིིམ་དེེ་རླུང་གིིས་བདས་ནས་སླེེབས་པ་ན། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀས་དྲིི་ཞིིམ་

དེེ་ཤུགས་ཀྱིིས་ཁོོག་ཏུ་བརྔུབས། གཞོོན་པ་དེེས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་
ཤུ།” ཞེེས་བཤད།

ད་ལྟ་མིི་རྒན་པ་དེེས་ཋོོམ་ལ “ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཞོོགས་ཟས་ཟོོས་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

མེེད། ཟོོས་མེེད། ངའིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་ན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ད་དུང་མལ་

ལས་ལངས་མེེད། ཁོོ་ཚོོ་མང་ཙམ་གཉིིད་ན་འགྲིིག”
“ཡ།

དེེས་ན་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་སྡོོད་དང་། དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་པོོའི་ི བཀའ་

དྲིིན་ལ། བཟའ་རྒྱུ་མང་པོོ་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། དྲིི་མ་འདིི་འདྲ་ཞིིམ་པས། དངོོས་གནས་མིི་དགོོས་ཟེེར་

མིི་ཕོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེས་“ཞིིམ་པོོ་རེེད། མ་རེེད་དམ། འདིི་འདྲའིི་དྲིི་མ་ཞིིམ་པོོ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་

མྱངས་མྱོོང་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་སྡུད་གསོོག་རྒྱག་སའིི་སྒམ་དེེའིི་
འགྲམ་དུ་བཤར་ནས་སོོང་།

ཕོོ་གསར་དེེས་“འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ལས་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ལས་འཆར་ཡོོད། ང་ཚོོ་མདང་ནུབ་རང་ལ་འདིི་གར་འབྱོོར་བ་ཡིིན་པས།

ད་དུང་ལས་ཀ་འཚོོལ་ཁོོམ་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེས་“ང་ཚོོས་ཉིིན་བཅུ་གཉིིས་ལ་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཐབ་འགྲམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་བུད་མེེད་དེེས་“ཁོོ་ཚོོས་ཐ་ན་གྱོོན་གོོས་གསར་

པའང་ཉོོ་ཐུབ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྱོོན་གོོས་སྔོོན་པོོ་རེེངས་
པོོ་ལ་བལྟས་ནས། ཅུང་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པས་གདོོང་ལ་འཛུམ་ལངས། བུ་མོོ་དེེས་ཕག་
ཤའིི་སྡེེར་མ་དང་མཐུག་ཅིིང་སྨུག་པའིི་སོོབ་གོོར། ཕག་ཤ་བརྔོོས་པའིི་ལྡེེ་གུ། འཚིིག་ཇ་ཇ་

རྫ་གང་བཅས་སྒམ་སྟེེང་དུ་ཚུར་བཞག་རྗེེས། རང་ཉིིད་སྒམ་འགྲམ་ནས་ཙོོག་པུར་བསྡད།
ཕྲུ་གུས་ད་དུང་ཡང་ནུ་མ་ནུ་བཞིིན་འདུག་ལ། ཕྲུ་གུའིི་མགོོ་བོོ་ཨ་མའིི་སྟོོད་ལྭ་འོོག་འབྱར་
མའིི་འོོག་ནས་ཕྱིི་རུ་མངོོན།

ཁོོ་ཚོོས་སོོ་སོོའི་ི སྡེེར་མ་ཟས་ཀྱིིས་བཀང་། སོོབ་གོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཕག་ཤའིི་ལྡེེ་གུ་བླུགས་

ཤིིང་། འཚིིག་ཇའིི་ནང་དུ་ཀ་ར་འཕངས།

མིི་རྒན་པ་དེེས་ཟ་མ་ཁམ་གང་ཁ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཡང་ཡང་དུ་བལྡད་ནས། རྔམ་

པ་དང་བཅས་ཁོོག་ཏུ་མིིད་རྗེེས་“དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ། དངོོས་གནས་ཞིིམ་པོོ་
འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཁམ་གང་ཁ་ནང་དུ་བཅུག

ཕོོ་གསར་དེེས་“ང་ཚོོས་དེེ་རིིང་བར་དུ་ཉིིན་བཅུ་གཉིིས་རིིང་ལ་ཟ་མ་ཡག་པོོ་ཟོོས་ནས་

ཡོོང་བ་ཡིིན། ཉིིན་བཅུ་གཉིིས་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་སུ་གཅིིག་ལའང་ཟས་ཐུན་ཐེེངས་གཅིིག་ཀྱང་
ཆད་མ་མྱོོང། ལས་ཀ་བྱས་ཏེེ་གླ་ཆ་བླངས་ནས་ཟ་མ་ཟོོས་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཅུང་སྔངས་འཚབ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་པས་མདུན་དུ་སྒུར་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྡེེར་མ་ཁ་ཕྱིིར་བཀང་། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་གྱིི་འཚིིག་ཇ་བཏུང་རྗེེས་ཇ་སྙིིགས་
རྣམས་ཐང་ལ་བཤོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཇ་ཕོོར་དུ་ཡང་བསྐྱར་འཚིིག་ཇ་གང་རེེ་བླུགས།

ད་ལྟ་ཞོོགས་པའིི་སྣང་བའིི་ཁྲོོད་དུ་དམར་ཤུར་ཤུར་གྱིི་མདངས་ཤིིག་བབས། སྐབས་དེེར་

ཕ་བུ་གཉིིས་ཀས་ཟ་མ་བཟའ་མཚམས་བཞག་ནས་གདོོང་པ་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར། སྐྱ་

རེེངས་ཀྱིི་སྣང་བས་ཁོོ་ཚོོའིི་ངོོ་གདོོང་གསལ་བར་བྱས་པས། རིི་བོོའི་ི སྣང་བརྙན་དང་། དེེའིི་
657

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡ་ཐོོད་དུ་རྒྱུ་བཞིིན་པའིི་འོོད་སྣང་བཅས་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ནང་དུ་ལྡོོག་འཕྲོོས་སུ་ཤར། དེེ་ནས་
ཁོོ་ཚོོས་ཇ་ཕོོར་ནང་གིི་ཇ་སྙིིགས་རྣམས་ཐང་ལ་བཤོོས་རྗེེས་མཉམ་དུ་ཡར་ལངས།
མིི་རྒན་པ་དེེས་“ད་འགྲོོ་རན།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་དེེ་ཚུར་ཋོོམ་ལ་འཁོོར་ནས་“ཡ་གྲོོགས་པོོ། ང་ཚོོས་ཆུ་སྦུག་འཐེེན་བཞིིན་

ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་འདོོད་ན། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ནང་
དུ་ལེེན་ཐུབ་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨོོ། བསམ་བློོ་དེེ་འདྲ་བཟུང་བར་དངོོས་གནས་དགའ། ད་དུང་ཞོོགས་ཟས་

འདིི་འདྲ་བླུད་པར་ངོོ་མ་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད།

མིི་རྒན་པ་དེེས་“ཁྱོོད་མགྲོོན་དུ་ཡོོང་བར་ང་ཚོོ་སེེམས་པ་དགའ་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་

འདོོད་པ་ཡོོད་ན། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་ནང་དུ་ལེེན་ཐབས་བྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདོོད་པ་ཡོོད་དང་ཡོོད། ཅུང་སྒུག་དང་། ངས་སྔོོན་ལ་ངའིི་བཟའ་མིི་ལ་

བཤད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མགྱོོགས་པོོར་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་གུར་གྱིི་རྩར་བརྒྱུགས། ཁོོ་མར་
སྒུར་ནས་གུར་ནང་དུ་བལྟས་པ་ན། རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་འོོག་གིི་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་གཉིིད་

ཡོོད་པའིི་འབུར་གཟུགས་ཐར་ཐོོར་རེེ་མཐོོང་ཐུབ། དེེ་ནས་མལ་ཆས་ཁྲོོད་དུ་འགུལ་

སྐྱོོད་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་། རུ་ཐེེ་ནིི་སྦྲུལ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཉལ་ཐུལ་འོོག་ནས་ཕྱིིར་ནུར་
ཡོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་མིིག་སྟེེང་དུ་དཔྱངས་འདུག་ཅིིང་། གྱོོན་གོོས་ལ་ལྟེེབས་གཉེེར་བབས་

ཤིིང་དཀྲིིས་ལོོག་ཐེེབས་འདུག ཁོོ་མོོ་གཟབ་གཟབ་ངང་ནས་ཕྱིིར་ནུར་ཡོོང་ནས་ཡར་
ལངས། གཉིིད་ལས་སད་མ་ཐག་པའིི་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་དྭངས་ཤིིང་བབས་ཆག་ལ། མིིག་

ནང་དུ་འཚུབ་པོོ་གིི་རྣམ་པ་ཅིི་ཡང་མིི་མངོོན། ཋོོམ་རས་གུར་འོོག་ནས་ཕྱིིར་སྒོོར་བུད་
ཅིིང་། ཁོོ་མོོར་སྒོོར་འབུད་དགོོས་པའིི་བརྡ་བསྟན། ཁོོ་རང་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་བའིི་སྐབས་སུ།
ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་འདུག
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་བདག་ཉིིད་ཅན་པོོ། ཁྱོོད་རང་དངོོས་གནས་ཆེེན་པོོ་ཆགས་

ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོ་ངོོ་ཚ་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཕར་བལྟས། ཋོོམ་གྱིིས་“ཉོོན་ཨ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ལས་མ་

སློོངས་ཨ། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ལས་སད་པའིི་སྐབས་སུ། ང་ལ་ལས་ཀ་ཞིིག་འཚོོལ་བའིི་གོོ་སྐབས་

འདུག་པས། དེེར་ཕྱིིན་སོོང་ལབ་རོོགས། ཨ་མ་ལ་ངས་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཤིིག་གིི་ཁྱིིམ་ནས་ཞོོགས་
ཇ་འཐུང་བ་ཡིིན་ལབ་རོོགས། གོོ་སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་རྗེེས་ཁ་ཕར་ལ་འཁོོར་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་བུ་མོོ་ཆུང་

ཆུང་གིི་མིིག་མདངས་བབས། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ལས་མ་སློོངས་ཨ།” ཞེེས་མོོ་ལ་ཡང་

བསྐྱར་དྲན་སྐུལ་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲོོགས་པོོ་གསར་པ་ཚོོའིི་

རྩར་སོོང་། རུ་ཐེེ་སེེམས་ཆུང་ངང་ནས་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཤག་ཏུ་སོོང་ནས། སྒོོ་ཁྱམས་ནས་
ནང་དུ་རྐུ་ལྟ་ཞིིག་བྱས།

ཋོོམ་ཕྱིིར་སླེེབས་པའིི་སྐབས་སུ། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀས་ཁོོ་རང་སྒུག་ནས་འདུག བུད་མེེད་

གཞོོན་ནུ་མ་དེེས་མལ་གདན་ཞིིག་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་དྲུད་ཡོོང་ནས། ཕྲུ་གུ་དེེ་མལ་གདན་སྟེེང་
དུ་བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སྡེེར་མ་ཁག་འཁྲུད་མགོོ་བརྩམས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་བཟའ་མིི་ཚོོས་རང་ཉིིད་གར་འགྲོོ་བཤད་དགོོས་བསམ་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོ་ད་དུང་ཡང་གཉིིད་འདུག” ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོ་རས་གུར་
ཚོོའིི་བར་གསེེང་ནས་མར་སོོང་།

ད་ལྟ་སྒར་འདིི་འུར་འུར་ཟིིང་ཟིིང་དུ་གྱུར་འདུག གསར་དུ་བུས་པའིི་མེེ་ཕུང་ཚོོའིི་

འགྲམ་དུ་བུད་མེེད་ཚོོས་ཤ་གཏུབ་ཅིིང་། ཞོོགས་ཟས་བག་ལེེབ་ཀྱིི་ཕྱེེ་བརྫིི་ལ། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་

རས་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ནང་བར་དང་། རླངས་འཁོོར་ཚོོའིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་བྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་

འཚུབ་བྱེེད། ད་ལྟ་མཁའ་དབྱིིངས་ལ་རྒྱ་སེེ་མེེ་ཏོོག་ལྟ་བུའིི་དམར་མདངས་ཆགས། གཞུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལས་ཁང་གིི་མདུན་དུ། སྐམ་ལ་རིིད་པའིི་རྒད་པོོ་ཞིིག་གིིས་གཟབ་གཟབ་ངང་ས་ངོོས་
བཅག་བཅག་བྱེེད་བཞིིན་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་ཤལ་བ་ཧ་ཅང་ལྗིིད་མོོས་དྲུད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།
ས་ངོོས་སུ་ཤལ་རྗེེས་དྲང་ཞིིང་ཟབ་པ་རེེ་ཕབ།

ཁོོ་ཚོོ་དེེ་ག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཕོོ་གསར་གྱིིས་“རྒན་ལགས། ཁྱོོད་

ལངས་སྔ་བ་ལ།” ཞེེས་བཤད།
“ལངས་པ་ཡིིན།

ཁང་གླ་ཨེེ་ལོོན་བལྟ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་ཨ།”

ཁོོ་གསུམ་པོོས་རྒྱ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་མར་སོོང་།

ཕོོ་གསར་གྱིིས་“སྐྱག་པ་འདྲ་ཞིིག་གིི་ཁང་གླ། གཟའ་སྤེེན་པ་གོོང་མའིི་དགོོང་མོོར་ཁོོ་

རང་ར་བཟིི་ནས། མཚན་གང་པོོར་གླུ་བླངས་ནས་འུར་བརྒྱབ་སོོང་། དེེ་བས། ལས་ཀ་འདིི་

འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་ཁྲིིམས་ཆད་བཏང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་སྣུམ་

ལམ་གྱིི་མཐའ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲོོ་ལམ་གཡས་གཡོོན་དུ་སྟར་ཀའིི་སྡོོང་
པོོ་བསྟར་དུ་བསྒྲིིགས་ནས་སྐྱེེས་འདུག སྐབས་དེེར་དགུང་གིི་ཉིི་མས་རིི་བོོའི་ི རྩེེ་མོོ་ནས་
མཐའ་ཟུར་དེེ་ངོོམ་མགོོ་བརྩམས།

ཋོོམ་གྱིིས་“དགོོད་བྲོོ་བ་ཞིིག་ལ། ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ནང་ནས་ཞོོགས་ཇ་འཐུང་ནས་ཡོོང་བ་

ཡིིན་མོོད། ད་ལྟ་བར་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིང་ཅིི་ཡིིན་བཤད་མིི་འདུག་ལ། ཁྱོོད་ཚོོས་ཀྱང་རང་
མིིང་མ་བཤད། ངའིི་མིིང་ལ་ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

མིི་རྒན་པ་དེེས་ཁོོ་ལ་གཅིིག་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་ཤར་“ཁྱོོད་

རང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ནས་ཡུན་རིིང་འགོོར་ཡོོད་ས་མ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”
“ག་ལ་འགོོར།

སླེེབས་ནས་ཉིིན་གཉིིས་གསུམ་མ་གཏོོགས་མིིན།”

“ངས་ཀྱང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་བསམ་བྱུང་།

ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ལ། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་

ཡུན་རིིང་ལ་བསྡད་ན། རང་མིིང་ངོོ་སྤྲོོད་བྱེེད་པའིི་གོོམས་གཤིིས་དེེ་དལ་མོོས་བརྗེེད་འགྲོོ།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

དེེ་འདྲ་མང་པོོ་རེེད། ཚང་མ་དེེ་འདྲ་རེེད། ཨོོ། སྐུ་ཞབས། ང་ཋིི་མོོ་ཐེེ་ ཝ་ལིི་སིི་ཡིིན། འདིི་
ངའིི་བུ་ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་གཉིིས་ངོོ་ཤེེས་པར་དངོོས་གནས་དགའ་བོོ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་གར་

སླེེབས་ནས་ག་ཙམ་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“ཟླ་བ་བཅུ། ན་ནིིང་ཆུ་ལོོག་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བརྒྱུགས་སོོང་ཨ། དཀོོན་མཆོོག་

མཁྱེེན། ང་ཚོོ་དེེའིི་རྗེེས་ཏག་ཏག་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོ་དཀའ་ཁག་ལ་ཐུག་སོོང་ཡ།

དཀའ་ཁག་ངོོ་མ་གཅིིག་ལ་ཐུག་སོོང་ཞིིང་། ཅུང་མིིན་ན་མུ་གེེས་ཤིི་གྲབས་བྱས་སོོང་།” ཞེེས་
བཤད། ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་ངོོས་སྣུམ་ལམ་ངོོས་སུ་ཐྲག་ཐྲག་ཏུ་སྤོོ་བཞིིན་མདུན་དུ་སོོང་། སྐབས་
དེེར་སྟེེང་དུ་མིི་གང་འཁུར་བའིི་དོོས་འཁོོར་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་ནས་ཕྱིིན་སོོང་ལ། སྟེེང་

གིི་མིི་རེེ་རེེ་རང་ཐད་ནས་ནང་དུ་འཁུམས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་རང་རང་ས་ནས་དོོས་
འཁོོར་གྱིི་སྒམ་གཞོོང་མཐིིལ་དུ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་སྨིིན་མ་བསྡུས་ནས་འདུག

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“རླངས་སྣུམ་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་དེེ་གར་ལས་

ཀ་ཡག་པོོ་རག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ངའིི་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་སོོང་ན་ཆོོག” ཅེེས་བསམ་ཚུལ་བཏོོན།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། མར་སྒུར་ནས་ཐང་ནས་སྟར་ཀ་ཞིིག་ཡར་

བླངས། ཁོོས་མཐེེ་བོོང་གིིས་དེེ་མར་མནན་ནས་བཟང་ངན་ཞིིག་བལྟས་རྗེེས། ཕར་ཕྱོོགས་
ཀྱིི་ལྕགས་རའིི་སྟེེང་དུ་བབས་ཡོོད་པའིི་འཇོོལ་མོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཕངས། བྱ་དེེ་གནམ་ལ་

འཕུར་བས། སྟར་ཀ་དེེ་བྱ་དེེའིི་འོོག་ནས་ཤོོར་སོོང་། དེེ་ནས་དེེ་ཡང་བསྐྱར་ར་བའིི་སྟེེང་དུ་
ཕྱིིར་བབས་ནས། ནག་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་བྱ་སྤུ་རྣམས་མཆུ་ཏོོས་འཇམ་འབྲད་བྱས།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཚོོར་རླངས་འཁོོར་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཝ་ལིི་སིི་ཕ་བུ་གཉིིས་ཀ་ཁུ་སིིམ་པོོར་བསྡད། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་ལ་བལྟས་པས།

ཁོོ་ཚོོ་ངོོ་གནོོང་ཡོོད་པ་མཐོོང་།

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“འདིི་ནས་ལས་ཀ་ལས་སར་ལེེ་དབར་གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོོགས་མེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་ཁྲོོ་ཉམས་དང་བཅས་“མེེད། ང་ཚོོར་རླངས་འཁོོར་མེེད། ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་བཙོོངས་པ་ཡིིན། བཙོོང་དགོོས་བྱུང་། ཟ་མ་རྫོོགས་སོོང་ལ། ཡོོད་ཚད་

རྫོོགས་སོོང་། ལས་ཀ་ཡང་མིི་རྙེེད། མིི་ཞིིག་བདུན་ཕྲག་རེེ་རེེར་རླངས་འཁོོར་ཉོོ་རུ་ཡོོང་གིི་

ཡོོད། ཁོོ་ཡོོང་ནས། ཁོོས་ཁྱོོད་རང་ལྟོོགས་ཡོོད་པ་མཐོོང་ཚེེ། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་

ཉོོ་ཐབས་བྱེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་དངོོས་གནས་ལྟོོགས་ཐག་ཆོོད་ན། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་
ལ་སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་སྤྲོོད་མིི་དགོོས། དེེ་དུས་ང་ཚོོ་ལྟོོགས་ཐག་ཆོོད་པས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རླངས་
འཁོོར་དེེ་སྒོོར་བཅུ་བྱས་ནས་བཙོོངས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ལམ་སྟེེང་དུ་མཆིིལ་མ་
ཞིིག་འཕངས།

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་སྐད་དམའ་མོོས་“གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར་ང་རང་བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་

ཁྱེེར་དུ་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། དེེ་དུས་ངེེད་ཚང་གིི་རླངས་འཁོོར་དེེ་འཁོོར་རྙིིང་ཚོོང་ར་ཞིིག་ཏུ་
ཡོོད་པ་མཐོོང་། སྟེེང་དུ་སྒོོར་བདུན་ཅུ་དོོན་ལྔའིི་གོོང་ཚད་བྲིིས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོས་མིི་བཙོོང་ཐབས་མེེད་བྱུང་། སྐབས་དེེ་དུས། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་

རླངས་འཁོོར་མ་བརྐུས་ན་ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཅ་དངོོས་བརྐུ་དགོོས་ཐུག་ཡོོད། དེེ་དུས་ང་ཚོོས་
རྐུ་བྱེེད་དགོོས་མ་བྱུང་ཡང་། འོོན་ཀྱང་། ལྟས་ངན། རྐུ་བྱེེད་པར་ཁ་ཐག་རིིང་པོོ་མིི་འདུག་
ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་མ་བྲལ་བའིི་སྔོོན་ལ་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་མང་

པོོ་ཡོོད་རབས་གོོ་བྱུང་། ལས་ཀ་པ་འཚོོལ་བའིི་བརྡ་ཡིིག་མང་པོོ་མཐོོང་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“རེེད་ཡ། དེེ་ང་ཚོོས་ཀྱང་མཐོོང་མྱོོང་། འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་ལས་ཀ་དེེ་

འདྲ་མང་པོོ་མིི་འདུག་ལ། གླ་ཆ་ནིི་ཉིིན་རེེ་ནས་ཉིིན་རེེར་ཇེེ་དམའ་རེེད། ཁ་ལ་ཟ་མ་ཞིིག་

བཟའ་ཐུབ་པའིི་ཆེེད་དུ། སེེམས་ཁུར་སྣ་ཚོོགས་བྱས་ནས་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཚོོར་ལས་ཀ་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

འོོན་ཀྱང་། འདིི་ཡང་ཡུན་རིིང་ལ་འདང་གིི་མ་རེེད། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེེད་སའིི་

བདག་པོོ་དེེ་མིི་བཟང་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་ལ་གཞིིས་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་ལ། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོོ་དང་

མགོོ་མཉམ་དོོ་མཉམ་གྱིིས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ལྟས་ངན། འདིི་ཡུན་རིིང་ལ་
འགྲོོ་ཡིི་མ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཁྲིིད་ཡོོང་བ་ཡིིན། འདིིས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་

ལས་ཡུན་ཇེེ་ཐུང་དུ་གཏོོང་གིི་མ་རེེད་དམ། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་རང་སྐེེ་རང་གིིས་གཅོོད་
པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་གཡུག་གཡུག་བྱས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཀླད་པར་སྐྱོོན་

ཤོོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། མ་གཞིི་ངེེད་གཉིིས་ལ་ཞྭ་མོོ་རེེ་རེེ་ཉོོ་ཨེེ་ཐུབ་བལྟ་དགོོས་བསམ་ཡོོད།

ད་བལྟས་ན་ཉོོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ལས་ཀ་ལས་ས་མར་ཕྱོོགས་དེེ་ནས་རེེད། དཀྱོོག་མཚམས་
དེེ་བསྐོོར་ན་སླེེབས་ཡོོད། ལས་ཀ་ཡག་པོོ་ཡོོད། ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་རེེ་ལེེན་ཐུབ།
བདག་པོོ་ཡང་མིི་གཤིིས་བཟང་ཞིིག་ཡིིན།”

ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་མར་བབས་ནས། སྔོོ་ཚོོད་ལྡུམ་ར་ཆུང་ཆུང་གིི་ཁྲོོད་དུ་ཡོོད་

པའིི་རྡོོ་ལམ་ཞིིག་བརྒྱུད་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཤིིང་སྡོོང་འགའ་རེེའིི་རྒྱབ་ལོོགས་
སུ་ཡོོད་པའིི་ཞིིང་ཁང་དཀར་པོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས། དེེ་གར་བསིིལ་གྲིིབ་སྡོོང་པོོ་

འགའ་རེེ་དང་འབྲུ་ཁང་ཞིིག་ཡོོད་ལ། འབྲུ་ཁང་གིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་ཞིིག་

དང་སྲིིང་བལ་གྱིི་ཞིིང་ར་ཞིིག་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོ་ཁང་པ་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་ཡོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཁང་པའིི་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་བང་སྒྲ་དང་བཅས་ཕྱེེས་བྱུང་ལ། གཟུགས་

པོོ་སྦོོམ་ཞིིང་ཐུང་ལ་གདོོང་པ་ཉིི་མས་ཚིིག་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ཁང་རྒྱབ་ཐེེམ་སྐས་སྟེེང་ནས་

མར་བབས། ཁོོས་ཤོོག་བུའིི་རྨོོག་ཞྭ་ཞིིག་གོོན་འདུག་ལ། ཕུ་ཐུང་དཔུང་པར་རྫེེ་བཞིིན་སྒོོ་
ར་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་སླེེབས། ཁོོའི་ི ཉིི་མས་ཚིིག་པའིི་སྨིིན་མ་སྟུག་པོོ་དེེ་དཀྱིིས་སུ་བསྡུས་

ནས་ཁམས་མིི་དྭངས་པའིི་རྣམ་པ་མངོོན། ཁོོའི་ི མཁུར་ཚོོས་གཉིིས་ཀ་ཉིི་མས་ཚིིག་ནས་
ཚགས་ཤ་བཞིིན་དུ་དམར་པོོ་རེེད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས། སྐུ་ཞབས་ཐོོ་མ་སིི།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་འཚིིག་པ་ཟོོས་པའིི་རྣམ་པས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“འདིི་ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་ལས་ཀ་རེེ་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད་ཐུབ་

བམ་བསམ་ནས་ཁྲིིད་ཡོོང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་ཋོོམ་ལ་སྨིིན་མ་བསྡུས་ནས་བལྟས། དེེ་ནས་གད་མོོ་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་བགད།

ཁོོའི་ི སྨིིན་པ་ད་དུང་ཡང་བསྡུས་འདུག “ཨོོ། ལོོས་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ལ་ལས་ཀ་བཀོོད་སྒྲིིག་

བྱེེད། ངས་ཚང་མར་ལས་ཀ་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ངས་མིི་བརྒྱ་ཐམ་པར་ལས་
ཀ་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད་སྲིིད།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡེེས་“མ་གཞིི་ང་ཚོོའིི་བསམ་པར་... །” ཞེེས་དགོོངས་སེེལ་གྱིི་ཉམས་ཀྱིིས་

བཤད་མགོོ་བརྩམས།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་ཁོོའི་ི བཤད་མཚམས་བཅད་“རེེད་ཡ། མ་གཞིི་ངས་ཀྱང་བསམ་བློོ་གཏོོང་

བཞིིན་ཡོོད།” ཁོོ་ཚུར་འཁོོར་ནས་གདོོང་པ་ཁོོ་ཚོོར་ཕྱོོགས། “ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་
ཡོོད། ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་རེེ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། མ་རེེད་དམ།”
“རེེད་ཡ།

སྐུ་ཞབས་ཐོོ་མ་སིི། འོོན་ཀྱང་... །”
664

ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།
“སྒོོར་ཟུར་གསུམ་གྱིི་རིིན་ཐང་གིི་ལས་ཀ་ཡང་འགྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད།”

གཉིིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལ་འཐམ་འཁྱུད་བྱས།

ཁོོའི་ི ལག་པ་ཆེེན་པོོ་

“ང་ཚོོས་ཉིིན་རེེའིི་ལས་འགན་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད།”

“ཨུན།

ལྟས་ངན། ད་ནངས་ཞོོགས་པ་ནས་བཟུང་། ཁྱོོད་ཚོོའིི་གླ་ཆ་དེེ་ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་

སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་ཡིིན། དེེས་ཆོོག་ན་མུ་མཐུད་དུ་ལས། མིི་ཆོོག་ན་སྐྱུར་ཞོོག”
ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བསྟུན་ནས་ཁོོའི་ི གདོོང་གིི་དམར་མདངས་དེེ་དམར་ནག་ཏུ་གྱུར།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ངས་ཚོོས་ལས་འགན་འབད་བརྩོོན་གྱིིས་བསྒྲུབས་ཡོོད་ལ། དེེ་ཁྱོོད་རང་

ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་བཤད་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླ་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གླ་བའིི་དབང་ཆ་

མེེད་པ་འདྲ།” དེེ་ནས་ཁོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་བཟོོད་བསྲན་བྱས་རྗེེས་“ལྟོོས་དང་། ང་ལ་ས་ཞིིང་
དབྱིིན་མུའུ་དྲུག་ཅུ་རེེ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོོགས་མེེད། ཞིིང་པའིི་མཐུན་ཚོོགས་ཟེེར་བ་གོོ་མྱོོང་
ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

གོོ་མྱོོང་།”

“ང་ཡང་དེེའིི་ཚོོགས་མིི་ཡིིན་ལ།

མདང་ནུབ་ང་ཚོོས་ཚོོགས་འདུ་ཞིིག་འཚོོགས་པ་

ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་མཐུན་ཚོོགས་འདིི་སུས་འཛིིན་སྐྱོོང་བྱས་ཡོོད་པ་ཤེེས་སམ། ངས་ཁྱོོད་
ཚོོར་བཤད་ཡ། ནུབ་རྒྱུད་དངུལ་ཁང་རེེད། དངུལ་ཁང་གིིས་ལུང་གཤོོངས་འདིིའིི་ས་ཞིིང་
ཕལ་མོོ་ཆེེ་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོོད་ལ། དེེས་བདག་ཏུ་བཟུང་མེེད་པའིི་ས་ཞིིང་ཁག་ཀྱང་ཁོོ་

ཚོོའིི་ལག་ཏུ་གཏའ་མར་བཞག་ཟིིན། མདང་ནུབ་དངུལ་ཁང་ནས་ཡིིན་པའིི་ཚོོགས་མིི་
དེེས་ང་ལ་འདིི་ལྟར་ཟེེར། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་གླ་ཆ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་རེེ་སྤྲོོད་ཀྱིི་འདུག

ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ཇེེ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱོོས།’ དེེ་ནས་ངས་ཁོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལ། ‘ངའིི་གླ་པ་ཚོོ་ཡ་རབས་ཤ་སྟག་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོར་གླ་ཆ་དེེ་ཙམ་པ་སྤྲོོད་རིིན་ཡོོད།’ ཅེེས་

བཤད་པ་ཡིིན། དེེ་ནས་ཁོོས། ‘དེེ་གནད་དོོན་མ་རེེད། ད་ལྟ་གླ་ཆ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་

ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་སྤྲད་ན། དེེས་རྙོོག་དྲ་སློོང་གིི་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་
ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ། ‘ཨོོ། ད་དུང་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་ལ། ལོོ་རྗེེས་མར་ཁྱོོད་ལ་ལོོ་ཏོོག་

གིི་བུ་ལོོན་ནམ་རྒྱུན་གྱིི་གྲངས་འབོོར་དེེ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་དགོོས།’ ཞེེས་ཟེེར།” ཐོོ་མ་སིི་
ཡིིས་བཤད་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། ཁོོས་མཆུ་བར་ནས་དབུགས་ཐུང་ཧལ་ཧལ་དུ་བླངས་
“ཧ་གོོ་སོོང་ངམ།

དེེ་བས་དེེ་རིིང་ནས་བཟུང་གླ་ཆ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་རེེད། དེེ་ལྟར་

ཐག་བཅད་པ་རེེད།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོས་ལས་ཀ་འབད་བརྩོོན་གྱིིས་ལས་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེས་ཐབས་ཟད་

ཀྱིིས་སྨྲས།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་དུང་ཡང་ཧ་གོོ་མ་སོོང་ངམ།

སྐུ་ཞབས་དངུལ་ཁང་ལགས་ཀྱིིས་མིི་ཉིིས་

སྟོོང་གླ་ཡིི་ཡོོད་ལ། ངས་མིི་གསུམ་མ་གཏོོགས་གླ་ཡིི་མེེད། ང་ལ་དངུལ་ཁང་གིི་བུ་ལོོན་
ཕྱིིར་འཇལ་རྒྱུ་ཡོོད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་དེེ་ལས་ལྷག་པའིི་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་ན་བཏོོན་ཤོོག་

དང་། ངས་དཀོོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་དང་དུ་ལེེན། ཁོོ་ཚོོས་ངའིི་སྐེེ་བསྒགས་
ནས་ཡོོད།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས། “ངས་ཀྱང་ཅིི་ཟེེར་དགོོས་མིི་ཤེེས།”
“འདིིར་ཅུང་སྒུགས་དང་།”

ཐོོ་མ་སིི་མགྱོོགས་པོོར་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་

ཤིིང་། ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་ཁང་སྒོོ་བང་ངེེར་བརྒྱབ། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོ་སྒོོར་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི
ལག་ཏུ་ཚགས་པར་ཞིིག་བཟུང་ནས་ཕྱིིར་བསླེེབས། “འདིི་ཁྱོོད་ཚོོས་མཐོོང་སོོང་ངམ། འདིི།

ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་འདོོན་ཨ། ‘དམར་ཕྱོོགས་ངན་སྐུལ་མཁན་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས།
ས་གནས་མིི་སེེར་གྱིིས་ཡུལ་གྱར་པའིི་ཞག་སྒར་མེེ་ལ་བསྲེེགས། ས་གནས་ཡུལ་གྱར་པའིི་
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སྒར་གྱིི་ནང་དུ་ངན་སྐུལ་སློོང་བཞིིན་པར་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས། མིི་སེེར་སྐོོར་ཞིིག་གིིས་རས་

གུར་ཚང་མ་མེེ་ལ་བསྲེེགས་ནས། ངན་སྐུལ་མཁན་ཚོོ་ཡུལ་འདིི་ནས་ཁ་འབྲལ་དགོོས་
ཞེེས་ཉེེན་བརྡ་བཏང་།’”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ང་...” ཞེེས་གཅིིག་བཤད་གྲབས་བྱས་རྗེེས་ཁ་ཕྱིིར་བཙུམས་ནས། ཁུ་

སིིམ་མེེར་བསྡད།

ཐོོ ་ མ་སིི་ ཡིིས ་ཚགས་པར་དེེ་ གཟབ་གཟབ་ངང་བལྟབས་རྗེེས ་གློོ ་ ཁུག་ཏུ་བཅུག་

ཅིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མགོོ་མར་ཕྱིིར་མནན་“མིི་དེེ་ཚོོ་མར་མངགས་མཁན་
ནིི་ཞིིང་པའིི་མཐུན་ཚོོགས་རེེད། ཨོོ། ད་ངས་ཁོོ་ཚོོའིི་གསང་བ་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་ཟིིན། གལ་

སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་པ་ཡིིན་པ་ཤེེས་ན། དེེ་ནས་ལོོ་རྗེེས་མར་ང་ལ་ཞིིང་གཞིིས་
ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ངས་ཅིི་ཟེེར་དགོོས་མིི་ཤེེས། གལ་སྲིིད་དེེ་ཚོོ་ངན་སྐུལ་སློོང་མཁན་ཡིིན་

ན། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་པར་ཁག་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་“ངས་གནད་དོོན་འདིིར་ཡུན་རིིང་ལ་བལྟས་པ་ཡིིན། གླ་ཆ་མ་བཅག་སྔོོན་

ལ་ནམ་ཡང་དམར་ཕྱོོགས་པ་ཁ་ཤས་ཡོོད། རྟག་པར་དེེ་འདྲ་ཡིིན། ལྟས་ངན། ཁོོ་ཚོོས་ང་

རྒྱ་རྙིི་ལ་བཟུང་འདུག ཡ། ད་ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱས་
ནས་ལས་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་མིིག་གིིས་ས་ངོོས་སུ་བལྟས་ནས་“ངས་ལས་ཀ་ལས།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“ངས་ཀྱང་ལས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས། “བལྟས་ཡོོང་ན་ང་ཡོོང་ཚོོད་ཏག་ཏག་ཅིིག་མིིན་པ་འདྲ། ལོོས་ལས། ངས་

ཀྱང་ལས་ཀ་ལས། ངས་མིི་ལས་ཐབས་མེེད་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
667

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་གློོ་ཁུག་ནས་ལག་རས་ཁྲ་བོོ་ཞིིག་ཕྱིིར་བཏོོན་ཡོོང་ནས། ཁ་དང་མ་ནེེ་

ཕྱིིས། “གནས་སྟངས་འདིི་འདྲ་བྱས་ཏེེ་ག་ཚོོད་ཅིིག་ལ་འགྲོོ་དགོོས་མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཚོོའིི་གླ་
ཆ་འདིི་ཙམ་པས་བཟའ་མིིའིི་ཁ་ཇིི་ལྟར་གསོོ་ཐུབ་པའང་མིི་ཤེེས།”

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཡོོད་དུས་ཁ་གསོོ་ཐུབ། གནད་དོོན་ཆེེ་ཤོོས་ནིི་ང་ཚོོར་

ལས་ཀ་མེེད་པའིི་སྐབས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུ་ཚོོད་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས། “ཡ། དེེས་ན་སོོང་ནས་མུ་

མཐུད་དུ་ཆུ་ཡུར་རྐོོས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཨ་ཙིི། ད་ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་
རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོ་གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེའིི་ནང་དུ་བསྡད་ཡོོད་པ་རེེད། མ་རེེད་
དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིི་གདོོང་མདོོག་འགྱུར། “ཡིིན་ཡ། སྐུ་ཞབས།”

“དེེ་གར་གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོ་རྟག་པར་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་ཡོོད་པ་རེེད་

དམ།”

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ལངས་“ཡོོད་པ་རེེད།”
“ཨུན།

གཟའ་སྤེེན་པ་རྗེེས་མའིི་དགོོང་མོོར་གཟབ་གཟབ་བྱོོས།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་གློོ་བུར་དུ་དྲང་པོོར་ལངས་ནས་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར། “དེེའིི་ནང་དོོན་ཅིི་ཡིིན།

ང་དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་ཡིིན་པས། ངེེས་པར་དུ་ཤེེས་དགོོས།”

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་རྔམ་འཚབ་ཀྱིི་རྣམ་པ་བསྟན། “ཁྱོོད་ཚོོས་སུ་གཅིིག་ལའང་མ་བཤད་ཨ།”
ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེ་ཞིིང་པའིི་མཐུན་ཚོོགས་ཀྱིི་སྣང་བར་འགྲོོ་ཡིི་

མིི་འདུག དེེའིི་ནང་དུ་ཉེེན་རྟོོག་པ་འགྲོོ་མིི་ཆོོག་ལ། ད་དུང་ངས་ཐོོས་པ་ཡིིན་ན། དེེ་གའིི་

མིི་ཚོོས་རང་ཁྲིིམས་རང་གིིས་བཟོོ་བ་དང་། ཁྲིིམས་སའིི་བཀའ་ཤོོག་མེེད་པར་མིི་འཛིིན་
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བཟུང་བྱེེད་མིི་ཆོོག་ཟེེར། གལ་སྲིིད་དེེའིི་ནང་དུ་འཁྲུག་འཛིིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བྱུང་ནས། མེེ་
མདའ་རྒྱག་རེེས་འདྲ་ཤོོར་བ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་སྒར་
འདིི་གཙང་ཕྱགས་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིི་གདོོང་མདངས་འགྱུར། ཁོོའི་ི ཕྲག་པ་དྲང་མོོར་བསྡད་ནས་མིིག་ཟུང་ལས་

དྲོོད་མདངས་ཉམས། “དེེའིི་ནང་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ།”

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས། “གཏམ་འདིི་གང་ནས་ཐོོས་པ་ཁྱོོད་ཚོོས་སུ་

གཅིིག་ལའང་མ་བཤད་ཨ། གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོར་སྒར་གྱིི་ནང་དུ་འཁྲུག་འཛིིང་

ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཕྱིི་ལོོགས་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ནང་དུ་རྒྱུག་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་
ནས་འདུག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་དོོན་དམ་པར་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན། གཞུང་སྒར་ནང་གིི་མིི་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་

གནོོད་པ་ཅིི་ཡང་སྐྱེེལ་གྱིི་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་“རྒྱུ་མཚན་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཡ། གཞུང་སྒར་ནང་གིི་མིི་རྣམས་

འགྲོོ་བ་མིི་ལྟར་དུ་བརྩིི་རྒྱུར་གོོམས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ཡུལ་གྱར་པའིི་སྒར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་
ཚེེ་དོོ་དམ་བྱེེད་རྒྱུ་དཀའ་མོོ་ཆགས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གདོོང་པ་ཡང་
བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་ཕྱིིས། “ཡ། ད་སོོང་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཤིིག དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ངས་

སྐད་ཆ་འདིི་དག་བཤད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། རང་ཉིིད་ཞིིང་གཞིིས་འདིི་ནས་ཕྱིིར་འབུད་མིི་
གཏོོང་བར་སྨོོན། འོོན་ཀྱང་། ང་དངོོས་གནས་ཁྱོོད་ཚོོར་དགའ།”

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཁོོའི་ི སྔུན་ལ་གོོམ་གང་མདུན་དུ་སྤོོས་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐམ་ཞིིང་མཁྲེེགས་

པའིི་ལག་པ་དེེ་ཕར་བསྲིིངས་པས། ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་ཚུར་ལག་པ་བཏང་། “གཏམ་འདིི་སུས་

བཤད་པ་མིི་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཤེེས་མིི་ཡོོང་། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ་ཞུ། འཁྲུག་
འཛིིང་འབྱུང་གིི་མ་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཐོོ་མ་སིི་ཡིིས་“ད་སོོང་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཤིིག ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་

རེེ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་ནས་ག་ཚོོད་ལོོན་ན་དེེ་ཚོོད་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཐོོ་མ་སིི་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་འགྲོོ་བཞིིན་“ང་ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཡོོང་། ཁྱོོད་ཚོོས་

སྔོོན་ལ་ལས་བཞིིན་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་བང་ངེེར་
བརྒྱབ།

སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོ་དཀར་རྩིི་བརྒྱབ་པའིི་འབྲུ་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེེའིི་མདུན་ནས་ཞིིང་

ཚིིགས་བརྒྱུད་ནས་ཕར་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཡུར་བུ་ཕྲ་ལ་རིིང་བ་ཞིིག་ཏུ་ཡོོང་། ཡུར་བུའིི་འགྲམ་
དུ་ཨར་འདམ་གྱིི་སྦུ་གུ་མང་པོོ་ཞིིག་བཞག་འདུག

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“འདིི་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་ལས་ཡུལ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི ཨ་ཕས་འབྲུ་ཁང་གིི་སྒེེ་ཕྱེེས་ནས། འཇོོར་བུ་གཉིིས་དང་སྦྱག་མ་གསུམ་ཁོོ་ཚོོར་

ཕྱིིར་སྲིིང་བཞིིན་ཋོོམ་ལ་“འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་མཛེེས་མ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་འཇོོར་བུ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་ཡང་ལྕིི་འཇལ། “དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཁོོ་མོོའི་ི

རེེག་བྱ་དེེ་འདྲའིི་འཇམ་པ་ལ།”

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“ཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིིག་ལ་སླེེབས་སུ་ཆུག་དང་། དེེ་དུས་ཁོོ་མོོའི་ི རེེག་བྱ་ག་

འདྲ་ཡིིན་མིིན་ཤེེས་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཡུར་བུའིི་སྣེེ་རུ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་གར་ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་ཕུད་ནས་ས་

ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་གཡུགས། ཁོོས་ཞྭ་མོོ་ལྟག་ལ་ཅུང་དེེད་རྗེེས་ཡུར་བུའིི་ནང་དུ་མར་བབས།

དེེ་ནས་ཁོོས་ལག་མཐིིལ་དུ་མཆིིལ་མ་ཞིིག་བཏབ་རྗེེས། འཇོོར་བུ་དེེ་བར་སྣང་དུ་འཕྱར་
རྗེེས་ཐང་ལ་ལྷུང་། ཋོོམ་གྱིིས་འཁུན་སྒྲ་ཡང་མོོ་རེེ་སྒྲོོག་ཅིིང་། འཇོོར་བུ་ཡར་ལ་འཕྱར་

ནས་མར་ལ་ལྷུང་། འཇོོར་བུ་ས་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། ས་ནག་མགོོ་རྟིིང་སློོག་ཐེེངས་རེེ་ལ་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཁོོས་འཁུན་སྒྲ་རེེ་འབྱིིན།

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“རེེད་ཡ། ཨ་ཕ། དེེ་རིིང་ང་ཚོོར་རིིམ་པ་དང་པོོའི་ི ས་རྐོོ་རྡོོ་སློོག་མཁན་ཞིིག་

རྙེེད་འདུག་ཨ། ཕོོ་གསར་འདིི་འཇོོར་ཕྲུག་འདིི་དང་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ངལ་རྩོོལ་འདིི་རིིགས་བྱས་མྱོོང་ཡོོད། (ཧུམ) རེེད་ཡ། དངོོས་གནས་

བྱས་མྱོོང་ཡོོད། (ཧུམ) ལས་ཀ་ལོོ་མང་པོོར་བྱས་པ་ཡིིན། (ཧུམ) ང་ངལ་རྩོོལ་གྱིི་ཚོོར་
བ་འདིིར་དགའ། (ཧུམ)” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མདུན་གྱིི་ས་ནག་རྣམས་སོོབ་སོོབ་ཏུ་
བསློོགས། ཞོོགས་པའིི་ཉིི་འོོད་ལྗོོན་ཤིིང་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས་པས། རྒུན་སྡོོང་སྟེེང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་

ལོོ་མའིི་ངོོས་སུ་ལྗང་མདངས་ལྡན་པའིི་གསེེར་འོོད་འཕྲོོ། ཡུར་བུ་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་དབྱིིན་
ཁྲེེ་དྲུག་བརྐོོས་རྗེེས། ཋོོམ་འགྲམ་དུ་ནུར་ནས་དཔྲལ་བའིི་སྟེེང་གིི་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིིས། ཝིིལ་ཁེེ་

ཁོོའི་ི རྒྱབ་ཏུ་ཡོོང་། སྦྱག་མ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ཤིིང་མར་ལ་ལྷུང་ལ། རིིམ་གྱིིས་ཇེེ་རིིང་དུ་འགྲོོ་
བཞིིན་པའིི་ཡུར་འགྲམ་གྱིི་ས་ཕུང་ངོོས་སུ་ས་ནག་ཁེེམ་བུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་འཕུར་ནས་ཡོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་འདིིའིི་སྐོོར་གོོ་མྱོོང་། ད་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་

ཀྱང་དེེའིི་ཚོོགས་མིི་ཡིིན་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ཡིིན་ཡ། སྐུ་ཞབས། དེེ་ནིི་འགན་ཁུར་ཞིིག་རེེད། དེེ་ཡོོད་ཀྱིི་མིི་ཡོོངས་

རྫོོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོོས། ང་ཚོོས་རང་ནུས་ཅིི་ལྕོོགས་ཀྱིིས་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་བཞིིན་
ཡོོད་ལ། སྒར་ནང་གིི་མིི་ཚང་མས་རང་ནུས་ཅིི་ལྕོོགས་ཀྱིིས་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད། ཞིིང་བདག་ཆེེན་པོོ་ཚོོས་ང་ཚོོར་སུན་པོོ་མིི་བཟོོ་བའིི་རེེ་བ་ཡོོད། དངོོས་གནས་དེེ་
ལྟར་རེེ་བ་བརྒྱབ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡུར་བུའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་མཆོོངས་པས། ཝིིལ་ཁེེ་འགྲམ་དུ་ནུར། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོས་ད་

ལྟ་བཤད་པའིི། (ཧུམ) ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་སྟེེང་གིི་འཁྲུག་འཛིིང་སྐོོར་དེེ་ཅིི་བྱེེད།
(ཧུམ) ཁོོ་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་དེེ་འདྲ་བྱེེད་དགོོས་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡར་ཝིིལ་ཁེེའིི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོོང་། ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་སྦྱག་མས་ཡུར་བུའིི་མཐིིལ་ངོོས་

སྙོོམས་པོོ་དང་འཇམ་པོོ་བཟོོས་ནས། སྦུ་གུ་འདིིང་བར་གྲ་སྒྲིིག་བྱས། ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁོོ་ཚོོས་
ང་ཚོོ་ཕྱིིར་འབུད་གཏོོང་བསམ་གྱིི་ཡོོད་ས་རེེད། ངས་བལྟས་ན། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོས་རྩ་འཛུགས་

བྱས་ཡོོང་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོ་བདེེན་ཡང་

སྲིིད། ང་ཚོོའིི་སྒར་འདིི་ཡང་རྩ་འཛུགས་ཤིིག་རེེད་ཨ། ང་ཚོོའིི་སྒར་ནང་གིི་མིི་ཚོོས་ཕན་
ཚུན་ལ་ལྟ་སྐྱོོང་བྱས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ཚོོའིི་ནང་གིི་རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་ནིི་ཡུལ་འདིི་
གའིི་ནང་གིི་ལེེགས་ཤོོས་ཡིིན། ང་ཚོོའིི་ཚོོང་ཁང་ནང་དུ། གནས་སྐབས་སུ་ལག་ཏུ་སྒོོར་

མོོ་མེེད་མཁན་ཚོོས་ཅ་ལག་སྔ་ལེེན་བྱས་ནས་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་ཆོོག་ལ། སྒོོར་ལྔ་ཡིི་རིིན་གྱིི་ཅ་

ལག་སྔ་ལེེན་བྱས་ཀྱང་། སྒར་འདིི་མུ་མཐུད་དུ་འཁོོར་སྐྱོོད་བྱེེད་ཐུབ། ང་ཚོོར་སྒྲིིག་ཁྲིིམས་
ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་གཅིིག་ཀྱང་འཕྲད་མྱོོང་མེེད། ངས་བལྟས་ན། ཞིིང་བདག་ཆེེན་པོོ་

ཚོོ་ཞེེད་དོོན་ཡང་དེེ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་སྙམ། ང་ཚོོ་བཙོོན་དུ་འཕེེན་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད་པས། དེེས་ཁོོ་
ཚོོར་ཞེེད་སྣང་སློོང་གིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་བསམ་པར། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་འཛིིན་

སྐྱོོང་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་དུས། ད་དུང་དེེ་ལས་གཞན་ཡང་བྱེེད་སྲིིད་ཀྱིི་རེེད་སྙམ་གྱིི་ཡོོད་པ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡུར་བུའིི་ནང་ནས་ཕྱིིར་བུད་ནས། མིིག་མཐའིི་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིིས། “ཚགས་པར་སྟེེང་

དུ་བཀོོད་པའིི་བྷེེ་ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ངན་སྐུལ་སློོང་མཁན་
སྐོོར་གྱིི་གནས་ཚུལ་དེེ་གོོ་སོོང་ངམ།”

ཝིིལ་ཁེེ་ཡིིས་“ལོོས་གོོ ཁོོ་ཚོོ་ནམ་རྒྱུན་དེེ་འདྲ་བཤད་པར་དགའ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ང་ཡང་དེེ་གར་ཡོོད། དེེ་གར་ངན་སྐུལ་སློོང་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་

དམར་ཕྱོོགས་པ་ཞེེས་འབོོད་པ་དེེ། ལྟས་ངན་དེེ་དོོན་དམ་པར་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ཡིིས་ཡུར་བུའིི་མཐིིལ་དུ་ས་འབུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་སྤུངས། དགུང་གིི་ཉིི་ཟེེར་

གྱིིས་ཁོོའི་ི སྨ་ར་དཀར་པོོ་ཐར་ཐོོར་དེེར་འོོད་མདངས་བསྩལ། “མིི་མང་པོོ་ཞིིག་གིིས་དམར་
ཕྱོོགས་པ་ཟེེར་བ་དེེ་ཅིི་ཡིིན་ཤེེས་འདོོད་ཀྱིི་འདུག་ཡ།” ཁོོ་གད་མོོ་བགད། “ང་ཚོོའིི་གཞོོན་

ནུ་གཅིིག་གིིས་རྙེེད་འདུག” ཁོོས་ས་ཕུང་སྟེེང་དུ་སྦྱག་མས་ཡང་མོོས་རྡེེབ་རྡེེབ་བྱས། “མིིང་
ལ་ཧིིན་སིི་ཟེེར་བའིི་ཕྱུག་བདག་ཅིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ལ་ཁམ་བུ་དང་རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་ས་ཞིིང་

དབྱིིན་མུའུ་སྟོོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཡོོད་ལ། ད་དུང་ཀྲིིན་འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭ་ཞིིག་དང་
རྒུན་ཆང་བཟོོ་གྲྭ་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད་པ་རེེད། ཨུན། ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཁོོས། ‘ལྟས་ངན་དམར་
ཕྱོོགས་པ་དེེ་ཚོོ།’ ཞེེས་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་ཞིིང་། ‘ལྟས་ངན་དམར་ཕྱོོགས་པ་འདིི་ཚོོས་
ཡུལ་གྲུ་འདིིར་ཆག་འཇིིག་སློོང་བཞིིན་པས། ང་ཚོོས་ལྟས་ངན་དམར་ཕྱོོགས་པ་འདིི་ཚོོ་

མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་དགོོས།’ཞེེས་བཤད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་དེེར། ནུབ་རྒྱུད་དུ་སླེེབས་ནས་

ཉིིན་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མ་འགོོར་བའིི་མིི་ཞིིག་དེེ་གར་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོས་མགོོ་བོོ་འཕྲུག་

འཕྲུག་བྱེེད་བཞིིན། ‘སྐུ་ཞབས་ཧིིན་སིི་ལགས། ང་འདིི་གར་སླེེབས་ནས་ཡུན་རིིང་འགོོར་
མེེད། ལྟས་ངན་དམར་ཕྱོོགས་པ་ཟེེར་བ་དེེ་ཅིི་ཞིིག་རེེད།’ཅེེས་དྲིིས་པ་ན། ཧིིན་སིི་ཡིིས། ‘ང་

ཚོོས་ཆུ་ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་མ་གཏོོགས་སྤྲོོད་ཀྱིི་མེེད་དུས། ཆུ་ཚོོད་རེེ་
ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་རེེ་ལེེན་འདོོད་པའིི་ཁྱིི་ཕྲུག་སུ་ཡོོད་ན་དེེ་དམར་ཕྱོོགས་པ་རེེད།’ ཅེེས་
བཤད། ད་སྔོོན་གྱིི་མིི་དེེས་བསམ་བློོ་ཡུད་ཙམ་ལ་བཏང་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་མགོོ་བོོ་འཕྲུག་

འཕྲུག་བྱེེད་བཞིིན། ‘ཨུན། སྐུ་ཞབས་ཧིིན་སིི་ལགས། ང་ཁྱིི་ཕྲུག་ཅིིག་མིིན། འོོན་ཀྱང་། གླ་
ཆ་དེེ་འདྲ་ལེེན་འདོོད་མཁན་ཚང་མ་དམར་ཕྱོོགས་པ་ཡིིན་ན། ང་ཡང་དམར་ཕྱོོགས་པ་

ཡིིན། ངས་ཀྱང་གླ་ཆ་དེེ་འདྲ་ལེེན་འདོོད་ལ། འདིིར་ཡོོད་ཚང་མས་དེེ་འདྲ་ལེེན་ན་འདོོད་
རྒྱུ་རེེད། དེེས་ན་ང་ཚོོ་ཡོོངས་རྫོོགས་དམར་ཕྱོོགས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་ཨ།’ ཞེེས་བཤད།” ཋིི་མོོ་
ཐེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི སྦྱག་མ་ཡུར་བུའིི་མཐིིལ་དུ་དྲུད་པས། ས་ངོོས་སུ་སྦྱག་མ་འདྲུད་ཤུལ་བབས།
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ཋོོམ་གད་མོོ་བགད། “དེེས་ན་ང་ཡང་ཡིིན།” ཁོོའི་ི འཇོོར་བུ་གཞུ་དབྱིིབས་ལྟར་ཡར་ལ་

འཕྱར་ནས་མར་ལ་བརྡབས་པས། འཇོོར་འོོག་གིི་ས་ནག་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཤགས། ཁོོའི་ི
ཐོོད་པའིི་སྟེེང་གིི་རྔུལ་ཆུ་རྣམས་སྣའིི་གཡས་གཡོོན་བརྒྱུད་ནས་མར་ཟགས་ནས། སྐེེ་

ངོོས་སུ་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིིས་བཞུར། “ལྟས་ངན། གལ་ཏེེ་ཁྱོོད་རང་འཇོོར་བུ་དང་དགྲར་མ་

ལངས་ན། (ཨ་ཁ་ཁ།) འཇོོར་བུ་དེེ་ལག་ཏུ་ཧ་ཅང་བདེེ། (ཨ་ཁ་ཁ།) བདག་པོོ་དང་འཇོོར་
བུ་གཉིིས་ཀ་ (ཨ་ཁ་ཁ།) ལས་ལ་འཆམ་ན་ལས་ཀ་སླ་མོོས་འགྲུབ། (ཨ་ཁ་ཁ།)”

སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོས་ཡུར་བུའིི་ནང་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཅིིང་། ཡུར་བ་དེེ་ཇེེ་རིིང་ནས་ཇེེ་

རིིང་རེེད། ཞོོགས་ཡོོལ་གྱིི་ཉིི་འོོད་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཚ་ལམ་ལམ་གྱིིས་འཕྲོོས།
•••

ཋོོམ་ཁོོ་མོོ་དང་ཁ་བྲལ་རྗེེས། རུ་ཐེེ་གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་སྒོོ་རུ་ལངས་ཏེེ་ནང་དུ་བལྟས་ནས་

ཡུད་ཙམ་བསྡད། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོར་ངར་མ་བསླངས་ན་ཁོོ་མོོར་སྤོོབས་པ་དེེ་འདྲ་
ཆེེན་པོོ་མེེད་པས། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པ་རྗེེན་པ་དེེ་ཨར་འདམ་གྱིི་མཐིིལ་གཅལ་
སྟེེང་དུ་གཅིིག་སྤོོས་རྗེེས་ཕྱིི་ནུར་བྱས། གུར་ཚོོགས་ཀྱིི་མར་ཕྱོོགས་ནས་བུད་མེེད་ཅིིག་

གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས། སྒར་སྤྱོོད་ཀྲིིན་ཐབ་ཅིིག་གིི་ནང་དུ་མེེ་བུས། རུ་ཐེེ་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་
གོོམ་པ་གཅིིག་གཉིིས་སྤོོས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོ་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོོ་མ་ཕོོད། དེེ་བས་ཁོོ་

མོོ་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་གུར་སྒོོ་རུ་ཕྱིིར་འཇབ་ནས་སོོང་སྟེེ་ནང་དུ་བལྟས། གུར་གྱིི་ཕྱོོགས་གཅིིག་
ཏུ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ས་སྟེེང་དུ་ཉལ་འདུག་ལ། ཁོོས་ཁ་གདངས་ནས། མིིད་པའིི་གཏིིང་ནས་

མཆིིལ་སྒྲ་དང་འདྲེེས་པའིི་སྔུར་བ་འཐེེན་བཞིིན་འདུག ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིིས་ཀའིི་སྟེེང་
དུ་མལ་གཟན་ཞིིག་བཀབ་ནས། མགོོ་བོོ་ནག་ཁུང་ཕྱོོགས་སུ་གཏད་འདུག ཨལ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

དང་ཅུང་ཐག་རིིང་ས་ན་ཉལ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའི་ི ལག་པས་མིིག་ཟུང་བཀབ་འདུག གུར་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

གྱིི་མདུན་ཕྱོོགས་ཙམ་དུ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཉལ་འདུག་ཅིིང་། ཝིིན་
ཧྥིིལད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་རུ་ཐེེ་ཡིི་ ཉལ་ཤུལ་སྟོོང་པར་ལྷག་འདུག ཁོོ་ མོོ་པུས་བཙུགས་སུ་

བསྡད་ནས་ནང་དུ་ལྐོོག་ལྟ་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་སྐྲ་མདོོག་སེེར་སྐྱ་ཡིིན་པའིི་

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་མགོོ་ལ་ཅེེར། སྐབས་དེེར་ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་མིིག་ཕྱེེས་ནས་ཁོོ་མོོར་ཅེེར། ཁོོའི་ི
མིིག་ཟུང་ལ་སྒམ་ཚུགས་ཤིིག་བབས། རུ་ཐེེ་ཡིིས་མཛུབ་མོོ་མཆུ་ཏོོ་རུ་སྦྱར་ཞིིང་། ལག་པས་
འབོོད་བརྡ་བཏང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་མིིག་འབྲས་འཁོོར་ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་གཅིིག་བལྟས།

ཁོོ་མོོའི་ི དམར་མདངས་བབས་པའིི་གདོོང་པ་དེེ་ཁོོ་དང་ཉེེ་སར་བཅར་འདུག་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི
ཁ་ཅུང་ཙམ་གདངས་འདུག ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་མལ་གཟན་གྱིི་ཁ་དལ་མོོས་ཕྱེེས་ནས་ནང་

ནས་ཕྱིིར་ནུར་ཡོོང་། ཁོོ་སེེམས་ཆུང་ངང་ནས་གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད་དེེ་རུ་ཐེེ་ཡིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་
ནས་“ཁྱོོད་རང་ལངས་ནས་ག་ཚོོད་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་ཤུར་པུར་བཤད།

ཁོོ་མོོས་དོོགས་ཟོོན་གྱིི་ཆེེད་དུ་ཁོོ་རང་ཕར་ལ་ཅུང་ཁྲིིད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་བདེེ་འཇགས་སུ་

སླེེབས་པའིི་མཚམས་སུ། ཁོོ་མོོས་“ང་རང་མདང་དགོོང་རྩ་བ་ནས་མ་ཉལ། མཚན་གང་
པོོར་ལངས་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་ལངས་མེེད། ཁྱོོད་རང་སྐྱག་རྫུན་མཁན་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཁོོ་མོོས་“ཡ་ཡ། ང་སྐྱག་རྫུན་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན། མདང་དགོོང་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ཚང་མ་

ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་མིིན། མིི་ཞིིག་ལ་གྲིི་ཡིིས་བསྣུན་ནས་བསད་པའིི་སྐོོར་དེེ་བཤད་རྒྱུ་མིིན་ལ།
དོོམ་ཞིིག་ཡོོང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་འཁྱེེར་སོོང་བའིི་སྐོོར་དེེའང་བཤད་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན ་ཧྥིིལ ད་ཀྱིིས ་ “དོོ མ ་ཞིིག ་ཡོོ ང ་མེེད ། ” ཅེེས ་དོོ ག ས་མིི་ བདེེ་ བའིི་ སྒོོ ་ ནས་བཤད་

ཅིིང་། ཁོོས་སྤར་མོོས་སྐྲ་ལོོ་ཡར་ལ་ཤད་པ་དང་། དོོར་མའིི་འདོོམས་ནས་མར་ལ་འཐེེན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་མོོས་ཟུར་ཟའིི་ཚུལ་གྱིིས་“ཡ་ཡ། དོོམ་ཞིིག་ཡོོང་མེེད་ཡ། ཚོོང་ཟོོང་དཀར་ཆག་སྟེེང་

དུ་ཡོོད་པ་ལྟ་བུའིི་དཀར་པོོ་དཀར་ཡོོལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཀྱང་མེེད་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོར་གཟབ་ནན་གྱིིས་བལྟས་ནས། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཙང་སྦྲ་ཁང་

གིི་ཕྱོོགས་སུ་མཛུབ་ཀེེར་བྱེེད་བཞིིན་“དེེ་ན་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་སྐྱག་རྫུན་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པས། ངས་ཁྱོོད་ལ་དེེ་དག་བཤད་ནས་ཅིི་

ཕན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“སོོང་ནས་བལྟ།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཕྱིིན་ཟིིན་པ་ཡིིན། ང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན་ལ། ནང་དུ་གཅིིན་པ་

ཡང་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་སྟེེང་དུ་བསྡད་མེེད་ལ་ནང་དུ་གཅིིན་པའང་བཏང་མེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ད་ཐེེངས་རུ་ཐེེ་ཞེེད་ཀྱིི་མེེད། ཁོོ་མོོས་དཔའ་

ངར་དང་བཅས་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་ལམ་ཁྲིིད། གསང་སྤྱོོད་ཚང་མ་ཁང་པ་ཆེེན་པོོ་དེེའིི་

ཕྱོོགས་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིགས་འདུག་ལ། གསང་སྤྱོོད་རེེ་རེེ་ནིི་ལོོགས་སུ་བཅད་ནས་སྒོོ་བསྒར་
ཡོོད་ཅིིང་། ཆབ་ཟོོམ་གྱིི་དཀར་ཡོོལ་རྣམས་དཀར་ཞིིང་འཚེེར། ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་གཞན་

པའིི་གྱང་རྩ་རུ་འཁྲུད་གཞོོང་ཁག་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་ཤིིང་། ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་གསུམ་པ་
དེེ་རུ་ཁྲུས་ཁང་བཞིི་བསྒྲིིགས་ནས་འདུག

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ལྟོོས་དང་། འདིི་ཚོོ་སྤྱོོད་ཁང་རེེད། ངས་འདིི་དག་ཚོོང་ཟོོང་དཀར་ཆག་

ལས་མཐོོང་མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་གསང་སྤྱོོད་གཅིིག་གིི་ཉེེ་སར་བཅར།
རུ་ཐེེ་ཡིིས་ངར་སེེམས་དང་བཅས་སྨད་གོོས་ཡར་བཀྱགས་ནས་མར་བསྡད་དེེ་“ང་འདིིར་

སླེེབས་པ་ཡིིན་ཞེེས་བཤད་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི བདེེན་དཔང་དུ། ཆབ་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཟོོམ་དཀར་ཡོོལ་ནང་དུ་ཆུ་ཅུང་འཁྱིིལ་འདུག

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཅུང་ངོོ་གནོོང་། ཁོོས་ཆུ་བཤལ་ལག་འཇུ་དེེ་མར་འཐེེན་པ་ན། དེེ་མ་ཐག་

ཏུ་ཆུའིི་ཤག་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་པས། རུ་ཐེེ་གློོ་བུར་དུ་ཡར་ལངས་ནས་ཕར་མཆོོངས། ཁོོ་མོོ་དང་
ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཁང་པའིི་དཀྱིིལ་དུ་ལངས་ནས་ཆབ་ཁང་ལ་བལྟས། ཆུའིི་སིི་སྒྲ་མུ་
མཐུད་དུ་གྲག

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“དེེ་ཁྱོོད་རེེད། ཁྱོོད་ནང་དུ་སོོང་ནས་བཅག་པ་རེེད། ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་

སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ང་མིིན།

ང་རྩ་བ་ནས་མིིན།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ངས་མིིག་གིིས་མཐོོང་བྱུང་། ཁྱོོད་ནིི་འདིི་འདྲའིི་ཅ་ལག་བཟང་པོོའི་ི ཐད་ལ་

ཡིིད་རྟོོན་མིི་རུང་ས་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་མགོོ་བོོ་མར་སྒུར། ཁོོས་རུ་ཐེེ་ལ་ཡར་ལྟ་སྐབས་མིིག་ཟུང་མཆིི་མས་

གང་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། མ་ནེེ་ཡང་འདར་འདར་དུ་འགུལ། སྐབས་དེེར་རུ་ཐེེ་གློོ་བུར་དུ་
འགྱོོད་པ་སྐྱེེས།

ཁོོ་མོོས་“སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད། འདིི་ངས་སུ་ལའང་མིི་བཤད། ང་ཚོོ་འདིིར་སླེེབས་དུས་

འདིི་མ་གཞིི་ནས་ཆག་ཡོོད་ཁུལ་བྱེེད། ང་ཚོོ་འདིིར་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་མ་ཡོོང་ཁུལ་བྱེེད།” ཅེེས་
བཤད་ནས། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ཁྲིིད་ནས་གཙང་སྦྲ་ཁང་ལས་ཕྱིིར་བུད།

ད་ལྟ། དགུང་གིི་ཉིི་མ་ཤར་རིིའིི་རྩེེ་ནས་བུད་དེེ། འོོད་ཀྱིི་ཟེེ་བ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཚན་ལྔ་

བོོའི་ི གཉེེར་སུལ་ཅན་གྱིི་ལྕགས་ཤོོག་གིི་ཀླད་ཁེེབས་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས་ཤིིང་། འོོད་ཀྱིི་ཟེེ་བ་

རས་གུར་སྐྱ་བོོ་དག་དང་གུར་བར་དུ་གཙང་མར་ཕྱགས་པའིི་སྲང་ལམ་གྱིི་ངོོས་སུའང་
འཕྲོོས། ད་ནིི་སྒར་འདིི་གཉིིད་ལས་སད་བཞིིན་འདུག རྡོོ་སྣུམ་གྱིི་ལྕགས་ཀྲིིན་དང་ལྕགས་
ཤོོག་སྣ་ཚོོགས་ལས་བཟོོས་པའིི་སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་ལྕགས་ཐབ་ཁག་ཏུ་མེེ་བུས་བྱུང་ལ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དུད་པའིི་དྲིི་མ་མཁའ་རླུང་ཁྲོོད་དུ་ཁྱབ། ཇོོ་ཌིི་ཚོོང་གིི་གུར་སྒོོ་རུ། ཨ་མ་ཡར་ལངས་ནས་

སྲང་ལམ་དུ་མར་བལྟས་འདུག ཁོོ་མོོས་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་མཐོོང་བས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྩར་མར་
ཡོོང་།

ཁོོ་མོོས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ་བསམ་ནས་སེེམས་ཁྲལ་སྐྱེེས་བྱུང་།”

ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོ་ལྟད་མོོར་བལྟ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཋོོམ་གང་དུ་ཡོོད། ཁོོ་མཐོོང་སོོང་ངམ།”

རུ་ཐེེ་ཡིི་གདོོང་པར་གལ་ཆེེ་བའིི་རྣམ་པ་ཤར་“མཐོོང་སོོང་། ལྕམ་ལགས། ཋོོམ་གྱིིས་

ང་གཉིིད་ལས་བསླངས་ནས། ཁྱོོད་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་ལབ་དགོོས་ང་ལ་བཤད་སོོང་།” ཁོོ་མོོས་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་གལ་ཆེེན་རང་བཞིིན་དེེ་གསལ་པོོར་མངོོན་ཆེེད་ཅུང་བཤད་མཚམས་བཞག
ཨ་མས་“ཨུན། དེེ་ནས།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཁོོས་ཁྱོོད་ལ་འདིི་ལྟར་ཤོོད་ཟེེར།”

ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས། ཁོོ་

མོོའི་ི ད་ལྟའིི་གོོ་གནས་ལ་ཝིིན་ཧྥིིལད་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱེེ་རུ་བཅུག

ཨ་མས་ལག་པ་ཡར་བཀྱགས་ཤིིང་། ལག་རྒྱབ་རུ་ཐེེ་ཡིི་ཕྱོོགས་སུ་གཏད་“དེེ་ནས་ཅིི་

ཟེེར།”

ཁོོ་མོོས་མགྱོོགས་པོོར་“ཁོོ་ལ་ལས་ཀ་རྙེེད་འདུག དེེ་བས་ཁོོ་ལས་ཀ་ལས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། སྔངས་འཚབ་དང་བཅས་ཨ་མའིི་ལག་པའིི་འགུལ་ཕྱོོགས་ལ་བལྟས།
ལག་པ་དེེ་མར་ཕབ་ནས་ཚུར་རུ་ཐེེ་ལ་བསྲིིངས། ཨ་མས་མགྱོོགས་མྱུར་ངང་རུ་ཐེེ་ཡིི་ཕྲག་
པ་པང་བསྡམས་ཞིིག་བྱས་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ལྷོོད།

རུ་ཐེེ་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་ངང་ནས་ཐང་ལ་བལྟས་ནས། སྐད་ཆའིི་བརྗོོད་གཞིི་བརྗེེས་ཏེེ་“ཁོོ་

ཚོོ་འདིི་གར་གསང་སྤྱོོད་འདུག དཀར་པོོ་དེེ་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཚོོ་དེེ་གར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོ་མོོས་“ང་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡིིད་

རྟོོན་བྲལ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་“ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁོོས་ཆབ་ཟོོམ་གཅིིག་བཅག་སོོང་།”
ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་གདོོང་མདོོག་དམར་པོོར་གྱུར། ཁོོས་རུ་ཐེེ་ལ་མིིག་གིིས་ཅེེར་ནས་“ཁོོ་

མོོས་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་གཅིིན་པ་བཏང་སོོང་།” ཞེེས་གནག་སེེམས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་སྔངས་འཚབ་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཤར། “ཡང་ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་

ཡིིན། ང་ལ་སྟོོན་དང་།” ཁོོ་མོོས་ཁོོ་གཉིིས་བཙན་གྱིིས་གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་སྒོོ་རུ་དེེད་ནས་
ནང་དུ་ཁྲིིད། “ཡ། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་མཛུབ་སྟོོན་བྱས། “ད་སྔོོན་དེེས་ཤག་སྒྲ་དང་སིི་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་འདུག་མོོད།

ད་ལྟ་གྲག་མཚམས་ཆད་འདུག”

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ང་ལ་གཅིིག་སྟོོན་དང་།” ཞེེས་ནན་འདྲིི་བྱས།

ཝིིན་ཧྥིིལད་འདོོད་ལ་མིི་འདོོད་ཀྱིིས་གསང་སྤྱོོད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས། “ངས་འདིི་

ནས་ཤུགས་ཀྱིིས་མནན་པ་ཡིིན། འདིི་ལ་ཅུང་ཐུག་པ་ཙམ་ཡིིན་མོོད། དེེ་ནས་... །” ཞེེས་
ཟེེར་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཆུ་སྒྲ་ཡང་བསྐྱར་ཤག་ཤག་ཏུ་གྲག་བྱུང་བས་ཁོོ་ཕར་མཆོོངས།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ལྟག་ལ་གཡུགས་ནས་བགད་ཅིིང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀས་

ཁོོ་མོོར་སྡང་སྡིིག་གིིས་བལྟས། ཨ་མས་“འདིིའིི་འཁོོར་སྐྱོོད་བྱེེད་སྟངས་འདིི་འདྲ་རེེད། ངས་
འདིི་འདྲ་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་། གཅིིན་སྐྱག་བཏང་ཚར་རྗེེས། འདིི་མར་མནན་དགོོས།”
ཞེེས་བཤད།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱ་ཆུང་བ་འདིིས་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་ཧ་ཅང་ངོོ་ཚ་རུ་བཅུག

ཁོོ་ཚོོ་སྒོོ་ལས་ཕྱིིར་བུད་ནས་སྲང་ལམ་དུ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་གར་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་གིིས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཞོོགས་ཇ་འཐུང་བཞིིན་པར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་བསྡད།

ཨ་མས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཡར་

ལྟ་མར་ལྟ་བྱས། ཁོོ་མོོ་ཁྲུས་ཁང་ཡོོད་སར་སོོང་ནས་ནང་དུ་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་གདོོང་
འཁྲུད་གཞོོང་བ་ཡོོད་སར་སོོང་ནས། མཛུབ་མོོས་དཀར་ལ་གཙང་བའིི་དཀར་ཡོོལ་ལ་

རེེག ཁོོ་མོོས་ཆུ་སྒོོ་ཅུང་ཙམ་ཕྱེེས་རྗེེས། མཛུབ་མོོ་ཆུ་ནང་དུ་བསྲིིངས། དེེ་ནས་ཆུ་དྲོོན་
པོོ་སླེེབས་པ་ན། ཁོོ་མོོས་ལག་པ་མགྱོོགས་པོོར་ཕར་ཕྱིིར་འཐེེན། ཁོོ་མོོས་གདོོང་འཁྲུད་

གཞོོང་བར་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གཞོོང་མཐིིལ་གྱིི་སིིམ་སྒོོ་བཀག་ནས། ཆུ་
གྲང་མོོའི་ི ཆུ་སྒོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡོོད་པའིི་ཆུ་དྲོོན་པོོའི་ི ཆུ་སྒོོ་གཅུས་ཏེེ། གཞོོང་བའིི་ནང་དུ་ཆུ་

དྲོོན་པོོ་ཅུང་ཙམ་བསགས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཆུ་དྲོོད་འཇམ་གྱིི་ནང་དུ་ལག་པ་བཀྲུས་ཤིིང་

གདོོང་པ་ཡང་བཀྲུས། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྲ་གསེེང་དུ་ཆུ་ཡིིས་ཤད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་
སུ། ཨར་འདམ་གྱིི་མཐིིལ་ཞལ་སྟེེང་དུ་རྐང་པ་སྤོོས་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་

གྲག་ཡོོང་། ཁོོ་མོོ་མྱུར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་བ་ན། མིི་རྒན་པ་ཞིིག་དེེ་གར་ལངས་ནས། གདོོང་
ལ་ཚུལ་མིིན་གྱིི་སྤྱོོད་པ་ཅིི་ཞིིག་མཐོོང་བ་ལྟར། ཧང་སངས་པའིི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་
ཁོོ་མོོར་བལྟས་འདུག

ཁོོས་རྩུབ་ཉམས་དང་བཅས་“ཁྱོོད་འདིིའིི་ནང་དུ་ཅིི་བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོ་མོོས་ཁ་ནང་གིི་ཆུ་མིིད་པར་བཏང་ཞིིང་། མ་ནེེའིི་ངོོས་ནས་མར་འཛགས་བཞིིན་

པའིི་ཆུ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གྱོོན་གོོས་བརྟོོལ་ནས་ཡོོང་བཞིིན་པ་ཚོོར། ཁོོ་མོོས་དགོོངས་སེེལ་ཞུ་

བའིི་ངག་གིིས་“ངས་མ་ཤེེས་པ་རེེད། ངས་འདིི་མང་ཚོོགས་ཚོོས་སྤྱོོད་ཆོོག་རྒྱུ་རེེད་བསམ་
སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

མིི་རྒན་པ་དེེས་སྨིིན་པ་བསྡུས་ནས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་རྗེེས་“སྐྱེེས་པ་ཕོོ་ཚོོའིི་རེེད།” ཅེེས་

བཙན་དྲག་དང་བཅས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྒོོ་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་“ཕོོ།” ཞེེས་པའིི་ཡིི་གེེར་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

མཛུབ་མོོ་བཙུགས་ནས་“འདིི་རེེད། སྐྱེེས་པ་འགྲོོ་ས་ཡིིན་པ་འདིིས་ར་སྤྲོོད་བྱས་ཡོོད། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་མཐོོང་མ་སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་རྣམ་པ་དང་བཅས་“མཐོོང་མ་སོོང་། ངས་དེེ་རྩ་བ་ནས་མཐོོང་

མ་བྱུང་། ང་རང་འགྲོོ་ཆོོག་སའིི་ཁང་པ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེའིི་གདོོང་གིི་ཁྲོོ་ཉམས་ཞིི་ནས་“ཁྱོོད་རང་འབྱོོར་མ་ཐག་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་

ཅུང་བྱམས་སེེམས་དང་བཅས་དྲིིས།

ཨ་མས་“མདང་དགོོང་ནམ་གུང་ལ་འབྱོོར་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཁོོས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ད་དུང་ལྷན་ཚོོགས་དང་ཐུག་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཅིི་ཞིིག་གིི་ལྷན་ཚོོགས།”
“ཨོོ།

སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས།”

“མེེད།

ང་ཐུག་མེེད།”

ཁོོས་སྤོོབས་སེེམས་དང་བཅས་“ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིིས་མགྱོོགས་པོོར་ཁྱོོད་རང་འཚོོལ་དུ་

ཡོོང་ནས། ཁྱོོད་ལ་ཡོོད་ཚད་བཀོོད་སྒྲིིག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། ང་ཚོོས་ནང་དུ་འབྱོོར་མ་ཐག་པའིི་
ཡུལ་མིི་ཚོོར་ལྟ་སྐྱོོང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཡ། ཁྱོོད་བུད་མེེད་ཀྱིི་གསང་སྤྱོོད་དུ་འགྲོོ་དགོོས་
ན། ཁང་པ་འདིིའིི་ཕྱོོགས་གཞན་པ་དེེ་རུ་སོོང་དང་། དེེ་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས། ཁོོ་ཚོོ་ངེེད་ཚང་

གིི་གུར་ནང་དུ་ཡོོང་གིི་རེེད་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱས། “ཡོོང་གིི་རེེད། མགྱོོགས་པོོར་ཡོོང་གིི་རེེད།”

ཁོོ་མོོས་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། བྲེེལ་འཚབ་ཀྱིིས་སྒོོ་ཁར་བུད་ནས། རྒྱུག་མ་

འདུར་གྱིིས་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གུར་ནང་ནས་ཁོོ་མོོས་“ཨ་ཕ། ཇོོན། ཡར་ལོོངས། ཨལ། ཁྱོོད་ཀྱང་ཡར་ལོོངས། སོོང་

ནས་གདོོང་པ་ཁྲུས་ཤིིག”ཅེེས་བཤད་པས། གློོ་བུར་དུ་འདྲོོགས་བསླངས་པའིི་གཉིིད་མ་སད་
ཀྱིི་མིིག་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོར་བལྟས། ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ། ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས་
གདོོང་པ་འཁྲུད་དུ་སོོང་། རང་རང་གིི་སྐྲ་ཤད་ཅིིག” ཅེེས་ཀུ་ཅོོ་བཏོོན།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་གདོོང་ལ་སྐྱ་མདངས་བབས་ཤིིང་ལུས་ལ་ན་ཚའིི་ཉམས་ཤར། ཁོོའི་ི མ་

ནེེའིི་སྟེེང་དུ་རྨས་ཤུལ་གྱིི་དམར་ཀོོར་ཞིིག་ཀྱང་བབས་འདུག
ཨ་ཕས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ལྷན་ཚོོགས་དེེ། འདིི་གར་ལྷན་ཚོོགས་ཤིིག བུད་མེེད་

ཀྱིི་ལྷན་ཚོོགས་ཤིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ང་ཚོོར་བལྟ་རུ་ཡོོང་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོ་ཚང་མས་སྔུར་བ་
དིིར་དིིར་དུ་འཐེེན་ནས་གཉིིད་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཋོོམ་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་ཕྱིིན་འདུག་ལ།
ལས་ཀ་ཞིིག་ཀྱང་རྙེེད་འདུག ཡ། ད་ཚང་མ་ཡར་ལོོངས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་གཉིིད་མ་སད་ཀྱིིས་རས་གུར་ལས་ཕྱིིར་བུད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཅུང་ཁྱར་ཁྱོོར་

བྱེེད་ལ། ཁོོའི་ི གདོོང་པར་ན་ཟུག་གིི་ཉམས་དོོད།

ཨ་མས་བཀོོད་འདོོམས་ཀྱིི་ང་རོོས་“ཕར་ཕྱོོགས་ཁང་པ་དེེའིི་ནང་དུ་སོོང་ནས་གདོོང་

པ་ཁྲུས་ཤིིག ང་ཚོོས་ཞོོགས་ཇ་འཐུང་ནས། བུད་མེེད་ལྷན་ཚོོགས་སླེེབས་དུས་གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་
པ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་མས་ཁོོ་མོོས་སྒར་ས་རུ་བགོོས་སྐལ་དུ་བཞག་པའིི་

འབུད་ཤིིང་ཕུང་པོོ་ལས་འབུད་ཤིིང་ཅུང་བླངས་ནས་མེེ་བུས་རྗེེས། སླ་ང་མེེ་སྟེེང་དུ་བཞག་
པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ལ་ཁེེར་ལབ་གྱིིས་“མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་བག་ལེེབ། མ་

རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་བག་ལེེབ་དང་ལྡུར་ཁུ་བཟོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་གཉིིས་ཅུང་མགྱོོགས། ངེེས་
པར་དུ་མགྱོོགས་པོོ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ལ་ཁེེར་བཤད་བྱེེད་པའིི་
སྐབས་སུ། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་མཚར་སྣང་དང་བཅས་དེེ་གར་ལངས།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཞོོགས་པའིི་དུད་སྤྲིིན་དེེ་སྒར་ཚོོགས་ཀྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་ལང་ལོོང་དུ་འཁྲིིགས་

ཤིིང་། མིི་མང་པོོའི་ི མུག་མུག་གིི་སྐད་སྒྲ་དེེ་ཕྱོོགས་ཡོོངས་ནས་ཁྱབ་ཡོོང་།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྐྲ་ལོོ་ཟང་ཟིིང་ངང་གཉིིད་མ་སད་ཀྱིི་མིིག་མདངས་དང་བཅས་གུར་

ནས་ཕྱིིར་བུད། ཨ་མས་ལག་པས་མ་རྨོོས་ཏོོག་གིི་ཕྱེེ་སྐྱ་སྤར་མོོས་ཚད་བཞིིན་ཁ་ཚུར་འཁོོར།
ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོའི་ི ལྟེེབས་གཉེེར་ཤོོར་བའིི་གྱོོན་གོོས་བཙོོག་པ་དང་། སྐྲ་ཤད་མ་

བརྒྱབ་པར་སུ་ལུར་འཁྱིིལ་བའིི་སྐྲ་ལོོ་བཅས་ལ་བལྟས་རྗེེས་“ཁྱོོད་སོོང་ནས་གདོོང་པ་འཁྲུད་

དགོོས། ད་ལྟ་ཉིིད་ལ་སོོང་ནས་གདོོང་པ་ཁྲུས་ཤིིག ཁྱོོད་ལ་གྱོོན་གོོས་གཙང་མ་གོོན་རྒྱུ་ཡོོད་
ཨ། ངས་བཀྲུས་ཡོོད། མགོོའི་ི སྐྲ་རྣམས་གྲ་དག་ཏུ་ཤད་ཅིིག མིིག་སྐྱག་དེེ་ཚོོའང་གཙང་
མར་ཕྱིིས་ཤིིག” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཨ་མར་བྲེེལ་འཚུབ་ཆེེན་པོོ་ལངས།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྡུག་ཉམས་དང་བཅས་“ངའིི་གཟུགས་པོོ་བདེེ་པོོ་མིི་འདུག ཁོོན་ནེེ་

ཕྱིིར་ཡོོང་ན་ཨང་། ཁོོན་ནེེ་མེེད་ན་ངས་ཅིི་ཡང་ལས་མིི་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གཟུགས་པོོ་ཁོོ་མོོར་ཡོོངས་སུ་འཁོོར། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཕྱེེ་སེེར་པོོ་ཁོོ་མོོའི་ི

ལག་མགོོ་དང་མཁྲིིག་མ་རུ་འགོོས་འདུག ཁོོ་མོོས་གཟབ་ནན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན།

ད་རྣམ་རིིག་སྒྲིིམས་ཤིིག ཁྱོོད་ཉབ་བེེ་ཉོོབ་བེེས་འདུག་དགོོས་ཚད་ཅིིག་བསྡད་ཡོོད། སྐྱེེས་
མའིི་ལྷན་ཚོོགས་ངེེད་ཚང་ལ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་པས། ཁོོ་ཚོོ་སླེེབས་དུས་བཟའ་མིི་ཚང་མ་འདམ་
ནང་ནས་སྐྱེེས་ཡོོང་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་འདུག་མིི་རུང་།” ཞེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

ངའིི་གཟུགས་པོོ་བདེེ་པོོ་མིི་འདུག”

ཨ་མ་ཁོོ་མོོའི་ི མདུན་དུ་ཚུར་ནུར་ནས། ཕྱེེ་སྐྱ་འགོོས་པའིི་ལག་པ་དེེ་ཚུར་བསྲིིངས་ཏེེ་

“མགྱོོགས་པོོར་སོོང་།

མཚམས་ལ་ལར། སེེམས་ནང་གིི་དོོན་དག་སེེམས་གཏིིང་དུ་སྦས་

ནས་འཇོོག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེེས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ང་སྐྱུག་མེེར་ལངས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་སྡུག་སྨྲེེ་བཏོོན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེས་ན་སྐྱུགས་ཤིིག

ཁྱོོད་སྐྱུག་མེེར་ལངས་དང་ལངས། སུ་ཡིིན་རུང་སྐྱུག་མེེར་ལངས་

ཀྱིི་རེེད། སྐྱུག་ཚར་རྗེེས་གདོོང་པ་ཁྲུས་ཤིིག ད་དུང་རྐང་པ་བཀྲུས་ནས་ལྷམ་གོོན།” ཁོོ་མོོ་
ལས་ཀའིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་“ད་དུང་སྐྲ་ཡང་སློོས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

མེེ་ཕུང་སྟེེང་གིི་རྔོོད་སླང་དུ་སྣུམ་ཞག་ཚ་པོོ་ཚག་ཚག་ཏུ་ཁོོལ། ཨ་མས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་

གིི་སྐྱོོ་མ་ཁེེམ་བུ་གང་རྔོོད་སླང་དུ་གཡུགས་པ་ན། སྣུམ་ཞག་ཟུར་དུ་མཆེེད་ནས་ཚིིར་སྒྲ་

དང་སིི་སྒྲ་བསྒྲགས། དེེ་ནས་ཨ་མས་ཁོོག་ལྡིིར་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་གྲོོ་ཕྱེེ་དང་ཞག་ཚིི་བསྲེེས་

རྗེེས། སྟེེང་དུ་ཆུ་བླུགས་ཤིིང་ཚྭ་བཏབ་ནས་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱས། སྐབས་དེེར་ལྕགས་ཀྲིིན་ནང་
དུ་བསྐོོལ་བའིི་འཚིིག་ཇ་ཁོོལ་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པས། འཚིིག་ཇའིི་དྲིི་མ་ཕྱིི་ལ་ཁྱབ་ཡོོང་།

ཨ་ཕ་གཙང་སྦྲ་ཁང་ནས་འཁྱམ་འགྲོོས་ཀྱིིས་ཕྱིིར་འབྱོོར་བ་ན། ཨ་མས་ཁོོ་ལ་སྐྱོོན་

འཛུགས་ཀྱིི་རྣམ་པས་བལྟས། ཨ་ཕས་“ཋོོམ་ལ་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་སོོང་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།”
ཞེེས་བཤད།

“རེེད་ལགས།

སྐུ་ཞབས། ང་ཚོོ་མ་སད་གོོང་ནས་ཕྱིི་ལ་ཕྱིིན་འདུག ཡ། ད་སྒམ་དེེའིི་

ནང་དུ་བལྟས་ནས། རང་ཉིིད་ལ་ལས་དོོར་དང་ནང་སྟོོད་གཙང་མ་རེེ་འཚོོལ། དེེ་ནས།

ཨ་ཕ། ང་ལ་བྲེེལ་བ་ཧ་ཅང་ཆེེ་བས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀའིི་རྣ་བ་

གཙང་མར་བཀྲུ་རོོགས། དེེ་གར་ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོར་ཁྲུས་ཤིིག་རྒྱག་རོོགས་བྱེེད་ཐུབ་
བམ། ཁོོ་ཚོོའིི་རྣ་འབྱོོག་གིི་མཐའ་འཁོོར་དང་སྐེེ་སོོགས་ཡག་པོོར་བརྡར་ནས། དམར་ཀྲིིག་
ཀྲིིག་བྱེེད་རོོགས།”

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་འདིི་འདྲའིི་སྤྲོོ་འུར་ལངས་པ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ད་ནིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚང་མས་གཙང་སྦྲ་བྱས་ནས་ཚུལ་ལྡན་

གྱིི་ལམ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་འབུད་རན་པ་རེེད། བྱེེ་ཐང་བརྒལ་ནས་ཡོོང་བའིི་སྐབས་
སུ་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་པའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིག་མ་བྱུང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་ཐུབ།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཚིི་དྲེེག་ཅན་གྱིི་ལས་དོོར་དེེ་ཕུད་ནས་གུར་ནང་དུ་གཡུགས་ཤོོག་དང་། ངས་བཀྲུ་
འཇོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་གུར་ནང་དུ་སོོང་ཞིིང་། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཚོོན་མདོོག་ཡལ་བཞིིན་པའིི་ལས་དོོར་

དང་ནང་སྟོོད་སྔོོ་སྐྱ་ཞིིག་གོོན་ནས་ཕྱིིར་བུད། དེེ་ནས་ཁོོས་ཡིིད་མུག་ཅིིང་ཧད་ནས་ཡོོད་
པའིི་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཚན་ཕྱོོགས་སུ་ཁྲིིད།

ཨ་མས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་“རྣ་འབྱོོག་གིི་རྒྱབ་གཉིིས་ཀ་ཡག་པོོ་ཞིིག་འཁྲུད་བརྡར་བྱོོས་ཤོོག་

ཨ།” ཞེེས་སྐད་བརྒྱབ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཕོོ་ཡིི་གསང་སྤྱོོད་ཀྱིི་སྒོོ་རུ་བུད་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས། དེེ་ནས་ཡང་

བསྐྱར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ནས། ཟུག་གཟེེར་རྒྱག་བཞིིན་པའིི་མགོོ་བོོ་ལག་པས་སྐྱོོར་
བཞིིན། ཆབ་ཟོོམ་སྟེེང་དུ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་བསྡད།

ཨ་མས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་བག་ལེེབ་སྨུག་པོོ་སླ་ང་གང་ཕྱིིར་བཏོོན་ནས། ཡང་བསྐྱར་

མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་སྐྱོོ་མ་ཁེེམ་བུ་རེེ་རེེ་བྱས་ཏེེ་སླ་ངའིི་ནང་གིི་ཞག་ཚིིལ་ནང་དུ་འཕངས་
ནས། བག་ལེེབ་གཉིིས་པ་དེེ་སྲེེག་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་གྱིི་ས་ངོོས་སུ་གྲིིབ་

གཟུགས་ཤིིག་ཕོོག ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཕྲག་སྟེེང་ནས་ཡར་བལྟས་དུས། གྱོོན་

གོོས་ཧྲིིལ་པོོ་དཀར་པོོ་ཡིིན་པའིི་སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་ཞིིག་ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱབ་ཏུ་འགྲེེང་ནས་
འདུག ཁོོའི་ི གདོོང་པ་སྲབ་ལ་གཉེེར་མ་མང་ཞིིང་། མིིག་ཟུང་ལ་སྤྲོོ་སྣང་གིིས་ཁེེངས་ཡོོད།
ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ནིི་ཕུར་བ་ཞིིག་འདྲ་བར་སྐམ་ཞིིང་རིིད་ལ། ཁོོའི་ི དཀར་ཞིིང་གཙང་བའིི་

གྱོོན་གོོས་ཀྱིི་འཚེེམ་སྲུབས་ཚང་མ་ཟད་ནས་འདུག ཁོོས་ཨ་མ་ལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་
“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།”

ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི གྱོོན་གོོས་དཀར་པོོར་བལྟས་ནས། གདོོང་པ་དོོགས་སྣང་གིིས་རེེངས་པོོར་

གྱུར་ཏེེ་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཁྱོོད་ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་ཡིིན་ནམ།”
“ཡིིན།”
“ཨུན།

ངའིི་མིིང་ལ་ཇིིམ་ རོོ་ལེེ་ཟེེར་ཞིིང་། ང་སྒར་འདིིའིི་དོོ་དམ་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོར་

མཐུན་རྐྱེེན་གང་དགོོས་འཛོོམས་ཀྱིི་ཨེེ་ཡོོད་བསམ་ནས་བལྟ་རུ་ཡོོང་བ་ཡིིན། དགོོས་རྒྱུ་
མཁོོ་རྒྱུ་ཚང་མ་འཛོོམས་འདུག་གམ།”

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་དོོགས་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཞིིབ་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་“འཛོོམས་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

རོོ་ལེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཚོོ་མདང་དགོོང་འབྱོོར་དུས་ང་གཉིིད་ཡོོད། སྟབས་འགྲིིག་ནས་སྒར་

ས་སྟོོང་པ་ཞིིག་ལྷག་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོའི་ི སྐད་ངག་ནིི་དེེ་འདྲའིི་འཇམ་ཞིིང་ལྷོོད་པ་
ཞིིག་རེེད་ཨང་།

ཨ་མས་ཐད་ཀར་“ཡག་པོོ་འདུག ཁྱད་པར་དུ་འཁྲུད་གཞོོང་དེེ་དག” ཅེེས་བཤད།
“བུད་མེེད་ཚོོ་དེེ་གར་གྱོོན་གོོས་འཁྲུད་དུ་ཡོོང་བར་སྒུག་དང་།

ད་མང་པོོ་མིི་འགོོར།

སྔོོན་ཆད་ཐོོས་མྱོོང་ཙམ་ཡང་མེེད་པའིི་འུར་ཟིིང་། དངོོས་གནས་ཆོོས་ཚོོགས་འཚོོག་བཞིིན་

པ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་ཁ་སང་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ཤེེས་སམ། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི། ཁོོ་ཚོོས་མཉམ་གཞས་

རུ་ཁག་ཅིིག་བཙུགས་ནས། ལག་པས་གྱོོན་གོོས་འཁྲུད་བཞིིན་ངག་ནས་གླུ་དབྱངས་བླངས།

དེེ་ནིི་དངོོས་གནས་རྣ་བ་ཐོོགས་ཚད་ཀྱིིས་ཉན་འོོས་པའིི་སྒྲ་དབྱངས་ཤིིག་རེེད། དངོོས་
གནས་ཡིིན།”

ད་ལྟ་ཨ་མའིི་གདོོང་གིི་དོོགས་སྣང་དེེ་ཞིི་བཞིིན་འདུག “དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་

རེེད། ཁྱོོད་སྒར་འདིིའིི་དཔོོན་པོོ་ཡིིན་ནམ།”

དོོ་དམ་པས་“མིིན། སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་མིི་དམངས་རྣམས་ལ་བརྩོོན་པ་ཆེེ་བས། ང་རང་

ལས་མེེད་དུ་བསྒྱུར་སོོང་། གཙང་སྦྲ་དང་སྒྲིིག་ཁྲིིམས་སོོགས་སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་དོོན་དག་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཆེེ་མ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་ཁོོ་ཚོོས་འགན་དུ་བླངས་ཡོོད། ངས་འདིི་འདྲའིི་མང་ཚོོགས་
ཧུར་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཆོོས་ཁང་ནང་དུ་གྱོོན་གོོས་འཚེེམ་གྱིི་ཡོོད་ལ། ད་
དུང་བྱིིས་པའིི་རྩེེད་ཆས་ཀྱང་བཟོོ་བཞིིན་ཡོོད། འདིི་འདྲའིི་མང་ཚོོགས་ཤིིག་སྔོོན་ཆད་
མཐོོང་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚིི་དྲེེག་ཅན་གྱིི་གྱོོན་གོོས་ལ་གཅིིག་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་“ང་ཚོོས་

ད་དུང་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་ཁོོམ་མ་བྱུང་། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིི་རིིང་ལ་གཙང་སྦྲར་དོོ་སྣང་བྱེེད་མ་
ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

དོོ་དམ་པས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས་སམ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་མཁའ་རླུང་ཁྲོོད་དུ་

དྲིི་སྣོོམ་བྱས། “དྲིི་ཞིིམ་འཐུལ་བཞིིན་པའིི་འཚིིག་ཇ་འདིི་ཁྱོོད་ཚང་གིི་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་ནས་“དྲིི་མ་ཞིིམ་པོོ་རེེད། མ་རེེད་དམ། ནམ་རྒྱུན་

འཚིིག་ཇའིི་དྲིི་མ་འདིི་ཕྱིི་ལ་འཐུལ་ཡོོང་དུས་དངོོས་གནས་ཞིིམ་པོོ་ཡིིན།” ཞེེས་སྤོོབས་

ཉམས་དང་བཅས་བཤད་ཅིིང་། དེེར་མཐུད་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཞོོགས་

ཟས་ལ་རོོལ་ཐུབ་པའིི་རེེ་བ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་རང་མེེ་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས། སྒྱིིད་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད། སྐབས་དེེར་ཨ་

མའིི་སེེམས་ནང་གིི་དོོགས་གཞིི་ཚང་མ་ཡོོངས་སུ་ཡལ་སོོང་། དེེ་བས་ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ང་ཚོོའིི་
མགྲོོན་དུ་ཕེེབས་པར་དངོོས་གནས་དགའ་བསུ་ཡོོད། ང་ཚོོར་བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་
ཚོོགས་པོོ་དེེ་འདྲ་མེེད་མོོད། གང་ལྟར་ཁྱོོད་རང་ཕེེབས་པར་དགའ་བསུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་དེེས་ཁོོ་མོོར་སྨིིན་མ་བསྡུས་ནས་བལྟས་“ངས་ཞོོགས་ཟས་ཟོོས་

ཟིིན་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། འཚིིག་ཇ་དེེ་དངོོས་གནས་ཕོོར་གང་འཐུང་ན་འདོོད། དྲིི་མ་དེེ་
འདྲའིི་ཞིིམ་པ་ལ།”
“ཡ།

ཡ། ལོོས་ཡིིན།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཁྱོོད་རང་བྲེེལ་བ་ལངས་མིི་དགོོས།”

ཨ་མས་ལྕགས་ཀྲིིན་ནང་ནས་འཚིིག་ཇ་ཕོོར་པ་གང་བླུགས་རྗེེས་“ང་ཚོོར་ཀ་ར་མེེད།

གཅིིག་བྱས་ན་ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཅུང་ཙམ་ཉོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་རང་ཇ་ནང་དུ་ཀ་ར་འཕེེན་
དགོོས་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན། འཚིིག་ཇ་འདིི་དེེ་འདྲ་ཞིིམ་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

དོོ་དམ་པས་“ཀ་ར་འཕངས་མྱོོང་མེེད། ཀ་ར་འཕངས་ན་འཚིིག་ཇའིི་བྲོོ་བ་དག་མ་དེེ་

ཡལ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཨུན། ང་ཀ་ར་ཉུང་ཙམ་འཕེེན་པར་དགའ་བོོ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོ་རང་འདིི་འདྲའིི་དུས་ཚོོད་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་གིི་ནང་ནས་ཇིི་ལྟར་འདིི་འདྲའིི་
ཁ་ཐག་ཉེེ་པོོར་གྱུར་པ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནས། གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་ལ་ཞིིབ་མོོས་བལྟས། ཁོོ་མོོས་
ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་ནས་ཁོོའི་ི ཀུན་སློོང་ཅིི་ཡིིན་བཙལ་མོོད། ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་དུ་མཛའ་བཤེེས་
མ་གཏོོགས་ཅིི་ཡོོང་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི གྱོོན་གོོས་དཀར་པོོའི་ི སྟེེང་གིི་ཟད་
ནས་ཡོོད་པའིི་འཚེེམ་སྲུབས་ཁག་མཐོོང་བས། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་པ་བདེེ་ལ་བབས།

ཁོོས་འཚིིག་ཇ་ལ་ཧུབ་ཅིིག་བཏབ། “ངས་བལྟས་ན་བུད་མེེད་ཚོོ་དེེ་རིིང་ཞོོགས་ཀ་ཁྱོོད་

ལ་ཐུག་ཏུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མས་“ང་ཚོོས་ད་དུང་གཙང་སྦྲ་བྱས་ཟིིན་མེེད། ང་ཚོོས་གཙང་སྦྲ་བྱས་མ་ཟིིན་སྔོོན་

དུ་ཁོོ་ཚོོ་མ་ཡོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

དོོ་དམ་པས་“འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་གནས་ཚུལ་ཅིི་འདྲ་ཡིིན་པ་ཧ་གོོ་ཡིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་

ཡང་ཁྱོོད་ཚོོ་བཞིིན་དུ་ཡོོང་བ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོས་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་མིི་དགོོས། ཁོོ་ཚོོས་གནས་
ཚུལ་ཅིི་ཡིིན་ཧ་གོོ་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་ལྷན་ཚོོགས་ཚང་མ་དེེ་འདྲ་ཡག་པོོ་

ཆགས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་འཚིིག་ཇ་བཏུང་ཚར་རྗེེས་ཡར་ལངས། “ཡ། ད་ང་
འགྲོོ་དགོོས། ཁྱོོད་ཚོོར་དེེ་མིིན་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་ན་ཐད་ཀར་ངའིི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཤོོག ང་
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ཉིིན་གང་པོོར་དེེ་གར་ཡོོད། འཚིིག་ཇ་དངོོས་གནས་ཞིིམ་པོོ་འདུག བཀའ་དྲིིན་ཆེེ།” ཁོོས་
ཇ་ཕོོར་དེེ་སྒམ་སྟེེང་གིི་ཇ་ཕོོར་གཞན་པ་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་བཞག་རྗེེས། ལག་གཡུག་ཅིིག་

བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་པའིི་རས་གུར་གྱིི་ཁྲོོད་དུ་མར་སོོང་། ཁོོ་རང་འགྲོོ་
ཞོོར་དུ་མིི་གཞན་པར་ཁ་བརྡ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་པ་ཨ་མས་ཐོོས་ཐུབ།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་མར་ལ་སྒུར་ནས། སེེམས་གཏིིང་ནས་སླེེབས་པའིི་ངུ་ཤོོར་བའིི་ཚོོར་བ་

དེེའིི་མགོོ་གནོོན་ཐབས་བྱས།

ཨ་ཕས་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་ཁྲིིད་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས་ཤིིང་། རྣ་བ་འཁྲུད་སྐབས་ངུས་པའིི་མིིག་

ཆུ་དེེ་ད་དུང་ཡང་ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་ཀོོང་དུ་འཁྱིིལ། ཁོོ་གཉིིས་ཀ་གཉོོམ་ཆུང་ཞིིང་གདོོང་པར་
འོོད་འཁྱུག་ལ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་སྣ་སྟེེང་གིི་ཉིི་མས་ཚིིག་པའིི་པགས་པ་རིིམ་པ་གཅིིག་དེེད་

ཟིིན། ཨ་ཕས་“འདིི་གཉིིས་ཀྱིིས་པགས་པ་གཉིིས་བརྩེེགས་གྱོོན་འདུག ཡག་པོོ་འཁྲུད་དུ་
མིི་འཇུག་པས། ཅུང་མིིན་ན་གཅར་རྡུང་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོ་ལ་བསྟོོད་བསྔགས་བྱས་ནས་“ཁོོ་ཚོོ་ད་ལྟ་ག་འདྲའིི་མཛེེས་པོོ་འདུག ཡ།

རང་རང་སོོ་སོོར་བག་ལེེབ་དང་ལྡིིར་ཁུ་བླངས་ནས་ཟོོ། ང་ཚོོས་རས་གུར་ནང་གིི་ཅ་ལག་
རྣམས་ཕར་འཇོོག་ཚུར་འཇོོག་བྱས་ནས། ཚང་མ་གྲ་དག་བཟོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀའིི་སྡེེར་མ་རུ་ཟ་མ་བླུགས་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྡེེར་མ་རུའང་

གང་བླུགས། “ཋོོམ་ལ་ལས་ཀ་གང་ཞིིག་ནས་རྙེེད་པ་ཡིིན་ནམ།”
“མ་ཤེེས།”
“ཨུན།

ཁོོ་ལ་རྙེེད་ན་ང་ཚོོར་ཡང་རྙེེད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨལ་འཚབ་འཚུབ་དང་བཅས་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ནས་“ག་འདྲའིི་ཆ་རྐྱེེན་ཡག་

པོོ་ཞིིག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ལ་འཚིིག་ཇ་ཕོོར་པ་གང་བླུགས། “མིི་ཞིིག་

གིིས་ཅིི་ཞིིག་བཟོོ་བཞིིན་པ་ཤེེས་སམ། ཁོོས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཞིིག་བཟོོ་བཞིིན་འདུག
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ཕར་ཕྱོོགས་རས་གུར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་དེེ་ག་རང་དུ་བཟོོ་བཞིིན་འདུག འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་
ནང་དུ་ཉལ་ཁྲིི་དང་ཐབ་ཀ་སོོགས་མཁོོ་ཆས་ཚང་མ་འདུག དེེ་ལྟར་ཁོོ་འདྲུད་འཁོོར་གྱིི་

སྟེེང་ནས་འདུག་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ཁོོའི་ི འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་སྟངས་རེེད། གང་དུ་འདུག་བསམ་ན་དེེ་རུ་
ཞག་སྡོོད་བྱེེད་ཆོོག”

ཨ་མས་“ང་ཡིིན་ན། ཁང་ཆུང་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འདུག་འདོོད་ཆེེ། ང་ཚོོར་ག་དུས་ཆ་

རྐྱེེན་ཡོོད་ན་དེེ་དུས་ཁང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཨལ། ང་ཚོོས་ཞོོགས་ཟས་ཟོོས་ཚར་རྗེེས། ཁྱོོད་དང་ང་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་

ཀྱིིས་དོོས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཡ་ཡ། གལ་སྲིིད་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོའི་ི ལས་ཀ་རེེ་ཡོོད་རྒྱུ་ན། ངས་

དངོོས་གནས་དེེ་ལས་འདོོད། དེེ་ནིི་དངོོས་གནས་ངས་ལས་འདོོད་པའིི་ལས་ཀ་དེེ་ཡིིན། དེེ་

ནས་ཧྥོོརད་རྟགས་ཅན་གྱིི་འཁོོར་རྙིིང་གོོང་བདེེ་ཞིིག་ཉོོས་ནས། དེེའིི་ཚོོན་རྩིི་སེེར་པོོར་

བརྗེེས་རྗེེས། ཡར་མར་ལ་འཁྱམ་འཁྱམ་གྱིིས་བསྐོོར་ནས། ལམ་ཐོོག་ཏུ་བུ་མོོ་མཛེེས་མ་རེེ་
མཐོོང་ཚེེ་མིིག་བཙུམས་སྐྱིིད་པོོ་རེེ་རྒྱག་དགོོས། མཛེེས་མ་ཡིིད་སེེམས་འཕྲོོག་བྱེེད་དེེ་
འདྲ་ཡོོད་ན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཁྲོོ་ཉམས་དང་བཅས་“སྔོོན་ལ་ལས་ཀ་ཞིིག་བཙལ་རྗེེས། དེེ་ནས་བུད་མེེད་ཀྱིི་

རྐུབ་ལ་རྒྱུགས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཆབ་ཁང་གིི་ནང་ནས་ཕྱིིར་བུད་ནས། དལ་མོོས་ཚུར་ཡོོང་། ཨ་མས་ཁོོ་ལ་

སྨིིན་མ་བསྡུས་ཏེེ་བལྟས།

ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གདོོང་པ་བཀྲུས་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་རྩིིས་བྱས་མོོད།

དེེ་ནས་ཁོོའི་ི གདོོང་མདོོག་ངན་ཞིིང་ལུས་སྟོོབས་ཞན་ལ། སེེམས་པ་ཡང་སྡུག་ཡོོད་པའིི་

རྣམ་པ་མཐོོང་བས། ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་རང་གུར་ནང་དུ་སོོང་ནས་ཅུང་ཉོོལ། ཁྱོོད་ཀྱིི་གཟུགས་
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པོོ་བདེེ་ཡིི་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“མིིན། ངས་སྡིིག་པ་བསགས་ཡོོད་པས། རྣམ་

སྨིིན་དེེ་ངེེས་པར་དུ་མྱོོང་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་ཙོོག་
འདུག་བྱས་ནས། རང་ཉིིད་ལ་འཚིིག་ཇ་ཕོོར་པ་གང་བླུགས།

ཨ་མས་བག་ལེེབ་མཐའ་མ་དེེ་ཡང་སླ་ང་ལས་བླངས་རྗེེས། ཅིི་མིི་སྙམ་པའིི་རྣམ་པས་

“སྒར་གྱིི་དོོ་དམ་པ་འུ་ཚང་དུ་ཡོོང་ནས།

ཞེེས་བཤད།

མར་བསྡད་དེེ་འཚིིག་ཇ་ཕོོར་པ་གང་བཏུང་སོོང་།”

ཨ་ཕས་དལ་མོོས་ཡར་བལྟས། “རེེད་དམ། ད་ལྟ་ནས་བཟུང་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་ཟེེར་མགོོ་

བརྩམས་འདུག་གམ།”

ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“རང་དགར་དུས་ཚོོད་གཏོོང་དུ་ཡོོང་བ་རེེད། མར་བསྡད་

ནས་འཚིིག་ཇ་བཏུང་སོོང་། ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་འཚིིག་ཇ་ཞིིམ་པོོ་འཐུང་རྒྱུ་རག་གིི་མིི་འདུག་
ཟེེར་ལ། ང་ཚོོའིི་འཚིིག་ཇའིི་དྲིི་མ་ཧ་ཅང་ཞིིམ་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁོོ་ཅིི་བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་རེེད།” ཅེེས་ཡང་བསྐྱར་ནན་འདྲིི་བྱས།
“ཅིི་ཡང་དགོོས་མིི་ཟེེར།

ང་ཚོོར་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“ང་དེེར་ཡིིད་མིི་ཆེེས། ཁོོ་ཕལ་ཆེེར་སྣ་སྙེེར་སྙེེར་གྱིིས་སྐྱོོན་ཆ་རེེ་སྣོོམ་རྒྱུ་རེེ་ཨེེ་

རྙེེད་ལྟ་རུ་ཡོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ངར་སྐད་དང་བཅས་“དེེ་འདྲ་མ་རེེད། མིིའིི་སྐྱོོན་ཆ་འཚོོལ་རྒྱུ་ཨེེ་རྙེེད་ལྟ་མཁན་

ཡིིན་མིིན་ངས་མིིག་གིིས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་དབྱེེ་བ་འབྱེེད་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་ཇ་ཕོོར་ལས་འཚིིག་ཇའིི་ཇ་སྙིིགས་རྣམས་ས་ངོོས་སུ་བཤོོས།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་དེེ་བསྒྱུར་དགོོས། འདིི་ནིི་གཙང་སྦྲ་ཡོོད་སའིི་ས་ཆ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།
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ཨ་ཕས་“ལྟོོས་དང་། ད་ཁོོ་མོོས་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ནས། མིི་བཙོོག་པ་ཞིིག་

ནང་དུ་ཡོོང་འཇུག་ས་མ་རེེད།” ཅེེས་ཕྲག་དོོག་གིི་ངག་གིིས་དེེ་ལྟར་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
“མགྱོོགས་པོོ་བྱོོས།

ཨལ། ང་ཚོོ་ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་ལག་པས་ཁ་མཐའ་ཕྱིིས་ནས་“ང་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལ་ཁ་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
“ཨུན།

ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་མདངས་དེེ་འདྲ་བཟང་རྒྱུ་མིི་འདུག་ཨ།”
“ངའིི་གཟུགས་པོོ་དེེ་འདྲ་བདེེ་རྒྱུ་མིི་འདུག་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨལ་དོོས་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནས་“རླངས་སྣུམ་སྣོོན་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོས་མེེ་ཁ་གསོོས། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་གཉིིས་ཀ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་བུད་རྗེེས། དོོས་འཁོོར་དེེ་སྲང་
ལམ་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕྱིིན།

ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཆུ་ཟེེའུ་

ཞིིག་འཁྱེེར་ནས། གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཚན་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཡོོད་པའིི་གོོས་འཁྲུད་གཞོོང་བ་

ཡོོད་ས་དེེར་སོོང་། ཁོོ་མོོས་ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཟེེའུ་གང་འཁྱེེར་ནས་ཚུར་གུར་སྒོོ་རུ་ཕྱིིར་སླེེབས། ཁོོ་
མོོས་སྡེེར་མ་འཁྲུད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབས།

ཨ་མས་“ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཟ་མ་སྡེེར་མ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་བཞག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་

མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོར་ཞིིབ་མོོས་བལྟས། བུ་མོོའི་ི སྐྲ་ནང་ནས་ཆུ་ཐིིགས་འཛར་གྱིི་འདུག་
ལ། སྐྲ་ལོོ་ཤད་ནས་འདུག ད་ལྟ་ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་པོོར་འཇམ་འོོད་འཕྲོོ་ལ་དམར་མདངས་

ཆགས། ཁོོ་མོོས་ལུས་ལ་སྟེེང་དུ་མེེ་ཏོོག་དཀར་པོོ་ཆུང་ཆུང་གིི་རིི་མོོ་ཡོོད་པའིི་ལྭ་བ་སྔོོན་

པོོ་དེེ་གྱོོན་འདུག་ལ། རྐང་པར་ཁོོ་མོོ་གཉེེན་སྒྲིིག་སྐབས་སུ་གོོན་པའིི་ཀོོ་ལྷམ་ཕྱིི་རྟིིང་

མཐོོན་པོོ་ཅན་དེེ་གོོན་འདུག ཨ་མས་དེེ་ལྟར་ཅེེར་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། བུ་མོོ་ཅུང་ངོོ་ཚ་
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ནས་གདོོང་པ་དམར་པོོར་གྱུར། ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁྲུས་ཤིིག་བརྒྱབ་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ངག་འཛེེར། “ང་ནང་དུ་ཡོོད་སྐབས་སྐྱེེས་མ་ཞིིག་

ནང་དུ་ཡོོང་ནས་ཁྲུས་བརྒྱབ་སོོང་། དེེ་ཇིི་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་ཤེེས་སམ། ཁང་མིིག་ཆུང་ཆུང་
དེེའིི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། ཆུ་སྒོོའི་ི ལག་འཇུ་དེེ་གཅུས་པ་ན། ཆུ་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་འབབ་ཡོོང་

གིི་འདུག་ལ། ཆུ་དྲོོ་གྲང་གང་དགོོས་རང་བསམ་གྱིིས་འདེེམས་ཆོོག དེེ་བས་ངས་དེེ་ལྟར་
བཀྲུས་པ་ཡིིན།”

ཨ་མས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ང་རང་ཉིིད་ཀྱང་སོོང་ནས་བཀྲུ་རྒྱུ་ཡིིན། ལག་གིི་ལས་

ཀ་འདིི་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་ཁྲུས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་དེེ་བེེད་སྤྱོོད་གཏོོང་སྟངས་སྟོོན་
དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོས་“ངས་ཉིིན་རྒྱུན་དུ་ཁྲུས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན། ད་སྔོོན་སྐྱེེས་མ་དེེས། ཁོོ་མོོས་ང་མཐོོང་

ཞིིང་ང་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་པ་མཐོོང་རྗེེས། ཁོོ་མོོས་ཅིི་ཟེེར་བ་ཤེེས་སམ། ཁོོ་མོོས་ཟེེར་ན་སྐྱེེ་
གཡོོག་མ་མ་གཟའ་འཁོོར་རེེ་རེེར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། ང་ཉིིན་རྒྱུན་དུ་མ་མ་དེེ་ལ་ཐུག་ན། ཁོོ་

མོོས་གང་དང་གང་འདྲ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་བདེེ་ཐང་ཡོོང་བའིི་སྐོོར་ལ་ལམ་སྟོོན་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད་
ཟེེར་ལ། དེེ་བཞིིན་འདིིར་ཡོོད་ཀྱིི་སྐྱེེས་མ་ཚང་མས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཟེེར། དེེ་བཞིིན་
ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ཆོོག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཚིིག་འབྲུ་རྣམས་ཁོོ་མོོའི་ི ངག་ལས་

ལྦུ་བ་མཆེེད་མཆེེད་བྱེེད། “དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཅིི་བཤད་ཤེེས་སམ། གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར་ཕྲུ་

གུ་ཞིིག་བཙས་པས། གཞིིས་སྒར་ཧྲིིལ་པོོས་སྤྲོོ་སྐྱིིད་བཏང་བ་རེེད་ཟེེར་ལ། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོས་
གྱོོན་གོོས་དང་། དེེ་མིིན་ཕྲུ་གུ་ལ་མཁོོ་བའིི་ཅ་ལག་སྣ་ཚོོགས་བྱིིན་པ་རེེད་ཟེེར་ཞིིང་། ཐ་
ན་གཅིིག་གིིས་ལྕང་ལྕུག་གིིས་བཟོོས་པའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཉལ་འཁོོར་ཞིིག་ཀྱང་སྤྲད་འདུག་ཟེེར།

ཉལ་འཁོོར་དེེ་གསར་པ་མིིན་ཡང་། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལ་ཚོོན་རྩིི་གསར་དུ་བརྒྱབ་པས། གསར་

པ་དང་ཁྱད་པར་མིི་འདུག་ཟེེར། དེེ་ནས་ད་དུང་ཁོོ་ཚོོས་ཕྲུ་གུར་མིིང་བཏགས་ནས། སྒོོང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བག་ཀྱང་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཡོོད་ཟེེར། ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་བདག་ཉིིད་ཅན་པོོ།” ཁོོ་མོོས་དབུགས་
ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་མགོོ་བོོ་བྲང་དུ་དུད།

ཨ་མས་“དཀོོན་མཆོོག་ངོོ་སོོ་བསྟོོད། ང་ཚོོ་ནིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མང་ཚོོགས་ཁྲོོད་དུ་ཕྱིིར་

སླེེབས་པ་རེེད། ངས་ངེེས་པར་དུ་ཁྲུས་ཤིིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
བུ་མོོས་“ཨ་ལ་ལ། དེེ་ཧ་ཅང་སྐྱིིད་པོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཀྲིིན་སྡེེར་རྣམས་ཕྱིིས་རྗེེས་ཕྱིིར་རྩིིག་བཞིིན་“ང་ཚོོ་ནིི་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་ཁྱིིམ་རྒྱུད་

ཡིིན་ལ། ང་ཚོོས་སུ་གཅིིག་གིི་མདུན་ལ་ཡང་མགོོ་བོོ་སྒུར་མྱོོང་མེེད། ཨ་མེེས་ཀྱིི་ཨ་མེེས་

གསར་བརྗེེའིི་དམག་འཁྲུག་ཁྲོོད་དུ་ཞུགས་མྱོོང་། ང་ཚོོ་བུ་ལོོན་གྱིི་ནང་དུ་མ་ཚུད་གོོང་དུ།
ང་ཚོོ་ནིི་ཞིིང་པ་ཚད་ལྡན་ཡིིན། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་སླེེབས་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་བླ་སྲོོག་ལ་
རྨ་ཁ་གཏོོད་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་སླེེབས་ཐེེངས་རེེ་རེེར། ང་དང་བཟའ་མིི་ཡོོངས་ལ་ལྕག་ཚན་གྱིིས་

འབྲབ་བཞིིན་པ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེས། དེེ་ནས་རིི་བོོ་ནེེ་ཌལ་སིིའིི་འདབས་ཀྱིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་

དེེ་དང་འཕྲད་པ་རེེད། ཁོོས་དངོོས་གནས་ང་རང་གཞན་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་སོོང་ལ། རང་ཉིིད་

རིིགས་དམན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ཚོོར་བ་བྱིིན་ནས། རང་ཉིིད་རང་ཉིིད་ལ་ཞེེན་པ་ལོོག་ཏུ་
བཅུག་སོོང་། ད་ལྟ་ནིི་དེེ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་བ་སྐྱུར་མོོ་དེེ་ཡལ་ཟིིན། འདིི་གར་ཡོོད་པའིི་ཡུལ་མིི་

ནིི་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་རེེད། ད་དུང་དོོ་དམ་པ་དེེ། ཁོོ་རང་ཡོོང་ནས་མཉམ་དུ་ཐང་
ལ་བསྡད་ནས་འཚིིག་ཇ་བཏུང་སོོང་ལ། ཁོོས་ཁ་ཡར་གྲག་མར་གྲག་ཚང་མར། ‘ལྕམ་ཇོོ་

ཌིི། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི།’ ཞེེས་འབོོད་ལ། ད་དུང་། ‘ཁྱོོད་ཚོོ་ག་འདྲ་འདུག ལྕམ་ཇོོ་ཌིི།’ ཞེེས་ཟེེར།”
ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་དབུགས་རིིང་ཞིིག་བླངས།

“དེེས་ང་རང་ཡང་བསྐྱར་མིི་རུ་གྱུར་ཡོོད་པའིི་ཚོོར་བ་ཞིིག་བྱིིན།”

ཁོོ་མོོས་སྡེེར་མ་ཆེེས་

མཐའ་མ་དེེ་ཡང་ཡར་བརྩིིགས་རྗེེས། རས་གུར་གྱིི་ནང་དུ་སོོང་ནས། གོོས་སྒམ་གྱིི་ནང་ནས་

རང་ཉིིད་ལ་ལྷམ་དང་གྱོོན་གོོས་གཙང་མ་བསྔོོགས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཤོོག་ལེེབ་ཅིིག་གིི་ནང་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

དུ་བཏུམ་ཡོོད་པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣ་རྒྱན་དེེ་རྙེེད། ཁོོ་མོོ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་སྔུན་ནས་འགྲོོ་ཞོོར་

དུ་“གལ་སྲིིད་བུད་མེེད་དེེ་ཚོོ་ཡོོང་བ་ཡིིན་ན། ང་མགྱོོགས་པོོར་སླེེབས་ཡོོང་ལབ་རོོགས།”
ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཟུར་ཞིིག་ནས་ཡལ་བར་གྱུར།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་བསྡད་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཉེེན་

སྒྲིིག་ལྷམ་ལ་བལྟས། དེེ་ནིི་སྟེེང་དུ་སྣོོལ་མདུད་སྟབས་བདེེ་ཞིིག་ཡོོད་པའིི་ཀོོ་ལྷམ་ནག་པོོ་
ཞིིག་རེེད། ཁོོ་མོོས་རྐང་མཛུབ་རྣམས་ལག་མཛུབ་ཀྱིིས་ཕྱིིས་ཤིིང་། ལག་མཛུབ་རྣམས་སྨད་

གོོས་ཀྱིི་ནང་ཤའིི་ངོོས་སུ་ཕྱིིས། ཁོོ་མོོ་མར་སྒུར་སྒུར་བྱེེད་པའིི་སྐབས་སུ། ཉིིན་བཞིིན་ཇེེ་ཆེེར་

འགྲོོ་བའིི་ལྟོོ་བའིི་སྟེེང་དུ་ལྗིིད་ཤུགས་འཁེེལ། ཁོོ་མོོ་ཡར་ཕྱིིར་དྲང་མོོར་བསྡད་རྗེེས། ལག་

སོོར་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟོོ་བར་དལ་མོོས་མྱོོང་རེེག་བྱས། ཁོོ་མོོས་དེེ་ལྟར་རེེག་བཞིིན་པའིི་
སྐབས་སུ། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་འཛུམ་ཆུང་ཞིིག་གྲོོལ།

ལམ་ཕྲན་ཐོོག་ཏུ། གཟུགས་གཞིི་སྦོོམ་ཞིིང་ཐུང་བའིི་བུད་མེེད་ཅིིག་གིིས་གྱོོན་གོོས་

བཙོོག་པ་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་གང་ལག་ཏུ་འཁྱེེར་ནས། གོོས་འཁྲུད་གཞོོང་བའིི་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་
བཞིིན་འདུག ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་ཉིི་མས་ཚིིག་ནས་སྨུག་པོོར་གྱུར་འདུག་ལ། མིིག་ཟུང་
ནག་ལ་མིིག་མདངས་ཟབ། ཁོོ་མོོས་ཁྲ་ཤུར་ཅན་གྱིི་ལྭ་བའིི་སྟེེང་དུ་སྲིིང་བལ་ཁུག་མ་ལས་

བཟོོས་པའིི་པང་ཁེེབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གྱོོན་འདུག་ལ། རྐང་པར་ཕོོ་སྐྱེེས་ཀྱིི་ལྷམ་ཞིིག་གྱོོན་

འདུག ཁོོ་མོོས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟོོ་བར་རེེག་བཞིིན་པ་མཐོོང་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི
གདོོང་གིི་འཛུམ་མདངས་ཀྱང་མཐོོང་།

ཁོོ་མོོས་“ཡ།” ཞེེས་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་། དགའ་སྤྲོོའི་ི དགོོད་སྒྲ་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་

བལྟས་ན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ངོོ་ཚ་ནས་ཐང་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཡར་ཕྱིིར་བལྟས་པ་ན། བུད་མེེད་

དེེའིི་ནག་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་མིིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་དེེས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག་པས་“ངས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཀྱང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་མུག་མུག་གིིས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེས་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་དེེ་ཁྲོོག་སྒྲ་དང་བཅས་ཐང་ལ་བཞག་ནས་“ཁོོག་ན་སྲོོག་

ལྡན་ཤ་འབུར་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོ་མོོ་ནིི་བྱ་མོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཀག་
ཀག་གིིས་བགད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་འདོོད།” ཞེེས་ནན་འདྲིི་བྱས།
“ངས་མིི་ཤེེས།

ཕལ་ཆེེར། བུ་ཞིིག་ཡིིན་ན། རེེད། བུ་ཞིིག་ཡིིན་ན་འདོོད།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་འབྱོོར་མ་ཐག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།
“མདང་དགོོང་།

ཨེེ་རེེད།”

ནམ་གུང་ལ་འབྱོོར་སོོང་།”

“འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
“ངས་མིི་ཤེེས།

གལ་སྲིིད་ང་ཚོོར་ལས་ཀ་རྙེེད་ན་ཕལ་ཆེེར་འདུག་རྒྱུ་རེེད།”

བུད་མེེད་དེེའིི་གདོོང་པར་གྲིིབ་ནག་ཅིིག་འཐིིབས་སོོང་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི ཆུང་ལ་ནག་

པའིི་མིིག་ཟུང་ལ་ཁྲོོ་ཉམས་ཤིིག་བབས། “གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོར་ལས་ཀ་རྙེེད་ན་འདུག་རྒྱུ་

རེེད། རེེད་ཡ། འདིི་ནིི་ང་ཚོོ་ཚང་མས་གཟུངས་སྔགས་བཞིིན་འདོོན་བཞིིན་པའིི་ཚིིག་
དེེ་རེེད་ཡ།”

“ངའིི་གཅེེན་པོོ་ལ་ད་ནངས་ནས་བཟུང་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་ཡོོད།”
“རེེད་དམ།

གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་རླུང་རྟ་བརྒྱུགས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། རླུང་

རྟ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱོོས་ཨ། དེེར་ཡིིད་ཆེེས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་མེེད།” ཁོོ་མོོ་ཐག་ཉེེ་སར་བཅར་
ནས་“ཁྱོོད་ཚོོར་རླུང་རྟ་ཐེེངས་གཅིིག་ལ་རྒྱུག་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཐེེངས་མང་པོོར་རྒྱུག་

གིི་མ་རེེད། ཁྱོོད་བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག་བྱོོས་ཨ།” ཞེེས་གཏུམ་དྲག་དང་བཅས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག་བྱོོས་ཨ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྡིིག་པ་ཞིིག་བསགས་
ན། གྲོོད་ཁོོག་ནང་གིི་ཕྲུ་གུ་དེེར་སེེམས་ཆུང་བྱེེད་དགོོས་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་མོོ་རོོ་སིི་
ཤ་རོོན་གྱིི་མདུན་དུ་ཙོོག་འདུག་བྱས་ནས་“སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་འཆལ་སྤྱོོད་འགའ་རེེ་དར་
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བཞིིན་འདུག” ཅེེས་རྔམ་གནག་པོོས་“གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོ་རྟག་པར་ཁོོ་ཚོོས་ཞབས་

བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་འཚོོག་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་འཁྲབ་པ་ནིི་སྒོོར་བྲོོ་གཅིིག་པུ་མ་ཡིིན་

པར། ཕན་ཚུན་ལ་འཐམ་འཁྱུད་བྱས་ནས་འཁྲབ་རྒྱུ་དེེ་འདྲ་རེེད། དེེ་ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་
མྱོོང་།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཉེེན་ཟོོན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ང་ཡང་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་རྒྱུར་དགའ། སྒོོར་

གཞས་ཞབས་བྲོོ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་གྱིི་རྣམ་པས་“རིིགས་
གཞན་པ་དེེ་འཁྲབ་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

གདོོང་མདངས་སྨུག་པའིི་བུད་མེེད་དེེས་ཡིིད་མུག་པའིི་རྣམ་པས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་

བྱས་“རེེད་ཡ། མིི་འགའ་རེེས་དེེ་འཁྲབ་ཀྱིི་འདུག་ཨ། ལྟོོས་དང་། དཀོོན་མཆོོག་གིིས་དེེ་དག་
ལ་དགོོངས་ཡངས་གནང་གིི་མ་རེེད། དགོོངས་ཡང་གནང་གིི་རེེད་མ་བསམ་ཨ།”

བུ་མོོ་འདིིས་སྐད་འཇམ་པོོས་“ཨུན། ངས་དེེ་འདྲ་བསམ་གྱིི་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཉེེར་མ་བབས་པའིི་ལག་པ་སྨུག་པོོ་དེེ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་པུས་

མོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག་པས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ལུས་ལ་ཚ་ཤུར་ཞིིག་བརྒྱུགས། “ངས་ཁྱོོད་ལ་ད་
ལྟ་ཉེེན་བརྡ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། དེེང་སང་། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ལ་སྙིིང་ཁུང་རུས་པའིི་གཏིིང་ནས་དད་

པ་བྱེེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེེད། གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོ་རྟག་པར། རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་
གིིས་རོོལ་ཆས་དཀྲོོལ་མགོོ་རྩོོམ་དུས་ནས་བཟུང་། ལེེན་དགོོས་རྒྱུའིི་བསྟོོད་སྨོོན་མགུར་

གཞས་མིི་ལེེན་པར། ལེེན་མིི་དགོོས་རྒྱུའིི་སྨྱོོ་གཞས་ཤ་སྟག་ལེེན་གྱིི་ཡོོད། རེེད་ཡ། ཁོོ་ཚོོས་

ལེེན་པ་དེེ་ཚོོ་སྨྱོོ་གཞས་རེེད། དེེ་ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་མྱོོང་། ང་རང་དངོོས་སུ་དེེ་དག་གིི་ཉེེ་

སར་བཅར་མྱོོང་མེེད་ལ། རང་གིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོའང་དེེ་གར་འགྲོོ་རུ་འཇུག་གིི་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་

ཕན་ཚུན་འཐམ་འཁྱུད་བྱས་ནས། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཡ།” ཁོོ་མོོས་གལ་ཆེེན་རང་བཞིིན་

གསལ་སྟོོན་བྱེེད་ཆེེད་དུ། ཡུད་ཙམ་ལ་བཤད་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྐད་འཛེེར་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པོོས་“དེེས་མིི་ཚད། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོས་ཟློོས་གར་འཁྲབ་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་ཤུབ་པུར་སྨྲས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་ཁོོ་མོོ་ཅུང་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ཏེེ། མགོོ་བོོ་ལྟག་ལ་དགྱེེ་ནས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་འཆལ་སྤྱོོད་
འདིི་འདྲའིི་ཐད་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཅིི་སྟོོན་བལྟས།

བུ་མོོ་འདིིས་ཧང་སངས་པའིི་རྣམ་པས་“ཆེེད་ལས་འཁྲབ་སྟོོན་པ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།”

ཞེེས་བཤད།

བུད་མེེད་དེེས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“མ་རེེད། དེེ་མ་རེེད། མ་གཞིི་ནས་གླེེན་པ་ཡིིན་

པའིི་ཆེེད་ལས་འཁྲབ་སྟོོན་པ་དེེ་ཚོོ་མ་རེེད། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་རེེད། ང་ཚོོ་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་མིི་དམངས་རེེད། ལེེགས་ཉེེས་ཅིི་ཡང་འབྱེེད་མིི་ཤེེས་པའིི་བྱིིས་པ་དེེ་ཚོོ་ཡང་ནང་

དུ་ཞུགས་ནས། ཁོོ་ཚོོ་རང་ཉིིད་དང་འབྲེེལ་བ་ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་མིི་སྣ་ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་བྱེེད།
ང་ཉེེ་སར་བཅར་མྱོོང་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་ངས་གཞན་
པའིི་ངག་ནས་ཐོོས་ཐུབ། སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་བདུད་རིིགས་ཚོོ་འགྱིིང་ཉམས་ཀྱིིས་འགྲོོ་
བཞིིན་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཁ་གདངས་ཤིིང་མིིག་ཅེེར་ནས་ཉན་བཞིིན་“ཆུང་དུས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་

ནས། ཡེེ་ཤུའིི་མཛད་རྣམ་སྐོོར་གྱིི་བྱིིས་པའིི་ཟློོས་གར་འཁྲབ་མྱོོང་། ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་
སྐབས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨུན།

མཛད་རྣམ་ཟློོས་གར་བཟང་དང་ངན་ངས་བཤད་ཀྱིི་མེེད། མཛད་རྣམ་ཟློོས་གར་

ཡག་པོོ་རེེད་འདོོད་མཁན་གྱིི་ཡ་རབས་ཀྱིི་ཡུལ་མིིའང་ཡོོད་པ་རེེད། ཨུན། དེེ་འགྲིིག་མེེད་ཅེེས་

ཐད་ཀར་དགག་པ་རྒྱག་གིི་མེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་འཁྲབ་བཞིིན་པ་ནིི་མཛད་རྣམ་ཟློོས་

གར་མ་རེེད། འདིིར་འཁྲབ་བཞིིན་པ་ནིི་འཁྲུལ་སྣང་དང་བདུད་ཀྱིི་ཆོོ་འཕྲུལ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་
འགྱིིང་ཉམས་དང་བཅས་རུ་བསྒྲིིགས་ནས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཏེེ། རང་ཉིིད་མིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་
མདོོག་སྟོོན་གྱིི་ཡོོད། ད་དུང་ཕན་ཚུན་འཐམ་འཁྱུད་ཀྱིིས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཀྱིི་ཡོོད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྔམ་པ་ཞིིག་འཐེེན།

གདོོང་པ་སྨུག་པའིི་བུད་མེེད་དེེས་མུ་མཐུད་དུ་“ངན་རྗེེས་སུ་འབྲངས་མཁན་ཉུང་ཉུང་

ཡང་མ་རེེད། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོའིི་གྲངས་འབོོར་ཇེེ་མང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཡང་དག་

པའིི་ཡེེ་ཤུའིི་རྗེེས་འཇུག་པ་ནིི་སོོར་བཅུའིི་གྲངས་ཀྱིིས་ཟིིན་ཙམ་མ་གཏོོགས་མིི་འདུག ཁྱོོད་

ཀྱིིས་སྡིིག་ཅན་དེེ་ཚོོས་དཀོོན་མཆོོག་ལ་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད་མ་བསམ། མགོོ་སྐོོར་
གཏོོང་ཐུབ་ཐབས་མེེད། དཀོོན་མཆོོག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྡིིག་པ་རྣམས་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཐོོ་འགོོད་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་སྡིིག་པ་རྣམས་ཐིིག་ཤར་རེེ་རེེ་བཞིིན་བསྣན་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད།

དཀོོན་མཆོོག་གིིས་ཁོོ་ཚོོར་སོོ་ལྟ་བྱས་ཡོོད་ལ། ངས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་སོོ་ལྟ་བྱས་ཡོོད། དཀོོན་
མཆོོག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་མིི་གཉིིས་ལ་བཀའ་ཆད་ཕབ་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་བླངས་“དངོོས་གནས་རེེད་དམ།”

གདོོང་པ་སྨུག་པའིི་བུད་མེེད་དེེའིི་སྐད་གདངས་དྲག་ཤུགས་ཀྱིིས་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར་“དེེ་

ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་ཡོོད། བུ་མོོ་ཞིིག་ལ་ཁྱོོད་དང་འདྲ་བར་མངལ་ཆགས་ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོ་
མོོས་ཟློོས་གར་འཁྲབ་པ་རེེད་ལ། འཐམ་འཁྱུད་ཞབས་བྲོོ་ཡང་བརྩེེས་པ་རེེད། དེེ་ནས་... །”
ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ངག་ལ་གྲང་འདར་དང་དམོོད་གཏོོང་ལྟ་བུའིི་གདངས་བབས། “དེེ་ནས་ཁོོ་

མོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཇེེ་སྐམ་ནས་ཇེེ་སྐམ་དུ་གྱུར་ནས། མཐའ་མར་ཁོོ་མོོས་མངལ་ཤོོར་ནས་
ཕྲུ་གུ་ཤིི་བ་རེེད།”

“ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།”

བུ་མོོ་འདིིའིི་གདོོང་པ་སྐྱ་ལམ་ལམ་དུ་གྱུར།

“ཕྲུ་གུ་ཤིི་བོོའི་ི ལུས་ཡོོངས་ཁྲག་ཙར་ཙར་རེེད།

དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་མོོར་སྐད་ཆ་བཤད་

པའིི་མིི་ཞིིག་གང་ན་ཡོོད། དེེ་བས་ཁོོ་མོོ་ས་གཞན་ཞིིག་ཏུ་བྲོོས་སོོང་བ་རེེད། སྡིིག་ཅན་ལ་

ཐུག་ན་སྡིིག་པ་འགོོས་པ་རང་བཞིིན་རེེད། དེེར་འགྲོོགས་འདྲིིས་བྱེེད་རུང་གིི་མ་རེེད། ད་
དུང་བུ་མོོ་གཞན་པ་ཞིིག་ལའང་དོོན་དག་དེེ་ག་རང་བྱུང་བ་རེེད། བུ་མོོ་དེེ་སྐམ་རིིད་དུ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འགྱུར་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ཤེེས་སམ། ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོོ་མོོ་ཡང་བྲོོས་པ་རེེད།
ཉིིན་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོོ་ཕྱིིར་འབྱོོར་སོོང་ལ། ཁོོ་མོོས་ཟེེར་ན་ཕྱིིར་འཚམས་འདྲིི་བྱེེད་དུ་

ཡོོང་བ་ཡིིན་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོའི་ི ཁོོག་གིི་ཕྲུ་གུ་མིི་འདུག ངས་དེེའིི་ཐད་

ཅིི་ཞིིག་བསམ་པ་ཤེེས་སམ། ངས་བལྟས་ན། གཞུང་སྒར་དོོ་དམ་པ་དེེས་ཁོོ་མོོ་གཞན་དུ་
ཁྲིིད་ནས་ཁོོག་གིི་ཕྲུ་གུ་གཡུགས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་དགེེ་སྡིིག་ལ་ཡིིད་ཆེེས་མེེད། དེེ་ཁོོས་
ང་ལ་དངོོས་སུ་བཤད་བྱུང་། ཁོོས་སྡིིག་པ་དངོོས་ནིི་བཀྲེེས་ལྟོོགས་དང་འཁྱག་སྡུག་མྱོོང་བ་

དེེ་རེེད་ཟེེར། ངས་ཁྱོོད་ལ་དྲང་མོོར་བཤད་པ་ཡིིན། ཁོོས་གནས་ཚུལ་འདིི་དག་དང་དཀོོན་

མཆོོག་བར་ན་འབྲེེལ་བ་མེེད་ཟེེར། དེེ་ཁོོས་ང་ལ་དངོོས་སུ་བཤད་བྱུང་། ཁོོས་བུ་མོོ་འདིི་

དག་སྐམ་རིིད་དུ་གྱུར་པ་ནིི་འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིས་མ་འདང་བས་རེེད་ཟེེར། གང་ལྟར་ངས་ཁོོ་
ཁ་གྲག་རྒྱུ་མེེད་པ་བཟོོས་ཡོོད།” དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཡར་ལངས་ནས་ཕྱིི་ནུར་ཞིིག་བྱས་ཤིིང་། ཁོོ་

མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལ་གཏུམ་ཉམས་བབས། ཁོོ་མོོས་སྲ་ཐག་ཐག་གིི་གོོང་མཛུབ་དེེ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་
གྱིི་གདོོང་པར་བཙུགས། “དེེ་ནས་ངས། ‘ཕྱིིར་སོོང་།’ ཞེེས་བཤད་པ་ཡིིན་ལ། ‘སྒར་འདིིའིི་

ནང་དུ་བདུད་འདྲེེས་སྒོོ་ཉུལ་བྱེེད་བཞིིན་པ་ངས་ཤེེས་ཡོོད། ངས་བདུད་དེེ་སུ་ཡིིན་ཤེེས་
ཡོོད། ད་ལྟ་རང་གནས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་། བདུད་རྒྱལ་ཁྱོོད་ཕྱིིར་སོོང་།’ ཞེེས་འཇིིགས་སྐུལ་

བྱས་པས། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུའིི་མཐུ་ཡིིས། ཁོོ་དངོོས་གནས་ཕྱིིར་བྲོོས་སོོང་། ཁོོས་འདར་
སིིག་སིིག་དང་གཉོོམ་ཆུང་ཆུང་གིིས། ‘སྐུ་མཁྱེེན། སྒར་ནང་གིི་མང་ཚོོགས་ཀྱིི་སེེམས་པ་
མ་དཀྲུགས་རོོགས།’ ཞེེས་ཞུ་བ་བྱས་པས། ངས་ཁོོ་ལ། ‘སེེམས་པ་མ་དཀྲུགས་ཨེེ། འོོ་ན་

ཁོོ་ཚོོའིི་རྣམ་ཤེེས་ཅིི་བྱེེད། ཤིི་ཟིིན་པའིི་ཕྲུ་གུ་དེེ་ཚོོ་དང་། ཟློོས་གར་གྱིི་དབང་གིིས་སྡིིག་པ་
བསགས་པའིི་སྡིིག་ཅན་དེེ་ཚོོ་ཅིི་བྱེེད།’ ཅེེས་བཤད་པ་ན། ཁོོས་མིིག་གིིས་ཕར་ལ་བལྟས་

ནས། ཁྲེེལ་འཛུམ་སྙིིང་ལ་གཟན་པ་ཞིིག་བྱས་རྗེེས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཁོོས་རང་ཉིིད་དགེེ་
སྡིིག་འབྱེེད་པའིི་དཔང་པོོ་ངོོ་མ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ཡོོད་པ་ཧ་གོོ་སོོང་། དེེ་ནས་ངས་‘ངས་སྟོོན་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

པ་ཡེེ་ཤུའིི་ཚབ་བྱས་ནས། སྒར་འདིིར་ལྟ་རྟོོག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོོད་པས། ཁྱོོད་དང་སྡིིག་

ཅན་དེེ་ཚོོར་ཐར་ས་མེེད།’ ཅེེས་བཤད་ཡོོད།” དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་གྱོོན་གོོས་བཙོོག་པའིི་སྒམ་དེེ་

ཡར་བཀྱགས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་དོོགས་ཟོོན་བྱོོས་ཨ། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཉེེན་བརྡ་བཏང་ཡོོད། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲོོད་ཁོོག་ནང་གིི་ཕྲུ་གུ་དེེའིི་ཆེེད་དུ་དོོགས་ཟོོན་བྱས་ནས། རང་ཉིིད་ལ་

སྡིིག་པ་མིི་འགོོས་པ་བྱོོས།” དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་བླངས་ནས་ཕར་
ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལས་མཛངས་སྤྱོོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཕྱིིར་མངོོན།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་སུ་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགོོ་བོོ་དཔུང་ཁུག་

ཏུ་མར་སྒུར་ནས། སྦར་མོོས་གདོོང་པ་བཀབ་ནས་ངུ་ཤུམ་བྱས། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་
ནས་སྐད་སྒྲ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་ངོོ་ཚ་དང་བཅས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་

ནས་བལྟས་དུས། དེེ་ནིི་གཟུགས་གཞིི་ཆུང་ལ་གྱོོན་གོོས་དཀར་པོོ་གྱོོན་པའིི་གཞུང་སྒར་དོོ་
དམ་པ་དེེ་རེེད། དོོ་དམ་པས་“སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད་ཨ།” ཞེེས་
བཤད།

ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་མཆིི་མ་དང་བཅས་རྡེེབ་རྡེེབ་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་ཀྱང་འཁྲབ་པ་ཡིིན།”

ཞེེས་ཁོོ་མོོས་ངུ་ཤུམ་དང་བཅས་“ངས་ཀྱང་འཐམ་འཁྱུད་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་པ་ཡིིན། འོོན་
ཀྱང་། ངས་ཁོོ་མོོར་བཤད་མེེད། ང་དང་ཁོོན་ནེེ་གཉིིས་ཀས་ ས་ལིི་སོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་འཁྲབ་
པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

དོོ་དམ་པས་“དེེར་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་མོོས་ཟེེར་ན་ངས་མངལ་ཤོོར་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར།”
“ཁོོ་མོོས་དེེ་ལྟར་བཤད་སྲིིད་པ་ངས་ཤེེས།

ངས་ཁོོ་མོོ་མིིག་གིིས་འཚོོས་ནས་ཡོོད། ཁོོ་

མོོ་བུད་མེེད་སེེམས་བཟང་ཞིིག་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་ཚང་མའིི་སེེམས་པ་དཀྲུག་
གིི་འདུག”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྣབས་ཆུ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྔུབས། “ཁོོ་མོོས་བུ་མོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་སྒར་འདིི་

ག་རང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཤོོར་བའིི་སྐོོར་ཤེེས་འདུག”

དོོ་དམ་པ་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི མདུན་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས་“ལྟོོས་དང་། ངའིི་སྐད་ཆར་ཉོོན་

ཨ། བུ་མོོ་དེེ་གཉིིས་ཀ་ངས་ཀྱང་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོ་གཅིིག་ནས་ལྟོོགས་དྲགས་ཤིིང་གཉིིས་ནས་ཐང་
ཆད་དྲགས་པ་དང་། ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ངལ་རྩོོལ་བྱས་དྲགས་པས་རེེད། དེེས་མིི་ཚད་ད་
དུང་ཁོོ་ཚོོ་རླངས་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནས་ལམ་ངོོས་མིི་སྙོོམས་ས་མང་པོོར་སོོང་བ་རེེད། དེེའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་ལ་ན་ཟུག་ཕོོག་པ་རེེད། དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐྱོོན་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

ཁོོ་མོོས་ཟེེར་ན་... །”

“འོོན་ཀྱང་།

ཁོོ་མོོས་ཁྱོོད་བདུད་རེེད་ཟེེར།”

“སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད།

བུད་མེེད་དེེ་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་རྒྱུར་དགའ་བོོ་ཡོོད།”

“ཁོོ་མོོས་དེེ་ཟེེར་བ་ངས་ཤེེས།

དེེ་ནིི་ངས་ཁོོ་མོོར་གཞན་སེེམས་དཀྲུག་ཏུ་མིི་འཇུག་པའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན།” ཁོོས་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྲག་པར་ཡང་མོོས་རྡེེབ་ཙམ་བྱས། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་

མ་བྱེེད་ཨ། ཁོོ་མོོས་ཀྱང་གནས་ལུགས་མིི་ཤེེས་པས་ཡིིན།” དེེ་ནས་ཁོོ་རང་མགྱོོགས་ཙམ་
གྱིིས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོས་གོོམ་པ་སྤོོ་སྐབས་ཕྲག་པ་

གཡོོ་ཙམ་གཡོོ་ཙམ་བྱེེད། ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི ཐག་རིིང་གིི་གཟུགས་དབྱིིབས་ཆུང་ཆུང་ལ་བལྟས་
ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་མ་ཕྱིིར་སླེེབས། ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་པོོ་གཙང་ཞིིང་དམར་མདངས་

ཆགས་ལ། སྐྲ་ལོོ་རློོན་པ་དེེ་ཤད་ནས་མདུད་པ་བརྒྱབ་འདུག ཁོོ་མོོས་སྟེེང་དུ་རིི་མོོ་ཡོོད་

པའིི་ལྭ་བ་དེེ་གྱོོན་འདུག་ལ། རྐང་པར་ལྷམ་བུ་རྙིིང་ཞིིང་གས་ཁ་ཅན་དེེ་གོོན་ཞིིང་། རྣ་རྒྱན་
ཆ་དེེ་རྣ་བ་གཡས་གཡོོན་ནས་མར་དཔྱངས་འདུག
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཁོོ་མོོས་“ངས་ཁྲུས་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད་དེེ། ཆུ་དྲོོད་འཇམ་དེེ་ལུས་

སྟེེང་ནས་མར་བཞུར་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན། དེེ་གར་སྐྱེེས་མ་གཅིིག་འདུག་ལ། ཁོོ་མོོས་ཟེེར་ན།
རང་ཉིིད་ལ་འདོོད་པ་ཡོོད་ན། ཉིིན་རེེ་བཞིིན་དུ་ཁྲུས་རྒྱག་ཆོོག་ཟེེར། ཨོོ། སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་
ཚོོགས་སླེེབས་སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།
བུ་མོོས་“ཨ། ཨུན།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒར་ས་གཙང་སྦྲ་ཙམ་ཡང་མིི་བྱེེད་པར།

དེེ་གར་རང་དགར་བསྡད་པ་ཡིིན་

ནམ།” ཨ་མས་སྐད་ཆ་བཤད་ཞོོར་དུ་ཀྲིིན་སྡེེར་རྣམས་ལྷན་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་“ང་ཚོོས་
ཁྱིིམ་འདིི་ཅུང་གྲ་དག་བྱེེད་དགོོས། ཡ། ཤོོག་དང་བུ་མོོ། རྩྭ་ཁུག་དེེ་ཕར་འཁྱེེར་ལ། ཐང་ལ་

གད་དར་རྒྱོོབས།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཅ་ལག་རྣམས་ཡར་བསྒྲུགས། ཁོོ་མོོས་སླ་ང་རྣམས་
སྒམ་ལ་བཅུག་ནས། སྒམ་དེེ་གུར་ནང་དུ་འཁྱེེར་བཞིིན་“ཉལ་གདན་དེེ་ཚོོ་གྲ་དག་བྱོོས།”

ཞེེས་བཀའ་བཀོོད་བཏང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ཆུ་དེེ་ལུས་སྟེེང་ནས་རྒྱུག་པའིི་ཚོོར་བ་དེེ་
འདྲ་སྐྱིིད་པོོ་སྔོོན་ཆད་བྱུང་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྣང་བ་ཆེེན་པོོ་མིི་གཏོོང་བར་ཐད་ཀར་བཀའ་བཀོོད་དང་དུ་ལེེན་

ཐབས་བྱས། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན། ཁོོན་ནེེ་དེེ་རིིང་ཕྱིིར་ཡོོང་རྒྱུ་རེེད་དམ།”
“གཅིིག་བྱས་ན་ཡོོང་སྲིིད།

གཅིིག་བྱས་ན་ཡོོང་རྒྱུ་མ་རེེད། བཤད་མིི་ཤེེས།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཁོོས་ཡོོང་ལམ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད་དམ།”
“དེེ་ལོོས་ཤེེས།”

“ཁོོ་ཚོོས་སྒར་དེེ་མེེ་སྲེེག་གཏོོང་སྐབས།

ཁོོ་རང་ཡང་བསད་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་མིི་འདོོད་དམ།”

ཨ་མས་གདེེང་ཚོོད་དང་བཅས་“ཁོོ་འཆིི་ཡིི་མ་རེེད། ཁོོ་ག་དུས་འགྲོོ་འདོོད་ན་དེེ་དུས་

འགྲོོ་ཐུབ། ཁོོ་ནིི་རིི་བོོང་ལྟར་བང་རྩལ་མྱུར་ལ། ཝ་མོོ་ལྟར་རྣམ་རིིག་དྭངས།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཁོོ་རང་འདིིར་ཇིི་འདྲའིི་ཡོོང་ན་འདོོད་པ་ལ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཁོོ་ཡོོང་རན་དུས་ཡོོང་གིི་རེེད།”
“ཨ་མ་... །”

“ངས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་རེེ་ལས་ན་འདོོད།”
“ཨུན།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན། ཞབས་བྲོོ་དང་ཟློོས་གར་འཁྲབ་ན་སྡིིག་པ་བསགས་ནས།

མངལ་ཤོོར་དུ་འཇུག་གིི་རེེད་དམ།”

ཨ་མས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས། ལག་པ་དཔྱིི་མགོོ་རུ་ཁེེན། “ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་

བཤད་བཞིིན་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཟློོས་གར་ཞིིག་འཁྲབ་མྱོོང་མེེད་ཨ།”
“ཨུན།

སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་མིི་འགའ་རེེས་ཟློོས་གར་འཁྲབ་འདུག་ལ། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས།

བུ་མོོ་ཞིིག་གིི་མངལ་ཤོོར་ནས་ཕྲུ་གུ་ཤིི་བ་རེེད་ཟེེར། ཕྲུ་གུའིི་རོོ་དེེ། དངོོས་གནས་བཀའ་
ཆད་ཕོོག་པ་ལྟར་ཁྲག་དམར་ཙར་ཙར་རེེད་ཟེེར།”

ཨ་མས་ཁོོ་མོོ་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད། “སུས་ཁྱོོད་ལ་དེེ་ལྟར་ཟེེར།”
“འདིིར་སླེེབས་པའིི་སྐྱེེས་མ་ཞིིག་གིིས་དེེ་ལྟར་ཟེེར།

དེེ་ནས། གྱོོན་གོོས་དཀར་པོོ་གྱོོན་

པའིི་མིི་གཟུགས་ཐུང་ཞིིག་ཡོོང་ནས། དོོན་དངོོས་ནིི་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མ་རེེད་ཟེེར།”

ཨ་མས་སྨིིན་མ་བསྡུས་ནས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ནམ་རྒྱུན་རང་སྡུག་རང་གིིས་ཉོོ་རྒྱུ་རེེ་ཨེེ་

རྙེེད་བལྟས་ནས་མ་སྡོོད། རང་སེེམས་རང་གིིས་དཀྲུག་ནས་རང་ཉིིད་ལ་ངུ་ཁ་བསླངས།
ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ངས་དངོོས་གནས་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་མིི་ཡིིས་དེེ་ལྟར་

བྱས་མྱོོང་མེེད། ང་ཚོོའིི་མིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོང་རུང་། དེེ་ལ་གདོོང་ལེེན་བྱེེད་
པ་ལས་མིིག་ཆུ་གཏན་ནས་མིི་གཏོོང་། ངས་བལྟས་ན་ཁོོན་ནེེ་འདྲ་པོོ་དེེས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཀླད་པའིི་

ནང་དུ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་བླུགས་པ་ཡིིན་ས་རེེད། ཁོོ་ནིི་ནམ་རྒྱུན་ཁ་སྟོོང་ནང་ནས་ཚིིག་
སྟོོང་བཤད་ནས་འདུག་མཁན་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ནན་ཏན་ངང་

ནས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་རང་མིི་གཅིིག་རེེད། ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་དུ་ཁྱོོད་མ་ཡིིན་པའིི་ད་དུང་མིི་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

མང་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ས་ནས་རང་ཚུགས་ཟིིན་པ་བྱོོས། མིི་འགའ་རེེས་མིི་ཚེེ་
གང་པོོར་སྡིིག་པ་བསགས་ནས། དཀོོན་མཆོོག་གིི་མདུན་དུ་སླེེབས་པའིི་བར་དུ་རང་ཉིིད་
སྡིིག་ཅན་ཡིིན་པ་མིི་ཤེེས་མཁན་དེེ་འདྲ་ཡང་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

ཨ་མ་... །”

“ད་བཤད་མིི་དགོོས།

ཁ་ཚུམས་ལ་ལས་ཀ་ལས་ཤིིག དཀོོན་མཆོོག་ཐད་ལ་སེེམས་ཁུར་

བྱེེད་པའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་ཁྱོོད་ད་རུང་དེེ་འདྲའིི་ལོོ་ལོོན་མ་རེེད་ལ། དེེ་འདྲའིི་ཉེེས་ཅན་ཡང་མ་
རེེད། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་སེེམས་རང་གིིས་དཀྲུག་མཚམས་མ་བཞག་ན། ངས་ཁྱོོད་ལ་

འགྲམ་ལྕག་ཅིིག་མ་སྤྲད་ན།” ཁོོ་མོོས་གོོ་ཐལ་རྣམས་ཕྱགས་ཏེེ་ཐབ་ཁུང་དུ་དེེད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་ཐབ་ཁུང་འགྲམ་གྱིི་རྡོོ་བ་དེེ་དག་ཀྱང་ཕྱིིས། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོས་སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས་

སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་པ་མཐོོང་བས་“ད་ལས་ཀ་ལས་ཤིིག སྐྱེེས་མ་ཚོོ་ཡོོང་

བཞིིན་འདུག ལས་ཀ་ལས་དང་། དེེ་ནས་ངས་སྤོོབས་པ་སྐྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་

ཡང་བསྐྱར་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་མ་བལྟས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་སྐྱེེས་མ་ཚོོ་ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་
པ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཚོོར་ཐུབ།

ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་པ་འདིི་ཚོོ་སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས་ཡིིན་པར་ཐེེ་ཚོོམ་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོ་

ནིི་སྐྱེེས་མ་གསུམ་རེེད་ལ། ཚང་མས་ཁ་བཀྲུ་ངོོ་བཀྲུ་གཙང་མ་བྱས་འདུག་ཅིིང་། གྱོོན་
གོོས་ཀྱང་འཇོོན་ཚོོད་ཀྱིིས་གྲ་དག་གྱོོན་འདུག ཁོོ་ཚོོ་ལས་གཅིིག་ནིི་སྐམ་ཞིིང་རིིད་ལ་སྐྲ་

ལོོ་སྐུད་པ་ལྟར་དཔྱངས་ཤིིང་། ལྕགས་ཀྱིི་མཐའ་ཤིིང་ཅན་གྱིི་མིིག་ཤེེལ་ཞིིག་གོོན་འདུག
གཞན་པ་དེེ་ནིི་གཟུགས་པོོ་རྒྱས་ཤིིང་གཟུགས་གཞིི་ཐུང་ལ། སྐྲ་ལོོ་སྐྱ་ཞིིང་འཇིིལ་ལིི་བབས་

པ་དང་། ཁ་ཆུང་ཆུང་ཅན་ཞིིག་རེེད། མཐའ་མ་དེེ་ནིི་གཟུགས་སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་སྐྱེེས་མ་ཞིིག་
རེེད་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ཉྭ་རིིལ་དང་འཕོོངས་ཚོོས་ཆེེ་ཞིིང་། བྲང་གིི་ནུ་མ་ཟུང་ནིི་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་

གིིས་དཔྱངས་ནས་འདུག ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་ཡོོངས་ཀྱིི་ཤ་གནད་དར་ནས་ཤིིང་རྟ་འདྲུད་མཁན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གྱིི་རྟ་ཕོོ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར། སྟོོབས་ཤུགས་ཆེེ་ལ་བརྟན་ཞིིང་བརླིིང་། དེེ་ལྟར། ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་རྣམས་བརྗིིད་ཉམས་དང་བཅས་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་སླེེབས།

ཁོོ་ཚོོ་ཚུར་སླེེབས་དུས། ཨ་མས་བསམ་གཟས་ནས་ཁོོ་ཚོོར་རྒྱབ་གཏད་ནས་བསྡད།

ཁོོ་ཚོོ་ཉེེ་སར་སླེེབས་རྗེེས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། ཚུར་འཁོོར་ནས་གྲལ་དུ་བསྒྲིིགས།
དེེ་ནས་གཟུགས་སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་བུད་མེེད་དེེས་སྐད་གདངས་སངས་མོོས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་
ལེེགས། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་ལགས། ཁྱོོད་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོ་སླེེབས་པ་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་ཤེེས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས། གློོ་བུར་དུ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་“ཨོོ།

ཡིིན་ལགས་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་ངའིི་མིིང་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་པ་ཡིིན།”

བུད་མེེད་སྟོོབས་ཆེེན་དེེས་“ང་ཚོོ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་མིི་ཡིིན། ང་ཚོོ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཚན་

བཞིི་བའིི་སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས་ཡིིན། ང་ཚོོས་གཞུང་ལས་ཁང་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིི་མིིང་དྲིིས་པ་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་འཐོོམས་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“ངེེད་ཚང་གིིས་ད་དུང་གཙང་སྦྲ་དོོ་དམ་ཡག་

པོོ་བྱེེད་ཁོོམ་མ་བྱུང་། ཁྱེེད་སྐྱེེས་མ་རྣམ་པ་ཡོོང་ནས་འཚིིག་ཇ་རེེ་འཐུང་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཚོོགས་མིི་བུད་མེེད་རྒྱགས་རིིལ་དེེས་“ཇེེ་སེེ། ང་ཚོོའིི་མིིང་ངོོ་སྤྲོོད་བྱོོས་དང་། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་

ལ་ང་ཚོོའིི་མིིང་ཤོོད། ཇེེ་སེེ་ནིི་ཚོོགས་གཙོོ་ཡིིན།” ཞེེས་འགྲེེལ་བཤད་བྱས།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་ཚུལ་ལྡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་ལགས། འདིི་ཨན་ནེེ་ ལིི་ཋལ་ཧྥིིལད་རེེད་

ལ། འདིི་ཨེེ་ལ་ སམ་མེེར་ཟིི་རེེད། ང་ཇེེ་སེེ་ བྷུ་ལིི་ཋིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ངོོ་ཤེེས་པར་དངོོས་གནས་དགའ་བོོ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ཐང་ལ་འདུག་གིི་

མིིན་ནམ། ད་དུང་འདུག་ས་གྲ་སྒྲིིག་ཡག་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡང་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་“འོོན་ཀྱང་། ངས་འཚིིག་ཇ་སྐོོལ་ཆོོག” ཅེེས་ཁ་སྣོོན་བརྒྱབ།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཨན་ནེེ་ཡིིས་ཚུལ་ལྡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ཨོོ། དེེ་མིི་དགོོས། ཁྱོོད་རང་དཀའ་ལས་ལ་མ་གཏོོད།

ང་ཚོོ་འདིི་གར་ཁྱོོད་ཚང་གིིས་གཞིི་བཟུང་ནས་ག་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པར་བལྟ་བར་ཡོོང་བ་
ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་ཚོོར་མཐུན་འགྱུར་ཅིི་དགོོས་བལྟ་རུ་ཡོོང་བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ བྷུ་ལིི་ཋིི་ཡིིས་གདོོང་མདོོག་ནག་བེེར་བེེར་གྱིིས་“ཨན་ནེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་རང་

ཚོོགས་གཙོོ་ཡིིན་པ་མ་བརྗེེད་པར་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ་ཞུ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ།

དེེ་ལོོས་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། གཟའ་འཁོོར་རྗེེས་མར་ང་ཚོོགས་གཙོོ་རེེད།”

ཁོོ ་ མོོ ས ་ “དེེས ་ན། ཁྱོོ ད ་ཀྱིིས ་གཟའ་འཁོོ ར ་རྗེེས ་མ་བར་དུ་སྒུག་ཨ། ” ཞེེས ་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་“ང་ཚོོ་གཟའ་འཁོོར་རེེར་རེེས་སྐོོར་གྱིིས་བརྗེེ་སྤོོར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་
ཨ་མ་ལ་འགྲེེལ་བཤད་བྱས།

ཨ་མས་ཅིི་བྱ་གཏོོལ་བྲལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཚོོས་དངོོས་གནས་འཚིིག་ཇ་ཅུང་ཙམ་རེེ་འཐུང་

རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“མིི་དགོོས། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།” ཞེེས་དབང་ཆ་ཚུར་བླངས་ནས་“ང་ཚོོས་ཐོོག་མར་

ཁྱོོད་རང་ལ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཚན་སྟོོན་འཆར་ཡོོད་ལ། དེེ་ནས་གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་འཐད་

པ་ཡོོད་ན། ཁྱོོད་རང་སྐྱེེས་མའིི་ཚོོགས་པ་རུ་ཐོོ་འགོོད་བྱས་ནས། ལས་འགན་རེེ་སྤྲོོད་རྩིིས་
ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་གཙོོ་བོོ་ཁྱོོད་རང་ཞུགས་འདུན་ཡོོད་མེེད་ལ་རག་ལས།” ཞེེས་བཤད།
“དེེར་ཞུགས་ན།

དེེའིི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་རིིན་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་དགོོས།”

“ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་རིིན་སྤྲོོད་མིི་དགོོས།

དེེ་ནས་ཁྱོོད་རང་ལ་མིི་ཚང་མས་

དགའ་བསུ་ཐོོབ་ན། ལྷན་ཚོོགས་འདིིའིི་ཚོོགས་མིི་རུ་འདེེམས་སྲིིད།” ཞེེས་ཨན་ནེེ་ཡིིས་ཁོོ་

མོོའི་ི བཤད་མཚམས་བཅད་ནས་“ཇེེ་སེེ་མོོ་རང་ཡིིན་ན། ཁོོ་མོོ་གཞུང་སྒར་ཧྲིིལ་པོོ་འཛིིན་

སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཁོོངས་སུ་བདམས་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་ད་ལྟ་ལྷན་ཚོོགས་ཆེེན་མོོའི་ི ཚོོགས་མིི་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་སྤོོབས་སེེམས་ཀྱིི་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་“སྤྱིི་མོོས་ཀྱིིས་བདམས་པ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས “ཡ། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི། ད་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་ལ་སྒར་འདིིའིི་འགྲོོ་སྟངས་
འདུག་སྟངས་སྐོོར་ངོོ་སྤྲོོད་ཅིིག་བྱས་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“འདིི་ངའིི་བུ་མོོ་ཡིིན། མིིང་ལ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
ཁོོ་ཚོོས་སྐད་གཤིིབ་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།
“མོོ་ཡང་མཉམ་དུ་ཡོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།”

གཟུགས་སྟོོབས་ཆེེ་བའིི་ཇེེ་སེེ་ཡིིས་གཏམ་བཤད་སྤེེལ་བྱུང་། ཁོོ་མོོའི་ི སྤྱོོད་ལམ་ནིི་གཟིི་

བརྗིིད་དང་བྱམས་སེེམས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི གཏམ་བཤད་ནིི་སྔོོན་ནས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་
ཡོོད་པ་ཞིིག་རེེད།

“ང་ཚོོས་ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་མ་བསམ་རོོགས།

ལྕམ་ཇོོ་ཌིི། སྒར་

འདིིའིི་ནང་དུ་མིི་ཚང་མས་སྤྱིི་མཐུན་དུ་སྤྱོོད་པའིི་ཅ་ལག་མང་པོོ་ཡོོད་ལ། དེེ་དག་སྤྱོོད་
སྟངས་ཐད་ལ་ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་སྒྲིིག་ཁྲིིམས་བཟོོས་ཡོོད། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་

ཚན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འདིི་ཚོོ་ནིི་མིི་ཚང་མས་སྤྱོོད་དགོོས་ལ། མིི་ཚང་མས་
བདག་གཅེེས་བྱེེད་དགོོས།” ཁོོ་ཚོོ་གཙང་སྦྲའིི་ཁང་ཚན་མདུན་གྱིི་མཐའ་གྱང་བསྐོོར་

མེེད་པའིི་ཁང་པ་དེེར་སོོང་། དེེ་གར་འཁྲུད་གཞོོང་ཚང་མ་བསྒྲིིགས་ནས་བཞག་འདུག་
ཅིིང་། ཁྱོོན་བསྡོོམས་འཁྲུད་གཞོོང་ཉིི་ཤུ་ཡོོད། དེེ་དག་ལས་འཁྲུད་གཞོོང་བརྒྱད་བེེད་སྤྱོོད་

གཏོོང་གིི་འདུག་ལ། བུད་མེེད་ཚོོ་དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་མར་སྒུར་ནས་གྱོོན་གོོས་རྣམས་འབྲད་
བརྡར་གཏོོང་གིི་འདུག་ཅིིང་། ཨར་འདམ་གྱིི་ཞལ་མཐིིལ་གཙང་མའིི་སྟེེང་དུ། ཆུ་བཙིིར་
ཟིིན་པའིི་གྱོོན་གོོས་རྣམས་ཕུང་པོོར་སྤུངས། ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“འདིི་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཚོོས་ག་དུས་

སྤྱོོད་འདོོད་ན་སྤྱོོད་ཆོོག་ལ། བཀྲུས་ཚར་ནས་འགྲོོ་དུས་བཀྲུས་ཤུལ་ངེེས་པར་དུ་གཙང་
མ་བཟོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

གྱོོན་གོོས་འཁྲུད་བཞིིན་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་དོོ་སྣང་དང་བཅས་བལྟས། ཇེེ་སེེ་

ཡིིས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“འདིི་གཉིིས་ནིི་ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་དང་བུ་མོོ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀ་

རེེད། ཁོོ་ཚོོ་སྒར་དུ་གསར་དུ་འབྱོོར་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་པས། ཚང་མས་ཨ་མ་ལ་མགྲིིན་
གཅིིག་དབྱངས་གཅིིག་གིིས་འཚམས་འདྲིི་ཞུས་ཤིིང་། ཨ་མས་ཀྱང་རྟབ་རྟབ་པོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་

ཕྱོོགས་སུ་མགོོ་བོོ་སྒུར་ཙམ་བྱས་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོར་མཇལ་བར་དགའ་བོོ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
ཇེེ་སེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཚོོ་གསང་སྤྱོོད་དང་ཁྲུས་ཁང་དུ་ཁྲིིད།

ཨ་མས་“ང་འདིིར་ཡོོང་མྱོོང་། ད་དུང་ཁྲུས་ཀྱང་བརྒྱབ་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་ སེེ་ ཡིིས ་ “འདིི་ དེེའིི་ ཆེེད ་དུ་བཟོོ ས ་པ་རེེད ། སྒྲིིག ་ལམ་གོོ ང ་གསལ་དང་གཅིིག ་

མཚུངས་རེེད། བེེད་སྤྱོོད་བཏང་རྗེེས་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་དགོོས། གཟའ་འཁོོར་རེེ་རེེར། ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་རེེ་རེེས་འདིི་གར་ཉིིན་རེེར་གད་དར་ཐེེངས་རེེ་རྒྱག་གིི་ཡོོད། འདག་
རྫས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་འཁྱེེར་ཡོོང་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ང་ཚོོས་འདག་རྫས་ཉོོ་དགོོས། ང་ཚོོའིི་དེེ་ཚང་མ་སྤྱད་ཚར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་ཅུང་དད་གུས་ཀྱིི་སྐད་གདངས་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཚོོས་འདིི་འདྲ་བེེད་སྤྱོོད་

བཏང་མྱོོང་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་འདྲིི་བཞིིན། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆབ་ཟོོམ་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས།
“བཏང་མྱོོང་ཡོོད།

ད་ནངས་ཞོོགས་པ་རང་ལ་བཏང་བ་ཡིིན།”

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་སྔམ་པ་ཞིིག་འཐེེན། “དེེས་ན་འགྲིིག་འདུག”

ཨེེ་ལ་ སམ་མེེར་ཟིི་ཡིིས་“གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མ་ཏག་ཏག་ལ་... །” ཞེེས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་

གྲབས་བྱས།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་སྡང་སྡིིག་དང་བཅས་ཁོོ་མོོའི་ི བཤད་མཚམས་བཅད་ནས་“ལྕམ་སམ་མེེར་

ཟིི། ངས་བཤད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨེེ་ལ་ཡིིས་རྒྱལ་ཁ་ཕར་སྤྲད་“ཨོོ། ཡ་ཡ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར་ཁྱོོད་རང་ཚོོགས་གཙོོ་ཡིིན་པས། སྐད་ཆ་ཚང་མ་

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་ཡོོད། གཟའ་འཁོོར་འདིིར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཁ་བདག་པོོ་རྒྱག་རོོགས།” ཞེེས་
བཤད།

ཨེེ་ལ་ཡིིས་“འོོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱེེས་མ་དེེའིི་སྐོོར་དེེ་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“ཨུན། མིི་གཞན་པར་ངན་སྨྲས་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་ང་ཚོོའིི་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་འགན་

ཁུར་མ་ཡིིན་ལ། ངས་ཀྱང་སུ་ཡིིན་མིིང་ནས་མིི་འཛིིན། གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར་སྐྱེེས་མ་

ཞིིག་འདིིའིི་ནང་དུ་སླེེབས་པ་རེེད་ལ། དེེ་དུས་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་ད་དུང་ཁོོ་མོོར་

ཐུག་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱེེས་པའིི་དོོར་མ་ཆབ་ཟོོམ་དུ་བཀྲུ་རྒྱུ་བཙངས་

པ་རེེད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་‘འདིི་དམའ་དྲགས་འདུག་ལ་ཆུང་དྲགས་འདུག འདིིའིི་སྟེེང་དུ་
སྒུར་སྒུར་བྱས་ན་སྐེེད་པ་ན་ཡིི་འདུག’ཅེེས་ཟེེར་ཞིིང་། དེེ་ནས་‘ཁྱོོད་ཚོོས་འདིི་ཅིིའིི་ཕྱིིར་

མཐོོ་སར་མ་བཏེེགས་པ་ཡིིན་ནམ།’ཞེེས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་
རྣམས་ཀྱིིས་འཕྱ་དགོོད་བྱས།

ཨེེ་ལ་ཚིིག་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“ད་དུང་ཁོོ་མོོས། ‘དུས་གཅིིག་ཏུ་མང་པོོ་འཁྲུད་ཐུབ་

ཀྱིི་མིི་འདུག་ཨ།’ ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་པ་ན། ཇེེ་སེེ་ཡིིས་ཨེེ་ལ་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྡང་མིིག་གིིས་
གཅིིག་བལྟས།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“གཙང་ཤོོག་གིི་ཐད་ལའང་ང་ཚོོར་དཀའ་ངལ་རེེ་འཕྲད་མྱོོང་། སྒྲིིག་ལམ་

ལྟར་ན། གསང་སྤྱོོད་ནང་གིི་གཙང་ཤོོག་རང་ཁྱིིམ་དུ་འཁྱེེར་མིི་ཆོོག”ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོ་
མོོས་རྐན་སྒྲ་ཐག་གེེ་བ་ཞིིག་བསྒྲགས། “གཙང་ཤོོག་དེེ་སྒར་ནང་གིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཡོོངས་ཀྱིིས་

དངུལ་བསྡུས་ནས་ཉོོས་པ་རེེད།” ཁོོ་མོོ་ཡུད་ཙམ་ལ་འཇམ་ཅག་གེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་སྐྱོོན་ཆ་ངོོས་ལེེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་“ཚན་ཆུང་བཞིི་པས་གཙང་ཤོོག་གཞན་པ་ལས་ཀྱང་

མང་པོོ་སྤྱོོད་ཀྱིི་འདུག གཅིིག་གིིས་གཙང་ཤོོག་རྐུ་བཞིིན་འདུག་ལ། གནད་དོོན་འདིི་བུད་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

མེེད་ཚོོགས་ཆེེན་དུའང་གླེེང་སོོང་། ‘ཚན་ཆུང་བཞིི་པའིི་བུད་མེེད་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆབ་ཁང་
ནས་གཙང་ཤོོག་ཧ་ཅང་མང་པོོ་བེེད་སྤྱོོད་ཀྱིི་འདུག’ཅེེས་ཚོོགས་ཆེེན་སྟེེང་ནས་ཐད་ཀར་
བསྒྲགས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐད་ཆར་ཉན་བཞིིན་ཉན་བཞིིན་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་འཚང་གིི་

འདུག “དེེ་བརྐུས་ནས། དེེ་བརྐུས་ནས་ཅིི་བྱེེད།”

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“རེེད་ཡ། དེེ་ཐད་ལ་ང་ཚོོར་སྔོོན་ཆད་ཀྱང་གནད་དོོན་བྱུང་མྱོོང་ཡོོད།

ཐེེངས་སྔོོན་མར། བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་གྱིིས་རྩེེད་ཆས་བཟོོ་བྱེེད་དུ་གཙང་ཤོོག་གཅོོད་

ཀྱིི་འདུག་ལ། དེེ་ང་ཚོོས་ཤེེས་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཐེེངས་འདིིར་རྐུ་མཁན་དེེ་སུ་ཡིིན་མ་

ཤེེས། རྡོོག་རིིལ་གཅིིག་བཞག་མ་བཞག་མཚམས་སུ་མེེད་པར་གྱུར་འགྲོོ་ཡིི་འདུག སྐྱེེས་
མ་གཅིིག་གིིས་ཟེེར་ན། ང་ཚོོས་གཙང་ཤོོག་གིི་ལྟེེ་བར་དྲིིལ་བུ་ཞིིག་བཏགས་ནས། གཙང་
ཤོོག་འཁོོར་ཐེེངས་རེེ་ལ་དྲིིལ་བུ་ཐེེངས་རེེ་གྲག་རྒྱུ་ཡོོད་པ་བྱེེད་དགོོས་ཟེེར་ཞིིང་། དེེ་ལྟར་

བྱས་ན་ནང་དུ་སོོང་བའིི་མིི་རེེ་རེེས་འཁོོར་ཐེེངས་ག་ཚོོད་འཐེེན་པ་ཤེེས་ཐུབ་ཟེེར།” ཞེེས་
བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་ཀྱང་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མིི་

ཤེེས། གཟའ་འཁོོར་ཧྲིིལ་པོོར་ངས་སེེམས་ཁྲལ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། གཅིིག་གིིས་ཚན་
ཆུང་བཞིི་པའིི་ནང་གིི་གཙང་ཤོོག་རྐུ་བཞིིན་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་སྒོོ་ལམ་བར་ནས་སྐད་སྒྲ་ཕྲ་ལ་འཛེེར་བ་ཞིིག་གིིས་“ལྕམ་བྷུ་ལིི་ཋིི།” ཞེེས་

བོོས་བྱུང་ལ། ཚོོགས་མིི་ཚང་མས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་བལྟས། “ལྕམ་བྷུ་ལིི་ཋིི། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་

ཞིིག་བཤད་བཞིིན་པ་ངས་གོོ་སོོང་།” གདོོང་མདོོག་དམར་ཞིིང་གདོོང་པར་རྔུལ་ཆུ་ཅན་གྱིི་

བུད་མེེད་ཅིིག་སྒོོ་ལམ་དུ་ལངས་ནས་འདུག “ང་ཚོོགས་ཆེེན་དུ་ཡོོང་མ་ཐུབ། ང་ཡོོང་མ་
ཕོོད། ཁོོ་ཚོོས་འཕྱ་དགོོད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད་བསམ་ནས།”
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་བཞིིན་པ་ཡིིན།”
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ཇེེ་སེེ་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར།

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨུན།

ངེེད་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་ཚོོ། དེེ་ཕལ་ཆེེར་ང་ཚོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ང་

ཚོོས་བརྐུས་པ་མིིན་ཡ། ལྕམ་བྷུ་ལིི་ཋིི།”

ཇེེ་སེེ་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་བས། ནག་ཉེེས་ངོོས་ལེེན་མཁན་འདིིའིི་དོོགས་མིི་བདེེ་

བའིི་གདོོང་པ་ལས་རྔུལ་ཆུའིི་ཕྲེེང་ཐག་ཐོོར་“ང་ཚོོར་ཡང་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག་ཡ། ལྕམ་
བྷུ་ལིི་ཋིི།”

ཇེེ་ སེེ་ ཡིིས ་ “ ཁྱོོ ད ་ཀྱིིས ་དོོ ན ་དམ་པར་ཅིི་ ཞིིག ་བཤད་བཞིིན ་པ་གསལ་པོོ ར ་ཤོོ ད ་

དང་། ཆབ་ཁང་ནང་གིི་གཙང་ཤོོག་གིི་གནད་དོོན་གྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཚན་ཆུང་འདིི་ངོོ་གནོོང་
དགོོས་པ་བཟོོས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

“གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཕྱིིན་སོོང་།

ལྕམ་བྷུ་ལིི་ཋིི། ང་ཚོོར་ཡང་ཐབས་ཤེེས་མིི་འདུག ཁྱོོད་

ཀྱིིས་ང་ལ་བུ་མོོ་ལྔ་ཡོོད་པ་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།”

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“ཁོོ་ཚོོས་དེེ་འཁྱེེར་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཞེེས་བཙན་ཤུགས་ངང་དྲིིས།
“བེེད་སྤྱོོད་བཏང་བ་རེེད།

སྐད་ཆ་དྲང་མོོ་ཡིིན། བེེད་སྤྱོོད་བཏང་བ་རེེད།”

“ཁོོ་ཚོོར་འདིི་ལྟར་འཁྱེེར་བའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།

འདང་གིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།”

ཤོོག་ལེེབ་བཞིི་ལྔ་ཞིིག་གིིས་

ནག་ཉེེས་ངོོས་ལེེན་མཁན་གྱིིས་ཉམ་ང་བའིི་སྐད་ཀྱིིས་“གྲོོད་ཁོོག་བཤལ་གྱིི་འདུག ཁོོ་

ཚོོ་ལྔ་བོོར་བཤལ་ནད་ཕོོག་པ་རེེད། ང་ཚོོའིི་སྒོོར་མོོ་ཚར་སོོང་བས། ཁོོ་ཚོོས་སྨིིན་མེེད་པའིི་
རྒུན་འབྲུམ་ཟོོས་པ་རེེད། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ཁྲོོག་ཁྲོོག་ཏུ་བཤལ་གྱིི་འདུག་ལ། སྐར་
མ་ལྔ་རེེའིི་ནང་དུ་ཐེེངས་རེེ་བརྒྱུག་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“འོོན་
ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་གཙང་ཤོོག་བརྐུས་མེེད།” ཅེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྔུན་ནས་དཀར་འདོོན་བྱས།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྔ་ས་ནས་བཤད་དགོོས་པ་རེེད། དེེ་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་བཤད་དགོོས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་མ་གྲག་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཚན་ཆུང་བཞིི་པས་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ངོོ་ཚ་གཟེེད་ནས་ཡོོད། བཤལ་ནད་དེེ་སུ་ལའང་ཕོོག་རྒྱུ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

གཉོོམ་ཆུང་གིི་སྐད་དེེས་“ངས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་སྨིིན་མེེད་པའིི་རྒུན་འབྲུམ་མ་ཟ་ཞེེས་ནན་

བཤད་བྱས་རུང་། ཁོོ་ཚོོས་རྩ་བ་ནས་ཉན་གྱིི་མིི་འདུག དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོའིི་བཤལ་ནད་ནིི་ཇེེ་
སྡུག་ནས་ཇེེ་སྡུག་རེེད།” ཅེེས་སྡུག་སྨྲེེ་བཏོོན།

ཨེེ་ལ་ སམ་མེེར་ཟིི་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“རོོགས་དངུལ། ཁོོ་མོོས་རོོགས་དངུལ་ལ་རེེ་

བ་ཞུ་དགོོས་པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“ཨེེ་ལ་ སམ་མེེར་ཟིི། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཆེེས་མཐའ་མའིི་ཉེེན་བརྡ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།

ཁྱོོད་རང་ཚོོགས་གཙོོ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་གདོོང་མདོོག་དམར་པའིི་
བུད་མེེད་གཟུགས་ཆུང་དེེར་ཁ་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་མེེད་དམ། ལྕམ་ཇོོའེེ་སིི།”

ཁོོ་མོོ་ངོོ་གནོོང་ནས་མགོོ་བོོ་མར་སྒུར་“མེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོར་ཉིིན་གཅིིག་ལ་ལས་

ཀ་རྙེེད་སྲིིད།”

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“ཡ། མགོོ་བོོ་ཡར་ཁྱོོགས། དེེ་ནག་ཉེེས་འདྲ་མ་རེེད། ཁྱོོད་རང་ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་

གྲོོང་རྡལ་གྱིི་ཚོོང་ཁང་དེེར་སོོང་ནས་བཟའ་ཆས་རེེ་ཉོོས། གཞིིས་སྒར་གྱིིས་དེེ་གར་སྒོོར་ཉིི་

ཤུའིི་མ་དངུལ་བཞག་ཡོོད། སོོང་ནས་སྒོོར་ལྔའིི་རིིན་གྱིི་ཅ་ལག་ཉོོས། ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་རྙེེད་

རྗེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་མོོ་དེེ་དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ལ་ཕྱིིར་འཇལ་ཆོོག ལྕམ་ཇོོའེེ་
སིི། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་གཟབ་ནན་གྱིིས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་
ཀྱིིས་འདིི་ལྟར་རང་ཉིིདཀྱིི་བུ་མོོ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་སུ་འཇུག་ག་ལ་རུང་།” ཞེེས་བཤད།

ལྕམ་ཇོོའེེ་སིི་ཡིིས་“ང་ཚོོས་མིིའིི་ལག་ནས་སྦྱིིན་པ་ནམ་ཡང་བླངས་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“འདིི་སྦྱིིན་པ་མ་རེེད། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། འདིི་ནིི་

ང་ཚོོ་ཚང་མས་ཐག་གཅོོད་བྱས་པའིི་དོོན་དག་རེེད། གཞིིས་སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་སྦྱིིན་པ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཟེེར་བ་མེེད། མ་འོོངས་པར་ཡང་སྦྱིིན་པ་གཏོོང་འཆར་མེེད། ད་ཁྱོོད་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཚོོང་
ཁང་དུ་སོོང་ནས། གང་དགོོས་ཀྱིི་བཟའ་ཆས་རེེ་ཉོོས་ནས། འཛིིན་ཤོོག་ངའིི་རྩར་ཁྱེེར་
ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

ལྕམ་ཇོོའེེ་སིི་ཡིིས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་སྒོོ་ནས་“འོོ་ན་ང་ཚོོས་སྐྱིིན་པ་ནམ་ཡང་ཕྱིིར་འཇལ་

མ་ཐུབ་ན་ཅིི་བྱ། ང་ཚོོར་ལས་ཀ་མ་རྙེེད་པར་ཡུན་རིིང་ཞིིག་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕྱིིར་འཇལ་ཐུབ་ན་འཇལ།

གལ་སྲིིད་མ་ཐུབ་ན་དེེར་ང་ཚོོས་ཁ་

ཡ་བྱེེད་མིི་ཐུབ་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཁ་ཡ་བྱེེད་མིི་དགོོས། མིི་ཞིིག་གཞིིས་སྒར་དང་ཁ་བྲལ་
ནས་ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཟླ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཁོོས་འདིི་གར་ཆད་པའིི་བུ་ལོོན་ཚུར་ཕྱིིར་

བསྐུར་སོོང་། གཞིིས་སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོ་ཚོོ་ལྟོོགས་སུ་འཇུག་
རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

ལྕམ་ཇོོའེེ་སིི་ཡིིས་བཀའ་བཀོོད་དང་དུ་བླངས་ནས་“ཡ་ཡ། ལྕམ་ལགས།” ཞེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“བུ་མོོ་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ཕྱུར་བ་རེེ་ཉོོས།” ཞེེས་བཀའ་བཀོོད་བཞག་ཅིིང་། དེེ་

ནས་“དེེས་བཤལ་ནད་ཀྱིི་མགོོ་གནོོན་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

སོོང་།

ལྕམ་ལགས།” དེེ་ནས་ལྕམ་ཇོོའེེ་སིི་སྒོོ་ནང་ནས་བྲོོས་མ་འདུར་གྱིིས་བརྒྱུགས་

ཇེེ་སེེ་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་ཚོོགས་མིི་ཚོོ་ལ་ཁ་འཁོོར་“ཁོོ་མོོར་ཨུ་ཚུགས་དེེ་འདྲ་རྒྱག་

པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིའིི་སྟེེང་དུ་ཨུ་ཚུགས་དེེ་འདྲ་རྒྱག་པའིི་
ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

ཨན་ནེེ་ ལིི་ཋལ་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁོོ་མོོ་འདིི་གར་འབྱོོར་ནས་ཡུན་རིིང་མ་འགོོར། གཅིིག་

བྱས་ན་ཁོོ་མོོས་མ་ཤེེས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོོས་ཀྱང་སྦྱིིན་པ་ཐེེངས་གཅིིག་
གཉིིས་རེེ་བླངས་མྱོོང་ཡོོད་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཨན་ནེེ་ཡིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ངའིི་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཁ་འགོོག་ཐབས་མ་བྱེེད། ཇེེ་སེེ། ང་ལའང་བསམ་ཚུལ་བཤད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཨ་མར་ཚུར་ཁ་འཁོོར་ནས་“གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་གིིས་སྦྱིིན་
པ་ཞིིག་བླངས་པ་ཡིིན་ན། དེེས་ཁོོའི་ི སེེམས་ལ་རྨ་ཁ་ཞིིག་བཟོོ་ངེེས་ཤིིང་། རྨ་ཁ་དེེ་ནམ་

ཡང་སོོས་རྒྱུ་མེེད། ང་ཚོོའིི་འདིི་སྦྱིིན་པ་མ་ཡིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་བླངས་པའིི་རྗེེས་

སུ་སེེམས་ནས་བརྗེེད་རྒྱུ་མེེད། ཇེེ་སེེ་ཡིིས་འདིི་ལྟ་བུའིི་སྒོོར་མོོ་སྤྱད་མྱོོང་མེེད་པ་ཐག་ཆོོད་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་“མེེད། སྤྱད་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨན་ནེེ་ཡིིས་“ཨུན། ངས་སྤྱད་མྱོོང་ཡོོད། ན་ནིིང་དགུན་ཁར། ང་ཚོོ་སྟེེ། ང་དང་ཨ་ཕ།

ད་དུང་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་བཅས་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་གྲབས་ཡོོད་ཅིིང་། ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཉིིན་རྒྱུན་
དུ་ཆར་པ་འབབ་ཀྱིི་ཡོོད། སྐབས་དེེར་མིི་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོར་འཇིིགས་སྐྱོོབ་དམག་དཔུང་

དུ་སོོང་ནས་རོོགས་རམ་ཞུས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལ་སྡང་སྡིིག་གིི་
ཉམས་ཤར་“སྐབས་དེེར་ང་ཚོོ་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་སྤྲང་
པོོ་བཞིིན་དུ་གོོག་ནུར་གྱིིས་ཟ་མ་སློོང་དུ་བཅུག་ནས། ང་ཚོོའིི་བརྩིི་མཐོོང་ལ་རྦད་དེེ་རྡོོག་

རོོལ་བཏང་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ། ང་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཞེེ་སྡང་ལངས། གཅིིག་བྱས་ན་ཇོོའེེ་སིི་ཡིིས་
ཀྱང་སྦྱིིན་པ་བླངས་མྱོོང་ཡོོད་སྲིིད་ཅིིང་། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོོས་ང་ཚོོའིི་འདིི་སྦྱིིན་པ་མིིན་
པ་ཤེེས་མེེད་ཀྱང་སྲིིད། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི། ང་ཚོོས་སྒར་འདིིའིི་ནང་ནས་བྱེེད་སྟངས་འདིི་འདྲ་རྩ་
བ་ནས་དར་དུ་འཇུག་མིི་རུང་། སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་མིི་གཅིིག་གིིས་མིི་གཞན་ཞིིག་ལ་ཐད་

ཀར་སྦྱིིན་གཏོོང་བྱེེད་མིི་ཆོོག་ལ། ཁོོ་ཚོོས་སྦྱིིན་འདོོད་ན། སྒར་གཞུང་ལ་སྤྲད་ནས། སྒར་

གཞུང་གིིས་དོོ་བདག་སོོ་སོོར་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོོའིི་ནང་དུ་སྦྱིིན་པ་གཏོོང་རྒྱུ་མེེད།” ཁོོ་མོོའི་ི
སྐད་གདངས་དྲག་པོོ་དང་འཛེེར་པོོར་གྱུར་ནས་“ང་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་སྡང་སེེམས་སྐྱེེ། ངའིི་

སྐྱེེས་པ་དེེ་དུས་ལྟ་བུའིི་གཉའ་ཆག་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་ཚོོ་སྟེེ། འཇིིགས་སྐྱོོབ་དམག་དཔུང་གིིས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་རང་དེེ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇེེ་སེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་གོོ་མྱོོང་ཡོོད།” ཅེེས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“དེེ་ངས་གོོ་མྱོོང་ཡོོད། ང་ཚོོས་ད་དུང་ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་ལྟ་སྐོོར་དུ་འཁྲིིད་
དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“འདིི་ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨན་ནེེ་ཡིིས་བསམ་ཚུལ་འདོོན་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་“ད་ལྟ་ང་ཚོོ་འཚེེམ་བཟོོ་ཁང་དུ་འགྲོོ།

དེེ་གར་བཟོོ་འཁོོར་གཉིིས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཉལ་ཐུལ་དང་གྱོོན་གོོས་འཚེེམ་བཞིིན་ཡོོད།
ཁྱོོད་རང་གིིས་ཀྱང་འདིི་གར་ལས་ཀ་ལས་འདོོད་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།
•••

སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས་ཨ་མ་འབོོད་དུ་འབྱོོར་སྐབས། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཁུ་
སིིམ་པོོས་མིི་མཐོོང་སར་ནུར།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་དེེད་ནས་ཅིི་བཤད་ཉན་ན་མིི་ཆོོག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོའི་ི དཔུང་པ་ནས་བཟུང་སྟེེ་“མིི་འགྲོོ། ཁྱིི་རྒན་མ་འདིི་ཚོོའིི་དོོན་དུ་ང་ཚོོར་

ཁྲུས་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་རེེད། ང་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་འགྲོོ་འདོོད་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ངས་ད་ནངས་ཆབ་གཞོོང་བཅག་པའིི་སྐོོར་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཨ་མར་

བཤད་སོོང་བས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་ཚོོར་ཁྱིི་རྒན་མ་ཞེེས་བོོས་པ་དེེ་ངས་ཨ་མར་བཤད་རྒྱུ་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིི་གདོོང་པར་འཇིིགས་སྐྲག་གིི་སྤྲིིན་པ་ཞིིག་འཁྲིིགས་“དེེ་མ་བཤད། ངས་ད་

ནངས་བཤད་དོོན་ཡང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆབ་གཞོོང་བཅག་མེེད་པ་ངས་སྔ་ས་ནས་ཤེེས་ཡོོད་
པས་ཡིིན།”
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ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་ག་ལ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“སོོང་ནས་ཡར་མར་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་

རས་གུར་ཁག་བརྒྱུད་ནས་མར་སོོང་ཞིིང་། འགྲོོ་ཞོོར་དུ། རས་གུར་རེེ་རེེའིི་ནང་དུ་ལྐོོག་
ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིས་མིིག་བཤེེར་བྱས། གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་སྣེེ་མོོའི་ི སྤང་ཐང་ཞིིག་ཏུ་དབྱུག་

རྩེེད་སྤོོ་ལོོའི་ི རྩེེད་ཐང་ཞིིག་བཟོོས་འདུག་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་བྱིིས་པ་ལྔ་དྲུག་གིིས་ནན་ཏན་

གྱིིས་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་བཞིིན་འདུག བུད་མེེད་ལོོ་ལོོན་ཞིིག་རས་གུར་མདུན་གྱིི་རྐུབ་སྟེེགས་སྟེེང་
དུ་བསྡད་ནས། ཁོོ་ཚོོར་ལྟད་མོོར་བལྟས་འདུག རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་རྒྱུག་མ་

འདུར་གྱིིས་སོོང་། རུ་ཐེེ་ཡིིས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ང་ཚོོར་རྩེེད་དུ་ཆུག་དང་། ང་ཚོོ་ཡང་
ནང་དུ་ཆུག་དང་།” ཞེེས་བཤད།

བྱིིས་པ་ཚོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་བལྟས་ཤིིང་། དེེའིི་ནང་ནས་སྐྲ་ལོོ་ལྕང་གཅིིག་

མའིི་བུ་མོོ་ཞིིག་གིིས་“ཁྱོོད་ཚོོ་རྩེེད་ཐེེངས་རྗེེས་མའིི་ནང་དུ་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།
རུ་ཐེེ་ཡིིས་ངར་སྐད་ཀྱིིས་“ངས་ད་ལྟ་བརྩེེ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་མིི་འགྲིིག

ཐེེངས་རྗེེས་མ་བར་དུ་རྩེེ་མིི་ཐུབ།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་སྡིིགས་ར་སྐུལ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྩེེད་ཐང་གིི་སྟེེང་དུ་སོོང་། “ངས་བརྩེེ་རྒྱུ་ཡིིན།”

བུ་མོོ་ལྕང་གཅིིག་མས་རང་གིི་དབྱུག་པར་དམ་པོོས་འཇུས། རུ་ཐེེ་ཁོོ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཤོོར་
ནས་ཁོོ་མོོར་འགྲམ་ལྕག་ཅིིག་གཞུས་ཤིིང་། ཕར་ཕུད་རྒྱག་བཏང་ནས་ལག་གིི་དབྱུག་པ་དེེ་
བཙན་པོོས་འཕྲོོག་རྗེེས་“ངས་བརྩེེ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེས་བཤད་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེས་རྒྱལ་ཁའིི་ཉམས་
དང་བཅས་བཤད།

བུད་མེེད་ལོོ་ལོོན་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་ཚུར་རྩེེད་ཐང་དུ་སླེེབས། རུ་ཐེེ་ཡིིས་གཏུམ་

ཉམས་དང་བཅས་དབྱུག་པ་ལག་ཏུ་དམ་པོོར་བཟུང་། བུད་མེེད་ལོོ་ལོོན་དེེས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་
གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར་རལ་ཧྥིི་ལ་རྩེེ་རུ་བཅུག་པ་བཞིིན། ཁོོ་མོོར་ཡང་རྩེེ་རུ་ཆུག་དང་།”
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ཞེེས་བཤད།

ཕྲུ་གུ་ཚོོས་ལག་གིི་དབྱུག་པ་ཁག་ཐང་ལ་གཡུགས་ནས། རྩེེད་ཐང་ལས་ཕྱིི་ལ་བཤར་

སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཅུང་ཐག་རིིང་ཙམ་ནས་ལངས་ནས་བསྡད་པ་དང་། གདོོང་ལ་རྣམ་འགྱུར་
ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་ནས་བསྡད། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་བར་བལྟས་

ཤིིང་། དེེ་ནས་དབྱུག་པས་སྤོོ་ལོོ་ལ་གཅིིག་གཞུས་རྗེེས། རང་ཉིིད་སྤོོ་ལོོའི་ི རྗེེས་སུ་རྒྱུག་

བཞིིན་“ཤོོག་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད། དབྱུག་པ་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་ཤོོག” ཅེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་
མོོས་ཡ་མཚན་པའིི་མིིག་མདངས་དང་བཅས་ཚུར་བལྟས། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཡང་ཁོོ་མོོར་ལྟད་

མོོར་བལྟས་ཡོོད་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོའིི་གྲས་སུ་ཞུགས་ནས། གདོོང་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཅིི་ཡང་མེེད་
པའིི་སྒོོ་ནས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག ཁོོ་མོོས་དེེ་ལ་སྣང་དོོགས་མེེད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་སྤོོ་
ལོོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་གཅིིག་གཞུས། ཁོོ་མོོས་ཐལ་རྡུལ་ཆེེན་པོོ་བསླངས་ཤིིང་། སྤོོ་ལོོ་
བརྩེེས་ནས་ཧ་ཅང་སྐྱིིད་པོོ་འབྱུང་གིི་ཡོོད་མདོོག་བསྟན། བྱིིས་པ་ཚོོས་མུ་མཐུད་དུ་ཁོོ་མོོར་

བལྟས་ནས་བསྡད། རུ་ཐེེ་ཡིིས་སྤོོ་ལོོ་གཉིིས་མཉམ་གཤིིབས་ཀྱིིས་བསྒྲིིགས་རྗེེས། དེེ་གཉིིས་
ཀར་མཉམ་དུ་གཞུས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཚུར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་ཡོོད་པའིི་མིིག་ཟུང་
དེེ་དག་ལ་རྒྱབ་བསྟན་ནས་ཅུང་ཙམ་བསྡད་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་ཁ་ཚུར་ཕྱིིར་འཁོོར། དེེ་ནས་

ཁོོ་མོོས་རྩེེད་དབྱུག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཡང་
ཤོོག་ལ་རྩེེས་དང་།” ཞེེས་བཤད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཕྱིི་ནུར་བྱས། ཁོོ་

མོོས་ཁོོ་ཚོོར་ཡུད་ཙམ་ལ་ཅེེར་རྗེེས། རྩེེད་དབྱུག་ཐང་ལ་གཡུགས་ནས། ངུ་བཞིིན་དུ་ཁྱིིམ་
ལ་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་སོོང་། བྱིིས་པ་གཞན་པ་ཚོོ་རྩེེད་ཐང་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་ཡོོང་།

བུ་མོོ་ལྕང་གཅིིག་ཅན་དེེས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་“ཁྱོོད་རྩེེད་ཐེེངས་རྗེེས་མའིི་ནང་དུ་ཤོོག་ཨ།”

ཞེེས་བཤད།
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ལྟད་མོོར་བལྟས་ཡོོད་པའིི་བུད་མེེད་ལོོ་ལོོན་དེེས་“ཁོོ་མོོ་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབས་དུས། རྣམ་

འགྱུར་ཡག་པོོ་བསྟན་ནས་ཁོོ་མོོར་རྩེེ་རུ་ཆུག་ཨ། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱང་རང་ཤེེད་ཚ་པོོ་ཞིིག་
རེེད ། ཨམ་མེེ། ” ཞེེས ་ཁོོ ་ ཚོོར ་ཉེེན ་བརྡ་བཏང་། རྩེེད ་མོོ ་ མུ་མཐུད་དུ་རྩེེ་ བཞིིན ་ཡོོ ད ་

ཅིིང་། ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་ནང་དུ་རུ་ཐེེ་ཡིིས་སེེམས་སྡུག་དང་བཅས་ངུ་ཤུམ་བྱེེད་བཞིིན་
ཡོོད།

•••

དོོས་འཁོོར་དེེ་མཛེེས་ཤིིང་སྡུག་པའིི་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། དོོས་འཁོོར་

དེེ་ཤིིང་ཏོོག་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་ཞིིང་། ར་བའིི་ནང་གིི་ཁམ་བུའིི་ཁ་མདོོག་འགྱུར་གྱིི་

འདུག་ལ། དོོས་འཁོོར་དེེ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་ཞིིང་། རྒུན་སྡོོང་སྟེེང་གིི་རྒུན་
འབྲུམ་ཆུན་པོོ་རྣམས་སྐྱ་ཞིིང་ལྗང་། དོོས་འཁོོར་དེེ་སྟར་སྡོོང་གིི་འོོག་ཏུ་སོོང་ཞིིང་། སྟར་
སྡོོང་གིི་ཡལ་ག་རིིང་པོོ་རྣམས་ལམ་སྟེེང་ནས་ཕར་ཚུར་བསྲིིངས་ཡོོད། སྒོོ་ཆེེན་རེེ་རེེའིི་

མདུན་ནས་ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དལ་སྐོོར་བྱས་ཤིིང་། སྒོོ་ཆེེན་རེེ་རེེའིི་མདུན་དུ་“གླ་པ་
མིི་དགོོས། འབྲེེལ་མེེད་ནང་དུ་མ་འཛུལ།” ཞེེས་པའིི་བརྡ་ཡིིག་སྦྱར་ཡོོད།

ཨལ་གྱིིས་“ཨ་ཕ། ཤིིང་ཏོོག་རྣམས་སྨིིན་གྲབས་འདུག་པས། མ་འགྱངས་པར་ལས་ཀ་ཡོོད་

རྒྱུ་རེེད། ས་ཆ་ཡ་མཚན་ཞིིག་རེེད། ལས་ཀ་ཡོོད་མེེད་མ་དྲིིས་གོོང་ནས་ལས་ཀ་མེེད་ཅེེས་ཚུར་

བཤད་ཡོོང་གིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་དལ་མོོས་བསྐོོར་ནས་སོོང་།

ཨ་ཕས་“ཡང་མིིན་ན་ཐད་ཀར་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་དྲིིས་ན་ག་འདྲ་ཡིིན། དེེ་འདྲ་བྱས་

ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་ལས་དོོར་དང་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་གྱོོན་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ལམ་འགྲམ་བརྒྱུད་

ནས་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་ཅིིང་། ཨལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི འགྲམ་ནས་དོོས་འཁོོར་ཁ་བཀག་ནས་“ཝ་ཡེེ།
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སྐུ་ཞབས། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་གང་དུ་ཡོོད་པ་ཤེེས་སམ།” ཞེེས་དྲིིས།

སྐྱེེས་པ་དེེས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་པས། ཁོོའི་ི མདུན་སོོ་

མེེད་པ་དེེ་གསལ་པོོར་མངོོན་བྱུང་། སྐྱེེས་པ་དེེས་“མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཚོོས་ཤེེས་སམ། གཟའ་འཁོོར་
ཧྲིིལ་པོོར་ཡར་མར་སོོང་ནས་བཙལ་མོོད། ངས་ནིི་གཅིིག་ཀྱང་རྙེེད་མ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
ཨལ་གྱིིས་“གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེར་སྡོོད་མཁན་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཡིིན།”
“ཡ།

དེེས་ན་ཤོོག སྟེེང་དུ་བོོབས་ཤིིག ང་ཚོོས་མཉམ་དུ་འཚོོལ།” སྐྱེེས་པ་དེེ་རླངས་

འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་ངོོས་ནས་ཡར་འགོོས་ནས། གཞུག་སྒམ་མཐིིལ་དུ་ལྡིིང་།

ཨ་ཕས་“ང་ལ་ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་རྒྱུ་རེེད་བསམས་པའིི་ཚོོར་བ་ཞིིག་མིི་འདུག

འོོན་ཀྱང་། ཨེེ་རྙེེད་བལྟ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོས་ཐ་ན་གང་ཕྱོོགས་ནས་འཚོོལ་དགོོས་པའང་
མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་སྒར་ནང་གིི་མིི་གཞན་པ་ཚོོར་དྲིིས་ཡོོད་ན་འགྲིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ད་

ཁྱོོད་ག་འདྲ་འདུག་གམ། ཨ་ཁུ་ཇོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ད་དུང་ཡང་ན་ཟུག་གཏོོང་གིི་འདུག གཟུགས་པོོ་ཧྲིིལ་པོོར་ན་ཟུག་

གཏོོང་གིི་འདུག འདིི་ངས་རང་སྡུག་རང་གིིས་ཉོོས་པ་རེེད། སྔ་ས་ནས་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་ཁ་
བྲལ་ནས། བཟའ་མིིའིི་སྟེེང་དུ་ཉེེས་ཆད་འདིི་འདྲ་འབབ་མ་བཅུག་ན་འགྲིིག་ཡོོད་པ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ལག་པ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་“ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་རང་ཁ་

མ་འབྲལ། ང་ཚོོའིི་བཟའ་མིི་འདིི་ཁ་ཐོོར་ཡ་ཐོོར་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག ཐོོག་མར་ཨ་མེེས་

དང་ཨ་ཕྱིི་གྲོོངས་སོོང་བ་རེེད། དེེ་ནས་ནོོ་ཡ་དང་ཁོོན་ནེེ་གཉིིས་ཀ་བྲོོས་སོོང་བ་རེེད། ད་
དུང་ཆོོས་དཔོོན་ཁོོང་བཙོོན་དུ་ཚུད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཇོོན་གྱིིས་“ང་ལ་ང་ཚོོ་ཆོོས་དཔོོན་དང་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཐུག་གིི་རེེད་བསམ་པའིི་ཚོོར་

བ་ཞིིག་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་བང་སྒྱུར་ཡུ་བའིི་རྩེེ་མོོའི་ི རིིལ་རྡོོག་དེེར་མཛུབ་མོོས་རེེག་བྱེེད་བཞིིན་“ཁྱོོད་

རང་འདིི་འདྲ་ན་བཞིིན་ཡོོད་པས་ཚོོར་བ་ཞིིག་ཇིི་ལྟར་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོས་“ཨ་ཡ། ད་ཅིི་ཡིིན་ན་ཡིིན། སྔོོན་ལ་ཕྱིིར་སོོང་ནས། གང་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ཡོོད་མེེད་

རྩད་གཅོོད་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་འདིི་ལྟར་མུན་ནག་ནང་དུ་ལག་ཉུག་བྱས་པས་ཕན་པ་
ཅིི་ཡང་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་ཁ་བཀག་རྗེེས་མགོོ་བོོ་སྒེེའུ་ཁང་ལས་
བསྲིིངས་ནས། གཞུག་སྒམ་ཕྱོོགས་སུ་“ཨ་རོོགས་ཚོོ། ང་ཚོོ་སྔོོན་ལ་གཞིིས་སྒར་དུ་ཕྱིིར་

སོོང་ནས། གང་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་ཡོོད་མེེད་རྩད་གཅོོད་ཅིིག་བྱེེད། འདིི་ལྟར་རླངས་སྣུམ་
བསྲེེགས་ནས་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་མིི་དེེ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་ངོོས་ནས་ཡར་དགྱེེ་ནས་“ང་ལ་

ཁྱད་པར་མེེད། ངའིི་རྐང་པ་བརྡར་ནས་ལོོང་ཚིིགས་བར་དུ་གློོག་ཤུན་ཕུད་ཡོོད་ལ། ད་དུང་
ཟས་ཁམ་གང་ཙམ་ཡང་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་གཞུང་ལམ་དཀྱིིལ་ནས་རླངས་འཁོོར་ཁ་ཕྱིིར་བསྐོོར་ནས་གཞིིས་སྒར་གྱིི་

ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

ཨ་ཕས་“ཨ་མ་སེེམས་པ་ཧ་ཅང་སྡུག་རྒྱུ་རེེད། ལྷག་པར་དུ་ཋོོམ་ལ་དེེ་འདྲ་ལས་སླ་པོོས་

རྙེེད་ནས་ང་ཚོོར་མ་རྙེེད་ན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ལ་ཡང་རྙེེད་མེེད་སྲིིད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོས་ཀྱང་ལས་ཀ་

འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ང་ལ་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་ཁང་ཞིིག་ནས་ལས་ཀ་རྙེེད་ན་
ཨང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་དེེ་ནས་ངས་མགྱོོགས་པོོར་ཞིིག་གསོོའི་ི ལག་རྩལ་སློོབ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།
ང་མ་གཞིི་ནས་ལས་ཀ་དེེ་ལ་དགའ།” ཞེེས་བཤད།
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ཨ་ཕས་སྣ་ཤུ་ཞིིག་བརྒྱབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་འཇམ་ཅག་གེེར་གཞིིས་སྒར་དུ་

ཕྱིིར་སོོང་།

•••

སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས་ཕྱིིར་ལོོག་པ་ན། ཨ་མ་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་གུར་མདུན་གྱིི་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་

དུ་བསྡད་ནས། མིིག་གིིས་རང་དབང་མེེད་པར་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་བལྟས། ཁོོ་མོོས་“ཨུན། ང་

ལོོ་ངོོ་མང་པོོའི་ི རིིང་ལ། དེེ་རིིང་ལྟ་བུའིི་དགའ་ཚོོར་སྐྱེེས་མྱོོང་མེེད། སྐྱེེས་མ་དེེ་ཚོོ་དེེ་འདྲའིི་
བཟང་བ་ལ།” ཞེེས་བཤད།

རོོ ་ སིི་ཤ་རོོ ན ་གྱིིས ་ “ངས་བུ་གསོོ ་ ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད ་ཆོོ ག དེེ་ ཁོོ ་ ཚོོས ་ང་ལ་ལབ་

སོོང་། དེེ་གར་ཕྲུ་གུ་དང་འབྲེེལ་བའིི་ཤེེས་བྱ་སྦྱངས་པ་ཡིིན་ན། རྗེེས་སོོར་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་
དངོོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་སྣང་བ་རྒྱ་ཡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད་བཞིིན་“ང་ཚོོའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་

ལའང་ལས་ཀ་རེེ་རྙེེད་པ་ཡིིན་ན་ག་འདྲ་བཟང་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ལས་ཀ་རེེ་ལས་ནས། ཡོོང་
སྒོོ་ཅུང་ཙམ་རེེ་འབབ་རྒྱུ་ཡོོད་ན། ག་འདྲ་སྐྱིིད་ཨང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་

བར་སྣང་ལ་གཡེེངས། “ཁོོ་ཚོོས་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་ལས་ཀ་ལས་ནས། ང་ཚོོས་འདིི་ག་ནས་
ལས་ཀ་ལས་ན། ག་འདྲ་སྐྱིིད་ཨང་། འདིི་གའིི་མིི་ཚང་མ་འདིི་འདྲ་བཟང་། ཐོོག་མར་

ངས་ཐབ་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས། དེེར་སྒོོར་མོོ་མང་པོོ་མིི་དགོོས། དེེ་ནས་རས་གུར་ཞིིག་
ཉོོ་དགོོས། བཟའ་མིི་ཚང་མ་ཤོོང་ས་དེེ་འདྲ། དེེ་ནས་གཅིིག་བྱས་ན་འཐེེན་འཕར་ཡོོད་

སའིི་ཉལ་གདན་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཉོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ད་ལྟའིི་རས་གུར་འདིི་ཟ་མ་བཟའ་

ས་བྱེེད་ཆོོག གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོང་མོོར་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་སུ་སོོང་ཆོོག ཁོོ་ཚོོས་

ཟེེར་ན། དགོོང་ཚོོགས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མིི་གཞན་པ་མགྲོོན་འབོོད་བྱེེད་ཆོོག་ཟེེར། ང་ཚོོར་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

མགྲོོན་འབོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གྲོོགས་པོོ་རེེ་ཡོོད་ན་ཨང་། གཅིིག་བྱས་ན་ངེེད་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་
ཚོོར་མགྲོོན་འབོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ངོོ་ཤེེས་རེེ་ཡོོད་སྲིིད།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྲང་ལམ་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱས་ནས་“ངས་མངལ་ཤོོར་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར་

མཁན་གྱིི་བུད་མེེད་དེེ་... །” ཞེེས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་མགོོ་བརྩམས།

ཨ་མས་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་ཚུམས་ཤིིག” ཅེེས་ཁོོ་མོོར་ཉེེན་བརྡ་བཏང་།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ངས་ཁོོ་མོོ་མཐོོང་གིི་འདུག ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་

མོོ་འདིིར་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ། རེེད། ཁོོ་མོོ་འདིི་གར་ཡོོང་གིི་འདུག ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་... །”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཚུར་ཉེེ་སར་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་སྣང་བརྙན་དེེར་བལྟས།

བུད་མེེད་དེེས་“བདེེ་མོོ། ང་ལྕམ་སན་ཌིི་རེེ་ཡིིན། ལིི་སིི་བྷེེད་ སན་ཌིི་རེེ། ངས་བུ་མོོ་འདིི་

དེེ་རིིང་ཞོོགས་པར་མཐོོང་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“ཁྱོོད་བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་དཀོོན་མཆོོག་ལ་དད་པ་ཡོོད་དམ།”

ཨ་མས་“དད་པ་ཧ་ཅང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་རང་བསྐྱབས་སོོང་ངམ།”
“བསྐྱབས་སོོང་།”

ནས་བསྡད།

ཨ་མས་གདོོང་པ་རྔམ་གནག་བསྟན་ནས་ད་དུང་ཅིི་ཟེེར་ལ་སྒུག་

ལིི་སིི་བྷེེད་ཀྱིིས་“ཨོོ། དེེས་ན་ཡག་པོོ་འདུག གནས་འདིི་རུ་སྡིིག་ཅན་གྱིིས་གང་འདུག

ཁྱོོད་ཚོོ་ས་ཆ་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ཏུ་བསླེེབས་པ་རེེད། མ་རུང་བའིི་སེེམས་ཅན་གྱིིས་
ག་ས་གང་དུ་ཁྱབ་ཡོོད། མ་རུང་བ་འདིི་ཚོོ་ག་ས་གང་དུ་ཡོོད་པས། ཡང་དག་པའིི་ཡེེ་ཤུའིི་

རྗེེས་འཇུག་པ་ཞིིག་གིིས་བཟོོད་ཐབས་མིི་འདུག ང་ཚོོའིི་མཐའ་འཁོོར་ཚང་མ་སྡིིག་ཅན་
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གྱིིས་གང་འདུག་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་མདོོག་ཅུང་འགྱུར་ཅིིང་ཁ་དམ་པོོར་བཙུམས་པ་དང་། དེེ་ནས་ངག་

མགྱོོགས་པོོས་“ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཡ་རབས་ཤ་སྟག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ལྕམ་སན་ཌིི་རེེ་ཡིིས་མིིག་གིིས་ཅེེར་ནས། སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ཡ་རབས་རེེད་ཨེེ།

ཁོོ་ཚོོས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ནས། ཕར་འཐམ་ཚུར་འཁྱུད་བྱེེད་པ་དེེ་ཡང་ཡ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་

པ་རེེད་དམ། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་ཡ། སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་རྟག་བརྟན་གྱིི་རྣམ་ཤེེས་ཀྱིི་རེེ་
བ་ཙམ་ཡང་མིི་འདུག མདང་དགོོང་ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་གྲོོང་རྡལ་དུ་འཚོོགས་པའིི་ཆོོས་ཚོོགས་
ཤིིག་ལ་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། སྐབས་དེེར་ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་ཅིི་ཞིིག་གསུངས་པ་ཤེེས་སམ། ཁོོང་

གིིས། ‘སྒར་དེེའིི་ནང་དུ་མ་རུང་བས་གང་ཡོོད་ལ། དེེ་གར་དབུལ་པོོ་ཚོོ་ཕྱུག་པོོར་འགྱུར་
ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།’ ཅེེས་གསུངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ། ‘ཁོོ་ཚོོས་ཆོོ་ངེེ་དང་འཁུན་

སྒྲ་འདོོན་པའིི་ཚབ་ཏུ། ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ནས་འཐམ་འཁྱུད་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག’ ཅེེས་གསུངས་
སོོང་། ད་དུང་ཁོོང་གིིས། ‘དོོ་ནུབ་འདིིར་མ་སླེེབས་པ་ཚང་མ་སྡིིག་ཅན་ཤ་སྟག་རེེད།’ ཅེེས་

གསུངས། ཁོོང་གིི་གསུང་ཆོོས་ལ་ཉན་པ་དེེས། མིི་ཞིིག་གིི་སེེམས་ལ་དངོོས་གནས་བདེེ་བ་

སྟེེར། ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་ལ་ཉེེན་ཁ་མེེད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚོོས་ཞབས་བྲོོ་དེེ་འདྲ་གཏན་
ནས་འཁྲབ་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་མདོོག་དམར་པོོར་གྱུར། ཁོོ་མོོ་དལ་མོོས་ཡར་ལངས་ནས་གདོོང་པ་

ལྕམ་སན་ཌིི་རེེ་ལ་ཕྱོོགས་ཏེེ་“མར་སོོང་། ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་མར་སོོང་། ཁ་ནང་དུ་ཡང་ལེེན་མིི་
རུང་བའིི་གནས་དེེར་བསྐྱལ་བའིི་སྡིིག་པ་ཞིིག་མ་བསགས་གོོང་དུ་ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་ཉིིད་
དུ་མར་སོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆོོ་ངེེ་འདོོན་ས་དང་འཁུན་སྒྲ་འབྱིིན་སར་ཕྱིིར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ལྕམ་སན་ཌིི་རེེ་ཡིིས་ཁ་གདངས་ཤིིང་མིིག་ཅེེར་ནས། གོོམ་གང་ཕྱིི་ལ་ནུར། དེེ་ནས་ཁོོ་

མོོ་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས། “ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ཡེེ་ཤུའིི་རྗེེས་འཇུག་པ་རེེད་བསམ་ཡོོད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཨ་མས་“ང་ཚོོ་རྗེེས་འཇུག་པ་ལོོས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“མ་རེེད།

ཁྱོོད་ཚོོ་ཁོོང་གིི་རྗེེས་འཇུག་པ་མ་རེེད། ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་དམྱལ་བར་

སྐྱེེ་རྒྱུའིི་སྡིིག་ཅན་ཤ་སྟག་རེེད། གནས་ཚུལ་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཆོོས་ཚོོགས་སྟེེང་ནས་སྒྲོོག་རྒྱུ་
ཡིིན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོའིི་མུན་ནག་གིི་རྣམ་ཤེེས་དེེ་མེེ་ཡིིས་འཚིིག་པར་ལྟད་མོོར་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན་ལ།

བུ་མོོ་འདིིའིི་གྲོོད་ཁོོག་ནང་གིི་ཉེེས་མེེད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་དེེ་ཡང་མེེ་ཡིིས་འཚིིག་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན།”
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ཁ་ནས་ངུ་སྐད་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཤོོར། ཨ་མ་མར་སྒུར་ནས་ཐང་ནས་

དབྱུག་པ་ཞིིག་བླངས།

ཨ་མས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“མར་སོོང་། མར་སོོང་རྗེེས་གཏན་ནས་ཚུར་ཕྱིིར་ཡོོང་མིི་

དགོོས། ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་འདྲ་བ་ངས་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོས་མིི་གཞན་ལ་

བདེེ་སྐྱིིད་སོོར་རྩེེ་ཙམ་ཡང་ཡོོད་དུ་མིི་འཇུག མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད་ནས་ལྕམ་སན་
ཌིི་རེེའིི་ཉེེ་སར་བཅར།

བུད་མེེད་དེེ་ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་གློོ་བུར་དུ་མགོོ་བོོ་ལྟག་

ལ་དགྱེེ་ནས། ཅེེ་སྤྱང་ལྟ་བུའིི་ངུ་འབོོད་སྒྲོོག་བྱུང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་འབྲས་རྒྱབ་ལ་འཁོོར་

ཞིིང་། ཕྲག་པ་དང་དཔུང་པ་ཐུར་ལ་ལྷོོད་ཀྱིིས་དཔྱངས་པ་དང་། ཁ་འགྲམ་ནས་མཆིིལ་མ་
གར་པོོ་ཞིིག་ཐ་གུ་བཞིིན་དུ་ཐུར་ལ་བསྣར། ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་ངུ་འབོོད་བྱས་ཤིིང་། ངུ་
འབོོད་ཀྱིི་སྒྲ་ནིི་གཅན་གཟན་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་སྦོོམ་ཞིིང་རིིང་། གུར་གཞན་པ་ཚོོ་ལས་

སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚང་མ་ཡར་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས། དེེ་གར་འཇིིགས་སྣང་དང་བཅས་
ཁུ་སིིམ་པོོར་ལངས། བུད་མེེད་དེེ་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་མར་ལོོག་སོོང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི ངུ་འབོོད་
ཀྱིི་སྐད་ལ་འདར་སིིག་བབས་ནས། རིིམ་བཞིིན་དུ་ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིི་འཁུན་སྒྲ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཁོོ་

མོོ་ལོོགས་སུ་འགྱེེལ་སོོང་ལ། རྐང་ལག་ཚང་མ་ཁྱུག་འགུལ་བྱེེད་ཅིིང་། གདངས་ནས་ཡོོད་
པའིི་མིིག་ལྤགས་འོོག་ནས་མིིག་འབྲས་ཀྱིི་དཀར་ཆ་ཕྱིི་རུ་མངོོན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིིས་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུས་“གདོོན་འདྲེེ་ཞུགས་སོོང་། མོོ་ལ་གདོོན་འདྲེེ་

ཞུགས་སོོང་།” ཟེེར་བཤད། ཨ་མས་ཁྱུག་འགུལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཕུང་པོོ་དེེར་མར་བལྟས་
ནས་བསྡད།

གཞུང་སྒར་དོོ་དམ་པ་གཟུགས་ཆུང་དེེ་ཅུང་རྒྱ་ཡན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཚུར་ཡོོང་ནས་“དོོན་

རྐྱེེན་བྱུང་བ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས། མིི་ཚོོགས་དེེ་ཕར་བཀྱེེད་ཚུར་བཀྱེེད་བྱས་ནས་ཁོོ་ལ་

ལམ་བུ་ཕྱེེས། ཁོོས་ཐང་གིི་བུད་མེེད་དེེར་མར་བལྟས་ནས་“ཨ་ཁ་ཁ། ཁྱོོད་ཚོོ་འགའ་རེེས་
རོོགས་རམ་བྱས་ཏེེ། ཁོོ་མོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གུར་ནང་དུ་སྐྱེེལ་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད་པར། ཁུ་
སིིམ་མེེར་བསྡད་པའིི་མང་ཚོོགས་ཀྱིིས་རྐང་པ་འགུལ་ཙམ་འགུལ་ཙམ་བྱས། དེེ་ནས་སྐྱེེས་

པ་གཉིིས་མར་སྒུར་ནས། གཅིིག་གིིས་ཁོོ་མོོའི་ི མཆན་ཁུང་འོོག་ནས་བཟུང་ཞིིང་། གཞན་པ་

དེེས་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པ་ནས་བཟུང་ནས་ཡར་བཀྱགས། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་ཕར་འཁུར་བ་ན།
མང་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད་ནས་དལ་མོོས་སོོང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་རས་རྒོོད་ཀྱིི་གུར་འོོག་

ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ནས་ཐང་ལ་ཉལ་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ངོོ་གདོོང་མལ་གཟན་ཞིིག་གིིས་བཀབ།
དོོ་དམ་པས་ཨ་མར་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་གིི་དབྱུག་པ་ལ་བལྟས། ཁོོས་ངལ་

དུབ་ཀྱིི་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་“རྡུང་རྡེེག་བཏང་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་རང་སར་ཕྱིིར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་མིི་དམངས་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་མར་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་

མོོས་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་གཡུག་གཡུག་བྱེེད་བཞིིན་“རྡུང་རྡེེག་བཏང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། གཏོོང་
རྩིིས་ཡིིན། ཁོོ་མོོས་དེེ་རིིང་ངའིི་བུ་མོོར་འཇིིགས་སྣང་ཐེེངས་གཉིིས་ལ་བསྐུལ་སོོང་།” ཞེེས་
བཤད།

གཞུང་སྒར་དོོ་དམ་པས་“ཁོོ་མོོ་ལ་མ་རྡུང་རོོགས། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་ཁམས་བདེེ་ཐང་མ་

རེེད། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་ཁམས་བདེེ་ཐང་མིིན་པ་ཙམ་གྱིིས་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ངས་ཁོོ་མོོ་དང་ཁོོ་མོོའི་ི ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་དང་ཁ་བྲལ་སོོང་ན་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཨང་འདོོད་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་སྒར་འདིི་རུ་བཟོོས་པའིི་རྙོོག་དྲ་དེེ་གཞན་པ་སུ་ལས་ཀྱང་མང་།”
ཞེེས་ཁ་སྣོོན་བྱས།

ཨ་མའིི་ཁོོང་ཁྲོོ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་སླེེབས་“གལ་སྲིིད་ཁོོ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་ཡོོང་ན།

ངས་དངོོས་གནས་ཁོོ་མོོ་མིི་རྡུང་བའིི་ངེེས་པ་མེེད། དངོོས་གནས་ངེེས་པ་མེེད། ངས་ཁོོ་མོོར་
ངའིི་བུ་མོོར་འདིི་ལྟར་འཇིིགས་སྐྲག་སློོང་དུ་མིི་འཇུག་ཐག་ཆོོད་ཡིིན།”

གཞུང་སྒར་དོོ་དམ་པས་“དེེ་ཐད་ལ་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི། ཁོོ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་

གཏན་ནས་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ནམ་རྒྱུན་གསར་འབྱོོར་པ་ཚོོར་དེེ་ལྟར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

ཁོོ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ཁོོ་མོོས་ཁྱོོད་རང་སྡིིག་ཅན་ཞིིག་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཡིིན་ཡ། ང་སྡིིག་ཅན་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“མིི་ཚང་མ་སྡིིག་ཅན་ཡིིན་པ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི བཤད་སྟངས་དེེ་ལྟ་བུའིི་སྡིིག་

ཅན་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན། ཁོོ་མོོ་ནིི་སེེམས་ཁམས་མིི་བདེེ་བ་ཙམ་རེེད། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི།”

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་ལེེགས་སོོའི་ི མིིག་མདངས་ཀྱིིས་བལྟས་རྗེེས་“གོོ་སོོང་ངམ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན།

ཁོོ་མོོ་ནིི་སེེམས་ཁམས་མིི་བདེེ་མཁན་ཞིིག་རེེད། སྨྱོོན་མ་ཞིིག་རེེད།” ཞེེས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་
པོོས་བཤད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། བུ་མོོས་མགོོ་བོོ་ཡར་མ་བཀྱགས། ཨ་མས་“སྐུ་ཞབས། ངས་
ཉེེན་བརྡ་སྔོོན་ལ་བཏང་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་ཤིིག་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོོད་དུས། ངས་རང་
ཚོོད་ཟིིན་མིིན་ཁག་ཐེེག་བྱེེད་མིི་ཐུབ། ངས་ཁོོ་མོོ་རྡུང་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོས་ཐབས་ཤེེས་ཟད་པའིི་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་“ཁྱོོད་རང་དེེ་འདྲ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་

དོོན་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཟོོད་པ་སྒོོམ་རོོགས། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཟོོད་པ་སྒོོམ་
རོོགས་ཞེེས་རེེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་ལྕམ་སན་ཌིི་རེེ་
འཁྱེེར་སོོང་བའིི་རས་གུར་དེེའིི་ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོས་ཕྱིིན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མ་གུར་ནང་དུ་སོོང་ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་“ཡར་ལྟོོས་

དང་།” ཞེེས་བཤད་མོོད། བུ་མོོ་མུ་མཐུད་དུ་ཐང་ལ་ཉལ་ནས་བསྡད། ཨ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

བུ་མོོའི་ི གདོོང་པ་ལས་མལ་གཟན་དེེ་དལ་མོོས་ཡར་བླངས་ནས་“བུད་མེེད་སྨྱོོན་མ་ཞིིག་
ཡིིན་ས་རེེད། ཁོོ་མོོས་བཤད་པ་དེེ་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡིིད་ཆེེས་མ་བྱེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་འཇིིགས་སྐྲག་གིི་སྒོོ་ནས་ངུ་མོོ་བྱེེད་བཞིིན་“ཁོོ་མོོས་མེེ་ཡིིས་སྲེེག་པའིི་

སྐོོར་བཤད་དུས། ང་རང་ཉིིད་མེེ་ཡིིས་འཚིིག་བཞིིན་པ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེས།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“དེེ་དོོན་དངོོས་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

བུ་མོོས་ངུ་མོོ་བྱེེད་བཞིིན་“ང་དངོོས་གནས་ཐང་ཆད་འདུག ཉིིན་འདིི་དག་རིིང་ལ་

འབྱུང་བཞིིན་པའིི་དོོན་དག་ཚང་མས་ང་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་དུ་བཅུག་སོོང་། ང་གཉིིད་ན་
འདོོད། ང་གཉིིད་ན་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་ཁྱོོད་གཉིིད་ཅིིག འདིི་ནིི་གནས་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པས། ཁྱོོད་རང་གཉིིད་

སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་ཁུག་ཆོོག”
“འོོན་ཀྱང་།

ཁོོ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཡོོང་སྲིིད།”

ཨ་མས་“ཁོོ་མོོ་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ང་སོོང་ནས་སྒོོ་ཁ་རུ་བསྡད་ནས་འདུག་ལ། ཁོོ་མོོ་རྩ་

བ་ནས་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་མིི་འཇུག ད་ལྟ་ངལ་གསོོ་རྒྱོོབས་མ་གཏོོགས་མིི་འགྱངས་པར་ཁྱོོད་བུ་
གསོོ་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་དུ་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཅུང་དཀའ་ཚེེགས་དང་བཅས་དལ་མོོས་ཡར་ཕྱིིར་ལངས་ནས། གུར་སྒོོ་རུ་སོོང་

ཞིིང་། དེེ་གར་སྒམ་ཆུང་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད། ཁོོ་མོོས་གྲུ་མོོ་གཉིིས་ཀ་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་

ཁེེན་ནས། ལག་ཟུང་གིི་སྙིིམ་པས་མ་ནེེ་བསྐྱོོར་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོས་སྒར་འདིིའིི་ནང་

གིི་ཡོོ་ལང་ཡོོད་ཚད་མིིག་གིིས་མཐོོང་ལ། བྱིིས་པའིི་སྐད་སྒྲ་དང་ལྕགས་གོོར་གྱིི་བང་སྒྲ་རྣ་
བས་ཐོོས། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མདུན་ངོོས་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཨ་ཕ་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོས་ཁོོ་མོོ་དེེ་གར་བསྡད་ཡོོད་པ་མཐོོང་

བས། ཡོོང་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད། ཁོོ་མོོས་དལ་མོོས་ཡར་ཁོོ་ལ་བལྟས་
ནས་“ལས་ཀ་རྙེེད་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོས་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་སྒོོ་ནས་“རྙེེད་མ་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་གང་ནུས་ཀྱིིས་བཙལ་

བ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨལ་དང་ཇོོན།

ད་དུང་རླངས་འཁོོར་བཅས་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

“ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།

ལག་ཆ་རེེ་གཡོོར་དགོོས་ཟེེར། མིི་

དེེས་རླངས་འཁོོར་དེེ་ག་རང་ནས་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་དགོོས་ཟེེར།”

ཨ་མས་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་“འདིི་ནིི་གནས་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་རེེད། ང་ཚོོས་གནས་སྐབས་

རིིང་འདིི་ནས་འཚོོ་བ་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་རོོལ་ཐུབ་ངེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོར་ལས་ཀ་རེེ་རྙེེད་རྒྱུ་ན་ད་གཟོོད་... །” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཚང་མར་ལས་ཀ་རེེ་རྙེེད་རྒྱུ་ན།”

ཨ་ཕས་ཁོོ་མོོའི་ི སྐྱོོ་ཉམས་ཚོོར་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ཞིིབ་ལྟ་བྱས།་“དེེས་ན་ཁྱོོད་

ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་སྡུག་ཉམས་སྟོོན་གྱིི་ཡོོད་དམ། གནས་འདིི་སྐྱིིད་པོོ་ཡིིན་ན། དེེས་ན་ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་གདོོང་པ་དྲུད་ནས་འདུག་དགོོས་སམ།”

ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མིིག་ཟུང་དལ་མོོས་བཙུམས། “ཁྱད་

མཚར་ཞིིག་ལ། རྒྱང་ཐག་རིིང་བའིི་འགྲུལ་བཞུད་དང་ཆད་རྒྱུ་མེེད་པའིི་བརྙས་བཅོོས་

ཀྱིི་དབང་གིིས། ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་བསམ་བློོ་གཏོོང་བའིི་དུས་ཚོོད་ཀྱང་མ་ཡོོད་པ་འདྲ། ད་
ལྟ་འདིིའིི་ནང་གིི་ཡུལ་མིི་ཚོོས་ང་ལ་ཚུར་འདིི་འདྲ་ཡག་པོོ་བྱེེད་ཅིིང་། ཧ་ཅང་བྱམས་པོོ་
བྱས་པས། ངའིི་སེེམས་ལ་ཐོོག་དང་པོོར་འཁོོར་ཡོོང་བ་ནིི་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་སམ། ཧ་

ཅང་ཡིིད་སྐྱོོ་བའིི་དོོན་དག་ཁག་ཐད་ཀར་ཡིིད་ལ་ཕྱིིར་ཤར་ཡོོང་། དགོོང་མོོ་དེེར་ཨ་མེེས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གྲོོངས་ནས་ང་ཚོོས་ཁོོ་རང་དུར་སྦས་བྱས་པའིི་དོོན་དག་དེེ་ཡིིད་ལ་ཤར་ཡོོང་། སྐབས་དེེ་

དུས་སེེམས་པ་ཆེེན་པོོ་སྡུག་རྒྱུ་མ་ཡོོད་ཀྱང་། འདིིར་སླེེབས་རྗེེས་སེེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོོ། དེེ་

ནས་ཨ་ཕྱིི་དང་། དེེ་བཞིིན་ནོོ་ཡ་ཡང་དེེ་ལྟར་བྱས་ཏེེ་ང་ཚོོ་དང་ཁ་བྲལ་སོོང་བ་རེེད། ནོོ་
ཡ་དེེ་ལྟར་གཙང་འགྲམ་ཞིིག་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕྱིིན་སོོང་བ་རེེད། དོོན་དག་དེེ་དག་ཚང་མ་

སྡུག་བསྔལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་རེེ་རེེ་ཡིིན་ཞིིང་། ད་ལྟ་ཚང་མ་ལུག་ཁྱུ་བཞིིན་དུ་སེེམས་
ནང་དུ་ཕྱིིར་བཤར་ནས་ཡོོང་གིི་འདུག ཨ་ཕྱིི་ཁོོ་མོོ་སྤྲང་འཁྱམ་པ་བཞིིན་དུ་གྲོོངས་པ་རེེད་

ལ། སྤྲང་འཁྱམ་པ་བཞིིན་དུ་དུར་འཇུག་བྱས་པ་རེེད། དེེ་ནིི་ན་ཟུག་ཅིིག་རེེད། ན་ཟུག་ཧ་

ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད། ནོོ་ཡ་དེེ་ལྟར་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕྱིིན་སོོང་བ་རེེད། ཁོོས་
རང་མདུན་དུ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད་ལ། དེེ་ཤེེས་ཐབས་མེེད། ང་ཚོོས་ཀྱང་ཤེེས་ཀྱིི་
མེེད། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ཁོོའི་ིཤིི་གསོོན་གྱིི་གནས་ཚུལ་རྩ་བ་ནས་གོོ་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེ་ནས་ཁོོན་
ནེེ་ཡང་དེེ་ལྟར་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིས་བྲོོས་སོོང་བ་རེེད། ངས་སྔོོན་མ་སེེམས་ནང་དུ་འདིི་

ཚོོར་བསམ་བློོ་གཏོོང་སའིི་ས་མིིག་བཞག་མེེད་ལ། ད་ལྟ་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཕྱིིར་བཤར་ཡོོང་གིི་
འདུག སྤྱིིར་ཡིིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་གནས་ཡུལ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་ཡོོད་པས། ང་སེེམས་
དགའ་དགོོས་པ་རེེད།” ཁོོ་མོོས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཨ་ཕས་ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་ལ་

བལྟས་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་གཉིིས་བཙུམས་ནས་འདུག “ནོོ་ཡ་ང་ཚོོ་དང་ཁ་བྲལ་
འགྲོོ་སའིི་གཙང་འགྲམ་དེེ་ནས་མཐོོང་བའིི་གཅན་གཟན་གྱིི་མཆེེ་བ་ལྟར་རྣོོ་བའིི་རིི་བོོ་

ཁག་སེེམས་ལ་གསལ་ལྷང་ངེེར་དྲན་ལ། ཨ་མེེས་དུར་སྦས་བྱེེད་སའིི་ཞིིང་ནང་གིི་སོོག་
ཐུར་ཁག་ཀྱང་གསལ་པོོར་དྲན། ངས་ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་གྱིི་གཙབ་གདན་ནག་པོོ་དེེ་གསལ་པོོར་

དྲན་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཟུག་པའིི་བྱ་སྤུ་དང་སྟེེང་དུ་བཙབ་ཤུལ་གྱིི་ཐིིག་རིིས་སྣ་ཚོོགས། བྱ་
ཁྲག་གིིས་ནག་པོོར་བསྒྱུར་པའིི་ཁ་དོོག་བཅས་གསལ་ལྷང་ངེེར་དྲན།”
730

ལེེའུ་ཉེེར་གཉིིས་པ།

ཨ་ཕའིི་སྐད་གདངས་ཀྱང་ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་གདངས་དང་འདྲ་བར་གྱུར་ནས་“དེེ་རིིང་ངས་

ངང་པ་མཐོོང་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་འཕུར་བཞིིན་འདུག་ལ། འཕུར་བ་ཧ་ཅང་མཐོོ་
བས། བལྟས་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་དུ་སྣང་། ངས་འཇོོལ་མོོ་ཚོོ་ལྕགས་སྐུད་སྟེེང་དུ་བབས་

ཡོོད་པ་མཐོོང་བྱུང་ལ། ཕུག་རོོན་ཚོོ་ར་བའིི་སྟེེང་དུ་བབས་འདུག་པའང་མཐོོང་།” ཞེེས་
བཤད་པས། ཨ་མས་མིིག་ཕྱེེས་ནས་ཁོོ་ལ་ཡར་བལྟས། ཁོོས་མུ་མཐུད་དུ་“འཚུབ་མ་ཆུང་
ཆུང་ཞིིག་ལངས་ནས། ལོོ་ཏོོག་གིི་ཁྲོོད་དུ་མིི་ཞིིག་དང་འདྲ་བར། འཁོོར་གྱིིན་འཁོོར་གྱིིན་

བརྒྱུགས་སོོང་། ངང་པ་ཚོོ་རླུང་རྒྱུན་དང་འགྲོོགས་ནས་འཕུར་ཞིིང་། རླུང་རྒྱུན་དང་
འགྲོོགས་ནས་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་འཕུར་སོོང།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་འཛུམ་ཆུང་ཞིིག་བསྟན་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་དུང་དྲན་ནམ། ཕ་ཡུལ་དུ་ཡོོད་དུས་

ང་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་ཅིི་ཞིིག་ཟེེར་བ་དྲན་ནམ། བྱ་ངང་པ་ལྷོོ་ལ་འཕུར་དུས། ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ།

‘ད་ལོོ་དགུན་ཤར་སྔ།’ ཞེེས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆ་དེེ་བཤད་པ་རེེད་མོོད། དོོན་

དུ། དགུན་ཁ་ཟེེར་བ་དེེ་ཤར་རན་ལ་སླེེབས་དུས་ཤར་རྒྱུ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་

ནམ་རྒྱུན་དུ། ‘ད་ལོོ་དགུན་ཤར་སྔ།’ ཞེེས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད། དོོན་དམ་པར་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་
ཟེེར་འདོོད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“འཇོོལ་མོོ་ཚོོ་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་བབས་ཡོོད་པ་མཐོོང་བྱུང་། དེེ་ཚོོ་ཕན་

ཚུན་ཧ་ཅང་བར་ཐག་ཉེེ་པོོས་བབས་སོོང་། ད་དུང་ཕུག་རོོན་མང་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་འདུག ཕུག་

རོོན་ཚོོ་ལྕགས་རའིི་སྐུད་པའིི་སྟེེང་དུ་བབས་ཡོོད་དུས་གཞན་པ་སུ་ལས་ཀྱང་བརྟན། མང་
ཆེེ་བ་གཉིིས་རེེ་གཉིིས་རེེ་ཆ་བྱས་ཏེེ་འབབ་རྒྱུར་དགའ། མིི་ཞིིག་གིི་གཟུགས་ཀྱིི་ཆེེ་ཆུང་ལྟར་
ཡོོད་པའིི་འཚུབ་མ་དེེ་ཚོོ། ལོོ་ཏོོག་ཁྲོོད་ནས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་བཞིིན་འགྲོོ། འཚུབ་མ་འདིི་
དག་གིི་ཆེེ་ཆུང་མིི་ཆེེན་པོོ་དང་འདྲ་ལ། རྩེེད་སྟངས་བྱིིས་པ་དང་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།
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ཨ་མས་“ཕ་ཡུལ་གྱིི་རྣམ་པ་ཕྱིིར་དྲན་བྱ་མ་དགོོས་ན་ཨང་འདོོད། ད་ལྟ་དེེ་ང་ཚོོ་ལ་མིི་

དབང་བས། ངས་དེེ་དྲན་ངོོས་ནས་བརྗེེད་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད། ད་དུང་ནོོ་ཡ།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་ལ་མ་གཞིི་ནས་གནད་དོོན་ཡོོད།

ངས་བཤད་རྒྱུ་ནིི། ཨུན། དེེ་ངའིི་སྐྱོོན་ཆ་རེེད།”

“ངས་ཁྱོོད་ལ་དེེ་སྐོོར་བཤད་ཀྱིི་མ་འདུག་ལབ་ཡོོད་ཨ།

རང་གསོོན་ཐུབ་ཡོོད་མེེད་ཀྱང་མིི་ཤེེས།”
“འོོན་ཀྱང་།

དེེ་དུས་དེེ་འདྲ་མ་བྱས་ན། ཁོོ་

ངས་དེེ་ལས་དགའ་ཙམ་ཤེེས་ཡོོད་ན་ཨང་།”

ཨ་མས་“ད་དེེ་མ་བཤད། ནོོ་ཡ་ཁོོ་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ཡིིན་པ་བདེེན་པ་རེེད། གཅིིག་བྱས་

ན་ཁོོས་གཙང་འགྲམ་ནས་འཚོོ་བ་ཡག་པོོ་ཞིིག་སྐྱེེལ་ཐུབ་ཀྱང་སྲིིད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་རང་

འདིི་ལྟར་སོོང་བ་དེེ་འགྲིིག་ཡོོད་སྲིིད། ད་ལྟ་ང་ཚོོས་དེེ་འདྲའིི་ཕྱོོགས་ལ་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་མིི་
ཐུབ། གནས་འདིི་ནིི་འདུག་ས་ཡག་པོོ་ཞིིག་རེེད་ལ། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོར་མགྱོོགས་པོོར་
ལས་ཀ་རྙེེད་ཀྱང་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་གནམ་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་ནས་“ལྟོོས་དང་། ངང་པ་དེེ་ལས་མང་ཙམ་འཕུར་

བཞིིན་གདའ། བྱ་ཚོོགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད། ཨ་མ། ‘ད་ལོོ་དགུན་ཤར་སྔ།’ མ་རེེད་དམ།”
ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོ་ཁོོང་དགོོད་བྱས། “དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་ང་ཚོོས་ཐད་ཀར་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་མ་

གཏོོགས། དེེ་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོོས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི་ཡིིན་ལ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གིི་མེེད།”

ཨ་ཕས་ “ ཇོོ ན ་སླེེབ ས་བྱུང་། ” ཞེེས ་བཤད་ཅིིང ་། དེེ་ ནས་ “ འདིིར ་ཤོོ ག ་ནས་སྡོོ ད ་

དང་། ཇོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོ་ཚོོའིི་རྩར་ཚུར་ཡོོང་ནས། ཨ་མའིི་མདུན་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་དེེ་“ང་ཚོོ་

ལག་སྟོོང་ངང་ཕྱིིར་སླེེབས་ཡོོད། དམིིགས་ཡུལ་མེེད་པར་འཁྱམ་བཞིིན་པ་ཙམ་རེེད། ཨོོ།
ཨལ་གྱིིས་ཁྱོོད་ལ་གཅིིག་ཐུག་དགོོས་ཟེེར། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་བརྗེེ་དགོོས་
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ཟེེར། འཁོོར་ལོོའི་ི རྩེེག་རིིམ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་ལྷག་མིི་འདུག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཡར་ལངས་“གོོང་ཁེེ་པོོ་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་ཡོོད་པར་སྨོོན། ད་ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་ལྷག་མེེད།

ཨལ་གང་དུ་ཡོོད་དམ།”

“གཤམ་གྱིི་ བཞིི་ མདོོ ་ རྗེེས ་མ་དེེ་ ནས་གཡས་ཕྱོོ ག ས་སུ་འཁོོ ར ་དགོོ ས །

ཁོོས་འགྱིིག་

འཁོོར་གསར་པ་ཞིིག་མ་ཉོོས་ན། དབུགས་རྐྱལ་འགད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར།” ཨ་ཕ་སྲང་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་མར་སོོང་ཞིིང་། མིིག་ཟུང་གིིས་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་Vདབྱིིབས་ཀྱིིས་འཕུར་
བཞིིན་པའིི་ངང་ཁྱུའིི་རྗེེས་དེེད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཐང་ནས་རྡོོ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བླངས་རྗེེས། སྦར་མོོའི་ི ནང་ནས་ཐང་ལ་

གཡུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བསྒྲུགས། ཁོོས་ཨ་མར་མིིག་གིིས་ཀྱང་མིི་ལྟ་བར་
“ལས་ཀ་དངོོས་གནས་རྙེེད་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཡར་མར་སོོང་ནས་མ་བཙལ་ལམ།” ཞེེས་བཤད།
“མ་བཙལ།
“རེེད་ཡ།

སླེེབས།”

འཚོོལ་དགོོས་དོོན་ཡང་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོས་བརྡ་ཡིིག་གསལ་པོོ་སྦྱར་འདུག”

གང་ལྟར་ཋོོམ་ལ་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་ཡོོད་ཤག་རེེད། ཁོོ་ད་དུང་ཡང་ཕྱིིར་མ་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཡང་ཁོོན་ནེེ་དང་ནོོ་ཡ་གཉིིས་དང་འདྲ་བར། ཁུ་

སིིམ་མེེར་བྲོོས་སོོང་བ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་མིིག་འབུར་ཚུགས་ཀྱིིས་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མིིག་མདངས་ཡང་བསྐྱར་

ཕྱིིར་ལྷོོད་ལ་ཕབ་ནས་“ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གསལ་པོོར་ཤེེས་པའིི་དོོན་དག་འགའ་རེེ་ཡོོད་ལ།
ང་རང་ཉིིད་ལ་གདེེང་ཚོོད་ཡོོད་པའིི་དོོན་དག་ཀྱང་འགའ་རེེ་ཡོོད། ཋོོམ་ལ་ལས་ཀ་རྙེེད་

ཡོོད་ལ། ཁོོ་རང་དགོོང་དྲོོ་ཕྱིིར་སླེེབས་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ཏན་ཏན་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་

ནས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ཡིིད་ཚིིམ་པའིི་འཛུམ་ཞིིག་བླངས་ནས་“ཁོོ་ཕྲུ་གུ་ཡ་རབས་ཤིིག་
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མ་རེེད་དམ། ཁོོ་ཕྲུ་གུ་བཟང་པོོ་ཞིིག་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དང་དོོས་འཁོོར་ཚོོ་སྒར་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་འདུག་ལ། སྐྱེེས་

པ་ཚོོ་སྐོོར་དང་སྐོོར་བྱས་ཏེེ་གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག མིི་རེེ་རེེས་ལག་ཏུ་
ལས་དོོར་དང་ནང་སྟོོད་གཙང་མ་རེེ་འཁྱེེར་ནས་ཡོོད།

ཨ་མས་རྣམ་རིིག་བསྒྲིིམས། “ཇོོན། ཁྱོོད་སོོང་ནས་ཨ་ཕ་འཚོོལ། ཁོོ་ལ་ཚོོང་ཁང་དུ་

སོོང་ནས་སྲན་མ་དང་བྱེེ་མ་ཀ་ར། ཤ་རྡོོག་བརྔོོ་རྒྱུ་རེེ། ལ་སེེར་བཅས་ཉོོས་ཤོོག་ལབ་རོོགས།
དོོ་ནུབ་ཁོོ་ལ་ཡག་པོོ་རེེ་ཉོོས་ཤོོག་ལོོབ། དོོ་ནུབ་ང་ཚོོས་དགོོང་ཟས་ཡག་པོོ་ཞིིག་བཟའ།”
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ལེེའུ་ཉེེར་གསུམ་པ།
གནས་སྤོོའི་ི ཡུལ་མིི་ཚོོ་ནིི་ལས་ཀའིི་ཆེེད་དུ་བྲེེལ་འཚུབ་ལངས་ཤིིང་། འཚོོ་བའིི་ཆེེད་དུ་

གོོག་ཉུལ་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་བདེེ་སྐྱིིད་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། རྒྱུན་དུ་བདེེ་སྐྱིིད་སྔོོག་

བཞིིན་ཡོོད་ལ། རྒྱུན་དུ་བདེེ་སྐྱིིད་སྐྲུན་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ནམ་རྒྱུན་དགའ་སྤྲོོ་ལ་རྔམ་ནས་
ཡོོད། ཁོོ་ཚོོའིི་དགའ་སྤྲོོ་ནིི་མཚམས་ལ་ལར་སྐད་ཆའིི་ནང་ནས་ཐོོན་སྲིིད། ཁོོ་ཚོོས་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་འཚོོ་བ་དེེ་རྩེེད་མཚར་གྱིི་ནང་ནས་རོོལ་བཞིིན་ཡོོད། ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཞག་སྒར་ནང་
དང་། ཆུ་ཡུར་གྱིི་རགས་ཁའིི་སྟེེང་། གཡའ་ཤིིང་གིི་སྡོོང་པོོའི་ི འོོག་སོོགས་ནས། གཏམ་
རྒྱུད་མཁན་པོོ་རེེ་རིིམ་གྱིིས་བྱོོན་ནས་ཡོོང་ལ། དགོོང་མོོར་འོོད་ཤུགས་ཆུང་བའིི་མེེ་འོོད་

འོོག་ནས། ཚང་མ་གཏམ་རྒྱུད་མཁན་པོོའི་ི གཏམ་ལ་ཉན་དུ་འདུ་བཞིིན་ཡོོད། གཏམ་
རྒྱུད་འཆད་པའིི་སྐབས་སུ་ཁོོ་ཚོོས་ཡིིད་སེེམས་རྩེེ་གཅིིག་གིིས་ཉན་གྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་
མཉམ་ཞུགས་ཀྱིིས་གཏམ་རྒྱུད་ཁག་ཇེེ་མཚར་དུ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།

ང་རང་ཇེེ་རོོ་ནེེ་མོོ་3 འདུལ་བའིི་དམག་དཔུང་དུ་ཞུགས་མྱོོང་ཡོོད་ལ་... །

མིི་ཚང་མས་རིིག་པ་གཏད་ནས་ཉན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཁུ་སིིམ་པའིི་མིིག་ནང་དུ་མེེ་

ཕུང་གིི་འོོད་སྣང་ཤར།
3

ཇེེ་རོོ་ནེེ་མོོ། Geronimo སྟེེ། ཁོོ་ནིི་མེེག་སེེ་ཁོོ་དང་ཨ་རིིའིི་ཋེེག་ས་སིི་ཡུལ་གྱིི་ཨིིན་ཌིིའིི་མིི་རིིགས་ཨ་ཕ་ཆེེ་ཚོོ་ཤོོག་
གིི་ཚོོ་དཔོོན་ཡིིན་ལ། མེེག་སེེ་ཁོོ་དང་ཋེེག་ས་སིིའིི་སྲིིད་གཞུང་གིིས་ཨིིན་ཌིིའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཕ་ས་མནན་པར་འགོོག་
རྒོོལ་བྱེེད་མཁན་གྱིི་དཔའ་རྒོོད་ཅིིག་ཡིིན། མེེག་སེེ་ཁོོའི་ི དམག་དཔུང་གིིས་ཁོོའི་ི ཚོོ་ཤོོག་སྟེེང་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱེེད་
སྐབས་སུ། ཁོོའི་ི ཨ་མ་དང་ཆུང་མ། བུ་ཕྲུག་གསུམ་པོོ་བཅས་དམར་གསོོད་བཏང་བ་ཡིིན།
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ཨིིན་ཇུན་དེེ་ཚོོ་རྣམ་རིིག་གྲུང་ཞིིང་གཟུགས་པོོ་སྦྲུལ་ལྟར་མྱུར་ལ། གྲག་འགུལ་ཅིི་ཡང་

མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་འགྲོོ་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོས་ལོོ་མ་སྐམ་པོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཀྱང་གྲག་འགུལ་ཅིི་ཡང་
མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་འགྲོོ་ཐུབ། ངས་ཀྱང་མཚམས་ལ་ལར་དེེ་འདྲ་ཨེེ་ཐུབ་ཚོོད་ལྟ་བྱས་མྱོོང་།

མིི་ཚང་མས་རིིག་པ་བསྒྲིིམས་ནས་ཉན་ཞིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་འོོག་ནས་ལོོ་མ་སྐམ་

པོོས་ཐག་སྒྲ་སྒྲོོག་པ་ཡིིད་ལ་དྲན།

སྐབས་དེེར་དུས་ཚིིགས་འགྱུར་བའིི་སྐབས་ལ་འཁེེལ་ཞིིང་། སྤྲིིན་ནག་ལང་ལོོང་དུ་

འཁྲིིགས། དུས་ཚོོད་མ་འགྲིིག་པ་རེེད། དམག་དཔུང་གིི་དམག་ཇུས་འགྲིིག་སོོང་བའིི་གནས་

ཚུལ་ཞིིག་གོོ་མྱོོང་ཡོོད་དམ། ཁོོ་ཚོོར་གོོ་སྐབས་ཐེེངས་བཅུ་སྤྲད་རུང་། ད་དུང་ཡང་རྐང་

པ་རྡོོ་ལ་ཐོོགས་ནས་འགྱེེལ་ངེེས་རེེད། དཔའ་རྟུལ་བརྒྱ་གསོོད་པར་མདའ་ཤོོག་གསུམ་རེེ་
དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ནམ་རྒྱུན་དེེ་འདྲ་ཡིིན།

མིི་ཚང་མས་ཉན་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། བློོ་རིིག་བསྒྲིིམས་ནས་ཉན་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་

ཚོོའིི་གདོོང་པར་གཡོོ་འགུལ་ཡོོངས་སུ་བྲལ། གཏམ་རྒྱུད་བཤད་མཁན་ཚོོས་གཏམ་རྒྱུད་

བཤད་ནས་ཉན་མཁན་གྱིི་དང་བ་འདྲེེན་ལ། ཁོོ་ཚོོས་བཤད་བཞིིན་པའིི་གཏམ་རྒྱུད་ཁག་
ནིི་བརྗིིད་ཆགས་ཀྱིི་གཏམ་རྒྱུད་ཤ་སྟག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོས་གཏམ་རྒྱུད་རྣམས་

བརྗིིད་ཆགས་ཀྱིི་གདངས་དང་། བརྗིིད་ཆགས་ཀྱིི་ཚིིག་གིིས་བཤད་ལ། བརྗིིད་ཆགས་ཀྱིི་
གཏམ་རྒྱུད་འཆད་པའིི་བརྒྱུད་རིིམ་ཁྲོོད་དུ། ཉན་མཁན་ཚོོ་ཡང་རིིམ་བཞིིན་བརྗིིད་ཆགས་
སུ་འགྱུར་གྱིི་ཡོོད།

རིི་ཟེེ་ཞིིག་ཏུ་དཔའ་རྟུལ་གཅིིག་གིིས་གདོོང་པ་ཉིི་མར་ཕྱོོགས་ནས་འདུག་ཅིིང་། དེེ་ནིི་

ཁོོ་རང་མངོོན་སར་འབུད་འདོོད་པ་གསལ་པོོ་རེེད། ཁོོས་དཔུང་ལག་གཉིིས་ཀ་བརྐྱངས་

ནས། ཁ་ཉིི་མར་འཁོོར་ནས་གཅེེར་བུར་ལངས་ནས་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་སྨྱོོས་ཟིིན་
པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ངས་མིི་ཤེེས། དེེ་གར་ལངས་ནས་དཔུང་ལག་ཕྱིི་ལ་བརྐྱངས་པས། དངོོས་
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ལེེའུ་ཉེེར་གསུམ་པ།

གནས་རྒྱ་གྲམ་ཞིིག་དང་མཚུངས། ང་ཚོོའིི་བར་དུ་རྒྱང་ཐག་དབྱིིན་ཁྲེེ་བཞིི་བརྒྱ་ཙམ་མ་

གཏོོགས་མིི་འདུག དེེ་ནས། ང་ཚོོའིི་མིི་ཚོོས། རེེད་ཡ། ཚང་མས་མེེ་མདའིི་སོོ་པ་མིིག་ཐད་

དུ་བླངས་ཤིིང་། མཛུབ་མོོས་རླུང་གིི་རྒྱུ་ཕྱོོགས་མྱངས། འོོན་ཀྱང་། ཚང་མ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་
ནས་སྒུག་ནས་འདུག་པ་ལས། སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་མེེ་མདའ་འཕེེན་མ་ཐུབ། གཅིིག་བྱས་ན་

ཨིིན་ཇུན་དེེས་ཀྱང་ཧ་གོོ་ཡོོད་སྲིིད། ཁོོས་ང་ཚོོས་མེེ་མདའ་འཕེེན་མིི་ཐུབ་པ་ཧ་གོོ་ཡོོད་སྲིིད།

ཚང་མས་མེེ་མདའ་འཕེེན་ཆོོག་ཆོོག་བྱས་ནས་བསྡད། ཐ་ན་མེེ་མདའ་ཕྲག་སྟེེང་དུ་ལེེན་

མཁན་ཡང་མ་བྱུང་། དེེ་ལྟར་ཚང་མས་བལྟས་ནས་བསྡད། ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་མགོོ་རས་དཀྲིིས་
ཡོོད་ཅིིང་། མགོོ་རས་ཀྱིི་གསེེང་དུ་བྱ་སྒྲོོ་ཞིིག་གཟེེར་ཡོོད། ཁོོ་ནིི་དགོོང་གིི་ཉིི་མ་དང་འདྲ་
བར་གཅེེར་བུ་རེེད། ཚང་མས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། ང་ཚོོ་དེེ་གར་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་

ནས། ཁོོ་ལ་བལྟས་ནས་ཡུན་རིིང་ལ་བསྡད་པ་ཡིིན། ཁོོ་རང་རྩ་བ་ནས་མིི་འགུལ། དེེ་ནས་

ང་ཚོོའིི་མདའ་དཔོོན་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་ནས་“མེེ་མདའ་འཕོོངས་ཤིིག སྡར་མ་ཁྱོོད་ཚོོ། མྱུར་དུ་
མེེ་མདའ་འཕོོངས།” ཞེེས་ཀུ་ཅོོ་བརྒྱབ། ང་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་ནས་བསྡད་པ་

ཡིིན། མདའ་དཔོོན་གྱིིས་“ངས་གྲངས་ཀ་ལྔའིི་བར་དུ་བརྩིི་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེའིི་ནང་དུ་སུས་
མ་འཕངས་ན་དེེ་ལ་དམག་ཁྲིིམས་གཅོོད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་སྡིིགས་ར་བསྐུལ། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་

ཀྱང་ལགས་སོོ་ཟེེར་བཞིིན་མེེ་མདའ་དལ་མོོས་ཡར་བཀྱགས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཚང་མས་
གཞན་ཞིིག་གིིས་ཐོོག་མར་འཕེེན་པར་སྒུག་ཡོོད། ངའིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་དུ་སྐབས་དེེ་དུས་ལྟ་

བུའིི་སེེམས་པ་སྡུག་མྱོོང་མེེད། ངས་མེེ་མདའ་ཁོོའི་ི ལྟོོ་བར་གཟས་པ་ཡིིན་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་
ནིི། འདིི་ལྟར་མ་གཏོོགས་ཨིིན་ཇུན་འདིི་ཚོོ་གསོོད་མིི་ཐུབ། དེེ་ནས་ངས་གཅིིག་མནན་པ་

ན། ཁོོ་ལྗིིད་ཏིིག་གེེ་ཐང་ལ་འགྱེེལ་ནས་མར་འགྲིིལ་སོོང་། དེེ་ནས་ང་ཚོོ་ཡར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།

ཁོོ་རིི་ཟེེ་རུ་ལངས་ནས་ཡོོད་སྐབས་སྟོོབས་ཆེེན་ཞིིག་ཏུ་སྣང་བ་ལས། དོོན་དམ་པར་དེེ་འདྲ་

གཟུགས་ཆེེན་ཞིིག་མ་རེེད། ཁོོ་རང་གཟུགས་སྟོོབས་ཆུང་ཞིིང་། གཟུགས་པོོ་ཡོོངས་རྨ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁས་གང་བ་ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་རང་གིིས་སྒྲོོ་གཤོོག་མཛེེས་ཤིིང་རིི་མོོ་བཀྲ་ལ། མིིག་ཟུང་ལ་
ཁྲ་རིིས་དོོད་ཅིིང་། མཛེེས་སྡུག་དང་ལྡན་པའིི་སྒོོ་ནས་འགྱིིང་བཞིིན་འགྲོོ་བའིི་རིི་བྱ་ཤེེས་
སམ། མེེ་མདའིི་ཀག་སྒྲ་ཞིིག་གིིས་དེེའིི་སྲོོག་བཅད་ནས། དཀྲིིས་ལོོག་ཐེེབས་པའིི་བྱ་རོོ་ཁྲག་
དམར་ཙར་ཙར་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་དུས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལས་ལྷག་པ་ཞིིག་མེེད་བརླག་

ཏུ་བཏང་བ་ཤེེས་ལ། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེེམས་གཏིིང་ནས་ཅིི་

ཞིིག་མེེད་བརླག་བཏང་བ་ཡང་ཤེེས་པས། དེེའིི་ཤ་ཟོོས་པ་ཙམ་གྱིིས་གྱོོང་གུན་དེེ་གསབ་མིི་
ཐུབ་ལ། མེེད་པར་གྱུར་པ་ཞིིག་བསྐྱར་དུ་ཕྱིིར་གསོོ་མིི་ཐུབ།

མིི་ཚང་མས་མགོོ་ལྕོོག་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད། གཅིིག་བྱས་ན་མེེ་ལྕེེའིི་འོོད་རླབས་ཆུང་ཆུང་

འདིི་ནིི། ཁོོ་ཚོོས་མིིག་ཟུང་ནང་དུ་ཚུར་བཀུག་ནས་རང་སེེམས་ལ་ལྟ་བའིི་སྒྲོོན་མེེ་ཞིིག་
ཏུ་གྱུར་ཡོོད་སྲིིད།

དགོོང་གིི་ཉིི་མར་གདོོང་པ་ཕྱོོགས་ནས། ལག་པ་གཡས་གཡོོན་དུ་བརྐྱངས་པས། ཁོོ་ནིི་

དཀོོན་མཆོོག་ལྟར། སྟོོབས་ཆེེ་ཞིིང་གཟིི་བརྗིིད་ལྡན།

གཅིིག་བྱས་ན་མིི་ཞིིག་གིིས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་པོོ་ཟ་མ་དང་སྤྲོོ་སྐྱིིད་གཉིིས་ཀའིི་བར་དུ་

བགོོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས། མ་རེེ་སིི་གྲོོང་ཚོོ་དང་ཡང་ན་ཋུ་ལར་རྫོོང་། སེེ་རེེ་སིི་གྲོོང་རྡལ་
ལམ་ཡང་ན་མོོན་ཋེེན་ཝིིའུ་གྲོོང་རྡལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གློོག་བརྙན་བལྟ་རུ་སོོང་ཡོོད་སྲིིད་ལ།

དེེ་ནས་ཁོོས་གློོག་བརྙན་གྱིི་ནང་དོོན་ཚང་མ་དྲན་འཛིིན་གྱིི་ཤོོག་ངོོས་སུ་ཕབ་རྗེེས། ཡུར་
བུའིི་འགྲམ་གྱིི་ཞག་སྒར་དུ་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས། འདིི་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་རེེད།

གློོག་བརྙན་དེེའིི་ནང་དུ་ཕོོ་གསར་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོས་དབུལ་པོོའི་ི སྤྱོོད་པ་

བསྐྱངས་ནས་འགྲོོ། དེེ་གར་མཛེེས་མ་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད་ལ། ཁོོ་མོོ་ཡང་དབུལ་པོོར་
བརྫུས་ནས་ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀ་ཤ་བག་ལེེབ་བཟའ་སྟེེགས་ཤིིག་ཏུ་འཕྲད།
དེེ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན་ནམ།
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ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན་པ་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། གང་ལྟར་དེེ་ལྟར་རེེད།
ཁོོ་ཚོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་དབུལ་པོོར་བརྫུས་པ་ཡིིན་ནམ།

ཨོོ། དེེ་ཁོོ་ཚོོས་ཕྱུག་པོོའི་ི འཚོོ་བར་ཉོོབ་སྣང་ཤར་བས་རེེད།
སྐྱག་རྫུན་ཁོོ་ན།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉན་ན་འདོོད་དམ་མིི་འདོོད།

ཡ། ཉན་ན་ལོོས་འདོོད། མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད། ངས་ཉན་ན་འདོོད། འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་

ང་རང་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་ན། ང་རང་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ངས་ཕག་ཤའིི་རྩིིབ་མ་ཧ་ཅང་

མང་པོོ་ཞིིག་ཉོོས་ནས། ཚང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཐའ་སྐོོར་དུ་འབུད་ཤིིང་བཞིིན་དུ་བརྩིིགས་
རྗེེས། ནང་ནས་ཟོོས་ནས་ཕྱིི་ལ་གཏུག་རྒྱུ་ཡིིན། མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད།

ཨུན། ཁོོ་གཉིིས་ཀས་སོོ་སོོའི་ི སེེམས་སུ་ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་དབུལ་པོོ་ཞིིག་རེེད་བསམ་གྱིི་

ཡོོད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཉེེན་རྟོོག་པས་བཟུང་ནས་བཙོོན་དུ་བཅུག་སོོང་། བཙོོན་ཁང་ནང་
ནས་སོོ་སོོས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཕྱུག་པོོ་ཡིིན་པ་ཤེེས་འགྲོོ་བར་དོོགས་ནས། བཙོོན་
ཁང་ནང་ནས་ཕྱིི་ལ་འབུད་ཐབས་མིི་བྱེེད། བཙོོན་སྲུང་པས་ཁོོ་ཚོོ་དབུལ་པོོ་རེེད་བསམ་

ནས། ཁོོ་གཉིིས་ལ་བརྙས་བཅོོས་ཧ་ཅང་བྱེེད། ཁོོ་གཉིིས་ཕྱུག་པོོ་ཡིིན་པ་ཤེེས་པའིི་སྐབས་
སུ། བཙོོན་སྲུང་པ་དེེས་རྣམ་འགྱུར་ག་འདྲ་ཐོོན་ཡོོང་། ཁོོ་ཅུང་མིིན་ན་བླ་འཁྱམས་གིི་རེེད།
དེེ་འདྲ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བཙོོན་དུ་ཚུད་པ་རེེད།

ཨོོ། དེེ་ནིི་ཁོོ་ཚོོ་ཐལ་སྤྱོོད་པའིི་ཚོོགས་འདུ་ཞིིག་ཏུ་འཁེེལ་བས་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་

རང་གཉིིས་ཀ་ཐལ་སྤྱོོད་པ་མ་རེེད། འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་སྐབས་ཁོོ་ཚོོ་དེེ་གར་འཁེེལ་བ་ཙམ་

རེེད། ད་དུང་། ཁོོ་ཚོོ་སུ་གཅིིག་ཀྱང་སྒོོར་མོོའི་ི ཆེེད་དུ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་འདོོད་མེེད། གོོ་
སོོང་ངམ།
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དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོས་ཐོོག་མ་ཉིིད་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་རེེད་

འདུག་ཨ།

ཨུན། གློོག་བརྙན་དེེའིི་ནང་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་དེེ་འགྲིིག་ཡོོད་པ་འདྲ་པོོ་

བཟོོས་འདུག ཁོོ་ཚོོས་མང་ཚོོགས་ལ་བྱམས་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོོ་སོོང་ངམ།

ང་ཐེེངས་གཅིིག་ལ་གློོག་བརྙན་ལ་བལྟ་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེེའིི་ནང་དོོན་ནིི་ངའིི་དོོན་

དག་དང་འདྲ་ལ། ངའིི་དོོན་དག་ལས་ཀྱང་མཚར། དེེའིི་ནང་དོོན་ནིི་ངའིི་མིི་ཚེེ་དང་འདྲ་

ལ། ངའིི་མིི་ཚེེ་ལས་ཀྱང་མཚར། དེེ་བས་དེེའིི་ནང་གིི་ནང་དོོན་ཡོོད་ཚད་ལྷག་ཏུ་མཚར་
བར་སྣང་།

ང་རང་ལ་མཚོོན་ན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིི་ཚེེ་འདིི་སྡུག་ཐག་ཆོོད་ཡོོད་པས། དངོོས་གནས་

དེེ་དང་ཁ་འབྲལ་ན་འདོོད།

གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ལ་ཡིིད་ཆེེས་ཡོོད་ན། ཁ་འབྲལ་ལོོས་ཐུབ།

དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱས་སོོང་ལ། དེེ་ནས་གཞན་པ་ཚང་མས་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་གནས་

ཚུལ་ངོོ་མ་ཤེེས་སོོང་། དེེ་བཞིིན་སྔོོན་མ་ཁོོ་གཉིིས་ལ་བརྙས་བཅོོས་བྱེེད་མཁན་དེེ་ཚོོས་ཀྱང་

གནས་ཚུལ་ཤེེས་སོོང་། དེེ་ཚོོའིི་ནང་དུ་མིི་ཧ་ཅང་ཁེེངས་དྲེེགས་ཅན་ཞིིག་ཡོོད་ལ། ཁོོས་
མིི་དེེས་ཞྭ་མོོ་རྩེེ་རིིང་གྱོོན་ནས་ཡོོང་བ་མཐོོང་བ་ན། ཅུང་མིིན་ན་བླ་འཁྱམས་སོོང་། དེེ་
ནས་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཞིིག་བཏང་སོོང་ལ། དེེའིི་ནང་དུ་འཇར་མན་དམག་མིི་ཚོོས་

རྐང་པ་མཐོོན་པོོར་བཀྱགས་ནས་གོོམ་བགྲོོད་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ཅིིང་། དེེ་དངོོས་གནས་གད་
མོོ་བྲོོ་བ་ཞིིག་རེེད།

•••
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དེེ་བཞིིན་རྒྱུན་དུ། གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་ལ་སྒོོར་མོོ་ཅུང་ཙམ་ཡོོད་ན། ཁོོས་ཆང་རག་ཅུང་

ཙམ་འཐུང་སྲིིད ། དེེ་ ནས་སྡུག་གིི་ མུན་པ་སངས་འགྲོོ ་ ལ། སྐྱིིད ་ཀྱིི་ དྲོོ ད ་ཁོོ ལ ་སླེེབ ས་
ཡོོང་། སྐབས་དེེར། ཁོོ་ལ་མཚོོན་ན་ཁེེར་རྐྱང་གིི་སྣང་བ་ཅིི་ཡང་མེེད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སེེམས་ནང་དུ་གྲོོགས་པོོ་མང་པོོ་སྒྲིིག་ཆོོག་ལ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགྲ་བོོ་བཙལ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཕམ་

པར་གཏོོང་ཡང་ཆོོག ཡུར་བུའིི་ནང་དུ་ཐང་ལ་བསྡད་ན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐུབ་འོོག་གིི་ས་གཞིི་
འདིི་སྙིི་མོོར་འགྱུར་ཡོོང་ཞིིང་། ཕམ་ཁ་ཟེེར་བ་དེེ་སྣང་ལ་མ་ངེེས་པར་གྱུར་ནས། མ་འོོངས་
པར་ཁ་གཏད་པར་འཇིིགས་སྣང་བྲལ། ལྟོོགས་སྐོོམ་གྱིིས་འཇབ་རྒོོལ་མིི་བྱེེད་པར། འཇིིག་
རྟེེན་ཧྲིིལ་པོོ་སྙིི་མོོ་དང་སླ་མོོར་འགྱུར་ཞིིང་། ཁོོ་ཐོོག་མ་ཉིིད་ནས་འགྲོོ་ན་འདོོད་པའིི་ཡུལ་

གྲུ་དེེ་རུ་བདེེ་བླག་ངང་འགྲོོ་ཐུབ། འཆིི་བ་ནིི་གྲོོགས་པོོ་ཡིིན་ལ། གཉིིད་ཉལ་བ་ནིི་འཆིི་བའིི་
སྤུན་ཟླ་ཡིིན། འདས་སོོང་གིི་ལོོ་ཟླ་མཐའ་དག་སྐད་ཅིིག་ཉིིད་དུ་མིིག་མདུན་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་

ཤིིང་། མིིག་མདུན་ནས་དེེ་འདྲའིི་སྙིིང་ཉེེ་ཞིིང་དེེ་འདྲའིི་དྲོོད་ཁོོལ་དང་ལྡན་པས་རྒྱུ། དུས་

ཡུན་ཧ་ཅང་རིིང་པོོའི་ི སྔོོན་དུ། ཕ་ཡུལ་དུ་མཉམ་དུ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་མྱོོང་བའིི་ཞབས་

ཆུང་མཛེེས་སྡུག་ལྡན་པའིི་བུ་མོོ་དང་རྟ་བོོ། རྟ་བོོ་དང་སྒ་ཆས་རང་འགྲིིག སྒ་ཆས་ཀྱིི་ཀོོ་
བའིི་སྟེེང་གིི་འབུར་གཟུགས་ཀྱིི་རིིས་དབྱིིབས། ཨུམ། དེེ་ག་དུས་རེེད། བུ་མོོ་ཞིིག་བཙལ་
ནས་ཁ་བརྡ་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས། དེེ་ཡག་པོོ་འདུག དེེ་རྗེེས་ཁོོ་མོོ་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ཐུབ་

ཀྱང་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་དྲོོད་ཁོོལ་ལྡན། དགུང་གིི་སྐར་ཚོོགས་དང་བར་ཐག་ཧ་

ཅང་ཉེེ་ཞིིང་། དགའ་བ་དང་སྐྱོོ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་ཐག་དེེ་བས་ཀྱང་ཉེེ་ལ། ཕལ་ཆེེར་ངོོ་བོོ་

དབྱེེར་མེེད་དུ་སྣང་། འདིི་ལྟར་བཟིི་ནས་བསྡད་ན་སྐྱིིད་པ་ལ་ཨང་། བཟིི་ན་ངན་པ་རེེད་

ཟེེར་མཁན་སུ་རེེད། སུས་དེེ་ངན་པ་རེེད་ཟེེར་ཕོོད། ཆོོས་པ་ཚོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་ཡང་
རང་རང་ཚོོད་ཀྱིིས་བཟིི་འདུག་ཨ། སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་མོོ་གཤམ་ཚོོ་རེེད་དམ། ཁོོ་ཚོོ་ཉམ་
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ཐག་དྲགས་ནས་འདིི་ལྟ་བུའིི་བཟང་ངན་ཅིི་ལ་ཤེེས། ཆོོས་ལུགས་བཅོོས་སྒྱུར་མཁན་ཚོོ་

རེེད་དམ། ཁོོ་ཚོོ་ཡང་འཚོོ་བའིི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་གཏིིང་མིི་ཟབ་པས། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་རྟོོགས་
ཐབས་བྲལ། མ་རེེད། སྐར་ཚོོགས་རྣམས་དེེ་འདྲའིི་བར་ཐག་ཉེེ་ཞིིང་། འདིི་འདྲའིི་སྙིིང་ཉེེ་

བས། ང་རང་སྣོོད་བཅུད་ཀྱིི་མནའ་འབྲེེལ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་ནས་ང་རང་ཚུད་
པའིི་ཡོོད་ཚད་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན།

•••

མཆུ་སྦྲེེང་ནིི་འཁྱེེར་བདེེ་བའིི་རོོལ་ཆས་ཤིིག་ཡིིན། འཕོོངས་མགོོའི་ི གློོ་ཁུག་ལས་བླངས་

རྗེེས། ལག་མཐིིལ་དུ་སྤྲུག་སྤྲུག་བཏང་ནས། བཙོོག་སྙིིགས་ཀྱིི་ཐལ་རྡུལ་དང་གློོ་ཁུག་གིི་
སྤུ་རྡུལ། ཐ་མག་གིི་རྩྭ་རྡུལ་བཅས་གཙང་སེེལ་བྱས་པ་ན། ཐད་ཀར་འབུད་ཆོོག་ཆོོག་
ཡིིན། མཆུ་སྦྲེེང་གིིས་རོོལ་དབྱངས་རིིགས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་དཀྲོོལ་ཐུབ། དེེས་ཕྲ་ལ་འཚེེར་

བའིི་གདངས་གཅིིག་རོོལ་དབྱངས་དཀྲོོལ་ཐུབ་ལ། གདངས་འདུས་རོོལ་དབྱངས་ཀྱང་
དཀྲོོལ་ཐུབ་ཅིིང་། གདངས་འདུས་འགྱུར་ཁུགས་ཀྱིི་དབྱངས་རྟ་ལྡན་པའིི་རོོལ་དབྱངས་
ཀྱང་དཀྲོོལ་ཐུབ། ལག་པའིི་འགུག་ཕྱོོགས་ལ་བརྟེེན་ནས་དབྱངས་འགྲོོས་རྣམས་བརྐོོས་
རིིས་སུ་བརྒྱབ་ཡོོང་། དེེས་སྦུད་གླིིང་ལྟ་བུའིི་སྐྱོོ་ལྷང་ལྷང་གིི་རོོལ་དབྱངས་འདོོན་ཐུབ་

ཅིིང་། སྒྲ་སྦོོམ་ལ་ལྷོོད་པའིི་རླུང་སྦྲེེང་ལྟ་བུའིི་རོོལ་དབྱངས་ཀྱང་འདོོན་ཐུབ་ལ། ད་དུང་རྩྭ་
གླིིང་ལྟ་བུའིི་ཙིིར་སྒྲ་ཅན་གྱིི་རོོལ་དབྱངས་ཀྱང་འདོོན་ཐུབ། རོོལ་དབྱངས་དཀྲོོལ་ཚར་རྗེེས་

ཐད་ཀར་ཕྱིིར་གློོ་ཁུག་ཏུ་འཇུག་ཆོོག འདིི་ནིི་རྒྱུན་དུ་ཁྱོོད་དང་ལྷན་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། གཏན་

དུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ཏུ་ཡོོད། རོོལ་ཆས་འདིི་དཀྲོོལ་གྱིིན་དཀྲོོལ་གྱིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དཀྲོོལ་
ཐབས་གསར་པ་རེེ་ཤེེས་ཡོོང་ལ། ལག་པའིི་འགུག་སྟངས་ལ་བརྟེེན་ནས་གདངས་དབྱངས་

འདོོན་སྟངས་གསར་པ་རེེ་རྙེེད་ཡོོང་ཞིིང་། མཆུ་ཏོོའི་ི དམ་ལྷོོད་ཀྱིི་བར་ནས་གདངས་འགྲོོས་
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ལ་སྟངས་འཛིིན་བྱེེད་སྟངས་གསར་པ་རེེ་རྟོོགས་ཡོོང་། ཁྲིིད་མཁན་ཅིི་ཡང་མིི་དགོོས་
པར་འདིི་ལྟར་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་ལོོབས་ཡོོང་། ཉིིན་གུང་གྲིིབ་བསིིལ་འོོག་ནས་རང་དགར་

འབུད་དཀྲོོལ་བྱེེད་ཆོོག་ལ། མཚམས་ལ་ལར་དགོོང་ཚིིགས་རྗེེས་སུ་བུད་མེེད་ཚོོས་སྣོོད་

ཆས་འཁྲུད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གུར་ནང་ནས་འབུད་དཀྲོོལ་བྱེེད་ཆོོག་

ཅིིང་། རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་འགྱུར་ཁུགས་དང་བསྟུན་ནས་རྐང་པ་ཐང་ལ་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་
དང་། གདངས་འགྲོོས་ཀྱིི་མཐོོ་དམའ་དང་བསྟུན་ནས་སྨིིན་མ་ཡར་འགྱོོག་མར་ལྷུང་བྱེེད་

ཆོོག གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མཆུ་སྦྲེེང་ཞིིག་བོོར་བའམ་བཅག་པ་ཡིིན་ནའང་། དེེ་ཡང་གནད་
དོོན་ཚབས་ཆེེན་མ་ཡིིན་ཏེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀས་ཡང་བསྐྱར་གསར་
པ་ཞིིག་ཉོོ་ཆོོག

རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་ནིི་དེེ་དང་བསྡུར་ན་རིིན་ཐང་ཆེེ། འདིི་ནིི་ཆེེད་དུ་སྦྱོོང་དགོོས་པའིི་

རོོལ་ཆས་ཤིིག་ཡིིན། ལག་པ་གཡོོན་པའིི་མཛུབ་རྩེེར་ཤ་སེེན་ཐོོགས་པའིི་བར་དང་། ལག་
པ་གཡས་པའིི་མཐེེབ་རྩེེར་ར་ཅོོ་སྐྱེེས་པའིི་བར་དུ་སྦྱོོང་དགོོས། ལག་གཡོོན་པའིི་མཛུབ་མོོ་

ཚང་མ་སྡོོམ་འབུའིི་རྐང་ལག་བཞིིན་དུ་བརྒྱངས་ནས། ཤ་སེེན་ཆགས་པའིི་མཛུབ་མོོའི་ི ལྟོོ་
བ་རྣམས་གདངས་སྐས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འཁེེལ་བར་བྱེེད་དགོོས།

འདིི་ནིི་ངའིི་ཨ་ཕའིི་སྒྲ་སྙན་ཡིིན་ལ། ཁོོས་ང་ལ་C གདངས་འགྲོོས་བསླབས་པའིི་སྐབས་

དེེར། ང་རང་ད་དུང་ཆུང་ཆུང་འབུ་འདྲ་བ་ཞིིག་མ་གཏོོགས་མེེད། དེེ་ནས་རིིམ་བཞིིན་ངས་

ཀྱང་ཁོོ་དང་འདྲ་བར་ཡག་པོོར་དཀྲོོལ་ཤེེས་སོོང་ལ། དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོས་ཕལ་ཆེེར་དཀྲོོལ་

གྱིི་མེེད། ཁོོ་རྣམ་རྒྱུན་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་བསྡད་ནས། རྐང་པ་རྡེེབ་བཞིིན་ངས་དཀྲོོལ་བར་ཉན་

ལ། ངས་གདངས་འགྲོོས་ཀྱིི་འགྱུར་བ་གསར་པ་རེེ་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོས་
སྨིིན་མ་བསྡུས་ནས་གདོོང་ནག་པོོས་ཉན་ནས་སྡོོད་ཅིིང་། གདངས་འགྲོོས་ཤིིག་ཐིིག་ཐོོག་
743

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཏུ་འཁེེལ་སོོང་དུས། ད་གཟོོད་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་ཕྱིིར་ཁེེན་ནས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་ལྡེེམ་བྱེེད་བཞིིན་
“དཀྲོོལ་དང་།

ཡག་པོོར་དཀྲོོལ།” ཞེེས་བཤད་ངེེས། འདིི་ནིི་སྒྲ་སྙན་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། ཟད་

ནས་ཡོོད་པའིི་རྣམ་པར་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། གླུ་གཞས་ས་ཡ་མང་པོོ་ཞིིག་བླངས་ནས། ཤིིང་
འདིི་ཟད་ནས་ཀོོང་ཀོོང་འདིི་བཏོོད་པ་རེེད། ཉིིན་གཅིིག་ལ་འདིི་བྱ་སྒོོང་བཞིིན་དུ་ནང་དུ་

བརྡིིབ་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་ལ་ལྷན་པ་བརྒྱབ་ནས་ཞིིག་གསོོ་བྱས་ན་འདིིའིི་སྐད་
གདངས་འགྱུར་འགྲོོ་བས། འདིི་ལྟར་ཚར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེེས་མེེད། དགོོང་དྲོོ་སྒྲ་

སྙན་འདིི་དཀྲོོལ་དུས། ཁྱིིམ་མཚེེས་རས་གུར་གྱིི་ནང་ནས་མཆུ་སྦྲེེང་ཞིིག་དཀྲོོལ་ཡོོང་བས།
འདིི་གཉིིས་མཉམ་གཤིིབ་ཀྱིིས་རོོལ་དབྱངས་སྙན་མོོ་ཞིིག་དཀྲོོལ་ཡོོང་།

ཨོོག་གླན་སྒྲ་སྙན་ནིི་ཅུང་དཀོོན་པོོ་ཡིིན་ལ། ཧ་ཅང་སྦྱོོང་དཀའ། དེེ་ལ་གདངས་སྐས་

མེེད་ལ། ཁྲིིད་མཁན་གྱིི་དགེེ་རྒན་ཡང་མེེད།

ངས་རྒན་པོོ་ཞིིག་གིིས་ཨོོག་གླན་དཀྲོོལ་བར་ཉན་པ་ཡིིན་ལ། དེེ་ལས་ཅུང་སྦྱོོང་ཐབས་

བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོས་རོོལ་ཆ་དཀྲོོལ་སྟངས་དེེ་སློོབ་སྟོོན་མིི་བྱེེད་ལ། དེེ་ནིི་གསང་བའིི་མན་

ངག་ཅིིག་ཡིིན་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། ངས་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོའི་ི དཀྲོོལ་སྟངས་དེེ་འདིི་འདྲ་
ཞིིག་རེེད།

ཨོོག་གླན་གྱིི་སྒྲ་ནིི་རླུང་བུ་གཡུག་པ་དང་འདྲ་བར། སྐད་ཕྲ་ཞིིང་འཚེེར་ལ། མགྱོོགས་

ཤིིང་འཚུབ་པའིི་གཙེེར་སྐད་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེེད།

འདིི་ནིི་ཨོོག་གླན་གྱིི་མིིང་ཙམ་པ་ཞིིག་རེེད། སྒོོར་མོོ་གཉིིས་བྱིིན་ཏེེ་ཉོོས་པ་ཡིིན། མིི་

ཞིིག་གིིས་ཟེེར་ན། ཁོོའི་ི ཨོོག་གླན་དེེའིི་ན་ཚོོད་ལོོ་ངོོ་བཞིི་བརྒྱ་ལྷག་ཡིིན་ལ། དཀྲོོལ་བའིི་

སྒྲ་དབྱངས་ནིི་ལོོ་བརྒྱའིི་གསོོལ་ཆང་ལྟ་བུ་འཇམ་ཞིིང་ལྷོོད། དེེའིི་ད་སྐབས་ཀྱིི་རིིན་གོོང་
ནིི་སྒོོར་མོོ་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡིིན་ཟེེར། དངོོས་གནས་ཡིིན་མིིན་མིི་ཤེེས། ཅུང་
རྫུན་ཞིིག་དང་འདྲ། ལྟས་ངན་གནའ་རྫས་འདིི་ངར་པ་མ་རེེད་དམ། ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་འདོོད་
744

ལེེའུ་ཉེེར་གསུམ་པ།

དམ། ངས་གཞུ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་སྙན་འཇེེབས་ཀྱིི་རོོལ་དབྱངས་མང་པོོ་དཀྲོོལ་ཡོོང་། ཨ་

ལ་ལ། དེེ་ནས་ཨོོག་གླན་གྱིིས་གཙེེར་སྐད་སྒྲོོག་མགོོ་བརྩམས་བྱུང་ལ། སྒྲ་དབྱངས་དེེ་ཐག་
རིིང་ནས་ཐོོས་ཐུབ།

མཆུ་སྦྲེེང་དང་ཨོོག་གླན། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་གསུམ་པོོ་དགོོང་དྲོོ་ལྷན་དུ་འཛོོམས་ནས།

རྒྱུད་དྲུག་གིི་རྒྱུད་སྐུད་སྦོོམ་པོོའི་ི ཟབ་ཅིིང་སྦོོམ་པའིི་སྦིིར་སྒྲ་དང་། མཆུ་སྦྲེེང་གིི་ཕྲ་ཞིིང་

འཚེེར་བའིི་གདངས་འདུས་དབྱངས་རྟ། ཨོོག་གླན་གྱིི་ཙར་སྒྲ་དང་ཙིིར་སྒྲ་བཅས་ཀྱིིས་
སིི་ཁོོ་ལན་ཌིི་ཡུལ་གྱིི་རྡོོག་བྲོོའི་ི རོོལ་དབྱངས་དཀྲོོལ་ནས། གདངས་དབྱངས་དགུང་དུ་
བཏེེགས་པས། མང་ཚོོགས་རྣམས་རང་དབང་མེེད་པར་མཐའ་རུ་འདུས་ནས་ཡོོང་། དེེ་
ནས། “ཁྱིིམ་བྱའིི་རྡོོག་བྲོོ།” ཞེེས་པའིི་རོོལ་དབྱངས་དཀྲོོལ་བྱུང་བས། ཚང་མས་རྐང་པས་
ཐག་ཐག་ཏུ་རྡེེབ་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། སྐམ་ཞིིང་རིིད་པའིི་ཕོོ་གསར་ཞིིག་གིིས་གོོམ་གསུམ་

མགྱོོགས་ལེེན་བྱས་ནས། ལག་པ་གཉིིས་ཀ་ལྷོོད་ལྷོོད་ཀྱིིས་ལྡེེམ། ཁྲོོམ་པ་ནང་དུ་བསྐོོངས་

ནས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། རྐང་པ་ས་རྗེེན་སྟེེང་དུ་རྡེེབ་ནས། གླང་རྒན་གྱིིས་

ས་རེེག་བྱེེད་པ་དང་འདྲ་བར། ཕྱིི་རྟིིང་གིིས་ཐང་ལ་རྡུང་། དཔུང་ལག་གོོར་གོོར་བྱས་ནས་

འཁོོར་ཞིིང་། སྐྲ་ལོོ་མར་ལ་དཔྱངས་ནས་དབུགས་ཐུང་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན། འཁྲབ་བཞིིན་
འཁྲབ་བཞིིན་གཟུགས་པོོ་འགྲམ་ལ་གཡོོ།

ཋེེག་ས་སིིའིི་ཕོོ་གསར་དེེར་ལྟོོས་དང་། རིིང་ཞིིང་ལྷོོད་པའིི་རྐང་པ་གཉིིས་ཀས་གོོམ་

སྟབས་རེེ་རེེའིི་ནང་དུ་རྐང་རྡུང་བཞིི་རེེ་བྱེེད། ཕོོ་གསར་ཞིིག་གིིས་འདིི་འདྲ་ཡག་པོོ་འཁྲབ་

པ་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ཁོོས་ཆེེ་རོོ་ཁེེ་རིིགས་ཀྱིི་བུ་མོོ་དེེ་བསྐོོར་ནས་འཁྲབ་སྟངས་ལ་ལྟོོས་
དང་། ཁོོ་མོོའི་ི མཁུར་ཚོོས་དམར་པོོ་རེེད་ལ་སྔ་རྟིིང་ཕྱིི་ལ་བསྲིིངས་འདུག ཁོོ་མོོས་དབུགས་

ཧལ་ལེེན་སྟངས་ལ་ལྟོོས་དང་། དབུགས་ཧལ་དང་བསྟུན་ནས་བྲང་ཁ་ཡར་འདེེགས་མར་

ལྷུང་བྱེེད་པར་ལྟོོས་དང་། ཁོོ་མོོ་ཐང་ཆད་པ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་མོོ་འཁོོར་དྲགས་ནས་མགོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡུ་འཁོོར་བ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ། ཨོོ། མ་རེེད། ཋེེག་ས་སིིའིི་ཕོོ་གསར་དེེས་སྐྲ་ལོོ་མིིག་སྟེེང་དུ་
དཔྱངས་ནས། ཁ་ཡངས་མོོར་གདངས་ཤིིང་། དབུགས་ཁ་ཡང་ལེེན་མིི་ཐུབ་པའིི་ཚོོད་དུ་

འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གོོམ་རེེར་ཐེེངས་བཞིི་རྡེེབ་པ་དེེ་མཚམས་མིི་ཆད་ཅིིང་། ཁོོས་
དེེ་ལྟར་ཆེེ་རོོ་ཁེེ་ཡིི་བུ་མོོ་དེེ་དང་ལྷན་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འཁྲབ།

ཨོོག་གླན་གྱིིས་གཙེེར་སྐད་སྒྲོོག་ཅིིང་། རྒྱུད་དྲུག་གིིས་སྦིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་ལ། མཆུ་སྦྲེེང་

འབུད་མཁན་གྱིི་གདོོང་པ་དམར་བེེར་བེེར་གྱུར། ཋེེག་ས་སིིའིི་ཕོོ་གསར་དང་ཆེེ་རོོ་ཁེེ་ཡིི་

མོོ་གསར་གཉིིས་པོོ་ཁྱིི་རྒོོད་གཉིིས་དང་འདྲ་བར། དབུགས་ཧལ་ལེེན་བཞིིན་རྐང་པ་རྡེེབ།
མང་ཚོོགས་ཚང་མ་མཐའ་འཁོོར་དུ་ལངས་ནས། ལག་པས་ཐལ་མོོ་རྡེེབ་ཅིིང་། གདོོང་པར་
འཛུམ་ཆུང་རེེ་གྲོོལ་ནས། རྐང་པས་ས་ལ་ཡང་ཙམ་ཡང་ཙམ་རྡེེབ།

ཕ་ཡུལ་དུ་ཡོོད་སྐབས་ཀྱིི་དོོན་དག་ཅིིག་བཤད་ཡ། དེེ་ནིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་བྱུང་བ་

ཡིིན། སྐབས་དེེར་ནམ་མཁའིི་ཟླ་བ་གོོར་མོོ་དེེ་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་དལ་མོོས་རྒྱུ་བཞིིན་ཡོོད་
ཅིིང་། ཁོོ་དང་ངེེད་གཉིིས་རྐང་ཐང་ལ་ཡུད་ཙམ་ལ་སོོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོའིི་མགྲིིན་པ་བརྣངས་
པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཕན་ཚུན་ལ་ཁ་བརྡ་མ་བྱས། ཁ་བརྡ་ཅིི་ཡང་མ་བྱས། ཅུང་མ་འགོོར་བར་

སོོག་མའིི་ཕུང་གསོོག་ཡོོད་ས་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་སོོང་ལ། ང་ཚོོ་ཐད་ཀར་སོོག་ཕུང་གིི་ཁྲོོད་
དུ་སོོང་ནས་དེེ་གར་ལོོག་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། དེེ་དུས་ཋེེག་ས་སིིའིི་ཕོོ་གསར་དེེ་དང་མོོ་

གསར་དེེ་གཉིིས་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་འཛུལ་སོོང་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་སུ་གཞན་པ་སུ་གཅིིག་
གིིས་ཀྱང་ཁོོ་གཉིིས་མཐོོང་མེེད་འདོོད་ཡོོད། ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། དེེ་དུས་ང་རང་ཋེེག་
ས་སིིའིི་ཕོོ་གསར་དེེ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་འདོོད། སྐབས་དེེར་དཀར་གསལ་ཟླ་

བ་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་འཕགས་གྲབས་ཡོོད། བུ་མོོའི་ི ཨ་ཕ་སོོང་ནས་ཁོོ་གཉིིས་འགོོག་
གྲབས་ཤིིག་བྱས་སོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་དེེ་ལྟར་བཞག་སོོང་། ཁོོས་གསལ་པོོར་ཤེེས་ཡོོད་

རྒྱུ་རེེད། འདིི་ནིི་སྟོོན་གྱིི་དུས་ཚིིགས་ཤར་བ་འགོོག་ཐབས་བྱེེད་པ་དང་མཚུངས་ལ། ནགས་
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ལེེའུ་ཉེེར་གསུམ་པ།

ནང་དུ་འགྲོོ་དུས་ཐང་ཆུ་མིི་འགོོས་ཐབས་བྱེེད་པ་དང་ཡང་མཚུངས། ད་དུང་ཟླ་བ་ཡང་མིི་
འགྱངས་པར་ཤར་ནས་ཡོོང་རྒྱུ་རེེད།

ད་དུང་མང་ཙམ་དཀྲོོལ་རོོགས། གཏམ་རྒྱུད་གླུ་གཞས་ཤིིག་དཀྲོོལ་རོོགས། “ལ་རེེ་ཌོོའི་ི

སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་སྐབས།”

མེེ་ཕུང་ཤིི་ཟིིན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཟླ་བ་གཞོོན་ནུ་མིི་འགྱངས་པར་འཆར་རྒྱུ་ཡིིན་པས།

མེེ་ཁ་ཡང་བསྐྱར་གསོོ་བའིི་ངལ་བ་བསྟེེན་དོོན་མེེད།
•••

ཞིིང་ཆུའིི་ཡུར་བའིི་འགྲམ་དུ་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་གིིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིིས་ཆོོས་འཆད་

ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དད་ལྡན་མང་ཚོོགས་ཀྱིིས་ངུ་སྐད་ལྷང་ལྷང་དུ་སྒྲོོག ཆོོས་དཔོོན་དེེ་སྟག་རྒན་

ཞིིག་དང་འདྲ་བར། འགྱིིང་གིིན་འགྱིིང་གིིན་འགྲོོ་བཞིིན་མང་ཚོོགས་རྣམས་ལ་ཚིིག་མཚོོན་
གྱིིས་བྲབས་པ་ན། མང་ཚོོགས་རྣམས་ས་ངོོས་སུ་ནུར་བཞིིན་ཆོོ་ངེེ་འདོོན། ཁོོས་དད་ལྡན་

ཚོོའིི་སེེམས་ཁམས་སྤར་སྙོོབ་བྱས་ནས་རྒྱ་མར་བཀྱགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དེེ་མཐུན་གྱིིས་

ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་པར་མནར་གཅོོད་བཏང་། མཐར་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་ས་ངོོས་

སུ་འགྲེེ་ལོོག་བརྒྱབ་པ་ན། ད་གཟོོད་ཁོོ་མར་སྒུར་ནས། མིི་རེེ་རེེའིི་དཔུང་པར་ནུས་ཤུགས་
ཡོོད་དགུས་འཐམས་ནས། སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ་ལགས། ཁོོ་ཚོོ་ལེེན་

རོོགས་གནོོངས་དང་། ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེ་བཞིིན་ཆུ་ནང་དུ་གཡུགས།

དད་ལྡན་ཚང་མའིི་སྐེེད་པ་མན་ཆད་ཆུ་འོོག་ཏུ་བྱིིངས་ནས། འཇིིགས་སྐྲག་གིིས་ཁེེངས་
པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་དཔུང་གཉེེན་འདིིར་བལྟས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོས་ཀྱང་

ཆུ་འགྲམ་ནས་སྒུར་སྒུར་བྱས་ཏེེ། ཁོོ་ཚོོའིི་ཆེེད་དུ་གསོོལ་བ་སྨོོན་ལམ་བཏབ། ཁོོས་སྐྱེེས་པ་
དང་བུད་མེེད་ཚང་མ། ས་སྟེེང་ནས་འགྲེེ་ལོོག་རྒྱག་བཞིིན་ཆོོ་ངེེ་འདོོན་པར་ཤོོག་ཅེེས་
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སྨོོན་ལམ་བརྒྱབ། གྱོོན་གོོས་ཚང་མ་ཆུ་ཙར་ཙར་གྱིིས་ལུས་ལ་འབྱར་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་

པ་དང་བུད་མེེད་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་རློོན་ཙར་ཙར་
གྱིི་ལྷམ་བུ་ཅབ་སྒྲ་གྲག་པ་རྣམས་ཕྱིིར་གོོན་ནས། སྒར་དུ་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་རང་རང་གིི་གུར་
ནང་དུ་འཛུལ་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རེེ་དོོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད།

ཁོོ་ཚོོས། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ནིི་བསྐྱབས་སོོང་བ་རེེད། ད་ནིི་ང་ཚོོ་དཀར་པོོ་གངས་རིི་བཞིིན་དུ་

བཀྲུས་ཡོོད་པས། ཕྱིིན་ཆད་སྡིིག་པ་སེེན་མགོོ་ཙམ་ཡང་གསོོག་རྒྱུ་མིིན། ཞེེས་ཕན་ཚུན་ལ་
བཤད།

བྱིིས་པ་ཚོོ་རློོན་པ་ཡིིན་ཞིིང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལ་གཏམ་ཤུབ་

པུར་སྨྲ།

ང་ཚོོ་བསྐྱབས་སོོང་བས། ཕྱིིན་ཆད་སྡིིག་པ་ཅིི་ཡང་གསོོག་རྒྱུ་མིིན།

ངས་སྡིིག་པ་ཟེེར་བ་དེེ་དག་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་རྒྱུ་ན། དེེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་རེེ་

གསོོག་འདོོད།

•••
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།
གཟའ་སྤེེན་པའིི་ཞོོགས་པར། གྱོོན་གོོས་འཁྲུད་གཞོོང་ཁག་ཏུ་འཚང་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེེ། བུད་
མེེད་ཚོོས་རས་ཁྲ་ཟིིང་སྐྱ་དང་རས་གོོས་མེེ་ཏོོག་མ་སོོགས་གྱོོན་གོོས་སྣ་ཚོོགས་འཁྲུད་

བཞིིན ་ཡོོ ད ། བཀྲུས་ཟིིན ་པའིི་ གྱོོ ན ་གོོ ས ་རྣམས་ཉིི་ མའིི་ ནང་དུ་བཀལ་ནས་བཞག་

ཅིིང་། སྟེེང་གིི་ལྟེེབས་གཉེེར་ལེེན་ཆེེད་དུ་གྱོོན་གོོས་རྣམས་འཐེེན་རྒྱོོང་བྱས། ཕྱིི་དྲོོར་སླེེབས་

དུས། གཞིིས་སྒར་ཧྲིིལ་པོོའི་ི འགུལ་སྐྱོོད་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་སོོང་ནས། མིི་རྣམས་ཀྱིི་སྣང་བ་
ཟང་ཟིིང་དུ་གྱུར། བྱིིས་པ་རྣམས་ལ་ཚ་ནད་ཡོོད་ཕོོག་པས། སྒར་འདིི་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱང་

འུར་ཟིིང་ཆེེ། ཕྱིི་དྲོོའི་ི དཀྱིིལ་ཙམ་དུ་བྱིིས་པ་ཚོོས་ཁྲུས་རྒྱག་དགོོས་པས། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེ་བཞིིན་
བཙན་གྱིིས་བཟུང་ནས་ལྷོོད་ལ་ཕབ་རྗེེས་གཟུགས་པོོ་འཁྲུད་དགོོས། དེེ་དུས་རྩེེད་ཐང་སྟེེང་

གིི་ཀུ་ཅོོའི་ི སྒྲ་ཅུང་ཇེེ་ཆུང་དུ་གྱུར་འགྲོོ། ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་ལྔ་བར་སླེེབས་དུས། བྱིིས་པ་ཚོོ་རེེ་

རེེ་བཞིིན་འབྲད་བརྡར་བྱས་ཟིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཡང་བསྐྱར་བཙོོག་པ་བྱེེད་མིི་རུང་བའིི་ཉེེན་
བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོོད། བྱིིས་པ་ཚོོས་གཙང་མར་བཀྲུས་པའིི་གྱོོན་གོོས་རྣམས་གོོན་ཡོོད་པས།
གཟུགས་པོོ་རེེངས་པོོར་གྱུར་ཡོོད་ལ། གྱོོན་གོོས་བཙོོག་པ་མིི་བཟོོ་བའིི་ཆེེད་དུ་ཡར་མར་ལ་
གཉོོམ་ཆུང་གིིས་འགྲོོ།

ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་གར་སྟེེགས་ཤིིག་ཏུ་ལྷན་ཚོོགས་ཤིིག་ལས་ལ་བྲེེལ། གློོག་སྐུད་ཀྱིི་ཆ་ཤས་རེེ་

རེེ་ནིི་ཕྱོོགས་འདྲ་མིིན་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཡོོང་བ་ཡིིན། གློོག་སྐུད་ཚང་མ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་
གད་སྙིིགས་གསོོག་ས་ཁག་ནས་བསྡུས་ཡོོང་བ་ཡིིན་ལ། ཉེེན་འགོོག་འགྱིིག་རས་ཚང་མ་
ཁྱིིམ་ཚང་སོོ་སོོའི་ི ལག་ཆའིི་སྒམ་ནང་ནས་ཞལ་འདེེབས་སུ་ཕུལ་ཡོོང་བ་བྱིིན། ད་ལྟ། སྐུད་
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སྣེེ་ཁ་གསབ་བྱས་རྗེེས་ལྷན་དུ་མཐུད་པའིི་གློོག་སྐུད་དེེ་དག་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་མཐིིལ་ངོོས་

སུ་དྲངས། ཤེེལ་དམ་གྱིི་སྐེེ་རྣམས་གློོག་ལམ་འབྱེེད་མཐུད་ཆས་ཀྱིི་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་ཡོོད། དོོ་
ནུབ་གར་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་གློོག་སྒྲོོན་ཐེེངས་དང་པོོར་སྤར་རྒྱུ་རེེད། ཆུ་ཚོོད་དྲུག་པའིི་སྟེེང་དུ།

ལས་ཡོོད་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ལས་ཀ་ལས་ཕྱིིར་ལོོག་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། ལས་མེེད་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་
ལས་ཀ་འཚོོལ་དུ་སོོང་ནས་ཕྱིིར་ལོོག་ཡོོང་གིི་ཡོོད། དེེ་བས། ད་ལྟ་ཁྲུས་རྒྱག་པའིི་རྦ་རླབས་

གསར་པ་ཞིིག་ལངས་ཡོོད། ཆུ་ཚོོད་བདུན་པའིི་སྟེེང་དུ། ཚང་མས་དགོོང་ཚིིགས་ཟོོས་ཚར་

ཡོོད་ཅིིང་། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྱོོན་གོོས་ཡག་ཤོོས་དེེ་གྱོོན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་གཙང་མར་
བཀྲུས་པའིི་ལས་དོོར་དང་། ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་གཙང་མ། ཡང་ན་ལྭ་བ་ནག་པོོ་སྟབས་བདེེ་

མ་གྱོོན། གཞོོན་ནུ་མ་ཚོོས་གཙང་ཞིིང་ལྟེེབས་གཉེེར་བྲལ་བའིི་རིིས་ལྡན་གྱོོན་གོོས་གྱོོན་

ཞིིང་། སྐྲ་ལོོ་ལན་བུར་བསླས་ནས་སྟེེང་དུ་དར་ཆིིངས་བཅིིངས། གདོོང་པ་སེེམས་ཁུར་
གྱིིས་མནན་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོས་དགོོང་ཚིིགས་རྗེེས་ཀྱིི་སྣོོད་ཆས་འཁྲུད་ཞོོར་དུ། མིིག་ཟུང་

གིིས་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོར་བལྟས་ནས་ཡོོད། རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིིས་གར་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་ཚོོད་
ལྟའིི་དཀྲོོལ་ལེེན་བྱེེད་ཅིིང་། བྱིིས་པ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་མཐའ་རུ་ཕྱིི་སྐོོར་ནང་སྐོོར་གཉིིས་ཀྱིིས་
བསྐོོར་ཡོོད། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་དགའ་སྤྲོོ་དང་འཚབ་སྣང་གིི་སྒོོ་ནས་སྒུག་ནས་ཡོོད།

ཚོོགས་གཙོོ་ཨེེ་ཟིི་ར་ ཧུ་སིི་ཋོོན་ཚང་གིི་རས་གུར་དུ། དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་ལྔ་པོོས་ཚོོགས་འདུ་འཚོོགས། ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིི་གཟུགས་པོོ་སྐམ་ཞིིང་རིིང་ལ།
གདོོང་པ་ནག་ཞད་ཆེེ་ལ་མིིག་ཟུང་རྣོོ། ཁོོས་གཙང་སྦྲའིི་ཚན་ཆུང་རེེ་རེེ་ནས་འཐུས་མིི་རེེ་
འདུས་པའིི་དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིི་རྣམས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོས་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་མ་དཀྲུགས་གོོང་དུ། ང་ཚོོས་གནས་

ཚུལ་ཤེེས་པ་འདིི་དངོོས་གནས་ང་ཚོོར་རླུང་རྟ་བརྒྱུགས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཚན་ཆུང་གསུམ་པའིི་འཐུས་མིི་སྦོོམ་ཐུང་དེེས་སྐད་ཆ་བཤད། “ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོས་

ཁོོ་ཚོོ་ཤ་ཉོོག་རུས་ཉོོག་ཏུ་བཏང་ནས། ང་ཚོོའིི་བྲོོ་བ་ཞིིག་མྱོོང་དུ་བཅུག་ན་འགྲིིག”

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“དེེ་མིི་འགྲིིག དེེ་འདྲ་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོའིི་འདོོད་ཐོོག་ལ་རྟ་བརྒྱུགས་སོོང་བ་

རེེད། ཨུན་ཧུན། དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་རུང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ནང་ནས་འཁྲུག་འཛིིང་ཞིིག་
སློོང་ཐུབ་སོོང་ན། དེེ་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོས་ང་ཚོོར་སྒྲིིག་སྲོོལ་མིི་འདུག་ཟེེར་ནས། ཐད་

ཀར་ནང་དུ་རྒྱུག་ཡོོང་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོས་སྔོོན་ཆད་ས་ཆ་གཞན་པ་ནས་དེེ་འདྲ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད།”
ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚན་ཆུང་གཉིིས་པའིི་གདོོང་པར་སྐྱོོ་སྣང་ཤར་བའིི་འཐུས་མིི་ཕོོ་གསར་དེེར་

ཁ་འཁོོར། “ལྕགས་རའིི་མཐའ་སྐོོར་ནས་ནང་དུ་འཇབ་འཛུལ་བྱེེད་མཁན་ཡོོད་མེེད་ལྟ་
རྟོོག་བྱེེད་དུ་མངགས་ཐུབ་ཨེེ་སོོང་།”

སྐྱོོ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཕོོ་གསར་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ། “མངགས་པ་ཡིིན། མིི་བཅུ་གཉིིས་མངགས་

པ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོར་འཁྲུག་འཛིིང་མ་བྱེེད་ལབ་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ནང་དུ་ཡོོང་མ་འཇུག་དང་དེེས་
འགྲིིག་ཡོོད་ལབ་ཡོོད།”

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ཁྱོོད་སོོང་ནས་ཝིི་ལིིའེེ་ ཨེེ་ཋོོན་བོོས་ཡོོང་ཨེེ་ཐུབ། ཁོོ་རོོལ་རྩེེད་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་གཙོོ་རེེད་ཨ། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད།”
“ཡ།

དེེས་ན་ཁོོ་ལ་ང་ཚོོར་ཐུག་ཏུ་ཤོོག་ལབ་རོོགས།”

ཕོོ་གསར་དེེ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཡུན་རིིང་མ་འགོོར་བར། གཟུགས་པོོ་

ཕྲ་ཞིིང་རིིང་བའིི་ཋེེག་ས་སིིའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ཁྲིིད་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས། ཝིི་ལིིའེེ་ ཨེེ་ཋོོན་གྱིི་མ་

མགལ་སྙིི་ཞིིང་ལྷོོད་ལ། མགོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་ནིི་ཐལ་མདོོག་བབས་པ་ཞིིག་རེེད། ཁོོའི་ི སུག་བཞིི་རིིང་
ཞིིང་ལྷོོད་ལ། མིིག་ཟུང་ནིི་ཋེེག་ས་སིིའིི་འཇུ་ལུང་ཡུལ་གྱིི་ཉིི་མས་ཚིིག་པའིི་རྒྱུན་མཐོོང་

གིི་མིིག་ཟུང་རེེད། ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་ནས་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཅིིང་། ལག་པས་མཁྲིིག་མའིི་སྟེེང་དུ་བར་མེེད་ཀྱིིས་འཕུར་འཕུར་བྱེེད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དོོ་ནུབ་ཀྱིི་དོོན་དག་དེེ་གོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་“གོོ་ཡོོད།”
“དེེ་ཐད་ལ་གྲ་སྒྲིིག་འདྲ་བྱས་ཡོོད་དམ།”
“བྱས་ཡོོད།”

“གྲ་སྒྲིིག་ཅིི་བྱས་ང་ཚོོར་གཅིིག་ཤོོད་དང་།”

ཨེེ་ཋོོན་གྱིིས་དགའ་ཚོོར་དང་བཅས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་“ཨུན། འདིི་འདྲ་རེེད།

རོོལ་རྩེེད་ལྷན་ཚོོགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་ཚོོགས་མིི་ལྔ་ཡོོད་ཅིིང་། ངས་དོོ་ནུབ་ཆེེད་དུ་མིི་ཉིི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་བཙལ་ཡོོད། ཚང་མ་ཕོོ་གསར་སྟོོབས་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིིན། ཚང་མས་ཞབས་བྲོོ་

འཁྲབ་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོ་ཚོོས་མིིག་བགྲད་ཅིིང་རྣ་བ་ཀེེར་ནས་འདུག་རྒྱུ་རེེད་ལ། གལ་

སྲིིད། མིི་འདོོད་པའིི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། ཡང་ན་ཁ་རྩོོད་རྒྱག་པ་སོོགས་རྟགས་མཚན་
ཅིི་ཞིིག་མཐོོང་མ་ཐག་ཏུ། ཁོོ་ཚོོས་དལ་མོོས་ཁོོའི་ི མཐའ་བསྐོོར་ནས། འཇམ་པོོ་བྱས་ཏེེ་ཕྱིི་

ལོོགས་སུ་ཁྲིིད་རྒྱུ་ཡིིན་པས། སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་དོོ་སྣང་འབྱུང་རྒྱུ་མ་རེེད། ཚང་མ་རང་
འགུལ་གྱིིས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འབུད་པ་དང་འདྲ་བར། ཁོོ་བར་དུ་བཙིིར་ནས་ཁྲིིད་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”
“ཁོོ་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་མ་གཏོོང་ལབ་རོོགས།”

ཝིི་ལིིའེེ་དགའ་ལྷུག་ལྷུག་གིིས་བགད་ནས་“ངས་ཁོོ་ཚོོར་ལབ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེས་ན་ཡང་བསྐྱར་གསལ་པོོར་ཤོོད་དང་།
“དེེ་ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཧ་གོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་མིི་ལྔ་མར་སོོང་ནས། སྒོོ་ཆེེན་གྱིི་མདུན་དུ་

ནང་དུ་ཡོོང་མཁན་ཚང་མར་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་རྙོོག་དྲ་སློོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་གོོང་
ནས་རྙོོག་དྲ་སློོང་མཁན་སུ་ཡིིན་ངོོས་འཛིིན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད།”
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ཧུ་སིི་ཋོོན་ཡར་ལངས། ཁོོའི་ི གྲང་ལྷང་ལྷང་གིི་མིིག་ཟུང་ལ་གཟབ་ནན་གྱིི་ཉམས་ཤིིག་

བབས། “ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོན་ཨ། ཝིི་ལིིའེེ། རྙོོག་དྲ་སློོང་མཁན་དེེ་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་དུ་

འཇུག་མིི་རུང་། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོས་སྒོོ་འགྲམ་ནས་སྒུག་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་པས། གལ་སྲིིད་
ཁོོ་ཚོོར་ཁ་ཁྲག་སྣ་ཁྲག་ཙམ་ཕུད་པ་ཡིིན་ན། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ལམ་སེེང་ནང་དུ་རྒྱུག་ཡོོང་
ནས་ཁྱོོད་ཚོོ་འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད།”

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་བྱུང་། དེེ་བས་ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་སྒར་གྱིི་ལྟག་རྒྱབ་

བརྒྱུད་ནས་ཞིིང་ནང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་གཏོོང་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ཡག་པོོ་བྱས་ཏེེ་འགྲོོ་
མིིན་ཐད་ལྟ་རྟོོག་བྱེེད་མཁན་ཡང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་དང་བཅས་“ཡ། བལྟས་ཡོོང་ན་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མེེད་པ་འདྲ།

འོོན་ཀྱང་། ཝིི་ལིིའེེ། དོོན་དག་གཅིིག་ཀྱང་འབུད་དུ་མ་འཇུག་ཨ། ཡོོད་ཚད་ཁྱོོད་རང་ལ་

འགན་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་སྐྱེེལ་མིི་ཆོོག དབྱུག་པ་དང་གྲིི། མདའ་མཚོོན་དེེ་འདྲ་
མ་སྤྱོོད།” ཞེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཡ་ཡ། ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་རྨ་ཁ་མིི་བཟོོ།” ཅེེས་བཤད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིི་ཐེེ་ཚོོམ་ད་དུང་ཡང་མ་ཞིི། “ངས་ཁྱོོད་ལ་ཡིིད་ཆེེས་བྱེེད་ཆོོག་པར་སྨོོན།

ཝིི་ལིིའེེ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོས་དངོོས་གནས་ལག་མིི་འགུལ་ཐབས་མེེད་འདྲ་བྱུང་ནའང་། ཁ་
ཁྲག་སྣ་ཁྲག་མིི་བཞུར་བ་བྱས་ཏེེ་ལག་འགུལ་རོོགས།”
ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཡ་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བདམས་པའིི་མིི་དེེ་དག་བློོ་འཁེེལ་ཆོོག་ཆོོག་ཡིིན་ནམ།”
“ཡིིན་ཡ།
“ཡ།

སྐུ་ཞབས།”

དེེས་ན་དེེ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་དོོན་དག་མགོོ་གནོོན་མིི་ཐུབ་པ་འདྲ་བྱུང་ན། ང་གར་

སྟེེགས་འདིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཡས་ཟུར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་པས། ཐད་ཀར་ང་འཚོོལ་དུ་ཤོོག”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་རྩེེད་མཚར་ལྟ་བུའིི་གུས་ཕྱག་ཅིིག་ཕུལ་རྗེེས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ད་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཝིི་ལིིའེེ་ཡིི་མིི་ཚོོས་མིི་རེེ་མིི་གསོོད་པར་སྨོོན། ཉེེན་

རྟོོག་པ་ལྟས་ངན་དེེ་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་གཞིིས་སྒར་ལ་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་དགོོས་པ་ཡིིན། ཁོོ་
ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ང་ཚོོ་ཁ་རོོག་ལ་བསྐྱུར་མིི་འཇོོག” ཞེེས་བཤད།

ཚན་ཆུང་གཉིིས་པའིི་འཐུས་མིི་ཕོོ་གསར་སྐྱོོ་སྣང་ཅན་དེེས་“ང་རང་སན་ལན་ཌིི་ཞིིང་

ཕྱུགས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིི་ས་ཐོོག་ཏུ་བསྡད་མྱོོང་ཡོོད། རྫུན་ཡིིན་ན་དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་
ཅན། དེེ་གར་མིི་བཅུ་རེེར་ཉེེན་རྟོོག་པ་རེེ་རེེ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཉིིས་བརྒྱ་ལ་ཆུ་
སྦུག་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

མིི་སྦོོམ་ཐུང་དེེས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཇེེ་རེེ་མེེ། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་ག་ལ་དགོོས། ང་

ཡང་དེེ་དུས་དེེ་གར་ཡོོད་ཡ། ཁོོ་ཚོོས་སྤྱིིལ་བུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཞིིག་ཕུབ་ཡོོད། འཕྲེེད་ལ་
ཁང་བསྟར་སུམ་ཅུ་སོོ་ལྔ་དང་། གཞུང་ལ་ཁང་བསྟར་བཅོོ་ལྔ་ཕུབ་ཡོོད། མིི་ཚོོགས་འདིི་
འདྲའིི་མང་པོོ་ཞིིག་ལ་སྐྱག་ཁང་བཅུ་མ་གཏོོགས་མེེད། ཨ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། དེེའིི་དྲིི་མ་

དེེ་ལེེ་དབར་གཅིིག་གིི་ས་ནས་ཀྱང་ཚོོར་ཐུབ། ཉེེན་རྟོོག་པ་གཅིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་གཏམ་

བཙོོག་པ་དེེ་ང་ལ་བཤད་བྱུང་། སྐབས་དེེར་ང་ཚོོ་དེེ་གར་བསྡད་ཡོོད། ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས་
‘གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་ལྟས་ངན་དེེ་ཚོོས། དེེ་ཚོོས་མིི་རྣམས་ལ་ཆུ་དྲོོན་པོོ་སྤྲད་པས།
དེེ་ནས་མིི་དེེ་ཚོོས་ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཡོོད་ན་འདོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོར་ཆུ་བཤལ་གསང་སྤྱོོད་སྤྲད་པས།
ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ཡང་ཡོོད་ན་འདོོད།’ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས། ‘ཨོོག་ཁེེ་སིི་ལྟས་ངན་

དེེ་ཚོོར་ཆ་རྐྱེེན་གང་དག་སྤྲད་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་རིིམ་བཞིིན་དེེ་དག་ཡོོད་ན་འདོོད།’ཅེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་‘ཁོོ་ཚོོས་གཞིིས་སྒར་གྱིི་ནང་དུ་དམར་ཕྱོོགས་
པའིི་ཚོོགས་འདུ་འཚོོག་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་སྲིིད་གཞུང་གིི་དབུལ་སྐྱོོབ་

རོོགས་དངུལ་ལོོན་ཐབས་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་བསྡད་ཡོོད།’ཅེེས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ཁོོའི་ི འགྲམ་ཀོོང་ནང་ལ་ཁུ་ཚུར་གཞུ་མཁན་ཞིིག་མ་བྱུང་ངམ།” ཞེེས་

དྲིིས།

“དེེ་འདྲ་མ་བྱུང་།

སྐབས་དེེར་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ལ། ‘དབུལ་སྐྱོོབ་རོོགས་དངུལ་

“‘དབུལ་སྐྱོོབ་སྟེེ།

ང་ཚོོ་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་མཁན་ཚོོས་ཡར་སྤྲད་པ་དེེ། ལྟས་ངན་ཨོོག་

ཟེེར་ན་ཅིི་རེེད།’ཅེེས་དྲིིས།”

ཁེེ་སིི་ཁྱོོད་ཚོོས་མར་བླངས་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་པ་དེེ་རེེད།’”

“ལོོ་ཆུང་དེེས་‘ང་ཚོོས་ཀྱང་ལས་གཉེེར་དཔྱ་ཁྲལ་དང་རླངས་སྣུམ་དཔྱ་ཁྲལ།

ཐ་མ་

ཁའིི་དཔྱ་ཁྲལ་བཅས་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཨ།’ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་མུ་མཐུད་དུ་‘སྲིིད་

གཞུང་གིིས་ཞིིང་བདག་ཚོོ་ལ། སྲིིང་བལ་རྒྱ་མ་རེེའིི་ཐད་དུ་སྒོོར་སྐར་བཞིི་རེེ་སྤྲོོད་བཞིིན་
པ་དེེ་ཡང་རོོགས་དངུལ་མ་རེེད་དམ།’ ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་‘ལྕགས་ལམ་དང་

སྐྱེེལ་འདྲེེན་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་དེེ་ཚོོས་ཀྱང་གསབ་དངུལ་ལེེན་གྱིི་ཡོོད་པས། དེེ་ཡང་རོོགས་
དངུལ་མ་རེེད་དམ།’ ཞེེས་བཤད།”

“ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས་‘ཁོོ་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོོས་པའིི་ལས་འགན་རེེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་

པས། ད་གཟོོད་གསབ་དངུལ་སྤྲད་པ་རེེད།’ཅེེས་བཤད།”
“གཞོོན་ནུ་དེེས་‘དེེས་ན།

གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་མེེད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིི་ལྟས་ངན་ལོོ་ཏོོག་འདིི་ཚོོ་སུ་

ཡིིས་འཐུ་རྒྱུ་རེེད།’ཅེེས་བཤད།” སྐྱེེས་པ་སྦོོམ་ཐུང་དེེས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱས།
ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེས་ཅིི་ཟེེར།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨ།

དེེ་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཧ་ཅང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་‘ལྟས་ངན་དམར་ཕྱོོགས་པ་ཁྱོོད་

ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་རྙོོག་དྲ་སློོང་བཞིིན་ཡོོད། ང་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ།’ཞེེས་བཤད་དེེ། ཁོོ་ཚོོས་

གཞོོན་ནུ་དེེ་བཟུང་ནས། ལས་མེེད་འཁྱམ་པོོའི་ི ཉེེས་མིིང་འོོག་ཏུ་ཉིིན་དྲུག་ཅུ་ལ་བཙོོན་
དུ་བཅུག་པ་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋིི་མོོ་ཐེེ་ ཝ་ལིི་སིི་ཡིིས་“སྐབས་དེེར་ཁོོ་ལ་ལས་ཀ་ཡོོད་པས། ཁོོ་ཚོོས་ཉེེས་མིིང་འདིི་ཇིི་

ལྟར་བཀལ་བ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

སྐྱེེས་པ་སྦོོམ་ཐུང་དེེ་གད་མོོ་བགད་ནས་“གནས་ལུགས་འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཧ་ལོོས་

གོོ། སུ་ཞིིག་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོའིི་སྣང་བར་མིི་འགྲོོ་ན། ཁོོ་ལས་མེེད་འཁྱམ་པོོ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་སྒར་
འདིི་ལ་དེེ་འདྲ་སྡང་དགོོས་དོོན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེེའིི་དབང་གིིས་རེེད། སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་
ཉེེན་རྟོོག་པ་གང་འདོོད་དུ་འཛུལ་མིི་ཆོོག་ལ། ཡུལ་འདིི་ནིི་ཨ་རིི་མངའ་སྡེེ་མཉམ་འབྲེེལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཡིིན་པ་ལས་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་མངའ་སྡེེ་མ་རེེད།”

ཧུ་སིི་ ཋོོ ན ་གྱིིས ་ཤུ་རིིང ་ཞིིག ་འཐེེན ་ “ང་ཚོོ་ འདིི་ ནས་ཡུན་རིིང ་ལ་འདུག་ཐུབ་ན་

ཨང་། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་ཡང་མིི་འགྱངས་པར་འདིི་དང་འབྲལ་དགོོས། ང་གནས་འདིི་ལ་
དངོོས་གནས་དགའ། འདིི་རུ་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཕན་ཚུན་འཆམ་པོོ་ཡོོད། དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་

སྟོོབས་ཅན་པོོ། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་འདིི་འདྲ་ཉམ་ཐག་ཏུ་བཏང་ནས་བཙོོན་ཁང་དུ་འཇུག་པ་

ལས། ང་ཚོོ་ལ་རང་ཉིིད་དོོ་དམ་བྱེེད་དུ་བཅུག་ན་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་ཆོོག དཀོོན་མཆོོག་དཔང་དུ་
བཙུགས་ནས་མནའ་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་མུ་མཐུད་དུ་འདིི་ལྟར་ང་ཚོོར་བརྙས་བཅོོས་
བྱས་བསྡད་ན། ང་ཚོོས་ལག་ཏུ་མཚོོན་ཆ་མིི་ལེེན་པའིི་ངེེས་པའང་མེེད།” དེེ་ནས་ཁོོས་སྐད་
གདངས་ཞིི་བར་ཕབ་ནས་“ང་ཚོོ་ངེེས་པར་དུ་ཞིི་མཐུན་ངང་གནས་དགོོས།” ཞེེས་རང་ཉིིད་

ལ་དྲན་སྐུལ་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་“འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ལ་གནད་དོོན་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་གཏོོང་བའིི་
ཐོོབ་ཐང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཚན་ཆུང་གསུམ་པའིི་སྐྱེེས་པ་སྦོོམ་ཐུང་གིིས་“སུ་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོའིི་ལྷན་ཚོོགས་འདིི་

ནུས་མེེད་རྩྭ་ཐོོ་ཙམ་ཞིིག་རེེད་འདོོད་ན། ཁོོ་ལ་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་དུ་ཆུག དེེ་རིིང་ངའིི་ཚན་ཆུང་
ནང་དུ་བུད་མེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་འཁྲུག་འཛིིང་བྱས་བྱུང་ལ། ཐོོག་མར་ཕན་ཚུན་ལ་མཚང་

འབྲུ་རེེས་དང་། དེེ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་གད་སྙིིགས་འཕེེན་རེེས་བྱས། སྐྱེེས་མའིི་ལྷན་ཚོོགས་
756

ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཀྱིིས་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་མ་ཐུབ་པས། ཁོོ་ཚོོ་ང་འཚོོལ་དུ་སླེེབས། ཁོོ་ཚོོས་གྱོོད་གཞིི་འདིི་ལྷན་

ཚོོགས་འདིི་རུ་འཁྱེེར་དགོོས་ཟེེར། ངས་ཁོོ་ཚོོར། སྐྱེེས་མ་ཚོོའིི་གནད་དོོན་ཁྱོོད་ཚོོ་སྐྱེེས་མ་
ཚོོས་ཐག་གིིས་གཅོོད་དགོོས་པ་ལས། དབུས་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷན་ཚོོགས་ལ་གད་སྙིིགས་འཐབ་
འཁྲུག་ཐད་ཁ་ཡ་བྱེེད་ཁོོམ་མེེད་ལབ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་བཞིིན་“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡག་པོོ་བསྒྲུབས་འདུག”ཅེེས་བཤད།

ད་ནིི་ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པ་འཐིིབ་བཞིིན་འདུག་ལ། མུན་པ་ཇེེ་ནག་ཏུ་སོོང་བ་དང་ཆབས་

ཅིིག་ཏུ། རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིི་འབུད་དཀྲོོལ་ཚོོད་ལྟའིི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱང་ཇེེ་མཐོོར་འགྲོོ་
བཞིིན་པ་འདྲ། གློོག་སྒྲོོན་ཚང་མ་སྤར་སོོང་ལ། མིི་གཉིིས་ཀྱིིས་གར་སྟེེགས་མཐིིལ་གྱིི་

ལྷན་པ་བརྒྱབ་པའིི་གློོག་སྐུད་ཁག་ལ་ཞིིབ་བཤེེར་བྱས། བྱིིས་པ་ཚོོ་རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིི་
མཐའ་རུ་ལྷག་ཏུ་བཙངས། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་འཁུར་བའིི་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་གིིས། “སྔོོ་ལོོང་
ལོོང་གིི་ཕ་ཡུལ།” ཞེེས་པའིི་གླུ་གཞས་དེེ་ཅུང་རང་བཟོོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དཀྲོོལ་ཞིིང་། གཞས་

ཚན་པ་གཉིིས་པ་རུ་སླེེབས་པ་ན། མཆུ་སྦྲེེང་དཀྲོོལ་མཁན་གསུམ་དང་ཨོོག་གླན་དཀྲོོལ་
མཁན་གཅིིག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་བྱས། རས་གུར་སོོ་སོོ་ནས་མང་ཚོོགས་རྣམས་འཚང་

ཁ་ཤིིག་ཤིིག་གིིས་གར་སྟེེགས་ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་ཡོོང་། སྐྱེེས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ནང་སྟོོད་

སྔོོན་པོོ་གཙང་མ་རེེ་གྱོོན་ཞིིང་། བུད་མེེད་ཚོོས་རང་རང་གིི་གོོས་ལྭ་རིིས་ལྡན་མ་རེེ་གྱོོན་
ནས་སླེེབས། ཁོོ་ཚོོ་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཉེེ་ས་རུ་སླེེབས་རྗེེས། ཁུ་སིིམ་པོོས་ལངས་ནས་བསྡད་
ཅིིང་། གློོག་སྒྲོོན་གྱིི་འོོག་ཏུ་ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པ་དགའ་ཚོོར་དང་རེེ་སྒུག་གིིས་གང་ཡོོད།

གཞིིས་སྒར་གྱིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིི་ར་བ་མཐོོན་པོོས་ཡོོངས་སུ་བསྐོོར་ཡོོད་

ལ། ར་བའིི་མཐའ་སྐོོར་གྱིི་དབྱིིན་ཁྲེེ་ལྔ་བཅུ་རེེའིི་མཚམས་ན་སོོ་སྲུང་པ་རེེ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་
ཚོོ་རྩྭ་གསེེང་དུ་བསྐུངས་ནས་སྒུག་ཡོོད།
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ད་ལྟ། སྐུ་མགྲོོན་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་ཁག་འབྱོོར་མགོོ་བརྩམས་སོོང་ལ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་མཐའ་

འཁོོར་གྱིི་ཞིིང་པ་ཁྱིིམ་ཚང་ཆུང་ཆུང་འགའ་རེེ་དང་ཁོོ་ཚོོའིི་ཉེེ་འབྲེེལ། དེེ་བཞིིན་སྒར་
གཞན་པའིི་ནང་གིི་གནས་སྤོོའི་ི ཡུལ་མིི་སོོགས་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེ་བཞིིན་སྒོོ་ཆེེན་བརྒྱུད་

ནས་ཡོོང་སྐབས། སོོ་སོོ་མགྲོོན་འབོོད་བྱེེད་མཁན་གྱིི་གཞིིས་སྒར་གྱིི་གཞིིས་སྡོོད་པ་རེེ་རེེའིི་
མིིང་ཤོོད་བཞིིན་ཡོོང་།

རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིིས་སིི་ཁོོ་ལན་ཌིིའིི་ཞབས་བྲོོའི་ི རོོལ་དབྱངས་དཀྲོོལ་ཞིིང་། ད་

ཐེེངས་ཁོོ་ཚོོས་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་བཞིིན་པ་མ་ཡིིན་པས། རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་གདངས་ཇེེ་མཐོོ་
ནས་ཇེེ་མཐོོར་བཏང་། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་ཚོོ་སོོ་སོོའི་ི གུར་མདུན་དུ་བསྡད་ནས།

གདོོང་གནག་ནས་མཐོོང་ཆུང་གིི་ཉམས་དང་བཅས་བལྟས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་ཕན་
ཚུན་ལ་གླེེང་མོོལ་མིི་བྱེེད་པར། གཞན་གྱིིས་སྡིིག་པ་གསོོག་པར་ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས་ཡོོད།
ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་མདངས་ཀྱིིས་བྱེེད་སྒོོ་ཡོོངས་ལ་ཉེེས་དམོོད་གཏོོང་བཞིིན་ཡོོད།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་དུ། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་ཟས་སྐལ་ཅིི་ཞིིག་

བབས་པ་དེེ་ཁྱུར་མིིད་བཏང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱུག་གྲབས་བྱེེད་
བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་མས་ཁོོ་གཉིིས་ཕྱིིར་ཡོོང་དུ་བཅུག ཁོོ་མོོས་ཁོོ་གཉིིས་རེེ་རེེའིི་མ་
ནེེའིི་འོོག་ནས་བཟུང་སྟེེ། སྣ་ཁུང་ནང་དུ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་ཤིིང་། རྣ་བ་འཐེེན་ནས་རྣ་ལྟག་

ཏུའང་ཞིིབ་བཤེེར་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོ་གཉིིས་གཙང་སྦྲ་ཁང་དུ་ལག་པ་ཡང་བསྐྱར་
ཐེེངས་གཅིིག་བཀྲུ་བར་མངགས།

ཁོོ་ཚོོ་གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་སྟེེ། ཐད་ཀར་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་

ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིི་མཐའ་རུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་
ཡོོད་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོའིི་གྲས་སུ་འཛུལ།

758

ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཨལ་གྱིིས་དགོོང་ཟས་ཟོོས་ཚར་རྗེེས། ཁོོས་ཋོོམ་གྱིི་ཁ་སྤུ་བཞར་གྲིི་སྤྱད་ནས་ཆུ་ཚོོད་

ཕྱེེད་ཀ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་ཁ་སྤུ་བཞར། ཨལ་གྱིིས་ལུས་ལ་དམ་པོོར་འབྱར་བའིི་བལ་སྟོོད་

དང་ཁྲ་ཤུར་ཅན་གྱིི་ནང་སྟོོད་ཅིིག་གོོན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོས་ཁྲུས་བརྒྱབ་རྗེེས། མགོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་
རྣམས་ལྟག་ལ་དྲང་མོོར་ཤད། ཁྲུས་ཁང་དུ་ཡུད་ཙམ་ལ་མིི་གཞན་པ་མེེད་པའིི་གོོ་སྐབས་
དེེ་དང་བསྟུན་ནས། ཁོོས་མེེ་ལོོང་གིི་ནང་དུ་ལྷག་བསམ་ཟོོལ་མེེད་ཀྱིིས་འཛུམ་མདངས་

ཤིིག་བསྟན་ཞིིང་། དེེ་ནས་གཟུགས་པོོ་ཟུར་ལ་བསྐོོར་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཟུར་བལྟས་ཀྱིི་
འཛུམ་མདངས་དེེ་ག་འདྲ་ཡིིན་མིིན་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོས་དཔུང་ཆིིངས་རྒྱ་སྨུག་མ་དེེ་

དཔུང་པར་བཅིིངས་ཤིིང་། ཕྱིི་སྟོོད་ལུས་འབྱར་མ་དེེ་ལུས་ལ་གྱོོན་ནས། ཀོོ་ལྷམ་སེེར་པོོ་ཆ་
དེེ་གཙང་ཤོོག་གིིས་ཕྱིིས། སྐབས་དེེར་ཡང་བསྐྱར་མིི་ཞིིག་ཁྲུས་རྒྱག་ཏུ་སླེེབས་བྱུང་བས།
ཨལ་འཚབ་འཚུབ་དང་བཅས་སྒོོ་ལ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་མགོོ་

འཕངས་དགུང་ལ་བཏེེགས་ནས་སོོང་བ་དང་། འགྲོོ་ཞོོར་དུ་བུ་མོོ་ཚོོ་མིིག་གིིས་འཚོོས།
གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཉེེ་སར་སླེེབས་པའིི་སྐབས་དེེར། ཁོོས་བུ་མོོ་སྐྲ་སེེར་མ་ཞིིག་གུར་ཞིིག་གིི་

མདུན་དུ་བསྡད་ཡོོད་པ་མཐོོང་། ཁོོ་གསེེག་འགྲོོས་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྩར་སོོང་ནས། ཕྱིི་སྟོོད་ཀྱིི་
གོོང་ཁ་ཕྱེེས་ནས་ནང་སྟོོད་ངོོམ།

དེེ་ནས་ཁོོས་“དོོ་ནུབ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
བུ་མོོ་དེེས་མིིག་ཟུང་ཕར་ལ་འཁོོར་ནས་ལན་མ་བཏབ།
“ཁ་བརྡ་ཙམ་ཞིིག་བྱས་ན་མིི་ཆོོག་གམ།

ངེེད་གཉིིས་མཉམ་དུ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ན་ག་

འདྲ་རེེད།” དེེ་ནས་ཁོོས་ཅུང་སྣང་མེེད་ཀྱིི་རྣམ་པས་“ངས་ཝལ་ཚིི་ཞེེས་པའིི་ཟླ་བོོའི་ི ཞབས་
བྲོོ་འཁྲབ་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོ་དེེས་ཅུང་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་སྒོོ་ནས་མིིག་ཟུང་གིིས་ཡར་ལ་བལྟས་ནས་“དེེ་ཅིི་ཡང་

མ་རེེད། ཝལ་ཚིི་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་མིི་ཤེེས་མཁན་སུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ཨལ་གྱིིས་“ང་འདྲ་བ་ཞིིག་འཁྲབ་ཤེེས་མཁན་མེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་རོོལ་

དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་གདངས་མཐོོ་རུ་བཏེེགས་བྱུང་བས། ཁོོས་རྐང་པ་གཅིིག་ཐང་ལ་རྡེེབ་བཞིིན་
“ཤོོག་ཡ།”

ཞེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་བུད་མེེད་ཧ་ཅང་རྒྱགས་པ་ཞིིག་གིིས་གུར་ནང་ནས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་བསྲིིངས་

ནས། ཁོོ་ལ་སྡང་མིིག་གིིས་ལྟ་བཞིིན། གཏུམ་དྲག་གིི་ཉམས་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་ཕར་རྒྱུགས་ཤིིག བུ་

མོོ་འདིི་ལ་སྔ་ས་ནས་གཉེེན་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་མགྱོོགས་པོོར་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་
རེེད་ལ། མོོའི་ི མག་པ་མགྱོོགས་པོོར་ཁོོ་མོོ་བསུ་རུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་བུ་མོོ་དེེ་ལ་མ་རབས་ཀྱིི་མིིག་མདའ་ཞིིག་འཕངས་རྗེེས། རྐང་རྡེེབ་བྱེེད་

བཞིིན་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་ལ། རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་འགྱུར་ཁུགས་དང་འགྲོོགས་ནས་ཁོོའི་ི རྐང་པ་
ཐག་ཐག་ཏུ་རྡེེབ་ཅིིང་ཕྲག་པ་ལྷེེམ་ལྷེེམ་དུ་འགུལ། བུ་མོོ་དེེས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་རེེ་བའིི་མིིག་
ཟུང་གིིས་བལྟས་ནས་བསྡད།

ཨ་ཕས་སྡེེར་མ་ཐང་ལ་བཞག་རྗེེས་ཡར་ལངས་ནས་“ད་འགྲོོ། ཇོོན།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ཨ་མ་ལ་“ང་ཚོོ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་སྟངས་སྐོོར་ལ་གནས་ཚུལ་

རྒྱུས་ལོོན་རེེ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་གསལ་བཤད་བྱས་རྗེེས། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་
དོོ་དམ་པའིི་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་ཚོོང་ཁང་ནས་ཉོོས་ཡོོང་བའིི་བག་ལེེབ་དུམ་བུ་གཅིིག་ལྡེེ་གུའིི་ནང་དུ་སྦངས་

ནས་ཟོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དེེའིི་ཤུལ་གྱིི་བག་ལེེབ་ཀྱང་ཟོོས་རྗེེས་སྡེེར་མ་ཨ་མ་ལ་སྤྲད། ཨ་མས་

སྡེེར་མ་དེེ་ཟོོ་བའིི་ནང་གིི་ཆུ་ཚན་དུ་བཤལ་རྗེེས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ལག་ཏུ་ཕྱིིད་བརྡར་གཏོོང་
རྒྱུར་བཞག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་རང་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་འགྲོོ། ང་རང་ལྷན་ཚོོགས་ཤིིག་ཏུ་ཞུགས་ཡོོད་པས། ང་ཚོོ་སོོང་ནས་

མགྲོོན་པོོ་འགའ་རེེར་སྣེེ་ལེེན་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ད་ལྟ་ནས་བཟུང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་མིིར་གྱུར་པ་རེེད་དམ། ངས་

བལྟས་ན་དེེ་ནིི་ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་རྙེེད་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཕར་འཁོོར་ནས་སྡེེར་མ་རྣམས་ཕར་ལ་དེེད་ཅིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོར་

མཛུབ་སྟོོན་བྱེེད་བཞིིན་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཁོོ་མོོའི་ི ལྟོོ་བ་འདིི་འདྲ་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་
འདུག”ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ངོོ་ཚ་ནས་གདོོང་པ་དམར་བེེར་བེེར་དུ་གྱུར། ཁོོ་མོོས་ཨ་མའིི་ལག་ནས་

ཡང་བསྐྱར་སྡེེར་མ་གཅིིག་ཚུར་བླངས། ཨ་མས་“ད་དེེ་འདྲ་ཡིིན་དང་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་མོོ་ཇེེ་མཛེེས་སུ་ཡང་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག”ཅེེས་བཤད།

བུ་མོོ་འདིི་དེེ་ལས་ཀྱང་ངོོ་ཚ་ནས་མགོོ་བོོ་མར་སྒུར་ནས་“ད་དེེ་འདྲ་བཤད་མ་ཡོོང་།”

ཞེེས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོ་མོོ་ཇེེ་མཛེེས་སུ་འགྲོོ་དང་འགྲོོ། ཕྲུ་གུ་ཡོོད་པའིི་བུ་མོོ་ཚོོ་ནམ་རྒྱུན་ཇེེ་མཛེེས་

ནས་ཇེེ་མཛེེས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད། “ཁོོ་མོོའི་ི ལྟོོ་བ་འདིི་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་ན། མིི་འགྱངས་

པར་ལག་སྐྱོོར་འཁོོར་ལོོ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་འདེེད་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ད་འགྲིིག་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་གུར་ནང་དུ་མིི་མཐོོང་སར་འཛུལ།

ཨ་མ་ཐག་ཐག་ཏུ་དགོོད་བཞིིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་སེེམས་ཁྲལ་ལ་མ་གཏོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་མོོར་དེེ་ལྟར་བཤད་ན་དགའ་ཡིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད།

དེེ་ངས་ཤེེས། དེེས་ཁོོ་མོོ་དགའ་རུ་འཇུག་གིི་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེས་ཁོོ་མོོ་

“ཨུན།

ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་མོོས་ཁོོན་ནེེ་ཡིི་སྟེེང་དུ་རེེ་བ་མ་བཅངས་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་

སེེམས་ཁྲལ་ལ་ཡང་གཏོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་ཁོོན་ནེེ་ཡིི་ཆེེད་དུ་སེེམས་སྡུག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།”

རང་གིིས་དེེང་སང་གཅིིག་བྱས་ན། ཨ་རིི་མངའ་སྡེེ་མཉམ་འབྲེེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་སྲིིད་འཛིིན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལ་འདུག་ཆེེད་དུ། ཧུར་ཐག་གིིས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མས་“ཁོོ་མོོར་སེེམས་ཁྲལ་མ་སློོང་། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་པ་རྣལ་དུ་འབབ་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ ཨེེ་ཋོོན་ཉེེ་སར་ཚུར་ཡོོང་ནས། ཁ་སྙེེར་ཙམ་བྱེེད་བཞིིན་“ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་ཨེེ་ཡིིན།”

ཞེེས་བཤད།

“ཡིིན་ཡ།”
“ཨུན།

ང་རོོལ་རྩེེད་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་ཚོོགས་གཙོོ་ཡིིན། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད།

སྤུན་ཟླ་ཞིིག་གིིས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐོོར་གླེེང་སོོང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་ཡིིན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་རྩེེད་ཡ། འདིི་ངའིི་ཨ་མ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་བདེེ་མོོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་རང་མཇལ་བར་དགའ་བོོ་བྱུང་།”

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་རང་ཐོོག་མར་སྒོོ་ཆེེན་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་ལས་མགོོ་ཚུགས། དེེ་

ནས་གར་སྟེེགས་ཡོོད་སར་ཤོོག ཁོོ་ཚོོ་ནང་དུ་ཡོོང་སྐབས་ལྟ་བཤེེར་བྱས་ནས། སུ་ཡིིན་ངོོས་
འཛིིན་ཨེེ་ཐུབ་ལྟོོས། ང་སྤུན་ཟླ་གཞན་པ་ཞིིག་དང་མཉམ་དུ་འདུག དེེ་ནས་རྗེེས་སོོར་ཁྱོོད་
ཡར་ཡོོང་ནས། ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཞོོར་དུ་ལྟ་རྟོོག་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་སེེམས་ཁྲལ་དང་བཅས་“རྙོོག་དྲ་རེེ་སློོང་བཞིིན་པ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“མ་རེེད། ལྕམ་ལགས། རྙོོག་དྲ་སློོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་འབྱུང་གིི་མ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དོོན་དག་ཅིི་ཡང་འབྱུང་གིི་མ་རེེད། ཡ། དེེས་ན་ང་ཁྱོོད་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ།

ཨ་མ། ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་སུ་ཐུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀ་སྒོོ་ཆེེན་
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ཕྱོོགས་སུ་མྱུར་མོོས་སོོང་།

ཨ་མས་བཀྲུས་ཟིིན་པའིི་སྣོོད་ཆས་རྣམས་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་སྤུངས་ནས་“ཕྱིི་ལ་བུད་

དང་།” ཞེེས་བོོས། ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ལན་གྲག་རྒྱུ་མ་ཡོོད་པས། ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་“རོོ་སིི་
ཤ་རོོན། ཁྱོོད་ཕྱིི་ལ་བུད་དང་།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོ་རས་གུར་ནང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཡོོང་ནས། ཕར་སོོང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སྡེེར་མ་

ཕྱིིས་བརྡར་བྱས།

“ཋོོམ་གྱིིས་ཁྱོོད་ལ་རྩེེད་མཚར་སློོང་བཞིིན་པ་ཙམ་རེེད།”
“དེེ་ངས་ཤེེས་ལ།

ང་ལ་སྣང་དོོགས་ཅིི་ཡང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཚུར་ཅེེར་

ནས་བསྡད་ན་དངོོས་གནས་སྣང་བ་སྐྱིིད་པོོ་མིི་འདུག”
“དེེ་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།

ཡུལ་མིི་ཚོོས་མིིག་གིིས་ཅེེར་ནས་འདུག་རྒྱུ་

རེེད། འོོན་ཀྱང་། བུ་མོོ་སྦྲུམ་མ་ཞིིག་མཐོོང་ཚེེ་མིི་རྣམས་ཀྱིི་སེེམས་པ་དགའ་ཡིི་རེེད། དེེས་

ཁོོ་ཚོོར་གད་མོོ་ཤོོར་དུ་འཇུག་ལ་སེེམས་པ་དགའ་རུ་འཇུག་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་ཞབས་
བྲོོ་འཁྲབ་སར་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ནམ།”

“སྤྱིིར་འགྲོོ་དགོོས་བསམ་ཡོོད།

འོོན་ཀྱང་། ད་མིི་ཤེེས། ཁོོན་ནེེ་འདིི་གར་ཡོོད་ན་ཨང་།”

ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་མགོོ་ཅུང་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར། “ངས་དངོོས་གནས་ཁོོ་རང་འདིི་གར་ཡོོད་ན་ཧ་ཅང་
འདོོད། ཁོོ་མེེད་ན་ངས་ཕལ་ཆེེར་བཟོོད་བསྲན་དཀའ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མས་ཁོོ་མོོར་ཞིིབ་མོོར་བལྟས་ནས་“དེེ་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཁྱིིམ་ཚང་འདིིའིི་ཞབས་འདྲེེན་ཞུས་མ་ཡོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱེེད་རྩིིས་མེེད།
“ཡ།

ཨ་མ།”

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཞབས་འདྲེེན་ཞུས་མ་ཡོོང་། ཞབས་འདྲེེན་མ་ཞུས་རུང་། ང་ཚོོར་

དེེང་སང་སེེམས་ཁུར་བྱེེད་ས་མང་ཐག་ཆོོད།”
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བུ་མོོའི་ི མཆུ་སྒྲོོས་འདར་ཙམ་བྱས་“ང་རང་། ང་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་

མིིན། ང་འགྲོོ་ཐབས་མེེད། ཨ་མ། ད་ངས་ཅིི་བྱེེད།” ཁོོ་མོོ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་མགོོ་བོོ་དཔུང་
ཁུག་ཏུ་བསྐུངས།

ཨ་མས་སྣོོད་ཆས་ཀྱིི་ཕྱིིས་རས་ཀྱིིས་ལག་པ་ཕྱིིས་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོའི་ི མདུན་དུ་

ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས། ལག་པ་གཉིིས་ཀས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་སྐྲ་ལོོ་ལ་བྱིིལ་བྱིིལ་བྱེེད་བཞིིན་
“ཁྱོོད་རང་བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག་ཡིིན།

ཁྱོོད་ནམ་རྒྱུན་བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག་ཡིིན། ངས་ཁྱོོད་

རང་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད། ཁྱོོད་རང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེ་མིི་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི
སྐད་གདངས་ལ་ཡིིད་དགའིི་ཉམས་ཤིིག་བབས། “ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ཤེེས་སམ། ང་

ཚོོ་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། དེེ་གར་བསྡད་ནས་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་

འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་སུ་གཅིིག་གིིས་ཁྱོོད་ལ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་རོོགས་ལབ་ན། ངས་
ཁྱོོད་ཀྱིི་གཟུགས་པོོ་བདེེ་ཐང་མ་རེེད་ཟེེར་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགས་པོོ་སྐྱོོ་

བོོ་ཡིིན་ཟེེར་དགོོས། དེེ་ནས་ཁྱོོད་དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་རོོལ་དབྱངས་ལ་ཉན་ནས་སྡོོད་ཆོོག”
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཏུ་མིི་འཇུག་

གམ།”

“མིི་འཇུག

འཁྲབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན།”

“སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ང་ལ་ཐུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན་ནམ།”
“མིིན།

ཐུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིིན།”

བུ་མོོས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་ཞིིང་། དེེ་ནས་འུ་ཐུག་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་

དགོོས་མིི་ཤེེས། ཨ་མ། ངས་དངོོས་གནས་མིི་ཤེེས། ངས་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཡང་མོོས་རྡེེབ་བཞིིན་“ལྟོོས་དང་། ང་ལ་ཚུར་ལྟོོས་

དང་། ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད། དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོོར་ཚེེ་སེེམས་སྡུག་
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དེེ་དལ་མོོས་ཞིི་འགྲོོ། དུས་ཚོོད་ཅུང་འགྲོོ་རུ་ཆུག་དང་། དེེ་དོོན་དངོོས་རེེད། ཡ། ད་འགྲོོ། ང་

ཚོོ་སོོང་ནས་ངོོ་གདོོང་གཙང་མར་བཀྲུས་རྗེེས། གྱོོན་གོོས་གཙང་མ་རྣམས་གོོན་ནས་སོོང་

སྟེེ། གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཕྱིི་རོོལ་ནས་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག”ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོས་རོོ་
སིི་ཤ་རོོན་གཙང་སྦྲ་ཁང་བཞིི་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཁྲིིད་སོོང་།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོ་གཉིིས་ཀ་གཞུང་ལས་ཁང་གིི་སྒོོ་ཁྱམས་སྟེེང་དུ་སྐྱེེས་པ་འགའ་རེེ་དང་

ལྷན་དུ་བསྡད་འདུག ཨ་ཕས་“དེེ་རིིང་ང་ཚོོར་ཅུང་མིིན་ན་ལས་ཀ་རྙེེད་སོོང་། ང་ཚོོ་སྐར་
མ་འགའ་རེེས་རྗེེས་ལུས་ཐེེབས་སོོང་། ང་ཚོོ་སླེེབས་དུས་ཁོོ་ཚོོར་གླ་པ་གཉིིས་རྙེེད་ཟིིན། དེེ་

ནིི་དངོོས་གནས་དོོན་དག་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་རེེད། དེེ་གར་ལས་དཔོོན་ཞིིག་འདུག་ལ། ཁོོས་

ང་ཚོོར་‘ང་ཚོོར་ལས་གླ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཅན་གྱིི་ལས་ཀ་པ་རྙེེད་སོོང་། འོོན་
ཀྱང་། ང་ཚོོར་ད་དུང་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་ཅན་གྱིི་གླ་པ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་ཅན་གྱིི་
གླ་པ་མང་པོོ་ཞིིག་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོའི་ི སྒར་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས། ང་ཚོོར་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་
ཅན་གྱིི་གླ་པ་མང་པོོ་ཞིིག་དགོོས་ལབ་རོོགས།’ ཞེེས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཙོོག་འདུག་བྱས་པའིི་སྐྱེེས་པ་རྣམསས་བློོ་འཚབ་ཀྱིི་རྣམ་པས་འགུལ་འགུལ་བྱས། ཕྲག་

ཞེེང་ཆེེ་ལ་ངོོ་གདོོང་ཡོོངས་ཞྭ་མོོ་ནག་པོོའི་ི གྲིིབ་ནག་གིིས་བཀབ་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིིས་
པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཐལ་ལྕག་ཅིིག་བརྒྱབ་ནས། སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ལྟས་ངན། དེེ་ངས་

ཀྱང་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོས་གླ་པ་འཚོོལ་རྒྱུ་རེེད། གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་པའིི་གླ་པ་འཚོོལ་རྒྱུ་རེེད། ཆུ་
ཚོོད་རེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་བྱས་ཏེེ་ལས་ན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིིའིི་ཁ་ཡང་གསོོ་མིི་ཐུབ་

མོོད། འོོན་ཀྱང་། འུ་ཐུག་ཡོོད་པས་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་དམའ་རུང་དང་ལེེན་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་
ཚོོས་ཁྱོོད་རང་འགྲོོ་རུ་བཅུག་ནས། དེེ་ལས་མང་ཙམ་ཡོོང་དུ་འཇུག་གིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ལས་
ཀ་འགྲན་འཚོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཅུང་ཙམ་འགོོར་ན་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོར་
ལས་ཀ་ཉོོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཨ་ཕས་“ངས་ལས་ཀ་དེེ་ལེེན་ན་འདོོད་ཡོོད། ང་ཚོོར་ལས་ཀ་མེེད་པར་ཡུན་རིིང་འགོོར་

སོོང་ལ། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་དེེ་བླངས་ན་འདོོད་དང་འདོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་གར་མིི་ཞིིག་འདུག་
ཅིིང་། ཁོོས་ང་ཚོོར་གདོོང་མདངས་ཧ་ཅང་ངན་པ་ཞིིག་བསྟན་པས། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་དེེ་
ལེེན་མ་ཕོོད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཞྭ་ནག་པ་དེེས་“འདང་བརྒྱབ་ནས་སྨྱོོ་གྲབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག ཐེེངས་སྔོོན་མར་

ངས་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་ལ་གླ་པ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ལ་ལོོ་ཏོོག་བརྔ་སྡུད་ཀྱིི་འགྲོོ་སོོང་གིིས་འདང་
གིི་མིི་འདུག ལོོ་ཏོོག་བརྔ་སྡུད་ཀྱིི་འགྲོོ་སོོང་ནིི་འབྲུ་རིིགས་བཙོོངས་པའིི་ཡོོང་འབབ་ལས་
ཀྱང་མཐོོ་བས། ཁོོས་ཀྱང་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མ་ཤེེས་པར་འདུག”ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ལ་མཚོོན་ན་... །” ཞེེས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་གྲབས་བྱས་རྗེེས་བཤད་མཚམས་

བཞག མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁུ་སིིམ་མེེར་ཁོོས་ཅིི་བཤད་ལ་སྒུག་ནས་བསྡད་“ཨུན། ངའིི་བསམ་

པར། མིི་ཞིིག་ལ་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་གཅིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན་དེེས་ཆོོག ཨུན། དེེ་འདྲ་ཞིིག་གིི་
སྟེེང་དུ། ངའིི་བུད་མེེད་ཀྱིིས་སྔོོ་ཚལ་འགའ་རེེ་དང་ཕག་པ་གཅིིག་གཉིིས། ཁྱིིམ་བྱ་འགའ་རེེ་

བཅས་གསོོ་སྐྱོོང་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོ་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཡིིན་ན། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ལས་ཀ་འཚོོལ་
དུ་སོོང་ནས། དེེ་ནས་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་ཆོོག་ལ། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཡང་སློོབ་གྲྭར་འགྲོོ་ཆོོག འདིི་
ཕྱོོགས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་དེེ་ལྟ་བུ་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།”

སྐྱེེས་པ་ཞྭ་ནག་པས་“ངའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་འདིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭར་འགྲོོ་མིི་འདོོད།” ཅེེས་

བཤད།

“ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་འདོོད།
“ཧུན།

ངས་བལྟས་ན་སློོབ་གྲྭ་དེེ་ཚོོ་དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་འདུག”

རྐང་ན་ལྷམ་ཡང་མེེད་པའིི་བྱིིས་པ་རྩབ་ཧྲལ་ཞིིག་རྐང་འབོོལ་དང་དོོར་མ་གྲ་

དག་གྱོོན་ཞིིང་། ཁ་ནས་ནམ་རྒྱུན། ‘ཨོོག་ཁེེ་སིི་ལྟས་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ།’ཞེེས་བཟློོ་བའིི་བྱིིས་པ་
ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་གང་ན་ཡིིན། ངའིི་བུ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་སློོབ་
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གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་ལ། ཉིི་མ་རེེ་རེེར་འཁྲུག་འཛིིང་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་ཡོོད། ཁོོ་

འཁྲུག་འཛིིང་བརྒྱབ་ན་ངར་པ་ཡིིན། རྩུབ་པོོ་ལྟས་ངན་ཞིིག་ཡིིན། ཉིིན་རེེར་འཁྲུག་འཛིིང་
ཐེེངས་རེེ་བྱེེད་དགོོས་པས། ཁྱིིམ་དུ་སླེེབས་དུས་ནམ་རྒྱུན་གྱོོན་གོོས་ཧྲལ་ཧྲུལ་དུ་བཏང་

ནས། ཁ་ཁྲག་སྣ་ཁྲག་བཏོོན་ཡོོད། ཁོོའི་ི ཨ་མས་ཁོོ་རང་རྡུང་གྲབས་བྱས་པས། ངས་ཁོོ་རྡུང་

དུ་མ་བཅུག མིི་ཐུག་ཐུག་རིིག་རིིག་ཚང་མས་ཁོོ་གཅར་རྡུང་ཇ་སྒ་རྡུང་རྡུང་བྱེེད་དགོོས་
དོོན་མིི་འདུག ཕྲུ་གུ་སྙིིང་རྗེེ། ཁོོས་ཀྱང་དོོར་མ་གྲ་དག་གྱོོན་པའིི་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོའིི་གྲས་ནས་
འགའ་རེེ་ཡག་ཐག་ཆོོད་རེེ་བརྡུངས་ཡོོད། ད་ངས་མིི་ཤེེས་ཡ། ངས་མིི་ཤེེས།”

ཨ་ཕས་“དེེས་ན་ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོའིི་སྒོོར་མོོ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་ཟིིན། ངའིི་

བུ་གཅིིག་ལ་དུས་ཐུང་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེས་ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོའིི་
ཁ་གསོོ་མིི་ཐུབ། ང་སོོང་ནས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་ཅན་གྱིི་ལས་ཀ་ཡིིན་རུང་ལེེན་རྒྱུ་ཡིིན། དེེ་
ལས་ཐབས་གཞན་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཞྭ་ནག་པས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་པས། ཁོོའི་ི སྨ་ར་ཐར་ཐོོར་སྐྱེེས་པའིི་མ་ནེེ་

དེེ་འོོད་ནང་དུ་མངོོན་ཞིིང་། ཁོོའི་ི ཤ་གནད་ཀྱིིས་གང་བའིི་སྐེེ་ཡིི་ངོོས་སུ་སྤུ་སྐྱེེས་ནས་ཚ་

རུ་ལྟ་བུ་རེེད། ཁོོས་མིི་འདོོད་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་“དེེ་འགྲིིག་འདུག་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་

བྱོོས་དང་། ང་རང་ནིི་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་ཅན་གྱིི་ལས་ཀ་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
ད་ཐེེངས་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་བྱས་ཏེེ་ངའིི་ལས་ཀ་འཕྲོོག་དང་། ཐེེངས་རྗེེས་མར་ང་རང་གྲོོད་
ཁོོག་ལྟོོགས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ངས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱས་ཏེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ལས་ཀ་
འཕྲོོག་ཡ། རེེད། ཁྱོོད་ལ་དེེ་ལས་ཐབས་གཞན་མེེད་པས། དེེ་ལྟར་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“འོོ་ན་ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས། ངས་ཁྱོོད་དང་འཕྲོོག་རྩོོད་མིི་བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ།

ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་དགོོས་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐྱེེས་པ་ཞྭ་ནག་པ་དེེས་ཡང་བསྐྱར་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་སྒུར་ནས། མ་ནེེ་མུན་ནག་ནང་དུ་ཕྱིིར་

འཛུལ་རྗེེས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ངས་ཀྱང་དངོོས་གནས་མིི་ཤེེས། ཉིིན་གཅིིག་གིི་ཆུ་ཚོོད་བཅུ་
གཉིིས་རིིང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས། གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་བཞིིན་ཕྱིིར་ཡོོང་དགོོས་ལ། ད་དུང་རྒྱུན་

དུ་ཆད་རྒྱུ་མེེད་པའིི་སེེམས་ཁྲལ་བྱས་ནས་འདུག་དགོོས། ངའིི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཟ་མ་འདང་ངེེས་

བཟའ་རྒྱུ་མེེད་ལ། ངས་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློོ་ཁོོ་ན་བཏང་ནས་སྡོོད་ཐབས་མེེད། ལྟས་ངན།

འདིིས་མིི་ཞིིག་དངོོས་གནས་སྨྱོོ་རུ་འཇུག” ཅེེས་བཤད་པས། གོོར་གོོར་དུ་བསྡད་པའིི་སྐྱེེས་
པ་ཚོོས་སེེམས་ཁྲལ་དང་བཅས་རྐང་པ་ཐོོག་འོོག་བརྗེེས།
•••

ཋོོམ་སྒོོ་ཆེེན་གྱིི་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས། ནང་དུ་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་རྣམས་ལ་མིིག་བཤེེར་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པར་འོོད་ཚོོམ་ཞིིག་བཀར་ནས་ཡོོད། ཝིི་ལིིའེེ་ ཨེེ་ཋོོན་

གྱིིས་“མིིག་བགྲད་ནས་ལྟོོས་ལ་སྡོོད། ང་སོོང་ནས་ཇུལ་ ཝིི་ཋེེ་ལ་འབོོད་ཡོོང་། ཁོོ་ནིི་ཆེེ་རོོ་

ཁེེ་ཡིི་ཁྲག་རྒྱུད་འདྲེེས་མ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཕོོ་གསར་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། མཉམ་འཇོོག་
བྱོོས་ལ་ལྟོོས། ཞིིབ་ལྟ་བྱས་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ངོོས་ཨེེ་ཟིིན་ལྟོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ་ཡ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་ཞིིང་པ་ཁྱིིམ་ཚང་སྐོོར་གཅིིག་ནང་དུ་ཡོོང་བར་

བལྟས། བུ་མོོ་ཚོོས་སྐྲ་ལོོ་ལན་བུར་བསླས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཕོོ་གསར་ཚོོས་ཞབས་བྲོོ་
འཁྲབ་ཆེེད་དུ་ལུས་ཡོོངས་སུ་གྱོོན་ཆས་གྲ་དག་གྱོོན་འདུག ཇུལ་ཡོོང་ནས་ཁོོའི་ི འགྲམ་
དུ་ལངས།

ཇུལ་གྱིིས་“ང་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྲུང་རོོགས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི གླག་རྒོོད་ཀྱིི་མཆུ་ཏོོ་ལྟ་བུའིི་སྣ་དང་། མཁུར་རུས་མཐོོ་བའིི་མཁུར་ཚོོས་

སྨུག་པོོ། ཕྲ་ཞིིང་དམའ་བའིི་མ་ནེེ་བཅས་ལ་ཐེེངས་ཤིིག་བལྟས། “ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་ཨིིན་
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཇུན་ཕྱེེད་ཀ་རེེད་ཟེེར་མོོད། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་རང་བརྒྱ་ཆའིི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཨིིན་ཇུན་རེེད།”

ཇུལ་གྱིིས་“མིིན། ཕྱེེད་ཀ་མ་གཏོོགས་མིིན། ང་རང་གིིས་ཀྱང་རང་ཉིིད་དངོོས་གནས་

ཨིིན་ཇུན་ཆ་ཚང་བ་ཡིིན་ན་འདོོད། དེེ་ལྟར་ན་ང་ལ་ཡང་ཟུར་བཅད་ས་ཆའིི་ནང་ནས་

ས་སྐལ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཨིིན་ཇུན་དེེ་ཚོོ། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་འགའ་རེེར་ས་ཆ་ཡག་པོོ་ཐོོབ་
འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“མིི་དེེ་ཚོོར་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཞིིང་པའིི་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོ་དང་སྒར་གཞན་གྱིི་གནས་སྤོོའི་ི ཡུལ་མིི་སོོགས། སྐུ་

མགྲོོན་རྣམས་ཀྱིིས་སྒོོ་ཆེེན་བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་ཡོོང་གིི་འདུག བྱིིས་པ་ཚོོ་སྔོོན་དུ་བརྒྱུག་
དགོོས་བསམ་ནས་འཐེེན་གྱིི་འདུག་ལ། ཁུ་སིིམ་མེེར་ཡོོད་པའིི་ཕ་མ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་ལག་པ་
དམ་པོོར་བཟུང་།

ཇུལ་གྱིིས་“ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་འདིི་ཚོོར་ནུས་པ་ཁྱད་མཚར་རེེ་ཐོོན་གྱིི་ཡོོད།

ང་ཚོོའིི་མིི་རྣམས་ལ་ཅིི་ཡང་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་དགོོང་ཚོོགས་སྟེེང་དུ་གྲོོགས་

པོོ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་ཆོོག་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། འདིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་འཕོོངས་མཐོོ་རུ་བཏེེགས་

ནས། ངོོ་སོོ་ཡོོད་པ་བྱས་ཡོོད་ལ། དགོོང་ཚོོགས་འདིིའིི་དབང་གིིས། ཡུལ་མིི་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོར་

བརྩིི་བཀུར་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད། ངས་ལས་ཀ་བྱེེད་ས་དེེར་མིི་ཞིིག་ངོོ་ཤེེས་ལ། ཁོོ་ཡང་འདིི་གར་
ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཏུ་སླེེབས་ཡོོད། ངས་ཁོོ་གདན་འདྲེེན་ཞུས་པས་ཁོོ་རང་སླེེབས་པ་རེེད།
ཁོོས་ཟེེར་ན། རྫོོང་འདིིའིི་ནང་དུ་དགོོང་ཚོོགས་ཚད་ལྡན་ཞིིག་ཡོོད་པ་ནིི་ང་ཚོོའིི་འདིི་
ཁོོ་ན་ཡིིན་ཞིིང་། འདིི་གར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགའ་རོོགས་དང་ཡང་ན་ཆུང་མ་དང་མཉམ་དུ་
ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཆོོག་ཟེེར། ཝེེ། ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་གསུམ་སྒོོ་ཆེེན་བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་ཡོོང་གིི་འདུག ཁོོ་ཚོོས་རྫིི་དོོར་གྱོོན་

ཞིིང་། བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་ལས་ཀ་པ་ཡིིན་པ་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོ་ཕན་ཚུན་ལ་བཅར་ནས་ཡོོང་
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གིི་འདུག སྒོོ་སྲུང་པས་ཁོོ་ཚོོར་དྲིི་བ་རེེ་དྲིིས་པས། ཁོོ་ཚོོས་དྲིིས་ལན་བཏབ་ནས་ནང་དུ་
འཛུལ།

ཇུལ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོར་ཞིིབ་ལྟ་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་སྒོོ་སྲུང་པའིི་འགྲམ་དུ་སོོང་

ནས་“ཁོོ་ཚོོ་མགྲོོན་འབོོད་བྱེེད་མཁན་སུ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

“ཚན་ཆུང་བཞིི་པའིི་ནང་གིི་མིིང་ལ་ཇག་སོོན་ཟེེར་བ་ཞིིག་རེེད།”

ཇུལ་ཚུར་ཋོོམ་གྱིི་རྩར་ཕྱིིར་སླེེབས། “ངས་བལྟས་ན་འདིི་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་གྲོོགས་པོོ་ཚོོ་རེེད།”
“དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས།”

“ངས་ཀྱང་གསལ་པོོ་མིི་ཤེེས།

ཚོོར་སྣང་ཙམ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ཅུང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེེས་འདུག

ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད་ནས། ཝིི་ལིིའེེ་ལ་ཁོོ་ཚོོར་ལྟ་རྟོོག་བྱོོས་ལོོབ། དེེ་ནས་ཚན་ཆུང་བཞིི་པའིི་

ནང་གིི་ཇག་སོོན་འཚོོལ་དགོོས། ཁོོ་ཚོོར་གནད་དོོན་ཡོོད་མེེད་གསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་
མུ་མཐུད་དུ་འདིི་གར་འདུག”

ཋོོམ་སྣང་མེེད་ཀྱིི་རྣམ་པས་ཁོོང་གསུམ་པོོའི་ི རྗེེས་སུ་དེེད་ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་གར་སྟེེགས་

ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས། མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ཟུར་ཁ་ཞིིག་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོས་རང་ས་བཟུང་ནས་བསྡད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཝིི་ལིིའེེ་རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཡོོད་པ་མཐོོང་ནས། ཁོོ་ལ་ལག་
བརྡ་བཏང་།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཁོོ་ཚོོ་གསུམ་པོོ།
“ཨུན།

མཐོོང་གིི་འདུག”

“ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན།

ཟེེར།”

མཐོོང་གིི་འདུག་གམ།”

ཁོོ་ཚོོ་ཚན་ཆུང་བཞིི་པའིི་ཇག་སོོན་གྱིིས་མགྲོོན་འབོོད་ཞུས་པ་ཡིིན་
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ཧུ་སིི་ཋོོན་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཕར་ལ་སོོང་ཞིིང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་སྐམ་ལ་རིིད་

པའིི་ཁན་ས་སིིའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ནས་“འདིི་ཇག་སོོན་རེེད། ལྟོོས་
དང་། ཇག་སོོན། ཕོོ་གསར་དེེ་ཚོོ་མཐོོང་གིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“མཐོོང་གིི་འདུག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་མགྲོོན་འབོོད་ཞུས་པ་ཡིིན་ནམ།”
“བྱས་མེེད།”

“ཁོོ་ཚོོ་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་འདུག་གམ།”

ཇག་སོོན་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས། “ཨོོ། མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད། གྷིི་རེེ་གྷོོ་རིིའོོ་ཤིིང་ཏོོག་

འདེེབས་འཛུགས་ར་བ་ནས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིིན།”
“དེེས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་མིིང་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།”
“ལོོས་ཤེེས།

ང་ཚོོས་མཉམ་གཤིིབ་ཀྱིིས་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན།”

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“ཡ། དེེས་ན་འགྲིིག་འདུག ཁོོ་ཚོོའིི་ཉེེ་སར་མ་འགྲོོ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་

རྙོོག་དྲ་མ་བཟོོས་ན། ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་འབུད་མིི་གཏོོང་། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། སྐུ་ཞབས་ཇག་
སོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་ཋོོམ་ལ་“ལས་འགན་ཡག་པོོ་བསྒྲུབས་འདུག ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཇུལ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་ངོོས་ཟིིན་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཨ། དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོའི་ི ཨིིན་ཇུན་གྱིི་ཁྲག་རྒྱུད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་

དྲིི་མ་ཚོོར་བ་རེེད། ཡ་ཡ། ངས་ང་ཚོོའིི་མིི་རྣམས་ལ་ཁོོ་ཚོོ་སྟོོན།” ཞེེས་བཤད།

རང་ལོོ་བཅུ་དྲུག་ཅན་གྱིི་གཞོོན་ནུ་ཞིིག་མིི་ཚོོགས་གྲས་ནས་ཚུར་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོ་ཧུ་

སིི་ཋོོན་གྱིི་མདུན་དུ་བསྡད་ནས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་“སྐུ་ཞབས་ཧུ་སིི་ཋོོན།
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ང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་ལྟར་སོོང་བ་ཡིིན། གཤམ་གྱིི་ཚུ་ཤིིང་སྡོོང་པོོའི་ི འགྲམ་དུ་རླངས་

འཁོོར་ཞིིག་བསྡད་འདུག་ལ། ནང་དུ་མིི་དྲུག་འདུག ད་རུང་མིི་བཞིི་ཅན་གྱིི་རླངས་འཁོོར་
ཞིིག་བྱང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག ངས་ཁོོ་ཚོོར་འབར་ཞུན་སློོང་

ཁུལ་བྱས་ནས་ཞིིབ་ལྟ་བྱེེད་དུས། ཁོོ་ཚོོས་མེེ་མདའ་འཁུར་ཡོོད་པ་ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་
བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིི་མིིག་ནང་དུ་དྲག་པོོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱིི་མདངས་ཤིིག་བབས་ནས་“ཝིི་

ལིིའེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡོོད་ཚད་ཏན་ཏན་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཟིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་དགའ་ལྷང་ལྷང་གིིས་ཁྲེེལ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན། “ཡིིན་དང་ཡིིན། སྐུ་ཞབས་

ཧུ་སིི་ཋོོན། ཁོོ་ཚོོས་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།”
“ཡ།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་མ་གཏོོང་། དེེ་སེེམས་ལ་ཟུང། ཁྱོོད་ཚོོས་གང་

ཐུབ་ཀྱིིས་ཁུ་སིིམ་དང་འཇམ་པོོ་བྱོོས། ངས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་ཐུག་ན་འདོོད། ངའིི་རས་
གུར་ནང་ནས།”

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཡ་ཡ། ང་ཚོོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཞབས་བྲོོའི་ི དངོོས་གཞིི་ད་དུང་མགོོ་བརྩམས་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཝིི་ལིིའེེ་གར་

སྟེེགས་སྟེེང་དུ་འཛེེགས་ནས་“སོོ་སོོའི་ི འཁྲབ་རོོགས་འདེེམས་ཤིིག”ཅེེས་བསྒྲགས། རོོལ་
དབྱངས་དཀྲོོལ་མཚམས་བཞག་པས། གཞོོན་ནུ་དང་གཞོོན་ནུ་མ། ཕོོ་གསར་དང་མོོ་གསར་

ཚང་མ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ནས། གར་སྟེེགས་ཆེེན་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་

མཁན་ཆ་བརྒྱད་གྲུབ་ཅིིང་། ཚང་མ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་ནས་རོོལ་དབྱངས་ལ་སྒུག གཞོོན་ནུ་མ་

ཚོོས་ལག་པ་མདུན་ལ་བསྲིིངས་ནས། མཛུབ་མོོ་གུག་ཙམ་གུག་ཙམ་བྱེེད་ཅིིང་། གཞོོན་ནུ་
ཚོོས་རྐང་པ་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་མཐིིལ་ངོོས་སུ་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་བྱེེད། གར་སྟེེགས་ཀྱིི་མཐའ་

སྐོོར་དུ་མིི་རྒན་པ་ཁག་བསྡད་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་བྱིིས་པ་ཚོོ་གར་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་ཕྱིིར་
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

འཐེེན་བཞིིན། གདོོང་ལ་འཛུམ་ཆུང་རེེ་གྲོོལ་ནས་འདུག ཐག་རིིང་གིི་གནས་སུ། སྟོོན་པ་

ཡེེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་ཚོོས་གདོོང་ལ་ཉེེས་དམོོད་ཀྱིི་ཉམས་ཤར་ནས། སྡིིག་ཅན་ཚོོས་སྡིིག་པ་
གསོོག་པར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག

ཨ་མ་དང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཉིིས་ཀས་རྐུབ་སྟེེགས་རིིང་པོོ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་ལྟད་མོོར་

བལྟས་འདུག གཞོོན་ནུ་རེེ་རེེས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་འཁྲབ་རོོགས་སུ་འབོོད་སྐབས། ཨ་མས་“ཁོོ་

མོོ་གཟུགས་པོོ་བདེེ་པོོ་མིི་འདུག”ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཐེེངས་རེེ་རེེར་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་གདོོང་
པ་དམར་བེེར་བེེར་དང་མིིག་ཟུང་ཁྲ་ལམ་ལམ་དུ་གྱུར།

མདོོ་འཛིིན་པ་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་དབུས་སུ་ཡོོང་ནས་ལག་པ་ཡར་བཀྱགས། “ཚང་མ་གྲ་

སྒྲིིག་ཟིིན་ནམ། ཡ། དེེས་ན་མགོོ་རྩོོམས་ཤིིག”
“ཁྱིིམ་བྱའིི་རྡོོག་བྲོོ། ”

ཞེེས་པའིི་ཞབས་བྲོོའི་ི རོོལ་དབྱངས་ཙིིར་སྒྲ་དང་བཅས་གྲག་

བྱུང་། སྒྲ་དེེ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་འཚེེར་ཞིིང་དེེ་འདྲའིི་གསལ། ཨོོག་གླན་གྱིིས་གཙེེར་སྐད་སྒྲོོག་
ལ་མཆུ་སྦྲེེང་གིིས་སྣ་སྒྲ་དང་རྣོོ་སྒྲ་འབྱིིན་ཞིིང་། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་གྱིིས་སྐད་སྒྲ་སྦོོམ་པོོ་སྦིིར་

སྦིིར་གྱིིས་སྒྲོོག མདོོ་འཛིིན་པས་ཞབས་བྲོོ་ཚན་པའིི་མིིང་བྱང་བསྒྲགས་བྱུང་བས། གཉིིས་
རེེ་དོོར་བསྡེེབས་པའིི་ཕོོ་གསར་མོོ་གསར་ཚོོ་འགུལ་མགོོ་བརྩམས། ཁོོ་ཚོོས་དཔུང་ལག་

གོོར་མོོས་བཟུང་ནས་སྔ་ནུར་ཕྱིི་ནུར་གྱིིས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ། ཡ། སོོ་སོོའི་ི འཁྲབ་རོོགས་མ་

འཁོོར་དུ་ཆུག་ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན། མདོོ་འཛིིན་པས་ནོོན་མིི་ཐུབ་པའིི་སྤྲོོ་སྣང་དང་བཅས་རྐང་

པ་རྡེེབ་རྡེེབ་བྱེེད་ཅིིང་། འགྱིིང་ཉམས་ཀྱིིས་སྔ་ནུར་ཕྱིི་ནུར་བྱེེད་ལ། གར་སྟབས་ཀྱིི་མིིང་
ནས་འབོོད་བཞིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་གར་སྟབས་དེེ་དག་རེེ་རེེ་བཞིིན་བསྒྱུར།
“གར་མ་གཡས་སུ་བསྐོོར་ནས།

འགྱིིང་ངེེ་འགྱིིང་ངེེར་འཁོོར། ལག་པར་ལག་པ་བཞག་

ནས། གཉིིས་རེེ་གཤིིབ་ནས་སོོང་།” རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་གདངས་དེེ་རེེ་མཐོོ་རེེ་དམར་འགྱུར་
ཅིིང་། བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་འགུལ་བའིི་ལྷམ་བུ་ཁག་གིིས་པང་མཐིིལ་རྫ་རྔ་བཞིིན་དུ་བརྡུངས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མདོོ་འཛིིན་པས་“གཡས་སུ་འཁོོར། གཡོོན་དུ་འཁོོར། ཁ་ཁར་གྱེེས། ཡ། ད་གྱེེས། སྒལ་བ་

སྒལ་བར་གཏོོད།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། མཐོོ་ཞིིང་འདར་འགུལ་ཅན་གྱིི་གདངས་གཅིིག་སྒྲ་
དབྱངས་དང་ལྷན་དུ་གླུ་ཚིིག་དབྱངས་ལ་གྱེེར། ད་ལྟ་གཞོོན་ནུ་མ་ཚོོའིི་གཟབ་ནན་གྱིིས་

ཤད་པའིི་སྐྲ་ལོོ་ལྷོོད་ནས་འདུག་ཅིིང་། ད་ལྟ་གཞོོན་ནུ་ཚོོའིི་དཔྲལ་བའིི་ངོོས་སུ་རྔུལ་ཆུ་

འགྲིིལ་ནས་ཡོོང་། ད་ལྟ་ཞབས་བྲོོ་མཁས་པ་ཚོོས་སྟངས་སྟབས་བར་ནས་གར་རྩལ་ངོོམ་
ལ། གར་སྟེེགས་ཀྱིི་སྣེེ་ཟུར་དུ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་རྒན་པོོ་ཚོོས་རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་འགྱུར་ཁུགས་

དང་བསྟུན་ནས། ཐལ་མོོ་ཡང་ཙམ་ཡང་ཙམ་རྡེེབ་ཅིིང་། རྐང་པ་རྡེེབ་ཙམ་རྡེེབ་ཙམ་བྱེེད།
ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པར་འཛུམ་ཆུང་རེེ་མངོོན་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཕན་ཚུན་མིིག་གིིས་མཐོོང་བ་ན་
མགོོ་བ་གུག་ཙམ་བྱེེད།

ཨ་མའིི་མགོོ་བོོ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་རྣ་རྩར་བཅར་“ཁྱོོད་ཀྱིི་སེེམས་ལའང་དྲན་མིི་སྲིིད་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕ་ལོོ་ན་གཞོོན་དུས། ཁོོ་ལྟ་བུའིི་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་སྟངས་ཡག་པ་ཞིིག་
ངས་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།” དེེ་ནས་ཨ་མའིི་གདོོང་པར་འཛུམ་ཞིིག་མངོོན་ནས་“འདིིས་ང་ལ་

འདས་སོོང་གིི་དོོན་དག་རྣམས་ཕྱིིར་དྲན་དུ་འཇུག”ཅེེས་བཤད། དེེ་བཞིིན་དུ། ལྟད་མོོ་པ་
ཚང་མའིི་གདོོང་གིི་འཛུམ་མདངས་ཀྱང་འདས་སོོང་གིི་དོོན་དག་སྐྱིིད་པོོ་དག་ཕྱིིར་དྲན་
བྱས་པའིི་འཛུམ་མདངས་ཡིིན།

“ལོོ་ངོོ་ཉིི་ཤུའིི་ཡར་སྔོོན་དུ།

མ་སིི་ཁོོ་ཇེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཉེེ་འདབས་སུ། ཨོོག་གླན་དཀྲོོལ་

མཁན་གྱིི་ལོོང་བ་ཞིིག་ཡོོད་ལ་... །
“ཐེེངས་གཅིིག་ལ།

ངས་མཆོོངས་སྟབས་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་རྐང་རྡེེབ་ཐེེངས་བཞིི་བྱེེད་

ཐུབ་མཁན་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་།”

“ཌ་ཁོོ་ཋ་མངའ་སྡེེའིི་ནང་གིི་སིི་ཝེེ་ཌེེན་གྱིི་མིི་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་པ་ཤེེས་སམ།

ཁོོ་ཚོོས་

གར་སྟེེགས་མཐིིལ་ངོོས་སུ་གཡེེར་མ་སྟོོར་བ་བུད་མེེད་ཚོོའིི་སྨད་གོོས་ལ་ཡར་འཛུལ་ནས་
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཧ་ཅང་འཁྲུག་པོོ་ཆགས་སུ་འཇུག་ལ། ཁོོ་མོོ་ཚོོ་འཁྲིིག་དུས་སུ་འཁེེལ་བའིི་རྒོོད་མ་བཞིིན་
དུ་འཁྲུག་པོོ་ཆགས། སིི་ཝེེ་ཌེེན་གྱིི་མིི་དེེ་ཚོོ་མཚམས་ལ་ལར་དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུར་དགའ།”

ཐག་རིིང་དུ། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་ཚོོས་སྡོོད་མིི་ཚུགས་པའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྱིིས་

པར་ལྟ་རྟོོག་བྱས་ནས་“ལྟོོས་དང་། ཡུལ་མིི་ཁོོ་ཚོོས་མེེ་ཡིི་སྐམ་པ་ལ་ཞོོན་ནས་དམྱལ་བའིི་
ཡུལ་དུ་རྒྱུག་བཞིིན་འདུག དད་ལྡན་མང་ཚོོགས་ཀྱིིས་འདིི་དག་མཐོོང་དགོོས་པ་འདིི་ཇིི་
འདྲའིི་ཡིིད་སྐྱོོ་བ་ལ་ཨང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་སྔངས་འཚབ་ཀྱིི་འོོག་
ནས་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད།

མདོོ་འཛིིན་པས་“ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་གཅིིག་འཁྲབ་རྗེེས། དེེ་ནས་ངལ་གསོོ་ཅུང་རྒྱག

མགྱོོགས་པོོར་ངལ་གསོོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་པས། ཚང་མས་ཧུར་བརྩོོན་གྱིིས་འཁྲོོབས་ཨ།” ཞེེས་

བཤད། གཞོོན་ནུ་མ་ཚོོའིི་ལུས་ནས་རྔུལ་ཆུ་ཐོོན་ཞིིང་། གདོོང་པ་དམར་པོོར་གྱུར། ཁོོ་ཚོོས་
མཆུ་སྒྲོོས་ཡངས་པོོར་གདངས་ནས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པར་གུས་ཞབས་

དང་ནན་ཏན་གྱིི་མདངས་བབས། གཞོོན་ནུ་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྐྲ་ལོོ་རིིང་པོོ་ལྟག་ལ་འཕངས་

ནས། སྔ་རྟིིང་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་ཕྱིི་རྟིིང་ཐང་ལ་རྡེེབ་ཞོོར། གཟུགས་པོོ་མགྱོོགས་མྱུར་
གྱིིས་ལྡེེམ། གར་སྟེེགས་སྟེེང་གིི་གར་པ་ཕོོ་མོོ་ཚང་མས་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་ནུར་དང་། ཕར་

བསྲེེས་ཚུར་བསྲེེས། གཡས་འཁོོར་གཡོོན་འཁོོར་བྱེེད་ཅིིང་། རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་དབྱངས་
གཙེེར་སྐད་དང་བཅས་མཆེེད།

དེེ་ནས་རོོལ་དབྱངས་གློོ་བུར་དུ་མཚམས་བཞག གར་པ་ཚོོ་ཐད་ཀར་ལངས་ནས་

འདུག་ཅིིང་། ངལ་དུབ་ཀྱིི་དབང་གིིས་དབུགས་ཐུང་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན། བྱིིས་པ་ཚོོ་སོོ་སོོའི་ི
ཆིིངས་ཐག་ལས་གྲོོལ་ནས། ཐད་ཀར་གར་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་བརྒྱུགས་ཤིིང་། སྨྱོོན་པ་བཞིིན་
དུ་ཕན་ཚུན་བདའ་རེེས་དང་འཇུ་རེེས་བྱེེད་ལ་། ཞྭ་མོོ་འཕྲོོག་རེེས་དང་མགོོ་སྐྲ་འཐེེན་རེེས་

བྱེེད། གར་པ་ཚོོ་ཐང་ལ་བསྡད་ནས། ལག་པས་རླུང་བུ་གཡབ་གཡབ་བྱེེད་ཅིིང་། རོོལ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དབྱངས་རུ་ཁག་གིི་རོོལ་མོོ་པ་ཚོོ་ཡར་ལངས་ནས། རྐང་ལག་འཐེེན་རྒྱོོང་བྱས་རྗེེས་ཡང་
བསྐྱར་ཐང་ལ་བསྡད། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲ་སྙན་དཀྲོོལ་མཁན་ཚོོས་ལག་འཇམ་པོོས་རྒྱུད་སྐུད་
ལ་རྩེེད།

ད་ལྟ་ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཡ། ད་ལྟ་འཁྲབ་ཚན་རྗེེས་མའིི་འཁྲབ་རོོགས་འཚོོལ་རོོགས།” ཞེེས་

བཤད་པས། ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་མཁན་ཚོོ་ཡར་ལངས་བྱུང་ལ། འཁྲབ་མཁན་གསར་པ་ཚོོ་

མདུན་དུ་འཁྲབ་རོོགས་འཚོོལ་དུ་ཡོོང་། ཋོོམ་མིི་དེེ་གསུམ་གྱིི་ཉེེ་སར་ལངས་ནས་བསྡད།

ཁོོས་མིི་དེེ་གསུམ་པོོ་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་གསེེང་ནས་འཚང་བཞིིན་གར་སྟེེགས་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་
བ་མཐོོང་། ཁོོ་ཚོོ་འཁྲབ་རོོགས་སྒྲིིག་བཞིིན་པའིི་གར་ཚོོམ་ཞིིག་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོས་
ཝིི་ལིིའེེ་ལ་ལག་གཡུག་ཅིིག་བྱས་པས། ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་ཨོོག་གླན་དཀྲོོལ་མཁན་ལ་སྐད་ཆ་

བཤད། ཨོོག་གླན་དཀྲོོལ་མཁན་གྱིིས་རྒྱུད་སྐུད་ཀྱིི་ངོོས་སུ་གཞུ་རྒྱུད་ཤུགས་ཀྱིིས་བརྡར་
བས། ཕོོ་གསར་ཉིི་ཤུ་ཐམ་པ་གར་སྟེེགས་ངོོས་སུ་དལ་མོོས་ཁྱབ། མིི་གསུམ་པོོ་གར་ཚོོམ་
གཅིིག་གིི་ཉེེ་སར་བཅར་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་གཅིིག་གིིས་“ངས་འདིི་དང་ལྷན་དུ་
འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཕོོ་གསར་སྐྲ་སེེར་ཞིིག་གིིས་ཧང་སངས་པའིི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིས་བལྟས་“ཁོོ་མོོ་ངའིི་འཁྲབ་

རོོགས་ཡིིན།”

“ལྟས་ངན་ཁྱིི་ཕྲུག་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉོོན་ཨ་་་་།”

སྐབས་དེེར་མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་གཅིིག་གིིས་ཤུ་སྒྲ་རྣ་ལ་གཟན་པ་ཞིིག་བརྒྱབ་བྱུང་། དེེ་

ནས་མིི་གསུམ་པོོའི་ི མཐའ་རུ་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་མཁར་གྱང་གིིས་བསྐོོར་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེའིི་

ལག་པ་གཉིིས་ཀ་མིི་གཞན་གྱིིས་དམ་པོོར་བཟུང་། དེེ་ནས་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་མཁར་གྱང་དེེ་
དལ་མོོས་གར་སྟེེགས་ལས་བབས།
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ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ད་ཡིིན།” ཞེེས་སྐད་བརྡ་བཏང་བས། གཙེེར་སྐད་ཅན་གྱིི་རོོལ་དབྱངས་

གྲག་བྱུང་ལ། མདོོ་འཛིིན་པས་ཞབས་བྲོོའི་ི དབྱངས་རྟ་གྱེེར་བས། གར་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་རྡོོག་
སྒྲ་ཐག་ཐག་ཏུ་སྒྲོོག

སྐབས་དེེར། ཁེེབས་མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་སྒོོ་ཆེེན་མདུན་དུ་ཚུར་སླེེབས་

ཤིིང་། སྟེེང་གིི་ཁ་ལོོ་བས་“སྒོོ་ཕྱེེས་དང་། ང་ཚོོས་ནང་དུ་ཟིིང་འཁྲུག་སློོང་བཞིིན་པ་གོོ་བྱུང་།”
ཞེེས་བཤད།

སྒོོ་སྲུང་པ་རང་ས་ནས་བརྟན་པོོར་ལངས་ནས་བསྡད་“ང་ཚོོ་འདིི་གར་ཟིིང་འཁྲུག་

ལངས་མེེད། རོོལ་དབྱངས་ལ་ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སུ་ཡིིན།”
“ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡིིན།”

“ཁྲིིམས་སའིི་བཀའ་ཤོོག་ཡོོད་དམ།”

“ཟིིང་འཁྲུག་ལངས་ཡོོད་དུས་ང་ཚོོར་བཀའ་ཤོོག་དགོོས་ཀྱིི་མེེད།”

སྒོོ་སྲུང་པས་“ཨོོ། ང་ཚོོ་འདིི་གར་ཟིིང་འཁྲུག་ལངས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

རླངས་འཁོོར་ནང་གིི་མིི་དེེས་རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་གདངས་དང་མདོོ་འཛིིན་པའིི་སྐད་

གདངས་ལ་ཉན་ཞིིང་། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་དལ་མོོར་ཕར་བསྐོོར་ནས། ལམ་གྱིི་བཞིི་མདོོ་
དེེ་རུ་སྒུག་ནས་བསྡད།

ཕར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་རུ་དཔུང་དེེའིི་ནང་དུ། མིི་གསུམ་པོོ་འགུལ་མེེད་དུ་བཟུང་ཡོོད་

ལ། ལག་པ་རེེ་རེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་མཆུ་ཏོོ་བཀག་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་སླེེབས་པ་ན། རུ་
དཔུང་དེེས་ལག་པ་གྲོོལ།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ཡག་པོོ་འདྲ་བྱུང་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཙོོན་མའིི་

ལག་པ་གཉིིས་ཀ་ལྟག་རྒྱབ་ནས་བཟུང་།
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ཝིི་ལིིའེེ་གར་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་ཚུར་ཁོོ་ཚོོའིི་རྩར་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་“ཡག་པོོ་བྱུང་

སོོང་། ད་ལྟ་མིི་དྲུག་མ་གཏོོགས་མིི་དགོོས། ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་མིི་འདིི་ཚོོར་ཐུག་དགོོས་ཟེེར།”
ཞེེས་བཤད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་ཚུར་མངོོན་སར་བུད་“མིི་འདིི་ཚོོ་ཨེེ་རེེད།”

ཇུལ་གྱིིས ་ “རེེད ། ཁོོ ་ ཚོོ་ ཡར་སོོ ང ་ནས་ཐད་ཀར་ཟིིང ་འཁྲུག་སློོ ང ་མགོོ ་ བརྩམས་

སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོར་ལག་འགུལ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་བལྟ་དང་།”

བཙོོན་པ་ཚོོ་ཁ་ཚུར་བསྐོོར་ནས་གདོོང་པ་ཁོོ་ལ་གཏད།

ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་བོོ་མར་དུད་ནས་འདུག ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྔངས་འཚབ་ཀྱིིས་གང་

བའིི་གདོོང་པར་གློོག་བཞུ་བཀར་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོས་འདིི་འདྲ་བྱེེད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་

དྲིིས་མོོད། ལན་འདེེབས་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མ་བྱུང་་“ལྟས་ངན་སུ་ཞིིག་གིིས་ཁྱོོད་ཚོོར་
འདིི་འདྲ་བྱོོས་ཟེེར།”
“ལྟས་ངན།

ང་ཚོོས་ཅིི་ཡང་བྱས་མེེད། ང་ཚོོ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་ཏུ་ཡོོང་བ་ཙམ་ཡིིན།”

ཇུལ་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་ག་ལ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཐད་ཀར་གསར་བུ་དེེར་གཞུ་རྩིིས་རེེད་ཨ།”

ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སྐུ་ཞབས་ཧུ་སིི་ཋོོན། མིི་འདིི་ཚོོ་གར་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་ཡོོང་མ་ཐག་ཏུ། གཅིིག་

གིིས་ཤུ་སྒྲ་ཞིིག་བཏོོན་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

དེེ་ངས་ཤེེས་སོོང་། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་ཐད་ཀར་སྒོོ་ཆེེན་མདུན་དུ་སླེེབས་སོོང་།” དེེ་

ནས་ཁོོའི་ི ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར། “ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་གིི་མིིན། ང་ཚོོའིི་ཞབས་

བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་ལ་གཏོོར་བརླག་ཐོོང་ཟེེར་མཁན་སུ་རེེད།” ཁོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་ལན་ལ་
སྒུག་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཡང་ང་ཚོོ་དང་སྐྱིིད་སྡུག་གཅིིག་པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་
བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཡང་ང་ཚོོའིི་ཁོོངས་གཏོོགས་རེེད་ཨ། འདིི་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་ཁྱོོད་
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ཚོོའིི་སེེམས་ལ་ཇིི་ལྟར་དྲན་པ་ཡིིན། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ང་ཚོོས་གསལ་པོོ་ཤེེས་ཡོོད།” ཞེེས་
ཁ་སྣོོན་བརྒྱབ།
“ལྟས་ངན།

སུ་ཡིིན་རུང་ཁ་ལ་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་ཨ།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་སུས་བཏང་བྱུང་།

སུས་ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་སྤྲད་བྱུང་།”

“ང་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་སྤྲད་མ་བྱུང་།”

“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་མོོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡང་མ་རེེད།

འདྲ་རེེད་དམ།”

ཟིིང་འཁྲུག་མེེད་ན་སྒོོར་མོོ་མེེད། དེེ་

བཟུང་ནས་ཡོོད་པའིི་མིི་གཅིིག་གིིས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ན་འདོོད། གང་ལྟར་ང་

ཚོོས་ཅིི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་གུག་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྐད་ངག་

འཇམ་པོོས་“ཡ་ཡ། དེེས་ན་བཤད་མིི་དགོོས། འོོན་ཀྱང་། ངའིི་སྐད་ཆར་ཉོོན། གྲིི་ཁ་རང་

མིི་ལ་མ་སྐོོར། ང་ཚོོས་འདིི་གར་འཆམ་མཐུན་ཡོོང་ཐབས་དང་སྣང་བ་སྤྲོོ་བོོ་ཡོོང་ཐབས་
སུ། སྒྲིིག་སྲོོལ་དོོ་དམ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཙམ་ཡིིན། དེེ་ལ་གཏོོར་བཤིིག་མ་གཏོོང་རོོགས།

དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་ཐོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་གིིས་རང་ལ་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།” ཅེེས་
བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ཡ། ཕོོ་གསར་ཚོོ། ཁོོ་ཚོོ་ལྕགས་རའིི་སྟེེང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཐོོང་

ཞིིག ཁོོ་ཚོོར་གནོོད་འཚེེ་མ་གཏོོང་། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་
མེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་དཔུང་དེེ་དལ་མོོར་གཞིིས་སྒར་གྱིི་རྒྱབ་སྣེེ་རུ་སོོང་ཞིིང་། ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་

རྗེེས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡད།

ཇུལ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོར་རྡོོག་ཐོོ་ཡག་པོོ་རེེ་གཞུས་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་སྐད་ངར་གྱིིས་“དེེ་ལྟར་མ་བྱེེད། ངས་ང་ཚོོས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན་ལབ་པ་

མིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཇུལ་གྱིིས་ཞུ་བ་བྱེེད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་“རྡོོག་རྒྱག་ཡང་མོོ་ཞིིག་གཞུ་རུ་འཇུག་རོོགས། ཁོོ་

ཚོོ་ལྕགས་རའིི་རྒྱབ་རོོལ་ཏུ་རྡོོག་ཐོོས་གཞུས་ནས་གཡུག་འཇོོག” ཅེེས་བཤད།
ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“མིི་ཆོོག དེེ་འདྲ་བྱེེད་མིི་ཆོོག” ཅེེས་ནན་བཤད་བྱས།

ཝིི་ ལིིའེེ་ ཡིིས ་ “ཁྱོོ ད ་ཚོོས ་ཉོོ ན ་ཨ། ང་ཚོོས ་ཁྱོོ ད ་ཚོོ་ ད་ཐེེང ས་འགྲོོ ་ རུ་འཇུག འོོ ན ་

ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངག་འཕྲིིན་འདིི་ཕྱིིར་འཕྲོོད་པར་གྱིིས། གལ་སྲིིད་ཡང་བསྐྱར་དོོན་དག་
འདིི་འདྲ་བྱུང་ན། ང་ཚོོས་སུ་ཞིིག་སླེེབས་ན་མིི་དེེ་ཤིི་མིིན་རོོ་མིིན་དུ་བཏང་ནས། རུས་
པ་ཀོོ་ཁུག་ཏུ་བླུག་མ་ཐུབ་ན་ལྟད་མོོ་ལྟོོས། ཁྱོོད་ཀྱིི་མིི་རྣམས་ལ་དེེ་ལྟར་ཤོོད། ཧུ་སིི་ཋོོན་

གྱིིས་ཁྱོོད་ཚོོ་ནིི་རང་མིི་རེེད་ཟེེར། ཡིིན་ཡང་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། ངས་ནིི་དེེ་ལྟར་མིི་འདོོད།”
ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ལྕགས་རའིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་ན། དེེ་གར་ཐང་ལ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་སོོ་པ་གཉིིས་

ཡར་ལངས་ནས་ཚུར་ཡོོང་། ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“མིི་འགའ་རེེ་ཁྱིིམ་ལ་སྔ་མོོར་ཕྱིིར་འགྲོོ་དགོོས་
ཟེེར།” ཞེེས་བཤད། མིི་དེེ་གསུམ་པོོ་ལྕགས་རའིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས། མུན་ནག་གིི་ཁྲོོད་དུ་
མིི་སྣང་བར་གྱུར།

དེེ་ནས། རུ་དཔུང་དེེ་མགྱོོགས་པོོར་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་། སྐབས་དེེར།

རོོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིི་རོོལ་ཆ་ལས་“རྒན་པོོ་ཌན་ ཋུར་ཁེེར།” ཞེེས་པའིི་གླུ་གཞས་ཀྱིི་
གདངས་དབྱངས་ཙིིར་སྒྲ་དང་བཅས་གྲག་ཡོོང་།

གཞུང་ལས་ཁང་གིི་འགྲམ་དུ། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ད་དུང་ཡང་དེེ་གར་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས་

གླེེང་མོོལ་བྱེེད། རོོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་དབྱངས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཐོོས་ལམ་དུ་འབྱོོར།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཨ་ཕས་“དུས་འགྱུར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་གདའ། འགྱུར་བ་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་

ཡོོད་པ་གསལ་པོོ་མིི་ཤེེས། འགྱུར་བ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་འབྱུང་དུས། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་འཇིིག་
རྟེེན་འདིི་དང་ཡོོངས་སུ་ཁ་བྲལ་ཡོོད་ཀྱང་སྲིིད། མིི་ཚང་མར་འདིི་འདྲ་སྔངས་འཚབ་ཅིིག་

ལངས་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་གནད་དོོན་ཅིི་ཡིིན་གསལ་པོོ་རྟོོགས་ཀྱིི་
མེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཞྭ་ནག་པས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་པས། ཁོོའི་ི སྨ་ར་ཐར་ཐོོར་དུ་སྐྱེེས་པའིི་མ་

ནེེའིི་ངོོས་སུ་གློོག་འོོད་ཕོོག་བྱུང་། ཁོོས་ས་ངོོས་ནས་རྡོོ་ཧྲུག་ཆ་ངེེ་ཆུང་ངེེ་བསྒྲུགས་ཡོོང་
ནས། མཐེེ་བོོང་གིིས་ཤེེལ་རྡོོག་རྩེེད་ཆས་དང་འདྲ་བར་འཕངས། “དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

བཤད་པ་ལྟར། འགྱུར་བ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོང་སྲིིད་པ་རེེད། མིི་ཞིིག་གིིས་ང་ལ་ཨོོ་ཧ་ཡོོ་མངའ་
སྡེེའི་ི ཨག་རོོན་ས་ཆ་རུ་དོོན་དག་ཅིིག་བྱུང་སྐོོར་བཤད་སོོང་། རིི་ཁུལ་ནས་སླེེབས་པའིི་གླ་པ་

ཚོོ་རིིན་གོོང་ཆུང་བས། དེེ་གའིི་འགྱིིག་ལས་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་གླས་
པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། རིི་ཁུལ་ནས་སླེེབས་པའིི་མིི་དམངས་འདིི་ཚོོའང་ངལ་རྩོོལ་པའིི་སྐྱིིད་
སྡུག་ཚོོགས་པར་ཞུགས་པ་རེེད། རེེད་ཡ། དེེ་ནས་དོོན་དག་འབུད་མགོོ་བརྩམས་པ་རེེད།

ས་གནས་དེེ་གའིི་ཚོོང་ཁང་གཉེེར་མཁན་དང་དམག་ཟུར་སྐྱིིད་སྡུག་ཚོོགས་པའིི་ཚོོགས་

མིི་དང་། དེེ་དང་དེེ་འདྲའིི་མང་ཚོོགས་རྣམས་ལྷན་དུ་དམག་སྦྱོོང་བྱས་ནས་“དམར་ཕྱོོགས་
པ།” ཞེེས་སྐད་འབོོད་བྱས། དེེ་ལྟར་ཁོོ་ཚོོས་ངལ་རྩོོལ་པའིི་སྐྱིིད་སྡུག་ཚོོགས་པ་དེེ་ཨག་རོོན་

ས་ཆ་ནས་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་ཐབས་བྱས། ཆོོས་པ་ཚོོས་འདིིའི་ི ཆེེད་དུ་ཆོོས་འཆད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ།
ཚགས་པར་ཁག་གིིས་ཀྱང་འདིིའི་ི སྟེེང་དུ་ཟུག་རྔུ་འདོོན་བཞིིན་ཡོོད། འགྱིིག་ལས་སྤྱིི་གཉེེར་

ཁང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་ལག་ནས་འཇོོར་ཡུ་ཚང་མ་ཕྱིིར་བསྡུས་ནས། དེེའིི་ཚབ་ཏུ་དུག་རླངས་
ཉོོས་པ་རེེད། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁྱོོད་ཚོོས་རིི་ཁུལ་ནས་སླེེབས་པའིི་གླ་པ་འདིི་ཚོོ་རྒྱུན་

ལྡན་གྱིི་གདོོན་འདྲེེ་ཙམ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་འདོོད་དམ།” ཁོོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས། ཡང་
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བསྐྱར་ཐང་ནས་རྡོོ་ཧྲུག་འགའ་བསྒྲུགས། “རེེད་ཡ། དེེ་ནིི་ན་ནིིང་སྤྱིི་ཟླ་གསུམ་པའིི་ནང་རེེད།
གཟའ་ཉིི་མའིི་ཉིིན་ཞིིག་ལ། རིི་ཁུལ་ནས་སླེེབས་པའིི་གླ་པ་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་གྲོོང་འདབས་

སུ་ཡོོང་ནས། རྔམ་སྟོོན་ཁྲོོམ་སྐོོར་བླ་འདར་བ་ཞིིག་བྱས་པ་རེེད། མིི་གྲངས་སྟོོང་ཕྲག་ལྔ་ཡིིས་
མེེ་མདའ་ཐོོགས་ནས་སྲང་ལམ་ནས་བཤར་ནས་སོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རྔམ་སྟོོན་བྱས་ཚར་

རྗེེས་ཕྱིིར་ལོོག་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལས་གཞན་ཅིི་ཡང་བྱས་མེེད། རེེད་ཡ། དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་
ཚོོར་རྙོོག་དྲ་བཟོོ་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བ་རེེད། ས་གནས་མིི་སེེར་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁོོ་
ཚོོར་འཇོོར་ཡུ་ཚང་མ་ཕྱིིར་སྤྲད་པ་རེེད་ལ། ཚོོང་ཁང་གཉེེར་མཁན་ཚོོས་མུ་མཐུད་དུ་སོོ་
སོོའི་ི ཚོོང་ཁང་གཉེེར་བ་རེེད། མིི་སུ་གཅིིག་ལའང་དབྱུག་པས་མ་བརྡུངས་ཤིིང་སུ་གཅིིག་

ལའང་ཁྲོོམ་སྟོོན་ཉེེས་ཆད་མ་བཅད་པར། མིི་སྲོོག་གཅིིག་ཀྱང་མ་ཤོོར་བ་རེེད།” ཁོོ་ཡུན་རིིང་
ཞིིག་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྐྱེེས་པ་ཞྭ་ནག་པ་དེེས་མུ་མཐུད་དུ་“ང་ཚོོའི་ི འདིི་

ཕྱོོགས་སུ་ཁོོ་ཚོོ་ཧམ་པ་ཇེེ་ཚ་རུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའི་ི ཞག་སྒར་མེེ་ཡིིས་སྲེེག་

གིི་འདུག་ལ། མང་ཚོོགས་རྣམས་གང་འདོོད་དུ་གཅར་རྡུང་གཏོོང་གིི་འདུག དེེ་བས་ངས་
ནམ་རྒྱུན་འདང་རྒྱག་གིི་ཡོོད། ང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགས་ཚང་མར་མེེ་མདའ་ཡོོད་པ་རེེད། ངའིི་
བསམ་པར། ང་ཚོོས་ཀྱང་རྔམ་སྟོོན་ཁྲོོམ་སྐོོར་བྱས་ནས། གཟའ་ཉིི་མ་རྟག་པར་ཚོོགས་འདུ་
འཚོོག་དགོོས་པ་མིིན་ནམ་བསམ་གྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཚང་མས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་ཁོོ་ལ་ཐེེངས་རེེ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགོོ་

བོོ་ཕྱིིར་སྒུར། ཁོོ་ཚོོས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་རྐང་པ་འགུལ་འགུལ་བྱས་ཤིིང་། རང་ཉིིད་

ཀྱིི་གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་ཤུགས་དེེ་རྐང་པ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་ནས་རྐང་པ་གཞན་པའིི་སྟེེང་དུ་སྤོོས།
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ལེེའུ་ཉེེར་ལྔ་པ།
ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ས་ཆའིི་དཔྱིིད་དུས་ནིི་ཧ་ཅང་མཛེེས་སྡུག་ལྡན། འབྲས་ལྡན་མེེ་ཏོོག་གིི་དྲིི་
ངད་འཐུལ་བའིི་ལུང་གཤོོངས་ཁག་ནིི། དཀར་དམར་མདངས་ཀྱིིས་སྤྲས་ཤིིང་དྭངས་ཤིིང་
སྲབ་པའིི་མཚོོ་མོོའི་ི ངོོས་དང་མཚུངས། དེེ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་འཁྲིིལ་ཐག་ཐོོག་མ་རྣམས་

ནིི་རྙིིང་ཞིིང་འཇུར་མདུད་ཅན་གྱིི་རྒུན་ཤིིང་ངོོས་ནས་དལ་མོོས་འབུར་ནས། གཞུང་རྟའིི་
ངོོས་ནས་མར་ནུར་ནས་ཡོོང་། སྔོོ་ལྗང་གིིས་ཡོོངས་སུ་ཁེེབས་པའིི་རིི་ཕྲན་ཁག་ནིི་རིིལ་
རིིལ་ནུ་འབུར་དང་འདྲ། སྔོོ་ཚལ་འདེེབས་སའིི་ས་ཞིིང་ཁག་ཏུ། ཁ་དོོག་ལྗང་སྐྱའིི་པད་

ཚལ་དང་། ཕྲ་ཞིིང་རིིང་བའིི་མེེ་ཏོོག་པད་ཚལ་ཆུང་ཆུང་། ཅིི་ཡིིན་མིི་ངེེས་པའིི་དོོ་བའིི་
ཚལ་རྣམས་བསྟར་བ་ནས་བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་ནས་ཡོོད།

དེེ་ནས་སྡོོང་པོོའི་ི སྟེེང་གིི་མེེ་ཏོོག་རྣམས་ཁ་བཞད་ཅིིང་། ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོའི་ི མེེ་ཏོོག་

གིི་འདབ་མ་རྣམས་ས་ལ་འཐོོར་ནས། ས་གཞིི་ཧྲིིལ་པོོ་ཁ་དོོག་དཀར་དམར་གྱིི་ས་གདན་
གྱིིས་ཡོོངས་སུ་གཡོོགས། འབྲས་ལྡན་མེེ་ཏོོག་གིི་ལྟེེ་བ་ཕྱིིར་འབུར་ནས། དལ་མོོར་སྐྱེེས་

ཤིིང་ཚོོན་མདོོག་མངོོན། དེེ་ལྟར། སེེའུ་དང་ཀུ་ཤུ། ཁམ་བུ་དང་ཆང་བ་ལིི་སོོགས་འབྲས་
ལྡན་མེེ་ཏོོག་དང་། ད་དུང་མེེ་ཏོོག་རྣམས་འབྲས་བུའིི་ནང་དུ་བཅུད་པའིི་སེེ་ཡབ་སོོགས་
དལ་མོོས་བཞད་ནས་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་མགོོ་བརྩམས། དེེ་ལྟར་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་ས་

གཞིི་ཧྲིིལ་པོོས་ཐོོན་འབྲས་མགྱོོགས་པོོར་སྐྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཤིིང་འབྲས་རྣམས་ལྕིི་མོོར་སྐྱེེས་པས།
ཤིིང་ཏོོག་འོོག་གིི་ཡལ་ག་རྣམས་གུག་ཅིིང་། ཤིིང་ཏོོག་གིི་ལྗིིད་ཤུགས་ཡར་ལ་འདེེགས་ཆེེད་
དུ། ཡལ་ག་ཚོོའིི་འོོག་ཏུ་སྐྱོོར་རྟེེན་བསླང་དགོོས་བྱུང་ཡོོད།
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འབྲས་བུའིི་ཁུར་གྱིིས་དུད་པའིི་ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོ་ཚང་མ་ནིི། ཉམས་མྱོོང་ཅན་དང་

ཤེེས་ཡོོན་པ། ལག་རྩལ་མཁས་པ་སོོགས་ཀྱིི་ངལ་བའིི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིི་སྙིིང་བཅུད་ཡིིན། མིི་
སྣ་འདིི་དག་གིིས་ས་བོོན་ལ་ཚོོད་ལྟ་སྣ་ཚོོགས་བྱས་ནས། འབྲས་ལྡན་གྱིི་སྐྱེེ་དངོོས་འདིི་
དག་ལ་གཡུར་དུ་ཟ་བའིི་འབྲས་བཟང་སྨིིན་པའིི་ཆེེད་དུ། སྐྱེེ་དངོོས་འདིི་དག་གིི་རྩད་པས་

གཡའ་འབུ་དང་གནོོད་འབུ། བཙའ་ནད་དང་སྔོོ་ནད་སོོགས་དགྲ་སྡེེ་ས་ཡ་མང་པོོར་ཁ་

གཏད་གཅོོག་ཐུབ་པའིི་ལག་རྩལ་གསར་སྤེེལ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ། མིི་སྣ་འདིི་དག་གིིས་ས་
བོོན་དང་རྩད་པ་ལེེགས་བཅོོས་སུ་གཏོོང་བའིི་ཕྱོོགས་སུ། ཉིིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གཟབ་

ནན་གྱིིས་ཧུར་བརྩོོན་ལྷོོད་མེེད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ད་དུང་རྫས་འགྱུར་མཁས་པ་ཚོོས་འབྲས་

སྡོོང་དང་ལོོ་ཏོོག་འདིི་དག་གིི་སྟེེང་དུ་འབུ་འཇོོམས་རྫས་སྨན་སྟོོར་བཞིིན་ཡོོད་ལ། ཁོོ་

ཚོོས་རྒུན་འབྲུམ་རྣམས་ལ་མུ་ཟིིས་དུད་བདུག་བྱེེད་ཅིིང་། ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོའི་ི སྟེེང་གིི་

ཤིིང་ནད་དང་ཤིིང་རུལ། གཡའ་འབུ་དང་འབུ་ནད་ཡོོད་ས་ཚང་མ་བཀོོག་ནས་ལེེན་གྱིི་
ཡོོད། འབུ་ནད་སྔོོན་འགོོག་གིི་སྨན་པ་ཚོོས། ས་མཚམས་ཁག་ནས་སིིལ་སྦྲང་དང་འཇར་

པན་གྱིི་གནོོད་འབུ་སྦུར་བ་སོོགས་འཚོོལ་ཞིིབ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་སྡོོང་པོོ་

ནད་པ་ཁག་ལོོགས་སུ་བཀར་ནས། སྡོོང་པོོ་འདིི་ཚོོ་རྩད་པ་ནས་བཀོོག་སྟེེ་མེེ་སྲེེག་གཏོོང་
གིི་ཡོོད། བྱ་བ་འདིི་དག་སྒྲུབ་མཁན་ནིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་མིི་ཡིིན། ལྗོོན་གསར་དང་རྒུན་
འབྲུམ་འཁྲིི་ཤིིང་མཐུད་སྦྱོོར་བྱེེད་པའིི་མིི་འདིི་དག་ནིི་སྤྱང་པོོའི་ི ནང་གིི་སྤྱང་པོོ་ཡིིན་ཏེེ། རྒྱུ་
མཚན་ནིི། ཁོོ་ཚོོའིི་ལས་ཀ་ནིི་གཤག་བཅོོས་སྨན་པའིི་ལས་ཀ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནིི་ཡིིད་གཟབ་
དང་བློོ་བརྟན་དགོོས་པའིི་བྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན། མིི་སྣ་འདིི་དག་ལ་གཤག་བཅོོས་སྨན་པ་ལྟ་བུའིི་

ལག་པ་དགོོས་ལ། གཤག་བཅོོས་སྨན་པ་ལྟ་བུའིི་སྙིིང་ཁམས་དགོོས། ཁོོ་ཚོོས་སྡོོང་ལྤགས་

འཇམ་པོོས་བཤུས་ནས། ཤིིང་ཚབ་དལ་མོོས་སྦྱར་རྗེེས་། རྨ་ཁར་སེེར་བུ་མིི་ཕོོག་ཆེེད། རྨ་
ལས་བྱས་ཏེེ་རྨ་ཐུམ་རྒྱག་གིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་རླབས་ཆེེ་བའིི་མིི་སྣ་ཡིིན།
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ལེེའུ་ཉེེར་ལྔ་པ།

བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པའིི་ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་རའིི་ནང་དུ། ཤིིང་འབྲས་འདེེབས་འཛུགས་

མཁན་ཚོོ་ཡར་འགྲོོ་མར་འགྲོོ་བྱེེད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་དཔྱིིད་ཀྱིི་རྩྭ་ལྗང་ཁག་བཀོོག་ནས་མགོོ་

སྟེེང་བསློོགས་ནས་ས་བཅུད་འཕེེལ་དུ་འཇུག་ལ། ས་ཤུན་དུམ་བུར་བརྐོོས་ནས། བརླན་

བཤེེར་རྣམས་ས་ངོོས་སུ་འཛིིན་ཐབས་བྱེེད་ཅིིང་། ས་ངོོས་སུ་ཆུ་རྫིིང་ཆུང་ཆུང་མང་པོོ་
བརྐོོས་ནས། ཞིིང་ཆུ་འདྲེེན་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད། རྩྭ་ཡན་ཚོོས་ཤིིང་སྡོོང་འོོག་གིི་ཆུ་རྣམས་
འཇིིབ་འགྲོོ་བར་དོོགས་ནས། རྩྭ་ཡན་གྱིི་རྩད་པ་རྣམས་ཡོོངས་སུ་སློོག་གིི་ཡོོད།

ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོའི་ི སྟེེང་གིི་ཤིིང་ཏོོག་རྣམས་ནིི་ཉིིན་རེེ་ཞག་རེེར་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཆེེ་ཇེེ་རེེད་

ལ། རྒུན་འབྲུམ་འཁྲིི་ཤིིང་སྟེེང་དུ་རིིང་པོོར་དཔྱངས་པའིི་མེེ་ཏོོག་རྣམས་ནིི་རེེ་རེེ་བཞིིན་
དུ་བཞད་བཞིིན་ཡོོད། ཡོོད་ཚད་འཚར་ལོོངས་འབྱུང་མགྱོོགས་པའིི་དུས་ཚིིགས་འདིི་རུ།

ནམ་ཟླ་ནིི་ཇེེ་དྲོོ་ནས་ཇེེ་དྲོོ་ཡིིན་ཞིིང་། ལོོ་མ་རྣམས་རིིམ་གྱིིས་ལྗང་ནག་ཏུ་འགྱུར། ཤིིང་
འབྲས་པ་ལམ་རྣམས་ལྗང་མདོོག་གིི་བྱ་སྒོོང་ཆུང་ཆུང་དང་འདྲ་བར། འཇོོང་འཇོོང་དུ་
སྐྱེེས་ཤིིང་། འབྲས་བུའིི་ལྗིིད་ཤུགས་ཀྱིིས་ཡལ་ག་ཕྲ་མོོ་རྣམས་སྐྱོོར་རྟེེན་གྱིི་ངོོས་སུ་གླན་
ནས་ཡོོད། ཆང་བ་ལིི་ཚོོ་ཕྱིི་དབྱིིབས་གྲུབ་བཞིིན་པའིི་སྒང་རེེད་ལ། ཁམ་བུ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་
བ་སྤུ་སོོ་མ་སྐྱེེ་བཞིིན་ཡོོད། རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་མེེ་ཏོོག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འདབ་མ་ཕྲ་མོོ་ས་ལ་

སྟོོར་ཞིིང་། སྲ་ཐག་ཐག་གིི་ཕྲེེང་རྡོོག་འདྲ་བ་དེེ་ཚོོ་རིིམ་བཞིིན་ཐེེའུ་རུ་འགྱུར་ཞིིང་། ཐེེའུ་

རྣམས་ཆེེན་པོོར་སྐྱེེས། ཞིིང་རའིི་ནང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སྟེེ། ཤིིང་འབྲས་ར་བ་འདིི་དག་གིི་
བདག་པོོ་ཚོོས་ལྟད་མོོར་ལྟ་བཞིིན་ཁོོག་རྩིིས་རྒྱག ད་ལོོ་ནིི་འབྲས་བཟང་སྨིིན་པའིི་ལོོ་ཟླ་
ཞིིག་རེེད། སྐྱེེས་པ་འདིི་ཚོོའིི་སྣང་བ་དགུང་ལས་མཐོོ་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་བརྟེེན་ནས། གཡུར་དུ་ཟ་བའིི་འབྲས་བཟང་སྨིིན་དུ་བཅུག་ཡོོད་པས་སོོ།།
ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་བརྟེེན་ནས། འཇིིག་རྟེེན་འདིིར་ཁ་ལོོ་སྒྱུར་བཞིིན་ཡོོད།
ཐུང་ཞིིང་ཕྲ་བའིི་གྲོོ་མྱུག་རྣམས་སྟོོབས་ཆེེན་དང་འབྲས་བཟང་དུ་བསྒྱུར་ཡོོད་ལ། ཆུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཞིིང་སྐྱུར་བའིི་ཀུ་ཤུ་རྣམས་ཆེེ་ཞིིང་མངར་བར་བསྒྱུར་ཡོོད་ཅིིང་། ཤིིང་འབྲས་ཆུང་ཆུང་
གིིས་བྱ་བྱེེའུ་མ་གཏོོགས་གསོོ་མིི་ཐུབ་པའིི་ནགས་གསེེང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་སྡོོང་རྒན་དེེ་རྒུན་

རིིགས་སྟོོང་ཕྲག་མང་པོོའི་ི ས་བོོན་དུ་སྤྱད་ནས། རྒུན་དམར་དང་རྒུན་ནག རྒུན་ལྗང་
དང་རྒུན་འབྲུམ་ཟིིང་སྐྱ། རྒུན་འབྲུམ་རྒྱ་སྨུག་དང་རྒུན་འབྲུམ་སེེར་པོོ་སོོགས་གསོོ་སྐྱོོང་
བྱས་ཡོོད་ལ། རྒུན་རིིགས་རེེ་རེེར་བྲོོ་བ་མིི་འདྲ་བ་རེེ་རེེ་ལྡན་ཡོོད། ཚོོད་ལྟའིི་ས་ཞིིང་སྟེེང་

དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་པའིི་ཞིིང་པ་འདིི་ཚོོས། ཤིིང་འབྲས་རིིགས་གསར་པ་མང་པོོ་ཡང་གསར་
གཏོོད་བྱས་ཡོོད་དེེ། དཔེེར་ན། སྦྲང་རྩིི་ཁམ་བུ་དང་། ཤིིང་འབྲས་པ་ལམ་རིིགས་མིི་འདྲ་
བཞིི་བཅུ་ལྷག་དང་། ད་དུང་ཤུན་སྐོོགས་ཤོོག་བུ་ལྟར་སྲབ་པའིི་སྟར་ཀ་སོོགས་སོོ།། དེེ་ལྟར།

ཁོོ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ས་བོོན་འདེེམས་སྒྲུག་དང་། ཤིིང་ཚབ་མཐུད་སྦྱོོར། འབྲས་རིིགས་བརྗེེ་

སྒྱུར་སོོགས་ལ་བྲེེལ་ནས། རང་ཉིིད་དང་ས་ཞིིང་གཉིིས་ཀ་འབྲས་བཟང་སྨིིན་པའིི་ཕྱོོགས་
སུ་དེེད་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།

ཐོོག་མར་སེེའུ་རྣམས་སྨིིན་བྱུང་། རྒྱ་མ་རེེ་ལ་སྐར་གཅིིག་དང་སྐར་ཕྱེེད། ལྟས་ངན།

འདིིས་ཤིིང་འབྲས་འཐོོག་གླ་ཡང་མིི་འདང་། སེེའུ་ནག་དང་སེེའུ་དམར་རྣམས་ཡོོངས་སུ་
སྨིིན་ནས་མངར་མོོར་གྱུར། དེེ་ནས་བྱེེའུ་ཚོོས་སེེའུ་རྡོོག་ཚོོའིི་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་ཟོོས་འགྲོོ་ལ།

དེེ་རྗེེས་སྦྲང་སེེར་ཚོོ་འཕུར་ཡོོང་ནས་བྱེེའུ་ཚོོས་གཏོོད་པའིི་ཨིི་ཁུང་ནང་དུ་འཛུལ་འགྲོོ།
སེེའུ་རྡོོག་གིི་འབྲས་སྙིིང་ས་ལ་ཐོོར་ནས། སྟེེང་དུ་འབྱར་བའིི་སྐྱིི་ལྤགས་དང་ལྷན་དུ་སྐམ་
ནས་ནག་པོོར་འགྱུར་འགྲོོ།

པ་ལམ་རྣམས་སྙིི་མོོ་དང་མངར་མོོར་གྱུར། ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ང་ཚོོས་འདིི་དག་

འཐོོག་མིི་ཐུབ་ལ། སྐམ་ནས་དུད་བདུག་ཀྱང་བྱེེད་མིི་ཐུབ། ལས་གླ་ག་ཚོོད་དམའ་རུང་ང་

ཚོོར་གླ་ཆ་སྤྲོོད་རྒྱུ་མིི་འདུག པ་ལམ་རྒྱ་སྨུག་གིིས་ས་གཞིི་གདན་ལྟར་བཀབ། ཐོོག་མར་
ཤུན་ལྤགས་སྟེེང་དུ་གཉེེར་མ་ཅུང་ཙམ་དོོད་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་སྦྲང་འབུ་རྣམས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་
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ལེེའུ་ཉེེར་ལྔ་པ།

བྱས་ནས་འཕུར་ཡོོང་ནས། ཤིིང་འབྲས་ཀྱིི་ཟས་སུ་རོོལ་བས། ལུང་གཤོོངས་ཧྲིིལ་པོོར་

ཤིིང་འབྲས་རུལ་བའིི་མངར་དྲིི་ཁྱབ། ཤིིང་ཏོོག་གིི་ནང་སྙིིང་ནག་པོོར་གྱུར་ནས། འབྲས་
བཟང་གིི་སྟོོན་ཐོོག་རྣམས་དེེ་ལྟར་ས་ངོོས་སུ་འཁུམ་བཞིིན་ཡོོད།

དེེ་ནས་ཆང་བ་ལིི་རྣམས་སེེར་པོོ་དང་སྙིི་མོོར་གྱུར། ཏུན་གཅིིག་ལ་སྒོོར་མོོ་ལྔ་རེེད། རྒྱ་

མ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཅན་གྱིི་སྒམ་བཞིི་བཅུ་ལ་སྒོོར་མོོ་ལྔ་རེེད། ཐོོག་མར་ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོ་
རྣམས་འབྲེེག་བཅོོས་བྱེེད་དགོོས་ལ། དེེ་ནས་འབུ་འགོོག་སྨན་ཆུ་སྟོོར་དགོོས་ཤིིང་། དེེ་རྗེེས་

ཤིིང་འབྲས་ར་བར་ལྟ་སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས། དེེ་ནས་ཤིིང་ཏོོག་རྣམས་རེེ་རེེ་བཞིིན་བཏོོགས་ནས་
སྒམ་ནང་དུ་འཇུག་དགོོས་ལ། མཇུག་མཐར་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས་ནས་ཤིིང་
འབྲས་ཀྲིིན་འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭ་རུ་སྐྱེེལ་དགོོས། འོོན་ཀྱང་། ཤིིང་ཏོོག་སྒམ་བཞིི་བཅུ་

ཐམ་པར་སྒོོར་མོོ་ལྔ་མ་གཏོོགས་མིི་སྤྲོོད་པས། ང་ཚོོར་ཡོོང་སྒོོ་ལས་འགྲོོ་སོོང་ཆེེ། དེེ་ནས་
སྦྲང་སེེར་རྣམས་ཤིིང་ཏོོག་གིི་ནང་སྙིིང་དུ་འཛུལ་ནས་འགྲོོ་ཞིིང་། ལུང་གཤོོངས་ཧྲིིལ་པོོ་
སྐྱུར་དྲིི་དང་རུལ་དྲིིས་ཁྱབ།

དེེ་ ནས་ད་དུང་རྒུན་འབྲུམ་ཡོོ ད ་པ་རེེད ། ང་ཚོོས ་རྒུན་ཆང་སྤུས་ལེེག ས་བཟོོ ་ མིི་

རུང་། མིི་ཚོོས་རྒུན་ཆང་སྤུས་ལེེགས་ཅན་ཉོོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། རྒུན་འབྲུམ་ཚང་མ་མར་

འཐོོགས་ཤིིག རྒུན་འབྲུམ་སྤུས་ལེེགས་དང་རྒུན་འབྲུམ་རུལ་བ། འབུ་ཡིིས་ཟོོས་པའིི་

རྒུན་འབྲུམ་སོོགས་ཚང་མ་མར་བཏོོགས་ནས། གཞུང་རྟ་དང་ས་རྡུལ་འདྲེེས་པའིི་རྒུན་
འབྲུམ་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ལྷན་དུ་བསྡུས་ནས་མཉམ་དུ་ཚིིར་ཅིིག

འོོན་ཀྱང་། ཟོོམ་ཆེེན་ནང་དུ་སྔོོ་བམ་དང་གྲོོག་སྐྱུར་ཆགས་འདུག
དེེས་ན་ནང་དུ་མུ་ཟིི་དང་ཏན་ཉིིང་སྐྱུར་ཚྭ་སྲེེས་ཤིིག

སྐྱུར་ཕབ་པའིི་དྲིི་མ་ནིི་སྣ་ལ་ཞིིམ་པའིི་རྒུན་ཆང་གིི་དྲིི་ཞིིམ་མ་ཡིིན་པར། རུལ་དྲིི་དང་

རྫས་འགྱུར་གྱིི་དྲིི་མ་རེེད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨོོ་རེེད། གང་ལྟར་འདིིའིི་ནང་དུ་ཨ་རག་འདྲེེས་ཡོོད་པས། མིི་རྣམས་བཟིི་རུ་འཇུག་

ཐུབ།

ཞིིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཁག་གིིས། བུ་ལོོན་རྣམས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཐོོག་ཏུ་རྦ་རླབས་བཞིིན་དུ་འཕྱུར་

ནས་ཡོོང་བ་མཐོོང་། ཁོོ་ཚོོས་འབྲས་སྡོོང་ལ་སྨན་ཆུ་སྟོོར་ཡོོད་ནའང་། ཤིིང་ཏོོག་བཙོོང་རྒྱུ་
མ་བྱུང་ལ། འབྲས་སྡོོང་འབྲེེག་བཅོོས་དང་མཐུད་སྦྱོོར་བྱས་ནའང་། ཁོོ་ཚོོས་ཤིིང་ཏོོག་

འཐོོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་མིི་སྣ་འདིི་ཚོོས་ལས་ཀ་ལས་ཤིིང་མནོོ་བསམ་བཏང་
ཡོོད་མོོད། ཤིིང་ཏོོག་རྣམས་ས་ངོོས་སུ་རུལ་ནས་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ལ། རྒུན་ཆང་ཟོོམ་ཆེེན་
ནང་གིི་རུལ་བཞིིན་པའིི་ཆང་ཉོོག་ལས་དྲིི་ངན་སྣ་ལ་གཟན་པ་ཐུལ། རྒུན་ཆང་གིི་བྲོོ་བར་

གཅིིག་ལྟོོས་དང་། ཨུན། མིི་འདུག རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་བྲོོ་བ་གཏན་ནས་མིི་འདུག མུ་ཟིི་དང་
ཏན་ཉིིང་སྐྱུར་ཚྭ། ཨ་རག་བཅས་ཀྱིི་བྲོོ་བ་ཁོོ་ན་རེེད།

བུ་ལོོན་གྱིིས་བདག་པོོའི་ི སྐེེ་བསྒགས་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པས། ཤིིང་འབྲས་ཞིིང་ར་ཆུང་

ཆུང་འདིི་ལོོ་རྗེེས་མར་ས་གཞིིས་ཚོོང་གཉེེར་ཁང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།

རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་འདིི་དངུལ་ཁང་ལ་དབང་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ལྟར། ཞིིང་བདག་ཆེེན་པོོ་

ཁག་ཁོོ་ན་གསོོན་ཐུབ་སྟེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཤིིང་འབྲས་ཀྲིིན་འཇུག་ལས་སྣོོན་བཟོོ་གྲྭའང་ཁོོ་
ཚོོར་དབང་བས་སོོ།། ཆང་བ་ལིི་བཞིིའིི་ཤུན་ལྤགས་བཤུས་ནས་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་བཏང་

ཞིིང་། དེེ་ནས་བཙོོས་རྗེེས་ལྕགས་ཀྲིིན་ཏུ་བཅུག་ན། དེེ་ལའང་སྒོོར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་རེེད།
དེེ་བཞིིན། ཀྲིིན་འཇུག་བྱས་པའིི་ཆང་བ་ལིི་རུལ་རྒྱུ་མེེད་ལ། ལོོ་ངོོ་མང་པོོར་བཞག་ཀྱང་
གནད་དོོན་མེེད།

ཤིིང་ཏོོག་རུལ་བའིི་དྲིི་མ་མངའ་སྡེེ་ཧྲིིལ་པོོར་ཁྱབ་ཅིིང་། ཞིིམ་མངར་གྱིི་དྲིི་བསུང་དེེ་

ནིི་དེེང་སང་ཡུལ་འདིིའིི་སྡུག་བསྔལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། འབྲས་ཤིིང་ལ་ཤིིང་ཚབ་

འཕེེན་ཐུབ་ཅིིང་། ས་བོོན་ལ་སྐྱེེ་སྟོོབས་བསྐྱེེད་ནས་ཆེེན་པོོར་སྒྱུར་ཐུབ་པའིི་མིི་འདིི་ཚོོས།
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ལེེའུ་ཉེེར་ལྔ་པ།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོོན་རྫས་ཁག་བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་རྣམས་ཀྱིི་གྲོོད་ཁོོག་ཏུ་འགྲོོ་

བའིི་ལམ་བུ་ཞིིག་འཚོོལ་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། འཛམ་གླིིང་སྟེེང་དུ་ཤིིང་འབྲས་ཀྱིི་རིིགས་གསར་
པ་གསར་གཏོོད་བྱེེད་ཐུབ་པའིི་མིི་འདིི་ཚོོས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲུབ་འབྲས་འདིི་དག་མིི་གཞན་
པར་ཉམས་སུ་མྱོོང་དུ་འཇུག་པའིི་མ་ལག་ཅིིག་གསར་གཏོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད། དེེ་ལྟར།

ཕམ་ཁ་ནིི་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་སྤྲིིན་ནག་དང་འདྲ་བར་མངའ་སྡེེ་འདིིའིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་
འཐིིབས་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད།

ཁྲོོ མ ་རའིི་ རིིན ་གོོ ང ་མཐོོ ་ རུ་འདེེག ས་ཆེེད ། རྒུན་ཤིིང ་དང་ཤིིང ་འབྲས་སྡོོ ང ་པོོ འི ་ི

རྩད་པའིི་སྐྱེེ་འཕེེལ་ནུས་པ་རྩ་གཏོོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། འདིི་ནིི་ཆེེས་སེེམས་པ་སྡུག་
བྱེེད་དང་། ཆེེས་སྙིིང་རྩ་ན་བྱེེད་དེེ་ཡིིན། ཚ་ལུ་མ་རླངས་འཁོོར་གང་རེེ་གང་རེེ་བྱས་ཏེེ་
གད་སྙིིགས་སུ་གཡུག་གིི་ཡོོད་ལ། མང་ཚོོགས་རྣམས་ལེེ་དབར་མང་པོོའི་ི ས་ནས་གད་

སྙིིགས་འདིི་དག་སྒྲུག་ཏུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོར་དེེ་ལྟར་སྒྲུག་ཏུ་འཇུག་ག་ལ་

རུང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་འདིི་ལྟར་ཡོོང་ནས་སྒྲུག་ཏུ་བཅུག་ན། དེེ་ནས་ཚ་ལུ་མ་བཅུ་གྲངས་

ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་བྱིིན་ནས་ཉོོ་མཁན་སུ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་དམ། དེེ་བས། ལག་ཏུ་འགྱིིག་
སྦུག་ཐོོགས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཚ་ལུ་མའིི་སྟེེང་དུ་རྡོོ་སྣུམ་སྟོོར་གྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་ནག་ཉེེས་
འདིིའིི་ཐད་ལ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་ཞིིང་། ཤིིང་ཏོོག་འདིི་དག་ལེེན་དུ་ཡོོང་མཁན་ཚོོའིི་ཐོོག་ཏུའང་

ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་བཞིིན་ཡོོད། ཤིིང་ཏོོག་འདིི་དག་མཁོོ་བའིི་མིི་དམངས་ས་ཡ་གཅིིག་གིིས་བཀྲེེས་
ལྟོོགས་མྱོོང་གིི་ཡོོད་ལ། གསེེར་གྱིི་རིི་བོོ་ལྟ་བུར་སྤུངས་པའིི་ཚ་ལུ་མའིི་ཕུང་གསོོག་གིི་སྟེེང་
དུ་རྡོོ་སྣུམ་སྟོོར་གྱིི་ཡོོད།

དེེ་ལྟར། ཤིིང་ཏོོག་རུལ་བའིི་དྲིི་མས་ཡུལ་ལུང་ཧྲིིལ་པོོ་གང་།

འཚིིག་ཇའིི་སྲན་མ་རྣམས་གྲུ་གཟིིངས་ཀྱིི་འབུད་ཤིིང་དུ་བུས་ཤིིང་། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་

རྣམས་འབུད་ཤིིང་བྱས་ནས་ཁང་པ་དྲོོ་བྱེེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རེེད། མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་མེེ་ཕུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལ་དྲོོད་ཡོོད་པ་བདེེན་པ་རེེད། ཞོོག་ཁོོག་རྣམས་གཙང་པོོའི་ི ནང་དུ་བླུགས་རྗེེས། བཀྲེེས་

ལྟོོགས་མྱོོང་བཞིིན་པའིི་མིི་ཚོོར་དེེ་ཡར་སྒྲུག་ཏུ་མིི་འཇུག་ཆེེད། སྲུང་དམག་ལ་གཙང་
འགྲམ་གཡས་གཡོོན་ཚང་མ་སྲུང་དུ་བཅུག་ཡོོད། ཕག་པ་རྣམས་སྡེེབ་གསོོད་བྱས་ནས།
ཕག་རོོ་རྣམས་ས་འོོག་ཏུ་བཅུག་སྟེེ་རུལ་དུ་འཇུག་གིི་ཡོོད།

གནས་འདིི་རུ་སྐྱོོན་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་ལས་འདས་པའིི་ནག་ཉེེས་ཤིིག་གསོོག་གིི་ཡོོད་

ལ། ཡུལ་འདིི་ན་མིིག་ཆུས་ཚབ་མཚོོན་བྱེེད་མིི་ཐུབ་པའིི་སྡུག་བསྔལ་ཞིིག་མྱོོང་གིི་ཡོོད་
ཅིིང་། ས་འདིི་ན་ང་ཚོོའིི་རྒྱལ་ཁ་ཡོོད་ཚད་རྨང་ནས་བརླག་བྱེེད་ཀྱིི་ཕམ་ཁ་ཞིིག་ཡོོང་

བཞིིན་ཡོོད། ས་བཅུད་འཛོོམས་པའིི་ཞིིང་ར་དང་། བསྟར་བ་དྲང་བའིི་འབྲས་སྡོོང་། སྲ་ཞིིང་

བརྟན་པའིི་གཞུང་རྟ། གཡུར་དུ་ཟ་བའིི་ཤིིང་འབྲས། ཚང་མ་འདིི་ལྟར་རླག་བཞིིན་ཡོོད།
སྐྱིི་པགས་རྩུབ་འགྱུར་ནད་ཀྱིིས་འཆིི་བཞིིན་པའིི་བྱིིས་པ་ཚོོ་ངེེས་པར་དུ་འཆིི་རུ་འཇུག་

དགོོས་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ཚ་ལུ་མ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་ནས་ཁེེ་སྤོོགས་ཅིི་ཡང་ལེེན་མིི་ཐུབ་པའིི་
རྐྱེེན་གྱིིས་སོོ།། འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་པས་ཟིིན་ཐོོའི་ི སྟེེང་དུ་“འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིས་མ་འདང་

བར་ཤིི”ཞེེས་འབྲིི་དགོོས་ཏེེ། རྒྱུ་མཚན་ནིི་ཤིིང་ཏོོག་རྣམས་རུལ་དུ་འཇུག་དགོོས་པས་སོོ།།
བཙན་གྱིིས་རུལ་དུ་འཇུག་དགོོས་པས་སོོ།།

མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ཉ་རྒྱ་བཟུང་ནས་གཙང་པོོའི་ི ནང་དུ་བླུགས་པའིི་ཞོོག་ཁོོག་སྒྲུག་ཏུ་ཡོོང་

མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྲུང་དམག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་ནས་བཀག་ཡོོད། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་རླངས་

འཁོོར་རྙིིང་གོོག་ཁག་བསྐོོར་ནས་གད་སྙིིགས་སུ་གཡུགས་པའིི་ཚ་ལུ་མ་སྒྲུག་ཏུ་ཡོོང་
མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཚ་ལུ་མའིི་སྟེེང་དུ་རྡོོ་སྣུམ་སྟོོར་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་གར་ལངས་ནས། མིིག་ཟུང་

གིིས་ཆུ་ངོོས་སུ་གཡེེང་བཞིིན་པའིི་ཞོོག་ཁོོག་རྣམས་ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས་ཤིིང་། རྣ་བས་ཕག་

པ་རྣམས་ཡུར་བ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་སྡེེབ་གསོོད་བྱེེད་པའིི་ཙིི་སྒྲ་ལ་ཉན། ཕག་པ་རྣམས་སྡེེབ་
གསོོད་བྱས་རྗེེས་རོོ་སྟེེང་དུ་རྡོོ་ཐལ་གསོོན་པོོ་བཏབ། ཁོོ་ཚོོས་རིི་བོོ་ལྟར་སྤུངས་པའིི་ཚ་ལུ་
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མའིི་ཕུང་གསོོག་དེེ་མར་ནུར་ནས་རུལ་མྱག་ཏུ་འགྱུར་བར་བལྟས། དེེ་བས། མང་ཚོོགས་
ཀྱིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཆེེས་མཐའ་མའིི་ཕམ་ཁ་དེེ་མཐོོང་ཞིིང་། བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་བཞིིན་པའིི་

མིི་རྣམས་ཀྱིི་མིིག་ནང་དུ་ཞེེ་སྡང་དྲག་པོོ་ཆེེ་ཇེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེ་རེེད། མིི་དམངས་ཀྱིི་སྙིིང་ཁམས་
སུ། ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཆེེ་ཇེེ་དང་། ཇེེ་ལྕིི་ནས་ཇེེ་ལྕིིར་སོོང་ནས། ལྗིིད་ཏིིག་
ཏིིག་གིི་རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་སྟོོན་ཐོོག་ཅིིག་སྨིིན་ནས་ཡོོང་བཞིིན་གདའ།
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ནར་མོོར་འཐེེན་པའིི་སྤྲིིན་པ་རིིང་པོོ་ཞིིག་ནུབ་ཁའིི་ཉིི་མའིི་གདོོང་དུ་བཀབ་ནས། སྤྲིིན་
ཕུང་ཚོོའིི་མཐའ་རུ་དམར་སེེར་འོོད་མདངས་ཀྱིི་མུ་ཁྱུད་བཀྲ་བའིི་དགོོང་དྲོོ་ཞིིག་ལ། ཝེེ་

ཌིི་ཕ་ཆིིའིི་གཞིིས་སྒར་ནང་དུ། ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིིས་དགོོང་ཟས་ཟོོས་རྗེེས་ཁ་བརྡ་ལ་གཡེེང་
ནས་ཡོོད། ཨ་མ་ཐེེ་ཚོོམ་ངང་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗེེས། ཟས་སྣོོད་ཁག་འཁྲུད་མགོོ་བརྩམས།

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རུང་བྱེེད་རན་འདུག”ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

ཁོོ་མོོས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་ནས་“ཁོོ་ལ་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོ་ཚང་
མས་བུ་འདིི་ལ་བལྟས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོ་མོོས་“ཁོོ་གཉིིད་ཁུག་ཡོོད་དུས་ཀྱང་
འཕག་འཚག་དང་དགྱེེ་གུག་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག ཁོོའི་ི ཤ་མདོོག་ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་
བཤད་པ་ན། བཟའ་མིི་ཚང་མས་ངོོ་གནོོང་བའིི་དབང་གིིས་མིིག་ཟུང་ཡང་བསྐྱར་ཐང་

ལ་ཕྱིིར་ཅེེར། དེེ་ནས་ཨ་མས་“ཕྱེེ་རྡུར་སྐྱ་བརྔོོས་ཁོོ་ན་ཟོོས་ནས་བསྡད་པ་རེེད། ང་ཚོོ་འདིི་
གར་འབྱོོར་ནས་ཟླ་བ་གཅིིག་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་མོོད། ཋོོམ་ལ་ཉིིན་ལྔའིི་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་པ་མ་
གཏོོགས། གཞན་པ་ཚང་མས་ཉིིན་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་བཙལ་ཡང་། ལག་ཏུ་རྙེེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མིི་

འདུག ད་ལྟ་དེེའིི་སྐོོར་ལ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་པར་ཡང་སྐྲག་འདུག སྒོོར་མོོ་ནིི་རྫོོགས་ཚར། འོོན་
ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མས་དེེའིི་སྐོོར་ལ་གྲོོས་བསྡུར་ཙམ་ཡང་བྱེེད་མིི་ཕོོད། ཉིི་མ་རྟག་པར་ཟ་

མ་རེེ་ཟོོས་རྗེེས་རང་རང་སར་ཐོོར་འགྲོོ། གནད་དོོན་གྱིི་ཐད་ལ་གླེེང་མོོལ་ཙམ་ཡང་བྱེེད་མིི་
ཕོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་གྲོོས་བསྡུར་མིི་བྱེེད་ཐབས་མེེད་རེེད། མགྱོོགས་པོོར་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་

གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཡང་བཙའ་རན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་མདོོག་ལ་གཅིིག་ལྟོོས་དང་། ཚང་མས་
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ངེེས་པར་དུ་ཁ་གྲག་ནས་གྲོོས་བྱེེད་དགོོས། དེེ་རིིང་། འདིི་བྱེེད་དེེ་བྱེེད་ཀྱིི་གྲོོས་ཐག་ཅིིག་

མ་ཆོོད་བར་དུ་སུ་ཡང་ཁ་འབྲལ་མིི་དགོོས། བཟའ་སྣུམ་ད་ལྟ་ཉིིན་གཅིིག་ལ་འདང་བ་
མ་གཏོོགས་མེེད་ཅིིང་། གྲོོ་ཕྱེེ་ཡང་ཉིིན་གཉིིས་ཀྱིི་བཟའ་ཐུན་མ་གཏོོགས་མེེད། ཞོོག་ཁོོག་

ཀྱང་བཅུ་གྲངས་ཤིིག་མ་གཏོོགས་ལྷག་མེེད། ཚང་མ་འདིི་གར་བསྡད་ནས། གྲོོས་ཁ་གོོར་
མོོ་རྔ་བ་འདྲ་བ་ཞིིག་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཚང་མས་ཐང་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཨ་ཕས་ལྟེེབས་གྲིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེེན་མོོ་མཐུག་

པོོ་ཁག་ལ་གཙང་སྦྲ་བྱེེད་ཅིིང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཡོོད་སའིི་ཤིིང་སྒམ་

ངོོས་ནས་ཤིིང་ཐུར་རེེ་བཀོོག ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མ་མཆུའིི་ཁ་ཤ་སེེན་བར་དུ་བཙིིར་ནས།
སོོ་ངོོས་ནས་ཕར་འཐེེན།

ཁོོས་ཁ་ཤ་སེེན་བར་ནས་ལྷོོད་རྗེེས། སྐད་དམའ་མོོས་“ང་ཚོོས་ཀྱང་ཉིིན་རྒྱུན་ལས་

ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད་ཡ། ཨ་མ། ང་ཚོོར་རླངས་སྣུམ་ལྡུག་རྒྱུ་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཉིིན་

རྒྱུན་རྐང་ཐང་ལ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་ཡོོད། སྒོོ་ཆེེན་རེེ་རེེ་དང་། ཁང་པ་རེེ་
རེེ་མཐོོང་དུས། ང་ཚོོ་ལ་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་སེེམས་ངོོས་སུ་ཧ་ཅང་གསལ་

ཡང་། ནང་དུ་སོོང་ནས་ཐེེངས་རེེ་དྲིིས་པ་ཡིིན། འདིི་ནིི་དངོོས་གནས་བཟོོད་དཀའ་བ་ཞིིག་

ཡིིན། རྙེེད་རྒྱུ་མེེད་པ་ཤེེས་བཞིིན་དུ། ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་འཚོོལ་ཐབས་བྱེེད་པ་འདིི་
དངོོས་གནས་སེེམས་པ་སྐྱོོ་བའིི་དོོན་དངོོས་ཤིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་དྲག་ཤུལ་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཚོོར་སེེམས་ཤུགས་ཆག་ནས་འདུག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་

ཡོོད་པ་མ་རེེད། དེེང་སང་ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་དཀའ་ཁག་ལ་འཕྲད་ཡོོད་དུས། ཁྱོོད་ཚོོར་དེེ་ལྟར་
བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འབྲད་བརྡར་བཏང་བའིི་སེེན་མོོ་ལ་ལྟ་བཞིིན་“ང་ཚོོ་ངེེས་པར་དུ་

འགྲོོ་དགོོས། ང་ཚོོ་འདིི་ནས་ཁ་འབྲལ་མིི་འདོོད་པ་བདེེན་པ་རེེད། འདིི་འདུག་ཡུལ་ཡག་
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པོོ་རེེད་ལ། འདིི་གའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཡང་ཧ་ཅང་བྱམས་པོོ་རེེད། ང་ཚོོ་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ཞིིག་
ཏུ་ཡང་བསྐྱར་འདུག་དགོོས་འཁེེལ་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས་ན་འགྲོོ་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་མེེད། གནད་དོོན་ཨང་དང་པོོ་ནིི། ཁ་ལ་

ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་དགོོས་པ་དེེ་རེེད།”

ཨལ་སྐད་ཆའིི་བར་དུ་མཆོོངས། “དོོས་འཁོོར་ནང་དུ་རླངས་སྣུམ་སྣུམ་ཟོོམ་གང་

བཞག་ཡོོད། ངས་དེེ་སུ་ལའང་ཤེེས་སུ་བཅུག་མེེད།”

ཋོོམ་གྱིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིང་ལངས། “ཆགས་རྒན་གླང་གོོག་འདྲ་པོོ་འདིི། རྣམ་རིིག་

གྲུང་པོོ་རེེད་འདུག་ཨ།”

ཨ་མས་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་འཚོོལ། ངས་འདིི་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

ཁྱིིམ་མིི་ཚོོས་མུ་གེེ་མྱོོང་བར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག་རྒྱུ་མིིན། ཉིིན་གཅིིག་གིི་བཟའ་

སྣུམ་ཡོོད། ང་ཚོོར་དེེ་མ་གཏོོགས་ལྷག་མེེད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཕྲུ་གུ་མགྱོོགས་པོོར་བཙའ་
རྒྱུ་ཡིིན་པས། ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་ལ་འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིས་འདང་དགོོས། ཁྱོོད་ཚོོས་བསམ་བློོ་ཐོོང་།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“སྒར་འདིིར་ཆུ་དྲོོན་པོོ་དང་ཆབ་ཁང་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ང་ཚོོས་ཆབ་ཁང་ནིི་བཟའ་མིི་ཐུབ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་རིིང་མིི་ཞིིག་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཁོོས་མ་རེེ་སིི་གྲོོང་ཚོོ་རུ་ལས་ཀ་ལས་སུ་འགྲོོ་

མཁན་འཚོོལ་བཞིིན་འདུག་ཅིིང་། ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“ཡ། འོོ་ན་ང་ཚོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མ་རེེ་སིི་གྲོོང་ཚོོ་ལ་མིི་འགྲོོའམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ཅུང་བདེེན་པ་ཨེེ་ཡིིན་འདོོད་པ་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་

རང་ལ་ཅུང་བློོ་འཚབ་སྐྱེེས་འདུག་ལ། དེེ་གར་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་པའང་གསལ་པོོ་མིི་བཤད།
ཁོོས་གསལ་པོོ་མིི་ཤེེས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
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ཨ་མས་“ང་ཚོོ་མ་རེེ་སིི་གྲོོང་ཚོོ་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། གླ་ཆ་ག་ཚོོད་ཡིིན་མིིན་ཐད་ངས་ཁ་

ཡ་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན། ང་ཚོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཐག་གིིས་བཅད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ལམ་ཐག་ཧ་ཅང་རིིང་། ང་ཚོོར་ཐག་རིིང་དེེ་འདྲ་ལ་འགྲོོ་བའིི་རླངས་

སྣུམ་ཉོོ་བྱེེད་མེེད་པས། ང་ཚོོ་དེེ་གར་འབྱོོར་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོས་ཐབས་
ཤེེས་འཐེེན་དགོོས་ཟེེར། ཉིིན་འདིི་དག་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཁོོ་ནར་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་བསྡད་
པ་ཡིིན་ཡ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“མིི་ཞིིག་གིིས་ཟེེར་ན། བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ཋུ་ལར་ཟེེར་བའིི་ས་ཆ་ཞིིག་དང་

ཐག་ཉེེ་ས་རུ་སྲིིང་བལ་བརྔ་སྡུད་ཀྱིི་དུས་ལ་སླེེབས་ཀྱིི་འདུག་ཟེེར། འདིི་དང་ཐག་དེེ་འདྲ་
རིིང་རྒྱུ་མེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

“གང་ལྟར་ང་ཚོོ་གང་ལ་འགྲོོ་ན་འགྲོོ་དགོོས་ཤིིང་།

མགྱོོགས་པོོར་འགྲོོ་དགོོས། གནས་

འདིི་ག་ཚོོད་སྐྱིིད་རུང་། འདིི་ལྟར་འཆིི་སྒུག་བྱས་ནས་འདུག་རྒྱུ་མིིན་པ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན།”
ཨ་མས་ལག་ཏུ་ཆུ་ཟེེའུ་འཁྱེེར་ནས། གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་ཕྱོོགས་སུ་ཆུ་དྲོོན་པོོ་ལེེན་དུ་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་མ་ཇེེ་བཙན་ནས་ཇེེ་བཙན་རེེད། ཁོོ་མོོ་དེེང་སང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཇེེ་ཚ་ནས་ཇེེ་

ཚར་འགྱུར་བཞིིན་འདུག ཁ་གྲག་དུས་ནས་བཟུང་ཁོོང་ཁྲོོ་བརྡོོལ་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་
བཤད།

ཨ་ཕའིི་བློོ་ཁ་ཅུང་བདེེ་ལ་བབས་ནས་“ཡ། ད་ལྟ་ཁོོ་མོོས་ཚང་མའིི་མདུན་ནས་གནས་

ཚུལ་འདིི་ཁ་ཕྱེེས་པ་རེེད། ང་རང་གིིས་དགོོང་མོོར་ཀླད་པར་མེེ་འབར་པའིི་བར་དུ་འདང་

བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ད་ལྟ་གང་ལྟར། ང་ཚོོས་བློོ་ཁ་ཡངས་པོོས་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་
བཤད།

ཨ་མས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་གྱིི་ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཆུ་ཟེེའུ་གང་འཁྱེེར་ནས་ཚུར་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་ཁོོ་མོོས་“ཡ། བསམ་བློོ་བཏང་ནས་ཐབས་ཤེེས་རེེ་རྙེེད་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།
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ཋོོམ་གྱིིས་“གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་སྲིིང་བལ་

ཡོོད་ས་དེེར་སོོང་ན་ག་འདྲ་རེེད། ས་འདིི་ནས་ང་ཚོོས་མ་བཙལ་ས་ཞིིག་དང་མ་ཉུལ་ས་
ཞིིག་མེེད། འདིི་གར་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་ང་ཚོོ་ཚང་མར་གསལ། དེེ་བས། ང་ཚོོས་སྡུད་གསོོག་

བརྒྱབ་ནས་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ན་ག་འདྲ་རེེད། དེེ་གར་སྲིིང་བལ་བརྔ་སྡུད་ལ་རན་སྐབས་

ང་ཚོོར་དེེ་གར་འབྱོོར་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངས་དངོོས་གནས་ལག་པས་སྲིིང་བལ་ལ་རེེག་ན་
འདོོད། ཨལ། ཁྱོོད་ལ་རླངས་སྣུམ་སྣུམ་ཟོོམ་གཅིིག་ཡོོད་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཕལ་ཆེེར་གང་ཡོོད།

སྟེེང་ནས་དབྱིིན་ཚུན་གཉིིས་ཙམ་མ་གཏོོགས་ཟད་མེེད།”

“དེེས་ང་ཚོོ་ས་དེེར་སྐྱེེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མས་སྡེེར་མ་ཞིིག་ཆུ་ཟེེའུ་ནང་དུ་བཤལ་རྩིིས་བྱས་ནས་“དེེ་ནས།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་རྒྱལ་སོོང་། ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཨ་ཕ། དེེ་

འདྲ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“མིི་འགྲོོ་ཐབས་མེེད་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་འབུར་ཚུགས་ཀྱིིས་བལྟས། “ག་དུས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“ཨུན།

སྒུག་འདུག་དགོོས་དོོན་མེེད། སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་ལམ་ལ་བུད་ན་ག་འདྲ་འདུག”

“ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་ཞོོགས་པར་ངེེས་པར་དུ་འགྲོོ་དགོོས།

ཡོོད་པ་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་ཟིིན་པ་ཡིིན།”
“ཡ་ཨ་མ།

ང་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ག་ཚོོད་ལྷག་

ང་ཡང་འགྲོོ་མིི་འདོོད་པ་རེེད་མ་བསམ། ངས་ཀྱང་འདས་པའིི་གཟའ་འཁོོར་

གཉིིས་ཀྱིི་རིིང་ལ་ཟ་མ་བཟའ་ཐུན་ཡིིད་ལ་འབབ་པ་ཞིིག་ཟོོས་མྱོོང་མེེད། ཟ་མ་རྒྱགས་ཚད་
ཅིིག་ཟོོས་ནིི་ཟོོས་པ་རེེད་མོོད། ཟོོས་པས་ཟོོས་གོོ་ཅིི་ཡང་ཆོོད་མེེད།”

ཨ་མས་ལག་གིི་སྡེེར་མ་དེེ་ཆུ་ཟེེའུ་རུ་ཧོོབ་ཀྱིིས་བསྣུར་རྗེེས་“ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་

འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་ཕས་སྣ་རྔུབ་ཅིིག་བྱས་རྗེེས་“བལྟས་ཡོོང་ན་དུས་ནིི་འགྱུར་ཟིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་ཟུར་

ཟའིི་ཚུལ་གྱིིས་“སྔོོན་མ་ཡིིན་ན། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ག་དུས་འགྲོོ་ཟེེར་ན་དེེ་དུས་འགྲོོ་རྒྱུ་དེེ་རེེད།
དེེང་སང་ཡིིན་ན་ནམ་འགྲོོ་ནམ་འདུག་དེེ་བུད་མེེད་ཚོོས་ཐག་གིིས་གཅོོད་ཀྱིི་འདུག་ཨ། ད་

བལྟས་ཡོོང་ན། མགྱོོགས་པོོར་དབྱུག་པ་ཞིིག་འཁྱེེར་མ་ཡོོང་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་ས་མ་རེེད།”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་གཙང་མར་བཀྲུས་ནས་ཆུ་ཙར་ཙར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཀྲིིན་སྡེེར་དེེ་སྒམ་ཞིིག་

གིི་ཐོོག་ཏུ་བཞག་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་གིི་ལས་ཀར་བལྟས་ནས་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་

ལངས་ཏེེ་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དབྱུག་པ་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཆོོག་ཡ། ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་དང་སྡེེར་མ་
སྒྲིིག་རྒྱུ་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དབྱུག་པ་དེེ་བཟུང་ནས། རང་ཉིིད་
ཀྱིི་གཟིི་བརྗིིད་ངོོམ་ན་ཆོོག་གིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགན་

ཁུར་འཁུར་གྱིི་མེེད་པར། བསམ་བློོ་མིི་གཏོོང་ལ་ལས་ཀའང་མིི་ལས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་

ཐབས་ཤེེས་བཏོོན་ནས་ལས་ཀ་ལས་བཞིིན་ཡོོད་རྒྱུ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དབྱུག་པ་བཟུང་ན་ཆོོག་
ལ། བུད་མེེད་ཚོོས་ཀྱང་སྣ་རྔུབ་བྱེེད་བཞིིན། ཙིི་གུ་བཞིིན་དུ་གུས་གུས་ཞུམ་ཞུམ་བྱེེད་ངེེས་
རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དབྱུག་པ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་བུད་མེེད་ཚོོ་བརྡུང་རྒྱུ་

ཡིིན་ཟེེར་ན། སྟོོང་བསམ་མ་འཆང་། དེེ་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སུ་ཞིིག་བརྡུང་རྒྱུ་མ་ཡིིན་པར་སུ་

དང་རྡུང་རེེས་བྱ་རྒྱུ་དེེ་རེེད། རྒྱུ་མཚན་ནིི། ངས་ཀྱང་སྔ་ས་ནས་དབྱུག་པ་ཞིིག་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་
ནས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ངོོ་གནོོང་བའིི་སྒོོ་ནས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཅིིག་བྱས་ནས་“བྱིིས་པ་ཚོོའིི་མདུན་ནས་

ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་བཤད་ན་འཚམས་པོོ་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཞིིག་འཚམས་མིིན་མ་བཤད་གོོང་དུ་། སྔོོན་ལ་ཁོོ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་

ཏུ་ལྟོོ་རེེ་ཨེེ་འབབ་ལྟོོས་དང་དེེ་བཟང་།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕ་ཞེེན་པ་ལོོག་ནས་ཕར་སོོང་ཞིིང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡང་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་འབྲངས།

ཨ་མའིི་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་ཆུ་ཟེེའུ་ནང་དུ་ལས་ཀར་བྲེེལ་འདུག་མོོད། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་གིིས་

ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ལྟ་བཞིིན་སྤོོབས་པ་དང་བཅས་ཋོོམ་ལ་“ཁོོ་ལ་ད་ལྟ་གནད་དོོན་མིི་འདུག

ཁོོ་རང་ད་དུང་སེེམས་ཕམ་མིི་འདུག ཁོོ་ད་ལྟ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་ང་ཤིི་མ་ཤིི་ཞིིག་རྡུང་ཐུབ་
ན་ཨང་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསམ་གཟས་ནས་ཁོོ་ལ་ཁོོང་ཁྲོོ་བསླངས་པ་ཡིིན་ནམ།”
ཨ་མས་“ལོོས་ཡིིན། སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོས་སེེམས་ཁུར་དང་སེེམས་ཁུར་ཁོོ་

ན་བྱས་ནས་བསྡད་ན། དེེས་རིིམ་བཞིིན་ཁོོའི་ི མཆིིན་པ་ཟོོས་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། མགྱོོགས་པར་
ཉལ་སར་ལྷུང་ནས་སྙིིང་ནད་ཀྱིིས་འཆིི་ཡིི་རེེད། འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱེེས་པ་

ཞིིག་ལ་ཁོོང་ཁྲོོ་སློོང་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཨ་ཕ་ཁོོ་རང་ལ་གནད་
དོོན་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ཡོོད། དེེ་ཁོོས་
མགྱོོགས་པོོར་ང་ལ་སྟོོན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ལ་སྐྱོོན་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་ཡར་ལངས་ནས་“ང་གུར་སྲང་དུ་འཆམ་འཆམ་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སོོང་ནས་དོོས་འཁོོར་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་མིིན་ཞིིབ་བཤེེར་ཞིིག་བྱས་ན་བཟང་རྒྱུ་

རེེད།” ཅེེས་ཉེེན་བརྡ་བཏང་།
“ལོོས་ཡིིན།

དེེ་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།”

“གལ་སྲིིད་དེེ་གྲ་སྒྲིིག་མིིན་ན།

“དོོས་འཁོོར་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།”

ངས་ཨ་མ་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་གཏོོང་གིི་ཡིིན་ཨ།”

ཨལ་སོོས་དལ་མོོའི་ི སྒོོ་ནས་མར་ཕྱིིན་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན། “ཨ་མ། ང་རང་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཁོོང་

ཁྲོོ་བསླངས་ན་ག་འདྲ་འདུག”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“ཁྱོོད་རྣམ་རིིག་གྲུང་པོོ་རེེད།

ཋོོམ། ཁྱོོད་ཁོོང་ཁྲོོ་ལང་དུ་འཇུག་མིི་དགོོས། ང་རང་ཁྱོོད་

ལ་བརྟེེན་ནས་ཡོོད། ཁྱོོད་རང་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་འདིི་ཚོོ་ཞག་སྡོོད་མགྲོོན་པོོ་བཞིིན་དུ།
ཅིི་ལའང་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད། ཋོོམ། ཁྱོོད་རང་སེེམས་ཤུགས་ཆག་མཁན་ཞིིག་མིིན།”

དེེ་ལྟར་ཁོོའི་ི ཕྲག་སྟེེང་དུ་འགན་ཁུར་བབས་པས། ཋོོམ་གྱིིས་“ང་འདིི་ལྟར་བྱེེད་པར་

མིི་དགའ། ང་ཡང་ཨལ་བཞིིན་དུ། བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་མེེད་མཁན་ཞིིག་བྱེེད་ན་འདོོད། ང་

ཡང་ཨ་ཕ་བཞིིན་དུ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ན་འདོོད་ལ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཞིིན་དུ་ཆང་གིིས་བཟིི་ན་
འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་རུང་། ཋོོམ། ཁྱོོད་རང་

ཇིི་འདྲ་ཡིིན་པ་ངས་ཤེེས། ཁྱོོད་རང་ཆུང་བྱིིས་པ་ཞིིག་ཡིིན་དུས་ནས་བཟུང་། ཁྱོོད་རང་མིི་
ཇིི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ངས་ཤེེས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་རུང་། མིི་གཞན་པ་འདིི་ཚོོས་རང་

ཉིིད་གཅིིག་པུ་ལས་གཞན་པ་ཅིི་ལའང་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད་ཅིིང་། ཨལ་ཡང་ཉིིན་རྒྱུན་བུ་མོོ་ཚོོའིི་
རྗེེས་སུ་རྒྱུག་རྒྱུ་ལས་གཞན་པ་དྲན་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ཋོོམ། ཁྱོོད་རང་ཁོོ་ཚོོ་དང་
རྩ་བ་ནས་མིི་འདྲ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཡང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ལོོས་ཡིིན། ད་དུང་ཡང་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“མིིན།

ཁྱོོད་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་སྒྲུབ་ཚང་མ་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུའིི་

ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་བ་ཤ་སྟག་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་བཙོོན་དུ་འཇུག་དུས་ངས་དེེ་ཧ་གོོ་
སོོང་། མིི་ཚང་མས་ཁྱོོད་ལ་བསྟོོད་བསྔགས་གཏོོང་གིི་ཡོོད།”
“ཨ་མ།

ད་དེེ་འདྲ་བཤད་ཀྱིི་མ་འདུག དེེ་དག་ཚང་མ་བདེེན་པ་མ་རེེད། དེེ་ཁྱོོད་རང་

གིི་སེེམས་ལ་དྲན་ཚུལ་ཙམ་རེེད།”

ཁོོ་མོོས་བཟའ་གྲིི་དང་ཚེེབ་ཐུར་ཚང་མ་སྡེེར་མའིི་སྟེེང་དུ་བརྩེེགས། “དེེ་འདྲ་ཡིིན་ཡང་

སྲིིད། གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་ཚང་མ་ངའིི་སེེམས་ཀྱིི་དྲན་ཚུལ་ཙམ་ཡིིན་ཡང་སྲིིད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་ཚོོ་ཕྱིིས་བརྡར་བཏང་ནས་ཕར་ཞོོག་ཅིིག”

བུ་མོོ་འདིི་དབུགས་འཚང་བཞིིན་ཡར་ལངས་པའིི་ཚེེ། ཁོོ་མོོའི་ི ལྟོོ་བ་ཐད་ཀར་ཚུར་

འབུར་ནས་ཡོོང་། ཁོོ་མོོ་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་སྒམ་གྱིི་རྩར་ཚུར་ཡོོང་ནས། དེེ་གར་
བཀྲུས་ནས་བཞག་ཡོོད་པའིི་སྡེེར་མ་ཞིིག་ལག་ཏུ་བླངས།

ཋོོམ་གྱིིས་“གྲོོད་ཁོོག་འདིི་འདྲ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་འབུར་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་འབྲས་

གཉིིས་ཀྱང་ཕྱིིར་འབུར་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོར་ཀུ་རེེ་མ་རྩེེས། ཁོོ་མོོས་དེེང་སང་ཡག་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོོད་

སོོང་ནས། ཐོོན་ཕྱག་ཞུ་དགོོས་ས་འདྲ་ཡོོད་ན་ཐོོན་ཕྱག་ཞུས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ་ཡ། ང་སོོང་ནས་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ས་དེེར་ལམ་ཐག་རིིང་ཐུང་ག་འདྲ་ཡོོད་པ་

རྩད་གཅོོད་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་བུ་མོོ་ལ་“ཁོོས་དེེ་ལྟར་བཤད་པ་དེེ་ཁྱོོད་རང་སེེམས་པ་སྡུག་ཏུ་འཇུག་ཆེེད་དུ་

མ་རེེད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་གཉིིས་ཀ་ཨ་ཕའིི་རྗེེས་སུ་བྲོོས་སོོང་།
“ཨོོ།

ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་རུ་ཆུག”

དེེ་ངས་མཐོོང་སོོང་།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཟུགས་པོོ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིི་སྒོོ་ནས་ལག་གིི་ལས་ཀའིི་སྟེེང་དུ་བྲེེལ་

ཞིིང་། ཨ་མས་ཁོོ་མོོར་ཞིིབ་མོོས་བལྟས་“ཁྱོོད་ལ་མིི་བདེེ་རྒྱུ་འདྲ་འདུག་གམ། ཁྱོོད་ཀྱིི་མཁུར་
ཚོོས་གཉིིས་ཀ་ཅུང་སྐྲངས་ཡོོད་པ་འདྲ།”

“ངས་ཁོོ་ཚོོས་བཤད་པའིི་ཚད་གཞིི་ལྟ་བུའིི་འོོ་མ་འཐུང་མ་ཐུབ་པས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”
“དེེ་ངས་ཤེེས།

ང་ཚོོས་འོོ་མ་ཉོོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཉོོབ་སྣང་དང་བཅས་“གལ་སྲིིད་ཁོོན་ནེེ་བྲོོས་མེེད་རྒྱུ་ན། ད་མཚམས་

ང་ཚོོར་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ། ཁོོས་ཀྱང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། འོོ་
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མ་ཡང་གང་དགོོས་ལྟར་འཐུང་རྒྱུ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་ནས་ཕྲུ་གུ་འདིི་ཡང་བདེེ་ཐང་ངང་
བཙའ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོའིི་གནས་བབ་འདིིའིི་འོོག་ནས། ཕྲུ་གུ་ཡང་བདེེ་
ཐང་ཞིིག་བཙའ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ངས་འོོ་མ་འཐུང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་ཁོོ་མོོས་གློོ་ཁུག་ནས་ཅིི་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་ནས་ཁ་ནང་དུ་བཅུག

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཅིིག་སོོ་མུར་བཏང་སོོང་ཨ། ཅིི་ཞིིག་བཟའ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཅིི་ཡང་མ་རེེད།”
“ཤོོད་དང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བཟའ་བཞིིན་ཡོོད།”

“རྡོོ་ཐལ་དུལ་མ་ཞིིག་རེེད།
“ཨོོ།

རྡོོག་རྡོོག་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རྙེེད་སོོང་།”

དེེ་ཐལ་རྡུལ་བཟའ་བ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེེད་ཨ།”

“ངས་འདིི་བཟའ་ན་འདོོད།”

ཨ་མ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད། ཁོོ་མོོས་པུས་མོོ་ཁ་ཕྱེེས་ནས་སྨད་གོོས་པུས་

མོོའི་ི བར་དུ་བཙིིར་རྗེེས་“ཚོོར་བ་དེེ་ངས་ཤེེས། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ།
ངས་ཀྱང་སོོལ་བ་ཟོོས་མྱོོང་། སོོལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཟོོས་པ་ཡིིན། ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་ངས་དེེ་འདྲ་

བཟའ་རུང་གིི་མ་རེེད་ཟེེར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུའིི་སྐོོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མ་ཡོོང་། ཁྱོོད་ལ་དེེ་
ལྟ་བུའིི་བསམ་བློོ་འཁོོར་བའིི་ཐོོབ་ཐང་ཙམ་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོ་ག་མེེད་ལ།

འོོ་མ་ཡང་མེེད།”

ཨ་མས་“གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་གཟུགས་གཞིི་བདེེ་ཐང་ཡིིན་རྒྱུ་ན། ངས་ཁྱོོད་ལ་འགྲམ་

ལྕག་ཚ་བེེར་བེེར་ཞིིག་གཞུ་ངེེས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་གུར་ནང་དུ་འཛུལ། ཁོོ་མོོ་

གུར་ནང་ནས་ཕྱིིར་བུད་རྗེེས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མདུན་དུ་བསྡད་ནས། ལག་པ་ཕྱིི་ལ་བསྲིིངས།
“ལྟོོས་དང་།”

ཁོོ་མོོའི་ི ལག་མཐིིལ་དུ་མངོོན་པ་ནིི་གསེེར་གྱིི་རྣ་ལུང་ཆུང་ཆུང་ཆ་གཅིིག་རེེད།

“འདིི་ཁྱོོད་ལ་བྱིིན་པ་ཡིིན།”

801

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བུ་མོོའི་ི གདོོང་པར་ཐོོག་མར་དགའ་སྣང་ཞིིག་ཤར་ཞིིང་། དེེ་ནས་འགྲམ་དུ་བལྟས་“ང་

ལ་ད་དུང་རྣ་ཁུང་ཕུག་མེེད།”
“ཨོོ།

དེེར་མིི་སྐྱོོན། ངས་ཁྱོོད་ལ་རྣ་ཁུང་ཕུག” ཨ་མ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་མཁྲེེགས་ཤོོག་གིི་སྒམ་ཆུང་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་སྒོོར་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་མོོས་མགྱོོགས་མྱུར་

ངང་སྐུད་པ་གཅིིག་ཁབ་མིིག་ཏུ་དྲངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སྐུད་སྣེེ་གཉིིས་ཀ་ལྷན་དུ་བསྒྲིིལ་ནས་
སྟེེང་དུ་མདུད་པ་འགའ་རེེ་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་སྐུད་པ་ཞིིག་ཁབ་མིིག་ཏུ་
དྲངས་ནས་སྔར་བཞིིན་མདུད་པ་བརྒྱབ། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སྒམ་ཆུང་གིི་ནང་ནས་ཁ་གཅོོད་
མཉེེན་ཤིིང་ཞིིག་བཙལ་ཡོོང་།
“དེེ་ཚ་རྒྱུ་རེེད།

དེེ་ཚ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མ་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར། ཁོོ་མོོས་ཁ་གཅོོད་མཉེེན་ཤིིང་དེེ་བུ་མོོའི་ི རྣ་ཤལ་གྱིི་རྒྱབ་

ཏུ་བཞག་ནས། ཁབ་ཀྱིིས་རྣ་ཤལ་ཕུག་ནས་ཁབ་རྩེེ་མཉེེན་ཤིིང་གིི་སྟེེང་དུ་ཟུག་ཏུ་བཅུག
བུ་མོོས་འདར་སིིག་ཅིིག་བརྒྱབ། “ཚ་ཤུར་ཞིིག་བརྒྱུགས་སོོང་། དེེ་ཚ་རྒྱུ་རེེད།”
“ཚ་ཤུར་བརྒྱུགས་པའིི་ཡན་ཞིིག་ཚ་རྒྱུ་མ་རེེད།”
“ཨུན་ཧུན།
“ཡ།

ཚ་རྒྱུ་རེེད།”

དེེས་ན་སྔོོན་ལ་རྣ་བ་གཞན་པར་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཁོོ་མོོས་ཁ་གཅོོད་མཉེེན་ཤིིང་

བཞག་ནས་རྣ་ཤལ་གཞན་པ་དེེ་ཡང་ཕུག
“ཚ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མས་“འུར་མ་རྒྱག གཉིིས་ཀ་ཕུག་ཟིིན།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མར་མཚར་སྣང་དང་བཅས་བལྟས། ཨ་མས་ཁབ་དེེ་སྐུད་སྣེེ་ནས་

གཏུབས་རྗེེས། རྣ་བ་གཉིིས་ཀའིི་རྣ་ཤལ་གྱིི་བུ་གའིི་ནང་ནས་མདུད་པ་གཅིིག་རེེ་འཐེེན་
རྗེེས་རང་སོོར་བཞག

802

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ཡ། ད་འགྲིིག་སོོང་། ཉིི་མ་རེེ་རེེར་མདུད་པ་རེེ་རེེ་འཐེེན་དང་། དེེ་ནས་

གཟའ་འཁོོར་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་རྣ་ཁུང་བྱང་ནས་རྣ་ལུང་འདོོགས་ཐུབ། ཡ། ད་འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་
ཡིིན་པས། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བདག་པོོ་རྒྱོོབ།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣ་བར་སེེམས་ཆུང་ངང་རེེག་ཅིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཛུབ་

རྩེེར་འགོོས་ཡོོང་བའིི་ཁྲག་ཐིིགས་ལ་བལྟས། “དེེ་འདྲ་ཚ་མ་སོོང་། ཁབ་གཙག་བྱས་པ་ཙམ་
རེེད།”

ཨ་མས་“མ་གཞིི་བྱས་ན་ཁྱོོད་ལ་སྔ་ས་ནས་རྣ་ཁུང་ཕུག་དགོོས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོོའི་ི གདོོང་པར་བལྟས་ནས། གདོོང་ལ་རྒྱལ་ཁའིི་འཛུམ་
ཞིིག་ཤར་ནས་“ཡ། ད་སྣོོད་ཆས་དེེ་དག་ཁྲུས་ཤིིག ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བདེེ་ཐང་ངང་བཙའ་ཡིི་

རེེད། ཅུང་ཙམ་མིིན་ན་ཁྱོོད་ལ་རྣ་ཁུང་མ་ཕུག་པར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རུ་བཅུག་པ་རེེད། འོོན་
ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བདེེ་འཇགས་ཡིིན།”
“དེེ་ལ་མཚོོན་དོོན་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།”

ཨ་མས་“ཡོོད་དང་ཡོོད། མཚོོན་དོོན་ལོོས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འཁྱམ་ཉུལ་གྱིིས་གར་སྟེེགས་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། རས་གུར་

ཆུང་ཆུང་གྲ་དག་ཅིིག་གིི་མདུན་དུ་ཁོོས་ཤུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཏབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་
དུ་ཕར་སོོང་། ཁོོ་རང་ཐང་ཆེེན་གྱིི་སྣེེ་རུ་སོོང་རྗེེས་རྩྭ་གསེེང་དུ་ཐང་ལ་བསྡད།

ནུབ་མཐའིི་མཁའ་དབྱིིངས་ཀྱིི་སྤྲིིན་པ་དེེའིི་དམར་མདོོག་གིི་མུ་ཁྱུད་མིི་མངོོན་པར་

གྱུར་ཅིིང་། སྤྲིིན་དབུས་ཀྱང་ནག་པོོར་གྱུར། ཨལ་གྱིིས་རྗེེ་ངར་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེེད་བཞིིན་
དགོོང་ཁའིི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས།

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ། བུ་མོོ་མགོོ་སེེར་མ་ཞིིག་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་སླེེབས། ཁོོ་མོོ་གཟུགས་བྱད་

ཧ་ཅང་མཛེེས་ལ། ཁ་སྣ་དྲང་ཞིིང་རྣོོ། ཁོོ་མོོ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་རྩྭའིི་ནང་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁ་
803

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནས་སྐད་ཆ་ཅིི་ཡང་མིི་བཤད། ཨལ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་ཁོོ་མོོའི་ི སྐེེད་པར་བཞག་ནས།
མཛུབ་མོོ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱས།

ཁོོ་མོོས་“དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ཟ་འཕྲུག་ལང་གིི་འདུག”ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་ས་ཆ་གཞན་ཞིིག་ཏུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། གདོོང་ལ་ཧང་སངས་པའིི་ཉམས་ཤིིག་ཤར། “སང་ཉིིན་ཨེེ།

གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁོོས་སྣང་བ་ཡང་མོོས་“བྱང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ང་ཚོོ་གཉེེན་སྒྲིིག་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད་ཨ། མ་རེེད་དམ།”

“ལོོས་ཡིིན།

ཉིིན་ཞིིག་ལ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁོོ་མོོས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་མགྱོོགས་པོོར་གཉེེན་སྒྲིིག་རྒྱུ་ཡིིན་ལབ་སོོང་

ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

རྒྱུ་བྱ།”

ག་དུས་སྟབས་འགྲིིག་ན་དེེ་དུས་གང་མགྱོོགས་མགྱོོགས་ཀྱིིས་གཉེེན་བསྒྲིིག་

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁས་ལེེན་བྱས་ཡོོད་ཨ།”

ཁོོའི་ི མཛུབ་མོོ་ཁོོ་མོོའི་ི རྒྱབ་ལོོགས་ནས་བརྒྱུགས་

ཏེེ་མདུན་ཟུར་དུ་བསྲིིངས་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་སྐད་ངར་གྱིིས་“འདྲེེ་ལག་དེེ་ཕར་འཁྱེེར། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ང་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་གཉེེན་སྒྲིིག་གིི་ཡིིན་ལབ་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“གཉེེན་ལོོས་སྒྲིིག”

“འོོན་ཀྱང་།

ད་ལྟ་ཁྱོོད་རང་ས་ཆ་གཞན་དུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ཨ།”

ཨལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ལ་གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་། ཕྲུ་གུ་འཁོོར་བ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“མེེད།

ཕྲུ་གུ་འཁོོར་མེེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨལ་གད་མོོ་བགད། “དེེས་ན་ངས་ཉིིན་འདིི་དག་ལ་དུས་ཚོོད་སྟོོང་ཟད་བཏང་བ་ཡིིན་

ས་རེེད་ཨ། མ་རེེད་དམ།”

ཁོོ་མོོའི་ི མ་ནེེ་མདུན་དུ་བསྲིིངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགྱོོགས་པོོར་ཡར་ལངས། “ཁྱོོད་ངའིི་

ཉེེ་སར་བཅར་མིི་དགོོས། ཨལ་ ཇོོ་ཌིི། ངས་ད་ནས་བཟུང་ཁྱོོད་མཐོོང་ན་མིི་འདོོད།”
“ཨ་ཙིི།

དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ཡང་སྙིིང་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཧ་ལས་པ་ཞིིག་ཡིིན་འདོོད་ཀྱིི་འདུག་གམ།”
“ད་དུང་ཅུང་ཙམ་སྒུག་དང་།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཁྱོོད་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་དགོོས་འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད་དམ།

མིིན། ང་ལ་ཡོོད་པ་ནིི་གོོ་སྐབས་ཡིིན།”

ཉོོན་ཞིིག ང་འགྲོོ་རྒྱུ་

“ཅུང་ཙམ་སྒུག་དང་།”
“མིིན།

སྒུག་རྒྱུ་མིིན། ངའིི་ཉེེ་སར་བཅར་མིི་དགོོས།”

ཨལ་གློོ་བུར་དུ་མདུན་དུ་མཆོོངས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པར་འཐམས་པས། ཁོོ་མོོ་རྐང་པ་

འཁྲིིལ་ཏེེ་འགྱེེལ། ཁོོ་མོོ་འགྱེེལ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོས་ཁོོ་མོོར་འཐམས་ནས། ལག་པ་ཁོོ་མོོའི་ི དྲག་

ཏུ་ཁྲོོས་པའིི་ཁའིི་སྟེེང་དུ་བཀབ། ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི སྤར་མོོར་སོོ་འདེེབས་རྩིིས་བྱས་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། ཁོོས་སྤར་མཐིིལ་གྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་བཀབ་ཡོོད་པས་སོོ་མ་ཐེེབས། ཁོོའི་ི ལག་པ་གཅིིག་

གིིས་ཁོོ་མོོ་མར་མནན་ནས་བསྡད། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོོ་ལྷོོད་ལ་བབས་ཤིིང་། དེེ་ནས་
ཅུང་མ་འགོོར་བར། ཁོོ་གཉིིས་རྩྭ་གསེེང་ནས་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་བགད།

ཨལ་གྱིིས་“ཨུན། ང་ཚོོ་མིི་འགྱངས་པར་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་ཡིིན། ངས་སྒོོར་མོོ་གློོ་ཁུག་གང་

འཁྱེེར་ནས་ཕྱིིར་ཡོོང་གིི་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་ངེེད་གཉིིས་ཧོོ་ལེེ་ཝོོ་ཌིི་གྲོོང་ཁུལ་ལ་གློོག་བརྙན་
བལྟ་རུ་འགྲོོ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་མོོ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཨལ་ཁོོ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་སྒུར། ཁོོས་ཁོོ་མོོའི་ི

མིིག་ནང་དུ་ཤར་བའིི་ས་སྲོོད་ཀྱིི་ནམ་མཁའིི་སྐར་ཚོོགས་མཐོོང་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་

ཤར་བའིི་དགུང་གིི་སྤྲིིན་པ་ནག་པོོ་ཡང་མཐོོང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ང་ཚོོ་མེེ་འཁོོར་ལ་བསྡད་
ནས་སོོང་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་དུས་ཡུན་ག་ཚོོད་འགོོར་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“ཨོོ། ཕལ་ཆེེར་ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་འགོོར་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་ལན་བཏབ།
•••

ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པ་རུབ་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་བཟའ་དཔོོན་ཚོོ་

དང་ལྷན་དུ་གཞུང་ལས་ཁང་གིི་མདུན་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་དོོ་ནུབ་ཀྱིི་མཚན་མོོ་

འདིི་དང་མ་འོོངས་པའིི་མིི་ཚེེ་བཅས་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱས། གཞུང་སྒར་དོོ་དམ་པ་གཟུགས་
ཆུང་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཟད་ཅིིང་གཙང་བའིི་གྱོོན་གོོས་དཀར་པོོ་དེེ་གྱོོན་ནས། སྒོོ་ཁྱམས་ཀྱིི་
ཁ་སྐྱོོར་སྟེེང་དུ་གྲུ་མོོ་ཁེེན་ནས་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོས་ངོོ་གདོོང་དྲུད་ནས་གདོོང་ལ་ངལ་དུབ་
ཀྱིི་ཉམས་ཤིིག་བབས།

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ཡར་བལྟས། “སྐུ་ཞབས། ཁྱོོད་ཅུང་གཉིིད་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།”
“རེེད།

དངོོས་གནས་ཅུང་གཉིིད་དགོོས་ས་རེེད། ཚན་ཆུང་གསུམ་པའིི་ནང་དུ་མདང་

དགོོང་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙས་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་སྐྱེེ་གཡོོག་མ་མ་ཚད་ལྡན་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་
འདུག”

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན་དེེ་ཤེེས་དགོོས་པ་ཞིིག་ཡིིན། ལྷག་ཏུ་གཉེེན་སྒྲིིག་

བྱས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“རེེད་དམ།

གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ཅུང་འགྲོོ་དགོོས་པ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ་བསམ་ཡོོད།

སྲིིང་བལ་འཐོོག་པའིི་

དུས་ཐོོག་ལ་ཨེེ་འཁེེལ་བལྟ་དགོོས་བསམ་ཡོོད། ང་ཚོོར་ཡུན་རིིང་ལ་ལས་ཀ་མ་ཡོོད་པས།
ད་ནིི་ངེེས་པར་དུ་ལམ་ལ་འབུད་དགོོས་ཀྱིི་འདུག”

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“དེེ་གར་ལས་ཀ་ཡོོད་མེེད་ཨེེ་ཤེེས།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་མིི་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་ལས་ཀ་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་ནིི་ཐག་ཆོོད་རེེད།”

ཧུ་སིི་ཋོོན་གྱིིས་“འདིི་གར་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་ནིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཅུང་ཙམ་སྒུག་དགོོས་པ་རེེད་

མ་གཏོོགས། ང་ཚོོས་སྒུག་ནས་འདུག་གིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་ཡང་དངོོས་གནས་འགྲོོ་ན་མིི་འདོོད། སྒར་འདིིའིི་ནང་གིི་མིི་རྣམས་ཕན་

ཚུན་ལ་འདིི་འདྲ་བྱམས་ལ། ད་དུང་གསང་སྤྱོོད་སོོགས་ཆ་རྐྱེེན་འདིི་འདྲ་བཟང་། འོོན་

ཀྱང་། ང་ཚོོའིི་ཁ་ལ་ལྟོོ་བཟའ་དགོོས་པས། མིི་འགྲོོ་ཐབས་མེེད་རེེད། ང་ཚོོར་ད་དུང་རླངས་
སྣུམ་སྣུམ་ཟོོམ་གཅིིག་ལྷག་འདུག་པས། དེེས་ང་ཚོོ་ཕར་ཅུང་ཙམ་སྐྱེེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། འདིི་

གར་ང་ཚོོས་ཉིིན་རེེར་ཁྲུས་རེེ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། མིི་ཚེེ་གང་པོོར་ད་ཐེེངས་འདྲ་
པོོ་གཙང་མ་བྱས་མྱོོང་མེེད། ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ལ། སྔོོན་ཆད་ཡིིན་ན། གཟའ་འཁོོར་རེེ་ལ་

ཁྲུས་ཐེེངས་རེེ་མ་གཏོོགས་རྒྱག་མ་ཐུབ་རུང་། རང་ཉིིད་ལ་ཚིི་དྲིི་བྲོོ་བ་ཚོོར་མ་བྱུང་། འོོན་
ཀྱང་། འདིི་གར་ཉིིན་རེེར་ཁྲུས་རེེ་བརྒྱབ་ཀྱང་། ད་དུང་ཡང་ཚིི་དྲིི་བྲོོ་བའིི་སྣང་བ་འདུག
ཁྲུས་རྒྱག་ཐེེངས་མང་ན་དེེ་འདྲ་འབྱུང་བ་ཨེེ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

གཞུང་སྒར་དོོ་དམ་པས་“གཅིིག་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྔོོན་ཆད་རང་ཉིིད་ལ་དྲིི་སྣོོམ་བྱེེད་

ཁོོམ་མ་བྱུང་བས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་ཡང་ཡིིན་སྲིིད།

ང་ཚོོ་འདིི་གར་འདུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དོོ་དམ་པ་གཟུགས་ཆུང་གིིས་མུར་གོོང་ལག་མཐིིལ་དུ་བཞག་ནས་“ངས་བལྟས་ན། དོོ་

ནུབ་ཡང་བསྐྱར་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་དུའང་མིི་འགྱངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་རེེད། ངས་དངོོས་

གནས་ཕྲུ་གུ་དེེ་འདིི་གར་བཙའ་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད་ཡོོད། ང་ཚོོ་དངོོས་གནས་འདིི་གར་
འདུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་དང་ཝིི་ལིིའེེ། ཁྲག་རྒྱུད་འདྲེེས་མའིི་ཕོོ་གསར་ཇུལ་བཅས་གར་སྟེེགས་ཀྱིི་ཟུར་

ཙམ་དུ་བསྡད་ནས་རྐང་པ་དཔྱང་འགུལ་བྱེེད།

ཇུལ་གྱིིས་“ང་ལ་ཌ་རམ་4 ཁུག་མ་གང་ཡོོད། གཅིིག་འཐེེན་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་འཐེེན། ཐ་མག་ཅིིག་ཁ་ལ་མ་རེེག་པར་ཡུན་རིིང་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་

བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་རྡོོ་ཐ་འཕྲོོ་བརླག་མིི་འགྲོོ་ཆེེད་ཐ་མག་སྨུག་པོོ་དེེ་ཧ་ཅང་གཟབ་
གཟབ་ངང་བསྒྲིིལ།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཨུན། ཁྱོོད་འགྲོོ་དགོོས་པར་དངོོས་གནས་བློོ་ཕམ་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚང་གིི་མིི་

ཚང་མ་དངོོས་གནས་མིི་བཟང་ཤ་སྟག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐ་མག་ལ་མེེ་བསྒྲོོན་“ངས་ཀྱང་ཡུན་རིིང་ལ་འདང་བརྒྱབ་པ་ཡིིན།

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། དངོོས་གནས་གཞིིས་ཆགས་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཞིིག་བྱུང་ན་ཨང་འདོོད།”

ཇུལ་གྱིིས་ཌ་རམ་ཁུག་མ་ཕར་ཕྱིིར་བླངས་རྗེེས་“དངོོས་གནས་དཀའ་མོོ་རེེད། ང་ལ་

བུ་མོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་རྗེེས་སློོབ་གྲྭར་གཏོོང་ཆོོག་གིི་རེེད་
བསམ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོར་གནས་གཅིིག་ཏུ་དེེ་འདྲའིི་ཡུན་རིིང་འདུག་ཁོོམ་ཞིིག་གང་
ན་ཡོོད། གནས་ཕར་སྤོོ་ཚུར་སྤོོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
4

ཌ་རམ། Durham སྟེེ། དུས་རབས་ 19 དང་ 20 བར་གྱིི་ཨ་རིིའིི་རྡོོ་ཐའིི་ཚོོང་གཉེེར་ཁང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་དང་དེེའིི་
ཚོོང་རྟགས།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་ཞིིག་ཏུ་འདུག་དགོོས་མིི་འབྱུང་བར་སྨོོན།

ང་དངོོས་གནས་གྲོོང་ཚོོ་དེེ་འདྲ་ལ་ཞེེད་སྣང་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ཉེེན་རྟོོག་པས་བརྙས་བཅོོས་བྱས་པ་རེེད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མིི་ཞིིག་གསོོད་རྒྱུ་རེེད་བསམ་ནས་ཞེེད་ཀྱིི་འདུག དེེ་གར་

ཡུད་ཙམ་ལ་མ་གཏོོགས་མ་བསྡད་མོོད། དེེའིི་རིིང་ལ་སེེམས་ཁྲལ་ཁོོ་ན་བྱས་ཏེེ་བསྡད་པ་

ཡིིན། ཐེེངས་ཤིིག་ལ་ཉེེན་རྟོོག་པ་ང་ཚོོའིི་སྒར་ནང་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། ངའིི་གྲོོགས་པོོ་ཞིིག་གིིས་
ཁོོ་ལ་ཚིིག་ལན་བསློོགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་འཛིིན་གྲབས་བྱས་སོོང་། རྒྱུན་དུ་སེེམས་ཁྲལ་
ཏག་ཏག་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་དུ་ཞུགས་མྱོོང་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“མེེད།”
“ཨུན།

ངས་ཀྱང་བསམ་བློོ་མང་པོོ་བཏང་བ་ཡིིན། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོ་སྒར་གཞན་པ་ཚོོའིི་

ནང་དུ་རྒྱུག་པ་བཞིིན། སྒར་འདིིའིི་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་གཏོོར་བརླག་གཏོོང་མིི་ཐུབ་དོོན་ཅིི་
ཡིིན། གཞུང་ལས་ཁང་གིི་མིི་གཟུགས་ཆུང་དེེས་བཀག་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་ནམ།
མ་རེེད། དེེ་འདྲ་མ་རེེད།”

ཇུལ་གྱིིས་“འོོ་ན་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“དེེས་ན་ངས་བཤད་ཡ།

རྒྱུ་མཚན་ནིི་ང་ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་འབྲེེལ་བྱས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོས་སྒར་འདིིའིི་ནང་ནས་མིི་གཅིིག་རེེ་གཅིིག་རེེ་བྱས་ཏེེ་འཛིིན་མིི་ཐུབ། ཁོོ་
ཚོོས་འཛིིན་ན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛིིན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དེེ་འདྲ་ཁོོ་ཚོོས་བྱེེད་ཕོོད་ཀྱིི་

མེེད། ང་ཚོོས་ཀིི་ཞིིག་བཏབ་ན་མིི་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་སྒོོར་འབུད་རྒྱུ་རེེད། ངལ་རྩོོལ་པའིི་སྐྱིིད་

སྡུག་ཚོོགས་པ་རྩ་འཛུགས་བྱེེད་མཁན་དེེས་ལམ་ཆེེན་སྟེེང་དུ་སྐད་ཆ་ཁྲོོམ་བསྒྲགས་བྱེེད་
ཀྱིི་འདུག་ལ། ཁོོས་དེེ་འདྲ་གང་དུ་བྱས་ཀྱང་ཆོོག་པ་རེེད་ཟེེར། ཚང་མ་མཉམ་འབྲེེལ་གྱིིས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བསྡད་ན། ཁོོ་ཚོོས་མིི་ཉིིས་བརྒྱའིི་ཁ་སློོང་མིི་ཕོོད། ཁོོ་ཚོོས་མིི་གཅིིག་གཉིིས་ལ་ཐུབ་ཚོོད་
གཏོོང་ཐུབ་པ་ཙམ་ཡིིན།”

ཇུལ་གྱིིས་“རེེད་ཡ། སྐྱིིད་སྡུག་ཚོོགས་པ་ཞིིག་བཙུགས་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཚོོགས་

པ་དེེ་ལ་དབུ་ཁྲིིད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་དབུ་ཁྲིིད་འཛིིན་བཟུང་བྱས་ན།
དེེ་དུས་སྐྱིིད་སྡུག་ཚོོགས་པས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཨུན། དེེ་ཐད་ལ་ཡང་ང་ཚོོས་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་ཐབས་ཤེེས་འཚོོལ་

དགོོས། ང་འདིི་གར་འབྱོོར་ནས་ལོོ་ངོོ་གཅིིག་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ལ། དེེའིི་རིིང་དུ་ལས་གླ་ནིི་ཇེེ་
དམའ་ནས་ཇེེ་དམའ་རེེད། མིི་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླ་ཆས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིིའིི་ཁ་གསོོ་
ཐུབ་ཀྱིི་མེེད་ཅིིང་། གནས་ཚུལ་དེེ་ད་དུང་ཇེེ་སྡུག་ནས་ཇེེ་སྡུག་རེེད། ཅིི་ཡང་མིི་བྱེེད་པར་

ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་པར་སྒུག་ནས་ཅིི་ཕན། ངས་ཀྱང་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མིི་ཤེེས། གལ་སྲིིད་
མིི་ཞིིག་ལ་རྨོོན་རྟ་དོོར་གཅིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན། རྟ་འདིི་དག་ལས་ཀ་ཡོོད་དུས་མེེད་དུས་ཚང་

མར་གསོོ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་ཟེེར་ནས་བདག་པོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་རྒྱུ་རེེད་དམ། འོོན་ཀྱང་། མིི་

ཞིིག་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིི་གཡོོག་ཏུ་བརྒྱུགས་དུས། ཁོོ་ལ་ལས་ཀ་མེེད་དུས་ཁོོའི་ི ཁ་ནང་དུ་
ཅིི་ཞིིག་བཟའ་བར་ཁ་ཡ་བྱེེད་མཁན་མེེད། རྨོོན་རྟ་འདིི་ཚོོའིི་ལས་དབང་ཡང་ང་ཚོོ་ལས་
དགའ། དངོོས་གནས་ཧ་གོོ་དཀའ་མོོ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇུལ་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ངས་རྒྱུན་དུ་དེེ་འདྲའིི་སྟེེང་དུ་བསམ་བློོ་

གཏོོང་འདོོད་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་བསམ་བློོ་མིི་གཏོོང་ཐབས་མེེད་རེེད། ངའིི་བུ་མོོ་ཆུང་

ཆུང་འདིི། ག་འདྲའིི་སྙིིང་རྗེེ་མོོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཚོོས་ཀྱང་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་མོོ་སྙིིང་རྗེེ་མོོ་
ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། གཟའ་འཁོོར་ཞིིག་ལ་གཞིིས་སྒར་གྱིིས་ཁོོ་མོོར་བྱ་དགའ་ཞིིག་ཀྱང་

སྤྲད་མྱོོང་། རེེད་ཡ། ད་ཡིིན་ན་ཁོོ་མོོར་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད་དམ། ཁོོ་མོོ་ད་ལྟ་སྐམ་ཞིིང་

རིིད་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་གྱིི་འདུག་ལ། ངའིི་སེེམས་ནས་བཟོོད་ཀྱིི་མིི་འདུག ཁོོ་མོོ་དེེ་འདྲའིི་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

སྙིིང་རྗེེ་མོོ་ཞིིག ངས་དོོན་རྐྱེེན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་སློོང་འདོོད་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཝིི་ལིིའེེ་ཡིིས་“ཇིི་འདྲ་བྱས་ཏེེ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། རྐུ་ཞིིག་བྱས་ནས་རང་ཉིིད་བཙོོན་

དུ་འཇུག་འདོོད་དམ། ཡང་ན་མིི་ཞིིག་བསད་ནས་སྲོོག་ཁྲིིམས་འབབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན།”
ཞེེས་བཤད།

ཇུལ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། དེེ་དག་གིི་ཐོོག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་དྲགས་ནས་སྨྱོོན་པར་

འགྱུར་གྲབས་འདུག སྨྱོོན་པ་སྨྱོོ་རྐྱང་དུ་འགྱུར་གྲབས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་རྗེེས་སོོར་འདིི་གའིི་ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་དྲན་རྒྱུ་རེེད། འདིི་གའིི་

ཞབས་བྲོོའི་ི དགོོང་ཚོོགས་ལྟ་བུའིི་ལྟད་མོོ་ཡག་པོོ་ཞིིག་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ཡ། ད་

ང་ཁྱིིམ་དུ་འགྲོོ་རན། གནས་སྐབས་རིིང་བདེེ་མོོ། ས་ཆ་གཞན་པ་ཞིིག་ཏུ་ང་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་
ཐུག་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་ཚང་མར་ལག་འཇུ་བྱས།

ཇུལ་གྱིིས་“ལོོས་ཡིིན། ང་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

“ཡ།

དེེས་ན་བདེེ་མོོ།” ཋོོམ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།
•••

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་རས་གུར་ནང་གིི་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་མལ་
གདན་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ལོོག་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཨ་མ་ཡང་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་ལོོག་ནས་
འདུག རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཨ་མ།” ཞེེས་ཤུབ་པུར་བཤད།
“ཅིི་རེེད།
“ཨ་མ།

ད་དུང་ཡང་གཉིིད་མེེད་དམ།”

ང་ཚོོ་འགྲོོ་ས་དེེ་གར་དབྱུག་རྩེེད་སྤོོ་ལོོ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།”

“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

ད་གཉིིད་ཅིིག ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་སྔ་མོོར་ལང་དགོོས།”

“འདིི་གར་དབྱུག་རྩེེད་སྤོོ་ལོོ་བརྩེེ་རྒྱུ་ཡོོད་པས།

འདུག་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་འདོོད།”
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དངོོས་གནས་འདིི་གར་མུ་མཐུད་དུ་

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་“ཤུ་... །” ཞེེས་བཤད།
“ཨ་མ།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་དོོ་ནུབ་བྱིིས་པ་ཞིིག་ལ་གཞུས་སོོང་།”

“ཁོོས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་རུང་།”
“དེེ་ངས་ཤེེས།

ངས་ཁོོ་ལ་དེེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་བྱིིས་པ་དེེའིི་སྣ་སྟེེང་

དུ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་གཞུས་བྱུང་ལ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། སྣ་ཁྲག་ཙར་ཙར་དུ་བཞུར་བྱུང་།”
“སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་མ་བཤད།

དེེ་བཤད་སྟངས་ཡག་པོོ་མ་རེེད།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཁ་ཚུར་འཁོོར་ནས་“ཁོོས་ང་ཚོོ་ཨོོག་ཁེེ་སིི་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་ཁོོའི་ི སྐད་ལ་

ངར་ཤུགས་བབས་ནས་“ཁོོས་ཨོོ་རེེ་གྷོོན་མངའ་སྡེེ་ནས་ཡོོང་བའིི་ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཚོོ་འདིི་གར་
འདུག་མིི་དགོོས་ཟེེར། ཁོོས་ང་ཚོོ་ལྟས་ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་རེེད་ཟེེར། དེེ་བས་ངས་ཁོོ་ལ་ཁུ་ཚུར་
གྱིིས་གཅིིག་གཞུས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཤུ་ ...

གཏོོང་།”

། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་མིི་རུང་། མཚང་མིིང་བོོས་ན་ལུས་ལ་ན་ཚ་ནིི་མིི་

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁོོ་ཚོོར་དེེ་འདྲ་འབོོད་དུ་འཇུག་

རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཤུ་...

། ད་གཉིིད་ཅིིག”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོའི་ི གདོོང་པ་ནས་ཁྲག་དམར་མར་འཛགས་པ་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་

ན། གདོོང་ནས་གྱོོན་གོོས་སྟེེང་དུ་མར་བཞུར་ནས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མལ་གཟན་འོོག་ནས་ལག་པ་ཕྱིིར་ཕྱུངས་ཡོོང་ནས། རུ་ཐེེ་ཡིི་འགྲམ་པའིི་སྟེེང་

དུ་སེེན་འཐོོག་ཅིིག་བྱས་པས། བུ་མོོ་འདིི་ཡུད་ཙམ་ལ་སྲ་རེེངས་རེེངས་སུ་གྱུར་ཅིིང་། དེེ་
ནས་སྣ་རྔུབ་བྱེེད་བཞིིན་ཁུ་སིིམ་པོོས་ངུས།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
•••

གཙང་སྦྲ་ཁང་གིི་ནང་དུ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་གསང་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཁང་ཚན་གཉིིས་

སུ་གཡས་གཡོོན་གྱིིས་ཙོོག་པུར་བསྡད། ཨ་ཕས་“ཆེེས་མཐའ་མཇུག་གིི་འདིི་གཏོོང་ཡག་

ཅིིག་བྱ། འདིི་དངོོས་གནས་སྐྱིིད་པོོ་རེེད། ང་ཚོོ་ཐོོག་དང་པོོར་སླེེབས་སྐབས། བྱིིས་པ་ཚོོས་
ཆུ་བཤལ་འཇུ་ལུང་ནས་འཐེེན་པས། སྔངས་འཚབ་བྱུང་བ་དེེ་དྲན་གྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་
བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ང་རང་ཉིིད་ཀྱང་ཐོོག་མར་ཅུང་མ་ལོོབས་པ་འདྲ་བྱུང་།” ཞེེས་ཟེེར་

བཞིིན། ལུས་ཀྱིི་ལས་དོོར་དེེ་པུས་མོོའི་ི མཐའ་འཁོོར་ནས་གྲ་དག་གིིས་ཡར་འཐེེན་རྗེེས་
“ངའིི་སེེམས་བདེེ་མོོ་ མིི་ འདུག

འདུག” ཅེེས་བཤད།

རང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྡིིག་པ་གསོོག་བཞིིན་པའིི་སྣང་བ་ཞིིག་

ཨ་ཕས་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྡིིག་པ་ཅིི་ཡང་གསོོག་མིི་རུང་། དེེ་བས་ཡག་པོོ་བྱས་ཏེེ་སྡོོད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྡིིག་པ་གསོོག་ཐེེངས་རེེ་ལ་སྒོོར་མོོ་གཉིིས་རེེའིི་རིིན་པ་བཏུང་དགོོས་ཤིིང་། ད་
ལྟ་ང་ཚོོ་ཚང་མའིི་གཞུང་དུའང་སྒོོར་མོོ་གཉིིས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

འོོན་ཀྱང་། ངས་བསམ་བློོའི་ི ནང་དུ་སྡིིག་པ་གསོོག་གིི་ཡོོད།”

“དེེར་མིི་སྐྱོོན།

བསམ་བློོའི་ི ནང་དུ་སྡིིག་པ་བསགས་ན་རིིན་མེེད་རེེད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་པོོ་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“འོོན་ཀྱང་། དེེ་འདྲ་བྱས་ན་རིིན་གོོང་ཧ་ཅང་ཁེེ་པོོ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“དགེེ་སྡིིག་གིི་དོོན་དག་འདིི་ལ་དེེ་འདྲ་སྣང་ཆུང་བྱེེད་མིི་རུང་།”
“ངས་སྣང་ཆུང་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད།

མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད། གདོོན་འདྲེེ་ཁོོག་ལ་ཞུགས་ཐེེངས་རེེར་

ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྡིིག་པ་རེེ་གསོོག་གིི་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེ་ངས་ཀྱང་ཤེེས་ཡོོད། ནམ་རྒྱུན་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་

བསྒྲུབས་པའིི་དོོན་ངན་ཕྱེེད་ཀ་མ་གཏོོགས་བཤད་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་འགྲིིག་འདུག

ཁོོག་ཏུ་སྦས་ན་བཟང་།”

“ཆབ་ཟོོམ་ཡག་པོོ་འདིིས་ཀྱང་ང་ལ་སྡིིག་པ་གསོོག་གིིན་པའིི་སྣང་བ་སྐྱེེད།”
“དེེས་ན་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་རྩྭ་ལྡུམ་ཁྲོོད་དུ་སོོང་།

ད་དེེ་འདྲ་བཤད་ཀྱིི་མ་འདུག དོོར་མ་ཡར་

འཐེེན་དང་། སོོང་ནས་ཉལ།” ཨ་ཕས་ཁོོའི་ི ལས་དོོར་གྱིི་ཆབ་མ་རང་སོོར་འཐེེན་རྗེེས་ཆབ་
མགོོ་ཐག་སེེ་བརྒྱབ། ཁོོས་ཆབ་ཟོོམ་ཆུ་བཤལ་གྱིི་འཇུ་ལུང་འཐེེན་རྗེེས། ཆབ་ཟོོམ་ནང་དུ་
གོོར་གོོར་དུ་འཁོོར་བཞིིན་པའིི་ཆུ་འཁོོར་ལ་དང་དོོད་དང་བཅས་བལྟས།
•••

ཨ་མ་ཡར་ལངས་པའིི་སྐབས་སུ་སྒར་ཧྲིིལ་པོོ་ད་དུང་ཡང་ནག་ཐོོམ་མེེ་རེེད། གཙང་སྦྲ་
ཁང་གིི་སྒོོ་མོོ་ཁག་ལས་འོོད་སྣང་ཤུགས་ཆུང་རེེ་འཕྲོོས་ཡོོད། སྲང་ལམ་གཡས་གཡོོན་གྱིི་
རས་གུར་ཁག་ནས། སྔུར་སྒྲ་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ཤིིག་གྲག་གིི་འདུག

ཨ་མས་“ཡ། ཡར་ལོོངས། ཡར་ལོོངས། ང་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་ལམ་ལ་འབུད་དགོོས། ཉིི་

མ་འཆར་རྒྱུར་དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་མེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་གཙིིར་སྒྲ་ཅན་

གྱིི་སྒྲོོན་མེེའིི་ཤེེལ་སྒོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས། སྡོོང་རས་ལ་མེེ་བསྒྲོོན་“ཡ། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་
ཡར་ལོོངས།”

རས་གུར་གྱིི་ནང་དུ་གཡོོ་འགུལ་དང་ཟང་ཟིིང་ཞིིག་ལངས། ཚང་མས་མལ་གཟན་དང་

ཉལ་ཐུལ་ཚང་མ་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་གཡུགས་ཤིིང་། སྒྲོོན་འོོད་མཐོོང་བས་གཉིིད་མ་སད་ཀྱིི་མིིག་
རྣམས་ཟིིམ་ཟིིམ་བྱེེད། ཨ་མས་ཁོོ་མོོས་ཉལ་དུས་གོོན་ཡོོད་པའིི་ནང་གོོས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཐད་
ཀར་གྱོོན་གོོས་བཀླུབས། ཁོོ་མོོས་“ང་ཚོོར་འཚིིག་ཇ་མེེད། ང་ཚོོར་སོོབ་གོོར་ཁ་ཤས་ཤིིག་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཡོོད་པས། དེེ་ཚོོ་ང་ཚོོས་ལམ་ཐོོག་ཏུ་ཟོོས་ཆོོག ད་ལྟ་ཡར་ལོོངས་དང་། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ཅ་
དངོོས་ཁག་དོོས་འཁོོར་དུ་བརྩིིག་དགོོས། ཡ། ད་མགྱོོགས་པ་བྱོོས། སྐད་ཅོོར་མ་རྒྱག ཁྱིིམ་
མཚེེས་ཚོོ་གཉིིད་ལས་སློོང་མིི་རུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ ་ ཚོོ་ ཚང་མ་མལ་ལས་ཡོོ ང ས་སུ་ལངས་ཚར་བའིི་ བར་དུ་ཡུད་ཙམ་འགོོ ར ་

སོོང་། ཨ་མས་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀར་“ཡ། ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུའང་རྒྱུག་མ་འགྲོོ་ཨ།” ཞེེས་ཉེེན་
བརྡ་བཏང་། དེེ་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོས་གྱོོན་གོོས་གོོན་ཚར་སོོང་བས། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་

རས་རྒོོད་གྱིི་གུར་དེེ་མར་ཕབ་ནས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བརྩིིགས། ཨ་མས་“ཡག་པོོ་བརྩིིགས་
ནས་སྟེེང་ངོོས་སྙོོམས་པོོ་བྱོོས་ཨ།” ཞེེས་གསལ་འདེེབས་བྱས། ཁོོ་ཚོོས་ཅ་དངོོས་གཞན་དག་
ཚང་མ་ཡང་བརྩིིགས་ཚར་རྗེེས། མལ་གདན་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བཏིིངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རས་རྒོོད་
ཡུག་ཆེེན་དེེ་གཞུང་རྒྱུག་གིི་སྟེེང་དུ་འཕངས་ནས། སྟེེང་ཕྱོོགས་སུ་སྙོོམས་པོོར་འཐེེན།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ་ཨ་མ། ད་འགྲིིག་སོོང་། ད་རླངས་འཁོོར་གྲ་སྒྲིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་སོོབ་གོོར་གྲང་མོོ་སྡེེར་མ་གང་འཁྱེེར་ཡོོང་། “ཡ་འདིི། རེེ་རེེས་གཅིིག་རེེ་འཁྱེེར།

འདིི་མ་གཏོོགས་མེེད།”

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀས་སོོ་སོོའི་ི སོོབ་གོོར་བླངས་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་

འགོོས། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་མལ་གཟན་ཞིིག་འཕངས་རྗེེས། སོོབ་གོོར་གྲང་མོོ་དེེ་
ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིིར་གཉིིད་སོོང་། ཋོོམ་ཁ་ལོོ་བའིི་འདུག་སྟེེགས་སུ་བསྡད་

ནས། འཕྲུལ་སློོང་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་རྐང་པ་བརྫིིས། འཕྲུལ་ཆས་ལས་སྦིིར་སྒྲ་ཐུང་
ཐུང་ཞིིག་གྲག་རྗེེས། གྲག་འགུལ་མེེད་པར་གྱུར་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ལྟས་ངན་ཁྱོོད། ཨལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གློོག་རྫས་ཟད་དུ་བཅུག་འདུག་ཨ།” ཞེེས་

བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་ངར་སྐད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་“ང་ཚོོར་ཡར་མར་འགུལ་བྱེེད་ཀྱིི་རླངས་སྣུམ་མེེད་པས།

ངས་གློོག་རྫས་ལ་གློོག་ཇིི་ལྟར་གསོོག་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གློོ་བུར་དུ་གད་མོོ་ཐག་ཐག་ཏུ་བགད་“ཇིི་ལྟར་གསོོག་ཐུབ་མིིན་ངས་མིི་ཤེེས། གང་

ལྟར་འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐྱོོན་རེེད། དེེ་བས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཕྲུལ་སློོང་སྐོོར་ཡུ་བསྐོོར་དགོོས།”
“ངའིི་སྐྱོོན་ག་ལ་ཡིིན།”

ཋོོམ་རླངས་འཁོོར་ལས་བབས་ནས་འདུག་སྟེེགས་འོོག་ནས་འཕྲུལ་སློོང་སྐོོར་ཡུ་

བླངས་ཡོོང་ནས་“དེེས་ན་ངའིི་སྐྱོོན་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“སྐོོར་ཡུ་ངའིི་ལག་ཏུ་ཞོོག”

ཨལ་གྱིིས་སྐོོར་ཡུ་ལག་ཏུ་ཚུར་བླངས། “མེེ་ཆ་མར་གནོོན་

མ་གཏོོགས་ངའིི་ལག་པ་གཅོོག་གིི་རེེད་ཨ།”
“ཡ།

ད་སྐོོར་དང་།”

ཨལ་གྱིིས་སྐོོར་ཡུ་སྐོོར་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐོོར་བ་ན། སྒུལ་འཕྲུལ་ལས་མེེ་ཁ་

སོོས་པའིི་ཚག་སྒྲ་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་གཟབ་གཟབ་ངང་སྣུམ་ཤུགས་ཀྱིི་དལ་

མགྱོོགས་ངང་གིིས་བསྒྲིིམས་པ་ན། སྒུལ་འཕྲུལ་ལྡིིར་ལྡིིར་དུ་གྲག་བྱུང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སྣུམ་
སྒོོའི་ི རྐང་གདན་ཅུང་ལྷོོད་བྱུང་བས། ཁྲོོབ་སྒྲ་དེེ་ཅུང་ཇེེ་འཇམ་དུ་གྱུར།

ཨ་མ་ཁོོའི་ི འགྲམ་ནས་ནང་དུ་བུད་ནས་“ང་ཚོོས་ཚང་མ་གཉིིད་ལས་བསླངས་སོོང་།”

ཞེེས་བཤད།

“ཁོོ་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་གཉིིད་འགྲོོ།”

ཨལ་ཕར་ཕྱོོགས་ནས་མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་བུད་ནས་“ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་སྟེེང་

དུ་བུད་འདུག མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིིར་གཉིིད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དེེ་སྒོོ་ཆེེན་ཕྱོོགས་སུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་བ་ན། མཚན་སྲུང་པ་དེེ་

གཞུང་ལས་ཁང་ནས་ཕྱིིར་བུད་དེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་གློོག་བཞུ་བཀར། “ཅུང་སྒུག་དང་།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“ཅིི་ཞིིག་རེེད།”

“ཁྱོོད་ཚོོའིི་མིིང་ཐོོ་གསུབ་དགོོས།”
“ཡ་ཡ།”

“གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“ཨུན།

བྱང་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་གཅིིག་བལྟ་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།”

མཚན་སྲུང་པས་“བྱ་བ་ལམ་འགྲོོ།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ཀྱང་བྱ་བ་ལམ་འགྲོོ།

ཡ། བདེེ་མོོ།”

རླངས་འཁོོར་ལམ་དཀྱིིལ་གྱིི་ས་འབུར་དེེའིི་སྟེེང་ནས་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་བསྐོོར་ནས་

སོོང་སྟེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོ་ཐོོག་མར་ཡོོང་སའིི་ལམ་བུ་དེེ་ཕྱིིར་དེེད་

ནས། ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་གྲོོང་རྡལ་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ལམ་ཨང་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་པའིི་བར་དུ་
སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས། ཨར་འདམ་ལམ་བུ་ཞིིག་བརྒྱུད་ནས་བྷེེ་

ཁེེར་སིི་ཧྥིིལད་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་གྲོོང་འདབས་སུ་འབྱོོར་དུས།
ཞོོགས་པའིི་སྣང་བ་རིིམ་གྱིིས་ཤར་ནས་ཡོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ག་ས་གང་དུ་ཟ་ཁང་རེེད་ལ། དེེ་ཚོོ་ཚང་མར་འཚིིག་ཇ་བཙོོང་རྒྱུ་འདུག

མཚན་གང་ཚོོང་འབྱེེད་ཟ་ཁང་དེེར་ལྟོོས་དང་། ཁོོ་ཚོོས་འཚིིག་ཇ་གྷ་ལོོན་བཅུ་རེེ་གྲ་སྒྲིིག་
བྱས་ཡོོད་ངེེས་རེེད། ད་རུང་ཚ་པོོ་ཚ་རྐྱང་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨལ་གྱིིས་“ཨ་ཙིི། ད་ཁ་ཚུམས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ལ་ཁྲེེལ་འཛུམ་དང་བཅས་བལྟས་“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བུ་མོོ་ཞིིག་བཙལ་

བཞག་སོོང་ཨ།”

“བཙལ་ཡོོད།
“ཨ་མ།

དེེ་ཡིིན་ན་ཅིི་རེེད།”

ད་ནངས་ཁོོ་ཁམས་དྭངས་ཀྱིི་མིི་འདུག ཁོོ་འགྲོོ་རོོགས་ཡག་པོོ་ཞིིག་མ་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་ཁོོང་ཁྲོོ་སྟོོན་བཞིིན་“མིི་འགྱངས་པར་ང་རང་རང་ཐད་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།

མིི་ཞིིག་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ལ་བཟའ་མིི་མེེད་ན་འགྲོོ་འདུག་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེེ་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ལའང་ཟླ་བ་དགུའིི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངས་

ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་རྩེེད་རེེས་འཇུ་རེེས་བྱེེད་བཞིིན་པ་མཐོོང་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་སྨྱོོན་པ་རེེད། ངས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་ཁང་ཞིིག་ནས་བྱ་བ་ཞིིག་

བཙལ་རྗེེས། རྒྱུན་དུ་ཟ་ཁང་དུ་ཟ་མ་ཟོོས་ནས་... །” ཞེེས་བཤད།

“ཟླ་བ་དགུའིི་རྗེེས་སུ་ཁྱོོད་ལ་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

“ང་ལ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་ཅེེས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་པ་ཡིིན་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ཕོོ་གསར་སྤྱང་པོོ་ཞིིག་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཉིིན་ཞིིག་ལ་གཅིིག་གིིས་

ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོོ་ལ་སྐར་མ་འཚེེར་བ་ཞིིག་རྒྱག་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“སུ་ཞིིག་གིིས་རྒྱག་གིི་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“རྒྱག་མཁན་ཟེེར་བ་དེེ་གང་དུ་ཡང་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་རང་གིིས་རང་ཉིིད་བཙོོན་ཁང་དུ་... །”

ཨ་མས་“ད་ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་བཤད་མཚམས་ཞོོག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངས་མགོོ་བསླངས་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ལ་སྙད་བཙལ་བ་ཡིིན། ཨལ། ངས་

བསམ་གཟས་ནས་དེེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡིིན་ཨ། ཁྱོོད་བུ་མོོ་དེེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ཡོོད་པ་ངས་
ཤེེས་མ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

“ང་བུ་མོོ་སུ་ལའང་ཧ་ཅང་དགའ་མྱོོང་མེེད།”
“ཡ།

དེེ་ཆོོག ཁྱོོད་བུ་མོོ་སུ་ལའང་ཧ་ཅང་དགའ་མེེད་པའིི་དབང་དུ་ཐོོང་ཞོོག ངས་ཁྱོོད་

ལ་དེེ་ཐད་རྩོོད་པ་མིི་རྒྱག”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཁོོ་ཚོོའིི་དོོས་འཁོོར་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྣེེ་རུ་སླེེབས་པ་ན། ཋོོམ་གྱིིས་“ཕག་རྒྱུ་སྲེེག་སྟེེགས་དེེ་

ཚོོར་ལྟོོས་དང་། སྲེེག་སྟེེགས་བརྒྱ་ལྷག་ཡོོད་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ངས་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་ཟུར་དུ་བསྐུངས་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཚིིག་ཇ་དེེ་འདྲ་འཐུང་

འདོོད་ན་གཅིིག་འཐུངས་ཤིིག” ཅེེས་བཤད།
“མིི་དགོོས།

ཨ་མ། ངས་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འཐུང་འདོོད་ན་གཅིིག་འཐུང་དང་ཆོོག”
“ངས་འཐུང་རྒྱུ་མིིན།”

ཨལ་གྱིིས་“དེེས་ན་འཚིིག་ཇའིི་སྐོོར་དེེ་འདྲ་གླེེང་ནས་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡུད་ཙམ་ལ་འཇམ་ཅག་གེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་“ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་

རྗེེས་དེེད་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་ཚོོར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་འདུག དགོོང་མོོ་དེེར་ང་ཚོོས་ལམ་འདིི་
དེེད་ནས་ཡར་ཡོོང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དགོོང་མོོ་དེེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡང་བསྐྱར་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་མིི་ཡོོང་བར་སྨོོན། དེེ་འདྲའིི་

དགོོང་མོོ་ངན་པ་ཞིིག” ཅེེས་བཤད།

“ངས་ཀྱང་དོོན་དག་དེེ་ལྟ་བུར་ཡང་བསྐྱར་མ་འཕྲད་ན་འདོོད།”

ཞོོགས་པའིི་ཉིི་མ་ཁོོ་ཚོོའིི་གཡས་ཕྱོོགས་ནས་ཤར་ཡོོང་ལ། དོོས་འཁོོར་གྱིི་གྲིིབ་མ་ཆེེན་

པོོ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའིི་འགྲམ་ནས་རྒྱུག་གིི་འདུག་ཅིིང་། གྲིིབ་མ་དེེ་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཀ་བ་ཚོོའིི་སྟེེང་

དུ་རྡེེབ་བཞིིན་རྡེེབ་བཞིིན་འགྲོོ། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་བསྐྱར་འཛུགས་བྱས་པའིི་ཧོོ་ཧྥེེར་གྲོོང་ཚོོ་
བརྒྱུད་ནས་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ལྟོོས་དང་། གནས་སྤོོ་པ་གསར་དུ་སླེེབས་འདུག ས་གནས་སྔོོན་མ་དེེ་ག་

རང་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

819

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་དལ་མོོས་ངམ་ནག་པོོ་དེེ་སྟོོན་མཚམས་བཞག “གཅིིག་གིིས་ང་ལ་ཟེེར་ན།

འདིི་གའིི་མང་ཚོོགས་འགའ་རེེའིི་སྟེེང་དུ་མེེ་སྲེེག་ཐེེངས་བཅོོ་ལྔ་ཉིི་ཤུ་ཡོོང་མྱོོང་ཡོོད་ཟེེར།

ཁོོ་ཚོོ་བྲོོས་ནས་ལྕང་ཚལ་གྱིི་མར་ཕྱོོགས་སུ་བསྐུངས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། མེེས་བསྲེེགས་ཟིིན་
རྗེེས་ཡར་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་ཡང་བསྐྱར་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་སྤྱིིལ་བུ་རེེ་ཕུབ་ནས་འདུག་གིི་ཡོོད་ཟེེར།

དེེ་ལྟར་འཕྱིི་བ་དང་འདྲ་བར། འཚོོ་བ་འདིིར་གོོམས་སོོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཡུན་གྱིིས་ཁོོང་
ཁྲོོ་ཡང་ཟ་ཡིི་མེེད་ཟེེར། ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་སུ་འདིི་ནིི་གནམ་གཤིིས་ངན་པ་ལ་འཕྲད་པའིི་
རྩིིས་ཐང་ལྟ་བུ་ཞིིག་མ་གཏོོགས་ཡོོད་ས་མ་རེེད།”

ཋོོ མ ་གྱིིས ་ “ ང་ལ་མཚོོན ་ན་དགོོ ང ་མོོ ་ དེེ་ ནིི་ དངོོ ས ་གནས་གནམ་གཤིིས ་ངན་པ་

ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོད་ཡངས་པའིི་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་
ཞིིང་། ཞོོགས་པའིི་ཉིི་ཟེེར་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོར་གྲང་འདར་རྒྱག་ཏུ་བཅུག ཋོོམ་གྱིིས་“ཞོོགས་པ་

ཇེེ་འཁྱག་ཏུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ཨ། དགུན་ཤར་གྲབས་ཡོོད་ས་རེེད། དགུན་མ་ཐོོན་གོོང་དུ་
ང་ཚོོའིི་ལག་ཏུ་སྒོོར་མོོ་རེེ་ཡོོང་ཐུབ་པར་སྨོོན། དགུན་ཁ་གུར་ནང་དུ་འདུག་དགོོས་དུས་
དཀའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་ཞིིང་། དེེ་ནས་མགོོ་བོོ་དྲང་མོོར་དགྱེེ་ནས་“ཋོོམ། དགུན་ཁ་

ང་ཚོོར་ཁང་པ་ཞིིག་ངེེས་པར་དུ་ཡོོད་དགོོས། ངོོ་མ་བཤད་པ་ཡིིན། ཁང་པ་ཞིིག་མ་ཡོོད་
ཐབས་མེེད་ཡིིན། རུ་ཐེེ་ཅུང་འགྲིིག་འགྲོོ་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ད་དུང་ལོོ་
ན་ཆུང་ཆུང་རེེད། ཆར་དུས་སླེེབས་པའིི་སྐབས་སུ་ང་ཚོོར་ཁང་པ་ཞིིག་ངེེས་པར་དུ་ཡོོད་
དགོོས། གོོ་ཐོོས་སུ། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཆར་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེེན་འབབ་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
“ཁང་པ་ཡོོད་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།

ཡོོད་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།”

ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ང་ཚོོར་ཁང་པ་ཞིིག་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“ཀླད་ཁེེབས་དང་པང་གཅལ་ཡོོད་ས་ཞིིག་ངེེས་པར་དུ་མཁོོ།

དུ་ཉལ་མིི་དགོོས་པ་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས།”
“ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་འཐེེན།

ཨ་མ།”

“ང་ཚོོས་འབད་བརྩོོན་བྱེེད།

ཨ་མ།”

བྱིིས་པ་ཚོོ་ས་རློོན་སྟེེང་

“ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ད་ལྟ་སེེམས་ཁྲལ་ལ་གཏད་ན་མིི་འདོོད།”

ཁོོ་མོོས་“མཚམས་ལ་ལར་འདིི་ལྟར་སྔངས་འཚབ་སྐྱེེས། ངའིི་སེེམས་ཤུགས་ཉམས་ཀྱིི་

འདུག” ཅེེས་བཤད།

“ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སེེམས་ཤུགས་ཉམས་པ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།”

“མཚན་མོོ་འགའ་རེེར།

གིི་འདུག”

བསམ་བློོ་བཏང་ཡོོང་དུས་དངོོས་གནས་སེེམས་ཤུགས་ཆག་

གློོ་བུར་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་ངོོས་ནས་སིིར་སྒྲ་དྲག་པོོ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་

ཁ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་དམ་པོོར་འཇུས་ནས། ཁ་འགོོག་རྐང་གདན་རྩད་པ་བར་དུ་མར་མནན་

པས། དོོས་འཁོོར་གྱིིས་གསིིག་རྡེེབ་ཅིིག་བྱས་རྗེེས་བསྡད། ཋོོམ་གྱིིས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་

རྗེེས་འདུག་སྟེེགས་ངོོས་སུ་རྒྱབ་ཁེེན། ཨལ་རླངས་འཁོོར་ལས་ལྡིིང་ནས་མདུན་གྱིི་འཁོོར་
ལོོའི་ི རྩར་བརྒྱུགས།

ཨལ་གྱིིས་“འདིི་འདྲའིི་གཟེེར་མ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག” ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ།
“ང་ཚོོར་དབུགས་རྐྱལ་འཚེེམ་སྤྱད་ཡོོད་དམ།”

ཨལ་གྱིིས་“མེེད། མེེད། ཚང་མ་སྤྱད་ཚར། ལྷན་པ་གཅིིག་པོོ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྦྱོོར་

སྤྱིིན་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཁ་ཚུར་འཁོོར་ནས། ཨ་མ་ལ་སྐྱོོ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་མོོ་

གཅིིག་པོོ་དེེ་མ་གླེེང་ན་འགྲིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ང་ཚོོས་གང་ལྟར་ཐབས་ཤེེས་ཤིིག་འཐེེན་ནས་
821

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རྐྱལ་བ་དེེ་འཚེེམ་ཐབས་བྱེེད་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་རླངས་འཁོོར་ལས་བབས་ནས།
དབུགས་རྐྱལ་རལ་ཡོོད་པའིི་འཁོོར་ལོོའི་ི རྩར་སོོང་།

ཨལ་གྱིིས་འཁོོར་སྐྱིིབས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཟུག་ཡོོད་པའིི་གཟེེར་མ་ཆེེན་པོོ་དེེ་བསྟན། “འདིི་

རེེད།”

“རྫོོང་ཡོོངས་ན་གཟེེར་མ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་།

གཅིིག་པོོ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བརྒྱུགས་ཡོོད་ངེེས་རེེད།”

ང་ཚོོ་

ཨ་མས་“ངན་པ་རེེད་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་འདྲ་ངན་པ་མ་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་བཙེེམ་དགོོས།”

བཟའ་ཚང་གང་པོོ་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་གཅིིག་མཇུག་གཉིིས་མཐུད་དུ་མར་ལྡིིང་། ཨ་

ཕས་“དབུགས་ཤོོར་བ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་འཁོོར་ལོོ་མཐོོང་བས་ཁུ་
སིིམ་མེེར་གྱུར།

ཋོོམ་གྱིིས་ཨ་མ་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་ནས་ཕར་ནུར་དུ་བཅུག་ནས། འབོོལ་སྟན་འོོག་

ནས་འཚེེམ་ལས་ལྕགས་ཀྲིིན་དེེ་བླངས། ཁོོས་ལྷན་པའིི་རྡོོག་སྒྲིིལ་དེེ་མར་བཤིིག་ནས། སྦྱོོར་
རྫས་སྦུག་སྣོོད་མར་བླངས་རྗེེས་འཇམ་པོོས་བཙིིར་བཞིིན་“ཕལ་ཆེེར་སྐམ་འདུག འོོན་

ཀྱང་། ད་ཐེེངས་གཅིིག་པོོར་འདང་རྒྱུ་རེེད། ཡ། ད་ཡིིན། འཁོོར་ལོོ་ཕྱིི་མ་གཉིིས་ཀ་དམ་
པོོར་ཁོོག་དང་། དེེ་ནས་འདིི་ཡར་འགྱོོག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་ལས། ཁོོ་ཚོོས་འཁོོར་ལོོ་ཕྱིི་མ་གཉིིས་ཀའིི་

ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་རྡོོ་རེེ་བཞག་རྗེེས། མདུན་འཁོོར་གྱིི་སྲོོག་ཤིིང་གིི་འོོག་ཏུ་འདེེགས་ཆས་བསྒར་
ནས། འཁོོར་ལོོ་རལ་པོོའི་ི སྟེེང་གིི་ལྗིིད་ཤུགས་བླངས། ཁོོ་ཚོོས་འཁོོར་སྐྱིིབས་ཁ་ཕྱེེས་རྗེེས་

ནང་ནས་རལ་ཁུང་བཙལ། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་རས་ཧྲུལ་ཞིིག་སྣུམ་སྒམ་ནང་གིི་རླངས་སྣུམ་
གྱིིས་སྦངས་རྗེེས། རལ་ཁུང་གིི་མཐའ་འཁོོར་གཙང་མར་བཀྲུས། ཨལ་གྱིིས་དབུགས་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

རྐྱལ་དེེ་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་དམ་པོོར་བརྒྱངས་ནས་བཟུང་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་སྦྱོོར་རྫས་སྦུག་

སྣོོད་དེེ་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་གཤགས་ནས། ནང་གིི་བཤེེར་ཁུ་ནུར་པོོ་ཅུང་ཙམ་ལྷག་པ་དེེ་
ཁོོའི་ི ལྟེེབས་གྲིིས་འགྱིིག་གིི་རྐྱལ་བའིི་ངོོས་སུ་བྱུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སེེམས་ཆུང་ངང་ནས་

བཤེེར་ཁུ་དེེ་སྙོོམས་པོོར་བྱུགས་“ཡ། ངས་ལྷན་པ་དྲས་ཚར་བའིི་བར་དུ་འདིི་སྐམ་དུ་ཆུག”
ཁོོས་ལྷན་པ་སྔོོན་པོོ་ཞིིག་དྲས་ནས་མཐའ་ཚང་མ་གསེེག་འདྲ་བྱས། ཨལ་གྱིིས་རྐྱལ་བ་

དམ་པོོར་བཟུང་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་ལྷན་པ་དེེ་གཟབ་གཟབ་ངང་ནས་རལ་ཁུང་གིི་སྟེེང་

དུ་གླན། “ཡ། ད་འགྲིིག་སོོང་། ཚུར་རྐང་གདན་སྟེེང་དུ་འཁྱེེར་ཤོོག་དང་། ངས་སྟེེང་དུ་ཐོོ་
བས་བརྡུང་།” ཁོོས་ལྷན་པའིི་སྟེེང་དུ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་བརྡུངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རྐྱལ་

བ་དེེ་ཐང་ལ་བཏིིང་རྗེེས་ལྷན་པའིི་སྣེེ་མོོ་ཁག་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་ཏེེ་“ད་འདིི་འགྲིིག་འདུག མུ་
མཐུད་དུ་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད། ཡ། ད་འདིི་ལྕགས་གོོར་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་སྐོོན་དང་། དེེ་ནས་ང་

ཚོོས་དབུགས་རྒྱག་ཡ། ཨ་མ། བལྟས་ཡོོང་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་པོོ་འཕྲོོ་བརླག་གཏོོང་
མ་དགོོས་པ་འདྲ།”

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོར་ཟུར་ཉར་འགྱིིག་འཁོོར་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན་ཨང་འདོོད། ཋོོམ། ང་ཚོོས་

ཟུར་ཉར་འགྱིིག་འཁོོར་ཞིིག་ཉོོ་དགོོས། ལྕགས་གོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྐོོན་ནས་དབུགས་བརྒྱབ་
ཡོོད་པ་དེེ་འདྲ་ཞིིག དེེ་ནས་མཚན་མོོར་རྐྱལ་བ་རལ་སོོང་རུང་བརྗེེ་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོར་ཟུར་ཉར་འགྱིིག་འཁོོར་ཉོོ་བའིི་སྒོོར་མོོ་ཡོོད་དུས། ང་ཚོོས་དེེའིི་ཚབ་

ཏུ་འཚིིག་ཇ་དང་ཤ་རྩིིབ་འགའ་རེེ་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནོོ།།” ཞེེས་བཤད།

ཞོོགས་པའིི་འགྲིིམ་འགྲུལ་ཡང་མོོ་དེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་ཟིིར་སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱུག་

བཞིིན་གདའ། ཞོོགས་པའིི་ཉིི་མའིི་འོོད་སྣང་ཇེེ་ཆེེ་དང་ཇེེ་དྲོོ་རུ་གྱུར། ལྷོོ་ནུབ་ཀྱིི་རླུང་བུ་
དེེ་ འཇམ་ཞིིང ་ཤུ་སྒྲ་དང་བཅས་གཡུག་ཅིིང ་། ལུང་གཤོོ ང ས་གཡས་གཡོོ ན ་གྱིི་ རྫ་རིི་
རྣམས་ནིི་མུ་ཏིིག་གིི་ཡོོལ་བ་ལྟ་བུའིི་སྨུག་སྤྲིིན་ཁྲོོད་དུ་རབ་རིིབ་ཏུ་སྣང་།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་རྐྱལ་བ་ལ་དབུགས་རྒྱག་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། རོོད་སིི་ཐེེར་ཟེེར་བའིི་རིིགས་

ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞིིག་བྱང་ཕྱོོགས་ནས་ཚུར་སླེེབས་ནས་ལམ་གྱིི་འགྲམ་ཕར་ཕྱོོགས་
སུ་བསྡད། གདོོང་པ་སྨུག་ཅིིང་ལུས་ལ་ཆ་འགྲིིག་ཚོོང་ལས་གྱོོན་གོོས་གྱོོན་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་

པ་ཞིིག་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་ལས་བབས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་དོོས་འཁོོར་རྩ་རུ་སླེེབས། ཁོོ་ནིི་ཞྭ་

མེེད་མགོོ་རྗེེན་ཞིིག་རེེད་ལ། ཁོོས་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་པ་ན། ཁའིི་དུང་སོོ་དཀར་པོོ་རྣམས་
ཤ་མདོོག་སྨུག་པོོའི་ི སྟེེང་ནས་གསལ་པོོར་མངོོན་ཡོོང་། ཁོོས་ལག་གཡོོན་པའིི་སྲིིན་མཛུབ་

ཀྱིི་སྟེེང་དུ་གསེེར་གྱིི་གཉེེན་སྒྲིིག་སོོར་གདུབ་ཅིིག་གོོན་འདུག་ཅིིང་། སྐེེ་ཡིི་རྒྱུན་ཐག་ཕྲ་
མོོ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་གསེེར་གྱིི་རྐང་སྤོོལ་ཞིིག་བཏགས་ནས་བྲང་ཁར་དཔྱངས།
ཁོོས་སྤྲོོ་ལྷང་ལྷང་གིིས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་དབུགས་རྒྱག་མཚམས་བཞག་ནས་ཡར་བལྟས་“ཞོོགས་པ་བདེེ་ལེེགས།”

ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོའི་ི རྩུབ་ཅིིང་ཐུང་བའིི་སྐྲ་ལོོའི་ི གསེེང་དུ་སྤར་ཤད་བྱས་“ཁྱོོད་

ཚོོས་ལས་ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ།”
“འཚོོལ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ཡ།

གཏུགས་ཡོོད།”

སྐུ་ཞབས། ས་སྟེེང་དུ་བཙལ་ནས་ས་འོོག་ཏུ་འཛུལ་བར་

“ཁྱོོད་ཚོོས་ཁམ་བུ་འཐོོག་ཐུབ་བམ།”

ཨ་ཕས་“སྔོོན་ཆད་བཏོོགས་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་མགྱོོགས་པོོར་“ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ལས་ཐུབ། ང་ཚོོས་ཅིི་ཡོོད་ན་ཅིི་

འཐོོག་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་དེེས་ཁོོའི་ི གསེེར་གྱིི་རྐང་སྤོོལ་ལ་རེེག་ཙམ་བྱས། “ཡ། འདིི་ནས་བྱང་ཕྱོོགས་

སུ་ལེེ་དབར་བཞིི་བཅུ་ཙམ་སོོང་དང་། དེེ་གར་ཁྱོོད་ཚོོར་ལས་ཀ་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ཡོོད།”
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ཋོོམ་གྱིིས་“དངོོས་གནས་ཁྱོོད་ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ། ཇིི་ལྟར་འགྲོོ་དགོོས་སྐོོར་ང་ཚོོར་ཤོོད་

དང་། ང་ཚོོ་ཐད་ཀར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

འདིི་ནས་ཡར་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ལེེ་དབར་སུམ་བཅུ་སོོ་ལྔ་སོོ་དྲུག་ཙམ་སོོང་ན།

ཁྱོོད་ཚོོ་ཕིིག་སིི་ལེེ་གྲོོང་རྡལ་ལ་འབྱོོར་རྒྱུ་རེེད་ལ། དེེ་ནས་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་ལེེ་

དབར་དྲུག་ཙམ་འགྲོོ་དགོོས། སུ་དང་ཐུག་ན་ཧོོ་ཕེེར་ཞིིང་ར་གང་དུ་ཡོོད་ཅེེས་དྲིིས་དང་
ཆོོག དེེ་གར་ལས་ཀ་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ལས་རྒྱུ་ཡོོད།”
“ཡ་ཡ།

ང་ཚོོ་དེེ་གར་འགྲོོ།”

“དེེ་མིིན་ལས་ཀ་འཚོོལ་བཞིིན་པའིི་ལས་ཀ་པ་གང་དུ་ཡོོད་མེེད་ཤེེས་སམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་ཤེེས། ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིིའིི་གཞིིས་སྒར་ཕྱོོགས་སུ་མར་སོོང་དང་། དེེ་གར་ལས་

ཀ་འཚོོལ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཞིིག་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ང་མར་སོོང་ནས་གཅིིག་བལྟ་དང་།

ང་ཚོོར་ད་དུང་ལས་ཀ་ལས་མཁན་མིི་ཉུང་བ་

ཞིིག་དགོོས། ཡ། སེེམས་ལ་ཟུང་། ཕིིག་སིི་ལེེ་གྲོོང་རྡལ་ནས་ཤར་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས། ཐད་
ཀར་ཧོོ་ཕེེར་ཞིིང་ར་རུ་སོོང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ་ཡ། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཨ། སྐུ་ཞབས། ང་ཚོོར་ལས་ཀ་མ་རྙེེད་པར་ཐབས་ཟད་

ནས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

ཁྱོོད་ཚོོ་དེེ་རུ་ཐད་ཀར་སོོང་ཞིིག” ཁོོ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་སྟེེ། ཁེེབས་

མེེད་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དུ་ཕྱིིར་བུད་རྗེེས་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་བཞུད་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་ནུས་ཤུགས་ཡོོད་ཚད་དབུགས་མདའིི་སྟེེང་དུ་བཏོོན་ནས་“མིི་རེེས་ཐེེངས་ཉིི་

ཤུ་རེེ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེས་བཤད་“གཅིིག གཉིིས། གསུམ། བཞིི།” རྒྱག་གྲངས་ཉིི་ཤུའིི་མཚམས་
སུ་ཨལ་གྱིིས་དབུགས་མདའ་ཚུར་བླངས་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཨ་ཕ་དང་། དེེ་ནས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

བཅས་རེེ་རེེ་བཞིིན་འཁོོར། རྐྱལ་བ་དབུགས་ཀྱིིས་ཁེེངས་ནས་རིིལ་རིིལ་དང་འཇམ་པོོར་
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གྱུར། དེེ་ལྟར་སྐོོར་བ་གསུམ་འཁོོར་མཚམས་སུ། ཋོོམ་གྱིིས་“མར་ཕབ་ནས་གཅིིག་བལྟ་
དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་འདེེགས་ཆས་ལྷོོད་ནས་རླངས་འཁོོར་མར་ཕབ། དེེ་ནས་ཁོོས་“དབུགས་

འདང་ཐག་ཆོོད་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་མང་དྲགས་ཡོོད་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་ལག་ཆ་ཚང་མ་རླངས་འཁོོར་དུ་ཕྱིིར་གཡུགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། ད་

འགྲོོ། ང་ཚོོར་ཆེེས་མཇུག་མཐར་ལས་ཀ་རེེ་ལག་ཏུ་ཡོོང་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཡང་བསྐྱར་དཀྱིིལ་དུ་བབས་ཤིིང་། ད་ཐེེངས་ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར།
“ཡ།

ད་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེེ་སྐོོར་མ་གཏོོགས་འཁོོར་ཆག་འདིི་འཚིིག་ཡོོང་། ཨལ།”

ཁོོ་ཚོོ་ཞོོགས་པའིི་ཉིི་འོོད་འོོག་གིི་ཞིིང་ས་བརྒྱུད་ནས་མདུན་དུ་སོོང་། ཞོོགས་པའིི་སྨུག་

སྤྲིིན་རྣམས་རིི་བོོའི་ི རྩེེ་མོོ་དང་བྲལ་བས། སྨུག་ཅིིང་དྭངས་པའིི་རིི་རྩེེ་རྣམས་གསལ་པོོར་
མངོོན་ལ། རིི་སུལ་རྣམས་ལ་སྨུག་ནག་གིི་མདངས་བབས། དོོས་འཁོོར་འགྲམ་དུ་རྒྱུག་པ་

ན་རིི་སྐྱེེས་ཕུག་རོོན་ཚོོ་ར་བའིི་སྟེེང་ནས་ཡར་འཕུར་འགྲོོ། ཨལ་གྱིིས་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིིས་
རླངས་འཁོོར་ཇེེ་མགྱོོགས་ནས་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་།

ཋོོམ་གྱིིས་ཉེེན་བརྡའིི་ཚུལ་གྱིིས་“དལ་མོོ་བྱོོས། ཨལ། རྒྱུག་དྲགས་ན་འགད་ཉེེན་ཆེེ།

ང་ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབས་པར་བྱེེད་དགོོས། གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་རིིང་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་ཀྱང་སྲིིད།”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་དགའ་ཚོོར་དང་བཅས་“སྐྱེེས་པ་བཞིི་པོོར་ལས་ཀ་རྙེེད་པ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་ཅ་

དངོོས་འགའ་རེེ་སྔ་ལེེན་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱང་སྲིིད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཚིིག་ཇ་འདིི་འདྲ་དྲན་
གྱིི་འདུག་པས། ངས་ཐོོག་མར་འཚིིག་ཇ་ཉོོ་དགོོས་ལ། དེེ་ནས་གྲོོ་ཕྱེེ་དང་བག་ལེེབ་སྲེེག་ཕྱེེ།
ཤ་བཅས་ཉོོ་དགོོས། ཤ་རྩིིབ་ཐོོག་མ་ཉིིད་ནས་མ་ཉོོས་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད། དེེ་རྗེེས་སུ་ཉོོ་ཆོོག
གཟའ་སྤེེན་པ་ལྟ་བུར་ཉོོ་ཆོོག ད་དུང་འདག་རྫས་ཤིིག་ཀྱང་ཉོོ་དགོོས། ང་ཚོོ་འདུག་ས་ག་
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འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་“ད་དུང་འོོ་མ་དགོོས། རོོ་སིི་
ཤ་རོོན་གྱིིས་འོོ་མ་འཐུང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པས། ངས་འོོ་མ་ཅུང་ཙམ་ཡང་ཉོོ་དགོོས། སྐྱེེ་
གཡོོག་མ་མ་དེེས་ཁོོ་མོོས་འོོ་མ་འཐུང་དགོོས་ཟེེར།” ཞེེས་བབ་ཅོོལ་དུ་བཤད།

སྦྲུལ་ཞིིག་གཞུང་ལམ་ངོོས་སུ་དཀྲིིས་འགྲིིལ་བྱེེད་བཞིིན་ནུར། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་

གྱིི་ཁ་དཀྱུས་ནས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བརྒྱུགས་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལམ་ཐིིག་ཏུ་ཕྱིིར་
བབས།

ཋོོམ་གྱིིས་“རྩྭ་སྦྲུལ་ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་རུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས ་ “ ཁོོ ་ ཚོོ་ མཐོོ ང ་དུས་སྡང་སེེམ ས་སྐྱེེ་ ཡིི་ འདུག སྦྲུལ་རིིག ས་ཚང་མར་

སྡང་། འདིི་ཚོོ་མཐོོང་དུས་ཕོོ་བའིི་ནང་དུ་ན་ཟུག་རེེ་གཏོོང་གིི་འདུག”ཅེེས་བཤད།

སྔ་དྲོོར་སླེེབས་པ་ན། གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་འགྲིིམ་འགྲུལ་འཚང་ཁ་ཇེེ་ཆེེ་ནས་ཇེེ་ཆེེ་རེེད།

སྒོོ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་སོོ་སོོའི་ི སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིི་རྟགས་ཐེེལ་བཀོོད་ཡོོད་པའིི་ཚོོང་པ་ཚོོའིི་གདན་

གཉིིས་རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་དང་། གཞུག་ཏུ་ལྕགས་ཐག་སིིལ་སིིལ་དུ་དཔྱངས་པའིི་སྣུམ་

སྐྱེེལ་དོོས་འཁོོར་དཀར་དམར། སྡེེབ་ཚོོང་ཁང་ཚོོའིི་སྒོོ་མོོ་གྲུ་བཞིི་ཆེེན་པོོ་ཅན་གྱིི་ཚོོང་ཟོོང་
སྐྱེེལ་འདྲེེན་རླངས་འཁོོར་བཅས་ཀྱིིས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཟང་ཟིིང་ལང་ལོོང་བྱེེད། གཞུང་
ལམ་གྱིི་གཡས་གཡོོན་དུ། འབྲས་སྡོོང་གིི་མགོོ་ལྕོོག་དུད་ནས་ཡོོད་པའིི་ཤིིང་འབྲས་ར་བ་

དང་། འཁྲིི་ཤིིང་གིི་ལོོ་མ་ལྗང་ཁུ་དག་རྒུན་སྡོོང་ཚོོའིི་བར་དུ་ས་གདན་ལྟར་བཏིིངས་པའིི་
རྒུན་འབྲུམ་ཞིིང་ར་སྣ་ཚོོགས། ད་དུང་ཆུ་ཀུབ་བཏབ་ཡོོད་སའིི་ཞིིང་ས་ལེེབ་མོོ་དང་། འབྲུ་

རིིགས་བཏབ་ཡོོད་སའིི་ས་ཞིིང་སོོགས་ཡུལ་ལུང་འདིིའིི་འབྱོོར་ཕྱུག་གིི་ལང་ཚོོ་ཡོོད་ཚད་ཁོོ་
ཚོོའིི་མིིག་སྔར་བཤམས་ཡོོད། སྔོོ་ལྗང་གིི་ཚང་ཚིིང་ཁྲོོད་དུ། ཁང་པ་དཀར་པོོ་རྣམས་རེེ་

རེེ་བཞིིན་ལངས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་རྒྱ་སེེ་མེེ་ཏོོག་གིིས་བརྒྱན་ཡོོད། ད་ལྟ།
དགོོང་གིི་ཉིི་མར་གསེེར་མདངས་འཕྲོོ་ཞིིང་དྲོོད་ཁོོལ་བབས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དོོས་འཁོོར་མགོོ་སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་ཨ་མ་དང་ཋོོམ། ཨལ་བཅས་ཀྱིིས་དགའ་སྤྲོོའི་ི མགོོ་མ་

ནོོན་པར་འདུག ཨ་མས་“ང་རང་ཧ་ཅང་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་དེེ་རིིང་ལྟ་བུ་དགའ་མྱོོང་མེེད།

གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་ཁམ་བུ་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་བཏོོགས་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོ་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ནང་

དུ་འདུག་ཐུབ་སྲིིད། ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་ཐ་ན་ཁང་པ་ཞིིག་གླས་ནས་འདུག་དགོོས་
རུང་མིི་སྐྱོོན། ང་ཚོོ་ངེེས་པར་དུ་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འདུག་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་རྣམས་ལོོགས་སུ་གསོོག་རྒྱུ་ཡིིན་ལ། སྒོོར་མོོ་གང་

འཚམས་ཤིིག་བསགས་རྗེེས། གྲོོང་རྡལ་དུ་སོོང་ནས་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་ཁང་ཞིིག་ནས་
ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་བསྡད་ནས། ཟ་ཁང་གིི་ནང་ནས་ཟ་མ་ཟོོས་

ཆོོག དགོོང་མོོ་རྟག་པར་གློོག་བརྙན་བལྟ་བར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། དེེར་འགྲོོ་སོོང་ཆེེན་པོོ་མེེད།

གླང་རྫིིའིི་སྐོོར་གྱིི་གློོག་བརྙན་ལ་བལྟ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་ལག་པས་ཁ་སྒྱུར་
འཁོོར་ལོོར་དམ་པོོས་འཐམས།

དྲོོད་སེེལ་ཆས་ནས་ཕོོབ་སྒྲ་གྲག་ཅིིང་རླངས་པ་སིིར་སིིར་དུ་མཆེེད་པས། ཋོོམ་གྱིིས་

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆུ་བསྣན་ཡོོད་དམ།”
“བསྣན་ཡོོད།

ཞེེས་དྲིིས།

རླུང་བུ་ང་ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཆུ་ཁོོལ་བ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“གནམ་གཤིིས་དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་འདུག་ཨ། ང་རང་མག་ལེེ་སིི་ཋིིར་

བཙོོན་ཁང་དུ་ཡོོད་སྐབས། ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀ་ལས་ཞོོར་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་

ཡིིན་ལ། སེེམས་ལ་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་དྲན་ནས། བསམ་བློོར་ཁོོམ་ལོོང་ཞིིག་མེེད། ད་ལྟ་

བསམ་ན། དེེ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་རྒྱང་ཐག་རིིང་བ་ཞིིག་རེེད་ཨང་། རང་ཉིིད་བཙོོན་དུ་སོོང་ནས་

ལོོ་ངོོ་མང་པོོ་ཞིིག་ཕྱིིན་སོོང་བའིི་སྣང་བ་སྐྱེེ། བཙོོན་ཁང་དུ་བཙོོན་སྲུང་ཞིིག་གིིས་ང་ལ་

དཀའ་ལས་གཏད་མྱོོང་། དངོོས་གནས་ཁོོ་དང་འཁྲུག་འཛིིང་ཞིིག་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད། ང་རང་
ཉེེན་རྟོོག་པ་ལ་མིི་དགའ་དོོན་ཡང་དེེའིི་དབང་གིིས་ཡིིན་པ་འདྲ། ཉེེན་རྟོོག་པ་རེེ་རེེའིི་ངོོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

གདོོང་དུ་ཁོོའི་ི སྣང་བརྙན་མཐོོང་གིི་ཡོོད་པ་འདྲ། ཁོོའི་ི གདོོང་པ་རྒྱུན་པར་དམར་པོོར་གྱུར་
ནས། ཕར་བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ཕག་པ་ཞིིག་དང་འདྲ། ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན། ཁོོ་ལ་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་

སྤུན་ཟླ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། བཙོོན་པ་ཚོོ་ཁོོའི་ི རྩར་བཟང་བཙོོན་དུ་བཏང་ནས། དེེ་གར་རིིན་
མེེད་དུ་ལས་ཀ་ལས་དགོོས་ཟེེར་ལ། གལ་སྲིིད་བཙོོན་པ་ཞིིག་གིིས་རྙོོག་དྲ་བསླངས་ན།

ཁོོ་བཟང་བཙོོན་གྱིི་དམ་ལས་འགལ་སོོང་ཟེེར་ནས་ཕྱིིར་བཙོོན་དུ་འཇུག་གིི་ཡོོད་ཟེེར། མིི་
དེེ་ཚོོས་དེེ་འདྲ་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་ཕྱོོགས་ལ་བསམ་བློོ་ཙམ་ཡང་མ་གཏོོང་། ངས་གྲོོ་ཕྱེེ་དང་ཞག་ཚིིལ་སོོགས་

བཟའ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཞིིག་གསོོག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་རེེ་བཏང་ནའང་མིི་བཟང་རྒྱུ་མེེད། དེེ་ཕྱོོགས་སུ་སེེམས་

པ་མིི་འཁོོར་ཟེེར་ནས་བཙན་པོོ་བྱས་ན། བསམ་བློོ་འདིི་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་ཤོོར་འགྲོོ་བ་ཞིིག་རེེད།
དེེ་གར་མིི་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཁོོའི་ི སྐོོར་ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ལ་བཤད་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་

ནིི་འཁྱམ་པོོ་སྣང་སྐྱིིད་འདྲ་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། གཞན་ལ་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་མཁན་དེེ་འདྲ་
མིིན། ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་བཙོོན་བྱོོལ་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་ཅིིང་། མིི་ཚོོས་ཁོོ་ལ་ཨ་ཁུ་འཁྱམ་པོོ་ཞེེས་
འབོོད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་རང་ཁེེར་དགོོད་ཅིིག་བྱས།

ཨ་མས་“དེེ་ཕྱོོགས་སུ་བསམ་བློོ་མ་གཏོོང་རོོགས།” ཞེེས་ཞུ་བ་བྱས།

ཨལ་གྱིིས་“མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད་དང་། མིི་དེེའིི་སྐོོར་མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོ མ ་གྱིིས ་ “འདིི་ སྐོོ ར ་བཤད་རུང་སྐྱོོ ན ་ཅིི་ ཡང་མེེད ། ཨ་མ། མིི་ དེེ་ རྒྱུན་དུ་བཙོོན ་

བྱོོལ་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད། དེེ་བས་ཁོོས་དེེའིི་ཆེེད་དུ་འཆར་གཞིི་འཐེེན་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། འོོན་

ཀྱང་། ཁོོས་འཆར་གཞིི་ནམ་རྒྱུན་གསང་བ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད་པས། མིི་འགྱངས་པར་མིི་

ཚང་མས་ཤེེས་ཡོོང་ལ། ཐ་ན་བཙོོན་སྲུང་པས་ཀྱང་ཤེེས་ཡོོང་གིི་ཡོོད། དེེ་བས་ཁོོ་བཙོོན་

བྱོོལ་བྱེེད་གྲབས་བྱེེད་ཐེེངས་རེེ་རེེར། ཁོོའི་ི ལག་མགོོར་ལྕགས་སྒྲོོག་བསྐོོན་ནས་ཕྱིིར་འཁྲིིད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཡོོང་གིི་རེེད། ཡང་ཐེེངས་གཅིིག་ལ། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཙོོན་བྱོོལ་འཆར་གཞིི་དེེ་རིི་མོོར་

བྲིིས་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་ཐེེངས་ཀྱང་ནམ་རྒྱུན་དང་འདྲ་བར་རིི་མོོ་དེེ་གཞན་པར་བསྟན་
པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། མིི་གཞན་པ་ཚང་མ་གྲག་འགུལ་ཅིི་ཡང་མེེད་པར་བསྡད་པ་རེེད། དེེ་

ནས་ཁོོ་སྦས་སྐུང་བྱས་པ་རེེད་ལ། དེེ་དུས་ཀྱང་གྲག་འགུལ་ཅིི་ཡང་མ་བྱུང་། ཁོོས་གང་ཞིིག་

ནས་ཐག་པ་ཞིིག་བཙལ་ཡོོང་ནས། བཙོོན་ཁང་གིི་གྱང་སྟེེང་དུ་བུད་པ་རེེད། དེེ་དུས་བཙོོན་

སྲུང་པ་དྲུག་གིིས་རྩྭ་ཁུག་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་གྱང་རྒྱབ་ནས་སྒུག་བསྡད་ཅིིང་། འཁྱམ་
པོོ་སྣང་སྐྱིིད་ཐག་པར་འཐམས་ནས་མར་ནུར་ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ། བཙོོན་སྲུང་པ་ཚོོས་

འོོག་ནས་རྩྭ་ཁུག་བཟེེད་བསྡད་པས། འཁྱམ་པོོ་སྣང་སྐྱིིད་ཐད་ཀར་རྩྭ་ཁུག་ཏུ་འཛུལ་བ་

རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་དཀྱིིགས་ནས་བཙོོན་ཁང་དུ་ཕྱིིར་ཁྲིིད་ཡོོང་། མིི་ཚང་མ་གད་མོོ་ཤིི་ཤིི་བར་
དུ་བགད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེས་འཁྱམ་པོོ་སྣང་སྐྱིིད་ཀྱིི་སྙིིང་སྟོོབས་ཡོོངས་སུ་བཅོོམ་སོོང་
བས། ཁོོ་ངུས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་བླ་འཁྱམས་པ་བཞིིན་ཐམ་མེེ་ཐོོམ་མེེས་
བསྡད་པ་དང་། ཁོོ་རང་སེེམས་པ་སྡུག་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོོས་ཁབ་ཅིིག་

གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྲག་རྩ་བཅད་ནས་རང་ཤིི་བརྒྱབ་པ་རེེད། ཁོོ་ནིི་དངོོས་གནས་གཞན་ལ་
གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་མཁན་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མིིན། དེེར་ཡོོད་པ་ཚང་མ་ཁྱད་མཚར་ཡ་མཚན་
རྐྱང་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་འདྲའིི་སྐོོར་མ་བཤད། ངས་ཕུར་ཋེེ་ བྷོོའེེ་ ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ཡིི་ཨ་མ་ངོོ་ཤེེས། ཁོོ་

ཡང་གཞོོན་ནུ་མ་རབས་ཤིིག་མིིན། ཁོོ་ཡང་འུ་ཐུག་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

དགུང་གིི་ཉིི་མ་ཇེེ་མཐོོར་སོོང་ནས་ཉིིན་གུང་ལ་སླེེབས་གྲབས་འདུག་ཅིིང་། དོོས་འཁོོར་

གྱིི་གྲིིབ་མ་ཇེེ་ཆུང་དུ་སོོང་ནས་འཁོོར་ལོོའི་ི འོོག་ཏུ་ནུར་གྱིིན་གདའ།

ཨལ་གྱིིས་“འདིི་ཕྱོོགས་ནས་ཡར་སོོང་ན་ཕིིག་སིི་ལེེ་གྲོོང་རྡལ་ལ་སླེེབས་ཀྱིི་ཡོོད་ས་

རེེད། ངས་མར་ཕྱོོགས་ཙམ་ནས་ལམ་རྟགས་ཤིིག་མཐོོང་སོོང་།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

རླངས་འཁོོར་དེེ་གྲོོང་རྡལ་ཆུང་ཆུང་དེེའིི་ནང་དུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁ་ཤར་

ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་གཞུང་ལམ་ཅུང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཡོོད་པ་དེེའིི་སྟེེང་ནས་སོོང་། ལམ་གྱིི་
གཡས་གཡོོན་ཚང་མ་ཤིིང་འབྲས་ལྡུམ་ར་ཡིིན་པས། གཞུང་ལམ་འདིི་ནིི་བར་ཁྱམས་ཤིིག་
དང་འདྲ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོས་ས་གནས་དེེ་ལས་སླ་པོོས་རྙེེད་ཐུབ་པར་སྨོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“མིི་དེེས་ཧོོ་ཕེེར་ཞིིང་ར་ཞེེས་སུ་ལ་དྲིིས་ཀྱང་ཤེེས་ཟེེར། ཐག་ཉེེ་རུ་ཚོོང་ཁང་

ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན། ལས་ཀ་ལས་མཁན་སྐྱེེས་པ་བཞིི་ཡོོད་པས། ཅ་ལག་སྔ་ལེེན་ཐོོ་འགོོད་
བྱེེད་ཐུབ་སྲིིད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོས་ང་ལ་ཅ་ལག་སྔ་ལེེན་བྱེེད་བཅུག་ན། ངས་དགོོང་ཟས་

ཚད་ལྡན་ཞིིག་བསྐོོལ་རྒྱུ་ཡིིན། གཅིིག་བྱས་ན་སྐྱོོ་ལྡུར་སླང་རྒན་ཞིིག་བསྐོོལ་དགོོས་རྒྱུ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་དུང་འཚིིག་ཇ། དེེ་མིིན་ད་དུང་ཌ་རམ་ཐ་མག་ཁུག་མ་གང་ཡང་ལེེན་

ཐུབ་རྒྱུ་ན། རྡོོ་ཐའིི་རིིགས་ཤིིག་ཁ་ལ་མ་རེེག་པར་ཡུན་རིིང་འགོོར་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

མདུན་ཕྱོོགས་སུ། རླངས་འཁོོར་ཆུང་བ་མང་པོོས་གཞུང་ལམ་བཀག་ནས་འདུག་

ཅིིང་། འཕྲུལ་རྟ་དཀར་པོོ་མང་པོོ་ཞིིག་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྒྲིིགས་འདུག་པས། ཋོོམ་གྱིིས་
“གཅིིག་ཚང་གིི་རླངས་འཁོོར་ཆག་སོོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཉེེ་སར་སླེེབས་པ་ན། ཀོོ་ལྷམ་ཡུ་རིིང་དང་དྲག་ཆས་ཆབ་མ་སོོག་ཐག་ཅན་གྱོོན་

པའིི་མངའ་སྡེེའིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཞིིག་རླངས་འཁོོར་ཆེེས་རྗེེས་མ་དེེའིི་མཐའ་རུ་འཁོོར་བཞིིན་

འདུག ཁོོས་ལག་པ་ཡར་བཀྱགས་པ་ན། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་བཀག ཉེེན་རྟོོག་
པ་དེེ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་ངོོས་སུ་གདེེང་ཚོོད་ཡོོད་པའིི་སྒོོ་ནས་ཚུར་ཁེེན་བྱུང་“ཁྱོོད་ཚོོ་
གང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“མིི་ཞིིག་གིིས་ཟེེར་ན། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཁམ་བུ་འཐོོག་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་ཡོོད་ཟེེར།”

ཞེེས་བཤད།

“ལས་ཀ་འཚོོལ་མཁན་རེེད་ཨ།

ཨེེ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡིིན་ཡ། ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

འདིི་གར་ཅུང་ཙམ་སྒུག་ཨ།” ཁོོ་ལམ་ཟུར་དུ་སོོང་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་བོོས།

“ཡང་བསྐྱར་གཅིིག་སླེེབས་བྱུང་།

བསྡོོམས་པས་རླངས་འཁོོར་དྲུག་གྲ་སྒྲིིག་རེེད། སྐོོར་འདིི་

ཡར་འཁྲིིད་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་སྐད་མཐོོན་པོོས་ “ཝེེ། གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

འགྲིིམ་འགྲུལ་དོོ་དམ་པ་དེེ་སོོས་དལ་གྱིིས་ཚུར་ཡོོང་། “མདུན་ཕྱོོགས་སུ་གནད་དོོན་

ཅིིག་བྱུང་འདུག ཁྱོོད་ཚོོས་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་མིི་དགོོས། བང་རིིམ་ལྟར་ཤོོག་དང་། ཁྱོོད་ཚོོ་
ཡར་ཐར་རྒྱུ་རེེད།”

དེེ་ནས་འཕྲུལ་རྟས་མེེ་ཁ་གསོོ་བའིི་ཚག་སྒྲ་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་རྗེེས་བསྟར་བར་བསྒྲིིགས་

པའིི་རླངས་འཁོོར་རྣམས་འགུལ་སོོང་། ཇོོ་ཌིི་ཚོོང་གིི་དོོས་འཁོོར་དེེ་ཆེེས་རྗེེས་མ་བྱས་ཏེེ་
སོོང་། འཕྲུལ་རྟ་གཉིིས་ཀྱིིས་མདུན་ནས་ཁྲིིད་ཅིིང་། འཕྲུལ་རྟ་གཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱབ་ནས་དེེད།
ཋོོམ་གྱིིས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་“དོོན་དུ་གནད་དོོན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་ལམ་ཆད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་

བཤད།

“འཕྲུལ་རྟ་བཞིིས་ང་ཚོོ་སྐྱེེལ་བསུ་བྱེེད་དགོོས་དོོན་ནིི་མེེད།

མ་རེེད།”

གནས་ཚུལ་ཡག་པོོ་ཞིིག་

མདུན་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་འཕྲུལ་རྟ་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་བཏང་བྱུང་བས། བསྟར་

བར་བསྒྲིིགས་པའིི་འཁོོར་རྙིིང་ཁག་ཀྱང་ཇེེ་མགྱོོགས་སུ་སོོང་། དེེ་བས་ཨལ་གྱིིས་ཀྱང་རྗེེས་
832

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཟིིན་ཐབས་ཀྱིིས་ཇེེ་མགྱོོགས་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིིར་ཡོོད་པའིི་མིི་འདིི་དག་ང་ཚོོའིི་ཡུལ་མིི་རེེད། འདིི་དག་ཚང་མ་རེེད།

གནས་ཚུལ་ཡག་པོོ་ཞིིག་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ལམ་ཁྲིིད་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་གློོ་བུར་དུ་ལམ་འགྲམ་གྱིི་རྡོོ་ཧྲུག་བཏིིངས་བའིི་འཛུལ་ལམ་

ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འཁོོར་ཞིིང་། འཁོོར་རྙིིང་ཚང་མ་དེེའིི་རྗེེས་སུ་གཤར། འཕྲུལ་རྟ་ཚོོས་ལྡིིར་
སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོའིི་སྔུན་ནས་སོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཡུར་བུའིི་ནང་དུ་མིི་མང་
པོོ་གྲལ་ལ་བསྒྲིིགས་ནས་ཡོོད་པ་མཐོོང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁ་ནས་སྐད་ཅོོར་རྒྱག་བཞིིན་པ་ལྟར་

ཁ་གདངས་ཀྱིི་འདུག་ལ། ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་འཕྱར་བཞིིན་གདོོང་པར་ཁྲོོ་ཉམས་བབས།

བུད་མེེད་རྒྱགས་པ་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་རྒྱུག་ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ། ལྡིིར་
སྒྲ་སྒྲོོག་པའིི་འཕྲུལ་རྟ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་མོོའི་ི མདུན་ནས་བཀག དེེ་ནས་ལྕགས་དྲའིི་སྒོོ་ཆེེན་

ཞིིག་ཕྱེེས་བྱུང་ཞིིང་། འཁོོར་རྙིིང་དྲུག་པོོ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ན། སྒོོ་ཆེེན་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་
བརྒྱབ། འཕྲུལ་རྟ་བཞིི་པོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་སྔོོན་མའིི་ལམ་དེེ་དེེད་ནས་ཕྱིིར་བརྒྱུགས། ད་

ལྟ་འཕྲུལ་རྟའིི་ལྡིིར་སྒྲ་རྣམས་འཇགས་སོོང་བས། ཁོོ་ཚོོས་ཡུར་བུའིི་ནང་གིི་མིི་ཚོོའིི་འབོོད་
སྒྲ་ཐག་རིིང་ནས་ཐོོས་ཐུབ། རྡོོ་ཧྲུག་བཏིིངས་པའིི་ལམ་བུ་དེེའིི་འགྲམ་དུ་མིི་གཉིིས་ལངས་
ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མེེ་མདའ་རེེ་བཟུང་འདུག

གཅིིག་གིིས་“སོོང་ཡ། སོོང་། ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་ལ་སྒུག་བསྡད་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་པས།

རླངས་འཁོོར་དྲུག་པོོ་མདུན་དུ་སོོང་། དེེ་ནས་དཀྱོོག་མགོོ་ཞིིག་བླངས་པ་ན་ཁོོ་ཚོོ་གློོ་བུར་
དུ་ཁམ་འཐོོག་སྒར་ནང་དུ་སླེེབས།

དེེ་གར་གཟུགས་དབྱིིབས་སྒམ་ཆུང་ལྟ་བུའིི་ཁང་ཆུང་གྲུ་བཞིི་མ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོོད་

ཅིིང་། དེེ་དག་གིི་ཁང་ཀླད་ལེེབ་མོོ་རེེད་ལ། ཁང་པ་རེེ་རེེར་སྒོོ་རེེ་དང་སྒེེའུ་ཁུང་རེེ་ཡོོད།

སྒར་ཧྲིིལ་པོོ་ཐང་ཆེེན་གྲུ་བཞིི་མ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཆགས་ཡོོད། སྒར་གྱིི་སྣེེ་གཅིིག་ཏུ་ཆུ་
833

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཛོོད་ཅིིག་མཐོོ་སར་བཏེེགས་འདུག་ཅིིང་། སྣེེ་གཞན་དུ་སྐམ་ཟས་ཚོོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་ཡོོད། ཁང་པ་གྲུ་བཞིི་བསྟར་བ་རེེ་རེེའིི་སྣེེ་རུ་མེེ་མདའ་བཟུང་བའིི་མིི་གཉིིས་རེེ་ལངས་
ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ནང་སྟོོད་ཀྱིི་བྲང་དུ་སྐར་རྟགས་ཆེེན་པོོ་རེེ་སྦྱར་ཡོོད།

རླངས་འཁོོར་དྲུག་པོོ་བསྡད་པ་ན། ཐོོ་ལེེན་བྱེེད་མཁན་མིི་གཉིིས་ཚུར་རླངས་འཁོོར་

རེེ་རེེའིི་གམ་དུ་ཡོོང་ནས་“ལས་ཀ་ལས་འདོོད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་འདོོད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“དེེ་ཁྱོོད་དང་འབྲེེལ་བ་མེེད།
“ལོོས་འདོོད།

ལས་ཀ་ལས་འདོོད་དམ།”

ང་ཚོོས་ལས་འདོོད།”

“མིིང་ག་རེེ་ཡིིན།”
“ཇོོ་ཌིི།”

“སྐྱེེས་པ་ག་ཚོོད་ཡོོད།”

“བཞིི།”

“བུད་མེེད་ག་ཚོོད་ཡོོད།”
“གཉིིས།”

“བྱིིས་པ་ག་ཚོོད་ཡོོད།”
“གཉིིས།”

“ཚང་མས་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་བམ།”
“ཨོོ།

“ཡ།

ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།”

སོོང་ནས་ཁང་པ་དྲུག་ཅུ་རེེ་གསུམ་པ་འཚོོལ། ལས་གླ་ནིི་ཁམ་བུ་སྒམ་རེེར་སྒོོར་

ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེད་ལ། ཤིིང་ཏོོག་རྨ་ཁ་ཅན་པོོ་མིི་བརྩིི། ཡ། ད་སོོང་། སོོང་ནས་ཐད་ཀར་ལས་
ཀ་ལས།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

རླངས་འཁོོར་རྣམས་མདུན་དུ་སོོང་། ཁང་དམར་གྲུ་བཞིི་མ་རེེ་རེེའིི་སྒོོ་ངོོས་སུ་ཨང་

རྟགས་བཀོོད་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་“དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་འདིི་ན་ཡོོད་པས། འདིི་

ནས་མར་སོོང་ན་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དྲུག་ཅུ་རེེ་གཅིིག དྲུག་ཅུ་རེེ་གཉིིས། ཨོོ། འདིི་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཨལ་གྱིིས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་དེེའིི་སྒོོ་མདུན་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ཁ་བཀག བཟའ་ཚང་

གང་པོོ་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་མར་བབས་ནས། མགོོ་འཐོོམ་འཐོོམ་གྱིིས་ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་

བྱས། སྐབས་དེེར་ཉེེན་རྟོོག་པ་གཉིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཉེེ་སར་བཅར་ཡོོང་བས། ཁོོ་ཚོོས་ཕན་ཚུན་
གྱིི་གདོོང་ལ་བལྟས།

“མིིང་ལ་ཅིི་ཟེེར།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཇོོ་ཌིི།” ཞེེས་ལན་བཏབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་ངང་ཐུང་གིི་རྣམ་པས་“འདིི་ཅིི་ཞིིག་

རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཉེེན་རྟོོག་པ་གཅིིག་གིིས་མིིང་ཐོོ་རིིང་པོོ་ཞིིག་བླངས་ཏེེ་“འདིིའིི་ངོོས་སུ་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོ་

སྔོོན་མ་མཐོོང་མྱོོང་འདུག་གམ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཨང་བྱང་ལ་ལྟོོས་དང་། མིི་འདུག ཐོོ་
གཞུང་དུ་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོར་གནད་དོོན་མེེད་པ་འདྲ།”
“ཡ།

ཁྱོོད་ཚོོས་ཉོོན་ཨ། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལས་ཅིི་ཡང་གཏོོད་རྩིིས་མེེད། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་བབས་པའིི་ལས་ཀ་ལས་ནས། ཇུས་མེེད་ཇུས་གཏོོགས་མ་བྱེེད་དང་། ཁྱོོད་
ཚོོར་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་མེེད།” དེེ་ནས་ཉེེན་རྟོོག་པ་གཉིིས་ཀ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཕར་

སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་གང་བའིི་སྲང་ལམ་དེེའིི་སྲང་སྣེེ་རུ་སོོང་ནས། དེེ་གར་སྒམ་ཆུང་
གཉིིས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་པས། ཁོོ་ཚོོས་སྲང་ལམ་ཧྲིིལ་པོོ་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཅེེར་ནས་བསྡད། “དངོོས་གནས་ལྷག་བསམ་ཟོོལ་མེེད་ཀྱིིས་

སྣེེ་ལེེན་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ཨ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་ཁང་པའིི་སྒོོ་ཕྱེེས་ནས་གོོམ་པ་གཅིིག་ནང་དུ་སྤོོས། པང་གཅལ་ངོོས་སུ་འབྱར་

བག་ཅན་གྱིི་ཚིི་དྲེེག་འགོོས་འདུག ཁང་མིིག་དེེའིི་ནང་དུ་ལྕགས་ཐབ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་
གཞན་པ་ཅིི་ཡང་མེེད་ཅིིང་། ལྕགས་ཐབ་དེེ་སོོ་ཕག་བཞིིའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་འདུག་ལ། དེེའིི་

བཙའ་ཆགས་པའིི་དུད་ཁུང་དེེ་ཁང་ཀླད་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཕུད་འདུག ཁང་པའིི་ནང་དུ་
རྔུལ་ཆུ་དང་ཚིི་དྲེེག་འདྲེེས་མའིི་དྲིི་མ་ཞིིག་ཁྱབ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཨ་མའིི་འགྲམ་དུ་ལངས་
ནས་བསྡད་“ང་ཚོོ་འདིིའིི་ནང་དུ་འདུག་དགོོས་པ་རེེད་དམ།”

ཨ་མ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མཇུག་མཐར་“ཨོོ། འདུག་དགོོས།

ང་ཚོོས་འདིིའིི་ནང་གཙང་མ་བཀྲུས་པ་ཡིིན་ན། དེེ་འདྲ་སྡུག་པོོ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ཚོོས་
ཁང་པའིི་ནང་ཕྱིིས་བརྡར་གཏོོང་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོས་“འདིིའིི་ནང་དུ་འདུག་པ་ལས་རས་གུར་ནང་དུ་བསྡད་ན་དགའ།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“འདིི་ལ་པང་གཅལ་འདུག་ཨ། ཆར་བ་འབབ་དུས་ཐིིགས་ཆུ་འབབ་རྒྱུ་མ་

རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་“ཅ་ལག་མར་ཕབ་ན་
འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་འཇམ་ཅག་གེེར་ཅ་ལག་རྣམས་མར་ཕབ་ཅིིང་། འཇིིགས་སྐྲག་ཅིིག་ཁོོ་

ཚོོའིི་མགོོ་ནང་དུ་འཁོོར་ནས་ཡོོང་། སྐབས་དེེར་ཁང་ཆུང་གྲུ་བཞིིས་གང་བའིི་ཐང་ཆེེན་
ཧྲིིལ་པོོ་ཡང་ཁུ་སིིམ་མེེ་རེེད། བུད་མེེད་ཅིིག་སྲང་ལམ་སྟེེང་ནས་ཕར་སོོང་མོོད། ཁོོ་མོོས་

ཁོོ་ཚོོར་མིིག་གིིས་ཙམ་ཡང་མ་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཐང་ལ་ཕབ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་
མོོའི་ི རས་ཁྲའིི་ལྭ་བའིི་འདབས་ཁ་རྣམས་དར་ལྕོོག་བཞིིན་དུ་ཧྲལ་ཧྲུལ་དུ་རལ།

ཡིིད་ཆད་ཀྱིི་སྤྲིིན་པ་དེེ་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེེང་དུའང་འཐིིབས། ཁོོ་ཚོོ་

སྒར་འདིིར་ལྟ་སྐོོར་བྱེེད་དུ་མ་བརྒྱུགས་པར། དོོས་འཁོོར་དང་ཁྱིིམ་མིི་ཚོོའིི་ཉེེ་སར་བཅར་
ནས་བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིི་རྣམ་པས་སྲང་ལམ་གྱིི་སྣེེ་གཅིིག་ནས་སྣེེ་གཅིིག་ལ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

བལྟས། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་ལག་ཏུ་དོོ་པོོ་རྒྱག་བྱེེད་ཀྱིི་ལྕགས་སྐུད་ཅིིག་རྙེེད་པས། ཁོོས་དེེ་ཆད་

པའིི་བར་དུ་ཕར་འགུག་ཚུར་འགུག་བྱས། ཁོོས་ལྕགས་སྐུད་དུམ་པ་ཐུང་ཤོོས་དེེས་འཕྲུལ་
སློོང་སྐོོར་ཡུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཟོོས་ནས། ལག་ནང་ནས་སྐོོར་བཞིིན་སྐོོར་བཞིིན་བསྡད།

ཋོོམ་དང་ཨ་ཕ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉལ་གདན་ནང་དུ་འཁྱེེར་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ལས་དྲུང་

པ་ཞིིག་འབྱོོར། ཁོོས་ས་མདོོག་གིི་དོོར་མ་དང་ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་གྱོོན་ཞིིང་། ད་དུང་གོོང་
དཀྲིིས་ནག་པོོ་ཞིིག་དཀྲིིས་ཡོོད། ཁོོས་དངུལ་གྱིི་མཐའ་སྒྲོོམ་ཅན་གྱིི་མིིག་ཤེེལ་ཞིིག་གྱོོན་

འདུག་ཅིིང་། མིིག་ཤེེལ་གྱིི་ཤེེལ་ལེེབ་མཐུག་པོོ་ལས་བལྟས་ཚེེ། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་དམར་ཞིིང་
ཟུངས་ཤུགས་དང་བྲལ་བར་སྣང་ལ། མིིག་འབྲས་གཉིིས་ཀ་གླང་ཕྲུག་ཅིིག་དང་འདྲ་བར་
ཅེེར་ནས་འདུག ཁོོས་མདུན་དུ་དགྱེེ་ཙམ་བྱས་ནས་ཋོོམ་ལ་བལྟས།

ལས་དྲུང་པ་དེེས་“ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་དགོོས། ཁྱོོད་ཚོོའིི་ནང་ནས་ལས་ཀ་ལས་

སུ་འགྲོོ་མཁན་ག་ཚོོད་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སྐྱེེས་པ་བཞིི་ཡོོད། ལས་ཀ་ལྗིིད་མོོ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ལས་དྲུང་པས་“ཁམ་བུ་འཐོོག་རྒྱུ་རེེད། ལས་ཆོོད་ལ་བལྟས་ནས་བརྩིི་རྒྱུ་རེེད། སྒམ་

རེེར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“བྱིིས་པ་ཚོོ་རོོགས་རམ་བྱེེད་དུ་འཁྲིིད་ན་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།”
“ཁོོ་ཚོོས་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་ལས་ན།

ལས་ན་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མེེད།”

ཨ་མ་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་ལངས། “ངས་ཅ་ལག་ཚང་མ་ཡར་འཇོོག་མར་འཇོོག་བྱས་ཚར་

རྗེེས། ང་ཡང་ཁོོ་ཚོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་དུ་འགྲོོ། སྐུ་ཞབས། ང་ཚོོར་བཟའ་ཆས་གཅིིག་ཀྱང་
མེེད་པས། ལས་ཀ་ལས་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་གླ་ཆ་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད་དམ།”
“ཨུན།

སྒོོར་མོོ་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་སྤྲོོད་ཀྱིི་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཚོོར་ཡོོང་འབབ་ག་ཚོོད་

ཡོོད་པ་དེེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་ཚོོང་ཁང་གིི་ནང་ནས་ཅ་ལག་སྔ་ལེེན་བྱེེད་ཆོོག”
837

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། དེེས་ན་མགྱོོགས་པོོ་བྱེེད། ངས་དོོ་ནུབ་ཕག་ཤ་དང་བག་ལེེབ་རེེ་བཟའ་

འདོོད། སྐུ་ཞབས། གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་དགོོས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ང་ད་ལྟ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན།

ངའིི་རྗེེས་སུ་ཤོོག”

ཋོོམ་དང་ཨ་ཕ། ཨལ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཐལ་རྡུལ་གྱིིས་

གང་བའིི་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་དེེ་ཁམ་སྡོོང་གིིས་གང་བའིི་ཤིིང་འབྲས་ལྡུམ་ར་རུ་སོོང་། ཁ་ཞེེང་
ཆུང་བའིི་ཁམ་སྡོོང་གིི་ལོོ་མ་རྣམས་ཀྱིི་ཁ་དོོག་སྐྱ་བོོར་འགྱུར་གྱིི་འདུག་ལ། ཁམ་སྡོོང་

གིི་ཡལ་གའིི་ངོོས་ནས་ཁམ་བུ་སེེར་པོོ་དང་དམར་པོོ་རྣམས་རྡོོག་པོོ་རྡོོག་པོོ་བྱས་ཏེེ་མར་
དཔྱངས་ནས་འདུག སྡོོང་པོོ་ཚོོའིི་བར་དུ་སྒམ་སྟོོང་པ་མང་པོོ་ཞིིག་བཞག་འདུག ཁམ་

བུ་འཐོོག་མཁན་ཚོོས་བྲེེལ་འཚབ་ངང་ནས་ཡལ་གའིི་སྟེེང་ནས་ཁམ་བུ་བཏོོགས་ཏེེ་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་ཟོོ་བའིི་ནང་དུ་གསོོག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཟོོ་བའིི་ནང་གིི་ཁམ་བུ་རྣམས་སྒམ་གྱིི་ནང་

དུ་བླུགས། དེེ་རྗེེས་སྒམ་རྣམས་རྩིིས་ལེེན་ས་ཚིིགས་སུ་སྐྱེེལ། ཁམ་བུའིི་སྒམ་མང་པོོས་སྐྱེེལ་

འདྲེེན་རླངས་འཁོོར་ལ་སྒུག་ནས་ཡོོད་སའིི་རྩིིས་ལེེན་ས་ཚིིགས་སུ། ལས་དྲུང་པ་ཚོོས་
སྒམ་གྱིི་གྲངས་ཀ་དང་མིིའིི་མིིང་ཐོོ་ཐོོ་གཏུགས་ནས་རྩིིས་ལེེན་བྱེེད་བཞིིན་འདུག

ཁོོ་ཚོོའིི་ལམ་ཁྲིིད་མཁན་དེེས་ལས་དྲུང་པ་གཞན་པ་ཞིིག་ལ་“འདིིར་ཡང་བསྐྱར་མིི་

བཞིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

སྔོོན་ཆད་ཁམ་བུ་བཏོོགས་མྱོོང་ཡོོད་དམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“བཏོོགས་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེེ་འཐོོགས། རྨ་ཁ་ཅན་གྱིི་ཁམ་བུ་མིི་དགོོས་ལ། རླུང་

གིིས་ཐང་ལ་གཡུགས་པའིི་ཁམ་བུ་ཡང་མིི་དགོོས། ཁམ་བུར་རྨ་ཁ་གཏོོད་ཡོོད་ན་རྩིིས་ལེེན་
བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད། ཡ། འདིི་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ཟོོ་བ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་གྷ་ལོོན་གསུམ་ཅན་གྱིི་ཟོོ་བ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་ནང་དུ་བལྟས། “མཐིིལ་ཚང་

མ་ཨིི་ཁུང་རེེད་འདུག་ཨ།”

མིིག་དབང་རྒྱང་སྒྲིིབ་ཅན་གྱིི་ལས་དྲུང་པ་དེེས་“དེེ་ལོོས་ཡིིན། འདིི་ནིི་མིི་ཚོོར་རྐུ་ལས་

བྱེེད་དུ་མིི་འཇུག་པའིི་ཆེེད་དུ་རེེད། ཡ། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཚན་པ་དེེ་རུ་སོོང་། མགྱོོགས་པོོར་
ལས།” ཞེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་བཞིི་པོོས་ཟོོ་བ་རེེ་རེེ་བཟུང་ནས་ཤིིང་འབྲས་ལྡུམ་རའིི་ནང་དུ་

མར་སོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོས་དངོོས་གནས་དུས་ཚོོད་འཕྲོོ་བརླག་གཏོོང་གིི་མིི་འདུག་
ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ། ངས་འདིི་རུ་ལས་ཀ་ལས་མིི་འདོོད། ཞིིག་

གསོོ་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེེད་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཁ་ལ་ཉན་པོོས་ལྡུམ་རའིི་ནང་དུ་མར་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཨལ་ལ་ཁ་

འཁོོར་ནས་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་ཚུམས། ཁྱོོད་ནམ་རྒྱུན་བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་མང་ཞིིང་། ཉིིན་རྒྱུན་

ལེེ་བདའ་ཁོོ་ནས་བྱས་ནས་འདུག་མཁན་ཞིིག་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་ལས་ཀ་ལས་དགོོས།
ཁྱོོད་རང་ད་དུང་དེེ་འདྲ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་མ་བསམ། ངས་རྒྱུག་པ་ཞིིག་གིིས་ཁྱོོད་རྡུང་ཡག་
མ་བྱས་གོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟོོས་ནས་གདོོང་པ་དམར་པོོར་གྱུར་ཅིིང་། ངར་སྐད་སློོང་གྲབས་བྱས།

ཋོོམ་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་ནས་སྐད་དམའ་མོོས་“ད་དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ཨལ། བག་ལེེབ་དང་

ཕག་ཤའིི་དོོན་དུ་རེེད་ཨ། ང་ཚོོས་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་ཤིིང་ཏོོག་བཏོོགས་ནས་ཟོོ་བའིི་ནང་དུ་གཡུགས། ཋོོམ་གྱིིས་ལས་ཀ་མགྱོོགས་

པོོས་ལས། ཟོོ་བ་གང་། ཟོོ་བ་དོོ། ཁོོས་ཟོོ་བའིི་ནང་གིི་ཤིིང་ཏོོག་རྣམས་སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་བླུགས།
ཟོོ་བ་གསུམ། ད་ལྟ་སྒམ་ཁ་གང་འདུག་པས། ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་ཞིིག་བླངས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སོོང་།” ཞེེས་སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ་ཅིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒམ་དེེ་ཡར་བཀྱགས་ནས། གོོམ་
ཁ་མགྱོོགས་པོོས་རྩིིས་ལེེན་ས་ཚིིགས་སུ་སོོང་སྟེེ་“འདིིར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀའིི་རིིན་པ་ཡོོད།”
ཅེེས་རྩིིས་ལེེན་མཁན་ལ་ཡར་ཞུ་བྱས།

མིི་དེེས་སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་བལྟས་ནས། ཁམ་བུ་གཅིིག་གཉིིས་ཤིིག་གཏིིང་འོོག་བརྗེེས་ནས་

བལྟས་རྗེེས་“འདིི་ཕར་ཞོོག རྩིིས་མེེད་རེེད། ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་ཤིིང་ཏོོག་ལ་རྨ་ཁ་མ་གཏོོད་ལབ་
ཡོོད་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཐད་ཀར་ནང་དུ་གཡུགས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་རེེད། ལྟོོས་དང་། ཤིིང་
ཏོོག་ཚང་མར་རྨ་ཁ་བཏོོད་འདུག འདིི་རྩིིས་ལེེན་བྱེེད་མིི་ཐུབ། ཟོོ་བའིི་ནང་དུ་སེེམས་ཆུང་
གིིས་ཞོོག་མ་གཏོོགས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དཀའ་ལས་མྱངས་པ་སྟོོང་ཟད་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ཨ།”

ཨ་ལྟས་ངན་... །”

“སོོང་ནས་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་འཐོོགས།

ངས་ཐོོག་མ་ཉིིད་ནས་ཉེེན་བརྡ་བཏང་བ་ཡིིན་

ཋོོམ་གྱིིས་ཕངས་སེེམས་ཀྱིི་མིིག་ཟུང་དམའ་སར་དུད་ནས་“ཡ་ཡ། འོོ་ཡ།” ཞེེས་བཤད་

རྗེེས། མགྱོོགས་པོོར་གཞན་པ་ཚོོའིི་རྩར་བརྒྱུགས་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ག་ཚོོད་བཏོོགས་ཡོོད་པ་

ཚང་མ་མར་གཡུགས་མ་གཏོོགས་འགྲིིག་གིི་མིི་འདུག ཁྱོོད་ཚོོའིི་འཐོོག་སྟངས་དང་ངའིི་
འཐོོག་སྟངས་གཅིིག་མཚུངས་རེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ལེེན་གྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
ཨལ་གྱིིས་“ཨོོ། ད་ལྟས་ངན།” ཞེེས་བཤད།

“གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་བཏོོག་དགོོས་ཀྱིི་འདུག

ཟོོ་བའིི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་གཡུགས་བཞག་

ན་འགྲིིག་གིི་མིི་འདུག སེེམས་ཆུང་གིིས་འཇོོག་དགོོས་ཀྱིི་འདུག”

དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཡང་བསྐྱར་མགོོ་བརྩམས། ད་ཐེེངས་ཁོོ་ཚོོས་ལག་འཇམ་པོོས་བཏོོགས་

ཤིིང་། སྒམ་གྱིི་ཁ་གང་བ་ཡང་ཇེེ་དལ་དུ་སོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོས་ཐབས་

ཤེེས་ཤིིག་འཐེེན་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། གལ་སྲིིད་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད། ཡང་ན་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལྟ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

བུས་སྒམ་ནང་དུ་བླུག་རྒྱུའིི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ན། ང་ཚོོས་ལས་རིིམ་གྱིི་མ་ལག་ཅིིག་གསར་

གཏོོད་བྱེེད་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད། ཁོོས་ཡང་བསྐྱར་གསར་དུ་ཁ་བཀང་བའིི་སྒམ་དེེ་འཁྱེེར་
ནས་རྩིིས་ལེེན་ས་ཚིིགས་སུ་བརྒྱུགས་“འདིིར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀའིི་རིིན་པ་ཡོོད་དམ།”

རྩིིས་ལེེན་མཁན་གྱིིས་ནང་དུ་མར་བལྟས་ནས། སྟེེང་ནས་མར་རིིམ་པ་འགའ་རེེ་

བསློོགས་རྗེེས་“ད་ཐེེངས་ཇེེ་བཟང་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྒམ་དེེ་རྩིིས་ལེེན་བྱས།
“གཟབ་གཟབ་བྱོོས་དང་སྐྱོོན་མེེད།”

ཋོོམ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་ནས་“ངས་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་ལེེན་ཐུབ་སོོང་། ངས་སྒོོར་

ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་ཞིིག་ལེེན་ཐུབ་སོོང་། འདིི་འདྲ་ཐེེངས་ཉིི་ཤུ་བརྒྱུགས་ན་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་ལེེན་
ཐུབ་སོོང་བ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་ཕྱིི་དྲོོ་བར་དུ་ལས་ཕྱོོད་མ་ཉམས་པར་ལས། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་རུ་ཐེེ་དང་

ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀས་ཁོོ་ཚོོ་རྙེེད། ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཀྱང་ལས་ཀ་ལས་དགོོས། ཁྱོོད་ཚོོས་
ཁམ་བུ་རྣམས་གཟབ་གཟབ་ངང་སྒམ་ནང་དུ་འཇོོག་དགོོས། འདིི། གཅིིག་རེེ་གཅིིག་རེེ་
བྱས་ཏེེ་ཞོོག” ཅེེས་བཤད།

བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་ཙོོག་འདུག་བྱས་ནས། ཟོོ་བ་ལྷག་མ་དེེའིི་ནང་ནས་ཁམ་བུ་རྣམས་

རེེ་རེེ་བཞིིན་བསྒྲུགས། ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་དུ་སྔ་ས་ནས་ཟོོ་བ་མང་པོོ་ཞིིག་བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་

འདུག ཋོོམ་གྱིིས་ཁ་གང་ཡོོད་པའིི་སྒམ་རྣམས་རྩིིས་ལེེན་ས་ཚིིགས་སུ་བསྐྱལ། ཋོོམ་གྱིིས་
“དེེ་སྒམ་བདུན་པ་རེེད།

འདིི་སྒམ་བརྒྱད་པ་རེེད། བསྡོོམས་པས་སྒོོར་ཟུར་བཞིི་རེེད། སྒོོར་

ཟུར་བཞིིས་ཤ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཉོོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཕྱིི་དྲོོ་ཡོོལ་སོོང་བས། རུ་ཐེེ་ཕར་འགྲོོ་ཐབས་བྱས་ཏེེ་“ང་ཐང་ཆད་སོོང་། ང་སོོང་ནས་

ངལ་གསོོ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་སྨྲེེ་སྔགས་བཏོོན།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་རང་དེེ་ག་རང་དུ་ཡག་པོོ་བྱས་ཏེེ་སྡོོད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
841

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་དལ་མོོས་བཏོོགས། ཁོོས་ཟོོ་བ་གཅིིག་ཁ་བཀང་ཚར་བའིི་བར་དུ་

ཋོོམ་གྱིིས་ཟོོ་བ་གཉིིས་ཁ་བཀང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་
བ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་།

ཕྱེེད་ཡོོལ་ཙམ་དུ། ཨ་མ་ངལ་དུབ་དང་བཅས་ཚུར་སླེེབས་ནས་“སྤྱིིར་ང་སྔ་མོོར་ཡོོང་

བསམ་ཡོོད་མོོད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དྲན་པ་ཐོོར་སོོང་བས་ཡོོང་མ་ཐུབ། ཁོོ་མོོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་
དྲན་པ་བརྒྱལ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་བྱིིས་པ་གཉིིས་ལ་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཁམ་བུ་བཟའ་ཡིི་འདུག་ཨ། འདིིས་ཁྱོོད་

ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་འགད་རྒྱུ་རེེད་དོོ།།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོའི་ི གཟུགས་པོོ་རྒྱགས་རིིལ་དེེ་

མགྱོོགས་པོོར་འགུལ་མགོོ་བརྩམས། ཁོོ་མོོས་མྱུར་དུ་ཟོོ་བ་བསྐྱུར་ནས། ཁམ་བུ་རྣམས་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་པང་ཁུག་ཏུ་བསགས། དགོོང་དྲོོའི་ི ཉིི་མ་ནུབ་ལ་རན་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོ་ཚོོས་སྒམ་
ཉིི་ཤུ་ཐམ་པ་བཏོོགས་ཟིིན།

ཋོོམ་གྱིིས་སྒམ་ཉིི་ཤུ་པ་དེེ་ཐང་ལ་བཞག་ནས་“སྒོོར་གཅིིག་རེེད། འདིི་གར་ལས་ཀ་ལས་

སྟངས་ཇིི་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“མུན་པ་མ་རུབ་བར་དུ་ལས་ཆོོག

ག་ཚོོད་ལས་ཐུབ་ན་དེེ་ཚོོད་ལས་ཆོོག”

“ད་ལྟ་ང་ཚོོར་གླ་དངུལ་འཛིིན་ཤོོག་སྤྲད་ན་ཆོོག་གམ།

ལག་ཉོོ་དགོོས”
“ལོོས་ཆོོག

ཨ་མས་ཚོོང་ཁང་ནང་ནས་ཅ་

ངས་ཁྱོོད་ལ་ད་ལྟ་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་གིི་འཛིིན་ཤོོག་སྤྲོོད།” ཁོོས་ཤོོག་འཛར་

ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཡིི་གེེ་བྲིིས་ནས་ཋོོམ་ལ་སྤྲད།

ཁོོས་འཛིིན་ཤོོག་དེེ་འཁྱེེར་ནས་ཨ་མའིི་གམ་དུ་སོོང་་“ཡ། འདིི། འདིི་འཁྱེེར་ནས་ཚོོང་

ཁང་ནས་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་གིི་རིིན་གྱིི་ཅ་ལག་ཉོོ་ཆོོག”
842

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་གིི་ཟོོ་བ་ཐང་ལ་བཞག་ནས། ཕྲག་པ་འཐེེན་རྒྱོོང་བྱས་“ཐོོག་དང་

པོོར་ལས་ཀ་ལས་པས། ཐང་ཆད་སླ་པོོ་འདུག མ་རེེད་དམ།”
“ཨུན།

རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་གོོམས་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ཡ། སོོང་ནས་བཟའ་

རྒྱུ་རེེ་ཉོོས་དང་།”

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བཟའ་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཤ་བཟའ་འདོོད། ཤ་དང་བག་ལེེབ། ད་རུང་ནང་དུ་ཀ་ར་ཡོོད་པའིི་འཚིིག་

ཇ་རྫ་མ་གང་དགོོས། ཤ་རྡོོག་མོོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཉོོ་རྒྱུ་མ་བརྗེེད།” ཅེེས་བཤད།
རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཨ་མ། ང་ཚོོ་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་སྨྲེེ་སྔགས་བཏོོན།
“ཡ།

དེེས་ན་ང་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ།”

ཨ་ཕས་“ཁོོ་ཚོོ་ལས་མགོོ་འཛུགས་དུས་ནས་བཟུང་ཐང་ཆད་འདུག ཁོོ་ཚོོ་རིི་བོོང་ལྟ་

བུའིི་འཚུབ་པོོ་རེེད། ང་ཚོོས་མགོོ་མནན་མ་བསྡད་ན། མ་འོོངས་པར་ཅིི་ཡང་འཇོོན་རྒྱུ་
མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ང་ཚོོ་གང་ཞིིག་ཏུ་གཏན་འཇགས་སུ་བསྡད་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་ཚོོ་སློོབ་གྲྭར་གཏོོང་

དགོོས།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། གོོམ་ཁ་ལྗིིད་མོོས་ཕར་སོོང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་

ཀའང་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་སུ་སེེམས་ཆུང་ངང་བརྒྱུགས།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ང་ཚོོས་ཉིིན་ལྟར་ལས་ཀ་ལས་དགོོས་སམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཡུད་ཙམ་བསྡད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི ལག་པར་

འཇུས་ནས་མདུན་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་“ལས་ཀ་འདིི་དེེ་འདྲའིི་དཀའ་མོོ་ཞིིག་མ་རེེད། ཁ་ལ་ཉན་

པོོ་བྱོོས། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ང་
ཚོོ་ཚང་མས་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འདུག་
ཐུབ་ཀྱིི་རེེད། དེེའིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚོོ་ཚང་མས་རོོགས་རམ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
843

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“འོོན་ཀྱང་།

ང་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག”

“དེེ་ངས་ཤེེས།

ང་ཡང་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཚང་མ་ཐང་ཆད་ཡོོད་པ་རེེད།

ང་ཚོོར་ད་དུང་དེེ་མིིན་པའིི་བསམ་བློོ་གཏོོང་ས་མང་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་ག་དུས་སློོབ་
གྲྭར་སྐྱེེལ་ཐུབ་པའིི་དོོན་ལའང་བསམ་བློོ་གཏོོང་དགོོས།”
“ང་སློོབ་གྲྭར་འགྲོོ་མིི་འདོོད།

རུ་ཐེེ་ཡང་འགྲོོ་འདོོད་མེེད། སློོབ་གྲྭར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་

བྱིིས་པ་དེེ་ཚོོ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད། ཨ་མ། སྣབས་ལུག་འདྲེེ་ཕྲུག་ཤ་སྟག་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོར་

ཨོོག་ཁེེ་སིི་ཞེེས་སྨོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ངས་ཁོོ་ཚོོ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད། ང་རང་དེེ་གར་འགྲོོ་འདོོད་མེེད།”

ཨ་མས་སྙིིང་རྗེེའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོའི་ི ཟང་ཟིིང་དུ་ལངས་པའིི་སྐྲ་ལོོ་ལ་མར་བལྟས་རྗེེས་

“ད་ལྟ་ང་ཚོོར་དཀའ་ལས་མ་གཏོོད།

ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་སྟེེང་དུ་ལངས་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཚེེ། ད་གཟོོད་ཁྱོོད་ཚོོས་མ་རབས་བྱེེད་ཆོོག འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོར་
སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་ས་མང་མེེད་ན་ཉུང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ངས་ཁམ་བུ་དྲུག་ཟོོས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨོོ།

དེེ་འདྲ་ཟོོས་ནས་གྲོོད་ཁོོག་བཤལ་ན། ང་ཚོོའིི་ཁང་པ་དང་ཉེེ་ས་ན་གསང་སྤྱོོད་

ཁང་མེེད་ཨ།”

སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིི་ཚོོང་ཁང་ནིི་ལྕགས་ཤོོག་གཉེེར་སུལ་ཅན་གྱིིས་བཟོོས་པའིི་སྤྱིིལ་བུ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད་ལ། ཚོོང་ཁང་འདིིར་ཚོོང་གཤོོམ་སྒེེའུ་ཁུང་མེེད། ཨ་མས་དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་

མོོ་ཕྱེེས་ནས་ནང་དུ་སོོང་དུས། ཚོོང་སྒྲོོམ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་ཞིིག་ལངས་ནས་

འདུག ཁོོའི་ི མགོོ་ན་སྐྲ་ལོོ་ཉག་མ་གཅིིག་ཀྱང་མེེད་པར་སྐྱ་རྡོོག་རེེད་ལ། མགོོ་ལྤགས་ཀྱིི་ཁ་
དོོག་སྔོོ་སྐྱ་རེེད། ཆེེ་ཞིིང་སྟུག་པའིི་སྨིིན་པ་སྨུག་པོོ་དེེ་མིིག་སྟེེང་དུ་གཞུ་མོོ་ལྟར་མཐོོན་
པོོར་འགྲེེངས་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། དེེས་ཁོོའི་ི གདོོང་ལ་ཧང་སངས་པ་དང་སྔངས་འཚབ་

ལངས་ཡོོད་པའིི་ཉམས་ཤིིག་འབབ་ཏུ་བཅུག་ཡོོད། ཁོོའི་ི རིིང་ཞིིང་ཕྲ་བའིི་སྣ་ནིི་བྱ་ཡིི་མཆུ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཏོོ་དང་འདྲ་བར་གུག་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཚང་ཚིིང་དུ་འཁྲིིགས་པའིི་སྣ་སྤུ་སྨུག་པོོས་ཁོོའི་ི སྣ་
ཁུང་གཉིིས་ཀ་རྦད་དེེ་བཀག་འདུག ཁོོའི་ི ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོའི་ི ཕུ་ཐུང་སྟེེང་དུ་ཕུ་ཤུབས་

ནག་པོོ་རེེ་གྱོོན་འདུག་ཅིིང་། ཨ་མ་ནང་དུ་སླེེབས་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོའི་ི གྲུ་མོོ་ཚོོང་སྒྲོོམ་
སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་འདུག

ཁོོ་མོོས་“ཕྱིི་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་དོོ་སྣང་དང་བཅས་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་ཞིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་སྟེེང་གིི་སྨིིན་མ་གཞུ་མོོ་འདྲ་པོོ་

དེེ་ཇེེ་མཐོོར་གྱུར་“བདེེ་མོོ།”

“ངས་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་གིི་འཛིིན་ཤོོག་བཟུང་ཡོོད།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་གིི་རིིན་པའིི་ཅ་ལག་འཁྱེེར་ཆོོག”ཅེེས་

གཙེེར་སྐད་ཀྱིི་ཁྲེེལ་དགོོད་དང་བཅས་“རེེད་ཡ། སྒོོར་མོོ་གཅིིག་གིི་རིིན་པ། སྒོོར་མོོ་གཅིིག་
གིི་རིིན་པ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ལག་པས་ཚོོང་ཟོོང་ལ་ལག་བརྡ་བསྟན་ “གང་དགོོས་
འདེེམས།” ཁོོས་ཕུར་ཤུབས་དེེ་གྲ་དག་པོོས་ཡར་བརྫེེས།
“ཤ་རྡོོག་རྡོོག་ཅིིག་ཉོོ་དགོོས་བསམ་ཡོོད།”

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ཤ་རིིགས་ཚང་མ་ཡོོད། ཤ་གཙབས་མ་ཡོོད། ཤ་གཙབས་མ་ཅུང་དགོོས་

སམ། ཤ་གཙབས་མ་རྒྱ་མ་གང་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

དེེ་འདྲའིི་རིིན་གོོང་མཐོོ་བ་ལ། ཉེེ་སྔོོན་ཉོོ་དུས་སུ། ཤ་གཙབས་མ་རྒྱ་མ་གང་ལ་

སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་ཀ་ཡིིན་པ་དྲན་གྱིི་འདུག”

སྐྱེེས་པ་དེེས་“ཨུན་... །” ཞེེས་ཁྲེེལ་དགོོད་ཡང་མོོ་བྱེེད་བཞིིན་“རེེད། རིིན་གོོང་མཐོོན་

པོོ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཞིིབ་མོོར་བརྩིིས་ན་མཐོོ་རྒྱུའང་མེེད། ཁྱོོད་འདིི་ནས་གྲོོང་རྡལ་ནང་

དུ་ཆེེད་དུ་ཤ་གཙབས་མ་རྒྱ་མ་གང་དོོ་རེེ་ཉོོ་རུ་སོོང་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རླངས་སྣུམ་ཕལ་ཆེེར་

གྷ་ལོོན་གཅིིག་ཙམ་སྤྱོོད་དགོོས། དེེ་བས། འདིི་གར་ཉོོས་ན་སྣུམ་རིིན་གྲོོན་ཆུང་བྱས་ཡོོད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པས། རིིན་གོོང་དེེ་འདྲ་མཐོོ་རྒྱུ་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ངམ་ནག་གིིས་“ཤ་རྡོོག་དེེ་འདིི་གར་འཁྱེེར་ཡོོང་བར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་

གཅིིག་སྤྱད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་སྤྲོོ་ལྷང་ལྷང་གིིས་དགོོད་བཞིིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་མགོོ་རྟིིང་བསློོགས་ནས་བཤད་

བཞིིན་འདུག ང་ཚོོས་འདིི་ཕར་འཚོོང་བཞིིན་པ་མ་གཏོོགས་ཚུར་ཉོོ་བཞིིན་པ་མ་རེེད།

གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་ཚུར་ཉོོ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

ཨ་མས་མཛུབ་མོོ ་ གཉིིས ་མཆུ་ངོོ ས ་སུ་སྦྱར་ནས། སྨིིན ་མ་བསྡུས་ཏེེ་ བསམ་བློོ ་

བཏང་། “དེེ་བལྟས་ཚོོད་ཀྱིིས་ཚིིལ་དང་ཕྲུམ་རུས་ཁོོ་ན་ཡིིན་ས་རེེད་ཨ།”

ཚོོང་གཉེེར་པ་དེེས་“འདིི་འདག་འདག་ཏུ་གྱུར་ནས་སླང་ངོོས་སུ་འབྱར་མིིན་ངས་ཁག་

ཐེེག་བྱེེད་མིི་ཐུབ་ལ། ངས་འདིི་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཟའ་ཐུབ་ཅེེས་ཁག་ཐེེག་ཀྱང་བྱེེད་མིི་ཐུབ།

འོོན་ཀྱང་། ངས་ཁག་ཐེེག་བྱེེད་མིི་ཐུབ་པའིི་དོོན་དག་ནིི་མང་པོོ་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་མས་ཁོོ་ལ་གཏུམ་ཉམས་དང་བཅས་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྐད་སྒྲ་ལ་རང་ཚོོད་བཟུང་“ཁྱོོད་ལ་འདིི་ལས་རིིན་གོོང་ཅུང་དམའ་བའིི་ཤ་དེེ་འདྲ་ཡོོད་
དམ།”

ཚོོང་གཉེེར་པས་“ཁུ་བ་སྐོོལ་བྱེེད་ཀྱིི་རུས་པ་ཡོོད། རྒྱ་མ་གང་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

“འོོན་ཀྱང་།

འདིི་ཚོོ་རུས་སྒོོང་ཁོོ་ན་རེེད་ཨ།”

ཚོོང་གཉེེར་པས་“རུས་པ་ཁོོ་ན་རེེད། རུས་ཁུ་ཞིིམ་པོོ་སྐོོལ་ཐུབ། རུས་པ་ཁོོ་ན་ཡིིན།”

ཞེེས་བཤད།

“ཟོོག་ཤ་བཙོོ་རྒྱུ་དེེ་འདྲ་ཡོོད་དམ།”
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ཡོོད། ལོོས་ཡོོད། རྒྱ་མ་གང་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་རེེད།”

ཨ་མས་“གཅིིག་བྱས་ན་ངས་དེེ་རིིང་ཤ་ཉོོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ཤ་བཟའ་

འདོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་ཤ་བཟའ་འདོོད་ཅེེས་བཤད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“སུ་ཡིིན་ནའང་ཤ་བཟའ་འདོོད་ལ།

ཤ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཤ་གཙབས་མ་དེེ་ཅུང་

ཡག་པོོ་རེེད། དེེ་ལས་ཐོོན་པའིི་ཞག་ཚིིལ་རྣམས་སྐྱོོ་ལྡུར་སྐོོལ་བར་སྤྱོོད་ཆོོག ཡག་པོོ་ཡོོད་
ལ་འཕྲོོ་བརླག་མེེད། དེེའིི་ནང་དུ་རུས་པ་གད་སྙིིགས་སུ་གཡུག་རྒྱུའང་མེེད།”
“ཨུན།
“ཨ།

ཤ་རྩིིབ་འདིིར་ག་ཚོོད་རེེད།”

ད་ཁྱོོད་ཅ་ལག་གོོང་ཆེེན་གྱིི་སྟེེང་དུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག་ཨ། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན་

སྟེེང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་ཅན་པོོ། དྲིིན་གཟོོའི་ི དུས་ཆེེན་སྟེེང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་ཅན་པོོ་རེེད་ཨ། རྒྱ་མ་

གང་ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་དང་ཕྱེེད་ཀ་རེེད། གལ་སྲིིད་ང་ལ་བྱ་ཏུར་ཀའིི་ཤ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན།
ངས་ཁྱོོད་ལ་རིིན་གོོང་དམའ་མོོས་བཙོོང་ཆོོག”

ཨ་མས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་“ཤ་གཙབས་མ་རྒྱ་མ་དོོ་བྱིིན།”
“འོོ་ཡ།

ལྕམ་ལགས།” ཁོོས་སྐྱ་མདོོག་བབས་པའིི་ཤ་དེེ་ཐོོམ་བུ་གཅིིག་གིིས་སྣུམ་ཤོོག་

གིི་སྟེེང་དུ་བླུགས། “དེེ་མིིན་ཅིི་ཞིིག་དགོོས།”
“ཨུན།
“ཡ།

བག་ལེེབ་འགའ་རེེ་དགོོས།”

འདིི། བག་ལེེབ་རྡོོག་པོོ་མཐུག་པོོ་ཆེེན་པོོ་འདིིར་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད་རེེད།”

“བག་རྡོོག་གཅིིག་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་གཉིིས་ཡིིན་ཨ།”
“དེེ་རེེད།

གྲོོང་རྡལ་ནང་དུ་སོོང་ན་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉོོ་ཐུབ། ད་

དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ་རླངས་སྣུམ་གྷ་ལོོན་གཅིིག་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། དེེ་མིིན་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་བཙོོང་
དགོོས། ཞོོག་ཁོོག་དགོོས་སམ།”
“ཨུན།

ཞོོག་ཁོོག་དགོོས།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“རྒྱ་མ་ལྔ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་རེེད།”

ཨ་མ་ཁྲོོ་ཉམས་དང་བཅས་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར། “ད་ང་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐད་ཆར་སུན་གྱིི་འདུག

ངས་གྲོོང་རྡལ་ནང་ནས་འདིི་ཚོོའིི་རིིན་གོོང་ག་ཚོོད་ཡིིན་པ་ཤེེས།”

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་དེེས་མཆུ་དམ་པོོར་སྒྲིིམ་ཙམ་བྱས། “དེེས་ན་གྲོོང་རྡལ་དུ་སོོང་

ནས་ཉོོས་ཨ།”

ཨ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོོར་ཚིིགས་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“དེེ་ཅིི་

ཞིིག་གིི་སྐད་ཆ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོང་ཁང་འདིིའིི་བདག་པོོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“མིིན།

“འོོ་ན།

ངས་འདིི་གར་ལས་ཀ་གཉེེར་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན།”

ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་འདྲ་འཕྱ་སྨོོད་བྱེེད་དགོོས་དོོན་ཅིི་ཡིིན། དེེ་འདྲ་བྱས་ན་སྐྱིིད་

པོོ་འདུག་གམ།” ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཉེེར་མས་གང་བའིི་ལག་མགོོ་ལ་བལྟས། སྐྱེེས་པ་
གཟུགས་ཆུང་དེེ་ཁུ་སིིམ་པོོར་བསྡད། “ཚོོང་ཁང་འདིིའིི་བདག་པོོ་སུ་ཡིིན།”
“ཧོོ་ཕེེར་ཞིིང་ར་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་ཡིིན།

ལྕམ་ལགས།”

“རིིན་གོོང་ཁོོ་ཚོོས་གཏན་འཁེེལ་བྱས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”
“རེེད་ལགས།

ལྕམ་ལགས།”

ཨ་མས་ཡར་བལྟས་ནས་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཅུང་ཙམ་ལངས། “ནང་དུ་ཡོོང་མཁན་ཚང་

མ་ང་དང་འདྲ་བར། སྨྱོོན་པ་འདྲ་པོོ་རེེད་དམ།”

ཁོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་འཛེེམ་ཟོོན་བྱས་ཏེེ་“རེེད་ལགས། ལྕམ་ལགས།”ཟེེར།
“དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་འཕྱ་སྨོོད་བྱེེད་པ་ཡིིན་ནམ།”
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཟེེར་བ་ཡིིན།”

“ལས་ཀ་ཐ་ཤལ་འདིི་འདྲ་ལས་ནས་ངོོ་མིི་གནོོང་ངམ་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།

མ་རེེད་

དམ། དེེ་བས་སྨྱོོན་པ་ཡིིན་ཁུལ་བྱེེད་དགོོས་ཐུག་པ་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། མ་རེེད་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

དམ།” ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ངག་ཇེེ་འཇམ་དུ་གྱུར། ཚོོང་གཉེེར་པ་དེེས་ཁོོ་མོོར་ཡ་མཚན་པའིི་

ཉམས་ཀྱིིས་བལྟས་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི དྲིི་བར་ལན་མ་བཏབ། ཁོོ་མོོས་ཆེེས་མཇུག་མཐར་“དོོན་
དངོོས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཤ་ལ་སྒོོར་ཟུར་བཞིི། བག་ལེེབ་ལ་

སྒོོར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད། ཞོོག་ཁོོག་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད། བསྡོོམས་པས་སྒོོར་ཟུར་
བརྒྱད། འཚིིག་ཇ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

“གོོང་ཁེེ་ཤོོས་དེེ་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་རེེད།
“དེེ་ལྟར་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་རྫོོགས་པ་རེེད།

ལྕམ་ལགས།”

མིི་བདུན་གྱིིས་ལས་ཀ་ལས་ནས། དགོོང་ཚིིགས་

གཅིིག་གིི་རིིན་མ་གཏོོགས་མེེད།” ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་ལ་ཞིིབ་མོོས་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་
ནས་མགྱོོགས་པོོར་“འདིི་ཚོོ་ཐུམ་དུ་གཅུད་རོོགས།” ཞེེས་བཤད།

ཚོོང་གཉེེར་པས་“འོོ་ཡ། ལྕམ་ལགས། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོས་ཞོོག་ཁོོག་རྣམས་

ཁུག་མ་ཞིིག་ཏུ་བླུགས་ནས། ཁུག་མའིི་ཁ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་བལྟབས། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་གིིས་
ཨ་མ་ལ་བལྟ་ཙམ་བྱས་རྗེེས། དེེ་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལས་ཀའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ཡིིབས། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་
ལ་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས། གདོོང་ལ་འཛུམ་ཆུང་ཞིིག་ལངས།

ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་ཀ་འདིི་འདྲ་ཞིིག་ཇིི་ལྟར་བཙལ་བ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཚོོང་གཉེེར་པས་“མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཁ་ལ་ཟ་མ་བཟའ་དགོོས་པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཉེེན་ཟོོན་གྱིི་རྣམ་པས་“མིི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཁ་ལ་ཟ་མ་བཟའ་བའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་
པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“མིི་གང་འདྲའིི་རིིགས་ཟེེར་བ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོས་ཐུམ་སྒྲིིལ་བཞིི་པོོ་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་བཞག་རྗེེས་“ཤ་དང་ཞོོག་ཁོོག བག་ལེེབ།

འཚིིག་ཇ། སྒོོར་མོོ་གཅིིག་ཏག་ཏག་རེེད།” ཅེེས་བཤད་པས། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ལ་འཛིིན་ཤོོག་དེེ་

ཕར་སྤྲད་ཅིིང་། ཁོོས་རྩིིས་ཁྲ་ཞིིག་ཏུ་མིིང་དང་གྲངས་ཀ་བྲིིས། ཨ་མས་ཁོོ་ལ་ལྟད་མོོ་བལྟས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནས་བསྡད། དེེ་ནས་ཁོོས་“དེེ་རེེད། ཡ། ད་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཕར་ཆད་ཚུར་ཆད་གཅིིག་
ཀྱང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁུག་མ་རྣམས་ལག་ཏུ་བླངས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ཨོོ། ང་ཚོོར་ད་དུང་འཚིིག་

ཇའིི་ནང་དུ་འདེེབས་རྒྱུའིི་ཀ་ར་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ངའིི་བུ་ཋོོམ་གྱིིས་ཀ་ར་དགོོས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།

ད་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁོོ་ཚོོས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་

ལས་ཀ་ལས་བཞིིན་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཀ་ར་ཅུང་འཁྱེེར་དུ་ཆུག་དང་། ངས་འཛིིན་ཤོོག་
རྗེེས་ནས་ཁྱོོད་ལ་སྐྱེེལ་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་དེེས་མིིག་གིིས་ཕར་ལ་བལྟས་ནས། མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོ་མོོ་དང་

གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་རྒྱང་ཐག་བཀྱེེད་ནས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“དེེ་ངས་བྱེེད་མིི་ཐུབ། དེེ་

སྒྲིིག་སྲོོལ་རེེད། དེེ་མིི་ཆོོག དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་དཀའ་ལས་ལ་འཕྲད་ཀྱིི་རེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་
ན་ང་ལས་གནས་ནས་དབྱུང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ཁོོ་ཚོོས་ད་ལྟ་ཞིིང་རའིི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ལ།

ཁོོ་ཚོོས་སྒོོར་ཟུར་མང་

ཙམ་ལེེན་བཞིིན་ཡོོད། ང་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གིི་རིིན་གྱིི་ཀ་ར་སྤྲོོད་དང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཀ་ར་
ཡོོད་སའིི་འཚིིག་ཇ་ཧ་ཅང་འཐུང་བསམ་ཡོོད། འདིི་ཁོོས་ནན་ཏན་གྱིིས་བཤད་ཡོོད།”
“ངས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་ཐུབ།

ལྕམ་ལགས། འཛིིན་ཤོོག་མེེད་ན་ཅ་ལག་སྤྲོོད་མིི་ཆོོག་པ་དེེ་

སྒྲིིག་སྲོོལ་རེེད། ང་ཚོོའིི་དོོ་དམ་པས་ནམ་རྒྱུན་འདིིའིི་སྐོོར་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་མིི་འགྲིིག དེེ་
ངས་བྱེེད་མིི་ཐུབ། དེེ་ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་ཡོོང་གིི་རེེད། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ང་འཛིིན་རྒྱུ་རེེད།
ཁོོ་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་མིི་འཛིིན་བཞིིན་ཡོོད། ནམ་རྒྱུན་དེེ་འདྲ་ཡིིན། དེེ་ངས་སྒྲུབ་མིི་ཐུབ།”
“སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གིི་དོོན་དུ་ཡང་འཛིིན་རྒྱུ་རེེད་དམ།”
“ཅིི་ཞིིག་གིི་དོོན་དུ་ཡིིན་རུང་འཛིིན་རྒྱུ་རེེད།

ལྕམ་ལགས།” ཁོོས་ཁོོ་མོོར་ཞུ་སྐུལ་གྱིི་

རྣམ་པས་བལྟས། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོའི་ི གདོོང་གིི་འཇིིགས་སྐྲག་དེེ་ཞིི་སོོང་། ཁོོས་རང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཉིིད་ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ནས་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་བླངས་ཡོོང་ནས་ཚོོང་ཁང་གིི་སྒོོར་སྒམ་དུ་བཅུག་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སེེམས་ལྷོོད་ལ་བབས་པའིི་ཉམས་དང་བཅས་“ད་འདིི་ལྟར་བྱེེད།” ཅེེས་
བཤད་རྗེེས། ཁོོས་ཚོོང་སྒྲོོམ་འོོག་ནས་ཁུག་མ་ཞིིག་ཕྱུངས་ཡོོང་། ཁོོས་དེེའིི་ནང་དུ་ཕུ་ཞིིག་

བཏབ་ནས་ཁ་ཕྱེེས་རྗེེས། ནང་དུ་ཁེེམ་བུས་ཀ་ར་བླུགས་ནས་ཡང་ལྕིི་འཇལ། དེེ་ནས་སྟེེང་

དུ་ཡང་བསྐྱར་ཅུང་ཙམ་བསྣན་རྗེེས་“འདིི་འཁྱེེར་སོོང་། འདིི་ལྟར་བྱས་ན་སྐྱོོན་མེེད། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་འཛིིན་ཤོོག་ཚུར་འཁྱེེར་ཤོོག་དང་། དེེ་དུས་ངས་ངའིི་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་པོོ་ཡར་ཕྱིིར་
ལེེན་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱས་ཞིིང་། ཁོོ་མོོས་ལག་སྙོོབ་བྱས་ནས་ཀ་རའིི་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་

དེེ་ལག་ནང་གིི་ཐུམ་སྒྲིིལ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་རྗེེས། སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཁྱོོད་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་

ཨ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི
ལག་པས་སྒོོ་ལུང་ལ་འཇུས་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར། “གནས་ལུགས་འདིི་འདྲ་ཞིིག་ཉིིན་རྒྱུན་

ངོོ་འཕྲོོད་ཀྱིི་འདུག གལ་སྲིིད་རང་ཉིིད་དཀའ་ངལ་ལ་འཕྲད་པའམ་ཡང་ན་རྨས་སྐྱོོན་བྱུང་
བ། ཡང་ན་ཅིི་ཞིིག་དགོོས་པའིི་སྐབས་སུ། རྒྱུན་དུ་དབུལ་ཕོོངས་ཀྱིི་མིི་འཚོོལ་རྒྱུ་དེེ་རེེད།

ནམ་རྒྱུན་རོོགས་རམ་བྱེེད་མཁན་ནིི་ཁོོ་ཚོོ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོ་ན་ཡིིན།” དྲྭ་ཚགས་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཁོོ་
མོོའི་ི རྗེེས་སུ་བང་སྒྲ་དང་བཅས་བརྒྱབ་བྱུང་།

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་དེེས་གྲུ་མོོ་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་སུ་མཚར་

སྣང་དང་བཅས་བལྟས། བྱིི་ལ་ཁྲ་ཁྲ་རྒྱགས་པ་ཞིིག་ཚོོང་སྒྲོོམ་སྟེེང་དུ་མཆོོངས་ནས། སྒྱིིད་
ལུག་གིི་རྣམ་པས་ཁོོའི་ི གམ་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། དེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་ཟུར་ཁོོའི་ི དཔུང་ངོོས་སུ་

བརྡར་ཙམ་བྱས་པས། ཁོོས་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས་བྱིི་ལ་ལག་ཏུ་བཟུང་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

འགྲམ་པར་གླན། བྱིི་ལས་སྔུར་བ་དིིར་དིིར་དུ་འཐེེན་བྱུང་བ་ལ། ཁོོའི་ི མཇུག་མའིི་རྩེེ་མོོ་
ཕར་གཡོོ་ཚུར་གཡོོ་བྱེེད།

851

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
•••

ཋོོམ་དང་ཨལ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་ཤིིང་འབྲས་ར་བའིི་ནང་ནས་ཚུར་ཕྱིིར་ཡོོང་
དུས། ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པ་ཡོོངས་སུ་རུབ་འདུག་ཅིིང་། གོོམ་པ་ལམ་ངོོས་སུ་སྤོོ་སྐབས་ཁོོ་
ཚོོའིི་རྐང་པ་ཇེེ་ལྕིིར་སོོང་ཡོོད་པའིི་སྣང་བ་སྐྱེེས།

ཨ་ཕས་“ལག་པ་ཡར་བསྲིིངས་ནས་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་པ་ཙམ་གྱིིས་ཀྱང་སྒལ་བ་ན་རུ་

འཇུག་སྲིིད་པ་འདིི་སུ་ཞིིག་གིི་ཡིིད་ལ་དྲན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉིི་མ་གཅིིག་གཉིིས་སོོང་ན་དྲག་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། ཨུན། ཨ་ཕ། ང་ཚོོས་དགོོང་

ཟས་ཟོོས་རྗེེས། ང་སོོང་ནས་སྒོོ་ཆེེན་ཕྱིི་རོོལ་གྱིི་འུར་ཟིིང་དེེ་ཅིི་ཞིིག་རེེད་བལྟ་རུ་འགྲོོ་རྒྱུ་

ཡིིན། དེེ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནས་སེེམས་པ་ལྷོོད་ལ་མིི་འབབ། ཁྱོོད་འགྲོོ་འདོོད་དམ།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ང་རང་གིིས་ལས་ཀ་ལས་པ་ལས་བསམ་བློོ་གཏོོང་མིི་དགོོས་པའིི་

འཚོོ་བ་ཅུང་རོོལ་རྒྱུ་ཡིིན། དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་དྲགས་པས། ཀླད་པ་

འགད་གྲབས་བྱས་ཡོོད། མིིན། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ངལ་གསོོ་ཅུང་བརྒྱབ་ནས། དེེ་ནས་ཉལ་
རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།

ཨལ།”

ཨལ་གྱིིས་མིིག་གིིས་ཕར་ལ་བལྟས་ནས་“ངས་ཐོོག་མར་སྒར་འདིིའིི་ནང་ལ་ལྟ་སྐོོར་

ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ནིི་མིི་འགྲོོ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། བལྟས་ཡོོང་ན་ང་རང་གཅིིག་པོོ་

འགྲོོ་དགོོས་ས་རེེད་ཨ། དོོན་དུ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་བསམ་ནས་མཚར་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་འདུག”

ཨ་ཕས་“ང་རང་ཡིིན་ན། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཉེེན་རྟོོག་པ་དེེ་འདྲ་མང་པོོ་ཡོོད་པས། གནས་

ཚུལ་འདིི་འདྲ་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་པ་ལས། མཚར་སྣང་ག་ཚོོད་སྐྱེེས་རུང་སྐྱེེ་རུ་བཅུག་ནས་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གཅིིག་བྱས་ན་མཚན་མོོར་ཉེེན་རྟོོག་པ་མེེད་སྲིིད།” ཅེེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲན་

ཚུལ་བཤད།
“ཨ།

ང་རང་ཡིིན་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཡོོད་མེེད་བལྟ་རུ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ཁྱོོད་རང་གང་དུ་འགྲོོ་མིིན་

ཨ་མ་ལ་མ་བཤད་ན་ཡག་ཤོོས་རེེད། ཁོོ་མོོས་སེེམས་ཁྲལ་བྱས་ནས་སྨྱོོ་ཡིི་རེེད།”
ཋོོམ་ཨལ་ལ་ཁ་འཁོོར། “ཁྱོོད་རང་མཚར་སྣང་སྐྱེེ་ཡིི་མིི་འདུག་གམ།”

ཨལ་གྱིིས་“ངས་སྒར་འདིིའིི་ནང་ནས་ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་དེེ་དགའ་

སྙམ།” ཞེེས་བཤད།

“བུ་མོོ་བདའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།

ཨེེ་ཡིིན།”

ཨལ་གྱིིས་“དེེ་ངའིི་དོོན་དག་རེེད།” ཞེེས་མ་དགའ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།
ཋོོམ་གྱིིས་“གང་ལྟར་ང་རང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཤིིང་འབྲས་ར་བ་ནས་ཚུར་ཡོོང་ནས། ཁང་གོོག་དམར་པོོ་ཚོོའིི་བར་གྱིི་ཐལ་བ་

འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིི་སྲང་ལམ་དུ་སླེེབས། ཁང་གོོག་འགའ་རེེའིི་སྒོོ་ནང་ནས་རྡོོ་སྣུམ་གྱིི་སྒྲོོན་
མེེའིི་འོོད་སྣང་ཞན་པོོ་རེེ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འཕྲོོས་ཡོོད་ལ། ཁང་པའིི་ནང་གིི་འོོད་སྣང་རབ་རུབ་
ཀྱིི་ཁྲོོད་དུ། མིི་རྣམས་ཀྱིི་གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་རྣམས་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འགྲོོ་བྱེེད། སྲང་ལམ་
གྱིི་སྣེེ་རུ། སྲུང་དམག་གཅིིག་འགུལ་མེེད་དུ་བསྡད་ནས། མེེ་མདའ་པུས་མོོར་ཁེེན།

ཁོོ་ཚོོ་སྲུང་དམག་དེེའིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་ན། ཋོོམ་གྱིིས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག “སྐུ་

ཞབས། ཁྲུས་རྒྱག་ས་གང་དུ་ཡོོད་པ་ཤེེས་སམ།”

སྲུང་དམག་དེེས་འོོད་སྣང་རབ་རིིབ་ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་ལ་ལྟ་ཡག་ཅིིག་བྱས་ཤིིང་། མཇུག་

མཐར་ཁོོས་“ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆུ་མཛོོད་དེེ་མཐོོང་གིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“མཐོོང་གིི་འདུག”

853

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེ་གར་ཆུ་སྦུག་ཅིིག་ཡོོད།”
“ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཡོོད་དམ།”

“ཁྱོོད་རང་ཉིིད་སུ་ཡིིན་སྣང་ཤར་ཡོོད།

དམ།”

རང་ཉིིད་ཇེེ་ཕིི་ མོོར་གྷན་4 ཡིིན་སྣང་ཤར་ཡོོད་

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་བསམ་མེེད། དེེ་འདྲ་བསམ་ག་ལ་ཡོོད། མཚན་མོོ་བདེེ་ལེེགས། སྐུ་

ཞབས།” ཞེེས་བཤད།

སྲུང་དམག་དེེས་མཐོོང་ཆུང་གིི་རྣམ་པས་སྣ་ཤུ་ཞིིག་བརྒྱབ། “ཆུ་དྲོོན་པོོ། དཀོོན་མཆོོག་

ཡེེ་ཤུ། ཅུང་འགོོར་ན་ད་རུང་ཁྲུས་གཞོོང་ཞིིག་ཀྱང་དགོོས་ཟེེར་རྒྱུ་རེེད།” ཁོོས་ཡིི་ཐང་ཆད་
པའིི་རྣམ་པས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་བཞིིའིི་རྗེེས་སུ་བལྟས།
ཁིི།”

སྲུང་དམག་གཞན་པ་ཞིིག་ཁང་པ་སྣེེ་མོོ་དེེའིི་ཟུར་ནས་ཚུར་སླེེབས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད། མག་
“ཧུན།

ལྟས་ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོ། ‘ཆུ་དྲོོན་པོོ་ཡོོད་དམ།’ ཟེེར་གྱིི་འདུག་ཨ།”

སྲུང་དམག་གཉིིས ་པ་དེེས ་མེེ་ མདའིི་ སྣེེ་ མོོ ་ ས་སྟེེང ་དུ་བཙུགས་ནས་ “འདིི་ གཞུང་

བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རེེད། ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་

དུ་བསྡད་མྱོོང་ཡོོད་ཤག་རེེད། ང་ཚོོས་གཞིིས་སྒར་དེེ་རྩ་མེེད་དུ་མ་བཏང་བར་དུ་ང་ཚོོ་བདེེ་

བར་གནས་འཇུག་རྒྱུ་མ་རེེད། ཅང་མ་འགོོར་བར་ད་དུང་ཉལ་ཐུལ་གཙང་མ་ཡང་དགོོས་
ཟེེར་རྒྱུ་རེེད་ཡ།” ཞེེས་བཤད།
4

ཇེེ་ཕིི་ མོོར་གྷན། J.P. Morgan (John Pierpont Morgan) སྟེེ། དུས་རབས་ 19 དང་ 20 ནང་གིི་རྒྱུ་ཤུགས་དང་
དབང་ཤུགས་ཆེེ་བའིི་ཨ་རིིའིི་དངུལ་རྩའིི་ཚོོང་གཉེེར་པ་དང་བཟོོ་ལས་རྩ་འཛུགས་པ་གྲགས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོ་
ནིི་ཨ་རིིའིི་མ་རྩ་རིིང་ལུགས་ནང་གིི་མིི་སྣ་གལ་ཆེེན་ཞིིག་ཡིིན།
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མག་ཁིི་ཡིིས་“སྒོོ་ཆེེན་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་རེེད། གནས་ཚུལ་འདྲ་གོོ་སོོང་

ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

ཁོོ་ཚོོས་ཉིིན་གང་པོོར་སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ་སོོང་། ད་ལྟ་མངའ་སྡེེའིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་

སླེེབས་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་སྤྱང་པོོ་ཡིིན་མདོོག་བྱེེད་མཁན་དེེ་ཚོོ་འཛུལ་སའིི་ཁུང་བུ་མེེད་
པ་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་འདུག གོོ་ཐོོས་སུ། རྙོོག་དྲ་འདིིའིི་མགོོ་སློོང་མཁན་ནིི་མིི་སྐམ་པོོ་

གཟུགས་རིིང་ཞིིག་རེེད་ཟེེར། གཅིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོ་དོོ་ནུབ་ཁོོ་འཛིིན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར། ཁོོ་
བཟུང་བ་ཡིིན་ན་སྐད་ཅོོར་འདིི་འཇམ་ཅག་གེེར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

མག་ཁིི་ཡིིས་“གནད་དོོན་ལས་སླ་མོོས་སེེལ་སོོང་ན། ང་ཚོོ་ལས་མེེད་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེེད་

ཡ།” ཞེེས་བཤད།

“ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།

དེེར་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད། ལྟས་ངན་ཨོོག་ཁེེ་སིི་འདིི་ཚོོ། ནམ་

རྒྱུན་བསྲུངས་ནས་འདུག་དགོོས། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་འཇམ་ཅག་གེེར་འདུག་རྒྱུ་མང་དྲགས་
ན། ང་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོ་ཅུང་ཙམ་དཀྲོོག་དཀྲོོག་གཏོོང་ཆོོག”

“ངས་བལྟས་ན་ལས་གླ་གཅོོག་དུས་ཡང་བསྐྱར་རྙོོག་དྲ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”
“དེེ་ཡོོད་ཤག་ཤག་རེེད།

དེེ་བས་ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཡོོད་མེེད་ཐད་ལ་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་མིི་

དགོོས། ཧོོ་ཕེེར་ཚང་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་མགོོ་ལ་སྲབ་བཀོོན་ཡོོད་པས། ང་ཚོོས་ལྷག་ཏུ་སེེམས་
ཁྲལ་བྱེེད་མིི་དགོོས།”

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་ཁང་པའིི་ནང་དུ་མེེ་ལྕེེ་འུར་འུར་དུ་འབར་ཞིིང་། གཙབས་ཤ་ལེེབ་མོོ་དག་

གིིས་སྣུམ་ཞག་གིི་ཁྲོོད་དུ་སིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་འདུག་ལ། ཞོོག་ཁོོག་ཀྱང་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་ཁོོལ་

བཞིིན་ཡོོད། ཁང་པའིི་ནང་ཡོོངས་དུད་པས་ཁེེངས་ཡོོད་ལ། སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་སྣང་སེེར་པོོས་
གྱང་ངོོས་སུ་གྲིིབ་མ་ནག་པོོ་མཐུག་པོོ་རེེ་སྤྲོོས་ཡོོད། ཨ་མས་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིས་ལས་ཀ་ལས་
བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་སྒམ་སྟེེང་དུ་ངལ་གསོོས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི གྲོོད་
855

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོག་ཆེེན་པོོ་དེེས་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ལྗིིད་བཀལ་ནས་ཡོོད།
ཨ་མས་“ད་ལྟ་ཅུང་བདེེ་པོོ་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“ཟ་མ་གཡོོ་བའིི་དྲིི་མ་བྲོོ་བས་ང་ཡང་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག”

ཨ་མས་“སོོང་ནས་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་སྡོོད། གང་ལྟར་ངས་སྒམ་དེེ་མ་བཤིིག་ཐབས་མེེད་

རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ནང་དུ་གཤར་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་“ནང་དུ་ཤ་དྲིི་འཐུལ་གྱིིན་འདུག

དཀོོན་མཆོོག འཚིིག་ཇ། འཚིིག་ཇའིི་དྲིི་མ་དེེ་དེེ་འདྲའིི་བཙན་པ་ལ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།

ངའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག ཁམ་བུ་མང་པོོ་ཞིིག་ཟོོས་པ་ཡིིན་མོོད། དེེས་ཕན་ཅིི་ཡང་
ཐོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག ང་ཚོོས་ལག་པ་གང་དུ་བཀྲུ་དགོོས། ཨ་མ།” ཞེེས་བཤད།
“ཆུ་མཛོོད་ཡོོད་ས་དེེར་མར་སོོང་།

དེེར་སོོང་ནས་ཁྲུས། ངས་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་

གཉིིས་ཀ་ཡང་དེེ་གར་འཁྲུད་དུ་བཏང་བ་ཡིིན།” སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་སྒོོར་ཕྱིིར་བུད།

ཨ་མས་“སོོང་དང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཡང་མིིན་ན་སོོང་ནས་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་སྡོོད། དེེ་མིིན་

ན་ཉལ་སའིི་སྟེེང་དུ་སྡོོད། ངས་སྒམ་དེེ་བཤིིག་དགོོས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་ངག་བཀོོད་བཏང་།

བུ་མོོས་ལག་པ་གཉིིས་ཀའིི་སྟེེང་དུ་ལྗིིད་ཤུགས་ཕབ་ནས་ཡར་ལངས། ཁོོ་མོོ་ལྗིིད་ཏིིག་

ཏིིག་གིིས་ཕར་སོོང་ནས་མལ་གདན་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་
ཀ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཕྱིིར་སླེེབས། ཁོོ་གཉིིས་ཀས་གཞན་པ་ཚོོས་དོོ་སྣང་མིི་བྱེེད་པའིི་ཆེེད་དུ། ཁུ་
སིིམ་པོོས་གྱང་རྩར་བཅར་ནས་བསྡད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་ཁོོ་གཉིིས་ལ་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་གཉིིས་ལ་རླུང་རྟ་

བརྒྱུགས་ནས། དོོ་ནུབ་ཁང་པའིི་ནང་ནག་ཁུང་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་

ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་སྤར་ཉབ་བྱས་ཏེེ་མགོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་ལ་རེེག “ཨུན། མ་མཐའ་ཡང་སྐྲ་རློོན་པ་
བཟོོས་འདུག འོོན་ཀྱང་། གཙང་མ་བཀྲུས་མེེད་པ་ཐག་ཆོོད་རེེད།”
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ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“འདག་རྫས་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་ལེེ་བདའ་བྱས།
“ དེེ་ བདེེན །

འདག་རྫས་མེེད ། དེེ་ ཉོོ ་ ཐུབ་མ་སོོ ང ་། འདག་རྫས་དོོ ་ ནུབ་ཉོོ ་ ཐུབ་མ་

སོོང་། གཅིིག་བྱས་ན་སང་ཉིིན་ཉོོ་ཐུབ་སྲིིད།” ཁོོ་མོོ་ཐབ་འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་སྡེེར་

མ་རྣམས་ཐང་ལ་བསྒྲིིགས་ཤིིང་། དེེ་ནས་དགོོང་ཟས་ལྡུད་མགོོ་བརྩམས། ཁོོ་མོོས་སྡེེར་
མ་རེེ་རེེའིི་ནང་དུ་གཙབས་ཤ་ལེེབ་མོོ་གཉིིས་རེེ་དང་། ཞོོག་ཁོོག་ཆེེན་པོོ་གཅིིག་རེེ་ལྡུག་
ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་བག་ལེེབ་ལེེབ་མོོ་གསུམ་རེེ་བཞག སླ་ངའིི་ནང་གིི་ཤ་ཚང་མ་བླུགས་
ཟིིན་པ་ན། ཁོོ་མོོས་སླ་ངའིི་མཐིིལ་གྱིི་ཞག་ཚིིལ་དེེ་སྡེེར་མ་རེེ་རེེའིི་སྟེེང་དུ་ཅུང་ཙམ་རེེ་

བླུགས། དེེ་ནས་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པ་ཆུ་ཙར་ཙར་
རེེད་ལ། སྐྲ་ལོོ་རློོན་པ་བྱས་ཏེེ་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་རེེད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ལ་གཅིིག་བྱིིན་དང་།” ཞེེས་སྐད་བརྒྱབ།

ཁོོ་ཚོོས་རང་རང་གིི་སྡེེར་མ་ལག་ཏུ་བླངས་རྗེེས་ཁུ་སིིམ་པོོས་རྔམ་ཟ་བྱས་ཤིིང་། སྡེེར་

མའིི་མཐིིལ་གྱིི་ཞག་ཚིིལ་རྣམས་ཀྱང་བག་ལེེབ་ཀྱིིས་ཕྱིིས་ནས་གཙང་མར་ཟོོས། བྱིིས་པ་

གཉིིས་ཀ་ཁང་པའིི་ཟུར་ཁུག་ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ཞིིང་། སྡེེར་མ་ཐང་ལ་བཞག་ནས། དེེའིི་
མདུན་དུ་དུད་འགྲོོ་དང་འདྲ་བར་སྒུར་སྒུར་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི བག་ལེེབ་ལེེབ་མོོ་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེ་ཡང་མིིད་པར་མིིད། “ཨ་མ། ད་དུང་

འདུག་གམ།”

ཨ་མས་“མིི་འདུག དེེ་མ་གཏོོགས་མིི་འདུག ཁྱོོད་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་བླངས་པ་དེེ་རེེད་ལ།

འདིི་ནིི་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་གིི་རིིན་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འདིི་ཙམ་མ་གཏོོགས་མིི་འདུག་གམ།”

“འདིི་གར་ཁོོ་ཚོོས་རིིན་གོོང་ལྷག་མ་ལེེན་གྱིི་འདུག

དེེ་གར་སོོང་ནས་ཉོོས་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།”
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ང་ཚོོ་གྲོོང་རྡལ་དུ་འགྲོོ་ཐུབ་དུས་

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་རྒྱགས་མ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

སང་ཉིིན་ཁྱོོད་ཚོོས་ཉིིན་གང་པོོར་ལས་ཀ་ལས་ཆོོག་པས། སང་ཉིིན་དགོོང་མོོར་

བཟའ་རྒྱུ་མང་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨལ་གྱིིས་ཕུ་ཐུང་གིིས་མཆུ་ཏོོ་ཕྱིིས་རྗེེས་“ང་སོོང་ནས་ཡར་མར་ལ་གཅིིག་བལྟ།” ཞེེས་

བཤད།

“སྒུག་དང་།

ང་ཡང་ཁྱོོད་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ།” ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་

སུ་སོོང་། མུན་ནག་གིི་ཁྲོོད་དུ་ཋོོམ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅུང་པོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡོོང་། “ཁྱོོད་དངོོས་
གནས་ང་དང་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ནམ།”
“འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།

གཅིིག་བལྟ།”

ངས་ད་སྔོོན་བཤད་པ་ལྟར། སྒར་འདིིའིི་ནང་ནས་མར་ཡར་སོོང་ནས་

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ་ཡ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་སྲང་ལམ་དུ་དལ་མོོས་

འཁྱམ་ཉུལ་གྱིིས་མར་སོོང་། ཁང་པ་ཚོོའིི་དུད་ཁུང་ནས་སླེེབས་པའིི་དུད་པ་དག་དམའ་

སར་བབས་ནས་ས་ངོོས་སུ་འཐིིབས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། སྒྲོོན་མེེ་ཚོོས་སྒོོ་དང་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་རིི་
མོོ་སྣ་ཚོོགས་སྲང་ལམ་གྱིི་ངོོས་སུ་ཕབ། མིི་རྣམས་སྒོོ་ཐེེམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས། ཕྱིི་ལོོགས་

ཀྱིི་མུན་པའིི་ནང་དུ་བལྟས། ཋོོམ་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མར་འགྲོོ་སྐབས། ཁོོ་ཚོོས་མགོོ་བོོ་

གཡོོ་བཞིིན་མིིག་ཟུང་གིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འདེེད་བྱས། སྲང་ལམ་གྱིི་སྣེེ་མོོ་རུ། རྡོོ་ལམ་དེེ་བཙས་
མ་བརྔས་མ་ཐག་པའིི་ས་ཞིིང་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་འཐེེན་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཞིིང་

ནང་གིི་ནག་བེེར་བེེར་གྱིི་སོོག་ཕུང་རྣམས་སྐར་འོོད་ནས་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། ཟོོར་

དབྱིིབས་ཅན་གྱིི་ཟླ་བ་རྩེེ་རྣོོ་ཞིིག་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་རྒྱུ་བ་དང་། དགུ་ཚིིགས་

ཀྱིི་དར་དཀར་རིིང་མོོ་དེེ་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་དཀར་གྱིི་ལེེར་འཐེེན། ཋོོམ་གྱིིས་སོོག་
ཞིིང་སེེར་པོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་འཐེེན་པའིི་ཐལ་རྡུལ་གྱིི་ལམ་ཐོོག་ཏུ་གོོམ་པོོ་ཡང་མོོས་སྤོོ་བཞིིན་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

སོོང་། ཁོོས་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་གློོ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ནས་སྒོོ་ཆེེན་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོས་དལ་གྱིིས་
སོོང་། ལམ་གྱིི་ཉེེ་ས་རུ་རགས་ཁ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་གར་སླེེབས་ཚེེ། ཋོོམ་གྱིིས་ཞིིང་ཆུའིི་

ཡུར་བའིི་ནང་གིི་ཡུར་ཆུ་དང་རྩིི་ཤིིང་ཕན་ཚུན་བརྡར་བའིི་ཤུབ་སྒྲ་ཐོོས་ཐུབ། ཁོོ་རང་

རགས་ཁའིི་ངོོས་སུ་ཡར་འགོོས་ནས། མུན་ནག་གིི་ཡུར་བུའིི་ནང་དུ་བཞུར་བཞིིན་པའིི་
ཆུ་ཕྲན་ལ་བལྟས་པ་ན། ནམ་མཁའིི་སྐར་ཚོོགས་ཀྱིི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ཆུ་ངོོས་སུ་
འཁྱོོག་པོོར་ཤར་ཡོོད་པ་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། མངའ་སྡེེའིི་གཞུང་ལམ་དེེ་ཁོོའི་ི མདུན་
ཕྱོོགས་སུ་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་རྒྱུག་བཞིིན་པའིི་རླངས་འཁོོར་ཚོོའིི་མདུན་གློོག་གིིས་
གཞུང་ལམ་དེེ་གང་དུ་ཡོོད་པ་གསལ་པོོར་བསྟན་ཡོོད། ཁོོ་ཡར་ལངས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་
སོོང་། སྐབས་དེེར་ཁོོས་སྐར་འོོད་འོོག་གིི་ལྕགས་དྲའིི་སྒོོ་ཆེེན་དེེ་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ།

ལམ་འགྲམ་ནས་གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་ཞིིག་འགུལ་སྐྱོོད་བྱས་བྱུང་ལ། མིི་སྐད་ཅིིག་

གིིས་“ཝ་ཡེེ། སུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད། “ཁྱོོད་སུ་ཡིིན།”

མིི་དེེ་ཡར་ལངས་ནས་ཚུར་ཉེེ་སར་ཡོོང་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི ལག་ཏུ་མེེ་མདའ་བཟུང་

ཡོོད་པ་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོས་ཋོོམ་གྱིི་གདོོང་དུ་ལག་ཁྱེེར་གློོག་བཞུ་བཀར། “ཁྱོོད་རང་གང་དུ་
འགྲོོ་རྩིིས་ཡིིན།”
“ཨོོ།

ངས་འཆམ་འཆམ་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་བྱུང་། འཆམ་འཆམ་བྱས་མིི་ཆོོག་པའིི་ཁྲིིམས་

འདྲ་ཡོོད་པ་རེེད་དམ།”

“ཁྱོོད་རང་ཕྱོོགས་གཞན་དུ་འཆམ་འཆམ་བྱེེད་དུ་སོོང་དང་དེེ་དགའ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཐ་ན་འདིིའིི་ཕྱིི་ལའང་འབུད་མིི་ཆོོག་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“དོོ་ནུབ་མིི་ཆོོག

ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཡག་པོོ་བྱས་ཏེེ་ཕྱིིར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡང་ན་ངས་

རོོགས་པ་རེེ་བོོས་ཡོོང་ནས་ཁྱོོད་རང་ཕྱིིར་སྐྱེེལ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨོོ། དེེ་མིི་དགོོས། ང་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འགྲོོ་དོོན་གལ་ཆེེན་འདྲ་མེེད། འདིི་དེེ་

འདྲའིི་རྙོོག་འཛིིང་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ན་ང་ནིི་འགྲོོ་འདོོད་མེེད་དོོ།། ཡ། དེེས་ན་ང་ནང་དུ་ཕྱིིར་
འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་དེེ་ལྷོོད་ལ་བབས་ཤིིང་། གློོག་བཞུ་མར་ཕབ་“དེེ་རེེད་ཡ། འདིི་ཡང་

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་རེེད་ཨ། གསང་མྱུལ་པ་སྨྱོོན་པ་དེེ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་ལག་ཨེེ་ཞོོག་བལྟ་ཡིི་རེེད།”
“གསང་མྱུལ་པ་ཟེེར་ན།”

“ལྟས་ངན་དམར་ཕྱོོགས་པ་དེེ་ཚོོ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨོོ། ངས་དེེ་ཚོོའིི་སྐོོར་མ་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ནང་དུ་ཡོོང་སྐབས་ཁོོ་ཚོོ་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།
“ཨོོ།

མཐོོང་མ་སོོང་ངམ།”

དེེ་དུས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་མིི་མང་པོོ་ཞིིག་འདུག འོོན་ཀྱང་། དེེ་གར་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཧ་

ཅང་མང་བས། ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཧ་གོོ་མ་སོོང་། འགྲིིམ་འགྲུལ་དོོན་རྐྱེེན་ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིིན་
ནམ་བསམ་སོོང་།”
“ཡ།

ཁྱོོད་ཕྱིིར་ནང་དུ་སོོང་དང་དེེ་དགའ།”

“ཡ་ཡ།

ང་ལ་དེེ་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད། སྐུ་ཞབས།” ཁོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཕར་

སོོང་། ཁོོས་ཁུ་སིིམ་པོོས་ལམ་བུ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་གོོམ་པ་བརྒྱ་ལྷག་སོོང་རྗེེས། འགྲོོ་མཚམས་
བཞག་ནས་རྣ་ཉན་བྱས་ཏེེ་བསྡད། ཞིིང་ཆུའིི་ཡུར་བུའིི་འགྲམ་ནས་བྱིི་ལ་ལྟ་བུའིི་དོོམ་ཁྲ་རྔ་
རིིང་གིི་ཟུག་སྐད་རེེ་འཚེེར་ཡོོང་ལ། ཧ་ཅང་ཐག་རིིང་ས་ཞིིག་ནས་འདོོགས་ཁྱིིའི་ི ཟུག་སྐད་

ཀྱང་གྲག་ཡོོང་། ཋོོམ་ལམ་འགྲམ་དུ་མར་བསྡད་ནས་རྣ་ཉན་བྱས་ཏེེ་བསྡད། ཁོོས་མཚན་
རྒྱུ་བྱ་ཁྲའིི་ཧབ་ཆ་ཐོོས་ཤིིང་། སོོག་མའིི་ཞིིང་ནང་དུ་མཚན་རྒྱུ་སྲོོག་ཆགས་ཚོོ་འཇབ་རྒྱུག་

བྱེེད་བཞིིན་པའིི་ཚག་སྒྲ་ཡང་གོོ་ནུས། ཁོོས་ཤར་ནུབ་གཉིིས་ཀྱིི་གནམ་ས་འདྲེེས་མཚམས་ལ་
བལྟས་པ་ན། ཕྱོོགས་གཉིིས་ཀ་ནག་ཐོོམ་མེེ་ཡིིན་པས། རྒྱབ་ལྗོོངས་དང་རིི་མོོའི་ི དབྱེེ་བ་མིི་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

འདུག ད་ལྟ་ཁོོ་ཡར་ལངས་ནས། དལ་མོོས་ལམ་གྱིི་གཡས་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་སྟེེ་སོོག་མའིི་ཞིིང་
ནང་དུ་བབས། དེེ་གར་ཁོོས་གཟུགས་པོོ་སོོག་ཕུང་གིི་མཐོོ་དམའ་དང་མཉམ་པར་དམའ་

མོོར་སྒུར་ནས་དལ་མོོས་སོོང་ཞིིང་། མཚམས་ལ་ལར་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་རྣ་ཉན་རེེ་
བྱས། མཇུག་མཐར་ཁོོ་རང་ར་བའིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་བྱུང་ལ། ར་བ་དེེ་ནིི་གཟེེ་མ་ར་མགོོའི་ི
ལྕགས་སྐུད་རྐྱ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་ལྕགས་ཚེེར་ར་བའིི་འགྲམ་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་

ནས། ལྕགས་སྐུད་རྐྱ་འོོག་མ་དེེའིི་འོོག་ཏུ་མགོོ་བོོ་བཅུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ལག་པས་གཟེེ་མ་
ར་མགོོའི་ི ལྕགས་སྐུད་དེེ་དག་ཡར་ལ་བཀྱགས་ནས་རྐང་པ་ས་ལ་གཏད་དེེ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་
གཟུགས་པོོ་དལ་མོོས་འོོག་ཏུ་བསྣུར།

ཁོོ་རང་ཡར་ལངས་གྲབས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་དེེར་མིི་སྐོོར་ཞིིག་གཞུང་ལམ་གྱིི་འགྲམ་

ནས་ཚུར་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཕར་ཐག་རིིང་ལ་སོོང་བའིི་བར་དུ་ཋོོམ་གྱིིས་དེེ་གར་རང་སོོར་སྒུག་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཡར་ལངས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད་ནས་སོོང་། ཁོོས་ལམ་འགྲམ་དུ་རས་

གུར་ཨེེ་ཡོོད་ལྟ་བཞིིན་སོོང་། སྐབས་དེེར་རླངས་འཁོོར་འགའ་རེེས་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་
ནས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་། ཞིིང་གིི་དཀྱིིལ་ནས་མར་རྒྱུག་ཆུ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། གཞུང་ལམ་གྱིི་

ཨར་འདམ་གྱིི་ཟམ་པས་རྒྱུག་ཆུ་དེེ་འཕྲེེད་ཀྱིིས་བརྒལ་ཡོོད། ཋོོམ་གྱིིས་ཟམ་པའིི་སྟེེང་ནས་
མར་ཟམ་འགྲམ་དུ་བལྟས་པ་ན། གྲོོག་ཤུར་ཟབ་མོོ་དེེའིི་མཐིིལ་དུ་རས་གུར་ཞིིག་ཏུ་སྒྲོོན་མེེ་

བཀར་ཡོོད་པ་མཐོོང་། ཁོོས་དེེ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་གུར་ནང་གིི་མིིའིི་

གྲིིབ་གཟུགས་གུར་གྱིི་རས་གཞིིའིི་ངོོས་སུ་ཕོོག་ཡོོད་པ་མཐོོང་། ཋོོམ་ར་བ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་

འགོོས་ནས། རྩིི་ཤིིང་དང་ལྕང་སྡོོང་ཐུང་ཐུང་མང་པོོ་ཞིིག་བརྒྱུད་ནས་མར་གྲོོག་རོོང་དུ་
བབས། གྲོོག་རོོང་གིི་མཐིིལ་དུ་ཆུ་ཕྲན་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོས་དེེའིི་འགྲམ་ནས་ལམ་ཕྲན་
ཞིིག་རྙེེད། མིི་ཞིིག་གུར་མདུན་དུ་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་འདུག
ཋོོམ་གྱིིས་“དགོོང་མོོ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཁྱོོད་སུ་ཡིིན།”
“ཨ།

ཨུན། ང་རང་། ང་ལམ་འགྲོོ་པ་ཞིིག་ཡིིན།”

“འདིི་གར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངོོ་ཤེེས་པ་ཡོོད་དམ།”
“མེེད།

ངས་ང་རང་ལམ་འགྲོོ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ།”

གུར་ནང་ནས་མིི་ཞིིག་གིིས་མགོོ་བོོ་ཕྱིི་ལ་བསྲིིངས་ནས་“དོོན་དག་ཅིི་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁ་སེེ།” ཞེེས་སྐད་མཐོོན་པོོས་“ཁ་སེེ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདིི་

གར་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ཤོོག”

དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཋོོམ་ ཇོོ་ཌིི་རེེད་འདུག་ཨ། ནང་དུ་ཤོོག ཨ་ཋོོམ། ནང་དུ་

གུར་མདུན་གྱིི་མིི་དེེས་“ཁོོ་ངོོ་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག་ཨ། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ངོོ་ཨེེ་ཤེེས་ཨེེ།

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཤེེས་དང་ཤེེས། ལོོ་མང་པོོའི་ི རིིང་གིི་ངོོ་ཤེེས་ཡིིན།

ང་རང་ནུབ་ཕྱོོགས་སུ་ཁོོ་དང་འགྲོོགས་ནས་ཡོོང་བ་ཡིིན། ནང་དུ་ཤོོག ཋོོམ།” ཁོོས་ཋོོམ་
གྱིི་གྲུ་མོོར་འཇུས་ནས་གུར་ནང་དུ་ཁྲིིད།

གུར་ནང་དུ་སྐྱེེས་པ་གསུམ་ཐང་ལ་བསྡད་ཡོོད་ཅིིང་། གུར་གྱིི་དབུས་སུ་སྒྲོོན་མེེ་ཞིིག་

བཞག་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོས་དོོགས་སྣང་དང་བཅས་ཡར་བལྟས། གདོོང་པ་ནག་ལ་

སྨིིན་མ་བསྡུས་པའིི་མིི་ཞིིག་གིིས་ལག་པ་མདུན་དུ་བསྲིིངས་ནས་“ཁྱོོད་དང་འཕྲད་པར་
དགའ་བོོ་བྱུང་། ངས་ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐོོར་བཤད་པ་གོོ་མྱོོང་། འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་
བཞིིན་པའིི་མིི་དེེ་རེེད་ཨ། ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ཁོོ་རེེད། ཨ་དཀོོན་མཆོོག ཁྱོོད་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་གང་དུ་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

འདིི་གར་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ང་ཚོོས་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ལས་ཀ་འདུག་ཟེེར་བ་གོོ་བྱུང་། དེེ་བས་ང་ཚོོ་

འདིི་གར་ཡོོང་བ་ཡིིན། དེེ་ནས་མངའ་སྡེེའིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་སྐོོར་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོ་ཞིིང་ར་འདིིའིི་

ནང་དུ་ཁྲིིད་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ཕྱིི་དྲོོ་ཧྲིིལ་པོོར་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན། ངས་མིི་སྐོོར་

ཞིིག་གིིས་སྐད་ཅོོར་རྒྱག་བཞིིན་པ་མཐོོང་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་། ཞིིང་རའིི་ནང་གིི་མིི་ཚོོས་དེེ་
ཡིིན་འདིི་ཡིིན་གཅིིག་ཀྱང་བཤད་ཀྱིི་མིི་འདུག དེེ་བས་ང་འདིི་གར་གནས་ཚུལ་རྩད་གཅོོད་
བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན། ཁྱོོད་འདིི་གར་ཇིི་ལྟར་འབྱོོར་བ་ཡིིན། ཁ་སེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཆོོས་དཔོོན་མདུན་ལ་ཁེེན་པས། སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་ཀོོར་སེེར་པོོ་དེེ་ཁོོའི་ི མཐོོ་ཞིིང་སྐྱ་བའིི་

དཔྲལ་བའིི་སྟེེང་དུ་ཕོོག ཆོོས་དཔོོན་གྱིིས་“བཙོོན་ཁང་ཟེེར་བ་དེེ་གནས་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་
རེེད། སྟོོན་པ་ཡེེ་ཤུ་ཁོོང་ཆོོས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་འཚོོལ་དུ་སོོང་བ་ལྟར། ང་ཡང་དེེ་གར་
དབེེན་གནས་འཁྱམས་པ་ལྟ་བུ་རེེད། ངས་སྔོོན་ཆད་མཚམས་ལ་ལར་ཆོོས་ཀྱིི་གནས་
ལུགས་རྟོོགས་གྲབས་རྟོོགས་གྲབས་བྱས་མོོད། ད་ཐེེངས་བཙོོན་ཁང་གིི་ནང་ནས་ངས་

གནས་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་རྟོོགས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལ་རྣོོ་ཁ་
དང་འཇམ་ཤ་དུས་མཉམ་དུ་བབས་“བཙོོན་ཁང་རྙིིང་པ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད། རྒྱུན་དུ་ནང་དུ་

བཙོོན་པས་གང་ཡོོད་པ་བཤད་ཅིི་དགོོས། བཙོོན་པ་གསར་པ་ནང་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། བཙོོན་པ་

རྙིིང་པ་ཕྱིི་ལ་བུད་འགྲོོ། དེེ་ནས། ཡིིན་དང་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མར་ཁ་བརྡ་བྱས་པ་ཡིིན།”
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚང་མར་ཁ་བརྡ་བྱས་ཡོོད་དང་ཡོོད། ཁྱོོད་རྒྱུན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་

རྒྱུར་དགའ། ཁྱོོད་འདིི་སྲོོག་ཁྲིིམས་སྟེེགས་བུའིི་སྟེེང་དུ་བསྐྱོོན་རུང་། ད་དུང་སྲོོག་གཅོོད་

ཤན་པ་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་ནས་འདུག་མཁན་དེེ་འདྲ་རེེད། ཁྱོོད་འདྲ་འདྲའིི་གཏམ་
བཤད་ལ་དགའ་མཁན་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

གུར་ནང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་གད་མོོ་བགད། ལུས་པོོ་སྐམ་ཞིིང་རིིད་ལ་གདོོང་པར་གཉེེར་

མས་ཁེེངས་པའིི་སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་ཞིིག་གིིས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཐལ་ལྕག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གིིས་གཞུས་ནས་“ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་གཅིིག་བཤད་ནས་བསྡད་ཡོོད། ཡུལ་མིི་ཚོོ་ཡང་ཁོོའི་ི
སྐད་ཆར་ཉན་རྒྱུར་དགའ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་སྔོོན་ཆད་ཆོོས་དཔོོན་ཞིིག་རེེད་ཡ། དེེ་ཁོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤད་བྱུང་ངམ།”

ཞེེས་བཤད།

“ལོོས་བཤད།

བཤད་བྱུང་།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཁ་སྙེེར་ཙམ་བྱས་ནས་“ཨུན། དེེ་ནས། ངས་དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་ཧ་གོོ་

མགོོ་བརྩམས་བྱུང་། བཙོོན་ཁང་དུ་ལྷུང་བའིི་བཙོོན་པ་འགའ་རེེ་ནིི་ར་བཟིི་ནས་དོོན་རྐྱེེན་

བསླངས་པ་དེེ་འདྲ་ཡིིན་པ་མ་གཏོོགས། དེེའིི་ནང་གིི་མང་ཆེེ་བ་ནིི་རྐུ་བྱས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

བཙོོན་དུ་ཚུད་པ་རེེད་ལ། བརྐུས་པའིི་ཅ་ལག་ཁག་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་ཁ་ཚ་དགོོས་གཏུགས་ཀྱིི་
མཁོོ་དངོོས་དེེ་འདྲ་ཡིིན་ལ། མཁོོ་དངོོས་དེེ་ཚོོ་ཡང་བརྐུས་ན་མ་གཏོོགས་ཁོོ་ཚོོའིི་ལག་ཏུ་

མིི་ཡོོང་བ་དེེ་འདྲ་རེེད། ཧ་གོོ་ཡིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད་ནས་ཚིིག་མཇུག་དྲིི་བས་བསྡུས།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག” ཅེེས་ལན་བཏབ།
“རེེད་ཡ།

ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་མ་གཞིི་ནས་ཡ་རབས་ཤ་སྟག་རེེད། དེེ་ཤེེས་སམ། ཅ་ལག་དེེ་

ཚོོ་ཁོོ་ཚོོར་ཧ་ཅང་མཁོོ་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོ་མ་རབས་ཀྱིི་ལམ་ལ་མིི་འགྲོོ་ཐབས་མེེད་
བྱུང་བ་རེེད། དེེ་ནས་མིི་འགྱངས་པར་ངས་གནས་ལུགས་ཤིིག་མཐོོང་མགོོ་བརྩམས་བྱུང་

ལ། དེེ་ནིི། དགོོས་མཁོོ་ཟེེར་བ་འདིི་རྙོོག་དྲ་ཡོོད་ཚད་ཀྱིི་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། གནས་ལུགས་
མགོོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞིིག་དེེ་དུས་ད་དུང་རྟོོགས་མ་ཐུབ། དེེ་ནས་ཉིིན་ཞིིག་ལ། བཙོོན་ཁང་

གིིས་ང་ཚོོར་སྲན་མ་སྐྱུར་བབས་ཡོོད་པ་ཞིིག་སྤྲད་བྱུང་། མིི་གཅིིག་གིིས་སྐད་ཅོོར་བརྒྱབ་
སོོང་མོོད། དེེ་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། དེེ་ནས་ཁོོས་སྐད་འགག་པའིི་བར་
དུ་སྐད་བརྒྱབ། དོོ་དམ་མིི་སྣ་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་མིི་བྱེེད་

པར་ཕྱིིན་སོོང་། སྐབས་དེེར་བཙོོན་པ་གཞན་པ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། དེེ་
864

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ནས་ང་ཚོོ་ཚང་མས་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ང་ཚོོ་ཚང་མས་མགྲིིན་གཅིིག་དབྱངས་གཅིིག་

གིིས་སྐད་བརྒྱབ་པས། བཙོོན་ཁང་ཧྲིིལ་པོོ་འུར་སྒྲས་འགད་གྲབས་འགད་གྲབས་བྱས།
དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། དེེ་ནས་དོོན་དག་ཡ་མཚན་དེེ་བྱུང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་ནང་
དུ་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས། ང་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་གཞན་པ་སྤྲད་སོོང་། དེེ་ལྟར་ཐད་ཀར་སྤྲད་པ་
རེེད། དེེ་ཧ་གོོ་ཡིི་འདུག་གམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་མ་ནེེ་ལག་པའིི་སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་“འདིི་གཅིིག་བྱས་ན་ངས་ཁྱོོད་ལ་གསལ་

པོོར་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་གནས་ལུགས་འདིི་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་
ཀྱིིས་འཚོོལ་དགོོས་རྒྱུ་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཞྭ་མོོ་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ངས་ཞྭ་མོོ་མ་གོོན་པར་ཡོོང་བ་ཡིིན།”
“ཁྱོོད་ཀྱིི་སྲིིང་མོོ་ག་འདྲ་འདུག”
“ཨོོ།

ཁོོ་མོོ་ད་ལྟ་ལྟོོ་བ་ཆེེན་པོོ་བ་ལང་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེེད། ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་མོོར་མཚེེ་

མ་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ། གྲོོད་ཁོོག་གཅིིག་པུ་འཁོོར་ལོོའི་ི སྟེེང་དུ་འདྲུད་དགོོས་

པ་འདྲ་བ་ཞིིག་འདུག ཁོོ་མོོ་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འགྲོོ་བྱེེད་དུས་ལག་པས་གྲོོད་ཁོོག་སྐྱོོར་ནས་
འགྲོོ་དགོོས། འདིི་གར་དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་དུང་ང་ལ་བཤད་མ་
སོོང་ཨ།”

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་སྐམ་དེེས་“ང་ཚོོས་ལས་མཚམས་བཞག་པ་ཡིིན་ལ། འདིི་ནིི་ལས་

བཅད་ངོོ་རྒོོལ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

སྒམ་རེེར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་བྱས་ན་མང་རྒྱུ་མེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མ་མཐའ་

ཡང་དེེས་བཟའ་མིིའིི་ཁ་གསོོ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་སྐམ་དེེས་“སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་ཨེེ།” ཞེེས་སྐད་ཅོོར་དང་བཅས་“སྒོོར་ཟུར་

ཕྱེེད་ཀ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་སྟེེར་གྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

ང་ཚོོས་དེེ་རིིང་སྒོོར་གཅིིག་དང་སྒོོར་ཕྱེེད་ལེེན་ཐུབ་སོོང་།”

རས་གུར་ནང་ཡུད་ཙམ་ལ་འཇམ་ཅག་གེེར་གྱུར། ཁ་སེེ་ཡིིས་སྒོོ་ནང་ནས་མཚན་

མོོའི་ི མུན་པ་ལ་བལྟས་ནས། ཆེེས་མཇུག་མཐར་“ལྟོོས་དང་། ཋོོམ། ང་ཚོོ་འདིི་གར་ལས་ཀ་

བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན་ལ། ཁོོ་ཚོོས་གླ་ཆ་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་ཡིིན་ཟེེར། དེེ་བས་ལས་ཀ་ལས་
མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོོ་སླེེབས་པ་རེེད། ང་ཚོོ་འདིི་གར་སླེེབས་པ་ན། ཁོོ་ཚོོས་སྐར་གཉིིས་དང་

ཕྱེེད་མ་གཏོོགས་སྤྲོོད་རྒྱུ་མིིན་ཟེེར། གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་ལ་བུ་ཕྲུག་གཅིིག་གཉིིས་རེེ་ཡོོད་ན།

གླ་ཆ་དེེས་ཟ་མ་བཟའ་བྱེེད་ཀྱང་མིི་འདང་། དེེ་བས་ང་ཚོོས་གླ་ཆ་དེེ་དང་ལེེན་བྱེེད་རྒྱུ་མིིན་

ལབ་པ་ཡིིན། དེེ་དུས་ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ཕྱིིར་ཕུད་པ་རེེད་ལ། མངའ་སྡེེ་ཧྲིིལ་པོོའི་ི ཉེེན་རྟོོག་པ་
འདིི་གར་འདུས་ཡོོང་བ་རེེད། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་

མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོས་ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་འདིི་ཁ་གཏོོར་ཚར་དུས། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོར་
མུ་མཐུད་དུ་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་སྤྲོོད་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། གང་ལྟར་དེེང་སང་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་རེེ་སྤྲོོད་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ལྟོོས་དང་། ང་ཚོོ་མཐུན་སྒྲིིལ་མཉམ་འབྲེེལ་བྱེེད་སྐབས། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ཕག་

པ་བཞིིན་དུ་ཡར་བདའ་མར་བདའ་བྱས་ནས། ང་ཚོོ་ཡོོངས་སུ་ཁ་ཐོོར་དུ་བཏང་བྱུང་ལ།
འགའ་རེེར་རྡུང་རྡེེག་ཚབས་ཆེེན་བཏང་བ་རེེད། དངོོས་གནས་ཕག་པ་བཞིིན་དུ་བདས་
བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ཚོོ་ཡང་ཕག་པ་བཞིིན་དུ་ནང་དུ་ཁྲིིད་པ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་

འདིི་ལྟར་ཡུན་རིིང་ལ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེེད་དཀའ་མོོ་རེེད། ང་ཚོོའིི་ནང་ནས་མིི་འགའ་རེེས་
ཉིིན་གཉིིས་གསུམ་ལ་ཟ་མ་ཟོོས་མེེད། ཁྱོོད་རང་དོོ་ནུབ་སྒར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་
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ནམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འགྲོོ་འཆར་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་སྒར་ནང་གིི་མིི་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་ངོོ་མ་ཅིི་ཡིིན་ངོོ་སྤྲོོད་བྱེེད་རོོགས།

ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོ་མུ་གེེར་གཏོོད་བཞིིན་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། རང་མགོོ་རང་གིིས་རྡུང་

བཞིིན་ཡོོད་ཅེེས་ཟེེར་རོོགས། རྒྱུ་མཚན་ཅིི་ཡིིན་ཟེེར་ན། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོ་གཙང་སེེལ་བྱས་

པའིི་སྐད་ཅིིག་དེེ་ཉིིད་དུ། གླ་ཆ་དེེ་བ་ལང་གིི་སྐྱག་པ་བཞིིན་དུ་སྐར་མ་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་
དུ་མར་ལྷུང་གིི་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ། དེེ་ངས་ཁོོ་ཚོོར་བཤད། འོོན་ཀྱང་། ཇིི་ལྟར་ཤོོད་དགོོས་པ་ད་དུང་མིི་ཤེེས།

ལག་ཏུ་མེེ་མདའ་བཟུང་བའིི་མིི་འདིི་འདྲ་མང་པོོ་སྔོོན་ཆད་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་མིི་

ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་ཆ་ཙམ་ཡང་ཤོོད་དུ་མིི་འཇུག་པའིི་ཚད་རེེད། ནང་གིི་མིི་རྣམས་ལའང་

ཁ་བརྡ་བྱས་ནས་འདུག་པའིི་དུས་ཚོོད་ཅིིག་གང་ན་ཡོོད། ཚང་མས་མགོོ་བོོ་སྒུར་ནས། ཐ་
ན་ཕན་ཚུན་ལ་འཚམས་འདྲིི་ཙམ་ཡང་བྱེེད་ཁོོམ་མེེད་པ་དེེ་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁོོ་ཚོོར་གནས་ཚུལ་ཅིི་ཡིིན་བཤད་ཐབས་བྱོོས།

ང་ཚོོ་འདིི་དང་ཁ་བྲལ་མ་ཐག་ཏུ་

ཁྱོོད་ཚོོའིི་གླ་ཆ་སྐར་མ་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀར་ཕྱིིར་ལྷུང་གིི་རེེད། སྒམ་རེེ་ལ་སྐར་མ་གཉིིས་
དང་ཕྱེེད་ཀ་ཟེེར་ན་ག་འདྲ་ཡིིན་པ་ཨེེ་ཤེེས། དེེ་ནིི་ཁམ་བུ་ཏུན་གཅིིག་གིི་འཐོོག་གླ་དང་
སྐྱེེལ་གླ་ཚང་མ་བརྩིིས་ན་སྒོོར་མོོ་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད།” ཁོོས་མགོོ་བོོ་དུད་ནས་ཡུད་
ཙམ་ལ་བསྡད་“དེེས་ཅིི་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ། དེེ་ཙམ་གྱིིས་ཁྱོོད་ལ་ཟ་མ་ཉོོ་མིི་ཐུབ་ལ། དེེ་ཙམ་
གྱིིས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཟ་མ་བཟའ་མིི་ཐུབ།”

“ངས་ཡུལ་མིི་ཚོོར་གོོ་བརྡ་སྤྲོོད་ཐབས་བྱེེད།”
“ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མ་ག་འདྲ་འདུག”
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ཁོོ་མོོ་གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེར་ཧ་ཅང་དགའ། དེེར་ཁྲུས་

ཁང་དང་ཆུ་དྲོོན་པོོ་འདུག”
“རེེད་ཡ།

དེེ་ངས་གོོ་བྱུང་།”

“དེེར་དངོོས་གནས་སྐྱིིད་པོོ་འདུག

འབྲལ་ཐབས་མེེད་རེེད།”

འོོན་ཀྱང་། ལས་ཀ་རྙེེད་ཀྱིི་མིི་འདུག་པས། ཁ་མིི་

ཁ་སེེ་ཡིིས་“ང་ཡང་དེེ་འདྲའིི་གཅིིག་ལ་འགྲོོ་འདོོད། སོོང་ནས་གཅིིག་བལྟ་ན་འདོོད།

མིི་ཚོོས་དེེ་གར་ཉེེན་རྟོོག་པ་མིི་འདུག་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
“མང་ཚོོགས་རྣམས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་མཚར་སྣང་དང་བཅས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་“འོོ་ན་དེེ་གར་འཁྲུག་འཛིིང་

དང་རྐུན་པོོ། ར་བཟིི་སོོགས་ཀྱིི་གནད་དོོན་འབྱུང་གིི་མིི་འདུག་གམ།”
ཋོོམ་གྱིིས་“འབྱུང་གིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་གིི་ངན་སྤྱོོད་ཚད་ལས་བརྒལ་སོོང་ན། དེེ་ནས་ཅིི་བྱ། ཁོོ་

ཚོོས་དེེར་ཐག་གཅོོད་ཇིི་ལྟར་བྱེེད།”

“ཁོོ་སྒར་ལས་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་གིི་ཡོོད།”
“འོོན་ཀྱང་།

ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་དགོོས་རྒྱུ་མང་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“མང་པོོ་ག་ལ་ཡོོད། ང་ཚོོ་དེེ་གར་ཟླ་བ་གཅིིག་གིི་རིིང་ལ་བསྡད་པ་ཡིིན་ལ།

དེེ་ལྟ་བུའིི་གནད་དོོན་ཐེེངས་གཅིིག་མ་གཏོོགས་མ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིི་མིིག་ལ་དགའ་ཚོོར་གྱིི་སྣང་བ་ཤར་ཞིིང་། ཁོོ་སྐྱེེས་པ་གཞན་པ་ཚོོར་འཁོོར་

ནས་“གོོ་སོོང་ངམ། ངས་ཀྱང་ཁྱོོད་ཚོོར། ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚོོས་རྙོོག་དྲ་སློོང་རོོགས་བྱེེད་པ་
ལས་སེེལ་རོོགས་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད་ཅེེས་བཤད་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཡ། ཋོོམ། སྒར་ནང་གིི་མིི་ཚོོར་
ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཤོོག་ལབ་རོོགས། ད་ལྟ་ཁམ་བུ་ཡོོངས་སུ་སྨིིན་ཟིིན་པས། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་ཉིིན་
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གཉིིས་གསུམ་རིིང་ལ་མ་གཏོོགས་ངོོ་རྒོོལ་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་མ་རེེད་ལབ་རོོགས།” ཞེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོ་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ད་ལྟ་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་ལེེན་གྱིི་ཡོོད་པས།

ཁོོ་ཚོོས་གཞན་པ་ཅིི་ཞིིག་ལའང་ཁ་ཡ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད།”
“འོོན་ཀྱང་།

ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་འདིི་མཚམས་བཞག་མ་ཐག་ཏུ། ཁོོ་ཚོོས་སྒོོར་ཟུར་

ཕྱེེད་ཀ་སྤྲོོད་ཀྱིི་མ་རེེད་ཨ།”

“ཁོོ་ཚོོས་དེེ་འདྲའིི་བསམ་བློོ་གཏོོང་ཤེེས་ཀྱིི་མ་རེེད།

ཁོོ་ཚོོར་ད་ལྟ་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་

སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་མ་གཏོོགས་གཞན་པ་ཅིི་ལ་ཡང་ཁ་ཡ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད།”
“དེེ་ཡང་རེེད།

འོོན་ཀྱང་། གང་ལྟར་ཁོོ་ཚོོར་དེེ་ལྟར་ཤོོད་དང་།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཨ་ཕས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད། དེེ་ངས་ཚོོར་ཐུབ། ཁོོས་དེེ་ཁོོ་དང་འབྲེེལ་བ་

མེེད་ཟེེར་གྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་བློོ་ཕམ་དང་བཅས་“རེེད་ཡ། དངོོས་གནས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲ། གྱོོང་

ཁ་ཞིིག་མ་འཁུར་བར་དུ་བསམ་བློོ་གཏོོང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཉེེ་སྔོོན་ང་ཚོོའི་ི ཟ་མ་རྫོོགས་གྲབས་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དོོ་ནུབ་ང་ཚོོའི་ི ཁ་

ལ་ཤ་ཞིིག་བཟའ་རྒྱུ་རག་པ་རེེད། མང་པོོ་མེེད་མོོད། བཟའ་རྒྱུ་རག་སོོང་། ཨ་ཕས་མིི་གཞན་
པའིི་ཁ་ཕོོར་གྱིི་དོོན་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ནང་གིི་ཤ་རྡོོག་དེེ་བློོས་གཏོོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད་དམ། དེེ་

ནས་ད་དུང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་འོོ་མ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། མིི་མང་པོོས་སྒོོ་ཆེེན་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་
ནས་སྐད་འབོོད་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཙམ་གྱིིས། ཨ་མས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ཁོོག་གིི་ཕྲུ་གུ་དེེ་མུ་གེེས་
འཆིི་རུ་འཇུག་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་“དངོོས་གནས་ཁོོ་ཚོོས་གནས་ལུགས་འདིི་མཐོོང་ཐུབ་ན་

ཨང་འདོོད། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ནང་གིི་ཤ་རྡོོག་དེེ་མིི་ཤོོར་བའིི་ཐབས་ཤེེས་ངོོ་མ་དེེ་ཅིི་
ཞིིག་ཡིིན་པའིི་གནས་ལུགས་དེེ་མཐོོང་ཐུབ་ན་ཨང་། ཨ་ལྟས་ངན། མཚམས་ལ་ལར་ཐང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆད་ཀྱིི་འདུག དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། དངོོས་གནས་ཐང་ཆད་ཀྱིི་འདུག ངས་མིི་ཞིིག་ངོོ་ཤེེས་
ཀྱིི་ཡོོད། ང་བཙོོན་ཁང་དུ་ཡོོད་སྐབས་ཤིིག་ལ་ཁོོ་ཡང་བཙོོན་དུ་བཟུང་ཡོོང་། ཁོོས་ངལ་
རྩོོལ་པའིི་སྐྱིིད་སྡུག་ཚོོགས་པ་ཞིིག་འཛུགས་གྲབས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་འདུག་ལ། ཚོོགས་པ་

གཅིིག་བཙུགས་ཟིིན་ཡོོད་འདུག དེེ་ནས་གསང་མྱུལ་པ་ཚོོས་ཁོོ་བཟུང་བ་རེེད། ཁོོ་ཇིི་ལྟར་

བཟུང་བ་ཤེེས་སམ། ཁོོས་རོོགས་རམ་བྱེེད་སའིི་ཡུལ་མིི་དེེ་ཚོོས་ཁོོ་གཡོོ་འཚོོང་བྱས་པ་རེེད།
དོོན་དག་དེེ་མ་གཞིི་ཁོོ་ལ་འབྲེེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མེེད། མིི་དེེ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཁོོ་དང་འབྲེེལ་བ་
འདུག་ཟེེར་བར་སྐྲག་པ་རེེད། དེེ་བས་ཁོོ་ཚོོས། ‘ཁྱོོད་ཕར་སོོང་། ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོ་ལ་མཚོོན་

ན་ཉེེན་ཁ་ཞིིག་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་པ་རེེད། དེེས་ཁོོ་རང་སེེམས་པ་ཧ་ཅང་སྡུག་ཏུ་བཅུག་པ་

རེེད། འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནས་ཁོོས། ‘བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོར་བཏང་ན། ངའིི་སྟེེང་དུ་ཡོོང་བ་ནིི་དེེ་

འདྲའིི་སྡུག་པོོ་མ་རེེད།’ ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས། ‘ཧྥ་རན་སིིའི་ི གསར་བརྗེེའི་ི སྐབས་

སུའང་། གོོ་རྟོོགས་སད་ཡོོད་པ་ཚོོའི་ི མགོོ་བོོ་བཅད་པ་རེེད། འགྲོོ་སྟངས་འདིི་ནིི་ཆོོས་ཉིིད་ལྟ་
བུར་གྲུབ་ཡོོད། འདིི་ནིི་གནམ་ནས་ཆར་པ་འབབ་པ་ལྟར། ཆོོས་ཉིིད་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡོོད།
འདིི་ལྟ་བུའིི་མགོོ་འཛུགས་མཁན་ཚོོས་དེེ་ལྟར་མིི་བྱེེད་ཐབས་མེེད་ཡིིན་པས། དེེ་ལྟར་བྱས་པ་

རེེད་ལ། འདིི་ལྟ་བུའིི་བྱ་གཞག་དང་དུ་ལེེན་རྒྱུ་དེེ་ཁོོ་ཚོོའི་ི རང་གཤིིས་སུ་གྲུབ་ཡོོད་པས། ཁོོ་
ཚོོས་དེེ་ལྟར་བྱས་པ་རེེད། དཔེེར་ན། ཝ་ཤིིན་ཊོོན་ལ་ལྟོོས་དང་།’ ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོས་མུ་མཐུད་དུ། ‘ཁོོས་གསར་བརྗེེའི་ི རྒྱལ་ཁ་བླངས་རྗེེས། ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་

ཁོོ་མུར་བ་རེེད། དེེ་བཞིིན་ལིིན་ཁོོན་ཡང་གཅིིག་མཚུངས་རེེད། ཁོོ་གསོོད་དགོོས་ཟེེར་ནས་

སྐད་འབོོད་རྒྱག་མཁན་དེེ་ཚོོ་ཡང་རིིགས་གཅིིག་རེེད། དེེ་ནིི། གནམ་ནས་ཆར་པ་འབབ་པ་
ལྟར། ཆོོས་ཉིིད་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡོོད།’ ཅེེས་ཟེེར་གྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“དངོོས་གནས་སེེམས་པ་སྡུག་བྱེེད་འདྲ་ཞིིག་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“རེེད།

དངོོས་གནས་དེེ་འདྲ་ཞིིག་རེེད། དེེ་ནས་བཙོོན་ཁང་ནང་གིི་མིི་དེེས། ‘གང་

ལྟར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་རེེད། དེེ་ནས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཆེེས་གསལ་

པོོར་མཐོོང་ཐུབ་དགོོས་པ་ནིི། ང་ཚོོས་མདུན་སྐྱོོད་ཀྱིི་གོོམ་པ་ཆུང་ཆུང་རེེ་སྤོོ་ཐེེངས་རེེར།
ཕྱིི་ནུར་ཆུང་ཆུང་རེེ་བྱེེད་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། གོོམ་པ་ཆ་ཚང་ཞིིག་ཕྱིི་ནུར་བྱེེད་བཞིིན་

མེེད། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ར་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ།’ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོས་མུ་མཐུད་དུ། ‘དེེས་ནིི་ང་ཚོོས་

ཅིི་བསྒྲུབས་ཚང་མར་གྲུབ་འབྲས་ཡོོད་པ་མཚོོན་ལ། ང་ཚོོས་ཅིི་བྱས་ཚང་མ་འཕྲོོ་བརླག་
ཡིིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མོོད། དོོན་དུ་དེེ་འདྲ་མིིན་པ་ར་སྤྲོོད་བྱས་ཡོོད།’ ཅེེས་ཟེེར།”

ཋོོམ་གྱིིས་“སྐད་ཆ་ཙམ་རེེད། ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆ་ཙམ་རེེད། དཔེེར་ན། ངའིི་གཅུང་པོོ་

ཨལ་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སོོང་ནས་བུ་མོོ་འཚོོལ་གྱིི་ཡོོད་ལ། དེེ་མིིན་

གཞན་པ་གང་གིི་དོོན་དུའང་ཁ་ཡ་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད། ཁོོས་ཉིི་མ་གཉིིས་གསུམ་ནང་ལ་བུ་མོོར་
གསར་པ་རེེ་འཚོོལ་གྱིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཉིིན་དཀར་ལ་ནམ་རྒྱུན་དེེའིི་དོོན་དུ་བསམ་བློོ་འཁོོར་

ཡོོད་ལ། མཚན་མོོར་ནམ་རྒྱུན་དེེའིི་དོོན་ལ་རྒྱུག་གིི་ཡོོད། ཁོོས་གོོམ་པ་མདུན་རྒྱབ་དང་
གཡས་གཡོོན་གང་ལ་ནུར་བཞིིན་པར་ཁ་ཡ་སྤུ་ཙམ་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེ་རེེད། དེེ་བདེེན་པ་རེེད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་པ་དེེ་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ང་ཚོོ་ཚང་མ་གཅིིག་མཚུངས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

གུར་སྒོོ་རུ་ཡོོད་པའིི་མིི་དེེས་སྒོོ་ཕྱར་ཡངས་པོོར་ཕྱེེས་ནས་“ལྟས་ངན། གནས་ཚུལ་ཡག་

པོོ་ཡོོད་ས་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་ཡར་བལྟས་“གནས་ཚུལ་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”
“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

ལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེེད།”
“ཤོོད་དང་།

ང་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལང་གིི་འདུག སེེམས་པ་འཚབ་ནས་བྱིི་

གནས་ཚུལ་ཅིི་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

ངས་སྒྲ་ཞིིག་གོོ་སོོང་བ་འདྲ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཞིིབ་ཏུ་ཉན་པ་ན་

གྲག་འགུལ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག”

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་ཆུང་སྐམ་རིིད་དེེས་“ཁྱོོད་རང་འཚབ་དྲགས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

རྗེེས། ཁོོ་ཡར་ལངས་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སོོང་། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཁོོས་གུར་ནང་དུ་མགོོ་

བོོ་བསྲིིངས། “སྤྲིིན་ནག་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འཁྲིིགས་ཡོོང་གིི་འདུག འབྲུག་གྲག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད་
ལ། དེེས་ཁོོར་སྐྲག་བསླངས་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ལ་གློོག་འཁྱུག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” དེེ་ནས་

ཁོོས་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་འཐེེན། ཐང་ལ་བསྡད་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་གཞན་པ་དེེ་གཉིིས་ཀྱང་ཡར་
ལངས་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བུད་སོོང་།

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མར་ཟ་འཕྲུག་ལང་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཉེེན་

རྟོོག་པ་ཚོོས་ལས་འགུལ་འདིིར་ཞུགས་མཁན་ཚང་མ་ཤ་ཉོོག་རུས་ཉོོག་ཏུ་བརྡུངས་ནས།

རྫོོང་འདིི་ནས་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་ཡིིན་ལབ་ཀྱིི་ཡོོད་། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མང་བས།
ཁོོ་ཚོོས་ང་ལས་འགུལ་འདིིའིི་འགོོ་ཁྲིིད་རེེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་ས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་སྐམ་རིིད་དེེས་མགོོ་བོོ་ཡང་བསྐྱར་ནང་དུ་བསྲིིངས་“ཁ་སེེ། སྒྲོོན་མེེ་བསད་ནས་

ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཤོོག་དང་། འདིི་གར་གཅིིག་ཡོོད་ས་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་སྒྲོོན་མེེའིི་གཅུས་ཡུ་དེེ་གཅུས་པས། མེེ་ལྕེེ་དེེ་སྡོོང་རས་ངོོས་སུ་མར་ནུར་ནས་

ཕོོབ་སྒྲ་ཞིིག་དང་བཅས་ནག་ཐོོམ་མེེར་སོོང་། ཁ་སེེ་མུན་པའིི་ཁྲོོད་ནས་ལག་ཉུལ་གྱིིས་
སྒོོར་བུད་ཅིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད། ཁ་སེེ་ཡིིས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། ཉོོན་དང་།”

ལྷིིང་འཇགས་དང་འདྲེེས་པའིི་སྦལ་བའིི་འཚེེར་སྐད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་མཐའ་ནས་བསྐོོར་

ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། མཐོོ་ཞིིང་འཚེེར་བའིི་འབུ་ཆ་ག་པ་འགའ་རེེས་ཀྱང་
སྐད་ཅོོར་སྒྲོོག འོོན་ཀྱང་། འུར་ཟིིང་འདིི་དག་གིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་འོོག་ཏུ་སྒྲ་གཞན་པ་རེེ་ཡང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཡོོང་གིི་འདུག་ལ། དེེ་ནིི་ལམ་ཐོོག་ནས་གྲག་ཡོོང་བའིི་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བའིི་རྡོོག་སྒྲ་

དང་། ཡུར་བུའིི་རགས་ངོོས་སུ་དབྱུག་པ་འདྲུད་པའིི་ཧྲོོབ་སྒྲ། ད་དུང་རྒྱུག་ཆུའིི་སྨད་རྒྱུད་
ནས་ཡར་གྲག་ཡོོང་བའིི་རྩིི་ཤིིང་གིི་ཤག་སྒྲ་སོོགས་རེེད།

ཁ་སེེ་ཡིིས་“གཅིིག་གྲག་གིི་ཡོོད་མེེད་དངོོས་གནས་བཤད་དཀའ་མོོ་འདྲ་རེེད། མཚམས་

ལ་ལར་གོོ་ནོོར་ཐེེབས་རྒྱུའང་ཡོོད། སེེམས་པ་འཚབ་འཚུབ་ཡིིན་དུས་སྒྲ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་

གོོ་ཡོོང་བ་དེེ་འདྲ་ཡིིན།” ཞེེས་ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་པ་ལྷོོད་ལ་འབེེབས་ཐབས་བྱས་ནས་“ང་ཚོོ་

ཚང་མ་སྔངས་འཚབ་སྐྱེེས་ཡོོད། གྲག་འགུལ་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད་པ་ཚོོར་གྱིི་མིི་འདུག ཋོོམ། ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་གོོ་ཡིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་གོོ་ཡིི་འདུག རེེད། ངས་གོོ་ཡིི་འདུག ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོས་

མཐའ་བསྐོོར་ནས་ཡོོང་བཞིིན་པ་འདྲ། ང་ཚོོ་ད་ལྟ་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་སྐམ་རིིད་དེེས་“ཟམ་འོོག་ཏུ་འགྲོོ། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་དགོོས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གུར་

དང་དངོོས་གནས་འབྲལ་འདོོད་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
ཁ་སེེ་ཡིིས་“དེེས་ན་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་རྒྱུག་ཆུ་དེེའིི་འགྲམ་ངོོགས་བརྒྱུད་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོས་སོོང་། ཟམ་འོོག་ནིི་བྲག་ཕུག་

ཅིིག་དང་འདྲ་བར་ཁོོ་ཚོོའིི་མདུན་དུ་ནག་ཐོོམ་མེེར་འདུག ཁ་སེེ་ཡིིས་མགོོ་བོོ་སྒུར་ནས་

ཟམ་འོོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་སོོང་ཞིིང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོས་རྐང་པ་
ཆུ་ནང་དུ་སྤོོས་ནས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོས་ཆུ་བརྒལ་ནས་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

སོོང་བ་ན། ཁོོ་ཚོོའིི་ཧལ་སྒྲ་དེེ་གཞུ་དབྱིིབས་ལྟ་བུའིི་ཟམ་པའིི་གནམ་མཐིིལ་ངོོས་ནས་བྲག་
ཅ་ལྟར་ཕྱིིར་མཆེེད་ཡོོང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཟམ་པའིི་སྣེེ་གཅིིག་ནས་ཕྱིི་ལ་བུད་ནས། ལུས་
པོོ་དྲང་མོོར་ཕྱིིར་དགྱེེ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དེེ་ནས་སྐད་གདངས་དྲག་པོོ་ཞིིག་གིིས་“ཁོོ་ཚོོ་དེེ་ན་འདུག” ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་

ལ། ལག་ཁྱེེར་གློོག་བཞུ་གཉིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་འཕྲོོས་ནས། ཁོོ་ཚོོའིི་མིིག་གིིས་ཅིི་ཡང་མིི་
མཐོོང་བར་བྱས། “དེེ་གར་མ་འགུལ་བར་སྡོོད་ཅིིག” མུན་ནག་ནང་ནས་མིི་སྐད་གྲག་ཡོོང་
་“ཁོོ་རེེད། ལྟས་ངན་སྐམ་རིིད་འདིི་རེེད། དེེ་ཁོོ་རེེད།”

ཁ་སེེ་ཡིིས་མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་གློོག་བཞུའིི་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས། དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་

ལེེན་བཞིིན་“ཉོོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ཁྱོོད་
ཚོོས་ཉེེས་མེེད་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་མུ་གེེས་གསོོད་རོོགས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱིི་ཕྲུག་ཁྱོོད།

ཁྱིི་ཁ་ཚུམས་ཤིིག”

ཤ་རྒྱགས་ལ་གཟུགས་པོོ་ཐུང་བའིི་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཚུར་

ཡོོང་། ཁོོའི་ི ལག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་དཀར་པོོ་གསར་པ་ཞིིག་བཟུང་འདུག

ཁ་སེེ་ཡིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཅེེས་བཤད།

མིི་རྒྱགས་པ་དེེས་ལག་གིི་དབྱུག་པ་དེེ་གཅིིག་གཡུགས་པ་ན། ཁ་སེེ་ཡིིས་མགོོ་སྒུར་ནས་

གཡོོལ་ཐབས་བྱས། འོོན་ཀྱང་། དབྱུག་པ་ལྗིིད་མོོ་དེེ་ཁོོའི་ི མགོོའི་ི འགྲམ་ངོོས་སུ་འཁེེལ་ནས།

རུས་རྡིིབ་ཀྱིི་ཕོོབ་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ། དེེ་དང་མཐུད་ནས་ཁ་སེེ་གློོག་བཞུའིི་འོོད་སྣང་
ཁྲོོད་ནས་འགྲམ་དུ་འགྱེེལ།
“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།

ཇོོར་ཇེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་བསད་སོོང་ཨ།”

ཇོོར་ཇེེ་ཡིིས་“གློོག་བཞུ་ཁོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཁོོར་དང་། ལྟས་ངན་འདིིས་སྡུག་གྱོོང་རང་གིིས་

ཉོོས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ནས། གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཐིིག་ས་ངོོས་སུ་ཕབ་ནས་འཚོོལ་བཤེེར་
བྱས། དེེ་ནས་འོོད་ཐིིག་དེེ་ཁ་སེེ་ཡིི་འགས་གཏོོར་བྱུང་བའིི་མགོོ་ཐོོག་ཏུ་འཁེེལ།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་ཆོོས་དཔོོན་ལ་བལྟས། གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཐིིག་དེེ་མིི་རྒྱགས་པ་དེེའི་ི རྐང་པ་དང་

འཇོོར་ཡུ་དཀར་པོོ་གསར་པ་དེེའི་ི ཐོོག་ཏུ་འཁེེལ། ཋོོམ་ཁུ་སིིམ་པོོས་འཇབ་ནས་སོོང་སྟེེ། གློོ་
བུར་དུ་ཁོོའི་ི ལག་གིི་དབྱུག་པ་དེེ་ཚུར་ཕྲོོགས་ནས་ཤུགས་ཀྱིིས་གཞུས་པ་ན། གཞུ་ཐེེངས་
དང་པོོ་དེེ་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་མ་ཕོོག་པར་ཕྲག་པར་འཁེེལ། དྲག་ཤུགས་ཆེེ་བའིི་གཞུ་ཐེེངས་གཉིིས་
པ་དེེ་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་འཁེེལ་བྱུང་ལ། མིི་རྒྱགས་པ་དེེ་མར་འགྱེེལ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ་ཋོོམ་

གྱིིས་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་མུ་མཐུད་དུ་ཐེེངས་གསུམ་གཞུས། སྐབས་དེེར་གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཐིིག་

མང་པོོས་ཞབས་བྲོོ་ལྟ་བུ་འཁྲབ་བྱུང་ལ། འབོོད་སྒྲ་དང་རྡོོག་སྒྲ་སྣ་ཚོོགས་རྩིི་ཤིིང་བརྒྱུད་
ནས་ཧྲག་ཧྲག་གིིས་སླེེབས། ཋོོམ་གྱིིས་ཐང་ལ་འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་ཕུང་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་མར་སྒུར་

ནས་བལྟས་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཁོོའི་ི མགོོ་ལའང་དབྱུག་པ་བང་སྒྲ་གྲག་པ་ཞིིག་འཁེེལ་
བྱུང་ལ། དེེས་ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོར་གློོག་བརྒྱུགས་པ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་བ་བྱིིན། དེེ་ནས་ཁོོ་རྒྱུག་

ཆུའིི་འགྲམ་ངོོས་བརྒྱུད་ནས་སྒུར་སྒུར་གྱིིས་བྲོོས་ཤིིང་། ཁོོའི་ི ར་མདའ་ཚོོས་རྡོོག་སྒྲ་ཐག་ཐག་

གིིས་ཁོོའི་ི རྗེེས་སུ་བདས། ཁོོ་གློོ་བུར་དུ་འགྲམ་ངོོས་ཀྱིི་རྩིི་ལྡུམ་གྱིི་ནང་ནས་ཡར་འགོོས་
ཤིིང་། ཚང་ཚིིང་དུ་འཁྲིིགས་པའིི་དུག་ལྡན་འགྱིིག་ལོོའི་ི གསེེང་དུ་འཛུལ་ནས། དེེ་གར་མ་

འགུལ་བར་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད། དེེ་ནས་གོོམ་སྒྲ་ཁག་ཇེེ་ཉེེར་གྱུར་ཅིིང་། གཤམ་གྱིི་རྒྱུག་

ཆུའིི་ངོོས་སུ་གློོག་འོོད་འཕྲོོས་ནས་ཡོོང་བས། ཁོོ་རྩིི་ལྡུམ་ཁྲོོད་ནས་ཡར་སྟེེང་ཕྱོོགས་སུ་ནུར་

ནས། ཤིིང་འབྲས་ར་བ་ཞིིག་གིི་ནང་ནས་ཡར་བུད། རྒྱུག་ཆུའིི་འགྲམ་དུ་ཁོོས་ད་དུང་ཡང་
ཁོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་མཁན་ཚོོའི་ི འབོོད་སྒྲ་དང་གོོམ་སྒྲ་ཐོོས་ཐུབ། ཁོོ་མར་སྒུར་སྒུར་བྱས་

ནས་རྨོོས་ཟིིན་པའིི་ཞིིང་ཁ་བརྒྱུད་ནས་སོོང་བ་ན། སྤོོ་ཐོོ་རྣམས་ཁོོའི་ི རྐང་འོོག་ནས་འགྲིིལ་
ཞིིང་ཤུད། ཁོོས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞིིང་ཚིིགས་རྩིི་ལྡུམ་མཐོོང་བྱུང་། རྩིི་ལྡུམ་དེེ་ཞིིང་ཆུའིི་ཡུར་

བུའིི་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེེས་ཡོོད། ཁོོ་ར་བའིི་གསེེང་ནས་དལ་མོོས་འཛུལ་ནས། རྒུན་

འབྲུམ་འཁྲིི་ཤིིང་དང་སིིལ་ནག་སྡོོང་པོོའི་ི གསེེང་ནས་གཡས་གཟུར་གཡོོན་གཟུར་བྱེེད་
875

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བཞིིན་སོོང་། དེེ་ནས་ཁོོ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་དབུགས་སོོབ་སོོབ་ཏུ་བླངས། ཁོོས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་སྦྲིིད་ནས་ཡོོད་པའིི་གདོོང་པ་དང་སྣ་ལ་རེེག ཁོོའི་ི སྣ་རུས་བཅག་འདུག་ལ། ཁྲག་

ཐིིགས་གར་པོོ་ཞིིག་མ་ནེེའི་ི ངོོས་སུ་མར་འཛགས་ཀྱིི་འདུག ཁོོ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་ནས་བསྡད་
དེེ། སེེམས་པ་ལྷོོད་ལ་འབབ་ཏུ་བཅུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་དལ་མོོས་ཡུར་བུའིི་སྣེེ་ཟུར་ནས་ཡར་
འགོོས། ཁོོས་རྒྱུག་ཆུའིི་ནང་དུ་གདོོང་པ་བཤལ་ཞིིང་། ནང་སྟོོད་སྔོོན་པོོ་དེེའི་ི སྣེེ་མོོ་གཤགས་

ནས་ཆུ་ནང་དུ་སྦངས་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཁུར་མགོོ་དང་སྣ་སྟེེང་དུ་གླན། ཆུ་དེེས་ཁོོའི་ི
གདོོང་ལ་སྦྲང་མདུང་གིིས་གཙགས་པ་ལྟ་བུའིི་ན་ཟུག་བསྐྱེེད།

སྤྲིིན་པ་ནག་པོོ་དེེ་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་སླེེབས་པས། སྐར་ཚོོགས་བཀྲ་བའིི་མཁའ་

དབྱིིངས་སུ་ཡོོལ་བ་ནག་པོོ་ཞིིག་འཐེེན། ད་ལྟ་མཚན་མོོ་འདིི་ཡང་བསྐྱར་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར།
ཋོོམ་གྱིིས་ཆུ་ནང་དུ་སྤོོས་ཀྱང་། ཁོོའི་ི རྐང་མཐིིལ་རྒྱུག་ཆུའིི་མཐིིལ་དུ་ཡག་པོོ་ཞིིག་མིི་

འཁེེལ་བས། ཁོོས་ལག་པས་རྐྱལ་རྒྱོོང་བྱས་ཏེེ་ཕ་རོོལ་དུ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཕ་རོོལ་གྱིི་ཆུ་
རགས་ངོོས་ནས་ནུས་ཤུགས་ཡོོད་རྒུས་ཡར་འགོོས། ཁོོའི་ི གྱོོན་གོོས་ཚང་མ་ལུས་ལ་འབྱར་

ནས་ཡོོད་ཅིིང་། གོོམ་པ་སྤོོ་བའིི་སྐབས་སུ། ཁོོའི་ི ལྷམ་ནང་ནས་ཅབ་སྒྲ་གྲག དེེ་བས་ཁོོ་ཐང་

ལ་བསྡད་དེེ་ལྷམ་ཕུད་ནས་ལྷམ་ནང་གིི་ཆུ་མར་བཤོོས། ཁོོས་དོོར་མའིི་འདབས་ཁའིི་ཆུ་
བཙིིར་ཞིིང་། དེེ་ནས་སྟོོད་ལྭ་ཕུད་ནས་ཆུ་བཙིིར།

ཁོོས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ལག་ཁྱེེར་གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཀྱིིས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་པ་བཞིིན།

ཡུར་བུའིི་ནང་དུ་འཚོོལ་བཤེེར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་མཐོོང་། ཋོོམ་གྱིིས་ལྷམ་ཕྱིིར་གོོན་ནས་

སོོག་ཞིིང་ནང་དུ་གཟབ་གཟབ་ངང་སོོང་། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི ལྷམ་ནས་ཅབ་སྒྲ་གྲག་མཚམས་ཆད་
ཡོོད། ཁོོ་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་སོོག་ཞིིང་གིི་སྣེེ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས། མཐའ་མར་གཞུང་ལམ་ལ་
ཐུག དེེ་ནས་ཁོོ་སེེམས་ཆུང་ངང་ནས་ཁང་པ་ཡོོད་སའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་།

སྲུང་དམག་ཅིིག་གིིས་ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་གོོ་སོོང་སྙམ་ནས་“སུ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བོོས།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋོོམ་མར་སྒུར་ནས་ཐང་དུ་འགུལ་མེེད་ངང་བསྡད་པ་ན། གློོག་བཞུའིི་འོོད་སྣང་དེེ་

ཁོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཕར་བརྒྱུགས་སོོང་། དེེ་ནས་ཁོོ་རྐང་འཇབ་ལག་འཇབ་ཀྱིིས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་

ཁང་པའིི་སྒོོར་སོོང་ཞིིང་། ཁང་སྒོོ་ཙིིར་སྒྲ་དང་བཅས་ཕྱེེས། སྐབས་དེེར། ལྷོོད་ཅིིང་བརྟན་
ལ་རབ་ཏུ་སད་ཡོོད་པའིི་ཨ་མའིི་སྐད་ངག་གིིས་“སུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“ང་ཡིིན།
“ཨོོ།

ཋོོམ།”

མགྱོོགས་པོོ་མར་ཉོོལ། ཨལ་ད་དུང་ཡང་སླེེབས་མིི་འདུག་གམ།”

“ཁོོ་ལ་བུ་མོོ་ཞིིག་རྙེེད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”

ཁོོ་མོོས་“ཡ། ཕར་སོོང་ནས། སྒེེའུ་ཁུང་འོོག་དེེ་ནས་ཉོོལ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉལ་ས་རྙེེད་ཅིིང་། དེེ་ནས་གྱོོན་གོོས་ཆ་ཚང་ཕུད་དེེ། མལ་གཟན་

འོོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་འདར་སིིག་བརྒྱབ། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི རྨས་སྐྱོོན་ཕོོག་པའིི་གདོོང་པའིི་སྦྲིིད་
དྭངས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པས། ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཡོོངས་ལ་ཟུག་གཟེེར་རྒྱག་མགོོ་བརྩམས།

ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་ཙམ་རྗེེས་ནས་ཨལ་ཕྱིིར་སླེེབས། ཁོོ་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཚུར་ཡོོང་ནས། ཋོོམ་

གྱིི་གྱོོན་གོོས་རློོན་པའིི་སྟེེང་དུ་རྐང་པ་སྤོོས།
ཋོོམ་གྱིིས་“ཤུ་... །” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ད་དུང་ཡང་གཉིིད་མེེད་དམ། ཁྱོོད་ཇིི་ལྟར་རློོན་པ་བྱས་ཡིིན།” ཞེེས་

ཤུབ་པུར་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཤུ་... ། སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་བཤད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཉལ་སའིི་ནང་ནས་འགྲེེ་ལོོག་བརྒྱབ་ནས་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ་ན། ཁང་པ་ཧྲིིལ་

པོོ་ཁོོའི་ི ཧལ་སྒྲ་དང་སྔུར་སྒྲས་བཀང་།

ཨལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་འཁྱག་གིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཤུ་...

། གཉིིད་ལ་སྡོོད།” མུན་ནག་གིི་ཁང་པའིི་གྱང་ངོོས་སུ་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་འོོད་སྣང་

སྐྱ་བོོ་དེེ་མངོོན།

ཋོོམ་གཉིིད་མ་ཐུབ། ཁོོའི་ི རྨས་སྐྱོོན་ཕོོག་པའིི་གདོོང་པའིི་དབང་རྩ་ཕྱིིར་སད་པས།

གདོོ ང ་པར་ན་ཟུག་གིིས ་འཕག་འཚག་རྒྱག་གིི་ འདུག ད་དུང་ཁོོ འི ་ི མཁུར་རུས་ན་
ཞིིང་། རུས་སྒྲོོམ་བཅག་ཟིིན་པའིི་སྣ་དེེ་སྐྲངས་ནས་ཡོོང་གིི་འདུག་ལ། དེེས་བསྐྱེེད་པའིི་ན་
ཟུག་གིིས་འཕག་འཚག་ལུ་གུ་ལྡིིང་ལྡིིང་བྱས་པས། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཧྲིིལ་པོོ་དཀྲོོག་དཀྲོོག་

དང་གཡུག་གཡུག་བཏང་མིི་ཡོོང་ངམ་སྙམ་པའིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེས། ཁོོས་སྒེེའུ་ཁུང་གྲུ་བཞིི་དེེ་ལ་
བལྟས་པ་ན། དགུང་གིི་སྐར་མ་རྣམས་རེེ་རེེ་བཞིིན་སྒེེའུ་ཁུང་ངོོས་ནས་མར་ལྷུང་བཞིིན་པ་
མཐོོང་ལ། མཚམས་ལ་ལར་སྲུང་དམག་ཚོོས་སྐོོར་སྐྱོོད་བྱེེད་པའིི་རྡོོག་སྒྲ་ཡང་ཐོོས།

དེེ་ལྟར། ཆེེས་མཇུག་མཐར་ཧ་ཅང་ཐག་རིིང་ཐག་རིིང་ཞིིག་ནས། ཐོོ་རེེངས་བྱ་ཕོོས་བྱ་

སྐད་བསྒྲགས་བྱུང་ལ། རིིམ་གྱིིས་སྒེེའུ་ཁང་གིི་འོོད་སྣང་ཇེེ་གསལ་དུ་གྱུར། ཨལ་གྱིིས་གཉིིད་
ཀྱིི་ཀློོང་ནས་འཁུན་སྒྲ་དང་མུར་སྒྲ་འདོོན།

ད་ལྟ་སྐྱ་རེེངས་ཡོོངས་སུ་ཤར་ཡོོད་པས། ལྷན་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པའིི་ཁང་པ་ཚོོའིི་

ནང་ནས་ཤིིང་ཐུར་གཅོོག་པའིི་སྒྲ་དང་། སླ་ང་རྡུང་བའིི་སྒྲ་སོོགས་འགུལ་སྐྱོོད་ཀྱིི་སྒྲ་

སྣ་ཚོོག ས་གྲག་ཡོོ ང ་། སྐྱ་རུབ་རུབ་ཀྱིི་ འོོ ད ་སྣང་ཁྲོོ ད ་དུ། ཨ་མ་གློོ ་ བུར་དུ་ཡར་དགྱེེ་
བྱུང་། ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གཉིིད་སྐྲངས་ཐེེབས་པའིི་གདོོང་པ་མཐོོང་། ཁོོ་མོོས་སྒེེའུ་ཁུང་
ཕྱོོགས་སུ་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མལ་གཟན་མར་དེེད་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྱོོན་

གོོས་བཙལ། ཁོོ་མོོ་ཉལ་སའིི་ནང་དུ་སྡོོད་བཞིིན་དུ་ལྭ་བ་མགོོ་ལ་གོོན་ཞིིང་། ལག་པ་གཉིིས་
ཀ་ཡར་བཀྱགས་ནས། ལྭ་བ་མར་སྐེེད་པ་བར་དུ་ནུར་དུ་བཅུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡར་ལངས་

ནས། ལྭ་བ་ལོོང་ཚིིགས་བར་དུ་མར་འཐེེན། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་གཟབ་གཟབ་ངང་རྐང་རྗེེན་

གྱིིས་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས། ཁོོ་མོོས་ད་ལྟ་ཇེེ་གསལ་དུ་འགྲོོ་
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བཞིིན་པའིི་འོོད་སྣང་ལ་ལྟ་བཞིིན། མྱུར་རྩལ་ལྡན་པའིི་མཛུབ་མོོས་སྐྲ་ལོོ་ཤད་ནས། ལན་

ཚར་རྣམས་ཇེེ་འཇམ་དུ་བཏང་རྗེེས་མགོོ་རུ་བསྡམས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་

མདུན་དུ་བསྣོོལ་ནས། ཡུད་ཙམ་ལ་གྲག་འགུལ་མེེད་པར་ལངས་ནས་བསྡད། སྒེེའུ་ཁུང་
ལས་འཕྲོོས་པའིི་འོོད་སྣང་གིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་གསལ་པོོར་མངོོན་པར་བྱས། ཁོོ་མོོ་ཁ་
ཕྱིིར་འཁོོར་ནས། མལ་གདན་ཚོོའིི་བར་དུ་རྐང་པ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་སྤོོ་བཞིིན་སྒྲོོན་མེེ་
བཙལ་ཞིིང་། དེེ་ནས་སྒྲོོན་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་རྗེེས་སྡོོང་རས་ལ་མེེ་བསྒྲོོན།

ཨ་ཕ་ཚུར་འཁོོར་ནས་མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོར་བལྟས། ཁོོ་མོོས་“ཨ་ཕ། སྒོོར་མོོ་འདྲ་

ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ག་རེེ།

པོོ།”

ཨོོ། ཡོོད། སྒོོར་ཟུར་དྲུག་གིི་འཛིིན་ཤོོག་ཡོོད།”

“དེེས་ན་ཡར་ལོོངས་།

སོོང་ནས་གྲོོ་ཕྱེེ་དང་བག་ལེེབ་སྲེེག་ཕྱེེ་ཉོོས་ཤོོག་དང་། མགྱོོགས་

ཨ་ཕས་གླལ་ཁ་བྱས་“ཚོོང་ཁང་ད་དུང་སྒོོ་ཕྱེེས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”
“དེེས་ན་ཁོོ་ཚོོར་ཕྱེེ་རུ་ཆུག་དང་།

གཅིིག་བཟའ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”

ཁྱོོད་ཚོོ་ལས་ཀར་འགྲོོ་དགོོས་པས། མ་སོོང་གོོང་དུ་

ཨ་ཕས་རྩོོལ་བ་ངེེས་ཅན་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་ལས་དོོར་གྱོོན་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཚིི་དྲག་ཅན་

གྱིི་ཕྱིི་སྟོོད་དེེ་གོོན། ཁོོ་གོོམ་ཁ་དལ་མོོས་སྒོོ་ལ་བུད་ནས། གླལ་ཁ་བྱེེད་ཞོོར་དང་གཟུགས་པོོ་
འཐེེན་རྒྱོོང་བྱེེད་ཞོོར་དུ་སོོང་།

བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་གཉིིད་ལས་སད་། ཁོོ་ཚོོ་ཙིི་གུ་དང་འདྲ་བར། མལ་ཐུལ་ནང་ནས་

ལྟད་མོོར་བལྟས་ཏེེ་བསྡད། ད་ལྟ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཉིི་མ་མ་ཤར་གོོང་གིི་ཁ་དོོག་མེེད་པའིི་

སྣང་བ་ཡིིས་གང་། ཨ་མས་མལ་གདན་ཚོོ་ལ་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་བྱས། ཨ་ཁུ་ཇོོན་སད་
འདུག་ལ། ཨལ་ད་དུང་གཉིིད་ཀྱིི་གཏིིང་དུ་ཟུག་འདུག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་ཋོོམ་གྱིི་
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ཐད་དུ་སླེེབས། ཁོོ་མོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་ཅེེར་བ་དང་། དེེ་ནས་མགྱོོགས་པོོར་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་
བརྒྱུགས། ཁོོའི་ི གདོོང་པ་སྐྲངས་ནས་སྔོོན་པོོར་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། མཆུ་སྒྲོོས་དང་མ་ནེེའིི་

ངོོས་སུ་ཁྲག་ཐིིག་བསྐམས་འདུག རྨ་ཁ་གཏོོད་པའིི་མཁུར་མགོོའི་ི སྐྱིི་པགས་འཁུམས་
ནས་དམ་པོོར་འཐེེན།

ཁོོ་མོོས་སྐད་ཤུབ་པུས་“ཋོོམ། དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཤུ་... ། སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོ་མ་བྱེེད། ང་འཛིིང་རེེས་ལ་ཐུག་སོོང་།”
“ཋོོམ།”

“ང་ལ་ཡང་ཐབས་ཤེེས་མེེད་པ་རེེད།

ཨ་མ།”

ཁོོ་མོོ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་“ཁྱོོད་རྙོོག་དྲ་རུ་ཚུད་སོོང་ངམ།”

ཁོོས་ལན་མ་བཏབ་པར་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་བསྡད་རྗེེས་“ཨུན། ཚུད་སོོང་། ང་རྙོོག་དྲ་

ཞིིག་ཏུ་ཚུད་སོོང་བས། ཁྱིིམ་དུ་བསྐུངས་ནས་འདུག་པ་ལས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འགྲོོ་མིི་རུང་།”
ཞེེས་བཤད།

བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་སོོ་སོོའི་ི ལག་པ་དང་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ནུར་ནས་ཉེེ་སར་སླེེབས་ནས།

རྔམ་སེེམས་དང་བཅས་བལྟས་“ཁོོ་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད། ཨ་མ།”
ཨ་མས་“ཤུ་... ། སོོང་ནས་གདོོང་པ་ཁྲུས།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ཚོོར་འདག་རྫས་མེེད་ཨ།”

“འོོ་ན་སོོང་ནས་ཆུ་རྐྱང་བས་ཁྲུས་ཤིིག”
“ཋོོམ་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།”
“ད་ཁྱོོད་ཚོོས་ཁ་ཚུམས་ཤིིག

འདིི་གཞན་པ་སུ་གཅིིག་ལའང་བཤད་མིི་ཆོོག་ཨ།”

ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས། ཕར་ཕྱོོགས་སུ་གྱང་ངོོས་སུ་ཁེེན་ནས་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་

ཅིིང་། འདིི་གར་བསྡད་ན་གཞན་པས་ཁོོ་ཚོོར་དོོ་སྣང་མིི་བྱེེད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།
880

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་མས་“ཚབས་ཆེེན་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ངའིི་གདོོང་རུས་བཅག་སོོང་།”
“ངས་རྙོོག་དྲ་དེེ་ཟེེར་བ་ཡིིན།”
“རེེད།

ཚབས་ཆེེན་རེེད།”

ཨལ་གྱིིས་མིིག་ཕྱེེས་ནས་ཋོོམ་ལ་བལྟས་“ཨ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ་མཁྱེེན། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་

ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་ཕ་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ནང་དུ་སླེེབས་“ཚོོང་ཁང་གིི་སྒོོ་ཕྱེེས་འདུག” ཁོོས་གྲོོ་

ཕྱེེ་དང་བག་ལེེབ་སྲེེག་ཕྱེེའིི་ཁུག་མ་ཆུང་ངུ་རེེ་ཐབ་ཀའིི་འགྲམ་གྱིི་ས་ཐོོག་ཏུ་འཇོོག་བཞིིན་
“དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”

ཅེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྲུ་མོོ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཁེེན་ནས་ཡར་དགྱེེ་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་

གན་རྐྱལ་དུ་ཕྱིིར་ཉལ་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ང་ནུས་ཤུགས་མེེད་པར་གྱུར་འདུག དོོན་དག་
ཅིི་ཡིིན་ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མར་ད་ལྟ་མཉམ་དུ་བཤད། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་གང་དུ་འདུག”

ཨ་མས་ཕར་བལྟས་པ་ན། བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀས་གྱང་རྩ་རུ་སྡེེབ་འཚང་བརྒྱབ་ནས་འདུག

“སོོང་ནས་གདོོང་པ་ཁྲུས་ཤིིག”

ཋོོམ་གྱིིས་“འགྲོོ་མིི་དགོོས། སྐད་ཆ་འདིི་ཁོོ་ཚོོས་གོོ་དགོོས་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཤེེས་དགོོས། ཁོོ་

ཚོོས་གསལ་པོོ་མ་ཤེེས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཁ་ཤོོར་ཉེེན་ཆེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ལྟས་ངན་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།” ཅེེས་ནན་འདྲིི་བྱས།

“ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་ད་ལྟ་བཤད།

ང་མདང་དགོོང་སྒར་གྱིི་ཕྱིི་རོོལ་དུ་སོོང་ནས། སྐད་འབོོད་

བྱེེད་བཞིིན་པ་དེེ་དོོན་དུ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན་མིིན་རྩད་གཅོོད་དུ་སོོང་བ་ཡིིན་ལ། དེེ་གར་ང་རང་
ཁ་སེེ་དང་ཐུག་བྱུང་།”
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ཨ་ཕ། ཁོོ་རེེད། ད་ཐེེངས་ཀྱིི་ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་འདིི་ཁོོས་སྣེེ་ཁྲིིད་པ་རེེད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོ་འཛིིན་དུ་སླེེབས་སོོང་།”

ཨ་ཕས་“སུ་ཞིིག་ཁོོ་འཛིིན་དུ་སླེེབས་པ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ངས་ཀྱང་གསལ་པོོར་མིི་ཤེེས།

དགོོང་མོོ་དེེར་ང་ཚོོའིི་ལམ་བཀག་ནས་ཁ་ཕྱིིར་བསྐོོར་

མཁན་དེེ་ཚོོ་རེེད། ལག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་བཟུང་ཡོོད་མཁན་དེེ་ཚོོ།” ཁོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་བཤད་

མཚམས་བཞག “ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་དམར་གསོོད་བཏང་སོོང་། ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་དབྱུག་པས་བརྒྱབ་
ནས་ཀླད་པ་གཏོོར་སོོང་ལ། དེེ་དུས་ང་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་བསྡད་ཡོོད། ང་རང་ཁོོང་

ཁྲོོ་ཧ་ཅང་ལངས་ནས། འཇོོར་ཡུ་གཅིིག་ཚུར་ཕྲོོགས་པ་ཡིིན།” ཁོོས་སྔ་ནུབ་དགོོང་མོོའི་ི
མུན་ནག་དང་གློོག་བཞུ་བཅས་ལ་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་ཕྱིིར་དྲན་ཞིིག་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་
ཁོོས་“ངས་མིི་ཞིིག་ལ་དབྱུག་པས་གཞུས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་དབུགས་ཁ་མིིད་པ་ནས་འགགས་ཤིིང་། ཨ་ཕའིི་གཟུགས་པོོ་རེེངས་པོོར་གྱུར་

ནས་“ཁོོ་བསད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་དྲིིས།
“ངས།

ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ང་རང་ཁོོང་ཁྲོོ་ཧ་ཅང་ལངས་ཡོོད་པས། གསོོད་རྩིིས་ཡིིན།”

ཨ་མས་“ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་མཐོོང་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ངས་མིི་ཤེེས།

དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ཕལ་ཆེེར་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་

གློོག་བཞུ་བཀར་སོོང་།”

ཨ་མས་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁོོའི་ི མིིག་ཟུང་ལ་ཅེེར་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཨ་ཕ། སྒམ་

འགའ་རེེ་གཏོོར་དང་། ང་ཚོོས་ཞོོགས་ཇ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཞོོགས་ཇ་བཏུང་རྗེེས་ཁྱོོད་
ཚོོ་ལས་ཀར་འགྲོོ་དགོོས། རུ་ཐེེ། ཝིིན་ཧྥིིལད། གལ་སྲིིད་སུ་ཞིིག་གིིས་དྲིིས་ན། ཋོོམ་ཁོོ་ན་

ཡིི་འདུག་ལབ་རོོགས། གོོ་སོོང་ངམ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོས་སུ་གཅིིག་ལ་བཤད་ན། ཁོོ་ཚོོས་
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ཁོོ་བཙོོན་དུ་ཕྱིིར་འཇུག་གིི་རེེད། གོོ་སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།
“གོོ་སོོང་།

ཨ་མ།”

“ཁོོ་ཚོོ་ལ་དོོགས་ཟོོན་བྱས་ནས་སྡོོད།

ཇོོན། ཁོོ་ཚོོར་སུ་གཅིིག་ལའང་སྐད་ཆ་ཤོོད་དུ་མ་

འཇུག” ཁོོ་མོོས་མེེ་ཁ་གསོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་ཕས་ཅ་ལག་བསྡུ་སའིི་ཤིིང་སྒམ་ཞིིག་

གཏོོར། ཁོོ་མོོས་ཕྱེེ་བརྫིིས་རྗེེས་འཚིིག་ཇ་བསྐོོལ། ཤིིང་སྐམ་པོོ་ལ་མེེ་མགྱོོགས་པོོར་ཟིིན་ནས།
དུད་ཁུང་ནང་ནས་མེེ་ལྕེེ་འུར་འུར་དུ་བརྒྱུགས།

ཨ་ཕས་སྒམ་གཏོོར་ཚར་རྗེེས། ཋོོམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་་“ཁ་སེེ་ཁོོ་དངོོས་གནས་མིི་བཟང་

ཞིིག་ཡིིན། ཁོོས་དོོན་དག་འདིི་འདྲའིི་ནང་དུ་མགོོ་བསྲིིངས་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་སྐྱོོ་སྣང་དང་བཅས་“ཁོོ་ཚོོ་འདིི་གར་སྒམ་རེེར་སྒོོར་ཟུར་ཕྱེེད་ཀ་རེེ་སྤྲོོད་པའིི་

ལས་ཀ་ལས་སུ་ཡོོང་བ་རེེད་འདུག” ཅེེས་བཤད།

“དེེ་ང་ཚོོར་འབབ་བཞིིན་པའིི་གླ་ཆ་རེེད་ཨ།”
“རེེད།

ང་ཚོོས་ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་རྩིིས་མེེད་དུ་གཏོོང་བཞིིན་པ་རེེད་འདུག ཁོོ་ཚོོས་གླ་

པ་ཚོོར་ལས་གླ་སྒམ་རེེར་སྒོོར་སྐར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་རེེ་མ་གཏོོགས་སྤྲད་མིི་འདུག”
“དེེས་ཟས་རིིན་ཙམ་ཡང་འདང་གིི་མིི་འདུག་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་ངལ་དུབ་དང་བཅས་“དེེ་རེེད། དེེའིི་དབང་གིིས་ཁོོ་ཚོོས་ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་

བྱས་པ་རེེད། ཨུན། ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚོོས་མདང་དགོོང་ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་དེེ་གཏོོར་ཡོོད་
ཤག་རེེད། དེེ་བས། དེེ་རིིང་ནས་བཟུང་ང་ཚོོར་སྒམ་རེེར་སྐར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་རེེ་ཡིིན་སྲིིད།”
ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

ཨ་ཁྱིི་ཕྲུག་དེེ་ཚོོ་... །”

“རེེད་ཡ།

ཨ་ཕ། ད་ཧ་གོོ་ཡིི་འདུག་གམ། ཁ་སེེ་ནིི་ད་དུང་ཡང་སྔར་བཞིིན་མིི་བཟང་

ཞིིག་རེེད། ལྟས་ངན། ཁོོ་བསད་པའིི་སྣང་བརྙན་ཏེེ། ཁོོའི་ི ནང་དུ་བརྡིིབས་པའིི་ཀླད་སྐོོགས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ལས་ཁྲག་དམར་འཛག་བཞིིན་དེེ་གར་འགུལ་མེེད་དུ་འགྱེེལ་ཡོོད་པའིི་རྣམ་པ་དེེ། དེེ་
ངའིི་མིིག་ལམ་ནས་ཡལ་ཐབས་མིི་འདུག” ཁོོས་སྦར་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིིག་ཟུང་བཀབ།
ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ཡ། དེེས་ན་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ད་ལྟ་ཨལ་ཡར་ལངས་ནས་འདུག “དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་

ང་རང་གིིས་ཤེེས། ང་རང་སྒེེར་ངོོས་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། ཨལ། ང་ཚོོར་ཁྱོོད་མཁོོ། རྙོོག་དྲ་བཟོོ་མཁན་ང་རེེད་ལ།

ཚང་མ་ཉེེན་ཁར་གཏོོད་མཁན་ཡང་ང་རེེད། ང་རང་ཉིིད་རྐང་ཐོོག་ཏུ་ལངས་ཐུབ་མ་ཐག་
ཏུ་ང་རང་གཅིིག་པུར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མ་ཐབ་མཐའ་རུ་ལས་ལ་བྲེེལ་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་སྐད་ཆར་ཉན་ཆེེད་མགོོ་བོོ་

འགྲམ་དུ་གཡོོན་ཡོོད། ཁོོ་མོོས་སླ་ངའིི་ནང་དུ་ཞག་ཚིིལ་བླུགས་ཤིིང་། ཞག་ཚིིལ་ལ་ཚིིར་
སྒྲ་གྲག་པ་ན། ཁོོ་མོོས་ཕྱེེ་བརྫིིས་མ་ཐོོམ་བུ་རེེ་རེེ་བྱས་ནས་སྣུམ་ནང་དུ་བླུགས།

ཋོོམ་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ངེེས་པར་དུ་འདུག་དགོོས། ཨལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་

རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ལ་དེེ་འདྲ་བྱེེད་འདོོད་མེེད།”

“དེེར་ཐབས་ཤེེས་གཞན་པ་མིི་འདུག

བསྡད་ན་ཁོོ་ཚོོར་ཉེེན་ཁ་ལས་མེེད།”

ཨལ། འདིི་ཚང་མ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མིི་རེེད་ལ། ང་

ཨལ་གྱིིས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་ལེེ་བདའ་བྱས། “ང་ལ་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་ཁང་ཞིིག་

ནས་ལས་ཀ་ལས་སུ་བཅུག་ན་ཅིི་ལ་མིི་ཆོོག་གམ།”
“གོོ་སྐབས་ཡོོད་ན་རྗེེས་མར་ལས་ཆོོག”

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་བརྒྱུད་ནས་ཕར་བལྟས་པ་ན།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གདན་སྟེེང་དུ་ལོོག་ནས་ཡོོད་པ་མཐོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཆེེན་པོོ་དེེ་ཡངས་པོོར་
བགྲད་ནས་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་“སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། དེེ་རིིང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཁྱོོད་ལ་འོོ་མ་འཐུང་རྒྱུ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་མིིག་དལ་མོོས་རྡེེབ་པ་ལས།
ཁོོའི་ི སྐད་ཆར་ཚིིག་ལན་མ་བྱིིན།

ཨ་ཕས་“འདིི་ང་ཚོོས་གསལ་པོོར་ཤེེས་དགོོས་ཀྱིི་འདུག ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་མིི་

དེེ་ཤིི་ཡོོད་རྒྱུ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ངས་ཀྱང་གསལ་པོོ་མ་ཤེེས།

དེེ་དུས་མུན་པ་ཧ་ཅང་ནག་ལ། མིི་ཞིིག་གིིས་ངའིི་མགོོ་

ལ་གཞུས་བྱུང་། ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། ཁོོ་ཤིི་ཡོོད་པར་སྨོོན། ངས་གདོོན་ཕྲུག་དེེ་གསོོད་ཐུབ་
ཡོོད་པར་སྨོོན།”

ཨ་མས་སྐད་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ཋོོམ། སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་བཤད་མིི་རུང་།” ཞེེས་བཤད།

སྲང་ལམ་ནང་དུ་རླངས་འཁོོར་མང་པོོ་དལ་མོོས་ཚུར་ཡོོང་གིི་འདུག ཨ་ཕ་སྒེེའུ་ཁུང་

གིི་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས་ནས་“ཡང་བསྐྱར་གླ་པ་གསར་པ་རྫོོགས་མེེད་
ཅིིག་ཡོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“བལྟས་ཡོོང་ན་ཁོོ་ཚོོས་མདང་དགོོང་ལས་བཅད་ངོོ་རྒོོལ་དེེ་ཡོོངས་སུ་གཏོོར་

ཟིིན་འདུག་ཨ། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་ཚོོའིི་ལས་གླ་སྐར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀར་ལྷུང་མགོོ་
བརྩམས་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

མིི་ཞིིག་གིིས་སྡུག་རུས་ག་ཚོོད་བྱས་རུང་། སྐར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀས་ཕོོ་

བ་འགྲང་ཐབས་མིི་འདུག་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་རེེད། ས་ལ་ལྷུང་བའིི་ཁམ་བུ་ཟོོས་ནས། དེེས་གྲོོད་ཁོོག་འགྲང་ཐབས་བྱས་

ནས་འདུག་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་བག་ལེེབ་སྟེེང་འོོག་བརྗེེས་ཤིིང་། འཚིིག་ཇ་དཀྲོོག་དཀྲོོག་བྱས་རྗེེས་“ངའིི་སྐད་

ཆར་ཉོོན་དང་། དེེ་རིིང་ངས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་བརྡུངས་མ་ཉོོས་ཡོོང་ནས། ང་ཚོོས་མ་རྨོོས་ལོོ་

ཏོོག་གིི་སྐྱོོ་མ་བཟའ་རྒྱུ་བྱ། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་རླངས་སྣུམ་གྱིི་རིིན་པ་ཙམ་ལེེན་ཐུབ་མ་ཐག་ཏུ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ང་ཚོོ་འདིི་དང་ཁ་བྲལ་འགྲོོ། འདིི་ནིི་འདུག་ས་བཟང་པོོ་ཞིིག་མ་རེེད་ལ། ངས་ཋོོམ་གཅིིག་
པུ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འཁྱམ་དུ་བཅུག་ན་མིི་འདོོད། ངས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ཚོོས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་མིི་རུང་།

ཡོོད།”

ཨ་མ། ང་ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མར་ཉེེན་ཁ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་

ཁོོ་མོོའི་ི མ་ནེེ་རེེངས་པོོར་མདུན་དུ་བསྲིིངས། “དེེ་ནིི་ང་ཚོོའིི་འཆར་གཞིི་ཡིིན། ཡ།

འདིིར་ཤོོག་ལ་ཟ་མ་ཟོོ། ཟོོས་ཚར་རྗེེས་ལས་ཀར་སོོང་། ངས་ཀྱང་གདོོང་པ་བཀྲུས་རྗེེས་ཁྱོོད་
ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཡོོང་། དེེ་རིིང་ང་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་འགའ་རེེ་ལེེན་ཐབས་བྱེེད་དགོོས།”

ཁོོ་ཚོོས་སྐྱོོ་བག་བརྔོོས་མ་ཚ་པོོ་ཚ་རྐྱང་དུ་ཟོོས་པས། ཁ་ནང་དུའང་ཚིིར་སྒྲ་གྲག ཁོོ་

ཚོོས་འཚིིག་ཇ་རྔམ་འཐུང་བྱས་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་ཇ་ཕོོར་ཁ་བཀང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་
བཏུང་།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྡེེར་མའིི་སྟེེང་ནས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས། “བལྟས་ཡོོང་ན་ང་ཚོོ་

འདིི་དང་ལས་སླ་པོོས་ཁ་འབྲལ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ངས་བལྟས་ན་འདིི་ངའིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་དང་
འབྲེེལ་བ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་ཕས་སྐད་གདངས་མཐོོན་པོོས་“ཨ་ཡ། ད་ཁ་ཚུམས་ཤིིག ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་

ཀྱིི་སྐོོར་ལ་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་ཁོོམ་མིི་འདུག ཡ། ད་འགྲོོ། སོོང་ནས་ལས་ཀ་ལས། ཕྲུ་གུ་

གཉིིས་ཀ ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱང་ཤོོག་ལ་རོོགས་རམ་བྱོོས། ཨ་མས་བཤད་པ་འགྲིིག་འདུག ང་
ཚོོ་འདིི་དང་འབྲལ་ཐབས་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མ་སོོང་ཤུལ་དུ། ཨ་མས་སྡེེར་མ་དང་ཇ་ཕོོར་འཁྱེེར་ནས་ཋོོམ་གྱིི་རྩར་སོོང་

་“ཅུང་ཙམ་ཟོོས་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།”
“ངས་བཟའ་མིི་ཐུབ།

གདོོང་པ་སྐྲངས་དྲགས་པས་སོོ་ཡིིས་ལྡོོད་མིི་ཐུབ།”

“བཟའ་ཐབས་བྱོོས་དང་བཟང་གིི་རེེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“མིི་བཟའ།

ཨ་མ། ངས་བཟའ་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཁོོ་མོོ་དེེ་གར་ཁོོའི་ི མལ་གདན་གྱིི་སྣེེ་རུ་བསྡད་ནས་“ང་ལ་གཅིིག་ཤོོད་དང་། དོོན་དམ་

པར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་ངས་ཤེེས་ན་འདོོད། ངས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་ཅིི་ཡིིན་གསལ་པོོ་ཤེེས་
དགོོས། ཁ་སེེ་ཡིིས་དེེ་གར་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་བསད་པ་
རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ཁོོ་ཚོོས་ཁོོའི་ི གདོོང་པར་གློོག་བཞུ་བཀར་ཡོོད་ཅིིང་།

བསྡད་ཡོོད།”

“ཁོོས་ཅིི་ཞིིག་བཤད་སོོང་།

ཁོོ་རང་དེེ་གར་ལངས་ནས་

དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་གསལ་པོོ་དྲན་གྱིི་འདུག་གམ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དྲན་གྱིི་འདུག ཁ་སེེ་ཡིིས་‘ཁྱོོད་ཚོོར་མིི་རྣམས་མུག་གསོོད་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་

ཐང་མེེད།’ ཅེེས་བཤད་པ་དང་། དེེ་ནས་མིི་རྒྱགས་པ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་དམར་ཕྱོོགས་པའིི་

ཁྱིི་ཕྲུག་ཟེེར་ནས་སྡིིགས་སྨོོད་བཏང་བྱུང་ལ། དེེར་ཁ་སེེ་ཡིིས། ‘ཁྱོོད་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་

ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག’ ཅེེས་བཤད་སོོང་། དེེ་ནས་མིི་དེེས་ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་
དབྱུག་པ་ཞིིག་གིིས་གཏོོར་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་མར་སྒུར་ཞིིང་། ལག་པ་གཉིིས་ཀ་ལྷན་དུ་བསྣོོལ། “ཁོོས་དེེ་ཙམ་བཤད་

པ་རེེད་དམ། ‘ཁྱོོད་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་བཞིིན་པ་ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག’ དེེ་ཙམ་པ་
རེེད་དམ།”

“རེེད།”

ཨ་མས་“ཨ་ཕྱིི་ཡིིས་འདིི་ཐོོས་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨ་མ།

ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་གསལ་པོོ་མ་ཤེེས། དེེ་ནིི་ཁ་དབུགས་

གཏོོང་ལེེན་ལྟར་རང་ཤུགས་སུ་སླེེབས་སོོང་། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པའང་
མ་ཤེེས།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“དེེ་མིི་སྐྱོོན།

ངས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་ཨང་འདོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ནིི་དེེ་གར་

མེེད་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་པ་དེེ་བྱས་པ་རེེད། ངས་དེེ་ཐད་དུ་ཁྱོོད་

ལ་སྐྱོོན་འགེེལ་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད།” ཁོོ་མོོ་ཐབ་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས། ཐབ་ཐོོག་ཏུ་སྐོོལ་བཞིིན་

པའིི་སྣོོད་ཆས་འཁྲུད་བྱེེད་ཀྱིི་ཆུའིི་ནང་དུ་ལག་རས་ཤིིག་སྦངས་ནས་ཚུར་འཁྱེེར་ཡོོང་སྟེེ་
“ཡ།

འདིི། འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་ལ་གློོན་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་རས་དྲོོན་པོོ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྣ་གདོོང་དང་མཁུར་མགོོ་རུ་གླན་ཞིིང་། ཚ་དྲོོད་ཐུག་

ཐེེངས་རེེ་ལ་འཁུམ་འཕར་རེེ་བྱས། “ཨ་མ། ང་དོོ་ནུབ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ངས་ཉེེན་ཁ་འདིི་ཁྱོོད་
ཚོོ་བཟའ་མིི་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་འཁྱེེར་ཡོོང་མིི་འདོོད།”

ཨ་མས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་“ཋོོམ། དོོན་དག་མང་པོོ་ཞིིག་ངས་ཀྱང་ཧ་མིི་གོོ འོོན་

ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་ཕར་སོོང་བ་ཙམ་གྱིིས་ང་ཚོོ་བདེེ་ལ་འབབ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེས་ང་ཚོོ་

སེེམས་ཁྲལ་ལ་ལྷག་ཏུ་གཏོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་མུ་མཐུད་དུ་
“སྔོོན་ཆད་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལ་ས་གཞིིས་ཡོོད་ལ།

སྐབས་དེེར་ང་ཚོོར་ཞིིང་ཚིིགས་ས་ཚིིགས་

ཟེེར་བ་ཡོོད་པ་རེེད། ས་གཞིིས་དེེའིི་སྟེེང་ནས་མིི་རྒན་པ་གྲོོངས་ནས་ཡོོང་ལ། ཆུང་ཕྲུ་

གུ་བཙས་ནས་ཡོོང་བ་རེེད། སྐབས་དེེར་ང་ཚོོ་ཚང་མ་ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་དང་ངོོ་བོོ་གཅིིག་

ཡིིན་ལ། ཡོོད་ཚད་ཚང་མ་དེེ་འདྲའིི་གསལ་ལྷང་བ་ཞིིག་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། དེེང་སང་ཡོོད་
ཚད་རབ་རིིབ་ཏུ་གྱུར་ཟིིན་ཞིིང་། ངས་ཀྱང་ཡོོད་ཚད་གསལ་པོོར་མིི་མཐོོང་། གསལ་པོོར་

འབྱེེད་བྱེེད་ཀྱིི་དབྱེེ་མཚམས་ཀྱང་མིི་འདུག ཨལ་ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་རང་ནམ་རྒྱུན་ར་ཐུག་
བཞིིན་དུ་ཕོོ་ཉུལ་ལ་བརྒྱུགས་ནས། རང་དོོན་ལ་མ་ཁོོམ་པར་ཡོོད་ལ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིིན་ན།

ཁོོ་རང་ང་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཐམ་མེེ་ཐོོམ་མེེ་ཡོོང་བཞིིན་པ་ཙམ་རེེད། ཨ་ཕས་བཟའ་དཔོོན་ཞིིག་
གིི་འགན་མ་ཐེེག་པར། ད་ལྟ་གོོ་ས་ཤོོར་ནས་ཡོོད། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཁ་འཐོོར་བཞིིན་པའིི་སྒང་
རེེད་ཡ། ཋོོམ། ད་དུང་རོོ་སིི་ཤ་རོོན།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོ་མོོས་ཕར་ལ་བལྟས་པས། བུ་མོོ་དེེ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

གར་མིིག་བགྲད་ནས་ཡོོད་པ་མཐོོང་། “ཁོོ་མོོས་ཀྱང་མིི་འགྱངས་པར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་
ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོར་ཡང་ཁྱིིམ་ཟེེར་བ་ཞིིག་མེེད། ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་མིི་ཤེེས། ངས་ཁྱིིམ་ཚང་

འདིི་མུ་མཐུད་དུ་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་གནས་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་བཞིིན་
ཡོོད། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཡིིན་ན། ཁྱིིམ་ཚང་འདིི་མུ་མཐུད་དུ་འདིི་ལྟར་སོོང་ན། ཁོོ་རང་ག་འདྲ་

ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེེད། ནམ་རྒྱུན་དེེ་འདྲའིི་འཚུབ་པོོ་ཅིིག དེེ་ནས་རུ་ཐེེ་ཡིིན་ནའང་ནམ་

རྒྱུན་གཅན་གཟན་ལྟར་རྒོོད་པོོ་རེེད། དེེ་བས་ད་ལྟ་བློོ་འཁེེལ་ས་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག ཋོོམ།
ཁྱོོད་རང་མ་འགྲོོ། མུ་མཐུད་དུ་བསྡད་ནས་ང་ལ་རོོགས་རམ་བྱོོས།”

ཋོོམ་གྱིིས་ཐང་ཆད་པའིི་སྒོོ་ནས་“འོོ་ཡ། ཨ་མ། ང་འདུག་ཡ། འོོན་ཀྱང་། ང་འདིི་ལྟར་

བསྡད་ན་ཚང་མར་མིི་བཟང་བ་གསལ་པོོ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་སྣོོད་ཆས་འཁྲུད་གཞོོང་གིི་རྩར་ཕྱིིར་སོོང་ནས། ཀྲིིན་སྡེེར་རྣམས་བཀྲུས་ནས་

བསྐམས། “ཁྱོོད་མདང་དགོོང་གཉིིད་མེེད་དམ།”
“གཉིིད་མེེད།”
“ཡ།

དེེས་ན་ཁྱོོད་གཉིིད། ཁྱོོད་ཀྱིི་གྱོོན་གོོས་རློོན་པ་ཡིིན་པ་མཐོོང་སོོང་། ངས་དེེ་ཚོོ་

ཐབ་འགྲམ་ནས་བསྐམ་འཇོོག” ཁོོ་མོོས་ལས་ཀ་ལས་ཚར། “ད་ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། སོོང་ནས་

ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག རོོ་སིི་ཤ་རོོན། སུ་ཞིིག་སླེེབས་ན། ཋོོམ་ན་ཡིི་འདུག་ལབ་རོོགས། གོོ་སོོང་
ངམ། སུ་གཅིིག་ཀྱང་ནང་དུ་ཡོོང་མ་འཇུག གོོ་སོོང་ངམ།” རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ལྡེེམ་

ལྡེེམ་བྱས་“ང་མིི་འགོོར་བར་ཕྱིིར་ཡོོང་། ད་ཅུང་ཙམ་གཉིིད་ཅིིག ཋོོམ། གཅིིག་བྱས་ན་
ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་འགྲོོ་ཐུབ་སྲིིད།” ཁོོ་མོོ་མགྱོོགས་པོོར་ཁོོའི་ི རྩར་སོོང་ནས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་བྲོོས་མ་
འགྲོོ་ཨ།” ཟེེར།
“ཨ་མ།

ང་མིི་འབྲོོ།”

“དངོོས་གནས་ཡིིན་ནམ།

འབྲོོ་རྒྱུ་མིིན་ནམ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ང་མིི་འབྲོོ།

འདིི་ག་རང་དུ་འདུག”

“དེེས་ན་འགྲིིག་འདུག

སྒོོ་དམ་པོོར་བརྒྱབ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན། བརྗེེད་མ་འགྲོོ།” ཁོོ་མོོ་ཕྱིི་ལ་བུད་ནས། རྗེེས་སུ་

ཋོོམ་གན་རྐྱལ་ལ་ལོོག་ཅིིང་། དེེ་ནས་གཉིིད་ཀྱིི་མུན་པ་ཆུ་གཉེེར་བཞིིན་དུ་སླེེབས་ནས་

ཁོོ་རང་ཚོོར་མེེད་ཀྱིི་སྣེེ་རུ་ཡུན་གྱིིས་བསྐྱལ། དེེ་ནས་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་དུ་ཡུད་ཙམ་ལ་ལྷུང་
རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སད།
“ཝ་ཡེེ།
“ཨ།

ཋོོམ།”

ཅིི་རེེད།” ཁོོ་གཉིིད་ལས་དཀྲོོགས། ཁོོས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ན། ཁོོ་མོོའི་ི

མིིག་ནང་དུ་ཞེེ་སྡང་གིི་མེེ་ལྕེེ་འབར་བཞིིན་འདུག “ཅིི་ཞིིག་རེེད།”
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་ཞིིག་བསད་པ་རེེད་ཨ།”
“ཡིིན།

བསད་པ་ཡིིན། སྐད་མགོོ་དེེ་འདྲ་མ་མཐོོ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཞན་པར་ཤེེས་སུ་འཇུག་

འདོོད་དམ།”

ཁོོ་མོོས་ངར་སྐད་ཀྱིིས་“དེེར་ངས་ཁ་ཡ་བྱེེད་དགོོས་དོོན་ཅིི་རེེད། གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་

སྒར་ནང་གིི་སྐྱེེས་མ་དེེས་ང་ལ་ལབ་མྱོོང་། ཁོོ་མོོས་སྡིིག་པ་བསགས་ན་མཇུག་འབྲས་ཅིི་

ཡིིན་བཤད་སོོང་། ཁོོ་མོོས་ང་ལ་གསལ་པོོར་བཤད་སོོང་། དེེ་བས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་བདེེ་ཐང་ཞིིག་

བཙའ་བའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིག་འདུག་གམ། ཁོོན་ནེེ་ཁ་བྲལ་སོོང་ལ། ང་ལ་འཚོོ་བཅུད་ཅན་

གྱིི་ཟ་མ་མེེད་ཅིིང་། འོོ་མའང་འཐུང་རྒྱུ་མེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི སྐད་ལ་སྔངས་

འཚབ་ཀྱིི་གདངས་ཤིིག་བབས། “དེེའིི་སྟེེང་དུ་ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་ཞིིག་བསད་པ་རེེད། ཕྲུ་གུ་
འདིི་བདེེ་ཐང་ངང་བཙའ་བའིི་སྐལ་བ་ཞིིག་འདུག་གམ། ཕྲུ་གུ་ཡ་མ་གཟུགས་ཤིིག་བཙའ་
རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཐག་ཆོོད་རེེད། དེེ་ངས་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག ངས་ཐ་ན་ཞབས་བྲོོའང་འཁྲབ་མེེད་ཨ།”

ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས་“ཤུ་... ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་རྣམས་འདིི་རུ་འབོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“དེེར་ངས་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད།

ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡ་མ་གཟུགས་ཤིིག་བཙའ་རྒྱུ་རེེད། ངས་འཐམ་

འཁྱུད་ཞབས་བྲོོ་ཙམ་ཡང་འཁྲབ་མེེད་ཨ།”

ཁོོ་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་སོོང་ནས“ཁ་རོོག་ལ་སྡོོད།”ཟེེར།
“ཁྱོོད་ངའིི་རྩར་ཡོོང་མིི་དགོོས།

འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་བསད་པ་ཐེེངས་དང་པོོ་ཡང་མིིན།”

ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་སྔངས་འཚབ་ཀྱིིས་དམར་པོོར་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི ཚིིག་འབྲུ་ལྡབ་ལྡིིབ་
ཏུ་གྱུར་“ངས་ཁྱོོད་རང་མཐོོང་ན་མིི་འདོོད།” ཁོོ་མོོས་མལ་གཟན་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
མགོོ་བོོ་བཏུམ།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོ་མོོས་གློོ་སུད་རྒྱག་བཞིིན་ངུ་ཤུམ་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཐོོས་ཐུབ། ཁོོས་མ་མཆུ་

སོོ་ཡིིས་བཙིིར་ནས། པང་གཅལ་ངོོས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཕར་ཨ་ཕའིི་ཉལ་

སའིི་རྩར་སོོང་། ཨ་ཕའིི་མལ་གདན་གྱིི་སྣེེ་ཟུར་གྱིི་འོོག་ཏུ། ལྕིི་ལ་རིིང་བའིི་མེེ་མདའ་ཞིིག་

བཞག་འདུག་ལ། དེེ་ནིི་ཁ་ཚད་ 0.38 ཅན་གྱིི་ཝིིན་ཆེེ་སིི་ཋེེར་4 རྟགས་མའིི་མེེ་མདའ་ཞིིག་
རེེད། ཁོོས་མེེ་མདའ་དེེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས། འཇའ་ཤིིང་མར་འཐེེན་ཏེེ་མེེ་མདའིི་མདེེའུ་
ཁུང་དུ་མདེེའུ་ཡོོད་མེེད་བལྟས་ཤིིང་། སྐམ་པ་དང་ཐོོ་བར་ཡང་ཚོོད་ལྟ་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ཞིིང་། མེེ་མདའ་དེེ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡུ་བ་ཡར་ལ་

གཏད་ཅིིང་ལྕགས་བུག་མར་ལ་གཏད་ནས་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་བཞག རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་སྐད་
ཇེེ་ཕྲ་རུ་སོོང་ནས་ངུ་མོོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། ཋོོམ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་

མལ་གཟན་ཕྱིིར་བཀབ་ཅིིང་། ཁོོའི་ི རྨས་སྐྱོོན་ཕོོག་པའིི་གདོོང་པ་དེེ་ཡང་མལ་གཟན་གྱིིས་
བཀབ་རྗེེས། མལ་གཟན་བར་ནས་དབུགས་གཏོོང་ལེེན་བྱེེད་སའིི་བུ་ག་ཕྲ་མོོ་ཞིིག་བསྐྱུར།
དེེ་ནས་ཁོོས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཨ་དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ།” ཞེེས་ཤུ་རིིང་འཐེེན།
4

ཝིིན་ཆེེ་སིི་ཋེེར། Winchester སྟེེ། ཨ་རིིའིི་ཝིིན་ཆེེ་སིི་ཋེེར་མེེ་མདའ་བཟོོ་སྐྲུན་སྤྱིི་གཉེེར་ཁང་གིི་ཐོོན་རྫས་ཀྱིི་ཚོོང་
རྟགས།
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ཕྱིི་ལོོགས་སུ། རླངས་འཁོོར་སྐོོར་ཞིིག་ཁང་པའིི་མདུན་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིན་སོོང་ལ། མིི་

ཚོོའིི་གླེེང་མོོལ་གྱིི་སྐད་ཀྱང་གྲག་ཡོོང་།
“མིི་ག་ཚོོད་ཡོོད།”

“ང་ཚོོ་གསུམ་པོོ་གཅིིག་པུ་ཡིིན།

གླ་ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་ཁང་པ་ཨང་གྲངས་ཉེེར་ལྔའིི་ནང་དུ་སོོང་།
“འོོ་ཡ།

སྐུ་ཞབས། གླ་ཆ་ག་ཚོོད་ཡིིན།”

ཨང་གྲངས་སྒོོ་ངོོས་སུ་བྲིིས་ཡོོད།”

“སྐར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ”
“ཨོོ།

ལྟས་ངན། དེེས་དགོོང་ཚིིགས་སྐོོལ་བྱེེད་ཙམ་ཡང་འདང་རྒྱུ་མ་རེེད་ཨ།”

“དེེ་ནིི་ང་ཚོོས་སྤྲོོད་བཞིིན་པའིི་རིིན་གོོང་ཡིིན།

ད་དུང་ལྷོོ་ཕྱོོགས་ནས་མིི་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་

ཡོོང་གིི་ཡོོད་པས། ཁོོ་ཚོོས་ལས་ཀ་འདིི་དགའ་དགའ་སྤྲོོ་སྤྲོོས་ལེེན་རྒྱུ་རེེད།”
“འོོན་ཀྱང་།

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། སྐུ་ཞབས།”

“ད་སོོང་ཞིིག

ཡང་མིིན་ན་ལས་ཀ་ལོོངས། དེེ་མིིན་ན་ཕར་སོོང་། ང་ལ་ཁྱོོད་དང་རྩོོད་

པ་བརྒྱབ་ནས་འདུག་ཁོོམ་མེེད།”
“འོོན་ཀྱང་... །”
“ཉོོན་ཨ།

རིིན་གོོང་གཏན་འབེེབས་བྱེེད་མཁན་ནིི་ང་མིིན། ངས་ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་གར་ཐོོ་

འགོོད་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཙམ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ལས་འདོོད་ན་ལས་ཤིིག ལས་མིི་འདོོད་ན་ལམ་
གཡས་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་ནས་ཕྱིིར་སོོང་།”

“སྒོོ་རྟགས་ཨང་ཉེེར་ལྔ་པ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།”
“རེེད།

ཨང་ཉེེར་ལྔ་པ།”

•••
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋོོམ་མལ་གདན་སྟེེང་ནས་གཉིིད་ཅོོག་རྒྱག་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། རྐང་འཇབ་ལག་འཇབ་

བྱེེད་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་རང་གཉིིད་ལས་བསླངས། ཁོོས་གློོ་བུར་དུ་མེེ་མདའ་ལག་ཏུ་
བཅངས་ནས་དམ་པོོར་བཟུང་ནས། གདོོང་གིི་མལ་གཟན་མར་འཐེེན། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཁོོའི་ི
ཉལ་སའིི་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་འདུག

ཋོོམ་གྱིིས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་གཉིིད་དང་། ཁྱོོད་མུ་མཐུད་དུ་གཉིིད་དང་། ངས་སྒོོ་བསྲུངས་ནས་འདུག

མིི་སུ་གཅིིག་ཀྱང་ནང་དུ་ཡོོང་མིི་འཇུག” ཅེེས་བཤད།
•••

ས་རུབ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་མ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་འབྱོོར། ཁོོ་མོོ་སྒོོ་ཐེེམ་སྟེེང་ནས་

འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས། ཋོོམ་ལ་སྔངས་འཚབ་མིི་སློོང་བའིི་ཆེེད་དུ་སྒོོ་རྡུང་བཞིིན་“ང་
ཡིིན།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་ལག་ཏུ་ཁུག་མ་ཞིིག་བཟུང་ནས་ནང་དུ་སླེེབས། ཋོོམ་གཉིིད་

ལས་སད་ནས་མལ་གདན་སྟེེང་ནས་ཡར་དྲང་མོོར་དགྱེེ། ཁོོའི་ི རྨ་ཁ་བསྐམས་ནས་གྲིིམ་
པོོར་གྱུར་ཡོོད་པས། རྨ་ཁ་མེེད་པའིི་ཤ་སྐྱིི་རྣམས་འཐེེན་ནས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་བྱེེད། ཁོོའི་ི

མིིག་གཡོོན་པ་མར་སྐྲངས་ནས་ཕལ་ཆེེར་བཙུམ་ནས་འདུག ཨ་མས་“ང་ཚོོ་སོོང་ཤུལ་དུ་
ནང་དུ་སུ་ཞིིག་སླེེབས་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“སླེེབས་མ་སོོང་། སུ་གཅིིག་ཀྱང་སླེེབས་མ་སོོང་། ཁོོ་ཚོོས་གླ་ཆ་བཅག་འདུག་

ཨ།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་སོོང་ངམ།”

“ངས་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་མིི་ཚོོས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིིན་པ་གོོ་བྱུང་།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མ་ལ་ཉོོབ་སྣང་དང་བཅས་བལྟས།
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ཋོོམ་གྱིིས་མཐེེ་བོོང་གིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས། “ཁོོ་མོོས་རྙོོག་དྲ་ཆེེན་པོོ་

བཟོོས་སོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་སུ་རྙོོག་དྲ་ཚང་མ་ཁོོ་མོོར་གཟས་ནས། ཚང་མས་ཁོོ་མོོར་གཞུ་
བཞིིན་པའིི་སྣང་བ་འདྲ་ཤར་འདུག ངས་ཁོོ་མོོ་འདིི་འདྲ་ཁོོང་ཁྲོོ་ཟ་སྲིིད་པ་ཤེེས་ན། ང་སྔོོན་
ནས་ཕྱིིན་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཁ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཡིིན།”

བུ་མོོས་སྡང་སེེམས་དང་བཅས་“གནས་ཚུལ་འདིི་འདྲའིི་འོོག་ནས། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་བདེེ་

ཐང་ཞིིག་ཇིི་ལྟར་བཙའ་སྲིིད།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁ་ཚུམས། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་ཚུམས་ཤིིག ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སེེམས་པ་སྡུག་བཞིིན་པ་

ཤེེས་ལ། དེེ་ཐད་ལ་ཁྱོོད་ལ་ལེེ་འདེེད་བྱེེད་རྒྱུ་མེེད་པའང་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་ལྟ་
རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་ཚུམས་ལ་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད།

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཋོོམ་གྱིི་རྩར་ཕྱིིར་སོོང་། “ཁོོ་མོོར་ཁ་ཡ་མ་བྱེེད། ཋོོམ། ཁོོ་མོོར་མཚོོན་

ནའང་ཧ་ཅང་དཀའ་མོོ་རེེད། དེེ་ངས་ཀྱང་གསལ་པོོ་དྲན་གྱིི་འདུག མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡོོད་

པའིི་སྐབས་སུ། གཞན་གྱིིས་ཅིི་བྱས་ཚང་མ་རང་ལ་གཟས་ཡོོད་པ་ལྟ་བུའིི་སྣང་བ་ཡོོད་ལ།
གཞན་པས་ཅིི་བཤད་ཚང་མ་མཐོོང་ཆུང་གིི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞིིང་། ཡོོད་ཚད་རང་ཉིིད་
ཀྱིི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཡོོད་པ་ལྟ་བུའིི་སྣང་བ་སྐྱེེ་བ་ཡིིན། ཁོོ་མོོར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁ་ཡ་མ་བྱེེད།

ཁོོ་མོོར་ཡང་ཐབས་ཤེེས་མེེད་པ་རེེད། ཁོོ་མོོར་དེེ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་སྣང་ཡོོད་པ་དེེ་ཆོོས་ཉིིད་རེེད།”
“ངས་ཁོོ་མོོ་སེེམས་སྡུག་ཏུ་འཇུག་ན་མིི་འདོོད།”
“ཤུ་...

། ད་སྐད་ཆ་མ་བཤད།” ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུག་མ་དེེ་ཐབ་ཀ་གྲང་མོོའི་ི སྟེེང་

དུ་བཞག ཁོོ་མོོས་“ཡོོང་འབབ་ཟེེར་ན་ལག་སྟོོང་ལ་མ་བུད་ཙམ་རེེད། ངས་ང་ཚོོ་འདིི་ནས་
ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེས་ལབ་པ་ཡིིན་ཨ། ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་འབུད་ཤིིང་རེེ་གྲ་སྒྲིིག་བྱོོས་

དང་། ཨོོ། ཁྱོོད་འགྲོོ་མིི་རུང་། འདིི། ད་ང་ཚོོར་ཤིིང་སྒམ་འདིི་གཅིིག་པུ་ལས་ལྷག་མིི་འདུག
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

དེེ་གཅོོག་དང་། ངས་ཁོོ་ཚོོ་ཚུར་ཡོོང་དུས་ཤིིང་ཐུར་རེེ་སྒྲུག་རྒྱུ་ཨེེ་རྙེེད་ལྟོོས་ལབ་ཡོོད། ང་
ཚོོས་སྐྱོོ་བག་གིི་སྟེེང་དུ་ཀ་ར་བཏབ་ནས་བཟའ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་ཡར་ལངས་ནས། ཤིིང་སྒམ་དེེ་རྡོོག་བརྫིིས་བྱས་ཏེེ་དུམ་བུ་མང་པོོར་བཏང་། ཨ་

མས་ཐབ་ཀ་གཅིིག་གིི་སྣེེ་ཙམ་ནས་མེེ་བུས་ཏེེ། མེེ་རླབས་ཚང་མ་ཐབ་ཁུང་གཅིིག་ཁོོ་ནའིི་
འོོག་ཏུ་འཁེེལ་ཐབས་བྱས། ཁོོ་མོོས་ཇ་རྫའིི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་རྗེེས་མེེ་སྟེེང་དུ་བཞག རྫ་མ་

དེེ་མེེ་རླབས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ཐད་ཀར་འཁེེལ་བས། མིི་འགྱངས་པར་རྫ་མ་ལས་ཙར་སྒྲ་དང་ཙིིར་
སྒྲ་གྲག་ཡོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་རིིང་ཤིིང་ཏོོག་བཏོོགས་པ་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་ཟན་ཆག་གིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་ཕོོར་པ་ཞིིག་བསྲིིངས། “དེེའི་ི སྐོོར་

བཤད་ཀྱང་མིི་འདོོད། སྔོོན་ཆད་ང་ཚོོ་རྩེེད་རེེས་དགོོད་རེེས་བྱེེད་སྟངས་དང་བསྡུར་ན། དེེང་
སང་ནིི་ག་འདྲའིི་ཡིིད་སྐྱོོ་བ་ཞིིག་རེེད་ཨང་། ཋོོམ། དེེང་སང་ང་ཚོོར་དགོོད་གཏམ་བཤད་རྒྱུ་
ཕལ་ཆེེར་མེེད་ལ། མཚམས་ལ་ལར་དགོོད་གཏམ་རེེ་ཡོོད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། དེེ་ཡང་

ཐབས་སྡུག་གིི་དགོོད་གཏམ། སེེམས་ལ་སྤྲོོ་སྣང་སློོང་བྱེེད་མེེད་པ་དེེ་འདྲ་ཤ་སྟག་རེེད། དེེ་རིིང་

གཅིིག་གིིས། ‘ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོོར་ཉམས་རྒུད་ཆེེན་མོོ་མཇུག་རྫོོགས་ཡོོད་ས་རེེད། དེེ་རིིང་
ངས་རིི་བོོ་རྣ་རིིང་ཞིིག་མཐོོང་བྱུང་ལ། དེེ་བདའ་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མིི་འདུག’ ཟེེར་ལ། དེེའི་ི
ལན་དུ་མིི་གཞན་པ་ཞིིག་གིིས། ‘དེེ་འདྲ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད། དེེང་སང་ཚང་མས་རིི་བོོང་གསོོད་

པར་ཕངས་པས། རིི་བོོང་བཟུང་ནས་འོོ་མ་བཞོོས་རྗེེས་ཕྱིིར་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

མཐོོང་བ་དེེ་འོོ་མ་བཞོོས་ཟིིན་པའིི་རིི་བོོང་ཞིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།’ ཟེེར། ངས་བཤད་རྒྱུ་ཡང་འདིི་
འདྲ་ཡིིན། དགོོད་གཏམ་འདིི་འདྲའིི་རིིགས་ལ་དགོོད་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་
ཨིིན་ཇུན་གྱིི་མིི་དེེའི་ི བར་གྱིི་སྒྲུང་ལྟ་བུའིི་དགོོད་རྒྱུ་མེེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཐེེངས་གཅིིག་ལ་

ཨིིན་ཇུན་ཞིིག་གིི་དད་པ་བསྒྱུར་ནས་ཁྱིིམ་དུ་ཁྲིིད་ཡོོང་ལ། ཨིིན་ཇུན་དེེས་ཁོོའི་ི སྲན་སྒམ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནང་གིི་སྲན་མ་ཡོོངས་རྫོོགས་སྟོོང་བར་ཟོོས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ཆང་དཀར་ཚང་
མ་བཏུང་ཚར་རྗེེས། དད་པ་ཕྱིིར་འགྱུར་ནས་སོོང་བ་རེེད། ཋོོམ། རས་ཆ་ཆུ་འཁྱག་ནང་དུ་
སྦངས་ནས་གདོོང་པར་གློོན་དང་།”

ས་སྲོོད་ཀྱིི་མུན་པ་དེེ་ཇེེ་ནག་ཏུ་གྱུར་བྱུང་བས། ཨ་མས་སྒྲོོན་མེེ་ལ་མེེ་བསྒྲོོན་ནས་གཟེེར་

མ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་མར་དཔྱངས། ཁོོ་མོོས་མེེ་སྟེེང་དུ་འབུད་ཤིིང་བསྣན་ཞིིང་། དེེ་ནས་

ཆུ་ཚ་པོོའི་ི ནང་དུ་ཟན་ཆག་དལ་མོོས་བླུག་བཞིིན་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་འདིི་
དཀྲུགས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཕྱིི་ལོོགས་སུ་གོོམ་སྒྲ་ཞིིག་ཐག་ཐག་ཏུ་གྲག་ཡོོང་ལ། དེེ་ནས་གློོ་བུར་དུ་སྒོོ་ཕྱེེས་ནས་སྒོོ་

ཤིིང་གྱང་ངོོས་སུ་བརྡབས། རུ་ཐེེ་ནང་དུ་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ཨ་མ།
ཨ་མ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་བརྒྱལ་གཟེེར་ཕོོག་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“གང་དུ་ཡོོད།

ཤོོད་དང་།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་བླངས་“གདོོང་པ་སྐྱ་བོོར་གྱུར་ནས་འགྱེེལ་སོོང་། ཁམ་

བུ་བཟའ་རྒྱུ་མང་དྲགས་པས་ཉིིན་གང་པོོར་གྲོོད་ཁོོག་བཤལ་སོོང་། གདོོང་པ་སྐྱ་བོོར་གྱུར་
ནས། ཐད་ཀར་འགྱེེལ་སོོང་།”

ཨ་མས་“ལམ་སྣ་ཁྲིིད་དང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་ལ་ལྟོོས་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོ་རུ་ཐེེ་དང་མཉམ་དུ་སྒོོར་བུད། ཁོོ་མོོས་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་བུ་མོོ་ཆུང་

ཆུང་འདིིའིི་རྗེེས་དེེད། ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བའིི་ཁྲོོད་དུ་མིི་གསུམ་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཚུར་ཡོོང་

གིི་འདུག་ལ། མིི་དཀྱིིལ་མ་དེེའིི་ལག་ཏུ་ཝིིན་ཧྥིིལད་འཁུར་འདུག་པས། ཨ་མ་ཁོོ་ཚོོའིི་རྩར་
བརྒྱུགས་ནས་སྐད་མཐོོན་པོོས་“ཁོོ་ངེེད་ཚང་གིི་ཡིིན། ང་ལ་ཚུར་བྱིིན་དང་།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཁྱོོད་ལ་འཁུར་རོོགས་བྱས་ཆོོག

ལྕམ་ལགས།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“དེེ་མིི་ དགོོས །

ཁོོ་ང་ལ་ཚུར་བྱིིན།” ཁོོ་མོོས་ཕྲུ་གུ་ཚུར་བླངས་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་

ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་དྲན་པ་སོོས་ནས། མིི་དེེ་ཚོོར་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་མིི་སྐྱོོན།

ལྕམ་ལགས། ཕྲུ་གུ་འདིི་གཟུགས་པོོ་ཧ་ཅང་གཉོོམ་པོོ་རེེད། ཁོོག་ན་རྒྱུ་

འབུ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་མ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་བརྒྱུགས། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་གཟུགས་པོོ་ཁོོ་མོོའི་ི དཔུང་ཁུག་ཏུ་

གུག་ཅིིང་ལྷོོད། ཨ་མས་ཁོོ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་འཁུར་ནས། པུས་བཙུགས་ཀྱིིས་མར་བསྡད་

ནས་ཁོོ་མལ་གདན་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བཞག་རྗེེས་“ང་ལ་ཤོོད་དང་། དོོན་དུ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་

སོོང་།” ཞེེས་དྲིིས་པ་ན། ཁོོའི་ི མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་ཅུང་ཙམ་ཕྱེེས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགོོ་བོོ་
གཡུག་ཙམ་བྱས་རྗེེས་མིིག་ཟུང་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བཙུམས་སོོང་།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་པ་ཡིིན་ཨ། ཨ་མ། ཁོོ་ཉིིན་གང་པོོར་གྲོོད་ཁོོག་བཤལ་

སོོང་ལ། སྐར་མ་འགའ་རེེའིི་ནང་དུ་ཐེེངས་རེེ་བརྒྱུགས་པ་རེེད། ཁམ་བུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་
ཟོོས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོའི་ི མགོོ་ལ་རེེག་རེེག་བྱས་“ཚ་བ་མིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི ངོོ་གདོོང་འདིི་

འདྲ་སྐྱ་ཞིིང་ཟུངས་ཤུགས་ཡོོངས་སུ་ཟད་འདུག”

ཋོོམ་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས་སྒྲོོན་མེེ་དམའ་སར་བཏེེགས་ནས་“ངས་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག ཁོོ་

ལྟོོགས་དྲགས་པ་རེེད། ལུས་ལ་སྟོོབས་ཤུགས་གཅིིག་ཀྱང་མིི་འདུག ཁོོ་ལ་འོོ་མ་ལྕགས་
ཀྲིིན་གང་ཉོོས་ཏེེ་བཏུང་དུ་བཅུག་ན་ཇེེ་དགར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། ཁོོའི་ི སྐྱོོ་ལྡུར་སྟེེང་དུ་འོོ་མ་
བླུགས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁྱོོད་རང་ག་འདྲ་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“མགོོ་ཡོོམ་འཁོོར་གྱིི་འདུག མགོོ་ཡོོམ་འཁོོར་ནས་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེེད་ཀྱིི་

འདུག” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཚོོས་འདིི་འདྲའིི་གྲོོད་ཁོོག་བཤལ་བ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཅེེས་ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་བཤད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཨལ་བཅས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོས་དཔུང་

ཁུག་ཏུ་ཤིིང་ཐུར་དང་ལྕུག་ཕྲན་གང་རེེ་འཁུར་ཡོོང་འདུག ཁོོ་ཚོོས་སོོ་སོོའི་ི ཁུར་པོོ་དག་
ཐབ་འགྲམ་དུ་སར་འཕངས་རྗེེས། ཨ་ཕས་“ཡང་ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།
“ཝིིན་ཧྥིིལད་རེེད།

ཁོོ་ལ་འོོ་མ་ཅུང་ཙམ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག”

“དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ།

ཚང་མར་དགོོས་རྒྱུ་ཏག་ཏག་རེེད།”

ཨ་མས་“དེེ་རིིང་ག་ཚོོད་ལེེན་ཐུབ་སོོང་།” ཞེེས་དྲིིས།
“སྒོོར་མོོ་གཅིིག་དང་སྒོོར་ཟུར་བཞིི་དང་སྐར་དོོ།”
“ཡ།

ཁྱོོད་ཐད་ཀར་སོོང་ནས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་འོོ་མ་ལྕགས་ཀྲིིན་གཅིིག་ཉོོས་ཤོོག”

“ཁོོ་ད་ཐེེངས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ན་བ་ཡིིན་ནམ།”
“དེེ་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

གང་ལྟར་ཁོོ་ན་ཡིི་འདུག ཁྱོོད་ད་ལྟ་རྒྱུགས་ཤིིག” ཨ་ཕས་ཁ་ནས་

མུག་མུག་ཏུ་གཅིིག་བཤད་བཞིིན་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་དཀྲུག་བཞིིན་པ་ཡིིན་
ནམ།”

“ཡིིན།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཁོོ་མོོས་སྐྱོོ་ལྡུར་དཀྲུག་བཞིིན་པ་ར་སྤྲོོད་བྱེེད་ཆེེད། མགྱོོགས་

པོོར་དཀྲུགས།

ཨལ་གྱིིས་“དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ། ཨ་མ། མུན་རུབ་པའིི་བར་དུ་ལས་ཀ་

བྱས་རུང་། སྐྱོོ་ལྡུར་མ་གཏོོགས་འཐུང་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་ལེེ་བདའ་བྱས།
“ཨལ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་གསལ་ལྟར། ང་ཚོོ་འདིི་ལས་ཁ་འབྲལ་དགོོས་ལ། དེེའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་ང་ཚོོས་བླངས་པའིི་སྒོོར་མོོ་ཡོོད་ཚད་རླངས་སྣུམ་གྱིི་ཆེེད་དུ་གསོོག་དགོོས། དེེ་ཧ་གོོ་
རྒྱུ་རེེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“འོོན་ཀྱང་།

དཀོོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོོབས་ཅན་པོོ། མིི་ཞིིག་གིིས་ལས་ཀ་ལས་དགོོས་ན་

ཁོོས་ཤ་རེེ་བཟའ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད་ཨ།”

ཨ་མས་“ད་ཁ་རོོག་ལ་སྡོོད་ཅིིག ད་ལྟ་ང་ཚོོས་ཐོོག་མར་སེེལ་དགོོས་པའིི་གནད་དོོན་

གལ་ཆེེ་ཤོོས་ཤིིག་ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་ཅིི་ཡིིན་ཤེེས་སམ།” ཞེེས་བཤད།
ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་ངའིི་དོོན་དུ་ཨེེ་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་“ང་ཚོོས་སྔོོན་ལ་དགོོང་ཟས་ཟོོས་རྗེེས་དེེ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། ང་ཚོོ་ལམ་ཐག་

ངེེས་ཅན་ཞིིག་ལ་སླེེབས་ཐུབ་པའིི་རླངས་སྣུམ་ལྷག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཨལ་གྱིིས་“སྣུམ་སྒམ་བཞིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་ལྷག་ཡོོད།” ཅེེས་བསྡད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གནད་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་མགྱོོགས་པོོར་བཤད་ན་ཨང་།” ཞེེས་

བཤད།

“དགོོང་ཟས་ཟོོས་རྗེེས་བཤད།

ད་དུང་ཅུང་ཙམ་སྒུག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་མུ་མཐུད་དུ་དཀྲུགས།

ངས་འཚིིག་ཇ་སྐོོལ། སྐྱོོ་ལྡུར་ནང་དུ་ཀ་ར་

འདེེབས་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡང་ན་འཚིིག་ཇའིི་ནང་དུ་ཀ་ར་འདེེབས་རྒྱུ་ཡིིན་སོོ་སོོས་འདེེམས།
གཉིིས་ཀའིི་ནང་དུ་འདེེབས་རྒྱུ་འདང་གིི་མིི་འདུག”

ཨ་ཕས་འོོ་མའིི་ལྕགས་ཀྲིིན་རིིང་པོོ་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས་ནས་“སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་

དང་སྐར་གཅིིག་རེེད།” ཅེེས་ཞེེན་པ་ལོོག་པའིི་ཉམས་དང་བཅས་བཤད།
“འདིི།”

ཨ་མས་ལྕགས་ཀྲིིན་དེེ་ཚུར་བླངས་ནས། གྲིི་ཡིིས་ཁ་གཅོོད་ཕྱེེས་ཤིིང་། ནང་གིི་

གཤེེར་གཟུགས་གར་པོོ་དེེ་ཕོོར་པ་ཞིིག་གིི་ནང་བླུགས་རྗེེས་ཋོོམ་གྱིི་ལག་ཏུ་བཞག “ཝིིན་
ཧྥིིལད་ལ་བླུད།”

ཋོོམ་མལ་གདན་འགྲམ་དུ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་“ཡ། འདིི་འཐུངས་ཤིིག”
“ངས་འཐུང་མིི་རུང་།

བཏུངས་ན་ཚང་མ་ཕྱིིར་སྐྱུག་རྒྱུ་རེེད། ང་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་མིི་དགོོས།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཋོོམ་ཡར་ལངས་“ཁོོས་ད་དུང་འཐུང་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག ཨ་མ། ཅུང་ཙམ་སྒུག་ནས་

འཐུང་དུ་འཇུག”

ཨ་མས་ཕོོར་པ་ཚུར་བླངས་ནས་སྒེེའུ་ཁུང་གིི་ཐེེམ་པའིི་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས། ཉེེན་

བརྡའིི་ཚུལ་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཚོོ་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་འདིི་ལ་ཐུག་མིི་ཆོོག་ཨ། འདིི་ཝིིན་ཧྥིིལད་
ཀྱིི་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ངས་འོོ་མ་མ་བཏུངས། ངས་ཅུང་འཐུང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་

བཤད།

“དེེ་ངས་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་རང་ད་དུང་ཡང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའིི་སྟེེང་དུ་ལངས་

འདུག་ཨ། ཕྲུ་གུ་འདིི་ད་ལྟ་ཉལ་སར་ལྷུང་འདུག སྐྱོོ་ལྡུར་དེེ་གར་པོོ་ཆགས་འདུག་གམ།”
“གར་པོོ་ཆགས་འདུག
“ཡ་ཡ།

གར་པོོར་གྱུར་ནས་ད་ལྟ་དཀྲུག་ཀྱང་མིི་ཐུབ།”

དེེས་ན་ད་བཟའ་ཡ། འདིི་བྱེེ་མ་ཀ་ར་ཡིིན། མིི་རེེར་ཁེེམ་བུ་གང་ཙམ་མ་

གཏོོགས་མིི་ཐེེམས། དེེ་སྐྱོོ་ལྡུར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འདེེབས་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་འཚིིག་ཇའིི་སྟེེང་དུ་
འདེེབས་རྒྱུ་ཡིིན་སོོ་སོོས་ལྟོོས།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་སྐྱོོ་ལྡུར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཚྭ་དང་གཡེེར་མ་འདེེབས་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ད་ལྟ་ཤིིང་སྒམ་ཚང་མ་མེེ་རུ་བུས་ཟིིན་པས། བཟའ་མིི་ཚང་མ་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་

བསྡད་ནས་ཟ་མ་ཟོོས། སླ་ང་ཕལ་ཆེེར་སྟོོང་པར་འགྱུར་བའིི་བར་དུ། ཚང་མས་སོོ་སོོར་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་བླུགས། ཨ་མས་“ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞོོག” ཅེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཡར་དགྱེེ་ནས་འོོ་མ་དེེ་བཏུངས་པ་ན། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་ལ་ལྟོོགས་རྔམ་ཞིིག་

ལངས། ཁོོས་སྐྱོོ་ལྡུར་གྱིི་སླ་ང་དེེ་རྐང་པ་གཉིིས་ཀའིི་བར་དུ་བཞག་ནས། ཤུལ་དུ་ལྷག་པ་

ཚང་མ་ཟོོས་རྗེེས། སླ་ངའིི་ངོོས་སུ་བསྐམས་ཡོོད་པའིི་ཁ་དྲེེག་རྣམས་ཀྱང་བཀོོག་ནས་ཟོོས།

ཨ་མས་འོོ་མ་ལྷག་འཕྲོོ་དེེ་ཕོོར་པ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་བླུགས་ནས། ཕོོར་པ་དེེ་གསང་བའིི་སྒོོ་
900

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་སྤྲད་དེེ། ཁོོ་མོོར་ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ནས་མིི་མངོོན་པར་བྱས་ཏེེ་འཐུང་
དུ་བཅུག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་འཚིིག་ཇ་ནག་པོོ་དེེ་ཇ་ཕོོར་ཚོོའིི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་གཡས་
གཡོོན་ལ་བསྲིིངས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ང་ལ་བཤད་ཆོོག་གམ། ངས་ཤེེས་ན་

འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་ཉམས་དང་བཅས་“གཏམ་འདིི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་

གཉིིས་ཀྱིིས་འདིི་ཐོོས་མ་དགོོས་ན་བཟང་། ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བཏང་ན་ག་འདྲ་འདུག”
ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་བྱེེད་མིི་དགོོས། ཁོོ་ཚོོས་ད་དུང་བསམ་ཤེེས་མེེད་རུང་། ད་ལྟ་མགྱོོགས་པོོར་

བསམ་ཤེེས་སུ་མིི་འཇུག་ཐབས་མེེད་རེེད། དེེར་གཡོོལ་ཐབས་མེེད། རུ་ཐེེ། ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁྱོོད་
ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་གོོ་བ་དེེ་གཞན་པར་མ་བཤད་མ་གཏོོགས་དེེས་ང་ཚོོ་ཁ་ཐོོར་ཡ་ཐོོར་དུ་གཏོོང་
གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོས་མིི་བཤད། ད་ལྟ་ང་ཚོོས་བསམ་ཤེེས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེས་ན་ཁུ་སིིམ་པོོར་སྡོོད།” ཇ་ཕོོར་ཚང་མ་ཐང་ལ་བཞག་བྱུང་། སྒྲོོན་མེེའིི་མེེ་ལྕེེ་

མཐུག་པོོ་དེེ་ཕྱེེ་ལེེབ་ཚོོན་པོོ་ཞིིག་གིི་གཤོོག་པ་དང་འདྲ་བར། ངར་ཤུགས་ཆུང་བའིི་འོོད་
སྣང་སེེར་པོོ་ཞིིག་གྱང་ངོོས་སུ་སྤྲོོས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ད་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་འཚིིག་ཇ་སིིབ་སྒྲ་དང་བཅས་བཏུངས། ཨ་ཕས་“ཡ། གླ་ཆ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་

བཤད་པ་ལྟར་མར་བཅག་སོོང་ལ། ད་དུང་ལས་ཀ་པའིི་དཔུང་ཚོོགས་གསར་པ་ཞིིག་ཀྱང་

སླེེབས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ལྟོོགས་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། བག་ལེེབ་རྡོོག་པོོ་གཅིིག་གིི་དོོན་ལའང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཉིིན་གང་པོོར་ཁམ་བུ་འཐོོག་གིི་འདུག དེེ་ལྟར་ཤིིང་ཏོོག་ཚང་མ་ད་ལྟ་མྱུར་དུ་བཏོོགས་ནས་

ཚར་ས་རེེད། མིི་ཚང་མ་སྡོོང་པོོ་གསར་པ་རེེ་རེེའིི་ཐོོག་ཏུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་བརྒྱུགས་
ཤིིང་། མིི་ཞིིག་གིིས་སྡོོང་པོོ་ཞིིག་ཁོོས་བདག་བཟུང་བརྒྱབ་ཡོོད་ཟེེར་ལ། གཞན་པ་ཞིིག་

གིིས་ཀྱང་དེེའིི་སྟེེང་ནས་འཐོོག་ན་འདོོད་པས། ཁོོ་གཉིིས་འཁྲུག་འཛིིང་ཤོོར་སོོང་། འདིི་
ངས་དངོོས་སུ་མཐོོང་བ་ཡིིན། ཨེེལ་ སན་ཋོོར་གྲོོང་ཁྱེེར་ལྟ་བུ་དེེ་འདྲའིི་ཁ་ཐག་རིིང་ས་

ནས་འདིིར་ཡོོང་གིི་འདུག་ཅིིང་། ཚང་མ་ལྟོོགས་ནས་ཤིི་གྲབས་ཡོོད་པས། བག་ལེེབ་དུམ་
བུ་གཅིིག་གིི་དོོན་དུའང་ཉིིན་གང་པོོར་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག ངས་རྩིིས་ལེེན་མཁན་དེེ་

ལ། ‘སྒམ་རེེར་སྐར་གཉིིས་དང་ཕྱེེད་ཀ་བྱས་ན། དེེས་ཕོོ་བ་ཙམ་ཡང་འགྲང་མིི་ཐུབ།’ ཅེེས་
བཤད་པ་ཡིིན་ལ། ཁོོས་ང་ལ། ‘དེེས་ན་མ་ལས་པར་སོོང་དང་། མིི་འདིི་དག་གིིས་ལས་རྒྱུ་

རེེད།’ ཅེེས་ཟེེར། ངས་ཁོོ་ལ། ‘ཁོོ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་རྒྱགས་ན། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་དེེ་འདྲའིི་དོོན་དུ་
ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་མ་རེེད།’ཅེེས་ལབ་པར། ཁོོས་ང་ལ་‘ཨོོ། དེེ་མིི་སྐྱོོན། ཁོོ་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་མ་

རྒྱགས་གོོང་དུ། ང་ཚོོའིི་ཤིིང་ཏོོག་འཐོོག་ཚར་རྒྱུ་རེེད།’ ཅེེས་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་ཁོོས་བཤད་མཚམས་བཞག

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“འདིི་དངོོས་གནས་གདོོན་འདྲེེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན། ད་

དུང་དོོ་ནུབ་མིི་ཉིིས་བརྒྱ་འབྱོོར་གྱིི་ཡོོད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“རེེད་ཡ། འོོན་ཀྱང་། གཞན་པ་དེེའིི་སྐོོར་ག་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་བསད་སོོང་

བ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

“ངས་ཀྱང་དེེ་འདྲ་བསམ་ཡོོད།

གསལ་པོོར་མཐོོང་མ་སོོང་མོོད། སེེམས་ནས་ཚོོར་ཐུབ།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེ་རིིང་མིི་ཚོོར་གནས་ཚུལ་འདིི་མ་གཏོོགས་ཕལ་ཆེེར་བཤད་རྒྱུ་མིི་

འདུག ཁོོ་ཚོོས་ཉེེན་རྟོོག་དམག་དཔུང་བཏང་འདུག་ཟེེར། དེེ་གར་མིི་འགའ་རེེས་གླེེང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

མོོལ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ལ། གལ་སྲིིད་མིི་དེེ་འཛིིན་ཐུབ་སོོང་ན། ཁོོ་ཚོོས་མིི་དེེའིི་སྐེེ་ལ་ཐག་པ་
བརྒྱབ་ནས་སྲོོག་ཆད་གཅོོད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་མིིག་ཟུང་ཡངས་པོོར་བགྲད་ནས་ཡོོད་པའིི་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀར་བལྟས། ཁོོ་

ཚོོས་མིིག་ཟུང་ཕལ་ཆེེར་མིི་རྡེེབ་པར། མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཅིི་ཞིིག་མཆོོང་ཡོོང་
བར་དོོགས་པ་ལྟར། མིིག་ཟུང་ཧུར་གྱིིས་ཅེེར་ནས་འདུག ཋོོམ་གྱིིས་“ཨུན། ཁོོ་ཚོོས་ཁ་སེེ་
བསད་པ་ན། ད་གཟོོད་མིི་དེེས་མིི་གཞན་པ་དེེ་བསད་པ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཁོོའི་ི བཤད་མཚམས་བཅད། “ཁོོ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་ཟེེར་གྱིི་མིི་འདུག ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་

ན། མིི་དེེས་སྔོོན་ལ་ཁོོ་བསད་པ་རེེད་ཟེེར།”

ཋོོམ་གྱིིས་དབུགས་རིིང་ཕྱིི་ལ་བཏོོན། “རེེད་དམ།”

“ཁོོ་ཚོོས་ཡུལ་མིི་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་རིིགས་ལ་སྡང་སྡིིག་བྱེེད་པར་སྐུལ་སློོང་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག

ངས་དེེ་ལྟར་གོོ་སོོང་། སེེམས་མེེད་བེེམ་པོོ་འདྲ་པོོ། རྣམ་ཤེེས་མེེད་པའིི་ཁང་སྟོོང་འདྲ་པོོ་དེེ་
ཚོོ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་མིི་དེེ་འཛིིན་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་གྱིི་འདུག”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁོོ་ཚོོས་མིི་དེེ་ངོོས་ཟིིན་གྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

གསལ་པོོ་གསལ་རྐྱང་ཞིིག་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་ས་མ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ངའིི་གོོ་སྟངས་

ཡིིན་ན། ཁོོ་ཚོོས་བལྟས་ན་མིི་དེེར་ཡང་རྨས་སྐྱོོན་ཕོོག་ཡོོད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་བལྟས་
ན་མིི་དེེས་... །”

ཨ་མས་“ཁོོ་ཚོོས་ཅིི་ཟེེར་བ་དེེ་བདེེན་པ་མ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་སྐད་མཐོོན་པོོས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“སེེམས་མ་འཚབ། ཨ་མ། ཁོོ་ཚོོར་ཡང་བདེེན་དཔང་མ་རྙེེད་པར་བསྡད་ཡོོད།

འོོན་ཀྱང་། སེེམས་མེེད་བེེམ་པོོ་འདྲ་པོོ་དེེ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ཁ་གཏད་དུ་འགྱུར་བའིི་སྐད་ཆ་ཅིི་
ཞིིག་བཤད་རུང་ཚང་མ་བདེེན་པར་འགྱུར་བཞིིན་ཡོོད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་འོོད་སྣང་ཞན་པོོ་དེེའིི་ནང་ནས་ཚུར་ཅེེར་ནས་ཋོོམ་གྱིི་གདོོང་པར་བལྟས་

ཤིིང་། དམིིགས་བསལ་དུ་ཁོོའི་ི མཆུ་ཏོོ་ལ་བལྟས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཁས་ལེེན་བྱས་ཡོོད་
ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“ཨ་མ།

གཅིིག་བྱས་ན་ང་... ། གཅིིག་བྱས་ན་མིི་དེེ་ཅུང་བྲོོས་བྱོོལ་དུ་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་

རེེད། གལ་སྲིིད་མིི་དེེས་མིི་འགྲིིག་པ་ཞིིག་ལས་ཡོོད་ན། ཁོོའི་ི སེེམས་སུ། ‘ཡ། ད་ཅིི་ཡིིན་ན་
ཡིིན། རང་འགན་རང་གིིས་འཁུར་དགོོས། ང་རང་གིིས་མིི་འགྲིིག་པ་ཞིིག་ལས་ཡོོད་པས།
མཇུག་འབྲས་ང་རང་གིིས་འགན་འཁུར་དགོོས།’ཞེེས་བསམ་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། མིི་དེེས་
མིི་འགྲིིག་པ་ཞིིག་ལས་མེེད། ཁོོའི་ི སེེམས་སུ་སྲེེ་མོོང་ཞིིག་བསད་པའིི་འགྱོོད་པ་ཙམ་ཡང་
མེེད།”

རུ་ཐེེ་ཚིིག་བར་དུ་མཆོོངས་ནས་“ཨ་མ། ང་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱང་ཧ་གོོ་

ཡོོད་པས། ཁོོས་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཧ་མིི་གོོ་བའིི་ཆེེད་དུ་མིི་འདིི་དང་མིི་དེེ་ཞེེས་འབོོད་མིི་
དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད། “མིི་དེེས་དོོན་དག་དེེ་འདྲ་ཡང་བསྐྱར་སློོང་སྲིིད་པས། ཁོོ་ཁྱིིམ་མིི་

དང་ཉེེ་སར་འདུག་ན་འདོོད་ཀྱིི་མེེད། ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མིིའིི་སྟེེང་དུ་དཀའ་ངལ་ཞིིག་
འཁྱེེར་ཡོོང་ན་འདོོད་ཀྱིི་མེེད། ཨ་མ། ང་འགྲོོ་དགོོས།”

ཨ་མས་མཛུབ་མོོས་ཁ་བཀབ་ནས་གློོ་ལུ་བྱས་ནས་མིིད་པ་བསལ་རྗེེས་“ཁྱོོད་འགྲོོ་མིི་

རུང་། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སྦས་སྐུང་བྱས་ནས་འདུག་ས་ཞིིག་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁྱོོད་
ལ་བློོ་འཁེེལ་ས་གཅིིག་ཀྱང་མེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་བློོ་གཏད་ན་ཆོོག

ང་ཚོོས་ཁྱོོད་སྦས་སྐུང་བྱེེད་ཆོོག་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་པ་དྲག་པའིི་བར་དུ་ཁྱོོད་ལ་བཟའ་
རྒྱུ་འཚོོལ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

ཨ་མ་... །”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཁོོ་མོོ་ཡར་ལངས། “ཁྱོོད་གང་དུའང་སོོང་མིི་ཆོོག ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཁྲིིད་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།

ཨལ། དོོས་འཁོོར་དེེ་ཁང་སྒོོའི་ི ཁ་གཏད་དུ་ཕྱིི་ནུར་བྱོོས་ཤོོག ད་ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ཧ་

གོོ་སོོང་། ང་ཚོོས་གཞུག་སྒམ་གྱིི་མཐིིལ་དུ་མལ་གདན་ཞིིག་བཏིིངས་རྗེེས། ཋོོམ་དེེའིི་སྟེེང་
དུ་གན་རྐྱལ་ལ་ཉལ་བ་དང་། དེེ་ནས་མལ་གདན་གཞན་པ་ཞིིག་འཁུར་ཡོོང་ནས་ཁོོའི་ི
སྟེེང་དུ་གསེེག་འགེེབས་བྱས་ཏེེ། ཁོོ་རང་ལ་འོོག་ཏུ་ཉལ་ཁུང་ཞིིག་ཡོོད་པ་བྱེེད་དགོོས།
དེེ་ནས་ང་ཚོོ་ཚང་མ་དེེའིི་མཐའ་རུ་ར་བ་བཞིིན་བསྐོོར་ནས་བསྡད་ན་འགྲིིག་ཡོོད། དེེ་ལྟར་

བྱས་ན་འགྲིིག་པ་མ་རེེད་དམ། ད་རྩོོད་པ་རྒྱག་མིི་དགོོས། ང་ཚོོས་འདིི་ལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན།”
ཨ་ཕས་“དེེང་སང་ཕོོ་ཁྱོོ་ག་ཚོོར་གྲོོས་བསྡུར་ཙམ་ཡང་བྱེེད་དབང་མིི་འདུག་ཨ། ཁོོ་མོོ་

སྨྱོོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག ང་ཚོོ་གཞིིས་ཆགས་ནས་འདུག་པའིི་ཉིི་མ་ཞིིག་ཤར་དུས། ངས་
ཁོོ་མོོ་རྡུང་ཡག་ཅིིག་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན།” ཞེེས་ལེེ་བདའ་བྱས།

ཨ་མས་“ཉིི་མ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཤར་དུས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྡུང་ཆོོག ཨལ། ལམ་ལ་བུད། ད་ལྟ་མུན་

ནག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྩར་སོོང་། ཨལ་གྱིིས་གནད་དོོན་འདིིར་བསམ་བློོ་

གཏོོང་བཞིིན་རླངས་འཁོོར་དེེ་ཁང་པའིི་སྒོོ་ཐེེམ་སྔུན་དུ་ནུར།

ཨ་མས་“མགྱོོགས་པོོ་ཤོོག མལ་གདན་དེེ་ནང་དུ་ཞོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་མལ་གདན་དེེ་གཞུག་སྒམ་གྱིི་རྒྱབ་སྒོོའི་ི སྟེེང་ནས་

ཡར་འཕངས། “ཡ། ད་དེེ་ཡིིན།” ཁོོ་ཚོོས་གདན་གཉིིས་པ་དེེ་སྟེེང་དུ་གཡུགས། “ཡ། ཋོོམ།
ད་ཁྱོོད་སྟེེང་དུ་བུད་ནས་གདན་འོོག་ཏུ་འཛུལ། མགྱོོགས་པོོ་བྱོོས།”

ཋོོམ་སྟེེང་དུ་མགྱོོགས་པོོར་འགོོས་ནས་མར་ཉལ། ཁོོ་ཉལ་གདན་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་

གན་རྐྱལ་ལ་དྲང་མོོར་ཉལ་ནས། གདན་གཞན་པ་དེེ་སྟེེང་དུ་ཡར་འཐེེན། ཨ་ཕས་གདན་

དེེ་དཀྱིིལ་ནས་བཀུག་སྟེེ་ཋོོམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་གཞུ་དབྱིིབས་ལྟར་འཁེེལ་བར་བྱས། ཁོོས་དོོས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་པང་ལེེབ་ཚོོའིི་བར་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་མཐོོང་ཐུབ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་གཉིིས་ཀྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཅ་ལག་རྣམས་མགྱོོགས་པོོར་བརྩིིགས། ཁོོ་ཚོོས་

ཋོོམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་མལ་གཟན་ཁག་བརྩེེགས་ཤིིང་། ཆུ་ཟེེའུ་ཁག་ཁོོའི་ི འགྲམ་ནས་བསྒྲིིགས་པ་

དང་། མལ་གདན་མཐའ་མ་དེེ་མཇུག་ནས་ཡར་བཀབ། ད་ལྟ་སྒམ་གཅིིག་ཀྱང་མེེད་པའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས། རྫ་མ་དང་སླ་ང་། གྱོོན་གོོས་ལྷག་མ་སོོགས་ཚང་མ་འཇུག་ས་མེེད། དེེ་བས་ཅ་

ལག་ཆ་ངེེ་ཆུང་ངེེ་འདིི་དག་བར་གསེེང་དུ་ཁག་ཏུ་བཙངས། ཁོོ་ཚོོས་ཅ་ལག་བརྩིིགས་
ཚར་གྲབས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། སྲུང་དམག་གཅིིག་གིིས་མེེ་མདའ་དཔུང་ཁུག་ཏུ་བཟུང་
ནས་ཚུར་སླེེབས།

སྲུང་དམག་དེེས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།
ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་འདིི་ནས་ཐོོན་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན།”
“ཨུན།
“ཨོོ།
“ཨ།

ང་ཚོོར་ལས་ཀ་རྙེེད་བྱུང་། ལས་ཀ་ཡག་པོོ་དེེ་འདྲ།”

རེེད་དམ། གང་ནས་རེེད།”

ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་གྲོོང་རྡལ་ཕྱོོགས་སུ་རེེད།”

“ཁྱོོད་ཚོོར་གཅིིག་བལྟ་དང་།”

ཁོོས་ཨ་ཕའིི་གདོོང་པར་གློོག་བཞུ་བཀར་ཞིིང་། དེེ་ནས་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཨལ་གྱིི་གདོོང་པར་ཡང་གློོག་བཞུ་བཀར་“ཁྱོོད་ཚོོ་འདིི་གར་ད་དུང་ཕོོ་
གསར་གཞན་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ།”

ཨལ་གྱིིས་“ཨོོ། ལམ་འགྲོོ་པ་དེེ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཕོོ་གསར་གཟུགས་ཐུང་གདོོང་པ་སྐྱ་

བོོ་དེེ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
“རེེད།

ཁོོ་རང་ཕལ་ཆེེར་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲ།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།
“ང་ཚོོས་ཁོོ་ལམ་ནས་འཁུར་ཡོོང་བ་ཡིིན་ལ།

ན། ཁོོ་མ་བསྡད་པར་ཕྱིིན་སོོང་།”

དེེ་རིིང་ཞོོགས་ཀར་གླ་ཆ་མར་ལྷུང་བ་

“ཁོོའི་ི བཟོོ་ལྟ་ག་འདྲ་ཡིིན་པ་ཡང་བསྐྱར་གཅིིག་ཤོོད་དང་།”
“ཕོོ་གསར་གཟུགས་ཐུང་།

གདོོང་པ་སྐྱ་བོོ།”

“དེེ་རིིང་ཞོོགས་ཀར་ཁོོའི་ི གདོོང་པར་རྨ་ཤུལ་འདུག་གམ།”

ཨལ་གྱིིས་“ངས་དེེ་འདྲ་ཅིི་ཡང་མཐོོང་མ་སོོང་། སྣུམ་སྣོོན་ས་ཚིིགས་ད་དུང་སྒོོ་ཕྱེེས་

འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཕྱེེས་ཡོོད།

ཆུ་ཚོོད་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཕྱེེ་ཡིི་རེེད།”

ཨལ་གྱིིས་སྐད་ངར་གྱིིས་“སྟེེང་དུ་བུད། ང་ཚོོ་སང་ཉིིད་ཞོོགས་པའིི་སྔོོན་ལ་ཝེེ་ཌིི་ཕ་ཆིི་

ལ་སླེེབས་ཐུབ་དགོོས་ན། ད་ལྟ་མགྱོོགས་པོོར་འགྲོོ་དགོོས། ཨ་མ། མདུན་དུ་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མོོས་“མིི་ཡོོང་། ང་རྒྱབ་ལོོགས་ནས་བསྡད་འདུག ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱང་འདིི་གར་སྡོོད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་མདུན་དུ་སྡོོད་དུ་ཆུག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ལ་ལས་གླའིི་འཛིིན་ཤོོག་དེེ་སྤྲོོད་དང་། ཨ་ཕ། ང་སོོང་ནས་སྣུམ་ཅུང་ཙམ་

བསྣན་རྗེེས། སྒོོར་སིིལ་རེེ་ཚུར་ལེེན་ཐབས་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་ཚོོ་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོོ་བའིི་ཚེེ། སྲུང་དམག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་ཅེེར་ནས་

བསྡད། དེེ་ནས་རླངས་འཁོོར་དེེ་གཡོོན་དུ་འཁོོར་ནས་སྣུམ་སྣོོན་ས་ཚིིགས་སུ་སོོང་།
ཨལ་གྱིིས་“གྷ་ལོོན་གཉིིས་སྣོོན།” ཞེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཚོོ་ཐག་རིིང་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ས་མ་རེེད་ཨ།”
“མིིན།

ཐག་རིིང་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལས་གླའིི་འཛིིན་ཤོོག་འདིི་སྒོོར་སིིལ་ལ་

“ཨུན།

ངས་དེེ་འདྲ་བྱེེད་ཆོོག་གིི་མ་རེེད།”

བརྗེེ་ཐུབ་བམ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“སྐུ་མཁྱེེན། སྐུ་ཞབས། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་དོོ་ནུབ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་འབྱོོར་ཐུབ་ན་

ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཡག་པོོ་ཞིིག་རག་གིི་འདུག གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་འབྱོོར་མ་ཐུབ་ན། དེེ་ནས་གོོ་
སྐབབས་ཤོོར་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། སྐུ་ཞབས། རོོགས་རམ་ཞིིག་གནང་རོོགས།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

དེེས་ན་ཡ། མིིང་རྟགས་བཀོོད་ནས་ང་ལ་སྤྲོོད།”

ཨལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ནང་ནས་མར་བུད་དེེ། ཧུད་སོོན་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྣ་གདོོང་

བསྐོོར་ནས་ཕར་སོོང་ནས་“དེེ་ལོོས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་དྲོོད་སེེལ་ཆུ་སྒམ་གྱིི་
ཁ་ཕྱེེས་ནས། ཆུ་སྒམ་ནང་དུ་ཆུ་ཁ་གང་བ་ཞིིག་བསྣན།
“གཉིིས་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།”
“འོོ་ཡ།

གཉིིས།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།
“རེེད་དམ།

འདྲ།”

ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་བྱུང་།”

དེེང་སང་ལས་ཀ་རྙེེད་ཁག་པོོ་རེེད་ཨ། ལས་ཀ་གཏན་འཇགས་ཅན་པོོ་དེེ་

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོར་དེེ་གར་གྲོོགས་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ལ། ཁོོས་ང་ཚོོར་ལས་ཀ་བཙལ་ནས་

སྒུག་འདུག ཡ། ད་བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། དོོས་འཁོོར་ཁ་ཕྱིིར་བསྐོོར་ནས། སྲང་བར་
གྱིི་རྩུབ་ལམ་སྟེེང་ནས་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་བཅས་སོོང་སྟེེ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད། འཁོོས་ཞན་

པའིི་མདུན་གློོག་གིི་འོོད་སྣང་དེེ་ལམ་སྟེེང་དུ་ཡོོམ་ཡོོམ་བྱེེད་ཅིིང་། སྐུད་ལམ་གྱིི་གནད་དོོན་
ཞིིག་གིི་དབང་གིིས། མདུན་གློོག་གཡས་མ་དེེས་དཀར་འཚུབ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག དོོས་འཁོོར་
གསིིག་རྒྱག་བྱེེད་ཐེེངས་རེེ་རེེར། སྒམ་དུ་མ་བཅུག་པའིི་རྫ་མ་དང་སླ་ང་ཚང་མ་གཞུག་སྒམ་
གྱིི་མཐིིལ་ངོོས་སུ་འུར་འུར་ཁྲོོབ་ཁྲོོབ་ཀྱིིས་རྡེེབ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་མཚམས་མཚམས་སུ་འཁུན་སྒྲ་ཡང་མོོ་རེེ་སྒྲོོག
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“བདེེ་བོོ་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཨུན།

རྩ་བ་ནས་བདེེ་ཡིི་མིི་འདུག འདུག་ས་བདེེ་མོོ་ཞིིག་ནས་ངལ་གསོོ་བརྒྱབ་

ནས་འདུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོོད། ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལ་ནས་བསྡད་དེེ་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་མ་ཡོོང་ན་
ཨང་། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་མ་བྲལ་ན། ཁོོན་ནེེ་ཡང་ང་ཚོོ་དང་བྲལ་ཡོོད་རྒྱུ་

མ་རེེད། ཁོོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་ནས་དེེང་སང་ལས་ཀ་ཞིིག་ཀྱང་རྙེེད་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཨལ་གྱིིས་

ཁོོ་མོོར་ལན་མ་བཏབ་ལ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཀྱང་ཁོོ་མོོར་ལན་མ་བཏབ། ཁོོན་ནེེ་ཡིི་སྐོོར་
བཤད་དུས་ཁོོ་ཚོོ་ངོོ་གནོོང་གིི་ཡོོད།

ཞིིང་རའིི་སྒོོ་ཆེེན་དཀར་པོོའི་ི མདུན་དུ། སྲུང་དམག་ཅིིག་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོོང་

་“སོོང་ནས་ཕྱིིར་ལོོག་གིི་མིིན་ནམ།”

ཨལ་གྱིིས་“ཕྱིིར་ལོོག་གིི་མིིན། བྱང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ལས་ཀ་ཞིིག་རྙེེད་སོོང་།”

ཞེེས་བཤད།

སྲུང་དམག་དེེས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་ངོོས་སུ་གློོག་བཞུ་བཀར་ཞིིང་། དེེ་ནས་གཞུག་སྒམ་

སྟེེང་གིི་རས་ཁེེབས་འོོག་ཏུ་བཀར། ཨ་མ་དང་ཨ་ཕ་གཉིིས་ཀ་གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཕུང་འོོག་ཏུ་
འགུལ་མེེད་དུ་བསྡད་“གནད་དོོན་མིི་འདུག” སྲུང་དམག་དེེས་སྒོོ་ཆེེན་ཕྱེེས་བྱུང་། དོོས་
འཁོོར་གཡོོན་ཕྱོོགས་སུ་དཀྱོོགས་ནས་ལྷོོ་བྱང་འཕྲེེད་རྒྱུག་གཞུང་ལམ་ཆེེན་མོོ་སྟེེ། གཞུང་
ལམ་ཨང་རྟགས་བརྒྱ་དང་གཅིིག་གིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ང་ཚོོ་གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་དགོོས་པ་ཤེེས་སམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨལ་གྱིིས་“མིི་ཤེེས། ཡར་མར་སོོང་སོོང་ནས། ད་དངོོས་གནས་སུན་གྱིི་འདུག” ཅེེས་

བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་འཇིིགས་སྐུལ་གྱིི་ངག་གིིས་“ད་ནིི་ངའིི་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བར་ཡུན་རིིང་

མིི་འགོོར་བས། ང་ལ་གནས་ཡུལ་བདེེ་མོོ་ཞིིག་རྙེེད་རྒྱུ་གལ་ཆེེ་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྟོོན་གྱིི་བ་མོོའི་ི མདའ་མོོ་ཐོོག་མར་འཕངས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། མཚན་མོོའི་ི མཁའ་

དབུགས་འདིི་ཡང་ཇེེ་བསིིལ་ཇེེ་འཁྱག་ཏུ་གྱུར་ནས། ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོ་
ཁག་གིི་སྟེེང་ནས་ལོོ་མ་རྣམས་ལྷུང་མགོོ་བརྩམས། དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ། ཨ་མའིི་སྒལ་བ་
གཞུག་སྒམ་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་ལ་ཁེེན་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཨ་ཕ་ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་གཏད་དུ་ཚུར་འཁོོར་
ནས་བསྡད་ཡོོད།

ཨ་མས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་བདེེ་པོོ་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་སྐད་ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིིས་“ཅུང་བཙིིར་འདུག ང་ཚོོ་ཞིིང་རའིི་སྒོོ་ཆེེན་གྱིི་ཕྱིི་རུ་སླེེབས་

སོོང་ངམ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ད་དུང་གཟབ་གཟབ་བྱོོས། ལམ་ཐོོག་ཏུ་འགོོག་མཁན་ཡོོད་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཁོོའི་ི འཛུལ་ཁུང་གིི་སྣེེ་གཅིིག་ཡར་བཀྱགས། དོོས་འཁོོར་སྟེེང་གིི་མུན་པ་

རབ་རུབ་ཁྲོོད་དུ། རྫ་མ་དང་སྣོོད་ཆས་རྣམས་ཀྱིིས་ཀོོག་སྒྲ་དང་ཁྲོོབ་སྒྲ་སྒྲོོག ཋོོམ་གྱིིས་
“འདིི་ ངས་མགྱོོ ག ས་པོོ ར ་མར་ཕྱིིར ་འཐེེན ་ཆོོ ག

ང་འདིིའིི་འོོག་ཏུ་འཛུལ་བསྡད་ན་མིི་

འདོོད།” ཅེེས་ཟེེར་བཞིིན་གྲུ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཡར་དགྱེེ་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། གནམ་གཤིིས་
གྲང་མོོར་འགྱུར་གྱིི་འདུག་ཨ། མ་རེེད་དམ།”

ཨ་ཕས་“གནམ་ལ་སྤྲིིན་པ་འཐིིབས་འདུག འགའ་རེེས་ད་ལོོ་དགུན་འཆར་སྔ་རྒྱུ་རེེད་

ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ནགས་བྱིི་ཡིིས་ཚང་བཟོོ་བར་བལྟས་ནས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཡང་ན་རྩྭ་སོོན་

ལ་བལྟས་ནས་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།” ཞེེས་དྲིིས་ཤིིང་། དེེ་ནས་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། གནམ་གཤིིས་

ཟེེར་བ་འདིི་གང་ལ་བལྟས་ནས་ཀྱང་དཔྱོོད་ཐུབ། ངས་བལྟས་ན། མིི་འགའ་རེེས་དོོར་ཐུང་
རྙིིང་པ་ཞིིག་ལས་ཀྱང་གནམ་གཤིིས་བརྟག་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་ཕས་“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས། ང་ལ་མཚོོན་ན་དགུན་འཆར་བཞིིན་པའིི་ཚོོར་བ་འདུག ས་

གཅིིག་ནས་ཡུན་རིིང་ལ་མ་བསྡད་ན་ས་དེེའིི་གནམ་གཤིིས་ཀྱིི་འགྱུར་ལྡོོག་ཤེེས་དཀའ།”
ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།
“མིི་ཤེེས།

ཨལ་གཡོོན་ཕྱོོགས་སུ་དཀྱོོགས་སོོང་བས། ང་ཚོོ་སྔོོན་མ་ཡོོང་སའིི་ལམ་དེེ་

དེེད་ནས་ཕྱིིར་འགྲོོ་བཞིིན་པ་འདྲ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་ཅིི་ཞིིག་བྱས་ན་བཟང་མིིན་མིི་ཤེེས། ང་ཚོོ་ལམ་ཆེེན་གྱིི་སྟེེང་དུ་

སོོང་ན་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ངའིི་གདོོང་པ་འདིི་འདྲ་བྱས་ཡོོད་པས།

ཁོོ་ཚོོས་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ངོོས་ཟིིན་རྒྱུ་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་ལམ་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་སོོང་
ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“མགོོ་སྒམ་བརྡུངས་ནས་ཨལ་ལ་འདུག་ཏུ་ཆུག་དང་།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་མགོོ་སྒམ་གྱིི་པང་ངོོས་སུ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་བང་བང་དུ་བརྡུངས་པ་ན། རླངས་

འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་སོོང་ནས་བསྡད། ཨལ་མགོོ་སྒམ་ནང་ནས་ཐང་ལ་མཆོོངས་ནས་

རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་མལ་གཟན་འོོག་ནས་ལྐོོག་ལྟ་
བྱས།

ཨལ་གྱིིས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་“ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས་ཐག་གིིས་གཅོོད་དགོོས། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་ལམ་

ཆུང་སྟེེང་དུ་སོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། ཋོོམ་གྱིིས་དེེར་ལྟར་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངའིི་གདོོང་པ་མཐོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་མ་རེེད། སུ་ཞིིག་གིིས་མཐོོང་རུང་ཤེེས་རྒྱུ་

རེེད་ལ། ཉེེན་རྟོོག་པས་མཐོོང་ན་ངོོས་ཟིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“འོོ་ན་གང་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།

ང་ཚོོ་ལྷོོ་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ཟིིན་པས། ངས་བལྟས་ན་

ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་འགྲིིག འོོན་ཀྱང་། ལམ་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་སོོང་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནས་ཅུང་གཉིིད་ན་ག་འདྲ་འདུག སང་

ཉིིན་ཞོོགས་པ་སོོང་ན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་མགྱོོགས་པོོར་“ད་རུང་འདུག་མིི་རུང་། ཅུང་ཐག་རིིང་དུ་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་

བཤད།

“ཡ་ཡ།”

བསྐོོར།

ཨལ་ཁོོའི་ི འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད་ནས། རླངས་འཁོོར་མུ་མཐུད་དུ་

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱིིས་མགོོ་བོོ་མལ་གཟན་འོོག་ཏུ་ཕྱིིར་བསྡུས། ཨ་མས་

“ཝིིན་ཧྥིིལད་ག་འདྲ་འདུག”

ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁོོ་ལ་སྐྱོོན་མིི་འདུག ཁོོ་ད་སྔོོན་གཉིིད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་ངོོས་སུ་ཕྱིིར་ཁེེན། “གཞན་པས་རྗེེས་འདེེད་གཏོོང་

བའིི་ཚོོར་བ་འདིི་ཁྱད་མཚར་ཞིིག་རེེད། ད་ང་མིི་ངན་པར་འགྱུར་བཞིིན་འདུག”

ཨ་ཕས་“མིི་ཚང་མ་མིི་ངན་པར་འགྱུར་བཞིིན་ཡོོད། ཚང་མ་ངན་པར་འགྱུར་བཞིིན་

ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་རིིང་གིི་འཁྲུག་འཛིིང་དེེ་མཐོོང་སོོང་ཨ། མིི་རྣམས་འགྱུར་བཞིིན་འདུག
གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དུ་ཡོོད་དུས་ང་ཚོོ་དེེ་འདྲ་ཞིིག་མིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་རྡོོ་ལམ་དུ་བསྐོོར་བས། མདུན་གློོག་གིི་འོོད་སྣང་སེེར་པོོ་དེེ་

ལམ་ངོོས་སུ་མཆོོང་ལྡིིང་བྱེེད། ལམ་དེེའིི་གཡས་གཡོོན་དུ་ཤིིང་འབྲས་སྡོོང་པོོ་མེེད་པར།
དེེའིི་ཚབ་ཏུ་ལམ་འགྲམ་ཚང་མ་སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོ་ཤ་སྟག་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་སྲིིང་བལ་གྱིི་
ཞིིང་ར་བརྒྱུད་ནས། གྲོོང་གསེེབ་ཀྱིི་རྡོོ་ལམ་སྟེེང་དུ་ལེེ་དབར་ཉིི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་སོོང་བ་ན།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

གཞུང་ལམ་དེེ་ཚང་ཚིིང་རྩིི་ལྡུམ་ཁྲོོད་ཀྱིི་གྲམ་ཁ་དང་རྐྱ་གཤིིབ་ཏུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ས་ཞིིག་

ཏུ་སླེེབས། ལམ་དེེ་བརྒྱུད་ནས་ཅུང་ཙམ་སོོང་རྗེེས་ཨར་འདམ་གྱིི་ཟམ་པ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་
ཕ་རོོལ་དུ་བུད་ཅིིང་། དེེ་ནས་གྲམ་ཁའིི་ཕར་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་། ཡུད་
ཙམ་རྗེེས་སུ། མདུན་གློོག་གིི་འོོད་སྣང་དེེ་འཁོོར་ལོོ་མེེད་པའིི་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་དམར་

པོོ་མང་པོོ་བསྟར་དུ་བསྒྲིིགས་ཡོོད་པ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་འཁེེལ། ལམ་འགྲམ་དུ་བརྡ་པང་ཆེེན་
པོོ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་“སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་དགོོས།” ཞེེས་བྲིིས་ཡོོད་པས། ཨལ་གྱིིས་རླངས་

འཁོོར་ཇེེ་དལ་དུ་བཏང་། ཋོོམ་གྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་གྱིི་གསེེང་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་
བལྟས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ལས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ལེེ་དབར་བཞིི་ཆ་གཅིིག་འདྲ་སོོང་རྗེེས།

ཋོོམ་གྱིིས་ཡང་བསྐྱར་མགོོ་སྒམ་གྱིི་ངོོས་སུ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་བརྡུངས། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་
དེེ་ལམ་འགྲམ་དུ་ཁ་བཀག་རྗེེས་ཕྱིི་ལ་བུད།
“ཡང་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“འཕྲུལ་འཁོོར་མེེ་ཁ་བསད་ནས་སྟེེང་དུ་ཤོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཕྱིིར་བུད་དེེ། རླངས་འཁོོར་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ཡུར་བ་ཞིིག་

གིི་ནང་དུ་བསྐོོར་རྗེེས་མདུན་གློོག་བསད་ཅིིང་། དེེ་ནས་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་མེེ་ཁ་བསད། ཁོོ་
དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་སྒོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཐོོག་ཏུ་འགོོས་རྗེེས་“ཡ། ཅིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་སྣོོད་ཆས་ཚོོའིི་སྟེེང་ནས་ཚུར་གོོག་ཡོོང་ནས། ཨ་མའིི་མདུན་དུ་པུས་བཙུགས་

ཀྱིིས་བསྡད་དེེ་“ལྟོོས་དང་། སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་དགོོས་ལབ་འདུག ངས་བརྡ་པང་གིི་
སྟེེང་ནས་མཐོོང་བྱུང་། ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལས་མིི་གཏོོད་པའིི་གནས་ཚུལ་འོོག་ནས།

ཇིི་ལྟར་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འདུག་དགོོས་པའིི་སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་མང་པོོ་བཏང་བ་ཡིིན།
ངའིི་གདོོང་པ་དྲག་སྐྱེེད་བྱུང་བ་ན་ཕལ་ཆེེར་སྐྱོོན་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ང་ད་

དུང་གནས་སྐབས་རིིང་གཞན་གྱིིས་མཐོོང་སར་འབུད་མིི་རུང་། ཁྱོོད་ཚོོས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པ་དེེ་ཚོོ་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། དེེ་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་འདུག་ས་རེེད། གཅིིག་བྱས་ན་
དེེ་གར་ལས་ཀ་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོ་དེེ་གར་སོོང་ནས། ཁང་པ་དེེ་ཚོོ་ལས་གཅིིག་གིི་ནང་
དུ་བསྡད་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

“རྩིི་ཤིིང་ཚང་ཚིིང་དུ་སྐྱེེས་ཡོོད་པའིི་གྲམ་ཁ་དེེ་ཁྱོོད་ཚོོས་མཐོོང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།

ང་དེེ་

གའིི་རྩིི་ལྡུམ་ཁྲོོད་དུ་བསྐུངས་ནས། གཞན་གྱིིས་མིི་མཐོོང་བ་བྱེེད་ཐུབ། དགོོང་མོོར་ཁྱོོད་

ཚོོས་ང་ལ་བཟའ་རྒྱུ་འདྲ་བསྐྱལ་ཡོོང་ན་ཆོོག ལམ་བར་ནས་ངས་སྦུག་ཡུར་ཞིིག་ཡོོད་པ་
མཐོོང་བྱུང་། ང་དེེའིི་འོོག་ཏུ་ཉལ་བསྡད་ན་ཆོོག”

ཨ་ཕས་“དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ངས་དངོོས་གནས་སྲིིང་བལ་ལ་ལག་ལེེན་ཞིིག་རྒྱག་

འདོོད་ཡ། འདིི་ནིི་ད་གཟོོད་རང་ཉིིད་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོོད་པའིི་ལས་ཀ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་དེེ་ཚོོ་འདུག་ས་ཡག་པོོ་ཡིིན་སྲིིད། ཡག་པོོ་དང་སྐམ་པོོ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་རང་སྦས་སྐུང་བྱེེད་ཐུབ་སའིི་རྩིི་ལྡུམ་མཐུག་པོོ་དེེ་འདྲ་འདུག་
གམ། ཋོོམ།” ཞེེས་བཤད།
“འདུག

དེེར་ངས་གསལ་པོོར་བལྟས་ཡོོད། ངས་འདུག་ས་ཅུང་བཟོོས་རྗེེས་ནང་དུ་

བསྐུངས་ནས་བསྡད་ན་ཆོོག་ཅིིང་། ངའིི་གདོོང་པ་དྲག་སྐྱེེད་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་
བུད་ཆོོག”

ཨ་མས་“འོོན་ཀྱང་། གདོོང་ནས་རྨ་ཤུལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་འདུག་རྒྱུ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེར་ཅིི་སྐྱོོན།

མིི་རེེ་རེེར་རྨ་ཤུལ་རེེ་རེེ་ཡོོད་པ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“ངས་ཐེེངས་གཅིིག་ལ་སྲིིང་བལ་རྒྱ་མ་བཞིི་བརྒྱ་བཏུས་མྱོོང་ཡོོད། ཨོོ། དེེ་དུས་

ལོོ་ལེེགས་བྱུང་བའིི་སྐབས་རེེད། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཚང་མས་བཏུས་པ་ཡིིན་ན། སྒོོར་མོོ་ཅུང་
ཙམ་ལེེན་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

914

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨལ་གྱིིས་“དེེ་ནས་ཤ་ཅུང་ཙམ་ཉོོས་ཆོོག ད་ལྟ་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཕས་“དེེ་གར་ཕྱིིར་སོོང་ནས། སང་ཉིིན་ནམ་ལངས་པའིི་བར་དུ་དོོས་འཁོོར་དུ་

གཉིིད་ནས་འདུག ནམ་ལངས་རྗེེས། ང་ཚོོ་སོོང་ནས་ལས་ཀ་འཚོོལ། ངས་མཚན་མོོའི་ི
མུན་པའིི་ཁྲོོད་ནས་ཀྱང་སྲིིང་བལ་གྱིི་ཐེེའུ་དག་མཐོོང་གིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
ཨ་མས་“འོོ་ན་ཋོོམ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ལ་ཁ་ཡ་བྱེེད་མིི་དགོོས།

ཨ་མ། ངས་མལ་གཟན་ཞིིག་འཁྱེེར་འགྲོོ། ཁྱོོད་ཚོོ་

འགྲོོ་ཞོོར་དུ་ལྟོོས་དང་། དེེ་གར་སྦུག་ཡུར་སྐམ་པོོ་ཞིིག་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོས་བག་ལེེབ་དང་། ཡང་
ན་ཞོོག་ཁོོག་དང་སྐྱོོ་ལྡུར་ལྟ་བུ་བསྐྱལ་ཡོོང་ནས་དེེ་གར་བཞག་ན་ཆོོག ང་དེེ་གར་ལེེན་དུ་
ཡོོང་།”

“ཡ་ཡ།”

ཨ་ཕས་“ངས་བལྟས་ན་དེེ་མིི་ཆོོག་རྒྱུ་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་“དེེ་ཆོོག་དང་ཆོོག ངའིི་གདོོང་པ་ཅུང་དྲག་སྐྱེེད་བྱུང་མ་ཐག་

ཏུ་ང་ཡོོང་ནས་ཁྱོོད་ཚོོར་སྲིིང་བལ་འཐོོག་རོོགས་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་མོོས་མཐུན་གྱིིས་“ཡ། དེེས་ན་འགྲིིག འོོན་ཀྱང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཉེེན་ཁ་གཏན་ནས་

མ་བརྒྱུད་ཨ། གནས་སྐབས་རིིང་ལ་མིི་སུ་གཅིིག་ལའང་མཐོོང་དུ་མ་འཇུག”ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་ནུར་ནས་སོོང་་“ངས་མལ་གཟན་འདིི་འཁྱེེར་འགྲོོ།

ཁྱོོད་ཚོོ་ཕྱིིར་འགྲོོ་བའིི་ལམ་དུ་སྦུག་ཡུར་དེེ་ལ་གསལ་པོོར་ལྟོོས་ཤོོག ཨ་མ།”

ཨ་མས་“གཟབ་གཟབ་བྱོོས་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཟབ་གཟབ་བྱོོས་ཨ།” ཞེེས་རེེ་ཞུ་བྱས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཡ་ཡ། ངས་གཟབ་གཟབ་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་རྒྱབ་སྒོོའི་ི སྟེེང་ནས་

མར་བབས་ནས། ཆུ་རགས་འོོག་ཏུ་མར་འགྲོོ་བཞིིན་“གཟིིམ་ས་བདེེ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་མུན་པའིི་ཁྲོོད་ནས་ཁོོའི་ི གསལ་ལ་མིི་གསལ་བའིི་རྒྱབ་གཟུགས་ལ་བལྟས།

ཁོོ་རྒྱུག་ཆུའིི་འགྲམ་གྱིི་རྩིི་ཤིིང་གསེེང་ནས་རིིམ་བཞིིན་མིི་སྣང་བར་གྱུར། དེེའིི་ཚེེ་ཨ་མས་
“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།

ཁོོ་བདེེ་བར་སྨོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་ད་ལྟ་ཕྱིིར་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་“ད་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དལ་མོོར་སོོང་། ངས་ཁོོས་བཤད་པའིི་སྦུག་ཡུར་དེེ་གང་དུ་ཡོོད་པ་ཡག་པོོ་

ཞིིག་བལྟ་དགོོས། དེེར་ལྟ་ཡག་ཅིིག་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་ཁ་ཞེེང་ཆུང་བའིི་གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་ནས་རླངས་འཁོོར་སྔ་ནུར་ཕྱིིར་ནུར་

ཐེེངས་འགའ་བྱས་རྗེེས། ད་གཟོོད་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཐུབ་སོོང་། ཁོོས་རླངས་འཁོོར་དལ་མོོར་

བསྐོོར་ནས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་མང་པོོ་ཡོོད་ས་དེེར་ཕྱིིར་སོོང་། དོོས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གློོག་
དེེ་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཚོོའིི་སྒོོ་ནང་དུ་འགྲོོ་སའིི་རྐང་གདན་ཞེེང་ཁ་ཆེེན་པོོ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་

འཁེེལ། སྒོོ་མོོ་ཚང་མ་ནག་བེེར་བེེར་རེེད་ལ། མུན་པའིི་ཁྲོོད་དུ་འགུལ་སྐྱོོད་ཅིི་ཡང་མེེད།
ཨལ་གྱིིས་མདུན་གློོག་བསད།

ཨལ་གྱིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་“ཁྱོོད་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་སྟེེང་དུ་སོོང་ནས་ཉོོལ། ང་

འདིི་རུ་འདུག་སྟེེགས་སྟེེང་དུ་ཉལ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་གཟུགས་གཞིི་ལྗིིད་གོོག་ཆེེ་བའིི་བུ་མོོ་དེེ་གཞུག་སྒམ་གྱིི་རྒྱབ་སྒོོའི་ི ངོོས་

ནས་ཡར་བསྐྱོོར་ཞིིང་། ཨ་མས་སྣོོད་ཆས་ཚང་མ་ས་མིིག་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་སྤུངས། དོོས་

འཁོོར་གྱིི་གཞུག་སྒམ་ནང་དུ། བཟའ་མིི་ཚོོ་བར་སྟོོང་དུ་ཁྱིིའུ་ཙམ་ཡང་འགྲོོ་ས་མེེད་པ་
བྱས་ཏེེ་མཉམ་པོོར་བཙངས།

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་ནང་ནས། ཕྲུ་གུ་ཞིིག་གིིས་ངུ་སྐད་དལ་ལ་རིིང་བ་ཞིིག་

ཡམ་མེེ་ཡོོམ་མེེས་སྒྲོོག་ཅིིང་། སྒོོ་ཁྱིི་ཞིིག་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིས་ཡོོང་ནས། དྲིི་སྣོོམ་དང་སྣ་
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ཤུ་རྒྱག་བཞིིན་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་དལ་མོོས་ཡོོང་། གྲམ་པའིི་
ནང་གིི་རྒྱུག་ཆུ་ཡིིས་ཆུ་སྒྲ་ཤང་ཤང་དུ་སྒྲོོག

917

ལེེའུ་ཉེེར་བདུན་པ།
“སྲིིང ་བལ་འཐོོ ག ་མཁན་དགོོ ས ་ཀྱིི་ ཡོོ ད ། ”

ཅེེས་བྲིིས་པའིི་བརྡ་ཐོོ་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་

དང་། བརྡ་པང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོོན་དུ་བསླངས་ཡོོད་ལ། ཤོོག་བུ་

དམར་སེེར་གྱིི་སྟེེང་དུ་“སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་དཔར་པའིི་བརྡ་ཡིིག་
ཀྱང་ག་ས་གང་དུ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད།

བརྡ་ཐོོའི་ི སྟེེང་དུ། ལམ་འདིི་དེེད་ནས་ཤོོག་ཅེེས་དྲིིས་ཡོོད།

སྔོོ་ལྗང་གིི་སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོ་རྣམས་ད་ལྟ་ཕྲ་ལ་ལྡེེམ་ཞིིང་། ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིི་སྲིིང་བལ་

གྱིི་ཐེེའུ་རྣམས་གང་བུ་ལས་ཕྱིིར་འཕྱུར་གྱིི་འདུག་པས། སྲིིང་བལ་དཀར་པོོ་རྣམས་ད་ལྟ་
མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་བརྔོོས་མ་ལྟར་དཀར་སོོབ་བེེ་རེེད།

ཐེེའུ་དེེ་རྣམས་ལ་དངོོས་གནས་མཛུབ་མོོས་ལྷོོད་ཤ་དང་བཅས་གཅིིག་འཆང་ན་འདོོད་

ཨང་།

ང་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་རྩེེ་གྲ་ཞིིག་ཡིིན།
མིི་དེེ་འདིི་ན་ཡོོད། འདིི་རེེད།

ང་སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཏུ་ཡོོང་བ་ཡིིན།
ཁུག་མ་ཡོོད་དམ།
ཨོོ། མེེད།

ཁུག་མ་རེེ་ལ་སྒོོར་རེེ་ཡིིན། ཁུག་མའིི་རིིན་པ་དེེ་འཐུ་ཐེེངས་དང་པོོའི་ི སྲིིང་བལ་རྒྱ་མ་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའིི་འཐོོག་གླ་ནས་འཐེེན་རྒྱུ་རེེད། ཞིིང་ཁའིི་སྟེེང་ནས་སྲིིང་བལ་འཐོོག་
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ཐེེངས་དང་པོོ་ལ་རྒྱ་མ་བརྒྱ་རེེར་འཐུ་གླ་སྒོོར་ཟུར་བརྒྱད་ཡིིན་ལ། འཐོོག་ཐེེངས་གཉིིས་
པར་རྒྱ་མ་བརྒྱ་ལ་སྒོོར་ཟུར་དགུ་རེེ་ཡིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུག་མ་འདིི་ནས་ལོོངས། སྒོོར་མོོ་
གཅིིག་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་སྒོོར་མོོ་མེེད་ན། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཐེེངས་དང་པོོའི་ི རྒྱ་མ་བརྒྱ་

དང་ལྔ་བཅུའིི་འཐོོག་གླའིི་ནང་ནས་འཐེེན་རྒྱུ་བྱས་ན་ཆོོག འདིི་ལྟར་བྱས་ན་དྲང་གཞག་
ཡིིན་ལ། དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རྒྱུ་རེེད།

དེེ་དྲང་པོོ་དྲང་གཞག་རེེད། སྲིིང་བལ་འཐོོག་བྱེེད་ཀྱིི་ཁུག་མ་སྤུས་ལེེགས་གཅིིག་ཡིིན་

ན། དུས་ཚིིགས་ཧྲིིལ་པོོར་བཀོོལ་སྤྱོོད་བྱེེད་ཆོོག་ལ། ཐང་ནས་དྲུད་དེེ་སྣེེ་མོོ་གཅིིག་ཟད་
ནས་རལ་སོོང་ན། ཁུག་མ་མགོོ་རྟིིང་བརྗེེས་ནས་སྣེེ་གཞན་པ་དེེ་སྤྱོོད་ཆོོག ཁུག་མའིི་ཁ་

དེེ་བཙེེམས་རྗེེས། རལ་ཡོོད་པའིི་རྐུབ་དེེ་དྲས་བཞག་ན་འགྲིིག་ཡོོད། སྣེེ་གཉིིས་ཀ་ཟད་ཚར་

སོོང་དུས། འདིིས་གྱོོན་ཆས་ཡག་པོོ་ཞིིག་བཟོོ་ཆོོག འདིིས་དབྱར་དུས་ཀྱིི་དོོར་ཐུང་ཞིིག་

བཟོོ་ཆོོག་ལ། ཉལ་གོོས་ཤིིག་ཀྱང་བཟོོ་ཆོོག གང་ལྟར། སྲིིང་བལ་འཐོོག་བྱེེད་ཀྱིི་ཁུག་མ་
ནིི་ཅ་དངོོས་གོོ་ཆོོད་ཅིིག་ཡིིན།

ཁུག་མ་དེེ་སྐེེད་པ་ནས་མར་དཔྱངས་དགོོས། དེེ་སྐེེད་པར་བཏགས་ནས་རྐང་པ་གཉིིས་

ཀའིི་བར་དུ་དྲུད་དེེ་འགྲོོ་དགོོས། ཐོོག་མར་འདྲུད་སྐབས་ཡང་མོོ་ཡིིན། དེེ་ནས་ཁྱོོད་ཀྱིི་

མཛུབ་རྩེེས་འཇམ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་སྲིིང་བལ་རེེ་རེེ་བཏོོགས་ནས། ལག་པས་མཉེེན་ཆ་དང་

བཅས་རྐང་བར་དུ་འདྲུད་བཞིིན་པའིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་འཕེེན་དགོོས། ཕྲུ་གུ་ཚོོས་མིི་ཆེེན་
པོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་ལ། ཁོོ་ཚོོར་ཁུག་མ་དགོོས་ཀྱིི་མེེད། ཁོོ་ཚོོས་རྩྭ་ཕད་སྤྱད་ཀྱང་ཆོོག་

ལ། ཐད་ཀར་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་གཡུགས་ཀྱང་རུང་། དུས་ཡུན་ཡུད་ཙམ་ཕྱིིན་སོོང་

བས། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁུག་མ་དེེ་ལྕིི་མོོར་གྱུར་ཡོོད། དེེ་ལྟར་གཟུགས་པོོ་མདུན་དུ་དགྱེེ་ནས།
ཐེེའུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་འཐོོག་བཞིིན་མདུན་དུ་འགྲོོ་དགོོས། མཛུབ་མོོའི་ི མྱུར་ཚད་ཀྱིི་སྟེེང་
ནས་བཤད་ན། གང་བུ་འདེེམས་གསེེས་ཀྱིི་ཐོོག་ནས་བཤད་ན། ང་ནིི་ཕུལ་བྱུང་གིི་སྲིིང་
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བལ་འཐོོག་མཁན་ཞིིག་ཡིིན། སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཞོོར་དང་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་ཞོོར། ཡང་ན་གླུ་

དབྱངས་ལེེན་ཞོོར་དུ། ཁུག་མ་ལྕིི་མོོར་ཆགས་པའིི་བར་དུ་མདུན་དུ་སོོང་དང་། མཛུབ་

མོོས་ཤིིང་བལ་འཚོོལ་ཤེེས་ལ། མཛུབ་མོོ་སྲིིང་བལ་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོོད། ང་ཚོོས་མིིག་བགྲད་
དེེ་ལས་ཀ་བྱེེད་རུང་། དོོན་དམ་པའིི་ཚོོར་ཤེེས་དེེ་མཛུབ་རྩེེ་ན་ཡོོད།

དེེ་ལྟར། སྲིིང་སྡོོང་བསྟར་བའིི་སྟེེང་དུ་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་ཞོོར་ལས་ཀ་བྱེེད།

ངེེད་ཚོོའིི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོོགས་སུ་བུད་མེེད་ཅིིག་ཡོོད། ཁོོ་མོོའི་ི མིིང་བཤད་རྒྱུ་མིིན། ཁོོ་མོོར་

གློོ་བུར་དུ་མིི་རིིགས་ནག་པོོའི་ི ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙས་པ་རེེད་ལ། དེེའིི་སྔོོན་ལ་མིི་གཞན་པ་སུ་

ཞིིག་གིིས་ཀྱང་འདིིའིི་སྐོོར་ཤེེས་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཕྲུ་གུའིི་ཨ་ཕ་མིི་ནག་དེེ་སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་

རྩད་མ་ཆོོད་པ་རེེད་ལ། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་ཡར་འགྱོོགས་ཐབས་མ་བྱུང་
བ་རེེད། གང་ལྟར་ངས་བཤད་འདོོད་པ་ནིི། ཁོོ་མོོ་དངོོས་གནས་ཕུལ་བྱུང་གིི་སྲིིང་བལ་
འཐོོག་མཁན་ཞིིག་ཡིིན།

ད་ལྟ་ཁུག་མ་ལྕིི་མོོར་ཆགས་འདུག་པས། ཤུགས་ཀྱིིས་མདུན་དུ་འདྲུད་དགོོས། དཔྱིི་

མགོོ་དྲང་མོོ་བྱས་ནས། རྨོོན་རྟ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཁུག་མ་རྗེེས་སུ་དྲུད་ནས་འགྲོོ་དགོོས།
ཕྲུ་གུ་ཚོོས་ཨ་ཕའིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་གསོོག་གིི་ཡོོད། འདིི་ན་སྲིིང་བལ་དངོོས་

གནས་ཡག་འདུག ས་མགོོ་དམའ་ས་རུ་སྲིིང་བལ་བཏབ་པ་སྲབ་ལ། སྲབ་མོོར་བཏབ་ཡོོད་
ས་རུ་སྲིིང་བལ་གྱིི་སྟོོན་ཐོོག་ལྷག་ཏུ་ཡག་ཡོོད། ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡའིི་སྲིིང་བལ་ལྟ་བུའིི་
སྲིིང་བལ་ཡག་པོོ་ཞིིག་མཐོོང་མྱོོང་མེེད། བལ་གྱིི་འདབ་མ་ནིི་འདིི་འདྲའིི་རིིང་པོོ། ངས་

མཐོོང་མྱོོང་བའིི་སྲིིང་བལ་ཡོོངས་ཀྱིི་དྭངས་རྩེེ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། འདིིས་མིི་འགྱངས་པར་ས་
བཅུད་ཉམས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་རེེད། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་ས་འདིི་དགོོས་ན། སྲིིང་

བལ་འདེེབས་འདོོད་མཁན་ཚོོའིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར། ས་འདིི་བོོགས་མར་ལེེན་པ་ལས་ཉོོ་མིི་

རུང་། བོོགས་མར་བླངས་ཚེེ། ས་འདིི་སྲིིང་བལ་གྱིིས་འཕྲོོ་བརླག་ཏུ་བཏང་ཚར་བའིི་ཉིིན་
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ལེེའུ་ཉེེར་བདུན་པ།

དེེར། ཁྱོོད་རང་ས་ཞིིང་གཞན་པ་ཞིིག་ཏུ་སྤོོར་ཆོོག

བསྟར་བ་དང་བསྟར་བ་བྱས་པའིི་མིི་རྣམས་ས་ཞིིང་སྟེེང་དུ་བསྒྲིིགས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་

ཡོོད་ལ། མྱུར་རྩལ་ཆེེ་ཞིིང་ཞིིབ་ཚགས་ལྡན་པའིི་མཛུབ་མོོ་ཡིིས། མཉེེན་ཆ་ལྡན་ལ་མྱུར་

ཚད་མགྱོོགས་པོོས་གང་བུ་ལས་ཐེེའུ་རྣམས་བཙལ་ནས་འཐོོག་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། མིིག་གིིས་
ལྟ་ཙམ་ཡང་བྱེེད་མིི་དགོོས།

གལ་སྲིིད་ང་རང་ལོོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། སྲིིང་བལ་འཐོོག་པར་

གནད་དོོན་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད། ང་ལ་སྲིིང་བལ་གྱིི་གང་བུ་འཚོོལ་བར་ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱིི་ཚོོར་ཤེེས་
ཤིིག་ཡོོད་པས། སྲིིང་ཐེེའུ་རྣམས་གཙང་མ་དང་སྤུས་དག་གིིས་འཐོོག་ཐུབ།

ད་ལྟ་ཁུག་མ་ཁ་གང་སོོང་བས། རྩིིས་ལེེན་ས་ཚིིགས་སུ་སྐྱེེལ་དགོོས། དེེ་དུས་རྩོོད་གླེེང་

གིི་མགོོ་རྩོོམ་གྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མར་འཇལ་མཁན་གྱིིས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྒྱ་ཁར་ལྕིི་བའིི་ཆེེད་དུ་ནང་
དུ་རྡོོ་བཅུག་འདུག་ཟེེར་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འོོ་ན་ཁོོ་ལ་གནད་དོོན་མེེད་དམ། ཁོོའི་ི རྒྱ་མར་ཡང་

གནད་དོོན་འདུག་ཟེེར་ངེེས། མཚམས་ལ་ལར་ཁོོས་བཤད་པ་འགྲིིག་ཡོོད་དེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
དངོོས་གནས་ནང་དུ་རྡོོ་འགའ་རེེ་བཏུས་ཡོོད་ཅིིང་། སྐབས་ལ་ལར་ཁྱོོད་འགྲིིག་ཡོོད་དེེ།
ཁོོས་ཏན་ཏན་རྒྱ་ཚད་བསྣོོགས་ཡོོད། ཡང་སྐབས་འགར་ཕྱོོགས་གཉིིས་ཀར་ཡང་གནད་

དོོན་ཡོོད་དེེ། རྡོོ་བཅུག་པའིི་ཁུག་མ་དང་། རྒྱ་ཁ་བསྣོོགས་པའིི་རྒྱ་མ་གཉིིས་ཀ་ཐོོ་ཐུག་

དུས་ཀྱང་ཡོོད། ཁ་འཛིིང་གིི་སྣེེ་རུ་ལག་འཛིིང་ཡང་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་མགོོ་
འཕངས་མཐོོན་པོོར་འདེེགས་ལ། ཁོོས་ཀྱང་མགོོ་འཕངས་མཐོོན་པོོར་འདེེགས་ངེེས། རྡོོ་

ཅུང་ཙམ་རེེ་འདྲེེས་པར་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཅིི་ཡོོད་པ་རེེད། རྡོོ་ལོོག་གཅིིག་འདྲེེས་ཡོོད་ཀྱང་སྲིིད་
པ་རེེད། རྒྱ་མ་བཞིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་རེེད་ཡ། རྒྱུན་དུ་རྩོོད་པ་ཁོོ་ན་བྱེེད།

དེེ་ནས་ཁུག་མ་སྟོོང་པ་འཁྱེེར་ནས་ཕྱིིར་ཡོོང་ལ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྩིིས་ཐོོའི་ི ནང་དུ་ཐོོ་

འགོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར་མིི་བྱེེད་ཐབས་མེེད་ཡིིན་ཏེེ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་བཞིིན་པ་
921

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མཐོོང་ཚེེ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་མགོོ་སྐོོར་གཏོོང་གིི་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱ་ཚད་ནོོར་
ཚེེ། དེེ་དུས་བླ་མ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན་ཟེེར་རྒྱུ་ལས་མེེད།

འདིི་ནིི་ལས་ཀ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཡང་མཐའ་འཁོོར་དུ་རྒྱུག་གིི་ཡོོད། སྲིིང་

འཐོོག་འཕྲུལ་འཁོོར་4 ཟེེར་བ་གོོ་མྱོོང་ཡོོད་དམ།
གོོ་མྱོོང་ཡོོད།

ཨུན། གཅིིག་གིིས་ཟེེར་ན། གལ་སྲིིད་དེེ་དངོོས་སུ་སླེེབས་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོ་ལས་མེེད་

ཆགས་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར།

དགོོང་མོོར་སླེེབས་དུས། ཚང་མ་ངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཡོོང་

འབབ་གང་འཚམས་ལོོན་ཡོོད། ང་དང་སྐྱེེ་དམན། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་བཅས་ཀྱིིས་མཉམ་དུ་སྒོོར་
མོོ་གསུམ་ལོོན་སོོང་།

རླངས་འཁོོར་རྣམས་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁ་རུ་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་

གྱིིས་ཞག་སྒར་རྒྱག་གིི་ཡོོད། སྟེེང་དུ་དྲ་གཟེེབ་འཐེེན་པའིི་དོོས་འཁོོར་མཐོོ་ཞིིང་ཆེེ་བ་
ཁག་དང་། དེེ་བཞིིན་འདྲུད་འཁོོར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་དཀར་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་སྲིིང་
བལ་མཐོོན་པོོར་བརྩིིགས་ནས་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད། སྲིིང་བལ་རྣམས་ལྕགས་རའིི་ར་བའིི་སྟེེང་

དུ་ཐོོགས་ཡོོད་ལ། རླུང་བུ་གཡུག་སྐབས་སྲིིང་བལ་རྡོོག་པོོ་རྡོོག་པོོ་བྱས་ཏེེ་གཞུང་ལམ་
སྟེེང་དུ་འདྲིིལ་ནས་འགྲོོ། དེེ་ལྟར་དཀར་ཞིིང་གཙང་བའིི་སྲིིང་བལ་རྣམས་སྲིིང་བལ་ཤད་

འཁོོར་ཁང་དུ་སྐྱེེལ་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནས་མཐོོན་པོོར་བརྩིིགས་པའིི་སྲིིང་བལ་དོོ་པོོ་རྣམས་
4

སྲིིང་འཐོོག་འཕྲུལ་འཁོོར། སྲིིང་བལ་འཐོོག་བྱེེད་ཀྱིི་འཕྲུལ་འཁོོར་ཏེེ། སྤྱིི་ལོོ་ 1928 ལོོར་ཨ་རིིའིི་རུ་སིི་ཋིིར་སྤུན་
གཉིིས་ཀྱིིས་རུ་སིི་ཋིིར་སྲིིང་འཐོོག་ཆས་ཟེེར་བའིི་རྟ་འདྲུད་སྲིིང་འཐོོག་འཕྲུལ་འཁོོར་ཐོོག་མ་གསར་གཏོོད་བྱས་
ཤིིང་། དེེ་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གང་འཚམས་བཏང་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཨ་རིིའིི་དཔལ་འབྱོོར་ཉམས་རྒུད་ཆེེན་མོོའི་ི
སྐབས་སུ། ངལ་རྩོོལ་པའིི་གླ་ཆ་དམའ་བའིི་དབང་གིིས། སྤྱིི་ལོོ་ 1940 ཞེེ་གྲངས་རྗེེས་སུ་མ་གཏོོགས་འཕྲུལ་འཁོོར་
འདིི་རིིགས་དར་ཁྱབ་ཆེེན་པོོ་མ་བྱུང་།
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ལེེའུ་ཉེེར་བདུན་པ།

བཙིིར་གནོོན་ཐུམ་འཇུག་ཁང་དུ་འཁྱེེར་དགོོས། སྲིིང་བལ་རྣམས་ཁྱོོད་ཀྱིི་གྱོོན་གོོས་དང་

སྨ་རའིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་ཡོོང་ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྣབས་ཤིིག་བུས་ན། སྣ་ཁུང་ནས་ཀྱང་སྲིིང་
བལ་འབུད་ཀྱིི་ཡོོད།

མུ་མཐུད་དུ་སྒུར་སྒུར་གྱིིས་མདུན་དུ་སོོང་ནས། ས་མ་རུབ་གོོང་དུ་ཁུག་མ་འདིི་གང་

ཐབས་བྱེེད་དགོོས། གྲུང་ཤ་དོོད་པའིི་མཛུབ་མོོས་སྲིིང་བལ་འདེེམས་སྒྲུག་བྱེེད་བཞིིན་མདུན་
དུ་སྐྱོོད། ད་ལྟ་དགོོང་ཁར་སླེེབས་ཡོོད་པས། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཐང་ཆད་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། རྨོོ་སློོག་

ཕྲུ་གསུམ་བྱས་པའིི་ས་ངོོས་སུ་ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་པ་ཐོོགས་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཉིི་མ་ནུབ་རིིའིི་ངོོས་སུ་
དམའ་སར་འབབ་བཞིིན་གདའ།

ལས་ཀ་འདིི་ད་དུང་དུས་ཡུན་རིིང་ཙམ་ལ་ཡོོད་ན་ཨང་འདོོད། གླ་ཆ་བཟང་རྒྱུ་མེེད་

མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་དུང་དུས་ཡུན་རིིང་ཙམ་ལ་ལས་རྒྱུ་ཡོོད་ན་ཨང་འདོོད།

ལམ་ཆེེན་གྱིི་སྟེེང་ནས། བརྡ་ཡིིག་གིིས་བཀུག་ཡོོང་བའིི་འཁོོར་རྙིིང་མང་པོོ། འཚང་

ཁ་ཤིིག་ཤིིག་གིིས་ཡོོང་གིི་ཡོོད།

སྲིིང་བལ་ཁུག་མ་ཡོོད་དམ།
མེེད།

དེེས་ན་ཁུག་མ་རེེ་ལ་སྒོོར་རེེ་རེེད།

གལ་སྲིིད་འདིི་གར་ང་ཚོོ་མིི་ལྔ་བཅུ་མ་གཏོོགས་མེེད་ན། ང་ཚོོར་ལས་ཀ་ཡུད་ཙམ་ལ་

ལས་རྒྱུ་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་འདིི་གར་ལས་ཀ་པ་མིི་ལྔ་བརྒྱ་ཡོོད་པས། ལས་ཀ་ཡུན་

རིིང་ལ་འདང་གིི་མ་རེེད། མིི་ཞིིག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུག་མའིི་རིིན་པ་ཙམ་ཡང་མ་ལོོན་
པའིི་གནས་ཚུལ་གོོ་མྱོོང་ཡོོད། ཁོོས་ལས་ཀ་ལས་ས་རེེ་རེེར་ཁུག་མ་གསར་པ་རེེ་རེེ་བླངས་
ཤིིང་། ཁུག་མའིི་རིིན་པ་མ་ལོོན་གོོང་དུ། ལས་ཀ་ཚང་མ་རྫོོགས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད།
923

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོའི་ི དོོན་དུ། སྒོོར་མོོ་ཅུང་ཙམ་གསོོག་ཐབས་བྱོོས་

དང་། དགུན་མགྱོོགས་པོོར་འཆར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། དགུན་ཁར་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་ནེེ་ཡ་ན་

ལས་ཀ་གཅིིག་ཀྱང་ལས་རྒྱུ་མེེད། ས་མ་རུབ་གོོང་དུ་ཁུག་མའིི་ཁ་གང་ཐབས་བྱོོས། ངས་
མིི་དེེས་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་སྤོོ་ཐོོ་གཉིིས་བཅུག་པ་མཐོོང་བྱུང་།

ཡ། དེེས་ན་ཅིི་རེེད། ངས་རྒྱ་ཁ་བསྣོོགས་པའིི་རྒྱ་མ་དེེའིི་རྒྱ་ཚད་སྙོོམས་ཐབས་བྱས་པ་

ཙམ་ཡིིན།

ཡ། འདིི་ངའིི་རྩིིས་ཐོོ་རེེད། སྟེེང་དུ་རྒྱ་མ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིིས་ཐོོ་འགོོད་བྱས་ཡོོད།
ད་རེེད།

དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། ཁོོས་རྩོོད་པ་གཅིིག་ཀྱང་བརྒྱབ་མ་སོོང་བས། ཁོོས་རྒྱ་ཁ་བསྣོོགས་

ཡོོད་པ་ཐག་ཆོོད་རེེད། ཡ། གང་ལྟར་དེེ་རིིང་གིི་ལག་ཡོོང་མིི་བཟང་རྒྱུ་མེེད།

ཁོོ་ཚོོས་ཟེེར་ན། ད་དུང་མིི་གྲངས་སྟོོང་ཕྲག་གཅིིག་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་གིི་འདུག་ཟེེར་

བས། སང་ཉིིན་ལས་ཀ་འཕྲོོག་རེེས་བྱེེད་དགོོས་ཐུག་རྒྱུ་རེེད། གང་ལྟར་ངས་ཁ་ལག་མྱུར་
མོོས་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།

སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། འཐོོག་མཁན་ག་ཚོོད་མང་ན། སྲིིང་བལ་

རྣམས་ཤད་འཁོོར་ཁང་དུ་དེེ་ཚད་ཀྱིིས་མགྱོོགས་པོོར་སླེེབས་ཀྱིི་ཡོོད།
ད་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་གྱིི་སྒར་ནང་དུ་སོོང་།

དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ། དོོ་ནུབ་ཤ་རྩིིབ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད། ང་ཚོོས་ཤ་རྩིིབ་བཟའ་

བྱེེད་ཀྱིི་སྒོོར་མོོ་ལོོན་སོོང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འདིི་ཐང་ཆད་འདུག་པས། ཁོོ་ལག་པས་ཡར་
སྐྱོོར་ཞིིག སྔོོན་ལ་སོོང་ནས་ཤ་རྩིིབ་རྒྱ་མ་བཞིི་ཉོོས་ཤོོག སྐྱེེ་དམན་རྒན་མོོ་ཐང་ཆད་དྲགས་
མེེད་ན། དོོ་ནུབ་ང་ཚོོར་སོོབ་གོོར་ཡག་པོོ་འགའ་རེེ་ཡང་བཟོོ་སྲིིད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།
དེེ་གར་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་བཅུ་གཉིིས་ཡོོད་ཅིིང་། ཚང་མ་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ཐང་བདེེ་རུ་
གཅིིག་སྣེེར་གཅིིག་མཐུད་དེེ་བསྒྲིིགས་ཡོོད། འདྲུད་འཁོོར་དྲུག་རེེ་བསྟར་བ་བྱས་ཏེེ། བསྟར་

བ་གཉིིས་བསྒྲིིགས་ཡོོད། འདྲུད་འཁོོར་ཚོོའིི་འཁོོར་ལོོ་བླངས་ཟིིན། ཞེེང་ཆེེ་བའིི་འདེེད་སྒོོ་
ཚོོའིི་མདུན་དུ་པང་ལེེབ་འགའ་ཤས་བགྲོོད་ཟམ་གྱིི་ཚུལ་དུ་འཕངས་ཡོོད། འཁོོར་སྒམ་
ཁང་པ་འདིི་ཚོོ་ནིི་ཆུ་འགོོག་དང་རླུང་འགོོག་གིི་ནུས་པ་ལྡན་པའིི་སྡོོད་ཁང་ཡག་པོོ་ཡིིན་
ལ། ཁང་པ་ཚོོའིི་མགོོ་མཇུག་རེེ་རེེར་ཁྱིིམ་ཚང་རེེ་རེེ་བྱས་ཏེེ། བསྡོོམས་པས་ཁྱིིམ་ཚང་ཉེེར་

བཞིི་བསྡད་ཡོོད། འདིི་དག་ལ་སྒེེའུ་ཁུང་མེེད་པས། ཞེེང་ཆེེ་བའིི་སྒོོ་མོོ་དེེ་དག་རྒྱུན་དུ་ཕྱེེས་

ཡོོད། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་འགའ་རེེའིི་དཀྱིིལ་ནས་རས་ཡུག་འཐེེན་ནས་ཤག་བཅད་ཡོོད་
ལ། ཁང་པ་འགའ་རེེའིི་ནང་དུ་སྒོོ་ཡོོད་ས་དེེ་ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་ས་མཚམས་བྱས་ནས།
བར་ཤག་དམིིགས་བསལ་གྱིིས་ལོོགས་སུ་བཅད་མེེད།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་ཁྱིིམ་མིི་རྣམས་འདིི་ལྟ་བུའིི་ཁང་པ་ཞིིག་གིི་སྣེེ་གཅིིག་ཏུ་བསྡད་ཡོོད། ཁང་

པ་འདིིའིི་ནང་གིི་གཞིི་འཛིིན་སྔོོན་མ་ཞིིག་གིིས་སྣུམ་སྣོོད་ལྕགས་ཀྲིིན་ལས་བཟོོས་པའིི་

ཐབ་ཀ་དུད་ཁུང་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ཡོོད་ལ། ལྕགས་ཐབ་ཀྱིི་དུད་ཁུང་དེེ་
འགྲམ་གྱིི་གྱང་ངོོས་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཕུད་ཡོོད། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་འདིི་སྒོོ་མོོ་ཡངས་པོོར་

ཕྱེེས་ཡོོད་ནའང་། ཁང་པ་འདིིའིི་ཕུག་སྣེེ་རུ་ད་དུང་ཡང་ནག་དུབ་རེེད། ཨ་མས་ཁང་པའིི་
དཀྱིིལ་ནས་ཁོོ་ཚང་གིི་རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་དེེ་འཐེེན་ནས་བར་ཤག་བཅད་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་མོོས་“འདིི་ཡག་པོོ་འདུག གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་དེེའིི་འཕྲོོ་ནས། འདིི་ཕལ་

ཆེེར་སྡོོད་ས་ཡག་ཤོོས་དེེ་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

དགོོང་མོོ་རྟག་པར་ཁོོ་མོོས་ཉལ་གདན་རྣམས་ཐང་ལ་འདིིང་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། ཞོོགས་པ་

རྟག་པར་ཕྱིིར་སྒྲིིལ་བཞིིན་ཡོོད། ཉིིན་དཀར་རྟག་པར་ཁོོ་ཚོོ་ཞིིང་ནང་དུ་སྲིིང་བལ་འཐོོག་
ཏུ་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད་ཅིིང་། དགོོང་མོོ་རྟག་པར་ཁོོ་ཚོོར་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོོད། གཟའ་སྤེེན་པའིི་ཉིིན་

ཞིིག་ལ། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་ཋུ་ལར་རྫོོང་ཐོོག་ཏུ་སོོང་སྟེེ་ཁྱིིམ་ལ་ལྕགས་ཐབ་
ཅིིག་ཉོོས་ཤིིང་། དེེ་བཞིིན་ཨལ་དང་ཨ་ཕ། ཝིིན་ཧྥིིལད་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་ལ་ལས་དོོར་
རེེ་ཉོོས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་ད་དུང་ཨ་མ་ལ་ཡང་ལྭ་བ་ཞིིག་ཉོོས་ཡོོང་བས། ཨ་མས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
སྔོོན་ཆད་ཀྱིི་ལྭ་བའིི་ནང་ནས་ཡག་ཤོོས་དེེ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་སྤྲད།

ཨ་མས་“ཁོོ་མོོའི་ི གྲོོད་ཁོོག་འདིི་འདྲ་ཆེེན་པོོ་ཡིིན་པས། ད་ལྟ་ཁོོ་མོོར་གྱོོན་ཆས་གསར་

པ་ཉོོས་ན་འཕྲོོ་བརླག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་ཁ་ལས་དགེེ་ནས་འདིི་གར་སླེེབས་མགོོ་སྔ་བས། ཁོོ་ཚང་ལ་འཁོོར་སྒམ་

ཁང་པའིི་ནང་ནས་སྡོོད་ས་རྙེེད། རྗེེས་ནས་ཡོོང་མཁན་ཚོོའིི་རས་གུར་གྱིིས་ཐང་བདེེ་ཆུང་

ཆུང་དེེ་ཁ་བཀང་ཡོོད་ཅིིང་། དེེང་སང་། སྔོོན་དུ་སླེེབས་ནས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་སྡོོད་ཐུབ་
མཁན་ཚོོ་ནིི་ཅུང་སྐུ་དྲག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོོད།

ཆུ་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་དེེ་ཕར་དཀྱོོག་ཚུར་དཀྱོོག་གིིས། མཚམས་ལ་ལར་ལྕང་ཚལ་གྱིི་

གསེེབ་ནས་ཚུར་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ལ། སྐབས་ལ་ལར་ལྕང་ཚལ་གྱིི་ཁྲོོད་དུ་ཕར་ཕྱིིར་རྒྱུག་གིི་
ཡོོད། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་རེེ་རེེའིི་རྩ་ནས་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་འཇགས་འཇགས་སུ་གྱུར་

པའིི་ལམ་ཕྲན་རེེ་ཡོོད། ཁང་པ་ཚོོའིི་བར་དུ་གོོས་སྐེེམ་ཐ་གུ་རེེ་འཐེེན་ཡོོད་ཅིིང་། ཉིིན་མོོ་
རྟག་པར་དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་ཉིི་མར་སྐམ་པའིི་གྱོོན་གོོས་ཀྱིིས་གང་ཡོོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

དགོོང་དྲོོ། ཁོོ་ཚོོས་སོོ་སོོའི་ི ཁུག་མ་མཆན་འོོག་ཏུ་བཙིིར་ཏེེ་ཞིིང་ནང་ནས་ཚུར་ཕྱིིར་

ཡོོང་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ལམ་གྱིི་བཞིི་མདོོ་རུ་ཡོོད་པའིི་ཚོོང་ཁང་དེེ་རུ་སོོང་ནས།

ཉིིན་རེེའིི་མཁོོ་དངོོས་ཉོོ་ཡིི་ཡོོད་ལ། སྐབས་དེེར་ཚོོང་ཁང་དུ་རྒྱུན་དུ་སྲིིང་བལ་འཐོོག་
མཁན་མང་པོོ་སླེེབས་ཀྱིི་ཡོོད།

“དེེ་རིིང་ག་ཚོོད་ལོོན་སོོང་།”
“དེེ་རིིང་འགྲིིག་འདུག

ང་ཚོོས་སྒོོར་མོོ་གསུམ་དང་ཕྱེེད་ཀ་ལེེན་ཐུབ་སོོང་། ལས་ཀ་འདིི་

ཡུན་ཅུང་ཙམ་རིིང་བར་སྨོོན། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ལ་ཡང་སྲིིང་བལ་འཐོོག་རྩལ་འབུད་ཀྱིི་འདུག ཨ་

མས་ཁོོ་ཚོོར་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་རེེ་བཟོོས་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་མིི་ཆེེན་མོོའི་ི ཁུག་མ་འདྲུད་མིི་
ཐུབ་པས། སྔོོན་མ་ཡིིན་ན་ཁོོ་ཚོོས་བཏོོགས་རྗེེས་མིི་ཆེེན་པོོའི་ི ཁུག་མའིི་ནང་དུ་འཕེེན་གྱིི་
ཡོོད། དེེ་བས་ཨ་མས་ནང་སྟོོད་རྙིིང་པ་འགའ་རེེ་སྤྱད་ནས་ཁོོ་ཚོོར་ཡང་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་
རེེ་བཟོོས་ཡོོད་པས། ད་ལྟ་གནད་དོོན་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག”

ཨ་མ་ཤ་འཚོོང་སྟེེགས་བུའིི་མདུན་དུ་སོོང་། ཁོོ་མོོས་མཛུབ་མོོ་མཆུ་རྩེེ་རུ་སྦྱར་ནས།

མཛུབ་སྟེེང་དུ་ཕུ་འདེེབས་ཞོོར་དུ་བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོ་ཞིིག་བཏང་རྗེེས་“དེེ་རིིང་ད་ཕག་ཤའིི་
ཤ་རྩིིབ་རེེ་ཉོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། རིིན་གོོང་ག་ཚོོད་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རྒྱ་མ་གང་ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་རེེད་ལགས།
“ཡ།

ལྕམ་ལགས།”

ང་ལ་རྒྱ་མ་གསུམ་ཚད་དང་། དེེ་ནས་ཟོོག་ཤ་བཙོོ་རྒྱུ་ཡག་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་དགོོས།

ངའིི་བུ་མོོས་སང་ཉིིན་ཤ་དེེ་བཙོོ་ཆོོག་གིི་རེེད། དེེ་ནས་ངའིི་བུ་མོོས་འཐུང་རྒྱུའིི་འོོ་མ་ལྕགས་

ཀྲིིན་གཅིིག་ཀྱང་དགོོས། ཁོོ་མོོས་འོོ་མར་སེེམས་པ་འཁྲེེང་ཡོོད། ཡུན་རིིང་མ་འགོོར་བར་ཁོོ་
མོོར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་རེེད་ལ། སྐྱེེ་གཡོོག་མ་མས་ཁོོ་མོོས་འོོ་མ་བཏུང་དགོོས་ཟེེར། ཡ། དེེ་
ནས་གཅིིག་བལྟ་དང་། ཞོོག་ཁོོག་ནིི་ད་དུང་ཡོོད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་ལག་ཏུ་བུ་རམ་ལྡེེ་གུའིི་ལྕགས་ཀྲིིན་ཞིིག་བཟུང་ནས་ཚུར་ཉེེ་སར་ཡོོང་ནས་

“འདིི་ཅུང་ཉོོས་ནས།

སྒོོང་བག་ཚ་སྲེེག་རེེ་བཟོོས་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་སྨིིན་མ་ཞིིག་བསྡུས་“འདིི། ཨུན། ཡ། འདིི་ཉོོ་རྒྱུ་བྱེེད། ང་ཚོོར་བག་ལེེབ་སྲེེག་

ཕྱེེ་མང་པོོ་ཡོོད།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་ལག་ཏུ་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་ཤོོག་སྒམ་ཆེེན་པོོ་གཉིིས་འཁྱེེར་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་

ཉེེ་སར་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ནང་དུ་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོོད་ཀྱིི་དྲིི་རྟགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་

ཤར། ཨ་མས་མགོོ་བོོ་གཡུག་གཡུག་བྱས་ནས་ཁོོ་མོོས་ཕམ་ཁ་ཉོོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡང་ན་ཁོོ་
མོོས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་གུག་ནས་དགའ་ཚོོར་དཔག་ཏུ་མེེད་པའིི་རྒྱལ་ཁ་ཞིིག་འཐོོབ་རྒྱུ་རེེད།
ཁོོ་མོོས་“ཨ་མ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་སྒམ་དེེ་གཉིིས་ལག་ཏུ་བཟུང་། ཁོོ་མོོས་ཨ་མའིི་ཡིིད་
སེེམས་འགུག་ཆེེད་དུ། སྒམ་དེེ་གཉིིས་ཡར་འདེེགས་མར་ཕབ་བྱས།
“ཡ།

ད་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཕྱིིར་ཞོོག”

རུ་ཐེེ་ཡིི་མིིག་ནང་དུ་ཕམ་ཁའིི་སྤྲིིན་ནག་འཁྲིིགས་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་ཕས་

“འདིི་ཚོོ་རེེ་རེེར་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོོགས་མིི་དགོོས།

ཀ་དངོོས་གནས་ཡག་པོོ་ལས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཡ།

དེེའིི་སྟེེང་དུ། ཁོོ་ཚོོས་དེེ་རིིང་ལས་

དེེས་ན་... །” རུ་ཐེེ་ཡིི་མིིག་ནང་དུ་སྐུང་ཐབས་མེེད་པའིི་སྤྲོོ་སྣང་གིི་ཉིི་མ་ཤར་“ཡ།

དེེས་ན་ཉོོ།”

ཁོོ་མོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་མདའ་འཕངས་པ་ལྟར་བརྒྱུགས་ཤིིང་། སྒོོ་ལམ་བར་དུ་ཁོོ་

མོོས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིི་རྗེེས་ཟིིན། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཁོོ་འབུད་འཐེེན་བྱེེད་བཞིིན་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་
བའིི་ཁྲོོད་དུ་ཁྲིིད་སོོང་།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ལག་མཐིིལ་སེེར་པོོ་ཡིིན་པའིི་རས་རྒོོད་ཀྱིི་ལག་ཤུབས་ཆ་གཅིིག་ལག་

ཏུ་བླངས་ནས། དེེ་ལག་མགོོར་བསྐོོན་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཕུད། དེེ་ནས་ཁོོ་དལ་མོོས་ཆང་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

རག་འགྲེེམས་སྒྲོོམ་དུ་སོོང་ནས། དམ་བེེ་ཚོོའིི་སྟེེང་གིི་ཤོོག་བྱང་ལ་བལྟས། ཨ་མས་ཁོོ་
མཐོོང་ནས་“ཨ་ཕ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་མགོོ་བོོ་གཡོོན།

ཨ་ཕ་སོོས་དལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་སོོང་། “ཇོོན། ཁ་སྐོོམ་གྱིི་འདུག་གམ།”
“མ་རེེད།

མིིན།”

ཨ་ཕས་“སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཚར་བའིི་བར་དུ་སྒུགས་དང་། དེེ་ནས་ཤིི་ཤིི་བར་དུ་ཐེེངས་

གཅིིག་བཟིི་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“འདིིས་ང་ལ་དེེང་སང་སྡུག་གཏོོད་ཀྱིི་མིི་འདུག ངས་ལས་ཀ་ཧུར་

བརྩོོན་གྱིིས་ལས་བཞིིན་ཡོོད་ལ། གཉིིད་ཀྱང་སྐྱིིད་པོོ་ཁུག་གིི་འདུག རྨིི་ལམ་ངན་པ་རྨིི་རྒྱུ་
མེེད་ལ། སྔུར་བ་ངན་པའང་འཐེེན་རྒྱུ་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དམ་བེེ་དེེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་ཁ་ཆུ་འཛར་བཞིིན་པ་མཐོོང་བྱུང་ཨ།”
“ངས་དམ་བེེ་དེེ་ཚོོ་ཕལ་ཆེེར་མཐོོང་ཡང་མཐོོང་མ་སོོང་།

དགོོད་བྲོོ་བ་ཞིིག་ལ། ངས་

ཅ་ལག་འགའ་རེེ་ཉོོ་འདོོད། རང་ཉིིད་ལ་དགོོས་མཁོོ་མེེད་པའིི་ཅ་ལག་དེེ་འདྲ། དཔེེར་ན།

ངས་བདེེ་འཇགས་ཁ་སྤུ་བཞར་གྲིི་ཉོོ་འདོོད་ལ། ད་དུང་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་བཤམས་ཡོོད་
པའིི་ལག་ཤུབས་དེེ་འདྲ་ཡང་ཉོོ་འདོོད། དེེ་ཚོོ་གོོང་ཧ་ཅང་ཁེེ་པོོ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“ལག་ཤུབས་གོོན་ནས་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མིི་ཐུབ་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

དེེ་བཞིིན་ང་ལ་བདེེ་འཇགས་ཁ་སྤུ་བཞར་གྲིི་ཡང་དགོོས་དོོན་མེེད། ཅ་

ལག་དེེ་ཚོོ་དེེ་གར་བཤམས་བཞག་དུས། རང་ཉིིད་ལ་མཁོོ་རུང་མིི་མཁོོ་རུང་། སེེམས་ནས་
ཉོོ་འདོོད་པ་དེེ་འདྲ་རེེད།”

ཨ་མས་“ད་ཤོོག་དང་། ང་ཚོོར་དགོོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཉོོས་ཟིིན།” ཞེེས་བོོས། ཁོོ་མོོས་ཁུག་

མ་ཞིིག་འཁུར་ཞིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀས་ཐུམ་སྒྲིིལ་རེེ་རེེ་འཁུར། རུ་ཐེེ་དང་
ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀས་སྒོོ་ཕྱིི་ན་ཁོོ་ཚོོར་སྒུག་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་མིིག་ཤ་བསྒྲིིམས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ནས་ལྟ་བ་དང་། འགྲམ་པ་གཉིིས་ཀ་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་ཀྱིིས་བཀང་ནས་འབུར་འབུར་
བྱས་འདུག

ཨ་མས་“ད་ཁོོ་ཚོོས་དགོོང་ཟས་བཟའ་འདོོད་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ད་ལྟ་མིི་རྣམས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་འཚང་ཡོོང་། རས་གུར་ཚོོའིི་ནང་

ནས་སྒྲོོན་མེེ་སྦར་འདུག་ཅིིང་། དུད་ཁུང་ཚོོ་ལས་དུད་པ་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་འཕྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཚང་
གིི་བཟའ་མིི་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁང་མདུན་གྱིི་བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་ནང་དུ་སོོང་ནས། ཁོོ་ཚང་

གིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཕུག་སྣེེ་དེེ་རུ་སོོང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཐབ་འགྲམ་དུ་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་
འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་མེེ་བུས་ཡོོད་པས། ཐབ་ཀ་ངར་ནས་ཁ་མདོོག་སྨུག་ནག་ཏུ་གྱུར་
འདུག ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཚོོས་འོོ་མ་ཨེེ་ཉོོས།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཉོོས་པ་ཡིིན།
“ཡ།

འདིི་རེེད།”

ང་ལ་བྱིིན་དང་། ངས་ཉིིན་གུང་ནས་བཟུང་མ་བཏུངས།”

“ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་སུ་འདིི་ནིི་སྨན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་འདུག་ཨ།”
“མ་མ་དེེས་ཟེེར་ན།

འདིི་དངོོས་གནས་སྨན་ལྟ་བུ་རེེད་ཟེེར།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཞོོག་ཁོོག་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཟིིན་ནམ།”
“བྱས་པ་ཡིིན།

འདིི་རེེད། ཤུན་ལྤགས་བཤུས་ཟིིན།”

ཨ་མས་“ང་ཚོོས་དེེ་བརྔོོས་འཇོོག དེེ་རིིང་ཤ་རྩིིབ་ཉོོས་ཡོོད། ཞོོག་ཁོོག་དེེ་ཚོོ་རྔོོད་སླང་

གསར་པ་དེེའིི་ནང་དུ་གཏུབས་ནས། སྟེེང་དུ་ཙོོང་འགའ་རེེ་གཡུགས། ཡ། ཁྱོོད་ཚོོ་སོོང་
ནས་ལག་པ་ཁྲུས་ལ། ཚུར་ཕྱིིར་ཡོོང་དུས་ཆུ་ཟོོའི་ི ནང་དུ་ཆུ་ཁྱེེར་ཤོོག རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་

ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་བ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་བཀྲུ་དགོོས། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེར་མ་རྨོོས་
ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་རེེ་རེེ་ཉོོས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཨ་མས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་“མིི་རེེ་
རེེར་ཤོོག་སྒམ་རེེ་ཉོོས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཁྱིིམ་གྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཆུ་ཕྲན་ཕྱོོགས་སུ་ལག་པ་བཀྲུ་རུ་སོོང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཞོོག་ཁོོག་

དེེ་རྣམས་རྔོོད་སླང་གིི་ནང་དུ་གཏུབས་ནས། གྲིི་རྩེེ་ཡིིས་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱས།

རས་རྒོོད་ཡོོལ་བ་དེེ་གློོ་བུར་དུ་ཡར་བཀྱགས་བྱུང་ལ། ཤ་སྟོོབས་ཆེེ་ཞིིང་རྔུལ་ཆུ་ལྡན་

པའིི་ངོོ་གདོོང་ཞིིག་གིིས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྣེེ་གཞན་པ་དེེ་ནས་ཚུར་བལྟས་“དེེ་རིིང་
ཁྱོོད་ཚོོས་ག་ཚོོད་ལེེན་ཐུབ་སོོང་། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི་ལགས།”

ཨ་མ་གློོ་བུར་དུ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་“ཨོོ། དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི། དེེ་རིིང་

གིི་ཡོོང་འབབ་འགྲིིག་ཙམ་འདུག སྒོོར་གསུམ་དང་ཕྱེེད་ཀ་ལོོན་སོོང་། སྒོོར་གསུམ་དང་
སྒོོར་ཟུར་ལྔ་སྐར་བདུན་ཏག་ཏག་ལོོན་སོོང་།”
“ང་ཚོོས་སྒོོར་བཞིི་ལོོན་སོོང་།”

ཨ་མས་“ཨོོ། ཁྱོོད་ཚོོ་ལ་ལས་མིི་མང་བས། དེེ་འདྲ་ཡིིན་ངེེས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

ད་ལྟ་ཇོོ་ན་སིིས་གོོ་ཅུང་ཙམ་ཆོོད་ཀྱིི་འདུག ཤ་རྩིིབ་བཟའ་རྒྱུ་བྱས་འདུག་ཨ།”

སྐབས་དེེར་ཝིིན་ཧྥིིལད་སྒོོ་ནང་ནས་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིས་ཡར་འཛུལ་ཡོོང་ནས་

“ཨ་མ།”

“ཁ་རོོག་ལ་ཅུང་ཙམ་སྡོོད་དང་།

དགའ།”

ཡིིན་ཡ། ངེེད་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཤ་རྩིིབ་བཟའ་རྒྱུར་

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ངེེད་ཚང་གིིས་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད། དེེ་ནས་དྲིི་

མ་ཚོོར་གྱིི་མིི་འདུག་གམ།” ཞེེས་བཤད།
“ཚོོར་གྱིི་མིི་འདུག

ཚོོར།”

ཞོོག་ཁོོག་ནང་གིི་ཙོོང་འདིི་དྲིི་མ་བཙན་པས། དྲིི་མ་གཞན་པ་མིི་

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“དེེ་འཚིིག་བཞིིན་འདུག” ཅེེས་སྐད་ངན་ཞིིག་བཏོོན་ནས། མགོོ་

བོོ་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་འཁོོར་སོོང་།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཨ་མ།” ཞེེས་བོོས།
“ཅིི་རེེད།
“ཨ་མ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་ཟོོས་ནས་ན་ཚ་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་མིིན་ནམ།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་གཅིིག་བཤད་སོོང་།”

“ཅིི་ཞིིག་བཤད་སོོང་།”
“ཋོོམ་གྱིི་སྐོོར།”

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་ཅེེར། “བཤད་སོོང་ཨེེ།” དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཁོོའི་ི མདུན་དུ་པུས་བཙུགས་སུ་

བསྡད་“ཝིིན་ཧྥིིལད། སུ་ཞིིག་ལ་བཤད་སོོང་ངམ།”

སྐབས་དེེར་ཝིིན་ཧྥིིལད་ངོོ་གནོོང་བར་གྱུར་ནས་ཅུང་ཕྱིི་ནུར་བྱས་“ཨུན། ཁོོ་མོོས་ཅུང་

ཙམ་མ་གཏོོགས་བཤད་མ་སོོང་།”
“ཝིིན་ཧྥིིལད།
“ཁོོ་མོོས།

ཁོོ་མོོས་དོོན་དམ་པར་ཅིི་ཞིིག་བཤད་སོོང་།”

ཁོོ་མོོས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་དེེ་རྣམས་སྡེེབ་གཅིིག་ཏུ་མ་ཟོོས་པར། ཁོོ་མོོའི་ི

ནམ་རྒྱུན་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟར། གཅིིག་རེེ་གཅིིག་རེེ་བྱས་ཏེེ་ཟོོས་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས། ‘ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ཀྱང་ད་དུང་ཅུང་ལྷག་ཡོོད་ན་ཨང་བསམ་གྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།’ ཅེེས་ཟེེར།”

ཨ་མས་ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ཝིིན་ཧྥིིལད། ད་ལྟ་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་

བློོ་འཚབ་དང་བཅས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཡོོལ་བའིི་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་སོོང་
ནས་ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་ནས། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་རྣ་ཉན་བྱེེད་དུ་མ་འཇུག” ཅེེས་
བཤད།

“འོོ་ན་ཞོོག་ཁོོག་འདིི་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད།”
“དེེར་ངས་བལྟ།

འདོོད།”

ཁྱོོད་ད་སོོང་། ངས་ཁོོ་མོོས་ཡོོལ་བའིི་ཕག་ནས་ཉན་བསྡད་ན་མིི་
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བུ་མོོས་གོོམ་ཁ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ནུར་འགྲོོས་ཀྱིིས་སོོང་ནས། རས་རྒོོད་ཀྱིི་ཡོོལ་བའིི་

ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

ཨ་མས་“ཡ། ཝིིན་ཧྥིིལད། ད་ཤོོད་དང་།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་གོོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར།

ཁོོ་མོོས་ཡོོས་ཐུར་གཅིིག་རེེ་གཅིིག་རེེ་བྱས་ཏེེ་ཟོོས་པ་

དང་། ཁོོ་མོོས་ཡོོས་ཐུར་འགའ་རེེ་དུམ་པ་གཉིིས་སུ་བཅག་ནས་ཟོོས་པས། ཁོོ་མོོའི་ི ཡོོས་
ཐུར་ཡུན་རིིང་ལ་འདང་སོོང་།”

“མུ་མཐུད་དུ་མགྱོོགས་པོོར་ཤོོད་དང་།”

“དེེ་དུས་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་འགའ་རེེ་མཐའ་འཁོོར་དུ་སླེེབས་ཤིིང་།

ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་ཅུང་

ཙམ་རེེ་སློོང་ཐབས་བྱེེད་པ་སྨོོས་མེེད་རེེད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་དལ་མོོས་སོོ་འཐོོག་བརྒྱབ་
ནས་འདུག་པ་ལས། ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་ཀྱང་ག་ལ་སྦྱིིན། དེེ་བས་ཕྲུ་གུ་དེེ་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་
ཤིིང་། གཅིིག་གིིས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ནས་ཡོོས་སྒམ་དེེ་ཕར་འཕྲོོགས་སོོང་།”
“ཝིིན་ཧྥིིལད།

དོོན་དག་གཞན་པ་དེེ་མགྱོོགས་པོོར་ཤོོད་དང་།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ངས་ཤོོད་བཞིིན་ཡོོད་ཡ། དེེ་ནས་རུ་ཐེེ་ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་

རྗེེས་སུ་བདས་ཏེེ། ཐོོག་མར་ཁོོ་ཚོོ་ལས་གཅིིག་བརྡུངས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་གཞན་པ་ཞིིག་ཀྱང་
བརྡུངས་སོོང་། སྐབས་དེེར་བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་ཞིིག་ཡོོང་ནས་ཁོོ་མོོ་ཚུར་བརྡུངས་བྱུང་
ལ། ཁོོ་མོོར་ན་ཐག་ཆོོད་ཅིིག་གཞུས་སོོང་། དེེ་བས། རུ་ཐེེ་ངུ་ཞོོར་དུ། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

གཅེེན་པོོ་བོོས་ནས། བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་དེེ་བརྡུང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེེར་ཞིིང་། ཁོོས་ཁོོ་མོོ་

གསོོད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར། དེེ་དུས་བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་དེེས། ཨོོ། རེེད་དམ། ཁོོ་མོོ་ལ་ཡང་གཅེེན་
པོོ་ཡོོད་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཤོོད་བཞིིན་ཤོོད་བཞིིན་དབུགས་ཀྱང་

འཚང་ཡོོང་གིི་འདུག “དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་རྡུང་རེེས་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་དེེས་

རུ་ཐེེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཐེེངས་གཅིིག་གཞུས་སོོང་། དེེ་བས་རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གཅེེན་པོོས་བུ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

མོོ་གཟུགས་ཆེེན་དེེའི་ི གཅེེན་པོོ་ཡང་གསོོད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར་བར། བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་དེེས། ཁོོ་

མོོའི་ི གཅེེན་པོོས་ང་ཚོོའི་ི གཅེེན་པོོ་ཚུར་བསད་ན་ག་འདྲ་འདུག་ཟེེར། དེེ་ནས་... ། དེེ་ནས་
རུ་ཐེེ་ཡིིས། ང་ཚོོའིི་གཅེེན་པོོས་སྔོོན་མ་མིི་གཉིིས་བསད་ཡོོད་ཟེེར་བར། བུ་མོོ་གཟུགས་
ཆེེན་དེེས། ‘ཨོོ། རེེད་དམ། ཁྱོོད་ནིི་འདིི་འདྲའིི་སྐྱག་རྫུན་མཁན་ཞིིག’ ཅེེས་བཤད། དེེ་བས་

རུ་ཐེེ་ཡིིས། ཡིིད་མིི་ཆེེས་སམ། ང་ཚོོའི་ི གཅེེན་པོོས་ཉེེ་སྔོོན་ཏག་ཏག་ལ་མིི་ཞིིག་བསད་པས།

ད་ལྟ་བསྐུངས་ནས་བསྡད་ཡོོད་ཟེེར་ལ། ཁོོས་བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་གྱིི་གཅེེན་པོོ་ཡང་གསོོད་
རྒྱུ་རེེད་ཟེེར། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལ་མཚང་འབྲུ་རེེས་བྱས་སོོང་ལ། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོ་
མོོར་རྡོོ་ཞིིག་བརྒྱབ་པས། བུ་མོོ་གཟུགས་ཆེེན་དེེས་ཁོོ་མོོ་ཚུར་བདས་ཡོོང་། སྐབས་དེེར་ང་
རང་ཕྱིིར་བརྒྱུགས་ཡོོང་བ་ཡིིན།”

ཨ་མས་“ཨོོ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན། ཨོོ། དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ་ཐུགས་རྗེེའིི་བདག་ཉིིད་

ཅན་པོོ། ད་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད་ནས། ལག་པས་ཐོོད་པ་བསྐྱོོར་ཞིིང་། མིིག་
ཟུང་འཕུར་འཕུར་བྱས། “ད་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད།” སྐབས་དེེར་མེེ་ལྕེེ་འུར་འུར་དུ་འབར་
བཞིིན་པའིི་ཐབ་ཀའིི་ཕྱོོགས་ནས། ཞོོག་ཁོོག་འཚིིག་བཞིིན་པའིི་དྲིི་མ་ཞིིག་སླེེབས་བྱུང་བས།
ཨ་མ་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་དེེ་གར་སོོང་ནས་ཞོོག་ཁོོག་སྟེེང་འོོག་དཀྲུགས།

ཨ་མས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན།” ཞེེས་བོོས་པས། བུ་མོོ་ཡོོལ་བའིི་ཕག་ནས་ཚུར་ནང་དུ་ཡོོང་

ནས་“ཤོོག་ལ་དགོོང་ཟས་གཡོོས་སྦྱོོར་བྱོོས། ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁྱོོད་སོོང་ནས་རུ་ཐེེ་འདིི་གར་
ཕྱིིར་ཁྲིིད་ཤོོག”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁོོ་མོོ་བརྡུང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་རེེ་སྒུག་དང་བཅས་དྲིིས།
“བརྡུང་རྒྱུ་མིིན།

དོོན་དག་འདིི་ལྟ་བུར་ཐུག་དུས་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།

ངས་བལྟས་ན། ཁོོ་མོོས་དེེ་ལྟར་མིི་བྱེེད་ཐབས་མེེད་ལ་འཁེེལ་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དེེ་བས་ངས་

ཁོོ་མོོ་བརྡུང་གིི་མིིན། ཁོོ་མོོ་བརྡུངས་རུང་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ད་རྒྱུགས་ཤིིག
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སོོང་ནས་ཁོོ་མོོ་ཕྱིིར་ཁྲིིད་ཤོོག”

ཝིིན་ཧྥིིལད་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས་ཤིིང་། དེེ་གར་ཁོོ་བགྲོོད་

ཟམ་སྟེེང་ནས་ཡར་ཡོོང་བཞིིན་པའིི་ཁོོ་ཚང་གིི་སྐྱེེས་པ་གསུམ་པོོར་ཐུག་པས། ཁོོ་སྒོོ་ཟུར་
དུ་ནུར་ནས་ཁོོ་ཚོོར་ལམ་ཕྱེེས།

ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ཨ་ཕ། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཋོོམ་

གྱིི་སྐོོར་དེེ་ཕྲུ་གུ་འགའ་རེེར་བཤད་འདུག” ཅེེས་བཤད།
“ཨ།

ཅིི་ཟེེར།”

“ཁོོ་མོོས་གཞན་པར་བཤད་འདུག

འདུག”

“ཨ།

འཁྲུག་འཛིིང་ཞིིག་ལ་འཁེེལ་བས་ཁོོ་མོོས་ཁ་ཤོོར་

ཁྱིི་ཕྲུག་མ་དེེ།”

“དེེ་མ་ཟེེར།

ཁོོ་མོོས་ཀྱང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་པ་མ་ཤེེས་པས་རེེད། ཡ། ཨ་

ཕ། ཁྱོོད་རང་འདིི་གར་སྡོོད་དང་། ང་སོོང་ནས་ཋོོམ་བཙལ་ཏེེ་ཁོོ་ལ་གནས་ཚུལ་འདིི་འཕྲོོད་

ཐབས་བྱེེད། ང་སོོང་ནས་ཁོོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱོོས་ལབ་དགོོས། ཁྱོོད་གཞན་ལ་མ་འགྲོོ་བར་
འདིི་ནས་དོོན་དག་ཅིི་འབྱུང་གིི་མགོོ་འཚོོས་ལ་སྡོོད། ངས་ཁོོ་ལ་དགོོང་ཟས་བསྐྱལ་འགྲོོ།”
ཨ་ཕས་“ཡ་ཡ།” ཞེེས་མོོས་མཐུན་བྱས།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་རུ་ཐེེ་ལ་ཁོོ་མོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ཁ་ནང་དུ་ཡང་མ་ལེེན་ཨ།

བཤད།”

ངས་ཁོོ་མོོར་

སྐབས་དེེར་རུ་ཐེེ་ནང་དུ་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་

སླེེབས། བུ་མོོ་འདིིའིི་གྱོོན་གོོས་ཡོོངས་རྫོོགས་བཙོོག་པོོ་བཟོོས་འདུག ཁོོ་མོོའི་ི ཁ་ལ་འབྱར་

རྩིི་འགོོས་འདུག་ཅིིང་། འཁྲུག་འཛིིང་ལས་བྱུང་བའིི་སྣ་ཁྲག་ཅུང་སྣ་སྒོོ་ནས་འཛར། ཁོོ་མོོ་

གཅིིག་ནས་ངོོ་གནོོང་ཡོོད་ལ། གཉིིས་ནས་འཇིིགས་སྣང་ཤར་ཡོོད། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་རྒྱལ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁའིི་ཉམས་དང་བཅས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་དེེད་ནས་ཡོོང་། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོང་ཁྲོོ་དང་བཅས་ཕར་

ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་ནས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ཏུ་སོོང་ནས། སྒལ་བ་
ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ལ་བཅར་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་ཀྱིི་འགྱོོད་སེེམས་དང་སྡང་སེེམས་
གཉིིས་ཀ་རྐྱ་སྡེེབ་ཀྱིི་ཡོོད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཁོོ་མོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་ཡོོད་པ་ངས་ཁོོ་མོོར་བཤད་ཟིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཀྲིིན་སྡེེར་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་ཤ་རྩིིབ་གཉིིས་དང་། ཞོོག་ཁོོག་བརྔོོས་མ་འགའ་

རེེ་འཇོོག་བཞིིན་“ཁ་རོོག་ལ་སྡོོད། ཝིིན་ཧྥིིལད། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་པ་འདིི་འདྲ་སྡུག་ཡོོད་པའིི་
སྟེེང་དུ། ད་དུང་ལྷག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཕན་པ་ཅིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

སྐབས་དེེར་རུ་ཐེེ་ཚུར་ཤེེད་ཀྱིིས་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས། ལག་པས་ཨ་མའིི་སྐེེད་པར་

འཐམས་ཏེེ་མགོོ་བོོ་ཨ་མའིི་ལྟོོ་བའིི་ཁུག་ཏུ་སྦས་ཤིིང་། ངུ་ཤུམ་གྱིིས་གཟུགས་པོོ་སྒུལ་སྒུལ་

བྱས། ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་ལྷོོད་དུ་འཇུག་ཐབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ནག་ནོོག་གིི་

མཛུབ་མོོ་དག་གིིས་ཁོོ་མོོ་ཧ་ཅང་དམ་པོོར་བསྡམས་འདུག ཨ་མས་བུ་མོོའི་ི ལྟག་རྒྱབ་ཀྱིི་

སྐྲ་ལོོའི་ི ནང་དུ་བྱིིལ་བྱིིལ་འཇམ་པོོས་བྱས་ཤིིང་། ལག་པས་ཕྲག་པར་འཇམ་པོོས་རྡེེབ་
བཞིིན་“ད་མ་ངུ་། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཀྱང་མ་ཤེེས་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ ཡིིས ་མིིག་ཆུ་དང་ཁྲག་ཐིིགས་ཀྱིིས ་སྦགས་པའིི་ གདོོ ང་པ་བཙོོག་པོོ ་ དེེ་ ཡར་

བཀྱགས་ནས་“ཁོོ་ཚོོས་ངའིི་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་འཕྲོོགས་སོོང་། ཁྱིི་ཕྲུག་མ་གཟུགས་

ཆེེན་དེེས། ཁོོ་མོོས་ང་ཚུར་བརྡུངས་བྱུང་བས་... །” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཡང་བསྐྱར་དྲག་ཏུ་
ངུས།

ཨ་མས་“ད་ཁ་རོོག་ལ་སྡོོད། སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་བཤད་མིི་རུང་། ཡ། ང་ཐོོངས་ཤིིག ད་ང་

འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་རྡུང་བ་ཡིིན།

གལ་སྲིིད་ཁོོ་མོོས་ཐོོག་དང་པོོ་ནས་མ་རྨོོས་

ལོོ་ཏོོག་གིི་ཡོོས་དེེ་གཞན་ལ་དེེ་འདྲ་ངོོམ་ངོོམ་མ་བྱས་ན། དོོན་དག་འདིི་འདྲ་འབྱུང་དོོན་
མེེད། ཡ། ཁོོ་མོོ་གཅིིག་རྡུངས་དང་།”

ཨ་མས་ངར་སྐད་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཁ་བདག་པོོ་རྒྱོོབས་དང་དེེས་ཆོོག སྐུ་ཞབས་

ཆུང་ཆུང་། དེེ་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྡུང་རྒྱུ་རང་ཐོོག་ཏུ་ལེེན་རྒྱུ་རེེད། ད་ང་ཐོོངས་ཤིིག
རུ་ཐེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས་མལ་གདན་བསྒྲིིལ་མ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ཅིིང་། མིིག་

ཟུང་གིིས་བཟའ་མིི་རྣམས་ལ་ཡིིད་མ་རངས་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་ཅེེར་བཞིིན། དེེ་གར་འགུལ་

མེེད་དུ་བསྡད། དེེ་མཚུངས་སུ། རུ་ཐེེ་ལ་གོོ་སྐབས་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་ལ་ཚུར་རྒོོལ་བྱེེད་རྒྱུ་
ཡིིན་པ་སེེམས་སུ་ཧ་ཅང་གསལ་བས། ཁོོས་རང་སྲུང་ལ་དོོ་སྣང་བྱས་ནས་བསྡད། རུ་ཐེེ་
སེེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོོ་བའིི་ཉམས་དང་བཅས་ཁང་པའིི་ཕུག་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ནས་བསྡད།
ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་མིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“རྗེེས་ནས་བཟའ།

ང་ཕྱིིར་ཡོོང་རྗེེས་བཟའ། དེེ་མ་གཏོོགས་ད་ལྟ་ཅིི་ཡང་བཟའ་འདོོད་

མིི་འདུག” ཨ་མ་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་སོོང་ནས། བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་དལ་མོོས་མར་བབས།

ཆུ་ཕྲན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ། རས་གུར་མང་པོོ་ཞིིག་འཚང་

ཁ་བརྒྱབ་ནས་ཕུབ་འདུག་ཅིིང་། རས་གུར་ཚོོའིི་ཆོོན་ཐག་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣོོལ་ནས་

ཡོོད་ལ། གུར་གྱིི་ཕུར་པ་རྣམས་རས་གུར་ཕན་ཚུན་གྱིི་གུར་འདབས་སུ་བརྡབས་ཡོོད།
རས་གུར་ཚོོའིི་རས་གཞིིའིི་ངོོས་སུ་སྒྲོོན་འོོད་མཐོོང་ཐུབ་ལ། དུད་ཁུང་ཚང་མ་ལས་དུད་

པ་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་འཕྱུར། སྐྱེེས་པ་དང་བུད་མེེད་ཚོོ་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་ལངས་ནས་གླེེང་མོོལ་

བྱེེད་ཅིིང་། བྱིིས་པ་ཚོོ་སྨྱོོན་པ་ལྟར་ཡར་རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་བྱེེད། ཨ་མ་བརྗིིད་ཉམས་དང་
བཅས་གུར་མདུན་ནས་མར་སོོང་ཞིིང་། མཚམས་ལ་ལར་ངོོ་ཤེེས་འགའ་རེེས་ཁོོ་མོོ་ངོོས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཟིིན་“དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། ལྕམ་ཇོོ་ཌིི།”
“དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས།”

“ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཅིི་ཞིིག་འཁྱེེར་བཞིིན་པ་ཡིིན་ནམ།
“གཤམ་དུ་གྲོོགས་པོོ་ཞིིག་ཡོོད།

ལྕམ་ཇོོ་ཌིི།”

བག་ལེེབ་འགའ་རེེ་ཕར་སྐྱེེལ་བཞིིན་ཡོོད།”

བསྟར་ལ་བསྒྲིིགས་པའིི་རས་གུར་ཚོོའིི་ནང་གིི་རས་གུར་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེ་བརྒལ་རྗེེས།

ཁོོ་མོོས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་སྟེེ་ཕྱིིར་མིིག་ཅིིག་བལྟས། ཞག་སྒར་གྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་འོོད་
སྣང་གཉོོམ་པོོ་ཞིིག་འཕྲོོས་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་གླེེང་མོོལ་བྱེེད་པའིི་གདངས་

དབྱངས་འཇམ་པོོ་ཞིིག་མཁའ་དབུགས་ནང་དུ་ཁྱབ། མཚམས་དང་མཚམས་སུ་ངར་
སྐད་འགའ་རེེའང་ཐོོས་རྒྱུ་འདུག མཁའ་རླུང་ནང་དུ་དུད་དྲིི་ཞིིག་འདྲེེས་ནས་འདུག

གཅིིག་གིིས་མཆུ་སྦྲེེང་དཀྲོོལ་ཐབས་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ལ། ཁོོས་དབྱངས་འགྲོོས་དུམ་པ་ཞིིག་
ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་དཀྲོོལ།

ཨ་མ་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ལྕང་ཚལ་ཁྲོོད་དུ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་ལམ་ཕྲན་གྱིི་སྟེེང་ནས་

ལོོགས་སུ་བུད་དེེ། གྲག་རྒྱུ་གོོ་རྒྱུ་ཅིི་ཡོོད་ལ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་ཉན་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་

བསྡད། སྐབས་དེེར་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ལམ་ཕྲན་གྱིི་སྟེེང་ནས་མར་ཡོོང་ནས། སྒར་གྱིི་ཕྱོོགས་

སུ་ཚུར་ཡོོང་གིི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོས་འགྲོོ་ཞོོར་དུ་དོོར་མའིི་སོོག་ཐག་ཕྱིིར་མདུད་ནས། རྫིི་

དོོར་གྱིི་འདོོམས་ཟྭ་ཡར་འཐེེན། ཨ་མ་གྲག་འགུལ་མེེད་པར་དེེ་གར་བསྐུངས་བསྡད་པས།
སྐྱེེས་པ་དེེས་ཁོོ་མོོ་མ་མཐོོང་བར་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་། ཁོོ་མོོས་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་ལ་སྒུག་ཅིིང་། དེེ་
ནས་ཡར་ལངས་ནས་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཕྲན་དེེ་དེེད་ནས་ཡར་སོོང་། ཁོོ་མོོ་ཧ་

ཅང་ཁུ་སིིམ་པོོའི་ི སྒོོ་ནས་སོོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པས་ལྕང་མའིི་ལོོ་མའིི་སྟེེང་དུ་
སྤོོས་པའིི་སྒྲ་དེེ་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་མུག་མུག་གིི་སྒྲ་ལས་ཀྱང་དམའ། ལམ་ཕྲན་དང་ཆུ་ཕྲན་གཉིིས་

ཀ་གཡོོན་དུ་དཀྱོོགས་འདུག་ལ། དེེ་ནས་ཅུང་ཙམ་སོོང་རྗེེས་གཡས་སུ་ཕྱིིར་དཀྱོོགས་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

འདུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་གཞུང་ལམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་ཡོོད། སྐྱ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་ས་སྲོོད་ཀྱིི་

སྣང་བའིི་ཁྲོོད་དུ། ཁོོ་མོོས་ཆུ་འགྲམ་གྱིི་རགས་ཁ་དེེ་དང་། རགས་ཁའིི་འོོག་གིི་སྦུག་ཡུར་
བཅས་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོ་མོོས་རྒྱུན་དུ་སྦུག་ཡུར་འདིི་རུ་ཋོོམ་ལ་ཟ་མ་འཇོོག་གིི་ཡོོད། ཁོོ་མོོ་

གཟབ་གཟབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མདུན་དུ་སོོང་ནས། ལག་གིི་ཟ་མ་གསར་པ་རྣམས་སྦུག་ནང་
དུ་བཞག་རྗེེས། དེེ་སྔ་དེེ་གར་བཞག་ཡོོད་པའིི་སྡེེར་མ་སྟོོང་པ་དེེ་ཚུར་བླངས། དེེ་ནས་ཁོོ་

མོོ་ལྕང་ཚལ་ཁྲོོད་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ཞིིང་། ཚང་ཚིིང་དུ་སྐྱེེས་ཡོོད་པའིི་རྩིི་ལྡུམ་ཕུང་པོོ་ཞིིག་
གིི་གསེེང་དུ་བཙན་གྱིིས་འཛུལ། ཁོོ་མོོ་དེེ་གར་ཐང་ལ་བསྡད་ནས་བསྐུངས། རྩིི་ལྡུམ་ཕུང་
པོོའི་ི ཁྲོོད་ནས་ཁོོ་མོོས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་སྦུག་ཡུར་དེེ་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོ་མོོའི་ི སྤར་

མོོ་པུས་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོར་བསྡད། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་ནས་རྩིི་ལྡུམ་ཕུང་པོོའི་ི
ཁྲོོད་དུ་ཡང་བསྐྱར་གྲག་འགུལ་སླེེབས། ཞིིང་ཙིིག་ཅིིག་ལོོ་མའིི་སྟེེང་ནས་གཟབ་གཟབ་
ཀྱིིས་འགྲོོ་ཞིིང་། སྲེེ་མོོང་ཞིིག་གིིས་དྲིི་ངན་ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་ལམ་ཕྲན་གྱིི་སྟེེང་དུ་སྣང་དོོགས་

ཅིི་ཡང་མེེད་པའིི་སྒོོ་ནས་དལ་འགྲོོས་ཀྱིིས་མར་ཡོོང་། དེེ་ནས་རླུང་བུ་ཞིིག་གིིས་ལྕང་སྡོོང་
རྣམས་ཀྱིི་སྲ་སྙིི་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་པ་ལྟར་ལྡེེམ་ལྡེེམ་དུ་སྒུལ་བྱུང་བས། གསེེར་མདོོག་གིི་ལོོ་མ་

སེེར་པོོ་རྣམས་ཐང་ལ་ལྷུང་ནས་ས་ངོོས་སུ་ཁ་གདན་བཞིིན་དུ་བཏིིངས། གློོ་བུར་དུ་དྲག་
རླུང་ཞིིག་གཡུགས་པས། སྡོོང་པོོ་རྣམས་ཤག་ཤག་ཏུ་སྒུལ་བྱུང་ལ། ལོོ་མ་རྣམས་སག་སག་

གིིས་ཐང་ལ་ཟགས། ཨ་མས་ལོོ་མ་རྣམས་ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོ་དང་ཕྲག་པ་རུ་ལྷུང་གིི་ཡོོད་པ་

ཚོོར། སྐབས་དེེར། ནམ་མཁའ་རུ་སྤྲིིན་ནག་གོོར་མོོ་ཞིིག་ཡོོང་ནས། དགུང་གིི་སྐར་ཚོོགས་
རྣམས་མིི་མངོོན་པར་བྱས། དེེ་ནས་ཆར་ཐིིགས་རྡོོག་པོོ་ཆེེན་པོོ་རེེ་མར་ཟགས་ནས། ས་ལ་

ལྷུང་ཡོོད་པའིི་ལོོ་མ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ཐག་ཐག་གིིས་བབས། དེེ་རྗེེས་སྤྲིིན་པ་དེེ་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་
བས། དགུང་གིི་སྐར་ཚོོགས་རྣམས་ཡང་བསྐྱར་མཐོོང་སྣང་དུ་ཕྱིིར་མངོོན། ཨ་མ་ཅིི་ཡིིན་

འདིི་ཡིིན་མེེད་པར་འདར་སིིག་ཅིིག་བརྒྱབ། ད་ལྟ་རླུང་བུའིི་རྒྱུ་བ་ཆད་ཟིིན་པས། རྩིི་ལྡུམ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྟུག་པོོ་འདིི་ཡང་བསྐྱར་ཁུ་སིིམ་མེེར་གྱུར། འོོན་ཀྱང་། གཤམ་གྱིི་ཆུ་ཕྲན་སྨད་རྒྱུད་དུ་

སྡོོང་པོོ་རྣམས་སྨད་ནས་སྨད་དུ་འགུལ་གྱིིན་འགུལ་གྱིིན་སོོང་། རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞག་སྒར་

གྱིི་ཕྱོོགས་ནས། ཨོོག་གླན་རོོལ་ཆ་དཀྲོོལ་བའིི་སྒྲ་དབྱངས་གསལ་ལ་མིི་གསལ་བ་ཞིིག་
དུས་ནས་དུས་སུ་གྲག་ཡོོང་།

ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི གཡོོན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལོོ་མའིི་ཁྲོོད་ནས་གྲག་ཡོོང་བའིི་གསང་སྟབས་ཀྱིི་

གོོམ་སྒྲ་ཞིིག་ཐོོས་པས། ཁོོ་མོོའི་ི སེེམས་པ་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་མོོས་སྤར་མོོ་པུས་
མོོའི་ི སྟེེང་ནས་བླངས་ནས། ཅིི་ཡིིན་མིི་ཤེེས་པའིི་སྒྲ་དེེར་གསལ་པོོར་ཉན་ཆེེད་དུ་མགོོ་

བོོ་དྲང་མོོར་དགྱེེ། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འགུལ་སྐྱོོད་དེེ་ཡུད་ཙམ་ལ་མེེད་པར་གྱུར་སོོང་ལ། དུས་

ཡུན་གང་འཚམས་སོོང་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་འགུལ་སྐྱོོད་བྱེེད་མགོོ་བརྩམས། སིིལ་སྡོོང་གིི་
ཡལ་ག་ཞིིག་ལོོ་མ་སྐམ་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་ཐག་སེེ་ལྷུང་། ཨ་མས་གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་ཞིིག་
རིིག་སར་མངོོན་ཡོོང་བ་མཐོོང་ཞིིང་། གྲིིབ་གཟུགས་དེེ་དལ་མོོར་སྦུག་ཡུར་གྱིི་ཕྱོོགས་

སུ་སོོང་། སྦུག་ཡུར་གྱིི་ཨིི་ཁུང་ནག་པོོ་དེེ་ཡུད་ཙམ་ལ་མིིག་ལམ་ནས་བསྒྲིིབས་བྱུང་ལ། དེེ་
ནས་གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་དེེ་སྦུག་ཡུར་དང་བྲལ་ནས་སོོང་། ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་
“ཋོོམ།”

ཞེེས་བོོས་པ་ན། གྲིིབ་གཟུགས་ནག་པོོ་དེེས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཁུ་སིིམ་པོོར་

མར་བསྡད་བྱུང་ལ། གྲིིབ་གཟུགས་དེེ་ནིི་དེེ་འདྲའིི་ཁུ་སིིམ་དང་དེེ་འདྲའིི་དམའ་མོོ་ཡིིན་
པས། ཕལ་ཆེེར་ཤིིང་རྡུམ་ཞིིག་ཨེེ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞིིག་རེེད། ཨ་མས་ཡང་བསྐྱར་“ཋོོམ།
ཨ་རོོག་ཋོོམ།” ཞེེས་བོོས་པས། གྲིིབ་གཟུགས་དེེ་ད་གཟོོད་འགུལ་བྱུང་།
“ཨ་མ།

ཁྱོོད་ཡིིན་ནམ།”

“འདིི་ན་ཡོོད།”

ཁོོ་མོོ་ཡར་ལངས་ནས་ཁོོའི་ི རྩར་སོོང་།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁྱོོད་འདིི་ལྟར་ཡོོང་མིི་རུང་།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ཁྱོོད་དང་ངེེས་པར་དུ་ཐུག་དགོོས་ཀྱིི་འདུག
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ཋོོམ། ངས་ཁྱོོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད།”

ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་ལམ་ཕྲན་གྱིི་ཐག་ཉེེ་ཡིིན་པས། ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འོོང་བྱེེད་མཁན་ཡོོད་

སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

“ཁྱོོད་ལ་སྡོོད་ས་འདྲ་ཡོོད་དམ།

ཋོོམ།”

“ཡོོད།

འོོན་ཀྱང་། གལ་སྲིིད། ཨུན། གལ་སྲིིད་གཅིིག་གིིས་ཁྱོོད་རང་ང་དང་ལྷན་དུ་

“ཋོོམ།

ང་མིི་ཡོོང་ཐབས་མེེད་རེེད། ཋོོམ།”

ཡོོད་པ་མཐོོང་ན། དེེ་ནས་ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོ་དཀའ་ལས་ལ་འཕྲད་རྒྱུ་རེེད།”
“དེེས་ན་ངའིི་རྗེེས་སུ་ཤོོག

ཁུ་སིིམ་པོོ་བྱོོས།” ཁོོས་ལྷམ་ཙམ་ཡང་མ་ཕུད་པར་ཕར་

ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆུ་ཕྲན་དེེ་འཛེེམ་མེེད་ཀྱིིས་བརྒལ། ཨ་མས་ཁོོའི་ི རྗེེས་འབྲངས། ཁོོ་རྩིི་ལྡུམ་བརྒྱུད་

ནས་སོོང་སྟེེ། ཕྱོོགས་གཞན་པ་ནས་ཕྱིིར་བུད་ནས་ས་ཞིིང་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་སླེེབས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་ས་ཞིིང་གིི་རྨོོས་མཚམས་བརྒྱུད་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་། ནག་པོོར་འགྱུར་བཞིིན་པའིི་
སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོའི་ི གཞུང་རྟ་རྣམས་ས་ངོོས་སུ་སྲ་མོོར་ཟུག་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། བལ་སོོབ་

འགའ་རེེ་ད་དུང་སྲིིང་སྡོོང་སྟེེང་དུ་ལུས་འདུག ཁོོ་གཉིིས་ཀས་ཞིིང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ལེེ་
དབར་བཞིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་རྩིི་ལྡུམ་གྱིི་ཁྲོོད་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ། ཋོོམ་རིི་སྐྱེེས་
སིིལ་ནག་སྡོོང་པོོ་སྐྱེེས་ཡོོད་སའིི་ས་ཕུང་པོོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ཉེེ་སར་བཅར་ཞིིང་། དེེ་ནས་

མར་སྒུར་ནས་སིིལ་སྡོོང་གིི་ཡོོལ་བ་འགྲམ་དུ་དེེད་རྗེེས་“ནང་དུ་གོོག་ནས་འགྲོོ་དགོོས།”
ཞེེས་བཤད།

ཨ་མ་སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས་ལག་པ་དང་པུས་མོོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ནང་དུ་གོོག་ནས་

སོོང་། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་བྱེེ་མའིི་སྟེེང་དུ་ནུར་བཞིིན་པ་ཚོོར་ཐུབ། དེེ་ནས་ཁོོ་

མོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ས་ཁུང་གིི་ནང་ངོོས་སུ་མིི་ཐུག་ལ། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་
པ་ཐང་དུ་བཏིིངས་ཡོོད་པའིི་ཋོོམ་གྱིི་མལ་གདན་ངོོས་སུ་འཁེེལ། ཁོོས་སིིལ་སྡོོང་གིི་ཡོོལ་
བ་དེེ་རང་སོོར་ཕྱིིར་བཀབ་པས། ས་ཕུག་ནང་ཡོོངས་སུ་མུན་ནག་ཏུ་གྱུར།
941

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨ་མ།

ཁྱོོད་གང་དུ་ཡོོད།”

“ང་འདིི་ན་ཡོོད།

ཋོོམ། སྐད་མགོོ་དམའ་མོོ་བྱོོས།”

“སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་མིི་དགོོས།

ཕྱིིན་སོོང་།”

ང་འདིི་གར་རིི་བོོང་བཞིིན་དུ་བསྐུངས་ནས་ཡུད་ཙམ་

ཁོོ་མོོས་ཁོོས་ཀྲིིན་སྡེེར་གྱིི་ཁ་ཐུམ་ཕྱེེ་བཞིིན་པ་ཐོོས།

ཁོོ་མོོས་“ཕག་ཤའིི་རྩིིབ་མ་དང་ཞོོག་ཁོོག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དཀོོན་མཆོོག་གཟིི་བརྗིིད་ཅན་པོོ།

ད་དུང་ཡང་ཚ་པོོ་རེེད།”

མུན་ནག་ནང་ནས་ཨ་མས་ཁོོ་གསལ་པོོ་མིི་མཐོོང་ནའང་། ཁོོས་ཕག་ཤ་དུམ་བུ་དུམ་

བུར་བཏོོགས་ནས། སོོ་ཡིིས་བལྡད་ནས་མིིད་པར་མིིད་བཞིིན་པའིི་སྒྲ་ཐོོས་ནུས།
ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་སྦས་སྐུང་བྱེེད་ས་ཅུང་ཡག་པོོ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཅུང་དོོགས་མིི་བདེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་“ཋོོམ། རུ་ཐེེ་ཡིིས་གཞན་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐོོར་བཤད་

འདུག” ཅེེས་བཤད། སྐབས་དེེར་ཁོོ་མོོས་ཁོོས་ཤ་རྡོོག་ཁམ་གང་ཁྱུར་མིིད་བཏང་བའིི་སྒྲ་
ཐོོས།

“རུ་ཐེེ་ཨེེ།
“ཨུན།

ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན་ནམ།”

འདིི་ཡང་ཁོོ་མོོར་ངན་ཁག་འགེེལ་རྒྱུ་མེེད། ཁོོ་མོོ་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཞིིག་དང་

འཁྲུག་འཛིིང་ཤོོར་ནས། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོས་བུ་མོོ་གཞན་པ་དེེའིི་གཅེེན་པོོ་

གསོོད་རྒྱུ་ཡིིན་སྐོོར་བཤད་པ་ཡིིན་ས་རེེད། བྱིིས་པ་ཚོོའིི་འཁྲུག་འཛིིང་བྱེེད་སྟངས་དེེ་ཁྱོོད་
ཀྱིིས་ཀྱང་ལོོས་ཤེེས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེེན་པོོས་མིི་ཞིིག་བསད་ནས། ད་ལྟ་
སྦས་སྐུང་བྱས་ཡོོད་ཅེེས་བཤད་འདུག”

ཋོོམ་གད་མོོ་བགད། “ང་ཡོོད་དུས་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལ་ཁོོ་ཚོོར་ལྟ་རྟོོག་བྱོོས་

ལབ་མོོད། ཁོོས་དེེ་འདྲ་ལ་ཁ་ཡ་རྩ་བ་ནས་མིི་བྱེེད། གཏམ་དེེ་བྱིིས་པའིི་སྐད་ཆ་རེེད། ཨ་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

མ། དེེར་སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད།”

ཨ་མས་“དེེ་འདྲ་མ་རེེད། བྱིིས་པ་ཚོོས་སྐད་ཆ་དེེ་འདྲ་ཡར་མར་ལ་བཤད་ཀྱིི་རེེད་ལ།

རིིམ་བཞིིན་ཁོོ་ཚོོའིི་བཟའ་མིིས་ཀྱང་གོོ་ཡིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོའིི་བཟའ་མིིས་མཐའ་འཁོོར་གྱིི་མིི་

རྣམས་ལ་བཤད་ཀྱིི་རེེད་ལ། དེེ་ལྟར་མིི་འགྱངས་པར་སྐད་ཆ་འདིི་ཁྱོོད་རང་འཚོོལ་མཁན་
གྱིི་རྣ་བར་སླེེབས་ནས། ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་ཅིི་ཡིིན་ནམ་བསམ་ནས་བལྟ་རུ་ཡོོང་གིི་རེེད། ཋོོམ།
ཁྱོོད་ཐག་རིིང་ལ་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“འདིི་ ངས་ཐོོག་དང་པོོ་ ནས་ལབ་པ་ཡིིན་ཨ།

ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཟ་མ་

འཇོོག་བཞིིན་པ་མིི་གཞན་གྱིིས་མཐོོང་གིི་རེེད་བསམ་ནས་ངས་ནམ་རྒྱུན་སེེམས་ཁྲལ་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། གལ་སྲིིད་གཞན་གྱིིས་དངོོས་སུ་མཐོོང་བ་ཡིིན་ན། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ལྟ་
རྟོོག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།”
“དེེ་ངས་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། དེེ་ནིི་ངས་ཁྱོོད་ཐག་ཉེེ་རུ་འཛིིན་འདོོད་པས་ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་ལ་

ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་འོོང་བསམ་ནས་ང་རང་ཞེེད་པས་ཡིིན། ངས་ཉིི་མ་འདིི་དག་ལ་ཁྱོོད་རང་མ་
མཐོོང་བ་རེེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་མཐོོང་གིི་མིི་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་པ་ག་འདྲ་འདུག”
“མགྱོོགས་པོོར་དྲག་བཞིིན་འདུག”
“ཚུར་ཉེེ་སར་ཤོོག་དང་།

ཋོོམ། ངས་གཅིིག་རེེག་དགོོས། ཉེེ་སར་ཤོོག” ཁོོ་ཐག་ཉེེ་རུ་གོོག་

ནས་སོོང་། མུན་ནག་གིི་ཁྲོོད་དུ། ཁོོ་མོོས་ལག་སྙོོབ་བྱས་ནས་ཁོོའི་ི མགོོ་བོོ་རྙེེད་བྱུང་ལ། དེེ་
ནས་ཁོོ་མོོའི་ི མཛུབ་མོོ་མར་སོོང་ནས་ཁོོའི་ི སྣ་གདོོང་དང་མཁུར་མགོོ་ལ་རེེག “ཋོོམ། ཁྱོོད་
ཀྱིི་གདོོང་པར་རྨ་ཤུལ་ངན་པ་བསྡད་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྣ་ཡང་འཁྱོོག་འདུག”
“གཅིིག་བྱས་ན་དེེ་མིི་བཟང་རྒྱུ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

དེེ་ནས་གཅིིག་བྱས་ན་སུ་གཅིིག་གིིས་

ཀྱང་ང་ངོོས་མིི་ཟིིན་ཤས་ཆེེ། གལ་སྲིིད་ངའིི་མཛུབ་རིིས་ཁོོ་ཚོོར་མེེད་རྒྱུ་ན། ད་ང་ལ་ཁ་ལས་
བརྒྱུགས་སོོང་བ་རེེད།” ཁོོས་མུ་མཐུད་དུ་དགོོང་ཟས་ཟོོས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་མོོས་“ཁ་རོོག རྣ་ཉན་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་རླུང་བུ་རེེད་ཡ།

ཨ་མ། རླུང་བུ་རེེད།” དྲག་རླུང་དེེ་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་སྨད་རྒྱུད་དུ་གཡུག་

ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། དྲག་རླུང་སླེེབས་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། སྡོོང་པོོ་ཁག་སིིག་
སིིག་ཏུ་གཡོོ།

ཨ་མ་ཁོོའི་ི སྐད་སྒྲའིི་ཐག་ཉེེ་རུ་བཅར་“ཋོོམ། ངས་ཁྱོོད་ལ་ཡང་བསྐྱར་གཅིིག་རེེག་

དང་། འདིིར་མུན་པ་ཧ་ཅང་ནག་པས། ང་རང་ལོོང་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེེད། ངས་

ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོོང་དབྱིིབས་ཡིིད་ལ་འཛིིན་འདོོད་ལ། ལག་པས་མྱོོང་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་མིིག་གིིས་
མཐོོང་རྒྱུ་མེེད་རུང་། ངེེས་པར་དུ་ཡིིད་ལ་འཛིིན་དགོོས། ཋོོམ། ཁྱོོད་འདིི་དང་བྲལ་ནས་
ཐག་རིིང་ཞིིག་ལ་སོོང་།”
“ཡ།

ངས་ཐོོག་དང་པོོ་ནས་བཟུང་དེེ་འདྲ་བསམ་ཡོོད།”

ཁོོ་མོོས་“ང་ཚོོས་ཡོོང་འབབ་ཡག་པོོ་ལེེན་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ངས་སྒོོར་མོོ་ཅུང་ཙམ་ཟུར་

གསོོག་བྱས་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་པ་ཚུར་སྲིིངས་དང་། ཋོོམ། འདིིར་སྒོོར་མོོ་བདུན་ཡོོད།”
ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་ནས་སྒོོར་མ་རྩ་བ་ནས་ལེེན་རྒྱུ་མིིན། ང་ལ་གནད་དོོན་ཅིི་

ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ལག་པ་ཚུར་སྲིིངས་ཤིིག

ཋོོམ། གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིི་ལག་ཏུ་སྒོོར་མོོ་ཅུང་ཙམ་མེེད་ན། ང་

དགོོང་མོོ་ཉལ་ཡང་གཉིིད་ཁུག་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཕལ་ཆེེར་སྤྱིི་སྤྱོོད་རླངས་འཁོོར་དང་། ཡང་
ན་དེེ་འདྲའིི་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས་འགྲོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་རང་ཐག་ག་ཚོོད་རིིང་ན་དེེ་ཚོོད་
ལ་སོོང་། ལེེ་དབར་སུམ་བརྒྱ་བཞིི་བརྒྱའིི་ས་ལ་སོོང་།”
“འདིི་ངས་འཁྱེེར་རྒྱུ་མིིན།”
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ཁོོ་མོོས་ངམ་ནག་པོོས་“ཋོོམ། སྒོོར་མོོ་འདིི་ཁྱེེར། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གོོ་སོོང་ངམ། ཁྱོོད་ལ་ང་རང་

སྡུག་ལ་སྦྱོོར་རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“འདིི་ལྟར་བྱས་ན་དྲང་མོོ་མ་རེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

“ངས་བལྟས་ན་ཁྱོོད་རང་གྲོོང་ཁྱེེར་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ལ་སོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད་འདོོད།

དཔེེར་

ན། ལོོ་སིི་ ཨན་ཇེེ་ལེེ་ཟིི་གྲོོང་ཁྱེེར་ལྟ་བུ། གནས་དེེ་འདྲ་རུ་ཁྱོོད་རང་འཚོོལ་མཁན་ཡོོད་
རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ཧུམ། ཨ་མ། ཉོོན་ཨ། ཁ་སང་དེེ་རིིང་ང་ཉིིན་མཚན་གཉིིས་ཀར་ཁེེར་རྐྱང་

གིིས་བསྐུངས་ནས་བསྡད་པ་རེེད། ཉིིན་འདིི་དག་རིིང་ལ་ངས་ཅིི་ཞིིག་གིི་ཐད་ལ་བསམ་

བློོ་ གཏོོང་གིི་ ཡོོད ་པ་ཤེེས ་སམ། ཁ་སེེའིི་ སྐོོར་ལ་བསམ་བློོ་ གཏོོང་གིི་ ཡོོད ། ཁོོ་ སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུར་དགའ། ང་མཚམས་ལ་ལར་སྐད་ཆ་དེེ་འདྲར་སུན་སྣང་སྐྱེེས་མྱོོང་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། དེེང་སང་ངས་ཁོོས་བཤད་པའིི་སྐད་ཆ་ཁག་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་ཡོོང་དུས། ཁོོས་ཅིི་
ཞིིག་བཤད་པ་ཚང་མ་ཕྱིིར་དྲན་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ཐེེངས་མ་གཅིིག་ལ། ཁོོ་རང་གཅིིག་པུ་

མིི་མེེད་ལུང་སྟོོང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་ཤེེས་འཚོོལ་དུ་སོོང་བ་ཡིིན་ཟེེར་ལ། ཁོོས་རང་ཉིིད་

གཅིིག་པུ་ལ་དབང་བའིི་རྣམ་ཤེེས་ཤིིག་མ་རྙེེད་པར། རྣམ་ཤེེས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་
རྙེེད་སོོང་ཟེེར། མིི་མེེད་ལུང་སྟོོང་དུ། ཁོོའི་ི རྣམ་ཤེེས་དུམ་བུ་དེེ་རྣམ་ཤེེས་ཀྱིི་ཆ་ཤས་གཞན་
པ་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་མེེད་པས། ཁོོའི་ི རྣམ་ཤེེས་དེེ་ཧྲིིལ་པོོར་གྱུར་མེེད་ཅིིང་། དེེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

གཅིིག་པུར་ལུང་སྟོོང་འཁྱམས་པ་ནིི་དོོན་མེེད་རེེད་ཟེེར། དགོོད་བྲོོ་བ་ཞིིག་ལ། སྐབས་དེེར་
ངས་ཁོོའི་ི སྐད་ཆར་ཉན་འཇོོག་ཙམ་ཡང་བྱས་མེེད་འདོོད་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ངས་

ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་ཚང་མ་གསལ་པོོར་དྲན་ལ། ད་ལྟ་ངས་ཀྱང་མིི་ནིི་ཁེེར་རྐྱང་དུ་བསྡད་ན་སྙིིང་
པོོ་མེེད་པ་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཁོོ་ནིི་དངོོས་གནས་མིི་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
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ཋོོམ་གྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ཁོོས་ནམ་རྒྱུན་གསུང་རབ་ནང་ནས་ལུང་འདྲེེན་བྱས་ནས་སྐད་

ཆ་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དེེའིི་ནང་དོོན་ཐད་ནས་བལྟས་ན། དེེ་འདྲའིི་གསུང་
རབ་རྩ་ཆེེན་ཞིིག་ཨེེ་ཡིིན་སྙམ་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཁོོས་ལུང་དེེ་ཐེེངས་གཉིིས་ལ་དྲངས་སོོང་ལ།
དེེ་ནིི་“ཆོོས་དཔོོན།” ཞེེས་བྱ་བའིི་གསུང་རབ་ལས་ལུང་དྲངས་པ་ཡིིན་ཟེེར།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ལས་ཅིི་འདྲ་གསུངས་འདུག

ཋོོམ།”

“དེེ་ལས་འདིི་འདྲ་གསུངས་འདུག

‘མིི་གཉིིས་ནིི་མིི་གཅིིག་ལས་མཆོོག་སྟེེ། ཁོོ་གཉིིས་

མཉམ་དུ་ཡོོད་ཚེེ་དགེེ་མཚན་ཆེེ་བས་སོོ།། དེེ་ཡང་། མིི་གཉིིས་མཉམ་དུ་ཡོོད་ཚེེ། གཅིིག་
འགྱེེལ་དུས་གཅིིག་གིིས་སྐྱོོར་ན་ཆོོག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཞིིག་ཁེེར་རྐྱང་ཡིིན་ཚེེ། ཁོོ་

འགྱེེལ་དུས་སྐྱོོར་མཁན་མེེད་པས། ཁོོས་སྡུག་བསྡུལ་མྱོོང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་སོོ།།’ འདིི་ལུང་
དེེའིི་ཆ་ཤས་ཤིིག་རེེད།”

ཨ་མས་“མུ་མཐུད་ནས་འདོོན་དང་། མུ་མཐུད་ནས་འདོོན་དང་། ཋོོམ།” ཞེེས་བཤད།
“ད་དུང་ཅུང་དྲན་གྱིི་འདུག

‘དེེ་བཞིིན། མིི་གཉིིས་ལྷན་དུ་ཉལ་ཚེེ། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་

ཚུན་ལ་དྲོོད་སྐྱེེད་ཐུབ་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མིི་ཞིིག་ཁེེར་རྐྱང་ཡིིན་ཚེེ། སུ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ལ་དྲོོད་
སྐྱེེད་དམ། དེེ་ནས། མིི་གཉིིས་ལྷན་དུ་ཡོོད་ཚེེ། གལ་སྲིིད་གཅིིག་གིིས་ཁོོ་གཉིིས་ལས་གཅིིག་

ལ་སྙད་བརྐོོས་ན། ཁོོ་གཉིིས་ཀ་མཉམ་དུ་གདོོང་ལ་ལངས་ཆོོག་ལ། ཐག་པ་སུམ་རྐྱ་ཆད་
པར་དཀའ་ཞེེས་པའིི་དཔེེ་རེེད།’”

“དེེ་ཡང་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་པ་རེེད་དམ།”
“ཁ་སེེ་ཡིིས་རེེད་ཟེེར། “ཆོོས་དཔོོན།”
“ཁ་རོོག

རྣ་ཉན་བྱོོས་དང་།”

“རླུང་བུ་རེེད།

ཞེེས་བྱ་བའིི་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་ཡོོད་ཟེེར།”

ཨ་མ། ང་འདིིའིི་མཐའ་འཁོོར་གྱིི་རླུང་བུ་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོོད། ཨ་མ། ངས་

བསམ་བློོ་ཞིིབ་མོོར་བཏང་ན། ནམ་རྒྱུན་གྱིི་ཆོོས་དཔོོན་མང་ཆེེ་བས་ང་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་དབུལ་
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ཕོོངས་ཚོོའིི་སྐོོར་འཆད་པའིི་སྐབས་སུ། ཁྱོོད་ཚོོས་ཐལ་མོོ་སྦྱར་ནས་སྡོོད་ཟེེར་བ་ལས་

གཞན་པ་ཅིི་ལ་ཡང་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཚེེ་ཕྱིི་མར་སླེེབས་ཚེེ། གསེེར་གྱིི་གཞོོང་
བའིི་ནང་ནས་དར་ཞོོ་ལོོངས་སུ་སྤྱོོད་ཆོོག་རབས་ཟེེར། འོོན་ཀྱང་། “ཆོོས་དཔོོན།” ཞེེས་བྱ་

བའིི་གསུང་རབ་འདིི་ལས། ངན་པ་གཉིིས་སྡེེབ་བྱས་ན། བཟང་པོོ་གཅིིག་ལ་དོོ་རབས་ཟེེར།”
ཁོོ་མོོས་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཆར་གཞིི་ཅིི་ཞིིག་འཐེེན་བཞིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཁོོ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ཁུ་སིིམ་པོོར་བསྡད། “ངས་ང་ཚོོ་གཞུང་བཙུགས་གཞིིས་སྒར་

དེེའིི་ནང་དུ་ཡོོད་སྐབས་ཀྱིི་འཚོོ་བ་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན་ལ། ང་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཇིི་

ལྟར་བདག་སྐྱོོང་བྱས་སྐོོར་དང་། གལ་སྲིིད་འཁྲུག་འཛིིང་བྱུང་རུང་། ནང་ཁུལ་ནས་ཐག་
གཅོོད་ཅིི་འདྲ་བྱས་སྐོོར་བཅས་ལ་བསམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན་ཞིིང་། དཔྱིི་མགོོ་རུ་དཀྲུམ་

མདའ་དཔྱངས་ནས་འགྲོོ་མཁན་གྱིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་མེེད་རུང་། ང་ཚོོའིི་ནང་གིི་སྒྲིིག་ཁྲིིམས་

བརྩིི་སྲུང་གིི་ངང་ཚུལ་དེེ་ནིི་རྣམ་པ་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཡོོད་པ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའིི་སྐོོར་ལ་བསམ་
བློོ་བཏང་བ་ཡིིན། དེེ་ནས། འོོ་ན་དེེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་བྱེེད་པ་

ཡིིན། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་མ་ཡིིན་པའིི་ཉེེན་རྟོོག་པ་ཚང་མ་ཕྱིིར་ཕུད་བཏང་ནས། ང་

ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱིིས་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལ་དབང་བའིི་ས་ཞིིང་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་
ཅིིའིི་ཕྱིིར་མིི་ཆོོག་གམ་བསམ་གྱིི་ཡོོད།”

ཨ་མས་ཡང་བསྐྱར་“ཋོོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་འདོོད་པ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

ཋོོམ་གྱིིས་“ཁ་སེེ་ཡིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་དེེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“འོོན་ཀྱང་།

ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་དམར་གསོོད་བཏང་སོོང་ཨ།”

ཋོོམ་གྱིིས་“དེེ་རེེད། ཁོོ་དབྱུག་པ་ལས་གཡོོལ་བ་དལ་དྲགས་པ་རེེད། ཁོོས་ཁྲིིམས་འགལ་

གྱིི་བྱ་བ་གཅིིག་ཀྱང་སྒྲུབ་ཀྱིི་མེེད་ཡ། ཨ་མ། ངས་བསམ་གཞིིག་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་བྱས་པ་
ཡིིན། ང་ཚོོ་ངལ་རྩོོལ་མིི་དམངས་ཀྱིིས་ཁྱིི་ཕག་ལྟ་བུའིི་འཚོོ་བ་རོོལ་བཞིིན་དུ། ས་བཅུད་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཛོོམས་པའིི་ས་ཞིིང་དེེ་འདྲ་ཡག་པོོ་མང་པོོ་ས་རྒོོད་དུ་བསྐྱུར་ཡོོད་པ་རེེད། ཕྱུག་བདག་

འགའ་རེེས་ས་ཞིིང་དབྱིིན་མུའུ་ས་ཡ་ལྷག་རེེ་བདག་བཟུང་བྱས་ནས། ལས་ལ་བརྩོོན་པའིི་

ངལ་རྩོོལ་མིི་དམངས་ཁྲིི་ཁྲིི་སྟོོང་སྟོོང་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ལ་གཏད་ཡོོད་པ་རེེད། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་
ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱིིས་ཧོོ་ཕེེར་ཞིིང་རའིི་སྟེེང་གིི་མིི་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིིས་གསུམ་ཙམ་པོོའི་ི
བྱེེད་སྟངས་དང་འདྲ་བར། མཉམ་དུ་སྐད་འབོོད་བྱས་ན་ག་འདྲ་ཡིིན་ནམ་བསམ་གྱིི་ཡོོད།”
ཨ་མས་“ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་རང་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་རེེད་ལ། འཛིིན་བཟུང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཞིིང་། མཇུག་མཐར། ཁོོ་ཚོོས་ཧྥིི་ལོོའེེ་ཌིི་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ལྟར། ཁྱོོད་རང་རིིམ་པ་རིིམ་
པར་ཤིི་མིིན་རོོ་མིིན་ཞིིག་ཏུ་གཏོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“ངས་དེེ་འདྲ་མ་བྱས་རུང་ཁོོ་ཚོོས་ང་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་རེེད།

མིི་ཚང་མ་མཐའ་སྐྲོོད་གཏོོང་གིི་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ།”

ཁོོ་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་ཡུལ་

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་མིི་གསོོད་རྒྱུའིི་འཆར་གཞིི་འདྲ་འཐེེན་གྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།
“གསོོད་འཆར་མེེད།

ཨེེ་ཡོོད།”

འོོན་ཀྱང་། ང་རང་གང་ལྟར་ཁྲིིམས་འགལ་ཉེེས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་

པའིི་ཆ་ནས། གང་ལྟར་བསད་རུང་... ། ལྟས་ངན། གང་ལྟར་ངས་དེེའིི་ཐད་ལ་བསམ་བློོ་
ཞིིབ་མོོ་བཏང་མེེད། ཨ་མ། ངའིི་དོོན་དུ་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངའིི་དོོན་དུ་སེེམས་
ཁྲལ་མ་བྱེེད་ཨ།”

ཁོོ་ཚོོ་ནག་པོོ་སོོལ་མདོོག་ལྟ་བུའིི་མུན་ནག་ཁྲོོད་དུ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད།

དེེ་ནས་ཨ་མས་“འོོ་ན། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་བསད་
ཡོོད་རུང་ངས་གནས་ཚུལ་ཤེེས་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་གནོོད་འཚེེ་གཏོོང་ངེེས་ཡིིན་
ཞིིང་། དེེ་ལྟ་བུའིི་སྐབས་སུ་ངས་གནས་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་བཙན་ཚུགས་ཀྱིིས་གད་མོོ་ཞིིག་བགད་“ཨུན། ཁ་སེེ་ཡིིས་བཤད་པ་ལྟར། མིི་ཞིིག་

ལ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ལ་རྣམ་ཤེེས་རང་བདག་པ་ཞིིག་མེེད་པར། ཁོོའི་ི རྣམ་ཤེེས་དེེ་ནིི་རྣམ་ཤེེས་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་བས་…”
“དེེ་བས་ཅིི་རེེད།

ཋོོམ།”

“དེེ་བས་ཁྱད་པར་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པ་མ་རེེད།

དེེ་ནས། མུན་པ་ནག་ས་རུ་ངའིི་གྲིིབ་མ་ཡོོད་

ལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་གང་དུ་བལྟས་ན། ང་རང་དེེ་གར་འགྲེེངས་ཡོོད། བཀྲེེས་ལྟོོགས་མྱོོང་བཞིིན་
པའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་ཆེེད་དུ་གང་ཞིིག་ཏུ་འཐབ་རྩོོད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ན། ང་རང་དེེ་གར་ཡོོད་

ལ། གང་ཞིིག་ཏུ་ཉེེན་རྟོོག་པས་ཉེེས་མེེད་ཅིིག་གཅར་རྡུང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་ན། ང་རང་དེེ་

གར་ཡོོད། ཁ་སེེ་ཡིིས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་འདིི་ཤེེས་བཞིིན་ཡོོད་ན་ཨང་འདོོད། མིི་རྣམས་

ཁོོང་ཁྲོོ་ལངས་ནས་ངར་སྐད་འདོོན་དུས། ང་རང་ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོད་ལ། གྲོོད་ཁོོག་

ལྟོོགས་པའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་དགོོང་ཟས་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་པ་ཤེེས་ནས་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཆུང་ལེེན་
དུས། ང་རང་ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ང་ཚོོའིི་ཡུལ་མིི་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཕུག་པའིི་

ཁང་པའིི་ནང་དུ་བསྡད་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བསྐྱངས་པའིི་ཟས་རིིགས་བཟའ་དུས། ང་
ཡང་དེེ་གར་ཡོོད། ད་ཤེེས་སོོང་ངམ། ཨ་དཀོོན་མཆོོག ངས་ཀྱང་ཁ་སེེའིི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་
བཤད་ཀྱིི་འདུག་ཨ། འདིི་ནིི་རྒྱུན་པར་ཁོོ་རང་དྲན་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།
མཚམས་ལ་ལར་ངས་ཁོོ་རང་དངོོས་སུ་མཐོོང་བ་ལྟ་བུའིི་སྣང་བ་ཤར།”

ཨ་མས་“ངས་ཧ་གོོ་ཡིི་མིི་འདུག ངས་དངོོས་གནས་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཋོོམ་གྱིིས་“གསལ་པོོ་ཞིིག་ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས། འདིི་དག་ནིི་ངས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློོ་གཏོོང་

བཞིིན་པའིི་དོོན་དག་ཡིིན། འདུག་ས་གཅིིག་ནས་བསྡད་ཡོོད་དུས། སེེམས་ལ་བསམ་རྒྱུ་
འཆར་རྒྱུ་ལྷག་ཏུ་མང་། ད་ཁྱོོད་ཕྱིིར་འགྲོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། ཨ་མ།” ཞེེས་བཤད།
“དེེས་ན་སྒོོར་མོོ་འདིི་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལོོངས།”

ཁོོ་ཡུད་ཙམ་ལ་འཇམ་ཅག་གེེར་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“དེེས་ན་ཡ།” ཞེེས་བཤད།
949

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨུན།

ཋོོམ། གནད་དོོན་ཚང་མ་འདས་སོོང་དུས། ཁྱོོད་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ང་ཚོོ་འཚོོལ་

དུ་ཡོོང་རྒྱུ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”

ཋོོམ་གྱིིས་“ལོོས་ཡོོང་། ད་ཁྱོོད་སོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། ལག་པ་ཚུར་སྲིིངས།” ཞེེས་བཤད་

རྗེེས། ཁོོས་ཁོོ་མོོ་འཛུལ་སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་ཁྲིིད། ཁོོ་མོོའི་ི མཛུབ་མོོས་ཁོོའི་ི མཁྲིིག་མར་དམ་
པོོར་འཐམས། ཁོོས་སིིལ་སྡོོང་གིི་ཕུང་པོོ་ཕར་དེེད་ནས། ཁོོ་མོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁྲིིད་“ཞིིང་ཁ་

དེེད་ནས་ཡར་སོོང་ན། དེེ་ནས་གཡའ་ཤིིང་སྡོོང་པོོ་ཞིིག་ཡོོད་ས་དེེར་སླེེབས། དེེ་ནས་ཆུའིི་
ཕ་རོོལ་དུ་རྒོོལ། ཡ། ད་བདེེ་མོོ།”

ཁོོ་མོོས་“བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་ཕར་མགྱོོགས་པོོར་སོོང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཀོོང་རློོན་

པར་གྱུར་ཅིིང་། མིིག་ཟུང་ལ་ཚ་གཟེེར་རྒྱག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོ་མ་ངུས། ཁོོ་མོོས་ལོོ་

མ་སྐམ་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་གོོམ་པ་བག་མེེད་ཀྱིིས་སྤོོ་བཞིིན། ཧྲག་སྒྲ་དང་བཅས་རྩིི་ལྡུམ་ཁྲོོད་
ནས་སོོང་། ཁོོ་མོོ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། སྣང་བ་རབ་རིིབ་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་

པ་འབབ་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། ཉུང་ཞིིང་ཆེེ་བའིི་ཆར་རྡོོག་ཁག་ལོོ་མ་སྐམ་པོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་

དུ་ཐག་སྒྲ་དང་བཅས་བབས། ཨ་མ་ཆར་ཆུས་བརླན་པའིི་རྩིི་ཤིིང་སྟུག་པོོའི་ི ཁྲོོད་ནས་
འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་ལངས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཁ་ཕྱིིར་
འཁོོར་ནས་ས་ཕུང་ཕྱོོགས་སུ་གོོམ་པ་གསུམ་ཙམ་སྤོོས། དེེ་ནས་གློོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས།

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྒར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོ་མོོ་ཐད་ཀར་སྦུག་ཡུར་ཡོོད་ས་དེེར་

སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཡར་འགོོས། ད་ལྟ་ཆར་པ་ཆད་ཟིིན་ལ། གནམ་ངོོ་
འཐིིབས་ནས་འདུག གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས། ཁོོ་མོོས་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་གྲག་ཡོོང་བའིི་གོོམ་

སྒྲ་ཞིིག་ཐོོས་བྱུང་ལ། ཁོོ་མོོས་སེེམས་འཚབ་དང་བཅས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར། ལག་ཁྱེེར་གློོག་

བཞུ་ཞིིག་གིི་འོོད་སྣང་མོོག་མོོག་ཅིིག་གཞུང་ལམ་ངོོས་སུ་ཁྲ་ལེེམ་ལེེམ་གྱིིས་འཕྲོོ་བཞིིན་
ཡོོང་། ཨ་མ་ཁ་མདུན་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

སྐྱེེས་པ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་ཟིིན་ཞིིང་། ཁོོས་གུས་ཞབས་དང་བཅས་གློོག་བཞུའིི་འོོད་
སྣང་ཐང་ལ་ཕབ་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་མ་བཀར།
མིི་དེེས་“དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།
ཨ་མས་“ཁྱོོད་བདེེ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།

“བལྟས་ཡོོང་ན་ཆར་པ་ཅུང་ཙམ་འབབ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ།”
“མིི་འབབ་པར་སྨོོན།

ཆར་བ་བབས་ན་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མིི་ཐུབ། ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་

སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཐུབ་དགོོས།”

“ངས་ཀྱང་སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཐུབ་དགོོས།

ཡིིན་ནམ།”

“ཡིིན་ཡ།

ཁྱོོད་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་སྒར་དེེ་རུ་བསྡད་ཡོོད་པ་

སྐུ་ཞབས།” ཁོོ་ཚོོའིི་གོོམ་པ་ལམ་ངོོས་སུ་ལྷན་གཅིིག་ཏུ་སྤོོས།

“ ང་ལ་སྲིིང ་བལ་དབྱིིན ་མུའུ་ཉིི་ཤུ་ཡོོ ད ་ཅིིང ་།

སྨིིན་མགོོ་ཅུང་འགོོར་སོོང་། འོོན་

ཀྱང་། ད་ལྟ་འཐོོག་རན་འདུག དེེ་བས་ཕར་སོོང་ནས་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་རེེ་ཨེེ་རྙེེད་
བལྟ་དགོོས་བསམ་ཡོོད།”

“ཁྱོོད་ལ་ལས་ཀ་པ་ལས་སླ་པོོས་རྙེེད་ཀྱིི་རེེད།

འདུག”

“ལས་སླ་པོོས་རྙེེད་པར་སྨོོན།

འགྲོོ་མིི་དགོོས།”

ད་ལྟ་སྲིིང་སྡུད་དུས་ཚིིགས་རྫོོགས་གྲབས་

ངའིི་ཞིིང་ཁ་ལ་འདིི་ནས་ལེེ་དབར་གཅིིག་མ་གཏོོགས་

ཨ་མས་“ང་ཚོོ་མིི་དྲུག་ཡོོད། སྐྱེེས་པ་གསུམ་ཡོོད་ལ། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ང་དང་ད་དུང་བྱིིས་

པ་གཉིིས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

“ངས་བརྡ་པང་ཞིིག་བཙུགས་འཇོོག

སར་ཡོོད།”

ལམ་འདིི་དེེད་ནས་སོོང་ན་ལེེ་དབར་གཉིིས་ཀྱིི་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་ཞོོགས་པ་དེེ་གར་སླེེབ་ཡོོང་།”
“ཆར་བ་མིི་འབབ་པར་སྨོོན།”

ཨ་མས་“འོོ་ལེེ། དབྱིིན་མུའུ་ཉིི་ཤུ་དེེ་མང་པོོ་འགོོར་གྱིི་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ག་ཚོོད་མགྱོོགས་པོོར་ཚར་ན་དེེ་ཚོོད་དགའ།

སྨིིན་ཚད་ཧ་ཅང་འགོོར་སོོང་།”

ངའིི་སྲིིང་བལ་འདིི་ཅུང་འཕྱིི་ཡིི་ཡོོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་གླ་ཆ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན།”
“སྒོོར་ཟུར་དགུ།”

“ང་ཚོོ་འཐོོག་ཏུ་ཡོོང་།

གཅིིག་གིིས་ཟེེར་ན། ལོོ་རྗེེས་མར་འཐོོག་གླ་དེེ་སྒོོར་ཟུར་བདུན་

དང་ཕྱེེད་ནས་དྲུག་བར་མར་ལྷུང་གིི་རེེད་ཟེེར་གྱིི་འདུག་ཨ།”
“ངས་ཀྱང་དེེ་འདྲ་གོོ་སོོང་།”

ཨ་མས་“དེེ་འདྲ་བྱས་ན་རྙོོག་དྲ་ཡོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད།

དེེ་ངས་ཀྱང་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། ང་ལྟ་བུའིི་ཞིིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་

ཡང་མིི་འདུག རིིན་གོོང་ཚང་མ་ཞིིང་པའིི་མཐུན་ཚོོགས་ཀྱིིས་གཏན་འབེེབས་བྱས་ཡོོད་
པས། ང་ཚོོས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་བྱས་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་མ་གཏོོགས་མེེད། གལ་སྲིིད་དེེ་ལྟར་མ་བྱས་ན།

ལག་ནས་ས་ཞིིང་འཆོོར་རྒྱུ་ལས་མེེད། ཁ་ཆུང་དབང་ཆུང་ཚོོས་གང་ནས་ཡིིན་རུང་གཉོོམ་
འཁུར་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལས་མེེད།”

ཁོོ་ཚོོ་ཞག་སྒར་དུ་སླེེབས། ཨ་མས་“ང་ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབ་ཡོོང་། ད་འཐོོག་རྒྱུ་མང་པོོ་ལྷག་

མེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོ་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཆེེས་སྣེེ་མོོ་དེེར་སོོང་ནས། ཤིིང་ལེེབ་ཀྱིི་
བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་དུ་འགོོས། སྒྲོོན་འོོད་དམའ་མོོ་དེེས་ཁང་པའིི་ནང་དུ་སྣང་བ་རབ་རིིབ་
ཅིིག་སྤྲོོས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། དེེ་མིིན་གྱིི་མིི་རྒན་གཅིིག་བཅས་གྱང་
ངོོས་སུ་སྒལ་བ་གཏད་ནས་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་འདུག
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཨ་མས་“བདེེ་མོོ། དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། སྐུ་ཞབས་ཝེེན་རའེེ་ཋིི།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོས་མཁུར་མགོོ་མཐོོ་ཞིིང་འགྲམ་རུས་ཆེེ་བའིི་གདོོང་པ་དེེ་ཡར་བཀྱགས། ཁོོའི་ི མིིག་

སྒང་མཐོོན་པོོའི་ི འོོག་ཏུ་མིིག་ཟུང་དོོང་ལ་ལྷུང་ནས་འདུག་ཅིིང་། མགོོ་བོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་ལ་སྔོོ་

ཞད་འདྲེེས། ཁོོའི་ི གཡའ་མདོོག་བབས་པའིི་སྨ་ར་ཡིིས་འགྲམ་པ་དང་མ་ནེེ་བཀབ་འདུག
སྐུ་ཞབས་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“དགོོང་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས། ལྕམ་མོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཚང་མ་མིིག་གིིས་འཚོོ་ཞོོར་དུ་“སང་ཉིིད་ང་ཚོོར་སྲིིང་བལ་འཐོོག་རྒྱུ་རྙེེད་

སོོང་། འདིི་ནས་བྱང་ཕྱོོགས་སུ་ལེེ་དབར་གཉིིས་ཙམ་འགྲོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“དེེས་ན་རླངས་འཁོོར་བསྐོོར་ནས་སོོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེེད། སྔ་ཙམ་འབྱོོར་ན་

མང་ཙམ་འཐོོག་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་དང་དོོད་དང་བཅས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་“ང་ཚོོ་ཡང་ཡོོང་ན་ཆོོག་

རྒྱུ་རེེད་དམ།”

“ལོོ ས ་ཆོོ ག

ང་མིི་དེེ་དང་མཉམ་དུ་མར་ཡོོང་བ་ཡིིན། ཁོོ་སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་

འཚོོལ་དུ་ཡོོང་ཡོོད།”

“ད་སྲིིང་བལ་ཕལ་ཆེེར་རྫོོགས་གྲབས་འདུག

འདིི་ཕྱོོགས་སུ་འཐོོག་ཐེེངས་གཉིིས་པ་

ཡིིན་པས། ད་ལྟ་ཧ་ཅང་སྲབ་མོོ་རེེད། འཐོོག་ཐེེངས་གཉིིས་པའིི་སྟེེང་ནས་གླ་ཆ་ཞིིག་ལོོན་
དཀའ་རྒྱུ་རེེད། ཐེེངས་དང་པོོར་འཐོོག་སྐབས་ཕལ་ཆེེར་གཙང་མར་བཏོོགས་ཟིིན།”

ཨ་མས་“ཁྱེེད་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་རྣམས་ཀྱང་ང་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་དུ་སོོང་ཆོོག་ལ། དེེ་

ནས་ང་ཚོོས་སྣུམ་རིིན་ཆ་བགོོས་བྱེེད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།
“ཨོོ།

དེེ་ཁྱོོད་དངོོས་གནས་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ།”

ཨ་མས་“འདིི་ལྟར་བྱས་ན་ཕན་ཚུན་གཉིིས་ཀར་ཕན་པ་འདུག་ཨ།” ཞེེས་བཤད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་“སྐུ་ཞབས་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ལ་སེེམས་ཁྲལ་རེེ་འདུག་པས། ཁོོ་ང་ཚོོའིི་སར་ཡོོང་བ་

རེེད། ང་ཚོོས་དེེའིི་སྐོོར་བཤད་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“དོོན་དག་ཅིི་ཞིིག་རེེད།”

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་མགོོ་བོོ་སྒུར་ནས་པང་གཅལ་ངོོས་སུ་བལྟས་ནས་“ངེེད་ཚང་གིི་ཨ་

གྷེེ། ཁོོ་མོོ་རང་ལོོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོོན་ཡོོད་པས། ད་ལྟ་ཆེེན་པོོར་ཆགས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་མས་“ཨ་གྷེེ་འདིི་བུ་མོོ་མཛེེས་མ་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་ཕས་“སྔོོན་ལ་ཁོོ་ལ་བཤད་དུ་ཆུག་དང་།” ཞེེས་བཤད།
“ཨུན།

ཁོོ་མོོ་དང་ཁྱེེད་ཚང་གིི་བུ་ཨལ་གཉིིས་ཀ་མཚན་མོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འགྲོོ་བཞིིན་

འདུག ཨ་གྷེེ་ནིི་ད་ལྟ་ན་ཚོོད་དར་ལ་བབས་ཡོོད་པས། མགྱོོགས་པོོར་ཁྱོོ་ག་ཞིིག་འཚོོལ་
དགོོས་རྒྱུ་རེེད་མ་གཏོོགས་གནད་དོོན་འབུད་རྒྱུ་རེེད། ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་རྒྱུད་དུ་དོོན་

དག་ངན་པ་བུད་མྱོོང་མེེད། ང་ཚོོ་དེེང་སང་འདིི་འདྲ་དབུལ་ཕོོངས་ཤིིག་ཡིིན་པའིི་སྟེེང་དུ།
ཁོོ་མོོར་དཀའ་ལས་འདྲ་འཕྲད་མིི་ཡོོང་ངམ་བསམ་ནས། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་དང་ངེེད་གཉིིས་
ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།”

ཨ་མས་མལ་གདན་ཞིིག་མར་རིིལ་ཡོོང་ནས་སྟེེང་དུ་བསྡད་རྗེེས་“ཁོོ་གཉིིས་ད་ལྟ་ཕྱིི་

ལོོགས་སུ་ཕྱིིན་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“རྒྱུན་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། དགོོང་མོོ་རྟག་པར་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།”

ཅེེས་བཤད།
“ཧུམ།

རེེད་ཡ། ངེེད་ཚང་གིི་ཨལ་ཡང་བུ་ཡ་རབས་ཤིིག་ཡིིན། དེེང་སང་ན་ཚོོད་དུས་

ལ་བབས་ནས་བྱ་ཕོོ་འདྲ་པོོར་གྱུར་ཡོོད་པ་ངས་ཀྱང་དོོ་སྣང་བྱུང་སོོང་། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་རང་
མིི་བརྟན་བརླིིང་ཞིིག་ཡིིན། ངས་འདིི་ལས་ལྷག་པའིི་བུ་ཡ་རབས་ཤིིག་ལ་རེེ་མྱོོང་མེེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།
“ཨོོ།

ངས་ཨལ་མིི་བཟང་ངན་གྱིི་སྟེེང་ནས་ལེེ་བདའ་རྩ་བ་ནས་བྱེེད་བཞིིན་མེེད། ང་ཚོོ་

ཚང་མ་ཁོོ་ལ་དགའ་བོོ་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་དང་ངེེད་གཉིིས་ཅིི་ཞིིག་ལ་ཞེེད་
ཀྱིི་ཡོོད་པ་རེེད་ཟེེར་ན། ཨུན། ཁོོ་མོོ་ཡང་ད་ལྟ་འཚར་ལོོངས་བྱུང་ཚར་བའིི་བུ་མོོ་ཞིིག་རེེད།

ཉིིན་གཅིིག་ལ། ང་ཚོོ་གཞན་ཞིིག་ཏུ་སོོང་བའམ། ཡང་ན་ཁྱེེད་ཚང་གཞན་ཞིིག་ལ་སོོང་
བའིི་རྗེེས་སུ། ང་ཚོོས་ཨ་གྷེེ་ལ་གནད་དོོན་ཞིིག་བྱུང་ཡོོད་པ་ཚོོར་ན། དེེ་དུས་ཅིི་བྱེེད་དམ།
ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་རྒྱུད་དུ་དེེ་འདྲའིི་ངོོ་གནོོང་དགོོས་པའིི་བྱ་བ་བྱུང་མྱོོང་མེེད།”

ཨ་མས་སྐད་ངག་འཇམ་པོོས་“ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་བཏོོན་ནས། ཁྱེེད་ཚང་གིི་མགོོ་ཐོོག་

ཏུ་ངོོ་གནོོང་དགོོས་པའིི་བྱ་བ་ཞིིག་མིི་འབྱུང་ཐབས་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཁོོ་མགྱོོགས་པོོར་ཡར་ལངས་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། ལྕམ་ལགས། ཨ་གྷེེ་ནིི་ད་ལྟ་འཚར་ལོོངས་

བྱུང་བའིི་བུ་མོོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ངོོ་གནོོང་

དགོོས་པའིི་བྱ་ཞིིག་འབྱུང་དུ་མིི་འཇུག་པར། ང་ཚོོས་དངོོས་གནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ། འདིི་ཨ་
གྷེེ་ལ་ཡང་ངན་ཁག་དཀྲིི་རྒྱུ་མེེད། ཁོོ་མོོ་ཡང་ན་ཚོོད་དར་ལ་བབས་པ་རེེད།”

ཨ་མས་“ཨ་ཕས་ཨལ་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཨ་ཕས་མ་བཤད་ན་ངས་

བཤད།” ཅེེས་བཤད།

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ཡ། དེེས་ན་མཚན་མོོ་བདེེ་ལེེགས། ཁྱོོད་ཚོོ་བཀའ་དྲིིན་ཆེེ།” ཞེེས་

བཤད་རྗེེས། ཁོོ་ཡོོལ་བའིི་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་ཕྱིིར་སོོང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོས་ཁང་པའིི་ཕར་སྣེེ་རུ་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་འབྲེེལ་གྱིི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བཤད་བྱས་ནས། གླེེང་མོོལ་བྱེེད་བཞིིན་པ་ཐོོས་ཐུབ།

ཨ་མས་ཡུད་ཙམ་ལ་ཉན་ཞིིང་། དེེ་ནས་“ཡ། ཁྱོོད་ཚོོ། ཁྱོོད་ཚོོ་འདིིར་ཤོོག་དང་།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་པུས་བཙུགས་ལས་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ཡར་ལངས་ནས།

ཨ་མའིི་འགྲམ་དུ་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“བྱིིས་པ་ཚོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཨ་ཕས་གྲུ་གའིི་ནང་གིི་མལ་གདན་དེེ་ལ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས་“རུ་ཐེེ། ཁོོ་མོོ་ཝིིན་ཧྥིིལད་

ཀྱིི་སྟེེང་དུ་མཆོོངས་ནས། ཁོོ་རྡུང་ཡག་ཅིིག་བྱས་སོོང་བས། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིས་ཀ་ཉལ་དུ་བཅུག་

ཡོོད། ཕལ་ཆེེར་གཉིིད་སོོང་རྒྱུ་རེེད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁོོ་མོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ངོོ་ཤེེས་སྐྱེེས་མ་ཞིིག་
གིི་རྩར་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཨ་མས་ཤུ་རིིང ་ཞིིག ་འཐེེན ་ཞིིང ་། དེེ་ ནས་སྐད་མགོོ ་ དམའ་མོོ ས ་ “ངས་ཋོོ མ ་རྙེེད ་

བྱུང་། ངས་ཁོོ་རང་འགྲོོ་རུ་བཅུག་ཡོོད། ཐག་རིིང་ཐག་རིིང་དུ་འགྲོོ་རུ་བཅུག་ཡོོད།” ཅེེས་
བཤད།

ཨ་ཕས་མགོོ་ལྕོོག་དལ་མོོས་ལྡེེམ་ཞིིང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་མ་ནེེ་བྲང་ངོོས་སུ་དུད། ཨ་ཕས་

“ང་ཚོོར་ཡང་དེེ་ལས་ཐབས་གཞན་མིི་འདུག

རེེད་དམ། ཇོོན།” ཞེེས་བཤད།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཁོོ་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཡོོད་རྒྱུ་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ངའིི་སེེམས་ལ་འཁོོར་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མིི་འདུག

དེེང་སང་ངའིི་སེེམས་ལ་དྲན་རྒྱུ་འཁོོར་རྒྱུ་ཅིི་ཡང་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཋོོམ་ནིི་བུ་ཡ་རབས་ཤིིག་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་འགྱོོད་བཤགས་

ཀྱིི་རྣམ་པས་“ད་སྔོོན་ངས་ཨལ་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེེད་ཟེེར་བར་དམིིགས་ཡུལ་གཞན་པ་ཅིི་ཡང་
མེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“དེེ་ངས་ཀྱང་ཤེེས། དེེང་སང་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱང་ཅིི་

ཡང་འཇོོན་གྱིི་མིི་འདུག རྒྱུན་དུ་འདས་སོོང་གིི་བྱ་བ་ཁོོ་ནར་ཕྱིིར་དྲན་བྱས་ནས། ཡང་
བསྐྱར་ཕྱིིར་སླེེབས་ཐབས་མེེད་པའིི་ཕ་ཡུལ་གྱིི་ཐད་ལ་ཕྱིིར་འདང་ཁོོ་ན་བརྒྱབ་ནས་དུས་
ཚོོད་ཕུད་ཀྱིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“གནས་འདིི་ཡུལ་ལྗོོངས་མཛེེས་ལ་ས་བཅུད་འདིི་འདྲ་ལེེགས།” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། འདིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཡོོད་ཚད་ཕལ་ཆེེར་མིིག་ལམ་དུ་མིི་མངོོན།

དེེང་སང་ཕ་ཡུལ་གྱིི་ལྕང་སྡོོང་གིི་ལོོ་མ་ལྷུང་གིི་ཨེེ་ཡོོད་སྙམ་ནས་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་བསམ་བློོ་
ཤོོར་འགྲོོ་ལ། ད་དུང་མཚམས་ལར། ར་བའིི་ལྷོོ་ངོོས་ཀྱིི་འཛུལ་ཁུང་དེེ་ཇིི་ལྟར་གཅོོད་
དགོོས་པའིི་ཐད་ལའང་བསམ་བློོ་འཁོོར། ཁྱད་མཚར་རེེད། ད་ལྟ་བུད་མེེད་ཀྱིིས་ཁྱིིམ་ཚང་

དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས། གང་འགྲོོ་གང་ལས་ཚང་མ་བུད་མེེད་ཀྱིི་བཀའ་བཀོོད་ལྟར་འགྲོོ་
བཞིིན་འདུག་ལ། ང་རང་དེེ་ཐད་ལ་སྣང་དོོགས་ཙམ་ཡང་མེེད་པར་གྱུར་འདུག”

ཨ་མས་སེེམས་གསོོའི་ི ཚུལ་གྱིིས་“བུད་མེེད་ནིི་སྐྱེེས་པ་དང་བསྡུར་ན་འགྱུར་བདེེ་པོོ་

ཡོོད་པ་རེེད། བུད་མེེད་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིི་ཚེེ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་ནང་དུ་བླངས་ཡོོད་ལ།

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིི་ཚེེ་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེེམས་ནང་དུ་ཉར་ཡོོད། ད་སེེམས་ཁྲལ་མ་
བྱེེད། གཅིིག་བྱས་ན། ལོོ་རྗེེས་མར་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལ་དབང་བའིི་ཁྱིིམ་གཞིིས་ཤིིག་ཡོོད་
སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོར་ད་ལྟ་ཅིི་ཡང་མེེད། ལོོ་ཏོོག་མེེད་ལ་ལས་ཀ་ཡང་མེེད་པའིི་ལོོ་ཟླ་རིིང་

མོོ་ཞིིག་ཡོོང་བཞིིན་ཡོོད་པས། ད་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་ཁ་ལ་བཟའ་རྒྱུའིི་

ཟ་མ་ཇིི་ལྟར་འཚོོལ། ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་དུ། ད་ལྟ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་བཙས་པར་ཡང་
དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་འགོོར་རྒྱུ་མ་རེེད། སེེམས་པ་འཚབ་ནས་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་བསམ་བློོ་ཙམ་ཡང་

གཏོོང་མིི་ཕོོད། དེེ་བས། དྲན་ཤེེས་ནིི་བྱིི་ལོོང་བཞིིན་དུ་འདས་སོོང་གིི་ཕྱིིར་དྲན་གྱིི་ཁུང་
བུའིི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས། མིིག་སྔའིི་གནས་ཚུལ་ལས་བྱོོལ་ཐབས་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོོད།

ང་ཚོོའིི་མིི་ཚེེ་དང་འཚོོ་བ་ཡོོད་ཚད་གནས་སྐབས་འདིི་ནས་ཡོོངས་སུ་མཇུག་བསྡུས་ཟིིན་
པའིི་ཚོོར་བ་སྐྱེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་འདྲ་ག་ལ་ཡིིན། དེེ་འདྲ་མ་རེེད། ཨ་ཕ། འདིི་ཡང་བུད་མེེད་ཁོོ་ནས་རྟོོགས་

པའིི་གནས་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན། དེེར་ངས་དོོ་སྣང་བྱུང་། སྐྱེེས་པ་ཚོོའིི་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་སྟངས་
957

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དེེ་ཡར་ལྡིིང་མར་ལྡིིང་རེེད། ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙས་པ་དང་། ལོོ་ལོོན་ཞིིག་གྲོོངས་པ་དེེ་འཕར་

ལྡིིང་ཞིིག་རེེད། གཞིིས་ཀ་ཞིིག་ཡོོད་པ་ནས་མེེད་པར་གྱུར་ཚེེ། དེེ་ནིི་འཕར་ལྡིིང་ཞིིག་རེེད།
འོོན་ཀྱང་། བུད་མེེད་ནིི་དེེ་དང་མིི་འདྲ་བར། ཁོོ་ཚོོའིི་འཚོོ་བ་ནིི་ཆུ་རྒྱུན་དང་འདྲ་བར་

བཞུར་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། དེེ་ནིི་རླབས་འཁོོར་ཆུང་ཆུང་རེེ་ལ་ཐུག་སྲིིད་ལ་རྦབ་ཆུ་
ཆུང་ཆུང་རེེ་ལའང་ཐུག་སྲིིད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཆུ་རྒྱུན་དེེ་མུ་མཐུད་དུ་བཞུར་ནས་འགྲོོ་

བཞིིན་ཡོོད། བུད་མེེད་ཟེེར་བ་ནིི་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན། ང་ཚོོ་འདིི་ལྟར་ཚར་རྒྱུ་མ་རེེད། མིི་
དམངས་ནིི་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོོ་ཡིི་རེེད་ལ། ལམ་བར་ནས་ཀྱག་ཀྱོོག་ལ་ཐུག་ནས་འགྱུར་
བ་རེེ་འགྲོོ་སྲིིད་མོོད། ང་ཚོོ་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་སྐྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཇིི་ལྟར་ཤེེས། ཡོོད་ཚད་འགྲོོ་མཚམས་འཇོོག་

བཞིིན་པ་འདིི་ཅིི་ཞིིག་གིིས་འགོོག་ཐུབ། ཡུལ་མིི་ཚང་མའིི་ལུས་སེེམས་གཉིིས་ཀ་ཨ་ཐང་

ཆད་ནས། རེེ་སྨོོན་ཡོོད་ཚད་ཐང་ལ་གཡུག་གྲབས་ཡོོད་པ་འདིི་ཅིི་ཞིིག་གིིས་འགོོག་ཐུབ།”
ཞེེས་ནན་ཏན་གྱིིས་དྲིིས།

ཨ་མས་བསམ་གཞིིག་བྱས། ཁོོ་མོོའི་ི འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ལག་རྒྱབ་དེེ་ལག་པ་གཞན་

པས་འཕུར་ཞིིང་། ལག་པ་གཡས་པའིི་མཛུབ་མོོ་རྣམས་ལག་པ་གཡོོན་པའིི་མཛུབ་བར་
དུ་བཙིིར་ནས་“གསལ་པོོ་བཤད་རྒྱུ་དཀའ་མོོ་རེེད། ངས་བལྟས་ན། ང་ཚོོས་ཅིི་བྱེེད་ཅིི་

ལས་ཚང་མ་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སྐྱོོད་བྱེེད་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་ཁ་འཁོོར་ཡོོད་པ་འདྲ་ཞིིང་། དེེ་

ནིི་ང་རང་ལ་མཚོོན་ནའང་ཧ་ཅང་གསལ་པོོ་ཡིིན་པ་འདྲ། ང་ཚོོས་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ག་ཚོོད་

མྱངས་རུང་། ད་དུང་ནད་སྡུག་ང་ཚོོ་བརྒྱུད་རུང་། ཐ་ན་འགའ་རེེ་འཆིི་ཡིི་ཡོོད་མོོད། འོོན་
ཀྱང་། སྤྱིིའིི་ཆ་ནས་ཚང་མ་ད་དུང་མཉམ་དུ་གནས་ཡོོད་པ་རེེད། དེེ་བས། མིིག་སྔའིི་ཉིི་མ་
རེེ་རེེ་དམ་འཛིིན་བྱོོས་དང་། མིིག་སྔའིི་ཉིི་མ་རེེ་རེེ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་དེེ་དུས་ཁོོ་མོོ་ཤིི་མེེད་རྒྱུ་ན་... །” ཞེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཨ་མས་“མིིག་སྔའིི་ཉིི་མ་རེེ་རེེ་དམ་འཛིིན་བྱས་ནས། རང་སྡུག་རང་གིིས་མ་ཉོོ།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་ཕས་“ལོོ་རྗེེས་མར། ཕ་ཡུལ་དུ་ལོོ་ལེེགས་འབྱུང་ཡང་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད།
ཨ་མས་“རྣ་ཉན་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

བགྲོོད་ཟམ་གྱིི་སྟེེང་ནས་འཇབ་འགྲོོས་ཀྱིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་གིི་འདུག་ལ། དེེ་ནས་ཨལ་

ཡོོལ་བའིི་རྒྱབ་ནས་ཚུར་ཡོོང་སྟེེ་“ཨོོ། ངས་ད་མཚམས་ཤིིག་ལ་ཁྱོོད་ཚོོ་ཉལ་ཟིིན་ཡོོད་རྒྱུ་
རེེད་བསམ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཨལ། ང་ཚོོས་ཁ་བརྡ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། འདིིར་ཤོོག་ནས་སྡོོད་དང་།” ཞེེས་

བཤད།

“ཡ།

འོོ་ཡ། ང་ལ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད། ང་མགྱོོགས་པོོར་ས་གཞན་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་འགྲོོ་མིི་རུང་།

དགོོས།”

“ཨུན།

ཁྱོོད་རང་འདིི་གར་ང་ཚོོར་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱོོད་ཅིིའིི་ཕྱིིར་འགྲོོ་

ང་དང་ཨ་གྷེེ་ ཝེེན་རའེེ་ཋིི་གཉིིས་ཀ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་བྱས་ཡོོད། དེེ་ནས་ངས་

རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གསོོ་ཁང་ཞིིག་ནས་ལས་ཀ་བཙལ་རྗེེས། ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་གནས་སྐབས་
རིིང་ཁང་པ་གླས་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། དེེ་ནས་... །” ཁོོས་ངར་ཤུགས་དང་བཅས་ཡར་
བལྟས། “གང་ལྟར་ང་ཚོོ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པས། སུ་ཞིིག་གིིས་ཀྱང་འགོོག་མིི་ཆོོག”

ཁོོ་ཚོོས་ཨལ་ལ་ཅེེར་ནས་འདུག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཨ་མས་“ཨལ། ང་དགའ་བོོ་བྱུང་། ང་

ཚོོ་དངོོས་གནས་དགའ་བོོ་བྱུང་།” ཞེེས་བཤད།
“དངོོས་གནས་ཡིིན་ནམ།”
“ལོོས་ཡིིན།

དགའ་དང་དགའ། ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་མིི་ཆེེན་པོོ་ཆགས་ཡོོད་པས། ཆུང་མ་

ཞིིག་ལེེན་རན་ཡོོད། འོོན་ཀྱང་། ཨལ། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་སོོང་ན་ཨེེ་ཆོོག”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨལ་གྱིིས་“ངས་ཨ་གྷེེ་ལ་ཁས་ལེེན་བྱས་ཡོོད། ང་ཚོོ་ངེེས་པར་དུ་འགྲོོ་དགོོས། ང་ཚོོས་

གནས་བབ་འདིི་ལྟ་བུ་དངོོས་གནས་བཟོོད་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཨ་མས་“དཔྱིིད་ཀ་བར་དུ་སྡོོད་དང་། དཔྱིིད་ཀ་བར་དུ་སྡོོད་དང་དེེས་ཆོོག ཁྱོོད་རང་

དཔྱིིད་ཀ་བར་དུ་འདུག་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག་གམ། ང་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་སུས་བསྐོོར་རམ།”
ཞེེས་བཤད།

“ཨོོ་... །”

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ཡོོལ་བའིི་ནང་དུ་མགོོ་ཚུར་བསྲིིངས་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོས་གོོ་སོོང་

ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“གོོ་སོོང་།
“ཨོོ།

ང་ཚོོས་གོོ་སོོང་།”

དཀོོན་མཆོོག ང་ཚོོ་ལ་... ། ང་ཚོོ་ལ་སྒོོང་བག་ཡོོད་ན་ཨང་། ང་ཚོོ་ལ་སྒོོང་བག་

དང་། ཡང་ན་དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོད་ན་ཨང་།”

ཨ་མས་“ངས་འཚིིག་ཇ་ཞིིག་བསྐོོལ་རྗེེས། སྒོོང་བག་ཚ་སྲེེག་འགའ་རེེ་བཟོོ། ང་ཚོོར་

བུ་རམ་ལྡེེ་གུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ཨོོ། དཀོོན་མཆོོག ཡ། སྡོོད་ཨ། ང་སོོང་ནས་བྱེེ་མ་ཀ་ར་འཁྱེེར་

ཡོོང་། ང་ཚོོས་ཚ་སྲེེག་གིི་ནང་དུ་བྱེེ་མ་ཀ་ར་འདེེབས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་ལྕུག་ཕྲན་འགའ་རེེ་བཅག་ནས་ཐབ་ནང་དུ་བཙངས་པས། དགོོང་ཟས་བསྐོོལ་

ཤུལ་གྱིི་སོོལ་བ་ལས་མེེ་ཁ་ཕྱིིར་སོོས་ནས། ལྕུག་ཕྲན་རྣམས་ཚག་ཚག་ཏུ་འབར། རུ་ཐེེ་དང་

ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཉལ་སའིི་ནང་ནས་ཤུན་སྐོོགས་ལས་ཐོོན་པའིི་རུས་སྦལ་

བཞིིན་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་ཚོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས། རང་ཉིིད་ལ་ད་དུང་ཡང་
ཉེེས་མིིང་ཡོོད་མེེད་བརྟགས། སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོར་དོོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད་པ་མཐོོང་

ཚེེ། ཁོོ་ཚོོའིི་སྤོོབས་པ་ཡང་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་། རུ་ཐེེ་རྐང་པ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་སྤོོས་ནས། གྱང་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ངོོས་ལ་ཐུག་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར། སྒོོ་ལམ་བར་དུ་མཆོོང་བཞིིན་མཆོོང་བཞིིན་སོོང་རྗེེས།
ཚུར་ཕྱིིར་མཆོོང་བཞིིན་མཆོོང་བཞིིན་སླེེབས།

ཨ་མས་ཕོོར་པ་ཞིིག་གིི་ནང་དུ་འཚིིག་ཇ་བླུག་བཞིིན་པའིི་སྐབས་དེེར། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་

བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་ཡར་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་ཤུགས་སྙོོམས་བཞིིན། གཟབ་
གཟབ་སྒོོ་ནས་ཡར་འགོོས་ཡོོང་ནས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་སྐད་མགོོ་མཐོོན་པོོས་“ཨོོ། གཏམ་བཟང་བཤད་རྒྱུ་ཡོོད། ཨལ་དང་ཨ་གྷེེ་གཉིིས་

ཀ་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པས། ང་ཚོོས་འདིི་གར་སྤྲོོ་སྐྱིིད་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གཏོོང་གིི་ཡོོད།”
ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དེེ་གར་འགུལ་མེེད་ངང་ལངས་ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་དལ་

མོོས་ཨལ་ལ་ཕར་བལྟས། ཁོོ་ངོོ་ཚ་ཞིིང་ཁ་སྐྱེེངས་ནས་དེེ་གར་ལངས་ནས་འདུག

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྣེེ་མོོ་གཞན་པ་དེེ་ནས་“ངས་ཨ་གྷེེ་ལ་གྱོོན་

གོོས་གསར་པ་ཞིིག་སྐོོན་བཞིིན་ཡོོད་ལ། མགྱོོགས་པོོར་བརྒྱུག་ཡོོང་།” ཞེེས་སྐད་བརྒྱབ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དལ་མོོས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས། ཞེེང་ཁ་ཆེེ་བའིི་སྒོོ་མོོ་དེེ་ལས་ཕྱིིར་སྒོོ་རུ་

བུད་དེེ། བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་འཇབ་འགྲོོས་ཀྱིིས་སོོང་། ཁོོ་མོོ་ས་ངོོས་སུ་བབས་རྗེེས། ཕར་

ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆུ་ཕྲན་དང་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ལམ་ཕྲན་ཕྱོོགས་སུ་དལ་མོོས་སོོང་། ཁོོ་མོོ་ཅུང་

ཙམ་སྔོོན་དུ་ཨ་མ་འགྲོོ་སའིི་ལམ་ཕྲན་དེེའིི་སྟེེང་དུ་སོོང་ནས། ལྕང་ཚལ་གསེེང་དུ་འཛུལ།
ད་ལྟ་རླུང་བུ་ཡང་ལྷོོད་འཇགས་ཀྱིིས་གཡུག་བཞིིན་འདུག་ལ། དེེ་དང་བསྟུན་ནས་རྩིི་ལྡུམ་
ཚོོས་ལྷོོད་འཇགས་ཀྱིི་ཤུ་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་ཡོོད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་མར་སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས། པུས་
མོོའི་ི སྟེེང་དུ་གོོག་ནས་རྩིི་ལྡུམ་མཐུག་ས་རུ་འཛུལ། སིིལ་སྡོོང་གིིས་ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པ་ལ་
བྲབས་ནས་། ཁོོ་མོོའི་ི སྐྲ་ལོོ་ཡང་འཐེེན་བྱུང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོས་དེེ་དག་ལ་ཁ་ཡ་

ཙམ་ཡང་མ་བྱས། ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་པོོ་ཡོོངས་ལ་རྩིི་ཤིིང་དང་ལྕུག་ཕྲན་ཟུག་གིི་ཡོོད་པ་ཚོོར་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བ་ན། ཁོོ་མོོས་ད་གཟོོད་འགྲོོ་མཚམས་བཞག ཁོོ་མོོ་དེེ་གར་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོག་ནས། གྲོོད་
ཁོོག་གིི་ཕྲུ་གུ་ལ་ལག་མྱོོང་བྱས།

•••

འོོད ་སྣང་བྲལ་བའིི་ འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ ནང་དུ་ཨ་མས་འཕག་འཚག་འགའ་བྱས་
ཞིིང་། དེེ་ནས་མལ་གཟན་མར་བཤུས་ནས་ཡར་ལངས། ཡོོངས་སུ་ཕྱེེས་ནས་ཡོོད་པའིི་

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྒོོ་ནང་ནས་འོོད་སྣང་སྐྱ་བོོ་ཞིིག་ཚུར་མཆེེད། ཨ་མ་སྒོོ་རྩ་རུ་སོོང་

ནས་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་བལྟས། ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་རུ་སྐར་མ་རྣམས་ལ་སྐྱ་མདོོག་འབབ་
ཀྱིི་ཡོོད། ལྕང་ཚལ་གྱིི་སྟེེང་ནས་རླུང་བུ་འཇམ་པོོ་ཞིིག་གཡུགས་ཤིིང་། ཆུ་ཕྲན་ལས་འབབ་

ཆུའིི་ཤག་སྒྲ་དམའ་མོོ་ཞིིག་གྲག་ནས་ཡོོང་། ཕལ་ཆེེར་སྒར་ཧྲིིལ་པོོ་ད་དུང་གཉིིད་ལ་གཡེེང་
ནས་ཡོོད་པ་འདྲ། འོོན་ཀྱང་། རས་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་མདུན་དུ་མེེ་ཕུང་སྦར་ནས་

ཡོོད་ཅིིང་། མིི་འགའ་རེེ་དེེའིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་ལངས་ནས་མེེ་དྲོོད་ལ་བསྲོོས་ནས་འདུག
གསར་དུ་སྦར་བའིི་མེེ་ཕུང་གིི་མེེ་ལྕེེས་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་བཞིིན་པའིི་སྣང་བའིི་འོོག་ཏུ། ཨ་

མས་ཁོོ་ཚོོ་གསལ་པོོར་མཐོོང་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོས་གདོོང་པ་མེེ་ཕུང་ལ་གཏད་ནས་ལངས་ཏེེ། སོོ་
སོོའི་ི ལག་པ་འཕུར་འཕུར་བྱེེད་ལ། དེེ་ནས་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་མེེ་ཕུང་ལ་སྒལ་བ་གཏད་

ཅིིང་། ལག་པ་གཉིིས་ཀ་རྒྱབ་ཏུ་བསྲིིངས། ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོར་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་ལྟད་མོོ་བལྟས་
ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་མདུན་དུ་བསྣོོལ་ནས་བསྡད། ཆ་མིི་སྙོོམས་པའིི་རླུང་
བུ་ཞིིག་གློོ་བུར་དུ་གཡུགས་ནས་ཕར་ཕྱིིན་སོོང་ལ། དེེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོོང་བའིི་མཁའ་རླུང་

ནང་དུ་སྟོོན་གྱིི་བ་མོོའི་ི གྲང་བསིིལ་ཞིིག་འདྲེེས། ཨ་མས་འདར་སིིག་བྱས་ཏེེ་ལག་པ་གཉིིས་

ཀ་མཉམ་དུ་འཕུར་འཕུར་བྱས། ཁོོ་མོོ་འཇབ་འགྲོོས་ཀྱིིས་ནང་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས། སྒྲོོན་མེེའིི་
འགྲམ་ནས་འབར་ཞུན་ལ་ལག་སྙོོབ་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་སྒྲོོན་ཁེེབས་ཡར་བཀྱགས་རྗེེས།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

སྡོོང་རས་ལ་མེེ་བསྒྲོོན། སྡོོང་རས་དེེ་སྔོོ་ལྷོོག་ལྷོོག་གིིས་ཡུད་ཙམ་འབར་རྗེེས། དེེ་ལས་འོོད་
སྣང་སེེར་པོོ་ཞིིག་སྤྲོོས་བྱུང་ལ། འོོད་སྣང་གིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་གྲ་དག་པའིི་མུ་ཁྱུད་ཀོོར་མོོ་

ཞིིག་བབས། ཁོོ་མོོས་སྒྲོོན་མེེ་དེེ་ཕར་འཁུར་ནས་ཐབ་འགྲམ་དུ་བཞག་རྗེེས། མཉེེན་ཆ་བྲལ་
བའིི་ལྕང་མའིི་ལྕུག་ཕྲན་སྐམ་པོོ་བཅག་ནས་ཐབ་ནང་དུ་བཞག་པ་ན། ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ།
ཐབ་ནང་གིི་མེེ་ལྕེེ་འབར་ནས་དུད་ཁུང་ལས་དུད་པ་ཁོོབ་ཁོོབ་ཏུ་བརྒྱུགས།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཟུགས་པོོ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་འགྲེེ་ལོོག་བརྒྱབ་ནས་ཡར་དགྱེེ་ནས་“ང་

ད་ཡར་ལངས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ད་དུང་ཅུང་ཙམ་ཉལ་མིི་འདུག་པར་ཅིི་བྱ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ད་མིི་ཉལ།

ཡར་ལང་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མས་ཆུ་ཟོོ་ལས་འཚིིག་ཇའིི་རྫ་མའིི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་རྗེེས་ཐབ་ཐོོག་ཏུ་བསྐྱོོན་

ཞིིང་། དེེ་ནས་མཐིིལ་དུ་ཞག་ཚིིལ་མཐུག་པོོ་ཞིིག་ཆགས་ཡོོད་པའིི་རྔོོད་སླང་དེེ་ཡང་ཐབ་

ཐོོག་ཏུ་བསྐྱོོན་ནས་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་གིི་བག་ལེེབ་བཟོོ་བར་གྲ་སྒྲིིག་བྱས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་
སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་དྲིིས།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ང་ཡང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མས་“ཁྱོོད་འགྲོོ་མིི་རུང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་མངལ་འདིི་འདྲ་མཐོོ་བས་ད་ལྟ་འགྲོོ་མིི་རུང་།”

ཞེེས་བཤད།

“ད་དུང་མིི་སྐྱོོན།

གང་ལྟར་ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མས་ཆུ་ནང་དུ་འཚིིག་ཇ་ཚད་ལ་འཇལ་བཞིིན་བླུགས་“རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་མདང་

དགོོང་ཚ་བག་བཟའ་རུ་སླེེབས་མ་སོོང་ཨ།” བུ་མོོས་དེེ་ལ་ལན་མ་བཏབ། “ཁྱོོད་ཅིིའིི་ཕྱིིར་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྲིིང་བལ་འཐོོག་ཏུ་འགྲོོ་འདོོད་པ་ཡིིན།” ཁོོ་མོོས་ད་དུང་ཡང་ལན་མ་བཏབ། “འདིི་ཨལ་

དང་ཨ་གྷེེ་གཉིིས་ཀྱིི་གཉེེན་དོོན་གྱིི་དབང་གིིས་རེེད་དམ།” ད་ཐེེངས་ཨ་མས་བུ་མོོ་ལ་ནན་
མོོས་བལྟས། “ཨོོ། ཡ་ཡ། གང་ལྟར་ཁྱོོད་རང་འཐོོག་ཏུ་འགྲོོ་མིི་དགོོས།”
“ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
“ཡ།

དེེས་ན་ཁྱོོད་རང་གིིས་ཤུགས་མ་ཕྱུངས།”

“ཡར་ལོོངས།

ཨ་ཕ། ད་ཡར་ལོོངས་ཤིིག”

ཨ་ཕས་མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་བྱེེད་བཞིིན་གླལ་ཁ་ཞིིག་བྱས། ཁོོས་འཁུན་སྒྲ་དང་བཅས་“ད་

དུང་གཉིིད་དྭངས་མིི་འདུག་ཡ། མདང་དགོོང་མར་འགྱེེལ་དུས་ཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིིག་ཡས་
མས་སུ་སླེེབས་ཡོོད་ངེེས་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“མགྱོོགས་པོོ་བྱོོས།

ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས་གདོོང་པ་འཁྲུད་དུ་སོོང་ཞིིག”

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་གིི་གནས་སྡོོད་པ་ཚོོའིི་ཚེེ་སྲོོག་གིི་རྒྱུ་བ་རིིམ་བཞིིན་ཕྱིིར་

རྒྱས་ནས། སོོ་སོོའི་ི མལ་གཟན་ནང་ནས་དགྱེེ་གུག་བྱེེད་བཞིིན་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། གྱོོན་གོོས་
རྣམས་གཟུགས་པོོ་རུ་ཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱེེད་བཞིིན་གོོན། ཨ་མས་རྔོོད་སླང་གཉིིས་པ་

དེེའིི་ནང་དུ་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་འཕེེན་བཞིིན་“སྒོོར་བུད་ནས་ངོོ་གདོོང་
འཁྲུད་དུ་སོོང་།” ཞེེས་བཀའ་ཕབ།

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ཕུག་སྣེེ་གཞན་པ་དེེ་ནས་ཀྱང་འོོད་སྣང་ཞིིག་འཕྲོོས་ཤིིང་། དེེ་དང་

མཐུད་ནས། ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་གིིས་ལྕང་ལྕུག་གཅོོག་པའིི་ཀག་སྒྲ་གྲག་བྱུང་། དེེ་ནས་ཕར་
ཕྱོོགས་ནས་གཅིིག་གིིས་སྐད་མཐོོན་པོོས་“ལྕམ་ཇོོ་ཌིི། ང་ཚོོས་གྲ་སྒྲིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ང་
ཚོོ་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ནས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་འདིི་འདྲ་སྔ་མོོ་ལངས་ནས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་འཁང་ར་བྱས།
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ཨ་མས་“སྲིིང་བལ་དབྱིིན་མུའུ་ཉིི་ཤུ་མ་གཏོོགས་མེེད་པས། དེེ་གར་མགྱོོགས་པོོར་

སླེེབས་དགོོས། དེེང་སང་སྲིིང་བལ་མང་པོོ་ལྷག་མེེད་པས། གཞན་པས་བཏོོགས་མ་ཚར་
གོོང་དེེ་གར་སླེེབས་ཐུབ་པ་བྱེེད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད། ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོར་གྱོོན་གོོས་མགྱོོགས་

པོོར་གྱོོན་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ཞོོགས་ཟས་མགྱོོགས་པོོར་བཟའ་བར་བསྐུལ་ནས་“མགྱོོགས་པོོ་
བྱོོས། སོོ་སོོའི་ི འཚིིག་ཇ་འཐུངས། སྔ་མོོར་ལམ་ལ་འབུད་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“ཨ་མ།

ང་ཚོོས་མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་སྲིིང་བལ་ཇིི་ལྟར་འཐོོག”

“ང་ཚོོ་དེེ་གར་སླེེབས་དུས་ནམ་ལངས་རྒྱུ་རེེད།”

“གཅིིག་བྱས་ན་སྲིིང་བལ་རློོན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”
“ཆར་བ་དེེ་འདྲ་ཆེེན་པོོ་བབས་མ་བྱུང་།

ཡ། ད་མགྱོོགས་པོོ་བྱོོས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚིིག་

ཇ་འཐུངས་ཤིིག ཨལ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཏུང་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་སོོང་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་མེེ་ཁ་
གསོོས་དང་དགའ་རྒྱུ་རེེད།”

དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ང་ཚོོ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་གྲབས་ཡོོད། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི། ཁྱེེད་ཚང་ག་འདྲ་

འདུག” ཅེེས་སྐད་མགོོ་མཐོོ་རུ་བཏེེགས་ནས་བཤད།
“ཞོོགས་ཟས་བཟའ་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན།

མྱུར་དུ་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།”

ཕྱིི་ལོོགས་སུ། སྒར་ཧྲིིལ་པོོ་ཟང་ཟིིང་ལང་ལོོང་དུ་གྱུར། རས་གུར་ཚོོའིི་མདུན་དུ་མེེ་

སྦར་འདུག་ལ། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཚོོའིི་དུད་ཁུང་ལས་དུད་པ་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་འཕྱུར།

ཨལ་གྱིིས་ཁོོའི་ི ཇ་ཕོོར་མགོོ་ལ་བསྐོོར་ནས་བཏུང་བས། ཁ་ནང་དུ་འཚིིག་ཇའིི་ཇ་

སྙིིགས་ཁམ་གང་སླེེབས། ཁོོ་ཕྱིི་ལོོགས་ཀྱིི་བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་དུ་སོོང་ནས་ཁ་ནང་གིི་ཇ་སྙིིགས་
རྣམས་ཐང་ལ་བཤོོས།

ཨ་མས་“ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི། ང་ཚོོ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བོོས་རྗེེས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་

ཁ་འཁོོར་ནས་“ཁྱོོད་རང་ཤུལ་དུ་སྡོོད།” ཅེེས་བཤད།
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བུ་མོོས་མ་ནེེ་མདུན་ལ་བསྲིིངས་ནས་“ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་མ། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་

བཤད།

“ཁྱོོད་ལ་སྲིིང་བལ་འཐོོག་སའིི་ཁུག་མ་ཡོོད་དམ།
“ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁུག་མའིི་ནང་དུ་འཐོོག་ཆོོག”

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁུག་མ་འདྲུད་མིི་འོོས།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དངོོས་གནས་དེེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་བཟང་།”
“ང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན། “ངས་ཁྱོོད་ལ་རྟོོག་བཞིིན་འདུག ང་ཚོོ་ལ་སྨན་པ་ཞིིག་

ཡོོད་ན་ཨང་།” རོོ་སིི་ཤ་རོོན་འཚེེར་སྣང་དང་བཅས་རླངས་འཁོོར་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་། ཁོོ་
མོོས་ཕྱིི་སྟོོད་སྲབ་མོོ་ཞིིག་གོོན་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཕུད། ཨ་མས་“མལ་གཟན་ཞིིག་འཁུར།
དེེ་ནས་ཁྱོོད་རང་ངལ་གསོོ་རྒྱག་འདོོད་ན་དེེའིི་ནང་དུ་དྲོོན་པོོར་སྡོོད་ཆོོག” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་
ཚོོས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནས་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིིས་ལྡིིར་སྒྲ་སྒྲོོག་པ་ཐོོས། ཨ་མས་

དགའ་དགའ་སྤྲོོ་སྤྲོོའི་ི ངང་ནས་“ང་ཚོོ་ལམ་ལ་འབུད་སྔ་ཤོོས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ཡ། ད་རང་རང་
སོོ་སོོའི་ི ཁུག་མ་འཁུར་ནས་སྒོོར་བུད། རུ་ཐེེ། ངས་ཁྱོོད་ལ་ནང་སྟོོད་རྙིིང་པས་བཟོོས་པའིི་
ཁུག་མ་དེེ་འཁུར་རྒྱུ་མ་བརྗེེད་ཨ།” ཞེེས་བཤད།

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་དང་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་ཚང་མ་མུན་ནག་གིི་ཁྲོོད་ནས་དོོས་

འཁོོར་སྟེེང་དུ་འཛེེགས། ད་ལྟ་སྐྱ་རེེངས་འཆར་བཞིིན་ཡོོད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྐྱ་རེེངས་
ཀྱིི་སྣང་བ་ཡོོང་བ་དལ་ཞིིང་འགོོར་ལ་ཁ་དོོག་སྐྱ།

ཨ་མས་ཨལ་ལ་“གཡོོན་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་ན་ང་ཚོོས་བརྡ་པང་

ཞིིག་མཐོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་དེེ་མུན་པ་ནག་པའིི་གཞུང་ལམ་
སྟེེང་དུ་བསྐོོར་ནས་སོོང་ཞིིང་། རླངས་འཁོོར་གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་དེེད། ཁོོ་

ཚོོའིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ། སྒར་གྱིི་ནང་གིི་རླངས་འཁོོར་གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་མེེ་ཁ་གསོོ་མགོོ་
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བརྩམས་ཤིིང་། དེེ་ནས་བཟའ་མིི་རྣམས་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བུད་ནས། རླངས་འཁོོར་
རྣམས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཡོོང་ནས་གཡོོན་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར།

ལམ་གྱིི་གཡས་ཟུར་གྱིི་ཡིིག་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་མཁྲེེགས་ཤོོག་ལེེབ་མོོ་ཞིིག་བཅིིངས་

ནས་ཡོོད་ཅིིང་། དེེའིི་སྟེེང་དུ་ཚོོན་མདོོག་སྔོོན་པོོས་ཡིི་གེེ་བྲིིས་འདུག “སྲིིང་བལ་འཐོོག་

མཁན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།” ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་འཛུལ་སྒོོ་དེེའིི་ནང་དུ་ཁ་བསྐོོར་ནས་
འབྲུ་ཁང་མདུན་གྱིི་སྒོོ་ར་རུ་སོོང་། སྒོོ་ར་རུ་སྔ་ས་ནས་རླངས་འཁོོར་གྱིིས་གང་འདུག འབྲུ་
ཁང་དཀར་པོོའི་ི སྣེེ་མོོ་རུ་གློོག་བཞུ་ཞིིག་ཡོོད་ཅིིང་། གློོག་འོོད་འོོག་ཏུ་སྐྱེེས་པ་དང་བུད་

མེེད་སྐོོར་ཞིིག་རྒྱ་མ་དང་ཉེེ་སར་ལངས་ནས་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོས་སོོ་སོོའི་ི ཁུག་མ་མཆན་
འོོག་ཏུ་བཙིིར་ཡོོད། བུད་མེེད་འགའ་རེེས་ཁུག་མ་ཕྲག་སྟེེང་དུ་གྱོོན་ཏེེ་མདུན་ནས་མདུད་
པ་བརྒྱབ་ཡོོད།

ཨལ་གྱིིས་“ང་ཚོོ་དེེ་འདྲ་སྔ་རྒྱུ་མིི་འདུག་ཨ།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། རླངས་འཁོོར་ར་བའིི་

རྩར་བསྐོོར་ནས་དེེ་གར་ཁ་བཀག ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀའིི་བཟའ་མིི་རྣམས་རླངས་འཁོོར་
གྱིི་སྟེེང་ནས་མར་བབས་ནས། ཕར་ཕྱོོགས་སུ་སྒུག་ནས་ཡོོད་པའིི་མིི་ཚོོགས་ཀྱིི་གྲས་སུ་
སོོང་། ད་དུང་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་རླངས་འཁོོར་དེེ་ལས་མང་པོོ་ཞིིག་མུ་མཐུད་དུ་ཡོོང་

ནས་སྒོོ་ར་རུ་ཁ་བཀག་རྗེེས། ཁྱིིམ་ཚང་དེེ་ལས་མང་པོོ་ཞིིག་མིི་ཚོོགས་འདིིའིི་གྲས་སུ་

ཞུགས། འབྲུ་ཁང་གིི་སྣེེ་མོོའི་ི གློོག་འོོད་འོོག་ཏུ། ཞིིང་བདག་གིིས་ཚང་མ་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད་
བཞིིན་གདའ།

ཞིིང་བདག་གིིས་“ཧོོ་ལེེ་ཟེེར་རམ། ཧོོ་... ལེེ་... ཧོོ་ལེེ། མིི་ག་ཚོོད་ཡོོད།” ཅེེས་དྲིིས།
“བཞིི་ཡོོད།
“ཝིིལ།”

“བྷེེན་ཋོོན།”

ཝིིལ།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“བྷེེན་ཋོོན།”

“ཨ་མེེ་ལིི་ཡ།”
“ཨ་མེེ་ལིི་ཡ།”
“ཁིི་ལེེར།”
“ཁིི་ལེེར།

དེེ་ནས་སུ་ཚང་ཡིིན། ཁར་ཕེེན་ཋེེར་ཚང་ཨེེ་རེེད། མིི་ག་ཚོོད་ཡོོད།”

“དྲུག་ཡོོད།”

དེེ་ལྟར་ཁོོས་མིི་ཚང་མའིི་མིིང་ཐོོ་བཀོོད་ཅིིང་། མིིང་རེེ་རེེའིི་རྗེེས་སུ་རྒྱ་གྲངས་འབྲིི་སའིི་

བར་སྟོོང་རེེ་བཞག “ཁུག་མ་ཨེེ་ཡོོད། ངའིི་འདིི་གར་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་ཡོོད་ལ། རེེ་རེེར་སྒོོར་
མོོ་རེེ་རེེད།” ར་སྐོོར་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་རླངས་འཁོོར་སླེེབས། ཞིིང་བདག་གིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

ལུག་ལྤགས་ཀྱིི་སྟོོད་ལྭའིི་གོོང་བ་ཡར་འཐེེན་རྗེེས། ཅུང་སེེམས་འཚབ་དང་བཅས་འཛུལ་
སྒོོའི་ི ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ནས་“མིི་འདིི་འདྲའིི་མང་པོོ་ཞིིག་གིིས། དབྱིིན་མུའུ་ཉིི་ཤུའིི་ས་ཞིིང་དེེ་
སྐད་ཅིིག་ཉིིད་དུ་ཚར་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

བྱིིས་པ་ཚོོ་བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་སྲིིང་སྐྱེེལ་འདྲུད་འཁོོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས། ཁོོ་ཚོོའིི་

རྐང་པ་ལྕགས་སྐུད་དྲ་རྒྱ་ཡོོད་སའིི་ངོོས་དེེ་རུ་མར་བསྲིིངས། བདག་པོོས་“མར་བོོབས་
ཤིིག མར་བོོབས་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་ཚོོས་དྲ་རྒྱ་ལྷོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ། བྱིིས་པ་

ཚོོ་ཁ་སྐྱེེངས་ཏེེ་ཁུ་སིིམ་མེེའིི་སྒོོ་ནས་དལ་མོོས་སྟེེང་ནས་མར་བབས། ད་ནིི་ཞོོགས་པའིི་

སྐྱ་རེེངས་ཀྱིི་སྐྱ་འོོད་ཤར། བདག་པོོས་“ངས་ཞོོགས་པའིི་ཟིིལ་བའིི་ལྗིིད་ཚད་དེེ་རྒྱ་གྲངས་
ནང་ནས་འཐེེན་དགོོས། ཉིི་མ་ཤར་ཚེེ་འགྱུར་བ་ཕྱིིར་གཏང་ཡོོང་། དེེ་འདྲ་བྱས་ན་མིི་འཐད་

རྒྱུ་ཨེེ་ཡོོད། ཡ། ད་དཀར་འོོད་ཅུང་ཙམ་ཡོོད་པས། འཐོོག་ཏུ་འགྲོོ་འདོོད་ཚེེ་སོོང་ན་ཆོོག”
ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

མིི་རྣམས་མགྱོོགས་པོོར་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ནང་དུ་སོོང་ནས། བསྟར་བའིི་ནང་ནས་སོོ་སོོའི་ི

ས་མིིག་བཟུང་། ཁོོ་ཚོོས་ཁུག་མ་རྣམས་སྐེེད་པར་བཅིིངས་ཤིིང་། ལག་པ་གཉིིས་ཀ་ལྷན་དུ་
བརྡེེབས་ནས། འཁོོབས་ནས་ཡོོད་པའིི་མཛུབ་མོོ་རྣམས་དྲོོས་པར་བྱས། ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རིི་

བོོའི་ི རྩེེ་ནས་སྐྱ་རེེངས་ཀྱིི་སྣང་བ་འཕྲོོས་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། ཞེེང་ཁ་ཆེེ་བའིི་བང་སྒྲིིག་དེེ་སྲིིང་
སྡོོང་བསྟར་བའིི་ཁྲོོད་ནས་འགུལ་སྐྱོོད་བྱེེད། གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་རླངས་

འཁོོར་ཡོོང་ནས། ར་སྐོོར་དེེ་གང་བའིི་བར་དུ་ནང་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། ར་སྐོོར་དེེ་གང་ཚེེ། རླངས་

འཁོོར་རྣམས་ལམ་འགྲམ་གཡས་གཡོོན་དུ་བསྡད། སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁའིི་སྟེེང་དུ་བསིིལ་རླུང་
ཞིིག་དུས་ནས་དུས་སུ་གཡུགས། ཞིིང་བདག་གིིས་“ཁྱོོད་ཚོོས་ས་འདིི་ཇིི་ལྟར་རྙེེད་ཡོོང་བ་

དངོོས་གནས་མིི་ཤེེས། གཏམ་འཆལ་ལྟས་ངན་ཞིིག་བསྒྲགས་ཡོོད་ས་རེེད། ངའིི་དབྱིིན་མུའུ་

ཉིི་ཤུ་པོོ་འདིི་ཉིིན་གུང་བར་དུའང་འདང་གིི་མ་རེེད། མིིང་ལ་ཅིི་རེེད། ཧུམ་རེེད་དམ། མིི་ག་
ཚོོད་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

བང་དུ་བསྒྲིིགས་པའིི་མིི་ཚོོགས་དེེ་ཞིིང་ཁའིི་སྟེེང་ནས་ཡོོམ་ཡོོམ་དུ་འགྲོོ་ཞིིང་། ནུབ་

རླུང་རྒོོད་པོོ་ཞིིག་གིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་གྱོོན་གོོས་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོོ། ཁོོ་ཚོོའིི་མཛུབ་མོོ་རྣམས་ཕྱིི་
ལ་འཕྱུར་ཡོོད་པའིི་སྲིིང་བལ་ཐེེའུ་ཡིི་སྟེེང་དུ་འཕུར་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་སུ་དྲུད་
ནས་ཡོོད་པའིི་ཁུག་མའིི་སྟེེང་དུ་འཕུར།

ཨ་ཕས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲལ་གཡས་སུ་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེས་པ་དེེ་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས། “ཕ་ཡུལ་ལྟ་བུ་

ཡིིན་ན། རླུང་བུ་འདིི་འདྲ་གཡུག་དུས་ཆར་པ་འབབ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡིིན། བལྟས་ཡོོང་ན་བ་

མོོ་ཅུང་ཆགས་པ་ལས་ཆར་པ་འབབ་རྒྱུ་མིིན་པ་འདྲ། ཁྱོོད་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཡོོང་ནས་ག་
ཚོོད་འགོོར་སོོང་།” ཁོོས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུའང་མགོོ་བོོ་ལས་ཀའིི་སྟེེང་
དུ་མུ་མཐུད་དུ་སྒུར་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོའི་ི གྲལ་མཚེེས་ཀྱིིས་ཀྱང་མགོོ་བོོ་ཡར་མ་བཀྱགས། “ང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ནས་

ཕལ་ཆེེར་ལོོ་གཅིིག་ཙམ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཆར་པ་འབབ་རྒྱུ་རེེད་དམ།”
“དེེ་བཤད་དཀའ།

འདིི་སྐད་ཆ་དྲང་པོོ་མ་བཤད་པའང་མིིན། མིི་ཚེེ་གང་པོོ་འདིི་ཕྱོོགས་

སུ་བསྐྱལ་བའིི་མིི་ཚོོས་ཀྱང་ཤེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག འདིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆར་པས་ལོོ་ཏོོག་ལ་ག་དུས་

གནོོད་སྐྱེེལ་ཐུབ་ན། དེེ་དུས་འབབ་ཡོོང་བ་དེེ་འདྲ་རེེད། འདིི་ཕྱོོགས་སུ་ཚང་མས་དེེ་
ལྟར་ཟེེར་གྱིི་འདུག”

ཨ་ཕས་མགྱོོགས་པོོར་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རིི་ཕྲན་ཁག་ལ་བལྟས། རིི་ཟེེ་རུ་སྐྱ་མདོོག་བབས་

པའིི་སྤྲིིན་པ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིིས་རླུང་གིི་ཆིིབས་པ་ལ་བཅིིབས་ནས་མྱུར་མགྱོོགས་ཀྱིིས་ཡོོང་
བཞིིན་འདུག དེེ་ནས་ཁོོས་“སྤྲིིན་པ་དེེ་ཚོོ་ཆུ་སྤྲིིན་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཁོོའི་ི ཁྱིིམ་མཚེེས་ཀྱིིས་མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་མགྱོོགས་ཙམ་བལྟས་རྗེེས་“བཤད་དཀའ།”

ཞེེས་བཤད། སྲིིང་སྡོོང་བསྟར་བའིི་ཁྲོོད་དུ་གྲལ་བསྒྲིིགས་ཡོོད་པའིི་མིི་གཞན་པ་ཚང་མས་

ཀྱང་གནམ་གྱིི་སྤྲིིན་པར་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་རང་མདུན་གྱིི་ལས་ཀའིི་སྟེེང་
དུ་ཕྱིིར་སྒུར་ནས། ལག་པ་གློོག་ལྟར་འཁྱུགས། སྲིིང་བལ་འདིི་ཙམ་མ་གཏོོགས་བཏོོག་རྒྱུ་

མེེད་ཅིིང་། སྒོོར་མོོ་འདིི་ཙམ་མ་གཏོོགས་ལེེན་རྒྱུ་མེེད་པས། ཚང་མས་སྲིིང་བལ་འཐོོག་
པར་འགྲན་རྩོོད་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོས་དུས་ཚོོད་དང་བང་རྩལ་འགྲན་ཞིིང་། རྒྱ་ཁ་ནས་ཡང་ལྕིི་

འགྲན། ཁོོ་ཚོོས་ཆར་པ་དང་སྔ་ཕྱིི་འགྲན་ལ། ཕན་ཚུན་བར་དུ་ལག་ཡོོང་འགྲན། ཁོོ་ཚོོ་

ཞིིང་ཁའིི་སྣེེ་རུ་འབྱོོར་བ་ན། བསྟར་བ་གསར་པ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བརྒྱུགས། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོའིི་
གདོོང་པ་རླུང་རྒྱུན་དང་ཁ་གཏད་དུ་འཁེེལ་ཡོོད་པས། ཁོོ་ཚོོས་མཁའ་དབྱིིངས་ཀྱིི་སྤྲིིན་
པ་སྐྱ་བོོ་དེེ་ཉིི་མ་ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་སུ་རྒྱུ་བཞིིན་པ་མཐོོང་། རླངས་འཁོོར་

མང་པོོ་མུ་མཐུད་དུ་ཡོོང་ཞིིང་། འཐོོག་མཁན་གསར་པ་ཚོོས་མུ་མཐུད་དུ་ཐོོ་འགོོད་བྱེེད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

གྲལ་དུ་བསྒྲིིགས་པའིི་མིི་ཚོོགས་འདིིས་སྔངས་འཚབ་དང་བཅས་ཞིིང་ཁ་ནས་ཕར་རྒྱུག་

ཚུར་རྒྱུག་བྱེེད། ཁོོ་ཚོོས་ཞིིང་འདབས་སུ་སྲིིང་བལ་རྒྱ་མར་བཀྱགས་ཤིིང་། རང་ཉིིད་
ཀྱིི་སྲིིང་བལ་ལ་རྟགས་བརྒྱབ་ནས། ཡང་ལྕིི་དེེ་སོོ་སོོའི་ི རྩིིས་ཐོོའི་ི ངོོས་སུ་བྲིིས་རྗེེས། ཡང་
བསྐྱར་སྐོོར་གསར་པ་རྒྱག་ཏུ་བརྒྱུགས།

སྔ་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིིག་གིི་སྟེེང་དུ་སྲིིང་བལ་ཚང་མ་བཏོོགས་ཟིིན་ལ། ལས་ཀ་ཡང་

ཚང་མ་གྲུབ་ཟིིན། སྲིིང་སྐྱེེལ་འདྲུད་འཁོོར་ཚང་མ་འགྲམ་ངོོས་དྲ་རྒྱ་ཅན་གྱིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་
མཇུག་ཏུ་བཏགས་རྗེེས། དོོས་འཁོོར་རྣམས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་སྲིིང་ཤད་འཁོོར་ཁང་གིི་

ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས། དྲ་རྒྱའིི་གསེེང་ནས་སྲིིང་བལ་ཕྱིིར་འབུར་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། མཚམས་ལ་
ལར་སྲིིང་རྡོོག་སོོབ་སོོབ་ཆུང་ཆུང་འགའ་རེེ་རླུང་གིིས་འཁུར་ནས་ནམ་མཁའིི་མཐོོངས་

སུ་འཕུར། སྲིིང་སྙིིགས་འགའ་རེེ་ལམ་འགྲམ་གྱིི་རྩིི་ལྡུམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཐོོགས་ནས་རླུང་གིིས་
གཡོོ། སྲིིང་བལ་འཐོོག་མཁན་ཚོོའིི་གདོོང་པ་མྱ་ངན་གྱིིས་གང་ནས། འབྲུ་ཁང་མདུན་གྱིི་
སྒོོ་ར་རུ་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་གླ་ཆ་སྤྲོོད་པར་སྒུག

“ཧུམ་ཚང་གིི་ཇེེམ་སིི་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཉིིས་དང་སྐར་གཉིིས།

རལ་ཧྥིི་ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ།

ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་ཐོོ་མ་སིི་ལ་སྒོོར་ཟུར་དགུ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱེེད།” དེེ་ལྟར།
རིིལ་རིིལ་དུ་བསྒྲིིལ་བའིི་ཤོོག་སྒོོར་དང་། ལྕགས་ཀྱིི་སྒོོར་ཟུར་དང་སྐར་མ་སྣ་ཚོོགས་འདུས་
པའིི་གླ་ཆ་དེེ་དག་རེེ་རེེ་བཞིིན་དུ་སྤྲད། མིི་རེེ་རེེས་གླ་ཆ་ལེེན་པའིི་སྐབས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

རྩིིས་ཐོོ་ལ་རེེ་རེེ་བལྟ་“ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་གིི་ཨག་ནེེ་སིི་ལ་སྒོོར་ཟུར་གསུམ་དང་སྐར་བཞིི།

ཋོོ་བྷིིན་ལ་སྒོོར་ཟུར་དྲུག་དང་སྐར་གསུམ།” གྲལ་བསྟར་དེེ་དལ་མོོས་མདུན་དུ་བསྐྱོོད་པ་

དང་། ཁྱིིམ་ཚང་སོོ་སོོ་ཁུ་སིིམ་པོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ཞིིང་། རླངས་
འཁོོར་རྣམས་དལ་མོོས་བསྐོོར་ནས་སོོང་།
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ཇོོ་ཌིི་ཚང་དང་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་གིི་བཟའ་མིི་རྣམས་རླངས་འཁོོར་སྟེེང་དུ་བུད་ནས།

འགྲོོ་ལམ་སངས་པར་སྒུག་ནས་བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་སྒུག་ནས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཆེེས་ཐོོག་

མའིི་ཆར་ཐིིགས་ཁག་ས་ལ་ལྷུང་མགོོ་བརྩམས། ཨལ་གྱིིས་མགོོ་སྒམ་ནང་ནས་ལག་པ་ཕྱིི་
ལ་བསྲིིངས་ནས་ཆར་པ་འབབ་མིིན་ལག་མྱོོང་བྱས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་དཀྱིིལ་དུ་བསྡད་འདུག་
ཅིིང་། ཨ་མ་སྣེེ་རུ་བསྡད་ཡོོད། བུ་མོོའི་ི མིིག་མདངས་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསོོན་ཉམས་བྲལ།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་མ་ཡོོང་ན་འགྲིིག་ཡོོད་པ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྒྱ་མ་བཅུ་ཁ་བཅོོ་ལྔ་ཙམ་མ་

གཏོོགས་འཐོོག་ཐུབ་མེེད།” ཅེེས་བཤད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འབུར་ནས་ཡོོད་
པའིི་གྲོོད་ཁོོག་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས། ཨ་མའིི་སྐད་ཆར་ལན་མ་བཏབ། ཁོོ་མོོ་གློོ་བུར་དུ་

འདར་སིིག་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། དེེ་མཚུངས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོོ་བོོ་མཐོོན་པོོར་བཏེེགས།
ཨ་མས་ཁོོ་མོོར་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་བྱས་རྗེེས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྲིིང་བལ་ཁུག་མ་ཁ་བཤིིག་ནས་རོོ་
སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ཕྲག་སྟེེང་དུ་བསྐོོན་རྗེེས། ཁོོ་མོོ་ཚུར་ཉེེ་སར་འཐེེན།

དེེ་ལྟར་ཆེེས་མཇུག་མཐར་འགྲོོ་ལམ་སངས་སོོང་ལ། ཨལ་གྱིིས་སྒུལ་འཕྲུལ་ལ་མེེ་ཁ་

གསོོས་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་སོོང་། ཆར་ཐིིགས་ཆེེན་པོོ་གཅིིག་རེེ་གཉིིས་རེེ་མར་ལྷུང་
ནས་གཞུང་ལམ་གྱིི་ངོོས་སུ་ཅབ་སྒྲ་དང་བཅས་བབས། དོོས་འཁོོར་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་

དུ་སོོང་བ་ན། ཆར་ཐིིགས་ཇེེ་ཆུང་དང་འབབ་མཚམས་ཇེེ་ཉེེར་གྱུར་ནས་བབས། ཆར་
ཐིིགས་ཀྱིིས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མགོོ་སྒམ་སྟེེང་དུ་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་བརྡབས་ཤིིང་། ཆར་བའིི་
རྡབ་ཤུགས་ཆེེ་གྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཆར་ཐིིགས་ཀྱིི་འབབ་སྒྲ་དེེ་སྒུལ་འཕྲུལ་རྙིིང་པའིི་

ལྡིིར་སྒྲས་ཀྱང་འགོོག་མ་ནུས། གཞུག་སྒམ་གྱིི་མཐིིལ་དུ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་དང་ཇོོ་ཌིི་ཚང་
གིི་བཟའ་མིི་ཚོོས་སྲིིང་བལ་འཐོོག་སའིི་ཁུག་མ་རྣམས་སོོ་སོོའི་ི མགོོ་དང་ཕྲག་པར་བཀབ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མའིི་དཔུང་པའིི་ངོོས་སུ་འདར་སིིག་ཤུགས་ཆེེན་བརྒྱབ་པས། ཨ་

མས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“མགྱོོགས་པོོར་རྒྱུགས། ཨལ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་དྲོོས་འཁྱག་ཤོོར་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

སོོང་བས། ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པ་མགྱོོགས་པོོར་ཆུ་དྲོོན་པོོའི་ི ནང་དུ་སྦང་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དེེ་ཁྲོོབ་སྒྲ་དང་བཅས་མགྱོོགས་པོོར་བསྐོོར་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོ་འཁོོར་

སྒམ་ཁང་པའིི་སྒར་ལ་སླེེབས་པ་ན། ཨལ་གྱིིས་རླངས་འཁོོར་དེེ་མར་ཕྱོོགས་སུ་འཁོོར་སྒམ་
ཁང་པ་དམར་པོོ་དེེའིི་རྩར་བསྐོོར་ནས་སོོང་། རླངས་འཁོོར་ཁ་ཡོོངས་སུ་མ་བཀག་གོོང་
ནས་བཟུང་ཨ་མས་བཀའ་བཀོོད་འཇོོག་མགོོ་བརྩམས། ཁོོ་མོོས་བཀའ་བཀོོད་ཀྱིི་ངག་གིིས་
“ཨལ།

ཁྱོོད་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཨ་ཕ་བཅས་ལྕང་ཚལ་ནང་དུ་སོོང་ནས་ཤིིང་སྐམ་པོོ་ལག་

ཏུ་གང་ཡོོང་ཐུས་ཤོོག ང་ཚོོས་ཁྱིིམ་དྲོོན་པོོ་བཟོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།
“ཁང་ཀླད་ནས་ཐིིགས་པ་འབབ་མིི་ཡོོང་ངམ།”
“འབབ་རྒྱུ་མ་རེེད།

ངས་བལྟས་ན་འབབ་རྒྱུ་མ་རེེད་སྙམ། ཁང་པ་ཡག་པོོ་སྐམ་པོོ་ཞིིག་

རེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ་འབུད་ཤིིང་བཏུས་ནས་ཁྱིིམ་དྲོོན་པོོ་བཟོོ་དགོོས། རུ་
ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀའང་ཁྲིིད། ཁོོ་ཚོོས་ལྕང་ལྕུག་འཐུ་ཐུབ། བུ་མོོ་འདིི་གཟུགས་

གཞིི་མིི་བདེེ་བར་གྱུར་འདུག” ཨ་མ་ཐང་ལ་བབས་ཤིིང་། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཁོོ་མོོའི་ི རྗེེས་སུ་ཐང་
ལ་འབབ་གྲབས་བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོའི་ི པུས་མོོས་རང་ཚུགས་མིི་ཐུབ་པས་བགྲོོད་
ཟམ་ཤིིང་ལེེབ་སྟེེང་ནས་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ཐང་ལ་བསྡད།

ཤ་རྒྱགས་པའིི་ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ཁོོ་མོོ་མཐོོང་་“ཅིི་ཞིིག་རེེད། བཙའ་རན་པ་རེེད་

དམ།”

ཨ་མས་“མ་རེེད། ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེེད་སྙམ། དྲོོས་འཁྱག་ཅུང་ཤོོར་སོོང་། གཅིིག་བྱས་ན་

ཆམ་པ་ཕོོག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། ང་ལ་རོོགས་ཤིིག་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད། བུད་མེེད་གཉིིས་

ཀས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་བསྐྱོོར། ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོོའི་ི ཟུངས་ཤུགས་ཕྱིིར་རྒྱས་ནས། རྐང་པས་
གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་ཤུགས་ཐེེག་པར་གྱུར།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཁོོ་མོོས་“ང་ལ་སྐྱོོན་མིི་འདུག ཨ་མ། དེེ་ནིི་གནས་སྐབས་ཙམ་གྱིི་གནད་དོོན་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

བུད་མེེད་རྒན་པ་གཉིིས་ཀས་ཁོོ་མོོའི་ི གྲུ་མོོ་ནས་བསྐྱོོར། ཨ་མས་ཤེེས་རབ་དང་ལྡན་

པའིི་རྣམ་པས་“རྐང་པ་ཆུ་དྲོོན་པོོའི་ི ནང་དུ་སྦང་དགོོས།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་བུ་མོོ་བགྲོོད་
ཟམ་སྟེེང་ནས་ཡར་བསྐྱོོར་ནས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཁྲིིད།

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་འཕུར་ཉེེད་བྱོོས་དང་། ངས་མེེ་ཞིིག་འབུད།”

ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་ལྕང་ལྕུག་ཆེེས་མཐའ་མ་དེེ་དག་སྤྱད་ནས་ཐབ་ཀའིི་ནང་དུ་མེེ་ཕུང་

མེེ་ལྕེེ་ལྷམ་མེེ་བ་ཞིིག་སྦར། ད་ལྟ་ཆར་པ་དྲག་ཏུ་བབས་བྱུང་བས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་
ཀླད་དུ་ཟོོ་བའིི་ནང་ནས་ཆུ་བཤོོས་པ་ལྟ་བུའིི་ལྡིིར་སྒྲ་གྲག

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་གནམ་ལ་བལྟས་ནས་“དཀོོན་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེ་

ཅན་པོོ། ང་ཚོོའིི་ཀླད་ཁེེབས་བཙན་པོོ་ཞིིག་རེེད་མ་གཏོོགས་རས་གུར་དེེ་ཚོོ་ག་ཚོོད་བཟང་

ཡང་། ཐིིགས་པ་འགོོག་མིི་ཐུབ། ཆུ་ཉུང་ཙམ་བླུགས་དང་ཆོོག ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི།” ཞེེས་
བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་མལ་གདན་ཐོོག་ཏུ་འགུལ་མེེད་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་ཚོོར་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལྷམ་ཕུད་ནས་རྐང་པ་འཕུར་འཕུར་བྱེེད་དུ་བཅུག ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་མར་སྒུར་ནས་
“ཁྱོོད་ལ་ན་ཟུག་གཏོོང་གིི་འདུག་གམ།”
“ན་ཟུག་གཏོོང་གིི་མིི་འདུག

རེེད།”

ཞེེས་དྲིིས།

གཟུགས་པོོ་བདེེ་ཡིི་མིི་འདུག གཟུགས་པོོ་མིི་བདེེ་བ་ཙམ་

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ང་ལ་ཟུག་འཇགས་སྨན་དང་ཚྭ་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོར་དགོོས་ན་གང་

འདོོད་དུ་འཁྱེེར། གང་འདོོད་དུ་འཁྱེེར་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།
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བུ་མོོ་ད་དུང་ཡང་འདར་སིིག་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་རྒྱག་གིི་འདུག “ངའིི་སྟེེང་དུ་གཅིིག་ཁོོབ་

དང་། ཨ་མ། ང་འཁྱག་གིི་འདུག” ཨ་མས་མལ་གཟན་ཚང་མ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི
སྟེེང་དུ་སྤུངས། ཁང་ཀླད་དུ་ཆར་པ་ལྡིིར་ལྡིིར་ཤག་ཤག་གིིས་འབབ།

ད་ལྟ་འབུད་ཤིིང་འཐུ་རུ་འགྲོོ་མཁན་ཚོོ་ཕྱིིར་སླེེབས་བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོས་དཔུང་ཁུག་ཏུ་

ཡལ་ག་དང་ལྕུག་ཕྲན་མཐོོན་པོོ་བརྩེེགས་ནས་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ཞྭ་མོོ་དང་སྟོོད་ལྭ་ལས་
ཆུ་ཐིིགས་ཙར་ཙར་དུ་འབབ། ཨ་ཕས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། དེེ་འདྲའིི་ཆར་པ་ཆེེན་པོོ་
ཞིིག སྐར་མ་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་རློོན་པ་རློོན་རྐྱང་བཟོོས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“སོོང་ནས་ཡང་བསྐྱར་བཏུས་ཡོོང་དགོོས་རྒྱུ་རེེད། འདིི་ཚོོ་འབར་ན་ཚར་ཧ་

ཅང་སླ་པོོ་རེེད། ཡུན་རིིང་མ་འགོོར་བར་ས་རུབ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་

ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀྱང་ཆུ་ཙར་ཙར་དུ་སླེེབས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་འཁྱེེར་བའིི་ལྕུག་

ཕྲན་རྣམས་ཐང་ལ་འཕངས། ཁོོ་ཚོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཡང་བསྐྱར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་
སུ་“ཁྱོོད་གཉིིས་སྡོོད། མེེ་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་གཟུགས་པོོ་སྐམ་དུ་ཆུག” ཅེེས་བཤད།

ཕྱིི་དྲོོ་ཆར་པ་མུ་མཐུད་དུ་བབས་པས། ད་ལྟ་ས་གཞིི་ཧྲིིལ་པོོ་དངུལ་མདོོག་ཏུ་གྱུར་

ཅིིང་། གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཆར་ཆུ་ཡིིས་དཀར་ཆེེམ་ཆེེམ་བྱེེད། སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོ་རྣམས་

སྐད་ཅིིག་ནས་སྐད་ཅིིག་ཏུ་ནག་པོོར་གྱུར་ནས་འཁུམ་བཞིིན་པ་འདྲ། ཨ་ཕ་དང་ཨལ། ཨ་
ཁུ་ཇོོན་གསུམ་པོོ་ལྕང་ཚལ་ཁྲོོད་དུ་འབུད་ཤིིང་འཐུ་རུ་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་སོོང་ནས། ཤིིང་
སྐམ་ཕུང་པོོ་ཕུང་པོོ་བྱས་ཏེེ་ཕྱིིར་འཁྱེེར་ཡོོང་། ཤིིང་སྐམ་ཚང་མ་སྒོོ་འགྲམ་ནས་སྤུངས་

ཤིིང་། ཤིིང་ཕུང་དེེ་ཧ་ཅང་མཐོོན་པོོར་གྱུར་ནས། ད་ལྟ་གནམ་གཅལ་ལ་ཐུག་གྲབས་འདུག
མཚམས་ཤིིག་ནས་ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཐབ་ཀའིི་འགྲམ་དུ་ཚུར་ཡོོང་། ཆུ་
རྒྱུན་ཕྲ་མོོ་མང་པོོ་ཞིིག་ཁོོ་ཚོོའིི་ཞྭ་མོོའི་ི སྟེེང་ནས་ཕྲག་པ་རུ་མར་འབབ་ཀྱིི་འདུག་ལ། ཁོོ་
ཚོོའིི་སྟོོད་ལྭའིི་འདབས་ཁ་ཡང་ཆུ་ཡིིས་སྦངས་ཤིིང་། ལྷམ་ནང་དུ་ཆུ་འཁྱིིལ་ནས་གོོམ་པ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྤོོ་སྐབས་ཅབ་སྒྲ་གྲག

ཨ་མས་“ཡ། ད་འགྲིིག་འདུག ད་གྱོོན་གོོས་དེེ་ཚོོད་ཕུད་ཅིིག ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་འཚིིག་ཇ་

ཞིིམ་པོོ་ཞིིག་བསྐོོལ་ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོར་ལས་དོོར་སྐམ་པོོ་རེེ་གོོན་རྒྱུ་ཡོོད་པས་དེེ་དག་གོོན། ཡ།
ད་དེེ་གར་ལངས་ནས་བསྡད་མ་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་ནམ་རྒྱུན་ལས་སྔ་མོོར་སླེེབས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་གིི་བཟའ་

མིི་ཚོོས་ཁང་ཀླད་ཀྱིི་ཆར་སྒྲ་ལ་ཉན་བཞིིན། ཚང་མ་ལྷན་དུ་འདུས།
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རྒྱ་མཚོོའིི་ངོོས་ནས་སླེེབས་པའིི་སྤྲིིན་ཚོོགས་རྣམས་མཚོོ་འགྲམ་གྱིི་དཔངས་མཐོོ་བའིི་རིི་

བོོ་དང་ལུང་གཤོོངས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་དཔུང་དང་དཔུང་བྱས་ཏེེ་བཤར། མཐོོན་པོོའི་ི བར་སྣང་

ཁམས་སུ་རླུང་བུ་དག་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེེ་ཡང་འུར་སྒྲ་དབེེན། རླུང་བུ་དག་རྩིི་ཤིིང་ཁྲོོད་དུ་ཤུབ་
སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱུ་ལ། རླུང་བུ་དག་ནགས་ཚལ་ཁྲོོད་དུ་ང་རོོ་དང་བཅས་རྒྱུ། སྤྲིིན་པ་འགའ་

རེེ་ནིི་དུམ་བུ་དུམ་བུར་ཡོོད་ཅིིང་། ལ་ལ་ནིི་ཚོོམ་བུ་ཚོོམ་བུ་དང་། ཡང་འགའ་རེེ་ནིི་དཀྲིིས་

ལོོག་བརྒྱབ་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ད་དུང་འགའ་རེེ་ནིི་བྲག་རོོང་སྐྱ་བོོ་དང་འདྲ། དེེ་དག་ཚང་མ་
དལ་མོོས་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་སྤུངས་ནས། ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མཁའ་དབྱིིངས་སུ་ཞོོ་བཞིིན་དུ་ཆགས།
དེེ་ནས་རླུང་བུ་གཡུག་མཚམས་བཞག་པས། སྤྲིིན་པ་རྣམས་ནམ་མཐའིི་མཐོོངས་སུ་ཟབ་
ཅིིང་མཐུག་པོོས་བསྡད། ཐོོག་མར་ཆར་པ་དེེ་ཐོོལ་ཆར་གྱིི་རྣམ་པས་བབས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་

འབབ་མཚམས་བཞག་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་དྲག་ཆར་གྱིི་རྣམ་པས་བབས་ཤིིང་། དེེ་
ནས་དལ་མོོས་འཇམ་འབབ་བྱས། ཆར་ཐིིགས་ཆུང་བའིི་ཆར་པ་དེེ་དལ་མྱུར་སྙོོམས་པོོས་

བབས་པས། བར་སྣང་ཡོོངས་སུ་སེེང་རས་སྐྱ་བོོ་ཞིིག་གིིས་གཡོོགས་ནས། ཉིིན་གུང་གིི་འོོད་

སྣང་དེེ་ས་སྲོོད་ཀྱིི་སྣང་བ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཐོོག་མར་སྐམ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་ས་གཞིི་ཡིིས་བརླན་
གཤེེར་རྣམས་བཞིིབ་པས། ས་ངོོས་ནག་པོོ་ཙམ་མ་གཏོོགས་བྱེེད་མ་ཐུབ། ས་གཞིི་ཆེེན་མོོས་
ཉིིན་གཉིིས་ཀྱིི་རིིང་ལ་བསྟུད་མར་ཆར་ཆུ་བཏུང་བས། ད་ལྟ་ཁོོ་མོོ་ནིི་རིིམ་བཞིིན་སྐོོམ་པ་

སེེལ་ནས། ས་ངོོས་སུ་ཆུ་ཀོོང་རེེ་འཁྱིིལ་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། ཞིིང་ནང་གིི་ས་མགོོ་དམའ་ས་

རུ་མཚེེའུ་ཆུང་ཆུང་རེེ་འཁྱིིལ་མགོོ་བརྩམས། འདམ་ཆུ་འདྲེེས་པའིི་མཚེེའུ་ཁག་གིི་མཚོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཆུ་རྒྱས་ཤིིང་། དལ་མྱུར་སྙོོམས་པའིི་ཆར་ཐིིགས་ཀྱིིས་འོོད་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་ཆུ་ངོོས་སུ་བརྡབས།
མཐའ་མར། རིི་བོོ་ཁག་གིི་སྐོོམ་པ་ཡོོངས་སུ་སེེལ་ནས། རིི་སུལ་ཁག་ནས་ཆུ་ཕྲན་འབབ་

མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། ཆུ་ཕྲན་ཁག་ལྷན་དུ་འདུས་ནས་ཆུ་ལོོག་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། གྲོོག་ཤུར་ཁག་

ནས་འུར་འུར་གྱིིས་ལུང་གཤོོངས་སུ་བརྒྱུགས། ཆར་པ་དལ་མྱུར་སྙོོམས་པོོས་མུ་མཐུད་དུ་
བབས། ཆུ་ཕྲན་དང་རྒྱུག་ཆུ་ཆུང་ཆུང་ཁག་ཆུ་རགས་ཀྱིི་ངོོས་སུ་ཡར་མཆོོང་ཞིིང་། འགྲོོ་

ཞོོར་དུ་ལྕང་སྡོོང་དང་སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོ་རྣམས་འཐེེན་བཞིིན་སོོང་ནས། ལྕང་སྡོོང་རྣམས་

རྒྱུག་ཆུའིི་ནང་དུ་དམའ་མོོར་གུག་ཡོོད་ཅིིང་། སྲིིང་བལ་སྡོོང་པོོའི་ི རྩད་པ་བཀོོག་ནས་སྡོོང་
རོོ་རྣམས་གཙང་པོོའི་ི རྒྱུད་དུ་འཁྱེེར་འགྲོོ། ས་འདམ་འདྲེེས་པའིི་རྒྱུག་ཆུ་རྣམས་ཆུ་རགས་

ཀྱིི་སྟེེང་ནས་ཡར་མཆོོང་ཞིིང་། མཐའ་མར་ཆུ་རགས་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འགོོས་ནས། ཞིིང་ཁ་དང་
ཤིིང་འབྲས་ར་བའིི་ནང་དུ་བརྒྱུགས་ཤིིང་། སྲིིང་བལ་གྱིི་སྡོོང་རྐང་རྣམས་ནག་ཀེེམ་མེེར་
གྱུར་ཡོོད་སའིི་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁའིི་ནང་དུའང་བརྒྱུགས། ས་ཁོོད་སྙོོམས་པའིི་ཞིིང་ཁ་ཚང་
མ་མཚོོ་མོོ་རུ་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། ཞེེང་ཆེེ་ཞིིང་སྐྱ་མདོོག་བབས་པའིི་ཆར་པས་མཚོོ་ངོོས་

སུ་ཐག་ཐག་ཏུ་བརྡབས། དེེ་ནས་གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཆུ་བརྒྱུགས་ཤིིང་། རླངས་འཁོོར་
རྣམས་ཀྱིིས་མདུན་གྱིི་ཆུ་དེེ་གཤེེག་བཞིིན་དལ་མོོས་འགྲོོ་ལ། སོོང་བའིི་རྗེེས་ཤུལ་དུ་རྙོོག་

ཆུའིི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་ནས་བཞག ཆར་ཐིིགས་ཀྱིི་འབབ་སྒྲའིི་ཁྲོོད་ནས་ས་གཞིི་ཡིིས་ཤུབ་
སྒྲ་སྒྲོོག་ཅིིང་། ཆུ་ལོོག་གིི་ངར་སྐད་ཁྲོོད་ནས་ཆུ་ཕྲན་ཚོོས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིིར།

ཆར་པ་ཐོོག་མར་འབབ་དུས། གནས་སྤོོའི་ི མིི་དམངས་ཚོོ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་རུབ་ནས།

ཆར་པ་མགྱོོགས་པོོར་ཆད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར་ལ། ཡང་འགའ་རེེས་མུ་མཐུད་དུ་ག་ཚོོད་འབབ་
རྒྱུ་རེེད་ཅེེས་འདྲིི།
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ལེེའུ་ཉེེར་དགུ་པ།

ཆུ་ཀོོང་འཁྱིིལ་བ་ན། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ལག་ཏུ་སྦྱག་མ་བཟུང་ནས་ཆར་པའིི་ཁྲོོད་དུ་སོོང་

ནས། སོོ་སོོའི་ི གུར་མཐའ་རུ་ཆུ་རགས་ཆུང་ཆུང་རེེ་བཟོོས། ཆར་ཐིིགས་ཀྱིིས་གུར་གྱིི་རས་

ངོོས་སུ་ཡུད་ཙམ་ལ་བརྡབས་རྗེེས། ཆར་ཆུ་རྣམས་རིིམ་བཞིིན་ནང་དུ་སིིམ་ནས་ཡོོང་སྟེེ།

ཐིིགས་ཆུ་ཐག་ཐག་ཏུ་འབབ། དེེ་ནས་ཆུ་རགས་ཆུང་ཆུང་ཁག་ཆར་ཆུས་དེེད་པས། གུར་

ནང་དུ་ཆུ་བཞུར་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། རིིམ་བཞིིན་མལ་གདན་དང་མལ་གཟན་ཁག་ཆུ་
ཡིིས་སྦངས། མིི་རྣམས་ཀྱིིས་གྱོོན་གོོས་རློོན་པ་གྱོོན་ནས་བསྡད། ཁོོ་ཚོོས་ཤིིང་སྒམ་རྣམས་

ཡར་བསླངས་ནས། དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་པང་ལེེབ་བསྒྲིིགས། དུས་དེེ་ནས་བཟུང་། ཁོོ་ཚོོ་
ཉིིན་མཚན་ཀུན་དུ་པང་ལེེབ་དེེ་དག་གིི་སྟེེང་དུ་བསྡད།

རས་གུར་ཚོོའིི་འགྲམ་དུ་རླངས་འཁོོར་རྙིིང་པ་ཚོོ་བཞག་ཡོོད། ཆར་ཆུས་མེེ་ཆའིི་སྐུད་

པ་རློོན་པ་བཟོོས་སོོང་ལ། རླངས་སྒྱུར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱང་བེེད་མེེད་དུ་བསྒྱུར་སོོང་། སྐྱ་མདོོག་
བབས་པའིི་རས་གུར་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་ད་ལྟ་མཚོོ་མོོའི་ི དཀྱིིལ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། མཐའ་མར་མིི་

རྣམས་གནས་སྤོོ་བྱེེད་དགོོས་འཁེེལ། རླངས་འཁོོར་གྱིི་སྐུད་པ་མང་པོོ་འཕྲོོ་བརླག་ཏུ་བཏང་
ཡོོད་པས་སྒུལ་འཕྲུལ་རྣམས་འཁོོར་མིི་ཐུབ་ལ། སྒུལ་འཕྲུལ་འགུལ་ཐུབ་པའིི་དབང་དུ་
བཏང་རུང་། འཁོོར་ལོོའི་ི བར་དུ་འདམ་བག་བཙངས་ཟིིན་པས། རླངས་འཁོོར་ཚོོ་འགུལ་

ཐབས་བྲལ། དེེ་བས་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་སོོ་སོོའི་ི མལ་གཟན་རློོན་པ་དག་མཆན་ལ་བཙིིར་ནས་
ཆུ་བརྒལ་བཞིིན་སོོང་། ཁོོ་ཚོོས་བྱིིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་དང་ལོོ་ལོོན་རྒན་ཁོོག་རྣམས་ལག་ཏུ་
བླངས་ནས། ཆུ་ཅབ་ཅབ་ཏུ་བརྒལ་བཞིིན་འགྲོོ། གང་དུ་ས་མགོོ་མཐོོ་སར་འབྲུ་ཁང་སྟོོང་པ་

རེེ་ཡོོད་ཚེེ། དེེ་གར་རེེ་ཐག་ཆད་ཅིིང་འདར་སིིག་རྒྱག་བཞིིན་པའིི་མང་ཚོོགས་ཀྱིིས་འཚང་
ཁ་བརྒྱབ་ཡོོད་ངེེས།

ཁོོ་ཚོོ་ལས་འགའ་རེེ་དབུལ་སྐྱོོབ་ལས་ཁུངས་འཚོོལ་དུ་སོོང་མོོད། བློོ་ཕམ་དང་བཅས་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་གྲས་སུ་ཕྱིིར་ལོོག་ཡོོང་གིི་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྒྲིིག་ཁྲིིམས་ལྟར་ན། ཁྱོོད་རང་འདིི་གར་སླེེབས་ནས་ལོོ་ངོོ་གཅིིག་ཧྲིིལ་པོོ་འགོོར་ཡོོད་

ཚེེ། ད་གཟོོད་ཁྱོོད་ལ་དབུལ་སྐྱོོབ་རེེ་ཞུ་བྱེེད་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད་ཟེེར། ཁོོ་ཚོོས་སྲིིད་གཞུང་
གིིས་རོོགས་རམ་བྱེེད་རྒྱུ་རེེད་ཟེེར་མོོད། འོོན་ཀྱང་། དོོན་དམ་པར་ག་དུས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་
མིིན་ཁོོ་ཚོོས་ཀྱང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད།

དེེ་ལྟར། སྔོོན་ཆད་ཡོོད་མ་མྱོོང་བའིི་འཇིིགས་སྣང་ཞིིག་རིིམ་གྱིིས་སླེེབས།

མ་འོོངས་ཟླ་ངོོ་གསུམ་གྱིི་རིིང་ལ་ཁོོ་ཚོོར་ལས་ཀ་གཅིིག་ཀྱང་ཡོོད་རྒྱུ་མ་རེེད།

འབྲུ་ཁང་སྟོོང་པ་ཚོོའིི་ནང་དུ། མིི་དམངས་རྣམས་ལྷན་དུ་འཚང་ཀ་བརྒྱབ་ནས་

བསྡད་ཡོོད་ཅིིང་། ས་སྟེེང་གིི་འཇིིགས་སྐྲག་ཡོོད་ཚད་ཁོོ་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་སླེེབས་ནས། ཁོོ་ཚོོའིི་
འཇིིགས་སྐྲག་གིི་གདོོང་པ་ཁག་སྐྱ་ཁོོབ་ཁོོབ་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། བྱིིས་པ་ཚོོས་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིི་

དབང་གིིས་ངུ་སྐད་འདོོན་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་ཚོོར་ཟས་ཁམ་གང་ཙམ་ཡང་སྦྱིིན་རྒྱུ་མེེད།
དེེ་བས་ན་ཚ་སྣ་ཚོོགས་སླེེབས། མང་པོོ་ཞིིག་ལ་གློོ་ཚད་འགོོས་ཤིིང་། ལ་ལར་སིིབ་བིི་

འགོོས་ནས་མིིག་མཐའ་དང་རྣ་ལྟག་ཚང་མར་ཁྱབ།

ཆར་པ་དལ་མྱུར་སྙོོམས་པོོས་མུ་མཐུད་དུ་བབས་ཤིིང་། ཆར་ཆུ་རྣམས་སྦུག་ཡུར་དུ་མ་

ཤོོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། གཞུང་ལམ་ཧྲིིལ་པོོ་ཆུ་ཡིིས་ཁེེངས།

དེེ་ནས། རས་གུར་ཁག་དང་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པའིི་འབྲུ་ཁང་ཁག་ལས། རློོན་ཙར་ཙར་

དུ་སྦངས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སྐོོར་དང་སྐོོར་བྱས་ནས་ཡོོང་། ཁོོ་ཚོོའིི་ལུས་པོོའི་ི གོོས་ཧྲུལ་དག་

ལས་ཆུ་ཐིིགས་འཛར་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་མགོོའི་ི ལྷམ་གོོག་ཁག་ལས་འདམ་ཆུ་གཤོོ། ཁོོ་ཚོོས་
ཆར་ཆུ་ཅབ་ཅབ་ཏུ་བརྒལ་བཞིིན། གྲོོང་རྡལ་དང་རྫོོང་མཁར་གྱིི་ཚོོང་ཁང་དང་དབུལ་

སྐྱོོབ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཟ་མ་སློོང་ཆེེད་དང་། ཟ་མའིི་ཆེེད་དུ་གཉའ་ཕབ་སྒྱིིད་གུག་གིིས་
སློོང་མོོ་བྱེེད་ཆེེད། དབུལ་སྐྱོོབ་ཞུ་ཆེེད་དང་རྐུ་བྱ་ཆེེད། ཡང་ན་རྫུན་བཤད་ཆེེད་དུ་ཕྲེེང་
བསྒྲིིགས་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད། སློོང་མོོ་བྱེེད་པ་དང་གཉའ་ཕབ་སྒྱིིད་གུག་བྱེེད་པའིི་གོོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དགུ་པ།

རིིམ་ཁྲོོད་ནས། རེེ་ཐག་ཆད་པའིི་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མེེ་ལྕེེ་ཞིིག་དལ་མོོས་འབར་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད།
གྲོོང་རྡལ་ཆུང་ཆུང་ཁག་ཏུ། རློོན་ཙར་ཙར་གྱིི་མིི་འདིི་དག་སྙིིང་རྗེེ་ཨང་བསམ་པའིི་ཐོོག་

མའིི་སྙིིང་རྗེེའིི་བསམ་པ་དེེ་རིིམ་བཞིིན་ཁོོང་ཁྲོོར་གྱུར་ཅིིང་། བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་མནར་
བའིི་མིི་འདིི་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་ལངས་པའིི་ཁོོང་ཁྲོོ་དེེ་རིིམ་བཞིིན་འཇིིགས་སྣང་དུ་གྱུར། དེེ་བས།

ཉེེན་རྟོོག་ལས་ཁུངས་ཚོོས་ཉེེན་རྟོོག་པ་གསར་པ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ཏེེ་དམ་འབུལ་གྱིིས་ལས་

གནས་སུ་བླངས་ཤིིང་། མེེ་མདའ་དང་མིིག་ཆུའིི་དུག་རླངས། རྫས་མདེེལ་བཅས་མངགས་
ཉོོ་བྱས། ཚོོང་ཁང་ཁག་གིི་རྒྱབ་ལོོགས་ཀྱིི་སྲང་ཆུང་ཁག་ཏུ། གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་པའིི་སྐྱེེས་

པ་ཚོོས་བག་ལེེབ་དང་སྔོོ་ཚོོད་རུལ་བ་སློོང་ཆེེད་དང་། ཡང་ན་རྐུ་ཐུབ་ན་རྐུ་ཆེེད་དུ་འཚང་
ཁ་རྒྱག་གིི་ཡོོད།

སྔངས་འཚབ་སྐྱེེས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་སྨན་པ་ཚོོའིི་སྒོོ་མོོ་བང་བང་དུ་བརྡུངས་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། སྨན་པ་ཚོོ་ལས་ལ་བྲེེལ་ཡོོད། དེེ་བས། ཁོོ་ཚོོས་འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་ཁང་
དུ་ངག་འཕྲིིན་རེེ་བཅོོལ་ནས་ཕྱིིར་འགྲོོ་ཡིི་ཡོོད། འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་ཁང་ལ་བྲེེལ་བ་
དེེ་འདྲ་མིི་ཆེེ། འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་ཁང་གིི་རླངས་འཁོོར་དེེ་འདམ་བག་ཁྲོོད་ནས་སྒོོ་
མདུན་དུ་ཕྱིི་ནུར་གྱིིས་ཡོོང་ནས། ཤིི་བོོའི་ི བེེམ་པ་དག་འཁྱེེར་ནས་འགྲོོ།

ཆར་པ་མུ་མཐུད་དུ་ཆད་མེེད་དུ་བབས་པས། ཆུ་ཕྲན་ཁག་གིིས་རགས་ཀ་གཏོོར་ནས།

ཡུལ་ལུང་ཧྲིིལ་པོོ་ཆུ་ཡིིས་གང་།

སྤྱིིལ་བུའིི་འོོག་གིི་སོོག་མ་རློོན་པའིི་སྟེེང་དུ་ལྷན་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་ཡོོད་པའིི་

མིི་དམངས་ཚོོའིི་ཁྲོོད་དུ། བཀྲེེས་ལྟོོགས་དང་འཇིིགས་སྣང་གིིས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི མེེ་ཁ་གསོོས།
གཞོོན་ནུ་ཚོོ་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་འགྲོོ། ཁོོ་ཚོོ་རྐུ་བྱེེད་དུ་འགྲོོ་བ་ལས་སློོང་མོོ་བྱེེད་དུ་འགྲོོ་བ་མ་
རེེད་ལ། དེེ་བཞིིན་སྐྱེེས་པ་རྒན་པ་ཚོོ་ཡང་ཟུངས་ཤུགས་དང་བྲལ་བའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིི་ལོོགས་
སུ་རྐུ་བྱེེད་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཉེེན་རྟོོག་ལས་ཁུངས་ཚོོས་ཉེེན་རྟོོག་པ་གསར་པ་མང་པོོ་དམ་འབུལ་ལས་འཇུག་བྱས་

ནས། མེེ་མདའ་གསར་པ་མང་པོོ་མངགས་ཉོོ་བྱས། ཆར་ཆུས་གནོོད་པ་མིི་ཚུགས་པའིི་ཁང་

པའིི་ནང་དུ་ཡོོད་པའིི་མིི་དམངས་ཚོོས། ཐོོག་མར་གནས་སྤོོའི་ི ཡུལ་མིི་ཚོོའིི་སྟེེང་དུ་སྙིིང་རྗེེ་
སྐྱེེས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཅིི་མིི་སྙམ་པར་གྱུར་ཅིིང་། མཐའ་མར་སྡང་སེེམས་སྐྱེེས།

ཐིིགས་ཆུ་ཐག་ཐག་ཏུ་འབབ་པའིི་འབྲུ་ཁང་ནང་གིི་སོོག་མ་རློོན་པའིི་ཁྲོོད་དུ། གློོ་

ཚད་ཕོོག་ནས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་པའིི་སྐྱེེས་མ་གཅིིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས། མིི་

རྒན་པོོ་ཚོོ་ཁང་པའིི་གྲུ་ག་རུ་འཁུམས་ནས་སྡོོད་ཅིིང་། ཤིི་དུས་ཀྱང་དེེ་ལྟར་ཤིི་འགྲོོ་བས།
འདས་རྐྱེེན་ཞིིབ་དཔྱོོད་མཁན་ཚོོས་ཁོོ་ཚོོའིི་ཕུང་པོོ་དྲང་མོོར་འཐེེན་མིི་ཐུབ། མཚན་མོོར།
རྔམ་འཚབ་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སྤོོབས་པ་ཆེེན་པོོས་ཁྱིིམ་བྱའིི་ཚང་དུ་འཛུལ་ནས། ཀོོག་
ཀོོག་གིི་སྐད་ཅོོར་འདོོན་པའིི་ཁྱིིམ་བྱ་རེེ་བཟུང་ནས་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་མེེ་མདའ་

འཕངས་རུང་། ཁོོ་ཚོོ་འབྲོོ་ ཐབས་མིི་ བྱེེད་པར་མདུན་ཕྱོོགས་སུ་མུ་མཐུད་དུ་ཅབ་བེེ་
ཅབ་བེེ་འགྲོོ་ལ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་མདེེའུ་འཁེེལ་སོོང་ན། འདམ་བག་ནང་དུ་ནག་ཡོོར་
སེེ་འགྱེེལ་འགྲོོ།

ཆར་པ་ཆད་སོོང་། ཞིིང་ཁའིི་ནང་དུ་ཆུ་འཁྱིིལ་ཡོོད་ལ། ཆུ་འཁྱིིལ་གྱིི་ངོོས་སུ་སྐྱ་མདོོག་

བབས་པའིི་ནམ་མཁའིི་ལྡོོག་གཟུགས་ཤར་ཡོོད། ཆུ་རྣམས་རང་སར་བཞུར་འགྲོོ་བའིི་
སྐབས་སུ། ས་གཞིིས་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་ཁེེར་ལབ་བྱེེད། དེེ་ནས་འབྲུ་ཁང་དང་སྤྱིིལ་བུ་ཚོོའིི་ནང་

གིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སྒོོར་བུད། ཁོོ་ཚོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱིིག་ཁུག་གིི་སྟེེང་དུ་ཙོོག་པུར་བསྡད་ནས། ཆུ་
ལོོག་བརྒྱུགས་པའིི་ཞིིང་ཁ་ལ་མར་བལྟས། ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་མེེར་འདུག་ལ། མཚམས་ལ་ལར་
ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་དམའ་མོོས་སྐད་ཆ་རེེ་བཤད།

དཔྱིིད་ཀ་བར་དུ་ལས་ཀ་མེེད། ལས་ཀ་མེེད།

གལ་སྲིིད་ལས་ཀ་མེེད་ན། སྒོོར་མོོ་མེེད་ལ་ཟ་མ་ཡང་མེེད།
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གལ་སྲིིད་མིི་ཞིིག་ལ་རྨོོན་རྟ་དོོར་གཅིིག་ཡོོད་རྒྱུ་ན། རྨོོན་རྟ་གཉིིས་ཀ་རྨོོ་འདེེབས་སློོག་

གསུམ་ལ་སྤྱོོད་དགོོས་ཤིིང་། རྨོོན་རྟ་གཉིིས་ཀར་ལས་ཀ་མེེད་པའིི་སྐབས་སུའང་། ཁོོས་
འདིི་གཉིིས་ཀ་མུ་གེེར་གཏོོད་རྒྱུའིི་བསམ་བློོ་ཙམ་ཡང་འཁོོར་རྒྱུ་མ་རེེད།
ཁོོ་ཚོོ་རྟ་རེེད། ང་ཚོོ་མིི་རེེད།

བུད་མེེད་ཚོོས་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ལ་ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས། ཁོོ་ཚོོ་ད་ཐེེངས་སེེམས་ཤུགས་ཡོོངས་

སུ་ཆག་ཡོོད་མེེད་བརྟགས། བུད་མེེད་ཚོོས་ཁུ་སིིམ་པོོས་ཡར་ལངས་ནས་ལྟད་མོོ་བལྟས།
དེེ་ནས་སྐྱེེས་པ་སྐོོར་ཞིིག་ལྷན་དུ་འཛོོམས་བྱུང་ལ། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་གིི་འཇིིགས་སྣང་དེེ་

མེེད་པར་གྱུར་ཅིིང་། དེེའིི་ཚབ་ཏུ་ཁྲོོ་ཉམས་ཤིིག་སླེེབས། བུད་མེེད་ཚོོས་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ད་དུང་
སེེམས་ཤུགས་ཡོོངས་སུ་ཆག་མེེད་པ་ཤེེས་ནས། སོོ་སོོའི་ི བློོ་བདེེ་ལ་བབས་ནས་ཤུ་རིིང་

འཐེེན་ཞིིང་། ཇིི་སྲིིད་ཞེེད་སྣང་དེེ་ཞེེ་སྡང་ལ་སྒྱུར་ཐུབ་པ་དེེ་སྲིིད་དུ་སེེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་
མིིན་པ་ཡང་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད།

ས་གཞིིའིི་ངོོས་ཡོོངས་ནས་རྩྭ་སྔོོན་ཕྲ་མོོ་རེེ་འབུད་མགོོ་བརྩམས་ཤིིང་། ཉིིན་ཤས་ཀྱིི་

ནང་དུ། དཔྱིིད་མགོོའི་ི དུས་ཚིིགས་ཁྲོོད་ཀྱིི་རིི་བོོ་རྣམས་ལྗང་སྐྱར་གྱུར།
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འཁོོར་སྒམ་གཞིིས་སྒར་ནང་དུ་ཆར་ཆུ་རྣམས་ཀོོང་བུ་རུ་འཁྱིིལ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཆར་
ཐིིགས་རྣམས་འདམ་བག་སྟེེང་དུ་ཅབ་སྒྲ་དང་བཅས་འབབ། ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆུ་ཕྲན་ཆུང་
ཆུང་དེེ་རིིམ་བཞིིན་ཇེེ་ཆེེར་སོོང་ནས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཡོོད་སའིི་ཐང་བདེེའིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་
ཆུ་རགས་ངོོས་སུ་ཆུ་ཡར་འགོོས་ནས་ཡོོང་།

ཆར་པ་བབས་པའིི་ཉིིན་གཉིིས་པར། ཨལ་གྱིིས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་དཀྱིིལ་དུ་འཐེེན་

ཡོོད་པའིི་རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་དེེ་མར་བླངས། ཁོོས་དེེ་འཁུར་ནས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྣ་གདོོང་

གིི་སྟེེང་དུ་བཀབ་རྗེེས། ཕྱིིར་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཡོོང་ནས་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡད། ད་ལྟ་

བར་བཅད་ཡོོལ་བ་མེེད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་གིི་ཁྱིིམ་ཚང་གཉིིས་ཀ་
ཁྱིིམ་ཚང་གཅིིག་ཏུ་གྱུར། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་མཉམ་དུ་བསྡད། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོའིི་སེེམས་མགོོ་ཧ་ཅང་

དམའ། ཨ་མས་ལྕུག་ཕྲན་ཉུང་ཙམ་ཞིིག་ཐབ་ནང་དུ་བུས་ནས། མེེ་ཆུང་ཆུང་དུ་འབར་དུ་

འཇུག་ཞོོར། འབུད་ཤིིང་རྣམས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་གྲོོན་ཆུང་བྱས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་
ཁོོད་སྙོོམས་པའིི་ཁང་ཀླད་དུ་ཆར་པ་ཆུ་གཤོོ་གཤོོ་བྱས།

ཉིིན་གསུམ་པར། ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་

“གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོ་སོོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།”

ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་ཁོོ་ཚོོ་འགོོག་ཐབས་བྱས། “ཁྱོོད་ཚོོ་དངོོས་གནས་ཁང་ཀླད་བཙན་པོོ་ཞིིག་ལ་

འགྲོོ་ས་ཡོོད་དམ།”

“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ཡིི་བསྡད་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད་

སྙམ།” ཁོོ་ཚོོས་མཉམ་དུ་རྩོོད་བསྡུར་བྱས་ཤིིང་། ཨ་མས་ཨལ་ལ་བལྟས།
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རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀས་ཡུད་ཙམ་ལ་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་ཐབས་བྱས་རྗེེས། ཁོོ་ཚོོ་ཡང་

འགུལ་མེེད་ཀྱིིས་ཡིིད་མུག་གིི་ནང་དུ་ལྷུང་། ཆར་པས་ཁང་ཀླད་དུ་རྔ་རྡུང་རྡུང་བྱེེད།

ཉིིན་གསུམ་པར། ཆུ་ཕྲན་གྱིི་བཞུར་སྒྲ་དེེ་ཆར་པའིི་འབབ་སྒྲའིི་ཁྲོོད་ནས་ཐོོས་ཐུབ། ཨ་

ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ཀ་ཡངས་པོོར་ཕྱེེས་ཡོོད་པའིི་སྒོོ་ནང་དུ་ལངས་ནས། ཕར་ཕྱོོགས་
སུ་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་ཆུ་ཕྲན་ལ་བལྟས། སྒར་གྱིི་སྣེེ་མོོ་གཉིིས་སུ་ཆུ་ཕྲན་དེེ་གཞུང་

ལམ་གྱིི་ཉེེ་ས་རུ་བཞུར་གྱིི་འདུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། སྒར་གྱིི་ཐད་དུ་ཆུ་བོོ་ཕར་ལ་དཀྱོོགས་

ཡོོད། དེེ་བས། གཞུང་ལམ་གྱིི་རགས་སྐྱོོར་གྱིིས་སྒར་གྱིི་རྒྱབ་ནས་བསྐོོར་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཆུ་
ཕྲན་གྱིིས་སྒར་གྱིི་མདུན་ངོོས་ནས་ཉེེ་སར་བསྐོོར་ཡོོད། དེེ་ནས་ཨ་ཕས་“ཇོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་
བལྟས་ན་ག་འདྲ་འདུག ངས་བལྟས་ན་ཆུ་ཕྲན་འདིི་རྒྱས་ནས་ཡོོང་ན། ང་ཚོོ་ཆུས་འདེེད་
རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཁ་གདངས་ནས་སྨ་ར་ཐར་ཐོོར་དུ་སྐྱེེས་པའིི་མ་ནེེ་འཕུར་འཕུར་བྱེེད་

བཞིིན་“རེེད་ཡ། དེེ་ཡང་སྲིིད་པ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཆམ་པ་ལྕིི་མོོ་ཞིིག་ཕོོག་ནས་ད་ལྟ་ཉལ་སར་ལྷུང་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་

མོོར་ཚ་བ་འཕར་ཡོོད་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་གདོོང་པ་དམར་པོོར་གྱུར་ནས་མིིག་ཟུང་ཟིིམ་ཟིིམ་

བྱེེད། ཨ་མས་ལག་ཏུ་འོོ་མ་དྲོོན་པོོ་ཞིིག་བཟུང་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་བསྡད་ནས་“ཡ། འདིི།

འདིི་ལག་ཏུ་ལོོངས་དང་། ནང་དུ་ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤའིི་ཞག་ཚིིལ་བསྲེེས་ཡོོད་པས། ཟུངས་
ཤུགས་རྒྱས་པར་ཕན། ཡ། འདིི་འཐུངས་དང་།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ལུས་སྟོོབས་ཞན་པོོས་མགོོ་བོོ་གཡུགས། “ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ཨ་ཕས་མཛུབ་མོོས་བར་སྣང་དུ་གཞུ་དབྱིིབས་ཀྱིི་རིི་མོོ་ཞིིག་བྲིིས། “གལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་

ཚང་མས་སྦྱག་མ་འཁུར་ནས་ཆུ་རགས་ཤིིག་བཟོོས་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོས་ཆུ་ཕྲན་འདིི་ཕྱོོགས་
སུ་བཞུར་དུ་མ་བཅུག་པར་འགོོག་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོས་གཤམ་གྱིི་འདིི་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་
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ཡིི་བར་དུ་བཟོོས་པས་ཆོོག”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་“རེེད་ཡ། འགོོག་ཐུབ་སྲིིད། འོོན་ཀྱང་། མིི་གཞན་པ་ཚོོས་དེེ་ལྟར་ལས་

འདོོད་མིིན་མིི་ཤེེས། ཁོོ་ཚོོ་གཅིིག་བྱས་ན་ས་གཞན་པ་ཞིིག་ཏུ་གནས་སྤོོར་སྲིིད།” ཅེེས་
བཤད།

•••

ཨ་ཕས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་“འོོན་ཀྱང་། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་འདིིའིི་ནང་སྐམ་པོོ་རེེད་ཨ། འདིི་

ལྟ་བུའིི་སྐམ་པོོ་ཡག་པོོ་ཞིིག་གང་དུ་རྙེེད་ཐུབ་བམ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་“ཅུང་ཙམ་
སྒུགས་ཨ།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་ཁང་པའིི་ནང་གིི་ལྕུག་ཕྲན་ཚོོའིི་ཁྲོོད་ནས་ཡལ་ག་
ཞིིག་བཙལ། ཁོོས་ཡལ་ག་དེེ་འཁྱེེར་ནས་བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་མར་བབས་ཤིིང་། འདམ་

བག་ཁྲོོད་ནས་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་དུ་ཕར་སོོང་། ཁོོས་ཡལ་ག་དེེ་ལང་ལོོང་དུ་འབབ་བཞིིན་
པའིི་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་འགྲམ་དུ་དྲང་མོོར་བཙུགས་རྗེེས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་
བརྒྱུགས་ཡོོང་ནས་“དཀོོན་མཆོོག་ཡེེ་ཤུ། དེེ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་གྱོོན་གོོས་ཚང་མ་རློོན་པ་
བཟོོས་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

སྐྱེེས་པ་གཉིིས་ཀས་ཆུ་འགྲམ་དུ་བཙུགས་ཡོོད་པའིི་ཡལ་ག་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཁོོ་

ཚོོས་ཆུ་དལ་མོོས་ཡར་ཡོོང་ནས་ཡལ་གའིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་འཁྱིིལ་ཞིིང་། དེེ་ནས་མུ་མཐུད་
དུ་ཆུ་རགས་ངོོས་སུ་ཡར་བཞིིན་ཡོོང་བཞིིན་པ་མཐོོང་། ཨ་ཕས་“དངོོས་གནས་མགྱོོགས་

པོོ་ཡོོང་གིི་འདུག་ཨ། ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོོ་སོོང་ནས་མིི་གཞན་པ་ཚོོ་ལ་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་
དགོོས་རྒྱུ་རེེད། སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཆུ་རགས་བཟོོ་རོོགས་ཨེེ་བྱེེད་བལྟ་དགོོས་ལ། གལ་སྲིིད་

ཁོོ་ཚོོས་རོོགས་རམ་མིི་བྱེེད་ན། དེེ་ནས་འདིི་ལས་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེེས་གཞན་ཡོོད་
རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་རིིང་མོོ་དེེའིི་སྣེེ་གཅིིག་ཏུ་
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ཡོོད་པའིི་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་ལ་བལྟས། ཨལ་ཁོོ་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་དུ་ཨ་གྷེེ་དང་ལྷན་དུ་བསྡད་འདུག

ཨ་ཕ་ཁོོ་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་དུ་ཕར་སོོང་ནས་“ཆུ་ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་པས། ང་ཚོོས་ཆུ་
རགས་ཤིིག་བཟོོས་ན་ག་འདྲ་འདུག གལ་སྲིིད་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་པ་ཡིིན་ན། ང་
ཚོོས་ཆུ་རགས་ཤིིག་བཟོོ་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ང་ཚོོས་གྲོོས་བསྡུར་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན། ང་ཚོོ་སང་ཉིིན་འདིི་

དང་ཁ་འབྲལ་དགོོས་པ་འདྲ།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཡང་འདིི་ཕྱོོགས་སུ་སླེེབས་ནས་ཡུད་ཙམ་རེེད། དེེ་བས་འདུག་ས་སྐམ་

པོོ་ཡག་པོོ་ཞིིག་རྙེེད་མིིན་ཁྱོོད་ལ་གསལ་པོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“དེེ་ངས་ཤེེས།

འོོན་ཀྱང་། འདིི་གར་བསྡད་ཀྱང་... །”

ཨལ་གྱིིས་“ཨ་ཕ། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་འགྲོོ་ན། ང་ཡང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཅུང་ཧང་སངས་“ཁྱོོད་འགྲོོ་མིི་རུང་། ཨལ། རླངས་འཁོོར་འདིི། ང་ཚོོ་སུ་ཞིིག་གིིས་

ཀྱང་རླངས་འཁོོར་འདིི་ལག་ལེེན་བྱེེད་མིི་ཤེེས།”
“དེེར་ངས་ཁ་ཡ་མིི་བྱེེད།

ང་དང་ཨ་གྷེེ་གཉིིས་ཀ་མཉམ་འགྲོོ་མཉམ་འདུག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་ཕས་“ཅུང་ཙམ་སྒུགས་དང་། འདིིར་ཤོོག་དང་།” ཞེེས་བཤད། ཝེེན་རའེེ་ཋིི་དང་ཨལ་

ཡར་ལངས་ནས་སྒོོ་རྩ་རུ་ཚུར་ཡོོང་། ཨ་ཕས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་མཛུབ་སྟོོན་བྱེེད་བཞིིན་“ལྟོོས་

དང་། ཕར་ཕྱོོགས་དེེ་ནས་གཤམ་གྱིི་འདིི་བར་དུ་ཆུ་རགས་ཤིིག་བཟོོས་ན།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས།

ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཙུགས་པའིི་ཡལ་ག་དེེར་བལྟས། ཆུ་ད་ལྟ་དེེའིི་མཐའ་རུ་འཁྱིིལ་ནས་
འཁོོར་གྱིི་འདུག་ལ། མུ་མཐུད་དུ་རགས་ཁའིི་འགྲམ་ནས་ཡར་བཞུར་ཡོོང་གིི་འདུག

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་རེེད་ལ། དེེ་འདྲ་བཟོོས་པའིི་དབང་དུ་

བཏང་རུང་། ཆུ་ད་དུང་དེེའིི་སྟེེང་ནས་ཚུར་བཞུར་ཡོོང་སྲིིད་པ་རེེད།” ཅེེས་དགག་པ་བརྒྱབ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ང་ཚོོར་ད་ལྟ་ཅིི་ལས་འདིི་ལས་མེེད་པས།

སོོང་ནས་ཆུ་རགས་དེེ་བཟོོས་བཞག་ན་མིི་

འགྲིིག་གམ། ང་ཚོོར་འདུག་ས་འདིི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡང་བསྐྱར་རྙེེད་ཀྱིི་མ་རེེད། ཡ། ད་འགྲོོ། ང་
ཚོོ་སོོང་ནས་མིི་གཞན་པ་ཚོོར་གྲོོས་བསྡུར་ཞིིག་བྱེེད། གལ་སྲིིད་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱས་
པ་ཡིིན་ན། དེེ་ལས་སླ་པོོས་བཟོོ་ཐུབ།”

ཨལ་གྱིིས་“གལ་སྲིིད་ཨ་གྷེེ་འགྲོོ་ན། ང་ཡང་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཉོོན་དང་། གལ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་ཚང་མས་རོོགས་རམ་མིི་བྱེེད་ན། དེེ་ནས་ང་ཚོོ་

ཚང་མ་འགྲོོ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེེས་མེེད། འགྲོོ། སོོང་ནས་ཁོོ་ཚོོར་ཁ་བརྡ་ཞིིག་བྱེེད་དང་།”
ཞེེས་བཤད། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཕྲག་པ་སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས་བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་མར་བབས་
ཤིིང་། ཁང་སྒོོ་ཕྱེེས་ནས་ཡོོད་པའིི་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཚང་གིི་སྒོོ་མོོའི་ི ནང་དུ་ཡར་འཛུལ།

ཨ་མ་ཐབ་འགྲམ་དུ་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་གཉོོམ་ཆུང་བའིི་མེེ་ལྕེེའིི་སྟེེང་དུ་ལྕུག་ཕྲན་

ཉུང་ཉུང་ཞིིག་བསྣན། རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་“ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་
འདུག”ཅེེས་སྡུག་སྨྲེེ་བཏོོན།

ཨ་མས་“ཁྱོོད་ལྟོོགས་དོོན་མེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྐྱོོ་ལྡུར་མང་པོོ་ཞིིག་བཏུངས་སོོང་ཨ།” ཞེེས་

བཤད།

“ང་ལ་མ་རྨོོས་ལོོ་ཏོོག་ཡོོས་ཤོོག་སྒམ་གཅིིག་ཡོོད་ན་ཨང་འདོོད།

ལས་མེེད་པས། སྐྱིིད་པོོ་མིི་འདུག”

དེེང་སང་ཅིི་ལས་འདིི་

ཨ་མས་“སྐྱིིད་པོོ་ཡོོང་གིི་རེེད། ཁྱོོད་རང་བྲེེལ་བ་མ་ལངས་དང་། མིི་འགྱངས་པར་ང་ཚོོ་

རང་ཉིིད་ལ་ཁང་པ་ཞིིག་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད། མགྱོོགས་པོོར་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ང་ཚོོར་སྒོོ་ཁྱིི་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོད་ན་ཨང་།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་དུས་ང་ཚོོར་སྒོོ་ཁྱིི་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད་ལ།
“བྱིི་ལ་སེེར་པོོ་ཨེེ།”

བྱིི་ལ་ཡང་ཡོོད་རྒྱུ་རེེད།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ཨ་མས་ངོོ་དགའིི་སྐད་ཀྱིིས་“ད་ང་ལ་བར་ཆད་གཏོོང་གིི་མ་འདུག ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་

བགོོར་ནས་མ་འདུག རུ་ཐེེ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ད་ལྟ་ན་ཡིི་ཡོོད་པས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅུང་ཙམ་རིིང་
ལ་བུ་མོོ་ཡ་རབས་ཤིིག་བྱས་ནས་བསྡད་ན་མིི་ཆོོག་གམ། སྐྱིིད་པོོ་ཡོོང་གིི་རེེད།” ཅེེས་བཤད་
པས། རུ་ཐེེ་ཡིིས་འཁང་ར་བྱེེད་བཞིིན་ཕར་སོོང་།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཉལ་ཡོོད་པའིི་ཉལ་ས་དེེ་ལས་ངུ་སྐད་མཐོོན་པོོ་ཐན་ཐུན་རེེ་གྲག་ཡོོང་

བས། ཨ་མ་མགྱོོགས་པོོར་ཕར་འཁོོར་ནས་དེེ་ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨམ་
གཙིིགས་བསྡམས་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་ཟུང་དུ་འཇིིགས་སྣང་གིིས་ཁེེངས།

ཨ་མས་“ཅིི་ཞིིག་རེེད།” ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ། བུ་མོོས་དབུགས་ཁ་བཏང་རྗེེས་ཡང་བསྐྱར་

དབུགས་ཁ་ཕྱིིར་བསྡམས། ཨ་མས་ལག་པ་མགྱོོགས་པོོར་ཁོོ་མོོའི་ི ཉལ་ཐུལ་འོོག་ཏུ་བསྲིིངས་
ཤིིང་། དེེ་ནས་ཡར་ལངས་ནས་“ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི། ཝེེ། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི།” ཞེེས་བོོས།

བུད་མེེད་རྒྱགས་པ་ཆུང་ཆུང་དེེ་ཁང་པའིི་སྣེེ་གཞན་པ་དེེ་ནས་ཚུར་བརྒྱུགས་ཡོོང་། “ང་

བོོས་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མས་“ལྟོོས་དང་།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་གདོོང་པར་མཛུབ་སྟོོན་བྱས། ཁོོ་

མོོའི་ི མ་མཆུ་སོོ་ཡིིས་བསྡམས་ནས་འདུག་ཅིིང་། དཔྲལ་བ་རུ་རྔུལ་ནག་བཞུར་གྱིིན་འདུག་
ལ། མིིག་ནང་དུ་ཞེེད་སྣང་གིི་བཀྲག་འོོད་འཕྲོོས།

ཨ་མས་“ངས་བལྟས་ན་བཙའ་རན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད། དེེ་ཅུང་སྔ་པོོ་འདུག”ཅེེས་བཤད།

བུ་མོོས་ཤུ་རིིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བླངས་རྗེེས་གཟུགས་པོོ་ལྷོོད་ལ་ཕྱིིར་བབས་ཤིིང་། ཨམ་

གཙིིགས་ལྷོོད་ནས་མིིག་ཟུང་བཙུམས། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཁོོ་མོོའི་ི སྟེེང་དུ་མར་སྒུར།
“གྲོོད་ཁོོག་ཡོོངས་སུ་ཟུག་གཟེེར་གློོ་བུར་བ་མང་པོོ་རྒྱག་གིི་འདུག་གམ།

སྐད་ཆ་ཐད་

ཀར་ཤོོད།” རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྟོོབས་ཤུགས་དང་བྲལ་བའིི་སྒོོ་ནས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་ལྡེེམ།
ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚུར་ཨ་མ་ལ་ཁ་འཁོོར་ནས་“རེེད་འདུག་ཡ། བཙའ་ཚོོད་ད་དུང་ཅུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཙམ་སྔ་ཟེེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་བཤད།

“གཅིིག་བྱས་ན་གཟུགས་པོོར་ཚ་བ་བརྒྱབ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་རྒྱུ་རེེད།”
“ཡ།

ད་ཁོོ་མོོ་རྐང་པའིི་སྟེེང་དུ་ལངས་དགོོས་ལ། ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འགྲོོ་ཅུང་བྱེེད་དགོོས།”

ཨ་མས་“ཁོོ་མོོ་ལངས་མིི་ཐུབ། ཁོོ་མོོར་ལུས་ཤུགས་མིི་འདུག”ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།

འོོན་ཀྱང་། ཁོོ་མོོ་ངེེས་པར་དུ་ལངས་དགོོས།” ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་བརྟན་

བརླིིང་དང་གཟབ་ནན་གྱིི་སྒོོ་ནས་འཇོོན་ཐང་གིི་ཉམས་ཕུད་ནས་“ངས་བཙའ་རོོགས་མང་
པོོ་བྱས་མྱོོང་ཡོོད། ཡ། སྒོོ་མར་རྒྱོོབས་ཤིིག འོོན་ཀྱང་། བར་སྟོོང་ཅུང་ཙམ་ཞོོག བསེེར་བུ་
གཡུག་ཏུ་མ་འཇུག” ཅེེས་བཤད། བུད་མེེད་གཉིིས་ཀས་འདེེད་སྒོོ་ཆེེན་པོོ་དེེ་ཤུགས་ཀྱིིས་
ཕར་དེེད་ནས། སྒོོ་བར་དུ་དབྱིིན་ཁྲེེ་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་བར་སྟོོང་བཞག ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་

ཡིིས་“ང་སོོང་ནས་ངེེད་ཚང་གིི་སྒྲོོན་མེེའང་འཁྱེེར་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་
པར་སྤྲོོ་དགའིི་དམར་མདངས་ཤིིག་བབས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“ཨ་གྷེེ། ཁྱོོད་ཡོོང་ནས་བྱིིས་པ་
འདིི་གཉིིས་བདག་བྱོོས།” ཞེེས་བོོས།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་ལྡེེམ་བཞིིན་“དེེ་རེེད། རུ་ཐེེ། ཝིིན་ཧྥིིལད་དང་ཁྱོོད་གཉིིས་མར་

ཨ་གྷེེ་ཡིི་རྩ་རུ་སོོང་། ད་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།
ཁོོ་ཚོོས་“ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།

“རྒྱུ་མཚན་ནིི་ཁྱོོད་གཉིིས་ངེེས་པར་དུ་འགྲོོ་དགོོས་པས་ཡིིན།

བཙའ་རྒྱུ་རེེད།”

“ངས་ལྟད་མོོར་བལྟ་འདོོད།
“རུ་ཐེེ།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ཕྲུ་གུ་

ཨ་མ། ཁ་དྲོོ། སྐུ་མཁྱེེན།”

ཕར་རྒྱུགས། ད་སོོང་།” སྐད་གདངས་འདིི་འདྲ་ལ་ཕྱིིར་རྩོོད་པ་རྒྱག་པའིི་སྐལ་

བ་མེེད་པས། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྣེེ་གཞན་པ་དེེ་རུ་

སོོང་། ཨ་མས་སྒྲོོན་མེེ་སྦར་བྱུང་ལ། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ཁོོ་ཚང་གིི་རོོ་ཆེེ་སིི་ཋེེར་སྒྲོོན་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

མེེ་4 འཁུར་ནས་ཡོོང་སྟེེ་པང་གཅལ་སྟེེང་དུ་བཞག སྒྲོོན་མེེ་འདིིའིི་མེེ་ལྕེེ་ཀོོར་ཀོོར་ཆེེན་
པོོ་དེེས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་ཡོོངས་གསལ་ལྷང་ངེེ་བྱས།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་འབུད་ཤིིང་ལྕུག་ཕྲན་ཕུང་པོོའི་ི རྒྱབ་ཏུ་བསྐུངས་ནས་

ཚུར་ལྐོོག་ལྟ་བྱས། རུ་ཐེེ་ཡིིས་སྐད་དམའ་མོོས་“ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེ་
ང་ཚོོས་གསལ་པོོར་མཐོོང་རྒྱུ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་འུར་ཅོོ་མ་རྒྱག་མ་གཏོོགས་ཨ་མས་ངེེད་
གཉིིས་ལ་བལྟ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་མ་རེེད། གལ་སྲིིད་ཁོོ་མོོས་ཚུར་བལྟས་ན། ཁྱོོད་མགྱོོགས་པོོར་
ལྕུག་ཕྲན་གྱིི་ཕག་ཏུ་སྦས། དེེ་ནས་ང་ཚོོས་ལྟད་མོོ་ལྟ་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ལྟད་མོོ་འདིི་འདྲ་མཐོོང་མྱོོང་མཁན་གྱིི་བྱིིས་པ་མང་པོོ་ཡོོད་རྒྱུ་མ་

རེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་རང་རློོམ་དང་ཨུ་ཚུགས་འདྲེེས་མས་“འདིི་མཐོོང་མྱོོང་མཁན་གྱིི་བྱིིས་པ་

གཅིིག་ཀྱང་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ང་ཚོོ་མ་གཏོོགས་སུ་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་མཐོོང་གིི་མ་རེེད།” ཅེེས་
བཤད།

མལ་གདན་གྱིི་གཤམ་དུ། སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་སྣང་གསལ་པོོའི་ི འོོག་ནས་ཨ་མ་དང་ལྕམ་

ཝེེན་རའེེ་ཋིི་གཉིིས་ཀས་བུ་བཙའིི་ཆོོ་ག་བཤམས། ཆར་པའིི་ཤག་སྒྲའིི་འོོག་ནས་ཁོོ་མོོ་

གཉིིས་ཀྱིིས་སྐད་གདངས་ཅུང་མཐོོན་པོོ་བྱས། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི པང་ཁེེབས་
ཀྱིི་གློོ་ཁུག་ནས་སིིལ་ལྤགས་བཤུ་གྲིི་ཞིིག་བླངས་ནས་མལ་གདན་འོོག་ཏུ་བསྣུར་ནས་
“གཅིིག་བྱས་ན་འདིི་ལ་ནུས་པ་ཅིི་ཡང་ཨེེ་ཡོོད་མིི་ཤེེས།”

ཞེེས་ཁོོ་མོོས་དགོོངས་སེེལ་ཞུ་

བའིི་ཉམས་དང་བཅས་“ང་ཚོོའིི་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་དུ་འདིི་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གང་ལྟར་འདིི་ལ་
གནོོད་པ་ཅིི་ཡང་ཡོོད་པ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
4

རོོ་ཆེེ་སིི་ཋེེར་སྒྲོོན་མེེ། Rochester Lamp སྟེེ། ཨ་རིིའིི་རོོ་ཆེེ་སིི་ཋེེར་སྒྲོོན་མེེ་བཟོོ་སྐྲུན་ཁང་གིིས་བཟོོས་པའིི་སྒྲོོན་མེེ་
དང་དེེའིི་ཚོོང་རྟགས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་ལྡེེམ། “ང་ཚོོའིི་ཕ་ཡུལ་དུ་གཤོོལ་ལྕགས་འཇོོག་སྲོོལ་ཡོོད། ངས་

བལྟས་ན་མངལ་བཙའིི་ན་ཟུག་འགོོག་པར། རྩེེ་རྣོོན་པོོ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ན་འགྲིིག་གིི་ཡོོད་ས་
རེེད། འདིི་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིག་མིི་འགོོར་བར་སྨོོན།”
“ད་ལྟ་ཚོོར་བ་ག་འདྲ་འདུག”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་སྔངས་འཚབ་དང་བཅས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་ལྡེེམ་“ད་ལྟ་བཙའ་རྒྱུ་རེེད་

དམ།”

ཨ་མས་“བཙའ་རྒྱུ་རེེད། ཕྲུ་གུ་བདེེ་ཐང་ཞིིག་བཙའ་རྒྱུ་རེེད། འདིི་ཐད་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་

ཚོོར་རོོགས་རམ་བྱེེད་དགོོས། ཡར་ལངས་ནས་ཅུང་འགྲོོ་ཐུབ་ས་རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།
“ངས་ཚོོད་ལྟ་ཞིིག་བྱེེད།”

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“དངོོས་གནས་བུ་མོོ་ངར་པ་ཞིིག་རེེད། དངོོས་གནས་བུ་མོོ་ཡ་

རབས་ཤིིག་རེེད། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་རོོགས་རམ་བྱེེད་ཡ། སྙིིང་སྡུག་མ། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་བསྐྱོོར་
ནས་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་རྐང་པའིི་སྟེེང་དུ་ལངས་རོོགས་བྱས། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་

མོོའི་ི ཕྲག་སྟེེང་དུ་མལ་གཟན་ཞིིག་འཕངས་རྗེེས། ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི མཆན་ཁུང་གཅིིག་གིི་
འོོག་ནས་བསྐྱོོར་ཞིིང་། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ཁོོ་མོོའི་ི མཆན་ཁུང་གཞན་པའིི་འོོག་ནས་

བསྐྱོོར། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་བསྐྱོོར་ནས་འབུད་ཤིིང་ཕུང་གསོོག་དེེའིི་བར་དུ་སོོང་ཞིིང་། དེེ་ནས་

ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་དལ་མོོས་ཁྲིིད། དེེ་ལྟར། ཐེེངས་འགའ་རེེ་ལ་སོོང་། ཆར་ཐིིགས་ཀྱིིས་
ཁང་ཀླད་དུ་མུ་མཐུད་དུ་བང་བང་གིིས་བརྡུངས།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀས་བློོ་འཚབ་དང་བཅས་བལྟས་ཤིིང་། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་

“ཁོོ་མོོས་ཕྲུ་གུ་ག་དུས་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
“ཤུ་...

རེེད།”

ཞེེས་དྲིིས།

། ཁོོ་ཚོོར་མཐོོང་དུ་མ་འཇུག་མ་གཏོོགས་ངེེད་གཉིིས་ལ་བལྟ་རུ་འཇུག་གིི་མ་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ཨ་གྷེེ་འབུད་ཤིིང་ཕུང་གསོོག་གིི་ཕྱོོགས་སུ་ཚུར་ཡོོང་ནས། ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ལྟད་མོོ་

བལྟས། སྒྲོོན་མེེའིི་འོོད་སྣང་ཁྲོོད་དུ་ཨ་གྷེེ་ཡིི་སྐམ་རིིད་ཀྱིི་གདོོང་པ་དང་གསེེར་མདོོག་གིི་
སྐྲ་ལོོ་བཅས་མཐོོང་ཐུབ་ལ། གྱང་ངོོས་སུ་བབས་པའིི་ཁོོ་མོོའི་ི མགོོ་བོོའི་ི གྲིིབ་མའིི་སྟེེང་གིི་སྣ་
ཡིི་གྲིིབ་གཟུགས་ནིི་ཕྲ་ཞིིང་རིིང་།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སྔོོན་ཆད་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ་མཐོོང་མྱོོང་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
ཨ་གྷེེ་ཡིིས་“ལོོས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“འོོ་ན།

ག་དུས་བཙའ་རྒྱུ་རེེད།”

“ཨུན།

དུས་ཚོོད་ག་ཚོོད་ཅིིག་སྒུག་དགོོས།”

“ཨོོ།

དེེ་ཡུན་རིིང་ཡུན་རིིང་ཞིིག་འགོོར་རྒྱུ་མ་རེེད།”

“གཅིིག་བྱས་ན་སང་ཉིིན་ནམ་མ་ལངས་གོོང་དུ་བཙའ་རྒྱུ་རེེད།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཨོོ་ལྟས་ངན། དེེས་ན་ད་ལྟ་ནས་བལྟས་བསྡད་ནས་ཅིི་བྱ། ཨོོ། ལྟོོས་དང་།”

ཞེེས་བཤད།

བུད་མེེད་ཚོོས་གོོམ་པ་སྤོོ་མཚམས་བཞག རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་གཟུགས་པོོ་སྲ་མོོར་གྱུར་

ཅིིང་ཁ་ནས་ཟུག་རྔུ་བཏོོན། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་མར་སྡོོད་དུ་བཅུག་ནས་

དཔྲལ་བའིི་རྔུལ་ཆུ་ཕྱིིས། ཁོོ་མོོས་འཁུན་སྒྲ་བཏོོན་ཞིིང་ཁུ་ཚུར་བཅངས། ཨ་མས་སྐད་

ངག་འཇམ་པོོས་ཁོོ་མོོར་གླེེང་མོོལ་བྱས། ཁོོ་མོོས་“ལྷོོད་ལ་བོོབས་དང་། སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད།
སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ལག་པས་དམ་པོོར་བཅངས་ནས། མ་མཆུ་ཁ་ནང་ནས་ཐོོང་། དེེ་
རེེད། ཨོོ་དེེ་འདྲ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཟུག་གཟེེར་ཕྱིིར་འཇགས་སོོང་བས། ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོར་
ངལ་གསོོ་ཅུང་རྒྱག་ཏུ་བཅུག དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་ཕྱིིར་བསླངས་ནས། མདུན་
དུ་གོོམ་གསུམ་དང་རྒྱབ་ཏུ་གོོམ་གསུམ་བྱས་ཏེེ། ཟུག་གཟེེར་གྱིི་བར་མཚམས་ནས་ཕར་
འགྲོོ་ཚུར་འོོང་བྱས།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སྐབས་དེེར་ཨ་ཕས་སྒོོ་སྲུབས་ནས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་བསྲིིངས་ཡོོང་ཞིིང་། ཁོོའི་ི ཞྭ་མོོའི་ི

འདབས་ནས་ཆུ་ཐིིགས་ཙར་ཙར་བྱེེད། ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཚོོས་སྒོོ་བརྒྱབ་ནས་ཅིི་བྱེེད།” ཅེེས་
དྲིིས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁོོས་ནང་དུ་ཕར་འགྲོོ་ཚུར་འོོང་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་བུད་མེེད་ཚོོ་མཐོོང་།
ཨ་མས་“ཁོོ་མོོ་བཙའ་རན།” ཞེེས་བཤད།
“དེེས་ན།

ང་ཚོོ་འགྲོོ་འདོོད་རུང་འགྲོོ་ཐབས་མིི་འདུག་ཨ།”

“འགྲོོ་མིི་ཐུབ།”

“དེེས་ན་ང་ཚོོས་ཆུ་རགས་དེེ་བཟོོ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག་ཨ།”
“ངེེས་པར་དུ་བཟོོ་དགོོས།”

ཨ་ཕ་འདམ་བག་ཁྲོོད་དུ་ཅབ་སྒྲ་དང་བཅས་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་དུ་སོོང་། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི ཆུ་

བརྟག་ཡལ་ག་དེེ་ཆུ་ནང་དུ་དབྱིིན་ཚོོན་བཞིི་ཙམ་ནུབ་ཟིིན། སྐྱེེས་པ་ཉིི་ཤུ་ཐམ་པ་ཆར་
པའིི་ཁྲོོད་དུ་ལངས་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཕས་སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་“ང་ཚོོས་ཆུ་རགས་འདིི་

ངེེས་པར་དུ་བཟོོ་དགོོས། ངའིི་བུ་མོོར་ཟུག་གཟེེར་རྒྱག་མགོོ་བརྩམས་འདུག” ཅེེས་བཤད་
པས། མིི་རྣམས་ཁོོའི་ི མཐའ་རུ་འདུས།
“ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་རེེད་དམ།”
“རེེད།

དེེ་བས་ང་ཚོོ་ད་ལྟ་གནས་སྤོོ་མིི་ཐུབ།”

སྐྱེེས་པ་གཟུགས་རིིང་ཞིིག་གིིས་“དེེ་ང་ཚོོའིི་ཕྲུ་གུ་ནིི་མ་རེེད། ང་ཚོོ་མ་སོོང་ཐབས་མེེད་

རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“དེེ་ལོོས་ཆོོག ཁྱོོད་རང་འགྲོོ་འདོོད་ན་སོོང་ཆོོག ད་སོོང་ཞིིག ཁྱོོད་འགོོག་

མཁན་སུ་གཅིིག་ཀྱང་མེེད། གང་ལྟར་འདིིར་སྦྱག་མ་བརྒྱད་མ་གཏོོགས་མེེད།” ཅེེས་བཤད་
རྗེེས། ཁོོ་རང་ཆུ་རགས་ཆེེས་དམའ་ས་དེེར་བརྒྱུགས་ནས། སྦྱག་མ་འདམ་བག་ཁྲོོད་དུ་
བསྣུན་ཞིིང་། འཇིིབ་སྒྲ་ཞིིག་དང་བཅས་འདམ་བག་སྦྱག་མ་གང་ཡར་བཀྱགས། ཁོོས་སྦྱག་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

མ་འདམ་བག་ཁྲོོད་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྣུན་ཞིིང་། འདམ་བག་རྣམས་ཆུ་རགས་སྟེེང་

གིི་ས་མགོོ་དམའ་ས་ཁག་གིི་སྟེེང་དུ་འཕངས། ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་སྐྱེེས་པ་གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་

སྨྱོོན་པ་བཞིིན་དུ་འདམ་བག་མར་བརྐོོས་ནས་ཡར་འཕེེན་བཞིིན་འདུག ཁོོ་ཚོོས་འདམ་
བག་བརྩིིགས་ནས་ཆུ་རགས་རིིང་པོོ་ཞིིག་བཟོོ་བཞིིན་ཡོོད་ཅིིང་། སྦྱག་མ་མེེད་པའིི་སྐྱེེས་པ་
ཚོོས་ལྕང་མའིི་ཡལ་ག་བྲེེགས་ཡོོང་ནས། དེེ་དག་རྐྱ་བསླས་བརྒྱབ་རྗེེས་ཆུ་རགས་ཀྱིི་སྟེེང་

དུ་རྐང་བརྫིིས་ཀྱིིས་མནན། སྐྱེེས་པ་འདིི་དག་ལས་ངལ་རྩོོལ་གྱིི་ཞེེ་སྡང་ཞིིག་དང་། འཐབ་

རྩོོད་ཀྱིི་ཞེེ་སྡང་ཞིིག་མཆེེད་ཡོོང་། མིི་གཅིིག་གིིས་སྦྱག་མ་ཐང་ལ་བཞག་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་
པ་གཅིིག་གིིས་ལག་ཏུ་བླངས་འགྲོོ། ཁོོ་ཚོོས་ཞྭ་མོོ་དང་སྟོོད་ལྭ་ཕུད་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོའིི་དོོར་མ་

དང་ནང་སྟོོད་ཚང་མ་ལུས་ལ་དམ་པོོར་འབྱར་ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་མགོོའི་ི ལྷམ་

གོོག་དག་ནིི་བཟོོ་དབྱིིབས་བྲལ་བའིི་འདམ་བག་རྡོོག་རྡོོག་ཏུ་གྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་འཁོོར་
སྒམ་ཁང་པ་ལས་ཟུག་རྔུ་སླེེབས་ཐེེངས་རེེར། སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་
སྔངས་འཚབ་ངང་ཡུད་ཙམ་ཉན་ལ། དེེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་རང་མདུན་གྱིི་ལས་ཀའིི་ནང་
དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་འགྲོོ། དེེ་ལྟར་རིིམ་བཞིིན། ཕྱོོགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྣེེ་མོོ་གཉིིས་ཀ་གཞུང་ལམ་གྱིི་

རགས་སྐྱོོར་དང་སྦྲེེལ་བའིི་རགས་ཁ་ཕྲ་ཞིིང་རིིང་བ་ཞིིག་གྲུབ། ཁོོ་ཚོོ་ད་ལྟ་ཐང་ཆད་ཡོོད་
ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་སྦྱག་མ་དལ་མོོས་གཡུག་བཞིིན་འདུག ཆུ་ཕྲན་དེེ་དལ་མོོས་མུ་མཐུད་དུ་

ཇེེ་ཆེེར་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་ལ། ཁོོ་ཚོོས་ཐོོག་དང་པོོར་འཕངས་པའིི་འདམ་བག་དེེ་དག་
གཞིི་ནས་ཆུ་ནང་དུ་བྱིིངས་ཟིིན།

ཨ་ཕས་རྒྱལ་ཁའིི་དགོོད་སྒྲ་དང་བཅས་“གལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་འདིི་བཟོོས་མེེད་རྒྱུ་ན། ཆུ་

ད་ལྟ་སྒར་ནང་དུ་ཡོོངས་སུ་སླེེབས་ཚར།” ཞེེས་བཤད།

ཆུ་ཕྲན་དེེ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའིི་རགས་ཁའིི་ངོོས་སུ་མུ་མཐུད་དུ་ཡར་གང་ནས་ཡོོང་

གིི་འདུག་ལ། ལྕང་མའིི་ཡལ་གའིི་ཁེེབས་སྟན་ཡོོད་ས་དེེ་རུ་ཆུ་མེེར་མེེར་གྱིིས་རྡོོལ་མགོོ་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

བརྩམས། ཨ་མས་“ཇེེ་མཐོོར་གཏོོང་དགོོས། ང་ཚོོས་འདིི་ད་དུང་ཇེེ་མཐོོར་གཏོོང་དགོོས།”
ཞེེས་སྐད་བརྒྱབ།

ས་སྲོོད་ལ་སླེེབས་སོོང་ལ། ལས་ཀ་མུ་མཐུད་དུ་ལས་བཞིིན་ཡོོད། ད་ལྟ་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ནིི་

ལུས་པོོ་ཐང་ཆད་པ་ཙམ་གྱིི་ཚད་ལས་ཡོོངས་སུ་བརྒལ་ཟིིན། ཁོོ་ཚོོའིི་གདོོང་པར་རྣམ་

འགྱུར་དང་ཁ་དོོག་བྲལ། ཁོོ་ཚོོ་ནིི་འཕྲུལ་ཆས་དང་འདྲ་བར། ད་དུང་ཡང་ལས་ཀ་ཡ་རེེ་
ཡོོར་རེེས་ལས་བཞིིན་ཡོོད། མུན་པ་རུབ་པ་ན། བུད་མེེད་ཚོོས་སྒྲོོན་མེེ་སྦར་བའིི་སྣང་བ་དེེ་

འདྲུད་ཁང་སོོ་སོོའི་ི སྒོོ་ནང་ནས་མཆེེད་ནས་ཡོོང་། བུད་མེེད་ཚོོས་འཚིིག་ཇ་ཐབ་ལ་བསྐྱོོན་
ནས་བཏུང་ཆོོག་ཆོོག་བྱས་རྗེེས། ཁོོ་ཚོོ་རེེ་རེེ་བཞིིན་དུ་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་
སྒོོ་ནང་དུ་གསེེག་འཁོོར་གྱིིས་འཛུལ་འགྲོོ།

ཟུག་གཟེེར ་ལངས་པའིི་ བར་ཐག་ཇེེ་ ཉེེ་ ནས་ཇེེ་ ཉེེ་ རེེད ་ལ། ད་ལྟ་སྐར་མ་ཉིི་ཤུའིི་

མཚམས་སུ་ཟུག་གཟེེར་ཐེེངས་རེེ་རྒྱག་གིི་ཡོོད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་རང་གཅུན་གྱིི་ནུས་པ་

ཡོོངས་སུ་ཤོོར་ཟིིན་པས། ཟུག་གཟེེར་ཤུགས་ཆེེན་རེེ་རྒྱག་དུས་ཁོོ་མོོས་ཆོོ་ངེེ་ཆེེན་པོོ་རེེ་
འདོོན། ཁྱིིམ་མཚེེས་བུད་མེེད་ཚོོས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་པ་དང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོར་ལག་འཇམ་

པོོས་བྱིིལ་བྱིིལ་རེེ་བྱས་རྗེེས། རང་རང་སོོ་སོོའི་ི འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོོ།

ཨ་མས་མེེ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་སྦར་ཡོོད་ལ། ཁོོ་མོོས་སྣོོད་ཁ་ཡོོད་ཚད་ཆུ་ཡིིས་བཀང་རྗེེས་ཐབ་

སྟེེང་དུ་བསྐྱོོན་ནས་དྲོོན་པོོ་བཟོོ་བཞིིན་ཡོོད། མཚམས་དང་མཚམས་སུ་ཨ་ཕས་སྒོོ་སྲུབས་
ནས་ཡར་བལྟས་ནས་“བདེེ་འཚམས་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་འདྲིི།

ཨ་མས་“རེེད། ངས་བལྟས་ན་གནད་དོོན་མེེད་པ་འདྲ།” ཞེེས་ཁོོ་ལ་སེེམས་གསོོ་བྱས།

མུན་པ་རུབ་པ་ན། གཅིིག་གིིས་གློོག་བཞུ་འཁྱེེར་ནས་ལས་ཀ་ལས་སུ་ཡོོང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

ལས་ཀའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལ་ནས། རགས་ཀའིི་སྟེེང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འདམ་བག་འཕེེན་
བཞིིན་འདུག
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཆུང་བྱོོས། ཁྱོོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་གསོོད་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“ང་ལ་ཡང་རང་དབང་མིི་འདུག

ཆོོ་ངེེའིི་སྒྲ་དེེ་དངོོས་གནས་བཟོོད་ཐབས་མེེད་པ་ཞིིག་

རེེད། སྒྲ་དེེ་ནིི་སྔོོན་ཆད་ཁོོ་མོོ་གྲོོངས་སྐབས་... །”

ཨ་ཕས་“དེེ་ངས་ཤེེས། འོོན་ཀྱང་། གཟབ་གཟབ་བྱོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ངག་ལྡབ་ལྡིིབ་ཀྱིིས་“དེེ་མ་གཏོོགས་ང་ཕར་བྲོོས་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། དཀོོན་

མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ཡང་མིིན་ན་ལས་ཀ་ལས་དགོོས། དེེ་མིིན་ན་བྲོོས་འགྲོོ་
དགོོས།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་“ང་ཚོོས་རྟགས་སྔོོན་མ་བརྒྱབ་པ་དེེའིི་རྗེེས་ནས་ཆུ་ཡར་ཡོོང་

གིི་འདུག་གམ།”

གློོག་བཞུ་འཁྱེེར་ཡོོད་པའིི་མིི་དེེས་ཕ་གིིར་བཙུགས་ཡོོད་པའིི་ཤིིང་ཐུར་གྱིི་སྟེེང་དུ་གློོག་

བཞུ་བཀར། ཆར་ཐིིགས་ཀྱིིས་གློོག་འོོད་སྐྱ་ཤུར་ཤུར་གྱིིས་གཤགས། “ཡར་ཡོོང་གིི་འདུག”

ཨ་ཕས་“ཆུ་ཡར་ཡོོང་ཚད་རིིམ་བཞིིན་ཇེེ་དལ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད། འོོན་ཀྱང་། མིི་འགྱངས་

པར་ངོོས་ཕར་ཕྱོོགས་ནས་ཆུ་རགས་བརྒལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
“གང་ལྟར་ད་དུང་ཡར་ཡོོང་གིི་འདུག”

བུད་མེེད་ཚོོས་ཇ་ཕོོར་དུ་འཚིིག་ཇ་གང་རེེ་བླུགས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིི་རུ་བཤམས།

མུན་པ་རུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཡང་ཇེེ་དལ་ནས་ཇེེ་དལ་དུ་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོའིི་གོོམ་པ་ལེེན་སྟངས་ནིི་རྨོོན་རྟ་དང་འདྲ་བར་དལ་ཞིིང་ལྕིི། རགས་ཁའིི་སྟེེང་དུ་འདམ་
བག་མང་ཙམ་བརྩིིགས་ཤིིང་། བར་གསེེང་དུ་ཡལ་གའིི་ཁེེབས་སྟན་མང་ཙམ་བརྩེེགས།

ཆར་པ་དལ་མྱུར་སྙོོམས་པོོས་མུ་མཐུད་དུ་བབས། གློོག་བཞུའིི་ འོོད་སྣང་གདོོང་པར་
འཕྲོོས་ཚེེ། མིིག་ཟུང་ལས་སྐར་འོོད་འཕྲོོ་ཞིིང་། འགྲམ་པའིི་སྟེེང་གིི་ཤ་གནད་རྣམས་ཕྱིི་རུ་
འབུར་ནས་ཡོོང་།
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འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་ནས་ཟུག་རྔུ་ཡུན་རིིང་ལ་བརྒྱབ་བྱུང་ལ། མཇུག་མཐར་ཁུ་

སིིམ་མེེར་གྱུར།

ཨ་ཕས་“གལ་སྲིིད་བཙས་སོོང་ན། ཨ་མས་ང་ལ་བརྡ་གཏོོང་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། གདོོང་པ་ངམ་ནག་པོོས་མུ་མཐུད་དུ་འདམ་བག་འཕངས་ནས་བསྡད།

ཆུ་ཕྲན་སྟེེང་དུ་རྦ་འཁོོར་འཁྱིིལ་ཞིིང་། རགས་ཁའིི་ངོོས་སུ་ཆུ་ཚན་ཁོོལ་བ་བཞིིན་

རྡོོལ། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི ཡར་ཕྱོོགས་ནས་ཅིི་ཞིིག་ཆག་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་བྱུང་ལ། ལག་ཁྱེེར་
གློོག་བཞུའིི་འོོད་ཕུང་དེེ་སྲིིང་བལ་སྡོོང་རྒན་ཞིིག་མགོོ་རྟིིང་སློོག་བཞིིན་པའིི་སྟེེང་དུ་སྤྲོོས།

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་དེེ་གར་ལྟད་མོོར་བལྟས་ནས་བསྡད། སྲིིང་སྡོོང་དེེའིི་

ཡལ་ག་ཚང་མ་ཆུ་ནང་དུ་དྲུད་ནས་ཆུ་རྒྱུན་དང་འགྲོོགས་ནས་མར་འཐེེན་བཞིིན་འདུག་
ལ། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་རྒྱུག་ཆུས་སྡོོང་པོོའི་ི རྩད་པ་ཕྲ་མོོ་ཁག་བྲེེལ་འཚབ་ཀྱིིས་སློོག་
བཞིིན་འདུག སྡོོང་པོོའི་ི རྩད་པ་རིིམ་བཞིིན་ཆད་ནས་མཇུག་མཐར་ཆུ་ནང་དུ་མར་འཁུར་
ནས་ཡོོང་བས། སྔངས་འཚབ་ལངས་པའིི་སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཁ་གདངས་མིིག་བགྲད་ཀྱིིས་བལྟས་
ནས་བསྡད། སྡོོང་པོོ་དེེ་ཆུ་ནང་ནས་དལ་མོོས་མར་ཡོོང་། དེེ་ནས་སྡོོང་པོོའི་ི ཡལ་ག་གཅིིག་

བཅད་རྡུམ་ཞིིག་ལ་ཐོོགས་པས། སྡོོང་པོོ་དེེ་དེེ་གར་རྙིི་ལ་བཟུང་བ་ལྟར་འགགས་སོོང་། དེེ་
ལྟར་རིིམ་བཞིིན་སྡོོང་པོོའི་ི རྩད་པ་རྣམས་རགས་ཁ་གསར་པ་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་འབྱར་ནས་

འཐམས་སོོང་བས། དེེའིི་རྒྱབ་ཏུ་ཆུ་དེེ་ཡར་གང་ནས་ཡོོང་། དེེ་ལྟར་སྡོོང་པོོ་དེེ་ཆུ་ཤུགས་

ཀྱིིས་དེེད་པས། དེེས་ཆུ་རགས་ལ་རལ་ཁ་ཞིིག་བཏོོད་ཅིིང་། རལ་ཁའིི་ནང་དུ་ཆུ་མེེར་མེེར་
དུ་བཞུར་ཡོོང་། ཨ་ཕ་དེེ་གར་མཆོོངས་ནས་རལ་ཁུང་གིི་ནང་དུ་འདམ་བག་བཙངས། དེེ་

གར་ཐོོགས་ནས་ཡོོད་པའིི་ཤིིང་སྡོོང་གིི་རྒྱབ་ཏུ་ཆུ་མུ་མཐུད་དུ་གསོོག་གིི་འདུག་ལ། དེེ་ནས་
གློོ་བུར་དུ་ཆུ་རགས་རལ་མགོོ་བརྩམས་སོོང་ཞིིང་། དེེ་མ་ཐག་ཏུ་ཆུ་ལོོང་ཚིིགས་ཀྱིི་ཐད་དུ་

སླེེབས་བྱུང་ལ། དེེ་ནས་པུས་མོོའི་ི མཚམས་སུ་སླེེབས་བྱུང་། སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཁ་ཐོོར་ནས་བྲོོས་
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སོོང་ལ། ཆུ་དེེ་ཐང་བདེེའིི་ངོོས་སུ་ཚུར་བཞུར་ནས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་དང་རླངས་འཁོོར་
ཚང་མའིི་འོོག་ཆུ་ཡིིས་ཁེེངས།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཆུ་ཡིིས་ཆུ་རགས་གཏོོར་ནས་ཚུར་ཡོོང་བཞིིན་པ་མཐོོང་། ཁོོས་མུན་

པ་ནག་པོོའི་ི ཁྲོོད་ནས་གནས་ཚུལ་དེེ་གསལ་པོོར་མཐོོང་བ་ན། ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོའི་ི ལྗིིད་
ཤུགས་ཀྱིིས་ཁོོ་རང་དབང་མེེད་པར་མར་འཐེེན། ཁོོ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད་པས། ཆུ་རྒྱུན་
དེེ་ཁོོའི་ི བྲང་ཁའིི་ཐད་དུ་འཁོོར།

ཨ་ཕས་ཁོོ་མཐོོང་བྱུང་་“ཝ་ཡེེ། ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོོང་།” ཁོོས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡར་བསྐྱོོར་

ནས་རྐང་པའིི་སྟེེང་དུ་ལངས་སུ་བཅུག “ཁྱོོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་ན་ཡིི་འདུག འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་
སྟེེང་དུ་ཡར་འགྲོོ་དང་། དེེ་གར་སྐམ་པོོ་རེེད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ཟུངས་ཤུགས་ཕྱིིར་བསྡུས་ནས་“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་དགོོངས་སེེལ་

ཞུ་བའིི་ཉམས་དང་བཅས་“ང་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཕམ་ཁ་དང་དུ་མིི་ལེེན། ཅིིའིི་ཕྱིིར་མུ་མཐུད་དུ་

ཨུ་ཚུགས་རྒྱག” ཅེེས་བཤད། ཨ་ཕས་ཁོོ་བསྐྱོོར་ནས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་སོོང་།

ཆུ་རགས་དེེ་ཆུ་ཡིིས་ཡོོངས་སུ་བསྣུབས་པ་ན། ཨལ་ཡང་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་བྲོོས། ཁོོས་

གོོམ་པ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་དལ་མོོས་སྤོོས་ཤིིང་། ཁོོ་ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་སླེེབས་
དུས། ཆུ་ཁོོའི་ི ཉྭ་རིིལ་གྱིི་མཚམས་སུ་སླེེབས་འདུག ཁོོས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་སྣ་གདོོང་སྟེེང་དུ་
བཀབ་ཡོོད་པའིི་རས་རྒོོད་ཡུག་ཆེེན་དེེ་ཚུར་བཤུས་ནས་མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་བརྒྱུགས། ཁོོས་

འཕྲུལ་སློོང་རྐང་གདན་མནན་པས། སྒུལ་འཕྲུལ་སྐོོར་བ་འགའ་རེེ་འཁོོར་བྱུང་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། མེེ་ཁ་ཟིིན་པའིི་སྒྲ་ཐོོས་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེེ་བས་སྒུལ་འཕྲུལ་དབུགས་སུབ་ཀྱིིས་བསྡད།

ཆུས་སྦངས་ཟིིན་པའིི་སྒུལ་འཕྲུལ་དེེ་གློོག་རྫས་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་མུ་མཐུད་དུ་དལ་མོོས་སྐོོར་
བ་འགའ་འཁོོར་མོོད། འོོན་ཀྱང་། མེེ་ཁ་སྔར་བཞིིན་མ་ཟིིན། དེེ་ལྟར་ཐེེངས་མང་ཙམ་ལ་

བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་ཀྱང་འཁོོར་ཤུགས་ཇེེ་ཆུང་ནས་ཇེེ་ཆུང་དུ་གྱུར། ཨལ་གྱིིས་མེེ་ཆའིི་གློོག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཤུགས་ཆེེ་རུ་བཏང་རྗེེས། འདུག་སྟེེགས་འོོག་ནས་འཕྲུལ་སློོང་སྐོོར་ཡུ་ལག་སྙོོབ་ཀྱིིས་
བླངས་ནས། མགོོ་སྒམ་ནང་ནས་ཐང་ལ་མཆོོངས། སྐབས་དེེར་ཆུ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་རྐང་

གདན་བར་དུ་སླེེབས་འདུག ཁོོ་དོོས་འཁོོར་གྱིི་མདུན་དུ་བརྒྱུགས། སྐབས་དེེར་འཕྲུལ་
སློོང་སྐོོར་ཡུའིི་བུ་ག་ཡང་ཆུ་འོོག་ཏུ་ཡོོངས་སུ་འཛུལ་ཟིིན། ཁོོས་འཚབ་འཚུབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་

སྐོོར་ཡུ་དེེ་བུ་གའིི་ནང་དུ་བཅུག་རྗེེས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བསྐོོར་ཞིིང་། བསྐོོར་ཐེེངས་རེེ་

རེེར། སྐོོར་ཡུར་འཇུས་པའིི་ཁོོའི་ི ལག་པ་ནིི་དལ་མོོར་བཞུར་བཞིིན་པའིི་ཆུ་སྟེེང་དུ་ཅབ་
སྒྲ་དང་བཅས་བརྡབས། དེེ་ལྟར་མཇུག་མཐར་ཁོོས་སྨྱོོ་ལས་འདིི་བྱེེད་མཚམས་བཞག ད་

ལྟ་འཕྲུལ་སྒམ་ནང་དུ་ཆུ་ཡིིས་གང་ཟིིན་ལ། གློོག་རྫས་ཀྱང་འཕྲོོ་བརླག་ཏུ་སོོང་ཚར། ས་
མགོོ་ཅུང་མཐོོ་ས་ཙམ་དུ་ཡོོད་པའིི་རླངས་འཁོོར་གཉིིས་ལ་མེེ་ཁ་ཟིིན་ནས་མདུན་གློོག་
སྤར། རླངས་འཁོོར་དེེ་གཉིིས་འདམ་བག་ཁྲོོད་དུ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་ཁྱར་ཁྱོོར་ངང་ཅུང་ཙམ་
སོོང་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཅུང་མ་འགོོར་བར་རླངས་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་ལོོ་རྣམས་རིིམ་བཞིིན་
འདམ་བག་ནང་དུ་ཟུག་སོོང་། དེེ་བས་ཁ་ལོོ་བ་ཚོོས་ཀྱང་སྒུལ་འཕྲུལ་གྱིི་ཁ་བཀག་ནས་

མདུན་གློོག་འོོད་སྣང་ཁྲོོད་དུ་བལྟས་ནས་བསྡད། ཆར་ཐིིགས་ཀྱིིས་གློོག་འོོད་དེེ་ཤུར་ཤུར་
དུ་གཤགས། ཨལ་དལ་མོོས་མགོོ་སྒམ་ནང་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་མེེ་ཆའིི་སྒོོ་བརྒྱབ།

ཨ་ཕ་བགྲོོད་ཟམ་མདུན་དུ་སླེེབས་དུས། བགྲོོད་ཟམ་གྱིི་པང་ལེེབ་ཆེེས་འོོག་མ་དེེ་ཆུ་

སྟེེང་དུ་གཡེེང་བཞིིན་འདུག་པས། ཁོོས་དེེའིི་སྟེེང་དུ་རྡོོག་བརྫིིས་བྱས་ནས་འདམ་བག་ཁྲོོད་
དུ་ཕྱིིར་བཙངས་རྗེེས་“ཁྱོོད་རང་སྟེེང་དུ་ཡོོང་ཐུབ་ས་རེེད་དམ། ཇོོན།” ཞེེས་དྲིིས།
“ང་ལ་གནད་དོོན་མེེད།

ཁྱོོད་སྔོོན་ལ་སོོང་།”

ཨ་ཕ་བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་དུ་གཟབ་གཟབ་ངང་ཡར་འགོོས་ནས། སྒོོ་སྲུབས་སུ་གསེེག་

འགྲོོས་ཀྱིིས་འཛུལ། སྒྲོོན་མེེ་གཉིིས་ཀའིི་འོོད་སྣང་ཇེེ་ཆུང་ཏུ་བཏང་ཡོོད་ཅིིང་། ཨ་མ་རོོ་

སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་འགྲམ་དུ་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས། མཁྲེེགས་ཤོོག་ཅིིག་གིིས་བུ་མོོའི་ི
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

གདོོང་པར་རླུང་བུ་གཡབ་བཞིིན་འདུག ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ཐབ་ཀའིི་ནང་དུ་ལྕུག་

ཕྲན་སྐམ་པོོ་འཚང་བཞིིན་འདུག་ཅིིང་། ལྕགས་ཐབ་ཁ་ལེེབ་མཐའ་རུ་རློོན་དུད་ཡོོང་ནས།
འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཡོོངས་སུ་གསུར་དྲིིས་གང་། ཨ་ཕ་ནང་དུ་སླེེབས་པ་ན། ཨ་མས་ཁོོ་ལ་
གཅིིག་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་མགོོ་བོོ་མགྱོོགས་པོོར་ཕྱིིར་སྒུར།
ཨ་ཕས་“ཁོོ་མོོ་ག་འདྲ་འདུག” ཅེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་མ་བལྟས། “ངས་བལྟས་ན། སྐྱོོན་མེེད་པ་འདྲ། གཉིིད་

འདུག”

ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕྲ་གུ་བཙས་པའིི་མིི་སྡུག་པའིི་དྲིི་མ་ཞིིག་གིིས་ཁེེངས། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གོོག་མ་འགྲོོས་ཀྱིིས་ནང་དུ་ཡར་འཛེེགས་ཡོོང་ནས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་གྱང་ངོོས་སུ་
དྲང་མོོར་ཁེེན་ནས་བསྡད། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་རང་ལག་གིི་ལས་ཀ་བསྐྱུར་ནས་ཚུར་

ཨ་ཕའིི་རྩར་ཡོོང་། ཁོོ་མོོས་ཁོོའི་ི གྲུ་མོོ་ནས་བཟུང་སྟེེ་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་གྲུ་ག་ཞིིག་ཏུ་
ཁྲིིད། ཁོོ་མོོས་ཐང་ནས་སྒྲོོན་མེེ་ཞིིག་བླངས་ཡོོང་ནས། སྒྲོོན་མེེ་དེེ་གྲུ་ག་རུ་བཞག་ཡོོད་

པའིི་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བཀར། སྒམ་ནང་དུ་ཚགས་པར་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་གཉེེར་
འཁུམ་དུ་གྱུར་པའིི་བེེམ་པོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཞག་འདུག

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་སྐད་དམའ་མོོས་“དབུགས་རྩ་བ་ནས་བླངས་མ་སོོང་། མ་གཞིི་

ནས་གསོོན་པོོ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས། རྐང་པ་འདྲུད་བཞིིན་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ལས་མར་

བབས་ནས། མུན་པའིི་ཡོོལ་བའིི་ཁྲོོད་དུ་དལ་གྱིིས་འཛུལ་སོོང་། ད་ལྟ་ཁང་ཀླད་དུ་ཆར་པ་
ཧ་ཅང་འཇམ་པོོས་འབབ་ལ། ཆར་རྒྱུན་ཧ་ཅང་འཇམ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཁོོ་ཚོོས་ཨ་ཁུ་ཇོོན་
གྱིིས་མུན་ནག་ཁྲོོད་ནས་ངུ་སུད་རྒྱག་བཞིིན་པའང་ཐོོས་ཐུབ།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་ཕས་མགོོ་བོོ་བཀྱགས་ནས་ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ལ་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་

ནས་སྒྲོོན་མེེ་དེེ་ཚུར་བླངས་ནས་ཐང་ལ་བཞག རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་ཁོོ་ཚོོའིི་
མལ་གདན་སྟེེང་དུ་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོས་དཀར་འོོད་འགོོག་ཆེེད་མིིག་སྟེེང་དུ་
ལག་པ་བཞག་འདུག

ཨ་ཕ་དལ་མོོས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མལ་གདན་འགྲམ་དུ་སོོང་། ཁོོ་ཙོོག་འདུག་བྱེེད་ཐབས་

བྱས་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོའི་ི སྒྱིིད་པ་ཐང་ཆད་དྲགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་དེེ་ལྟར་འདུག་མ་ཐུབ།

དེེ་བས་ཁོོ་པུས་བཙུགས་སུ་བསྡད། ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་གིི་མཁྲེེགས་ཤོོག་གྲུ་བཞིི་དེེ་ཕར་

གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོས་ཨ་ཕ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མིིག་
ཟུང་ནིི་གཉིིད་ལངས་བྱེེད་མཁན་ཞིིག་འདྲ་བར། ཡངས་པོོར་བགྲད་ཅིིང་ཧར་གྱིིས་ཅེེར།
ཨ་ཕས་“ང་ཚོོས། ང་ཚོོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“དེེ་ངས་ཤེེས།”

“ང་ཚོོས་མཚན་གང་པོོར་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན།

ལས་ཀ་ཚང་མ་ངལ་བ་འབྲས་མེེད་དུ་བཏང་སོོང་།”

འོོན་ཀྱང་། སྡོོང་པོོ་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོའིི་

“དེེ་ངས་ཤེེས།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁང་པའིི་ནང་ནས་ཀྱང་གོོ་ཡིི་འདུག་གམ།”
“དེེ་ངས་ཤེེས།

དེེ་ངས་གོོ་སོོང་།”

“ཁོོ་མོོ་དྲག་སྐྱེེད་ཡག་པོོ་འབྱུང་རྒྱུ་རེེད་དམ།”

“དེེ་ངས་མིི་ཤེེས།”
“ཨུན།

ང་ཚོོར་ཡང་འདིི་ལས་ཐབས་གཞན་མེེད་སོོང་བ་རེེད། ཨེེ་རེེད།”

ཨ་མའིི་མཆུ་སྒྲོོས་དམ་ཞིིང་དཀར་པོོར་གྱུར། “ཐབས་གཞན་མེེད། ང་ཚོོས་བྱེེད་ཐུབ་པ་

གཅིིག་མ་གཏོོགས་མེེད་ཅིིང་། གཅིིག་པོོ་དེེ་བྱས་པ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།
“ང་ཚོོ་ཐང་ཆད་ནས་འགྱེེལ་བའིི་བར་དུ་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན་མོོད།

འོོན་ཀྱང་། སྡོོང་པོོ་

ཞིིག་གིིས་... ། ཆར་པ་ད་ལྟ་ཅུང་ཙམ་ཇེེ་ཆུང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག” ཨ་མས་ཡར་གནམ་
གཅལ་ལ་གཅིིག་བལྟས་རྗེེས། ཡང་བསྐྱར་མགོོ་བོོ་ཕྱིིར་སྒུར། དེེ་བས་ཨ་ཕས་མུ་མཐུད་དུ་

སྐད་ཆ་མིི་བཤད་ཐབས་མེེད་དུ་གྱུར། “ཆུ་འདིི་ལྟར་ག་ཚོོད་ཇེེ་མཐོོ་རུ་འགྲོོ་མིིན་མིི་ཤེེས།
གཅིིག་བྱས་ན་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་འདིིའིི་ནང་དུའང་ཆུ་བཞུར་སྲིིད།”
“དེེ་ངས་ཤེེས།”

“དེེས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་འདུག་ཨ།”

ཁོོ་མོོ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་ཅིིང་། མཁྲེེགས་ཤོོག་དེེ་དལ་མོོས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་

བྱས།

ཁོོས་ནན་ཏན་གྱིི་སྒོོ་ནས་“ངས་བརྗེེད་སོོང་བ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད། ངས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་གང་ཞིིག་

ལ། མ་བསྒྲུབས་པའིི་དོོན་དག་དེེ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ཨ་མས་ཁོོ་ལ་མཚར་སྣང་དང་བཅས་བལྟས། ཁོོ་མོོའི་ི དཀར་པོོར་གྱུར་པའིི་མཆུ་སྒྲོོས་

སུ་རྨིི་ལམ་ལྟ་བུའིི་བྱམས་སེེམས་ཤིིག་མངོོན། “སུ་ཞིིག་ལའང་འཁང་ར་བྱེེད་རྒྱུ་མེེད། ཁ་

རོོག་ལ་སྡོོད་དང་། ཡོོད་ཚད་འགྲིིག་འགྲོོ་ཡིི་རེེད། འགྱུར་ལྡོོག་ཟེེར་བ་དེེ་ག་ས་གང་དུ་
འབྱུང་གིི་ཡོོད།”

“གཅིིག་བྱས་ན་ཆུ་...

། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚོོས་གནས་སྤོོ་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”

“འགྲོོ་རན་པའིི་དུས་སུ་ང་ཚོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེེད།

ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་

དགོོས་བྱུང་ན། དེེ་དུས་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཁ་རོོག་ལ་སྡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་
མོོ་གཉིིད་ལས་སློོང་རྒྱུ་རེེད།”

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་ལྕུག་ཕྲན་འགའ་བཅག་ནས། གཞའ་ཚན་ཆེེ་ཞིིང་དུད་པ་མང་

བའིི་མེེ་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་བསྣན།

1003

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་ཁོོང་ཁྲོོའི་ི ངར་སྐད་ཅིིག་གྲག་ཡོོང་། “ང་སོོང་ནས་

ཁྱིི་ཕྲུག་ལ་དེེ་ལ་གདོོང་དངོོས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་ཡིིན།”

དེེ་ནས། སྒོོའི་ི ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཨལ་གྱིི་སྐད་ཀྱིིས་“ཁྱོོད་གང་དུ་འགྲོོ་རྩིིས་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ང་ལྟས་ངན་ཇོོ་ཌིི་དེེ་ལ་ཐུག་ཏུ་འགྲོོ་དགོོས།”
“མིི་ཆོོག

ཁྱོོད་སོོང་མིི་ཆོོག ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁོོག་ཏུ་འདྲེེ་ཞུགས་སོོང་བ་མིིན་ནམ།”

“གལ་སྲིིད་ཁོོས་ཆུ་རགས་བཟོོ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་ཐབས་ཆག་དེེ་མིི་འདོོན་རྒྱུ་ན།

སྔ་ས་ནས་ལམ་ལ་བུད་ཟིིན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་ཆག་ཟིིན།”

ང་ཚོོ་

“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངེེད་ཚང་གིི་རླངས་འཁོོར་ལམ་ཐོོག་ན་ལྡིིར་ལྡིིར་གྱིིས་འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་

བསམ་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ང་ནང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨལ་གྱིི་སྐད་ལ་གྲང་ཤ་བབས་ནས་“ནང་དུ་འགྲོོ་འདོོད་ན། སྔོོན་ལ་ང་བརྒྱུད་ནས་

སོོང་།”

ཨ་ཕ་དལ་མོོས་ཡར་ལངས་ནས་སྒོོ་འགྲམ་དུ་སླེེབས་“ཡ། རྙོོག་དྲ་མ་བཟོོ། ང་ཡོོང་གིི་

ཡོོད། སྐྱོོན་མེེད།” ཨ་ཕ་བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་མར་ཤུད་དེེ་སོོང་། ཨ་ཕས་“ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་དུ་

རྐྱེེན་ངན་བྱུང་ཡོོད་པས། ང་མར་ཡོོང་གིི་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། ཨ་མས་ཁོོའི་ི སྐད་ཆ་དེེ་
གསལ་པོོར་ཐོོས།

ཆར་པ་ད་ལྟ་ཁང་ཀླད་དུ་གཅིིག་རེེ་གཅིིག་རེེ་བྱས་ཏེེ་འབབ་ཀྱིི་འདུག་ལ། རླུང་བུ་

གསར་པ་ལྡང་ཐེེངས་རེེར་ཆར་ཐིིགས་རྣམས་རླུང་གིིས་འཁྱེེར་འགྲོོ། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཐབ་

འགྲམ་ནས་ཚུར་ཡོོང་སྟེེ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མར་བལྟས། “ད་ལྟ་སྐྱ་རེེངས་ཤར་གྲབས་འདུག་
པས། ཁྱོོད་སོོང་ནས་ཅུང་གཉིིད་དང་། ངས་ཁོོ་མོོར་བལྟས་ནས་འདུག”
ཨ་མས་“མིིན། ང་ཐང་ཆད་ཀྱིི་མིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།
1004

ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“སུ་ཞིིག་ཡིིད་ཆེེས་སམ། ཡ་སོོང་། མར་ཅུང་ཙམ་ཉོོལ།” ཞེེས་

བཤད།

ཨ་མས་མཁྲེེགས་ཤོོག་མུ་མཐུད་དུ་དལ་མོོས་གཡུགས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དངོོས་གནས་

རོོགས་རམ་ཆེེན་པོོ་བྱས་སོོང་། ང་ཚོོས་ཁྱོོད་ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ།” ཞེེས་བཤད།

བུད་མེེད་རྒྱགས་པ་གཟུགས་ཆུང་འདིིས་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་མིི་དགོོས།

ཚང་མ་གནས་སྟངས་གཅིིག་གིི་འོོག་གིི་མིི་ཡིིན་ལ། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོར་དོོན་དག་ཅིིག་བྱུང་
ན། ཁྱོོད་ཚོོས་ཀྱང་འཛེེམས་ཟོོན་མེེད་པར་རོོགས་རམ་བྱེེད་ངེེས་ཡིིན།”
ཨ་མས་“ཨུན། དེེ་ང་ཚོོས་ལོོས་བྱེེད།” ཅེེས་བཤད།
“སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་དེེ་འདྲ་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།”
“སུ་ཞིིག་ཡིིན་ཡང་ཆོོག

སྔོོན་ཆད་ཡིིན་ན་བཟའ་མིི་ཟེེར་དུས་ཨང་དང་པོོར་བརྩིི་མོོད།

དེེང་སང་དེེ་འདྲ་མ་རེེད། དེེང་སང་སུ་ཞིིག་ཡིིན་ཡང་འདྲ་མཉམ་དུ་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད། ང་
ཚོོའིི་གནས་སྟངས་ག་ཙམ་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་སོོང་ན། ང་ཚོོས་དེེ་ཙམ་གྱིིས་ཕན་ཚུན་ལ་རོོགས་
རམ་བྱེེད་དགོོས།”

“ང་ཚོོས་དེེ་སྐྱོོབ་ཐུབ་མ་སོོང་།”

ཨ་མས་“དེེ་ངས་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཤུ་རིིང་ཟབ་མོོ་ཞིིག་འཐེེན་རྗེེས་ལག་པ་མིིག་སྟེེང་ནས་བླངས། ཁོོ་མོོས་

མིིག་ཟིིམ་ཟིིམ་གྱིིས་སྒྲོོན་མེེ་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་ཤིིང་། དེེ་ནས་ཁ་ཕར་འཁོོར་ནས་ཨ་མ་ལ་
བལྟས་ནས་“བཙས་སོོང་ངམ། ཕྲུ་གུ་བཙས་སོོང་ངམ།” ཞེེས་དྲིིས།

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་རྩྭ་ཕད་ཅིིག་འཁུར་ཡོོང་ནས། གྲུ་ག་རུ་ཡོོད་པའིི་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་

གྱིི་སྟེེང་དུ་བཀབ།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་“ཕྲུ་གུ་གང་དུ་ཡོོད།” ཅེེས་ནན་འདྲིི་བྱས།
1005

ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མས་མཆུ་སྒྲོོས་མཆིིལ་མས་བརླན་“ཕྲུ་གུ་མེེད། ཕྲུ་གུ་མ་གཞིི་ནས་ཆགས་མིི་འདུག

ང་ཚོོ་ནོོར་བ་རེེད།”
“ཨོོ་ལྟས་ངན།”

འདོོད་ཡོོད།”

རུ་ཐེེ་ཡིིས་གླལ་ཁ་བྱས། “ངས་དངོོས་གནས་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཡོོད་ན་ཨང་

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཨ་མའིི་འགྲམ་དུ་མར་བསྡད་ནས། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་གིི་མཁྲེེགས་ཤོོག་དེེ་

ཚུར་བླངས་ནས་རླུང་བུ་གཡབ་གཡབ་བྱས། ཨ་མས་ལག་པ་གཉིིས་ཀ་པང་བ་ལ་བསྣོོལ་

ནས་བསྡད་མོོད། ཁོོ་མོོའི་ི ཐང་ཆད་པའིི་མིིག་ཟུང་དེེ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་
བའིི་གདོོང་པ་དང་འབྲལ་མ་ཐུབ། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ཡ། ད་དེེ་འདྲ་མ་བྱེེད། མར་ཅུང་
ཉོོལ་དང་། ཁྱོོད་རང་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཡོོད་པས། ཁོོ་མོོའི་ི དབུགས་རིིང་ཙམ་གྱིིས་ཀྱང་ཁྱོོད་
རང་སད་དུ་འཇུག་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།
“ཡ་ཡ།

དེེས་ན་ང་ཅུང་ཙམ་གཉིིད།” ཨ་མ་གཉིིད་ནས་ཡོོད་པའིི་བུ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་མལ་

གདན་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཉལ་ཞིིང་། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་མཐིིལ་གཅལ་སྟེེང་དུ་བསྡད་ནས་མཚན་
མོོའི་ི ཐུན་པ་བྱས་ཏེེ་བསྡད།

ཨ་ཕ་དང་ཨལ། ཨ་ཁུ་ཇོོ ན ་བཅས་འཁོོ ར ་སྒམ་ཁང་པའིི་ སྒོོ ་ ལམ་བར་དུ་བསྡད་

ནས། ཞོོགས་པའིི་སྣང་བ་སྔོོ་སྐྱ་ལ་བལྟས། ཆར་པ་འབབ་མཚམས་ཆད་ཟིིན་མོོད། འོོན་

ཀྱང་། སྤྲིིན་ནག་འཁྲིིགས་པའིི་གནམ་ངོོ་ད་དུང་ཡང་གནག་ནས་འདུག ཞོོགས་པའིི་
འོོད་སྣང་ཤར་བ་ན། དཀར་འོོད་དེེ་ས་ངོོས་སུ་འཁྱིིལ་བའིི་ཆུ་ནང་དུ་ཤར། ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་
སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་ཆུ་རྒྱུན་མགྱོོགས་མྱུར་དང་བཅས་མར་རྒྱུག་བཞིིན་པ་མཐོོང་ལ།

ཆུ་རྒྱུན་གྱིིས་ཤིིང་གིི་པགས་པ་ནག་པོོ་དང་ཤིིང་སྒམ་སྣ་ཚོོགས། ཤིིང་ལེེབ་འདྲ་མིིན་སོོགས་
མར་འཁྱེེར་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་པའང་མཐོོང་། ཆུ་ཕྲན་དེེ་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཡོོད་སའིི་ཐང་
བདེེ་རུ་འཁྱིིལ་ནས་ཡོོང་གིི་ཡོོད་ཅིིང་། ད་ལྟ་རགས་ཁའིི་རྗེེས་ཤུལ་ཙམ་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད། ཆུ་
1006

ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

རྒྱུན་དེེ་ཐང་བདེེ་རུ་སླེེབས་རྗེེས་འགྲོོ་མཚམས་བཞག་ནས་དལ་མོོར་འཁྱིིལ་ནས་ཡོོང་། ཨ་

ཕས་བགྲོོད་ཟམ་ངོོས་སུ་ཆུ་ངོོས་ལ་ཅུང་མ་ཐུག་པའིི་མཚམས་དེེར་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་བཞག ཆུ་
རིིམ་བཞིིན་ཡར་འགོོས་ནས་ཡོོང་ནས་ཤིིང་ཐུར་དེེ་འཇམ་པོོས་ཆུ་ངོོས་སུ་གཡེེང་སྟེེ་འཁུར།
ཨ་ཕས་ཆུ་ངོོས་ཡན་གྱིི་དབྱིིན་ཚོོན་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་མཚམས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་
བཞག་རྗེེས། ཕྱིི་ནུར་བྱས་ནས་དེེ་ལ་ལྟད་མོོ་བལྟས་ནས་བསྡད།

ཨལ་གྱིིས་“ཆུ་འདིི་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་བཞུར་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“དེེ་བཤད་དཀའ།

ད་དུང་རིི་ངོོས་སུ་མར་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཆུ་རྫོོགས་མེེད་ཅིིག་ཡོོད་པ་རེེད།

དངོོས་གནས་བཤད་དཀའ། གཅིིག་བྱས་ན་ཆར་པ་ཡང་བསྐྱར་འབབ་མགོོ་རྩོོམ་སྲིིད།”

ཨལ་གྱིིས་“ངས་ཀྱང་བསམ་བློོ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡིིན། གལ་སྲིིད་ཆུ་ནང་དུ་བཞུར་

ཡོོང་ན། ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་རློོན་པ་རློོན་རྐྱང་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་མེེད།” ཅེེས་བཤད།
“རེེད་ཡ།”

“ཆུ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་བཞུར་ཡོོང་ན་ཡང་།

དབྱིིན་ཁྲེེ་གསུམ་བཞིི་མ་གཏོོགས་འཁྱིིལ་

རྒྱུ་མ་རེེད། གང་ཡིིན་ཟེེར་ན། དེེ་མཚམས་སུ་ཆུས་གཞུང་ལམ་བརྒལ་འགྲོོ་བས། ཆུ་རྒྱུན་
ཁ་བཀྱེེད་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“དེེ་ཇིི་ལྟར་ཤེེས།” ཞེེས་དྲིིས།”

“ངས་ཁང་པའིི་སྣེེ་མོོ་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་མིིག་ཚད་ཀྱིིས་གཞལ་ཡོོད།”

ཁོོས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལག་པ་ཡར་བཀྱགས་ནས་“ཚད་འདིི་ཙམ་ལ་སླེེབས་ཚེེ་ཆུ་འདིི་གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་
ནས་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་བཞུར་འགྲོོ་རྒྱུ་རེེད།”

ཨ་ཕས་“རེེད་ཡ། དེེས་ན་ཅིི་རེེད། གང་ལྟར་ང་ཚོོ་སྡོོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།”
“ང་ཚོོ་ འདིི་ གར་མ་བསྡད་ཐབས་མེེད ་རེེད །

ང་ཚོོའིི་རླངས་འཁོོར་འདིི་གར་ཡོོད་

ཅིིང་། ཆུ་ལོོག་འཇགས་རྗེེས་འཕྲུལ་ཆས་ནང་གིི་ཆུ་ཚང་མ་སྐེེམ་པའིི་བར་དུ་ད་དུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་སྒུག་དགོོས་རྒྱུ་རེེད།”
“ཡ།

དེེས་ན་ཁྱོོད་ལ་ཐབས་ཤེེས་ཅིི་ཞིིག་ཡོོད།”

“ང་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོོར་མར་བླངས་ནས།

ཁང་པའིི་ནང་ནས་སྡིིངས་ཆ་

འདྲ་བ་ཞིིག་བཟོོ་དགོོས་པ་དང་། དེེ་ནས་ཅ་ལག་ཚང་མ་དེེའིི་སྟེེང་དུ་བརྩེེགས་ན། ང་ཚོོ་
སྟེེང་དུ་སྡོོད་ཐུབ།”
“ཨེེ་རེེད།
“ཨུན།

དེེས་ན་ང་ཚོོས་ཟ་མ་ཇིི་ལྟར་སྐོོལ་ལམ། ཟ་མ་ཇིི་ལྟར་བཟའ་ཐུབ་བམ།”

འདིི་ལྟར་བྱས་ན་མ་མཐའ་ཡང་ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་རློོན་པ་ཆགས་རྒྱུ་མ་རེེད།”

ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སྣང་བ་ཇེེ་གསལ་དུ་སོོང་ནས། ལྕགས་མདོོག་ལྟ་བུའིི་འོོད་སྣང་སྐྱ་བོོ་ཞིིག་

ཤར། བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་གིི་རྟགས་ཐུར་གཉིིས་པ་དེེའང་ཆུ་ངོོས་སུ་གཡེེངས་ཟིིན། ཨ་ཕས་དེེའི་ི
ཡན་ཙམ་ནས་ཤིིང་ཐུར་གསུམ་པ་བཞག་རྗེེས་“ཏན་ཏན་ཡར་ཡོོང་བཞིིན་འདུག ངས་
བལྟས་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཐབས་ཤེེས་དེེ་ལག་བསྟར་བྱས་ན་དགའ་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་གཉིིད་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་ཆད་མེེད་དུ་འཕག་འཚག་རྒྱག་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་མིིག་ཟུང་

ཆེེན་པོོར་བགྲད་ནས། སྐད་ཤུགས་ཆེེན་པོོས་འཚེེར་སྐད་དང་བཅས་ཉེེན་བརྡའིི་ཚུལ་གྱིིས་
“ཋོོམ།

ཨ་རོོག་ཋོོམ། ཋོོམ།” ཞེེས་བོོས།

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་སེེམས་པ་བདེེ་ལ་འབབ་བྱེེད་ཀྱིི་སྐད་ཆ་འཇམ་པོོ་བཤད། ཨ་

མས་རྨིི་ལམ་གྱིི་ཀློོང་ནས་མིིག་ཟུང་འབྱེེད་ཟུམ་དང་གཟུགས་པོོ་དགྱེེ་གུག་བྱས། ལྕམ་ཝེེན་
རའེེ་ཋིི་ཡར་ལངས་ནས་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་སོོང་ནས། སྐད་མགོོ་དམའ་མོོས་“ཝ་ཡེེ། ང་ཚོོ་
གང་ལྟར་མགྱོོགས་པོོར་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོ་མོོས་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་ཡོོད་

སའིི་གྲུ་ག་དེེ་རུ་མཛུབ་སྟོོན་བྱས། “དེེ་འདིི་གར་བཞག་པས་ཕན་པ་ཅིི་ཡང་མེེད། དེེས་
སེེམས་སྡུག་སྐྱེེད་པ་ལས་མེེད། ཁྱོོད་ཚོོས་དེེ་འཁྱེེར་སོོང་ནས་དུར་སྦས་བྱེེད་ཐུབ་བམ།”
1008

ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད། ཨ་ཕས་ཆེེས་མཇུག་མཐར་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་བཤད་པ་བདེེན་

པ་རེེད། དེེས་སེེམས་སྡུག་སྐྱེེད་པ་ལས་མིི་འདུག འོོན་ཀྱང་། འདིི་ལྟར་སྦས་ན་ཁྲིིམས་
འགལ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

“དེེང་སང་ཁྲིིམས་འགལ་གྱིི་བྱ་བ་མང་པོོ་ཞིིག་ང་ཚོོས་མིི་སྒྲུབ་རང་སྒྲུབ་རེེད་འདུག་ཨ།”
“རེེད་ཡ།”

ཨལ་གྱིིས་“ཆུ་ད་དུང་འདིི་ལས་ཇེེ་ཆེེར་མ་སོོང་གོོང་དུ། ང་ཚོོས་དོོས་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་

སྐྱོོར་འདིི་དག་བླངས་ན་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལ་ཁ་འཁོོར། “ཁྱོོད་སོོང་ནས་དེེ་དུར་སྦས་བྱས་བཞག་ན་འགྲིིག་གམ།

ཨལ་དང་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་པང་ལེེབ་འདིི་དག་ཡར་ལེེན།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ངམ་ནག་པོོས་“དེེ་ངས་དུར་སྦས་བྱེེད་དགོོས་དོོན་ཅིི་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོས་

དུར་སྦས་མིི་བྱེེད་དོོན་ཅིི་ཡིིན། ང་འདིི་ལག་ལེེན་བྱེེད་པར་མིི་དགའ།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་
ནས་“ཡ། ངས་དུར་སྦས་བྱེེད། དེེ་ངས་སྒྲུབ། ཡ། དེེ་འཁྱེེར་ཤོོག་དང་།” ཞེེས་བཤད།། རིིམ་

བཞིིན་ཁོོའི་ི སྐད་གདངས་ཇེེ་མཐོོར་འགྲོོ་མགོོ་བརྩམས་“འཁྱེེར་ཤོོག་དང་། འཁྱེེར་ནས་ངའིི་
ལག་ཏུ་ཞོོག་དང་།”

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡིིས་“ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ལས་མ་སློོངས།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་

མོོས་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་དེེ་སྒོོ་ལམ་བར་དུ་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས། སྒམ་ཁ་རུ་རྩྭ་ཕད་དེེ་ཚུལ་མཐུན་
གྱིིས་སྙོོམས་པོོར་བཀབ།

ཨ་ཕས་“སྦྱག་མ་དེེ་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྒྱབ་ལོོགས་སུ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་ལག་པ་གཅིིག་གིི་ནང་དུ་སྦྱག་མ་བཟུང་ནས། བགྲོོད་ཟམ་སྟེེང་ནས་

དལ་མོོར་བཞུར་བཞིིན་པའིི་ཆུ་ནང་དུ་མར་ནུར། ཁོོའི་ི རྐང་པ་ཐང་ལ་ཐུག་དུས་ཆུ་དེེ་
ཁོོའི་ི སྐེེད་པའིི་མཚམས་སུ་སླེེབས། ཁོོ་ཁ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་དེེ་ལག་པ་གཞན་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

པའིི་མཆན་འོོག་ཏུ་བཙིིར།

ཨ་ཕས་“ཡ་འགྲོོ་དང་། ཨལ། སོོང་ནས་ཤིིང་ལེེབ་དེེ་ཚོོར་ཡར་འཁྱེེར་ཡོོང་།” ཞེེས་

བཤད།

ཞོོགས་པའིི་སྣང་བ་སྐྱ་བོོའི་ི ཁྲོོད་ནས། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཆུར་བརྒལ་བྱས་ནས་འཁོོར་སྒམ་

ཁང་པ་ཚོོའིི་མཐའ་སྣེེར་སོོང་། ཁོོས་ཇོོ་ཌིི་ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་བརྒྱུད་ནས། འདམ་བག་ནུར་
བཞིིན་པའིི་གཞུང་ལམ་གྱིི་རགས་སྐྱོོར་སྟེེང་ནས་ཡར་འགོོས། ཁོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་མར་

སོོང་ཞིིང་། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་ཡོོད་སའིི་ཐང་བདེེ་ནས་བུད་དེེ་མུ་མཐུད་དུ་སོོང་། མཚམས་

ཤིིག་ལ་ཁོོ་ཆུ་ཕྲན་དེེ་གཞུང་ལམ་དང་ཧ་ཅང་ཉེེ་ས་རུ་རྒྱུག་བཞིིན་པའིི་ས་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས།
འདིི་གར་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་དུ་ལྕང་སྡོོང་སྐྱེེས་འདུག ཁོོས་སྦྱག་མ་དེེ་གར་ཐང་ལ་བཞག་

རྗེེས། ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་དེེ་ལག་པ་གཉིིས་ཀས་མདུན་དུ་བཟུང་ནས་ལྕང་སྡོོང་གིི་གསེེང་དུ་
གསེེག་འགྲོོས་ཀྱིིས་སོོང་སྟེེ། ཆུ་རྒྱུན་མགྱོོགས་པོོས་རྒྱུག་བཞིིན་པའིི་ཆུ་ཁ་རུ་སླེེབས། རྒྱུག་

ཆུ་དེེ་ལང་ལོོང་དུ་བརྒྱུགས་ཤིིང་། དེེས་ལྕང་སྡོོང་གིི་གཞུང་རྟ་ཁག་གིི་ཁྲོོད་དུ་ལྦུ་བ་སེེར་པོོ་
བསླངས། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་འདིི་དག་ལ་བལྟས་ནས་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗེེས། ཀུ་ཤུའིི་སྒམ་དེེ་

བྲང་ཁར་བཏེེགས་ནས་བཟུང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མར་སྒུར་ནས། སྒམ་དེེ་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་ཆུ་རྒྱུན་ཁྲོོད་
དུ་བཞག་ནས། ལག་པས་དམ་པོོར་བཟུང་། ཁོོས་ཁྲོོ་ཉམས་དང་བཅས་“མར་སོོང་ནས་

ཚང་མར་ཤོོད། མར་སོོང་ནས་སྲང་ལམ་ནས་རུལ་དུ་བཅུག་ནས། ཁོོ་ཚོོར་སྐད་སྐུར་དེེ་

ལྟར་ཤོོད། འདིི་ནིི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེེ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་བུ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་བུ་མོོ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་མིི་ཤེེས་ལ། སུས་ཀྱང་གཏན་དུ་ཤེེས་རྒྱུ་མ་རེེད། ད་མར་སོོང་ནས་སྲང་ལམ་དུ་
ཉོོལ་ལ་སྡོོད། དེེ་དུས་གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ཚོོས་ཧ་གོོ་སྲིིད།” ཅེེས་བཤད་རྗེེས། ཁོོས་སྒམ་དེེ་

ཆུ་རྒྱུན་ཁྲོོད་ནས་ལམ་སྣ་ཁྲིིད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ལག་པ་བཏང་། སྒམ་དེེ་ཆུ་ནང་དུ་ཅུང་ཙམ་

བྱིིངས་ཤིིང་། ཁ་འགྲམ་དུ་འཁོོར་ནས་དཀྲིིས་ལོོག་བརྒྱབ་རྗེེས་དལ་མོོས་མགོོ་རྟིིང་བསློོགས་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

སོོང་། རྩྭ་ཕད་དེེ་ཆུ་ངོོས་སུ་གཡེེང་ནས་འཁུར་འགྲོོ་ལ། སྒམ་དེེ་མགྱོོགས་ཤིིང་མྱུར་བའིི་ཆུ་

རྒྱུན་ཁྲོོད་དུ་མགྱོོགས་མྱུར་གྱིིས་མར་འཁུར་ནས། མིི་འགྱངས་པར་རྩིི་ཤིིང་གིི་ཕག་ནས་

མིི་མཐོོང་བར་གྱུར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་སྦྱག་མ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་
ཕྱོོགས་སུ་མགྱོོགས་པོོས་ཕྱིིར་བརྒྱུགས། ཁོོ་ཆུ་ནང་དུ་ཤག་སྒྲ་དང་བཅས་བབས་ནས། ཁོོ་
ཚང་གིི་དོོས་འཁོོར་ཡོོད་ས་དེེར་ཆུ་བརྒལ་ནས་སོོང་། དེེ་གར་ཨ་ཕ་དང་ཨལ་གཉིིས་ཀྱིིས་

ཞེེང་ཚད་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་གཅིིག་དང་རིིང་ཐུང་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་དྲུག་ཅན་གྱིི་ཤིིང་ལེེབ་རྣམས་ཕར་
ལེེན་བཞིིན་འདུག

ཨ་ཕས་ཁོོ་ལ་ཚུར་བལྟས། “དུར་སྦས་བྱས་ཟིིན་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཨུན།

ཡིིན།”

ཨ་ཕས་“ཡ། དེེས་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཨལ་ལ་རོོགས་རམ་བྱོོས་དང་། ང་སོོང་ནས་ཚོོང་ཁང་

ནང་ནས་བཟའ་བཅའ་རེེ་ཉོོ་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་རེེ་ཉོོས་ཤོོག་ཨ། ངས་ཤ་རེེ་བཟའ་འདོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ངས་ཉོོ་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་དོོས་འཁོོར་སྟེེང་ནས་མར་མཆོོངས་

པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོའི་ི ཚབ་ཏུ་སྟེེང་དུ་འགོོས།

ཁོོ་ཚོོས་ཤིིང་ལེེབ་དག་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྒོོ་ནང་ནས་ཡར་ཕུད་རྒྱག་གཏོོང་བཞིིན་

པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་མ་གཉིིད་ལས་སད་ནས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་དགྱེེ་“ཁྱོོད་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་
བཞིིན་ཡོོད།”

“ང་ཚོོ་རློོན་པ་མིི་ཆགས་ས་ཞིིག་བཟོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མས་“དེེ་ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན། འདིི་གར་སྐམ་པོོ་མ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།

“སྐམ་པོོར་ཡུན་རིིང་ལ་གནས་རྒྱུ་མ་རེེད།

ཆུ་ཡར་མགྱོོགས་པོོར་ཡོོང་གིི་འདུག”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

ཨ་མ་གཟུགས་པོོ་ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག་གིིས་ཡར་ལངས་ནས་སྒོོ་རྩ་རུ་སོོང་“ང་ཚོོ་འདིི་ནས་

གནས་སྤོོ་དགོོས་ཀྱིི་འདུག”

ཨལ་གྱིིས་“གནས་སྤོོ་མིི་ཐུབ། ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་འདིི་གར་ཡོོད་ལ། དོོས་འཁོོར་

ཡང་འདིི་གར་ཡོོད། ང་ཚོོར་ཅིི་ཡོོད་ཚང་མ་འདིི་གར་ལྷག་ཡོོད།”
“ཨ་ཕ་གང་དུ་ཡོོད།”

“ཞོོགས་ཟས་ཉོོ་རུ་ཕྱིིན་སོོང་།”

ཨ་མས་ཆུ་ལ་གཅིིག་བལྟས། ཆུ་དེེ་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་མཐིིལ་གཅལ་སྟེེང་དུ་སླེེབས་

པར་དབྱིིན་ཚོོན་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོོགས་མིི་འདུག ཁོོ་མོོ་ཚུར་མལ་གདན་གྱིི་རྩ་རུ་ཕྱིིར་ཡོོང་
ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་མར་བལྟས་པ་ན། བུ་མོོས་ཁོོ་མོོར་ཡར་ཅེེར་ནས་འདུག
ཨ་མས་“ཁྱོོད་རང་བདེེ་མོོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཐང་ཆད་འདུག

ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་འདུག”

“ད་ཞོོགས་ཟས་ཅུང་ཟོོས་ན་དེེ་ནས་དྲག་གིི་རེེད།”
“ང་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག”

ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཐབ་འགྲམ་ནས་ཨ་མའིི་རྩ་རུ་ཕར་སོོང་། “ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་མདངས་

མིི་བཟང་རྒྱུ་མིི་འདུག ད་ལྟ་ཉེེན་ཁ་ལས་ཐར་བ་རེེད།”

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་དྲིི་བའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཨ་མར་བལྟས་ཤིིང་། ཨ་མས་དྲིི་བ་དེེ་ལས་

བྱོོལ་ཐབས་བྱས། ལྕམ་ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཡང་ཐབ་འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སོོང་།
“ཨ་མ།”

“ཅིི་རེེད།
“དེེ་...

ཅིི་ཞིིག་དགོོས་སམ།”

། དེེ་... བདེེ་ཐང་རེེད་དམ།”
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ཨ་མས་མུ་མཐུད་དུ་བྱོོལ་ཐབས་བྲལ་སོོང་བས། ཁོོ་མོོ་མལ་གདན་སྟེེང་དུ་མར་པུས་

བཙུགས་སུ་བསྡད་དེེ་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཡང་བསྐྱར་བཙའ་ཆོོག་གིི་རེེད། ང་ཚོོས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་ཚད་
ཚང་མ་བྱས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཤུགས་ཕྱུངས་ནས་གཟུགས་པོོ་ཡར་དགྱེེ་“ཨ་མ།”
“ང་ཚོོར་ཡང་ཐབས་ཤེེས་ཟད་སོོང་།”

བུ་མོོ་ཉལ་སའིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་ནས། མིིག་ཟུང་སྦར་མོོས་བཀབ། རུ་ཐེེ་འཇབ་འཇབ་

ཀྱིིས་ཁོོ་མོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་ནས། མཚར་སྣང་བཅས་ཁོོ་མོོར་མར་བལྟས་ནས་“ཁོོ་མོོ་ན་
བཞིིན་པ་རེེད་དམ། ཨ་མ། ཁོོ་མོོ་འཆིི་རྒྱུ་རེེད་དམ།” ཞེེས་སྐད་མགོོ་དམའ་ཞིིང་དྲག་ཤུལ་
དང་བཅས་དྲིིས།
“ག་ལ་ཡིིན།

ཁོོ་མོོ་བདེེ་མོོ་འཚམས་པོོ་རེེད། གོོ་སོོང་ངམ།”

ཨ་ཕས་ཐུམ་སྒྲིིལ་དཔུང་ཁུག་གང་འཁྱེེར་ནས་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས། “ཁོོ་མོོ་ག་འདྲ་

འདུག”

ཨ་མས་“སྐྱོོན་མིི་འདུག ཁོོ་མོོར་སྐྱོོན་མེེད།” ཅེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཝིིན་ཧྥིིལད་ལ་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྒྲོོག་བྱས། “ཁོོ་མོོ་འཆིི་རྒྱུ་མ་རེེད། ཨ་

མས་དེེ་ལྟར་ཟེེར།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ཤིིང་ཐུར་ཞིིག་གིིས་སོོ་གསེེང་འབྲུ་བཞིིན། ཧ་ཅང་བསམ་ཤེེས་ཀྱིི་

ཉམས་དང་བཅས་“དེེ་ངས་ཐོོག་དང་པོོ་ནས་ཤེེས་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།
“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཇིི་འདྲ་བྱས་ཏེེ་ཤེེས།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ངས་བཤད་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཤིིང་ཐུར་གྱིི་སྣེེ་མོོ་ཞིིག་ཐུ་

ལུད་དང་བཅས་ཐང་ལ་གཡུགས།
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ཨ་མས་ཆེེས་མཇུག་མཐའིི་འབུད་ཤིིང་ཡལ་ག་དེེ་ཚོོ་བུས་ནས། ཚྭ་སྙལ་ཕག་ཤ་བཙོོས་

ཤིིང་སྐྱོོ་མ་བསྐོོལ། ཨ་ཕས་ཚོོང་ཁང་ནས་ཉོོས་ཡོོང་བའིི་བག་ལེེབ་ཕྱིིར་བླངས། ཨ་མས་དེེ་
མཐོོང་བ་ན་སྨིིན་མ་བསྡུས་ཏེེ་བལྟས། “ང་ཚོོར་ད་ལྟ་སྒོོར་མོོ་ལྷག་ཡོོད་དམ།”

ཨ་ཕས་“ལྷག་མེེད། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“དེེ་བས་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཚོོང་ཁང་ནང་གིི་བག་ལེེབ་ཉོོས་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེས་སྐྱོོན་

འཛུགས་བྱེེད་པའིི་ཉམས་ཀྱིིས་བཤད།
“ཨ།

ང་ཚོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་ཧ་ཅང་ལྟོོགས་ཀྱིི་འདུག་ཨ། ང་ཚོོས་མདང་དགོོང་མཚན་གང་

པོོར་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིིན།”

ཨ་མས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་“ད་ང་ཚོོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད།”

ཁོོ ་ ཚོོས ་ཞོོ ག ས་ཇ་འཐུང་བཞིིན ་པའིི་ སྐབས་སུ། ཆུ་མུ་མཐུད་དུ་ཡར་ཇེེ་ མཐོོ ར ་

ཡོོང་། ཨལ་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཟ་མ་རྔམ་བཟའ་བྱས་རྗེེས། ཨ་ཕ་དང་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཞེེང་

ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་ལྔ་དང་འཕྲེེད་ལ་དབྱིིན་ཁྲེེ་དྲུག མཐིིལ་གཅལ་གྱིི་ངོོས་ནས་ཡར་མཐོོ་དམའ་
དབྱིིན་ཁྲེེ་བཞིི་ཡོོད་པའིི་སྡིིངས་ཆ་ཞིིག་བཟོོས། ཆུ་སྒོོ་ཁའིི་བར་དུ་ཡར་གང་ནས་ཡོོང་
ཞིིང་། དེེ་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་སོོམ་ཉིི་བྱེེད་པ་ལྟར་ཅུང་ཙམ་བསྡད། དེེ་ནས་དལ་མོོས་ཚུར་

མཐིིལ་གཅལ་ངོོས་སུ་བཞུར་ནས་ཡོོང་། ཕྱིི་ལོོགས་སུ། ཆར་པ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིིར་འབབ་

མགོོ་བརྩམས་འདུག་ཅིིང་། ད་ཐེེངས་ཀྱང་སྔོོན་མ་དང་འདྲ་བར། ཆར་ཐིིགས་ཆེེན་པོོ་རེེ་
ཆུ་ངོོས་དུ་ཅབ་སྒྲ་དང་བཅས་བརྡབས་ལ། ཁང་ཀླད་ཀྱང་ཏོོང་ཏོོང་དུ་བརྡུངས།

ཨལ་གྱིིས་“ཡ། ད་མལ་གདན་ཚོོ་མགྱོོགས་པོོར་འདིིའིི་སྟེེང་དུ་འཇོོག མལ་གཟན་དེེ་

ཚོོའང་སྟེེང་དུ་འཇོོག་དགོོས། དེེ་ལྟར་བྱས་ན་དེེ་ཚོོ་རློོན་པ་བཟོོ་རྒྱུ་མ་རེེད།” ཅེེས་བཤད།
ཁོོ་ཚོོས་ཁྱིིམ་ཚང་གིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་སྡིིངས་ཆའིི་སྟེེང་དུ་སྤུངས། དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ་ཆུ་

ཡིིས་མཐིིལ་གཅལ་ངོོས་ཡོོངས་སུ་ཁེེབས་ནས་ཡོོང་གིི་འདུག ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨལ་དང་
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅས་ཀྱིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མལ་གདན་གྱིི་གྲུ་ཟུར་རེེ་རེེ་ནས་བཟུང་སྟེེ། བུ་མོོ་
སྟེེང་དུ་ཡོོད་བཞིིན་དུ་ཡར་བཀྱགས་ནས་ཅ་དངོོས་ཕུང་གསོོག་གིི་སྟེེང་དུ་བཞག

བུ་མོོས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་པར་རྒོོལ་བ་བྱས། “ང་རང་ཉིིད་འགྲོོ་ཐུབ། ང་ལ་སྐྱོོན་མེེད།” ཆུ་དེེ་

ཁ་ཞག་སྲབ་མོོ་ཞིིག་དང་མཚུངས་པར། མཐིིལ་གཅལ་ངོོས་སུ་ཁེེབས་ནས་ཡོོང་གིི་འདུག
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མའིི་རྣ་ནང་དུ་ཅིི་ཞིིག་ཤུབ་པུར་བཤད་བྱུང་ལ། ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི

མལ་གཟན་འོོག་ཏུ་ལག་པ་བསྲིིངས་ནས། བུ་མོོའི་ི བྲང་གིི་ནུ་མར་ལག་མྱོོང་ཞིིག་བྱས་
རྗེེས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་ལྡེེམ།

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྣེེ་གཞན་པ་དེེ་རུ། ཝེེན་རའེེ་ཋིི་ཚང་གིིས་ཁོོ་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལ་

སྡིིངས་ཆ་བཟོོས་ནས་ཀོོག་སྒྲ་ཆོོབ་སྒྲ་སྒྲོོག ཆར་པ་ཅུང་ཇེེ་ཆེེར་ཅུང་སོོང་རྗེེས། འབབ་
མཚམས་ཕྱིིར་ཆད།

ཨ་མས་ཁོོ་མོོའི་ི རྐང་པར་གཅིིག་བལྟས། ད་ལྟ་ཁང་པའིི་མཐིིལ་གཅལ་ངོོས་སུ་ཆུ་

དབྱིིན་ཚོོན་ཕྱེེད་ཙམ་འཁྱིིལ་འདུག ཨ་མས་སེེམས་རྣལ་དུ་མིི་འབབ་པར་“རུ་ཐེེ། ཝིིན་
ཧྥིིལད། ཁྱོོད་གཉིིས་ཤོོག་ལ་དོོས་ཕུང་གིི་སྟེེང་དུ་བུད་མ་གཏོོགས་ཁྱོོད་གཉིིས་ལ་ཆམ་པ་

ཕོོག་རྒྱུ་རེེད།” ཅེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་ཁོོ་གཉིིས་ཀ་བདེེ་འཇགས་ངང་སྟེེང་དུ་བུད་ནས། རོོ་
སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཁྱད་མཚར་པོོས་བསྡད་འདུག་པ་མཐོོང་རྗེེས། གློོ་བུར་དུ་“ང་ཚོོ་
ངེེས་པར་དུ་གནས་སྤོོ་དགོོས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ང་ཚོོ་འགྲོོ་མིི་རུང་། ཨལ་གྱིིས་བཤད་པ་ལྟར་ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ཚང་མ་འདིི་གར་

ཡོོད། ང་ཚོོས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྒོོ་མར་བླངས་ནས། དེེའིི་སྟེེང་ནས་འདུག་ས་ཆེེ་ཙམ་
བཟོོ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཁྱིིམ་ཚང་གང་པོོ་སྡིིངས་ཆའིི་སྟེེང་དུ་སྡེེབ་འཚང་བརྒྱབ་ནས་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་

ངག་ན་གཏམ་མེེད་ལ་གདོོང་ན་འཛུམ་མེེད། འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཆུ་སྲབ་མཐུག་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དབྱིིན་ཚོོན་དྲུག་ཙམ་ལ་བུད་པ་ན། ད་གཟོོད་ཆུ་ལོོག་དེེ་གཞུང་ལམ་འགྲམ་གྱིི་རགས་སྐྱོོར་
སྟེེང་དུ་སྙོོམས་པོོས་ལུད་ནས། གཞུང་ལམ་ཕ་རོོལ་གྱིི་སྲིིང་བལ་ཞིིང་ནང་དུ་ཆུ་བཞུར་

སོོང་། ཉིིན་དེེའིི་ཉིིན་མཚན་གཉིིས་ཀར་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་སྒོོ་པང་གིིས་བཟོོས་པའིི་སྡིིངས་ཆའིི་

སྟེེང་དུ་རློོན་ཙར་ཙར་གྱིིས་མཉམ་གཤིིབ་ཀྱིིས་ཉལ། ཨ་མ་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ཐག་ཉེེ་རུ་ཉལ་
ནས་ཡོོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོོས་མཚམས་རེེར་བུ་མོོའི་ི རྣ་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ཤུབ་པུར་སྨྲ་ལ། སྐབས་

རེེར་ཡར་དྲང་མོོར་དགྱེེ། ཁོོ་མོོའི་ི གདོོང་པར་བསམ་གཞིིག་གིི་སྨུག་སྤྲིིན་འཁྲིིགས། མལ་
གཟན་གྱིི་འོོག་ཏུ་ཁོོ་མོོས་བག་ལེེབ་བཟའ་འཕྲོོ་རྣམས་ལྐོོག་གསོོག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།

ད་ལྟ་ཆར་པ་རེེས་ཆད་རེེས་འབབ་རེེད། མཚམས་ལ་ལར་ཆར་རླུང་རེེ་གཡུག་ལ།

སྐབས་ལ་ལར་ཁུ་སིིམ་པོོ་རེེད། ཉིིན་གཉིིས་པའིི་ཞོོགས་པར། ཨ་ཕ་སྒར་ནང་དུ་ཅབ་སྒྲ་
དང་བཅས་སོོང་ནས། ཞོོག་ཁོོག་བཅུ་ཐམ་པ་གློོ་ཁུག་གིི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས།

ཁོོས་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་གྱང་ཤིིང་ནང་མ་ཅུང་ཙམ་བཀོོག་ནས་མེེ་ཞིིག་སྦར་ཤིིང་། དེེ་

ནས་སླ་ངའིི་ནང་དུ་ཆུ་ཐོོམ་བུ་འགའ་བླུགས། ཨ་མས་ངམ་ནག་པོོས་ཁོོ་ལ་ལྟད་མོོར་
བལྟས་ནས་བསྡད། བཟའ་ཚང་གང་པོོས་རླངས་པ་ཐོོལ་ཐོོལ་གྱིི་ཞོོག་ཁོོག་དག་ལ་ལག་

པས་དམར་འཇུ་བྱས་ནས་ཟོོས། ཆེེས་མཐའ་མའིི་ཟས་ཐུན་འདིི་ཟོོས་རྗེེས། ཁོོ་ཚོོས་རྙོོག་
ཆུ་སྐྱ་བོོར་བལྟས་ནས་བསྡད། དགོོང་མོོ་ཁོོ་ཚོོ་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ལ་མ་ཉལ་བར་བསྡད།

དེེའིི་ཕྱིིན་ཉིིན་གྱིི་ནམ་ལངས་པ་ན། ཚང་མ་སྔངས་འཚབ་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་གཉིིད་ལས་

སད། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཨ་མའིི་རྣ་ལམ་དུ་ཅིི་ཞིིག་ཤུབ་པུར་བཤད།

ཨ་མས་མགོོ་བོོ་ནང་དུ་ལྡེེམ་ནས་“ཡ་ཡ། ད་ནིི་དུས་ཚོོད་རན་འདུག” ཅེེས་བཤད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་སྐྱེེས་པ་ཚོོ་ཉལ་ཡོོད་སའིི་འཁོོར་སྒམ་ཁང་པའིི་སྒོོ་པང་གིི་སྡིིངས་ཆའིི་

རྩར་སོོང་ནས། རྩུབ་སྤྱོོད་དང་བཅས། “ང་ཚོོ་གནས་སྤོོ་རྒྱུ་ཡིིན། ས་མགོོ་མཐོོ་ས་ཞིིག་ཏུ་སྤོོ་
རྒྱུ་ཡིིན་ལ། ཁྱོོད་ཚོོ་མཉམ་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན་མིིན་སོོ་སོོས་ལྟོོས། གང་ལྟར་ངས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

དང་བྱིིས་པ་གཉིིས་ཀ་ཁྲིིད་ནས་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་གཉོོམ་ཆུང་ཆུང་གིི་སྒོོ་ནས་“ང་ཚོོ་གནས་སྤོོ་མིི་ཐུབ།” ཅེེས་བཤད།
“དེེས་ན་ཡ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གཞུང་ལམ་གྱིི་སྟེེང་དུ་བསྐྱལ་རྗེེས། ཁྱོོད་རང་ཕྱིིར་

སོོང་ཆོོག ད་ལྟ་ཆར་པ་འབབ་ཀྱིི་མེེད་པས། ང་ཚོོ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།”
ཨ་ཕས་“ཡ། དེེས་ན་ང་ཚོོ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

ཨལ་གྱིིས་“ཨ་མ། ང་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཅིིའིི་ཕྱིིར་ཡིིན།”
“ཨུན།

ཨ་གྷེེ་... ། ཁོོ་མོོ་དང་ངེེད་གཉིིས་... །”

ཨ་མའིི་གདོོང་པར་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་ནས་“ཡིིན་དང་ཡིིན། ཁྱོོད་འདིི་གར་སྡོོད་

དང་། ཨལ། འདིི་གར་བསྡད་ནས་ང་ཚོོའིི་ཅ་ལག་ལ་བདག་བྱོོས། ཆུ་མར་བྲིི་ཚེེ་ང་ཚོོ་

ཕྱིིར་ཡོོང་།” ཞེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཨ་ཕར་“ཡ། ད་ཆར་པ་ཡང་བསྐྱར་མ་བབས་

གོོང་དུ་མགྱོོགས་ཙམ་བྱོོས་དང་།” ཞེེས་བཤད་རྗེེས་“ཡ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ང་ཚོོ་ས་སྐམ་ས་ཞིིག་
ལ་འགྲོོ།” ཞེེས་བཤད།

“ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གོོམ་པ་སྤོོ་ཐུབ།”

“ལམ་ཐོོག་ཏུ་སླེེབས་ཚེེ་འགྲོོ་ཨེེ་ཐུབ་ལྟོོས།

ཨ་ཕ། མར་སྒུར་སྒུར་བྱོོས།”

ཨ་ཕ་མར་ཆུ་ནང་དུ་ནུར་རྗེེས་སྒུག་ནས་བསྡད། ཨ་མས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་སྡིིངས་ཆའིི་སྟེེང་

ནས་མར་འབབ་རོོགས་བྱས་ནས། ཁང་པའིི་ནང་དུ་ཕར་བསྐྱོོར་ནས་ཁྲིིད། ཨ་ཕས་ཁོོ་མོོ་

པང་དུ་བླངས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་མཐོོ་སར་བཀྱགས་རྗེེས། གཏིིང་ཟབ་པའིི་ཆུ་འཁྱིིལ་
གྱིི་ཁྲོོད་ནས་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིས་སོོང་ཞིིང་། ཁོོ་ཚོོས་འདྲུད་འཁོོར་ཁང་ཚོོགས་བརྒྱུད་དེེ་
ཚུར་ཡོོང་ནས་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་བུད། གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་ཨ་ཕས་ཁོོ་མོོ་ཐང་ལ་བཞག་

རྗེེས། ལག་པས་ཁོོ་མོོ་བསྐྱོོར་ནས་བསྡད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིས་རུ་ཐེེ་འཁུར་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་
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འབྲངས། ཨ་མ་ཆུ་ནང་དུ་མར་ནུར་བས། ཡུད་ཙམ་རིིང་ལ་ཁོོ་མོོའི་ི སྨད་གོོས་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི
མཐའ་འཁོོར་གྱིི་ཆུ་ངོོས་སུ་སྒྲོོ་གུར་བཞིིན་དུ་ཕུབ།
“ཝིིན་ཧྥིིལད།

ངའིི་ཕྲག་སྟེེང་དུ་བུད། ཨལ། ཆུ་བྲིི་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོོ་ཕྱིིར་ཡོོང་། ཨལ་... །”

ཁོོ་མོོས་ཡུད་ཙམ་ལ་བཤད་མཚམས་བཞག “གལ་སྲིིད་... ། གལ་སྲིིད་ཋོོམ་འདིི་གར་

སླེེབས་ན། ཁོོ་ལ་ང་ཚོོ་ཕྱིིར་ཡོོང་རྒྱུ་རེེད་ལབ་རོོགས། ཁོོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱོོས་ལབ་རོོགས།
ཝིིན་ཧྥིིལད། ངའིི་ཕྲག་སྟེེང་དུ་འགོོས། ཨོོ། དེེ་རེེད། ཡ། ད་རྐང་པ་འཕག་འཚག་མ་རྒྱག་

ཨ།” ཁོོ་མོོས་བྲང་ཁའིི་མཚམས་སུ་སླེེབས་པའིི་ཆུ་ཡིི་ནང་ནས་ཁྱར་ཁྱོོར་གྱིིས་སོོང་། གཞུང་
ལམ་གྱིི་རགས་སྐྱོོར་ངོོས་ནས་ཁོོ་ཚོོས་ཁོོ་མོོ་ཡར་འཐེེན་ནས། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཁོོ་མོོའི་ི ཕྲག་
སྟེེང་ནས་བླངས།

ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ལངས་ནས། རྙོོག་ཆུ་ཡིི་ཁེེབས་གཡོོགས་དང་དེེའིི་ཁྲོོད་ཀྱིི་

འཁོོར་སྒམ་ཁང་པ་དམར་པོོའི་ི ཚོོགས། དལ་མོོས་འགུལ་སྐྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་འཁྱིིལ་ནས་
ཡོོད་པའིི་ཆུ་འཁྱིིལ་དང་། དེེའིི་གཏིིང་རིིམ་དུ་ཟུག་པའིི་དོོས་འཁོོར་དང་རླངས་འཁོོར་ཆུང་

བ་བཅས་ལ་མིིག་བཤེེར་ཞིིག་བྱས། ཁོོ་ཚོོ་དེེ་གར་ལངས་ཡོོད་པའིི་སྐབས་སུ། ཆར་ཟེེགས་
ཆུང་ཆུང་ཞིིག་འབབ་མགོོ་བརྩམས།

ཨ་མས་“ད་ང་ཚོོ་འགྲོོ་དགོོས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན། ཁྱོོད་རང་རྐང་ཐང་ལ་ཅུང་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུ་

རེེད་དམ།” ཞེེས་བཤད།

བུ་མོོས་“མགོོ་ཡུ་ཅུང་ཙམ་འཁོོར། གཅིིག་གིིས་གཅར་རྡུང་བྱས་པ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་བ་ཞིིག་

འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ད་ང་ཚོོ་འགྲོོ་ཟེེར། འོོ་ན་གང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེས་འཁང་ར་བྱས།
“ངས་ཀྱང་མིི་ཤེེས།

ད་འགྲོོ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་ལག་པས་འཇུས།” ཨ་མས་བུ་མོོའི་ི ལག་

པ་གཡས་པ་ནས་འཇུས་ནས་ཁོོ་མོོར་སྲ་འཛིིན་རོོགས་བྱས་ཤིིང་། ཨ་ཕས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

གཡོོན་པ་ནས་འཇུས། “གང་དུ་སྐམ་པོོ་ཡིིན་ན་དེེ་རུ་འགྲོོ། དེེ་མ་གཏོོགས་ཐབས་གཞན་ཅིི་

ཡོོད། ཁྱོོད་ཚོོའིི་ལུས་སུ་གྱོོན་གོོས་སྐམ་པོོ་གོོན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་ཉིིན་གཉིིས་འགོོར་སོོང་།”

ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་དལ་མོོས་སོོང་། ཁོོ་ཚོོས་གཞུང་ལམ་འགྲམ་དུ་དྲག་ཏུ་བཞུར་
བཞིིན་པའིི་རྒྱུག་ཆུའིི་ལྡིིར་སྒྲ་གསལ་པོོར་ཐོོས་ཐུབ། རུ་ཐེེ་དང་ཝིིན་ཧྥིིལད་གཉིིས་ཀ་མཉམ་
དུ་འགྲོོགས་ནས་མདུན་དུ་སྐྱོོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའིི་རྐང་པ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་དུ་ཅབ་སྒྲ་དང་

བཅས་སྤོོ། ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལམ་སྟེེང་ནས་དལ་མོོས་སོོང་། གནམ་ངོོའི་ི ཁ་མདོོག་ཇེེ་ནག་ཏུ་
ཕྱིིན་པ་དང་ཆབས་ཅིིག་ཏུ། ཆར་རྒྱུན་གྱིི་སེེང་རས་ཀྱང་ཇེེ་མཐུག་ཏུ་གྱུར། གཞུང་ལམ་
སྟེེང་དུ་འགྲིིམ་འགྲུལ་གྱིི་གྲིིབ་མ་ཙམ་ཡང་མཐོོང་རྒྱུ་མེེད།

ཨ་མས་“ང་ཚོོ་མགྱོོགས་ཙམ་འགྲོོ་དགོོས། བུ་མོོ་འདིི་ལྟར་ཆར་པས་སྦང་རྒྱུ་མང་དྲགས་

སོོང་ན། དེེས་ཁོོ་མོོར་ནད་ན་ཚ་ཅིི་ཞིིག་སློོང་ཡོོང་མིི་ཤེེས།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འགྲོོ་དང་འགྲོོ་ཟེེར་ནས། འོོན་ཀྱང་། ང་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོོ་མིིན་ད་དུང་

བཤད་མ་སོོང་ཨ།” ཞེེས་ཁོོ་མོོར་ཟུར་ཟའིི་ཚུལ་གྱིིས་དྲན་སྐུལ་བྱས།

ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་གཞུང་ལམ་འདིི་ཁུགས་མགོོ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་སོོང་ལ། ཨ་མས་དེེ་

གའིི་ཡུལ་ལྗོོངས་དང་ཆུ་ལོོག་གིིས་དེེད་པའིི་ས་ཞིིང་བཅས་ལ་མིིག་བཤེེར་བྱས། གཞུང་

ལམ་གཡོོན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཐག་རིིང་ཞིིག་ཏུ། རིི་སུལ་གྱིི་དེེའུ་འབུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་
ཆར་ཆུས་ནག་པོོར་བསྒྱུར་པའིི་འབྲུ་ཁང་ཞིིག་ཀྲོོང་ངེེར་འགྲེེངས། ཨ་མས་“ལྟོོས་དང་། དེེ་

ལ་ལྟོོས་དང་། དེེའིི་ནང་སྐམ་པོོ་ཡིིན་ཐག་ཆོོད་རེེད། ཆར་བ་ཆད་པའིི་བར་དུ་དེེ་རུ་ཆར་
གཡོོལ་བྱས་ནས་འདུག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་ཕས་ཤུ་རིིང་ཞིིག་འཐེེན་“འདིིའིི་ཁང་བདག་གིིས་ང་ཚོོ་ཕལ་ཆེེར་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོོང་

གིི་རེེད།”
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལམ་འགྲམ་དུ་དམར་པོོ་ཀོོར་ཀོོར་ཞིིག་ཡོོད་པ་མཐོོང་བས།

ཁོོ་མོོ་དེེ་མ་ཐག་ཏུ་དེེའིི་ཕྱོོགས་སུ་བརྒྱུགས། དེེ་ནིི་སྐྱེེ་སྟོོབས་ཉམས་པའིི་རིི་སྐྱེེས་ཁྲུང་ཁྲུང་
མེེ་ཏོོག་ཆུན་པོོ་ཞིིག་རེེད་ལ། དེེའིི་ཁྲོོད་དུ་ཆར་པས་བརྙས་པའིི་མེེ་ཏོོག་རྐང་གཅིིག་འདུག

ཁོོ་མོོས་མེེ་ཏོོག་དེེའིི་འདབ་མ་རྐང་གཅིིག་གཟབ་གཟབ་ངང་བཏོོགས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
སྣ་སྟེེང་དུ་སྦྱར། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་བལྟ་རུ་བརྒྱུགས།
ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ང་ལ་གཅིིག་བྱིིན་དང་།” ཞེེས་བཤད།
“སྦྱིིན་རྒྱུ་མིིན།

སྐུ་ཞབས། འདིི་ངའིི་ཡིིན། ངས་རྙེེད་པ་ཡིིན།” ཁོོ་མོོས་ཡང་བསྐྱར་

འདབ་མ་དམར་པོོ་རྐང་གཅིིག་བཏོོགས་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོོད་པར་སྦྱར། དེེ་ནིི་སྙིིང་ཆུང་
དམར་པོོ་ཞིིག་དང་མཚུངས།
“སྐུ་མཁྱེེན།

རུ་ཐེེ། ང་ལ་གཅིིག་བྱིིན་དང་། སྐུ་མཁྱེེན། ད་བྱིིན་དང་།” ཁོོས་ལག་པ་

བསྲིིངས་ནས་ཁོོ་མོོའི་ི ལག་ནས་གཅིིག་འཕྲོོག་གྲབས་བྱས་མོོད། ལག་པས་མ་ཟིིན། རུ་ཐེེ་
ཡིིས་ཁོོའི་ི གདོོང་པར་ལག་པས་གཅིིག་གཞུས། ཁོོ་རང་ཧ་ལས་པ་ལྟར་ཡུད་ཙམ་ལ་ལངས་
ནས་བསྡད་ཅིིང་། དེེ་ནས་མཆུ་ཏོོ་འདར་འདར་བྱས་ནས་མིིག་ཀོོང་རློོན་པར་གྱུར།

སྐབས་དེེར་གཞན་པ་ཚོོས་ཀྱང་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་ཟིིན། ཨ་མས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་

ཡིིན། ཡང་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན།” ཞེེས་དྲིིས།
“ཁོོས་ངའིི་མེེ་ཏོོག་འཕྲོོག་གྲབས་བྱས་སོོང་།”

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་ངུ་སུད་བྱེེད་བཞིིན་“ངས་སྣ་སྟེེང་དུ་སྦྱར་རྒྱུའིི་འདབ་མ་རྐང་གཅིིག་

ལེེན་འདོོད་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེས་བཤད།
“ཁོོ་ལ་རྐང་གཅིིག་བྱིིན་དང་།

རུ་ཐེེ།”

“ཁོོ་ལ་དགོོས་ན་ཁོོ་རང་ལ་འཚོོལ་དུ་ཆུག
“རུ་ཐེེ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་རྐང་གཅིིག་བྱིིན།”
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འདིི་ངའིི་ཡིིན།”

ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཨ་མའིི་སྐད་ལས་འཇིིགས་སྐུལ་གྱིི་གདངས་ཐོོས་པས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐབས་

ཇུས་བསྒྱུར། ཁོོ་མོོས་བྱམས་བརྩེེ་ཆེེ་མདོོག་གིིས་“འདིི། ངས་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྣ་སྟེེང་དུ་གཅིིག་སྦྱོོར་

ཡ།” ཞེེས་བཤད། མིི་རྒན་པ་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་དུ་ཕྱིིན་སོོང་ལ། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་སྣ་

གདོོང་ཁོོ་མོོའི་ི སྔུན་ལ་བསྲིིངས། ཁོོ་མོོས་འདབ་མ་རྐང་གཅིིག་མཆིིལ་མས་རློོན་པ་བྱས་
ནས། ཁོོའི་ི སྣ་སྟེེང་དུ་གདུག་རྩུབ་དང་བཅས་སྦྱོོར་བཞིིན་དུ་“ཁྱིི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཁྱོོད།” ཅེེས་
སྐད་དམའ་མོོས་བཤད། ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་སྣ་སྟེེང་གིི་མེེ་ཏོོག་གིི་འདབ་མ་ལ་མཛུབ་མོོས་

རེེག་རྗེེས། སྟེེང་དུ་མར་མནན། དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ་གཞན་པ་ཚོོའིི་རྗེེས་སུ་མགྱོོགས་པོོས་བརྒྱུགས།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་མེེ་ཏོོག་རྙེེད་པའིི་སྤྲོོ་སྣང་དེེ་ཡོོངས་སུ་ཉམས་ཟིིན་པ་རྟོོགས་ནས་“འདིི། འདིི་ན་
མང་ཙམ་ཡོོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཐོོད་པ་རུའང་སྦྱོོར།” ཞེེས་བཤད།

གཞུང་ལམ་གྱིི་གཡས་ཕྱོོགས་ནས་ཤུ་སྒྲ་ཞིིག་གྲག་ཡོོང་བས། ཨ་མས་ངར་སྐད་དང་

བཅས་“མགྱོོགས་པོོ་འགྲོོ་མ་གཏོོགས་ཆར་པ་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་ཡོོང་བཞིིན་གདའ། འདིི་ནས་
ར་བའིི་གསེེང་དུ་འཛུལ་ནས་བུད་འགྲོོ། འདིི་ནས་སོོང་ན་ཐག་ལྷག་ཏུ་ཉེེ། ཡ། འགྲོོ། རོོ་
སིི་ཤ་རོོན་སྐྱོོར་དང་།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་ཚོོས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་འདྲུད་མ་འཐེེན་གྱིིས་ཁྲིིད་ནས་
གཞུང་ལམ་འགྲམ་གྱིི་ ཡུར་བུ་དེེ་ བརྒལ་ཞིིང ་། དེེ་ ནས་ཁོོ ་ མོོ ་ ར་བའིི་ གསེེང ་དུ་ཡར་
བསྐྱོོར། སྐབས་དེེར་དྲག་ཆར་གྱིིས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྗེེས་ཟིིན་ནས། ཁོོ་ཚོོའིི་ལུས་སྟེེང་དུ་ཆར་པ་

ཆུ་གཤོོ་གཤོོ་བྱས། ཁོོ་ཚོོ་རིི་སུལ་གྱིི་འདམ་བག་ཁྲོོད་ནས་གོོག་མ་ནུར་གྱིིས་ཡར་འགོོས་

ཤིིང་། དཀའ་ལས་གང་མང་ཞིིག་བརྒྱུད་རྗེེས་ཁོོ་ཚོོ་སྒང་ཁ་རུ་བུད། སྐབས་དེེར་ཆར་པ་
ཆེེ་བས། འབྲུ་ཁང་ནག་པོོ་དེེ་ཆར་པའིི་སེེང་རས་ཁྲོོད་ནས་རབ་རིིབ་ཅིིག་མ་གཏོོགས་མིི་

མཐོོང་། ཆར་པ་ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་ལ། རླུང་བུ་གཡུག་གིིན་གཡུག་གིིན་ཆར་པ་ཇེེ་ཆེེ་ཇེེ་

ཆེེར་གྱུར། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་རྐང་པ་ཤུད་ནས་འགྲོོ་ཞིིང་། ཁོོ་མོོ་ནིི་སྐྱོོར་མཁན་གཉིིས་ཀྱིི་བར་
ནས་དྲུད་ནས་འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོད།
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
“ཨ་ཕ།

ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོོ་འཁུར་སོོང་ན་ག་འདྲ་འདུག”

ཨ་ཕ་མདུན་དུ་སྒུར་ནས་ཁོོ་མོོ་ཡར་བཀྱགས། དེེ་ནས་ཁོོས་“ད་གང་ལྟར་ང་ཚོོ་རློོན་པ་

བཟོོས་ཟིིན། མགྱོོགས་པོོ་བྱོོས། ཝིིན་ཧྥིིལད། རུ་ཐེེ། ཁྱོོད་གཉིིས་སྔོོན་ལ་རྒྱུགས་ཤིིག”ཅེེས་
བཤད།

ཁོོ་ཚོོས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་ལེེན་བཞིིན་ཆར་པས་སྦངས་པའིི་འབྲུ་ཁང་དེེའིི་རྩར་

སླེེབས་ཏེེ། ཁང་པའིི་བྱ་འདབ་འོོག་ཏུ་འཛུལ། འོོན་ཀྱང་། ངོོས་འདིི་གར་སྒོོ་མོོ་མིི་འདུག

དེེ་གར་གཤོོལ་སྡེེར་དང་སོོན་འདེེབས་ཆས་ཆག་པོོ། ལྕགས་འཁོོར་གཅིིག་བཅས་བཙའ་
ཆགས་པའིི་རྨོོ་འདེེབས་ལག་ཆ་འགའ་རེེ་རང་དགར་གཡུགས་འདུག ཆར་པས་ཁང་ཀླད་

དུ་བང་བང་གིིས་རྡུང་གིི་འདུག་ཅིིང་། ཁང་ཀླད་ནས་བབས་པའིི་ཆར་ཆུས་བྱ་འདབ་ཀྱིི་

མདུན་ནས་ཡོོལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་མར་འཐེེན་འདུག ཨ་ཕས་ལག་འཇམ་པོོས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་
སྣུམ་ཀྲིིག་ཀྲིིག་གིི་སྒམ་ཞིིག་གིི་སྟེེང་དུ་བཞག་ནས་“ཨ་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན།” ཞེེས་བཤད།

ཨ་མས་“གཅིིག་བྱས་ན་ནང་དུ་སོོག་མ་ཡོོད་སྲིིད། ཨོོ་ལྟོོས་དང་། འདིི་གར་སྒོོ་ཞིིག་

འདུག” ཅེེས་བཤད་ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ལྟེེབས་སྒྲོོག་བཙའ་ཡིིས་ཟིིན་པའིི་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཙིིར་
སྒྲ་དང་བཅས་ཕྱེེས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་“འདིི་གར་སོོག་མ་འདུག ཁྱོོད་ཚོོ་ནང་དུ་ཤོོག” ཅེེས་
སྐད་བརྒྱབ།

ནང་དུ་ནག་དུབ་རེེད་ལ། ཤིིང་ལེེབ་ཚོོའི་ི སྲུབས་བར་ནས་འོོད་སྣང་ཕྲན་བུ་ཙམ་ནང་

དུ་སླེེབས།

ཨ་མས་“མར་ཉོོལ་ཞིིག མར་ཉོོལ་ལ་ངལ་གསོོས། ངས་ཁྱོོད་རང་སྐམ་པོོ་བྱེེད་པར་

ཐབས་ཤེེས་འཐེེན།” ཞེེས་བཤད།

ཝིིན་ཧྥིིལད་ཀྱིིས་“ཨ་མ།” ཞེེས་བཤད་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁང་ཀླད་ཀྱིི་ཆར་པའིི་ལྡིིར་སྒྲས་

ཁོོའི་ི འབོོད་སྒྲའིི་མགོོ་མནན་སོོང་“ཨ་མ།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།
“ཅིི་ཞིིག་རེེད།
“ལྟོོས་དང་།

ཡང་ཅིི་ཞིིག་དགོོས།”

གྲུ་ག་དེེ་ན།”

ཨ་མས་དེེ་གར་ཕར་བལྟས། འོོད་སྣང་རབ་རིིབ་ཁྲོོད་དུ་གྲིིབ་གཟུགས་གཉིིས་མངོོན།

སྐྱེེས ་པ་ཞིིག ་གན་རྐྱལ་དུ་ལོོ ག ་ནས་འདུག་ཅིིང ་། ཁོོ འི ་ི འགྲམ་དུ་བུ་ཆུང་ཞིིག ་ཐང་
ལ་བསྡད་ནས། མིིག ་ཟུང་གིིས ་གསར་འབྱོོ ར ་པ་འདིི་ ཚོོར ་ཅེེར ་ནས་འདུག ཁོོ ་ མོོ ས ་

ཕར་བལྟས་པ་ན། བུ་ཆུང་དེེ་རྐང་པའིི་ཐོོག་ཏུ་དལ་མོོས་ལངས་ནས་ཁོོ་ཚོོའིི་རྩར་ཚུར་
ཡོོང་། ཁོོའི་ི སྐད་ལ་འཛེེར་སྒྲ་བབས་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཁང་བདག་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མས་“མིིན། ང་ཚོོ་འདིི་གར་ཆར་གཡོོལ་བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོར་བུ་མོོ་ནད་པ་

ཞིིག་ཡོོད་ལ། ཁོོ་མོོའི་ི གྱོོན་གོོས་རློོན་པ་བྱས་ཡོོད་པས། ཁྱོོད་ཚོོར་མལ་གཟན་སྐམ་པོོ་འདྲ་
གཡར་རྒྱུ་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

བུ་ཆུང་དེེ་གྲུ་ག་རུ་ཕར་ཕྱིིར་སོོང་ནས། ཉལ་ཐུལ་སྐམ་པོོ་ཞིིག་འཁྱེེར་ཡོོང་ནས་ཨ་མ་

ལ་སྤྲད།

ཨ་མས་“ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ། མིི་དེེ་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེེད།” ཞེེས་བཤད།

བུ་ཆུང་དེེས་སྔར་བཞིིན་སྐད་འཛེེར་པོོས་ལན་བཏབ། “ཐོོག་མར་ཁོོ་ལ་ན་ཚ་བྱུང་བ་

རེེད། འོོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁོོ་རང་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་མནར་བཞིིན་ཡོོད།”
“ཅིི་ཟེེར།”

“ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེབས་གྲབས་ཡོོད།

སྲིིང་བལ་ཞིིང་ཁའིི་སྟེེང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་

སྐབས་སུ་ན་ཚ་ཕོོག་སོོང་། ཁོོས་ཟ་མ་མ་ཟོོས་པར་ཉིིན་དྲུག་འགོོར་སོོང་།”

ཨ་མ་གྲུ་གའིི་ནང་དུ་ཕར་སོོང་ནས། སྐྱེེས་པ་དེེའིི་གདོོང་ལ་མར་བལྟས། ཁོོ་ནིི་རང་

ལོོ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་རེེད། ཁོོའི་ི གདོོང་པར་སྨ་ར་སྐྱེེས་ཤིིང་ངོོ་ལ་སྐྱོོ་ཉམས་བབས་འདུག་
ལ། བགྲད་ནས་ཡོོད་པའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཚོོར་ཤེེས་བྲལ་བ་ལྟར་ཅེེར་ནས་འདུག བུ་ཆུང་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་བསྡད། ཨ་མས་“ཁོོ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕ་རེེད་དམ།” ཞེེས་དྲིིས།
“རེེད།

ཁོོས་ཡང་མིིན་ན་རང་ཉིིད་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག་ཟེེར་ལ། དེེ་མིིན་ན་ཟ་མ་ཟོོས་མ་

ཐག་པ་ཡིིན་ཟེེར་ནས། ཟ་མ་ཚང་མ་ང་ལ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཁོོའི་ི གཟུགས་སྟོོབས་ཞན་
དྲགས་པས། འགུལ་སྐྱོོད་ཙམ་ཡང་རྒྱག་མིི་ཐུབ།”

ཁང་ཀླད་དུ་ལྡིིར་ལྡིིར་གྱིིས་འབབ་བཞིིན་པའིི་ཆར་པ་དེེ་ད་ལྟ་ཇེེ་ཆུང་དུ་སོོང་ནས།

ཤག་སྒྲ་ཡང་མོོ་མ་གཏོོགས་མིི་གྲག སྐྱོོ་ཉམས་བབས་པའིི་མིི་དེེས་མཆུ་ཏོོ་འགུལ་ཙམ་ཞིིག་

བྱས་པས། ཨ་མ་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་པུས་མོོ་བཙུགས་ནས་རྣ་བ་ཉེེ་སར་བཅར། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི
མཆུ་ཏོོ་ཡང་བསྐྱར་འགུལ་ཙམ་བྱས།

ཨ་མས་“ཡ་ཡ། ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ཁོོ་ལ་སྐྱོོན་ཡོོད་པ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཀྱིིས་

འདིི་རུ་སྒུག་དང་། ངས་སྔོོན་ལ་ངའིི་བུ་མོོའི་ི གྱོོན་གོོས་རློོན་པ་དེེ་བརྗེེ་འཇོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མ་བུ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སོོང་ནས་“ད་གྱོོན་གོོས་རྣམས་མར་ཕུད་ཅིིག” ཅེེས་ཟེེར་

བཞིིན། ཉལ་ཐུལ་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི སྔུན་ནས་ཡོོལ་བ་བཞིིན་དུ་བཀྱགས་ནས་བསྡད། ཁོོ་མོོ་གཅེེར་
བུར་བུད་པ་ན། ཨ་མས་ཉལ་ཐུལ་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི ལུས་སུ་དཀྲིིས།

བུ་ཆུང་དེེ་ཁོོ་མོོའི་ི འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་ཡོོང་ནས་“ངས་དངོོས་གནས་ཧ་གོོ་མ་སོོང་། ཁོོས་ཡང་

མིིན་ན་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གཅིིག་ཟོོས་མ་ཐག་པ་ཡིིན་ཟེེར་ལ། དེེ་མིིན་ན་ལྟོོགས་ཀྱིི་མིི་འདུག་
ཟེེར། མདང་དགོོང་ང་སོོང་སྟེེ་ཚོོང་ཁང་ཞིིག་གིི་སྒེེའུ་ཁུང་བཅག་ནས་བག་ལེེབ་འགའ་རེེ་
བརྐུས་ཡོོང་བ་ཡིིན་ལ། དེེ་ནས་ཁོོ་ལ་དེེ་ཅུང་ཙམ་ལྡོོད་དུ་བཅུག་མོོད། འོོན་ཀྱང་། ཁོོས་
ཅུང་ཙམ་མིིད་རྗེེས་ཕྱིིར་སྐྱུག་ཡོོང་གིི་འདུག་ལ། དེེ་ནས་ཁོོའི་ི གཟུགས་པོོ་ཇེེ་ཞན་དུ་གྱུར་

སོོང་། ཁུ་བ་དང་འོོ་མ་ལྟ་བུ་མ་གཏོོགས་བཟའ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེེད། ཁྱོོད་ཚོོར་འོོ་མ་ཉོོ་བྱེེད་
ཀྱིི་སྒོོར་མ་འདྲ་ཨེེ་ཡོོད།” ཅེེས་གསལ་བཤད་བྱས།

ཨ་མས་“ཤུ་... ། སེེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེེས་འཐེེན་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

བུ་ཆུང་དེེ་གློོ་བུར་དུ་ངུས་ནས་“ཁོོ་ད་ལྟ་འཆིི་བཞིིན་འདུག ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བདེེན་པ་

བཤད་བཞིིན་ཡོོད། ཁོོ་ད་ལྟ་བཀྲེེས་ལྟོོགས་ཀྱིིས་འཆིི་བཞིིན་འདུག ངས་ཁྱོོད་ཚོོར་བདེེན་
པ་བཤད་བཞིིན་ཡོོད།” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མས་“ཤུ་... །” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན་ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིས་ལ་བལྟས། ཁོོ་གཉིིས་ཀྱིི་

གདོོང་ལ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིི་མདངས་ཤིིག་བབས་ནས། སྐྱེེས་པ་ནད་པ་དེེ་ལ་ཅེེར་ནས་
བསྡད། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ཉལ་ཐུལ་གྱིི་ནང་དུ་དྲོོན་པོོར་བཏུམ་ཡོོད་པའིི་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ལ་
བལྟས། ཨ་མའིི་མིིག་ཟུང་གིིས་ཐོོག་མར་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་ཕྱོོགས་སུ་ལྟ་ཙམ་བྱས་ཤིིང་། དེེ་

ནས་མིིག་ཟུང་གིི་ཁ་ལོོ་ཡོོངས་སུ་ཚུར་བསྒྱུར་ནས་རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིི་མིིག་ནང་དུ་བལྟས། དེེ་
ལྟར་བུད་མེེད་གཉིིས་ཀས་ཕན་ཚུན་གྱིི་མིིག་ཟུང་གིི་ཟབ་ས་རུ་བལྟས། བུ་མོོའི་ི དབུགས་
རྒྱུན་ཇེེ་ཐུང་དུ་གྱུར་ནས། དབུགས་ཐུང་ལེེན་མགོོ་བརྩམས།
ཁོོ་མོོས་“དེེ་ཆོོག” ཅེེས་བཤད།

ཨ་མའིི་གདོོང་ལ་འཛུམ་ཞིིག་ལངས་ནས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་དེེ་ལྟར་བྱེེད་པ་ངས་ཤེེས། དེེ་ངས་

ཤེེས།” ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་པར་བལྟས་ནས། ལག་ཟུང་པང་ཁ་ནས་དམ་པོོར་བསྣོོལ།
རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་“ཁྱོོད་ཚོོ་... ། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་... ། ཕྱིི་ལོོགས་སུ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

ཆར་ཐིིགས་ཀྱིིས་ཁང་ཀླད་དུ་ཡང་མོོས་རྡུང་བཞིིན་འདུག

ཨ་མ་མདུན་དུ་སྒུར་ནས། བུ་མོོའི་ི ཐོོད་པའིི་སྟེེང་དུ་དཔྱངས་པའིི་སྐྲ་ལོོ་ཟ་ངེེ་ཟིིང་

ངེེ་དེེ་དག་སྦར་མོོས་ལྟག་ཏུ་ཤད་བཞིིན། ཁོོ་མོོའི་ི དཔྲལ་བར་འོོ་ཞིིག་བྱས། དེེ་ནས་ཨ་མ་

མགྱོོགས་པོོས་ཡར་ལངས་ནས་“ཡ། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚང་མ་ལག་ཆ་ཁང་གིི་
ནང་དུ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད།

རུ་ཐེེ་ཡིིས་ཁ་གདངས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་གྲབས་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་སྐབས་སུ། ཨ་མས་

“ཤུ་...

། ཁ་རོོག་ལ་བསྡད་ནས་སྒོོ་རུ་སོོང་།” ཞེེས་བཤད། ཁོོ་མོོས་ཚང་མ་སྒོོའི་ི ཕྱིི་ལོོགས་
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ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

སུ་དེེད་རྗེེས་བུ་ཆུང་དེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྩར་ཚུར་འཐེེན་པ་དང་། དེེ་ནས་སྒོོ་མོོ་དེེ་ཙིིར་སྒྲ་དང་
བཅས་ཕྱིིར་བརྒྱབ།

ཤུབ་སྒྲས་ཁེེངས་པའིི་འབྲུ་ཁང་ནང་དུ། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་མེེར་བསྡད་

ཅིིང་། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོས་ངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་བའིི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་ཕུང་ཡར་བཏེེགས་ནས།
ཉལ་ཐུལ་དེེ་གཟུགས་པོོའི་ི ངོོས་སུ་ཡར་འཐེེན། ཁོོ་མོོ་དལ་མོོས་གྲུ་ག་དེེ་རུ་སོོང་ནས་ཡར་

ལངས་ཏེེ། གསོོན་མདངས་ཡོོངས་སུ་ཉམས་པའིི་ངོོ་གདོོང་དང་ཆེེ་ཞིིང་འཇིིགས་སྐྲག་གིིས་
བགྲད་ནས་ཡོོད་པའིི་མིིག་ཟུང་ལ་མར་བལྟས། དེེ་ནས་ཁོོ་མོོ་དལ་མོོས་ཁོོའི་ི འགྲམ་དུ་

མར་ཉལ་བ་ན། ཁོོས་མགོོ་བོོ་དལ་མོོས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས། རོོ་སིི་ཤ་རོོན་གྱིིས་ཁོོ་
མོོའི་ི ལུས་ཀྱིི་ཉལ་ཐུལ་གྱིི་སྣེེ་ཟུར་གཅིིག་མར་ལྷོོད་ནས། བྲང་གིི་ནུ་འབུར་ཕྱིི་ལ་ཕྱུངས། དེེ་

ནས་ཁོོ་མོོས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་འཐུང་དགོོས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགས་
པོོ་ཁོོའི་ི ཉེེ་སར་བཅར་ནས་མིི་དེེའིི་མགོོ་བོོ་ཉེེ་སར་ཚུར་འཐེེན། ཁོོ་མོོས་“ཡ། འདིི། འདིི་

འཐུང་རོོགས།” ཞེེས་ཟེེར་བཞིིན། ཁོོ་མོོའི་ི ལག་པ་ཁོོའི་ི མགོོ་ལྟག་ཏུ་འཁྱེེར་ནས་མགོོ་བོོ་
ཡར་བསྐྱོོར་ཞིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི སོོར་མོོས་ཁོོའི་ི སྐྲ་ལོོའི་ི ནང་དུ་ཤད་ཤད་བྱས། ཁོོ་མོོས་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་མགོོ་བོོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་འབྲུ་ཁང་གིི་ཕར་ཕྱོོགས་སུ་བལྟས་ཤིིང་། ཁོོ་མོོའི་ི མཆུ་
སྒྲོོས་གཉིིས་ཀ་ལྷན་དུ་བསྡུས་ནས། གདོོང་ལ་ཧ་ཅང་ལྐོོག་ཏུ་གྱུར་པའིི་འཛུམ་མདངས་
ཤིིག་ཤར།། །།
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རྩོོམ་པ་པོོ་ངོོ་སྤྲོོད།
ཇོོན་ སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་(༡༩༠༢-༡༩༦༨)ནིི་འཛམ་གླིིང་སྟེེང་གིི་ཆེེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱིི་
རྩོོམ་པ་པོོའི་ི གྲས་ཤིིག་ཡིིན། ཁོོང་གིི་སྐུ་ཚེེའིི་རིིང་བརྩམས་སྒྲུང་ ༡༦ དང་། དེེ་བཞིིན་ཆེེད་
རྩོོམ་དང་སྒྲུང་ཐུང་བཅས་དཔེེ་དེེབ་ ༣༣ བརྩམས་ཡོོད། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ནིི་ཁ་ལིི་ཧྥོོར་

ནིི་ཡ་མངའ་སྡེེའིི་སུ་ལེེ་ན་སིི་ཞེེས་པའིི་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་སྐྱེེས་ཤིིང་འཚར་ལོོངས་བྱུང་། ཁོོང་
སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོོ་ནས་མཐར་མ་ཕྱིིན་པར་ཕྱིིར་ཐོོན་པ་དང་། ཁོོང་གིིས་རང་ཉིིད་རྩོོམ་པ་པོོ་

ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུར་འབད་བརྩོོན་བྱེེད་པའིི་རིིང་ལ། ཁོོང་གིིས་ལས་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་པ་སྤྱད་
ནས་འཚོོ་ཐབས་བཙལ་ཡོོད་ལ། དེེ་དག་གིི་ཁོོངས་སུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་རིིང་ལ་གསར་
འགོོད་པ་བྱས་པ་དང་། དེེ་ནས་ཡུལ་སྐོོར་སྣེེ་ཤན་པ། དེེ་བཞིིན་ཞིིང་པ་དང་ཡུལ་སྤོོར་

མཁན། ཕྱིི་རྒྱལ་མིི་སྣ་སོོགས་དང་ལྷན་དུ་ངལ་རྩོོལ་གྱིི་ལས་ཀ་བྱས་ཡོོད་པ་རེེད། འདིི་དག་
ནིི་ཁོོང་གིི་དཔེེ་དེེབ་རྣམས་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་གཙོོ་བོོར་ཡང་གྱུར་ཡོོད།

ཁོོང་གིི་བརྩམས་ཆོོས་རྣམས་ནིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་དྲང་བདེེན་དང་། བཙན་གནོོན། དེེ་

བཞིིན་མིི་ཕལ་པའིི་མིི་ཚེེ་ལ་བསྔགས་བརྗོོད་བྱེེད་པ་བཅས་ལ་སྐད་གྲགས་ཡོོད་པ་རེེད།

༡༩༦༢ ལོོར་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལགས་ལ་ནོོ་བྷེེལ་རྩོོམ་རིིག་བྱ་དགའ་སྤྲད་ཅིིང་། དེེ་ཡང་ནོོ་བྷེེལ་

བྱ་དགའ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཁོོང་གིི་ “དངོོས་ཡོོད་དང་འཆར་སྣང་གིི་རྩོོམ་འབྲིི་དང་། དེེ་
གཉིིས་ལྷན་སྦྱར་གྱིིས་ཤ་ཞེེན་ཅན་གྱིི་དགོོད་གཏམ་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་སྣང་ཚུལ་མཚར་
སྣང་ཅན་”བྲིིས་ཡོོད་པ་ལ་བསྔགས་པ་མཛད་ཡོོད།
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སྒྱུར་བ་པོོ་ངོོ་སྤྲོོད་མདོོར་བསྡུས།
ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ནིི། སྤྱིི་ལོོ་

1978

ལོོའི་ི དགུན་གསུམ་བསེེར་བུས་ས་གཞིི་བསྡམས་པའིི་

སྐབས་ཤིིག་ལ། བོོད་ཡུལ་མདོོ་སྨད་ཐེེ་བོོ་རོོང་གིི་བྲག་སྒམ་ནང་ཞེེས་པའིི་སར་སྐྱེེས།

ཆུང་དུས་ཕ་ཡུལ་གྱིི་སློོབ་ཆུང་ངོོ་ལོོ་ཁ་ཤས་ལ་འགྲིིམས་རྗེེས། རང་ལོོ་བཅུ་ཡས་སུ་

སྟག་ཚང་ལྷ་མོོ་ཀིིརྟིི་དགོོན་པའིི་ཆོོས་གྲྭར་ཞུགས་ནས། ཀིིརྟིི་དགོོན་རིིག་གནས་སློོབ་གཉེེར་

ཁང་དུ་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་། སྙན་ངག་མངོོན་བརྗོོད་སོོགས་ཐུན་མོོང་རིིག་གནས་

ཐད་རྨང་གཞིི་བཏིིང་ཞིིང་། ལོོ་རྒྱུས་དང་ཆོོས་འབྱུང་སོོགས་ལ་སྦྱངས་པ་བྱས་ནས་རང་མིི་
རིིགས་ཀྱིི་འདས་སོོང་གིི་བྱུང་བ་ལ་རྒྱུས་ལོོན་བྱས། ཐེེ་བྲག་བསྟན་པ་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་

རྩོོམ་རིིག་ལ་ཧ་ཅང་དུངས་པས། རང་ལོོ་བཅོོ་ལྔ་ཡས་མས་ནས་བཟུང་གསར་རྩོོམ་གྱིི་ལམ་
ལ་ཞུགས་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྨྱུག་རྩལ་སྦྱོོང་བརྡར་བྱས།

སློོབ་མཐར་ཕྱིིན་རྗེེས། སློོབ་གླིིང་འདིི་ནས་ལོོ་ངོོ་གསུམ་ལྷག་ལ་དགེེ་རྒན་གྱིི་འགན་

འཁུར་ཞིིང་། དེེ་ནས་ཕྱིི་རྒྱལ་དུ་དབྱིིན་ཡིིག་ཆེེད་སྦྱོོང་དུ་སོོང་། ལོོ་ངོོ་བདུན་ལ་ཉེེ་བའིི་

ཕྱིི་ཡིིག་སློོབ་སྦྱོོང་གིི་འགྲུལ་བཞུད་ཁྲོོད་དུ། དབྱིིན་ཡིིག་གིི་རྨང་གཞིིའིི་བརྡ་དག་དང་བརྡ་
སྤྲོོད་ནས་བཟུང་། རིིམ་བཞིིན་ནུབ་ཕྱོོགས་དེེང་རབས་རྩོོམ་རིིག་དང་། ནུབ་ཕྱོོགས་ཤེེར་
རྟོོག་རིིག་པའིི་བྱུང་འཕེེལ་ལོོ་རྒྱུས། འཛམ་གླིིང་ལོོ་རྒྱུས་སོོགས་ལ་སྦྱངས་ཤིིང་། མཐར་ས་

གནས་དབྱིིན་ཡུལ་རིིག་གནས་ལྷན་ཚོོགས་བརྒྱུད་ནས། དབྱིིན་ཡུལ་ཁམ་ཟམ་སློོབ་ཆེེན་
གྱིི་དབྱིིན་སྐད་སྐད་རིིགས་གཉིིས་པར་སྤྱོོད་པའིི་ཆེེད་སྤྱོོད་དབྱིིན་ཡིིག་གིི་བསླབ་གནས་
བླངས་ནས་ཕྱིིར་རང་ཡུལ་དུ་ཡོོང་།
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སྒྱུར་བ་པོོ་ངོོ་སྤྲོོད་མདོོར་བསྡུས།

རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་རྗེེས། རྒྱལ་སྤྱིིའིི་ཁེེ་གཉེེར་མ་ཡིིན་པའིི་ཚོོགས་པ་རུ་ཞུགས་ནས་

སྤྱིི་ཕན་དགེེ་ལས་ཀྱིི་བྱ་བ་གཉེེར་ཞོོར་དུ། རྩོོམ་ལུས་དང་ཁྱབ་ཁོོངས་མིི་འདྲ་བའིི་བརྩམས་
ཆོོས་མང་པོོ་བོོད་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་དུས་དེེབ་དང་ཚགས་པར། དྲ་ཚིིགས་སོོགས་སུ་
བཀོོད། སྔ་ཕྱིིར་ཨོོར་ཝེེལ་གྱིི་«དུད་འགྲོོའི་ི གཞིིས་ཀ་» ཞེེས་པ་དང་། ཝའེེ་ཊིི་ཧེེད་ཀྱིི་«སློོབ་

གསོོའི་ི དམིིགས་ཡུལ་» ཞེེས་པའིི་དེེབ་གཉིིས་ཀ་བོོད་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེེ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིིན་

ཅིིང་། ད་དུང་བོོད་ཀྱིི་དེེང་རབས་རྩོོམ་རིིག་ཞིིབ་འཇུག་དང་འབྲེེལ་བའིི་ཞིིབ་འཇུག་གིི་
དཔེེ་དེེབ་ཅིིག་དང་། འཛམ་གླིིང་གྲགས་རྩོོམ་གྱིི་སྒྲུང་རིིང་ཞིིག་གིི་འགྱུར་གྲུབ་སྟེེ། པར་སྐྲུན་
གྱིི་ལས་རིིམ་འགྲོོ་བཞིིན་པའིི་སྒང་ཡིིན།

ཕྱིིའིི་ཁོོར་ཡུག་ཆེེན་པོོའི་ི དབང་གིིས་སྤྱིི་ཕན་དགེེ་ལས་ཀྱིི་བྱ་བ་མུ་མཐུད་དུ་གཉེེར་

ཐབས་མ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡུལ་ཁྲིིན་ཏུའུ་གྲོོང་དུ་འཚོོ་གནས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་བཟའ་

བཏུང་ཞབས་ཞུའིི་ཚོོང་ལས་གཉེེར་ཞོོར་དུ། བོོད་འགྱུར་ལས་ཀར་སྔར་ལྟར་འབད་བཞིིན་
ཡོོད་དོོ། །།
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འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ནིི་ཚད་ངེེས་ཅན་ཞིིག་གིི་སྟེེང་ནས་
དམ་ཆོོས་བང་མཛོོད་ཀྱིི་གཏོོང་ཕོོད་ཀྱིི་རོོགས་སྐྱོོར་ལ་
བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན།
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