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ཤོིག་ཤོོར་འགྲོ་བ་དང་། འགྱུར་ཐེེངསི་གཉིིསི་པའ་ིསྐབསི་སུ་མ་རྩོམ་གྱི་ིབྲོ་བ་སྔོར་ལོསི་ཀྱིང་

མང་བ་ཤོོར་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ན་ིཕལོ་ཆོེར་ཚོོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞེིག་རེད། ང་ཚོོསི་མ་རྩོམ་གྱི་ིབོྲ་བ་

ཤོོར་ཚོབསི་ཇོེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆོེད། དབྱིན་སྐད་ཀྱིིསི་གཙོསི་པའི་མ་རྩོམ་གྱིི་སྐད་ཡིིག་

རང་ནསི་ཐེད་ཀར་བསྒྱུར་བའ་ིའགྱུར་ཚོོགསི་ཤོིག་སྤེེལོ་འདོད་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ད་ཕན་

བོད་པ་རྣམསི་ལོ་འདྲེིསི་ཆོ་ེབའ་ིསྐད་ཡིིག་ན་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྐད་དང་དབྱིན་སྐད་

གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའི་ལོསི་གཞེི་འདིའི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་སྐད་ཡིིག་དེ་གསུམ་

པོའ་ིབརྩམསི་ཆོོསི་ཡིིག་སྒྱུར་བྱ་བཞེིན་པ་དང་། མ་འོངསི་པར་སྐད་ཡིིག་གཞེན་ལོསི་ཀྱིང་

སྒྱུར་མཁོན་ལོསི་གཞེ་ིའདིར་མཉིམ་ཞུགསི་བྱ་རྒྱུའ་ིར་ེབའང་ཡིོད། 



xi

  ཆེད་བརྗོོད།

མ་རྩོམ་གྱི་ིབོྲ་བ་ཤོོར་ཚོབསི་ཆུང་བའ་ིའགྱུར་ཚོོགསི་ཤོིག་སྤེེལོ་རྒྱུའ་ིཆོེད། ང་ཚོོསི་དང་

པོ་ལོོ་ཙཱ་བ་འདེམསི་དུསི་ནསི་དེའི་སྐད་གཉིིསི་ཀྱིི་བྱང་ཚོད་དང་། ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ཉིམསི་

མྱོོང་བཅིསི་ལོ་རྒྱུསི་ལོོན་ཞེིབ་ཕྲ་བྱསི་པར་མ་ཟད། བསྒྱུར་བྱ་གང་ཡིིན་ལོསི་ཤོོག་གྲངསི་

ཇོི་ཙམ་དཔེ་མཚོོན་དུ་བསྒྱུར་བཅུག་སྟེ། མ་རྩོམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བྲོ་བ་བོད་སྐད་དུ་ཇོི་

བཞེིན་འདྲེེན་ཐུབ་མིན་ལོ་བལྟསི་ཏ་ེབསྒྱུར་མཁོན་འདེམསི་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེཙམ་གྱིིསི་ད་དུང་

འགྱུར་གང་ཞེིག་ལོསི་གཞེི་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་མིན་ཐེག་མི་ཆོོད་པར་འགག་སོྒོ་ཐེ་མ་

ཞེིག་བརྒལོ་དགོསི། དེ་ནི་སྐད་ཡིིག་གཉིིསི་ལོ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་ཞེིག་གིསི་བསྒྱུར་ཟིན་

པའི་འགྱུར་མ་དེར་མ་རྩོམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བྲོ་བའི་དྲེངསི་ཚོད་གཅིིག་པུར་རྟེོག་ཞེིབ་

བྱསི་ཏ།ེ མ་རྩོམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲ་བའ་ིདྲེངསི་ཚོད་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ལོ་མ་སླེེབསི་བར་དུ་

སྒྱུར་མཁོན་ལོ་འགྱུར་བཅིོསི་ཀྱི་ིར་ེསྐུལོ་ཞུ་ཡི་ིཡིོད། 

འགྱུར་གང་ཞེིག་མ་རྩོམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བྲོ་བ་མ་ཤོོར་བའི་སྟེང་ནསི། བོད་སྐད་དུ་

གོ་བད་ེབ་དང་། བརོྗོད་བད་ེབ་ཞེིག་ཡིོང་རྒྱུ་ན་ིཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིལོསི་གཞེ་ིཚོང་མའ་ིདམིགསི་

ཡུལོ་ཡིིན་པ་ལྟར་ང་ཚོོའི་དམིགསི་ཡུལོ་ཡིང་ཡིིན། དེ་ལྟར་ཡིོང་བ་ལོ་ང་ཚོོསི་གོང་དུ་

བཤོད་པའི་མ་རྩོམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲ་བ་དྲེངསི་ཚོད་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ལོ་སླེེབསི་ན་གཞེི་

ནསི་རྩོམ་སྒྲིིག་གི་ལོསི་རིམ་གཉིིསི་པ་སྟེ། བོད་སྐད་ཀྱིི་ཚོིག་སྦྱིོར་ལོ་མཁོསི་པ་ཞེིག་གིསི་

མ་རྩོམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བྲོ་བ་ལོ་འགྱུར་བ་ཅི་ིཡིང་མ་ིགཏོང་བའ་ིསོྒོ་ནསི། ཚོིག་སྦྱིོར་དང་

དག་ཆོ་ལོ་ཞུ་དག་གིསི་བོད་མ་ིཀོློག་པ་པོ་ཕལོ་བ་རྣམསི་ལོ་དམིགསི་ནསི་ཀོློག་བད་ེབ་དང་

གོ་བད་ེརུ་གཏོང་ག་ིཡིོད། 

ཡིིག་སྒྱུར་ལོསི་གཞེ་ིམང་པོ་ལོ་ཐུན་མོང་ག་ིདཀའ་ངལོ་ཞེིག་འཕྲད་བཞེིན་པ་ན་ིཐེ་སྙད་

གསིར་པ་མང་པོ་དགོསི་པ་དང་། ད་ེདག་གཅིིག་གྱུར་མ་ིཡིོང་བ་ད་ེཡིིན། དེང་སིང་དབྱིན་

བོད་ཤོན་སྦྱིར་གྱི་ིཚོིག་མཛོོད་དུ་མ་ཞེིག་ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེདག་ཐེ་སྙད་གསིར་འཕེལོ་གྱི་ིརྗོསེི་མ་ི



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ཟིན་པ་དང་། གཅིིག་གྱུར་མ་ིཡིོང་བའ་ིདཀའ་ངལོ་ངང་གནསི་བཞེིན་ཡིོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་”ཀྱི་ིལོསི་འཆོར་འད་ིཡིང་དཀའ་ངལོ་ད་ེལོསི་གཡིོལོ་ཐེབསི་མེད། ལོསི་གཞེ་ིའདིསི་

ཐེ་སྙད་གསིར་པ་གཅིིག་གྱུར་བྱེད་མ་ིཐུབ་ནའང་ཐེ་སྙད་གསིར་པ་ཇོ་ེཕྱུག་ཏུ་གཏོང་ངེསི་པ་

དང་། དེ་དག་ལོསི་ཐེ་སྙད་གང་མང་ཞེིག་མ་འོངསི་པར་གཅིིག་གྱུར་གྱིི་ཐེ་སྙད་གྲསི་སུ་

འགྲོ་བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཀྱིང་ཡོིད། ལོསི་གཞེ་ིའདིའ་ིདོ་དམ་ཚོོགསི་ཆུང་གིསི་ལོསི་གཞེ་ིའདིའ་ི

ཆོེད་དུ་དབྱིན་སྐད་ཀྱིི་སི་མིང་། མི་མིང་། དམིགསི་བསིལོ་སྒྲི་བསྒྱུར་བྱེད་དགོསི་པའི་ཐེ་

སྙད་སིོགསི་གཅིིག་གྱུར་ཡིོང་ཐེབསི་ལོ་སྒྲི་འབེབསི་བྱེད་སྟངསི་ཤོིག་གཏན་འབེབསི་བྱསི་

འདུག །འདིསི་ལོསི་གཞེ་ིའདིའ་ིཁོོངསི་སུ་ད་ཕན་བསྒྱུར་ཚོར་བ་དང་མ་འོངསི་པར་བསྒྱུར་

རྒྱུའི་བརྩམསི་ཆོོསི་ཚོང་མ་སྟེ། དེབ་གྲངསི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་དུ་སི་མིང་མི་མིང་

དང་། དམིགསི་བསིལོ་སྒྲི་བསྒྱུར་བྱེད་དགོསི་པའི་ཐེ་སྙད་རྣམསི་ཡིོངསི་རོྫོགསི་གཅིིག་

གྱུར་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདིསི། བོད་ཕྱི་ིནང་གཉིིསི་ཀའ་ིདབྱིན་སྐད་ཀྱིིསི་གཙོསི་པའ་ིཕྱི་ིསྐད་

ཀྱི་ིསི་མིང་མ་ིམིང་སྒྲི་འབེབསི་བྱེད་སྟངསི་གཅིིག་གྱུར་ཡིོང་བ་ལོ་ཞེབསི་འདེགསི་ངེསི་ཅིན་

ཞེིག་འགྲུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིོད།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་” ཀྱི་ིསྒྱུར་མཁོན་གྱི་ིགྲསི་སུ་ཤོེསི་ཡིོན་དང་ཉིམསི་མྱོོང་གིསི་ཕྱུག་

པའི་ལོོ་ན་དྲུག་ཅུ་བརྒལོ་བའི་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ཡིོད་ལོ། དེང་སིང་གི་སྐད་ཡིིག་སྣ་མང་སྦྱིོང་

བའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་ཚོོགསི་པོའ་ིའོག་ནསི་འཚོར་ལོོངསི་བྱུང་བའ་ིལོོ་ན་ཉི་ིཤུ་དང་

སུམ་ཅུར་སིོན་པའི་གཞེོན་སྐྱེསི་ཀྱིང་ཡིོད། ད་དུང་བོད་ནང་གི་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ཡིོད་ལོ། རྒྱ་

གར་དང་ཨ་ར་ིསིོགསི་ཕྱིིའ་ིརྒྱལོ་ཁོབ་ནསི་ཀྱིང་ཡིོད། བུད་མེད་ཡིོད་ལོ་སྐྱེསི་པ་ཡིང་ཡིོད། 

ཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིལོསི་གཞེ་ིཅིིག་ལོ་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ལོོ་ཚོད་དང་། རྒྱལོ་ཁོོངསི་། ཕོ་མོ་སྣ་འཛོོམསི་

བྱུང་བ་འདི་འདྲེ་ད་ཕན་བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཁོོ་བོསི་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལོསི་གཞེི་འདིའི་

ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནསི་ཡིིག་སྒྱུར་བ་གང་མང་ཞུགསི་ནསི། ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལོསི་གཞེི་འདི་
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xiii

ཚོོགསི་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞེིག་གི་མ་ཡིིན་པར། བོད་ཕྱིི་ནང་གཉིིསི་ཀར་བཞུགསི་པའི་ལོོ་ཙཱ་

བ་ཀུན་གྱིི་ལོསི་གཞེི་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོོ་ཐུན་མོང་གི་འབད་རོྩལོ་ལོ་བརྟེེན་ཏེ་

ལོསི་གཞེ་ིའད་ིབོད་ཀྱི་ིསྐད་ཡིིག་ལོ་གསིོན་ཤུགསི་སྦྱིིན་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་བཟང་པོ་ཞེིག་ཏུ་

འགྱུར་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིོད། 

ཁོོ་བོསི་གླེེང་བརོྗོད་འདིའི་མཇུག་སྒྲིིལོ་མཚོམསི་འདིར། ལོསི་འཆོར་འདིའི་འབྲེལོ་

ཡིོད་ཀུན་ལོ་ལོེགསི་སིོའ་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་དང་བཀའ་དྲེིན་རྗོེསི་དྲེན་ཞུ་འདོད་ཆོེན་པོ་

བྱུང་། རྒན་པད་མ་འབུམ་དང་། མཁྱོེན་ལྡན་མ་ཁོི་རེ་སིི་ཊིི་ན། རྒན་བསྟན་འཛོིན་དགེ་

ལོེགསི། རྒན་དག་ེའདུན་རབ་གསིལོ་བཅིསི་ཡིིག་བསྒྱུར་དོ་དམ་ཚོོགསི་ཆུང་ག་ིཚོོགསི་མ་ི

རྣམསི་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་དང་སིེམསི་ཤུགསི། ཡིིག་བསྒྱུར་བ་ཕོ་མོ་རྣམསི་ཀྱི་ིརོྡོ་རུསི་ཐུག་པའ་ི

འབད་པ། ད་ེབཞེིན་དམ་ཆོོསི་བང་མཛོོད་ཀྱི་ིའབྲེལོ་ཡིོད་མ་ིསྣ་ཡིོངསི་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྐྱོར་བཅིསི་

མེད་ཚོ་ེལོསི་འཆོར་འདིའང་དབྱར་དུསི་ཀྱིི་འཇོའ་ཚོོན་ལྟར་བཀྲག་མདངསི་ཆོེ་བ་ཙམ་

ལོསི་སྙིང་པོསི་དབེན་པ་འགྱུར་ངེསི་རེད། དེསི་ན་ད་རེསི་ཀྱི་ིགོ་སྐབསི་འད་ིབརྒྱུད་ཐེམསི་

ཅིད་ལོ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེལོན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡིིན།

 

ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལོསི་རོྡོ་རྗོེསི།  

སྤྱི་ིལོོ་ ༢༠༡༨ ལོོར་བྱང་ཕོྱིགསི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལོ་ཁོམསི་སུ་བྲིསི། 



 དོ་དམ་ཚོོགིས་ཆུང་གིི་སོྔོན་གླེེང་།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཅིེསི་པ་འད་ིན་ི༸དཔལོ་རྒྱལོ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལོསི་རོྡོ་

རྗོེ་མཆོོག་གི་དགོངསི་གཞེི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིི་འོག་ནསི་བཙུགསི་པའི་ལོ་རྩེ་ཡིི་ལོསི་གཞེི་

ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ལོསི་གཞེ་ིའད་ིན་ིཔད་མ་འབུམ་དང་། ཁོ་ིར་ེསི་ིཊི་ིན (Kristina Dy-Liacco) །  

བསྟན་འཛོིན་དག་ེལོེགསི། དག་ེའདུན་རབ་གསིལོ་བཅིསི་ཀྱིིསི་གྲུབ་པའ་ིདོ་དམ་ཚོོགསི་

ཆུང་གིསི་འཛོིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ལོསི་གཞེི་འདིསི་དབྱིན་ཡིིག་ཏུ་བརྩམསི་པའམ་

ཡིང་ན་དབྱིན་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་གྲགསི་རྩོམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བདམསི་ནསི་བོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། ད་ེཡིང་བོད་པ་བྱིངསི་ཀྱི་ིཀོློག་ཁོམསི་དང་མཐུན་ཞེིང་། ཀོློག་ན་

གོ་ཐུབ་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནསི་བསྒྱུར་བྱའི་གྲགསི་རྩོམ་བདམ་རྒྱུ་ནི་༧རྒྱལོ་དབང་ཀརྨ་

པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལོསི་རོྡོ་རྗོ་ེམཆོོག་ག་ིདགོངསི་བཞེེད་ཡིིན་ལོ། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ི

ལོསི་གཞེ་ིའད་ིཉིིད་ཡིིག་སྒྱུར་ལོསི་གཞེ་ིགཞེན་དང་མ་ིའདྲེ་བའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་ཤོིག་ཀྱིང་ཡིིན། 

“ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ།”ཞེསེི་པའ་ིསྒྲུང་དབེ་འད་ི“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིལོསི་གཞེའི་ི

དབེ་གྲངསི་བདུན་པ་ཡིནི། སྒྲུང་རྩམོ་འདའི་ིནང་དནོ་དང་གྲགསི་ཚོད། རྩམོ་རགི་ཙམ་མ་

ཡིནི་པར་ཨ་རའི་ིསྤྱི་ིཚོགོསི་ཀྱི་ིདྲེང་བདནེ་གྱི་ིཕོྱིགསི་ལོ་ཐོེན་པའ་ིནུསི་པ་བཅིསི་ཕྱིགོསི་གང་

ཐེད་ནསི་འད་ིན་ིབོད་སྐད་དུ་མ་བསྒྱུར་ཐུ་མེད་ཀྱི་ིབརྩམསི་ཆོོསི་ཤོིག་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་

སྒྲུང་རྩམོ་འདའི་ིབོངསི་ཚོད་ཧ་ཅིང་མཐུག་པ་མ་ཟད། རོྗོད་བྱདེ་ཀྱི་ིཆོ་ནསི་ཉི་ེཆོར་ང་ཚོསོི་

འགྲེམསི་སྤེེལོ་བྱསི་མ་ཐེག་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་“ལོམ་ལོ་”ཞེེསི་པ་དང་མཚུངསི་པར་མ་ཡིིག་
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xv

ཏུ་ཡུལོ་སྐད་དང་འཕྲལོ་སྐད་མང་དྲེགསི་ནསི་བསྒྱུར་དཀའ་བ་ཞེགི་ཡིནི། ཡིནི་ན་ཡིང་ལོ་ོ

ཙཱ་བ་ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ལོགསི་ཀྱིསིི་དཀའ་ངལོ་འད་ིདག་གསིལོ་པརོ་མཐེངོ་བཞེནི་དུའང་

དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ང་ཚོོའི་རེ་སྐུལོ་དང་ལོེན་གྱིིསི་འགྱུར་གྱིི་ལོསི་ལོ་ཞུགསི་པ་ལོ་བཀའ་

དྲེནི་ཆོ་ེཞུ་བཞེནི་ཡིདོ།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་དོ་དམ་ཚོོགསི་ཆུང་གིསི་ངོསི་ལོེན་བྱསི་པའི་བོད་འགྱུར་

མ་ར་ེར་ེའབོྱར་དུསི། ང་ཚོོསི་དེའ་ིནང་ག་ིསི་མིང་མ་ིམིང་རྣམསི་ང་ཚོོའ་ིསྒྲི་འབེབསི་བྱེད་

ལུགསི་ལྟར་སྒྲི་འབེབསི་དང་གཅིིག་གྱུར་བྱེད་པ་དང་། ཚོིག་དོན་ལོ་ཞེིབ་བཤོེར། ད་དུང་

འགྱུར་དེབ་ཀྱིི་ཟུར་རྒྱན་དུ་བརྩམསི་ཆོོསི་དང་རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོོད་འབྲི་བ་བཅིསི་ཀྱིི་ལོསི་

རིམ་རིང་པོ་ཞེིག་བརྒྱུད་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་། ད་རེསི་“ཞེེ་སྡང་གི་རྒུན་འབྲུམ་”

གྱི་ིབོད་འགྱུར་མ་ང་ཚོོའ་ིལོག་ཏུ་འབྱོར་དུསི། ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ལོགསི་ནསི་སི་མིང་མ་ིམིང་

སྒྲི་འབེབསི་དང་། ཚོིག་དོན་གྱི་ིཞེིབ་བཤོེར་གྱིིསི་མཚོོན་པའ་ིཞུསི་དག་ཡིིད་བརྟེན་འཕེར་

བ་ཞེིག་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། འགྱུར་བྱང་གི་ནང་དུ་བརྩམསི་ཆོོསི་དང་རྩོམ་པ་པོའ་ི

ངོ་སོྤྲོད་ཀྱིང་རྒྱསི་བསྡུསི་རན་ཞེིང་། སྒྲུང་རྩོམ་འད་ིཉིིད་གོ་བ་ལོ་ཕན་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་སྦྱིར་

འདུག  ད་ེབསི་འདིར་ཆོེད་དུ་ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ལོགསི་ལོ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁོོང་

ག་ིལྷག་བསིམ་དང་འགན་འཁུར་གྱི་ིབློོ་ལོ་རྗོེསི་སུ་ཡི་ིརངསི་ཞུ་བཞེིན་ཡིོད། 

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་དོ་དམ་ཚོོགསི་ཆུང་གི་ངོསི་ནསི་དེབ་འདི་པར་སྐྲུན་གྱིི་

སྟ་གོན་ལོ་ཞུགསི་པའི་སྐབསི་སུ་སླེར་ཡིང་ནན་ཏན་གྱིིསི་ཞུ་དག་ཐེེངསི་གསུམ་བཏང་

ཞེིང་། དེ་དག་ཀྱིང་སླེ་ཆོོསི་སུ་མ་སིོང་བར་མ་ཡིིག་དང་ཞེིབ་བསྡུར་དགོསི་སིར་ཞེིབ་

བསྡུར་བྱེད་པ་དང་འདྲེ་ིབརྩད་བྱེད་པ་བཅིསི་བརྒྱུད་ད་ེའགྱུར་འད་ིཉིིད་ཇོ་ེལོེགསི་སུ་གཏོང་

བའ་ིའབད་པ་བྱསི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་གོང་ཞུསི་ལྟར་ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ལོགསི་ཀྱིིསི་ཞུསི་དག་

ལོན་མང་གནང་གྲུབ་འདུག་སྟབསི། ང་ཚོོསི་ངལོ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ལོསི་བསྟེན་མ་དགོསི།
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ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ལོགསི་ཀྱིིསི་རང་རེའ་ིབོད་འགྱུར་རྩོམ་རིག་ཁྲོད་དུ་མ་བསྒྱུར་ཐུ་མེད་

ཀྱིི་གྲགསི་རྩོམ་འདི་འདྲེ་ཞེིག་གསིར་དུ་བསྒྱུར་བ་མ་ཟད། ཁོོང་གི་འགྱུར་བྱང་དུ་གྲགསི་

རྩོམ་འད་ིབསྒྱུར་བའ་ིགོ་རིམ་ཞེིབ་ཕྲ་དང་། བསྒྱུར་བའ་ིསྐབསི་སུ་དཀའ་ངལོ་གང་འཕྲད་

དང་། དེ་དག་ལོ་གདོང་ལོེན་ཇོི་ལྟར་གནང་ཚུལོ། ཁོོང་གི་ཡིིག་སྒྱུར་ཐེད་ཀྱིི་ཉིམསི་མྱོོང་

དང་ཤོེསི་རྟེོགསི། ལྟ་ཚུལོ་སིོགསི་ཞེིབ་རྒྱསི་ཤོིག་བཀོད་ཡིོད་པ་འད་ིདག་ཀྱིང་སྤྱིིར་ཡིིག་སྒྱུར་

གྱི་ིལོསི་ལོ་གཞེོལོ་བ་ཀུན་དང་།  ལྷག་པར་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིམ་འོངསི་པའ་ིལོསི་

གཞེ་ིལོ་ཕན་ངེསི་ཅིན་གྱི་ིཞེལོ་འདེབསི་ཤོིག་ལོ་ངོསི་འཛོིན་ཞུ་བཞེིན་ཡིོད།

“ཞེེ་སྡང་གི་རྒུན་འབྲུམ”ཞེེསི་པའི་བོད་འགྱུར་མ་འདི་རང་རིགསི་ཀོློག་པ་པོ་རྣམསི་

ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོར་འབུལོ་བའ་ིགོ་སྐབསི་འད་ིདང་བསྟུན་ནསི། ཨ་ེལོེན་ སི་ིཋེེན་བྷེེག་ག་ིགཞེིསི་

ཀ་ (Estate of Elaine Steinbeck) ནསི་བོད་འགྱུར་མ་འདིའི་ཆོོག་མཆོན་གནང་བ་

དང་། རྩོམ་རིག་དཔེ་སྐྲུན་འབྲེལོ་མཐུད་ལོསི་ཁུངསི་ McIntosh and Otis, Inc ཞེེསི་

པའི་བཟོའེ་ བྷེོ་ཛོ་སིི་ (Zoë Bodzas) ཡིི་མཐུན་འགྱུར་རོགསི་རམ་གནང་བ་ལོ་ཡིང་

ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།

ཐེའེ་ཝན་གྱིི་དམ་ཆོོསི་བང་མཛོོད་ཚོོགསི་པསི་སྒྲུང་དེབ་འདིའི་སྒྱུར་ཡིོན་དང་རྩོམ་

སྒྲིིག་ག་ིའགྲོ་གྲོན་གནང་བ་ལོ་བརྟེེན་ནསི་འགྱུར་དེབ་འད་ིཉིིད་ཀོློག་པ་པོ་རྣམསི་ཀྱི་ིསྤྱིན་

སྔོར་འབུལོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིིན་པསི་དེའ་ིདབུ་འཛོིན་དང་ལོསི་སྣ་ེཔ་རྣམསི་ལོ་ཐུགསི་རྗོ་ེ

ཆོེ་ཞུ། ད་དུང་མཁྱོེན་ལྡན་མ་སྦེེ་ཨ་ཏ་བཀྲ་ཤོིསི་སྒྲིོལོ་དཀར་གྱིིསི་དང་བློངསི་ཀྱིི་སོྒོ་ནསི་

དཔ་ེདེབ་འདིའ་ིཇུསི་འགོད་གནང་བ་ལོ་ཡིང་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚོོགསི་ཆུང་ནསི་ ༢༠༢༢ ལོོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༥ ཚོེསི་ ༡ ལོ།
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 སྒྱུར་བ་པོའི་འགྱུར་བྱང་།

སིྤྱིའི་རྒྱབ་ལོྗོངས།

ད་ེརིང་ནསི་ཡིར་ལོ་བརྩིསི་པའ་ིལོོ་ངོ་བདུན་ཙམ་གྱི་ིཡིར་སོྔོན་དུ། བདག་ག་ིལོསི་གྲོགསི་

རྒན་བསྟན་འཛོིན་དགེ་ལོེགསི་ཀྱིིསི་འཛོམ་གླེིང་གྲགསི་རྩོམ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གོ་སྐབསི་

ཤོིག་འདུག་ན། དང་དུ་ལོེན་འདོད་དམ་ཟེར། དེ་དུསི་དེ་སྔོ་སྤྱིིར་བྱ་བའི་དགོསི་མཁོོ་

དང་། ཁྱོད་པར་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགའ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་དབང་གིསི། རྩོམ་ལུསི་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱིི་

བརྩམསི་ཆོོསི་བརྒྱ་ཕྲག་ཁོ་ཤོསི་ཤོིག་དབྱིན་བོད་སྐད་རིགསི་གཉིིསི་ཀྱིི་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་

བསྒྱུར་མྱོོང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ད་ལྟ་པར་དུ་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་བརྩམསི་སྒྲུང་“དུད་འགྲོའ་ི

གཞེིསི་ཀ་”དང་། མ་ཕྱིི་བོར་བརླག་བྱུང་ནསི་ཀོློག་པ་པོ་དང་གཏན་དུ་མཇོལོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

བའི་བརྩམསི་སྒྲུང་“ཀིམ་”ཞེེསི་བྱ་བའི་དེབ་གཟུགསི་ཆོ་ཚོང་བ་གཉིིསི་ཀྱིང་བསྒྱུར་ཟིན་

པསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའགྱུར་རྩལོ་ལོ་གདེང་ཚོོད་ཅུང་ཙམ་ཡིོད་པའ་ིསྟེང་དུ། གངསི་ཅིན་རིག་

པའ་ིམཛོོད་དུ་ནོར་བུ་གསིར་པ་ཞེིག་འདྲེེན་རྒྱུ་ཞེིག་བྱུང་ན་ད་ེན་ིསྐད་རིགསི་གཞེན་ཞེིག་

ཤོེསི་པའ་ིདགོསི་དམིགསི་རེད་འདོད་ནསི། འགྱུར་གྱི་ིབྱ་བ་ད་ེདང་དུ་ལོེན་འདོད་ཅིེསི་ལོན་

བཏབ་པ་ཡིིན།

དེའ་ིརྗོེསི་ཀྱི་ིཟླ་ངོ་ཁོ་ཤོསི་ནང་དུ། འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ིལོསི་དོན་ཚོོགསི་ཆུང་ག་ི

འགན་འཛོིན་པསི་ལོསི་གཞེ་ིའདིའ་ིདགོསི་དམིགསི་དང་རྩ་འཛོིན། མ་འོངསི་འཆོར་གཞེ་ི

སིོགསི་ངོ་སྤྲོོད་གནང་བ་མ་ཟད། མ་ིའགྱིངསི་པར་བདག་ལོ་བསྒྱུར་བྱ་ཞེིག་བསྐུར་ཡིོང་ཞེེསི་
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xviii

བརྡོ་ལོན་གནང་། ད་ེནསི་ཉིིན་ཞེིག་ལོ། མཚོན་ལོ་ཇོོན་  སི་ིཋེེན་བྷེེག་ཅིེསི་ཞུ་བའ་ིཨ་རིའ་ི

རྩོམ་པ་པོ་ཞེིག་གིསི་བརྩམསི་གནང་བའི་སྒྲུང་རིང་“ཞེེ་སྡང་གི་རྒུན་འབྲུམ་”ཞེེསི་བྱ་བ། 

ལོེའུ་སུམ་ཅུའ་ིབདག་ཉིིད་ཅིན་གྱི་ིདེབ་རྒན་མཐུག་པོ་ཞེིག་ལོག་ཏུ་འབྱོར། 

བདག་ནི་ཆུང་དུསི་ནསི་བཟུང་རྩོམ་རིག་ལོ་རྨོངསི་དད་ལྟ་བུ་ཡིོད་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་

མོད། འོན་ཀྱིང་སྐད་རིགསི་གཅིིག་ཁོོ་ནའི་འོག་ཏུ་ནར་སིོན་ཞེིང་རྩོམ་རིག་ལོ་དགའ་

བའ་ིགྲྭ་ལོོག་ཕལོ་མོ་ཆོ་ེདང་འདྲེ་བར། བདག་གིསི་གཞེན་སྐད་སྟེང་ག་ིརྩོམ་རིག་བརྩམསི་

ཆོོསི་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་ནུབ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་རྩོམ་རིག་བརྩམསི་ཆོོསི་ཕལོ་ཆོེར་བཀློགསི་མེད་

ལོ། རྗོེསི་སིོར་དབྱིན་ཡིིག་སྦྱིངསི་རྗོེསི་ཀྱིང་ནུབ་ཕྱིོགསི་རྩོམ་རིག་གི་བརྩམསི་ཆོོསི་གང་

ཐུབ་ཅིིག་བཀློགསི་པའི་ཁུལོ་ཡིིན་མོད། གང་བཀློགསི་པ་ཕལོ་མོ་ཆོེ་ཡིང་གཙོ་བོ་ཚོོང་

ལོསི་རང་བཞེིན་གྱི་ིབརྩམསི་སྒྲུང་ཀོློག་བདེའ་ིརིགསི་དང་། ཅུང་ཁོ་གསིལོ་བའ་ིསྙན་ངག་

གོ་བདེའ་ིརིགསི་ཡིིན་པསི། བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིབཀློགསི་མྱོོང་བ་ཕར་ཟད། རྩོམ་པ་པོ་འད་ི

དང་བརྩམསི་ཆོོསི་འདིའ་ིམཚོན་ཙམ་ཡིང་གོ་མྱོོང་མ་ིགདའ། 

ད་དུང་སྒྲུང་རིང་འད་ིད་ེསྔོ་ལོོ་ཙཱ་བ་ཞེིག་གིསི་ནང་དོན་མཁྲེགསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་

བསྒྱུར་མ་འདོད་པར་ཕྱིིར་བསོླེགསི་པ་ཞེིག་ཡིིན་རབསི་ཀྱིང་གོ་ཐེོསི་བྱུང་བསི། ཐེོག་མར་

སིེམསི་ལོ་བསླེེབསི་པ་ན་ིའཇོིགསི་སྣང་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཇོ་ིསྐད་དུ། ཡིོན་ཏན་ཆུང་

རྣམསི་ང་རྒྱལོ་ཆོ།ེ ། ཞེེསི་པའ་ིདཔ་ེལྟར། དེབ་འད་ིངསི་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་ན་གཞེན་པ་བསྒྱུར་

མཁོན་ཡིང་མང་པོ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ་པའི་སྤེོབསི་པ་སོྐྱན་ཅིན་ཞེིག་དང་། ངསི་

བསྒྱུར་མ་འདོད་ན་གཞེན་པསི་ཀྱིང་བསྒྱུར་འདོད་རྒྱུ་མ་རདེ་སྙམ་པའ་ིའགན་སིམེསི་གཙང་

མ་ཞེིག་གིསི་ཀུན་ནསི་བསླེངསི་ཏ།ེ རྟེ་ཁོལོ་བོང་བུསི་འཁུར་རྒྱུའ་ིསིེམསི་ཐེག་བཅིད། 

ད་ེལྟར་སིེམསི་ནསི་གྲ་སྒྲིིག་དང་ར་ེབ་གང་འདྲེ་ཞེིག་འཛོིན་དགོསི་ཆོ་མ་འཚོལོ་བར། 

ཐེད་ཀར་དབུགསི་ཐེེངསི་གཅིིག་གིསི་དེབ་རྒན་ད་ེམགོ་ནསི་མཇུག་བར་དུ་ཐེེངསི་གཅིིག་
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xix

བཀློགསི་པ་ཡིིན། སྒྲུང་དེབ་འད་ིབཀློགསི་གྲུབ་དུསི། རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཚོ་དམྱོལོ་གྲང་དམྱོལོ་

གཉིིསི་ཀ་དུསི་གཅིིག་ཏུ་མྱོངསི་པའ་ིསྣང་བ་ཞེིག་བྱུང་། བརྩམསི་ཆོོསི་ཧྲིིལོ་པོ་ན་ིསྒྲུང་ག་ི

གཞུང་རྟེ་དང་སྤྱི་ིཚོོགསི་རྒྱབ་ལྗོོངསི་གཉིིསི་ཀ་ལོེའུ་ར་ེར་ེབཞེིན་རེསི་མོསི་ཀྱིིསི་སིོང་ནསི། 

དེ་འདྲེའི་གསིོན་ཉིམསི་དོད་ཅིིང་དེ་འདྲེའི་དྲེག་ཤུལོ་ཆོེན་པོསི་བྲིསི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། 

མཚོམསི་ལོ་ལོར་རང་ཉིིད་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་ཡུལོ་གྱིི་ཐེན་པསི་གཙེསི་པའི་ཞེིང་ཁོ་རུ་ཀྲོང་

ངེར་འགྲེངསི་ཡིོད་པའི་སྣང་བ་སྐྱེསི་ལོ། ཡིང་སྐབསི་འགར་རང་ཉིིད་ནི་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནི་ཡི་

མངའ་སྡེའི་འབྲསི་བུའི་ཁུར་གྱིིསི་ལྕིི་བའི་རྒུན་འབྲུམ་འཁྲི་ཤོིང་གི་ཁྲོད་དུ་གན་རྐྱེལོ་དུ་

ཉིལོ་ཡིོད་པའ་ིསྣང་བ་སྐྱེསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཆོོསི་དཔོན་ཁོ་སི་ེདང་ལྷན་དུ་གད་མོ་ཤོོར་

ལོ། སྐབསི་ལོ་ལོར་ཕོ་གསིར་ཇོོ་ཌི་ིདང་མཉིམ་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་ཞེིང་། ཡིང་དུསི་དང་དུསི་སུ་

ཨ་མ་ཇོོ་ཌིིའ་ིམ་ིཚོེའ་ིགདམསི་པའ་ིཁྲོད་ནསི་སྣང་བ་ལྷོད་དུ་འབབ། 

སྒྲུང་རིང་འདིའི་ཁྲོད་དུ་འདུསི་པའི་ཆོ་འཕྲིན་རྒྱ་ཆོེ་དྲེགསི་པསི། བརྩམསི་ཆོོསི་

བཀློགསི་གྲུབ་དུསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་དཔེ་དེབ་སྣ་གཅིིག་ཙམ་བཀློགསི་པ་མ་ཡིིན་པར་ནང་

དོན་སྣ་བརྒྱ་འདུསི་པའི་དེབ་ཚོོགསི་ཤོིག་བཀློགསི་པའི་ཚོོར་བ་བྱུང་། དེབ་འདི་ཐེེངསི་

དང་པོར་བཀློགསི་པའ་ིསྐབསི་སུ་དཀའ་ངལོ་ཡིང་མ་ིཉུང་བ་ཞེིག་དང་འཕྲད། དེབ་འདིའ་ི

ནང་དུ་མི་སྣསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་སྐབསི། ཨ་རིའི་ཡུལོ་ཕྱིོགསི་ག་གེ་མོའ་ིཡུལོ་སྐད་གང་

བྱུང་དུ་འབྱུང་ལོ། ཚོིག་བསྡུསི་པ་དང་དོན་བསྡུསི་པ་ཡིང་སྐབསི་དང་སྐབསི་སུ་འབྱུང་བ་

དང་། ད་དུང་ཆོོསི་ལུགསི་དང་ལོོ་རྒྱུསི་ཀྱི་ིདོན་རྐྱེེན། སྤྱི་ིཚོོགསི་དང་སྲིིད་ལུགསི་ཀྱི་ིགནད་

དོན་སོིགསི་གླེེང་ནསི། མིའི་རིགསི་ཀྱིི་གཉུག་གཤོིསི་ཀྱིི་གདོང་བ་དམར་རྗོེན་དུ་བཏོན་

ཞེིང་། ལོོག་ལོམ་དུ་གོལོ་བའ་ིཆོོསི་ལུགསི་དང་སྲིིད་ལུགསི་ལོ་ཐེེར་འདོན་ཡིང་བྱསི་པའ་ི

ནང་དོན་རྙིོག་འཛོིང་ཅིན་མང་པོ་འདུསི་ཡོིད་པསི། ནུབ་ཕོྱིགསི་པའ་ིཆོོསི་ལུགསི་དང་ལོོ་

རྒྱུསི། སྤྱིི་ཚོོགསི་དང་སྲིིད་ལུགསི། ཁྱོད་པར་དུ་ཨ་རིའི་སྤྱིི་ཚོོགསི་ཀྱིི་སྒྲིོམ་གཞེི་དང་རྒྱབ་
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ལྗོོངསི་མ་ིཤོེསི་མཁོན་བདག་ལྟ་བུ་ལོ་མཚོོན་ན། དེབ་ཀྱི་ིནང་དོན་ཧྲིིལོ་པོ་རྟེོགསི་སིོང་ཟེར་

རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅིང་མ་ིསྲིིད་པ་ཞེིག་རེད། 

ད་ེབསི་དེའ་ིརྗོེསི་ཀྱི་ིཟླ་ངོ་གཉིིསི་ཙམ་གྱི་ིདུསི་ཡུན་སྤྱིད་ནསི། སྒྲུང་འདིའ་ིནང་དུ་ཐེད་

ཀར་སླེེབསི་པའ་ིལོོ་རྒྱུསི་ཀྱི་ིདོན་རྐྱེེན་དང་ཆོོསི་ལུགསི་ཀྱི་ིལྟ་གྲུབ། ཐེད་ཀར་མ་སླེེབསི་ཀྱིང་

ད་ེདང་འབྲེལོ་བ་ཡིོད་པའ་ིནུབ་ཕོྱིགསི་པའ་ིཆོོསི་ལུགསི་དང་ལོོ་རྒྱུསི། ཨ་རིའ་ིསྤྱི་ིཚོོགསི་ཀྱི་ི

འགལོ་འདུ་དང་འགལོ་བ་ད་ེདག་ག་ིའབྱུང་རྐྱེེན། རྩོམ་པ་པོའ་ིམ་ིཚོེའ་ིལོོ་རྒྱུསི་དང་རིན་

ཐེང་ལྟ་བ། བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིརྩོམ་པའ་ིསྤྱི་ིཚོོགསི་རྒྱབ་ལོྗོངསི་དང་རྩོམ་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ། 

ཨ་རིའ་ིལྷོ་ཕྱིོགསི་དང་ནུབ་ཕྱིོགསི་པའ་ིཡུལོ་སྐད་རང་བཞེིན་གྱི་ིདབྱིན་སྐད་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོསི་

དང་བརྡོ་དང་ཐེ་སྙད་ཀྱི་ིགྲུབ་སྟངསི་སིོགསི་ལོ་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་ཞེིབ་འཇུག་བྱསི་པ་མ་ཟད། 

ཨ་རིའ་ིསི་བཀྲ་དང་ལོམ་ཆོེན་ཁོག་ག་ིའགྲོ་ཕོྱིགསི། གཙང་པོ་ཁོག་ག་ིརྒྱུག་ཕོྱིགསི་དང་ར་ི

རྒྱུད་ཁོག་གི་འཐེེན་ཕོྱིགསི་ལོའང་རྒྱུསི་ལོོན་གང་འཚོམསི་བྱསི་པ་ཡིིན། སྒྲུང་འདི་གླེོག་

བརྙིན་དུ་ཕབ་པ་ཞེིག་ལོ་བལྟསི་པསི་ཀྱིང་ཕན་པ་མི་དམན་པ་བྱུང་། དེ་ལྟ་བུའི་གྲ་སྒྲིིག་

ངེསི་ཅིན་སོྔོན་ཏུ་བཏང་ནསི་ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་ཀོློག་མགོ་བརྩམསི་པ་ཡིིན། 

ད་ནི་དགོསི་ངེསི་ཀྱིི་གྲ་སྒྲིིག་ཡིོད་ཚོད་བྱསི་ཟིན་པསི། ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་ཀོློག་སྐབསི་

དཀའ་ངལོ་ཆོེན་པོ་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁྱོད་མཚོར་བ་ཞེིག་ལོ། ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་ཀློོག་སྐབསི་

ཐེེངསི་དང་པོར་བཀློགསི་པ་དང་བསྡུར་ན་མྱུར་ཚོད་མངོན་གསིལོ་གྱིིསི་དལོ། ད་ེཡིང་ཅི་ི

ཁོག་སྟ།ེ སྒྲུང་ག་ིཁྲོད་ཀྱི་ིཚོོར་བ་སྐྱེན་པའ་ིདོན་རྐྱེེན་ར་ེར་ེདང་འགྲོགསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

སིེམསི་པ་རྒྱ་ཡིན་དུ་ཤོོར་འགྲོ། སྒྲུང་ག་ིཁྲོད་དུ་མཚོམསི་ལོ་ལོར་རོྩམ་པ་པོའ་ིཚོོར་བ་དྲེག་

ཏུ་བརོྡོལོ་ནསི། སྨྱུག་རྩ་ེསོྨྱོན་པ་བཞེིན་དུ་འཁྱུག་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཀོློག་པ་པོ་ཡིང་དབུགསི་

ལོེན་དཀའ་བའ་ིཚོོད་དུ་སྐྱེལོ། ཚོིག་འད་ིདག་འབྲ་ིདུསི་རྩོམ་པ་པོ་དྲེག་ཏུ་ཁོྲསི་ནསི་གདོང་

མདོག་སྨུག་པོར་གྱུར་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ་དུསི་ཡིོད་ལོ། ཡིང་ཚོིག་ད་ེདག་འབྲ་ིདུསི་རྩོམ་པ་
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པོ་སིེམསི་སྐྱོ་ནསི་འབྲ་ིམཚོམསི་བཞེག་སྟ་ེམཆོ་ིམ་འབྱིད་བཞེིན་ཡིོད་ངེསི་རེད་ཨང་སྙམ་

དུསི་ཀྱིང་ཡོིད། སྒྲུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ། རྩོམ་པ་པོསི་སྨྱུ་གུའི་མཚོོན་ཆོར་བརྟེེན་

ནསི་མིའི་རིགསི་ཀྱིི་བཅིོསི་མའི་གདོང་འབག་སིིལོ་བུར་གཤོགསི་ཡིོད་ལོ། ལོོག་ལོམ་དུ་

ཕྱིིན་པའ་ིདད་མོསི་དང་རྩེད་ཆོསི་སུ་གྱུར་པའ་ིསྲིིད་ལུགསི་ཀྱི་ིསྡོང་སྐམ་རྩད་ནསི་བསྒྱེེལོ་

ཡིོད་ཅིིང་། ཐེལོ་དྲེགསི་པའི་ཁྲོམ་རའི་དཔལོ་འབྱོར་དང་མ་རྩ་རིང་ལུགསི་ལོ་ཡིང་རྒོལོ་

གཏམ་ཚོ་ནན་བཏང་ཡོིད། དེསི་ན་དེབ་འདི་ཐེོག་མར་མ་བཀློགསི་པའི་སོྔོན་དུ་ང་ཚོོསི་

བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིདང་འདིའ་ིརྩོམ་པ་པོའ་ིཐེད་ལོ་རྒྱུསི་ལོོན་མདོར་བསྡུསི་ཙམ་ཞེིག་བྱ། 

བརྩམས་ཆོས་དང་བརྩམས་ཆོས་ཀིྱི་རྒྱབ་ལོྗོངས་ངོ་སྤྲོོད།

བརྩམསི་ཆོོསི་འདིའ་ིསྤྱི་ིཚོོགསི་དང་ཁོོར་ཡུག་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་མེད་ཚོ།ེ བརྩམསི་

སྒྲུང་འདིའ་ིགོ་བ་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་ལོོན་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་དཀའ་ཙམ་གདའ། ད་ེབསི་བདག་གིསི་

འད་ིནསི་བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིའདྲེ་འབྲ་ིབའ་ིསྤྱི་ིཚོོགསི་ཁོོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་ཁོོར་ཡུག་

མདོར་ཙམ་ངོ་སྤྲོོད་བྱ། 

དེ་ཡིང་འཛོམ་གླེིང་འཁྲུག་ཆོེན་ཨང་དང་པོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཨ་རིར་དཔལོ་འབོྱར་ཉིམསི་

ཉིེསི་ཆོེན་པོ་བྱུང་བསི། ཁོེ་ལོསི་དང་བཟོ་གྲྭ་མང་པོའ་ིམ་རྩ་བརྡོིབསི་ནསི་སོྒོ་རྒྱག་དགོསི་

འཁོེལོ་བ་རེད་ལོ། དེའ་ིཉིེར་ལོེན་ལོ་བརྟེེན་ནསི་ད་ེསྔོ་ལོསི་ཁུངསི་དང་བཟོ་གྲྭ་སྣ་ཚོོགསི་

སུ་ལོསི་ཀ་གཉིེར་བའ་ིལོསི་མ་ིགྲངསི་ལོསི་འདསི་པ་ཞེིག་ལོསི་མེད་དུ་གྱུར་པ་རེད། ད་ེདང་

ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཚོོང་ལོསི་ཆུང་ཚོགསི་གཉིེར་མཁོན་མང་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་མ་རྩའ་ིའཁོོར་སོྐྱད་

ཀྱི་ིདབང་གིསི་གླེོ་བུར་དུ་བུ་ལོོན་དུ་ཚུད་པ་རེད། ཁོོར་ཡུག་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་ག་ིའོག་ཏུ། ཨ་

རིའི་དབུསི་ཕོྱིགསི་དང་ལྷོ་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ཞེིང་པ་མང་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་སྤྱིི་ཚོོགསི་སྤྱིི་ཡིོངསི་དང་

འདྲེ་བར་མ་རྩའ་ིདཀའ་ངལོ་ལོ་འཕྲད་པ་རེད། ད་ེབསི་ཁོོང་ཚོོསི་ཕྱི་ིལོོའ་ིསི་བོན་དང་ཞེིང་
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ལོསི་འཕྲུལོ་ཆོ་ཉིོ་སྤྱིད། ཐེ་ན་ཉིིན་རེའ་ིའཚོ་ོབའ་ིའགྲོ་སོིང་ག་ིཆོེད་དུ་སི་ཞེིང་གཏའ་མར་

བཞེག་ནསི་དངུལོ་ཁོང་ལོསི་བུ་ལོོན་བློངསི་ཏ།ེ ཕྱི་ིལོོར་ལོོ་ལོེགསི་འབྱུང་བར་ར་ེསྒུག་བྱསི། 

འོན་ཀྱིང་། མུ་གེའ་ིསྟེང་ལོ་ཟླ་ལྷག་ཅིེསི་པའ་ིདཔ་ེལྟར། སྐབསི་ད་ེཤོེད་དུ་ཨ་རིའ་ིལོོ་རྒྱུསི་

སྟེང་དུ་བྱུང་མ་མྱོོང་བའ་ིབྱ་ེརླུང་ཐེན་པ་ལོོ་ངོ་བདུན་ལོ་བསྟུད་མར་བྱུང་ནསི། སི་བཅུད་

ཉིམསི་ཉིེསི་ཆོེན་པོ་བྱུང་བསི། ལོོ་ནསི་ལོོ་མཐུད་ད་ེལོོ་ཉིེསི་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ད་ེབསི་ཞེིང་པ་

མང་པོསི་དངུལོ་ཁོང་ལོ་བུ་ལོོན་འཇོལོ་མ་ཐུབ་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞེིང་སི་ཤོོར། 

ལྷག་པར་དུ། གནག་སིེམསི་ཆོེ་བའི་ཚོོང་པ་ཁྲམ་པ་མང་པོསི་གོ་སྐབསི་འདི་དམ་

འཛོིན་བྱསི་ནསི། ཞེིང་སི་གཏའ་མར་བློངསི་ནསི་བུ་ལོོན་འཇོོག་ཅི་ིཐུབ་བྱསི་ཤོིང་། མཐེའ་

མར་ཞེིང་པ་མང་པོསི་ཞེིང་སི་ཤོོར་བ་མ་ཟད་ཐེ་ན་སོྒོ་ཁོའི་སོྒོ་ཕྱུགསི་ཚུན་ཆོད་ཀྱིང་ཤོོར་

ནསི། ཁྱོིམ་ཚོང་ནསི་ཁྱོིམ་ཚོང་བྱསི་ཏ་ེནུབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིམངའ་སྡ་ེཕྱུག་པོ་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ིཡིའ་ི

ཕྱིོགསི་སུ་འཚོོ་ཐེབསི་འཚོོལོ་བར་སྤྲོང་འཁྱོམ་བྱ་དགོསི་བྱུང་། སྒྲུང་ནང་གི་དོན་རྐྱེེན་

འད་ིདག་ཕར་བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོ་ོདང་ཡུལོ་དང་དུསི་ཀྱིིསི་བསྐལོ་བསི། ང་ཚོོར་འབྲེལོ་

བ་ཆོེན་པོ་མེད་པར་སྣང་ཡིང་། རིག་པ་ནང་དུ་བཀུག་ནསི་བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོར་བཏང་ན། 

སིེམསི་ལོ་སྐྱ་ིགཡིའ་བའ་ིཚོོར་སྣང་ར་ེསྐྱེསི་ཡིོང་། 

རྩོམ་པ་པོསི་བརྩམསི་ཆོོསི་འདི་ནི་དཔལོ་འབྱོར་ཉིམསི་ཉིེསི་ཆོེན་པོ་ཆོེསི་ཛོ་དྲེག་ཆོེ་

བའ་ིསྐབསི་སུ་བརྩམསི་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ེན་ིརྩོམ་པ་པོ་སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཀྱིིསི་བརོྗོད་གཞེ་ི

འདིའི་སྟེང་དུ་སིེམསི་ཁྲལོ་ཆོེན་པོ་སྐྱེསི་ནསི་ཡིོད་པའི་སྐབསི་ཡིིན། ཁོོང་གིསི། “ངསི་

(དཔལོ་འབྱོར་ཉིམསི་ཉིེསི་ཆོེན་པོའ་ི)སྣ་ེའདྲེེན་འདོད་རྔམ་ཅིན་གྱི་ིཁྱོ་ིརྒན་ད་ེཚོོའ་ིགདོང་

ལོ་ཁྲེལོ་མེད་ཀྱིི་ཁྲམ་ཤོིང་ཞེིག་བཀལོ་ན་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད་མྱོོང་། དེ་བསི་རྩོམ་པ་པོསི་

ཉིིན་རེར་ཆོ་སྙོམ་ཐེ་སྙད་ ༢༠༠༠ ལྷག་བྲིསི་ནསི། ཐེ་སྙད་ཁྲ་ི ༢༠ ཅིན་གྱི་ིདེབ་རྒན་འད་ི

ཟླ་ངོ་ ༥ ཡི་ིནང་དུ་གྲུབ་པར་བྱསི་པ་རེད། རྗོེསི་སོིར་ཁོོང་གིསི་གྲོགསི་པོ་ཞེིག་ལོ། “བདག་
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གིསི་མི་ཚོེ་གང་པོར་འདི་འདྲེའི་སྡུག་རུསི་བརྒྱབ་མྱོོང་མེད་ལོ། འདི་འདྲེའི་རྒྱུན་བསྟུད་

བྱསི་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་མྱོོང་ཞེིང་། ཤོོག་ངོསི་རེ་རེ་བཞེིན་དུ་“ཀོློག་པ་པོའ་ིདབང་རྩ་

གོསི་ཧྲུལོ་བཞེིན་དུ་འཐེེན་རྒྱུ་”ན་ིསི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཀྱི་ིའདོད་བློོ་ཡིིན་པ་རེད། 

ཁོོང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་པོ་ལྕིམ་ཁོ་རོལོ་གྱིིསི་བསིམ་ཚུལོ་བཏོན་པ་ལྟར། སིི་ཋེེན་བྷེེག་

ལོགསི་ཀྱིིསི་ཇུའུ་ལོ་ིཡི་ ཝར་ཌི་ི ཧོ་ལོགསི་ཀྱི་ིགླུ་ཚོིག་བརྩམསི་ཆོོསི་“སྤྱི་ིམཐུན་རྒྱལོ་ཁོབ་

ཀྱིི་འཐེབ་མགུར་”ཞེེསི་པ་ལོསི་བརྩམསི་སྒྲུང་འདིའི་མཚོན་བྱང་བློངསི་པ་ཡིིན། “བདག་

གི་མིག་ཟུང་གིསི་དཀོན་མཆོོག་ལྷ་ལོསི་བབསི་པའི་འོད་ཀོར་མཐོེང་བྱུང་། ཁོོང་གིསི་ཞེེ་

སྡང་གི་རྒུན་འབྲུམ་བསྙལོ་བའི་ཆོང་གཞེོང་རོྡོག་བརྫོིསི་བཏང་ནསི། ... ” གླུ་ཚོིག་གི་

ཚོན་པ་འདི་ཡིང་“དམ་པའི་གསུང་རབ་”ནང་གི་“ལུང་བསྟན་གྱིི་ལོེའུ་”ཡིི་ཚོན་པ་ཞེིག་

ལོ་གཞེ་ིབཅིོལོ་བ་ཡིིན། 

༡༩༣༨ ལོོའ་ིསྤྱིི་ཟླ་ ༡༠ཚོེསི་ ༢༦ ཉིིན། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཀྱིིསི་མ་ཟིན་གྱིི་སྟེང་དུ་

“རོྫོགསི་སིོ་”ཞེེསི་པའ་ིཡི་ིག་ེཆོེན་པོ་བྲིསི་ཏ་ེབརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིགྲུབ་པ་ཡིིན་ལོ། སྐབསི་དེར་

ཁོོའ་ིསྣང་བ་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ནསི་ཡི་ིག་ེཡིང་མཐེོང་དཀའ་བའ་ིཚོོད་དུ་གདའ་ཞེེསི་བཤོད་

པར་སྨྲ། དེ་ནསི་ཁོོང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིིན་ཐེོའ་ིསྟེང་དུ། “དེ་རིང་རོྫོགསི་སིོང་། དཀོན་

མཆོོག་མཁྱོེན། ལོེགསི་པོ་ཞེིག་བྱུང་ཡིོད་པར་སྨོོན།” ཞེེསི་བྲིསི་པ་རེད།  

སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཀྱི་ིཚོོང་འབྲལེོ་སྐུ་ཚོབ་དང་རྩོམ་སྒྲིིག་པ་རྣམསི་ཀྱིིསི་བརྩམསི་ཆོོསི་

འད་ིབཀློགསི་མ་ཐེག་ཏུ་སོྤྲོ་སྣང་དང་ངར་སིེམསི་རབ་ཏུ་རྒྱསི་ནསི། “ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་

”ཞེེསི་བྱ་བའ་ིསྒྲུང་རིང་འད་ིགང་མྱུར་པར་དུ་སྐྲུན་པའ་ིལོསི་ལོ་ཞུགསི། ད་ེབསི་དཔར་རྩ་

སྒྲིིག་པ་ནསི་མཐེའ་མའ་ིཞུ་དག་ལོ་སིོགསི་པའ་ིལོསི་ཀ་ཡིོད་ཚོད་ཟླ་ངོ་བཞེིའ་ིནང་དུ་གྲུབ་

པར་བྱསི་ཏ།ེ ནེའུ་ཡིོག་གྲོང་ཁྱོརེ་གྱི་ིཝའ་ེཁོིན་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་དུ་ ༡༩༣༩ ལོོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༤ ཚོསེི་ 

༡༤ ཉིིན་དངོསི་སུ་པར་སྐྲུན་བྱསི། བརྩམསི་སྒྲུང་འད་ིསྤྱི་ིཚོོགསི་སྟེང་དུ་བཀྲམ་མ་ཐེག་ཏུ་
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ཨ་རིའ་ིརྒྱལོ་ཁོབ་ཧྲིིལོ་པོ་འུར་འུར་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར། བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིན་ིདཔྱད་བརོྗོད་

སྤེེལོ་མང་ཤོོསི་དང་དར་ཁྱོབ་ཆོེསི་སིོང་ཤོོསི། ཐེ་ན་རྩོད་གཞེ་ིཆོེསི་ཆོ་ེཆོོསི་ཀྱི་ིདུསི་རབསི་ཉི་ི

ཤུ་བའ་ིཨ་རིའ་ིསྒྲུང་རིང་དུ་གྱུར་ཅིིང་། རླུང་འཕྲིན་སྟེང་ནསི་འད་ིསྐོར་བགྲོ་གླེེང་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད་ལོ། དྲེག་ཏུ་ཁྲོསི་པའི་ཀོློག་པ་པོ་ཚོོསི་དགག་པ་ཡིང་རྒྱག་གི་ཡིོད་ཅིིང་། ཐེ་ན་དཔེ་

མཛོོད་ཁོང་འགའ་རེསི་བཀག་སྡོམ་ཡིང་བྱསི་པ་རེད། 

“ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་”ན་ི ༡༩༣༩ ལོོའ་ིཆོེསི་བྲིན་ཤོོསི་ཀྱི་ིདཔ་ེདེབ་ཏུ་གྱུར་ནསི། པར་

སྐྲུན་བྱསི་པའི་ལོོ་གཅིིག་ཁོོ་ནའི་ནང་དུ་དེབ་སི་ཡི་ཕྱིེད་ཀ་ལྷག་བཙོངསི་པ་རེད། ༡༩༤༠ 

ལོོར་དེབ་འད་ིལོ་ཕུ་ལོ་ིཙེར་བྱ་དགའ་ིརོྟེག་སྒྲུང་བྱ་དགའ་ཐེོབ་པ་རེད། སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་

ལོ་ ༡༩༦༢ ལོོར་ནོར་བྷེེལོ་རོྩམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོེབ་སྐབསི། “རླབསི་ཆོེན་”བརྩམསི་ཆོོསི་

འད་ིན་ིཁོོང་ལོ་བྱ་དགའ་འད་ིཐེོབ་པའ་ིརྒྱུ་མཚོན་གཙ་ོབོ་རུ་བགྲངསི་ཡིོད། 

སྒྲུང་རིང་འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་ཨ་རིའི་རྩོམ་རིག་ཏུ་བགྲང་དུ་འོསི་པ་ཞེིག་ཏུ་བརྩི་

ལོ། འད་ིན་ིཨ་རིའ་ིརྩོམ་རིག་ག་ིདཀྱིོག་མཚོམསི་ཤོིག་ཏུའང་བརྩ་ིབ་ཡིིན་ཞེིང་། བརྩམསི་

ཆོོསི་འདི་བརྒྱུད་ནསི་ཨ་རིའི་རྩོམ་རིག་དེ་དབྱིན་ཇོིའི་རྩོམ་རིག་ཅིེསི་བྱ་བ་ལོསི་ལོོགསི་

སུ་གྱིསེི་པའང་མཚོོན་པར་བཤོད། བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིན་ིསི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཀྱིིསི་ཡུན་རིང་

སྙིང་ལོ་བརྣགསི་པའ་ི“ཨ་རིའ་ིདེབ་”ཅིིག་ཡིིན་པ་རེད། བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིན་ིདེང་སིང་ཨ་

རིའི་མཐོེ་སླེོབ་ཁོག་ཏུ་ངེསི་པར་དུ་བཀློག་དགོསི་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད་ལོ། ཨ་

རིའི་དཔལོ་འབོྱར་ཉིམསི་ཉིེསི་ཆོེན་པོ་དང་བྱེ་རླུང་ཐེན་པ་ཆོེན་པོའ་ིཤུགསི་རྐྱེེན་སོྐར་ལོ་

རྒྱུསི་ལོོན་བྱེད་པར་རྒྱུ་ཆོ་གལོ་ཆོེན་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། 

བརྩམསི་ཆོོསི་འདི་འཛོམ་གླེིང་གི་ལོེགསི་རྩོམ་འོསི་སྦྱིོར་སྣ་ཚོོགསི་ཁྲོད་དུ་ཕུལོ་བྱུང་

བརྩམསི་ཆོོསི་ ༡༠༠ ཡི་ིགྲསི་སུ་ཚུད་ཡིོད་ལོ། དཔ་ེདེབ་འད་ིཐེོག་མར་པར་སྐྲུན་བྱསི་ནསི་

ད་བར་གྱི་ིལོོ་ངོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ག་ིརིང་ལོ་དེབ་གྲངསི་ཚོར་སི་ཡི་ ༡༥ ལྷག་བཙོངསི་ཡིོད། 
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སྒྲུང་རིང་འད་ིན་ིའཛོམ་གླེིང་རོྩམ་རིག་ལོ་ཞེིབ་འཇུག་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་ཨ་རིའ་ིརྩོམ་རིག་

ལོ་མྱོངོ་རོལོ་དང་ཞེབི་འཇུག་བྱདེ་པར་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བའ་ིརྒྱུ་ཆོ་གལོ་ཆོ་ེཤོོསི་ཤོགི་ཡིནི་ནོ། །

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོོད་མདོར་བསྡུས། 

༡༩༠༢ ལོོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༢ ཚོེསི་ ༢༧ ཉིིན། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ིཡི་མངའ་སྡེའ་ིསི་ལོ་ིན་སི་ིཞེེསི་བྱ་བའ་ི

ཞེིང་པའི་གྲོང་རྡོལོ་ཞེིག་གིསི་ཇོོན་ སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཐེོག་མར་འཇོིག་རྟེེན་དུ་བསུསི། 

འོན་ཀྱིང་དགའ་བསུ་འད་ིཡིང་རིམ་བཞེིན་མེད་པར་འགྱུར་འགྲོ་བ་ཡིིན། སླེོབ་གྲྭའ་ིདག་ེ

རྒན་ཞེིག་ཡིིན་པའི་ཁོོའ་ིཨ་མའི་ཤུགསི་རྐྱེེན་འོག་ཏུ། ཁོོ་ཆུང་དུསི་ནསི་བཟུང་སླེོབ་

སྦྱིོང་དང་སྐད་རིགསི་ཕྱིོགསི་སུ་དགའ་ཞེེན་ཡིོད་ལོ། བུ་ལོོན་དུ་ཚུད་པའི་ཁོོའ་ིཨ་ཕའི་

ཤུགསི་རྐྱེེན་གྱི་ིདབང་གིསི། སྤྱི་ིཚོོགསི་སྟེང་ག་ིབར་ཁྱོད་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལོའང་ཚོོར་བ་ཤོིན་ཏུ་

སྐྱེན་ཞེིང་། གཉིོམ་ཆུང་འཁོོསི་ཞེན་རིགསི་ལོ་གདུང་སིེམསི་མཉིམ་སྐྱེད་བྱེད་མཁོན་ཞེིག་

དང་། ཆོེད་ལོསི་ཀུན་སྤྱིོད་གཙ་ོབོར་འཛོིན་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་སྤྱི་ིལོོ་ ༡༩༡༩ ལོོར་སི་ལོ་ི

ན་སི་ིམཐོེ་རིམ་སླེོབ་འབྲིང་ནསི་མཐེར་ཕྱིིན་རྗོེསི། སི་ིཋེན་ཧོྥོར་ཌི་ིསླེོབ་ཆོེན་དུ་འཛོིན་གྲྭར་

ཞུགསི་ནསི། ཞེིང་ཁོའི་ངལོ་རྩོལོ་ལོསི་ཀ་དང་སླེོབ་གྲྭའི་སླེོབ་གཉིེར་བྱ་བ་གཉིིསི་ཀ་རེསི་

མོསི་ཀྱིིསི་གཉིེར། 

ཁོོའ་ིསྒྲུང་རིང་བཞེི་བ་“བག་ལོེབ་ཐེང་གྲོང་རྡོལོ་”(༡༩༣༥)ཞེེསི་པ་པར་སྐྲུན་བྱསི་པ་

ནསི་བཟུང་ཁོོ་ལོ་དོན་དམ་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཞེིག་གི་མཚོན་སྙན་ཐེོབ། དེ་རྗོེསི། ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་ཡུལོ་ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནི་ཡི་ལོ་བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་དང་། ཕ་ཡུལོ་གྱིི་ངལོ་རྩོལོ་མི་

དམངསི་ལོ་བཅིངསི་པའི་གདུང་སིེམསི་ལོ་བརྟེེན་ནསི། ཁོོསི་ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་རྒུ་བཏོན་

ནསི་ལོོ་ངོ་མང་པོའ་ིརིང་ལོ་ཞེིབ་འཇུག་གྲངསི་མེད་བྱསི་ནསི་རྒྱུ་ཆོ་ཤོོག་གྲངསི་སྟོང་
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ཕྲག་ཁོ་ཤོསི་བསིགསི་རྗོེསི། ཟླ་ངོ་ལྔ་ཡི་ིནང་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལོ་ལྟ་བུསི་“ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་

”ཞེེསི་པ་བརྩམསི་པ་རེད། བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ི  ༡༩༣༩ ལོོར་པར་སྐྲུན་བྱསི་པ་ན། ཁོོ་ལོ་

ཕུ་ལོི་ཙེར་བྱ་དགའི་རོྟེག་སྒྲུང་བྱ་དགའ་ཐོེབ་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཁོོང་གི་ཕ་ཡུལོ་མི་

དམངསི་ཁོོང་གི་དགྲ་ཟླར་ལོངསི་ནསི། ཡུལོ་དེ་རུ་ཁོོང་ཉིིད་ནང་སླུ་བྱེད་པའི་ཞེབསི་

འདྲེེན་ཞེིག་ཏུ་བརྩིསི་པ་རེད། 

༡༩༣༩-༡༩༤༠ ལོོའ་ིབར་གྱི་ིཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ིནང་དུ་ཁོོང་ག་ིསྒྲུང་རིང་ “ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་

འབྲུམ་”དང་སྒྲུང་འབྲིང་ “མི་དང་ཙི་ཙིའི་གཏམ་རྒྱུད་”ཅིེསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གླེོག་བརྙིན་

དུ་ཕབ་ནསི་ཁྲོམ་རར་བྲིན་རྒྱུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་། འཛོམ་གླེིང་འཁྲུག་ཆོེན་ཨང་གཉིིསི་པའ་ི

སྐབསི་སུ། “ནེའུ་ཡིོག་ཕོ་ཉིའི་གླེེང་སྟེགསི་”ཚོགསི་པར་ཁོང་གིསི་ཁོོང་ཉིིད་དམག་དོན་

གསིར་འགོད་པ་རུ་གདན་དྲེངསི་ཤོིང་། ཁོོང་གིསི་དབྱིན་ཡུལོ་དང་ཡུལོ་དབུསི་མཚོོའ་ིསི་

ཁུལོ་ནསི་དམག་དོན་གསིར་འཕྲིན་བཏང་། 

འཁྲུག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེསི་སུ་སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ནུབ་ཀྱིི་མངའ་སྡེ་ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནི་ཡི་དང་ཁོ་

བྲལོ་ནསི་ཤོར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་གྲོང་ཁྱོེར་ནེའུ་ཡིོག་ཏུ་གནསི་སྤེར་ཏེ། ཁོོང་གིསི་གླེོ་སྙིང་བྲང་

གསུམ་ཕུལོ་མྱོོང་བའ་ི“ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་”ལྟ་བུའ་ིབརོྗོད་གཞེ་ིཞེིག་འཚོོལོ་ཐེབསི་བྱསི། 

ཁོོང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དུསི་ཚོོད་ཡིོད་ཚོད་ཚོན་རིག་རྩོམ་འབྲི་དང་གསིར་འགྱུར་རོྩམ་

འབྲི། འཁྲབ་གཞུང་རོྩམ་འབྲི་དང་སྒྲུང་འབྲིང་སྣ་ཚོོགསི་འབྲི་བ་བཅིསི་ཀྱིི་བར་དུ་བགོ་

བཤོའ་བརྒྱབ། མཐེའ་མར་ ༡༩༥༢ ལོོར་ཁོོང་གི་གཉིེན་སྒྲིིག་ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་དེ་འཐོེར་

ཞེིག་ཏུ་སིོང་བ་དང་། ཁོོང་ག་ིསྙིང་ནསི་བརྩ་ེབའ་ིགྲོགསི་པོ་སྟེ། རྒྱ་མཚོོའ་ིསྐྱ་ེདངོསི་རིག་

པའ་ིམཁོསི་དབང་རཱིིག་ཀ་ེཚོ་ིལོགསི་གླེོ་བུར་དུ་འདསི་པ་བཅིསི་ཀྱི་ིཉིརེ་ལོནེ་ལོ་བརྟེནེ་ནསི། 

“ཨ་ེཌིན་གྱི་ིཤོར་ཕོྱིགསི་”ཞེེསི་བྱ་བ་གཙོར་བྱསི་པསི་མཚོོན་པའ་ིབརོྗོད་བྱ་བཙན་ཞེིང་རོྗོད་

བྱེད་སྟུག་པའ་ིསྒྲུང་རིང་ཁོག་ཅིིག་འབྲ་ིབའ་ིཆོེད་དུ། ཁོོང་རྟེོག་བཏགསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་ཕ་ཡུལོ་
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ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་ཕྱིིར་ཕེབསི། 

སྤྱི་ིལོོ་ ༡༩༦༢ ལོོར། “ཆོར་ལོ་ེདང་འགྲོགསི་པའ་ིའགྲུལོ་སྐྱོད་”ཅིེསི་པའ་ིདྲེན་ཐེོ་རང་

བཞེིན་གྱིི་བརྩམསི་ཆོོསི་ཤོིག་སྤེེལོ་བ་དང་ལྷན་དུ། སིི་ཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ཀྱིི་རྗོེསི་འབྲངསི་

ཀོློག་པ་པོའ་ིའཁོོར་ཚོོགསི་སྔོར་ལོསི་ཀྱིང་རྒྱ་ཇོེ་ཆོེར་ཕྱིིན། ཁོོང་ལོ་ཐེོབ་པའི་བྱ་དགའ་

དང་ཆོ་ེབསྟོད་མཐེོ་ཤོོསི་ཁོག་ཅིིག་ན།ི ༡༩༤༠ ལོོར་ཐོེབ་པའ་ིཕུ་ལོ་ིཙེར་བྱ་དགའ། ༡༩༦༢ 

ལོོར་ཐོེབ་པའ་ིནོར་བྷེེལོ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་དང་། ༡༩༦༤ ལོོར་ཐོེབ་པའ་ིསྲིིད་འཛོིན་རང་

དབང་རྟེགསི་མ་སིོགསི་སིོ། །

སྤྱི་ིལོོ་ ༡༩༦༨ ལོོར། སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ནེའུ་ཡིོག་གྲོང་ཁྱོེར་ནསི་སྐུ་གྲོངསི་ཤོིང་། ཁོོང་

ག་ིཕ་ཡུལོ་སི་ལོ་ིན་སི་ིགྲོང་རྡོལོ་དུ་དུར་འཇུག་ག་ིཆོོ་ག་སྟབསི་བད་ེཞེིག་དང་བཅིསི་དུར་

འཇུག་བྱསི། དེང་སིང་སི་ལོ་ིན་སི་ིགྲོང་རྡོལོ་དུ་རྒྱལོ་ཡིོངསི་སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལྟ་ེགནསི་བཙུགསི་

ཡིོད་ལོ། ལྟ་ེགནསི་ད་ེདང་འབྲེལོ་ནསི་དཔ་ེམཛོོད་ཁོང་དང་འགྲེམསི་སྟོན་སིོགསི་བཙུགསི་

པསི། དེསི་སི་ལོ་ིན་སི་ིགྲོང་རྡོལོ་བསྐྱར་དར་ཆོེན་པོ་འབྱུང་བར་ནུསི་པ་གལོ་ཆོེན་བཏོན་

ཡིོད། 

གིཞུང་སིྤྱི་སྒྱུར་སྟངས། 

སྤྱིིར་ལོོ་ཙཱ་ཞེེསི་བྱ་བ་ནི་གཞེི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་རིག་གཞུང་ཞེིག་ཡིིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། སྐྱ་ཐེིག་

གཅིིག་གིསི་རྩོམ་ལུསི་ཡིོངསི་ཁོེབསི་པ་ཞེིག་མེད། འོན་ཀྱིང་། རང་ར་ེབོད་གངསི་པ་ན་ིལོོ་

ཙཱའ་ིརིག་གཞུང་ག་ིམ་ལོག་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་གྲུབ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཡི་ིསྡ་ེཞེིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནསི། 

ང་ཚོོ་ལོ་མཚོོན་ན་ལོསི་འདིར་འཇུག་པ་ནི་སྔོར་ཡིོད་ཀྱིི་ལོམ་ཞེིག་འདེད་པ་མ་གཏོགསི་

སྔོར་མེད་ཀྱིི་ལུགསི་ཤོིག་གསིར་དུ་གཏོད་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་མ་ཡིིན་པསི། རྒྱལོ་ཁོབ་དང་མི་

རིགསི་གཞེན་པ་མང་པོ་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོོའ་ིསྐུ་བསིོད་ན་ིམ་ིཆོོག་རྒྱུ་མེད་སྙམ། 
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བརོྗོད་གཞེི་ཅིི་དང་གང་ཡིིན་རུང་དེ་འབྲེལོ་གྱིི་རྩོད་གཞེི་དང་ལྟ་བ་མི་རི་འདྲེ་བ་རེ་

ཡིོད་པ་ནི་སྨོོསི་མ་དགོསི་པ་ལྟར། བོད་ཀྱིི་དེང་སིང་གི་ལོོ་ཙཱའི་ལོསི་རིགསི་ཀྱིང་དེ་ལོསི་

མ་འདསི་སིོ། །རོྩད་པ་ཆོ་ེཤོོསི་ན་ིདོན་སྒྱུར་དང་ཐེད་སྒྱུར་བར་རེད། ཁོ་ཅིིག་གིསི་བཤོད་ན་

དོན་རོྟེགསི་རྒྱུ་གལོ་ཆོ་ེབསི་བོད་སྐད་ཀྱི་ིའགྲོསི་དང་མཐུན་ཆོེད་དུ། མ་རྩོམ་གྱི་ིསྐད་ཆོའ་ི

ཁྱོད་ཆོོསི་དང་སྒྲིོམ་གཞེ་ིལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་མ་ིདགོསི་པར་འདོད་པ་དང་། ཡིང་སྐོར་ཞེིག་གིསི་

མ་རོྩམ་གྱི་ིཁུངསི་བཙུན་དང་མ་ཡིིག་ལོ་བརྩ་ིབཀུར་བྱ་ཆོེད། མ་ཡིིག་ག་ིསྐད་འགོྲསི་ཚུན་

ཆོད་ཉིམསི་མ་ིརུང་བར་འདོད། ལྟ་བ་འད་ིགཉིིསི་ལོ་སིོ་སིོའ་ིཐེད་ཀྱི་ིདག་ེམཚོན་དང་བདེན་

ཁོ་ར་ེཡིོད་པ་ན་ིསྨོོསི་མེད་རེད། 

འོན་ཀྱིང་། ངསི་གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར། སྐྱ་ཐེིག་གཅིིག་གིསི་རྩོམ་ལུསི་ཡིོངསི་རོྫོགསི་

ཁོེབསི་ཐེབསི་མེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་འདི་བདེན་དང་དེ་རྫུན་ཟེར་དགོསི་

དོན་མེད་པར་སྙམ། བདག་གིསི་བལྟསི་ན། ཆོོསི་ལུགསི་ལྟ་བུའི་གཞུང་ལུགསི་རང་

བཞེིན་གྱིི་བརྩམསི་ཆོོསི་སྒྱུར་སྐབསི། ནང་དོན་ཚུར་འདྲེེན་རྒྱུ་གལོ་ཆོེ་བསི་ཚོིག་འགྲོསི་

དང་ཐེ་ན་དུམ་མཚོམསི་སྒྲིིག་སྟངསི་ཚུན་ཆོད་གང་འཚོམ་གྱིིསི་འགྱུར་བ་བཏང་ན་མི་

ཆོོག་པ་མེད་པར་སྙམ། རང་རེའི་སྒྲི་གཞུང་ཁོག་ཀྱིང་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགསི་བསྒྱུར་

རྒྱུ་གཙོ་བོར་དམིགསི་པ་ཡིིན་པསི། དོན་སྟོན་ཐེབསི་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡིོད། དེ་བསི་དེང་

གི་ཚོན་རིག་སིོགསི་རིག་ཚོན་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱིི་གཞུང་ལུགསི་སྒྱུར་དུསི་ཀྱིང་ལོམ་འདི་ཉིིད་

བདམསི་ན་འོསི་པར་སྙམ།

འོན་ཀྱིང་། སྒྱུ་རྩལོ་རྩོམ་རིག་ལོ་མཚོོན་ན། དེ་ནི་བརྩམསི་ཆོོསི་གང་ཞེིག་གི་ནང་

དོན་བརྡོ་སྤྲོད་པ་ཁོོ་ནསི་མི་ཆོོག་པར། མ་ཡིིག་རྩོམ་པ་པ་པོསི་བརྩམསི་ཆོོསི་ཀྱིི་ནང་དུ་

ཚོིག་རྩལོ་ཚུད་པའི་སྒྱུ་རྩལོ་ག་ཚོོད་ངོམ་ཡིོད་ན་དེ་ཚོོད་ཚུར་ལོེན་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི་པ་

མ་གཏོགསི། སྐད་སྐུར་བཤོད་པ་ལྟ་བུསི་ཆོོག་ག་ིམེད། 
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དེ་བསི་བདག་གིསི་བརྩམསི་ཆོོསི་འདི་སྒྱུར་སྐབསི་ཀྱིང་། བོད་སྐད་ནང་ཚུར་བསྒྱུར་

ཟིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ནང་དོན་གོ་ཐུབ་པའ་ིརྨང་གཞེིའ་ིའོག་ཏུ། མ་ཡིིག་ག་ིཐེ་སྙད་གཅིིག་

ཀྱིང་མ་ཆོད་པར་མ་བུ་ངོ་འཕོྲད་ཨ་ེཡིོང་བལྟསི་པ་ཡིིན། འད་ིལྟར་བྱསི་ན་དཀའ་ཚོེགསི་ཆོ་ེ

བ་མ་གཏོགསི་རྩ་བ་ནསི་འབྱུང་མ་ིཐུབ་པ་ཞེིག་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། བོད་སྐད་དང་དབྱིན་

སྐད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོའ་ིསྒྲིིག་རིམ་དང་སྒྲིོམ་གཞེ་ིམ་ིའདྲེ་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། དུམ་མཚོམསི་ཧྲིིལོ་བོའ་ི

ནང་དོན་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཚོིག་དུམ་དང་ཚོིག་ཚོོགསི། ཐེ་ན་ཚོིག་གྲུབ་ཆོ་ཚོང་གི་སྔོ་ཕྱིིའི་

གོ་རིམ་བསྐྱར་དུ་བསྒྲིིག་དགོསི་པ་ན་ིསྨོོསི་ཅི་ིདགོསི། 

བདག་གསིི་དེབ་འད་ིསྒྱུར་སྐབསི་གཤོམ་གསིལོ་གོ་རིམ་འད་ིདག་བརྒྱུད་ཡིོད། (མ་གཞེ་ི

ངསི་བརྩམསི་ཆོོསི་ཅི་ིཞེིག་བསྒྱུར་ཀྱིང་ཕལོ་ཆོེར་འད་ིམཚུངསི་ཡིིན།)

དང་པོ། བརྩམསི་ཆོོསི་འགོ་ནསི་མཇུག་བར་ཐེེངསི་གཅིིག་ཀོློག་པ། 

གཉིིསི་པ། དེ་ནསི་དྲེ་ཐེོག་སོིགསི་ནསི་རྩོམ་པ་པོ་དང་བརྩམསི་ཆོོསི་ལོ་རྒྱུསི་ལོོན་ཇོེ་

ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། (བརྩམསི་ཆོོསི་རྩ་བ་ནསི་མ་བཀློགསི་གོང་ལོསི་རིམ་འད་ིསིོང་ན་ཅི་ིཞེིག་

ལོ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོསི་པ་དང་གང་ཞེིག་འཚོོལོ་དགོསི་པ་མི་རྟེོགསི་པའི་གནད་དོན་ཞེིག་

གདའ་བསི། ངསི་ན་ིམ་ཡིིག་ཚོར་གཅིིག་བཀློགསི་རྗོེསི་ད་གཟོད་རོྩམ་པ་པོ་དང་བརྩམསི་

ཆོོསི་ལོ་རྒྱུསི་ལོོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།)

གསུམ་པ། དེ་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་ཀོློག་པ། (སྐབསི་འདིར་དུམ་མཚོམསི་

འགའ་རེ་དང་ཐེ་སྙད་འགའ་རེ་སྒྱུར་སྟངསི་ཐེད་བསིམ་ཚུལོ་སྙིང་རྗོེ་བོ་རེ་འཁོོར་ན་དེབ་

ངོསི་སུ་ཐེད་ཀར་འབྲ་ིབ་ཡིིན་ལོ། ད་ེདང་དུསི་མཚུངསི་སུ་དེབ་ཀྱི་ིནང་དོན་དང་ཁོ་བྱང་

བར་གྱི་ིའབྲེལོ་བ་བཙལོ་ནསི། ཁོ་བྱང་ག་ིའགྱུར་ཇོ་ེརྙིེད་བལྟསི་པ་ཡིིན།)

བཞེ་ིབ། ད་ེནསི་འགྱུར་དང་པོ་འགྲོ་བ་ཡིིན། སྐབསི་འདིར་ཚོིག་ར་ེངོ་ར་ེབྱསི་ཏ་ེབསྒྱུར་

ནསི་ནང་དོན་ཐེད་ཆོད་ལྷག་མི་འབྱུང་བར་དོ་སྣང་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། སྐབསི་འདིར་
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xxx

ཚོིག་ག་ིམཛོེསི་ཆོ་ལོ་ད་ེའདྲེ་བསིམ་བློོ་གཏོང་ག་ིམེད།

ལྔ་བ། འགྱུར་དང་པོ་གྲུབ་རྗོེསི་དག་བཅིོསི་དང་པོ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་ལོ། སྐབསི་འདིར་

ཚོིག་གི་མཛོེསི་ཆོ་དང་ཐེ་སྙད་ཀྱིི་དག་ཆོ་གཉིིསི་ཀ་གཙོ་གནད་དུ་འཛོིན་གྱིི་ཡིོད། ཚོིག་

ཁོ་ནང་དུ་མ་ིབད་ེབ་དང་དུམ་མཚོམསི་སྔོ་ཕྱི་ིའབྲེལོ་མ་ིཆོགསི་པའ་ིསྣང་ཚུལོ་འབྱུང་བའ་ི

སྐབསི་སུ་མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ནསི་ཆོད་ལྷག་འདྲེ་བྱུང་ཡིོད་མེད་བལྟསི་ཡིོད།

དྲུག་པ། ད་ན་ིཐེ་སྙད་དང་ཚོིག་སྦྱིོར་གཉིིསི་ཀར་ལོེགསི་བཅིོསི་ངེསི་ཅིན་བཏང་ཡིོད་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཞུ་དག་གཉིིསི་པ་ན་ིམ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། འགྱུར་དང་

པོའ་ིནང་དུ་ནོར་འཛོོལོ་མང་བསི། ཞུ་དག་དང་པོ་ནསི་བཟུང་མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ན་ལོསི་

ཀ་རྙིོག་འཛོིང་ཆོ་ེདྲེགསི་པསི་འཁྲུག་འགྲོ་བའ་ིཉིེན་ཁོ་གདའ་འོ། །

བདུན་པ། མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ཚོར་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཞུ་དག་ཐེེངསི་གཅིིག་མ་མཐེའ་

ཡིང་འགྲོ་དགོསི་ཤོིང་། བདག་ག་ིའགྱུར་འད་ིལོ་མཚོོན་ན་རྩོམ་སྒྲིིག་པའ་ིལོག་ཏུ་མ་བཞེག་

གོང་རང་ངོསི་ནསི་ཞུ་དག་ཐེེངསི་བཞེི་སིོང་བ་ཡིིན། (རྩོམ་སྒྲིིག་པའི་ཕྱིོགསི་ནསི་ཀྱིང་

མ་ཡིིག་དང་བསྡུར་ནསི་ཞུ་དག་ཐེེངསི་གཅིིག་དང་། མ་ཡིིག་དང་མ་བསྡུར་བར་ཞུ་དག་

ཐེེངསི་གཉིིསི་སིོང་ཡིོད་ཟེར།)

སྐད་ཆ་སྒྱུར་སྟངས། 

བརྩམསི་སྒྲུང་བསྒྱུར་མྱོོང་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་ན། ཆོེསི་དཀའ་ཚོེགསི་ཆོེ་བ་ནི་ཐེ་སྙད་

མཁྲེགསི་པོ་དང་ནང་དོན་རྫོིག་པོ་ཁོག་མ་ཡིིན་པར། མི་སྣའི་བར་གྱིི་གླེེང་མོལོ་ཡིིན་པ་

གསིལོ་བོར་ཤོེསི་ངེསི། ང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་ཡིི་གེ་འདི་ག་ཚོོད་དར་རྒྱསི་སུ་ཕྱིིན་ཡིོད་ལོབ་

རུང་། སྤྱིི་ཚོོགསི་ཁྲོད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་དངོསི་དང་བར་ཁྱོད་ངེསི་ཅིན་ཡོིད་པ་གསིལོ་བོ་ཡིིན་

པསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་མི་སྣའི་སྐད་ཆོ་འགའ་རེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་དུསི་རྣམ་པ་འདྲེ་
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xxxi

མིན་ག་ཚོོད་སྤྱིད་ཀྱིང་འདོད་ཐོེག་ཏུ་ཡིོང་བ་ཞེིག་འབྱུང་དཀའ། དཔེར་ན། སྐད་ཆོ་འགའ་

རེ་ཡུལོ་སྐད་ལྟར་དུ་བཤོད་ན་ཚོོར་བ་སྟེར་ཐུབ་མོད། ཡིིག་ཐེོག་ཏུ་ཕབ་ཚོེ་བོྲ་བ་ཉིམསི་

འགྲོ་བ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཡུལོ་སྐད་མ་སྤྱིད་ཐེབསི་མེད་བྱུང་ཚོ།ེ དབུསི་

ལྷ་སིའ་ིཡུལོ་སྐད་ལྟར་བྲིསི་ཡིོད། 

བརྩམསི་སྒྲུང་ན་ིབོད་ལོ་མཚོནོ་ན་ལོྟསི་བཅིསི་ཀྱིསིི་གསིར་བྱུང་ག་ིདངོསི་པོ་ཞེགི་ཡིནི་

པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། མི་སྣ་ཕན་ཚུན་བར་གྱིི་གླེེང་མོལོ་འབྲི་བར་ཡིང་གཏན་འཁོེལོ་བ་ཞེིག་

མི་གདའ། དེ་བསི་བདག་གིསི་བལྟསི་ན། ང་ཚོོསི་ཁོ་མིག་ཡིར་ལྟ་བྱེད་དགོསི་སི་ནི་དེང་

རབསི་བརྩམསི་སྒྲུང་ག་ིཕ་སི་ཕ་ཡུལོ་ནུབ་ཕྱིོགསི་ཡིིན་པར་སྙམ་ནསི། བོད་ཡིིག་ག་ིསྟེང་

ནསི་གོ་བ་མི་ལོོན་པ་དང་འབྲེལོ་མི་ཆོགསི་པ་ལྟ་བུ་ཡིིན་ན་མ་གཏོགསི་མ་ཡིིག་གི་གླེེང་

མོལོ་གྱི་ིསྒྲིིག་རིམ་ལྟར་སིོང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། རྩ་བ་ནསི་འབྲེལོ་མ་ིཆོགསི་པའམ་ཡིང་ན་

ཀོློག་ན་ཚོརོ་བ་མ་ིབད་ེསིར་རྣམ་པ་ཇོ་ེའཇོམ་དུ་བཏང་ཡོིད། 

ནུབ་ཕྱིོགསི་པསི་བརྩམསི་སྒྲུང་འབྲི་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནསི་ཉིམསི་མྱོོང་ངེསི་ཅིན་

བསིགསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོང་ཚོོསི་མ་ིསྣའ་ིབར་གྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་དང་། སྐད་

ཆོ་བཤོད་པའི་སྐབསི་ཀྱིི་སྐད་ཀྱིི་གདངསི་དང་ལུསི་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་འབྲི་སྟངསི། སྐད་ཆོ་

དང་རྣམ་འགྱུར་གཉིིསི་ཀ་ལྷན་དུ་སྡེབ་སྟངསི་སིོགསི་ཀྱིི་ཐེད་ལོ་མ་ལོག་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་

ཆོགསི་ཡིོད། ཡིང་འགའ་རེསི་ང་ཚོོའ་ིགླེིང་སྒྲུང་ཁྲོད་དང་། རྣམ་ཐེར་དང་རྟེོགསི་བརོྗོད་ཀྱི་ི

ཁྲོད་དུ་མ་ིསྣའ་ིབར་དུ་སྐད་ཆོ་ཤོོད་སྟངསི་ཡིོད་བཞེིན་དུ་གཞེན་ལོ་ལོད་ཟློསི་བྱེད་དགོསི་

དོན་མེད་རབསི་ལོབ་མཁོན་ཡིང་ཡིོད་ལོ། ང་རང་ད་ེའདྲེ་བཤོད་མཁོན་ལོ་དངོསི་སུ་ཐུག་

མྱོོང་ཡིང་ཡིོད། ནུབ་ཕྱིོགསི་པ་ལོ་ཡིང་སྲིོལོ་རྒྱུན་གྱིི་རྣམ་ཐེར་རྟེོགསི་བརོྗོད་སིོགསི་ཡིོད་

ལོ། དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་མི་སྣའི་གླེེང་མོལོ་ཡིང་ཡིོད་མོད། ཁོོང་ཚོོསི་སྤྱིི་ཚོོགསི་ཀྱིི་འཕེལོ་
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xxxii

འགྱུར་དང་བསྟུན་ནསི་ད་ེདང་འཚོམསི་པའ་ིབརྩམསི་སྒྲུང་ག་ིསྐད་ཆོ་བརྗོོད་སྟངསི་དང་དུ་

བློངསི་ཡིོད་ལོ། དངོསི་གནསི་བཤོད་ན་དེང་སིང་ཤོར་ནུབ་སྤྱི་ིཚོོགསི་གང་སིར་ཡིང་དང་

དུ་བློངསི་ཡིོད་པསི། ང་ཚོོསི་ཀྱིང་གང་མཐུན་གྱིིསི་དང་དུ་ལོེན་ཐུབ་ན་ལོེགསི་སྙམ་ནསི། 

བདག་གིསི་སྒྲུང་འད་ིབསྒྱུར་བའ་ིསྐབསི་སུ་རྣམ་པ་ད་ེདག་ནང་དུ་བསྡུ་ཅི་ིཐུབ་བྱསི་ཡིོད། 

དྲིིན་གིཟོོ།

ལོསི་ཀྱིི་བྱ་བ་འདི་འདྲེ་བ་ཞེིག་གི་འགོ་རེ་བསི་བརྩམསི་ཤོིང་མཇུག་རྒྱལོ་ཁོསི་བསྡུ་ཐུབ་

པ་བྱུང་བ་ནི། བདག་ལོ་དུསི་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དངོསི་ཤུགསི་བརྒྱུད་གསུམ་ནསི་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་པའ་ིསྙིང་ཉི་ེམང་པོ་ཞེིག་ག་ིདྲེིན་དང་ཁོ་འབྲལོ་ཐེབསི་མེད་པསི། ད་ེརིང་འགྱུར་

བྱང་ག་ིམཇུག་ཏུ་སླེེབསི་པའ་ིསྐབསི་འདིར་ཁོོང་ཚོོར་བཀའ་དྲེིན་ར་ེཞུ་འདོད། དེབ་འད་ི

ནི་བདག་གི་དེབ་གཟུགསི་སུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་འགྱུར་དེབ་ལྔ་པ་དེ་ཡིིན་མོད། ད་སྔོ་

བཀའ་དྲེིན་ཞུ་འོསི་པ་ཁོག་ལོ་བཀའ་དྲེིན་ཞུ་བའི་ཚོིག་གཅིིག་ཀྱིང་འབུལོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

བསི་སིེམསི་ནསི་ནོངསི་འགྱིོད་སྐྱེསི། དེ་བསི་བདག་གིསི་ཐེོག་མར་རང་ཉིིད་དྲེིན་གྱིིསི་

བསྐྱངསི་པའ་ིཁུ་བོ་དག་ེསླེོང་བློོ་བཟང་སྦྱིིན་པ་ལོགསི་དང་། ཕ་མ་བཀའ་དྲེིན་ཅིན་རྣམ་

གཉིིསི་སིོགསི་བདག་ལོ་གླེོ་བ་དཀར་པའི་བཟའ་མི་ཉིེ་འབྲེལོ་ཡིོངསི། བདག་ཉིིད་རིག་

གནསི་ཀྱི་ིབང་མཛོོད་དུ་ཁྲིད་མཁོན་གྱི་ིདག་ེརྒན་བསྟན་འཛོིན་རྣམ་གཉིིསི་དང་དག་ེརྒན་

སྐལོ་བཟང་ལོགསི། བཤོེསི་གཉིེན་བཟོད་པའ་ིམཚོན་ཅིན་སིོགསི་གཙོསི་པའ་ིསྐད་རིགསི་

སིོ་སིོ་དང་རིག་གནསི་སིོ་སིོའ་ིཐེད་ཀྱི་ིདག་ེརྒན་རྣམ་པ་བཅིསི་ལོ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ་སྟ།ེ ཁོོང་

ཚོོའི་གསིོ་སྐྱོང་མེད་ན་བདག་ཉིིད་ལོོ་ཙཱ་བ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་མི་སྲིིད། བདག་གིསི་ལོསི་

འདི་འདྲེ་བརྩམསི་པར་སྐུལོ་མ་དང་སིེམསི་ཤུགསི་སྐྱེད་རོགསི་བྱསི་པའི་གཅིེསི་གྲོགསི་
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འད་ིམཇུག་འཁྱོོངསི་ཡིོད་མེད་བཤོད་དཀའ་བའ་ིཚོོད་རེད། འགྱུར་གྱི་ིལོསི་ལོ་བྲེལོ་བའ་ི

སྐབསི་སུ་ལོསི་ཀའི་དུསི་ཡུན་གང་འོསི་སྤྱིོད་དུ་བཅུག་པའི་ཀུན་ཕན་ཐེེབསི་རྩ་ཚོོགསི་

པའི་སྐབསི་དེའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ལོའང་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ་སྟེ། ཁོོང་ཚོོའི་གཟིགསི་སྐྱོང་

མེད་ན་ཚོེག་བར་ཁྲི་ ༣༤ ཅིན་གྱིི་དེབ་རྒན་འདི་དུསི་ལྟར་འགྲུབ་རྒྱུ་ནི་མི་སྲིིད་པ་ཞེིག་

རེད། ད་ེབཞེིན་བདག་ག་ིའགྱུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཞུ་དག་ག་ིཕྱིག་ལོསི་གནང་མྱོོང་བའ་ིརྒན་པདྨ་

འབུམ་ལོགསི་དང་རྒན་བསྟན་འཛོིན་དག་ེལོེགསི་ལོགསི། བརྩམསི་ཆོོསི་དང་འབྲེལོ་ཡིོད་

ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་མཁོོ་འདོན་གནང་མཁོན་དང་འགྱུར་གྱི་ིདཀའ་གནད་འདྲེ་ིསི་ལྕིམ་ཁོིར་སི་ིཋེ་ེན་

ལོགསི་དང་རྒན་རབ་གསིལོ་བཅིསི་ལོའང་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ། དེ་ནསི། ཆོེསི་མཇུག་ཏུ་

སླེེབསི་ཀྱིང་གཏན་ནསི་བརྗོེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་བདག་གི་བཟའ་ཟླ་“ཨ་ཅིེ་འབོྲག་མོ་”ལྷ་

དཔལོ་ཡིིན་ཏེ། དེབ་རྒན་འདི་བསྒྱུར་བའི་ལོསི་རིམ་གྱིི་འགོ་ནསི་མཇུག་བར་དུ་ཁོོ་མོསི་

བདག་ལོ་ཆོད་པ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱསི་ཡིོད་ལོ། ཁྱོིམ་ཕྱིི་ནང་གི་དོན་དག་ཆོེ་ཆུང་ག་

ཚོོད་མང་རུང་བདག་ག་ིལོོ་ཙཱའ་ིལོསི་ཀ་འད་ིགལོ་ཆོེན་དུ་བརྩིསི་ནསི། བདག་ལོ་སྟབསི་

བདེ་གང་ཐུབ་བསྐྲུན་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་དུསི་ནསི་དུསི་སུ་བདག་ལོ་ལོསི་ཀའི་མཇུག་སོྐྱང་

དགོསི་པའ་ིདྲེན་སྐུལོ་བྱསི་པའང་ཉུང་ཉུང་མིན། ད་ེབསི་བདག་གིསི་འད་ིནསི་བཟའ་ཟླ་

ལྷ་དཔལོ་ལོ་ཡིང་བཀའ་དྲེིན་སྙིང་ནསི་ཞུ། ། 

མཐེའ་མར། ཕུལོ་བྱུང་བརྩམསི་སྒྲུང་ག་ིའགྱུར་འད་ིན་ིབོད་ཁོ་བ་གངསི་ཅིན་པ་ཚོོའ་ི

ཡིིད་ལོ་དགའ་བདེ་སྐྱེད་པའི་བཀློག་བྱ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད། བརྩམསི་སྒྲུང་འབྲི་
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བའ་ིལོསི་ལོ་ཞུགསི་དང་འཇུག་བཞེིན་པའ་ིརྩོམ་པ་པོ་ཚོོའ་ིཟུར་ལྟའ་ིདཔྱད་གཞེ་ིཞེིག་ཏུ་
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ཅིན་པའི་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆོེན་པོ་རྒྱསི་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གསིར་པ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་

སྨོོན་འདུན་ཞུའོ། །    ། །

ལོོ་ཙཱ་བའ་ིམིང་ཙམ་འཛོིན་པའ་ིཐེ་ེབྲག་བསྟན་པསི། 

༢༠༢༢ ལོོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༣ ཚོེསི་ ༡༠ ཉིིན་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲོང་ནསི་ཕུལོ།
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བརྩམསི་སྒྲུང་འད།ི བརྩམསི་ཆོོསི་འད་ིརྩོམ་པའ་ིཀུན་སླེོང་སྐྱེད་མཁོན་གྱི་ི 

ཁོ་རོལོ་དང་། བརྩམསི་སྒྲུང་འདིའ་ིནང་ག་ིའཚོ་ོབ་དངོསི་སུ་མྱོོང་མཁོན་གྱི་ི 

ཋེོམ་གཉིིསི་ལོ་ཕུལོ།1

1 ཁོ་རོལོ་དང་ཋེོམ་སྟ།ེ ཁོ་རོལོ་ན་ིབརྩམསི་སྒྲུང་འདིའ་ིརྩོམ་པ་པོའ་ིགཉིནེ་སྒྲིགི་དང་པོའ་ིཆུང་མ་ཡིནི་ལོ། མངི་ཆོ་

ཚོང་ལོ་ཁོ་རོལོ་ ཧནེ་ནནི་ སི་ིཋེནེ་བྷེགེ་ཟརེ། ཋེོམ་གྱི་ིམངི་ཆོ་ཚོང་ལོ་ཐེོ་མ་སི་ི ཁོོལོ་ལོནི་སི་ིཟརེ་ཞེངི་། ཁོོ་ན་ིཨ་

རའི་ིདབུསི་སྲིདི་གཞུང་ག་ིཞེངི་ལོསི་འགན་སྲུང་ལོསི་ཁུངསི་ཀྱི་ིདབུལོ་སྐྱོབ་གཞེིསི་སྒོར་ཆོདེ་ལོསི་མཁོསི་པ་ཞེགི་

ཡིནི་ལོ། ཁོོསི་སི་ིཋེནེ་བྷེགེ་ག་ིབརྩམསི་ཆོོསི་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་ཞེབི་འཇུག་ཐེད་ལོ་མཐུན་འགྱུར་བསྒྲུབསི་ཡིོད།



3

 ལེའུ་དང་པོ།

མངའ་སྡ་ེཆོེན་པོ་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་ཞེེསི་བྱ་བའ་ིཡུལོ་འདིའ་ིདམར་མདངསི་ཆོགསི་པའ་ིཡུལོ་

ལྗོོངསི་ཧྲིིལོ་པོ་དང་། སྐྱ་མདངསི་བབསི་པའི་ཡུལོ་ལྗོོངསི་ཀྱིི་ཆོ་ཤོསི་འགའ་རེར། ཆོེསི་

མཇུག་མཐེའ་ིཆོར་པ་ཐེེངསི་འགའ་ཞེ་ིའཇོམ་གྱིིསི་བབསི་བྱུང་ལོ། ཆོར་པ་འབབ་ཐེེངསི་

ད་ེདག་གིསི་སིེར་གསི་གང་བའ་ིསི་གཞེ་ིའད་ིགཏོལོ་མ་ཐུབ། སི་ཞེིང་སྟེང་ག་ིཆུ་ཕྲན་རྒྱུག་

ཤུལོ་རྣམསི་རོྨསི་གཤོོལོ་གྱིིསི་ཕར་གཤོགསི་ཚུར་གཤོགསི་ཡིང་ཡིང་བྱསི་ཡིོད། མཇུག་

མཐེའ་ིཆོར་པ་འབབ་ཐེེངསི་ད་ེདག་གིསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་མགྱིོགསི་པོར་སྐྱ་ེརུ་བཅུག་སིོང་

ལོ། གཞུང་ལོམ་འགྲམ་གཉིིསི་སུ་ལྡུམ་བུ་དང་རྩྭ་སོྔོན་གྱིིསི་ཁྱོབ་པར་བྱསི་སིོང་། དེ་བསི། 

ད་ནི་དམར་མདངསི་ཆོགསི་པའི་ཡུལོ་ལྗོོངསི་དང་སྐྱ་མདངསི་བབསི་པའི་ཡུལོ་ལོྗོངསི་

གཉིིསི་ཀ་ཁོེབསི་གཡིོགསི་ལྗོང་ཁུ་ཞེིག་གི་འོག་ནསི་རང་རང་གི་ཁོ་དོག་མི་མངོན་པར་

འགྱུར་བཞེིན་གདའ། སྤྱིི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཟླ་སྨོད་ཙམ་དུ། ནམ་མཁོའ་ཐེལོ་མདོག་ཏུ་འགྱུར་

མགོ་བརྩམསི་སིོང་ལོ། དཔྱིད་དུསི་ནམ་མཁོའི་མཐེོངསི་སུ་རྒྱུན་དུ་དཔྱངསི་པའི་སྤྲོིན་

ཚོོམ་རྣམསི་ཀྱིང་ཡུན་གྱིིསི་ཐེོར་སིོང་། དགུང་ག་ིཉི་ིཟེར་ད་ེཡིར་སྐྱ་ེབཞེིན་པའ་ིམ་རྨོསི་ལོོ་

ཏོག་ག་ིསྟེང་དུ་ཉིིན་འཕྲོར་ཉིིན་མཐུད་ད་ེའཕྲོསི་པསི། ལྗོང་མདོག་ག་ིལོོ་མ་ར་ེརེའ་ིམཐེའ་

མཚོམསི་སུ་རིམ་བཞེིན་སྨུག་མདོག་གི་མཐེའ་ཐེིག་རེ་བབསི་སིོང་། སྤྲོིན་ཚོོམ་འགའ་རེ་

ཡུད་ཙམ་ལོ་མངོན་རྗོསེི། ཡིང་བསྐྱར་མེད་པར་འགྱུར་འགྲོ་ལོ། ཡུད་ཙམ་གྱི་ིརྗོསེི་ནསི་སྤྲོིན་

པ་ད་ེཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཨ་ེཐུབ་མ་བལྟསི། སི་གཞེིའ་ིངོསི་སུ་སི་

ཤུན་ཆོགསི་སིོང་ལོ། སི་ཤུན་དེ་དག་ནི་སྲིབ་ཅིིང་མཁྲེགསི་པོར་གྱུར། ནམ་མཁོའ་ཐེལོ་
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མདོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། སི་གཞེིའང་ཐེལོ་མདོག་ཏུ་གྱུར་སིོང་། ཡུལོ་ལོྗོངསི་

དམར་པོ་ད་ེཟིང་སྐྱ་རུ་གྱུར་སིོང་ལོ། ཡུལོ་ལྗོོངསི་སྐྱ་བོ་ད་ེདཀར་པོ་རུ་གྱུར་སིོང་། 

རྒྱུག་ཆུསི་གཤོགསི་པའི་གྲོག་ཤུར་དག་ཏུ། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཚོོསི་པའི་ཆུ་ཕྲན་སྐམ་ལོ་

མ་སྐམ་པ་ཙམ་ར་ེཡིོད། ཨ་བྲ་དང་སིེང་ག་ེགྲོག་མ་ཚོོསི་སི་འབུར་ཆུང་ཆུང་ར་ེའཕེན་མགོ་

བརྩམསི། ཚོ་ཤུགསི་ཅིན་གྱི་ིཉི་ིཟེར་ད་ེཉིིན་འཕོྲར་ཉིིན་མཐུད་ད་ེའཕོྲསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། མ་

རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིལོོ་མ་རྣམསི་སྔོར་ལྟར་མཁྲེགསི་པོ་དང་དྲེང་མོར་གནསི་མ་ཐུབ། ལོོ་མ་ད་ེ

དག་ལོ་ཐེོག་མར་ལྟེབསི་གཉིེར་ཤོོར་སིོང་ལོ། ད་ེནསི་རིམ་བཞེིན་དབུསི་ཀྱི་ིརྩིབ་མའ་ིའཛོིན་

ཤུགསི་ཇོ་ེཞེན་དུ་གྱུར་ནསི། ལོོ་མ་ར་ེར་ེབཞེིན་མགོ་བོ་ཐུར་དུ་འཁྱོོགསི། ད་ེལྟར་སྤྱི་ིཟླ་དྲུག་

པར་བསླེེབསི་སིོང་ལོ། ཉི་ིའོད་སྔོར་ལོསི་ཀྱིང་ཚོ། ལྡུམ་བུ་རྣམསི་རྙིིད་རལོ་དུ་གྱུར་ནསི་རིམ་

བཞེིན་སིོ་སིོའ་ིརྩད་པ་རུ་ཕྱིིར་འཁུམསི་སིོང་། རླུང་བུ་ལྡང་བ་ཉུང་ལོ། ནམ་མཁོའ་སྔོར་

ལོསི་ཀྱིང་སྐྱ་མདོག་རེད། སི་གཞེ་ིན་ིཉིིན་ར་ེནསི་ཉིིན་རེར་ཇོ་ེསྐྱ་རེད།

རྨོན་དོར་རྣམསི་ཡིང་ཡིང་དུ་སོིང་མྱོོང་ཞེིང་། འཁོོར་ལོོའ་ིརིགསི་ཀྱིིསི་སི་ངོསི་བཅིག་

བཅིག་ཏུ་བཏང་མྱོོང་ལོ། རྟེ་ཕོའ་ིརྨིག་པསི་ཀྱིང་སི་ངོསི་སུ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་རྡུང་མྱོོང་སིའི་

གཞུང་ལོམ་ངོསི་ཀྱི་ིསི་ཤུན་རྣམསི་ལོ་ད་ལྟ་གསི་ཁོ་བརྒྱུགསི་པསི། རིམ་བཞེིན་རྡུལོ་ཕུང་དུ་

གྱུར། དངོསི་པོ་འགུལོ་སྐྱོད་ར་ེརེསི་ཐེལོ་རྡུལོ་ད་ེརྣམསི་བར་སྣང་དུ་འགྱིོགསི། རྐང་ཐེང་པ་

ཞེིག་སིོང་ཚོ།ེ ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐེད་མཚོམསི་ལོ་སླེེབསི་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་ཞེིག་སླེོང་ལོ། ཤོིང་

རྟེ་ཞེིག་སིོང་ཚོ།ེ དེསི་ར་བའི་རྩེ་ལོ་སླེེབསི་པའི་ཐེལོ་རྡུལོ་ཞེིག་སླེོང་། རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་

སིོང་ཚོ།ེ དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིསྤྲོིན་ཕུང་ཞེིག་འཁྲིགསི་སུ་འཇུག་

ལོ། དེ་ནསི་དུསི་ཡུན་རིང་པོ་ཞེིག་གི་རྗོེསི་སུ་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ཡིང་བསྐྱར་སི་ལོ་ཕྱིིར་

འབབ་ཡིོང་།
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སྤྱིི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཟླ་ཕྱིེད་རོྫོགསི་སིོང་ལོ། སྤྲོིན་ཕུང་ཆོེན་པོ་རྣམསི་ཋེེག་སི་སིི་མངའ་

སྡེ་དང་མཚོོ་ཁུག་སི་ཁུལོ་ནསི་ཕྱིིར་བུད། དེ་བསི། ད་ལྟ་ཆོར་ཆུའི་ཁུར་པོ་འཁུར་བའི་

སྤྲོིན་ཕུང་རྣམསི་ཤོིན་ཏུ་ལྕིི། ཞེིང་ནང་གི་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་གནམ་གྱིི་སྤྲོིན་པར་ཡིར་ལོ་ལྟ་

བཞེིན་སྤྲོིན་ཕུང་ལོ་སྣ་སྙེར་བྱེད་ལོ། མཆོིལོ་མསི་བརླན་པའ་ིམཛུབ་མོ་གནམ་ལོ་ཀེར་ཏ་ེ

རླུང་བུའ་ིརྒྱུ་ཕྱིོགསི་འཚོོལོ། སྤྲོིན་པ་མགོ་ཐེོག་ཏུ་སླེེབསི་ཚོ།ེ རྟེ་ཕོ་རྣམསི་ཀྱིང་བྲེལོ་འཚུབ་

ལོངསི། ཆོར་སྤྲོིན་གྱིིསི་ཐེོལོ་ཆོར་ར་ེཕབ་རྗོེསི་བྲེལོ་འཚུབ་ངང་ལུང་པ་གཞེན་པའ་ིཕྱིོགསི་

སུ་བཞུད། སྤྲོིན་ཚོོགསི་རྣམསི་བཞུད་རྗོེསི་ནམ་མཁོའ་ཡིང་བསྐྱར་སྐྱ་བོར་གྱུར་ལོ། ཉི་ིའོད་

ཀྱིང་ཡིང་བསྐྱར་འཕྲོསི་བྱུང་། ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་ན་ཆོར་ཐེིགསི་ལྷུང་ཤུལོ་གྱི་ིཀོང་བུ་ཆུང་ཆུང་

ར་ེཡིོད་ཅིིང་། མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིསྟེང་དུ་ཆུ་ཟེགསི་གཙང་མ་ར་ེའཁྱོིལོ་ཡིོད། ཐེོལོ་ཆོར་གྱི་ི

བྱསི་རྗོེསི་ད་ེཙམ་ལོསི་མ་འདསི།

འཇོམ་རླུང་ཞེིག་གིསི་ཆོར་སྤྲོིན་གྱིི་རྗོེསི་དེད་ནསི་ཡིོང་ལོ། དེསི་སྤྲོིན་པ་རྣམསི་བྱང་

ཕྱིོགསི་སུ་བདསི། འཇོམ་རླུང་འདིསི་སྐམ་བཞེིན་པའི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་རྣམསི་ཡིང་མོར་

སྒུལོ། ཉི་ིམ་གཅིིག་ཕྱིིན་སོིང་ལོ་། རླུང་བུ་ཡིང་ཇོ་ེཆོེར་སིོང་ཞེིང་། རླུང་རྒྱུན་གྱི་ིའགུལོ་ཚོད་

སྙོམསི་ལོ་རླུང་ཁོ་བརྟེན། གཞུང་ལོམ་སྟེང་ག་ིཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་རླུང་བུསི་སྤྲུགསི་ནསི་བར་

སྣང་ལོ་སྤུར་ཞེིང་། རིམ་བཞེིན་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ཞེིང་འགྲམ་གྱི་ིལྡུམ་བུའ་ིསྟེང་དང་། ཕར་

ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཞེིང་ཁོ་སིོགསི་སུ་བབསི། ད་ལྟ་རླུང་ཤུགསི་ཇོ་ེཆོ་ེདང་ཇོ་ེརྩུབ་ཏུ་སིོང་ཡིོད་པསི། 

དེསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ཞེིང་ནང་ག་ིཆོར་རྗོེསི་ཀྱི་ིསི་ཤུན་ལོ་བརྙིསི་གཙེར་བྱེད་བཞེིན་གདའ། 

ཐེལོ་རྡུལོ་འདྲེེསི་མསི་རིམ་བཞེིན་ནམ་མཁོའ་ནག་ཐེིང་ངེར་བསྒྱུར་སིོང་། རླུང་བུསི་སི་

གཞེིའི་ངོསི་སུ་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱསི་ཏེ་ཐེལོ་བ་རྣམསི་སིོབ་སིོབ་ཏུ་བསྒྱུར་སིོང་ལོ། སིོབ་སིོབ་ཏུ་

གྱུར་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་རླུང་རྒྱུན་དང་བསྡོངསི་ཏ་ེབར་སྣང་ལོ་འཕུར། རླུང་ཤུགསི་ད་ེ

བསི་ཀྱིང་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར་པསི། ཆོར་རྗོེསི་ཀྱི་ིསི་ཤུན་གོག་ནསི་ཞེིང་ནང་དུ་རྡུལོ་འཚུབ་ལོངསི། 
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རྡུལོ་འཚུབ་ཀྱིིསི་བྱ་སྒྲིོ་སྐྱ་བོ་ད་ེདག་བར་སྣང་དུ་སྒྱེིད་ལུག་ཆོ་ེབའ་ིདུད་སྤྲོིན་བཞེིན་དུ་དེད། 

མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་རྣམསི་རླུང་བུ་ལོ་བརྡོར་བ་ལོསི་སྐམ་སིག་སིག་ག་ིསྒྲི་གྲག ཐེལོ་རྡུལོ་ཆོེསི་

འཇོམ་ཤོོསི་རྣམསི་ད་ལྟ་སི་གཞེིའ་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་མ་བབསི་པར། ནག་ཐེིང་ངེར་འགྱུར་བཞེིན་

པའ་ིནམ་མཁོའ་ིདབྱིངསི་སུ་ཡིལོ།

རླུང་ཤུགསི་ད་ེབསི་ཀྱིང་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར་པསི། རོྡོ་གསིེབ་ནསི་ཤུག་སྒྲི་སྒྲིོག་ལོ། ལོོ་མ་རྙིིང་

པ་དང་རྩྭ་སིོག་རྣམསི་ཀྱིང་རླུང་བུསི་འཁྱོེར་འགྲོ། ཐེ་ན་སོྤེ་ཐོེ་ཆུང་ཆུང་ཡིང་དེད་ནསི་འགྲོ་

བསི། ཞེིང་ནང་དུ་རླུང་བུ་རྒྱུ་ཤུལོ་ཞེིག་གསིལོ་པོར་མངོན། མཁོའ་དབུགསི་དང་ནམ་

མཁོའ་མཐེིང་ནག་ཏུ་གྱུར་པསི། ད་ེདག་ག་ིཁྲོད་ནསི་དགུང་ག་ིཉི་ིམ་དམར་ལྷམ་མེར་གྱུར། 

མཁོའ་དབུགསི་ཀྱི་ིཁྲོད་དུའང་སྣ་ལོ་གཟན་པའ་ིརྫོསི་སྣ་ཞེིག་སླེེབསི། མཚོན་མོའ་ིདུསི་སུ། 

སི་ངོསི་སུ་རླུང་བུ་ལྡང་བ་ད་ེབསི་ཀྱིང་མགྱིོགསི་ཤོིང་། རླུང་བུ་ད་ེདག་གིསི་མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་

ག་ིརྩ་བ་རྣམསི་གཡིོ་སྒྱུ་ཚོ་པོསི་སླེོག་ཐེབསི་བྱསི། མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཉིོམ་

ཆུང་བའི་ལོོ་འདབ་རྣམསི་སྤྱིད་དེ་རླུང་བུ་ལོ་ཁོ་གཏད་འཇོལོ་ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་

ཀྱིང་། གཡིོ་སྒྱུ་ཅིན་གྱིི་རླུང་བུསི་མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་གི་རྩད་པ་བཀོག་པསི། ད་ནི་ལོོ་ཏོག་རེ་

རེའ་ིགཞུང་རྟེ་རླུང་བུ་རྒྱུ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕོྱིགསི་ནསི། སི་ངོསི་སུ་ཉིམ་ཐེག་པའ་ིངང་ནསི་འགྱིེལོ་

སིོང་།

སྐྱ་རེངསི་ཤོར་བྱུང་མོད། ཞེོགསི་པའི་སྣང་བ་དཀར་པོ་མིག་ལོམ་དུ་མངོན་རྒྱུ་མ་

བྱུང་། སྐྱ་མདོག་ག་ིནམ་མཁོའ་རུ་ཉི་ིམ་དམར་པོ་ཞེིག་མངོན་བྱུང་ལོ། གསིལོ་ལོ་མ་ིགསིལོ་

བའ་ིགོར་ཐེིག་དམར་པོ་འདིསི་སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བ་དང་འདྲེ་བའ་ིའོད་ཕྲན་ཞེིག་སོྤྲོསི། ནམ་

ལོངསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བ་ད་ེམུན་པའ་ིཀོློང་དུ་ཕྱིིར་བྲོསི་སིོང་། རླུང་

བུསི་སི་ལོ་འགྱིེལོ་ཡིོད་པའ་ིམ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིསྟེང་དུ་མྱོ་ངན་གྱི་ིསྨྲ་ེསྔོགསི་འདོན།



7

ལེེའུ་དང་པོོ།

སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོང་མ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་སྡེབ་འཚོང་རྒྱག་ག་ིའདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོ

ཕྱི་ིལོགོསི་སུ་འགྲ་ོདུསི་ལོག་རསི་ཀྱིསིི་ཁོ་སྣ་བཏུམསི་ཤོངི་། མགི་ཟུང་སྲུང་སྐྱབོ་ཆོདེ་དུ་བྱ་ེ

འགགོ་མགི་ཤོལེོ་གནོ་ཡོིད།

ཡིང་བསྐྱར་མཚོན་མོར་བསླེེབསི་སིོང་། སྐར་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིསིེང་རསི་བརྟེོལོ་

མ་ཐུབ་ལོ། སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིདཀར་འོད་རྣམསི་ཀྱིང་སོི་སིོའ་ིསོྒོ་རའ་ིཕན་ལོ་འཕོྲ་མ་ིཐུབ་པསི། 

མཚོན་མོ་འདིར་མུན་པ་ཧ་ཅིང་ནག ད་ལྟ་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་མཁོའ་དབུགསི་དང་ཆོ་

སྙོམསི་སུ་འདྲེེསི་པསི། མཁོའ་དབུགསི་དང་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིི་རྫོསི་སྦྱིོར་གསིར་པ་ཞེིག་གྲུབ། 

ཁོང་པའི་སོྒོ་རྣམསི་དམ་པོར་བརྒྱབ་ཡིོད་ལོ། སོྒོ་དང་སྒོེའུ་ཁུང་གི་མཐེའ་རུ་རསི་ལྷན་

བཙངསི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་མིག་གིསི་ཀྱིང་ཟིན་མ་ིཐུབ་པའ་ིརྡུལོ་ཕུང་ཕྲ་

མོ་ཕྲ་མོ་བྱསི་ཏ་ེནང་དུ་འཛུལོ་ཡོིང་ནསི། རྐུབ་སྟེགསི་དང་སོྒྲིག་ཙ།ེ སྡེར་མ་བཅིསི་ཀྱི་ིསྟེང་

དུ་ཟེའུ་འབྲུའ་ིརྡུལོ་བཞེིན་དུ་བབསི། མ་ིཚོོསི་ཐེལོ་རྡུལོ་ད་ེདག་ཕྲག་ཁོ་ནསི་སྤྲུག་སྤྲུག་བྱེད། 

ད་ལྟ་སོྒོ་ཐེེམ་གྱི་ིསྟེང་དུའང་ཐེལོ་རྡུལོ་རིམ་པ་ར་ེཆོགསི་ཡིོད།

མཚོན་མོ་དེའ་ིནམ་གུང་ཙམ་ལོ་རླུང་བུ་འཇོགསི་སིོང་ལོ། སི་གཞེ་ིཧྲིིལོ་པོ་ཁུ་སིིམ་པོར་

གྱུར། སྨུག་པ་དང་བསྡུར་ན། ཐེལོ་རྡུལོ་དང་འདྲེེསི་པའ་ིམཁོའ་དབུགསི་ཀྱིིསི་སྒྲི་མགོ་ལྷག་

ཏུ་གནོན་ཐུབ། ཉིལོ་སིའི་ནང་དུ་ཉིལོ་ཡོིད་པའི་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་རླུང་བུ་འཇོགསི་པ་ཐོེསི་

ལོ། མགོྱིགསི་རླུང་ག་ིལྡང་མཚོམསི་ཆོད་པ་ན་ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིད་ལོསི་སིད། ཁོོ་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་

ཉིལོ་བཞེིན། ཁུ་སིིམ་སིིམ་གྱི་ིཁོོར་ཡུག་ལོ་རྣ་རྩ་གྲུང་པོསི་ཉིན། ཐེོ་རེངསི་བྱ་ཕོསི་བྱ་སྐད་

བསྒྲིགསི་བྱུང་ལོ། དེ་ཚོོའི་སྐད་ཀྱིང་ནམ་རྒྱུན་ལོསི་ཀྱིང་དམའ་བར་སྣང་། མི་རྣམསི་སིོ་

སིོའ་ིཉིལོ་སིའི་ནང་ནསི་འགྲེ་ལོོག་ཕར་རྒྱག་ཚུར་རྒྱག་བྱེད་བཞེིན་ནམ་ལོངསི་པར་སྒུག 

མཁོའ་དབུགསི་ཁྲོད་ཀྱིི་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ཡོིངསི་སུ་འཇོགསི་པར་དུསི་ཡུན་རིང་པོ་ཞེིག་

དགོསི་པ་ཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། ཞེོགསི་པར་སླེེབསི་དུསི་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་སྨུག་པ་བཞེིན་
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འཐེིབསི་འདུག་ལོ། དགུང་ག་ིཉི་ིམ་ད་ེཁྲག་གསིར་བཞེིན་དམར་པོ་དམར་རྐྱེང་རེད། ཉིིན་

དེའི་ཉིིན་གང་པོར་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ནམ་མཁོའ་ནསི་བབསི་བྱུང་ལོ། དེའི་ཕྱིི་ཉིིན་ཡིང་

ཐེལོ་རྡུལོ་མུ་མཐུད་དུ་བབསི། ད་ེབསི། ད་ལྟ་སི་གཞེ་ིའད་ིན་ིངོསི་སྙོམསི་པའ་ིཁོེབསི་མ་ཞེིག་

གིསི་ཡིོངསི་སུ་གཡིོགསི་ཟིན། ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིསྟེང་དུ་བབསི་འདུག་ལོ། 

ར་བའ་ིཀ་རྩ་ེདང་དང་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་སྤུངསི། ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ཁོང་ཀློད་དུ་བབསི་

འདུག་ལོ། ལྡུམ་བུ་དང་ལོྗོན་ཤོིང་རྣམསི་ཀྱིང་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཡིོངསི་སུ་བཀབ་ཟིན།

མི་རྣམསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོང་པའི་ནང་ནསི་ཕྱིི་ལོ་བུད་མ་ཐེག་ཏུ། སྣ་ལོ་གཟན་པའི་

མཁོའ་རླུང་དྲེོན་པོ་ཞེིག་གི་དྲེི་མ་ཚོོར་ལོ། དེ་མ་ཐེག་ཏུ་སིོ་སིོའ་ིཁོ་སྣ་ཡིོངསི་སུ་བཏུམ། 

བྱིསི་པ་ཚོོ་ཁོང་པའི་ནང་ནསི་ཕྱིི་ལོ་བུད། ནམ་རྒྱུན་ཆོར་རྗོེསི་ཀྱིི་ཞེོགསི་པར། བྱིསི་པ་

ཚོོསི་ཡིར་རྒྱུག་མར་ལྡིང་གིསི་ཀུ་ཅིོ་སྒྲིོག་མོད། ད་ེརིང་ཁོོ་ཚོ་ོའཇོམ་ཅིག་ག་ེརེད། སྐྱེསི་པ་

རྣམསི་ར་བའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་ཡིོངསི་སུ་བཅིོམ་ཚོར་བའ་ིམ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ལོ་བལྟསི་

ནསི་བསྡད། མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་རྣམསི་ད་ལྟ་མགྱིོགསི་པོར་སྐམ་བཞེིན་ཡིོད་པསི། ཐེལོ་རྡུལོ་

གྱི་ིམིག་དར་ཁྲོད་ནསི་ལྗོང་མདོག་ཕྲན་བུ་ཙམ་མ་གཏོགསི་མཐེོང་རྒྱུ་མེད། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཁུ་

སིིམ་པོ་རེད་ལོ། འགུལོ་སྐྱོད་ཀྱིང་དེ་འདྲེ་མེད། བུད་མེད་ཚོོ་ཁོང་པ་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་

སིོ་སིོའ་ིསྐྱེསི་པའི་འགྲམ་དུ་ལོངསི་ཏེ། ད་ཐེེངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་རེ་ཐེག་ཆོད་རྒྱུ་

ཡིིན་མིན་ཚོོད་བགམ་བྱེད། བུད་མེད་ཚོོསི་ལོྐོག་ནསི་སོི་སིོའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོའ་ིགདོང་མདངསི་

ལོ་ལྟ་བཞེིན་འདུག་སྟེ། ཁོོ་མོ་ཚོོའི་སིེམསི་སུ། ད་དུང་ཤུལོ་དུ་བརྟེེན་རུང་བ་ཞེིག་ལུསི་

ཡིོད་ཚོེ། མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་མེད་པར་གྱུར་རུང་མི་སྐྱོན་སྙམ་གྱིི་ཡོིད། བྱིསི་པ་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོ་དང་

ཐེག་མི་རིང་བའི་སི་རུ་ལོངསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་མདུན་གྱིི་ཐེལོ་བའི་ནང་དུ་རྐང་

མཛུབ་ཀྱིིསི་རི་མོ་འབྲི་ཞེོར། ད་ཐེེངསི་སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོོ་རེ་ཐེག་ཆོད་རྒྱུ་ཡིིན་

མིན་རོྟེག་ཞེིབ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། བྱིསི་པ་ཚོོསི་སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོོའ་ིགདོང་པར་ལོྐོག་
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ལྟ་རེ་བྱསི་རྗོེསི། མདུན་གྱིི་ཐེལོ་བའི་ནང་དུ་རྐང་མཛུབ་ཀྱིིསི་ཐེིག་རིསི་ཞེིབ་མོ་རེ་བྲིསི། 

རྟེ་བོ་རྣམསི་ཆུ་བྲེསི་ཁོ་རུ་ཆུ་འཐུང་དུ་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོསི་སྣ་སྦྲིིད་བརྒྱབ་སྟ་ེཆུ་ངོསི་ཀྱི་ིཐེལོ་

རྡུལོ་རྣམསི་བསིལོ། ཡུད་ཙམ་གྱི་ིརྗོེསི་སུ། རྒྱང་སིོ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོའ་ིགདོང་ག་ི

རྨོངསི་འཐོེམ་གྱིི་གླེེན་མདངསི་སིེལོ་བསི། ད་ལྟ་ངོ་གདོང་གནག་ཅིིང་ཁོོང་ཁོྲ་ཟོསི་ནསི་

སྡོད་མ་ིཚུགསི་པར་གྱུར། ད་ེདུསི་བུད་མེད་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོ་ོབད་ེའཇོགསི་ཡིིན་ཞེིང་ད་དུང་ར་ེ

ཐེག་ཆོད་མེད་པ་ཚོོར། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ཚོོསི། ད་ང་ཚོོསི་ཅི་ིབྱེད་དམ། ཞེེསི་དྲེིསི་པར། སྐྱེསི་པ་

ཚོོསི། ངསི་མི་ཤོེསི། ཞེེསི་ལོན་བཏབ། འོན་ཀྱིང་སྐྱོན་མེད། བུད་མེད་ཚོོསི་སྐྱོན་མེད་པ་

ཤོེསི་ལོ། ཚུར་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིབྱིསི་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་སྐྱོན་མེད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། བུད་མེད་

དང་བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིསིེམསི་ཀྱི་ིགཏིང་རིམ་ནསི། རང་རེའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོསྲི་ཐེག་ཐེག་ཡིིན་དུསི། 

རྐྱེེན་ངན་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་རུང་གདོང་ལོེན་བྱེད་མ་ིཐུབ་པ་མེད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། བུད་མེད་ཚོ་ོ

སིོ་སིོའ་ིཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ཁྱོིམ་ལོསི་ལོ་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། བྱིསི་པ་ཚོོསི་རྩེད་མོ་རྩེ་མགོ་

བརྩམསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཐེོག་མར་ཅུང་གཟབ་གཟབ་ངང་བརྩེསི། ཉིིན་མོའ་ིདུསི་

སྐབསི་ཡུད་ཙམ་སིོང་ཚོེ། དགུང་གི་ཉིི་མའང་དེ་འདྲེ་དམར་པོ་མིན་པར་གྱུར་ཅིིང་། ཉིི་

ཟེར་རྣམསི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་བཀབ་པའི་སི་གཞེིའི་སྟེང་དུ་འཕྲོསི། སྐྱེསི་པ་ཚོོ་སིོ་སིོའ་ིཁོང་

པའ་ིསོྒོ་ལོམ་བར་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིལོག་ཟུང་ཤོིང་ཐུར་དང་རོྡོ་ཧྲུག་སྟེང་

དུ་བྲེལོ། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོགཡིོ་འགུལོ་མེད་པར་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི། བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་

ཞེིབ་འདང་རྒྱག་ག་ིཡིོད།
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དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་དམར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ལོམ་འགྲམ་གྱིི་ཟ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གི་

མདུན་དུ་བསྡད་འདུག རླངསི་འཁོོར་དེའི་གྱིེན་དུ་བསྒོར་བའི་དུད་ཁུང་ལོསི་ཤུབ་སྒྲི་

འཇོམ་པོ་ཞེིག་གྲག་ག་ིའདུག་ལོ། མཐེོང་ལོ་མ་ིམཐོེང་བའ་ིལྕིགསི་མདོག་ག་ིདུད་སོྔོན་ཞེིག་

དུད་ཁུང་ག་ིསྣ་ེརུ་ལྡིང་སྐོར་རྒྱག ད་ེན་ིདམར་མདངསི་འཕྲོ་བའ་ིརླངསི་འཁོོར་གསིར་པ་

ཞེིག་རེད་ལོ། དེའི་འགྲམ་ངོསི་གཉིིསི་སུ་“ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་གྲོང་ཁྱོེར་སྐྱེལོ་འདྲེེན་སྤྱིི་གཉིེར་

ཁོང་།” ཞེེསི་པའ་ིདབྱིན་ཚུན་བཅུ་གཉིིསི་ཅིན་གྱི་ིཡིིག་ཕྲེང་ཞེིག་བྲིསི་འདུག རླངསི་འཁོོར་

དེའི་འགྱིིག་འཁོོར་ཉིིསི་བརྩེགསི་མ་རྣམསི་གསིར་པ་རེད་ལོ། རྒྱབ་སོྒོ་ཆོེན་པོའ་ིངོསི་ཀྱིི་

ལྕིགསི་ལུང་ལོསི་ར་གན་གྱིི་སོྒོ་ཟྭ་ཞེིག་དཔྱངསི་འདུག དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་2བརྒྱབ་པའི་ཟ་

ཁོང་ག་ིནང་དུ་རླུང་འཕྲིན་ཞེིག་བཏང་འདུག་ལོ། ཉིན་མཁོན་མེད་སྐབསི་ཀྱི་ིའགྲོ་སྟངསི་

ལྟར། ཞེབསི་བྲོའ་ིརོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་ཇོ་ེདམའ་རུ་བཏང་ཡིོད། མདུན་སོྒོའ་ིཐེད་ཀྱི་ིཁོ་ཕྱི་ི

ལོ་བསྐོར་བའི་རླུང་འཁོོར་དེ་ནི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཁོོར་གདན་གོར་གོར་གྱིི་སྟེང་དུ་ཁུ་སིིམ་

པོསི་འཁོོར་གྱིི་འདུག་ལོ། སྦྲིང་འབུ་རྣམསི་ཀྱིིསི་སོྒོ་དང་སྒོེའུ་ཁུང་མཐེའ་རུ་སོྤྲོ་སྣང་དང་

བཅིསི་ཟིར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ལོ་གདོང་ཐུག་རྒྱག་པར་བྱེད། ཟ་ཁོང་ག་ིནང་

དུ། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་ཁོ་ལོོ་བ་དེ་རྒྱབ་སྙེསི་མེད་པའི་རྐུབ་སྟེགསི་ཤོིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡད་

འདུག་ལོ། གྲུ་མོ་གཉིིསི་ཀ་ཚོོང་སྒྲིོམ་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི། འཚོིག་ཇོ་འཐུང་ཞེོར་དུ་ཕར་

2 དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་སྟེ།དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་སྟེ། གནམ་གཤོསིི་དྲེོ་སིའ་ིཡུལོ་དུ། རླུང་བུ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་རྒྱུ་ཐུབ་པ་གང་ཞེགི་ལོ། འབུ་རགིསི་

ནང་དུ་ཡིོང་མ་ིཐུབ་པར་དམགིསི་ནསི་དྲྭ་བའམ་ཚོགསི་མ་ལོསི་བཟོསི་པའ་ིསྒོོ་མོ་ཕྱི་ིགསིལོ་ནང་གསིལོ་ཅིན།
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ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཤོ་རིད་ཅིིང་ཁོེར་རྐྱེང་ག་ིརྣམ་པ་དོད་པའ་ིཞེབསི་ཞུ་མ་དེར་བལྟསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་

ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་རྒྱ་ཡིན་པ་ད་ེཁོོ་མོར་བཤོད་“ངསི་ཁོོ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ིསོྔོན་དུ་མཐེོང་

བྱུང་། ཁོོ་ལོ་གཤོག་བཅིོསི་བྱསི་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིལུསི་ནསི་གཅིིག་བཅིད་པ་རེད་ཟེར། ཅི་ི

ཞེིག་བཅིད་པ་ད་ལྟ་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག” ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་

དུ་ངསི་ཁོོ་མཐེོང་བྱུང་། ད་ེདུསི་ཁོོ་ལོ་གནད་དོན་འདྲེ་ཡིོད་པ་མཐོེང་མ་བྱུང་། ཁོོ་ཆོང་རྐྱེལོ་

ཞེིག་མིན་རྒྱུ་ན་མ་ིབཟང་པོ་འདྲེ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་སྦྲིང་འབུ་

ཚོོསི་སོྒོ་མོའ་ིངོསི་སུ་ཟིར་སྒྲི་ར་ེསྒྲིོག་བཞེིན་གདའ། འཚོིག་ཇོའ་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་ལོསི་རླངསི་

པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་དུ་འཕྱུར་བྱུང་ལོ། ཞེབསི་ཞུ་མསི་མིག་གིསི་ལྟ་ཙམ་ཡིང་མི་བྱེད་པར། ལོག་

པ་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་བསྲིིངསི་ནསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱི་ིགླེོག་སོྒོ་བརྒྱབ།

ཕྱི་ིལོོགསི་སུ། མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིའགྲམ་ངོསི་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིམ་ིདསེི་ལོམ་

ཆོེན་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ནསི་དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་། ཁོོ་དལོ་མོ་བྱསི་

ཏ་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྔུན་དུ་སིོང་ནསི། འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིའདམ་འགོག་ག་ིསྟེང་དུ་ལོག་པ་

བཞེག་སྟ།ེ རླུང་འགོག་ཤོེལོ་སོྒོའ་ིངོསི་སུ་སྦྱིར་ཡིོད་པའ་ིམི་འཁུར་མི་ཆོོགམི་འཁུར་མི་ཆོོག་ཅིེསི་པའ་ིསྦྱིར་

བྱང་ལོ་བལྟསི། ཁོོ་གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་རྐང་ཐེང་དུ་འགྲོ་གྲབསི་ཤོིག་བྱསི་རྗོེསི། ཡིང་

བསྐྱར་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཡིོང་སྟ།ེ ཟ་ཁོང་ནསི་མཐེོང་མ་ིཐུབ་པའ་ིངོསི་ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་

གྱི་ིརྐང་གདན་སྟེང་དུ་བསྡད། ཁོོ་ན་ིལོོ་ན་སུམ་ཅུར་སིོན་མ་སིོན་ཙམ་རེད། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་

སྨུག་ནག་ཡིིན་ཞེིང་། མིག་འབྲསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་སྨུག་ཐེིག་ཟུར་ཙམ་སྣང་། ཁོོའ་ིམཁུར་རུསི་

མཐེོ་ཞེིང་མཁུར་ཞེེང་ཆོ་ེལོ། གཉིེར་མ་ཟབ་མོ་འགའ་ར་ེམཁུར་ཚོོསི་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྟེང་ནསི་

མར་འཐེེན་ནསི། ཁོ་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་ཚོ་ེནང་དུ་གུག་ཡིོད། ཁོོའ་ིཡི་མཆུ་རིང་ལོ་མདུན་

སིོ་རྣམསི་ཚུར་འབུར་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོསི་ཁོ་བཙུམསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོའ་ི
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ཁོ་ལྤགསི་དེ་སིོའ་ིསྟེང་དུ་བཙན་གྱིིསི་འཐེེན་ཡིོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁོོའ་ིལོག་པ་སྲི་ཞེིང་

མཛུབ་ཞེེང་ཆོེ་ལོ། སིེན་མོ་རྣམསི་ནི་སྟེང་དུ་ཐེིག་རིསི་བབསི་པའི་ཉི་ལྕིིབསི་ལྟར་མཐུག་

ཅིིང་མཁྲེགསི། ཁོོའ་ིལོག་པའི་མཐེེ་བོང་དང་གོང་མཛུབ་བར་དང་། སྤེར་ངོསི་བཅིསི་སུ་

ཤོ་སིེན་སྐྱེསི་ནསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད། 

མ་ིདའེ་ིགོྱིན་ཆོསི་གསིར་པ་རདེ། ཚོང་མ་གསིར་པ་རདེ། གངོ་ཁོ་ེཔོ་དང་གསིར་པ་རདེ། 

ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་ད་ེཧ་ཅིང་གསིར་པ་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཞྭ་མོའ་ིཐེོད་ལྕི་ེད་ེད་དུང་མཁྲེགསི་པོ་

རེད་ལོ། ཞྭ་མོའ་ིསོྒྲིག་བུ་ཡིང་མདུད་ནསི་ཡིོད་པསི། ཞྭ་མོ་འདིའ་ིཞྭ་དབྱིབསི་ད་དུང་ཤོོར་

མདེ་ལོ་ལྟབེསི་གཉིརེ་ཡིང་བབསི་མདེ། ད་ེབསི། ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་གསིར་པ་འད་ིན་ིཁུག་མའ་ིཚོབ་

དང་ལོག་རསི་ཀྱི་ིཚོབ། སྣབསི་ཕྱིསིི་ཀྱི་ིཚོབ་སིགོསི་བྱདེ་ནུསི་སྣ་ཚོགོསི་བཏནོ་མྱོངོ་བའ་ིཞྭ་

མ་ོརྙིངི་པ་ཚོ་ོདང་གཏན་ནསི་མ་ིའདྲེ། ཁོོའ་ིགོྱིན་གོསི་ཆོ་འགྲགི་མ་ད་ེརསི་རྒདོ་སྐྱ་བོ་ལོསི་

བཟོསི་པ་ཡིིན་ཞེིང་། གྱིོན་ཆོསི་གསིར་པ་གསིར་རྐྱེང་ཡིིན་པསི། དོར་མའ་ིསྟེང་ག་ིལྟེབསི་

གཉིརེ་ཡིང་ད་དུང་ཡིལོ་མདེ། ཁོོའ་ིཐེགི་ཤུར་ཅིན་གྱི་ིནང་སྟདོ་སོྔོན་པའོ་ིབར་འཚོང་གསིི་

སྟོད་ལྭ་འདི་མཁྲེགསི་པོ་བྱསི་ཡིོད་ལོ་འཇོམ་པོའང་བྱསི་ཡིོད། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཕྲ་ཞེིང་

རིང་བསི། ཕྱི་ིསྟོད་ད་ེཁོོ་ལོ་ཆོ་ེདྲེགསི་ཤོངི་། དོར་མ་ད་ེཁོོ་ལོ་ཐུང་དྲེགསི་འདུག ཕྱི་ིསྟོད་ཀྱི་ི

ཕྲག་མགོ་གཉིིསི་ཀ་ཁོོའ་ིདཔུང་པ་རུ་མར་དཔྱངསི་འདུག་མོད། ཕུ་ཐུང་ད་དུང་ཡིང་ཐུང་

འདུག་ལོ། ཕྱི་ིསོྟད་ཀྱི་ིམདུན་ངོསི་དེ་ཁོོའ་ིལྟོ་བའ་ིངོསི་སུ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡིོ་བཞེིན་འདུག 

ཁོོསི་“དམག་ལྷམ་”དུ་འབོད་པའ་ིཀ་ོལྷམ་སིརེ་སྨུག་གསིར་པ་ཞེགི་གནོ་འདུག་ཅིིང་། ལྷམ་

ད་ེན་ིམཐེིལོ་དུ་ཤུད་འགོག་འཛོེར་མ་བརྡོབསི་པ་དང་། མ་ིའཛོད་པའ་ིཆོེད་དུ་ཕྱི་ིརྟེིང་དུ་

རྨིག་ལྕིགསི་དང་འདྲེ་བའ་ིཟླ་ཕྱིེད་ལྕིགསི་མཐེིལོ་བརྒྱབ་པ་ཞེིག་རེད། མ་ིད་ེརླངསི་འཁོོར་

གྱི་ིརྐང་གདན་གྱི་ིསྟངེ་དུ་བསྡད་ནསི། ཞྭ་མ་ོཕུད་ནསི་གདངོ་ག་ིརྔུལོ་ཆུ་ཕྱིསིི་ཤོངི་། ད་ེནསི་

ཞྭ་མོ་ཕྱིིར་གོན། ད་ཐེེངསི་ཁོོསི་ལོག་པསི་ཞྭ་མོ་འཕུར་མཉིེད་བྱསི་པསི། ད་ན་ིཞྭ་མོའ་ིཐེོད་
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ལྕིའེ་ིམ་འངོསི་པའ་ིཉིམསི་ཉིསེི་ཀྱི་ིམག་ོཡིངོསི་སུ་བརྩམསི་ཟནི། ཁོོསི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིརྐང་པར་

བལྟསི་པ་དང་། ད་ེནསི་མདུན་ལོ་ཁོནེ་ནསི་ལྷམ་སྒྲིགོ་ལྷདོ། ཁོོསི་ལྷམ་སྒྲིགོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིརི་

མ་མདུད་པར་བཞེག ཁོོའ་ིམགོ་ཐེད་དུ། བུད་སྣུམ་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིི་སྙིགསི་འདོན་དུད་

ཁུང་གསིི་དུད་པ་སོྔོན་པོ་ར་ེམྱུར་མསོི་འཕནེ་བཞེནི་ཤོབ་ཤུབ་ཀྱི་ིགསིང་གཏམ་སྨྲ། 

ཟ་ཁོང་ནང་ག་ིརོལོ་དབྱངསི་གཏོང་མཚོམསི་བཞེག་སིོང་ལོ། སྐྱསེི་པ་ཞེིག་ག་ིསྐད་ཀྱིིསི་

རྒྱང་གྲགསི་སྒྲི་དུང་ལོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད། ཞེབསི་ཞུ་མསི་རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིམཚོམསི་བཞེག་

པའང་མ་ཚོོར་བསི། སྒྲི་དུང་གི་སོྒོ་མ་བརྒྱབ། ཁོོ་མོའ་ིལོག་ཉུག་ལོ་དགའ་བའི་མཛུབ་

མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣ་འབྱོག་འོག་གི་འབུར་བུ་དེ་འཕུར་འཕུར་བྱསི། ཁོོ་མོསི་ཚོོང་སྒྲིོམ་

ལྟག་ཏུ་ཡིོད་པའི་མེ་ལོོང་བརྒྱུད་ནསི་འབུར་བུ་ལོ་ལྟ་སྐབསི་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བསི་མི་

ཤོེསི་པར་བྱེད་དགོསི་པསི། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྲ་ལོོ་ལོ་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱེད་ཁུལོ་བྱསི། རླངསི་

འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བསི་“ཤོོ་ན་ེགྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཞེབསི་བོྲའ་ིདགོང་ཚོོགསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་འཚོོགསི་སིོང་

ལོ། སྐབསི་དེར་མ་ིཞེིག་བསིད་པ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་གོ་སིོང་། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཅིང་

གོ་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད་པར། ཞེབསི་ཞུ་མསི་“གོ་མ་སིོང་།” ཞེེསི་ལོན་འདེབསི་བཞེིན། 

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྣ་འབྱོག་འོག་ག་ིའབུར་བུ་ད་ེམཛུབ་མོསི་འཕུར་འཕུར་བྱསི་ནསི་བསྡད། 

ཕྱི་ིལོོགསི་ཀྱི་ིམ་ིད་ེཡིར་ལོངསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགདོང་ཁོེབསི་ཐེོག་ནསི་ཟ་ཁོང་ལོ་

ཅུང་ཙམ་བལྟསི། མ་ིད་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྐང་གདན་ཐེོག་ཏུ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བསྡད་ནསི། 

རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླེོ་ཁུག་ནསི་ཐེ་མག་ཁུག་མ་དང་ཤོོག་བུ་སྡེམ་ཆོག་ཅིིག་བློངསི། ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཐེ་མག་དལོ་མོ་དང་ཞེིབ་མོསི་བསྒྲིིལོ་ཞེིང་། ད་ེལོ་ཞེིབ་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་འཇོམ་པོར་

བཟོསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་ཐེ་མག་ལོ་མེ་བསྒྲིོན་ཞེིང་། དེ་ནསི་འབར་བཞེིན་པའི་འབར་

རྐང་ད་ེཐེལོ་བའ་ིནང་དུ་མནན། ད་ལྟ་ཉིིན་གུང་ལོ་སླེེབསི་གྲབསི་ཡིོད་པསི། དགུང་ག་ིཉི་ི

མའ་ིའོད་ཀྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགྲིབ་མ་རིམ་གྱིིསི་ཟོསི་ཡིོང་།
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ཟ་ཁོང་ནང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཟསི་རིན་སྤྲོད་རྗོེསི། ཁོོའ་ིདངུལོ་

ལོོར་སིིལོ་མ་སྐར་ལྔ་ཅིན་གཉིིསི་པོ་རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལོ་ཆོསི་སུ་གཡུགསི། འཁོོར་བཞེིན་པའ་ི

རྒྱན་འཁོོར་གྱིིསི་ཐེོབ་སྐར་ཅི་ིཡིང་མ་སྤྲོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་ཞེབསི་ཞུ་མར་“ཁོོ་ཚོོསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ལོ་ལྷད་བསྲིེསི་ཡིོད་པསི་ཅིི་ཡིང་མི་

ལོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཞེབསི་ཞུ་མསི་“ཆུ་ཚོོད་གཉིིསི་ཙམ་གྱིི་སོྔོན་དུ་མི་ཞེིག་ལོ་རྒྱན་ཤོོག་རྩེ་གྲ་ཐེོབ་

སིོང་། སོྒོར་གསུམ་དང་ཟུར་བརྒྱད་ཐེོབ་སིོང་། ཁྱོོད་ག་དུསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོོསི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ད་ེཕྱིེསི་ཙམ་བྱསི་ནསི་“གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ནསི་ཉི་ིམ་བཅུ་བར། 

ད་ཐེེངསི་ཋུལོ་སི་གྲོང་ཁྱོེར་ལོ་ཐེེངསི་གཅིིག་བརྒྱུག་དགོསི་པསི། རང་ག་ིའཆོར་གཞེ་ིལྟར་

ཕྱིིར་སླེེབསི་ཐུབ་མིན་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་སྙད་བརྐོ་བའ་ིཚུལོ་དུ་“སྦྲིང་འབུ་ཚོ་ོནང་དུ་འཕུར་ཡིོང་ག་ིམ་འཇུག ནང་དུ་

ཡིོང་ན་ནང་དུ་ཤོོག ད་ེམིན་ན་ཕྱི་ིརུ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་“བད་ེམོ།” ཞེེསི་ལོབ་རྗོེསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཐོེན་ཞེིང་། དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ད་ེཁོོའ་ི

རྗོེསི་སུ་བང་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྒྱབ་བྱུང་། ཁོོ་ཉིི་འོད་ཁྲོད་དུ་ལོངསི་ནསི་འགྱིིག་བྱི་རིལོ་

ཞེིག་ག་ིཤུན་སྐོགསི་བཤུསི། ཁོོ་ན་ིམ་ིརྒྱགསི་པ་ཞེིག་རེད། ཁོོའ་ིཕྲག་ཞེེང་ཡིངསི་ལོ་ལྟོ་བ་

ཆོེ་ཞེིང་ངོ་གདོང་དམར། རྒྱུན་དུ་མིག་ལོ་གཟན་པའི་དཀར་འོད་ལོ་བལྟསི་དྲེགསི་པའི་

རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོའ་ིཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིམིག་སོྔོན་པོ་གཉིིསི་ཀ་གཡིསི་གཡིོན་ལོ་འཐེེན་ཡིོད་པ་ལྟར་

སྣང་། ཁོོསི་དམག་དོར་དང་འཇུར་རྟེ་ཡུ་རིང་གོན་འདུག ཁོོསི་འགྱིིག་བྱ་ིརིལོ་ད་ེམཆུ་ཏོའ་ི

རྩ་རུ་བཟུང་ནསི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་བརྒྱུད་ད་ེ“ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངསི་གོ་མ་ིརུང་བའ་ིབྱ་བ་ད་ེའདྲེ་

མ་བྱེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་མོད། ཞེབསི་ཞུ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་གྱིང་ངོསི་སུ་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

བཀལོ་བའ་ིམ་ེལོོང་ལོ་ཁོ་ཕྱིོགསི་ནསི། ཚོིག་འབྲུ་གོ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིལོན་ཞེིག་བཏབ། རླངསི་

འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བསི་འགྱིིག་བྱི་རིལོ་རོྡོག་རོྡོག་དེ་དལོ་མོསི་བལྡད་ཅིིང་། བལྡད་ཐེེངསི་རེ་

ལོ་ཡི་ཁོ་མ་ཁོ་གཉིིསི་ཀ་ཆོེན་པོར་གདངསི། ཁོོསི་ཁོ་ནང་ནསི་འགྱིིག་བྱ་ིརིལོ་ལོ་གཟུབསི་

དབྱིབསི་ཤོིག་གྲུབ་ཏུ་བཅུག་རྗོེསི། བྱ་ིརིལོ་ལྕི་ེའོག་ཏུ་མནན་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཕྱིོགསི་

སུ་སིོང་།

ལོམ་འགྲོའ་ིརླངསི་འཁོོར་སྒུག་མཁོན་ད་ེཡིར་ལོངསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྒོེའུ་ཁུང་

བརྒྱུད་ནསི་བལྟསི། 

“སྐུ་ཞེབསི་ལོགསི། ང་འཁུར་ན་ཨ་ེཆོོག”

ཁོ་ལོོ་བསི་མགྱིོགསི་པོར་ཟ་ཁོང་གི་ཕྱིོགསི་སུ་མིག་བཤོེར་ཞེིག་བྱསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རླུང་

འགོག་ཤོེལོ་སོྒོའ་ིངོསི་སུ་སྦྱིར་བའི་“མི་འཁུར་མི་ཆོོགམི་འཁུར་མི་ཆོོག་”ཅིེསི་པའི་སྦྱིར་བྱང་དེ་མཐོེང་མ་

སིོང་ངམ།” 

“ལོོསི་མཐེོང་། མཐེོང་བྱུང་། ལྟསི་ངན་ཕྱུག་རྒན་ཚོོསི་སྦྱིར་བྱང་ར་ེསྦྱིོར་དུ་འཇུག་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་མཚོམསི་ལོ་ལོར་སིེམསི་བཟང་བཅིངསི་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་ཨ།” 

ཁོ་ལོོ་བ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་དལོ་མོར་འགོ་བཞེིན། མི་འདི་ལོ་ལོན་ཅིི་ཞེིག་

འདེབསི་དགོསི་པར་བསིམ་བློོ་བཏང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་མ་འཁུར་ན། ཁོོ་རང་ཉིིད་མ་ིངན་

ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་ཁོར། སྦྱིར་བྱང་འད་ིརང་ཉིིད་ལོ་བཙན་ཤོེད་ཀྱིིསི་སྦྱིོར་དུ་བཅུག་པར་གྱུར་

ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ལོ་འགྲོ་རོགསི་ཀྱིང་ཡིོད་མ་ིཆོོག་པ་བྱསི་པ་མཚོོན་གྱི་ིཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་ལོམ་

འགྲོ་བ་འདི་འཁུར་བ་ཡིིན་ན། རང་ཉིིད་རང་བཞེིན་གྱིིསི་མི་བཟང་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་

ཟད། ལྟསི་ངན་ཕྱུག་རྒན་ཚོོསི་གང་འདོད་དུ་ཐུབ་ཚོོད་གཏོང་རུང་བ་ཞེིག་མིན་པ་བསྟན་

ཡིོད། ད་ེབསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་འགྲོ་ལྡོག་གཉིིསི་ཀའ་ིགནསི་སུ་གྱུར་ཡིོད་པ་ཚོོར། རང་ཉིིད་མ་ི

བཟང་ཞེིག་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པསི། ཁོོསི་ཟ་ཁོང་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིང་བསྐྱར་མིག་བཤོེར་ཞེིག་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

16

བྱསི་རྗོེསི་“ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིདཀྱིོག་མགོ་ལོ་སླེེབསི་པའ་ིབར་དུ་རྐང་གདན་སྟེང་དུ་འཐེམསི་

ནསི་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ལོམ་འགྲོ་པ་ད་ེརྐང་གདན་གྱི་ིསྟེང་ནསི་མར་སྒུར་ནསི་བསྡད་ད་ེགཞེན་གྱིིསི་མ་ིམཐེོང་

བར་བྱསི་ཤོིང་། ལོག་པསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སོྒོའ་ིལོག་འཇུ་ལོ་འཐེམསི། སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་

ལྡིར་སྒྲི་ཇོེ་ཆོེར་ཅུང་སོིང་རྗོེསི། བང་སྒྱུར་ཡུ་བ་ཚོིགསི་ནང་དུ་དེད་པསི། རླངསི་འཁོོར་

དལོ་མོར་འགུལོ་ཞེིང་། བང་སྒྱུར་རིམ་པ་དང་པོ་དང་དེ་ནསི་གཉིིསི་པ། དེ་ནསི་གསུམ་

པར་བསྒྱུར་པ་ན། རླངསི་འཁོོར་དེསི་འུར་སྒྲི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་སྒྲིོག་བཞེིན་ཇོ་ེམགྱིོགསི་སུ་སིོང་

ལོ། ད་ེནསི་བང་སྒྱུར་རིམ་པ་བཞེ་ིཔར་བསྒྱུར། སོྒོ་ངོསི་སུ་འཐེམསི་ཡིོད་པའ་ིམ་ིདེའ་ིའོག་

ཏུ་གཞུང་ལོམ་གྱིི་ངོསི་རྣམསི་འདར་ཡིོར་གྱིིསི་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར། དཀྱིོག་མགོ་དང་པོར་

སླེེབསི་པར་ལོ་ེདབར་གཅིིག་ཙམ་ཡོིད་ལོ། དཀོྱིག་མགོ་གཟུར་རྗོེསི་རླངསི་འཁོོར་ཇོ་ེདལོ་

དུ་སིོང་། ལོམ་འགྲོ་པ་ད་ེཡིར་འགྲེངསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིེསི་ཏ་ེནང་དུ་འཛུལོ། ཁོ་

ལོོ་བའི་མིག་ཞེེང་ཕྲ་མོསི་མི་འདིའི་གཟུགསི་པོ་ཡིོངསི་ལོ་མིག་བཤོེར་བྱེད་བཞེིན་འགྱིིག་

བྱི་རིལོ་བལྡད། ཕར་བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ལོོ་བའི་བསིམ་བློོ་དང་བག་ཆོགསི་ཚོང་མ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཀློད་པ་ལོ་གསིོག་ཉིར་མ་བྱསི་སོྔོན་ལོ་ཁོོའ་ིའགྲམ་རུསི་ཀྱིིསི་དེ་དག་དབྱེ་འབྱེད་

དང་གོ་རིམ་བསྒྲིིགསི་པ་དང་མཚུངསི། ཁོོའ་ིམིག་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཐེོག་མར་ཞྭ་མོ་གསིར་པ་

དེར་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་གྱིོན་གོསི་གསིར་པ་དང་ད་ེནསི་ལྷམ་གསིར་པ་ལོ་བལྟསི། ལོམ་

འགྲོ་པ་དེ་རྐུབ་སྟེགསི་ཀྱིི་རྒྱབ་སྙེསི་ལོ་ཁོེན་ནསི་བདེ་མོར་བསྡད་རྗོེསི། ཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་

ཐེོད་པ་དང་མ་ན་ེརུ་འཛོགསི་བཞེིན་པའ་ིརྔུལོ་ཆུ་འབྱིད་བཞེིན་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཨ། གྲོགསི་

པོ། རྐང་པ་གཉིིསི་ཀ་ན་ནསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་“ལྷམ་གསིར་པ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིསྐད་ཀྱིང་ཁོོའ་ིམིག་

མདངསི་དང་འདྲེ་བར་ལོྐོག་གྱུར་དང་ཟུར་བརྡོ་ཡིིསི་ཁོེངསི། “ལྷམ་གསིར་པ་གོན་ནསི་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

རྐང་ཐེང་ལོ་འགྲོ་ག་ལོ་རུང་། ལྷག་པར་དུ་འད་ིའདྲེའ་ིགནམ་གཤོིསི་ཚོ་བོའ་ིའོག་ཏུ།”

ལོམ་འགྲོ་པསི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཚོོསི་པའི་ལྷམ་སིེར་པོ་དེར་ལྟ་བཞེིན་“ལྷམ་ཆོ་གཅིིག་

འདི་མ་གཏོགསི་མེད། ཆོ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་དུསི། དེ་མི་གོན་ཐེབསི་མེད་རེད་ཨ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་མིག་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་ཞེིབ་མོསི་ལྟ་བཞེིན་རླངསི་འཁོོར་ཅུང་

ཇོ་ེམགོྱིགསི་སུ་བཏང་། “གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཨ། ཨོ། ངའ་ིརྐང་པ་ན་བཞེིན་མེད་ན་མ་གཞེ་ིརྐང་ཐེང་དུ་སིོང་ནའང་ཆོོག” 

ཁོ་ལོོ་བའི་དྲེི་ཚོིག་ཁོག་ལོ་ཅུང་ཉིམསི་ཚོོད་ལོེན་པའི་རྣམ་པ་ཞེིག་འདུག་ལོ། ཁོོསི་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲེི་བར་བརྟེེན་ནསི་རྒྱ་རྙིི་ཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་པ་ལྟར་“ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་

པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མེད། ངའ་ིཕ་རྒན་ལོ་སི་ཞེིང་ཡིོད། དབྱིན་མུའུ་བཞེ་ིབཅུ་ཙམ་ཡིོད། ཁོོ་ཞེིང་པ་ཞེིག་

ཡིིན་ལོ། ང་ཚོ་ོའདིར་གཞེིསི་ཆོགསི་ནསི་ཡུན་རིང་རེད།”

ཁོ་ལོོ་བསི་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིསི་ཞེིང་ལོ་ལྟ་ཡིག་ཅིིག་བྱསི། ཞེིང་ནང་ག་ིམ་རྨོསི་ལོོ་

ཏོག་རྣམསི་ལོོགསི་སུ་འགྱིེལོ་ནསི་དེའི་སྟེང་དུ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཆོགསི་འདུག་ཅིིང་། ཐེལོ་རྡུལོ་

ཆོགསི་པའི་སི་ནང་ནསི་མེ་རོྡོ་རེ་ཕྱིིར་མངོན་ཡིོང་། ཁོ་ལོོ་བསི་ཆོིག་ལོབ་རྒྱག་པ་ལྟར་

“དབྱིན་མུའུ་བཞེི་བཅུའི་ཞེིང་པ་འདིའི་སི་ཞེིང་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་བཀབ་མེད་ཅིིང་། འདྲུད་

འཁོོར་གྱིིསི་ཀྱིང་བསླེོགསི་མེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ལོམ་འགོྲ་པསི་“ཉི་ེསོྔོན་འད་ིསོྐར་གྱི་ིདོན་དག་ཅི་ིཡིང་ཐོེསི་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཁོ་ལོོ་བསི་“ཡུན་རིང་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། སྦྲིང་འབུ་ཞེིག་མགོ་སྒོམ་ནང་དུ་འཕུར་ཡིོང་

ནསི་རླུང་འགོག་ཤོེལོ་སོྒོའ་ིངོསི་སུ་ཟིར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་བབསི་བྱུང་ལོ། ཁོ་ལོོ་བསི་འབུ་ད་ེ

ལོག་པསི་དལོ་མོསི་སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཕྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་རྒྱུ་བཞེིན་པའི་རླུང་རྒྱུན་ཞེིག་གི་ནང་དུ་
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དེད་རྗོེསི་“ཞེིང་པ་ཚོོ་མགྱིོགསི་པོར་གནསི་སྤེོ་བཞེིན་འདུག འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་

གཅིིག་གིསི་ཁྱོིམ་ཚོང་བཅུ་རེའི་སི་ཞེིང་ཚུར་བློངསི་ནསི་མི་རྣམསི་ཕར་བདསི་འགོྲ། ག་

སི་གང་དུ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་རེད། ད་ེཚོོསི་ལོོ་ཏོག་རྣམསི་བཅིག་ནསི་དེད་འགྲོ། 

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་ཇོི་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོའ་ིལྕིེ་དང་འགྲམ་པ་གཉིིསི་ཀ་འགྱིིག་བྱི་

རིལོ་གྱིིསི་མ་ིཁོོམ་པར་བྱསི་འདུག་ལོ། ཁོོསི་བྱ་ིརིལོ་ད་ེབརྗོ་ེསླེོག་ཅིིག་བྱསི་རྗོེསི་མུ་མཐུད་

དུ་བལྡད། ཁོོའ་ིཁོ་གདངསི་ཐེེངསི་ར་ེལོ་ལྕི་ེཡིིསི་བྱ་ིརིལོ་ད་ེབརྗོ་ེསླེོག་བྱེད་པ་མཐོེང་ཐུབ།

ལོམ་འགྲོ་པསི་“ངསི་ཉི་ེདུསི་ཅི་ིཡིང་གོ་མ་བྱུང་། ང་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲ་ིམཁོན་ཞེིག་མིན་

ལོ། ངའ་ིཕ་རྒན་ཡིང་མིན།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་མགྱིོགསི་པོར་“ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འབྲ་ི

ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། འབྲ་ིམ་ིའདོད་པ་རེད་མ་གཏོགསི།” ཞེེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི།

“བྱ་བ་གཉིེར་བཞེིན་ཡིོད་དམ།” ཁོ་ལོོ་བའི་སྣང་མེད་དང་འདྲེ་བའི་གསིང་བའི་རོྟེག་

དཔྱོད་ད་ེམགོ་བརྩམསི་སིོང་། ཁོོསི་སི་ཞེིང་ཐེོག་ག་ིསྐྱ་ལོམ་ལོམ་གྱི་ིམཁོའ་དབུགསི་ལོ་ལྟ་

བཞེིན། ཁོ་ནང་གི་བྱི་རིལོ་འགྲམ་པ་རུ་བསྡུསི་ནསི། ལུད་པ་ལོ་ལོམ་ཁོ་བསིལོ་རྗོེསི། ཁོ་

ལུད་ད་ེསྒོེའུ་ཁུང་ག་ིཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འཕངསི། 

ལོམ་འགྲོ་པསི་“ལོོསི་ཡིོད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

“ཡིིན་རྒྱུ་རེད་བསིམ་བྱུང་། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོག་པ་མཐེོང་བྱུང་། རྒྱུན་པར་འཇོོར་བུའམ་

ཡིང་ན་སྟ་རེ། ཡིང་ན་ཐེོ་བ་གཡུག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ལོག་ཆོ་འདི་དག་གིསི་ལོག་པ་འོད་

ཀྲིག་ཀྲིག་བཟོ་ཡིི་རེད། ངསི་དོན་དག་འདི་འདྲེ་ལོ་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་དོ་སྣང་བྱསི་ཡིོང་གི་

རེད་ལོ། ད་ེཐེད་ལོ་སྤེོབསི་པ་འདྲེ་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད།”

ལོམ་འགོྲ་པསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ཅིེར་མིག་གིསི་བལྟསི། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་

གྱིིསི་གཞུང་ལོམ་ཐེོག་ཏུ་འཁོོར་སྒྲི་སྒྲིོག “ད་ེམིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་ཤོེསི་འདོད། ངསི་ཁྱོོད་

ལོ་བཤོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོོད་དཔག་བྱེད་དགོསི་དོན་མེད།”
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

“ཁོོང་ཁོྲ་མ་ལོངསི། ངསི་ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་བཞེིན་མེད།”

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཚོང་མ་བཤོད། ང་ལོ་གསིང་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད།”

“ཁོོང་ཁྲོ་མ་ལོངསི་རོགསི། ང་དངོསི་པོ་ཅི་ིཞེིག་ལོའང་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུར་དགའ། འད་ི

དུསི་ཚོོད་སྐྱེལོ་ཐེབསི་ཙམ་ཡིིན།”

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཚོང་མ་བཤོད། མ་ིངའ་ིམིང་ལོ་ཇོོ་ཌི་ིཟེར། ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི།ི ཕ་རྒན་གྱི་ིམིང་

ལོ་ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིརྒན་པ་ཟེར།” ཁོོའ་ིམིག་གིསི་བསིམ་གཞེིག་ག་ིརྣམ་པསི་ཁོ་ལོོ་བར་བལྟསི།

“ཁོོང་ཁོྲ་མ་ལོངསི། ངའ་ིསྐད་ཆོར་ནང་དོན་གཞེན་པ་མེད།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ངའ་ིསྐད་ཆོ་ལོའང་ནང་དོན་གཞེན་པ་མེད། ངསི་ཀྱིང་སུ་ཞེིག་ལོ་བརྙིསི་

བཅིོསི་བྱེད་མ་དགོསི་པར་འཆོམ་པོ་མཐུན་པོ་རེ་ཨེ་ཡིོང་བསིམ་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཁོོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཐེན་པསི་བསྐམསི་པའི་ཞེིང་

ཁོ་དང་། ཐེག་རིང་ན་ཚོ་དྲེོད་ཀྱིི་དབུསི་སུ་མགོ་བོ་དུད་ནསི་ཡིོད་པའི་ཤོིང་སྡོང་ཚོོམ་བུ་

བཅིསི་ལོ་ཅིེར་གྱིིསི་བལྟསི། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགོླེ་ཁུག་ལོསི་ཐེ་མག་དང་ཤོོག་བུ་བློངསི་ནསི་

སྒྲིིལོ་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། རླུང་བུ་ལོསི་གཡིོལོ་ཆོེད་ཁོོསི་ཐེ་མག་ད་ེབརླ་བར་ནསི་བསྒྲིིལོ། 

ཁོ་ལོོ་བསི་འགྱིིག་བྱི་རིལོ་དེ་དབྱངསི་འགྲོསི་དང་བཅིསི་ལྡད་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཁོོསི་

བློོ་རིག་བསྒྲིིམསི་ཡིོད་ཚུལོ་ལོ་བལྟསི་ན་བ་མོ་ཞེིག་གིསི་སྐྱུག་ལྡད་བྱེད་བཞེིན་པ་དང་འདྲེ། 

ཁོོསི་ད་སོྔོན་གྱི་ིཁོ་བརྡོ་དེའ་ིརྒྱུན་ཆོད་པར་སྒུག་ཅིིང་། མཇུག་མཐེར་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ི

མཁོའ་དབུགསི་ད་ེཅུང་ཡིལོ་སིོང་བ་འདྲེ་བསི། ཁོ་ལོོ་བསི་“དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་སྐོར་

མཁོན་གྱིི་སྐྱེ་བ་མ་བློངསི་མཁོན་ཞེིག་གིསི་འདིའི་འཚོོ་བ་འདི་ཇོི་འདྲེ་ཡིིན་པ་ཧ་གོ་ཡིི་

མ་རེད། སྦྱིིན་བདག་གིསི་ང་ཚོོར་མ་ིགཅིིག་ཀྱིང་འཁུར་འཇུག་ག་ིམ་རེད། ངསི་ད་ཐེེངསི་

ཁྱོོད་རང་འཁུར་བ་ལྟར། ལོསི་གནསི་ནསི་ཕུད་པའ་ིབྱ་བ་འད་ིའདྲེ་ལོསི་མ་ིའདོད་ན། ང་

ཚོོསི་ཁོེར་རྐྱེང་གིསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་འགྲོ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

“རླངསི་འཁོོར་སོྐར་ཞེོར་དུ་དོན་དག་སོྨྱོན་པ་སྒྲུབ་མྱོོང་མཁོན་གྱི་ིཁོ་ལོོ་བ་འགའ་ར་ེངོ་

ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་ནསི་གཅིིག་གིསི་སྙན་ངག་འདྲེ་འབྲ་ིབའང་དྲེན་གྱི་ིའདུག ད་ེལྟར་བྱསི་

ཏེ་དུསི་ཚོོད་འཛོད་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད།” ཁོོསི་གསིང་སྟབསི་ཀྱིིསི་ཇོོ་ཌིི་ལོ་བལྟསི་

ནསི། ཁོོསི་དོ་སྣང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་མེད་དང་ཁོོ་དགའ་ཡིོད་མེད་ལོ་བརྟེགསི། ཇོོ་ཌིི་ཁུ་

སིིམ་པོ་རེད་ལོ། ཁོོསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་རྒྱང་དུ་བསྲིིངསི་བའི་ལོམ་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག 

གཞུང་ལོམ་དཀར་པོ་ད་ེམཚོ་ོའཁྱོོམ་གྱི་ིརྦ་རླབསི་བཞེིན་དུ་མདུན་ཕྱིོགསི་ན་གཡིོ་འགུལོ་

བྱེད། མཇུག་མཐེར་ཁོ་ལོོ་བསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོའ་ིམཇུག་བསྐྱངསི་ཏ་ེ“མ་ིདེསི་བྲིསི་པའ་ི

སྙན་ངག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་ངསི་ད་ལྟའང་དྲེན་གྱི་ིའདུག ད་ེན་ིཁོོ་དང་མ་ིགཞེན་པ་ཁོ་ཤོསི་

ཤོིག་འཛོམ་གླེིང་ཆོང་གིསི་བསྐོར་ནསི། སོྨྱོ་རྟེགསི་རྒྱལོ་ཁོམསི་ལོ་བསྟན་པའི་སྐོར་རེད། 

སྙན་ངག་དེའ་ིནང་ག་ིཚོིག་དུམ་ར་ེདྲེན་ན་ཨང་སྙམ། མ་ིདེསི་བྲིསི་པའ་ིསྙན་ངག་ནང་ག་ི

ཚོིག་རྣམསི་ཐེ་ན་སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་སྐུ་དངོསི་སུ་བྱོན་རུང་གོ་བ་མི་ལོོན་པ་དེ་འདྲེ་རེད། སྙན་

ཚོིག་དེར་འད་ིའདྲེ་བྲིསི་འདུག ‘ང་ཚོོསི། གླེང་ཆོེན་གྱི་ིསྣ་ཞེགསི་སིམ། ཡིང་ན། ཉི་ཆོེན་

གྱི་ིཕོ་རྟེགསི་ལོསི་ཀྱིང་ཆོ་ེབའ་ིམ་ེམདའ་འཁྱོེར་ནསི། མ་ིནག་3ལོ་སིོ་ལྟ་བྱསི།’ སྣ་ཞེགསི་ན་ི

སྣ་རིང་པོ་སྟ།ེ གླེང་ཆོེན་གྱི་ིསྣ་ཡི་ིདོན་རེད། ཁོོསི་ང་ལོ་ཚོིག་མཛོོད་ལོསི་བསྟན་བྱུང་། ཁོོ་

གང་དུ་འགྲོ་ནའང་ཚོིག་མཛོོད་དེ་འཁྱོེར་ནསི་འགྲོ་ཡིི་རེད། ངལོ་གསིོའ་ིབག་ལོེབ་དང་

འཚོིག་ཇོར་རོལོ་སྐབསི་ཀྱིང་ཁོོསི་ཚོིག་མཛོོད་ཀྱི་ིངོསི་སུ་ཅིེར་ནསི་སྡོད་ཀྱི་ིཡིོད།” སྐད་ཆོ་

རིང་པོའ་ིནང་ནསི་ཁོེར་རྐྱེང་ག་ིསྣང་བ་ཤོར་བསི། ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ཁོོའ་ི

3 མ་ིནགམ་ིནག nigger སྟ།ེ མ་ིརགིསི་ནག་པོ་དང་། ཤོ་མདགོ་ནག་པོ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིརགིསི་ལོ་ཁྱོད་གསིདོ་ཀྱི་ིའབདོ་སྟངསི། 

འདའི་ིསྐབསི་སུ་ཨ་རའི་ིལྷ་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིམ་ིརགིསི་ནག་པོའ་ིབྲན་གཡིགོ་ཡིར་ལོངསི་ལོསི་འགུལོ་སྤེལེོ་མཁོན་ལོ་ག་ོ

དགསོི།
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

གསིང་མིག་གསིི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོམ་མགྲོན་ལོ་བལྟསི་དུསི། ཇོོ་ཌི་ིད་དུང་ཡིང་ཁུ་སིིམ་མ་ེརེད། 

ཁོ་ལོོ་བསི་དོགསི་མི་བདེ་བའི་ངང་ནསི་ཁོོ་གླེེང་མོལོ་གྱིི་ནང་དུ་མཉིམ་ཞུགསི་བྱེད་པར་

སྐུལོ་ཐེབསི་བྱསི་“སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་རྫོིག་པོ་བཤོད་པའ་ིམ་ིལོ་ཐུག་མྱོོང་ཡིོད་དམ།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཆོོསི་དཔོན།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

“ཨུན། མ་ིཞེིག་གིསི་སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་རྫོིག་པོ་བཤོད་པ་ཐེོསི་ཚོ་ེསྙིང་རླུང་ལྡང་བྱེད་ཅིིག་

རེད། ཡིིན་དང་ཡིིན། ཆོོསི་དཔོན་ཡིོད་ན་ཅིི་སྐྱོན་ཏེ། སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་ཆོོསི་དཔོན་གྱིི་

མཐེའ་རུ་དེ་འདྲེའི་སོྨྱོ་རྟེགསི་སྟོན་ནུསི། འོན་ཀྱིང་། མི་འདི་གད་མོ་སླེོང་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན། 

ཁོོསི་སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་རྫོིག་པོ་བཤོད་དུསི་སྣང་མེད་དུ་བཏང་བཞེག་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད། ཁོོསི་

ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ན་ིགད་མོ་སླེོང་བའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ལོསི། རང་ཉིིད་མ་ཡིིན་ཡིིན་མདོག་

བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་མ་རེད།” ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་མ་མཐེའ་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླེེང་མོལོ་ལོ་ཉིན་གྱིི་

ཡིོད་པ་ཚོོར་བྱུང་བསི། ཁོ་ལོོ་བའི་སིེམསི་པ་བདེ་ལོ་བབསི། ཁོོསི་ཁོལོ་འཁོོར་ཆོེན་པོ་དེ་

དཀྱིོགསི་ཆོེན་ཞེིག་ནསི་བཙན་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཁོ་ལོོ་བསྒྱུར་བ་ན་འཁོོར་ལོོ་རྣམསི་ལོསི་ཙིར་

ཙིར་གྱི་ིསྒྲི་གྲག ད་ེནསི་ཁོོསི་མུ་མཐུད་དུ་“ངསི་ད་སོྔོན་བཤོད་པ་བཞེིན། དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་

འཁོོར་སྐོར་མཁོན་ཚོོསི་ཕྱིིན་ཅིི་ལོོག་གི་ལོསི་མང་པོ་བྱེད་ཀྱིི་རེད་ལོ། དེ་ལྟར་མི་བྱེད་

ཐེབསི་མེད་རེད། སི་ནག་ལོེ་དབར་དང་ལོེ་དབར་བྱསི་ནསི་འཁོོར་འོག་ལོ་སྡུད་བཞེིན། 

ཉིིན་གང་པོར་མགོ་སྒོམ་ནང་དུ་གཅིིག་པོར་འདུག་དགོསི་པ་འདིསི་མི་ཞེིག་སོྨྱོན་པར་

བསྒྱུར་ཡིོང་། གཅིིག་གིསི་ཟེར་ན་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་ཚོོསི་རྟེག་པར་གཅིིག་ཟསི་ནསི་

ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། རྟེག་པར་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིསྟབསི་བདེའ་ིཟ་ཁོང་ནང་ནསི་གཅིིག་ཟསི་ནསི་

བསྡད་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཟ་ཁོང་ནང་ནསི་འཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་བཞེིན་པ་འདྲེ་པོ་ཞེིག་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་མོསི་

མཐུན་བྱསི།
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ཁོ་ལོ་ོབསི་“རདེ། ཚོང་མ་ཟ་ཁོང་གང་ཡིདོ་སི་ནསི་འདུག་ག་ིརདེ། འནོ་ཀྱིང་། ཟ་མ་ཟ་

ཡི་ིམ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོགོྲད་ཁོོག་ལོྟགསི་པ་ད་ེའདྲེ་མ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོནམ་རྒྱུན་འགོྲ་དགོསི་པ་དེར་

སུན་པ་ཙམ་རེད། ཟ་ཁོང་འད་ིདག་ན་ིརླངསི་འཁོོར་བསྡད་ཆོོག་སིའ་ིསི་ཆོ་ད་ེཁོོ་ན་ཡིིན་

ཞེིང་། གཅིིག་བསྡད་ཚོ་ེགཅིིག་ཉིོ་དགོསི། གལོ་སྲིིད་ཅི་ིཡིང་མ་ཉིོསི་ན་ཚོོང་སྒྲིོམ་ལྟག་ག་ི

འཆོལོ་མ་ོདའེ་ིཁོ་སླེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ད་ེབསི་མ་ིཚོསོི་བག་ལོབེ་དང་འཚོགི་ཇོ་ར་ེཉི་ོཡི་ིརདེ་

ལོ། འད་ིལྟར་ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ངལོ་གསིོའ་ིསྣང་བ་ར་ེསྦྱིིན་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་

ཟརེ་བཞེནི་ཁོ་ནང་ག་ིའགྱིགི་བྱ་ིརལིོ་ད་ེདལོ་མསོི་བལྡད་ནསི་ལྕི་ེཡིསིི་བརྗོ་ེསླེགོ་བརྒྱབ།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“དངོསི་གནསི་དཀའ་མོ་ཡིིན་སི་རེད་ཨ།” ཞེེསི་སྣང་བ་ཡིང་མོསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་མགྱིོགསི་པོར་ཇོོ་ཌི་ིལོ་བལྟསི་ནསི་སྐད་ཆོ་འད་ིཟུར་ཟའ་ིསྐད་ཆོ་ཡིིན་མིན་

དཔྱད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རོྟེག་དཔོྱད་ཀྱི་ིཚུལོ་གྱིིསི་“ཨུན། ད་ེའདྲེ་ལོསི་སླེ་པོ་མ་རེད། ཕར་

བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་སླེ་པོ་འདྲེ་སྣང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཆུ་ཚོོད་བརྒྱད་ནསི་བཅུ། ཐེ་ན་ཆུ་

ཚོདོ་བཅུ་བཞེ་ིཡིསི་མསི་ལོ་འད་ིལྟར་འགྲོ་དགོསི་དུསི་ཀྱིང་ཡིོད་པསི། ལོམ་ཐེག་རིང་འདིསི་

མ་ིརྣམསི་ཡུན་གྱིིསི་ཟོསི་ཡིོང་། ད་ེབསི། ཁོོ་ཚོོར་དུསི་ཚོོད་སྐྱེལོ་བྱེད་ར་ེདགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་

རེད། འགའ་རེསི་གླུ་དབྱངསི་ལོེན་ལོ། འགའ་རེསི་ཤུ་འདེབསི། སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་གིསི་ང་ཚོོར་

རླུང་འཕྲིན་འཁྱོེར་དུ་མ་ིའཇུག འགའ་རེསི་ཆོང་དམ་གཅིིག་གཉིིསི་ར་ེའཁུར་མོད། དེའང་

ཡུན་མ་ིརིང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ལོསི་གནསི་འད་ིལོསི་མ་ཐེར་བར་དུ་ངསི་

ཆོང་ཐེིགསི་པ་ཙམ་ཡིང་འཐུང་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་ཚོིག་མཇུག་ད་ེང་རྒྱལོ་དང་བཅིསི་བསྡུསི།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“དངོསི་གནསི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“དངོསི་གནསི་ཡིིན། མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་ཡིར་ཐེོན་གྱི་ིབསིམ་བློོ་དགོསི་ཀྱི་ིརེད། ངསི་ཡིིག་

འབྲེལོ་སླེོབ་གྲྭ་ཞེིག་ནསི་སླེོབ་ཚོན་ལོེན་འཆོར་ཡིོད། འཕྲུལོ་ཆོསི་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པ། འད་ི

ལོསི་སླེ་པོ་འདུག ཁྱོིམ་ནསི་བསྡད་དེ་སླེོབ་ཚོན་སླེ་མོ་རེ་སྦྱིངསི་ན་འགྲིག་གི་ཡིོད། ངསི་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

དེའ་ིཐེད་ལོ་འཆོར་གཞེ་ིའཐེེན་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེནསི་ངསི་རླངསི་འཁོོར་སོྐར་མ་ིདགོསི། ད་ེ

དུསི་ངསི་མ་ིགཞེན་པར་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་དུ་འཇུག་ཆོོག”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགླེོ་ཁུག་ལོསི་ཆོང་དམ་བློངསི་ནསི་“ཁོམ་གང་ཙམ་ཡིང་བཏུང་

ག་ིམིན་ནམ།” ཞེེསི་ཀུ་རེའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་བཤོད།

“དཀོན་མཆོོག་དཔང་ལོ་བཙུགསི་པ་ཡིིན། བཏུང་ག་ིམིན། ངའ་ིའཆོར་གཞེ་ིལྟར་སླེོབ་

སྦྱིོང་བྱེད་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་ན་རྒྱུན་པར་ཆོང་འཐུང་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཆོང་དམ་གྱི་ིཁོ་ལོེབ་བློངསི་ནསི་ཧུབ་གཉིིསི་མགོྱིགསི་པར་བཏུངསི། ད་ེརྗོེསི་

ཆོང་དམ་གྱི་ིཁོ་ལོེབ་བརྒྱབ་སྟ་ེགླེོ་ཁུག་དུ་ཕྱིིར་འཕངསི། བཙན་ཤོེད་ཆོ་ེབའ་ིཆོང་དཀར་གྱི་ི

དྲེ་ིམསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམགོ་སྒོམ་ནང་ཡོིངསི་སུ་ཁྱོབ། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཁྱོོད་ད་ེའདྲེའ་ིའཚོབ་

འཚུབ་ལོངསི་དོན་ཅི་ིརེད། དགའ་རོགསི་ཤོིག་རྙིེད་པ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེལྟར་མིན་ཡིང་ཡིོད་ཚོད་འཆོར་གཞེ་ིལྟར་འགྲོ་ངེསི་ཡིིན། 

ངསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབློོ་རིག་སྦྱིོང་བརྡོར་བྱསི་པ་ཡིིན།”

ཆོང་དཀར་གྱིིསི་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་དབང་རྩ་ལོྷད་དུ་བཅུག་སོིང་བ་འདྲེ། ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་ཐེ་

མག་ཅིིག་བསྒྲིིལོ་ནསི་མ་ེབསྒྲིོན་རྗོེསི་“ད་ང་སླེེབསི་པར་མང་པོ་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་མགོྱིགསི་པོར་“ངསི་ཆོང་ན་ིཁོ་ལོ་རེག་དགོསི་དོན་མེད། ངསི་རྒྱུན་དུ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བློོ་རིག་སྦྱིོང་བརྡོར་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ངསི་དེའི་ཐེད་ལོ་ལོོ་ངོ་གཉིིསི་ཀྱིི་སོྔོན་དུ་

སླེོབ་ཚོན་བློངསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ིསྟེང་དུ་ཐེལོ་མོསི་

ཡིང་མོར་རྡོེབ་ཞེོར་“དཔེར་ན། ལོམ་ནསི་མི་ཞེིག་འགྲོ་བ་མཐེོང་ཚོེ། ངསི་ཁོོ་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་སིོང་ཚོར་བའ་ིརྗོེསི་སུ་ཁོོའ་ིགྱིོན་གོསི་དང་ལྷམ། ཞྭ་མོ་སིོགསི་ར་ེར་ེ

བཞེིན་ཕྱིིར་དྲེན་བྱེད་ཨ་ེཐུབ་ལྟ་བ་མ་ཟད། ཁོོའ་ིའགྲོ་སྟངསི་དང་གཟུགསི་པོའ་ིརིང་ཚོད། 

གཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་ཚོད་དང་ལུསི་སྟེང་དུ་རྨ་ཤུལོ་ཡིོད་མེད་སིོགསི་ཚོང་མ་རེ་རེ་བཞེིན་
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ཨེ་དྲེན་བལྟསི་པ་ཡིིན། ང་འདི་ཐེད་ལོ་ཡིག་པོ་བྱང་ཡིོད་པསི། ངའི་ཀློད་པའི་ནང་དུ་མི་

ཞེིག་ག་ིསྣང་བརྙིན་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། མཚོམསི་ལོ་ལོར། ངསི་མཛུབ་རྗོེསི་

རྟེོག་ཞེིབ་ཀྱིི་ཆོེད་ལོསི་སྦྱིོང་དགོསི་པ་མིན་ནམ་ཡིང་སྙམ་གྱིི་ཡིོད། མིའི་ཡིིད་འཛོིན་གྱིི་

ནུསི་པ་ཟེར་བ་འད་ིཁྱོོད་རང་ཡི་མཚོར་དུ་འཇུག་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཆོང་དམ་ལོསི་ཡིང་བསྐྱར་ཆོང་ཧུབ་གང་བཏུངསི། ཁོོསི་ཐེོར་གྲབསི་ཡིོད་

པའ་ིཐེ་མག་ད་ེལོསི་ཆོེསི་མཐེའ་མཇུག་ག་ིདུ་བ་ཁོམ་གང་བརྔུབསི་རྗོེསི། ཤོ་སིེན་ཆོགསི་

པའི་མཐེེ་བོང་དང་གོང་མཛུབ་ཀྱིིསི་ཐེ་མག་གི་སྣེ་མོ་བཙིར། ཁོོསི་ཐེ་མག་གི་ལྷག་རོ་དེ་

འཕུར་འཕུར་གྱིིསི་སྙིགསི་རོ་རུ་བསྒྱུར་རྗོེསི། ལོག་པ་སྒོེའུ་ཁུང་ལོསི་བསྲིིངསི་ནསི་སྙིགསི་

རོ་དེ་རླུང་ནང་དུ་བསྐུར། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིིསི་ལོམ་ངོསི་སུ་གདངསི་

མཐེོ་བའ་ིགླུ་དབྱངསི་ཤོིག་ལོེན་བཞེིན་འགྲོ་ལོ། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་མདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིལོམ་ངོསི་སུ་

ལྟ་བཞེིན་ནག་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིམིག་ཟུང་ལོསི་སོྤྲོ་ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར། ཁོ་ལོོ་བསི་དོགསི་མ་ིབད་ེ

བའ་ིངང་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིལོ་ལྟ་བཞེིན་ཁོོསི་ཅི་ིཟེར་ལོ་སྒུག ཆོེསི་མཇུག་མཐེར། ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིམདུན་

སིོའ་ིསྟེང་ག་ིཡི་མཆུ་ཡིར་ལོ་བསྐུམསི་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོར་དགོད་ཙམ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་དགོད་

ཙམ་བྱེད་སྐབསི་ཁོོའ་ིབྲང་ཁོ་ཡིང་འདར་འདར་དུ་འགུལོ། “དོན་གྱིི་མདོ་རྩར་ཐུག་པའི་

བར་དུ་ཡུན་རིང་འགོར་སིོང་ཨ། ཨ། གྲོགསི་པོ།”

ཁོ་ལོོ་བསི་མིག་གིསི་ཕར་མ་བལྟསི། “གང་ག་ིམདོ་རྩ་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཅི་ི

བཤོད་བཞེིན་ཡིོད།” 

ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ཁོ་ལྤགསི་ཁོོའ་ིམདུན་སོི་རིང་པོའ་ིསྟེང་དུ་འཐེེན་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་

རྗོེསི། སོྒོ་ཁྱོི་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོ་ཤོར་ལྕིེ་ལྡག་བྱསི་ཤོིང་། ལྕིེ་ལོེབ་ཁོ་དབུསི་

ནསི་བསྲིིངསི་ཏ་ེགཡིསི་གཡིོན་གཉིིསི་སུ་ལྕི་ེལྡག་ར་ེབྱསི། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིསྐད་གདངསི་རྩུབ་

པོར་གྱུར། “ངསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་བཞེིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོོསི་ཤོེསི། ང་ནང་དུ་ཐོེག་མར་འདུག་
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དུསི་ནསི་བཟུང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ཞེིབ་བཤོེར་ནན་མོ་བྱསི་སིོང་། དེ་ངསི་ཤོེསིཡིོད།” ཁོ་ལོོ་

བསི་ཐེད་ཀར་མདུན་ལོ་བལྟསི། ཁོོསི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་ལོག་པསི་དམ་པོར་འཐེམསི་

ཤོིང་། འཐེམསི་པ་དམ་དྲེགསི་པསི་སྤེར་མོའ་ིསྒོང་སྐྲངསི་པ་ལྟར་འབུར་འདུག་ལོ། ལོག་

པའ་ིཕྱི་ིངོསི་ཀྱི་ིམདོག་ཀྱིང་འགྱུར། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་གང་ནསི་ཡིོང་བ་

ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་པར། ཁོ་ལོོ་བ་འཇོམ་ཅིག་གེར་བསྡད་པསི། ཇོོ་

ཌི་ིཡིིསི་“ཤོེསི་མེད་དམ།” ཞེེསི་བཙན་འདྲེ་ིབྱསི།

ཁོ་ལོོ་བའི་ཁོ་ནང་ནསི་“ཨོ། ཨ། ཤོེསི། གཅིིག་བྱསི་ན། འོན་ཀྱིང་། དེར་ང་ལོ་ཇུསི་

གཏོགསི་མེད། ངསི་རང་ཁོ་བདག་བྱེད་ཤོེསི། དེ་ང་ལོ་འབྲེལོ་བ་ཅིི་ཡིང་མེད།” ཅིེསི་པའི་

ཚོིག་འད་ིདག་ཅི་ིཡིིན་འད་ིཡིིན་མེད་པར་ཤོོར། “ངསི་ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་འདོད་

མེད།” ཁོོ་གླེོ་བུར་དུ་ཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར་ནསི་ཕ་རོལོ་པསི་ཅི་ིཟེར་ལོ་སྒུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིལོག་པ་

གཉིིསི་ཀསི་སྔོར་བཞེིན་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་དམ་པོར་འཇུསི། འབུ་ཆོ་ག་པ་ཞེིག་སྒོེའུ་ཁུང་

ལོསི་ནང་དུ་འཕུར་ཡིོང་ནསི་ཚོད་འཇོལོ་འཆོར་ཤོེལོ་སྟེང་དུ་བབསི་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མཆོོང་སྐྱོད་རྒྱབ་སུག་གིསི་གཤོོག་པ་གཉིིསི་ཀ་འཕུར་བརྡོར་བཏང་། ཇོོ་ཌི་ིམདུན་དུ་དགྱི་ེ

ནསི་འབུ་དེའི་ཀློད་སྐོགསི་དང་འདྲེ་བའི་མགོ་བོ་དེ་མཛུབ་མོསི་བཙིར་ནསི་བསིད་རྗོེསི་

འབུ་རོ་ད་ེསྒོེའུ་ཁུང་ག་ིརླུང་ནང་དུ་བསྐུར། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཛུབ་མགོར་འབྱར་

བའི་འབུ་རོའ་ིལྷག་ཤུལོ་རྣམསི་འབྱིད་བཞེིན་ཁྲེལོ་དགོད་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གོ་ནོར་

ཐེེབསི་པ་རེད། སྐུ་ཞེབསི། ང་འད་ིཐེད་ལོ་ཁོ་རོག་ལོ་འདུག་དོན་མེད། རེད། ང་མག་ལོ་ེསི་ི

ཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན། ངོ་ལོོ་བཞེ་ིལོ་བཙོན་ལོ་བསྡད་པ་ཡིིན། རེད། གྱིོན་གོསི་

འདི་ཚོོ་ང་བཙོན་ལོསི་བཏང་དུསི་ཁོོ་ཚོོསི་སྤྲོད་པ་རེད། སུ་ཞེིག་གིསི་ཤོེསི་ན་ཤོེསི། ང་ལོ་

སིེམསི་ཁུར་བྱ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད། ང་ངའ་ིཕ་རྒན་རྩར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། རྫུན་བཤོད་ནསི་

བྱ་བ་ཞེིག་རྙིེད་ཐེབསི་ཀྱིང་བྱེད་མ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཁོ་ལོོ་བསི་“གང་ལྟར། དེར་ང་ལོ་ཇུསི་གཏོགསི་མེད། ང་ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་

རྒྱུར་དགའ་བོ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཨོ། ཁྱོོད་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་མ་རེད་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐ་ེརིང་པོ་ད་ེམདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལོ་ེ

དབར་བརྒྱད་ཀྱི་ིསིར་བསྲིིངསི་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐ་ེརིང་པོ་ད་ེཚོལོ་ཞེིང་དུ་ལུག་ཅིིག་ཤོོར་

བ་བཞེིན་ངའ་ིསྟེང་དུ་གཡིསི་བསྲིིང་གཡིོན་བསྲིིང་བྱསི་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བའ་ིགདོང་པ་སྲི་མོར་གྱུར་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གོ་ནོར་ཐེེབསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་གད་མོ་བགད། “ཁྱོོད་མ་ིབཟང་པོ་ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་

འད་ིབར་དུ་འཁུར་ཡོིང་བ་རེད། རེད། ང་བཙོན་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། དེ་ཡིིན་ན་ཅིི་རེད། 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་བཙོན་ལོ་འཇུག་དོན་ཅི་ིཡིིན་ཤོེསི་ན་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད། མ་རེད་དམ།”

“ད་ེང་ལོ་ཇུསི་གཏོགསི་ཅི་ིཡིང་མེད།”

“ལྕིགསི་གླེང་འད་ིསྐོར་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་པའ་ིདོན་དག་གཞེན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇུསི་གཏོགསི་

མི་བྱེད་སི་ཞེིག་མི་འདུག་ཨ། ལྕིགསི་གླེང་སྐོར་རྒྱུ་འདི་ད་གཟོད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇུསི་གཏོགསི་

བྱེད་པ་ཆོེསི་ཉུང་ཤོོསི་དེ་རེད། ཡི། ད་ལྟོསི་དང་། མདུན་གྱིི་གཞུང་ལོམ་དེ་མཐེོང་གི་

འདུག་གམ།”

“མཐེོང་ག་ིའདུག”

“ཡི། ད་ེང་མར་འབབ་སི་རེད། ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངསི་ནག་ཉིེསི་ཅི་ིཞེིག་བསིགསི་པ་ཤོེསི་

འདོད་སྐྱསེི་ནསི། དོར་མའ་ིནང་དུ་གཅིིན་ཡིང་འཛོག་གྲབསི་འཛོག་གྲབསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་སི་

རེད། ཡི། དེསི་ན་ངསི་ཁྱོེད་ལོ་བློོ་ཕམ་དུ་མ་ིའཇུག” སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱི་ིལྡིར་སྒྲི་ད་ེཇོ་ེའཇོམ་དུ་

སིོང་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། འགྱིིག་འཁོོར་གྱི་ིགླུ་སྒྲི་ཡིང་ཇོ་ེདམའ་རུ་གྱུར། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཆོང་

དམ་བློངསི་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཧུབ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བཏུངསི། རླངསི་འཁོོར་ཤུད་གཏོང་བྱསི་

ནསི་སིོང་ཞེིང་། མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལོམ་དང་ཁོ་གཏད་དུ་ཡིོད་པའི་རོྡོ་ལོམ་གྱིི་མཚོམསི་
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ལེེའུ་གཉིིས་པ།

སུ་སླེེབསི་པ་ན་ཁོ་ཡིོངསི་སུ་བཀག ཇོོ་ཌི་ིརླངསི་འཁོོར་ལོསི་བབསི་ནསི་སྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་

དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད། གྱིེན་བསྒོར་དུད་ཁུང་ནསི་གསིལོ་ལོ་མ་ིགསིལོ་བའ་ིདུད་སོྔོན་ཞེིག་

འཕེན་གྱིི་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཁོ་ལོོ་བའི་ཕྱིོགསི་སུ་དགྱིེ་ནསི་“མི་གསིོད་ནག་ཉིེསི།” ཞེེསི་སྐད་

གདངསི་མྱུར་མོསི་“ད་ེན་ིསྐད་ཆོ་རྫོིག་པོ་ཞེིག་རེད། ནང་དོན་ན་ིངསི་མ་ིཞེིག་བསིད་པའ་ི

དོན་རེད། ལོོ་བདུན་གྱིི་ཁྲིམསི་ཐེག་བཅིད་པ་རེད། ངསི་ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་མ་བྱསི་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ལོོ་བཞེིའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་བུད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོ་ོབའ་ིམགི་གཉིསིི་ཀྱིསིི་ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིགདངོ་ལོ་མགི་བཤོརེ་ཞེགི་བྱསི་ནསི་བློ་ོལོ་འཛོནི་

ཐེབསི་བྱསི། “ངསི་ཁྱོདོ་ལོ་ད་ེསོྐར་རྩ་བ་ནསི་དྲེསིི་མདེ། ངསི་རང་ཁོ་རང་གསིི་བདག་བྱདེ་ཤོསེི།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་འཛུམ་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིནསི་ཋེེག་སིོལོ་གྲོང་ལོ་སླེེབསི་པའ་ིབར་

གྱིི་ཟ་ཁོང་ཡིོད་ཚོད་ཀྱིི་མི་ཐུག་ཚོད་ལོ་བཤོད་ཀྱིང་ཆོོག”ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“བདེ་

མོ། གྲོགསི་པོ། ཁྱོོད་མ་ིབཟང་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ལྟོསི་དང་། བཙོན་ཁོང་ནང་ནསི་ཡུད་

ཙམ་ལོ་བསྡད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དྲེ་ིབ་ཞེིག་ག་ིཀུན་སླེོང་ད་ེསི་རིམ་པ་དགུའ་ིའོག་ཏུ་སྦེསི་ཡིོད་

རུང་ཚོོར་ཐུབ་ཡོིང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་དྲེི་བ་དག་གི་ཀུན་སླེོང་ཅིི་ཡིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཐེོག་དང་པོ་ཁོ་

གདངསི་དུསི་ནསི་བཟུང་ཕྱིི་ལོ་བཏོན་སིོང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སོྒོ་ངོསི་

སུ་ཐེལོ་ལྕིག་གིསི་ཡིང་མོར་བརྡོབསི་ནསི་“ང་འཁུར་ཡིོང་བར་ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ། ད་བདེ་མོ།” 

ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་རོྡོ་ལོམ་སྟེང་དུ་ཕྱིིན།

ཁོ་ལོོ་བསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“བདེ་མོ།” 

ཞེེསི་བཤོད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོ་ཕྱིིར་ཡིང་མ་འཁོོར་བར་ལོག་པ་གཡུག་གཡུག་བྱསི། དེ་ནསི་

སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་སྒྲི་ཡིང་བསྐྱར་ལྡིར་ལྡིར་དུ་གྲགསི་ཤོིང་། བང་སྒྱུར་ཡུ་བ་ཚོིགསི་ནང་དུ་

དེད་པསི། རླངསི་འཁོོར་དམར་པོ་ཆོེན་པོ་ད་ེགཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་གཡིོ་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་

ཕྱིིན་སོིང་།
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ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་གཉིིསི་སུ། སྐམ་ནསི་ཆོག་སྟེ་ཕན་ཚུན་སྣོལོ་མར་

བསྡེབསི་པའ་ིརྩྭ་སྐམ་གྱི་ིསི་གདན་ལྟ་བུ་བཏིང་འདུག་ཅིིང་། ཁྱོ་ིསྤུའ་ིསྟེང་དུ་འབྱར་རྒྱུའ་ི

ཡུག་པོའ་ིགྲ་སིོག་དང་། རྟེ་བོའ་ིསུག་སྤུའི་ནང་དུ་ཟུག་རྒྱུའི་ཝ་རྔ་མེ་ཏོག ལུག་གི་བལོ་

དཀར་ནང་དུ་འཛུལོ་རྒྱུའི་འདབ་གསུམ་ལོོ་མའི་གྲ་མ་སིོགསི་ཀྱིིསི་རྩྭ་སྐམ་དག་གི་མགོ་

བོ་རྣམསི་དུད་པར་བྱསི་འདུག བག་ལོ་ཞེ་བའ་ིསྐྱ་ེདངོསི་མང་པོ་ཁྱོབ་སྤེེལོ་བྱེད་པར་སྒུག་

པའ་ིསི་བོན་འད་ིདག་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརིགསི་རྒྱུད་ཁྱོབ་སྤེེལོ་བྱེད་པར་མཚོོན་ཆོ་ངེསི་ཅིན་

རེ་ལྡན། རླུང་བུ་ལོ་བརྟེེན་པའི་འཕུར་མདའ་དང་འཕུར་གདུགསི། མདུང་མོ་ཆུང་ཆུང་

དང་ཚོེར་མ་རོྡོག་རོྡོག འད་ིདག་ཚོང་མསི་སིེམསི་ཅིན་དང་རླུང་བུར་སྒུག་འདུག་ལོ། སྐྱེསི་

པ་ཚོོའི་དོར་མའི་འདབསི་ཁོ་དང་བུད་མེད་ཚོོའི་སྨོད་གཡིོག་གི་མཐེའ་ཁོ་ལོ་སྒུག་འདུག 

འདི་དག་ཚོང་མ་འགུལོ་མེད་གཞེན་དབང་དུ་གྱུར་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་བྱེད་ནུསི་དང་མཐུན་པའི་མཚོོན་ཆོ་རེ་བསྒྲིིགསི་ཡོིད་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་རེ་རེ་ལོ་འགུལོ་སོྐྱད་

ཀྱི་ིརྨང་གཞེ་ིའཛོོམསི་ཡིོད།

རྩྭ་སྟེང་དུ་ཉི་ིའོད་འཕྲོསི་ནསི་རྩྭ་ལྡུམ་རྣམསི་དྲེོན་པོ་བྱསི་ཤོིང་། རྩྭ་ལྡུམ་གྱི་ིགྲིབ་མའ་ི

འོག་ཏུ་འབུ་སྲིིན་རྣམསི་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད། གྲོག་མ་དང་སིེང་ག་ེགྲོག་མ་ཚོོསི་འབུ་

སྲིིན་ད་ེརྣམསི་འཛོིན་པར་རྒྱ་རྙི་ིའཐེེན། འབུ་ཆོ་ག་པ་རྣམསི་བར་སྣང་དུ་མཆོོང་ཞེིང་། ཁོོ་

ཚོོའི་གཤོོག་པ་སིེར་པོ་དེ་བར་སྣང་ནསི་ཡུད་ཙམ་རྡོེབ་བཞེིན། འགྲོན་བུ་ཆུང་ཆུང་དང་

འདྲེ་བའི་སྲིིན་སོྒོང་གི་སི་བོན་སི་ལོ་འདེབསི། ལོམ་འགྲམ་གྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་ཕར་ཕྱིོགསི་ན་



29

 ལེེའུ་གསུམ་པ།

སྐམ་སིའ་ིརུསི་སྦེལོ་ཞེིག་གོག་བཞེིན་འགྲོ། ཁོོ་དམིགསི་མེད་དུ་འཁྱོོག་ནསི་འགྲོ་ཞེིང་། བ་

གམ་དབྱིབསི་ཀྱིི་སྐོགསི་ཤུན་མཐེོན་པོ་དེ་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་སྟེང་དུ་དྲུད་ནསི་འགྲོ། ནསི་ཀྱིི་གྲ་

སིོག་གིསི་ཁོོའ་ིསྐོགསི་ཤུན་གྱི་ིསྟེང་དུ་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱེད་ལོ། འདབ་གསུམ་ལོོ་མའ་ིགྲ་མ་རྣམསི་

ཁོོའ་ིསྐོགསི་ཤུན་གྱི་ིསྟེང་དུ་ལྷུང་ནསི་སི་ངོསི་སུ་མར་འགྲིལོ། ཁོོའ་ིརྭ་ཅིོ་ལྟ་བུའ་ིམཆུ་ཏོ་ད་ེ

ཅུང་གདངསི་འདུག་ལོ། སིེན་མོ་དང་འདྲེ་བའི་སྨོིན་མའི་འོག་གི་དྲེག་ཤུལོ་དང་བག་

ཡིངསི་ཀྱིི་རྣམ་པ་དུསི་གཅིིག་ཏུ་འཛོོམསི་པའི་མིག་ཟུང་གིསི་ཐེད་ཀར་མདུན་དུ་བལྟསི་

ཡིོད། ཁོོ་རྩྭ་ནང་བརྒྱུད་ནསི་ཡིོང་བསི། ཤུལོ་དུ་རྗོེསི་ཤུལོ་གསིལོ་པོ་ཞེིག་བཞེག་འདུག་

ལོ། གཞུང་ལོམ་གྱི་ིརགསི་སྐྱོར་ད་ེཁོོའ་ིམདུན་ཕྱིོགསི་སུ་གྱིེན་དུ་ལོངསི་འདུག ཁོོསི་འགྲོ་

མཚོམསི་ཅུང་ཙམ་བཞེག་ནསི་མགོ་བོ་མཐེོན་པོར་བཏེགསི་ཤོིང་། མིག་ཟུང་རྡོེབ་བཞེིན་

ཡིར་མར་ལོ་བལྟསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་རགསི་སྐྱོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འཛོེག་མགོ་བརྩམསི། ཁོོའ་ི

མདུན་སུག་གཉིིསི་ཀ་མདུན་དུ་བརྐྱེངསི་ཀྱིང་སི་ངོསི་སུ་མ་ཐུག་པསི། ཁོོའ་ིརྒྱབ་སུག་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོྐགསི་ཤུན་དེ་མདུན་དུ་ཕུད་རྒྱག་བྱསི་ནསི། སྐོགསི་ཤུན་དེ་རྩྭ་

ལྡུམ་དང་རོྡོ་ཧྲུག་སྟེང་དུ་འབྲད་བཞེིན་སིོང་། རགསི་སྐྱོར་ད་ེཇོ་ེགཟར་དུ་སིོང་བཞེིན་སིོང་

བཞེིན། སྐམ་སིའ་ིརུསི་སྦེལོ་གྱི་ིརྩོལོ་བ་ཡིང་ཇོ་ེདྲེག་ཇོ་ེདྲེག་ཏུ་ཕྱིིན། རྒྱབ་སུག་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

འཐེམ་འཐེེན་ནུར་གསུམ་གྱིིསི་སྐོགསི་ཤུན་ལྕི་ིམོ་ད་ེམདུན་དུ་འདེད་བཞེིན་འདུག་ལོ། སྐ་ེ

ཅི་ིཙམ་བསྲིིང་རྒྱུ་ཡིོད་ན་མགོ་བོ་ཡིང་ད་ེལྟར་མདུན་དུ་བསྲིིངསི། ད་ེལྟར་དལོ་མོ་དལོ་མོ་

བྱསི་ཏེ་སོྐགསི་ཤུན་མདུན་དུ་དེད་སིོང་ལོ། མཐེའ་མར་ཁོོའ་ིརྒྱང་སོྐྱད་ཀྱིི་ལོམ་བུ་འཕྲེད་

ཀྱིིསི་བཅིད་ཡིོད་པའི་འཐེབ་རགསི་སུ་སླེེབསི། དེ་ནི་ལོམ་གྱིི་མཐེའ་ཟུར་ཏེ། དབྱིན་ཚོོན་

བཞེི་ཅིན་གྱིི་ཨར་འདམ་གྱིི་གྱིང་རེད། ཁོོའ་ིརྒྱབ་སུག་རེ་རེསི་བྱེད་ནུསི་རང་སྐྱ་ཐུབ་པསི་

འདོན་པ་ལྟར་སྐོགསི་ཤུན་ད་ེགྱིང་ངོསི་སུ་ཕུད་རྒྱག་བཏང་། ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ཡིར་ལོ་བཏེགསི་

ནསི་ངོསི་སྙོམསི་པའ་ིཨར་འདམ་གྱིང་ག་ིསྟེང་ངོསི་སུ་འབུར་ཚུགསི་སུ་བལྟསི། ད་ལྟ་ཁོོའ་ི
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མདུན་སུག་གཉིསིི་ཀ་གྱིང་ག་ིརྩ་ེརུ་སླེེབསི་འདུག་ཅིངི་། ད་ེག་རུ་འཐེམསི་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་

ཡིར་ལོ་ཕུད་རྒྱག་བཏང་བསི་སོྐགསི་ཤུན་ཡིང་དལོ་མོར་མདུན་དུ་འགུལོ་ནསི། མཐེའ་

མར་སྐོགསི་ཤུན་གྱི་ིམདུན་སྣ་ེགྱིང་ངོསི་སུ་བསྙེསི། ད་ེནསི་རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་ངལོ་གསིོ་ཅུང་

ཙམ་བྱསི། གྲོག་མ་དམར་པོ་ཞེིག་རྒྱུག་ཡིོང་ནསི་སྐོགསི་ཤུན་གྱིི་གསིེབ་ཏུ་འཛུལོ་ནསི། 

སྐོགསི་ཤུན་འོག་ག་ིའཇོམ་མཉིེན་གྱི་ིཤོ་སྟེང་དུ་སླེེབསི། ད་ེདུསི་རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་གླེོ་བུར་དུ་

མགོ་བོ་དང་སུག་བཞེི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམསི་པ་དང་། ལྕིིབསི་མཚོོན་ལྡན་པའི་མཇུག་

མ་དེ་འགྲམ་ཟུར་ནསི་ནང་དུ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་བསྡམསི་པསི། གྲོག་མ་དམར་པོ་དེ་རུསི་སྦེལོ་

གྱིི་ལུསི་པོ་དང་སུག་བཞེིའི་བར་དུ་བཙིར་ནསི་བསིད། རུསི་སྦེལོ་གྱིི་མདུན་སུག་གཅིིག་

གིསི་ར་ིསྐྱེསི་ཡུག་པོའ་ིམགོ་ཞེིག་སྐོགསི་ཤུན་གྱི་ིནང་དུ་བཙངསི་རྗོེསི། དུསི་ཡུན་རིང་པོ་

ཞེིག་ག་ིརིང་ལོ་རུསི་སྦེལོ་ད་ེའགུལོ་མེད་དུ་བསྡད། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྐ་ེདལོ་མོར་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་

ཡིོང་ལོ། ན་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཟིན་པའ་ིབག་ཡིངསི་ཀྱི་ིམིག་ཟུང་གིསི་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ནསི་མཐེའ་

སྐོར་ལོ་བལྟསི་རྗོེསི། ད་གཟོད་སུག་བཞེི་དང་མཇུག་མ་ཕྱིི་ལོ་བསྲིིངསི་ཡིོང་། ཁོོའ་ིགླེང་

ཆོེན་གྱི་ིསུག་པ་ལྟར་ཤོེད་ཤུགསི་སྒྲིིམ་པའ་ིརྒྱབ་སུག་གཉིིསི་ཀ་ལོསི་ལོ་བྲེལོ་མགོ་བརྩམསི་

སིོང་། རུསི་སྦེལོ་གྱི་ིསྐོགསི་ཤུན་ཟུར་ཞེིག་ལོ་ཐེོགསི་པསི་མདུན་སུག་གཉིིསི་ཀ་གྱིང་ངོསི་

དང་ཁོ་བྲལོ། འོན་ཀྱིང་། རྒྱབ་སུག་གཉིིསི་ཀསི་སོྐགསི་ཤུན་དེ་ཇོེ་མཐོེ་དང་ཇོེ་མཐོེ་རུ་

བཏེགསི་པསི། མཐེའ་མར་གཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་ཚོད་དོ་སྙོམསི་སུ་གྱུར་ནསི་སྐོགསི་ཤུན་གྱི་ི

མདུན་རྩ་ེམར་འཁྱོོག་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། མདུན་སུག་གཉིིསི་ཀ་མཐེིལོ་ངོསི་ལོ་ཐུག འོན་

ཀྱིང་། ར་ིསྐྱེསི་ཡུག་པོའ་ིརྐང་ཡུ་ད་ེརུསི་སྦེལོ་གྱི་ིམདུན་སུག་ག་ིམཐེའ་རུ་དཀྲིསི་པསི། ཡུག་

མགོ་ད་ེད་དུང་ཡིང་ཁོོའ་ིསུག་སྟེང་དུ་འབྱར་འདུག

ད་ལྟ་འགོྲ་འདུག་ཇོ་ེབད་ེརུ་ཕྱིིན་པསི་རུསི་སྦེལོ་གྱི་ིསུག་བཞེ་ིཡིང་བསྐྱར་ལོསི་ལོ་བྲེལོ་

ཞེིང་། ཁོོའ་ིསྐོགསི་ཤུན་ད་ེགཡིསི་འཁྱོོག་གཡིོན་འཁྱོོག་བྱེད་བཞེིན་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་འགུལོ་
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སྐྱོད་བྱེད་བཞེིན་གདའ། སྐབསི་དེར་ལོོ་ན་བཞེི་བཅུ་ཡིསི་མསི་ཀྱིི་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་བསྐོར་ནསི་སླེེབསི། སྐྱསེི་མ་དེསི་རུསི་སྦེལོ་མཐེོང་མ་ཐེག་རླངསི་

འཁོོར་གྱི་ིཁོ་གཡིསི་ཕྱིོགསི་སུ་བསྐོར་བསི། རླངསི་འཁོོར་ད་ེལོམ་འགྲམ་དུ་བརྒྱུགསི་ནསི་

རྡུལོ་འཚུབ་ཀྱི་ིདུད་སྤྲོིན་ཞེིག་བསླེངསི་ཤོིང་། འཁོོར་ལོོ་གཉིིསི་སི་ངོསི་དང་ཡུད་ཙམ་བྲལོ་

རྗོེསི་མར་ཕྱིིར་བབསི། རླངསི་འཁོོར་ད་ེཡིང་བསྐྱར་ལོམ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་

བཞུད་སོིང་ལོ། ད་ཐེེངསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་བ་ཅུང་དལོ་མོ་རེད། རུསི་སྦེལོ་ད་ེརང་ཉིིད་

ཀྱི་ིསྐོགསི་ཤུན་ནང་དུ་ཕྱིིར་གཡིོལོ་ཙམ་བྱསི། གཞུང་ལོམ་གྱི་ིངོསི་མ་ེབཞེིན་ཚོ་པོ་ཡིིན་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི། རུསི་སྦེལོ་ད་ེད་ལྟ་བྲེལོ་མྱུར་གྱིིསི་མདུན་དུ་བསྐྱོད།

དེ་ནསི་དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། རླངསི་འཁོོར་དེ་ཐེག་

ཉི་ེལོ་སླེེབསི་པ་ན། ཁོ་ལོོ་བསི་རུསི་སྦེལོ་མཐེོང་བྱུང་། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེརུསི་སྦེལོ་ལོ་

གཟསི་ནསི་བསྐོར་བསི། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་ལོོ་གཅིིག་སྐོགསི་ཤུན་གྱིི་སྣེ་རུ་འཁོེལོ་

སིོང་། ད་ེབསི་རུསི་སྦེལོ་ད་ེཤོོ་སྦེག་བཞེིན་དུ་ཁོ་ལོོ་བསོྐར་སིོང་ལོ། དོང་ཙ་ེབཞེིན་དུ་སྐོར་

བ་འཁོོར་ནསི་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིའགྲམ་དུ་འགྲིལོ་སིོང་། རླངསི་འཁོོར་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཁོོར་

ལོམ་དུ་ཕྱིིར་བུད་ནསི་བཞུད་སིོང་། རུསི་སྦེལོ་དེ་གན་རྐྱེལོ་དུ་འགྱིེལོ་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྐོགསི་ཤུན་ལོསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་རེངསི་པོར་ལུསི། འོན་ཀྱིང་། མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་རྒྱབ་

སུག་གཉིིསི་ཀ་བར་སྣང་དུ་གཡུགསི་ནསི་ཅིི་ཞེིག་ལོ་སྙོབ་ཨེ་ཐུབ་བལྟསི་ཤོིང་། མདུན་

སུག་གཅིིག་གིསི་ཤོེལོ་རོྡོ་དུམ་བུ་གཅིིག་ལོ་འཐེམསི་ནསི། རང་ཉིིད་དལོ་མོ་དལོ་མོསི་ཡིར་

འཐེེན་ཐེབསི་བྱསི་ཤོིང་། མཇུག་མཐེར་འགྲ་ེལོོག་ཕྱིིར་རྒྱག་ཐུབ་བྱུང་། ར་ིསྐྱེསི་ཡུག་པོའ་ི

མགོ་ད་ེམར་ལྷུང་བྱུང་ལོ། རུ་འདྲེེན་ལྟ་བུའ་ིསི་བོན་གསུམ་སི་ནག་ནང་དུ་སྦེསི་སིོང་། རུསི་

སྦེལོ་ད་ེརགསི་སྐྱོར་ལོསི་མར་ཕྱིོགསི་སུ་གོག་སིོང་ལོ། གོག་དུསི་སུ་ཁོོའ་ིསོྐགསི་ཤུན་གྱིིསི་

སི་བོན་གྱི་ིསྟེང་དུ་སི་འདམ་བྱུགསི། རུསི་སྦེལོ་ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཁོེངསི་པའ་ིགཞུང་ལོམ་
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ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བུད་ནསི། གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་གཡིསི་འཁྱོོག་གཡིོན་འཁྱོོག་བྱེད་བཞེིན་

གོག་ནསི་སིོང་། ཁོོའ་ིསོྐགསི་ཤུན་གྱིིསི་ཐེལོ་རྡུལོ་ནང་དུ་ཀྱིག་ཀྱིོག་ག་ིསི་ཤུར་ཞེིག་འཐེེན། 

ཁོོའ་ིརྒསི་ཉིམསི་མངོན་ཞེིང་དགོད་བྲོ་བའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་མདུན་དུ་བལྟསི་ཤོིང་། རྭ་ཅིོ་ལྟ་

བུའ་ིམཆུ་ཏོ་ད་ེཅུང་ཟད་གདངསི། ཁོོའ་ིསུག་སྣེའ་ིརྭ་རྨིག་སིེར་པོ་རྣམསི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིནང་

དུ་འདྲེེད་བརྡོར་ཕྲན་ཙམ་ཤོོར།
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 ལེའུ་བཞིེ་པ།

དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་དེ་ལོམ་ལོ་བུད་ནསི། བང་ཚོད་རིམ་པ་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་སྒྱུར་

བཞེིན། འགྱིིག་འཁོོར་དག་སི་ངོསི་སུ་ལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྡོེབསི་པ་ན། ཇོོ་ཌི་ིད་གཟོད་

འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཞེིང་། རླངསི་འཁོོར་དེ་མིག་ལོམ་ནསི་མི་སྣང་

བར་འགྱུར་བའི་བར་དུ་ཁོོསི་དེ་གར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། རླངསི་འཁོོར་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མིག་ལོམ་ནསི་ཡིོངསི་སུ་ཡིལོ་བར་གྱུར་ནའང་། ཁོོསི་ད་དུང་ཡིང་ཐེག་རིང་བའི་སི་ཆོ་

དང་སོྔོ་ལོམ་ལོམ་གྱི་ིསྨོིག་རྒྱུ་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོསི་བསིམ་གཞེིག་ག་ིཀོློང་ནསི་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླེོ་ཁུག་ལོསི་ཆོང་དམ་བློངསི་ནསི། ལྕིགསི་ཀྱིི་ཁོ་གཅིོད་དེ་གཅུསི་ནསི་ཕྱིེསི་

རྗོེསི། ལྕིེ་ལོེབ་ཆོང་དམ་གྱིི་སྐེ་ནང་དུ་བསྲིིངསི་ནསི་ཆོང་དཀར་ལོ་ཧུབ་འཇོམ་པོ་ཞེིག་

བཏབ་ཅིིང་། ཁོ་འགྲམ་ནསི་ཤོོར་སིོང་བའི་ཆོང་ཐེིགསི་རེ་ཉུག་ཆོེད་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆུ་ཏོ་

ལོ་ལྕི་ེལྡག་ཅིིག་བྱསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་“མ་ིནག་ནག་ལོ་སིོ་ལྟ་བྱསི།” ཞེེསི་གྱིེར་ཐེབསི་བྱསི་མོད། 

ཚོིག་དུམ་འདི་མ་གཏོགསི་བློོ་ལོ་མ་ངེསི། མཐེའ་མར་ཁོོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི། ཞེིང་ཁོའི་

ནང་དུ་འཐེེན་ཡོིད་པའ་ིལོོགསི་གྱིེསི་གཞུང་ལོམ་ད་ེལོ་གདོང་པ་ཕོྱིགསི། ཉི་ིམ་ཧ་ཅིང་ཚོ་

བའ་ིསྟེང་དུ་རླུང་བུ་ཡིང་མེད་པསི། ད་ལྟ་སི་ལོ་ཆོགསི་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་དཀྲོག་མཁོན་

མེད། གཞུང་ལོམ་ད་ེརོྨསི་ཤུར་གྱིིསི་གཡིསི་གཏུབ་གཡིོན་གཏུབ་བྱསི་འདུག་ལོ། རྨོསི་རྒྱག་

སྐབསི་ཀྱིི་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་མར་ཉིིལོ་ནསི་འཁོོར་ལོོའ་ིབཤུལོ་རྗོེསི་སུ་ཕྱིིར་བབསི་འདུག 

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་གོམ་པ་རེ་ཟུང་སོྤེསི་པ་ན། གྲོ་ཕྱིེ་ལྟ་བུའི་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ཁོོའ་ིཀོ་ལྷམ་གསིར་

པའི་སྔུན་དུ་འཕྱུར་བཞེིན་འདུག་པསི། སྐྱ་མདོག་གི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིི་འོག་ནསི་ཀོ་ལྷམ་གྱིི་
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སིེར་མདོག་མ་ིམངོན་པར་འགྱུར་བཞེིན་འདུག

ཁོོ་མདུན་དུ་སྒུར་ནསི་ལྷམ་སོྒྲིག་གླེོད་ཅིིང་། ལྷམ་གཉིིསི་ཀ་རེ་རེ་བཞེིན་ཕུད་རྗོེསི། 

བཞེའ་ཚོན་ཅིན་གྱིི་རྐང་པ་གཉིིསི་པོ་དྲེོ་ཞེིང་སྐམ་པའི་ཐེལོ་རྡུལོ་ནང་དུ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་

བརྒྱབ་ནསི་བཞེག་པསི། ཁོོའ་ིརྐང་མཛུབ་ཀྱིི་བར་ནསི་རིམ་བཞེིན་ཐེལོ་བ་འཕྱུར་ཡིོང་

ལོ། རྐང་པའི་པགསི་པ་རྣམསི་སྐམ་ནསི་དམ་པོར་གྱུར། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོད་ཕུད་

ནསི་ལྷམ་གཉིིསི་ཀ་དེའ་ིཁུག་ཏུ་གཅུད་ད་ེམཆོན་འོག་ཏུ་བཙིར། མཐེའ་མར་ཁོོསི་གཞུང་

ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་མགོ་བརྩམསི་སོིང་ལོ། ཁོོའ་ིརྐང་འགྲོསི་ཀྱིིསི་ཐེལོ་རྡུལོ་

གྱིི་སྤྲོིན་པ་དཀྲིགསི་ནསི། རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སི་ངོསི་དམའ་སི་རུ་རྡུལོ་སྤྲོིན་གྱིིསི་ལྡིང་སྐོར་

རྒྱག་ཏུ་བཅུག་སིོང་།

ལོམ་གྱི་ིགཡིསི་ངོསི་སུ། ལྕིང་མའ་ིཀ་བ་དག་ག་ིབར་དུ་ལྕིགསི་སྐུད་གཉིིསི་གཤོིབ་བྱསི་

པའི་ལྕིགསི་ཚོེར་ར་བསི་བསྐོར་ཡིོད། ལྕིང་མའི་ཀ་བ་དེ་རྣམསི་གཡིོ་འཁྱོོག་ཆོེ་ལོ་དྲེསི་

གཏུབ་བྱསི་པ་ཧ་ཅིང་ཞེན། མཐེོ་དམའ་འཚོམསི་པའི་ཤོིང་སྡོང་གི་ཡིལོ་ག་གང་དུ་ཡིོད་

ན། ལྕིགསི་ཚོེར་སྐུད་པ་དེའ་ིསྟེང་དུ་འཐེེན་འདུག་ལོ། མཐེོ་དམའ་འཚོམསི་པའ་ིཡིལོ་ག་

མེད་སི་རུ། ལྕིགསི་སྐུད་རྣམསི་ཀ་བའ་ིརྩ་ེརུ་བཙའ་ཆོགསི་པའ་ིལྕིགསི་སྐུད་ཀྱིིསི་བསྡམསི་

ཡིོད། ར་བའ་ིཕ་རོལོ་དུ་རླུང་བུ་དང་ཚོ་དྲེོད། ཐེན་པ་བཅིསི་ཀྱིིསི་གཙེསི་པའ་ིམ་རྨོསི་ལོོ་

ཏོག་རྣམསི་འགྱིེལོ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ལོོ་མ་ལྷུང་སིོང་བའ་ིགཞུང་རྟེའ་ིངོསི་ཀྱི་ིཚོིགསི་ཤུལོ་

རྣམསི་ད་ལྟ་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་གང་།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་གོམ་པ་ལྗོིད་མོ་སྤེོ་བཞེིན་མདུན་དུ་སིོང་ལོ། ཁོོ་སིོང་ཤུལོ་དུ་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིི་

སྤྲོིན་པ་ཞེིག་འཐེེན་ནསི་ཡིོད། ཁོོསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་བ་གམ་མཐེོན་པོའ་ིསྐོགསི་ཤུན་ཅིན་

གྱིི་རུསི་སྦེལོ་ཞེིག་ཡིོད་པ་མཐེོང་བྱུང་། རུསི་སྦེལོ་དེ་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིི་ཁྲོད་དུ་དལོ་མོསི་གོག་

བགྲོད་བྱེད་བཞེིན་འགྲོ་ཞེིང་། དེའི་སུག་ལོག་བཞེི་བོ་ཞེ་འཐེེང་བཞེིན་དུ་གཡིསི་འཁྱོོག་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

གཡིོན་འཁྱོོག་གིསི་འགུལོ། ཇོོ་ཌིི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་རུསི་སྦེལོ་ལོ་བལྟསི་པ་ན་

ཁོོའ་ིགྲིབ་མ་རུསི་སྦེལོ་གྱིི་སྟེང་དུ་ཕོག་པསི། རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་མགོ་དང་སུག་

བཞེི་སྐོགསི་ཤུན་གྱིི་ནང་དུ་བསྐུམསི་ཤོིང་། སྦེོམ་ཞེིང་ཐུང་བའི་མཇུག་མ་དེ་སྐོགསི་ཤུན་

གྱི་ིགཞེོགསི་ངོསི་སུ་ཕྱིིར་བསྡུསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་རུསི་སྦེལོ་ད་ེལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་གན་རྐྱེལོ་དུ་

བསླེོགསི། རུསི་སྦེལོ་གྱི་ིསྒོལོ་ངོསི་ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་དང་འདྲེ་བའ་ིསྨུག་སྐྱ་ཡིིན་ནའང་། སྐོགསི་

ཤུན་གྱིི་འོག་ངོསི་དེ་སིེར་ཞེིང་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་རེད་ལོ། ཧ་ཅིང་གཙང་ཞེིང་འཇོམ། ཇོོ་ཌིི་

ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཆོན་འོག་ག་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་ད་ེཡིར་འགྱིོག་ཞེོར་དུ། རུསི་སྦེལོ་སྐོགསི་ཤུན་

གྱིི་འོག་ངོསི་དེར་མཛུབ་མོསི་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱསི་རྗོེསི་མར་མནན་པསི། ན་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཟིན་

པའི་མགོ་བོ་སྲི་མོ་དེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་ནསི་མར་གནོན་བཞེིན་པའི་མཛུབ་མོ་ལོ་ལྟ་ཐེབསི་བྱསི་

ཤོིང་། དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་སུག་བཞེི་དྲེག་ཏུ་འགུལོ། རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ལོག་པ་

རློན་པ་བྱསི་ཤོིང་། བར་སྣང་དུ་འུ་ཐུག་ཐེབསི་ཟད་ཀྱིིསི་འཕག་འཚོག་བརྒྱབ། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་

རུསི་སྦེལོ་དེ་སྟེང་འོག་ཕྱིིར་བརྗོེསི་རྗོེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོད་ནང་དུ་ལྷམ་དང་ལྷན་དུ་

བསྒྲིིལོ། རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆོན་འོག་ཏུ་འཕག་འཚོག་དང་འཐེབ་རྒོལོ་བྱསི་

ནསི། རྙིོག་ཟིང་སླེོང་བཞེིན་པ་ཁོོསི་ཚོོར་ཐུབ། ད་ེནསི་ཁོོ་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་མགྱིོགསི་ཙམ་

གྱིིསི་སིོང་ཞེིང་། ཁོོའ་ིཕྱི་ིརྟེིང་ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་འཇོམ་པོའ་ིནང་དུ་འདྲུད་ཙམ་འདྲུད་ཙམ་བྱསི། 

ཁོོའ་ིམདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལོམ་འགྲམ་དུ། སྐམ་ཞེིང་ཐེལོ་མདོག་བབསི་པའ་ིལྕིང་སྡོང་ཞེིག་

གིསི་སི་ངོསི་སུ་ཚོགསི་མ་ིདམ་པའ་ིགྲིབ་མ་སྤྲོོསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལྕིང་སོྡང་ད་ེ

གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ། དེའ་ིགཉིོམ་ཆུང་བའ་ིཡིལོ་ག་རྣམསི་ལོམ་ཐེོག་ཏུ་གུག་ཅིིང་། ལོོ་

མ་རྣམསི་ནི་སྒྲིོ་སྤུ་ཐེོར་བའི་བྱ་ཕོ་བཞེིན་རྩབ་རལོ་དང་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར། ད་ལྟ་ཇོོ་ཌིི་

ཡི་ིལུསི་ལོ་རྔུལོ་ཆུ་ཐོེན་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིནང་སོྟད་སོྔོན་པོ་དེསི་ཁོོའ་ིསྐ་ེདང་མཆོན་

འོག་ནག་པོར་བསྒྱུར་ཟིན། ཁོོསི་ཞྭ་མོའ་ིཐེོད་ལྕི་ེནསི་བཟུང་ནསི་གཅུསི་ལྟེབསི་ཤོིག་བརྒྱབ་
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པསི། ཐེོད་ལྕིེའ་ིནང་ག་ིམཁྲེགསི་ཤོོག་ག་ིཐེིག་དབྱིབསི་ཡིོངསི་སུ་ཉིམསི། ད་ེབསི། ད་ལྟ་ཞྭ་

མོ་འདི་ལོ་གསིར་མདངསི་བསྐྱར་དུ་འབབ་རྒྱུ་ནི་རྩ་བ་ནསི་མི་སྲིིད་པ་ཞེིག་རེད། ཁོོསི་

གོམ་སྟབསི་ལོ་མྱུར་ཚོད་གསིར་པ་ཞེིག་བསྣན་ཏེ་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ལྕིང་སྡོང་གི་བསིིལོ་

གྲིབ་ལོ་དམིགསི་ནསི་སིོང་། ལྕིང་སྡོང་ག་ིའོག་ཏུ་བསིིལོ་གྲིབ་ཡིོད་པ་ཁོོསི་ཤོེསི་ཤོིང་། ད་ལྟ་

ཉིིན་གུང་ཡིོལོ་ཟིན་པསི། མ་མཐེའ་ཡིང་ལྕིང་སོྡང་ག་ིགཞུང་རྟེསི་ལྷད་མེད་ཀྱི་ིགྲིབ་མ་རྐང་

གཅིིག་སོྤྲོསི་ཡིོད་ངེསི་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། དགུང་ག་ིཉི་ིམའ་ིཚོ་ཟེར་གྱིིསི་ཁོོའ་ིལྟག་རྒྱབ་

ཏུ་ཡིང་ཡིང་བྲབསི་པསི། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིམགོ་ནང་དུ་འུར་སྒྲི་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གྲག་ག་ིཡིོད། ལྕིང་

སྡོང་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོོར་ཡུག་ལོ་དཔགསི་པསི་ཆུ་འཛོིན་གྱི་ིནུསི་པ་ལྡན་པའ་ིན་འདམ་གྱི་ི

ཁུགསི་པ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ལོསི་ཡིར་སྐྱེསི་འདུག་པསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ལྕིང་སོྡང་ག་ིརྩ་བ་གསིལོ་

པོར་མ་ིམཐོེང་། ཁོོསི་དགུང་ཉི་ིམའ་ིཚོ་ཟེར་གདོང་དུ་བློངསི་ནསི་གོམ་ཁོ་ཇོ་ེམགོྱིགསི་སུ་

བཏང་ནསི། ན་ཁུགསི་ཀྱི་ིགསིེག་ཐུར་ནསི་མར་བབསི། སྐབསི་དེར་ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་དྲེན་པ་

ལྟར་གོམ་ཁོ་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་། ཨ་ཁོ། ལྕིང་སྡོང་ག་ིལྷད་མེད་ཀྱི་ིགྲིབ་བསིིལོ་རྐང་གཅིིག་པོ་

ད་ེམ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་གིསི་བདག་གིར་བཟུང་ཟིན། མ་ིཞེིག་ལྕིང་སྡོང་ག་ིགཞུང་རྟེ་ལོ་བསྙེསི་

ནསི་ཐེང་ལོ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིརྐང་པ་གཉིིསི་ཀ་མདུན་དུ་བསྣོལོ་ནསི། རྐང་པ་

རྗོེན་པ་གཅིིག་ཁོོའ་ིམགོའ་ིམཐོེ་ཚོད་དང་མཉིམ་པའ་ིབར་སྣང་ལོ་བཏེགསི། མ་ིདེསི་“རེད་

ལོགསི། སྐུ་ཞེབསི། ད་ེན་ིང་ཡི་ིསྙིང་ག་ིནོར་བུ་ཡིིན།” ཞེེསི་པའ་ིདབྱངསི་འགྲོསི་ཤོིག་བློོ་རིག་

བསྒྲིིམསི་ནསི་ཤུ་གླུ་རུ་ལོེན་བཞེིན་ཡིོད་པསི། ཁོོསི་ཇོོ་ཌི་ིརང་ཉིིད་དང་ཐེག་ཉི་ེརུ་ཡིོང་ག་ི

ཡིོད་པ་ཡིང་མ་ཚོོར། ཁོོའ་ིཡིར་བཏེགསི་ཡིོད་པའ་ིརྐང་པ་ད་ེདབྱངསི་འགྲོསི་དང་བསྟུན་

ནསི་ཡིར་གཡིོ་མར་གཡིོ་བྱེད། དབྱངསི་འགྲོསི་ད་ེཞེབསི་བྲོའ་ིདབྱངསི་འགྲོསི་ཤོིག་མ་རེད། 

ཁོོསི་ཤུ་འདེབསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཕོ་སྐད་འཇོམ་ཞེིང་ཕྲ་བ་ཞེིག་གིསི་གླུ་ཆུང་བློངསི།
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

“རེད་ལོགསི། སྐུ་ཞེབསི། ད་ེན་ིང་ཡི་ིསྐྱབསི་མགོན་ཡིིན།

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་ང་ཡི་ིསྐྱབསི་མགོན་ཡིིན།

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་ད་ལྟ་ང་ཡི་ིསྐྱབསི་མགོན་ཡིིན།

སྙིང་གཏམ་དྲེང་མོར་བཤོད་པ།

བདུད་ཀྱི་ིཆོོ་འཕྲུལོ་མ་ཡིིན།

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་ང་ཡི་ིསྐྱབསི་མགོན་ཡིིན།”

མི་དེསི་ཇོོ་ཌིི་ཡིོང་བཞེིན་པ་མ་ཚོོར་གོང་དུ། ཇོོ་ཌིི་ནི་རྩབ་རལོ་ལོོ་འདབ་ཀྱིིསི་སྤྲོོསི་

པའ་ིགྲིབ་མ་ཐེར་ཐེོར་གྱི་ིའོག་ཏུ་ཡིོངསི་སུ་འཛུལོ་ཟིན། མ་ིདེསི་གླུ་དབྱངསི་ལོེན་མཚོམསི་

བཞེག་ནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར། ཁོོའ་ིསྐམ་ཞེིང་སྐྱི་ལྤགསི་ཀྱིིསི་དམ་པོར་བཏུམ་པའི་མགོ་

བོ་ནར་མོ་ད་ེལྕི་ཚོལོ་གྱི་ིགཞུང་རྟེ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར། ཤོ་གནད་ཀྱིིསི་གང་བའ་ིམཇོིང་པ་

ཕྲ་མོ་ཞེིག་གི་སྟེང་ནསི་ཡིར་འགྲེངསི་ཡིོད། ཁོོའ་ིམིག་འབྲསི་ཆོེ་ཞེིང་འབུར་ཚུགསི་སུ་

ཡིོད་ཅིིང་། དམར་ཞེིང་རྗོེན་པའ་ིམིག་ལྤགསི་དེསི་མིག་འབྲསི་འགེབསི་པའ་ིཆོེད་དུ་བསྣར་

ནསི་འདུག ཁོོའ་ིམཁུར་ཚོོསི་གཉིིསི་ཀ་སྨུག་ཅིིང་སྐམ་ལོ་གདོང་སྤུ་བྲལོ་ཞེིང་། ཁོོའ་ི

བག་ཕེབསི་དང་ཚོོར་བ་སྐྱེན་པའི་སྨྲ་སོྒོ་དེ་དུང་སིོསི་གང་། ཁོོའ་ིབྱ་མཆུ་བཞེིན་རྣོ་ཞེིང་

མཁྲེགསི་པའ་ིསྣ་ཡི་ིསྟེང་དུ་སྐྱ་ིལྤགསི་རྣམསི་འཐེེན་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་སྣ་ཕྲུམ་དཀར་

པོར་སྣང་། ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་རྔུལོ་ཆུ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་ལོ། ཐེ་ན་རིང་ཞེིང་སྐྱ་བའ་ིདཔྲལོ་བ་

ནའང་རྔུལོ་ཆུ་མཐེོང་རྒྱུ་མེད། ཁོོའ་ིདཔྲལོ་བ་འདི་དམིགསི་བསིལོ་གྱིིསི་མཐེོ་ལོ། མུར་

གོང་ག་ིསྟེང་དུ་སོྔོ་ཤུར་ཤུར་གྱི་ིཁྲག་རྩ་ཕྲ་མོ་གྲལོ་དུ་བསྒྲིིགསི། ཁོོའ་ིངོ་གདོང་ག་ིཕྱིེད་ཧྲིིལོ་

པོ་མིག་ག་ིཡིན་ཆོོད་དུ་ཡོིད་ཅིིང་། སྐྱ་མདོག་བབསི་པའ་ིསྐྲ་ལོོ་རེངསི་པོ་རྣམསི་མཛུབ་མོསི་

རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཤོད་པ་ལྟར་དཔྲལོ་མཚོམསི་ནསི་ལྟག་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་གཟེངསི། ཁོོསི་ལོསི་
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དོར་དང་ནང་སྟོད་སོྔོན་པོ་གྱིོན་འདུག་ལོ། ར་གན་གྱིི་སྒྲིོག་བུ་ལྡན་པའི་ཌིེ་ནིམ་རསི་ཀྱིི་

ཕྱིི་སྟོད་ཅིིག་གྱིོན་ཡིོད། ཤོ་བག་ལོེབ་ལྟར་ལྟེབསི་གཉིེར་ཤོོར་བའི་ཞྭ་མོ་ཐེིག་ཁྲ་ཅིན་ཞེིག་

ཁོོའ་ིའགྲམ་གྱི་ིསི་སྟེང་དུ་བཞེག་འདུག་ལོ། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་སྐྱ་བོར་བསྒྱུར་པའ་ིརསི་ལྷམ་

ཆོ་གཅིིག་པོ་ད་ེདང་ཐོེག་ཇོ་ིལྟར་ཕུད་པ་ད་ེལྟར་ལུསི་འདུག

མ་ིདེསི་ཇོོ་ཌི་ིལོ་ཡུན་རིང་ལོ་བལྟསི། ཉི་ིམའ་ིའོད་ཟེར་ཁོོའ་ིམིག་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི་

མིག་ག་ིའཇོའ་སྐྱིའ་ིགཏིང་རུམ་ནསི་གསིེར་མདོག་ག་ིཐེིག་ལོ་ེའགའ་ར་ེཕྱིིར་འདྲེེན་བཞེིན་

པ་དང་འདྲེ་ལོ། ཁོོའ་ིསྐ་ེཡི་ིཤོ་ཐེང་ཆོད་པའ་ིཤོ་གནད་ཀྱི་ིཚོོམ་བུ་རྣམསི་ཕྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་འབུར་

ནསི་ཡིོད།

ཇོོ་ཌི་ིགྲིབ་མ་ཐེར་ཐེོར་དེའ་ིནང་དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོསི་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་རྔུལོ་

ཆུ་འབྱིད་བྱེད་བྱསི་རྗོེསི། ཞྭ་མོ་དང་ཕྱི་ིསྟོད་རིལོ་བོ་སི་སྟེང་དུ་གཡུགསི།

ལྷད་མེད་ཀྱིི་གྲིབ་བསིིལོ་འོག་ཏུ་འཁོེལོ་བའི་མི་དེསི་རྐང་པ་བསྣོལོ་མ་ལོསི་གོྲལོ་

ཞེིང་། རྐང་མཛུབ་རྣམསི་ཐེལོ་ནང་དུ་བསྣུན། 

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“གཞུང་ལོམ་ཐེོག་འད་ིཚོ་དམྱོལོ་ལོསི་ཀྱིང་ཚོ།” ཞེེསི་བཤོད།

སི་ལོ་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིམ་ིདེསི་དྲེ་ིབའ་ིརྣམ་པསི་“ཁྱོོད་ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིམིན་ནམ། ཋེོམ་རྒན་

པ་ཚོང་ག་ིབུ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཡིིན་ཡི། ཡིིན། ཕ་ཡུལོ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

མ་ིདེསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་སུ་ཡིིན་དྲེན་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་གདོང་

ལོ་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་པསི། ཁོོའ་ིམཆུ་ཏོ་མཐུག་པོ་དེསི་རྟེ་སིོ་དང་འདྲེ་བའ་ིསིོ་ཆོེན་རྣམསི་

ཕྱི་ིརུ་ངོམ། “ཅི་ིལོ་དྲེན་ནམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཡིིད་ལོ་དྲེན་རྒྱུ་མ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་དམ་པའ་ི

རྣམ་ཤོེསི་སོྤྲོད་སྐབསི། ཁྱོོད་རང་རྟེག་པར་བུ་མོ་ཚོོའི་རལོ་བ་འཐེེན་རྒྱུར་མ་ཁོོམ་ནསི་

ཡིོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་ཚོོའི་ལོན་བུའི་རྩ་བ་ནསི་བཟུང་སྟེ་གཏོང་གི་མ་རེད། ཁྱོོད་
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ཀྱིི་ཡིིད་ལོ་མི་དྲེན་ཡིང་སྲིིད། ཉིིན་ཞེིག་བུ་མོ་ཞེིག་གི་རལོ་བ་འཐེེན་པའི་གནད་དོན་གྱིི་

དབང་གིསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀ་ངའ་ིསིར་ཁྲིད་ཡིོང་ལོ། ངསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀར་ཞེིང་ཆུའ་ིཆུ་དོང་

ནང་ནསི་ཆོོསི་ཞུགསི་ཁྲུསི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིིན། དེ་དུསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀསི་རི་སྐྱེསི་བྱི་ལོ་

བཞེིན་དུ་དམར་འཛོིང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་མིག་ཐུར་དུ་ཕབ་ནསི་ཁོོ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་གད་མོ་བགད། “ཨོ། རེད། 

ཁྱོོད་ཆོོསི་དཔོན་ད་ེརེད་ཨ། རེད། ཁྱོོད་ཆོོསི་དཔོན་ད་ེརེད། ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་ི

སོྔོན་ལོ་ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསོྐར་གྱི་ིཕྱིིར་དྲེན་ཞེིག་མ་ིཞེིག་ལོ་བཤོད་པ་ཡིིན།”

མི་དེསི་ནན་ཏན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་“ང་སོྔོན་ཆོད་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ཡིིན། སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་ན་

དམ་པ་ཇོིམ་ ཁོ་སི་ེསྟ།ེ དད་པ་དང་དམ་ཚོིག་ཅིན་པོ་ད་ེརེད། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུའ་ིམཚོན་ནསི་

གཟ་ིབརྗོིད་དང་བཅིསི་བཟུང་ནསི་ཆོོ་ང་ེབཏོན་མྱོོང་། ཞེིང་ཆུའ་ིཆུ་དོང་ཁོ་རུ་ཕྲེང་བསྟར་

གྱིིསི་མགོ་བོ་དགྱི་ེབའ་ིསྡིག་བཤོགསི་མཁོན་གྱི་ིསྡིག་ཅིན་གྱིིསི་གང་མྱོོང་ཡོིད་ལོ། ད་ེལོསི་

ཕྱིེད་ཙམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཆུ་ནང་དུ་བྱིངསི་ནསི་འཆོི་འདོད་ཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་

ན་ིད་ེའདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན། “ད་ལྟ་ཡིིན་

ན་ཇོིམ་ ཁོ་སི་ེཁོོ་ན་ཡིིན། སོྔོན་གྱི་ིལོསི་འགན་ད་ེད་ལྟ་དང་དུ་ལོེན་གྱི་ིམེད། ད་ལྟ་ཧ་ཅིང་

སྡིག་པའི་བསིམ་བློོ་མང་པོ་འཁོོར་གྱིི་འདུག་ལོ། དེ་དག་ལོའང་གནསི་ལུགསི་ངེསི་ཅིན་

ཡིོད་པར་སྣང་།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“བསིམ་བློོ་གཏོང་རྒྱུ་མང་ན་སིེམསི་ལོ་བསིམ་ཚུལོ་འདྲེ་མིན་སླེེབསི་ཡིོང་ག་ི

རེད། རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོོསི་དྲེན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོོསི་ཚོོགསི་ཡིག་པོ་ར་ེབསྡུསི་མྱོོང་ལོ། ཐེེངསི་

ཤོིག་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཀའ་ཆོོསི་ཧྲིིལོ་པོ་ཞེིག་ག་ིརིང་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་ཐེང་ལོ་

བཙུགསི་ནསི་སིོང་ཞེིང་། མགོ་བོ་གཡུག་བཞེིན་སྐད་ཅིོར་བཏོན། ཨ་མ་ཆོོསི་དཔོན་གཞེན་

པ་སུ་ལོསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་ལོ་དགའ་ལོ། ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ཁྱོོད་རང་དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ལུསི་ལོ་ཞུགསི་
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བསྡད་པ་ཞེིག་ཏུ་བརྩིསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྱི་ིསྟོད་ཀྱི་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་ད་ེ

བཤོིགསི་ནསི། དེའ་ིགླེོ་ཁུག་བཙལོ་ཏ་ེཆོང་དམ་ཕྱིིར་བློངསི། རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་སུག་པ་འགུལོ་

ཐེབསི་བྱསི་མོད། ཁོོསི་ཐུམ་སྒྲིིལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་དམ་པོར་བསྡམསི། ཁོོསི་ཆོང་དམ་གྱི་ིཁོ་

གཅིོད་ཕྱིེསི་རྗོེསི། དམ་བ་ེཕར་ལོ་སྲིིང་ཞེོར་དུ་“ཧུབ་ཅིིག་འཐུང་ག་ིཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཆོང་དམ་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསིམ་གཞེིག་ག་ིཀློོང་དུ་ཚུད། “ང་ད་ལྟ་ཆོོསི་དཔོན་

མིན། དེང་སིང་མ་ིརྣམསི་ལོའང་དད་པ་ད་ེའདྲེ་མ་ིའདུག་ལོ། སྡུག་ཤོོསི་སུ་ང་རང་ག་ིདད་

པའང་ད་ེལོསི་ཀྱིང་ཉིམསི་འདུག ཡིིན་དང་ཡིིན། མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་དད་པ་དང་

རྣམ་ཤོེསི་ཁོ་མཐུན་དུསི་ཆོོསི་ཚོོགསི་རེ་བསྐངསི་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། མི་ཚོོསི་ཟ་མ་ཟ་སྐབསི་

གཏང་རག་རེ་འདོན་གྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ངའི་སིེམསི་པ་ཆོོསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་མི་འདུག མི་

ཚོོསི་ངསི་གཅིིག་འདོན་པར་རེ་སྒུག་བྱསི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་མི་འདོན་ཐེབསི་མེད་བྱུང་

བ་ཙམ་ཡིིན།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཡིང་སྐྱར་ཞྭ་མོསི་གདོང་ག་ིརྔུལོ་ཆུ་ཞེིག་ཕྱིིསི་རྗོེསི། “ཁྱོེད་རང་དམ་པ་ཡིིན་

དྲེགསི་ནསི་ཆོང་ཧུབ་གང་ཙམ་ཡིང་བཏུང་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་ེའཐུང་།” ཞེེསི་དྲེིསི།

སྐབསི་དེར་ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཆོང་དམ་ད་ེཐེོག་དང་པོར་མཐེོང་སིོང་བ་འདྲེ། ཁོོསི་ཆོང་དམ་ད་ེ

ཟུར་དུ་གཡིོན་ནསི་ཧུབ་ཆོེན་གསུམ་བཏུངསི་རྗོེསི་“ཆོང་རག་ཡིག་པོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཡིིན་དགོསི་པ་རེད། བཟོ་གྲྭསི་བཟོསི་པའ་ིཆོང་རེད། སོྒོར་མོ་གཅིིག་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཡིང་བསྐྱར་ཆོང་ཧུབ་གང་བཏུངསི་རྗོེསི་ཆོང་དམ་ཕར་ཕྱིིར་སྤྲོད་ནསི་“རེད་

རེད། དངོསི་གནསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཆོང་དམ་ལོག་ཏུ་ཕྱིིར་བློངསི་ཤོངི་། མ་གུསི་པའ་ིརྣམ་པ་མ་ིམངོན་པའ་ིཆོེད་

དུ་ཆོང་དམ་གྱི་ིཁོ་མ་ཕྱིིསི་པར་ཐེད་ཀར་ཧུབ་གང་བཏུངསི། ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒྱེིད་ཁུག་ག་ི
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

སྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། ཆོང་དམ་ད་ེརང་ཉིིད་ཕྱི་ིསྟོད་ཀྱི་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་ལོ་དྲེང་མོར་ཁོེན་

ནསི་བཞེག ཁོོསི་མཛུབ་བར་དུ་ལྕུག་ཕྲན་ཞེིག་བསྒྲུགསི་ཤོིང་། ལྕུག་ཕྲན་ད་ེསྤྱིད་ནསི་སི་

ངོསི་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདྲེན་སྣང་ར་ིམོར་ཕབ། ཁོོསི་མདུན་གྱི་ིསི་ངོསི་ཀྱི་ིལོོ་མ་རྣམསི་ཕར་དེད་

ནསི་སི་ངོསི་སྙོམསི་པོར་བཟོསི། དེ་ནསི་ཁོོསི་གྲུ་ཟུར་རེ་བྲིསི་ཤོིང་། ཀོར་ཐེིག་ཆུང་ཆུང་

ར་ེའབྲ་ིབཞེིན་“ངསི་ཁྱོོད་རང་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་མ་མཐོེང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“སུསི་ཀྱིང་ང་ཡུན་རིང་ལོ་མཐེོང་མེད། ང་རང་གཅིིག་པུར་སིོང་ནསི། 

གཅིིག་པུར་བསྡད་ད་ེབསིམ་གཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ངའ་ིསྙིང་དབུསི་སུ་དད་པ་སོྟབསི་ཆོེན་

ཞེིག་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེ་ནི་སོྔོན་གྱིི་དད་པ་དང་མི་འདྲེ། དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་གི་

ཐེད་ལོ་ཁོ་ཚོོན་མ་ིཆོོད་པ་གྱུར་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཡིར་དྲེང་མོར་དགྱི་ེ

རྗོེསི་ཕྱིིར་སྡོང་ངོསི་སུ་བསྙེསི། ཁོོའ་ིསྐམ་རིད་ཀྱིི་ལོག་པ་དེ་ནགསི་བྱི་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་

ལོསི་དོར་གྱི་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། རྙིིང་རལོ་དུ་གྱུར་པའ་ིརོྡོ་ཐེའ་ིཁུག་མ་ནག་པོ་

ཞེིག་ཕྱིིར་བཏོན་ཡིོང་། ཁོོསི་རོྡོ་ཐེའི་རྩྭ་ཐུར་དང་གླེོ་ཁུག་སྐྱ་བོའ་ིསྟེང་གི་སྤུ་སིོབ་རྣམསི་

ཞེིབ་མོར་ཤོད་རྗོེསི། ཁོ་མུར་རོྡོ་ཐེའི་སྣེ་རུ་སིོ་ཞེིག་བཏབ་ནསི་འགྲམ་པའི་ཕུག་ཏུ་བསྡུསི། 

ཁོ་མུར་རོྡོ་ཐེ་རིལོ་བོ་ཞེིག་ཚུར་བསྲིིངསི་པ་ན། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོོའ་ིལོག་ནང་གི་ལྕུག་ཕྲན་

གཡུག་གཡུག་བྱསི་ནསི་མ་ིདགོསི་པའ་ིབརྡོ་བསྟན། རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་ཐུམ་དུ་བསྒྲིིལོ་བའ་ིཕྱི་ི

སྟོད་ནང་དུ་འཕག་འཚོག་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁོ་སི་ེཡིིསི་འགུལོ་བཞེིན་པའ་ིཅི་དངོསི་ལོ་བལྟསི། 

“དེའ་ིནང་ན་ཡིོད་པ་ད་ེཅི་ིཞེིག་རེད་དམ། བྱ་ད་ེཞེིག་ཨ་ེརེད། དབུགསི་སུབ་གཏང་ཡིོང་།” 

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཕྱིི་སྟོད་ཐུམ་བུ་ཇོེ་དམ་དུ་བསྒྲིིལོ་ནསི་“རུསི་སྦེལོ་རྒན་པོ་ཞེིག་རེད། ལོམ་

ཐེོག་ནསི་བསྒྲུགསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། རུསི་སྦེལོ་སི་གཤོོང་རྒན་པོ་ཞེིག་རེད། ཕྱིིར་འཁྱོེར་ནསི་

ངའ་ིགཅུང་པོ་ཆུང་ཆུང་ལོ་སོྤྲོད་དགོསི་བསིམ་ཡིོད། བྱིསི་པ་ཚོ་ོརུསི་སྦེལོ་ལོ་དགའ།” ཞེེསི་

བཤོད།
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ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོ་བོ་ནང་དུ་དགྱིེ་ཙམ་བྱེད་བཞེིན་“བྱིསི་པ་རེ་རེ་ལོ་

སྔོ་གཞུག་གི་ཁྱོད་པར་ཙམ་མ་གཏོགསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རུསི་སྦེལོ་རེ་ཡིོད་ངེསི་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་། སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་རུསི་སྦེལོ་དེ་དག་ཡུན་རིང་ལོ་ཉིར་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་རུསི་

སྦེལོ་ད་ེདག་ལོ་ཞེིབ་འཇུག་ཡིང་དང་ཡིང་དུ་བྱེད་ཅིིང་། མཇུག་མཐེར་རུསི་སྦེལོ་ད་ེདག་

བྲོསི་བྱོལོ་བྱསི་ནསི་གང་ཞེིག་ཏུ་བུད་འགྲོ་ལོ། དེ་ནི་ང་དང་འདྲེ། རང་དགར་བཞེག་

ཡིོད་པའ་ིདམ་པའ་ིགསུང་རབ་རྙིིང་པ་ལོེགསི་པོ་ད་ེལོག་ལོེན་མ་ིབྱེད་པར། རྒྱུན་དུ་ད་ེལོ་

ཐུག་རེག་ཁོོ་ན་བྱསི་ནསི་བསྡད་པསི། མཐེའ་མར་གསུང་དཔ་ེད་ེརྙིིང་ཧྲུལོ་དུ་གྱུར། གསུང་

དཔ་ེད་ེལོསི་ང་ལོ་མཚོམསི་རེར་གོ་རོྟེགསི་འདྲེ་ཐོེབ་མྱོོང་ནའང་། འོན་ཀྱིང་། ཆོོསི་ཚོོགསི་

སུ་འཆོད་རྒྱུ་དེ་འདྲེ་མ་བྱུང་། ང་ལོ་མི་དམངསི་ཀྱིི་ལོམ་སྣེ་ཁྲིད་པའི་འགན་བབསི་ཡིོད་

ཀྱིང་། ཁྲིད་ནསི་འགྲོ་སིའ་ིགནསི་ཤོིག་མ་རྙིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“འོ་ན་ཁོོ་ཚོ་ོགཡིསི་སྐོར་གཡིོན་སྐོར་བྱསི་ཏ་ེཁྲིད་ནསི་སིོང་ན་མ་ིཆོོག་གམ། 

ཁོོ་ཚོོ་ཞེིང་ཆུའི་ཆུ་དོང་ཁོ་རུ་དཔྱངསི་ནསི། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་བསིམ་བློོ་གཏོང་

སྟངསི་ལྟར་མ་བཏང་ན། ཁོོ་ཚོོ་དམྱོལོ་བའི་མེ་ལྕིེའི་ནང་དུ་བསྲིེག་གི་རེད་ཅིེསི་བཤོད་ན་

མ་ིཆོོག་གམ། ཁོོ་ཚོ་ོངེསི་པར་དུ་གནསི་ཤོིག་ཏུ་ཁྲིད་དགོསི་དོན་ག་ལོ་ཡིོད། གང་ལྟར་སྣ་ེ

ཁྲིད་ནསི་སིོང་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད་པ་རེད།” ཅིསེི་བཤོད། ལྕིང་སྡོང་ག་ིགཞུང་རྟེའ་ིགྲིབ་མ་དྲེང་

མོ་ད་ེསི་ངོསི་སུ་བསྣར་ནསི་ཡིོང་བསི། ཇོོ་ཌི་ིདགའ་ཚོོར་དང་བཅིསི་གྲིབ་མ་དེའ་ིནང་དུ་

ཚུར་ནུར་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་སྒྱེིད་ཁུག་སྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེདང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། 

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལོ་རྣམསི་ལྕུག་ཕྲན་གྱིིསི་ར་ིམོར་ཕབ་སིའ་ིསི་ངོསི་སྙོམསི་པོ་གསིར་

པ་ཞེིག་བཟོསི། ལུསི་སྤུ་མཐུག་པའ་ིརྫོ་ིཁྱོ་ིསིེར་པོ་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འདུར་ཡིོང་

གི་འདུག་ལོ། དེའི་མགོ་བོ་དམའ་སིར་འཁུར་ཞེིང་། ལྕིེ་དམར་བསྣར་ནསི་མཆོིལོ་མ་

འཛོག་བཞེིན་འདུག རྫོི་ཁྱོིའི་མཇུག་མ་གུག་གུག་གིསི་འཁྱོིལོ་ཞེིང་ཁོ་ནསི་ཧལོ་སྒྲི་སྒྲིོག་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

བཞེིན་ཡིོང་། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཤུ་ཞེིག་བཏབ་ཀྱིང་། རྫོ་ིཁྱོ་ིདེསི་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་དབྱིན་ཚོོན་གཅིིག་

ཙམ་ལོསི་མ་བཏེགསི་པར། མུ་མཐུད་དུ་ངེསི་གཏན་ཡིོད་པའ་ིདམིགསི་འབེན་ཞེིག་ག་ིཆོེད་

དུ་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིསི་བཞུད་སིོང་། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་རང་མཐོེང་ལོ་ཅུང་ཙམ་

གནོད་སོིང་བའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“གང་ཞེིག་ལོ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་པ་འདྲེ། ཕལོ་ཆོེར་རང་ཁྱོིམ་

ལོ་ལོོག་བཞེིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཟེར།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོའ་ིབརོྗོད་གཞེ་ིལོསི་འདའ་མ་ཐུབ་པར་“གང་ཞེིག་

ལོ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་བསྐྱར་ཟློསི་གྱིིསི་“རེད། ཁོོ་གནསི་ཤོིག་ཏུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག 

འོན་ཀྱིང་། ང་རང་། ངསི་རང་ཉིིད་གང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་པ་ཧ་མི་གོ ཁྱོོད་ལོ་གཅིིག་

བཤོད་ཡི། སོྔོན་ཆོད་ངསི་མ་ིདམངསི་ལོ་ལྡིང་སྐོར་བརྒྱབ་སྟ་ེཀ་ིཅིོ་སྒྲིོག་ཏུ་བཅུག་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོ་མར་འགྱིེལོ་ནསི་དྲེན་པ་བརྒྱལོ་པའི་བར་དུ་ཁོ་ནསི་རྣམ་པར་རྒྱལོ་བའི་ཀི་བསྭོོ་སྒྲིོག་

ཏུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་འགའ་ར་ེངསི་ཆོོསི་ཞུགསི་ཁྲུསི་དབང་སྐུར་དུ་ཁྲིད་ཀྱི་ིཡིོད། 

དེ་ནསི་ངསི་ཅིི་ཞེིག་བྱསི་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད་དམ། ངསི་ཁོོ་ཚོོའི་ནང་གི་བུ་མོ་འགའ་རེ་རྩྭ་

གསིེང་དུ་ཁྲིད་ནསི་ཉིལོ་གྱིི་ཡིོད། ཐེེངསི་རེ་རེར་དེ་ལྟར་བྱསི་པ་ཡིིན། དེ་ལྟར་བྱསི་ཚོར་

བའ་ིརྗོེསི་སུ་སིེམསི་ལོ་ནོངསི་འགོྱིད་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག་པསི། གསིོལོ་འདེབསི་ཡིང་ཡིང་བྱསི་པ་

ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། དེསི་ཕན་ཆོེན་པོ་ཐེོགསི་མ་སིོང་། ཐེེངསི་རྗོེསི་མར་ཁོོ་ཚོ་ོདང་ང་ཚོ་ོཚོང་

མའ་ིདད་འདུན་དྲེག་ཏུ་འཕེལོ་དུསི། ངསི་ཡིང་བསྐྱར་བྱ་ངན་ད་ེསྔོར་བཞེིན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་

ཅིིང་། ད་ེལྟར་ངསི་རང་ཉིིད་ལོ་ར་ེབ་མེད་པ་རོྟེགསི་བྱུང་ལོ། རང་ཉིིད་ཚུལོ་འཆོོསི་མཁོན་

པོ་ཞེིག་ཡིིན་པའང་རྟེོགསི་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ད་ེལྟར་བསིམ་གཟསི་ནསི་བྱསི་པའང་

མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་པསི། ཁོོའ་ིཞེེང་ཆོེ་བའི་ཡི་སིོ་མ་སིོ་གཉིིསི་ཀ་

སིོ་སིོར་གྱིེསི། ཁོོསི་མཆུ་ཏོ་ལྕིེ་ལྡག་བྱེད་བཞེིན་“ཁོོ་མོ་ཚོོར་ངར་སླེོང་བྱེད་དུ་ཆོོསི་ཚོོགསི་
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འཁྲུག་པོ་ལོསི་ལྷག་པ་ཞེིག་གང་ན་ཡིོད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་བྱསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་འཁོོལོ་བའ་ིངང་ནསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་དགྱི་ེསྟ་ེ“ལྟོསི་དང་། ངསི་

ཀྱིང་དེ་འདྲེ་ཞེིག་རེད་བསིམ་སིོང་། དེ་བསི་ང་ལོ་བསིམ་བློོ་འདི་འཁོོར་མགོ་བརྩམསི།” 

ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིསྐམ་རིད་ཀྱི་ིལོག་པསི་ཡིར་མར་ལོ་རྡོེབ་རྡོེབ་བྱེད་པའ་ིཚུལོ་བསྟན། 

“ང་ལོ་བསིམ་བློོ་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་འཁོོར་གྱི་ིའདུག་སྟ།ེ ངསི་འད་ིནསི་ཆོོསི་ཤོིག་འཆོད་དུསི། 

མི་དམངསི་ལོ་བྱིན་རླབསི་ཞུགསི་དྲེགསི་ནསི་གནམ་ལྡིང་སི་ལྡིང་བྱེད་ལོ། ངག་ནསི་ཀི་

ཅིོ་འདོན། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན། བུ་མོ་ཚོོར་ཉིལོ་འདུན་སྐྱ་ེབ་ན་ིཁོོ་ཚོོའ་ིཁོོག་ག་ིབདུད་

གྱིི་ཆོོ་འཕྲུལོ་ལོསི་བྱུང་བ་ཡིིན་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། བུ་མོ་ཚོོར་བྱིན་རླབསི་ག་ཚོད་ཞུགསི་

ན་རྩྭ་གསིེང་དུ་འགྲོ་འདོད་ད་ེཚོོད་ཆོ།ེ ད་ེབསི་ངའ་ིསིེམསི་ལོ་དྲེ་ིབ་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་སླེེབསི་

ཀྱི་ིཡིོད། བུ་མོ་ཞེིག་ག་ིལུསི་ཡིོངསི་དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ཀྱིིསི་བཟུང་ནསི། བྱིན་རླབསི་ཁོ་སྣ་

ལོསི་ཀྱིང་ཕྱིིར་འཕྱིོ་ཡིོང་བའི་ཚོད་ལོ་སླེེབསི་ཡིོད་དུསི། ཁོོ་མོའ་ིཁོོག་ཏུ་བདུད་ཅིིག་ཅིི་

འདྲེ་བྱསི་ཏ་ེཞུགསི་པ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་གྱི་ིཡིོད། ང་ཚོོསི་བལྟསི་ན་གནསི་སྐབསི་ད་ེན་ིབདུད་

ལོ་རྒྱལོ་ཁོ་འཐེོབ་པའི་གོ་སྐབསི་སིེན་མགོ་ཙམ་ཡིང་མེད་སྐབསི་འདྲེ་སྣང་མོད། འོན་

ཀྱིང་། མཇུག་མཐེར་བདུད་རྒྱལོ་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད།” ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་དཀོྲག་སྣང་གིསི་ཁོེངསི་

ཤོིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཁུར་མགོ་འཕུར་འཕུར་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི་ཐེལོ་ནང་དུ་མཆོིལོ་མ་ཞེིག་

འཕངསི། མཆོིལོ་མ་རིལོ་མོ་དེ་མར་འགྲིལོ་ཞེིང་། འགྲིལོ་བཞེིན་འགྲིལོ་བཞེིན་སྟེང་དུ་

ཐེལོ་རྡུལོ་འགོསི་ནསི་མཐེའ་མར་རྡོེའུ་རིལོ་སྐམ་པོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་

ལོག་གཉིིསི་མདུན་དུ་བསྲིིངསི་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་ངོསི་སུ་དཔ་ེདེབ་ཅིིག་ཀོློག་བཞེིན་

པ་ལྟར་བལྟསི་ནསི། སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“འདི་ང་རེད། མི་ཚོང་མའི་རྣམ་ཤོེསི་ལོག་ཏུ་

བཟུང་ནསི་འགྲོ་མཁོན་འད་ིང་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིབུ་མོ་ར་ེརེར་ཉིལོ་ཐེེངསི་ར་ེལོ། ངའ་ིཕྲག་སྟེང་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

དུ་འགན་ཁུར་ཡིོད་ལོ་སིེམསི་གཏིང་དུ་འགན་སིེམསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཇོོ་

ཌི་ིལོ་བལྟསི་ཤོིང་གདོང་པར་ཅི་ིབྱ་གཏོལོ་མེད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞེིག་ཤོར། ཁོོའ་ིགདོང་མདངསི་

ལོསི་ཁོོ་ལོ་སིེམསི་གསིོ་ཞེིག་མཁོོ་བ་རོྟེགསི་ནུསི།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་མདུན་གྱི་ིཐེལོ་ནང་དུ་སིེམསི་ཞེིབ་མོསི་བུད་མེད་ཅིིག་ག་ིསྐྱ་རིསི་ཤོིག་བྲིསི་

ཤོིང་། སྐྱ་རིསི་སྟེང་ག་ིབུད་མེད་དེའ་ིནུ་འབུར་དང་འཕོངསི་ཚོོསི། དཔྱ་ིམགོ་བཅིསི་ཀྱི་ིརྣམ་

པ་གསིལོ་པོར་མངོན། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ང་ནམ་ཡིང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་བྱསི་མྱོོང་མེད་ལོ། ནམ་

ཡིང་ངའ་ིལོག་ཏུ་གཅིིག་ཐེོན་དུསི་སུསི་ཀྱིང་དེ་ལོ་བར་ཆོད་བྱེད་དུ་མི་འཇུག ངའི་ལོག་

ཏུ་གཅིིག་ཐོེན་དུསི་སིེམསི་པ་དགའ་སོྤྲོསི་གང་ནསི་འདུག་པ་ལོསི་གཞེན་པ་གང་ལོའང་

བསིམ་བློོ་བཏང་མ་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“འོན་ཀྱིང་ཁྱོོད་ཆོོསི་དཔོན་མ་རེད། ཁྱོོད་ལོ་མཚོོན་ན་བུ་མོ་ན་ིབུ་མོ་ཙམ་

རེད། གཞེན་པའ་ིནང་དོན་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ལོ་མཚོོན་ན་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་

མ་ནི་རིན་ཆོེན་བུམ་བཟང་རེད། ངསི་ཁོོ་ཚོོའི་རྣམ་ཤོེསི་སྐྱོབ་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། ངའི་ཕྲག་

སྟེང་དུ་འགན་ཁུར་འདི་འདྲེ་ཡིོད་བཞེིན་དུ། ངསི་ཁོོ་ཚོོའི་ལུསི་ལོ་དམ་པའི་རྣམ་ཤོེསི་

ཞུགསི་སུ་བཅུག་རྗོེསི། ཁོོ་ཚོ་ོར་ེར་ེབཞེིན་རྩྭ་གསིེང་དུ་ཁྲིད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཆོོསི་དཔོན་བྱསི་ན་འགྲིག་སི་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་རོྡོ་

ཐེ་དང་ཤོོག་བུ་བློངསི་ནསི་ཐེ་མག་བསྒྲིིལོ། ཁོོསི་ཐེ་མག་ལོ་མ་ེབསོྒྲིན་ཞེིང་། ཐེ་མག་ག་ིདུད་

པའ་ིཁྲོད་ནསི་མིག་ཕྱིེསི་མ་བཙུམ་གྱིིསི་ཆོོསི་དཔོན་ལོ་ལྟ་བཞེིན་“ང་བུ་མོ་ཞེིག་ལོ་མ་ཐུག་

པར་ཡུན་རིང་པོ་ཞེིག་འགོར་སིོང་། དེའ་ིརིང་ག་ིགྱིོང་གུན་ཚོང་མ་གསིབ་པར་དུསི་ཚོོད་

ངེསི་ཅིན་ཞེིག་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“འདིསི་ང་སིེམསི་ཁུར་ལོ་གཏད་ནསི་རིམ་བཞེིན་གཉིིད་ཀྱིང་

ཁུག་ག་ིམ་ིའདུག ང་ཆོསོི་ཚོགོསི་སུ་འགྲ་ོབའ་ིསྐབསི་སུ། ངསི་རང་ཉིདི་ལོ། ‘དཀནོ་མཆོགོ་
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དཔང་དུ་བཙུགསི་ནསི། ད་ཐེངེསི་ངསི་བྱ་ངན་འད་ིབསྒྲུབ་རྒྱུ་མནི།’ ཞེསེི་བཤོད་ཀྱི་ིརདེ་ལོ། 

ད་ེཤོོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ངའ་ིསིམེསི་སུ་ངསི་མུ་མཐུད་དུ་འད་ིལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིནི་པའང་ཤོསེི་

ཀྱི་ིཡིདོ།” ཅིསེི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆུང་མ་བློངསི་ན་འགྲིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། སོྔོན་ཆོད་ཅིིག་ལོ་ཆོོསི་

དཔོན་ཞེིག་དང་ཁོོང་གི་ཆུང་མ་ངེད་ཚོང་ལོ་བསྡད་མྱོོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཡིེ་ཧོ་གྲུབ་མཐེའི་4རྗོེསི་

འཇུག་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་ངེད་ཚོང་གི་ཐེོག་ཁོང་དུ་ཉིལོ་གྱིི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཞེལོ་འདོན་དེ་

ངདེ་ཚོང་ག་ིགཡུལོ་ཁོ་ནསི་འཚོགོསི་ཀྱི་ིཡིདོ། སྐབསི་དརེ་བྱསིི་པ་ཚོསོི་རྣ་ཉིན་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

དགངོ་མ་ོར་ེརའེ་ིཞེལོ་འདནོ་དགངོ་ཚོགོསི་གྲལོོ་རྗོསེི་སུ། ཆོསོི་དཔནོ་གྱི་ིལྕིམ་མསོི་གསིགི་

རྡོབེ་ཆོནེ་པོ་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།” ཅིསེི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“འདི་ང་ལོ་བཤོད་པར་ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ། ངསི་ང་རང་གཅིིག་པོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་

བསིམ་མྱོོང་། གང་ལྟར། མཇུག་མཐེར་ངསི་ཆོོསི་འཆོད་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། 

དེའི་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོ་ཞེིག་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་རྐང་པ་གཉིིསི་ཀ་

ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སྐམ་སིོབ་སིོབ་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་བར་འཕྲུགསི། “ངསི་རང་ཉིིད་ལོ་འདི་

ལྟར་ཀློན་ཀ་བཙལོ་མྱོོང་། ‘ཅི་ིཞེིག་གིསི་ཁྱོོད་ལོ་མནར་གཅིོད་གཏོང་ག་ིའདུག ད་ེན་ིཁྱོོད་

ཀྱི་ིསྤྱིོད་ངན་གྱི་ིདབང་གིསི་རེད་དམ།’ ཞེེསི་རང་ཉིིད་ལོ་དྲེིསི་རྗོེསི། ‘མ་རེད། སྡིག་སྒྲིིབ་ཀྱི་ི

དབང་གིསི་རེད།’ ཅིེསི་ལོན་བཏབ་པ་ཡིིན། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ལོ། ‘སྡིག་པའ་ིབསིམ་བློོསི་མ་ི

ཚུགསི་ཤོིང་། སྙིང་ཁོོང་དུ་སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་སྐུ་དངོསི་སུ་བཞུགསི་དགོསི་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཏག་

ཏག་སྐབསི་དེར། མི་ང་ལྟ་བུསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོར་མའི་ཁོ་སྒྲིོག་བདག་མི་ཐུབ་པ་འདི་ཅིིའི་

ཕྱིིར་ཡིིན།’ ཞེེསི་དྲེིསི་པ་ཡིིན།” ཁོོསི་ཚོིག་ར་ེར་ེཕན་ཚུན་ལོེགསི་པར་གཤོིབ་ནསི་འཇོོག་

4 ཡིེ་ཧོ་གྲུབ་མཐེའ།ཡིེ་ཧོ་གྲུབ་མཐེའ། Jehovite སྟ།ེ དྲེག་ཤུགསི་ཆོ་ེབའ་ིཞེལོ་འདོན་འདུ་འཛོམོསི་དང་ཆོོ་ང་ེའདོན་པ། འཁུན་སྒྲི་

འབྱནི་པ། དབྱངསི་རྟེ་གྱིརེ་བ་བཅིསི་ཁྱོད་ཆོོསི་གཙ་ོབོར་བྱསི་པའ་ིཡི་ེཤུའ་ིཆོོསི་ལུགསི་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐེའ་ཞེགི
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

པ་ལྟར། མཛུབ་མོ་གཉིིསི་ལོག་མཐེིལོ་དུ་ཚོིག་འགྲོསི་དང་བཅིསི་འཇོོག “ངསི་རང་ཉིིད་ལོ། 

‘གཅིིག་བྱསི་ན་འདི་སྡིག་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དབང་གིསི་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་དེ་ནི་མིའི་

ལྷན་སྐྱེསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་རང་སྡུག་རང་གིསི་ཉིོ་བཞེིན་ཡོིད་རྒྱུ་རེད།’ 

ཅིསེི་བཤོད་པ་ཡིིན། ད་ེནསི་ངསི་ཇོོ་མོ་ཚོོསི་དབྱིན་ཁྲ་ེགསུམ་ཅིན་གྱི་ིགཟ་ེམ་ར་མགོའ་ིལྕིག་

ཚོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལུསི་ལོ་འབྲབ་པ་ད་ེདག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན། གཅིིག་བྱསི་ན་

ཁོོ་མོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་མནར་གཅིོད་གཏོང་འདོད་པ་ཙམ་ཡིིན་ངེསི་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་

ངསི་ཀྱིང་རང་ཉིིད་ལོ་མནར་གཅིོད་གཏོང་འདོད་པ་ཙམ་ཡིིན་ངེསི། རེད། ང་སོྡང་པོ་ཞེིག་

ག་ིའོག་ཏུ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་ནསི་ཡིོད་སྐབསི་ཤོིག་ལོ་ང་ལོ་རྟེོགསི་པ་ད་ེསིད་བྱུང་། ད་ེནསི་

ང་རང་གཉིིད་དུ་སིོང་བ་ཡིིན། ང་ལོ་མཚོན་མོ་ཞེིག་ལོ་རྟེོགསི་པ་སིད་བྱུང་ལོ། རྟེོགསི་པ་ད་ེ

སིད་དུསི་མུན་པ་ཡིོངསི་སུ་རུབ་འདུག སྐབསི་དེར་ཐེག་ཉི་ེཞེིག་ན་སྤྱིང་ཁྱོ་ིཞེིག་གིསི་ཟུག་

རྔུ་འདོན་བཞེིན་འདུག་ལོ། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་མ་ཚོོར་གོང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྐད་གསིང་

མཐེོན་པོསི། ‘སྐྱག་པ་ཟོ། འཇོིག་རྟེེན་འདིར་སྡིག་པ་ཟེར་རྒྱུ་མེད་ལོ། དག་ེབ་ཟེར་རྒྱུའང་

མེད། ཡིོད་པ་ཚོང་མ་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་སྒྲུབ་དགོསི་པའི་བྱ་བ་ཙམ་རེད། འདི་ཚོང་མ་ངོ་བོ་

གཅིིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་མ་ིའདྲེ་བ་ཙམ་རེད། མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་སྒྲུབ་པའ་ིབྱ་བ་འགའ་ར་ེབཟང་པོ་

རེད་ལོ་འགའ་ར་ེངན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིཞེིག་ལོ་འད་ིཡིན་གྱི་ིའགྲེལོ་བཤོད་རྒྱག་པའ་ི

ཐེོབ་ཐེང་མེད།’ ཅིེསི་སྒྲིོག་བཞེིན་འདུག” ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། ཚོིག་འབྲུ་

རྣམསི་བསྒྲིིགསི་ཡིོད་པའ་ིལོག་མཐེིལོ་ལོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་ཡིར་དཀྱིགསི།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོོ་ལོ་ཁྲེལོ་དགོད་ཀྱིི་རྣམ་པསི་བལྟསི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིམིག་

ནང་དུ་དོ་སྣང་ཡིོད་པའ་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེཐེོག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི། 

མཇུག་མཐེར་རོྟེགསི་པ་ཡིང་སིད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཡིང་བསྐྱར་སྐད་ཆོ་བཤོད་བྱུང་ལོ། ཁོོའ་ིསྐད་ལོ་ན་ཟུག་དང་རྨོངསི་

འཐེོམསི་ཀྱིི་གདངསི་ཤོིག་བབསི་ཏེ་“དེ་ནསི་ངསི་རང་ཉིིད་ལོ། ‘འགན་ཁུར་འདི་ཅིི་ཞེིག་

རེད། རྣམ་ཤོེསི་འད་ིཅི་ིཞེིག་རེད།’ ཅིེསི་དྲེིསི་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ལོ། ‘ད་ེན་ིབརྩ་ེདུང་རེད། ངསི་

མི་དམངསི་ལོ་བཅིངསི་པའི་བརྩེ་དུང་ཤུགསི་དྲེག་ནསི། མཚོམསི་མཚོམསི་སུ་འདུག་

བཟོད་མི་བདེ།’ ཞེེསི་ལོན་བཏབ་པ་ཡིིན། དེ་ནསི་རང་ཉིིད་ལོ། ‘འོ་ན་ཁྱོོད་སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་

ལོ་བརྩེ་དུང་མེད་དམ།’ ཞེེསི་དྲེིསི་ཤོིང་། དྲེིསི་ལོན་ལོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་

རྗོེསི། ‘མེད། ངསི་སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་ཟེར་བའི་མིང་ཞེིག་གོ་བ་མ་གཏོགསི་ཁོོ་ངོ་མི་ཤོེསི། ངསི་

ཁོོའ་ིམཛོད་རྣམ་མང་པོ་གོ་མྱོོང་ཡིང་། ང་མ་ིདམངསི་ཁོོ་ན་ལོ་དུངསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁོོ་

ཚོ་ོལོ་བཅིངསི་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ག་ིདབང་གིསི་རང་སིེམསི་ལོ་ན་ཟུག་སྐྱ་ེལོ། ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་

མ་དགའ་དགའ་སོྤྲོ་སྤྲོོ་བྱུང་ན་འདོད། ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོདགའ་རུ་འཇུག་ཨ་ེཐུབ་བསིམ་ནསི་ཁོོ་

ཚོོར་འཆོད་ཁྲིད་བྱསི་པ་ཡིིན།’ ཞེེསི་བཤོད་པ་ཡིིན། དེ་དུསི་ངསི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད་

པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་ན་ངསི་སྐད་ཆོ་འད་ིའདྲེ་མ་རུང་བ་བཤོད་དགོསི་དོན་གང་ཡིིན་

ནམ་སྙམ་ཡིང་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། སྐད་ཆོ་དེ་དག་ང་ལོ་མཚོོན་ན་བཙོག་པ་མ་རེད། སྐད་

ཆོ་དེ་དག་ནི་མི་དམངསི་ཀྱིིསི་སྤྱིོད་པའི་སྐད་ཆོ་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་སྐད་ཆོ་དེ་འདྲེ་བཤོད་

དུསི་དམིགསི་ཡུལོ་བཙོག་པ་ཅི་ིཡིང་མེད། གང་ལྟར། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་དོན་དག་

གཞེན་པ་ཞེིག་བཤོད། འད་ིན་ིཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ནསི་བཤོད་ན་ཧ་ཅིང་ཆོོསི་དང་

མ་ིམཐུན་པའ་ིབསིམ་ཚུལོ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་འད་ིདག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་མ་ཟད་

ཡིིད་ཆོེསི་ཀྱིང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པསི། ད་ང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་བྱེད་ཐེབསི་བྲལོ།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ད་ེཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཁོོ་ལོ་ཅུང་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིསོྒོ་ནསི་བལྟསི། “གལོ་སྲིིད་བསིམ་ཚུལོ་འདིསི་

ཁྱོོད་ལོ་ཕོག་ཐུག་འདྲེ་བཏང་ན། ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་མ་ིཡིོང་ངམ།” 
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“གཅིིག་གིསི་ངའ་ིསྣ་གདོང་ལོ་གཞུསི་བཞེག་ན་རེད་མ་གཏོགསི། ད་ེམིན་ང་

ལོ་ཕོག་ཐུག་ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གནད་དོན་ཅི་ིཞེིག་རོྟེགསི་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་དང་སྟོན་པ་ཡི་ེཤུའ་ིལོམ་རྟེོགསི་བྱུང་། ངསི་འད་ིལྟར་བསིམ་

བྱུང་། ‘ང་ཚོོ་དཀོན་མཆོོག་དང་ཡིེ་ཤུ་ལོ་བརྟེེན་འདུག་དགོསི་དོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། གཅིིག་

བྱསི་ན་དེ་ནི་ང་ཚོོ་དགའ་སི་དུང་སིའི་སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོོ་ཡིིན་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་

ན་དམ་པའི་རྣམ་ཤོེསི་དང་མིའ་ིརྣམ་ཤོེསི་སིོགསི་ཡིོད་ཚོད་ཚོང་མ་གཞེི་གཅིིག་ཡིིན་སྲིིད། 

གཅིིག་བྱསི་ན་མ་ིཚོང་མར་ཐུན་མོང་ག་ིརྣམ་ཤོེསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། མ་ིར་ེར་ེན་ིདེའ་ི

ཆོ་ཤོསི་ཡིིན་སྲིིད།’ ངསི་དེ་ལྟར་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ། གླེོ་བུར་དུ་ངའི་

སིེམསི་པའི་ཟབ་སི་ནསི་དོན་དངོསི་ནི་དེ་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་བྱུང་། དེ་ནི་བདེན་པ་

ཡིིན་པ་ངའ་ིསྙིང་ཁུང་རུསི་པའ་ིགཏིང་ནསི་ཤོེསི་བྱུང་ལོ། ད་ལྟ་ཡིང་ད་ེལྟར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཆོོསི་དཔོན་གྱི་ིམིག་ཀོང་ལོསི་གསིལོ་བའ་ིདྲེང་གཏམ་དམར་རྗོེན་མ་འདིར་

ཐེད་ཀར་བལྟ་མ་ིབཟོད་པ་ལྟར། མིག་གཉིིསི་ཐེང་ལོ་འཕངསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལྟ་བ་ད་ེའདྲེ་

འཁུར་ནསི་ཆོོསི་ཚོོགསི་འཚོོག་ཐེབསི་མེད། ལྟ་བ་ད་ེའདྲེ་འཁུར་ན་མ་ིདམངསི་ཀྱིིསི་ཁྱོོད་

རང་ལུང་པ་འད་ིནསི་རྒྱང་ཕུད་གཏོང་ག་ིརེད་ལོ། ད་ེལོསི་ལྡོག་སྟ།ེ མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཅིིང་

ཀུ་ཅིོ་བཏོན་ན། མ་ིདམངསི་རྣམསི་ད་གཟོད་དགའ་ཡི་ིརེད། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོར་སྟོབསི་

ཤུགསི་སླེེབསི་པའི་སྣང་བ་སྐྱེ་ཡིི་ཡིོད། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ངའི་ཨ་ཕྱིི་ལོ་རྣམ་ཤོེསི་བབསི་པསི་

སུསི་ཀྱིང་ཁོོ་མོ་བཀྱིིག་མི་ཐུབ་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིཁུ་ཚུར་གྱིིསི་མཆོོད་གཡིོག་རྒྱ་སྟག་འདྲེ་པོ་

དེའང་ཐེང་ལོ་བསྒྱེེལོ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁོོ་ལོ་བསིམ་གཞེིག་གི་རྣམ་པསི་བལྟསི་ནསི་“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་དོན་དག་ཅིིག་

འདྲེ་ིརྒྱུ་འདུག འད་ིཁྱོོད་ལོ་འདྲེ་ིབསིམ་ནསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཤོོད་དང་། ང་ཡིང་མཚོམསི་ལོ་ལོར་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུར་དགའ་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན།”
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ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་སིོསི་དལོ་མོའ་ིསོྒོ་ནསི་“རེད་ཡི། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཆོོསི་ཞུགསི་ཁྲུསི་དབང་

བསྐུར་བའ་ིཉིིན་དེར་ངའ་ིསྣང་བ་བན་བུན་ཡིིན་ལོ། ཁོ་ནང་ནསི་ཡི་ེཤུའ་ིབཀའ་ཆོོསི་ཆུ་

བཞུར་བཞུར་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ག་ལོ་དྲེན་ཏེ། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བུ་

མོ་དེའ་ིརལོ་བ་འཐེེན་ནསི་མ་ཁོོམ་པར་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“དེ་ངསི་དྲེན་གྱིི་འདུག ཁོོ་མོ་སུ་ཟེ་ཆུང་བ་རེད། ལོོ་གཅིིག་གི་རྗོེསི་སུ་ཁོོ་

མོསི་ངའ་ིམཛུབ་མོ་གཅིིག་བཅིག་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་ཁྱོོད་ལོ་ཁྲུསི་དབང་བསྐུར་བ་དེསི་ཕན་འཐེོགསི་སིོང་ངམ། ཁྱོོད་ལོ་ཁྲུསི་

དབང་བསྐུར་སྟངསི་ད་ེབཟང་ངམ།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་བསིམ་བློོ་ཅུང་ཙམ་བཏང་། “ཕན་མ་ཐེོགསི། དམིགསི་བསིལོ་གྱི་ིཚོོར་བ་ཅི་ི

ཡིང་མ་བྱུང་།”

“འོ་ན། དེསི་ཁྱོོད་ལོ་གནོད་འདྲེ་བསྐྱལོ་ཨ་ེསིོང་། བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོ་ཐོེངསི།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཆོང་དམ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་ཧུབ་གང་བཏུང་། “དེསི་ཕན་གནོད་ཅི་ིཡིང་

མ་བྱུང་། གང་ལྟར་ང་རང་ཉིིན་དེར་སྐྱིད་པོ་བྱུང་སིོང་།” ཁོོསི་ཆོང་དམ་ད་ེཆོོསི་དཔོན་ལོ་

ཕར་བསྲིིངསི།

ཁོོསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ཞེོར་ཧུབ་གང་བཏུང་ཞེིང་། དེ་ནསི་དམ་བེའི་དམའ་སིར་

སླེེབསི་བཞེིན་པའི་ཆོང་དཀར་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཧུབ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་

བཏུང་ཞེིང་། དེ་ནསི་“དེསི་ན་བཟང་འདུག ངསི་སོྨྱོ་རྟེགསི་གཟའ་རྟེགསི་བསྟན་ནསི། 

གཅིིག་ལོ་གནོད་བསྐྱལོ་ཨ་ེཡིོད་དམ་བསིམ་ནསི་སིེམསི་ཁུར་བྱུང་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོད་ཀྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་གཅིིག་བལྟསི་དུསི། རུསི་སྦེལོ་དེ་གྱིོན་

གོསི་ལོསི་ཐེར་ནསི་ཐེོག་མར་ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཁོོ་རྙིེད་སིའ་ིསི་ཕྱིོགསི་སུ་མགྱིོགསི་པོར་ཕྱིིར་གོག་

བཞེནི་པ་མཐེངོ་། ཇོོ་ཌི་ིཡིསིི་གགོ་བཞེནི་པའ་ིརུསི་སྦེལོ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་རྗོསེི། དལོ་མརོ་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ཡིར་ལོངསི་ཏ་ེརུསི་སྦེལོ་ད་ེཕྱིིར་བཟུང་ཡིོང་ནསི་ཕྱི་ིསྟོད་ཀྱི་ིནང་དུ་ཕྱིིར་གཅུད་རྗོེསི་“ངསི་

བྱིསི་པ་ཚོོར་ལོེགསི་སྐྱེསི་ཅིི་ཡིང་འཁྱོེར་མེད། རུསི་སྦེལོ་འདི་མ་གཏོགསི་ཅིི་ཡིང་མེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ལོ། ད་སྔོ་ཁྱོོད་འདིར་ཡིོང་བའ་ིསྐབསི་སུ། ཏག་ཏག་

ངསི་ཋེོམ་རྒན་པའ་ིསྐོར་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན། ང་ཁོོ་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཅིིག་བྱེད་དགོསི་པ་མིན་ནམ་བསིམ་ནསི་ཡིོད། ངསི་ཁོོ་ཆོོསི་དད་མེད་མཁོན་ཞེིག་རེད་

བསིམ་མྱོོང་། ཋེོམ་ལོགསི་ད་ལྟ་ག་འདྲེ་འདུག” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ག་འདྲེ་ཡིིན་པ་ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ང་ཁྱོིམ་དུ་མ་ལོོག་པར་ལོོ་ངོ་བཞེ་ིའགོར་སིོང་།”

“ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་འཕྲིན་ཡིིག་མ་བྲིསི་སིམ།”

ཇོོ་ཌི་ིངོ་ནོངསི་བྱུང་། “རེད་ཡི། ངའ་ིཨ་ཕསི་ཡི་ིག་ེཡིག་པོ་འབྲ་ིམ་ིཤོེསི་ལོ་འཕྲིན་ཡིིག་

ཀྱིང་མ་ིའབྲ།ི ཁོོསི་ཀྱིང་གཞེན་དང་འདྲེ་བར། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམིང་རྟེགསི་ཡིག་པོ་འགོད་ཤོེསི་

ལོ་སྨྱུག་ཁོ་ལྕིེ་ལྡག་ཀྱིང་བྱེད་ཤོེསི། ཁོོསི་རྒྱུན་པར། ངག་ཐེོག་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མི་ཐུབ་

སིའ་ིམ་ིཞེིག་ལོ་ཡིིག་ཐེོག་ནསི་བཤོད་རིན་ཡིོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཡིར་མར་ལོ་འགྲུལོ་བརྒྱབ་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཁོོ་ལོ་ཅུང་ཡིིད་མ་ིཆོེསི་པའ་ིརྣམ་པསི་བལྟསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིསྐོར་གོ་མ་བྱུང་

ངམ། ཚོགསི་པར་ཚོང་མའ་ིསྟེང་དུ་ངའ་ིསྐོར་བཀོད་བྱུང་ཨ།” 

“གོ་མ་བྱུང་། རྩ་བ་ནསི་གོ་མ་བྱུང་། ཅི་ིརེད།” ཁོོསི་རྐང་པ་གཅིིག་རྐང་པ་གཞེན་པའ་ི

སྟེང་དུ་བསྣོལོ་ནསི། སྒོལོ་བ་ཅུང་དམའ་སིར་ཕབ་སྟ་ེམུ་མཐུད་དུ་ལྕིང་སོྡང་ལོ་ཁོེན། ཉིིན་

གུང་མགྱིོགསི་པོར་ཡིོལོ་བཞེནི་འདུག་ལོ། དགུང་ཉི་ིམའ་ིཁོ་དོག་ཇོ་ེདམར་དུ་འགྱུར་བཞེནི་

གདའ།
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ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་འཁོོལོ་བོསི་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ནསི་ཁོ་ཁོོག་མེད་པ་བྱསི་ན་

འགྲིག་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་ཡིང་ཆོོསི་འཆོད་ཀྱིི་ཡིོད་ན་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་

བཤོད་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། གལོ་སྲིིལོ་བཤོད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའི་ཐོེག་ལོ་ཆོོསི་བཤོད་རྒྱག་པར་

དོགསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོསི་ཆོང་དམ་ནང་གི་ཐེིགསི་པ་ཆོེསི་མཐེའ་མའང་འཇོིབ་

རྗོེསི་ཆོང་དམ་ད་ེཕར་གཡུགསི་པསི། དམ་བ་ེསྨུག་པོ་ལོེབ་ལོེབ་ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིསྟེང་ནསི་

འཇོམ་པོསི་ཤུད། “ང་མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་ལོོ་ངོ་བཞེ་ིལོ་བསྡད་པ་ཡིིན།”

ཁོ་སི་ེགླེོ་བུར་དུ་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ཞེིང་། ཁོོའ་ིསྨོིན་མ་ཇོ་ེདམའ་རུ་བཏང་བསི་ཁོོའ་ི

དཔྲལོ་བ་སྔོར་བསི་ཀྱིང་རིང་བར་སྣང་། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེའ་ིསོྐར་བཤོད་མ་ིའདོད་དམ། ངསི་

ཁྱོོད་ལོ་དྲེ་ིབ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདྲེ།ི གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དོན་ངན་ཞེིག་བསྒྲུབསི་པ་ཡིིན་ན་...”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“གནད་དོན་དེ་འདྲེར་ཡིང་བསྐྱར་ཐུག་རུང་ངསི་དེ་ག་རང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། 

ངསི་འཁྲུག་འཛོིང་ཁྲོད་ནསི་མི་ཞེིག་བསིད་པ་ཡིིན། སྐབསི་དེར་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་བཟི་ཡིོད། 

ཁོོསི་ང་ལོ་གྲིསི་བསྣུན་བྱུང་བསི་ངསི་ཐེང་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྦྱིག་མ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་རང་བསིད་པ་

ཡིིན། ཁོོའ་ིམགོ་བོ་རིལོ་མོ་ད་ེཉིག་ཉིག་ཏུ་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིི་སྨོིན་མ་རང་གནསི་སུ་ཕྱིིར་སླེེབསི། “ཁྱོོད་རང་གི་བྱསི་ཉིེསི་ཐེད་ལོ་ནོངསི་

འགོྱིད་ཨ་ེསྐྱ།ེ” 

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“མ་ིསྐྱ།ེ ནོངསི་འགོྱིད་མ་ིསྐྱ།ེ ཁོོསི་ང་ལོ་གྲ་ིཡིིསི་བསྣུན་པར་གཞེིགསི་ནསི་

ཁྲིམསི་ཁོང་གིསི་ང་ལོ་ཁྲིམསི་ཐེག་ལོོ་བདུན་མ་གཏོགསི་མ་བཅིད། ལོོ་ངོ་བཞེ་ིལོ་ནང་དུ་

བཅུག་རྗོེསི་བཟང་བཙོན་གྱི་ིམནའ་གན་འོག་གོླེད་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོོ་ངོ་བཞེིའ་ིརིང་ཁྱོིམ་མིའ་ིསྐོར་ཅི་ིཡིང་གོ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

“དེ་ཡིང་མ་རེད། ལོོ་ངོ་གཉིིསི་ཀྱིི་སོྔོན་ལོ་ཨ་མསི་ང་ལོ་ཤོོག་བྱང་ཞེིག་བསྐུར་བྱུང་ལོ། 

ལོོ་སོྔོན་མའི་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངསི་སྐར་དུསི་ཆོེན་སྐབསི་སུ་ཨ་ཕྱིིསི་ཀྱིང་ང་ལོ་ཤོོག་བྱང་ཞེིག་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

བསྐུར་བྱུང་། སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། དེ་དུསི་བཙོན་གྲོགསི་ཚོོ་གད་མོ་དིར་དིར་ཤོོར་སོིང་། ཤོོག་

བྱང་གི་ངོསི་སུ་ཤོིང་སྡོང་ཞེིག་དང་། ཁོ་བ་དང་འདྲེ་བའི་བཀྲག་མདངསི་ཅིན་གྱིི་ཚོོན་

ཤོོག་སྦྱིར་འདུག་ལོ། ཤོོག་བྱང་སྟེང་དུ་འད་ིའདྲེ་བྲིསི་འདུག 

“‘ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐར་ལོ་རྟེེན་འབྲེལོ་ཞུ། སྙིང་དུ་སྡུག་པའ་ིབྱིསི་པ།

ཡི་ེཤུ་གཉིོམ་ཆུང་ཡིིན་ལོ། ཡི་ེཤུ་ཞེ་ིདུལོ་ཡིིན།

ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐར་སྡོང་པོའ་ིའོག་ཏུ།

ང་ཡིིསི་ཁྱོེད་ལོ་བཞེག་པའ་ིལོེགསི་སྐྱེསི་ཡིོད།’

ངསི་བལྟསི་ན། ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་སྟེང་ག་ིཡི་ིག་ེགཏན་ནསི་བཀློགསི་ཡིོད་སི་མ་རེད། ཁོོ་མོསི་སྐོར་

སྐྱོད་ཚོོང་པ་ཞེིག་གི་ལོག་ནསི་ཉིོསི་པ་ཡིིན་ངེསི་ཤོིང་། ཆོེསི་བཀྲག་མདངསི་ཅིན་པོ་དེ་

བདམསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ངའི་བཙོན་ཤོག་ནང་གི་བཙོན་གོྲགསི་ཚོོ་གད་མོ་ཤོོར་ནསི་ཤོི་

གྲབསི་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ནསི་བཟུང་ངའི་མིང་ལོ་ཡིེ་ཤུ་གཉིོམ་ཆུང་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། ཨ་

ཕྱིི་ཡིིསི་དེ་ནི་དེ་འདྲེའི་དགོད་བྲོ་བ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོ་མོསི་དེ་བཀྲག་

མདངསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་པ་མཐེོང་བསི་སྟེང་གི་ཡིི་གེ་ལོ་ཁོ་ཡི་ཙམ་ཡིང་བྱསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་

རེད། ང་བཙོན་ལོ་བཅུག་པའི་ལོོ་དེར་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཤོེལོ་བོར་སིོང་ལོ། གཅིིག་བྱསི་ན་དེ་

ནསི་བཟུང་ཕྱིིར་རྙིེད་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ལྟ་སོྐྱང་ག་འདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག” 

ཅིསེི་དྲེསིི།

“འགྲིག་འདུག དུསི་ལྟར་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོིད་ལོ། གྱིོན་གོསི་གཙང་མ་ཡིོད་པ་དང་ཁྲུསི་

རྒྱག་སིའང་ཡིོད། ཕྱིོགསི་གཞེན་ཞེིག་ནསི་བལྟསི་ན་ཡིག་པོ་འདྲེ་ཡིོད་པ་རེད། བུད་མེད་

མེད་པསི་དཀའ་ངལོ་ཅུང་འཕྲད་ཀྱིི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་གླེོ་བུར་དུ་གད་
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མོ་ཤོོར་“སོྔོན་མ་བཟང་བཙོན་ལོ་གླེོད་པའ་ིབཙོན་པ་གཅིིག་ཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་

རང་བཟང་བཙོན་ལོ་གོླེད་ནསི་ཟླ་བ་གཅིིག་མ་འགོར་བར་བཟང་བཙོན་གྱིི་དམ་བཅིར་

འགལོ་ནསི་ཕྱིིར་བཙོན་དུ་སླེེབསི། གཅིིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་ཅིིའི་ཕྱིིར་བཟང་བཙོན་གྱིི་དམ་

བཅིར་འགལོ་བ་ཡིིན་ནམ་ཞེེསི་དྲེིསི་པར། དེའི་ལོན་དུ་ཁོོསི། ‘ཨོ། ངའི་ཕ་རྒན་གྱིི་ཁྱོིམ་

ལོ་ཆོ་རྐྱེེན་ཧ་ཅིང་ཞེན་པསི། གླེོག་སྒྲིོན་མེད་ལོ་ཆུ་སྟོར་ཁྲུསི་ཁོང་ཡིང་མེད། དཔ་ེདེབ་ཀོློག་

རྒྱུ་མེད་ལོ་ཟ་མ་ཡིང་ངན་ངོན་རེད།’ ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་བཙོན་ཁོང་དུ་ཆོ་རྐྱེེན་གང་

འཚོམསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཟ་མའང་དུསི་ལྟར་བཟའ་རྒྱུ་ཡོིད་པསི་ཕྱིིར་བཙོན་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་

ཟེར་ལོ། ཕྱིི་རོལོ་འཇོིག་རྟེེན་དུ་ཡིོད་དུསི། རྒྱུན་དུ་ལོསི་ཀ་ཅིི་ཞེིག་ལོསི་པར་བསིམ་བློོ་

གཏོང་དགོསི་པསི་ཁོེར་རྐྱེང་ག་ིསྣང་བ་སྐྱ་ེབསི། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་བརྐུསི་ནསི་ཕྱིིར་

བཙོན་ཁོང་ལོ་འཛུལོ་ཐེབསི་བྱསི་པ་ཡིིན་ཟེར།” ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་རོྡོ་ཐེལོ་ཕྱིི་ལོ་བློངསི་ནསི། 

ཐུམ་བུ་བྲལོ་བའི་ཤོོག་བུ་སྨུག་པོ་དེར་ཕུ་ཞེིག་བཏབ་རྗོེསི་ཐེ་མག་སྒྲིིལོ་བཞེིན་“མི་དེསི་

བཤོད་པའང་མ་ིབདེན་རྒྱུ་མེད། མདང་ནུབ་ངསི་རང་ཉིིད་གང་དུ་ཉིལོ་དགོསི་པར་བསིམ་

བློོ་གཏོང་དགོསི་བྱུང་ལོ། སིེམསི་ལོ་ཞེེད་སྣང་སྐྱེསི། ངསི་ངའ་ིཉིལོ་ཁྲ་ིབརྩེགསི་མ་སིེམསི་ལོ་

འཁོོར་བྱུང་ལོ། ངའ་ིཤོག་གྲོགསི་བཙོན་པ་དེསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་དམ་སྙམ་ནསི་བསྡད་

པ་ཡིིན། ང་དང་བཙོན་གྲོགསི་སྐོར་གཅིིག་གིསི་རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་ཅིིག་བཙུགསི་ཡིོད་

ལོ། གཅིིག་གིསི་ང་ཚོོསི་རླུང་འཕྲིན་སྟེང་དུ་གླུ་དབྱངསི་ལོེན་དགོསི་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། ད་ནངསི་

ཞེོགསི་པ་སླེེབསི་དུསི། ངསི་རང་ཉིིད་ག་དུསི་མལོ་ལོསི་ལོངསི་དགོསི་པའང་མ་ཤོེསི་པར། 

ཉིལོ་སིའ་ིནང་དུ་ཅིོང་བརྡོ་གྲག་པར་སྒུག་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་“གོམསི་སིོང་ན་ཤོིང་གཤོག་སིོག་ལོེའི་སྒྲི་ཡིང་དྲེན་

རབསི་ཡིོད།” 
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

སིེར་ཞེིང་ཐེལོ་མདོག་བབསི་པའི་ཕྱིི་དྲེོའ་ིཉིི་འོད་ཀྱིིསི་སི་གཞེི་ལོ་གསིེར་མདོག་ཕབ་

ཅིིང་། མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་གི་གཞུང་རྟེ་ལོའང་གསིེར་མདོག་བབསི། ཁུག་རྟེ་ཁྱུ་ཞེིག་ཁོོ་ཚོོའི་

མགོ་ཐེོག་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་རྫོིང་བུའི་ཕྱིོགསི་སུ་འཕུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ཕྱིི་སྟོད་ནང་གི་རུསི་

སྦེལོ་གྱིིསི་བོྲསི་བོྱལོ་གྱི་ིལོསི་འགུལོ་གསིར་པ་ཞེིག་ག་ིམགོ་བརྩམསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིཞྭ་མོའ་ིཐེོད་ལྕི་ེལྟེབསི་རྩེག་བརྒྱབ་པསི། ད་ན་ིཁོོའ་ིཞྭ་མོ་ལོ་བྱ་ཡི་ིམཆུ་ཏོ་དང་མཚུངསི་

པའི་རྩེ་མོ་གུག་རིང་མ་དེ་མངོན་ཡིོང་གི་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ད་ང་འགྲོ་རན་ཡོིད་སི་རེད། 

ཉིི་མའི་ཚོ་དྲེོད་ནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་མི་དགའ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཚོ་བ་དེ་འདྲེ་མི་ཆོེ་བ་

འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སྣང་བ་ཕྱིིར་བསྡུསི་ནསི་“ང་ཋེོམ་རྒན་པ་ལོགསི་དང་མ་ཐུག་པར་ཡུན་རིང་

ཞེིག་འགོར་སིོང་ལོ། གང་ལྟར་ང་ཁོོ་དང་ཐུག་པར་འགྲོ་བའི་འཆོར་གཞེིའང་ཡིོད། ངསི་

ཁྱོོད་ཚོོའི་ཡུལོ་མི་ལོ་དུསི་ཡུན་དེ་འདྲེའི་རིང་པོའ་ིརིང་ལོ་ཡིེ་ཤུའི་དགོངསི་པ་མཚོམསི་

སྦྱིོར་བྱསི་མོད། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིལོག་ནསི་ཟ་མ་ར་ེཟོསི་པ་མ་གཏོགསི་འབུལོ་བ་སོིགསི་ཅི་ི

ཡིང་བསྡུསི་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“དེསི་ན་མཉིམ་དུ་འགོྲ། ངའི་ཕ་རྒན་གྱིིསི་ཁྱོོད་རང་མཐོེང་ན་དགའ་ངེསི་

ཡིིན། ཁོོསི་རྒྱུན་པར། ཁྱོོད་ལོ་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ལོ་མི་འཚོམསི་པའི་མཆུ་ཏོ་རྣོན་པོ་ཞེིག་

ཡིོད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལྷམ་དང་རུསི་སྦེལོ་གཅུད་པའ་ིཕྱི་ི

སྟོད་ཀྱི་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་ད་ེཇོ་ེདམ་དུ་བསྡམསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརསི་ལྷམ་ད་ེཚུར་དྲུད་ཡིོང་ནསི། རྐང་པ་རྗོེན་པ་ལྷམ་ནང་དུ་

བཙངསི་རྗོསེི་“ང་ལོ་ཁྱོོད་ལྟ་བུའ་ིསྤེོབསི་པ་མེད། ངསི་ནམ་རྒྱུན་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིནང་དུ་ལྕིགསི་

སྐུད་དང་ཤོེལོ་ཆོག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་ཀྱི་ིཡིོད། རྐང་མཛུབ་ལོ་རྨ་བཟོ་བར་སྐྲག་

སྐྲག་ཅིིག་གཞེན་པ་ཅི་ིལོའང་མ་ིསྐྲག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཁོོ་ཚོོསི་གྲིབ་བསིིལོ་གྱིི་སྣེ་ནསི་ཚོམ་ཚོོམ་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི། ཆུའི་ཕ་རོལོ་ཏུ་འབུད་

པར་བྲེལོ་བའི་ཆུ་རྐྱེལོ་མཁོན་གཉིིསི་དང་འདྲེ་བར། ཉིི་འོད་སིེར་པོའ་ིནང་དུ་ལྡིང་ནསི་

སིོང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གོམ་སྟབསི་མགྱིོགསི་པོ་འགའ་ར་ེསྤེོསི་རྗོེསི་གོམ་ཁོ་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་

ནསི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིམགྱིོགསི་ཚོད་ཀྱིིསི་ཕྱིིན། མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིགཞུང་རྟེསི་སྐྱ་མདོག་ག་ིགྲིབ་

མ་རྣམསི་འགྲམ་གྱི་ིསི་ངོསི་སུ་སོྤྲོསི་འདུག་ལོ། མཁོའ་རླུང་ཁྲོད་དུ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཚོ་པོའ་ིདྲེ་ིམ་

ཞེིག་གིསི་ཁྱོབ། མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་ཞེིང་ཁོའི་མཇུག་ལོ་བུད་རྗོེསི། དེའི་འཕྲོར་ཡིོད་པ་ནི་

ལྗོང་ནག་ག་ིསྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོ་རེད། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིསིེང་རསི་ཁྲོད་དུ་ལྗོང་ནག་ག་ིསྲིིང་བལོ་

གྱི་ིལོོ་འདབ་མཐེོང་ཐུབ་ལོ། གསིར་དུ་སྐྱ་ེབཞེིན་པའ་ིསྲིིང་བལོ་ཐེེའུ་ཡིང་མཐེོང་ཐུབ། ཞེིང་

ཁོ་འདིར་སྲིིང་བལོ་སྐྱ་ེབ་སྲིབ་མཐུག་མ་ིསྙོམསི་ཏ།ེ སྨོད་ཀྱི་ིགཞེའ་བརླན་ཆོ་ེབའ་ིཞེིང་ཁོ་

རུ་སྲིིང་བལོ་མཐུག་པོ་སྐྱེསི་འདུག་ལོ། སྟོད་ཀྱི་ིསྐམ་སིའ་ིཞེིང་ཁོ་རྣམསི་སི་རྗོེན་རེད། སྲིིང་

སྡོང་རྣམསི་ཀྱིིསི་དགུང་གི་ཉིི་མར་ཁོ་གཏད་འཇོལོ་བཞེིན་ཡིོད། ཐེག་རིང་གི་གནམ་སི་

འདྲེེསི་མཚོམསི་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཡུལོ་གྲུ་རྣམསི་ན་ིསིེར་སྨུག་ནསི་རིམ་བཞེིན་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། 

ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་གང་བའི་གཞུང་ལོམ་དེ་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་རེ་མཐེོ་རེ་དམའི་

ཚུལོ་གྱིིསི་གཡིོ་ཞེིང་འགུལོ། ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ལྕིང་སྡོང་རྣམསི་ནུབ་ངོསི་སུ་འཕྲེད་དུ་

བསྟར་ནསི་སྐྱེསི་འདུག་ལོ། ནུབ་བྱང་ངོསི་ཀྱི་ིསི་རོྒད་དུ་བསྐྱུར་པའ་ིཞེིང་ཁོ་ད་ེརིམ་བཞེིན་

རྩྭ་ལྡུམ་ཐེར་ཐེོར་སྐྱེསི་པའ་ིསྤེང་རྒོད་ལོ་ཕྱིིར་འགྱུར་བཞེིན་འདུག ད་ེལྟ་ནའང་། ཉི་ིའོད་

ཀྱིིསི་ཚོིག་པའ་ིཐེལོ་དྲེ་ིད་ེད་དུང་ཡིང་མཁོའ་དབུགསི་ཁྲོད་དུ་ཁྱོབ་ཅིིང་། མཁོའ་དབུགསི་

སྐམ་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། སྣ་ཁུང་ནང་ག་ིབ་ེསྣབསི་ཀྱིང་སྐམ་ནསི་སིོབ་སིོབ་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ི

འདུག་ལོ། མཆོི་མསི་མིག་ཟུང་བརླན་ནསི་ཚོ་དྲེོད་ཀྱིིསི་མིག་འབྲསི་མི་སྐམ་པའི་ཐེབསི་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ལྟོསི་དང་། ཐེལོ་རྡུལོ་མ་སླེེབསི་གོང་དུ་མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་རྣམསི་ག་འདྲེ་ཡིག་

པོ་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག་ཨང་། ལོོ་ཏོག་ནང་ག་ིཡིང་རྩ་ེརེད་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ངའ་ིཡིིད་ལོ་དྲེན་པ་ན།ི ལོོ་ལོེགསི་ན་ིལོོ་ར་ེརེར་ཡིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ནམ་

ཡིང་ལོོ་ལོེགསི་ཀྱིི་འབྲསི་བཟང་བཏུ་རྒྱུ་འབྱུང་གི་མེད། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཟེར་ན། སི་ཞེིང་

རྨོ་ཐེེངསི་ཐེོག་མ་ལྔའི་རིང་ལོ་ལོོ་ཏོག་ཧ་ཅིང་ཡིག་བྱུང་ལོ། སྐབསི་དེ་དུསི་ཞེིང་ནང་དུ་

ད་དུང་རྩྭ་ལྡུམ་ཡིོད་སྐབསི་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད། གཞུང་ལོམ་ད་ེདེའུ་འབུར་ཞེིག་ལོསི་

མར་བབསི་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་དཀྲིསི་ལོོག་ཐེེབསི་པའ་ིདེའུ་འབུར་ཞེིག་ག་ིངོསི་སུ་འགོསི།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ད་འདི་ནསི་ཋེོམ་རྒན་པོའ་ིཁོང་པའི་བར་དུ་ལོེ་དབར་གཅིིག་ཙམ་མ་

གཏོགསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། དེའུ་འབུར་གསུམ་པ་དེའ་ིཕག་ཏུ་ཡིོད་པ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“རེད། ངའ་ིཕ་རྒན་གྱིིསི་ཁོང་པ་ད་ེཚུར་བརྐུསི་ཡིོང་བ་བཞེིན། གཅིིག་གིསི་

ད་ེཕར་བརྐུསི་སིོང་མེད་ན་ད་ེགར་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིཕ་རྒན་གྱིིསི་བརྐུསི་ཡིོང་བ་རེད་དམ།”

“རེད། ང་ཚོོསི་ཁོང་རྒན་དེ་འདི་ནསི་ལོེ་དབར་ཕྱིེད་ཙམ་སི་ནསི་རྙིེད་བྱུང་ཞེིང་། དེ་

ནསི་ཁྱོིམ་དུ་དྲུད་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ཁོང་རྒན་དེའ་ིནང་དུ་སོྔོན་ཆོད་ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་བསྡད་

ཡིོད་ཀྱིང་། རྗོེསི་སིོར་གནསི་སྤེར་སོིང་བ་རེད། ངའ་ིཨ་མེསི་དང་ཨ་ཕ། ངའ་ིགཅིེན་པོ་ནོ་

ཡི་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཁོང་པ་དེ་ཧྲིིལོ་པོ་འཁུར་རྩིསི་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེ་ལྟར་འཁུར་ཡིོང་

མ་ཐུབ། ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོོར་ཁོང་པ་དེའ་ིཕྱིེད་ཀ་མ་གཏོགསི་མ་ཐོེབ་པ་རེད། ངེད་ཚོང་ག་ིཁོང་

པའ་ིསྣ་ེགཅིིག་ན་ིད་ེའདྲེའ་ིཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ཡིིན་དགོསི་དོན་ཡིང་དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་རེད། ཁོོ་

ཚོོསི་ཁོང་པ་ད་ེདུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་གཤོག་རྗོེསི་རྟེ་བཅུ་གཉིིསི་དང་དྲེེལོ་གཉིིསི་ལོ་བརྟེེན་ནསི་

དྲུད་ཡིོང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིའཆོར་གཞེ་ིཡིིན་ན། སོྔོན་ལོ་ཕྱིེད་ཀ་ད་ེཚུར་དྲུད་ཡིོང་རྗོེསི་ལྷག་

འཕྲོསི་ཀྱི་ིཕྱིེད་ཀ་ད་ེཡིང་བསྐྱར་ལོེན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོ་ོཕྱིིར་མ་སླེེབསི་
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གོང་དུ་ཝིན་ཁོ་ི མན་ལོ་ེཡིིསི་ཁོོ་ཚོང་ག་ིབྱིསི་པ་ཚོང་མ་ཁྲིད་ནསི་ཡིོང་སྟ་ེལྷག་མ་ཕྱིེད་ཀ་ད་ེ

བརྐུསི་སིོང་བ་རེད། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མེསི་གཉིིསི་ཀ་ད་ེདུསི་ཁོོང་ཁྲོ་ཧ་ཅིང་ཟོསི་ཡིོད་ལོ། དེའ་ི

རྗོེསི་ཤོིག་ལོ་ཁོོ་ཚོ་ོདང་ཝིན་ཁོ་ིམཉིམ་པོར་ཆོང་གིསི་བཟ་ིནསི། དོན་དག་དེའ་ིསྐོར་བཤོད་

ནསི་གྲོད་ཁོོག་ན་བའ་ིབར་དུ་གད་མོ་བགད་པ་རེད། ཝིན་ཁོ་ིཡིིསི་ཟེར་ན། ཁོོ་ཚོང་ག་ིཁོང་

པ་ད་ེརྟེ་རྒྱུད་སྤེེལོ་སི་རུ་ཡོིད་ཅིིང་། གལོ་སྲིིད་ངེད་ཚོང་ག་ིཁོང་པ་ཁྲིད་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོང་

ག་ིཁོང་པ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེབ་རྒྱུ་ན། ཁོང་ཕྲུག་མང་པོ་ཞེིག་མ་ིབཙའ་བའ་ིངེསི་པ་མེད་

ཟེར། ཝིན་ཁོ་ིན་ིབཟ་ིཡིོད་དུསི་མ་ིཧ་ཅིང་བཟང་པོ་ཞེིག་ཡིིན། ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོ་དང་ངའ་ི

ཨ་ཕ། ཨ་མེསི་བཅིསི་གྲོགསི་པོར་གྱུར་པ་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་གོ་སྐབསི་ནམ་བྱུང་ལོ་མཉིམ་

དུ་ཆོང་འཐུང་ག་ིཡིོད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཋེོམ་ཁོོང་མ་ིཡིག་པོ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་མོསི་མཐུན་བྱསི། ཁོོ་ཚོོསི་གོམ་པ་

ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གསིི་སྤེོསི་ནསི་རྡུལོ་འཚུབ་དང་བཅིསི་ར་ིམཐེལིོ་དུ་བབསི་ཤོངི་། ཡིང་བསྐྱར་

ལོ་ངོར་འགོསི། ཁོ་སི་ེཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེོད་པ་ཕུ་ཐུང་གསིི་ཕྱིིསི་རྗོསེི་ཞྭ་མོ་ཀློད་ལོེབ་ད་ེཕྱིིར་

གོན། ད་ེནསི་ཁོོསི་བསྐྱར་ཟློསི་ཀྱིིསི་“རེད་ཡི། ཋེོམ་ཁོོང་མ་ིཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ཆོོསི་

དད་མེད་མཁོན་ཞེིག་ག་ིནང་ནསི་མ་ིབཟང་ཤོོསི་ད་ེཡིིན། ཁོོའ་ིལུསི་ལོ་དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་

ཕྲན་ཙམ་ཞུགསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཆོོསི་ཚོོགསི་ལོ་མཚོམསི་རེར་ཡིོང་ག་ིརེད་ལོ། ཁོོ་གོམ་

པ་བཅུ་གྲངསི་ལོ་མཆོོང་བཞེིན་འགྲོ་བའང་མཐེོང་མྱོོང་། ཋེོམ་རྒན་པ་ལོ་དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོསེི་

ཞུགསི་ཡོིད་དུསི་ཚོང་མསི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོསི་པ་རེད་མ་གཏོགསི་ཁོོསི་རོྡོག་བརྫོིསི་

བྱེད་ཀྱིི་རེད། ཁོོ་ནི་རྟེ་ཁོང་ལོ་བཅུག་པའི་གསིེབ་རྒན་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་གནམ་མཆོོང་

སི་མཆོོང་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་ལོ་མོ་རྗོེསི་མའ་ིརྩེར་བུད་པ་ན་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིསྣ་ེམོ་གོྲག་ཤུར་ཞེིག་ག་ིནང་

དུ་མར་འཐེེན་ཡིོད། གྲོག་ཤུར་ནང་གི་ལོམ་ཕྲན་དེའི་ངོསི་རྩུབ་ཅིིང་ཁོ་མི་སྙོམསི་ལོ། ཆུ་
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

ལོོག་བརྒྱུགསི་ཤུལོ་གྱིིསི་འགྲམ་ངོགསི་གཉིིསི་ཀ་རྩབ་ཧྲུལོ་དུ་བཏང་ཡིོད། གྲོག་ཤུར་གྱིི་

ཕ་རོལོ་ཏུ་འབུད་སི་དེར་འབབ་སྟེགསི་ཀྱིི་རོྡོ་བ་རེ་འགའ་བསྒྲིིགསི་ཡིོད། ཇོོ་ཌིི་རྐང་རྗོེན་

ངང་ནསི་ཁྱོར་ཁྱོོར་གྱིིསི་ཕ་རོལོ་ཏུ་བུད་རྗོེསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའི་ཨ་ཕའི་སྐོར་མང་པོ་བཤོད་

སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞེབསི་ཕོལོ་ཁོི་ཚོང་གི་གཞེིསི་ཀ་ནསི་ངེད་ཚོང་གི་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཆོོསི་ཞུགསི་ཁྲུསི་དབང་ལོ་ཞུགསི་པ་དེ་མཐེོང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། སྐབསི་དེར་ཁོོ་ཡིར་

རྒྱུག་མ་རྒྱུག་བྱསི་ཤོིང་། གནམ་ལྡིང་སི་ལྡིང་ཡིང་བྱསི། ཁོོ་རོྣ་སྦྲིེང་ག་ིམཐེོ་ཚོད་ཡིོད་པའ་ི

ཤོིང་ཕྲན་གྱི་ིསྟེང་ནསི་ལྡིང་ཐུབ་ལོ། མཚོན་མོའ་ིཟླ་འོད་འོག་ག་ིསྤྱིང་ཁྱོ་ིཞེིག་དང་འདྲེ་བར་

ཆོོ་ང་ེའདོན་བཞེིན་ཤོིང་ཕྲན་གྱི་ིསྟེང་ནསི་ཕར་ལྡིང་ཚུར་ལྡིང་བྱསི། ཨ་ཕསི་ཁོོ་མཆོོང་བ་

མཐོེང་བ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ཁོོའ་ིསིེམསི་སུ་རང་ཉིིད་ན་ིའད་ིཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཡི་ེཤུ་མཆོོང་མཁོན་

ཨང་དང་པོ་དེ་ཡིིན་འདོད་ཀྱིི་ཡིོད་པསི། ཁོོསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་མཆོོང་སིའི་ཤོིང་ཕྲན་དེའི་

ལྡབ་གཅིིག་གིསི་མཐེོ་བའི་ཤོིང་ཕྲན་ཞེིག་བདམསི་ནསི། ཁོ་ནང་ནསི་ཕག་མ་ཞེིག་གིསི་

ཤོེལོ་ཆོག་ག་ིསྟེང་དུ་བརྫོིསི་པ་ལྟ་བུའ་ིགཙེར་སྐད་ཅིིག་འདོན་བཞེིན་ཤོིང་ཕྲན་གྱི་ིཕྱིོགསི་

སུ་བརྒྱུགསི་ནསི་མཆོོངསི་པསི། སྟབསི་མ་ལོེགསི་པར་ཁོོའ་ིརྐང་པ་གཡིསི་པ་བཅིག་པ་

རེད། དེསི་ཨ་ཕའི་ལུསི་ནསི་རྣམ་ཤོེསི་དེ་མཐེར་བསྐྲད་པ་འདྲེ། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཆོོ་ག་

བཏོན་ནསི་ཁོོའ་ིརྐང་པ་གསིོ་ཐེབསི་བྱེད་ཅིེསི་བཤོད་མོད། ངའི་ཨ་ཕསི་ད་ལྟ་ཁོོ་ལོ་སྨོན་

པ་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་མ་ིདགོསི་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། སྐབསི་དེར་ཚོད་ལྡན་གྱི་ིསྨོན་པ་ཞེིག་

མ་རྙིེད། སྟབསི་འགྲིག་ནསི་སྐོར་སྐྱོད་སིོ་སྨོན་པ་ཞེིག་གིསི་ཁོོའ་ིརྐང་པར་སྨོན་བཅོིསི་བྱསི་

པ་རེད། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཁོོའ་ིའདོད་བློོ་ལོ་མ་ལྟོསི་པར་གང་ལྟར་ཆོོསི་ཤོིག་བཏོན་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོ་གྲོག་ཤུར་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ལོ་ངོསི་སུ་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་མོསི་འགོསི། ད་ནི་ཉིི་མ་ནུབ་

གྲབསི་ཡིོད་པསི་ཚོ་དྲེོད་སྔོར་ལྟར་མི་ཆོེ། མཁོའ་དབུགསི་ད་དུང་དྲེོན་པོ་ཡིིན་ནའང་སི་
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ལོ་ཟགསི་པའ་ིཉི་ིཟེར་ཇོ་ེཞེན་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིགཡིསི་ཕོྱིགསི་སུ་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོའ་ིཁྲོད་དུ་

ལྕིགསི་ཚོེར་ར་བའ་ིབསྟར་བ་ཞེིག་འཕྲེད་རྒྱུག་གིསི་བསླེསི་འདུག་ལོ། ཐེལོ་མདོག་བབསི་

པའ་ིསྲིིང་སྡོང་ལྗོང་ཁུ་ད་ེར་བའ་ིཕར་ཚུར་གཉིིསི་ཀར་གཅིིག་མཚུངསི་ཀྱིིསི་ཐེལོ་མདོག་

བབསི་ཤོིང་། སྐམ་ནསི་ལྗོང་ནག་ཏུ་འགྱུར་བཞེིན་འདུག

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཞེིང་ཚོིགསི་ར་བའི་ཕྱིོགསི་སུ་མཛུབ་སྟོན་བྱསི་ཏེ་“དེ་ང་ཚོོའི་ཞེིང་ཚོིགསི་

རེད། དངོསི་གནསི་བཤོད་ན་ང་ཚོོར་ལྕིགསི་ར་ཞེིག་དགོསི་དོན་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ང་

ཚོ་ོལོ་ལྕིགསི་སྐུད་ཡིོད་ཅིིང་། ཨ་ཕ་ཡིང་ལྕིགསི་ར་ལོ་དགའ་བ་འདྲེ། ཁོོསི་ཟེར་ན་འདིསི་

ཁོོ་ལོ་འཐེབ་རགསི་ལྟ་བུའི་བདེ་འཇོགསི་ཀྱིི་ཚོོར་བ་སྟེར་ཟེར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོགསི་ཀྱིིསི་

དགོང་མོ་ཞེིག་ལོ་ཁོོའ་ིཤོིང་རྟེའི་ཐོེག་ནསི་ལྕིགསི་སྐུད་གྲུ་གུ་དྲུག་འཁུར་མི་ཡིོང་རྒྱུ་ན། 

དེང་སིང་ལྕིགསི་ར་འད་ིཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོསི་གྲུ་གུ་དྲུག་པོ་ཕག་ཕྲུག་གཅིིག་ལོ་བརྗོེསི་སིོང་

ཞེིང་། ལྕིགསི་སྐུད་ད་ེརྣམསི་གང་ཞེིག་ནསི་འཁྱོེར་ཡིོང་བ་ཁོོསི་མ་བཤོད།” ཁོོ་ཚོ་ོལོ་ངོར་

དལོ་མོསི་འགོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། རྐང་པ་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིི་ཁྲོད་ནསི་ཡིང་མོསི་འགུལོ་བཞེིན་

ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིརེག་བྱ་རྐང་པསི་མྱོངསི། ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིམིག་མདངསི་ནང་དུ་བཀུག་ནསི་ཕྱིིར་དྲེན་

གྱི་ིཀོློང་དུ་ཚུད། ཁོོའ་ིསིེམསི་སུ་གད་མོ་དགོད་བཞེིན་པ་དང་འདྲེ་བར་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོ་སོྨྱོན་

པ་ལྟསི་ངན་ཞེིག་ཡིིན། དཔེར་ན། ཁོོསི་ཕག་ཕྲུག་དེ་ལོ་ཅིི་བྱསི་ལྟ་བུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་གད་མོ་དགོད་བཞེིན་མདུན་དུ་བསྐྱོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་འཚོབ་སྣང་དང་བཅིསི་མུ་མཐུད་དུ་སྒུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་སྒྲུང་

ག་ིམཇུག་མ་བསྐྱངསི། ཁོ་སི་ེཡིིསི་དུསི་ཡུན་གང་འཚོམསི་ལོ་སྒུག་རྗོེསི་ཁོོའ་ིསིེམསི་ལོ་ཟ་

འཕྲུག་ལོངསི་པ་ལྟར་“ཡི། ཁོོསི་ཕག་གསིར་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨ། ཨོ། ཁོོསི་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་ཕག་གསིར་དེ་བཤོསི་སིོང་། ཁོོསི་ཨ་མ་ལོ་ཐེབ་ཀར་མེ་

འབུད་དུ་བཅུག་རྗོེསི་ཕག་པའ་ིའགྲམ་པ་གཏུབསི་ནསི་ཚོལོ་སླེང་ནང་དུ་འཕངསི་བྱུང་ལོ། 
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ལེེའུ་བཞིི་པ།

རྩིབ་བུ་དང་རྐང་པ་གཅིིག་ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱི་ིསྲིེག་སྒོམ་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཁོོསི་རྩིབ་བུ་རྣམསི་

ཚོོསི་པའ་ིབར་དུ་ཕག་འགྲམ་ཟོསི་སོིང་ལོ། རྐང་པ་རྣམསི་ཚོོསི་པའ་ིབར་དུ་རྩིབ་བུ་རྣམསི་

ཟོསི་སིོང་། དེ་ནསི་ཁོོ་རྐང་ཤོའི་སྟེང་དུ་མཆོོངསི་ནསི་རྐང་པའི་སྟེང་ནསི་ཤོ་རོྡོག་ཆོེན་པོ་

ཞེིག་བཅིད་ནསི་ཁོ་ནང་དུ་བཙངསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོཁོོའ་ིམཐེའ་རུ་འདུསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་གཡིོག་

ལོསི་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོསི་བྱིསི་པ་ཚོོ་ལོ་ཤོ་རོྡོག་རེ་བྱིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ཨ་ཕ་ལོ་ཤོ་རོྡོག་

གཅིིག་ཀྱིང་མ་སྤྲོད། ད་ེལྟར་རིམ་པ་རིམ་པ་བཞེིན་ཟོསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་རང་སྐྱུག་

སིོང་ལོ་སྐྱུག་ཚོར་རྗོེསི་ཉིལོ་དུ་ཕྱིིན་སོིང་། ཁོོ་གཉིིད་ཡིོད་པའ་ིགོ་སྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་

ངའ་ིཨ་ཕ་དང་བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཕག་རྐང་ག་ིལྷག་མ་ད་ེགཙང་མར་ཟོསི་པ་རེད། དེའ་ིཕྱི་ིཉིིན། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོགསི་མལོ་ལོསི་ལོངསི་མ་ཐེག་ཏུ་ཕག་རྐང་གཞེན་པ་དེ་སྲིེག་སྒོམ་དུ་བཅུག 

སྐབསི་དེར་ཨ་ཕསི། ‘ཨ་རོག་ཇོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཕག་པ་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་ད་ེའདྲེ་བྱསི་ནསི་ཟོསི་

ཚོར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།’ ཞེེསི་དྲེིསི་པར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི། ‘ཋེོམ། ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞེ་ི

ཡིོད། ངསི་ཕག་ཤོ་དྲེན་ནསི་ཤོ་ིགྲབསི་བྱསི་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཕག་ཤོ་འད་ིཚོང་མ་ཟོསི་མ་

ཚོར་གོང་དུ་འགའ་ར་ེརུལོ་མ་ིའགྲོའམ་སྙམ་ནསི་སིེམསི་ཁུར་སྐྱ།ེ འོ་ན་འད་ིའདྲེ་བྱསི་ན་

ག་འདྲེ་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ལྕིགསི་སྐུད་གྲུ་གུ་འགའ་ར་ེཕྱིིར་སླེོགསི་དང་། ད་ེནསི་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་སྡེར་མ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་འགའ་ར་ེཟོསི་ཆོོག’ཅིེསི་བཤོད་པར། ཨ་ཕ་གླེེན་པ་མིན་པསི། 

ཁོོསི་ཇོོན་ལོ་ཕག་ཤོསི་ན་ཚོ་སླེོང་བའི་བར་དུ་ཟོསི་ཤོོག་ཅིེསི་བཤོད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོགསི་

འགྲོ་རན་དུསི་ཕག་ཤོའི་ཕྱིེད་ཙམ་མ་གཏོགསི་བཟའ་ཐུབ་མི་འདུག་པསི། ཨ་ཕསི་ཁོོ་ལོ། 

‘ཚྭ་སྙལོ་བྱསི་ཏ་ེམ་ིའཁྱོེར་རམ།’ ཞེེསི་བཤོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེན་ིཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིགཤོིསི་

ཀ་མ་ཡིིན་ཏེ། ཁོོསི་ཕག་ཤོ་དྲེན་དུསི་ཕག་པ་ཆོ་ཚོང་ཞེིག་བཟའ་འདོད་ལོ། ཟོསི་ནསི་

ཡིིད་ཚོིམསི་སོིང་ན་དེ་ནསི་ཕག་ཅིིག་གི་ཉིེ་སིར་ཡིང་མི་བཏུད། དེ་བསི། ཁོོ་སོིང་རྗོེསི་ཨ་

ཕསི་ཕག་ཤོ་ལྷག་མ་རྣམསི་ཚྭ་སྙལོ་བྱསི་སིོང་།”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ཁོ་སི་ེཡིིསི་“གལོ་སྲིིད་ངསི་ད་དུང་ཡིང་ཆོོསི་འཆོད་ཀྱི་ིཡོིད་རྒྱུ་ན། ངསི་དེའ་ིསྟེང་ནསི་

བསླེབ་བྱ་ཞེིག་བཟོསི་ནསི་ཁྱོོད་ལོ་འཆོད་ཁྲིད་ཅིིག་བྱེད་རྒྱུ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་

དེང་སིང་དེ་རིགསི་བྱེད་ཀྱིི་མེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཁོོསི་དེ་འདྲེ་ཅིིའི་ཕྱིིར་བྱསི་པ་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ངསི་མ་ིཤོེསི། ཁོོ་རང་གིསི་ཕག་ཤོ་དྲེན་དྲེགསི་པ་རེད། གནསི་ཚུལོ་ད་ེདྲེན་

ན་གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཡིོང་ག་ིའདུག་ཨ། ལོོ་ངོ་བཞེིའ་ིརིང་ལོ་ངསི་ཕག་ཤོ་བསྲིེགསི་མ་ལོེབ་

མོ་བཞེ་ིམ་གཏོགསི་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། བཞེ་ིཔོ་ད་ེཡིང་ལོོ་རེའ་ིཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐར་སྐབསི་

སུ་ཐེེངསི་ར་ེསོྤྲོད་པ་ད་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསིམ་ཚུལོ་བརོྗོད་པའི་ཚུལོ་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་དམ་པའི་

གསུང་རབ་ནང་གི་བག་མེད་ཟསི་སྟོན་ལྟར། ཋེོམ་གྱིིསི་བ་མོ་ཚོོན་པོར་གསོིསི་རྗོེསི་ད་

གཟོད་བཤོའ་བསིམ་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིགདོང་ལོ་ཅུང་ཁྱོད་གསིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞེིག་ཤོར། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིཨ་ཕ་ན་ིམ་ིཅི་ི

འདྲེ་ཡིིན་མིན་ཤོེསི་མ་ིའདུག གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་ཁྱོིམ་བྱ་ཞེིག་གསིོད་རྒྱུ་ན། གཙེར་སྐད་སྒྲིོག་

མཁོན་ཆོ་ེཤོོསི་ད་ེཁོོ་ཡིིན་པ་ལོསི་ཁྱོིམ་བྱ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོ་ལོ་བསླེབ་བྱ་ཞེིག་འཐེོབ་རྒྱུ་

མེད། ཁོོསི་རྒྱུན་པར་ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐར་དུསི་སྟོན་ལོ་དམིགསི་ནསི་ཕག་པ་ཞེིག་གསིོ་ཡི་ི

རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཕག་པ་ད་ེཟླ་བ་དགུ་པའ་ིནང་དུ་ལྟོ་བ་སྦེོསི་པའམ། ཡིང་ན་ཅི་ིཞེིག་

བྱུང་ནསི་ཤོ་ིའགྲོ་བསི་ཕག་ཤོ་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཕག་

ཤོ་ཟ་འདོད་དུསི་བཟའ་བ་རེད་ལོ། བཟའ་རྒྱུའང་ཡིོད་པ་རེད།” 

ཁོོ་ཚོ་ོདེའུ་འབུར་གྱི་ིརྩ་ེམོའ་ིཁུགསི་སིོ་དེར་སླེེབསི་པ་ན། གཤོམ་དུ་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིཁྱོིམ་

གཞེིསི་གསིལོ་པོར་མཐེོང་ཐུབ། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་གླེོ་བུར་དུ་འགོྲ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་“འད་ིསོྔོན་

དང་མི་འདྲེ། ཁོང་པ་ལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། དོན་དག་ཅིིག་བྱུང་བ་འདྲེ། མི་གཅིིག་ཀྱིང་
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མཐེོང་རྒྱུ་མི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་དེ་གར་འགྲེང་ནསི་གཤོམ་གྱིི་ཁོང་

ཚོོམ་ཆུང་ཆུང་ཁོག་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད།
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སི་བདག་རྣམསི་སི་གཞེིསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ལོ། མང་ཆོ་ེབར་ཁོོ་ཚོོའ་ིམགྲིན་ཚོབ་པ་

ཡིོང་ག་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཁོེབསི་ལྡན་མའ་ིནང་དུ་བསྡད་ནསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོསི་སི་སྐམ་མཛུབ་བར་དུ་འཕུར་ནསི་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁོོ་ཚོོསི་སི་

ངོསི་སུ་གསིོར་འབིག་ཆོེན་པོ་བསྐོར་ནསི་སི་བཅུད་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་

པ་རྣམསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིི་མསི་ཚོོསི་པའི་སོྒོ་རའི་ནང་ནསི། ཞེིང་ཁོ་བརྒྱུད་ནསི་ཡིོང་

བའ་ིཁོེབསི་ལྡན་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ལོ་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་པསི་ལྟ། མཇུག་མཐེར་

སི་བདག་ག་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་བསྐོར་ནསི་ཡོིང་ཞེིང་། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ི

སྒོེའུ་ཁུང་ནསི་སྐ་ེབསྲིངིསི་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་

དུ་འགྲེང་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་

ནསི། སི་ནསི་ཤོིང་ཐུར་ཞེིག་བཙལོ་ནསི་སི་ལོ་ར་ིམོ་འབྲ།ི

ཡིངསི་པོར་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའ་ིསོྒོ་མོ་ཁོག་ག་ིནང་ནསི། བུད་མེད་ཚོོསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བལྟསི་

ནསི་འགྲེང་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་མོ་ཚོོའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་སྐྲ་ལོོ་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་དང་འདྲེ་བའ་ིབྱིསི་

པ་ཚོོསི་མིག་གཉིིསི་ཡིངསི་པོར་བགྲད་ཅིིང་། རྐང་པ་རྗོེན་པ་གཉིིསི་ཀ་གཅིིག་ཐེོག་གཅིིག་

བརྩེགསི་བྱསི་ནསི་རྐང་མཛུབ་རྣམསི་འགུལོ་བཞེིན་སྡོད། བུད་མེད་དང་བྱིསི་པ་ཚོོསི་རང་

རེའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོསི་སི་བདག་ལོ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པར་ལྟད་མོ་བལྟསི། ཁོོ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་པོ་རེད།

སི་བདག་འགའ་ར་ེརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་ལོ་མ་ིདགའ་བསི་སྙིང་རྗོ་ེདང་

ལྡན། སི་བདག་འགའ་ར་ེརྩུབ་སྤྱིོད་ལོ་མ་ིདགའ་བསི་སིེམསི་ནསི་ཁོོང་ཁོྲ་ཟོསི། སི་བདག་
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འགའ་རེསི་སྙིང་རྗོེ་མེད་པ་མ་བྱསི་ན་སི་བདག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་སྔོ་སི་ནསི་རྟེོགསི་ཡིོད་

པསི་སྙིང་རྗོེ་བློོ་ཡིིསི་བཏང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་རང་ཉིིད་ལོསི་ཀྱིང་ཆོེ་བའི་རྒྱ་རྙིི་ཞེིག་གི་ནང་

དུ་ཚུད་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་འགའ་ཤོསི་ཤོིག་རང་ཉིིད་བྲན་དུ་བཀོལོ་བའ་ིརྩིསི་རིག་འད་ིལོ་

སྡང་སིེམསི་ཡིོད་ལོ། འགའ་ར་ེད་ེལོ་འཇོིགསི་སྐྲག་སྐྱ་ེཞེིང་། ཡིང་འགའ་རེསི་འད་ིལོ་དད་

པ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ད།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི འདིསི་རང་ཉིིད་བསིམ་གཞེིག་དང་ཚོོར་བ་ལོསི་སྐྱོབ་ཀྱི་ི

ཡིོད་པསི་སིོ།། དངུལོ་ཁོང་དེའམ་ཡིང་ན་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་འད་ིལོ་ད་ེདགོསི་ཀྱི་ིའདུག འད་ི

འདོད་ཀྱིི་འདུག དེ་ངེསི་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོསི་ཀྱིི་འདུག འདི་ངེསི་པར་དུ་ཡོིད་དགོསི་

ཀྱིི་འདུག་སིོགསི་ཟེར་ནསི། ཕལོ་ཆོེར་དངུལོ་ཁོང་འདིའམ་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་དེ་ནི་བསིམ་

གཞེིག་དང་ཚོོར་བ་མེད་པའ་ིསྲིིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་པར་སྨྲ་ལོ། འདིསི་ཁོོ་ཚོ་ོརྙི་ིལོ་བཟུང་

ཡིོད་པ་ལྟ་བུར་སྨྲ། ཁོོ་ཚོོ་ནི་མི་ཙམ་དང་བྲན་གཡིོག་ཙམ་ཡིིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོོསི་

འཕྲུལོ་ཆོསི་དང་བདག་པོ་གཉིིསི་ཀ་དུསི་མཉིམ་དུ་ཡིིན་པའི་དངུལོ་ཁོང་དང་སྤྱིི་གཉིེར་

ཁོང་ག་ིཐེད་ལོ་འགན་འཁུར་གྱི་ིམེད། སི་བདག་འགའ་ར་ེའད་ིལྟ་བུའ་ིསྙིང་རྗོ་ེབྲལོ་ཞེིང་

དབང་ཤུགསི་ཆོེ་བའི་བདག་པོ་ཞེིག་གི་བྲན་གཡིོག་ཏུ་གྱུར་པར་སྤེོབསི་པ་སྐྱེ་བཞེིན་

ཡིོད། སི་བདག་ཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིནང་ནསི་བསྡད་ད་ེའགྲེལོ་བཤོད་བྱེད། སི་འད་ིསི་རྒྱུ་

ཞེན་པ་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཤོེསི་གསིལོ་རེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་སི་འདི་ལོ་སྡེར་ཤོད་ག་ཚོོད་ཅིིག་བརྒྱབ་པ་

དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན།

ཙོག་པུར་བསྡད་པའི་བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ཙམ་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་

བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་རི་མོ་འབྲི། རེད་ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་ཡིོད། དཀོན་

མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཐེལོ་རྡུལོ་གནམ་ལོ་མ་ིའཕུར་རྒྱུ་ན། གལོ་སྲིིད་སི་ཤུན་

རྣམསི་སི་ངོསི་ནསི་སོྡད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ན། གནསི་ཚུལོ་འད་ིའདྲེའ་ིསྡུག་པོ་ཞེིག་ཡིིན་མ་ིསྲིིད།
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སི་བདག་ཚོ་ོདོན་གྱི་ིམདོ་རྩ་ལོ་བབསི། སི་འདིའ་ིསི་རྒྱུ་ཇོ་ེཞེན་ནསི་ཇོ་ེཞེན་རེད། སྲིིང་

བལོ་གྱིིསི་སི་ཞེིང་ལོ་ཤུགསི་རྐྱེེན་ཅི་ིཞེིག་ཐེེབསི་པ་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཤོེསི་གསིལོ་རེད། དེསི་སི་རྒྱུ་

བརླགསི་ནསི་སི་ཞེིང་ག་ིཟུངསི་ཁྲག་ཚོང་མ་འཇོིབ་ནསི་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་པ་རེད། 

ཙོག་པུར་སྡོད་མཁོན་ཚོོསི་མགོ་བོ་ལྡེམ། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་ལོ་དཀོན་མཆོོག་གིསི་ཀྱིང་

མཁྱོེན། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིརིགསི་མ་ིའདྲེ་བ་ཁོག་རེསི་མོསི་ཀྱིིསི་བཏབ་པ་ཡིིན་

ན་སི་ཞེིང་ག་ིཟུངསི་ཁྲག་ཕྱིིར་གསིོ་ཐུབ་ཀྱིང་སྲིིད།

རེད་ཡི། ད་འགོར་དྲེགསི་པ་རེད། སི་བདག་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོསི་ཀྱིང་དབང་ཤུགསི་ཆོ་ེ

བའི་སྲིིན་པོ་དེའི་སྤྱིོད་སྟངསི་དང་བསིམ་བློོ་ལོ་འགྲེལོ་བཤོད་བྱེད། ཞེིང་པ་སུ་ཞེིག་ཡིིན་

རུང་། རང་ཁོ་སིོསི་པའི་སྟེང་དུ་དཔྱ་ཁྲལོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན་ཁོོསི་སི་ཞེིང་མུ་མཐུད་དུ་

བཏབ་ན་ཆོོག

རེད། ད་ེཆོོག་ག་ིརེད། ཉིིན་ཞེིག་སྟོན་ཐོེག་ལོ་ལོོ་ཉིེསི་བྱུང་སྟ་ེདངུལོ་ཁོང་ནསི་སོྒོར་མོ་

བསྐྱ་ིདགོསི་པའ་ིབར་དུ་ཆོོག་ག་ིརེད།

འོན་ཀྱིང་། ལྟོསི་དང་། དངུལོ་ཁོང་དང་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་གིསི་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། 

གཅིན་གཟན་འདི་ཚོོསི་མཁོའ་དབུགསི་རྔུབ་མི་དགོསི་ལོ་ཕག་ཤོ་ཙམ་ཡིང་བཟའ་མི་

དགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་རྔུབ་པའི་དབུགསི་ནི་ཁོེ་སྤེོགསི་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་བཟའ་བའི་ཁོ་ཟསི་ནི་

སོྒོར་མོའ་ིསྟེང་ག་ིསྐྱེད་ཀ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་འད་ིདག་མ་ཡོིད་ན། ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་ཁྱོོད་ལོ་

མཁོའ་དབུགསི་དང་ཕག་ཤོ་མེད་ན་མུག་ཤོ་ིཐེེབསི་པ་ལྟར་མུག་ཤོ་ིཐེེབསི་ཀྱི་ིརེད། འད་ིན་ི

ཡིིད་སོྐྱ་བ་ཞེིག་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། དོན་དངོསི་ན་ིད་ེལྟར་རེད། ད་ེལྟར་རེད། 

ཙོག་པུར་འདུག་མཁོན་ཚོོསི་ཧ་གོ་སིོང་བའི་བརྡོ་ཡིིསི་ཡིར་ལོ་བལྟསི། ང་ཚོོ་གནསི་

སྐབསི་རིང་འདི་ལྟར་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་དམ། གཅིིག་བྱསི་ན་ལོོ་རྗོེསི་མར་ལོོ་

ལོེགསི་འབྱུང་ཡིང་སྲིིད། ལོོ་རྗོེསི་མར་སྲིིང་བལོ་ག་ཚོོད་ཅིིག་ཡིོད་སྲིིད་པ་སུསི་ཤོེསི། དེང་
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སིང་ག་སི་གང་དུ་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་གི་ཡིོད་པསི་སྲིིང་བལོ་གྱིི་རིན་གོང་ག་ཚོོད་འཕར་

སྲིིད་པ་སུསི་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་སྲིིང་བལོ་སྤྱིད་དེ་འགད་རྫོསི་བཟོ་བཞེིན་ཡིོད་པ་མ་རེད་དམ། 

དམག་གོསི་ཀྱིང་སྲིིང་བལོ་གྱིིསི་བཟོསི་པ་མ་རེད་དམ། དམག་འཁྲུག་ཡུད་ཙམ་ལོ་བརྒྱབ་

ན་སྲིིང་བལོ་གྱི་ིརནི་གོང་གནམ་ལོ་འགྲོ་ངེསི་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ལོོ་རྗོེསི་མར་ད་ེའདྲེ་ཡིིན་

རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་ལོ་དྲེ་ིབའ་ིམདངསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་ཡིར་བལྟསི།

ང་ཚོོསི་དེ་ལོ་ཡིིད་བཅིོལོ་མི་ཐུབ། དངུལོ་ཁོང་སྲིིན་པོ་དེསི་དུསི་རྟེག་པར་ཁོེ་སོྤེགསི་

ལོེན་དགོསི་ལོ། དེསི་སྒུག་ནསི་མི་སྡོད། དེ་ལྟར་བསྡད་ན་དེ་ཤོི་ཡིི་རེད། མ་རེད། དེ་ལྟར་

བསྡད་ན་དཔྱ་ཁྲལོ་ཇོ་ེམཐོེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ིརེད། སྲིིན་པོ་ད་ེསྐྱེད་མཚོམསི་ཆོད་ན་ད་ེཤོ་ིཡི་ིརེད། 

ཁོོ་ནམ་ཡིང་གཟུགསི་སོྟབསི་ཆོ་ེཆུང་གཅིིག་ག་ིསྟེང་ནསི་སོྡད་མ་ིཐུབ། 

མཛུབ་མོ་སྙི་མོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཐེེམ་པའི་སྟེང་དུ་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་

ཙམ་བྱེད་ལོ། མཛུབ་མོ་མཁྲེགསི་པོ་ཚོོསི་ཤོིང་ཐུར་བཟུང་ནསི་སི་ངོསི་སུ་རི་མོ་བར་མེད་

དུ་འབྲི། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོང་གི་ཉིི་མསི་ཚོོསི་པའི་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་བུད་མེད་ཚོོསི་

དབུགསི་རིང་འཐེེན་བཞེིན་རྐང་པའི་སྟེང་འོག་བརྗོེསི་པསི། ད་སོྔོན་སྟེང་དུ་ཡིོད་པའི་

རྐང་པ་དེ་ད་ལྟ་འོག་ཏུ་འཁོེལོ་ནསི་རྐང་མཛུབ་རྣམསི་འགུལོ་འགུལོ་བྱེད། སོྒོ་ཁྱོི་རྣམསི་

སི་བདག་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའཁྲིསི་སུ་བརྒྱུགསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའཁོོར་ལོོ་བཞེ་ིཔོ་

ར་ེརེའ་ིསྟེང་དུ་གཅིིན་པ་བཏང་། ཁྱོིམ་བྱ་རྣམསི་ཉི་ིའོད་ནང་ག་ིཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་ཉིལོ་ནསི་

གཤོོག་རྡོེབ་བྱསི་ཏེ། ཐེལོ་བ་རྣམསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤུ་གསིེང་བརྒྱུད་ནསི་པགསི་པ་བར་དུ་

འཐེིམ་པར་བྱསི། ཕག་ཚོང་ཆུང་ཆུང་ནང་ག་ིཕག་པ་ཚོོསི་ལྟོ་གཞེོང་ནང་ག་ིཕག་ལྟོ་ལྷག་

མ་ད་ེབརྩད་ནསི་ཙི་ཤུར་འདེབསི།

ཙོག་པུར་འདུག་མཁོན་ཚོོསི་མགོ་བོ་ཡིང་བསྐྱར་སྒུར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དུ་

འཇུག་འདོད་དམ། ང་ཚོོའི་འབྲུ་རིགསི་ཐེོབ་སྐལོ་ཇོེ་ཉུང་དུ་གཏོང་མི་རུང་། ད་ཡིོད་ཀྱིི་
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ཐེོབ་སྐལོ་གྱིིསི་ཀྱིང་ཁོ་མ་ིསིོསི་པའ་ིཚོོད་རེད། བྱིསི་པ་ཚོ་ོརྟེག་པར་གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ནསི་

ཡིོད། ང་ཚོོར་གྱིོན་གོསི་མེད་ལོ་ཡིོད་པ་ཚོང་མ་ཐེེད་པོ་དང་རྙིིང་ཧྲུལོ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོིམ་

མཚོེསི་ཚོང་མ་ང་ཚོ་ོདང་གཅིིག་མཚུངསི་མིན་རྒྱུ་ན། ད་ེནསི་ཆོོསི་ཚོོགསི་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིང་

ངོ་ཚོ་དགོསི་པའ་ིཚོོད་རེད།

མཇུག་མཐེར་སི་བདག་ཚོོསི་སྐད་ཆོའི་མདོ་རྩ་བཤོད། བོགསི་གཏོང་ལོམ་ལུགསི་དེ་

ད་ལྟ་ཡིོངསི་སུ་འགྲོ་ཐེབསི་མེད། མ་ིགཅིིག་དང་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གཅིིག་གིསི་

ཁྱོིམ་ཚོང་བཅུ་གཉིིསི་སིམ་བཅུ་བཞེ་ིཡི་ིལོསི་ཀ་ལོསི་ཐུབ་ཅིིང་། ཁོོ་ལོ་གླེ་ཆོ་ཞེིག་སྤྲོད་ན་

ཁོོསི་ལོོ་ཏོག་ཧྲིིལོ་པོ་བརྔསི་ཚོར་གྱི་ིཡིོད། ང་ཚོོསི་ཀྱིང་འད་ིལྟར་བྱེད་མ་ིའདོད་ཀྱིང་། འད་ི

ལྟར་མ་ིབྱེད་ཐེབསི་མེད་རེད། འོན་ཀྱིང་། སྲིིན་པོ་དེར་ན་ཚོ་ཞེིག་ཕོག་ཡིོད་ལོ། སྲིིན་པོ་ད་ེ

ལོ་གནད་དོན་ཞེིག་བྱུང་ཡིོད།

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྲིིང་བལོ་བཏབ་ན་སི་ཞེིང་འད་ིགསིོད་ངེསི་རེད།

ད་ེང་ཚོོསི་ཤོེསི། སི་ཞེིང་འད་ིམ་ཤོ་ིསོྔོན་དུ་ང་ཚོོསི་སྲིིང་བལོ་མགྱིོགསི་པོར་ལོེན་དགོསི། 

ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་སི་ཞེིང་འད་ིབཙོང་རྒྱུ་ཡིིན། ཤོར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཚོང་མང་པོ་ཞེིག་རང་ཉིིད་

ལོ་བདག་པའ་ིསི་ཞེིང་ར་ེཡིོད་པར་དགའ།

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོའ་ིགདོང་ལོ་སིེམསི་འཚོབ་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་ཤོར། འོ་ན་ང་ཚོོསི་ཅི་ི

བྱེད། ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་གིསི་རང་ཁོ་གསིོ།

ཁྱོོད་ཚོ་ོསི་གཞེིསི་འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི། རྨོསི་གཤོོལོ་རྣམསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིསྒོོ་ར་བརྒྱུད་

ནསི་འགྲོ་ཡི་ིརེད།

ད་ལྟ་ཙོག་པུར་འདུག་མཁོན་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་ཡིར་ལོངསི། ངའི་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་

སི་གཞེིསི་འད་ིབློངསི་པ་རེད། ཁོོསི་སི་གཞེིསི་འད་ིཚུར་ལོེན་པའ་ིཆོེད་དུ་ཨིན་ཌིིའ་ིམ་ིཚོ་ོ

གསིོད་པ་དང་ཁོོ་ཚོོ་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་དགོསི་བྱུང་བ་རེད། ངའི་ཨ་ཕ་སི་གཞེིསི་འདིའི་
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སྟེང་དུ་སྐྱེསི་པ་རེད་ལོ། ཁོོསི་སི་གཞེིསི་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིརྩྭ་ལྡུམ་བལོ་ཞེིང་དུག་སྦྲུལོ་བསིད་

ཡིོད། ད་ེནསི་ནམ་ཟླ་ངན་པ་ཞེིག་སླེེབསི་པསི་ཁོོསི་སོྒོར་མོ་ཉུང་ཙམ་བསྐྱ་ིདགོསི་བྱུང་བ་

རེད། ད་ེནསི་ང་ཚོ་ོསྐྱེསི་པ་རེད། ཕ་གིའ་ིཁོང་པ་དེའ་ིནང་ནསི་ང་ཚོོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོབཙསི་པ་

རེད། ད་ེནསི་ཨ་ཕསི་སོྒོར་མོ་བསྐྱ་ིདགོསི་བྱུང་། ད་ེལྟར་སི་གཞེིསི་འད་ིརིམ་བཞེིན་དངུལོ་

ཁོང་ལོ་བདག་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེལྟ་ནའང། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བསྐྱངསི་པའ་ིལོོ་ཏོག་

ལོསི་ང་ཚོ་ོལོ་ཅུང་ཟད་འཐེོབ་ཀྱི་ིཡིོད།

དེ་ང་ཚོོསི་ཤོེསི། དེ་ཚོོ་ཚོང་མ་ཤོེསི། འདི་དག་བྱེད་མཁོན་ང་ཚོོ་མ་རེད། དངུལོ་ཁོང་

རེད། དངུལོ་ཁོང་ཟེར་བ་ནི་མི་ཞེིག་དང་མི་འདྲེ། ཁོོ་ནི་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སོྟང་ཕྲག་ལྔ་

བཅུ་བདག་ལོ་བཟུང་བའི་སི་བདག་ཅིིག་རེད་ལོ། སི་བདག་འདི་མི་ཞེིག་དང་མི་འདྲེ། 

ད་ེན་ིསྲིིན་པོ་ཞེིག་རེད། 

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོསི་སྐད་ངན་ཤོོར། དེ་རེད། འོན་ཀྱིང་། འདི་ང་ཚོོའི་སི་གཞེིསི་

རེད་ཨ། འད་ིང་ཚོོསི་ཚོད་ལོ་འཇོལོ་ནསི་སྒོེར་ལོ་བགོསི་པ་རེད་ལོ། ང་ཚོ་ོའདིའ་ིསྟེང་དུ་

སྐྱེསི་པ་རེད། འདིའ་ིསྟེང་དུ་ང་ཚོ་ོབསིད་པ་ཡོིད་ལོ་ཤོ་ིབའང་ཡིོད། སི་འད་ིབཟང་རྒྱུ་མེད་

རུང་། འོན་ཀྱིང་། འད་ིང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡིིན། ང་ཚོ་ོསི་འདིའ་ིསྟེང་དུ་སྐྱེསི་ནསི། སི་འདིའ་ི

སྟེང་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིང་། སི་འདིའ་ིསྟེང་ནསི་ཤོ་ིཡི་ིཡིོད། འདིསི་སི་འད་ིང་ཚོོའ་ིཡིིན་པ་

བྱསི་ཡིོད། དེསི་ང་ཚོ་ོསི་འདིའ་ིསི་བདག་ཡིིན་པ་ར་སོྤྲོད་བྱསི་ཡིོད་པ་ལོསི། ཤོོག་བུའ་ིསྟེང་

ག་ིཨང་གྲངསི་འགའ་རེསི་གོ་ཅི་ིཞེིག་ཆོོད།

དགོངསི་དག འོན་ཀྱིང་། འད་ིདག་བྱེད་མཁོན་ང་ཚོ་ོམ་རེད། སྲིིན་པོ་ད་ེརེད། དངུལོ་

ཁོང་ཟེར་བ་ད་ེམ་ིདང་མ་ིའདྲེ།

རེད། འོན་ཀྱིང་། དངུལོ་ཁོང་ད་ེམིསི་བཙུགསི་ཤོིང་མིསི་སྐྱོང་ག་ིཡིོད་པ་མ་རེད་དམ། 
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མ་རེད། ཁྱོོད་རང་ནོར་འདུག རྦད་དེ་ནོར་འདུག དངུལོ་ཁོང་ནི་མི་ལོསི་གཞེན་པ་

ཞེིག་རེད། དངུལོ་ཁོང་ནང་གི་མི་རེ་རེསི་དངུལོ་ཁོང་གིསི་ཅིི་བྱེད་བཞེིན་པར་ཞེེ་མེར་

ལོངསི་མོད། དངུལོ་ཁོང་གིསི་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་བྱསི་ནསི་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་

བཤོད་ཡི། དངུལོ་ཁོང་ན་ིམ་ིལོསི་བརྒལོ་བའ་ིདངོསི་པོ་ཞེིག་རེད། ད་ེན་ིསྲིིན་པོ་ཞེིག་རེད། 

མིསི་ད་ེབསྐྲུན་པ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། མིསི་ད་ེསྟངསི་འཛོིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། 

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོསི་སྐད་ངན་བཏོན། ངའི་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་སི་འདིའི་ཆོེད་དུ་ཨིན་

ཌིིའི་མི་རིགསི་བསིད་པ་རེད་ལོ། ངའི་ཨ་ཕསི་སི་འདིའི་ཆོེད་དུ་དུག་སྦྲུལོ་བསིད་པ་རེད། 

གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་དངུལོ་ཁོང་བསིད་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད། དངུལོ་ཁོང་འད་ིཨིན་ཌིིའ་ིམ་ི

རིགསི་དང་དུག་སྦྲུལོ་ལོསི་ཀྱིང་གདུག་རྩུབ་ཆོ།ེ གཅིིག་བྱསི་ན་ངའ་ིཨ་མེསི་དང་ཨ་ཕའ་ི

བྱེད་སྟངསི་ལྟར། ང་ཚོོསི་སི་འདིའ་ིཆོེད་དུ་འཐེབ་འཛོིང་བྱེད་དགོསི་རྒྱུ་རེད།

ད་ན་ིསི་བདག་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་སིོང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོསི་གཞེིསི་འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི།

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོསི་སྡུག་སྐད་བཏོན། འོན་ཀྱིང་། ད་ེང་ཚོོའ་ིརེད་ཨ། ང་ཚོོསི་... །

མ་རེད། ད་ེད་ལྟ་དངུལོ་ཁོང་སྟ།ེ སྲིིན་པོ་དེསི་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོ་ོསི་གཞེིསི་

འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི།

ཨིན་ཌིིའ་ིམ་ིརིགསི་སླེེབསི་སྐབསི་ངའ་ིཨ་མེསི་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར། ང་ཚོོསི་མ་ེམདའ་

ལོག་ཏུ་འཛོིན་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེནསི་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དམ།

ཨུན། ཐེོག་མར་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིོང་ག་ིརེད་ལོ། ད་ེནསི་དམག་དཔུང་ཡིོང་ག་ིརེད། གལོ་

སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་སི་གཞེིསི་འདིའ་ིསྟེང་དུ་འདུག་ཐེབསི་བྱསི་ན། ད་ེན་ིརྐུ་འཕྲོག་

ལོ་བརྩི་ཡིི་རེད་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོསི་མི་གསིོད་ཐེབསི་བྱསི་ན། ཁྱོོད་ཚོོ་མི་གསིོད་ཉིེསི་

ཅིན་དུ་འགྱུར་གྱི་ིརེད། སྲིིན་པོ་ད་ེམ་ིམ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་

འདོད་ན་མ་ིལོ་ད་ེསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡིིན།
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 ལེེའུ་ལྔ་པ།

འོན་ཀྱིང་། སི་གཞེིསི་འདི་དང་ཁོ་བྲལོ་ན། ང་ཚོོ་གང་དུ་འགོྲ་དགོསི། ཇོི་ལྟར་འགྲོ་

དགོསི། ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་མེད་ཡི།

སི་བདག་ཚོསོི་ཚོིག་ལོན་བཏབ། དགོངསི་དག དངུལོ་ཁོང་སྟ།ེ སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སྟོང་

ཕྲག་ལྔ་བཅུ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའ་ིསི་བདག་གིསི་ད་ེཐེད་ལོ་འགན་འཁུར་མ་ིཐུབ། ཁྱོོད་ཚོ་ོ

ནི་རང་ཉིིད་ལོ་མི་དབང་བའི་སི་གཞེིསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཡིོད་པ་རེད། གནད་དོན་འདི་

སིེལོ་བ་ཡིིན་ན། གཅིིག་བྱསི་ན་སྟོན་ཀ་ཁྱོོད་ཚོ་ོསྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཏུ་ཡིོང་ཆོོག་སྲིིད། གཅིིག་

བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་དབུལོ་སིེལོ་ལོསི་གཞེི་འཚོོལོ་དུ་འགོྲ་ཆོོག་རྒྱུ་རེད ཁྱོོད་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་

ཡི་མངའ་སྡེ་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ནམ། དེར་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་ལོ་དབྱར་དགུན་ཁྱོད་པར་

མེད། དེར་ཁྱོོད་ཚོོསི་ལོག་པ་གང་དུ་བསྲིིངསི་ན་ད་ེརུ་ཚོ་ལུ་མ་འཐོེག་རྒྱུ་ཡིོད། ཡུལོ་དེར་

དུསི་ནམ་ཡིང་ལོོ་ཏོག་གི་རིགསི་རེ་བརྔ་སྡུད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་པསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ཡུལོ་དེར་ཅིིའི་

ཕྱིིར་མ་ིའགྲོ། ད་ེལྟར་བཤོད་རྗོེསི་སི་བདག་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམ་ེཁོ་གསིོསི་

ནསི་བཞུད།

ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་རྟེགསི་རིསི་འགོད་ཆོེད་དང་། འཆོར་གཞེི་འཐེེན་ཆོེད། བསིམ་བློོ་

གཏོང་ཆོེད་དུ། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཡིང་བསྐྱར་ཙོག་

པུར་ཕྱིིར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོའ་ིཉི་ིམསི་ཚོིག་པའ་ིགདོང་པ་ནག་པོ་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིཉི་ིའོད་ཀྱིིསི་

གཙེསི་པའ་ིམིག་མདངསི་དཀར་པོ་རེད། བུད་མེད་ཚོ་ོསོྒོ་ལོམ་བར་ནསི་གཟབ་གཟབ་ངང་

ཕྱིིར་བུད་ནསི་སིོ་སིོའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོའི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ཞེིང་། བྱིསི་པ་ཚོོ་བུད་མེད་ཚོོའི་རྒྱབ་

ཕྱིོགསི་སུ་གཟབ་གཟབ་ངང་འཇོབ་བཞེིན་ཡིོང་ནསི། གལོ་ལོ་ཐུག་ཚོ་ེའབོྲ་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི། 

གཞེོན་ནུ་རྣམསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཨ་ཕ་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་འདུག་སྟ།ེ འད་ིལྟར་བསྡད་

ན་རང་ཉིིད་ཀྱིང་སྐྱེསི་པའི་གྲསི་སུ་ཚུད་པའི་སྣང་བ་སྟེར་གྱིི་ཡིོད། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་

བུད་མེད་ཚོོསི་དྲེ་ིབ་བཏོན། ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་དགོསི་ཟེར་རམ།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཏེགསི་ནསི་ལྟ་ཙམ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ནང་དུ་སྡུག་

བསྔོལོ་གྱིི་དུད་སྤྲོིན་འཁྲིགསི། ང་ཚོོ་སི་འདི་དང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་ཟེར་ལོ། དེ་ནསི་ཤུལོ་

དུ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་དང་ལྟ་རྟེོག་པ་མངགསི་ནསི་སི་འདི་བཟོ་གྲྭ་ལྟར་འཛོིན་

སྐྱོང་བྱེད་དགོསི་ཟེར།

བུད་མེད་ཚོོསི། འད་ིདང་བྲལོ་ནསི་ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོའམ། ཞེེསི་དྲེིསི།

ང་ཚོོསི་མ་ིཤོེསི། ང་ཚོོསི་མ་ིཤོེསི།

བུད་མེད་ཚོ་ོམགྱིོགསི་པོར་ཕར་ཕྱིིན། ཕར་སོི་སིོའ་ིཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཕྱིིན་ཞེིང་། མདུན་

ཕྱིོགསི་ཀྱིི་བྱིསི་པ་ཚོོ་ཡིང་ཕར་དེད། ཁོོ་མོ་ཚོོསི་གསིལོ་པོར་ཤོེསི་པ་ནི། འདི་ལྟར་སྡུག་

བསྔོལོ་གྱིིསི་གཙེསི་ཤོིང་མགོ་བོ་འཐེོམསི་པའི་སྐྱེསི་པ་ནི་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་སླེ་ལོ། ཐེ་ན་རང་

ཉིིད་དགའ་བའི་གཉིེན་ཉིེའི་སྟེང་དུའང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་སྲིིད། ཁོོ་ཚོོསི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་གཅིིག་པུར་

བཞེག་ནསི། ཁོོ་ཚོོར་སི་རྡུལོ་ཁྲོད་ནསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་འཆོར་གཞེི་འཐེེན་པའི་

གོ་སྐབསི་བྱིན།

ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ར་སྐོར་ནང་དུ་མིག་བཤོེར་བྱསི། 

ཁོོསི་ལོོ་བཅུའི་སོྔོན་ལོ་བསྒོར་བའ་ིཁྲོན་ཆུ་འཐེེན་འཁོོར་དང་དེའི་ངང་པའི་སྐེ་དང་འདྲེ་

བའ་ིལོག་འཇུ། ཝ་ཁོའ་ིསྟེང་ག་ིལྕིགསི་ཀྱི་ིམ་ེཏོག་ག་ིར་ིམོ། ཁྱོིམ་བྱ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་བསིད་

མྱོོང་སིའི་གཙབ་གདན། ལོག་ཆོ་འཇོོག་ཁོང་དུ་བཞེག་ཡིོད་པའི་ལོག་སྐྱོར་རོྨསི་གཤོོལོ། 

དེའི་སྟེང་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ལྕིམ་ཤོིང་ནསི་མར་དཔྱངསི་པའི་ཁོ་བྲེསི་སིོགསི་ཡིོད་ཚོད་ལོ་རེ་རེ་

བཞེིན་མིག་བཤོེར་བྱསི།

བྱིསི་པ་ཚོ་ོཁོང་པའ་ིནང་ནསི་བུད་མེད་ཚོོའ་ིམཐེའ་རུ་རུབ། ཨ་མ། ད་ང་ཚོོསི་ཅི་ིབྱེད་

དགོསི་སིམ། ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་དགོསི་སིམ།
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 ལེེའུ་ལྔ་པ།

བུད་མེད་ཚོོསི་ངསི་མ་ིཤོེསི། ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་རྩེད་མོ་རྩ་ེརུ་རྒྱུགསི། འོན་ཀྱིང་། ཨ་ཕའ་ིཉི་ེ

སིར་མ་འགྲོ། ཉིེ་སིར་སིོང་ན་གཅིར་རྡུང་གཟེད་སྲིིད་ཟེར། བུད་མེད་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་སིོ་

སིོའ་ིལོག་གི་ལོསི་ཀ་ལོ་བྲེལོ། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་མགོ་འཐེོམསི་ཤོིང་འདང་རྒྱག་བཞེིན་

པའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོམིག་གིསི་འཚོོསི། 

• • •

འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་སླེེབསི་ཤོིང་ཞེིང་ཁོའ་ིནང་དུ་

སིོང་། སྟོབསི་ཆོེ་བའི་གོག་ནུར་མཁོན་འདི་དག་ནི་འབུ་སྲིིན་དང་འདྲེ་ལོ། འདི་དག་ལོ་

འབུ་སྲིིན་དང་འདྲེ་བའ་ིབློ་ན་མེད་པའ་ིསྟོབསི་ཤུགསི་ཀྱིང་ལྡན། ཁོོ་ཚོ་ོཞེིང་ཁོའ་ིསྟེང་དུ་

གོག་ནུར་གྱིིསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོའགྲོ་སྐབསི་རང་ཉིིད་ལོ་ལྕིགསི་ཐེག་ག་ིལོམ་བུ་ཞེིག་འདིང་ལོ། 

ཁོོ་ཚོ་ོདེའ་ིསྟེང་ནསི་འགྲིལོ་ནསི་འགྲོ་ཞེངི་། སིོང་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ལྕིགསི་ཐེག་ལོམ་བུ་

ད་ེལྟེབསི་ནསི་འཁྱོེར་འགྲོ། བུད་སྣུམ་གྱི་ིཤུགསི་ལོ་བརྟེེན་པའ་ིའདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་

རྣམསི་བསྡད་ཡིོད་དུསི་པུར་སྒྲི་སྒྲིོག་ལོ། འགྲོ་མགོ་རྩོམ་དུསི་ལྡིར་སྒྲི་སྒྲིོག་ཅིིང་། བང་ཚོད་

རྒྱུན་ལྡན་ལོ་སླེེབསི་ཚོ་ེཟིར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་འགྲོ། སྣ་གདོང་རལིོ་རལིོ་ཅིན་གྱི་ིསྲིིན་པོ་འདིསི་

ཐེལོ་རྡུལོ་གནམ་ལོ་སྤྲུགསི་ཤོིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྣ་གདོང་དེ་རྡུལོ་ཕུང་ཁྲོད་དུ་གཏད་ནསི་

ར་བ་དང་སོྒོ་ར་བརྒྱུད་ཅིིང་། གྲོག་རོང་ནསི་མར་ལོ་འབབ་ཅིིང་ལོ་ངོསི་སུ་ཡིར་ལོ་ཐེོན་

ནསི། ལུང་པ་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ནསི་དྲེང་མོར་འགྲོ། སྲིིན་པོ་འད་ིདག་སི་སྟེང་དུ་མ་ིའགྲོ་

བར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེག་ལོམ་སྟེང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་དེའུ་འབུར་དང་གྲོག་ཤུར། ཆུ་

རྒྱུན། ར་བ་དང་ཁོང་པ་བཅིསི་སྣང་མེད་དུ་བཏང་ནསི་འགྲོ།

ལྕིགསི་ཀྱི་ིའདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཡོིད་པའ་ིམ་ིད་ེན་ིམ་ིཞེིག་དང་ཡི་ེནསི་མ་ིའདྲེ། 

ཁོོསི་ལོག་མགོར་ལོག་ཤུབསི་གྱིོན་ཞེིང་གདོང་ལོ་བྱ་ེའགོག་མིག་ཤོེལོ་གོན་པ་དང་། ཁོ་སྣའ་ི



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

74

སྟེང་དུ་རྡུལོ་འགོག་གདོང་འབག་གྱིོན་ཡིོད། ཁོོ་ན་ིསྲིིན་པོ་འདིའ་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་

ན་ིའདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་པའ་ིའཕྲུལོ་མ་ིཞེིག་ཡིིན། དབུགསི་མདོང་ཁོག་ག་ིལྡིར་སྒྲི་

ཡིིསི་ཡུལོ་ལུང་ཧྲིིལོ་པོ་ཁོེངསི་ཡིོད་ལོ། ལྡིར་སྒྲི་དེ་མཁོའ་དབུགསི་དང་སི་གཞེིར་ངོ་བོར་

དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེེསི་པསི། ད་ཆོ་སི་གཞེི་དང་མཁོའ་དབུགསི་ཀྱིིསི་གདུང་སིེམསི་མཉིམ་

སྐྱེད་ངང་གཡིོ་འགུལོ་དང་བཅིསི་མུར་སྒྲི་འདོན་བཞེིན་མཆོིསི། འཕྲུལོ་འཁོོར་འདིསི་སི་

ཞེིང་རྣམསི་ཕར་ལོ་བཅིད་ནསི་འགྲོ་ཞེིང་ཚུར་ལོ་གཅིོད་བཞེིན་ཡིོང་ནའང་། ཁོ་ལོོ་བར་

དེར་སྟངསི་འཛོིན་བྱེད་པའི་ནུསི་པ་མེད། སྟངསི་འཛོིན་ཡིོ་ཆོསི་ངོསི་སུ་ལོག་པ་འཁྱུག་

ཙམ་གྱིིསི་འཕྲུལོ་འཁོོར་འདིར་གཏོར་བརླག་གཏོང་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོ་ལོོ་བའ་ིལོག་

པསི་ད་ེལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། སྲིིན་པོ་ལྟ་བུའ་ིའཕྲུལོ་འཁོོར་འད་ིབཟོ་མཁོན་དང་། སྲིིན་

པོ་ལྟ་བུའི་འཕྲུལོ་འཁོོར་འདི་མར་མངགསི་མཁོན་གྱིིསི་མི་མངོན་པའི་ནུསི་པ་གང་ཞེིག་

ལོ་བརྟེེན་ནསི་ཁོ་ལོོ་བའི་ལོག་པ་དང་སིེམསི་པ། ཁོོའ་ིཤོ་གནད་བཅིསི་དབང་སྒྱུར་བྱསི་

ཤོིང་། དེསི་ཁོོའ་ིསིེམསི་ལོ་བྱ་ེའགོག་མིག་ཤོེལོ་བཀོན་ནསི་ཁོོའ་ིངག་ལྐུགསི་པ་བཟོསི་ཡིོད། 

དེསི་ཁོོའ་ིཚོོར་སྣང་ལོ་བྱེ་འགོག་མིག་ཤོེལོ་བསྐོན་ནསི་ཁོོའ་ིངོ་རྒོལོ་གྱིི་ནུསི་པ་ལྐུགསི་པ་

བཟོསི་ཡིོད། ཁོོསི་ད་ལྟ་སི་ཞེིང་འད་ིསོྔོན་ཆོད་ཇོ་ིལྟར་ཡིིན་པ་ད་ེལྟར་དུ་མཐེོང་མ་ིཐུབ་ལོ། 

ཁོོསི་སི་ཞེིང་འདིའ་ིདྲེ་ིམའང་སོྔོན་ཆོད་ཇོ་ིལྟར་ཡིིན་པ་ད་ེལྟར་སྣོམ་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། དེང་སིང་

ཁོོའ་ིརྐང་པསི་སྤེོ་ཐེོ་ལོ་རོྡོག་བརྫོིསི་ཐེེབསི་ཀྱི་ིམེད་ལོ། སི་ཞེིང་ག་ིདྲེོད་དང་ནུསི་པ་ཚོོར་གྱི་ི

མེད། དེང་སིང་ཁོོའ་ིའཕོངསི་ཚོོསི་ལྕིགསི་ཀྱིི་འདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཡིོད་ལོ། ཁོོའ་ི

རྐང་པ་ལྕིགསི་ཀྱིི་རྐང་གདན་སྟེང་དུ་བརྫོིསི་ཡིོད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གསིར་བསྐྱེད་ནུསི་

སྟོབསི་འདརི་སྤྲོོ་སྣང་སྐྱ་ེམ་ིཐུབ་ལོ། འད་ིཕམ་ཉིེསི་སུའང་གཏོང་མ་ིཐུབ། ཁོོསི་འདརི་དམོད་

མོ་གཏོང་མི་ཐུབ་ལོ་སྐུལོ་སླེོང་ཡིང་བྱེད་མི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚོན་དེའི་དབང་གིསི། ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་སོྤྲོ་སྣང་སྐྱ་ེམ་ིཐུབ་ལོ། རང་ཉིིད་ལོ་མནར་གཅིོད་ཀྱིང་གཏོང་མ་ིཐུབ། ཁོོསི་
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རང་ཉིིད་ལོ་དམོད་མོ་གཏོང་མ་ིཐུབ་ལོ་སྐུལོ་སླེོང་ཡིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། ཁོོ་སི་ཞེིང་འདིར་རྒྱུསི་

མངའ་མེད་ཅིིང་། སི་ཞེིང་འད་ིཁོོ་ལོ་མ་ིདབང་། ཁོོསི་སི་ཞེིང་འདིར་ཡིིད་ཆོེསི་མ་ིབྱེད་ལོ། ད་ེ

ལོ་གསིོལོ་འདེབསི་ཀྱིང་མ་ིབྱེད། གལོ་སྲིིད་སི་ལོ་ཐེོར་པའ་ིསི་བོན་ཞེིག་ལོ་མྱུ་གུ་མ་འབུསི་

ཀྱིང་ཁོོ་ལོ་མཚོོན་ན་ད་ེན་ིཅི་ིཡིང་མ་རེད། གལོ་སྲིིད་གསིར་དུ་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་བཞེིན་

པའ་ིམྱུ་གུ་ཞེགི་ཐེན་པསི་གཙེསི་ཏ་ེསྐེམ་པར་བྱསི་པའམ། ཡིང་ན་དྲེག་ཆོར་གྱི་ིཆུ་ལོོག་གིསི་

བསྣུབསི་ན། ད་ེན་ིའདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་ལོ་མཚོོན་ན་ཅི་ིཡིང་མིན་པ་བཞེིན་དུ། དེའ་ི

ཁོ་ལོོ་པར་མཚོོན་ནའང་ཅི་ིཡིང་མ་རེད།

ཁོོ་དངུལོ་ཁོང་ལོ་དགའ་རྒྱུ་མེད་པ་བཞེིན་སི་ཞེིང་ལོའང་ད་ེམཚུངསི་ཡིིན། ཁོོ་འདྲུད་

འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་ལོ་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད་ད།ེ དེའ་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱིིསི་གང་བའ་ིངོསི་

དང་དེའི་ངར་ཤུགསི་ལྡན་པའི་ནུསི་སོྟབསི། དེའི་འབར་སྐད་སོྒྲིག་པའི་དབུགསི་མདོང་

བཅིསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིཡིིད་སིེམསི་འགུག་བཞེིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་

འདི་ཁོོ་རང་ཉིིད་ལོ་མི་དབང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་འོད་ཀྲིག་

ཀྲིག་ག་ིསི་གཤོག་གཤོོལོ་སྡེར་རྣམསི་འཁོོར་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། གཤོོལོ་སྡེར་གྱི་ིརྣོ་ཁོ་ཡིིསི་སི་

ཞེིང་རྣམསི་རོྨ་བཞེིན་མི་འགྲོ་བར་གཤོག་བཅིོསི་བྱེད་བཞེིན་འགྲོ། གཤོགསི་ཟིན་པའི་སི་

ལོེབ་རྣམསི་གཡིསི་ཕྱིོགསི་སུ་སྤུང་ལོ། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་གཤོོལོ་སྡེར་བསྟར་བ་རྗོེསི་མ་ཚོ་ོཡིོང་

ནསི་སི་ལོེབ་དེ་ཚོོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་གཤོགསི་ནསི་གཡིོན་ཕོྱིགསི་སུ་སྤུང་། གཤོོལོ་

སྡེར་དག་སི་ནག་ཁྲོད་དུ་ཡིང་ཡིང་དྲུད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ད་ལྟ་སི་གཤོག་སྤུ་གྲིའི་རྣོ་ཁོ་འོད་

ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད། སི་གཤོག་གཤོོལོ་སྡེར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ལྕིགསི་ཀྱིི་མཆོེ་བ་ལྡན་པའི་སྤེོ་

རྡུང་འཕྲུལོ་ཆོསི་དྲུད་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། དེསི་སོྤེ་ཐོེ་རྣམསི་དུམ་པར་བརྡུངསི་པསི་སི་

ངོསི་རྣམསི་ཕྱིིར་སྙོམསི་པོར་བཟོསི་ཡིོང་། སྤེོ་རྡུང་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་སིོན་

འདེབསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཏེ། གཞེི་གདན་གྱིི་སྟེང་ནསི་ཡིར་འགྲེང་བའི་ལྕིགསི་ཀྱིི་ཕོ་མཚོན་
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བཅུ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བང་སྒྱུར་དང་བསྟུན་ནསི་ཁུ་བ་གཏོང་ཞེིང་། ཐེབསི་ཤོེསི་དང་ལྡན་པསི་

བཙན་གཡིེམ་བྱེད་ལོ། ཆོགསི་སིེམསི་དང་བྲལོ་བསི་བཙན་གཡིེམ་བྱེད། ལྕིགསི་ཀྱི་ིའདུག་

སྟེགསི་སྟེང་ག་ིཁོ་ལོོ་བསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་འཆོར་བཀོད་འཐེེན་པ་མ་ཡིིན་པའ་ིཐེིག་ལོམ་དྲེང་

མོ་དེར་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད་ལོ། རང་ཉིིད་ལོ་མ་ིདབང་ཞེིང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བརྩ་ེབའང་

མ་བཅིངསི་པའ་ིའདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིདོན་དུ་སོྤེབསི་པ་སྐྱ་ེཞེིང་། ཁོོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱིིསི་དབང་སྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིི་སྟོབསི་ཤུགསི་ལོའང་སྤེོབསི་པ་སྐྱེ་བཞེིན་

ཡིོད། འདི་ལྟར་བཏབ་པའི་འབྲུ་རིགསི་རྣམསི་ཡིར་སྐྱེསི་ནསི་བརྔ་སྡུད་བྱེད་སྐབསི་མི་

ཞེིག་གི་མཛུབ་མོསི་སི་ཐེོ་དྲེོན་པོ་རྣམསི་ལོ་ཐུག་མི་དགོསི་ཤོིང་། སི་ནག་རྣམསི་མཛུབ་

བར་ནསི་སིིམ་པར་བྱེད་མ་ིདགོསི། མ་ིགཅིིག་གིསི་ཀྱིང་སི་བོན་ལོ་མ་རེག་ཅིིང་། ད་ེཡིར་

སྐྱེ་བའི་ཕྱིོགསི་ལོ་ཞེེན་པ་མ་ཆོགསི། མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་བཟའ་བ་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་

བཏབ་པ་མ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བཟའ་བའ་ིབག་ལོེབ་དང་འབྲེལོ་བ་

གཏན་ནསི་མེད། སི་ནག་གིསི་ལྕིགསི་ནག་གི་འོག་ཏུ་འཐེབ་རྩོད་བྱེད་ཅིིང་ལྕིགསི་ནག་

གི་འོག་ནསི་རིམ་བཞེིན་འཆོི། རྒྱུ་མཚོན་ནི། སི་འདི་དག་ལོ་བརྩེ་བ་འཆོང་མཁོན་མེད་

ལོ་སྡང་སིེམསི་འཛོིན་མཁོན་ཡིང་མེད། སི་འད་ིདག་ལོ་དམོད་མོ་གཏོང་མཁོན་མེད་ལོ། སི་

འད་ིདག་ག་ིཆོེད་དུ་གསིོལོ་བ་འདེབསི་མཁོན་ཡིང་མེད།

• • •

ཉིིན་གུང་ལོ་སླེེབསི་ཚོ།ེ ཁོ་ལོོ་བསི་བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཞེིག་གི་ཁོང་པ་དང་ཉིེ་སི་རུ་གུང་

ཚོིགསི་རུམ་བྲོའ་ིཁོ་ཕྱིེསི། བྲོ་ཁུག་ནང་དུ་སྣུམ་ཤོོག་ཏུ་བཏུམ་པའ་ིཤོ་བག་ལོེབ་དང་བག་

ལོེབ་སྐྱ་བོ། བསྙལོ་ཚོལོ། ཕྱུར་བ། འཕྲུལོ་ཆོསི་ལྷུ་ལོག་གི་ཚོོང་རྟེགསི་ཤོིག་གི་མིང་དང་
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 ལེེའུ་ལྔ་པ།

མཚུངསི་པའི་སིི་ཕམ་5ཞེེསི་པའི་ཀྲིན་བཅུག་ཕག་ཤོ་བཅིསི་ཡིོད། ཁོོསི་ཟསི་ཀྱིི་རོ་བཅུད་

ལོ་མྱོོང་ཁོོམ་མེད་པར་ཧོབ་ཀྱིིསི་ཟོསི། ད་དུང་གནསི་སྤེོ་བྱསི་མེད་པའ་ིབོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་

ཞེིག་ཕྱི་ིརུ་ཡིོང་ནསི་ཁོ་ལོོ་བར་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཁོ་ལོོ་བསི་བྱ་ེའགོག་མིག་

ཤོེལོ་དང་འགྱིིག་ག་ིརྡུལོ་འགོག་གདོང་འབག་ཕུད་པ་ན། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ག་ིམཐེའ་རུ་གོར་

ཐེིག་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་རེ་བབསི་ཡིོད་པ་མཐེོང་ཐུབ་ཅིིང་། ཁོོའ་ིཁོ་སྣའི་མཐེའ་རུ་གོར་

ཐེིག་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བབསི་ཡིོད་པའང་མཐེོང་ཐུབ། བུད་སྣུམ་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱིི་མེ་

ཁོ་ཡིང་བསྐྱར་གསིོ་བ་ལོསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་མུ་མཐུད་དུ་འཁོོར་དུ་བཅུག་སྟེ་བཞེག་ན་བུད་

སྣུམ་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་པསི། ཁོ་ལོོ་བསི་གུང་ཚོིགསི་བཟའ་རིང་ལོ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་

འཁོོར་གྱིིསི་པུར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་བསྡད། མཚོར་སྣང་ཆོ་ེབའ་ིབྱིསི་པ་ཚོ་ོཁོ་ལོོ་བའ་ིམཐེའ་

རུ་རུབ་ཡོིང་ལོ། གྱིོན་གོསི་རྩབ་ཧྲིལོ་ཅིན་གྱིི་བྱིསི་པ་དེ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་གི་བག་

ཟན་བསྲིེགསི་མ་བཟའ་བཞེིན་ཁོོ་ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིབཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམིག་གིསི་

ཁོ་ལོོ་བསི་ཤོ་བག་ལོེབ་ཀྱི་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་བཤོིགསི་པར་ལྟ་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིབཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་སྐྱེན་

པའ་ིསྣ་ཡིིསི་བསྙལོ་ཚོལོ་དང་ཕྱུར་བ། སི་ིཕམ་ཕག་ཤོ་བཅིསི་ཀྱི་ིདྲེ་ིཞེིམ་ཚོོར། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་

ལོོ་བ་ལོ་སྐད་ཆོ་མ་ིབཤོད་པར་མིག་ཟུང་གིསི་ཁོོའ་ིལོག་པསི་ཁོ་ནང་དུ་ཟ་མ་འཇུག་པའ་ི

འགུལོ་སྐྱོད་ལོ་ལྟ། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོོསི་བར་འཚོང་བག་ལོེབ་ད་ེཇོ་ིལྟར་བལྡད་པར་

མ་ིལྟ་བར། ཤོ་བག་ལོེབ་ད་ེབཟུང་བའ་ིཁོོའ་ིལོག་པའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲངསི། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་སུ་

ཞེིང་གཞེིསི་འདི་དང་ཁོ་འབྲལོ་མ་ཐུབ་པའི་བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་དེ་ཚུར་ཡིོང་ནསི་འདྲུད་

འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་ནསི་ཙོག་པུར་བསྡད།

“འོ། ཁྱོོད་ཇོོའ་ེ ཌི་ེཝ་ིསི་ིཚོང་ག་ིབུ་མ་རེད་དམ།”

5 སིི་ཕམ།སིི་ཕམ། Spam སྟ།ེ ཀྲནི་བཅུག་ཕག་ཤོ་སིོགསི་གཙ་ོབྱསི་པའ་ིཕག་ཤོའ་ིཟསི་རགིསི་ཐེོན་རྫོསི་ཤོགི་ག་ིཚོངོ་རྟེགསི།
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 ཁོ་ལོོ་བསི་“ཡིིན་ཡི།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

“རང་གི་མི་དམངསི་ཀྱིི་ཁོ་གཏད་དུ་ལོངསི་ནསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བྱ་བ་འདི་འདྲེ་ཅིིའི་ཕྱིིར་

སྒྲུབ་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཉིིན་རེར་སོྒོར་མོ་གསུམ་ར་ེལོེན་ཕྱིིར་དུ་ཡིིན། ང་རང་དགོང་ཚོིགསི་ཀྱི་ིདོན་དུ་སླེོང་

མོ་རྒྱག་པར་སུན་གྱིི་འདུག་ལོ། སླེོང་མོ་བརྒྱབ་རུང་ལོག་ཏུ་ཅིི་ཡིང་མི་ཡིོང་བར་སུན་གྱིི་

འདུག ང་རང་ལོ་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཡིོད་ལོ། ང་ཚོོསི་ཀྱིང་ཟ་མ་བཟའ་དགོསི། ཉིིན་རེར་

སོྒོར་མོ་གསུམ་ར་ེཡིིན་ལོ། ད་ེཉིིན་ལྟར་འབབ་ཀྱི་ིཡིོད།”

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པསི་“ད་ེརེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཉིིན་རེའ་ིསོྒོར་མོ་གསུམ་གྱི་ིདོན་

དུ་ཁྱོིམ་ཚོང་བཅོི་ལྔ་ཉིི་ཤུར་ཁོ་ལོ་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བཞེིན་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིི་

ཉིིན་རེའ་ིསོྒོར་མོ་གསུམ་རེའ་ིདོན་དུ་མ་ིབརྒྱ་ལྷག་རང་ཡུལོ་དང་བྲལོ་ནསི་ཡུལོ་ངེསི་མེད་

དུ་སྤྲོང་འཁྱོམ་བྱེད་དགོསི་ཐུག་ག་ིའདུག་ཨ། ད་ེའདྲེ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་ལོོ་བསི་“ད་ེཕྱིོགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་ཁོོམ་མེད། ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྲུ་གུའ་ིདོན་དུ་

བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི། ཉིིན་རེར་སོྒོར་མོ་གསུམ་རེ་ཡིོད་ལོ། དེ་ཉིིན་ལྟར་ལོེན་གྱིི་ཡིོད། 

དུསི་ན་ིའགྱུར་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་རེད། སྐུ་ཞེབསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་ག་ིམ་ིའདུག་གམ། རང་

ཉིིད་ལོ་དབྱིན་མུའུ་སྟོང་ཕྲག་ཁོ་ཤོསི་ཀྱིི་སི་ཞེིང་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་

འཁོོར་ཞེིག་མེད་ན་སི་ཞེིང་འདིའི་སྟེང་ནསི་འཚོོ་བ་འཁྱོོངསི་ཐེབསི་བྲལོ། དེང་སིང་གི་

ཞེིང་ལོསི་ད་ེཁྱོོད་དང་ང་ལྟ་བུའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གིསི་གཉིེར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞེིག་གཏན་

ནསི་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཧྥོོརད་རླངསི་འཁོོར་བཟོ་མ་ཐུབ་ན་ཆོོ་ང་ེམ་ིའདོན་ལོ། ཁྱོོད་རང་

གླེོག་འཕྲིན་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ཞེིག་མིན་པར་སྡུག་སྨྲ་ེཡིང་མ་ིའདོན། དེང་སིང་ཞེིང་ལོསི་ཀྱིང་

ད་ེའདྲེ་རེད། ད་ེལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གནསི་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་ཉིིན་

རེར་སོྒོར་མོ་གསུམ་ར་ེཨ་ེལོོན་བལྟསི་ན་འགྲིག་ག་ིརེད། ད་ེམ་གཏོགསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་པ་
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མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

བགོསི་ལོནེ་ཞེངི་པསི་བསིམ་གཞེགི་བྱསི། “དནོ་དག་འད་ིཚོ་ོདངསོི་གནསི་ཁྱོད་མཚོར་

ཞེགི་རདེ། གལོ་སྲིདི་མ་ིཞེགི་ལོ་སི་གཞེསིི་ཆུང་ཆུང་ཞེགི་དབང་ན། སི་གཞེསིི་ད་ེཁོོ་ཡིནི་ལོ། 

ད་ེཁོོའ་ིཆོ་ཤོསི་ཤོགི་ཡིནི་ཞེངི་། ད་ེཁོོ་དང་གཅིགི་མཚུངསི་ཡིནི། གལོ་སྲིདི་སི་གཞེསིི་ད་ེཁོོ་

ལོ་དབང་བ་ཡིིན་ན། ཁོོསི་ད་གཟོད་དེའ་ིསྟེང་དུ་གོམ་པ་སོྤེ་ཐུབ་ལོ་ད་ེབདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་

ཅིངི་། ད་ེལོ་བར་ཆོད་ར་ེའབྱུང་དུསི་སིམེསི་པ་སྡུག་ཅིངི་། དའེ་ིསྟངེ་དུ་ཆོར་ཐེགིསི་ར་ེལྷུང་

ཚོ་ེསིེམསི་པ་དགའ། སི་གཞེིསི་ད་ེཁོོ་རང་ཡིིན་ན། ཡིང་ན་སི་གཞེིསི་ད་ེཁོོ་རང་ལོ་དབང་

བ་ཡིནི་ན། ཁོོསི་ཀྱིང་རང་ཉིདི་ཀྱིང་ཆོནེ་པ་ོཞེགི་ཡིནི་སྣང་ཤོར། ཁོོ་ལོ་སྟབོསི་འབྱརོ་ཆོནེ་

པ་ོམ་ིལྡན་ཡིང་། སི་གཞེསིི་ཤོགི་ཡིདོ་ན་རང་ཉིདི་ཆོ་ེསྣང་སྐྱ།ེ དངོསི་གནསི་ད་ེའདྲེ་རདེ།”

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པསི་མུ་མཐུད་དུ་བསིམ་གཞེིག་བྱསི། “འོན་ཀྱིང་། མི་ཞེིག་ལོ་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིམིག་གིསི་མཐེོང་མ་ིཐུབ་ཅིིང་ལོག་པསི་ཐུག་མ་ིཐུབ་ལོ། སྟེང་དུ་རྐང་པ་སྤེོ་མ་ིཐུབ་

པའ་ིསི་གཞེིསི་ཤོིག་ཡིོད་ཚོ།ེ སི་གཞེིསི་ད་ེབདག་པོར་གྱུར་ནསི་མ་ིན་ིདེའ་ིགཡིོག་པོར་གྱུར་

པ་རེད། ཁོོསི་ཅི་ིའདོད་པ་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ་ལོ། ཁོོསི་ཅི་ིའདོད་པར་བསིམ་བློོ་གཏོང་མ་ིཐུབ། སི་

གཞེིསི་དེ་མི་ཡིིན་ཞེིང་། དེ་ནི་མི་དང་བསྡུར་ན་ཆོེ། མི་ནི་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་པ་ལོསི་ཆོེན་པོ་

མིན་པར། ཁོོའ་ིསི་གཞེིསི་ཁོོ་ན་ཆོེན་པོ་ཡིིན་ཞེིང་། ད་ེདུསི་ཁོོ་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་གཞེིསི་ཀྱི་ི

བྲན་གཡིོག་ཡིིན། དངོསི་གནསི་འད་ིའདྲེ་ཡིང་རེད།”

ཁོ་ལོོ་བསི་ཚོོང་རྟེགསི་ཅིན་གྱིི་བག་ཟན་དེ་བལྡད་ནསི་དེའི་ཕྱིི་ལྤགསི་མར་གཡུགསི། 

“དུསི་ཚོོད་འགྱུར་ཚོར་བ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཀྱིི་མེད་དམ། བསིམ་བློོ་དེ་འདྲེསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་

ཕྲུ་གུ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་རྒྱགསི་སུ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ཉིིན་རེར་སོྒོར་མོ་གསུམ་ར་ེབློངསི་

ནསི་ཕྲུ་གུ་ཚོོའི་ཁོ་གསིོ་ཐེབསི་བོྱསི་དང་དེ་བཟང་། ཁྱོོད་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུའི་དོན་དུ་

སིེམསི་ཁུར་བྱེད་པ་ལོསི་གཞེན་པའི་འགན་ཁུར་ཅིི་ཡིང་མེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་
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ཆོ་དེ་ལྟར་བཤོད་ནསི་སྐད་གྲགསི་རྒྱསི་ན། ཁྱོོད་ལོ་ཉིིན་རེར་སོྒོར་མོ་གསུམ་རེ་རག་པའི་

གོ་སྐབསི་ནམ་ཡིང་ཤོར་གྱིི་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིིན་རེའི་སོྒོར་མོ་གསུམ་རེའི་

ཕན་ཆོད་ཀྱིི་བྱ་བ་ཞེིག་ལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་ཀྱིིན་བསྡད་ན། མི་ཆོེན་དེ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་ཉིིན་རེར་

སོྒོར་མོ་གསུམ་ར་ེནམ་ཡིང་སྟེར་རྒྱུ་མ་རེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྒོོར་མོ་གསུམ་གྱི་ིདོན་དུ་མ་ིབརྒྱ་ལོ་ཉི་ེབ་ཞེིག་གནསི་མེད་སྤྲོང་འཁྱོམ་དུ་འགྲོ་

དགོསི་ཐུག་ཡིོད། ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་དགོསི་སིམ།”

ཁོ་ལོོ་བསི་“འོ། དེསི་ང་ལོ་དྲེན་སྐུལོ་བཏང་བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་མགོྱིགསི་པོར་འདི་ནསི་

འབྲལོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། གུང་ཚོིགསི་རྗོེསི་སུ་ང་ཁྱོོད་ཚོོའི་སོྒོ་ར་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་དགོསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེརིང་ཞེོགསི་པར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོའ་ིཁྲོན་པ་མེད་པར་བཟོསི་སིོང་ཨ།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ངསི་ཀྱིང་རོྨན་ཐེིག་དྲེང་མོ་དེད་ནསི་འགྲོ་དགོསི། གུང་ཚོིགསི་རྗོེསི་ནསི་

ང་སོྒོ་ར་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། རྨོན་ཐེིག་དྲེང་མོ་འདེད་དགོསི། ཁྱོོད་རང་ངའ་ིཕ་རྒན་

ཇོོའ་ེ ཌི་ེཝ་ིསི་ིཡི་ིངོ་ཤོེསི་ཡིིན་པའ་ིངོར་བལྟསི་ནསི་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་དོན་དག་ཅིིག་བཤོད། ང་

ལོ་བཀའ་བཀོད་འད་ིའདྲེ་བཞེག་ཡིོད། ད་དུང་གང་དུ་གནསི་མ་སྤེོསི་པར་བསྡད་འདུག་

མཁོན་ཡིོད་ཚོ།ེ གལོ་སྲིིད་ང་ཁོོ་ཚོོའ་ིཁོང་པའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་དྲེགསི་ནསི། སྟབསི་མ་ལོེགསི་

པར་ཁོོ་ཚོོའ་ིཁོང་པ་རྡོིབ་འདྲེ་སིོང་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་སོྒོར་མོ་ལྷག་མ་འགའ་ར་ེསྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཟེར། ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་ཤོོསི་ལོ་ད་བར་དུ་ལྷམ་ཆོ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད།”

“ཁོང་པ་འད་ིངསི་ལོག་རྗོེན་གྱིིསི་བསྐྲུན་པ་ཡིིན། མཛོེར་རྙིིང་དྲེང་མོར་བསྲིངསི་ནསི་

ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིསྐོགསི་རྣམསི་བརྒྱབ་པ་ཡིིན་ལོ། ལྕིམ་ཤོིང་རྣམསི་གདུང་མའ་ིངོསི་སུ་ལྕིགསི་

སྐུད་ཀྱིིསི་བསྡམསི་པ་ཡིིན། འདི་ངའི་ཡིིན། ངསི་ཁོང་པ་འདི་བསྐྲུན་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

འད་ིམར་མགོ་རྟེིང་སླེོག་དང་། ངསི་སྒོེའུ་ཁོང་ནང་ནསི་མ་ེམདའ་ཞེིག་བཟུང་སྟ་ེསྒུག་ནསི་
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འདུག ཁྱོོད་ཁོང་པའི་ཐེག་ཉིེ་ཙམ་ལོ་ཡིོང་ནའང་ངསི་ཁྱོོད་རི་བོང་བཞེིན་དུ་བརྔོན་རྒྱུ་

ཡིིན།”

“ད་ེངའ་ིསྐྱོན་མ་རེད། འད་ིཐེད་ལོ་ང་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་མེད། གལོ་སྲིིད་ངསི་འད་ི

ལྟར་མ་བསྒྲུབསི་ན་ངའི་ལོསི་ཀ་ཤོོར་གྱིི་རེད། དེ་མིན་ད་དུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་བསིད་པའི་

དབང་དུ་བཏང་རུང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་དཔྱང་ལོ་བཏགསི་ནསི་གསིོད་ཀྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་

དཔྱང་གསིོད་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ཡིང་མ་བྱུང་བའི་སོྔོན་དུ་ཁོོ་ཚོོསི་ངའི་ཚོབ་མ་ཞེིག་བཙལོ་

ནསི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་བསོྐྱན་ངེསི་རེད་ལོ། ཁོོསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁོང་པ་

མགོ་རྟེིང་སླེོག་ག་ིརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གསིོད་རྒྱུ་ནོར་བ་རེད།”

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པསི་“ད་ེའདྲེ་རེད་དམ། སུསི་ཁྱོོད་ལོ་བཀའ་བཀོད་བཏང་བ་ཡིིན། ང་

ཁོོ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ངསི་གསིོད་དགོསི་རྒྱུ་ད་ེཁོོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་རང་ནོར་བ་རེད། ཁོོ་ལོ་དངུལོ་ཁོང་གིསི་བཀའ་བཀོད་བཏང་བ་རེད། དངུལོ་

ཁོང་གིསི་ཁོོ་ལོ། ‘ཁྱོོད་ལོ་ལོསི་ཀ་དགོསི་ན། མང་ཚོོགསི་དེ་རྣམསི་སི་གཞེིསི་སྟེང་ནསི་

གཙང་ཕྱིགསི་བྱོསི།’ ཞེེསི་བཀའ་བཀོད་བཏང་ཡིོད།”

“རེད། དངུལོ་ཁོང་ལོ་དངུལོ་ཁོང་ག་ིའགན་འཛོིན་ཡིོད་ལོ། འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚོོགསི་

ཀྱིང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ངའ་ིམ་ེམདའ་ིམདའ་སྒོམ་མདེའུསི་བསྐངསི་ནསི་དངུལོ་ཁོང་དུ་འགྲོ་

རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁོ་ལོོ་བསི་“ངོ་ཤོེསི་ཤོིག་གིསི་ཟེར་ན། དངུལོ་ཁོང་ལོའང་བཀའ་བཀོད་རྣམསི་ཤོར་

ཕྱིོགསི་ནསི་འབྱོར་གྱི་ིཡིོད་ཟེར། ཤོར་ཕོྱིགསི་ནསི་དངུལོ་ཁོང་ལོ། ‘སི་གཞེིསི་ཀྱི་ིསྟེང་ནསི་

ཁོེ་སྤེོགསི་ཡིོད་དུ་ཆུག་མ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཚོོ་སོྒོ་རྒྱག་གི་ཡིིན།’ ཞེེསི་བཀའ་ཕབ་ཡིོད་ཟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད།
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 “འོ་ན་བཀའ་བཀོད་ཀྱི་ིའཁོོར་ལོོ་འད་ིགང་དུ་མཚོམསི་བཞེག་ཡིོད་དམ། ངསི་མདའ་

ཁོ་འདི་སུ་ལོ་གཏད་ན་འགྲིག་གམ། ང་རང་ཉིིད་ལྟོགསི་ཤོི་ཐེེབསི་སུ་འཇུག་མཁོན་དེ་ཚོོ་

འཆོ་ིལོམ་དུ་མ་བཏང་བར་དུ་ང་རང་ཉིིད་ལྟོགསི་ཤོ་ིརྒྱག་རྩིསི་མེད།”

“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོསེི། གཅིགི་བྱསི་ན་གསིོད་དགོསི་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། གཅིགི་བྱསི་

ན་གནད་དོན་འད་ིམིའ་ིལོག་ཏུ་མེད་པ་ཞེིག་ཡིིན་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་

ལྟར། འད་ིསི་གཞེིསི་ཀྱིིསི་ལོསི་བཞེིན་པ་ཞེིག་ཡིིན་སྲིིད། གང་ལྟར་ང་ལོ་བཏང་བའ་ིབཀའ་

བཀོད་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་གསིལོ་བཤོད་བྱསི་པ་ཡིིན།” 

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པསི་“ངསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་འཚོོལོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་

ཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་འཚོོལོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག འད་ིམཚོམསི་འཇོོག་པའ་ིཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་ཡིོད་

རྒྱུ་རེད། འདི་ནི་ཐེོག་རྒྱག་པའམ་སི་གཡིོམ་པ་ལྟ་བུའི་རང་བྱུང་གི་འཇོིགསི་པ་མ་ཡིིན་

པར། ང་ཚོོར་འཕྲད་བཞེིན་པའ་ིཆོག་སོྒོ་འད་ིན་ིམིསི་བཟོསི་པ་ཞེིག་ཡིིན་པསི། འད་ིན་ིང་

ཚོོསི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞེིག་ཡིིན་ངེསི།” ཞེེསི་བཤོད། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་སོྒོ་ལོམ་

བར་ནསི་ཙོག་འདུག་བྱསི། ཁོ་ལོོ་བསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱི་ིལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཡིང་བསྐྱར་ལོསི་

མགོ་བརྩམསི། འཁོོར་ལོོའ་ིལྕིགསི་ཐེག་ཡིར་འཐེེན་མར་ལྷུང་བྱེད་ཅིིང་། སྤེོ་ཐོེ་རྡུང་ཆོསི་

ཀྱིིསི་སི་ངོསི་སུ་སྤེར་ཤོད་རྒྱག་བཞེིན་འགྲོ་ལོ། སིོན་འདེབསི་ཆོསི་ཀྱིི་ཕོ་མཚོན་རྣམསི་སི་

ནང་དུ་སྣུན་བཞེིན་འགྲོ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིིསི་སོྒོ་ར་འཕྲེད་ཀྱིིསི་གཤོགསི་

ནསི་སིོང་བསི། ལོོ་མང་རིང་ལོ་རྐང་བརྫོིསི་ཀྱིིསི་མཁྲེགསི་པོར་བཏང་བའ་ིསོྒོ་རའ་ིསི་ངོསི་

དེ་ད་ལྟ་སི་བོན་བཏབ་པའི་ཞེིང་སི་ཞེིག་ཏུ་གྱུར། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིིསི་ཡིང་

བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་གཤོགསི་པསི། ད་ལྟ་གཤོག་གཏུབ་མ་ཐེེབསི་པའ་ིསི་ངོསི་དབྱིན་ཁྲ་ེབཅུ་

ཙམ་མ་གཏོགསི་ལྷག་མི་འདུག འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་དེ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སླེེབསི་

ཤོིང་། འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིཉིེན་འགོག་ལྕིགསི་རྒྱུག་ད་ེཁོང་པའ་ིཟུར་སྣ་ེཞེིག་ལོ་འཁོེལོ་བསི་
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ཁོང་པའི་གྱིང་འགྱིེལོ་སིོང་ཞེིང་། དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་རྟེེན་གཞེི་

དང་བྲལོ་སིོང་། ད་ེབསི་ཁོང་ཆུང་ད་ེའགྲམ་དུ་འགྱིེལོ་ནསི། སྲིིན་འབུ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་

ཡིོངསི་སུ་ཐེོར་སོིང་། ཁོ་ལོོ་བའ་ིབྱ་ེའགོག་མིག་ཤོེལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིམིག་བཀབ་ཡིོད་ལོ། འགྱིིག་

གི་གདོང་འབག་གིསི་སྣ་གདོང་བཀབ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིིསི་དྲེང་ཐེིག་ལྟར་

གཤོགསི་ནསི་སིོང་ཞེིང་། དེའི་ལྡིར་སྒྲིའི་ཁྲོད་ནསི་མཁོའ་དབུགསི་དང་སི་གཞེི་འདར་

འགུལོ་བྱེད། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནསི་འདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཁོོའ་ིཆུང་མ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིོད་ལོ། ཁུ་སིིམ་

པའ་ིབྱིསི་པ་ཚོ་ོཁོོའ་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མསི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ི

རྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་འདུག 
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དམ་པ་ཁོ་སིེ་དང་ཋེོམ་གཞེོན་པ་གཉིིསི་ཀ་དེའུ་འབུར་གྱིི་རྩེ་རུ་ལོངསི་ཏེ། ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་

གཞེིསི་ཀ་ལོ་མར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། གཞེིསི་ཀའ་ིཟུར་ཞེིག་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིཚོོན་རྩ་ིམ་བརྒྱབ་

པའི་ཁོང་ཆུང་དེའི་ཟུར་གདོང་ཞེིག་རལོ་དུ་སིོང་འདུག་ལོ། ཁོང་པ་དེ་རྟེེན་གཞེི་ནསི་

ཡིོངསི་སུ་བཀོག་འདུག་པསི། ད་ལྟ་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་འཁྱོོགསི་འདུག དེ་བསི། ཁོང་པའི་

མདུན་ངོསི་ཀྱི་ིསྒོེའུ་ཁུང་རྫུན་མ་དག་ག་ིངོསི་རྣམསི་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་ཐེད་ཀྱི་ིནམ་

མཁོའ་ིངོསི་སུ་གཏད་འདུག ཁོང་མཐེའ་ིར་བ་རྣམསི་མཐེོང་རྒྱུ་མེད་ལོ། སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོ་

རྣམསི་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་རའ་ིནང་དུ་ག་སི་གང་དུ་སྐྱེསི་ཤོིང་། ཁོང་པའ་ིགྱིང་འགྲམ་དུའང་སྐྱེསི་

འདུག སྲིིང་སྡོང་རྣམསི་འབྲུ་ཁོང་ག་ིམཐོེ་དམའ་དང་མཉིམ་པ་ཞེིག་སྐྱེསི་འདུག ཕྱི་ིཁོང་

དེ་གཞེིསི་ཀའི་འགྲམ་ཟུར་ནསི་མར་ཡིོད་ཅིིང་། ཕྱིི་ཁོང་དེའི་ཁོ་གཏད་དུའང་སྲིིང་སྡོང་

སྟུག་པོ་སྐྱེསི་འདུག བྱིསི་པ་རྐང་རྗོེན་དང་རྟེ་ཕོའ་ིརྨིག་པ། ཤོིང་རྟེ་འཁོོར་ལོོ་བཅིསི་སྟེང་

དུ་སིོང་ནསི་འཇོགསི་འཇོགསི་སུ་བཏང་ཡིོད་པའི་སོྒོ་རའི་སི་ངོསི་མཁྲེགསི་པོའ་ིསྟེང་དུ་

དེང་སིང་རོྨ་འདེབསི་བྱསི་འདུག་པསི། ད་ལྟ་དེའི་སྟེང་དུ་ཐེལོ་མདོག་བབསི་པའི་སྲིིང་

སྡོང་ལྗོང་ནག་གིསི་ཁོེངསི། ཋེོམ་གཞེོན་པསི་ལྕིང་སྡོང་ཐེར་ཐེོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡིོད་པའི་

རྟེ་བྲེསི་དང་། སོྔོན་ཆོད་ཁྲོན་པ་ཡིོད་མྱོོང་སིའ་ིཨར་འདམ་གཞེ་ིགདན་བཅིསི་ལོ་ཡུན་རིང་

ཞེིག་ལོ་བལྟསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་“ཨོ། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། འདིར་དམྱོལོ་བ་དངོསི་སུ་སླེེབསི་པ་

ཐེག་ཆོོད་རེད། འད་ིན་མ་ིགཅིིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་རང་དེའུ་

འབུར་ངོསི་ནསི་མར་བབསི་པསི་ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་དེད། ཁོོསི་སྟོང་པར་ལུསི་པའ་ིའབྲུ་
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ཁོང་ག་ིནང་དུ་བལྟསི། འབྲུ་ཁོང་ག་ིམཐེིལོ་གཅིལོ་སྟེང་དུ་སིོག་མ་བརྡུངསི་མ་ཐེར་ཐེོར་ར་ེ

འདུག་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་འབྲུ་ཁོང་ག་ིཟུར་ཞེིག་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིདྲེེལོ་ཁོང་ལོ་བལྟསི། ཁོོསི་ཁོང་

པའ་ིནང་དུ་ལྟ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། མཐེིལོ་གཅིལོ་ངོསི་ནསི་ཅིབ་སྒྲི་ར་ེགྲག་བྱུང་ལོ། ད་ེ

དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཙི་གུ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་སོིག་མའ་ིའོག་ཏུ་བྲོསི་སིོང་། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ལོག་ཆོ་

འཇོོག་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ཐེེམ་བར་ནསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག ལོག་ཆོ་འཇོོག་ཁོང་དུ་ལོག་ཆོ་ཅི་ི

ཡིང་མཐོེང་རྒྱུ་མེད་ཅིིང་། ཤུལོ་དུ་ལྷག་པ་ན་ིགཤོོལོ་ལྕིགསི་ཆོག་པོ་གཅིིག་དང། ལོག་ཆོ་

ཁོང་ག་ིཟུར་ཁུག་ཅིིག་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིརྩྭ་སྡེམ་ལྕིགསི་སྐུད་སྡེམ་ཆོག་ཅིིག རྩྭ་འབྲེག་ཆོསི་ཀྱི་ི

ལྕིགསི་འཁོོར། ཙི་གུསི་མུར་པའི་དྲེེལོ་གྱིི་སྐེ་ལུང་། ལོེབ་ལོེབ་ཏུ་བཅོིསི་ཤོིང་བཙའ་དང་

སྣུམ་གྱིིསི་ཟོསི་པའི་སྣུམ་ཟོ། གཟེར་བུ་ཞེིག་གི་སྟེང་ནསི་བཀལོ་བའི་ལོསི་དོར་རྙིིང་རལོ་

གཅིིག་བཅིསི་རེད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“འདིར་ཅིི་ཡིང་ལྷག་མི་འདུག ངེད་ཚོང་ལོ་ལོག་ཆོ་ཡིག་

པོ་ཁོག་ཅིིག་ཡིོད། འདིར་ཅི་ིཡིང་ལྷག་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“གལོ་སྲིིད་ང་དེང་སིང་ད་དུང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་ན། ངསི་དཀོན་

མཆོོག་གིསི་ལྷ་དམག་ཕབ་པ་རེད་ཟེར་ངེསི་རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ངསི་འདིར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་

བ་མ་ིཤོེསི། ང་རང་གནསི་འད་ིདང་ཁོ་བྲལོ་ནསི་ཡུན་རིང་འགོར་སིོང་བསི་གོ་ཐེོསི་ཅི་ིཡིང་

མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོསྲིིང་སྡོང་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཨར་འདམ་གྱི་ི

ཁྲོན་པའི་ཁོ་ལོེབ་ཀྱིི་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་། སྲིིང་སྡོང་གི་སྟེང་དུ་སྲིིང་བལོ་གྱིི་ཐེེའུ་ཐེོགསི་ཡིོང་

ག་ིའདུག་ལོ། སི་ངོསི་ཡིོངསི་སུ་རྨོ་འདེབསི་བྱསི་ཟིན།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ང་ཚོོསི་འདིར་རྨོ་འདེབསི་རྩ་བ་ནསི་བྱསི་མྱོོང་མེད། ང་ཚོོསི་སི་འད་ིསྟོང་

པར་བཞེག་ཡིོད། ད་ལྟ་ལྟོསི་དང་། རྟེ་ཞེིག་སོྒོ་རའི་ནང་དུ་ཁྲིད་ཡིོང་དགོསི་ན་སྲིིང་སྡོང་

ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་མ་བརྫོིསི་པར་ཡིོང་ཐེབསི་བྲལོ།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོ་ོསྐམ་པོར་ལུསི་པའ་ི
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ཆུ་བྲེསི་ཁོ་རུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད། ཆུ་བྲེསི་ཀྱིི་འོག་ཏུ་སྐྱེསི་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་ལྡུམ་བུ་དེ་

རྣམསི་མེད་པར་གྱུར་འདུག་ལོ། ཤོིང་གི་ཆུ་བྲེསི་མཐུག་པོ་རྙིིང་པ་དེ་ད་ལྟ་བསྐམསི་ནསི་

གསི་ཁོ་ཤོོར་ཡིོད། ཁྲོན་པའ་ིཁོ་ལོེབ་སྟེང་ག་ིཆུ་འཐེེན་གཅུསི་ཕུར་གྱི་ིསྣ་ེགནམ་ལོ་གཏད་

འདུག་ཅིིང་། དེའ་ིགཅུསི་རིསི་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་འདུག་ལོ་གཅུསི་གདན་མཐེོང་ལོམ་དུ་མ་ི

འདུག ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཁྲོན་པའ་ིནང་དུ་བལྟསི་ཞེིང་། ད་ེནསི་ནང་དུ་མཆོིལོ་མ་ཞེིག་འཕངསི་

རྗོེསི་རྣ་བསི་ཉིན་ནསི་བསྡད། ད་ེནསི་ཁོོསི་ནང་དུ་སི་ཐེོ་ཞེིག་འཕངསི་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་རྣ་

ཉིན་བྱསི་རྗོེསི་“འད་ིན་ིཁྲོན་པ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཆུ་སྒྲི་མ་ིའདུག” ཅིེསི་

བཤོད། ཁོོ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་འགྲོ་བར་ཅུང་འཚོེར་སྣང་ཡིོད་པ་འདྲེ། ཁོོསི་ཁྲོན་པའ་ིནང་དུ་

སི་ཐེོ་གཅིིག་མཇུག་གཉིིསི་མཐུད་དུ་འཕངསི་རྗོེསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་ཤོི་སིོང་

བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། དེ་ལྟ་ནའང་གཅིིག་གིསི་ང་ལོ་དེ་སྐོར་བཤོད་ཡིོད་ངེསི་རེད། 

གང་ལྟར་ང་ལོ་གནསི་ཚུལོ་ཞེིག་འབོྱར་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་གམ་ཡིང་ན་གཅིིག་བཞེག་ཡིོད་

སྲིིད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་བཙོན་ལོསི་ཕྱིིར་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ཤོེསི་ཡིོད་དམ།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ངསི་མི་ཤོེསི། ངསི་བལྟསི་ན་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་དུ་མ་གཏོགསི་མ་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“འགྲོ། ཁོང་པའི་ནང་དུ་སོིང་ནསི་གཅིིག་བལྟ། འདིའི་བཟོ་ལྟ་ཡིོངསི་སུ་ཤོོར་འདུག 

ཁོང་རྒན་འདིའ་ིམགོ་ཐེོག་ལོ་སྡུག་གནམ་གྱིིསི་མ་ིཐེེག་པ་ཞེིག་སླེེབསི་པ་འདྲེ།” ཁོོ་གཉིིསི་

གཡིོ་འཁྱོོག་ཐེེབསི་ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་དེའི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀློད་ཁོེབསི་ཀྱིི་ཀ་

བ་གཉིིསི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་འཁྱོོག་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཀློད་ཁོེབསི་ཀྱིི་སྣེ་གཅིིག་དམའ་སིར་

བརྡོབིསི་ཟནི། ཁོང་པའ་ིཟུར་གདོང་གཅིིག་ནང་དུ་བརྡོབིསི་འདུག་ལོ། དྲེ་མགི་ལྟ་བུའ་ིཤོངི་

ཆོག་ཐེར་ཐེོར་བར་ནསི་ཟུར་སྣ་ེཞེགི་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིཁོང་མིག་ད་ེམཐེོང་ཐུབ། ཁོང་པའ་ིམདུན་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

སོྒོ་ད་ེནང་དུ་ཕྱིེསི་འདུག་ལོ། མདུན་སོྒོའ་ིཐེད་ཀར་ཡིོད་པའ་ིསྲི་ཞེིང་བརྟེན་པའ་ིསོྒོ་ཆོེན་

དམའ་མོ་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཀོ་བའི་སྦྲིེལོ་སྒྲིོག་སྟེང་ནསི་ཕྱིི་རུ་ཕྱིེསི། ཇོོ་ཌིི་ཤོིང་དུམ་གྲུ་བཞེི་

ནར་མོསི་གྲུབ་པའ་ིསོྒོ་ཐེེམ་དུ་སླེེབསི་པ་ན་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་“སོྒོ་ཐེེམ་ད་དུང་ཡིང་

འདིར་འདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོ་འདིར་བསྡད་མེད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཡིང་མིན་ན་ཨ་

མ་གྲོངསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་མདུན་སོྒོའ་ིཐེད་ཀྱི་ིསོྒོ་ཆོེན་ལོ་མཛུབ་སྟོན་

བྱསི་“གལོ་སྲིིད་ཨ་མ་ཡིོད་ཚོ།ེ སོྒོ་ཆོེན་དེ་ལོ་ལྕིགསི་ལུང་བསྐོན་ཡོིད་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན། དེ་

ནི་ཁོོ་མོསི་ནམ་ཡིང་བརྗོེད་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལོསི་འགན་ཞེིག་ཡིིན།” ཇོོ་ཌིི་ཡིི་མིག་ཀོང་

རློན་པར་གྱུར་“ཇོ་ེཁོོབ་ཚོང་ག་ིཁྱོིམ་དུ་ཕག་པ་འཛུལོ་ནསི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ད་ེཟོསི་པ་

ནསི་བཟུང་། ཨ་མསི་སོྒོ་ཆོེན་ད་ེརྟེག་ཏུ་རྒྱག་ག་ིཡིོད། མ་ིལོ་ེ ཇོ་ེཁོོབ་སྐབསི་དེར་འབྲུ་ཁོང་

དུ་ཕྱིིན་པ་ཙམ་རེད། ཁོོ་མོ་ཁྱོིམ་དུ་ལོོག་དུསི་ཕག་པསི་ཕྲུ་གུ་དེ་བཟའ་བཞེིན་པའི་སྒོང་

རེད་ཟེར། སྐབསི་དེར་མ་ིལོ་ེ ཇོ་ེཁོོབ་ལོ་མངལོ་ཆོགསི་ཡིོད་པ་དང་། གནསི་ཚུལོ་ད་ེབྱུང་

བསི་ཁོོ་མོར་སྡུག་བསྔོལོ་བཟོད་གླེགསི་མེད་པ་སྐྱེསི་པ་རེད། ཁོོ་མོ་སྡུག་བསྔོལོ་དེ་ལོསི་

ཐེར་ཐེབསི་མ་བྱུང་ལོ། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོ་མོ་བློ་འཁྱོམསི་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རེད། འོན་

ཀྱིང་། ཨ་མར་གནསི་ཚུལོ་ད་ེལོསི་སླེོབ་གསིོ་ཐེོབ་ཅིིང་། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོ་མོ་རང་ཉིིད་

ཁྱོིམ་དུ་ཡིོད་ན་མ་གཏོགསི་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་ཆོེན་རྒྱུན་དུ་རྒྱག་ག་ིཡིོད། ལོསི་འགན་ད་ེཁོོ་མོསི་

ནམ་ཡིང་བརྗོེད་མྱོོང་མེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོ་གནསི་སྤེར་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཡིང་

མིན་ན་ཨ་མ་གྲོངསི་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཁོོསི་ཤོིང་ལོེབ་ཀྱིི་གསི་སྲུབསི་བར་ནསི་ཐེབ་

ཚོང་དུ་བལྟསི། སྒོེའུ་ཁུང་ཚོང་མ་བཅིག་འདུག་ལོ་ཕྱི་ིརོལོ་ནསི་འཕངསི་པའ་ིརོྡོ་བ་རྣམསི་

པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ལྷུང་འདུག སྒོོ་དང་ཐེག་ཉི་ེཤོོསི་ཀྱི་ིཔང་གཅིལོ་དང་གྱིང་ངོསི་ཚོང་མར་

གཏོར་བརླག་ཚོབསི་ཆོེན་ཐེེབསི་འདུག་ལོ། ཕྱིི་རོལོ་ནསི་འཁྱོམསི་ཡིོང་བའི་ཐེལོ་རྡུལོ་

རྣམསི་པང་ལོེབ་ངོསི་སུ་བབསི་འདུག ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཤོེལོ་ཆོག་དང་རོྡོ་བར་མཛུབ་སོྟན་བྱེད་
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བཞེིན་“བྱིསི་པ་ཚོོ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་སྒོེའུ་ཁུང་ཞེིག་གཅིོག་པའི་ཆོེད་དུ་ལོེ་དབར་ཉིི་ཤུར་རྐང་

ཐེང་དུ་འགྲོ་དགོསི་ཐུག་ཀྱིང་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱསི་མྱོངོ་། ཁོང་པ་

ཞེིག་ག་དུསི་ཁོང་སོྟང་དུ་ལུསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ལོམ་སིེང་ཤོེསི་ཀྱི་ིརེད། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་སླེ་མོསི་ཤོེསི་

ཀྱི་ིརེད། ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་གནསི་སྤེར་ཚོ་ེཁོོ་ཚོང་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་ག་ིཤོེལོ་སོྒོ་གཅིོག་རྒྱུ་ད་ེབྱིསི་པ་

ཚོོའ་ིལོསི་འགན་ཨང་དང་པོ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཐེབ་ཚོང་དུ་ཁྱོིམ་ཆོསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག 

ཐེབ་ཀ་མེད་ལོ་ཐེབ་ཀའ་ིདུད་ཁུང་ཕུད་སིའ་ིགྱིང་ངོསི་ཀྱི་ིབུ་ག་ད་ེལོསི་དཀར་འོད་མངོན། 

འཁྲུད་གཞེོང་ཆོ་སྒོམ་སྟེང་དུ་སྦེ་ིརག་ཁོ་འབྱེད་ཆོསི་ཤོིག་ཡིོད་ལོ། ཁོ་འབྱེད་ཆོསི་དེའ་ིཤོིང་

ག་ིཡུ་བ་ད་ེཡིང་མ་ིམངོན། ཇོོ་ཌི་ིཁོང་པའ་ིནང་དུ་གཟབ་གཟབ་ངང་སོིང་ཞེིང་། ཁོོའ་ིགོམ་

སྟབསི་ར་ེར་ེདང་བསྟུན་ནསི་རྐང་འོག་ག་ིཔང་གཅིལོ་གྱིིསི་འཁུན་སྒྲི་ར་ེར་ེའབྱིན། “ཧྥོ་ིལོ་

ཌིེལོ་ཧྥོི་ཡིའི་ཟིན་ཐེོ་”ཞེེསི་པའི་ཚོགསི་པར་གྱིི་པར་ཐེེངསི་རྙིིང་པ་ཞེིག་ཐེང་ལོ་ལྷུང་ནསི་

གྱིང་ངོསི་སུ་བསྙེསི་འདུག་ལོ། ཚོགསི་པར་གྱིི་ཤོོག་མདོག་སིེར་པོར་གྱུར་ཅིིང་སྣེ་མོ་ཚོང་

མ་འཁྱོིལོ་ནསི་འདུག ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཉིལོ་ཁོང་ག་ིནང་དུ་བལྟསི། ཉིལོ་ཁོང་དུ་ཉིལོ་ཁྲ་ིམེད་ལོ་

རྐུབ་སྟེགསི་ཀྱིང་མེད། མདོར་ན་ཅི་ིཡིང་མེད། གྱིང་ངོསི་སུ་ཁོ་བྱང་ལོ་གཤོོག་དམར་ཞེེསི་

བཀོད་པའ་ིཨིན་ཌིིའ་ིབུ་མོ་ཞེིག་ག་ིཚོོན་ལྡན་འདྲེ་རིསི་ཤོིག་བཀལོ་འདུག ཉིལོ་ཁྲིའ་ིཔང་

ལོེབ་གཅིིག་གྱིང་ངོསི་སུ་ཁོེན་ནསི་བཞེག་འདུག་ལོ། ཉིལོ་ཁོང་ག་ིཟུར་ཁུག་ཅིིག་ཏུ་བུད་

མེད་ཀྱིི་ཀོ་ལྷམ་ཕྱིི་རྟེིང་མཐོེན་པོ་ཅིན་ཞེིག་འདུག དེའི་སྔོ་རྟེིང་ཡིར་གུག་ཅིིང་སྔོ་རྟེིང་གི་

གུག་མཚོམསི་སུ་གསི་ཆོག་བྱུང་ཡིོད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ལྷམ་དེ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་“ངསི་འདི་

ཤོེསི་ཀྱིི་འདུག འདི་ཨ་མའི་རེད། ད་འདི་གོན་ནསི་རལོ་ཚོར་འདུག ཨ་མ་ལྷམ་ཆོ་འདི་

ལོ་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་ལྷམ་ཆོ་འདི་ལོོ་མང་པོར་གོན་པ་རེད། མ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་

གནསི་སྤེར་བ་རེད། ཅི་ལོག་ཚོང་མ་འཁྱོེར་ནསི་གནསི་སྤེར་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ད་ལྟ་ནུབ་ཁོའི་ཉིི་མ་དམའ་སིར་བབསི་འདུག་ལོ། ཉིི་འོད་དེ་ཁོ་ཟུར་ལོ་གཏད་པའི་

སྒོེའུ་ཁུང་ལོསི་འཕྲོསི་ནསི། སི་རུ་ཐེོར་ཡིོད་པའ་ིཤོེལོ་ཆོག་དག་ག་ིསྣ་ེརུ་འཁོེལོ་བསི་འོད་

ལོམ་ལོམ་བྱདེ། མཇུག་མཐེར་ཇོོ་ཌི་ིཁོ་ཕྱིརི་འཁོོར་ནསི་སྒོོ་ཁྱོམསི་སུ་ཕྱིརི་ལོོག ཁོོ་སྒོོ་ཁྱོམསི་

སུ་སི་ལོ་བསྡད་ནསི་རྐང་རྗོེན་གཉིིསི་ཀ་སོྒོ་ཐེེམ་གྲུ་བཞེ་ིནར་མོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག དགོང་ཕྱི་ི

དྲེོའ་ིཉིི་ཟེར་ཞེིང་ནང་དུ་ཕོག་པསི་སྲིིང་བལོ་སོྡང་པོ་དག་གིསི་སི་ངོསི་སུ་གྲིབ་མ་རིང་པོ་

རེ་འཐེེན་འདུག་ལོ། ལོོ་མ་རྣམསི་བྱ་སྤུ་བཞེིན་ཐོེར་ཟིན་པའི་ལྕིང་སྡོང་དེསི་ཀྱིང་གྲིབ་

མོ་རིང་པོ་ཞེིག་སོྤྲོསི་ནསི་འདུག

ཁོ་སི་ེཡིོང་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིའགྲམ་དུ་སིར་བསྡད་ནསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་འཕྲིན་ཡིིག་གཅིིག་

ཀྱིང་བྲིསི་མྱོོང་མེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

“བྲིསི་མ་མྱོོང་། ངསི་གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབྲ་ིམཁོན་གྱི་ིརིགསི་

དེ་མིན། ཨ་ཕསི་འབྲི་ཤོེསི་མོད་འབྲི་ཡིི་མ་རེད། ཁོོ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲི་རྒྱུར་མི་དགའ་ལོ། 

འཕྲིན་ཡིིག་འབྲི་དགོསི་ཟེར་དུསི་ཁོོ་ལོ་གྲང་འདར་ཞེིག་བརྒྱབ་ཡིོང་། ཁོོསི་རྩིསི་ཐེོའ་ི

དཀར་ཆོག་བྲིསི་པ་གཞེན་པ་སུ་ལོསི་ཀྱིང་མི་དམན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་དོན་དག་ཆུང་

ཚོགསི་རེའི་དོན་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲི་མཁོན་དེ་འདྲེ་མིན།” ཁོོ་གཉིིསི་གཤོིབ་ནསི་བསྡད་

དེ་མིག་ཟུང་གིསི་རྒྱང་རིང་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོོའ་ིཕྱིི་སྟོད་ཐུམ་སྒྲིིལོ་དེ་

འགྲམ་ནསི་ཁྱོམསི་མཐེིལོ་དུ་བཞེག ཁོོའ་ིཁོོམ་ལོོང་བྱུང་ཡིོད་པའ་ིལོག་ཟུང་གིསི་རང་ཉིིད་

ལོ་ཐེ་མག་ཅིིག་བསྒྲིིལོ་ནསི་འཇོམ་པོ་བཟོསི་རྗོེསི་མ་ེབསྒྲིོན། ཁོོསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་གིསི་

ཐེ་མག་བརྔུབསི་པ་ན་ཁོོའ་ིསྣ་སྦུག་གཉིིསི་ལོསི་དུ་བ་སོྔོ་ལོོང་ལོོང་དུ་འཕྱུར་ཡིོང་། ད་ེནསི་

ཁོོསི་“གཅིིག་འགྲིག་མི་འདུག འདིར་དོན་དམ་པར་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན་མཛུབ་

མོ་འཛུགསི་རྒྱུ་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། འདིར་དངོསི་གནསི་དོན་དག་ངན་པ་ཞེིག་

བྱུང་བ་ཐེག་ཆོོད་རེད། ངེད་ཚོང་ག་ིཁོང་པ་གཡིོ་འཁྱོོག་ཏུ་བཏང་འདུག་ལོ། ངེད་ཚོང་ག་ི
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བཟའ་མ་ིཚོང་མ་གར་སིོང་ཆོ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་ཆོོསི་ཞུགསི་ཁྲུསི་དབང་བསྐུར་སིའ་ིཆུ་དོང་ད་ེཕར་ཕྱིོགསི་ད་ེན་ཡིོད། 

ཁྱོོད་བྱིསི་པ་སིེམསི་གནག་ཅིིག་མིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་འཚུབ་པོ་ཅིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་

གླེང་གདོང་ཅིན་གྱིི་སོྒོ་ཁྱོི་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་བུ་མོ་དེའི་རལོ་བར་འཐེམསི་ཡིོད། ང་ཚོོསི་

དམ་པའི་རྣམ་ཤོེསི་ཀྱིི་མཚོན་ཐེོག་ནསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ལོ་ཁྲུསི་དབང་བསྐུར་ཞེིང་། ང་ཚོོསི་

ཁྲུསི་དབང་སྐུར་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོག་པསི་ད་དུང་ཡིང་བུ་མོ་དེའ་ིརལོ་བར་

འཐེམསི་ནསི་འདུག སྐབསི་དེར་ཋེོམ་རྒན་པོསི། ‘ཁོོ་ཆུ་འོག་ཏུ་གནོན་ལོ་སྡོད།’ ཅིེསི་

བཤོད་པསི། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོ་བོ་འོག་ཏུ་མནན་ནསི་ཆུ་ངོསི་སུ་ཆུ་བུར་ཐོེན་ཞེིང་། ཁོོ་

མོའ་ིརལོ་བ་གཏོང་བའི་བར་དུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོ་བོ་མ་གླེོད། ཁྱོོད་བྱིསི་པ་སིེམསི་གནག་ཅིིག་

མིན་མོད། འོན་ཀྱིང་བྱིསི་པ་འཚུབ་པོ་ཅིིག་ཡིིན། མཚོམསི་ལོ་ལོར་བྱིསི་པ་འཚུབ་པོ་ཚོོ་

འཚོར་ལོོངསི་བྱུང་དུསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་ཁོོང་དུ་དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ཀྱི་ིསྒུལོ་ཤུགསི་གཞེན་

ལོསི་ཀྱིང་ཆོ་ེབ་འཁྲུངསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལུསི་པོ་སྐམ་ཞེིང་རིད་པའ་ིབྱ་ིལོ་ཞེིག་འབྲུ་ཁོང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འཇོབ་བཞེིན་སླེེབསི། 

བྱ་ིལོ་ད་ེསྲིིང་སྡོང་གསིེང་བརྒྱུད་ནསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་སྣ་ེརུ་སླེེབསི་ཤོིང་། སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཁུ་

སིིམ་པོསི་ལྡིང་ནསི་མི་གཉིིསི་ཀྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་དལོ་མོར་ཡིོང་། བྱི་ལོ་དེ་མི་གཉིིསི་ཀའི་རྒྱབ་

ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་དཀྱིིལོ་མཚོམསི་སུ་སི་ལོ་བསྡད། བྱ་ིལོསི་མཇུག་མ་མཐེིལོ་གཅིལོ་གྱི་ི

སྟེང་ནསི་བསྣར་ཞེིང་མཇུག་མའི་རྩེ་མོ་ཐེང་དུ་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་བྱསི། བྱི་ལོ་དེ་སི་ལོ་

བསྡད་རྗོེསི་མིག་ཟུང་གིསི་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅིེར་ཡིོད་སིའ་ིརྒྱང་རིང་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་རྒྱང་མིག་

འཕངསི། 

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་བྱི་ལོ་འདི་ལོ་བལྟསི། “དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ལྟོསི་དང་འདིར་སུ་སླེེབསི་

འདུག འདིར་ད་དུང་གནསི་སོྡད་མཁོན་ཡིོད་ཤོག་རེད།” ཁོོསི་ལོག་པ་བསྲིིངསི་པ་ན། བྱ་ི
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ལོ་ད་ེཁོོའ་ིལོག་པསི་མ་ིསྙོབ་སིར་ཕར་བྲོསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཡིང་བསྐྱར་སིར་ཕྱིིར་བསྡད་ནསི་

སྡེར་མོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སྡེར་མཐེིལོ་ལྡག་བཞེིན་བསྡད། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་བྱ་ིལོ་ལོ་ལྟ་བཞེིན་

གདོང་ལོ་མགོ་འཐོེམ་པའ་ིམདངསི་ཤོིག་ཤོར་ནསི་“ད་ངསི་དོན་དག་ཅི་ིབྱུང་ཤོེསི་སིོང་། བྱ་ི

ལོ་འདིསི་ང་ལོ་འད་ིགར་ཅི་ིཞེིག་འགྲིག་མེད་པ་ཤོེསི་སུ་བཅུག་སིོང་།” ཞེེསི་འུར་བརྒྱབ།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན་འད་ིགར་མ་འགྲིག་པ་མང་པོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“མ་རེད། གནད་དོན་ཡིོད་སི་གནསི་འདི་གཅིིག་པོ་མ་རེད། བྱི་ལོ་འདི་རན་སིི་ཚོང་

ལྟ་བུའ་ིཁྱོིམ་མཚོེསི་ཤོིག་ཏུ་གནསི་མ་ིསྤེོ་དོན་ཅི་ིཡིིན་ནམ། ཁོང་སྟེང་ག་ིཤོིང་ཆོ་སུ་གཅིིག་

གིསི་ཀྱིང་བརྐུ་འཁྱོེར་བྱསི་མེད་དོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། ཁོང་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཟླ་ངོ་གསུམ་

བཞེིའི་རིང་ལོ་མི་སྡོད་མཁོན་མེད་རུང་། མི་གཅིིག་གིསི་ཤོིང་ཆོ་རྐང་གཅིིག་ཀྱིང་བརྐུསི་

མི་འདུག འབྲུ་ཁོང་གི་སྟེང་དུ་ཤོིང་ལོེབ་ཡིག་པོ་རེ་ཡིོད་ལོ། ཁོང་པའི་སྟེང་དུ་ཤོིང་ལོེབ་

སྤུསི་དག་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡིོད། ད་དུང་སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིམཐེའ་སོྒྲིམ། འད་ིདག་ཀྱིང་སུ་གཅིིག་

གིསི་ཀྱིང་འཁྱོེར་མ་ིའདུག འད་ིའགྲིག་མ་ིའདུག འད་ིན་ིང་ལོ་སིེམསི་ཁུར་ཡིོང་བའ་ིརྒྱུ་

རྐྱེེན་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད་ལོ། འད་ིཡིང་ངསི་ཧ་མ་ིགོ་བའ་ིགནད་དོན་ད་ེརེད།” 

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“རེད་ཡི། དེསི་ན་འདིསི་ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་ཞེིག་ཧ་གོ་རུ་བཅུག་སིོང་།” ཞེེསི་འདྲེི་

བཞེིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མགོའ་ིལྷམ་ཕུད་ནསི་ཕྲ་ལོ་རིང་བའི་རྐང་མཛུབ་དག་སོྒོ་ཐེེམ་

སྟེང་དུ་འགུལོ་འགུལོ་བྱསི།

“ངསི་མ་ིཤོེསི། བལྟསི་ཡིོང་ན་འད་ིན་ཁྱོིམ་མཚོེསི་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པ་འདྲེ། གལོ་སྲིིད་

ཁྱོིམ་མཚོེསི་ར་ེཡིོད་ན་ཤོིང་ལོེབ་ཡིག་པོ་ད་ེཚོ་ོད་མཚོམསི་འདིར་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་དམ། གང་

ཡིིན་ཟེར་ན། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐར་དུསི་ཆོེན་ཞེིག་ག་ིསྐབསི་སུ། ཨལོ་བྷེེར་

ཋེི་ རན་སིི་ཡིིསི་ཁོོ་ཚོང་གི་ཁྱོིམ་མི་ཚོང་མ་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཁྲིད་ཅིིང་། སྐབསི་

དེར་ཁོོ་ཚོོསི་བྱིསི་པ་དང་སོྒོ་ཁྱོ་ིཚོང་མའང་ཁྲིད་པ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོགྲོང་ཁྱོེར་དེར་ཡིོད་པའ་ིསྤུན་
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མཆོེད་ཅིིག་ག་ིཁྱོིམ་ལོ་མགྲོན་དུ་ཕྱིིན་པ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་ཁོོ་ཚོང་གིསི་

གྱིེསི་ཚོིག་ཙམ་ཡིང་མ་ཞུསི་པར་ཁུ་སིིམ་པོསི་གནསི་སྤེར་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པ་རེད་

ལོ། དེ་ཡིང་ཁོོསི་གཅིིག་ལོ་བུ་ལོོན་ཆོད་པའམ། ཡིང་ན་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་ཁོོ་མུ་མཐུད་

དུ་སྡོད་ཐེབསི་མེད་པ་བྱསི་པསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པ་རེད། གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ག་ིརྗོེསི་སུ་

ཨལོ་བྷེེར་ཋེ་ིཕྱིིར་སླེེབསི་དུསི། ཁོོ་ཚོང་ག་ིཁོང་པ་སྟོང་པར་ཕུད་ཡིོད་པ་རེད། ལྕིགསི་ཐེབ་

འཁྱོེར་ཟིན་ལོ་ཉིལོ་ཁྲིའང་འཁྱོེར་ཟིན་ཞེིང་། སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིམཐེའ་སྒྲིོམ་ཡིང་འཁྱོེར་ཟིན་པ་

མ་ཟད། ཁོང་པའ་ིལྷོ་ངོསི་སུ་དབྱིན་ཁྲ་ེབརྒྱད་ཙམ་གྱི་ིཤོིང་ལོེབ་ཚོང་མ་འཁྱོེར་ཟིན་པསི། ཕྱི་ི

ལོོགསི་ནསི་བལྟསི་ན་ཐེད་ཀར་ཁོང་པའ་ིནང་མཐོེང་ཐུབ་པ་བྱསི་ཡིོད། ཁོོ་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབསི་

པའི་ཉིིན་དེར། མུ་ལོེ་ གྷིི་རེབ་ཀྱིིསི་ཁོང་སོྒོ་གསུམ་དང་ཁོྲན་པའི་ཆུ་མདའ་བཅིསི་འཁྱོེར་

བཞེིན་པའི་སྒོང་ཡིིན་པ་རེད། ཅི་ལོག་ཚོང་མ་ཕྱིིར་འདུ་བར་ཨལོ་བྷེེར་ཋེི་གཟའ་འཁོོར་

གཉིིསི་ཀྱི་ིརིང་ལོ་ཡིར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་དགོསི་བྱུང་བ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་མཛུབ་རྣམསི་ཧ་ཅིང་བད་ེསྣང་དང་བཅིསི་འཕྲུག་འཕྲུག་

བྱསི། “སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁོོ་ལོ་རྩོད་པ་འདྲེ་བརྒྱབ་མ་བྱུང་ངམ། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མསི་ཅི་ལོག་

རྣམསི་ད་ེལྟར་ལོསི་སླེ་པོསི་ཕྱིིར་སླེོག་སིོང་ངམ།” 

“དེ་ལོོསི་ཡིིན། དེ་ཁོོ་ཚོོསི་བརྐུསི་པ་ནི་མ་རེད། ཚོང་མསི་ཁོོ་ཚོང་གནསི་སྤེར་སིོང་

བ་རེད་སྙམ་ནསི་འཁྱོེར་སིོང་བ་ཙམ་རེད། ཁོོ་ཚོང་གི་འབོལོ་ཁྲིའི་སྔོསི་འབོལོ་གཅིིག་མ་

གཏོགསི་ཚོང་མ་ཕྱིིར་འདུསི་པ་རེད། སྔོསི་འབོལོ་ད་ེན་ིརྒྱུ་དར་གོསི་ལོསི་བཟོསི་ཤོིང་སྟེང་

དུ་ཨིན་ཇུན་6ཞེིག་གི་འདྲེ་རིསི་ཡིོད་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཨལོ་བྷེེར་ཋེི་ཡིིསི་སྔོསི་འབོལོ་དེ་ངེད་

ཚོང་གི་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་འཁྱོེར་སིོང་བར་བརོྗོད་ལོ། ངའི་ཨ་མེསི་ལོ་ཨིན་ཇུན་གྱིི་ཁྲག་རྒྱུན་

6 ཨིན་ཇུན།ཨིན་ཇུན། Injun སྟ།ེ ཨ་རའི་ིགདོད་མའ་ིམ་ིརགིསི་ཨནི་ཌིིའ་ིརགིསི་སིམ་རྒྱ་གར་དམར་པོའ་ིརགིསི་ཀྱི་ིམངི་། མངི་

འདརི་དམའ་འབབེསི་ཀྱི་ིརྒྱབ་ལྗོོངསི་ཡིོད་པསི་དངེ་སིང་བདེ་སྤྱིོད་མ་ིབྱདེ།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

འདྲེེསི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་དེའི་སྟེང་གི་འདྲེ་རིསི་དེ་ལོ་དགའ་བོ་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། 

རེད་ཡི། ངའ་ིཨ་མེསི་ཀྱིིསི་སྔོསི་འབོལོ་ད་ེའཁྱོེར་བ་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་དེའ་ི

སྟེང་གི་འདྲེ་རིསི་ལོ་ཁོ་ཡི་ཙམ་ཡིང་བྱསི་མྱོོང་མེད། ཁོོ་སྔོསི་འབོལོ་དེ་ལོ་དགའ་བ་ཙམ་

རེད། དུསི་རྒྱུན་དུ་ཁོོ་གང་དུ་འགྲོ་ན་སྔོསི་འབོལོ་ད་ེའཁྱོེར་ནསི་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་ལོ། ཁོོ་གང་

དུ་སྡོད་རྒྱུ་ཡིིན་ན་དེར་འདིང་ག་ིཡིོད། ཁོོསི་སྔོསི་འབོལོ་ད་ེཨལོ་བྷེེར་ཋེ་ིལོ་ཕྱིིར་སྤྲོོད་རྩིསི་

གཏན་ནསི་མེད། ཁོོསི་རྒྱུན་པར། ‘ཨལོ་བྷེེར་ཋེི་ཡིིསི་སྔོསི་འབོལོ་འདི་དེ་ཙམ་དྲེན་གྱིི་

ཡིོད་ན་ལོེན་དུ་ཤོོག་ལོོབ། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་ན་མ་ེམདའ་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཏ་ེཤོོག་མ་

གཏོགསི་ངའ་ིསྔོསི་འབོལོ་འད་ིལོ་སུསི་ཐུག་ན་ངསི་དེའ་ིམགོ་བོ་ཐེང་ལོ་འཕེན་ངེསི་ཡིིན་

ཅིེསི་ལོོབ།’ ཅིེསི་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། དེ་བསི་ཨལོ་བྷེེར་ཋེི་ཡིང་ཐེབསི་ཟད་ནསི་སྔོསི་འབོལོ་

དེ་ངའི་ཨ་མེསི་ལོ་ལོེགསི་སྐྱེསི་སུ་ཕུལོ་བ་རེད། དེསི་ཨ་མེསི་ལོའང་བློོ་སྐྱེད་ཅིིག་འབྱུང་

དུ་བཅུག དེ་བསི་ཁོོསི་བྱ་སྤུ་གསིོག་པའི་ལོསི་གཞེི་ཞེིག་གི་མགོ་བརྩམསི་པ་རེད། ཁོོསི་

རང་ཉིིད་ལོ་ནང་སྙིང་ཧྲིིལོ་པོ་བྱ་སྤུ་བཙངསི་པའ་ིམལོ་གདན་ཞེིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོསི་བྱ་སྤུའ་ིམལོ་གདན་བཟོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ཨ་ཕ་ཁོང་པའ་ིའོག་ག་ིསྲི་ེ

མོང་སྐང་ཀའ་ིསྟེང་དུ་འཚོིག་པ་ཟོསི་ནསི། རྒྱུག་པ་ལོེབ་མོ་ཞེིག་གསིི་སྲི་ེམོང་ད་ེགཅིར་རྡུང་

བྱསི་ཤོིང་། ཨ་མ་ལོགསི་ཀྱིིསི་ཨ་མེསི་ཀྱི་ིབྱ་སྤུ་ཚོང་མ་མེར་བསྲིེགསི་པསི། ད་གཟོད་ང་ཚོ་ོ

ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ལྷོད་པོར་འདུག་རྒྱུ་བྱུང་།” ཇོོ་ཌི་ིགད་མོ་བགད། “ངའ་ིཨ་མེསི་ན་ིརྒད་པོ་

རྒོད་པོ་ལྟསི་ངན་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་ཨིན་ཇུན་ར་ིམོ་ཅིན་གྱི་ིསྔོསི་འབོལོ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡད་ནསི། 

‘ཨལོ་བྷེེར་ཋེ་ིལོ་སྔོསི་འབོལོ་ལོེན་དུ་ཤོོག་ལོོབ། ཁོོ་ཡིོང་དུ་ཆུག་དང་། ངསི་ཁོོ་རང་ནང་དོར་

བཞེིན་དུ་གཅུསི་བཙིར་མདུད་པ་ཐེེབསི་པ་ཞེིག་རྒྱག་ཡི།’ ཞེེསི་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།” 

བྱི་ལོ་དེ་མི་དེ་གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་ཡིང་བསྐྱར་འཇོབ་ནུར་གྱིིསི་ཕྱིིར་སླེེབསི། བྱི་ལོའི་

མཇུག་མ་མཐེིལོ་གཅིལོ་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་ཁོ་སྤུ་འགུལོ་ཙམ་
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འགུལོ་ཙམ་བྱེད། དགུང་གི་ཉིི་མ་དེ་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་ཇོེ་དམའ་ཇོེ་དམའ་

རེད་ལོ། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་སྦེགསི་པའ་ིམཁོའ་དབུགསི་ལོ་དམར་མདངསི་དང་སིེར་མདངསི་

བབསི། བྱི་ལོའི་སྡེར་མོ་སྐྱ་བོ་དེ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་ཡིོང་ནསི་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་ཕྱིི་སྟོད་ལོ་དྲེི་བ་འདྲེི་

བའི་ཚུལོ་གྱིིསི་ཐུག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བྱསི། ཇོོ་ཌིི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་གཅིིག་བལྟསི། “ཨ་

སྙིང་རྗོ།ེ ངསི་རུསི་སྦེལོ་ད་ེབརྗོེད་འདུག ད་འད་ིལོ་དམྱོལོ་བ་ཞེིག་མྱོོང་དུ་འཇུག་དོན་མ་ི

འདུག” ཁོོསི་ཕྱི་ིསྟོད་ཐུམ་སྒྲིིལོ་གྱི་ིཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་རུསི་སྦེལོ་ད་ེཁོང་པའ་ིའོག་ཕྱིོགསི་སུ་གླེོད་

གྲོལོ་བཏང་། རུསི་སྦེལོ་དེ་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་ཕྱིི་སྟོད་ལོསི་ཕྱིིར་ཐེོན་ནསི་ཁོོ་རང་ཐོེག་མ་ཉིིད་

ནསི་ཁོ་འཁོོར་ཡིོད་སིའི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཁོ་ཕྱིོགསི་ནསི་གོག་བཞེིན་སིོང་། བྱི་ལོ་དེ་མ་

ཉིིད་དུ་རུསི་སྦེལོ་གྱི་ིསྟེང་དུ་མཆོོངསི་ནསི་དེའ་ིམདུན་ལོ་བརྐྱེངསི་པའ་ིམགོ་དང་འགུལོ་

བཞེིན་ཡིོད་པའ་ིསུག་པར་སྡེར་འབྲད་བྱསི། རུསི་སྦེལོ་གྱི་ིརྒསི་ཤོིང་མཁྲེགསི་ལོ་བག་ཡིངསི་

པའ་ིམགོ་བོ་ད་ེནང་དུ་ཕྱིིར་བསྡུསི་ཤོིང་། མཇུག་མ་སོྦེམ་པོ་ད་ེསྐོགསི་ཤུན་གྱི་ིའོག་ཏུ་ཕྱིིར་

དྲེངསི། བྱ་ིལོསི་ད་ེསྒུག་སྒུག་ནསི་ཐེང་ཆོད་པསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ད་ེབསི་རུསི་སྦེལོ་ད་ེ

ཡིང་བསྐྱར་ལྷོ་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་གོག་བགྲོད་བྱེད་མགོ་བརྩམསི། 

ཋེོམ་ ཇོོ་ཌིི་གཞེོན་པ་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་གོག་བགྲོད་བྱེད་

བཞེིན་པའ་ིརུསི་སྦེལོ་དེར་བལྟསི། རུསི་སྦེལོ་གྱིིསི་སུག་བཞེ་ིཤུགསི་ཀྱིིསི་འགུལོ་ནསི། ལྕི་ི

ཞེིང་མཐེོ་བའི་བ་གམ་དབྱིབསི་ཀྱིི་སྐོགསི་ཤུན་དེ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འདེད་བཞེིན་མཆོིསི། 

བྱི་ལོ་དེ་རུསི་སྦེལོ་གྱིི་རྗོེསི་སུ་ཅུང་ཙམ་བརྒྱུགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། དབྱིན་ཁྲེ་བཅུ་གྲངསི་

ཙམ་གྱི་ིསི་ནསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། སྒོལོ་བ་གཞུ་མོ་བཞེིན་དུ་གུག་ནསི་གླེལོ་རྒྱང་

ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི། ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་སིར་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིམ་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་ཡིོང་།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཁོོ་གང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་དམ། ངསི་མི་ཚོེ་གང་པོར་རུསི་སྦེལོ་

མཐོེང་བ་ཡིིན། ད་ེཚོ་ོནམ་ཡིང་གང་ཞེིག་ལོ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོནམ་ཡིང་དམིགསི་



95

ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཡུལོ་དེར་སླེེབསི་འདོད་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད། བྱ་ིལོ་སྐྱ་བོ་ད་ེཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིདཀྱིིལོ་

རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིང་བསྐྱར་བསྡད་ནསི་མིག་ཟུང་དལོ་མོསི་རྡོེབ། བྱ་ིཤོིག་ཅིིག་གིསི་སིོ་བཏབ་

ཚོ་ེབྱ་ིལོའ་ིཕྲག་སྟེང་ག་ིཔགསི་པ་མདུན་ཕྱིོགསི་ལོ་གཡིོ་ཙམ་བྱེད་ཅིིང་། ད་ེནསི་དལོ་མོསི་

རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་ནུར། བྱ་ིལོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྤེར་མོ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་

བྱསི་ཤོིང་། སྡེར་མོའ་ིརྣོ་ངར་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་པ་བཞེིན་རྐྱེོང་སྐུམ་འགའ་བྱསི་རྗོེསི་གླེོ་མདོག་ག་ི

ལྕི་ེཡིིསི་སྤེར་མཐེིལོ་ལྕི་ེལྡག་བྱསི། 

དགུང་གི་ཉིི་མ་དམར་པོ་དེ་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་སླེེབསི་ནསི་མཚོོ་གདུགསི་

ཉི་མོའ་ིགཟུགསི་འདྲེའ་ིའོད་མདངསི་ཤོིག་བསྐྱེད་པསི། སྟེང་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིནམ་མཁོའ་ད་ེསྔོར་

བསི་བཀྲག་མདངསི་ཆོེ་ལོ་སྔོར་བསི་གསིོན་ཉིམསི་རྒྱསི་པར་གྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཕྱིི་སྟོད་ཀྱིི་

ཁུག་མ་ལོསི་ལྷམ་སིེར་པོ་གསིར་པ་ཆོ་ད་ེཕྱིིར་བློངསི་ཡིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེལོ་

རྡུལོ་ཆོགསི་པའ་ིརྐང་པ་གཉིིསི་ཀ་ལོག་པསི་ཕྱིིསི་རྗོེསི་ལྷམ་གསིར་པ་ཆོ་ད་ེཕྱིིར་གོན།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཞེིང་ཁོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཅིེར་གྱིིསི་ལྟ་བཞེིན་“མ་ིཞེིག་ཡིོང་ག་ིའདུག ལྟོསི་

དང་། མར་ཕོྱིགསི་ད་ེན་སྲིིང་སོྡང་ག་ིཁྲོད་ནསི་མ་ིཞེིག་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོ་སིེ་ཡིིསི་མཛུབ་སྟོན་བྱསི་འདུག་པའི་ཕྱིོགསི་སུ་ལྟ་བཞེིན་“རྐང་ཐེང་ལོ་

ཡིོང་ག་ིའདུག་ཨ། ཁོོའ་ིགོམ་འགྲོསི་ཀྱིིསི་ཐེལོ་རྡུལོ་སླེོང་ག་ིཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་སུ་ཡིནི་ངོསི་

མ་ིཟིན། འདྲེ་ེརྒན་སུ་ཞེིག་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་ནུབ་ཁོའ་ིསྣང་

བའ་ིཁྲོད་ནསི་ཚུར་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིགྲིབ་གཟིགསི་ད་ེལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། མ་ིདེའ་ིརྐང་

པསི་བསླེངསི་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་དགོང་ཁོའ་ིཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་དམར་པོར་གྱུར། མ་ིད་ེཐེག་

ཉི་ེསིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་འབྲུ་ཁོང་བརྒྱུད་ནསི་སླེེབསི་པའ་ིཚོ་ེན། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཨོ། ངསི་ཁོོ་ངོ་

ཤོེསི་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ངོ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་མུ་ལོ་ེ གྷི་ིརེབ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོསི་“ཨ་རོག་མུ་ལོ།ེ ཁྱོོད་བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།
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གླེོ་བུར་གྱིི་འབོད་སྒྲིསི་ཁོོ་ལོ་འཚོབ་སྣང་བསླེངསི་པསི། མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་ཚུར་ཡིོང་

བཞེིན་པའི་མི་དེསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་འགོྲ་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། དེ་ནསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་

མགྱིོགསི་པོར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་། ཁོོ་ན་ིཤོ་རིད་ཅིིང་གཟུགསི་ཅུང་ཐུང་བའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་རེད་

ལོ། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོའ་ིའགུལོ་སྐྱོད་མྱུར་ཞེིང་འགུལོ་སྟངསི་སྙོམསི། ཁོོའ་ིལོག་ཏུ་རྩྭ་ཕད་

ཅིིག་འཁུར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིརྫོི་དོར་སོྔོན་པོ་དེའི་པུསི་མགོ་དང་རྐུབ་ཚོོསི་རྣམསི་སྐྱ་

བོར་གྱུར་འདུག ཁོོསི་ནག་ནོག་དང་རྫོབ་ཐེིག་བབསི་པའ་ིཕྱི་ིསྟོད་ཆོ་འགྲིག་ནག་པོ་ཞེིག་

གྱིོན་འདུག་ལོ། ཕྱི་ིསྟོད་ཀྱི་ིཕུ་ཐུང་ད་ེཕྲག་ལྟག་ནསི་རལོ་ཏ་ེམར་ལོ་ལྷོད་ཀྱིིསི་ནར་འདུག་

ཅིིང་། གྲུ་མོའ་ིའོག་ཕྱིོགསི་སུ་རལོ་ཁུང་ཞེིག་ཀྱིང་བཏོད་ཡིོད། ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་ནག་པོ་ད་ེཡིང་

ཁོོའ་ིཕྱི་ིསྟོད་དང་མཚུངསི་པར་ནག་ནོག་གིསི་སྦེགསི། ཞྭ་མོའ་ིམཐེའ་ཞུའ་ིཕྱིེད་ཙམ་རལོ་

འདུག་པསི་མཐེའ་ཞུ་རལོ་པོ་ད་ེཁོོའ་ིགོམ་འགྲོསི་དང་བསྟུན་ནསི་ཡིར་འགུལོ་མར་འགུལོ་

བྱེད། མུ་ལོ་ེཡི་ིགདོང་པ་ད་ེའཇོམ་ཞེིང་གཉིེར་མ་མེད་པ་ཞེིག་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ི

གདོང་ལོ་བྱིསི་པ་མ་རབསི་ཤོིག་དང་འདྲེ་བའ་ིདྲེག་རྩུབ་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་ཀྱིང་བབསི། ཁོོའ་ི

ཁོ་ཆུང་ཆུང་ད་ེདམ་པོར་བཙུམ་འདུག་ལོ། མགི་ཟུང་ཆུང་ཆུང་གཉིིསི་ཀར་གཏུམ་སྤྱིོད་དང་

སོྤྲོ་ཐུང་འདྲེེསི་མའ་ིཉིམསི་ཤོིག་ཤོར།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཆོོསི་དཔོན་ལོ་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མུ་ལོེ་ངོ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་སྐད་དམའ་མོསི་

བཤོད།

མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིམ་ིདེསི་“སུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི་ཀྱིང་། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ལོན་

མ་བཏབ། མུ་ལོ་ེཐེག་ཉི་ེསིར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོ་ོཧ་ཅིང་ཐེག་ཉི་ེབསི་ད་གཟོད་ཁོོསི་

མ་ིངོ་ཟིན་པསི་“ཨ་ཙི། ལྟསི་ངན། ཁྱོོད་ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིརེད་འདུག་ཨ། ཨ་ཋེོམ། ཁྱོོད་ནམ་ཞེིག་

ལོ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཐེོན་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་ག་ིརྩྭ་ཕད་ད་ེཐེང་

ལོ་འཕངསི། 



97

ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཉིིན་གཉིིསི་ཀྱི་ིསོྔོན་དུ་རླངསི་འཁོོར་བཀག་ནསི་ཁྱོིམ་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་པསི་

དུསི་ཚོོད་ཅུང་ཙམ་འགོར་སིོང་། ད་འདིར་ལྟོསི་དང་། ངའ་ིབཟའ་མ་ིཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད་དམ་། 

མུ་ལོེ། ཁོང་པ་འདི་འདྲེ་བརྡོིབསི་ནསི་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་བ་རེད། ད་དུང་སོྒོ་རའི་ནང་དུ་སྲིིང་

བལོ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བཏབ་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“སྟབསི་འགྲིག་ནསི་ང་འད་ིགར་སླེེབསི་པ་རེད། ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིཋེོམ་རྒན་པོསི་

ཀྱིང་འདིའི་ཐེད་ལོ་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོོ་ཚོོ་གནསི་སྤེོར་བཞེིན་པའི་ཉིིན་དེར་ང་

ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ཐེབ་ཚོང་དེའི་ནང་དུ་ཡོིད། ངསི་ཋེོམ་རྒན་པོ་ལོ་ང་རང་གནསི་སོྤེར་རྒྱུ་

མིན་ཞེེསི་ལོབ་པ་ཡིིན། ངསི་ཁོོ་ལོ་ད་ེལྟར་ལོབ་པ་ན་ཁོོསི། ‘ང་ངེད་ཚོང་ག་ིཋེོམ་གྱི་ིདོན་ལོ་

སིེམསི་ཁུར་ཡིོང་གི་འདུག གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཕྱིིར་ཡིོང་དུསི་ང་ཚོོ་འདི་གར་མེད་ན་ཁོོསི་ཅིི་

ཞེིག་བསིམ་རྒྱུ་རེད་དམ།’ ཞེེསི་བཤོད་པར། ངསི་ཁོོ་ལོ། ‘འོ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འཕྲིན་

ཡིིག་མ་ིའབྲ་ིབ་ཡིིན།’ ཞེེསི་དྲེིསི། ཁོོསི་ང་ལོ། ‘རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲ་ི

སྲིིད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་ངསི་འཕྲིན་ཡིིག་མ་བྲིསི་པ་འདྲེ་ཡིིན་ན། གལོ་སྲིིད་

དེ་དུསི་ཁྱོོད་རང་ད་དུང་འདི་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཋེོམ་ལོ་ལྟ་རྟེོག་རེ་བྱོསི།’ ཞེེསི་

བཤོད་པསི། ངསི་ཁོོ་ལོ། ‘ང་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ང་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་གྲང་དམྱོལོ་

ཞེིག་མ་སླེེབསི་བར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། མིང་ལོ་གྷི་ིརེབ་ཅིེསི་འབོད་པའ་ིམ་ིང་སི་འད་ིནསི་

སུསི་ཀྱིང་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད།’ ཅིེསི་བཤོད་པ་ཡིིན་ལོ། དངོསི་གནསི་ང་རང་

མཐེའ་སོྐྲད་གཏོང་མཁོན་ཡིང་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་སྒུག་བཟོད་མ་ིབད་ེབའ་ིངང་ནསི་“ངའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཁོོ་ཚོོར་ཁོ་གཏད་ཇོ་ིལྟར་འཇོལོ་རབསི་ད་ེརྗོེསི་མར་བཤོད་ཀྱིང་ཆོོག སོྔོན་ལོ་ངའ་ིཁྱོིམ་མ་ི

ཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད་པ་ཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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“དངུལོ་ཁོང་གིསི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་བཏང་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོམཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་དུ་

ཡིོང་བ་རེད་ལོ། ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིབཟའ་མིསི་ད་ེལོ་ཁོ་གཏད་འཇོལོ་རྒྱུ་ཐེག་གིསི་བཅིད་ཡིོད། 

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ལོག་ཏུ་མེ་མདའ་ཞེིག་བཟུང་ནསི་དེར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ཡོིད་

ལོ། ཁོོསི་མ་ེམདའ་འཕངསི་ནསི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིམདུན་གླེོག་ཀྱིང་བཅིག་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་སྔོར་བཞེིན་མདུན་དུ་ཡིོང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་མེསི་

ཀྱིིསི་འདྲུད་འཐེེན་གྱི་ིཁོ་ལོོ་བ་གསིོད་འདོད་མེད་ལོ། སྐབསི་དེའ་ིཁོ་ལོོ་བ་ན་ིཝ་ིལོ་ེ ཧྥོ་ེལོ་ེ

རེད། ཁོོསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་གསིོད་རྒྱུ་མིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེབསི་ཁོོསི་འདྲུད་

འཐེེན་བསྐོར་ནསི་ཡིོང་སྟ་ེཁྱོོད་ཚོང་ག་ིཁོང་པར་བརྡོབསི། ཋེོམ་རྒན་པོསི་ད་ེགར་དམོད་

མོ་བྱསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་གཞེན་མ་རྙིེད་ཅིིང་། འདྲུད་འཐེེན་དེསི་ཁོང་པ་

གཤོགསི་ནསི་ཁོང་རྙིིང་དེ་སོྒོ་ཁྱོིསི་བྱི་བ་བཟུང་བ་བཞེིན་སྤྲུགསི་སྤྲུགསི་བྱསི་པ་དེ་མཐེོང་

བའི་སྐབསི་སུ། ཋེོམ་རྒན་པོའ་ིཡི་ཁོོག་ནསི་ཅིི་ཞེིག་དྲེངསི་སིོང་བ་འདྲེ། དོན་དག་འདི་

ཁོོའ་ིསིེམསི་ལོ་ཧ་ཅིང་གནོད་སིོང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། དུསི་དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོ་སོྔོན་ཆོད་དང་

རྩ་བ་ནསི་མ་ིའདྲེ།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིངང་ནསི་“ངའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་བཞེིན་ཡིོད་ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིཤོིང་རྟེའ་ིསྟེང་ནསི་

སྐོར་ཐེེངསི་གསུམ་བྱསི་ཏེ་གནསི་སྤེར་སིོང་། ཐེབ་ཀ་དང་ཆུ་འཐེེན་དང་ཉིལོ་ཁྲི་བཅིསི་

འཁྱོེར་སིོང་། དེའི་སྐབསི་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཅིིག་མཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་ན་ཨང་། བྱིསི་པ་

ཚོང་མ་ཉིལོ་ཁྲ་ིདང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིཨ་མེསི་དང་ཨ་ཕྱི་ིགཉིིསི་

ཀ་ཉིལོ་ཁྲིའི་སྔོསི་མགོའ་ིཔང་ལོེབ་ལོ་ཁོེན་ནསི་བསྡད་ཡིོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཚོང་གི་ནོ་ཡི་

ཡིིསི་ཤོིང་རྟེའ་ིསྟེང་ཟུར་ནསི་ཐེ་མག་ཅིིག་འཐེེན་བཞེིན་ཅི་ིཞེིག་ཤོེསི་ཡིོད་མདོག་གིསི་ངག་

བཀོད་འཐེེན་གྱིི་ཡིོད།” ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོ་གདངསི་ནསི་གཅིིག་བཤོད་པར་རྩོམ་པའི་སྐབསི་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

སུ་མུ་ལོེ་ཡིིསི་མགྱིོགསི་པོར་“ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་ཁྱོོད་ཚོང་གི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ན་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“ཨོ། ཚོང་མ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ན་ཡོིད་ཟེར་རམ། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེན་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་

པ་རེད། བརོྗོད་གཞེ་ིའདིའ་ིཐེོག་ཏུ་སྐར་ཆོ་འགའ་ར་ེསྡོད་དང་། མུ་ལོ།ེ སྐར་ཆོ་འགའ་ར།ེ 

དེ་རྗོེསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་བཤོད་འདོད་ན་ཤོོད། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ན་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་པ་

རེད།”

“ཨོ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་བཞེིན་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་

བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཐེ་ན་ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིབྱསིི་པ་ཚོ་ོདང་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་བཞེིན་

ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་སྲིིང་བལོ་བཏོགསི་ནསི་སོྒོར་མོ་གང་འཚོམསི་ལོོན་རྗོེསི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་

རྩིསི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཉིོསི་ནསི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ནུབ་རྒྱུད་དུ་

འཚོོ་བ་སྟབསི་བདེ་རེད་ཟེར། ད་འདིར་ཅིི་ཡིང་ལྷག་མེད། འདིར་སྲིིང་བལོ་དབྱིན་མུའུ་

གཅིིག་བཏོགསི་ན་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་མ་གཏོགསི་སྤྲོོད་ཀྱིི་མེད་ལོ། ད་དུང་མི་

དམངསི་ཀྱིིསི་གོ་སྐབསི་འད་ིཙམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་སྐྱབསི་ཞུ་ངོ་དགའ་བྱེད་དགོསི།”

“ཁོོ་ཚོ་ོད་དུང་སིོང་མེད་དམ།”

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“སིོང་མེད། ངསི་གོ་ཚོོད་ཡིིན་ན་ད་དུང་སིོང་མེད། ངསི་ཉི་ེསོྔོན་ཉིིན་བཞེིའ་ི

སོྔོན་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མིའ་ིསྐོར་གོ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིགཅིེན་པོ་ནོ་ཡི་ར་ིབོང་རྔོན་དུ་འགྲོ་བཞེིན་

འདུག་ལོ། ཁོོསི་ཟེར་ན་ཁོོ་ཚོ་ོགཟའ་འཁོོར་གཉིིསི་ཙམ་གྱི་ིནང་དུ་ལོམ་ལོ་འབུད་འཆོར་

ཡིོད་ཟེར། ཇོོན་ལོ་ཡིང་གནསི་སོྤེར་དགོསི་པའི་ཉིེན་བརྡོ་དེ་འབོྱར་ཡིོད། འདི་ནསི་ལོེ་

དབར་བརྒྱད་ཙམ་ལོ་སིོང་དང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ལོ་འབྱོར་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་

སིོང་དང་། ཁྱོོད་ཚོང་གི་བཟའ་མི་ཚོང་མ་ཇོོན་ཚོང་ན་དགུན་ཁོའི་བྲ་ཚོང་ནང་གི་ཨ་

བྲ་བཞེིན་དུ་བཙངསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“འོ་ཡི། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གང་བཤོད་འདོད་ན་ད་ེཤོོད། ཁྱོོད་རང་

ཅུང་ཙམ་ཡིང་འགྱུར་མ་ིའདུག མུ་ལོ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནུབ་བྱང་ག་ིདོན་དག་ཅིིག་བཤོད་བསིམ་

གྱི་ིཡིོད་དུསི། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྣ་གདོང་ད་ེཤོར་ལྷོ་རུ་གཏད་ནསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་འཛོིང་སྐད་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིང་ཅུང་ཙམ་ཡིང་འགྱུར་མ་ིའདུག ཁྱོོད་རང་

སྤྱིང་མདོག་ཁོ་པོ་བྱེད་པའ་ིབྱིསི་པ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ད་དུང་ཡིང་སྤྱིང་མདོག་ཁོ་པོ་བྱེད་མཁོན་

ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་འཚོ་ོབའ་ིལོམ་ཡིིག་འདྲེ་སྟོན་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་“མེད། ང་ལོ་དེ་འདྲེ་སྟོན་རྒྱུ་མེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིམགོ་བོ་ཤོེལོ་ཆོག་ག་ིཕུང་པོའ་ིནང་དུ་སྣུན་བསིམ་ན་ཡིང་ཁྱོོད་ལོ་ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད་

ཟེར་མཁོན་མེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོོསི་དཔོན་འད་ིངོ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། མུ་ལོ།ེ ཁོོང་ན་ིདམ་པ་ཁོ་སི་ེ

རེད།” 

“ཨོ། ལོོསི་ཤོེསི། ཞེིབ་ལྟ་མ་བྱསི། ཁོོ་ངོ་གསིལོ་པོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཁོ་སི་ེཡིར་ལོངསི་ནསི་

ཁོོ་གཉིིསི་ལོག་འཇུ་བྱསི་ཤོིང་། མུ་ལོེ་ཡིིསི་“ཁྱོོད་དང་ཡིང་བསྐྱར་མཇོལོ་བར་དགའ་བོ་

བྱུང་། ཁྱོོད་རང་འདི་ཕྱིོགསི་སུ་མཐེོང་རྒྱུ་མ་ཡིོད་པར་ཡུན་རིང་ཞེིག་འགོར་སིོང་ཨ།” 

ཞེེསི་བཤོད། 

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་རང་ཡིར་མར་ལོ་དྲེ་ིབ་འདྲེ་ིརུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། འདིར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད། 

ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིདམངསི་རྣམསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་སི་གཞེིསི་ལོསི་མཐེའ་སོྐྲད་གཏོང་བཞེིན་ཡིོད་པ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་མཆུ་ཏོ་དམ་པོར་བཙུམསི་ཤོིང་། ཁོོའ་ིམཆུ་ཏོ་བཙུམསི་པ་དམ་དྲེགསི་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡི་མཆུའ་ིདབུསི་སུ་ན་ེཙོའ་ིམཆུ་ཏོ་དང་འདྲེ་བའ་ིཤོ་འབུར་ཞེིག་མ་མཆུའ་ིསྟེང་

དུ་མར་དཔྱངསི། ཁོོསི་སྡིགསི་མོའ་ིསྐད་ཀྱིིསི་“ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོ།ོ ཁྱོ་ིཕྲུག་བཙོག་འདྲེ་ེད་ེཚོོསི། 

ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཡི། ང་གནསི་འདིར་སྡོད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་ང་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་ཐུབ་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཀྱིི་མ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ང་བཙན་གྱིིསི་མཐེའ་སོྐྲད་བཏང་ན་ང་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་

ཡིོང་གི་ཡིིན་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ང་སི་འོག་ཏུ་བཅུག་ནསི་ཁུ་སིིམ་དུ་གཏོང་འདོད་ན་

ངསི་ཀྱིང་ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོ་ོལོསི་གཉིིསི་གསུམ་ཞེིག་འགྲོ་རོགསི་སུ་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་ཟེར་

བཞེིན། གླེོ་ཁུག་ནང་གི་ལྗོིད་ལྟིག་ལྟིག་གི་དངོསི་པོ་དེ་ལོ་ལོག་པསི་རྡོེབ་ཙམ་བྱསི། “ང་

གང་ལོའང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ངའ་ིཨ་ཕ་གནསི་འདིར་ལོོ་ངོ་ལྔ་བཅུའ་ིསོྔོན་ལོ་སླེེབསི་པ་རེད། 

ང་གང་ལོའང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” 

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“མ་ིདམངསི་ཚོ་ོསི་གཞེིསི་ལོསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་དགོསི་དོན་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨོ། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ཐེད་ལོ་སྐད་ཆོ་སྙན་མོ་ཞེིག་བཤོད་བྱུང་། ལོོ་འདི་དག་ལོ་ནམ་ཟླ་ཅིི་

འདྲེ་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ལོོ་རེར་ཐེལོ་རྡུལོ་ལོངསི་ནསི་ལོོ་ཏོག་ཚོང་མ་

བཅིོམ་ནསི་འགོྲ་ལོ། བརྔ་སྡུད་ཀྱིི་སྐབསི་སུ་འབྲུ་རིགསི་ཟེར་བ་གྲོག་མའི་སྐྱག་ཁུང་

ནང་ལོ་བཙང་རྒྱུ་ཙམ་ཡིང་མ་ིའདང་བའ་ིཚོོད་རེད། ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོང་མསི་སྐམ་ཟསི་ཚོོང་

ཁོང་ནསི་རྩིསི་ཐེོ་བཀོད་དེ་དངོསི་ཟོག་ལོེན་གྱིི་ཡིོད་ལོ། དེའི་མཇུག་འབྲསི་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་

པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། རེད་ཡི། ད་ེནསི་སི་གཞེིསི་ཀྱི་ིབདག་པོ་སི་བདག་དག་གིསི། 

‘དེང་སིང་ང་ཚོོསི་བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཉིར་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག མ་གཞེ་ིབོགསི་ལོེན་ཞེིང་པར་

སྤྲོོད་པའ་ིཁོ་ེསྤེོགསི་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོོསི་སྤྲོོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ང་ཚོོསི་སི་གཞེིསི་ཚོང་མ་ཕྱིོགསི་

གཅིིག་ཏུ་བསྡུསི་ཀྱིང་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིའགྲོ་སིོང་ཁོེབསི་ཙམ་པ་རེད།’ཅིེསི་ཟེར་ལོ། ད་ེནསི་

ཁོོ་ཚོོསི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་བཏང་ཡིོང་ནསི་བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོང་མ་སི་ཞེིང་

སྟེང་ནསི་བསྐྲད་པ་རེད། རེད་ཡི། ང་མ་གཏོགསི་པའ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མ་བསྐྲད་པ་རེད། ང་སི་

འད་ིདང་གཅིིག་འབྲལོ་ན་ཞེེསི་དཀོན་མཆོོག་དཔང་ལོ་བཙུགསི་ཡིོད། ཨ་ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ང་མ་ིག་འདྲེ་ཡིིན་མིན་ཤོེསི་ཀྱི་ིརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཆུང་དུསི་ནསི་བཟུང་ངོ་ཤོེསི་པ་རེད།”
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ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ལོོསི་ཤོེསི། མ་ིཚོ་ེགང་པོར་མཐོེང་ནསི་ཡིོང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

“རེད་ཡི། ང་ཡིང་གླེེན་པ་ཞེིག་མིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད་ལོ། སི་ཞེིང་འད་ིད་ེའདྲེ་

སི་བཅུད་འཛོོམསི་པ་ཞེིག་མིན་པ་ངསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་རུང་ཕྱུགསི་

ཟོག་འཚོ་ོསི་མ་གཏོགསི་འབྲུ་རིགསི་འདེབསི་སི་ད་ེའདྲེ་ཡིག་པོ་མིན། སི་འད་ིཐེོག་མ་ཉིིད་

ནསི་མ་རོྨསི་ན་འགྲིག་ཡིོད་པ་རེད། ད་དེང་སིང་དེའ་ིསྟེང་དུ་སྲིིང་བལོ་བཏབ་ནསི་སི་རྒྱུའ་ི

དབུགསི་རྒྱུན་ཕལོ་ཆོེར་བཅིད་ཟིན་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ང་སི་འདི་དང་ཁོ་འབྲལོ་

དགོསི་ཞེེསི་ལོབ་མེད་རྒྱུ་ན། ང་དེང་སིང་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་སླེེབསི་ནསི་ང་རང་

གིསི་ཅི་ིའདོད་ལྟར་རྒུན་འབྲུམ་བཟའ་ཞེིང་ཚོ་ལུ་མ་འཐོེག་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན་ཡིང་སྲིིད། 

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོོསི་ང་སི་འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་ཞེེསི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡིོང་

དུསི། མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་ད་ེའདྲེའ་ིལོསི་སླེ་པོསི་འགོྲ་ག་ལོ་འདོད།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“རེད་ཡི། ངསི་ཀྱིང་ཨ་ཕ་ད་ེའདྲེ་ལོསི་སླེ་པོསི་ཁོ་བྲལོ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད་འདོད། 

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་དེའི་དོན་དུ་མི་ཞེིག་བསིད་མེད་དམ་འདོད། མི་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་ངའི་

ཨ་མེསི་ལོ་ཁོོའ་ིརྐང་པ་གང་དུ་བརྫོི་བར་བཀོད་འདོམསི་བྱསི་མྱོོང་མེད། ཨ་མ་ལོགསི་

ཀྱིང་གང་འདོད་ཀྱིིསི་ཐུབ་ཚོོད་ལོ་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞེིག་མིན། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ངའི་ཨ་མསི་ཁྱོིམ་

བྱ་གསིོན་པོ་ཞེིག་ལོག་ཏུ་བཟུང་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་ཤོིག་ཏུ། ཁོོ་མོ་སྐོར་སྐྱོད་མགར་པ་ཞེིག་

དང་རྩོད་པ་ཤོོར་སིོང་། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་གཅིིག་ཏུ་ཁྱོིམ་བྱ་བཟུང་ཞེིང་ལོག་པ་གཞེན་པསི་

སྟ་ར་ེབཟུང་ནསི་ཁྱོིམ་བྱའ་ིསྐ་ེགཅིོད་རྩིསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོརྩོད་པ་ཤོོར་བ་ན་

ཨ་མསི་སྟ་ར་ེཡིིསི་སོྒོ་ཚོོང་མཁོན་ལོ་གཞུ་འདོད་པ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་ལོག་པ་

གང་ག་ིནང་དུ་དངོསི་པོ་ཅི་ིཞེིག་བཟུང་ཡིོད་པ་བརྗོེད་ནསི་ཁྱོིམ་བྱ་དེསི་སོྒོ་ཚོོང་མཁོན་ད་ེ

ལོ་གཞུསི་པ་རེད། ཁོོ་གཉིིསི་འཛོིང་མོ་བྱསི་ཚོར་དུསི་བྱ་ཤོ་ཟ་ཐེབསི་མེད་པ་བྱསི་འདུག 

ཁོོ་མོའ་ིལོག་ཏུ་ཁྱོིམ་བྱའི་རྐང་པ་ཆོ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅིི་ཡིང་ལྷག་མི་འདུག 
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ད་ེམཐོེང་ནསི་ཨ་མེསི་གད་མོ་བགད་ད་ེདཔྱ་ིཚོིགསི་ཀྱིང་ཐེོར་གྲབསི་བྱསི། ངའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོ

ད་ེའདྲེ་ལོསི་སླེ་པོསི་ཁོ་ག་ལོ་འབྲལོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། འདི་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཁོན་དེའི་སྐད་ཆོ་སྦྲིང་རྩི་ལོསི་

ཀྱིང་མངར། ‘ཁྱོོད་ཚོ་ོསི་ཞེིང་འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་པ་ད་ེངའ་ིསྐྱོན་མ་རེད།’ ངསི་ཁོོ་

ལོ་‘དེསི་ན་སུའི་སྐྱོན་རེད།’ཅིེསི་དྲེིསི་པ་ན། ཁོོསི་‘ཤོོ་ནེ་ཞེིང་ཕྱུགསི་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་རེད། 

ངསི་བཀའ་བཀོད་དང་ལོེན་བྱེད་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན།’ ཟེར་བར། ངསི་ཁོོ་ལོ་‘ཤོོ་ནེ་ཞེིང་

ཕྱུགསི་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་ཟེར་ན་སུ་རེད།’ ཅིེསི་དྲེིསི་པ་ན། ཁོོསི་ང་ལོ་‘དེ་སུ་ཡིང་མ་རེད། 

ད་ེསྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ཞེིག་རེད།’ཟེར། དངོསི་གནསི་མ་ིཞེིག་སོྨྱོ་རུ་འཇུག་བྱེད་འདྲེ་རེད། དོན་

དམ་པར་སུ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཁོག་དཀྲི་སི་ཙམ་ཡིང་མི་རྙིེད། མི་མང་པོ་ཞེིག་ལོ་ཁོོང་ཁྲོ་སྟོན་

སི་ཙམ་ཡིང་མ་རྙིེད་པར་ཐེང་ཆོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིམེད། ང་ཚོང་མའ་ི

སྟེང་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ཡིོད། ང་གནསི་འདིར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།”

དམར་ལོ་གོར་བའི་ནུབ་ཁོའི་ཉིི་མ་དེ་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་འདར་ལྷེམ་ལྷེམ་

གྱིིསི་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗོེསི། རིམ་བཞེིན་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། ཉི་ིམ་ནུབ་ཤུལོ་གྱི་ིནམ་མཁོའ་

དེ་བཀྲག་མདངསི་དང་ལྡན་ཞེིང་། ཁྲག་གིསི་སྦེགསི་པའི་གོསི་ཧྲུལོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བའི་

སྤྲོིན་པ་རལོ་པོ་ཞེིག་ཉིི་མ་ནུབ་ཤུལོ་གྱིི་ནམ་མཁོའ་རུ་དཔྱངསི་ནསི་གདའ། ཤོར་ཕོྱིགསི་

ཀྱིི་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་སི་སྲིོད་ཀྱིི་སྣང་བ་ཞེིག་འཇོབ་བཞེིན་ཡིོང་ལོ། ཤོར་

ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སི་གཞེིའི་ངོསི་སུ་མུན་པའི་སྣང་བ་ཞེིག་འཇོབ་བཞེིན་སླེེབསི། བྱི་ལོ་སྐྱ་བོ་དེ་

ཁུ་སིིམ་མེར་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིའབྲུ་ཁོང་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ནསི་འབྲུ་ཁོང་ག་ིནང་དུ་གྲིབ་མ་

བཞེིན་མ་ིསྣང་བར་གྱུར།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཡི། ང་ཚོོ་མཚོན་མོའ་ིམུན་པའི་ཁྲོད་ནསི་ལོེ་དབར་བརྒྱད་བརྒལོ་ནསི་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་སིར་རྐང་ཐེང་ལོ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ངའི་རྐང་པ་ན་ནསི་འགུལོ་མི་ཐུབ། 
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ཡི། མུ་ལོེ། ང་ཚོོ་དོ་ནུབ་ཁྱོོད་ཚོང་གི་སིར་སིོང་ན་ག་འདྲེ་འདུག དེ་འདི་ནསི་ལོེ་དབར་

གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོགསི་མེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“སིོང་མ་སིོང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” མུ་ལོེ་ཡིི་གདོང་ལོ་ངོ་ནོངསི་པའི་ཉིམསི་ཤོིག་བབསི། 

“ངའ་ིཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོ།ོ ཁོོ་མོའ་ིམིང་བོ་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་འཁྱོེར་ནསི་ཁོ་ལོ་ི

ཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེལོ་ཕྱིིན་སིོང་། ཁོང་པའ་ིནང་ན་བཟའ་རྒྱུ་འབྲུ་རོྡོག་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། 

ཁོོ་ཚོ་ོན་ིང་རང་ལྟར་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་མེད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་། ཁོང་པའ་ི

ནང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད།” 

ཆོོསི་དཔོན་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་འགུལོ་ཙམ་བྱ། ་“ཁྱོོད་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉིམ་དུ་

ཕྱིིན་ན་འགྲིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཁོ་འཐོེར་ལོ་མ་བཏང་ན་འགྲིག་ག་ིརེད།” 

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“ང་འགྲོ་མ་ཐུབ། ཅི་ིཞེིག་གིསི་ང་གཏོང་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཨ་དཀོན་མཆོོག ད་ལྟོགསི་ནསི་ཤོ་ིགྲབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ལོོ་ངོ་བཞེ་ིཧྲིིལོ་

པོར་ཟསི་ཐུན་དུསི་ཐེོག་ལོ་བཟསི་པ་ཡིིན། ངའ་ིགྲོད་ཁོོག་འད་ིལུ་གུ་ལྡིང་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་

འདུག མུ་ལོ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བཟའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དགོང་ཟསི་ཇོ་ིལྟར་འཚོོལོ་

བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོེ་ཡིིསི་ངོ་ནོངསི་པའི་སོྒོ་ནསི་“དུསི་ཡུན་གང་འཚོམསི་རིང་ལོ་ངསི་སྦེལོ་བ་

དང་ཐེང་བྱི་ཟོསི་པ་ཡིིན་ལོ་འཕྱིི་བའང་ཟོསི་པ་ཡིིན། དེ་ཚོོ་མི་ཟ་ཐེབསི་མེད་རེད། འོན་

ཀྱིང་། དེང་སིང་ངསི་ཕར་ཕོྱིགསི་གྱི་ིགྲམ་རྩྭ་སྐམ་པོའ་ིཁོྲད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ལོམ་ཁོག་ཏུ་རྙི་ིའཛུགསི་

ཀྱི་ིཡིོད་པསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ར་ིབོང་ཟིན་ལོ་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ར་ིབྱའང་འཛོིན་ཐུབ་ཀྱི་ི

འདུག ད་དུང་སྲིེ་མོང་ཡིང་ཟིན་ལོ་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་ཡིང་ཟིན་གྱིི་འདུག”ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། 

ཁོོསི་རྩྭ་ཁུག་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀྱིི་མཐེིལོ་གཅིལོ་སྟེང་དུ་མགོ་རྟེིང་བསླེོགསི་

པསི། རྩྭ་ཁུག་ལོསི་སྤུ་འཇོམ་སིོབ་སིོབ་ལྡན་པའི་རི་སྐྱ་རྔ་དཀར་གཉིིསི་དང་རི་བོང་རྣ་
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རིང་གཅིིག་བཅིསི་ལྷོད་ཀྱིིསི་འགྲིལོ་སིོང་། 

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ངསི་ལོོ་ངོ་བཞེིའ་ིརིང་ལོ་གསིོན་པོར་བསིད་པའ་ིཤོ་

གསིར་ཞེིག་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ར་ིསྐྱ་རྔ་དཀར་གཅིིག་ཡིར་བློངསི་ཏ་ེལོག་ཏུ་བཟུང་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་

བཟའ་སྐལོ་སོྤྲོད་རྒྱུ་རེད་ཨ། ཨ་ེརེད། མུ་ལོ་ེ གྷི་ིརེབ།” ཅིེསི་དྲེིསི།

མུ་ལོེ་ངོ་ནོངསི་ནསི་འཚོབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། “དེ་ཐེད་ལོ་ང་ལོ་གདམ་ཀ་འདུག་གམ།” 

ཁོོསི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིབྱམསི་སིམེསི་དང་བྲལོ་བའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེབཤོད་མཚོམསི་བཅིད་ནསི། “ངསི་

ད་ེཟེར་བ་མིན། ད་ེཟེར་བ་མིན། ངསི་ཟེར་རྒྱུ་ན།ི” ཞེེསི་ཁོ་ནོར་རྒྱག་བཞེིན་དུ་“ངསི་བཤོད་

འདོད་པ་ན།ི གལོ་སྲིིད་མ་ིཞེིག་ལོ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད་ཅིིང་། མ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་གྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་

ཀྱི་ིཡིོད་དུསི། མ་ིདང་པོ་ད་ེལོ་གདམ་ཀ་ཡིོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་ཡིིན་པར། ངསི་ངའ་ིར་ིབོང་

ཚོ་ོའཁྱོེར་ནསི་ཁུག་ཀྱིོག་ཅིིག་ཏུ་གཅིིག་པུར་བཟསི་ན་ག་འདྲེ་རེད། གནསི་ལུགསི་ད་ེཨ་ེ

མཐེོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མཐེོང་ག་ིའདུག གནསི་ལུགསི་ད་ེངསི་མཐེོང་ག་ིའདུག ཋེོམ། མུ་ལོ་ེཡིིསི་

གནསི་ལུགསི་ཤོིག་མཐོེང་ག་ིའདུག གནསི་ལུགསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་མཐོེང་ག་ིའདུག གནསི་

ལུགསི་ད་ེཁོོ་ལོསི་སྟོབསི་ཆོ་ེལོ་ང་ལོསི་ཀྱིང་སྟོབསི་ཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གཞེོན་པསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་གཉིིསི་འཕུར་འཕུར་བྱསི། “སུ་ལོ་གྲ་ིཡིོད། ཉིམ་

ཐེག་པའ་ིསྲིོག་ཆོགསི་འད་ིཚོ་ོབཤོའ། ད་ལྟ་བཤོའ།” 

མུ་ལོེ་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོར་མའི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་བསྙབསི་ནསི་རྭ་ཡིི་ཡུ་བ་ཅིན་གྱིི་ལྟེབསི་

གྲ་ིཆོེན་པོ་ཞེིག་བློངསི། ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ལྟེབསི་གྲ་ིད་ེཚུར་བློངསི་ནསི་གྲ་ིདངོ་གཅིིག་ཕྱིིསི་

རྗོེསི་དྲེི་སྣོམ་ཞེིག་བྱསི། ཁོོསི་གྲི་དངོ་སི་ནང་དུ་ཡིང་དང་ཡིང་དུ་བསྣུན་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་

དྲེ་ིསོྣམ་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ད་ེཁོོའ་ིདོར་མའ་ིངོསི་སུ་ཕྱིིསི་རྗོེསི་མཐེ་ེབོང་གིསི་རྣོ་ཁོ་བརྟེགསི། 
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མུ་ལོེ་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྱི་མགོའ་ིཁུག་མ་ལོསི་ཆུ་དམ་ཞེིག་བློངསི་ནསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་

ཐེོག་ཏུ་བཞེག་སྟ་ེ“གྲོན་ཆུང་བོྱསི། འད་ིཙམ་ལོསི་མེད། ཁྲོན་པ་ཚོང་མའ་ིཁོ་རུབསི་ཟིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རི་བོང་ཞེིག་ལོག་ཏུ་བཟུང་་“ཁྱོོད་གཉིིསི་ལོསི་གཅིིག་སིོང་ནསི་འབྲུ་ཁོང་

ནསི་ལྕིགསི་སྐུད་དུམ་པ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཤོོག ང་ཚོོསི་ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིཤོིང་ལོེབ་ཆོག་པོ་འད་ི

དག་སྤྱིད་ནསི་མེ་ཞེིག་སྦེར་ཐེབསི་བྱ།” ཁོོསི་ལོག་གི་རི་བོང་ཤོི་བོ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་

“རི་བོང་བཤོའ་རྒྱུའི་ཡིན་གྱིི་ལོསི་ཀ་སླེ་པོ་ཞེིག་གང་ན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་རི་བོང་

ག་ིསྒོལོ་བའ་ིཔགསི་པ་ཡིར་འཐེེན་ནསི་གྲ་ིཡིིསི་ཨ་ིཁུང་ཞེིག་བཏོད། ད་ེརྗོེསི་ཨ་ིཁུང་ནང་

དུ་མཛུབ་མོ་བརྒྱབ་ནསི་པགསི་པ་བཤུསི། རི་བོང་གི་རྒྱབ་ཀྱིི་པགསི་པ་དེ་རྐང་ཤུབསི་

ཕུད་པ་ལྟར་སྐེ་རུ་ཡིར་དེད་བྱུང་ལོ། སུག་པའི་སྟེང་གི་པགསི་པ་རྣམསི་སྡེར་མོའ་ིརྩ་

རུ་མར་དེད། དེ་ནསི་ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ལྟེབསི་གྲི་དེ་ཡིང་བསྐྱར་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་རི་བོང་གི་

མགོ་དང་སུག་མགོ་བཅིད་ཅིིང་། དེ་ནསི་པགསི་པ་ཐེང་ལོ་བཞེག་རྗོེསི། རི་བོང་གི་རྩིབ་

རུསི་མཚོམསི་ནསི་ལྟེབསི་གྲིསི་གཤོགསི་ནསི་རྒྱུ་མ་རྣམསི་ཀོ་བའི་སྟེང་དུ་གསིིག་གསིིག་

བྱསི་ཏ་ེབླུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ནང་ཁོྲལོ་རྣམསི་སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོའ་ིཁོྲད་དུ་གཡུགསི། ད་ན་ི

གཙང་ལོ་ཤོ་རྒྱུསི་ལྡན་པའ་ིགཟུགསི་གཞེ་ིཆུང་ཆུང་ད་ེགྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་སུག་

བཞེ་ིབཅིད་རྗོེསི་ཤོ་དང་ལྡན་པའ་ིསྒོལོ་གཞུང་ད་ེདུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་གཏུབསི། ཁོོསི་ར་ིབོང་

གཉིིསི་པ་དེ་ལོག་ཏུ་ལོེན་བཞེིན་པའི་སྐབསི་དེར་ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ལོག་ཏུ་ལྕིགསི་སྐུད་འཁྲིལོ་

མ་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ད་མེ་བུསི་ནསི་ཕུར་བ་རེ་གདབ་རོགསི། 

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། སྲིོག་ཆོགསི་འད་ིཚོ་ོབཟའ་དགོསི་བསིམ་ནསི་ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་གྲབསི་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་དེའ་ིཤུལོ་གྱི་ིར་ིབོང་གཉིིསི་ཀའང་གཙང་མ་བཟོསི་ནསི་དུམ་

བུར་གཏུབསི་རྗོེསི་ལྕིགསི་སྐུད་ལོ་བརྒྱུསི། མུ་ལོེ་དང་ཁོ་སིེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཟུར་ཁོང་གི་ཞེིག་
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འཕྲོ་དེ་ནསི་ཤོིང་ལོེབ་ཆོག་པོ་འགའ་རེ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་མེ་ཁོ་གསིོསི། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་

ལྕིགསི་སྐུད་འཐེེན་སིའ་ིཆོེད་དུ་མེའ་ིཕར་ཕོྱིགསི་ཚུར་ཕོྱིགསི་གཉིིསི་སུ་ཕུར་བ་ར་ེགདབསི། 

མུ་ལོ་ེཕྱིིར་ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིརྩར་ཡིོང་ནསི་“ར་ིབོང་རྣ་རིང་ག་ིལུསི་སྟེང་དུ་གཉིན་འབུར་ཡོིད་

མེད་ལྟོསི་ཨ། ངསི་གཉིན་འབུར་ཅིན་གྱི་ིར་ིབོང་བཟའ་འདོད་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགླེོ་ཁུག་ལོསི་རསི་ཁུག་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི་སྒོོ་ཁྱོམསི་སྟེང་དུ་བཞེག

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“རྣ་རིང་འདི་གཙང་མ་ཡིང་དག་པ་རེད། དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཚྭ་ཡིང་འཁུར་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིགླེོ་ཁུག་དེའ་ིནང་ན་ད་དུང་སྡེར་མ་འགའ་ར་ེདང་རསི་

གུར་ཞེིག་ཀྱིང་མེད་དམ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོསི་ལོག་མཐེིལོ་དུ་ཚྭ་ཅུང་ཙམ་བློངསི་རྗོེསི་

ལྕིགསི་སྐུད་ལོ་བརྒྱུསི་པའ་ིར་ིབོང་ག་ིསྟེང་དུ་སྟོར།

མ་ེཕུང་ཇོ་ེཆོེར་སིོང་བ་དང་བསྟུན་ནསི་གྲིབ་མ་ད་ེཁོང་པའ་ིངོསི་སུ་ཕོག་ཅིིང་། ཤོིང་

ལོེབ་སྐམ་པོ་རྣམསི་གད་ནསི་ཀག་སྒྲི་ལྷང་ལྷང་དུ་སོྒྲིག ད་ན་ིམུན་པ་ཕལོ་ཆོེར་རུབ་ཟིན་

པསི་ནམ་མཁོའ་ིསྐར་ཚོོགསི་ཀྱིང་དགུང་སྔོོན་དབྱིངསི་སུ་ཇོ་ེགསིལོ་ནསི་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་གྱུར། 

བྱི་ལོ་སྐྱ་བོ་དེ་འབྲུ་ཁོང་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་མེ་ཕུང་གི་ཕྱིོགསི་སུ་སྨོེའོ་ཟེར་བཞེིན་ཡིོང་

ཞེིང་། མ་ེཕུང་ག་ིཉི་ེསི་ཙམ་དུ་སླེེབསི་མཚོམསི་སུ་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་སི་ངོསི་སུ་སྟོར་ཡིོད་

པའི་རི་བོང་གི་ནང་ཁྲོལོ་དམ་དུམ་གྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་བརྒྱུགསི། བྱི་ལོསི་ནང་ཁྲོལོ་ཁོ་ནང་དུ་

བལྡད་རྗོེསི་ཁོོག་ཏུ་མིད་པ་དང་། ད་དུང་ནང་ཁོྲལོ་འགའ་ར་ེཁོ་འགྲམ་ནསི་ཕྱི་ིརུ་དཔྱངསི།

ཁོ་སི་ེམ་ེཕུང་ག་ིའགྲམ་དུ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི། ཤོིང་ལོེབ་ཆོག་འཕྲོ་ར་ེམ་ེཕུང་ག་ིསྟེང་

དུ་སྣོན་ལོ། སྣེ་མོ་འབར་ཟིན་པའི་ཤོིང་ལོེབ་ཆོེན་པོ་དེ་མེ་ཕུང་གི་དབུསི་སུ་ཕར་བསྣུར། 

དགོང་ཁོའི་ཕ་ཝང་ཚོོ་མེ་ཕུང་གི་འོད་ཀོར་ནང་དུ་འཁྱུག་ཙམ་གྱིིསི་འཕུར་ནསི་ཡིོང་

ཞེིང་། འཁྱུག་ཙམ་གྱིིསི་འཕུར་ནསི་བུད་འགྲོ། བྱ་ིལོ་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཕོངསི་མགོ་རུ་ཙོག་

པུར་བསྡད་ནསི་མཆུ་ཏོ་ལྕི་ེལྡག་བྱེད་ཅིིང་། གདོང་པ་དང་ཁོ་སྤུ་འཁྲུད།
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ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་སྟེང་དུ་ར་ིབོང་བརྒྱུསི་ཡིོད་པའ་ིལྕིགསི་སྐུད་ད་ེལོག་པ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བཟུང་

ནསི་ཚུར་མ་ེཕུང་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་། “ཡི། མུ་ལོ།ེ སྣ་ེམོ་གཅིིག་ནསི་ཟུང་། ཁྱོོད་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ི

སྣ་ེད་ེཕུར་བ་དེའ་ིསྟེང་དུ་སྡོམསི་ཤོོག ད་འགྲིག་སིོང་། ཡི། ད་དམ་པོར་འཐེེན། སྤྱིིར་ཡིིན་

ན་ང་ཚོོསི་མ་ེཕུང་འཇོགསི་པར་སྒུག་དགོསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་སྒུག་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” 

ཁོོསི་ལྕིགསི་སྐུད་དྲེང་མོར་འཐེེན་རྗོེསི་ཐེང་ནསི་ཤོིང་ཐུར་ཞེིག་བློངསི་ནསི་ལྕིགསི་སྐུད་

སྟེང་ག་ིཤོ་རོྡོག་རྣམསི་མ་ེཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་སླེེབསི་པའ་ིབར་དུ་ཕར་དེད། ད་ེནསི་མ་ེལྕི་ེཡིིསི་

ཤོ་རོྡོག་ག་ིམཐེའ་རུ་ཡིར་ལྕི་ེལྡག་བྱསི་བྱུང་ལོ། ཤོ་རོྡོག་ག་ིཕྱི་ིངོསི་རྣམསི་མཁྲེགསི་པོ་དང་

འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་ཏུ་གྱུར། ཇོོ་ཌི་ིམ་ེཕུང་ག་ིའགྲམ་དུ་ཐེང་ལོ་བསྡད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ར་ིབོང་

ག་ིཤོ་རྣམསི་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འབྱར་མ་ིའགྲོ་བའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོའ་ིལོག་ག་ིཤོིང་ཐུར་དེསི་

ར་ིཤོ་མུ་མཐུད་དུ་ཕར་སྒུལོ་ཚུར་སྒུལོ་བྱསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིསིི་“འད་ིན་ིསྤྲོོ་གསིེང་ཞེིག་རེད། རེད་ཡི། 

འད་ིན་ིདངོསི་གནསི་སོྤྲོ་གསིེང་ཞེིག་རེད། མུ་ལོ་ེའད་ིལོ་ཚྭ་དགོསི་ན་ཚྭ་འདུག ཆུ་དགོསི་

ན་ཆུ་འདུག རི་བོང་དགོསི་ན་རི་བོང་འདུག ད་འདིའི་གླེོ་ཁུག་ནང་ན་སྐྱོ་ལྡུར་སླེ་ང་

གང་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ད་ེམ་གཏོགསི་ར་ེབ་གཞེན་པ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོེ་ཡིིསི་མེ་ཕུང་གི་སྟེང་ནསི་ཚུར་བལྟསི་ཏེ་“ངའི་འཚོོ་བ་རོལོ་ཚུལོ་ལོ་བལྟསི་ན་

ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་སོྨྱོསི་འདུག་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“མེད། བསིམ་གྱི་ིམེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་སོྨྱོན་པ་ཡིིན་ན་ཚོང་མ་སོྨྱོན་པ་ཡིིན་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོེ་ཡིིསི་མཐུད་དུ་“རེད་ཡི། དེ་དགོད་བོྲ་བ་ཞེིག་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སི་

གཞེིསི་དང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་ཞེེསི་བཤོད་པ་ད་ེནསི་བཟུང་། ང་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བབསི་པའམ་ཅི་ི

ཞེིག་བྱུང་བའ་ིཚོོར་བ་བྱུང་། ཐེོག་མར་ང་སིོང་ནསི་མ་ིསྐོར་ཞེིག་གསིོད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞེ་ི

འཐེེན་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ེནསི་ངའ་ིབཟའ་མ་ིཚོང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཕྱིིན་པ་རེད། ད་ེནསི་བཟུང་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ང་ཡིར་འཁྱོམ་མར་འཁྱོམ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིནི། ནམ་ཡིང་ཐེག་རིང་ལོ་མ་སིོང་ལོ། གང་

དུ་མུན་རུབ་ན་ད་ེརུ་ཉིལོ་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། དོ་ནུབ་ང་འད་ིནསི་ཉིལོ་དགོསི་བསིམ་ཡིོད། 

ང་འདིར་ཡིོང་དོན་ཡིང་ད་ེཡིིན། ངསི་རང་ཉིིད་ལོ། ངསི་ཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིཅི་ལོག་ལོ་ལྟ་རྟེོག་

བྱསི་ཏེ་བསྡད་པ་ཡིིན་ན་ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་ཡོིང་དུསི་རྩིསི་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་། ངསི་དེ་བདེན་པ་མིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། འདི་ན་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་རྒྱུ་ཞེིག་ལྷག་མེད་

ལོ། ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོཡིང་ནམ་ཡིང་ཕྱིིར་ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ང་ན་ིདུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིའདྲེ་ེརྒན་འཁྱོམ་པོ་

ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཡིར་འཁྱོམ་མར་འཁྱོམ་བྱསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མ་ིཟེར་བ་འད་ིགནསི་ཤོིག་ལོ་གོམསི་སོིང་དུསི་ད་ེདང་ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་དཀའ་

མོ་རེད། མ་ིཟེར་བ་འད་ིལོ་བསིམ་བློོ་ཞེིག་སྐྱེསི་ཚོར་དུསི་ད་ེབསྒྱུར་རྒྱུ་དཀའ་མོ་རེད། ང་ན་ི

དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་མིན་ནའང་། ངསི་རྒྱུན་པར་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་གསིོལོ་བ་འདེབསི་

ཀྱི་ིའདུག་ལོ། ད་ེཐེད་ལོ་རིག་པ་ཙམ་ཡིང་བསྒྲིིམ་དགོསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིསྟེང་ག་ིཤོ་རོྡོག་རྣམསི་བརྗོ་ེསླེོག་བརྒྱབ་པསི། ད་ན་ིཤོའ་ིསྟེང་

ནསི་སྣུམ་ཁུ་ར་ེའཛོགསི་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། སྣུམ་ཐེིགསི་ར་ེམ་ེནང་དུ་ལྷུང་ཚོ་ེམ་ེལྕི་ེལོེབ་མོ་ར་ེ

ཡིར་མཆོོངསི་ཡིོང་། ཤོའ་ིངོསི་འཇོམ་སི་དག་ཏུ་ད་ལྟ་གཉིེར་ཁུམ་དོད་ནསི་ཁོ་མདོག་སྨུག་

སྐྱ་རུ་འགྱུར་བཞེིན་འདུག ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“དྲེི་སྣོམ་ཞེིག་བྱོསི་དང་། སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། མར་སྒུར་

ནསི་དྲེ་ིསོྣམ་ཞེིག་བོྱསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“དུར་ཁོྲད་ཀྱི་ིའདྲེ་ེརྒན་འཁྱོམ་པོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར། སོྔོན་ཆོད་

དོན་དག་བྱུང་མྱོོང་སིའ་ིསི་ཆོ་ཚོང་མར་འཁྱོམ་ཉུལོ་བྱསི་པ་ཡིིན། དཔེར་ན། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ི

གྲོག་ཤུར་དུ་ཤོིང་ཕྲན་གྱི་ིནགསི་ཚོལོ་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ད་ེན་ིང་ཐོེག་དང་པོར་བུ་མོ་ཞེིག་དང་

ཉིལོ་སི་དེ་ཡིིན། སྐབསི་དེར་ང་རང་ལོོ་ན་བཅུ་བཞེི་ཡིིན་ལོ། དེ་དུསི་ངསི་ནི་ཤྭ་ཕོ་ཞེིག་

དང་འདྲེ་བར་རྐང་རྡོེབ་དང་འཕོངསི་གསིིག་བྱསི་ཏ་ེའཁུན་སྒྲི་སྒྲིོག་ག་ིཡིོད་ལོ། ད་ེདུསི་ང་
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ན་ིར་ཕོ་གཅིིག་དང་འདྲེ་བར་ཆོགསི་སྲིེད་ཀྱིིསི་ཚོོསི་ཡིོད། ད་ེབསི་ང་སི་དེར་ཡིང་བསྐྱར་

སིོང་ནསི་ཐེང་ལོ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་ནསི་བསྡད་ཚོ་ེསོྔོན་ཆོད་ཀྱི་ིབྱ་བ་ད་ེདག་ར་ེར་ེབཞེིན་

མིག་ལོམ་དུ་ཕྱིིར་ཤོར་ཡིོང་། ངེད་ཚོང་གི་འབྲུ་ཁོང་གི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་སི་དེ་ནི་གླེང་རྒན་

ཞེིག་གིསི་ངའ་ིཨ་ཕ་རྭ་རྡུང་བྱསི་ནསི་གསིོད་སི་ད་ེཡིིན་ལོ། ཁོོའ་ིཁྲག་དམར་རྣམསི་དུསི་ད་

ལྟའང་སི་ནང་དེར་འགོསི་ཡིོད། འགོསི་ཡིོད་ངེསི་ཡིིན། མ་ིསུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁྲག་དམར་

དེ་བཀྲུསི་མྱོོང་མེད། ངསི་ངའི་ཨ་ཕའི་ཟུངསི་ཁྲག་འདྲེེསི་ཡིོད་སིའི་སི་ངོསི་སུ་ལོག་པསི་

རེག་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་པསི་བཤོད་མཚོམསི་

ཅུང་བཞེག “ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ང་སོྨྱོན་པ་འདྲེ་པོ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། མ་རེད་དམ།” 

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཤོ་བརྗོེ་སླེོག་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམིག་མདངསི་ནང་དུ་བཀུག་ཡིོད། ཁོ་སིེ་

ཡིིསི་སྐྱིལོ་ཀྲུང་ཇོེ་དམ་དུ་བཏང་ནསི་མིག་གིསི་མེ་ཕུང་དུ་ཅིེར་ནསི་བསྡད། སིར་བསྡད་

ཡིོད་པའ་ིམ་ིའད་ིདག་ལོསི་དབྱིན་ཁྲ་ེབཅིོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ིསིར་གྲོད་ཁོོག་རྒྱགསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ི

བྱ་ིལོ་ད་ེཙོག་པུར་བསྡད་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིམཇུག་མ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱབ་སུག་ག་ིམཐེའ་རུ་གྲ་

དག་པོསི་འཁྱོིལོ། འུག་པ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་གིསི་འཛོེར་སྐད་སྒྲིོག་བཞེིན་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་ཐོེག་

ནསི་འཕུར་སིོང་ལོ། མ་ེའོད་ཁྲོད་ནསི་འུག་པའ་ིདཀར་ལོམ་ལོམ་གྱི་ིགསུསི་པ་དང་གཤོོག་

འོག་གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ། 

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མ་རེད། ཁྱོོད་རང་ཁོེར་རྐྱེང་ཡིིན་པ་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་

སོྨྱོན་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡི་ིཆུང་ལོ་དམ་པའ་ིགདོང་པར་ནན་ཏན་གྱི་ིམདངསི་ཤོིག་བབསི། “ཟུངསི་ཁྲག་

ད་དུང་ཡིང་འགོསི་ཡིོད་སིའ་ིསི་ཐེོག་ཏུ་ངསི་ལོག་པ་བཞེག་པ་ཡིིན། ངསི་སྐབསི་དེར་ངའ་ི

ཨ་ཕའི་བྲང་ཁོར་བཏོད་ཡིོད་པའི་ཨི་ཁུང་མཐོེང་ཐུབ་ལོ། ཁོོ་ངའི་ངོསི་སུ་འཐེམསི་ནསི་

གཟུགསི་པོ་འདར་ཙམ་འདར་ཙམ་བྱེད་པའང་ཚོོར་ཐུབ། ད་ེནསི་ཁོོ་དལོ་མོསི་ལྟག་ཏུ་ཉིལོ་



111

ལེེའུ་དྲུག་པ།

སིོང་ལོ། རྐང་ལོག་ཚོང་མསི་སྤེར་འབྲད་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངསི་ཁོོའ་ིདཀར་ལོོག་ལོོག་ག་ི

མིག་མདངསི་ལོསི་ན་ཟུག་ག་ིསྡུག་བསྔོལོ་ད་ེམཐེོང་ཐུབ་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་འགུལོ་རྒྱུ་མེད་པར་

གྱུར་ནསི། གསིལོ་ལོ་དྭངསི་པའི་མིག་ཟུང་གིསི་གནམ་ལོ་ཅིེར་བའང་མཐེོང་། སྐབསི་

དེར་ང་ན་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིིན་པསི་ངུ་རྒྱུ་མ་དྲེན་ལོ་ཅི་ིཡིང་བྱེད་རྒྱུ་མ་དྲེན་པར། ད་ེ

གར་ལོངསི་ནསི་བསྡད།” ཁོོསི་མགོ་བོ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་འཕྲེད་དུ་གཡུགསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཤོ་བརྗོ་ེ

སླེོག་བརྒྱབ། “དེ་ནསི་ང་ཇོོའེ་བཙའ་སིའི་ཁོང་པ་དེའི་ནང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཉིལོ་ཁྲི་ད་

ལྟ་མཐོེང་རྒྱུ་མི་འདུག་མོད། ཁོང་པ་དེ་ག་རང་རེད། འདི་དག་ཚོང་མ་དེ་འདྲེའི་གསིལོ་

ལོ་གསིོན་པོ་ཞེིག་རེད་ཨང་། སོྔོན་མའ་ིདོན་དག་ཁོག་ར་ེར་ེབཞེིན་སི་གནསི་དང་བསྟུན་

ནསི་ཕྱིིར་འཆོར་ཡིོང་ག་ིའདུག ཁོང་པ་ད་ེན་ིཇོོའ་ེཡི་ིཚོ་ེསྲིོག་ག་ིམགོ་རྩོམ་སི་ད་ེརེད། ཁོོ་

བཙསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ད་གཟོད་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་ངུ་སྐད་

ལོ་ེདབར་གཅིིག་ག་ིསི་ནསི་གོ་ཐུབ་པ་ཞེིག་བསྒྲིགསི་སོིང་། སྐབསི་དེར་ངའ་ིཨ་ཕྱི་ིད་ེགར་

ལོངསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི། ‘ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་རེད། ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་རེད།’ ཅིེསི་ཡིང་དང་

བསྐྱར་དུ་བསྒྲིགསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོ་དགའ་སོྤེབསི་སྐྱེསི་དྲེགསི་པསི་དགོང་མོ་དེར་བསྟུད་མར་

ཤོེལོ་ཕོར་གསུམ་བཅིག་སིོང་།7”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་མིད་པ་བསིངསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ད་ཟོསི་ན་འགྲིག་སི་རེད།” 

མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཁྲོ་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“ད་ེཡིག་པོ་ཞེིག་ཚོོསི་སུ་ཆུག ཚོོསི་ནསི་སྨུག་པོ་བོྱསི། ཕལོ་

ཆོེར་ནག་པོ་ལྟ་བུ་འགྱུར་དགོསི། ངསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་འདོད། ངསི་ཡུན་རིང་ལོ་སྐད་ཆོ་

བཤོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གལོ་སྲིིད་ང་སོྨྱོ་ཡིོད་ན་སོྨྱོ་ཡིོད། དེ་ལོའང་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་

པ་མ་རེད། དུར་ཁོྲད་ཀྱི་ིའདྲེ་ེའཁྱོམ་བཞེིན་མཚོན་མོར་ཁྱོིམ་མཚོེསི་ཚོོའ་ིཁོང་པ་ཉུལོ། ཕ་ེ

ཋེེར་ཚོང་དང་ཇོ་ེཁོོབ་ཚོང་། རན་སི་ིཚོང་དང་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་སིོགསི་ར་ེར་ེབཞེིན་ཉུལོ། ཁོང་

7 ཤོེལོ་ཕོར་གཅིོག་པ་ཤོེལོ་ཕོར་གཅིོག་པ་ན་ིཇོའེུ་ཆོོསི་ལུགསི་ཀྱི་ིཤུགསི་རྐྱེནེ་འདྲེེསི་པའ་ིརྟེནེ་འབྲེལོ་ཞུ་སྟངསི་ཤོགི



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

112

པ་འདི་རྣམསི་དེང་སིང་ནག་ཐེིབ་བེ་ཐེོར་ལོ་ཁོད་ཀྱིི་སྒོམ་ཆོག་འགའ་རེ་དང་འདྲེ། འོན་

ཀྱིང་། ཁོང་པ་འད་ིདག་ག་ིནང་དུ་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཆོེན་པོ་བཏང་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། འདུ་འཛོོམསི་བྱསི་

པ་དང་དགོད་སྒྲིའང་གྲག་མྱོོང་། ད་དུང་ཁོང་པ་འདི་དག་ཚོང་མའི་ནང་དུ་གཉིེན་སྟོན་

ཡིང་བཤོམསི་མྱོོང་ཨང་། འདི་དག་མཐོེང་ཚོེ་ང་གྲོང་རྡོལོ་དུ་བརྒྱུགསི་ནསི་ལྟསི་ངན་དེ་

ཚོ་ོགསིོད་འདོད་སྐྱེསི། ཁོོ་ཚོོསི་འདྲུད་འཐེེན་ལོ་བརྟེེན་ནསི་སི་གཞེིསི་འད་ིདག་མགོ་རྟེིང་

བསླེོགསི་ན་ཁོོ་ཚོོར་ཕན་ཁོ་ེཅི་ིཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིབར་ཁོ་ེསྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་པའ་ིདོན་

དུ་ཁོོ་ཚོོར་ཅི་ིཞེིག་ཐོེབ་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། ཁོོ་ཚོོར་ཐོེབ་པ་ན་ིཨ་ཕ་སི་ཐོེག་ནསི་འཆོ་ིསི་དང་ཇོོའ་ེ

ཡིིསི་དབུགསི་ཀྱི་ིཐོེག་མ་ལོེན་སི། ངསི་མཚོན་མོར་སོྡང་གསིེབ་ནསི་ར་ཕོ་གཅིིག་དང་འདྲེ་

བར་གསིིག་རྡོེབ་བྱེད་སི་ཙམ་རེད། ད་ེམིན་ཁོོ་ཚོོར་ཅི་ིཞེིག་ཐེོབ་བམ། སི་ཞེིང་འདིའ་ིསི་རྒྱུ་

མ་ིབཟང་བ་གནམ་རྒན་མསི་ཀྱིང་ཤོེསི། ལོོ་ངོ་མང་པོའ་ིརིང་ལོ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་

སྟོན་ཐེོག་ཡིག་པོ་ཞེིག་བསྡུ་རྒྱུ་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱིང་། གཞུང་ལོསི་སྒྲིོག་ཙེའི་སྟེང་གི་ཁྱོི་

ཕྲུག་ད་ེཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིབར་ཁོ་ེཞེིག་ག་ིཆོེད་དུ་ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོ་ོཕྱིེད་ཀ་ཕྱིེད་ཀར་བཏང་བ་

རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོདུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་བཏང་བ་རེད། ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོདང་ཁོོ་ཚོ་ོགནསི་སིའ་ི

གཞེ་ིགཉིིསི་ཀ་ངོ་བོ་གཅིིག་ཡིིན་མོད། ཁོོ་ཚོོསི་འད་ིགཉིིསི་ཁོ་ཁོར་བཏང་བསི། ད་ལྟ་ཡུལོ་

མ་ིཚོ་ོན་ིའཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཁོེར་རྐྱེང་

གིསི་འཁྱོམ་བཞེིན་ཡིོད། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོ་ོན་ིགོམ་པ་སྤེོ་བཞེིན་པའ་ིབེམ་པོ་ཙམ་རེད། ཁྱོ་ིཕྲུག་

དེ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོ་བསིད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། མུ་ལོེ་ཁུ་སིིམ་པོར་གྱུར། ཁོོའ་ིམཆུ་ཏོ་ད་

དུང་ཡིང་འགུལོ་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིབྲང་ཁོ་ད་དུང་ཡིང་རྡོེབ་བཞེིན་འདུག ཁོོ་ཐེང་

ལོ་བསྡད་ནསི་མེ་འོད་ཀྱིི་ཁོྲད་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་པ་གཉིིསི་ལོ་ལྟ་བཞེིན་སྐད་དམའ་

མོསི་དགོངསི་སིེལོ་ཞུསི་པའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“ངསི་དུསི་ཡུན་ཧ་ཅིང་རིང་པོ་ཞེིག་གི་རིང་ལོ་

མ་ིཞེིག་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ང་ན་ིདུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིའདྲེ་ེརྒན་འཁྱོམ་པོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་
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བར། ཡིར་འཇོབ་མར་འཇོབ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཤོིང་ལོེབ་རིང་པོ་ཞེིག་མེ་ཕུང་གི་ཁྲོད་དུ་བསྣུར་བ་ན། མེ་ལྕིེ་རྣམསི་ཤོིང་

ལོེབ་ཀྱི་ིངོསི་སུ་འཁྲིལོ་ཡིོང་ལོ། ད་ེནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཤོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིར་མཆོོངསི། དགོང་

མོའ་ིགྲང་རླུང་གིསི་ཁོང་པའི་ཤོིང་ཆོ་རྣམསི་ཕྱིིར་འཁུམ་དུ་བཅུག་པསི། ད་ལྟ་ཁོང་པསི་

ཀྱིང་ཀག་སྒྲི་སྒྲིོག་མགོ་བརྩམསི། ཁོ་སིེ་ཡིིསི་སྐད་དམའ་མོསི་“ང་སིོང་ནསི་ལོམ་ལོ་བུད་

ཟིན་པའི་ཡུལོ་མི་ཚོོ་ལོ་ལྟ་བར་འདོད། ང་ལོ་ཁོོ་ཚོོར་བལྟ་རུ་འགྲོ་དགོསི་པའི་ཚོོར་བ་

ཤུགསི་ཆོེན་སྐྱ།ེ ཁོོ་ཚོ་ོལོ་ཆོོསི་དཔོན་སུསི་ཀྱིང་སྩོོལོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིརོགསི་རམ་དགོསི། ཁོོ་

ཚོོསི་མ་ིཡུལོ་གྱི་ིའཚོ་ོབ་ཙམ་ཡིང་རོལོ་མ་ིཐུབ་ན། ལྷ་ཡུལོ་གྱི་ིབད་ེསྐྱིད་ལོ་ར་ེབསི་ཅི་ིཞེིག་

ཕན། ཁོོ་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྣམ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམགོ་འཕངསི་དམའ་སིར་ལྷུང་ནསི་སྡུག་ག་ིམུན་པར་

ལྷུང་ཡིོད་དུསི། དམ་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ཤོིག་གིསི་ཅི་ིཞེིག་ཕན། ཁོོ་ཚོོར་དགོསི་པ་ན་ིརོགསི་རམ་

རེད། ཁོོ་ཚོོར་འཆོ་ིབའ་ིཆོ་རྐྱེེན་མ་འཛོོམསི་སོྔོན་དུ། གསིོན་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་ངེསི་པར་དུ་

འཛོོམསི་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་འཚོབ་འཚུབ་ངང་“སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། ཤོ་འདི་ཙིག་ཤོ་འཚོིག་རོ་འདྲེ་པོ་ཞེིག་

ཏུ་མ་གྱུར་གོང་དུ་ཟོསི་ན་མ་ིབཟང་ངམ། ལྟོསི་དང་། སྣོམསི་དང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཡིར་

ལོངསི་ནསི། ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིསྟེང་ག་ིཤོ་རོྡོག་རྣམསི་མ་ེལྕིེསི་མ་ིསྙོབསི་སིར་ཕར་དེད། ཁོོསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགླེོ་ཁུག་ལོསི་མུ་ལོ་ེཡི་ིལྟེབསི་གྲ་ིབློངསི་ཡིོང་ནསི་ལྕིགསི་སྐུད་ལོསི་ཤོ་རོྡོག་ཅིིག་

མར་གཏུབ་རྗོེསི་“ཡི། འད་ིཆོོསི་དཔོན་གྱི་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་མིན་ཞེེསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཟིན་པ་ཡིིན་ཨ།”

“ཡི་དེསི་ན། འད་ིསྐྱེསི་པ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཡིིན།” ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་ཤོ་རོྡོག་ཅིིག་གཏུབ། “ཡི། མུ་

ལོ།ེ གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་དྲེགསི་ནསི་ཤོ་ཡིང་བཟའ་འདོད་མེད་པ་མིན་ན། འད་ི

ཁྱོོད་ཀྱི་ིཡིིན། ར་ིབོང་རྣ་རིང་ག་ིཤོ་འད་ིགླེང་གོག་ཅིིག་ག་ིཤོ་ལོསི་ཀྱིང་མཁྲེགསི།” ཁོོ་ཡིང་
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བསྐྱར་སིར་ཕྱིིར་བསྡད་ནསི། མདུན་སིོ་རིང་པོ་རྣམསི་ཤོ་ནང་དུ་བསྣུན་ནསི་ཤོ་རོྡོག་ཁོམ་

ཆོེན་ཞེིག་བཏོགསི་ནསི་བལྡད་“སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཧྲིོབ་སྒྲི་འདིར་གཅིིག་ཉིོན་དང་།” 

མུ་ལོ་ེད་དུང་ཡིང་འགུལོ་མེད་དུ་བསྡད་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཤོ་རོྡོག་ལོ་ཅིེར་བཞེིན་“གཅིིག་

བྱསི་ན་ངསི་སྐད་ཆོ་འད་ིའདྲེ་བཤོད་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་དོན་དག་

འད་ིའདྲེ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཁོོང་དུ་བཅུག་ནསི་བསྡད་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཁོ་ནང་ཤོ་རོྡོག་གིསི་གང་ནསི་ཚུར་བལྟསི། ཁོོསི་ཤོ་རོྡོག་སིོ་ཡིིསི་བལྡད་རྗོེསི་

མིད་པར་མིད་པ་ན། ཁོོའ་ིཤོ་རྒྱུསི་དོད་པའ་ིམགྲིན་པ་རོྐྱེང་སྐུམ་ཐེེངསི་གསུམ་བྱསི། ད་ེནསི་

ཁོོསི་“སྐད་ཆོ་བཤོད་ན་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་རེད། མཚོམསི་ལོ་ལོར་སྡུག་བསྔོལོ་གྱིིསི་མནར་

བའི་མིསི་སྡུག་བསྔོལོ་དེ་ཁོ་ནསི་བཤོད་ན་ལུསི་ནསི་ཕུད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོིད་པ་རེད། མཚོམསི་

ལོ་ལོར་མ་ིགསིོད་མཁོན་གྱིིསི་གསིོད་རྒྱུ་ཁོ་ནསི་བཤོད་ད།ེ དངོསི་སུ་གསིོད་མ་ིདགོསི་པ་ད་ེ

འདྲེའང་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངསི་ད་ེའགྲིག་འདུག ཐེབསི་ཤོེསི་མེད་པ་འདྲེ་མིན་ན་

མ་ིམ་གསིོད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིངི་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་ར་ིཤོ་ཁོམ་བཏོག་ཅིིག་བྱསི། ཇོོ་

ཌི་ིཡིིསི་རུསི་པ་མ་ེནང་དུ་འཕངསི་རྗོེསི། ཡིར་ཏོག་སི་ེལོངསི་ནསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་

ཤོ་རོྡོག་ཅིིག་བློངསི། མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཤོ་དལོ་མོསི་བཟའ་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་

འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རོགསི་པ་གཉིིསི་ལོ་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེད། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་

གཅིན་གཟན་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་རྔམ་བཟའ་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིཁོ་མཐེའ་རུ་ཞེག་ཚོིལོ་

གྱི་ིམཐེའ་ར་ཞེིག་འཁོོར།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཁོོ་ལོ་དུསི་ཡུན་རིང་ཙམ་ལོ་ཅུང་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་པསི་བལྟསི་རྗོེསི། 

ཤོ་བཟུང་ཡིོད་པའ་ིལོག་པ་ད་ེམར་ཕབ་ནསི་“ཨ་ཋེོམ།” ཞེེསི་བོསི།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་བཟའ་མཚོམསི་མ་ིའཇོོག་པར་ཡིར་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཨ།” ཞེེསི་ཁོ་ཟསི་ཀྱིིསི་

གང་ནསི་ལོན་བཏབ།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

“ཨ་ཋེོམ། ངསི་མ་ིད་ེཚོ་ོགསིོད་རྒྱུའ་ིསྐོར་བཤོད་པསི་ཁྱོོད་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་ཡི་ིཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། 

ཨ་ེཡིོད། ཨ་ཋོེམ། ཁྱོོད་ཚོིག་པ་ཟོསི་མེད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“མེད། ང་ཚོིག་པ་ཟོསི་མེད། ད་ེན་ིའདསི་ཟིན་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“མ་ིཚོང་མསི་ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིནོར་འཁྲུལོ་མིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། རྒན་པོ་ཋུན་བྷུལོ་

ལོགསི་ཀྱིིསི་ཁྱོོད་ཕྱིིར་བུད་ཚོ་ེཤོ་འཁོོན་རོྩད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་གྱི་ིཡིོད་ལོ། མ་ིསུསི་ཀྱིང་ཁོོའ་ིབུ་

བསིད་ཆོོག་གི་མ་རེད་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། རྗོེསི་སིོར་ཡུལོ་མི་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ཁོ་ཏ་སླེོབ་

གསིོ་བྱསི་ནསི་ཁོོའ་ིསིེམསི་ཁོ་བསྒྱུར་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་སྐད་དམའ་མོསི་“སྐབསི་དེར་ང་ཚོོ་ཆོང་རག་གིསི་བཟི་ཡིོད། ཞེབསི་བྲོའ་ི

དགོང་ཚོོགསི་ཤོིག་གི་སྟེང་ནསི་ར་བཟི་བ་རེད། ངསི་འཛོིང་མོ་དེ་ཇོི་ལྟར་མགོ་བཙུགསི་

པའང་མ་ཤོེསི། ངསི་གཅིིག་ཤོེསི་དུསི་ང་ལོ་གྲ་ིཞེིག་གིསི་བསྣུན་འདུག་ཅིིང་། དེསི་ང་བཟ་ི

དྭངསི་སུ་བཅུག་པ་རེད། ངསི་ཐེོག་མར་མཐེོང་དུསི་ཧེར་བྷེ་ིཡིིསི་གྲ་ིའཁྱོེར་ནསི་ང་ལོ་ཡིང་

བསྐྱར་འཛུགསི་གྲབསི་བྱེད་ཀྱིི་འདུག སྐབསི་དེར་སླེོབ་གྲྭའི་ཁོང་ངོསི་སུ་སྦྱིག་མ་ཞེིག་

ཁོེན་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ངསི་དེ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ང་དང་

ཧེར་བྷེིའ་ིབར་ན་རྩོད་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད། ཁོོ་མ་ིཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་

དུསི་ངའ་ིགཅུང་མོ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་ཐུབ་ཚོོད་གཏོང་དུ་ཡིོང་མྱོོང་མོད། ངེད་གཉིིསི་བར་ན་

རྩོད་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད། ང་ཧེར་བྷེ་ིལོ་དགའ་བོ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། ཚོང་མསི་མ་ིརྒན་ཁོོང་ལོ་ད་ེལྟར་ལོབ་པསི་ད་གཟོད་ཁོོ་འཇོགསི་ལོ་བབསི་

པ་རེད། འགའ་རེསི་བཤོད་ན། ཋུན་བྷུལོ་འད་ིཨ་མའ་ིཕོྱིགསི་ནསི་ཧད་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིཁྲག་རྒྱུད་

འདྲེེསི་ཡིོད་པསི། ཁོོསི་དེའ་ིཚོོད་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་ཞེིག་སོྟན་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་ཟེར། དེའ་ི

སྐོར་ངསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིཤོེསི། གང་ལྟར་ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོཟླ་བ་དྲུག་ག་ིསོྔོན་དུ་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་
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ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་ཕྱིིན་སིོང་།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིསྟེང་ནསི་ར་ིབོང་རྗོེསི་མ་དེའ་ིཤོ་བློངསི་ནསི་ཚོང་མར་བརྒྱུད་

སོྤྲོད་བྱསི། ཁོོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་ཤོ་དལོ་མོསི་ཟོསི་ཤོིང་། དལོ་མྱུར་སོྙམསི་

པོསི་སིོ་བལྡད་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོསི་ཕུ་ཐུང་སྤྱིད་ནསི་ཁོ་མཐེའི་ཞེག་ཚོིལོ་རྣམསི་གཙང་

མར་ཕྱིིསི་ཤོིང་། ཁོོའ་ིགནག་ལོ་སྣུམ་པའ་ིམིག་ཟུང་ད་ེཕྱི་ེམ་བཙུམ་གྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་ལོ་བསིམ་

གཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་ལྟར་མེ་ཕུང་གི་ཁྲོད་དུ་ཅིེར་ནསི་“མི་ཚོང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་

བཞེིན་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ང་བཟང་བཙོན་དམ་བཅིའི་འོག་ཏུ་ཡོིད་པསི་མངའ་སྡེ་

འད་ིདང་འབྲལོ་མ་ིཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“བཟང་བཙོན་དམ་བཅིའ་ཨ།ེ ངསི་ད་ེགོ་མྱོོང་ཡིོད། དེའ་ིའགྲོ་སྟངསི་འདྲེ་

པོ་ད་ེག་འདྲེ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

“རེད་ཡི། ང་དུསི་བཅིད་ལོསི་སོྔོན་ལོ་སོྒོར་བུད་པ་རེད། ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱིིསི་སྔོ་བ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་། ང་རང་ལོ་བསྒྲུབ་དགོསི་པའི་འགན་ཁུར་རེ་ཡིོད་ཅིིང་། དེ་དག་མ་བསྒྲུབ་ན་

ནང་དུ་ཕྱིིར་འཇུག་གི་རེད། དེ་མིན་ད་དུང་། དུསི་དང་དུསི་སུ་གནསི་ཚུལོ་ཡིར་སྙན་

གསིེང་འབུལོ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད།”

“མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཁྱོོད་ལོ་ཇོ་ིའདྲེ་རེད། ངའ་ིཆུང་མའ་ིཕ་མ་སྤུན་

གཅིིག་མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་དུ་བསྡད་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་དམྱོལོ་བ་ཞེིག་མྱོོང་དུ་བཅུག་

རབསི་འདུག”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“དེ་དེ་འདྲེ་སྡུག་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་མ་རེད། དེ་ནི་སི་ཆོ་ག་སི་གང་དང་གཅིིག་

མཚུངསི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དམྱོལོ་བའི་སོྒོ་ཕྱིེསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་དམྱོལོ་བ་ཞེིག་མྱོོང་དུ་

འཇུག་གི་རེད། བཙོན་སྲུང་པསི་ཁྱོོད་ལོ་དམྱོལོ་སོྒོ་ཞེིག་ཕྱིེསི་ན་རེད་མ་གཏོགསི་དེ་མིན་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐུན་ལོམ་ཡིག་པོ་བྱསི་ན་མ་ིསྐྱོན། ངསི་ཚོང་མར་མཐུན་ལོམ་བྱསི་པ་ཡིིན་ལོ། 
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མི་གཞེན་པ་ཚོང་མ་དང་འདྲེ་བར། ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་མ་བྱསི་པར་བསྡད་པ་ཡིིན། 

བཙོན་ཁོང་ནསི་ངསི་འབྲ་ིརྩལོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་སྦྱིོང་ཐུབ་སིོང་། ཡི་ིག་ེདང་ཐེ་སྙད་ཙམ་

མ་ཡིིན་པར་བྱ་བྱེའུ་ལྟ་བུའ་ིར་ིམོ་འབྲ་ིཚུལོ་ཡིང་སྦྱིངསི་པ་ཡིིན། ངེད་ཚོང་ག་ིམ་ིརྒན་གྱིིསི་

ངསི་པིར་རྩ་ེའདྲུད་ཐེེངསི་གཅིིག་གིསི་བྱེའུ་ཞེིག་འབྲ་ིཐུབ་པ་མཐེོང་ན་སིེམསི་ནད་འཕར་

རྒྱུ་རེད། ངསི་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་མཐོེང་ཚོེ་ངའི་ཨ་ཕ་ཚོིག་པ་ཟ་ངེསི་ཡིིན། ཁོོ་འདི་ལྟ་བུའི་

མཛོེསི་ཆོོསི་ལོ་མ་ིདགའ། ཁོོ་ཐེ་ན་འབྲ་ིཞེེསི་པའ་ིཚོིག་འད་ིལོའང་མ་ིདགའ། ཡི་ིག་ེའབྲ་ི

རྒྱུ་དེསི་ཁོོ་ལོ་འཇོིགསི་སྣང་འདྲེ་སླེོང་ག་ིཡིོད་པ་འདྲེ། ནམ་ཡིང་ཁོོསི་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིབཞེིན་པ་

མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་ཚོ།ེ ད་ེན་ིསུ་ཞེིག་གིསི་ཁོོའ་ིལོག་ནསི་ཅི་ིཞེིག་འཁྱོེར་སིོང་བསི་ཁོོསི་བརྗོེད་

ཐེོ་འགོད་བཞེིན་པ་ཡིིན་ངེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་གཅིར་རྡུང་ད་ེའདྲེ་མ་བཏང་ངམ།”

“བཏང་མ་སིོང་། ངསི་རང་དོན་ཁོོ་ནར་ཁོ་ཡི་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། ཡིིན་དང་ཡིིན། 

འད་ིལྟར་ཉིིན་འཕྲོར་ཉིིན་དང་། ལོོ་འཕོྲར་ལོོ་མཐུད་ནསི་སིོང་ན་དངོསི་གནསི་སུན་བྱེད་

ཅིིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནོངསི་འགྱིོད་སྐྱེ་དགོསི་པའི་བྱ་བ་ཞེིག་བསྒྲུབསི་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་

ལོ་དེ་ཐེད་ལོ་ཕྱིིར་འདང་རྒྱག་རྒྱུའི་ཁོོམ་པ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ལོ་མཚོོན་ན། ཧེར་

ཕུ་ ཋུན་བྷུལོ་གྱིིསི་ལོག་ཏུ་གྲི་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ངའི་ཐོེག་ཏུ་ཤོོར་ཡིོང་གི་ཡིོད་ན། ངསི་ཐེེ་

ཚོོམ་མེད་པར་ཡིང་བསྐྱར་ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་སྦྱིག་མསི་ཐེེངསི་གཅིིག་གཞུ་ངེསི་ཡིིན།”

 མུ་ལོ་ེཡིིསི་“སུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་ད་ེལྟར་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་

མ་ེཕུང་ག་ིཁྲོད་དུ་ཅིེར་ནསི་འདུག་ཅིིང་། མུན་པའ་ིརྒྱབ་ལོྗོངསི་ནང་དུ་ཁོོའ་ིཐེོད་པ་ཆོེན་

པོ་དེ་དཀར་ཞེིང་གསིལོ། མེ་ལྕིེའི་འོད་རླབསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིསྐེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུསི་རྣམསི་གསིལོ་པོར་

མངོན་པར་བྱསི་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིཔུསི་མོའ་ིསྟེང་ནསི་ཕན་ཚུན་བསྣོལོ་བའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་མཛུབ་ཚོིགསི་རྣམསི་ཕར་འཐེེན་ཚུར་འཐེེན་བྱེད།
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ཇོོ་ཌི་ིཡིསིི་ཆོསེི་མཐེའ་མའ་ིརུསི་པ་ད་ེཡིང་མ་ེནང་དུ་འཕངསི་རྗོསེི། རང་ཉིདི་ཀྱི་ིམཛུབ་

མོ་རྣམསི་ལྕིེ་ལྡག་རེ་བྱསི་རྗོེསི་དོར་མའི་སྟེང་དུ་ཕྱིིསི། ཁོོསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་སྟེང་གི་ཆུ་དམ་དེ་

འཁྱོརེ་ཡིངོ་ནསི་བསྲི་ིཚོགསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་ཧུབ་ཆུང་ཞེགི་བཏུངསི། ཁོོསི་ཆུ་དམ་ད་ེརགོསི་པ་

གཉིསིི་ལོ་བརྒྱུད་སོྤྲོད་བྱསི་རྗོསེི་མུ་མཐུད་དུ་“ངའ་ིསིམེསི་ནསི་ནམ་ཡིང་འདང་མ་ིཕགོ་རྒྱུ་ད་ེ

ཅི་ིརདེ་ཟརེ་ན། ངསི་འདའི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགནསི་ལུགསི་མ་ིཤོསེི་པ་ད་ེརདེ། ཐེགོ་མདའ་བརྒྱབ་ནསི་

བ་ལོང་ཞེགི་བསིད་པའམ། ཡིང་ན་ཆུ་ལོགོ་འདྲེ་བརྒྱུགསི་པ་ཡིནི་ན། དའེ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགནསི་

ལུགསི་འཚོོལོ་ཐེབསི་བྱེད་མཁོན་མེད། ད་ེན་ིརང་བྱུང་ག་ིཆོོསི་ཉིིད་རེད། འོན་ཀྱིང་། མ་ི

འགའ་རེསི་ཁྱོོད་རང་བཟུང་ནསི་བཙོན་ལོ་ལོོ་བཞེིར་བཅུག་པ་ན། དེ་ལོ་དོན་སྙིང་ཞེིག་

ཡིོད་དགོསི་ཀྱི་ིརེད། མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་ཅི་ིབྱེད་ཅི་ིལོསི་ཚོང་མར་དེའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགནསི་ལུགསི་

ཤོིག་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ང་བཙོན་དུ་ལོོ་བཞེིར་བཅུག་ཅིིང་། ལོོ་

བཞེིའ་ིརིང་ང་གསིོསི་ནསི་བཞེག་པ་རེད། འདིསི་ངསི་ཡིང་བསྐྱར་ད་ེའདྲེ་མ་ིབྱེད་པའམ། 

ཡིང་ན་ང་ལོ་ཉིེསི་ཆོད་བཅིད་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ད་ེའདྲེ་བྱདེ་མ་ིཕོད་པ་བྱདེ་དགོསི་པ་རདེ།” 

ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་ཅུང་ཙམ་བཞེག་ཅིིང་། དེ་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་“འོན་

ཀྱིང་། ཧེར་ཕུའམ་ཡིང་ན་མ་ིསུ་ཞེིག་ངའ་ིཐེོག་ཏུ་ཤོོར་ཡིོང་ན་ངསི་སྔོར་བཞེིན་བྱེད་ངེསི་

ཡིནི། ངསི་ཅི་ིབྱསི་ཧ་མ་ག་ོགོང་དུ་ད་ེལྟར་ཡིང་བསྐྱར་བྱསི་ཡིདོ་ངསེི་རདེ་ལོ། ལྷག་པར་དུ་

ང་བཟ་ིཡིདོ་ན་ད་ེབསི་ཀྱིང་ཐེ་ེཚོམོ་མདེ། འད་ིལྟ་བུའ་ིདནོ་སྙངི་མདེ་པའ་ིསྣང་ཚུལོ་འདསིི་

ངའ་ིསིམེསི་པ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག་ག་ིའདུག” ཅིསེི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་དོ་སྣང་དང་བཅིསི་“ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིནོར་འཁྲུལོ་མ་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁྲིམསི་

དཔོན་གྱིིསི་ཁྱོོད་ལོ་ཁྲིམསི་ཐེག་ཡིང་མོ་བཅིད་པ་ཡིིན་ལོབ་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་ཚོ་ེབཙོན་ལོ་བཅུག་པའ་ིབཙོན་པ་ཞེིག་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོསི་རྒྱུན་པར་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་བཙོན་དཔོན་གྱི་ིདྲུང་ཡིིག་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་
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བཙོན་དཔོན་གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་སིོགསི་འབྲི་ཡིི་ཡིོད། རེད་ཡི། ཁོོ་ནི་མི་ཧ་ཅིང་བློོ་རིག་ཅིན་

ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་རྒྱུན་པར་ཁྲིམསི་ལུགསི་དང་ད་ེའབྲེལོ་གྱི་ིདཔ་ེདེབ་ཀོློག་ག་ིཡིོད། ཁོོསི་

ཁྲིམསི་ལུགསི་སྐོར་ལོ་ད་ེའདྲེ་མང་པོ་ཀློོག་ག་ིཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ངསི་ཉིིན་ཞེིག་ཁོོ་ལོ་དེའ་ི

སྐོར་དྲེིསི་པ་ཡིིན། ཁོོསི་ཟེར་ན་དཔ་ེཆོ་ཀོློག་པསི་ཕན་པ་ཅི་ིཡིང་འབྱུང་ག་ིམ་ིའདུག་ཟེར་

ལོ། ཁོོསི་དེང་སིང་ག་ིབཙོན་ཁོང་དང་གནའ་དུསི་ཀྱི་ིབཙོན་ཁོང་ག་ིསྐོར་ཚོང་མ་བཀློགསི་

པ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། དཔ་ེདེབ་ད་ེདག་བཀློགསི་རྗོེསི་མ་བཀློགསི་གོང་ལོསི་ཀྱིང་མགོ་

འཐེོམ་གྱི་ིའདུག་ཟེར། ཁོོསི་ཟེར་ན་ད་ེན་ིདམྱོལོ་བ་ཞེིག་ག་ིསོྒོ་འབྱེད་བྱེད་ཡིིན་ལོ། སོྒོ་ཕྱིེསི་

ཚོར་རྗོེསི་མ་ིསུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་སོྒོ་ད་ེཕྱིིར་རྒྱག་མ་ིཐུབ་ཅིིང་། མ་ིསུ་ཞེིག་ལོའང་དེར་འགྱུར་

བ་གཏོང་བའ་ིརྟེོགསི་པ་མེད་ཟེར། ཁོོསི་གནསི་ཚུལོ་གང་ལོ་འཕྲད་ཀྱིང་ཁྲིམསི་ལུགསི་སྐོར་

གྱི་ིདེབ་མ་ཀོློགསི་མ་གཏོགསི། གལོ་སྲིིད་བཀློགསི་པ་ཡིིན་ན། གཅིིག་ནསི་དེསི་ཁྱོོད་རང་

སྔོར་ལོསི་ཀྱིང་མགོ་འཐེོམ་དུ་འཇུག་ལོ། གཉིིསི་ནསི་དེསི་ཁྱོོད་ལོ་སྲིིད་གཞུང་ག་ིམ་ིསྣར་

བརྩ་ིབཀུར་མེད་པར་འགྱུར་དུ་འཇུག་ག་ིརེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“ང་ད་ལྟ་མ་ིད་ེདག་ལོ་བརྩ་ིབཀུར་ཆོེན་པོ་མེད། དེང་སིང་ཡུལོ་མ་ིང་ཚོོའ་ི

སྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྲིིད་གཞུང་ན་ི‘བར་ཁོ་ེགང་འཚོམསི་’ལོེན་དགོསི་མཁོན་ཅིན་

པོ་དེ་ཁོོ་ན་རེད། ངའི་སིེམསི་ཁོོང་དུ་ད་དུང་ཡིང་ཤོོང་མི་ཐུབ་པ་ནི། ཝི་ལོེ་ ཧྥོེ་ལོེ་ཡིིསི་

འདྲུད་འཐེེན་ད་ེབསྐོར་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིཚོོསི་རྨོ་འདེབསི་བྱསི་མྱོོང་བའ་ིསི་ཞེིང་

འདིའ་ིཐོེག་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིསྟེང་དུ་སྤྲོང་པོའ་ིནང་ག་ིདཔོན་པོ་བྱེད་བཞེིན་

པ་དེ་རེད། རེད་ཡི། འདིསི་ངའི་སིེམསི་པ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག ཕྱིི་མི་ཞེིག་ཡིོང་ནསི་ང་ཚོོའི་

མགོ་ལོ་འདི་འདྲེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ན་དེའང་བསིམ་ཤོེསི་ཐུབ་པ་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཝི་ལོེ་

ཡིིསི་ཀྱིང་འདི་འདྲེ་བྱསི་ཡིོང་དུསི། རེད་ཡི། འདིསི་ནི་ངའི་སིེམསི་པ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག 

ངའི་སིེམསི་པ་འཁྲུགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ང་ཁོོའ་ིརྩར་སིོང་ནསི་གནསི་ལུགསི་བཤོད་པ་
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ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཐེད་ཀར་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ནསི་‘ང་ལོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉིིསི་ཡིོད་ལོ། 

ཆུང་མ་དང་ཆུང་མའ་ིཨ་མ་ཡིང་ཡིོད། མ་ིའད་ིདག་གིསི་ཁོ་ལོ་ཟ་མ་བཟའ་དགོསི་ཀྱི་ིརེད།’ 

ཅིེསི་ཟེར། ཁོོ་དངོསི་གནསི་ཁོོང་ཁྲོ་ངན་པ་ལོངསི་ནསི་‘ངསི་ཨང་དང་པོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་

དགོསི་སི་དེ་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མི་ཚོོ་ཡིིན། གཞེན་པའི་བཟའ་མི་ལོ་གཞེན་པ་ཚོོསི་

བལྟ་རྒྱུ་རེད།’ ཅིེསི་ཟེར། ཁོོ་ངོ་ནོངསི་པ་འདྲེ་ཞེིང་། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་པ་

འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོིམ་ ཁོ་སི་ེཡིིསི་འཇོགསི་བཞེིན་པའ་ིམ་ེཕུང་ལོ་ཅིེར་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་

གི་ཁོ་ཞེེང་ཇོེ་ཆོེར་སིོང་ཞེིང་། སྐེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུསི་ཁོག་ཡིར་ལོ་འགྲེངསི། ཁོོསི་གླེོ་བུར་དུ་སྐད་

མགོ་མཐེོན་པོསི་“ང་ལོ་དམ་པའི་རྣམ་ཤོེསི་ཞུགསི་མྱོོང་། གལོ་སྲིིད་མི་ཞེིག་ལོ་དམ་པའི་

རྣམ་ཤོེསི་འཇུག་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད་ན། ད་ེང་ལོའང་ཞུགསི་མྱོོང་། ད་ེགླེོག་དམར་ཞེིག་དང་འདྲེ་

བར་ཞུགསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཁོོ་ཡིར་ལོ་ལོངསི་ནསི་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འགོྲ་བྱསི་ཤོིང་། མགོ་

བོ་ཡིང་ད་ེདང་བསྟུན་ནསི་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱསི་“སྔོོན་ཆོད་ཅིིག་ལོ་ང་ལོ་རསི་གུར་

ཞེིག་ཡིོད། སྐབསི་དེར་དགོང་མོ་རེ་རེར་དད་ལྡན་མང་ཚོོགསི་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འདུ་བཞེིན་

ཡིོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་མཐེོང་ཡིང་མ་མྱོོང་བའི་སོྔོན་རེད།” ཁོོ་ཡིར་ལོ་ལོངསི་

ནསི་བསྡད་ད་ེམིག་གིསི་ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་མར་བལྟསི་“ཁྱོོད་ཚོོའ་ིསི་ནསི། ངསི་འབྲུ་ཁོང་ནང་

དང་ཡིང་ན་ཕྱིི་ལོོགསི་གང་དུའང་ཆོོསི་འཆོད་སྐབསི། ངསི་འབུལོ་བ་ནམ་ཡིང་བསྡུསི་

མྱོོང་མེད་ཨ། ཨ་ེཡིོད།”

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“ད་ེདཀོན་མཆོོག་དཔང་ལོ་བཙུགསི་ཆོོག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འབུལོ་བ་བསྡུསི་མྱོོང་

མདེ། སི་འདའི་ིཡུལོ་མ་ིཚོསོི་ཁྱོདོ་ལོ་འབུལོ་བ་མ་ིསོྤྲོད་རྒྱུར་གོམསི་ཡིདོ་པའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསིི། ཆོསོི་

དཔོན་གཞེན་པ་ཚོ་ོཡིོང་ནསི་ཞྭ་མོ་སྔོོན་ལོ་གཟདེ་ན་ཚོང་མསི་མ་ིདགའ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་

སྟནོ་གྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། རདེ་ཡི། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་འབུལོ་བ་ཞེགི་བསྡུསི་མྱོངོ་མདེ།” ཅིསེི་བཤོད།
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་བཟའ་རྒྱུ་ར་ེབློངསི་མྱོོང་ཡོིད། ངའ་ིདོར་མ་རལོ་ནསི་ཚོར་སོིང་དུསི་

དོར་མ་རེ་བློངསི་པ་ཡིིན་ལོ། ལྷམ་རལོ་ནསི་རྐང་པ་སི་རྗོེན་ལོ་འཁོེལོ་ཡིོང་དུསི་ལྷམ་ཆོ་

རེ་བློངསི་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ང་ལོ་རསི་གུར་ཞེིག་ཡིོད་པའི་སྐབསི་དེར་ང་རང་དེ་འདྲེ་

ཞེིག་ག་ལོ་ཡིིན། སྐབསི་དེར་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ངསི་སྒོོར་མོ་བཅུ་ལྷག་དང་ཉི་ིཤུ་ལོེན་ཐུབ་ཀྱི་ི

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། དེ་ལྟར་བྱསི་ན་སིེམསི་ཁོམསི་མི་སྐྱིད་པསི་སྤྱིོད་པ་དེ་མཚོམསི་བཞེག་

པ་ཡིིན་ལོ། དེའི་དབང་གིསི་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་སིེམསི་ཁོམསི་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། ངསི་བལྟསི་

ན་ངའི་རོྟེགསི་པ་ཅུང་སིད་ཡིོད་པ་འདྲེ། ངསི་དེ་ཅིི་ཡིིན་ཐེག་གིསི་ཆོོད་པ་ཞེིག་བཤོད་

མ་ིཐུབ་ལོ། བཤོད་ཨ་ེཐུབ་ལྟ་འདུན་ཡིང་མེད། འོན་ཀྱིང་། གཅིིག་བྱསི་ན་ཆོོསི་དཔོན་གྱི་ི

དགོསི་མཁོོ་ཡོིད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་ཡིང་བསྐྱར་ཆོོསི་ཕྱིིར་འཆོད་དགོསི་

རྒྱུ་རེད། ཡུལོ་མི་ཚོོ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཡིོད་ལོ། ཡུལོ་མི་དེ་དག་ལོ་སི་ཞེིང་མེད་ལོ་ཁོང་

ཁྱོིམ་ཡིང་མེད་པསི། ཁོོ་ཚོོར་རྣམ་པ་གང་ཡིང་རུང་བའི་རྟེེན་སིའི་གཞེིསི་ཤོིག་དགོསི་རྒྱུ་

རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་... །” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཁོོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་ཆོད། ཁོོ་མ་ེཕུང་ག་ིགོང་

ཕྱིོགསི་སུ་ལོངསི་ཡིོད་པསི་སྐེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུསི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་མངོན་གསིལོ་དོད་པོསི་ཚུར་

འབུར་ཞེིང་། མེ་འོད་དག་ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གི་ཟབ་སིར་འཛུལོ་བསི་ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ལོསི་

དམར་ལྷོག་ལྷོག་གི་མེ་ལྕིེ་འབར། ཁོོ་དེ་གར་ལོངསི་ནསི་མེ་ཕུང་ལོ་ཅིེར་ཞེིང་། ཁོོསི་ཅིི་

ཞེིག་ལོ་རྣ་ཉིན་བྱེད་བཞེིན་པ་ལྟར་གདོང་པ་ཇོ་ེདམ་དུ་ཕྱིིན། བློོ་ཡི་ིའཆོར་སོྒོ་རྣམསི་ཚུར་

བཏུསི་ནསི་ལོག་ཏུ་བཟུང་སྟ་ེཕར་འཕེན་པ་དགོསི་པ་ལྟར། ཁོོའ་ིལོག་ཟུང་འགུལོ་སྐྱོད་ལོ་

བྲེལོ་ཞེིང་། ད་ེནསི་ལོག་ཟུང་ག་ིགཡིོ་འགུལོ་ཅུང་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་ནསི་ལོག་པ་གླེོ་ཁུག་ག་ི

ནང་དུ་བསྲིིངསི། ཕ་ཝང་རེ་མེ་འོད་གཉིོམ་པོའ་ིཁྲོད་དུ་ཚུར་འཕུར་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་ཕར་

འཕུར་ནསི་འགྲོ་ལོ། མཚོན་མོའ་ིབྱ་ཁྲ་འགའ་རེསི་ཞེིང་ཁོའ་ིཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ཆུ་སྒྲི་དང་འདྲེ་

བའ་ིཅི་ཅིོ་ཆུང་ཆུང་ར་ེསྒྲིོག
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ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་པ་དལོ་མོསི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་བསྲིིངསི་ནསི་རོྡོ་ཐེའ་ིཁུག་མ་ཕྱིིར་ཕྱུངསི་ཡིོང་

ནསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཐེ་མག་རྐང་གཅིིག་དལོ་མོསི་བསྒྲིིལོ། དེ་ནསི་ཁོོསི་ཐེ་མག་དེ་འཐེེན་

བཞེིན་མིག་ཟུང་གིསི་ཐེ་མག་གི་སྣེ་མོའ་ིམེ་སོྒོང་ལོ་བལྟསི། ཆོོསི་དཔོན་གྱིི་སྐད་ཆོ་དེ་ནི་

གཞེན་གྱིིསི་གོ་མ་ིརུང་བའ་ིསྒོེར་གྱི་ིགསིང་བ་ཞེགི་ཡིིན་པ་ལྟར། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་ཧྲིིལོ་

པོ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་ནསི་“ངའི་བཙོན་ཁོང་གི་ཉིལོ་ཁྲིའི་སྟེང་ནསི་ངསི་ནུབ་མོ་རེ་རེར། 

ང་རང་བཙོན་ལོསི་གྲོལོ་སྐབསི་ཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིའཇོིག་རྟེེན་ད་ེཅི་ིའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་

སྟོང་འདང་མང་པོ་བརྒྱབ་མྱོོང་། ངསི་ངའ་ིཨ་མསེི་སིམ་ཡིང་ན་ཨ་ཕྱི་ིཚོ་ེལོསི་འདསི་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད་སྙམ་མྱོོང་ལོ། དེའ་ིཤུལོ་དུ་ཕྲུ་གུ་གསིར་པ་འགའ་རེའང་བཙསི་ཡིོད་སྲིིད་སྙམ། གཅིིག་

བྱསི་ན་ཨ་ཕ་ལོགསི་སོྔོན་ཆོད་ནང་བཞེིན་མཁྲེགསི་པོ་མིན་ཡིང་སྲིིད་ལོ། ཨ་མ་ཁྱོིམ་ལོསི་

ཀྱི་ིའགན་ཁུར་ལོསི་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་ནསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་ཁྱོིམ་ལོསི་གཉིེར་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད་

ཀྱིང་སྲིིད་སྙམ་མྱོོང་། ངསི་དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་སོྔོན་མ་དང་འདྲེ་པོ་མིན་ངེསི་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ི

ཡིོད། རེད་ཡི། གང་ལྟར། དོ་ནུབ་ང་ཚོོ་འདི་ནསི་ཞེག་འདུག་བྱསི་ནསི། སིང་ཉིིན་ཉིི་རྩེ་

བརྒྱབ་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ལོམ་ལོ་བུད་ནསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱ། གང་ལྟར་དེ་

མ་གཏོགསི་ལོསི་རྒྱུ་གཞེན་མེད། ཁྱོོད་རང་ཡིང་ང་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་འདོད་ཡིོད་དམ། ཁོ་

སི།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

 ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ད་དུང་ཡིང་སིོལོ་ཐེལོ་གྱི་ིཁྲོད་དུ་ཅིེར་ནསི་འདུག་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་

དལོ་མོསི་ “འགྲོ་འདོད་ཡིོད། ང་ཁྱོོད་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོང་མ་

ལོམ་ལོ་འབུད་དུསི་ངའང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་རྩིསི་ཡིིན། ཁོོ་ཚོ་ོལོམ་ལོ་བུད་ནསི་གང་དུ་སིོང་

ན་ང་ཡིང་དེར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཁྱོོད་ལོ་དགའ་བསུ་ཞུ་ངེསི་ཡིིན། ཨ་མ་ནམ་རྒྱུན་ཁྱོོད་ལོ་དགའ་ལོ། ཁོོ་

མོསི་ཁྱོོད་ན་ིཡིིད་རྟེོན་ཆོོག་པའ་ིཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ཡིིན་ཟེར་མྱོོང་། ད་ེདུསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ད་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

དུང་ནར་སིོན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིངི་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིགདོང་པ་མུ་ལོ་ེལོ་འཁོོར། “མུ་ལོ།ེ ཁྱོོད་

ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོད་སྔོོན་ཡིོང་སིའ་ིགཞུང་ལོམ་དའེ་ི

ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་འདུག་པསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་ཡིང་བསྐྱར་“ཁྱོོད་རང་ཡིང་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་

དུ་འགྲོ་འདོད་ཡིོད་དམ། མུ་ལོ།ེ” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨ། ཨོ། ང་གང་དུའང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ང་སི་ཆོ་འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་མིན། ཕར་ཕྱིོགསི་

ཀྱིི་དཀར་འོད་དེ་མཐེོང་གི་འདུག་གམ། ཡིར་མཆོོང་མར་ལྷུང་བྱེད་བཞེིན་པའི་འོད་དེ་

མཐེོང་གི་འདུག་གམ། འདི་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོའི་ལྟ་རྟེོག་དཔོན་པོ་ཡིིན་པ་འདྲེ། 

གཅིིག་གིསི་ང་ཚོོསི་མ་ེསྦེར་བ་མཐེོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་བལྟསི་དུསི། གླེོག་འོད་ཅིིག་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་དེའུ་འབུར་སྟེང་

ནསི་ཐེག་ཇོ་ེཉི་ེཇོ་ེཉི་ེརེད། ད་ེབསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་དོན་ངན་ཅི་ིཡིང་སྒྲུབ་ཀྱིིན་མེད། ང་

ཚོ་ོའད་ིནསི་སྔོར་བཞེིན་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་དོན་ངན་ཅི་ིཡིང་སྒྲུབ་ཀྱིིན་མེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

མུ་ལོ་ེགད་མོ་ཤོོར་“དོན་ངན་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་ཡི། ང་ཚོ་ོའད་ིགར་བསྡད་པ་འད་ིདོན་

ངན་དུ་གྱུར་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོོསི་གཞེན་སི་ཁྲིམསི་འགལོ་གྱིིསི་བཟུང་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ོ

འད་ིནསི་འདུག་མ་ིརུང་། ཁོོ་ཚོོསི་འདསི་པའ་ིཟླ་ངོ་གཉིིསི་ལྷག་རིང་ལོ་ང་འཛོིན་ཐེབསི་

བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ད་ཉིོན་ཨ། གལོ་སྲིིད་རླངསི་འཁོོར་ད་ེཚུར་ང་ཚོོའ་ིསིར་ཡིོང་ན། ང་ཚོ་ོ

སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ནང་དུ་བོྲསི་ནསི་འཇོབ་སྐུང་བྱ། དེ་འདྲེ་ཐེག་རིང་ལོ་འགོྲ་མི་དགོསི། དེ་

ནསི་ཁོོ་ཚོོར་འདོད་པ་ཡིོད་ན་འཚོོལོ་དུ་ཆུག ཁོོ་ཚོོསི་འཚོོལོ་ན་སྲིིང་སྡོང་བསྟར་བ་ར་ེར་ེ

བཞེིན་བཙལོ་ནསི་ཡིོང་དགོསི། སིོ་སིོའ་ིམགོ་འཕངསི་དམའ་མོསི་བསྐུང་བསྡད་པསི་ཆོོག”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་སིོང་། མུ་ལོ།ེ ཁྱོོད་ནམ་ཡིང་བོྲསི་བོྱལོ་དང་སྦེསི་སྐུང་

བྱེད་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཞེིག་མིན་ཨ། ཁྱོོད་རང་ཧམ་པ་ཆོེན་པོ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཐེག་ཇོ་ེཉིེར་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིགླེོག་འོད་ལོ་བལྟསི་“རེད་ཡི། ང་སྔོོན་ཆོད་སྤྱིང་

ཀི་ལྟ་བུའི་ཧམ་པ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་མོད། དེང་སིང་སྲིེ་མོང་ལྟ་བུའི་ཧམ་པ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན། 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་ཕར་རྔོན་བཞེིན་པའི་སྐབསི་དེར་ཁྱོོད་རང་རྔོན་པ་ཡིིན་པསི། ཁྱོོད་ལོ་

སྟོབསི་ཤུགསི་ལྡན། སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་རྔོན་པ་ཕམ་པར་རྒྱག་མ་ིཐུབ། འོན་ཀྱིང་། སུ་ཞེིག་

གིསི་ཁྱོོད་རང་ཚུར་རྔོན་ཡིོང་དུསི། ད་ེན་ིགནསི་ཚུལོ་ཐེ་དད་ཅིིག་རེད། དེསི་ཁྱོོད་ལོ་དོན་

དངོསི་གསིར་པ་ཞེིག་རོྟེགསི་སུ་འཇུག་གི་རེད། དེ་དུསི་ཁྱོོད་ལོ་སྟོབསི་ཤུགསི་མེད། ཁྱོོད་

རང་ད་དུང་སྔོར་བཞེིན་གཏུམ་པོ་ཡིིན་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ལོ་སོྟབསི་ཤུགསི་མེད། 

ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་བརྔོན་བྱུང་། དེང་སིང་ང་རང་རྔོན་པ་མིན་པསི་ངསི་མུན་

ནག་ཁྲོད་ནསི་གང་ཞེིག་ལོ་མེ་མདའ་འཕེན་ཐུབ་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ར་བའི་ཕུར་བ་

ཞེིག་གིསི་མ་ིཞེིག་རྡུང་བའ་ིདུསི་རབསི་ད་ེང་ལོ་མཚོོན་ན་མཇུག་རོྫོགསི་ཟིན་པ་རེད། རང་

མགོ་རང་གིསི་སྐོར་ཐེབསི་བྱེད་པ་དེསི་ཁྱོོད་དང་ང་སུ་ལོའང་མ་ིཕན། ད་ེདོན་དངོསི་རེད།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཡི། དེསི་ན་ཁྱོོད་སིོང་ནསི་སྦེསི་སྐུང་བྱོསི། ང་དང་ཁོ་སིེ་གཉིིསི་ཀ་འདིར་

ཞེོག་དང་། སྐྱག་ཕྲུག་ད་ེཚོོར་ཁོ་བརྡོ་ཞེིག་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། གླེོག་ག་ིའོད་མདའ་

དེ་ད་ལྟ་ཐེག་ཉིེ་སིར་སླེེབསི། འོད་མདའ་དེ་གནམ་ལོ་ཐེེངསི་རེ་འཕྲོསི་རྗོེསི་མི་སྣང་བར་

གྱུར་འགྲོ་ལོ། དེ་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་གནམ་ལོ་ཕྱིིར་འཕྲོསི་ཡིོང་། མི་གསུམ་པོསི་སྣང་ཚུལོ་

འདིར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“རང་ཉིིད་བརྔོན་ཡུལོ་དུ་གྱུར་པའ་ིཐེད་ལོ་ད་དུང་ངེསི་དགོསི་པ་ཞེིག་ཡིོད། 

དེ་ནི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནམ་རྒྱུན་འཕྲད་སྲིིད་པའི་ཉིེན་ཁོ་འདྲེ་མིན་གྱིི་སྟེང་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་

དགོསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཅིིག་རྔོན་གྱིི་ཡིོད་ན་འདི་ཕྱིོགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་མི་

དགོསི་ལོ། ཁྱོོད་ལོ་ཞེེད་སྣང་ཡིང་མེད། ད་ེན་ིཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་སོྔོན་ང་ལོ་བཤོད་པ་དང་གཅིིག་

མཚུངསི་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྙིོག་དྲེ་བཟོསི་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཁོང་དུ་ཕྱིིར་བསྐྱལོ་ནསི་ཁྲིམསི་ཆོད་དུསི་ཡུན་མཇུག་སྒྲིིལོ་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“དེ་བདེན་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་དེ་ལྟར་བཤོད་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། འདི་ལོ་

ངལོ་གསིོ་རྒྱག་པའམ། ཡིང་ན་ཞེག་སྡོད་བྱེད་པ་སིོགསི་ན་ིརྙིོག་དྲེ་བཟོ་བ་མ་རེད་ལོ་ནོར་

འཁྲུལོ་གྱིི་བྱ་སོྤྱིད་ཀྱིང་མ་རེད། འདི་ནི་ཆོང་རག་བཏུང་བའམ་འཛོིང་མོ་བྱེད་པ་འདྲེ་མ་

རེད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

མུ་ལོ་ེགད་མོ་བགད་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལྟོསི་དང་། ཁྱོོད་འདིར་སོྡད་དང་རླངསི་འཁོོར་ཡིོང་

ག་ིརེད། ཡིོང་མཁོན་ཝ་ིལོ་ེ ཧྥོ་ེལོ་ེཡིིན་སྲིིད་ལོ། ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཉིེན་རོྟེག་པའང་ཡིོང་ག་ི

ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཝི་ལོེ་ཡིིསི་ཁྱོོད་ལོ་‘ཁྱོོད་ཚོོསི་གཞེན་སི་ཁྲིམསི་འགལོ་གྱིིསི་འཛོིན་དོན་ཅིི་

ཡིིན།’ཞེེསི་འདྲེ་ིརྒྱུ་རེད། ཝ་ིལོ་ེན་ིགད་སྙིགསི་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་གསིལོ་

རེད། དེ་བསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་‘དེ་ཁྱོོད་ལོ་ཇུསི་གཏོགསི་ཅིི་ཡིོད།’ཅིེསི་ལོན་འདེབསི་རྒྱུ་རེད། དེ་

དུསི་ཝི་ལོེ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི་‘འདི་དང་ཁོ་མ་བྲལོ་ན་ངསི་ཁྱོོད་འཛོིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན།’ 

ཟེར་ངེསི། ཧྥོ་ེལོ་ེལྟ་བུའ་ིམ་ིའད་ིའདྲེ་ཁྲོསི་ཤོིང་ཞེེད་ནསི་ཁྱོོད་རང་གང་འདོད་དུ་ཐུབ་ཚོོད་

གཏོང་རྩིསི་བྱསི་ན། ཁྱོོད་ཀྱིང་ཁོ་རོག་ལོ་འདུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་ཞེེད་སྣང་

སླེོང་བའི་སྐད་ཆོ་རྫོིག་པོ་མང་པོ་བཤོད་ངེསི་རེད་ལོ། དེ་དུསི་ཁྱོོད་ཀྱིང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི་

ཁོོ་ལོ་ཡི་ལོན་སླེོག་ངེསི་རེད། ཨོ། ད་གཡུག་ཤོོག ད་ེལོསི་སྲིིང་སྡོང་ནང་དུ་སྦེསི་སྐུང་བྱསི་

ནསི་ཁོོ་ཚོོར་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་མ་ིདགའ་འམ། འད་ིལྟར་བྱསི་ན་སྐྱིད་པོ་ཡིང་ཡིིན་

ཏེ། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོ་ཧ་ཅིང་ལོངསི་ངེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོར་བྱེད་རྒྱུ་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་པ་

མ་རེད། ང་ཚོོསི་རྒྱང་རིང་སི་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་འཕྱི་དགོད་བྱསི་ཏེ་བསྡད་ཆོོག དེ་མ་ཡིིན་པར། 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཝི་ལོེ་དང་། ཡིང་ན་ཁོོ་ཚོོའི་འགོ་པ་གང་རུང་ལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་

ཚོོ་སྐྱག་པ་ཤོོར་ཤོོར་ཞེིག་རྡུང་དགོསི་འཁོེལོ་ཞེིང་། དེ་དུསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་བཟུང་ནསི་མག་
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ལོེ་སིི་ཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་ཕྱིིར་བསྐྱལོ་ནསི་བཙོན་ཡུན་ལོོ་གསུམ་པོ་དེ་གར་མཇུག་སྐྱོང་

དགོསི་འཁོེལོ་ཡིོང་ག་ིརེད།”

 ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པར་གནསི་ལུགསི་འདུག ཁྱོོད་ཀྱི་ིཚོིག་ར་ེརེར་གནསི་

ལུགསི་འདུག འོན་ཀྱིང་། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ང་རང་བརྙིསི་བཅིོསི་འཁུར་བར་སྡང་ཟུག་སྐྱ་ེལོ། 

ད་ེལོསི་ཝ་ིལོ་ེལོ་ཁུ་ཚུར་གྱིིསི་གཅིིག་གཞུསི་ན་ཡིག་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོེ་ཡིིསི་“ཁོོ་ལོ་མེ་མདའ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ད་ལྟ་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཡིིན་པསི་ཁོོསི་མེ་

མདའ་དེ་སྤྱིོད་ངེསི་ཡིིན། དེ་དུསི། ཡིང་མིན་ན་ཁོོསི་ཁྱོོད་གསིོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། དེ་མིན་ན་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིལོག་གི་མེ་མདའ་འཕྲོག་ནསི་ཁོོ་གསིོད་རྒྱུ་རེད། ཨ་ཋེོམ། ད་དེ་ཡིིསི་ཅིི་

བྱེད། ཁྱོོད་ཕར་ཕོྱིགསི་ནསི་སྐུང་བ་དེ་ཁོོ་ཚོོར་མགོ་སོྐར་གཏོང་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་རང་ཉིིད་

ཀྱིིསི་ཤོེསི་ན་དེསི་འགྲིག་གི་ཡིོད་པ་རེད། དོན་དམ་པར་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་པ་རང་སིེམསི་ལོ་

གསིལོ་པོ་ཡིོད་ན་ད་ེགསི་འགྲིག་ག་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། གོླེག་འོད་གསིལོ་པོ་ད་ེནམ་མཁོའ་ི

ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་བྱུང་ལོ། ད་ལྟ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་ལྡིར་སྒྲི་ཡིང་གོ་ནུསི་

“འགྲོ་ཡི། ཨ་ཋེོམ། ཐེག་རིང་ལོ་འགྲོ་མ་ིདགོསི། བསྟར་བ་བཅུ་བཞེ་ིབཅིོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ིམཚོམསི་

སུ་སིོང་ན་ཆོོག་ཅིིང་། ད་ེགར་ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་པར་བལྟསི་ནསི་བསྡད་ཆོོག”

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་བདེན་པ་རེད། མཇུག་འབྲསི་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་

རུང་ང་ལོ་མཚོོན་ན་ཕམ་ཁོ་མ་གཏོགསི་རྒྱལོ་ཁོ་ཞེིག་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

“ཡི། དེསི་ན་ངའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཤོོག” མུ་ལོ་ེཁོང་པའ་ིམཐེའ་བསྐོར་ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་

སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ནང་དུ་དབྱིན་ཁྲ་ེལྔ་བཅུ་ཙམ་སོིང་རྗོེསི་“ད་འད་ིཙམ་གྱིིསི་ཆོོག མར་སྒུར་

ཅིིག གླེོག་འོད་ཚུར་སླེེབསི་ཡིོང་དུསི་མགོ་བོ་མར་སྒུར་ན་དེསི་འགྲིག་ག་ིཡིོད། འད་ིཡིང་

རྩེད་མཚོར་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། མ་ིགསུམ་པོ་ཐེང་ལོ་སི་ཉིལོ་བྱསི་ཏ་ེཁོོག་སོྟད་

གྲུ་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་བསྡད། མུ་ལོེ་གླེོ་བུར་དུ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཁོང་པའི་ཕྱིོགསི་སུ་
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ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཅུང་མ་འགོར་བར་ལྭ་བ་དང་ལྷམ་གྱི་ིཐུམ་སྒྲིལིོ་ད་ེའཁྱོེར་ནསི་

ཚུར་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་“ཁོོ་ཚོོསི་སྐྱིན་པ་ལོེན་ཆོེད་དུ་འདི་ཚོོ་འཁྱོེར་འགྲོ་ཡིི་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད། གླེོག་འོད་ད་ེདེའུ་འབུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འབོྱར་ནསི་ཁོང་པའ་ིསྟེང་དུ་མར་བཀར། 

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་གླེོག་བཞུ་འཁྱོེར་ནསི་འདི་ཕྱིོགསི་སུ་ང་ཚོོ་འཚོོལོ་དུ་ཡིོང་གི་མ་

རེད་དམ། རྒྱུག་པ་ཞེིག་བཟུང་ཡིོད་ན་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཁོོང་དགོད་བྱསི་“ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོཡིོང་ག་ིམ་རེད། ང་རང་སྲི་ེམོང་ལྟ་བུའ་ི

ཧམ་པ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་ལོབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ཝི་ལོེ་དེ་ལྟར་འཚོོལོ་དུ་ཡིོང་

བ་རེད། ང་ཁོོའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་ཡོིང་སྟེ་ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་ར་ཕུར་གྱིིསི་ཀག་སྒྲི་གྲག་པ་ཞེིག་

བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ཁོོ་ད་ེགར་འགུལོ་མེད་དུ་དྲེན་པ་བརྒྱལོ་སིོང་། རྗོེསི་སིོར་ཁོོསི་མ་ིལྔ་ཡིིསི་

ཁོོ་ལོ་འཇོབ་རྒོལོ་བྱསི་སིོང་ཟེར་གྱི་ིའདུག་ཟེར།” 

རླངསི་འཁོོར་དེ་ཁོང་པའི་ཉིེ་སིར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཁོང་པའི་ངོསི་སུ་འོད་གོར་ཞེིག་

བཀར་བྱུང་། མུ་ལོ་ེཡིིསི་“མར་སྒུར་ཅིིག” ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། གྲང་བསིིལོ་

བསིལིོ་གྱི་ིའདོ་དཀར་ཞེགི་ཁོོ་ཚོའོ་ིམགོ་ཐེགོ་ནསི་འཕོྲསི་བྱུང་ལོ། རམི་བཞེནི་ཞེངི་ཁོ་ཧྲིལིོ་

པརོ་འདོ་མྱུལོ་བྱསི། སྦེསི་སྐུང་བྱསི་ཡིདོ་པའ་ིམ་ིའད་ིཚོསོི་མགི་གསིི་ཅི་ིཡིང་མཐེངོ་མ་ིཐུབ་

ནའང་། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཞེིག་བང་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྒྱབ་པ་ཐེོསི་ཐུབ་ལོ་སྐད་

ཆོ་བཤོད་པའ་ིསྒྲི་ཡིང་ཐེོསི་ཐུབ། མུ་ལོ་ེཡིིསི་“གླེོག་འོད་ལོ་གཟབ་གཟབ་བོྱསི། ངསི་ཐེངེསི་

གཅིིག་གཉིིསི་ལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམདུན་གླེོག་ལོ་མ་ེམདའ་འཕངསི་མྱོོང་། དེསི་ཝ་ིལོ་ེལོ་

ཞེདེ་སྣང་སླེངོ་ཐུབ། དོ་ནུབ་ཁོོ་ལོ་རགོསི་པ་ཞེགི་འདུག”ཅིསེི་ཤུབ་པུར་བཤོད། ཁོོ་ཚོསོི་ཤོངི་

ལོབེ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་སོྤེསི་པའ་ིརོྡོག་སྒྲི་ར་ེག་ོཐུབ་ཅིངི་། ད་ེནསི་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་གོླེག་བཞུའ་ིའདོ་

འཕྲ་ོཡི་ིཡིདོ་པའང་མཐེངོ་ཐུབ། མུ་ལོ་ེཡིསིི་“ངསི་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་མ་ེམདའ་ཞེགི་འཕངསི་

ན་ག་འདྲེ་འདུག ཁོོ་ཚོསོི་ཕྱིགོསི་གང་ནསི་འཕངསི་ཡིངོ་བའང་ཤོསེི་རྒྱུ་མ་རདེ་ལོ། དསེི་ཁོོ་
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ཚོརོ་ཞེདེ་སྣང་སླེངོ་ག་ིརདེ།” ཅིསེི་ཤུབ་བུར་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཡི། ད་ེབོྱསི།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“དེ་འདྲེ་མ་བྱེད། དེ་འདྲེ་བྱསི་ན་དོན་སྙིང་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། མདེའུ་

ཆུད་ཟོསི་སུ་གཏོང་བ་ཙམ་རེད། ང་ཚོོསི་དོན་སྙིང་ཡིོད་པའ་ིབྱ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཅི་ིཡིོད་ཐེོག་ལོ་

བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི།” ཞེེསི་ཤུབ་བུར་བཤོད། 

ཁོང་པའ་ིཕྱིོགསི་ནསི་འབྲད་བརྡོར་གྱི་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་། མུ་ལོ་ེཡིིསི་“མ་ེགསིོད་བཞེིན་

འདུག མ་ེསྟེང་དུ་སི་འདེད་བཞེིན་འདུག”ཅིེསི་ཤུབ་པུར་བཤོད། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ི

སོྒོ་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། མདུན་གླེོག་ག་ིགླེོག་རླབསི་གྱིིསི་ཁོང་ངོསི་སུ་སོྐར་བ་ཞེིག་བརྒྱབ་

རྗོེསི་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ལོམ་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་འཕྲོསི། མུ་ལོེ་ཡིིསི་“ད་མགོ་མར་སྒུར་ཅིིག”ཅིེསི་

བཤོད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་མགོ་བོ་མར་ལོ་ཕབ། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་གླེོག་འོད་ཅིིག་ཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་

ཐེོག་ནསི་འཕྲོསི་ཏེ་སིོང་། གླེོད་འོད་དེ་སྲིིང་བལོ་གྱིི་ཞེིང་ངོསི་སུ་ཕར་འཕྲོསི་ཚུར་འཕྲོསི་

འགའ་ར་ེབྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེའགྲོ་མགོ་བརྩམསི་བྱུང། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་

རླངསི་འཁོོར་ད་ེཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིདེའུ་འབུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་བུད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། 

མུ་ལོ་ེཡིར་ལོངསི་“ཝ་ིལོ་ེཡིིསི་རྒྱུན་དུ་གླེོག་མཐེའ་མ་བཀར་ནསི་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་ལོ། ཁོོསི་

རྒྱུན་པར་ད་ེལྟར་བྱསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ད་ལྟ་ངསི་ཁོོའ་ིགླེོག་བཞུ་སྦེར་བའ་ིདུསི་ཚོོད་ཀྱིང་

སོྔོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ། ཁོོསི་ད་དུང་ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་རྫོིག་པོ་རེད་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་སི་རེད།” 

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་མ་ིགཅིིག་གཉིིསི་ར་ེསྐུང་དུ་བཅུག་

ནསི་བཞེག་ཡིོད་སྲིིད་ལོ། ང་ཚོ་ོཚུར་སླེེབསི་ཚོ་ེའཛོིན་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞེ་ིའཐེེན་ཡིོད་སྲིིད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“དེ་ཡིང་སྲིིད། ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདིར་སྒུགསི་དང་། ང་གཡིོ་ཐེབསི་འདི་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་

ཡིོད།” ཁོོ་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ཁོོ་འགྲོ་སྐབསི་སྤེོ་ཐེོའ་ིསྟེང་དུ་རོྡོག་བརྫོིསི་
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ལེེའུ་དྲུག་པ།

ཐེེབསི་པའི་སྒྲི་ཆུང་ཆུང་ལོསི་གཞེན་པ་ཅིི་ཡིང་གོ་རྒྱུ་མེད། ཤུལོ་དུ་བསྐུངསི་ནསི་ཡིོད་

པའི་མི་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོའ་ིགོམ་སྒྲི་ལོ་ཉིན་ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཐེོསི་ལོམ་ནསི་

ཡིལོ་ཟིན། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོསི་ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་ཚུར་བོསི་བྱུང་་“ཁོོ་ཚོོསི་ཤུལོ་དུ་མ་ི

གཅིིག་ཀྱིང་བཞེག་མ་ིའདུག ཚུར་ཕྱིིར་ཤོོག” ཁོ་སི་ེདང་ཇོོ་ཌི་ིགཉིིསི་ཀ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་

ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ནག་ཡིོར་སིེ་ཡིོད་པའི་ཁོང་པའི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཁོོ་ཚོོ་དེ་སྔོ་ཁོོ་ཚོོའི་མེ་

ཕུང་ཡིོད་སི་སྟ།ེ ད་ལྟ་ཤུལོ་དུ་དུད་པ་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིཐེལོ་ཕུང་ག་ིཉི་ེསི་རུ་སླེར་འཛོོམསི། 

མུ་ལོེ་ཡིིསི་“ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོསི་ཤུལོ་དུ་མི་གཅིིག་གཉིིསི་འཇོོག་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་བྱུང་།” 

ཞེེསི་ཅུང་ཁོེངསི་དྲེེགསི་དང་བཅིསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ངསི་ཝ་ིལོ་ེདྲེན་པ་བརྒྱལོ་

དུ་བཅུག་པ་དང་། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གླེོག་ལོ་མེ་མདའ་གཅིིག་གཉིིསི་རེ་འཕངསི་

པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་དེང་སིང་ཁོོ་ཚོོསི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ལྟར་བྱེད་མཁོན་

སུ་ཡིིན་གསིལོ་པོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད་ལོ། ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་ང་འཛོིན་དུ་འཇུག་ན་འདོད་ཀྱི་ིམེད། 

ད་ེབསི་ང་ཁོང་པ་ཞེིག་ག་ིཉི་ེསིར་ཉིལོ་གྱི་ིམེད་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་གཉིིསི་ང་དང་མཉིམ་དུ་

ཡིོང་འདོད་ན། ངསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ལོ་ཉིལོ་རུང་བའ་ིསི་ཞེིག་སྟོན་ཆོོག ད་ེགར་ཉིལོ་བསྡད་ན་

སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་རྙིེད་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“དེསི་ན་ལོམ་ལོ་བུད་དང་། ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྗོེསི་འབྲངསི་ནསི་

ཡིོང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་གྱིི་ཁོང་མཐེའ་ནསི་རང་ཉིིད་སྦེསི་སྐུང་བྱེད་དགོསི་པ་འདི་

དངོསི་གནསི་བློོ་ངོར་མ་ིཤོོང་བ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཞེིང་ཁོ་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ནསི་སིོང་ཞེངི་། ཇོོ་ཌི་ིདང་ཁོ་སི་ེགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ི

རྗོེསི་དེད་ནསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོའགྲོ་སྐབསི་སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོར་རོྡོག་ཐེོ་འཁོེལོ། མུ་ལོ་ེཡིིསི་“དེང་

སིང་སྦེསི་སྐུང་བྱེད་དགོསི་སི་མང་པོ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་ཞེིང་

ཁོའ་ིནང་ནསི་གྲལོ་གཅིིག་བྱསི་ཏ་ེསིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོགྲོག་ཤུར་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་གོྲག་
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ཤུར་གྱི་ིམཐེིལོ་ལོ་ལྷོད་ཀྱིིསི་ཤུད་ནསི་སིོང་། 

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“དཀོན་མཆོོག སི་ད་ེངསི་ཤོསེི། ད་ེཆུ་འགྲམ་གྱི་ིསི་ཕུག་ད་ེམ་རེད་དམ།” ཞེེསི་

སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ།

“ད་ེརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིལྟར་ཤོེསི་པ་ཡིིན།”

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ད་ེངསི་བརྐོསི་པ་ཡིིན། ང་དང་ངའ་ིགཅིེན་པོ་ནོ་ཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སི་ཕུག་ད་ེ

བརྐོསི་པ་ཡིིན། ད་ེདུསི་ཁོ་ནསི་བཤོད་རྒྱུ་ན་ིགསིེར་རྐོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོབ་པ་རེད་མོད། དོན་

དུ། བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར། སི་ཕུག་བརྐོསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

གྲོག་ཤུར་གྱི་ིའགྲམ་ངོསི་ད་ེད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོའ་ིམགོའ་ིམཐེོ་དམའ་ཙམ་དུ་སླེེབསི། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་

“ད་ཅུང་ཐེག་ཉི་ེཡིིན་དགོསི་ཡིོད། ངསི་བརྗོེད་སིོང་བ་མིན་ན་ད་ེཅུང་ཐེག་ཉི་ེཞེིག་ན་ཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“ངསི་སི་ཕུག་ད་ེརྩྭ་ལྡུམ་གྱིིསི་བཀབ་ཡིོད། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་

རྙིེད་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད། འདིར་གྲོག་ཤུར་གྱི་ིགཏིང་ཇོ་ེཟབ་རེད་ལོ་མཐེིལོ་ངོསི་བྱ་ེམ་རེད།

ཇོོ་ཌི་ིན་ིདག་གཙང་ག་ིབྱ་ེམའ་ིསྟེང་དུ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་ནསི་“ང་སི་ཕུག་ནང་དུ་ཉིལོ་

རྒྱུ་མིན། ང་འད་ིགར་ཉིལོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་སོྟད་གོསི་རིལོ་མོར་བསྒྲིིལོ་ནསི་མགོ་

བོའ་ིའོག་ཏུ་བཞེག

མུ་ལོ་ེཡིིསི་སི་ཕུག་ག་ིསོྒོ་ཁོེབསི་རྩྭ་ལྡུམ་རྣམསི་བློངསི་ནསི་ནང་དུ་ནུར་ནསི་“ང་འདིའ་ི

ནང་དུ་ཉིལོ་རྒྱུར་དགའ། འདིར་ཉིལོ་ན་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་ང་རང་འཛོིན་མ་ིཐུབ་སྙམ་པའ་ི

སྣང་བ་སྐྱ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོིམ་ ཁོ་སི་ེཡིང་ཇོོ་ཌི་ིཡི་ིའགྲམ་ནསི་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ། 

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ད་གཉིིད་ཐེབསི་བྱ། སིང་ཉིིན་ནམ་ལོངསི་མ་ཐེག་ཏུ་ང་ཚོ་ོཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་

དུ་ལོམ་ལོ་ཆོསི་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ང་རང་ཉིལོ་རྒྱུ་མིན། ང་ལོ་བསིམ་གཞེིགསི་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་རྐང་པ་གཉིིསི་ཡིར་བསྐུམསི་ནསི་པུསི་མོ་བསྣོལོ་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། མགོ་

བོ་ལྟག་ལོ་ཁོེན་ནསི་ནམ་མཁོའི་སྐར་ཚོོགསི་ལོ་བལྟསི། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་གླེལོ་ཁོ་ཞེིག་བྱསི་

རྗོེསི་ལོག་པ་གཅིིག་མགོ་འོག་ཏུ་བཅུག ཁོོ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་པོ་གྱུར་སིོང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི། 

སི་འོག་གི་སི་ཁུང་དང་ཨི་ཁུང་དག་དང་། སི་སྟེང་གི་རྩྭ་དང་ལྡུམ་བུའི་གསིེབ་ནསི་སྲིོག་

ཆོགསི་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཙར་སྒྲི་དང་ཙི་སྒྲི་སྒྲིོག་མགོ་བརྩམསི། ཐེང་བྱི་ཚོོ་འགུལོ་མགོ་

བརྩམསི་བྱུང་ལོ། རི་བོང་ཚོོ་ལྗོང་ལོོ་ཅིན་གྱིི་རྩི་ལྡུམ་གྱིི་སྟེང་དུ་འཇོབ་རྒྱུག་བྱེད་མགོ་

བརྩམསི་ཤོིང་། ཙི་གུ་ཚོོ་སོྤེ་ཐོེའ་ིསྟེང་དུ་འཚོབ་འཚུབ་ཀྱིིསི་རྒྱུག་མགོ་བརྩམསི། གཤོོག་

ཐེོགསི་ཀྱིི་རྔོན་པ་ཚོོ་ཡིང་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་ཐེོག་ནསི་ཁུ་སིིམ་མེར་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་མགོ་

བརྩམསི་སོིང་། 
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གྲོང་རྡོལོ་ཁོག་ག་ིནང་དུ། གྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིཟུར་ཁུག་ཁོག་དང་། ཐེང་ཆོེན་དང་སི་སྟོང་རྣམསི་

སུ་“སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་།” “སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་སྤུསི་དག་ཡིིན།” ཞེེསི་པ་

ལྟ་བུའ་ིསྒོོ་བྱང་སྣ་ཚོོགསི་བཀལོ་ཡིོད་པའ་ིསྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྒོོ་ར་དང་ལྕིགསི་

སྙིགསི་ར་བ། ད་དུང་། འཁོོར་ཁོང་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད་ལོ། དེ་དག་ལོསི་

མཐོེང་ཞེིང་ཐོེསི་པ་ཡིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགསི་རེད། རིན་གོང་ཁོ་ེབའ་ིདོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར། 

འཁོོར་གསུམ་མ། དག་གཙང་གི་ཧྥོོརད་27རྟེགསི་ཅིན་པོ། བརྟེག་དཔྱོད་བྱསི་ཟིན་པའི་

རླངསི་འཁོོར་། འགན་ལོེན་བྱསི་པའི་རླངསི་འཁོོར་། རིན་མེད་ཀྱིི་རླུང་འཕྲིན་འཕྲུལོ་

ཆོསི། རླངསི་འཁོོར་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་བརྒྱ་ཐེམ་པ་རིན་མེད་ཡིིན། ནང་

དུ་ཕེབསི་ནསི་གཟིགསི་དང་། སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་། འཛོིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་

ཆོག་ཡིང་ཡིིན།།

གཞུང་ལོསི་སོྒྲིག་ཙ་ེགཅིིག་དང་རྐུབ་སྟེགསི་གཅིིག དེབ་སོྔོན་གཅིིག་བཅིསི་ཤོོང་ཐུབ་

པའ་ིཁོང་པ་དང་སི་མིག་ཁོག་ཏུ། ཟུར་སྣ་ེརྣམསི་ལྟེབསི་རྩེག་བརྒྱབ་ནསི་ཤོོག་འཛོེར་གྱིིསི་

བསྡམསི་ཡོིད་པའ་ིགན་རྒྱའ་ིཤོོག་བུ་ཆོག་པ་དང་། གྲ་དག་པོར་བརྩིགསི་ཤོིང་ད་དུང་བེད་

མ་སྤྱིད་པའི་གན་རྒྱ་ཆོག་པ་བཅིསི་ཡོིད། སྨྱུ་གུ། རེད། སྨྱུ་གུར་སྣག་ཚོ་གང་བླུགསི་ནསི་

སྤྱིོད་ཆོོག་ཆོོག་བོྱསི། ཐེེངསི་སོྔོན་མར་སྨྱུ་གུ་ཞེིག་ཡིག་པོར་མ་འགོསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཉིོ་

ཚོོང་གཅིིག་ལོམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་རེད།
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ཕར་ཕྱིོགསི་ཁྱོི་ཕྲུག་དེ་ཚོོསི་ཅིི་ཡིང་ཉིོ་ཡིི་མི་འདུག སོྒོ་ར་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཁོོ་ཚོོ་ཡིོང་

ག་ིའདུག་མོད། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིལྟ་མཁོན་ལོསི་ཉིོ་མཁོན་མ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་བལྟསི་ནསི་དུསི་ཚོོད་

ཚོང་མ་བསྐྱལོ་རྒྱུ་རེད། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་མི་ཉོི་བར་ཁྱོོད་ཀྱིི་དུསི་ཚོོད་བཀག་ནསི་

འདུག་ག་ིརེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིདུསི་ཚོོད་ལོ་ཁོ་ཡི་ཙམ་ཡིང་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། ཕར་ཕོྱིགསི་

ཀྱི་ིད།ེ མ་ིགཉིིསི་ཅིན་པོ། མ་རེད། ཕྲུ་གུ་འཁྲིད་བསྡད་མཁོན་ད་ེཚོ།ོ ཁོོ་ཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་

ཆུང་བའ་ིནང་དུ་འབུད་དུ་ཆུག སོྒོར་མོ་གཉིིསི་བརྒྱ་ནསི་མགོ་བརྩམསི་ནསི། རིམ་བཞེིན་

མར་ཕོབ། ཁོོ་ཚོོ་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་དང་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལོ་རན་པོ་འདུག ཁོོ་ཚོོར་སྐོར་དུ་ཆུག ཁོོ་

ཚོོ་འཁོོར་རྙིིང་ཞེིག་གི་ནང་དུ་ཞེོག དེ་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་ལོ་སྐོན་ཤོོག ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའི་དུསི་

ཚོོད་ཆུད་ཟོསི་སུ་བཏང་སོིང་། 

བདག་པོསི་ཕུ་ཐུང་ཡིར་ལོ་བརྫོེསི། ཚོོང་པསི་གཙང་ཞེིང་དག་ལོ་ཧ་ཅིང་ནན་ཏན་གྱི་ི

རྣམ་པ་བབསི་པའི་ཚོོང་སྒྱུར་པའི་དམིགསི་དོན་ལྡན་པའི་མིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་གིསི་ཕར་

ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཞེན་ཆོ་ཞེིག་ཨ་ེརྙིེད་འཚོོལོ་བཞེིན་གདའ།

བུད་མེད་དེའ་ིགདོང་ལོ་ལྟོསི། གལོ་སྲིིད་བུད་མེད་འདིའ་ིབློོ་ལོ་བབསི་ན་རྒད་པོ་ད་ེལོསི་

སླེ་པོ་ཡིིན་གྱི་ིརེད། ཁོོ་ཚོོར་ཁོ་ཌི་ིལོག་8ག་ིཐེོག་ནསི་མགོ་ཚུགསི་དང་། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་མཐེའ་མར་ཁོོ་ཚོ་ོབྷེིའུ་ཁོ་ི26རྟེགསི་ཅིན་པོའ་ིཐེོག་ལོ་མར་འབབ་དུ་བཅུག་ན་འགྲིག་

ག་ིརདེ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བྷེའིུ་ཁོ་ིཡི་ིསྟེང་ནསི་མགོ་བཙུགསི་ན་ཁོོ་ཚོ་ོཧྥོོརད་ཅིགི་ག་ིསྟངེ་

དུ་མར་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ཡི། ཕུ་ཐུང་བརྫོེསི་ཏ་ེལོསི་ཀར་ཞུགསི་དང་། འད་ིན་ིརོྫོགསི་རྒྱུ་མེད་པ་

ཞེིག་ཡིིན་གྱི་ིམ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་ན་ཤོ་ེརྟེགསི་ཅིན་ད་ེསྟོན་དང་། ང་སིོང་ནསི་འཁོོར་དབུགསི་

ག་ལོེར་ཤོོར་བཞེིན་པའ་ིཌིོ་ཇོ་ེ25རྟེགསི་ཅིན་པོ་དེར་དབུགསི་ཤོིག་རྒྱག་དགོསི། ང་འགྲིག་

8 ལོའེུ་འདིའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམངི་དང་ཚོངོ་རྟེགསི་བོད་དབྱནི་ཤོན་སྦྱིར། ཁོ་ཌི་ིལོག Cadillac • བྷེའིུ་ཁོ།ི 

Buick • ན་ཤོ།ེ Nash • ཌིོ་ཇོ།ེ Dodge • ཧའ་ེམ།ེ Hymie  
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པའ་ིསྐབསི་སུ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བརྡོ་ཞེིག་རྒྱག 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདོད་པ་ནི་འགྲུལོ་བཞུད་ཅིིག་རེད། མ་རེད་དམ། ཡི། ཁྱོོད་ལོ་སྐྱག་རྫུན་

བཤོད་དོན་མེད། རེད། འབོལོ་ཁྲིའ་ིཁོེབསི་གཡིོགསི་ལོ་ཨ་ིཁུང་ཡིོད་པ་བདེན་པ་རེད། འོན་

ཀྱིང་འབོལོ་གདན་གྱིིསི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོར་བར་མ་ིའགྱུར། 

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་མང་པོ་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་འདུག་ཅིིང་། ཚོང་མའི་སྣ་གདོང་

མདུན་ལོ་གཏད་ཡིོད། སྣ་གདོང་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་ཤོིང་འཁོོར་ལོོའ་ིདབུགསི་ཀྱིང་ཤོོར། 

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོང་མ་མཉིམ་གཅིིག་ཏུ་བཙངསི་ནསི་བཞེག་ཡིོད།

རླངསི་འཁོོར་ནང་ལོ་བསྡད་ནསི་བལྟསི་ན་འདོད་དམ། ཡིིན་དང་ཡིིན། དཀའ་ངལོ་

མ་ིའདུག ངསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེགྲལོ་ཕྲེང་ལོསི་ཕྱིིར་བཏོན་ཡིོང་།

ཁོོ་ཚོོར་འགན་སིེམསི་སླེེབསི་སུ་ཆུག་དང་། ཁོོ་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱིི་དུསི་ཚོོད་སྤྱིོད་དུ་ཆུག་

དང་། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིདུསི་ཚོོད་སྤྱིོད་བཞེིན་པ་བརྗོེད་དུ་མ་འཇུག མ་ིམང་ཆོ་ེ

བ་ཡི་རབསི་ཡིིན་པསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་དཀའ་ལོསི་ལོ་གཏོད་འདོད་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་དཀའ་

ལོསི་ལོ་གཏོད་དུ་ཆུག་དང་། ད་ེནསི་ཚོོང་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་ལོ་སོྐན་ཞེོག

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་མང་པོ་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་འདུག་ཅིིང་། ཐེོན་དཔ་ེTཅིན་པོ་ད་ེན་ི

མཐེོ་ཞེིང་འབུར་ལོ། འཁོོར་ལོོར་གཙེར་སྒྲི་ལྡན་ཞེིང་འཁོོར་ཤུབསི་ཟད་ནསི་ཡིོད། བྷེིའུ་ཁོ་ི

རྟེགསི་ཅིན། ན་ཤོ་ེརྟེགསི་ཅིན། ཌི་ིསིོ་ཋེོ་སི་ིརྟེགསི་ཅིན།9

ཡི་ཡི། སྐུ་ཞེབསི། ཌིོ་ཇོ་ེ22རྟེགསི་ཅིན་པོ། འད་ིན་ིཌིོ་ཇོ་ེཚོང་གིསི་བཟོསི་པའ་ིརླངསི་

འཁོོར་ཚོང་མ་ལོསི་ཡིག་ཤོོསི་དེ་ཡིིན་ལོ་རྙིིང་ཞེིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་མེད། གནོན་བཙིར་ཤུགསི་

9 ལོའེུ་འདིའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམངི་དང་ཚོངོ་རྟེགསི་བོད་དབྱནི་ཤོན་སྦྱིར། ཌི་ིསིོ་ཋེོ་སི།ི De Sotos • ཕ་ིལོ་ེ

མོད། Plymouth • རོག་ན་ེསི།ི Rocknes • སི་ིཋེར་སི།ི Stars • ཨབ་ཕརེ་སིོན། Apperson • ཨར་ཁོ།ི Ark • 

ཆོལོ་མརེ། Chalmer • ཆོན་ཌི་ིལོརེ། Chandler • ཤོབེ་རོ་ལོ།ེ Chevrolet, Chevvy
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ལེེའུ་བདུན་པ།

ཆུང་བ་ཅིན་པོ་ཡིིན། གནོན་བཙིར་ཤུགསི་ཆོ་ེབ་ཅིན་པོ་ད་ེརིགསི་ཐོེག་མར་རྒྱུགསི་ན་ཅུང་

མགོྱིགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། གནོན་བཙིར་མ་ལོག་ག་ིརྒྱུ་ཆོའ་ིལྕིགསི་སྲི་མོ་མ་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི་གནོན་ཤུགསི་ཡུན་རིང་ལོ་ཐེེག་གི་མེད། ཕི་ལོེ་མོད་རྟེགསི་ཅིན། རོག་ནེ་སིི་རྟེགསི་

ཅིན། སི་ིཋེར་སི་ིརྟེགསི་ཅིན།

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཨབ་ཕེར་སིོན་ད་ེགང་ཞེིག་ནསི་སླེེབསི་པ་རེད། ཨར་ཁོ་ིརྟེགསི་ཅིན་ད།ེ 

ད་དུང་ཆོལོ་མེར་རྟེགསི་ཅིན་དང་ཆོན་ཌི་ེལོེར་རྟེགསི་ཅིན་འད་ིགཉིིསི། རླངསི་འཁོོར་འད་ི

གཉིིསི་བཟོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ལོོ་ངོ་མང་པོ་ཕྱིིན་པ་རེད། ལོསི་སྟངསི་འདི་ལོ་འཁོོར་

ཚོོང་རྒྱག་པ་ཟེར་བ་མ་རེད། གད་སྙིགསི་སྤུང་བ་ཟེར་བ་རེད། སྙིང་རླུང་ལོངསི་བྱེད། ང་

ལོ་སྤྱིད་ཟིན་པའི་འཁོོར་རྙིིང་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ལོ་སོྒོར་མོ་ཉིེར་ལྔ་ནསི་སུམ་ཅུའི་ཡིན་

ཅིན་ཞེིག་མི་དགོསི། དེ་ནསི་དེ་ཚོོ་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ནསི་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་བར་བྱསི་

ཏ་ེབཙོང་ན་ཆོོག་ག་ིརེད། ད་ེཁོ་ེསྤེོགསི་ཡིག་པོ་རེད། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། རླངསི་འཁོོར་གསིར་

པ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་ནསི་རིན་གོང་ག་ཚོོད་གཅིོག་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་དམ། འཁོོར་རྙིིང་ཉིོསི། ཚུར་ག་

ཚོོད་ཉིོ་ཐུབ་ན་ངསི་ཕར་ད་ེཚོོད་བཙོང་ཐུབ། སོྒོར་མོ་ཉིིསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡིན་ཅིན་ཞེིག་མ་ི

དགོསི། ཝ།ེ ཇོིམ། ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིརྒད་པོ་ལྟསི་ངན་ད་ེཚུར་ཨ་ེཁུག་ལྟོསི་དང་། སི་འོག་ག་ི

ཨི་ཁུང་དུ་འཛུལོ་བསྡད་ན་ཁོོའ་ིཆོ་རྒྱུསི་ལོོན་གྱིི་མ་རེད། ཁོོ་ལོ་ཨབ་ཕེར་སོིན་དེ་འཚོོང་

ཐེབསི་བྱོསི། ཡི། ཨབ་ཕེར་སིོན་དེ་གང་ན་ཡིོད། བཙོངསི་ཟིན་པ་ཡིིན་ནམ། ད་ང་ཚོོསི་

འཁོོར་རྙིིང་ར་ེཚུར་བསྡུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཕར་བཙོང་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཨ།

ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཐེེམ་པ་ཡིར་མར་ཚོང་མ་དམར་ཁྲ་དང་སོྔོ་ཁྲ་ཅིན་གྱི་ིདར་ཆོ་སྣ་ཚོོགསི་

ཀྱིིསི་གང་ཡིོད། སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར། སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་སྤུསི་དག་ཡིིན།

དེ་རིང་གི་རིན་ཕབ་དངོསི་པོ་དེ་མདུན་གྱིི་སྟེགསི་བུའི་སྟེང་དུ་བསྒྲིིགསི་ཡིོད། ནམ་

ཡིང་མ་ིའཚོོང་། འོན་ཀྱིང་། དེསི་མ་ིརྣམསི་ནང་དུ་ཡིོང་དུ་འཇུག་པར་ཕན། གལོ་སྲིིད་ང་
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ཚོོསི་རིན་ཕབ་རིན་གོང་ལྟར་དུ་དངོསི་སུ་བཙོངསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོར་དེའ་ིསྟེང་དུ་སོྒོར་

ཟུར་གཅིིག་ག་ིཁོ་ེསྤེོགསི་ཀྱིང་ཡིོད་དཀའ་མོ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་ད་ེབཙོངསི་ཚོར་བ་ཡིིན་ལོོབ་

ཤོོག་ཨ། ཡི། ཕར་ཕོྱིགསི་ལོ་རྩིསི་སོྤྲོད་མ་བྱསི་གོང་དེའ་ིནང་ག་ིགོླེག་རྫོསི་བློངསི་ནསི་ཤུལོ་

དུ་གླེོག་རྫོསི་སྐྱོན་ཅིན་དེ་བསྒོར་ཤོོག ཡིེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོསི་སོྒོར་མོ་དྲུག་གིསི་ཅིི་ཞེིག་ཉིོ་འདོད་

པ་ཡིིན་ནམ། ཕུ་ཐུང་ཡིར་ལོ་བརྫོེསི་ནསི་ལོསི་ཀའ་ིནང་དུ་མཆོོངསི་ཤོིག འདིསི་མང་པོ་

འདང་ག་ིམ་རེད། གལོ་སྲིིད་ང་ལོ་འཁོོར་རྙིིང་འདང་ངེསི་ཤོིག་ཡིོད་ན། ངསི་ཟླ་བ་དྲུག་ག་ི

ནང་དུ་ལོསི་འཁྱུར་ངལོ་གསིོ་བྱེད་ཐུབ།

ཉིོན་དང་། ཇོིམ། ཤོེབ་རོ་ལོ་ེདེའ་ིམཇུག་མ་ནསི་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་ག་ིའདུག དམ་བ་ེགཅིག་

པའ་ིསྒྲི་འདྲེ་ཞེིག་གྲག་ག་ིའདུག ནང་དུ་སིོག་ཕྱི་ེཅུང་ཙམ་བླུགསི་ཤོོག བང་སྒྱུར་གྱི་ིནང་

དུའང་གཅིིག་བླུགསི་ཤོོག གདོན་རྫོསི་དེ་སོྒོར་མོ་སིོ་ལྔ་བྱསི་ཏེ་མ་བཙོངསི་ན་འགྲིག་གི་

མེད། ལྟསི་ངན་དེསི་འདིའ་ིཐེད་ནསི་ང་ལོ་མགོ་སྐོར་བཏང་འདུག ངསི་ཁོོ་ལོ་བཅུ་སྤྲོོད་རྒྱུ་

བྱསི་ཀྱིང་ཁོོསི་ང་ལོ་བཅིོ་ལྔ་སྤྲོོད་དུ་བཅུག་སོིང་། དེ་ནསི་ཁྱོི་ཕྲུག་དེསི་འགོྲ་ཁོར་ལོག་ཆོ་

ཚོང་མ་བློངསི་ནསི་འཁྱོེར་ཟིན། དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན་པོ། ང་ལོ་འཁོོར་རྙིིང་ལྔ་བརྒྱ་

ཡིོད་ན་ཨང་། འདིསི་ཅི་ིཡིང་འདང་ག་ིམ་རེད། འཁོོར་ལོོ་ཁོོའ་ིབློོ་ལོ་འབབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་

གམ། ཁོོ་ཚོོར་འད་ིད་དུང་ལོ་ེདབར་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རྒྱུག་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ལོོབ་ཤོོག ད་ེ

ནསི་སོྒོར་མོ་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་མར་ཕབ་ནསི་ཚོོངསི།

བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའི་ཆོག་རོའ་ིཕུང་པོ་རྣམསི་ར་བའི་ངོསི་སུ་ཁོེན་ནསི་སྤུངསི་ཡིོད་

ལོ། རྒྱབ་ཀྱི་ིར་བའ་ིནང་དུ་ཆོག་གྲུམ་གྱི་ིཕུང་པོ་བསྟར་བ་ནསི་བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་ཡིོད། 

འདམ་འགོག་དང་ད་དུང་སྣུམ་ནག་གིསི་ཟོསི་པའི་ལྷུ་ལྷག་སྣ་ཚོོགསི། དབུགསི་མདོང་

གཞེི་གདན་བཅིསི་སི་ཐོེག་ཏུ་གཡུགསི་ཡིོད་ལོ། དབུགསི་མདོང་གི་གསིེང་ནསི་རྩ་ལྡུམ་

རེ་སྐྱེ་ཡིོང་གི་ཡིོད། ཁོ་འགོག་ཡུ་བ་དང་སྙིགསི་འདོན་དུད་ཁུང་རྣམསི་སྦྲུལོ་ནག་དང་
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ལེེའུ་བདུན་པ།

འདྲེ་བར་སྤུངསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེདག་ཚོང་མ་སྣུམ་ནག་དང་རླངསི་སྣུམ་གྱིིསི་ཚོོསི་ཡིོད།

སིོང་ནསི་མེ་ཆོ་གསི་མེད་པ་ཞེིག་ཨེ་རྙིེད་ལྟོསི་དང་། གལོ་སྲིིད་ང་ལོ་རིན་གོང་བརྒྱ་

མན་གྱི་ིའདྲུད་འཁོོར་ལྔ་བཅུ་ཡིོད་རྒྱུ་ན་ངསི་ཁོ་ེསྤེོགསི་ཆོེན་པོ་ལོོན་རྒྱུ་རེད། ཁོོསི་ད་དུང་

ཀློན་ཀ་ཅིི་ཞེིག་འཚོོལོ་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ། ང་ཚོོསི་འདི་དག་བཙོང་གི་ཡིོད་པ་རེད་མ་

གཏོགསི་འདི་དག་ཁོོ་ཚོོའི་ཁྱོིམ་ལོ་དེད་ནསི་འགྲོ་ཡིི་མེད། དེ་ཡིག་པོ་འདུག ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོིམ་

ལོ་ཕྱིིར་འགྲོར་མ་འཇུག ཟླ་དེབ་ཁོང་ག་ིམ་ིདེར་ལོག་ཨ་ེཞེོག་ལྟོསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཉིོ་མཁོན་

ཞེིག་མ་རེད་འདོད་དམ། ཡི། དེསི་ན་ཁོོ་སོྒོར་ཕུད་ཤོོག ང་ཚོོར་དོན་དག་འད་ིའདྲེ་མང་བསི་

སིེམསི་ཐེག་མ་ིཆོོད་མཁོན་ཞེིག་ལོ་ཁོ་ཡི་བྱསི་ནསི་འདུག་ཁོོམ་མེད། གྷི་ིརམ་1 རྟེགསི་ཅིན་

དེའ་ིའཁོོར་ལོོ་མདུན་མ་ལོོངསི་ཤོོག བཟོ་བཅིོསི་བརྒྱབ་ཡིོད་པའ་ིངོསི་ད་ེམར་གཏད་ཤོོག 

ད་ེམིན་ཚོང་མ་རྩ་ེགྲ་རེད། རྐང་གདན་དང་ཡིོད་ཚོད་འཛོོམསི་འདུག

ལོོསི་ཡིིན། འཁོོར་རྒན་འད་ིད་དུང་ལོ་ེདབར་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལོ་རྒྱུག་ཐུབ་པར་

སིེམསི་ཁུར་མི་དགོསི། སྣུམ་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ཤོོང་གི་རེད། ཡི་བདེ་མོ། བསིམ་དོན་ལྷུན་

འགྲུབ།

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་ཉིོ་འདོད་དམ། སིེམསི་ན་འཆོར་གཞེི་ག་འདྲེ་ཞེིག་ཡིོད། 

འདི་དག་ཁྲོད་ན་དགའ་སི་རེ་འདུག་གམ། ཅུང་ཤུགསི་ཆོེན་ཞེིག་ལོ་བལྟསི་ན་ག་འདྲེ་

འདུག ཤོོག་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆུང་མསི་ལོ་ སིོ་ལོེ་སི་ིལོ་ལྟ་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ལོ་ སིོ་ལོ་ེསི་ིཞེིག་ཉིོ་ན་འདོད་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ེལོ་རལོ་ཁུང་ར་ེཡིོད་ལོ་སྣུམ་ཡིང་ཧ་ཅིང་མང་

པོ་བཟའ་ཡིི་རེད། ལོིན་ཁོོན་24རྟེགསི་ཅིན་པོ་ཞེིག་ཡིོད། འདིར་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་

ཞེིག་ཡིོད། ད་རུང་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་རྒྱུག་ཐུབ་ལོ་དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་དུའང་སྒྱུར་ཐུབ།

1   ལོའེུ་འདིའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམངི་དང་ཚོངོ་རྟེགསི་བོད་དབྱནི་ཤོན་སྦྱིར། གྷི་ིརམ། Graham • ལོནི་ཁོོན། 

Lincoln • ལཱ་སིལོ། La Salle • ཟ་ེཧྥོརེ། Zephyr • ཕོན་ཋེ་ིཡིག Pontiac 
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ཚོ་གདུག་ཆོ་ེབའ་ིཉི་ིམ་ད་ེབཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའ་ིལྕིགསི་རིགསི་དང་ཐེང་དུ་ཟགསི་པའ་ི

སྣུམ་རིགསི་ཀྱི་ིཐོེག་ཏུ་འཕོྲསི་ཤོིང་། མགོ་འཐེོམསི་པའ་ིམ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ར་ེཉིོ་

ཆོེད་དུ་ད་ེདག་ག་ིཁྲོད་དུ་རྐྱེལོ་བཞེིན་འདུག 

གདོང་པ་ཕྱིིསི་ཤོིག རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེའི་སྟེང་དུ་མ་ཁོེན། དེ་བཙོག་པ་རེད། 

རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཉོི་ན་ཇོ་ིལྟར་ཉིོའམ། གཅིིག་ལོ་རིན་གོང་ག་ཚོོད་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཡི། ད་

བྱིསི་པ་ཚོོ་བདག་བོྱསི། འདི་ལོ་སོྒོར་ག་ཚོོད་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ང་ཚོོསི་དྲེིསི་ཆོོག རིན་

གོང་འདྲེ་ིབར་སོྒོར་མོ་དགོསི་ཀྱི་ིམ་རེད། ང་ཚོོསི་དྲེིསི་ཆོོག མ་རེད་དམ། སོྒོར་མོ་དོན་ལྔའ་ི

ཡིན་ནསི་སྐར་ལྔ་ཡིང་སོྤྲོད་མ་ིཐུབ། ད་ེམ་གཏོགསི་ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་རུ་འགྲོ་བའ་ིལོམ་

གྲོན་གྱིིསི་འདང་ག་ིམ་རེད།

 དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ད་ང་ལོ་འཁོོར་རྙིིང་བརྒྱ་ཐེམ་པ་ཡིོད་པསི་ཆོོག་ཨང་། འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིོད་མེད་ཀྱི་ིའཁོོར་རྙིིང་གང་ཡིང་རུང་།

སིེར་ཁོ་ཤོོར་བའ་ིའགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་རྣམསི་མདོང་མདོང་དུ་བརྩེགསི་ནསི་ཡིོད་ལོ། 

སྦུ་གུ་དམར་པོ་དང་སྐྱ་བོ་རྣམསི་རྒྱུ་མ་བཞེིན་དུ་དཔྱངསི་ནསི་ཡིོད།

འཁོོར་ལོོ་འཚོེམ་སྤྱིད་ཨ་ེདགོསི། དྲེོད་སིེལོ་ཆོསི་གཙང་མ་བཟོ་སྤྱིད་ཨ་ེདགོསི། མ་ེསོྒོ་

ཆོེ་རུ་གཏོང་སྤྱིད་ཨེ་དགོསི། རིལོ་བུ་འདི་སྣུམ་སྒོམ་ནང་དུ་གཡུགསི་དང་ལོེ་དབར་བཅུ་

ཕྲག་རེ་ལྷག་མ་རྒྱུག་ཐུབ། འདི་སྟེང་དུ་སྐུསི་དང་། སོྒོར་ཟུར་ལྔསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་རླངསི་འཁོོར་

གྱི་ིཕྱི་ིགཟུགསི་གསིར་པ་བཟོ་ཐུབ། འབྱིད་སྤྱིད་ཀྱི་ིདབང་གིསི་ཨ་ེརེད། རླུང་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱུ་

ཐེག་གིསི་ཨ་ེརེད། གཟེར་གདན་གྱིིསི་ཨ་ེརེད། ཨོ། དབུགསི་སོྒོའ་ིདབང་གིསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། 

དབུགསི་སོྒོ་གསིར་པ་ཞེིག་ཉོིསི་དང་། སོྒོར་སྐར་ལྔསི་ཅི་ིཞེིག་ག་ིགོ་ཆོོད་དམ། 

ཡི་ད་འགྲིག་སིོང་། ཇོོའ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོསྙ་ིམོར་བཏང་རྗོེསི་འདིར་ཐོེངསི་ཤོོག ངསི་

ཚོོང་དེ་མཇུག་སྡོམ་བྱེད། ཚོོང་འགྲིག་ན་འགྲིག་པ་རེད། མ་འགྲིག་ན་ངསི་ཁོོ་ཚོོ་གསིོད་
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ལེེའུ་བདུན་པ།

རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལོ་སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་ད་ེའདྲེ་མ་ིདགོསི། ང་ལོ་དགོསི་པ་ན་ིཉིོ་ཚོོང་ཡིིན།

འོ་ཡི། སྐུ་ཞེབསི། ནང་དུ་ཕེབསི། འད་ིཁྱོོད་ལོ་རིན་གོང་ཁོ་ེཔོ་བྱསི་ཏ་ེབཙོང་། རེད་ཡི། 

སྐུ་ཞེབསི། རིན་གོང་ཕབ་ནསི་སོྒོར་མོ་བརྒྱད་ཅུ་བྱེད་ཡི། 

ངསི་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུའ་ིཡིན་སྟེར་མ་ིཐུབ། ཕྱི་ིལོོགསི་ཀྱི་ིམ་ིདེསི་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་རེད་ཟེར། 

ལྔ་བཅུ། ལྔ་བཅུ་ཨ།ེ ཁོོ་སོྨྱོསི་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ད་ེལོ་སོྒོར་མོ་

བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་དང་ཟུར་ལྔ་སྤྲོད་པ་རེད། ཇོོའེ། གླེེན་རྒན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོའི་ཚོོང་

རྡོིབ་ཏུ་འཇུག་བསིམ་གྱིི་ཡིོད་པ་མིན་ནམ། མི་འདི་ལོསི་གནསི་ནསི་དབྱུང་དགོསི་ཀྱིི་

འདུག སོྒོར་མོ་དྲུག་ཅུ་བྱསི་ཏ་ེཉིོསི་ན་འཚོམསི་པོ་རེད། ཡི་སྐུ་ཞེབསི། ང་ལོ་ཉིིན་གང་པོ་

འད་ིལྟར་ཕུད་ཁོོམ་མེད། ང་ཚོོང་པ་ཞེིག་ཡིིན་པ་བདེན་རུང་། ང་འད་ིལྟར་གཅིིག་ག་ིངོསི་

སུ་འཐེམསི་ནསི་བསྡད་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད། ཚོོང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།

ང་ལོ་དྲེེལོ་གཉིིསི་ཡིོད་ལོ་ད་ེགཉིིསི་ཚོོང་སྒྱུར་བྱེད་ཆོོག

དྲེེལོ་ཨ།ེ ཝ་ཡི།ེ ཇོོའ།ེ གོ་སིོང་ངམ། མ་ིའདིསི་དྲེེལོ་དང་ཚོོང་སྒྱུར་བྱེད་ན་འདོད་ཟེར། 

དེང་སིང་ན་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱི་ིདུསི་རབསི་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ལོ་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་བཤོད་མ་སིོང་

ངམ། དེང་སིང་དྲེེལོ་ན་ིབསིད་ནསི་སྤྱིིན་ཁུ་བཟོ་བ་ལོསི་གཞེན་ཕན་པ་ཅི་ིཡིང་མེད།

དྲེེལོ་ཧ་ཅིང་སྟོབསི་ཆོེན་གཉིིསི་ཡིིན། གཅིིག་ལོོ་ལྔ་ཡིིན་ལོ་གཞེན་པ་ད་ེལོོ་བདུན་ཡིིན། 

སིོང་ནསི་གཅིིག་བལྟསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག་གམ།

སིོང་ནསི་བལྟསི་ན་ཨ།ེ ང་ཚོ་ོབྲེལོ་ཟིང་ཆོ་ེདུསི་ཁྱོོད་ང་ཚོོའ་ིནང་དུ་ཡིོང་ནསི་ང་ཚོོའ་ི

དུསི་ཚོོད་ཚོང་མ་བརླགསི་ཤོིང་། ད་ལྟ་ཡིང་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འགོྲ་ཟེར། ཨ་རོགསི་ཇོོའ།ེ ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་མ་ིསྙིང་ཆུང་ཞེིག་ལོ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡིོད་པ་མ་ཚོོར་རམ། 
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ང་སྙིང་ཆུང་མིན། ངསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་ཉིོ་དགོསི། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་

འགྲོ་དགོསི་ཤོིང་། ང་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཉོི་དགོསི།

རེད་ཡི། ང་གླེེན་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཇོོའ་ེཡིིསི་ང་གླེེན་པ་ཞེིག་རེད་ཟེར། ཁོོསི་ཟེར་ན་གལོ་

སྲིིད་ངསི་སྦྱིིན་པ་གཏོང་མཚོམསི་མ་བཞེག་ན་ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ལྟོགསི་ཤོི་ཐེེབསི་ངེསི་རེད་

ཟེར། ཡི། ད་འདི་ལྟར་བྱེད། ངསི་སོྒོ་ཁྱོི་གསིོ་བྱེད་དུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་དྲེེལོ་རྒན་རེ་རེར་སོྒོར་ལྔ་རེ་

བྱིན་ཏ་ེཉིོ། 

ངསི་འད་ིགཉིིསི་ཁྱོ་ིལོ་སྦྱིིན་རྒྱུ་བྱསི་ན་མ་ིའདོད།

ཡི། གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་འདི་རེ་ལོ་སོྒོར་མོ་བདུན་ནསི་བཅུ་བར་སྟེར་ཐུབ་སྲིིད། ཡི། 

དེསི་ན་འད་ིབྱེད། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིདྲེེལོ་རྒན་གཉིིསི་ཀར་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུ་བྱསི་ཏ་ེཉིོ་རྒྱུ་བྱེད། ཤོིང་

རྟེ་ཡིང་འད་ིགཉིིསི་དང་མཉིམ་དུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ལོ་སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་

ཞེོག་དང་། དེའི་ཤུལོ་ལྷག་རྣམསི་ཟླ་རེར་སོྒོར་མོ་བཅུ་རེ་བསྐུར་ཡིོང་རྒྱུ་བྱསི་ཏེ་གན་རྒྱ་

བཞེག་ཀྱིང་ཆོོག

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་མོ་བརྒྱད་ཅུ་རེད་ལོབ་མ་སིོང་ངམ།

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དུསི་བཅིད་བུན་འཇོལོ་སྐྱེད་ཀ་དང་ཉིེན་སྲུང་ཟེར་བ་གོ་མ་མྱོོང་ངམ། འད་ི

དག་གིསི་རིན་གོང་ཇོ་ེམཐོེར་ཅུང་གཏོང་ག་ིཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཟླ་བ་བཞེ་ིལྔའ་ིནང་དུ་

རིན་པ་ལྷག་མ་ཚོང་མ་སྤྲོད་ཚོར་བ་བྱ་དགོསི། འདིར་ཁྱོོད་ཀྱི་ིམིང་རྟེགསི་ཁོོད་དང་། གཞེན་

པ་ཚོང་མ་ང་ཚོོསི་བསྒྲུབ་ཡིོང་།

རེད་ཡི། ད་ེངསི་མ་ི... །

ཡི་གྲོགསི་པོ། འད་ིལྟར་བྱསི་ན་ང་ལོ་གྱིོང་རག་ག་ིཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིདུསི་ཚོོད་འད་ི

འདྲེ་མང་པོ་ཞེིག་བློངསི་སིོང་། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་པའ་ིརིང་ལོ་ཉིོ་ཚོོང་ཐེེངསི་གསུམ་

ར་ེརྒྱག་པའ་ིདུསི་ཚོོད་ཀྱིང་ཕྱིིན་པ་རེད། ང་ཞེེན་པ་ལོོག་ག་ིའདུག འོ་རེད། ད་ེགར་མིང་
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ལེེའུ་བདུན་པ།

རྟེགསི་བཀོད་པསི་ཆོོག ཡི། ད་འགྲིག་སིོང་སྐུ་ཞེབསི། ཨ་རོག་ཇོོའ།ེ ཁོོའ་ིསྣུམ་སྒོམ་ནང་

ལོ་སྣུམ་གང་བླུགསི་ཤོོག ད་ང་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ཐེ་ན་སྣུམ་ཡིང་སྦྱིིན་གྱི་ིཡིོད་པ་རེད།

སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་མཁྱོེན། ཇོོའེ། ཚོོང་ཟེར་ན་དེ་རེད། ང་ཚོོསི་འཁོོར་རྙིིང་དེ་ལོ་ག་ཚོོད་

སྤྲོད་པ་ཡིིན། སོྒོར་མོ་སུམ་ཅུའམ་སིོ་ལྔ་འདྲེ་མ་རེད་དམ། ངསི་དྲེེལོ་དོར་གཅིིག་བློངསི་

ཡིོད། དྲེེལོ་དོར་དེར་སོྒོར་མོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་བྱསི་ཏེ་བཙོང་མ་ཐུབ་ན་ང་ཚོོང་པ་མིན། 

ད་དུང་དེའི་སྟེང་དུ་དངུལོ་རྐྱེང་སོྒོར་ལྔ་བཅུ་བློངསི་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སོྒོར་བཞེི་ཅུའི་

གན་རྒྱ་བཞེག་ཡིོད། ད་ེརེད། ཁོོ་ཚོ་ོཡིོད་ཚོད་གཞུང་དྲེང་མིན་པ་ངསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་

ཀྱིང་། ཤུལོ་ལྷག་གི་བུ་ལོོན་བསྐྱལོ་ཡིོང་མཁོན་གྱིི་གྲངསི་འབོར་གྱིིསི་ཁྱོོད་རང་ཧང་

སིངསི་སུ་འཇུག་ངེསི་ཡིིན། མི་གཅིིག་གིསི་ངསི་བུ་ལོོན་གན་རྒྱ་རྩིསི་མེད་བཏང་ནསི་

ལོོ་ངོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྗོེསི་སུ་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་ཐེམ་པ་འཁྱོེར་ནསི་སླེེབསི་བྱུང་། མ་ིའདིསི་ཀྱིང་སོྒོར་

མོ་བསྐྱལོ་ཡིོང་ངེསི་ཡིིན་པར་ངསི་རྒྱན་འཇོོག་ཐུབ།

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ད་ང་ལོ་འཁོོར་རྙིིང་ལྔ་བརྒྱ་ཡིོད་ན་ཨང་། ཕུ་ཐུང་ཡིར་བརྫོེསི་ཤོིག ཇོོའ།ེ 

སིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་ལྷོད་པོར་བཏང་རྗོེསི་ངའི་སིར་ཐེོངསི་ཤོོག ཐེེངསི་སོྔོན་མ་དེའི་སྟེང་ནསི་

ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུ་འབབ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོསི་ཆོོད་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མ་ིའདུག 

ཕྱིེད་ཡིོལོ་ཉི་ིའོད་ཁྲོད་ཀྱི་ིདར་ཆོ་རྣམསི་གཡིོ་ཞེིང་འཁྱོོགསི། ད་ེརིང་ག་ིརིན་ཕབ་དངོསི་

པོ་ན་ིཧྥོོརད་29རྟེགསི་ཅིན་གྱི་ིདོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཡིིན། རྒྱུག་ན་བཟང་།

སོྒོར་མོ་ལྔ་བཅུསི་ཅི་ིཞེིག་ཉོི་འདོད་དམ། ཟ་ེཧྥོེར་ཞེིག་ཉོི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།

འབོལོ་གདན་ལོསི་རྟེ་སྤུ་ཕྱིིར་ཐེོན་ཡིོང་གི་ཡིོད་ལོ། འདམ་འགོག་རྙིིང་རལོ་དུ་གྱུར་

སིོང་བསི་ཐོེ་བསི་ཕྱིིར་བརྡུངསི་ཡིོད། ཉིེན་འགོག་འཕྲེད་རྒྱུག་ལྷོད་ནསི་མར་དཔྱངསི་

ཡིོད། སྤུསི་དག་ཧྥོོརད་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་འདིའི་འདམ་འགོག་གི་གདོང་

པ་དང་། དྲེོད་སིེལོ་ཆོསི་ཀྱིི་ཁོ་ཁོེབསི་བཅིསི་སུ་ཚོོན་ལྡན་གླེོག་སྒྲིོན་ཆུང་ཆུང་རེ་ཡིོད་ལོ། 
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རླངསི་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ངོསི་སུའང་གླེོག་སྒྲིོན་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཡིོད། འདམ་ཁོེབསི་དང་

ལྡན་པའི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་འདིའི་བང་སྒྱུར་ཡུ་བའི་རྩེ་རུ་ལོག་འཇུ་རོྡོག་རིལོ་ཆོེན་

པོ་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། འཁོོར་ལོོའ་ིངོསི་སུ་ཚོོན་ལྡན་གྱི་ིབུད་མེད་མཛོེསི་མ་ཞེིག་བྲིསི་ཡིོད། ཁོོ་

མོའ་ིམིང་ལོ་ཁོོ་ར་ཟེར། ཕྱིེད་ཡིོལོ་ཉིི་འོད་དེ་རྡུལོ་གྱིིསི་བཀབ་པའི་རླུང་འགོག་ཤོེལོ་སོྒོའ་ི

སྟེང་དུ་འཕོྲསི།

སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཟ་མ་བཟའ་རུ་འགོྲ་རྒྱུའི་དུསི་ཚོོད་ཀྱིང་མ་བྱུང་། ཇོོའེ། 

བྱིསི་པ་ཞེིག་ཤོ་བག་ལོེབ་ཉིོ་རུ་ཐེོངསི་ཤོིག

གནའ་རྫོསི་ལྟ་བུའ་ིའཕྲུལོ་འཁོོར་ལོསི་ལྡིར་སྒྲི་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲག

ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིགླེེན་ཕྲུག་དེསི་ཁོ་ིརའ་ེསི་ིལོེར་ལོ་ལྟ་བཞེིན་འདུག སིོང་ནསི་ཁོོའ་ིདོར་

མའ་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་སོྒོར་མོ་ཨ་ེཡིོད་ལྟོསི། ཞེིང་པའ་ིན་གཞེོན་འགའ་ར་ེརྐུན་མ་ཡིིན། ཁོོ་

ཚོ་ོསྙ་ིམོར་བཏང་རྗོེསི་ངའ་ིསིར་ཐེོངསི་ཤོོག ཇོོའ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིའདུག

རདེ། ད་ེང་ཚོོསི་བཙོངསི་པ་ཡིནི། ཁོག་ཐེགེ་ཨ་ེཡིིན་ཟེར་རམ། ང་ཚོོསི་ད་ེརླངསི་འཁོོར་

ཞེིག་ཡིིན་པ་ཁོག་ཐེེག་བྱསི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོ་དེ་ལོ་མ་མ་བྱེད་པའི་ཁོག་ཐེེག་བྱསི་

མེད། ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཐེོག་མར་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཉིོསི་རྗོེསི་ད་ལྟ་ང་

ཚོོའ་ིསིར་ཡིོང་ནསི་འཁོང་ར་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དུསི་བཀག་བུ་ལོོན་སོྤྲོད་

མིན་ཐེད་ང་ཚོ་ོལོ་ཁྱོད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད། ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཡིིག་ཆོ་མེད། ང་ཚོོསི་ཡིིག་

ཆོ་ཚོང་མ་དངུལོ་རྩིསི་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་ལོ་སོྤྲོད་བཞེིན་ཡིོད། དེ་བསི་ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་འཚོོལོ་དུ་

ཡིོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགསི་ང་ཚོ་ོའཚོོལོ་དུ་ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ང་ཚོོསི་ཡིིག་ཆོ་ཅི་ིཡིང་ཉིར་མེད། 

ཅིི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་འདྲེ་རྫོིག་རྫོིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ངསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་འབོད་ཡིོང་། མེད། 

ང་ཚོོསི་འཁོོར་ལོོ་ད་ེབརྗོ་ེསོྤེར་བྱསི་མེད། ཇོོའ།ེ ཁོོ་ཕྱི་ིལོ་ཕུད་ཤོོག ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་

ཉིོསི་ཚོར་རྗོེསི་ད་ལྟ་འདོད་བློོ་ཚོིམ་གྱིི་ཡིོད་པ་མ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཟ་ཁོང་ནསི་
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ཤོ་བསྲིེགསི་སྡེར་མ་ཕྱིེད་ཙམ་ཟོསི་རྗོེསི་ཕྱིིར་སླེོག་དགོསི་ཟེར་ན་ཡིོང་ག་ིརེད་དམ། ང་ཚོོསི་

འདིར་ཚོོང་རྒྱག་གི་ཡིོད་པ་རེད་མ་གཏོགསི་དགེ་ལོསི་སྦྱིིན་པ་གཏོང་གི་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

ཇོོའ།ེ མ་ིའད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ཅི་ིའདྲེསི་ཡིོད་པ་ཡིིན་ནམ། ཝ་ཡི།ེ ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ལྟོསི་དང་། ཤྭ་

སིོའ་ིརྒྱན་ཆོ་ཅིན་ད།ེ དེའ་ིའགྲམ་དུ་རྒྱུགསི་ཤོིག སིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་ཕོན་ཋེ་ིཡིག་36རྟེགསི་

ཅིན་པོ་དེར་ལྟ་རུ་ཆུག

སྣ་གདོང་གྲུ་བཞེི་ཅིན་པོ། སྣ་གདོང་རིལོ་རིལོ་ཅིན་པོ། སྣ་གདོང་ལྕིགསི་བཙའ་ཅིན་

པོ། སྣ་གདོང་ཁོེམ་དབྱིབསི་ཅིན་པོ། ཡུན་གྱིིསི་གུག་པའ་ིབཞུར་ཐེིག་དང་། བཞུར་ཐེིག་ལོ་

མ་སླེེབསི་སོྔོན་གྱི་ིངོསི་ལོེབ་མོ། ད་ེརིང་ག་ིརིན་ཕབ་དངོསི་པོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནང་ཁོོད་ཆོ་ེབའ་ི

སྲིིན་པོ་འད་ིགཏུབསི་ནསི་དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐུབ། ཕྱིེད་ཡིོལོ་ཉི་ི

འོད་བཙན་པོ་ད་ེའཁོོར་གཉིིསི་འདྲུད་འཁོོར་དང་འཁོོར་ལོོའ་ིསྲིོག་ཤོིང་ག་ིསྟེང་དུ་འཕྲོསི། 

སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར། སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར། གཙང་མ་དང་སྐྱོན་མེད་ཡིིན། 

སྣུམ་མ་ིའཕྱུར།

ཡི་ེཤུ་མཁྱོེན། འདིར་ལྟོསི་དང་། མ་ིཞེིག་གིསི་འད་ིབདག་སྐྱོང་ཡིག་པོ་བྱསི་འདུག

ཁོ་ཌི་ིལོག ལོ་ སིོ་ལོ་ེསི།ི བྷེིའུ་ཁོ།ི ཕ་ིལོ་ེམོད། ཕག་ཁོརད།1  ཤོེབ་རོ་ལོ།ེ ཧྥོོརད། ཕོན་ཋེ་ི

ཡིག་སིོགསི་བསྟར་བ་དང་བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་སྣ་ཚོོགསི་ཕྱིེད་ཡིོལོ་ཉི་ི

འོད་ཁྲོད་དུ་མདུན་གླེོག་ལོསི་འོད་སྣང་འཚོེར་བཞེིན་བཞེག་ཡིོད། སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་

འཁོོར་ཡིག་པོ་རེད།

ཇོོའ་ེལོགསི། ཁོོ་ཚོོར་འཇོམ་པོ་བྱོསི། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་མཁྱོེན། ད་ང་ལོ་འཁོོར་རྙིིང་སྟོང་

ཕྲག་གཅིིག་ཡིོད་ན་ཨང་། ཁོོ་ཚོ་ོདང་རིན་གོང་སྒྲིིགསི་དང་། ཚོོང་མཇུག་ངསི་བསྡུ།

1  ལོའེུ་འདིའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམངི་དང་ཚོངོ་རྟེགསི་བོད་དབྱནི་ཤོན་སྦྱིར། ཕག་ཁོརད། Packard
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ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེལོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་ལོ་དགོསི་པ་ན་ིའད་ིཡིིན། བལྟསི་

ན་མཐེོང་སྣང་མ་ིམཛོེསི་ཀྱིང་འད་ིད་དུང་ལོ་ེདབར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱུག་ཐུབ་པར་གནད་

དོན་མེད། 

སྤྱིད་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་སྣ་ཚོོགསི་གཅིིག་འཕྲོར་གཅིིག་མཐུད་ད།ེ བསྟར་

བ་ནསི་བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་ཡིོད། རིན་གོང་ཕབ་པའ་ིདངོསི་པོ། གཙང་མ་ཡིིན་ལོ་སོྐྱན་

མེད་ངང་རྒྱུག་ཐུབ།
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སྐར་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཁྲོད་ནསི་ནམ་མཁོའ་ལོ་སྐྱ་མདངསི་བབསི། བཀྲག་མདངསི་བྲལོ་བའ་ིམར་

ངོའ་ིཟླ་ཕྱིེད་དེ་ཧ་ཅིང་ཉིམ་ཆུང་ཞེིང་སྣང་ལོ་མ་ངེསི་པ་ཙམ་དུ་གདའ། ཋེོམ་ ཇོོ་ཌིི་དང་

ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོམ་བུ་ཞེིག་དེད་ནསི་མགྱིོགསི་པོར་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ལོམ་བུ་

ད་ེཡིང་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོའ་ིཁྲོད་དུ་བཏོད་པའ་ིའཁོོར་ལོོའ་ིའཁོོར་ཤུལོ་དང་འདྲུད་འཐེེན་

གྱིི་ཐེག་འཁོོར་དྲུད་ཤུལོ་ཙམ་རེད། ཆོ་མི་སྙོམསི་པའི་ནམ་མཁོའ་ཁོོ་ནསི་སྐྱ་རེངསི་ཤོར་

བའ་ིབརྡོ་སྟོན་གྱི་ིའདུག་སྟ།ེ ནུབ་ངོསི་སུ་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་མ་ིགསིལོ་མོད། ཤོར་

ངོསི་སུ་དཀར་ཐེིག་ཅིིག་མངོན་ཡིོང་། མ་ིའད་ིགཉིིསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་མདུན་དུ་སོྐྱད་པའ་ིཚོ་ེ

ན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པསི་བསླེངསི་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིདྲེ་ིམ་རྣ་ལོམ་དུ་འཐུལོ།

ཇོིམ་ ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འགྲོ་ལོམ་ནོར་མེད་རྒྱུ་གལོ་ཆོ་ེཨ། ནམ་ལོངསི་དུསི་ང་ཚོ་ོ

སི་ཆོ་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་ཡིོད་ན་དངོསི་གནསི་ཚོིག་པ་ཟ་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། 

གཉིིད་ལོསི་སིད་བཞེིན་པའི་སྲིོག་ཆོགསི་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོ་འདི་ཚོ་ཚོ་འུར་

འུར་དུ་བསྒྱུར། སི་སྟེང་དུ་རྒུམ་བུ་འཐུ་བཞེིན་པའི་བྱེའུ་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་གཤོོག་པ་ཐེག་ཐེག་

ཏུ་རྡོེབ་ལོ། འདྲེོགསི་བསླེངསི་པའ་ིར་ིབོང་དག་སྤེོ་ཐེོའ་ིཁྲོད་ནསི་ཧྲིག་ཧྲིག་ཏུ་འདུར། སྐྱེསི་

པ་ད་ེགཉིིསི་ཀ་ཁུ་སིིམ་པོར་སོྐྱད་ཅིིང་། སི་རྡུལོ་གྱི་ིདྲེ་ིམ་སོྣམ། རྐང་རྩ་ེཡིིསི་རྡུལོ་བར་སྣང་

ལོ་གཏོར། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་མིག་གཉིིསི་བཙུམསི་ནསི་སིོང་རུང་དེ་གར་འབོྱར་ཐུབ། འབྱུང་སྲིིད་

པའ་ིནོར་འཁྲུལོ་གཅིིག་ཁོོ་ན་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིསི་དེའ་ིསྐོར་ལོ་བསིམ་བློོ་འཁོོར་ནསི་འགོྲ་
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རྒྱུ་ད་ེརེད། སི་དེའ་ིསོྐར་ལོ་བསིམ་བློོ་མ་བཏང་བར་ཐེད་ཀར་དེར་འགྲོ་རྒྱུ་བྱ། གྲོགསི་པོ། ང་

སི་འད་ིནསི་སྐྱེསི་པ་རེད་ལོ། ཆུང་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་ཡིིན་དུསི་ནསི་བཟུང་སི་འད་ིནསི་ཕར་རྒྱུག་

ཚུར་རྒྱུག་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་རེད། ཕར་ཕོྱིགསི་ད་ེན་སྡོང་པོ་ཞེིག་ཡིོད། ཨོ། ལྟོསི་དང་། ད་

ལྟ་སྡོང་པོ་དེ་མཐེོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་ངེད་ཚོང་གི་རྒད་པོསི་སྤྱིང་ཁྱོི་ཤོི་བོ་

ཞེིག་སྡོང་པོ་དེའ་ིསྟེང་ནསི་མར་དཔྱངསི་སིོང་ལོ། སྤྱིང་ཀིའ་ིརོ་ད་ེསྐམ་སྐམ་བར་དུ་ད་ེགར་

དཔྱངསི་ནསི་བཞེག་ཡིོད། ད་ེནསི་ལྷག་རོ་ད་ེམར་ལྷུང་སིོང་། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཨ་མསི་ཟ་མ་

ཞེིག་སྐོལོ་བཞེིན་ཡིོད་ན་ཅི་ིམ་རུང་། ངའ་ིགྲོད་ཁོོག་ནང་དུ་རྡོིབ་གྲབསི་འདུག” ཅིསེི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་ཡིང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིའདུག རོྡོ་ཐེ་ཅུང་ཟ་ན་འདོད་དམ། འདིསི་ལྟོགསི་མགོ་

གནོན་ཐུབ། ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་འད་ིའདྲེ་མ་སྔོ་ན་འགྲིག་ཡིོད། དཀར་འོད་ཡིོད་རྒྱུ་ན་

ལོསི་སླེ་པོ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཁོ་ནང་ལོ་བལྡད་

རྒྱུ་ཞེིག་བཅུག “ང་གཉིིད་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཁུག་སིོང་།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་“མུ་ལོེ་སོྨྱོན་པ་འདྲེ་པོ་དེ་རེད། ཁོོསི་ང་གླེོ་བུར་དུ་གཉིིད་ལོསི་དཀྲོགསི་

སིོང་། ཁོོསི་ང་གཉིིད་ལོསི་བསླེངསི་ཏ།ེ ‘བད་ེམོ། ཋེོམ། ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལོ་འགྲོ་སི་ཞེིག་

ཡིོད། ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིང་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད། ད་ེལྟར་ན་ནམ་ཡིོངསི་སུ་ལོངསི་ཡིོང་དུསི་

ཁྱོོད་གཉིིསི་སི་གཞེིསི་འད་ིདང་ཁོ་བྲལོ་ཡིོད་ངེསི།’ ཞེེསི་ཟེར། ཁོོ་ན་ིགཡིོ་སྒྱུ་ཅིན་གྱི་ིསྤྱིང་

ཁྱོི་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་བཞེིན་འདུག་ལོ། སྤྱིང་ཁྱོི་ལྟ་བུའི་འཚོོ་བའང་རོལོ་བཞེིན་འདུག 

ཕར་བལྟསི་ན་དངོསི་གནསི་ཨིན་ཇུན་འགའ་རེསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འདེད་གཏོང་གི་ཡིོད་པ་

འདྲེ། ཁོོ་སོྨྱོསི་མ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེམ་ིཤོེསི། མདང་དགོང་ང་ཚོོསི་མ་ེཆུང་ཆུང་ཞེིག་སྦེར་བའ་ིསྐབསི་སུ་རླངསི་རླངསི་

འཁོོར་ཆུང་བ་སླེེབསི་པ་དེ་མཐེོང་སིོང་ཨ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོང་པར་རོྡོ་ཡིིསི་ག་འདྲེསི་གཞུསི་

པའང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་སིོང་ཨ། མུ་ལོེ་སོྨྱོན་པ་ཡིིན་པ་བདེན་པ་རེད། རེད་ཡི། སྤྱིང་ཁྱོི་
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ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་རྒྱུན་དུ་འཇོབ་འདུར་བྱསི་ནསི། འད་ིལྟར་སིོང་ན་ཁོོ་སོྨྱོན་པ་མིན་རུང་

མགོྱིགསི་པོར་སོྨྱོན་པར་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁོོསི་མི་ཞེིག་གསིོད་རྒྱུ་རེད་

ལོ། དེ་དུསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་རྔོན་ཁྱོི་དང་ལྷན་དུ་བདའ་རྒྱུ་རེད། དོན་འདི་ལུང་བསྟན་བཞེིན་

དུ་མཐེོང་ཐུབ། ཁོོ་ཇོ་ེསྡུག་ནསི་ཇོ་ེསྡུག་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡིོང་ག་ིམ་ི

འདུག མ་རེད་དམ།”

ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་“ཡིོང་གི་མི་འདུག ངསི་བལྟསི་ན་དེང་སིང་ཁོོ་མི་དང་འཕྲད་ནའང་

འཇོིགསི་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིཡིོད་སི་རེད། ཁོོ་ང་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཨ་ེཡིོང་ཨང་བསིམ། ཉི་ིཤོར་ཙམ་ལོ་

ང་ཚོ་ོཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ལོ་སླེེབསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོོ་ཚོ་ོཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་པོར་

སིོང་། རང་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་རྒྱུ་ལོ་འཕྱི་ིབའ་ིའུག་པ་ཚོ་ོཡིང་རང་རང་སིོ་སིོའ་ིགནསི་ཏ།ེ 

འབྲུ་ཁོང་དང་སྡོང་སྐམ་ཁོོག་སྟོང་། ཆུ་མཛོོད་ཁོང་པ་སིོགསི་ཉིིན་མོའ་ིསྣང་བ་ལོ་བྱོལོ་

སིའི་ཚོང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཕུར་བཞེིན་གདའ། ཤོར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ནམ་མཁོའ་དེ་ཇོེ་གསིལོ་དུ་

འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་པསི། ད་ལྟ་སྲིིང་བལོ་གྱིི་སྡོང་པོ་དང་སྐྱ་བོར་འགྱུར་བཞེིན་པའི་སི་གཞེི་

བཅིསི་རིམ་བཞེིན་མཐེོང་ཐུབ། “ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ན་ག་འདྲེ་བྱསི་ཏ་ེཉིལོ་ཡིོད་

དམ། ཁོོ་ཚོང་ལོ་སྡོད་ཁོང་གཅིིག་དང་ལྷན་སྦྱིར་ཐེབ་ཚོང་གཅིིག ད་ེམིན་འབྲུ་ཁོང་ཆུང་

ཆུང་གཅིིག་མ་གཏོགསི་ཅི་ིཡིང་མེད། ད་ལྟ་ཚོང་མ་ད་ེགར་ཇོག་ཚོོགསི་བཞེིན་འཚོང་ཁོ་

བརྒྱབ་ནསི་བསྡད་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ངསི་ཇོོན་ལོ་བཟའ་མ་ིགཞེན་པ་ཡིོད་པ་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་མ་ིརྐྱེང་

ཞེིག་མ་རེད་དམ། ངསི་ཁོོའ་ིསོྐར་གསིལོ་པོ་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ཁོོ་ན་ིའཇོིག་རྟེེན་ཁོམསི་ཀྱི་ིམ་ིརྐྱེང་རྟེ་རྐྱེང་ཚོད་འཛོིན་སི་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་

པ་རེད། ཁོོ་ཡིང་མུ་ལོ་ེདང་འདྲེ་བའ་ིརྐྱེལོ་སྟོང་སོྨྱོན་པ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ཕྱིོགསི་མང་པོ་ཞེིག་

ནསི་ཁོོ་ལོསི་ཀྱིང་རྐྱེལོ་སྟོང་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་ག་སི་གང་ནསི་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད། ཤོོ་ནེ་
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གྲོང་དུ་བཟི་ཡིོད་པ་མཐེོང་གི་རེད་ལོ། ལོེ་དབར་ཉིི་ཤུའི་ལོམ་གྱིི་ཡུགསི་སི་མ་ཞེིག་གི་

རྩར་འགྲོ་བཞེིན་པའང་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་ལོ། དེ་མིན་རང་ཁྱོིམ་ནསི་གླེོག་བཞུའི་འོག་ནསི་

ཅི་ིཞེིག་ལོསི་བཞེིན་པའང་མཐོེང་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་སོྨྱོན་པ་འདྲེ་པོ་རེད། མ་ིམང་པོསི་ཁོོ་

སྔོ་མོ་ནསི་ཤོ་ིཡི་ིརེད་བསིམ་གྱི་ིཡིོད། མ་ིའད་ིལྟ་བུའ་ིཚོ་ེཐེག་རིང་ག་ིམ་རེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ན་ི

ངའ་ིཨ་ཕ་ལོསི་ཀྱིང་ལོོ་རྒསི། ཁོོ་ལོོ་ར་ེབཞེིན་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ཇོ་ེཆོ་ེདང་རང་ཤོེད་ཇོ་ེཚོ་རུ་འགྲོ་

བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། དེང་སིང་ཁོོ་ཨ་མེསི་ལོསི་ཀྱིང་རང་ཤོེད་ཚོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ལྟོསི་དང་། དངུལོ་འོད་ཅིིག་དང་འདྲེ་བའི་འོད་ལོམ་ལོམ་ཞེིག་

འཕྲོསི་ཡིོང་ག་ིའདུག ཇོོན་ལོ་བཟའ་མ་ིརྩ་བ་ནསི་ཡིོད་མ་མྱོོང་བ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“དེ་ཡིང་མ་རེད། ཡིོད་མྱོོང་བ་རེད། གནསི་ཚུལོ་འདི་བཤོད་ཡིོང་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ན་ིམ་ིག་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་གསིལོ་པོ་ཤོེསི་ཡིོང་ལོ། ཁོོའ་ིབྱེད་སྟངསི་ལོསི་སྟངསི་ཀྱིང་

གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཡིོང་། གནསི་ཚུལོ་འདི་ཨ་ཕསི་ང་ཚོོར་བཤོད་མྱོོང་། དེ་དུསི་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ལོ་ཆུང་མ་ལོོ་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་ཟླ་ངོ་བཞེི་ཙམ་ཟིན་ཡིོད། 

ཁོོའ་ིཆུང་མར་མངལོ་ཆོགསི་ཡིོད་ཅིིང་། དགོང་མོ་གཅིིག་ལོ་ཁོོ་མོའ་ིགྲོད་ཁོོག་ནསི་ཟུག་

གཟེར་ལོངསི་པསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ། ‘ཁྱོོད་སོིང་ནསི་སྨོན་པ་ཞེིག་བོསི་ཤོོག་དང་།’ ཟེར་བར། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ད་ེགར་བསྡད་ནསི། ‘ཁྱོོད་ཀྱི་ིགྲོད་ཁོོག་ན་བ་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཟའ་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་

པསི་རེད། ཟུག་འཇོགསི་སྨོན་ཞེིག་འཐུངསི་དང་དྲེག་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གྲོད་ཁོོག་ཏུ་

བརྫོང་རྒྱུ་མང་སིོང་བསི་གྲོད་ཁོོག་ན་བ་རེད།’ ཅིེསི་བཤོད་ནསི་ཁོ་ཡི་མ་བྱསི། ཕྱི་ིཉིིན་ཁོོ་

མོའ་ིརྣམ་རིག་མི་གསིལོ་བར་གྱུར་ཅིིང་། ཉིིན་དེའི་ཕྱིི་དྲེོའ་ིཆུ་ཚོོད་བཞེི་པ་ཡིསི་མསི་སུ་

ཁོོ་མོ་ཚོ་ེལོསི་འདསི་པ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད། ཁོོ་མོསི་ཟོསི་པའ་ིཟ་མ་ཞེིག་ལོསི་ཟསི་དུག་ཕོག་པ་

ཨ་ེཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

“དེ་འདྲེ་མ་རེད། རྒྱུ་ལྷག་ཡིིན་ནམ་རྒྱུ་རྔ་ཡིིན་ནམ་གཅིིག་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲེ་

ཞེིག་གིསི་ཁོོ་མོ་གད་པ་ཡིིན་སི་རེད། སྤྱིིར་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོ་རང་སྣང་སྐྱིད་གུ་ཡིངསི་ཤོིག་ཡིིན་

མོད། འོན་ཀྱིང་། གནསི་ཚུལོ་འདིའ་ིཐེད་ནསི་ཁོོསི་སིེམསི་སྡུག་ཆོེན་པོ་མྱོངསི། ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱིིསི་ཉིེསི་པ་ཆོེན་པོ་བསིགསི་པར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་ཅིིང་། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་དུསི་ཡུན་

རིང་པོ་ཞེིག་ག་ིརིང་ལོ་ཁོོསི་སུ་ཞེིག་ལོའང་སྐད་ཆོ་མ་བཤོད་ལོ། མིག་གིསི་སུ་ཞེིག་ཀྱིང་མ་ི

མཐེོང་བ་ལྟར་ཡིར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་གསིོལོ་འདེབསི་

ཅུང་ཙམ་རེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ལྟར་ལོོ་ངོ་གཉིིསི་ཀྱིི་རྗོེསི་སུ་ཁོོ་ད་གཟོད་མྱོ་ངན་འདི་ལོསི་

ཕྱིིར་བུད་པ་རེད། ད་ེདུསི་ཁོོ་སོྔོན་ཆོད་དང་མ་ིའདྲེ་ཞེིང་། ཅུང་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་

ཡིོད་ལོ། རང་ཉིིད་རང་ཉིིད་ལོ་ཞེེན་པ་ལྟ་བུ་ལོོག་ཡིོད། ད་ེནསི་བཟུང་ང་ཚོ་ོཕྲུ་གུ་སུ་ཞེིག་

ལོ་རྒྱུ་འབུ་དང་རྒྱུ་བཤོལོ་བྱུང་ཚོ།ེ ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྨོན་པ་གདན་དྲེངསི་ཡིོང་གི་ཡིོད་ལོ། 

མཐེར་ཨ་ཕསི་ཁོོ་ལོ་ད་ེལྟར་མ་བྱེད་རོགསི་ཞེེསི་ཞུ་བ་བྱེད་དགོསི་བྱུང་བ་རེད། ཁོོའ་ིཆུང་

མ་གྲོངསི་པ་ད་ེཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱོན་ཡིིན་པར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ན་ིམ་ིདགོད་

བྲོ་བ་ཞེིག་ཡིོད། ནམ་རྒྱུན་སུ་ཞེིག་ལོ་གུན་གསིབ་འདྲེ་བྱེད་ཨ་ེཐུབ་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་པ་རེད། 

མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་རྔན་པ་སོྤྲོད་ལོ། སྐབསི་ལོ་ལོར་ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་ག་ིསོྒོ་ཐེེམ་དུ་ཟ་

མ་ཁུག་མ་གང་ར་ེའཇོོག ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡིོད་ཚོད་ཚོང་མ་གཞེན་ལོ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད་མོད། 

ཁོོ་ད་དུང་ཡིང་ཡིིད་མགུ་བཞེིན་མེད། ད་ེབསི་ཁོོ་མཚོམསི་ལོ་ལོར་སྔོར་བཞེིན་མཚོན་མོའ་ི

མུན་པའ་ིཁྲོད་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཞེིང་པ་ཡིག་པོ་ཞེིག་

ཡིིན་པསི་རྒྱུན་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་ཞེིང་བདག་སྐྱོང་ཡིག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“རྒད་པོ་སྙིང་རྗོ།ེ མ་ིརྐྱེང་རྒད་པོ་སྙིང་རྗོ།ེ ཁོོའ་ིཆུང་མ་ཚོ་ེལོསི་འདསི་

རྗོེསི་ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་ཆོོསི་ཁོང་དུ་སོིང་ཨ་ེམྱོོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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“མ་སིོང་། ཁོོ་མ་སིོང་། ཁོོ་ཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིཉི་ེསིར་རྩ་བ་ནསི་འགྲོ་འདོད་མེད་ཅིིང་། རྒྱུན་

དུ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་སྡོད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ལོ་མི་དགའ་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་མཐེོང་མྱོོང་མེད། ཁོོ་

མཚོམསི་མཚོམསི་སུ་དགོང་མོར་ང་ཚོོའི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཡོིང་གི་ཡིོད། ཁོོ་ཡོིང་སྐབསི་

ཁོོསི་ང་ཚོོ་ཕྲུ་གུ་རེ་རེའི་ཉིལོ་ཁྲིའི་འགྲམ་ནསི་འགྱིིག་བྱི་རིལོ་ཆོག་པ་རེ་འཇོོག་གི་ཡིོད་

ཅིིང་། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ང་ཚོོསི་ཁོོ་དགོང་མོར་ང་ཚོོའ་ིསིར་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ང་

ཚོོསི་ཁོོ་སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་མཐུ་སྟོབསི་ཅིན་པོ་རེད་བསིམ་གྱི་ིཡིོད།”

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་དུད་ནསི་མདུན་དུ་འགོྲ་བཞེིན་ཚོིག་ལོན་མ་བཏབ། ཞེོགསི་

པའ་ིསྐྱ་མདའ་ིའོད་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིདཔྲལོ་བའ་ིསྟེང་ནསི་འོད་སྣང་ལྟ་བུ་ཞེིག་མངོན་དུ་བཅུག་

ཡིོད་ལོ། ཁོོའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་འགྲམ་ནསི་གཡུག་སྐབསི་ལོག་མགོ་གཉིིསི་པོ་འོད་ཀྱི་ིནང་

ནསི་ཡིིབ་རེསི་གབ་རེསི་བྱེད།

ཋེོམ་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་སྒོེར་གྱིི་གསིང་བ་ཞེིག་ཕྱིི་ལོ་བཤོད་ནསི་ཁོ་སྐྱེངསི་སོིང་བ་

དང་འདྲེ་བར། ཁོ་ཁུ་སིིམ་པོ་རེད། ཁོོསི་གོམ་ཁོ་ཇོེ་མགྱིོགསི་སུ་བཏང་བསི་ཆོོསི་དཔོན་

གྱིིསི་ཀྱིང་ཁོོའ་ིགོམ་རྗོེསི་ཆོོད་ཐེབསི་བྱསི། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོསི་མདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སྐྱ་འོད་ཁོྲད་

ནསི་རྒྱང་མིག་ཅུང་ཆོོད། སྦྲུལོ་ཞེིག་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ནང་ནསི་ལོམ་ནང་དུ་དཀྲིསི་ནུར་ཀྱིིསི་

སླེེབསི་ཤོིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་དེ་མཐེོང་རྗོེསི་གླེོ་བུར་དུ་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་སྟེ་མིག་གིསི་སྦྲུལོ་

ལོ་བལྟསི་ནསི་“བྲ་གཟན་སྦྲུལོ་རེད། ཁོོ་འགྲོ་རུ་ཆུག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་སྦྲུལོ་ད་ེབསྐོར་

ནསི་སིོང་སྟེ་མུ་མཐུད་དུ་ལོམ་བུ་དེད་ནསི་སིོང་། ནམ་མཁོའ་རུ་ཚོོན་མདོག་ཆུང་ཆུང་

ཞེིག་མངོན་བྱུང་ལོ། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་སི་གཞེིའ་ིསྟེང་དུ་ཁོེར་རྐྱེང་ག་ིསྐྱ་རེངསི་འོད་སྣང་ཞེིག་

ལྷུང་། སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོའ་ིསྟེང་དུ་ལྗོང་མདངསི་མངོན་བྱུང་ཞེིང་། སི་གཞེ་ིན་ིསྨུག་ཅིིང་སྐྱ། 

ད་ལྟ་མི་འདི་གཉིིསི་ཀྱིི་ངོ་གདོང་གི་སྐྱ་འོད་ཀྱིང་མི་སྣང་བར་གྱུར། ཤོར་ཕྱིོགསི་སུ་འོད་

སྣང་འཕྲོསི་པ་དང་ལྷན་དུ་ཇོོ་ཌིི་ཡིི་གདོང་མདངསི་ནག་པོར་གྱུར་པའི་སྣང་བ་སྟེར། ཇོོ་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཌི་ིཡིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“དུསི་ཚོོད་འད་ིཧ་ཅིང་སྐྱིད། ང་རང་ལོོ་ན་ཆུང་དུསི། ནམ་

ཚོོད་འད་ིའདྲེ་ཡིིན་དུསི་མལོ་ལོསི་ལོངསི་ནསི་ང་རང་གཅིིག་པོ་འཆོམ་འཆོམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ི

ཡིོད། མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིད་ེཅི་ིཞེིག་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

དེ་ནི་ཁྱོི་ཕོ་ལྔ་ཡིིསི་ཁྱོི་མོ་ཞེིག་གི་ངོ་སིོ་བསྟོད་ཆོེད་དུ་ལོམ་ནང་དུ་འདུསི་པའི་ཁྱོི་

ཚོོགསི་ཤོིག་རེད། རྫོ་ིཁྱོ་ིརྒྱུད་འདྲེེསི་དང་ཁོོ་ལོ་ིརྫོ་ིཁྱོ་ིརྒྱུད་འདྲེེསི་སིོགསི་རང་དབང་འདྲེེསི་

སྡེབ་ཀྱིིསི་རིགསི་རྒྱུད་ཀྱིི་སི་མཚོམསི་རབ་རིབ་ཏུ་བཏང་བའི་ཁྱོི་ཕོ་འདི་དག་གིསི་ཁྱོི་མོ་

ད་ེལོ་ངོ་སིོ་བསྟོད་པར་བྲེལོ། ཁྱོ་ིཕོ་ཚོོསི་ར་ེར་ེབཞེིན་ཁྱོ་ིམོ་ལོ་ཞེིམ་མདོག་ཁོ་པོསི་དྲེ་ིསོྣམ་

རེ་བྱསི་རྗོེསི་སུག་པ་རེངསི་པོའ་ིགོམ་སྟབསི་ལོ་བརྟེེན་ནསི་སྲིིང་བལོ་གྱིི་སྡོང་པོའ་ིརྩར་

བརྒྱུགསི་ཤོིང་། དེ་གར་རྒྱབ་སུག་གཅིིག་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་གཅིིན་པ་རེ་བཏང་རྗོེསི་

ཡིང་བསྐྱར་དྲེ་ིསྣོམ་བྱེད་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི། ཇོོ་ཌི་ིདང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འགྲོ་མཚོམསི་

བཞེག་ནསི་ལྟད་མོ་བལྟསི་ཤོིང་། ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་གླེོ་བུར་དུ་“དཀོན་མཆོོག དཀོན་མཆོོག” 

ཅིེསི་ཧབ་ཆོ་བརྒྱབ། ད་ལྟ་ཁྱོ་ིཕོ་ཚོང་མ་ཕན་ཚུན་ངོ་ཐུག་སིོང་ལོ། ཚོང་མསི་སྣ་སྙེར་ཞེིང་

ཟུག་སྐད་འདོན་བཞེིན་བརྟེན་པོར་ལོངསི། ཚོང་མསི་གཅིིག་གིསི་གཅིིག་ལོ་འཛོིང་མགོ་

སླེོང་ར་ེལོ་སྒུག་ནསི་བསྡད། སྐབསི་དེར་ཁྱོ་ིཕོ་ཞེིག་ཁྱོ་ིམོའ་ིསྟེང་དུ་འཛོེགསི་ཐུབ་སིོང་། ཁྱོ་ི

ཕོ་དེསི་རྒྱལོ་ཁོ་བློངསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཁྱོི་ཕོ་གཞེན་པ་ཚོོ་ཕྱིི་ནུར་བྱསི་ནསི། དོ་སྣང་དང་

བཅིསི་ལྟད་མོ་བལྟསི། ཁོོ་ཚོོའི་ལྕིེ་རིང་ཕྱིི་ལོ་བསྣར་ཞེིང་ལྕིེ་རྩེ་ནསི་མཆོིལོ་མ་འཛོར། མི་

གཉིིསི་ཀ་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་དུ་བསྐྱོད། ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“དཀོན་མཆོོག ངསི་བལྟསི་ན་སྟེང་དུ་

འཛོེགསི་འདུག་མཁོན་ད་ེངེད་ཚོང་ག་ིཁྱོ་ིརྒན་ཧྥོ་ིལོ་ཤོ་ེཡིིན་པ་འདྲེ། ངསི་ཁོོ་སྔོ་སི་ནསི་ཤོ་ི

སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ཡིོད། ཧྥོི་ལོ་ཤོེ། འདིར་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་

ཡིང་བསྐྱར་ཧབ་ཆོ་བརྒྱབ་“སྙིང་རྗོ།ེ ཁོག་ཅི་ིལོ་ཡིོད། འད་ིའདྲེའ་ིསྐབསི་སུ་ཞེིག་གིསི་ང་ལོ་

བོསི་ན་ངསི་ཀྱིང་གོ་རྒྱུ་མ་རེད། འདིསི་ང་ལོ་དངོསི་སྒྲུང་ཞེིག་དྲེན་དུ་བཅུག་སིོང་། ད་ེན་ིཝ་ི
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ལོ་ེ ཧྥོ་ེལོ་ེལོོ་ཆུང་ཡིིན་སྐབསི་ཀྱི་ིསྒྲུང་ཞེིག་རེད། ཝ་ིལོ་ེན་ིངོ་ཚོ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན། ཧ་ཅིང་ངོ་

ཚོ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ཁོོསི་ཁོོ་ཚོང་ག་ིབ་མོ་ད་ེགྷི་ིརེབ་ཚོང་ག་ིགླེང་གོག་ག་ིསིར་

ཁྲིད་ཡིོང་། སྐབསི་དེར་མ་ིཚོང་མ་ཕྱི་ིལོ་བུད་སིོང་བསི། ཁྱོིམ་དུ་ཨལེོ་སི་ེ གྷི་ིརེབ་མ་གཏོགསི་

མེད། ཨེལོ་སི་ེན་ིངོ་ཚོ་མེད་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཝ་ིལོ་ེངོ་ཚོ་ནསི་གདོང་མདོག་དམར་པོར་གྱུར་

ཏ།ེ ཐེ་ན་སྐད་ཆོ་ཙམ་ཡིང་ཤོོད་མ་ནུསི་པར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་པསི། ཨེལོ་སི་ེཡིིསི། ‘ཁྱོོད་

ཡིོང་དོན་ཅི་ིཡིིན་ངསི་ཤོསེི་ཀྱི་ིཡིོད། ངེད་ཚོང་ག་ིགླེང་གོག་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིའབྲུ་ཁོང་ནང་དུ་

ཡིོད།’ ཅིེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བ་མོ་ད་ེགླེང་གོག་ཡིོད་སིར་ཁྲིད། ཨེལོ་སི་ེདང་

ཝི་ལོེ་གཉིིསི་ཀསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ར་བའི་སྟེང་ནསི་ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ཅིང་

མ་འགོར་བར་ཝི་ལོེ་ལོ་ཚོོར་བ་སླེེབསི། སྐབསི་དེར་ཨེལོ་སིེ་ཡིིསི་ཧ་མ་གོ་བའི་ཚུལོ་གྱིིསི། 

‘ཝ་ིལོ།ེ ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་སིོང་།’ ཞེེསི་དྲེིསི་པར། ཝ་ིལོ་ེརྩ་ལོངསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་

གཟུགསི་པོ་དྲེང་མོར་འགྲེང་མ་ིབད་ེབ་གྱུར་ནསི། ‘དཀོན་མཆོོག ད་ེལོསི་མཁོན་ང་རང་

ཡིིན་ན་ཨང་།’ ཞེེསི་ངག་ནསི་ཤོོར་བར། ཨེལོ་སི་ེཡིིསི། ‘ཝ་ིལོ།ེ འོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་

མ་ིལོསི་སིམ། གང་ལྟར་ད་ེན་ིཁྱོོད་ཚོང་ག་ིབ་མོ་རེད།’ ཅིེསི་བཤོད།”

ཆོོསི་དཔོན་ལྷོད་འཇོམ་གྱིིསི་གད་མོ་བགད་“ལྟོསི་དང་། ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་མ་བྱསི་ན་

འདི་འདྲེའི་དགེ་མཚོན་འདུག ང་ཡིོད་སི་ནསི་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་སྒྲུང་དེ་འདྲེ་བཤོད་

མ་མྱོོང་ལོ། གལོ་སྲིིད་གཅིིག་གིསི་བཤོད་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། ང་དགོད་ནུསི་རྒྱུ་མ་

རེད། ད་ེབཞེིན་དམོད་མོ་ཡིང་གཏོང་མ་ིཐུབ། དེང་སིང་ངསི་དམོད་མོ་ག་འདྲེ་གཏོང་འདོད་

ན་གཏོང་ཆོོག་ལོ། ག་དུསི་གཏོང་ན་འདོད་ན་གཏོང་ཆོོག དམོད་མོ་གཏོང་འདོད་དུསི་

གཏོང་ཆོོག་རྒྱུ་འདིའང་མ་ིཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན་ཧ་ཅིང་གལོ་ཆོེན་རེད།” 

ཤོར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་ནསི་འོད་དམར་ཞེིག་ཇོེ་གསིལོ་ནསི་ཇོེ་

གསིལོ་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། སི་སྟེང་ནསི་བྱེའུ་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཅིིར་ཅིིར་གྱི་ིསྐད་སྒྲི་ལྷང་ལྷང་
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དུ་སྒྲིོག ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“ལྟོསི་དང་། མདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིད་ེཨ་ཁུ་ཇོོན་ཚོང་ག་ིཆུ་མཛོོད་རེད། རླུང་

འཐེག་འཁོོར་ལོོ་མ་ིམཐོེང་མོད། ཁོོང་ག་ིཆུ་མཛོོད་ད་ེའད་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་ནསི་གོམ་ཁོ་

ཇོ་ེམགྱིོགསི་སུ་བཏང་། “ངའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོང་མ་དེར་ཨ་ེཡིོད་དམ།” ཆུ་མཛོོད་ད་ེསི་མགོ་མཐེོ་

སི་ཞེིག་ཏུ་ཡིོད། ཇོོ་ཌི་ིབྲེལོ་འཚོབ་ཀྱིིསི་བརྒྱུགསི་པསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཔུསི་མོའ་ིམཚོམསི་

ལོ་སླེེབསི་ཙམ་གྱི་ིཐེལོ་རྡུལོ་བསླེངསི། “ངའ་ིཨ་མསི་... །” ཁོོ་ཚོོསི་ད་ལྟ་ཆུ་མཛོོད་ཀྱི་ིརྐང་

པ་མཐེོང་ཐུབ་ལོ། ཚོོན་རྩི་མེད་པའི་སྒོམ་ཆུང་ལྟ་བུའི་ཁོང་པ་དང་། ཀློད་ཁོེབསི་དམའ་

ཞེིང་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་པའི་འབྲུ་ཁོང་བཅིསི་ཀྱིང་མཐེོང་ཐུབ། ཁོང་སྟེང་གི་ཀྲིན་གྱིི་དུད་

ཁུང་ལོསི་དུད་པ་ནམ་མཁོར་འཐེེན་འདུག་ལོ། སོྒོ་རའི་ནང་དུ་རླུང་འཐེག་འཁོོར་ལོོའ་ི

རླུང་གཤོོག་དང་འཕྲུལོ་འཁོོར་ཨ་མ། ཉིལོ་ཁྲི། རྐུབ་སྟེགསི། སྒྲིོག་ཙེ་སིོགསི་ཁྱོིམ་ཆོསི་

ཀྱི་ིཕུང་པོ་ཞེིག་སྤུངསི་འདུག ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོོ་ཚོ་ོའགྲོ་གྲབསི་བྱེད་ཀྱི་ི

འདུག” ཅིེསི་བཤོད། སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་བཞེག་འདུག་ལོ། དོསི་

འཁོོར་ད་ེན་ིའགྲམ་གཉིིསི་མཐེོ་བའ་ིདོསི་འཁོོར་ཁྱོད་མཚོར་ཅིན་ཞེིག་རེད། དེའ་ིམདུན་ན་ི

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམདུན་རེད་ལོ། ཀློད་པའ་ིདཀྱིིལོ་ནསི་བཀོག་སྟ་ེདེའ་ིཤུལོ་དུ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ི

གཞུག་སྒོམ་སྦྱིར་འདུག ཁོོ་གཉིིསི་ཁོང་པའ་ིཉི་ེསིར་སླེེབསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་སོྒོ་རའ་ི

ནང་ནསི་ཁྱོབ་འོང་བའི་ཏོང་སྒྲི་ཞེིག་ཐེོསི། ཞེོགསི་པའི་ཉིི་གཞེོན་གྱིི་མིག་ལོ་གཟན་པའི་

འོད་གོར་དེ་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་ནསི་ཡིར་འཕགསི་ནསི། འོད་ཀྱིི་ཕུང་པོ་དེ་དོསི་

འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འཕྲོསི། ད་ེདུསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ད་ེདང་། ཁོོའ་ི

ལོག་ག་ིཡིར་འགྱིོག་མར་རྡོེག་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིཐེོ་བའ་ིལྡོག་འོད་བཅིསི་མཐེོང་ཐུབ། ད་ེནསི་

ཉི་ིའོད་ད་ེཁོང་པའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ངོསི་སུ་འཕྲོསི་བྱུང་ལོ། དེསི་ཆོར་རླུང་གིསི་བརྡོར་བའ་ིཔང་

ལོེབ་རྣམསི་ལོ་བཀྲག་མདངསི་དཀྲིགསི། སི་སྟེང་ག་ིབྱ་ད་ེདམར་པོ་ད་ེགཉིིསི་ལྡོག་འཕྲོསི་

ཀྱི་ིའོད་སྣང་ལོསི་དམར་ལོམ་ལོམ་དུ་སྣང་།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“འུར་མ་རྒྱག ཁོོ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་འད་ིལྟར་འཇོབ་ནསི་འགྲོ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་

གོམ་སྟབསི་ཇོ་ེམགོྱིགསི་སུ་བཏང་ནསི་བརྒྱུགསི་པསི། ད་ཆོ་ཁོོའ་ིསྐེད་མཚོམསི་ལོ་སླེེབསི་

པའི་ཐེལོ་རྡུལོ་འཕྱུར། དེ་ནསི་ཁོོ་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཚོིགསི་ཁོ་རུ་སིོང་། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་སོྒོ་ར་

དངོསི་ཀྱི་ིནང་དུ་འབོྱར་འདུག སོྒོ་རའ་ིསི་མཐེིལོ་འཇོགསི་ནསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད་ལོ། སི་

སྟེང་དུ་ཐེལོ་མདོག་བབསི་པའ་ིལྡུམ་བུ་འགའ་ར་ེའཁྱོིལོ་ནསི་འདུག སྐབསི་དེར་ཇོོ་ཌི་ིམུ་

མཐུད་དུ་འགོྲ་མ་ཕོད་པ་ལྟར་འགོྲ་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ལྟ་བཞེིན་

གོམ་ཁོ་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་ནསི་ཁོོའ་ིགོམ་འགྲོསི་དང་བསྟུན། ཋེོམ་གྱིིསི་འཆོམ་འཆོམ་བྱེད་

པ་ལྟར་མདུན་དུ་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ངོ་གནོང་བའ་ིརྣམ་པསི་དོསི་འཁོོར་ཕྱིོགསི་སུ་གསིེག་

འགྲོསི་ཀྱིིསི་སིོང་། དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ད་ེན་ིཧུད་སིོན་དབུགསི་མདོང་དྲུག་ལྡན་ཅིན་

གྱི་ིརླངསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་རེད་ལོ། དེའ་ིཀློད་ཁོེབསི་ད་ེསིོག་ལོ་ེཞེིག་གིསི་དུམ་བུ་

གཉིིསི་སུ་གཏུབསི་ཡིོད། ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིརྒན་པོ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིགཞུག་སྒོམ་ནང་དུ་ལོངསི་ནསི། 

དོསི་འཁོོར་ཀྱི་ིའགྲམ་སོྐྱར་པང་ལོེབ་གོང་མ་ད་ེའཛོེར་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་རེད། ཁོོའ་ིསྨོ་རསི་

གང་བའ་ིགདོང་པ་སོྔོ་སྐྱ་ད་ེལོག་ག་ིལོསི་ཀའ་ིཐེོག་ཏུ་མར་དུད་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཨང་ཀ་ི

དྲུག་ཅིན་གྱི་ིའཛོེར་མ་ཆོག་པ་གཅིིག་ཁོོའ་ིམཆུ་བར་དུ་བཙིར་ནསི་འདུག ཁོོསི་འཛོེར་མ་

ཞེིག་པང་ལོེབ་སྟེང་དུ་བཟུང་ནསི་ཐོེ་བསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་བསྣུན། ཁོང་པའ་ིནང་

ནསི་ཐེབ་ཀའི་ཁོ་ལོེབ་ཀྱིི་ཁྲོབ་སྒྲི་དང་བྱིསི་པའི་ངུད་མོའ་ིའུར་སྒྲི་གྲག་ཡིོང་། ཇོོ་ཌིི་དོསི་

འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་གསིེག་འགྲོསི་ཀྱིིསི་སིོང་ནསི་དོསི་འཁོོར་ལོ་ཁོེན་ནསི་བསྡད་པ་ན། 

ཁོོའ་ིཕ་རྒན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་གཅིིག་བལྟསི་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་སུ་

ཡིིན་གསིལོ་པོ་མ་མཐེོང་། ཕ་རྒན་གྱིིསི་ཡིང་བསྐྱར་འཛོེར་མ་ཞེིག་པང་ལོེབ་ཐོེག་ཏུ་བཞེག་

ནསི་གཏིང་དུ་བརྡོབསི། ཕུག་རོན་ཁྱུ་གཅིིག་ཆུ་མཛོོད་ཁོང་གི་ཐེོག་གཡིབ་ལོསི་འཕུར་

ཡིོང་ནསི་ལྡིང་སྐོར་ཞེིག་བརྒྱབ་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་རང་སིར་ཕྱིིར་བབསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

འགྱིིང་ཉིམསི་དང་བཅིསི་ཐེོག་གཡིབ་ཀྱིི་སྣེ་རུ་སིོང་ནསི་མར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ཏེ་བསྡད། 

ཁོོ་ཚོོའི་ནང་དུ་ཕུག་རོན་དཀར་པོ་དང་སོྔོན་པོ། སྐྱ་བོ་བཅིསི་ཡིོད་ལོ། དེ་ཚོོའི་གཤོོག་

པ་ལོ་འཇོའ་ཚོོན་གྱི་ིར་ིམོ་བབསི།

ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་དོསི་འཁོོར་འགྲམ་ངོསི་ཀྱི་ིསྐྱོར་མདའ་འོག་མའ་ིསྟེང་དུ་ལོག་མཛུབ་རྣམསི་

བསོྐན་ནསི། ལོོ་ན་རྒསི་བཞེིན་པའ་ིསྐྱེསི་པ་སྐྱ་མདངསི་ཅིན་དེར་ཡིར་བལྟསི། ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཁོ་ཤོ་མཐུག་པོ་ད་ེལྕི་ེཡིིསི་སྦེངསི་རྗོེསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཨ་ཕ།” ཞེེསི་བོསི།

ཋེོམ་རྒན་པོསི་མཆུ་སྒྲིོསི་ཀྱིི་འཛོེར་མའི་གསིེང་ནསི་“ཅིི་རེད།” ཅིེསི་མུག་མུག་གིསི་

བཤོད། ཁོོསི་ནག་ནོག་གིསི་གོསི་པའ་ིའདབ་ལྡན་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་ཞེིག་གོན་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ི

ལོསི་གོསི་ནང་སྟོད་སོྔོན་པོའ་ིསྟེང་དུ་སྒྲིོག་མཐེེབ་མེད་པའི་ཁོན་སྦྱིར་ཞེིག་གཡིོགསི་

འདུག རག་ག་ིཆོབ་མགོ་གྲུ་བཞེ་ིམ་ཡིོད་པའ་ིཆོབ་མ་སྲིབ་སོྐྱགསི་ལྟ་བུ་ཞེིག་གིསི་ཁོོའ་ིརྫོ་ི

དོར་ད་ེཡིར་ལོ་མདུད་འདུག ཁོོའ་ིལྷམ་ལོ་གསི་ཁོ་བརྒྱུགསི་ཡིོད་ཅིིང་། ལོོ་ཟླའ་ིཉི་ིའོད་དང་

ཆོར་རླུང་གིསི་ཟོསི་པའ་ིལྷམ་མཐེིལོ་ད་ེསྦེོསི་ནསི་ཀོ་གྲུ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཁོོའ་ིནང་

སྟོད་ཀྱི་ིཕུ་ཐུང་གཉིིསི་ཀ་སྟོབསི་ཆོ་ེབའ་ིཤོ་གནད་ཀྱིིསི་མར་འཐེེན་ཡོིད་པསི། ད་ལྟ་དཔུང་

པའི་ངོསི་སུ་དམ་པོར་འབྱར་འདུག ཁོོའ་ིལྟོ་བ་དང་དཔྱི་མགོ་སྐམ་ཞེིང་རིད་ལོ། རྐང་པ་

གཉིིསི་ཀ་ཐུང་ཞེིང་སྦེོམ་ལོ་སྟོབསི་དང་ལྡན། དཀར་ཤུར་བབསི་པའ་ིསྨོ་རསི་བསོྐར་བའ་ི

ཁོོའ་ིགདོང་པ་ནི་སྟོབསི་ཆོེ་བའི་མ་ནེའི་སྟེང་དུ་འཐེེན་ནསི་འདུག་ལོ། མ་ནེ་དེ་ཡིང་དེ་

འདྲེ་སྐྱ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིསྨོ་ར་བཞེར་འཕྲོ་ཅིན་དང་བཅིསི་ཕྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་འབུར་ཞེིང་། དེསི་མ་

ནེའི་ལྗོིད་ཤུགསི་དང་སྟོབསི་ཤུགསི་ཕྱིི་རུ་མངོན་ཡིོད། ཁོོའ་ིགདོང་སྤུ་བྲལོ་བའི་མཁུར་

མགོའ་ིསྟེང་གི་སྐྱི་ལྤགསི་དེ་རྫོ་འདམ་ལྟར་སྨུག་ཅིིང་། བཙུམ་མ་ཕྱིེསི་ཀྱིི་མིག་མཐེའ་རུ་

གཉིེར་མསི་བསྐོར། ཁོོའ་ིམིག་འབྲསི་ཀྱིི་མདོག་ནི་འཚོིག་ཇོ་ནག་ཁུའི་མདོག་ལྟར་སྨུག་

པོ་ཡིིན་ལོ། སྨུག་ནག་ག་ིམིག་ཟུང་ག་ིནུསི་པ་ཉིམསི་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོསི་དངོསི་
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པོ་ཞེིག་ལོ་ལྟ་སྐབསི་མགོ་བོ་མདུན་ལོ་བསྲིིང་ཡིོང་། བར་གསིེང་ནསི་འཛོེར་མ་ཕྱིིར་བུད་

པའ་ིཁོོའ་ིཁོ་ཤོ་ན་ིསྲིབ་ཅིིང་དམར།

ཁོོསི་ཐོེ་བ་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ནསི་འཛོེར་མ་སོྐར་ཞེིག་རྡོེབ་གྲབསི་བྱེད་བཞེིན་པའི་

སྐབསི་དེར། དོསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་ཡིོད་པའི་ཋེོམ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་

ཤོིང་། ཁོོའ་ིལོསི་ཀར་བར་ཆོད་བཏང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་མིག་ནང་དུ་ཁོྲ་ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར། ད་ེ

ནསི་ཁོོའ་ིམ་ནེ་མདུན་དུ་བསྲིིངསི་ཤོིང་མིག་གིསི་ཋེོམ་གྱིི་གདོང་པར་བལྟསི་པ་ན། ཁོོའ་ི

མིག་གིསི་མཐེོང་བ་ད་ེཅི་ིཞེིག་ཡིིན་པ་ཁོོའ་ིཀློད་པསི་རིམ་གྱིིསི་རྟེོགསི་བྱུང་། ཁོོསི་ལོག་ག་ི

ཐེོ་བ་དལོ་མོསི་ཐེང་ལོ་ཕབ་ཅིིང་། ལོག་གཡིོན་པསི་ཁོ་ནང་ག་ིའཛོེར་མ་རྣམསི་ཕྱིིར་བློངསི། 

ད་ེནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཁོེར་བཤོད་རྒྱག་པ་བཞེིན་“ཨ་ཋེོམ།” ཞེེསི་སྨྲསི་ཤོིང་། ཡིང་བསྐྱར་

རང་ཉིིད་ལོ་གསིལོ་འདེབསི་བྱེད་པ་བཞེིན་“ཨ་ཋེོམ་ཁྱོིམ་ལོ་བསླེེབསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

དེ་ནསི་ཁོོའ་ིམིག་མདངསི་ལོསི་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ནསི་སྐད་དམའ་མོསི་

“ཨ་ཋེོམ། ཁྱོོད་བཙོན་ནསི་བྲོསི་ཡིོང་བ་མིན་ནམ། ཁྱོོད་སྦེསི་སྐུང་བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་མིན་ནམ།” 

ཞེེསི་དྲེིསི་རྗོེསི། ནན་ཏན་གྱིིསི་དྲེིསི་ལོན་ལོ་ཉིན།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མིན་ཡི། ང་བཟང་བཙོན་དུ་གོླེད་བྱུང་བསི་ད་ལྟ་ང་ན་ིརང་དབང་ཅིན་ཡིིན། 

ཡིིག་ཆོའང་འདིར་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། དོསི་འཁོོར་འགྲམ་ངོགསི་ཀྱི་ིསྐྱོར་མདའ་འོག་

མའ་ིསྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་ཡིར་ལོ་བལྟསི་ཏ་ེབསྡད།

ཋེོམ་རྒན་པོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེོ་བ་ཐེང་ལོ་འཇོམ་པོསི་བཞེག་ཅིིང་། ལོག་ནང་ག་ིའཛོེར་

མ་རྣམསི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་ཕྱིིར་བླུགསི་རྗོེསི། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་བརླ་བར་དུ་བློངསི་ནསི་

ཡིང་ཤོ་དོད་པོསི་ཐེང་ལོ་མཆོོངསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི་པ་ན། 

ཅུང་ངོ་ཚོ་བ་དང་དོགསི་མི་བདེ་བ་ཤོར་ཡོིད་པ་འདྲེ། དེ་ནསི་ཁོོསི་“ཨ་ཋེོམ། ང་ཚོོ་ཁོ་ལོི་

ཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་འགོྲ་རྩིསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་འཕྲིན་ཡིིག་
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ཅིིག་བསྐུར་ནསི་འདིའི་སྐོར་བཤོད་རྩིསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་གོང་གི་

འཆོར་གཞེ་ིད་ལྟ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་ཆོོག་པའ་ིབརྡོ་རུ་མུ་མཐུད་དུ་“འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་

ཕྱིིར་སླེེབསི་ཡིོད་པསི་ཁྱོོད་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་སིོང་ཆོོག ཁྱོོད་ཀྱིང་སིོང་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད། 

སྐབསི་དེར་ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་འཚོིག་ཇོའ་ིརྫོ་མའ་ིཁོ་ལོེབ་བརྡོབསི་པའ་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་

ཞེིང་། ཋེོམ་རྒན་པོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་གཅིིག་འཁོོར་ནསི་“འགྲོ། ཁོོ་ཚོ་ོཧོན་ཐེོར་དུ་འཇུག” ཅིསེི་

ཟེར་བཞེིན་ཁོོའ་ིམིག་མདངསི་སོྤྲོ་དགསི་ཁོེངསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་མར་ཁྱོོད་ནམ་ཡིང་ཕྱིིར་

ཡིོང་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་པའི་ཚོོར་བ་སྡུག་པོ་ཞེིག་སླེེབསི་ཡིོད་ལོ། མི་གཅིིག་ཤོི་སིོང་བའི་

སྐབསི་ཁོོ་མོར་འབབ་རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིཁུ་སིིམ་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ད་ེད་ལྟ་བབསི་ནསི་ཡིོད། ཁོ་ལོ་ི

ཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་དང་གཏན་དུ་ངོ་ཐུག་ག་ིམ་རེད་བསིམ་ནསི། ཁོོ་མོ་ང་ཚོ་ོ

དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་བར་འཐེད་པ་མ་ིའབྱུང་གྲབསི་བྱསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོང་པའ་ིནང་

ནསི་ཐེབ་ཀའ་ིཁོ་ལོེབ་ཀྱི་ིཁྲོབ་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་“འགྲོ། ཁོོ་ཚོ་ོཧོན་ཐེོར་དུ་འཇུག” ཅིསེི་ཋེོམ་

རྒན་པོསི་བསྐྱར་ཟོླསི་བྱེད་བཞེིན་“ཁྱོོད་ནམ་ཡིང་ཁོ་བྲལོ་མེད་པ་ལྟར་ནང་དུ་འགོྲ། སིོང་

ནསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མསི་ཅིི་ཟེར་ལོ་བལྟ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་གཞེི་ནསི་ཋེོམ་ལོ་

རེག་ཙམ་བྱསི། ཁོོསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིརྣམ་པསི་ཋེོམ་གྱི་ིཕྲག་པར་འཆོང་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་ལོག་

པ་མགོྱིགསི་པོར་ཕྱིིར་བསྡུསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཇོིམ་ ཁོ་སི་ེལོ་གཅིིག་བལྟསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོོསི་དཔོན་ཁོོང་ངོ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཡིོང་

བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཡིང་བཙོན་དུ་སིོང་བ་རེད་དམ།”

“མ་རེད། ང་ཁོོ་དང་ལོམ་ནསི་ཐུག་སིོང་། ཁོོ་སི་ཆོ་གཞེན་ལོ་ཕྱིིན་པ་རེད།”

ཨ་ཕསི་ཁོོ་ལོ་དྲེོད་ཁོོལོ་ལྡན་པའི་ལོག་འཇུ་ཞེིག་བྱསི། “ཁྱོེད་རང་འདིར་ཕེབསི་པར་

དགའ་བསུ། སྐུ་ཞེབསི།” 
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ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་འདིར་ཡིོང་ཐུབ་པ་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་བྱུང་། བུ་ཞེིག་རང་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་ཡིོང་

བའི་གནསི་ཚུལོ་འདི་ནི་དངོསི་གནསི་མཐེོང་རིན་ཡིོད་པའི་དོན་དག་ཅིིག་རེད། མཐེོང་

རིན་ཡིོད་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕའ་ིངག་ནསི་“རང་ཁྱོིམ།” ཞེེསི་ཤོོར།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་མིའི་སིར།” ཞེེསི་མགོྱིགསི་པོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐད་

ཆོར་དག་བཅིོསི་བྱསི་ནསི་“ང་ཚོོ་མདང་དགོང་ཁྱོེད་ཚོོའི་ཁོང་ཁྱོིམ་ཡིོད་སི་དེ་རུ་བསྡད་

པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་མ་ནེ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་ནསི་ལོམ་བུའི་ཕྱིོགསི་སུ་ཡུད་ཙམ་ཕྱིིར་བལྟསི་བྱསི། དེ་

ནསི་ཁོོ་ཋེོམ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ང་ཚོོསི་ག་འདྲེ་བྱསི་ན་བཟང་ངམ།” ཞེེསི་དགའ་སོྤྲོ་འཁོོལོ་

བོསི་“ང་ནང་དུ་སིོང་ནསི། ‘འདིར་མགྲོན་པོ་འགའ་རེསི་ཞེོགསི་ཇོ་འཐུང་དགོསི་ཟེར།’ 

ཞེེསི་ཟེར་ན་དགའམ། ཡིང་ན་ཁྱོོད་ཐེད་ཀར་ནང་ལོ་སིོང་ནསི། ཁོོ་མོསི་ཁྱོོད་མཐེོང་བའ་ི

བར་དུ་དེ་གར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ན་དགའ། ཇོི་ལྟར་བྱསི་ན་བཟང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་

ཁོོའ་ིགདོང་པར་སོྤྲོ་དགའ་ིགསིོན་ཤུགསི་རྒྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་མོ་ཧོན་ཐེོར་དུ་འཇུག་མ་ིརུང་། ཁོོ་མོར་དངངསི་སྐྲག་སླེོང་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་འཁྱོམ་བཞེིན་པའ་ིརྫོ་ིཁྱོ་ིགཉིིསི་དགའ་ལྷང་ལྷང་གིསི་ཡིར་རྒྱུག་ཡིོང་ག་ི

འདུག་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་ིརྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིདྲེ་ིམ་ཚོོར། ད་ེབསི་ད་ེཚོོསི་དོགསི་ཟོན་གྱི་ི

སོྒོ་ནསི་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་ནསི་གནསི་ཚུལོ་ལོ་ལྟ་ཞེིབ་བྱསི་ཤོིང་། མཇུག་མ་གཉིིསི་ཀ་བར་སྣང་

དུ་ཉིམསི་ཚོོད་ལོེན་པའི་ཚུལོ་གྱིིསི་དལོ་མོསི་གཡུག འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོའི་མིག་དང་སྣ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་དགྲ་བོ་ཡིིན་མིན་དང་ཉིེན་ཁོ་ཡིོད་མེད་ལོ་ལྟ་ཞེིབ་བྱེད་པར་བྲེལོ། དེ་གཉིིསི་

ལོསི་གཅིིག་གསིི་མཇོིང་པ་སྔུན་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་དལོ་མོསི་མདུན་ལོ་ཡོིང་ཞེིང་། འབོྲ་ཆོོག་
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ཆོོག་ག་ིགྲ་སྒྲིིག་དང་བཅིསི་དལོ་མོ་དལོ་མོསི་ཋེོམ་གྱི་ིརྐང་པའ་ིརྩར་ཡིོང་ནསི། ཁོོའ་ིརྐང་

པར་སུར་སྒྲི་ཆོེན་པོསི་དྲེི་སྣོམ་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་ཕྱིིར་ནུར་ནསི་ཨ་ཕ་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཁོོའ་ི

མིག་བརྡོ་ལོ་སྒུག ཁྱོ་ིགཞེན་པ་ད་ེད་ེའདྲེའ་ིསྙིང་སྟོབསི་ཅིན་ཞེིག་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་

ཀྱིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བརྩི་མཐེོང་མི་བརླག་པའི་ཆོེད་དུ་སྟེང་དུ་རྒྱུག་སི་ཞེིག་འཚོོལོ་གྱིི་

འདུག་ལོ། སྐབསི་དེར་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་ཁྱོར་ཁྱོོར་གྱིིསི་འགོྲ་བཞེིན་པའི་བྱ་མོ་

དམར་པོ་དེ་མཐེོང་ཞེིང་། ཁོོ་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་དེའི་སྟེང་དུ་བརྒྱུགསི། བྱ་མོསི་དྲེག་ཏུ་ཁྲོསི་

པའི་ཀོག་སྒྲི་བསྒྲིགསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་བྱ་སྤུ་དམར་པོ་འགའ་རེ་གནམ་ལོ་སྟོར། དེ་བསི་བྱ་

མོསི་ཐུང་ལོ་སྟུག་པའི་གཤོོག་པ་རྡོེབ་བཞེིན་ཕར་བྲོསི་པསི། ཁྱོི་གུསི་ཁོེངསི་དྲེེགསི་དང་

བཅིསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་མི་རྣམསི་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་ལྷོད་སིེ་བསྡད་

ནསི། ཡིིད་ཚོིམསི་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་མཇུག་མསི་སི་ལོ་རྡུང་ཙམ་རྡུང་ཙམ་བྱསི།

ཨ་ཕསི་“འགྲོ་ཡི། ད་ནང་དུ་འགྲོ། ཁོོ་མོསི་ཁྱོོད་རང་མཐེོང་དགོསི་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་ཁྱོོད་

རང་མཐེོང་བའ་ིསྐབསི་ཀྱི་ིགདོང་མདོག་ལོ་ངསི་བལྟ་དགོསི། ཁོོ་མོསི་མགྱིོགསི་པོར་ཞེོགསི་

ཇོ་འཐུང་དུ་འབོད་ཀྱིི་རེད། ངསི་ཁོོ་མོསི་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་སླེ་ངའི་ནང་དུ་བརྡོབསི་པ་གོ་

ནསི་ཡུད་ཙམ་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྣ་ེཁྲིད་ནསི་ཐེལོ་རྡུལོ་འཇོམ་པོ་

བབསི་ཡིོད་སིའ་ིསྒོོ་ར་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་། ཁོང་པ་འདརི་སྒོོ་ཁྱོམསི་མེད་ལོ། སྐསི་ཐེེམ་ཞེགི་ཏུ་

འཛོེག་མ་ཐེག་ཏུ་ཐེད་ཀར་སོྒོ་ནང་དུ་སླེེབསི་ཡིོད། སོྒོ་འགྲམ་དུ་གཙབ་གདན་ཞེིག་བཞེག་

ཡིོད་ལོ། ལོོ་ངོ་མང་པོར་གཙབ་གཏུབ་ལོ་སྤྱིད་པའི་དབང་གིསི་དེའི་ངོསི་དེ་ད་ལྟ་སྙོམསི་

ཤོིང་འཇོམ། ལོོ་ཟླའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིངོསི་རྣམསི་ཡུན་གྱིིསི་ཟོསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། 

ད་ལྟ་ཁོང་པའི་ཕྱིི་ཁོེབསི་ཀྱིི་ཤོིང་ལོེབ་སྟེང་གི་ཤོིང་རིསི་རྣམསི་གཏིང་ཟབ་མོ་གྱུར་ཡིོད། 

ལྕིང་མ་བུསི་པའ་ིདུད་དྲེ་ིཞེིག་ཁོ་དབུགསི་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁྱོབ་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོཁོང་སོྒོའ་ི

ཉི་ེསིར་སླེེབསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་བརྔོསི་པའ་ིདྲེ་ིམ་དང་། སིོབ་གོར་སྨུག་
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སྐྱའ་ིདྲེ་ིམ། རྫོ་མའ་ིནང་དུ་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིའཚོིག་ཇོའ་ིདྲེ་ིམ་བཙན་པོ་བཅིསི་

ཕྱི་ིལོ་འཐུལོ་ནསི་ཡིོང་། ཨ་ཕ་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་སིོང་ནསི་ཐུང་ལོ་ཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིགཟུགསི་པོསི་

སོྒོ་མོ་བཀག་སྟ་ེ“ཨ་མ་ལོགསི། འདིར་ལོམ་འགྲུལོ་པ་སྐོར་ཞེིག་སླེེབསི་འདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་

ཟ་རྒྱུ་ར་ེསྟེར་རྒྱུ་མེད་དམ་ཟེར་གྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཨ་མའ་ིསྐད་ངག་གོ་བྱུང་ལོ། ད་ེན་ིསྔོར་བཞེིན་འཇོམ་ཞེིང་ལྷོད་

ལོ་མཛོའ་ཞེིང་དུལོ། ཁོོ་མོསི་“ཁོོ་ཚོོར་ཡོིང་དུ་ཆུག་དང་། ང་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་

པསི། ལོག་པ་བཀྲུསི་ནསི་ཤོོག་ལོོབ། བག་ལོེབ་བཟོསི་ཟིན་ཞེིང་། ད་ལྟ་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་

བློངསི་ན་ད་ེཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། སྐབསི་དེར་ཐེབ་ཐོེག་ནསི་དྲེག་ཏུ་ཁོྲསི་པའ་ིཞེག་ཚོིལོ་གྱི་ི

ཚོིར་སྒྲི་གྲག་ཡིོང་། 

ཨ་ཕ་ནང་དུ་སིོང་ནསི་འགྲོ་ལོམ་ཕྱིེསི་བྱུང་ལོ། ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཨ་མ་ལོ་བལྟསི་

ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོསི་རྔོད་སླེང་ནང་ནསི་གུག་གུག་ཏུ་འཁྱོིལོ་བའ་ིཕག་ཤོ་དུམ་བུ་ཞེིག་ཡིར་

ལོེན་བཞེིན་འདུག་ཅིིང་། སྲིེག་ཐེབ་ཀྱིི་སོྒོ་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། སིོབ་གོར་སྨུག་སྐྱའི་

སླེ་ང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་གིསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སྒུག་ནསི་ཡིོད་པ་མཐེོང་ཐུབ། ཁོོ་མོསི་སོྒོའ་ིཕྱིོགསི་

སུ་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཉི་ིའོད་ད་ེཋེོམ་གྱི་ིརྒྱབ་ལོོགསི་ནསི་ཚུར་འཕོྲསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི། ཁོོ་མོསི་བཀྲག་མདངསི་ཆོ་ེབའ་ིཉི་ིའོད་སིེར་པོསི་མཐེའ་ཐེིག་བཀོད་ཡིོད་པའ་ིགྲིབ་

གཟུགསི་ནག་པོ་ཞེིག་མ་གཏོགསི་ཅིི་ཡིང་མཐེོང་མ་ཐུབ། ཁོོ་མོསི་དགའ་ཚོོར་གྱིིསི་མགོ་

བོ་ལྡེམ་བཞེིན་“ནང་དུ་ཤོོག སྟབསི་ཀ་འགྲིག་ནསི་ངསི་ད་ནངསི་བག་ལོེབ་མང་པོ་ཞེིག་

བཟོསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་མིག་གིསི་ནང་དུ་ཅིེར་བཞེིན་ལོངསི་ནསི་བསྡད། ཨ་མ་ན་ིགཟུགསི་སྟོབསི་

ཆོ་ེརུང་རྒྱགསི་པ་མ་ཡིིན་ལོ། བུ་ཕྲུག་བཙའ་སྐྱོང་དང་རྒྱུན་རིང་ངལོ་རོྩལོ་གྱི་ིདབང་གིསི་

ལོང་ཚོོའ་ིམཛོེསི་ཆོ་ཡིལོ་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་རསི་ཆོ་སྐྱ་བོ་ལོསི་བཟོསི་པའ་ིཁོོད་ཡིངསི་ལྭ་རིང་
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ཞེིག་གྱིོན་ཡིོད། ལྭ་བ་འདིའ་ིསྟེང་དུ་སོྔོན་ཆོད་མ་ེཏོག་ག་ིར་ིམོ་ཡིོད་མྱོོང་ཡིང་། རྗོེསི་སིོར་

རིམ་གྱིིསི་ཚོོན་མདངསི་ཡིོངསི་སུ་ཡིལོ་སོིང་བསི། ད་ལྟ་སོྔོན་ཆོད་མེ་ཏོག་གི་རི་མོ་ཡིོད་

མྱོོང་སིའ་ིཤུལོ་རྣམསི་ར་ིམོ་མེད་པའ་ིརྒྱབ་ལྗོོངསི་ལོསི་ཅུང་ཟད་དཀར་ཞེད་ཆོ་ེབ་ཙམ་དུ་

ཟད། ལྭ་བ་དེ་ཁོོ་མོའ་ིལོོང་ཚོིགསི་བར་དུ་སླེེབསི་ཡིོད། ཁོོ་མོའ་ིསྟོབསི་དང་ཞེེང་ཆོེ་བའི་

རྐང་རྗོེན་ད་ེཔང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་འཁྱུག་རྩལོ་མྱུར་མོསི་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེད། ཁོོ་མོའ་ི

ཕྲ་ལོ་སོྔོ་སྐྱར་གྱུར་པའི་སྐྲ་ལོོ་དེ་ནི་ལྷོད་ཅིིང་གཟེངསི་པའི་མདུད་པ་ཞེིག་གིསི་ལྟག་རྒྱབ་

ཏུ་མནན། ཁོོ་མོའ་ིསོྟབསི་ཆོ་ེཞེིང་སྨོ་ེབསི་གང་བའ་ིདཔུང་པའ་ིསྟེང་ག་ིཕུ་ཐུང་ད་ེགྲུ་མོའ་ི

བར་དུ་བརྫོེསི་ནསི་ཡིོད། ཁོོ་མོའ་ིལོག་མགོ་ད་ེརྒྱགསི་ཤོིང་རིལོ་ལོ་འཇོམ་ཞེིང་མཉིེན་པསི་

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ག་ིལོག་པ་དང་འདྲེ། ཁོོ་མོསི་ཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་ཅིེར་གྱིིསི་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ི

ངོ་གདོང་འཇོམ་པོ་མ་ཡིིན་མོད། གདོང་ལོ་བྱམསི་བརྩེའ་ིའཛུམ་མདངསི་མངོན། ཁོོ་མོའ་ི

སྨུག་མདངསི་བབསི་པའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་སྐྱོ་གར་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་ཤོིག་ཉིམསི་སུ་མྱོངསི་

པ་འདྲེ་ལོ། ན་ཟུག་དང་སྡུག་བསྔོལོ་མཐེའ་དག་སྐསི་ཐེེམ་ལྟར་ར་ེར་ེབཞེིན་འཛོེགསི་ནསི། 

ད་ལྟ་ཡིོངསི་སུ་ཞེི་གནསི་སུ་སླེེབསི་ཤོིང་འཕགསི་པའི་གོ་འཕང་དངོསི་སུ་ཐེོབ་ཡིོད་པ་

འདྲེ། ཁོོ་མོསི་ཁྱོིམ་ཚོང་འདིའ་ིནང་ག་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིགོ་སི་ད་ེཅི་ིཡིིན་ཤོེསི་ནསི་དང་དུ་བློངསི་

ཤོིང་། དགའ་བསུ་བྱེད་པ་དང་འདྲེ་ལོ། གོ་སི་ད་ེན་ིསུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་འཛོིན་མ་ིཐུབ་པའ་ི

ཁྱོིམ་ཚོང་ག་ིབཙན་རྫོོང་ཁོོ་ན་དེའོ།། ཁོོ་མོསི་ན་ཟུག་དང་འཇོིགསི་པ་ཡིོད་ཚོད་ངོསི་འཛོིན་

མ་བྱསི་ན་ཋེོམ་རྒན་པོ་དང་བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་ད་ེདག་ཅི་ིཡིིན་ངོསི་མ་ིཟིན་པ་འདྲེ་བསི། ཁོོ་

མོསི་ན་ཟུག་དང་འཇོིགསི་པ་མཐེའ་དག་རང་ངོསི་ནསི་ངོསི་ལོེན་མི་བྱེད་རྒྱུ་སྦྱིོང་བརྡོར་

བྱསི་ཡིོད། ནམ་ཡིང་དགའ་འོསི་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་འབྱུང་སྐབསི། ཁོོ་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ་དགའ་

སོྤྲོ་ད་ེཁོོ་མོའ་ིངོ་ན་མཐེོང་རྒྱུ་ཨ་ེཡིོད་ལྟ་བཞེིན་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ནམ་རྒྱུན་ཚུལོ་དང་མ་ི

མཐུན་པའི་གནསི་ཚུལོ་འོག་ནསི་ཀྱིང་ཁོོ་མོསི་གད་མོ་རེ་སླེོང་ཐེབསི་བྱེད་པ་ནི་ཁོོ་མོའ་ི
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གོམསི་གཤོིསི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ལྷོད་འཇོགསི་ནི་དགའ་སོྤྲོ་ལོསི་ཀྱིང་གལོ་

ཆོ་ེཞེིང་། བརྟེན་བརླིང་ན་ིཡིིད་རྟེོན་བྱ་རུང་བ་ཞེིག་ཡིིན་པསི། ཁྱོིམ་ཚོང་ནང་ག་ིཁོོ་མོའ་ི

རླབསི་ཆོེན་དང་ཞེ་ིདུལོ་གྱི་ིགོ་སི་བརྒྱུད་ནསི་ཁོོ་མོསི་གཟ་ིབརྗོིད་དང་དྭངསི་གཙང་བརྟེན་

བརླིང་གི་མཛོེསི་པ་ཕྱིི་རུ་མངོན་པར་བྱསི་ཡིོད། ཁོོ་མོའ་ིགོ་གནསི་ནི་ལྷ་རྗོེ་ལྟ་བུ་ཞེིག་

ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིལོག་ཟུང་བརྟེན་ཞེིང་ལྷོད་ལོ་ཞེ་ིའཇོམ་དུ་གྱུར་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་

མོའ་ིགོ་གནསི་ད་ེདབྱེན་འདུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནསི། གནད་དོན་ཐེག་གཅིོད་ཀྱི་ི

ཐེད་ཚོོར་བའ་ིདབང་དུ་མ་སིོང་བ་དང་སོྐྱན་གྱི་ིདབང་དུ་མ་བཏང་བའ་ིལྷ་མོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་

གྱུར་ཡོིད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་མོ་གཡིོ་ན་ཁྱོིམ་ཚོང་ལོའང་གཡིོ་འགུལོ་ཐེེབསི་པ་ཁོོ་མོསི་ཤོེསི་ཀྱི་ི

ཡིོད་པ་འདྲེ་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་མོ་སིོམ་ཉི་ིདང་འུ་ཐུག་ག་ིགནསི་སུ་ལྷུང་ཚོ།ེ ཁྱོིམ་ཚོང་འད་ི

ཡིང་འཇོིག་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁྱོིམ་ཚོང་འད་ིའཁོོར་སོྐྱད་བྱེད་པའ་ིའདུན་པ་ཉིམསི་རྒྱུ་ཡིིན་

པའང་ཁོོ་མོསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་འདྲེ། 

ཁོོ་མོསི་ཉིི་འོད་འཕོྲསི་པའི་སོྒོ་རའི་ཕོྱིགསི་སུ་བལྟསི་ཤོིང་། མི་ཞེིག་གི་གྲིབ་གཟུགསི་

ནག་པོ་ད་ེལོ་བལྟསི། ཨ་ཕ་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་སོྤྲོ་དགའ་ིངང་ནསི་འདར་འགུལོ་

བྱེད་བཞེིན་དུ་“ནང་དུ་ཤོོག ནང་དུ་ཕེབསི་ཤོོག སྐུ་ཞེབསི།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་

སྐྱེངསི་པའ་ིརྣམ་པསི་སོྒོ་ཐེེམ་གོམ་པསི་བགོམསི།

ཁོོ་མོསི་རོྔད་སླེང་འགྲམ་ནསི་སོྤྲོ་སྣང་འཁོོལོ་བོསི་ཡིར་བལྟསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་

པ་དལོ་མོར་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་ངོསི་ནསི་དམའ་སིར་ལྷུང་བྱུང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིལོག་ག་ིརྔོད་ཚོེབ་

ད་ེཔང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ཁྲོབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་ལྷུང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་གདངསི་ཤོིང་། མིག་ག་ི

རྒྱལོ་མོའམ་མིག་འབྲསི་ད་ེཁོ་ཞེེང་ཡིངསི་པོར་བཀྱིེད། ཁོོ་མོསི་ཁོ་གདངསི་ནསི་དབུགསི་

རིང་ལྗོིད་མོ་ཞེིག་བློངསི་རྗོེསི་མིག་ཟུང་བཙུམ་ནསི་“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཅིན་པོ། 

ཨོ་དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཅིན་པོ།” ཞེེསི་ངག་ནསི་མུར་མུར་དུ་བཏོན་ཞེིང་། དེ་རྗོེསི་གླེོ་
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བུར་དུ་གདོང་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“ཨ་ཋེོམ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རྗོེསི་འདེད་

གཏོང་ག་ིམེད་དམ། ཁྱོོད་བཙོན་བོྱལོ་གྱིིསི་བོྲསི་ཡིོང་བ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མིན། ཨ་མ། ང་བཟང་བཙོན་དུ་བཏང་བ་ཡིིན། བཟང་བཙོན་ཡིིག་ཆོའང་

འདིར་ཡིོད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་བྲང་ག་ིགླེོ་ཁུག་ལོ་རེག་ཙམ་བྱསི།

ཁོོ་མོ་རྐང་རྗོེན་གྱིིསི་ཋེོམ་གྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་མཉིེན་ལྕུག་དང་བཅིསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་སླེེབསི་བྱུང་

ལོ། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་ཐེ་ེཚོོམ་གྱི་ིདྲེ་ིརྟེགསི་ཀྱིིསི་གང་། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་ཆུང་ཆུང་དེསི་ཁོོའ་ི

དཔུང་པར་རེག་ནསི་ཁོོའ་ིདཔུང་པའ་ིཤོ་གནད་ཀྱི་ིགྲིམ་ལྷོད་ལོ་བརྟེགསི། ད་ེནསི་ལོོང་བ་

ཞེིག་གི་ཕྱིག་རྒྱ་བྱེད་པ་ལྟར་ཁོོའ་ིམཁུར་མགོ་ལོ་ལོག་མཛུབ་ཀྱིིསི་མྱུལོ། སྐབསི་དེར་ཁོོ་

མོའ་ིགདོང་པར་དགའ་སྐྱོ་འདྲེེསི་མའ་ིསྣང་བ་ཞེིག་ཤོར། ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་མཆུ་སིོ་

བར་དུ་བཙིར་ནསི་སིོ་འབྲད་བྱསི། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་སིོམ་ཉིིའི་རྣམ་པ་དང་བཅིསི་

རིམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིསིོ་བར་དུ་བཙིར་བའི་མཆུ་ཏོ་ལོ་བལྟསི་པ་ན། ཁོོའ་ིསིོ་འོག་ཏུ་འཕྲེད་དུ་

བརྒྱུགསི་པའི་ཁྲག་རྩའི་དམར་ཐེིག་མཐོེང་ཐུབ་ལོ། མཆུ་ཏོའ་ིསྐྱི་ལྤགསི་འོག་གི་ཁྲག་

རྒྱུན་ཡིང་མཐོེང་ཐུབ། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིདྲེན་ཤོེསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། སླེར་ཡིང་དྲེན་པ་རྣལོ་

དུ་ཕབ་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་མགོྱིགསི་པོར་མར་བློངསི། ཁོོ་མོའ་ིདབུགསི་རྒྱུན་དྲེག་པོ་

གླེོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ནསི་“རེད་ཡི།” ཞེེསི་ཁོོ་མོསི་སྐད་གསིང་མཐེོན་པོསི་“ཅུང་མིན་ན་ང་

ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་བསྐྱུར་ནསི་བུད་སིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ད་ེལྟར་ཕྱིིན་སིོང་བ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་

ཚོ་ོཅི་ིའདྲེ་བྱསི་ནསི་འཚོོལོ་ཐུབ་བམ་བསིམ་གྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་ཐེང་ག་ིརྔོད་ཚོེབ་

དེ་ཕྱིིར་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི། རྔོད་སླེང་ནང་གི་ཁྲོག་ཁོྲག་ཏུ་འཁོོལོ་བཞེིན་པའི་ཞེག་ཚོིལོ་

དཀྲུག་དཀྲུག་ཅིིག་བཏང་རྗོེསི། སིོབ་སིོབ་ཏུ་འཁྱོིལོ་ཞེིང་ཁོ་ཏོག་ནག་པོར་གྱུར་པའ་ིཕག་

ཤོ་ལོེབ་མོ་ཞེིག་ཕྱིིར་ཕྱུང་། ད་ེརྗོེསི་ཁོོ་མོསི་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་འཁོོལོ་བཞེིན་པའ་ིའཚོིག་ཇོའ་ིརྫོ་

མ་ད་ེཐེབ་ཀའ་ིལྟག་ཏུ་བཞེག
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ཋེོམ་རྒན་པོསི་ཁོོང་དགོད་བྱེད་བཞེིན་“ཁྱོོད་རང་མགོ་སྐོར་འོག་ཏུ་ཚུད་མ་བྱུང་ངམ། 

འོ་ལོ།ེ ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བསིམ་པ་ཡིིན་ལོ་གཏོང་ཡིང་ཐུབ་སིོང་། མགོ་ལོ་

ཐེོ་བ་ཕོག་པའ་ིལུག་ཅིིག་དང་འདྲེ་བར་འགུལོ་མེད་དུ་ལུསི་སིོང་ཨ། ཨ་མེསི་འདིར་ཡིོད་

ན་ཨང་། ཁྱོོད་རང་ནི་གཅིིག་གིསི་མགོ་ལོ་ལྕིགསི་ཐེོ་ཡིིསི་གཞུསི་པ་ལྟར་འགུལོ་མེད་དུ་

ལོངསི་ནསི་གདའ། གལོ་སྲིིད་འདི་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་མཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་ན། སོྔོན་ཆོད་ཨལོ་གྱིིསི་

དམག་མིའ་ིརླུང་གྲུ་ཆོེན་པོར་མ་ེམདའ་འཕེན་སྐབསི་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར། ཁོོ་དགའ་མཆོོང་

བྱསི་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདཔྱ་ིཚོིགསི་ཕུད་ཡིོད་ངེསི་རེད། རེད་ཡི། སོྔོན་ཆོད་ཅིིག་

ལོ་དམག་མིའ་ིརླུང་གྲུ་ལོ་ེདབར་ཕྱིེད་ཙམ་པ་ད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་བའ་ི

སྐབསི་དེར། ཨལོ་གྱིིསི་ང་ཚོོའི་མེ་མདའ་དེ་འཁྱོེར་ནསི་རླུང་གྲུ་ལོ་མེ་མདའ་འཕངསི་པ་

རེད། སྐབསི་དེར་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཅིོར་རྒྱག་བཞེིན། ‘འཕུར་གྲུ་ད་ེལོ་མ་ེམདའ་མ་འཕེན། 

མ་ིརྒན་པ་ཞེིག་ཡིར་སིོང་ནསི་ཅི་ིཡིིན་བལྟ་བའ་ིབར་དུ་སྒུགསི་ཤོིག’ ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་ཁོོསི་

རང་ཉིིད་ལོ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་བརྡོབསི་པསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདཔྱ་ིཚོིགསི་ཕུད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་འཛུམ་དམུལོ་དམུལོ་དུ་དགོད་བཞེིན་ཆོ་སྒོམ་ལོསི་ཀྲིན་གྱིི་སྡེར་མ་བརྩེགསི་

མ་ཞེིག་བློངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མེསི་གང་དུ་ཡིོད། རྒད་པོ་འཚུབ་པོ་ད་ེམཐེོང་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་སྡེར་མ་རྣམསི་ཐེབ་ཚོང་ག་ིསོྒྲིག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་བསྒྲིིགསི་ཤོིང་། ད་ེདག་ག་ིའགྲམ་

དུ་ཕོར་པ་རྣམསི་སྤུངསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་གསིང་གཏམ་ཤོོད་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“ཁོོ་དང་ཨ་ཕྱི་ི

གཉིིསི་ཀ་ཕར་ཕྱིོགསི་འབྲུ་ཁོང་དུ་ཉིལོ་ཡིོད། ཁོོ་གཉིིསི་དགོང་མོ་ཐེེངསི་མང་པོར་མལོ་

ལོསི་ལོངསི་དགོསི་པསི། ཁྱོིམ་ནསི་ཉིལོ་ན་མཚོན་མོར་ཕྲུ་གུ་ཚོོའི་སྟེང་དུ་རོྡོག་བརྫོིསི་

ཐེེབསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།



165

ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཨ་ཕ་སྐད་ཆོའི་བར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“རེད་ཡི། ཨ་མེསི་དགོང་མོ་རྟེག་པར་སྐུ་རླུང་

ལོངསི་ཀྱིི་ཡིོད། དགོང་མོ་གཅིིག་ལོ་ཁོོསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་རོྡོག་བརྫོིསི་ཐེེབསི་

ཤོིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་སྡིགསི་དམོད་བཏང་བསི་ཨ་མེསི་སྐུ་རླུང་ཆོེན་པོ་ལོངསི་

ཤོིང་། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆུ་རསི་ཀྱིང་རློན་པ་བཟོསི་སིོང་། དེསི་ཨ་མེསི་སྐུ་རླུང་ལྷག་ཏུ་ལོངསི་

སུ་བཅུག་ཅིིང་། ཅུང་མ་འགོར་བར་བཟའ་མི་ཚོང་མ་ཁོ་འཛོིང་གི་ནང་དུ་ལྷུང་།” ཞེེསི་

བཤོད་ཞེོར་དགོད་ཞེོར་དུ་“རེད་ཡི། ང་ཚོོསི་འཚོ་ོབ་འཁྲུག་ཆོ་དོད་པོ་རོལོ་བ་ཡིིན། དགོང་

མོ་གཅིིག་ལོ་བཟའ་མ་ིཚོང་མསི་ཁོ་རོྩད་དང་སྡིགསི་མོ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁྱོོད་ཀྱི་ི

གཅུང་པོ་ཨལོ། རེད། ཁོོ་ད་ལྟ་ཕོ་གསིར་རིག་རྒོད་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། ཁོོསི་ཨ་མེསི་ལོ། ‘ཨ་

མེསི་འཆོ་ིམེད་པོ། ཁྱོོད་མཚོ་ོཇོག་བྱེད་དུ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་སིོང་བ་ཡིིན།’ ཞེེསི་སྡིགསི་པར། ཨ་

མེསི་སྐུ་རླུང་ཤུགསི་ཆོེན་ལོངསི་ནསི་མ་ེམདའ་ལོེན་དུ་ཤོོར། ཨལོ་དགོང་མོ་དེར་ཞེིང་ཁོའ་ི

ནང་དུ་ཉིལོ་དགོསི་འཁོེལོ་བ་རེད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་ཨ་མེསི་དང་ཨ་ཕྱི་ིགཉིིསི་ཀ་འབྲུ་

ཁོང་ནང་དུ་ཉིལོ་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོ་ཚོོ་དེ་ནསི་ག་དུསི་ཡིར་ལོངསི་འདོད་ན་ལོངསི་ཆོོག་ལོ། ག་དུསི་ཕྱིིར་

འབུད་འདོད་ན་བུད་ཆོོག ཨ་ཕ། ཁྱོོད་སོིང་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་ཋེོམ་ཕྱིིར་སླེེབསི་འདུག་ལོོབ་ཤོོག 

ཁོོ་ད་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཆོེསི་གཅིེསི་ཤོོསི་ད་ེཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཡིིན་དང་ཡིིན། དངོསི་གནསི་བྱསི་ན་ངསི་ཁོོ་ཚོོར་སྔོ་སི་ནསི་བརྡོ་བཏང་ན་

འགྲིག་པ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བུད་ནསི་སོྒོ་ར་བརྒྱུད་ད་ེལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་

མཐེོན་པོར་གཡུག་བཞེིན་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིརྒྱབ་གཟུགསི་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཨ་མའ་ིསྐད་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ི

སྣང་བ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བཀུག་བྱུང་། ཁོོ་མོསི་འཚོིག་ཇོ་ལྡུག་བཞེིན་མིག་གིསི་ཀྱིང་མ་ིལྟ་བར་

“ཨ་ཋེོམ།” ཞེེསི་འཛོེམསི་ཟོན་དང་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་པསི་བོསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ།” ཞེེསི་ཨ་ལོན་བྱིན་བྱུང་ལོ། ཨ་མའ་ིམཚོར་སྣང་དང་འདྲེེསི་པའ་ིངོ་ཚོསི་

ཋེོམ་ཡིང་ཁོེངསི་སྐྱུང་དུ་བསྒྱུར། ཕྱིོགསི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕན་ཚུན་ཁོ་སྐྱེངསི་ཡིོད་པ་རོྟེགསི་

ཤོིང་། འད་ིལྟར་རོྟེགསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཕྱིོགསི་སིོ་སོི་ལྷག་ཏུ་ཁོ་སྐྱེངསི་པར་གྱུར། 

“ཨ་ཋེོམ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་མ་ིའདྲེ་ིཐེབསི་མེད་རེད། ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ཆོེན་པོ་ལོངསི་མེད་

དམ།”

“ཨ་མ། ང་ཁོོང་ཁྲོ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ལོངསི།”

“ཁྱོོད་རང་ལོ་ཁོོང་ཁོྲའ་ིརེག་དུག་ཕོག་མེད་དམ། ཁྱོོད་སུ་ཞེིག་ལོའང་སྡང་སིེམསི་མི་

སྐྱེའམ། ཁོོ་ཚོོསི་བཙོན་ཁོང་ནང་དུ་ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོསི་རུལོ་དུ་འཇུག་པའ་ིམནར་གཅིོད་

ད་ེའདྲེ་བཏང་མེད་དམ།”

ཁོོསི་ཨ་མར་གསིེག་ལྟ་བྱསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་མདངསི་འཚོོསི་ཤོིང་། ཁོོའ་ིམིག་

མདངསི་ཀྱིིསི་ཨ་མར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དོན་དག་འད་ིའདྲེ་ཅི་ིལྟར་་ཤོེསི་པ་ཡིིན་ནམ་ཞེེསི་འདྲེ་ིབ་

དང་འདྲེ་བར་“ད་ེའདྲེ་མ་བྱུང་། ཐེགོ་མར་ཁོོང་ཁོྲ་ཅུང་ཟ་མྱོངོ་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་། ང་རང་མ་ི

འགའ་ར་ེལྟ་བུའ་ིང་རྒྱལོ་ཅིན་མནི་པསི་དནོ་དག་མང་པོར་བཟདོ་བསྲིན་བྱསི་ནསི་ཡིངོ་བ་

ཡིནི། དནོ་དག་ཅི་ིརདེ། ཨ་མ།” ཞེསེི་བཤོད།

ད་ལྟ་ཨ་མསི་ཁོ་གདངསི་ཤོིང་མིག་ཅིེར་ནསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ཏ།ེ ཚོིག་ལོན་ད་ེལོསི་ཡིག་

ཅིིག་ལོ་རེ་སྒུག་བྱསི་ཡིོད་པ་འདྲེ་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་གནསི་ཚུལོ་གྱིི་རྩ་བའི་རྩད་

པ་རྐོ་བཞེིན་པ་འདྲེ། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་སྐད་ཆོའི་ཚོིག་བར་དུ་སྦེསི་སྐུང་བྱསི་ཡིོད་པའི་

ལོན་ཞེིག་འཚོོལོ་བཞེིན་པའ་ིཉིམསི་ཤོར། ཁོོ་མོསི་མགོ་འཐོེམ་པའ་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་“ངསི་

ཕུར་ཋེ་ེ བྷེོའ་ེ ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིངོ་ཤོེསི་ལོ་ཁོོའ་ིཨ་མ་ཡིང་ངོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོཡུལོ་མ་ིཡི་རབསི་

ཡིིན། ཁོོ་ཡིང་ན་ཚོོད་དེའི་ཚོོད་ཀྱིི་གཞེོན་ནུ་ཚོོ་དང་འདྲེ་བར་ཧ་ཅིང་འཚུབ་པོ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཤོོད་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིངག་ལོསི་སྐད་
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ཆོ་རྣམསི་ཆོར་པ་བཞེིན་དུ་བརོྡོལོ་“ང་ལོ་འདི་དག་ཚོང་མ་གཅིིག་གཅིིག་གཉིིསི་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་བཤོད་རྒྱུ་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་འད་ིསྐོར་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོསི་དོན་ངན་ཅུང་ཙམ་

ཞེིག་བསྒྲུབསི་པསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་མནར་གཅིོད་བཏང་བ་རེད། ཁོོ་བཟུང་ནསི་མནར་གཅིོད་

བཏང་བསི་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ཤོིང་། དེའ་ིརྗོེསི་སུ་ཁོོ་རང་གིསི་བསྒྲུབསི་པའ་ིདོན་ངན་

ན་ིཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་པ་ད་ེརེད། ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་མནར་གཅིོད་བཏང་

བ་རེད། ད་ེནསི་ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁོོ་རང་མ་ིཁོོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་ེསྡང་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་གཅིན་གཟན་ལྟ་བུར་བརྩིསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་མ་ེམདའ་འཕངསི་པསི། ཁོོསི་ཀྱིང་ཚུར་

མ་ེམདསི་ཕྱིིར་ལོན་བསླེོགསི་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་རང་སྤྱིང་ཁྱོ་ིབཞེིན་དུ་བརྔོན་པསི། ཁོོསི་

ཀྱིང་ཕྱིིར་མཆོ་ེགཙིགསི་སྡེར་བགྲད་ཀྱིིསི་ངར་ངར་བྱསི་ཤོིང་། རིམ་བཞེིན་སྤྱིང་ཀ་ིལྟ་བུའ་ི

ཞེ་ེསྡང་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། ད་ེདུསི་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ཧ་ཅིང་ལོངསི་ཡིོད་ཅིིང་། སྐབསི་

དེར་ཁོོ་རང་ན་ིགཞེོན་ནུ་མིན་ལོ་དར་མ་ཡིང་མིན་པར། ཁོོ་རང་ན་ིཁོོང་ཁྲོསི་ཁོེངསི་པའ་ིཤོ་

གཟུགསི་གོག་ལོངསི་མཁོན་ཙམ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་ངོ་ཤོེསི་པའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོོསི་ཁོོ་ལོ་

གནོད་བསྐྱལོ་མྱོོང་མེད་ལོ། ཁོོསི་ཁོོ་ཚོོར་ཡིང་སྡང་སིེམསི་བཟུང་མ་མྱོོང་། མཇུག་མཐེར་

ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་རང་རྗོེསི་འདེད་བཏང་ནསི་བསིད་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཚོགསི་པར་སྟེང་དུ་ཁོོ་རང་

ག་འདྲེའ་ིངན་པ་ཞེིག་ཡིིན་རབསི་ལུང་པ་གང་བྲིསི་ཡིོད་མོད། དོན་དངོསི་ན་ིད་ེའདྲེ་ཞེིག་

རེད།” ཁོོ་མོསི་ཤོོད་མཚོམསི་ཅུང་བཞེག་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐམ་སིོབ་སིོབ་ཀྱི་ིམཆུ་ཏོ་ལྕི་ེལྡག་

བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིངོ་གདོང་ཧྲིིལོ་པོ་ན་ིན་ཟུག་སྐྱེད་པའ་ིདྲེ་ིརྟེགསི་ཤོིག་ཏུ་གྱུར། “ཨ་ཋེོམ། 

འད་ིངསི་ཤོསེི་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་མནར་གཅིོད་ཚོབསི་ཆོེན་བཏང་ཨ་ེབྱུང་ངམ། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཁོོ་ལྟ་བུའ་ིཁོོང་ཁོྲ་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་བསྒྱུར་མེད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་ཤོ་མཐུག་པོ་ད་ེསིོ་སྟེང་དུ་དམ་པོར་བསྡམསི་བྱུང་ལོ། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆོ་ེཞེིང་

ལོེབ་པའ་ིལོག་ཟུང་ལོ་མར་གཅིིག་བལྟསི་ནསི་“མེད། ང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཏུ་བསྒྱུར་མེད།” ཅིེསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

168

བཤོད་རྗོེསི། ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཤོོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགསི་ཆོག་དོད་པའ་ི

སིེན་མོ་རྣམསི་ལོ་བལྟསི། ཁོོའ་ིསིེན་མོ་རྣམསི་ནི་ཉི་ཕྱིིསི་ཀྱིི་སོྐགསི་ལྟར་འབུར་ཐེིག་གིསི་

གང་“ནམ་ཡིང་དོན་དག་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་རུང་ངསི་དེ་འདྲེའི་ནང་དུ་སྐེ་མ་བསྲིིངསི་ལོ་ཁོོང་

ཁྲོ་ཡིང་མ་ལོངསི།”

ཁོོ་མོསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་མགྱིོགསི་པོར་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི། “ཨ་མ། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའི་ཁོང་པ་གང་འདྲེ་

བྱསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་སྐབསི་... །” 

ཁོོ་མོ་ཁོོའ་ིཉིེ་སིར་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་དང་ཉིེ་སིར་ལོངསི་ནསི་སིེམསི་ཚོོར་དྲེག་པོསི་“ཨ་

ཋེོམ། ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུར་ཁོོ་ཚོ་ོདང་འཛོིང་རེསི་བྱེད་དུ་གཏན་ནསི་མ་འགོྲ་ཨ། ཁོོ་ཚོོསི་

ཁྱོོད་རང་སྤྱིང་ཁྱོི་བཞེིན་དུ་བརྔོན་ནསི་ཡིོང་གི་རེད། ཨ་ཋེོམ། ངསི་བསིམ་བློོ་བཏང་མྱོོང་

ཡིོད་ལོ་རྨ་ིལོམ་ཡིང་རྨིསི་མྱོོང་ཡིོད་ཅིིང་། ར་ེདོགསི་ཀྱིང་ཆོད་མྱོོང་ཡིོད། མ་ིཚོོསི་ཟེར་ན། 

ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོལྟ་བུའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷག་ཕྱིིར་ཕུད་བཏང་ཡིོད་ཟེར། གལོ་སྲིིད་

ང་ཚོོ་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ཨ་ཋེོམ། ཁོོ་ཚོོསི་སུ་ཡིང་རྔོན་ཐུབ་རྒྱུ་

མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། གླེོ་བུར་དུ་ཤོོད་མཚོམསི་བཞེག

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོར་ལྟ་བཞེིན་མིག་ལྕིིབསི་དལོ་མོསི་མར་ཕབ་བྱུང་ལོ། རིམ་བཞེིན་ཁོོའ་ི

རྫོ་ིམའ་ིགསིེང་ནསི་ཁྲ་ལོམ་ལོམ་གྱི་ིའོད་ཐེིག་ཅིིག་མངོན་ཡིོང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ཡུལོ་མ་ིམང་

པོ་ཞེིག་གིསི་ད་ེལྟར་བསིམ་གྱི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་མི་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་ཧོན་ཐེོར་ཡིོད་པ་འདྲེ། ཕར་ཚུར་ལོ་འགྲོ་སྐབསི་གཉིིད་

མ་སིད་ལྟར་འགྲོ།”

སྐབསི་དེར་སོྒོ་རའི་ཕར་ཕོྱིགསི་ནསི་འཛོེར་ལོ་ཕྲ་བའི་གནའ་སྐད་ཅིིག་ཚུར་གྲག་

ཡིོང་། “དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཅིན་པོ་རྒྱལོ་གྱུར་ཅིིག དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཅིན་པོ་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

རྒྱལོ་གྱུར་ཅིིག”

ཋེོམ་གྱིིསི་གདོང་པ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཁྲལེོ་འཛུམ་དང་བཅིསི་“ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ད་ལྟ་གཞེ་ིནསི་

ང་ཁྱོིམ་ལོ་སླེེབསི་པ་ཤོེསི་པ་ཡིིན་སི་རེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་རང་སོྔོན་ཆོད་འད་ིའདྲེ་གཏན་ནསི་

མིན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་ནན་ཏན་གྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར་ཞེིང་། མིག་ཟུང་ལོ་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་

མདངསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“ངའི་ཁོང་པ་སོྔོན་ཆོད་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་གཏན་ནསི་བསླེོགསི་

མྱོོང་མེད་ལོ། ངའ་ིབཟའ་མ་ིགཞུང་ལོམ་དུ་ནམ་ཡིང་དེད་མྱོོང་མེད་ཅིིང་། ངསི་ནམ་ཡིང་

ཁྱོིམ་དངོསི་ཡིོད་ཚོད་བཙོང་དགོསི་ཐུག་མྱོོང་མེད། ཨོ། ཁོོ་གཉིིསི་སླེེབསི་སིོང་།” ཞེེསི་ཟེར་

བཞེིན་ཁོོ་མོ་ཕྱིིར་ཐེབ་ཀའ་ིའགྲམ་དུ་སིོང་ནསི། སོྒོང་སོྒོང་དུ་གྱུར་པའ་ིསིོབ་གོར་སླེང་ཆོེན་

གང་ཀྲིན་སྡེར་གཉིིསི་ཀྱི་ིནང་དུ་བློངསི་ཤོངི་། ད་ེནསི་ཚོལིོ་ཁུ་གར་པོའ་ིནང་དུ་གྲོ་ཕྱི་ེབཏབ་

ནསི་ལྡུར་ཁུ་བསྐོལོ་བསི། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་གྲོ་ཕྱིེ་ཡིིསི་དཀར་པོར་བསྒྱུར། ཋེོམ་

གྱིིསི་ཨ་མ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་སོྒོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཕར་སིོང་། 

ཕར་ཕོྱིགསི་ནསི་མ་ིབཞེིསི་སོྒོ་ར་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ནསི་ཚུར་ཡོིང་བཞེིན་འདུག ཆོེསི་

མདུན་དུ་ཡིོང་མཁོན་ན་ིཨ་མེསི་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་ན་ིགོམ་ཁོ་མགྱིོགསི་ཤོིང་གོྱིན་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་

གྱིོན་པའི་རྒན་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་གོམ་སྟབསི་མགྱིོགསི་པོ་བློངསི་ནསི་མདུན་དུ་རྒྱུག་

ཡིོང་ག་ིའདུག ཁོོའ་ིརྐང་པ་གཡིསི་པའ་ིརྐང་ཚོིགསི་གཅུསི་མྱོོང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་རྒྱུག་

པའི་སྐབསི་སུ་རྐང་པ་གཡིསི་པའི་སྟེང་དུ་ཡིང་མོསི་སྤེོ་བཞེིན་འགྲོ། ཁོོསི་དོར་མའི་སྒྲིོག་

བུ་སོྒྲིག་བཞེིན་ཡིོང་ག་ིའདུག་མོད། ཁོོའ་ིན་ཚོོད་ཀྱིིསི་བརྙིསི་པའ་ིལོག་པསི་སྒྲིོག་བུ་ཡིག་

པོར་སོྒྲིག་མ་ིཐུབ། ཁོོསི་སོྒྲིག་བུ་དང་པོ་ད་ེསྒྲིོག་ཁུང་གཉིིསི་པ་རུ་སོྒྲིག་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། སྒྲིོག་

རིམ་ཚོང་མ་ཡིོངསི་སུ་འཆོོལོ། ཁོོསི་དོར་མ་ནག་པོ་རྩབ་ཧྲིལོ་ཞེིག་གོྱིན་འདུག་ལོ། ནང་

སྟོད་སོྔོན་པོ་རལོ་པོ་ཞེིག་གོྱིན་འདུག་ཅིིང་། གྱིོན་གོསི་ཀྱི་ིཁོ་ཡིོངསི་སུ་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་
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གྱིིསི། དེའི་འོག་གི་འོག་འཇུག་སྐྱ་བོ་རིང་པོ་དེ་ཡིང་མཐོེང་ཐུབ། ཁོོའ་ིའོག་འཇུག་གི་

སྒྲིོག་བུའང་སོྒྲིག་མེད། ཁོོའ་ིའོག་འཇུག་གི་ཁོ་སྒྲིོག་གི་བར་མཚོམསི་ནསི་བྲང་སྤུ་དཀར་

པོ་ཐེར་ཐེོར་ཡིོད་པའ་ིབྲང་ཁོ་སྐམ་ཞེིང་རིད་པ་ད་ེམཐེོང་ཐུབ། ཁོོསི་དོར་མའ་ིསྒྲིོག་བུ་སྒྲིོག་

མཚོམསི་བཞེག་ནསི་འོག་འཇུག་གི་སྒྲིོག་བུ་སྒྲིོག་ཐེབསི་བྱསི་ཤོིང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་

དེའང་སྒྲིོག་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཐེད་ཀར་དོར་མའི་སིོག་ཐེག་སྨུག་པོ་དེ་ཡིར་འཐེེན། 

ཁོོའ་ིམཚོར་སྣང་མངོན་པའ་ིསྐམ་རིད་ཀྱི་ིགདོང་པའ་ིསྟེང་ག་ིམིག་ཟུང་གཉིིསི་ན་ིབྱིསི་པ་

རྩུབ་པོ་ཞེིག་ག་ིམིག་ཟུང་དང་འདྲེ་བར། འཚུབ་པོ་ག་ིའོད་མདངསི་འཕྲོ། ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་

སྐུ་རླུང་དང་ལོེ་བདའ། སྤྱིོད་ངན་དང་དགོད་བོྲ་བཅིསི་ཀྱིི་ཉིམསི་འགྱུར་དུསི་གཅིིག་ཏུ་

མངོན་ཡིོད། ཁོོསི་འཁྲུག་འཛོིང་བྱེད་ལོ་ཁོ་རྩོད་ཀྱིང་རྒྱག་པ་མ་ཟད། ཁོ་བཙོག་གི་སྒྲུང་

ཡིང་བཤོད། ཁོོ་ན་ིནམ་ཡིང་འདོད་སྲིེད་ཆོ་ེལོ། བྱིསི་པ་འཚུབ་པོ་ཅིིག་དང་འདྲེ་བར། མ་

རབསི་དང་གདུག་རྩུབ་ཆོ་ེཞེིང་ངང་རྒྱུད་ཐུང་བ་ཡིིན། ཁྱོད་ཆོོསི་འད་ིདག་ཚོང་མའ་ིནང་

དུ་དགའ་ཚོོར་ཞེིག་ཀྱིང་འདྲེེསི་ཡིོད། ཁོོསི་ཆོང་རག་འཐུང་རྒྱུ་ཡིོད་དུསི་ཚོོད་མེད་ཅིིག་

བཏུང་ཞེིང་། ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད་དུསི་ཚོོད་མེད་ཅིིག་བཟའ་ལོ། ནམ་ཡིིན་ཡིང་སྐད་ཆོ་

ཚོོད་མེད་ཅིིག་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་འཁྱོར་འཁྱོོར་གྱིིསི་ཡིོང་བཞེིན་པ་ནི་ཨ་ཕྱིི་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་མོ་ད་ལྟ་བར་

དུ་འཚོོ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ནི། ཁོོ་མོ་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱོོ་ག་དང་འདྲེ་བའི་མི་གོྱིང་པོ་

ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན། ཁོོ་མོསི་དྲེག་ཅིིང་གཙེར་བའ་ིཆོོསི་ལུགསི་གྲུབ་མཐེའ་ཞེིག་

དང་དུ་བློངསི་ཡིོད་ལོ། གྲུབ་མཐེའ་འད་ིཡིང་ཨ་མེསི་ལྟ་བུའ་ིསྲིེད་ལྡན་དང་དམུ་རྒོད་ཅིིག་

ཡིིན། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ཆོོསི་ཚོོགསི་གྲོལོ་རྗོེསི་ཨ་ཕྱི་ིལོ་ལྗོགསི་ལྷ་བབསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོསི་སྣང་བ་

རབ་རིབ་ཀྱི་ིངང་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱོོ་ག་ལོ་མ་ེམདའ་གཉིིསི་འཕངསི་པསི། ཁོོའ་ིའཕོངསི་

ཚོོསི་རིལོ་མོ་གཅིིག་ཅུང་མིན་ན་གཡུག་ཚོར་བ་རེད། དུསི་དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོསི་ཁོོ་མོ་ལོ་
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བརྩ་ིབཀུར་བྱེད་ཅིིང་། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོསི་ཁོོ་མོར་བྱིསི་པ་ཚོོསི་འབུ་སྲིིན་ལོ་བརྙིསི་

བཅིོསི་གཏོང་བ་ལྟ་བུའ་ིབརྙིསི་བཅོིསི་བྱེད་མ་ིཕོད། ཁོོ་མོ་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོད་

ཡིངསི་ལྭ་རིང་ད་ེཔུསི་མོའ་ིམཚོམསི་བར་དུ་ཡིར་བརྫོེསི་འདུག་ལོ། ཁོོ་མོསི་དམག་བརྡོ་ལྟ་

བུའ་ིགཙེར་སྐད་དང་བཅིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན་པོ་རྒྱལོ་གྱུར་ཅིིག” ཅིེསི་བོསི། 

ཨ་མེསི་དང་ཨ་ཕྱིི་གཉིིསི་ཀ་སོྒོ་རའི་ནང་ནསི་ཚུར་གང་མགྱིོགསི་འགྲན་བཞེིན་

བརྒྱུགསི་ནསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་གང་ལོའང་རྩོད་རེསི་བྱེད་དགོསི་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་དེར་དགའ་

ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོར་ད་ེདགོསི་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོའ་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་གོམ་ཁོ་དལོ་ཞེིང་སྙོམསི་མོད་རྒན་རྒོན་གཉིིསི་ཀྱི་ིགོམ་རྗོེསི་ཅི་ི

ཆོོད་ཀྱིིསི་ཡིོང་བཞེིན་པ་ན་ིཨ་ཕ་དང་ནོ་ཡི་གཉིིསི་ཀ་རེད། ནོ་ཡི་ན་ིཁོོ་ཚོང་ག་ིཕྲུ་གུ་དང་

པོ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་རིང་ལོ་ཁྱོད་མཚོར་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་འགྲོ་དུསི་གོམ་འགྲོསི་

དལོ་ཞེིང་གདོང་ལོ་ཐེེ་ཚོོམ་གྱིི་ཉིམསི་ལྟ་བུ་ཞེིག་འབབ་ལོ། ནམ་རྒྱུན་ཁུ་སིིམ་ཞེིང་མགོ་

འཐེོམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁོོ་མ་ིཚོ་ེགང་པོར་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་མྱོོང་མེད་ལོ། ཁོོསི་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་

པའ་ིམ་ིརྣམསི་ལོ་བལྟ་དུསི། མ་ིཕལོ་པ་ཚོོསི་སོྨྱོན་པ་ཞེིག་ལོ་ལྟ་བའ་ིམིག་མདངསི་ལྟར་ཐེ་ེ

ཚོོམ་དང་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་པསི་ལྟ་བཞེིན་ཡིོད། ནོ་ཡི་ཡི་ིའགུལོ་སྐྱོད་དལོ་ལོ་སྐད་

ཆོ་ཧ་ཅིང་ཉུང་ཞེིང་། ཁོོ་རང་དལོ་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་རང་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་མེད་མཁོན་

ཚོོསི་ཁོོ་ན་ིགླེེན་པ་ཞེིག་ཡིིན་པར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་གླེེན་པ་ཞེིག་མིན། ད་ེ

ལྟ་ནའང་། ཁོོ་རང་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་རང་ང་རྒྱལོ་ཆུང་ལོ། ཆོགསི་སྲིེད་ཀྱི་ིའདུན་

པ་མེད། ཁོོསི་དབྱངསི་འགྲོསི་ཁྱོད་མཚོར་པ་ཞེིག་གི་འོག་ཏུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིང་གཉིིད་ལོ་

རོལོ་བ་ཡིིན་ལོ། འདིསི་ཁོོའ་ིདགོསི་འདུན་ཚོང་མ་སྐོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པ་འདྲེ། ཁོོ་ནི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིབཟའ་མ་ིལོ་ཧ་ཅིང་དགའ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ད་ེནམ་ཡིང་སྟོན་གྱི་ིམེད། ཞེིབ་

ལྟ་མཁོན་ཞེིག་གིསི་བལྟསི་པ་ཡིིན་ན། གནད་དོན་འད་ིརེད་ཟེར་རྒྱུ་མེད་མོད། གང་ལྟར་
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མི་རྣམསི་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིམགོ་ལུསི་དང་རྐང་ལོག ཡིང་ན་སིེམསི་པ་

སིོགསི་གཟུགསི་ཕུང་ག་ིཆོ་ཤོསི་གང་རུང་ལོ་ཉིེསི་སྐྱོན་ཞེིག་ཐེབེསི་ཡིོད་པའ་ིསྣང་བ་སྟརེ་གྱི་ི

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ལོ་ཉིེསི་སྐྱོན་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཐེེབསི་མྱོོང་རབསི་སུ་ལོའང་བཤོད་རྒྱུ་མེད། 

ཨ་ཕའ་ིསིེམསི་སུ་ཁོོསི་ནོ་ཡི་འད་ིའདྲེའ་ིཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ཡིིན་དོན་ཤོསེི་ཀྱི་ིཡོིད་འདོད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་ངོ་གནོང་བའ་ིདབང་གིསི་སུ་ལོའང་བཤོད་མྱོོང་མེད། ད་ེཡིང་། ཨ་མསི་

ཐེོག་མར་ནོ་ཡི་བཙའ་བཞེིན་པའི་སྐབསི་དེར། ཨ་ཕསི་ཕར་ཚུར་དུ་ཆོེན་པོར་ཕྱིེསི་པའི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆུང་མའ་ིབརླ་བར་མཐེོང་བསི་འཇོིགསི་སྐྲག་སྐྱེསི་ཤོིང་། སྐབསི་དེར་ཁྱོིམ་དུ་

ཁོོ་རང་མ་གཏོགསི་བཙའ་རོགསི་གཞེན་པ་མེད་པསི། ཚོིག་རྩུབ་དང་ངུ་འབོད་སོྒྲིག་པའ་ི

གདོན་མོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡིོད་པའ་ིཨ་མསི་ཁོོ་རང་ལྷག་ཏུ་སྐྲག་ཏུ་བཅུག་པསི། ཁོོ་རང་སྐྲག་

ནསི་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རེད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་རྗོེན་ལོ་བརྟེེན་ནསི། སྟོབསི་ཤུགསི་

ཆོ་ེབའ་ིམཛུབ་མོསི་སྐམ་པའ་ིཚོབ་བྱསི་ཏ་ེཕྲུ་གུ་མར་འཐེེན་པསི་ཕྲུ་གུ་གཅུསི་ལོོག་ཐེེབསི་

པ་རེད་ལོ། རྗོེསི་སུ་སྐྱ་ེགཡིོག་མ་མ་སླེེབསི་དུསི། ཕྲུ་གུའ་ིམགོ་བོ་འཐེེན་ནསི་བཟོ་ལྟ་ཤོོར་

ཡིོད་པ་དང་། སྐ་ེའཐེེན་ནསི་རིང་དུ་བསྣར་ཡིོད་ཅིངི་། ཕྲུ་གུའ་ིགཟུགསི་པོའང་གཅུསི་སྒྲིིམ་

ཐེེབསི་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེབསི། ཁོོ་མོསི་ཕྲུ་གུའ་ིམགོ་བོ་རང་གནསི་སུ་ཕྱིིར་དེད་ཅིིང་། ལོག་

པསི་ཕྲུ་གུའ་ིགཟུགསི་པོ་ད་ེའདམ་སྐུ་ལྟར་མཉིེད་འཕུར་གྱིིསི་རང་གཟུགསི་ཕྱིིར་འབབ་ཏུ་

བཅུག་པ་རེད། ཨ་ཕསི་འདི་དག་ཚོང་མ་རང་སིེམསི་ནསི་ནམ་ཡིང་བརྗོེད་མྱོོང་མེད་ལོ། 

ནམ་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱིོད་ལོ་ངོ་གནོང་ནསི་ཡིོད། ཨ་ཕ་ཕྲུ་གུ་གཞེན་པ་ཚོ་ོལོསི་ནོ་ཡི་

ལོ་ལྷག་ཏུ་བྱམསི་པ་ཡིིན། ཨ་ཕསི་ནོ་ཡི་ཡིི་ཞེེང་ཁོ་ཆོེ་བའི་གདོང་པ་དང་ཕན་ཚུན་བར་

ཐེག་རིང་བའ་ིམིག་ཟུང་། རིང་ཞེིང་མཉིེན་པའ་ིའགྲམ་པ་བཅིསི་མཐེོང་དུསི་ཁོོའ་ིསིེམསི་ལོ་

གཅུསི་སྒྲིིམ་ཐེེབསི་པའ་ིཕྲུ་གུའ་ིམགོ་དབྱིབསི་ཤོིག་ཤོར་ཡིོང་ག་ིཡིོད། ནོ་ཡི་ཡིིསི་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིཕྲག་སྟེང་ལོ་བབསི་པའ་ིབྱ་བ་ཚོང་མ་སྒྲུབ་ཐུབ་ལོ། ཁོོསི་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཀོློག་གཉིིསི་ཀའང་
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ཤོེསི། ཁོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཐུབ་ཅིིང་བསིམ་བློོ་ཡིང་གཏོང་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ད་ེ

དག་ཚོང་མར་སྣང་དོགསི་བྱེད་ཀྱིི་མེད་པ་འདྲེ། མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་འདོད་པ་དང་མི་

རྣམསི་ལོ་ཅིི་ཞེིག་མཁོོ་བའི་ཐེད་ལོ་ཁོོསི་སྣང་བ་ཙམ་ཡིང་མི་གཏོང་། ཁོོ་རང་ནི་ཁུ་སིིམ་

པའ་ིཁོང་པ་ཞེིག་ཏུ་བསྡད་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོྷད་ལོ་བབསི་པའ་ིམིག་ཟུང་ལོསི་ཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ི

འཇོིག་རྟེེན་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཡིོད། འཇོིག་རྟེེན་ཧྲིིལོ་པོར་མཚོོན་ན་ཁོོ་ནི་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་

ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་ཁོེར་རྐྱེང་མ་ཡིིན།

མི་བཞེི་པོ་སོྒོ་ར་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“ཁོོ་གང་དུ་འདུག ལྟསི་

ངན་ད།ེ ཁོོ་གང་དུ་འདུག” ཅིེསི་སྐད་རྒྱག་བཞེིན་ལོག་པསི་དོར་མ་ཡིར་འཐེེན་ཐེབསི་བྱསི་

མོད། ཁོོསི་དྲེན་པ་བརྗོེད་ནསི་ལོག་པ་དོར་མའི་ཁུག་མ་རུ་ཤོོར། དེ་ནསི་ཁོོསི་སོྒོ་ཁོ་རུ་

ལོངསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིཋེོམ་མཐོེང་བྱུང་། ཨ་མེསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་པསི་གཞེན་པ་ཚོོསི་

ཀྱིང་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་དེར་མ་རབསི་ཀྱིི་འོད་མདངསི་ཤོིག་

འཕྲོ་བཞེིན་“ཁོོ་ལོ་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་སྐད་ཅིོར་དང་བཅིསི་“བཙོན་པ་ཞེིག་སླེེབསི་འདུག་

ཨ། ཇོོ་ཌིིའ་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིམ་ིཞེིག་བཙོན་ལོ་མ་སིོང་བར་ཡུན་རིང་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིབསིམ་བློོ་མཆོོང་ལྡིང་བྱསི། “ཁོོ་ཚོོར་ཁོོ་རང་བཙོན་དུ་འཇུག་རྒྱུའ་ིཐེོབ་

ཐེང་མེད། ཁོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱསི་པ་དེ་ངསི་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱསི་ཡོིད་ངེསི་ཡིིན། ཁྱོི་ཕྲུག་དེ་ཚོོར་

ཐེོབ་ཐེང་མེད།” ཁོོའ་ིབསིམ་བློོ་ཡིང་བསྐྱར་མཆོོང་ལྡིང་བྱསི། “ཋུན་བྷུལོ་རྒན་པ། སྟུག་

དྲེི་བྲོ་བའི་སྲིེ་མོང་དེསི་ཁྱོོད་རང་བཙོན་ནསི་ཐེོན་དུསི་མེ་མདའ་ཁྱོེར་ནསི་ཁྱོོད་གསིོད་

དགོསི་སོྐར་གྱིི་ཁོ་ཤོོབ་འཐེེན་གྱིི་འདུག་ཟེར། ཁོོ་ཧད་ཧྥོིལོད་ཀྱིི་རྒྱུད་པ་ཡིིན་རབསི་ཟེར། 

ངསི་ཁོོ་ལོ་སྐད་ཅིིག་བསྐུར་ཡིོད། ‘ཇོོ་ཌིི་ཚོང་ལོ་རྙིོག་དྲེ་བཟོསི་མ་ཡིོང་ཨ། ང་རང་གིསི་

ཤོེསི་པ་ལྟར་ན། ང་རང་མག་ཁོོའེ་ཡིི་རྒྱུད་པ་ཡིིན་རབསི་ཟེར།’ ཞེེསི་བཤོད་པ་ཡིིན་ལོ། 

‘ཁྱོོད་རང་གིསི་ངེད་ཚོང་ག་ིཨ་ཋེོམ་གྱི་ིཉི་ེསི་རུ་ལྟ་ཙམ་བྱསི་ན། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིམིག་འབྲསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

174

གཉིིསི་བློངསི་ཡིོང་ནསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་བཤོང་ལོམ་དུ་ཕྱིིར་བཙང་གི་ཡིིན།’ ཞེེསི་བཤོད་ནསི་ཁོོ་

ལོ་འཇོིགསི་སྐྲག་བསླེངསི་ཡིོད།”

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་གླེེང་མོལོ་གྱིི་མཇུག་མ་བསྐྱངསི་པར། གཙེར་སྐད་དང་བཅིསི་“དཀོན་

མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན།” ཞེེསི་བོསི།

ཨ་མེསི་ཚུར་ཡིོང་ནསི་ཋེོམ་གྱི་ིབྲང་ཁོ་ལོ་ཐེལོ་ལྕིག་གིསི་གཞུསི་ནསི། “ཨ་ཋེོམ། ཁྱོོད་

བད་ེམོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“བད་ེམོ་ཡིིན། ཁྱོོད་ག་འདྲེ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“གཅིིན་པ་དང་སྐྱུར་ཁུསི་གང་ཡིོད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ་ཅིིང་། དེ་ནསི་

ཁོོའ་ིབསིམ་བློོ་ཡིང་བསྐྱར་ལྡིང་“ངསི་སོྔོན་མ་བཤོད་པ་ལྟར། ཁོོ་ཚོོསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིམ་ིཞེིག་

བཙོན་ནསི་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ངསི་ཁོོ་ཚོོར། ‘ཨ་ཋེོམ་བཙོན་ཁོང་ད་ེལོསི་གླེང་གོག་

ལྷསི་ར་ནསི་ཤོོར་བ་ལྟར་ཤོོར་ནསི་ཡིོང་གི་རེད།’ ཅིེསི་ལོབ་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

དངོསི་སུ་ད་ེལྟར་བྱསི་པ་རེད། ལོམ་ཕྱི་ེརོགསི། གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཀྱི་ིའདུག” ཨ་མེསི་བཟའ་

མ་ིཚོོའ་ིགསིེང་ནསི་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་སིོང་སྟ་ེསིར་བསྡད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྡེར་མའ་ི

སྟེང་དུ་ཕག་ཤོ་དང་སོིབ་གོར་གཉིིསི་བཞེག་ཅིིང་། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ལྡུར་ཁུ་གར་པོ་དེ་

བླུགསི། བཟའ་མ་ིགཞེན་པ་ཚོ་ོནང་དུ་སླེེབསི་དུསི་ཨ་མེསི་ཀྱི་ིཁོ་ནང་ཟསི་ཀྱིིསི་གང་འདུག

ཋེོམ་གྱིིསི་བརྩ་ེབ་དང་འདྲེེསི་པའ་ིཁྲེལོ་འཛུམ་དང་བཅིསི། “རྒད་པོ་མ་རབསི་ཤོིག་མ་

རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད་པར། ཨ་མེསི་ཀྱི་ིཁོ་ནང་ཟསི་ཀྱིིསི་གང་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་སྐད་

ཆོ་ལྡབ་ལྡིབ་ཙམ་ཡིང་འཁྱོོངསི་ཀྱིི་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིམ་རབསི་ཚོ་པོའ་ི

མིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་ལོསི་འཛུམ་སྟོན་བཞེིན་མགོ་བོ་དྲེག་ཏུ་གཡུགསི།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་ང་རྒྱལོ་དང་བཅིསི། “ཁོོ་སྡིག་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ཁོོང་ཁྲོ་སླེོང་བྱེད་བློ་

མེད་ཅིིག་ཡིིན། ཁོོ་རང་མེ་སྐམ་གྱིི་རྩེ་ལོ་བསྐྱོན་ནསི་ཐེད་ཀར་དམྱོལོ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། 
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དཀོན་མཆོོད་ངོ་སིོ་བསྟོད། ཁོོསི་ད་རུང་དོསི་འཁོོར་སོྐར་འདོད་ཟེར།” ཞེེསི་ངན་སིེམསི་

ཚོ་པོསི་“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ལོ་ད་ེསྐོར་བའ་ིགོ་སྐབསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་མེསི་ཀྱིི་མགྲིན་པ་བརྣངསི་བྱུང་བསི། ལྡེ་གུ་ཁོམ་བུ་གང་པོ་པང་བ་རུ་སྟོར་

ཞེིང་། ཉིམསི་དམའ་བོསི་གླེོ་ལུ་བྱསི།

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ཋེོམ་ལོ་འཛུམ་གྱིིསི་ལྟ་བཞེིན་“བཙོག་འདྲེ་ེམ་རེད་དམ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་

ཁོོ་ལོ་དགའ་སྣང་གིསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི། 

ནོ་ཡི་སོྒོ་ཐེེམ་སྟེང་དུ་ལོངསི་ནསི་གདོང་པ་ཋེོམ་ལོ་ཕྱིོགསི། ཁོོའ་ིཕན་ཚུན་བར་ཐེག་

རིང་བའི་མིག་ཟུང་གིསི་ཋེོམ་གྱིི་མཐེའ་འཁོོར་ལོ་ལྟ་བཞེིན་པ་འདྲེ་ལོ། ཁོོའ་ིགདོང་པར་

རྣམ་འགྱུར་ཆོེན་པོ་མ་ིའདུག ད་ེནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་བད་ེམོ། ནོ་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“བད་ེམོ་ཡིིན། ཁྱོོད་བད་ེམོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་ཟེར་བ་ཙམ་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ི

ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྐད་ཆོ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་སིེམསི་ལོ་འབབ་པ་ཞེིག་རེད། 

ཨ་མསི་ལྡུར་ཁུའི་ཕོར་པའི་སྟེང་གི་སྦྲིང་ནག་རྣམསི་ཕར་སྐྲོད་བཞེིན་“ང་ཚོོ་ཚོང་མ་

འདིར་ཤོོང་གི་མི་འདུག སིོ་སིོའ་ིསྡེར་མ་འཁྱོེར་ནསི་གང་དུ་འདུག་སི་ཡིོད་ན་དེར་སོྡད། 

ཕྱིིའ་ིསོྒོ་རའམ་ཡིང་ན་གང་དུ་འདུག་ན་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་གླེོ་བུར་དུ་“ཨ་རོག་ཚོ།ོ ཆོོསི་དཔོན་གང་དུ་འདུག ཁོོ་ད་སོྔོན་འད་ིགར་ཡིོད་

མོད། ད་ལྟ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ཁོོ་མཐེོང་སིོང་། ཁོོ་ཕར་ལོ་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕྱི་ིཡི་ིགཙེར་སྐད་ཇོ་ེམཐོེར་གྱུར་ནསི་“ཆོོསི་དཔོན་ཨེ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་

ཁྲིད་ཡིོང་ཡིོད་དམ། སིོང་ནསི་ཁྲིད་ཤོོག ང་ཚོོསི་མཉིམ་དུ་གཏང་རག་མཆོོད་པ་འདོན།” 

ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཨ་མེསི་ལོ་མཛུབ་མོ་ཀེར་བཞེིན་“ཁོོ་ལོ་མཚོོན་ན་འཕྱི་ི

དྲེགསི་འདུག ཁོོསི་ཟ་མགོ་བརྩམསི་ཟིན། སིོང་ནསི་ཆོོསི་དཔོན་ཁྲིད་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་སོྒོ་ཁྱོམསི་སུ་བུད་ནསི་“ཨ་རོག་ཇོིམ། ཇོིམ་ ཁོ་སིེ།” ཞེེསི་བོསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་སོྒོ་

རའ་ིནང་དུ་སིོང་སྟ་ེ“ཨ་རོག་ཁོ་སི།ེ” ཞེེསི་བོསི་པར། ཕ་གིའ་ིཆུ་མཛོོད་ཀྱི་ིའོག་ནསི་ཆོོསི་

དཔོན་ཙོག་པུར་བསྡད་པ་ལོསི་ཡིར་ལོངསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་དྲེང་མོར་དགྱི།ེ ཁོོ་ཁོང་པའ་ི

ཕྱིོགསི་སུ་ཚུར་སླེེབསི་པའི་ཚོེ་ན་ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་གར་ཅིི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། སྦེསི་

སྐུང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཅིི་ལོ་ཡིིན། མིན། ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་གིསི་ཁྱོིམ་དོན་གླེེང་གི་ཡིོད་དུསི། དེའི་ནང་དུ་ཕྱིི་

མི་ཞེིག་གིསི་སྐེ་བསྲིིངསི་ནསི་བསྡད་ན་ཡིག་པོ་མེད། ངསི་དེ་གར་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་

བསྡད་པ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཤོོག་དང་། ནང་དུ་སིོང་ནསི་ཟ་མ་བཟའ། ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་གཏང་རག་མཆོོད་པ་

ཞེིག་འདོན་དགོསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“འོན་ཀྱིང་། ང་དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་མིན་པསི་... །” ཞེེསི་ལོན་བསླེོགསི།

“ཡི། ད་ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། ཁོོ་མོར་གསིོལོ་འདེབསི་ཤོིག་ཐོེན་དང་། དེར་སོྐྱན་ཆོ་ཅི་ིཡིང་

ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁོོ་མོ་གསིོལོ་འདེབསི་ལོ་ཧ་ཅིང་དགའ།” ཁོོ་གཉིིསི་མཉིམ་དུ་ཐེབ་ཚོང་

ནང་དུ་འཛུལོ།

 ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཁྱོེད་ཉིིད་ཕེབསི་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།” ཞེེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་“ཁྱོེད་ཉིིད་ཕེབསི་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། ཞེོགསི་ཇོ་བཞེེསི་དང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་སྐད་ཅིོར་དང་བཅིསི་“སོྔོན་ལོ་གཏང་རག་མཆོོད་པ་ཡིིན། སོྔོན་ལོ་གཏང་

རག་མཆོོད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་མིག་ཤོེད་གཅིིག་ཏུ་བསྡུསི་ནསི་གཏུམ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་ཁོ་སི་ེལོ་བལྟསི་

ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་ཁོ་སི་ེངོསི་ཟིན་པསི་“ཨོ། ཆོོསི་དཔོན་ཁོོང་རེད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་སྐད་
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཅིོར་དང་བཅིསི་“ཨོ། ཁོོ་ཡིིན་ན་འགྲིག་འདུག ངསི་ཁོོང་གིསི་ད་ེབྱེད་བཞེིན་པ་མཐེོང་བའ་ི

སྐབསི་ད་ེནསི་བཟུང་ང་ཁོོ་ལོ་ཧ་ཅིང་དགའ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཆོགསི་སྲིེད་ཀྱི་ིམིག་བརྡོ་

ཟིམ་ཟིམ་བཏང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་ཁོོསི་སྐད་ཆོ་ཕྱིི་ལོ་བཤོད་འདུག་སྙམ་ནསི་

“ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག སྡིག་ཅིན་ར་རྒན་འདྲེ་པོ་ཁྱོོད།” ཅིེསི་ཁོོ་ལོ་ཁོ་ལོན་བསླེོགསི། 

ཁོ་སི་ེཡིིསི་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་མཛུབ་མོསི་སྐྲ་ལོོ་ཤོད་བཞེིན་“ངསི་གསིལོ་བཤོད་བྱ་

དགོསི་པ་ནི། ང་དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་མིན། ང་རང་ཡུལོ་འདི་རུ་བསྡད་མྱོོང་བར་སིེམསི་

པ་ཧ་ཅིང་དགའ་ལོ། བྱམསི་སིེམསི་དང་ལྷག་བསིམ་ལྡན་པའི་ཡུལོ་མི་རྣམསི་ཀྱིི་བཀའ་

དྲེིན་ཚོོར་གྱིི་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་བཀའ་དྲེིན་འདི་དག་ཐེད་ལོ་གཏང་རག་མཆོོད་པ་འདོན་

པསི་འཐུསི་ན། ངསི་གསིོལོ་བ་དེ་རིགསི་བཏབ་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། ང་རང་དེང་སིང་ཆོོསི་

དཔོན་ཞེིག་མིན།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ཨུ་ཚུགསི་དང་བཅིསི་“གཅིིག་གསུངསི་དང་། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་

སྡེ་རུ་འགྲོ་བའི་ཐེད་ལོའང་ཚོིག་རེ་སྣོན་རོགསི།” ཞེེསི་བཤོད། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་

མདུན་དུ་སྒུར་བྱུང་ལོ། གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་སིོ་སིོའ་ིཐེད་ནསི་མགོ་བོ་ཐུར་དུ་སྒུར། ཨ་མསི་

ལོག་ཟུང་ལྟོ་བའི་ཐེད་དུ་མཉིམ་དུ་སྦྱིར་ནསི་མགོ་བོ་མདུན་དུ་སྒུར་བྱུང་ལོ། ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་

མགོ་བོ་སྒུར་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་མོའ་ིསྣ་རྩེ་སྡེར་མའི་ནང་གི་སིོབ་གོར་དང་ལྡུར་

ཁུའི་ནང་དུ་ཐུག་གྲབསི་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་ཏུ་སྡེར་མ་བཟུང་ནསི་གྱིང་ངོསི་སུ་རྒྱབ་

ཁོེན་ཏ།ེ གཟུགསི་པོ་ཧྲིེང་ཧྲིེང་པོསི་མགོ་བོ་སྒུར། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་མ་རབསི་ཚོ་བའ་ིམིག་ཟུང་

གིསི་ཆོོསི་དཔོན་གྱི་ིགདོང་མདངསི་འཚོ་ོདགོསི་པསི། ཁོོའ་ིམགོ་བོ་གསིེག་སྒུར་བྱསི་ཡིོད། 

ཆོོསི་དཔོན་གྱིི་གདོང་མདངསི་ནི་ཆོོསི་འཆོད་པའི་གདོང་མདངསི་མ་ཡིིན་པར། བསིམ་

གཞེིག་གཏོང་བའི་གདོང་མདངསི་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོའ་ིསྐད་ཀྱིི་ང་རོ་ཡིང་རེ་སྐུལོ་གྱིི་འོ་དོད་

མ་ཡིིན་པར། རང་བསིམ་གྱི་ིའོལོ་ཚོོད་རེད། 
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ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་རང་གསིི་བསིམ་གཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ང་རང་ར་ིཁུལོ་དུ་སིོང་ནསི་བསྡད་

པ་ཡིིན་ལོ། ད་ེགར་བསིམ་གཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ལོ། ཡི་ེཤུ་ཁོོང་ཉིིད་ཟང་ཟིང་

འཇོིག་རྟེེན་གྱི་ིརྙིོག་འཛོིང་ལོསི་ཐེར་བའ་ིཆོེད་དུ་མ་ིམེད་ལུང་སྟོང་དུ་བསིམ་གཞེིག་བྱེད་

དུ་ཕེབསི་པ་བཞེིན། ཁྱོོད་རང་ཡིང་ད་ེལྟར་སིོང་བ་ཡིིན་ནམ་ཞེེསི་འདྲེ་ིསྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ངོ་སིོ་བསྟོད།” ཅིེསི་འུར་བརྒྱབ་པསི། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཁོོ་

མོར་ཡི་མཚོན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་བལྟསི།

“ཡི་ེཤུ་ཁོོང་ཡིང་རྙིོག་འཛོིང་ག་ིདྲེ་བར་ཚུད་སིོང་བ་འདྲེ་ལོ། ཁོོང་རང་གིསི་ཀྱིང་ཐེབསི་

ཤོེསི་ཅིི་ཡིང་མ་རྙིེད་པ་འདྲེ། ཁོོང་གིསི་འདི་དག་ཚོང་མ་ལོ་སྙིང་པོ་ཅིི་ཞེིག་འདུག་གམ་

སྙམ་པ་ཡིིན་ངེསི་ཤོིང་། འབད་བརྩོན་དང་ཐེབསི་ཤོེསི་བྱསི་པར་བེད་སྤྱིོད་ཅིི་ཞེིག་ཡིོད་

དམ་སྙམ་ཡིོད་ངེསི་རེད། ད་ེབསི་ཁོོང་རང་ཐེང་ཆོད་ནསི་སིེམསི་ཞུམ་པ་རེད་ལོ། ཁོོང་ག་ི

སྙིང་སྟོབསི་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཉིམསི་པ་རེད། ད་ཅིི་ཡིིན་ན་ཡིིན་དུ་ཆུག་སྙམ་ནསི་ཡིོད་ཚོད་

མཚོམསི་འཇོོག་པར་རོྩམ་གྲབསི་ཡིོད་པའི་སྐབསི་དེ་ག་ཞེིག་ལོ། ཁོོང་རང་མི་མེད་ལུང་

སྟོང་དུ་འཁྱོམསི་པ་རེད།”

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་“ཨ་སྨོོན།1 ” ཞེེསི་གཙེར་སྐད་བསྒྲིགསི། ཁོོ་མོསི་ལོོ་ངོ་མང་པོའ་ིརིང་ལོ་

གསིོལོ་འདེབསི་ཐུན་མཚོམསི་དམ་འཛོིན་བྱསི་པ་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་མོསི་གསིོལོ་འདེབསི་ཀྱིི་

ཚོིག་འབྲུ་ཁོག་ལོ་ཉིན་པའམ་དེའི་ནང་དོན་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་

ལོོ་ངོ་མང་པོ་ཕྱིིན་ཡིོད། 

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ངསི་ང་རང་ཉིིད་ཡི་ེཤུ་འདྲེ་བ་ཞེིག་ཡིིན་ཟེར་གྱི་ིམེད། ང་

རང་ཡིང་ཁོོང་དང་འདྲེ་བར་ཐེང་ཆོད་ཡིོད་ལོ། ཁོོང་དང་འདྲེ་བར་མགོ་འཐེོམསི་ཡིོད། ང་

1  ཨ་སྨོོན།ཨ་སྨོོན། Amen སྟ།ེ ཡི་ེཤུའ་ིཆོོསི་ལུགསི་སིོགསི་ཀྱི་ིནང་ག་ིཆོོ་གའ་ིརྗོེསི་སུ་འདོན་རྒྱུའ་ིསྨོོན་ཚོགི་གམ། རྗོསེི་སུ་ཡི་ི

རངསི་ཀྱི་ིཚོགི་སྟ།ེ ད་ེད་ེབཞེནི་ནོ།། ད་ེབཞེནི་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིགི་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའ་ིདོན་ཡིནི་ལོ། འདརི་སྒྲི་དོན་

ལྷན་སྦྱིོར་གྱིིསི་བསྒྱུར་ཡིོད། 



179

ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

རང་ཡིང་ཁོོང་དང་འདྲེ་བར་སྒོར་ཆོསི་ཅི་ིཡིང་མ་འཁྱོེར་བར་མ་ིམེད་ལུང་སོྟང་དུ་འཁྱོམསི་

པ་ཡིིན། དགོང་མོ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་ནསི་དགུང་ག་ིསྐར་ཚོོགསི་ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་

བསྡད་པ་ཡིིན་ལོ། ཞེོགསི་པར་དགུང་ག་ིཉི་ིམ་མཁོའ་ལོ་འཕགསི་པར་བལྟསི་ནསི་བསྡད་པ་

ཡིིན། ཉིིན་གུང་ར་ིསྒོང་ནསི་རེསི་མཐོེ་རེསི་དམའ་ིསྐྱ་མདོག་ག་ིར་ིལུང་ཁོག་ལོ་བལྟསི་ནསི་

བསྡད་པ་ཡིིན་ལོ། ནུབ་ཁོ་དགོང་ཁོའ་ིཉི་ིམ་ར་ིལོ་བསྐྱལོ་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། མཚོམསི་ལོ་

ལོར་ངསི་སོྔོན་ཆོད་ལྟར་གསིོལོ་བ་བཏབ་པ་ཡིིན། གནད་དོན་ན།ི ངསི་ཅི་ིཞེིག་ག་ིདོན་དུ་

ཅིི་ཞེིག་ལོ་གསིོལོ་བ་འདེབསི་ཀྱིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་མེད། གནསི་སྐབསི་དེར་ངའི་མཐེོང་སྣང་

དུ་ཡིོད་པ་ནི་ང་དང་རི་བོ་གཉིིསི་ཀ་ཡིིན་ཞེིང་། དུསི་དེར་ང་དང་རི་བོ་གཉིིསི་ཀ་དབྱེར་

མེད་ཡིིན། ངེད་གཉིིསི་ཀ་ངོ་བོ་གཅིིག་ཡིིན་ཞེིང་། ངོ་བོ་ད་ེན་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་“ཧ་ལོེ་ལུ་ཡི།1 ” ཞེེསི་བཏོན་ནསི་རྒྱབ་མདུན་ལོ་གཡིོ་ཙམ་གཡིོ་ཙམ་བྱེད་

བཞེིན་དགའ་བདེའ་ིརོ་མྱོོང་བྱེད་ཨ་ེཐུབ་བལྟསི།

“ངསི་མུ་མཐུད་དུ་བསིམ་གཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ཨོ། བསིམ་གཞེིག་ཀྱིང་མ་རེད། དེ་

བསིམ་གཞེིག་ལོསི་ཀྱིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞེིག་རེད། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ངོ་བོ་གཅིིག་ཡིིན་དུསི་ང་

ཚོ་ོམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན་ཞེིང་། འགྲོ་བ་མིའ་ིརིགསི་འད་ིངོ་བོ་གཅིིག་ཡིིན་དུསི་ད་གཟོད་

མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་ནསི་གཅིིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོ་ནང་དུ་

གཅིིག་ཡོིང་ཚོེ། དེ་འཁྱོེར་ནསི་ལོོགསི་སུ་བྲོསི་ནསི་དེའི་དོན་དུ་འཕྲོག་རེསི་འཛོིང་རེསི་

བྱེད་དུསི། ད་ེདུསི་འགྲོ་བ་མིའ་ིརིགསི་འདིའང་མཆོོག་མིན་དུ་གྱུར་པ་རེད། མ་ིདེའ་ིརིགསི་

1  ཧ་ལོེ་ལུ་ཡི།ཧ་ལོེ་ལུ་ཡི། Hallelujah སྟ།ེ ཡི་ཧུ་དཱ་པའ་ིསྐད་དུ་དཀོན་མཆོོག་ངོ་སིོ་བསྟོད་ཅིེསི་པའ་ིདོན་དང་མཚུངསི་ཤོངི་། 

དབྱནི་སྐད་སིོགསི་འཛོམ་གླེངི་སྐད་རགིསི་མང་ཆོ་ེབར་ཚོགི་འད་ིསྒྲི་སྒྱུར་བྱསི་ཡིོད་པསི། འདརི་ཡིང་ད་ེལྟར་བྱསི་

ཡིོད།
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ཀྱིིསི་མཆོོག་ག་ིངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིགཅིིག་གིསི་མ་ིགཞེན་ཞེིག་

གི་འོག་ཏུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་མ་དགོསི་པར། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མསི་ལོསི་ཀ་མཉིམ་དུ་ལོསི་ཤོིང་། མི་

གཅིིག་ག་ིལོསི་དབང་ད་ེམ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མའ་ིལོསི་དབང་དང་སྦྲིེལོ་ནསི་ཡིོད་དུསི། རེད། 

ད་ེན་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།” ད་ེནསི་ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་གསུང་མཚོམསི་བཞེག་མོད། འོན་

ཀྱིང་། དད་ལྡན་གྱི་ིམགོ་བོ་རྣམསི་མུ་མཐུད་དུ་དུད་ནསི། སྦྱིོང་བརྡོར་ཐོེབ་པའ་ིསོྒོ་ཁྱོ་ིདང་

འདྲེ་བར་“ཨ་སྨོོན་“གྱིི་བརྡོ་རྟེགསི་ལོ་སྒུག་འདུག “ངསི་དེང་སིང་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིི་ལུགསི་

ལྟར་གསིོལོ་བ་འདེབསི་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཞེོགསི་ཇོ་འདི་འཐུང་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ང་རང་སིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་དགའ། འདིར་བྱམསི་བརྩེསི་གང་ཡིོད་པསི། ང་རང་སིེམསི་

པ་ཧ་ཅིང་དགའ། ད་ད་ེཡིིན།” མགོ་བོ་རྣམསི་མུ་མཐུད་དུ་དུད་འདུག་པསི། ཆོོསི་དཔོན་

གྱིིསི་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་“ངསི་ཁྱོེད་ཚོོའི་ཞེོགསི་ཇོ་འཁྱོག་ཏུ་བཅུག་སིོང་།” ཞེེསི་

གསུངསི་ཤོིང་། སྐབསི་དེར་ཁོོསི་ད་གཟོད་ཚོང་མསི་ཅི་ིཞེིག་ལོ་སྒུག་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ནསི་“ཨ་

སྨོོན།” ཞེེསི་གསུངསི་པ་ན། ཚོང་བའ་ིམགོ་བོ་ད་གཟོད་ཡིར་བཀྱིགསི། 

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་“ཨ་་་སྨོོན།” ཞེེསི་བཏོན་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞེོགསི་ཇོའི་སྟེང་དུ་མཆོོངསི། 

ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོི་དང་བྲལོ་བའི་སིོ་རྙིིལོ་རྒསི་ཤོིང་སྲི་བ་དེར་བརྟེེན་ནསི་སོིབ་གོར་

སྙ་ིམོ་ད་ེདུམ་བུར་གཏུབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ཞེོགསི་ཟསི་ཧ་ཅིང་མགྱིོགསི་པོར་ཟསི་བྱུང་ལོ། ཨ་

ཕསི་ཀྱིང་ཧམ་བཟའ་བྱསི། སྡེར་མའ་ིནང་ག་ིཟ་མ་ཟོསི་ཚོར་ཞེིང་། ཇོ་ཕོར་ནང་ག་ིའཚོིག་

ཇོ་ཡིང་བཏུངསི་ཟིན། དེ་ལྟར། ལྕིེ་སྟེང་དུ་འགྲོ་བར་སྒུག་ཡིོད་པའི་ཟ་མ་ལྡོད་སྐབསི་

ཁོ་འགྲམ་ནསི་ཐོེར་སིོང་བའི་གོར་རྡུལོ་དང་། ཇོ་ཕོར་དུ་འཁྱོགསི་པར་ལུསི་པའི་འཚོིག་

ཇོའི་ཇོ་ལྷག་ལོ་ཐུག་པའི་བར་དུ་གླེེང་མོལོ་གྱིི་རྒྱུན་ཡིོངསི་སུ་ཆོད། ཨ་མསི་ཟ་མ་བཟའ་

བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་མིག་ཟུང་གིསི་ཆོོསི་དཔོན་ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་

ཟུང་གིསི་དྲེ་ིབ་འདྲེ་ིཞེིང་ཞེིབ་དཔྱོད་བྱེད་ལོ། རྒྱུསི་ལོོན་ཡིང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་
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ལོ་ལྟ་སྟངསི་ལོ་བལྟསི་ན། ཁོོ་ན་ིད་ལྟ་མ་ིཞེིག་མ་ཡིིན་པར་རྣམ་ཤོེསི་ཤོིག་དང་། ཡིང་ན་སི་

འོག་ནསི་སླེེབསི་པའ་ིསྐད་སྒྲི་ཞེིག་ཡིིན་པ་དང་འདྲེ། 

སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཟ་མ་ཟོསི་ཟིན་པསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་གི་སྡེར་མ་རྣམསི་ཐེང་ལོ་བཞེག་

ཅིིང་། ཇོ་ཕོར་ནང་ག་ིའཚོིག་ཇོ་འཐུང་འཕྲོ་རྣམསི་ཧུབ་ཀྱིིསི་བརྔུབསི་རྗོེསི་སོྒོར་བུད། ཨ་

ཕ་དང་ཆོོསི་དཔོན། ནོ་ཡི་དང་ཨ་མེསི། ཋེོམ་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་ཆོསི་ཀྱི་ིཕུང་པོ་དང་ཤོིང་ག་ི

ཉིལོ་ཁྲ།ི རླུང་འཐེག་འཁོོར་ལོོའ་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་དང་རོྨསི་གཤོོལོ་རྙིིང་པ་བཅིསི་ཀྱི་ིཁོྲད་ནསི་

ཕར་བོྱལོ་ཚུར་བོྱལོ་བྱེད་བཞེིན་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་སོིང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོ་ོདོསི་འཁོོར་གྱི་ི

འགྲམ་དུ་སླེེབསི་རྗོེསི་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ད།ེ ཐེང་ཤོིང་གིསི་བཟོསི་པའ་ིདོསི་འཁོོར་

གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་ལོ་ལོག་པསི་རེག་པར་བྱེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་གདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་གི་སྒུལོ་

འཕྲུལོ་ཆོནེ་པོ་དརེ་བལྟསི། ཨ་ཕ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིངོ་ནསི་“ང་ཚོསོི་འད་ིམ་ཉོིསི་གོང་དུ་ཁྱོདོ་

ཀྱི་ིགཅུང་པོ་ཨལོ་གྱིསིི་ལྟ་ཡིག་བྱསི་ཡིདོ། ཁོོསི་ཟརེ་ན་སོྐྱན་མ་ིའདུག་ཟརེ།” ཞེསེི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོསི་ཅི་ིཤོེསི། ཁོོ་བྱིསི་པ་བསིམ་མེད་ཅིིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོོསི་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ཞེིག་ཏུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་རེད་ལོ། ན་ནིང་ཁོོསི་དོསི་འཁོོར་བསྐོར་

བ་རེད། ཁོོ་ལོ་ད་ེཐེད་ཀྱི་ིཤོེསི་བྱ་གང་འཚོམསི་ཡིོད། ཁོོ་འཚུབ་པོ་རིག་རྒོད་ཅིིག་རེད། ཁོོསི་

ད་ེཐེད་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་ཞེིག་གསིོ་སྟབསི་བད་ེཞེིག་བྱེད་ཐུབ། རེད་ཡི། ཨལོ་

གྱིིསི་ད་ེཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་དེང་སིང་གང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། ཁོོ་ན་ིར་ཕོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ག་སི་གང་དུ་ཕོ་ཉུལོ་ལོ་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་

རྒྱུ་རེད། དབུགསི་རྒྱུན་མ་ཆོད་བར་དུ་འཛོེག་སི་ར་ེཨ་ེལོོན་བལྟསི་ནསི་རྒྱུག་ག་ིཡིོད། རང་

ལོོ་བཅུ་དྲུག་ལོསི་བརྒལོ་བའ་ིན་གཞེོན་འཚུབ་པོ་རིག་རྒོད་འད།ི རྩ་ལོངསི་ནསི་སྡོད་ཐུབ་
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ཀྱི་ིཡིོད་སི་མ་རེད། དེང་སིང་ཁོོའ་ིསིེམསི་སུ་བུད་མེད་དང་སྒུལོ་འཕྲུལོ་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ི

ཡིང་ཡིོད་སི་མ་རེད། དགོང་མོ་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་མ་ལོོག་པར་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་ཕྱིིན་

སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབྲང་ཁོ་རུ་ལོག་སྙོབ་བྱེད་བཞེིན། ནང་སོྟད་སོྔོན་པོ་དེའ་ིསྒྲིོག་

བུ་རྣམསི་སྒྲིོག་ནོར་ཐེེབསི་ནསི་འོག་འཇུག་གི་སྒྲིོག་ཁུང་དུ་བསྒྲིོགསི། ཁོོའ་ིམཛུབ་མོསི་

ཅིི་ཞེིག་འགྲིག་མེད་པ་ཚོོར་ནའང་། དེ་ལོ་ཁོ་ཡི་མི་བྱེད་པར་མཛུབ་མོ་རྣམསི་མར་སིོང་

ནསི་དོར་མའི་སྒྲིོག་བུའི་རྙིོག་འཛོིང་དེ་སིེལོ་ཐེབསི་བྱེད་བཞེིན་“ང་དེ་ལོསི་ཀྱིང་སྡུག་

པོ་ཡིིན།” ཞེེསི་དགའ་སོྤྲོ་དང་བཅིསི་“ང་ད་ེལོསི་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་སྡུག་པོ་ཡིིན། ང་དངོསི་ནསི་

ལྟསི་ངན་ཞེིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཟེར་སྲིིད། ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་

དུ་སྒོར་ཚོོགསི་1 ཤོིག་འཚོོགསི་སིོང་ལོ། སྐབསི་དེར་ང་རང་ཨལོ་ལོསི་ལོོ་ཚོོད་ཅུང་ཆོ་ེབའ་ི

ཕོ་གསིར་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་ན་ིན་གཞེོན་བསིམ་མེད་ཙམ་ཡིིན་པ་ལོསི་གཤོིསི་རྒྱུད་འཇོམ་པོ་

བལོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་རེད། ང་ཚོོ་སྒོར་ཚོོགསི་དེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ལོ། དེར་མང་ཚོོགསི་མི་གྲངསི་

ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འདུསི་འདུག དེ་གར་སྲིེད་ཆུ་ཤོོར་བའི་གཞེོན་ནུ་མ་མི་ཉུང་བ་ཞེིག་ཀྱིང་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ད་དུང་ཡིང་ཧ་ཅིང་ལྟསི་ངན་ཞེིག་དང་འདྲེ། ཨ་མེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། ད་དུང་ཡིང་ཅུང་ཙམ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་ག་ིང་ན་ིསོྔོན་ཆོད་ཀྱི་ིང་དང་

བསྡུར་ཐེབསི་གང་ན་ཡིོད། ང་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རུ་ཁྲིད་དང་། དེར་ངསི་བསིམ་

དུསི་འདོད་དུསི་ཚོ་ལུ་མ་བཏུསི་ནསི་བཟའ་ཆོོག་ལོ། ཡིང་ན་རྒུན་འབྲུམ། ང་རང་གི་

སིེམསི་སུ་ནམ་ཡིང་འདོད་པ་ཁོེངསི་མྱོོང་མེད། ངསི་རྒུན་སྡོང་ལོསི་རྒུན་འབྲུམ་ཕྲེང་ཐེག་

1  སྒོར་ཚོོགསི།སྒོར་ཚོོགསི། camp meeting སྟ།ེ ཕྱི་ིལོོགསི་ནསི་སྒོར་བརྒྱབ་ནསི་ཚོགོསི་པའ་ི(ཡི་ེཤུའ་ི)ཆོོསི་ལུགསི་ཀྱི་ིབྱདེ་སྒོོ་

ཞེགི
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

ཧྲིིལོ་པོ་ཧྲིིལོ་པོ་བཏོགསི་ཡིོང་ནསི། ད་ེརྣམསི་ངོ་གདོང་དུ་བཙིར་ནསི་རྒུན་ཁུ་རྣམསི་མ་ན་ེ

ངོསི་ནསི་མར་འཛོར་དུ་འཇུག་དགོསི།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་གང་དུ་ཡིོད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གང་དུ་ཡིོད། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་

གཉིིསི་གང་དུ་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོའ་ིསྐོར་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་བཤོད་མ་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་དྲེིསི་མ་སིོང་ཨ། ཇོོན་སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་དུ་ཅི་ལོག་བཙོང་

དུ་ཕྱིིན་སོིང་། ཆུ་འདྲེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་དང་ལོག་ཆོ་ཚོང་མ། དེ་བཞེིན་ཁྱོིམ་བྱ་སིོགསི་ང་

ཚོོསི་འད་ིགར་ཚུར་འཁྱོེར་ཡིོང་བའ་ིཅི་དངོསི་མཁོོ་མེད་ཚོང་མ་བཙོང་དགོསི་པ་རེད། རུ་

ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིིན་སོིང་། ཁོོ་ཚོ་ོཉི་ིམ་མ་ཤོར་གོང་ནསི་བུད་

སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཡི་མཚོན། ང་ཚོ་ོལོམ་ནསི་ཐུག་མ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ཁྱོོད་ཚོ་ོགཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཡོིང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེཡིིན། ཁོོ་ཚོ་ོཁོོ་ལོིན་

ཋེོན་གྲོང་རྡོལོ་དུ་འགྲོ་སིའ་ིལྟག་ལོམ་ད་ེབརྒྱུད་ནསི་ཕྱིིན་སིོང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན་དེང་སིང་ཁོོན་

ན་ེཚོང་དུ་གཞེ་ིབཅིསི་ཡིོད། ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་ཁོོན་ན་ེ 

རི་ཝེར་གཉིིསི་ཀ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཡིོད་པའང་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོན་ནེ་ངོ་

ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ན་ིན་གཞེོན་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་མངལོ་ཆོགསི་ནསི་ཟླ་ངོ་

གསུམ་བཞེ་ིབཞེ་ིལྔ་ཙམ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། དེང་སིང་གྲོད་ཁོོག་འབུར་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན། 

བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཚོང་མ་བད་ེའཚོམསི་ཡིིན་པ་འདྲེ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ང་འགྲོ་དུསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ད་རུང་བྱིསི་པ་ཞེིག་རེད། ད་ལྟ་ཁོོ་

མོར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡོིད་འདུག རང་ཉིིད་ཁྱོིམ་དུ་མེད་དུསི་ལོོ་ངོ་བཞེ་ིཡི་ིནང་དུའང་དོན་

དག་མང་པོ་བྱུང་འདུག་ཨ། ང་ཚོ་ོནུབ་རྒྱུད་དུ་ག་དུསི་ལོམ་ལོ་ཆོསི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕ།” 

ཞེེསི་བཤོད།
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“ང་ཚོོསི་ཐེོག་མར་ཅི་དངོསི་འད་ིདག་འཁྱོེར་ནསི་བཙོང་དགོསི། ཨལོ་ ཕོ་ཉུལོ་ལོསི་

ཕྱིིར་སླེེབསི་པ་ཡིིན་ན། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོསི་ཅི་དངོསི་འདི་དག་ཚོང་མ་སྡེབ་གཅིིག་ཏུ་

དོསི་འཁོོར་དུ་བརྩིགསི་ནསི་བཙོང་དུ་འཁྱོེར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་ན། ང་ཚོོ་སིང་ཉིིན་

དང་། ཡིང་ན་གནངསི་ཉིིན་ལོམ་ལོ་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་མང་པོ་མེད་ལོ། 

མི་ཚོོསི་ཟེར་ན་འདི་ནསི་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་བར་དུ་ལོེ་དབར་སྟོང་ཕྲག་གཉིིསི་ཙམ་ཡིོད་

པ་རེད་ཟེར། ང་ཚོ་ོག་ཚོོད་སྔོ་ཙམ་ལོམ་ལོ་འབུད་ཐུབ་ན་ད་ེཚོོད་ཀྱིིསི་སྔོ་ཙམ་ལོ་སླེེབསི་

རྒྱུ་རེད། སོྒོར་མོ་ན་ིཆུ་བཞེིན་དུ་ཟགསི་ནསི་འགྲོ་ཡི་ིའདུག ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།”

“སོྒོར་མོ་གཉིིསི་གསུམ་མ་གཏོགསི་མེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་སོྒོར་མོ་ཅི་ིལྟར་བསིགསི་པ་ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་“ཨུན། ཁྱོིམ་གྱིི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་བཙོངསི་པ་ཡིིན་ལོ། དེའི་སྟེང་དུ་ང་ཚོོ་ཚོང་

མསི་སྲིིང་བལོ་བཏུསི་པ་ཡིིན། ཐེ་ན་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་བཏུསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“བཏུསི་པ་ཡིིན་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ཚོོསི་བཙོང་རྒྱུ་ཡིོད་ཚོད་བཙོངསི་ནསི། སོྒོར་མོ་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་བསྡུསི་དུསི་སོྒོར་

མོ་གཉིིསི་བརྒྱ་ཙམ་ལོ་བུད་ཡིོད། ང་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་འདི་ལོ་སོྒོར་མོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་

སྤྲོད་པ་ཡིིན་ལོ། ཨལོ་དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདིའ་ིརྒྱབ་ཁོེབསི་སྐོགསི་བཀོག་ནསི་སྟེང་དུ་

གཞུག་སྒོམ་ཕུག་པ་ཡིིན། སྤྱིིར་ཨལོ་གྱིིསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱི་ིའགོག་གཏོང་སྦུ་གུ་གཙང་སིེལོ་

བྱེད་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་ཡིར་འཁྱོམ་མར་འཁྱོམ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པསི་

ལོསི་ཀ་དེར་ད་དུང་ཡིང་ལོག་པསི་ཐུག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་འབུད་དུསི་ང་ཚོོར་སོྒོར་

མོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཏག་ཏག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་འད་ིདག་

གིསི་ཡུན་རིང་ལོ་རྒྱུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། རྙིིང་ཟད་དུ་སིོང་བའ་ིའགྱིིག་འཁོོར་ལྷག་མ་གཅིིག་

གཉིིསི་ཤོིག་ཡིོད། ད་བལྟསི་ན། ལོམ་བར་ནསི་མཁོོ་བྱད་སྒྲུག་བཞེིན་འགྲོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།”
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ལེེའུ་བརྒྱད་པ།

དགུང་གི་ཉིི་མ་ཐེད་ཀར་མར་འཕོྲསི་ནསི་འོད་ཟེར་གྱིི་མདའ་མོ་འཕེན། དོསི་འཁོོར་

གཞུག་སྒོམ་གྱིི་གྲིབ་གཟུགསི་དེ་སི་ངོསི་སུ་བསྟར་བ་བསྟར་བ་བྱསི་ཏེ་ཕོག་འདུག་

ཅིིང་། དོསི་འཁོོར་ལོསི་ཚོ་དྲེོད་ཕོག་པའ་ིསྣུམ་དང་སྣུམ་ཕྱིིསི་ལོག་རསི། ལྕིགསི་རྩ་ིསིོགསི་

ཀྱི་ིདྲེ་ིམ་ཞེིག་འཐུལོ་བཞེིན་འདུག ཁྱོིམ་བྱ་འགའ་ར་ེསོྒོ་ར་ནསི་ཕར་བྲོསི་ནསི་ལོག་ཆོའ་ི

ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཚོ་བྱོལོ་བྱསི། ཕག་ཚོང་ནང་གི་ཕག་པ་རྣམསི་ར་སོྐྱར་གྱིི་ཉིེ་སིར་ལྷུང་

བའ་ིགྲིབ་མ་ཕྲ་མོའ་ིནང་དུ་ཉིལོ་ནསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་འདོན་ལོ། མཚོམསི་མཚོམསི་

སུ་ལོེ་འདེད་ཀྱིི་ཙི་སྒྲི་རེ་སྒྲིོག སོྒོ་ཁྱོི་གཉིིསི་ཀ་དོསི་འཁོོར་འོག་གི་ཐེལོ་རྡུལོ་དམར་པོའ་ི

ཁྲོད་དུ་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་ཐེང་ལོ་བསྣར་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིཕྱི་ིརུ་

ནར་བའ་ིལྕི་ེསྟེང་དུ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཆོགསི། ཨ་ཕསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞྭ་མོ་མིག་སྟེང་དུ་མར་འཐེེན་

རྗོེསི་སྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་མར་ཙོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། འད་ིན་ིཁོོསི་བསིམ་གཞེིག་དང་ལྟ་

ཞེིབ་བྱེད་སྐབསི་ཀྱིི་རང་བྱུང་གི་འདུག་སྟངསི་ཡིིན་པ་ལྟར། ནན་ཏན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་ཋེོམ་

ལོ་ལྟ་ཞེིབ་བྱསི། ཁོོསི་ད་དུང་གསིར་པ་ཡིིན་མོད་ད་ལྟ་རྙིིང་པར་འགྱུར་མགོ་བརྩམསི་ཟིན་

པའ་ིཋེོམ་གྱི་ིཞྭ་མོ་དང་། ཁོོའ་ིཆོ་འགྲིག་གོྱིན་གོསི། ཀོ་ལྷམ་བཅིསི་ལོ་ལྟ་ཞེིབ་བྱསི།

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོྒོར་མོ་རྣམསི་གྱིོན་གོསི་འདི་དག་གི་སྟེང་དུ་བཏང་

བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་“གྱིོན་གོསི་འད་ིདག་རྗོེསི་མར་ཁྱོོད་རང་སུན་བྱེད་

ཅིིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ིདག་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་སྤྲོད་པ་རེད། ང་བཙོན་ལོསི་གཏོང་སྐབསི་འད་ིདག་

ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་སྤྲོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་ད་ེལོ་ཅུང་ཡིིད་སྨོོན་གྱི་ིརྣམ་

པ་དང་བཅིསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཞྭ་མོ་སྤྱིད་ད་ེཐེོད་པའ་ིརྔུལོ་ཆུ་ཕྱིིསི། ཁོོསི་

ཞྭ་མོ་གསིེག་གོན་གྱིིསི་ཕྱིིར་གོན་ཞེིང་། ཞྭ་མོའ་ིཐོེད་ལྕི་ེནསི་བཟུང་སྟ་ེམདུན་དུ་འཐེེན། 
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ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་ལྷམ་ཡིག་པོ་ཆོ་གཅིིག་ཀྱིང་སྤྲོད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་ལྟ་ཞེིབ་ཀྱི་ི

ཉིམསི་ཀྱིིསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྤྲོད་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། འད་ིན་ིཉི་ིམ་ཚོ་དུསི་རྐང་ཐེང་ལོ་འགྲོ་བྱེད་ཀྱི་ིལྷམ་

ཞེིག་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོོ་ཡིང་ཨ་ཕའ་ིའགྲམ་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་དལོ་མོསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོསི་འགྲམ་སྐྱོར་དེ་བཟོསི་ནསི་གྲུབ་པ་ཡིིན་ན། 

ང་ཚོོསི་ཅི་དངོསི་རྣམསི་སྟེང་དུ་བརྩིག་ཆོོག ང་ཚོོསི་ཅི་དངོསི་རྣམསི་སྟེང་དུ་བརྩིགསི་

བཞེག་པ་ཡིིན་ན། ཨལོ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཚོ་ེ... །” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོར་མི་འཐེད་རྒྱུ་མེད་ན་དོསི་འཁོོར་ངསི་སྐོར་ཆོོག ངསི་

མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་དོསི་འཁོོར་བསྐོར་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“དེ་ཡིག་པོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གཞུང་ལོམ་གྱིི་

ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་“གལོ་སྲིིད་ང་ནོར་མེད་ན། ད་ལྟ་ཕོ་གསིར་རིག་རྒོད་འཚུབ་པོ་ཅིིག་

གིསི་མཇུག་མ་ཁྱོིམ་དུ་དྲུད་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་མུ་

མཐུད་དུ་“ལྟསི་ངན་ཐེང་ཆོད་འདུག་མཁོན་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གཞུང་ལོམ་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི། འདོད་ཆོགསི་ཅིན་གྱི་ི

ཨལོ་གྱིིསི་ཚོང་མསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ཡིོད་པ་མཐེོང་བསི། ཁོོསི་རང་ཚུགསི་ཕྱིིར་བསྡུསི་ནསི། 

ཀོ་ཀོའ་ིཀི་བརྡོ་སྒྲིོག་གྲབསི་ཡིོད་པའི་བྱ་ཕོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་འགྱིིང་ཉིམསི་དང་བཅིསི་

ཚུར་སོྒོ་རའི་ནང་དུ་ཡིོང་། ཁོོསི་ཐེོག་མར་ཋོེམ་ངོསི་མ་ཟིན་པསི་སོྒྲིབ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་

ཉིེ་སིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོསི་ཋེོམ་ངོསི་ཟིན་པ་ན། གདོང་གི་ང་རྒྱལོ་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཡིོངསི་

སུ་འགྱུར་ནསི། མིག་ཟུང་ལོསི་ཡིིད་སྨོོན་དང་གུསི་བཀུར་གྱི་ིཉིམསི་ཤོར་ཞེིང་། རང་རློམ་

གྱི་ིརྣམ་པ་ཡིོངསི་སུ་ཞེ།ི ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཇུར་རྟེ་རྟེིང་རིང་ད་ེམངོན་པར་བྱེད་ཆོེད། རྫོ་ི

དོར་རེངསི་པོ་དེའ་ིཁོ་མདོ་དབྱིན་ཚོོན་བརྒྱད་ཙམ་ཡིར་བརྫོེསི་ཡིོད། རྫོ་ིདོར་དེའ་ིསྟེང་དུ་
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ཟངསི་མའ་ིའབུར་གཟུགསི་ཡོིད་པའ་ིཆོབ་མ་དབྱིན་ཚོོན་གསུམ་ཅིན་ཞེིག་བཅིིངསི། ཁོོའ་ི

ཕྱི་ིསོྟད་སོྔོན་པོའ་ིསྟེང་དུ་དཔུང་རྟེགསི་དམར་པོསི་བརྒྱན་ཡོིད་ཅིིང་། མགོ་ལོ་སི་ིཋེེད་སིོན་

1 ཞྭ་མོ་ཞེིག་གསིེག་གོན་བྱསི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིརྒྱསི་སོྤྲོསི་འད་ིདག་གིསི་ཁོོའ་ིགཅིེན་

པོའ་ིགཟི་བརྗོིད་དང་འགྲན་ག་ལོ་ནུསི་ཏེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི་ཁོོའ་ིགཅིེན་པོསི་མི་ཞེིག་བསིད་

མྱོོང་བསི་སིོ།། སུསི་ཀྱིང་ད་ེབརྗོེད་ག་ལོ་སྲིིད། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཅིེན་པོསི་མ་ིབསིད་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི། ཐེ་ན་ཨལོ་ལོ་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ན་མཉིམ་ཁྲོད་དུ་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱེ་མཁོན་མང་པོ་ཡིོད། 

ཁོོ་རང་སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་དུ་ཡིོད་སྐབསི་ཤོིག་ལོ། གཅིིག་གིསི་ཨལོ་ལོ་མཛུབ་བསྟན་བྱསི་

ཏེ་“ཁོོ་ཨལོ་ ཇོོ་ཌིི་རེད། ཁོོའ་ིགཅིེན་པོསི་སྦྱིག་མ་ཞེིག་གིསི་མི་ཞེིག་བསིད་པ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད་པ་གོ་མྱོོང་། 

ད་ལྟ་ཨལོ་དལོ་མོསི་ཚུར་ནུར་ཞེིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅིེན་པོ་འདི་ནི་སོྔོན་ཆོད་བསིམ་

ཚོོད་ལྟ་བུའི་སོྒྲིབ་ཉིམསི་ཅིན་ཞེིག་མིན་པ་མཐོེང་། ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིགཅིེན་པོའ་ིགནག་

ཅིིང་སྣུམ་ལོ་བསིམ་གཞེིག་གི་མདངསི་ཤོར་བའི་མིག་ཟུང་དང་། བཙོན་ཁོང་གི་བརྟེན་

བརླིང་། བཙོན་སྲུང་ལོ་ངོ་ལོོག་ཀྱིང་མ་ིབྱེད་ལོ་ངོ་དགའ་ཡིང་མ་ིབྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་བསྟན་

དོན་ཅི་ིཡིང་མ་ིམངོན་པར་སོྦྱིང་བརྡོར་ཐེོབ་ཡིོད་པའ་ིངོ་གདོང་བཅིསི་མཐོེང་བསི། ཁོོ་ཡིང་

ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་འགྱུར། ཁོོ་ཡིང་ངང་ངམ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཅིེན་པོ་ལྟ་བུ་གྱུར་ནསི། 

བལྟསི་བཟོ་ཅིན་གྱིི་ངོ་གདོང་ལོ་བསིམ་གཞེིག་གི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ཞེིང་ཕྲག་ཟུང་ལྷོད་

ལོ་བབསི། ཁོོསི་ཋེོམ་སོྔོན་ཆོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་དྲེན་པ་སིོསི་ཀྱི་ིམེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་རོག ཨལོ། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཁྱོོད་རང་སྲིན་མ་བཞེིན་དུ་སྐྱ་ེཡིོང་ག་ིའདུག་

ཨ། གཞེན་ཞེིག་ནསི་ཐུག་ན་ངསི་ཁྱོོད་ངོསི་ཟིན་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

1  སིི་ཋེེད་སིོན།སིི་ཋེེད་སིོན། Stetson སྟ།ེ ཇོོན་བྷེ་ིསི་ིཋེདེ་སིོན་སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་གིསི་ཐེོན་སྐྱདེ་བྱསི་པའ་ིཞྭ་མོའ་ིཚོངོ་རྟེགསི་ཤོགི
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ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་འཇུ་བྱེད་འདོད་ན་ཨལོ་གྱིི་ལོག་པ་གྲ་སྒྲིིག་རེད་འདུག་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་དོགསི་མི་བདེ་བའི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་ཤོར། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་པ་ཕར་

བསྲིིངསི་པསི་ཨལོ་གྱིིསི་ད་གཟོད་ལོག་པ་ཚུར་བསྲིིངསི་ཡིོང་ནསི་གཅིེན་པོའ་ིལོག་པ་

ལོ་འཇུསི། འདི་ལྟར་བལྟསི་ན་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་འདྲེ་སི་མང་པོ་ཡིོད་པ་མཐེོང་ཐུབ། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན་ཁྱོོད་རང་ལོ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཐེད་ལོག་རྩལོ་ཡིག་པོ་འདུག་ཟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད། 

ཨལོ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཅིེན་པོ་འད་ིརང་རློམ་ཅིན་ལོ་ད་ེའདྲེ་མ་ིདགའ་བ་ཚོོར་ནསི་

“ངསི་དེའ་ིསྐོར་ཆོེན་པོ་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཨ་ཕསི་“ལུང་པ་འདིའ་ིཕྱིོགསི་སུ་སྐད་གྲགསི་ཡིོད་པའ་ིའཚུབ་པོ་རིག་རྒོད་ཅིིག་རེད། 

ཁྱོོད་ཐེང་ཆོད་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ལོག་མང་པོ་ཞེིག་དོསི་འཁོོར་དུ་འཁུར་ནསི་སི་ལོ་ི

སིོ་གྲོང་རྡོལོ་དུ་བཙོང་དུ་འགྲོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅིེན་པོ་ཋེོམ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་ནསི་“མཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་རང་དགར་ཡིིན་མདོག་ག་ིཉིམསི་བསྟན།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མིན། ང་འགྲོ་མི་ཐུབ། ངསི་འདི་རུ་རོགསི་བྱསི་ནསི་འདུག་དགོསི། ང་ཚོོ་

ནུབ་རྒྱུད་དུ་མཉིམ་དུ་འགོྲ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདྲེ་ིབ་མར་གནོན་མ་ཐུབ་པར་“ཁྱོོད་རང་བཙོན་ཁོང་ནསི་བཙོན་

བྱོལོ་བྱསི་ཡིོང་བ་ཨ་ེཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“མིན། ང་བཟང་བཙོན་དུ་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ་... །” ཨལོ་ལོ་ཅུང་བློོ་ཕམ་བྱུང་སིོང་།
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ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོའ་ིནང་དུ། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིནོར་རྫོསི་དང་། རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཨ་ཕའ་ིརིང་ག་ིནོར་རྫོསི། ཨ་ཕའ་ིཨ་ཕའ་ིརིང་ག་ིནོར་རྫོསི་བཅིསི་ཡིར་བསིལོ་མར་

བསིལོ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུ་ནོར་ཁོག་ལོསི་ནུབ་རྒྱུད་འགྲུལོ་

བཞུད་ལོ་མཁོོ་བ་ཚོང་མ་འདེམསི་གསིེསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོའི་འདསི་སིོང་གི་ཡིོད་

ཚོད་འདི་ལྟར་གཏོར་བརླག་བཏང་བསི། སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ཧ་ཅིང་ཡི་ང་སྙིང་རྗོེ་མེད་པར་གྱུར་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་ལོོ་ཟླའི་ཁྲོད་དུ་ཁོོ་ཚོོའི་འདསི་སིོང་གིསི་ཁོོ་ཚོོ་ལོ་ངུ་

འབོད་ག་འདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་བུད་མེད་ཚོོསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོའབྲུ་ཁོང་དང་ཕྱུགསི་

ཁོང་ག་ིནང་དུ་སིོང་། 

གཤོོལོ་ད་ེདང་ཤོལོ་བ་ད།ེ ཨོ། དམག་འཁྲུག་ག་ིསྐབསི་སུ་ང་ཚོསོི་ལོ་ོཏགོ་པད་ཁོ་བཏབ་

པ་དྲེན་གྱི་ིའདུག་གམ། མ་ིགཅིགི་གསིི་ང་ཚོ་ོལོ་དངུལོ་འདབ་ལུག་མགི་མ་ེཏགོ་ཅིསེི་འབོད་

པའ་ིའགྱིགི་རྩྭ་ཞེགི་འདབེསི་སུ་བཅུག་པ་ད་ེདྲེན་གྱི་ིའདུག་གམ། ཁོོསི་ཟརེ་ན་ད་ེབཏབ་ན་

ཕྱུག་པོར་འབུད་ཐུབ་ཟརེ། ཡི། ལོག་ཆོ་ད་ེདག་འཁྱོརེ་ཤོོག་དང་། སོྒོར་རོྡོག་འགའ་ར་ེཁུག་

རྒྱུ་རདེ། གཤོོལོ་ད་ེལོ་སོྒོར་མ་ོབཅི་ོབརྒྱད་དང་། དའེ་ིསྟངེ་དུ་འཁོོར་བཞེའི་ིཤོངི་རྟེ་ད་ེབཞེག་

ན། ཤོངི་རྟེ་ད་ེསི་ེཨར་སི་ི རའོ་ེབྷེག་1 རྟེགསི་ཅིན་རདེ་ཡི།

1  སིེ་ཨར་སིི་ རོའེ་བྷེགསིེ་ཨར་སིི་ རོའེ་བྷེག Sears Roebuck ན།ི ཨ་རིའ་ིསྣ་འཛོམོསི་རང་བཞེནི་གྱི་ིསྤྱི་ིགཉིརེ་ཚོགོསི་པ་ཞེགི་དང་དེའ་ི

ཚོངོ་རྟེགསི་ཡིནི་ལོ། སྐབསི་འདརི་བཤོད་པ་ན།ི སྤྱི་ིགཉིརེ་འད་ིཚོང་གིསི་བཟོ་སྐྲུན་བྱསི་པའ་ིཞེངི་ལོསི་ཆོདེ་སྤྱིོད་

ཤོངི་རྟེའ་ིཚོངོ་རྟེགསི་ཡིནི།
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སྒོ་སྲིབ་དང་འཁོོར་གཉིིསི་ཤོིང་རྟེ། སིོན་འདེབསི་ཆོསི། ལྷན་དུ་བསྡམསི་ཡོིད་པའི་

འཇོོར་བུ་ད་ེཚོ།ོ ཚོང་མ་སོྒོར་འཁྱོེར་ཤོོག ཚོང་མ་འདིར་སྤུངསི་ཤོིག ཚོང་མ་འཁོོར་བཞེ་ི

ཤོིང་རྟེའི་སྟེང་དུ་རྩིགསི་ཤོོག ཚོང་མ་གོྲང་རྡོལོ་དུ་འཁྱོེར་ནསི་ག་ཚོོད་ཁུག་ན་དེ་ཚོོད་

ཀྱིིསི་ཚོོངསི་ཤོོག རྨོན་དོར་གཉིིསི་ཀ་དང་ཤོིང་རྟེ་རྣམསི་ཀྱིང་མཉིམ་དུ་ཚོོངསི་ཤོོག ད་འད་ི

དག་ཚོང་མར་བེད་སྤྱིོད་ཅི་ིཡིང་མེད།

སོྒོར་ཟུར་ལྔསི་གཤོོལོ་བཟང་པོ་ཞེིག་ཁུག་གི་མ་རེད། སིོན་འདེབསི་ཆོསི་དེ་ཉིོ་དུསི་

སོྒོར་མོ་སུམ་ཅུ་སོི་བརྒྱད་སྤྲོད་པ་ཡིིན། སོྒོར་མོ་གཉིིསི་བྱེད་མ་ིཐུབ། ད་ཚོང་མ་ཕྱིིར་འཐེེན་

བསྡད་ནའང་མ་ིའགྲིག ཡི། ད་ེའཁྱོེར། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་དཀའ་སྡུག་ཀྱིང་འཁྱོེར། ཁྲོན་ཆུ་

འཐེེན་ཆོསི་དང་སྒོ་སྲིབ་ཀྱིང་འཁྱོེར། མཐུར་མདའ་དང་སྐེ་ལུང་། གཉིའ་ཤོིང་དང་གོང་

ཐེག་བཅིསི་འཁྱོེར། སྲིབ་མགོའ་ིཐོེད་རྒྱན་གྱི་ིཤོེལོ་དམར་ཕྲ་རྒྱན་ཆུང་ཆུང་ད་ེཡིང་འཁྱོེར། 

འད་ིརྟེ་རྐྱེང་དམར་ལོ་ཆོེད་དུ་ཉིོསི་པ་རེད། ཁོོསི་བང་འགོྲསི་བྱེད་དུསི་གོམ་པ་ལོེན་སྟངསི་

ད་ེདྲེན་གྱི་ིའདུག་གམ། 

སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་མཁོོ་མེད་གད་སྙིགསི་ཀྱི་ིཕུང་པོ་ཞེིག་སྤུངསི་ཡིོད།

དེང་སིང་ལོག་སྐྱོར་རོྨསི་གཤོོལོ་ཉོི་མཁོན་མེད། ལྕིགསི་རིགསི་རྒྱ་ཚོད་ཀྱིིསི་བཙོངསི་

ན་སོྒོར་ཟུར་ལྔ་འདྲེ་ཁུག་རྒྱུ་རེད། གཤོོལོ་སྡེར་དང་གཤོོལོ་སིོ་སིོགསི་ལྕིགསི་རིགསི་རྣམསི་

བཙོངསི་ན།

ཡི། ད་ེའཁྱོེར། གད་སྙིགསི་ཁོོ་ན། སོྒོར་མོ་ལྔ་སོྤྲོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོ་བཞེིན་པ་ན་ིགད་སྙིགསི་

ཙམ་མ་ཡིིན་པར་གད་སྙིགསི་སུ་གྱུར་པའ་ིཚོ་ེསྲིོག་ཡིིན། ད་དུང་དེསི་ག་ལོ་ཚོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཉིོ་བཞེིན་པ་ན་ིདཀའ་སྡུག་ཡིིན་ལོ། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་རིམ་བཞེིན་ཤོེསི་ཡིོང་། རྨོསི་གཤོོལོ་ཞེིག་

ཉིོསི་ཏེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་ཚོོ་སི་འོག་ཏུ་འཇུག་བྱེད་བོྱསི། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་བསྐྱབསི་ཡོིད་

སྲིིད་པའ་ིདཔུང་པ་དང་སྙིང་སྟོབསི་ཀྱིང་ཉིོསི། སྒོོར་མོ་ལྔ་ཡིིན། བཞེ་ིབྱེད་རྒྱུ་མིན། ངསི་འད་ི
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ཚོ་ོཕྱིིར་དྲུད་སིོང་ནའང་མ་ིའགྲིག ཡི། སོྒོར་བཞེ་ིབྱསི་ཏ་ེའཁྱོེར། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་

ཉིེན་བརྡོ་ཞེིག་གཏོང་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་ཕྲུག་ཚོ་ོསི་འོག་ཏུ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ིརྨོསི་

གཤོོལོ་ཉིོ་ཡི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་ག་ིམ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། 

ད་ེཚོོར་སོྒོར་མོ་བཞེ་ིབྱསི་ཏ་ེའཁྱོེར། ཡི། རྟེ་དོར་གཅིིག་དང་འཁོོར་བཞེིའ་ིཤོིང་རྟེ་ལོ་ག་ཚོོད་

སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡིིན། རྐྱེང་དམར་འད་ིགཉིིསི་ལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། འད་ིའདྲེའ་ིཆོ་སྙོམསི་པོ་ཞེིག 

མདོག་གཅིིག་པ། འགོྲ་དུསི་གོམ་ཁོ་མཉིམ་པ། གོམ་པ་རེ་རེ་བཞེིན་ཕན་ཚུན་མཉིམ་ལོ། 

ལྗོིད་མོ་ཞེིག་འདྲེེན་སྐབསི་བརླ་ཤོ་དང་དྲུག་མགོའ་ིཤོ་གནད་སྒྲིིམ་སྟངསི་ཚུན་ཆོད། སྐར་

ཆོའི་ཆོ་ཤོསི་ཙམ་གྱིི་སྔོ་ཕྱིིའང་མེད། ཞེོགསི་པ་ཁོོ་ཚོོའི་སྟེང་དུ་ཉིི་འོད་འཕྲོསི་ཚོ།ེ དམར་

སིེར་གྱིི་ཉིི་འོད་འོག་ཏུ་རྐྱེང་དམར་ཆོ་འདི་ལྷག་ཏུ་མཛོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་ར་སོྐྱར་སྟེང་ནསི་སྐེ་

བསྲིིངསི་ཏེ་ང་ཚོོ་ལོ་དྲེི་སྣོམ་བྱེད་ལོ། རྣ་བ་ཀྲོང་ཀྲོང་གིསི་འགུལོ་ནསི་ང་ཚོོའི་སྐད་བརྡོ་

ལོ་ཉིན་པ་ཡིིན། ད་རུང་ད་ེགཉིིསི་ལོ་ཐེོད་སྤུ་ནག་པོ་སྙིང་རྗོ་ེབོ་ར་ེཡིོད། ང་ལོ་བུ་མོ་ལོོ་ཆུང་

ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་མོ་རྟེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྔོག་མ་དང་ཐོེད་སྤུ་ཤོད་པར་དགའ་ཞེིང་། ཐེོད་སྤུའ་ིནང་

དུ་རྒྱ་མདུད་དམར་པོ་ར་ེའདོགསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་མོ་ད་ེལྟར་བྱེད་པར་དགའ་ཡི་ིཡིོད། ངའ་ིབུ་

མོ་དང་ཕ་གིའི་རྐྱེང་དམར་དེ་གཉིིསི་ཐེད་ལོ་སྒྲུང་གཏམ་དགོད་བོྲ་བ་ཞེིག་ཡིོད། དེ་གོ་ན་

ཁྱོོད་རང་གད་མོ་ཤོོར་ངེསི་ཡིིན། ཕ་གིའི་རྐྱེང་དམར་དེ་ལོོ་བརྒྱད་ཡིིན་ལོ། ཚུར་ཕྱིོགསི་

འད་ིན་ིརང་ལོོ་བཅུ་ལོ་འབུད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེགཉིིསི་ཀྱིིསི་མཉིམ་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་

སྟངསི་ལོ་བལྟསི་དུསི་དངོསི་གནསི་མཚོ་ེམ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བ་ཡིིན། མཐེོང་ག་ིའདུག་གམ། 

སིོ་ལོ་ལྟོསི་དང་། ཚོང་མ་ཀག་སྒྲི་དིར་དིར་རེད། དབུགསི་ཐེག་རིང་ལོ་སུག་བཞེ་ིདཀར་ཞེིང་

གཙང་། ག་ཚོོད་རེད། སོྒོར་མོ་བཅུ་ཨེ། གཉིིསི་ཀ་ལོ་ཨེ། འཁོོར་བཞེིའི་ཤོིང་རྟེ་དང་ལྷན་

དུ། དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ་མཁྱོེན། དེ་འདྲེ་བྱེད་པ་ལོསི་བསིད་ནསི་ཤོ་ཁྲག་ཁྱོི་ལོ་སྤྲོད་ན་

མ་ིདགའ་འམ། ཨོ། ད་ེགཉིིསི་འཁྱོེར། སྐུ་ཞེབསི། ད་ེགཉིིསི་འཁྱོེར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོ་བཞེིན་པ་
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ནི། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གིསི་རྐྱེང་དམར་གྱིི་ཐེོད་སྤུ་ནག་པོ་ལོན་བུར་བསླེསི་ཤོིང་། རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྲ་སྡེམ་བློངསི་ནསི་རྒྱ་མདུད་མདུད་རྗོསེི་རང་ཉིིད་ཕྱིིར་ནུར་བྱསི་ཏ།ེ མགོ་བོ་འཁྱོོག་

ནསི་མཁུར་མགོ་རྐྱེང་དམར་གྱི་ིགདོང་པ་ལོ་འབྲད་བཞེིན་པ་དེའོ།། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོ་བཞེིན་པ་

ནི། ལོོ་ངོ་མང་པོའ་ིརིང་ལོ་དགུང་ཉི་ིམའ་ིཚོ་དྲེོད་འོག་ནསི་དཀའ་ལོསི་མྱོངསི་པའ་ིལོསི་

ཀ་ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོ་བཞེིན་པ་ནི། སྐད་ཆོ་བཤོད་མི་ཤོེསི་པའི་སིེམསི་སྡུག་ཅིིག་ཀྱིང་

ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། སྐུ་ཞེབསི། ལྟད་མོ་ལྟོསི་དང་། རྟེ་བོ་རྐྱེང་དམར་གཉིིསི་ཀ་དང་བཅིསི་པའ་ི

གད་སྙིགསི་ཕུང་པོ་འདིའ་ིསྟེང་དུ་རིན་མེད་དུ་ཕུལོ་བའ་ིགསིོལོ་རསི་མཛོེསི་ཤོིང་སྡུག་པ་

ཞེིག་ཡིོད་ད།ེ ད་ེན་ིདཀའ་སྡུག་ག་ིཁུར་པོ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁུར་པོ་འདིསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ནསི་རྩ་

བ་ཚུགསི་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་དེའི་སྟེང་ནསི་མེ་ཏོག་ཀྱིང་འཁྲུངསི་རྒྱུ་རེད། མ་གཞེི་

ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་བསྐྱབསི་ཆོོག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོའ་ིསྐ་ེགསིོན་པོར་གཏུབ་

སིོང། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་གཞེན་པསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐ་ེཡིང་གཏུབ་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་རང་སྐྱོབ་

མཁོན་གྱི་ིང་ཚོ་ོན་ིའད་ིགར་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།

གཅིིག་བྱསི་ན། ཡུལོ་ལོ་སི་བཅུད་འཛོོམསི་ཤོིང་ཤོིང་ལོ་འབྲསི་བུ་ལྡན་པའི་སི་ཆོ་ཁོ་

ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ནསི་ང་ཚོོསི་འཚོོ་བ་གསིར་དུ་མགོ་རྩོམ་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོསི་ཡིང་

བསྐྱར་མགོ་གསིར་དུ་རྩོམ།

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མགོ་གསིར་དུ་རྩོམ་མི་ཐུབ་སྟེ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ཁོོ་ནསི་ད་

གཟོད་མགོ་གསིར་དུ་རོྩམ་ཐུབ། ཁྱོོད་དང་ང་། ང་ཚོོ་ཚོང་མ་འདསི་སིོང་གི་ལོོ་རྒྱུསི་རེད། 

ད་ལྟའ་ིཁོོང་ཁོྲ། སྟོང་ཕྲག་ག་ིའདྲེ་པར། ད་ེན་ིང་ཚོ་ོརེད། སི་ཆོ་འད།ི སི་ཆོ་དམར་པོ་འད།ི 

འད་ིང་ཚོ་ོརེད། ཆུ་ལོོག་ག་ིལོོ་ཟླ། རྡུལོ་འཚུབ་ཀྱི་ིལོོ་ཟླ། ཐེན་པའ་ིལོོ་ཟླ། ད་ེན་ིང་ཚོ་ོརེད། 

ང་ཚོོསི་ཡིང་བསྐྱར་མགོ་གསིར་དུ་རྩོམ་མ་ིཐུབ། ང་ཚོོསི་དཀའ་སྡུག་ག་ིཚོོར་བ་ཚོང་མ་མ་ི

ད་ེལོ་བཙོངསི་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ལྟ་ཁོོ་ལོ་ད་ེདག་ཐོེབ་པ་རེད་མོད། ད་ེདག་ད་དུང་ཡིང་ང་ཚོ་ོ
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ལེེའུ་དགུ་པ།

ལོ་ཡིོད། སི་བདག་གིསི་ང་ཚོ་ོསིོང་ཟེར་དུསི། ད་ེན་ིང་ཚོ་ོརེད། འདྲུད་འཐེེན་འཁོོར་ལོོསི་ང་

ཚོོའི་ཁོང་པ་མགོ་རྟེིང་བསླེོགསི་དུསི། དེ་ནི་ང་ཚོོ་ཡིིན་ཞེིང་། ཤོི་བའི་བར་དུ་ང་ཚོོ་ཡིིན། 

ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡི་དང་དེ་མིན་སི་ཆོ་གང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ནའང་། མི་རེ་རེ་ནི་རོལོ་མོའ་ིརུ་

ཁོག་ག་ིརུ་དཔོན་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་སྡུག་བསྔོལོ་གྱི་ིརུ་སྣ་འདྲེེན་བཞེིན་དཀའ་སྡུག་ག་ིརུ་

ཕྲེང་བསྒྲིིགསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། ཉིིན་གཅིིག་ལོ། དཀའ་སྡུག་ག་ིདམག་དཔུང་མང་པོ་

ལོམ་བུ་གཅིིག་གི་སྟེང་དུ་འགྲོ་ངེསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་ལོངསི་ནསི་འགྲོ་དུསི་

སུ། འཇོིགསི་སུ་རུང་བའ་ིཆོག་འཇོིག་ཅིིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། 

བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོོསི་དམར་མདོག་ག་ིཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་རྐང་པ་དྲུད་ནསི་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིཞེིང་གཞེིསི་སུ་ཕྱིིར་ལོོག 

ཐེབ་ཀ་དང་ཉིལོ་ཁྲ།ི རྐུབ་སྟེགསི་དང་སྒྲིོག་ཙ།ེ གྲུ་ཟུར་ཆོ་སྒོམ་ཆུང་བ། ཁྲུསི་རྫོིང་དང་

ཆུ་མཛོོད་སིོགསི་བཙོང་རྒྱུ་ཚོང་མ་བཙོངསི་ཟིན་ཡིང་། ད་དུང་ཡིང་ཅི་དངོསི་ཕུང་པོ་ཞེིག་

ཤུལོ་དུ་ལྷག་ཡིོད། འདྲེ་པར་དང་ཤོེལོ་ཕོར་སིོགསི་ཤུལོ་ལུསི་ཀྱི་ིཅི་དངོསི་ཁོག་ག་ིཁྲོད་དུ་

བུད་མེད་ཚོོསི་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་དང་། ཕར་སླེོག་ཚུར་སླེོག་བྱེད། ཨོ། འདིར་ཤོེལོ་བུམ་ཞེིག་

འདུག

ཡི། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་འཁྱོེར་ཐུབ་པ་དང་ཅིི་ཞེིག་འཁྱོེར་མི་ཐུབ་པ་ཤོེསི་

ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོསི་སྒོར་རྒྱག་བཞེིན་རྒྱག་བཞེིན་འགྲོ་དགོསི་པསི། ཟ་མ་སྐོལོ་བྱེད་དང་

སྣོད་ཁོ་འཁྲུད་བྱེད་དུ་འདང་བའི་ཁོོག་མ་ཉུང་ཉུང་ཞེིག་དང་། མལོ་གདན་དང་འབོལོ་

གདན། སྒྲིོན་མེ་དང་ཆུ་ཟོ། རསི་ཕྱིར་བཅིསི་འཁྱོེར་དགོསི། རསི་ཕྱིར་དེསི་རསི་གུར་གྱིི་

ཚོབ་བྱེད་དགོསི། རོྡོ་སྣུམ་གྱི་ིལྕིགསི་ཀྲིན། དེར་བེད་སྤྱིོད་ཅི་ིཡོིད་ཨ་ེཤོེསི། ད་ེཐེབ་ཀར་སོྤྱིད་

ཆོོག ད་ེནསི་གྱིོན་གོསི། གྱིོན་གོསི་ཚོང་མ་འཁྱོེར། མ་ེམདའ་འཁྱོེར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། གཞེན་

ཡུལོ་འགྲིམ་དུསི་མ་ེམདའ་མེད་ན་ག་ལོ་རུང་། ལྷམ་དང་གྱིོན་གོསི། ད་དུང་ཟ་མ་སིོགསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

194

ཟད་ཅིིང་། ཐེ་ན་རེ་བ་ཡིང་ཟད་ཟིན་པའི་སྐབསི་སུའང་ང་ཚོོར་མེ་མདའ་འདི་དགོསི་ཀྱིི་

ཡིོད། ཨ་མེསི་ཡིོང་བའ་ིསྐབསི་སུ། ཨོ། ངསི་ད་ེསྐོར་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་མྱོོང་ངམ། ཨ་མེསི་ཐེོག་

མར་འདིར་ཡིོང་དུསི་ཁོོསི་འཁྱོེར་ཡིོང་བའ་ིཅི་ལོག་གསུམ་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེགསུམ་པོ་ན་ིཚྭ་

དང་གཡིེར་མ། མ་ེམདའ་བཅིསི་རེད། ད་ེམ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་འཁྱོེར་ཡིོང་མེད། ད་ེ

ཡིང་འཁྱོེར་དགོསི། ཆུ་ལོེན་བྱེད་ཀྱི་ིདམ་བ་ེད།ེ དེསི་ང་ཚོོའ་ིསྐོམ་སོིད་ཀྱི་ིརེད། བྱིསི་པ་ཚོ་ོ

འདྲུད་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་བསྡད་ཆོོག་ལོ། ཨ་ཕྱི་ིམལོ་གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་སྡོད་ཆོོག ལོག་ཆོའ་ི

ཐེད་ནསི། སྦྱིག་མ་དང་སོིག་ལོ།ེ གཅུསི་སྐམ་དང་སྐམ་པ། ད་དུང་སྟ་ར་ེཞེིག་ཀྱིང་འཁྱོེར་

དགོསི། ང་ཚོོར་སྟ་ར་ེད་ེཡིོད་ནསི་ལོོ་ངོ་བཞེ་ིབཅུ་ལྷག་ཕྱིིན་སིོང་། ད་ེཇོ་ིལྟར་ཟད་ཡིོད་ཚུལོ་

ལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། ཨོ། ཡིིན་དང་ཡིིན། ད་རུང་ཐེག་པ་གཅིིག་དགོསི་ཀྱི་ིརེད། ལྷག་མ་

རྣམསི་ཅི་ིབྱེད་དགོསི་སིམ། སྐྱུར་ཞེོག ཡིང་ན་མེར་སྲིེགསི་ཤོོག 

ད་ེནསི་བྱིསི་པ་ཚོ་ོསླེེབསི་སིོང་།

གལོ་སྲིིད་གཅིེན་མོ་མ་ར་ེཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིགསིོབ་གཟུགསི་རྩེད་ཆོསི་རྙིིང་ཧྲུལོ་ད་ེའཁྱོེར་

ཆོོག་ན། ངསི་ངའ་ིཨིན་ཇུན་མདའ་གཞུ་ད་ེའཁྱོེར་དགོསི། ངསི་ད་ེའཁྱོེར་དགོསི། ད་རུང་

དབྱུག་པ་རིལོ་མོ་འད།ི འད་ིངའ་ིརིང་ཐུང་འདྲེ་འདྲེ་ཡིོད། དབྱུག་པ་འད་ིང་ལོ་དགོསི་རྒྱུ་

རེད། འད་ིང་ལོ་ཡིོད་ནསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་ཡིིན། ཟླ་བ་གཅིིག་དང་། ཡིང་ན་ལོོ་གཅིིག་ཙམ་

ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ད་ེངསི་འཁྱོེར་དགོསི། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེད་ེག་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ།

བུད་མེད་ཚོ་ོན་ིལོསི་ངན་བདག་མེད་དུ་ལུསི་པའ་ིཅི་དངོསི་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་བསྡད་ནསི་ད་ེ

ཚོོ་ཁོ་སླེོག་བསྒྱུར་ཅིིང་། དེ་ཚོོའི་ཁྲོད་ནསི་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེད། དེབ་འདི། འདི་ངའི་ཨ་

ཕའ་ིདེབ་རེད། ཁོོ་དེབ་འདིར་དགའ་པོ་ཡིོད། «མཇོལོ་སྐོར་བའ་ིའཕོ་འགྱུར།» ཞེེསི་པའ་ི

དེབ་འདི་ཁོོསི་བཀློགསི་མྱོོང་ལོ་འདིའི་སྟེང་དུ་ཁོོའ་ིམིང་ཡིང་བྲིསི་ཡིོད། ཁོོའ་ིཐེ་མག་གི་

གང་ཟག འདིར་ད་དུང་དྲེ་ིམ་ཞེིམ་པོ་ཞེིག་བྲོ། ལྷའ་ིཕོ་ཉིའ་ིའདྲེ་པར། ངསི་ཕྲུ་གུ་དང་པོ་
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གསུམ་པོ་བཙའ་སྐབསི་འདིར་བལྟསི་པ་ཡིིན་མོད་ཕན་ཅི་ིཡིང་ཐོེགསི་པ་མ་ཤོེསི། དཀར་

ཡིོལོ་གྱིིསི་བཟོསི་པའ་ིཁྱོ་ིའད་ིའཁྱོེར་ཐུབ་རྒྱུ་ཨ་ེརེད། འད་ིཨ་ན་ེསི་ེཌི་ིཡིིསི་འཕགསི་པ་ལོོའུ་

སིིའི་དུསི་ཆོེན་1 སྐབསི་སུ་ཉིོསི་ཡིོང་བ་རེད། ལྟོསི་དང་། སྟེང་དུ་གསིལོ་པོར་བྲིསི་འདུག 

མ་ིའཁྱོེར། མ་འཁྱོེར་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། འདིར་ངའ་ིགཅིེན་པོ་མ་འདསི་གོང་ག་ིཉིིན་གཅིིག་

ག་ིསོྔོན་དུ་བྲིསི་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་འདུག འདིར་གནའ་ཞྭ་ཞེིག་འདུག བྱ་སྒྲིོ་འད་ིཚོ་ོ

ནམ་ཡིང་བེད་སྤྱིོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། མ་ིའཁྱོེར། འཇོོག་སི་མ་ིའདུག

ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཚོ་ོབ་དང་ཁོ་བྲལོ་ནསི་འཚོ་ོབ་ཇོ་ིལྟར་རོལོ་དགོསི། ང་ཚོོའ་ིའདསི་

སིོང་མེད་ན་ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་རང་ངོ་ཇོ་ིལྟར་འཕོྲད། མ་འཁྱོེར། སྐྱུར་ཤོོག སྲིེགསི་ཤོོག

ཁོོ་ཚོ་ོཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་ད་ེདག་ལོ་བལྟསི་ཏ།ེ ད་ེདག་ཡིོད་ཚོད་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདྲེན་ཤོེསི་

ཀྱི་ིཀོློང་ནསི་ཐེལོ་བར་བསྲིེགསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོང་སོྒོའ་ིཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིའཇོིག་རྟེེན་ད་ེག་འདྲེ་

ཡིིན་པ་མི་ཤོེསི་པའི་ཚོོར་བ་དེ་ག་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་རང་ཞེོགསི་པ་གཉིིད་ལོསི་

སིད་དུསི་མཐེའ་འཁོོར་གྱི་ིལྕིང་སོྡང་འད་ིདག་མེད་པའ་ིཚོོར་བ་ད་ེག་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ། 

ལྕིང་སྡོང་མེད་ན་ཁྱོོད་རང་འཚོོ་ཐུབ་བམ། རེད་ཡི། ཁྱོོད་རང་འཚོོ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། ལྕིང་

སྡོང་ད་ེདག་ན་ིཁྱོོད་རང་རེད། མལོ་གདན་སྟེང་ག་ིན་ཟུག བཟོད་ཐེབསི་བྲལོ་བའ་ིན་ཟུག་

ད་ེཡིང་ཁྱོོད་རང་རེད། 

ད་དུང་བྱིསི་པ་ཚོ།ོ གལོ་སྲིིད་སིམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཨིན་ཇུན་མདའ་གཞུ་དང་དབྱུག་

པ་རིལོ་མོ་རིང་པོ་ད་ེའཁྱོེར་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ངསི་ཀྱིང་ཅི་དངོསི་གཉིིསི་འཁྱོེར་དགོསི། ངསི་སྔོསི་

མགོ་འབོལོ་འབོལོ་ད་ེའདེམསི་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེངའ་ིཡིིན།

གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་པ་འཚོབ་བ་ེའཚུབ་བེར་གྱུར། མགོྱིགསི་པོར་ལོམ་ལོ་འབུད་

དགོསི། ད་སྒུག་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ང་ཚོོསི་སྒུག་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ལོག་ཚོང་

1  འཕགསི་པ་ལོོའུ་སིིའ་ིདུསི་ཆོནེ། St. Louis Fair
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མ་སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་ཕུང་པོར་སྤུངསི་ནསི་མེར་བསྲིེགསི། ཁོོ་ཚོ་ོད་ེགར་ལོངསི་ནསི་ཅི་ལོག་

མེར་འབར་བཞེིན་པར་ལྟད་མོར་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་དངངསི་འཚོབ་དང་

བཅིསི་འཁུར་རྒྱུ་རྣམསི་རླངསི་འཁོོར་དུ་བརྩིགསི་ནསི་ལོོག་སོིང་། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིི་ཁྲོད་

དུ་ལོོག་སིོང་། ཁུར་གྱིིསི་ལྕི་ིབའ་ིརླངསི་འཁོོར་ད་ེསིོང་རྗོེསི། མཁོའ་དབུགསི་ཁྲོད་དུ་ཐེལོ་

རྡུལོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་འཐེིབསི། 
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ལོག་ཆོ་དང་ཡིོ་ཆོསི་ལྕིི་མོ། ཉིལོ་ཁྲི་དང་འབོལོ་གདན་སོིགསི་འཁྱོེར་བདེ་བ་དང་བཙོང་

ཐུབ་པ་ཡིོད་ཚོད་སྟེང་དུ་བརྩིགསི་པའ་ིདོསི་འཁོོར་ད་ེསིོང་ཟིན་པ་ན། ཋེོམ་ཁོང་མཐེའ་ར་

མཐེའ་རུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་འབྲུ་ཁོང་དང་རྟེ་ཁོང་སོྟང་པའ་ིནང་དུ་དལོ་

མོསི་འཛུལོ། ཁོོ་ལོག་ཆོའ་ིཟུར་ཁོང་དུ་སིོང་ནསི། ཤུལོ་དུ་བདག་མེད་དུ་ལུསི་པའ་ིཅི་ལོག་

དག་ལོ་རོྡོག་ཐེོསི་བརྒྱབ་ཅིིང་། རྩྭ་འབྲེག་ཆོསི་ཀྱིི་སིོ་འཁོོར་ཆོག་པོ་དེ་རྐང་པསི་བསྐོར། 

དེ་ནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་ཁུག་རྟེསི་ཚོང་བཞེག་མྱོོང་སིའི་གྲམ་ཁོ་དམར་པོ་དང་། ཕག་ཚོང་གི་

ཡིར་ཐེོད་ཀྱི་ིལྕིང་སྡོང་སིོགསི་ཆུང་དུསི་ཀྱི་ིཕྱིིར་དྲེན་མང་སི་རྣམསི་ལོ་ལྟ་སྐོར་བྱསི། ར་མ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་ར་བའ་ིགསིེང་ནསི་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་ལོ་གཟུགསི་པོ་དགྱི་ེདགྱི་ེབྱེད་བཞེིན་འབའ་སྒྲི་

སྒྲིོག་ཅིིང་། ཕག་པ་ནག་པོ་ཚོ་ོབག་ཕེབསི་སོྒོ་ནསི་ཉི་ིམར་ལྡ།ེ ད་ལྟ་ཁོོའ་ིགནསི་སྐོར་ཐུང་

ཐུང་འད་ིགྲུབ་སིོང་བསི། ཁོོ་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། སྟེང་དུ་གྲིབ་བསིིལོ་ཕོག་མ་ཐེག་

པའི་སོྒོ་ཐེེམ་སྟེང་དུ་བསྡད། ཁོོའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ཐེབ་ཚོང་ནང་དུ་ཨ་མ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་

འོང་བྱསི་ནསི། ཟོ་བ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིགྱིོན་གོསི་འཁྲུད་ཀྱིིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ི

སྟོབསི་ཆོ་ེབའ་ིལོག་པའ་ིགྲུ་མོ་ནསི་ལོག་མགོའ་ིབར་དུ་འདག་རྫོསི་ཀྱི་ིལྦུ་བ་སོིབ་སིོབ་བྱེད། 

ཁོོ་དེར་བསྡད་པ་ན་ཁོོ་མོསི་གྱིོན་གོསི་འཕུར་བརྡོར་བྱེད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཁོོ་ལོ་ཡུན་

རིང་ལོ་བལྟསི། ཁོོ་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཚོ་དྲེོད་ཆོ་ེབའ་ིཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་ཅིེར་ནསི་ཡིོད་པའ་ི

སྐབསི་སུ་ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིལྟག་པ་ལོ་བལྟསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་གྱིོན་གོསི་རྣམསི་

མུ་མཐུད་དུ་འཕུར་བརྡོར་བྱསི།
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ཁོོ་མོསི་“ཋེོམ། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་རུ་ཡིོད་ཚོད་བད་ེབློག་ཡིིན་པར་སྨོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཁོོ་མོར་ལྟ་བཞེིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་མིན་པར་དོགསི་པ་ཟ་

དོན་ཅི་ིཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཅི་ིཡིང་མ་རེད། ངའ་ིསྣང་བར་ཚོང་མ་བཟང་དྲེགསི་པ་འདྲེ་རེད། ངསི་མ་ིདེསི་འགྲེམ་

སྤེེལོ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིབརྡོ་ཡིིག་ད་ེམཐེོང་བྱུང་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ལོསི་ཀ་ག་ཚོོད་ཡིོད་རབསི་

དང་། གླེ་ཆོ་ག་ཚོད་མཐེོ་རབསི་སིོགསི་བྲིསི་འདུག་ལོ། བརྡོ་ཡིིག་སྟེང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་

དང་ཚོ་ལུ་མ། ཁོམ་བུ་སིོགསི་འཐེོག་མཁོན་གྱི་ིཡུལོ་མ་ིགླེ་པ་དགོསི་རབསི་བྲིསི་པ་མཐེོང་

མྱོོང་། ད་ེལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་རེད། ཋེོམ། ཁོམ་བུ་བཏོག་རྒྱུ་རེད། སྤྱིིར་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོར་ཤོིང་ཏོག་

བཟའ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་མ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ང་ཚོོསི་ཤོིང་ཏོག་སྐྱོན་ཅིན་

རེ་རྐུ་འཁྱོེར་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ཤོིང་ཏོག་སྡོང་པོའ་ིགྲིབ་བསིིལོ་འོག་ཏུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི་

བསྡད་ན་སྐྱིད་པོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ང་རང་དོན་བཟང་ལོ་ཅུང་སྐྲག་ག་ིའདུག ང་འད་ིཐེད་ལོ་

ཡིིད་ཆོེསི་ཆོེན་པོ་མེད། དོན་དངོསི་ན་ིའད་ིའདྲེ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཨ་ེཡིིན་ནམ་བསིམ་ནསི་ཅུང་

ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ར་ེབ་མཐེོན་པོ་ནམ་མཁོའ་ིབྱ་འདྲེ་བ་མ་བརྒྱབ་ན། ར་ེའབྲསི་དོན་མེད་འབུ་

སྲིིན་ཁོ་ལོ་བཟའ་དགོསི་འཁོེལོ་མ་ིཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། 

“གནསི་ལུགསི་དེ་བདེན་པ་ཡིིན་པ་ངསི་ཀྱིང་ཤོེསི། དེ་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་གི་

ཚོིག་རེད། མ་རེད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡིིན་པ་འདྲེ། ངསི་བཀློགསི་མྱོོང་བའི་«བྷེར་བྷེ་ར་ ཝོར་ཐེི་འཕྲོག་རྩོད།»1  

ཅིེསི་པའི་དེབ་དེསི་ང་ལོ་བཞེག་པའི་བག་ཆོགསི་དེ་འདྲེ་ཞེིག་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱིིསི་

1  བྷེར་བྷེ་ར་ ཧོྥོར་ཐེི་འཕྲོག་རྩོད། བྷེར་བྷེ་ར་ ཧོྥོར་ཐེི་འཕྲོག་རྩོད། The Winning of Barbara Worth ན།ི ཨ་རིའ་ིརྩོམ་པ་བོ་རའ་ེཋེ་ི (Harold Bell 

Wright) ལོགསི་ཀྱིིསི་བརྩམསི་པའ་ིསྒྲུང་གཏམ་ཞེགི་ཡིནི།
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ཀྱིང་འཇོོག་མ་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཡིང་མོ་ཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཟོ་བའི་ནང་གི་གྱིོན་གོསི་ཡིར་བཀྱིགསི། 

ཁོོ་མོསི་ལོསི་དོར་དང་ནང་སྟོད་བཙིར་དུསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ངར་གྱི་ིཤོ་གནད་ཀྱིང་ཕྱིིར་འབུར་

ནསི་ཡིོང་་“ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕའི་ཨ་ཕ་ནམ་རྒྱུན་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལོསི་ལུང་འདྲེེན་རྒྱུར་

དགའ་ཡི་ིརེད། ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་མགོ་འཁྲུགསི་འགྲོ། ཁོོ་མགོ་འཁྲུགསི་འགྲོ་སིའ་ིདེབ་ད་ེན་ི«ལྷ་

རྗོ་ེམ་ཡིེལོ་སིིའ་ིལོོ་དེབ།»1  ཅིེསི་པ་ད་ེརེད། དེབ་དེའ་ིནང་དུ་ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་བསྐུར་ཡིོང་ཞེིང་

མི་ཆོེ་གེ་མོ་གཉིིད་མ་ཁུག་པའི་གནད་དོན་དང་། ཡིང་ན་མི་ཆོེ་གེ་མོའ་ིསྒོལོ་བ་ན་བའི་

གནད་དོན་སྙན་གསིེང་ཞུསི་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་སིོགསི་གནསི་ཚུལོ་སྣ་ཚོོགསི་ཡིོད་ལོ། ཁོོསི་

ད་ེདག་ཡིོངསི་རོྫོགསི་ཚོིག་འབྲུ་ར་ེར་ེབཞེིན་སྐད་གསིང་མཐེོན་པོསི་ཀོློག་ག་ིཡིོད། རྗོེསི་སུ་

ཁོོསི་འད་ིདག་མ་ིཚོོར་སླེོབ་གསིོ་གཏོང་བྱེད་དུ་སྤྱིོད་ལོ། ཁོོསི་རྒྱུན་པར། ‘ཚོིག་ཕྲེང་ད་ེདམ་

པའི་གསུང་རབ་ནསི་རེད།’ ཟེར་གྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་དགོད་གཏམ་བཤོད་དུསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་འདིའ་ིཐེད་ཀུ་ར་ེརྩ་ེབཞེིན་ཡིོད།” ཁོོ་མོསི་ཆུ་བཙིར་ཟིན་པའ་ིགྱིོན་གོསི་རྣམསི་

སྒྲིོག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་འབུད་ཤོིང་བཞེིན་དུ་སྤུངསི། “མ་ིཚོོསི་ཟེར་ན། འད་ིནསི་ང་ཚོ་ོའགྲོ་སི་ད་ེ

བར་དུ་ལོ་ེདབར་སྟོང་ཕྲག་གཉིིསི་ལྷག་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། ད་ེའདྲེ་ཟེར་དུསི་ཐེག་རིང་ཐུང་

ག་འདྲེ་ཡིིན་ནམ། ཋེོམ། ངསི་སི་ཆོ་དེ་སི་བཀྲ་ཞེིག་གི་ངོསི་ནསི་མཐེོང་མྱོོང་། འཚོམསི་

འདྲེིའ་ིཤོོག་བྱང་འདྲེ་པོ་ཞེིག་ག་ིཐེོག་ནསི་ར་ིབོ་མཐོེན་པོ་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་ལོ། ང་ཚོ་ོར་ིབོ་

དེ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་དགོསི་ཟེར། ཐེག་དེ་འདྲེ་རིང་པོ་ཞེིག་ལོ་འགྲོ་དགོསི་ན་ཉིིན་ཞེག་ག་

ཚོོད་དགོསི་སིམ། ཨ་ཋེོམ།”

1  ལྷ་རྗོེ་མ་ཡིེལོ་སིིའི་ལོོ་དེབ།ལྷ་རྗོེ་མ་ཡིེལོ་སིིའི་ལོོ་དེབ། Dr. Miles’ Almanac ན།ི དུསི་རབསི་ཉི་ིཤུའ་ིདུསི་མགོ་ཙམ་ནསི་དུསི་དཀྱིིལོ་བར་དུ། 

མ་ཡིེལོ་སི་ིཚོདོ་ལྟ་ཁོང་གིསི་ཨ་ར་ིནསི་བཏོན་ཞེངི་། གནམ་གཤོསིི་སྔོོན་བརྡོ་དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་སྐོར་གྱི་ིབརྡོ་ཁྱོབ་

དང་ཤོསེི་བྱ་བཀོད་པའ་ིལོོ་དབེ་ཅིགི་ཡིནི། 
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ཋེོམ་གྱིིསི་“མི་ཤོེསི། གཟའ་འཁོོར་གཉིིསི་འདྲེ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོ་ཁོ་ལོསི་དགེ་ན་

ཉིིན་བཅུའ་ིནང་དུ་སླེེབསི་ཀྱིང་སྲིིད། ཨ་མ། ད་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ིམ་འདུག ངསི་ཁྱོོད་ལོ་

བཙོན་ཁོང་ལོ་བསྡད་པའི་ཉིམསི་མྱོོང་ཞེིག་བཤོད། བཙོན་ཁོང་དུ་ཡོིད་དུསི། རང་ཉིིད་

ག་དུསི་ཕྱིིར་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་རྩ་བ་ནསི་གཏོང་མི་རུང་། དེ་མ་

གཏོགསི་རང་ཉིིད་སོྨྱོན་པ་ཆོགསི་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་དང་། སིང་

ཉིིན་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་མིན། གཟའ་སྤེེན་པའ་ིཉིིན་གྱི་ིལྒང་རྩེད་སིོགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་

ནསི་བསྡད་ན་བཟང་། ད་ེན་ིཐེབསི་ལོམ་ཡིག་ཤོོསི་ད་ེཡིིན། བཙོན་པ་རྙིིང་པ་ཚོོསི་ད་ེལྟར་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད། བཙོན་པ་གསིར་པ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོ་བོ་བཙོན་སོྒོ་ལོ་བརྡོབསི་ནསི་

ཀློད་པ་འགསི་ཀྱི་ིཡིོད། རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་བཙོན་གོྲལོ་ཐོེབ་པའ་ིབར་དུ་དུསི་

ཡུན་ག་ཚོོད་སྒུག་དགོསི་མིན་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་ཡིོད་པསི་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་

ཅིིའི་ཕྱིིར་ཐེབསི་ལོམ་དེ་མི་སྤྱིོད་དམ། ཉིིན་རེའི་དོན་དག་ཉིིན་རེ་བྱསི་ཏེ་སིོང་དང་དེ་

བཟང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ད་ེཐེབསི་ལོམ་ཡིག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་ཐེབ་ཐེོག་ག་ིཆུ་དྲེོན་པོ་ད་ེཟོ་བའ་ིནང་

དུ་བླུགསི་ཤོིང་། དེའ་ིནང་དུ་གོྱིན་གོསི་བཙོག་པ་རྣམསི་གཡུགསི་རྗོེསི་ལྦུ་བ་སོིབ་སིོབ་ཀྱི་ིཆུ་

ནང་དུ་འཕུར་བརྡོར་བྱསི། “རེད་ཡི། ད་ེཐེབསི་ལོམ་ཡིག་པོ་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོ་ལོ་ི

ཧོྥོར་ནེ་ཡི་དེ་ག་འདྲེའི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་དེ་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་འཁོོར་འགྲོ། 

ནམ་ཡིང་འཁྱོག་རྒྱུ་མེད་ལོ་ག་སི་གང་དུ་ཤོིང་ཏོག་ཡིོད་པ། མ་ིརྣམསི་ཁོང་པ་སྐྱིད་ཤོོསི་ཀྱི་ི

ནང་དུ་སྡོད་པ། ཚོ་ལུ་མའི་སྡོང་པོའ་ིཁྲོད་ཀྱིི་ཁོང་ཆུང་དཀར་པོ། ངསི་འདང་བརྒྱབ་ན། 

གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་ལོསི་ཀ་རྙིེད་པ་ཡིིན་ན། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་

ལོའང་ཁོང་པ་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲེ་ཞེིག་ཉིོ་ཐུབ་སྲིིད། དེ་ནསི་སོྒོར་བུད་མ་ཐེག་ཏུ་

བྱིསི་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོསི་ཚོ་ལུ་མ་འཐོེག་ཆོོག ཁོོ་ཚོསོི་མིག་གིསི་མཐོེང་མཐེོང་ལོ་བསྲིན་ཐུབ་
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ཀྱི་ིམ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཀ་ིཅིོ་དང་བཅིསི་སྟེང་དུ་ཤོོར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་བཞེིན་པར་བལྟསི་ནསི་མིག་ཟུང་ལོསི་འཛུམ་འོད་ཅིིག་

འཁོོར་བཞེིན་“འདིའི་སྐོར་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་བསྡད་ན་སྐྱིད་པོ་འདྲེ་རེད། ངསི་ཁོ་

ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ནསི་ཡིིན་པའ་ིམ་ིཞེིག་ངོ་ཤོེསི། ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ད་ེང་ཚོོའ་ིབཤོད་

སྟངསི་དང་མ་ིའདྲེ། ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ལོ་བལྟསི་ན། ཁོོ་རང་སི་ཆོ་ཐེག་རིང་ཞེིག་

ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ། འོན་ཀྱིང་ཁོོསི་ཟེར་ན། དེང་སིང་ཁོོ་ཚོོའ་ིསི་ཆོ་ན་མ་ིཧ་ཅིང་

མང་པོ་ཞེིག་གིསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་རེད་ཟེར་ལོ། ཤོིང་ཏོག་འཐེོག་མཁོན་གྱི་ི

གླེ་པ་ཚོ་ོན་ིརྙིིང་ཞེིང་བཙོག་པའ་ིསྒོར་གྱི་ིནང་དུ་འདུག་དགོསི་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུའང་

འདང་ངེསི་ཤོིག་མེད་ཟེར། ཁོོསི་ཟེར་ན། གླེ་ཆོ་ན་ིཧ་ཅིང་དམའ་ལོ་ལོསི་ཀ་རྙིེད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་

དཀའ་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨ་མའ་ིགདོང་དུ་གྲིབ་ནག་ཅིིག་འཐེིབསི་བྱུང་། ཁོོ་མོསི་“ཨོ། ད་ེའདྲེ་ཡིིན་སི་མ་རེད། 

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕསི་མི་ཞེིག་གི་ལོག་ནསི་ཤོོག་བུ་སིེར་པོའ་ིསྟེང་དུ་དཔར་བའི་བརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་

བློངསི་ཡིོད་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་བྱེད་མཁོན་དགོསི་སྐོར་གསིལོ་པོ་བྲིསི་འདུག 

དེར་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་དེ་འདྲེའི་མང་པོ་ཞེིག་མེད་ན་ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་དེ་འདྲེའི་དཀའ་

ལོསི་གཏོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་བརྡོ་ཡིིག་འད་ིའདྲེ་བཟོསི་ཏ་ེའགྲེམསི་པར་འགྲོ་སོིང་ཡིོད་

པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་སྐྱག་རྫུན་བཤོད་པའ་ིདོན་དུ་འགྲོ་སིོང་ད་ེའདྲེ་གཏོང་རྒྱུ་མ་རེད་འདོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་འཕྲེད་ལོ་གཡུག་བཞེིན་“ངསི་ཀྱིང་མི་ཤོེསི། ཨ་མ། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་འདྲེ་

བྱེད་དགོསི་དོན་ཅིི་ཡིིན་དངོསི་གནསི་བློོ་ངོར་མི་ཤོོང་བ་ཞེིག་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་... །” 

ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཚོ་གདུག་ཆོ་ེབའ་ིསི་གཞེ་ིདམར་པོའ་ིསྟེང་དུ་འཕྲོསི་པའ་ིཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་

བལྟསི། 
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“གཅིིག་བྱསི་ན་ཅི་ིརེད།”

“གཅིིག་བྱསི་ན། ཁྱོོད་རང་གིསི་བཤོད་པ་ཇོ་ིབཞེིན་ཚོང་མ་ཡིག་པོ་ཡིིན་ཡིང་སྲིིད། ཨ་

མེསི་གང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་། ཆོོསི་དཔོན་གང་དུ་ཕྱིིན་སོིང་།”

ཨ་མསི་ལོག་བར་དུ་གོྱིན་གོསི་མཐེོན་པོ་ཞེིག་བརྩིགསི་ནསི་ཁོང་པ་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ཡོིང་

གི་ཡིོད་པསི། ཋེོམ་ཟུར་དུ་བཅིར་ནསི་ཁོོ་མོར་ལོམ་བུ་ཕྱིེསི། “ཆོོསི་དཔོན་ཁོོ་རང་འཆོམ་

འཆོམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་ནསི་ཕྱིིན་སིོང་། ཨ་མེསི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་གཉིིད་འདུག ཁོོ་

རང་ཉིིན་དཀར་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིོང་ནསི་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཉིལོ་གྱི་ིཡིོད།” ཁོོ་མོ་ལྕིགསི་

སྐུད་འཐེེན་ཡིོད་སི་ད་ེརུ་སིོང་ནསི་རྫོ་ིདོར་སོྔོན་པོ་དང་ནང་སྟོད་སོྔོན་པོ། འོག་འཇུག་སྐྱ་

བོ་རིང་པོ་བཅིསི་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འཕངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་རྐང་པ་དྲུད་ནསི་ཡིོང་བའི་རོྡོག་སྒྲི་ཞེིག་ཐེོསི་

པསི། ཁོ་ཕྱིརི་འཁོོར་ནསི་བལྟསི། ཨ་མསེི་ཉིལོ་ཁོང་ནང་ནསི་ཕྱིརི་བུད་ནསི་ད་ནངསི་ཞེགོསི་

པ་ལྟར་ལོག་པསི་ལྭ་བའ་ིསོྒྲིག་བུ་སོྒྲིག་ཐེབསི་བྱདེ་བཞེནི་“ངསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་གོ་བྱུང་། ཁྱོ་ི

ཕྲུག་ཚོསོི་གཉིདི་འཇུག་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིསེི་ཟརེ་བཞེནི་དྲེག་ཏུ་ཁྲསོི་པའ་ིམཛུབ་མསོི་དརོ་

མའི་ཐོེག་གི་བསྒྲིོགསི་ནསི་ཡོིད་པའི་སོྒྲིག་བུ་དེ་གཉིིསི་ཀའང་ཕྱིེསི་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་ཁོོའ་ི

ལོག་པསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་ཡིོངསི་སུ་བརྗོེད་པསི། ལོག་པ་བརླིག་སྒྲིོའ་ི

འགོ་ཏུ་མར་བསྲིངིསི་ནསི་ཡིདི་ཚོམིསི་པ་ཞེགི་འཕྲུགསི། ཨ་མ་ལོག་པ་རླནོ་ཙར་ཙར་གྱིསིི་

ནང་དུ་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་འདག་རྫོསི་དང་ཆུ་དྲེོན་པོའ་ིནང་དུ་སྦེངསི་པའ་ི

རྐྱེནེ་གྱིསིི་ལོག་སྟངེ་གཉིསིི་ཀ་གཉིརེ་འཁུམ་དང་ཆུ་སྦེསོི་ཐེབེསི་ཡིདོ།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་རང་གཉིིད་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་བྱུང་། ཡི། སྒྲིོག་བུ་ངསི་སྒྲིོག” ཅིེསི་བཤོད་

ནསི་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་འཕག་འཚོག་བརྒྱབ་རུང་ཁོོ་མོསི་ཨ་མེསི་དམ་པོར་བཟུང་ནསི་ཁོོའ་ིའོག་

འཇུག་དང་ནང་སོྟད། དོར་མ་བཅིསི་ཀྱི་ིསོྒྲིག་བུ་ར་ེར་ེབཞེིན་བསྒྲིོགསི་རྗོེསི་“ཁྱོོད་ཡིར་མར་
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 ལེེའུ་བཅུ་པ།

ལོ་བརྒྱུགསི་ནསི་ཞེབསི་འདྲེེན་ཞུ་རྒྱུར་དགའ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཨ་མེསི་ལོག་ནསི་གླེོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་སྐུ་རླུང་ཚོ་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་“གཅིིག་གིསི་ངའི་སྒྲིོག་བུ་སྒྲིོག་དགོསི་དུསི་ང་

སླེེབསི་སིར་སླེེབསི་ཚོར་བ་རེད། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོར་མའི་ཁོ་སྒྲིོག་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྒྲིོག་

ཐུབ་ན་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་སྐད་ཅིོར་བཏོན།

ཨ་མསི་རྩེད་དགོད་དང་བཅིསི་“མི་ཚོོསི་ཟེར་ན། ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་རུ་སྒྲིོག་བུ་མ་

བསྒྲིོགསི་པར་ཡིར་མར་ལོ་འགྲོ་རུ་མ་ིའཇུག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཚོོསི་འགྲོ་མི་འཇུག་ཨེ། ངསི་ཁོོ་ཚོོར་སྟོན་ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་སི་དེ་རུ་ངའི་འགྲོ་སྟངསི་

འདུག་སྟངསི་ཐེད་བཀའ་བཀོད་གཏོང་ཐུབ་བསིམ་གྱིི་ཡིོད་པ་ཨེ་རེད། ངསི་ངའི་འདི་ཕྱིི་

ལོ་ཕྱུང་ནསི་འགྲོ་འདོད་ན་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མསི་“ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་ལོོ་རེ་ནསི་ལོོ་རེར་ཇོེ་བཙོག་རེད། ཁོོསི་ངོམ་སིོ་བྱེད་བཞེིན་པ་

འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

མི་རྒན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོ་སྤུ་ཟིང་ཟིང་གི་མ་ནེ་མདུན་དུ་བསྲིིངསི་ནསི། ཆུང་ཞེིང་

མ་རབསི་ཚོ་ལོ་འཛུམ་ཆུང་མངོན་པའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་“ཡི། སྐུ་ཞེབསི། 

ང་ཚོ་ོསྔོ་སི་ནསི་ལོམ་ལོ་བུད་ན་ཡིག་ཤོོསི་རེད། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། རྒུན་འབྲུམ་རྣམསི་

སི་དེ་གའི་རྒུན་སྡོང་གི་སྟེང་ནསི་གཞུང་ལོམ་ཐེོག་ཏུ་མར་དཔྱངསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད་པ་

རེད། ངསི་རྒུན་འབྲུམ་ཁྲུསི་རྫོིང་གང་བཏོགསི་ནསི། དེའི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་བབསི་ནསི་

ཕར་འགྲིལོ་ཚུར་འགྲིལོ་བྱསི་ནསི། རྒུན་ཁུ་རྣམསི་དོར་མའ་ིནང་ནསི་འཛོར་འཛོར་གྱིིསི་

བཞུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་གད་མོ་དགོད་བཞེིན་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཨ་མེསི་འད་ིརང་ལོོ་ཉིིསི་བརྒྱ་

ལོ་བསྡད་རུང་། གཤོིསི་གྱིོང་འདི་ནམ་ཡིང་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིོད་སི་མ་རེད། ཁྱོོད་ལོམ་ལོ་ཆོསི་

པར་གྲ་སྒྲིིག་ཨང་གསིར་བྱསི་འདུག་ཨ། ཨ་མེསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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རྒད་པོསི་སྒོམ་ཞེིག་དྲུད་ཡིོང་ནསི་དའེ་ིསྟེང་དུ་ལྗོིད་ལྟིག་སིེར་བསྡད་རྗོསེི་“ཡིིན་ཡི་ཡིིན། 

ག་ཚོོད་མགྱིོགསི་ན་དེ་ཚོོད་དགའ། ངའི་གཅུང་པོ་ལོོ་ངོ་བཞེི་བཅུའི་སོྔོན་ལོ་དེ་ཕོྱིགསི་

སུ་ཕྱིིན་པ་རེད། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོའ་ིསྐོར་གོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁོོ་ཁྱོ་ིཕྲུག་ཁྲམ་པ་ཞེིག་ཡིིན། 

ཁོོ་ལོ་དགའ་མཁོན་སུ་ཡིང་མེད། ཁོོསི་ངའ་ིཁོོལོད་2 དཀྲུམ་མདའ་ཁོེར་འཕེན་ད་ེའཁྱོེར་

ནསི་བོྲསི་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ད་ཐེེངསི་ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧོྥོར་ན་ེཡི་རུ་ཁོོ་དང་ཡིང་ན་ཁོོའ་ིབུ་ཕྲུག་

ཚོ་ོལོ་འཕྲད་ན། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ལོ་བྱིསི་ཕྲུག་འདྲེ་ཡིོད་ན། ངའ་ིཁོོལོད་དཀྲུམ་མདའ་ད་ེཕྱིིར་

སོྤྲོད་ཤོོག་ཟེར་དགོསི། ངསི་ཁོོའ་ིསྐོར་རྒྱུསི་ལོོན་བྱསི་པ་ནོར་མེད་ན། ཁོོ་ལོ་བུ་ཕྲུག་ཡིོད་

པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་ད་ེན་ིཐེང་བུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ལྟ་མ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་གིསི་སྐྱོང་

ག་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད། སི་ད་ེཕོྱིགསི་སུ་སླེེབསི་ན་ང་དངོསི་གནསི་དགའ་རྒྱུ་རེད། དེསི་ང་རང་མ་ི

གསིར་པ་ཞེིག་ཏུ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་བསིམ་པའི་ཚོོར་སྣང་འདུག དེར་སླེེབསི་མ་ཐེག་ཏུ་ཐེད་

ཀར་ཤོིང་ཏོག་ཞེིང་རའ་ིནང་དུ་ལོསི་ཀར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་གུག་བཞེིན་“ཁོོསི་དངོསི་གནསི་ད་ེལྟར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། 

ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་སོྔོན་བར་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། དེ་ནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྱི་

ཚོིགསི་གཅུསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“ད་ེད་ཡིིན་དང་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་བསྡད་ཡིོད་སིའི་སོྒོ་ཐེེམ་ནསི་ཕར་བལྟསི་ནསི་“ཆོོསི་དཔོན་ཕྱིིར་

ཡིོང་ག་ིའདུག འབྲུ་ཁོང་ག་ིའགྲམ་ངོགསི་ནསི་ཚུར་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོསི་ད་ནངསི་བཏོན་པའི་གསིོལོ་འདེབསི་དེ་ནི་ང་རང་གིསི་གོ་མྱོོང་བའི་

གསིོལོ་འདེབསི་ཚོང་མ་ལོསི་ཆོེསི་མཚོར་ཤོོསི་ད་ེརེད། ད་ེགསིོལོ་འདེབསི་ངོ་མ་ཞེིག་དང་

2  ཁོོལོད།ཁོོལོད། Colt སྟ།ེ ཨ་རའི་ིཁོོལོད་ཀྱི་ིཁོ་ེདབང་ལྡན་པའ་ིམ་ེམཚོནོ་ཐེོན་སྐྱདེ་སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་ག་ིཚོངོ་རྟེགསི་ཤོགི 
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མ་ིའདྲེ་བར། གླེེང་མོལོ་བྱསི་པ་དང་འདྲེ། འོན་ཀྱིང་། ད་ེབཏོན་པའ་ིསྒྲི་ད་ེགསིོལོ་འདེབསི་

བཏོན་པའ་ིསྒྲི་དང་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་མ་ིགད་མོ་སླེོང་བྱེད་ཅིིག་རེད། ནམ་རྒྱུན་གད་མོ་སླེོང་བྱེད་ཤོ་སྟག་བཤོད། 

མང་ཆོེ་བ་ཁོོ་རང་ཉིིད་ལོ་ཤོོད་བཞེིན་པ་འདྲེ། ཁོོསི་གོ་སོྐན་བློོ་འགུག་བྱེད་ཐེབསི་གཏན་

ནསི་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོའ་ིམིག་གི་ལྟ་སྟངསི་ལོ་ལྟོསི་དང་། ཁྲུསི་དབང་ཞུསི་པ་དང་འདྲེ། ཞེིབ་

འཚོོལོ་ཞེེསི་འབོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་བབསི་འདུག དངོསི་གནསི་ཁྲུསི་དབང་ཞུསི་པ་ཞེིག་

དང་འདྲེ། མགོ་བོ་དུད་ནསི་འགོྲ་ཡིང་སི་ཐོེག་གི་དངོསི་པོ་ཅིི་ལོའང་ཅིེར་མིག་གིསི་མི་

བལྟ། ཡི། འདིར་ཁྲུསི་དབང་ཞུསི་པའ་ིམ་ིཞེིག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོ་སི་ེསོྒོའ་ིཉི་ེསིར་

སླེེབསི་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཨ་མ་འཇོམ་ཅིག་གེར་བསྡད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེལྟར་འཆོམ་འཆོམ་བྱསི་ནསི་བསྡད་ན་ཁྱོོད་ལོ་ཚོ་དུག་ཕོག་རྒྱུ་རེད་དོ།།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨུན། རེད་ཡི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཕོག་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་གླེོ་བུར་དུ་

ཨ་མ་དང་ཨ་མེསི། ཋེོམ་བཅིསི་ལོ་“ང་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་དགོསི། ང་འགྲོ་ན་འདོད། ང་ཁྱོེད་

ཚོང་དང་མཉིམ་དུ་སིོང་ན་ཨེ་ཆོོག” ཅིེསི་རེ་ཞུ་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐད་

ཆོར་ངོ་གནོང་ནསི་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད།

ཋེོམ་ནི་ཁྱོིམ་འདིའི་སྐྱེསི་པ་ཕོ་ཞེིག་ཡིིན་པསི་ཨ་མསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་བལྟསི། འོན་

ཀྱིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་ཆོ་མ་བཤོད། ཨ་མསི་ཋེོམ་ལོ་སྐྱེསི་པ་ཕོའ་ིཐེོབ་ཐེང་ལོོངསི་སུ་སྤྱིོད་དུ་

བཅུག་ཟིན་པསི། ད་ལྟ་ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡིོད་ན་ད་ེན་ིང་ཚོོའ་ིགཟ་ིབརྗོིད་

ཅིིག་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ད་ལྟ་ཁོ་ཚོོན་ཆོོད་པོསི་ཤོོད་ག་ལོ་ནུསི། ཨ་ཕསི་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ོ

ག་དུསི་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུའ་ིསྐོར་དོ་ནུབ་སྐྱསེི་པ་ཚོོསི་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར། ད་ེབསི་
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སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཁྱོིམ་དུ་འཛོོམསི་པའ་ིབར་དུ་ང་ཚོོསི་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོ

ཕྱིིར་སླེེབསི་མ་ཐེག་ཏུ་ཇོོན་དང་ཨ་ཕ། ནོ་ཡི། ཋེོམ། ཨ་མེསི། ཨལོ་དང་ཁོོན་ན་ེབཅིསི་ཀྱིིསི་

ཐེག་གཅིོད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་ཤོོང་གི་ཡིོད་ན་ཚོང་

མསི་ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོའ་ིགཟ་ིབརྗོིད་ཅིིག་ཏུ་བརྩ་ིཐེག་ཆོོད་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་“གང་ལྟར་ང་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན། སི་འདིར་བཀྲ་

མ་ཤོིསི་པ་ཞེིག་འབྱུང་བཞེིན་འདུག ང་ཡིར་སིོང་ནསི་བལྟསི་པ་ན། ཁོང་པ་ཚོང་མ་སོྟང་པ་

རེད་ལོ། སི་ཞེིང་ཚོང་མའང་སྟོང་པ་རེད། ཐེ་ན་ཡུལོ་ལུང་ཧྲིིལོ་པོ་སྟོང་པ་རེད། ང་འདིར་

མུ་མཐུད་དུ་སྡོད་མ་ིཐུབ། ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ན། ང་ཡིང་ད་ེགར་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིིན། ངསི་ཞེིང་ཁོ་རུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། ད་ེདུསི་ང་རང་སིེམསི་པ་དགའ་ཡིང་སྲིིད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོོསི་འཆོད་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་ཆོོསི་འཆོད་རྒྱུ་མིན།”

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁྲུསི་དབང་ཡིང་བསྐུར་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་ཁྲུསི་དབང་བསྐུར་རྒྱུ་མིན། ངསི་སི་ཞེིང་ནང་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཡིིན། སི་ཞེིང་

ལྗོང་ཁུའི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུལོ་མི་ཚོོ་དང་ཉིེ་སིར་བསྡད་ནསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། 

ངསི་ཁོོ་ཚོོར་ཅིི་ཡིང་ཁྲིད་ཐེབསི་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པར། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིསི་རྟེོགསི་

ཐེབསི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོརྩྭ་ནང་དུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱེད་དོན་ཅི་ིཡིིན་རོྟེགསི་ཐེབསི་

བྱེད་དགོསི། ཁོོ་ཚོོའི་གླེེང་མོལོ་དང་གླུ་དབྱངསི་ཐེོསི་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི་ལོ། བྱིསི་པ་ཚོོསི་

ཐུག་པ་འཐུང་བའ་ིཅིབ་སྒྲིར་ཉིན་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི། ཁྱོོ་ག་དང་ཆུང་མསི་མཚོན་མོ་མལོ་

གདན་སྤྲུག་རྡུང་བྱེད་པར་རྣ་ཉིན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་མཉིམ་ཟ་མཉིམ་

འཐུང་བྱསི་ནསི་ཡིོད་ཚོད་རྟེོགསི་ཐེབསི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་རློན་པར་གྱུར་ནསི་
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མཆོ་ིམའ་ིའོད་སྣང་འཚོེར། “སྤེང་ཐེང་དུ་སྤེང་ཉིལོ་བྱསི་ནསི། རང་ཉིིད་ལོ་འགྲོགསི་མཁོན་

ཚོང་མར་ཁོ་ཞེ་ེགཉིིསི་མེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། དམོད་མོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ་མནའ་ཡིང་སྐྱེལོ་རྒྱུ་

ཡིིན། ཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིགླེེང་མོལོ་གྱི་ིསྙན་ངག་ལོ་ཉིན་རྒྱུ་ཡིིན། འད་ིཚོང་མ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིིན་ལོ། ད་ེན་ིསོྔོན་ཆོད་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་མ་རྟེོགསི་པའ་ིཟབ་གནད་རེད། དོན་དག་འད་ི

ཚོང་མ་དོན་བཟང་རེད།”

ཆོོསི་དཔོན་སོྒོ་འགྲམ་གྱིི་གཙབ་གདན་སྟེང་དུ་གཉིོམ་ཆུང་གིསི་བསྡད་ནསི་“མི་ཧ་

ཅིང་ཁོེར་རྐྱེང་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོའ་ིམ་ིཚོེར་དོན་སྙིང་ཅི་ིཞེིག་ཡིོད་དམ་སྙམ་གྱི་ིའདུག” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་བསིམ་གཟསི་ནསི་གླེོ་ལུ་ཞེིག་བརྒྱབ་ནསི་“དེང་སིང་ཆོོསི་འཆོད་འདོད་མེད་

པའ་ིམ་ིཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན།” ཞེེསི་ཤོོད་མགོ་བརྩམསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨོ། ང་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུར་དགའ་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན། ད་ེལོསི་ཐེར་ཐེབསི་མ་ི

འདུག འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཆོོསི་འཆོད་རྒྱུ་མིན། ཆོོསི་འཆོད་པ་ན་ིཡུལོ་མ་ིཚོོར་ཅི་ིབྱེད་འད་ི

བྱེད་ལོམ་སྟོན་བྱདེ་པ་ཡིནི་ལོ། ངསི་ན་ིཁོོ་ཚོོར་ཅི་ིབྱེད་འད་ིབྱེད་སྐོར་བཀའ་འདྲེ་ིབྱ་རྒྱུ་ཡིནི། 

ད་ེན་ིཆོོསི་འཆོད་པ་མ་རེད། རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ཆོོསི་འཆོད་ཅིེསི་པ་ན་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ཀྱི་ིང་རོ་ཞེིག་

ཡིིན་ལོ། ཆོོསི་འཆོད་ཅིེསི་པ་ན་ིདངོསི་པོ་ལོ་ལྟ་སྟངསི་ཤོིག་རེད། ཡུལོ་མ་ིཚོོར་དད་འདུན་

ཤུགསི་དྲེག་ཡིོད་དུསི། ཆོོསི་འཆོད་ཅིེསི་པ་ན་ིདོན་བཟང་ཞེིག་ཡིིན། ལོོ་སོྔོན་མའ་ིཡི་ེཤུའ་ི

འཁྲུངསི་སྐར་དུསི་ཆོེན་སྐབསི་སུ། འཇོིགསི་སྐྱོབ་རུ་ཁོག་2 མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་

2  འཇོིགསི་སྐྱོབ་དམག་དཔུང་།འཇོིགསི་སྐྱོབ་དམག་དཔུང་། The Salvation Army སྟ།ེ ཉིསེི་སྐྱོན་གྱི་ིའཇོགིསི་པ་ལོསི་སྐྱོབ་པར་དམགིསི་པའ་ིཡི་ེ

ཤུའ་ིཆོོསི་ལུགསི་དར་སྤེེལོ་གཏོང་བའ་ིཚོགོསི་པ་ཞེགི་ཡིནི་ལོ། ཚོགོསི་མ་ིཚོོསི་དམག་དང་འདྲེ་བའ་ིསྒྲིགི་ཆོསི་

གྱིོན་གྱི་ིཡིོད། 
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ཡིོང་ནསི་ང་ཚོོར་ཕན་ཆོེན་པོ་ཐེོགསི་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་གིསི་ད་ེལོ་མ་ཉིན་པར་

འགྲོ་བར་བརྩམསི་ཚོ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོ་ཐེོག་ཏུ་ཡིོང་བ་ནི་ཟུར་བཅིད་བཙོན་འཇུག་གི་ཉིེསི་

ཆོད་ཡིིན། དེ་ནི་ཆོོསི་འཆོད་རེད། མགོ་སྒུར་ནསི་བསྡད་ཡིོད་པའི་མི་རྣམསི་ལོ་མཚོོན་

ན་ཧ་ཅིང་བཟང་སྟེ། ད་ེལྟར་ན་ཁྱོོད་ཀྱི་ིགདོང་པར་ཁུ་ཚུར་རྒྱག་ཐེབསི་བྲལོ། ཅི་ིལོ་ཡིིན། 

ཁྱོོད་ཆོོསི་དཔོན་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། འདི་ཕོྱིགསི་སུ་དུང་ཆོེན་དེ་སྒྲི་ཆོེན་པོསི་འབུད་ཀྱིི་

མ་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཐེབ་ཀའ་ིནང་དུ་ཤོིང་ཕྲན་འགའ་གཡུགསི་རྗོེསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ར་ེ

འཁྱོེར་ཡིོང་། འོན་ཀྱིང་། མང་པོ་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིཤོིང་སྒོམ་ད་ེཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི། དེའ་ིསྟེང་དུ་སྒོལོ་བ་གྱིང་

ལོ་ཁོེན་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ཋེོམ་དང་ཁོ་སི་ེགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་སྒོལོ་བ་ཁོང་པའ་ིགྱིང་ངོསི་སུ་

ཁོེན་ནསི་བསྡད། སྐབསི་དེར་ཕྱི་ིདྲེོའ་ིགྲིབ་མ་ད་ེཁོང་པའ་ིསོྒོ་ནང་ནསི་ཕྱིིར་བུད། 

ཕྱིི་དྲེོའ་ིསྨོད་ཙམ་ལོ། དོསི་འཁོོར་དེ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་ནསི་ཁྲོབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་གནམ་

ལྡིང་སི་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་ཕྱིིར་སླེེབསི། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིགཞུག་སྒོམ་མཐེིལོ་དུ་ཐེལོ་རྡུལོ་རིམ་

པ་ཞེིག་ཆོགསི་ཡིོད་ཅིིང་། གདོང་ཁོེབསི་ཀྱིང་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་བཀབ་ཡིོད་ལོ། མདུན་གླེོག་

གཉིིསི་ཀ་རྡུལོ་ཕྱི་ེདམར་པོའ་ིའོག་ཏུ་ཡིོངསི་སུ་བསྐུངསི་ཟིན། དོསི་འཁོོར་ཕྱིིར་སླེེབསི་དུསི་

ཉི་ིམ་ནུབ་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། སི་གཞེ་ིཆོནེ་པོ་འད་ིནུབ་ཁོའ་ིཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་དམར་ལོམ་ལོམ་བྱདེ། 

ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ིསྟེང་དུ་སྒུར་ཙམ་བྱསི་འདུག་ཅིིང་། གདོང་

ལོ་སྤེོབསི་པ་དང་གཟབ་ནན། ནུསི་ལྡན་བཅིསི་ཀྱི་ིཉིམསི་དོད། ཁྱོིམ་རྒྱུད་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིགོ་

གནསི་ཀྱིི་དྲེིན་གྱིིསི། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་ཁོ་ལོོ་བའི་འགྲམ་གྱིི་ཆོེ་མཐོེང་གི་

འདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད་ཡིོད། གཞེན་པ་ཚོང་མ་གཞུག་སྒོམ་ནང་དུ་ལོངསི་ནསི་ལོག་པསི་

གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིསྐྱོར་མདའ་ལོ་འཐེམསི། རང་ལོོ་བཅུ་གཉིིསི་ལོ་བུད་པའ་ིརུ་ཐེ་ེདང་རང་ལོོ་
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བཅུ་ལོ་བུད་པའི་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིི་བཙོག་དྲེེག་ཆོགསི་པའི་གདོང་པར་འཚུབ་པོ་གི་

ཉིམསི་དོད་ཅིིང་། མིག་གཉིིསི་ལོ་ཐེང་ཆོད་པའ་ིཉིམསི་ཤོིག་དང་ལྷན་དུ་སོྤྲོ་སིེམསི་འཁོོལོ་

བའི་རྣམ་པ་ཞེིག་ཀྱིང་ཤོར་འདུག་ལོ། གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཨ་ཕའི་ལོག་ནསི་བཙིར་ཡིོང་བའི་

ཤོིང་མངར་ཞེིམ་ཟསི་ཀྱིི་དབང་གིསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་མཛུབ་མགོ་དང་ཁོ་འགྲམ་རྣམསི་ལོ་

འབྱར་ཚོི་ནག་པོ་བསྐུསི་འདུག རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིཔུསི་མོའ་ིམན་ལོ་སླེེབསི་པའ་ིསིེང་རསི་

ཟིང་སྐྱའ་ིལྭ་རིང་ཞེིག་གྱིོན་འདུག་ལོ། ལོོ་ཆུང་གཞེོན་ནུ་མའ་ིནན་ཏན་གྱི་ིཉིམསི་ཅུང་ཙམ་

ཞེིག་ཀྱིང་དོད་འདུག འོན་ཀྱིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ན་ིད་དུང་ཡིང་སྣང་ཆུང་ག་ིབྱིསི་པ་སྣབསི་

ལུག་ཅིིག་ཡིིན་པསི། ནམ་རྒྱུན་འབྲུ་ཁོང་ག་ིརྒྱབ་ལོོགསི་སུ་རྩེད་ཁོང་ཕུག་རྒྱུ་དང་། རང་

ཉིིད་དགའ་སིའ་ིརྩེད་ཆོསི་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ། ཐེ་མག་ག་ིདུད་སྣ་ེའཐེེན་རྒྱུ་བཅིསི་ལོ་མགོ་

འཁོོར་ནསི་ཡིོད་པའི་ཚོོད་རེད། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་གསིར་དུ་འབུར་བཞེིན་པའི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ནུ་

འབུར་ཟུང་ག་ིསྟོབསི་ཤུགསི་དང་འགན་ཁུར། གཟ་ིབརྗོིད་བཅིསི་ལོ་དོ་སྣང་འབྱུང་བཞེིན་

པའི་སྒོང་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ནི་ད་དུང་ཡིང་རི་བྱི་ལྟ་བུའི་འཚུབ་པོ་དང་

བེའུ་ཕྲུག་ལྟ་བུའ་ིབསིམ་མེད་ཅིིག་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིསོྐྱར་མདའ་ལོ་

དམ་པོར་འཇུསི་ནསི་ལོངསི་འདུག་པ་ནི་རོ་སིི་ཤོ་རོན་རེད། ཁོོ་མོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའི་

སྔོ་རྟེིང་སྟེང་དུ་ཡིོམ་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་གཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་ཤུགསི་སོྙམསི་སྒྲིིག་བྱེད་བཞེིན་

ཡིོད་ལོ། ལོམ་ངོསི་ནསི་སླེེབསི་པའི་འདར་འདུལོ་དེ་ཐེད་ཀར་ཁོོ་མོའ་ིཔུསི་མོ་དང་སྒྱེིད་

པསི་གདོང་ལོེན་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེན་ིཁོོ་མོར་མངལོ་ཆོགསི་ཡིོད་པསི་ཡིིད་གཟབ་བྱེད་

བཞེིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན། ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོོ་བསླེསི་ཏེ་མགོ་རུ་དཀྲིསི་པསི་ཁོ་དོག་སིེར་

སྐྱའ་ིདབུ་རྒྱན་ཞེིག་ཏུ་གྲུབ། ཟླ་ངོ་ཁོ་ཤོསི་སོྔོན་དུ་ཆོགསི་ཉིམསི་དང་ཡིིད་འགུག་ག་ིཉིམསི་

ཀྱིིསི་ཕྱུག་པའ་ིཁོོ་མོའ་ིའཇོམ་ཞེིང་གོར་བའ་ིགདོང་པ་རུ་དེང་སིང་སྦྲུམ་མའ་ིགདོང་གཉིེར་

བབསི་འདུག་ཅིིང་། གདོང་པ་དེར་ཡིང་དག་པའ་ིམཛོེསི་ཉིམསི་མངོན་པར་བྱེད་པའ་ིརང་
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སྐུལོ་གྱིི་འཛུམ་ཞེིག་ཀྱིང་མངོན་ཡོིད། ཁོོ་མོའ་ིམཉིེན་ཞེིང་ཆོེ་བའི་ནུ་མ་དང་ལྟོ་བ། ཐེལོ་

ལྕིག་དང་བྱུག་བྱུག་ག་ིསོྔོན་བསུའ་ིཆོེད་དུ་བསིམ་གཟསི་ནསི་བར་སྣང་དུ་གཡུག་གཡུག་

བྱེད་བཞེིན་པ་ལྟ་བུའི་ཁོོ་མོའ་ིསྲི་མཁྲེགསི་ཀྱིི་དཔྱི་མགོ་དང་འཕོངསི་ཚོོསི། མདོར་ན་

ཁོོ་མོའ་ིརྒྱགསི་ཤོིང་རིལོ་བའི་གཟུགསི་པོ་ཧྲིིལོ་པོ་སྒོམ་པོ་དང་ནན་ཏན་དུ་གྱུར་ཡོིད། ཁོོ་

མོའ་ིབསིམ་བློོ་དང་ཀུན་སྤྱིོད་ཚོང་མ་མངལོ་ཁོོག་གི་ཕྲུ་གུའི་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ཡིོད་ལོ། 

ཕྲུ་གུའི་བདེ་འཇོགསི་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཁོོ་མོསི་གོམ་སྟབསི་སྙོམསི་པོསི་འགྲོ། ཁོོ་མོའ་ིསྣང་བར་

འཛོམ་གླེིང་ཧྲིིལོ་པོ་སྦྲུམ་མར་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་དུསི་ཀྱིང་ཨ་

མསི་བུ་ཕྲུག་བཙའ་བའི་ཟུར་ངོསི་ཁོོ་ན་ནསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་ཡིོད། རྒྱགསི་ཤོིང་རིལོ་

ལོ་ཚོོར་འདུ་རྒོད་པའི་གཞེོན་ནུ་མ་འཚུབ་པོ་ཅིིག་ལོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་ཡུན་རིང་མ་

འགོར་བའ་ིཁོོན་ན་ེསྟེ། ཁོོ་མོའ་ིརང་ལོོ་བཅུ་དགུ་ལོ་སིོན་པའ་ིཁྱོོ་ག་འད་ིན་ིཁོོ་མོའ་ིལུསི་

སིེམསི་གཉིིསི་ཀའ་ིའགྱུར་ལྡོག་གིསི་མགོ་རྨོངསི་ཤོིང་ཞེ་ེའཇོིགསི་སུ་བཅུག་ཡིོད། དེང་སིང་

ཉིལོ་སིའ་ིནང་དུ་འཛོིང་རེསི་འབལོ་རེསི་ད་ེམེད་ལོ། གསིལོ་ལོ་མ་ིགསིལོ་བའ་ིཁྲེལོ་འཛུམ་

དང་བཅིསི་སིོ་ཡིིསི་འདེབསི་ཤོིང་སིེན་མོསི་འབྲད་པ་དེའང་མེད་ཅིིང་། མཇུག་མཐེར་མིག་

ཆུ་འདོན་པ་དེའང་མེད། འགྱུར་ལྡོག་འད་ིདག་གིསི་ཁོོ་རང་བློོ་རོྨངསི་ཤོིང་ཡིིད་འཇོིགསི་

སུ་བཅུག་ཡིོད། དེང་སིང་ཁོོའ་ིམིག་མདུན་དུ་མངོན་པ་ན་ིབཏང་སྙོམསི་དང་གཟབ་ནན་

ཡིིན་ཞེིང་། ཤོེསི་རབ་ལྡན་ལོ་ངོ་གནོང་ཞེིང་ནན་ཏན་གྱི་ིརྣམ་པསི་འཛུམ་སྟོན་པའ་ིསྲིོག་

ཆོགསི་ཤོིག་རེད། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཟ་ིབརྗོིད་ཅིིག་ཏུ་བརྩིསི་ཡིོད་

ལོ། ཁོོ་མོར་ཞེེད་སྣང་ཡིང་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད། ཁོོསི་ག་དུསི་ཡིིན་ནའང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་ཁོོ་

མོའ་ིསྟེང་དུ་འཇོོག་པའམ། ཡིང་ན་ཁོོ་མོ་དང་ཉི་ེསིར་ལོངསི་ཐེབསི་བྱེད་ལོ། འད་ིལྟར་བྱསི་

ན་ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཁོོ་མོའ་ིདཔྱ་ིམགོ་དང་ཕྲག་པར་ཐུག་ག་ིཡིོད་པསི། དེསི་དེང་སིང་བར་

ཐེག་ཇོ་ེརིང་ལོ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིའབྲེལོ་བ་ད་ེཕྱིིར་ཇོ་ེཉིེར་གཏོང་ཐུབ་པའ་ིསྣང་བ་ཤོར་གྱི་ི
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ཡིོད། ཁོོན་ན་ེན་ིགདོང་པ་ཕྲ་ལོ་གཟུགསི་པོ་སྐམ་རིད་ཀྱི་ིཋེེག་སི་སིིའ་ིམ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིགཞེོན་ནུ་

ཞེིག་རེད། ཁོོའ་ིམིག་འབྲསི་སོྔོ་སྐྱ་ད་ེལོ་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཉིེན་ཁོ་ཅིན་གྱི་ིམདངསི་འབབ་

ལོ། སྐབསི་ལོ་ལོར་བྱམསི་སིེམསི་ཀྱི་ིརྣམ་པའང་ལྡན་ཞེིང་། ཡིང་སྐབསི་ལོ་ལོར་འཇོིགསི་

སྐྲག་གི་རྣམ་པ་ཡིང་ཤོར། ཁོོ་ནི་ལོསི་ལོ་བརྩོན་པའི་སྐྱེསི་པ་བཟང་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། མ་

འོངསི་པར་ཁྱོོ་ག་བཟང་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོསི་ཆོང་རག་ངེསི་ཅིན་འཐུང་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། འཐུང་བ་ཚོད་ལོསི་མི་བརྒལོ། གཅིིག་གིསི་འཛོིང་མོ་མགོ་ཐེོག་ཏུ་བཞེག་

དུསི་འཁྲུག་འཛོིང་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ལོ། དེའ་ིཐེད་ནམ་ཡིང་འུད་ཤོོབ་མ་ིབྱེད། ཁོོ་རང་ཚོོགསི་

འདུའི་སྐབསི་སུ་ཁུ་སིིམ་པོ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་དེ་གར་སླེེབསི་ཐུབ་པ་བྱསི་

ཡིོད་ལོ། སླེེབསི་ཡིོད་པ་གཞེན་པར་རྟེོགསི་སུའང་འཇུག་ག་ིཡིོད།

རང་ལོོ་ལྔ་བཅུའ་ིནང་སླེེབསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་རང་བཞེིན་གྱིིསི་ཁྱོིམ་རྒྱུད་འདིའ་ིདཔོན་

པོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་སིོང་བསི་རེད་མ་གཏོགསི། དེ་མིན་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཁོ་ལོོ་བའི་འགྲམ་གྱིི་

ཆོ་ེམཐེོང་འདུག་སྟེགསི་འད་ིབདམསི་མེད་པར། འདུག་སྟེགསི་འད་ིརོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་སྤྲོད་

ཡིདོ་ངསེི་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་། ད་ེན་ིམ་ིསྲིདི་པ་ཞེགི་ཡིནི་ཏ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི གཅིགི་ནསི་ཁོོ་མ་ོ

ན་གཞེནོ་ཞེགི་ཡིནི་པ་དང་། གཉིསིི་ནསི་ཁོོ་མ་ོབུད་མདེ་ཅིགི་ཡིནི་པའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསིི་སི།ོ། གང་

ལྟར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིང་བད་ེམོསི་བསྡད་མེད་པར། ཁོོའ་ིའདྲེ་ེཡིིསི་བཟུང་འདྲེའ་ིམིག་ཟུང་

གྲམི་པསོི་བགྲད་འདུག་ལོ། སྐམ་ཞེངི་ཆོ་ེབའ་ིགཟུགསི་པ་ོལྷདོ་ལོ་འབབ་ཐུབ་མདེ། ཁོརེ་རྐྱེང་

ག་ིབཀག་རྒྱ་འདིསི་ཕལོ་ཆོེར་ནམ་རྒྱུན་ཁོོ་དང་མ་ིགཞེན་བར་གྱི་ིའབྲེལོ་འདྲེིསི་ཡིོད་ཚོད་

བཀག་ཡིོད་ལོ་ཁོོའ་ིཟསི་ཀྱི་ིཡི་ིག་ཡིང་འགགསི་ཡིོད། ཁོོསི་ཟ་མ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགསི་མ་ི

བཟའ་ལོ་ཆོང་རག་རྒྱུན་དུ་མ་ིབཏུང་ཞེིང་། བུད་མདེ་ཕལོ་ཆོརེ་བསྟནེ་གྱི་ིམདེ། ཕྱིིའ་ིརྣམ་

པ་འདིའ་ིའོག་ནསི་དོན་དངོསི་སུ་ཁོོའ་ིཁོོག་ག་ིཡི་ིག་ཚོང་མ་རིམ་བཞེིན་འཕར་ནསི་ཡིོང་

ནསི། ཉིནི་ཞེགི་ལོ་གནནོ་མ་ིཐུབ་པར་འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ་ལོ། ད་ེདུསི་ཁོོསི་ཡུན་རངི་ལོ་དྲེན་པའ་ི
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ཟ་མ་འགའ་ར་ེབཟའ་ལོ། བཟ་ིསྨོན་དང་ཨ་རག་འཐུང་ནསི་གཟུགསི་པོའ་ིསྙོམསི་མ་ིཟནི་

ཞེངི་མགི་གཉིསིི་དམར་ཞེངི་ཆུ་ཀརོ་ཀརོ་དུ་འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ། ད་ེནསི་འདདོ་སྲིདེ་ཀྱི་ིམག་ོབོ་

གནོན་ཆོེད་དུ། སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་སྨོད་འཚོོང་མ་གླེསི་ཏ་ེསྨྱོོན་པ་བཞེིན་དུ་འཁྲིག་པ་

སྤྱིོད་ཀྱི་ིཡིོད། གོ་ཐེོསི་ལྟར་ན། ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་ཁོོ་རང་ཤོོ་ན་ེགྲོང་རྡོལོ་དུ་སིོང་ནསི། དུསི་

གཅིགི་ལོ་སྨོད་འཚོངོ་མ་གསུམ་གླེསི་ནསི། ཁོོ་མ་ོཚོའོ་ིཚོརོ་བ་མདེ་པའ་ིགཟུགསི་པའོ་ིསྟངེ་

དུ་ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་ཙམ་རིང་ལོ་འདོད་འཁུན་སྒྲིོག་བཞེིན་འདོད་འཁྲིག་སྤྱིད་རབསི་ཟེར། 

འནོ་ཀྱིང་། ནམ་ཞེགི་ཁོོའ་ིཡི་ིག་འགུ་མ་ཐེག་ཏུ་སིམེསི་སྡུག་ཅིངི་ང་ོགནངོ་ནསི་ཁོརེ་རྐྱེང་

ག་ིའཚོ་ོབ་རུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོ། ཁོེར་རྐྱེང་ག་ིའཚོ་ོབ་རུ་ལོོག་རྗོེསི་ཁོོསི་མ་ིགཞེན་པ་ལོ་ཡིིབ་

བཞེིན་འགྲོ་ལོ། ཁོོའ་ིཉིེསི་སྤྱིོད་ལོ་འགྱིོད་བཤོགསི་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་མ་ིརྣམསི་ལོ་རྔན་པ་སྦྱིིན་གྱི་ི

ཡིོད། ཁོོ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་འཇོབ་འཛུལོ་གྱིིསི་ཡིོང་ནསི་བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིསྔོསི་མགོའ་ིའོག་ཏུ་

འགྱིིག་བྱ་ིརིལོ་བཅུག་ནསི་འགྲོ་ལོ། ད་ེནསི་གླེ་ཆོ་མ་ིལོེན་པར་མ་ིཚོོར་འབུད་ཤོིང་གཏུབ་

རོགསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེནསི་ཁོོསི་རྟེ་དང་རྟེ་སྒོ། ལྷམ་གསིར་པ་སིོགསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྫོསི་

རྣམསི་མ་ིགཞེན་ལོ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིདོ། གཞེན་པར་ཐུག་སྐབསི་ཁོོ་རང་བྲསོི་འགོྲ་བའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསིི་

སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁོོ་ལོ་སྐད་ཆོ་བཤོད་མི་ཐུབ་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ལོ་གདོང་ཐུག་པ་ཡིིན་

ནའང་ཁོོ་རང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཟུགསི་པོའ་ིཕྱི་ིཤུན་དུ་ཕྱིིར་འཁུམསི་ནསི། སྔོངསི་ཤོིང་སྐྲག་

པའ་ིམིག་གིསི་ཕྱིིའ་ིའཇོིག་རྟེེན་ལོ་ལོྐོག་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཐེོག་མར་ཁོོའ་ིཆུང་མ་གྲོངསི་པ་

དང་། ད་ེནསི་དའེ་ིརྗོསེི་ཀྱི་ིཟླ་ངོ་ཁོ་ཤོསི་རིང་ལོ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་ལུསི་པ་འདིསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་

ནངོསི་འགྱིདོ་དང་ང་ོཚོའ་ིདམར་རྟེགསི་ཤོགི་བརྒྱབ་ཡིདོ་ལོ། དསེི་ཁོོ་རང་ཟད་མཐེའ་མདེ་

པའ་ིཁོརེ་རྐྱེང་ག་ིའཚོ་ོབའ་ིནང་དུ་བསྐྱལོ་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་། དནོ་དངསོི་འགའ་རརེ་ཁོོ་རང་

བྱལོོ་ཐེབསི་མདེ་ཅིངི་། ཁོོ་རང་ཁྱོམི་རྒྱུད་ཀྱི་ིམག་ོཁྲདི་ཅིགི་ཡིནི་པའ་ིཆོ་ནསི་ཁོོསི་ཁྱོམི་རྒྱུད་

འཛོནི་སྐྱངོ་བྱདེ་དགསོི་ཤོངི་། ད་ེརངི་ལོ་མཚོནོ་ན། ཁོོ་རང་ཁོ་ལོ་ོབའ་ིའགྲམ་གྱི་ིཆོ་ེམཐོེང་
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ལེེའུ་བཅུ་གཅིིག་པ།

རྐུབ་སྟགེསི་སུ་འདུག་དགསོི། 

དོསི་འཁོོར་དེ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་ནསི་ཕྱིིར་རང་ཁྱོིམ་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། འདུག་སྟེགསི་སྟེང་གི་སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོའ་ིགདོང་པར་ཡིི་ཐེང་ཆོད་པའི་རྣམ་པ་

བབསི། ཨལོ་གྱིིསི་གཟུགསི་པོ་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་དགྱི་ེཙམ་བྱསི་ནསི། མིག་གིསི་

ལོམ་ལོ་ལྟ་ཞེིང་ད་ེནསི་ཚོད་འཇོལོ་འཆོར་ཤོེལོ་ལོ་ལྟ། ཁོོའ་ིམིག་གིསི་ཚོད་འཇོལོ་འཆོར་

ཤོེལོ་སྟེང་གི་རྣམ་རྟེོག་རྒོད་པོསི་འདར་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་པའི་ཤུགསི་ཚོད་མདའ་ཁོབ་

ལོ་ལྟ་ཞེིང་། ད་ེནསི་སྣུམ་ཚོད་འཇོལོ་ཆོསི་དང་ཚོ་དྲེོད་འཇོལོ་ཆོསི་བཅིསི་ལོ་ལྟ། རླངསི་

འཁོོར་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིཞེན་ཆོ་དང་དོགསི་པ་ཟ་དགོསི་པའ་ིགནད་དོན་རྣམསི་ར་ེར་ེབཞེིན་

ཁོོའ་ིཀློད་པའ་ིནང་དུ་ཐོེ་འགོད་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོསི་ཙིར་སྒྲི་གྲག་ཡིོང་བ་དེར་ཉིན། ད་ེན་ི

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་ངོསི་ནསི་ཡིིན་པ་འདྲེ་བསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་ཟད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོའ་ིརྣ་

ཡིིསི་སྦྲིེལོ་མཐུད་ལྷུ་ལོག་ཡིར་ལྡིང་མར་ལྷུང་བྱེད་པའ་ིསྒྲི་ལོ་ཉིན། ཁོོའ་ིལོག་པ་བང་སྒྱུར་

ཡུ་བའི་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི། བང་སྒྱུར་ཡུ་བ་བརྒྱུད་ནསི་ཡོིང་བའི་བང་སྒྱུར་སིོ་འཁོོར་གྱིི་

འགུལོ་སྐྱོད་ལོ་བརྟེགསི། ཁོོསི་ཁོ་འགོག་རྐང་གདན་མ་ལོྷད་པར་འབྱེད་མཐུད་རྐང་གདན་

ལྷོད་ནསི། འབྱེད་མཐུད་འཁོོར་སྡེར་གྱི་ིནུར་ཚོད་ལོ་ཚོོད་ལྟ་བྱསི། ཁོོ་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ར་

ཕོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ཐེེངསི་ཁོོ་རང་ལོ་འགན་ཁུར་ཡིོད་པསི་ནམ་རྒྱུན་

དང་མི་འདྲེ། དོསི་འཁོོར་འདི་བསྐོར་རྒྱུ་དང་འདི་ལོ་བདག་སོྐྱང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁོོའ་ིའགན་

ཁུར་རེད། གལོ་སྲིིད་དོསི་འཁོོར་ལོ་གནད་དོན་ཞེིག་བུད་ན་དེ་ནི་ཁོོ་རང་གི་སྐྱོན་ཡིིན། 

ཚོང་མསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིཟེར་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཚོང་མ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨལོ་གྱིིསི་འད་ི

ནི་སུའི་སྐྱོན་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་རེད། དེ་བསི། ཁོོསི་དོསི་འཁོོར་ལོ་ལོག་པསི་རེག་ཅིིང་མིག་

གིསི་འཚོ་ོལོ། རྣ་ཡིིསི་ཉིན་གྱི་ིཡིོད། ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ནན་ཏན་དང་འགན་སིེམསི་ལྡན་པའ་ི

ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར་ཡིོད། མ་ིཚོང་མསི་ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིའགན་ཁུར་ལོ་བརྩ་ིབཀུར་ཞུ་བཞེིན་ཡིོད་
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ཅིིང་། ཐེ་ན་ཁྱོིམ་ཚོང་ག་ིབཟའ་དཔོན་དུ་གྱུར་པའ་ིཨ་ཕསི་ཀྱིང་ལོག་ཏུ་གཅུསི་སྐམ་ཞེིག་

བཟུང་ནསི་ཨལོ་གྱི་ིབཀའ་བཀོད་དང་ལོེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོ་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་ཧ་ཅིང་ཐེང་ཆོད་ཡིོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ལོ་

མཚོོན་ན། ཆོད་མེད་ཀྱིི་འགུལོ་སྐྱོད་དང་རོྫོགསི་མེད་ཀྱིི་ངོ་གདོང་གིསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཐེང་

ཆོད་པར་བྱསི་ཡིོད་ལོ། ཤོིང་མངར་ཞེིམ་ཟསི་ཀྱིི་དོན་དུ་འཐེབ་རྩོད་བྱསི་པསི་ཀྱིང་ཐེང་

ཆོད་ཡིོད། ད་དུང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་ཀྱིི་སོྒོ་ནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་གླེོ་ཁུག་

ཏུ་འགྱིིག་བྱི་རིལོ་བཅུག་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་གཉིིསི་དགའ་དྲེགསི་པའི་དབང་གིསི་ཀྱིང་

ཐེང་ཆོད་ཡིོད།

འདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཡིོད་པའི་སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོ་ཐེང་ཆོད་འདུག་པའི་སྟེང་

དུ། ད་དུང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་ཞེིང་སིེམསི་པ་སྡུག་འདུག་སྟེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི། ཁོོ་ཚོོའི་རྟེ་དང་ཤོིང་

རྟེ། ལོག་ཆོ་དང་ཁྱོིམ་ཆོསི་སིོགསི་གཞེིསི་ཀའི་ནང་ནསི་འཁྱོེར་ཐུབ་པ་ཡིོད་ཚོད་འཁྱོེར་

ནསི་བཙོངསི་མོད། ཚུར་བབསི་པ་ན་ིསོྒོར་མོ་བཅིོ་བརྒྱད་མ་གཏོགསི་མེད་པསི་སིོ།། སོྒོར་

མོ་བཅིོ་བརྒྱད་རེད་ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་ཉིོ་མཁོན་ལོ་བཙན་ཤོེད་བཀོལོ་ཡིོད་ལོ་ཁོ་རྩོད་ཀྱིང་

བརྒྱབ་ཡིོད། ཉིོ་མཁོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཁོེ་བཟང་ཡིོད་པ་ཤོེསི་པ་ན། ཁོོ་ཚོོར་ད་ལྟ་རིན་

གོང་ག་ཚོོད་བདེ་མོ་བྱསི་རུང་ཉིོ་རྒྱུ་མིན་ཞེེསི་བཤོད་ལོ། དེ་དུསི་ཁོོ་ཚོོ་ཡིང་ཐེབསི་ཟད་

ཅིིང་། ཉིོ་མཁོན་གྱི་ིགཏམ་ལོ་ཡིིད་ཆོེསི་ནསི་ཁོོསི་ཐོེག་མར་སོྤྲོད་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་པའ་ིརིན་གོང་

ལོསི་ཀྱིང་སོྒོར་གཉིིསི་དམའ་མོ་བྱསི་ཏ་ེབཙོངསི། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིརང་ཉིིད་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་མེད་པའ་ི

ལོམ་ལུགསི་ཤོིག་ག་ིཁོ་གཏད་དུ་ལོངསི་ཡིོད་པསི། ལོམ་ལུགསི་དེསི་ཁོོ་ཚོ་ོཕམ་པར་བརྒྱབ་

ཡིོད། དེ་བསི་ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོར་སིེམསི་ཁྲལོ་སླེེབསི་ཤོིང་འཇོིགསི་སྣང་སྐྱེ། ཁོོ་ཚོོསི་རྟེ་གཉིིསི་

ཀ་དང་འཁོོར་བཞེིའ་ིཤོིང་རྟེའ་ིརིན་ཐེང་འད་ིལོསི་ཆོ་ེབ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཉོི་མཁོན་

གྱིིསི་འད་ིདག་གཞེན་པར་ཕར་བཙོངསི་དུསི་རིན་གོང་ད་ེལོསི་མཐེོན་པོ་ཁུག་པའང་ཤོེསི་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེཇོ་ིལྟར་བྱེད་དགོསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན། ཚོོང་

ལོསི་ཞེེསི་པ་ན་ིགསིང་བ་ལོྐོག་གྱུར་གྱི་ིདོན་དག་ཅིིག་རེད། 

ཨལོ་གྱིིསི་མིག་ཟུང་གིསི་གཞུང་ལོམ་དང་ཚོད་འཇོལོ་འཆོར་ཤོེལོ་གཉིིསི་ཀའ་ིབར་དུ་

རེསི་འཁོོར་གྱིིསི་ལྟ་བཞེིན་“ད་སོྔོན་གྱི་ིམ་ིད།ེ མ་ིད་ེསི་གནསི་ཀྱི་ིམ་ིཞེིག་མིན་པ་འདྲེ། ཁོོའ་ི

སྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ད་ེསི་གནསི་འདིའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་དང་མ་ིའདྲེ་ལོ། གྱིོན་གོསི་

གོན་སྟངསི་ཀྱིང་མ་ིའདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་“ང་དེ་རིང་ལྕིགསི་རིགསི་ཚོོང་ཁོང་ཞེིག་ཏུ་སིོང་ནསི་ངོ་ཤོེསི་འགའ་

ཞེིག་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན་ང་ཚོོ་འདི་ལྟར་ཁོ་འབྲལོ་བཞེིན་པའི་

སྐབསི་སུ། མི་མང་པོ་ཞེིག་ཆོེད་དུ་ང་ཚོོའི་ཅི་ལོག་ཉིོ་རུ་ཡིོང་གི་འདུག་ཟེར་ལོ། མི་འདི་

དག་གིསི་ང་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་གཙང་མར་ཉིོ་རྒྱུ་རེད་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོར་ད་ེཐེད་

ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ཨ་ཋོེམ་སླེེབསི་ཡིོད་ན་བཟང་ཡོིད་རྒྱུ་རེད། 

ཁོོསི་འད་ིལོསི་དགའ་ཙམ་ཞེིག་བྱསི་ཡིོད་སྲིིད།” ཅིེསི་འགྲེལོ་བཤོད་བྱསི།

ཇོོན་གྱིིསི་“འོན་ཀྱིང་། མ་ིདེསི་རྩ་བ་ནསི་ཉིོ་རྒྱུ་མིན་ཟེར་གྱི་ིའདུག་ཨ། ང་ཚོོསི་ཚོང་མ་

ཕྱིིར་དྲུད་འགྲོ་སྲིོལོ་ན་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ངོ་ཤོེསི་པའི་མི་དེ་དག་གིསི་ཟེར་ན། མི་དེ་དག་གིསི་ཟེར་ན་ཉིོ་མཁོན་

ཚོང་མསི་ནམ་རྒྱུན་འདི་ལྟར་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཟེར་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ལྟར་བྱསི་ནསི་ཡུལོ་

མི་ཚོོར་སྐྲག་སླེོང་གི་ཡིོད་ཟེར། ང་ཚོོསི་ནི་དོན་དག་དེ་འདྲེ་ལོ་ཇོི་ལྟར་གདོང་ལོེན་བྱེད་

དགོསི་མ་ིཤོེསི། ཨ་མ་སིེམསི་ཕམ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་མོ་ཁོོང་ཁོྲ་ཟ་ཞེིང་སིེམསི་ཕམ་འབྱུང་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོག་དུསི་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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“མ་ིཤོེསི། ང་ཚོོསི་དོ་ནུབ་ད་ེཐེད་ལོ་གྲོསི་བསྡུར་བྱསི་ནསི་ཐེག་གཅིོད་བྱེད་དགོསི། ཋེོམ་

ཕྱིིར་སླེེབསི་པར་ང་རང་ཧ་ཅིང་དགའ། དེསི་ངའ་ིསིེམསི་བད་ེལོ་འབབ་ཏུ་བཅུག་སིོང་། ཁོོ་

ན་ིན་གཞེོན་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨ་ཕ། མ་ིའགའ་རེསི་ཋེོམ་གྱི་ིསོྐར་ལོ་གླེེང་མོལོ་འདྲེ་མིན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཁོོ་

ཚོོསི་ཟེར་ན་ཋོེམ་ནི་བཟང་བཙོན་དུ་བཏང་བ་ཡིིན་ཞེིང་། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་རང་མངའ་

སྡེའ་ིཕྱི་ིརོལོ་དུ་འགྲོ་མ་ིཆོོག་ཟེར་ལོ། གལོ་སྲིིད་སིོང་བ་ཡིིན་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་འཛོིན་བཟུང་

བྱསི་ནསི་ཕྱིིར་བཙོན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕར་དོགསི་འདྲེོགསི་ཤོིག་ལོངསི་ནསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེལྟར་ཟེར་རམ། འད་ིབཤོད་མཁོན་

གྱིིསི་འད་ིསྐོར་གནསི་ཚུལོ་ཤོེསི་སིམ། འོལོ་ཚོོད་དུ་བཤོད་པ་མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“དེ་ངསི་མི་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་གར་གླེེང་མོལོ་བྱེད་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་

ང་ཋེོམ་གྱི་ིགཅུང་པོ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་མེད། ངསི་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་རྣ་ཉིན་བྱསི་པ་ཙམ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཨ་ཕསི་“སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་མཁྱོེན། དེ་དོན་དངོསི་མིན་པར་སྨོོན། ང་ཚོོར་ཋེོམ་དགོསི་ཀྱིི་

ཡིོད། ངསི་ཁོོ་ལོ་ད་ེསྐོར་འདྲེ།ི ང་ཚོོར་དཀའ་ངལོ་མང་ཐེག་ཆོོད་ཅིིག་ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིསྟེང་

དུ་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའི་རྗོེསི་འདེད་ཅིིག་བཏང་ན་ད་ཅིི་བྱ། དེ་དོན་དངོསི་མིན་པར་སྨོོན། ང་

ཚོསོི་ད་ེསྐོར་དོན་དངོསི་ཅི་ིཡིིན་ཁོ་གསིལོ་གཏིང་གསིལོ་བྱེད་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིསེི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ད་ེཋེོམ་གྱིིསི་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར་སིོང་ལོ། དོསི་འཁོོར་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་གནམ་

ལྡིང་སི་ལྡིང་བྱེད། སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིིསི་རྡོེག་སྒྲིའི་ཀུ་ཅིོ་ཆོད་མེད་དུ་སྒྲིོག་ལོ། ཁོ་འགོག་ཡུ་

བ་ཕར་བརྡོབ་ཚུར་བརྡོབ་བྱེད། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྱིིག་འཁོོར་ལོསི་ཤོིང་འགསི་པ་ལྟ་བུའ་ི

སྒྲི་ཞེིག་གྲག་ག་ིའདུག་ལོ། དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱི་ིཁོ་ལོེབ་ནསི་རླངསི་པ་སྲིབ་མོ་ཞེིག་ཐེོལོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཐེོལོ་གྱིིསི་འཕྱུར། དོསི་འཁོོར་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཐེལོ་རྡུལོ་མཁོའ་ལོ་འཕྱིོ་བ་

ཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་འགྲོ། ཁོོ་ཚོོ་དེའུ་འབུར་ཆོེསི་མཐེའ་མ་དེའི་སྟེང་དུ་འགོ་བཞེིན་པའི་

སྐབསི་སུ་ནུབ་ཀྱིི་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་དགོང་གའི་ཉིི་མའི་ངོ་གདོང་ཕྱིེད་ཙམ་

མཐོེང་རྒྱུ་ཡིོད་མོད། ཁོོ་ཚོོ་ཁོང་པའི་ཕོྱིགསི་སུ་མར་འབབ་སྐབསི་དེ་ཡིང་མི་སྣང་བར་

གྱུར། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་བཀག་སྐབསི་ཁོ་འགོག་ཆོསི་ལོསི་ཙིར་སྒྲི་རྣ་ལོ་གཟན་པ་ཞེིག་

གྲག་བྱུང་ལོ། སྒྲི་ད་ེཉིིད་ཨལོ་གྱི་ིསྙིང་ནང་དུ་ཟུག་བྱུང་། ཨ་ཁོ། ཁོ་འགོག་འོག་སྟན་ཟད་

ཚོར་ཟིན།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་གཞུག་སྒོམ་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོར་སྟེང་དུ་བུད་ནསི་སིར་

མཆོོངསི་ནསི་“ཋེོམ་གང་དུ་ཡོིད། ཋེོམ་གང་དུ་ཡོིད།” ཅིེསི་སྐད་ཅོིར་བརྒྱབ། དེ་ནསི་ཁོོ་

ཚོོསི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་ཡིོད་པའི་ཋེོམ་མཐེོང་བྱུང་བསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོམ་མཚོམསི་

བཞེག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ངོ་གནོང་བའ་ིསོྒོ་ནསི་དལོ་མོསི་ཁོོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་སོིང་ཞེིང་། ཁོ་སྐྱེངསི་

པའ་ིམིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི། 

ད་ེནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ བད་ེམོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི་པར། ཁོོ་ཚོོསི་ངག་

འཇོམ་པོསི་“བདེ་མོ་ཡིིན།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ། ཁོོ་ཚོོ་སོི་སིོར་ལོངསི་ནསི་ཋོེམ་ལོ་ལོྐོག་ལྟ་

བྱསི། འདི་ནི་མི་བསིད་ནསི་བཙོན་དུ་སོིང་བའི་ང་ཚོོའི་རླབསི་ཆོེ་བའི་གཅིེན་པོ་རེད་

ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོིམ་བྱའ་ིབྱ་ཁོང་ད་ེབཙོན་ཁོང་ཡིིན་ཁུལོ་བྱསི་ནསི་རྩེད་མོ་བརྩེསི་པའ་ིསྐོར་

དྲེན་གྱི་ིའདུག་ལོ། སུ་ཞེིག་བཙོན་པ་ཡིིན་ཁུལོ་བྱེད་རྒྱུར་འཕྲོག་རྩོད་བྱསི་པའ་ིསྐོར་ཡིང་

དྲེན་གྱི་ིའདུག 

ཁོོན་ན་ེ ར་ིཝེར་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་སོྒོ་མཐེོན་པོ་ད་ེམར་ཕབ་ནསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་

མར་དབབ་རོགསི་བྱསི། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་སྤྱིང་གྲུང་དང་ཡིིད་ཚོིམསི་ཀྱི་ིའཛུམ་ཞེིག་དང་

ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཁོའ་ིཟུར་གཉིིསི་ཅིོལོ་ཆུང་ག་ིརྣམ་པསི་འཁྱོོག་ཙམ་བྱསི་ནསི་ཁོོའ་ིརོགསི་
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རམ་ད་ེཡི་རབསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་དང་དུ་བློངསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨོ། རོ་སིི་ཤོ་རོན་རེད་ཨ། ངསི་ཁྱོོད་རང་ཁོོ་ཚོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོིང་བཞེིན་

ཡིོད་པ་མ་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ང་ཚོོ་རྐང་ཐེང་ལོ་ཡིོང་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་དོསི་འཁོོར་སླེེབསི་ནསི་ང་ཚོོ་

འཁུར་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“འད་ིཁོོན་ན་ེརེད། ངའ་ིཁྱོོ་ག” ཞེེསི་ཁོ་སྣོན་བརྒྱབ་

ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ཚོིག་ད་ེབརྗོིད་ཉིམསི་དང་བཅིསི་བཤོད།

ཋེོམ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོག་འཇུ་དམ་པོ་བྱསི་ནསི་ཕན་ཚུན་གྱིི་ལོག་པ་

ལོག་པསི་མྱོངསི་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྱི་ིམིག་ཟུང་ག་ིཟབ་སིར་བལྟསི། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་

སིོ་སིོ་འདོད་པ་ཚོིམསི་སིོང། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ལོ་བྲེལོ་འཚུབ་ཆོ་ེསི་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་མིག་གིསི་མར་བལྟསི་ནསི་“བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ད་དུང་ད་ེ

འདྲེ་མངོན་གསིལོ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨ་མསི་ང་ལོ་བཤོད་སིོང་། ག་དུསི་བཙའ་རྒྱུ་རེད།”

“ཨོ། ད་དུང་ཡུན་རིང་ཞེིག་འགོར་རྒྱུ་རེད། ལོོ་རྗོེསི་མའི་དགུན་ཁོ་བར་དུ་བཙའ་རྒྱུ་

མ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་གད་མོ་དགོད་བཞེིན་“ཚོ་ལུ་མའི་ཞེིང་ར་ཞེིག་ཏུ་བཙའ་རྒྱུ་འདུག་རེད་ཨ། 

མཐེའ་སྐོར་ཡིོངསི་སུ་ཚོ་ལུ་མའ་ིསྡོང་པོ་ཡོིད་པའ་ིཁོང་པ་དཀར་པོ་ད་ེཚོོའ་ིགཅིིག་ག་ིནང་

ནསི་བཙའ་རྒྱུ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟོ་བར་རེག་བཞེིན་“ད་དུང་མཐེོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ཡིིད་ཚོིམསི་པའི་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་རྗོེསི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་

འཛུལོ། དགོང་དྲེོ་སླེེབསི་དུསི་ད་དུང་ཡིང་ཚོ་གདུག་ཆོེ་ལོ། ནུབ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་གནམ་སི་

འདྲེེསི་མཚོམསི་ནསི་དགུང་ཉི་ིམའ་ིའོད་ཤུགསི་ད་དུང་ཡིང་ལྷམ་ལྷམ་འགྱིེད། འབོད་བརྡོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཅི་ིཡིང་མ་ིདགོསི་པར་བཟའ་མ་ིཚོང་མ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིམཐེའ་རུ་འདུསི་ཤོིང་། གྲོསི་ཚོོགསི་

ཆོེན་མོ་སྟ།ེ ཁྱོིམ་ཚོང་སྲིིད་གཞུང་འདིའ་ིཚོོགསི་འདུ་དངོསི་སུ་མགོ་བཙུགསི།

དགོང་དྲེོའ་ིའོད་སྣང་ག་ིསིེང་རསི་ཀྱིིསི་སི་གཞེ་ིདམར་པོར་འོད་མདངསི་འཕྲོ་རུ་བཅུག་

ཡིོད་པསི། དེསི་དངོསི་པོ་ཡིོད་ཚོད་ཀྱི་ིདཔངསི་ཚོད་མཐེོ་རུ་བཏེགསི་ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིདབང་

གིསི་རོྡོ་དང་ཀ་བ། ཁོང་པ་སིོགསི་ཉིིན་དཀར་དང་བསྡུར་ན་ཇོ་ེམཐེོ་དང་ཇོ་ེམཁྲེགསི་ཡིིན་

པའ་ིསྣང་བ་སྟེར་ལོ། དངོསི་པོ་རང་རྐྱེ་བའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་ལྷག་ཏུ་གསིལོ། ཀ་བ་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་

ན། དེའ་ིཀ་བའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་ལྷག་ཏུ་མངོན་ཏ།ེ ཀ་བ་ད་ེཉིིད་རང་ཉིིད་བཙུགསི་ཡིོད་སིའ་ིསི་

གཞེི་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོ་གཏད་དུ་ཡིོད་པའི་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོ་བཅིསི་ལོསི་མངོན་པར་

འཕགསི་ཡིོད། རྩ་ིཤོིང་ར་ེར་ེཡིང་སྡེབ་གཅིིག་བྱསི་ཏ་ེཡིོད་པའ་ིལོོ་ཏོག་མ་ཡིིན་པར་ལོོགསི་

སུ་གར་ཡིོད། ལྕིང་སོྡང་རྒན་གོག་ད་ེཡིང་ལྕིང་སོྡང་གཞེན་པ་ཚོ་ོལོསི་ལོོགསི་སུ་ལོངསི་ཡིོད། 

སི་གཞེ་ིཆོེན་མོསི་དགོང་དྲེོ་ལོ་འོད་སྣང་བསྩོལོ་བསི། ཁོ་ནུབ་ཏུ་ཕྱིོགསི་ཤོིང་སྟེང་དུ་ཚོོན་

རྩ་ིམེད་པའ་ིཁོང་པ་སྐྱ་བོ་དེའ་ིམདུན་ངོསི་ལོའང་ཟླ་བ་དང་འདྲེ་བའ་ིའོད་སྣང་ལྡན། སོྒོ་

རའི་ནང་དུ་སོྒོ་མདུན་ན་བཞེག་ཡིོད་པའི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཚོོསི་པའི་དོསི་འཁོོར་སྐྱ་བོ་དེ་

ན་ིསྒྲིོ་བཏགསི་ཀྱི་ིལོམ་ནསི་བྲིསི་པའ་ིའབུར་གཟུགསི་སྒྲིོན་བརྙིན་སྟོན་ཆོསི་ཤོིག་ག་ིརིསི་

དབྱིབསི་དང་འདྲེ་བར། དགོང་དྲེོའ་ིའོད་སྣང་ཁྲོད་དུ་བརྗོིད་ཉིམསི་དང་བཅིསི་འགྱིིངསི་

ཡིོད།

དགོང་དྲེོའ་ིསྐབསི་སུ། མ་ིརྣམསི་ཀྱིང་འགྱུར་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོར་གྱུར་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོན་ི

ཚོོར་བ་མེད་པའ་ིཕུང་པོ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་ཡིིན་པ་དང་འདྲེ། ཁོོ་ཚོོསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་

སྐབསི་ཀློད་པའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་གཡིོ་འགུལོ་ཕྲ་མོ་ཁོོ་ན་དང་དུ་ལོེན་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་

ཚོོའ་ིམིག་རྒྱང་ནང་དུ་བཀུག་ནསི་ལྷིང་འཇོགསི་སུ་གནསི་ལོ། དགོང་དྲེོའ་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་

དུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིཐེལོ་མདོག་ག་ིངོ་གདོང་སྟེང་ག་ིམིག་ཟུང་ལོ་ཡིང་འོད་སྣང་ལྡན།
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ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོོགསི་འདུ་འད་ིསི་གནསི་གལོ་ཆོེན་ཏ།ེ དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་འཚོོགསི་

ཡིོད། ཁོང་པ་ན་ིཤོ་ིབོ་ཡིིན་ལོ་སི་ཞེིང་ཡིང་ཤོ་ིབོ་རེད། དོསི་འཁོོར་འད་ིགཅིིག་པོ་ན་ིའགུལོ་

ནུསི་ཅིན་ཁོོ་ན་ད་ེཡིིན་ཞེིང་། འད་ིན་ིའཚོ་ོབའ་ིརྩ་དོན་ཡིང་ཡིིན། གུག་ཅིིང་བརྡོབ་ཤུལོ་

ཅིན་གྱི་ིདྲེོད་སིེལོ་ཚོགསི་དྲེ་དང་། འགུལོ་སྐྱོད་ཅིན་གྱི་ིལྷུ་ལོག་ཡིོད་ཚོད་ཀྱི་ིཟུར་ངོསི་ཟད་

པོ་རུ་ཆོགསི་པའ་ིསྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིརྡུལོ་རིལོ། ཀློད་ཁོེབསི་བོར་ཟིན་པའ་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་ཨ་

མའི་ཀློད་ཁོེབསི་ཀྱིི་ཚོབ་ཏུ་གྱུར་པའི་རྡུལོ་དམར་ཀློད་ཁོེབསི་སོིགསི། སྣ་འཛོོམསི་ཁྱོད་

ཆོོསི་ཅིན་གྱི་ིགནའ་རྫོསི་ལྟ་བུའ་ིཧུད་སིོན་རླངསི་འཁོོར་འད་ིན་ིཁོོ་ཚོོའ་ིཁོང་ཁྱོིམ་གསིར་

པ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོའི་ཁྱོིམ་ཚོང་གི་འཚོོ་བའི་ལྟེ་བའང་ཡིིན། འདི་ནི་འགྲམ་སྐྱོར་མཐེོ་

ཞེིང་། ཕྱིེད་འགྲུལོ་འཁོོར་དང་ཕྱིེད་དོསི་འཁོོར་ལོསི་གྲུབ་པའི་རླངསི་འཁོོར་ཕུང་གསུམ་

པ་ཞེིག་རེད། 

ཨ་ཕསི་དོསི་འཁོོར་མཐེའ་རུ་སོྐར་བ་ཞེིག་བྱསི་ནསི་དོསི་འཁོོར་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི་

ཤོིང་། ད་ེནསི་ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི་ཤོིང་ཐུར་ཞེིག་གིསི་ཐེང་ལོ་ར་ིམོ་བྲིསི། 

ཁོོའ་ིརྐང་པ་གཅིིག་ག་ིམཐེིལོ་ཡིོངསི་སུ་སིར་ཐུག་ནསི་འདུག་ཅིིང་། རྐང་པ་གཞེན་པ་དེའ་ི

སྔོ་རྟེིང་སིར་བཙུགསི་ནསི་ཅུང་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་དགྱིེ་ནསི་ཡིོད་པསི། ཁོོའ་ིཔུསི་མོ་གཅིིག་

མཐེོ་ལོ་གཅིིག་དམའ། ཁོོའ་ིལོག་ངར་གཡིོན་པ་པུསི་མོ་དམའ་མོ་སྟ།ེ པུསི་མོ་གཡིོན་པའ་ི

སྟེང་དུ་ཁོེན་ཞེིང་། གྲུ་མོ་གཡིསི་པ་པུསི་མོ་གཡིསི་པའ་ིསྟེང་དུ་ཁོེན། ཁོོའ་ིལོག་པ་གཡིསི་

པསི་ཁུ་ཚུར་བཅིངསི་ནསི་མ་ནེ་སོྐྱར། ཨ་ཕ་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི་མ་ནེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུ་

ཚུར་བཅིངསི་པའི་ལོག་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་མིག་ཟུང་གིསི་དོསི་འཁོོར་ལོ་བལྟསི། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཁོོའ་ིཉིེ་སིར་སིོང་ནསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོའི་མིག་ཟུང་བསིམ་

གཞེིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་ཡིོད། སྐབསི་དེར་ཨ་མེསི་ཁོང་པའི་ཕྱིི་རུ་བུད་ཅིིང་། ཁོོསི་ཙོག་

འདུག་བྱསི་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ཀ་མཐོེང་བསི། གཟུགསི་པོ་གཡིོ་བཞེིན་གཡིོ་བཞེིན་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཚུར་ཡིོང་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྐང་གདན་སྟེང་དུ་ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་ཁོ་ཕྱིོགསི་ཏ་ེབསྡད། ད་ེལྟར་

ཚོོགསི་འདུ་འདིའ་ིསྲིོག་ཤོིང་གྲུབ་སིོང་། ཋེོམ་དང་ཁོོན་ན།ེ ནོ་ཡི་བཅིསི་ནང་དུ་དལོ་མོསི་

འཛུལོ་ཡིོང་ནསི་ཙོག་པུར་བསྡད་པསི། ད་ནི་གོར་ཕྱིེད་ཅིིག་གྲུབ་ཡིོད་ཅིིང་། གོར་གོར་

ཁོ་མ་ཐུག་པའི་བར་སྟོང་དེ་རུ་ཨ་མེསི་བསྡད་ཡོིད། དེ་ནསི་ཨ་མ་ཕྱིིར་བུད་བྱུང་ལོ། ཁོོ་

མོ་དང་ལྷན་དུ་ཨ་ཕྱིི་ཡིང་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིི་རྒྱབ་ལོོགསི་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་པ་ནི་

རོ་སི་ིཤོ་རོན་རེད་ལོ། ཁོོ་མོསི་གོམ་པ་མཛོེསི་ཉིམསི་དོད་པོསི་སོྤེ་བཞེིན་ཡིོང་། ཁོོ་མོ་ཚོོསི་

ཙོག་པུར་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོའ་ིཕྱི་ིསོྐར་དུ་རང་གནསི་བློངསི། ཁོོ་ཚོ་ོཡིར་འགྲེངསི་

ནསི་བསྡད་ཅིིང་ལོག་པ་དཔྱ་ིམགོ་རུ་བཞེག་པ་དང་། ད་ེནསི་བྱིསི་པ་ཚོ་ོསྟ།ེ རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་

ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་རྐང་པ་གཉིིསི་ཀའི་སྟེང་ནསི་ཕར་མཆོོང་ཚུར་མཆོོང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོང་

ནསི་བུད་མེད་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི། བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་མཛུབ་རྣམསི་

ཐེལོ་རྡུལོ་ནང་དུ་བརྫོིསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཀ་ིཅིོ་གཏན་ནསི་མ་བསྒྲིགསི། ད་ལྟ་མ་

སླེེབསི་པ་ན་ིཆོོསི་དཔོན་ཁོོ་ན་རེད་ལོ། ཁོོ་རང་ན་ིཚོོར་བ་སྐྱེན་པའ་ིདོན་དག་ལོ་བྱོལོ་ཆོེད་

དུ་ཁོང་པའི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་སིོང་ནསི་ཐེང་ལོ་བསྡད་ཡིོད། ཁོོ་རང་ཆོོསི་དཔོན་ཡིག་པོ་ཞེིག་

ཡིིན་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ཧ་ཅིང་ཡིོད།

དགོང་དྲེོའ་ིའོད་སྣང་ཇོེ་ཞེན་དུ་སིོང་། བཟའ་མི་རྣམསི་ཅུང་ཙམ་རིང་ལོ་ཁོ་ཁུ་སིིམ་

མེར་བསྡད། དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་མི་སྒོེར་ལོ་སྐད་ཆོ་མི་བཤོད་པར་ཚོོགསི་འདུ་ལོ་ཁོ་ཕྱིོགསི་

ནསི་གནསི་ཚུལོ་སྙན་གསིེང་ཞུསི་“ཅི་ལོག་བཙོང་རྒྱུའི་ཐེད་ནསི་ང་ཚོོའི་པགསི་པ་

བཤུསི་སིོང་། ཚོོང་པསི་ང་ཚོོསི་སྒུག་མ་ིཐུབ་པ་ཤོེསི་འདུག ཁྱོོན་སྡོམ་སོྒོར་མོ་བཅིོ་བརྒྱད་

མ་གཏོགསི་མ་ལོོན།”

ཨ་མསི་སོྡད་མི་བཟོད་པའི་འཕག་འཚོག་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་། རང་

གཅུན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ཁོ་རོག་ལོ་བསྡད། 
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ཁོོ་ཚོོའི་བུ་ཆོེ་ཤོོསི་ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ང་ཚོོར་ཡིོད་པ་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་བསྡོམསི་ན་ག་ཚོོད་

འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི། 

ཨ་ཕསི་ཐེལོ་ནང་དུ་ར་ིམོ་ར་ེའབྲ་ིབཞེིན་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཁོ་མུར་མུར་གྱིིསི་ཆོིག་ལོབ་

ལྟ་བུ་བརྒྱབ་རྗོེསི་“སོྒོར་མོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། འོན་ཀྱིང་། ཨལོ་གྱིིསི་ཟེར་ན་ང་ཚོོསི་

དོསི་འཁོོར་ལོ་འགྱིིག་འཁོོར་བཟང་པོ་འགའ་རེ་ཉིོ་དགོསི་མ་གཏོགསི་འདི་དག་གིསི་

ཡུན་རིང་ལོ་འདང་ག་ིམ་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཨལོ་ལོ་མཚོོན་ན། འད་ིན་ིཁོོ་རང་ཚོོགསི་འདུར་དངོསི་ཞུགསི་བྱསི་པ་ཐོེག་མ་ད་ེཡིིན་

ལོ། སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་ན་ཁོོ་རང་རྒྱུན་དུ་ཕྱི་ིསོྐར་ནསི་བུད་མེད་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ལོངསི་ནསི་

སྡོད་ཀྱིི་ཡིོད། ད་ལྟ་ཁོོསི་སྒོམ་ཚུགསི་དོད་པོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚོོགསི་འདུའི་སྙན་གསིེང་གི་

མགོ་བརྩམསི། ཁོོསི་གཟབ་ནན་གྱིི་ངང་ནསི་“དོསི་འཁོོར་འདི་རྙིིང་པ་དང་གོག་པོ་ཞེིག་

རེད། ང་ཚོོསི་འད་ིམ་ཉིོསི་གོང་དུ་ངསི་འད་ིལོ་བརྟེག་དཔོྱད་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན། 

བཙོང་མཁོན་གྱིིསི་འད་ིག་འདྲེའ་ིརིན་གོང་བད་ེམོ་ཡིིན་རབསི་བཤོད་པ་དེར་ངསི་མ་ཉིན། 

ངསི་མཛུབ་མོ་འགྲོསི་ཁྱོད་སིོ་འཁོོར་སྲུབསི་སུ་བསྲིིངསི་པ་ཡིིན་ལོ། དེ་གར་སིོག་ཕྱིེ་མི་

འདུག དེ་ནསི་བང་སྒྱུར་འཁོོར་སྒོམ་གྱིི་ཁོ་ཕྱིེསི་པ་ཡིིན་ལོ། དེར་ཡིང་སིོག་ཕྱིེ་མི་འདུག 

འབྱེད་མཐུད་རྐང་གདན་ཡིང་ཚོོད་ལྟ་བྱསི་པ་ཡིིན་ལོ། རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་འབྱེད་

མཐུད་ཀྱིི་འོག་སྟན་ཡིང་ཚོོད་ལྟ་བྱསི་པ་ཡིིན། དེ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་འོག་ཏུ་ནུར་ནསི་

སྒྲིོམ་གཞེིའི་མཐེིལོ་ལོ་བལྟསི་པ་ཡིིན་ལོ། དེར་གསིེག་ཁོ་ཅིི་ཡིང་མི་འདུག འདི་འགྱིེལོ་

རིལོ་བརྒྱབ་མྱོོང་མེད་པ་ཞེིག་རེད། གླེོག་རྫོསི་ཐོེག་ཏུ་གསི་ཁོ་ཞེིག་ཡིོད་པ་དེ་མཐོེང་ནསི་

ངསི་བཙོང་མཁོན་ལོ་དེ་སྐྱོན་མེད་པ་ཞེིག་ཏུ་བརྗོེ་རུ་བཅུག་པ་ཡིིན། འགྱིིག་འཁོོར་འདི་

ཚོོར་རིན་ཐེང་ཅི་ིཡིང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིདག་ཆོ་ེཆུང་འཚོམསི་ཤོོསི་རེད་ལོ་ཉིོསི་

ན་ཉིོ་བདེ། འདི་སིོང་ན་གླེང་གོག་ལྟ་བུ་དལོ་མོད། འོན་ཀྱིང་། འདིསི་སྣུམ་དེ་འདྲེ་མི་ཟ། 
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ངསི་འད་ིཉིོ་དགོསི་ཟེར་དོན་ན་ིརླངསི་འཁོོར་འདིའ་ིརིགསི་དར་ཁྱོབ་ཆོ་ེབསི་ཡིིན། རླངསི་

འཁོོར་བཤོིག་གཏོར་ར་བ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་ཧུད་སིོན་དབུགསི་མདོང་དྲུག་ལྡན་རྟེགསི་ཅིན་

གྱིིསི་གང་ཡིོད་པསི་ལྷུ་ལོག་ག་ིརིན་གོང་དམའ། གོང་ཚོད་འད་ིའདྲེ་བྱིན་ན་རླངསི་འཁོོར་

འད་ིལོསི་རྒྱསི་སོྤྲོསི་དང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཉིོ་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ལྷུ་ལོག་ཚོང་མ་ཉིོ་རྒྱུ་དཀོན་

ལོ་རིན་གོང་མཐེོ། གང་ལྟར་འདི་ནི་ངསི་རླངསི་འཁོོར་འདི་འདེམསི་པའི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཚོིག་མཐེའ་མ་འདི་ནི་ཁོོསི་ཁྱོིམ་ཚོང་གི་དབང་ཚོད་དང་དུ་

ལོེན་པའ་ིབརྡོ་རེད། ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་གཞེན་པ་ཚོོའ་ིབསིམ་ཚུལོ་ལོ་སྒུག

ཨ་མེསི་ནི་ད་དུང་ཡིང་ཁྱོིམ་འདིའི་མཚོན་འཛོིན་བཟའ་དཔོན་ཡིིན་མོད། འོན་

ཀྱིང་། དེང་སིང་ཁོོསི་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱིི་མེད། ཁོོའ་ིགོ་གནསི་ནི་ཆོེ་མཐོེང་དང་གོམསི་

སྲིོལོ་ཙམ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ལོ་བསིམ་འཆོར་ཐེོག་མར་འདོན་པའི་དབང་ཆོ་ད་རུང་

ཡིང་ཡིོད་ལོ། ཁོོའ་ིབསིམ་བློོ་རྙིིང་པ་ད་ེཅི་ིའདྲེའ་ིཅིོལོ་ཆུང་ཡིིན་རུང་། ཁོོ་ལོ་ད་རུང་ཡིང་

བསིམ་འཆོར་ཐོེག་མར་འདོན་པའ་ིདབང་ཚོད་ད་ེཡིོད། ད་ེབསི་ཙོག་པུར་བསྡད་ཡིོད་པའ་ི

སྐྱེསི་པ་ཚོོ་དང་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ཡོིད་པའ་ིབུད་མེད་ཚོོསི་ཁོོའ་ིཚོིག་ལོ་སྒུག ད་ེབསི་ཨ་

མེསི་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངསི་འགྲིག་འདུག ཨལོ། ང་ཡིང་ཆུང་དུསི་ཁྱོོད་འདྲེ་བའ་ིརྐྱེལོ་

སྟོང་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། སྤྱིང་ཁྱོི་དང་འདྲེ་བར་ཡིར་ཉུལོ་མར་ཉུལོ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། 

འོན་ཀྱིང་། དོན་དག་ལོེགསི་པོ་ཞེིག་ཡིོད་དུསི་ངསི་དེ་ག་བསྒྲུབསི་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་

འཚོར་ལོོངསི་ཡིག་པོ་བྱུང་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་ཚོིག་མཇུག་ད་ེཐུགསི་རྗོ་ེལོེགསི་

གསིོལོ་གྱི་ིགདངསི་ཀྱིིསི་བསྡུསི་པསི། ཨལོ་དགའ་ནསི་གདོང་པ་དམར་བེར་བེར་དུ་གྱུར།

ཨ་ཕསི་“ངསི་བལྟསི་ན་འགྲིག་འདུག འད་ིརྟེ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་ན་ང་ཚོོསི་ངན་ཁོག་ད་ེཨལོ་

གྱི་ིསྟེང་དུ་འགེལོ་རྒྱུ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཨལོ་ན་ིང་ཚོོའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགནསི་

ཚུལོ་ཤོེསི་པའ་ིམ་ིཁོོ་ན་ད་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད། 
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་ཅུང་ཙམ་ཤོེསི། མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་དུ་ད་ེཐེད་ལོ་ལོསི་ཀ་ཅུང་བྱསི་པ་

ཡིིན། ཡི། ད་ེརེད། ཁོོསི་བསྒྲུབསི་པ་འགྲིག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། བསྟོད་བསྔོགསི་འད་ིདག་

ཐེོསི་པསི་ད་ལྟ་ཨལོ་ནི་དགའ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར། ཋེོམ་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ངསི་ཚོང་མར་

བཤོད་དགོསི་པ་ཞེིག་ལོ། ཆོོསི་དཔོན་ད་ེང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་

བཤོད་རྗོེསི་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེཚོོགསི་པའ་ིདཀྱིིལོ་དུ་འཕངསི་པསི་

ཚོོགསི་པ་འདི་ཡིང་ཁུ་སིིམ་མེར་ལུསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ནི་མི་ཡིག་པོ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་སྐད་

ཆོར་ཁོ་སྣོན་བརྒྱབ་ནསི་“ང་ཚོོསི་ཁོོ་རང་ངོ་ཤོེསི་ནསི་ཡུན་རིང་རེད། ཁོོསི་མཚོམསི་ལོ་

ལོར་སྐད་ཆོ་ཡི་མཚོན་ད་ེའདྲེ་བཤོད་མོད། ཡི་མཚོན་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེདག་ལོ་གནསི་ལུགསི་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད། འད་ིལྟར་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲོསི་གཞེ་ིད་ེཁྱོིམ་ཚོང་ཚོོགསི་འདུ་རུ་དང་

བློངསི་ཀྱིིསི་ཕུལོ།

དགོང་དྲེོའ་ིའོད་སྣང་རིམ་གྱིིསི་ཉིམསི་བཞེིན་འདུག ཨ་མ་ཚོོགསི་འདུ་ལོསི་བུད་ནསི་

ཁོང་པའ་ིནང་དུ་སིོང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱི་ིཁྲོབ་སྒྲི་ར་ེ

གྲག་ཡིོང་། ཡུད་ཙམ་སིོང་རྗོེསི་སུ་ཁོོ་མོ་བསིམ་གཞེིག་གི་དོང་དུ་ལྷུང་བའི་ལྷན་ཚོོགསི་

སུ་ཕྱིིར་སླེེབསི།

 ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“འདི་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་སྟངསི་གཉིིསི་ཡིོད་པ་རེད། འགའ་རེསི་

ཟེར་ན་ཆོོསི་དཔོན་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ནི་མཚོན་ལྟསི་ངན་པ་ཞེིག་ཡིིན་ཟེར།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ཟེར་ན་ཁོོ་དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་མིན་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ལོག་པ་ཐེད་ལོ་གཡུག་བཞེིན་“ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་ཆོོསི་དཔོན་བྱསི་ན་ཚོེ་

གཅིིག་ལོ་ཆོོསི་དཔོན་ཡིིན། འད་ིན་ིགཅིིག་གིསི་མཚོམསི་འཇོོག་བསིམ་དུསི་བཞེག་ཆོོག་

ཆོོག་དེ་འདྲེ་མ་རེད། ཡིང་མི་འགའ་རེསི་ཟེར་ན་ཆོོསི་དཔོན་ཁྲིད་ནསི་འགྲོ་ཐུབ་ན། དེ་
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 ལེེའུ་བཅུ་པ།

ནི་གུསི་པར་འོསི་པའི་བྱ་བ་ཞེིག་ཡིིན་ཟེར། གལོ་སྲིིད་གཅིིག་ཤོི་སིོང་ན་དུར་སྦེསི་བྱེད་

མཁོན་དུ་ཆོོསི་དཔོན་ཡིོད་ལོ། གལོ་སྲིིད་གཉིེན་སྟོན་ཞེིག་འཚོོགསི་རན་པའམ། ཡིང་ན་

གཉིེན་སྟོན་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་འཚོོགསི་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་འདྲེ་དང་འཁོེལོ་ན་ཆོོསི་དཔོན་ན་ིཁྱོོད་

ཀྱི་ིགམ་དུ་ཡིོད་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙསི་པ་ཡིིན་ན་ཁོང་པ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་

མཚོན་གསིོལོ་ཆོོ་ག་སྒྲུབ་མཁོན་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན། ངསི་ནམ་རྒྱུན་བཤོད་པ་

ལྟར། ཆོོསི་དཔོན་ན་ིག་སི་གང་དུ་ཡིོད་པ་རེད་མོད། མཐེའ་མར་ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་གཅིིག་

འདེམསི་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ང་མ་ིའད་ིལོ་དགའ། ཁོོ་ན་ིད་ེའདྲེའ་ིམཁྲེགསི་འཛོིན་ཅིན་

ཞེིག་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

 ཨ་ཕསི་ཁོོའ་ིལོག་ག་ིཤོིང་ཐུར་ཐེལོ་ནང་དུ་བཙུགསི་ནསི་མཛུབ་བར་དུ་གཅུསི་སྐོར་

བྱསི་པསི། ཐེལོ་ནང་དུ་བུ་ག་ཞེིག་བཏོད། དེ་ནསི་ཁོོསི་“འདི་ནི་ཁོོ་ཡིོད་ན་ཁོ་ལོསི་དགེ་

མིན་དང་། ཁོོ་རང་མ་ིབཟང་ཞེིག་མིན་གྱི་ིགནད་དོན་གཅིིག་པུ་མ་རེད། ང་ཚོོསི་བསིམ་བློོ་

ཞེིབ་མོ་གཏོང་དགོསི། འད་ིའདྲེའ་ིཐེད་ལོའང་བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོ་གཏོང་དགོསི་པ་ན་ིདངོསི་

གནསི་ཡིིད་སྐྱོ་བའ་ིདོན་དག་ཅིིག་རེད། ཡི། སོྔོན་ལོ་གཅིིག་བརྩ་ིདང་། ཨ་མེསི་དང་ཨ་ཕྱི་ི

གཉིིསི། དེའ་ིསྟེང་དུ་ང་དང་ཇོོན། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཨ་མ་བཞེག་ན་ལྔ་རེད། ད་ེནསི་ནོ་ཡི་དང་

ཨ་ཋེོམ། ཨལོ་གསུམ་བཞེག་ན་མ་ིབརྒྱད་རེད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་ཁོོན་ན་ེགཉིིསི་ཀ་བྱསི་ན་

མི་བཅུ་རེད། དེའི་སྟེང་དུ་རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་བཞེག་ན་མི་བཅུ་གཉིིསི་རེད། 

ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་ཁྱོ་ིགཉིིསི་ཀའང་འཁུར་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ད་ེམ་བྱསི་པར་ཐེབསི་ཅི་ིཡིོད། ཁྱོ་ི

ཡིག་པོ་འད་ིའདྲེ་བསིད་འཇོོག་སྲིོལོ་ན་ིམེད། གཞེན་ལོ་སྟེར་སིའང་མེད། ཡི། ད་ེབྱསི་དུསི་

བསྡོམསི་པསི་བཅུ་བཞེ་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ད་དུང་ཁྱོིམ་བྱ་ཚོོ་དང་ཕག་པ་གཉིིསི་ཀ་བརྩིསི་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“ངསི་ཕག་པ་འདི་ཚོོ་བཤོསི་ནསི་ཚྭ་སྙལོ་བྱསི་རྗོེསི་ལོམ་ཐེོག་ནསི་བཟའ་རྒྱུ་

བྱེད་བསིམ་ཡིོད། ང་ཚོོར་ཤོ་དགོསི་ཀྱིི་རེད། ཚྭ་ཟེའུ་དེ་ང་ཚོོསི་འཁྱོེར་ནསི་འགྲོ་དགོསི། 

འོན་ཀྱིང་། འད་ིལྟར་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་སྟེང་དུ་ཤོོང་ག་ིཨ་ེཡིོད་དམ་སྙམ། ད་རུང་ཆོོསི་དཔོན་

ཡིང་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོོསི་ཁོ་ལྷག་མ་ཞེིག་གསིོ་ཨ་ེཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཁོ་ཕྱིིར་

མ་འཁོོར་བར་“གསིོ་ཨ་ེཐུབ་བམ། ཨ་མ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་མགྲིན་པ་བསིལོ་ནསི་“ད་ེན་ིཁོ་གསིོ་ཐུབ་མ་ིཐུབ་ཀྱི་ིགནད་དོན་མ་རེད། ད་ེན་ི

ཁོ་གསིོ་མ་ིགསིོའ་ིགནད་དོན་རེད།” ཅིེསི་བརྟེན་བརླིང་ངང་ནསི་“ང་ཚོོསི་བྱེད་ཐུབ་མ་ིཐུབ་

ཀྱི་ིསོྐར་ནསི་བཤོད་ན། ང་ཚོོསི་དེང་སིང་བྱེད་ཐུབ་པ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེ

ཡི་ལོ་འགྲོ་མ་ིཐུབ་ལོ། ད་ེམིན་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིིན་མིན་གྱིི་སྐོར་ནསི་བཤོད་ན། ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་དེ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོསི་

ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་དེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་གྱིི་སྐོར་ནསི་བཤོད་ཡིོང་ན། ཁྱོོད་ཇོོ་ཌིི་ཚོང་

ཡིིན་ན་ཆོོག ངེད་ཧ་ཟ་ིལོ་ེཚོི་ཚོང་ཡིིན་ནའང་རུང་། གནའ་ནསི་ད་ལོ་ཐུག་ག་ིབར་དུ་མ་ི

ཞེིག་གིསི་ང་ཚོོར་ཟ་མ་ཇོ་ཐུན་ར་ེསླེོང་མཁོན་ཡིིན་ན་རེད། མཚོན་གཅིིག་ཞེག་སྡོད་སླེོང་

མཁོན་ཡིིན་ནའང་རེད། ཡིང་ན་ལོམ་ནསི་འཁུར་རོགསི་གནང་ཟེར་མཁོན་ཡིིན་ན་རེད། 

ང་ཚོོསི་སྦྱིིན་པའ་ིསྤེར་མོ་ཕྱིེསི་མ་མྱོོང་བ་ཞེིག་གོ་མྱོོང་མེད། ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ལོ་མ་ིསིེར་སྣ་ཅིན་

ར་ེཡིོད་མྱོོང་མོད། ད་ེའདྲེའ་ིསིེར་སྣ་ཅིན་ཞེིག་ཡིོད་མ་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཚོིག་བར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་མ་ཤོོང་ན་ཅི་ིབྱེད།” ཅིེསི་བཤོད་

རྗོེསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་བལྟསི། ད་ེནསི་ཁོོ་རང་ཅུང་ངོ་གནོང་སིོང་ལོ། 

དེ་ནི་ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ཀྱིི་ང་རོསི་ཁོོ་རང་ངོ་གནོང་དུ་བཅུག་པ་རེད་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་

དོསི་འཁོོར་ནང་དུ་མ་ཤོོང་ན་ཅི་ིབྱེད།” 
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ཁོོ་མོསི་“ད་ལྟ་ཡིང་ཤོོང་ག་ིམ་ིའདུག་ཨ། དོསི་འཁོོར་འདིའ་ིསྟེང་དུ་མ་ིདྲུག་ཡིན་མ་ིཤོོང་

མོད། ང་ཚོོ་མི་བཅུ་གཉིིསི་འགྲོ་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་པ་མ་རེད་དམ། དེའི་སྟེང་དུ་མི་གཅིིག་མང་

བསི་ལྷག་ཏུ་གནོད་རྒྱུ་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། སྟོབསི་དང་ལྡན་ཞེིང་གཟུགསི་གཞེི་བདེ་

བའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་ང་ཚོོའ་ིཁུར་པོ་རུ་འགྱུར་རྒྱུ་མ་རེད། ཅུང་མ་འགོར་བར་ང་ཚོོར་ཕག་ཤོ་

ཆོ་ཚོང་གཉིིསི་དང་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་ལྷག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོསི་ད་རུང་འད་ིནསི་མ་ིགཅིིག་ག་ི

ཁོ་གསིོ་ཐུབ་མ་ིཐུབ་ཀྱི་ིགནད་དོན་གླེེང་ནསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་བཤོད་མཚོམསི་

བཞེག་པ་ན། ཨ་ཕ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཁོོ་མོར་གཅིིག་བལྟསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ན་ིཁོོ་མོའ་ིཚོིག་ག་ི

ལྕིག་གིསི་བྲབསི་ཡིག་བྱསི་ཡིོད་པསི་ད་ལྟ་ཁོོའ་ིརྣམ་རིག་གསིལོ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར་ཡིོད།

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་“ཆོོསི་དཔོན་ན་ིམཉིམ་དུ་འཁྲིད་རྒྱུ་བཟང་པོ་ཞེིག་ཡིིན། ད་ནངསི་ཞེོགསི་པ་

ཁོོསི་གཏང་རག་མཆོོད་པ་ཡིག་པོ་ཞེིག་གསུངསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་མ་ིར་ེརེའ་ིགདོང་ལོ་བལྟསི་ནསི་མ་ིའཐེད་མཁོན་ཨ་ེཡིོད་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་

ཁོོསི་“ཨ་ཋེོམ། སིོང་ནསི་ཁོོ་བོསི་ཡིོང་ཨེ་ཐུབ། ཁོོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ཁོོ་ཡིང་གྲོསི་བསྡུར་གྱིི་

གྲསི་སུ་ཚུད་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཁོང་པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ནསི་“ཁོ་སི།ེ ཨ་རོག་ཁོ་

སི།ེ” ཞེེསི་བོསི།

ཁོང་པའི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བའི་ཨ་ལོན་ཞེིག་སླེེབསི། ཋེོམ་ཁོང་

པའི་ཟུར་དུ་སིོང་། ཆོོསི་དཔོན་ནི་གྱིང་ལོ་རྒྱབ་བསྙེསི་ཏེ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམིག་

ཟུང་གིསི་དགོང་དྲེོའ་ིམཁོའ་དབྱིངསི་སུ་འཚོེར་བའི་སྐར་མ་ལོ་ཅིེར་ནསི་གདའ། ཁོ་སིེ་

ཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བོསི་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཡིིན་ཡི། ང་ཚོོསི་བསིམ་ན་ཁྱོོད་རང་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་དུསི། ཚུར་ཡིོང་

ནསི་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་གོྲསི་བསྡུར་ལོ་ཞུགསི་ནསི་མཉིམ་དུ་གནད་དོན་སིེལོ་རོགསི་བྱསི་
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ན་ལོེགསི་སྙམ།”

ཁོ་སིེ་ཡིར་ལོངསི། ཁོོ་རང་ཁྱོིམ་ཚོང་སྲིིད་གཞུང་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ཡིོད་པསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་

ཁྱོིམ་མིའ་ིགྲསི་སུ་བསྡུསི་ཟིན་པ་རོྟེགསི། རེད་ཡི། ཁོོའ་ིགོ་གནསི་ཀྱིང་མ་ིདམའ་སྟ།ེ ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཕར་ནུར་ནསི་ཨ་ཕ་དང་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་ཆོོསི་དཔོན་ལོ་སྡོད་སི་ཕྱིེསི། ཁོ་སིེ་

ཡིང་གཞེན་པ་ཚོ་ོདང་འདྲེ་བར་ཙོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། དོསི་འཁོོར་རྐང་གདན་གྱི་ིཁྲ་ིཐེོག་

ལོ་བཞུགསི་པའ་ིཨ་མེསི་ལོ་གདོང་པ་ཕྱིོགསི། 

ཨ་མ་ཡིང་བསྐྱར་ཁོང་པའི་ནང་དུ་འཛུལོ་སིོང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་སྒྲིོན་མེའི་ཁོ་

ལོེབ་ཀྱིི་ཙིར་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་མུན་ནག་གི་ཐེབ་ཚོང་ལོསི་འོད་སྣང་སིེར་པོ་

ཞེིག་འཕྲོསི་བྱུང་། ཁོོ་མོསི་སླེ་ང་ཆོེན་པོ་དེའ་ིཁོ་ལོེབ་ཕྱིེསི་པ་ན། ཤོ་རྩིབ་དང་མངར་ཚོོད་

བཙོསི་པའ་ིདྲེ་ིམ་ཞེིག་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་ནང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཁྱོབ་ཡིོང་། ཨ་མ་ན་ིཚོོགསི་པ་

འདིའ་ིནང་ག་ིདབང་ཤུགསི་ཅིན་གྱི་ིཚོོགསི་མ་ིཞེིག་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཚོང་མསི་ཁོོ་མོ་

མུན་ནག་ཏུ་འགྱུར་བཞེིན་པའ་ིསོྒོ་རའ་ིནང་ནསི་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབསི་པའ་ིབར་དུ་སྒུག

ཨ་ཕསི་“ཐེོག་མར་ང་ཚོ་ོག་དུསི་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུའ་ིསྐོར་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་དགོསི། ག་

ཙམ་སྔོ་ན་ད་ེཙམ་དགའ། ང་ཚོོསི་ལོམ་ལོ་མ་བུད་སོྔོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོསི་པའ་ིདོན་དག་ན།ི 

ཐེོག་མར་ཕག་པ་འདི་གཉིིསི་བཤོསི་ཏེ་ཤོ་རྣམསི་ཚྭ་སྙལོ་བྱེད་དགོསི། དེ་ནསི་ང་ཚོོའི་ཅི་

ལོག་བསྡུ་གསིོག་རྒྱག་དགོསི། དེ་རྗོེསི་ལོམ་ལོ་བུད་ན་རེད། ག་ཙམ་མགྱིོགསི་ན་དེ་ཙམ་

བཟང་། ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཨ་ཕར་བདེན་ཁོ་བྱིན་ནསི་“གལོ་ཏ་ེང་ཚོོསི་མགྱིོགསི་ཙམ་བྱསི་ན་སིང་ཉིིན་

གྲ་སྒྲིིག་ཟིན་རྒྱུ་རེད་ལོ། གནངསི་ཉིིན་ལོམ་ལོ་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་མོསི་མཐུན་མི་བྱེད་པར་“གནམ་གཤོིསི་འདི་འདྲེ་ཚོ་བསི་ཤོ་རྣམསི་

ཉིིན་གཅིིག་ལོ་འཁྱོགསི་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཕག་པ་བཤོའ་དུསི་སྡུག་ཤོོསི་ད་ེརེད། ཤོ་ཡིག་པོ་མ་
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འཁྱོགསི་ན་ལྷད་འགྲོ་ཡི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་དོ་ནུབ་བཤོའ་འཇོོག དོ་ནུབ་ཤོ་འཁྱོག་ཏུ་འཇུག ག་ཚོོད་འཁྱོགསི་ཐུབ་

ན་ད་ེཚོོད་འཁྱོགསི་སུ་འཇུག དོ་ནུབ་དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི་ཕག་པ་ད་ེགཉིིསི་ལོག་ལོེན་དུ་

འདེབསི་རྒྱུ་བྱ། ཚྭ་ཨ་ེཡིོད།”

ཨ་མསི་“ཡིོད། ག་ཚོོད་དགོསི་དགོསི་ཡིོད། ཟེའུ་གཉིིསི་ཀྱིང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། དེསི་ན་ཕག་པ་གཉིིསི་ཀ་ལོག་ལོེན་དུ་འདེབསི་རྒྱུ་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ལོག་པསི་འཇུ་སི་ཞེིག་ཨ་ེརྙིེད་ལྟ་ཆོེད། ལོག་པསི་ཕར་སྙོབ་ཚུར་སྙོབ་བྱེད་

བཞེིན་“སི་རུབ་ཀྱིི་འདུག་ཨ། ངའི་གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཀྱིི་འདུག ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་ལོ་འགྲོ་

བའི་དུསི་ལོ་སླེེབསི་པ་རེད་དོ།། རྒྱུན་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ཕྲེང་བསྟར་ཆོེན་པོ་ལོག་ཏུ་བཟུང་

ནསི་སིོ་འཐེོག་བྱེད་སིར་འགྲོ་རན་པ་རེད་དོ།། ཨ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན།” ཞེེསི་བཤོད་

རྗོེསི། ཁོོ་ཡིར་ལོངསི་པསི་སྐྱེསི་པ་གཞེན་པ་ཚོ་ོཡིང་ཡིར་ལོངསི།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་དགའ་དྲེགསི་ནསི་སོྨྱོན་པ་དང་འདྲེ་བར་ཐེལོ་ནང་

ནསི་ཡིར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱེད་ལོ། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་རྣ་ནང་དུ་སྐད་འཛོེར་པོསི་

“ཕག་པ་བཤོསི་ཏེ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་ལོ་འགྲོ། ཕག་པ་བཤོའ་ཞེོར་ནུབ་ལོ་འགོྲ་ཞེོར་བྱེད།” 

ཅིེསི་ཤུབ་པུར་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་སོྨྱོན་པ་སོྨྱོ་རྐྱེང་དུ་གྱུར། ཁོོའ་ིམཛུབ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐ་ེབཙིར་ཁུལོ་བྱསི་

ནསི་གདོང་ལོ་ཡི་ང་བའི་ཉིམསི་ཤོིག་ཕུད་ཅིིང་། ཕར་འཁྱོོར་ཚུར་འཁྱོོར་ངང་ནསི་ཉིམ་

ཐེག་པའི་ཙི་ཞེིག་འདེབསི་བཞེིན་“ང་ནི་ཕག་རྒན་ཞེིག་ཡིིན། ང་ནི་ཕག་རྒན་ཞེིག་ཡིིན། 

ངའ་ིཁྲག་ལོ་ལྟོསི་དང་། རུ་ཐེ།ེ” ཞེེསི་བཤོད་ནསི། འདར་འདར་འཁྱོོར་འཁྱོོར་བྱེད་བཞེིན་

སིར་འགྱིེལོ་ཞེིང་། ལོག་པ་དང་རྐང་པ་གཉིིསི་གཉིོམ་ཆུང་ངང་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་བྱསི།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

230

འོན་ཀྱིང་། རུ་ཐེེ་ནི་ལོོ་ན་ཅུང་ཆོེ་བསི་ཁོོ་མོསི་དུསི་ཚོོད་ཀྱིི་གལོ་ཆོེན་རང་བཞེིན་

ཤོེསི་པསི་“ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡིར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བསྐྱར་ལྡབ་ཅིིག་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོསི་འད་ི

ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚོེའ་ིནང་ག་ིཆོེསི་རླབསི་ཆོ་ེབའ་ིདུསི་སྐབསི་ཤོིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།

མ་ིཆོེན་པོ་རྣམསི་སི་སྲིོད་ཀྱི་ིམུན་ནག་བརྒྱུད་ནསི་སྒྲིོན་འོད་ཀྱིིསི་ཁོེངསི་པའ་ིཐེབ་ཚོང་

ག་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོོར་སྡེར་མའ་ིནང་དུ་ཚོོད་མངར་དང་ཤོ་རྩིབ་དྲེངསི། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཟ་མགོ་མ་བརྩམསི་གོང་དུ་ཁྲུསི་གཞེོང་གོར་གོར་ཆོེན་པོ་ད་ེཐེབ་

ཐེོག་ཏུ་བསོྐྱན་ནསི་འོག་ཏུ་མེ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བཏང་། ཁོོ་མོསི་ཆུ་ཟེའུ་ནང་ནསི་ཆུ་འཁྱོེར་

ཡིོང་ནསི་ཁྲུསི་གཞེོང་ད་ེཆུ་ཡིིསི་བཀང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཆུ་ཟེའུ་ཚོང་མའ་ིནང་དུ་ཆུ་གང་ར་ེ

བླུགསི་ནསི་ཐེབ་ཀའི་མཐེའ་རུ་བསྒྲིིགསི། གླེོ་བུར་དུ་ཐེབ་ཚོང་འདི་ཚོ་རླབསི་ཀྱིིསི་གང་

བྱུང་བསི་བཟའ་མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་ཟ་མ་མགྱིོགསི་པོར་ཟོསི་རྗོེསི་ཕར་སིོང་ནསི་སོྒོ་ཐེེམ་སྟེང་དུ་

བསྡད་ད་ེཐེབ་སྟེང་ག་ིཆུ་ཁོོལོ་བར་སྒུག ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་མུན་པའ་ིཁྲོད་དུ་ཅིེར་ནསི་

སོྒོའ་ིཕྱིི་རོལོ་གྱིི་སི་ཐེོག་ཏུ་བབསི་པའི་ཐེབ་ཚོང་གི་སྒྲིོན་མེའི་འོད་སྣང་གྲུ་བཞེིར་བལྟསི། 

འོད་སྣང་གྲུ་བཞེ་ིདེའ་ིདབུསི་སུ་ཨ་མེསི་ཀྱི་ིགྲིབ་གཟུགསི་སྒུར་པོ་ད་ེནག་བེར་སིེར་མངོན། 

ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཕྱིགསི་མའ་ིསྨྱུག་ཐུར་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསིོ་གསིེང་གཙང་མར་བྲུསི། ཨ་མ་

དང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕོར་སྡེར་འཁྲུད་ཀྱིིན་འདུག་ལོ། བཀྲུསི་ཟིན་པའ་ིཕོར་སྡེར་

རྣམསི་སྒྲིོག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་སྤུངསི། 

ད་ེནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཁྱོིམ་ཚོང་འདིསི་འགུལོ་སོྐྱད་བྱེད་མགོ་བརྩམསི། ཨ་ཕ་ཡིར་ལོངསི་

ནསི་སྒྲིོན་མེ་གཞེན་པ་ཞེིག་སྤེར་ཞེིང་། ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཐེབ་ཚོང་ནང་གི་སྒོམ་ཞེིག་ལོསི་སིོ་

ཁོ་གཞུ་དབྱིབསི་ཅིན་གྱིི་བཤོའ་གྲི་དེ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཀོ་སིེག་རྙིིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་

གི་ངོསི་སུ་བརྡོར། དེ་ནསི་ཁོོསི་འབྲད་སོི་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་གཙབ་གདན་སྟེང་དུ་བཞེག་

ཅིིང་། བཤོའ་གྲི་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་དེའི་འགྲམ་དུ་བཞེག ཨ་ཕསི་རིང་ཚོད་ལོ་དབྱིན་ཁྲེ་
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གསུམ་ཙམ་རེ་ཡིོད་པའི་དབྱུག་པ་སྲི་མོ་གཉིིསི་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་རྩེ་མོ་སྟ་རེསི་རྣོན་པོར་

བཟོསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་དབྱུག་པའ་ིསྐེད་དུ་ཐེག་པ་སྲི་མོ་ར་ེཕྱིེད་མདུད་བྱསི་ཏ་ེབཅིིངསི། 

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་ཤོིང་རྟེའ་ིའཕྲེད་འཇོོག་རྒྱུག་པ་ད་ེཚོ་ོམ་བཙོངསི་ན་ཨང་འདོད། ཚོང་

མ་བཙོངསི་མ་བཞེག་ན་ཨང་།” ཞེེསི་འཁོང་ར་བྱསི། 

སླེ་ངའ་ིནང་ག་ིཆུ་ལོསི་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་དུ་ཡིོང་ཞེིང་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ཁོོལོ།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཆུ་འདི་གར་མར་འཁུར་ཡིོང་ངམ་ཡིང་ན་ཕག་པ་དེ་གར་ཡིར་འཁྱོེར་

འགྲོ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“ཕག་པ་ཡིར་འཁྱོེར་འགྲོ། ཕག་པ་འཕྱུར་ནསི་ང་ཚོ་ོབསྲིེག་ཡིོང་ཟེར་རྒྱུ་མེད། 

འོན་ཀྱིང་། ཆུ་ཚོན་བཤོོསི་ན་ང་ཚོ་ོབསྲིེག་ག་ིརེད་ཨ། ཆུ་གྲ་སྒྲིིག་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཕལོ་ཆོེར་ཏག་ཏག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་འགྲིག་འདུག ནོ་ཡི། ཋེོམ་དང་ཨལོ་ཁྱོོད་ཚོ་ོཤོོག ངསི་སྒྲིོན་མ་ེའཁྱོེར། ང་

ཚོོསི་འད་ིནསི་བཤོསི་ཏ་ེཡིར་འཁྱོེར་འགྲོ།”

ནོ་ཡི་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲི་འཁུར་ཞེིང་ཨལོ་གྱིིསི་སྟ་རེ་དེ་འཁུར་ནསི། སྐྱེསི་པ་བཞེི་

བོ་ཕག་ཚོང་གི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཁོོ་ཚོོ་འགྲོ་སྐབསི་སྒྲིོན་འོད་འོག་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་ཉྭ་རིལོ་

འདར་འགུལོ་བྱེད་ཅིིང་། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་གོམ་པ་ཡིང་མོ་ར་ེལོེན་

བཞེིན་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཐེག་ཐེག་གིསི་བརྒྱུགསི། གཉིིད་བབསི་པའ་ིཕག་པ་ཚོ་ོཡིར་ལོངསི་

ཤོིང་། དོགསི་སྣང་དང་བཅིསི་སྣ་ཤུ་བརྒྱབ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིང་རོགསི་

རམ་བྱེད་དུ་སླེེབསི།

ཨ་ཕསི་“ཡི། ད་ཡིིན་ན། ད་རྒྱོབསི་ཤོིག ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་ཡིར་འཁྱོེར་ནསི་ཁྲག་གཙག་

དགོསི་ལོ། ཆུ་ཚོན་གྱིིསི་སྤུ་འདེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་པ་ན། ནོ་ཡི་དང་ཋེོམ་གཉིིསི་ཀ་ར་

སྐྱོར་གྱིི་སྟེང་དུ་བུད། ཁོོ་ཚོོསི་ཕག་པ་གཉིིསི་ཀ་མགྱིོགསི་མྱུར་དང་ནུསི་ལྡན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་
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བསིད། ཋེོམ་གྱིིསི་སྟ་རེའ་ིསྟ་ལྟག་གིསི་ཐེེངསི་གཉིིསི་གཞུསི་བྱུང་ལོ། ནོ་ཡི་ན་ིའགྱིེལོ་ཡིོད་

པའི་ཕག་པའི་སྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་གྲི་གུག་གིསི་ཁྲག་རྩ་ཆོེན་མོ་བཙལོ་ཏེ་ཁྲག་དམར་གྱིི་

བཞུར་རྒྱུན་ཐེང་ལོ་ཕུད། དེ་ནསི་ཙི་འདེབསི་བཞེིན་པའི་ཕག་པ་གཉིིསི་ཀ་ར་སྐྱོར་སྟེང་

ནསི་ཕྱིི་རུ་བསྲིིངསི། ཆོོསི་དཔོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕག་པ་གཅིིག་གི་རྐང་པ་

གཉིིསི་རེ་རེ་བཞེིན་བཟུང་ནསི་དྲུད་སིོང་ལོ། ཕག་པ་གཞེན་པ་དེ་ཋེོམ་དང་ནོ་ཡི་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་དྲུད་སིོང་། ཨ་ཕསི་སྒྲིོན་མ་ེའཁུར་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཡིོང་། ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་

དུ་ཁྲག་རྒྱུན་ནག་པོའ་ིརྗོེསི་བཤུལོ་གཉིིསི་བཏོད། 

ཁོང་པའི་ནང་དུ་སླེེབསི་རྗོེསི། ནོ་ཡི་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲི་དེ་ཕག་པའི་རྒྱབ་སུག་གི་

རྒྱུསི་ཀ་དང་རུསི་པའི་བར་དུ་བསྣུན་ཞེིང་། དབྱུག་པ་རྩེ་རྣོན་གྱིིསི་རྒྱབ་སུག་གཉིིསི་ཀ་

ཕར་ཚུར་དུ་བརྒྱངསི། དེ་ནསི་ཕག་པ་གཉིིསི་ཀ་ཁོང་པའི་ལྕིམ་ཤོིང་ཕྲ་མོ་ལོསི་མར་

གནམ་བཏགསི་བྱསི། དེ་ནསི་སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཆུ་ཚོན་འཁུར་ཡིོང་ནསི་ཕུང་པོ་ནག་པོ་དེ་

གཉིིསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བཤོོསི། དེ་རྗོེསི་ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཕུང་པོ་འདི་དག་གི་སྣེ་གཅིིག་ནསི་གཅིིག་

ཏུ་གཞུང་གཤོག་བྱསི་པསི་ནང་ཁོྲལོ་རྣམསི་སི་ཐོེག་ཏུ་ལྷུང་། གསིར་དུ་བཤོསི་པའི་ཕག་

ཤོའི་ཕུང་པོའ་ིནང་དུ་རླུང་བུ་ཡིག་པོ་རྒྱུ་ཆོེད་དུ། ཨ་ཕསི་ཡིང་བསྐྱར་དབྱུག་པ་གཉིིསི་

རྩེ་རྣོན་པོ་བྱསི་ནསི་ཕག་པའི་ཕུང་པོ་ཡིངསི་པོར་བརྒྱངསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་ཏུ་འབྲད་སིོ་

ཞེིག་བཟུང་ཞེིང་། ཨ་མསི་ལོག་ཏུ་གྲི་རྟུལོ་བོ་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ཕག་པའི་པགསི་པའི་སྟེང་

དུ་འབྲད་འབྲད་བྱསི་ནསི་སྤུ་དེད། ཨལོ་གྱིིསི་ཟེའུ་ཞེིག་འཁུར་ཡིོང་ནསི་ནང་ཁྲོལོ་ཚོང་

མ་དེའ་ིནང་དུ་བླུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ནང་ཁྲོལོ་གྱི་ིཟེའུ་ད་ེའཁུར་སིོང་ནསི་ཁོང་པའ་ིཕར་

ཕྱིོགསི་ནསི་སི་ཐེོག་ཏུ་བཤོོསི། བྱ་ིལོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འདེད་བཞེིན་“སྨོེའོ་སྨོེའོ།” ཞེེསི་

སྐད་མཐོེན་པོསི་སྒྲིོག་ཅིིང་། ཁྱོ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འདེད་བཞེིན་བྱ་ིལོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་

ངར་སྐད་ཡིང་མོ་བསྒྲིགསི། 
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ཨ་ཕ་སོྒོ་ཐེེམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡད་ནསི། སྒྲིོན་འོད་འོག་ནསི་མར་དཔྱངསི་ཡོིད་པའ་ིཕག་

པ་གཉིིསི་ལོ་བལྟསི། ད་ལྟ་ཕག་སྤུ་ཕལོ་ཆོེར་དེད་ཟིན་ལོ། ཕག་ཕུང་གཉིིསི་ལོསི་ཁྲག་

ཐེིགསི་ཕྲ་མོ་ར་ེསི་ཐོེག་ག་ིཁྲག་འཁྱོིལོ་ནག་པོའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འབབ་ཀྱི་ིའདུག ཨ་

ཕ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཕག་པ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའགྲམ་དུ་སིོང་ནསི། ལོག་པསི་ཕག་པ་ལོ་རེག་ནསི་

ཅུང་ཙམ་བསྡད་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕར་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་སིར་བསྡད། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ལོག་ཏུ་

ཞེག་སོྒྲིན་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ཨ་ཕྱིི་དང་ལྷན་དུ་འབྲུ་ཁོང་གི་ཕོྱིགསི་སུ་ཉིལོ་དུ་སོིང་། དེའི་

ཤུལོ་གྱིི་བཟའ་མི་རྣམསི་སོྒོ་ཐེེམ་གྱིི་མཐེའ་སྐོར་དུ་བསྡད། ཁོོན་ནེ་དང་ཋེོམ་གཉིིསི་ཀསི་

གྱིང་ལོ་རྒྱབ་བསྙེསི་ནསི་སི་ཐེོག་ཏུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་སྒོམ་ཐེོག་ཏུ་བསྡད་

འདུག་ལོ། ཨ་ཕ་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་བསྡད་འདུག ཨ་མ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཁོོ་ན་ད་

དུང་ཡིང་འགུལོ་བཞེིན་ཡིོད། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོལིོད་གཉིིསི་ཀ་འཛོིང་རསེི་བྱསི་ཏ་ེཐེང་ཆོད་

པསི་ད་ལྟ་གཉིིད་ངོ་བབསི་ནསི་འདུག་ལོ། ད་དུང་ཡིང་མུན་ནག་ཁོྲད་དུ་གཉིིད་སྐད་དང་

བཅིསི་ཁོ་རྩོད་རྒྱག ནོ་ཡི་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོང་པར་ཁོ་ཕོྱིགསི་ནསི་མཉིམ་དུ་

བསྡད་འདུག ཨ་ཕསི་འཚོབ་སྣང་དང་བཅིསི་རང་ཉིིད་ལོ་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེད་ཅིིང་། ཞྭ་མོ་

ཕུད་ནསི་མཛུབ་མོསི་སྐྲ་ལོོ་ཤོད་བཞེིན་“སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་སྔོ་མོར་ང་ཚོོསི་ཕག་ཤོ་འད་ིཚྭ་

སྙལོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། དེ་ནསི་ཉིལོ་ཁྲི་ཕུད་པའི་ཅི་ལོག་གཞེན་པ་ཚོང་མ་དོསི་འཁོོར་དུ་

བརྩིག་དགོསི། ད་ེནསི་གནངསི་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་བྱ། འད་ིདག་ཚོང་མར་

ཉིིན་གཅིིག་ག་ིལོསི་ཀ་ཕལོ་ཆོེར་དགོསི་དོན་མེད།” ཅིེསི་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་བཤོད། 

ཋེོམ་སྐད་ཆོའ་ིབར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“སིང་ཉིིན་ཉིིན་གང་པོར་ཡིར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱསི་

ནསི། ལོསི་རྒྱུ་ར་ེཨ་ེརྙིེད་བལྟསི་ནསི་འདུག་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་པསི། མ་ིཚོོགསི་

འདི་ཟང་ཟིང་ལོང་ལོོང་དུ་གྱུར། དེ་ནསི་ཋོེམ་གྱིིསི་“སིང་ཉིིན་ཉིི་ཤོར་བར་དུ་ང་ཚོོསི་

ཚོང་མ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིན་པ་བྱེད་ཐུབ་ལོ། ད་ེནསི་ཐེད་ཀར་སིོང་ཆོོག” ཅིེསི་བསིམ་ཚུལོ་བཏོན་
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པསི། ཨ་ཕསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་པསི་པུསི་མོ་འཕུར་འཕུར་བྱསི། དེ་ལྟར་སྡོད་མི་ཚུགསི་

པའ་ིརྣམ་པ་འད་ིམ་ིཚོོགསི་ཚོང་མར་ཁྱོབ།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཕག་ཤོ་འདི་གཉིིསི་ད་ལྟ་མར་བློངསི་ནསི་ཐེད་ཀར་ཚྭ་སྙལོ་བྱསི་ན་ཕལོ་

ཆོེར་སྐྱོན་ཡོིད་རྒྱུ་མ་རེད། ཤོ་གཏུབསི་པ་ཡིིན་ན་འཁྱོགསི་པར་འགྱུར་བ་ལྷག་ཏུ་མགྱིོགསི་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་གནོན་ཤུགསི་མ་ཐེེག་པ་དང་འདྲེ་བར་སྐད་ཆོའི་ནང་དུ་མཆོོངསི་

ནསི་“ང་ཚོོསི་འད་ིགར་འཁོོར་ནསི་བསྡད་ད་ེཅི་ིཞེིག་སྒུག་དགོསི་པ་ཡིིན་ནམ། ངསི་ཁོང་

ངན་འད་ིམགྱིོགསི་པོར་སོྒོ་བརྒྱབ་ན་འདོད། འགྲོ་རྒྱུ་ཐེག་གིསི་བཅིད་ཡིོད་དུསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་

མ་ིའགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

སུན་སྣང་འདི་ཡིང་མི་གཞེན་པ་ཚོང་མར་གླེོ་བུར་དུ་ཁྱོབ་། ཅིིའི་ཕྱིིར་མི་འགྲོ། ལོམ་

ནསི་འགྲོ་ཞེོར་དུ་གཉིིད་ན་ཆོོག” ད་ེལྟར་སིེམསི་འཚོབ་ཀྱི་ིསྣང་བ་ཞེིག་ཀྱིང་གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་

ཚོ་ོཚོང་མའ་ིསྙིང་དབུསི་སུ་འཇོབ་ནསི་སླེེབསི། 

ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན་ལོ་ེདབར་སྟོང་ཕྲག་གཉིིསི་ལྷག་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། ང་

ཚོ་ོསྔོ་ཙམ་ལོ་ལོམ་ལོ་བུད་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད། ནོ་ཡི། ཁྱོོད་དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཤོ་ད་ེརྣམསི་

གཏུབ་ཐུབ་ལོ། ད་ེནསི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བརྩིག་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་མསི་མགོ་བོ་སོྒོ་ནང་ནསི་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་ནསི་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་མུན་ནག་ནང་ནསི་

མ་མཐོེང་བར་ཅི་ལོག་ར་ེལྷག་སིོང་ན་ཅི་ིབྱ།” ཞེེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཉིི་འོད་སླེེབསི་རྗོེསི་ང་ཚོོསི་ཡིང་བསྐྱར་ལྟ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོ་ད་

དུང་ཡིང་མ་འགུལོ་བར་བསྡད་ནསི་འདིའི་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་འདུག འོན་

ཀྱིང་། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ནོ་ཡི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གྲི་གུག་དེ་བརྡོར་རོྡོ་

ཆུང་ཆུང་གི་སྟེང་དུ་བརྡོར་མགོ་བརྩམསི་ནསི་“ཨ་མ། སྒྲིོག་ཙ་ེདེ་གཙང་མ་བཟོ་རོགསི།” 
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 ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཕག་པ་གཅིིག་གི་ཉིེ་སིར་སིོང་ནསི་སྒོལོ་ཚོིགསི་འགྲམ་ནསི་མར་དྲེསི་

ཤོིང་། ད་ེནསི་རྩིབ་བུ་ལོསི་ཤོ་ལོོག་རྣམསི་ཚུར་བཤུསི། 

ཨ་ཕསི་སྤྲོོ་འཚོབ་དང་བཅིསི་“ང་ཚོོསི་འད་ིདག་གཅིིག་ཏུ་བསྡུ་དགོསི། ཤོོག་དང་། ཕོ་

གསིར་ཚོ།ོ” ཞེེསི་བཤོད།

ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུར་སིེམསི་ཐེག་ཆོོད་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། བྲེལོ་

འཚོབ་དེ་ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མར་ཁྱོབ། ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཤོ་རོྡོག་རོྡོག་ཅིིག་ཐེབ་ཚོང་ནང་དུ་འཁྱོེར་

ཡིོང་ཞེིང་། དེ་གར་ཤོ་དེ་རྣམསི་ཚྭ་སྙལོ་གྱིི་ཆོེ་ཆུང་དང་རན་པ་བྱསི་ཏེ་དུམ་བུ་དུམ་

བུར་གཏུབསི། ཨ་མསི་ཤོ་ལོེབ་ར་ེརེའ་ིསྟེང་དུ་ཚྭ་སྟོར་རྗོེསི་ལྕིགསི་ཟེའུ་ནང་དུ་ར་ེར་ེབཞེིན་

བསྒྲིིགསི་ཤོིང་། ཤོ་ལོེབ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་མ་ིཐུག་ཆོེད་ཁོོ་མོསི་སིེམསི་ཆུང་ངང་བསྒྲིིགསི། ཁོོ་

མོསི་ཤོ་ལོེབ་རྣམསི་སིོ་ཕག་བཞེིན་དུ་བསྒྲིིགསི་རྗོེསི་བར་གསིེང་ཁོག་ཏུ་ཚྭ་སྟོར། ནོ་ཡི་ཡིིསི་

ཤོ་རྩིབ་རྣམསི་དུམ་བུར་གཏུབསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་རྐང་ཤོ་རྣམསི་དུམ་བུར་གཏུབསི། 

ཨ་མསི་ཐེབ་ནང་གི་མེ་མུ་མཐུད་དུ་འབར་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ནོ་ཡི་ཡིིསི་རྩིབ་བུ་དང་སྒོལོ་

ཚོིགསི་རུསི་པ། རྐང་པའི་རུསི་པ་བཅིསི་ཀྱིི་ཐེོག་གི་ཤོ་རོྡོག་ཡིོངསི་རོྫོགསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་

ཀྱིིསི་གཙང་མར་བཏོགསི། རུསི་འཐེོག་བྱེད་བད་ེབའ་ིཆོེད་དུ་ཨ་མསི་རུསི་པ་རྣམསི་རྔོད་

སླེང་ནང་དུ་བརྔོསི།

སོྒོ་ར་དང་འབྲུ་ཁོང་ནང་ནསི་སྒྲིོན་མེའི་འོད་གོར་དེ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་བཞེིན་

འདུག་ལོ། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་འཁྱོེར་དགོསི་པའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་ལྷན་དུ་བསྡུསི་ནསི་དོསི་འཁོོར་

གྱི་ིའགྲམ་དུ་སྤུངསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ལོསི་དོར་དང་རྟེིང་མཐུག་ཀོ་ལྷམ། འགྱིིག་ག་ིའཇུར་

རྟེ། སྤུསི་ལོེགསི་ཆོ་འགྲིག་གྱིོན་གོསི་རྙིིང་པ། བལོ་སྟོད་དང་ལུག་ལྤགསི་ཕྱི་ིསོྟད་སོིགསི་ཁྱོིམ་

འདིའ་ིགོྱིན་གོསི་ཡིོད་ཚོད་ཕྱིིར་བློངསི་ཡིོང་། ཁོོ་མོསི་གོྱིན་གོསི་འད་ིདག་ཚོང་མ་ཤོིང་སྒོམ་

ཞེིག་གི་ནང་དུ་བཙངསི་རྗོེསི་རང་ཉིིད་སྒོམ་གྱིི་ནང་དུ་བུད་ནསི་རྐང་པསི་བཅིག་བཅིག་
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བཏང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་རིསི་ལྡན་གོྱིན་གོསི་དང་གཟན་ཡོིལོ། བལོ་གྱིི་རྐང་སུག་ཉྭ་རིང་

ནག་པོ། དེ་བཞེིན་བྱིསི་པའི་གྱིོན་གོསི་ཏེ་ལོསི་དོར་ཆུང་བ་དང་གོང་ཁོེའི་རིསི་ལྡན་གྱིོན་

གོསི་སིོགསི་ཕྱིིར་བློངསི་ཡིོང་ནསི་སྒོམ་ནང་དུ་བཙངསི་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་བཅིག་བཅིག་

བཏང་། 

ཋེོམ་ལོག་ཆོའི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་སིོང་ནསི་ལོག་སིོག་དང་གཅུསི་སྐམ། ཐེོ་བ་དང་

ལོེགསི་བསྒྲིིགསི་བྱསི་ཡིོད་པའི་འཛོེར་མའི་སྒོམ། སྐམ་པ་དང་སིེག་བརྡོར་ཁོ་ལོེབ། སིེག་

བརྡོར་ཙིག་རྔ་སིོགསི་ཤུལོ་དུ་ལྷག་ཡིོད་པའ་ིལོག་ཆོ་འཁྱོེར་དགོསི་པ་ཚོང་མ་ཕྱིིར་བློངསི།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་རསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་དོསི་འཁོོར་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ི

སི་ངོསི་སུ་བཏིངསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སོྒོ་ནང་ནསི་ལྷན་མལོ་གདན་ཆོ་ེབ་གསུམ་དང་། མལོ་

གདན་ཆུང་བ་གཅིིག་བཅིསི་མལོ་གདན་རྣམསི་ཐེེག་ལོ་མ་ིཐེེག་གིསི་འཁུར་ཡིོང་། ཁོོ་མོསི་

ད་ེདག་ཚོང་མ་རསི་རྒོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འཁུར་ཡིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་མལོ་གཟན་དཔུང་བར་གང་

འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་སྤུངསི། 

ཨ་མ་དང་ནོ་ཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕག་གི་ཕུང་པོའ་ིསྟེང་དུ་ལོསི་ཀ་བྲེལོ་འཚུབ་ངང་ལོསི་

བཞེནི་ཡིོད་ལོ། ཐེབ་ཐེོག་ནསི་ཕག་རུསི་བསྲིེགསི་པའ་ིདྲེ་ིམ་ཞེིག་འཐུལོ་ནསི་ཡིངོ་། མཚོན་

སྨོད་ཙམ་ལོ་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གཉིིད་སིོང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་སོྒོའ་ིཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་

གུག་འཁྱོིལོ་བྱསི་ནསི་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། རུ་ཐེ་ེལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་མོ་ད་སོྔོན་ཕག་བཤོའ་

བར་ལྟ་ཆོེད་དུ་ཐེབ་ཚོང་གི་སྒོམ་ཐོེག་ཏུ་འགོསི་ཤོིང་། ད་ལྟ་སྒོམ་དེ་གའི་ཐོེག་ཏུ་སིར་

བསྡད་ནསི་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། མགོ་བོ་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་གཡིོན་ནསི་གྱིང་ངོསི་སུ་བསྙེསི། 

ཁོོ་མོསི་སྔུར་བ་ཡིང་མོ་ཞེིག་ལོེན་གྱི་ིའདུག ཁོོ་མོའ་ིམཆུ་ཅུང་གདངསི་ཡིོད་པསི་ཡི་མཆུ་

མ་མཆུ་གཉིིསི་ཀའ་ིབར་ནསི་སིོ་ཅུང་ཙམ་མཐོེང་ཐུབ། 
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ཋེོམ་གྱིསིི་ལོག་ཆོ་རྣམསི་བསྡུ་གསིོག་བྱསི་ཚོར་ནསི་སྒྲིོན་མ་ེའཁྱོེར་ཏ་ེཐེབ་ཚོང་དུ་ཕྱིིར་

སླེེབསི་ཤོིང་། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འབྲངསི་ནསི་སླེེབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་

ཤོིང་རྟེ་ཅིན་པོ། ཤོ་དྲེ་ིདེར་སོྣམསི་དང་། འདིའ་ིཚོག་སྒྲི་འདིར་ཉོིན་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཕག་ཤོའ་ིཤོ་རོྡོག་རྣམསི་ལྕིགསི་ཟེའུ་ནང་དུ་བསྒྲིིགསི་ཤོིང་། ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དང་

མཐེའ་འཁོོར་དུ་ཚྭ་སྟོར། ཁོོ་མོསི་བང་རིམ་ར་ེརེའ་ིསྟེང་དུའང་ཚྭ་སྟོར་ནསི་ཐེལོ་ལྕིག་གིསི་

འཇོགསི་འཇོགསི་སུ་བཏང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་གིསི་ཋེོམ་ལོ་ཡིར་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་ལོ་འཛུམ་

ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བསྟན། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་དུ་ནན་ཏན་དང་ཐེང་ཆོད་པའི་རྣམ་པ་བབསི་

ནསི་“ཞེོགསི་ཟསི་སུ་ཕག་རུསི་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད་ན་བཟང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་མར་བསྡད་ནསི་“ཤོ་སྟེང་དུ་ཚྭ་སོྟར་རྒྱུའི་ལོསི་ཀ་འདི་

ང་ལོ་བྱིན་དང་། འདི་ངསི་ལོསི་ཐུབ། ཁྱོོད་ལོ་དེ་མིན་གྱིི་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་མང་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། ཁོོསི་བསིམ་ཚུལོ་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་བཏོན་

སིོང་བ་དང་འདྲེ་བར། ཁོོ་ལོ་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིལོག་སྟེང་དུ་ཚྭ་རིམ་

པ་ཞེིག་ཆོགསི་འདུག་ཅིིང་། ཚྭའ་ིནང་དུ་ཕག་ཁྲག་གསིར་པ་ཅུང་འདྲེེསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི་ལོག་རྒྱབ་ཀྱིི་ཚྭའི་ཁོ་མདོག་ཟིང་སྐྱ་རུ་གྱུར་ཡིོད། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་མོསི་“འདི་བུད་

མེད་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ཚོང་མ་ལོསི་ཀ་རེད། ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་བསི། གང་ཞེིག་

བུད་མེད་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་ཡིིན་པ་དང་། ཅི་ིཞེིག་སྐྱེསི་པའ་ིལོསི་ཀ་ཡིིན་མིན་བརྩད་ནསི་འདུག་

ཁོོམ་མེད། ཁྱོོད་ལོ་ད་དུང་ལོསི་རྒྱུ་མང་བསི་ཤོ་ལོ་ཚྭ་སྟོར་རྒྱུ་འདི་ང་ལོ་སྤྲོོད་ཅིིག” ཅིེསི་

བཤོད།
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ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ་ཅིེར་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཆུ་ཟོའ་ིནང་ནསི་ཀྲིན་གྱི་ིཀ་

ཏོ་རའ་ིནང་དུ་ཆུ་བླུགསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་བཀྲུསི། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཤོ་ལོེབ་མོ་ཞེིག་

ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་སྟེང་དུ་ཚྭ་སྟོར། ཁོོ་མོསི་ད་དུང་ཡིང་འགྲམ་ནསི་བལྟསི་ནསི་འདུག 

ཁོོསི་ཁོོ་མོའ་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར་ཚྭ་སྟོར་ཟིན་པའ་ིཤོ་ལོེབ་རྣམསི་ལྕིགསི་ཟེའུ་ནང་དུ་བསྒྲིིགསི། 

ཁོོསི་ཤོ་བང་རིམ་གཅིིག་བསྒྲིིགསི་ཟིན་ནསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཚྭ་སྟོར་ཞེིང་། ད་ེནསི་སྟེང་དུ་ཐེལོ་

ལྕིག་གིསི་བཅིག་བཅིག་བྱསི་ཟིན་པ་ན་ད་གཟོད་ཁོོ་མོའ་ིའདོད་པ་ཁོེངསི་སིོང་བ་འདྲེ། ཁོོ་

མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྦེོསི་ཤོིང་དཀར་པོར་གྱུར་པའ་ིལོག་པ་སྐམ་པོར་ཕྱིིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ། ང་ཚོོསི་འད་ིནསི་གང་དག་འཁྱོེར་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་ཐེབ་ཚོང་ནང་དུ་ཡིར་ལྟ་མར་ལྟ་མགོྱིགསི་པོ་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི་“ཆུ་ཟོ་དེ་འཁྱོེར། 

སྡེར་མ་དང་ཇོ་ཕོར། ཁོེམ་བུ་དང་བཟའ་གྲ།ི ཚོེབ་ཐུར་སིོགསི་ཟ་མ་བཟའ་བྱེད་དང་འབྲེལོ་

བ་ཡིོད་པ་ཚོང་མ་འཁྱོེར། ཚོང་མ་འཐེེན་སྒོམ་དེའ་ིནང་དུ་བླུགསི་ནསི་འཁྱོེར་སིོང་། རྔོད་

སླེང་ཆོེན་པོ་ད་ེདང་ཇོ་རྫོ་ཆོེན་པོ། འཚོིག་ཇོའ་ིརྫོ་མ་བཅིསི་འཁྱོེར་དགོསི་ལོ། ཐེབ་ཀ་གྲང་

མོར་གྱུར་ཚོ་ེདེའ་ིནང་ག་ིལྕིགསི་དྲེའང་འཁྱོེར་སིོང་། ད་ེམ་ེའབུད་དུསི་བཟང་ག་ིརེད། ངསི་

འཁྲུད་གཞེོང་འཁུར་ན་འདོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཤོོང་ག་ིཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཆུ་ཟོའ་ིནང་དུ་

གྱིོན་གོསི་བཀྲུསི་ན་འགྲིག་གི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། སྣོད་ཀ་ཆུང་ཆུང་འཁུར་བསི་ཕན་མི་ཐེོགསི། 

དངོསི་པོ་ཆུང་ཆུང་རྣམསི་རྫོ་མ་ཆོེན་པོའ་ིནང་དུ་བཙ་ོཐུབ་མོད། དངོསི་པོ་ཆོེན་པོ་རྣམསི་

སླེ་ང་ཆུང་ཆུང་ནང་དུ་བཙོ་མི་ཐུབ། བག་ལོེབ་སྲིེག་སླེང་དེ་དག་ཀྱིང་འཁྱོེར། ཚོང་མ་

འཁྱོེར་སིོང་། འདི་དག་ཚོང་མ་གཅིིག་གི་ནང་དུ་གཅིིག་བཞེག་ན་ཤོོང་གི་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ད་ེཐེབ་ཚོང་ག་ིནང་དུ་མིག་བཤོེར་ཞེིག་བྱསི་

རྗོེསི་“ཋེོམ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་འཁྱོེར་ཟེར་བ་དེ་ཚོང་མ་སོྔོན་ལོ་འཁྱོེར་སིོང་དང་། གཡིེར་དམ་

ཆོེན་པོ་དེ་དང་ཚྭ། ཛཱ་ཏི་དང་གསིེད་བརྡོར་སིོགསི་ཤུལོ་དུ་ལུསི་པ་ཚོང་མ་ངསི་འཁྱོེར་
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ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་སྒྲིོན་མ་ེལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་ཉིལོ་

ཁོང་དུ་སིོང་། པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་རྗོེན་གྱི་ིགོམ་པ་ལོ་གོམ་སྒྲི་དབེན།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་ཡིོད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“བུད་མེད་ཚོོ་ནམ་ཡིང་ཐེང་ཆོད་ཡོིད་པ་འདྲེ་ཡིིན། འདི་ནི་བུད་མེད་ཀྱིི་

རང་གཤོིསི་རེད། ཆོོསི་ཚོོགསི་སྐབསི་སུ་རེད་མ་གཏོགསི་ད་ེམིན་ནམ་རྒྱུན་ཐེང་ཆོད་ཡོིད་

པ་འདྲེ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ད་ེལོསི་ཀྱིང་ཐེང་ཆོད་འདུག ནད་ཀྱིིསི་མནར་བ་ལྟར་ངོ་མ་ཐེང་

ཆོད་འདུག”

སྐབསི་དེར་ཨ་མ་སོྒོ་ནང་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་ཡིོད་པསི་ཁོོ་མོསི་སྐད་ཆོ་འདི་ཐེོསི། ཁོོ་

མོའ་ིལྷོད་ལོ་བབསི་པའི་ངོ་གདོང་དེ་དམ་པོར་གྱུར་སོིང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིཤོ་ཐེང་བཅིད་ཅིིང་

ཤོ་གནད་ཀྱིིསི་གང་བའི་ངོ་གདོང་གི་གཉིེར་མ་རྣམསི་ཀྱིང་དེ་མ་ཉིིད་དུ་ཡིལོ། ཁོོ་མོའ་ི

མིག་ཟུང་དམ་དུ་བསྒྲིིམསི་ཤོིང་ཕྲག་པ་དྲེང་མོར་ལོངསི་ནསི། སྟོང་པར་ཕུད་པའ་ིཁོང་པའ་ི

ནང་དུ་མིག་བཤོེར་ཞེིག་བྱསི། ཁོང་པའ་ིནང་དུ་གད་སྙིགསི་མ་གཏོགསི་ཅི་ིཡིང་ལྷག་མེད། 

པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་གཡུགསི་པའ་ིམལོ་གདན་ད་ེདག་ཀྱིང་མེད་པར་གྱུར་འདུག་ལོ། ཡིིག་

སྟེགསི་རྣམསི་ཀྱིང་བཙོངསི་ཟིན། པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་སྐྲ་ཤོད་དང་བྱུག་རྫོསི་སོྣད་ཁོ་སྟོང་

པ། དེ་མིན་རིལོ་རིལོ་དུ་གྱུར་པའི་ཐེལོ་རྡུལོ་ལོསི་གཞེན་ཅིི་ཡིང་མི་སྣང་། ཁོོ་མོསི་སྒྲིོན་

མ་ེཔང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི། ད་ེགར་རྐུབ་སྟེགསི་ཀྱི་ིཚོབ་ཏུ་སྤྱིད་པའ་ིསྒོམ་ཞེིག་ག་ི

རྒྱབ་ཏུ་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི། ཡིིག་ཆོསི་ཀྱི་ིསྒོམ་ཆུང་ཞེིག་ཕྱིིར་བློངསི། སྒོམ་ཆུང་ད་ེརྙིིང་

ཞེིང་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་གང་བ་དང་། ཟུར་རྣམསི་ལོ་གསི་ཁོ་ཤོོར། ཁོོ་མོ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་

སྒོམ་ཆུང་དེའི་ཁོ་ཕྱིེསི། སྒོམ་ཆུང་ནང་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་དང་ཚོགསི་པར་བཅིད་ཤོོག འདྲེ་

པར། རྣ་ལུང་། གསིེར་གྱིི་ཐེེལོ་ལྡན་མཛུབ་དཀྲིསི། མཐུད་མཚོམསི་གསིེར་གྱིི་ཨ་ལོོང་
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ཡིིན་ཞེིང་གསིེང་དུ་སྐྲ་ལོོ་དཀྲིསི་པའ་ིཆུ་ཚོོད་ལུང་ཐེག་བཅིསི་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་འཕྲིན་ཡིིག་

དེ་དག་ལོ་མཛུབ་མོསི་འཇོམ་པོསི་རེག་ནསི། ཋེོམ་གྱིི་ཁྲིམསི་བཤོེར་གནསི་ཚུལོ་བཀོད་

པའི་ཚོགསི་པར་བཅིད་ཤོོག་དེ་སྙོམསི་པོ་བཟོསི། ཁོོ་མོསི་སྒོམ་ཆུང་དེ་ལོག་ཏུ་ཡུན་རིང་

ཞེིག་ལོ་བཟུང་ནསི་བལྟསི་ཤོིང་། འཕྲིན་ཡིིག་རྣམསི་ཡིར་སླེོག་མར་སླེོག་བྱསི་རྗོེསི་ཡིང་

བསྐྱར་ཕྱིིར་གོ་རིམ་བསྒྲིིགསི། ཁོོ་མོསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན། ཕྱིིར་དྲེན་བྱེད་བཞེིན། ཁོ་ཤོ་

སིོ་ཡིིསི་བསྡམསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་མོསི་སིེམསི་ཐེག་ཆོོད་པ་བྱསི་ནསི། མཛུབ་དཀྲིསི་དང་

ཆུ་ཚོོད་ལུང་ཐེག རྣ་ལུང་བཅིསི་བདམསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ལོག་པ་གཏིང་དུ་བསྲིིངསི་ནསི་ཕུ་

ཐུང་སྒྲིོག་མཐེེབ་ཅིིག་ཡིར་བློངསི། ཁོོ་མོསི་ཡིིག་སོྐགསི་ཤོིག་ནསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཕྱིིར་བློངསི་

རྗོེསི། ལོག་ག་ིརྒྱན་ཆོ་ཆུང་ཚོགསི་རྣམསི་ཡིིག་སོྐགསི་ཀྱི་ིནང་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ཡིིག་སོྐགསི་

ད་ེལྟེབསི་རྩེག་བརྒྱབ་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྱིོན་གོསི་ཀྱི་ིགླེོ་ཁུག་ཏུ་བཅུག ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སྒོམ་

གྱིི་ཁོ་དེ་འཇོམ་ཞེིང་སིེམསི་ཆུང་ངང་བརྒྱབ་རྗོེསི་མཛུབ་མོསི་སྒོམ་ངོསི་འཇོམ་པོར་ཕྱིིསི། 

སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ཤོ་ལོ་བར་གསིེང་དོད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་སྒྲིོན་མ་ེལོག་

ཏུ་བཟུང་སྟ་ེཕྱིིར་ཐེབ་ཚོང་དུ་སིོང་། ཁོོ་མོསི་ཐེབ་ཀའ་ིཁོ་ལོེབ་བློངསི་ནསི་སྒོམ་ཆུང་ད་ེསིོལོ་

མེའ་ིཁྲོད་དུ་དལོ་མོསི་འཕངསི། ཚོ་རླབསི་ཀྱིིསི་མགྱིོགསི་པོར་ཤོོག་བུ་རྣམསི་སྨུག་པོ་བཟོསི་

སིོང་ལོ། མ་ེལྕི་ེཞེིག་གིསི་སྒོམ་གྱི་ིངོསི་དང་སྟེང་དུ་ལྕི་ེལྡག་བྱསི། ཁོོ་མོསི་ཐེབ་ཀའ་ིཁོ་ལོེབ་

ཕྱིིར་བརྒྱབ་པ་ན་མ་ེཕུང་གིསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་སྒོམ་ད་ེཁོམ་གྱིིསི་ཟོསི་སིོང་།

སོྒོ་རའ་ིནང་ག་ིསྒྲིོན་མེའ་ིའོད་ཀོར་འོག་ཏུ། ཨ་ཕ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅི་ལོག་རྣམསི་

དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་རྩིག་བཞེིན་ཡིོད། དོསི་འཁོོར་ལོ་ཆོག་སྐྱོན་འབྱུང་སྲིིད་པསི། ལོག་

ཆོ་ཚོང་མ་ལོེན་བདེ་བ་བྱསི་ཏེ་ཆོེསི་འོག་ཏུ་བཞེག་ཅིིང་། དེའི་སྟེང་དུ་གོྱིན་གོསི་ཀྱིི་སྒོམ་

དང་རྩྭ་རསི་ཁུག་མ་རུ་བཅུག་པའ་ིཐེབ་ཆོསི་རྣམསི་བཞེག སྡེར་མ་དང་ཁོེམ་ཐུར་སིོགསི་

སིོ་སིོའ་ིསྒོམ་ནང་དུ་བཅུག་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཆུ་གསིོག་ཟོ་བ་དེ་དེ་ཚོོའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞེག ཁོོ་



241

 ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཚོོསི་དོསི་པོ་རྩིག་སྐབསི་ངོསི་རྣམསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིསི་སྙོམསི་པོ་བྱསི་ཤོིང་། སྒོམ་རྣམསི་

ཀྱི་ིབར་གསིེང་དུ་མལོ་གཟན་བཙངསི། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་སྟེང་རིམ་དུ་མལོ་གདན་བཏིངསི་

ནསི་གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིམཐོེ་དམའ་དང་མཉིམ་པར་བྱསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་ཚོོསི་དོསི་ཕུང་ག་ི

སྟེང་དུ་རསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་ད་ེབཀབ། ཨལོ་གྱིིསི་རསི་རྒོད་ཀྱི་ིསྣ་ེཟུར་དུ་དབྱིན་ཁྲ་ེགཉིིསི་

རེའི་མཚོམསི་སུ་བུ་ག་རེ་ཕུག་ནསི་ནང་དུ་ཐེ་གུ་ཕྲ་མོ་ར་ེདྲེངསི་ཤོིང་། ཐེ་གུ་རྣམསི་དོསི་

འཁོོར་གྱི་ིསྐྱོར་མདའ་ིསྟེང་དུ་བཅིིངསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཡི། ད་གལོ་སྲིིད་ཆོར་པ་བབསི་ན་ང་ཚོོསི་འད་ིསྐྱོར་མདའ་གོང་མའ་ིསྟེང་

དུ་བཅིིངསི་ཆོོག་ལོ། བཟའ་མ་ིརྣམསི་དེའ་ིའོག་ཏུ་འཛུལོ་ནསི་བསྡད་ན་རོླན་པ་མ་ིཆོགསི། 

མདུན་ཕོྱིགསི་མཐེོ་བསི་སྐམ་སི་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིོད་ངེསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“བསིམ་ཚུལོ་ཡིག་པོ་འདུག” ཅིེསི་བསྟོད་བསྔོགསི་གནང་།

ཨལོ་གྱིིསི་“དེསི་ག་ལོ་ཚོད། ང་ཚོོར་ཤོིང་ལོེབ་རིང་པོ་ཞེིག་རྙིེད་མ་ཐེག་ཏུ། ངསི་དེསི་

དཀྱིིལོ་ཀ་བྱསི་ཏེ་འཛུགསི་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། དེའི་སྟེང་དུ་རསི་རྒོད་བསྐྱོན་ནསི་ཕར་ཚུར་དུ་

འཐེེན་པ་ཡིིན་ན། བཟའ་མ་ིཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ཉི་ིའོད་ཀྱིང་མ་ིཕོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་འཐེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་“འདི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སིེམསི་ལོ་ཅིིའི་ཕྱིིར་སྔོ་ཙམ་

ནསི་མ་འཁོོར་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ལོ་དུསི་ཚོོད་མ་བྱུང་།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ལོ་དུསི་ཚོོད་མ་བྱུང་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཨལོ། ལོ་ལུང་ཀུན་ཏུ་སྤྱིང་ཁྱོ་ིབཞེིན་ཕོ་

ཉུལོ་ལོ་འགྲོ་བར་ཁྱོོད་ལོ་དུསི་ཚོོད་འདུག་ཨ། འདསི་པའ་ིགཟའ་འཁོོར་གཉིིསི་ཀྱི་ིརིང་ལོ་

ཁྱོོད་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་སུསི་ཤོེསི།”

ཨལོ་གྱིིསི་“མི་ཞེིག་རང་ཡུལོ་དང་ཁོ་འབྲལོ་གྱིི་ཡོིད་དུསི། བྱེད་དགོསི་པའི་དོན་དག་

མང་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིགདེང་ཚོོད་ཅུང་ཉིམསི་ནསི་“ཨ་
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ཕ། ཁྱོོད་རང་འགྲོ་རྒྱུར་དགའ་ཡི་ིའདུག་གམ། ཨ་ཕ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཅི་ིཟེར། རེད་ཡི། ལོོསི་དགའ། ད་ེམིན་ཅི་ིབྱེད། ང་ཚོོསི་འད་ིརུ་སྡུག་མྱོོང་རྒྱུ་ཡིོད་ཚོད་

མྱོངསི་ཡིོད། གཞེན་ཡུལོ་ད་ེམ་ིའདྲེ་བ་ཞེིག་ཡིིན་པ་བཤོད་ཅི་ིལོ་དགོསི། དེར་ལོསི་ཀ་ལོསི་

རྒྱུ་རོྫོགསི་མེད་ཡིོད་ལོ། ཡིོད་ཚོད་ཡིག་པོ་དང་སོྔོ་ལྗོང་ཡིིན་པ་རེད། ཁོང་པ་དཀར་པོ་ཆུང་

ཆུང་དང་ད་ེདག་ག་ིམཐེའ་འཁོོར་དུ་སྐྱ་ེབའ་ིཚོ་ལུ་མའ་ིསྡོང་པོ།”

“ག་སི་གང་དུ་ཚོ་ལུ་མའ་ིསྡོང་པོ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།”

“ཨུན། ག་སི་གང་དུ་ཡིོད་མེད་མི་ཤོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྡོང་པོ་མང་པོ་ཡིོད་པ་ཐེག་

ཆོོད་རེད།”

ཞེོགསི་པའ་ིསྐྱ་མདའ་ཐེོག་མ་བཏང་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིལོསི་ཀའང་གྲུབ་སིོང་། ཕག་ཤོའ་ི

ལྕིགསི་ཟེའུ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིན་ལོ། ཁྱོིམ་བྱའ་ིགཟེབ་ཁོང་ཡིང་སྟེང་དུ་འཇོོག་ཆོོག་ཆོོག་རེད། ཨ་

མསི་རྔོད་སླེང་ག་ིཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་ཕག་ཤོའ་ིརུསི་པ་རྣམསི་ཕྱིིར་བློངསི་བྱུང་། རུསི་པ་ད་ེརྣམསི་

སིོབ་སོིབ་དང་སྨུག་པོར་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། སྟེང་དུ་རུསི་འཐེོག་བྱེད་རྒྱུའི་ཤོ་མང་པོ་ཡིོད། 

རུ་ཐེ་ེགཉིིད་ལོསི་སིད་ཙམ་བྱསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་སྒོམ་ཐོེག་ནསི་མར་ཤུད་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་

ཕྱིིར་གཉིིད་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། བཟའ་མི་ཆོེན་པོ་རྣམསི་སོྒོ་ཁོ་རུ་ལོངསི་ནསི་འདར་སིིག་

ཅུང་རྒྱག་བཞེིན་སིོབ་སོིབ་ཏུ་གྱུར་པའ་ིརུསི་པ་འཐོེག་བཞེིན་གདའ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཕྱིི་དང་ཨ་མེསི་གཉིིསི་ཀ་གཉིིད་ལོསི་སོླེང་དགོསི་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་གི་

འགྲུལོ་བཞུད་ལོ་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འགྲོ་ཁོ་བར་དུ་མ་བོསི་ན་སྙམ། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན་གཉིིད་རྒྱུ་གལོ་ཆོེ། རུ་ཐེེ་

དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིང་ཡིག་པོ་ཉིལོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ཚོོ་དོསི་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་གཉིིད་བསྡད་ན་ཆོོག་ལོ། སྟེང་དུ་སྐྱིད་པོ་བདེ་མོ་

ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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གླེོ་བུར་དུ་ཁྱོི་གཉིིསི་ཀ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་ནསི་ཡིར་ལོངསི་ཏེ་རྣ་བསི་ཉིན་ནསི་བསྡད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ངར་སྒྲི་དང་བཅིསི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་ཟུག་བཞེིན་བརྒྱུགསི། ཨ་ཕསི་“ད་ཡིང་

ཅིི་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི། དེ་ནསི་ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི། ཁོོ་ཚོོསི་མི་ཞེིག་གིསི་ཁྱོི་གཉིིསི་ལོ་

སྐད་ངོ་སྦྱིིན་བཞེིན་པ་ཐེོསི་བྱུང་ལོ། ད་ེདང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཁྱོ་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིཟུག་སྐད་ཇོ་ེའཇོམ་

དུ་གྱུར། ད་ེནསི་གོམ་སྒྲི་ཞེིག་དང་བཅིསི་མ་ིཞེིག་ཚུར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ད་ེན་ིམུ་ལོ་ེ གྷི་ིརེབ་

རེད། ཁོོསི་ཞྭ་མོ་དམའ་སིར་འཐེེན་ཡིོད།

ཁོོ་ཉིེ་སིར་ཡིོང་ནསི་གཟབ་གཟབ་ངང་་“ཡུལོ་མི་ཚོོ། ཞེོགསི་པ་བདེ་ལོེགསི།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཨོ། མུ་ལོེ་རེད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོའ་ིལོག་གི་ཕག་གི་

རྐང་རུསི་ད་ེགཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་“ནང་དུ་སོིང་ནསི་རང་ཉིིད་ལོའང་རུསི་པ་གཏོག་

རྒྱུ་འཁྱོེར་ཤོོག མུ་ལོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“ཨོ། མ་ིདགོསི། ང་ད་ེའདྲེ་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཟོ་ཡི། མུ་ལོེ། ཟོ། འདིར་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་སིོང་ནསི་

རྩིབ་རུསི་སྤེར་མོ་གང་འཁྱོེར་ནསི་སླེེབསི།

མུ་ལོེ་ཡིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིཟ་མ་བཟའ་དགོསི་བསིམ་ནསི་ཡོིང་བ་མིན། ང་རང་འདི་

ཕྱིོགསི་སུ་འཁྱོམ་ཉུལོ་གྱིིསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་ཚོང་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་དམ་མེད། ཡིོད་ན་

བད་ེམོ་ཞུ་དགོསི་བསིམ་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཅུང་མ་འགོར་བར་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་ཡིནི། ཁྱོདོ་རང་འད་ིལོསི་ཆུ་ཚོདོ་གཅིགི་

ཙམ་གྱིསིི་འཕྱི་ིནསི་ཡིངོ་ན། ཁྱོདོ་ང་ཚོ་ོལོ་ཐུག་ཡིདོ་རྒྱུ་མ་རདེ། ལྟསོི་དང་། ཚོང་མ་གྲ་སྒྲིགི་

ཟནི།” ཞེསེི་བཤོད།
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མུ་ལོ་ེཡིིསི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་ཡིོངསི་སུ་བརྩིགསི་ཟིན་པའ་ིདོསི་འཁོོར་ལོ་ལྟ་བཞེིན་“ཚོང་

མ་བསྡུ་གསོིག་བྱསི་འདུག་ཨ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ངསི་ཀྱིང་རང་ཉིིད་སིོང་ནསི་ཁྱོིམ་མི་

འཚོོལོ་ཐུབ་ན་ཨང་སྙམ་གྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧོྥོར་ན་ེཡི་ན་ག་འདྲེ་ཡིིན་པའ་ིགནསི་ཚུལོ་གོ་ཨ་ེབྱུང་།” 

ཞེེསི་དྲེིསི།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“མ་གོ ངསི་ཅི་ིཡིང་གོ་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ང་སྦྲིགསི་ཁོང་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་

སླེེབསི་ཡིོད་མེད་བལྟ་རུ་ཡིང་མ་སིོང་། ང་ཡིང་ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“མར་སིོང་ནསི་ཨ་ཕྱི་ིདང་ཨ་མེསི་གཉིིསི་ཀ་གཉིིད་ལོསི་སོླེངསི་ཤོིག སིོང་ནསི་

ཁོོ་ཚོོར་ཟ་མ་བཟའ་རུ་ཤོོག་ལོོབ། ང་ཚོ་ོཅུང་མ་འགོར་བར་ལོམ་ལོ་འབུད།” ཅིེསི་བཤོད་

པསི། ཨལོ་ན་ིའབྲུ་ཁོང་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་འཁྱོམ་ཉུལོ་ལྟ་བུསི་འགྲོ་བཞེིན་“མུ་ལོ།ེ ཁྱོོད་རང་ང་

ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་འདོད་དམ། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་ཨ་ེཤོོང་བལྟ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་རྩིབ་བུའ་ིསྣ་ེནསི་ཤོ་ཁོམ་གང་བཏོགསི་ནསི་སིོ་བལྡད་བྱསི་རྗོེསི་“མཚོམསི་

ལོ་ལོར་ང་རང་དངོསི་གནསི་འགོྲ་འདོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་རང་ཉིིད་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་པ་ཤོེསི་

ཀྱིི་ཡིོད། ངསི་རང་ཉིིད་དུར་ཁྲོད་ཀྱིི་འདྲེེ་ལྡོམ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར། འབྲོ་བཞེིན་འབྲོ་

བཞེིན་དང་སྦེེད་བཞེིན་སྦེེད་བཞེིན་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་གསིལོ་པོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ཁྱོོད་རང་ཞེིང་ཁོའ་ིནང་ནསི་འཆོ་ིརྒྱུ་རེད་ཡི། མུ་ལོ།ེ” ཞེེསི་

བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ངསི་ད་ེཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་མྱོོང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ད་ེན་ིཅི་ིའདྲེའ་ི

ཁོེར་རྐྱེང་ཞེིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ད་ེཡིང་ཅི་ིསྐྱོན་སྙམ་ལོ། ཡིང་སྐབསི་

ལོ་ལོར་དེ་འདྲེ་ཡིིན་ན་དངོསི་གནསི་བཟང་ཨང་ཡིང་སྙམ། དེར་ཁྱོད་པར་ཅིི་ཡིང་མེད། 
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འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོངའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོདང་འཕྲད་ན། རེད། འད་ིན་ིང་འདིར་ཡིོང་དོན་ངོ་མ་

དེ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ངའི་ཁྱོིམ་མི་ཚོོ་དང་འཕྲད་ན། ཁོོ་ཚོོར་

ང་འདི་གར་བདེ་མོ་རེད་ལོབ་རོགསི། འདི་གར་ངའི་འཚོོ་བ་མི་བཟང་རྒྱུ་མི་འདུག་ལོབ་

ཤོོག ངསི་འད་ིལྟར་འཚོ་ོབ་རོལོ་ནསི་ཡིོད་པ་ཁོོ་ཚོོར་ཤོེསི་སུ་མ་འཇུག ང་ལོ་སོྒོར་མོ་རག་

མ་ཐེག་ཏུ་ང་ཡིང་ད་ེཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་ག་ིཡིིན་ལོབ་ཤོོག”

ཨ་མསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་རང་ཡིོང་ག་ིཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

མུ་ལོེ་ཡིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“མིན། མིན། ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ང་གཞེན་དུ་འགྲོ་མི་

ཐུབ། ང་འད་ིརུ་འདུག་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད། དུསི་སྐབསི་འདིའ་ིཅུང་སྔོ་ཡིིན་ན་ང་སིོང་ཡིོད་ཀྱིང་

སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་འགྲོ་མ་ིཐུབ། མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི་ལོ། དོན་

དག་རོྟེགསི་དགོསི། ང་གཏན་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱ་རེངསི་ཀྱིི་འོད་སྣང་དེ་ད་ལྟ་ཇོེ་གསིལོ་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། དེསི་སྒྲིོན་མེའི་

འོད་ད་ེཅུང་མ་ིགསིལོ་བ་བྱསི་ཡོིད། ཨལོ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་གཟུགསི་པོ་གཡིོ་

བཞེིན་རྐང་པ་འཐེེན་བཞེིན་ཁོོའ་ིའགྲམ་ནསི་ཡིོང་ག་ིའདུག ཨལོ་གྱིིསི་“ཁོོ་གཉིིད་མ་ིའདུག 

ཁོོ་འབྲུ་ཁོང་གི་རྒྱབ་ལོོགསི་སུ་བསྡད་འདུག བལྟསི་ཡོིང་ན་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་འགྲིག་མེད་པ་

འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཀྱི་ིམིག་ལོ་ཉིོབ་མདངསི་བབསི་འདུག་ཅིིང་། ནམ་རྒྱུན་གྱི་ིམ་རབསི་ཀྱི་ིམིག་

མདངསི་ད་ེཡིང་མཐེོང་རྒྱུ་མེད། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“ང་ལོ་མ་འགྲིག་པ་ཅི་ིཡིང་མེད། ང་འགྲོ་རྒྱུ་

མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཨ།ེ ཁྱོོད་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཟེར་ན་ཅི་ིརེད། འདིར་ང་ཚོོསི་ཚོང་མ་བསྡུ་

གསིོག་བྱསི་ནསི་འགྲོ་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི་ཡིོད། ང་ཚོ་ོའགྲོ་དགོསི། ང་ཚོོར་བསྡད་ནསི་འདུག་

སི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོསོྡད་ཟེར་གྱི་ིམེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོའཆོར་གཞེ་ིལྟར་དུ་སིོང་ཞེིག ང་

ཡིིན་ན། ང་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ངསི་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན། མཚོན་མོ་ཧྲིིལོ་པོར་བསིམ་བློོ་

བཏང་བ་ཡིིན། འད་ིངའ་ིཕ་ཡུལོ་རེད། ང་སི་འདིའ་ིམ་ིརེད། སི་ད་ེགར་རྒུན་འབྲུམ་སྐྱེསི་

ནསི་མི་ཚོོའི་ཉིལོ་སིའི་སྟེང་དུ་དཔྱངསི་ཡིོད་ནའང་དེ་ང་ལོ་དགོསི་དོན་མེད། ང་འགྲོ་རྒྱུ་

མིན། ཡུལོ་འད་ིབཟང་རྒྱུ་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིངའ་ིཕ་ཡུལོ་རེད། མིན། ཁྱོོད་ཚོ་ོསིོང་

ཞེིག རང་ཉིིད་སྐྱེསི་སིའ་ིསི་འད་ིནསི་ང་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཚོང་མ་ཁོོའ་ིམཐེའ་རུ་འདུསི་ཤོིང་། ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་འདུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་མེསི། སི་

འདི་འདྲུད་འཐེེན་གྱིི་ཐེག་འཁོོར་འོག་ཏུ་འགོྲ་བཞེིན་པ་རེད། སུསི་ཁྱོོད་ལོ་ཟ་མ་བཟོ་རྒྱུ་

རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཚོོ་བ་ཇོི་ལྟར་སྐྱེལོ་ལོམ། ཁྱོོད་འདིར་འདུག་མི་རུང་། ཁྱོོད་ལོ་ལྟ་སྐྱོང་

བྱེད་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པསི་ཁྱོོད་རང་ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་རྒྱུ་ལོསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ངུ་བཞེིན་དུ་“ལྟསི་ངན། ང་ལོོ་ལོོན་ཞེིག་ཡིིན་པ་བདེན་རུང་། ངསི་ད་རུང་རང་

ཉིིད་བདག་སོྐྱང་བྱེད་ཐུབ། མུ་ལོེ་ཡིིསི་ཀྱིང་ཁོ་ཡིག་པོ་སོིསི་ཡིོད་པ་མ་རེད་དམ། ཁོོསི་ཁོ་

སིོསི་ན་ངསི་ཀྱིང་སིོསི་ཀྱིི་རེད། ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་པ་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ལོ་ཁོ་ཡི་

བྱེད་མ་ིདགོསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཨ་ཕྱི་ིའཁྲིད་འདོད་ན་འཁྲིད་སོིང་། ང་འགོྲ་རྒྱུ་མིན། ད་ེཐེད་ལོ་

མང་པོ་བཤོད་རྒྱུ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཟད་ནསི་“ང་ལོ་གཅིིག་ཉོིན་དང་། ཨ་མེསི། ང་ལོ་སྐར་མ་གཅིིག་རིང་

ཉིོན་དང་།” ཤོེསི་བཤོད།

“ཉིན་རྒྱུ་མིན། ང་རང་ག་ིཐེག་གཅིོད་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་ཟིན་པ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་ཕའི་ཕྲག་པ་ནསི་འཐེེན་བཞེིན་“ཨ་ཕ། ཁོང་པའི་ནང་དུ་

གཅིིག་ཤོོག་དང་། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཕ་བུ་གཉིིསི་ཁོང་

པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ། འདིར་སྐར་མ་གཅིིག་རིང་ཤོོག་



247

 ལེེའུ་བཅུ་པ།

དང་།” ཞེེསི་བོསི།

ཐེབ་ཚོང་ནང་དུ་སྒྲིོན་མ་ེགཅིིག་སྤེར་འདུག་ཅིིང་། ཕག་ག་ིརུསི་པ་རྣམསི་ད་དུང་ཡིང་

མཐོེན་པོར་སྤུངསི་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་བཤོད་བསིམ་ན་ཁོོ་ལོ་བཤོད་

པའི་ཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་འདུག་ཏུ་འཇུག་མི་རུང་། དེ་ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་

ཤོེསི་གསིལོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། ཁོོ་འདུག་ཏུ་འཇུག་ག་ལོ་རུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་ཁོོ་བཟུང་ནསི་དཀྱིིགསི་ཏེ་འཁུར་ཐེབསི་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་ཁོོ་རྨསི་

རྒྱུ་རེད་ལོ། ཁོོ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི་ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིང་རྨསི་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་རྩོད་

པ་བརྒྱབ་ནའང་མ་ིཕན། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་ཁོོ་བཟ་ིརུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ་ན་གནད་དོན་ཆོེན་

པོ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཆོང་དཀར་ཨ་ེཡིོད།”

ཨ་ཕསི་“མེད། ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་ལོ་ཆོང་རག་ཐེིགསི་པ་ཙམ་ཡིང་མེད་ལོ་ཇོོན་ལོའང་ཡིོད་

རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོསི་ཆོང་རག་མ་ིའཐུང་བའ་ིསྐབསི་སུ་ཁྱོིམ་ནསི་ཆོང་ཐེིགསི་པ་ཙམ་ཡིང་ཉིར་

གྱི་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཋེོམ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིི་རྣ་བ་ན་སྐབསི་བློངསི་ཡིོང་བའི་གཉིིད་སྨོན་དམ་བེ་

ཕྱིེད་ཀ་ཞེིག་ཡིོད་པསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་དེསི་བེད་ཆོོད་རྒྱུ་ཨ་ེརེད། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིརྣ་བ་

ན་བ་ཧ་ཅིང་ཚོབསི་ཆོེན་ཡིིན་དུསི་ངསི་ཁོོ་ལོ་སྨོན་དེ་བླུད་ནསི་གཉིིད་བཅུག་པ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“བེད་ཆོོད་སྲིིད། འཁྱོེར་ཤོོག ཨ་མ། གང་ལྟར་ཚོོད་ལྟ་ཞེིག་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ངསི་ད་ེགད་སྙིགསི་ཀྱི་ིགྲསི་སུ་འཕངསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོ་མོསི་སྒྲིོན་མ་ེད་ེའཁྱོེར་ནསི་སོྒོར་བུད། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཁོོ་མོསི་ནང་དུ་སྨོན་ནག་པོ་

ཕྱིེད་ཙམ་ཡིོད་པའ་ིདམ་བ་ེཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི། 
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ཋེོམ་གྱིིསི་ད་ེཁོོ་མོའ་ིལོག་ནསི་ཚུར་བློངསི་ཏ་ེབྲོ་བ་ཞེིག་མྱོངསི་རྗོེསི་“བྲོ་བ་སྡུག་པོ་མ་

རེད། འཚོིག་ཇོ་ནག་པོ་ཁོ་མོ་ཕོར་གང་བསྐོལོ་ནསི་ནང་དུ་ཁོེམ་བུ་གང་བླུགསི་ཤོིག ཅུང་

མང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། ཁོེམ་བུ་གཉིིསི་འདྲེ་བླུགསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཐེབ་ཀའ་ིཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་ཇོ་རྫོ་ཐེད་ཀར་མ་ེསིོལོ་གྱི་ིའགྲམ་དུ་བཞེག་ཅིིང་། དེའ་ི

ནང་དུ་ཁོོ་མོསི་ཆུ་དང་འཚོིག་ཇོ་ཚོད་ལོ་འཇོལོ་ནསི་བླུགསི་རྗོེསི་“ཁོོ་ལོ་ལྕིགསི་ཀྲིན་ཞེིག་

ག་ིནང་ནསི་བླུད་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་ཐེབསི་ཤོེསི་མ་ིའདུག ང་ཚོོསི་ཇོ་ཕོར་ཚོང་མ་བསྡུ་གསིོག་

བྱསི་ཟིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་དང་ཨ་ཕ་གཉིིསི་ཀ་ཁོང་པའ་ིཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། སྐབསི་དེར་ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་“ངསི་གང་

ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་ང་རང་ཉིིད་ལོ་ཐེག་གཅིོད་བྱེད་པའི་ཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་རེད། ཐེག་

གཅིོད་... ། སུ་ཞེིག་གིསི་ཤོ་རྩིབ་བཟའ་བཞེིན་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་ཟོསི་ཟིན་པ་ཡིིན། ཨ་མསི་ཁྱོོད་ལོ་འཚོིག་ཇོ་བསྐོལོ་ནསི་རྩིབ་བུ་སྲིོ་

བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མེསི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་སིོང་ནསི་འཚོིག་ཇོ་བཏུང་ཞེིང་རྩིབ་བུ་ཟོསི། སྐྱ་རེངསི་

འོད་སྣང་ཁྲོད་དུ་ལོངསི་པའི་ཕྱིི་རོལོ་གྱིི་མི་ཚོོགསི་འདིསི་སོྒོ་ནང་ནསི་ཁོོ་ལོ་ཡིར་ལྟད་

མོར་བལྟསི། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཐེོག་མར་གླེལོ་ཁོ་བྱསི་བྱུང་ལོ། རིམ་བཞེིན་གཉིིད་ཅིོག་བརྒྱབ་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་སྒྲིོག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་གོར་གོར་གྱིིསི་བཞེག་ནསི་མགོ་

བོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བསྙེསི་ཏ་ེགཉིིད་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གང་ལྟར་ཁོོ་ཐེང་ཡིང་ཆོད་འདུག ཁོོ་ད་ེལྟར་ཞེོག་ཅིིག” ཅིེསི་བཤོད།

ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོ་ོགྲ་སྒྲིིག་ཨང་གསིར་རེད། ཨ་ཕྱི་ིམགོ་འཐེོམསི་ཤོིང་ཅི་ིཡིིན་མ་ངེསི་པའ་ིསོྒོ་

ནསི་“ཅི་ིརེད། འད་ིའདྲེའ་ིསྔོ་མོ་ཞེིག་ནསི།” ཞེེསི་དྲེིསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་གྱིོན་གོསི་གྱིོན་

འདུག་ལོ་གང་བྱེད་དེ་བསྟུན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་ཡིོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་
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གཉིིད་ལོསི་སིད་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཐེང་ཆོད་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ད་དུང་ཡིང་

གཉིིད་མ་སིད་རེད། སི་གཞེ་ིཆོེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་འོད་སྣང་ཇོ་ེགསིལོ་ནསི་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་འགྲོ་

བཞེིན་ཡིོད། མཇུག་མཐེར་བཟའ་མ་ིཚོོའ་ིའགུལོ་སྐྱོད་ཡིོངསི་སུ་མཚོམསི་ཆོད་ནསི་ཚོང་

མ་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད། རང་ཡུལོ་དང་ཁོ་འབྲལོ་བའ་ིགོམ་པ་དང་པོ་ད་ེསུསི་ཀྱིང་སྤེོ་

མ་འདོད་པ་འདྲེ། ད་ལྟ་རང་ཡུལོ་དང་འབྲལོ་བའ་ིདུསི་ཚོོད་དངོསི་སུ་སླེེབསི་པསི། ད་ན་ི

ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་ཨ་མེསི་དང་འདྲེ་བར་སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱ་ེབཞེིན་གདའ། འབྲུ་ཁོང་ད་ེའོད་སྣང་ཁྲོད་

ནསི་རང་གཟུགསི་མངོན་བཞེིན་པ་མཐེོང་ཞེིང་། སྒྲིོན་མེའ་ིའོད་མདངསི་ཀྱིང་མོག་མོག་ཏུ་

གྱུར་ནསི་འོད་ཀོར་སིེར་པོ་དེ་ཡིང་ཡིོངསི་སུ་ཉིམསི་ཟིན། ད་ལྟ་ནམ་མཁོའི་སྐར་ཚོོགསི་

ཀྱིང་སྐོར་དང་སྐོར་བྱསི་ནསི་ནུབ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་མི་མངོན་པར་འགྱུར་

བཞེིན་ཡིོད། བཟའ་མ་ིཚོ་ོད་དུང་ཡིང་གཉིིད་ལོངསི་བྱེད་མཁོན་དང་འདྲེ་བར། མིག་ཟུང་

ལོ་གཏད་ཡུལོ་ངསེི་ཅིན་མེད་པར་ཞེོགསི་པའ་ིསྐྱ་རེངསི་འོག་ག་ིསི་གཞེ་ིཧྲིིལོ་པོ་དང་། ཡུལོ་

འདིའ་ིར་ིཆུ་ལུང་གསུམ་ལོ་རྒྱང་མིག་བལྟསི་ནསི་གདའ།

མུ་ལོ་ེ གྷི་ིརེབ་ན་ིསོྨྱོན་པ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཡིར་འགོྲ་མར་འགོྲ་བྱེད། ཁོོསི་དོསི་འཁོོར་

གྱིི་སོྐྱར་མདའི་བར་ནསི་ནང་དུ་ལྟ་ཞེིང་། དོསི་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་དཔྱངསི་པའི་ཟུར་ཉིར་

འགྱིིག་འཁོོར་མཐེེབ་མོསི་གནོན། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་ཋེོམ་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་ནསི་“ཁྱོོད་རང་

གིསི་མངའ་སྡེའ་ིསི་མཚོམསི་བརྒལོ་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་རང་བཟང་བཙོན་དམ་

བཅིའ་དང་འགལོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་ཕྱིིར་བསྒྲིིམསི་ནསི་“སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། ཉིི་མ་ཤོར་གྲབསི་

འདུག ད་ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་འབུད་རན།” ཞེེསི་བཤོད་པ་ན་གཞེན་པ་ཚོོའ་ིརྣམ་རིག་ཀྱིང་ཕྱིིར་

དྭངསི་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། འགྲོ། སིོང་ནསི་ཨ་མེསི་འཁྲིད་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་

ཇོོན། ཋེོམ་དང་ཨལོ་བཅིསི་ཐེབ་ཚོང་ནང་དུ་ཨ་མེསི་གཉིིད་ཡིོད་སི་དེར་སིོང་། ཨ་མེསི་ཀྱི་ི

ཐེོད་པ་ལོག་པའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིམདུན་གྱི་ིསྒྲིོག་ཙའེ་ིསྟེང་དུ་འཚོིག་ཇོ་སྐམ་

པའི་ཐེིག་རིསི་ཤོིག་བབསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོའ་ིམཆོན་འོག་ཏུ་བཟུང་ནསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་

འཁུར་མ་དྲུད་ཀྱིིསི་སིོང་བསི། ཁོོསི་ན་ིབཟ་ིབོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་འཁོང་ར་དང་དམོད་མོ་

བྱེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་སོྒོའ་ིཕྱི་ིརུ་འཁུར་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོ་ོདོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི་པ་ན་

ཋེོམ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགོསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོག་པ་མར་བསྲིིངསི་

ཏ་ེཨ་མེསི་ཀྱི་ིལོག་པར་འཇུསི་ནསི་དལོ་མོསི་ཡིར་འཐེེན་སྟ་ེདོསི་འཁོོར་གྱི་ིམགོ་ཕྱིོགསི་སུ་

བཞེག ཨལོ་གྱིིསི་རསི་རྒོད་ཀྱི་ིམདུད་པ་བཤོིག་ནསི་ཨ་མེསི་དེའ་ིའོག་ཏུ་བསྣུར་ཞེིང་། ཁོོའ་ི

སྟེང་དུ་རསི་རྒོད་ཀྱི་ིལྗོིད་ཤུགསི་མ་ིའཁོེལོ་ཆོེད་འགྲམ་གཉིིསི་སུ་སྒོམ་གཉིིསི་བཞེག

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་དཀྱིིལོ་ཀ་ཞེིག་འཚོོལོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་གང་དུ་བསྡད་ན་

ད་ེརུ་ཀ་བ་ཞེིག་འཚོོལོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་འཁུན་བུ་བྱེད་བཞེིན་

བཟི་དྭངསི་ཐེབསི་སུ་འཕག་འཚོག་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་རང་ཕྱིིར་ལྷོད་ལོ་བབསི་ནསི་རིམ་

གྱིིསི་གཉིིད་ཀྱི་ིགཏིང་རིམ་དུ་ལྷུང་། 

ཨ་ཕསི་“ཨ་མ། ཨ་ཕྱི་ིདང་ཁྱོོད་གཉིིསི་གནསི་སྐབསི་རིང་ཨལོ་དང་ལྷན་དུ་སྡོད། ང་ཚོ་ོ

སྡོད་སི་བརྗོེ་སོྤེར་བྱེད་རྒྱུ་ལོསི་སླེ་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་། སོྔོན་ལོ་ཁྱོེད་གཉིིསི་དེ་ལྟར་སྡོད།” 

ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོ་ོམགོ་སྒོམ་ནང་དུ་བབསི་ཤོིང་། ཁོོན་ན་ེདང་རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཨ་ཕ་དང་ཨ་

ཁུ་ཇོོན། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད། ཋེོམ་དང་ཆོོསི་དཔོན་བཅིསི་མ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མ་གཞུག་

སྒོམ་ནང་གི་དོསི་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་བསྡད། ནོ་ཡི་སི་ཐོེག་ཏུ་ལོངསི་

ནསི་མིག་ཟུང་གིསི་དོསི་ཕུང་ར་ིབོའ་ིགཏོསི་དང་མཉིམ་པའ་ིསྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་པའ་ི

མ་ིཚོོགསི་ལོ་བལྟསི།
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 ལེེའུ་བཅུ་པ།

ཨལོ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་མཐེའ་འཁོོར་དུ་འཁོོར་བཞེིན་མིག་ཟུང་གིསི་འཁོོར་ལོོའ་ིསྟེང་

ཕྱིོགསི་ཀྱིི་འཐེེན་འཕར་ལོ་བལྟསི་ནསི་“སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། འཐེེན་འཕར་དེ་ཚོོ་དྲེང་མོ་དྲེང་

རྐྱེང་ཆོགསི་འདུག ངསི་དེ་ཚོོའི་འོག་ཏུ་སྐྱོར་སྟན་བཞེག་པ་འགྲིག་འདུག་མ་གཏོགསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“སོྒོ་ཁྱོ་ིད་ེདག་ཅི་ིཞེིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་ཕ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ད་ེཚོ་ོབརྗོེད་ཟིན།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཤུ་སྒྲི་རྣ་བར་གཟན་པ་ཞེིག་བཏོན་པ་

ན། སོྒོ་ཁྱོ་ིགཅིིག་ཁོོ་ན་ཚུར་མཆོོང་བཞེིན་སླེེབསི། ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཁྱོ་ིད་ེབཟུང་ནསི་དོསི་འཁོོར་

གྱིི་སྟེང་དུ་འཕངསི་ཤོིང་། ཁྱོི་དེ་དོསི་ཕུང་སྟེང་གི་མཐོེ་ཚོད་ལོ་འཇོིགསི་ནསི་གཟུགསི་

པོ་རེངསི་ཤོིང་འདར་སིིག་སིིག་བྱེད། ཨ་ཕསི་“གཞེན་པ་གཉིིསི་ཀ་བསྐྱུར་འཇོོག་རྒྱུ་མ་

གཏོགསི་ཐེབསི་ཤོེསི་མི་འདུག མུ་ལོེ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁྱོི་དེ་གཉིིསི་བདག་སོྐྱང་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

ཁོོ་ཚོ་ོལྟོགསི་ཤོ་ིམ་ིཐེེབསི་ཐེབསི་བྱེད་ཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད།

མུ་ལོ་ེཡིིསི་“ལོོསི་ཐུབ། ང་ལོའང་ཁྱོ་ིགཅིིག་གཉིིསི་ཤོིག་ཡིོད་ན་དགའ། ངསི་ད་ེགཉིིསི་

འཁྲིད་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོིམ་བྱ་ད་ེཚོ་ོཡིང་འཁྱོེར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་ཁོ་ལོོ་བའི་འདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད། ཁོོསི་མེ་ཆོའི་ལྡེ་མིག་གཅུསི་ཀྱིང་མེ་ཁོ་མ་

སིོསི། དེ་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་གཅུསི་པ་ན་དབུགསི་མདོང་དྲུག་གི་ལྡིར་སྒྲི་དལོ་མོ་ཞེིག་གྲག་

པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིམཇུག་མ་རུ་དུད་པ་སོྔོན་པོ་ཞེིག་འཕྱུར་བྱུང་། ཨལོ་

གྱིིསི་“ཡི། བད་ེམོ། མུ་ལོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་ཁྱོིམ་ཚོང་འདིསི་སྐད་མཉིམ་དུ་“བདེ་མོ། མུ་ལོེ།” ཞེེསི་སྐད་མགོ་མཐོེན་པོསི་

བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་བང་སྒྱུར་རིམ་པ་དམའ་མོ་རུ་བསྒྱུར་ནསི་འབྱེད་མཐུད་རྐང་གདན་ལོྷད་པ་

ན། དོསི་འཁོོར་དེསི་འདར་ཡིོམ་བྱེད་བཞེིན་སོྒོ་ར་བརྒྱུད་ནསི་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་སིོང་། ད་ེ

ནསི་བང་སྒྱུར་རིམ་པ་གཉིིསི་པར་སྤེར་ནསི་དེའུ་འབུར་དམའ་མོ་དེའ་ིངོསི་སུ་འགོསི་པ་ན། 

ཐེལོ་རྡུལོ་དམར་པོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམཐེའ་བསྐོར། ཨལོ་གྱིིསི་“སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཅི་ིའདྲེའ་ིཁོལོ་ལྕི་ི

མོ། ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིའགྲུལོ་བཞུད་འད་ིམགོྱིགསི་པོ་ཞེིག་མ་ིཡིོང་ཐེག་གིསི་ཆོོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ལྟ་ཐེབསི་བྱསི་མོད། དོསི་འཁོོར་སྟེང་གི་དོསི་ཕུང་གིསི་ཁོོ་

མོའ་ིམཐེོང་ལོམ་བཀག ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་ཐེད་དུ་འཁོོར་ནསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་འཐེེན་ནསི་

ཡིོད་པའི་རོྡོ་ལོམ་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ནང་དུ་ཟད་མཐེའ་མེད་པའི་ངལོ་

དུབ་ཀྱི་ིམདངསི་ཤོིག་ཤོར།

དོསི་ཕུང་སྟེང་དུ་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིམ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་ཕྱིིར་མིག་བལྟསི་པ་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོང་

པ་དང་འབྲུ་ཁོང་བཅིསི་མཐེོང་ཞེིང་། ཁོང་སྟེང་ག་ིདུད་ཁུང་ནསི་འཕྱུར་བཞེིན་པའ་ིདུད་

པ་ཕྲ་མོ་ཞེིག་ཀྱིང་མཐེོང་། ཁོོ་ཚོོསི་དགུང་ག་ིཉི་ིམའ་ིའོད་སྣང་འོག་ཏུ་ཁོ་དོག་དམར་པོར་

འགྱུར་བཞེིན་པའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་རྣམསི་མཐེོང་ལོ། མུ་ལོ་ེཡིིསི་སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་འ་ཆོད་འུ་ཐུག་

ག་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་ལོངསི་ཡིོད་པ་ཡིང་མཐེོང་། ད་ེནསི་དེའུ་

འབུར་དེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམཐོེང་ལོམ་བཀག་བྱུང་། ལོམ་འགྲམ་ཕར་ཚུར་དུ་སྲིིང་བལོ་གྱི་ིཞེིང་ཁོ་

བསྟར་བ་དང་བསྟར་བ་བྱསི་ནསི་ཡིོད། ད་ེནསི་དོསི་འཁོོར་ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་ནསི་དལོ་མོསི་

གཞུང་ལོམ་གྱི་ིཕོྱིགསི་དང་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་ལོམ་ལོ་ཆོསི་སིོ།། 
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ཁོང་པ་ཚོང་མ་སི་གཞེ་ིའདིའ་ིསྟེང་དུ་སྟོང་པར་ལུསི་ཡིོད་ཅིིང་། རྒྱུ་མཚོན་དེའ་ིདབང་གིསི་

སི་གཞེ་ིའད་ིཡིང་སྟོང་པ་སོྟང་རྐྱེང་རེད། དངུལོ་འོད་ལོམ་ལོམ་དུ་འཚོེར་བའ་ིགཉིེར་ལྡན་

ལྕིགསི་ཤོོག་ལོསི་བཟོསི་པའི་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་འཇོོག་ཁོང་ཚོོ་ཁོོ་ན་གསོིན་པོ་

རེད། ལྕིགསི་ཁོང་འད་ིཚོ་ོན་ིལྕིགསི་རིགསི་དང་རླངསི་སྣུམ། འཕྲུལོ་སྣུམ། འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་

གི་གཤོོལོ་སྡེར་བཅིསི་ཀྱིིསི་གསིོན་པོར་ཉིར་ཡིོད། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་དང་དེའི་

གཤོོལོ་སྡེར་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ཚོོར་ཉིིན་མཚོན་གྱིི་དབྱེ་བ་མེད་པར། མུན་ནག་ཁྲོད་ནསི་

ཀྱིང་སི་ནག་བསླེོགསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་པསི། ཉིིན་མོའ་ིསྣང་བའི་ཁྲོད་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་

འོད་མདངསི་འཚོེར་གྱི་ིཡིོད། རྟེ་ཞེིག་གིསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་རྟེ་ཁོང་དུ་ཕྱིིར་སིོང་

ཚོ།ེ ཚོ་ེསྲིོག་དང་ཟུངསི་ཤུགསི་ཀྱི་ིརྒྱུན་ད་དུང་ཡིང་ཆོད་མེད་ལོ། དབུགསི་ཀྱི་ིའབྱིན་རྔུབ་

དང་ལུསི་ཀྱི་ིཚོ་དྲེོད་ཀྱིང་ཉིམསི་མེད། ཁོོའ་ིསུག་བཞེ་ིརྩྭ་སིོག་སྟེང་ནསི་ཕར་འགུལོ་ཚུར་

འགུལོ་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིའགྲམ་པསི་སིོག་མ་ཧྲུག་སྒྲི་དང་བཅིསི་ལྡོད། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་དང་

རྣ་བ་ཚོང་མ་གསིོན་པོ་ཡིིན། རྟེ་ཁོང་ནང་དུ་ཚོ་ེསྲིོག་ག་ིདྲེོད་ཁོོལོ་ཡིོད་ལོ། ཚོ་ེསྲིོག་ག་ིཚོ་

དྲེོད་དང་དྲེ་ིམ་ཡིང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། འདྲུད་འཐེེན་ཞེིག་ག་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་འཁོོར་མཚོམསི་

བཞེག་ཚོ།ེ ད་ེན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངསི་ལྟ་ེབ་དང་འདྲེ་བར་ཤོ་ིབོ་ཡིིན་ཞེིང་། དེའ་ིསྟེང་

གི་ཚོ་དྲེོད་ཀྱིང་ཤོི་མ་ཐེག་གི་བེམ་པོ་ཞེིག་ལོསི་ཚོེ་སྲིོག་གི་དྲེོད་ཁོོལོ་ཉིམསི་པ་དང་འདྲེ་

བར། རིམ་གྱིིསི་ཡིལོ་འགྲོ། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་འད་ིཤོ་ིཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོ་ལོོ་

བསི་གཉིེར་སུལོ་ལྡན་པའ་ིལྕིགསི་ཤོོག་ག་ིསོྒོ་མོ་རྣམསི་བརྒྱབ་ནསི་ལོ་ེདབར་ཉི་ིཤུ་ལྷག་ག་ི
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མཚོམསི་སུ་ཡིོད་པའི་རང་ཁྱོིམ་དུ་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་ཕྱིིར་ལོོག་འགོྲ་ཞེིང་། དེ་

རྗོེསི་གཟའ་འཁོོར་ཁོ་ཤོསི་དང་། ཐེ་ན་ཟླ་བ་ཁོ་ཤོསི་རིང་ལོའང་ཕྱིིར་མ་ིཡིོང་། འད་ིན་ིལོསི་

སླེ་པོ་དང་ལོསི་ཆོོད་མཐོེན་པོ་ཡིིན། བྱེད་ཐེབསི་འདི་ནི་ལོསི་སླེ་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་

ངལོ་རྩོལོ་གྱིི་མཚོར་སྣང་ཉིམསི་འགྲོ་ལོ། བྱེད་ཐེབསི་འདིའི་ལོསི་ཆོོད་མཐེོ་དྲེགསི་པའི་

རྐྱེེན་གྱིིསི་སི་ཞེིང་དང་སི་ཞེིང་སྟེང་གི་ངལོ་རྩོལོ་གྱིི་མཚོར་སྣང་ཡིང་ཉིམསི་འགྲོ། མཚོར་

སྣང་ཉིམསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། འདིའ་ིཐེད་ཀྱི་ིགོ་རོྟེགསི་དང་འབྲེལོ་བ་ཟབ་མོ་དེའང་

ཉིམསི་འགྲོ། ཁོ་ལོོ་བའི་སིེམསི་སུ་འདི་དག་གི་ཐེད་ལོ་རིམ་བཞེིན་ཁྱོད་གསིོད་ཀྱིི་འདུ་

ཤོེསི་ཤོིག་འཕེལོ་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་། འདུ་ཤོེསི་འད་ིན་ིསི་ཞེིང་ལོ་གོ་རོྟེགསི་མེད་ཅིིང་སི་ཞེིང་

ལོ་འབྲེལོ་བ་མེད་མཁོན་ཁོོ་ནའ་ིསིེམསི་སུ་འཕེལོ་ཡིོང་བའ་ིའདུ་ཤོེསི་ཤོིག་ཡིིན། ཟ་ེཚོའ་ི

སྐྱུར་ཚྭ་སི་ཞེིང་མིན་པ་བཞེིན་དུ་འོད་ཀྱི་ིམ་མའ་ིསྐྱུར་ཚྭའང་སི་ཞེིང་མ་ཡིིན་ལོ། སྲིིང་བལོ་

གྱི་ིབལོ་སྤུའ་ིརིང་ཚོད་ཀྱིང་སི་ཞེིང་མ་ཡིིན། མ་ིལུསི་ཀྱི་ིནག་རྫོསི་ན་ིམ་ིམ་ཡིིན་ལོ་ཚྭ་ཡིང་

མ་ིམ་ཡིིན་ཞེིང་། ཆུ་དང་དཀར་རྫོསི་ཀྱིང་མ་ིམ་ཡིིན། འད་ིདག་ཚོང་མ་མིའ་ིགྲུབ་ཆོ་ཡིིན་

མོད། འོན་ཀྱིང་། མི་ནི་འདི་དག་ལོསི་ཀྱིང་ལྷག་ལོ་འདི་དག་ལོསི་ཀྱིང་ཡིོངསི་སུ་བརྒལོ་

ཡིོད། སི་ཞེིང་ཡིང་དེའི་རྫོསི་གྲུབ་ཀྱིི་གྲུབ་ཆོ་དག་ལོསི་ཡིོངསི་སུ་འདསི་ཡིོད། རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིརྫོསི་གྲུབ་ལོསི་འདསི་པའ་ིམ་ིཞེིག་སྟ།ེ སི་ཞེིང་སྟེང་ནསི་གོམ་པསི་འགྲོ་ཞེིང་། རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིགཤོོལོ་ལྕིགསི་ད་ེརོྡོ་བ་ལོསི་གཡིོལོ་བར་གཤོོལོ་ཁོ་འགྲམ་ལོ་སྐོར་ཤོེསི་མཁོན། ལུང་ཐེག་

ལྷོད་ནསི་ཞེིང་ནང་ག་ིརོྡོ་འབུར་སྟེང་ནསི་ཤུད་ནསི་འགྲོ་ཤོེསི་མཁོན། སི་ནག་ནང་དུ་པུསི་

མོ་བཙུགསི་ནསི་གུང་ཚོིགསི་བཟའ་ཐུབ་མཁོན། ཡིང་ན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའབྱུང་བཞེིའ་ིགྲུབ་

ཆོ་ལོསི་འདསི་པའི་མི་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོསི་སི་ཞེིང་ནི་དེའི་རྫོསི་གྲུབ་ཀྱིི་གྲུབ་ཆོ་ལོསི་

ཡིོངསི་སུ་འདསི་པ་རྟེོགསི་ཀྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། སི་ཞེིང་སྟེང་དུ་འདྲུད་འཐེེན་ཤོི་བོ་སྐོར་
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ལེེའུ་བཅུ་གཅིིག་པ།

བའི་འཕྲུལོ་ཆོསི་སྐོར་མཁོན་གྱིི་མི་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་སི་ཞེིང་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་དང་དགའ་

ཞེེན་མེད་པར། ཁོོསི་ཤོེསི་པ་ན་ིརྫོསི་འགྱུར་ཁོོ་ནའོ།། ཁོོསི་ན་ིསི་ཞེིང་དང་རང་ཉིིད་ལོ་ཁྱོད་

གསོིད་ཀྱིི་འདུ་ཤོེསི་འཛོིན་གྱིི་ཡིོད། གཉིེར་སུལོ་ལྡན་པའི་ལྕིགསི་ཤོོག་གི་སོྒོ་མོ་དེ་བརྒྱབ་

ཚོ་ེཁོོ་རང་ཁྱོིམ་དུ་འགྲོ་ཞེིང་། ཁོོའ་ིཁྱོིམ་ན་ིསི་ཞེིང་མ་ཡིིན་ནོ།།

• • •

ཁོང་པ་སྟོང་པ་ཁོག་ག་ིསོྒོ་མོ་ཡོིངསི་སུ་ཕྱིེསི་ཡིོད་ཅིིང་། རླུང་བུའ་ིཁྲོད་དུ་ཕར་ཕྱི་ེཚུར་ཕྱི་ེ

བྱེད། གྲོང་རྡོལོ་ནང་གི་བྱིསི་པ་ཚོོ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱསི་ནསི་ཡིོང་སྟེ་ཁོང་པ་ཁོག་གི་སྒོེའུ་ཁུང་

གཅིགོ་ལོ་གྱིང་ཆོག་ཁྲདོ་ནསི་ནརོ་བུ་འཚོལོོ། འདརི་སི་ོཁོ་ཕྱིདེ་ཀ་མདེ་པའ་ིགྲ་ིཞེགི་འདུག 

ད་ེན་ིདངོསི་པོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་རེད། འདིར་ཙི་གུ་ཤོ་ིབའ་ིདྲེ་ིམ་འདྲེ་པོ་ཞེིག་བོྲ་ཡི་ིའདུག ཨོ་

ལྟོསི་དང་། ཝའ་ེཋེ་ེཡིིསི་གྱིང་ངོསི་སུ་ཅི་ིབྲིསི་ལོ་ལྟོསི་དང་། ཁོོསི་སླེོབ་གྲྭའ་ིཆོབ་ཁོང་དུ་ར་ི

མ་ོད་ེབྲསིི་པའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསིི་དག་ེརྒན་ཚོསོི་ཁོོ་ལོ་ད་ེའབྱདི་དུ་བཅུག་པ་རདེ།

ཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོཁོ་བྲལོ་བའ་ིཉིིན་དང་པོ་དེའ་ིདགོང་དྲེོའ་ིསྐབསི་སུ་སླེེབསི་པ་ན། རྔོན་དུ་

ཕྱིིན་པའ་ིབྱ་ིལོ་ཚོ་ོཞེིང་ནང་ནསི་གཉིའ་སྒུར་སྒུར་གྱིིསི་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་ཁྱོམསི་

སྟེང་ནསི་སྨོེའོ་སྐད་སོྒྲིག་བཞེིན་བསྡད། མ་ིསུ་ཡིང་སོྒོར་འབུད་མཁོན་མ་བྱུང་བའ་ིསྐབསི་

སུ། བྱི་ལོ་ཚོོ་ནི་ཡིངསི་པོར་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའི་སོྒོ་ནང་ནསི་འཛུལོ་ཏེ་ཁོང་སྟོང་ནང་དུ་སྨོེའོ་

སྐད་སྒྲིོག་བཞེིན་སིོང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཕྱིིར་ཞེིང་ནང་དུ་སིོང་ཞེིང་། ཉི་ིམ་ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོ་

ཚོ་ོར་ིསྐྱེསི་བྱ་ིལོ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཨ་བྲ་དང་ཞེིང་ཙིག་རྔོན་བཞེིན་འཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་དགོསི་

ལོ། ཉིིན་མོར་ཆུ་དོང་ནང་ནསི་གཉིིད་ད་ེའདུག་དགོསི། མཚོན་མོར་སླེེབསི་ཚོ།ེ སོྔོན་ཆོད་

སྒྲིོན་འོད་ལོ་སྐྲག་ནསི་སོྒོ་ནང་དུ་འཕུར་མ་ིཕོད་པའ་ིའུག་པ་ཚོ་ོདེང་སིང་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་

ནག་ཡིོར་སི་ེའཕུར་ཡིོང་ནསི། ཁོང་སྟོང་ནང་དུ་ཡིར་འཕུར་མར་འཕུར་བྱེད་ཅིིང་། དུསི་
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ཡུན་གང་འཚོམསི་སོིང་རྗོེསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་གཞེ་ིབཅིསི་ཏ།ེ ཉིིན་མོར་གཤོོག་

པ་བསྐུམསི་ནསི་ཁོང་པའ་ིགྲུ་ཟུར་ནག་སིའ་ིལྕིམ་གྲལོ་ཁྲོད་ནསི་མགོ་མཇུག་ལྡོག་སྟ་ེམར་

དཔྱང་བར་བྱེད་ལོ། བྱ་བྲུན་གྱི་ིདྲེ་ིམསི་ཁོང་པ་ཡིོངསི་སུ་བཀང་ཡིོད།

ཙི་གུ་ཚོོ་ཡིང་ཁྱོིམ་དུ་གཞེིསི་སྤེོར་བྱསི་ཡིོང་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོང་པའི་ཟུར་དང་སྒོམ་གྱིི་

ནང་། ཐེབ་ཚོང་ག་ིའཐེེན་སྒོམ་ལྟག་རྒྱབ་སིོགསི་སུ་རྩྭ་ལྡུམ་གྱི་ིསི་བོན་སྤུངསི། སྲི་ེམོང་ཚོ་ོ

ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིོང་ནསི་ཙི་གུ་རྣམསི་རྔོན་ཐེབསི་བྱེད་ལོ། འུག་པ་སྨུག་པོ་ཚོོསི་གཙེར་

སྐད་དུསི་དང་དུསི་སུ་སྒྲིོག

ད་ལྟ་ཆོར་པ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བབསི་བྱུང་། ལྡུམ་བུ་རྣམསི་སོྔོན་ཆོད་སྐྱ་ེམ་ིཆོོག་སིའ་ིསོྒོ་

ཐེེམ་གྱི་ིམདུན་དུ་སྐྱསེི་ཡིོང་ཞེིང་། རྩྭ་སྔོོན་རྣམསི་སྒོོ་ཁྱོམསི་ཀྱི་ིཔང་གཅིལོ་གསིེང་ནསི་ཡིར་

སྐྱེསི་ཡིོང་། ཁོང་པ་ཚོང་མ་སྟོང་པར་ལུསི་ཡིོད། སྟོང་པར་ལུསི་ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་འཐོེར་

ཞེིག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཧ་ཅིང་མགོྱིགསི། ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིཁོེབསི་པང་ལོེབ་སྟེང་ག་ིབཙའ་ལྡན་གཟེར་

མའ་ིརྩ་ནསི་གསི་ཁོ་ཞེིག་བརྒྱུགསི། པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ཐེལོ་རྡུལོ་རིམ་པ་ཞེིག་ཆོགསི་སིོང་

ལོ། རིམ་པར་ཆོགསི་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་འད་ིལོ་ཙི་གུ་དང་སྲི་ེམོང་། བྱ་ིལོ་བཅིསི་ཀྱི་ིརྐང་རྗོེསི་

ལོསི་གཞེན་པའ་ིབར་ཆོད་གཏོང་མཁོན་ཅི་ིཡིང་མེད། 

དགོང་མོ་ཞེིག་ལོ། རླུང་བུསི་ཐོེག་ཤོིང་གཅིིག་མར་གཡུགསི་ནསི་སི་སྟེང་དུ་བརྡོབསི། 

རླུང་བུ་རྗོེསི་མ་དེསི་ཐེོག་ཤོིང་ལྷུང་ཤུལོ་གྱིི་བུ་གའི་ནང་ནསི་བཙན་འཛུལོ་བྱསི་བྱུང་ལོ། 

རིམ་བཞེིན་ཐེོག་ཤོིང་གཉིིསི་གསུམ་ར་ེརླུང་བུསི་བཀྱིགསི་བྱུང་། ད་ེནསི་ཐེོག་ཤོིང་བཅུ་ཁོ་

ཞེིག་བཀྱིགསི་ནསི་ལྷུང་སིོང་། ཉིིན་གུང་ག་ིདུསི་སུ། དགུང་ག་ིཉི་ིམའ་ིའོད་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་བུ་

ག་བརྒྱུད་ནསི་སླེེབསི་ཏ་ེཔང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་འོད་ཀོར་གྱི་ིར་ིམོ་ཞེིག་བཏབ། མཚོན་མོ་ཞེིང་

ཁོའི་ནང་ནསི་རི་སྐྱེསི་བྱི་ལོ་འཇོབ་ནསི་ཡིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་ཁོོ་ཚོོ་སོྒོ་ཐེེམ་

ལོ་སླེེབསི་མཚོམསི་སུ་སྨོེའོ་སྐད་མ་ིསྒྲིོག ཁོོ་ཚོ་ོདུང་ག་ིཟླ་བའ་ིངོསི་སུ་སྤྲོིན་པའ་ིགཟུགསི་
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བརྙིན་རྒྱུ་བ་དང་འདྲེ་བར། ཁོང་པའ་ིནང་དུ་སོིང་ནསི་ཙི་གུ་རྔོན་གྱི་ིཡིོད། རླུང་བུ་ཆོ་ེབའ་ི

མཚོན་མོར། སོྒོ་མོ་ཚོང་མ་བང་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྡོེབ་པར་བྱེད་ལོ། སྒོེའུ་ཡིོལོ་རལོ་པོ་ཚོ་ོསྒོེའུ་

ཁུང་ཆོག་པོའ་ིནང་དུ་པག་པག་ག་ིསྒྲི་དང་བཅིསི་བཅིསི་རྡོེབ་བཞེིན་ཡིོད།
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གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ་ནི་གནསི་སོྤེ་ཡུལོ་མིའི་བགྲོད་ལོམ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིིན། 

གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ་སྟེ། ངོསི་ཨར་འདམ་གྱིིསི་བཟོསི་པའི་གཞུང་ལོམ་

འདིསི་རྒྱལོ་ཁོམསི་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ཡིོད། གཞུང་ལོམ་འདི་སི་བཀྲའི་ངོསི་སུ་མི་སིི་སིི་

ཕ་ིགཙང་པོ་ནསི་བྷེ་ེཁོེར་སི་ིཧྥོིལོད་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ལྷོད་འཇོམ་གྱིིསི་ཡིར་ལྡིང་ཞེིང་མར་

ལྷུང་ནསི་སིོང་ཡིོད། འདིསི་ཡུལོ་ལུང་དམར་པོ་དང་ཡུལོ་ལུང་སྐྱ་བོ་བརྒལོ་ནསི་སིོང་ཡིོད་

ལོ། ད་ེནསི་ར་ིབོའ་ིཁྲོད་དུ་ག་མ་གུག་དཀོྱིག་གིསི་ཡིར་འགོསི་ཤོིང་། ད་ེརྗོེསི་ཨ་རིའ་ིསྐམ་

སི་ཆོེན་མོའ་ིདབྱ་ེམཚོམསི་སི་ཁུལོ་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་པ་དང་། ད་ེནསི་དཀར་འོད་ཆོ་ེཞེིང་

འཇོིགསི་སུ་རུང་བའ་ིབྱ་ེཐེང་དུ་མར་བབསི་ཡིོད། ད་ེརྗོེསི་བྱ་ེཐེང་བརྒྱུད་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་

རི་བོའ་ིཁྲོད་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ནསི། མཐེའ་མར་སི་བཅུད་འཛོོམསི་པའི་ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡིའི་

ལུང་གཤོོངསི་སུ་འཐེེན་ཡིོད། 

གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ་ནི་བོྲསི་བོྱལོ་དུ་འགོྲ་བཞེིན་པའི་མི་དམངསི་ཀྱིི་

ལོམ་བུ་ཡིནི། གཞུང་ལོམ་འདའི་ིསྟངེ་དུ། ཐེལོ་རྡུལོ་ཇོ་ེཆོ་ེརུ་འགྲ་ོབའ་ིའཇོགིསི་པ་དང་སི་

ཞེངི་ཇོ་ེཆུང་དུ་འགྲ་ོབའ་ིའཇོགིསི་པ། འདྲུད་འཐེནེ་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིལྡརི་སྒྲི་ཇོ་ེཆོ་ེརུ་འགྲ་ོ

བའ་ིའཇོིགསི་པ། སི་ཞེིང་ག་ིབདག་དབང་ཇོ་ེཆུང་དུ་འགྲོ་བའ་ིའཇོིགསི་པ། བྱ་ེཐེང་གིསི་

དལོ་མོར་བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་བཙན་འཛུལོ་བྱདེ་པའ་ིའཇོགིསི་པ། ཋེགེ་སི་སིའི་ིཕོྱིགསི་ནསི་ཡིར་

འཁོོར་ནསི་ཡིངོ་བའ་ིརླུང་འཚུབ་ཀྱི་ིའཇོགིསི་པ། སི་ཞེངི་ནང་དུ་སི་བཅུད་ཚུར་འཁྱོརེ་མ་ི

ཡིངོ་བར་སི་བཅུད་ཡིངོསི་རོྫོགསི་ཕར་བརྐུསི་ནསི་འགྲ་ོབའ་ིཆུ་ལོགོ་ག་ིའཇོགིསི་པ་སིགོསི་
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འཇོིགསི་པ་སྣ་ཚོོགསི་ལོསི་བྲོསི་བོྱལོ་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པའི་མི་དམངསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད། མི་

དམངསི་རྣམསི་འཇོགིསི་པ་འད་ིདག་ལོསི་འབྲ་ོབཞེནི་ཡིདོ་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོགཡིསི་གཡིནོ་གྱི་ི

ཡིན་ལོག་ལོམ་ཕྲན་སྣ་ཚོགོསི་དང་ཤོངི་རྟེ་འཁོོར་ལོའོ་ིབཤུལོ་ལོམ་འདྲེ་མནི། ར་ིཁུལོ་གྲངོ་

གསིེབ་ཀྱི་ིརོྡོ་ལོམ་གང་མང་སོིགསི་བརྒྱུད་ནསི་མཇུག་མཐེར་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེ

དྲུག་པའ་ིཐེགོ་ཏུ་སླེབེསི་པ་ཡིནི། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པ་ན་ིགཞུང་ལོམ་ཡིངོསི་

ཀྱི་ིཨ་མ་ཡིནི་ཞེངི་། བྲསོི་བོྱལོ་མ་ིཡི་ིགཞུང་ལོམ་ཡིང་ཡིནི།

གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞེི་པའི་སྟེང་གི་ཁོི་ལོར་ཁོི་སིི་ཝིལོ་དང་ཨོ་ཟར་ཁོི། 

ཧྥོན་ བྷུ་རནེ། སི་ིམ་ིཐེ་ིམཁོར་རོྫོང་སིགོསི་གྲངོ་དང་གྲངོ་ཁྱོརེ་ཁོག་བརྒྱུད་མཐེར་ཨར་ཁོན་

སི་མངའ་སྡེའི་མཐེའ་ལོ་སླེེབསི་པ་ཡིིན། གཞུང་ལོམ་ཚོང་མ་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་གྲོང་ཁྱོེར་

དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ད།ེ གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པ་ཋུལོ་སི་ནསི་མར་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ལོ། 

གཞུང་ལོམ་ཨང་ཉིསིི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་པ་ན་ིམག་ལོ་ེསི་ིཋེརི་ནསི་ཡིར་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ལྷ་ོཡི་ིཝ་ི

ཆོ་ིཋེ་ ཧྥོོལོ་སི་ིདང་བྱང་ག་ིཨ་ེནིད་ནསི་ཡིོང་བའ་ིགཞུང་ལོམ་ཨང་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གཅིིག་པ་

ཡིང་ཨེ་ཌིི་མོན་ཌིི་དང་མག་ལོོའུ་ཌིི། ཕུར་སིེལོ་སིོགསི་བརྒྱུད་ནསི་འདིར་ཡིོང་གི་ཡིོད། 

གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པ་ད་ེཨོག་ལོ་ཧོ་མ་གྲོང་ཁྱོེར་ནསི་ཕྱིིར་བུད་རྗོེསི་ཨེལོ་ ར་ེ

ནོ་དང་ཁོ་ིལོིན་ཋེོན་བརྒྱུད་ནསི་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་སོིང་ཡིོད་ལོ། ད་ེནསི་ཧའ་ེཌི་ིརོ་དང་ཨེལོ་

ཁོ་ིགྲངོ་ཁྱོརེ། ད་ེནསི་ཋེགེ་སིལོོ་བརྒྱུད་ནསི་སིངོ་སྟ་ེམཐེར་ཨོག་ལོ་ཧ་ོམ་མངའ་སྡའེ་ིམཐེའ་

ལོ་སླེེབསི་པ་ཡིིན། ད་ེནསི་གཞུང་ལོམ་འད་ིཋེེག་སི་སི་ིམངའ་སྡེའ་ིའཇུ་ལུང་ཞེེསི་གྲགསི་

པའ་ིསི་ཁུལོ་ད་ེའཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ནསི་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཤོམ་རོག་དང་མག་ལོེན། ཁོོན་

ཝ་ེདང་ཨ་མ་ར་ིལོ་ོསྟ།ེ སི་གཞེ་ིསིརེ་པོ་བརྒྱུད་ནསི་སིངོ་ཡིདོ་ལོ། ད་ེརྗོསེི་ཝལིོ་ཌི་ིར་ཌོི་དང་

ཝ་ེགྷི། བྷེོའ་ེསི་ེབརྒྱུད་ནསི་སིོང་སྟ།ེ མཐེའ་མར་ཋེེག་སི་སི་ིམངའ་སྡེའ་ིམཐེའ་ལོ་སླེེབསི་པ་

ཡིནི། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པ་མུ་མཐུད་དུ་ཋེ་ཁོམ་ཁོ་ར་ིདང་སིན་ཋེ་ རོ་སི་བརྒྱུད་
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ནསི་མགེ་སི་ིཁོོ་གསིར་པའ་ིམངའ་སྡ་ེདའེ་ིར་ིརྒྱུད་དུ་འཛུལོ་ཞེངི་། ད་ེནསི་ཨལོ་བྷུ་ཁུར་ཁོ་ེ

ལོ་སིངོ་ཞེངི་། ད་ེརྗོསེི་གཞུང་ལོམ་འད་ིསིན་ཋེ་ ཧྥོ་ེནསི་མར་བབསི་པ་ཡིནི། ད་ེནསི་རའི་ོ གྷི་ི

རན་ཌིེའི་འཕྲང་འགག་ཆོེན་མོ་ནསི་ལོོ་སིི་ ལུ་ན་སིི་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་

ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིར་འགོསི་ནསི་གྷི་ལུབ་ལོ་སླེབེསི་ཤོངི་། ད་ེལྟར་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེ

དྲུག་པ་འད་ིམགེ་སི་ིཁོོ་གསིར་པའ་ིམངའ་སྡའེ་ིམཐེའ་མཚོམསི་ལོ་སླེབེསི་པ་ཡིནི། 

ད་ལྟ་གཞུང་ལོམ་འདི་རི་ཁུལོ་མཐེོ་སིར་སླེེབསི་ཡིོད་ཅིིང་། འདིར་གཞུང་ལོམ་འདི་

ཨ་རི་ཟོན་ན་མངའ་སྡེའི་སི་མཐེོའ་ིརི་ཁུལོ་དུ་ཆོགསི་པའི་ཧོལོ་བྷེི་རོག་དང་ཝིན་སིི་ལོོ། 

ཧྥོི་ལོག་སིི་ཋེབ་སིོགསི་གྲོང་དང་གོྲང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་ཡིོད། དེ་ནསི་མཐེོ་དམའ་མི་

སྙོམསི་པའ་ིརྒྱ་མཚོོའ་ིརླབསི་ལྟར་འཕྱུར་བའ་ིམཐོེ་སྒོང་ར་ིརྒྱུད་འགྲིམསི་ནསི་སིོང་ན། ཨ་

ཤོ་ེཧྥོོར་ཁོ་ིདང་ཁོིན་མན་དུ་སླེེབསི་ཤོངི་། ད་ེརྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་བྲག་རིའ་ིཁུལོ་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི། 

སི་འདིར་ཆུ་ཐེག་རིང་ནསི་ལོེན་དགོསི་ཤོིང་། འཐུང་འདོད་ན་དངུལོ་གྱིིསི་ཉིོ་དགོསི། 

གཞུང་ལོམ་འད་ིཉི་ིའོད་ཀྱིིསི་ཁོ་དོག་བསྒྱུར་པའ་ིཆོ་མ་ིསྙོམསི་པའ་ིཨ་ར་ིཟོན་ནའ་ིར་ིཁུལོ་

དང་བྲལོ་ནསི། འགྲམ་ངོགསི་འདམ་རྩྭ་སོྔོན་པོསི་གང་བའི་ཁོོ་ལོོ་ར་ཌིོ་གཙང་འགྲམ་དུ་

སླེེབསི་ཤོིང་། ད་ེལྟར་ཨ་ར་ིཟོན་ན་མངའ་སྡེའ་ིམཐེའ་མཚོམསི་ལོ་སླེེབསི་པ་ཡིིན། གཙང་

པོའ་ིཕར་ཕོྱིགསི་ན་ིཁོ་ལོ་ིཧོྥོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེཡིིན་ཞེིང་། མཛོེསི་ཤོིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའ་ིགྲོང་

རྡོལོ་ཞེིག་གིསི་མངའ་སྡ་ེའདིའ་ིམངའ་ཁོོངསི་ཀྱི་ིམགོ་བརྩམསི་ཡིོད། གཙང་པོའ་ིའགྲམ་

ངོགསི་སུ་ཆོགསི་པའི་གྲོང་རྡོལོ་དེའི་མིང་ལོ་ནེ་ཌིལོ་སིི་གྲོང་རྡོལོ་ཟེར་ཞེིང་། སི་འདིར་

གཙང་པོ་ནི་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚོར་པ་ཞེིག་ཡིིན། ནེའེ་ཌིིལོ་སིི་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཡིར་འགོསི་

ནསི་མེ་ཡིིསི་ཚོིག་པ་ལྟ་བུའི་རི་རྒྱུད་ཅིིག་བརྒལོ་ནསི་སིོང་ཚོེ་བྱེ་ཐེང་ལོ་སླེེབསི་པ་ཡིིན། 

གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ་འདི་འཇོིགསི་སུ་རུང་བའི་བྱེ་ཐེང་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་

ཞེིང་། བྱ་ེཐེང་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིརྒྱང་རིང་སྨོིག་རྒྱུ་དང་ར་ིབོ་དབུསི་ནག་མ་རྣམསི་ཐེག་རིང་ག་ི
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

སི་ན་སུན་སྣང་སྐྱེད་པའ་ིགཞེ་ིརུ་ལོངསི་ཡིོད། མཇུག་མཐེར་བྷེར་སི་ིཋོེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སླེེབསི་

ཤོིང་། གྲོང་ཁྱོེར་འད་ིདང་བྲལོ་ནསི་སིོང་ཚོ་ེཡིང་བསྐྱར་བྱ་ེཐེང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཆོེསི་

མཇུག་མཐེར་རི་ཚོོགསི་ཁྲོད་དུ་ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་འགོསི་ནསི་འགྲོ། རི་བོ་འདི་དག་ནི་རྩྭ་

ཆུ་གཉིིསི་ལྡན་གྱི་ིར་ིབོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགསི་པ་ཡིིན། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པ་ར་ིབོ་

འད་ིདག་ག་ིཁྲོད་ནསི་ཡིར་འགོསི་ནསི་སིོང་ཚོ་ེགླེོ་བུར་དུ་ལོ་ཁོ་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་ཤོངི་། ལོ་མོ་

དེའ་ིའོག་ཏུ་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པའ་ིལུང་གཤོོངསི་ཤོིག་ཡིོད། ལོ་མོ་དེའ་ིའོག་ཏུ་ཤོིང་འབྲསི་

ཀྱི་ིལྡུམ་ར་དང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིཞེིང་ར་བཅིསི་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་ཡིང་ཡིོད་

ཅིིང་། ཐེག་རིང་ན་གྲོང་ཁྱོེར་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད། ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། འགྲུལོ་བཞུད་འདིའ་ི

མཐེའ་ལོ་སླེེབསི་སིོང་།

བྲོསི་བོྱལོ་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིམ་ིདམངསི་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ི

སྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་ལོ་ལོ་ན་ིརླངསི་འཁོོར་ཁོེར་འགྲོ་མཁོན་

ཡིིན་ལོ། འགའ་རེ་ནི་རུ་སྐོར་རུ་སྐོར་བྱསི་ནསི་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད། ཉིིན་གང་པོར་ཁོོ་ཚོོ་དལོ་

མོསི་འགྲོ་ལོ། མཚོན་མོར་ཁོོ་ཚོ་ོཆུ་དང་ཐེག་ཉི་ེསིར་ཞེག་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཉིིན་དཀར་ལོ་

ཁོོ་ཚོོའི་གནའ་རྫོསི་ལྟ་བུའི་དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་རལོ་པོ་ཁོག་ལོསི་རླངསི་པ་ལྷོག་ལྷོག་གིསི་

འཕྱུར་ལོ། གྲིམ་ལྷོད་ཤོོར་བའི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ཁོག་གིསི་ཐེོ་བསི་རྡུང་བ་ལྟ་བུའི་སྒྲི་བང་བང་

དུ་སྒྲིོག་གི་ཡིོད། གྲོང་རྡོལོ་གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་བར་ཐེག་ག་ཚོོད་ཡིོད་དམ། གྲོང་རྡོལོ་ཁོག་

ག་ིབར་ཐེག་ན་ིའཇོིགསི་སྣང་སླེོང་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་གཅིིག་ཆོག་སིོང་ན། ང་ཚོོར་

ཟ་མ་ག་ཚོོད་ལྷག་འདུག་གམ། རེད་ཡི། གལོ་སྲིིད་གཅིིག་ཆོག་སིོང་བ་ཡིིན་ན། ཇོིམ་རྐང་

ཐེང་ལོ་གྲོང་རྡོལོ་དུ་སིོང་ནསི་ལྷུ་ལོག་ཉིོསི་རྗོེསི་ཕྱིིར་རྐང་ལོ་ཡིོང་ནསི་སླེེབསི་པའི་བར་

དུ། ང་ཚོོསི་འད་ིག་རང་ནསི་སྒོར་བརྒྱབ་ནསི་འདུག་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད།
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སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱི་ིསྒྲི་ལོ་ཉིོན་དང་། འཁོོར་ལོོའ་ིསྒྲི་ལོ་ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིརྣ་བསི་སྒྲི་ལོ་ཉིོན་

དང་། ལོག་པ་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྤེར་མོ་བང་སྒྱུར་

ཡུ་བའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་ཉོིན་དང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིརྐང་པ་མཐེིལོ་གཅིལོ་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་

ཉིོན་དང་། འཁོོར་རྙིིང་འདིའ་ིབང་སྒྲི་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིདབང་བོ་སྣ་ལྔསི་ཉོིན་དང་། སྒྲིའ་ིང་རོའ་ི

འགྱུར་བའམ་ཡིང་ན་སྒྲིའ་ིའགྲོསི་ཀྱི་ིའགྱུར་བ་རེ་རེསི་སི་འདི་ནསི་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་

ལོ་ལུསི་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་མཚོོན་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཁྲོག་སྒྲི་ད་ེཅི་ིརེད། མཐུད་སྦྲིེལོ་ལྷུ་ལོག་རེད། 

ད་ེམ་ིསོྐྱན། མཐུད་སྦྲིེལོ་ལྷུ་ལོག་ལོ་སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་མ་ིཡུལོ་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་པའ་ིབར་དུ་ཁྲོག་སྒྲི་

གྲག་ག་ིབསྡད་རུང་མ་ིསྐྱོན། འོན་ཀྱིང་། རླངསི་འཁོོར་འགྲོ་བའ་ིསྐབསི་སུ་ཐེག་སྒྲི་ད།ེ སྒྲི་

ད་ེཐེོསི་མ་ིཐུབ་མོད་ཚོོར་ཐུབ། གཅིིག་བྱསི་ན་འཕྲུལོ་སྣུམ་སླེེབསི་དགོསི་སི་འགའ་རེར་མ་

སླེེབསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཡིེ་ཤུ་མཁྱོེན། གལོ་སྲིིད་དེ་འཁོོར་རྟེེན་གྱིི་གནད་དོན་ཡིིན་ན་ད་

ཅི་ིབྱ། སོྒོར་མོ་ན་ིམགོྱིགསི་པོར་ཟད་འགོྲ་ཡི་ིའདུག

གདོན་རྫོསི་འད་ིད་ེརིང་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འད་ིའདྲེའ་ིཚོ་པོ་ཆོགསི་པ་ཡིིན་ནམ། ད་ེརིང་ལོ་ལོ་

འགོསི་པ་ན་ིམེད། གཅིིག་བལྟ་དང་། དཀོན་མཆོོག་གྲུབ་པ་ཅིན་པོ། རླུང་འཁོོར་གྱི་ིའཁོོར་

ཐེག་རྦད་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཟིན། ཐེག་ཕྲན་འདི་སྤྱིད་ནསི་འཁོོར་ཐེག་ཅིིག་བཟོ་ཐེབསི་

བྱེད། རིང་ཚོད་ག་ཚོོད་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། ཨོ་ད་ེརེད། ངསི་སྣ་ེམོ་གཅིད་འཇོོག དལོ་མོར་

སྐོར་རོགསི། ང་ཚོ་ོགྲོང་རྡོལོ་ལོ་སླེེབསི་པའ་ིབར་དུ་དལོ་མོར་སོྐར་རོགསི། ཐེག་པའ་ིའཁོོར་

ཐེག་དེསི་ཡུན་རིང་ལོ་འདང་ག་ིམ་རེད། 

ཚོ་ལུ་མ་སྐྱ་ེསིའ་ིཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་མ་སླེེབསི་གོང་དུ་ཆུ་སོྣད་རྙིིང་པ་འད་ིགད་མ་སིོང་

ན་ད་ེགསི་འགྲིག་ཨ། ད་ེགསི་ཆོོག་ཨ།

ད་ེནསི་འགྱིིག་འཁོོར་ལོ་མཚོོན་ནའང་། འགྱིིག་རསི་རིམ་པ་གཉིིསི་ཟད་ཚོར་འདུག་

ལོ། འགྱིིག་འཁོོར་དེའང་བང་རིམ་བཞེི་མ་གཏོགསི་མེད་པ་ཞེིག་རེད། གལོ་སྲིིད་འདི་རོྡོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ཞེིག་ལོ་བརྡོབསི་ནསི་གད་མ་སིོང་ན་ད་དུང་ལོེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་ལོ་འགྲོ་ཐུབ་སྲིིད། ང་

ཚོོསི་ལོ་ེདབར་བརྒྱ་ལྷག་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་འདེམསི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་དབུགསི་རྐྱེལོ་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུ་འདེམསི་རྒྱུ་ཡིིན། གང་འདེམསི་རྒྱུ་ཡིིན། ལོ་ེདབར་བརྒྱའ་ིའགྲུལོ་བཞུད། རེད་ཡི། 

འད་ིན་ིཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི་སི་ཞེིག་རེད། ང་ཚོོར་དབུགསི་རྐྱེལོ་འཚོེམ་བྱེད་

ཡིོད། འདི་རྒྱུག་དུསི་མཆོོང་རྡོེབ་བྱསི་ཏེ་བུ་ག་ཞེིག་ཕུག་བྱེད་དུ་འགྱུར་མི་འགྲོའམ། འོ་

ན་སྲུང་ཁོེབསི་ཤོིག་བཟོསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག ད་དུང་ལོ་ེདབར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འགྲོ་ཐུབ་སྲིིད། 

འད་ིགད་མ་སིོང་བར་དུ་དལོ་མོསི་འགྲོ་དགོསི།

ང་ཚོོསི་འགྱིིག་འཁོོར་ཞེིག་ཉིོ་དགོསི། སྐྱབསི་མགོན་ཡིེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོསི་འགྱིིག་འཁོོར་

རྙིིང་པ་ཞེིག་ལོའང་རིན་གོང་འད་ིའདྲེའ་ིམཐོེན་པོ་ལོེན། ཁོོ་ཚོོསི་ཕར་ཕོྱིགསི་མ་ིལོ་གཅིིག་

བལྟསི་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོོ་འགྲོ་དགོསི་པ་ཤོེསི་ཡིོང་ལོ། ཁོོསི་སྒུག་ནསི་འདུག་མི་ཐུབ་པའང་

ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེནསི་རིན་གོང་ཡིང་ཡིར་བཀྱིག་འགྲོ།

དགོསི་ན་ཉིོསི། མི་དགོསི་ན་སྐྱུར་ཞེོག ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བདེ་ཐེང་བསིམ་ནསི་ཚོོང་

ལོསི་བྱསི་པ་མིན། ང་རང་འདིར་འགྱིིག་འཁོོར་འཚོོང་ཆོེད་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན། ངསི་འད་ིཚོ་ོ

སྦྱིིན་པ་གཏོང་གི་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིི་མགོ་ཐེོག་ལོ་ཅིི་ཞེིག་ཡིོང་ཡིོད་ན་དེར་ངསི་ཁོ་ཡི་བྱེད་

མ་ིཐུབ། ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམགོ་ཐེོག་ལོ་ཅི་ིཞེིག་འབྱུང་མིན་ཐོེག་བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི། 

འད་ིནསི་གྲོང་རྡོལོ་རྗོེསི་མ་བར་དུ་ལོམ་ཐེག་ག་ཚོོད་ཡིོད།

ཁོ་སིང་ཁྱོོད་ཚོོའི་མི་དམངསི་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་བཞེི་བཅུ་ཞེེ་དྲུག་སིོང་བ་མཐེོང་

བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མ་གང་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མ་གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།

རེད་ཡི། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ཟེར་བ་ད་ེམངའ་སྡ་ེཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད་ཨ།

ད་ེད་ེའདྲེ་ཆོ་ེརྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཨ་ར་ིམངའ་སྡ་ེམཉིམ་འབྲེལོ་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་

ཆོེན་པོ་མ་རེད། ད་ེད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་མ་རེད། ཆོེན་པོ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོདང་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ཤོོང་
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སིའ་ིསི་ཆོ་མེད་ལོ། ཁྱོོད་ཚོོའ་ིརིགསི་དང་ང་ཚོོའ་ིརིགསི། ཕྱུག་པོ་དང་དབུལོ་པོ་གཉིིསི་ཀ་

ཡུལོ་ལུང་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་གནསི་སི་མེད་ཅིིང་། ཁྲམ་པ་དང་དྲེང་མོ་གཉིིསི་ཀའང་མཉིམ་

གནསི་བྱེད་སི་མེད། ལྟོགསི་པ་དང་རྒྱགསི་པ་གཉིིསི་ཀའང་ད་ེབཞེིན་ནོ།། ད་ེབསི། ཁྱོོད་ཚོ་ོ

གང་ནསི་ཡིོང་ན་ཅིིའ་ིཕྱིིར་དེར་ཕྱིིར་མ་ིའགྲོའམ།

འད་ིན་ིརང་དབང་ག་ིརྒྱལོ་ཁོབ་ཅིིག་རེད། མ་ིསུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་གང་དུ་འགྲོ་འདོད་ན་

དེར་སིོང་ཆོོག་པ་རེད།

ད་ེན་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལོ་ཙམ་རེད། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡིའ་ིམཐེའ་སྲུང་དམག་ཟེར་བ་གོ་

མ་མྱོོང་ངམ། ལོོ་སིི་ ཨན་ཇོེལོ་སིི་གྲོང་ཁྱོེར་ནསི་མངགསི་གཏོང་བྱསི་པའི་ཉིེན་རྟེོག་པ་

ཚོོསི་སྤྲོང་ཕྲུག་ཁྱོོད་ཚོོའི་སྔུན་བཀག་ནསི་ཕྱིིར་ཕུད་གཏང་ཡིོང་གི་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཁོང་གཞེིསི་ཉིོ་མི་ཐུབ་ཚོེ་ང་ཚོོར་ཁྱོོད་རང་དགོསི་ཀྱིི་མེད་ཟེར་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ལོ་ཁོ་

ལོོ་བའི་ལོག་ཁྱོེར་ཨེ་ཡིོད་ཅིེསི་འདྲེི་ངེསི་ཤོིང་། གལོ་ཏེ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསྟན་པ་ཡིིན་ན་མིག་

བཤོེར་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི་གཤོག་འཇོོག་ལོ། ད་ེནསི་ཁོ་ལོོ་བའ་ིལོག་ཁྱོེར་མེད་པར་འདིར་ཡིོང་

མ་ིཆོོག་ཟེར་ངེསི། 

འད་ིན་ིརང་དབང་ག་ིརྒྱལོ་ཁོབ་ཅིིག་རེད།

རེད་ཡི། དེསི་ན་སིོང་ནསི་རང་དབང་ར་ེཨ་ེརྙིེད་ལྟོསི་དང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན་ཁྱོོད་ལོ་ཉིོ་

བྱེད་སོྒོར་མོ་ཡིོད་ན་རང་དབང་ག་ཚོོད་དགོསི་དགོསི་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། 

ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ན་གླེ་ཆོ་མཐེོན་པོ་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། ང་ལོ་བརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་

ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་གསིལོ་པོ་བྲིསི་འདུག 

སྐྱག་རྫུན་རེད། ངསི་ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོཡུལོ་ད་ེནསི་ཕྱིིར་ཡིོང་བཞེིན་པ་མཐོེང་བྱུང་། གཅིིག་

གིསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ཀུ་རེ་རྩེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཐེག་ཆོོད་རེད། ཡི། འགྱིིག་འཁོོར་འདི་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་

མིན།
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ལེེའུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

ད་ཉིོ་འགྲོ། ཡི་ེཤུ། འདིསི་ང་ཚོོའ་ིསོྒོར་ཁུག་སྟོང་པར་ཕུད་རྒྱུ་རེད། ད་ང་ཚོོར་མང་པོ་

ཞེིག་ལྷག་མེད། 

རེད་ཡི། ང་ན་ིསྦྱིིན་གཏོང་ཚོོགསི་པ་ན་ིམིན། འད་ིཡིང་མཉིམ་དུ་འཁྱོེར་སིོང་།

ཉིོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཡི། གཅིིག་བལྟ་དང་། ཡིར་ཁོ་ཕྱི་ེདང་། ཤུན་པགསི་ལོ་གཅིིག་བལྟ་

དང་། ཨོ། ཁྱོ་ིཕྲུག་ཁྱོོད། ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ཤུན་པགསི་སྐྱོན་མེད་ཡིིན་ཟེར་བ་མིན་ནམ། འདིའ་ིཤུན་

པགསི་རལོ་ནསི་ནང་དུ་སླེེབསི་གྲབསི་འདུག་ཨ།

སྐྱོན་མེད་ལོོསི་ཡིིན། ཨོ། དཀོན་མཆོོག་དཔང་ལོ་བཙུགསི་པ་ཡིིན། འད་ིངསི་ཅི་ིལྟར་

མ་མཐོེང་བ་ཡིིན་ནམ།

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་ལོོསི་ཡིོད། ཁྱོ་ིཕྲུག་ཁྱོོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤུན་པགསི་རལོ་པོ་ཞེིག་ལོ་སོྒོར་

མོ་བཞེ་ིབྱསི་ཏ་ེབཙོང་འདོད་པ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིགདོང་ལོ་ཁུ་ཚུར་གཅིིག་མ་གཞུསི་ན།

ཡི་ཡི། ནང་སྟོད་མ་ཕུད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་པ་བཞེིན་ངསི་དངོསི་གནསི་མཐོེང་མ་

སིོང་། ཡི། ད་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་གཅིིག་བཤོད། ད་འད་ིཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་གསུམ་དང་ཟུར་ལྔ་བྱསི་ཏ་ེ

བཙོང་།

ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྟང་བསིམ་འཆོང་གི་མ་འདུག ང་ཚོོསི་གྲོང་རྡོལོ་རྗོེསི་མའི་ནང་ནསི་

ཐེབསི་ཤོེསི་འཐེེན་རྒྱུ་ཡིིན།

ང་ཚོ་ོའགྱིིག་འཁོོར་འདིའ་ིསྟེང་ནསི་སླེེབསི་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་དམ།

མ་ིཐུབ་རང་ཐུབ་རེད། ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེལོ་སྐར་མ་གཅིིག་སོྤྲོད་པ་ལོསི་ང་རང་ལྕིགསི་གོར་ཀྱི་ི

སྟེང་ནསི་འགྲོ་དགོསི་ཐུག་རུང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།

ད་སོྔོན་ཚོངོ་པ་དའེ་ིཐེགོ་ཁྱོདོ་ལོ་བསིམ་ཚུལོ་ཅི་ིཞེགི་འདུག ད་ེཁོོ་རང་ཉིདི་ཀྱིསིི་བཤོད་

པ་ལྟར། ཁོོ་རང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བདེ་ཐེང་བསིམ་ནསི་ཚོོང་བྱེད་པ་མ་རེད། དེ་ནི་ཚོོང་

ལོསི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཅིི་འདྲེ་རེད། མི་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཨོ། ལྟོསི་དང་། ལོམ་
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འགྲམ་གྱི་ིསོྒོ་བྱང་ད་ེདག་མཐེངོ་ག་ིའདུག་གམ། ཞེབསི་ཞུའ་ིསྤྲོ་ོཚོགོསི། གཟའ་མགི་དམར་

གྱི་ིགུང་ཚོགིསི། ཁོོལོ་མ་ཌི་ོམགྲནོ་ཁོང་། དགའ་བསུ་ཞུ། སྤུན་ཟླ། ད་ེན་ིསོྤྲོ་ཚོགོསི་ཤོགི་རདེ། 

མ་ིགཅིགི་གསིི་སོྔོན་ཆོད་སྒྲུང་འད་ིའདྲེ་ཞེགི་བཤོད་མྱོངོ་། ཉིནི་ཞེགི་ཁོོ་འདུ་ཚོགོསི་ཤོགི་ཏུ་

སིངོ་ནསི་ཚོངོ་པ་ཚོརོ་འད་ིལྟར་བཤོད་པ་རདེ། ང་རང་ད་དུང་བྱསིི་པ་ཞེགི་ཡིནི་པའ་ིསྐབསི་

སུ། ཉིནི་ཞེགི་ལོ། ཨ་ཕསི་ང་ལོ་བ་མ་ོད་ེའཁྲདི་ནསི་ཞེབསི་ཞུ་ཞུསི་ཤོོག་ཟརེ། ད་ེནསི་ངསི་བ་

མ་ོད་ེམར་འཁྲདི་ནསི་ཞེབསི་ཞུ་ཞུསི་པ་ཡིནི། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་ཚོངོ་པ་ཞེགི་གསིི་ཞེབསི་

ཞུའ་ིསྐརོ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་ཡིངོ་དུསི། ཡིང་སུ་ཞེགི་གསིི་གྱིངོ་ཁོ་འཁུར་དགོསི་པ་ཡིནི་ནམ་

བསིམ་གྱི་ིཡིདོ། ཚོངོ་ལོསི་བྱདེ་པའ་ིམ་ིཞེགི་ལོ་མཚོནོ་ན། ཁོོསི་སྐྱག་རྫུན་བཤོད་ནསི་མ་ིལོ་

མགོ་སྐརོ་གཏོང་ག་ིཡིོད་པ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་། ཁོ་ོཚོསོི་ད་ེལོ་མངི་གཞེན་ཞེགི་བཏགསི་ཡིོད། 

ད་ེན་ིགནད་འགག་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་སིོང་ནསི་འགྱིིག་འཁོོར་ཞེིག་བརྐུསི་པ་ཡིིན་

ན་ཁྱོོད་རང་རྐུན་མར་གྱུར་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་འགྱིིག་འཁོོར་རལོ་པོ་ཞེིག་

སྤྲོད་ནསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་བཞེ་ིརྐུ་ཐེབསི་བྱསི་པ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེལོ་ཚུལོ་

ལྡན་ཚོངོ་ལོསི་ཟརེ།

འདུག་སྟེགསི་རྒྱབ་མའ་ིསྟེང་ག་ིཌིན་ན་ེཡིིསི་ཆུ་ཞེིག་བཏུང་དགོསི་ཟེར།

བསྲིན་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་མེད། འདིར་ཆུ་མེད།

ཉིོན་དང་། སྒྲི་ད་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམཇུག་མ་ནསི་ཨ་ེརེད།

ཏར་འཕྲིན་གྱི་ིསྒྲི་འདྲེ་པོ་ཞེིག་སོྒྲིམ་གཞེ་ིབརྒྱུད་ནསི་ཡིོང་ག་ིའདུག

ཨོ། གཟེར་གདན་ཞེིག་ལྷུང་སིོང་། ད་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་

གཞེན་མེད། དེའི་ཤུ་སྒྲི་ལོ་ཉིོན་དང་། ང་ཚོོསི་སྒོར་སི་ཡིག་པོ་ཞེིག་བཙལོ་རྗོེསི་རླངསི་

འཁོོར་གྱིི་གདོང་ཁོེབསི་ཕྱིེསི་ནསི་ཞེིག་གསིོ་རེ་བྱེད་ཐེབསི་བྱ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཟ་

མ་ཇོ་ེཡིང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག་ལོ་སོྒོར་མོ་ཡིང་ཇོ་ེཡིང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག གལོ་སྲིིད་
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རླངསི་སྣུམ་ཡིང་ཉིོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིདུསི་ཤོིག་ལོ་སླེེབསི་ན། ད་ེདུསི་ཅི་ིཞེིག་བྱ་ཨང་།

འདུག་སྟེགསི་རྒྱབ་མའི་སྟེང་གི་ཌིན་ནེ་ཡིིསི་ཆུ་ཞེིག་བཏུང་དགོསི་ཟེར། ཕྲུ་གུ་འདི་

སྐོམ་གྱི་ིའདུག

གཟེར་གདན་གྱི་ིཤུ་སྒྲི་ལོ་ཉིོན་དང་།

ཨོ། སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། ད་འགྲིག་མ་སོིང་། དབུགསི་རྐྱེལོ་དང་ཤུན་པགསི་མཉིམ་དུ་གད་

སིོང་། ད་བཟོ་བཅིོསི་བྱེད་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མེད། ཤུན་པགསི་ད་ེསྲུང་ཁོེབསི་བཟོ་བྱེད་

དུ་ཉིར་ཚོགསི་བྱོསི་ཤོོག འདི་དུམ་བུར་བཏུབ་ནསི་འདྲེལོ་ཉིེན་ཆོེ་སིའི་ནང་འཁོོར་ཐེད་

དུ་བཞེག་ན་ཤུན་པགསི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ།

རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནསི་གདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་རྗོེསི་དབུགསི་

རྐྱེལོ་མགྱིོགསི་པོར་བཙེམསི། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིསྟེང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་

རྣམསི་ན་ིརྨསི་མ་དང་འདྲེ་བར། དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་ཧུར་ཐེག་འབད་ཐེག་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཚོ་དྲེོད་མཐོེ་དྲེགསི་འདུག མཐུད་མཚོམསི་ལོྷད་དྲེགསི་འདུག འཁོོར་རྟེེན་

ལྷོད་འདུག འཁོོར་ཕུང་ལོསི་ཁྲོབ་སྒྲི་གྲག་ག་ིའདུག 

ཌིན་ན་ེཡིིསི་ཆུ་ཕོར་པ་གང་འཐུང་དགོསི་ཟེར།

མི་དམངསི་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་སྟེང་དུ་བྲོསི་བོྱལོ་དུ་འགོྲ་

བཞེིན་ཡིོད། ཨར་འདམ་གྱི་ིགཞུང་ལོམ་རིང་མོ་འད་ིམདུན་ཕྱིོགསི་སུ་མ་ེའོད་བཞེིན་འཚོེར་

ལོ། ཐེག་རིང་གི་ཚོ་གདུག་གིསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཆུ་འཁྱོིལོ་མང་པོ་ཡིོད་པའི་སྣང་བ་

སྟེར།

ཌིན་ན་ེཡིིསི་ཆུ་ཕོར་པ་གང་འཐུང་དགོསི་ཟེར།

ཁོོསི་བསྲིན་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་མི་འདུག སྙིང་རྗོེ། ཁོོ་ལོ་ཚོ་བ་འཕར་

འདུག ཞེབསི་ཞུའ་ིསི་ཚོིགསི་རྗོེསི་མ། མ་ིདེསི་བཤོད་པ་ལྟར། ཞེབསི་ཞུའ་ིསི་ཚོིགསི།
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མི་དམངསི་སྟོང་ཕྲག་ཉིིསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐེམ་པ་ལོམ་ལོ་བུད་འདུག་ལོ། རྨསི་མ་དང་

འདྲེ་བའི་རླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ཐེམ་པ་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་ངང་མདུན་

དུ་སོྐྱད། གཞུང་ལོམ་གྱི་ིའགྲམ་རྒྱུད་དུ་བདག་མེད་དུ་བསྐྱུར་པའ་ིའཁོོར་ཆོག་ག་སི་གང་

དུ་མཐོེང་རྒྱུ་འདུག ཨོ། ཁོོ་ཚོོར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ། རླངསི་འཁོོར་ནང་ག་ིམ་ིརྣམསི་

གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོ་རྐང་ཐེང་ལོ་སིོང་བ་ཨེ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོ་གང་དུ་ཡིོད་

དམ། སྙིང་སྟོབསི་འདི་གང་ནསི་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ། འདི་འདྲེ་བའི་འཇོིགསི་རུང་གི་ཡིིད་

ཆོེསི་ད་ེགང་ཞེིག་ནསི་སླེེབསི་པ་ཡིིན་ནམ།

ངསི་སྒྲུང་ཞེིག་བཤོད་ཡི། སྒྲུང་འད་ིན་ིདངོསི་གནསི་ཡིིད་ཆོེསི་དཀའ་བ་ཞེིག་ཡིིན་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། དེ་ནི་དོན་དངོསི་ཡིིན་ལོ། དེ་ནི་མཚོར་པོ་དང་སྙན་མོ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིིན། སོྔོན་

ཆོད་ཅིིག་ལོ། བཟའ་མི་བཅུ་གཉིིསི་ཡིོད་པའི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་ཁོོ་ཚོོའི་སི་ཞེིང་གི་ཐེོག་

ནསི་རྒྱང་ཕུད་བཏང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་རླངསི་འཁོོར་མེད་པསི་ཞེིག་རོ་ཆོག་རོའ་ིཁོྲད་ནསི་

འདྲུད་འཁོོར་ཞེིག་བཟོསི་ནསི་ཁྱོིམ་གྱིི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་དེའི་སྟེང་དུ་བརྩིགསི། དེ་ནསི་ཁོོ་

ཚོོསི་ད་ེདྲུད་ནསི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིཐེོག་ཏུ་སིོང་ནསི་ད་ེགར་སྒུག་ནསི་

བསྡད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་འཁུར་

ནསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་ག་ིམ་ིལྔ་རླངསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེར་བསྡད་ཅིིང་། མ་ིབདུན་

འདྲུད་འཁོོར་དུ་བསྡད་པ་དང་། ཁྱོིའང་འདྲུད་འཁོོར་སྟེང་དུ་བཞེག་པ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོའགྲུལོ་

བསྐྱོད་ཐེེངསི་གཉིིསི་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་སླེེབསི་པ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོའདྲུད་མཁོན་གྱི་ི

མ་ིདེསི་ད་དུང་ཁོོ་ཚོོར་བཟའ་བཏུང་བྱིན་པ་རེད། འད་ིན་ིདོན་དངོསི་རེད། འོན་ཀྱིང་། འད་ི

འདྲེའ་ིསྙིང་སྟོབསི་ཤོིག་ཇོ་ིལྟར་སྐྱེསི་པ་ཡིིན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརིགསི་ལོ་འད་ིའདྲེའ་ིཡིིད་ཆོེསི་

ཤོིག་ཇོ་ིལྟར་ཡིོད་པ་ཡིིན་ནམ། འད་ིའདྲེའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཤོིག་སླེེབསི་པར་བྱེད་པའ་ིདོན་དག་

ད་ེའདྲེ་དེང་སིང་ཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་ཡིིན།
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འཇོིགསི་པ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནསི་བྲོསི་བོྱལོ་དུ་ཡིོང་མཁོན་གྱི་ིམ་ིདམངསི་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་དོན་

དག་ཡི་མཚོན་ར་ེའབྱུང་ག་ིཡིོད། དོན་དག་འགའ་ར་ེན་ིའཇོིགསི་སུ་རུང་བའ་ིགདུག་རྩུབ་

ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། འགའ་ར་ེན་ིཧ་ཅིང་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་ཞེིང་། ད་ེདག་གིསི་ཡིིད་ཆོེསི་

ཀྱི་ིམ་ེཁོ་གཏན་དུ་བསྐྱར་གསིོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།



270

 ལེའུ་བཅུ་གིསུམ་པ།

གནའ་རྫོསི་ལྟ་བུའི་ཧུད་སོིན་རླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་འདིའི་ཁོལོ་ལྕིི་དྲེགསི་པསི་ཙིར་སྒྲི་

དང་འཁུན་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་སིོང་ནསི། སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བུད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོ་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་སིོང་བསི། ཉི་ིའོད་ཀྱིིསི་མིག་ཟུང་འབྱེད་དཀའ་

བར་བྱེད། འོན་ཀྱིང་། ཨར་འདམ་གྱི་ིགཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འཐེེན་འཕར་ལོ་ཉིེན་ཁོ་མེད་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི་ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིམགྱིོགསི་ཚོད་མཐེོ་རུ་བཏེགསི། སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་

གྷིོར་གྲོང་རྡོལོ་བར་དུ་ལོེ་དབར་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་ཡོིད། ཧུད་སོིན་རླངསི་འཁོོར་འདི་ཆུ་

ཚོོད་ར་ེལོ་ལོ་ེདབར་སུམ་ཅུ་སིོ་ལྔའ་ིམགོྱིགསི་ཚོད་ཀྱིིསི་རྒྱུག་ག་ིཡིོད། གྷིོར་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་

ཝར་ནེར་གྲོང་རྡོལོ་བར་དུ་ལོ་ེདབར་བཅུ་གསུམ་ཡོིད་ཅིིང་། ཝར་ནེར་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཆོ་ེ

ཁོོ་ཋེ་གྲོང་རྡོལོ་བར་དུ་ལོ་ེདབར་བཅུ་བཞེ་ིཡིོད། ཆོ་ེཁོོ་ཋེ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཧེན་ར་ིཋེ་གྲོང་ཁྱོེར་

བར་དུ་མཆོོང་ཐེག་ཅུང་རིང་སྟེ། ལོེ་དབར་སུམ་བཅུ་སིོ་བཞེི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། དེའི་སྣེ་

རུ་གོྲང་རྡོལོ་ངོ་མ་ཞེིག་ཡིོད། ཧེན་ར་ིཋེ་གྲོང་ཁྱོེར་ནསི་ཁོ་སིལོ་གྲོང་རྡོལོ་བར་དུ་ལོ་ེདབར་

བཅུ་དགུ་ཡིོད། སྐབསི་དེར་དགུང་ག་ིཉི་ིམ་མགོ་ཐེོག་ཏུ་སླེེབསི་འདུག་ཅིིང་། དགུང་སོྔོན་

ཉི་ིམའ་ིའོད་ཟེར་གྱིིསི་སི་ཞེིང་དམར་པོ་རྣམསི་ཚོ་སིོབ་སོིབ་ཏུ་བསྒྱུར་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། 

མཁོའ་དབུགསི་ཁྲོད་དུ་སྨོིག་རྒྱུ་ཡིོར་ཡིོར་དུ་འགུལོ།

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་འཇུསི་ནསི་གདོང་ལོ་དམིགསི་པ་ཟབ་མོ་གཏད་ཡིོད་

པའི་ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཡིོངསི་ཀྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོ་ཉིན་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོའ་ིངལོ་མེད་ཀྱི་ིམིག་ཟུང་གིསི་གཞུང་ལོམ་དང་ཚོད་འཇོལོ་འཆོར་ཤོེལོ་ལོ་རེསི་
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མོསི་ཀྱིིསི་ལྟ། ཨལོ་དང་འཕྲུལོ་ཆོསི་གཉིིསི་ཀ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་འདུག་སྟ།ེ རླངསི་

འཁོོར་ལོསི་འབྱུང་བཞེིན་པའི་རྡོེག་སྒྲི་རེ་རེ་དང་ཙིར་སྒྲི་རེ་རེ། དིར་སྒྲི་རེ་རེ་དང་ཁོྲབ་

སྒྲི་ར་ེར།ེ མདོར་ན་རླངསི་འཁོོར་ལོ་ཆོག་སྐྱོན་འབྱུང་བར་རྐྱེེན་བྱེད་སྲིིད་པའ་ིཞེན་ཆོ་ར་ེ

རེར་ཁོོའ་ིདབང་བོ་ཡིོངསི་ཀྱིིསི་ཉིན་ཡིོད། ད་ལྟ་ཁོོ་རང་ནི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་རྣམ་ཤོེསི་

སུ་གྱུར་ཡིོད།

ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཨ་ཕྱི་ིགཉིིད་མ་སིད་ཀྱིིསི་བསྡད་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་གཉིིད་ཀྱི་ིཀོློང་ནསི་

ངུ་སྐད་རེ་འདོན་ལོ། མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་ལོམ་བུ་ལོ་ཐེེངསི་རེ་

བལྟསི་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་གཉིིད་འགོྲ། ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཨ་མ་བསྡད་ཡིོད། ཨ་མསི་གྲུ་

མོ་གཅིིག་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྒོེའུ་ཁུང་ལོསི་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡིོད་ཅིིང་། དགུང་ཉི་ིམའ་ིཚོ་གདུག་

དྲེག་པོསི་ཁོོ་མོའ་ིཕྱིིར་ཕྱུང་ཡིོད་པའི་གྲུ་མོའ་ིཤོ་མདོག་དམར་པོར་བསྒྱུར་ཟིན། ཁོོ་མོའ་ི

གདོང་པ་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ཕོྱིགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་རྣལོ་དུ་གནསི་ཡིོད་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལོམ་བུ་མཐོེང་ག་ིམེད་ལོ། ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཞེིང་ཁོ་དང་སྣུམ་

སྣོན་སི་ཚོིགསི། ཟ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་བཅིསི་ཀྱིང་མཐེོང་ག་ིམེད། ཧུད་སོིན་རླངསི་འཁོོར་ད་ེ

ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིལྟད་མོ་འད་ིདག་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་སྐབསི་ཁོོ་མོསི་འད་ིདག་ལོ་མིག་བཤོེར་

ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད།

ཨལོ་འདུག་སྟེགསི་ཆོག་པོའ་ིསྟེང་ནསི་འགུལོ་སྐྱོད་ཅིིག་བྱསི་རྗོེསི་ལོག་པསི་ཁོ་སྒྱུར་

འཁོོར་ལོོར་འཇུ་སྟངསི་བརྗོ་ེསྤེོར་བྱསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་“ཟིང་

ཆོ་ཧ་ཅིང་རྒྱག་ག་ིའདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་བལྟསི་ན་གནད་དོན་ཆོེན་པོ་མེད་པ་འདྲེ། 

དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ང་ཚོོསི་ཁོལོ་འདི་འདྲེའི་ལྕིི་མོ་ཞེིག་འཁུར་ནསི་ལོ་ངོསི་སུ་འགོ་

དགོསི་ཚོ།ེ ད་འདིསི་ཅིི་བྱེད་ཆོ་མེད་རེད་ཡི། ཨ་མ། འདི་ནསི་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡིའི་བར་དུ་

ལོ་མོ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

272

ཨ་མའི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་ཚུར་འཁོོར་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ལོ་གསིོན་ཉིམསི་དལོ་

མོསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་ནསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ཡིོད་པ་འདྲེ། སྤྱིིར་ངསི་ཀྱིང་ག་ལོ་ཤོེསི་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ངསི་གོ་བ་ལྟར་ན། འདིའི་བར་དུ་ལོ་མོ་ཡིོད་པ་མ་ཟད་རི་བོ་ཡིང་ཡིོད་རབསི་

བཤོད་ཀྱི་ིའདུག ར་ིབོ་མཐོེན་པོ་ད་ེའདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་གཉིིད་ཀྱི་ིཀོློང་ནསི་དབུགསི་ཤུ་རིང་པོ་ཞེིག་འཐེེན།

ཨལོ་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོལོ་ངོ་རུ་འགོ་དགོསི་ཚོ་ེརླངསི་འཁོོར་འད་ིམ་ེཡིིསི་འཚོིག་

རྒྱུ་ལོསི་མེད། ང་ཚོོསི་ཅི་ལོག་འགའ་ར་ེམར་གཡུག་དགོསི་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་

ཆོོསི་དཔོན་ད་ེམཉིམ་དུ་འཁུར་མ་ཡོིང་ན་འགྲིག་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོསླེེབསི་སིར་མ་སླེེབསི་གོང་དུ་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ང་ཚོོར་མཉིམ་པོར་ཡིོད་

ན་བཟང་སི་ཡིོད་པ་རེད། ཆོོསི་དཔོན་དེསི་ང་ཚོོར་རོགསི་རམ་གནང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་

རྗོེསི། ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིའོད་ཆོེམ་ཆོེམ་གྱི་ིལོམ་བུར་ཕྱིིར་བལྟསི། 

ཨལོ་གྱིིསི་ལོག་པ་གཅིིག་གིསི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་འཐེམསི་ཤོིང་། ལོག་པ་གཞེན་པསི་

འདར་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིབང་སྒྱུར་ཡུ་བར་འཐེམསི། ཁོོའ་ིངག་ནསི་སྐད་ཆོ་ཐེོན་རྒྱུ་

ཅུང་ཁོག་ཙམ་གདའ། ཁོོསི་ཁོ་ནང་ནསི་ཚོིག་རྣམསི་སོྔོན་ལོ་ཁུ་སིིམ་པོསི་གྲུབ་པར་བྱསི་

རྗོེསི་ད་གཟོད་སྐད་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ཨ་མ།” ཞེེསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་མགོ་བརྩམསི་པར། ཁོོ་

མོསི་མགོ་བོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་དལོ་མོསི་བལྟསི་བྱུང་ལོ། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་

འགུལོ་སོྐྱད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་གཡིོ་ཙམ་གཡིོ་ཙམ་བྱེད་“ཨ་མ། ང་ཚོ་ོའད་ིལྟར་སིོང་ན་

ཁྱོེད་རང་ལོ་ཞེེད་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག་གམ། ཁྱོོད་རང་སི་ཆོ་རྒྱུསི་མེད་ཅིིག་ལོ་འགྲོ་བར་ཞེེད་

སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག་གམ།”

ཁོོ་མོའ་ིམིག་མདངསི་ལོ་བསིམ་གཞེིག་དང་ཞེ་ིའཇོམ་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“ཅུང་

ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། ཞེེད་སྣང་ཆོེན་པོ་མ་ིསྐྱ།ེ ངསི་ན་ིའད་ིགར་བསྡད་ནསི་ངང་སྒུག་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

བྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ང་རང་གསིི་བསྒྲུབ་དགོསི་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་དང་འཕྲད་ཚོ་ེངསི་

ད་ེག་བསྒྲུབ་ངེསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོ་ོད་ེགར་འབོྱར་ཚོ་ེག་འདྲེ་ཡིིན་མིན་སོྐར་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་མེད་

དམ། ཡུལོ་ད་ེང་ཚོོསི་བསིམ་པ་ལྟ་བུའ་ིཡིག་པོ་མེད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ནསི་ཁྱོོད་རང་ཞེེད་ཀྱི་ི

མ་ིའདུག་གམ།”

ཁོོ་མོསི་མགྱིོགསི་པོར་“མེད། ཞེེད་ཀྱིི་མེད། ངསི་དེ་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་མེད། 

ངསི་དེ་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་མ་ིརུང་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་དེ་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་མི་

རུང་། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་དཀའ་ལོསི་རང་རེད། འབྱུང་སྲིིད་པའ་ིགནསི་སྟངསི་ད་ེའདྲེའ་ིམང་

བ་ལོ། ང་ཚོོའི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་འབྱུང་སྲིིད་པའི་གནསི་སྟངསི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡིོད་པ་

རེད་ལོ། དུསི་ཚོོད་ངོ་མ་སླེེབསི་དུསི་ང་ཚོོར་གནསི་སྟངསི་གཅིིག་ཁོོ་ན་འབྱུང་། གལོ་སྲིིད་

དུསི་ཚོོད་དངོསི་སུ་མ་སླེེབསི་གོང་ལོ་གནསི་སྟངསི་ད་ེདག་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱསི་པ་ཡིིན་ན། 

དེ་ནི་རང་སྡུག་རང་གིསི་ཉིོསི་པ་མ་གཏོགསི་མེད། ཁྱོོད་རང་ད་རུང་ན་ཆུང་ཡིིན་པསི་

བསིམ་བློོ་མདུན་ཕོྱིགསི་ལོ་གཏོང་དགོསི་ཀྱིི་ཡོིད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་རང་ལོ་མཚོོན་ན། 

ད་ེན་ིང་ཚོ་ོའགྲོ་སིའ་ིལོམ་བུ་ཙམ་རེད་ལོ། ངའ་ིབསིམ་བློོ་འཁོོར་སི་ན།ི དུསི་ཡུན་ག་ཚོོད་

རྗོེསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕག་རྩིབ་བཟའ་དགོསི་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད་རྗོེསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་ཇོ་ེགྲིམ་དུ་སོིང་“ངསི་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ན་ིད་ེག་ཙམ་རེད། ད་ེལོསི་

གཞེན་ཞེིག་ངསི་བྱེད་མ་ིརུང་། གལོ་སྲིིད་ངསི་ད་ེལོསི་ལྷག་ཅིིག་བྱསི་ན། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་ཁོོང་

ཁྲོ་ཟོསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་བརྟེེན་དོན་ཡིང་ད་ེག་ཙམ་གྱི་ིདོན་ཡིིན།” 

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་གླེལོ་ཁོ་ཙི་སྐད་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི་མིག་གཉིིསི་ཕྱིེསི་བྱུང་། ཁོོ་མོསི་

ཡིར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱསི་རྗོེསི་“ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོསི། ཨ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་“དང་པོ་ཤོིང་ཕྲན་ཚོང་ཚོིང་ཡིོད་སི་ཞེིག་བཙལོ། ཨོ། མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ལྕུག་

ཚོལོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་“ཤོིང་ཕྲན་ཡིོད་ཀྱིང་ཆོོག་ལོ་མེད་ཀྱིང་རུང་། གང་ལྟར་ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོསི་

ཟེར་གྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་ཆོོ་ང་ེའདོན་བཞེིན་“ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོསི། ང་ཕྱིིར་འབུད་དགོསི།” ཞེེསི་

འུར་བརྒྱབ།

ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམྱུར་ཚོད་ཇོ་ེམགྱིོགསི་སུ་བཏང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཤོིང་ཕྲན་ཐུང་

ཐུང་སྐྱེསི་ཡིོད་སི་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་པ་ན་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་བཀག ཨ་མསི་མགོྱིགསི་པོར་སོྒོ་

ཕྱིེསི་ནསི་རྒན་མོ་ལོོ་ལོོན་འདི་དྲུད་མ་འཐེེན་གྱིིསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་སིར་འབབ་ཏུ་བཅུག་

ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཤོིང་ཕྲན་གསིེང་དུ་ཁྲིད། ཨ་ཕྱིི་ཙོག་པུར་འདུག་དུསི་འགྱིེལོ་མི་འགྲོ་

བའ་ིཆོེད་དུ་ཨ་མསི་ཁོོ་མོ་རྒྱབ་ནསི་བསྐྱོར་ཏ་ེབསྡད།

དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་ག་ིམ་ིགཞེན་པ་ཚོོའང་འགུལོ་སྐྱོད་རྒྱག་མགོ་བརྩམསི། བྱོལོ་ཐེབསི་

མེད་པའི་ཉིི་འོད་ཀྱིི་འོག་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་པ་ཚོིག་ཟིན་པསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད། ཋེོམ་

དང་ཁོ་སིེ། ནོ་ཡི་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་ངལོ་དུབ་ཀྱིི་ཉིམསི་དང་བཅིསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་

ནསི་སིར་བབསི། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་རྐང་གདན་བརྒྱུད་ནསི་མར་བབསི་རྗོེསི་

ཤོིང་ཕྲན་ཁྲོད་དུ་བརྒྱུགསི། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ཞེ་ིའཇོམ་གྱིིསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་མར་འབབ་རོགསི་

བྱསི། རསི་རྒོད་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཨ་མསེི་གཉིིད་ལོསི་སིད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི། 

འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གཉིིསི་ད་དུང་ཡིང་བཟ་ིདྭངསི་མེད་པར་ཆུ་ལུག་ལུག་ངང་ཚོོར་

བ་བྲལོ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁོོསི་མི་གཞེན་པ་ཚོོར་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིམིག་ནང་

དུ་ངོསི་ཟིན་པའ་ིཉིམསི་ཤོིག་མ་ཤོར།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མེསི། མར་འབབ་འདོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོོའ་ིརྒསི་ཉིམསི་དོད་པའི་མིག་ཟུང་ལོསི་ཅིི་མི་སྙམ་པའི་ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར་ནསི་“མི་

འབབ།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཁོོའ་ིམིག་ནང་དུ་ཁྲོ་གཏུམ་གྱིི་ཉིམསི་དེ་

ཕྱིིར་སླེེབསི་བྱུང་“ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། ང་མུ་ལོེ་བཞེིན་དུ་ཤུལོ་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ཡིིན།” 

ད་ེརྗོེསི་ཁོོ་ཡིང་བསྐྱར་ཅི་ིམ་ིསྙམ་པའ་ིསྣང་བར་ཕྱིིར་འཁྱོམསི། ཨ་མསི་ཨ་ཕྱི་ིབསྐྱོར་ནསི་

གཞུང་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཡིར་ཕྱིིར་སླེེབསི། 

ཨ་མསི་“ཋེོམ། རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིརསི་རྒོད་འོག་ག་ིརུསི་པ་བླུགསི་ཡིོད་སིའ་ིརྔོད་སླེང་ད་ེ

འཁྱོེར་ཤོོག ད་ང་ཚོོསི་གཅིིག་བཟའ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་པསི། ཋེོམ་གྱིིསི་རྔོད་སླེང་

དེ་བློངསི་ནསི་ཚོང་མར་ལོག་བརྒྱུད་ཀྱིིསི་སྤྲོད། དེ་ནསི་བཟའ་མི་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་

འགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་ཕག་རུསི་སྟེང་ག་ིཤོ་སིོབ་རྣམསི་བཏོགསི།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་འད་ིདག་འཁྱོེར་ཡིོང་བ་དངོསི་གནསི་རླུང་རྟེ་བརྒྱུགསི་འདུག སྟེང་

ནསི་འཚོང་ཁོ་ཆོེ་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་འགུལོ་སྐྱོད་ཀྱིང་རྒྱག་དཀའ་བའི་ཚོོད་རེད། ཆུ་

གང་དུ་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཆུ་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་མཉིམ་དུ་སྟེང་དུ་ཡིོད་པ་མ་རེད་དམ། ངསི་ཆུ་ཟོ་དེ་གྲ་སྒྲིིག་

བྱསི་ཡིོད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་དོསི་འཁོོར་འགྲམ་ངོགསི་ནསི་སྟེང་དུ་འགོསི་ནསི་རསི་རྒོད་ཀྱིི་འོག་ཏུ་ཆུ་ཟོ་

བཙལོ། “ཆུ་ཟོ་འད་ིགར་མ་ིའདུག ང་ཚོོསི་བརྗོེད་སིོང་བ་ཡིིན་ཤོག་རེད།”

ཁོ་སྐོམ་པའ་ིཚོོར་བ་ཞེིག་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་སླེེབསི། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་འཁུན་སྒྲི་དང་བཅིསི་

“ངསི་ཆུ་འཐུང་དགོསི། ངསི་ཆུ་འཐུང་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། སྐྱེསི་པ་རྣམསི་ལོའང་གླེོ་

བུར་དུ་སོྐམ་གདུང་ག་ིཚོོར་བ་སླེེབསི་ནསི་སིོ་སིོའ་ིམཆུ་སོྒྲིསི་མཆོིལོ་མསི་བརླན། ད་ེལྟར་

འཇོིགསི་སྔོངསི་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ག་ིམགོ་བརྩམསི།
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ཨལོ་གྱིིསི་འཇོིགསི་སྐྲག་དེ་ཇོེ་ཆོེར་འགྲོ་བཞེིན་པ་མཐེོང་ནསི་“ང་ཚོོ་ཞེབསི་ཞུའི་སི་

ཚོིགསི་སུ་སླེེབསི་མ་ཐེག་ཏུ་ཆུ་ལོེན་རྒྱུ་ཡིིན། རླངསི་སྣུམ་ཡིང་སོྣན་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་

བཤོད་པསི། བཟའ་མ་ིཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་ངོགསི་ནསི་འཚོང་ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་གིསི་སྟེང་

དུ་ཕྱིིར་འགོསི། ཨ་མསི་ཨ་ཕྱི་ིརླངསི་འཁོོར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འབུད་རོགསི་བྱསི་རྗོེསི་རང་ཉིིད་

ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྡད། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མེ་ཁོ་ཕྱིིར་གསིོསི་ནསི་མུ་མཐུད་

དུ་སིོང་། 

ཁོ་སིལོ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཕ་ཌིེན་གྲོང་རྡོལོ་བར་དུ་ལོ་ེདབར་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔ་ཡིོད་ཅིིང་། སྐབསི་

དེར་དགུང་ག་ིཉི་ིམསི་ནམ་མཁོའ་ིདཀྱིིལོ་ཚོིགསི་བརྒལོ་ནསི་ཕྱིིར་དམའ་སིར་འབབ་མགོ་

བརྩམསི་ཡིོད། དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱིི་ཁོ་ལོེབ་ཡིར་འཕར་མར་སྐུམ་བྱེད་ལོ། ཁོ་ལོེབ་གྱིི་

གསིེང་ནསི་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་དུ་འཕྱུར་མགོ་བརྩམསི། ཕ་ཌིེན་གྲོང་རྡོལོ་དང་ཅུང་ཉིེ་

སིའི་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཁོང་རྙིིང་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོང་རྙིིང་མདུན་དུ་སྣུམ་སྣོན་སྟེགསི་བུ་

གཉིིསི་ཡིོད། ར་བ་ཞེིག་གི་འགྲམ་དུ་ཆུ་ཀ་ལོའི་མགོ་ཞེིག་དང་ཆུ་སྦུག་ཅིིག་ཡིོད། ཨལོ་

གྱིིསི་ཧུད་སིོན་རླངསི་འཁོོར་དེ་སོྒོ་རའི་ནང་དུ་བསྐོར་ནསི་གདོང་པ་ཆུ་སྦུག་ལོ་གཏད། 

ཁོོ་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་བསྡད་པ་ན། སྣུམ་སྣོན་སྟེགསི་བུའ་ིརྒྱབ་ལོོགསི་སུ་

རྐུབ་སྟེགསི་སུ་བསྡད་ཡོིད་པའ་ིགདོང་པ་དང་དཔུང་ལོག་དམར་པོ་ཅིན་གྱི་ིསྐྱེསི་པ་རྒྱགསི་

ལྟིག་ལྟིག་ཅིིག་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་། ཁོོསི་ལུསི་ལོ་ཤུར་མའི་དོར་མ་

སིོག་ཐེག་ཅིན་ཞེིག་དང་སོྤེལོ་རྩེད་སོྟད་ཐུང་ཞེིག་གོྱིན་འདུག་ལོ། མགོ་ལོ་དངུལོ་མདོག་

ག་ིཚོོན་རྩ་ིབརྒྱབ་པའ་ིམཁྲེགསི་ཤོོག་ག་ིཉི་ིའགོག་ཞྭ་མོ་ཞེིག་གོྱིན་འདུག ཁོོའ་ིསྣ་སྟེང་དང་

མིག་འོག་ཏུ་རྔུལོ་ཆུ་ཕྲེང་རོྡོག་ལྟར་བཞུར་གྱིི་འདུག་ལོ། སྐེ་ཡིི་གཉིེར་མའི་ནང་དུ་རྔུལོ་

ཆུའི་ལྦུ་བ་ཆོགསི། ཁོོ་གཏུམ་དྲེག་དང་ཁོྲ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་རྐང་པ་སི་ངོསི་སུ་འདྲུད་

བཞེིན་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་། 
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་ཉིོ་རྒྱུ་ཨ་ེཡིིན། རླངསི་སྣུམ་དང་ཡིང་ན་ད་ེམིན་གྱི་ིཅི་ལོག་འདྲེ་ཨ་ེ

དགོསི།”

ཨལོ་སྔོ་སི་ནསི་ཐེང་ལོ་བབསི་འདུག་ཅིིང་། དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱི་ིཁོ་ལོེབ་ད་ེམཛུབ་རྩ་ེ

ཡིིསི་ཕྱི་ེཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་ཅིིང་། ཁོ་ལོེབ་ལྷུང་དུསི་ཆུ་ཚོན་རང་སྟེང་དུ་མ་ིའཐེོར་ཆོེད་

ཁོོའ་ིལོག་པ་ཕར་གཡིོ་ཚུར་གཡིོ་བྱེད། ཁོོསི་མ་ིརྒྱགསི་པ་ད་ེལོ་ཕར་བལྟསི་ནསི་“ཆུ་དགོསི་

ཀྱི་ིའདུག སྐུ་ཞེབསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“སོྒོར་མོ་ཡིོད་དམ།”

“ལོོསི་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོསི་སླེོང་མོ་རྒྱག་ག་ིའདུག་བསིམ་པ་ཡིིན་ནམ།”

མ་ིརྒྱགསི་པ་དའེ་ིགདོང་ག་ིགཏུམ་ཉིམསི་གླེོ་བུར་དུ་ཞེ་ིནསི་“ཨོ། ད་ེམ་ིསྐྱོན། ཡུལོ་མ་ིཚོ།ོ 

ཆུ་དགོསི་ཚོད་ལོོངསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་མགྱིོགསི་པོར་“དེང་སིང་གཞུང་

ལོམ་ཡིོངསི་རྫོོགསི་མ་ིཚོོགསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོཡིོང་ནསི་ཆུ་དགོསི་ཚོད་བེད་སྤྱིོད་པ་

དང་། ཆོབ་ཁོང་ཡིང་བཙོག་པ་བཟོ་ལོ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། འགྲོ་ཁོར་ཅི་ིཡིང་མ་ིཉིོ་བར་

ད་རུང་ཅི་ལོག་ར་ེབརྐུསི་ནསི་བུད་འགོྲ། ཅི་ལོག་ཉིོ་བྱེད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་སྐར་རོྡོག་གཅིིག་ཀྱིང་

མེད་ལོ། ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་བྱེད་དུ་རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་གཅིིག་ར་ེསྟེར་རོགསི་ཟེར་གྱི་ི

འདུག” ཅིེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི།

ཋེོམ་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་ཐེང་ལོ་མཆོོངསི་ནསི་མ་ིརྒྱགསི་པ་དའེ་ིརྩར་སིོང་ནསི་“ང་ཚོོསི་

ལོམ་གྱི་ིམགོ་སྔོ་ཡིོངསི་ནསི་རང་ཉིིད་ལོ་མཁོོ་བ་ཡིོད་ཚོད་སོྒོར་མོ་བྱིན་ཏ་ེཉིོ་བཞེིན་ཡིོང་བ་

ཡིིན།” ཞེེསི་གཏུམ་དྲེག་ག་ིསོྒོ་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་ད་ེལྟར་བྱེད་དགོསི་དོན་མེད། ང་ཚོོསི་

ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཡིང་སླེོང་ག་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མི་རྒྱགསི་པ་དེསི་“ངསི་ཅིི་ཡིང་བྱེད་ཀྱིི་མེད།” ཅིེསི་མགྱིོགསི་མྱུར་གྱིིསི་ལོན་བཏབ། 

ཁོོའ་ིཕུ་ཐུང་མེད་པའ་ིསྤེོལོ་རྩེད་སྟོད་ཐུང་ལོསི་རྔུལོ་ཆུ་ཕྱིིར་རྟེོལོ་ཡིོང་ག་ིའདུག “ཁྱོོད་ཚོོསི་
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ཆུ་དགོསི་ཚོད་བེད་སྤྱིོད། གསིང་སྤྱིོད་དུ་འགྲོ་དགོསི་ནའང་སིོང་།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཆུ་སྦུག་ག་ིའགྲམ་དུ་སོིང་ནསི་ཆུ་སྦུག་ག་ིསྣ་ེགཅིིག་ནསི་ཁོ་བརྒྱབ་སྟ་ེཆུ་

བཏུང་ཞེངི་། ད་ེནསི་འཕྱུར་བཞེནི་པའ་ིཆུ་རྒྱུན་ད་ེཁོོའ་ིམགོ་ཐེོག་དང་གདོང་པར་འཕོྱི་རུ་

བཅུག་པ་དང་། ད་ེནསི་གཟུགསི་པ་ོཡོིངསི་ཐེགིསི་པ་ཙར་ཙར་གྱིསིི་ཚུར་ཡིངོ་ནསི་“ཆུ་འད་ི

གྲང་མ་ོམ་རདེ།” ཅིསེི་བཤོད། 

མི་རྒྱགསི་པ་དེསི་“རྒྱལོ་ཁོབ་འདི་ནི་ཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་བཞེིན་པ་ངསི་ཧ་མི་

གོ” ཞེེསི་ཁོོའ་ིགོང་ག་ིསྐད་ཆོའ་ིམཇུག་བསྐྱངསི། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིའཁོང་ར་བྱེད་སིའ་ིཁོ་ཕོྱིགསི་

འགྱུར་ནསི་ཁོོསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིསྐོར་ལོ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱི་ིམེད། “ཉི་ིམ་ར་ེར་ེལོ། མ་ིའཁུར་

བའ་ིརླངསི་འཁོོར་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ར་ེའགྲོ་ཡི་ིའདུག་ལོ། ཚོང་མསི་བྱསིི་པ་དང་ཁྱོིམ་རྒྱུ་ཚོང་

མ་འཁུར་ནསི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག ཁོོ་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོསི་

ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཋེོམ་གྱིསིི་“ང་ཚོ་ོདང་གཅིིག་པ་རེད། འཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་སི་ར་ེཨ་ེརྙིེད་བལྟསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་

པ་རེད། འཚོ་ོབ་ཞེིག་འགྲོ་ཐེབསི་ཀྱི་ིདོན་རེད། ད་ེལོསི་གཞེན་ཅི་ིཡིང་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། རྒྱལོ་ཁོབ་འད་ིཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་བཞེིན་པ་ངསི་ཧ་མ་ིགོ དངོསི་གནསི་

ཧ་མ་ིགོ ང་ཡིང་འད་ིགར་འཚོ་ོབ་ཞེིག་འགྲོ་ཐེབསི་ཙམ་ཡིིན། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་གསིར་

པ་ཆོེན་པོ་ད་ེཚོ་ོའད་ིགར་འདུག་ག་ིརེད་བསིམ་གྱི་ིའདུག་གམ། ཨུན་ཧིན། ཁོོ་ཚོ་ོསྡོད་ཀྱི་ི

མ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོགོྲང་རྡོལོ་ནང་ག་ིཚོོན་རྩ་ིསིེར་པོ་བསྐུསི་པའ་ིསྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ཁོག་ག་ིཞེབསི་

ཞུའི་སི་ཚོིགསི་སུ་འགྲོ་ཡིི་རེད། ཁོོ་ཚོོ་སི་ཆོ་འདི་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་འདུག་གི་མ་རེད། འདིར་

འདུག་མཁོན་གྱི་ིམ་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ིལོག་ན་ཅི་ིཡིང་མེད་མཁོན་ཤོ་སྟག་རེད།”

ཨལོ་གྱིིསི་དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱི་ིཁོ་ལོེབ་ཕྱིེསི་པ་ན། ཁོ་ལོེབ་དེའ་ིགཞུག་ཏུ་རླངསི་པའ་ི

མཇུག་མ་ཞེིག་འཐེེན་ནསི་བར་སྣང་དུ་མཆོོངསི། དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་དོྲེད་སིེལོ་ཆུ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

སྒོམ་ལོསི་སྟོང་ལྷང་ལྷང་གི་ལྦུ་བའི་མཆོོང་སྒྲི་གྲག་ཡིོང་། དོསི་ཕུང་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔོལོ་

མྱོོང་བཞེིན་པའ་ིརྔོན་ཁྱོ་ིད་ེསིེམསི་ཆུང་ངང་དོསི་ཕུང་ག་ིམཐེའ་རུ་གོག་སྟ་ེཡིོང་ནསི། མིག་

གིསི་མར་ལྟ་བཞེིན་ཆུའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ངུ་ཟུག་བྱསི། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགོསི་

སིོང་ནསི། ཁྱོི་དེའི་མཇོིང་པར་འཐེམསི་ནསི་མར་བློངསི། ཅུང་ཙམ་རིང་ལོ་ཁྱོི་དེ་རེངསི་

པོར་གྱུར་པའ་ིསུག་བཞེིའ་ིསྟེང་ནསི་ཁྱོོར་ཁྱོོར་བྱསི། ད་ེནསི་ཁོོ་ཆུ་ཀ་ལོའ་ིའོག་ག་ིའདམ་

བག་ལྡག་ཏུ་བརྒྱུགསི། གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རྣམསི་ཤུར་སྒྲི་དང་

བཅིསི་རྒྱུག་གི་འདུག་ལོ། ཉིི་མའི་ཚོ་གདུག་འོག་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེ་རྣམསི་

ལོ་འོད་མདངསི་འཁྱུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་དང་འགྲོགསི་ནསི་ཡིོང་བའི་ཚོ་དྲེོད་དེ་ཞེབསི་ཞུའི་

སི་ཚོིགསི་ཀྱི་ིསོྒོ་རའ་ིནང་དུ་དེད་ཡིོང་། ཨལོ་གྱིིསི་ཆུ་སྦུག་སྤྱིད་ནསི་དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་ཆུ་

ཡིིསི་བཀང་།

མ་ིརྒྱགསི་པ་དེསི་མ་ིམཐུད་དུ་“ད་ེན་ིངསི་ཕྱུག་པོ་ཚོ་ོཁོོ་ན་ལོསི་ཚོོང་ཞེིག་ཡིོང་ཐེབསི་

བྱེད་བཞེིན་པ་མིན། ངསི་ན་ིཚོོང་ཡིོང་ཐེབསི་ཙམ་བྱསི་པ་ད་ེཡིིན། འདིར་འདུག་མཁོན་

གྱིི་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་རླངསི་སྣུམ་སླེོང་ཐེབསི་བྱེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ལོག་དང་རླངསི་སྣུམ་བརྗོེ་

ཐེབསི་བྱེད། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་སྣུམ་དང་འཕྲུལོ་སྣུམ་ལོ་བརྗོེསི་པའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་ངའ་ིཁོང་

པ་རྒྱབ་མའི་ནང་དུ་ཡིོད། མི་བདེན་བསིམ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལྟོསི་དང་། དེའི་ནང་དུ་ཉིལོ་ཁྲི་

དང་ཕྲུ་གུ་འདེད་འཁོོར། རྫོ་མ་དང་རྔོད་སླེང་སོིགསི་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་ཡིོད། ཁྱོིམ་ཚོང་

གཅིིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའི་བྱིསི་པའི་གསོིབ་གཟུགསི་རྩེད་ཆོསི་ཤོིག་རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་གཅིིག་

ལོ་བརྗོེསི། ངསི་ཅི་ལོག་འད་ིདག་གིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད། གད་སྙིགསི་ཚོོང་ཁོང་ཞེིག་ཕྱི་ེདགོསི་

སིམ། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་མི་གཅིིག་གིསི་ཁོོའ་ིརྐང་མགོའ་ིལྷམ་ཆོ་གཅིིག་རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་

གཅིིག་ལོ་བརྗོེ་ཟེར། གལོ་སྲིིད་ང་རང་མི་དེ་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ན། ང་རང་གིསི་... །” ཅིེསི་

བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་ཨ་མ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་ནསི་ཤོོད་མཚོམསི་བཞེག
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ཇོིམ་ ཁོ་སིེ་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོ་བོ་རློན་པ་བྱསི་ཤོིང་། ཆུ་ཐེིགསི་འགའ་རེ་ད་དུང་

ཡིང་ཁོོའ་ིཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིདཔྲལོ་ངོསི་ནསི་མར་འགྲིལོ་ཡིོང་ག་ིའདུག ཁོོའ་ིཤོ་གནད་ཅིན་གྱི་ི

སྐ་ེད་ེརློན་པ་རེད་ལོ་ནང་སྟོད་ཀྱིང་རློན་པ་རེད། ཁོོ་ཋེོམ་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཡིར་སིོང་ནསི་“ད་ེམ་ི

དམངསི་ཀྱི་ིསོྐྱན་ཆོ་མ་རེད། སུ་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཉིལོ་སིའ་ིཉིལོ་ཁྲ་ིད་ེརླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་

གཅིིག་ལོ་བརྗོ་ེའདོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“དེ་ཁོོ་ཚོོའི་སྐྱོན་ཆོ་མིན་པ་ངསི་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ངོ་ཐུག་པའི་གནསི་སྤེོ་མཁོན་རེ་རེ་

ལོ་རང་ཉིིད་ལོ་དཔགསི་པའ་ིགནསི་ལུགསི་ར་ེའདུག འོན་ཀྱིང་། རྒྱལོ་ཁོབ་འད་ིཚོད་ག་

འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ། ངསི་ཤོེསི་འདོད་པ་ནི་དེ་ཡིིན། ཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་

ལོ་ལྷུང་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ། མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་འཚོོ་བ་སྐྱེལོ་ཐེབསི་བྲལོ་བ་རེད། མི་རྣམསི་

ཀྱིིསི་སི་ཞེིང་ལོ་བརྟེེན་ནསི་འཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་ཐེབསི་བྲལོ་བ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་འདྲེ།ི ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

བལྟསི་ན་ཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་ག་ིའདུག་གམ། ངསི་ན་ིཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག ངསི་སུ་ལོ་

དྲེིསི་ཀྱིང་སུསི་ཀྱིང་ཧ་གོ་ཡིི་མི་འདུག མི་གཅིིག་གིསི་མུ་མཐུད་དུ་ལོེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་

ལོ་འགོྲ་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་མགོའ་ིལྷམ་ཡིང་རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་གཅིིག་ལོ་

བརྗོ་ེཐེབསི་བྱེད། ངསི་ད་ེཧ་མ་ིགོ” ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདངུལོ་མདོག་ག་ིཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་ལོག་

མཐེིལོ་གྱིིསི་དཔྲལོ་བ་ཕྱིིསི། ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདཔྲལོ་

བ་ཕྱིིསི། ཁོོ་ཆུ་སྦུག་གི་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་དེ་རློན་ཙར་ཙར་བྱསི་རྗོེསི་

ཆུ་བཙིར་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་མགོར་ཕྱིིར་གོན། ཨ་མསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་བར་ནསི་

ཀྲིན་ཕོར་ཞེིག་བློངསི་ནསི་དོསི་ཕུང་སྟེང་གི་ཨ་མེསི་ལོ་ཆུ་འཁུར། ཁོོ་མོ་འགྲམ་སོྐྱར་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུད་ནསི་ཨ་མེསི་ལོ་ཆུ་སྤྲོད། ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་མཆུ་སྒྲིོསི་བརླན་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་མགོ་

བོ་འཕྲེད་དུ་གཡུག་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་མ་བཏུང་། ཁོོའ་ིརྒསི་ཤོིང་འཁོོགསི་པའི་མིག་ཟུང་

གིསི་ཉིམ་ང་དང་ན་ཟུག་གི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་ཨ་མ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་མིག་ནང་གི་རྣམ་



281

ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

རིག་ཡིང་བསྐྱར་དལོ་མོསི་ཕྱིིར་ཉིམསི་སིོང་།

ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམ་ེཁོ་གསིོསི་ནསི་སྣུམ་སྣོན་སྟེགསི་བུའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཕྱི་ིནུར་

བྱསི་ཏ་ེ“སྣུམ་གཅིིག་སོྣན་དང་། འདིའ་ིནང་དུ་གྷི་ལོོན་བདུན་ཤོོང་ག་ིརེད། འོན་ཀྱིང་། ཕྱི་ི

ལོ་མ་ིབཤོོ་ཆོེད་གྷི་ལོོན་དྲུག་མ་གཏོགསི་སྣོན་མ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

མ་ིརྒྱགསི་པ་དེསི་སྣུམ་སྣོན་སྦུ་གུ་ད་ེསྣུམ་སྒོམ་གྱི་ིཁོ་རུ་གཏད་ནསི་“ཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག་

ཡི། སྐུ་ཞེབསི། རྒྱལོ་ཁོབ་འད་ིཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལྷུང་བཞེིན་པ་ཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག ད་རུང་

དབུལོ་སིེལོ་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ོཡིང་ཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་རང་ཡུལོ་ལུང་སིོ་སིོར་རྐང་ཐེང་ལོ་སོིང་བ་ཡིིན་ལོ། མ་ིཚོང་མསི་དྲེ་ིབ་

དེ་འདྲེི་བཞེིན་འདུག ང་ཚོོ་ཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་གི་འདུག་གམ། ངསི་བལྟསི་ན་དེ་

ང་ཚོོསི་ནམ་ཡིང་རོྟེགསི་ཐེབསི་མེད་པ་འདྲེ། རྒྱུན་པར་ལོམ་ལོ་བུད་ཅིིང་། རྒྱུན་པར་འགོྲ་

བཞེིན་དང་འགྲོ་བཞེིན་བསྡད། ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་འདིའ་ིཐེད་ལོ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བསིམ་བློོ་མ་ིགཏོང་

བ་ཡིིན། དེང་སིང་འགུལོ་སྐྱོད་འབྱུང་གི་འདུག མི་དམངསི་ཚོོ་གནསི་སྤེོ་བཞེིན་འདུག 

དེའི་རྒྱུ་མཚོན་ཅིི་ཡིིན་ང་ཚོོསི་ཤོེསི་ལོ་དེ་ཇོི་ལྟར་ཡིིན་པ་ཡིང་ང་ཚོོསི་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་

ཚོོ་གནསི་སྤེོ་བྱེད་དགོསི་བྱུང་བ་རེད། འདི་ནི་ཡུལོ་མི་ཚོོ་རྒྱུན་དུ་གནསི་སྤེོ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་

མཚོན་ད་ེཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཡིོད་བསྡད་པ་ལོསི་ལྷག་ཅིིག་ཐེོབ་པའ་ིཆོེད་དུ་གནསི་

སྤེོ་བྱེད་བཞེིན་པ་རེད་ལོ། འད་ིན་ིཁོོ་ཚོ་ོལོ་ད་ེཐོེབ་པའ་ིཐེབསི་ལོམ་ཁོོ་ན་དེའང་ཡིིན། ད་ེ

འདོད་ཅིིང་ད་ེདགོསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོརང་ཡུལོ་དང་བྲལོ་ནསི་ད་ེལོེན་དུ་འགྲོ་བཞེིན་

པ་རེད། ཡུལོ་མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་སོྨྱོན་པ་བཞེིན་དུ་འཐེབ་རྩོད་བྱེད་དགོསི་དོན་ན་ིགཞེན་པསི་

ཁོོ་ཚོོར་ན་ཟུག་སྤྲོད་པསི་ཡིིན། ང་རང་ཡུལོ་ལུང་གང་སིར་རྐང་ཐེང་གིསི་སིོང་བ་ཡིིན་

ལོ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་འད་ིལྟ་བུ་ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་རྒྱུན་དུ་བཤོད་པ་ཐེོསི་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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མི་རྒྱགསི་པ་དེསི་རླངསི་སྣུམ་བསྣན་སིོང་ལོ། སྣུམ་ཚོད་འཇོལོ་ཆོསི་སྟེང་གི་མདའ་

ཁོབ་འཁོོར་ནསི་སྣུམ་ག་ཚོོད་བསྣན་པ་ཟིན་ཐེོར་བཀོད། “རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། དོན་དུ་ཚོད་

ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ། ངསི་ཤོེསི་འདོད་པ་ན་ིད་ེཡིིན།”

ཋེོམ་ཅུང་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ནསི་“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནམ་ཡིང་ཤོསེི་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཁྱོོད་ལོ་

གནད་ད་ེགསིལོ་བཤོད་བྱེད་ཐེབསི་བྱསི་མོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དྲེ་ིབ་ད་ེཡིང་དང་བསྐྱར་དུ་དྲེིསི། 

ངསི་ཁྱོོད་ལྟ་བུའ་ིམ་ིམང་པོ་མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད། དངོསི་གནསི་བཤོད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདྲེ་ིབཞེིན་

པ་ན་ིདྲེ་ིབ་མ་རེད། ཁྱོོད་ལོ་མཚོོན་ན་ད་ེན་ིགླུ་གཞེསི་ཤོིག་ལོེན་པ་དང་གཅིིག་མཚུངསི་རེད། 

‘ང་ཚོ་ོཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་ག་ིའདུག་གམ།’ ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་འདོད་མེད། རྒྱལོ་ཁོབ་

ཧྲིིལོ་པོ་གཡིོ་འགུལོ་འགྲོ་ཡིི་འདུག་ལོ། མི་དམངསི་རྣམསི་གནསི་སྤེོ་བྱེད་བཞེིན་འདུག་

ཅིིང་། མ་ིདམངསི་རྣམསི་ག་སི་གང་ནསི་འཆོ་ིབཞེིན་འདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིང་མ་ི

འགྱིངསི་པར་འཆོ་ིསྲིིད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིཤོེསི། ངསི་ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་འདྲེའ་ི

མ་ིམང་པོ་མཐོེང་མྱོོང་། ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཡིང་ཤོེསི་འདོད་མེད། ‘ང་ཚོ་ོཚོད་ག་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་ལྷུང་

གི་འདུག’ཅིེསི་པ་འདི་ནི་ཁྱོོད་ལོ་མཚོོན་ན་གཉིིད་ཕབ་བྱེད་ཀྱིི་གཉིིད་གླུ་ཙམ་ཞེིག་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། མིག་གིསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིརྙིིང་ཞེིང་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའ་ིསྣུམ་སོྣན་སྟེགསི་

བུ་ད་ེདང་། དེའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཁོང་རྙིིང་ད་ེལོ་བལྟསི། ཁོང་རྙིིང་ད་ེན་ིཤོིང་ལོེབ་རྙིིང་པསི་

བཟོསི་པ་ཞེིག་རེད་ལོ། ཤོིང་ལོེབ་སྟེང་ག་ིཐེོག་དང་པོར་སྤྱིོད་སྐབསི་ལྷག་ཡིོད་པའ་ིའཛོེར་

ཤུལོ་རྣམསི་ད་དུང་ཡིང་ཚོོན་རྩ་ིསིེར་པོ་མཐུག་པོའ་ིའོག་ནསི་གསིལོ་པོར་མངོན་ཡིོད། སི་

ཚོིགསི་འདིསི་གྲོང་རྡོལོ་ནང་གི་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་ཁོག་གི་སྣུམ་སྣོན་སི་ཚོིགསི་ལོ་ལོད་ཟློསི་

བྱེད་ཆོེད་ཚོོན་རྩ་ིསིེར་པོ་འད་ིའདྲེ་མཐུག་པོ་ཞེིག་བསྐུསི་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཚོོན་རྩ་ིཡིིསི་

ཤོིང་ལོེབ་སྟེང་ག་ིའཛོེར་ཤུལོ་དང་གསི་ཁོ་རྣམསི་འགེབསི་ཐུབ་མེད་ལོ། རྗོེསི་སིོར་ཚོོན་རྩ་ི

དུསི་ལྟར་བསྐྱར་བསྐུ་ཡིང་བྱེད་ཐུབ་མེད་པསི་ལོད་ཟློསི་བྱསི་པ་དེ་ཕམ་ཉིེསི་ཤོིག་ཏུ་གྱུར་
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ཡིོད་ལོ། བདག་པོསི་ཀྱིང་ད་ེཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་རྙིིང་དེའ་ིཡིངསི་པོར་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའ་ིསོྒོ་ནང་

ནསི་སྣུམ་ཟོམ་མཐོེང་ཐུབ། ནང་དུ་སྣུམ་ཟོམ་གཉིིསི་མ་གཏོགསི་མི་འདུག ཀ་རའི་ཚོོང་

སྒྲིོམ་སྟེང་དུ་རྙིིང་པར་གྱུར་པའ་ིཀ་ར་དང་ཤོིང་མངར་གྱི་ིཞེིམ་ཟསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེདག་རྙིིང་

པར་གྱུར་ནསི་ཁོ་མདོག་སྨུག་པོར་གྱུར་ཡིོད། ད་དུང་ཐེ་མག་འགའ་རེ་ཡིང་བཤོམསི་

འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་རྐུབ་སྟེགསི་ཆོག་པོ་ཞེིག་དང་དཀྱིིལོ་དུ་བུ་ག་བརོྟེལོ་བའ་ིདྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་

བཅིསི་མཐེོང་ཐུབ་ལོ། ཞེལོ་འདམ་བྱུག་འོསི་པའ་ིསོྒོ་ར་ཛོར་ཛོོར་དེའང་མཐོེང་ཐུབ། དེའ་ི

རྒྱབ་གྱི་ིམ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིཞེིང་ཁོ་ད་ེཉི་ིམའ་ིཚོ་དྲེོད་འོག་ནསི་སྐམ་ཤོ་ིཐེེབསི་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོང་པའི་འགྲམ་དུ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་དང་། རྙིིང་པ་གསིར་

སྒྱུར་བྱསི་པའ་ིའགྱིིག་འཁོོར་གྱི་ིདོ་བོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བརྩིགསི་འདུག ད་ེནསི་ཁོོསི་མ་ིརྒྱགསི་

པ་དེའི་རིན་གོང་ཁོེ་ཞེིང་ཡིང་འཁྲུད་བསྐྱར་འཁྲུད་བྱསི་པའི་དོར་མ་དང་ཁོོའ་ིསྤེོལོ་རྩེད་

ནང་སྟོད། མཁྲེགསི་ཤོོག་གི་ཞྭ་མོ་བཅིསི་ལོ་ཐེོག་མར་དོ་སྣང་བྱུང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་ནོངསི་

འགྱིོད་དང་བཅིསི་“སྐུ་ཞེབསི། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བསིམ་གཟསི་ནསི་སྐད་ཆོ་མ་ིབད་ེབ་བཤོད་པ་

མིན། ད་ེན་ིཚོ་བའ་ིདབང་གསིི་རེད། ཁྱོོད་ལོའང་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁྱོོད་

རང་ཉིིད་ཀྱིང་ལོམ་ལོ་ཆོསི་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་རང་ལོམ་ལོ་ཕུད་མཁོན་ད་ེའདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལོ་འཁོོར་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། གྲོང་རྡོལོ་ནང་ག་ིསི་ཚོིགསི་སིེར་པོ་ད་ེདག་གིསི་ཁྱོོད་རང་

ལོམ་ལོ་ཕུད་རྒྱུ་རེད། ཡུལོ་མ་ིཚོང་མ་གནསི་སོྤེ་བྱེད་བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་མུ་མཐུད་དུ་“སྐུ་ཞེབསི། ཁྱོོད་རང་ཡིང་གནསི་སྤེོར་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མ་ིརྒྱགསི་པ་དེསི་སྣུམ་སྣོན་ཚོད་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་། ཁོོསི་ཋེོམ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ད་ེཐེོསི་པ་ན་

སྣུམ་སྣོན་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གསིི་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱི་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་ཋེོམ་

ལོ་ལྟ་བཞེིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་པ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་བསྡུ་གསིོག་བརྒྱབ་ནསི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་

འགྲོ་རྒྱུའ་ིསྐོར་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་བཞེིན་པ་ཡིིན། འད་ིཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་
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རང་དབང་མེད་པར་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེན་ིམ་ིཚོང་མ་རེད། ངསི་ཀྱིང་སོྔོན་ཆོད་བདུད་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིདགྲ་ཡིིན་

པར་ངོསི་ཟིན་ནསི། ནུསི་པ་ཡིོད་ཚོད་ཀྱིིསི་བདུད་དང་འཐེབ་རྩོད་བྱསི་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་། དེང་སིང་བདུད་ལོསི་ཀྱིང་མ་རུང་བ་ཞེིག་གིསི་ང་ཚོོའི་རྒྱལོ་ཁོབ་འདི་བཟུང་

ནསི་འདུག་ཅིིང་། བདུད་དེ་དུམ་བུར་མ་གཏུབ་ན་དེསི་རྒྱལོ་ཁོབ་འདི་གླེོད་རྒྱུ་མ་རེད། 

དུག་རྩངསི་ཀྱིིསི་རྔོན་ཟསི་བཟུང་ཡིོད་པ་མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད་དམ། དེསི་དམ་པོར་བཟུང་ཡིོད་

དུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེའ་ིགཟུགསི་པོ་དུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་གཏུབ་རུང་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིག་ཡིོང་ལོ། 

དེའི་སྐེ་ནསི་གཏུབ་རུང་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིག་ཡིོང་། གཅུསི་འབིག་གིསི་མགོ་བོ་ཚོལོ་

བར་བཏང་ཚོ་ེད་གཟོད་ཁོོསི་བཟུང་བ་ལོསི་གླེོད་པ་ཡིིན། ཁོོ་རང་ཤོི་བའི་ཕུང་པོ་དེ་གར་

འགྱིེལོ་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུའང་དེའ་ིསིོ་ཡིིསི་གཏོད་པའ་ིརྨ་ཁུང་ནང་དུ་དུག་ཆུ་ཐེིགསི་པ་

བཞེིན་འཛོགསི་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཤོོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཋེོམ་ལོ་

ཟུར་ལྟ་ཞེིག་བྱསི།

མི་རྒྱགསི་པ་དེསི་རེ་ཐེག་ཆོད་པའི་སོྒོ་ནསི་ཐེད་ཀར་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་

བསྡད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིལོག་པསི་སྣུམ་སོྒོའ་ིགཅུསི་ཡུ་དལོ་མོསི་སོྐར་མགོ་བརྩམསི་ནསི་“ང་ཚོ་ོ

ཚོད་ག་འདྲེར་ལྷུང་བཞེིན་པ་ངསི་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་བཤོད།

ཁོོན་ནེ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀ་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ཆུ་སྦུག་ཁོ་རུ་མཉིམ་དུ་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་ཀྱིིསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད། ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་ཀྲིན་ཕོར་

གཙང་མར་བཀྲུསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ལོག་པསི་ཆུའི་དྲེོད་གྲང་མྱོངསི་རྗོེསི་ཀྲིན་ཕོར་དུ་ཡིང་

བསྐྱར་ཆུ་གང་བླུགསི། རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་རྒྱུག་བཞེིན་པའི་རླངསི་

འཁོོར་ཁོག་ལོ་བལྟསི། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ཀྲིན་ཕོར་ཁོོ་མོར་བསྲིིངསི་ནསི་“ཆུ་འད་ིགྲང་མོ་མིན་

མོད་རླན་ཞེིང་གཤོེར་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་གསིང་སྟབསི་ཀྱིི་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན། ཁོོ་མོ་སྦྲུམ་མ་

ཡིིན་པསི་དེང་སིང་ལོྐོག་གྱུར་ལོ་དུངསི་པ་འདྲེ་ལོ། གསིང་བ་དང་ཁུ་སིིམ་འདི་དག་ལོ་

མཚོོན་དོན་རེ་ཡིོད་པ་འདྲེ། ཁོོ་མོ་ནི་རང་ཉིིད་ལོ་ཡིིད་ཚོིམསི་ཡིོད་ཅིིང་། དེ་དང་དུསི་

མཚུངསི་སུ་གལོ་ཆོེན་མ་ཡིིན་པའི་བྱ་བ་ཙག་ཙིག་གི་དོན་དུ་འཁོང་ར་བྱེད་རྒྱུར་དགའ། 

ཁོོ་མོསི་ཁོོན་ནེ་ལོ་ཤོིན་ཏུ་བྱབ་ཆུང་གི་རེ་བ་དེ་འདྲེ་འདོན་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིསི་ཀསི་རང་

ཉིིད་ཅིོལོ་ཆུང་ཡིིན་པའང་ཤོསེི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོན་ན་ེཡིང་ཁོོ་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཡིིད་ཚོིམསི་ཡིོད་ལོ་ཁོོ་

མོ་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་པའ་ིཐེད་ལོ་མཚོར་སྣང་གིསི་གང་ཡོིད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིང་ཁོོ་མོའ་ིགསིང་

དོན་གྱི་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་ཡིིན་པར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་གསིང་བའ་ིའཛུམ་ཞེིག་བསྟན་

ཚོ་ེཁོོསི་ཀྱིང་གསིང་བའ་ིའཛུམ་ར་ེསྟོན་གྱི་ིཡོིད་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་གསིང་བ་

དག་ཤུབ་པུར་སྨྲ་བ་ཡིིན། འཇོིག་རྟེེན་འད་ིཁོོ་ཚོོའ་ིམཐེའ་སོྐར་དུ་ཇོ་ེཆུང་དུ་སིོང་ཡིོད་ལོ། 

ཁོོ་ཚོ་ོན་ིདེའ་ིདབུསི་སུ་གནསི་ཡིོད། ཡིང་ན། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ན་ིདབུསི་སུ་བརྟེན་སྐར་བཞེིན་

གནསི་ཤོིང་། ཁོོན་ནེ་ནི་ཁོོ་མོའ་ིམཐེའ་རུ་འཁོོར་སྐར་བཞེིན་དུ་འཁོོར་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་

ཚོོསི་ཅི་ིབཤོད་ཐེམསི་ཅིད་ཕལོ་ཆོེར་གསིང་བ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད།

ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་གཞུང་ལོམ་ལོསི་ཚུར་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་མཛོེསི་སྡུག་

ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནསི་“ང་ད་ེའདྲེ་སྐོམ་གྱི་ིམ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཆུ་འཐུང་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོསི་ཁོོ་མོསི་ཅི་ིབཤོད་ཀྱི་ིནང་དོན་གོ་བའ་ིབརྡོ་ཡིསིི་མགོ་བོ་ནང་དུ་གུག་ཙམ་བྱསི། ཁོོ་

མོསི་ཀྲིན་ཕོར་ཚུར་བློངསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོ་ནང་སྦེངསི་པ་དང་། ད་ེནསི་མཆོིལོ་མ་ཐེང་

ལོ་གཡུགསི་ཤོིང་། ད་ེརྗོེསི་ཆུ་ཀྲིན་ཕོར་གང་པོ་བཏུང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ཡིང་བསྐྱར་གཅིིག་

འཐུང་ག་ིཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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“ཕོར་པ་ཕྱིེད་ཀ་དགོསི།” དེ་བསི་ཁོོསི་ཆུ་ཕོར་པ་ཕྱིེད་ཀ་བླུགསི་ནསི་ཁོོ་མོར་སྤྲོད། 

དངུལོ་མདོག་ག་ིལོིན་ཁོོན་ཟ་ེཧྥོེར་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དམའ་མོ་ཞེིག་ཤུར་སྒྲི་དང་བཅིསི་

བཞུད་སིོང་། ཁོོ་མོསི་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་བཟའ་མ་ིགཞེན་པ་ཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད་མེད་བལྟསི། 

ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་མཐེའ་འཁོོར་དུ་ཡོིད་པསི་ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་པ་བདེ་ལོ་བབསི་

ནསི་“ཁྱོོད་རང་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེ་འདྲེའི་ནང་ལོ་བསྡད་ནསི་འགྲོ་ཨེ་འདོད།” ཅིེསི་

བཤོད། 

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་“གཅིིག་བྱསི་ན། མ་འོངསི་པར།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོའ་ིསྐད་ཆོའ་ིནང་དོན་ཧ་གོ་ཡི་ིཡིོད།

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་“གལོ་སྲིིད་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་ལོསི་ཀ་མང་པོ་ཡིོད་ན། ང་ཚོོསི་

རང་ཉིིད་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཉིོ་ཆོོག་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“འོན་ཀྱིང་། ད་ེ

འདྲེ་བ་ཞེིག” ཅིེསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་མིག་ལོམ་ནསི་ཡིལོ་བཞེིན་པའི་ཟེ་ཧྥོེར་རླངསི་འཁོོར་

ཆུང་བ་ལོ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་བཞེིན་“ད་ེའདྲེ་བ་ཞེིག་ལོ་ཁོང་པ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ག་ིརིན་གོང་ལྟ་

བུ་ཞེིག་སོྤྲོད་དགོསི་ཀྱི་ིརེད། ད་ེལོསི་ཁོང་པ་ཞེིག་ཉོིསི་ན་བཟང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ང་ལོ་ཁོང་པ་དང་རླངསི་འཁོོར་དེ་འདྲེ་གཉིིསི་ཀ་དགོསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོང་

པ་སོྔོན་ལོ་ཉོི་དགོསི་པ་ཡིིན་དང་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིསི་ཀསི་ཁོོ་མོའ་ིསྐད་

ཆོའི་ནང་དོན་གོ་ཡིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོ་གཉིིསི་ཀ་ཁོོ་མོར་མངལོ་ཆོགསི་ཡིོད་པའི་ཐེད་ལོ་ཧ་

ཅིང་སོྤྲོ་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིཡིོད།

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་རང་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཐེང་ཆོད་འདུག ཉི་ིམའ་ིནང་ནསི་འགྲུལོ་བཞུད་བྱསི་པསི་ཐེང་ཆོད་འདུག”

“འདི་ལྟར་མི་འགྲོ་ཐེབསི་མེད་རེད། དེ་མ་གཏོགསི་ང་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་ལོ་སླེེབསི་

ཐེབསི་མེད།”
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོོ་མོསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

སོྒོ་ཁྱོ་ིདེསི་དྲེ་ིསྣོམ་བྱེད་བཞེིན་འཆོམ་འཆོམ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོསི་དོསི་འཁོོར་བརྒྱུད་ནསི་

ཡིང་བསྐྱར་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཆུ་སྦུག་འོག་ག་ིཆུ་འཁྱོིལོ་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་འདམ་གྱིིསི་སྦེགསི་

པའ་ིཆུ་ད་ེལྕི་ེཡིིསི་ལྡག ད་ེནསི་ཁོོསི་མགོ་བོ་དུད་ཅིིང་རྣ་བ་དཔྱངསི་ནསི་ཕར་སིོང་། ཁོོསི་

ལོམ་འགྲམ་གྱིི་ཐེལོ་མདོག་བབསི་པའི་ལྡུམ་བུའི་ཁོྲད་ནསི་དྲེི་སོྣམ་བྱེད་བཞེིན་སིོང་ནསི་

ཨར་འདམ་གྱི་ིལོམ་ངོསི་ཀྱི་ིསྣ་ེརུ་སླེེབསི། ད་ེགར་ཁོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་གཅིིག་

བལྟསི་རྗོེསི་གཞུང་ལོམ་གྱིི་ཕ་རོལོ་དུ་འགོྲ་མགོ་བརྩམསི། རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ཙི་སྐད་རྣ་

བར་གཟན་པ་ཞེིག་བརྒྱབ་བྱུང་། རླངསི་འཁོོར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཉི་ེསིར་འབྱོར་བྱུང་ལོ་འགྱིིག་

འཁོོར་གྱིསིི་ཙིར་སྒྲི་བསྒྲིགསི། ཁྱོ་ིཡིིསི་ཅི་ིབྱ་གཏོལོ་མེད་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་ཕར་བོྱལོ་ཚུར་བོྱལོ་བྱསི་

ཤོིང་། ད་ེནསི་ཧྲིོབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཁྱོ་ིདེའ་ིགཟུགསི་པོ་ཕྱིེད་གཉིིསི་སུ་གཏུབསི་ནསི་འཁོོར་

ལོོའ་ིའོག་ཏུ་འགྲིལོ། རླངསི་འཁོོར་ཆོེན་པོ་དེ་ཡུད་ཙམ་ལོ་དལོ་མོ་བྱསི་པ་དང་། རླངསི་

འཁོོར་སྟེང་ག་ིམ་ིརྣམསི་ཀྱི་ིགདོང་པ་རྣམསི་ཕྱིིར་འཁོོར། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིབང་ཁོ་

ཇོེ་མགྱིོགསི་སུ་བཏང་ནསི་མིག་ལོམ་ནསི་མི་སྣང་བར་གྱུར། དཀྲིསི་ལོོག་བརྒྱབ་ཅིིང་

ཁྲག་འཁྱོིལོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིཁྱོ་ིདེའ་ིནང་ཁྲོལོ་ཚོང་མ་ཕྱི་ིལོ་སྟོར་འདུག་ཅིིང་། ལོམ་ཐེོག་

ཏུ་སུག་བཞེ་ིའགུལོ་ཙམ་འགུལོ་ཙམ་བྱེད། 

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་མིག་གཉིིསི་ཡིངསི་པོར་བགྲད་ནསི་སྔོངསི་འཚོབ་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་འདིསི་གནོད་ཨ་ེཡིོང་། འདིསི་གནོད་ཨ་ེཡིོང་།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་མོ་ཁོོའ་ིདཔུང་ཁུག་ཏུ་ཚུར་འཐེེན་ནསི་“མར་སྡོད་དང་། དེསི་ཅིི་ཡིང་

གནོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ང་ལོ་ཚོོར་བ་ངན་པ་ཞེིག་སྐྱསེི་བྱུང་། ངསི་ངུ་འབོད་བྱསི་པ་ན་ངའ་ིསིེམསི་

པ་ཟ་ང་ེཟིང་ངེར་གྱུར་སིོང་།”
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ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་“མར་སོྡད་དང་། དེ་ཅིི་ཡིང་མ་རེད། དེསི་གནོད་ཀྱིི་མ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་

བཞེིན་ཁོོ་མོ་འཆོི་བཞེིན་པའི་ཁྱོི་དེ་ལོསི་ཕར་ཁྲིད་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་ཕོྱིགསི་སུ་སོིང་

ཞེིང་། ད་ེགར་ཁོོ་མོ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྐང་གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་སྡོད་དུ་བཅུག

ཋེོམ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་དོན་དག་བྱུང་སིར་ཕར་སིོང་། སྐབསི་དེར་འཁོོར་ལོོསི་

བཙིར་བའ་ིཕུང་པོ་འདིསི་ཆོེསི་མཐེའ་མའ་ིའདར་སིིག་ད་ེརྒྱག་ག་ིའདུག ཋེོམ་གྱིིསི་སོྒོ་ཁྱོ་ི

དེའ་ིརྐང་པ་ནསི་བཟུང་སྟ་ེལོམ་འགྲམ་དུ་དྲུད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་འད་ིན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱོན་

ཡིིན་པ་ལྟར་ནོངསི་འགོྱིད་ཀྱི་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་“ངསི་འད་ིབཀྱིིགསི་བཞེག་ན་འགྲིག་ཡིོད་

ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཁྱོི་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་“ད་ང་ཚོོ་འདི་ནསི་འགྲོ། ཁོོ་

རང་མ་ཤོ་ིརུང་མུ་མཐུད་དུ་གསིོ་ཐུབ་མིན་ཡིང་གནད་དོན་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། གཅིིག་བྱསི་

ན་འད་ིཡིག་ཤོོསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མ་ིརྒྱགསི་པ་ད་ེདོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་ཚུར་ཡོིང་སྟ་ེ“དགོངསི་པ་མ་འཚོོམསི། 

གཞུང་ལོམ་འགྲམ་ནསི་སོྒོ་ཁྱོ་ིཚོོའ་ིཚོ་ེཐེག་མ་ིརིང་། ལོོ་གཅིིག་ག་ིནང་ལོ་ངའ་ིསོྒོ་ཁྱོ་ིགསུམ་

མནན་སིོང་། དེང་སིང་གཅིིག་ཀྱིང་ཉིར་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་

ཚོོསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ངསི་དེའ་ིཕུང་པོ་དོ་དམ་བྱེད། མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིཞེིང་ནང་ནསི་

དུར་སྦེསི་བྱེད་འཇོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིརྩར་ཡིོང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྐང་གདན་སྟེང་དུ་བསྡད་

འདུག་ཅིིང་། ད་དུང་ཡིང་འདར་སིིག་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་པསི་ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ག་འདྲེ་འདུག རོ་

སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་བད་ེཡི་ིམ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་ད་ེམཐོེང་སིོང་། དེསི་ང་ལོ་སྔོངསི་སྐྲག་བསྐྱེད་སིོང་།”
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨ་མསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངུ་འབོད་བྱསི་པ་གོ་བྱུང་། ད་རང་ཉིིད་མཁྲེགསི་པོ་བྱོསི།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་འདིསི་གནོད་ཡིོད་རྒྱུ་ཨ་ེརེད།”

ཨ་མསི་“གནོད་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་འགྱིོད་གདུང་

ག་ིའདམ་དུ་བསྲིེསི་ནསི་ཁུག་རྟེའ་ིཚོང་ནང་དུ་འཇུག་ག་ིབསྡད་ན་དེསི་གནོད་ཀྱི་ིརེད། ད་ེ

ལོསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ང་ལོ་ཨ་ཕྱིི་བདག་སྐྱོང་བྱེད་རོགསི་བྱསི་ནསི། ཕྲུ་གུ་དེ་སྐར་མ་ཁོ་

ཤོསི་རིང་ལོ་བརྗོེད་དུ་ཆུག་དང་། ཁོོསི་རང་ཉིིད་བདག་སྐྱོང་བྱེད་ཤོེསི་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ཨ་ཕྱི་ིགང་དུ་ཡིོད།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

“མ་ིཤོེསི། ཁོོ་མོ་འདིའ་ིམཐེའ་སྐོར་དུ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཟུར་ཁོང་ག་ིནང་དུ་

ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཆོབ་ཁོང་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ཞེིང་། ཡུད་ཙམ་རྗོསེི་ནསི་ཨ་ཕྱི་ིཁྲིད་ནསི་ཆོབ་

ཁོང་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ད་ེ“ཁོོ་མོ་ཆོབ་ཁོང་ནང་དུ་གཉིིད་ཁུག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་ཕྱི་ིཡི་ིགདོང་ལོ་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་“དེའ་ིནང་ཡིག་པོ་འདུག ནང་དུ་ཆོབ་

ཁྲིའུ་ཡིོད་ཅིིང་ཆུ་རང་འབབ་རེད། ང་དངོསི་གནསི་དེར་དགའ་བོ་འདུག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་

ཡིིད་ཚོིམསི་པའི་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“གཉིིད་ལོསི་དཀྲོག་མེད་རྒྱུ་ན་གུང་གཉིིད་སྐྱིད་པོ་

ཞེིག་བྱེད་དགོསི་བསིམ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་“དེ་གར་ཉིལོ་ན་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་ཨ་ཕྱིི་

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལོ་རོགསི་བྱསི། ཨ་ཕྱི་ིའདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོསི་

བསྡད་ནསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་དེ་མཛོེསི་པའི་ཡིག་པོ་དེ་མ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། བཟང་

བའ་ིཡིག་པོ་ད་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོའགྲོ། ད་རུང་ལོ་ེདབར་མང་པོ་འགྲོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་རྣ་ལོ་གཟན་པའ་ིཤུ་ཞེིག་བཏབ་ནསི་“ད་ཡིང་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་

ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་མཛུབ་མོ་ཁོ་ནང་དུ་བཅུག་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཤུ་ཞེིག་བཏབ།

ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་སུ་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་ཞེིང་ཁོ་ནསི་ཚུར་

བརྒྱུགསི་ཡིོང་། རུ་ཐེ་ེསོྔོན་དུ་རྒྱུག་ཡིོང་ག་ིའདུག་ལོ་ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་མོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་

རྒྱུག་ཡིོང་ག་ིའདུག རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“སོྒོ་ང་།” ཞེེསི་སྐད་ཅིོར་དང་བཅིསི་“ང་ལོ་སོྒོ་ང་སྙ་ིམོ་ཞེིག་

རྙིེད་བྱུང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཐེག་ཉིེ་སིར་ཚུར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ི

རྗོེསི་ཕར་ཆོེར་ཟིན་གྱི་ིའདུག “ལྟོསི་དང་།” ཁོོ་མོའ་ིབཙོག་ཅིིང་རྩུབ་པའ་ིལོག་ནང་དུ་སོྒོ་

ང་དཀར་སྐྱ་སྙ་ིམོ་བཅུ་གྲངསི་ཤོིག་བཟུང་འདུག ཁོོ་མོསི་ལོག་པ་ཡིར་བཀྱིགསི་པ་ན་མིག་

ཟུང་གིསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཤོ་ིཡིོད་པའ་ིཁྱོ་ིཡི་ིཕུང་པོ་ད་ེམཐེོང་བསི་ངག་ལོསི་“ཨོ།” ཞེེསི་ཤོོར། 

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཁྱོིའ་ིགམ་དུ་དལོ་མོར་སིོང་ནསི་ད་ེལོ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི།

ཨ་ཕསི་“ཤུལོ་དུ་ལུསི་འདོད་པ་འདྲེ་མིན་ན་ཁྱོོད་གཉིིསི་མགྱིོགསི་པོར་ཤོོག” ཅིེསི་བོསི།

ཁོོ་གཉིིསི་དལོ་མོསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་ཡིངོ་། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་ག་ིལྟོ་འགྲོསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ང་སྐྱ་བོ་དག་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་

མར་གཡུགསི། ཁོོ་གཉིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་ངོསི་ནསི་སྟེང་དུ་འགོསི། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁོོའ་ི

མིག་གཉིིསི་ད་དུང་ཡིང་ཕྱིེསི་འདུག” ཅིེསི་ཤུབ་པུར་སྨྲསི།

འོན་ཀྱིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་གནསི་ཚུལོ་འད་ིམཐེོང་བར་ཁོེངསི་དྲེེགསི་སྐྱེསི་ཏ་ེསྤེོབསི་

ཉིམསི་དང་བཅིསི་“ཁོོའ་ིནང་ཁོྲལོ་ཚོང་མ་གང་སིར་འཐོེར་འདུག ག་སི་གང་དུ།” ཞེེསི་

བཤོད་རྗོེསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་པོར་བསྡད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་“ག་སི་... གང་ 

དུ་... །” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་པའི་མཚོམསི་སུ་གོླེ་བུར་དུ་འགྲེ་ལོོག་བརྒྱབ་ནསི་སོིང་སྟེ་དོསི་

འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་ངོསི་ནསི་མར་བསྐྱུགསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་“དེ་ཕག་པ་བསིད་པ་དང་

འདྲེ་པོ་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨལོ་གྱིིསི་ཧུད་ཌི་ིསིོན་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སྣུམ་གྱི་ིཚོད་

བཅིལོ། དེ་ནསི་ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མགོ་སྒོམ་མཐེིལོ་ནསི་ཀྲིན་ཟེའུ་ཞེིག་བློངསི་ཡིོང་

ནསི། དེའ་ིནང་ག་ིརིན་གོང་ཁོ་ེབའ་ིའཕྲུལོ་སྣུམ་ནག་པོ་ད་ེསྣུམ་སྦུག་ཏུ་བླུགསི་རྗོེསི་ཡིང་

བསྐྱར་སྣུམ་ཚོད་འཇོལོ།

ཋེོམ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་ནསི་“ངསི་ཅུང་ཙམ་སྐོར་རོགསི་བྱེད་དགོསི་སིམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཐེང་ཆོད་མ་ིའདུག” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

“རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་མདང་ནུབ་གཉིིད་རྒྱུ་བྱུང་མེད་ལོ། ང་རང་ད་ནངསི་

ཅུང་ཙམ་གཉིིད་པ་ཡིིན། སིོང་ནསི་སྟེང་དུ་སྡོད་དང་། ངསི་འད་ིབསྐོར།”

ཨལོ་གྱིིསི་འཐེད་ལོ་མ་ིའཐེད་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ཡི་ཡི། འོན་ཀྱིང་། སྣུམ་གྱི་ིམཐོེ་དམའ་ལོ་ལྟ་

ཡིག་བྱོསི། ད་ེནསི་འད་ིདལོ་མོར་སྐོར། ངསི་སྣུམ་ཚོར་གྱི་ིཡིོད་མེད་འཚོོསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད། 

ཚོད་འཇོལོ་མདའ་ཁོབ་ལོ་དུསི་ནསི་དུསི་སུ་ལྟོསི། གལོ་སྲིིད་མདའ་ཁོབ་དེ་ཡིར་མཆོོང་

ག་ིཡིོད་ན་ད་ེན་ིསྣུམ་གྱིིསི་འདང་ག་ིམེད་པའ་ིརྟེགསི་ཡིིན། ད་ེནསི་དལོ་མོར་སྐོར་ཨ། ཋེོམ། 

ཁོལོ་ལྕི་ིདྲེགསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་གད་མོ་དགོད་བཞེིན་“ངསི་མིག་བགྲད་ནསི་ལྟ་ཆོོག ཁྱོོད་རང་ངལོ་གསིོ་ལྷོད་

མོ་ཞེིག་བོྱསི་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

བཟའ་མི་ཚོང་མ་ཡིང་བསྐྱར་དོསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ། ཨ་མ་ཨ་ཕྱིིའི་

འགྲམ་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཋེོམ་ཁོ་ལོོ་བའི་འདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མེ་

ཁོ་གསིོསི་ནསི་“འཕྲུལོ་ཆོསི་དངོསི་གནསི་ལྷོད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་བང་སྒྱུར་ཡུ་

བ་ཚོིགསི་སུ་དེད་ནསི་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིིསི་ལྡིར་སྒྲི་འཇོགསི་མེད་དུ་སྒྲིོག་བཞེིན་མདུན་དུ་སྐྱོད་

བཞེནི་འདུག་ལོ། དགུང་ག་ིཉི་ིམ་ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིམཁོའ་དབྱངིསི་ནསི་དམའ་སིར་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

292

འབབ་བཞེིན་གདའ། ཨ་ཕྱི་ིགཉིིད་སྟུག་པོ་ཁུག་འདུག་ཅིིང་། ཐེ་ན་ཨ་མ་ཡིང་མགོ་བོ་སྔུན་

ལོ་ལྷུང་བཞེིན་གཉིིད་ཅིོག་རྒྱག་གི་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་ཉིི་མའི་འོད་ཞེགསི་མིག་ནང་དུ་མི་

རྒྱག་ཆོེད། ཞྭ་མོ་མདུན་ལོ་འཐེེན་ཙམ་བྱསི།

ཕ་ཌིེན་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་མ་ེཁོེར་གྲོང་རྡོལོ་བར་དུ་ལོ་ེདབར་བཅུ་གསུམ་ཡིོད་ཅིིང་། མ་ེ

ཁོེར་གོྲང་རྡོལོ་ནསི་ཧ་ར་གྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ལོ་ེདབར་བཅུ་བཞེ་ིཡིོད་པ་དང་། ད་ེནསི་གྲོང་

ཁྱོེར་ཆོེན་མོ་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་ལོ་སླེེབསི་པ་ཡིིན། ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ཐེད་ཀར་བསྐོར་

ནསི་སིོང་། ཨ་མ་གཉིིད་ལོསི་སིད་ནསི་ལོམ་གཡིསི་གཡིོན་གྱི་ིགོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྲིང་ལོམ་ཁོག་

ལོ་བལྟསི། དོསི་འཁོོར་སྟེང་ག་ིབཟའ་མ་ིཚོོསི་ཚོོང་ཁོང་དང་ཁོང་ཆོེན་སྣ་ཚོོགསི། གཞུང་

ལོསི་ཐེོག་ཁོང་བཅིསི་ལོ་མིག་གིསི་ཅིེར་བཞེིན་སིངོ་། ད་ེནསི་སིོང་གིན་སིོང་གིན་ཐེོག་ཁོང་

རྣམསི་ཇོེ་ཆུང་ཇོེ་ཆུང་རེད་ལོ། ཚོོང་ཁོང་ཁོག་ཀྱིང་ཇོེ་ཆུང་ཇོེ་ཆུང་རེད། དེ་ནསི་ལྕིགསི་

སྙིགསི་ར་བ་དང་ཕག་རྒྱུ་སྲིེག་སྟེགསི་ཡིོད་སིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ད་ེརྗོེསི་རིམ་བཞེིན་གྲོང་ཕྱིིའ་ི

ཞེབསི་བྲོ་ཁོང་ཡིོད་སིར་སླེེབསི།

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འད་ིདག་ཚོང་མ་མཐོེང་ཞེིང་། འད་ིདག་ཚོང་མའ་ི

ཆོེ་ཞེིང་ཁྱོད་མཚོར་གྱིི་རྣམ་པསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་མགོ་བོ་རྨོངསི་སུ་བཅུག་པ་དང་། ཁོོ་ཚོོའི་

མིག་ལོམ་དུ་རྒྱུ་བའ་ིགྱིོན་གོསི་ལོེགསི་པའ་ིམ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་ཁོོང་ལོ་གཉིིསི་ཞེེད་སྣང་བསླེངསི། 

འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕུན་ཚུན་ལོ་སིོ་སིོའ་ིཚོོར་སྣང་དེ་མ་གླེེང་། མ་འོངསི་པར་ཁོོ་

ཚོོསི་འད་ིསོྐར་གླེེང་ངེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་གླེེང་ག་ིམེད། གྲོང་ནང་དུ་སྣུམ་ཁྲོན་སྟེགསི་

བུ་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད་ལོ་གྲོང་འདབསི་སུའང་སྣུམ་ཁྲོན་སྟེགསི་བུ་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིོད། སྣུམ་ཁྲོན་

སྟེགསི་བུ་ནག་པོ་མང་བའ་ིསི་ཆོ་འདིའ་ིམཁོའ་དབུགསི་ཁྲོད་དུ་རོྡོ་སྣུམ་དང་རླངསི་སྣུམ་

གྱི་ིདྲེ་ིམ་གང་སིར་ཁྱོབ་ཡིོད། 
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

སྲིང་ལོམ་གྱིི་སྟེང་དུ། རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ཆོ་འགྲིག་གོྱིན་གོསི་སྲིབ་བུ་གོན་ཡིོད་པའི་

སྐྱེསི་པ་ཞེིག་མཐེོང་། ཁོོསི་ལྷམ་དཀར་པོ་ཞེིག་དང་རྩྭ་ཞྭ་ལོེབ་མོ་ཞེིག་གོན་འདུག ཁོོ་མོསི་

ཁོོན་ན་ེལོ་མ་ིད་ེམཆུ་སྟོན་བྱསི་པསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཁོོང་དགོད་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ཤོོར་ཞེིང་། བགད་

ནསི་མཚོམསི་མི་ཆོོད་ཙམ་བྱུང་། དེ་བསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཆུ་ཏོ་བསུམསི་

ནསི་བགད་ཅིིང་། ཚོོར་བ་འད་ིཧ་ཅིང་སྐྱིད་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་ིགཞེན་

པར་བལྟསི་ནསི་དགོད་སི་ཨེ་རྙིེད་བལྟསི། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་མཐེོང་

ཞེིང་། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་མཚོར་སྣང་དང་ལྡན་པ་འདྲེ་བསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ལོད་ཟློསི་བྱེད་

ཨ་ེཐུབ་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། གྲུབ་འབྲསི་མ་ལོོན། ཁོོང་དགོད་ཟེར་བ་འད་ིད་ེའདྲེ་བྱསི་

ཏ་ེཡིོང་རྒྱུ་ཞེིག་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོན་ན་ེདང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀ་དབུགསི་ཆོད་པའ་ི

བར་དུ་བགད་བྱུང་ལོ། དགོད་མཚོམསི་འཇོོག་དུསི་གདོང་ཡིང་དམར་པོར་གྱུར་འདུག ཁོོ་

གཉིིསི་ཀྱི་ིཁོོང་དགོད་འད་ིགཏིང་དུ་སིོང་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ད་ལྟ་འདུག་མ་བཟོད་པར་

ཕན་ཚུན་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་དགོད་མགོ་བརྩམསི། 

གྲོང་མཐེའ་རུ་སི་ཁོོད་ཇོ་ེཡིངསི་རེད། ཋེོམ་གྱིིསི་འགྲིམ་འགྲུལོ་འཚོང་ཁོའ་ིཁྲོད་ནསི་

རླངསི་འཁོོར་དལོ་མོསི་བསྐོར་ནསི་སོིང་ཞེིང་། དེ་ནསི་ནུབ་རྒྱུད་གཞུང་ལོམ་ཆོེན་མོ་སྟེ། 

གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་བུད། དགུང་ག་ིཉི་ིམ་ད་ེམདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ི

གཞུང་ལོམ་ངོསི་སུ་རིམ་གྱིིསི་མར་འབྱིང་བཞེིན་འདུག་ལོ། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརླུང་འགོག་

ཤོེལོ་སོྒོའ་ིངོསི་སུ་ཐེལོ་རྡུལོ་ཆོགསི་ནསི་དཀར་བེར་བེར་བྱེད། ཋེོམ་གྱིིསི་ཞྭ་མོ་མིག་སྟེང་

དུ་ཧ་ཅིང་དམའ་མོར་འཐེེན་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོསི་མགོ་བོ་ལྟག་ཏུ་དགྱི་ེནསི་འགྲོ་ལོམ་

ལོ་བལྟ་དགོསི་ཀྱིི་འདུག ཨ་ཕྱིི་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། ཉིི་མའི་འོད་ཐེིག་ཁོོ་མོའ་ིབཙུམསི་

ནསི་ཡིོད་པའི་མིག་ལྤགསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་འཕྲོསི། ཁོོ་མོའ་ིམུར་གོང་གི་སྟེང་གི་ཁྲག་རྩ་དེ་སོྔོ་

ཞེིང་གསིལོ་ལོ། མཁུར་མགོའ་ིསྟེང་གི་ཕྲ་ཞེིང་དྭངསི་པའི་ཁྲག་རྩ་རྣམསི་ཆོང་དམར་གྱིི་
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མདོག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། ངོ་གདོང་གི་ལོོ་རྒསི་ཀྱིི་ཤོ་རྟེགསི་སྨུག་པོ་རྣམསི་ཇོེ་ནག་ཏུ་

འགྱུར་བཞེིན་གདའ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་གཞུང་ལོམ་འད་ིབརྒྱུད་ནསི་ཐེད་ཀར་རྒྱུགསི་གིན་བསྡད་ན་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཁུ་སིིམ་པོར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཉི་ིམ་མ་ནུབ་གོང་དུ་ང་ཚོོསི་

སྡོད་སི་ཞེིག་བཙལོ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། ངསི་ཕག་ཤོ་བཙོ་དགོསི་ལོ་བག་ལོེབ་ཀྱིང་བཅིའ་

དགོསི་པསི། དེར་དུསི་ཚོོད་ཅུང་དགོསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡིིན་དང་ཡིིན། འགྲུལོ་བཞུད་འད་ིའགྲོ་ཐེེངསི་གཅིིག་གིསི་སླེེབསི་པ་ཞེིག་

མ་རེད། བསྡད་ནསི་ངལོ་གསིོ་ར་ེབརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་མོསི་མཐུན་བྱསི།

ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་གྲོང་ཁྱོེར་ནསི་བྷེ་ེཐེན་ན་ེགྲོང་ཁྱོེར་བར་དུ་ལོ་ེདབར་བཅུ་བཞེ་ིཡིོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིི་མ་ནུབ་རིར་མ་སིོང་གོང་ང་ཚོོ་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། 

ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་གཅིིག་ཕུབ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་བ་དེའང་ཕུབ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། 

དེ་མ་གཏོགསི་སྟེང་གི་བཟའ་མི་ཚོོ་ཉིི་མའི་ཚོ་གདུག་འོག་ནསི་ཚོ་སྲིེག་ཐེེབསི་རྒྱུ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཡིང་བསྐྱར་གཉིིད་ཅིོག་རྒྱག་ག་ིའདུག་ལོ། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་

ཐེད་ཀར་དྲེང་མོར་དགྱི་ེནསི་“དགོང་ཟསི་སོྐལོ་དགོསི་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོ་མོསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕསི་ང་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མངའ་སྡེའི་སི་མཚོམསི་བརྒལོ་རུང་མིན་

སྐོར་ཞེིག་བཤོད་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ལོན་མ་བཏབ་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ཅི་ིརེད། ད་ེསོྐར་ཅི་ིཞེིག་

རེད། ཨ་མ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

“ཨུན། ད་ེཐེད་ལོ་ང་རང་ཞེེད་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག ད་ེབདེན་ན་ཁྱོོད་རང་བཙོན་བོྱལོ་བྱསི་

པར་འགྱུར་འགྲོ་ལོ། ད་ེདུསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་ཡིང་བསྐྱར་འཛོིན་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིག་སྟེང་དུ་བཟུང་ནསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་དམའ་སིར་

འབབ་བཞེིན་པའི་ཉིི་མའི་འོད་ཟེར་མིག་ནང་དུ་མི་འཕྲོ་བ་བྱསི་ནསི་“དེའི་ཐེད་ལོ་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། དེའི་ཐེད་ལོ་ངསི་བསིམ་བློོ་བཏང་ཟིན། ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་བཟང་

བཙོན་དུ་བཏང་ཡིོད་པ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡིོད་ལོ། ད་ེལོསི་མང་བ་ཞེིག་ཀྱིང་ད་དུང་བཙོན་

ལོ་གསིར་དུ་འགོྲ་བཞེིན་ཡིོད་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ངསི་ནུབ་རྒྱུད་ནསི་དོན་རྐྱེེན་འདྲེ་བཟོསི་

པ་ཡིིན་ན། ཝ་ཤོིན་ཊོིན་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ངའ་ིའདྲེ་པར་དང་མཛུབ་རིསི་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོང་ཚོོསི་

ང་སླེར་ཡིང་བཙོན་དུ་འཇུག་ག་ིརེད། གལོ་སྲིིད་ངསི་ནག་ཉིེསི་འདྲེ་མ་བསིགསི་ན་ང་ལོ་

ཁོ་ཡི་བྱེད་མཁོན་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་རང་ཅི་ིཡིིན་འད་ིཡིིན་མེད་པར་ཞེེད་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག མཚོམསི་ལོ་ལོར་ང་ཚོོསི་

གང་ཞེིག་ནག་ཉིེསི་ཡིིན་པ་མ་ཤོེསི་གོང་ནག་ཉིེསི་དེ་དངོསི་སུ་བསིགསི་ཟིན་པའི་གནསི་

ཚུལོ་དེ་འདྲེའང་ཡིོད་པ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ན་ང་ཚོོསི་མི་

ཤོེསི་པའ་ིནག་ཉིེསི་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་ཀྱིང་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ཁྲིམསི་

འགལོ་མིན་པའ་ིབྱ་བ་ཞེིག་ད་ེགར་བསྒྲུབསི་པ་ཡིིན་ན། ད་ེགར་ད་ེནག་ཉིེསི་སུ་གྱུར་ཡིོད་

ཀྱིང་སྲིིད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་བཟང་བཙོན་དུ་མ་བཟུང་བ་དང་ཁྱོད་པར་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། གལོ་

སྲིིད་ང་འཛོིན་བཟུང་བྱེད་དགོསི་ཐུག་ན། ད་གཟོད་ངའི་གནད་དོན་འདི་གཞེན་པར་

བལྟསི་ན་ཆོེ་ཡིི་རེད། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་ཀྱིི་མ་འདུག” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་

ནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་སི་ཞེིག་མ་བཙལོ་རུང་ང་ཚོོར་སིེམསི་ཁྲལོ་

བྱེད་སི་འདང་ངེསི་ཤོིག་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཁོོ་མོསི་“དེ་ཕོྱིགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་དབང་མེད་དུ་འཁོོར་འགོྲ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མངའ་སྡེའི་སི་

མཚོམསི་བརྒལོ་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཁྲིམསི་འགལོ་ནག་ཉིེསི་ཤོིག་བསིགསི་པ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་རྒྱུར་སྒུག་ནསི་འདུག་པ་ལོསི་འད་ི

ལྟར་སིོང་ན་དགའ། ང་ཚོོསི་ཞེག་སྡོད་བྱེད་སི་ཞེིག་བཙལོ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོ་བྷེེ་ཐེན་ནེ་གྲོང་ཁྱོེར་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་སྟེ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྣེ་གཞེན་ནསི་ཕྱིི་རུ་བུད། 

ལོམ་འོག་ཏུ་སྦུག་ཡུར་དྲེངསི་ཡིོད་པའི་ཆུ་ཡུར་ཞེིག་གི་འགྲམ་དུ་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རྙིིང་པ་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། དེའ་ིའགྲམ་

དུ་རསི་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཕུབ་འདུག་ལོ། རསི་གུར་གྱི་ིསྟེང་ག་ིལྕིགསི་ཐེབ་དུད་ཁུང་ལོསི་

དུད་པ་འཕྱུར་གྱིིན་གདའ། ཋེོམ་གྱིིསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་མཛུབ་སྟོན་བྱསི་ནསི་“དེ་ན་ཁྱོིམ་

ཚོང་ཞེིག་གིསི་སྒོར་བརྒྱབ་འདུག ང་ཚོོསི་ད་སྔོ་མཐེོང་བའི་སྒོར་སི་ཚོང་མ་ལོསི་ལོེགསི་

ཤོོསི་དེ་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད་པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཇོེ་དལོ་དུ་བཏང་

ནསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད། ཁོེབསི་མེད་རླངསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རྙིིང་པ་དེའི་གདོང་

ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་འདུག་ཅིིང་། སྐྱེསི་པ་དར་མ་ཞེིག་གིསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ལོ་མར་བལྟསི་

ནསི་འདུག སྐྱེསི་པ་དེའ་ིམགོ་ལོ་རྩྭ་ཞྭ་འདབ་ཡིངསི་མ་ཞེིག་གོན་འདུག་ལོ། ལུསི་ལོ་ནང་

སྟོད་སོྔོན་པོ་ཞེིག་དང་གོར་ཐེིག་ཅིན་གྱིི་ཁོན་སྦྱིར་གོན་འདུག ཁོོསི་གོྱིན་པའི་རྫོི་དོར་དེ་

ན་ིརེངསི་པོར་གྱུར་ཅིིང་ཚོི་དྲེེག་གིསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད། ཁོོའ་ིགདོང་པ་རིད་ཅིིང་། འགྲམ་

པའ་ིགཉིེར་སུལོ་དོང་དུ་ལྷུང་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། མཁུར་མགོ་དང་མ་ན་ེཚུར་འབུར་ཡིོད་

པའ་ིསྣང་བ་སྟེར། ཁོོསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིདོསི་འཁོོར་ལོ་ཡིར་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་མིག་ནང་དུ་

རྨོངསི་པ་དང་ཁོོང་ཁྲོའ་ིམདངསི་ཤོིག་ཤོར། 
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་སྒོེའུ་ཁུང་ནསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་ནསི་“འད་ིནསི་ཞེག་སོྡད་བྱསི་ན་ཁྲིམསི་

ཆོད་ད་ེའདྲེ་ཨ་ེཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

སྐྱེསི་པ་དེསི་ད་སོྔོན་དོསི་འཁོོར་མ་གཏོགསི་སྟེང་གི་མི་མཐོེང་མེད་ཅིིང་། ད་ལྟ་ཁོོསི་

ཋེོམ་ལོ་གཞེ་ིནསི་ལྟ་ཡིག་ཅིིག་བྱསི་ནསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ང་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་འགོྲ་མ་ཐུབ་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་འད་ིགར་བསྡད་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“འདིར་ཆུ་འདུག་གམ།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་ལོ་ེདབར་བཞེ་ིཆོ་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིསིར་ཡིོད་པའ་ིཞེབསི་ཞུའ་ིསི་ཚོིགསི་ཀྱི་ི

ཁོང་རྙིིང་དེ་སྟོན་བཞེིན་“ཕ་གི་ན་ཆུ་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཆུ་ཆུ་ཟོ་གང་རེ་ལོེན་དུ་འཇུག་

ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཐེ་ེཚོོམ་གྱི་ིངང་ནསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོེད་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་སྒོར་བརྒྱབ་ནསི་བསྡད་ན་

མ་ིཆོོག་རྒྱུ་ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

སྐམ་ཞེིང་རིད་པའི་མི་དེསི་མགོ་འཐེོམསི་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅིསི་“སི་འདི་ང་ཚོོར་

དབང་བ་ནི་མིན། འཁོོར་ཆོག་ལྟསི་ངན་འདི་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ང་ཚོོ་འདི་གར་

བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ནན་ཏན་གྱིིསི་“གང་ལྟར་སོྔོན་ལོ་སི་འཛོིན་མཁོན་དེ་ཁྱོོད་ཚོོ་ཡིིན་པ་ལོསི་

ང་ཚོ་ོམ་རེད། ད་ེབསི། རང་ཉིིད་ལོ་ཁྱོིམ་མཚོེསི་ཤོིག་དགོསི་དང་མ་ིདགོསི་ཐེག་གཅིོད་བྱེད་

པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ད་ེཁྱོོད་རང་ལོ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཞེག་སི་སླེོང་བའི་རེ་ཞུ་འདི་ལོ་གླེོ་བུར་དུ་ནུསི་པ་ཐེོན། མི་སྐམ་རིད་དེསི་གདོང་ལོ་

འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་“ཆོོག་དང་ཆོོག མར་ལོམ་འོག་ཏུ་ཤོོག ཁྱོོད་ཚོོ་ཞེག་སོྡད་བྱེད་

པར་དགའ་བསུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“སི་ར།ེ འདིར་ཡུལོ་མ་ིའགའ་ར་ེང་

ཚོོ་དང་ཁྱོིམ་མཚོེསི་བྱསི་ཏེ་ཞེག་འདུག་བྱེད་དགོསི་ཟེར། ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་
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འཚོམསི་འདྲེི་བོྱསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་“སི་རེ་གཟུགསི་གཞེི་བདེ་ཐེང་མིན།” ཞེེསི་

གསིལོ་འདེབསི་བྱསི། རསི་གུར་དེའི་སོྒོ་ཕྱིར་ཡིར་བཀྱིགསི་བྱུང་ལོ། དེའི་ནང་ནསི་བུད་

མེད་སྐམ་ཞེིང་རིད་པ་ཞེིག་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་མོའ་ིངོ་གདོང་ནི་ལོོ་མ་སྐམ་པོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་

བར་གཉིེར་མསི་གང་འདུག་ཅིིང་། མིག་ཟུང་གཉིིསི་པོ་ཁོོ་མོའ་ིངོ་གདོང་ངོསི་སུ་མ་ེལྕི་ེལྟར་

གསིལོ་ལོ། མིག་ཟུང་ནག་པོ་ད་ེགཉིིསི་ཀྱིང་འཇོིགསི་སླེོང་ག་ིམ་ེལོོང་ནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་

མངོན་ཡིོང་བ་དང་འདྲེ། ཁོོ་མོ་ན་ིགཟུགསི་སྟོབསི་ཆུང་ལོ་འདར་སིིག་སིིག་བྱེད་ཅིངི་། ཁོོསི་

མོསི་རསི་གུར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིར་ལོ་བརྟེེན་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཟུགསི་ཕུང་ད་ེཡིར་བསླེངསི་འདུག་

ཅིིང་། སོྒོ་ཕྱིར་ལོ་འཐེམསི་པའི་ལོག་པ་དེ་ནི་གཉིེར་མསི་གང་ཞེིང་པགསི་པསི་བཏུམསི་

པའ་ིཀེང་རུསི་ཙམ་རེད། 

ཁོོ་མོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའ་ིསྐབསི་སུ་སྐད་ཀྱི་ིང་རོ་དམའ་ཞེིང་འཇོམ་ལོ། མཐོེ་དམའ་

མཉིམ་པའ་ིསྐད་གདངསི་ད་ེལོ་མ་ིམངོན་པའ་ིསྦེསི་དོན་གྱི་ིདབྱངསི་རྟེ་ཞེིག་ཀྱིང་འཛོོམསི། 

ཁོོ་མོསི་“ཁོོ་ཚོོར་དགའ་བསུ་ཡིོད་ཞུ་རོགསི། ཁོོ་ཚོོར་འཚོམསི་འདྲེ་ིཞུ་ཞེིང་དགའ་བསུ་ཡིོད་

ཞུ་རོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་ནསི་འོག་གི་ཞེིང་ནང་དུ་བསྐོར་ནསི། ཁོེབསི་

མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེ་དང་མཉིམ་དུ་བསྒྲིིགསི་ནསི་བཞེག མི་རྣམསི་དོསི་འཁོོར་

སྟེང་ནསི་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ཐེང་ལོ་འབབ་མགོ་བརྩམསི། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་

མགྱིོགསི་པར་སི་ལོ་ལྡིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྐང་ལོག་གླེོ་བུར་དུ་བརྐྱེངསི་པའ་ིདབང་གསིི། རྐང་

པའི་ནང་དུ་སྦྲིིད་གཟེར་ཁོབ་དང་ཚོེར་མ་བཞེིན་དུ་བརྒྱུགསི་པསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཁོ་ལོསི་

ཨག་སྐད་ཤོོར། ཨ་མ་མགྱིོགསི་པོར་ལོསི་ལོ་བྲེལོ། ཁོོ་མོསི་གྷི་ལོོན་གསུམ་ཅིན་གྱི་ིཟོ་བ་ད་ེ

དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་ལོོགསི་ནསི་མར་བློངསི་རྗོེསི། ཀ་ིཅིོ་འདོན་བཞེིན་པའ་ིབྱིསི་པ་གཉིིསི་

ཀའི་རྩར་སིོང་སྟེ་“སིོང་ནསི་ཆུ་འཁྱོེར་ཤོོག ཕར་ཕྱིོགསི་དེ་ནསི། སྐད་ཆོ་ཡིག་པོ་བྱསི་ཏེ་
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ཤོོད་ཨ། ‘སྐུ་མཁྱོེན། ང་ཚོོར་ཆུ་ཟོ་བ་གང་གནང་ན་ཆོོག་གམ།’ ཞེེསི་བཤོད་དགོསི་ལོ། ད་ེ

ནསི། ‘ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ།’ ཟེར་དགོསི། དེ་ནསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཆུ་ཟོ་མཉིམ་དུ་འཁྱོེར་ཡིོང་

དགོསི་ལོ། ཆུ་ཐེིགསི་པ་གཅིིག་ཀྱིང་འཕོ་མི་རུང་། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོམ་ནསི་

འབུད་ཤོིང་འདྲེ་རིག་ན་འཁྱོེར་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད་པསི། བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་

ཁོང་རྙིིང་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་བརྒྱུགསི་སིོང་། 

རསི་གུར་གྱི་ིའགྲམ་ན་ཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིརྣམ་པ་ཞེིག་སླེེབསི་འདུག་ལོ། སྤྱི་ིཚོོགསི་འབྲེལོ་

འདྲེིསི་མགོ་མ་བཙུགསི་གོང་ཡུད་ཙམ་རིང་འཇོམ་ཅིག་གེར་གནསི། ད་ེནསི་ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་

ཚོ་ོཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡ་ེནསི་མ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཉི་ེསིར་ལོངསི་ནསི་འདུག་ཅིངི་། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཨང་བྱང་

ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཁོན་སི་སི་ིམངའ་སྡ་ེནསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མི་སྐམ་རིད་དེསི་“གྷི་ལོེ་ན་གྲོང་ཁྱོེར། དེའི་མཐེའ་སྐོར་ནསི་ཡིིན། ངའི་མིང་ལོ་ཝིལོ་

སིོན་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། ཨའ་ེཝ་ེ ཝིལོ་སིོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོ་ནི་ཇོོ་ཌིི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཡིིན། སི་ལོི་སིོ་གྲོང་རྡོལོ་གྱིི་མཐེའ་སྐོར་ནསི་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨའ་ེཝ་ེ ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་འཕྲད་པར་དངོསི་གནསི་དགའ་བོ་བྱུང་། སི་ར།ེ ཁོོ་

ཚོ་ོཇོོ་ཌི་ིཁྱོིམ་ཚོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་ཚོོ་ཨོག་ལོ་ཧོ་མའི་མི་མ་རེད་བསིམ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་

སྟངསི་ད་ེཁྱོད་མཚོར་པོ་འདྲེ་རེད། ད་ེངན་བཤོད་བྱསི་པ་མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཧ་གོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨའ་ེཝ་ེཡིིསི་“ཡུལོ་ལུང་ར་ེརེའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ད་ེའདྲེ་ཡི་ིམ་རེད། ཨར་ཁོན་སི་

སི་ིམངའ་སྡེའ་ིམ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་བཤོད་སྟངསི་མ་ིའདྲེ་བ་ཞེིག་གིསི་བཤོད་ལོ། ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་

མངའ་སྡེའི་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་དེ་མ་ཡིིན་པ་ཞེིག་བཤོད། ང་ཚོོ་དེ་སོྔོན་མ་སི་ཆུ་སིེ་ཚོི་མངའ་
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སྡེ་ནསི་ཡིིན་པའི་བུད་མེད་ཅིིག་ལོ་འཕྲད་བྱུང་ལོ། ཁོོ་མོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་དེ་རྦད་

ད་ེམ་ིའདྲེ་བ་ཞེིག་རེད། ཁོོ་མོསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་བཞེིན་པ་གོ་ཁོག་པོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཆོོསི་དཔོན་བཅིསི་ཀྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་ག་ིཁོལོ་ཕོག་མགོ་

བརྩམསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཨ་མེསི་མར་བློངསི། ཁོོ་ད་ེགར་སི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་ཁྱོོག་ཁྱོོག་གིསི་བསྡད་

ནསི་མིག་ཟུང་གིསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་ཅིེར་ནསི་བསྡད་པསི། ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཨ་མེསི། ཁྱོོད་

རང་ན་ཡི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་གཉིོམ་ཆུང་གི་ངང་ནསི་“ན་ཡིི་འདུག དམྱོལོ་བའི་ན་ཟུག་ལྟ་བུ་སྐྱེ་ཡིི་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སི་ར་ེ ཝིལོ་སིོན་དལོ་མོསི་མར་ཡོིང་བ་དང་། གཟབ་གཟབ་ངང་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་སོིང་

ནསི་“ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོའ་ིརསི་གུར་ནང་དུ་ཕེབསི་འདོད་འདུག་གམ། ཁྱོོད་རང་ང་ཚོོའ་ིམལོ་

གདན་སྟེང་དུ་ཉིལོ་ནསི་ངལོ་གསིོ་གནང་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོསི་ཁོོ་མོར་ཡིར་གཅིིག་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་ཁོོའ་ིསིེམསི་རྩ་ལྷོད་དུ་

བཅུག་སིོང་བ་འདྲེ། ཁོོ་མོསི་“ཡིར་ཕེབསི་དང་། ཁྱོོད་རང་ཅུང་ངལོ་གསིོ་གནང་རོགསི། ང་

ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་ཨ་མེསི་ཁོོང་སོྔོན་བརྡོ་ཅིི་ཡིང་མེད་པའི་སོྒོ་ནསི་ངུསི་བྱུང་། ཁོོའ་ིམ་ནེ་ལྷེམ་

ལྷེམ་དུ་འགུལོ་བཞེིན་རྒསི་གཉིེར་གྱིིསི་གང་བའི་མཆུ་སྒྲིོསི་དམ་པོར་བཙུམསི་ནསི་སྐད་

འཛོེར་པོསི་ངུསི། ཨ་མ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་བརྒྱུགསི་སིོང་ནསི་ཁོོ་ལོ་འཐེམསི་ཤོིང་། ཁོོ་རང་

ཡིར་བསོྐྱར་ནསི་རྐང་སྟེང་དུ་ལོངསི་ཐུབ་ཙམ་བྱསི་པ་དང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིཞེེང་ཆོ་ེབའ་ི

སྒོལོ་གཞུང་དམ་པོར་བསྒྲིིམསི་ནསི། ཨ་མེསི་འཁུར་མ་འཁྲིད་ཀྱིིསི་རསི་གུར་གྱིི་ནང་

དུ་བསྐྱལོ།
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ཁོོ་རང་ལོ་ན་ཟུག་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ངསི་ཁོོསི་འདི་ལྟར་

བྱསི་པ་མཐོེང་མྱོོང་མེད་ལོ། ངའ་ིམ་ིཚོེའ་ིནང་དུ་ཁོོསི་མིག་ཆུ་གཏོང་བ་མཐོེང་མྱོོང་མེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགོསི་ནསི་མལོ་གདན་ཞེིག་མར་གཡུགསི།

ཨ་མ་རསི་གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་ཁོ་སིེ་ཡིི་འགྲམ་དུ་སོིང་ནསི་“ཁྱོོད་རང་ནད་པའི་

མཐེའ་ལོ་འཁོོར་མྱོོང་ཡིོད་པ་རེད། ཨ་མེསི་ད་ལྟ་ན་ཡིི་འདུག་པསི་ཁྱོོད་རང་སིོང་ནསི་

གཅིིག་བལྟསི་ན་ག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་མགོྱིགསི་པོར་སོིང་ནསི་རསི་གུར་ནང་དུ་འཛུལོ། རསི་གུར་ནང་དུ་ལྷན་ཉིལོ་

མལོ་གདན་ཞེིག་ཐེང་ལོ་བཏིངསི་འདུག་ཅིིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་མལོ་གཟན་ཞེིག་གྲ་དག་པོསི་

བཀབ་འདུག ལྕིགསི་ཀྱི་ིརྐང་པ་ཅིན་གྱི་ིཐེབ་ཀ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་མ་ེཕུང་ཆོ་མ་ིསྙོམསི་པའ་ིསྒོོ་

ནསི་འབར་བཞེིན་གདའ། གུར་ནང་དུ་ཆུ་གང་བསིགསི་ཡིོད་པའ་ིཆུ་ཟོ་གཅིིག་དང་ཉིེར་

མཁོོའ་ིཅི་ལོག་བསྡུསི་ཡིོད་པའི་ཤོིང་སྒོམ་གཅིིག སྒྲིོག་ཙེའི་ཚོབ་ཏུ་སྤྱིད་ཡིོད་པའི་སྒོམ་

གཅིིག་ལོསི་གཞེན་པའ་ིཅི་ལོག་ཅི་ིཡིང་མེད། ཕྱི་ིདོྲེའ་ིཉི་ིའོད་ད་ེརསི་གུར་གྱི་ིམཐེའ་རསི་ཀྱི་ི

སྲུབསི་ནསི་ཟིང་མདོག་གིསི་འཕོྲ། སི་ར་ེ ཝིལོ་སིོན་མལོ་གདན་གྱི་ིའགྲམ་དུ་པུསི་བཙུགསི་

ནསི་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཨ་མེསི་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་ནསི་འདུག ཁོོསི་

མིག་གཉིིསི་ཕྱིེསི་ནསི་གནམ་ལོ་ཅིེར། ཁོོའ་ིམཁུར་འགོྲ་གཉིིསི་ཀ་དམར་བེར་བེར་དུ་གྱུར་

འདུག་ལོ། ཁོོསི་དབུགསི་ཁོ་ལྗོིད་མོསི་ལོེན་བཞེིན་འདུག

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་སྐམ་ཞེིང་རིད་ལོ་རྒསི་གཉིེར་གྱིིསི་གང་བའི་རྒན་པོའ་ིལོག་ངར་དེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་ནང་ཏུ་བློངསི་ནསི་“ཨ་མེསི། ཁྱོོད་རང་ལོ་ཐེང་ཆོད་པའི་ཚོོར་བ་འདྲེ་སྐྱེ་ཡིི་

འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི་པ་ན། ཡིོངསི་སུ་ཅིེར་ནསི་ཡིོད་པའ་ིམིག་གཉིིསི་ཀ་ཁོོའ་ིསྐད་ཀྱི་ི

ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ཅི་ིཡིང་མཐོེང་མ་ཐུབ་པ་འདྲེ། ཁོོསི་མཆུ་སོྒྲིསི་འགུལོ་

ཙམ་གྱིིསི་སྐད་ཆོ་ཞེིག་བཤོད་གྲབསི་བྱསི་མོད། ཚོིག་འབྲུ་ཕྱིིར་འབུད་མ་ཐུབ། ཁོ་སི་ེཡིིསི་
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ཁོོའ་ིའཕར་རྩ་མྱོངསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ལོག་པ་ཨ་མེསི་ཀྱིི་ཐེོད་པ་རུ་བཞེག སྐབསི་དེར་མི་

རྒན་འདིའ་ིགཟུགསི་པོསི་འཕག་འཚོག་བརྒྱབ་བྱུང་། ཁོོའ་ིརྐང་པ་མཚོམསི་མ་ིཆོད་པར་

འཕག་ཅིིང་། ལོག་པ་བར་མེད་དུ་གཡུགསི། ཁོོསི་ཚོིག་འབྲུ་གོ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིལྡབ་ལྡིབ་ཀྱི་ི

སྐད་ཆོ་རིང་པོ་ཞེིག་བཤོད་བྱུང་ལོ། ཁོོའ་ིཕག་ཟ་ེལྟར་ཟིང་བའ་ིསྨོ་ར་དཀར་པོའ་ིའོག་ག་ི

གདོང་མདོག་དམར་པོར་གྱུར་འདུག

སི་རེ་ ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་ཁོ་སིེ་ལོ་ངག་འཇོམ་པོསི་“འདི་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་འདུག་

གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་གཉིེར་མསི་གང་བའ་ིགདོང་དང་ཚོ་ནན་གྱི་ིམིག་ཟུང་ལོ་ཡིར་བལྟསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཤོེསི་སིམ།” 

“ཕལོ་ཆོེར་ཚོོད་དཔག་ཐུབ།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“གཅིིག་བྱསི་ན་ང་རང་ནོར་ཡིོད་སྲིིད། ཁོ་ནསི་བཤོད་མ་ིའདོད།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཧོབ་འཐེེན་བྱེད་བཞེིན་པའི་གདོང་པ་དམར་པོ་དེར་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཟེར་བ་ནི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ལོ་གཟའ་གྲིབ་ཕོག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

སི་ར་ེཡིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ད་ེརེད། ངསི་སོྔོན་ཆོད་འད་ིའདྲེ་ཐེེངསི་ཁོ་ཤོསི་མཐོེང་མྱོོང་

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཕྱིི་ལོོགསི་ནསི་སྒོར་རྒྱག་པའི་སྒྲི་དང་ཤོིང་གཏུབ་པའི་སྒྲི། སླེ་ང་ཕན་ཚུན་རྡོེབ་པའི་

སྒྲི་བཅིསི་གྲག་ཡིོང་། ཨ་མསི་སོྒོ་ཕྱིར་གྱི་ིགསིེང་ནསི་བལྟསི་ནསི་“ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ཁོོ་མོ་ནང་དུ་

ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར། ཡིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ཁོོ་མོ་ནང་དུ་ཡིོང་མ་བཅུག་ན་ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་པ་འཁྲུག་ཉིེན་ཆོེ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོ་རང་དྲེག་རྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་གཡུག་གཡུག་བྱསི། ཨ་མསི་མགྱིོགསི་པོར་འཕག་འཚོག་

རྒྱག་བཞེིན་པའ་ིབགྲེསི་སིོང་ག་ིགདོང་པར་གཅིིག་བལྟསི། ཁོོའ་ིགདོང་པར་ཁྲག་རྒྱུན་དྲེག་

ཏུ་རྒྱུག་གི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ངོ་གདོང་དམར་བེར་བེར་དུ་གྱུར་འདུག དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་ཕྱིི་

ལོོགསི་སུ་སིོང་ནསི་“ཁོོ་ལོ་སྐྱོན་མ་ིའདུག ཨ་ཕྱི།ི ཁོོསི་ངལོ་གསིོ་བྱེད་བཞེིན་པ་ཙམ་རེད།” 

ཟེར། ཁོོ་མོའ་ིགུར་ཕྱིིའ་ིསྐད་ད་ེགུར་ནང་ནསི་གསིལོ་པོར་གོ་ཐུབ།

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་གདོང་མདོག་ནག་པོ་བསྟན་ནསི་“ང་ཁོོ་ལོ་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་དགོསི། ཁོོ་ལྟསི་ངན་

དྲེན་རིག་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་ནམ་ཡིང་དོན་དངོསི་ཤོེསི་སུ་མ་ིའཇུག” ཅིེསི་ཟེར་

བཞེིན་སོྒོ་ཕྱིར་གྱིི་བར་ནསི་ནང་དུ་ཤོོར། ཁོོ་མོ་མལོ་གདན་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་ལོངསི་ནསི་མིག་

གིསི་མར་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་ཞེིག་འགྲིག་གི་མི་འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི་པ་ན། ཁོོའ་ིམིག་

ཟུང་ཁོོ་མོའ་ིསྐད་སྒྲིའི་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་མཆུ་སོྒྲིསི་འགུལོ་ཙམ་བྱསི། ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་

“ཁོོསི་ངོ་མདངསི་ནག་པོ་སྟོན་བཞེིན་པ་ཙམ་རེད། ངསི་ཁོོ་ལོ་དྲེན་རིག་མང་ཞེེསི་བཤོད་

ཡིོད་ཨ། ད་ནངསི་ཀྱིང་འགྲུལོ་བཞུད་འདིའི་སྟེང་དུ་མི་ཡིོང་ཆོེད་ཁོོ་རང་ལོྐོག་ནསི་སྦེསི་

སྐུང་བྱེད་ཐེབསི་བྱསི་པ་རེད། དེ་ནསི་ཁོོའ་ིདཔྱི་མགོ་ལོ་ན་རྒྱུ་ཞེིག་སླེེབསི་པ་རེད།” ཅིེསི་

ཟེར་བཞེིན་ཞེེན་པ་ལོོག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་“ཁོོསི་ངོ་མདངསི་ནག་པོ་བསྟན་པ་

ཙམ་རེད། ཁོོསི་སུ་གཅིིག་ལོའང་སྐད་ཆོ་མ་ིབཤོད་པ་འད་ིའདྲེ་ངསི་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིང་མཐེོང་

མྱོོང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཁོོསི་ངོ་མདངསི་ནག་པོ་བསྟན་པ་མ་རེད། ཨ་ཕྱི།ི ཁོོ་

རང་ན་ཡི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཁོོ་མོསི་“ཨོ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཡིང་བསྐྱར་བགྲེསི་སིོང་འད་ིལོ་མར་གཅིིག་བལྟསི་ནསི་

“ན་བ་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཅུང་ཚོབསི་ཆོེན་རེད། ཨ་ཕྱི།ི”

ཁོོ་མོ་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཅིི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ལུསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ངག་

མགྱིོགསི་པོསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་གསིོལོ་བ་མི་འདེབསི་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་ཆོོསི་

དཔོན་ཞེིག་མ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིི་སྟོབསི་ཆོེ་བའི་མཛུབ་མོ་ཁོག་གིསི་ཨ་མེསི་ཀྱིི་ལོག་ངར་འཚོབ་འཚུབ་ཀྱིིསི་

འཕུར་འཕུར་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་དམ་པོར་བཟུང་ནསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་ཟིན་པ་མ་

ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕྱི།ི ང་དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་མིན་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་བཀའ་འབེབསི་པ་ལྟར་“གང་ལྟར་གསིོལོ་བ་ཐོེབ། གསིོལོ་འདེབསི་ཚོང་མ་བློོ་

ན་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ངསི་འདོན་མི་ཐུབ། ངསི་གསིོལོ་འདེབསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི་མི་ཤོེསི་ལོ། 

གསིོལོ་བ་སུ་ལོ་འདེབསི་དགོསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིི་མིག་ཟུང་ཕར་ལོ་འཁྱོར་ནསི་སི་རེ་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཁོོསི་གསིོལོ་འདེབསི་

གསུང་ག་ིམ་ིའདུག རུ་ཐེ་ེཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོ་མོསི་གསིོལོ་འདེབསི་

བཏོན་པའི་སོྐར་དེ་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ལོ་བཤོད་སིོང་ངམ། ‘ད་ང་མར་ཉིལོ་རྒྱུ་ཡིིན། དཀོན་

མཆོོག་གིསི་ངའ་ིརྣམ་ཤོེསི་སྲུང་དུ་གསིོལོ། ཁྱོ་ིརྒན་ད་ེའད་ིགར་སླེེབསི་དུསི་ཆོ་སྒོམ་ད་ེསྟོང་

པ་ཡིིན་པསི་ཁྱོ་ིརྒན་ལོ་བཟའ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད། ཨ་སྨོོན།’ ཁོོ་མོསི་ད་ེལྟར་གསིོལོ་བ་བཏབ་

པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། སྐབསི་དེར་ཉི་ིའོད་དང་རསི་གུར་གྱི་ིབར་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིམ་ིཞེིག་

ག་ིགྲིབ་མ་རསི་གུར་གྱི་ིངོསི་སུ་ཕོག
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་འཕག་འཚོག་བརྒྱབ་ནསི་གཟུགསི་པོའ་ིཤོ་གནད་ཚོང་མ་གཅུསི་འཐེེན་

བྱསི། ད་ེནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་གསིི་གཞུསི་པ་ལྟར་འཕག་འཚོག་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བརྒྱབ་

བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་འགུལོ་མེད་དུ་གྱུར་ཅིིང་དབུགསི་མཚོམསི་ཀྱིང་ཆོད། ཁོ་སི་ེཡིིསི་བགྲེསི་

སིོང་གི་གདོང་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་པ་ན། ཁོོའ་ིགདོང་མདངསི་ཟིང་སྐྱ་རུ་འགྱུར་བཞེིན་པ་

མཐེོང་། སི་ར་ེཡིིསི་ཁོ་སི་ེཡི་ིཕྲག་པར་འཇུསི་ནསི་“ཁོོའ་ིལྕི།ེ ཁོོའ་ིལྕི།ེ ཁོོའ་ིལྕི།ེ” ཞེེསི་ཤུབ་

པུར་སྨྲསི།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་གཅིིག་གུག་ནསི་“ཁྱོོད་ཨ་ཕྱིིའི་སྔུན་དུ་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཨ་མེསི་ཀྱི་ིདམ་པོར་བསྡམསི་ཡིོད་པའ་ིཡི་མགལོ་མ་མགལོ་གཉིིསི་ཀ་

ཁོ་ཕྱིེསི་ནསི། ལོག་པ་བགྲེསི་སིོང་གི་མིད་པར་བསྲིིངསི་ནསི་ལྕིེ་ལོེབ་ཕྱིིར་འཐེེན། ཁོོསི་

ལྕི་ེལོེབ་ཡིར་འཐེེན་ཟིན་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་དབུགསི་སྒྲི་ཁྲོག་ཁྲོག་ཏུ་གྲག་བྱུང་ལོ། ངུ་

སྐད་ལྟ་བུའི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་ཁོོག་པའི་ནང་དུ་བརྔུབསི། ཁོ་སིེ་ཡིིསི་སི་སྟེང་ནསི་ཤོིང་

ཐུར་ཞེིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི་ལྕིེ་ལོེབ་མར་མནན་པ་ན། ཧྲིོག་སྒྲི་དང་བཅིསི་པའི་དབུགསི་

འབྱིན་རྔུབ་ཆོ་མ་ིསྙོམསི་པ་ཞེིག་གཏོང་ལོེན་བྱེད་མགོ་བརྩམསི། 

ཨ་ཕྱི་ིན་ིཁྱོིམ་བྱ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཡིར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་“གསིོལོ་བ་འདེབསི་

རོགསི། གསིོལོ་བ་ཐོེབ་ཡི། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་པ་ཡིིན། གསིོལོ་བ་ཐོེབ་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད། སི་

ར་ེཡིིསི་ཁོོ་མོ་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་འཐེེན་ཐེབསི་བྱསི་མོད། ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་“གསིོལོ་བ་ཐེོབ་དང་། ལྟསི་

ངན་ཁྱོོད།” ཅིེསི་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁོོ་མོར་ཡིར་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི། ཆོ་མི་སྙོམསི་པའི་དབུགསི་གཏོང་ལོེན་

གྱི་ིཧྲིོག་སྒྲི་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོ་ེརེད། “བད་ེཆོེན་ཞེིང་དུ་བཞུགསི་པའ་ིབདག་ག་ིཡིབ།། མཚོན་

ཙམ་ཐོེསི་པསི་... །།”

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་“དཀོན་མཆོོག་གཟ་ིབརྗོིད་ཅིན་པོ།” ཞེེསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་བསྐྱོར།
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“མཆོོག་གི་རྒྱལོ་ཁོམསི་སི་ལོ་འཕོསི་པའི་ཚོེ།། འཇོིག་རྟེེན་འདི་ཡིང་བདེ་ཆོེན་ཞེིང་

ལྟར་འགྱུར།།”

“ཨ་སྨོོན།”

ཡིངསི་པོར་གདངསི་ཡིོད་པའ་ིཁོ་ནང་ནསི་ཧྲིོག་སྒྲི་དངབཅིསི་པའ་ིདབུགསི་རིང་ཞེིག་

བཏང་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་འོ་དོད་ཀྱི་ིདབུགསི་རླངསི་ཤོིག་ཕྱི་ིལོ་ཕུད། 

“དེང་འདིར་བདག་ལོ་མཐུན་པའི་རྐྱེེན་བསྩོལོ་ནསི།། བདག་སིོགསི་ཉིེསི་པ་ཞེི་བར་

བྱིན་གྱིིསི་རློབསི།།” དབུགསི་གཏོང་ལོེན་གྱི་ིམཚོམསི་བཞེག་སིོང་། ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཨ་མེསི་ཀྱི་ི

མིག་ཟུང་ལོ་བལྟསི། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ན་ིགསིལོ་ཞེིང་ཟབ་ལོ། དེའ་ིནང་དུ་གཟབ་ནན་དང་

གོ་རྟེོགསི་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་ཀྱིང་ཤོར།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་“ཧ་ལོེ་ལུ་ཡི།” ཞེེསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་བཏོན་ཞེིང་། དེ་ནསི་“མུ་མཐུད་

དུ་ཐེོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨ་སྨོོན།” ཞེེསི་གསིོལོ་འདེབསི་ཀྱི་ིམཇུག་བསྡུསི།

སྐབསི་དེར་ཨ་ཕྱིི་འགུལོ་མེད་དུ་གྱུར་སོིང་ལོ། རསི་གུར་ཕྱིི་རོལོ་དུ་སྐད་ཅོིར་གྱིི་སྒྲི་

ཡིོངསི་སུ་ཆོད། སྐབསི་དེར་གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་ཤུར་སྒྲི་དང་

བཅིསི་བཞུད་སིོང་། ཁོ་སི་ེད་དུང་ཡིང་མལོ་གདན་འགྲམ་དུ་པུསི་མོ་བཙུགསི་ནསི་བསྡད་

འདུག་ལོ། ཕྱི་ིལོོགསི་ཀྱི་ིམ་ིཚོང་མ་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཚོ་ེསྲིོག་ག་ིཆོེསི་མཐེའ་

མའི་སྨྲེང་གླུ་ལོ་བློོ་རིག་གཏད་ནསི་ཉིན། སི་རེ་ཡིིསི་ཨ་ཕྱིིའི་མཆོན་འོག་ནསི་བསོྐྱར་ཏེ་

རསི་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཁྲིད་ནསི་སླེེབསི། ཨ་ཕྱིི་གཟི་བརྗོིད་དང་བཅིསི་མདུན་དུ་སིོང་

ནསི་མགོ་འཕང་མཐོེན་པོར་བཏེགསི། ཁོོ་མོསི་ཁྱོིམ་ཚོང་འདིའ་ིཆོེད་དུ་གོམ་པ་མདུན་དུ་

སྤེོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁྱོིམ་ཚོང་འདིའ་ིཆོེད་དུ་མགོ་འཕང་མཐོེ་རུ་བཏེགསི་ཡིོད། སི་ར་ེཡིིསི་

ཁོོ་མོ་སི་ཐེོག་ཏུ་བཏིངསི་པའ་ིམལོ་གདན་ཞེིག་ཏུ་ཁྲིད་ཅིིང་། ཨ་ཕྱི་ིདེའ་ིསྟེང་དུ་བསྡད། ཁོོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

མོ་ད་ལྟ་ཚོང་མའ་ིབལྟ་ཡུལོ་དུ་གྱུར་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་སྤེོབསི་པ་དང་བཅིསི་

མིག་གིསི་ཐེད་ཀར་བལྟསི། རསི་གུར་དུ་གྲག་འགུལོ་ཅི་ིཡིང་མེད། མཇུག་མཐེར་ཁོ་སི་ེཡིིསི་

རསི་གུར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིར་ལོག་པསི་བཀྱིགསི་ནསི་སོྒོ་ཁོར་བུད། 

ཨ་ཕསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“རྐྱེེན་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“གཟའ་གྲིབ་རེད། གཟའ་གྲིབ་གཉིན་པོ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་སྒོར་གྱིི་འཚོོ་བ་ཡིང་བསྐྱར་འགུལོ་སྐྱོད་བྱེད་མགོ་བརྩམསི། དགུང་གི་ཉིི་མ་

གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་སླེེབསི་ནསི་ལོེབ་ལོེབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལོ། གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་

འགྲམ་ངོསི་དམར་པོ་ཅིན་གྱི་ིདོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརུ་བསྟར་རིང་པོ་ཞེིག་འགྲོ་བཞེིན་

གདའ། རླངསི་འཁོོར་ད་ེཚོ་ོཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་ལྡིར་ལྡིར་དུ་འགྲོ་སྐབསི་སི་འགུལོ་ཆུང་ཆུང་

ཞེིག་རྒྱུག་ལོ། དེ་དག་གི་གྱིེན་དུ་ལོངསི་པའི་དུད་ཁུང་ལོསི་བུད་སྣུམ་གྱིི་དུ་བ་སོྔོན་པོ་རེ་

ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་འཕེན། རླངསི་འཁོོར་རེ་རེ་མི་རེ་རེསི་བསྐོར་ཡིོད་ལོ། མི་རེ་རེའི་བརྗོེ་སོྤེར་

ཁོ་ལོོ་བ་རྣམསི་མགོ་སྒོམ་གྱི་ིགནམ་མཐེིལོ་ལོ་ཐུག་ལོ་ཁོད་ཀྱི་ིཉིལོ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་ཉིལོ་ནསི་

ངལོ་གསིོསི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། དོསི་འཁོོར་འདི་དག་ལོ་ནམ་ཡིང་ངལོ་གསིོ་མེད་ལོ། ཁོོ་

ཚོོའ་ིརུ་དཔུང་གིསི་འཁོོར་འོག་ག་ིསི་གཞེ་ིའདར་འདར་དུ་སྒུལོ་བཞེིན། ཉིིན་མཚོན་མེད་

པར་ལྡིར་ལྡིར་དུ་འགྲོ་དགོསི། 

ཁྱོིམ་ཚོང་འད་ིརུ་ཁོག་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་སིོང་། ཨ་ཕ་ཙོག་པུར་ཐེང་ལོ་བསྡད་བྱུང་ལོ། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྡད། ད་ལྟ་ཨ་ཕ་ན་ིཁྱོིམ་འདིའ་ིབཟའ་དཔོན་རེད། ཨ་མ་ཁོོའ་ིརྒྱབ་

ཕྱིོགསི་སུ་ལོངསི། ནོ་ཡི་དང་ཋེོམ། ཨལོ་གསུམ་པོ་ཙོག་པུར་བསྡད་པ་དང་། ཆོོསི་དཔོན་

ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲུ་མོར་ཁོེན། ཁོོན་ན་ེདང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀ་ཅུང་ཕར་

ཙམ་ན་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་པ་དང་། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོེན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མཉིམ་དུ་ཆུ་ཟོ་ཁྲོབ་སྒྲི་དང་

བཅིསི་འཁུར་ནསི་ཡིོང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མིག་སྔུན་གྱིི་འགྱུར་ལྡོག་འདི་མཐེོང་བ་ན། ཁོོ་
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ཚོོའ་ིགོམ་ཁོ་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་ནསི། ཆུ་ཟོ་སི་ལོ་བཞེག་སྟ་ེཁུ་སིིམ་པོསི་ཨ་མའ་ིརྩར་སིོང་།

ཨ་ཕྱིི་ཁོེངསི་དྲེེགསི་དང་བརྟེན་བརླིང་གི་ངང་ནསི་ཐེང་ལོ་བསྡད་འདུག ཚོོགསི་པ་

ཡིོངསི་སུ་འཛོོམསི་པ་དང་། ཚོོགསི་མ་ིར་ེརེསི་ཀྱིང་ཁོོ་མོ་ལོ་ལྟ་མཚོམསི་བཞེག་པ་ན། བུད་

མེད་འདི་ད་གཟོད་མར་ལོོག་ནསི་གདོང་པ་སྤེར་མོསི་བཀབ། དགུང་གི་ཉིི་མ་དམར་

པོ་དེ་ནུབ་སིོང་ལོ། དེསི་སི་གཞེིའི་ཐེོག་ཏུ་སི་སྲིོད་ཀྱིི་སྣང་བ་སོྤྲོསི། སི་སྲིོད་ཀྱིི་སྣང་བའི་

ཁྲོད་དུ་ངོ་གདོང་ཚོང་མ་ལྷག་པར་གསིལོ་ལོ། མིག་རྣམསི་ཀྱིང་ནམ་མཁོའི་ལྡོག་འོད་

ཁྲོད་ནསི་གསིལོ་པོར་མངོན། སི་སོྲིད་ཀྱིིསི་འོད་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངསི་ཡིོད་ཚོད་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་

འཚོོལོ་བཞེིན་གདའ།

ཨ་ཕསི་“ཁོོང་སྐུ་ཞེབསི་ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གི་རསི་གུར་གྱིི་ནང་ནསི་ཕྱིིན་པ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་བཞེིན་“དེ་ཁོོ་ཚོང་གིསི་ང་ཚོོར་གཡིར་བ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ག་འདྲེའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་ཡི་རབསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་ན་ིཁོོ་ཚོང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆོག་པོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་འདུག་

ཅིིང་། སི་རེ་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་མལོ་གདན་གྱིི་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་ཨ་ཕྱིིའི་འགྲམ་ནསི་སིར་

བསྡད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་སིེམསི་ཆུང་བྱསི་ནསི་ཨ་ཕྱི་ིལོ་མ་ཐུག 

ཨ་ཕསི་“སྐུ་ཞེབསི་ཝིལོ་སིོན།” ཞེེསི་བོསི་པསི། མི་དེསི་རྐང་པ་ཐེང་ལོ་འདྲུད་བཞེིན་

ཚུར་ཡིོང་ནསི་ཙོག་པུར་བསྡད། སི་རེ་ཡིང་ཚུར་ཡིོང་ནསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་

བསྡད། ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོེད་བཟའ་མ་ིཡིོངསི་ལོ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“ཁྱོེད་ཚོོར་རོགསི་རམ་བྱེད་ཐུབ་པ་ང་ཚོོའི་གཟི་བརྗོིད་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོེད་ལོ་དྲེིན་གྱི་ིབུ་ལོོན་ཆོད་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སོིན་གྱིིསི་“མ་ིཞེིག་འཆོ་ིབའ་ིསྐབསི་འད་ིའདྲེར་དྲེིན་གྱི་ིབུ་ལོོན་ཟེར་བ་ཞེིག་གང་

ན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། སི་རེ་ཡིིསི་ཁོོའ་ིཚོིག་སྣེ་བསྐྱངསི་ནསི་“དྲེིན་གྱིི་བུ་ལོོན་ཟེར་གང་

ནསི་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་གསིོ་བྱེད། ང་དང་ཋེོམ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁྱོིམ་མིའ་ིཚོབ་བྱསི་ནསི་དྲེིན་ལོན་འཇོལོ་བའ་ིའོསི་འགན་སྒྲུབ་

ཐུབ་པསི། ཨལོ་གྱི་ིསིེམསི་པ་དགའ་སྤེོབསི་ཀྱིིསི་ཁོེངསི། 

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“འད་ིཐེད་ལོ་ང་ཚོོར་དངོསི་གནསི་རོགསི་རམ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད་ནསི། ཁོོ་ཚོོར་འོསི་འགན་སྒྲུབ་པའ་ིགོ་སྐབསི་བྱིན།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི་པར་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་དགོསི། འདི་ཐེད་ལོ་སྒྲིིག་

ཁྲིམསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁྲིམསི་ལུགསི་ལྟར་ན། མ་ིཞེིག་ཤོ་ིབའ་ིསྐབསི་སུ་དོན་དག་ཡིར་ཞུ་བྱེད་

དགོསི་ལོ། ཡིར་ཞུ་བྱེད་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོ་ཚོོར་དུར་འཇུག་བྱེད་རིན་དུ་སོྒོར་མོ་བཞེ་ིབཅུ་

སོྤྲོད་དགོསི། དེ་མ་སྤྲོད་ན་ཁོོ་ཚོོསི་འདསི་པོ་སུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་སྤྲོང་པོ་རུ་བརྩིསི་ནསི་དེ་

མཐུན་གྱི་ིདུར་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཁོོའ་ིཚོིག་མཚོམསི་བཅིད་ནསི་“ང་ཚོ་ོནམ་ཡིང་སྤྲོང་པོ་བྱསི་མ་མྱོོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་ཡུལོ་དུསི་དང་བསྟུན་ནསི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོསི་

རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ོཡིང་སོྔོན་ཆོད་རང་སི་རང་ཡུལོ་ནསི་ནམ་ཡིང་མཐེའ་སྐྲོད་བཏང་མྱོོང་མེད་

པ་མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་བྱ་བ་ཅིི་ཞེིག་བསྒྲུབསི་ཀྱིང་དཀར་ནག་མགོ་མཇུག་ལྡོག་པ་མེད་ལོ། 

ང་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ངན་ཁོག་འགེལོ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད། ང་ཚོོསི་ཉིོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིཅི་ལོག་ཁོབ་སྐུད་
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ཙམ་ཡིང་འཁྱོེར་མྱོོང་མེད་ལོ། ང་ཚོོསི་མི་གཞེན་གྱིི་བྱམསི་སིེམསི་སྦྱིིན་གཏོང་ཡིང་ནམ་

ཡིང་བློངསི་མྱོོང་མེད། སོྔོན་མ་ཋེོམ་གྱི་ིདོན་དག་ད་ེབྱུང་དུསི་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་མགོ་

བོ་མཐེོན་པོར་བཏེགསི་ནསི་སིོང་བ་ཡིིན། ཁོོ་རང་ལོ་འཕྲད་པའི་དོན་དག་དེ་འདྲེ་མི་སུ་

ལོ་འཕྲད་ཀྱིང་ད་ེམཚུངསི་བྱེད་ངེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“དེསི་ན་ང་ཚོོསི་ཅི་ིབྱ།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

“ཁྲིམསི་ལུགསི་ལྟར་དུ་ང་ཚོོསི་ཡིར་ཞུ་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོ་ོལོེན་དུ་ཡིོང་ག་ིརེད། ང་ཚོོར་ད་

ལྟ་སོྒོར་མོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་མ་གཏོགསི་ལྷག་མེད། ཁོོ་ཚོསོི་དེའ་ིནང་ནསི་ཨ་མེསི་དུར་སྦེསི་

བྱ་བྱེད་དུ་སོྒོར་མོ་བཞེི་བཅུ་བློངསི་སིོང་ན། ང་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་ལོ་སླེེབསི་ཐུབ་རྒྱུ་མ་

རེད། དེ་མ་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཨ་མེསི་སྤྲོང་པོ་བཞེིན་དུ་དུར་སྦེསི་བྱ་ཡིི་རེད།” མི་ཚོང་མསི་

འདུག་བཟོད་མ་ིབད་ེབའ་ིསོྒོ་ནསི་འཕག་འཚོག་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཔུསི་

མོའ་ིའོག་ག་ིནག་དུབ་ཏུ་འགྱུར་བཞེིན་པའ་ིསི་ངོསི་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད།

ཨ་ཕསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཨ་མེསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཨ་ཕ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་རྗོེན་

པསི་དུར་སྦེསི་བྱསི་པ་རེད་ལོ། ཁོོསི་ད་ེགཟ་ིབརྗོིད་དང་ལྡན་པའ་ིངང་ནསི་བསྒྲུབསི་པ་རེད། 

ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྦྱིག་མསི་བང་སིོ་འཇོགསི་འཇོགསི་སུ་བཏང་བ་རེད། དུསི་སྐབསི་ད་ེན།ི 

ཕ་མ་ཚོོར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་ཕྲུག་ལོ་རང་ཉིིད་དུར་འཇུག་བྱེད་འཇུག་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པའ་ི

དུསི་སྐབསི་ཤོིག་རེད་ལོ། བུ་ཕྲུག་ལོའང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕ་མ་དུར་འཇུག་བྱེད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་

ཡིོད་པའ་ིདུསི་སྐབསི་ཤོིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“དེང་སིང་ཁྲིམསི་ལུགསི་མ་ིའདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨ་ཕསི་“མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁྲིམསི་ལུགསི་ཟེར་བ་དེ་སྲུང་ཐེབསི་མེད་པ་དེ་འདྲེ་རེད། 

ཡིང་ན་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་སྲུང་ཐེབསི་མེད་པ་ད་ེའདྲེ་རེད། གནསི་སྟངསི་མང་པོ་ཞེིག་ག་ིའོག་

ཏུ་ཁྲིམསི་ལུགསི་སྲུང་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེའདྲེ་འབྱུང་ག་ིཡིོད། དཔེར་ན། ཧྥོ་ིལོོའ་ེབྲོསི་བོྱལོ་བྱསི་
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ནསི་སོྨྱོ་རྟེགསི་སྟོན་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁྲིམསི་ལུགསི་ལྟར་ན་ང་ཚོོསི་ཁོོ་གོང་རིམ་ལོ་

ཡིར་གཏུགསི་དགོསི་མོད། དེ་དུསི་གཏུགསི་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་བྱུང་མེད། མི་ཞེིག་ཡིིན་

དུསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁྲིམསི་ལུགསི་ལོའང་དབྱེ་གསིེསི་བྱེད་དགོསི། ངསི་རང་ཉིིད་ལོ་

ཨ་མེསི་དུར་སྦེསི་བྱེད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་ཟེར་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེམ་ིའགྲིག་ཟེར་མཁོན་ཨ་ེཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲུ་མོསི་ལུསི་སྟོད་ཡིར་བཏེགསི་ནསི་“ཁྲིམསི་ལུགསི་ལོ་

འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། མི་ཚོ་ེམུ་མཐུད་དུ་སྐྱེལོ་དགོསི་ལོ། ཁྱོོད་རང་

ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་འདོད་ན་ད་ེབྱེད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

 ཨ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“འད་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིང་རེད། ཇོོན། ཁྱོོད་རང་

འད་ིལོ་མ་ིའཐེད་རྒྱུ་ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“མ་ིའཐེད་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིན་ིཁོོ་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་སྦེསི་པ་དང་

འདྲེ། ཨ་མེསི་ན་ིནམ་ཡིང་ཕྱི་ིགསིལོ་ནང་གསིལོ་བྱེད་དགོསི་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེསེི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ངོ་ནོངསི་པའ་ིངང་ནསི་“ང་ཚོོསི་ཨ་མེསི་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར་བྱེད་མ་ིཐུབ། སོྒོར་

མོ་མ་རོྫོགསི་གོང་དུ་ང་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ལོ་སླེེབསི་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་ཚོིག་བར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“མཚོམསི་ལོ་ལོར་མི་གཞེན་པསི་སི་རྐོ་སྐབསི་བེམ་

པོ་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡིོང་བ་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་ལོ། ད་ེདུསི་ཁོོ་ན་མ་ིགཞེན་ཞེིག་གིསི་བསིད་པ་མིན་ནམ་

སྙམ་ནསི་རོྙིག་དྲེ་ཆོེན་པོ་ཡིོང་ག་ིརེད། དེང་སིང་སྲིིད་གཞུང་གིསི་མ་ིགསིོན་པོ་ལོསི་ཤོ་ིབོ་

ལོ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་སུ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ། ཇོི་ལྟར་ཤོི་བ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་དྲེི་

བ་ཡིར་འདྲེི་མར་འདྲེི་མང་པོ་བྱེད་ཀྱིི་རེད། ངསི་བལྟསི་ན། ང་ཚོོསི་གསིལོ་བཤོད་ཡིི་གེ་

ཞེིག་བྲིསི་ནསི་དམ་བེའི་ནང་དུ་བཅུག་ནསི། ཨ་མེསི་དང་ལྷན་དུ་སྦེསི་བཞེག་ན་བཟང་
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རྒྱུ་རེད། ཡིི་གེའི་ནང་དུ་ཁོོ་སུ་ཡིིན་དང་། ཇོི་ལྟར་ཤོི་བ། ཅིིའི་ཕྱིིར་འདིར་སྦེསི་པ་བཅིསི་

བྲིསི་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་འཐེད་པའ་ིབརྡོ་ཡིིསི་“ཐེབསི་ད་ེལོེགསི་པོ་འདུག ལོག་བྲིསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་གིསི་

ཕྲིསི། འདིསི་གཅིིག་ནསི་ཁོོ་རང་ཁོེར་རྐྱེང་མིན་པར་ཕན་ལོ། གཉིིསི་ནསི་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམིང་ཡིང་ཡིོད་པསི། ཁོོ་ན་ིསི་འོག་ཏུ་སྦེསི་པའ་ིབགྲེསི་སིོང་མིང་མེད་ཅིིག་མིན་

པ་མཚོོན་གྱི་ིཡིོད། ད་ེམིན་ད་དུང་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཁོ་སོྣན་བྱེད་དགོསི་རྒྱུ་འདྲེ་ཨ་ེའདུག” ཅིེསི་

བཤོད་པར། མ་ིཚོོགསི་འད་ིཁུམ་སིིམ་མེར་བསྡད།

ཨ་ཕའ་ིགདོང་ཨ་མར་འཁོོར་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཕུང་པོ་དུར་འཇུག་ག་ིགྲ་སྒྲིིག་བྱེད་ཐུབ་

བམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེ་ངསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། སུ་ཞེིག་གིསི་དགོང་ཟསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་

དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

སི་ར་ེ ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“ངསི་དགོང་ཟསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད། ཁྱོོད་རང་སིོང་དང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིབུ་

མོ་ཆོ་ེབ་དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དགོང་ཟསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དངོསི་གནསི་ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ། ནོ་ཡི། སིོང་ནསི་ལྕིགསི་ཟེའུ་ནང་ནསི་ཕག་

ཤོ་ལོེགསི་པོ་འཁྱོེར་ཤོོག ད་རུང་ཚྭ་གཏིང་རིམ་དུ་ཡིག་པོ་སིིམ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ད་ལྟ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིག་པོ་ཆོགསི་བསྡད་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སི་ར་ེཡིིསི་“ང་ཚོ་ོལོ་ཞེོག་ཁོོག་རྩྭ་ཁུག་ཕྱིེད་ཙམ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ང་ལོ་སྒོོར་ཕྱིེད་གཉིིསི་བྱིན་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་པར། ཨ་ཕསི་ལོག་པ་གླེོ་ཁུག་ཏུ་

བསྲིིངསི་ནསི་ལྕིགསི་སོྒོར་སོྒོར་ཕྱིེད་གཉིིསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ཏུ་བཞེག ཨ་མསི་ཀ་ཏོ་ར་བཙལོ་

ཡིོང་ནསི་ནང་དུ་ཆུ་གང་བླུགསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་དེ་འཁྱོེར་ཏེ་རསི་གུར་ནང་དུ་འཛུལོ་

སིོང་། རསི་གུར་ནང་དུ་སྔོ་སི་ནསི་ནག་དུབ་རེད། སི་ར་ེནང་དུ་ཡིོང་ནསི་ཞེག་སྒྲིོན་སྤེར་
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ཏ་ེསྒོམ་ཐོེག་ཏུ་དྲེང་མོར་བཙུགསི་རྗོེསི། ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་། ཨ་མསི་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་

བགྲེསི་སིོང་འདསི་པོའ་ིཕུང་པོ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་སྙིང་རྗོེའ་ིསོྒོ་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཔང་

ཁོེབསི་མཐེའ་ནསི་རསི་ཤུར་ཞེིག་བཅིད་ནསི་ཁོོའ་ིམ་མགལོ་ཡིར་བསྡམསི། ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ི

རྐང་པ་གཉིིསི་ཀ་དྲེང་མོར་འཐེེན་ཞེིང་། ལོག་པ་གཉིིསི་ཀའང་ཁོོའ་ིབྲང་ཁོ་རུ་བསྣོལོ་ནསི་

བཞེག་པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོའ་ིམིག་ལྤགསི་གཉིིསི་ཀ་མར་འཐེེན་ཡིོང་ནསི་སྟེང་དུ་ལྕིགསི་

སོྒོར་སོྒོར་ཕྱིེད་ར་ེརེསི་མནན། ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིནང་སྟོད་ཀྱི་ིསྒྲིོག་བུ་ཚོང་མ་བསོྒྲིགསི་ཤོིང་ཁོོའ་ི

གདོང་པ་ཡིང་བཀྲུསི།

སི་རེ་ཡིིསི་ནང་དུ་བལྟསི་ནསི་“ངསི་རོགསི་རམ་བྱེད་དགོསི་ཀྱིི་འདུག་གམ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་མསི་དལོ་མོསི་ཡིར་བལྟསི་ནསི་“ནང་དུ་ཤོོག་དང་། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

སི་ར་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཆོ་ེབ་ད་ེད་ེའདྲེའ་ིབུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག ཞོེག་ཁོོག་ཤུན་ལྤགསི་

བཤུསི་ན་རྩལོ་ཞེིག་འདུག ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་རམ་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་སིམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ངསི་ཨ་མེསི་ལོ་ཁྲུསི་ཤོིག་རྒྱག་ག་ིཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ལོ་གྱིོན་གོསི་གཞེན་པ་

བརྗོ་ེརྒྱུ་མེད། ད་ེབསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིམལོ་གཟན་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཤོག་རེད། མལོ་གཟན་ཁྲོད་

ནསི་མ་ིཤོ་ིབའ་ིདྲེ་ིམ་ད་ེལོ་འདག་རྒྱུ་ཞེིག་མེད། ངའ་ིཨ་མ་གྲོངསི་ནསི་ལོོ་ངོ་གཉིིསི་འགོར་

བའི་རྗོེསི་སུའང་། སོྒོ་ཁྱོི་རྣམསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་གྲོངསི་སིའི་མལོ་གདན་དེ་མཐེོང་དུསི་ད་དུང་

ཡིང་ཟུག་རྔུ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངསི་ཁོོ་རང་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིམལོ་གཟན་གྱིིསི་གཏུམ་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། རྗོེསི་

སིོར་ཁྱོོད་ལོ་མལོ་གཟན་སྐྱིན་ཚོབ་སོྤྲོད་ཡིོང་། ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ལོ་སྐྱིན་ཚོབ་ཏུ་སྤྲོོད་རྒྱུའི་

མལོ་གཟན་ཞེིག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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སི་ར་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེ་ཟེར་མ་ིརུང་། ཁྱོེད་ཚོོར་རོགསི་རམ་བྱེད་ཐུབ་པ་འད་ིང་

ཚོོའི་གཟི་བརྗོིད་རེད། ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་དེ་རིང་ལྟ་བུའི་བདེ་འཇོགསི་ཀྱིི་སྣང་བ་ཤོར་མ་

མྱོོང་། ང་ཚོ་ོམང་ཚོོགསི་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་བཞེིན་“རེད་ཡི། ཕན་ཚུན་ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་

བཤོད། ཁོོ་མོསི་ཨ་མེསི་ཀྱིི་སྨོ་རསི་གང་བའི་ངོ་གདོང་དང་། ངོ་གདོང་སྟེང་གི་རསི་ཤུར་

གྱིིསི་བསྡམསི་པའ་ིམ་མགལོ། ཞེག་སྒྲིོན་འོག་ཏུ་འོད་སྣང་འཚོེར་བཞེིན་པའ་ིལྕིགསི་སོྒོར་

གྱི་ིམིག་ཟུང་བཅིསི་ལོ་ཡུན་རིང་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། “ཁོོའ་ིརྣམ་པ་ཚུལོ་ལྡན་དུ་འགྱུར་

ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོོསི་ཁོོ་གཏུམ་འཇོོག”

“རྒན་མོ་ལོོ་ལོོན་གྱིིསི་རང་གཅུན་ཡིག་པོ་ཐུབ་སོིང་།”

ཨ་མསི་“རེད་ཡི། ཁོོ་མོ་ལོོ་ན་ཧ་ཅིང་མཐེོ། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་མོསི་ད་དུང་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་

བ་ཧ་གོ་མེད་ཀྱིང་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་མོསི་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཚོོར་གྱིི་མེད་ཀྱིང་སྲིིད། 

ད་ེམིན་ད་དུང་། ང་ཚོོསི་རང་སིེམསི་རང་གིསི་གནོན་པ་ད་ེགཟ་ིབརྗོིད་ཅིིག་ཏུ་རྩ་ིབཞེིན་

ཡིོད། ངའ་ིཨ་ཕསི་ནམ་རྒྱུན། ‘མ་ིསུ་ཡིིན་རུང་སིེམསི་ཤུགསི་ཆོག་སྲིིད། སིེམསི་ཤུགསི་མ་

ཆོག་པར་གནསི་ཐུབ་ན་ད་གཟོད་སྐྱ་ེཕོ་རབ་ཡིིན།’ ཞེེསི་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། ང་ཚོོསི་ནམ་རྒྱུན་

རང་སིེམསི་རང་གིསི་གནོན་ཐེབསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་མལོ་གཟན་

ད་ེཨ་མེསི་ཀྱི་ིརྐང་པ་དང་ཕྲག་པའ་ིམཐེའ་འཁོོར་དུ་ཞེིབ་མོསི་བལྟབསི་ཤོིང་། མལོ་གཟན་

གྱི་ིགྲུ་ཟུར་གཅིིག་ནསི་བཟུང་སྟ་ེམགོ་དཀྲིསི་ཤོིག་དང་འདྲེ་བར་མར་འཐེེན་ཡོིང་ནསི་ཁོོའ་ི

གདོང་པ་བཀབ། སི་ར་ེཡིིསི་ཁོོ་མོར་ཁོབ་གཟེར་ཆོེན་པོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སྤྲོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ད་ེ

དག་མལོ་གཟན་གྱི་ིསྟེང་དང་ཐུམ་སྒྲིིལོ་རིང་པོ་འདིའ་ིམཐེའ་རུ་ཞེིབ་མོསི་གཟེར། མཇུག་

མཐེར་ཁོོ་མོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“དུར་འཇུག་ཐེབསི་ཆོག་ཅིིག་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོོར་ཁོོ་

རང་སྐྱེལོ་མཁོན་གྱི་ིཆོོསི་དཔོན་གཅིིག་ཡིོད་ལོ། ཁྱོིམ་མ་ིཚོང་མའང་ཁོོའ་ིམཐེའ་འཁོོར་དུ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་མོ་གཡིོ་འཁྱོོམ་ཞེིག་བྱསི་སིོང་ལོ། སི་ར་ེཁོོ་མོའ་ི

འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་ཁོོ་མོ་སྲི་མོར་བསྐྱོར། ཨ་མསི་ངོ་ནོངསི་པའ་ིགདངསི་ཀྱིིསི་“གཉིིད་ཀྱིིསི་

མ་འདང་བའ་ིདབང་གིསི་རེད། སྐྱོན་མེད། ང་ལོ་སྐྱོན་མེད། ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུར་གྲ་

སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་གཉིིད་ཁོོམ་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སི་ར་ེཡིིསི་“ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་སིེར་བུའ་ིནང་དུ་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། འདི་གར་ལོསི་ཀ་གྲུབ་སིོང་།” སི་རེ་ཡིིསི་ཞེག་སོྒྲིན་ལོ་ཕུ་བཏབ་ནསི་སོྒྲིན་

གཟིམསི་རྗོེསི་ཁོོ་མོ་གཉིིསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བུད། 

གྲོག་ཤུར་ཆུང་ཆུང་དེའི་གཏིང་རིམ་ནསི་འོད་ལོམ་ལོམ་གྱིི་མེ་ཕུང་ཞེིག་སྦེར་

བྱུང་། ཋེོམ་གྱིིསི་རྒྱུག་པ་དང་ལྕིགསི་སྐུད་ལོ་བརྟེེན་ནསི་ཐེབ་སྐྱོར་བཟོསི་ཤོིང་། དེའ་ིསྟེང་

དུ་ཇོ་རྫོ་གཉིིསི་དཔྱངསི། ཇོ་རྫོ་གཉིིསི་ལོསི་ལྦུ་བ་ལོང་ལོོང་དུ་འཕྱུར་ཞེིང་། རྫོ་མའི་ཁོ་

ལོེབ་ཀྱིི་འོག་ནསི་ཇོ་ཚོན་ཕྱིིར་འཕོསི་ཡིོང་། རོ་སིི་ཤོ་རོན་མེའི་ཚོ་རླབསི་མི་ཕོག་སིའི་

མཚོམསི་སུ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་ལོག་ཏུ་ཁོེམ་བུ་ཡུ་རིང་ཞེིག་བཟུང་། ཁོོ་མོསི་ཨ་མ་རསི་

གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་པ་མཐེོང་བ་ན། ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཨ་མའ་ིརྩར་སིོང་།

ཁོོ་མོསི་“ཨ་མ། ང་ལོ་འདྲེ་ིརྒྱུ་ཞེིག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཡིང་བསྐྱར་ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག་གམ། ཟླ་བ་དགུའ་ིརིང་ལོ་སིེམསི་སྡུག་ཅི་ིཡིང་མེད་

པར་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་མོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་དེསི། དེསི་ཕྲུ་གུར་གནོད་ཨ་ེཡིོང་ངམ།”

ཨ་མསི་“གཏམ་དཔེ་འདི་འདྲེ་ཞེིག་ཡིོད། ‘སིེམསི་སྡུག་ཁྲོད་ནསི་སྐྱེསི་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་

ན་ིདགའ་སོྤྲོ་དང་ལྡན་པའ་ིཕྲུ་གུ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་ངེསི།’ ད་ེའདྲེ་ཟེར་བ་ཨ་ེརེད། ལྕིམ་ཝིལོ་

སིོན།” ཞེེསི་བཤོད།
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སི་ར་ེཡིིསི་“ངསི་གོ་མྱོོང་བ་དེའང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་རེད། ངསི་ཚོིག་གཞེན་པ་དེའང་གོ་མྱོོང་

ལོ། ད་ེནི། ‘དགའ་སོྤྲོའ་ིཁྲོད་ནསི་སྐྱེསི་པའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེན་ིཡི་ིམུག་པའ་ིཕྲུ་གུ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་

ངེསི།’ ཞེེསི་པ་ད་ེཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་“ངའི་ཁོོག་ན་གཅིིག་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་པའི་སྣང་བ་ཞེིག་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“རེད་ཡི། དེ་རིང་དགའ་ནསི་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་

ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་རྫོ་མིག་གིསི་འཚོོསི་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོོ་མེ་ཕུང་གི་འོད་ཀོར་གྱིི་མཐེའ་མཚོམསི་སུ་ལྷན་དུ་འདུསི་ཡོིད་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོར་ཡིོད་པའ་ིལོག་ཆོ་ན་ིསྦྱིག་མ་ཞེིག་དང་འཇོོར་བུ་མགོ་གཉིིསི་མ་བཅིསི་རེད། ཨ་ཕསི་

རིང་ཐུང་ལོ་དབྱིན་ཁྲེ་ལྔ་ཅིན་དང་ཞེེང་ཚོད་ལོ་དབྱིན་ཁྲེ་གསུམ་ཅིན་གྱིི་སི་རྟེགསི་ཤོིག་

བརྒྱབ་ཅིིང་། ད་ེནསི་ལོསི་ཀ་རེསི་མོསི་སུ་འཁོོར། ཨ་ཕསི་འཇོོར་བུ་མགོ་གཉིིསི་མ་བཟུང་

ནསི་སི་བརྐོསི་པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྦྱིག་མསི་སི་བཤོངསི། ཨལོ་གྱིིསི་སི་བརྐོསི་ནསི་

ཋེོམ་གྱིིསི་སི་བཤོངསི། ནོ་ཡི་ཡིིསི་སི་བརྐོསི་ནསི་ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་སི་བཤོངསི། དེ་ལྟར། རེསི་

མོསི་ཀྱི་ིལོསི་ཀར་ངལོ་གསིོ་མེད་པསི་སི་དོང་ད་ེཇོ་ེཟབ་ནསི་ཇོ་ེཟབ་རེད་ལོ། སི་དོང་ནང་

ནསི་སི་རྣམསི་སྦྱིག་མ་ར་ེར་ེབཞེིན་མྱུར་ཚོད་མགྱིོགསི་པོསི་ཕྱིིར་འཕུར་ཡིོང་། གྲུ་བཞེ་ིནར་

མོའ་ིསི་དོང་འདིའི་མཐོེ་དམའ་ཋེོམ་གྱིི་ཕྲག་པའི་མཚོམསི་སུ་སླེེབསི། དེ་ནསི་ཁོོསི་“ཟབ་

ཚོད་ག་འདྲེ་བརྐོ་དགོསི། ཨ་ཕ།” ཞེེསི་བཤོད།

“དཔ་ེམེད་ཟབ་མོ་ཞེིག་རྐོསི་ཤོོག ད་དུང་དབྱིན་ཁྲ་ེགཉིིསི་གསུམ་ཞེིག་བརྐོ་དགོསི། ཡི། 

ཋེོམ། ད་ཁྱོོད་ཕྱིིར་བུད་ནསི་ཤོོག་བུའ་ིསྟེང་དུ་གཅིིག་ཕྲིསི་ཤོིག”

ཋེོམ་སི་དོང་ནང་ནསི་ཕྱིིར་བུད་བྱུང་ལོ། ནོ་ཡི་ཁོོའ་ིཚོབ་ཏུ་སི་དོང་ནང་དུ་མར་བབསི། 

ཋེོམ་ཨ་མའ་ིརྩར་སིོང་། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོསི་མ་ེཁོ་གསིོ་བཞེིན་འདུག “ཨ་མ། ང་ཚོོར་ཤོོག་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

བུ་དང་སྨྱུ་གུ་ཨ་ེཡིོད།”

ཨ་མསི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་གཡུག་བཞེིན་“མེད། དེ་ནི་ང་ཚོོསི་འཁུར་མ་ཡོིང་བའི་ཅི་

ལོག་ནང་གི་གཅིིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་སི་རེ་ཡིི་ཕོྱིགསི་སུ་གཅིིག་

བལྟསི། བུད་མེད་གཟུགསི་ཆུང་མ་ད་ེམགྱིོགསི་པོར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརསི་གུར་ནང་དུ་བརྒྱུགསི། 

ཁོོ་མོསི་«དམ་པའི་གསུང་རབ་»ཅིེསི་པའི་ཆོོསི་དཔེ་དང་ཞེ་སྨྱུག་བཅིསི་འཁྱོེར་ནསི་སོྒོར་

ཕྱིིར་བུད་ནསི་“འད་ིསྤྱིོད་དང་། མདུན་ངོསི་སུ་ཤོོག་སྟོང་ཞེིག་ཡིོད་པསི། ད་ེམར་གཤོགསི་

ནསི་བེད་སྤྱིོད་ཐེོངསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོསི་གླེེགསི་བམ་དང་ཞེ་སྨྱུག་གཉིིསི་ཀ་

ཋེོམ་ལོ་སྤྲོད། 

ཋེོམ་མེ་འོད་ཀྱིི་འོག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོསི་བློོ་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིམསི་པའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་

མིག་གཉིིསི་ཕྱིེསི་མ་བཙུམ་བྱསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་ཧ་ཅིང་དལོ་ཞེིང་གཟབ་གཟབ་ངང་

ཤོོག་ངོསི་སུ་ཡིིག་ཆོེན་གྱིིསི་ཡི་ིག་ེབྲིསི་“འད་ིན་ིཝ་ིལོིམ་ ཇོེམ་སི་ི ཇོོ་ཌི་ིཡིིན་ཞེིང་། གཟའ་

གྲིབ་ཀྱིིསི་འདསི་གྲོངསི་སུ་གྱུར་པའི་རྒན་པོ་ལོོ་ལོོན་ལོོ་ལོོན་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོའ་ིཁྱོིམ་མི་ལོ་

དུར་འཇུག་ག་ིརིན་སོྤྲོད་རྒྱུ་མེད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོང་ཉིིད་འད་ིགར་དུར་སྦེསི་བྱསི་པ་ཡིིན། 

ཁོོང་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་བསིད་པ་མ་ཡིིན་པར། གཟའ་གྲིབ་ཀྱིིསི་གྲོངསི་སིོང་བ་ཡིིན།” ད་ེ

ནསི་ཁོོསི་འབྲ་ིམཚོམསི་བཞེག་ནསི་“ཨ་མ། འདིར་ཉིོན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཡི་ིག་ེད་ེཁོོ་

མོར་དལོ་མོསི་བཏོན།

ཁོོ་མོསི་“ཨོ། སྙན་མོ་འདྲེ་བྲིསི་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་»གསུང་རབ་»ལོསི་དུམ་བུ་ཞེིག་འབྲ་ི

ཨེ་ཐུབ། དེ་ལྟར་ན་འདིར་ཆོོསི་ལུགསི་ཀྱིི་བྲོ་བ་དང་ལྡན་ངེསི། «གསུང་རབ་»ཀྱིི་ཁོ་ཕྱིེསི་

ནསི་ནང་ནསི་དུམ་བུ་ཞེིག་ལོོངསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཐུང་ཐུང་ཞེིག་ཡིིན་དགོསི་མ་གཏོགསི་ཤོོག་བུའ་ིསྟེང་དུ་སི་སྟོང་མང་པོ་ལྷག་

མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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སི་ར་ེཡིིསི་“དེསི་ན། ‘དཀོན་མཆོོག་གིསི་ཁོོའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ལོ་སྙིང་རྗོེསི་གཟིགསི་རོགསི།’ 

ཞེེསི་བྲིསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེམ་ིའགྲིག ད་ེན་ིཁོོ་ལོ་སོྲིག་ཁྲིམསི་བཅིད་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞེིག་འདུག 

ངསི་ད་ེམིན་ཞེིག་ངོ་བཤུསི་རྒྱག་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཤོོག་ལྷ་ེརྣམསི་སོྔོག་

བཞེིན་ཁོ་མུག་གིསི་འདོན་ཞེིང་། ཚོིག་འབྲུ་རྣམསི་དབུགསི་ཀྱི་ིགཏོང་ལོེན་བར་དུ་བསྐྱོར། 

མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་“འདིར་ཐུང་ཐུང་ཞེིག་འདུག ‘ད་ེནསི་ལོོ་ཋེ་ིཡིིསི་ཞུ་རྒྱུར། ཨོ་བདག་ག་ི

སྐྱབསི་མགོན། ད་ེའདྲེ་མ་ཡིིན་ནོ།།’” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེར་ནང་དོན་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་གཅིགི་འབྲ་ིརྒྱུ་ཡིིན་ན་ངེསི་

པར་དུ་ནང་དོན་ཡིོད་པ་ཞེིག་འབྲ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

སི་རེ་ཡིིསི་“ཆོོསི་མགུར་གྱིི་ལོེའུ་རུ་སིོང་དང་། ད་དུང་མར་སོྔོགསི། ནམ་རྒྱུན་ཆོོསི་

མགུར་གྱི་ིནང་ནསི་དུམ་བུ་ཡིག་པོ་ར་ེརྙིེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཤོོག་ལོ་ེརྣམསི་མར་སོྔོག་བཞེིན་ཚོིགསི་བཅིད་ཁོག་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི། མཚོམསི་

ཤོིག་ལོ་ཁོོསི་“ཨོ། འདིར་གཅིིག་འདུག འདི་ཧ་ཅིང་ཡིག ཆོོསི་ལུགསི་ཀྱིི་བྲོ་བསི་ཁོེངསི་

འདུག ‘མི་དགེ་ཉིེར་ཞེི་ཉིེསི་ལྟུང་ཀུན་སིེལོ་བསི།། ཁོོང་ནི་དམ་པསི་བྱིན་གྱིིསི་བརླབསི་

པ་ལོགསི།།’ འད་ིག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་འདུག ད་ེཕྲིསི་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཚོིག་དུམ་དེ་དལོ་མོསི་བྲིསི། ཨ་མསི་ཤོིང་ཏོག་ལྡེ་གུའི་སྣོད་གཙང་མར་

བཀྲུསི་ཤོིང་སྐམ་པོར་ཕྱིིསི་པ་དང་། ཋེོམ་གྱིིསི་དེའ་ིཁོ་གཅིོད་དམ་པོར་གཅུསི་ནསི་“གཅིིག་

བྱསི་ན་འད་ིཆོོསི་དཔོན་ལོ་འབྲ་ིརུ་བཅུག་ན་འགྲིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེ་མི་འགྲིག ཁོོ་ཉིེ་འབྲེལོ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་དམ་བེ་ཁོོའ་ིལོག་

ནསི་བློངསི་ཏེ་ནག་དུབ་བེར་ཡིོད་པའི་རསི་གུར་གྱིི་ནང་དུ་འཁྱོེར། ཁོོ་མོསི་པུར་ཐུམ་གྱིི་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོབ་གཟེར་ལྷོད་ནསི་སིིལོ་སྤེགསི་ཀྱིི་དམ་བེ་དེ་ཁོོའ་ིགྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་ལོག་པའི་འོག་

ཏུ་བཅུག་རྗོེསི། ཁོབ་གཟེར་གྱིིསི་པུར་ཐུམ་ཕྱིིར་དམ་པོར་གཟེར། ད་ེརྗོེསི་ཁོོ་མོ་མ་ེཕུང་ག་ི

འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སིོང་།

སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོདུར་སི་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་ལོསི་རྔུལོ་ཆུའ་ིའོད་མདངསི་

འཕྲོ་བཞེིན་འདུག ཨ་ཕསི་“ཡི། ད་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་དང་ཇོོན། ནོ་ཡི་དང་ཨལོ་

བཅིསི་རསི་གུར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལོ་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོབ་གཟེར་གྱིིསི་གཟེར་བའ་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་

རིང་པོ་ད་ེགཞུང་དུ་བློངསི་ནསི་སོྒོ་ཁོར་འཁྱོེར་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེདུར་དོང་ཡིོད་སིར་འཁྱོེར་

རྗོེསི། ཨ་ཕ་སི་དོང་ནང་དུ་བབསི་ནསི་ཐུམ་སྒྲིིལོ་ད་ེལོག་པསི་བློངསི་ཏ་ེསི་ཐེོག་ཏུ་འཇོམ་

པོསི་བཞེག ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི་ཨ་ཕ་སི་དོང་ལོསི་ཕྱིིར་འཐེེན། ཨ་ཕསི་

“ཨ་ཕྱི་ིཅི་ིལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་“ངསི་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོོ་མོ་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་མལོ་གདན་

ཡིོད་སིར་སིོང་ནསི། བུད་མེད་བགྲེསི་སིོང་འད་ིལོ་ཡུད་ཙམ་རིང་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་

མོ་དུར་སིར་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་“ཁོོ་མོ་གཉིིད་འདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་མོསི་ང་ལོ་འདིའ་ིཐེད་

འཁོང་ར་བྱེད་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཁོོ་མོ་གཉིིད་ལོསི་བསླེང་རྒྱུ་མིན། ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་

ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཆོོསི་དཔོན་ཁོོང་གང་དུ་ཕྱིིན་སོིང་། ང་ཚོོསི་གསིོལོ་འདེབསི་སྨོོན་ལོམ་ཞེིག་

འདོན་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཁོོ་རང་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིམར་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་པ་མཐེོང་བྱུང་། ཁོོ་

དེང་སིང་གསིོལོ་འདེབསི་སྨོོན་ལོམ་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་ཡི་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“གསིོལོ་འདེབསི་བྱེད་རྒྱུར་མ་ིདགའ་ཨ།ེ”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“རེད། ཁོོ་རང་དེང་སིང་ཆོོསི་དཔོན་མ་རེད། དེ་བསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཆོོསི་

དཔོན་མིན་བཞེིན་དུ་ཡིིན་མདོག་བསྟན་ནསི་མ་ིལོ་མགོ་སྐོར་བཏང་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་

བསིམ་གྱིི་ཡིོད་པ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོསི་གཅིིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་གསིོལོ་འདེབསི་བོྱསི་ཤོོག་

ཟེར་རྒྱུ་རེད་སྙམ་ནསི་ཕར་བོྲསི་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཁུ་སིིམ་པོར་ཚུར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོསི་ཋེོམ་གྱིི་སྐད་ཆོ་གོ་ནསི་“ང་བོྲསི་སིོང་བ་

མིན། ངསི་ཁྱོེད་ཚོོར་རོགསི་རམ་བྱེད་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཁྱོེད་ཚོོར་མགོ་སོྐར་གཏོང་མ་ི

ནུསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོིག་འགའ་གསུང་ཨེ་ཐུབ། སོྔོན་ཆོད་ང་ཚོོའི་ཁྱོིམ་ཚོང་ནང་དུ་

སྐྱེལོ་ཚོིག་མེད་པར་དུར་འཇུག་བྱེད་སྲིོལོ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ངསི་བཤོད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་དུར་སིའ་ིའགྲམ་དུ་ཁྲིད་ཡིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོར་འགྲོ་

འདོད་དེ་འདྲེ་མེད། ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་“ཁྱོོད་ཡིོང་དགོསི། ཁྱོོད་མ་ཡིོང་ན་དེ་ནི་མ་གུསི་པའི་

སྤྱིོད་པ་རེད། ཅུང་ཙམ་མ་གཏོགསི་མ་ིའགོར།” ཞེེསི་བཤོད།

མེ་ཕུང་གི་འོད་དེ་ལྷན་དུ་འདུསི་པའི་མི་ཚོོགསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཕོག་པསི། ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་

དང་མིག་ཟུང་གསིལོ་པོར་མངོན། འོན་ཀྱིང་། དེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིགོྱིན་གོསི་ནག་པོ་ཁོག་ག་ིསྟེང་

དུ་སྣང་བ་སྟེར་མ་ཐུབ། ཚོང་མསི་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། མེ་ཕུང་གི་འོད་རླབསི་དེ་ཁོོ་

ཚོོའི་ཐེོག་ཏུ་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་སྐད་ཆོ་ཐུང་ཐུང་ཞེིག་བཤོད།” ཅིེསི་བཤོད་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམགོ་བོ་

བྲང་ཁོར་སྒུར་བ་ན། གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲངསི་ནསི་དེ་ལྟར་བྱསི། ཁོ་སིེ་

ཡིིསི་བབསི་ཆོགསི་པའ་ིསོྒོ་ནསི་“རྒན་པོ་ཁོོང་གིསི་མ་ིཚོ་ེཧྲིིལོ་པོ་ཞེིག་བསྐྱལོ་ནསི། ད་ེརིང་

མ་ིཚོ་ེདེའ་ིམཇུག་བསྡུསི་པ་རེད། ད་ེཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ་སྡུག་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ངསི་མ་ིཤོེསི། 
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

འོན་ཀྱིང་། ད་ེགནད་འགག་མ་རེད། ཁོོ་རང་གིསི་མ་ིཚོ་ེཞེིག་བསྐྱལོ་བ་རེད་ལོ། ད་ེགཙ་ོབོ་

རེད། ད་ལྟ་ཁོོ་གྲོངསི་སིོང་མོད། ད་ེགལོ་ཆོེན་མ་རེད། མ་ིཞེིག་གིསི་སྙན་ངག་ཅིིག་གྱིེར་བ་

དྲེན་གྱི་ིའདུག་ལོ། ཁོོསི་ཟེར་ན། ‘གསིོན་པོར་འཚོ་ོནསི་ཡིོད་པ་ཚོང་མ་མཆོོག་རེད།’ ཅིེསི་

བཤོད་མྱོོང་། ཐེོག་མར་དེའི་དོན་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི་བྱུང་ལོ། ཅུང་མ་འགོར་བར་

སྙན་ངག་འདིའི་བསྟན་དོན་ནི་ཚོིག་ངོསི་ལོསི་ཀྱིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཚོོར་བྱུང་། ངསི་མི་ཤོི་

བོ་ཞེིག་ག་ིདོན་དུ་གསིོལོ་བ་འདེབསི་མ་ིབསིམ། ཁོོ་ལོ་མཚོོན་ན་གནད་དོན་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་

པ་མ་རེད། ཁོོ་རང་ལོ་བསྒྲུབ་དགོསི་པའ་ིབྱ་བ་གཅིིག་ཡིོད་ལོ། བྱ་བ་ད་ེན་ིཁོོའ་ིམདུན་དུ་

གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་བཤོམསི་ཡིོད། ད་ེསྒྲུབ་སྟངསི་ལོའང་ཐེབསི་ལོམ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད། 

ང་ཚོ་ོལོ་མཚོོན་ནའང་། ང་ཚོོར་ཡིང་བྱ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ར་ེཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེསྒྲུབ་

སྟངསི་ཐེབསི་ལོམ་མ་ིའདྲེ་བ་སྟོང་ཕྲག་ཡིོད་ལོ། ང་ཚོོསི་གང་ཞེིག་འདེམསི་དགོསི་ཤོེསི་ཀྱི་ི

མེད། གལོ་སྲིིད་གསིོལོ་བ་འདེབསི་དགོསི་ན། ངསི་ནི་ལོམ་བུ་གང་ཞེིག་འདེམསི་དགོསི་

མ་ིཤོེསི་པའ་ིཡུལོ་མ་ིང་ཚོོའ་ིདོན་དུ་གསིོལོ་བ་འདེབསི་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་མེསི་འད་ིལོ་མཚོོན་ན། 

ཁོོའ་ིལོམ་བུ་ནི་ཐེད་ཀར་དྲེང་མོ་རེད། ཡི། ད་ཁོོ་བཀབ་ནསི། ཁོོ་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོསི་ཀ་

མགོ་རྩོམ་དུ་ཆུག” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཁོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི།

ཨ་ཕསི་“ཨ་སྨོོན།” ཞེེསི་བཏོན་པ་དང་། གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཁོ་མུག་མུག་གསིི་“ཨ་སྨོོན།” 

ཞེེསི་བཟློསི། ད་ེནསི་ཨ་ཕསི་སྦྱིག་མའ་ིནང་དུ་སི་སྐེད་ཙམ་བློངསི་ནསི། མུན་ནག་ག་ིསི་

དོང་ནང་དུ་བདལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྦྱིག་མ་ད་ེཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིལོག་ཏུ་བཞེག་ཅིིང་། ཇོོན་གྱིིསི་

ཀྱིང་སི་སྦྱིག་མ་གང་བླུགསི། ད་ེནསི་སྦྱིག་མ་ད་ེར་ེར་ེབཞེིན་སྤྲོད་ནསི། སྐྱེསི་པ་ར་ེརེར་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་རེསི་སྐལོ་ཐེོབ་པའི་བར་དུ་བརྒྱུད་སོྤྲོད་བྱསི། དེ་ལྟར་སྐྱེསི་པ་རེ་རེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

འགན་ཁུར་དང་ཐོེབ་ཐེང་བློངསི་ཚོར་པ་ན། ཨ་ཕསི་འགྲམ་གྱི་ིསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་དམག་

སྣ་དྲེངསི་ནསི། སི་དོང་ད་ེམྱུར་མོསི་བཀང་ཅི་ིཐུབ་བྱསི། བུད་མེད་ཚོ་ོཕྱིིར་མ་ེཕུང་ག་ིརྩ་རུ་
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དགོང་ཟསི་ལོ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་དུ་སིོང་། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་དུང་ཡིང་ཧད་ད་ེ

བལྟསི་འདུག

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་བབསི་ཆོགསི་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་“ཨ་མེསི་དེའ་ིའོག་ཏུ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

པ་ན། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིའཇོིགསི་སྐྲག་གིསི་གང་བའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་ཕར་མ་ེཕུང་ག་ིའགྲམ་དུ་བརྒྱུགསི་སིོང་ནསི་སིར་བསྡད་ད་ེངུ་སིིག་བྱསི། 

ཨ་ཕསི་སི་དོང་ག་ིསྐེད་ཙམ་བཀང་རྗོེསི། དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་ལོངསི་ནསི་

བསྡད་བྱུང་ལོ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་དེའི་ལྷག་མ་དེ་འགྲུབ་པར་བྱསི། ཇོོན་གྱིིསི་བང་སིོའ་ིསི་

ཕུང་ལོ་བཟོ་དབྱིབསི་འདོན་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ལོསི་མཚོམསི་འཇོོག་

ཏུ་བཅུག་ནསི་“ལྟོསི་དང་། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་བང་སིོའ་ིསི་ཕུང་ཞེིག་བརྩིགསི་པ་ཡིིན་ན། 

ཁོོ་ཚོོསི་ལོམ་སིེང་འད་ིདྲུསི་འཇོོག་ག་ིརེད། ད་ེབསི་ང་ཚོོསི་འད་ིསྦེསི་དགོསི། ང་ཚོོསི་འད་ི

སི་ངོསི་དང་སྙོམསི་པ་བྱསི་ནསི། དེའ་ིསྟེང་དུ་རྩྭ་སྐམ་དགབ་འཇོོག ང་ཚོོསི་ད་ེལྟར་མ་ིབྱེད་

ཀ་མེད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ངསི་དེ་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་མི་འདུག སྤྱིིར་དུར་སིའི་སྟེང་དུ་བང་སིོ་མ་

བསླེངསི་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཐེབསི་ཤོེསི་མ་ིའདུག ད་ེམ་གཏོགསི་ཁོོ་ཚོོསི་ལོམ་སིེང་ཁོ་བསོྔོག་རྒྱུ་རེད་ལོ། 

ད་ེདུསི་ང་ཚོ་ོཁྲིམསི་དང་འགལོ་བ་ལྷང་ལོ་འབུད་ཀྱི་ིརེད། ང་ཁྲིམསི་དང་འགལོ་ན་ཁྲིམསི་

ཆོད་ཅི་ིའདྲེ་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། ད་ེངསི་བརྗོེད་འདུག”ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཇོོན་གྱི་ིལོག་ནསི་སྦྱིག་མ་ཚུར་

བློངསི་ནསི་སི་ཕུང་དེ་ཕར་འདེད་ཚུར་འདེད་བྱསི་ཏེ། སི་ངོསི་དང་སྙོམསི་པ་བྱསི་རྗོེསི་

“དགུན་ཁོར་སླེེབསི་དུསི་འད་ིནང་དུ་ཉིིལོ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་མི་འདུག དགུན་ཁོར་སླེེབསི་དུསི་ང་ཚོོ་སི་ཐེག་རིང་མོ་

ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། འཇོགསི་འཇོགསི་ཡིག་པོ་བཏང་ནསི་སྟེང་དུ་རྩྭ་སྐམ་གྱིིསི་

ཁོོབ་ཅིིག”ཅིེསི་བཤོད།

ཕག་ཤོ་དང་ཞེོག་ཁོོག་ཚོོསི་པ་ན། ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའི་བཟའ་མི་ཚོང་མ་ཐེང་ལོ་

བསྡད་ནསི་དགོང་ཟསི་ཟོསི། ཁོོ་ཚོ་ོཁོ་ཁུ་སིིམ་པོ་རེད་ལོ། ཚོང་མསི་མ་ེཕུང་ག་ིཁྲོད་དུ་ཅིེར་

ནསི་གདའ། ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་ཕག་ཤོ་དུམ་བུ་ཞེིག་སིོ་ཡིིསི་འཐེོག་བཞེིན། ཡིིད་མགུ་བའི་

དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་“ཕག་ཤོ་དངོསི་གནསི་ཞེིམ་པོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཨོ། ང་ཚོ་ོལོ་ཕག་གསིར་གཉིིསི་ཡིོད་ཅིིང་། ང་ཚོོསི་ད་ེགཉིིསི་ཟོསི་བཞེག་ན་

ཡིག་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་སིོང་། དེ་བཙོང་ཡིང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཁུག་གི་མ་རེད། ཨ་མསི་

བག་ལོེབ་བཅིའ་ཤོེསི་ལོ། དོསི་འཁོོར་དུ་ཕག་ཤོ་ལྕིགསི་ཟེའུ་གཉིིསི་ཡིོད་པསི། འདི་ལྟར་

འགྲུལོ་བཞུད་བྱེད་པར་གོམསི་སོིང་ཚོ།ེ ཡུལོ་ལུང་ཀུན་ལོ་ལྟ་སོྐར་བྱེད་བཞེིན་སིོང་ན་སྐྱིད་

པོ་འདྲེ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཚོང་ལོམ་ལོ་ཆོསི་ནསི་ག་ཚོོད་ཅིིག་འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིགསིལོ་བཤོད་ད་ེདྲེ་ིབ་ཞེིག་གིསི་མཇུག་བསྡུསི།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་ལྕིེ་ཡིིསི་སིོ་བར་ལྡག་ནསི་མིད་པར་མིད་རྗོེསི་“ང་ཚོོར་རླུང་རྟེ་དེ་འདྲེ་

མ་བརྒྱུགསི། ང་ཚོ་ོཕ་ཡུལོ་དང་བྲལོ་ནསི་གཟའ་འཁོོར་གསུམ་ཕྱིིན་སོིང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨ་དཀོན་མཆོོག་གཟ་ིབརྗོིད་ཅིན་པོ། ང་ཚོོསི་ཉིིན་བཅུའ་ིནང་ཚུན་དང་། ཡིང་ན་ད་ེ

ལོསི་ཀྱིང་སྔོ་མོར་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་འབོྱར་འཆོར་བྱསི་ཡིོད།”

ཨལོ་གྱིིསི་ཚོིག་མཚོམསི་བཅིད་ནསི་“ད་ེབཤོད་དཀའ་མོ་རེད། ཨ་ཕ། དོསི་ཁོལོ་འད་ི

འདྲེའི་ལྕིི་མོ་ཞེིག་འཁུར་ནསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོ་ནམ་ཡིང་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་

རུ་སླེེབསི་རྒྱུ་མ་རེད། ར་ིབོ་འདྲེ་བརྒལོ་ནསི་འགྲོ་དགོསི་ཚོ་ེལྷག་ཏུ་སླེེབསི་ཐེབསི་ཡིོད་རྒྱུ་

མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཁོོ་ཚོ་ོམ་ེཕུང་ག་ིམཐེའ་རུ་ཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པ་མར་གཏད་ཡིོད་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི། མ་ེའོད་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྐྲ་ལོོ་དང་ཐེོད་པ་གསིལོ་པོར་མངོན་ཞེིང་། མ་ེའོད་

ཀྱི་ིབ་གམ་ཆུང་ཆུང་ག་ིཡིར་ཐེོག་ཏུ། དབྱར་ཁོའ་ིསྐར་མ་རྣམསི་ཁོ་ཐོེར་ཡི་ཐེོར་དུ་འཚོེར། 

ད་ལྟ་ཉིིན་དཀར་གྱི་ིཚོ་དྲེོད་ད་ེཡིང་རིམ་གྱིིསི་ཉིམསི་བཞེིན་འདུག མ་ེཕུང་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་

ཙམ་ན། ཨ་ཕྱི་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིམལོ་གདན་སྟེང་ནསི་ཁྱོ་ིཕྲུག་ཅིིག་དང་འདྲེ་བར་ངུ་ཟུག་ཡིང་

མོ་ཞེིག་བྱསི་བྱུང་བསི། མགོ་བོ་ཚོང་མ་ཁོོ་མོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར།

ཨ་མསི་“རོ་སི་ིཤོ་རོན། རིགསི་བཟང་མ། ཕར་སིོང་ནསི་ཨ་ཕྱི་ིདང་ལྷན་དུ་ཉིོལོ། ད་ལྟ་

ཁོོ་མོར་ཁོེན་སི་ཞེིག་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་མོསི་ད་ལྟ་དལོ་མོར་ཚོོར་ཡིོང་གི་ཡིོད་པ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིམལོ་གདན་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་སོིང་ནསི་ཨ་ཕྱི་ི

རྒན་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཉིལོ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་ཨ་ཕྱི་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་མལོ་གདན་སྟེང་ནསི་ཕན་

ཚུན་ལོ་སྐད་ཆོ་ཤུབ་པུར་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་མུག་མུག་ཏུ་བཤོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་དམའ་མོ་

ད་ེམ་ེཕུང་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁྱོམསི་ནསི་ཡིོང་། 

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཡི་མཚོན་ཞེིག་ན།ི ད་ཐེེངསི་ཨ་མེསི་གྲོངསི་པ་འདིསི་ང་ལོ་ཚོོར་བ་མ་ིའདྲེ་

བ་ཅི་ིཡིང་མ་བྱིན། ངའ་ིསིེམསི་སོྔོན་མ་ལོསི་ལྷག་ཏུ་སྡུག་རྒྱུ་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཚོང་མ་གཅིིག་པ་རེད། ཨ་མེསི་དང་ཁོང་རྙིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོངོ་བོ་གཅིིག་པ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“འདི་ནི་ཅིི་འདྲེའི་ཡིིད་ཕངསི་པ་ཞེིག་རེད་ཨང་། ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོོ་ཁོ་

ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རུ་སླེེབསི་ཚོ་ེརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་བཤོད་ཀྱིི་ཡིོད། 

རྒུན་འབྲུམ་མགོ་ཐེོག་ཏུ་བཙིར་ནསི་སིིལོ་ཁུ་རྣམསི་སྨོ་རའི་ཁྲོད་དུ་བཞུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ཡིིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའ་ིསྐད་ཆོ་ནམ་རྒྱུན་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། 
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེན་ིཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་རྩེད་མོ་བརྩེསི་པ་ཙམ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོསི་ཤོེསི་

ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁོོསི་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་གང་ཞེིག་ནསི་མི་ཚོ་ེགསིར་པ་ཞེིག་མགོ་

རྩོམ་ན་ཆོོག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཨ་མེསི་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོའ་ིམི་ཚོེ་ནི་རོྫོགསི་ཟིན་པ་རེད་

ལོ་ཁོོསི་ཀྱིང་དེ་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཨ་མེསི་དེ་རིང་གྲོངསི་པ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོོང་ཉིིད་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་གཞེིསི་དང་ཁོ་འབྲལོ་དུ་བཅུག་པའ་ིསྐད་ཅིིག་ད་ེཉིིད་ནསི་བཟུང་ཁོོང་རང་

གྲོངསི་ཟིན་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“དངོསི་གནསི་རེད་དམ།” ཞེེསི་འཛོེར་སྐད་ཀྱིིསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མ་རེད། ཨོ། ཁོོསི་དབུགསི་ལོེན་བཞེིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་གྲོངསི་ཟིན་པ་

རེད། ཁོོང་དང་སི་གཞེིསི་གཉིིསི་ཀ་ངོ་བོ་གཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོསི་དེ་ཤོེསི་ཡིོད་པ་རེད།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་གྲོངསི་བཞེིན་པ་ཤོེསི་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཤོེསི་ཡིོད། ད་ེངསི་ཤོེསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ཡུད་ཙམ་རིང་མིག་ཧུར་རེར་བལྟསི་རྗོེསི། གདོང་ལོ་འཇོིགསི་

སྐྲག་གི་རྣམ་པ་ཞེིག་སྐྱེསི་ནསི་“འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སུ་གཅིིག་ལོའང་མ་བཤོད་པ་ཡིིན་

ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“བཤོད་ནསི་ཅི་ིཕན་ནམ།” ཞེེསི་ཕྱིིར་དྲེིསི།

“ང་ཚོོསི། ང་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འདྲེ་བཏོན་ཡིོད་སྲིིད།”

“ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཞེིག་བཏོན་ཡིོད་སྲིིད་དམ།”

“ངསི་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ...”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨུན་ཧུན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཡིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། ཁྱོོད་ཚོོའ་ིའགྲོ་ལོམ་ན་ིཡིོངསི་

སུ་གཏན་འཁོེལོ་ཟིན་ཞེིང་། འགྲོ་ལོམ་དེ་ཨ་མེསི་དང་འབྲེལོ་བ་གཏན་ནསི་མེད། ཁོོསི་
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སྡུག་བསྔོལོ་མྱོངསི་མེད། ད་ནངསི་ཀྱིི་དེ་ལོསི་སྡུག་བསྔོལོ་གཞེན་མྱོངསི་མེད། ཁོོ་རང་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་སི་གཞེིསི་ཀྱིི་སྟེང་ནསི་འདུག་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་རང་སི་གཞེིསི་དང་ཁོ་འབྲལོ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་དབུགསི་རིང་ལྕི་ིམོ་ཞེིག་བློངསི།

ཝིལོ་སོིན་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་ཀྱིང་ངའ་ིགཅིེན་པོ་ཝིལོ་ཤུལོ་ནསི་བསྐྱུར་དགོསི་བྱུང་།” ཞེེསི་

བཤོད་པསི། ཚོང་མའ་ིམགོ་བོ་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར། “ངེད་གཉིིསི་ཀ་རང་ལོོ་བཞེ་ིབཅུ་ཞེ་ེ

གྲངསི་ཀྱི་ིམ་ིཡིིན་ལོ། ཁོོ་ང་ལོསི་ལོོ་ན་ཆོ།ེ ཁོོསི་སོྔོན་ཆོད་རླངསི་འཁོོར་རྩ་བ་ནསི་བསྐོར་

མྱོོང་མེད། ང་ཚོ་ོགྲོང་རྡོལོ་ནང་དུ་སིོང་ནསི་འཚོོང་ཐུབ་པ་ཚོང་མ་བཙོངསི་པ་ཡིིན། ཝིལོ་

གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཉིོསི་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་གཞེོན་ནུ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་རླངསི་

འཁོོར་སོྐར་སྟངསི་ཁྲིད་སྟོན་བྱསི། ང་ཚོོ་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་པའི་ཉིིན་དེའི་སྔོ་

ཉིིན་གྱིི་ཕྱིི་དོྲེར། ཝིལོ་དང་ཨ་ནེ་མིན་ནེ་གཉིིསི་ཀ་རླངསི་འཁོོར་སོྐར་སྟངསི་སོྦྱིང་བརྡོར་

བྱེད་དུ་སིོང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོགཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་གུག་དཀྱིོག་ཅིིག་ལོ་སླེེབསི་པ་ན། ཝིལོ་

གྱིིསི། ‘ཨོ་ཨོ་ཨོ།’ ཞེེསི་ཟེར་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་ཁོ་ཧོབ་ཀྱིིསི་བཀག་སྟེ། སོྒོ་ར་ཐེད་ལོ་

གཤོགསི་ནསི་སོིང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི། ‘ཨོ། ལྟསི་ངན།’ ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་སྣུམ་སོྒོ་ཤུགསི་

ཀྱིིསི་མནན་པསི། རླངསི་འཁོོར་གྲོག་རོང་ག་ིནང་དུ་བརྒྱུགསི་པ་རེད། ད་ད་ེརེད། ད་ེནསི་

བཙོང་རྒྱུའི་ཅི་ལོག་མེད་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ཡིང་མེད་པར་གྱུར། འོན་ཀྱིང་། འདི་ཚོང་མ་

ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱོན་རེད། དཀོན་མཆོོག་ངོ་སིོ་བསྟོད། ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ཧ་ཅིང་ལོངསི་ཡིོད་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུའང་མ་ཡིོང་བར་ནམ་རྒྱུན་སྡིགསི་དམོད་བྱེད་བཞེིན་

བསྡད་ཡིོད།” 

“ད་ཁོོསི་ཅི་ིབྱེད་རྒྱུ་རེད་དམ།”
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

“མ་ིཤོེསི། ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་དྲེགསི་པསི་འཆོར་གཞེ་ིའཐེེན་བའ་ིབསིམ་བློོ་ཡིང་མ་ི

འདུག ང་ཚོོསི་ཀྱིང་མུ་མཐུད་དུ་སྒུག་མ་ཐུབ། ང་ཚོོར་ལོམ་ལོ་ཆོསི་བྱེད་དུ་སོྒོར་མོ་བརྒྱད་

ཅུ་གྱི་ལྔ་མ་གཏོགསི་མེད་པསི། མུ་མཐུད་དུ་བསྡད་ན་ད་ེབགོ་བཤོའ་ན་ིརྒྱག་མ་ིཐུབ། འོན་

ཀྱིང་། རྗོེསི་སིོར་སོྒོར་མོ་ན་ིགང་ལྟར་ཟད་སིོང་། ལོ་ེདབར་བརྒྱ་ལྷག་མ་སིོང་བའ་ིམཚོམསི་

སུ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགཞུག་ག་ིསིོ་འཁོོར་ཆོག་སིོང་ལོ། ད་ེཞེིག་གསོི་བྱེད་པར་སོྒོར་མོ་སུམ་

ཅུ་བཏང་བ་རེད། ད་ེནསི་འཁོོར་ལོོ་ཞེིག་ཉོི་དགོསི་བྱུང་ལོ། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམ་ེཆོར་ཡིང་

གསི་ཁོ་བརྒྱུགསི། དེའི་སྟེང་དུ་ད་དུང་ངའི་ཆུང་མ་སི་རེ་ན་བ་རེད། དེར་བརྟེེན་ང་ཚོོསི་

ཉིིན་བཅུ་ལོ་སྒུག་པ་ཡིིན། ད་ཐེེངསི་འཁོོར་ཆོག་འད་ིཡིང་བསྐྱར་ཆོག་སིོང་ལོ། ད་ལྟ་སོྒོར་

མོ་ན་ིཇོ་ེཉུང་ཇོ་ེཉུང་རེད། ད་ེབསི་ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེལོ་ནམ་ཞེིག་ལོ་སླེེབསི་

ཐུབ་མིན་མི་ཤོེསི། ངསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་སྟངསི་ཤོེསི་རྒྱུ་ན་འགྲིག་ཡིོད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། ངསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཐེད་ནསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིཤོེསི།”

ཨལོ་གྱིིསི་གཟབ་ནན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“གནད་དོན་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཨོ། ཁོོ་རྩ་བ་ནསི་འགུལོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག མ་ེཁོ་ར་ེགསིོསི་ཚོ་ེསྟུག་དྲེ་ིར་ེབཏང་རྗོེསི་མ་ེཁོ་

ཤོི་འགྲོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་མེ་ཁོ་སིོསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། འགྲོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་གོང་ཡིང་བསྐྱར་

དབུགསི་ཕྱིིར་ཆོད་འགྲོ།”

“འགུལོ་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་མ་ེཁོ་ཤོ་ིའགྲོ་བ་ཨ་ེརེད།”

“རེད་ཡི། ངསི་སྣུམ་སོྒོ་ཁོ་ཚོོད་ཕྱིེསི་རུང་མ་ེཁོ་ཤོ་ིནསི་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེལྟར་ཇོ་ེ

སྡུག་ནསི་ཇོ་ེསྡུག་ཏུ་གྱུར་ནསི། དེང་སིང་མ་ེཁོ་རྩ་བ་ནསི་སིོསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

ཨལོ་གྱིིསི་གདེང་སོྤེབསི་དང་བསིམ་བློོ་སྨོིན་པའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིི་

སྣུམ་ལོམ་ཞེིག་འགག་ཡོིད་རྒྱུ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་སྣུམ་ལོམ་གཤོོང་རོགསི་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

328

ཨ་ཕསི་ཀྱིང་དགའ་སྤེོབསི་ཀྱིི་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“ཁོོ་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ཐེད་ལོག་རྩག་

ཡིག་པོ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། དེསི་ན་ངསི་དངོསི་གནསི་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། དངོསི་གནསི་ཡིིན། མ་ིཞེིག་

ཡིིན་ན་འདི་ལྟ་བུའི་ཞེིག་གསིོའ་ིཐེད་ཅིི་ཡིང་མི་ཤོེསི་དུསི། རང་ཉིིད་བྱིསི་པ་བསིམ་མེད་

ཅིིག་ཡིིན་པའ་ིསྣང་བ་སྟེར། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་འབོྱར་ཚོ།ེ རླངསི་འཁོོར་

གསིར་པ་ལོེགསི་པོ་ཞེིག་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན། གསིར་པ་ཡིིན་ན་ཆོག་སྐྱོན་འབྱུང་ཅུང་དཀའ་རྒྱུ་

རེད།”

ཨ་ཕསི་“ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་འབོྱར་སིོང་དུསི་མ་ིསྐྱོན་ཏ།ེ འོན་ཀྱིང་། གནད་

དོན་ན་ིདེར་འབོྱར་ཐུབ་མིན་ད་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“ཨོ། དེ་ནི་དཀའ་ལོསི་མྱོོང་རིན་ཡིོད་པ་ཞེིག་རེད། ངསི་བརྡོ་ཡིིག་

ཅིིག་མཐོེང་བྱུང་ལོ། བརྡོ་ཡིིག་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཤོིང་ཏོག་འཐོེག་མཁོན་དགོསི་ཟེར་གྱི་ིའདུག་

ཅིིང་། གླེ་ཆོ་ཡིང་མཐེོན་པོ་ཡིོད་ཟེར། ད་ེཅི་ིའདྲེ་ཡིིན་པར་བསིམ་བློོ་ཞེིག་ཐེོངསི་དང་། གྲིབ་

བསིིལོ་ལྡན་པའ་ིཤོིང་སྡོང་ག་ིའོག་ནསི་ཤོིང་ཏོག་འཐེོག་བཞེིན། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཤོིང་ཏོག་

ར་ེཟོསི་ནསི། རེད་ཡི། ད་ེགར་ཤོིང་ཏོག་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ག་ཚོད་ཟོསི་

རུང་ཁོོ་ཚོོསི་ཅིི་ཡིང་ཟེར་རྒྱུ་མ་རེད། གླེ་ཆོ་དེ་འདྲེ་བཟང་དུསི་རང་ཉིིད་ལོ་སི་ཞེིང་ཆུང་

ཆུང་ཞེིག་ཉིོསི་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཏེ། ཡིོང་འབབ་ལྷག་མ་གསིོག་ཆོོག འདི་ལྟར་སིོང་ན་

ལོོ་ངོ་ཁོ་ཤོསི་ཀྱིི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ལོ་དབང་བའི་ཁོང་གཞེིསི་ཤོིག་བརྩོན་ལོེན་བྱེད་ཐུབ་

ངེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“བརྡོ་ཡིིག་ད་ེང་ཚོོསི་ཀྱིང་མཐེོང་སིོང་། ངསི་འདིར་གཅིིག་འཁྱོེར་ཡིོད།” ཅིེསི་

ཟེར་བཞེིན། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁུག་མའ་ིནང་ནསི་ལྟེབསི་ཆོག་བརྒྱབ་པའ་ིཤོོག་ལྷ་ེདམར་

སིེར་ཞེིག་བློངསི། དེའ་ིསྟེང་དུ་སྣག་ཚོ་ནག་པོ་ཅིན་གྱི་ིཡི་ིག་ེའད་ིའདྲེ་གཏགསི་འདུག “ཁོ་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རུ་སྲིན་མ་འཐེོག་མཁོན་གླེ་པ་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། དུསི་ཚོིགསི་བཞེི་

བོར་གླེ་ཆོ་མཐོེ། གླེ་པ་800དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད།”

ཝིལོ་སིོན་གྱིི་གདོང་ལོ་སིོམ་ཉིིའི་རྣམ་པ་ཤོར་ནསི་“ཨོ། དེ་ངསི་མཐེོང་བ་དེ་རེད། དེ་

གཉིིསི་གཅིིག་པ་གཅིིག་རྐྱེང་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོོར་དགོསི་པའི་གླེ་པ་བརྒྱད་

བརྒྱའ་ིགྲངསི་ཀ་ལོོན་ཨ་ེཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ད་ེན་ིཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡེའ་ིཆོ་ཤོསི་ཆུང་ཆུང་ཙམ་རེད། མངའ་སྡ་ེད་ེན་ི

རྒྱལོ་ཡིོངསི་ཀྱིི་མངའ་སྡེ་ཆོེ་ཤོོསི་ཨང་གཉིིསི་པ་དེ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་དགོསི་པའི་གླེ་པ་བརྒྱད་

བརྒྱའི་གྲངསི་ཀ་ལོོན་སོིང་བའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། སི་གཞེན་དུ་དགོསི་སི་གང་མང་

ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ང་རང་གིསི་ཤོིང་ཏོག་འཐོེག་འདོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ལྟར། ཤོིང་སྡོང་འོག་

ནསི་ཤོིང་ཏོག་འཐེོག་རྒྱུའི་ལོསི་ཀ་འདི་ནི་ཐེ་ན་བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་སྒྲུབ་འདོད་པའི་ལོསི་

ཀ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གླེོ་བུར་དུ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཝིལོ་སིོན་ཚོང་ག་ིཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་

དུ་སིོང་། ཁོོསི་འཕྲུལོ་སྒོམ་དུ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་ཚུར་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་ཐེང་ལོ་བསྡད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་དོ་ནུབ་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ངསི་སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པར་བལྟ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཅུང་པོ་ལོ་ཞེིབ་མོསི་ལྟ་བཞེིན་“ངསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བསིམ་བཞེིན་

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་སྒུག «ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་ཤོོད་དང་།» 

ཨལོ་གྱིིསི་མཐེར་ཐུག་ད་ེལྟར་བཤོད།
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“ཨ།ོ ད་ེགཅིགི་བྱསི་ན་འཆོར་གཞེ་ིཡིག་པ་ོམནི་ཡིང་སྲིདི་ལོ། ད་ེཨལོ་གྱིསིི་བསིམ་བཞེནི་

པ་དང་གཅིིག་མཚུངསི་མིན་ཡིང་སྲིིད། གང་ལྟར་ངའ་ིབསིམ་ཚུལོ་ན་ིའད་ིའདྲེ་ཡིིན། ང་

ཚོོའ་ིདོསི་འཁོོར་གྱི་ིདོསི་ཁོལོ་ལྕི་ིདྲེགསི་འདུག འོན་ཀྱིང་། ཝིལོ་སིོན་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱི་ི

རླངསི་འཁོོར་དུ་འཚོང་ཁོ་མ་ིའདུག གལོ་སྲིདི་ང་ཚོའོ་ིམ་ིའགའ་ར་ེཁོོ་ཚོའོ་ིརླངསི་འཁོོར་

ཆུང་བ་རུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའི་ཅི་ལོག་ཡིང་མོ་ང་ཚོོའི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བརྩིགསི་པ་

ཡིནི་ན། ང་ཚོའོ་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའཐེནེ་འཕར་ལྷུ་ལོག་ལོ་ཆོག་སྐྱནོ་མ་ིའབྱུང་ལོ། ལོ་ངསོི་

སུ་འགྲོ་དགོསི་ཀྱིང་མི་སྐྱོན། ང་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀ་རླངསི་འཁོོར་ཐེད་ཆོ་རྒྱུསི་ཡིོད་པའི་

རྐྱེནེ་གྱིསིི། ང་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ད་ེའགྲོ་ཐུབ་པར་ཁོག་ཐེགེ་བྱདེ་ཐུབ། ང་ཚོ་ོལོམ་

ཐེགོ་ནསི་འགྲགོསི་ནསི་སིངོ་ན། ཕྱིགོསི་ཚོང་མར་ཕན་ཐེགོསི་རྒྱུ་རདེ།”

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་དགའ་སོྤྲོ་དང་བཅིསི་“དེ་ཆོོག ང་ཚོོ་དེ་ཐེད་ལོ་ཧ་ཅིང་འཐེད་པ་ཡིོད། 

དངོསི་གནསི་འཐེད་པ་ཡིོད། ད་ེཐེོསི་སིོང་ངམ། སི་ར།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

སི་རེ་ཡིིསི་“དེ་དོན་བཟང་ཞེིག་རེད། འདི་ལྟར་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་ཤོིག་མ་

རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ག་ལོ་ག་ལོ། དེར་དཀའ་ལོསི་ཅི་ིཡིང་མེད། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོོར་

རོགསི་རམ་བྱསི་པ་རེད་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་རྒྱབ་ལོ་དགྱི་ེཙམ་བྱསི་ནསི་“ད་ེམ་ིཤོེསི་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཅི་ིརེད། ཁྱོོད་ལོ་འཐེད་པ་མེད་དམ།”

“ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་བློོ་ཐེོངསི་དང་། ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྲངསི་མ་གཏོགསི་

ལྷག་མེད་པསི། དཀའ་ལོསི་མིན་རྒྱུ་ཞེིག་གང་ན་ཡིོད།”

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཚོོ་དཀའ་ལོསི་གང་ནསི་ཡིིན། ང་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་རོགསི་རམ་བྱསི་

ནསི། མཉིམ་དུ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རུ་འགྲོ། སི་རེ་ ཝིལོ་སོིན་གྱིིསི་ང་ཚོོར་ཨ་མེསི་
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ལེེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

དུར་འཇུག་བྱེད་རོགསི་བྱསི་པ་མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའི་

འབྲེལོ་བའ་ིརང་བཞེིན་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་གྱུར།

ཨལོ་གྱིིསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེའ་ིནང་དུ་མ་ིདྲུག་སོྡད་ཐུབ་

ལོ། གལོ་སྲིིད་ང་ཁོ་ལོོ་བ་བྱསི་པ་ཡིིན་ན། དེའི་སྟེང་དུ་རོ་སིི་ཤོ་རོན་དང་ཁོོན་ནེ། ཨ་ཕྱིི་

བཅིསི་སྡོད་ཐུབ། དེ་ནསི་ང་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བའི་སྟེང་གི་ཅི་ལོག་ཆོེན་པོ་ཁོག་

བློངསི་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་བརྩིག་ཆོོག དེ་ནསི་ང་ཚོོསི་འདུག་སི་རེསི་སྤེོར་བྱསི་

ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིཕྲག་སྟེང་ནསི་གནོན་ཤུགསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བློངསི་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི། ཁོོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་སྐབསི་སྐད་མགོ་ཧ་ཅིང་མཐོེ།

ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའི་རྣམ་པསི་འཛུམ་དམུལོ་བྱུང་ལོ། མིག་ཟུང་གིསི་སི་ཐེོག་ཏུ་

བལྟསི། ཨ་ཕསི་མཛུབ་མོསི་ཐེལོ་བ་སིོབ་སིོབ་ཀྱི་ིསི་སླེོག་བཞེིན་“ཨ་མསི་ཚོ་ལུ་མའ་ིསྡོང་

པོསི་མཐེའ་བསྐོར་བའི་ཁོང་པ་དཀར་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ན་འདོད་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་ལོོ་ཐེོའ་ིསྟེང་

ག་ིའདྲེ་པར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ལོསི་ཁོང་པ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་མཐོེང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སི་རེ་ཡིིསི་“གལོ་སྲིིད་ལོམ་བར་ནསི་ང་ཡིང་བསྐྱར་ན་བ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཚོོ་མུ་མཐུད་

དུ་སོྔོན་ལོ་འགྲོ་ཡིི་འདུག་དགོསི། དེ་དུསི་ང་ཚོོསི་ཁྱོེད་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་གཏོད་རྒྱུ་མིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སི་རེ་ལོ་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི་ཤོིང་། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོསི་བུད་མེད་འདིའི་ན་ཟུག་

གིསི་གཙེསི་པའ་ིམིག་ཟུང་དང་། ན་ཟུག་གིསི་འཐེམསི་ནསི་ན་ཟུག་གིསི་སྐེམ་བཞེིན་པའ་ི

ངོ་གདོང་བཅིསི་ཐེོག་དང་པོར་མཐེོང་བ་འདྲེ། ད་ེནསི་ཨ་མསི་“གང་ལོ་ཐུག་ཀྱིང་ང་ཚོོསི་

ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད། གཞེན་ལོ་དཀའ་ངལོ་ཡིོད་དུསི། དེ་ལོ་ཡི་ཁོ་བྱེད་དགོསི་ཞེེསི་

ཁྱོོད་རང་གིསི་བཤོད་པ་མ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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སི་ར་ེཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིགཉིེར་མསི་གང་བའ་ིལོག་ཟུང་ལོ་ཞེིབ་མོསི་ལྟ་བཞེིན་“ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་

ཅུང་གཉིིད་ཐེབསི་བྱསི་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ནསི་ཡིར་ལོངསི།

ཨ་མསི་“ཨ་མེསི་ཁོོང་། ཁོོང་གྲོངསི་ནསི་ལོོ་ངོ་གཅིིག་ཕྱིིན་སིོང་བའ་ིསྣང་བ་ལྟ་བུ་སྟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའ་ིབཟའ་མ་ིཚོ་ོརང་རང་སི་ནསི་ལོ་ེལོོའ་ིགོམསི་སྟབསི་དང་བཅིསི་

གླེལོ་ཁོ་བྱེད་བཞེིན་ཉིལོ་དུ་སིོང་། ཨ་མསི་ཀྲིན་སྡེར་ཚོང་མ་སྤྲུགསི་སྤྲུགསི་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི། 

སྟེང་ག་ིཞེག་ཚོི་རྣམསི་གྲོ་ཕྱིེའ་ིཁུག་མར་ཕྱིིསི། གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་མ་ིསྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་

གྱི་ིརྒྱུག་གྲངསི་ཇོ་ེཉུང་དུ་གྱུར་སིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། དོསི་འཁོོར་ཆོེན་པོ་ཁོག་གིསི་སྐབསི་

དང་སྐབསི་སུ་ལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་སི་གཞེ་ིསྒུལོ་བར་བྱེད། གྲོག་ཤུར་ནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་

གཉིིསི་ཀ་སྐར་འོད་འོག་ནསི་མཐེོང་ལོ་མ་ིམཐེོང་ཙམ་རེད། ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའ་ིབཟའ་

མི་རྣམསི་གཉིིད་ཀྱིི་ཞེིང་དུ་བཞུད་སིོང་བསི། ཞེིང་ཙིག་ཚོོའི་སྤེོབསི་པ་ཇོེ་ཆོེར་སིོང་ནསི། 

མལོ་གདན་ཁོག་ག་ིབར་དུ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེད། སྐབསི་དེར། སི་ར་ེ ཝིལོ་སིོན་ཁོོ་ན་

གཉིིད་ལོསི་སིད་ནསི་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་དགུང་སོྔོན་གྱི་ིསྐར་ཚོོགསི་ལོ་ལྟ་བཞེིན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

གཟུགསི་ཕུང་གིསི་ན་ཟུག་ལོ་ཁོ་གཏད་འཇོལོ་བཞེིན་ཡིོད།
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 ལེའུ་བཅུ་བཞིེ་པ།

ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིསི་གཞེ་ིཆོནེ་མོ་འད།ི ཆོསེི་ཐེོག་མའ་ིའགྱུར་ལྡོག་ག་ིའོག་ནསི་སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱ་ེ

མག་ོབརྩམསི་ཡིདོ། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིམངའ་སྡ་ེཁོག་ན།ི འབྲུག་སྒྲིསི་འདྲེགོ་བསླེངསི་པའ་ིརྟེ་ཕ་ོ

དང་འདྲེ་བར་སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱ།ེ སི་བདག་ཆོནེ་པོ་ཁོག་གསིི་འགྱུར་ལྡགོ་ཅིགི་འབྱུང་བཞེནི་པ་

ཚོརོ་ནསི་སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱ་ེལོ། འབྱུང་བཞེནི་པའ་ིའགྱུར་ལྡགོ་ག་ིངོ་བའོ་ིཐེད་ག་ོརྟེགོསི་ཏལིོ་

འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པསི། དེ་བསི་ཀྱིང་སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱེ། སི་བདག་ཆོེན་པོ་ཁོག་གིསི་ཁྱོབ་

རྒྱ་ཇོ་ེཆོརེ་འགྲོ་བཞེནི་པའ་ིསྲིདི་གཞུང་དང་། དབང་ཤུགསི་ཇོ་ེཆོརེ་འགྲོ་བཞེནི་པའ་ིངལོ་

རྩལོོ་པའ་ིམཐུན་ཚོགོསི་སིགོསི་སྐབསི་འཕྲལོ་གྱི་ིའགྱུར་ལྡགོ་ཁོག་ལོ་རྒལོོ་གྱི་ིཡིདོ་ལོ། དཔྱ་

ཁྲལོ་གསིར་པ་དང་འཆོར་གཞེ་ིགསིར་པར་ཡིང་རྒལོོ་གྱི་ིཡིདོ། ཁོོ་ཚོསོི་རང་ཉིདི་ཀྱིསིི་རྒལོོ་

ཡུལོ་འད་ིན་ིའབྲསི་བུ་ཡིནི་པ་ལོསི་རྒྱུ་རྐྱེནེ་མནི་པ་ཤོསེི་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེདག་ན་ིའབྲསི་བུ་ཡིནི་

པ་ལོསི་རྒྱུ་རྐྱེནེ་མ་ཡིནི། འབྲསི་བུ་ཡིནི་པ་ལོསི་རྒྱུ་རྐྱེནེ་མནི། རྒྱུ་རྐྱེནེ་ན་ིཧ་ཅིང་ཟབ་ལོ་ཧ་

ཅིང་སྟབསི་བད་ེཡིང་ཡིནི། ད་ེན་ིགྲདོ་ཁོོག་གཅིགི་ཟསི་ཀྱིསིི་མ་གང་བའ་ིབཀྲསེི་ལོྟགསི་ཡིནི་

ལོ། བཀྲསེི་ལྟགོསི་ད་ེལྡབ་སི་ཡིར་འཕར་བ་ཡིནི། ད་ེན་ིདགའ་སོྤྲོ་དང་བད་ེའཇོགསི་ཀྱི་ིཚོརོ་

བསི་དབུལོ་བའ་ིརྣམ་ཤོེསི་གཅིིག་ག་ིབཀྲེསི་ལྟོགསི་ཡིིན་ལོ། བཀྲེསི་ལྟོགསི་ད་ེལྡབ་སི་ཡིར་

འཕར་བ་ཡིིན། ཤོ་གནད་དང་སིེམསི་པ་གཉིིསི་ཀ་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་འདོད་དང་ལོསི་

ཀ་བྱདེ་འདདོ། གསིར་གཏདོ་བྱདེ་འདདོ་བཅིསི་ཀྱི་ིའདུན་པསི་ན་ཟུག་གཏངོ་ག་ིཡིདོ་ལོ། ན་

ཟུག་འད་ིལྡབ་སི་ཡིར་འཕར་བ་ཡིིན། མིའ་ིམཚོན་ཉིིད་ཆོེསི་གསིལོ་ཤོོསི་ན།ི ལོསི་ཀ་བྱེད་

འདུན་ཆོ་ེབའ་ིཤོ་གནད་དང་། དགསོི་མཁོོ་གཅིགི་ཁོོ་ན་ལོསི་བརྒལོ་བའ་ིགསིར་གཏདོ་ཀྱི་ི
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འདུན་པ་ཡིདོ་པའ་ིསིམེསི་པ་གཉིསིི་ཡིནི་ལོ། འད་ིན་ིམ་ིཡིནི། མ་ིཞེགི་གསིི་གྱིང་དང་ཁོང་

པ། ཡིང་ན་ཆུ་རགསི་ཤོིག་བསྐྲུན་དུསི། གྱིང་དང་ཁོང་པ། ཆུ་རགསི་སིོགསི་ཀྱི་ིནང་དུ་མ་ི

རང་ཉིདི་ཀྱི་ིཆོ་ཤོསི་ཤོགི་ཕུལོ་ཡིདོ་ལོ། ད་ེབཞེནི་དུ། མསིི་གྱིང་དང་ཁོང་པ། ཆུ་རགསི་སིགོསི་

ལོསི་མ་ིརང་ཉིིད་ལོ་མཁོོ་བ་འགའ་རེའང་ཚུར་བློངསི་ཡིོད་ད།ེ དངོསི་པོ་ལྗོིད་མོ་བཏེགསི་

པ་ལོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཤོ་གནད་སྲི་མོ་གྲུབ་ཡིོད་ལོ། ཐེོག་མའ་ིབློོསི་བསླེངསི་ལོསི་ད་ེདག་ག་ི

སྐྱ་ཐེིག་དང་རྣམ་པ་གསིལོ་པོ་ཚུར་བློངསི་ཡིོད། འགྲོ་བ་མིའ་ིརིགསི་ན།ི འཇོིག་རྟེེན་ཧྲིིལོ་

པའོ་ིསྟངེ་ག་ིསྐྱ་ེལྡན་དང་སྐྱ་ེམདེ་ཀྱི་ིདངསོི་པོ་གཞེན་པ་ཡིདོ་ཚོད་དང་མ་ིའདྲེ་བར། ཁོོ་རང་

རང་ཉིདི་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་ལོསི་བརྒལོ་བའ་ིའཚོར་ལོངོསི་འབྱུང་ལོ། རང་ཉིདི་ཀྱི་ིལྟ་བའ་ིཐེམེ་སྐསི་

བརྒྱུད་ནསི། རང་ཉིདི་ཀྱི་ིགྲུབ་འབྲསི་ཀྱི་ིསོྔོན་དུ་སླེབེསི་ཐུབ་པ་ཡིནི། ཁྱོདོ་ཀྱིིསི་མའི་ིསྐརོ་ལོ་

འད་ིའདྲེ་ཟེར་སྲིིད་ད།ེ གཞུང་ལུགསི་རྣམསི་ལོ་འགྱུར་བ་བྱུང་ནསི་འཐེོར་ཞེིག་ཏུ་འགྲོ་བ་

དང་། གྲུབ་མཐེའ་དང་མཚོན་ཉིདི་ཀྱི་ིལྟ་བ་སྣ་ཚོགོསི། མ་ིརགིསི་དང་ཆོསོི་ལུགསི། དཔལོ་

འབྱརོ་བཅིསི་ཀྱི་ིཐེགོ་ག་ིགུ་དགོ་ཅིངི་མུན་ནག་ག་ིབསིམ་བློ་ོསྣ་ཚོགོསི་ཐེགོ་མར་འཕལེོ་ནསི་

མཐེའ་མར་འཇོགི་པར་འགྱུར་བའ་ིཚོ་ེན། མའི་ིརགིསི་ཀྱིང་འཁྱོར་འཁྱོརོ་ངང་ན་ཟུག་དང་

བཅིསི་མདུན་དུ་སྐྱདོ་པ་ཡིནི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ནརོ་འཁྲུལོ་གྱིསིི་མདུན་དུ་སྐྱདོ། མདུན་དུ་

གམོ་གང་སྤེསོི་རྗོསེི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱི་ིནུར་ཐེབེསི་པའང་འབྱུང་སྲིདི་མདོ། འནོ་ཀྱིང་། གམོ་ཕྱིདེ་

ཕྱི་ིནུར་ཐེབེསི་པ་ལོསི་གོམ་པ་ཆོ་ཚོང་ཞེགི་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་མྱོངོ་མདེ། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་འད་ིལྟར་ཟརེ་

སྲིདི་ལོ་ད་ེདག་ཤོསེི་ཡིདོ་ཀྱིང་ཟརེ་སྲིདི་ཅིངི་། དངསོི་གནསི་ཤོསེི་ཡིདོ་ཀྱིང་སྲིདི། གནམ་གྲུ་

ནག་པོ་ཁོག་ལོསི་འོག་ག་ིཁྲོམ་རའ་ིཐེོག་ཏུ་འབར་མདེལོ་དྲེག་ཆོར་བཞེིན་ཕབ་ཡིོང་དུསི། 

བཙོན་པ་རྣམསི་ཕག་པ་བཞེིན་གསིོད་དུསི། ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་འགྱིེལོ་ནསི་རྩབ་ཧྲིལོ་དུ་

བཏང་བའ་ིགཟུགསི་ཕུང་ཁོག་ལོསི་ཟུངསི་ཁྲག་འཛོག་བཞེནི་ཡིདོ་དུསི། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་གནསི་
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ལེེའུ་བཅུ་བཞིི་པ།

ལུགསི་ད་ེརྟེགོསི་སྲིདི་ལོ། ཐེབསི་ལོམ་འད་ིའདྲེ་བརྒྱུད་ནསི་ཁྱོདོ་ལོ་ག་ོརྟེགོསི་ད་ེབྱུང་བ་ཡིནི་

སྲིདི། གལོ་སྲིདི་མདུན་སྐྱདོ་ཀྱི་ིགོམ་ཁོ་མ་སོྤེསི་ན། གལོ་སྲིདི་འཁྱོར་འཁྱོརོ་གྱིསིི་མདུན་དུ་

སྐྱོད་པའི་འདུན་པ་དེ་འདྲེ་མ་དྲེག་ན། འབར་མདེལོ་དག་ནམ་མཁོའ་ནསི་ལྷུང་ཡིོད་རྒྱུ་

མ་རདེ་ལོ། སྐ་ེམང་པོ་གྲ་ིཡིསིི་གཅིདོ་དགོསི་ལོའང་ཐུག་ག་ིམ་རདེ། འཇོགིསི་སུ་རུང་བ་ན།ི 

འབར་མདེལོ་གཡུག་མཁོན་ཚོོ་མ་ཤོི་གོང་། འབར་མདེལོ་གཡུག་མཚོམསི་བཞེག་པ་དེ་

ཡིནི་ཏ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི འབར་མདལེོ་ར་ེར་ེཡིསིི་ད་དུང་ཤོ་ིམདེ་པའ་ིརྣམ་ཤོསེི་ར་ེལུསི་ཡིདོ་

པ་མཚོོན་གྱི་ིཡོིད། འཇོིགསི་སུ་རུང་བ་ན།ི སི་བདག་ཆོེན་པོ་ཚོ་ོམེད་པར་མ་གྱུར་གོང་དུ། 

ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒལོོ་གྱི་ིལོསི་འགུལོ་མཚོམསི་བཞེག་པ་ད་ེཡིནི་ཏ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ང་ོརྒལོོ་གྱི་ི

ལོསི་འགུལོ་ཆུང་ཆུང་ར་ེར་ེན་ིམདུན་སྐྱདོ་ཀྱི་ིགམོ་ཁོ་ད་དུང་མ་ལྷདོ་པའ་ིདཔང་རྟེགསི་ཡིནི། 

ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་ཀྱིང་ཤོསེི་ཐུབ་པ་ལྟར། མསིི་ལྟ་བ་ཞེགི་ག་ིདནོ་དུ་སྡུག་བསྔོལོ་མྱོངོ་འདདོ་མདེ་པ་

དང་། དའེ་ིདནོ་དུ་རང་སྲིགོ་གཏོང་འདདོ་མདེ་པ་ན་ིའཇོགིསི་སུ་རུང་བ་ཡིནི་སྟ།ེ རྒྱུ་མཚོན་

ན།ི ལྟ་བའ་ིདནོ་དུ་བློསོི་གཏངོ་ནུསི་པ་ན་ིའགྲ་ོབ་མའི་ིརགིསི་ཀྱི་ིཆོསེི་རྨང་གཞེའི་ིང་ོརྟེགསི་

ད་ེཡིནི་ཞེངི་། ང་ོརྟེགསི་འད་ིགཅིགི་པསོི་མ་ིཟརེ་བ་ད་ེའཇོགི་རྟེནེ་ཧྲིལིོ་པའོ་ིསྟངེ་ནསི་ཐུན་

མངོ་མ་ཡིནི་པ་མངོན་པར་བསྟན་ཡོིད།

• • •

ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིམངའ་སྡ་ེཁོག་སྟ།ེ ཋེེག་སི་སི་ིམངའ་སྡ་ེདང་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡ།ེ ཁོན་སི་

སིི་མངའ་སྡེ་དང་ཨར་ཁོན་སིི་མངའ་སྡེ། མེག་སིི་ཁོོ་གསིར་པ་མངའ་སྡེ་དང་ཨ་རི་ཟོན་

ན་མངའ་སྡེ། ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་བཅིསི་ནི་ཐེོག་མའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་འོག་ནསི་

སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱ།ེ ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་གཞེིསི་དང་ཁོ་བྲལོ། ཨ་ཕསི་དངུལོ་ཁོང་

ལོསི་སོྒོར་མོ་བསྐྱིསི་པསི། ད་ལྟ་དངུལོ་ཁོང་གིསི་ཁོོ་ཚོོའི་སི་ཞེིང་ལོེན་འདོད་ཀྱིི་ཡོིད། སི་
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ཞེིང་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་སྟེ། སི་ཞེིང་དབང་བའི་དངུལོ་ཁོང་འདི་ཚོོར་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་

འཁོོར་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ལོསི། སི་ཞེིང་སྟེང་གི་ཞེིང་པ་དགོསི་ཀྱིི་མེད། འདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལོ་འཁོོར་ཟེར་བ་འད་ིངན་པ་ཞེིག་རེད་དམ། རྨོསི་ཤུར་རིང་པོ་འཐེེན་ཐུབ་པའ་ིསྟོབསི་

ཤུགསི་འད་ིནོར་འཁྲུལོ་རེད་དམ། གལོ་སྲིིད་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་འད་ིཚོ་ོང་ཚོོའ་ི

ཡིིན་རྒྱུ་ན། ཅུང་བཟང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་དམ། ངའ་ིམ་ཡིིན་པར། ང་ཚོོའ་ིཡིིན་ན། གལོ་སྲིིད་

ང་ཚོོའ་ིའདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིིསི་ང་ཚོོའ་ིསི་ཞེིང་སྟེང་རོྨསི་ཤུར་རིང་མོ་ར་ེའཐེེན་

བཞེིན་སིོང་ན། དེ་ཡིག་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ངའི་སི་ཞེིང་མ་ཡིིན་པར་ང་ཚོོའི་སི་ཞེིང་ཡིིན་

ན། དེ་དུསི། སོྔོན་ཆོད་སི་ཞེིང་འདི་ང་ཚོོའི་ཡིིན་སྐབསི་ང་ཚོོ་སི་ཞེིང་འདི་ལོ་དགའ་བ་

ལྟར། ང་ཚོོ་ཡིང་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་འདི་ཚོོ་ལོ་ཧ་ཅིང་དགའ་ངེསི་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་འདིར་བྱེད་ལོསི་གཉིིསི་ཡིོད་དེ། གཅིིག་ན་ིསི་ཞེིང་ལོ་

སླེོག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། གཉིིསི་པ་ན་ིམ་ིདམངསི་རྣམསི་སི་གཞེིསི་སྟེང་ནསི་མཐེའ་སོྐྲད་གཏོང་

རྒྱུ་དེ་རེད། འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་དང་ཁྲབ་ལྡན་འཐེབ་འཁོོར་གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་

ཁྱོད་པར་ཆོེན་པོ་མེད། མ་ིདམངསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་མ་ིདམངསི་ལོ་ཞེེད་སྣང་སླེོང་

རྒྱུ། མི་དམངསི་ལོ་གནོད་འཚོེ་གཏོང་བ་བཅིསི་ཀྱིི་ཐེད་ནསི། འདྲུད་འཐེེན་དང་འཐེབ་

འཁོོར་གཉིིསི་ཀ་འདྲེ་མཚུངསི་ཡིིན། དེ་བསི། ང་ཚོོསི་འདིའི་ཐེད་ལོ་ངེསི་པར་དུ་བསིམ་

བློོ་གཏོང་དགོསི། 

མ་ིགཅིིག་དང་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་སི་གཞེིསི་སྟེང་ནསི་མཐེའ་སྐྲོད་བཏང་ཞེིང་། བཙའ་

ཡིིསི་ཟོསི་ཤོིང་ཙིར་སྒྲི་ཅིན་གྱི་ིརླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་ཞེིག་བསྐོར་ནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་

ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲ་ོབཞེནི་ཡིདོ། ངསི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིསི་ཞེངི་ཤོོར་སིངོ་ལོ། འདྲུད་འཐེནེ་གཅིགི་

གིསི་ངའི་སི་ཞེིང་བློངསི་སིོང་། ང་རང་ཁོེར་རྐྱེང་ཡིིན་ལོ་ད་ལྟ་མགོ་འཐེོམསི་ནསི་ཡིོད། 
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ལེེའུ་བཅུ་བཞིི་པ།

དགོང་མོ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་གིསི་གྲོག་ཤུར་ཞེིག་ཏུ་ཞེག་སྡོད་བྱེད་སིའ་ིསྒོར་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། 

ཁྱོིམ་ཚོང་གཞེན་པ་ཞེིག་དེའི་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནསི་རསི་གུར་ཕུབ་བྱུང་། སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་འདུག་ལོ། བུད་མེད་དང་བྱིསི་པ་ཚོོསི་

ཁོོ་ཚོོར་ཉིན་ནསི་བསྡད་ཡོིད། འགྱུར་ལྡོག་ལོ་སྡང་མཁོན་དང་གསིར་བརྗོ་ེལོ་ཞེེད་མཁོན་

ཁྱོདོ་ཚོ།ོ ཙགོ་པུར་བསྡད་ཡིདོ་པའ་ིསྐྱསེི་པ་འད་ིགཉིསིི་ཁོ་ཁོར་ཕྱིསེི་ནསི། ཁོོ་ཚོ་ོཕན་ཚུན་

ལོ་སྡང་ཞེངི་ཞེདེ་དུ་ཆུག་ལོ། ཕན་ཚུན་ལོ་དགོསི་པ་ཟ་རུ་ཆུག་དང་། འད་ིན་ིཁྱོདོ་རང་ཞེདེ་

སིའི་དངོསི་པོ་དེའི་གྲུབ་རྒྱུ་ཕྲ་མོ་ཡིིན། འདི་ནི་ཁོམསི་དཀར་དམར་ཉིིསི་འདུསི་ཀྱིི་སོྒོ་ང་

ཡིནི་ཏ།ེ སྐབསི་འདརི“ངསི་ངའ་ིསི་ཤོོར་སིོང་“ཞེསེི་པའ་ིཚོགི་དརེ་འགྱུར་བ་ཐེབེསི་པ་རདེ། 

འདིར་ཕྲ་ཕུང་གཅིིག་དུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་གྱིེསི་ཤོིང་། དེ་གྱིེསི་པ་ལོསི་ཁྱོོད་རང་སྡང་སིའི་

དངསོི་པ་ོསྟ་ེ“ང་ཚོསོི་ང་ཚོའོ་ིསི་ཤོོར་སིངོ་།” ཞེསེི་པ་ད་ེའཁྲུངསི་པ་རདེ། འད་ིན་ིཉིནེ་ཁོ་ཡིནི་

ཏ།ེ སྐྱསེི་པ་གཉིསིི་ན་ིསྐྱསེི་པ་གཅིགི་ལྟ་བུའ་ིཁོརེ་རྐྱེང་མནི་ལོ་མག་ོཡིང་འཐེམོསི་མདེ། ད་ེ

ནསི་ཆོེསི་ཐེོག་མའི་“ང་ཚོོ་”ཞེེསི་པ་འདི་ནསི་དེ་ལོསི་ཀྱིང་ཉིེན་ཁོ་ཅིན་ཞེིག་ཕྱིིར་མངོན་

ཡིོང་ཞེིང་། དེ་ནི་“ང་ལོ་ཟ་མ་ཅུང་ཙམ་ཡིོད།” ཅིེསི་པ་དང་“ང་ལོ་ཅིི་ཡིང་མེད།” ཅིེསི་པ་

གཉིིསི་མཉིམ་དུ་བསྡོམསི་པ་ན་རྩིསི་འབྲསི་ན་ི“ང་ཚོོར་ཟ་མ་ཅུང་ཙམ་ཡིོད།” ཅིེསི་པ་ད་ེ

ཡིིན། འད་ིལྟར། དོན་དག་ཅིིག་ག་ིམགོ་བརྩམསི་ཡིོད་ལོ། ལོསི་འགུལོ་ཞེིག་ལོ་ཁོ་ཕྱིོགསི་

རྙིདེ་ཡིདོ། ད་ེནསི་ལྡབ་འགྱུར་དུ་འགྲ་ོབའ་ིསྒྱུར་རྩསིི་ཅུང་ཙམ་སྤྱིད་པ་ན། སི་ཞེངི་འད་ིདང་

འདྲུད་འཐེེན་འད་ིགཉིིསི་ང་ཚོོའ་ིཡིིན། སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་གྲོག་ཤུར་ནང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་

འདུག་ཅིིང་། མེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་སླེ་ངའི་ནང་དུ་ཤོ་རྩིབ་བཙོ་བཞེིན་ཡིོད། 

མགི་ཟུང་འགུལོ་མདེ་དུ་ཅིརེ་བའ་ིབུད་མདེ་ཚོ་ོཁུ་སིམི་མ་ེརདེ་ལོ། ཁོོ་ཚོའོ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ི

བྱིསི་པ་ཚོོསི་རང་སིེམསི་ཀྱིིསི་ཧ་མ་ིགོ་བའ་ིསྐད་ཆོ་འད་ིདག་ལོ་རྣམ་ཤོེསི་གཏད་ནསི་ཉིན། 

མཚོན་མོའ་ིམུན་པ་ཇོ་ེནག་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། ཕྲུ་གུ་ཞེིག་ལོ་ཆོམ་པ་ཕོག འདི། མལོ་གཟན་
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འད་ིསྐོན་དང་། ད་ེབལོ་བསླེསི་ཡིིན། ད་ེངའ་ིཨ་མའ་ིམལོ་གཟན་རེད། ད་ེའཁྱོེར་ནསི་ཕྲུ་

གུར་སྐནོ་ཅིགི འད་ིན་ིའབར་མདལེོ་གྱིསིི་འགད་དུ་འཇུག་པའ་ིདངསོི་པ་ོད་ེརདེ་ལོ། འད་ི

ན་ིསོྔོན་འགྲ་ོསྟ་ེ“ང་”ཞེསེི་པ་ནསི་“ང་ཚོ་ོ”ཞེསེི་པར་འགྲ་ོབའ་ིསྟ་གནོ་རདེ། 

མི་དམངསི་ལོ་དབང་དགོསི་པའི་སི་ཞེིང་བདག་བཟུང་བྱེད་མཁོན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གནསི་

ལུགསི་འད་ིརྟེོགསི་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་སྐྱོབ་ཐུབ་སྲིིད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྒྱུ་

དང་འབྲསི་བུ་གཉིིསི་ཀ་ཁོ་ཁོར་ཕྱིེསི་ཐུབ་ན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཕེན་དང་མར་ཁོེ་སིི། 

ཇོེ་ཧྥོེར་སིོན་དང་ལོེ་ཉིིན་བཅིསི་ནི་འབྲསི་བུ་ཡིིན་པ་ལོསི་རྒྱུ་མ་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་ཚོེ། ཁྱོོད་

རང་ཉིིད་འཚོ་ོཐུབ་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེརྟེོགསི་མ་ིནུསི་ཏ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི བདག་

འཛོིན་ཞེེསི་པ་འདིསི་ཁྱོོད་རང་དུསི་གཏན་དུ་“ང་”ཞེེསི་པའ་ིའཁྱོག་རོམ་ནང་དུ་གཏན་དུ་

འཁོེང་དུ་བཅུག་ཡིོད་ལོ། དསེི་ཁྱོོད་རང་“ང་ཚོ་ོ”ཞེེསི་པ་ལོསི་གཏན་དུ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་ཡིོད།

ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མངའ་སྡེ་ཚོང་མ་ཐོེག་མའི་འགྱུར་ལོྡག་གི་འོག་ནསི་སྔོངསི་སྐྲག་སྐྱེ། 

དགོསི་མཁོོ་ན་ིལྟ་བའ་ིསྐྱེད་མ་ཡིིན་ལོ། ལྟ་བ་ན་ིལོག་ལོེན་གྱི་ིསོྔོན་འགོྲ་ཡིིན། རྒྱལོ་ཡིོངསི་

སུ་མི་དམངསི་སི་ཡི་ཕྱིེད་ཙམ་གནསི་སོྤེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་མི་གྲངསི་སི་ཡི་གཅིིག་

ཙམ་སྡོད་བཟོད་མ་ིབད་ེབའ་ིགནསི་སུ་ལྷུང་ནསི་གནསི་སྤེོ་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་

ཅིིང་། ད་ེམིན་སི་ཡི་བཅུ་ལྷག་གིསི་སྔོངསི་སྐྲག་ད་ེཐེོག་མར་ཚོོར་གྱི་ིཡིོད།

འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་རྣམསི་ཀྱིིསི་ཞེིང་པ་མེད་པའི་སི་ཞེིང་སྟོང་པའི་སྟེང་དུ། 

རྨོསི་ཤུར་གྲངསི་མེད་ཅིིག་འཐེེན་བཞེིན་ཡིོད། 
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གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིསྟེང་དུ། ཨལོ་དང་སུ་ཟ་ེཡི་ིཟ་ཁོང་། ཁོར་ལོ་ིཡི་ིགུང་

ཚོིགསི། ཇོོའ་ེདང་མིན་ན་ེཡི་ིཟ་ཁོང་། ཝིལོ་གྱི་ིལོག་ཟསི་ཟེར་བ་ལྟ་བུའ་ིཤོ་བག་ལོེབ་བཟའ་

སྟེགསི་སྣ་ཚོོགསི་ཡིོད་ཅིིང་། རྒྱུག་པ་དང་ཤོིང་ལོེབ་རྐྱེ་གཤོིབ་ཀྱིིསི་བཟོསི་པའི་ཁོང་རྙིིང་

ཚོོའ་ིམདུན་དུ་སྣུམ་སྣོན་སྟེགསི་བུ་གཉིིསི་ར་ེཡིོད་ལོ། ཁོང་རྙིིང་འད་ིདག་ལོ་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་

མོ་དང་ཆོང་སྟེགསི་རིང་མོ། རྒྱབ་སྙེསི་མེད་པའི་རྐུབ་སྟེགསི་དང་རྐང་གདན་འཕྲེད་ཤོིང་

བཅིསི་འཛོོམསི་ཡོིད། སོྒོ་དང་ཐེག་ཉི་ེསིར་རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལོ་ཆོསི་གསུམ་ར་ེཡིོད་ཅིིང་། རྒྱན་

སོྒོ་གསུམ་པོ་ཕྱིེསི་ཚོ་ེཁྱོོད་ལོ་ཐེོབ་སྲིིད་པའ་ིརྒྱུ་ནོར་ཏ།ེ སྐར་ལྔ་ཅིན་གྱི་ིལྕིགསི་སོྒོར་རྣམསི་

ཤོེལོ་སོྒོ་བརྒྱུད་ནསི་གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ། རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་ལྕིགསི་

སོྒོར་གཡུག་སིའ་ིརང་འགུལོ་སྒྲི་གཏོང་འཕྲུལོ་འཁོོར་ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིའགྲམ་དུ་བག་ལོེབ་

བཞེིན་བརྩེགསི་པའ་ིསྒྲི་སྡེར་རྣམསི་སྒྲི་གཏོང་འཁོོར་སྡེར་སྟེང་དུ་འདེད་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་

ཡིོད་ལོ་“ཋེི་ཕི་ཋེི་ཕི་ཋེིན།” “ཕྱིིར་དྲེན་ལོ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ།” ཞེེསི་པ་ལྟ་བུའི་བྷེིན་ ཁོི་རོ་

སི་ིབྷེ་ེ2 དང་བྷེེན་ན་ེ གྷུད་མན་2 སིོགསི་ཀྱི་ིཞེབསི་བྲོའ་ིརོལོ་དབྱངསི་གཏོང་བར་ངང་སྒུག་

བྱསི་ཡིོད། ཚོོང་སྒྲིོམ་སྣ་ེམོའ་ིཤོེལོ་སྒོམ་ཁོ་གཅིོད་ཅིན་གྱི་ིནང་དུ་ལུ་སིེལོ་ཀ་ར་དང་། གཉིིད་

ཅིོག་ཀུན་སིེལོ་ཟེར་བའ་ིསྐྱུར་ཚྭའ་ིཇོ་བཅུད། ཀ་ར་དང་ཐེ་མག ཁོ་སྤུ་བཞེར་གྲི། གཟེར་

2  བྷེིན་ ཁོི་རོ་སིི་བྷེེ།བྷེིན་ ཁོི་རོ་སིི་བྷེེ། Bing Crosby སྟ།ེ དུསི་རབསི་ཉི་ིཤུ་བའ་ིལོོ་རབསི་སུམ་ཅུ་བཅུ་བཞེའི་ིནང་ག་ིཨ་རིའ་ིགླུ་བ་དང་

འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགསི་ཅིན་ཞེགི

2  བྷེེན་ནེ་ གྷུད་མན།བྷེེན་ནེ་ གྷུད་མན། Benny Goodman སྟ།ེ དུསི་རབསི་ཉི་ིཤུ་བའ་ིལོོ་རབསི་སུམ་ཅུ་བཅུ་བཞེའི་ིནང་ག་ིཨ་རིའ་ི

རོལོ་དབྱངསི་སྒྱུ་རྩལོ་པ་གྲགསི་ཅིན་ཞེགི
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འཇོགསི་སྨོན། བྷེ་ིརོ་མོ་སྐྱུར་སིེལོ་སྨོན་ཆོབ་2 དང་ཨལོ་ཁོ་ཟསི་འཇུའ་ིསྨོན་ཆོབ་2 བཅིསི་

བཤོམསི་ཡིོད་ལོ། གྱིང་ངོསི་ཚོང་མ་བརྡོ་ཁྱོབ་ཀྱིིསི་བརྒྱན་ཡིོད། བརྡོ་ཁྱོབ་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཆུ་

རྐྱེལོ་བྱེད་བཞེིན་པའི་གཞེོན་ནུ་མ་ཞེིག་ཡིོད། ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོོ་གསིེར་ལྟར་སིེར་ཞེིང་བཞེིན་

རསི་ཞེོ་ལྟར་དཀར་ཞེིང་འཇོམ་ལོ། ནུ་མ་ཆོེ་ཞེིང་དཔྱི་མགོ་ཆུང་བ་དང་། ཁོོ་མོསི་རྐྱེལོ་

གོསི་ཤོིག་གྱིོན་ཏེ་ལོག་ཏུ་ཁོོལོ་ཁོོལོ་ཁུ་ནག་དམ་བེ་གཅིིག་བཟུང་ནསི་འཛུམ་མདངསི་

སྟོན་བཞེིན། འདི་ཉིོསི་ན་དགེ་མཚོན་ཅིི་ཡིོད་ངོམ་བཞེིན་ཡིོད། ཆོང་སྟེགསི་རིང་མོའ་ི

སྟེང་དུ་ཚྭ་དང་གཡིེར་མ། པད་ཁོའ་ིསྣུམ་སྣོད་དང་ཤོོག་བུའ་ིལོག་ཕྱིིསི་བཅིསི་ཡིོད། ཚོོང་

སྒྲིོམ་རྒྱབ་ཏུ་སྦེི་རག་ཀ་ལོ་ཡིོད་ལོ། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་འཚོིག་ཇོའི་བུམ་པ་ཡིོད། འོད་མདངསི་

འཕྲོ་ཞེིང་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་གྱིིསི་འཕྱུར་བའ་ིའཚོིག་ཇོའ་ིབུམ་པའ་ིངོསི་ཀྱི་ིཚོད་འཇོལོ་

འཆོར་ཤོེལོ་ལོསི་འཚོིག་ཇོ་མང་ཉུང་ག་ཙམ་ཡིོད་པ་གསིལོ་པོར་མངོན། དྲེ་སླེེའ་ིནང་དུ་

བག་ཟན་ཡིོད་ཅིིང་། ཚོ་ལུ་མ་བཞེི་རེ་མཆོོད་རྟེེན་དབྱིབསི་ཀྱིིསི་བསྒྲིིགསི་ཡིོད། ཕོ་སིི་ཋེི་

ཚོ་བག་2 སིོགསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་ཟན་ཆོག་གི་ཕུང་གསིོག་ཆུང་ཆུང་རྣམསི་དབྱིབསི་

གཟུགསི་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་བསྒྲིིགསི་ཡིོད།

བརྡོ་བྱང་རྣམསི་ཀྱི་ིསྟེང་ག་ིབརྡོ་ཡིིག་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་བཀྲག་མདངསི་འཚོེར་བའ་ི

ཉི་ཤོེལོ་ལོ་བརྟེེན་ནསི་མིག་ལོམ་དུ་གསིལོ་པོར་མངོན་འདུག་སྟེ། དཔེར་ན། “ཨ་མསི་

བཟོསི་པ་ལྟ་བུའ་ིབག་ཟན།”དང་། “བུ་ལོོན་གྱིིསི་དགྲ་ཟླར་འགྱུར་བསི། ད་ེལོསི་གྲོགསི་པོ་

2  བྷེི་རོ་མོ་སྐྱུར་སིེལོ་སྨོན་ཆོབ།བྷེི་རོ་མོ་སྐྱུར་སིེལོ་སྨོན་ཆོབ། Bromo-Seltzer སྟ།ེ ཕོ་ཁོའ་ིཚོ་སྐྱུར་འཇོོམསི་བྱདེ་ཀྱི་ིཨ་རིའ་ིསྨོན་ཆོབ་ཐེོན་རྫོསི་

ཤོགི་ག་ིཚོངོ་རྟེགསི། 

2  ཨལོ་ཁོ་ཟསི་འཇུའི་སྨོན་ཆོབ།ཨལོ་ཁོ་ཟསི་འཇུའི་སྨོན་ཆོབ། Alka-Seltzer སྟ།ེ ཟ་མ་འཇུ་བྱདེ་ཀྱི་ིཨ་རིའ་ིསྨོན་ཆོབ་ཐེོན་རྫོསི་ཤོགི་ག་ིཚོངོ་

རྟེགསི།

2  ཕོ་སིི་ཋེི་ཚོ་བགཕོ་སིི་ཋེི་ཚོ་བག Post Toasties སྟ།ེ དུསི་རབསི་སྔོོན་མའ་ིདུསི་མགོར་ཨ་རརི་བྲནི་རྒྱུག་ཆོ་ེབའ་ིཞེོགསི་ཟསི་འབྲུ་

ཆོག་ཅིགི་ག་ིཚོོང་རྟེགསི།
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སྒྲིིག་ཨང་།” “བུད་མེད་ཚོོསི་ཐེ་མག་འཐེེན་རུང་མོད། རང་ག་ིརྐུབ་གང་དུ་འཇོོག་མིན་ལོ་

གཟབ་གཟབ་བྱོསི།” “འདིར་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཟ་མ་ཟོ། ཁྱོེད་ཀྱི་ིཆུང་མ་ད་ེསོྒོ་ཁྱོ་ིཞེིག་ལོ་ཞེོག་ཅིིག” 

“IITYWYBAD?2  (གལོ་སྲིིད་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིང་བསྐྱར་བཏུང་བ་ཞེིག་

ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།)” སིོགསི་སིོ།།

ཟ་ཁོང་ག་ིསྣ་ེགཅིིག་ཏུ། སྡེར་མ་དང་གདུསི་བཙོསི་ཀྱི་ིཚོལོ་སླེང་མང་པོ་ཡིོད་ཅིིང་། ད་

དུང་ཞོེག་ཁོོག་དང་ཤོ་གདུསི་མ། སྐམ་ཤོ་བསྲིེགསི་མ་དང་གཏུབ་རྒྱུར་སྒུག་ཡོིད་པའ་ིཕག་

ཤོ་བསྲིེགསི་མ་བཅིསི་ཡིོད། 

ཚོོང་སྒྲིོམ་ལྟག་ག་ིམིང་ལོ་མིན་ན་ེདང་སུ་ཟ།ེ ཡིང་ན་མའ་ེརུ་འབོད་པའ་ིབུད་མེད་དར་

མ་འདིསི་སྐྲ་ལོོར་འཇོིལོ་ལོ་ིཕབ་ཡིོད་ཅིིང་། རྔུལོ་ཆུསི་ཚོོསི་པའ་ིགདོང་པ་རུ་དཀར་འགྱུར་

བྱུག་རྗོེསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་མཁུར་དམར་སྐག་རྩ་ིབསྐུསི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་སྐུ་མགྲོན་གྱི་ིམདུན་ནསི་

སྐད་གདངསི་དམའ་ལོ་འཇོམ་པོསི་ཟསི་ཐེོ་བློངསི་རྗོེསི། ཟསི་ཐེོ་ད་ེརྣམསི་རྨ་བྱའ་ིགཙེར་

སྐད་ལྟ་བུསི་མ་བྱན་ལོ་འདོན་ལོ། དེ་ནསི་ཚོོང་སོྒྲིམ་སྟེང་དུ་གོར་གོར་གྱིིསི་གཙང་མར་

འབྱིད་ཅིིང་། འོད་འཚོེར་བཞེིན་པའི་འཚོིག་ཇོའི་བུམ་པ་ཆོེན་པོ་དག་ཀྱིང་ཕྱིི་བདར་

བྱེད། ལུསི་པོ་རྔུལོ་ནསི་ཡིོད་པའ་ིམ་བྱན་གྱི་ིམིང་ལོ་ཇོོའ་ེདང་ཁོར་ལོ།ི ཡིང་ན་ཨལོ་ཟེར་

ཞེིང་། ཁོོསི་ཕྱིི་སྟོད་དཀར་པོ་གོན་ནསི་པང་ཁོེབསི་བཅིིངསི་ཡིོད་ཅིིང་། མ་བྱན་གྱིི་ཞྭ་མོ་

2  IITYWYBAD? འད་ིན་ིདབྱནི་ཡིགི་ག་ིལུགསི་ལྟར་ཐེ་སྙད་ར་ེརེའ་ིཡིགི་འབྲུ་དང་པོ་ཚོང་མ་ལྷན་དུ་བསྡུསི་པའ་ི

བསྡུསི་ཚོགི་ཅིགི་ཡིནི་ཞེངི་། ཚོགི་ཆོ་ཚོང་ན།ི If I Tell You, Will You Buy Another Drink? (གལོ་སྲིདི་ངསི་ཁྱོོད་

ལོ་བཤོད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིང་བསྐྱར་བཏུང་བ་ཞེགི་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ།) འད་ིན་ིདབྱནི་ཡིགི་ཐེོག་ག་ིབསྡུསི་ཚོགི་ཆོེསི་

རངི་ཤོོསི་ཤོགི་ཏུ་འདོད་ལོ། དབེ་འདིའ་ིརྩོམ་པ་བོ་ཇོོན་ སི་ིཊིནེ་བྷེགེ་ལོགསི་ཀྱིིསི་བརྩམསི་ཆོོསི་འདིའ་ིནང་ནསི་

གསིར་གཏོད་བྱསི་པར་བཤོད། བརྡོ་ཁྱོབ་འདིའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་ན་ིའད་ིལྟར་ཏ།ེ སྐུ་མགྲོན་ཞེགི་གིསི་བརྡོ་ཡིགི་འད་ི

མཐེོང་ཚོ།ེ ཞེབསི་ཞུ་བ་ལོ་“འདིའ་ིནང་དོན་ཅི་ིརདེ།” ཅིེསི་འདྲེ་ིངསེི་ཤོངི་། ཁོོ་མོསི་“གལོ་སྲིདི་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་

ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིང་བསྐྱར་བཏུང་བ་ཞེགི་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ།” ཟརེ་ངསེི། འད་ིན་ིལྡོག་འདྲེ་ིདང་དྲེིསི་ལོན་གཉིིསི་ཀ་

ཡིནི་པསི། ཚོགི་ག་ིསྟངེ་ནསི་རགི་པ་རྩ་ེབ་ཞེགི་ཡིནི། 
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དཀར་པོའ་ིའོག་ག་ིཐོེད་པ་དཀར་པོ་རུ་རྔུལོ་ཆུ་རྣམསི་ཕྲེང་རོྡོག་བཞེིན་འཛོག་ལོ། སིེམསི་

ཁོམསི་མ་ིདྭངསི་པའ་ིམ་བྱན་འདིར་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུ་ཉུང་ལོ། སོྒོ་ནང་དུ་འགྲུལོ་བ་གསིར་

པ་ར་ེའཛུལོ་ཐེེངསི་རེར་མིག་གིསི་ལོན་ར་ེལྟ། ཁོོསི་སྲིེག་སླེང་ཕྱི་ིབདར་བྱསི་རྗོེསི་ནང་དུ་

ཤོ་རྣམསི་ཅིབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྡོབསི། ཁོོསི་མའེ་ཡིིསི་མངགསི་པའི་ཟསི་ཐེོ་རྣམསི་སྐད་

དམའ་མོསི་བསྐྱར་ཟོླསི་བྱེད་བཞེིན། སྲིེག་སླེང་ད་ེའབྲད་འབྲད་བཏང་རྗོེསི་ལོག་རསི་ཀྱིིསི་

ཕྱིིསི། ཁོོ་ན་ིསིེམསི་ཁོམསི་མ་ིདྭངསི་ཤོིང་སྨྲ་བ་ཉུང་།

མའ་ེན་ིསྐུ་མགྲོན་ལོ་སྣ་ེལོེན་བྱེད་མཁོན་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་མདངསི་

དང་སུན་སྣང་མཉིམ་དུ་སྐྱ་ེཡིོད་པསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་རང་གཤོིསི་ནང་འགལོ་གྱི་ིདབང་

གིསི་འགད་རྫོསི་བཞེིན་དུ་གད་མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིའཛུམ་གྱིིསི་

གང་བའི་མིག་ཟུང་གིསི་མིག་བཤོེར་རྒྱག་དུསི། མིག་ལོམ་དུ་དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་མ་

གཏོགསི་གཞེན་པ་མི་ཐེོགསི། དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་ཚོོ་ནི་ཟ་ཁོང་འདི་ཚོོའི་ཚོོང་ལོསི་ཀྱིི་

སྒོལོ་ཚོིགསི་ལྟ་བུ་ཡིིན། དོསི་འཁོོར་གང་དུ་བསྡད་ན་མགྲོན་པོ་གང་དུ་ཡིོང་། དོསི་འཁོོར་

ཁོ་ལོོ་བ་ཚོ་ོལོ་རྣམ་འགྱུར་མ་ིལོེགསི་པ་སྟོན་མ་ིརུང་ལོ། ད་ེཚོང་མསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོ་ལོོ་

བ་ཚོོསི་འདིར་སྐུ་མགྲོན་ཁྲིད་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་སི་རྒྱུསི་ཆུ་རྒྱུསི་ཡིོད། ད་ེབསི་གལོ་

སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་འཚོིག་ཇོ་ཇོ་ལྷག་ཅིིག་ལྡུད་ན། དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོ་ཚོོ་ཟ་ཁོང་འདི་

ལོ་གཏན་ནསི་མི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོར་ཞེབསི་ཞུ་ལོེགསི་པོ་བསྒྲུབསི་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཐེེངསི་རྗོེསི་མར་

ཡིང་ཡིོང་ག་ིརེད། ད་ེབསི། མའ་ེཡིིསི་ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་རྒུ་བཏོན་ནསི་དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་

ཚོོར་འཛུམ་མདངསི་སྟོན་གྱིི་ཡིོད། ཁོོ་མོ་ཅུང་དྲེང་མོར་འགྲེངསི་ནསི་ལོག་པསི་ལྟག་གི་

སྐྲ་ལོོ་རྣམསི་སྡེམ་ཆོེད་དུ་དཔུང་པ་ཡིར་བཀྱིགསི་པ་ན། ཁོོ་མོའ་ིབྲང་གི་ནུ་འབུར་ཟུང་

ཡིང་དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཡིར་བཏེགསི་འོང་། ཁོོ་མོསི་ཉིིན་མོའ་ིདུསི་ཚོོད་ཕུད་ཆོེད་དུ་

དོན་དག་ཆོེན་པོ་དང་། དུསི་ཚོོད་གལོ་ཆོེན་སིོགསི་ཀྱི་ིསྐོར་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་ལོ། གད་མོ་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཆོེན་པོའང་སླེོང་བ་ཡིིན། ཨལོ་གྱིིསི་ནམ་ཡིང་སྐད་ཆོ་མི་བཤོད། ཁོོ་རང་མགྲོན་པོར་སྣེ་

ལོེན་བྱེད་མཁོན་མ་ཡིིན་པསི། ཁོོསི་མཚོམསི་ལོ་ལོར་བཞེད་གད་རེ་ཐེོསི་ཚོ་ེའཛུམ་ཅུང་

དམུལོ་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་གཏན་ནསི་མ་ིདགོད། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁོོསི་

མའེ་ཡིི་གྲུང་ཤོ་དོད་པའི་སྐད་ངག་དེ་ཐོེསི་སྐབསི་མགོ་བོ་ཡིར་རེ་འགོྱིགསི་ལོ། དེ་ནསི་

མུ་མཐུད་དུ་སྲིེག་སླེང་གི་ངོསི་འབྲད་ཐེོམ་གྱིིསི་འབྲད་འབྲད་བྱེད་ཅིིང་། ཞེག་ཚོི་རྣམསི་

སྡེར་མ་ཚོོའ་ིལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིལྕིགསི་གཞེོང་ག་ིནང་དུ་བཤོལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཚོིར་སྒྲི་

གྲག་བཞེིན་པའི་ཤོ་སྲིེག་དེ་འབྲད་ཐོེམ་གྱིིསི་མར་གནོན་ཞེིང་། བག་ལོེབ་ཅིིག་བང་རིམ་

གཉིིསི་སུ་དྲེསི་རྗོེསི་བརྔོསི་ཏ་ེཚོ་པོ་བཟོ། ཁོོསི་ཁོ་གཏོར་ཡིོད་པའ་ིཙོང་ལོེབ་རྣམསི་སྡེར་མ་

ལོསི་རུབ་རུབ་བྱསི་ཏ་ེབློངསི་རྗོེསི་ཤོའ་ིསྟེང་དུ་སྤུངསི་ནསི་སྟེང་དུ་འབྲད་ཐོེམ་གྱིིསི་གནོན་

ལོ། ད་ེརྗོེསི་བག་ལོེབ་ཕྱིེད་ཅིིག་ཤོའ་ིསྟེང་དུ་འཇོོག་པ་ཡིིན། བག་ལོེབ་ཕྱིེད་གཞེན་པ་དེའ་ི

སྟེང་དུ་ཞུ་ཟིན་པའ་ིམར་དང་བསྙལོ་ཚོལོ་བོྲ་རྫོསི་བསྐུསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ལོག་པ་གཅིིག་

གིསི་ཤོའ་ིསྟེང་ག་ིབག་ལོེབ་ད་ེམར་མནན་རྗོེསི། ལོག་པ་གཞེན་པ་དེསི་འབྲད་ཐེོམ་ད་ེདལོ་

མོསི་ཤོ་ལོེབ་ཀྱིི་འོག་ཏུ་བསྣུར་ནསི་ཐེོག་འོག་བརྗོེསི་ཤོིང་། དེ་རྗོེསི་མར་སྣུམ་བསྐུསི་ཡིོད་

སིའི་བག་ལོེབ་ཕྱིེད་ཀ་དེའི་སྟེང་དུ་བཀབ་རྗོེསི། ཤོ་བག་ལོེབ་དེ་སྡེར་མའི་ནང་དུ་འཇོོག་

པ་དང་། ད་ེནསི་ལྡུམ་བུ་འདབ་བརྒྱའ་ིབསྙལོ་ཚོལོ་ལོེབ་མོའ་ིབཞེ་ིཆོ་གཅིིག་དང་། སྐྱུ་རུ་

ར་ནག་པོ་གཉིིསི་བར་འཚོང་ཅིན་གྱི་ིབག་ལོེབ་འདིའ་ིབར་དུ་བཙིར། ཨལོ་གྱིིསི་སྡེར་མ་ད་ེ

གདུབ་འཕེན་རྩ་ེབ་བཞེིན་ཚོོང་སྒྲིོམ་སྟེང་དུ་གཡུག་ལོ། ད་ེརྗོེསི་འབྲད་ཐེོམ་གྱིིསི་སྲིེག་སླེང་

འབྲད་འབྲད་གཏོང་ཞེིང་། ཁོམསི་མ་དྭངསི་པའ་ིརྣམ་པསི་གདུ་སླེང་ལོ་ལྟ། 

རླངསི་འཁོོར་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིསྟེང་དུ་ཤུར་སྒྲི་དང་བཅིསི་

རྒྱུག་ག་ིཡིོད་ལོ། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཨང་བྱང་ལོ་བལྟསི་ན། ད་ེདག་ན་ིམ་སི་ཆུ་སི་ེཚོི་མངའ་

སྡ།ེ ཋེནེ་ན་ེསི་ེམངའ་སྡ།ེ རོ་ཌི་ེགླེངི་ཕྲན་མངའ་སྡ།ེ ནའེུ་ཡིོག་མངའ་སྡ།ེ ཧྥོརེ་མོན་ཋེ་ིམངའ་
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སྡ།ེ ཨོ་ཧ་ཡིོ་མངའ་སྡ་ེསིོགསི་ནསི་རེད། འད་ིདག་ན་ིརླངསི་འཁོོར་རྫོིག་པོ་ཤོ་སྟག་རེད་ལོ། 

ད་ེདག་ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་ལོ་ེདབར་དྲུག་ཅུ་ར་ེལྔ་རྒྱུག་ག་ིཡིོད། 

ལྟོསི་དང་། ཁོོརད་2 རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་བརྒྱུགསི་སིོང་། དེ་ནི་འཁོོར་ལོོ་སྦྱིར་བའི་རོ་

སྒོམ་ཞེིག་དང་འདྲེ།

དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ད་ེཚོ་ོརྒྱུག་ན་མགྱིོགསི་པ་ལོ།

ལོ་སིལོ་ཞེེསི་པའི་རླངསི་འཁོོར་དེ་མཐེོང་སིོང་ངམ། ང་དེ་ལོ་དགའ། ང་ནི་དེ་འདྲེའི་

ཧམ་སིེམསི་ཅིན་ཞེིག་མིན་པསི་ལོ་སིལོ་གཅིིག་གིསི་ཆོོག

གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོོང་ཆོེན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ཁོ་ཌིི་ལོག་ཅིེསི་པ་དེ་མི་འགྲིག་གམ། 

གཞེན་པ་ལོསི་ཅུང་ཆོ་ེཞེིང་ཅུང་མགྱིོགསི། 

ང་རང་ཉིིད་ཡིིན་ན་ཟེ་ཧྥོེར་དེ་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན། དེ་རྒྱསི་སྤྲོོསི་དེ་འདྲེ་མིན་མོད། འོན་

ཀྱིང་། དེའ་ིགྲལོ་རིམ་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མེད་ལོ་རྒྱུག་ནའང་མགྱིོགསི། 

ཡི་སྐུ་ཞེབསི། ངསི་འད་ིབཤོད་ན་ཁྱོོད་གད་མོ་མ་ཤོོར་ཨ། ངསི་ཡིིན་ན་བྷུའ་ིཁོ་ེ ཕུའ་ིཁོ་ི

རྟེགསི་ཅིན་ཞེིག་ཉོི་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལོ་དེསི་ཆོོག

འོན་ཀྱིང་། དེའ་ིརིན་གོང་ན་ིཟ་ེཧྥོེར་གྲལོ་རིམ་དང་མཐེོ་དམའ་གཅིིག་ཡིིན་ལོ། ནང་

དུ་བསྡད་ན་ད་ེའདྲེ་སྐྱིད་པོ་མིན།

ངསི་ད་ེདག་ལོ་ཁོ་ཡི་མ་ིབྱེད། གང་ལྟར་ངསི་ཧེན་ར་ེ ཧོྥོརད་2 ཚོང་ག་ིཐེོན་རྫོསི་ཤོིག་རྩ་

བ་ནསི་ཉོི་འདོད་མེད། ང་ཁོོ་ལོ་མ་ིདགའ། གཏན་ནསི་དགའ་མྱོོང་མེད། ངའ་ིསྤུན་མཆོེད་

2  ལོའེུ་འདིའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམངི་དང་ཚོངོ་རྟེགསི་བོད་དབྱནི་ཤོན་སྦྱིར། ཁོོརད། Cord • བྷེའིུ་ཁོ་ིཕུའ་ིཁོ།ི 

Buick-Puick

2  ཧེན་རེ་ ཧོྥོརད།ཧེན་རེ་ ཧོྥོརད། Henry Ford སྟ།ེ ཁོོང་ན་ིཨ་རིའ་ིཧྥོོརད་རླངསི་འཁོོར་བཟོ་སྐྲུན་སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་གསིར་འཛུགསི་

མཁོན་ཡིནི།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཅིིག་ཁོོ་ཚོོའི་བཟོ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོོའ་ིསྐད་ཆོར་ཉིན་

ཡིོད་རྒྱུ་ན་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད།

རེད་ཡི། ཟ་ེཧྥོེར་རླངསི་འཁོོར་འད་ིདངོསི་གནསི་སྐྱིད་པོ་ཡིོད་པ་རེད།

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆོེན་པོ་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་རྒྱུག་ཅིིང་། ད་ེདག་ག་ིནང་ག་ི

ལོེ་ལོོ་ཆོེ་ཞེིང་ཚོ་དོྲེད་ཀྱིིསི་གཙེསི་པའི་བུད་མེད་ཚོོ་ནི་བརྟེན་སྐར་ཆུང་ཆུང་རེ་དང་འདྲེ་

བར། མཐེའ་རུ་རྒྱན་གོསི་མཆོོར་གསུམ་གྱི་ིའཁོོར་སྐར་སྣ་ཚོོགསི་འཁོོར་བཞེིན་ཡིོད་ད།ེ ངོ་

སྣུམ་དང་ལྤགསི་སྣུམ། ཤོེལོ་དམ་ཆུང་ཆུང་འདྲེ་མིན་ནང་དུ་བླུགསི་པའ་ིསྐྲ་དང་མིག མཆུ་

དང་སིེན་མོ། སྨོིན་མ་དང་རྫོི་མ། མིག་ལྤགསི་ལོ་སིོགསི་པའི་ཁོ་མདོག་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱིི་ཚོོན་

རྩ་ིདཀར་དམར་ནག་ཟིང་ག་ིམདོག་བཞེ་ིཡིོད་ཅིིང་། ད་དུང་དེའ་ིསྟེང་དུ་ལྗོང་མདོག་དང་

དངུལོ་མདོག་ཀྱིང་ཡིོད། བཤོང་བ་འདེད་བྱེད་དུ་སྨོན་སྣུམ་དང་སྨོན་སིོན། རིལོ་བུ་སིོགསི་

ཡིོད་ལོ། ད་དུང་འཁྲིག་པ་སྤྱིོད་སྐབསི་ནད་མེད་དྲེ་ིམེད་མངལོ་མེད་བཅིསི་མེད་པ་གསུམ་

མངོན་འགྱུར་འབྱུང་ཆོེད་དུ། སྨོན་ཁོབ་དང་རིལོ་བུ། སྨོན་ཕྱི།ེ སྨོན་ཁུ། སྨོན་སྐྱོ་མ་སིོགསི་

ཀྱི་ིདམ་བ་ེཁུག་མ་གང་ར་ེའཁུར་ཡིོད། ད་དུང་གོྱིན་གོསི་རྣམསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་བརྩིསི་ཡིོད་

པ་མ་རེད། ག་འདྲེའ་ིམགོ་རྙིོག་བྱེད་ཅིིག་ཨང་།

བུད་མེད་འད་ིཚོོའ་ིམིག་མཐེའ་རུ་ངལོ་དུབ་ཀྱི་ིར་ིམོ་བབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིཁོ་འགྲམ་

ནསི་ཡིིད་ཆོད་ཀྱི་ིགཉིེར་མ་དཔྱངསི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིལྗོིད་ཤུགསི་ཆོ་ེབའ་ིནུ་མ་ཟུང་གིསི་

ནུ་ཁོེབསི་ཆུང་ཆུང་རྣམསི་མར་བསྣར་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ལྟོ་བ་དང་བརླ་ཟུང་བར་དུ་འགྱིིག་

བཟོསི་ལོག་ཁུག་རྣམསི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཡིར་བཙིར་ཡིོད། ཁོོ་མོ་ཚོོའ་ིཁོ་ནང་དུ་དབུགསི་ཧལོ་

ཧལོ་དུ་ལོེན་ལོ། མིག་ཟུང་ལོ་ཡི་ིམུག་པའ་ིམུན་པ་འཐེབིསི་ཡིོད། ཁོོ་མོ་ཚོ་ོཉི་ིམ་དང་རླུང་བུ། 

སི་རྡུལོ་བཅིསི་ལོ་མ་ིདགའ་ཞེིང་། ཟ་མ་དང་ངལོ་དུབ་ལོ་སྡང་ལོ། ལྷག་པར་དུ་དུསི་ཚོོད་

ལོ་སྡང་སིེམསི་ཆོེ་སྟེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི། དུསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་ཚོོ་ན་ཚོོད་ཇོེ་གཞེོན་དུ་གཏོང་
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བའ་ིདུསི་ཤོིག་མེད་པར། རྒྱུན་དུ་ཇོ་ེརྒསི་ནསི་ཇོ་ེརྒསི་སུ་གཏོང་ག་ིཡིོད།

ཁོོ་མོ་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ། ལྟོ་བ་བུམ་པ་ལྟར་ལྡིར་བའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ལུསི་ལོ་ཆོ་འགྲིག་གྱིོན་

གོསི་སྲིབ་མོ་གྱིོན་ཡིོད་ལོ། མགོ་ལོ་པ་ན་མའི་རྩྭ་ཞྭ་3 གོན་ཡིོད། གཙང་ཞེིང་དག་ལོ་ཤོ་

མདོག་དམར་སྐྱ་ཅིན་གྱི་ིསྐྱེསི་པ་འད་ིཚོོའ་ིམིག་ཟུང་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་གང་ཞེིང་། སིེམསི་

ཁྲལོ་གྱིིསི་གང་བའ་ིམིག་ཟུང་ལོ་ངལོ་གསིོའ་ིགོ་སྐབསི་བྲལོ། ཁོོ་ཚོ་ོསིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་དོན་

ནི་དེང་སིང་སྤྱིི་འགོྲསི་ཀྱིིསི་གོ་མི་ཆོོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་བདེ་འཇོགསི་ལོ་རེ་

སྨོོན་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། བད་ེའཇོགསི་ཟེར་བ་ད་ེཉིིན་ར་ེནསི་ཉིིན་རེར་ཁོ་

ཐེག་ཇོ་ེརིང་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིགོསི་ཀྱི་ིགོང་བའ་ིསྟེང་དུ་མཉིམ་སོྤྲོའ་ིཚོོགསི་པ་དང་རོལོ་རྩེད་

ཚོོགསི་པ་འདྲེ་མིན་གྱི་ིགོང་རྟེགསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེདག་ན་ིཁོོ་ཚོ་ོའགྲོ་ཆོོག་པའ་ིགནསི་ཡིིན་

པ་དང་། གནསི་འདི་དག་ཏུ་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་གཟིར་བའི་མི་ཆུང་མང་པོ་འཛོོམསི་ཡིོད་

པསི། འདིསི་ཁོོ་ཚོོར་ཚོོང་ལོསི་ནི་ཡི་རབསི་ཀྱིི་ལོསི་ཀ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ལོསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་

གསིལོ་ལྟར། ཆོོ་ག་ཁྱོད་མཚོར་ཅིན་གྱི་ིརྐུན་པོའ་ིབྱ་བ་མིན་པའ་ིསིེམསི་གསིོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཚོོང་པ་ཚོོསི་གླེེན་རྟེགསི་བསྟན་པ་གྲངསི་མེད་ཡིིན་པར་མ་ལྟོསི་པར། ཁོོ་ཚོོསི་ད་དུང་ཡིང་

ཚོོང་པ་ཚོ་ོན་ིབློོ་རིག་ཅིན་ཡིིན་པར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ཚོད་ལྡན་ཚོོང་ལོསི་ཀྱི་ིརྩ་འཛོིན་ད་ེ

ཅི་ིའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པར་མ་ལྟོསི་པར། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིལྷག་བསིམ་ཅིན་དང་གཏོང་ཕོད་མཁོན་ཡིིན་

པར་འདོད་ཀྱིི་ཡིོད། མི་མངོན་པའི་ངལོ་དུབ་ཅིིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའི་མི་ཚོེར་དབང་སྒྱུར་བྱསི་

ཡིོད་པ་ཁོོ་ཚོོསི་ཚོོར་གྱིི་ཡིོད་མོད། ད་དུང་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚོོ་བ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོོགསི་

པ་ཞེིག་ཡིིན་པར་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ཉིིན་རྒྱུན་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་མ་ིདགོསི་པའ་ིསྐྱིད་པའ་ིཉི་ི

མ་ཞེིག་ཤོར་བར་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

3  པ་ན་མའི་རྩྭ་ཞྭ།པ་ན་མའི་རྩྭ་ཞྭ། panama hat སྟ།ེ འད་ིན་ིརྩྭ་ཞྭ་ཞེགི་སྟ།ེ ཐེོག་མའ་ིའབྱུང་ཁུངསི་ལྷོ་ཨ་རིའ་ིཨ་ེཁུའུ་ཌིོར་ཡིནི་

ཡིང་། དར་ཁྱོབ་འགྲོ་སི་པ་ན་མ་རྒྱལོ་ཁྱོབ་ཡིནི་པསི། ད་ེལྟར་མངི་ཐེོགསི་ཤོངི་པའ་ིརྩྭ་ཞྭ་མཐེའ་ཡིངསི་རྩ་ེམཐེོ་ཅིན་། 
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

 སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་འདི་གཉིིསི་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ལོ་འགོྲ་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིསི་སིོང་ནསི་བྷེ་ེཧྥོེར་ལོ་ེ ཝིལོ་ཤོིར་མགྲོན་ཁོང་ག་ིཚོོམསི་ཆོེན་དུ་བསྡད་ནསི། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཡིིད་སྨོོན་འཆོོར་སིའ་ིསྐུ་མགྲོན་ཚོ་ོམིག་ཟུང་གིསི་ཕར་སྐྱེལོ་ཚུར་བསུ་བྱེད་བཞེིན་

རྒྱང་རིང་ག་ིར་ིབོ་ཁོག་ལོ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། རེད་ཡི། ར་ིབོ་དང་སྡོང་པོ་ཆོེན་པོ་རྣམསི་

ལོ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཁོོའ་ིསིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་མནར་བའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་

རེད་ལོ། ཁོོ་མོསི་ཉི་ིའོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིསྐྱ་ིལྤགསི་སྲིེག་པར་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་བཞེིན་རྒྱང་ལྟ་

བྱེད་རྒྱུ་རེད། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིིསི་སིོང་ནསི་ཞེ་ིབད་ེརྒྱ་མཚོོར་བལྟ་རྒྱུ་རེད། སྐབསི་དེར་ཁོོསི་

ཅིི་ཞེིག་ཟེར་བར་ངསི་སོྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་རྒྱན་ལོ་འཇོོག་ཐུབ། ཁོོསི་ནི་“འདི་ནི་ངའི་

སིེམསི་ལོ་ཤོར་བ་ལྟ་བུའ་ིཆོེན་པོ་མ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་ངེསི། ཁོོ་མོསི་མཚོ་ོཁོའ་ིན་གཞེོན་བུ་

མོ་ཚོོའ་ིཤོ་ཁོ་གང་བའ་ིགཟུགསི་གཞེ་ིལོ་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱ་ེངེསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་

ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེལོ་སིོང་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོོག་ངེསི། ད་ེཐེད་ལོ་ཁོོ་མོསི་

“ང་ཚོོ་ཋེི་རོ་ཁོ་ཌིེ་རོ་མགོྲན་ཁོང་དུ་ཡིོད་སྐབསི་འཁྲབ་སོྟན་མ་ཇོོན་ ཁོི་རོ་ཧྥོོརད་དང་ང་

ཚོ་ོཅིོག་ཙ་ེཁྱོིམ་མཚོེསི་རེད་ལོ། ཁོོ་མོ་དངོསི་གནསི་ཛོ་ར་ེཛོ་ོར་ེཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། གྱིོན་

གོསི་དངོསི་གནསི་ལོེགསི་པོ་གོན་འདུག” ཅིེསི་ཟེར་ངེསི་ཤོིང་། ད་ེལོ་ཁོོསི་“ངསི་ཕྱི་ིལོོགསི་

ནསི་ཚོད་ལྡན་ཚོོང་པ་ཞེིག་ལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི

ནང་ག་ིརྒད་པོ་བརྗོ་ེབོ་མ་བརྒྱབ་བར་དུ་ང་ཚོ་ོལོ་གོ་སྐབསི་ཆོེན་པོ་མ་ིའདུག་ཟེར།” ཞེེསི་

ཟེར་ངེསི། ཁོོ་མོསི་མུ་མཐུད་དུ་“རྒྱུསི་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིགཅིིག་གིསི་ཟེར་ན། འཁྲབ་སྟོན་མ་ད་ེལོ་

རེག་དུག་གི་ནད་འགོསི་ཡིོད་ཟེར། ཝར་ནེར་གླེོག་བརྙིན་བཟོ་སྐྲུན་ཁོང་3 གིསི་བཟོསི་

པའི་གླེོག་བརྙིན་དེའི་ནང་དུ་ཁོོ་མོ་ཡིོད། མི་དེསི་ཟེར་ན་ཁོོ་མོ་གླེོག་བརྙིན་ལོསི་རིགསི་

3  ཝ་ནེར་གླེོག་བརྙིན་བཟོ་སྐྲུན་ཁོང་།ཝ་ནེར་གླེོག་བརྙིན་བཟོ་སྐྲུན་ཁོང་། Warner Brothers Pictures སྟ།ེ ཝ་ནརེ་སྤུན་མཆོདེ་བཞེསིི་བཙུགསི་པའ་ིཨ་

རའི་ིགླེོག་བརྙིན་བཟོ་སྐྲུན་ཁོང་ཆོ་ེཤོོསི་ཤོགི
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ནང་ནསི་མ་ིགཞེན་ལོ་ཉིལོ་བཞེིན་ཉིལོ་བཞེིན་ཡིར་སིོང་བ་རེད་ཟེར། ད་བལྟསི་ཡིོང་ན་ཁོོ་

མོསི་བརྩོན་ལོེན་བྱེད་བཞེིན་པ་ད་ེཁོོ་མོར་ཐོེབ་ཡིོད་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་

ཚོོའ་ིམིག་ནང་ག་ིསིེམསི་ཁྲལོ་གྱི་ིམདངསི་མ་ཡིལོ་ལོ། ཙོག་ཙོག་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིམཆུ་ཏོ་

ལོསི་འཛུམ་གྱི་ིཉིམསི་ཀྱིང་མ་མངོན། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆོེན་པོ་རྣམསི་ཚུ་ཚོོད་ར་ེལོ་

ལོ་ེདབར་དྲུག་ཅུའ་ིམགོྱིགསི་ཚོད་ཀྱིིསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་རྒྱུག་ག་ིཡིོད།

ངསི་བཏུང་བ་གྲང་མོ་ཞེིག་འཐུང་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག

ཨོ། མདུན་ཕོྱིགསི་ན་གཅིིག་བཙོང་སི་ཞེིག་ཡིོད་པ་འདྲེ། དེར་འདུག་དགོསི་སིམ།

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་གཙང་མ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་དམ།

མཐེའ་འཁོོབ་ཀྱི་ིཡུལོ་གྲུ་འདིའ་ིཚོོད་ཀྱིིསི་གཙང་མ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། 

དམ་བཅུག་བུལོ་ཆུ་བཏུང་ན་ཕལོ་ཆོེར་སོྐྱན་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆོེན་པོ་དེསི་ཙིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་

ཅིིང་། སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་ཚོོསི་པའི་མི་རྒྱགསི་པ་དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུང་མ་རླངསི་འཁོོར་

ལོསི་མར་འབབ་རོགསི་བྱསི། 

མའ་ེཡིིསི་ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་མིག་རྒྱང་གཞེན་ལོ་བསྐོར་སོིང་། ཨལོ་གྱིིསི་མགོ་

བོ་སྲིེག་སླེང་ལོསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་བལྟསི་རྗོེསི་མགོ་བོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སྒུར། མའ་ེཡིིསི་

སོྔོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་ན།ི ཁོོ་ཚོོསི་སྐར་ལྔ་ཅིན་གྱི་ིབུལོ་ཆུ་ཞེིག་ཉོི་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེནསི་ད་ེ

བསིིལོ་མོ་མིན་སྐོར་ལོ་འཁོང་ར་ལུང་པ་གང་བྱེད་རྒྱུ་རེད། བུད་མེད་དེསི་ཤོོག་བུའི་ལོག་

ཕྱིིསི་དྲུག་སྤྱིད་རྗོེསི་ཚོང་མ་པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་སྣང་མེད་དུ་གཡུག་ག་ིརེད། སྐྱེསི་པ་དེའ་ི

མིད་པ་བརྣང་གི་རེད་ལོ། ཁོོསི་ངན་ཁོག་དེ་མའེ་ཡིི་སྟེང་དུ་འགེལོ་ངེསི། དེ་ནསི་བུད་

མེད་དེསི་ཤོ་རུལོ་གྱི་ིབྲོ་བ་ཞེིག་ཚོོར་བ་ལྟར། སྣ་ཡིིསི་དྲེ་ིསོྣམ་གང་བྱུང་དུ་བྱེད་ལོ། ད་ེནསི་

ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་སོྒོ་ཁོར་འབུད་རྒྱུ་རེད། དུསི་དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོ་གཉིིསི་སུ་ལོ་ཐུག་ན་ནུབ་རྒྱུད་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཀྱི་ིམ་ིཚོོའ་ིསིེམསི་པ་གོྱིང་རབསི་བཤོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེབསི། ཨལོ་དང་ཁོོ་མོ་གཉིིསི་གཅིིག་པོ་

ཡིིན་དུསི་མའེ་ཡིིསི་ཁོོ་ཚོོར་མིང་ཞེིག་བཏགསི་ཡིོད། མོསི་སྐྱག་དྲེི་འཐུལོ་བའི་ཡིི་དྭགསི་

ཞེེསི་ཟེར།

དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་ཚོ།ོ ཁོོ་ཚོ་ོད་དངོསི་གནསི་སྐུ་མགྲོན་ཟེར་བ་རེད།

སྐྱེལོ་འདྲེེན་དོསི་འཁོོར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིོང་ག་ིའདུག འདིར་བསྡད་ནསི་སྐྱག་དྲེ་ིའཐུལོ་

བའ་ིཡི་ིདྭགསི་ད་ེཚོོའ་ིདྲེ་ིངན་མཐེའ་སོྐྲད་བཏང་ན་ཨང་། ངསི་ཨལོ་བྷུ་ཁུར་ཁོ་ེགྲོང་ཁྱོེར་

ནསི་མགྲོན་ཁོང་ཞེིག་ཏུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་སྐབསི་ཁོོ་ཚོོསི་རྐུ་བྱེད་པ་མཐེོང་མྱོོང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཅིི་

ཞེིག་ཡིིན་རུང་བརྐུ། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ག་ཚོོད་རྫོིག་པོ་བསྐོར་ཡིོད་ན། རྐུ་བྱེད་པ་དེ་

ཚོོད་ཀྱིིསི་སྡུག་གི་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ལོག་རསི་དང་ཟ་སྡེར་ཟ་ཐུར། ཐེ་ན་སྡེར་འཁྲུད་འདག་

རྫོསི་ཚུན་ཆོད་བརྐུསི་འགོྲ། ངསི་དངོསི་གནསི་བསིམ་བློོ་མ་ིཕོག 

ཨལོ་ན་ིངང་ཐུང་དུ་གྱུར། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་རྫོིག་པོ་དང་ཅི་ལོག་གོང་ཆོེན་ད་ེཚོ་ོག་

འདྲེ་བྱསི་ཏ་ེབློངསི་ཡིོང་བ་མ་ིཤོེསི་སིམ། ད་ེཁོོ་ཚོ་ོདང་ལྷན་སྐྱེསི་སུ་ཡིོད་པ་རེད་དམ། ཁྱོོད་

རང་མ་ིཚོ་ེགང་པོར་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་རྒྱུ་མ་རེད།

དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་དེའ་ིསྟེང་དུ། ཁོ་ལོོ་བ་དང་ལོསི་སྤེོར་ཁོ་ལོོ་བ་གཉིིསི་ཀ་ཡིོད། 

ཅུང་ཙམ་ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་ནསི་འཚོིག་ཇོ་རེ་བཏུང་ན་ག་འདྲེ་འདུག ངསི་འདི་ཚོང་མ་

ངོ་ཤོེསི།

དུསི་ཚོོད་བཀོད་སྒྲིིག་ཐེད་ནསི་ག་འདྲེ་འདུག

ཨོ། ང་ཚོ་ོའཆོར་གཞེིའ་ིསོྔོན་ལོ་ཕྱིིན་འདུག

ཡི། དེར་སྡོད། འདིའ་ིནང་དུ་སྦྱིིན་བདག་མ་བྱང་མ་དམག་རྟེ་འདྲེ་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། འཚོིག་

ཇོའང་ཞེིམ་པོ་ཡིོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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དོསི་འཁོོར་བསྡད་བྱུང་ལོ། དོསི་འཁོོར་ལོསི་ལུསི་ལོ་སི་མདོག་ག་ིསྐྱ་དོར་དང་འཇུར་

རྟེ། སྟོད་ལྭ་ཐུང་ཐུང་བཅིསི་གོན་ཞེིང་། མགོ་ལོ་དམག་ཆོསི་ཀྱིི་རྣམ་པའི་ཞྭ་མོ་ཐེོད་རིང་

འོད་འཚོེར་བ་གོན་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ཐེང་ལོ་བབསི་ནསི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ལོསི་བང་

སྒྲི་དང་བཅིསི་ནང་དུ་སླེེབསི། 

ཝ་ཡི།ེ མའ།ེ

ཨོ། བྷེིག་བྷེིལོ་ཙིག་རྒན་ཡིིན་ནམ། ད་ཐེེངསི་ཀྱིི་རྒྱུག་ཐེེངསི་འདིའི་སྟེང་དུ་ག་དུསི་

ཕྱིིར་ཡིོང་བ་ཡིིན།

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ག་ིསོྔོན།

མ་ིགཞེན་པ་དེསི་སྒྲི་གཏོང་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་སྐར་ལྔ་བླུགསི་རྗོེསི་མིག་གིསི་ད་ེ

ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། སྒྲི་སྡེར་མར་ནུར་སིོང་ལོ། སྒྲི་འཛོིན་འཁོོར་ཡུ་ཡིར་འཕར་ཡིོང་། ཨ་

ལོ་ལོ། བྷེིན་ ཁོི་རོ་སིི་བྷེེ་ཡིི་གླུ་སྐད་གསིེར་ནག་འདྲེ་པོ་དེ་གྲག་བྱུང་“མཚོོ་ཁོ་རུ་ཉིི་མསི་

འཚོིགསི་པའ།ི ཕྱིིར་དྲེན་ལོ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། ཁྱོོད་ན་ིཡིིད་སིེམསི་འཁྲུག་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན་

སྲིིད་མོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནམ་ཡིང་ཉིོབ་སྣང་མ་ིསླེོང་།” ད་ེནསི་དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བསི་མའ་ེཡི་ི

རྣ་ནང་དུ། ཁྱོོད་ན་ིམ་ིསིེམསི་འགུག་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་སྲིིད་མོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནམ་ཡིང་རང་

ལུསི་མ་ིབཙོང་། ཞེེསི་བློངསི།

མའ་ེགད་མོ་བགད་བྱུང་། བྷེིལོ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིརོགསི་པ་འད་ིསུ་རེད། རྒྱུག་ཐེེངསི་འདིའ་ིསྟེང་

དུ་གསིར་དུ་ཡིོང་བ་རེད་ཨ། ཨ་ེརེད།

མ་ིགཞེན་པ་དེསི་རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལོ་ཆོསི་སུ་སྐར་ལྔ་བླུགསི་པསི་རྒྱན་རྡོེའུ་བཞེ་ིཐེོབ་བྱུང་

ལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་ད་ེདག་ནང་དུ་ཕྱིིར་བླུགསི་རྗོེསི། ཚུར་ཚོོང་སོྒྲིམ་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་།

ཅི་ིཞེིག་བཞེེསི་རྒྱུ་ཡིིན།

འཚོིག་ཇོ་ཕོར་གང་། བག་ཟན་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ངང་ལོག་ག་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན་དང་ཐེང་འབྲསི་ཀྱི་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན། ཅིོག་ལོེའ་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན། ད་དུང་

ཀུ་ཤུའ་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན་བཅིསི་ཡིོད།

དེསི་ན་ཀུ་ཤུ་ཅིན་པོ་འཁྱོེར་ཤོོག ཨོ། ཅུང་སྒུག་དང་། ཕ་གིའ་ིམཐུག་པོ་ཆོེན་པོ་ད་ེན་ི

རིགསི་གང་ཅིན་པོ་རེད་དམ།

མའ་ེཡིིསི་ད་ེགནམ་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་སྣ་ཡིིསི་བསྣོམསི། ངང་ལོག་ག་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན་པོ་རེད།

དུམ་བུ་གཅིིག་གཅིོད་རོགསི། དུམ་བུ་ཆོེན་པོ་ཞེིག

རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལོ་ཆོསི་འགྲམ་གྱི་ིམ་ིདེསི་དུམ་བུ་གཉིིསི་ཉིོསི་ཤོོག་ཟེར།

ཡི། དུམ་བུ་གཉིིསི། ཡི། བྷེིལོ། ཁོ་སིང་ད་ེརིང་དགོད་གཏམ་གསིར་པ་འདྲེ་ཨ་ེགོ

ཨོ། གསིར་པ་གཅིིག་ཡིོད། 

ཡི། མཛོངསི་མ་ཞེིག་ག་ིམདུན་ནསི་རང་ཁོ་ལོ་བདག་བོྱསི་ཨ།

མ་ིསྐྱོན། འད་ིད་ེའདྲེའ་ིབཙོག་པ་ཞེིག་མིན། ཕྲུ་གུ་གཅིིག་སླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབསི་རྗོེསི་

ལུསི་ཐེེབསི་པ་རེད། དགེ་རྒན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཅིིའི་ཕྱིིར་རྗོེསི་ལུསི་ཐེེབསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི་

པར། ཕྲུ་གུསི་“ངསི་ངེད་ཚོང་ག་ིབ་མོ་ད་ེརྒྱུད་སྤེེལོ་དུ་ཁྲིད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ། ད་ེ

ནསི་དག་ེརྒན་གྱིིསི་“ལོསི་ཀ་ད་ེཁྱོོད་ཚོང་ག་ིཨ་ཕསི་ལོསི་མ་ིཐུབ་བམ།” ཅིེསི་དྲེིསི་པར། ཕྲུ་

གུསི་“ཐུབ་རྒྱུ་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་གླེང་གོག་ག་ིའགྲན་ཡི་མ་ིཡིོང་།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ། 

མའ་ེགད་མ་ོཐེག་ཐེག་ཏུ་བགད་ནསི། དགོད་སྒྲི་རྣ་ལོ་གཟན་པ་ཞེགི་བསྒྲིགསི། ཨལོ་གྱིསིི་

བག་ལོབེ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་ཙངོ་རལིོ་ཞེབི་མརོ་གཏུབ་བཞེནི་མགོ་བ་ོཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་འཛུམ་

ཞེགི་བསྟན་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་མག་ོབ་ོཕྱིརི་སྒུར། དསོི་འཁོོར་ཁོ་ལོ་ོབ་ཟརེ་ན་འད་ིའདྲེ་རདེ། 

ཁོོ་ཚོོསི་མའ་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་སྐར་ལྔ་སོྤྲོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེལོསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་

སྐར་ལྔ་ན་ིའཚོགི་ཇོ་དང་བག་ཟན་གྱི་ིརནི་རདེ་ལོ། དའེ་ིཤུལོ་གྱི་ིསོྒོར་ཟུར་གཅིགི་ད་ེན་ིམའ་ེ

ལོ་སྤྲོད་པ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་། འད་ིན་ིཁོོ་ཚོསོི་ཁོོ་མ་ོགཡི་ོའགུག་བྱདེ་པའ་ིཆོདེ་དུའང་མནི།
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ཁོ་ལོོ་བ་གཉིིསི་ཀ་རྒྱབ་སྙེསི་མེད་པའ་ིརྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ི

འཚོིག་ཇོའི་ཇོ་ཁོེམ་ཇོ་ཕོར་ནསི་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་ཚོོསི་འདི་ལྟར་ཉིི་མ་བཏང་། ཨལོ་གྱིིསི་

སྲིེག་སླེང་འབྲད་འབྲད་གཏོང་བཞེིན་ཁོོ་ཚོོའི་སྐད་ཆོར་རྣ་བསི་ཉིན་འདུག་མོད། འོན་

ཀྱིང་། སྐད་ཆོའ་ིནང་དུ་ཁོ་མ་ིཡིོང་། བྷེིན་ ཁོ་ིརོ་སི་ིབྷེ་ེཡི་ིགླུ་སྐད་འཇོགསི་སིོང་། སྒྲི་འཛོིན་

འཁོོར་ཡུ་དམའ་སིར་ཕྱིིར་བབསི་སིོང་ལོ། སྒྲི་སྡེར་དེ་ཕུང་པོར་སྤུངསི་པའི་སྒྲི་སྡེར་ཚོོའི་

ཁྲོད་དུ་རང་གནསི་སུ་ཕྱིིར་ནུར་སིོང་ཞེིང་། རྒྱ་སྨུག་ག་ིགླེོག་འོད་ད་ེཤོ་ིསིོང་། ཁོ་ིརོ་སི་ིབྷེ་ེལོ་

གླུ་དབྱངསི་ལོེན་དུ་བཅུག་ཅིིང་། རོལོ་ཚོོགསི་ཤོིག་ལོ་རོལོ་དབྱངསི་དཀྲོལོ་དུ་བཅུག་ནསི། 

སྒྲི་གཏོང་ག་ིམ་ལོག་ཧྲིིལོ་པོ་འགུལོ་དུ་བཅུག་པའ་ིསྐར་ལྔ་ཅིན་པོ་ད་ེན་ིསྣོལོ་མཚོམསི་ཀྱི་ི

བར་གསིེང་ནསི་མར་ལྷུང་ནསི། ཁོ་ེསྤེོགསི་ཀྱི་ིསྒོམ་ཆུང་ནང་དུ་བབསི། སྤྱིིར་བཏང་ག་ིསོྒོར་

མོ་ཕལོ་མོ་ཆོ་ེདང་མ་ིའདྲེ་བར། སོྒོར་སྐར་ལྔ་ཅིན་པོ་འདིསི་བྱེད་ལོསི་ངོ་མ་ཞེིག་བཏོན་བྱུང་

ལོ། ཁོ་ཡིོད་ལོག་ཡིོད་ཀྱི་ིའགུལོ་སྐྱོད་ཅིིག་ག་ིརྐྱེེན་བྱསི་སིོང་།

འཚོིག་ཇོའ་ིབུམ་པའ་ིརླངསི་སོྒོ་ནསི་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐོེལོ་དུ་འཕྱུར། འཁྱོག་དར་འཕྲུལོ་

ཆོསི་ཀྱི་ིབཙིར་གནོན་ཆོསི་ཀྱིིསི་ཁྲོབ་སྒྲི་ཡིང་མོ་ཐེེངསི་འགར་བསྒྲིགསི་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་

འཇོམ་ཅིག་གེར་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། གླེོག་ཤུགསི་རླུང་འཁོོར་གྱིིསི་གྲུ་ཟུར་ཞེིག་ཏུ་མགོ་བོ་དལོ་

མོསི་ཕར་གཡིོ་ཚུར་གཡིོ་བྱསི་ནསི། ཁོང་པའི་ནང་དུ་རླུང་དྲེོན་པོ་ཞེིག་ཕར་བདའ་ཚུར་

བདའ་བྱེད། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་སྟེང་དུ། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རྣམསི་

ཤུར་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཏ་ེརྒྱུག་བཞེིན་ཡིོད།

མའ་ེཡིིསི། ཅུང་ཙམ་སྔོོན་ལོ་མ་སི་ཆུ་སི་ེཚོི་མངའ་སྡ་ེནསི་ཡིིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་

བ་ཞེིག་འདིར་བསྡད་སིོང་། ཞེེསི་བཤོད།

བྷེིག་བྷེིལོ་གྱིིསི་འཚོིག་ཇོའ་ིཇོ་ཕོར་གྱི་ིསྟེང་རིམ་ནསི་བཟུང་བསི། ཇོ་ཁོེམ་ད་ེཁོོའ་ིགོང་

མཛུབ་དང་དཀྱིིལོ་མཛུབ་ཀྱི་ིབར་ནསི་དྲེང་མོར་ཡིར་འགྲེངསི། ཁོོསི་ལོག་ག་ིའཚོིག་ཇོ་ལོ་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

ཕུ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བཏབ་ནསི་གྲང་མོ་བཟོ་བཞེིན་“ཁྱོོད་རང་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་

པའི་སྟེང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ན་ཧོན་འཐོེར་ངེསི་རེད། རྒྱལོ་ཡིོངསི་ཀྱིི་རླངསི་འཁོོར་ཚོང་མ་དེའི་

སྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་རྒྱག་གི་འདུག་ལོ། ཚོང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་ཡིི་འདུག དེ་འདྲེའི་འགྲོ་

མཁོན་མང་པོ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མ་མྱོོང་། ལོམ་ཐེོག་ཏུ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་མཛོེསི་

ཤོིང་སྡུག་པ་འགའ་རེའང་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོའ་ིརོགསི་པསི་“ད་ནངསི་ཞེོགསི་པ་ང་ཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་ཞེིག་ལོ་

འཕྲད་བྱུང་། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད། ཁོ་ཌི་ིལོག་ཆོེན་པོ་ཅིན། དམིགསི་

བསིལོ་གྱི་ིབཟོ་བཀོད་དང་རྣམ་པ་ཅིན། ཅུང་དམའ་ལོ་འོ་སྤྲོིའ་ིམདོག་ཅིན། ཆོེད་དམིགསི་

ཀྱིིསི་བཟོསི་པ་དེ་འདྲེ་གཅིིག་རེད། དེསི་དོསི་འཁོོར་གཅིིག་ལོ་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་འདུག་

ཅིིང་། དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་དེ་ཡིར་ཐེད་ཀར་ཁོ་ལོོ་བའི་ཁོོག་ཏུ་བཙངསི་འདུག ལོེ་དབར་

དགུ་བཅུ་ལྷག་གིསི་རྒྱུག་གི་ཡིོད་སི་རེད། ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ིགཞུང་རྟེསི་ཁོ་ལོོ་བ་ཕུག་

ནསི་སིོང་འདུག་ལོ། ཁོ་ལོོ་བ་ད་ེགཞུང་རྟེའ་ིསྟེང་དུ་ཤོིང་ཐུར་ལོ་བརྒྱུསི་པའ་ིསྦེལོ་བ་ཞེིག་

དང་འདྲེ་བར་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད་བཞེིན་འདུག རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ནང་ག་ིཡིང་རྩ།ེ མཛོེསི་

ཤོིང་སྡུག་པ་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ད་ེལོ་སྐར་རོྡོག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིར།ི ཁོོ་རང་གཅིིག་

པོསི་བསྐོར་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“འོ་ན་དོསི་འཁོོར་ལོ་སྐྱོན་བཟོསི་འདུག་གམ།” 

ཞེེསི་དྲེིསི།

“སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་མཁྱོེན། ད་ེདོསི་འཁོོར་ངོ་མ་ཞེིག་ག་ལོ་ཡིིན། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཀློད་

གབ་མེད་པ། ནང་དུ་ཐེབ་ཀ་དང་སླེ་ང་། མལོ་གདན་དང་བྱིསི་པ། བྱ་ཕྲུག་བཅིསི་ཡིོད་

སི་ཅིན་པོ་དེ་འདྲེ་ཞེིག་རེད། ཕར་བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་མཁོན་ཡིིན་པ་ཤོེསི། 

རླངསི་འཁོོར་གྱིི་ཁོ་ལོོ་བ་དེསི་ལོེ་དབར་དགུ་བཅུའི་ཐེོག་ཏུ་བསྐོར་ནསི་བརྒྱུགསི་ཡིོང་
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ཞེིང་། ང་ཚོོའི་སོྔོན་ལོ་འབུད་ཆོེད་དུ་འཁོོར་ལོོ་གཉིིསི་ཁོོ་ནའི་སྟེང་དུ་རྒྱུག་གི་འདུག་ལོ། 

སྐབསི་དེར་མདུན་ཕོྱིགསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཚུར་ཡིོང་ག་ིའདུག་པསི། ཁོོསི་གླེོ་བུར་

དུ་ཁོ་འགྲམ་ལོ་བསྐོར་བསི་དོསི་འཁོོར་འད་ིལོ་བརྡོབསི་པ་རེད། སྐོར་སྟངསི་ལོ་བལྟསི་ན་

དངོསི་གནསི་བཟ་ིཡིོད་པ་འདྲེ། ཡི་ེཤུ་མཁྱོེན། མལོ་ཆོསི་དང་བྱ་ཕྲུག བྱིསི་པ་བཅིསི་བར་

སྣང་དུ་བྱ་སྤུ་བཞེིན་དུ་སྟོར། འདི་འདྲེའི་འཇོིགསི་སུ་རུང་བ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་

མེད། ང་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཡིང་ཁོ་བཀག་པ་ཡིིན། དོསི་འཁོོར་སྐོར་བཞེིན་པའ་ིརྒད་པོ་ལོོ་

ལོོན་ད་ེན་ིད་ེགར་ཧད་ནསི་བྱིསི་པ་ཤོ་ིབོའ་ིརོ་ལོ་ཅིེར་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིཁོ་ནང་ནསི་

ཚོིག་གཅིིག་ཀྱིང་ཐེོན་མི་ཐུབ་པར་ལྐུག་པ་ཞེིག་དང་འདྲེ། ཨ་དཀོན་མཆོོག་གཟི་བརྗོིད་

ཅིན་པོ། གཞུང་ལོམ་ཚོང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགོྲ་མཁོན་གྱི་ིཁྱོིམ་ཚོང་གིསི་གང་འདུག འད་ི

འདྲེའ་ིམང་པོ་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་མེད། ད་རུང་འད་ིལོསི་ཀྱིང་ཇོ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། འད་ི

ཚོང་མ་གང་ཞེིག་ནསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ཡིིན་ནམ།”

མའེ་ཡིིསི་“ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་གང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་འདིར་རླངསི་

སྣུམ་སྣོན་དུ་ཡིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཕལོ་ཆོེར་ཅི་ིཡིང་མ་ིཉིོ། མ་ིཚོོསི་ཟེར་ན་ཁོོ་ཚོོསི་རྐུ་བྱེད་

ཟེར། ང་ཚོོར་རང་དགར་བཞེག་ཡིོད་པའ་ིཅི་ལོག་ཅི་ིཡིང་མེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིསི་ནསི་

ཅི་ིཡིང་བརྐུསི་མ་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

བྷེིག་བྷེིལོ་གྱིིསི་ཁོ་ནང་གི་བག་ཟན་ལྡོད་བཞེིན། དྲེ་ལྡན་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་

ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིགཞུང་ལོམ་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་བདག་པོ་རྒྱོབ་མ་གཏོགསི་

ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོ་ོའད་ིཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ན་ཤོ་ེ26རྟེགསི་ཅིན་གྱི་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཚོམ་ཚོོམ་གྱི་ི

ངང་ནསི་བསྡད། རྒྱབ་གྲལོ་གྱི་ིརྐུབ་སྟགེསི་སྟངེ་དུ་རྩྭ་ཁུག་དང་ཁོོག་མ། སླེ་ང་བཅིསི་གནམ་

མཐེིལོ་ལོ་ཐུག་ལོ་ཉིེ་བ་ཞེིག་བརྩིགསི་འདུག་ཅིིང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཕྲུ་གུ་བུ་གཉིིསི་གནམ་
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

མཐེལིོ་ལོ་མག་ོབ་ོཐུག་ནསི་བསྡད་འདུག རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཀློད་དུ་ལྟབེསི་རྩགེ་བརྒྱབ་པའ་ི

རསི་གུར་ཞེིག་བཅིིངསི་འདུག་ཅིིང་། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའབབ་སྟེགསི་རྐང་གདན་ཐེད་དུ་

རསི་གུར་གྱི་ིགདུང་མ་དང་ཀ་ར་བཅིངིསི་འདུག རླངསི་འཁོོར་ད་ེསྣུམ་སྣནོ་ཆོདེ་དུ་བསྡད་

པ་རེད། སྐྲ་ལོོ་ནག་ལོ་ངོ་གདོང་ཕྲ་བའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་དལོ་མོར་ཐེང་ལོ་བབསི་པ་ན། བུ་ད་ེ

གཉིསིི་ཀྱིང་དསོི་ཕུང་ག་ིསྟངེ་ནསི་མར་ཤུད་ཡིངོ་ནསི་ཐེང་ལོ་བབསི། 

མའ་ེཚོོང་སྒྲིོམ་ཐེད་ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་ནསི་སོྒོ་ནང་དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད། སྐྱེསི་

པ་དེསི་བལོ་བཟོསི་དོར་མ་སྐྱ་བོ་དང་ནང་སྟོད་སོྔོན་པོ་ཞེིག་གོྱིན་འདུག་ཅིིང་། ནང་སྟོད་

སོྔོན་པོ་དེའི་སྒོལོ་བ་དང་མཆོན་འོག་ཚོང་མ་རྔུལོ་ཆུསི་ནག་པོར་བཟོསི་འདུག བུ་དེ་

གཉིིསི་ཀསི་ལོསི་དོར་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་གོྱིན་མ་ིའདུག་ལོ། ལོསི་དོར་གཉིིསི་ཀ་ལྷན་

པསི་གང་འདུག ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྐྲ་མདོག་སྐྱ་བོ་རེད། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྐྲ་ལོོ་ཐེད་ཀར་ཡིར་ཤོད་

ཡིོད་པསི་མགོ་ཐེོག་ཏུ་ཁོོད་སོྙམསི་པོསི་ཡིར་ལོངསི་འདུག ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིངོ་གདོང་ལོ་ཐེལོ་

བ་ཆོགསི་འདུག ཁོོ་གཉིིསི་ཐེད་ཀར་ཆུ་སྦུག་ཡིོད་སིར་སིོང་ནསི་རྐང་མཛུབ་རྣམསི་ཆུ་

སྦུག་འོག་ག་ིའདམ་ནང་དུ་བསྣུར། 

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ང་ཚོོར་ཆུ་ཞེིག་སྤྲོད་ན་འགྲིག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

མའ་ེཡི་ིགདོང་པར་ཡིིད་སུན་པའ་ིརྣམ་པ་ཞེིག་དོད་ནསི་“ཡི། འཁྱོེར་ཞེིག” ཅིེསི་སྐད་

དམའ་མོའ་ིསོྒོ་ནསི་གདོང་པ་ཚུར་ལོའང་མི་འཁོོར་བར་“ངསི་ཆུ་སྦུག་མིག་གིསི་འཚོོསི་

ནསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིསྐྱེསི་པ་དེར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། 

སྐྱེསི་པ་དེསི་དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱིི་ཁོ་ལོེབ་དལོ་མོསི་ཕྱིེསི་ནསི་ཆུ་སྦུག་དེ་ཆུ་སྒོམ་གྱིི་ནང་

དུ་བསྣུར། 

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་བུད་མེད་ཅིིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ཟིང་ཞེིང་ལྷོད། ཁོོ་མོསི་

“ད་ེའད་ིགར་ཉིོ་ཨ་ེཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད། 
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སྐྱེསི་པ་དེསི་ཆུ་སྦུག་གི་སོྒོ་བརྒྱབ་རྗོེསི་དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱིི་ཁོ་ལོེབ་ཕྱིིར་གཅུསི། བུ་

ཆུང་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོའ་ིལོག་ནསི་ཆུ་སྦུག་དེ་བློངསི་ནསི་ཆུ་སྦུག་གི་ཁོ་གནམ་ལོ་གཏད་དེ་

རྒྱགསི་ཚོད་ཅིིག་བཏུང་། སྐྱེསི་པ་དེསི་ནག་ནོག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞྭ་མོ་ནག་པོ་ད་ེ

ཕུད་ནསི། དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོའ་ིམདུན་ནསི་རང་མཐེོང་བྲལོ་བའི་རྣམ་པ་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་

དང་བཅིསི་“ལྕིམ་ལོགསི། ང་ཚོ་ོལོ་བག་ལོེབ་རོྡོག་པོ་གཅིིག་བཙོང་ན་འགྲིག་གམ།” ཞེེསི་

ཞུསི།

མའ་ེཡིིསི་“འད་ིསྐམ་ཟསི་ཚོོང་ཁོང་མ་རེད། ང་ཚོོར་བར་འཚོང་བག་ལོེབ་བཟོ་བྱེད་གྱི་ི

བག་ལོེབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོའ་ིརང་མཐེོང་བྲལོ་བའ་ིརྣམ་པ་ཇོ་ེཟབ་ཏུ་གྱུར་ནསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི། ལྕིམ་ལོགསི། ང་

ཚོོར་བག་ལོེབ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། གོ་ཐེོསི་ལྟར་ན་འད་ིརྒྱུད་དུ་བཙོང་སི་མང་པོ་ཡིོད་པ་

མ་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་ད་ེའདྲེ་བྱསི་ཏ་ེབཙོངསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོའ་ིབག་ལོེབ་མགོྱིགསི་པོར་

རོྫོགསི་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།” མའ་ེཡི་ིསྐད་ལོ་འདར་ཤོ་བབསི།

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ང་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“འོ་ན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བར་འཚོང་བག་ལོེབ་མ་ིཉིོའམ། ང་ཚོོར་བར་འཚོང་བག་

ལོེབ་དང་ཤོ་བག་ལོེབ་ཞེིམ་པོ་ཡིོད།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ངསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱེད་ལོོསི་འདོད། ལྕིམ་ལོགསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅིསི་“འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་དེ་དག་ཉིོ་མི་ཐུབ། ང་ཚོོའི་

བཟའ་ཚོང་གང་པོའ་ིལྟོ་བ་འགྲང་བྱེད་དུ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད། ང་ཚོོར་

སོྒོར་མོ་མང་པོ་ལྷག་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅོོ་ལྔ་པ།

མའ་ེཡིིསི་“སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་གསིི་བག་ལོེབ་རྡོོག་མོ་གཅིིག་ཉིོ་མ་ིཐུབ། ང་ཚོོའ་ིབག་ལོེབ་

རོྡོག་མོ་གཅིིག་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་ཨལོ་གྱིིསི་ངར་སྐད་དང་བཅིསི་“ཨ་དཀོན་མཆོོག་གཟ་ིབརྗོིད་

ཅིན་པོ། ད་ཁོོ་ཚོོར་ཚོོངསི་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

“བག་ལོེབ་རླངསི་འཁོོར་མ་སླེེབསི་གོང་ལོ་ང་ཚོོའ་ིབག་ལོེབ་རོྫོགསི་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨལོ་གྱིིསི་“རོྫོགསི་སིོང་ན་རོྫོགསི་སིོང་། དེར་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིངམ་ནག་ག་ིམིག་ཟུང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྲི་ེབཞེིན་པའ་ིཞེོག་ཁོོག་གྲང་

ཚོལོ་ལོ་ཅིེར།

མའ་ེཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིཕྲག་པ་རྒྱགསི་རལིོ་ད་ེསྤྲུག་ཙམ་བྱསི་ནསི་མིག་ཟུང་གསིི་དོསི་འཁོོར་

ཁོ་ལོོ་བ་གཉིིསི་ཀར་བལྟསི་ཏ།ེ ཁོོ་མོསི་གདོང་ལོེན་བྱེད་དགོསི་པའ་ིདཀའ་ངལོ་ཅི་ིའདྲེ་ཆོ་ེ

ཚུལོ་གྱི་ིབརྡོ་བསྟན།

ཁོོ་མོསི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་དེ་ཕྱིེསི་པསི་སྐྱེསི་པ་དེ་ནང་དུ་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་

རྔུལོ་ནག་གི་དྲེི་མ་ཞེིག་ཀྱིང་ཁྱོབ་ནསི་ཡིོང་། བུ་ཆུང་གཉིིསི་ཀ་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་མཐུད་ནསི་

ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་ཐེད་ཀར་ཀ་རའ་ིཤོེལོ་སྒོམ་ཕོྱིགསི་སུ་བརྒྱུགསི་ནསི་སྒོམ་ནང་དུ་

བལྟསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམིག་ནང་དུ་ཀ་ར་ད་ེདག་ལོ་ཧམ་པ་ལོངསི་པའ་ིམིག་མདངསི་མེད་ལོ། 

དེ་ལོ་རེ་བ་བཅིངསི་པའི་མིག་མདངསི་ཀྱིང་མེད་ཅིིང་། ཐེ་ན་ཡིིད་སྨོོན་གྱིི་མིག་མདངསི་

ཙམ་ཡིང་མེད། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམིག་ནང་དུ་མངོན་པ་ན།ི ཀ་ར་ལོའང་འད་ིའདྲེའ་ིརྣམ་པ་སྣ་

ཚོོགསི་ཡིོད་པར་ཧང་སིངསི་པའ་ིམིག་མདངསི་ཙམ་རེད། བུ་ཆུང་གཉིིསི་ལོསི་གཅིིག་གིསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པ་གཅིིག་ག་ིསིེན་མོསི་རྐང་པ་གཞེན་པ་དེའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་འགོསི་པའ་ིལོོང་

ཚོིགསི་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱསི། བུ་ཆུང་གཞེན་པ་དེསི་ངག་འཕྲིན་དང་འདྲེ་བ་ཞེིག་ཤུབ་པུར་

སྨྲསི་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདཔུང་པ་དྲེང་མོར་བརྐྱེངསི། སྐབསི་དེར་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིལོག་
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པསི་ལོསི་དོར་གྱི་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅིངསི་ཡིོད་པ་ལོསི་དོར་གྱིི་རསི་རྒྱུ་སོྔོན་པོ་

སྲིབ་མོ་ད་ེལོསི་གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ།

མའེ་ཡིིསི་འཐེེན་སྒོམ་ཞེིག་གི་ཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་སྣུམ་ཤོོག་གིསི་བཏུམ་པའི་བག་ལོེབ་རོྡོག་

མོ་རིང་པོ་ཞེིག་ཕྱིིར་ཕྱུངསི་“རོྡོག་མོ་འདིར་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་རེད།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་ཞྭ་མོ་མགོ་ལོ་ཕྱིིར་གོན་རྗོེསི། རང་མཐེོང་བྲལོ་བའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་

མེད་པར་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ག་ིཐེད་ཀ་ཞེིག་གཏུབ་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་དམ།” ཞེེསི་

དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིངར་སྐད་ཀྱིིསི་“ཚོ་ེཟད་ཁྱོོད། མའེ། ཁོོ་ཚོོར་རོྡོག་མོ་དེ་སོྤྲོད་ཤོོག” 

ཅིེསི་སྡིགསི་མོ་བཏང་།

སྐྱེསི་པ་དེའ་ིགདོང་པ་ཨལོ་ལོ་ཕྱིོགསི་ནསི་“ད་ེམ་ིདགོསི། ང་ཚོོར་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ག་ི

རནི་པ་བཙངོ་རགོསི། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧོྥོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་འགྲ་ོདགསོི་པསི། སོྒོར་མསོི་འདང་

དཀའ།” ཞེེསི་བཤོད།

མའེ་ཡིིསི་ཁོོ་ཐེག་ཆོོད་པའི་རྣམ་པསི་“འདི་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་སོྤྲོད་དང་ཆོོག” ཅིེསི་

བཤོད།

 “ད་ེཁྱོོད་ཚོ་ོལོ་འཕྲོག་བཅིོམ་བྱསི་པ་དང་གཅིིག་མཚུངསི་རེད། ལྕིམ་ལོགསི།”

“འཁྱོེར་སིོང་། ཨལོ་གྱིིསི་འཁྱོེར་སིོང་ན་ཆོོག་ཟེར།” ཁོོ་མོསི་སྣུམ་ཤོོག་གིསི་བཏུམ་པའ་ི

བག་ལོེབ་རོྡོག་མོ་དེ་ཚོོང་སོྒྲིམ་གྱིི་ཐོེག་ནསི་ཕར་དེད། སྐྱེསི་པ་དེསི་དོར་མའི་འཕོངསི་

ཁུག་ནསི་ཀོ་ཁུག་གཏིང་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་མདུད་ཐེག་གྲོལོ་ཏེ་ཁོ་ཕྱིེསི། ཁུག་མའི་

ནང་དུ་ལྕིགསི་སོྒོར་དང་ནག་ནོག་ག་ིཤོོག་སོྒོར་འགའ་ར་ེགདའ།

ཁོོསི་བཟོད་གསིོལོ་གྱི་ིརྣམ་པསི་“རིན་གོང་འད་ིལྟར་རྩོད་པ་ཅིོལོ་ཆུང་དུ་མངོན་ཡིང་

སྲིིད། ང་ཚོོར་ད་དུང་ལོ་ེདབར་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིོད་ལོ། ང་ཚོ་ོད་ེགར་སླེེབསི་ཐུབ་
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མིན་ཡིང་ཤོེསི་དཀའ་བའི་ཚོོད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་ཀོ་ཁུག་དེ་གོང་མཛུབ་ཀྱིིསི་

བསོྔོགསི་ནསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ཅིན་ཞེིག་རྙིེད་པསི། དེར་སིེན་འཐེོག་བཏབ་ནསི་ཕྱིིར་

ཕྱུངསི། ཁོོསི་ལྕིགསི་སོྒོར་དེ་ཚོོང་སྒྲིོམ་གྱིི་སྟེང་དུ་འཇོོག་སྐབསི། སྟབསི་འཁོེལོ་ནསི་དེ་

དང་མཉིམ་དུ་སྐར་གཅིིག་ཅིན་ཞེིག་ཀྱིང་ཕྱིིར་བུད། ཁོོསི་སྐར་གཅིིག་ཅིན་པོ་དེ་ཕྱིིར་ཀོ་

ཁུག་ཏུ་འཇུག་གྲབསི་བྱེད་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ། མིག་མདངསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཀ་རའི་

ཚོོང་སྒྲིོམ་མདུན་དུ་ཡོིད་པའ་ིབུ་ཆུང་གཉིིསི་ཀའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཤོོར། ད་ེབསི་ཁོོ་དལོ་མོསི་ཁོོ་

ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་སིོང་ཞེིང་། རིང་ཞེིང་ཆོ་ེལོ་ཁྲ་ཐེིག་ཅིན་གྱི་ིཕོ་བ་ར་ིལུའ་ིཤོིང་ཐུར་ཀ་ར་ལོ་

མཛུབ་སྟོན་བྱེད་བཞེིན་“འད་ིན་ིར་ེར་ེསྐར་མ་གཅིིག་ཅིན་ཨ་ེརེད། ལྕིམ་ལོགསི།” ཞེེསི་དྲེིསི།

མའ་ེཕར་སིོང་ནསི་ཤོེལོ་སྒོམ་ནང་དུ་བལྟསི་ནསི་“གང་ཅིན་པོ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཕ་གིའ་ིད།ེ ཁྲ་ཐེིག་ཅིན་པོ་ད།ེ”

བུ་ཆུང་གཉིིསི་ཀསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཏེགསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་ཅིེར་ནསི་དབུགསི་

ཀྱིང་ལོེན་མཚོམསི་ཆོད། ཁོོ་ཚོོའི་ཁོ་ཅུང་ཙམ་གདངསི་འདུག་ལོ། གཅིེར་བུར་འབུད་

གྲབསི་ཡིོད་པའ་ིགཟུགསི་པོ་སྲི་མོར་གྱུར། 

“ཨོ། འད་ིཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ད་ེར་ེལོ་སྐར་གཅིིག་ཅིན་པོ་མ་རེད། ད་ེགཉིིསི་ར་ེལོ་སྐར་

གཅིིག་ཅིན་པོ་རེད།”

“ཡི། གཉིིསི་འཁྱོེར་ཤོོག་དང་། ལྕིམ་ལོགསི།” ཁོོསི་ཟངསི་མའ་ིསྐར་མ་ད་ེསིེམསི་ཆུང་

ངང་ཚོོང་སྒྲིོམ་སྟེང་དུ་བཞེག་པ་ན། བུ་ཆུང་གཉིིསི་ཀསི་དབུགསི་ཁོ་དལོ་མོསི་བློངསི། མའ་ེ

ཡིིསི་ཤོིང་ཐུར་ཀ་ར་ཆོེན་པོ་གཉིིསི་ཀ་ཕྱིིར་ཕྱུངསི་ནསི་ཕར་བསྲིིངསི།

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ཡི། ད་ལོོངསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའི་སོྒོ་ནསི་ལོག་པ་ཚུར་བསྲིིངསི་ནསི་རེ་རེསི་ཤོིང་ཐུར་ཀ་ར་རེ་

ཚུར་བློངསི། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཤོིང་ཐུར་ཀ་ར་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིལུསི་འགྲམ་ནསི་མར་དམ་པོསི་
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བཟུང་ནསི། མིག་གིསི་ལྟ་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་བལྟསི་ནསི། 

ཁོ་འགྲམ་ནསི་ངོ་ཚོའ་ིའཛུམ་ཆུང་ཞེིག་མནན་ཡིང་གནོན་མ་ཐུབ་པར་འདུག

“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ལྕིམ་ལོགསི།” སྐྱེསི་པ་དེསི་བག་ལོེབ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་སོྒོ་ཕྱི་ིརུ་བུད་

ཅིིང་། བུ་ཆུང་གཉིིསི་ཀྱིང་གཟུགསི་པོ་རེངསི་རེངསི་པོསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བཤོར་ནསི་སིངོ་། ཁོོ་

ཚོོསི་དཀར་དམར་ཁྲ་ཐེིག་ཅིན་གྱི་ིཤོིང་ཐུར་ཀ་ར་ཁོོ་ཚོོའ་ིབརླ་རྒྱབ་ཏུ་དམ་པོསི་བཙིར། ཁོོ་

ཚོ་ོཐེང་བྱ་ིཁྲ་བོ་དང་འདྲེ་བར་མདུན་གྲལོ་གྱི་ིརྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་མཆོོངསི་ཏ།ེ དོསི་ཕུང་

ག་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་འགོསི་ཤོིང་། དོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཐེང་བྱ་ིཁྲ་བོ་དང་འདྲེ་བར། 

མིག་ལོམ་དུ་མ་ིསྣང་སི་ཞེིག་ཏུ་འཛུལོ་སིོང་། 

སྐྱེསི་པ་ད་ེརླངསི་འཁོོར་དུ་ཕྱིིར་བབསི་ནསི་མ་ེཁོ་གསིོསི་ཤོིང་། སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱི་ིལྡིར་སྒྲི་

དང་སོྔོ་ལོོང་ལོོང་ག་ིསྣུམ་དུད་དང་ལྷན་དུ། གནའ་རྫོསི་ལྟ་བུའ་ིན་ཤོ་ེརྟེགསི་ཅིན་གྱི་ིརླངསི་

འཁོོར་འདི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་སྟེང་དུ་འགོསི་ནསི། ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགོྲ་

བའ་ིལོམ་ལོ་ཕྱིིར་ཞུགསི། 

ཟ་ཁོང་ག་ིནང་ནསི་དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་ཚོ་ོདང་མའ།ེ ཨལོ་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་

སུ་ཅིེར་ནསི་བསྡད།

བྷེིག་བྷེིལོ་མགྱིོགསི་པོར་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་“ད་ེཚོ་ོགཉིིསི་ར་ེལོ་སྐར་མ་གཅིིག་ཅིན་པོ་མ་

རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

མའ་ེཡིིསི་ངར་ཤུགསི་དང་བཅིསི་“ད་ེཁྱོོད་དང་འབྲེལོ་བ་ཅི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

བྷེིལོ་གྱིིསི་“ཀ་ར་ད་ེར་ེར་ེལོ་སྐར་མ་ལྔ་ར་ེཅིན་པོ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་གཞེན་པ་དེསི་“ད་ང་ཚོོ་སིོང་ན་འགྲིག ང་ཚོོ་འགོར་གྱིི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་སིོ་སིོའ་ིགླེོ་ཁུག་ཏུ་ལོག་པ་བསྲིིངསི། བྷེིལོ་གྱིིསི་ཚོོང་སོྒྲིམ་སྟེང་དུ་

ལྕིགསི་སོྒོར་ཞེིག་བཞེག་སོིང་ལོ། སྐྱེསི་པ་གཞེན་པ་དེསི་དེར་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི། ལོག་པ་
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ཡིང་བསྐྱར་གོླེ་ཁུག་ཏུ་བསྲིངིསི་ནསི་ལྕིགསི་སོྒོར་ཞེགི་ཚོངོ་སྒྲིམོ་སྟངེ་དུ་བཞེག ཁོོ་ཚོ་ོནང་

ནསི་འཁོོར་ཙམ་བྱསི་རྗོསེི་སོྒོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་སིངོ་།

བྷེིལོ་གྱིིསི་“བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།

མའེ་ཡིིསི་རྗོེསི་སུ་བོསི་ནསི་“ཝ་ཡིེ་ཅུང་སྒུགསི་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་དངུལོ་སིིལོ་མ།” ཞེེསི་

བཤོད། 

བྷེིལོ་གྱིིསི་“ལྟསི་ངན་མ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ད་ེབང་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྒྱབ།

མའེ་ཡིིསི་ཁོོ་ཚོོར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་གཉིིསི་དོསི་འཁོོར་དུ་བབསི་

ཤོིང་། བང་སྒྱུར་རིམ་པ་དམའ་མོའ་ིཐེོག་ནསི་ཅུང་འདར་འདར་དུ་སིོང་རྗོེསི། ཀུ་ཅིོ་དང་

བཅིསི་བང་སྒྱུར་རིམ་པ་སྤེར་བྱུང་བསི། ད་ལྟ་མགྱིོགསི་ཚོད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སླེེབསི། མའེ་

ཡིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཨལོ།” ཞེེསི་བོསི།

ཨལོ་གྱིིསི་ཤོ་རོྡོག་ད་ེལོེབ་མོར་བཟོསི་ནསི་སྣུམ་ཤོོག་ག་ིབར་དུ་གཅུད་བཞེིན་འདུག་ལོ། 

ཁོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

ཁོོསི་མོསི་“འདིར་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཇོ་ཕོར་འགྲམ་གྱི་ིལྕིགསི་སོྒོར་ལོ་མཛུབ་

མོསི་བསྟན། ད་ེན་ིསོྒོར་ཟུར་ལྔ་ཅིན་གཉིིསི་རེད། ཨལོ་ཐེག་ཉི་ེསིར་ཡིོང་ནསི་གཅིིག་བལྟསི་

ཤོིང་། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོསི་གནསི་སུ་ཕྱིིར་ཕྱིིན།

མའ་ེཡིིསི “དོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་རེད་ཡི།” ཞེེསི་གདེང་འཇོོག་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་“ཁོོ་ཚོ་ོ

སིོང་རྗོེསི། སྐྱག་དྲེ་ིའཐུལོ་བའ་ིཡི་ིདྭགསི་ཚོ་ོཡིོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྦྲིང་འབུ་ཚོོ་འཕུར་ཡིོང་ནསི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོའ་ིངོསི་སུ་ཡིང་མོར་བརྡོབསི་ཤོིང་། དེ་

ནསི་ཟིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཕར་འཕུར་འགྲོ། བཙིར་གནོན་ཆོསི་ཀྱིི་ཁྲོབ་སྒྲི་གྲག་རྗོེསི་ཡིང་

བསྐྱར་འཇོམ་ཅིག་གེར་ཕྱིིན། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིསྟེང་དུ་རླངསི་འཁོོར་

རྣམསི་ཤུར་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྒྱུག་གི་འདུག དེ་དག་གི་ནང་དུ་དོསི་འཁོོར་ཡིོད་ལོ། ངོསི་
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སྙོམསི་བཟོ་དབྱིབསི་ཅིན་གྱིི་སྤུསི་ལོེགསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཡིང་ཡོིད་ཅིིང་། ད་དུང་

གནའ་རྫོསི་ལྟ་བུའི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རྙིིང་པའང་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་འགྲམ་ནསི་ཤུར་སྒྲི་

ལྟསི་ངན་ཞེིག་སྒྲིོག་བཞེིན་འགྲོ། མའེ་ཡིིསི་མིག་གིསི་རླངསི་འཁོོར་ཚོོའི་ཨང་བྱང་ལོ་

ལྟ་བཞེིན། བག་ཟན་གྱི་ིཤུན་པ་རྣམསི་ཟེའུ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་འབྲད་འབྲད་བཏང་ཞེིང་། ད་ེ

ནསི་ལོག་རསི་རློན་པ་དེ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི། ཚོོང་སྒྲིོམ་གྱིི་སྟེང་དུ་གོར་གོར་གྱིིསི་ཕྱིིསི། 

ཁོོ་མོའ་ིམིག་མདངསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འཕངསི། གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཚོེ་སྲིོག་རྣམསི་

ཤུར་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྒྱུག་བཞེིན་གདའ།

ཨལོ་གྱིིསི་ལོག་པ་པང་ཁོེབསི་སྟེང་དུ་ཕྱིིསི་རྗོེསི། སྲིེག་སླེང་ལྟག་ག་ིགྱིང་ངོསི་སུ་སྦྱིར་

བའ་ིཤོོག་བྱང་ལོ་བལྟསི། ཤོོག་བྱང་ངོསི་སུ་རྟེགསི་རིསི་གཞུང་བསྟར་གསུམ་འདུག ཨལོ་

གྱིིསི་བསྟར་བ་རིང་ཤོོསི་དེའ་ིསྟེང་ག་ིརྟེགསི་རིསི་བརྩིསི། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོང་སྒྲིོམ་བརྒྱུད་ནསི་

སྒོོར་སྒོམ་གྱི་ིརྩར་ཕྱིིན་ནསི་“ཚོོང་རྫོསི་མིན།” ཞེེསི་པའ་ིམཐེེབ་ནོན་མནན་ནསི་ལྕིགསི་སྒོོར་

སྤེར་མོ་གང་འཁྱོེར།

མའ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨང་གསུམ་པ་དེ་གཙང་མ་བཟོ་རན་འདུག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་རྒྱན་རྩེད་

འཕྲུལོ་ཆོསི་གསུམ་པའ་ིཐེད་དུ་སིོང་ནསི། ལྕིགསི་སོྒོར་རྣམསི་ནང་དུ་བླུགསི་ནསི་རྩ་ེམགོ་

བརྩམསི། ཨལོ་གྱིིསི་རྒྱན་འཁོོར་དེ་ཐེེངསི་ལྔ་བར་བསྐོར་བའི་ཚོེ་ན་རྒྱན་སོྒོ་གསུམ་པོ་

ཡིར་ཕྱིེསི་བྱུང་ལོ། རྒྱན་ཐེོབ་ཚོང་མ་ཁྲོབ་ཁྲོབ་ཀྱིིསི་རྒྱན་ཕོར་གྱི་ིནང་དུ་ལྷུང་། ཨལོ་གྱིིསི་

ལྕིགསི་སོྒོར་རྣམསི་སྤེར་མོསི་རུབ་རུབ་ཏུ་སྤུངསི་རྗོེསི་ཚོོང་སྒྲིོམ་ཕྱིོགསི་སུ་ཚུར་ཕྱིིར་འཁྱོེར་

ཡིོང་། ཁོོསི་ལྕིགསི་སོྒོར་ད་ེརྣམསི་སོྒོར་སྒོམ་དུ་བླུགསི་རྗོེསི་འཐེེན་སྒོམ་གྱི་ིསོྒོ་བང་སྒྲི་དང་

བཅིསི་ཕྱིིར་བརྒྱབ། ད་ེནསི་ཁོོ་རང་གནསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་ཤོོག་བྱང་སྟེང་ག་ིརྟེགསི་རིསི་

རྣམསི་བསུབསི་རྗོེསི་“ཨང་གསུམ་པའི་སྟེང་དུ་རྩེད་མཁོན་དེ་གཞེན་པ་གཉིིསི་ལོསི་ཀྱིང་
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མང་། གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་འདི་ཚོོའི་འཇོོག་སི་བརྗོེ་སྤེོར་བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་

ཟེར་བཞེིན་ཁོོསི་གདུ་སླེང་ག་ིཁོ་ཕྱིེསི་ནསི། འཇོམ་ཁོོལོ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིཤོ་གདུསི་ད་ེདལོ་

མོསི་དཀྲུགསི།

མའེ་ཡིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ནསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་

བཤོད།

“སུ་ཚོ།ོ”

“ད་སོྔོན་ནང་དུ་སླེེབསི་པའ་ིམ་ིད་ེཚོ།ོ”

ཨལོ་གྱིིསི་“སུསི་ཤོེསི།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

“ཁོོ་ཚོོར་ད་ེནསི་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ཨ་ེཡིིན་ནམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་ལྟསི་ངན་འད་ིཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་སིམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་ཤོར་ཕོྱིགསི་སུ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བལྟསི་“དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་སླེེབསི་

བྱུང་། མི་གཉིིསི་ཅིན་པོ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་འདིར་འདུག་རྒྱུ་ཨེ་ཡིིན་ནམ། འདིར་འདུག་པར་

སྨོོན།” དོསི་འཁོོར་ཆོེན་པོ་ད་ེདོསི་ཁོལོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་ངང་དལོ་མོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཡིོང་

ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོ་བཀག་བྱུང་། མའ་ེཡིིསི་ལོག་རསི་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་ཚོོང་སྒྲིོམ་གྱི་ིམགོ་

ནསི་མཇུག་བར་དུ་ཕྱིིསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་འོད་འཚོེར་བཞེིན་པའ་ིའཚོིག་ཇོའ་ིབུམ་པའང་

ཅུང་ཙམ་ཕྱིིསི་ཤོིང་། བུམ་པའ་ིའོག་ག་ིསིོལོ་རླངསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ཆོ་ེཙམ་ཕྱིེསི། ཨལོ་གྱིིསི་ཉུང་མ་

སྤེར་མོ་གང་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཤུན་ལྤགསི་བཤུ་མགོ་བརྩམསི། ཆོ་འགྲིག་སྒྲིིག་ཆོསི་གོན་

ཡིོད་པའ་ིདོསི་འཁོོར་ཁོ་ལོོ་བ་གཉིིསི་ཀ་ནང་དུ་ཡིོང་བ་ན། མའ་ེཡི་ིགདོང་པར་འཛུམ་གྱི་ི

མ་ེཏོག་བཞེད།

“ཡི། སྲིིང་ཆུང་མ།”
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མའ་ེཡིིསི་“ང་སུ་ཞེིག་ག་ིསྲིིང་ཆུང་མའང་མིན།” ཞེེསི་བཤོད་པསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་བགད་

བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་མའ་ེཡིང་བགད་བྱུང་“ཅི་ིཞེིག་བཞེེསི་རྒྱུ་ཡིིན། ཕོ་གསིར་ཚོ།ོ”

“ཨོ། འཚོིག་ཇོ་ཕོར་གང་། བག་ཟན་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།”

“ཐེང་འབྲསི་ཀྱི་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན་དང་ངང་ལོག་ག་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན། ཅིོག་ལོེའ་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན་དང་ཀུ་

ཤུའ་ིཁོ་སྤྲོ་ིཅིན་བཅིསི་ཡིོད།”

“ཀུ་ཤུ་ཅིན་པོ་འཁྱོེར་ཤོོག ཨོ། ཅུང་སྒུག་དང་། ཕ་གིའ་ིམཐུག་པོ་ཆོེན་པོ་ད་ེན་ིརིགསི་

གང་ཅིན་པོ་རེད།”

མའ་ེཡིིསི་བག་ཟན་ད་ེལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་སྣ་ཡིིསི་བསྣོམསི་རྗོེསི་“ཐེང་འབྲསི་ཀྱི་ིཁོ་སྤྲོ་ི

ཅིན་པོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། ད་ེདུམ་བུ་གཅིིག་གཅིོད་རོགསི།”

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོོསི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པའ་ིསྟེང་དུ། ཤུར་སྒྲི་ལྟསི་

ངན་ཞེིག་སོྒྲིག་བཞེིན་ཆོད་མེད་དུ་རྒྱུག་བཞེིན་གདའ།
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 ལེའུ་བཅུ་དྲུགི་པ།

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་དང་ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གཉིིསི་ཀ་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་རུ་ཁོག་གཅིིག་ལྟར་གོག་ནུར་བྱེད་

བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོཨེལོ་ ར་ེནོ་དང་བྷེ་ིརིད་ཇོ་ེ ཕོརད། ཁོ་ིལོིན་ཋེོན་དང་ཝེལོ་ཁོ་ིགྲོང་ཁྱོེར། 

སི་ེར་ེགྲོང་ཁྱོེར་སིོགསི་གོྲང་དང་གོྲང་ཁྱོེར་མང་པོ་བརྒྱུད་ནསི་ཋེེག་སིོལོ་གྲོང་ཁྱོེར་ལོ་སླེེབསི། 

འདི་རུ་མངའ་སྡེའི་སི་མཚོམསི་སུ་སླེེབསི་པ་ཡིིན་ཞེིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་

མངའ་སྡ་ེརྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་སིོང་། ཉིིན་འདིར་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་གཉིིསི་

ཀསི་ཋེེག་སི་སི་ིམངའ་སྡེའ་ིའཇུ་ལུང་སི་ཁུལོ་བརྒྱུད་ནསི་ལོ་ངོར་ཡིར་ནསི་ཡིར་འགོསི་པ་

རེད། ཁོོ་ཚོ་ོཤོམ་རོག་དང་ཨ་ལོན་ར་ེཌི།ི ཡིར་ནེལོ་བཅིསི་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོཨ་མ་ར་ི

ལོོ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་སྐབསི་དགོང་དྲེོར་སླེེབསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོད་ེརིང་སིོང་དྲེགསི་པསི། 

ཞེག་སྒོར་རྒྱག་སིར་སླེེབསི་དུསི་སི་རུབ་ཀྱིི་འདུག སྐབསི་དེར་ཁོོ་ཚོོ་ངལོ་དུབ་དང་ཐེལོ་

རྡུལོ། ཚོ་གདུག་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཚོོསི་ཡོིད། ཚོ་གདུག་ཆོེ་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཨ་ཕྱིི་ལོ་རྩ་

འཁུམ་ནད་ཕོག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོངལོ་གསིོ་རྒྱག་སིར་སླེེབསི་དུསི་ཁོོ་མོའ་ིལུསི་སོྟབསི་ཧ་

ཅིང་ཞེན་པོར་གྱུར་འདུག

དགོང་མོ་དེར། ཨལོ་གྱིིསི་ལྕིགསི་རའ་ིཀ་བ་ཞེིག་བརྐུསི་ཡིོང་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་

དུ་གདུང་མའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་འཕངསི་ཏ་ེསྣ་ེགཉིིསི་དམ་པོར་བསྡམསི། དགོང་མོ་དེར་ཁོོ་ཚོོར་

སླེང་སྲིེག་སིོབ་གོར་མ་གཏོགསི་བཟའ་རྒྱུ་མེད་ཅིིང་། སིོབ་གོར་དེ་ཡིང་ཞེོགསི་པའི་ཟསི་

ལྷག་ཡིིན་པསི་གྲང་ཞེིང་མཁྲེགསི་པོ་རེད། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོམལོ་གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགྲིལོ་ནསི་

གྱིོན་གོསི་ཀྱིང་མ་ཕུད་པར་ཉིལོ། ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གིསི་རསི་གུར་ཡིང་མ་ཕུབ།
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ཇོོ་ཌི་ིཚོང་དང་ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གཉིིསི་ཀ་འཇུ་ལུང་སི་ཁུལོ་བརྒྱུད་ནསི་བྲོསི་བྱོལོ་བྱསི་

ཏ།ེ གནའ་བོའ་ིཆུ་ལོོག་གིསི་ཕར་གཤོག་ཚུར་གཤོག་བྱསི་ཏ་ེར་ིམོ་ཕབ་པའ་ིཡུལོ་ལུང་སྐྱ་

བོ་འད་ིགྲུ་གུ་སྒྲིིལོ་སྒྲིིལོ་བྱསི་ཏ་ེསིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡ་ེནསི་བོྲསི་ནསི་ཡིོང་སྟ་ེ

ད་ལྟ་ཋེེག་སི་སིིའ་ིམངའ་སྡ་ེའཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་ནསི་འབྲོ་བཞེིན་ཡིོད། སྐམ་སིའ་ིརུསི་སྦེལོ་

ཁོག་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིཁོྲད་ནསི་གོག་བགྲོད་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། དགུང་ག་ིཉི་ིམསི་སི་གཞེ་ིལོ་

ཚོ་ཟེར་གྱིིསི་འབྲབ་བཞེིན་ཡིོད། དགོང་དྲེོ་ནམ་མཁོའི་དབྱིངསི་ཀྱིི་ཚོ་དྲེོད་ཡིལོ་འགྲོ་

མོད། འོན་ཀྱིང་། མཚོན་མོ་སི་གཞེ་ིཆོེན་མོསི་རང་ལུསི་ཀྱི་ིཚོ་དྲེོད་ཕྱི་ིལོ་སོྤྲོསི་ནསི་ཡིོང་།

ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀ་ཉིིན་གཉིིསི་རིང་ལོ་བོྲསི་བྱོལོ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན་སི་ཆོ་

འདི་རྒྱ་ཆོེ་དྲེགསི་པསི། ཉིིན་གསུམ་པར་སླེེབསི་དུསི་འཚོོ་བ་སྐྱེལོ་སྟངསི་ཀྱིི་ཐེབསི་རྩལོ་

གསིར་པ་ཞེིག་དང་དུ་མི་ལོེན་ཀ་མེད་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོསི་གཞུང་ལོམ་འདི་ཁྱོིམ་གཞེིསི་བྱསི་

ཡིོད་ལོ། འགུལོ་སྐྱོད་ནི་ཕན་ཚུན་ལོ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་པའི་བརྒྱུད་ལོམ་དུ་བདམསི་ཡིོད། དེ་

ལྟར་ཁོོ་ཚོ་ོདལོ་མོ་དལོ་མོསི་འཚོོ་ཐེབསི་གསིར་པ་འདི་ལོ་གོམསི་པར་གྱུར། འཚོོ་ཐེབསི་

འདིར་ཐེོག་མར་གོམསི་འདྲེིསི་སུ་འགྲོ་མཁོན་ནི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཡིིན་

ཞེིང་། དེ་ནསི་ཨལོ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོན་ནེ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀ་ཡིིན་ཞེིང་། ཆོེསི་

མཐེའ་མར་གོམསི་འདྲེིསི་སུ་འགྲོ་མཁོན་ན་ིརྒན་རྒོན་ཁོག་རེད། སི་གཞེ་ིཆོེན་མོ་ད་ེབརྟེན་

བརླིང་ག་ིམཚོ་ོརླབསི་དང་འདྲེ་བར་སྒྲིིལོ་བཞེིན་འགྲོ། ཁོོ་ཚོ་ོཝིལོ་ཌིོ་ར་ཌིོ་དང་ཝ་ེགྷི། བྷེོའ་ེ

སིེ་དང་གྷིི་ལོེན་རིའོ་སིོགསི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱོེར་ཁོག་བརྒྱུད་ནསི་མཐེའ་མར་ཋེེག་སི་སིི་

མངའ་སྡེའི་མཐེའ་ལོ་བུད། དེར་མཐུད་ནསི་སླེེབསི་སི་ནི་མེག་སིི་ཁོོ་གསིར་པ་མངའ་སྡེ་

དང་དེའི་རི་བོ་ཁོག་རེད། རྒྱང་རིང་གི་རི་བོ་ཁོག་ནི་ནམ་མཁོའི་མཐེོངསི་སུ་ཀོྲང་ངེར་

འགྲེངསི། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིིསི་སྒྲི་ཐྲིིག་ཐྲིིག་ཏུ་སྒྲིོག་ཅིིང་། འཕྲུལོ་ཆོསི་

ཚོང་མ་ངར་ནསི་དོྲེད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་ཁོ་རུ་རླངསི་པ་ཐོེལོ་ཐོེལོ་དུ་འཕྱུར། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོགོག་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ནུར་གྱིསིི་ཕ་ེཁོོ་སི་ིགཙང་འགྲམ་དུ་སླེེབསི། ཁོོ་ཚོ་ོསིན་ཋེ་ རོ་སི་ནསི་གཙང་པོའ་ིཕ་རོལོ་དུ་

བུད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་ལོ་ེདབར་ཉི་ིཤུ་རྩ་གྲངསི་སིོང་།

• • •

ཨལོ་ ཇོོ་ཌིི་ཡིིསི་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེ་སྐོར་གྱིི་ཡིོད། ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཨ་མ་

བསྡད་ཡིོད་ལོ། ཨ་མའ་ིའགྲམ་དུ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་བསྡད་ཡོིད། དོསི་འཁོོར་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་

དུ་གོག་འགྲོསི་ཀྱིིསི་འགོྲ་བཞེིན་ཡིོད། མཁོའ་དབུགསི་ཚོ་པོ་ཞེིག་སི་གཞེིའི་སྟེང་དུ་རྦ་

རླབསི་བཞེིན་འཕྱིོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཐེག་རིང་གི་རི་བོ་རྣམསི་ནི་སྨོིག་རྒྱུའི་ཁྲོད་དུ་འདར་

ཡིོར་ཡིོར་བྱེད། ཨལོ་གྱིིསི་སྣང་བ་རྒྱ་ཡིན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་སྐོར་གྱི་ིཡིོད། ཁོོ་འདུག་

སྟེགསི་སྟེང་དུ་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་གུག་གུག་གིསི་བསྙེསི་ནསི། ལོག་པསི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ི

འཁོོར་མདའ་ལོ་ཡིང་མོསི་འཇུསི། ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་སྐྱ་བོ་དེ་འཐེེན་ཞེིང་བཙིར་བའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། 

ད་ལྟ་རྩ་ེརྣོ་ལོ་དབྱིབསི་ཁྱོད་མཚོར་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད་ལོ། ཁྱོད་མཚོར་དུ་གྱུར་པའ་ིཞྭ་

མོའ་ིཐོེད་ལྕིེ་དེ་ཁོོསི་མིག་སྟེང་དུ་མར་འཐེེན་ཡིོད། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་འགོྲ་

སྐབསི་མགོ་བོ་འགྲམ་དུ་འཁོོར་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཁོ་ལུད་དུསི་ནསི་དུསི་སུ་འཕེན། 

ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིཨ་མསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་པང་བ་རུ་བསྣོལོ་ནསི་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་ངལོ་དུབ་ལོ་འཐེབ་རོྩད་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་མོ་ལྷོད་ལྷོད་

ཀྱིིསི་བསྡད་ཡོིད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགུལོ་སོྐྱད་དང་བསྟུན་ནསི་ཁོོ་མོའ་ི

གཟུགསི་པོ་དང་མགོ་བོ་གཉིིསི་ཀ་ཡིར་ལྡེམ་མར་ལྡེམ་བྱེད། རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་རླངསི་

འཁོོར་གྱིི་འགུལོ་སྐྱོད་ཀྱིི་སྒུལོ་ཤུགསི་འགོག་ཆོེད། རྐང་པ་མཐེིལོ་གཅིལོ་ལོ་སྲི་མོར་

གཏད་ཅིིང་། དཔུང་པ་གཡིསི་པ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་སྟེང་དུ་བསྒོར། ཁོོ་མོའ་ིརྒྱགསི་རིལོ་

གྱིི་གདོང་པསི་འགུལོ་སྐྱོད་ལོ་ཁོ་གཏད་འཇོལོ་ནསི་སྲི་བཟུང་ཡིོད་ལོ། དེའི་ཆོེད་དུ་ཁོོ་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

368

མོའ་ིསྐེ་ཡིི་ཤོ་གནད་རྣམསི་དམ་པོར་བསྒྲིིམསི་ཡིོད་ལོ། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་

འགུལོ་སྐྱོད་ཁྲོད་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་འདར་ཡིོམ་ཡིོམ་བྱེད། ཁོོ་མོསི་རང་ལུསི་འད་ིསྲི་ཞེིང་

མཁྲེགསི་པའི་སོྣད་ཀ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ལྟར། མངལོ་གནསི་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་དཀྲུག་དཀྲུག་མི་གཏོང་

ཆོེད། གཟུགསི་ཕུང་ཧྲིིལོ་པོ་གཞུ་དབྱིབསི་སུ་བཀུག་ནསི། ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་རྒུསི་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་ཨ་མའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར།

ཁོོ་མོསི་“ཨ་མ།” ཞེེསི་བོསི་པ་ན། ཨ་མའ་ིམིག་མདངསི་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་བཏང་ནསི། རོ་སི་ི

ཤོ་རོན་ལོ་རྣམ་རིག་གཏད། ཨ་མསི་བུ་མོའ་ིདམ་ཞེིང་ངལོ་དུབ་ཀྱི་ིཉིམསི་བབསི་པའ་ིམིག་

ཟུང་དང་། རྒྱགསི་རིལོ་གྱིི་གདོང་པ་བཅིསི་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་གདོང་

ལོ་འཛུམ་ཞེིག་བློངསི། བུ་མོསི་“ཨ་མ། ང་ཚོ་ོདེར་སླེེབསི་པ་ན། ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་ཤོིང་ཏོག་

འཐེོག་ནསི་གྲོང་གསིེབ་ཏུ་འཚོ་ོབ་བསྐྱལོ་ནསི་འདུག་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་གདོང་ལོ་ཟུར་ཟའི་འཛུམ་དང་བཅིསི་“ང་ཚོོ་ད་དུང་དེར་སླེེབསི་མེད། དེར་

གནསི་ཚུལོ་ག་འདྲེ་ཡིིན་པ་ང་ཚོོསི་ད་དུང་མི་ཤོེསི། ང་ཚོོསི་གནསི་ཚུལོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་

བྱ་བ་བསྒྲུབ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་“ཨ་མ། ཁོོན་ན་ེདང་ངེད་གཉིིསི་གྲོང་གསིེབ་ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་སྡོད་འདོད་མེད། ང་

ཚོ་ོད་ེགར་སླེེབསི་ཚོ།ེ ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུའ་ིསྐོར་ལོ་འཆོར་གཞེ་ིའཐེེན་ཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིགདོང་པར་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་ཤོར་ནསི་“ཁྱོོད་གཉིིསི་

ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འདུག་རྒྱུ་མིན་ནམ། བཟའ་མ་ིཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

“ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི། ཁོོན་ནེ་དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་ཐེད་ལོ་གྲོསི་བསྡུར་བྱསི་ཟིན་པ་

ཡིིན། ཨ་མ། ང་ཚོོསི་གྲོང་རྡོལོ་ཞེིག་ནསི་འཚོ་ོབ་རོལོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་ལོ་སོྤྲོ་སྣང་

འཕེལོ། “ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་ཚོོང་ཁོང་དང་ཡིང་ན་བཟོ་གྲྭ་ཞེིག་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་རྒྱུ་རེད་ལོ། 
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ད་ེནསི་ཁྱོིམ་ནསི་སོླེབ་སྦྱིོང་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཁྱོིམ་ནསི་སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན་ལྟ་བུའ་ིཆོེད་ལོསི་

སྦྱིངསི་ན། ཁོོ་རང་རིམ་བཞེིན་ཆོེད་ལོསི་པ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེདུསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ཚོོང་ཁོང་ཡིང་ཕྱིེ་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོ་གླེོག་བརྙིན་ལྟ་བར་ག་དུསི་འགྲོ་བསིམ་ན་སིོང་ཆོོག 

ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་ཟེར་ན། ངསི་བྱིསི་པ་བཙའ་སྐབསི་ཆོེད་ལོསི་སྨོན་པ་གདན་འདྲེེན་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིིན་ཟེར་ལོ། དེ་དུསི་གནསི་ཚུལོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་སྨོན་ཁོང་དུ་བཙའ་བར་སིོང་ཡིང་

ཆོོག་ཟེར། ང་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཀྱིང་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཆུང་ཆུང་ཅིན་པོ་དེ་འདྲེ། ཁོོསི་

མཚོན་མོའ་ིསླེོབ་ཚོན་ད་ེསྦྱིངསི་ཟིན་ཚོ།ེ ཨོ། ཁོོསི་»ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབརྩ་ེསྒྲུང་»ཞེེསི་པའ་ིདུསི་

དེབ་སྟེང་ག་ིབརྡོ་ཁྱོབ་ཤོོག་ལྷ་ེཞེིག་གཤོགསི་ཡིོད་ལོ། ཁོོསི་དེའ་ིསྟེང་ག་ིལོམ་སྟོན་ལྟར་ཡིིག་

འབྲེལོ་སླེོབ་ཚོན་ལོ་མིང་ཐེོ་འགོད་རྒྱུ་རེད། མིང་ཐེོ་རིན་མེད་དུ་འགོད་ཆོོག་པ་རེད། དེ་

ཤོོག་ལྷེ་དེའི་སྟེང་དུ་གསིལོ་པོར་བྲིསི་འདུག་ལོ། དེ་ངསི་དངོསི་སུ་མཐེོང་བ་ཡིིན། ཁོོསི་

སླེོབ་ཚོན་དེ་སྦྱིངསི་ཟིན་ཚོེ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ལོསི་ཀའང་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེསི་

བྲིསི་འདུག རེད་ཡི། སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན་རེད། ལོསི་ཀ་བཟང་ཞེིང་གཙང་ལོ། མདུན་

ལོམ་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ོགྲོང་རྡོལོ་དུ་བསྡད་ནསི་ག་དུསི་གླེོག་བརྙིན་ལྟ་བར་འགྲོ་

བསིམ་ན་དེ་དུསི་སིོང་ཆོོག ཨོ་རེད། དེ་དུསི་གླེོག་ཤུགསི་དབུར་ཏི་ཞེིག་ཀྱིང་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན། 

བྱིསི་པསི་ཀྱིང་གྱིོན་གོསི་གསིར་པ་གོན་ཆོོག ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ཟེར་ན། ང་ཚོོསི་བྱིསི་པ་ལོ་གྱིོན་

གོསི་གསིར་པ་དང་དཀར་པོ་དཀར་རྐྱེང་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར། ཨོ། ཚོོང་ཟོང་དཀར་ཆོག་སྟེང་ག་ི

ཕྲུ་གུའ་ིཡིོ་ཆོསི་ད་ེདག་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཐེོག་མར་ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ཁྱོིམ་ནསི་སླེོབ་

སྦྱིོང་བྱེད་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་འཚོོ་བ་དེ་འདྲེ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིོང་ཐུབ་མིན་མི་ཤོེསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། བྱིསི་པ་བཙའ་རན་པའི་སྐབསི་སུ་ཁོོན་ནེ་ཡིི་སླེོབ་སྦྱིོང་ཡིང་གྲུབ་ཡིོད་ངེསི་

པསི། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ལོ་ཁོང་པ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁྱོིམ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག ང་ཚོོསི་ཧ་ལོསི་པའ་ི

རྒྱསི་སོྤྲོསི་ད་ེའདྲེར་བསིམ་བློོ་བཏང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། བྱིསི་པ་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་སི་
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ཡིག་པོ་ཞེིག་དགོསི་ཀྱི་ིརེད།” ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་དགའ་སོྤྲོའ་ིའོད་མདངསི་ཆོགསི། “ངའ་ི

བསིམ་པར། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གྲོང་རྡོལོ་དུ་སིོང་ན་ཆོོག་ལོ། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཚོོང་ཁོང་

ཕྱིེསི་ཚོ་ེཨལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིལོག་རོགསི་བྱསི་ཆོོག”

ཨ་མའི་མིག་ཟུང་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་གི་ངོ་གདོང་དེ་ལོསི་མ་བྲལོ་ཞེིང་། ཁོོ་མོ་ཡིང་བར་

སྣང་གི་ཕོ་བྲང་དུ་འཁྱོམསི་ནསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ང་ཚོོ་དང་ཁོ་འབྲལོ་དུ་འཇུག་མི་འདོད། 

བཟའ་མ་ིཁོ་འཐེོར་ན་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་སྣ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་ནསི་“ངསི་ཁོོན་ན་ེཡི་ིལོསི་རོགསི་བྱེད་དགོསི་ཨེ། ཁོོན་

ན་ེཡིོང་ནསི་ངའ་ིལོག་རོགསི་བྱསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག ཁྱོ་ིཕྲུག་དེསི་ཁོོསི་མ་གཏོགསི་གཞེན་

པསི་མཚོན་མོར་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱེད་མ་ིཐུབ་འདོད་པ་ཨ་ེཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་གླེོ་བུར་དུ་དེ་དག་ཚོང་མ་སྟོང་བསིམ་ཡིིན་པ་ཚོོར་བ་འདྲེ། ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་

མདུན་དུ་ཕྱིོགསི་ནསི་གཟུགསི་པོ་ཕྱིིར་ལྷོད་ལོ་བབསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིཁོ་འགྲམ་དུ་

འཛུམ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་མངོན་ནསི་“ཨ་ཕྱི་ིད་ེརིང་ག་འདྲེ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་ཇོེ་དམ་གྱིིསི་འཐེམསི། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འཕྲུལོ་ཆོསི་

ལོསི་ཁྲོག་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་གི་འདུག་ལོ། མྱུར་ཚོད་ཇོེ་མཐེོར་བཏང་བ་ན། ཁྲོག་སྒྲི་ཡིང་ཇོེ་

ཆོེར་འགྲོ། ཁོོསི་སྣུམ་སོྒོ་ལོྷད་ནསི་རྣ་བསི་ཉིན་ཞེིང་། ད་ེནསི་མགོྱིགསི་ཚོད་མཐེོ་རུ་བཏང་

ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་རྣ་ཉིན་བྱསི། ཁྲོག་སྒྲི་ད་ེརིམ་བཞེིན་རྣོ་ལྕིགསི་རྡུང་བའ་ིསྒྲི་དྲེག་པོ་ཞེིག་

ཏུ་འགྱུར་བཞེིན་འདུག ཨལོ་གྱིིསི་སྒྲི་དུང་ཞེིག་བུསི་རྗོེསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དལོ་མོསི་

ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད། མདུན་གྱི་ིདོསི་འཁོོར་ཡིང་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་དལོ་མོར་ཕྱི་ི

ནུར་བྱསི་ཏ་ེཡིོང་། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་གསུམ་གྱིིསི་སྒྲི་དུང་ར་ེའབུད་བཞེིན་ར་ེར་ེབཞེིན་

ཁོོ་ཚོོའི་འགྲམ་ནསི་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཆོེསི་མཐེའ་མ་དེའི་ཁོ་ལོོ་བསི་

མགོ་བོ་སྒོེའུ་ཁུང་ནསི་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་ནསི་“ལྟསི་ངན་ཁྱོོད། འདི་རུ་བསྡད་ནསི་འཆོི་
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འདོད་དམ།” ཞེེསི་སྡིགསི་དམོད་བཏང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་ཐེག་ཉིེ་སིའི་བར་དུ་ཕྱིི་ནུར་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཐེང་ལོ་བབསི་

ནསི་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་རྩར་ཡིོང་། དོསི་ཕུང་གིསི་ལྕིི་བའི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་གི་

མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་རུབ་རུབ་ཀྱིིསི་མར་བལྟསི། ཨལོ་གྱིིསི་སྣུམ་སོྒོ་ལྷོད་རྗོེསི་དལོ་

འཁོོར་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིའཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིསྒྲི་ལོ་ཉིན། ཋེོམ་གྱིིསི་“གནད་དོན་ཅི་ིརེད། ཨལོ།” 

ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིའཁོོར་ཚོད་ཇོ་ེམགྱིོགསི་སུ་བཏང་ནསི་“འདིར་ཉིོན་དང་།” 

ཞེེསི་བཤོད། ཁྲོག་སྒྲི་ད་ེཡིང་ཇོ་ེམཐོེར་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་རྣ་ཉིན་བྱེད་བཞེིན་“སྣུམ་སོྒོ་ལྷོད་ནསི་རང་འཁོོར་རྒྱག་ཏུ་ཆུག་དང་།” ཞེེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་མགོ་བོ་ནང་

དུ་བསྲིིངསི་ཏེ་“ཡི། ད་མགོྱིགསི་ཚོད་མཐོེ་རུ་ཐེོངསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཡུད་ཙམ་

ལོ་རྣ་ཉིན་བྱསི། ད་ེརྗོེསི་ཁོོསི་གདོང་ཁོེབསི་ཕྱིིར་བཀབ་ནསི་“རེད་ཡི། དངོསི་གནསི་སྐྱོན་

བྱུང་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

“སྦྲིེལོ་རྒྱུག་འཁོོར་རྟེེན་གྱི་ིགནད་དོན་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་མང་པོ་བཏང་ཡིོད་ཨ།” ཞེེསི་འཁོང་ར་བྱསི།

“འཕྲུལོ་སྣུམ་ད་ེགར་མ་སླེེབསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། སྨོད་འཚོོང་མའ་ིགཞེང་ལོསི་ཀྱིང་སྐམ་

པོ་རེད། ད་འད་ིམར་དབབ་འཇོོག་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཡི། ངསི་དོསི་

འཁོོར་བསྐོར་ནསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ཐེང་བད་ེསི་ཞེིག་ཨ་ེརྙིེད་བལྟ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིརྗོེསི་དེད་

ནསི་དལོ་མོསི་ཤོོག འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ཐེང་ལོ་ལྷུང་དུ་མ་འཇུག་ཨ།”

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“གནད་དོན་ཚོབསི་ཆོེན་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཅུང་ཚོབསི་ཆོེན་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་

ནསི། དལོ་མོར་མདུན་དུ་བསྐྱོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“གནད་དོན་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བྱུང་བ་ངསི་དངོསི་གནསི་ཧ་མ་ིགོ ངསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་

གང་དགོསི་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི་མོད། ཁོོའ་ིསིེམསི་སུ་འད་ིན་ིརང་ཉིིད་

ཀྱི་ིསོྐྱན་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་པསི། ཁོོསི་ཕམ་ཁོའ་ིབྲོ་བ་དངོསི་སུ་མྱོངསི། 

ཨ་མསི་“འདི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐྱོན་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་རྒུ་བཏོན་ཡོིད།” ཅིེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་སིེམསི་ཆུང་ངང་ནསི་“ཧ་ཅིང་ཚོབསི་ཆོེན་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨུན། འདི་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་མོ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོོསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་

གསིར་པ་ཞེིག་ཉོི་དགོསི་ལོ། ཡིང་མིན་ན་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ལོ་བསྲིེསི་ལྕིགསི་ཀྱི་ིགདན་མ་འཇོོག་

དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ནསི་“ཋེོམ་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡོིད་

པ་དངོསི་གནསི་འགྲིག་འདུག ངསི་འཁོོར་རྟེེན་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་མྱོོང་མེད། ཋེོམ་ལོ་འད་ིཐེད་

དུ་ཉིམསི་མྱོོང་ཡིོད་པར་སྨོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

མདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིལོམ་འགྲམ་དུ་བརྡོ་ཁྱོབ་སོྒོ་པང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིགྲིབ་མ་

གྲུ་བཞེ་ིནར་མོའ་ིདབྱིབསི་ད་ེསི་ངོསི་སུ་སོྤྲོསི་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་

བསྐོར་ནསི། གཏིང་མ་ིཟབ་པའ་ིལོམ་འགྲམ་གྱི་ིགྲོག་ཤུར་ཞེིག་བརྒྱུད་ནསི། བརྡོ་ཁྱོབ་སོྒོ་

པང་གི་གྲིབ་མའི་འོག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཐེང་ལོ་བབསི་ནསི་ཨལོ་སླེེབསི་པར་

སྒུག

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་དལོ་མོ་བོྱསི་ཨ། དལོ་མོསི་བསྐོར་ནསི་ཤོོག་མ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདིའ་ི

འཐེེན་འཕར་ཡིང་གཅིོག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ནསི་གདོང་མདོག་དམར་པོར་གྱུར། ཁོོསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱི་ིམགྱིོགསི་

ཚོད་ཇོེ་དལོ་དུ་བཏང་ནསི། ངར་སྐད་དང་བཅིསི་“ཨ་ལྟསི་ངན། འཁོོར་རྟེེན་དེ་ངསི་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

བསྲིེགསི་པ་མིན། ངསི་འཐེེན་འཕར་ཡིང་གཅིོག་རྒྱུ་རེད་ཟེར་དོན་ཅི་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་སྙེར་ཙམ་བྱསི་ནསི་“ཡི། ཁོོང་ཁོྲ་མ་ཟ། ངསི་ཅིི་ཡིང་ཟེར་གྱིི་མེད། གྲོག་

ཤུར་ནང་ནསི་དལོ་མོསི་བསྐོར་ནསི་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་འཁོང་ར་བྱེད་བཞེིན་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ད་ེགྲོག་ཤུར་གྱི་ིནང་

དུ་མར་བབསི་ནསི། ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིར་བུད། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཁོོར་རྟེེན་ད་ེངསི་བསྲིེགསི་པ་

ཡིིན་མདོག་གི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིི་མ་འདུག་ཨ།” སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིིསི་ད་ལྟ་ལྡིར་སྒྲི་ཆོེན་པོ་

སྒྲིོག་ག་ིའདུག་ལོ། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེགྲིབ་མའ་ིནང་དུ་བསྐོར་ནསི་མ་ེཁོ་བསིད།

ཋེོམ་གྱིིསི་གདོང་ཁོེབསི་ཕྱིེསི་ནསི་ནང་དུ་བལྟསི་ནསི་“འད་ིགྲང་མོ་མ་ཆོགསི་གོང་དུ་

རེག་ཀྱིང་མི་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད། རླངསི་འཁོོར་གཉིིསི་ཀའི་སྟེང་གི་བཟའ་མི་རྣམསི་ཐེང་

ལོ་བབསི་ནསི་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམཐེའ་རུ་འདུསི།

ཨ་ཕསི་“ཚོབསི་ཆོེན་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི་རྗོེསི། སྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཨལོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་“སོྔོན་མ་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་མྱོོང་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“མེད། ཞེིག་གསིོ་བྱསི་མྱོོང་མེད། འོན་ཀྱིང་། འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་བློངསི་མྱོོང་

ཡིོད་དང་ཡིོད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ང་ཚོོསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་མར་བློངསི་རྗོེསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ཕྱིིར་བློང་ཡིོང་

དགོསི་ལོ། ལྷུ་ལོག་གསིར་པ་ཉིོསི་ནསི་འཇོམ་པོར་བརྡོར་དགོསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོ་སྐྱོར་

བཞེག་རྗོེསི་ཁོ་ཕྱིིར་སོྤྲོད་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི། ཉིིན་གཅིིག་གི་ལོསི་ཀ་རེད། ང་ཚོོའི་ངལོ་

གསིོའ་ིསི་ཚོིགསི་གོང་མ་སྟེ། སིན་ཋེ་ རོ་སི་ལོ་ཕྱིིར་སོིང་ནསི་ལྷུ་ལོག་ཉོི་དགོསི། མདུན་

ཕྱིོགསི་སུ་ཨལོ་བྷུ་ཁུར་ཁོེ་ལོ་སླེེབསི་པར་ད་དུང་ལོེ་དབར་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཡིོད་པ་རེད། 

ཨོ་ཡི་ེཤུ་མཁྱོེན། སིང་ཉིིན་གཟའ་ཉི་ིམ་ཡིིན་པསི་ང་ཚོོའ་ིལོག་ཏུ་ཅི་ིཡིང་ཡིོང་རྒྱུ་མ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་པསི། ཁྱོིམ་ཚོང་འདི་ཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར། རུ་ཐེེ་བར་གསིེང་ནསི་འཛུལོ་ཡིོང་
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ནསི་གདོང་ཁོེབསི་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའི་འཕྲུལོ་སྒོམ་ནང་དུ་བལྟསི་ནསི། ཆོག་ཡིོད་པ་ཅིི་ཡིིན་

མཐེོང་ཨེ་ཐུབ་བལྟསི། ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་མུ་མཐུད་དུ་“སིང་ཉིིན་གཟའ་ཉིི་

མ་ཡིིན་པསི་ང་ཚོོསི་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིིན་ལོ་ལྷུ་ལོག་རྣམསི་ཉིོ་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་

རུང་། གཟའ་མིག་དམར་སོྔོན་ལོ་ཞེིག་གསིོ་འགྲུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོོར་ལོག་ཆོ་ཆོ་མ་ིཚོང་

བསི་ལྷག་ཏུ་འགོར་རྒྱུ་རེད། དངོསི་གནསི་དཀའ་མོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། སྐབསི་དེར་སི་

ངོསི་སུ་ཁྲ་རྒོད་ཀྱིི་གྲིབ་ནག་ཅིིག་ནག་བེར་སིེར་བརྒྱུགསི་སིོང་བསི། བཟའ་མི་ཚོང་མསི་

མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་བཏེགསི་ནསི་མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་འཕུར་སྐྱོད་བྱ་བཞེིན་པའི་བྱ་རྒོད་ནག་

པོ་དེར་བལྟསི།

ཨ་ཕསི་“ང་ཞེེད་སི་ནི། ང་ཚོོའི་སོྒོར་མོ་ཚོར་ནསི་དམིགསི་འབེན་དུ་སླེེབསི་མི་ཐུབ་

པ་དེ་རེད། ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་ཟ་མ་བཟའ་དགོསི་ལོ། ད་དུང་དེའི་སྟེང་དུ་རླངསི་སྣུམ་ཡིང་

ཉིོ་དགོསི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོའ་ིསོྒོར་མོ་རོྫོགསི་སོིང་ན་ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་དངོསི་

གནསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“བལྟསི་ཡིོང་ན་འད་ིཚོང་མ་ངའ་ིསྐྱོན་ཆོ་རེད། འཁོོར་ཆོག་འདིསི་ལོམ་

ལོ་བུད་པ་ནསི་བཟུང་ང་ཚོོ་དཀའ་ལོསི་ལོ་གཏད་ནསི་ཡིོང་བ་རེད། ཁྱོོད་ཚོང་ཁྱོིམ་ཚོང་

གང་པོསི་ང་ཚོོར་དངོསི་གནསི་ཕན་ཐེོགསི་སིོང་། ད་ཁྱོོད་ཚོོསི་བསྡུ་གསིོག་བརྒྱབ་ནསི་

སོྔོན་ལོ་སིོང་དང་། ང་དང་སི་རེ་གཉིིསི་ཀ་ཤུལོ་ནསི་བསྡད་དེ་ཐེབསི་ཤོེསི་རེ་ཨེ་རྙིེད་བལྟ། 

ང་ཚོོསི་ཁྱོེད་ཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོ་དཀའ་ལོསི་ལོ་གཏོད་མ་ིའདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་དལོ་མོསི་“ང་ཚོོསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་མིན། སྐུ་ཞེབསི། ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ང་ཚོ་ོ

ཕལོ་ཆོེར་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡིོད་ལོ། ངེད་ཚོང་གི་ཨ་མེསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་ཚོང་གི་

གུར་ནང་ནསི་གྲོངསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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སི་རེ་ཡིིསི་ངལོ་དུབ་ཀྱིི་རྣམ་པསི་“ང་ཚོོསི་ད་བར་དུ་ཁྱོོད་ཚོོ་དཀའ་ལོསི་ཤོ་སྟག་ལོ་

གཏད་ནསི་ཡིོང་བ་རེད། ང་ཚོ་ོཁྱོོད་ཚོོའ་ིརོྡོག་ཁྲེསི་ལོསི་གཞེན་ཅི་ིཡིང་མ་རེད། རོྡོག་ཁྲེསི་

ཁོོ་ན་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཤོོག་ཐེ་ཞེིག་དལོ་མོསི་བསྒྲིིལོ་ནསི། ད་ེལོ་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི་རྗོེསི་

མ་ེབསྒྲིོན་ནསི་“ང་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་འདུག ཐེབསི་ཤོེསི་འདིར་འཐེད་མཁོན་ཡིོད་མེད་མ་ི

ཤོེསི། གང་ལྟར་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་རེད། ལྟོསི་དང་། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེདང་བར་

ཐེག་ག་ཚོོད་ཉི་ེན། ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་ལོེན་པའ་ིགོ་སྐབསི་ད་ེཙམ་མང་། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་

བ་འདིའི་མགོྱིགསི་ཚོད་ནི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་ལྡབ་གཉིིསི་ཙམ་རེད། ཡི། ངའི་ཐེབསི་ཤོེསི་ནི། 

ང་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་ཅི་ལོག་འགའ་རེ་མར་ཕབ་རྗོེསི། ང་དང་ཆོོསི་དཔོན་ཕུད་

པའ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མ་དོསི་འཁོོར་དུ་བཙངསི་ནསི་སོྔོན་ལོ་སིོང་དང་། ང་དང་ཁོ་སི་ེགཉིིསི་

ཀ་འདིར་བསྡད་ནསི། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་འདི་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་རྗོེསི་ཉིིན་མཚོན་གཉིིསི་

ཀར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ན། ཁྱོོད་ཚོོའ་ིརྗོེསི་ཟིན་རྒྱུ་རེད། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོལོམ་ཐེོག་ནསི་མ་ཐུག་

རུང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་གང་ཞེིག་ཏུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོའི་

དོསི་འཁོོར་ཆོག་སིོང་ན། ང་ཚོོ་སླེེབསི་པའི་བར་དུ་ལོམ་འགྲམ་དུ་སྒོར་བརྒྱབ་ནསི་སྡོད་

དང་། འདི་ལོསི་ལྷག་པའི་ཐེབསི་རྡུགསི་ཤོིག་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་སོྔོན་ལོ་

སླེེབསི་སིོང་ན། ད་ེལོསི་བཟང་བ་ཞེིག་གང་ན་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་མགོ་བརྩམསི་

ཆོོག་པསི། འཚོ་ོབའ་ིདཀའ་ངལོ་ཡིང་རིམ་གྱིིསི་ཇོ་ེཆུང་དུ་འགྲོ་ངེསི་རེད། ཁོ་སི་ེཡིིསི་ང་ལོ་

རླངསི་འཁོོར་འདི་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་རོགསི་བྱསི་ཆོོག་ལོ། ཞེིག་གསིོ་བྱསི་ཟིན་རྗོེསི་ང་ཚོོ་བྱ་

འཕུར་བ་ལྟར་བརྒྱུག་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཚོོགསི་འདུར་འདུསི་ཡིོད་པའི་ཁྱོིམ་ཚོང་འདིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འདིའི་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་

བཏང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཨ་ཕའ་ིའགྲམ་དུ་ཙོག་འདུག་བྱསི།
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ཨལོ་གྱིིསི་“སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ཞེིག་གསོི་བྱེད་པར་ངསི་རོགསི་རམ་བྱེད་མ་ིདགོསི་སིམ།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཞེིག་གསིོ་བྱསི་མྱོོང་མེད་ཅིེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ལོབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ད་ེབདེན། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ལོ་དགོསི་པ་ན་ིཤུགསི་ཆོེན་ཞེིག་ཡིིན། གཅིིག་

བྱསི་ན་ཆོོསི་དཔོན་འདུག་འདོད་མེད་ཀྱིང་སྲིིད།” ཅིེསི བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“རེད་ཡི། གང་ལྟར་ང་ལོ་སུ་བསྡད་རུང་ཁྱོད་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕའ་ིམཛུབ་མོ་རྣམསི་སྐམ་པོར་གྱུར་པའ་ིསི་ངོསི་སུ་འབྲད་བཞེིན་“ངསི་བལྟསི་ན་

ཋེོམ་གྱིི་ཐེབསི་ཤོེསི་འདི་འགྲིག་འདུག ང་ཚོོ་ཚོང་མ་འདི་གར་བསྡད་ན་ཕན་ཐེོགསི་ཅིི་

ཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་སིོང་ན། སི་མ་རུབ་གོང་དུ་ད་དུང་ལོེ་དབར་ལྔ་

བཅུ་ནསི་བརྒྱ་བར་འགྲོ་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སིེམསི་ཁྲལོ་དང་བཅིསི་“འོ་ན་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོཅི་ིའདྲེ་བྱསི་ཏ་ེརྙིེད་ཐུབ།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོཚོང་མ་འགྲོ་སིའ་ིགཞུང་ལོམ་གཅིིག་རེད། གཞུང་ལོམ་ཨང་དྲུག་ཅུ་

ར་ེདྲུག་པ་འད་ིདེད་ནསི་ཤོར་རྒྱག་གིསི་སིོང་ན། བྷེ་ེཁོེར་སི་ིཧྥོིལོད་ཞེེསི་པའ་ིགྲོང་ཁྱོེར་ཞེིག་

ཏུ་སླེེབ་རྒྱུ་རེད། དེ་ངསི་སི་བཀྲའི་ངོསི་ནསི་མཐེོང་མྱོོང་། ཁྱོོད་ཚོོ་ཐེད་ཀར་དེར་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་སླེེབསི་རྗོེསི་གཞུང་ལོམ་འདིའ་ི

སྟེང་ནསི་ཁོ་འཐོེར་སིོང་ན་ཅི་ིབྱེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་སིེམསི་གསིོའ་ིརྣམ་པསི་“དེར་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོརྙིེད་ངེསི་

ཡིིན། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ཟེར་བ་འད་ིམངའ་སྡ་ེཞེིག་རེད་མ་གཏོགསི་འཛོམ་གླེིང་ཧྲིིལོ་པོ་མ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཨ་མསི་“སི་བཀྲའ་ིངོསི་ནསི་བལྟསི་ན། སི་ཆོ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་འདི་ཐེད་ལོ་བསིམ་འཆོར་སྡུད་ལོེན་བྱེད་མགོ་བརྩམསི། “ཇོོན། ཐེབསི་ཤོེསི་

འད་ིལོག་བསྟར་བྱསི་ན་མ་ིའགྲིག་པ་འདྲེ་འདུག་གམ།”

ཇོོན་གྱིིསི་“མ་ིའདུག” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

“ཡི་སྐུ་ཞེབསི་ཝིལོ་སིོན། འད་ིཁྱོོད་ཚོང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རེད། གལོ་སྲིིད་ངའ་ི

བུསི་འད་ིཞེིག་གསིོ་བྱསི་ནསི་ང་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཡིོང་རྒྱུ་བྱསི་ན། མ་ིའགྲིག་རྒྱུ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།”

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“མི་འགྲིག་རྒྱུ་མེད། ད་ནི་ཁྱོོད་ཚོང་གིསི་ང་ཚོོའི་དོན་དུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་

ཚོད་པོ་བྱསི་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིབུ་ལོ་རོགསི་རམ་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་མ་ིའགྲིག་རྒྱུ་ཅི་ིཡིོད་སྙམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོའི་རྗོེསི་མ་ཟིན་པའི་དབང་ཏུ་བཏང་རུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་དེ་གར་

སླེེབསི་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ན་སོྒོར་མོ་ཉུང་ཉུང་ར་ེའབབ་རྒྱུ་རེད། ཡི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོཚོང་

མ་འདི་གར་སོྡད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། འདི་གར་འཐུང་ཆུ་མེད་ལོ། ང་ཚོོསི་རླངསི་

འཁོོར་ཆུང་བ་འད་ིསྒུལོ་ཡིང་མ་ིཐུབ། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོསོྔོན་ལོ་སོིང་ནསི་ད་ེགར་སླེེབསི་

ཤོིང་། ལོསི་ཀ་ཡིང་རྙིེད་པའ་ིདབང་དུ་ཐོེངསི་དང་། ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་མོའ་ིཡིོང་འབབ་ཡིོད་

ལོ། རབ་ཡིིན་ན་འདུག་སིའི་ཁོང་པ་ཡིང་ཡིོད་སྲིིད་པ་རེད། དེ་འདྲེ་བྱསི་ན་ཅིི་འདྲེ་རེད། 

ཁོ་སི།ེ ང་དང་མཉིམ་དུ་ཤུལོ་དུ་བསྡད་ནསི་རོགསི་རམ་ཞེིག་བྱེད་འདོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོོར་ཅི་ིཞེིག་འགྲིག་ན་ངསི་ད་ེབྱེད་འདོད། ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་

བཟའ་གྲལོ་དུ་བསྡུསི་ནསི་འད་ིབར་དུ་འཁུར་ཡིོང་བ་རེད། ལོསི་ཀ་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རུང་ངསི་

སྒྲུབ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་ནསི་གདོང་པ་འཕྲུལོ་

སྣུམ་གྱིིསི་རོྫོབ་པོ་བཟོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཏག་ཏག་ང་ལོ་འཚོམ་པོ་འདུག”

ཨ་ཕསི་“ཡི། ད་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་ཐེག་གིསི་ཆོོད་སིོང་དུསི། ད་ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་འབུད་གྲབསི་

བྱསི་ན་རེད། ཞེག་སྡོད་བྱེད་སིར་མ་སླེེབསི་བར་དུ་ང་ཚོོ་ལོེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་རྒྱུག་ཐུབ་

སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཁོོའ་ིམདུན་དུ་ཡོིང་ནསི་“ང་རང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་རང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཟེར་བ་ཅིིའ་ིདོན་རེད། ཁྱོོད་ངེསི་པར་དུ་འགྲོ་དགོསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོབདག་སྐྱོང་བྱེད་དགོསི།” ཨ་མའ་ིངོ་ལོོག་ག་ིབྱ་སྤྱིོད་འདིསི་ཨ་ཕ་ཡི་མཚོན་དུ་

བཅུག

ཨ་མ་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཡོིང་ཞེིང་། ཁོོ་མོསི་འདུག་སྟེགསི་རྒྱབ་

མའི་མཐེིལོ་དུ་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ཏེ་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་ཞེིག་ཕྱིིར་ཕྱུངསི་ཡིོང་ནསི། ལོག་

ནང་ནསི་ལྷོད་ཀྱིིསི་བཟུང་སྟ་ེ“ང་རང་གང་དུའང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་གསིལོ་པོར་བཤོད་ཡིོད། ཁྱོོད་ངེསི་པར་དུ་འགོྲ་དགོསི། ང་ཚོོསི་འགོྲ་རྒྱུ་

ཐེག་གིསི་བཅིད་པ་རེད།”

ད་ལྟ་ཨ་མའི་ཁོ་ཤོ་ཇོེ་དམ་དུ་སོིང་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཁྱོོད་

རང་གིསི་ང་རང་འགྲོ་རུ་འཇུག་པའི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཁོོ་ན་ནི་ང་རང་གཅིར་རྡུང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། ལོག་ནང་གི་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་དེ་ཡིང་མོསི་གཡུག་ཙམ་བྱེད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ངསི་ཁྱོོད་རང་ངོ་ཚོར་གཏོད་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་ཕ། ད་ེརིང་ངསི་གཅིར་

རྡུང་འཁུར་རྒྱུ་མིན་ལོ། ངུ་འབོད་དང་ངོ་དགའ་ཡིང་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ད་ེརིང་ངསི་ཁྱོོད་དང་

ལྷན་དུ་ཤོ་ིའཐེབ་རོ་འཐེབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། དངོསི་གནསི་བཤོད་ན་ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ང་རང་རྡུང་ཐུབ་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

མིན་ཡིང་བཤོད་དཀའ་མོ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེརིང་ང་གཅིར་རྡུང་བྱསི་པ་ཡིིན་ན། 

ངསི་དཀོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགསི་པ་ཡིིན། ངསི་གོ་སྐབསི་ཡིོད་ཚོད་ལོ་སྒུག་ནསི། ཁྱོོད་

རང་ཁོ་ཕར་འཁོོར་འདུག་དུསི་སིམ་ཡིང་ན་ཐེང་ལོ་བསྡད་འདུག་དུསི་སུ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་

སྐྱག་པ་ཤོོར་བ་ཞེིག་མ་བརྡུང་ན་ལྟད་མོ་ལྟོསི་ཤོིག ངསི་དེ་འདྲེ་མི་བྱེད་ན་དཀོན་མཆོོག་

ཡི་ེཤུ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཟད་ནསི་ཡིར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་“སོྨྱོན་མ་འདི། ངསི་ཁོོ་མོ་འད་ི

འདྲེ་སོྨྱོ་བ་མཐེོང་མ་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད་པ་ན། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཐེག་ཐེག་བྱསི།

འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་དེ་འཁྱུག་འཁྱུག་གིསི་ཨ་མའི་ལོག་གཉིིསི་བར་ནསི་ཕར་གཡུག་

ཚུར་གཡུག་བྱེད། ཨ་མསི་“ད་ཤོོག་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ད་

གཅིར་རྡུང་བྱེད་དུ་ཤོོག་ཡི། ང་རང་རྩ་བ་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ལོ། གལོ་སྲིིད་འགྲོ་བའ་ིདབང་

ཏུ་བཏང་ནའང་། ཁྱོོད་རང་གཉིིད་བདེ་མོ་ཞེིག་ཁུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན། ངསི་ཁྱོོད་རང་

གཉིིད་པའི་བར་དུ་སྒུག་གི་རེད་ལོ། ཁྱོོད་རང་གཉིིད་ནསི་མིག་བཙུམ་མ་ཐེག་ཏུ། ངསི་

འབུད་ཤོིང་དབྱུག་པ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི། ཁྱོོད་རང་སྐྱག་པ་ཤོོར་ཤོོར་ཞེིག་བརྡུང་རྒྱུ་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཁོ་མུག་མུག་གིསི་“སོྨྱོན་མ་སོྨྱོ་རྐྱེང་རེད། མོ་རང་ལོོ་ན་ཡིང་ཆུང་རྒྱུ་མེད་ཡི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཚོང་མསི་ངོ་ལོོག་ག་ིལོསི་འགུལོ་འད་ིལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཨ་ཕ་ལོ་བལྟསི་ནསི། 

ཁོོ་རང་དྲེག་ཏུ་ཁྲོ་བར་ངང་སྒུག་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོའ་ིསྤེར་མོ་ལྷོད་པོ་དེསི་ཁུ་ཚུར་འཆོང་བར་

ངང་སྒུག་བྱསི། འོན་ཀྱིང་། ཨ་ཕའ་ིཁོོང་ཁོྲ་ཡིར་མ་སླེེབསི་ལོ། ལོག་པ་གཉིིསི་ཀྱིང་འགྲམ་

ལོོགསི་ནསི་མར་དཔྱངསི་ནསི་བསྡད། སྐད་ཅིིག་ད་ེཉིིད་ལོ་ཚོང་མསི་ཨ་མསི་རྒྱལོ་ཁོ་ལོོན་

སིོང་བ་རོྟེགསི་བྱུང་ལོ། ཨ་མསི་ཀྱིང་ད་ེཤོེསི་ཡིོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ། ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་སིོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འད་ིལྟར་བྱེད་འདོད་

པ་ཡིིན། གང་ལྟར་ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་སིོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་གཟསི་ནསི་ང་ཚོོར་རྙིོག་

དྲེ་སླེོང་བཞེིན་པ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིགདོང་མདོག་ཞེ་ིབར་གྱུར་སིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་དུ་ད་དུང་

ཡིང་གཏུམ་དྲེག་ག་ིཉིམསི་བབསི། ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོ་བཏང་

བ་ཡིིན་ནམ། ང་ཚོོར་འཇོིག་རྟེེན་འདིའ་ིསྟེང་དུ་ཅི་ིཞེིག་ལྷག་ཡིོད་དམ། ཅི་ིཡིང་ལྷག་མེད། 

ང་ཚོོར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབཟའ་མ་ིལོསི་གཞེན་ཅི་ིཡིང་ལྷག་མེད། ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་བུད་ནསི་ཅིང་

མ་འགོར་བར་ཨ་མེསི་ཁོོང་ཐེད་ཀར་དུར་སི་རུ་ཕེབསི་པ་རེད། དེ་ནསི་ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིང་

བཟའ་མ་ིཚོ་ོཁོ་འབྲལོ་གྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ཨ་མ། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིརྗོེསི་ཟིན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ང་

ཚོ་ོརྗོེསི་ནསི་མང་པོ་འགོར་དགོསི་དོན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་གཡུག་ཙམ་གཡུག་ཙམ་བྱེད་བཞེིན་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་

ཞེག་སྒོར་བརྒྱབ་ནསི་སྒུག་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་མཐེོང་བར་བུད་སིོང་

ན་ཅི་ིབྱེད། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོད་ེགར་སླེེབསི་སོིང་བའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། ང་ཚོ་ོགང་དུ་

ཕྱིིན་པའ་ིསྐད་ལོན་གང་དུ་འཇོོག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོགང་དུ་ཕྱིིན་པ་སུ་ལོ་འདྲེ།ི ང་ཚོ་ོ

འགྲོ་སིའ་ིགཞུང་ལོམ་རྩུབ་ལོ། ཨ་ཕྱི་ིལོ་ན་ཚོ་ཡིང་ཕོག་ཡིོད། དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་ཁོོ་མོསི་

ཀྱིང་དུར་སིའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོག་སྙོབ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་རེད། ཁོོ་མོ་དངོསི་ནསི་ངལོ་དུབ་

ཀྱིིསི་ཟོསི་པ་རེད། ང་ཚོོའ་ིམདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ད་དུང་གཞུང་ལོམ་རྩུབ་ཅིིང་རིང་པོ་ཞེིག་འགྲོ་

རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“འོན་ཀྱིང་། སོྔོན་དུ་སླེེབསི་ཚོེ་ང་ཚོོསི་སོྒོར་མོ་འགའ་རེ་ལོེན་ཐུབ་

སྲིིད། མི་གཞེན་པ་ཚོོ་སླེེབསི་དུསི་ང་ཚོོསི་སོྒོར་མོ་གང་འཚོམསི་བསིགསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” 
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཅིེསི་བཤོད།

བཟའ་མི་ཚོང་མའི་མིག་ཟུང་གི་མདའ་མོ་ཨ་མའི་སྟེང་དུ་འཕངསི། ཁོོ་མོ་ནི་ད་ལྟ་

དབང་ཤུགསི་ཅིན་ད་ེཡིནི་ལོ། ཁོོ་མསོི་ད་ལྟ་ཡོིད་ཚོད་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཡོིད། ཁོོ་མོསི་“ད་ེལྟར་

བསིགསི་པའ་ིསོྒོར་མསོི་ང་ཚོརོ་ཕན་ཅི་ིཡིང་མ་ིཐེགོསི། ང་ཚོརོ་ད་ལྟ་ལྷག་ཡིདོ་པ་ན་ིབཟའ་

མ་ིཚོང་མ་ཁོ་མ་འཐེརོ་བ་འད་ིརདེ། ང་ཚོ་ོན་ིབ་ཁྱུ་ཞེགི་དང་འདྲེ་བར། སྤྱིང་སྐྱ་རྒྱུག་དུསི་

ཚོང་མ་རོྡོག་རྩ་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིལོ་ནསི་འདུག་དགོསི། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་མཉིམ་དུ་གསིོན་པོར་

བསྡད་ཡིདོ་དུསི། ང་ཅི་ིལོའང་མ་ིཞེདེ། འནོ་ཀྱིང་། ངསི་ཁྱོམི་ཚོང་འད་ིཁོ་འཐེརོ་ཡི་འཐེརོ་

དུ་འགྲ་ོབ་མཐོེང་འདདོ་གཏན་ནསི་མདེ། ཝལིོ་སིནོ་ཚོང་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་སླེབེསི་ཡིདོ་ལོ། 

ཆོསོི་དཔོན་ཡིང་ང་ཚོརོ་མཉིམ་དུ་སླེབེསི་ཡིདོ། ཁོོ་ཚོ་ོའགོྲ་འདདོ་ན་ང་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་

མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་རང་ག་ིཁྱོིམ་ཚོང་འད་ིཁོ་འཐེོར་དུ་གཏོང་དགོསི་ཟེར་མཁོན་ཡིོད་ན། 

ངའ་ིལོག་ག་ིལྕིགསི་རྒྱུག་འད་ིསོྨྱོན་པསི་གཡུག་གཡུག་ཅིིག་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་ལྟད་མོར་ལོྟསི་

ཤོགི” ཅིསེི་བཤོད། ཁོོ་མོའ་ིང་ར་ོལོ་དྲེདོ་ཁོོལོ་མདེ་པསི། ད་ེན་ིཐེ་ཚོགི་རདེ།

ཋེོམ་གྱིིསི་ངོ་དགའི་ཚུལོ་གྱིིསི་“ཨ་མ། ང་ཚོོསི་འདིར་སྒོར་རྒྱག་ཐེབསི་མེད། འདི་ན་

ཆུ་མེད་ལོ་གྲིབ་བསིིལོ་ཡིང་མེད། ཨ་ཕྱི་ིགྲིབ་བསིིལོ་གྱི་ིའོག་ཏུ་སྡོད་དགོསི་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་མསི་“ཡི། དེསི་ན་འད་ིབྱེད། དེསི་ན་ང་ཚོ་ོའགྲོ་རྒྱུ་བྱེད། ང་ཚོ་ོམདུན་ཕོྱིགསི་སུ་མུ་

མཐུད་དུ་སིོང་ནསི། ཆུ་དང་གྲིབ་བསིིལོ་གང་དུ་ཡིོད་ན་དེ་གར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། དེ་

ནསི་དོསི་འཁོོར་འདི་གར་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི། ཁྱོོད་གྲོང་རྡོལོ་དུ་ལྷུ་ལོག་ཉིོ་བར་སྐྱེལོ་ཆོོག་

ལོ། ལྷུ་ལོག་ཉིོསི་ཚོར་རྗོེསི་ཚུར་ཕྱིིར་སྐྱེལོ་ཡིོང་ཆོོག ཉིི་མ་འདི་འདྲེའི་ཚོ་པོའ་ིའོག་ཏུ་

ཁྱོོད་རང་རྐང་ཐེང་གིསི་འགྲོ་ཐེབསི་མེད་ཅིིང་། ངསི་ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུ་འགོྲ་རུ་འཇུག་མ་ི

འདོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་འཛོིན་བཟུང་བྱསི་པ་ཡིིན་ན། སུསི་ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད་
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དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་བཙུམསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཁོ་ཕྱིིར་གདངསི་

ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་བྲལོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིསི་ལོག་ཟུང་ཁོ་བཀྱིེད་དེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་འགྲམ་ལོོགསི་སུ་ལྷབསི་སིེ་མར་ཕབ་ནསི་“ཨ་ཕ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཨ་མའི་འགྲམ་

གཅིིག་ཏུ་བརྒྱུགསི་པ་དང་། ང་འགྲམ་གཞེན་པར་བརྒྱུགསི་པ་དང་། གཞེན་པ་ཚོང་མ་

ཁོོ་མོའ་ིསྟེང་དུ་བརྩིགསི་ནསི། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཨ་ཕྱི་ིལྡིང་བ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོསི་ཁོོ་མོའ་ིའཐེབ་

ཡི་ཡིོང་ཡིང་སྲིིད་མོད། དེ་དུསི་ང་ཚོོའི་གྲསི་ནསི་མི་སྲིོག་གཉིིསི་གསུམ་རེ་ཤོོར་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད། ད་ེབསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམགོ་བོ་ཚོལོ་པར་འགསི་མ་ིའདོད་ན། ངསི་

བལྟསི་ན་ཨ་མར་རྒྱལོ་ཁོ་ཐེོབ་སིོང་བ་འདྲེ། སྐྱབསི་མགོན་ཡིེ་ཤུ། མི་གཅིིག་གིསི་སིེམསི་

ཐེག་བཅིད་ཚོར་དུསི། མ་ིགཞེན་པ་མང་པོ་ཞེིག་ལུག་ཁྱུ་འདེད་འདེད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་

ཨ། ད་ཁྱོོད་རྒྱལོ་སིོང་ཡི། ཨ་མ། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཅིིག་མ་རྨསི་གོང་ལོག་ག་ིའདེགསི་ཆོསི་ཡུ་

བ་ད་ེམར་ཞེོག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེར་ཨ་མསི་ལོག་ག་ིལྕིགསི་རྒྱུག་ད་ེལོ་ཡི་མཚོན་པའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་བལྟསི་

ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་འདར་འགུལོ་ཞེིག་བྱསི། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཚོོན་ཆོ་ཐེང་ལོ་

གཡུགསི་པ་ན། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་ཆོ་དེ་སིེམསི་ཆུང་ངང་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་

ཆུང་བའི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བཞེག དེ་ནསི་ཁོོསི་“ཨ་ཕ། ད་དེ་རིང་ཁྱོོད་རང་ཕྱིི་ནུར་ཞེིག་བྱོསི་

ཤོིག ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཟའ་མི་ཚོང་མ་དོསི་འཁོོར་དུ་འཁུར་ནསི་སིོང་སྟེ་ཞེག་སྒོར་

རྒྱོབསི། དེ་ནསི་དོསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་འདིར་ཕྱིིར་ཤོོག ང་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ད་ེམར་ལོེན། ད་ེནསི་ང་ཚོོར་དུསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་འདང་ན། སིན་ཋེ་ རོ་སི་ལོ་

སིོང་ནསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ཅིིག་ཉིོ་རྒྱུ་ཨེ་རྙིེད་བལྟ། གཟའ་སྤེེན་པའི་དགོང་མོ་ཡིིན་པསི་གཅིིག་

བྱསི་ན་ཉིོ་རྒྱུ་རྙིེད་ཀྱིང་སྲིིད། ཡི་ད་མགྱིོགསི་པོར་སིོང་དང་། ད་ེནསི་ང་ཚོ་ོསྔོ་མོར་འགྲོ་ཐུབ། 
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

དོསི་འཁོོར་ཐེོག་ནསི་སྒྲིིག་སྐམ་དང་སྐམ་པ་གཉིིསི་ཀ་མར་ལོོངསི་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་

ལོག་པ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའོག་ཏུ་བསྲིིངསི་ནསི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིའཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ལོ་རེག 

“ཨོ་རེད། ད་ེནསི་ང་ལོ་སྣུམ་ལོེན་བྱེད་དུ་སྣོད་ཀ་ཞེིག་ཀྱིང་ལོོངསི་ཤོོག ཟོ་བ་རྙིིང་རལོ་དེསི་

ཆོོག ང་ཚོོསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་གྲོན་ཆུང་བྱེད་དགོསི།” ཨལོ་གྱིིསི་ཋེོམ་ལོ་ཟོ་བ་ད་ེསྤྲོད་པ་ན། ཋེོམ་

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའོག་ཏུ་ནུར་ཏ་ེསྐམ་པ་ཞེིག་ལོ་བརྟེེན་ནསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་གྱི་ིཁོ་གཅིོད་ལྷོད། 

ཁོོསི་གཅུསི་གཟེར་ལྷོད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་དེར། ཁོོའ་ིལོག་ངར་ངོསི་ནསི་ནག་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ི

འཕྲུལོ་སྣུམ་མར་བཞུར་ཡིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ནག་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིསྣུམ་རྒྱུན་ད་ེཟོ་བའ་ིནང་དུ་

མགོྱིགསི་ཤོིང་ཁུ་སིིམ་པོསི་མེར་མེར་དུ་བབསི། ཨལོ་གྱིིསི་བཟའ་མ་ིརྣམསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་

དུ་བཞེག་ཚོར་བའ་ིསྐབསི་སུ་འཕྲུལོ་སྣུམ་ད་ེཟོ་བའ་ིསྐེད་ཙམ་བར་དུ་གང་འདུག སྐབསི་

འདིར་ཋེོམ་གྱི་ིངོ་གདོང་སྣུམ་ནག་གིསི་གཞེ་ིནསི་ནག་ནོག་ཏུ་བཟོསི་ཟིན་ལོ། ཁོོསི་རླངསི་

འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་ཚོོའི་བར་ནསི་ཕྱིི་རུ་བལྟསི་ནསི་“མགོྱིགསི་པོར་ཕྱིིར་ཤོོག” ཅིེསི་

བོསི། ཁོོསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ངའ་ིགཅུསི་གཟེར་དག་ལྷོད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། དོསི་འཁོོར་

ད་ེགྲིབ་ནག་བབསི་པའ་ིགྲོག་ཤུར་ནསི་གཟབ་གཟབ་ངང་ཕྱིིན་སོིང་ལོ། ད་ེནསི་དལོ་མོསི་

གོག་ནུར་བྱསི་སིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་གཟེར་གདན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་གཅུསི་གཟེར་

རྣམསི་ཐེེངསི་ར་ེལོ་གཡིོན་སོྐར་གཅིིག་ར་ེབྱསི་ཏ་ེསིོང་། 

ཆོོསི་དཔོན་འཁོོར་ལོོའ་ིའགྲམ་ནསི་པུསི་འཛུགསི་ཀྱིིསི་བསྡད། “ངསི་རོགསི་ཅིི་བྱེད་

དགོསི།”

“རོགསི་བྱེད་མ་ིདགོསི། ད་དུང་རོགསི་བྱེད་རྒྱུ་འདྲེ་མེད། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་སྣུམ་འད་ི

ཟགསི་ཟིན་ཚོེ་ངསི་གཅུསི་གཟེར་འདི་ཚོོ་ལྷོད་ནསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་མར་ལོེན་དགོསི་

ཤོིང་། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རོགསི་བྱེད་དགོསི།” ཋེོམ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་འོག་ཏུ་གཟུགསི་

པོ་དགྱི་ེགུག་བྱེད་བཞེིན་ནུར་ནསི། སྒྲིིག་སྐམ་ལོ་བརྟེེན་ནསི་གཅུསི་གཟེར་རྣམསི་ལྷོད་རྗོེསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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མཛུབ་མོསི་གཅུསི་གཟེར་རྣམསི་གཡིོན་སྐོར་དུ་གཅུསི། ཁོོསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་མ་ིལྷུང་བའ་ི

ཆོེད་དུ་གཅུསི་གཟེར་རྣམསི་རྩ་ེམོ་བར་དུ་ལྷོད་རྗོེསི་འཇོོག་ག་ིཡིོད། ད་ེནསི་ཁོོསི་“འདིའ་ི

འོག་ཏུ་སི་ངོསི་ད་དུང་ཡིང་དྲེོན་པོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། སླེར་ཡིང་་“ཝ།ེ ཁོ་སི།ེ འདསི་

པའི་ཉིིན་འདི་དག་རིང་ལོ་ཁྱོོད་རང་ཁོ་ཁུ་སིིམ་མེ་རེད། ཅིི་ཞེིག་མ་འགྲིག་པ་རེད། ངེད་

གཉིིསི་ཐེོག་མར་ཐུག་དུསི་ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ཆུ་ཚོོད་ཕྱིེད་རེའ་ིནང་དུ་གཏམ་བཤོད་ར་ེསྤེེལོ་གྱི་ིཡིོད་

ཨ། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདསི་པའི་ཉིིན་འདི་དག་རིང་ལོ་སྐད་ཆོ་ཚོིག་བཅུ་ཙམ་ཡིང་

མ་བཤོད། ཅི་ིརེད། ཨ་གསིར་ཡིལོ་བཞེིན་པ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཁོ་སི་ེགསུསི་པའ་ིསྟེང་དུ་ལོོག་ནསི་རླངསི་འཁོོར་འོག་ཏུ་ལྟ་བཞེིན། སྨོ་ར་ཐེར་ཐོེར་ར་ེ

སྐྱེསི་པའི་མ་ནེ་དེ་ལོག་པ་གཅིིག་གི་རྒྱབ་ངོསི་སུ་བསྙེསི། ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་དེད་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། དེསི་ཁོོའ་ིལྟག་ཁུང་བཀབ་ཡིོད། ཁོོསི་ཋེོམ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ད་ེཐེོསི་རྗོེསི་“ང་རང་

ཆོོསི་དཔོན་ཡིིན་པའི་སྐབསི་སུ། ངསི་མི་ཚོེ་གང་པོར་འདང་ངེསི་ཀྱིི་གཏམ་བཤོད་སྤེེལོ་

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོར་གནསི་ལུགསི་ཀྱིང་ཅུང་འདུག་ཨ།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ང་རང་ལོ་སིེམསི་ཁུར་མང་པོ་འདུག ང་རང་གིསི་ཡིར་མར་ནསི་ཆོོསི་

འཆོད་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་གནསི་ཚུལོ་འདིར་དོ་སྣང་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ནམ་

རྒྱུན་འཁྲིག་པ་གང་ཐུབ་སྤྱིད་པ་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ན་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཋེོམ། ང་ན་ིའད་ིའདྲེའ་ིའདོད་ཆོགསི་ཅིན་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཡིང་འདོད་ཆོགསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན། ང་རང་མག་ལོེ་སིི་ཋེིར་བཙོན་ཁོང་

ནསི་ཕྱིིར་འབུད་ཉིིན་དེར་འདོད་ཆོགསི་མ་ེལྟར་འབར་གྱི་ིའདུག ངསི་བུད་མེད་ཅིིག་གླེག་

གསིི་ར་ིབོང་བཟུང་འདྲེ་བྱསི་པ་ཡིིན། མོ་རང་སྨོད་འཚོོང་མ་ཞེིག་རེད། ད་ེནསི་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་

བ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་མིན། ངསི་སུ་ལོའང་བཤོད་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།



385

ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁོ་སིེ་གད་མོ་བགད་“ཅིི་ཞེིག་བྱུང་བ་ངསི་ཤོེསི། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ང་རང་དབེན་གནསི་

སུ་སྨྱུང་གནསི་སྲུང་དུ་སིོང་བ་ཡིིན་ལོ། སྨྱུང་གནསི་གྲོལོ་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་དུསི་ང་ལོ་ཡིང་

གནད་དོན་ད་ེག་རང་བྱུང་སིོང་།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“རེད་ཡི། ད་ེདངོསི་གནསི་བྱུང་སིོང་། གང་ལྟར་ང་རང་གིསི་སོྒོར་མོ་སྤྲོོད་མ་

དགོསི་པར་མོ་རང་ཐེེངསི་གཅིིག་བརྩེསི་པ་ཡིིན། ང་རང་དངོསི་གནསི་མ་ིཁྲེལོ་མེད་ཅིིག་

རེད། དངོསི་གནསི་བྱསི་ན་མོ་ལོ་སོྒོར་མོ་སོྤྲོད་དགོསི། འོན་ཀྱིང་། ང་རང་ལོ་སོྒོར་མོ་ལྔ་མ་

གཏོགསི་མེད་ལོ། ད་ེན་ིཁྱོིམ་དུ་ལོོག་བྱེད་ཀྱི་ིལོམ་གོྲན་བྱེད་དགོསི་ཤོིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་མོསི་

ཁོོ་མོར་སོྒོར་མོ་མ་ིདགོསི་ཟེར། ཡི། ད་འོག་ཏུ་ཚུར་ནུར་ཡོིང་ནསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ད་ེཡིར་

སྐྱོར་དང་། ངསི་འདི་ཤུགསི་ཡིང་མོསི་བརྡུངསི་ནསི་མར་ལོེན་ཐེབསི་བྱེད། དེ་ནསི་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཁྱོོད་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིགཅུསི་གཟེར་གཅུསི་དང་། ངསི་འད་ིཕྱིོགསི་ནསི་གཅུ། ད་ེརྗོེསི་འཇོམ་

པོསི་མར་ལོེན་དགོསི། གཟེར་གདན་དེ་ལོ་གཟབ་གཟབ་བྱོསི། ཆོག་སྐྱོན་མེད་པར་ཧྲིིལོ་

པོ་མར་ལོེན་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི། ཌིོ་ཇོ་ེརླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་འད་ིཚོོར་དབུགསི་མདོང་བཞེ་ི

མ་གཏོགསི་མེད། ངསི་སོྔོན་ཆོད་གཅིིག་བཤོིག་གཏོར་བྱསི་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། དེ་ཚོོའི་འཁོོར་

རྟེེན་གཙོ་བོ་རྣམསི་ནི་ཤོིང་ཏོག་ཀུ་བ་ལྟར་ཆོེ། ཡི། ད་མར་ཕོབསི་ཤོིག ད་རུང་མ་གཏོང་

ཨ། ལོག་པ་ཡིར་བསྙབསི་ནསི་གཟེར་གདན་ཐེོགསི་ཡིོད་སི་དེ་ནསི་མར་འཐེེན་ཞེིག ད་

གཟབ་གཟབ་བོྱསི་ཨ། འད་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིསླེ་ང་ད་ེཁོོ་

གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་ཐེང་ལོ་བཞེག སླེ་ངའི་སྣུམ་ཀོང་དག་ཏུ་ད་དུང་ཡིང་འཕྲུལོ་སྣུམ་ཅུང་

ཙམ་ར་ེའཁྱོིལོ་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་སྣུམ་ཀོང་མདུན་མ་ཞེིག་ཏུ་མཛུབ་མོ་བསྲིིངསི་ནསི་བསྲིེསི་

ལྕིགསི་ཆོག་འཕྲོ་ཕྱིིར་བཏོན་ཡིོང་ནསི་“གནད་དོན་འད་ིརེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། ལྕིགསི་

ཧྲུག་རྣམསི་མཛུབ་བར་ནསི་འཕུར་འཕུར་བྱསི་“འཁོོར་མདའ་ཡིར་འཕར་འདུག ཁྱོོད་

རླངསི་འཁོོར་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་སོིང་ནསི་འཕྲུལོ་སོླེང་སོྐར་ཡུ་འཚོོལོ། ད་ེནསི་ངསི་མཚོམསི་
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ཞེོག་མ་ལོབ་བར་དུ་སྐོར་ཞེིག”

ཁོ་སི་ེཡིར་ལོངསི་ནསི་སིོང་སྟ་ེའཕྲུལོ་སླེོང་སྐོར་ཡུ་བཙལོ་ནསི་རྙིེད་“གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་ནམ།”

“གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན། ད་དལོ་མོསི་སོྐར། ད་དུང་ཅུང་སོྐར། ད་དུང་ཅུང་སོྐར། རེད། ཏག་ཏག་

རེད།”

ཁོ་སིེ་པུསི་བཙུགསི་ཀྱིིསི་མར་བསྡད་ནསི། ཡིང་བསྐྱར་རླངསི་འཁོོར་འོག་ཏུ་བལྟསི་

ནསི་བསྡད། ཋེོམ་གྱིིསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་འཁོོར་རྟེེན་དེ་འཁོོར་མདའ་ལོ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་བརྡོབསི་

“གནད་དོན་འད་ིརེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་གནད་དོན་འད་ིཅི་ིཞེིག་གིསི་རྐྱེེན་བྱསི་པ་རེད།” ཞེེསི་

དྲེིསི།

“ཨོ། ད་ེསུསི་ཤོེསི། ངསི་མ་ིཤོེསི། འཁོོར་ཆོག་འད་ིགཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ལོོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་

ལོ་བརྒྱུགསི་པ་རེད། འགྲུལོ་ཚོད་འཆོར་ཤོེལོ་ངོསི་སུ་ལོེ་དབར་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ཤོར་

འདུག་མོད། དེའ་ིནང་དོན་ངོ་མ་ན་ིསྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེད། ད་དུང་འགྲུལོ་ཚོད་

འཇོལོ་ཆོསི་འད་ིལྡོག་ཕོྱིགསི་སུ་ཐེེངསི་ག་ཚོོད་བསྐོར་ཡིོད་མེད་སུསི་ཤོེསི། གཅིིག་བྱསི་ན་

གཅིིག་གིསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་ཁོ་སོྣན་མ་བྱསི་པར་མུ་མཐུད་དུ་བསྐོར་བ་དང་། དེ་ནསི་ལྷུ་

ལོག་ངར་ལོངསི་ནསི་ཐེད་ཀར་ཆོག་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཁོོསི་གཟེར་མ་རྩ་ེགཉིིསི་མ་ད་ེ

དག་མར་བློངསི་རྗོེསི་ལོག་ག་ིགཅུསི་སྐམ་ད་ེའཁོོར་རྟེེན་གཅུསི་ཕུར་སྟེང་དུ་བསྐོན། ཁོོསི་

གཡིོ་སྒུལོ་ཅུང་བྱསི་པ་ན་གཅུསི་སྐམ་ད་ེམར་ཤུད་སིོང་བསི། ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁོོའ་ིལོག་

པའ་ིསྒོལོ་གཞུང་ནསི་ཁྲག་ནག་རིང་པོ་ཞེིག་མར་བཞུར་ཡིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་རྨ་ཁོ་ལོ་གཅིིག་

བལྟསི། ཁྲག་རྒྱུན་ད་ེརྨ་ཁོ་ལོསི་དལོ་བྲེལོ་སྙོམསི་པོསི་བཞུར་ནསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་དང་འཕྲད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་དང་ལྷན་དུ་སླེ་ངའ་ིནང་དུ་བབསི།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨ་ཁོ། ད་ེཧ་ཅིང་འགྲིག་མ་སིོང་། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ེལོསི་རོགསི་བྱསི་ནསི་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་རྨ་ཁོ་གཅུད་ན་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ག་ལོ་དགོསི། ངསི་རང་ཉིིད་ལོ་རྨ་ཁོ་ཞེིག་མ་བཏོད་པར་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཞེིག་གསིོ་

བྱསི་མྱོོང་མེད། ད་ལྟ་རྨ་ཁོ་བཏོད་སིོང་བསི་ད་ནི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་དགོསི་སི་མེད།” ཁོོསི་

གཅུསི་སྐམ་ད་ེཡིང་བསྐྱར་གཅུསི་ཕུར་སྟེང་དུ་བསྐོན་ནསི་“ཚོསེི་དབྱིབསི་གཅུསི་སྐམ་ཞེིག་

ཡིོད་ན་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད། ད་ེནསི་གཅུསི་ཕུར་ལྷོད་པའ་ིབར་དུ་གཅུསི་སྐམ་དེར་ཁུ་ཚུར་

གྱིསིི་བརྡོབསི། ཁོོསི་གཅུསི་ཕུར་ད་ེདག་མར་བློངསི་རྗོེསི་སླེ་ངའ་ིགཅུསི་ཕུར་དང་ལྷན་དུ་སླེ་

ངའ་ིནང་དུ་བཞེག་ཅིིང་། ད་ེདག་ག་ིའགྲམ་དུ་གཟེར་མ་རྩ་ེགཉིིསི་མ་རྣམསི་བཞེག ཁོོསི་

འཁོོར་རྟེེན་གཅུསི་ཕུར་རྣམསི་ལྷོད་རྗོེསི། སྲུབ་མདའ་མར་བློངསི་ཡིོང་ཞེིང་། དེ་ནསི་

སྲུབ་མདའ་དང་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་གཉིིསི་ཀ་ཡིང་སླེ་ངའི་ནང་དུ་བཞེག “དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། 

ད་ད་ེརེད།” ཁོོསི་གཟུགསི་པོ་དགྱི་ེགུག་བྱེད་བཞེིན་རླངསི་འཁོོར་འོག་ནསི་ཕྱིིར་ནུར་ཡིོང་

ཞེིང་། འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ཡིང་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིིར་དྲུད་ཡོིང་། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་རྩྭ་

རསི་དུམ་བུ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིསི་རྗོེསི་རྨ་ཁོ་ལོ་ལྟ་ཞེིབ་བྱེད་བཞེིན་“ལྟསི་ངན། འད་ིའདྲེའ་ི

ཁྲག་མང་པོ་ཞེིག་བཞུར་གྱིིན་འདུག མ་ིསྐྱོན། ཁྲག་གཅིོད་སྟངསི་ངསི་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སི་སྟེང་དུ་གཅིིན་པ་ཞེིག་བཏང་རྗོེསི། གཅིིན་ཤུལོ་གྱི་ིའདམ་བག་སྤེར་

མོ་གང་ཡིར་བློངསི་ནསི་རྨ་ཁོའི་སྟེང་དུ་བྱུགསི། ཁྲག་རྒྱུན་དེ་ཅུང་ཙམ་རིང་ལོ་ཟགསི་

རྗོེསི་བཞུར་མཚོམསི་ཆོད། ཋེོམ་གྱིིསི་“འཇོིག་རྟེེན་སྟེང་ག་ིཁྲག་གཅིོད་བྱེད་ལོེགསི་ཤོོསི་ད་ེ

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“སྡོམ་འབུའ་ིསྡོམ་ཐེག་གིསི་ཀྱིང་ཁྲག་གཅིོད་ནུསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་སྡོམ་དྲེ་མེད་ལོ། གཅིིན་པ་ག་དུསི་དགོསི་ནའང་ཡིོད་

པ་རེད།” ཋེོམ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའབབ་སྟེགསི་རྐང་གདན་སྟེང་དུ་བསྡད་ནསི་འཁོོར་རྟེེན་
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ཆོག་པོ་དེ་ལོ་ལྟ་ཞེིབ་བྱསི། “ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ཌིོ་ཇོེ་25རྟེགསི་ཅིན་པོའ་ིསྦྲིེལོ་

རྒྱུག་རྙིིང་པ་དང་ལྕིགསི་བཙིར་རེ་རྙིེད་རྒྱུ་ན། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་འདི་

ཡིང་བསྐྱར་འགུལོ་དུ་འཇུག་ཐུབ་སྲིིད། ད་ལྟ་ཨལོ་ཐེག་རིང་ཞེིག་ལོ་ཐེོན་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ད་ལྟ་བརྡོ་ཁྱོབ་སོྒོ་པང་གི་གྲིབ་མའི་རིང་ཚོད་ལོ་དབྱིན་ཁྲེ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གདའ། ཕྱིི་

དྲེོའ་ིདུསི་ཚོོད་དལོ་མོ་དལོ་མོསི་བཞུད། ཁོ་སིེ་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེང་དུ་བསྡད་ནསི་མིག་

ཟུང་གིསི་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“ང་ཚོོ་མི་འགྱིངསི་པར་རི་བོ་མཐོེན་པོ་དག་གི་ཁྲོད་

དུ་སླེེབསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

“ཋེོམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཅི་ིརེད།”

“ཋེོམ། ངསི་གཞུང་ལོམ་འདིའི་སྟེང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པའི་རླངསི་འཁོོར་ཚོང་མར་ལྟད་

མོར་བལྟསི་པ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་རྗོེསི་ལོ་བཞེག་པའི་རླངསི་འཁོོར་དང་ང་ཚོོ་རྗོེསི་ལོ་འཇོོག་

མཁོན་གྱི་ིརླངསི་འཁོོར་ཚོང་མར་བལྟསི་པ་ཡིིན། ངསི་ཚོང་མ་རྩིསི་ཞེིབ་བྱསི་པ་ཡིིན།”

“ཅི་ིཞེིག་རྩིསི་ཞེིབ་བྱསི་པ་ཡིིན།”

“ཋེོམ། ང་ཚོོ་དང་འདྲེ་བའི་ཁྱོིམ་ཚོང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་

འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་མཐེོང་བ་ལྟར་ན། དེའ་ིནང་ནསི་ཤོར་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་མཁོན་

གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག ཁྱོིམ་ཚོང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འགོྲ་བཞེིན་འདུག ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ད་ེཐེད་ལོ་དོ་སྣང་བྱུང་སིོང་ངམ།”

“བྱུང་སིོང་། དེར་དོ་སྣང་བྱུང་སིོང་།”

“ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་ནམ། འད་ིན་ིཕལོ་ཆོེར་ཚོང་མ་དམག་དཔུང་ཞེིག་ལོསི་འབོྲ་བཞེིན་པ་

འདྲེ། ཕལོ་ཆོེར་རྒྱལོ་ཁོམསི་ཧྲིིལོ་པོ་གནསི་སོྤེ་བྱེད་བཞེིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“རེད་ཡི། རྒྱལོ་ཁོབ་ཧྲིིལོ་པོ་གནསི་སྤེོ་བྱེད་བཞེིན་འདུག་ལོ། ང་ཚོོ་ཡིང་

གནསི་སོྤེ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་ཚོ་ོའདིར་ཡིོད་ཚོང་མ་དང་། ད་ེམིན་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་པ་ཚོང་མར་གལོ་

སྲིིད་ལོསི་ཀ་མ་རྙིེད་པ་ཡིིན་ན། ད་ཅི་ིབྱའམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ངར་སྐད་དང་བཅིསི་“ད་ེསུསི་ཤོེསི། ད་ེངསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི། ང་ན་ིགོམ་པ་ར་ེར་ེ

བཞེིན་སོྤེསི་ནསི་མདུན་དུ་འགོྲ་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན། ངསི་མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་ནསི་

ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱསི་པ་ཡིིན། བཙོན་ཤོག་ནང་དུ་ཡིར་འཛུལོ་མར་འབུད་དང་། སྤྱི་ིཐེབ་ཏུ་ཡིར་

འཛུལོ་མར་འབུད་ཀྱིིསི་དུསི་ཚོོད་བཏང་བ་ཡིིན། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ངསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་སླེེབསི་

དུསི་ཅུང་མ་ིའདྲེ་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ཡིོད། བཙོན་ཁོང་ནང་དུ་ཡིོད་དུསི་བསིམ་བློོ་རྩ་

བ་ནསི་གཏོང་མ་ིརུང་ཞེིང་། གལོ་ཏ་ེབསིམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་རང་སྨྱོོན་པ་ཆོགསི་རྒྱུ་

རེད། ད་ལྟ་ཡིང་བསིམ་བློོ་ད་ེའདྲེ་ཐེག་རིང་ལོ་གཏོང་མ་ིརུང་།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོ་ཁོ་སི་ེལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ད་ལྟ་འཁོོར་རྟེེན་འད་ིཆོག་པ་རེད། ང་ཚོོསི་འད་ིཆོག་རྒྱུ་ཡིིན་

པ་མ་ཤོེསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ང་ཚོོསི་དེ་ཐེད་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱསི་མེད། ད་ལྟ་འདི་ཆོག་ཡིོད་

དུསི། ང་ཚོོསི་འདི་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། དོན་དག་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་རུང་

འདི་དང་གཅིིག་མཚུངསི་རེད། ངསི་དོན་དག་ད་རུང་མ་བྱུང་བ་ཞེིག་གི་ཐེད་ལོ་སིེམསི་

ཁུར་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ངསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིཐུབ། འདིའ་ིལྕིགསི་རོྡོག་ཆུང་ཆུང་འད་ིདང་ལྕིགསི་

བཙིར་འད་ིགཉིིསི། འད་ིགཉིིསི་མཐོེང་ག་ིའདུག་གམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་ག་ིའདུག་གམ། ད་

ལྟ་ངའ་ིཀློད་པའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པ་ན་ིལྟསི་ངན་འད་ིགཉིིསི་ཁོོ་ན་ཡིིན། ད་ལྟ་ཨལོ་གང་ཞེིག་

ཏུ་སླེེབསི་ཡིོད་དམ།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཡི། ཋེོམ། ཉིོན་དང་། ཇོ་ིའདྲེའ་ིལྟསི་ངན་ལོ་ཨང་། ཚོ་ེཟད་ཁྱོོད་ལོ་གླེེང་མོལོ་

བྱེད་སླེ་བ་ཞེིག་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག”ཅིེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིལོག་པའི་རྒྱབ་ཀྱིི་འདམ་བག་དེ་བཀོག་ནསི་ཐེང་ལོ་གཡུགསི། རྨའི་

མཐེའ་སོྐར་དུ་འདམ་རྫོབ་ཀྱི་ིཐེིག་རིསི་ཤོིག་བབསི་འདུག ཁོོསི་ཆོོསི་དཔོན་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་

བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་རང་གིསི་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་སྤེེལོ་ན་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཡི། དེསི་ན་ཤོོད་དང་། ང་ཡིང་གཏམ་བཤོད་ལོ་ཉིན་རྒྱུར་དགའ། 

བཙོན་དཔོན་གྱིིསི་རྒྱུན་པར་གཏམ་བཤོད་སྤེེལོ་མྱོོང་ལོ། དེསི་ང་ཚོོར་གནོད་འཚོེ་ནི་མི་

གཏོང་། ཁོོསི་གཏམ་བཤོད་སྤེེལོ་གྱིིན་སྤེེལོ་གྱིིན་ངར་ལོངསི་རྒྱུ་འདྲེ་ཡིོད། ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

གཏམ་བཤོད་ཅི་ིཞེིག་སྤེེལོ་བསིམ་གྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཚོིགསི་འབུར་གྱིིསི་གང་བའི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཛུབ་མོ་རིང་པོ་ཁོག་འཕུར་

འཕུར་བྱསི། “ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་འབྱུང་ག་ིའདུག་ལོ། ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་དོན་

དག་མང་པོ་ཞེིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ིའདུག ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ལྟར་གོམ་པ་ར་ེར་ེབཞེིན་

སྤེོསི་ནསི་མདུན་དུ་འགྲོ་ཡི་ིའདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ལྟར། ཁོོ་ཚོོསི་རང་

ཉིིད་གང་དུ་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད་མེད་ཐེད་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མའི་

གོམ་པ་སོྤེ་ཕོྱིགསི་གཅིིག་རེད། དེ་ཚོང་མ་གཅིིག་མཚུངསི་རེད། གལོ་སྲིིད་རྣ་བ་གཏད་

ནསི་ཉིན་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འགུལོ་སྐྱོད་ཀྱི་ིསྒྲི་དང་། བྲོསི་བྱོལོ་གྱི་ིསྒྲི། ཚོག་སྒྲི། མ་ིབཟོད་པའ་ི

སྒྲི་བཅིསི་ཐེོསི་ཐུབ། ཡུལོ་མི་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་དང་། དེའི་དབང་གིསི་དོན་

དག་ཅིི་ཞེིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་སིོགསི་ནི་ད་དུང་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཀྱིི་མེད། ཡུལོ་མི་

ཚོང་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞེིང་སི་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་བསྐྱུར་ནསི་ཚོང་མ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགོྲ་བཞེིན་

པ་འདིར་མཇུག་འབྲསི་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིོང་ག་ིརེད་ལོ། མཇུག་འབྲསི་དེསི་རྒྱལོ་ཁོབ་ཧྲིིལོ་

པོར་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་ག་ིརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ནི་ད་དུང་ཡིང་གོམ་པ་རེ་རེ་བཞེིན་སྤེོསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།
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“ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་ག་ིམདུན་དུ་བར་བཅིད་ར་བ་ཞེིག་ཡིོད་ཚོ།ེ ཁྱོོད་ན་ིདེའ་ི

སྟེང་དུ་འགོསི་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྟེང་དུ་འགོ་དགོསི་སིའི་ར་བ་ཞེིག་དང་འཕྲད་ཚོེ་ང་སྟེང་དུ་འགོ་ངེསི།” 

ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་“དེ་ནི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིག་ཤོོསི་རེད། དེར་ང་ཡིང་མོསི་

མཐུན་མ་ིབྱེད་ཀ་མེད་རེད། འོན་ཀྱིང་། འཇོིག་རྟེེན་འདིར་ཅུང་རིགསི་མ་ིའདྲེ་བའ་ིམ་ིསྐོར་

ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ང་དང་ང་འདྲེའ་ིམ་ིསྐོར་ཞེིག ད་དུང་བསླེངསི་ཀྱིང་བསླེངསི་མེད་པའ་ི

ར་བའ་ིསྟེང་དུ་འགོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ད་ེཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་དབང་མེད་དུ་ཤོོར་འགོྲ”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཕ་ག་ིད་ེཨལོ་ཡིོང་བཞེིན་པ་ཨ་ེརེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“རེད། ཡིིན་པ་འདྲེ།”

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི། སྦྲིེལོ་རྒྱུག་དང་འཁོོར་རྟེེན་གྱིི་ལྷུ་ལོག་ཕྱིེད་གཉིིསི་ཀ་རྩྭ་ཁུག་

ཅིིག་གི་ནང་དུ་གཅུད་ནསི་“ལྷུ་ལོག་འདི་དང་གཅིིག་པ་གཅིིག་རྐྱེང་ཞེིག་ཡིིན་དགོསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

དོསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་བྱུང་ལོ། ཨལོ་གྱིིསི་སྒོེའུ་ཁུང་ལོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་

བསྲིིངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཧ་ཅིང་འགོར་སིོང་ཨ། ག་ཚོོད་ཐེག་རིང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་“སྦྲིེལོ་རྒྱུག་མར་ལོེན་ཐུབ་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་རྩྭ་ཁུག་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ཐུབ་སིོང་། ལྕིགསི་བཙིར་ཆོག་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ད་ེངའ་ིནོར་འཁྲུལོ་མིན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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“མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོགང་དུ་བསྐྱལོ་སིོང་བ་ཡིིན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོདངོསི་གནསི་ཟང་ཟིང་ལོང་ལོོང་ཆོགསི་སིོང་། ཐེོག་མར་ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་

འུར་ཟིང་བསླེངསི་སིོང་ལོ། དེསི་རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་འུར་ཟིང་སླེོང་དུ་བཅུག་སོིང་། རོ་སིི་ཤོ་

རོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་མལོ་གདན་འོག་ཏུ་བཅུག་ནསི་ངུ་ཅིོར་བྱསི། འོན་ཀྱིང་། ཨ་ཕྱི་ིན་ིཟླ་འོད་

འོག་ག་ིརྔོན་ཁྱོ་ིདང་འདྲེ་བར་ལུསི་པོ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་དགྱི་ེབཞེིན་ངུ་ཟུག་བྱསི་སིོང་། བལྟསི་

ཡིོང་ན་ཨ་ཕྱི་ིའད་ིསིེམསི་ཁོམསི་ཐེང་ཐེང་མིན་པ་འདྲེ། ཁོོ་མོ་ན་ིཕྲུ་གུ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་

སུ་ལོའང་སྐད་ཆོ་མ་ིབཤོད་ལོ། སུ་ཞེིག་ཀྱིང་ངོསི་ཟིན་གྱི་ིམེད་པ་འདྲེ། ཁོོ་མོསི་ཨ་མེསི་ལོ་

གཅིིག་བཤོད་བཞེིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོགང་དུ་བཞེག་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་དྲེིསི།

“ཨུན། ང་ཚོ་ོསྒོར་ཞེིག་ལོ་སླེེབསི་སིོང་། ད་ེགར་གྲིབ་བསིིལོ་ཡིོད་ལོ་ཆུ་སྦུག་ཀྱིང་འདུག 

དེ་ལོ་འདུག་ན་ཉིིན་རེར་སོྒོར་རེ་དགོསི་ཀྱིི་འདུག འོན་ཀྱིང་། ཚོང་མ་ཐེང་ཆོད་ནསི་ཨུ་

ཐུག་ཐེབསི་ཟད་ཀྱིི་གནསི་སུ་ལྷུང་འདུག་པསི། དེ་གར་བསྡད་པ་ཡིིན། ཨ་མསི་ཟེར་ན་

ཨ་ཕྱི་ིཐེང་ཆོད་ནསི་ཟུངསི་ཟད་འདུག་པསི། ད་ེགར་འདུག་དགོསི་ཟེར། ཝིལོ་སིོན་ཚོང་ག་ི

རསི་གུར་ཕུབ་ཡིོད་ལོ། ངེད་ཚོང་ག་ིརསི་རྒོད་ཀྱིང་གུར་གྱི་ིཚུལོ་དུ་ཕུབ་ཡིོད། ངསི་བལྟསི་

ན་ཨ་ཕྱི་ིསོྨྱོ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲེ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་དམའ་སིར་འབབ་བཞེིན་པའི་ཉིི་མར་བལྟསི་ནསི་“ཁོ་སིེ། 

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྩ་ནསི་མ་ིགཅིིག་འདུག་དགོསི་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་དུསི་འད་ི

ན་ིརྟེ་རོ་བཞེིན་བཏོགསི་ནསི་ཚོར་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཤུལོ་དུ་འདུག་ཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ལོོསི་ཐུབ། ང་འདུག་ཡི།”

ཨལོ་གྱིིསི་འདུག་སྟེགསི་ལོསི་ཤོོག་ཁུག་ཅིིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི་“འད་ིན་ཨ་མསི་བསྐུར་

བའ་ིབག་ལོེབ་དང་ཤོ་ཡིོད། འདིར་ངསི་ཆུ་ཆུ་སྣོད་གང་འཁྱོེར་ཡིོང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁོོ་མོསི་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་སིེམསི་ནསི་མ་ིབརྗོེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཨལོ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཕྱིིན་ནསི་“ཡི། ང་ཚོོ་གང་མགྱིོགསི་མགྱིོགསི་ཀྱིིསི་ཕྱིིར་ཡིོང་

ཐེབསི་བྱེད། འོན་ཀྱིང་། ག་ཚོོད་འགོར་རྒྱུ་ཡིིན་པ་བཤོད་ཚོོད་མ་ིཐེིག” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་འད་ིགར་སྒུག་འདུག”

“ཡི་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ལོ་གཏམ་བཤོད་སྤེེལོ་གྱི་ིམ་འདུག་ཨ། ཡི། ད་འགྲོ། ཨལོ།” 

དོསི་འཁོོར་དེ་ཕྱིི་དྲེོའ་ིཉིི་འོད་འོག་ནསི་དལོ་མོསི་འགུལོ། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་མི་ཡིག་པོ་ཞེིག་

རེད། ཁོོསི་རྒྱུན་པར་དོན་དག་མང་པོའ་ིསྟེང་དུ་བསིམ་གཞེིག་བྱསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“ཨོ། དེ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་ཡིིན་ན་དེ་འདྲེ་ཡིིན་དགོསི་རྒྱུ་རེད། སྡོང་པོ་

ཞེིག་གི་འོག་ཏུ་ཞེག་སྒོར་རྒྱག་པར་སོྒོར་ཟུར་ལྔ་དགོསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཨ་ཕ་ཁོོང་ཁྲོ་

ལོངསི་ནསི་འགད་གྲབསི་བྱསི། ཁོོསི་བལྟསི་ན་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་གནསི་ལུགསི་དང་མ་ིམཐུན་

པ་ཞེིག་ཡིིན་པསི། ཁོོ་རང་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འགོྲ་བྱེད་བཞེིན་སྡིགསི་དམོད་གཏོང་ཞེིང་། ད་

དུང་ཅུང་མ་འགོར་བར་མི་འདི་ཚོོསི་མཁོའ་དབུགསི་ཀྱིང་ལྕིགསི་ཀྲིན་ཆུང་ཆུང་རེ་བྱསི་

ཏེ་བཙོང་ཐེབསི་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། ཨ་མསི་ཨ་ཕྱིིའི་དོན་དུ་ང་ཚོོ་གྲིབ་བསིིལོ་

དང་འཐུང་ཆུ་ཡིོད་སིར་འདུག་དགོསི་ཟེར།” དོསི་འཁོོར་དེ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཁྲོབ་

སྒྲི་དང་བཅིསི་འགྲོ་ཞེིང་། ད་ལྟ་སྟེང་གི་དོསི་ཕུང་ཕབ་ཟིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། དོསི་འཁོོར་

འདིའ་ིཆོ་ཤོསི་ར་ེར་ེནསི་ཁྲོབ་སྒྲི་དང་རྡོེབ་སྒྲི་གྲག་ལོ། གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་དང་བཟོ་

བཅིོསི་བརྒྱབ་པའི་འཁོོར་ཕུང་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཁྲོབ་སྒྲི་སྒྲིོག དོསི་འཁོོར་འདི་ད་ལྟ་ཡིང་ཞེིང་

མགྱིོགསི། ཨལོ་གྱིིསི་མྱུར་ཚོད་ཆུ་ཚོོད་རེར་ལོ་ེདབར་སུམ་ཅུ་སིོ་བརྒྱད་བར་དེད་པསི་སྒུལོ་

འཕྲུལོ་གྱིི་ལྡིར་སྒྲི་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲག་ལོ། མགོ་སྒོམ་གྱིི་མཐེིལོ་གཅིལོ་གྱིི་གསི་སྲུབསི་ལོསི་

བུད་སྣུམ་བསྲིེགསི་པའ་ིདུ་བ་སོྔོ་སིོབ་སོིབ་ར་ེམཆོེད་ཡིོང་། 
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཅུང་དལོ་མོ་བྱོསི། ད་ེམ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཁོོར་མདའ་ིཁོེབསི་པང་བར་

དུ་བསྲིེགསི་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཨ་ཕྱི་ིལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་མ་ིཤོེསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལོ་ལྟར། འདསི་པའ་ིཉིིན་ཤོསི་རིང་ལོ་ཨ་ཕྱི་ིན་ིདྲེན་

མེད་ཚོོར་མེད་ལྟར་སུ་ལོའང་སྐད་ཆོ་མི་བཤོད་མོད། ད་ལྟ་ཁོོ་མོསི་ངར་སྐད་ཤུགསི་དྲེག་

འདོན་གྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་ངར་སྐད་འདོན་སི་ན་ིཨ་མེསི་རེད། ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིསྟེང་

དུ་ངར་སྐད་འདོན་ཞེིང་། ད་ེམཐེོང་དུསི་ཅུང་འཇོིགསི་ཡིེར་བ་ཞེིག་རེད། ཁོོ་མོསི་ད་ེལྟར་

བྱེད་སྐབསི། ང་ཚོོའི་མིག་ལོམ་དུའང་ཨ་མེསི་མ་གོྲངསི་གོང་གི་རྣམ་པ་སྟེ། ཁྲེལོ་མིག་

གིསི་ཁོོ་མོར་ཅིེར་ནསི་བསིམ་བློོ་ལོོག་པར་གཏོང་བཞེིན་ཁྲེལོ་འཛུམ་སོྟན་པའ་ིརྣམ་པ་ད་ེ

ཤོར་ཡིོང་། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ད་ེགར་ཡིོད་པ་མཐོེང་ཐུབ་པ་དང་འདྲེ་ལོ། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་རང་ཁོོང་ཁོྲ་

སླེོང་ག་ིཡིོད་པ་དང་འདྲེ། ད་ེརིང་ལོ་མཚོོན་ན། ཨ་ཕསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་སོྒོར་མོ་ཉི་ིཤུ་བཞེག་

སིོང་མོད། དོན་དུ་ཁྱོོད་ལོ་ག་ཚོོད་དགོསི་མིན་ཁོོསི་ཤོེསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཀྱིི་མེད། ཨ་མ་དེ་རིང་

ཁོོའ་ིཁོ་གཏད་དུ་ལོངསི་པ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་ཡིོད་དམ།”

“ད་ེའདྲེ་ཞེིག་དྲེན་པའ་ིཡུལོ་ན་མ་ིའདུག ང་བཟང་བཙོན་དུ་གླེོད་པའ་ིདུསི་ཚོོད་ཏག་

ཏག་ཅིིག་ལོ་འཁོེལོ་འདུག་ཨ། ང་རང་བཙོན་ཁོང་དུ་ཡིོད་དུསི། བཙོན་གོྲལོ་ཐོེབ་ཚོ་ེངལོ་

གསོི་ལྷོད་ལྷོད་བྱསི་ཏེ་ཞེོགསི་པ་འཕྱིི་བོར་ལོངསི་ནསི། ཟ་མ་གང་འདོད་བཟའ་དགོསི་

བསིམ་ཡིོད་ལོ། དགོང་མོ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ཏུ་སོིང་ནསི་ཞོེར་དུ་ཕོ་ཉུལོ་བྱེད་དགོསི་བསིམ་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ལྟོསི་དང་། འདིར་ང་ལོ་ད་ེདག་གཅིིག་ཀྱིང་སྒྲུབ་པའ་ིདུསི་ཚོོད་མ་ིའདུག”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨོ། ངསི་དྲེན་པ་བརྗོེད་འདུག ཨ་མསི་ཁྱོོད་ལོ་སྐད་ཅིིག་བསྐུར་ཡིོད། ཁོོ་

མོསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོང་རག་ཐེིགསི་པ་ཙམ་ཡིང་མ་འཐུང་ཟེར་ལོ། གཞེན་ལོ་ཁོ་རྩོད་དང་རྒྱག་

རེསི་གཏན་ནསི་ཤོོར་དུ་མ་འཇུག་མ་གཏོགསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་ཕྱིིར་བཙོན་དུ་འཇུག་ག་ི

རེད་ཅིེསི་ཟེར་གྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཁོོ་མོར་དཀའ་ལོསི་མ་གཏད་རུང་ཁོོ་མོར་དཀའ་ཚོེགསི་སིེམསི་ཁུར་

གང་དགོསི་ཤོིག་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། འོན་ཀྱིང་། སྦེ་ིརག་ཆོང་ཕོར་གཅིིག་གཉིིསི་ཤོིག་འཐུང་ན་སྐྱོན་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། 

ངསི་སྦེ་ིརག་དྲེན་ནསི་ཤོ་ིགྲབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་མི་ཤོེསི་ཡི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་སྦེི་རག་ཉིོསི་པ་ཡིིན་ན་ཨ་ཕསི་སོྨྱོ་བཤོད་

ལུང་པ་གང་རྒྱག་ངེསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ཋེོམ། ང་ལོ་སོྒོར་མོ་དྲུག་ཡིོད། འདིསི་འུ་གཉིིསི་ལོ་སྦེ་ིརག་ཆོང་ཕོར་འགའ་ར་ེ

ཉིོ་ཐུབ་ལོ། ད་ེནསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་རྩ་ེན་ག་འདྲེ་འདུག ང་ལོ་སོྒོར་མོ་དྲུག་ཡིོད་པ་འད་ིསུསི་

ཀྱིང་ཤོེསི་མེད། དཀོན་མཆོོག ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྩེད་མོ་ཡིག་ཐེག་ཆོོད་ཅིིག་རྩེསི་ན་འགྲིག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ག་ིསོྒོར་མོ་ཉིར་སོྡད། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མཚོོའ་ིཁོ་རུ་སླེེབསི་ཚོ།ེ ངེད་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་སོྒོར་མོ་ད་ེདག་འཁྱོེར་ནསི་སོྨྱོ་རྩེད་གཟའ་རྩེད་ཅིིག་བྱེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་ལོསི་

ཀ་ལོསི་ཀྱི་ིཡིོད་དུསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཁོོ་འདུག་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་ཚུར་འཁོོར། “ངསི་ཁྱོོད་

རང་སོྨྱོ་རྩེད་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིརིགསི་ད་ེརེད་བསིམ་མ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ནང་ནསི་བཤོད་པ་

ཙམ་རེད་བསིམ་སིོང་།”

“རེད་ཡི། ངསི་འད་ིགར་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་ངོ་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་འད་ིཕོྱིགསི་སུ་

འགྲོ་འདུག་མང་ན། མཐེའ་མར་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་སི་ཞེིག་རྙིེད་ཀྱིང་སྲིིད། ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་

ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་སླེེབསི་ཚོ།ེ ང་ཚོ་ོལོ་རྩེད་ཁོོམ་གང་འདོད་ཡིོད་པ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པར་སྨོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེང་སིང་ཁྱོོད་རང་ཅི་ིཞེིག་ལོའང་གདེང་ཚོོད་མེད་པ་ཨ་ེརེད།”

“རེད། གང་ལོའང་གདེང་ཚོོད་མ་ིའདུག”
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“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིད་ེབསིད་པའ་ིརྗོེསི་སུ། ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམ་དུ་འཁོོར་བ་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲེ་བྱུང་

མྱོོང་ཨ་ེཡིོད། ཁྱོོད་ལོ་ད་ེཐེད་དུ་སིེམསི་ཁུར་འདྲེ་མེད་དམ།”

“མེད།”

“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་ཙམ་ཡིང་གཏོང་མྱོོང་མེད་དམ།”

“ལོོསི་ཡིོད། ཁོོ་རང་ཤོ་ིསིོང་བསི་ད་ེཐེད་ལོ་ང་རང་ཡིང་སིེམསི་པ་སྡུག”

“འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ལོ་ངན་ཁོག་བཀལོ་མྱོོང་མེད་དམ།”

“མེད། ང་རང་བཙོན་དུ་བསྡད་པ་རེད། བཙོན་དུ་བསྡད་ནསི་ཉིེསི་ཆོད་འཁུར་བ་རེད།”

“བཙོན་ཁོང་ནང་དུ་ཧ་ཅིང་སྡུག་པོ་ཨ་ེརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་“གང་ལྟར་ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིེསི་ཁྲིམསི་འཁུར་བ་

རེད་ལོ། ད་ལྟ་དོན་དག་ད་ེའདསི་ཟིན་པ་རེད། ངསི་འདསི་དོན་ད་ེཡིང་དང་ཡིང་དུ་བསྐྱར་

ཟློསི་བྱེད་མ་ིའདོད། མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་གཙང་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། གྲོང་རྡོལོ་ད་ེདེའ་ིའགྲམ་དུ་

ཡིོད། སྦྲིེལོ་རྒྱུག་དང་གཞེན་པ་ཙག་ག་ེཙིག་ག་ེད་ེཚོ་ོཨ་ེརྙིེད་བལྟ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨ་མ་ཁྱོོད་ལོ་ལྷག་ཏུ་ཤོ་ཚོ། ཁྱོོད་རང་བཙོན་དུ་སིོང་བའི་སྐབསི་སུ་ཁོོ་

མོསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་དོན་དུ་མྱོ་ངན་ཆོེན་པོ་བྱསི་སིོང་། ཁོོ་མོསི་མྱོ་ངན་ཚོང་མ་ལོྐོག་ནསི་བྱསི་

ཤོིང་། ཚོང་མསི་མ་ིགོ་བ་བྱསི་ཏ་ེམགྲིན་པའ་ིགཏིང་རིམ་ཞེིག་ནསི་ངུ་ཤུམ་བྱེད་བཞེིན་པ་

འདྲེ། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་སུ་ཅི་ིཞེིག་ཡིོད་པ་ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་ལོོསི་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཞྭ་མོ་མིག་ཐེོག་ཏུ་དམའ་མོར་འཐེེན་རྗོེསི་“ཡི། ཨལོ། ང་ཚོོསི་བརོྗོད་གཞེི་

གཞེན་པའ་ིསྟེང་དུ་གླེེང་མོལོ་འདྲེ་བྱསི་ན་མ་ིཆོོག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཨ་མསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་ད་ེཁྱོོད་ལོ་བཤོད་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“ངསི་ཤོེསི། ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ངསི་དེའ་ིསྐོར་བཤོད་ན་མ་ིའདོད། ད་སྐབསི་ངསི་

ན་ིགོམ་པ་ར་ེར་ེབཞེིན་དུ་སྤེོསི་ནསི་མདུན་ལོ་འགྲོ་བ་ཙམ་ལོསི་གཞེན་པ་མང་པོར་བསིམ་
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བློོ་གཏོང་མ་ིའདོད།”

ཨལོ་གྱིིསི་མ་ཉིེསི་ཁོ་གཡིོགསི་ཐེེབསི་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅིསི་འཇོམ་ཅིག་གེར་སིོང་

ཞེིང་། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་དོན་དངོསི་བཤོད་ཐེབསི་བྱསི་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་མོད། ཨལོ་གྱིིསི་མིག་རྒྱང་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་འཕངསི་ནསི་བསྡད། 

དོསི་ཁོལོ་ལྕི་ིམོ་མེད་པའ་ིདོསི་འཁོོར་འད་ིད་ལྟ་བང་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྒྱུག་བཞེིན་གདའ། ཋེོམ་

གྱིིསི་ཁོ་མཆུ་རིང་པོ་ད་ེསིོ་སྟེང་དུ་ཡིར་འཐེེན་ནསི་སྐད་དམའ་མོསི་དགོད་ཞེོར་དུ་“ད་ེངསི་

ཤོེསི། ཨལོ། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ལོ་བཙོན་ནད་ཕོག་ཡིོད་སྲིིད། ང་ལོ་ཁོོམ་ལོོང་བྱུང་དུསི་ཤོིག་

ལོ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ེསྐོར་བཤོད། རེད་ཡི། ད་ེན་ིཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་རིན་ཡིོད་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་

ཡིིན་ལོ། ཅུང་ཁྱོད་མཚོར་འདྲེ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ད་སྐབསི་ང་ལོ་ཅུང་ཡི་མཚོར་

པའི་བསིམ་ཚུལོ་ཞེིག་ཡིོད་པ་ནི། གནསི་ཚུལོ་དེ་གནསི་སྐབསི་རིང་ལོ་བརྗོེད་ཐེབསི་

བྱསི་ན་ཡིག་ཤོོསི་རེད་འདོད་ཀྱིི་ཡིོད། དུསི་ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོར་རྗོེསི་དེ་འདྲེ་མིན་ཡིང་

སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། སྐབསི་ཐེོག་འད་ིཉིིད་ལོ་བཙོན་ཁོང་ག་ིསྐོར་སིེམསི་ལོ་འཁོོར་ཡིོང་དུསི། 

ངའ་ིཁོོག་གོྲད་པའ་ིནང་ནསི་མ་ིབད་ེལོ། ཚོོར་བ་ཡིང་མ་ིསྐྱིད་པ་ཞེིག་ཡིོང་ག་ིའདུག ཉིོན་

ཨ། ཨལོ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ལྟ་དོན་དངོསི་གཅིིག་བཤོད། བཙོན་ཁོང་ཟེར་བ་དེ་མི་གཅིིག་

དལོ་མོསི་སོྨྱོན་པར་བསྒྱུར་སི་ཞེིག་ཡིིན། བཙོན་པ་གཞེན་པ་ཚོ་ོསོྨྱོན་པར་གྱུར་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

མཐེོང་ཞེིང་ཐེོསི་ལོ། དེ་ནསི་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་རང་ཉིིད་ཀྱིང་སོྨྱོན་པར་གྱུར་ཡིོད་

མེད་གསིལོ་པོ་མ་ིཤོེསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་མཚོན་མོར་ཁོོ་ཚོོསི་ངུ་འབོད་བྱེད་སྐབསི། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ངུ་འབོད་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་བསིམ་མོད། འོན་ཀྱིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་

ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ངུ་འབོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨོ། དེསི་ན་ད་ངསི་དེའ་ིསྐོར་ལོ་གླེེང་མ་ིསླེོང་། ཋེོམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉི་ིམ་སུམ་ཅུ་ཐེམ་པར་བཟོད་མ་ིཐུབ་རྒྱུ་མེད་ལོ། ཉི་ིམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུར་

ཡིང་བཟོད་མ་ིཐུབ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱིང་། ལོོ་འཁོོར་གཅིིག་ལོོན་དུསི་དངོསི་གནསི་ཧ་མ་ིགོ། 

བཙོན་ཁོང་ལོ་འཇོིག་རྟེེན་འདིའ་ིསི་གཞེན་པ་གང་ལོའང་མེད་པའ་ིནུསི་མཐུ་ཞེིག་ཡིོད་པ་

རེད། འད་ིན་ིདངོསི་གནསི་བཤོད་མ་ིཤོེསི་པ་ཞེིག་ཡིིན། དོན་དམ་པར་མ་ིརྣམསི་ཁོང་པའ་ི

ནང་དུ་འཇུག་པའ་ིབསིམ་བློོ་འད་ིག་རང་ཡིང་དངོསི་གནསི་ཅི་ིབཤོད་དགོསི་མ་ིཤོེསི་པའ་ི

དོན་དག་ཅིིག་རེད། ཨ་ལྟསི་ངན། ད་སྐྱུར་ཞེོག ངསི་དེའ་ིསྐོར་བཤོད་ན་མ་ིའདོད། ཨོ། སྟེང་

དུ་ཉི་ིའོད་འཕྲོསི་ཡིོད་སིའ་ིསྒོེའུ་ད་ེདག་ལོ་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་དེ་ཞེབསི་ཞུའི་སི་ཚོིགསི་ཡིོད་སི་ཞེིག་ཏུ་བསོྐར། གཞུང་ལོམ་གྱིི་

གཡིསི་ཕྱིོགསི་སུ་ལྕིགསི་སྙིགསི་ར་བ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། རྒྱ་ཁྱོོན་ལོ་དབྱིན་མུའུ་གཅིིག་ཙམ་

ཡིོད་པའི་ར་བ་དེའི་མཐེའ་སྐོར་གཟེ་མ་ར་མགོའ་ིལྕིགསི་སྐུད་ཀྱིིསི་བསོྐར་ཡིོད་ལོ། དེའི་

མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་གཉིེར་ལྡན་ལྕིགསི་ཤོོག་གིསི་བཟོསི་པའ་ིསྤྱིིལོ་བུ་ཞེིག་ཡིོད་པ་དང་། སྤྱིིལོ་

བུ་དེའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་སྟེང་དུ་རིན་གོང་བརྒྱབ་པའ་ིའགྱིིག་འཁོོར་རྙིིང་པ་མང་པོ་ཕུང་པོར་

སྤུངསི་ཡིོད། སྤྱིིལོ་བུ་དེའི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཤོིང་ལོེབ་ཆོག་པོ་དང་ལྕིགསི་ཤོོག་དམ་དུམ་

གྱིིསི་བཟོསི་པའི་ཁོང་གོག་ཅིིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོང་གོག་དེའི་གྱིང་ངོསི་སུ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་

རླུང་འགོག་ཤོེལོ་སོྒོ་རྙིིང་པསི་བཟོསི་པའི་སྒོེའུ་ཁུང་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད། རྩྭ་ལྡུམ་གྱིིསི་གང་

བའ་ིར་བའ་ིནང་དུ་སྣ་གདོང་གཅུསི་ལོོག་ཐེེབསི་ནསི་ནང་དུ་བརྡོིབསི་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་

ཆུང་བ་ཆོག་པོ་དང་། འཁོོར་ལོོ་མེད་པར་འགྲམ་ལོ་ཉིལོ་བའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རྨསི་

མ་སིོགསི། མདོར་ན་ལྕིགསི་སྙིགསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད། བཙའ་ཡིིསི་ཟ་བཞེིན་པའི་སྒུལོ་

འཕྲུལོ་འཁོོར་ལོོ་འགའ་ར་ེཐེང་དུ་འགྱིེལོ་ཡིོད་ལོ། འགའ་ར་ེསྤྱིིལོ་བུའ་ིངོསི་སུ་ཁོེན་ཡིོད། 

ད་དུང་འདམ་འགོག་དང་དོསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོར། འགྱིིག་འཁོོར་དང་འཁོོར་མདའ་

སིོགསི་གད་སྙིགསི་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ཡོིད་ལོ། ད་ེདག་བཙའ་དང་གཡིའ་ཡིིསི་ཟོསི་ནསི་ཡིོད་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཚོད་རུལོ་མྱོགསི་སུ་འགྲོ་བའི་སྔོ་ལྟསི་ཤོིག་ག་སི་གང་དུ་ཤོར་འདུག ད་དུང་གཅུསི་ལོོག་

ཐེེབསི་པའ་ིལྕིགསི་རིགསི་དང་། ནང་ཁྲོལོ་ཕྱིེད་ཙམ་ཕྱི་ིལོ་ཕྱུངསི་པའ་ིསྒུལོ་འཕྲུལོ་སིོགསི་

བདག་མེད་དུ་བསྐྱུར་པའ་ིལྕིགསི་སྙིགསི་ག་སི་གང་དུ་སྤུངསི་འདུག

ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་དེ་སྤྱིིལོ་བུའི་མདུན་གྱིི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་གི་ཐེང་དུ་བསྐོར། ཋེོམ་

རླངསི་འཁོོར་ལོསི་མར་བབསི་ནསི་སོྒོ་ནང་དུ་བལྟསི་ནསི་“སུ་གཅིིག་ཀྱིང་མཐེོང་རྒྱུ་མི་

འདུག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་དུ་“ནང་དུ་སུ་ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་བོསི། 

“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོོ་ཚོོར་ཌིོ་ཇོ་ེ25རྟེགསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིོད་པར་སྨོོན།”

སྤྱིིལོ་བུའི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་སོྒོ་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་འདྲེེ་གཟུགསི་དང་འདྲེ་

བའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་སྤྱིིལོ་བུ་ནག་ཁུང་དེ་ནསི་ཕྱིིར་བུད་བྱུང་། ཁོོ་ནི་སྐམ་ཞེིང་བཙོག་ལོ། 

སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིསྐྱ་ིལྤགསི་ད་ེརྩ་རྒྱུསི་ཀྱིིསི་གང་བའ་ིཤོ་གནད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་དམ་པོར་འཐེེན་

འདུག ཁོོའ་ིམིག་འབྲསི་གཅིིག་མེད་ལོ། མིག་སོྐྱན་མེད་ད་ེའགུལོ་བའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོེབསི་

མ་མེད་པའ་ིམིག་ཀོང་སྟོང་པ་ད་ེཡིང་འགུལོ་ཙམ་འགུལོ་ཙམ་བྱེད། ཁོོའ་ིརྫོ་ིདོར་དང་ནང་

སྟོད་གཉིིསི་ཀ་ཚོི་དྲེེག་གིསི་མཐུག་པོར་བསྒྱུར་ནསི་བཀྲག་མདངསི་ཤོར་ཞེིང་། ལོག་པའ་ི

ངོསི་སུ་གསི་ཁོ་དང་གཉིེར་མ། རྨ་ཤུལོ་བཅིསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད་ལོ། མཐུག་ཅིིང་རིང་བའ་ིམ་

མཆུ་ད་ེཁོམསི་མ་ིདྭངསི་པའ་ིརྣམ་པསི་མར་དཔྱངསི་ཡིོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཚོོང་བདག་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མ་དེསི་ཚུར་ཅིེར་ནསི་“ང་ཚོོང་བདག་གི་གླེ་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་

ཞེིག་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཌིོ་ཇོ་ེ25རྟེགསི་ཅིན་པོ་ཆོག་པོ་ར་ེཨ་ེཡིོད། ང་ཚོོར་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ཅིིག་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག”

“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ཚོོང་བདག་ཁོོ་འད་ིགར་ཡིོད་རྒྱུ་ན་ཁོོསི་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་

འད་ིགར་མེད། ཁྱོིམ་དུ་ལོོག་སིོང་།”
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“ང་ཚོོསི་གཅིིག་བལྟསི་ན་ཨ་ེཆོོག”

སྐྱེསི་པ་དེསི་སྣབསི་སྟུག་སྤེར་ནང་དུ་སྤུར་ནསི་ལོག་པ་དོར་མའི་ངོསི་སུ་ཕྱིིསི་རྗོེསི་

“ཁྱོོད་ཚོ་ོའད་ིཕོྱིགསི་ནསི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ང་ཚོ་ོཤོར་ཕོྱིགསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།”

“ཡི། དེསི་ན་ཚོོལོ་དང་། ཁོང་ངན་འད་ིམ་ེལོ་བསྲིེགསི་བཞེག་རུང་ང་ལོ་འགོྱིད་པ་མེད།”

“བལྟསི་ཡིོང་ན་ཁྱོོད་ཚོོང་བདག་ལོ་ད་ེའདྲེ་དགའ་ཡི་ིཡིོད་སི་མ་རེད་ཨ།”

སྐྱེསི་པ་དེ་ཚུར་ཉིེ་སིར་བཅིར་ཞེིང་། མིག་ནང་ནསི་མེ་སྟག་འཕྲོ་བཞེིན། སྐད་མགོ་

དམའ་མོསི་“ང་ཁོོ་ལོ་སྡང་། ང་ཁྱོ་ིཕྲུག་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཧ་ཅིང་ཞེ་ེསྡང་སྐྱ།ེ ད་ལྟ་ཁོོ་ཁྱོིམ་དུ་ལོོག་

སིོང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིངག་ནསི་

ཚོིག་འབྲུ་རྣམསི་ཐེོན་མ་ིཐེོན་བྱེད་“ཁོོ། ཁོོ་ལོ། ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན། མ་ིགཞེན་པའ་ིསྐྱོན་ཞེིག་

བཙལོ་ནསི། སྙ་ིསི་དང་ཚོ་སི་རུ་ཨ་ེཕོག་བལྟ། ཁོོ་ན་ིདངོསི་གནསི་ཁྱོ་ིཕྲུག་ཅིིག་ཡིིན། ཁོོ་

ལོ་དགའ་མ་གཞེོན་ནུ་མ་ལོོ་བཅུ་དགུ་ཅིན་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ཧ་ཅིང་མཛོེསི་མ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིིན། 

ཁོོསི་ང་ལོ་‘ཁྱོོད་ཁོོ་མོར་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འདོད་དམ།’ཟེར་ཞེིང་། སྐད་ཆོ་འདི་འདྲེ་ཐེད་

ཀར་ངའ་ིགདོང་ལོ་ལོབ་ཡིོང་། ད་ེནསི་དོ་ནུབ་ཡིང་ཁོོསི་ང་ལོ། ‘གྲོང་རྡོལོ་དུ་ཞེབསི་བྲོའ་ི

མཚོན་ཚོོགསི་ཡིོད་པསི་ཁྱོོད་རང་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།’ ཟེར། འད་ིཁོོསི་ང་ལོ་ལོབ་པ་རེད།” 

ཁོོའ་ིམིག་གཅིིག་དེའི་མཐེའ་རུ་མཆོི་མ་འཁོོར་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་མིག་ཀོང་དམར་པོ་དེ་

ལོསི་མཆོ་ིམའ་ིཐེིགསི་པ་ཟགསི་སིོང་། “ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ཁོོསི་ངའ་ིམིག་ལོ་བལྟསི་ནསི་སྐད་

ཆོ་དེ་འདྲེ་ལོབ་སྐབསི། ངསི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་སྦུག་གི་སྐམ་པ་ཞེིག་བཅུག་ནསི། དཀོན་མཆོོག་

དཔང་དུ་བཙུགསི་པ་ཡིིན། ངསི་ཁོོ། ངསི་སྦུག་སྐམ་འདིསི་ཁོོའ་ིམགོ་བོ་སྐ་ེསྟེང་ནསི་མར་

ཕབ་ནསི། དལོ་མོ་དལོ་མོསི་མར་ཕབ་ནསི།” ཁོོསི་ཁོོང་ཁོྲའ་ིངང་ནསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་

གྱིིསི་ལོེན་“དལོ་མོ་དལོ་མོསི། ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ད་ེསྐ་ེནསི་མར་ཕབ་རྒྱུ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཉིི་མ་ནུབ་རིའི་ཕག་ཏུ་ཡིིབ་ཟིན། ཨལོ་གྱིིསི་ར་བའི་ནང་གི་ལྕིགསི་སྙིགསི་རྣམསི་ལོ་

བལྟསི་ནསི་“འདིར་ཤོོག་དང་། ཋེོམ། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིད་ེ25རྟེགསི་ཅིན་དང་ཡིང་ན་26རྟེགསི་

ཅིན་གང་རུང་ཞེིག་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཟེར།

ཋེོམ་གྱིིསི་སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མ་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ང་ཚོོསི་བལྟསི་ན་ཆོོག་གམ།” ཞེེསི་

དྲེིསི།

“ཆོོག་དང་ཆོོག གདོན་རྫོསི་འད་ིཚོ་ོལོསི་ཅི་ིཞེིག་དགོསི་ན་འཁྱོེར་སིོང་།”

ཁོོ་ཚོ་ོར་བའ་ིནང་དུ་སིོང་ནསི། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིབེམ་པོ་ཁོག་ག་ིཁྲོད་ནསི་གོམ་བགྲོད་

བྱེད་བཞེིན་ཕར་ཕྱིོགསི་ན་འགྱིིག་འཁོོར་རལོ་ནསི་ཡིོད་པའི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་

ཡིོད་པ་དེའ་ིརྩར་སིོང་། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“རེད་ཡི། 25རྟེགསི་ཅིན་ཞེིག་རེད། ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདིའ་ིའཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་

བཀོག་ན་ཨ་ེཆོོག” ཅིེསི་སྐད་མཐོེན་པོསི་བཤོད།

ཋེོམ་པུསི་བཙུགསི་ཀྱིིསི་སིོང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་འོག་ཏུ་བལྟསི་“སླེ་ང་སོྔོན་མ་ནསི་

བཀོག་ཚོར་འདུག་ལོ། སྦྲིེལོ་རྒྱུག་གཅིིག་ཀྱིང་བློངསི་ཟིན། རེད། སྦྲིེལོ་རྒྱུག་གཅིིག་འཁྱོེར་

ཟིན་པ་འདྲེ།” ཁོོ་ཕར་འགུལོ་ཚུར་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་རླངསི་འཁོོར་འོག་ཏུ་ནུར། “གཅུ་

བྱེད་ཅིིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་འད་ིགཅིིག་སྐོར་དང་། ཨལོ།” ཁོོསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ད་ེའཁོོར་མདའ་ི

ངོསི་སུ་ཡིར་དེད། “སྣུམ་ཚོིའ་ིནང་དུ་སྲི་མོར་ཆོགསི་འདུག” ཨལོ་གྱིིསི་གཅུསི་ཡུ་དལོ་མོསི་

བསྐོར་བ་ན་ཋོེམ་གྱིིསི་“དལོ་མོ་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་སི་ཐོེག་ནསི་རྩྭ་ལྡུམ་སྤེར་མོ་

གང་བལོ་ཡོིང་ནསི་འཁོོར་རྟེེན་དང་འཁོོར་རྟེེན་གཅུསི་ཕུར་སྟེང་ག་ིབག་སྲིབ་ལྟར་ཆོགསི་

པའ་ིསྣུམ་ཚོི་རྣམསི་མར་བྲད། 

ཨལོ་གྱིིསི་“འད་ིཆོ་ེཆུང་འགྲིག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། འད་ིཅུང་ལྷོད་འདུག འོན་ཀྱིང་། གནད་དོན་ཚོབསི་ཆོེན་མ་རེད།”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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“ཧ་ཅིང་ཟད་འདུག་གམ།”

“ལྕིགསི་བཙིར་མང་པོ་ཟོསི་འདུག འོན་ཀྱིང་། ཟོསི་ནསི་རོྫོགསི་མ་ིའདུག རེད། འདིསི་

མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མ་ིའདུག ཡི། དལོ་མོསི་སོྐར་ཤོོག ཡི། ད་དལོ་མོསི་མར་ལོེན་ཨ། དལོ་མོ་བོྱསི། 

འོ་ལོ།ེ ཡི། སིོང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ནང་ནསི་ལོག་ཆོ་འགའ་ར་ེའཁྱོེར་ཤོོག”

སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མ་དེསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ལོག་ཆོའི་སྒོམ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད་རྗོེསི་བཙའ་ཡིིསི་ཟ་བཞེིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཁོག་ག་ིཁྲོད་ནསི་རྐང་པ་ཐེང་

ལོ་འདྲུད་བཞེིན་སིོང་ཞེིང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ལོག་ཆོའི་ལྕིགསི་སྒོམ་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་

ཕྱིིར་སླེེབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ལྕིགསི་སྒོམ་ལོསི་གཅུ་ཟེའུ་སྐམ་པ་ཞེིག་བློངསི་ནསི་ཨལོ་ལོ་སྤྲོད།

“ཡི། ད་དེ་མར་ལོོངསི་ཤོིག ལྕིགསི་བཙིར་འཕོྲ་བརླག་ཏུ་གཏོང་མི་རུང་ལོ། གཅུསི་

ཕུར་ཡིང་འབོར་མི་རུང་། དེ་བཞེིན་གཟེར་མ་རྩེ་གཉིིསི་མ་ཚོོ་ཡིང་བདག་པོ་རོྒྱབསི། ཡི། 

ད་མགྱིོགསི་པོ་བོྱསི་མ་གཏོགསི་མུན་རུབ་གྲབསི་འདུག”

ཨལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའོག་ཏུ་འཛུལོ་ནསི་“ང་ཚོོར་ཡིང་གཅུ་ཟེའུ་སྐམ་པ་ཞེིག་དགོསི་

ཀྱི་ིའདུག སྒྲིིག་སྐམ་གྱིིསི་གང་ལོའང་སྙོབ་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་འདྲེ་དགོསི་ན་བོསི་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མ་དེར་ཅི་ིབྱེད་འད་ིབྱེད་མེད་པའ་ིརྣམ་པསི་འགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་

བསྡད་དེ་“ཁྱོོད་ཚོོར་རོགསི་འདྲེ་བྱེད་དགོསི་ན་ང་ལོ་ལོོབ། ཁྱོི་ཕྲུག་དེསི་ཅིི་ཞེིག་བྱསི་པ་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོོད་དཔག་ཙམ་ཡིང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ཁོོསི་དོར་མ་དཀར་

པོ་ཞེིག་གོྱིན་ནསི་ཡོིང་སྟ།ེ ‘འགྲོ་དང་། ངའ་ིམགོྱིགསི་གྲུའ་ིསྟེང་དུ་རྩ་ེརུ་འགྲོ།’ ཞེེསི་ཟེར། 

དཀོན་མཆོོག ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ངསི་ཁོོ་སོྒོག་སྐྱ་རྡུང་རྡུང་ཞེིག་མ་བྱསི་ན།” ཁོོའ་ིསྙིང་རླུང་

སྟོད་ལོ་བཙངསི། “ངའི་མིག་གཅིིག་མེད་པར་གྱུར་པ་ནསི་བཟུང་བུད་མེད་ཅིིག་དང་

འགྲོགསི་མྱོོང་མེད་ལོ། ཁོོསི་ད་དུང་སྐད་ཆོ་འདི་འདྲེ་ཤོ་སྟག་བཤོད།” ཁོོའ་ིསྣ་འགྲམ་གྱིི་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་མཆོ་ིམའ་ིརོྡོག་བུ་འགའ་རེསི་ཆུ་ལོམ་གཤོགསི། 

ཋེོམ་ཅུང་འདུག་བཟོད་མ་བདེ་བར། “འོ་ན། ཁྱོོད་ཅིིའི་ཕྱིིར་འགྲོའམ། ཁྱོོད་འདིར་

བཀག་འདུག་མཁོན་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། ཁོ་ནསི་བཤོད་ན་ལོསི་སླེ་པོ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ལོསི་ཀ་ཞེིག་འཚོོལོ་རྒྱུ་ན་ི

ད་ེའདྲེའ་ིལོསི་སླེ་པོ་ཞེིག་གང་ན་ཡིོད། ལྷག་པར་དུ་མ་ིམིག་གཅིིག་ཅིན་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན།”

ཋེོམ་ཁོོ་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “ཡི་གྲོགསི་པོ། ལྟོསི་དང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིམིག་གཞེན་པ་དེསི་གསིལོ་པོ་

གསིལོ་རྐྱེང་མཐེོང་གི་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་རང་གཅིིག་ནསི་བཙོག་ལོ་གཉིིསི་ནསི་དྲེི་མ་ངན། 

རེད་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེ་ཨ་ེཟེར་ལོ་སྒུག་བསྡད་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་རང་ད་ེའདྲེ་ལོ་དགའ་

ཡི་ིཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིམིག་འབྲསི་མེད་པའ་ིམིག་ཀོང་གིསི་ཅིེར་ནསི་བསྡད་ན་བུད་མེད་

སུ་ཞེིག་གི་བློོ་ལོ་འབབ་སྲིིད་དམ། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེའི་སྟེང་དུ་གཅིིག་བཀབ་ནསི་

གདོང་པ་ཡིང་གཙང་མར་བཀྲུསི་ན་མི་ཆོོག་གམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྦུག་སྐམ་གྱིིསི་སུ་གཅིིག་

ལོའང་གཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་“མི་མིག་གཅིིག་མ་ལོ་དཀའ་ངལོ་ག་འདྲེ་ཡིོད་པ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཡི། 

ང་ཚོོསི་མ་ིགཞེན་པསི་ཅི་ིའདྲེ་མཐེོང་བ་ད་ེའདྲེ་མ་ིམཐེོང་ལོ། ཐེག་རིང་ག་ིདངོསི་པོ་ཡིང་

མ་ིམཐེོང་། ཡིོད་ཚོད་མིག་ལོམ་ན་ལོེབ་མོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་འདིའ་ིཁོོག་པ་རྙིོག་གཏམ་གྱིིསི་གང་འདུག ང་སོྔོན་མ་ཞེིག་ལོ་རྐང་པ་

གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་པའ་ིསྨོད་འཚོོང་མ་ཞེིག་ལོ་ཐུག་མྱོོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་ན་ཁོོ་མོསི་

སྲིང་ཆུང་ཞེིག་ནསི་སྐར་རོྡོག་འགའ་ར་ེབཙལོ་ནསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་འདོད་དམ། ཨོ། དཀོན་

མཆོོག ཁོོ་མོ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ག་ལོ་ཡིིན། ཁོོ་མོསི་གཞེན་པ་ལོསི་ཀྱིང་ད་དུང་སོྒོར་མོ་ཕྱིེད་ཀ་

ལྷག་མ་ལོེན་གྱི་ིའདུག་ལོ། ད་ེཐེད་ལོ་ཁོོ་མོསི། ‘ཁྱོོད་རང་རྐང་པ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་

པའ་ིབུད་མེད་ག་ཚོོད་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལོ་བ་ཡིིན་ནམ། གཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།’ ཅིེསི་
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ཟེར་ལོ། ད་ེནསི། ‘ཡི་དེསི་ན། ད་ེརིང་ཁྱོོད་རང་དམིགསི་བསིལོ་པ་ཞེིག་ལོ་ཐུག་པ་ཡིིན་པསི། 

ད་ེལོ་རིན་གོང་ཡིང་སོྒོར་ཕྱིེད་ཀ་ལྷག་མ་སོྤྲོད་དགོསི།’ ཞེེསི་ཟེར། དཀོན་མཆོོག ཁོོ་མོར་

གཞེན་པསི་སོྤྲོད་ཀྱིང་སོྤྲོད་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིརྩར་ཡིོང་མཁོན་གྱིིསི་སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐུ་བསིོད་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མ་ིའདུག་སྙམ་གྱི་ིཡིོད། ཁོོ་མོསི་ཟེར་ན་རང་ཉིིད་ན་ིརླུང་

རྟེའ་ིདར་ལྕིོག་ཅིིག་ཡིིན་ལོབ་ཀྱི་ིཡིོད། སོྔོན་ཆོད་ང་རང་ཡིོད་སི་ད་ེརུ་སྒོལོ་བར་འབུར་ཏོ་

ཐེོགསི་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཞེིག་ཡིོད་ལོ། སི་དེའ་ིདབུགསི་ཐོེགསི་ཡིོད་ཚོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརླུང་

རྟེ་དར་བའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོའ་ིསྒོལོ་བའ་ིའབུར་ཏོ་ལོ་རེག་ག་ིཡིོད། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཁྱོོད་ལོ་མེད་པ་

ན་ིམིག་གཅིིག་ཙམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེསི་ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱིི་སོྒོ་ནསི་“རེད་ཡི། ཡིེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོསི་ན་སི་ཚོ་སི་དེར་རེག་ཡིོང་

དུསི། རང་དབང་མེད་པར་སྙིང་རླུང་སྟོད་ལོ་འཚོང་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“མིག་ཀོང་ཁོོབ་ཅིིག དཀོན་མཆོོག བ་ལོང་ག་ིརྐུབ་བཞེིན་དུ་ཕྱིིར་ཕྱུངསི་བསྡད་ནསི་

ཅི་ིབྱ། ཁྱོོད་རང་གིསི་རང་ཉིིད་དམའ་སིར་འཕེན་པ་ད་ེརེད། ཁྱོོད་ལོ་གནད་དོན་ཅི་ིཡིང་མ་ི

འདུག སིོང་ནསི་དོར་མ་དཀར་པོ་ཞེིག་ཉིོསི་ཤོིག ད་ེམིན་རང་ཉིིད་ར་བཟ་ིརུ་བཅུག་རྗོེསི་

ཉིལོ་སིའ་ིནང་ནསི་ངུ་བཞེིན་བསྡད་ནསི་ཅི་ིབྱ། ཨལོ། རོགསི་རམ་བྱེད་ཨ་ེདགོསི།”

ཨལོ་གྱིིསི་“མ་ིདགོསི། འཁོོར་རྟེེན་གླེོད་ཡིོད་ལོ། ད་ལྟ་སྲུབ་མདའ་མར་ལོེན་ཐེབསི་བྱེད་

བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“རང་ཉིིད་ལོ་རྨསི་སྐྱོན་མ་བཟོ་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མསི་སྐད་དམའ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན། ང་བློོ་ལོ་

འབབ་མཁོན་ཡོིད་རྒྱུ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེམོ་གྱིསིི་“ཡིདོ་དང་ཡིདོ། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་ཁོོ་མ་ོཚོརོ་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིམགི་གཅིགི་མདེ་པར་གྱུར་པ་

ནསི་བཟུང་། ཁྱོདོ་ཀྱི་ིགསིརེ་ཉི་མག་ོརལིོ་ད་ེཇོ་ེརངི་ནསི་ཇོ་ེརངི་རདེ་ལོབོ་ཅིགི” ཅིསེི་བཤོད།
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“ཁྱོོད་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།”

“ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ།ེ ཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། སིོང་ནསི་ད་ེགར་ལོསི་

ཀ་འཚོོལོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་སི་དེ་གར་མི་ང་འདྲེ་པོར་ལོསི་ཀ་རྙིེད་རྒྱུ་རེད་དམ། མིག་

ཁོེབསི་ནག་པོ་གྱིོན་འདུག་མཁོན་ང་འདྲེ་པོ།”

“ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིརྙིེད་དམ། ཁྱོོད་ཞེ་བོ་ན་ིམ་རེད།”

“ཨུན། དེསི་ན་ང་ཁྱོོད་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་སིོང་ན་ཨ་ེཆོོག”

“ཨོ། དེ་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད། ང་ཚོོ་མི་མང་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ད་ལྟ་རླངསི་འཁོོར་

འགུལོ་ཐུབ་ཙམ་རེད། ཁྱོོད་རང་གིསི་དེ་མིན་གྱིི་ཐེབསི་ཤོེསི་རེ་ཚོོལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལྕིགསི་

སྙིགསི་འད་ིཚོོའ་ིནང་ནསི་གཅིིག་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་ནསི་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུ་སོིང་ན་མ་ིའགྲིག་

གམ།”

སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ང་འགོྲ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། དཀོན་མཆོོག་དཔང་

དུ་བཙུགསི་ནསི།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེར་ལྕིགསི་རིགསི་བརྡོེབསི་པའ་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཨལོ་གྱིིསི་

“ངསི་ལོེན་ཐུབ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི། འདིར་འཁྱོེར་ཤོོག་དང་། ང་ཚོོསི་གཅིིག་བལྟ།” ཨལོ་གྱིིསི་སྲུབ་མདའ་དང་སྦྲིེལོ་

རྒྱུག འཁོོར་རྟེེན་གྱི་ིསྨོད་ཆོ་བཅིསི་ཋེོམ་གྱི་ིལོག་ཏུ་བཞེག

ཋེོམ་གྱིིསི་ལྕིགསི་བཙིར་གྱི་ིངོསི་གཙང་མར་ཕྱིསིི་རྗོསེི་འགྲམ་ངོསི་ནསི་ཞེིབ་མོར་བལྟསི་

ནསི་“ངསི་བལྟསི་ན་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མ་ིའདུག ཨ་དཀོན་མཆོོག ང་ཚོོར་གོླེག་བཞུ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་

ན་དོ་ནུབ་རང་ལོ་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་“ཨ་རོག་ཋེོམ། ངསི་བསིམ་ན་ང་ཚོོར་གདུབ་སྒྲིོག་ཡིོད་པ་མ་རེད། གདུབ་

སྒྲིོག་མེད་དུསི་གདུབ་བུ་ཁོ་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་དཀའ་ལོ། རླངསི་འཁོོར་འོག་ནསི་ལྷག་ཏུ་

དཀའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སོྔོན་ཆོད་ཅིིག་ལོ་གཅིིག་གིསི་གདུབ་བུའི་མཐེའ་རུ་རག་སྐུད་གཅུད་ན་

གདུབ་བུ་མ་ིལྷུང་བར་འཛོིན་ཐུབ་ཅིེསི་བཤོད་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། གདུབ་བུ་ཁོ་སྤྲོད་ཚོར་རྗོེསི་རག་སྐུད་ཅི་ིལྟར་ལོེན་དགོསི་སིམ།” 

“ད་ེལོེན་དགོསི་དོན་མེད། རག་སྐུད་ཞུ་འགྲོ་ལོ། ཞུ་སིོང་དུསི་གནོད་སྐྱོན་ཅི་ིཡིང་མེད།”

“ད་ེལོསི་ཀྱིང་ཟངསི་སྐུད་ཡིག་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཟངསི་སྐུད་སྲི་མོ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་སྐྱེསི་པ་མིག་

གཅིིག་མ་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ལོ་རག་སྐུད་ཡིག་པོ་ར་ེཨ་ེཡིོད།” 

“མ་ཤོེསི། གང་ཞེིག་ཏུ་གྲུ་གུ་ཞེིག་ཡིོད་སྙམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་

ཚོོསི་གྱིོན་རྒྱུའ་ིམིག་ཁོེབསི་ནག་པོ་ད་ེའདྲེ་གང་དུ་བཙོང་རྒྱུ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རག་སྐུད་ར་ེཨ་ེརྙིེད་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་ལྕིགསི་ཤོོག་སྤྱིིལོ་བུའ་ིནང་ག་ིསྒོམ་ཚོང་མའ་ིཁོ་བསོྔོགསི་ནསི་བཙལོ་མཐེར་

རག་སྐུད་གྲུ་གུ་གཅིིག་རྙིེད། ཋེོམ་གྱིིསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ད་ེསྐམ་པ་སྟག་མགོ་མའ་ིབར་དུ་བཙིར་

རྗོེསི། རག་སྐུད་རྣམསི་སྲུབ་གདུབ་ཀྱིི་མཐེའ་རུ་གཟབ་ནན་གྱིིསི་དཀྲིསི་རྗོེསི་ཁུང་ནང་

དུ་བཙངསི་ཤོིང་། རག་སྐུད་གཅུསི་ལོོག་ཐེེབསི་ཡིོད་སི་རྣམསི་ཐེོ་བསི་བརྡུངསི་ནསི་སྙོམསི་

པོར་བཟོསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྲུབ་མདའ་ད་ེགཅུསི་སྐོར་རྒྱག་བཞེིན་རག་སྐུད་རྣམསི་ཞེིབ་མོར་

བརྡུངསི་ནསི་སྲུབ་གདུབ་དང་རག་སྐུད་གཉིིསི་ཀ་དམ་པོར་འབྱར་བར་བྱསི། སྤྱིིལོ་བུའི་

ནང་དུ་མུན་པ་རུབ་ཀྱི་ིའདུག་པསི། སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མསི་ལོག་འཁྱོེར་གླེོག་བཞུ་ཞེིག་

འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཞེིག་གསིོའ་ིལོསི་ཀའ་ིསྟེང་དུ་གླེོག་བཞུ་སྦེར། 
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། ད་འགྲིག་སིོང་། ཨུན། གླེོག་བཞུ་དེར་སོྒོར་མོ་ག་ཚོོད་སྤྲོད་ན་བཙོང་རྒྱུ་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། འད་ིད་ེའདྲེའ་ིཡིག་པོ་ཞེིག་མིན། སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་ལྔ་སྤྲོད་ནསི་གླེོག་

རྫོསི་གསིར་པ་ཞེིག་བཞེག་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི། ཨུན། སོྒོར་ཟུར་གསུམ་དང་སྐར་ལྔ་འདྲེ་སྤྲོད་

ན་ཆོོག”

“ཡི་ཡི། ད་ེནསི། སྦྲིེལོ་རྒྱུག་དང་སྲུབ་མདའ་ལོ་སོྒོར་མོ་ག་ཚོོད་ཅིིག་བབསི་འདུག”

སྐྱེསི་པ་མིག་གཅིིག་མསི་མཛུབ་ཚོིགསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔྲལོ་བར་འབྲད་འབྲད་

བྱསི་པསི། དཔྲལོ་བ་ནསི་ཚོི་དྲེེག་རིམ་པ་ཞེིག་མར་ལྷུང་“ཨུན། སྐུ་ཞེབསི། ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། 

གལོ་སྲིིད་ཚོོང་བདག་འདི་ན་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ཁོོསི་ལྷུ་ལོག་ཐོེ་གཞུང་སྟེང་ནསི་ལྷུ་ལོག་དེ་

འདྲེ་གསིར་པ་ཞེིག་གི་རིན་གོང་ག་ཚོོད་ཡིིན་མིན་འཚོོལོ་གྱིི་རེད་ལོ། དེ་ནསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཞེིག་གསོི་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོསི་ལྷུ་ལོག་འད་ིཁྱོོད་ཚོོར་མཚོོན་ན་ག་ཚོོད་གལོ་

ཆོེ་མིན་དང་། ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་ག་ཚོོད་ཡིོད་མེད་ཞེིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱིི་རེད། དེ་ནསི་གལོ་

སྲིིད་ཐེོ་གཞུང་དུ་ལྷུ་ལོག་གང་ཞེིག་གི་མ་གོང་སོྒོར་བརྒྱད་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་ལྔ་

བྱསི་ཏེ་བཙོང་གི་རེད་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་རོྩད་གླེེང་ཞེིག་བརྒྱབ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

སོྒོར་མོ་གསུམ་བྱསི་ཏེ་ཉིོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོན་ཚོང་མ་ངའི་གནད་དོན་རེད་ཟེར་

མོད། འོན་ཀྱིང་། དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཅིན། ཁོོ་ནི་དངོསི་གནསི་མི་ཁྱོི་འདྲེ་པོ་ཞེིག་

ཡིིན། ཁོོསི་ཐོེག་མར་ལྷུ་ལོག་ད་ེཁྱོོད་ལོ་མཚོོན་ན་ག་འདྲེའ་ིཛོ་དྲེག་ཆོ་ེམིན་བརྟེག་དཔྱོད་

བྱེད་ཀྱིི་རེད། ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་ཁོོསི་སྲུབ་གདུབ་གཅིིག་འཁོོར་རྙིིང་ཧྲིིལོ་པོ་ཞེིག་གི་རིན་

གོང་འདྲེ་བྱསི་ཏ་ེབཙོངསི་པ་ད་ེའདྲེ་ངསི་དངོསི་སུ་མཐོེང་མྱོོང་ཡིོད།” 

“དངོསི་གནསི་ཨ།ེ འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ག་ཚོོད་ཅིིག་སྤྲོོད་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག”

“ངསི་བལྟསི་ན། སོྒོར་གཅིིག་ཙམ་སྤྲོད་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།”
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“དེ་འགྲིག དེ་ནསི་ངསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་སྐར་མ་ལྔ་བྱིན་ནསི་གཅུ་ཟེའུ་སྐམ་པ་

འད་ིཡིང་འཁྱོེར་རྒྱུ་ཡིིན། འད་ིཡིོད་ན་ལོསི་ཀ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིིསི་སླེ་མོ་རེད།” ཁོོསི་སོྒོར་མོ་

ཕར་ལོ་སྤྲོད། “ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ཡི། མིག་ད་ེཁོོབ་ཨ། དྲེིན་ཆོེན་པོ།”

ཋེོམ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་ནང་དུ་བབསི། སྐབསི་དེར་མུན་པ་ཡིོངསི་

སུ་རུབ་ཟིན། ཨལོ་གྱིིསི་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིི་མེ་ཁོ་གསིོསི་ཤོིང་མདུན་གོླེག་སྦེར། ཋེོམ་གྱིིསི་

“ཡི། ད་བད་ེམོ་བྱོསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརུ་ཐུག་ཡིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་དོསི་འཁོོར་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐོར་རྗོེསི་སོྔོན་གྱིི་ཡིོང་ལོམ་

ད་ེདེད་ནསི་བཞུད་སིོང་།

སྐྱསེི་པ་མིག་གཅིིག་མསི་ཁོོ་ཚོ་ོའགྲོ་བར་ལྟད་མོར་ཅུང་བལྟསི་རྗོསེི་ལྕིགསི་ཤོོག་ག་ིསྤྱིལིོ་

བུ་བརྒྱུད་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོང་གོག་ག་ིནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ། ཁོང་པའ་ིནང་ནག་ཁུང་ཡིིན་

པསི་ཁོོསི་མུན་ནག་ནང་དུ་ལོག་ཉོིབ་བྱེད་བཞེིན་པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ཉིལོ་གདན་བཙལོ། 

ད་ེནསི་ཁོོ་ཉིལོ་གདན་སྟེང་དུ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་རྗོསེི་ངུ་མགོ་བརྩམསི། གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་

ཤུབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་འགྲོ་བཞེིན་པའི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོོསི་ཁོོའ་ིཁོེར་རྐྱེང་གི་མཁོར་

གྱིང་ད་ེཇོ་ེམཐུག་ནསི་ཇོ་ེམཐུག་ཏུ་བརྩིགསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་ལྷུ་ལོག་འདི་དག་འདི་ནསི་ལོག་ཏུ་འབོྱར་རྒྱུ་

ཡིིན་ཞེིང་། མ་ཟད་དོ་ནུབ་ཞེིག་གསོི་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅིེསི་བཤོད་ཡིོད་ན། ངསི་ཁྱོོད་རང་

སོྨྱོན་པ་རེད་ལོབ་ཡིོད་ངེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་འདི་དོ་ནུབ་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། དེ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ལོསི་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ད་ེམ་གཏོགསི་ངསི་བསྒོར་བ་ཡིིན་ན་གཅིིག་བྱསི་ན་དམ་དྲེགསི་ནསི་

དེ་ཡིང་བསྐྱར་བསྲིེག་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཡིང་མིན་ན་ལྷོད་དྲེགསི་ནསི་ལྷུང་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་བསིམ་

ནསི་ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་ངསི་བསྒོར་ཆོོག གལོ་སྲིིད་དེ་ཡིང་བསྐྱར་ལྷུང་སིོང་རུང་ལྷུང་སིོང་བ་

རེད། ང་ཚོོར་ཕངསི་སིེམསི་ཅི་ིཡིང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་སི་སྲིོད་ཀྱི་ིམུན་པའ་ིཁྲོད་དུ་ཅིེར་གྱིིསི་བལྟསི། མདུན་གླེོག་གིསི་སྨོག་རུམ་ལོ་

རྨ་ཁོ་གཏོད་མ་ཐུབ་མོད། མདུན་གླེོག་ག་ིལྡོག་འོད་ཀྱིིསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་ཁོ་ཟསི་འཚོོལོ་

བཞེིན་པའ་ིབྱ་ིལོ་ཚོོའ་ིམིག་འབྲསི་ལྗོང་ཐེིང་ངེར་འཕྲོ་བར་བྱེད། ཨལོ་གྱིིསི་“ད་ེརིང་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་སྐྱེསི་པ་ད་ེཏག་ཏག་བཟོསི་སིོང་ཨ། གང་ལྟར་ཁོོ་ལོ་གང་འགྲོའ་ིཁོ་ཕྱིོགསི་ཀྱིང་ཡིག་

པོ་ཞེིག་བསྟན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། ལྟསི་ངན། ཁོོསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཨ་ེརྙིེད་འཚོོལོ་གྱི་ིའདུག་ཨ། མིག་གཅིིག་

མ་གཏོགསི་མེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཡི་ང་སྙིང་རྗོེའ་ིཡུལོ་ལྟ་བུར་སོྒོམ་ནསི། ངན་

ཁོག་ཡིོད་ཚོད་མིག་གི་སྟེང་དུ་འགེལོ་གྱིི་འདུག ཁོོ་ནི་ལོེ་ལོོ་ཆོེ་བའི་ཁྱོི་ཕྲུག་ཅིིག་རེད། 

གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་མི་གཞེན་པསི་བཏོན་པའི་ཐེབསི་ལོམ་དག་བློང་དོར་བྱེད་ཤོེསི་ཚོེ། ཁོོ་ད་

ལྟའ་ིགནསི་བབ་འད་ིལོསི་ཐེར་ཐུབ་ཀྱིང་སྲིིད།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཋེོམ། སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ད་ེབསྲིེགསི་པའ་ིཐེད་ལོ་ང་ལོ་ངན་ཁོག་འགེལོ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་

མེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཨལོ། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐྱོན་ཆོ་ཞེིག་

ཐེེར་འདོན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཞེན་པསི་ངན་ཁོག་འགེལོ་བར་སྐྲག་ནསི། 

གནད་དོན་ཙག་ཙིག་ཅིིག་ལོ་འཐེམསི་ནསི་མི་གཏོང་བར་ཡིང་དང་བསྐྱར་དུ་གསིལོ་

བཤོད་བྱེད། གནད་དོན་ཅི་ིཡིིན་ངསི་ཤོེསི། ཤོ་དར་ཁྲག་དར་གྱི་ིགསིར་བུ་ལོོ་གཞེོན་ཚོོསི་

ནམ་རྒྱུན་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞེིག་བྱེད་འདོད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། རེད་དེ། ཨལོ། མི་སུ་

གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་ལོ་ཉིེསི་འདོགསི་བྱེད་ཀྱིི་མེད་དུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟར་རང་སྲུང་བྱེད་

དགོསི་དོན་མེད། ཁྱོོད་ལོ་གནད་དོན་ཅི་ིཡིང་འབྱུང་ག་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ལོན་མ་བཏབ་པར་མིག་ཟུང་གིསི་ཐེད་ཀར་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི། 

དོསི་འཁོོར་གྱིིསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཁོྲབ་སྒྲི་དང་ཀོབ་སྒྲི་སྒྲིོག བྱ་ིལོ་ཞེིག་ལོམ་འགྲམ་ནསི་

ཚུར་ལོམ་ནང་དུ་མཆོོངསི་པསི། ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་འགྲམ་དུ་གཅུསི་ནསི་བྱ་ིལོ་

དང་གདོང་ཐུག་རྒྱག་ཨ་ེཐུབ་བལྟསི་མོད། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྱིིག་འཁོོར་བྱ་ིལོར་མ་འཁོེལོ་

བསི་བྱ་ིལོ་ད་ེརྩྭ་ནང་དུ་བོྲསི། 

ཨལོ་གྱིིསི་“ཅུང་མིན་ན་རྒྱག་ཐུབ་སིོང་། ཝ།ེ ཋེོམ། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་དགོང་མོར་སླེོབ་སོྦྱིང་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་སྐོར་གྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་གོ་སིོང་ངམ། གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་ཀྱིང་

དགོང་མོར་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་དགོསི་པ་མིན་ནམ་བསིམ་གྱིི་ཡིོད། རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙིན་

འཕྲིན། ཡིང་ན་བུད་སྣུམ་འཕྲུལོ་འཁོོར་སིོགསི་ཀྱིི་སླེོབ་ཚོན་བློངསི་ཆོོག དེ་འདྲེ་བྱསི་

ན་མདུན་ལོམ་ཡིག་པོ་ཞེིག་རྙིེད་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“རྙིེད་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། སླེོབ་ཚོན་དེ་འདྲེ་ལོེན་པར་ཐེོག་མར་སླེོབ་ཡིོན་ག་

ཚོོད་དགོསི་མིན་རྩད་གཅིོད་བྱ་དགོསི། ད་ེནསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སླེོབ་ཚོན་ད་ེསྦྱིོང་མིན་ཐེག་གིསི་

གཅིོད་དགོསི། མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུའང་ཡིིག་འབྲེལོ་སླེོབ་ཚོན་ལོེན་མཁོན་མང་

པོ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་དུ་མཐེར་ཕྱིིན་ཡིོད་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་མཐོེང་མྱོོང་མེད། 

རིམ་བཞེིན་སླེོབ་ཚོན་ལོ་སུན་སྣང་སྐྱ་ེནསི། དལོ་མོསི་སླེོབ་མཚོམསི་འཇོོག་ག་ིཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན། ང་ཚོོསི་བཟའ་རྒྱུ་ར་ེཉིོ་རྒྱུ་བརྗོེད་འདུག”

“ཨོ། ཨ་མསི་བཟའ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞེིག་བསྐུར་ཡིོད་ལོ། ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་དེ་ཚོང་མ་ཟོསི་

ཚོར་མ་ིསྲིིད། ཤུལོ་ལྷག་ར་ེཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁོ་ལོ་ིཧོྥོར་ན་ེཡིར་སླེེབསི་པར་ད་དུང་དུསི་ཡུན་

ག་ཚོོད་འགོར་གྱི་ིཡིོད་དམ་སྙམ།”

“སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ངསི་མ་ིཤོེསི། ད་ེཕོྱིགསི་སུ་དམིགསི་པ་གཏད་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེརེད།”
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁོོ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར་སིོང་། མུན་པ་ཇོ་ེནག་ཏུ་ཕྱིིན་ཞེིང་། དགུང་ག་ིསྐར་མ་རྣམསི་

ཇོ་ེགསིལོ་དང་ཇོ་ེདཀར་དུ་གྱུར།

དོསི་འཁོོར་སླེེབསི་ནསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་པ་ན། ཁོ་སིེ་ནི་ཌིོ་ཇོེ་རླངསི་འཁོོར་

གྱིི་འདུག་སྟེགསི་རྒྱབ་མ་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་དེ་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཡིོང་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོ་འདི་ལྟར་

མགྱིོགསི་པོར་སླེེབསི་ཐུབ་པ་ཡིིད་ལོའང་མ་ཤོར།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་རྩྭ་ཁུག་ནང་གི་ལྷུ་ལོག་ཁོག་ཐེང་ལོ་སྒྲིིག་བཞེིན་“ང་ཚོོར་རླུང་རྟེ་བརྒྱུགསི་

སིོང་། ལོག་འཁྱོེར་གོླེག་བཞུ་ཞེིག་ཀྱིང་རག་སིོང་། ད་ལྟ་ཉིིད་ལོ་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་དགོང་ཟསི་འཁྱོེར་རྒྱུ་བརྗོེད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“འད་ིཞེིག་གསིོ་བྱསི་ཚོར་རྗོེསི་བཟའ། ཝ་ཡི།ེ ཨལོ། རླངསི་འཁོོར་ད་ེཅུང་ལོམ་འགྲམ་

དུ་བསྣུར་རྗོེསི་ཚུར་ཡོིང་ནསི་གོླེག་བཞུ་ཟུངསི་དང་།” ཋེོམ་ཐེད་ཀར་ཌོི་ཇོེ་རླངསི་འཁོོར་

གྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ནསི། གན་རྐྱེལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འོག་ཏུ་ནུར། ཨལོ་ཁོ་སྦུབ་ཀྱིིསི་

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བའ་ིའོག་ཏུ་ནུར་ནསི། གླེོག་བཞུའ་ིའོད་མདའ་དྲེང་མོར་བཟུང་། “ངའ་ི

མིག་ནང་དུ་དགར་མ་འདུག འདི། འདི་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིར་ཁོོར།” ཋེོམ་གྱིིསི་སྲུབ་མདའ་དེ་

གཡིསི་གཅུ་གཡིོན་གཅུ་བྱསི་ནསི་དབུགསི་མདོང་ག་ིནང་དུ་སོྤྲོད་ཐེབསི་བྱསི། རག་སྐུད་

ཅུང་ཙམ་ཞེིག་དབུགསི་མདོང་ག་ིགྱིང་ངོསི་སུ་ཐེོགསི་བྱུང་བསི། ཁོོསི་མགོྱིགསི་མྱུར་གྱིིསི་

ཡིར་ཕུད་རྒྱག་བྱསི་ཏ་ེསྲུབ་གདུབ་ཀྱི་ིཡིན་དུ་དེད། “སྟབསི་ཀ་འགྲིག་ནསི་འད་ིལྷོད་འདུག 

ད་ེམ་གཏོགསི་གནོན་བཙིར་གྱིིསི་འད་ིའགོག་རྒྱུ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་ད་ལྟ་ཡིག་པོ་འཁོོར་

རྒྱུ་རེད་སྙམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“རག་སྐུད་ཀྱིིསི་སྲུབ་གདུབ་མ་ིའགོག་པའ་ིར་ེབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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“ཨུན། དེའ་ིཆོེད་དུ་ངསི་རག་སྐུད་རྣམསི་སྙོམསི་པོར་བརྡུངསི་ཡིོད། ད་ེམར་ལྷུང་ག་ིམ་

རེད། ངསི་བལྟསི་ན་རག་སྐུད་རྣམསི་རིམ་བཞེིན་ཞུ་ནསི། དབུགསི་མདོང་ག་ིགྱིང་ངོསི་སུ་

རག་ག་ིལྕིིབསི་མ་རིམ་པ་ཞེིག་ཆོགསི་རྒྱུ་རེད་སྙམ།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་དེསི་དབུགསི་མདོང་ག་ིགྱིང་ངོསི་ལོ་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་རྒྱུ་རེད་དམ།”

ཋེོམ་གད་མོ་བགད། “སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། དབུགསི་མདོང་ག་ིགྱིང་གིསི་ད་ེབཟའ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། 

འད་ིན་ིའཕྱི་ིཁུང་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་སྣུམ་མང་པོ་ཞེིག་མ་གཞེ་ིནསི་འཐུང་ག་ིཡིོད་པ་རེད། 

དེའ་ིསྟེང་དུ་ཅུང་བསྣན་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཅི་ིཡིང་གནོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཁོོསི་འཁོོར་མདའ་ིསྟེང་

ནསི་སྦྲིེལོ་རྒྱུག་ཁོ་སྤྲོད་རྗོེསི་སྣ་ེམོ་དམའ་མོ་ད་ེཚོོད་ལྟ་བྱསི་རྗོེསི་“འདིར་ལྕིགསི་བཙིར་ཅུང་

འདིང་དགོསི་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཁོ་སི།ེ” ཞེེསི་བོསི།

“ཨོ།”

“ད་ལྟ་ངསི་འཁོོར་རྟེེན་ཡིར་འགྱིོག་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཁྱོོད་རྒྱབ་ལོོགསི་སུ་སིོང་ནསི་ངའི་

ངག་བཀདོ་ལྟར་འཕྲུལོ་སླེངོ་སོྐར་ཡུ་ད་ེདལོ་མསོི་སྐརོ།” ཁོོསི་གཅུསི་ཕུར་དམ་པརོ་གཅུསི། 

“ཡི། ད་དལོ་མོསི་སྐོར་དང་།” ཟུར་ཁུག་ཅིན་གྱིི་འཁོོར་མདའ་དེ་དལོ་མོསི་འཁོོར་ཡོིང་

སྐབསི་ཁོོསི་དེའི་ཁོ་གཏད་དུ་འཁོོར་རྟེེན་སོྤྲོད་ཨེ་ཐུབ་བལྟསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ལྕིགསི་བཙིར་

འདིང་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་འདུག ཅུང་ཙམ་ཟུང་སོྡད་ཨ། ཁོ་སིེ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་

ཁོོསི་གཅུསི་ཕུར་ཕྱིིར་བློངསི་ནསི། ཕྱིོགསི་གཉིིསི་ཀ་ནསི་ལྕིགསི་བཙིར་ཅུང་ཙམ་ར་ེཕྱིིར་

བཏོན་རྗོསེི་གཅུསི་ཕུར་རྣམསི་ཕྱིརི་གཅུསི། “ཡིང་བསྐྱར་ཚོདོ་ལྟ་བྱསོི་དང་། ཁོ་སི།ེ” ད་ེནསི་

ཁོོསི་སྦྲིལེོ་རྒྱུག་ཡིང་བསྐྱར་ཨ་ེའཕྲདོ་བལྟསི། “འད་ིད་དུང་ཡིང་ཅུང་ཙམ་ལྷདོ་འདུག གལོ་

སྲིིད་ངསི་ལྕིགསི་བཙིར་འད་ིལོསི་མང་ཙམ་ཕྱིིར་བཏོན་པ་ཡིིན་ན་དམ་པོ་ཡིིན་དྲེགསི་ཨ་ེ

འགྲ་ོསྙམ། ཚོདོ་ལྟ་ཞེགི་བྱདེ་ཨ།” ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་གཅུསི་ཕུར་ཕྱིརི་ལྷདོ་ནསི། ཕྱིགོསི་གཉིསིི་

ཀ་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ལྕིགསི་བཙརི་སྲིབ་མ་ོར་ེཕྱིརི་བཏནོ། “ཡི། ད་ཚོདོ་ལྟ་བྱསོི། ཁོ་སི།ེ”
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཨལོ་གྱིིསི་“ད་འགྲིག་ཡིོད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྐོར་ན་ལྗོིད་མོ་རེད་འདུག་གམ། ཁོ་སི།ེ” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མ་རེད། མིན་པ་འདྲེ།”

“ཡི། ངསི་བལྟསི་ན་འད་ིལྟར་འབྱར་འདུག་རྒྱུ་རེད། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། འད་ིལྟར་

འབྱར་འདུག་པར་སྨོོན། ལོག་ཆོ་མེད་པར་ལྕིགསི་བཙིར་བརྡོར་ཐེབསི་མེད། གཅུ་ཟེའུ་སྐམ་

པ་འདིསི་ལོསི་ཀ་ཧ་ཅིང་ལོསི་བད་ེཔོ་བྱསི་སིོང་།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ལྕིགསི་སྙིགསི་ར་བ་དེའ་ིཚོོང་བདག་གིསི་ཆོ་ཚོད་ད་ེཅིན་གྱི་ིསྐམ་པ་བཙལོ་

ནསི་མ་ིརྙིེད་སྐབསི། དངོསི་གནསི་འཚོིག་པ་བཟའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་ཁོོའ་ིསྡུག་གྱིོང་རེད། ང་ཚོོསི་དེ་བརྐུསི་ཡིོང་བ་ནི་མིན།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་གཟེར་མ་རྩ་ེགཉིིསི་མ་རྣམསི་ཕྱིིར་བསྐོན་ནསི་སྣ་ེམོ་གུག་དཀོྱིག་བྱསི་

“ངསི་བལྟསི་ན་ད་ལྟ་འགྲིག་འདུག ཡི། ཁོ་སིེ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གླེོག་བཞུ་ཟུངསི་དང་། ཨལོ་

དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ཡིར་འགྱིོག”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་པུསི་མོ་སི་ལོ་བཙུགསི་ནསི་གླེོག་བཞུ་དེ་ཕར་བློངསི་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་སི་

རུ་གོླེག་བཞུ་བཀར་ཞེིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གཟེར་གདན་གཟབ་གཟབ་ངང་བཏིངསི་རྗོེསི། 

གཟེར་ཁུང་རྣམསི་ཀྱི་ིནང་དུ་འཁོོར་སླེང་ག་ིགཅུསི་ཕུར་རྣམསི་བསྟར་བ་བྱསི་ཏ་ེབསྒྲིིགསི། 

ཕོ་གསིར་གཉིིསི་ཀསི་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་འཁོོར་སླེང་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་གཅུསི་ཕུར་སྣེ་མོ་

དེ་ལོག་པསི་ཟིན་ཞེིང་། དེ་ནསི་གཅུསི་ཕུར་གཞེན་པ་རྣམསི་ཀྱིང་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་ཟིན། 

གཅུསི་ཕུར་ཚོང་མ་རང་རང་གི་ཁུང་བུའི་ནང་དུ་འཕོྲད་རྗོེསི། ཋེོམ་གྱིིསི་གཅུསི་ཕུར་

རྣམསི་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་ཅུང་ཙམ་ཅུང་ཙམ་བྱསི་ཏེ་གཅུསི་ནསི་འཁོོར་སླེང་དེ་གཟེར་

གདན་ངོསི་སུ་ཆོ་སྙོམསི་པོསི་འཕྲོད་པར་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་གཅུསི་གདན་ཕོྱིགསི་སུ་དམ་

པོར་གཅུསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ད་ེའདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་སྣུམ་སྦུག་ག་ིཁོ་གཅིོད་

དམ་པོར་བཀག་རྗོེསི་འཁོོར་རྟེེན་སླེ་ང་ལོ་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་གླེོག་བཞུ་ཚུར་

བློངསི་ཡིོང་ནསི་སི་ངོསི་སུ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི། “ཡི། ད་འགྲིག་འདུག ང་ཚོོསི་སྣུམ་ཕྱིིར་ལྡུག་

འཇོོག”

ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་ནུར་ནསི་འཕྲུལོ་སྣུམ་ཟོ་བ་གང་པོ་འཁྱོོག་མདའི་སྒོམ་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིིར་

བླུགསི། ཋེོམ་གྱིིསི་གཟེར་གདན་མཐེའ་ནསི་སྣུམ་བཞུར་མིན་ཞེིབ་བཤོེར་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། ད་འགྲིག་འདུག མེ་ཁོ་གསིོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་པ་ན། ཨལོ་རླངསི་

འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལོ་ནསི་འཕྲུལོ་སླེོང་སྣུམ་སོྒོ་ཕྱིེསི་པསི། དུད་ཁུང་ནསི་དུད་པ་སོྔོན་

པོ་ཞེིག་འཕྱུར་ཡིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་མགོ་མཐོེན་པོསི་“ཅུང་དལོ་མོ་བོྱསི་ཨ། རག་སྐུད་

ཟད་ཚོར་བའ་ིབར་དུ་སྣུམ་སྲིེག་ག་ིརེད། ད་ཅུང་སྲིབ་མོར་འགྱུར་གྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་འཁོོར་བའ་ིསྒྲི་ལོ་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ཉིན། “ཡི། མ་ེསོྒོ་ཕྱིིར་

གཅུསི་ནསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་རང་འཁོོར་བྱེད་དུ་ཆུག་དང་།” ད་ེནསི་ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་ཉིན་“ད་

རེད། འཕྲུལོ་སོྒོ་རྒྱོབསི་ཤོིག ངསི་བལྟསི་ན་ཞེིག་གསིོ་གྲུབ་ཡིོད་པ་འདྲེ། ཤོ་ད་ེགང་དུ་ཡིོད།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་དངོསི་གནསི་འཕྲུལོ་ལོསི་ལོག་རྩལོ་མཁོསི་པ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཅི་ིལོ་མིན། ངསི་ཞེིག་གསིོ་ཁོང་ད་ེནསི་ལོོ་ངོ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལོ་ལོསི་ཀ་བྱསི་པ་ཡིིན། 

ང་ཚོོསི་འད་ིདལོ་མོ་དང་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་བསྐོར་བ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོསི་འད་ིལོ་ེདབར་བརྒྱ་

ལྷག་རིང་ལོ་སིེམསི་ཆུང་དང་དལོ་མོསི་བསྐོར། རླངསི་འཁོོར་འདིསི་ལོསི་ཀ་སྔོར་བཞེིན་

བྱེད་ཐུབ་པའ་ིགོ་སྐབསི་ཤོིག་སྟེར།”

ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིལོག་པ་སི་སྟེང་ག་ིལྡུམ་བུ་སྤེར་ཆོག་ར་ེལོ་ཕྱིིསི་

ཤོིང་། དེ་རྗོེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོར་མའི་ངོསི་སུ་ཕྱིིསི། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་ཕག་ཤོ་བཙོསི་མའི་སྟེང་

དུ་བཀྲེསི་ལྟོགསི་དང་བཅིསི་མཆོོངསི་ཤོིང་། ཆུ་དམ་ནང་ག་ིཆུ་ད་ེཡིང་རྔམ་འཐུང་བྱསི།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ལྟོགསི་ནསི་ཤོ་ིགྲབསི་བྱསི་སིོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཞེག་

སྒོར་ཡིོད་སིར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཅི་ིབྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མ་ིཤོེསི་ཡི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིལོག་ནསི་སྒོར་སིའ་ིརིན་དུ་སོྒོར་

ཕྱིེད་རེ་ལོེན་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་སྲིིད། སིོང་ནསི་ཁྱོིམ་མི་ཚོོར་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་ཟིན་

སྐོར་གྱི་ིབརྡོ་ལོན་ཞེིག་སོྤྲོད་འཇོོག ད་ེནསི་སི་བདག་གིསི་ང་ཚོོའ་ིལོག་ནསི་སྒོར་སིའ་ིརིན་

ལོེན་ཨ་ེཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ང་ཚོ་ོད་ེགར་མ་བསྡད་པར་མུ་མཐུད་དུ་སིོང་ཆོོག ཁྱོིམ་མ་ི

ཚོོསི་གནསི་ཚུལོ་ཤོེསི་ན་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ཡི་ེཤུ། ད་ེརིང་ཕྱི་ིདྲེོ་ཨ་མསི་བཀག་འགོག་

བྱསི་པ་ད་ེདངོསི་གནསི་བཟང་འདུག གླེོག་བཞུ་འཁྱོེར་ནསི་མཐེའ་འཁོོར་ལོ་ལྟོསི། ཤུལོ་

དུ་ཅི་ིཡིང་མ་སྐྱུར། གཅུ་ཟེའུ་སྐམ་པ་ད་ེའཁྱོེར། ང་ཚོོར་འད་ིཡིང་བསྐྱར་མཁོོ་སྲིིད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་གོླེག་བཞུ་འཁྱོེར་ནསི་མཐེའ་འཁོོར་ཚོང་མ་ཉུལོ། “ཅི་ིཡིང་ལུསི་ཡིོད་སི་མ་

རེད།”

“ཡི། དེསི་ན་ངསི་འདི་བསྐོར། ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དོསི་འཁོོར་སོྐར།” ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་

འཁོོར་གྱིི་མེ་གསིོསི་ཤོིང་། ཆོོསི་དཔོན་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བའི་ནང་དུ་བུད། ཋེོམ་གྱིིསི་

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དལོ་མོསི་བསོྐར་ནསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་མགྱིོགསི་ཚོད་དམའ་མོསི་

འགྲོ་ཅིི་ཐུབ་བྱསི་ཤོིང་། ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་རྗོེསི་དེད། ཋེོམ་གྱིིསི་

བང་ཚོད་དམའ་མོའ་ིསྟེང་ནསི་གྲོག་རོང་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིཕ་རོལོ་ཏུ་བུད་ནསི་“ཌིོ་ཇོ་ེརླངསི་

འཁོོར་ཆུང་བ་འད་ིཚོ་ོབང་ཚོད་དམའ་མོའ་ིསྟེང་ནསི་སིོང་ན། ཁོང་པ་ཧྲིིལོ་པོ་ཞེིག་འཁུར་

དགོསི་བྱུང་རུང་ཤུགསི་ཚོད་ཀྱིིསི་འདང་ག་ིརེད། རེད་ཡི། བང་ཚོད་དངོསི་གནསི་ཇོ་ེདལོ་

རེད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིང་ཚོ་ོལོ་མཚོོན་ན་ཏག་ཏག་རེད། ཐེོག་མར་འཁོོར་རྟེེན་ད་ེའགུལོ་

སྐྱོད་བད་ེབ་ཞེིག་ཡིོང་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཌིོ་ཇོེ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེ་བང་འགྲོསི་དལོ་མོསི་འགྲོ་བཞེིན་

འདུག་ལོ། གླེོག་ཤུགསི་བཅུ་གཉིིསི་ཅིན་གྱིི་མདུན་གླེོག་གིསི་ལོམ་ངོསི་སུ་ཐུང་ལོ་སིེར་

མདངསི་བབསི་པའ་ིའོད་ཐེིགསི་ཤོིག་སོྤྲོ་བཞེིན་འགྲོ།

ཁོ་སིེ་ཋེོམ་གྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཐུབ་པ་འདི་

ཡི་མཚོན་རེད། གཅིིག་ལོསི་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་དུསི་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་སྟེང་དུ་ལྡིང་འགྲོ་ལོ། ད་ེནསི་

ཞེིག་གསིོ་ཡིང་གྲུབ་འདུག ངསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་མ་ིཤོེསི་ལོ། ད་སྔོ་ཁྱོོད་ཚོོསི་

ཞེིག་གསིོ་བྱེད་སྟངསི་ད་ེམཐོེང་ཡིོད་རུང་། ད་དུང་ཡིང་བྱེད་ཤོེསི་སི་མ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཆུང་ཆུང་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་ཡིིན་དུསི་ནསི་བཟུང་ཁོོར་ཡུག་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་ག་ིནང་

ནསི་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་དགོསི། འད་ིན་ིཤོེསི་མ་ིཤོེསི་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ད་ེལོསི་ཀྱིང་ལྷག་

ཅིགི་རདེ། དངེ་སིང་ཕྲུ་གུ་ཚོོསི་བསིམ་བློོ་ཙམ་ཡིང་གཏོང་མ་ིདགོསི་པར་རླངསི་འཁོོར་ཞེགི་

མར་བཤོིག་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

 ར་ིབོང་རྣ་རིང་ཞེིག་མདུན་གླེོག་ག་ིའོད་ཞེགསི་ཁྲོད་དུ་མངོན་བྱུང་། ར་ིབོང་ད་ེམདུན་

ཕྱིོགསི་སུ་འཁྱུག་རྩལོ་མྱུར་པོསི་མཆོོང་གིན་མཆོོང་གིན་འགྲོ་ལོ། མཆོོང་ཐེེངསི་རེ་ལོ་

ཁོོའ་ིརྣ་བ་རིང་པོ་གཉིིསི་ཀ་ལྷབ་བེ་ལྷབ་བེ་ལྡེམ། ཁོོ་མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་གཞུང་

ལོམ་ལོསི་འབྲོ་བར་རྩོམ་མོད། འོན་ཀྱིང་། མུན་པའ་ིལྕིགསི་ར་ིརིང་པོསི་ཁོོ་རང་ཕྱིིར་དེད་

ཡིོང་། མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཐེག་རིང་སི་ནསི་བཀྲག་མདངསི་ཆོ་ེབའ་ིའོད་ཞེགསི་ཤོིག་འཕོྲསི་

ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་སྟེང་དུ་ཕོག་པསི། རི་བོང་ལོ་ཚོམ་ཚོོམ་ཞེིག་ཤོར་ནསི་གོམ་སྟབསི་ཇོེ་དལོ་

དུ་བཏང་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་གླེོ་བུར་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་འོད་ཤུགསི་ཆུང་བའི་གླེོག་འོད་ཀྱིི་

ཕྱིོགསི་སུ་བརྒྱུགསི། རི་བོང་དེ་འགྱིིག་འཁོོར་གྱིི་འོག་ཏུ་འཁོེལོ་བ་ན་རླངསི་འཁོོར་ལོ་

བརྡོབ་དཀྲུག་ཆུང་ཙམ་ཞེིག་བཏང་བྱུང་ལོ། མདུན་ཕྱིོགསི་ནསི་ཚུར་ཡིོང་བཞེིན་པའི་

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ད་ེཤུབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་བཞུད་སིོང་། 
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨ་ཙི། ད་ཡིིན་ན་ང་ཚོོསི་ད་ེབཙིར་ཡིག་བྱསི་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མ་ིའགའ་ར་ེབསིམ་གཟསི་ནསི་བཙིར་བར་དགའ། འད་ིའདྲེ་འབྱུང་ཐེེངསི་

ར་ེལོ་ངའ་ིསིེམསི་ལོ་ཚོ་ཤུར་ར་ེརྒྱུག ད་ལྟ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ལོ་སོྐྱན་མེད་པ་འདྲེ། སྲུབ་

གདུབ་བརྡོར་ནསི་འཇོམ་པོར་གྱུར་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། དུད་པ་དེ་འདྲེ་ངན་པ་ཡིོང་གི་

མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་པ་ལོམ་ལྷོང་བྱུང་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཤོིང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གིསི་ཞེག་སྒོར་གྱི་ིསྒོར་སིའ་ིལྟ་ེབ་བཟུང་ཡིོད་ཅིིང་། སོྒོ་ཁྱོམསི་

སུ་རླངསི་སྣུམ་གྱིི་སོྒྲིན་མེ་ཞེིག་སིིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་འབར་གྱིི་འདུག སྒྲིོན་མེའི་མཐེའ་རུ་

དཀར་ཞེིང་འཚོེར་བའ་ིའོད་འཁོོར་གོར་གོར་ཞེིག་སོྤྲོསི་ནསི་གདའ། ཁོང་པ་དང་ཉི་ེསི་རུ་

རསི་གུར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཕུབ་འདུག་ལོ། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོ་ོརསི་གུར་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་

བཞེག་འདུག དགོང་ཚོིགསི་གྲ་སྒྲིིག་ག་ིབྲེལོ་འཚུབ་ད་ེགཞེ་ིནསི་འཇོགསི་ཟིན་རུང་། ཞེག་

སྒོར་འགྲམ་གྱི་ིསྒོར་ཐེབ་ཚོོའ་ིམ་ེརོའ་ིསིོལོ་བ་ད་དུང་ཡིང་དམར་ལོམ་ལོམ་བྱེད། སྣུམ་སྒྲིོན་

བཀར་ཡིོད་སིའི་སོྒོ་ཁྱོམསི་སུ་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་འདུསི་འདུག་ལོ། དཀར་མདངསི་འཚོེར་བའི་

སྒྲིོན་འོད་འོག་ཏུ་སྐྱེསི་པ་འད་ིཚོོའ་ིགདོང་པ་རྣམསི་སོྟབསི་དང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད་པར་

སྣང་། སྒྲིོན་འོད་འདིསི་ཁོོ་ཚོོའི་ཞྭ་མོའ་ིགྲིབ་ནག་རྣམསི་ཁོོ་ཚོོའི་མིག་དང་དཔྲལོ་བའི་

སྟེང་དུ་སོྤྲོསི་འདུག་ལོ། དེསི་ཁོོ་ཚོོའི་མ་ནེ་ཡིང་མདུན་དུ་བསྣར་ཡིོད་པའི་སྣང་བ་སྦྱིིན། 

ཁོོ་ཚོོ་ཐེེམ་སྐསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། འགའ་རེ་ནི་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་གྲུ་མོ་སོྒོ་

ཁྱོམསི་ཀྱིི་པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ཁོེན། ངོ་གདོང་གནག་ཅིིང་གཟུགསི་པོ་རིད་པའི་གནསི་

བདག་དེ་ནི་སོྒོ་ཁྱོམསི་སུ་རྐུབ་སྟེགསི་ཤོིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡད་འདུག ཁོང་པའི་ནང་དུ་རོྡོ་

སྣུམ་གྱིི་སོྒྲིན་མེ་ཞེིག་སྤེར་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེའི་འོད་སྣང་ནི་སིིར་སིིར་དུ་འབར་

བཞེིན་པའ་ིརླངསི་སྣུམ་སྒྲིོན་མེའ་ིའོད་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཡིོངསི་སུ་མནན་འདུག འདུསི་ཚོོགསི་
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ཀྱི་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོགནསི་བདག་ག་ིམཐེའ་རུ་འཚོོགསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཌིོ་ཇོེ་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དེ་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྐོར་ནསི་དེ་གར་བཞེག་

ཅིིང་། ཨལོ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་ད་ེརྒྱལོ་སོྒོ་བརྒྱུད་ནསི་ནང་དུ་བསྐོར་སོིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ི

ནང་དུ་འཛུལོ་དགོསི་དོན་མི་འདུག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ལོསི་སིར་

བབསི་ནསི། སོྒོ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནསི་སྒྲིོན་མ་ེསྦེར་ཡིོད་སི་དེར་སིོང་།

གནསི་བདག་གིསི་ཁོོའ་ིརྐུབ་སྟེགསི་ཀྱི་ིརྐང་པ་མདུན་མ་གཉིསིི་ཀ་སི་ལོ་ཐུག་ཏུ་བཅུག་

ནསི་མདུན་དུ་ཅུང་སྒུར་“ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདིར་སྒོར་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“མིན། ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིའད་ིགར་ཡིོད། ཝ།ེ ཨ་ཕ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཐེེམ་སྐསི་ཀྱི་ིསྐསི་རིམ་ཆོེསི་འོག་མའ་ིསྟེང་དུ་བསྡད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོ

གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ཡིོད། དེ་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཐུབ་སོིང་ངམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོར་རླུང་རྟེ་རྒྱུགསི་སིོང་། སི་མ་རུབ་གོང་དུ་ལྷུ་ལོག་ཁོག་རྙིེད་བྱུང་། སིང་

ཉིིན་ཞེོགསི་པ་ནམ་ལོངསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ལོམ་ལོ་ཆོསི་ན་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“དེ་དངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་བྱུང་འདུག ཨ་མསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་ལོ། 

ཨ་ཕྱི་ིཡིང་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨ་ེརེད། ཨལོ་གྱིིསི་ཀྱིང་ང་ལོ་ལོབ་བྱུང་། ཁོོ་མོ་ཅུང་ཇོ་ེདགར་སིོང་འདུག་གམ།”

“ཨུན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་གཉིིད་སིོང་།”

གནསི་བདག་གིསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འད་ིགར་སྒོར་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། མ་ིར་ེ

རེསི་སོྒོར་ཟུར་ལྔ་ར་ེསོྤྲོད་དགོསི། ད་ེསྤྲོད་ན་སྒོར་སི་དང་ཆུ། འབུད་ཤོིང་བཅིསི་ཡིོད་ལོ། སུ་

ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་གཉིིསི་ལོ་སུན་པོ་བཟོསི་མ་ིཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ལྟསི་ངན། ངེད་གཉིིསི་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཆུ་ཡུར་གྱི་ིནང་དུ་ཉིལོ་ཆོོག་ལོ། ད་ེ

ལོ་སྐར་མ་གཅིིག་ཀྱིང་སོྤྲོད་མ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

གནསི་བདག་གིསི་མཛུབ་མོ་ལྔ་བོསི་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་བརྡུངསི་“དགོང་མོ་

ཉིེན་རོྟེག་པ་སོྐར་སྲུང་དུ་ཡིོང་ག་ིརེད། ཁོོ་ཡོིང་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་བཟོ་སྲིིད། མངའ་

སྡ་ེའད་ིརུ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཐེང་ཉིལོ་བྱེད་མ་ིཆོོག་པའ་ིཁྲིམསི་ལུགསི་ཡིོད། འཁྱོམ་པོ་ལྡོམ་པོ་

དོ་དམ་སྐོར་གྱི་ིཁྲིམསི་ལུགསི་ཡིོད།” 

“གལོ་སྲིིད་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་གཅིིག་སྤྲོད་པ་ཡིིན་ན་ང་འཁྱོམ་པོ་མིན་པ་ཨ་ེརེད།”

“ད་ེརེད།”

ཋེོམ་གྱི་ིམིག་ཟུང་ལོསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིམ་ེལྕི་ེའབར། “ཉིེན་རོྟེག་པ་ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིམག་པ་ཡིིན་

པ་མིན་ནམ།”

གནསི་བདག་གི་གཟུགསི་པོ་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་དགྱིེ། “མ་རེད། ཁོོ་མ་རེད། འོན་

ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོོ་སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་ཚོོསི་ང་ཚོོ་སི་གནསི་ཡུལོ་མི་ལོ་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་པའི་

དུསི་ལོ་ད་དུང་བབསི་མེད།”

“ང་ཚོོའི་ལོག་ནསི་སོྒོར་ཟུར་ལྔ་རེ་ལོེན་པའི་སྟོང་བསིམ་དེ་མ་འཆོང་། ཨོ། ང་ཚོོ་ག་

དུསི་སྤྲོང་འཁྱོམ་པར་གྱུར་པ་རེད་དམ། ཨ། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་སྐར་རོྡོག་གཅིིག་ཀྱིང་སོླེང་མོ་

བརྒྱབ་མེད། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་རེད་ཟེར་བ་ཨ་ེཡིིན། ང་ཚོ་ོངལོ་གསིོ་རྒྱག་སི་དང་

ཉིལོ་སི་ཙམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཁྱོོད་ལོ་སྐར་རོྡོག་གཅིིག་ཀྱིང་སླེོང་འདོད་མེད།”

སོྒོ་ཁྱོམསི་སྟེང་གི་སྐྱེསི་པ་ཚོོའི་གཟུགསི་པོ་རེངསི་ཤོིང་གཡིོ་འགུལོ་མེད་ལོ། ཚོང་མ་

ཁོ་ཁུ་སིིམ་མེར་གནསི། ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་ལོ་རྣམ་འགྱུར་བྲལོ་ཞེིང་། སིོ་སིོའ་ིཞྭ་མོའ་ིགྲིབ་

ནག་ནང་ག་ིམིག་ཟུང་གིསི་ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་ཀྱིིསི་གནསི་བདག་ག་ིགདོང་པར་བལྟསི།

ཨ་ཕསི་ངར་སྐད་དང་བཅིསི་“ད་སྐྱུར་ཞེོག ཋེོམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཡི་ཡི། ངསི་ལོོསི་བསྐྱུར།”

 སྐྱེསི་པའ་ིའདུསི་ཚོོགསི་ད་ེཁུ་སིིམ་མ་ེརེད་ལོ། ཚོང་མ་ཐེེམ་སྐསི་སྟེང་དུ་བསྡད་ནསི་

སོྒོ་ཁྱོམསི་ལོ་ཡིར་བསྙེསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། རླངསི་སྣུམ་སོྒྲིན་མེའི་འོད་ཤུགསི་དྲེག་པོའ་ི

འོག་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་ཁྲ་ལོམ་ལོམ་དུ་སྣང་། དྲེོད་ཁོོལོ་དང་བྲལོ་བའ་ིསྒྲིོན་འོད་འོག་

ཏུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པར་ཡིང་དྲེོད་ཁོོལོ་བྲལོ་ཞེིང་གཡིོ་འགུལོ་དབེན། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་འབྲསི་ཁོོ་

ན་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཁོན་གཉིིསི་ཀའ་ིངོ་གདོང་བར་དུ་ཡིར་གཡོི་ཚུར་གཡིོ་བྱེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིངོ་

གདོང་ལོ་རྣམ་འགྱུར་བྲལོ་ཞེིང་ཁུ་སིིམ་དུ་གནསི། སྲིིན་འབུ་མེ་ལྕིེབསི་ཤོིག་འཕུར་ཡིོང་

ནསི་སྒྲིོན་མེའི་སྟེང་དུ་མཆོོངསི་ནསི། རང་སྲིོག་རླུང་ལོ་བསྐུར་ཏེ་འབུ་རོ་མུན་ནག་ཁྲོད་

དུ་ལྷུང་།

རསི་གུར་ཞེིག་ག་ིནང་ནསི་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་གིསི་ངུ་ཅོིར་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། ད་ེདང་མཐུད་ནསི་

བུད་མེད་ཅིིག་ག་ིསྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་ཕྲུ་གུའ་ིངུ་ཁོ་འགོག་ཐེབསི་བྱེད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་

མོའ་ིསྐད་ཆོ་དེ་ཡུན་གྱིིསི་གླུ་རུ་གྱུར་“སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་མཚོན་མོར་ཁྱོོད་ལོ་བྱམསི། གཉིིད་

ལོ་སྡོད་དང་། གཉིིད་ལོ་སྡོད། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུསི་མཚོན་མོའ་ིམེལོ་ཚོ་ེམཛོད། གཉིིད་ལོ་སྡོད་

དང་། ཨོ་... ། གཉིིད་ལོ་སྡོད། ཨོ་... །”

སྒྲིོན་མེསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་སྟེང་དུ་སིིར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་འདུག གནསི་བདག་གིསི་སྟོད་ལྭའ་ི

བྲང་ཁོའ་ིVདབྱིབསི་ཀྱི་ིབར་སྟོང་ལོསི་ལོག་པསི་འཕྲུག་ཙམ་འཕྲུག་ཙམ་བྱསི། བར་སྟོང་

དེ་ལོསི་བྲང་སྤུ་སོྔོ་སྐྱ་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་སོྐར་ཞེིག་ཕྱིི་རུ་མངོན། ཁོོསི་མི་ཚོང་མའི་ངོ་གདོང་

འཚོོསི་ཤོིང་སིེམསི་པ་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར། ཁོོསི་དེར་འདུསི་ཀྱིི་སྐྱེསི་པ་ཚོོའི་ངོ་གདོང་ལོ་

བལྟསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་ལོསི་རྣམ་འགྱུར་ར་ེཨ་ེམཐོེང་བལྟསི་མོད། ཁོོ་ཚོོསི་གཡིོ་འགུལོ་

ཙམ་ཡིང་མ་བྱསི།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋེོམ་ཡུན་རིང་ཞེགི་ལོ་ཁུ་སིིམ་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིནག་ཀྲིག་ཀྲགི་ག་ིམིག་ཟུང་

གིསི་དལོ་མོསི་གནསི་བདག་ལོ་ཡིར་བལྟསི་ནསི། སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ང་ལོ་རྙིོང་འཛོིང་

སླེོང་འདོད་ཅི་ིཡིང་མདེ། མ་ིཞེགི་ལོ་སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་ཞེེསི་སྡགིསི་ཡིོང་ན་བཟོད་བསྲིན་དཀའ་

མོ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་སྐྲག་ག་ིམེད། ང་ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཉིེན་རོྟེག་པ་དང་ལྷན་དུ་སིོང་ནསི་

ཁུ་ཚུར་གཡུག་རེསི་བྱསི་ཆོོག་ལོ། འད་ིནསི་ཕུ་དཀྲུག་མདོ་དཀྲུག་ཅིིག་བྱསི་ཀྱིང་ཆོོག་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། ད་ེལྟར་བྱསི་པསི་ཕན་པ་ཅི་ིཡིོད།”

སྐྱེསི་པ་ཚོང་མསི་འགུལོ་སྐྱོད་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། སིོ་སིོའ་ིའདུག་སྟངསི་ཀྱིང་བརྗོེ་

བོ་རེ་བརྒྱབ་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའི་ཁྲ་རིག་རིག་གི་མིག་ཟུང་གིསི་དལོ་མོསི་ཡིར་གནསི་བདག་

གི་ཁོ་ལོ་བལྟསི་ནསི། ཁོོའ་ིམཆུ་རྩེ་འགུལོ་བར་ངང་སྒུག་བྱསི། ཁོོའ་ིསིེམསི་པ་ཡིང་ལྷོད་

ལོ་བབསི་བྱུང་། ཁོོསི་བལྟསི་ན་རང་ཉིིད་ལོ་རྒྱལོ་ཁོ་ཐེོབ་ཡིོད་པ་འདྲེ། འོན་ཀྱིང་། རྒྱལོ་

ཕམ་དེའང་དེ་འདྲེ་ཁོ་ཚོོན་ཆོོད་པ་ཞེིག་མ་ཡིིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ཕར་རྒོལོ་

བྱེད་པའ་ིསྤེོབསི་པ་མ་སླེེབསི་པར་“ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་ཕྱིེད་ཅིིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

 “ལོོསི་ཡོིད། ད་ེཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེང་ལོ་ད་རུང་དགོསི་རྒྱུ་རེད། དགོང་མོ་ཉིལོ་སི་ཞེིག་

ག་ིདོན་དུ་ད་ེའཕྲོ་བརླག་གཏོང་མ་ིབྲ།”

“གང་ལྟར། ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་འཚོ་ོབ་རོལོ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་རེད། འོན་ཀྱིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚོོ་ཐེབསི་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་གཞེན་པའི་འཚོོ་

གནསི་བརླག་མ་དགོསི་ན་ཨང་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ཡིང་བསྐྱར་འགུལོ་སོྐྱད་བརྒྱབ། དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོ་སིང་ཉིིན་སྔོ་མོར་

ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་ཡིིན། སྐུ་ཞེབསི། ང་ཚོོསི་སྒོར་རིན་སྤྲོད་ཟིན་པ་ཡིིན། མ་ིའད་ིང་ཚོོའ་ིགྲསི་

ཡིིན་པསི་ཁོོ་བསྡད་ན་མ་ིཆོོག་གམ། ང་ཚོོསི་སྒོར་རིན་སྤྲོད་ཟིན་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

གནསི་བདག་གིསི་“རླངསི་འཁོོར་ར་ེལོ་སོྒོར་ཕྱིེད་ར་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

422

“དེསི་ན་ཁོོ་ལོ་རླངསི་འཁོོར་མེད། རླངསི་འཁོོར་རྒྱལོ་སོྒོའ་ིཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བཞེག་ཡིོད།”

གནསི་བདག་གིསི་“ཁོོ་ཡིང་རླངསི་འཁོོར་དུ་བསྡད་ད་ེཡིོང་བ་རེད་ཨ། ད་ེམ་གཏོགསི་

ཚོང་མསི་རླངསི་འཁོོར་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་བཞེག་ནསི་ངའི་ཞེག་སི་རིན་མེད་དུ་སྤྱིོད་རྒྱུ་རེད་

ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེམོ་གྱིསིི་“ང་ཚོསོི་རླངསི་འཁོོར་བསྐརོ་ནསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡིནི། ཞེགོསི་པར་

ཐུག ང་ཚོསོི་ཁྱོདོ་ཚོ་ོབཙལོ་ནསི་ཡིངོ་། ཨལོ་འད་ིགར་བསྡད་ནསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ང་དང་མཉིམ་

དུ་འགྲ།ོ” ཞེསེི་བཤོད་རྗོསེི་གནསི་བདག་ལོ་བལྟསི་ཏ་ེ“ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་ཁྱོདོ་ལོ་མ་ིའགྲགི་རྒྱུ་

འདྲེ་ཨ་ེཡིདོ།” ཞེསེི་དྲེསིི།

ཁོོསི་མགྱིོགསི་པོར་སིེམསི་ཐེག་ཅིིག་བཅིད་ཅིིང་། ཐེག་གཅིོད་ཀྱིི་ནང་དུ་གུ་ཡིངསི་

ཅུང་ཙམ་ཡིང་འདྲེེསི། “ཐེོག་མར་སྒོར་རིན་སོྤྲོད་སྐབསི་ཀྱི་ིམ་ིགྲངསི་ལོསི་མ་བརྒལོ་ན། སུ་

བསྡད་ཀྱིང་ཆོོག”

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐེ་མག་ཁུག་མ་ཕྱིིར་ཕྱུང་། ད་ལྟ་ཁུག་མ་དེ་བཟོ་ལྟ་ཤོོར་བའི་

རསི་ལོེབ་སྐྱ་བོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལོ། དེའ་ིམཐེིལོ་དུའང་གཞེའ་བརླན་དུ་གྱུར་པའ་ིརྩྭ་

རྡུལོ་ཞེིག་ལོསི་ལྷག་མ་ིའདུག ཁོོསི་གཟུགསི་ཕུང་རིད་པའ་ིཐེ་མག་ཅིིག་བསྒྲིིལོ་རྗོེསི་ནསི་

ཁུག་མ་ད་ེམར་གཡུགསི་རྗོེསི་“ང་ཚོ་ོམ་འགྱིངསི་པར་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་འདུསི་ཚོོགསི་སྤྱིི་ལོ་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་སྤེེལོ། “ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། 

ཁྱོིམ་མ་ིཁོ་ཁོར་གཏོར་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅིང་སིེམསི་ཕམ་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་རེད། ང་ཚོ་ོལོ་མཚོོན་

ན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སི་གཞེིསི་ཡིོད་མྱོོང་། ང་ཚོོ་ཡིང་འུ་ཐུག་ཐེབསི་ཟད་དེ་འདྲེ་མིན། འདྲུད་

འཐེེན་གྱིིསི་ང་ཚོོའ་ིརྩད་པ་མ་བསླེོགསི་བར་དུ་ང་ཚོ་ོཡིང་སི་ཞེིང་ཡིོད་པའ་ིཞེིང་པ་ཡིིན།”

སྨོིན་མ་ཁོམསི་སིེར་ཅིན་གྱིི་ན་གཞེོན་སྐམ་ལོ་རིད་པ་ཞེིག་གི་མགོ་བོ་དལོ་མོར་ཚུར་

འཁོོར་ནསི་“བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

“ཡིིན་ཡི། ང་ཚོ་ོབོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཡིིན། སི་གཞེིསི་ད་ེང་ཚོོར་དབང་མྱོོང་།”

ན་གཞེོན་དེསི་གདོང་པ་ཡིང་བསྐྱར་ཚུར་འཁོོར་ནསི་“ང་ཚོོ་གཅིིག་པ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་“སྟབསི་འགྲིག་པ་ཞེིག་ལོ་ང་ཚོོསི་འདི་ལྟ་བུའི་འཚོོ་བ་ཡུན་རིང་ལོ་རོལོ་མི་

དགོསི། ང་ཚོ་ོནུབ་རྒྱུད་དུ་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། ད་ེནསི་སི་ཆུ་འཛོོམསི་པའ་ི

སི་ཞེིང་ལོེབ་མོ་ཞེིག་ཨ་ེལོོན་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀྱི་ིསྣ་ེམོ་ནསི་སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་ཞེིག་ཡིར་ལོངསི་བྱུང་། ཁོོའ་ིཕྱི་ིསྟོད་ནག་

པོ་ད་ེརལོ་ནསི་འཛོར་འཛོར་དུ་གྱུར་འདུག་ལོ། རསི་རྒོད་ཀྱི་ིདོར་མའ་ིཔུསི་མོ་གཉིིསི་ཀ་

རལོ་ནསི་སྟོང་པ་རེད། ཁོོའ་ིངོ་གདོང་ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ནག་པོར་བསྒྱུར་འདུག་ལོ། དེའ་ི

ངོསི་སུ་རྔུལོ་ཆུ་བརྒྱུགསི་ཤུལོ་གྱི་ིཁྲ་ཐེིག་ར་ེབབསི། ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ཨ་ཕའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་

“ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་མོ་མང་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“མེད། ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་མཁོན་མང་པོ་

ཡིོད་ལོ། ཚོང་མ་གཟུགསི་གཞེ་ིཐེང་ཐེང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཤོ་སྟག་ཡིིན། ད་ེཕྱིོགསི་སུ་གླེ་ཆོ་མཐེོ་

བསི་ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་སོྒོར་མོ་མཉིམ་དུ་བློངསི་ན། འཚོོ་བ་ཡིག་པོ་འཁྱོོང་གི་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

 ཨ་ཕསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའ་ིསྐབསི་སུ་སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་དེསི་ཨ་ཕ་ལོ་བལྟསི་ནསི་

འདུག་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་གླེོ་བུར་དུ་གད་མོ་བགད་བྱུང་ལོ། ཁོོའ་ིདགོད་སྒྲི་དེ་རིམ་བཞེིན་

གཙེར་སྒྲི་དང་ལྡན་པའ་ིཁྲེལོ་དགོད་ལྟ་བུར་གྱུར། འདུསི་ཚོོགསི་ཀྱི་ིངོ་གདོང་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་

སུ་འཁོོར་སིོང་ལོ། ཁོོའ་ིཁྲེལོ་དགོད་དེ་ཚོད་ལོསི་བརྒལོ་སིོང་བསི། ད་ལྟ་གླེོ་ལུ་རྒྱག་གི་

འདུག མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཀྱི་ིམགོ་མནན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ཡིང་

དམར་པོར་གྱུར་ནསི་མཆོ་ིམ་ཁྲོབ་ཁྲོབ་བྱེད། “ཁྱོོད་ཚོ་ོནུབ་རྒྱུད་དུ་སིོང་ནསི། ཨོ། དཀོན་
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མཆོོག་ཡི་ེཤུ།” ཁོོའ་ིཁྲེལོ་དགོད་ཀྱི་ིམགོ་ཕྱིིར་བརྩམསི་སིོང་། “ཁྱོོད་ཚོ་ོནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་

ནསི་གླེ་ཆོ་མཐོེན་པོ་ར་ེལོེན་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར། ཨོ། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ།” ཁོོསི་དགོད་མཚོམསི་

བཞེག་ནསི་གཡིོ་འཛུམ་ལྟ་བུསི་“ཚོ་ལུ་མ་འཐོེག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ཁོམ་བུ་

འཐེོག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕའ་ིསྐད་ལོ་ནན་ཏན་གྱི་ིགདངསི་འདྲེེསི་“ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཅི་ིཞེིག་ཡིོད་ན་

ང་ཚོོསི་ད་ེལོསི་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡིོད་པ་རེད།” སྐྱེསི་པ་རྩབ་

ཧྲིལོ་པསི་དབུགསི་བསྡམསི་ནསི་ཁོོང་དགོད་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་འཚོིག་པ་ཟ་བའ་ིརྣམ་པསི་ཁོོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་“ད་ེལོ་ད་ེའདྲེའ་ིདགོད་

རྒྱུ་ཅི་ིཞེིག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་ཁོ་བཙུམསི་ནསི་མིག་མདངསི་ངམ་ནག་པོསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀྱིི་

པང་ལོེབ་ལོ་བལྟསི། “ངསི་ཚོོད་དཔག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ལོ་འགྲོ་

རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“དེ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཟིན་པ་ཡིིན་ཨ། སྐྱག་པ་འདྲེ་གཅིིག་གི་ཚོོད་དཔག” 

ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་དལོ་མོསི་“ང་ལོ་མཚོོན་ན། ང་རང་ཕྱིིར་འགོྲ་བཞེིན་པ་ཡིིན། ང་

ད་ེགར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ངོ་གདོང་ཚོང་མ་གླེོ་བུར་དུ་ཁོོའ་ིསྟེང་དུ་འཁོོར་ཞེིང་། སྐྱསེི་པ་ཚོོའ་ིལུསི་པོ་འགུལོ་མེད་

དུ་གྱུར། སྒྲིོན་མེའི་སིིར་སྒྲི་དེ་ཧལོ་ཁོ་ལོེན་པ་ལྟར་དལོ་མོར་འཇོགསི་སིོང་བསི། གནསི་

བདག་གིསི་རྐུབ་སྟེགསི་ཀྱིི་མདུན་རྐང་སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀྱིི་པང་གཅིལོ་ངོསི་སུ་སིར་ཕབ་ནསི། 

ཡིར་ལོངསི་ཏེ་སྒྲིོན་མེ་ལོ་དབུགསི་བརྒྱབ་པསི། སྒྲིོན་མེའི་སིིར་སྒྲི་གསིལོ་པོ་དང་མཐེོན་

པོར་གྱུར། ཁོོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ཐེེངསི་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་མ་བསྙེསི། སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་དེ་ཚོང་མའི་ངོ་གདོང་གི་ཕྱིོགསི་སུ་

ཕྱིོགསི་“ང་རང་ན་ིཕ་ཡུལོ་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། ད་ེགར་བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་རྒྱུ་ཡིིན། རང་ཡུལོ་

ནསི་ཡིང་བསྐྱར་བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་དགོསི་རུང་མ་ིསྐྱོན།”

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྨྱོ་བཤོད་ཅི་ིཞེིག་རྒྱག་བཞེིན་ཡིོད། ངའ་ིལོག་ཏུ་བརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་ཡིོད་

ལོ། དེའི་སྟེང་དུ་ཁོོ་ཚོོསི་གླེ་ཆོ་མཐེོན་པོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན་ལོབ་འདུག་ཅིིང་། ཉིེ་སོྔོན་ངསི་

མཐེོང་བའི་བརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་གི་སྟེང་དུའང་ཁོོ་ཚོོར་ཤོིང་ཏོག་འཐེོག་མཁོན་མཁོོ་ལོབ་ཀྱིི་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་དེ་ཨ་ཕར་ཁོ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ཚོོར་ཕ་ཡུལོ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་ལོོག་སི་

ད་ེའདྲེ་ཨ་ེཡིོད།”

ཨ་ཕསི་“མེད། ང་ཚོོ་ཕྱིི་ལོ་ཕྱུང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོོའི་འདྲུད་འཐེེན་གྱིིསི་ང་ཚོོའི་ཁོང་པ་

དཀྱིིལོ་གཤོགསི་བཏང་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཚོ་ོརང་ཡུལོ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་རྒྱུ་མ་རེད་ཨ།”

“ཅི་ིལོ་ལོོག་གམ།”

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་དེསི་“དེསི་ན་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་འཇོིགསི་སྐྲག་མ་ིསླེོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་འཇོིགསི་སྐྲག་སླེོང་ག་ལོ་ཐུབ། ངའ་ིལོག་ཏུ་བརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་

ཡིོད་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ལོབ་ཀྱི་ིའདུག ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ཀྱི་ི

མེད་ན་བརྡོ་ཡིིག་འདི་འདྲེ་བཀྲམ་ནསི་ཅིི་ཞེིག་བྱའམ། བརྡོ་ཡིིག་འདི་ཚོོ་དཔར་ན་འགོྲ་

སིོང་ཡིོད་པསི། ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ཀྱི་ིམེད་ན་ཁོོ་ཚོོསི་འད་ིའདྲེ་དགྲམ་རྒྱུ་མ་རེད་ཨ།”

“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་འཇོིགསི་སྐྲག་སླེོང་འདོད་མ་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་ཁོོང་ཁོྲ་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྨྱོ་བཤོད་ལུང་པ་གང་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། ད་དུང་

ཡིང་ཁྱོ་ིཁོ་མ་ིབཙུམ་པ་ཅི་ིརེད། ངའ་ིལོག་ག་ིབརྡོ་ཡིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་
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ལོབ་ཀྱི་ིའདུག་མོད། ཁྱོོད་རང་གིསི་ཁྲེལོ་དགོད་བྱེད་བཞེིན་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་

ཟེར། ཡི། དོན་དུ་སུ་ཞེིག་གིསི་སྐྱག་རྫུན་བཤོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་ཁོོང་ཁྲོསི་གང་བའི་ཨ་ཕའི་མིག་ཟུང་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་

ཁོོ་རང་ཡིང་ཅུང་འགྱིོད་པ་སྐྱེསི་པ་འདྲེ་བསི་“བརྡོ་ཡིིག་སྟེང་དུ་བྲིསི་པ་འགྲིག་འདུག ཁོོ་

ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེའ་ིཁྲེལོ་དགོད་བྱེད་དོན་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན།”

“རྒྱུ་མཚོན་ནི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་ག་འདྲེའི་རིགསི་དགོསི་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་མེད་

པསི་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཟེར་བ་ཡིིན།”

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་མཇུག་མཐེར་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་ནསི་“ལྟོསི་དང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིབརྡོ་

ཡིིག་སྟེང་དུ་ཁོོ་ཚོོར་མ་ིག་ཚོོད་དགོསི་ལོབ་ཀྱི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མ་ིབརྒྱད་བརྒྱ། ད་དུང་ད་ེསི་ཆོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་རེད།”

“ཤོོག་བུ་དམར་སིེར་ཅིན་ད་ེརེད་དམ།”

“ཅི་ིརེད། རེད།”

“སྟེང་དུ་མ་ིཞེིག་ག་ིམིང་བྲིསི་ནསི། ལོསི་རིགསི་ག་ག་ེམོའ་ིའགན་ལོེན་ལོསི་དཔོན་ག་

ག་ེམོ་ཡིིན་རབསི་བྲིསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་ཕསི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི་ལྟེབསི་རྩེག་བརྒྱབ་པའ་ིབརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་ཕྱིིར་

བློངསི་ཡིོང་“རེད། ད་ེའདྲེ་བྲིསི་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་པ་ཡིིན།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ལྟོསི་དང་། དེར་སྙིང་པོ་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། མི་འདིར་ལོསི་ཀ་པ་

བརྒྱད་བརྒྱ་དགོསི་དུསི་ཁོོསི་བརྡོ་ཡིིག་འད་ིའདྲེ་ཚོར་ལྔ་སོྟང་ཙམ་དཔར་ཡོིད་རྒྱུ་རེད་ལོ། 

དེ་དག་མི་སྟོང་ཕྲག་ཉིི་ཤུ་ཙམ་གྱིིསི་མཐེོང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། དཀའ་ཁོག་ལོ་འཕྲད་ཡིོད་པའི་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

མི་གྲངསི་སྟོང་ཕྲག་གཉིིསི་གསུམ་ཙམ་གྱིིསི་བརྡོ་ཡིིག་འདི་ལོ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་ནསི་ནུབ་

ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འོན་ཀྱིང་། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་དོན་སྙིང་ཅི་ིཞེིག་འདུག་གམ།” ཞེེསི་འུར་བརྒྱབ།

“ཁྱོོད་རང་བརྡོ་ཡིིག་འད་ིའགྲེམ་མཁོན་ལོ་མ་ཐུག་བར་དུ་འད་ིལོ་དོན་སྙིང་ཅི་ིཡིོད་ཧ་

གོ་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོསིོང་ན་བརྡོ་ཡིིག་འད་ིའགྲེམ་མཁོན་ནམ་ཡིང་ན་ཁོོའ་ིལོག་རོགསི་

ཤོིག་ལོ་ཐུག་གི་རེད། ཁྱོོད་ཚོོ་སིོང་ནསི་ལོམ་འགྲམ་གྱིི་ཡུར་བའི་ནང་ནསི་སྒོར་རྒྱག་རྒྱུ་

རེད་ལོ། ད་ེགར་ཁྱོོད་ཚོ་ོདང་ཁྱོོད་ཚོ་ོལྟ་བུའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེནསི་

ཁོོ་ཡིོང་གི་རེད་ལོ། ཁོོསི་ཁྱོོད་ཚོོའི་རསི་གུར་ནང་ནསི་བཟའ་རྒྱུ་ཅིི་ཞེིག་ལྷག་ཡིོད་མེད་

བལྟ་རྒྱུ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་ལྷག་མེད་ན་ད་ེནསི་ཁོོསི། ‘ལོསི་ཀ་བྱེད་

འདོད་དམ།’ ཞེེསི་འདྲེ་ིརྒྱུ་རེད་ལོ། ཁྱོོད་ཚོོསི་དེའ་ིལོན་དུ། ‘ལོོསི་འདོད། སྐུ་ཞེབསི། ང་ཚོོར་

ལོསི་ཀ་རེ་ལོསི་རྒྱུའི་གོ་སྐབསི་གནང་བར་མཁྱོེན།’ ཟེར་རྒྱུ་རེད། དེ་དུསི་ཁོོསི། ‘ཡི། ང་

ལོ་ཁྱོོད་ཚོ་ོདགོསི།’ ཟེར་ཞེིང་། ཁྱོོད་ཚོོསི། ‘ལོསི་མགོ་ག་དུསི་འཛུགསི་དགོསི།’ ཞེེསི་འདྲེ་ི

ངེསི། ཁོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ལོསི་ཀ་གང་དུ་ལོསི་སུ་འགོྲ་དགོསི་པ་དང་། ག་དུསི་འགོྲ་དགོསི་པ་

བཤོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་མུ་མཐུད་དུ་ལོསི་ཀ་པ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་

ན་ཁོོ་ལོ་མི་ཉིིསི་བརྒྱ་མ་གཏོགསི་མི་དགོསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ལོསི་ཀ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལོ་

ཁོ་བརྡོ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེདག་གིསི་མ་ིགཞེན་པ་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེབསི། ཁྱོོད་ཚོ་ོལོསི་

ཡུལོ་དུ་སླེེབསི་དུསི། ད་ེགར་མ་ིགྲངསི་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་འཛོོམསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེནསི་མ་ི

དེསི། ‘ངསི་ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་ལོསི་གླེ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་ར་ེསོྤྲོད་རྒྱུ་ཡིིན།’ ཟེར་ངེསི། སྐད་ཆོ་ད་ེ

ཐེོསི་ཚོ།ེ མ་ིཚོོགསི་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་རང་རང་ག་ིགུར་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོ་ཡི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་། ད་

དུང་ཡིང་ཤུལོ་དུ་མ་ིལྔ་བརྒྱ་ཡིསི་མསི་ལྷག་ཡིོད་ངེསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོ་ོལྟོགསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི། སིོབ་གོར་གཅིིག་ག་ིདོན་དུ་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རུང་ལོསི་རྒྱུ་རེད། ལྟོསི་དང་། ཁོོ་ལོ་
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ཁོམ་བུ་འཐེོག་མཁོན་དང་། ཡིང་ན་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་གྱི་ིལོསི་ཀ་པ་དགོསི་པ་བདེན་

པ་རེད། ད་གནསི་ལུགསི་ད་ེརོྟེགསི་སིོང་ངམ། ལོསི་ཀ་པ་ག་ཚོོད་མང་མང་དང་། ཁོོ་ཚོ་ོགྲོད་

ཁོོག་ག་ཚོོད་ལྟོགསི་ཡིོད་ན། ཁོོསི་ད་ེཚོོད་ཀྱིིསི་གླེ་ཆོ་དམའ་སིར་ཕབ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། 

ད་ེབཞེིན། ཁོོསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིསི་ཕྲུ་གུ་ཡིོད་མཁོན་གྱི་ིལོསི་ཀ་པ་གླེ་ཨ་ེཐུབ་བལྟ་ལོ། རྒྱུ་

མཚོན་ནི། ལྟསི་ངན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་སྐྲག་སླེོང་གི་མིན་ལོབ་པ་མིན་ནམ།” གོར་གོར་དུ་

བསྡད་པའི་སྐྱེསི་པ་ཚོོའི་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་མིག་མདངསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ཅིེར་ནསི་

འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོོའ་ིགཏམ་ད་ེབདེན་མིན་གྱི་ིབརྡོར་ཤོ་གཅིོད་བཞེིན་

ཡིོད་པསི། སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་དེར་ཅུང་དོགསི་མ་ིབད་ེབ་ཤོར། “ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་སྐྲག་སླེོང་

ག་ིམིན་ལོབ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་སྣང་མེད་སོྒོསི་ད་ེལྟར་བྱེད་བཞེིན་འདུག ཁྱོོད་ཚོ་ོ

མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཕྱིིར་ཕ་ཡུལོ་དུ་ལོོག་རྒྱུ་མ་རེད།” སོྒོ་ཁྱོམསི་ཧྲིིལོ་

པོ་ཁུ་སིིམ་པོར་གྱུར། སྒྲིོན་མེསི་སིིར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། སྒྲིོན་མེའི་མཐེའ་སྐོར་དུ་

སྲིིན་འབུ་མུག་པ་ཁྱུ་གཅིིག་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་གདའ། སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་དོགསི་

མི་བདེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་མུ་མཐུད་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད། “ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་

ཟེར་མཁོན་ད་ེཚོོར་ཐུག་སྐབསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་དགོསི་པ་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་གཅིིག་

བཤོད། དེ་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་ཆོོག ཁོོ་ལོ་གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་སོྤྲོད་མིན་དྲེིསི། ཁོོ་ལོ་གླེ་ཆོ་ག་

ཚོོད་སྤྲོོད་མིན་ད་ེཡིིག་ཐེོག་ཏུ་འབྲ་ིརུ་ཆུག ཁོོ་ལོ་ར་ེབ་ད་ེའདོན་དགོསི། ད་ེལྟར་མ་བྱསི་ན་

ཁྱོོད་ཚོ་ོམགོ་སྐོར་འོག་ཏུ་ཚུད་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་མེད།”

གནསི་བདག་ད་ེརྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་མདུན་དུ་དགྱི་ེནསི་སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་ད་ེལོ་

ལྟ་ཡིག་ཅིིག་བྱསི། ཁོོསི་བྲང་ཁོའ་ིབྲང་སྤུ་ཚོོའ་ིཁྲོད་དུ་འཕྲུག་ཙམ་འཕྲུག་ཙམ་བྱེད་བཞེིན། 

དྲེོད་ཁོོལོ་བྲལོ་བའ་ིསྐད་གདངསི་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་རང་རྙིོག་དྲེ་བཟོ་མཁོན་ད་ེཚོོའ་ིགྲསི་

མིན་པ་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན་ནམ། ཁྱོོད་རང་ལོསི་ཀ་པར་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁོན་ད་ེཚོོའ་ིགཅིིག་
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་“དེ་འདྲེ་མིན། དཀོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགསི་ཆོོག” ཅིེསི་

སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ།

གནསི་བདག་གིསི་“ཁོོ་ཚོ་ོམང་པོ་ཞེིག་གིསི་ཡིར་མར་ནསི་རྙིོག་དྲེ་མང་པོ་བཟོ་བཞེིན་

འདུག ཡུལོ་མི་ཚོོའི་སིེམསི་ཁོམསི་དཀྲུགསི་ནསི་མགོ་སྐོར་གཏོང་། དེང་སིང་དེ་འདྲེ་ཧ་

ཅིང་མང་། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ང་ཚོོསི་རྙིོག་དྲེ་བཟོ་མཁོན་ཚོང་མ་འཛོིན་བཟུང་བྱེད་དགོསི་

ཐུག་གི་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་སི་གནསི་འདི་ནསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་དགོསི་འཁོེལོ་རྒྱུ་

རེད། མི་ཚོང་མསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི་ལོ། དེ་ལོསི་འདོད་མེད་ན་ད་འདི་གར་འཁྱོམསི་

ནསི་སྐྱག་པ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་རོྙིག་དྲེ་བཟོ་རུ་མི་འཇུག་ཐེག་ཆོོད་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་དེ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་འདོད་པ་ནི། གནད་

དོན་ཞེིག་ངསི་མ་རྟེོགསི་པར་ལོོ་ངོ་གཅིིག་འགོར་སིོང་། གནད་དོན་དེ་མ་རྟེོགསི་པསི་ཕྲུ་

གུ་གཉིིསི་ཀ་རྐྱེེན་ལོམ་དུ་བརྫོངསི་སིོང་ལོ། ཆུང་མའང་ཚོ་ེལོསི་འདསི་སིངོ་། གནད་དོན་

འད་ིབཤོད་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཧ་གོ་ཡིོང་བ་ད་ེའདྲེ་མ་རེད། ད་ེངསི་སོྔོན་ནསི་ཤོེསི་ན་

འགྲིག་ག་ིརེད། ད་ེདུསི་ང་ལོ་བཤོད་མཁོན་མ་ིསུ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་། ཕྲུ་གུ་གཉིིསི་ཀའ་ི

ལྟ་ོབ་སྐྲངསི་ཏ་ེཕྱི་ིལོ་འབུར་ནསི་ཉིལོ་སིའ་ིནང་དུ་ཉིལོ་ཡིདོ་ལོ། ཁོོ་ཚོའོ་ིལུསི་སྟངེ་ན་ལྷག་

པ་ནི་ཀེང་རུསི་དང་པགསི་པ་ཁོོ་ན་རེད། ཁོོ་ཚོོ་ནི་བཙསི་མ་ཐེག་པའི་ཁྱོི་ཕྲུག་དང་འདྲེ་

བར་འདར་སིིག་རྒྱག་བཞེིན་རྔུ་ཟུག་འདོན་གྱིི་ཡིོད་ལོ། དེ་དུསི་ང་ཡིར་མར་ལོ་བརྒྱུགསི་

ནསི་ལོསི་ཀ་ར་ེཨ་ེརྙིེད་ལྟ་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེཡིང་སོྒོར་མོ་གསིོག་པ་དང་གླེ་དངུལོ་ལོེན་པའ་ི

ཆོདེ་དུ་མ་ཡིནི་པར། ལོསི་ཀ་གང་ཡིང་རུང་བ་ཞེགི་ལོསི་རྒྱུ་ཙམ་ཡིདོ་པའ་ིཆོདེ་དུ་རདེ་ཡི།” 

ཅིསེི་སྐད་ཅིརོ་བཏོན། “སྟནོ་པ་ཡི་ེཤུ། ད་ེན་ིགྲ་ོཕྱི་ེཕརོ་པ་གང་ར་ེདང་ཕག་ཚོལིོ་ཁོམེ་བུ་གང་
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རའེ་ིདནོ་དུ་རདེ་ཡི། ད་ེནསི་བམེ་པ་ོཞེབི་བཤོརེ་དཔནོ་སླེབེསི་ནསི། ‘ཕྲུ་གུ་སྙངི་ནད་ཀྱིསིི་

འདསི་པ་རདེ།’ ཅིསེི་ཟརེ་ཞེངི་། ཡིགི་ཚོགསི་སྟངེ་དུ་ད་ེལྟར་བྲསིི་པ་རདེ། ཁོོ་ཚོ་ོམ་ཤོ་ིསོྔོན་

དུ་འདར་སིགི་ཁོོ་ན་རྒྱག་ག་ིའདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོའོ་ིལྟ་ོབ་ད་ེཕག་པའ་ིགཅིནི་ལྒང་དང་འདྲེ་བར་

ཕྱི་ིལོགོསི་སུ་འབུར་ནསི་ཡིདོ།”

གོར་གོར་གྱིིསི་འདུསི་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་དུ་གནསི་ཤོིང་། ཚོང་མའ་ིཁོ་ཅུང་

ཙམ་གདངསི་ནསི་དབུགསི་དམའ་མོ་ར་ེལོེན་བཞེིན་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད།

སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པསི་ཁོོའ་ིམཐེའ་འཁོོར་གྱི་ིསྐྱེསི་པ་ཚོང་མར་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི། ཁོ་

ཕར་འཁོོར་ནསི་མུན་ནག་ཁོྲད་དུ་མགོྱིགསི་པོར་ཕྱིིན་སིོང་། ཁོོའ་ིགཟུགསི་ཕུང་ད་ེདགོང་

མོའ་ིམུན་པ་ཡིིསི་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཟིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིཐེང་ལོ་འདྲུད་བཞེིན་འགྲོ་

བའ་ིརོྡོག་སྒྲི་ད་ེཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཐེོསི་ཐུབ། ཁོོའ་ིརོྡོག་པ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འཁོེལོ་བསི་

ཁོོ་ཚོོསི་ཐྲིིག་ཐྲིིག་གི་རོྡོག་སྒྲི་ཐེོསི་ཐུབ། གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རེ་

སིོང་ཚོ།ེ དེའ་ིགླེོག་འོད་ཀྱི་ིའོག་ནསི་སྐྱེསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་ད་ེགཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ལྷབ་

བ་ེལྷབ་བ་ེའགྲོ་བཞེིན་པ་མཐོེང་ཐུབ། ཁོོསི་མགོ་བོ་དུད་ཅིིང་ལོག་ཟུང་སོྟད་ལྭའི་ཁུག་མ་

རུ་བཅུག་ནསི་མདུན་དུ་འགོྲ།

སྐྱེསི་པ་ཚོང་མའ་ིསིེམསི་བློོང་བློོང་བོར་གྱུར། ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་གཅིིག་གིསི་“ཨུན། ད་ན་ིནམ་

ཚོོད་སྔོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག་པསི་སིོང་ནསི་ཉིལོ་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

གནསི་བདག་གིསི་“ཁོོ་ཕལོ་ཆོེར་གར་འགྲོ་གང་འདུག་མེད་པ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། དེང་

སིང་འད་ིའདྲེའ་ིལོམ་འགྲུལོ་ལྡོམ་པོ་ཧ་ཅིང་མང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁུ་སིིམ་མེར་

བསྡད། ཁོོསི་རྐུབ་སྟེགསི་ཀྱིི་རྒྱབ་ངོསི་ཡིང་བསྐྱར་གྱིང་ལོ་བསྙེསི་ནསི་ལོག་པསི་མགྲིན་

པ་འཕུར་འཕུར་བྱསི།
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ལེེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་སིོང་ནསི་ཨ་མར་ངོ་ཅུང་ཙམ་ཐུག་རྗོེསི། ད་ེནསི་ལོམ་ལོ་བུད་ན་འགྲིག་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེདང་བསྟུན་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོང་མ་ཕར་སིོང་།

 ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་བལྟསི་ན་ཁོོསི་བཤོད་པ་དོན་དངོསི་ཡིིན་རྒྱུ་ཨ་ེརེད། ད་སོྔོན་སྐྱེསི་

པ་ད།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ཁོོསི་བཤོད་པ་དོན་དངོསི་རེད། དོན་དངོསི་རེད། ད་ེཁོོའ་ིདོན་དངོསི་

རེད། ཁོོསི་ད་ེརྫུན་བཟོ་བྱསི་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འོ་ན། ང་ཚོོར་མཚོོན་ན། ད་ེང་ཚོོའ་ིདོན་དངོསི་ཡིིན་རྒྱུ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོ་ཁོོ་ཚོང་གི་རསི་གུར་ཏེ། ཐེག་པ་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་རསི་རྒོད་ལོེབ་མོ་ཞེིག་བཀལོ་

ཡིོད་པ་དེའི་རྩར་སིོང་། ཁོོ་ཚོང་གི་རསི་གུར་གྱིི་ནང་མུན་ནག་དང་ཁུ་སིིམ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་

ཐེག་ཉིེར་སླེེབསི་པ་ན། མ་ིལུསི་ཀྱི་ིརིང་ཚོད་ཡིོད་པའ་ིདངོསི་གཟུགསི་སྐྱ་བོ་ཞེིག་འགུལོ་

འགུལོ་བྱསི་ནསི་ཡིར་ལོངསི། ཨ་མ་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོབསུསི།

ཁོོ་མོསི་“ཚོང་མ་གཉིིད་སོིང་། ཨ་ཕྱིི་ཡིང་གཞེི་ནསི་གཉིིད་སོིང་།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཋེོམ་མཐོེང་བསི་“ཁྱོོད་འདིར་ཇོ་ིལྟར་འབོྱར་བ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོ་ོདཀའ་

ལོསི་འདྲེར་འཕྲད་མེད་དམ།” ཞེེསི་འཚོབ་འཚུབ་ངང་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཐུབ་སིོང་། ཚོང་མ་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་དུསི་ང་ཚོ་ོའགྲོ་ཆོོག་

ཆོོག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཅིན་པོ། ང་རང་འགྲོ་རྒྱུར་བྲེལོ་འཚོབ་ལོངསི་ནསི་

ཡིོད། སི་ཞེིང་གཤོིན་ལོ་ལྗོང་མདོག་ཅིན་གྱིི་སི་ཆོ་དེར་སླེེབསི་ན་འདོད། སི་དེར་མྱུར་དུ་

སླེེབསི་ན་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་མགྲིན་པ་བསིལོ་“ད་སོྔོན་ལོམ་འགྲོ་པ་ཞེིག་གིསི་ཟེར་ན་... །” 

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིདཔུང་པ་ནསི་འཇུསི་ཏེ་ཧོབ་འཐེེན་བྱསི་ནསི་“མི་དེསི་སྐད་ཆོ་ཁྱོད་

མཚོར་འདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིའདུག ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་མཁོན་ཧ་ཅིང་མང་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་པ་མཐེོང་ཐེབསི་བྱསི། གུར་ནང་དུ་རུ་ཐེེ་

ཡིིསི་གཉིིད་ལོམ་ནསི་གླེོ་ལུ་རྒྱག་བཞེིན་སྔུར་བ་འཐེེན། ཨ་མསི་“ངསི་ཁོོ་ཚོོ་གཙང་མར་

བཀྲུསི་པ་ཡིིན། ངསི་སོྔོན་ལོ་བློངསི་ཡིོང་བའི་ཆུསི་ཁོོ་ཚོོ་བཀྲུསི་པ་ཡིིན་ལོ། ད་དུང་ཕྱིི་

ལོོགསི་སུ་ཆུ་ཆུ་ཟོ་འགའ་ར་ེཁྱོོད་ཚོོར་ཁྲུསི་རྒྱག་བྱེད་དུ་བཞེག་ཡིོད། ལོམ་ནང་དུ་གཙང་

སྦྲི་ཟེར་བ་འད་ིརྩ་བ་ནསི་ཡིོང་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཚོང་མ་ནང་དུ་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁོོན་ན་ེདང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀ་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཚོང་མ་ཡིོད། ཁོོ་གཉིིསི་ཕྱི་ི

ལོོགསི་སུ་གནམ་སོྔོན་པོའ་ིའོག་ནསི་ཉིལོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་ལོ། ནང་དུ་རསི་གུར་འོག་ནསི་ཚོ་

བ་ཆོ་ེདྲེགསི་འདུག་ཟེར།”

ཨ་ཕསི་མ་རངསི་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“རོ་སི་ིཤོ་རོན་འད་ིདེང་སིང་སྙིང་ཇོ་ེཆུང་ནསི་ཇོ་ེཆུང་

དང་། རྣམ་རོྟེག་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོེར་འགྲོ་བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འད་ིཁོོ་མོར་མངལོ་ཆོགསི་ཐེེངསི་དང་པོ་རེད། ཁོོ་མོ་དང་ཁོོན་ན་ེགཉིིསི་ཀསི་

འདི་ཐེད་ལོ་ཧ་ཅིང་མཐེོང་ཆོེན་བྱེད་བཞེིན་འདུག སྐབསི་དེར་ཁྱོོད་རང་ཡིང་དེ་འདྲེ་མ་

ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོའགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ཅུང་ཙམ་སིོང་ནསི་ལོམ་འགྲམ་

དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོམ་མཐེོང་ན་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོའཚོོལོ་རོགསི། ང་ཚོ་ོལོམ་

གྱི་ིགཡིསི་འགྲམ་ནསི་ཞེག་སྡོད་བྱ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨལོ་འད་ིགར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”
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“རེད། ཁོོ་འད་ིགར་བཞེག་ནསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ང་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད། གཟིམ་

སི་བད།ེ ཨ་མ།”

ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིད་ཀྱི་ིཀོློང་ལོ་འཐེིམ་པའ་ིཞེག་སྒོར་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་སིོང་། རསི་གུར་ཞེིག་ག་ི

མདུན་དུ་མ་ེཕུང་ཞེིག་དམའ་མོར་འབར་གྱི་ིའདུག་ལོ། དེའ་ིའགྲམ་དུ་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་

རྫོ་མའ་ིནང་དུ་ཞེོགསི་ཟསི་སྐོལོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་བཙ་ོབཞེིན་པའ་ིསྲིན་མའ་ིདྲེ་ི

མ་བཙན་ཞེིང་ཞེིམ།

ཁོོ་ཚོོ་དེའི་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་སྐབསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“འདི་སྡེར་མ་གཅིིག་བཟའ་རྒྱུ་

བྱུང་ན་ཨང་།” ཞེེསི་གུསི་ཞེབསི་དང་བཅིསི་བཤོད།

བུད་མེད་དེའ་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“འད་ིད་དུང་ཚོོསི་མ་ིའདུག་

མ་གཏོགསི་ཟོསི་ན་ཆོོག་དང་ཆོོག ནམ་ལོངསི་རྗོེསི་ཤོོག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ལྕིམ་ལོགསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་དང་ཁོ་སི།ེ ཨ་ཁུ་

ཇོོན་བཅིསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་། སྐབསི་དེར་གནསི་བདག་དེ་ད་དུང་ཡིང་རྐུབ་

སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་འདུག ཁོོའ་ིསྣུམ་སྒྲིོན་གྱིིསི་སིིར་སྒྲི་སྒྲིོག་ཅིིང་། སྒྲིོན་འོད་འཁྱོོམ་

འཁྱོོམ་དུ་འགུལོ། སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོ་ད་ེགར་འགོྲ་སྐབསི་ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ད་ེཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་

བསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིརླངསི་སྣུམ་རོྫོགསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ་རེད། གང་ལྟར་ཚོོང་སོྒོ་ཡིང་རྒྱག་རན་འདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན། ད་ལྟ་ལོམ་ཐེོག་ནསི་སོྒོར་ཕྱིེད་ར་ེའགྲིལོ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོའ་ིརྐུབ་སྟེགསི་ཀྱི་ིམདུན་རྐང་པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་བརྡོབསི་“ངའ་ིཁོ་མ་སླེོང་དང་

དགའ། ངསི་ཁྱོོད་སིེམསི་ལོ་བཟུང་ནསི་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིང་རྙིོག་དྲེ་བཟོ་མཁོན་ཚོོའ་ིགྲསི་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“འཕྱུག་མ་སིོང་། གསིར་བརྗོེའ་ིརྐུན་ཇོག་ཅིིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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“དེང་སིང་ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་འདྲེའ་ིམ་ིངན་ག་སི་གང་དུ་འདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་གད་མོ་དགོད་བཞེིན་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོརྒྱལོ་སོྒོ་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་སྟ་ེཌིོ་ཇོ་ེརླངསི་

འཁོོར་གྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་སྐབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ཐེང་ནསི་སི་ཐེོ་ཞེིག་བསྒྲུགསི་ཡིོང་ནསི་སྒྲིོན་

མེའི་ཕོྱིགསི་སུ་གཡུགསི། ཁོོ་ཚོོསི་སི་ཐོེ་དེ་ཁོང་པར་ཕོག་པའི་སྒྲི་ཐེོསི་ལོ། གནསི་བདག་

གླེོ་བུར་དུ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་སིོ་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་པའང་མཐེོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམ་ེཁོ་གསིོསི་ནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ལོམ་ལོ་ཆོསི། སྒུལོ་འཕྲུལོ་འཁོོར་

བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོསི་རྣ་བསི་ནན་ཏན་གྱིསིི་ཉིན་ནསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ལོ་གནད་དོན་ཡིོད་

མེད་བརྟེགསི། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགོླེག་འོད་ཞེན་པོའ་ིའོག་ནསི་གཞུང་ལོམ་ངོསི་ད་ེམག་མོག་

གིསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནསི་འགྲོ།
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གཡིསི་གཡིོན་གྱིི་ལོམ་ཕྲན་ཁོག་གི་སྟེང་ནསི་ཡིོང་བའི་གནསི་སོྤེ་མི་དམངསི་ཀྱིི་རླངསི་

འཁོོར་ཆུང་བ་ཚོང་མ་གཞུང་ལོམ་ཆོེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་འཛོོམསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་གནསི་སྤེོའ་ི

གཞུང་ལོམ་ཆོེན་མོ་བརྒྱུད་ནསི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་བསྐྱོད། ཉིིན་མོ་ཁོོ་ཚོོ་སྲིིན་འབུ་དང་འདྲེ་

བར་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེད་ཅིི་ཐུབ་བྱ་ལོ། དགོང་མོར་ཡིང་སྲིིན་འབུ་དང་འདྲེ་

བར་ཆོར་གཡིོལོ་བྱེད་སི་དང་འཐུང་ཆུ་ཡོིད་སི་རུ་འཚོང་ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་གིསི་འདུ། ཁོོ་ཚོོ་

ཚོང་མ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཁོེར་རྐྱེང་དང་རྨོངསི་པ་ཡིིསི་གདུང་ཞེིང་། སིེམསི་སྡུག་དང་

སིེམསི་ཁྲལོ། ཕམ་ཁོ་བཅིསི་ཀྱི་ིཡུལོ་ནསི་བྲོསི་ཏ།ེ ད་ལྟ་ཚོང་མ་གསིང་བ་ལོྐོག་གྱུར་གྱི་ིཞེིང་

ཁོམསི་གསིར་པ་ཞེིག་ལོ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་འདུསི་ཤོིང་མཉིམ་

དུ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་འཚོོ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་། དེ་བཞེིན་ཡུལོ་ཁོམསི་གསིར་

པར་བཅིངསི་པའི་རེ་སྨོོན་བཅིསི་ཡིོད་ཚོད་མཉིམ་སྤྱིོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། དེ་ལྟར། ཁྱོིམ་ཚོང་

གཅིིག་གིསི་ཆུ་མིག་ཅིིག་ག་ིཁོ་རུ་ཞེག་སྒོར་བརྒྱབ་ཚོ།ེ ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་པ་ཞེིག་ཡིོང་ནསི་

ཆུ་མིག་དང་འདུག་རོགསི་ལོ་བལྟསི་ནསི་ད་ེགར་སྒོར་རྒྱག་ག་ིརེད་ལོ། ཁྱོིམ་ཚོང་གསུམ་པ་

སླེེབསི་དུསི། སོྔོན་མ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གནསི་བཙལོ་ནསི་སི་བཟུང་ཡིོད་པ་མཐོེང་

ནསི་ད་ེགར་སྒོར་རྒྱག་ག་ིརེད། ཕྱི་ིདྲེོའ་ིཉི་ིནུབ་དུསི་སུ་སྒོར་སི་འདིར་ཁྱོིམ་ཚོང་ཉི་ིཤུ་ལྷག་

དང་། རླངསི་འཁོོར་ཉི་ིཤུ་ལྷག་འདུསི་ཡིོད་ངེསི་ཡིིན།

དགོང་མོར་སླེེབསི་དུསི་དོན་དག་ཁྱོད་མཚོར་པ་འདི་འདྲེ་ཞེིག་བྱུང་སིོང་སྟེ། ཁྱོིམ་

ཚོང་ཉི་ིཤུ་པོ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་སིོང་ལོ། བྱིསི་པ་ཚོང་མ་ཐུན་མོང་ག་ིབྱིསི་པར་གྱུར་
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སིོང་། སིོའ་ིསིོའ་ིཁྱོིམ་གཞེིསི་ཤོོར་སིོང་བའ་ིཕམ་ཁོ་ད་ེཚོང་མའ་ིཐུན་མོང་ག་ིཕམ་ཁོ་ཞེིག་

ཏུ་གྱུར་སིོང་ལོ། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འཚོོ་བ་དེ་ཚོང་མའི་ཐུན་མོང་གི་སྨོོན་འདུན་

ཞེིག་ཏུ་གྱུར་སིོང་། ད་ེབཞེིན། སྒོར་ནང་ག་ིབྱིསི་པ་ཞེིག་ལོ་ན་ཚོ་བྱུང་ཚོ་ེན། ཁྱོིམ་ཚོང་ཉི་ིཤུ་

དང་མ་ིགྲངསི་བརྒྱ་ཡི་ིསིེམསི་ལོ་ན་ཟུག་སྐྱ་ེཞེིང་། རསི་གུར་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསིར་

པ་ཞེིག་བཙའ་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ། མི་གྲངསི་བརྒྱ་པོ་ཁུ་སིིམ་དུ་གནསི་ཤོིང་འཇོིགསི་

སྣང་གིསི་སྒུག་ལོ། ཕྱི་ིཉིིན་ཞེོགསི་པར། མ་ིགྲངསི་བརྒྱ་ཡི་ིསིེམསི་པ་ཕྲུ་གུ་གསིར་པ་བཙསི་

པའི་དགའ་སྤྲོོ་ཡིིསི་ཁོེངསི་ངེསི། སྔོ་ཉིིན་དགོང་མོར་མགོ་འཁོོར་ཐེེབསི་ནསི་སིེམསི་པ་

འཇོིགསི་སྐྲག་གིསི་མནར་བའི་ཁྱོིམ་ཚོང་དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཅི་ལོག་གི་ཕུང་གསིོག་ཁྲོད་

ནསི་གསིར་བཙསི་ཕྲུ་གུ་དེར་ལོེགསི་སྐྱེསི་ཤོིག་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད་སྲིིད། སི་སྲིོད་དུ། ཚོང་

མ་མ་ེཕུང་གཅིིག་ག་ིམཐེའ་རུ་བསྡད་ནསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཉི་ིཤུ་པོ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་

ཚོ་ོཚོང་མ་རིམ་བཞེིན་ཞེག་སྒོར་ཁོག་དང་སི་སྲིོད་ཁོག མཚོན་མོ་ཁོག་ག་ིགྲུབ་ཆོ་རུ་གྱུར། 

མལོ་གཟན་ཁུག་ནསི་རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་ཞེིག་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡིོང་ནསི་མཚོན་མོའ་ིསྣང་བའི་

འོག་ནསི་དམངསི་ཁྲོད་གླུ་གཞེསི་ལོེན། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་གླུ་ཚོིག་སོྐྱར་ཞེིང་། བུད་མེད་ཚོོསི་

དབྱངསི་རྟེ་གྱིེར། 

དགོང་མོ་རེ་རེར། གྲོགསི་པོ་སྒྲིིག་པ་དང་འཁོོན་རེསི་སླེོང་བ་སིོགསི་ཆོ་བྱད་ཡིོངསི་

སུ་རོྫོགསི་པའི་འཇོིག་རྟེེན་གསིར་པ་རེ་གྲུབ་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། འཇོིག་རྟེེན་དེ་ནི་མི་འུར་ཤོོབ་

ཅིན་དང་སྡར་མ། ཁུ་སིིམ་པ་དང་ཞེི་དུལོ་པ། དེ་བཞེིན་བྱམསི་སིེམསི་ཅིན་སིོགསི་ཀྱིིསི་

གྲུབ་ཡིོད། དགོང་མོ་རེ་རེར། འཇོིག་རྟེེན་རེ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་འབྲེལོ་ལོམ་ཁོག་གསིར་

དུ་འཛུགསི་ལོ། ཞེོགསི་པ་རེ་རེར། འཇོིག་རྟེེན་དེ་དག་ཚོོང་འདུསི་མགྲོན་པོ་བཞེིན་སིོ་

སིོར་འཐོེར་འགྲོ། 



437

ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཐེོག་མར། འཇོིག་རྟེེན་འདི་དག་གི་ཐེོག་མའི་གསིར་སྐྲུན་དང་བསྐྲུན་རྗོེསི་ཀྱིི་བརྟེན་

བརླིང་གི་ཆོེད་དུ། ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོང་མསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་གཟབ་བྱེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། རིམ་

བཞེིན་འཇོིག་རྟེེན་སྐྲུན་པའི་ཐེབསི་རྩལོ་དེ་ཁོོ་ཚོོའི་ཐེབསི་རྩལོ་དུ་འགྱུར་འགྲོ། དེ་དུསི་

དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་དལོ་མོར་ཐོེན་ཡིོང་ལོ། སྒྲིིག་སོྲིལོ་ཡིང་དལོ་མོར་ཚུགསི་ཡིོང་ཞེིང་། ད་ེ

ནསི་སྤྱིི་ཁྲིམསི་ཤོིག་དལོ་མོར་གྲུབ་ཡིོང་། ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནསི་འཇོིག་

རྟེེན་སྐྲུན་མཁོན་ཚོོའི་འཇོིག་རྟེེན་སྐྲུན་པའི་ཉིམསི་མྱོོང་ཕུན་སུམ་ཇོེ་ཚོོགསི་ཡིིན་པསི། 

འཇོིག་རྟེེན་འད་ིདག་ཆོ་བྱད་ཇོ་ེཚོང་དང་སྒྲིིག་གཞེ་ིཇོ་ེལོེགསི་སུ་འགྱུར་བཞེིན་ཡིོད། 

ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོང་མསི་ཐེོབ་ཐེང་གང་དག་བརྩ་ིསྲུང་བྱེད་དགོསི་པ་ཤོསེི་ཀྱི་ིཡིོད། རསི་གུར་

ནང་ག་ིསྒོེར་གྱི་ིའཚོ་ོབའ་ིཐོེབ་ཐེང་བརྩ་ིསྲུང་བྱེད་དགོསི་ལོ། འདསི་ཟིན་པའ་ིམུན་ནག་ག་ི

གསིང་བ་དག་སིེམསི་ཁོོང་དུ་ཉིར་ཆོོག་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིང་བརྩ་ིསྲུང་བྱེད་དགོསི། ད་ེབཞེིན། 

སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་ཉིན་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་། རོགསི་རམ་དང་དུ་ལོེན་དང་མ་ིལོེན་པའ་ིཐེོབ་

ཐེང་། རོགསི་རམ་བྱེད་དང་མ་ིབྱེད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་། གཞེོན་ནུ་ཚོོསི་གཞེོན་ནུ་མར་རྩ་ེབའ་ི

ཐེོབ་ཐེང་དང་། གཞེོན་ནུ་མསི་རྩ་ེརུ་འཇུག་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་། བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཅིན་ཚོོར་ཟསི་

སྦྱིིན་གཏོང་བའི་ཐེོབ་ཐེང་བཅིསི་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོསི། སྦྲུམ་མ་དང་ནད་པའི་ཐེོབ་ཐེང་

ད་ེཐེོབ་ཐེང་གཞེན་པ་ཡིོད་ཚོད་ལོསི་བརྒལོ་བ་ཡིིན། 

སྤྱིིར་སུ་ཞེིག་གྱིིསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་བཤོད་མཁོན་མ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཐེོབ་ཐེང་འགའ་

རེ་ནི་གདོན་འདྲེེ་ལྟ་བུ་ཡིིན་པསི། ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོང་མསི་ཐོེབ་ཐེང་དེ་རིགསི་རྩ་རོྫོགསི་བྱེད་

དགོསི་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཐེོབ་ཐེང་ད་ེདག་ན་ིམ་ིསྒོེར་གྱི་ིགསིང་བ་སོྔོག་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་། སྒོར་

ནང་གི་མི་ཚོང་མ་གཉིིད་ཡིོད་དུསི་གང་འདོད་དུ་འུར་ཅིོར་རྒྱག་པའི་ཐེོབ་ཐེང་། འདོད་

པའི་བསླུ་བྲིད་དང་བཙན་གཡིེམ་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་། ལོོག་གཡིེམ་གྱིི་ཐོེབ་ཐེང་། རྐུ་འཕོྲག་

དང་སོྲིག་གཅིོད་ཀྱིི་ཐོེབ་ཐེང་སིོགསི་ཡིིན་ལོ། ཐེོབ་ཐེང་འདི་རིགསི་ཡིོད་ན་འཇོིག་རྟེེན་
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ཆུང་ཆུང་འདི་དག་མཚོན་མོ་གཅིིག་ལོའང་གནསི་མི་ཐུབ་པསི། ཐེོབ་ཐེང་འདི་དག་རྩ་

རོྫོགསི་བྱེད་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད།

འཇོིག་རྟེེན་འདི་དག་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནསི། སྒྲིིག་སྲིོལོ་འདི་དག་

རིམ་བཞེིན་ཁྲིམསི་ལུགསི་སུ་གྱུར། འོན་ཀྱིང་། ཁྲིམསི་ལུགསི་འད་ིདག་སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་

ཁོོ་ཚོོའི་སྟེང་དུ་བཀལོ་བ་མིན། ཞེག་སྒོར་དང་ཉིེ་སི་ནསི་གཅིིན་སྐྱག་བཏང་ན་ཁྲིམསི་

འགལོ་ཡིིན་ལོ། འཐུང་ཆུ་བཙོག་པ་བྱསི་ན་ཁྲིམསི་འགལོ་ཡིིན། བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་མནར་

བའི་ཡུལོ་མིའི་འགྲམ་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོོགསི་པའི་ཟ་མ་ཁོེར་བཟའ་བྱསི་ན་ཁྲིམསི་འགལོ་

ཡིིན། 

ཁྲིམསི་ལུགསི་འདི་དག་དང་བསྡོངསི་པའི་ཁྲིམསི་ཆོད་ནི་རིགསི་གཉིིསི་མ་གཏོགསི་

མེད། གཅིིག་ནི་འཇོིགསི་སུ་རུང་བའི་དམར་འཛོིང་ཡིིན་ལོ། གཞེན་པ་དེ་ནི་སྒོར་ལོསི་

ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིིན། དེ་གཉིིསི་ལོསི་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་རྒྱུ་ནི་སྡུག་ཤོོསི་དེ་ཡིིན་ཏེ། 

རྒྱུ་མཚོན་ན།ི གལོ་སྲིིད་ཁྲིམསི་ཆོད་འད་ིཕོག་པ་ཡིིན་ན། ཁྲིམསི་ཆོད་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཁོོའ་ི

མཚོན་སྙན་དང་བརྩ་ིམཐོེང་ཚོང་མ་མེད་པར་འགྱུར་འགྲོ་བསི། གཞུག་ཕོྱིགསི་འཇོིག་རྟེེན་

གང་ཞེིག་གནསི་གང་དུ་བསྐྲུན་ནའང་ཁོོ་ལོ་ནང་དུ་འཛུལོ་བའ་ིསྐལོ་བ་མེད། 

འཇོིག་རྟེེན་འད་ིདག་ག་ིཁྲོད་དུ། སྤྱི་ིཚོོགསི་ཀུན་སྤྱིོད་ཚོད་གཞེ་ིཧ་ཅིང་དམ་པོར་གྱུར་

ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཞེོགསི་པ་ཕན་ཚུན་ཐུག་དུསི་གང་འོསི་ལྟར་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” 

ཞེེསི་འཚོམསི་འདྲེི་བྱེད་དགོསི་ཤོིང་། གལོ་སྲིིད་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་བུད་མེད་ཅིིག་ལོ་

མངལོ་འཁོོར་བཅུག་པ་དང་། བྱིསི་པ་རྣམསི་བདག་སྐྱོང་བྱསི་ཚོ།ེ འདོད་པ་ཡིོད་པའ་ིབུད་

མེད་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་བསྡད་ཆོོག  འོན་ཀྱིང་། ད་ེལོསི་ལྡོག་སྟ།ེ དགོང་མོ་ར་ེལོ་བུད་མེད་

ར་ེབརྗོ་ེཡི་ིབསྡད་ན་མ་ིཆོོག་སྟ།ེ དེསི་འཇོིག་རྟེེན་འད་ིཟང་ཟིང་དུ་གཏོང་ངེསི་ཡིིན་པསི་སིོ།། 
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོ་ོནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནསི། འཇོིག་རྟེེན་གསིར་སྐྲུན་གྱི་ིཐེབསི་

རྩལོ་ཡིང་ད་ེདང་འགྲོགསི་ནསི་ཡིར་རྒྱསི་སུ་ཕྱིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། མ་ིདམངསི་རྣམསི་འཇོིག་

རྟེེན་འད་ིདག་ག་ིཁྲོད་དུ་བད་ེའཇོགསི་ཡིིན་ལོ། རྣམ་པ་འད་ིགཏན་འཇོགསི་སུ་གྲུབ་ཡིོད་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། སྒྲིིག་སྲིོལོ་འོག་ཏུ་གནསི་པའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་ཚོོསི་ཀྱིང་སྒྲིིག་སྲིོལོ་འདིའ་ིའོག་

ཏུ་བད་ེའཇོགསི་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།

འཇོིག་རྟེེན་འདི་དག་ཁྲོད་དུ། དབུ་ཁྲིད་དང་རྒན་པོ་ཚོོ་ལོསི་གྲུབ་པའི་སྲིིད་གཞུང་

ཡིང་གསིར་དུ་འཁྲུངསི་ཀྱི་ིཡིོད། སྤྱིང་གྲུང་ལྡན་པའ་ིམ་ིཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཤོེསི་རབ་ད་ེ

ཞེག་སྒོར་ར་ེར་ེའཛོིན་སོྐྱང་བྱེད་པར་མཁོོ་བ་རྟེོགསི་མོད། གླེེན་ཞེད་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིཞེིག་གིསི་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་གླེེན་རྟེགསི་དེ་རང་ཉིིད་ཡིོད་སིའི་འཇོིག་རྟེེན་གྱིི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནསི་

སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། མཚོན་མོ་འད་ིདག་ལོ་སྤྱི་ིཚོོགསི་འགན་སྲུང་མ་ལོག་ཀྱིང་རིམ་བཞེིན་

གྲུབ། རང་ཉིིད་ལོ་ཟ་མ་ཡིོད་པའི་མི་ཞེིག་གིསི་བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་བཞེིན་པའི་མི་ལོ་ལྟོ་

སྤྲོད་ནསི། མ་འོངསི་པར་རང་ཉིིད་ལྟོགསི་ཤོི་མི་ཐེེབསི་པ་འགན་སྲུང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁྱོིམ་

ཚོང་ཞེིག་ག་ིཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ཞེིག་གྲོངསི་སྐབསི་ཁོོ་ཚོང་ག་ིགུར་སོྒོའ་ིམདུན་དུ་ལྕིགསི་

སོྒོར་ཕུང་པོ་ཞེིག་སྤུང་ཡིོད་ངེསི་ཏེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི། ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལོ་ཚོ་ེའདིའི་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་ིསྐལོ་བ་མ་ཐེོབ་པསི། ཁོོ་ངེསི་པར་དུ་དུར་འཇུག་ཡིག་པོ་བྱེད་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པསི་

སིོ།། རྒན་པོ་ཞེིག་གྲོངསི་ཚོ་ེཕུང་པོ་འཁྱོམ་པོའ་ིསྤྱི་ིདུར་དུ་གཡུག་ཆོོག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཕྲུ་

གུ་ཞེིག་ད་ེལྟར་གཏན་ནསི་བྱེད་མ་ིརུང་། 

འཇོིག་རྟེེན་ཞེིག་སྐྲུན་པར་ཕྱི་ིདངོསི་པོའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་འཛོོམསི་དགོསི། ཆུ་

བོ་དང་གཙང་འགྲམ། རྒྱུག་ཆུ་དང་ཆུ་མིག ཡིང་ན་བདག་པོ་མེད་པའི་ཆུ་ཀ་ལོ་སིོགསི་

འཐུང་ཆུའི་ཐེོན་ཁུངསི་དགོསི་ལོ། རག་གུར་ཕུབ་སིའི་ཐེང་བདེ་འདང་ངེསི་ཤོིག་དགོསི་

ཤོིང་། མ་ེའབུད་པར་ལྕུག་ཕྲན་དང་ཡིང་ན་ཤོིང་ཡིོད་དགོསི། གལོ་སྲིིད་སྒོར་སི་དང་ཐེག་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ཉི་ེསི་ན་གད་སྙིགསི་གསིོག་སི་ཡིོད་ན་ད་ེན་ིཡིག་ཤོོསི་ཡིིན་ཏ།ེ ད་ེདག་ག་ིཁྲོད་དུ་ཐེབ་མགོ་

དང་མེ་སོྐྱར་ལྕིགསི་གུག ཟ་མ་གཡིོ་སི་དང་བཟའ་སིའི་ལྕིགསི་ཀྲིན་སོིགསི་ཡོི་ཆོསི་རྙིེད་

སྲིིད་པསི་སིོ།། 

སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྐབསི་སུ་འཇོིག་རྟེེན་ད་ེདག་སྐྲུན་གྱི་ིཡིོད་ལོ། འཇོིག་རྟེེན་ད་ེདག་ན་ིགཞུང་

ལོམ་སྟེང་ནསི་འགོྲ་བཞེིན་པའ་ིམ་ིདམངསི་དང་ཁོོ་ཚོོའ་ིརསི་གུར། ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་ཤུགསི་

དང་ཀློད་ཤུགསི་ལོསི་གྲུབ་པ་ཡིིན།

ཞེོགསི་པ་ར་ེརེར། རསི་གུར་ཚོ་ོམར་ཕབ་ཅིིང་རསི་ཆོ་ཁོག་ཕྱིིར་བལྟབསི་ནསི། ཀ་བ་

དེ་ཚོོ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་ཡིོད་སིར་ཕྱིིར་བཅིིངསི། ཉིལོ་ཁྲི་ཁོག་རླངསི་འཁོོར་

སྟེང་སིོ་སིོའ་ིའཇོོག་སིར་བཞེག་ཅིིང་། རྫོ་སྣོད་ཁོག་ཀྱིང་རང་གི་འཇོོག་གནསི་སུ་ཕྱིིར་

བཞེག ཁྱོིམ་ཚོང་ཁོག་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནསི། སི་སྲིོད་དུ་ཁོང་ཁྱོིམ་ཁོག་

བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ཞེོགསི་པའི་སྣང་བ་དང་ལྷན་དུ་དེ་དག་གཏོར་རྒྱུ་དེ་ནི་གཏན་འཇོགསི་

ཀྱི་ིཐེབསི་རྩལོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་པསི། བལྟབསི་ཟིན་པའ་ིརསི་གུར་ད་ེགནསི་གཅིིག་ཏུ་འཇོོག་

གི་ཡིོད་ལོ། ཟ་མ་སོྐལོ་བྱེད་ཀྱིི་སྣོད་ཆོསི་ཚོང་མ་སྒོམ་གཅིིག་ཏུ་སྒྲིིག་གི་ཡིོད། རླངསི་

འཁོོར་ཚོ་ོནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནསི། ཁྱོིམ་ཚོང་ནང་ག་ིཁོོངསི་མ་ིཚོང་མར་

རང་རང་ལོ་འཚོམསི་པའི་གོ་གནསི་དང་། རང་རང་ལོ་བབསི་པའི་འོསི་འགན་རེ་ཡིོད། 

རྒན་ལོོ་ལོོན་དང་ཆུང་བྱིསི་པ་སུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་། རང་རང་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ནང་དུ་འདུག་

སི་ངེསི་ཅིན་རེ་ཡིོད། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ངལོ་དུབ་དང་ཚོ་གདུག་གིསི་མནར་བའི་སི་སྲིོད་

ར་ེརེར། རླངསི་འཁོོར་ཚོ་ོསྒོར་སི་རུ་བསྡད་དུསི། ཁྱོིམ་མ་ིར་ེརེར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་

རེ་ཡིོད་པསི། བཀོད་སྒྲིིག་ཅིི་ཡིང་བྱེད་མི་དགོསི་པར་ཐེད་ཀར་རང་འགན་སྒྲུབ་པ་ཡིིན། 

བྱིསི་པ་ཚོ་ོའབུད་ཤོིང་འཐུ་རུ་འགྲོ་ཞེིང་འཐུང་ཆུ་ལོེན་དུ་འགྲོ་ལོ། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་རསི་གུར་

ཕུབ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་གི་ཅི་དངོསི་ཚོོ་མར་དབབ་ཀྱིི་ཡིོད། བུད་མེད་ཚོོསི་དགོང་
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཚོིགསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་ཅིིང་། ཁྱོིམ་མི་གཞེན་པ་ཚོོསི་ཟ་མ་བཟའ་སྐབསི་ཁོོ་མོ་ཚོོསི་འགྲམ་

ནསི་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག་གི་ཡིོད། འདི་དག་ཚོང་མ་བཀོད་འདོམསི་ཅིི་ཡིང་མི་

དགོསི་པར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་ན། མཚོན་མོར་ཁྱོིམ་ཚོང་ཁོག་ག་ིཁོང་པ་ན་ིཁྱོིམ་

ཚོང་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་ིསི་མཚོམསི་ཡིིན་ལོ། ཉིིན་མོར་ཞེིང་ཚོིགསི་ཁོག་ན་ིཁོོ་ཚོོའ་ིབར་གྱི་ི

སི་མཚོམསི་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་སི་མཚོམསི་འབྱེད་སྟངསི་ལོ་འགྱུར་བ་འགྲོ་

བཞེིན་ཡིོད། དེང་སིང་། ཉིིན་མོའ་ིཚོ་ཟེར་འོག་ཏུ་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་ཁུ་

སིིམ་མེར་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འགོྲ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། མཚོན་མོར་ཁོོ་ཚོ་ོཚོོགསི་པ་གང་ལོ་ཐུག་ན་

ད་ེདང་འདྲེེསི་ནསི་སྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ད་ེལྟར་ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགསི་འཚོ་ོབ་ད་ེཡིོངསི་སུ་བསྒྱུར་ཟིན་ལོ། འགྱུར་ལྡོག་

འདི་འདྲེ་ནི་འཇོིག་རྟེེན་ཧྲིིལོ་པོར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགསི་ཁོོ་ནསི་མ་གཏོགསི་དང་དུ་ལོེན་

མི་ཐུབ་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ནི་དེང་སིང་ཞེིང་པ་མ་ཡིིན་པར་གནསི་སྤེོ་མི་དམངསི་ཡིིན། 

སོྔོན་ཆོད་སི་ཞེིང་ག་ིཆོེད་དུ་བསིམ་བློོ་གཏོང་བ་དང་འཆོར་གཞེ་ིའཐེེན་པ། མིག་ཧར་གྱིིསི་

ཅིེར་ནསི་འདུག་པ་སིོགསི་ཀྱི་ིརྩོལོ་བ་ན་ིདེང་སིང་གཞུང་ལོམ་བཟང་ངན་དང་ལོམ་ཐེག་

རིང་ཐུང་། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིར་ེསྨོོན་བཅིསི་ཀྱི་ིཐོེག་ཏུ་གཏོང་ག་ིཡིོད། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་སོྔོན་ཆོད་

སི་ཞེིང་ག་ིརྒྱ་ཁྱོོན་སྟེང་དུ་འཁོོར་བའ་ིསིེམསི་པ་ད་ེདེང་སིང་ཨར་འདམ་གྱི་ིགཞུང་ལོམ་ཕྲ་

མོའ་ིསྟེང་དུ་ཐོེགསི་ཡིོད། དེང་སིང་ཆོར་བ་འབབ་མིན་དང་རླུང་བུ་ལྡང་མིན། རྡུལོ་འཚུབ་

ལོངསི་མིན་དང་ལོོ་ཏོག་ལོ་སྐྱེསི་འཕེལོ་འབྱུང་མིན་སིོགསི་ན་ིཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་ཁུར་བྱེད་སི་

མིན། དེང་སིང་ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་གིསི་འགྱིིག་འཁོོར་ལོ་བལྟསི་ཡིོད་ཅིིང་། རྣ་བསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་

གྱིི་སྒྲི་ལོ་ཉིན་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་སིེམསི་པ་འཕྲུལོ་སྣུམ་དང་རླངསི་སྣུམ་གྱིི་སྟེང་དུ་འཁོོར་ཡིོད་

ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་པ་དབུགསི་རྐྱེལོ་དང་ལོམ་ངོསི་ཀྱི་ིབར་དུ་ཇོ་ེསྲིབ་ནསི་ཇོ་ེསྲིབ་ཏུ་འགྲོ་

བཞེིན་པའ་ིའགྱིིག་འཁོོར་སྟེང་དུ་འཁོོར་ཡིོད། ད་ེནསི་ད་དུང་བང་སྒྱུར་ཡིོ་ཆོསི་ཆོག་པའ་ི
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ཆོག་སོྒོ་དང་། སི་སོྲིད་དུ་ཞེག་སོྡད་བྱེད་སིའ་ིའཐུང་ཆུ། ཐེབ་སྟེང་ག་ིཟ་མ་བཅིསི་ལོའང་ཁོོ་

ཚོོསི་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་དགོསི། དེ་བཞེིན། མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་པའི་བདེ་ཐེང་གི་

གཟུགསི་གཞེི། ལུསི་ཤུགསི་དང་སིེམསི་ཤུགསི་བཅིསི་ཀྱིང་ངེསི་པར་དུ་འཛོོམསི་དགོསི། 

ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འགོྲ་བའ་ིའདུན་པ་དྲེག་པོ་ད་ེཁོོ་ཚོའོ་ིསོྔོན་བརྒལོ་ནསི་སླེེབསི་ཡིོད་ལོ། སོྔོན་

ཆོད་ཐེན་པ་དང་ཆུ་ལོོག་ལོ་འཇོིགསི་པའ་ིའཇོིགསི་སྣང་ད་ེདེང་སིང་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་གོག་

ནུར་གྱིིསི་འགྲོ་བར་གེགསི་ཤོིག་སླེེབསི་མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པའ་ིའཇོིགསི་སྣང་དུ་གྱུར་ཡིོད། 

སྒོར་སི་ཚོང་མ་ཡིང་གཏན་འཁོེལོ་དུ་གྱུར་ནསི་ཡིོད་ལོ། ད་ེན་ིསྔོ་ནུབ་འདུག་སི་ནསི་

ཉིིན་འགྲུལོ་ཐུང་ཐུང་ཞེིག་ག་ིམཚོམསི་སུ་ཡོིད་པ་ཡིིན། 

ལོམ་ཐེོག་ཏུ་ཁྱོིམ་ཚོང་འགའ་ར་ེབྲེལོ་འཚོབ་ལོངསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཉིིན་མཚོན་

བསྟུད་ནསི་འགོྲ་ལོ། ངལོ་གསིོ་རྒྱག་དུསི་རླངསི་འཁོོར་བསྡད་ནསི་ཐེད་ཀར་རླངསི་འཁོོར་

ནང་ནསི་ཉིལོ་གྱིི་ཡིོད། དེ་ལྟར་ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་ཚོད་ནུབ་རྒྱུད་འགྲུལོ་བཞུད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་

བཏོན་ནསི། གཞུང་ལོམ་དང་ད་ལྟའ་ིགནསི་སྐབསི་བཅིསི་ལོསི་བྲོསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་གཞེིསི་ཆོགསི་པའི་སྟེང་དུ་འདོད་རྔམ་ལོངསི་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། 

ཁོ་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་བང་སྒྲི་སྒྲིོག་པའི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་དེ་གཞུང་

ལོམ་སྟེང་དུ་བཙན་གྱིིསི་འདེད་བཞེིན་ཡིོད།

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོིམ་ཚོང་མང་པོ་ཞེིག་གིསི་འགྱུར་ལྡོག་འད་ིམགོྱིགསི་པོར་དང་དུ་བློངསི་

ནསི་འཚོོ་བ་གསིར་པར་ཡིོངསི་སུ་གོམསི་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ནསི་ཉིི་མ་ནུབ་རིའི་སྟེང་ནསི་ཇོེ་

དམའ་རུ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་... །

ཞེག་སྡོད་བྱེད་སི་ཞེིག་འཚོོལོ་རན་འདུག

ཨོ། མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་རསི་གུར་འགའ་ར་ེམཐོེང་རྒྱུ་འདུག
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཡིོང་ནསི་བསྡད། གཞེན་དག་ཚོོསི་སོྔོན་ནསི་ད་ེགར་སི་

བཟུང་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། གུསི་ལུགསི་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ཏན་ཏན་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་བསི། 

ཁྱོིམ་ཚོང་འདིའ་ིདབུ་ཁྲིད་དུ་གྱུར་པའ་ིསྐྱེསི་པ་དེསི་མགོ་བོ་སྒོེའུ་ཁོང་ནསི་ཕྱིིར་བསྲིིངསི།

ང་ཚོ་ོའད་ིགར་བསྡད་ནསི་ཞེག་སྒོར་བརྒྱབ་ན་ཨ་ེཆོོག

ལོོསི་ཆོོག ཁྱོོད་ཚོང་འདུག་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞེིན་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོོ་མངའ་སྡེ་གང་

ནསི་ཡིིན།

སི་ཐེག་རིང་ཨར་ཁོན་སི་མངའ་སྡ་ེནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན།

ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་རསི་གུར་བཞེི་པའི་ནང་གི་མི་དེ་ཚོོ་ཡིང་ཨར་ཁོན་སི་མངའ་སྡེ་ནསི་

ཡིངོ་བ་རདེ།

ཨ་ེརེད།

ད་ེནསི་དྲེ་ིབ་གལོ་ཆོེན་ད་ེའདྲེ་ིདགོསི། འཐུང་ཆུ་ག་འདྲེ་འདུག

ཨུན། བྲོ་བ་ཞེིམ་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཀྱིང་། ག་ཚོོད་དགོསི་དགོསི་ཤོིག་འདུག

ཡི། བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ

བཀའ་དྲེིན་ཞུ་མ་ིདགོསི།

གུསི་ལུགསི་འད་ིན་ིངེསི་པར་དུ་ཡིོད་དགོསི་པ་ཞེིག་ཡིིན། རླངསི་འཁོོར་ད་ེརསི་གུར་

གྱིི་སྣེ་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་དེ་གར་བསྡད། དེ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་ནསི་ངལོ་དུབ་

ཀྱིིསི་མནར་བའ་ིམ་ིརྣམསི་མར་བབསི་ཤོིང་། རེངསི་པོར་གྱུར་པའ་ིགཟུགསི་པོ་རྐྱེོང་སྐུམ་

བྱསི། དེ་ནསི་རསི་གུར་ཕུབ་བྱུང་ལོ། བྱིསི་པ་ཚོོ་ཆུ་ལོེན་དུ་སིོང་བ་དང་། ན་གཞེོན་ཚོོ་

འབུད་ཤོིང་འཐུ་རུ་སོིང་། དེ་ནསི་མེ་ཁོ་གསིོསི་བྱུང་ལོ། དེའི་སྟེང་དུ་དགོང་ཚོིགསི་སྐོལོ་

རྒྱུའམ་ཡིང་ན་བརྔོ་རྒྱུ་བསྐྱོན། སོྔོན་ལོ་ཡིོང་མཁོན་ཚོོ་ཚུར་ཡིོང་ནསི་ཕ་ཡུལོ་སི་ཕྱིོགསི་

གང་ཡིིན་འདྲེི་རེསི་བྱེད་ཅིིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁོ་ཁོར་འཐེོར་བའི་ཉིེ་འབྲེལོ་དང་ཡིང་
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བསྐྱར་འཕྲད་པ་ཡིང་འབྱུང་ག་ིཡིོད།

ཨོ། ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡ་ེནསི་ཡིིན་ཨ།ེ རོྫོང་གང་ག་ིཡིིན།

ཆོ་ེརོ་ཁོ་ེརོྫོང་ནསི་ཡིིན།

ཨོ། ད་ེགར་ངའ་ིཉི་ེའབྲེལོ་ཞེིག་ཡིོད། ཨ་ལོེན་ཚོང་ངོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཨ་ེཡིོད། ཨ་ལོེན་ཟེར་བའ་ི

ཁྱོིམ་ཚོང་ཆོ་ེརོ་ཁོ་ེརོྫོང་ག་ིག་སི་གང་དུ་ཡིོད། ཝ་ིལོ་ིསི་ིཚོང་ཨ་ེཤོེསི།

ཨོ། ད་ེལོོསི་ཤོེསི།

དེ་ལྟར་ཚོན་པ་གསིར་པ་ཞེིག་གྲུབ་བྱུང་། སི་སྲིོད་ཀྱིི་མུན་པ་ཡིོངསི་སུ་མ་རུབ་པའི་

སོྔོན་ལོ་ཁོོ་ཚོ་ོགཞེ་ིནསི་ཞེག་སྒོར་འདིའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་གསིར་པ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལོ། ཁྱོིམ་

ཚོང་ར་ེརེར་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྐོར་གྱི་ིབརྡོ་ལོན་འཕྲོད། ཁོོ་ཚོང་ན་ིཡིོངསི་ཀྱིིསི་ཤོེསི་པའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་

ཡི་རབསི་ཤོིག་ཡིིན་འདུག

ང་ཨ་ལོེན་ཚོང་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ཧ་ཅིང་ཡིོད། ཨ་ལོེན་རྒན་པ་སིའ་ེམོན་ ཨ་ལོེན་དང་ཁོོའ་ི

ཆུང་མ་གཉིིསི་ཀ་ཁོ་མ་མཐུན་པ་རེད། ཁོོ་མོ་ཆོེ་རོ་ཁོེ་3 ཡིི་རྒྱུད་པ་ཡིིན་ལོ། མཛོེསི་མ་རྟེ་

ནག་མ་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན།

རེད་ཡི། སིའ་ེམོན་གཞེོན་པ་ད་ེརུ་ཌིོལོ་ཧྥོ་ིཚོང་ག་ིབུ་མོ་ཞེིག་ལོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པ་མ་

རེད་དམ། ངསི་བསིམ་ན་དེ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་ཨེ་ནི་ཌིི་གྲོང་རྡོལོ་དུ་སིོང་ནསི་གཞེིསི་བཅིསི་པ་

རེད་ལོ། འཚོ་ོབ་ཡིག་པོ་འཁྱོོངསི་འདུག དངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་འཁྱོོངསི་འདུག

ཁོོ་ན་ིཨ་ལོེན་ཚོང་ག་ིལོམ་ལྷོང་བྱུང་མཁོན་གཅིིག་པུ་ད་ེརེད། རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་

ཁོང་ཞེིག་ཡིོད།

3  ཆོེ་རོ་ཁོེ།ཆོེ་རོ་ཁོེ། Cherokee སྟ།ེ 1. ཨ་རའི་ིཤོར་ལྷོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་གནསི་པའ་ིརིགསི་ཀྱི་ིཚོ་ོཁོག་ཅིགི 2. ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་

སྡའེ་ིནང་ག་ིརྫོོང་ཞེགི
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

འཐུང་ཆུ་བློངསི་ཤོིང་། འབུད་ཤོིང་གཏུབསི་རྗོེསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོརསི་གུར་ཚོོའ་ིཁྲོད་ནསི་

སིེམསི་ཆུང་ངང་འཁྱོམ་ཉུལོ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་གྲོགསི་པོ་སྒྲིིག་པའི་ཆོེད་དུ་སྤྱིང་གྲུང་

ལྡན་པའ་ིཐེབསི་ལོམ་ར་ེསྤྱིད། བུ་ཞེིག་བུ་གཞེན་པ་ཞེིག་དང་ཉི་ེསིར་སླེེབསི་སྐབསི་ཁོོ་འགྲོ་

མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཐེང་ག་ིརོྡོ་བ་ཞེིག་ལོ་བལྟསི། ད་ེནསི་རོྡོ་བ་ད་ེལོག་ཏུ་བློངསི་ཡིོང་ནསི་

ཞེིབ་ལྟ་བྱསི། ཁོོསི་དེའི་སྟེང་དུ་མཆོིལོ་མ་བཏབ་ནསི་འཕུར་འཕུར་བྱསི་ནསི་བུ་གཞེན་

པ་དེར་མཚོར་སྣང་བསླེངསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་རྙིེད་སིོང་།

བུ་དེསི་ཅུང་སྣང་མེད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་བསྟན་ནསི། ཅི་ིཡིང་མ་རེད། རོྡོ་བ་ཞེིག་རེད་ཟེར།

དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེལོ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་པ་ཡིིན།

ངསི་འདིའ་ིནང་ནསི་གསིེར་མཐོེང་བྱུང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི། གསིེར་ད་ེརོྡོ་ནང་དུ་ཡིོད་དུསི་སིེར་པོ་མིན། ད་ེནག་པོ་རེད།

ད་ེལོོསི་ཡིིན། ད་ེཚོང་མསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།

ངསི་བལྟསི་ན་དེ་ལྕིགསི་གཏེར་སིེར་པོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་གསིེར་རེད་བསིམ་

པ་རེད།

ད་ེའདྲེ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚོན་ན་ིངའ་ིཨ་ཕར་གསིེར་མང་པོ་རྙིེད་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། ཁོོསི་ང་ལོ་

གསིེར་ལོ་ལྟ་སྟངསི་བསླེབསི་མྱོོང་།

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གསིེར་རོྡོག་རོྡོག་རོྡོ་ཕ་བོང་འདྲེ་ཞེིག་ལོག་ཏུ་ལོེན་འདོད་འདུག་གམ།

སྐྱག་པ། ད་ེལོསི་སོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད་པའ་ིབྱ་ིརིལོ་ཞེིག་ཡིོད་ན་སྙམ།

ང་ལོ་སྐད་ཆོ་བཙོག་པ་བཤོད་དུ་མི་འཇུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། རྒྱུན་པར་ཁོ་ནསི་ཤོོར་

འགྲོ།

ང་ཡིང་ད་ེམཚུངསི་ཡིིན། ཆུ་མིག་ཡིོད་སིར་འགྲོ།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་ཕན་ཚུན་ཐུག་ཚོ་ེསིོ་སིོར་ག་འདྲེ་སྙན་གྲགསི་ཡིོད་སྐོར་དང་། ག་

འདྲེའི་རེ་བ་ཡིོད་སྐོར་བཤོད། བུད་མེད་ཚོོསི་ཐེབ་ཀའི་མཐེའ་ན་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོིམ་མིའི་གྲོད་ཁོོག་ཏུ་བཙང་རྒྱུའི་ལྟོ་ཆོསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་པར་བྲེལོ། ལོག་ཏུ་

སོྒོར་མོ་ཅུང་ཟད་ཡིོད་ཚོ་ེཕག་ཤོ་ཡིོད་སིའ་ིཟ་མ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་ཅིིང་། ཕག་ཤོ་དང་ཞེོག་ཁོོག 

ཙོང་རིལོ་མཉིམ་དུ་བཟོ་ངེསི། ད་དུང་ཧོ་ལོན་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱི་ིལུགསི་སྲིོལོ་ལྟར་སླེང་བསྲིེགསི་

སིོབ་གོར་དང་། ཡིང་ན་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིབག་ལོེབ་སྲིེག་ངེསི་ཤོིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་ལྡུར་ཁུ་

མང་པོ་ཞེིག་བླུག་ངེསི། ཡིང་མིན་ན་ཤོ་རྩིབ་དང་རྩིབ་མ་བཙ་ོསྲིིད་ལོ། ད་དུང་ལྕིགསི་ཀྲིན་

ནང་དུ་ནག་ཅིིང་ཁོ་བའ་ིཇོ་ནག་ཁུ་སོྐལོ་སྲིིད། གལོ་སྲིིད་ལོག་ཏུ་སོྒོར་མོ་སྲིབ་མོ་ཞེིག་མ་

གཏོགསི་ལྷག་མེད་ཚོེ། སྣུམ་ཐེིགསི་ཙམ་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིེ་ལྡུར་སྲིེག་སྲིིད་ལོ། བསྲིེགསི་ཟིན་

པའི་ཕྱིེ་ལྡུར་བག་ལོེབ་ད་ེསིོབ་སོིབ་དང་སྨུག་པོ་ཡིིན་ངེསི། དེའི་སྟེང་དུ་ཡིང་བསྐྱར་སྣུམ་

ཐེིགསི་འགའ་ར་ེའབབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད། 

ཁྱོིམ་ཚོང་ཧ་ཅིང་ཕྱུག་པོ་དང་། ཡིང་ན་སོྒོར་མོ་སྤྱིོད་མི་ཤོེསི་པའི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཧ་ཅིང་

གླེེན་པ་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ་ཀྲིན་བཅུག་སྲིན་མ་དང་ཀྲིན་བཅུག་ཁོམ་བུ། ཐུམ་བརྒྱབ་བག་ལོེབ་

དང་བཟོ་གྲྭ་ནསི་བཟོསི་པའི་སྐྱོ་བག་སིོགསི་བཟའ་ལོ། བཟའ་བཏུང་འདི་འདྲེའི་ཕུན་

སུམ་ཚོོགསི་པོ་དེ་ཚོང་མསི་ཤོེསི་པར་བྱསི་ནསི་ཟོསི་ན་མི་འགྲིག་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་གུར་ནང་ནསི་ལོྐོག་བཟའ་བྱེད། དེ་ལྟར་བྱསི་ནའང་། བག་ཟན་བསྲིེགསི་མ་བཟའ་

བཞེིན་པའི་བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཚོ་པོ་བཟོ་བཞེིན་པའི་སྲིན་མའི་དྲེི་མ་ཚོོར་ནསི་མ་དགའ་བའི་

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་ིཡིོད། 

དགོང་ཚོིགསི་ཟོསི་ཚོར་ནསི་སྡེར་མ་ཚོོ་ཆུ་ནང་དུ་བཤོལོ་ཞེིང་ལོག་རསི་ཀྱིིསི་ཕྱིིསི་

ཚོར་དུསི། སི་སྲིོད་ཀྱིི་མུན་པ་སླེེབསི་ཡིོད་པསི། སྐྱེསི་པ་ཚོོ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་ནསི་

གླེེང་མོལོ་བྱེད་མགོ་རྩོམ།
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཁོོ་ཚོོསི་ཤུལོ་དུ་བསྐྱུར་པའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་ཞེིང་ག་ིསྐོར་གླེེང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འད་ི

འདྲེ་ཞེིག་འབྱུང་བཞེིན་པ་དངོསི་གནསི་ཧ་མི་གོ་ཞེེསི་གླེེང་། གཞེི་རིམ་གྱིི་སི་ཞེིང་རྦད་

ད་ེབརླགསི་སིོང་། 

སི་ཞེིང་ཡིང་བསྐྱར་ཇོ་ེལོེགསི་སུ་ཕྱིིར་འགོྲ་ངེསི། གནད་དོན་ན་ིད་ེདུསི་ང་ཚོ་ོད་ེགར་

ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།

ཁོོ་ཚོོའི་སིེམསི་སུ། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་མེད་ཚོོར་མེད་ངང་ནསི་སྡིག་པ་ཞེིག་

བསིགསི་པསི། ད་ལྟ་རྣམ་སྨོིན་འཁོོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ།

མ་ིཞེིག་གིསི་ང་ལོ་བཤོད་མྱོོང་། ཁོོ་སྲིིད་གཞུང་ག་ིལོསི་བྱེད་པ་རེད། ཁོོསི་ཟེར་ན་འད་ི

ནི་སི་རྒྱུ་ཉིམསི་སོིང་བསི་རེད་ཟེར་ལོ། སྲིིད་གཞུང་གི་མི་དེསི་ཟེར་ན་གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་

ཞེིང་ག་ིསུལོ་རིསི་འཕྲེད་རྒྱུག་གིསི་རྨོསི་ན་ད་གཟོད་སི་རྒྱུ་མ་ིཉིམསི་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། ད་ེ

ལྟར་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་ལོ། སི་བདག་གསིར་པ་དེསི་ཀྱིང་སུལོ་རིསི་

འཕྲེད་རྒྱུག་གིསི་རྨོ་ཡིི་མི་འདུག ཁོོསི་བཏོད་པའི་རྨོསི་ཤུར་ལོ་ཡིང་ལོེ་དབར་བཞེི་ཙམ་

ཡིོད་པསི་ཁོོསི་གང་དུའང་རྨོ་མཚོམསི་མ་ིའཇོོག་ལོ། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་ཁོོའ་ིམདུན་དུ་བཞུགསི་

བསྡད་རུང་ཁོོསི་བསྐོར་ནསི་མ་ིའགྲོ་ཐེག་ཆོོད་རེད།

ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཁྱོིམ་གྱི་ིསྐོར་བཤོད་དུསི་སྐད་མགོ་ཧ་ཅིང་དམའ། ངེད་ཚོང་ག་ིརླུང་འཐེག་

ཁོང་པའ་ིའོག་ཏུ་བསིིལོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ད་ེན་ིའོ་མར་ཁོ་སྤྲོ་ིཆོགསི་སི་དང་། ཆུ་

ཀུབ་འཇོོག་སིར་སྤྱིོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཉིིན་གུང་ཚོ་གདུག་མ་ེལྟར་འབར་བའ་ིསྐབསི་སུ་ཡིང་ཁོང་

པ་དེའ་ིནང་བསིིལོ་ལྷང་ལྷང་ཡིིན་ལོ། དེར་བཞེག་ཡིོད་པའ་ིཆུ་ཀུབ་ཅིིག་གཤོག་ནསི་ཟོསི་

ན། ད་ེགྲང་མོ་ཡིིན་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིསིི་ཁོ་ནང་ལོ་འཁྱོག་པསི་ན་ཟུག་གཏོང་། ཆུ་ཀུབ་ཀྱི་ི

པགསི་པའ་ིངོསི་སུ་ཆུ་ཐེིགསི་ཐེར་ཐོེར་དུ་འགྲིལོ་གྱི་ིཡིོད།
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ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་འཕྲད་པའི་ཆོག་སོྒོའ་ིསྐོར་ཡིང་བཤོད། ང་ལོ་ཆོར་ལོེ་ཟེར་བའི་

སྤུན་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ཁོོའ་ིསྐྲ་ན་ིམ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ལྟར་སིེར་པོ་ཡིིན། ཁོོ་འཚོར་ལོོངསི་བྱུང་

ནསི་ཕོ་གསིར་དུ་གྱུར་ཡིོད་ལོ། མཛུབ་གནོན་རླུང་སྦྲིེང་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་དཀྲོལོ་ཤོེསི། ཉིིན་

ཞེིག་ལོ་ཁོོསི་ཞེིང་ནང་དུ་ཤོལོ་བ་འདྲུད་དུ་སིོང་། ཤོལོ་བསི་སྤེོ་ཐེོ་སྙོམསི་པོར་བཟོ་བཞེིན་

པའ་ིསྐབསི་དེར་གླེོ་བུར་དུ་སྦྲུལོ་ཞེིག་སོྔོན་ནསི་འཁྱུག་པསི། ཁོོའ་ིརྟེ་འདྲེོགསི་ནསི་ཤོལོ་བ་

ད་ེཆོར་ལོེའ་ིསྟེང་དུ་དྲུད་ནསི་བྲོསི་ཤོངི་། ཤོལོ་བའ་ིརྩ་ེམོ་ཁོག་ཁོོའ་ིནང་ཁྲོལོ་དང་གྲོད་པའ་ི

ནང་དུ་ཟུག་ཅིིང་། ད་ེདག་གིསི་ཁོོའ་ིངོ་གདོང་རྦད་ད་ེབཀོག་སིོང་། ཨ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན།

ཁོོ་ཚོོསི་མ་འོངསི་པའི་སྐོར་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱསི། དེ་ཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་ན་ག་འདྲེ་ཞེིག་

ཡིིན་ནམ།

རེད་ཡི། འདྲེ་པར་གྱི་ིསྟེང་ནསི་བལྟསི་ན་སི་ཆོ་ཧ་ཅིང་ཡིག ངསི་ད་ེགའ་ིསི་ཆོ་མཛོེསི་

ཤོིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞེིག་ག་ིའདྲེ་པར་མཐེོང་མྱོོང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་སྟར་སྡོང་དང་ལུམ་འབྲསི་

ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཧ་ཅིང་ཐེག་ཉི་ེསི་རུ་རྩ་ེམོ་གངསི་ཀྱིིསི་གཡིོགསི་པའ་ིར་ིབོ་

མཐེོན་པོ་ཞེིག་འདུག་ལོ། ད་ེན་ིདངོསི་གནསི་བལྟསི་ན་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞེིག་རེད།

ང་ཚོོར་ད་ེགར་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་རྙིེད་པ་ཡིིན་ན། ད་ེནསི་གནད་དོན་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་

རེད། སི་ཆོ་ད་ེརུ་དགུན་ཁོ་ཡིང་གནམ་གཤོིསི་མ་ིགྲང་བསི་བྱིསི་པ་ཚོ་ོསླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབསི་

འཁྱོག་སྡུག་མྱོོང་མི་དགོསི། ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྱིསི་པ་ཚོོར་བདག་སྐྱོང་ཡིག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིིན་ལོ། ད་ེནསི་བཟུང་སོླེབ་ཐུན་ཆོད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན། ངསི་ཡི་ིག་ེཀོློག་ཡིག་པོ་ཤོེསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། དཔ་ེཀོློག་ལོ་བྱང་ཆུབ་པ་ཚོ་ོལྟ་བུའ་ིསོྤྲོ་སྣང་མེད།

གཅིིག་བྱསི་ན་སྐྱེསི་པ་གཅིིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་འཁུར་ནསི་གུར་

སོྒོ་རུ་བུད་ནསི། སྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད་ནསི་སྒྲི་སྙན་དཀོྲལོ་མགོ་རྩོམ་སྲིིད་ལོ། སྒོར་

ནང་ག་ིམ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མ་དལོ་མོར་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་ཁོོའ་ིམཐེའ་རུ་འཚོོག་ངེསི། 
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

སྤྱིིར་མི་མང་པོསི་སྒྲི་སྙན་ཅུང་ཙམ་རེ་རྡུང་ཤོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྐྱེསི་པ་འདི་ནི་རྡུང་

མཁོན་བྱང་ཆོ་ཅིན་ཞེིག་རེད། རྒྱུད་སྐུད་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངསི་ཟབ་མོར་རྡུང་དུསི་སྙན་འཇོེབསི་

ཀྱིི་དབྱངསི་འགོྲསི་ཀྱིིསི་རྒྱུད་སྐུད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་གོམ་སྟབསི་སྒྱུར་ཞེིང་། སྲི་ཞེིང་སྦེོམ་པའི་

མཛུབ་མོ་ཁོག་གིསི་སྒྲི་སྙན་གྱིི་གཞུང་རྟེའི་སྟེང་དུ་ཞེབསི་བོྲ་འཁྲབ། ཁོོསི་སྒྲི་སྙན་རྡུང་

བཞེིན་རྡུང་བཞེིན་མ་ིརྣམསི་དལོ་མོར་ཁོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཡིོང་ཞེིང་། མཇུག་མཐེར་མ་ིཚོོགསི་

ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིམཐེའ་ཡིོངསི་སུ་དམ་པོར་བསྐོར། ད་ེནསི་ཁོོསི་“སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ག་ིསྲིིང་བལོ་

དང་། སོྒོར་ཟུར་བཞེ་ིཡི་ིཤོ” ཞེེསི་པའ་ིགླུ་ད་ེབློངསི་པསི། གོར་གོར་དུ་འདུསི་པའ་ིམ་ིཚོོགསི་

ཀྱིིསི་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་བློངསི། དེ་ནསི་ཁོོསི་“བུ་མོ་ཚོོ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་སྐྲ་ལོོ་བྲེགསི་པ་

ཡིིན།” ཞེེསི་པ་བློངསི་པསི། མི་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་མཉིམ་དུ་བློངསི། དེ་ནསི་ཁོོསི་“ང་ཋེེག་སི་སིི་

དང་ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་པའ་ིབྲེད་ཤོ་ལོངསི་པའ་ིགླུ་གཞེསི་ད་ེབློངསི། གླུ་གཞེསི་འད་ི

ནི་སིི་ཕེན་གྱིི་མི་ཨ་རིའི་གླེིང་ཆོེན་དུ་མ་སླེེབསི་གོང་ནསི་བཟུང་ཡོིད་པའི་གླུ་གཞེསི་ཤོིག་

ཡིིན་ལོ། ད་ེདུསི་དེའ་ིགླུ་ཚོིག་ན་ིཨིན་ཌིིའ་ིསྐད་ཡིིན།

ད་ལྟ་མ་ིཚོོགསི་འད་ིངོ་བོ་གཅིིག་དང་ཆོ་ཤོསི་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་

ནང་དུ་བཀུག་ནསི། སིེམསི་པ་རྣམསི་ཡུལོ་དུསི་གཞེན་པ་ཞེིག་ཏུ་འཁྱོམསི་ལོ། སིེམསི་

ནང་ག་ིསྡུག་བསྔོལོ་ཡིོད་ཚོད་གནསི་སྐབསི་རིང་ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་ནསི་གཉིིད་ལོ་རོལོ། ད་ེ

ནསི་“མེག་ལོ་ེསི་ིཋེིའ་ིསོྐྱ་གླུ།” ཞེེསི་པ་ཡིང་བློངསི་པ་དང་། ད་ེརྗོེསི་ལོོ་ལོོན་ཚོོའ་ིའདོད་པ་

སྐོང་བའ་ིཆོེད་དུ་“ཡི་ེཤུསི་བདག་ལོ་ཁོོང་ག་ིམདུན་དུ་ཤོོག་ཟེར།” ཞེེསི་པ་ཡིང་བློངསི། གླུ་

གཞེསི་ཀྱིིསི་བྱིསི་པ་ཚོོར་གཉིིད་ཕབ་པསི། ཁོོ་ཚོ་ོསིོ་སོིའ་ིགུར་ནང་དུ་ཉིལོ་དུ་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། 

གླུ་གཞེསི་ཁོག་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྨ་ིལོམ་དུ་འཛུལོ།

ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་ནསི། ལོག་ཏུ་སྒྲི་སྙན་བཟུང་བའི་སྐྱེསི་པ་དེ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཁོ་ནསི་

གླེལོ་ཁོ་བྱེད་བཞེིན། ཡུལོ་མ་ིཚོ།ོ གཟིམ་སི་བད།ེ ཞེེསི་བཤོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ཚོང་མསི། ཡི། གཟིམ་སི་བད།ེ ཞེེསི་ཁོ་མུག་མུག་ཏུ་ལོན་བཏབ།

མ་ིར་ེརསེི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྒྲི་སྙན་ཅུང་ཟད་ར་ེརྡུང་ཤོསེི་ན་ཨང་འདོད་ལོ། འད་ིན་ིདངོསི་

གནསི་སོྤྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞེིག་རེད་འདོད། ད་ེནསི་མ་ིཚོོགསི་རྣམསི་རང་རང་སི་ནསི་ཉིལོ་དུ་

ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ཞེག་སྒོར་ད་ེའཇོམ་ཐེིང་ངེར་གྱུར། འུག་པ་ཚོ་ོཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་ཐེོག་ནསི་འཕུར་

མགོ་བརྩམསི་སིོང་ལོ། སྤྱིང་ཁྱོ་ིཚོོསི་ཀྱིང་ཐེག་རིང་ནསི་ཅི་ཅིོ་འདོན་མགོ་བརྩམསི། སྲི་ེམོང་

ཚོ་ོསྒོར་ནང་དུ་ཡིོང་ནསི་ཟསི་ལྷག་འཐུང་ལྷག་ར་ེཨ་ེརྙིེད་ལྟ་བཞེིན་འདུག་ལོ། སྔོངསི་སི་

སྐྲག་སི་མེད་པའ་ིསྲི་ེམོང་འད་ིཚོ་ོང་རྒྱལོ་གྱིིསི་འགྱིིང་བཞེིན་འགྲོ།

མཚོན་མོའ་ིམུན་པ་ཕར་ལོ་ཕྱིིན་ནསི་ཞེོགསི་པའ་ིསྐྱ་རེངསི་ཚུར་ལོ་སླེེབསི་པ་དང་ལྷན་

དུ། བུད་མེད་ཅིིག་གུར་ནང་ནསི་བུད་ད་ེམ་ེཁོ་གསིོསི་ཤོིང་འཚོིག་ཇོ་བསྐོལོ། ད་ེནསི་སྐྱེསི་

པ་ཚོ་ོསོྒོར་བུད་བྱུང་ལོ། སྐྱ་རེངསི་ཀྱི་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་དུ་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད།

ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོོ་ར་ཌིོ་གཙང་པོ་བརྒལོ་རྗོེསི་བྱ་ེཐེང་དུ་སླེེབསི་པ་ཡིིན་ཞེེསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད། 

བྱ་ེཐེང་ནསི་སིེམསི་ཆུང་བྱེད་དགོསི་ཤོིང་། ད་ེགར་ལུསི་མ་ིརུང་། ཆུ་མང་ཙམ་འཁུར་སོྡད། 

གལོ་སྲིིད་བྱ་ེཐེང་ནསི་ལུསི་འདྲེ་སིོང་ན།

ང་རང་གིསི་དགོང་མོར་འགྲོ་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞེ་ིའཐེེན་ཡིོད།

ངསི་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བསིམ་ཡིོད། ཉིིན་དཀར་ལོ་དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ་ཡིིན་རུང་གསིོན་

སྲིེག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོོསི་ཟ་མ་མགྱིོགསི་པོར་ཟོསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་སྡེར་མ་རྣམསི་ཆུ་བཤོལོ་བྱསི་

ནསི་ལོག་རསི་ཀྱིིསི་ཕྱིིསི། ད་ེནསི་གུར་རྣམསི་མར་ཕབ་སིོང་། སྐབསི་དེར་ཚོང་མར་བྲེལོ་

འཚོབ་ཅིིག་ལོངསི་ཡིོད། ཉི་ིམ་ར་ིལོསི་ཤོར་དུསི་སྒོར་ཤུལོ་ད་ེསྟོང་པ་རེད་ལོ། ཤུལོ་དུ་ལུསི་

པ་ནི་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་ཤུལོ་དུ་བསྐྱུར་པའི་གད་སྙིགསི་ཁོོ་ན་རེད། དེ་ལྟར་སྒོར་ཤུལོ་འདི་

དགོང་མོ་གསིར་པ་ཞེིག་ཏུ་འཇོིག་རྟེེན་གསིར་པ་ཞེིག་སྐྲུན་པར་གྲ་སྒྲིིག་ཨང་གསིར་རེད། 
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ལེེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

འོན་ཀྱིང་། གཞུང་ལོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཡུལོ་མ་ིགནསི་སྤེོ་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་མང་པོ་འབུ་

སྲིིན་བཞེིན་གོག་ནུར་བྱེད་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཨར་འདམ་གྱིི་གཞུང་ལོམ་ཕྲ་མོ་དེ་མདུན་

ཕྱིོགསི་སུ་རིང་པོར་བསྲིིངསི་ཡིོད།



452

 ལེའུ་བཅིོ་བརྒྱད་པ།

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་གསིི་མཐེོ་སྒོང་ག་ིར་ིབོ་དང་ར་ིཕྲན་མང་པོ་བརྒལོ་ནསི་མེག་སི་ེཁོོ་གསིར་པའ་ིར་ི

ཁུལོ་དུ་བསླེེབསི་ཤོིང་། རིམ་བཞེིན་ཨ་ར་ིཟོན་ན་མངའ་སྡེའ་ིསི་མཐེོའ་ིར་ིཁུལོ་དུ་འགོསི། 

ར་ིཚོོགསི་ཀྱི་ིབར་གསིེང་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་མར་ཕོྱིགསི་ན་ཡིོད་པའ་ིཕེན་ཋེེད་བྱ་ེཐེང་ལོ་བལྟསི། 

ད་ེནསི་མཐེའ་སྲུང་དམག་མ་ིཞེིག་གིསི་ཁོོ་ཚོ་ོབཀག

“ཁྱོོད་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

“ཁྱོོད་ཚོ་ོཨ་ར་ིཟོན་ན་མངའ་སྡ་ེརུ་ག་ཙམ་ལོ་སྡོད་རྩིསི་ཡིོད།”

“གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་བ་མ་གཏོགསི་སྡོད་རྩིསི་མེད།”

“རྩ་ིཤོིང་དང་སོྔོ་ལྡུམ་རིགསི་འཁྱོེར་མེད་དམ།”

“ད་ེའདྲེ་འཁྱོེར་མེད།”

“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་སོྔོག་བཤོེར་བྱེད་དགོསི།”

“ང་ཚོོསི་དངོསི་གནསི་རྩ་ིཤོིང་དང་སོྔོ་ལྡུམ་རིགསི་ཅི་ིཡིང་འཁྱོེར་མེད།”

མཐེའ་སྲུང་དམག་མི་དེསི་ཁོོ་ཚོོའི་རླུང་འགོག་ཤོེལོ་སོྒོའ་ིསྟེང་དུ་སྦྱིར་བྱང་ཆུང་ཆུང་

ཞེིག་སྦྱིར།

“ཡི། དེསི་ན་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ལོམ་ནསི་མ་བསྡད་པར་ཡིག་པོ་སོིང་ཨ།”

“ལོགསི་སིོ།། ང་ཚོ་ོའདུག་རྩིསི་མེད།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཁོོ་ཚོོ་ལོ་ངོསི་སུ་འགོསི། རི་ངོསི་ཧྲིིལོ་པོ་འཆུསི་ལོོག་ཐེེབསི་པའི་ཤོིང་སྡོང་ཐུང་ཐུང་

མང་པོསི་ཁོེབསི། ཁོོ་ཚོོསི་རིམ་བཞེིན་ཧོལོ་བྷེ་ིརོག་དང་ཇོོ་སིེབ་གོྲང་ཁྱོེར། ད་ེནསི་ཝིན་སི་ི

ལོོ་གྲོང་ཁྱོེར་བཅིསི་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་། མཚོམསི་ཤོིག་ལོ་ཤོིང་སྡོང་རིང་པོ་སྐྱེསི་ཡིོད་སིར་

སླེེབསི། རླངསི་འཁོོར་གཉིིསི་ཀསི་རླངསི་པ་ཐོེལོ་ཐོེལོ་དུ་འཕེན་བཞེིན་ལོ་ངོསི་སུ་ཤོེད་རོྩལོ་

གྱིིསི་འགོ་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོར་ིབོ་ཧྥོ་ིལོག་སི་ིཋེབ་ཀྱི་ིངོསི་སུ་འགོསི་ནསི་ར་ིརྩ་ེརུ་

བསླེེབསི་ཤོིང་། རི་བོ་ཧྥོི་ལོག་སིི་ཋེབ་བརྒལོ་ནསི་མར་བབསི་ཚོེ་མཐེའ་ཡིསི་པའི་མཐེོ་

སྒོང་ག་ིསི་གཞེ་ིཆོེན་པོ་རུ་བསླེེབསི། ད་ེགར་མདུན་གྱི་ིགཞུང་ལོམ་ཡིང་ཐེག་རིང་ཐེག་རིང་

སི་ནསི་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། ད་ེགར་སིོང་གིན་སིོང་གིན་འཐུང་ཆུ་ཇོ་ེདཀོན་ཇོ་ེདཀོན་དུ་འགྲོ་

ཞེིང་། ཤོིན་ཏུ་དཀོན་པའ་ིའཐུང་ཆུ་ད་ེརྣམསི་རིན་སྤྲོད་ནསི་ཉིོ་དགོསི་ལོ། རིན་གོང་ཡིང་གྷི་

ལོོན་རེ་ལོ་སྐར་ལྔ་ནསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་། སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ནསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་

དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱསི་ཏེ་ཇོེ་མཐེོ་ནསི་ཇོེ་མཐེོ་རེད། བྲག་རོྡོ་མང་བའི་ཡུལོ་ལུང་སྐམ་པོ་འདི་

དགུང་ག་ིཉི་ིམསི་ཚོ་བསྲིེགསི་བྱསི་ཟིན། ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་ཕོྱིགསི་སུ་ཆོ་མ་ིསྙོམསི་པའ་ིར་ིརྩ་ེ

སྣ་ཚོོགསི་ཀྲོང་ངེར་འགྲེངསི། འད་ིན་ིཨ་ར་ིཟོན་ན་མངའ་སྡེའ་ིནུབ་ཁུལོ་གྱི་ིལྕིགསི་ར་ིརེད། 

ད་ལྟ་འགྲུལོ་བཞུད་པ་ཁོོ་ཚོ་ོཉི་ིམ་དང་ཐེན་པར་བྱོལོ་བཞེིན་འགྲོ་དགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་མཚོན་

མོར་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། མཚོན་མོར་རི་ཁུལོ་ཁོག་ཏུ་སླེེབསི་

ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་མཚོན་མོར་རྩེ་མོ་རྣོ་བའི་བཙན་མཁོར་འདི་དག་བརྒལོ་གྱིི་ཡིོད་ལོ། 

ཁོོ་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གླེོག་གི་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བའི་འོད་ཕུང་དེ་སྐྱ་མདོག་

བབསི་པའ་ིགཞུང་ལོམ་གྱི་ིརོྡོ་གཅིལོ་ངོསི་སུ་སོྤྲོསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་ར་ིརྩ་ེད་ེ

མཚོན་མོར་བརྒལོ་ཞེིང་། མཚོན་མོའ་ིནམ་སྨོད་ཙམ་ལོ་རོྡོ་ཧྲུག་གིསི་གང་བའ་ིཨོ་ཋེ་ིམན་

གྲོང་རྡོལོ་བརྒྱུད་ནསི་ར་ིབོའ་ིཕ་རོལོ་ནསི་མར་བབསི། ད་ེལྟར། ཞེོགསི་པའ་ིཉི་ིགཞེོན་ཤོར་

སྐབསི་ཁོོ་ཚོསོི་ར་ིའདབསི་སུ་བཞུར་བཞེིན་པའ་ིཁོོ་ལོོ་ར་ཌིོ་གཙང་པོ་མིག་གསིི་མཐེོང་ཐུབ། 



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཋེོ་ཕོག་གྲོང་དུ་སླེེབསི་ཤོངི་། ད་ེགར་མཐེའ་སྲུང་དམག་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརླུང་

འགོག་ཤོེལོ་སོྒོའ་ིསྟེང་ག་ིསྦྱིར་བྱང་བཀོག ཁོོ་ཚོོསི་གོ་སྐབསི་འད་ིདང་བསྟུན་ནསི་ད་ེགའ་ི

ཟམ་སྣ་ེརུ་ངལོ་གསིོ་ཅུང་ཙམ་བརྒྱབ། ད་ེནསི་ཟམ་པ་བརྒལོ་ནསི་ཕ་རོལོ་དུ་བུད་རྗོེསི་སི་

གཞེི་རོྡོ་བསི་གང་བའི་མི་མེད་ཐེང་སྟོང་དུ་འཛུལོ། སྤྱིིར་ཁོོ་ཚོོ་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཧ་

ཅིང་བྲེལོ་སྣང་ཆོ་ེལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་དགུང་ག་ིཉི་ིམའ་ིཚོ་དྲེོད་ཀྱིང་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོེར་འགྲོ་

བཞེིན་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེདག་ལོ་མ་བལྟསི་པར་ད་ེགར་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག

ཨ་ཕསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་མོསི་“ང་ཚོ་ོའབྱོར་སིོང་། ད་ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧོྥོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡེའ་ི

ནང་དུ་བསླེེབསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་ཉོིབ་སྣང་དང་བཅིསི་ཉི་ིའོད་འོག་ཏུ་དཀར་

འོད་སོྤྲོ་བཞེིན་པའི་རོྡོ་བ་ཁོག་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་གཙང་པོའ་ིཕ་རོལོ་གྱིི་འཇོིགསི་

སུ་རུང་བའ་ིཨ་ར་ིཟོན་ནའ་ིར་ིགཟར་ལོ་བལྟསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་ད་རུང་བྱེ་ཐེང་བརྒལོ་དགོསི། ང་ཚོོ་ཆུ་ཡིོད་སི་ཞེིག་ཏུ་སིོང་ནསི་

ངལོ་གསིོ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

གཞུང་ལོམ་དེ་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་གཉིིསི་ཀ་

རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་གྱིིསི་ནེ་ཌིལོ་སིི་གྲོང་རྡོལོ་དུ་སླེེབསི་དུསི་ཞེོགསི་པ་ཡིོལོ་ནསི་ཅུང་

འགོར་ཟིན་འདུག གནསི་འདིའི་གཙང་ཆུ་དེ་འདམ་རྩྭའི་ཁྲོད་ནསི་མྱུར་མོསི་བཞུར་

གྱི་ིཡིོད།

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་དང་ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གཉིིསི་ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་གཉིིསི་ཀ་གཙང་འགྲམ་དུ་སིོང་

ཞེིང་། གཙང་འགྲམ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་བཀག་པ་ན། བཟའ་མ་ིཚོང་མ་གནསི་སྐབསི་

རིང་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་མི་འབབ་པར་འགྲམ་ཕྱིོགསི་སུ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བཞུར་བཞེིན་པའི་

གཙང་པོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ལྗོང་མདོག་གི་འདམ་རྩྭའི་ཚོོམ་གྱིིསི་གཙང་པོའ་ིདབུསི་

སུ་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། གཙང་འགྲམ་དུ་ཞེག་སྒོར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཀྱིང་
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བརྒྱབ་འདུག སྒོར་ནང་ག་ིརསི་གུར་བཅུ་གཅིིག་ཆུ་དང་ཉི་ེསི་རུ་ཕུབ། གཙང་འགྲམ་གྱི་ིསི་

ངོསི་སུ་འདམ་རྩྭསི་གང་ཡིོད། ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནསི་སྐ་ེཕྱིིར་བསྲིིངསི་

“ང་ཚོ་ོའད་ིགར་བསྡད་ན་ཨ་ེཆོོག”

ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ཀ་ཏོ་རའི་ནང་དུ་གྱིོན་གོསི་འཁྲུད་བཞེིན་པའི་བུད་མེད་སྟོབསི་ཆོེན་

ཞེིག་གིསི་ཡིར་བལྟསི་“ང་སི་འདིའ་ིསི་བདག་མིན། སྐུ་ཞེབསི། འདུག་པར་སོྤྲོ་ན་སྡོད་ཅིིག 

ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་དུ་ཡོིང་ག་ིརེད།” ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཉི་ིའོད་འོག་

ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་གོྱིན་གོསི་བཀྲུསི།

རླངསི་འཁོོར་གཉིིསི་ཀ་འདམ་རྩྭ་ཡིོད་སིའི་སི་སྟོང་ཞེིག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། རསི་གུར་

རྣམསི་ལོག་བརྒྱུད་ཀྱིིསི་མར་ཕབ། ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གིསི་རསི་གུར་ཕུབ་བྱུང་ལོ། ཇོོ་ཌི་ིཚོང་

གིསི་ཁོོ་ཚོང་ག་ིརསི་ཡུག་ད་ེཐེག་པའ་ིསྟེང་དུ་བཀལོ། 

ཝིན་ཧྥོིལོད་དང་རུ་ཐེེ་གཉིིསི་ཀ་ལྕིང་སྡོང་ཁྲོད་ནསི་དལོ་མོསི་འདམ་རྩྭ་ཡིོད་སིའི་

ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོཡིོད་སི་འད་ི

ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརེད་ཡི།” ཞེེསི་སོྤྲོ་སྣང་དང་བཅིསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་འདམ་རྩྭ་ཞེིག་བཅིག་ནསི་ཁོ་ཕྱིསེི་རྗོེསི་ནང་ག་ིལྡ་ེགུ་དཀར་པོ་ཁོ་ནང་

དུ་བཅུག་ནསི་བལྡད་ཅིངི་། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིསིི་ཆུ་ནང་དུ་སིོང་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་ལོངསི་ནསི་

བསྡད། ཆུ་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིཉྭ་རིལོ་བར་དུ་སླེེབསི།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ང་ཚོོསི་ད་དུང་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“བྱ་ེཐེང་ད་ེགང་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ།”

“ངསི་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ངསི་བྱ་ེཐེང་རེད་ཟེར་བའ་ིའདྲེ་པར་ད་ེའདྲེ་མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད། 

སྟེང་དུ་རུསི་པ་ག་སི་གང་དུ་འདུག”

“མིའ་ིརུསི་པ་རེད་དམ།”
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“ངསི་བལྟསི་ན་འགའ་ར་ེཡིིན་རྒྱུ་རེད། མང་ཆོ་ེབ་ན་ིབ་ལོང་ག་ིརུསི་པ་རེད།”

“ང་ཚོོསི་རུསི་པ་ད་ེའདྲེ་མཐེོང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“གཅིིག་བྱསི་ན་མཐེོང་ཐུབ། ངསི་མ་ིཤོེསི། ང་ཚོོསི་བྱ་ེཐེང་ད་ེམཚོན་མོར་བརྒལོ་དགོསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་ད་ེལྟར་ཟེར། ཋེོམ་གྱིིསི་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ོཉིིན་དཀར་ལོ་སིོང་ན། བྱ་ེཐེང་ག་ིཚོ་གདུག་

གིསི་ང་ཚོ་ོགསིོན་སྲིེག་གཏོང་ག་ིརེད་ཟེར།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ད་ེཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་དང་མཚོར་པོ་ཡིོད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་རྐང་

མཛུབ་རྣམསི་ཆུ་འོག་ག་ིབྱ་ེམའ་ིནང་དུ་བསྣུར།

ཁོོ་ཚོོའི་ཨ་མསི་“རུ་ཐེེ། ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁྱོོད་གཉིིསི་ཕྱིིར་ཤོོག” ཅིེསི་བོསི་བྱུང་བསི། ཁོོ་

གཉིིསི་དལོ་མོསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་འདམ་རྩྭ་དང་ལྕིང་སྡོང་བརྒྱུད་ནསི་ཕྱིིར་སིོང་།

རསི་གུར་གཞེན་པ་རྣམསི་ན་ིལྷིང་འཇོགསི་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཚོ་ོཚུར་ཡིོང་

སྐབསི་གནསི་སྐབསི་ཙམ་ལོ་མགོ་བོ་རྣམསི་སོྒོ་ཕྱིར་བར་ནསི་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་རྗོེསི་ཡིང་

བསྐྱར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམ་འགྲོ། ད་ལྟ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའ་ིརསི་གུར་ཕུབ་ཟིན་པསི་སྐྱེསི་

པ་ཚོ་ོལྷན་དུ་འདུསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་མར་སིོང་ནསི་ཁྲུསི་ཤོིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན། མ་ཉིལོ་གོང་དུ་ཁྲུསི་ཤོིག་ངེསི་

པར་དུ་རྒྱག་དགོསི། ང་ཚོོསི་ཨ་ཕྱིི་རསི་གུར་ནང་དུ་སྤེོསི་རྗོེསི་ཁོོ་མོའ་ིགནསི་སྟངསི་ག་

འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཤོསེི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག གཉིིད་ལོསི་སིད་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པ་འདྲེ།” ཞེསེི་ཟརེ་བཞེནི་མགོ་

བོ་རསི་གུར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁྱོོག་ཙམ་བྱསི། སྐབསི་དེར་རསི་ཡུག་ག་ིའོག་ནསི་འཛོེར་སྐད་

དང་ངུ་ཤུམ་གྱི་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་བསི། ཨ་མ་མགྱིོགསི་པོར་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི།

ན་ོཡི་ཡིསིི་“ཁོོ་མ་ོསིད་བྱུང་། ག་ོབྱུང་ངམ། མདང་ནུབ་མཚོན་གང་པོར་ཁོོ་མོསི་འཛོརེ་

སྐད་འདནོ་བཞེནི་ཡིངོ་བ་རདེ། དངསོི་གནསི་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཞེགི་ཏུ་གྱུར་འདུག” ཅིསེི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“སྙིང་རྗོ།ེ ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་དྲེགསི་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ད་ལྟ་ངལོ་གསིོ་ཅུང་ཙམ་

མ་བརྒྱབ་ན་ཁོོ་མོ་ཡུན་རིང་ལོ་འདང་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་དྲེགསི་པ་རེད། ང་དང་

མཉིམ་དུ་འགྲོ་མཁོན་ཡིོད་དམ། ང་རང་སོིང་ནསི་ཁྲུསི་ཤོིག་བརྒྱབ་རྗོེསི་གྲིབ་བསིིལོ་ནང་

ནསི་ཉིིན་གང་པོར་ཉིལོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་

ཁོོའ་ིརྗོེསི་དེད། ཁོོ་ཚོོསི་ལྕིང་སོྡང་ག་ིགསིེབ་ནསི་གོྱིན་གོསི་ཕུད་རྗོེསི་ཐེད་ཀར་ཆུ་ནང་དུ་

སིོང་ནསི་སིར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་རྐང་པའི་ཕྱིི་རྟེིང་རྣམསི་བྱེ་མའི་ནང་དུ་བསྣུར་ནསི་ཡུན་

རིང་ཞེིག་ལོ་ཙོག་པུར་བསྡད་ཅིིང་། སྐབསི་དེར་ཆུ་ངོསི་སུ་ཕྱིིར་བུད་པ་ནི་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་

བོ་ཁོོ་ན་རེད།

ཨལོ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། དངོསི་གནསི་འདི་འདྲེ་ཞེིག་དྲེན་ནསི་ཡུན་རིང་

འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་ཆུ་འོག་ནསི་བྱེ་མ་སྤེར་མོ་གང་བཟུང་ཡིོང་ནསི་

རང་ལུསི་བྱེ་མསི་འཕུར་འཕུར་བཏང་། ཁོོ་ཚོོ་ཆུ་ནང་དུ་བསྡད་ནསི་རྒྱང་རིང་གི་སི་ན་

རྩ་ེམོ་རྣམསི་ཀྲོང་ངེར་འགྲེངསི་ཡོིད་པའ་ིར་ིབོ་ན་ེཌིལོ་སི་ིསྟ།ེ ཨ་ར་ིཟོན་ནའ་ིབྲག་དཀར་

ར་ིཚོོགསི་ལོ་བལྟསི། 

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་ར་ིཚོོགསི་ད་ེདག་བརྒྱུད་ནསི་ཡིོང་བ་རེད།” ཅིེསི་ཡི་མཚོན་པའ་ིརྣམ་

པ་དང་བཅིསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཆུ་ནང་དུ་གཅིིག་བསྡུསི། “ཡི། ད་ང་ཚོ་ོའདིར་འབྱོར་བ་རེད། 

འད་ིན་ིཁོ་ལོ་ིཧྥོརོ་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེརདེ། འནོ་ཀྱིང་། ད་ེའདྲེའ་ིའབོྱར་ཕྱུག་ལྡན་པ་ཞེགི་ཡིནི་

སྣང་མ་ིའདུག་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་དུང་བྱ་ེཐེང་ད་ེབརྒལོ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད། གོ་ཐོེསི་ལྟར་ན། བྱ་ེཐེང་ད་ེདངོསི་

གནསི་འཇོིགསི་སུ་རུང་བ་ཞེིག་ཡིིན་རབསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“ང་ཚོོསི་དོ་ནུབ་བརྒལོ་ཐེབསི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཅི་ིབྱེད་དགོསི་མ་ིཤོེསི། ཚོང་མསི་ངལོ་གསིོ་ཞེིག་བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད་ལོ། དམིགསི་

བསིལོ་དུ་ཨ་ཕྱི་ིལོ་མཚོོན་ན་ངལོ་གསིོ་བྱེད་དགོསི། ད་ེམ་གཏོགསི་ང་ཡིིན་ན་བྱ་ེཐེང་ག་ིཕ་

རོལོ་དུ་གང་མགྱིོགསི་མགྱིོགསི་ཀྱིིསི་བརྒལོ་ནསི། ལོསི་ཀ་ཞེིག་གང་སྔོ་སྔོ་བཙལོ་ན་བསིམ་

གྱི་ིའདུག ད་ལྟ་ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་བཞེ་ིབཅུ་ཙམ་མ་གཏོགསི་ལྷག་མ་ིའདུག ང་ཚོ་ོཚོང་མར་

ལོསི་ཀ་རྙིེད་ནསི་ཡིོང་འབབ་ཆུང་ཆུང་ར་ེཚུར་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིོད་སིོང་ན། ད་གཟོད་ངའ་ིསིེམསི་

བད་ེལོ་འབབ་རྒྱུ་རེད།”

སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ཆུ་ནང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི་ལུསི་པོསི་གཙང་ཆུའི་རྒྱུག་ཤུགསི་མྱོོང་

དུ་བཅུག ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ལོག་ཟུང་ཡིངསི་མོར་ལྷོད་ནསི་ལོག་མགོ་ཆུ་ངོསི་སུ་གཡིེང་

དུ་བཅུག ཁོོ་ཚོོའ་ིལུསི་པོ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་སྐ་ེདང་ལོག་ངར་བར་དུ་དཀར་པོ་རེད་ལོ། ལོག་

མགོ་དང་གདོང་པ་ཉི་ིམསི་བསྲིེགསི་ནསི་སྨུག་ནག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། སྒྲིོག་རུསི་ཀྱི་ིསྟེང་

དུ་Vརིསི་སྨུག་པོ་ར་ེབབསི། ཁོོ་ཚོོསི་བྱ་ེམསི་གཟུགསི་པོ་འཕུར་འཕུར་བྱསི། 

ནོ་ཡི་ཡིིསི་ལོ་ེལོོའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་“དངོསི་གནསི་འད་ིརུ་བསྡད་ན་འདོད། གཏན་

དུ་འདི་གར་བསྡད་ན་འདོད། ནམ་ཡིང་ལྟོགསི་རྒྱུ་དང་སྡུག་རྒྱུ་མེད་པར། ལོེ་ལོོ་ཅིན་

གྱིི་ཕག་མ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་འདམ་བག་ཁྲོད་ནསི་མི་ཚོེ་གང་པོར་ཉིལོ་ནསི་བསྡད་ན་

འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་གཙང་པོའ་ིཕ་རོལོ་ཕྱིོགསི་སུ་ཀྲོང་ངེར་འགྲེངསི་པའ་ིར་ིརྩ་ེཁོག་དང་། གཙང་

པོའ་ིསྨོད་རྒྱུད་ཕྱིོགསི་སུ་བསྲིིངསི་པའ་ིར་ིབོ་ན་ེཌིལོ་སི་ིབཅིསི་ལོ་ལྟ་བཞེིན་“འད་ིའདྲེའ་ིར་ི

བོ་འཇོིགསི་པོ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་མེད། དངོསི་གནསི་སི་རྩུབ་བློ་འདར་བ་ཞེིག་རེད། 

ར་ིརྒྱུད་འད་ིདག་ན་ིརྒྱལོ་ཁོབ་ཅིིག་ག་ིརུསི་སྒྲིོམ་རེད། ང་ཚོ་ོའད་ིལྟ་བུའ་ིདཀའ་སྡུག་དང་

བྲག་ར་ིལོ་གདོང་གཏུགསི་ནསི་འདུག་མ་ིདགོསི་སིའ་ིཡུལོ་ལུང་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ལོ་སླེེབསི་རྒྱུ་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་ེཡིིན་ནམ། ངསི་འདྲེ་པར་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་ལོ། དེའ་ིསྟེང་ག་ིཁོོད་སྙོམསི་པའ་ིལྗོང་མདོག་

ག་ིསི་གཞེིའ་ིསྟེང་དུ། ཨ་མསི་བཤོད་པ་ལྟ་བུའ་ིཁོང་པ་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཡིོད། ཨ་

མསི་སྔོ་སི་ནསི་ཁོང་པ་དཀར་པོ་ཞེིག་ཡིོད་པར་སྨོོན་པ་སྐྱེ་བཞེིན་ཡིོད། ད་ལྟ་བསིམ་བློོ་

བཏང་ཡིོང་ན་ཡུལོ་ལུང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིོད་སི་མ་རེད། གང་ལྟར་ངསི་འདྲེ་པར་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་

མཐེོང་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོ་ོཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་སླེབེསི་པའ་ིབར་དུ་སྒུག་དང་། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡུལོ་

ལུང་སྐྱིད་པོ་མིག་གིསི་མཐེོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ཨ་ཕ། སི་འད་ིཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་རེད་ཡི།”

སྐབསི་དེར་ལུསི་སྨོད་ལོ་རྫོ་ིདོར་གྱིོན་ཞེིང་། ལུསི་སྟོད་ལོ་རྔུལོ་ཆུསི་ཚོོསི་པའ་ིནང་སྟོད་

སོྔོན་པོ་གྱིོན་པའི་སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ལྕིང་གསིེབ་ནསི་མར་ཡིོང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གཅིེར་བུར་

བུད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་འད་ིཚོོར་བལྟསི་ནསི་“ཆུ་རྐྱེལོ་བྱསི་ན་སྐྱིད་པོ་འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེམ་ིཤོསེི། ང་ཚོོསི་ཚོོད་ལྟ་མ་བྱསི། འོན་ཀྱིང་། ཆུ་ནང་ནསི་ཙོག་པུར་བསྡད་

ན་ཏན་ཏན་སྐྱིད་པོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་ཚོ་ོཡིང་ནང་དུ་ཡིོང་ནསི་ཙོག་པུར་བསྡད་ན་ཆོོག་གམ།”

“འད་ིང་ཚོོའ་ིགཙང་པོ་ན་ིམིན། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོོར་སོྡད་སི་ཕྱི་ེཆོོག”

སྐྱེསི་པ་ད་ེགཉིིསི་ཀསི་དོར་མ་མར་ལོ་དེད་ཅིིང་། ནང་སྟོད་སྦྲུལོ་ལྤགསི་བཞེིན་དུ་ཡིར་

ལོ་ཕུད་ནསི་ཆུ་ནང་དུ་བརྒལོ། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྐང་པའ་ིཉྭ་གདོང་བར་དུ་བཀབ་

འདུག རྔུལོ་ཆུསི་ཚོོསི་པའི་ཁོོ་ཚོོའི་རྐང་མགོ་སྐྱ་ཞེིང་འཇོམ། ཁོོ་ཚོོ་སྒྱེིད་ལུག་གི་ཉིམསི་

དང་བཅིསི་ཆུ་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། གཟུགསི་པོའ་ིལོོགསི་གཉིིསི་ཀ་ཆུ་ཡིིསི་ཡིང་ཡིང་

བཤོལོ། ཉི་ིམསི་ཚོིག་པའ་ིསྐྱེསི་པ་འད་ིགཉིིསི་ན་ིཕ་བུ་གཉིིསི་རེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིལུསི་ལོ་ཆུ་རྒྱུན་

འཁོེལོ་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ངག་ལོསི་ཨ་ཨུན་གྱི་ིསྐད་ངན་ཤོོར།
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 ཨ་ཕསི་གུསི་ཞེབསི་དང་བཅིསི་“ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མིན། ང་ཚོ་ོད་ེཕྱིོགསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ད་ལྟ་ཕ་ཡུལོ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་བཞེིན་ཡིོད། སི་ད་ེ

གར་འཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་ཐེབསི་མ་ིའདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཕ་ཡུལོ་གང་ནསི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཕམ་ཕ་གྲོང་རྡོལོ་དང་ཉི་ེབའ་ིཋེེག་སི་སིིའ་ིའཇུ་ལུང་སི་ཁུལོ་ནསི་ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་“འོ་ན། ཕ་ཡུལོ་ནསི་འཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“དེ་ཡིང་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཕ་ཡུལོ་དུ་མ་མཐེའ་ཡིང་ང་ཚོོར་སྡང་སིེམསི་བཅིངསི་

པའི་མི་སྐོར་ཞེིག་དང་ལྷན་དུ་ལྟོགསི་ཤོི་ཐེེབསི་མི་དགོསི་པར། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ངོ་ཤོེསི་ཡུལོ་

མ་ིདང་ལྷན་དུ་ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་ཆོོག་ག་ིརེད།”

ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། ཁྱོོད་ན་ིསྐད་ཆོ་འད་ིལྟ་བུ་བཤོད་མཁོན་གྱི་ིམ་ིགཉིིསི་པ་ད་ེརེད། ཁོོ་

ཚོ་ོཁྱོོད་ཚོོར་ད་ེའདྲེའ་ིསྡང་དགོསི་དོན་ཅི་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེསི་“དེ་མི་ཤོེསི་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ལོག་ཟུང་གི་ཁྱོོར་བའི་ནང་དུ་ཆུ་གང་

བློངསི་ནསི་གདོང་པར་བླུགསི་པསི། སྣ་སུབ་དང་ཕུ་སུབ་བྱསི་ཤོིང་། སྐྲ་ལོོའ་ིགསིེང་ནསི་

འདམ་ཆུ་བཞུར་ཡིོང་ནསི་སྐ་ེརུ་ཁྲ་ཐེིག་ཕབ། 

ཨ་ཕསི་“ངསི་དེའ་ིསྐོར་ཅུང་ཙམ་ཉིན་ན་འདོད་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་ཉིན་འདོད། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་དེ་ཚོོ་ཁྱོོད་ཚོོར་དེ་འདྲེ་སྡང་དགོསི་

དོན་ཅི་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེསི་ཋེོམ་ལོ་ནན་ཏན་གྱིིསི་གཅིིག་བལྟསི། “ཁྱོོད་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པ་

ཡིིན་ནམ།”

“འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན།”

“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཚོ་ོསོྔོན་ཆོད་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་ལོ་སླེེབསི་མྱོོང་མེད་དམ།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

“མེད། སླེེབསི་མྱོོང་མེད།”

“ཡི་ཡི། དེསི་ན་ངའ་ིསྐད་ཆོར་ཉིན་འཇོོག་མ་བྱེད། རང་ཉིིད་སིོང་ནསི་ལྟོསི་ཤོིག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་འགོྲ། འོན་ཀྱིང་། མི་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་རང་གང་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་

གདོང་ཐུག་བྱེད་དགོསི་པ་ཤོེསི་ན་འདོད་པ་ཆོོསི་ཉིིད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། ཁྱོོད་རང་དངོསི་གནསི་ཤོེསི་འདོད་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་ན། ང་ཡིང་སྐད་ཆོ་ཚུར་ལོ་

དྲེིསི་ན་དྲེིསི་ལོན་ཕར་ན་སྟེར་རྒྱུར་དགའ་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན། ཡུལོ་ད་ེདངོསི་གནསི་སི་ཆོ་

ཡིག་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་། སི་ད་ེསྔོ་སི་ནསི་གཞེན་གྱིིསི་སྒོེར་བདག་བྱསི་ཟིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་བྱ་ེ

ཐེང་བརྒལོ་ཏེ་བྷེེ་ཁོེར་སིི་ཧྥོིལོད་གྲོང་ཁྱོེར་བསོྐར་ནསི་སིོང་ན་ད་གཟོད་སི་ཆོ་དེར་སླེེབསི་

པ་ཡིིན་ལོ། དེ་ནི་ཤོིང་འབྲསི་ལྡུམ་ར་དང་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་སོིགསི་ཀྱིིསི་གང་བའི་ཡུལོ་

ལུང་ཞེིག་རེད། འདི་ནི་སོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད་པའི་མཛོེསི་ཤོིང་ལྟ་ན་སྡུག་

པའ་ིཡུལོ་ལུང་ཞེིག་རེད། ད་ེནསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རིམ་བཞེིན་ཁོོད་སྙོམསི་པའ་ིསི་ཞེིང་དང་། སི་

ཞེིང་དང་ཉི་ེསིའ་ིརྒྱུག་ཆུ་མཐེོང་ཡིོང་། འོན་ཀྱིང་། སི་ཞེིང་ད་ེདག་སྟོང་པར་བསྐྱུར་ཡིོད་ལོ། 

ཁྱོོད་ལོ་དེའི་གང་ནསི་སི་ནག་ལོག་མཐེིལོ་ཙམ་ཡིང་བེད་སྤྱིོད་པའི་ཐོེབ་ཐེང་མེད། དེ་ནི་

ཞེིང་ཕྱུགསི་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ལོ་དབང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་ལོོ་ཏོག་འདེབསི་འདོད་

མེད་པསི་སི་ཞེིང་དེ་དག་དེ་ལྟར་སྟོང་པར་བསྐྱུར་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ནང་དུ་སིོང་

ནསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་རོྡོག་གཅིིག་བཏབ་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་བཙོན་དུ་བསྐྱལོ་རྒྱུ་རེད།”

“སི་ཞེིང་དེ་འདྲེ་ཡིག་པོ་འདུག་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོོསི་དེའི་སྟེང་དུ་ཞེིང་ལོསི་མི་

བྱེད་དམ།”

“ད་ེརེད། སི་ཞེིང་ཡིག་པོ་ཡིོད་ལོ། ཚོང་མ་སྟོང་པར་བསྐྱུར་ཡིོད། འད་ིམཐོེང་དུསི་ཁྱོོད་

རང་ཅུང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་ཡི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་། དོན་དག་གཞེན་པ་དང་བསྡུར་ན་འད་ིན་ིཅི་ིཡིང་

མ་རེད། ཡུལོ་དེའ་ིམ་ིཚོོའ་ིམིག་ནང་དུ་ལྟ་སྟངསི་འདྲེ་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་
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གཅིིག་བལྟསི་བརྗོེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་མདངསི་ཀྱིིསི། ‘ཁྱོ་ིཕྲུག་ཁྱོོད་ཚོ།ོ ང་ཁྱོོད་ཚོོར་གཏན་

ནསི་མ་ིདགའ།’ ཞེེསི་ལོབ་ངེསི། ད་ེནསི་ཉིེན་རོྟེག་པ་སླེེབསི་ཀྱི་ིརེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་

རང་ཡིར་འདེད་མར་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། ཁྱོོད་རང་གིསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་ཞེག་སྒོར་བརྒྱབ་

ན་ཁོོ་ཚོོ་ཡིོང་ནསི་འདུག་ཏུ་འཇུག་གི་མ་རེད། ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་པར་གཅིིག་བལྟསི་དུསི། 

ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་ལོ་ག་འདྲེ་སྡང་བ་གསིལོ་པོ་མཐེོང་ཐུབ། དོན་ངོ་མ་བཤོད་ན། ཁོོ་ཚོོ་ཁྱོོད་ལོ་

འད་ིའདྲེ་སྡང་དོན་ན་ིཁོོ་ཚོ་ོཁྱོོད་ལོ་ཞེེད་པསི་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་གྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་པའ་ིམ་ིཞེིག་

ལོ་མཚོོན་ན། ལྟོ་ཡི་ིཆོེད་དུ་སི་ད་ེཚོ་ོཚུར་ལོེན་དགོསི་བྱུང་རུང་ལོེན་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེཤོེསི་ཀྱི་ི

ཡིོད། ད་ེབཞེིན་སི་ཞེིང་སྟོང་པར་བཞེག་པ་ད་ེན་ིཉིེསི་དམིགསི་ཤོིག་ཡིིན་པ་ཁོོ་ཚོོསི་རོྟེགསི་

ལོ། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་གཅིིག་གིསི་འདི་དག་ལོེན་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཡིང་ཁོོ་ཚོོསི་ཚོོར་གྱིི་ཡིོད། ད་

ཅི་ིཡིིན་ན་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོར་ད་དུང་། ‘ཨོག་ཁོ་ེསི།ི’ ཞེེསི་བོསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨོག་ཁོ་ེསི་ིཟེར་ན། ད་ེཟེར་ན་ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི། 

“ཨུན། ཐེོག་མར་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིཟེར་ན་ཁྱོོད་རང་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་ནསི་ཡིིན་པ་སྟོན་གྱི་ིཡིོད་པ་

རེད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་དེ་ཟེར་དུསི། ཁྱོོད་རང་ཁྱོི་ཕྲུག་བཙོག་འདྲེེ་ཞེིག་རེད་ཟེར་གྱིི་

ཡིོད་པ་རེད། ཨོག་ཁོ་ེསི་ིཟེར་བ་ན་ིསྤྲོང་ཕྲུག་ཟེར་བ་དང་གཅིིག་པ་རེད། ཚོིག་འདིའ་ིཚོིག་

ངོསི་ན་གནད་དོན་ཅི་ིཡིང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་བེད་སྤྱིོད་སྟངསི་ཀྱིིསི་ཚོིག་འད་ི

ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་རེད། གང་ལྟར། དོན་དག་ཡིོད་ཚོད་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་ངསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་

ལོ་གསིལོ་པོར་བཤོད་ཐེབསི་བྲལོ། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་དངོསི་སུ་སིོང་ནསི་ཉིམསི་སུ་མྱོོང་ན་ད་

གཟོད་ཤོེསི་ཡིོང་། སི་དེ་གར་དེང་སིང་མི་ཚོོགསི་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷག་ཡིོད་པར་བཤོད་ལོ། 

ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡིའ་ིཡིོད་ཚོད་གཞེན་གྱིིསི་བདག་བཟུང་བྱསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་

མསི་ཁྱོ་ིཕག་ལྟ་བུའ་ིའཚོ་ོབ་རོལོ་ནསི་སྡོད་ཀྱི་ིཡིོད་ཟེར། སི་དེར་དེང་སིང་ཅི་ིཡིང་ལྷག་མེད་

ལོ། སི་ཞེིང་བདག་བཟུང་བྱསི་ཡིོད་མཁོན་ད་ེཚོོསི་སི་ཞེིང་ད་ེདག་མུ་མཐུད་དུ་སྒོེར་བཟུང་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་འཛོམ་གླེིང་མ་ིདམངསི་ཡིོངསི་རོྫོགསི་གསིོད་དགོསི་བྱུང་རུང་གསིོད་རྒྱུ་

རེད། ཁོོ་ཚོོ་དེང་སིང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། དེའི་དབང་གིསི་ཁོོ་ཚོོ་ཁོོང་ཁོྲསི་སོྨྱོན་

པར་གྱུར་ཡིོད། ད་ེན་ིཁྱོོད་རང་གིསི་དངོསི་སུ་མཐེོང་དགོསི་པ་དང་། ཁྱོོད་རང་གིསི་དངོསི་

སུ་ཐོེསི་དགོསི་པ་ཞེིག་ཡིིན། སི་ཆོ་ནི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད་པ་

དེ་འདྲེའི་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པ་ཞེིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། སི་འདིའི་སྟེང་གི་མི་ཚོོསི་ཁྱོོད་

ལོ་སྡང་ཟུག་མ་གཏོགསི་སྟོན་རྒྱུ་མེད། ཁོོ་ཚོ་ོད་ེའདྲེ་ཞེེད་ཅིིང་། ད་ེའདྲེ་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་

མནར་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཐེ་ན་ཁོོ་ཚོ་ོནང་ཁུལོ་ལོ་ཡིང་འཆོམ་པོ་མཐུན་པོ་མེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་བོ་སྒུར་ཏེ་ཆུ་འོག་ཏུ་བལྟསི་ནསི་རྐང་པའི་ཕྱིི་རྟེིང་བྱེ་མའི་ནང་དུ་

བསྣུར་“འོ་ན། ལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི་སོྒོར་མོ་བསིགསི་ཏེ་སི་ཞེིང་ཆུང་ཆུང་རེ་ཉིོསི་ན་མི་ཆོོག་

གམ།”

མ་ིརྒན་པོ་ད་ེགད་མོ་ཤོོར་སིོང་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིབུ་ལོ་བལྟསི། ཁོོའ་ིཁུ་སིིམ་མེར་གནསི་

པའ་ིབུ་ཡིིསི་རྒྱལོ་ཁོ་ཞེིག་ཐེོབ་སོིང་བའ་ིཉིམསི་ཀྱིིསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བྱསི། ད་ེནསི་སྐྱེསི་

པ་དེསི་“ཁྱོོད་ལོ་ལོསི་ཀ་གཏན་འཇོགསི་ཤོིག་རྙིེད་ཀྱིི་མ་རེད། ཉིི་མ་རེ་རེའི་ཟ་མ་ཙམ་གྱིི་

ཆོེད་དུ་ཡིར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་དགོསི་ལོ། ཉིིན་རེའི་ལྟོ་དོན་གྱིི་ལོསི་ཀ་དེའང་ཁྱོོད་ལོ་

སྡང་སྡིག་བྱེད་མཁོན་ད་ེཚོོའ་ིལོག་འོག་ནསི་བྱེད་དགོསི། སྲིིང་བལོ་ཞེིག་འཐུ་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ཁོོ་

ཚོོསི་རྒྱ་མའ་ིརྒྱ་མིག་སྟེང་ནསི་མགོ་བད་ེདྲེན་འཕྲུལོ་རྩེད་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་མིག་འགའ་ར་ེདག་

མ་ཡིིན་སྲིིད་མོད་འགའ་ར་ེན་ིརྫུན་མ་ཡིིན། ད་ེལྟར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་རྒྱ་མིག་ཡིོད་ཚོད་རྫུན་

མ་ཡིིན་པ་ཆོ་འཇོོག་བྱེད་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་མེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གང་དག་རྫུན་མ་ཡིིན་པ་མ་ིཤོེསི་

ལོ། ཤོེསི་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་ཁྱོོད་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་དལོ་མོསི་“དེསི་ན། སི་ད་ེན་ཡིག་པོ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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“ད་ེཡིང་མ་རེད། བལྟ་སི་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་རེད། གནད་དོན་ན།ི ད་ེདག་ཁྱོོད་ལོ་དབང་ག་ི

མ་རེད། སི་ད་ེན་ཚོ་ལུ་མ་སིེར་པོའ་ིཞེིང་ར་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ད་ེདག་སྲུང་མཁོན་གྱིིསི་མ་ེམདའ་

བཟུང་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོ་ལུ་མ་ལོ་ལོག་པ་ཐུག་ཙམ་ཞེིག་བྱསི་ན། ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་

མ་ེམདའ་རྒྱག་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་རེད། ཚོགསི་པར་ཚོོང་གཉིེར་བྱེད་པའ་ིཕྱུག་བདག་

ཅིིག་ལོ་མཚོ་ོའགྲམ་ཕྱིོགསི་སུ་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་ཙམ་ཡིོད་པར་བཤོད།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་མགྱིོགསི་པོར་ཡིར་བལྟསི་ནསི་“དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་ཨེ། མི་འདིསི་

དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་ག་ིསི་ཞེིང་གིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེམ་ིཤོེསི། ཁོོ་ལོ་སི་ཞེིང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ད་དུང་སོྒོ་ཕྱུགསི་ཀྱིང་འཚོ་ོསྐྱོང་

བྱསི་ཡིོད་ཟེར། ཡུལོ་མི་ཚོོ་ནང་དུ་ཡིོང་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཆོེད་དུ་ག་སི་གང་དུ་སྲུང་

དམག་བཞེག་ཡིོད་ལོ། ཡིར་མར་འགྲོ་དུསི་ཀྱིང་མདེའུ་འགོག་རླངསི་འཁོོར་ལོ་བསྡད་

ད་ེའགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ཟེར། ངསི་ཁོོའ་ིའདྲེ་པར་མཐེོང་མྱོོང་། ཁོོ་ན་ིཤོ་རྒྱགསི་པ་དང་ཤོ་ཁོ་ལུག་

ལུག་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་ཞེིང་། སིེར་སྣའ་ིམིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་འོག་ག་ིཁོ་ན་ིསྐྱག་ཁུང་ཞེིག་དང་

འདྲེ། འཆོ་ིརྒྱུར་སྐྲག་ག་ིཡིོད་པ་རེད། སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་བདག་ཏུ་བཟུང་ནསི་

རྟེག་པར་འཆོ་ིརྒྱུར་སྐྲག་ནསི་བསྡད་ཡིོད་པ་རེད།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ཁོོསི་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་གིསི་དོན་དམ་པར་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ལོ་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་དགོསི་དོན་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་

ནན་འདྲེ་ིབྱསི།

སྐྱསེི་པ་དེསི་ཁོོའ་ིདཀར་པོར་གྱུར་ཅིིང་གཉིེར་འཁུམ་ཐེེབསི་བཞེིན་པའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་

ཀ་ཆུ་ངོསི་སུ་ཕྱིིར་བློངསི་ཡིོང་ནསི་གཡིསི་གཡིོན་དུ་ཁོ་བཀྱིེད། ད་ེནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་

མཆུ་སིོ་ཡིིསི་སྡོམ་ཙམ་བྱསི་ཤོིང་། མགོ་བོ་ཕྲག་པ་གཅིིག་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་གཡིོན་ཙམ་བྱསི་ཏ་ེ

“ད་ེམ་ིཤོེསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་སོྨྱོ་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། སོྨྱོན་པ་ཡིིན་ངེསི་རེད། ཁོོའ་ིའདྲེ་པར་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཞེིག་མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། དངོསི་གནསི་སོྨྱོན་པ་འདྲེ་པོ་ཞེིག་འདུག སིེར་སྣ་ཅིན་གྱི་ིསོྨྱོན་

པ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཁོོ་འཆོ་ིརྒྱུར་སྐྲག་ག་ིའདུག་ཟེར་རམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་ད་ེའདྲེ་གོ་སིོང་།”

“དཀོན་མཆོོག་ལོ་གདོང་ཐུག་རྒྱུར་ཞེེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་དམ།”

“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། གང་ལྟར་ཁོོ་ཞེེད་ཐེག་ཆོོད་འདུག”

ཨ་ཕསི་“ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་ག་ིདོན་ལོ་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ། བལྟསི་ཡིོང་ན་

ཁོོའ་ིམ་ིཚོེར་སོྤྲོ་སྣང་ཅི་ིཡིང་མེད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མེསི་འཆོི་བ་ལོ་ཞེེད་སྣང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད། ཨ་མེསི་ཆོེསི་དགའ་བའི་

དུསི་ཤོིག་ཏུ་ཅུང་མིན་ན་རང་ཉིིད་འཆོི་ལོམ་དུ་བརྫོངསི་པ་རེད། དགོང་མོ་ཞེིག་ལོ། ཁོོ་

དང་ཁོོའ་ིརོགསི་པ་གཉིིསི་ཀསི་ཨ་རིའི་ན་ཧྥོ་ཧོ་3 སྐོར་ཞེིག་དང་འཁྲུག་འཛོིང་བྱསི་པ་

རེད། ཁོོ་ཚོ་ོད་ེདུསི་སྣང་བ་དགུང་སོྔོན་དབྱིངསི་ན་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེལྟ་བུའ་ིསོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ིསྣང་

བ་ཞེིག་སུ་དང་གང་ལོའང་རྙིེད་ཐེབསི་མེད་པ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེདངོསི་གནསི་ཆོོསི་ཉིིད་ཅིིག་ཡིིན་པ་འདྲེ། སྣང་བ་སྐྱིད་ཀྱིིསི་གང་བའ་ི

མ་ིཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོསི་སྐྱ་ེའཆོ་ིལོ་ཁོ་ཡི་མ་ིབྱེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། སིེར་སྣ་ཆོ་ེཞེིང་ཁོེར་

རྐྱེང་དུ་ལུསི་ནསི། རྒན་པོར་གྱུར་ནསི་ཡིིད་ཆོད་ནང་ལྷུང་བའ་ིམ་ིཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་

ན་ིའཆོ་ིརྒྱུར་སྐྲག་ག་ིཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ལོ་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་ཡིོད་དུསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་ཡིིད་ཆོད་ནང་དུ་

ལྷུང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

3  ན་ཧྥོ་ཧོ།ན་ཧྥོ་ཧོ། Navajo སྟ།ེ མགེ་སི་ེཁོོ་གསིར་པ་དང་ཨ་ར་ིཟོན་ན་མངའ་སྡེའ་ིནང་ག་ིཨ་རིའ་ིཨནི་ཌིིའ་ིརགིསི་ཀྱི་ིཚོ་ོ

ཁོག་ཅིགི
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ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་འཛུམ་ཞེིག་དམུལོ་བྱུང་། ཁོོ་ཡིང་མགོ་འཐེོམསི་ཡིོད་པ་འདྲེ་ལོ། ཁོོའ་ི

ལོག་པསི་ཆུ་ཐེོག་ཏུ་གཡིེང་བཞེིན་པའ་ིཆུ་གནསི་འབུ་སྲིིན་ཞེིག་ཕར་དེད། “གལོ་སྲིིད་ཁོོ་

ལོ་ཕྱུག་པོ་ཡིིན་སྣང་སྐྱེ་བར་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་དུསི། ཁོོ་

རང་ག་ིནང་སིེམསི་ཀྱི་ིའཇོིག་རྟེེན་ཧ་ཅིང་དབུལོ་པོ་ཡིིན་པའ་ིརྟེགསི་ཡིིན་ཞེིང་། དེའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ད་ེའདྲེ་མཁོོ་ཡི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་རང་ག་ིནང་སིེམསི་ཀྱི་ིའཇོིག་རྟེེན་ཧ་

ཅིང་དབུལོ་པོ་ཡིིན་ན། སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁོོ་རང་ལོ་ཕྱུག་པོ་ཡིིན་

སྣང་སྐྱེ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་དཀའ་མོ་ཡིིན་ཞེིང་། ཁོོ་མུ་མཐུད་དུ་ཡིིད་ཆོད་ནང་ལྷུང་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་དང་། འཇོིག་རྟེེན་འདིའི་སྟེང་གི་རྒྱུ་ནོར་གང་གིསི་ཀྱིང་ཁོོ་རང་ལོ་ཕྱུག་སྣང་སྐྱེ་

རུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིཨ་མེསི་གྲོངསི་སྐབསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརསི་གུར་སྦྱིིན་

ཐུབ་པའི་ལྕིམ་ཝིལོ་སིོན་ལྟ་བུའི་ཕྱུག་པོ་ཞེིག་ཁོོ་རང་ལོ་དུསི་གཏན་དུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་

རེད། ངསི་ཆོོསི་བཤོད་བྱེད་འདོད་པ་མིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིཚོ་ེཧྲིིལོ་པོར་རྩ་ཐེང་ག་ིའཕྱི་ི

བ་བཞེིན་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱསི་པའ་ིམ་ིཞེིག་ཡིིན་དུསི། ཚོ་ེམཇུག་ཏུ་ཡིིད་ཆོད་ནང་ལྷུང་ནསི་

མ་བསྡད་མཁོན་ཞེིག་མཐེོང་མྱོོང་མེད།” ད་ེནསི་ཁོོསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་“དངོསི་གནསི་

ཆོོསི་བཤོད་ཅིིག་དང་མཚུངསི། མ་རེད་དམ།”

ད་ན་ིདགུང་ག་ིཉི་ིམསི་ཚོ་ཟེར་དྲེག་པོ་ཡིོངསི་སུ་བསྐྱེད། ཨ་ཕསི་“ཆུ་ནང་དུ་མར་ཅུང་

འཛུལོ་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགསི་ཉི་ིམ་འདིསི་ང་ཚོ་ོགསིོན་སྲིེག་བྱེད་ཉིེན་འདུག”ཅིེསི་

བཤོད་རྗོེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགསི་པོ་ལྷོད་ལོ་ཕབ་ནསི། རྒྱུག་བཞེིན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་མཇོིང་པ་བར་དུ་སླེེབསི་སུ་བཅུག་རྗོེསི་“གལོ་སྲིིད་གཅིིག་གིསི་ཧུར་ཐེག་འབད་

ཐེག་གིསི་སི་ཞེིང་སོྐྱང་འདོད་ན། ཁོོ་ལོའང་ཞེིང་ཁོ་གཉིེར་དུ་མ་ིའཇུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

སྐྱེསི་པ་དེ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་གདོང་པ་ཁོོ་ལོ་ཕོྱིགསི་“ཉིོན་དང་། སྐུ་ཞེབསི། ངསི་ཀྱིང་

ཡིོད་ཚོད་ཤོེསི་པ་མིན། ཁྱོོད་རང་སིོང་ན་གཅིིག་བྱསི་ན་ལོསི་ཀ་བརྟེན་པོ་ཞེིག་རྙིེད་ཀྱིང་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

སྲིིད་ལོ། དེ་དུསི་ང་རང་སྐྱག་རྫུན་བཤོད་མཁོན་དུ་གྱུར་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་

སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཡིང་མ་རྙིེད་ན། ད་ེདུསི་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཉིེན་བརྡོ་མ་བཏང་བར་གྱུར་ཡིོད་

པ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་གསིལོ་པོ་བཤོད་ཐུབ་པ་ནི། ད་ེགར་སླེེབསི་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་མང་ཆོ་ེབ་འུ་

ཐུག་ཐེབསི་ཟད་ཀྱི་ིགནསི་སུ་ལྷུང་ཡིོད།” ཁོོ་ཡིང་བསྐྱར་ཆུ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད་ནསི་“མ་ིསུ་

ཞེིག་ཡིིན་རུང་ཡིོད་ཚོད་ཤོེསི་རྒྱུ་ན་ིདཀའ་མོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་ཕསི་མགོ་བོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་

གཏན་ནསི་མ་ིབཤོད། ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་བུད་པ་ནསི་བཟུང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ཚོིག་གཉིིསི་ཡིན་

བཤོད་ཡིོད་ན་ཞེེསི་ངསི་མནའ་སྐྱེལོ་ཐུབ། དོན་དག་འདིའ་ིསྐོར་ལོ་ཁྱོོད་ལོ་བསིམ་ཚུལོ་ཅི་ི

ཞེིག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྨོིན་མ་བསྡུསི། “ངསི་དེ་དག་གི་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་ཅིི་ཡིང་གཏོང་གི་

མེད། ང་ཚོ་ོད་ེཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་པ་རེད། མ་རེད་དམ། འདིར་བཤོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་གང་

གིསི་ཀྱིང་ང་ཚོོ་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བ་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོོ་དེ་གར་སླེེབསི་དུསི་

སླེེབསི་སིོང་བ་རེད། གལོ་སྲིིད་ལོསི་ཀ་ར་ེརྙིེད་སིོང་ན། ང་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ད་ེབྱེད། གལོ་སྲིིད་

མ་རྙིེད་ན། ད་ེནསི་སྒུག་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ལོསི་ཅི་ིཡིོད། འདིར་སྐད་ཆོ་འད་ིའདྲེ་བཤོད་ནསི་

བསྡད་ན་ཕན་པ་ཅི་ིཡིང་མེད།”

ཋེོམ་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བསྙེསི་ནསི་ཁོ་ནང་དུ་ཆུ་ཁོམ་གང་བློངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཆུ་ད་ེནམ་

མཁོར་སྟོར་རྗོེསི་གད་མོ་བགད། “ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་མི་བཤོད་མོད། འོན་

ཀྱིང་། བཤོད་དུསི་གནསི་ལུགསི་ཅིན་ཏག་ཏག་རེད། རེད་ཡི། དཀོན་མཆོོག ཁོོའ་ིསྐད་

ཆོར་གནསི་ལུགསི་འདུག ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ཕ།”

“སིོང་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད། བྱ་ེཐེང་འད་ིསྔོ་ཙམ་ལོ་བརྒལོ་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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“ཡི། དེསི་ན་ང་རང་རྩི་ཤོིང་གསིེབ་ཏུ་ཡིར་སིོང་ནསི་ཅུང་གཉིིད་རྒྱུ་ཡིིན་ནོ།།” ཋེོམ་

ཡིར་ལོངསི་ནསི་གཙང་འགྲམ་གྱི་ིབྱ་ེམའ་ིནང་དུ་རྐང་རྗོེན་དུ་སིོང་། ཁོོསི་གྱིོན་གོསི་རྣམསི་

གཟུགསི་པོ་རློན་པའི་སྟེང་དུ་གོན་ཞེིང་། གྱིོན་གོསི་ཀྱིི་ཚོ་རེག་འོག་ཏུ་ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་

སྙེར་ཙམ་བྱསི། གཞེན་པ་ཚོ་ོཡིང་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འབྲངསི།

ཆུ་ནང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ད་ེདང་ཁོོའ་ིབུ་གཉིིསི་ཀསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཕར་འགྲོ་བར་

བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་གཞེོན་ནུ་དེསི་“ཟླ་བ་དྲུག་ག་ིརྗོེསི་སུ་ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོམཐོེང་ན་སྙམ། དཀོན་

མཆོོག་མཁྱོེན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེསི་གོང་མཛུབ་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམིག་ཟུར་ཕྱིིསི་རྗོེསི་“ངསི་ཁོོ་ཚོོར་ད་ེའདྲེ་མ་

བཤོད་ན་འགྲིག་ཨང་། ང་རང་ནམ་རྒྱུན་མ་ིབཟང་ཞེིག་བྱེད་འདོད་པ་ཡིིན་ལོ། གནསི་ཚུལོ་

ཅི་ིཡིིན་རུང་གཞེན་ལོ་བཤོད་འདོད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨ་ཕ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ད་ེཁོོ་ཚོོསི་དྲེིསི་པ་རེད།”

“རེད། ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། མ་ིདེསི་བཤོད་པ་བཞེིན། ཁོོ་ཚོ་ོགང་ལྟར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། 

ངསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་རུང་ཁོོ་ཚོོའ་ིའཆོར་གཞེིར་འགྱུར་བ་ཅི་ིཡིང་འགོྲ་རྒྱུ་མ་རེད། ངའ་ིསྐད་

ཆོསི་ཁོོ་ཚོ་ོསྡུག་ལོ་གདོང་པ་མ་ཐུག་གོང་ནསི་སིེམསི་ལོ་སྡུག་བསྔོལོ་སྤྲོད་པ་ཙམ་རེད།” 

• • •

ཋེོམ་ལྕིང་སོྡང་གསིེབ་ཏུ་སོིང་ནསི་གྲིབ་བསིིལོ་ཡིོད་སི་ཞེིག་ཏུ་ཐེང་ལོ་ཉིལོ། ད་ེནསི་ནོ་ཡི་

ཡིང་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་སླེེབསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ིནསི་ཉིལོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཋེོམ།”

“ཅི་ིརེད།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

“ཋེོམ། ང་རང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།”

ཋེོམ་ཡིར་ཙོག་པུར་ལོངསི་“ཅི་ིཟེར་བ་ཡིིན།”

“ཋེོམ། ང་རང་དོ་ནུབ་གཙང་པོ་འདི་ལོསི་ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་མིན། ང་རང་གཙང་འགྲམ་

བརྒྱུད་ནསི་མར་རྐང་ཐེང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་སོྨྱོསི་སིོང་བ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཉི་རྒྱ་ཞེིག་བཟོསི་ཏ་ེཉི་བཟུང་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། གཙང་པོ་འད་ིའདྲེའ་ིའགྲམ་

ནསི་མུ་གེསི་འཆོ་ིརྒྱུ་མ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“འོ་ན། ཁྱོིམ་ཚོང་ཅི་ིབྱེད་དམ། ཨ་མ་ཅི་ིབྱེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ལོའང་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅིི་ཡིང་མི་འདུག ང་རང་གཙང་པོ་འདི་དང་ཁོ་འབྲལོ་མི་

འདོད།” ནོ་ཡི་ཡིིསི་ཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིམིག་གཉིིསི་ཕྱི་ེམ་བཙུམ་བྱསི། “དོན་དངོསི་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་པ་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཋེོམ། བཟའ་མ་ིཚོང་མ་ང་ལོ་བྱམསི་པོ་ཡིོད་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཀྱིང་ཤོེསི་གསིལོ་ལྟར་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ངའ་ིཐེད་ལོ་ཁོ་ཡི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད།”

“ཁྱོོད་སོྨྱོསི་འདུག”

“མེད། ང་སོྨྱོསི་མེད། ངསི་རང་ཉིིད་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་སྙིང་རྗོ་ེ

ཡིི་ཡིོད་པ་ངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། གང་ལྟར་ང་རང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཨ་མ་ལོ་ལོབ་

རོགསི། ཋེོམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིན་ཡིག་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད་མགོ་བརྩམསི།

“ཉིན་རྒྱུ་མིན། ཅི་ིཞེིག་བཤོད་རུང་ཕན་ཐོེགསི་མེད། ང་རང་གིསི་གཙང་པོ་འདིའ་ིདྲེོད་

ཁོོལོ་མྱོངསི་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ལྟ་ང་རང་དེ་དང་འབྲལོ་རྒྱུ་མིན། ད་ང་རང་གཙང་པོ་བརྒྱུད་

ནསི་མར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཋེོམ། ངསི་ཉི་མོ་འདྲེ་བཟུང་ནསི། བཟའ་རྒྱུ་ར་ེབཙལོ་ནསི་འགྲོ་

རྒྱུཡིིན། ང་གཙང་པོ་འད་ིདང་འབྲལོ་མ་ིཐུབ། དངོསི་གནསི་འབྲལོ་མ་ིཐུབ།” ཁོོ་རང་ལྕིང་
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མའ་ིབསིིལོ་གྲིབ་འོག་ནསི་ཕྱིིར་བུད། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཨ་མ་ལོ་ལོབ་རོགསི།” ཁོོ་རང་ཕར་ཕྱིིན་

སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་གཙང་འགྲམ་བར་དུ་ཁོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཡིོང་། “ཉིོན་དང་། གླེེན་པ་ཁྱོོད་... །”

ནོ་ཡི་ཡིིསི་“སྐད་ཆོ་ཅིི་བཤོད་རུང་ཕན་ཐེོགསི་མེད། ང་ཡིང་སིེམསི་པ་སྐྱོ། འོན་

ཀྱིང་། ང་ལོའང་ཐེབསི་ཤོེསི་མ་ིའདུག ང་རང་འགོྲ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་རང་མགྱིོགསི་

པོར་ཕར་འཁོོར་ནསི་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་ད་ེམར་ཕྱིིན་སིོང་། ཋེོམ་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་རྒྱུག་གྲབསི་

ཤོིག་བྱསི་རྗོེསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་བསྡད། ནོ་ཡི་ནི་རྩི་ཤོིང་གི་གསིེང་ནསི་མི་སྣང་

བར་གྱུར་སིོང་ལོ། དེ་ནསི་གཙང་པོའ་ིའགྲམ་སྣེ་བརྒྱུད་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་མཐོེང་ལོམ་དུ་

ཕྱིིར་མངོན། གཙང་པོའ་ིའགྲམ་སྣ་ེནསི་ནོ་ཡི་ན་ིཇོ་ེཆུང་ནསི་ཇོ་ེཆུང་དུ་འགྲོ་ཞེིང་། མཐེའ་

མར་ལྕིང་སོྡང་གསིེང་ནསི་མི་སྣང་བར་གྱུར། ཋེོམ་གྱིིསི་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་མགོ་བོ་འཕྲུག་

འཕྲུག་བྱསི་རྗོེསི་ལྕིང་སྡོང་ག་ིབསིིལོ་གྲིབ་འོག་ཏུ་ཕྱིིར་སོིང་ནསི། ཐེང་ལོ་ལོོག་སྟ་ེགཉིིད།

• • •

ཨ་ཕྱི་ིན་ིརསི་ཡུག་ཆོེན་པོའ་ིའོག་ག་ིམལོ་གདན་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཉིལོ་འདུག་ལོ། ཨ་མ་ཁོོ་

མོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྡད་ཡིོད། མཁོའ་དབུགསི་ན་ིབཙན་ཞེིང་ཚོ་ལོ། རསི་ཡུག་ག་ིགྲིབ་མའ་ི

འོག་ཏུ་སྦྲིང་ནག་རེ་ཟིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་འཕུར། ཨ་ཕྱིི་དྲེ་ཡིོལོ་ཟིང་སྐྱ་རིང་པོ་ཞེིག་གི་

འགོ་ཏུ་དམར་རྗོནེ་དུ་ཉིལོ་འདུག་ཅིངི་། ཁོོ་མའོ་ིན་ཚོདོ་ལོ་ོཡིསིི་ཟནི་པའ་ིམག་ོབ་ོད་ེཕྱིགོསི་

གཅིགི་ནསི་གཅིགི་ཏུ་བར་མཚོམསི་མདེ་པར་འཁོོར་ཞེངི་། ཁོ་ནསི་མུག་མུག་གསིི་ཅི་ིཞེགི་

བཤོད་གྲབསི་བྱདེ་ལོ། ད་ེནསི་གླེ་ོལུ་རྒྱག ཨ་མ་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་སི་ངོསི་སུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ལོག་ཏུ་མཁྲེགསི་ཤོོག་ལོེབ་མོ་ཞེིག་བཟུང་ནསི་གཡུག་གཡུག་བྱསི་ཏ་ེསྦྲིང་

ནག་རྣམསི་ཕར་ཚུར་ལོ་བདའ་བཞེིན། དམ་པོར་བསྡམསི་པའི་ངོ་གདོང་བགྲེསི་པོ་དེའི་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

སྟངེ་ཕོྱིགསི་སུ་མཁོའ་རླུང་དྲེནོ་པའོ་ིརྒྱུ་བ་ཞེགི་ཕར་འདདེ་ཚུར་འདདེ་བྱསི། ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་

ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ཚུར་བསྡད་ནསི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིཨ་མ་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག

ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་བཀའ་འབེབསི་པ་ལྟར་“ཝིལོ། ཝིལོ། ཁྱོོད་འདིར་ཤོོག ཝིལོ།” ཞེེསི་འབོད་

ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཕྱིེསི་ནསི་ཁྲོ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་ཡིར་མར་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཁོོ་

ལོ་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་འདིར་ཤོོག་ལོོབ། ངསི་ཁོོ་རང་འཛོིན་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། སྐྲ་ལོོ་ཚོང་མ་འབལོ་རྒྱུ་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་མིག་ཟུང་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བཙུམསི་ནསི། མགོ་

བོ་རྒྱབ་གཡུག་མདུན་གཡུག་བྱེད་པ་དང་། ཁོ་ནང་ནསི་གཏམ་མུག་མུག་ཏུ་སྨྲ། ཨ་མསི་

མཁྲེགསི་ཤོོག་ག་ིརླུང་གཡིབ་སྔོར་བཞེིན་གཡུག་ནསི་བསྡད། 

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་བྲལོ་བའི་རྣམ་པསི་བགྲེསི་སིོང་འདིར་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་

ནསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཁོོ་མོ་ན་བ་ཧ་ཅིང་ཛོ་དྲེག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་བུ་མོའ་ིགདོང་པར་ཡིར་གཅིིག་བལྟསི། ཨ་མའི་མིག་ལོསི་བཟོད་བསྲིན་གྱིི་

མིག་མདངསི་མངོན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིདཔྲལོ་བའ་ིསྟེང་དུ་ངལོ་དུབ་ཀྱི་ིར་ིམོ་མང་

པོ་བབསི། ཨ་མསི་རླུང་གཡིབ་ད་ེཡིང་ཡིང་དུ་གཡུག་ཅིིང་། མཁྲེགསི་ཤོོག་གིསི་སྦྲིང་ནག་

ལོ་ཉིེན་བརྡོ་ཡིང་ཡིང་བསྟན། “ཁྱོོད་རང་ལོོ་ན་ཆུང་དུསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན། དོན་དག་ཅི་ིཞེིག་

བྱུང་རུང་ཚོང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གདོང་ལོེན་བྱེད་དགོསི། འད་ིན་ིདངོསི་གནསི་ཁོེར་རྐྱེང་

ག་ིཚོོར་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན། ད་ེངསི་ཤོེསི་ཤོིང་། ངའ་ིསིེམསི་ན་ད་དུང་དྲེན་ཡིོད། རོ་སི་ི

ཤོ་རོན།” ཁོོ་མོའ་ིངག་སོྒོ་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་མོའ་ིམིང་འད་ིལོ་ཧ་ཅིང་དགའ། “ཁྱོོད་རང་ལོ་

ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེིང་། རོ་སིི་ཤོ་རོན། དེ་ནི་ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུསི་བརྒྱུད་དགོསི་

པའི་དོན་དག་ཅིིག་ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་རང་ཁོོ་ནསི་མྱོོང་དགོསི་པའི་མྱོོང་བ་ཞེིག་ཡིིན། དོན་

དངོསི་འདིསི་ཁྱོོད་རང་སིེམསི་པ་སྡུག་ཏུ་འཇུག་ངེསི་ལོ། སིེམསི་སྡུག་འད་ིཡིང་ཁྱོོད་རང་

གཅིིག་པུསི་མྱོོང་བའ་ིསྡུག་བསྔོལོ་ཞེིག་ཡིིན། ལྟོསི་དང་། རསི་གུར་འད་ིཡིང་འཇོིག་རྟེེན་
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འདིའི་སྟེང་ནསི་ཁོེར་རྐྱེང་ཡིིན། རོ་སིི་ཤོ་རོན།” ཁོོ་མོསི་མཁོའ་རླུང་ཁྲོད་དུ་རླུང་གཡིབ་

བྲབསི་བྲབསི་ཤོིག་བྱསི་ནསི། ད་ེགར་འཕུར་བཞེིན་པའ་ིསྦྲིང་ནག་ཕར་བདསི་པསི། འོད་

ལོམ་ལོམ་གྱིི་སྦྲིང་ནག་ཆོེན་པོ་དེསི་རསི་གུར་ལོ་ལྡིང་སྐོར་གཉིིསི་བརྒྱབ་རྗོེསི་མིག་གིསི་

བལྟར་མི་བཟོད་པའི་ཉིི་འོད་ཁོྲད་དུ་འཕུར། དེ་ནསི་ཨ་མསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཡིོད་ཚོད་ལོ་

འགྱུར་བ་འབྱུང་བའ་ིདུསི་སྐབསི་ཤོིག་ཡིོད་ལོ། དུསི་སྐབསི་ད་ེསླེེབསི་པའ་ིཚོ་ེན། རྒན་པོ་

འཆོ་ིབ་ཡིང་འཆོ་ིབ་མང་པོ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ཙམ་ཡིིན་ལོ། ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ་ཡིང་བཙའ་བ་

ཚོང་མའ་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་ཡིིན་ཞེིང་། སྐྱ་ེའཆོ་ིགཉིིསི་ཀ་དངོསི་པོ་གཅིིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་མ་འདྲེ་བ་

ཙམ་ཡིིན། དེ་དུསི་དོན་དག་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་རུང་ཁོེར་རྐྱེང་མིན་ལོ། དེ་དུསི་སྡུག་བསྔོལོ་དེ་

ཡིང་ཁོེར་རྐྱེང་གིསི་མྱོོང་དགོསི་པ་མ་ཡིིན་པསི། ད་ེའདྲེ་བཟོད་ཐེབསི་མེད་པ་ཞེིག་མ་ཡིིན། 

རོ་སིི་ཤོ་རོན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་ཞེིག་ངསི་བཤོད་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ངསི་ད་ེལྟར་བཤོད་ཐེབསི་བྲལོ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ངག་ན་ིད་ེའདྲེའ་ི

འཇོམ་པོ་དང་། ད་ེའདྲེའ་ིབརྩ་ེབསི་ཁོེངསི་པ་ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། མཆོ་ིམའ་ིརྐུན་པོ་

ཞེིག་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིམིག་ཟུང་དུ་འཛུལོ་ནསི་མིག་འབྲསི་ཀྱི་ིངོསི་སུ་བཞུར་བསི། ཁོོ་མོའ་ི

མཐེོང་ལོམ་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར།

 ཨ་མསི་“ཡི། འད་ིབཟུང་ནསི་ཨ་ཕྱི་ིལོ་རླུང་གཡིོབསི་ཤོིག” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་མཁྲེགསི་

ཤོོག་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོའ་ིལོག་ཏུ་གཏད་ནསི་“འདི་ནི་སྒྲུབ་ཏུ་འོསི་པའི་བྱ་བ་བཟང་

པོ་ཞེིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་ཞེིག་ངསི་བཤོད་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ངསི་ད་ེལྟར་བཤོད་ཐེབསི་བྲལོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་སྨོིན་མ་གཉིིསི་ཀ་མ་གཞེི་ནསི་བཙུམསི་ནསི་ཡོིད་པའི་མིག་ཟུང་གི་སྟེང་

དུ་མར་བསྡུསི་ནསི་“ཝིལོ། བཙོག་འདྲེེ་ཁྱོོད། ཁྱོོད་ནམ་ཡིང་གཙང་མར་འགྱུར་རྒྱུ་མེད།” 

ཅིེསི་ལྡབ་ལྡིབ་ཏུ་སྨྲསི། ཁོོ་མོའ་ིགཉིེར་མསི་གང་བའ་ིསྡེར་མོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་རང་ཉིིད་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཀྱིི་འགྲམ་པར་འབྲད་འབྲད་བྱསི། གྲོག་མ་དམར་པོ་ཞེིག་དྲེ་ཡིོལོ་གྱིི་རསི་སྟེང་དུ་འགོསི་

ནསི་ཡིོང་སྟེ་བུད་མེད་བགྲེསི་སིོང་འདིའི་མགྲིན་པའི་པགསི་པ་ལྷོད་པོའ་ིསྟེང་དུ་སྤེར་

འབྲད་བྱེད་བཞེིན་འདུག་པསི། ཨ་མསི་ལོག་པ་མྱུར་མོར་བསྲིིངསི་ནསི་གྲོག་མ་ད་ེབཟུང་

ནསི་མཐེེ་བོང་དང་གོང་མཛུབ་བར་ནསི་མུག་བཙིར་བྱསི་ཤོིང་། མཛུབ་མོ་ཁོོ་མོའ་ིགོྱིན་

གོསི་ངོསི་སུ་བྲད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་མཁྲེགསི་ཤོོག་གི་རླུང་གཡིབ་དེ་གཡིབསི་ཤོིང་མིག་གིསི་ཨ་མར་

བལྟསི། “ཁོོ་མོ་... །” འོན་ཀྱིང་། ཚོིག་འབྲུ་དག་ཁོོ་མོའ་ིམིད་པ་ནསི་འགགསི། 

“རྐང་པ་ཁྲུསི་ཤོིག ཝིལོ། བཙོག་འདྲེ་ེཕག་པ་འདྲེ་པོ་ཁྱོོད།” ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ངུ་ཅིོ་བཏོན།

ཨ་མསི་“ངསི་མ་ིཤོེསི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོསོི་ཁོོ་མོ་ད་ེའདྲེ་མ་ིདྲེོ་སི་ཞེིག་ཏུ་འཁྱོེར་ཐུབ་རྒྱུ་ན། 

གཅིིག་བྱསི་ན། འོན་ཀྱིང་། ངསི་མ་ིཤོེསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད་ཨ། རོ་སི་ིཤོ་རོན། 

ཁྱོོད་རང་གིསི་ཨམ་གཙིགསི་བསྡམསི་ནསི་འདུག་དགོསི་དོན་མེད། ཁོམསི་དང་བསྟུན་

ནསི་དབུགསི་གཏོང་ལོེན་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད།

གྱིོན་གོསི་ནག་ཅིིང་རལོ་པོ་ཞེིག་གྱིོན་པའ་ིབུད་མེད་སྟོབསི་ཆོེན་ཞེིག་གསིི་གུར་ནང་དུ་

བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ན་ིརབ་རིབ་དང་ངེསི་གཏད་མེད་པར་སྣང་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་

ལྤགསི་དེ་འགྲམ་པའི་སྟེང་ནསི་མར་ནར་ནསི་ལྟེབསི་རྩེག་དང་ལྟེབསི་རྩེག་གིསི་མར་

དཔྱངསི། ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ཤོ་ལྷོད་པོ་རེད་ལོ། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡི་མཆུ་དེ་དྲེ་ཡིོལོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་

བར་ཡི་སིོའ་ིསྟེང་དུ་བཀབ་ནསི་འདུག་ལོ། མ་མཆུ་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལྗོིད་ཤུགསི་མ་ཐེེག་

པར་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཁོ་བཀྱིེད་ནསི། མ་སོིའ་ིསིོ་རྙིིལོ་ཚོང་མ་གསིལོ་པོར་མངོན། ཁོོ་མོསི་“སྔོ་

དྲེོ་བདེ་ལོེགསི། ལྕིམ་ལོགསི། སྔོ་དྲེོ་བདེ་ལོེགསི། དཀོན་མཆོོག་རྣམ་པར་རྒྱལོ་གྱུར་ཅིིག” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་“སྔོ་དྲེོ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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བུད་མེད་ད་ེགུར་ནང་དུ་སྒུར་སྒུར་གྱིིསི་ཡིོང་ནསི་མགོ་བོ་ཨ་ཕྱིིའ་ིགདོང་པར་མར་སྒུར། 

“ཁྱོོད་ཚོོ་ལོ་ཡིེ་ཤུ་མཇོལོ་དུ་འགྲོ་བར་གྲ་སྒྲིིག་ཡིོད་པའི་རྣམ་ཤོེསི་ཤོིག་འདུག་ཟེར་བ་གོ་

བྱུང་། དཀོན་མཆོོག་ངོ་སིོ་བསྟོད།”

ཨ་མསི་ངོ་གདོང་བསྒྲིིམསི་ཤོིང་མིག་གཉིིསི་འབུར་ཚུགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“ཁོོ་མོ་ཐེང་

ཆོད་པ་ཙམ་རེད། ད་ེཙམ་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་མ་རེད། ལོམ་ཐེག་དང་ཚོ་གདུག་

གིསི་ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་པ་ཙམ་རེད། ངལོ་གསིོ་ཅུང་ཙམ་

བརྒྱབ་ན་ཇོ་ེདྭངསི་སུ་འགྲོ་ངེསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

བུད་མེད་ད་ེཨ་ཕྱིིའ་ིངོ་གདོང་དུ་མར་སྒུར་ནསི་ཕལོ་ཆོེར་དྲེ་ིསོྣམ་བྱེད་བཞེིན་པ་ལྟ་བུ་

བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་ཚུར་ཨ་མ་ལོ་འཁོོར་ནསི་མགོ་བོ་མགྱིོགསི་པོར་གཡུག་གཡུག་བྱསི་

ཤོིང་། མཆུ་ཏོའ་ིའགུལོ་སོྐྱད་དང་བསྟུན་ནསི་འགྲམ་ཤོ་ལུག་ལུག་ཏུ་འགུལོ་བཞེིན་“སྙིང་

ཉི་ེབའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ཤོིག་དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ་མཇོལོ་དུ་འགྲོ་རན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེའདྲེ་མ་རེད།” ཅིེསི་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ།

བུད་མེད་དསེི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱསི་ཤོིང་། ད་ཐེེངསི་དལོ་མོསི་གཡུག་གཡུག་བྱསི། 

ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིརྒྱགསི་རིལོ་གྱི་ིལོག་པོ་ད་ེཨ་ཕྱིིའ་ིདཔྲལོ་བར་བཞེག ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་

པ་ཕར་འཐེེན་གྲབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། གླེོ་བུར་དུ་ལོག་པ་ཕྱིིར་བསྐུམསི། བུད་མེད་

དེསི་“རེད་ཡི། ད་ེའདྲེ་རེད། ལྕིམ་ལོགསི། ང་ཚོོའ་ིརསི་གུར་དུ་ཆོོསི་པ་དྲུག་བཞུགསི་ཡིོད། 

ང་སིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་གདན་འདྲེེན་ཞུསི་ཡིོང་། ང་ཚོོསི་གསིོལོ་འདེབསི་དང་གཏང་རག་གི་

ཞེལོ་འདོན་འཚོོག་རྒྱུ་ཡིིན། ཚོང་མ་ཡི་ེཧོ་གྲུབ་མཐེའ་ིརྗོེསི་འཇུག་པ་ཡིིན། ང་རང་བརྩིསི་

ན་དྲུག་ཡིོད། ང་སོིང་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོགདན་འདྲེེན་ཞུསི་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་རང་གཤོིསི་ཇོེ་གོྱིང་དུ་གྱུར་ནསི་“མ་ིདགོསི་མ་ིདགོསི། ད་ེམ་ིདགོསི། ཨ་ཕྱི་ིད་

ལྟ་ཐེང་ཆོད་འདུག་པསི་ཁོོ་མོསི་འདོན་ཚོོགསི་ཤོིག་བཟོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བུད་མེད་དེསི་“གཏང་རག་མཆོོད་པ་ཡིང་བཟོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་དམ། སྐྱབསི་མགོན་

ཡིེ་ཤུའི་ཞེལོ་ཕུ་ཡིང་བཟོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་ཟེར་བཞེིན་ཡིོད་དམ། 

ལྕིམ་ལོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“མ་ིདགོསི། འདིར་མ་ིདགོསི། ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

བུད་མེད་དེསི་ཅུང་རྣམ་རོྟེག་ཟ་བའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་ཨ་མར་བལྟསི། “ཁྱོོད་རང་ཆོོསི་

དད་མེད་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་པ་མིན་ནམ། ལྕིམ་ལོགསི།”

ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོགནའ་ནསི་ད་བར་ཆོོསི་དད་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཨ་ཕྱི་ིཐེང་ཆོད་འདུག 

ང་ཚོ་ོམཚོན་གང་པོར་འགྲུལོ་བཞུད་བྱསི་པ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་མ་ིགཏོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“དེར་དཀའ་ལོསི་ཅི་ིཡིང་མེད། དཀའ་ལོསི་ཡིོད་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། རྣམ་ཤོེསི་

ཤོིག་བད་ེབ་ཅིན་དུ་འཕོ་བའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚོོསི་རོགསི་རམ་འད་ིབྱེད་ན་འདོད།”

ཨ་མ་པུསི་བཙུགསི་སུ་ལོངསི་ནསི་སིེམསི་རྩ་ལྷོད་པོསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ་

ཞུ་བཞེིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། རསི་གུར་འདིའ་ིནང་ནསི་ཞེལོ་འདོན་ཞེིག་འཚོོག་མ་ིདགོསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

བུད་མེད་དེསི་ཁོོ་མོར་ཡུན་རིང་ལོ་བལྟསི། “ང་ཚོོསི་དཀོན་མཆོོག་བསྟོད་པ་ཞེིག་ཀྱིང་

མ་བཏོན་པར་ལྕིམ་ལོགསི་འད་ིའད་ིལྟར་འགྲོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན། ང་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ི

གུར་ནང་ནསི་ཞེལོ་འདོན་འཚོོག་རྒྱུ་ཡིིན། ལྕིམ་ལོགསི། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིརོྡོ་བ་ལྟ་བུའ་ིསྙིང་

ཁོམསི་ལོ་གུ་ཡིངསི་གཏོང་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མ་ཐེང་ལོ་ཕྱིིར་བསྡད་ནསི་གདོང་པ་ཨ་ཕྱིི་ལོ་འཁོོར། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་ད་དུང་

ཡིང་གཡིོ་འགུལོ་མེད་ཅིིང་ཚོོར་བ་བྲལོ། ཁོོ་མོསི་“མོ་རང་ཐེང་ཆོད་པ་རེད། མོ་རང་ཐེང་

ཆོད་པ་ཙམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཨ་ཕྱིིསི་མགོ་བོ་རྒྱབ་གཡུག་མདུན་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་
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ངག་ནསི་ཚོིག་འབྲུ་མ་ིགསིལོ་བའ་ིསྐད་ཆོ་ལྡབ་ལྡིབ་ཅིིག་བཤོད།

བུད་མེད་ད་ེལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་གུར་གྱི་ིཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བུད། ཨ་མསི་མུ་མཐུད་དུ་བགྲེསི་

ཉིམསི་བབསི་པའ་ིགདོང་པ་དེར་མར་བལྟསི་ནསི་བསྡད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་མཁྲེགསི་ཤོོག་གིསི་རླུང་གཡིབསི་ནསི་རླུང་རྒྱུན་ཚོ་པོ་ད་ེཕར་འདེད་

ཚུར་འདེད་བྱེད་བཞེིན་“ཨ་མ།” ཞེེསི་བོསི།

“ཅི་ིརེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་ཞེལོ་འདོན་འཚོོག་ཏུ་མ་ིའཇུག་དོན་ཅི་ིཡིིན་ནམ།”

ཨ་མསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཡི་ེཧོ་པ་ཚོ་ོམ་ིབཟང་པོ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་ཞེལོ་འདོན་འཚོོག་

སྐབསི་ཆོོ་ངེ་འདོན་ཞེིང་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད། ཅིི་ཡིིན་མི་ཤོེསི་པར་ངའི་སིེམསི་ལོ་གླེོ་བུར་དུ་

ཅི་ིཞེིག་ཞུགསི་པ་ལྟར། རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བཟོད་བསྲིན་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་སོིང་། འདིསི་

ངའ་ིལུསི་སིེམསི་གཉིིསི་ཀ་ཁོ་ཁོར་གཏོར་རྒྱུ་རེད་བསིམ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཅུང་ཕར་ཕྱིོགསི་ཙམ་ནསི་ཞེལོ་འདོན་འཚོོག་མགོ་བཙུགསི་པའ་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། 

ད་ེན་ིའཕྲིན་བཅིོལོ་མགུར་དབྱངསི་རེད། ཚོིག་འབྲུ་གསིལོ་པོ་གོ་མ་ིཐུབ་ལོ། ཐེོསི་ཐུབ་པ་

ན་ིགདངསི་དབྱངསི་ཁོོ་ན་རེད། སྐད་གདངསི་ཡིར་འགྱིོག་ལོ་མར་འབེབསི། སྐད་གདངསི་

འགོྱིག་ཐེེངསི་ར་ེལོ་སྐད་ཤུགསི་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོ་ེརེད། ད་ེནསི་འཕྲིན་ལོན་ལྟ་བུའ་ིཚུལོ་དུ་

ཚོང་མར་ཁུ་སིིམ་པོར་གྱུར་ཅིིང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་མགུར་དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་ད་ེརྒྱལོ་ཁོའ་ི

ང་རོ་དང་བཅིསི་ཇོེ་མཐོེར་སོིང་ཞེིང་། སྐད་ངག་གི་ནང་དུ་ངར་སྐད་ཀྱིི་མཐུ་སོྟབསི་ཤོིག་

ཀྱིང་སླེེབསི། སྐད་སྒྲི་ད་ེཇོ་ེཆོེར་སིོང་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ངར་སྐད་ཅིིག་དེའ་ིལོན་གྱི་ིཚུལོ་དུ་

སླེེབསི། ད་ལྟ་འཕྲིན་བཅིོལོ་གྱི་ིཚོིག་རྐང་ཇོ་ེཐུང་ནསི་ཇོ་ེཐུང་རེད་ལོ། ད་ེན་ིབཀའ་བཀོད་

དང་འདྲེ་བར་རྣོ་ངར་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར། དེའ་ིའཕྲིན་ལོན་གྱི་ིནང་དུ་ཞུ་གཏུགསི་ཀྱི་ི

སྐད་གདངསི་ཤོིག་ཀྱིང་འདྲེེསི། ད་ེནསི་དབྱངསི་འགོྲསི་ཇོ་ེམགོྱིགསི་སུ་གྱུར། སྐྱེསི་པ་དང་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བུད་མེད་ཚོང་མའ་ིསྐད་ཀྱི་ིགདངསི་དབྱངསི་གཅིིག་ཏུ་འདྲེེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེའ་ིནང་

ནསི་བུད་མེད་ཅིིག་ག་ིསྐད་མགོ་ཇོ་ེམཐོེ་ནསི་ཇོ་ེམཐོེར་གྱུར་ཅིིང་། མཐེར་སྐད་ངག་ད་ེཆོོ་

ང་ེལྟ་བུར་གྱུར་ནསི། གཅིན་གཟན་གྱི་ིཟུག་རྔུ་དང་འདྲེ་བར་བཙན་ཞེིང་རོྒད། དེའ་ིའགྲམ་

དུ་ཟབ་ཅིིང་ལྕིི་ལོ་ཅིེ་སྤྱིང་གི་ཟུག་རྔུ་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་ཀྱིི་སྐད་གདངསི་ཤོིག་གྲག་བྱུང་ལོ། 

ད་ེདང་ལྷན་དུ་སྤྱིང་ཀིའ་ིངུ་རྒྱང་ལྟ་བུའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་ག་ིསྐད་གདངསི་མཐོེན་པོར་བཏེགསི། 

ད་ལྟ་འཕྲིན་བཅིོལོ་འདོན་མཚོམསི་བཞེག་སིོང་ལོ། སྐབསི་དེར་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིརསི་གུར་

དེ་ལོསི་མཆོེད་ཡིོང་བའི་གཅིན་གཟན་ལྟ་བུའི་ངུ་རྒྱང་དང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་སི་ངོསི་སུ་

བརྡུངསི་པའ་ིདིག་སྒྲི་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་ཐོེསི་རྒྱུ་མེད། ཨ་མར་འདར་སིིག་ཅིིག་

བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་མྱུར་ཞེིང་མགོྱིགསི་པའ་ིདབུགསི་ཐུང་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན། 

ངུ་རྒྱང་གི་གདངསི་འགྲོསི་ཇོེ་མཐོེ་ནསི་ཇོེ་མཐོེར་གྱུར་ནསི། མཚོམསི་ཤོིག་ལོ་གླེོ་བ་གསི་

མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་བྱསི། 

ཨ་མསི་“འདིསི་ང་ལོ་འཚོབ་སྣང་སླེོང་། ངའི་སིེམསི་ལོ་ཅིི་ཞེིག་ཞུགསི་པ་དང་འདྲེ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ད་ན་ིསྐད་གདངསི་མཐེོན་པོ་ད་ེསྔོངསི་འཚོབ་ཀྱི་ིཆོོ་ང་ེལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་སིོང་ལོ། ཆོོ་

ང་ེད་ེཡིང་ཐེང་སྤྱིང་ག་ིངུ་ཟུག་དང་འདྲེ་བར་ཅིབ་ཅིབ་ཏུ་སྒྲིོག་ཅིིང་། སི་ལོ་རྡུང་བའ་ིསྒྲི་ད་ེ

ཡིང་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར། ད་ེནསི་སྐད་ངག་ཚོང་མ་སོིར་སོིར་གསི་ནསི་འཐོེར་སོིང་ལོ། 

མགུར་དབྱངསི་ཧྲིིལོ་པོ་ངུ་ཤུམ་དུ་གྱུར་ཅིིང་། ལུསི་སྟེང་དུ་རྡོེབ་སྒྲི་དང་སི་ངོསི་སུ་རྡོབ་སྒྲི་

དང་བཅིསི་སིོ་སིོའ་ིསི་ནསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་སྣ་ཤུ་རྒྱག་པ་དང་། ངུ་ཤུམ་ད་ེཡིང་རིམ་

བཞེིན་ལྟོ་གཞེོང་སྟེང་ག་ིཁྱོ་ིཕྲུག་ཚོོའ་ིཙི་སྒྲི་དང་འདྲེ་བར་གྱུར། 

རོ་སིི་ཤོ་རོན་སྔོངསི་སྐྲག་གི་དབང་གིསི་ངུ་སྐད་ཤོོར། ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་སྟེང་གི་

དྲེ་ཡིོལོ་དེ་རོྡོག་ཐོེསི་བཞུསི་ནསི་མར་དེད་བྱུང་ལོ། དེའི་ཤུལོ་དུ་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པ་གཉིིསི་
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ནི་ཚོིགསི་ཀསི་གང་བའི་རྒྱུག་པ་གཉིིསི་དང་འདྲེ་བར་མར་བསྲིིངསི་ནསི་འདུག ཨ་ཕྱིི་

ཡིིསི་ཐེག་རིང་གི་ཆོོ་ངེའི་སྒྲི་དང་ལྷན་དུ་ཆོོ་ངེ་བཏོན། ཨ་མསི་དྲེ་ཡིོལོ་དེ་རང་སིར་ཕྱིིར་

བཀབ། ད་ེནསི་ཨ་ཕྱིིསི་དབུགསི་ཁོ་རིང་མོ་ཞེིག་བློངསི་བྱུང་ལོ། ཡུན་གྱིིསི་དབུགསི་རྒྱུན་

གཏན་ཞེིང་འཇོམ་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཁོོ་མོའ་ིབཙུམསི་ཟིན་པའ་ིམིག་ལྤགསི་འོག་ག་ིལྷེམ་

ལྷེམ་དུ་རྡོེབ་པའ་ིམིག་འབྲསི་ཀྱིང་འགུལོ་མཚོམསི་བཞེག་བྱུང་། ཁོོ་མོ་གཉིིད་ཀྱི་ིཀོློང་དུ་

གཡིེངསི་སིོང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིཕྱིེསི་མ་བཙུམསི་ཀྱིི་སྨྲ་སོྒོ་ལོསི་སྔུར་སྒྲི་སྒྲིོག་མགོ་བརྩམསི། 

ཐེག་རིང་ག་ིཆོོ་ངེའ་ིསྒྲི་ད་ེཇོ་ེའཇོམ་ཇོ་ེའཇོམ་དུ་གྱུར་སིོང་ལོ། མཐེའ་མར་ཡིོངསི་སུ་ཐེོསི་

མ་ིཐུབ་པར་གྱུར།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མར་གཅིིག་བལྟསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་མཆོི་མསི་ཁོེངསི་

ནསི་“དེསི་ཕན་ཐེོགསི་སིོང་། དེསི་ཨ་ཕྱིི་ལོ་ཕན་ཐེོགསི་སིོང་། ད་ལྟ་ཁོོ་མོ་གཉིིད་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིམགོ་བོ་མར་དུད་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོ་ཅུང་ངོ་ནོངསི། “གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་

བཟང་ངན་གོ་ལྡོག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨ་ཕྱི་ིགཉིིད་སིོང་།”

གཞེོན་ནུ་མསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྡིག་པ་ཞེིག་བསིགསི་ཡིོད་ན། ང་ཚོོའ་ིཆོོསི་དཔོན་

གྱི་ིམདུན་ནསི་སྡིག་བཤོགསི་བྱསི་ན་མ་ིཆོོག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

“རེད། ངསི་ད་ེལྟར་བྱེད་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མ་ིཁྱོད་མཚོར་པོ་ཞེིག་རེད། གཅིིག་བྱསི་

ན་ཁོོའ་ིཤུགསི་རྐྱེེན་གྱིི་དབང་གིསི་ངསི་ཆོོསི་པ་དེ་ཚོོར་འདི་གར་ཞེལོ་འདོན་འཚོོག་མ་

བཅུག་པ་ཡིིན་སྲིིད། ཆོོསི་པ་དེསི་མི་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་འདོད་ན་བྱེད་ཆོོག་པར་འདོད་

དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད།” ཨ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པར་གཅིིག་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“རོ་

སི་ིཤོ་རོན། ང་ཚོ་ོགཉིིད་དགོསི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ན་ད་ལྟ་ངེསི་པར་དུ་

གཉིིད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་མལོ་གདན་འགྲམ་གྱི་ིསི་སྟེང་དུ་ཉིལོ།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ཨ་ཕྱི་ིལོ་རླུང་གཡིབ་གཡུག་རྒྱུ་ཅི་ིབྱ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁོོ་མོ་ད་ལྟ་གཉིིད་འདུག ཁྱོོད་རང་མར་ཉིོལོ་ལོ་ངལོ་གསིོ་བོྱསི།”

ཁོོ་མོསི་འཁོང་རའ་ིངག་གིསི་“ཁོོན་ན་ེགང་དུ་ཕྱིིན་པ་རེད། ངསི་ཁོོ་རང་ཡུན་རིང་ཞེིག་

ལོ་མཐེོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཤུ་... ། གཉིིད་ལོ་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨ་མ། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་མཚོན་མོར་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱསི་ནསི་ཤོེསི་འཇོོན་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་

རྒྱུ་རེད།”

“གོ་སིོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ད་ེསྐོར་བཤོད་སིོང་། ད་གཉིིད་ཅིིག”

གཞེོན་ནུ་མ་འདི་ཨ་ཕྱིིའི་མལོ་གདན་གྱིི་ཟུར་ཐེོག་ཏུ་ཉིལོ། “ཁོོན་ནེ་ལོ་འཆོར་གཞེི་

གསིར་པ་ཞེིག་ཡིོད། དེའ་ིསྐོར་ལོ་ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་བསིམ་བློོ་གཏོང་ག་ིཡིོད། ཁོོསི་གོླེག་རིག་

སྐོར་གྱིི་སླེོབ་སོྦྱིང་གྲུབ་རྗོེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཚོོང་ཁོང་ཞེིག་འཛུགསི་འདོད་ཡིོད། དེ་དུསི་

ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་ཉོི་རྩིསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་སིམ།”

“ཅི་ིཞེིག་ཉོི་རྒྱུ་ཡིིན།”

“འཁྱོག་དར། ག་ཚོོད་དགོསི་ན་ད་ེཚོོད་ཅིིག་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན། འཁྱོག་དར་གྱི་ིསྒོམ་ཞེིག་ཉིོསི་

རྗོེསི་ནང་དུ་འཁྱོག་དར་གང་འཇོོག་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། འཁྱོག་དར་ཡིོད་ཚོ་ེདངོསི་པོ་གང་ཡིིན་

རུང་རུལོ་དཀའ།”

ཨ་མསི་ཁྲེལོ་དགོད་དང་བཅིསི་“ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ནམ་རྒྱུན་བསིམ་བློོ་རྐྱེང་རྐྱེང་བཏང་ནསི་

བསྡད་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེལོསི་ཅུང་གཉིིད་བསྡད་ན་དགའ་ཡི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་མིག་ཟུང་བཙུམསི། ཨ་མ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་སྟེ་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་

མགོ་འོག་ནསི་བསོྣལོ། ཁོོ་མོསི་ཨ་ཕྱིིའ་ིདབུགསི་སྒྲི་ལོ་ཉིན་ཞེིང་། ད་ེནསི་བུ་མོའ་ིདབུགསི་

སྒྲི་ལོ་ཉིན། ཁོོ་མོསི་ལོག་པ་གཅིིག་གཡུགསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིདཔྲལོ་བའ་ིཐེད་དུ་འཕུར་བཞེིན་
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པའ་ིསྦྲིང་ནག་ད་ེཕར་བདསི། ཞེག་སྒོར་འད་ིམིག་ཟུང་ལོོང་བར་བྱེད་པའ་ིཉི་ིམའ་ིཚོ་ཟེར་

འོག་ཏུ་ཁུ་སིིམ་མེར་གནསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། འབུ་ཆོ་ག་པའ་ིགཤོོག་སྒྲི་དང་སྦྲིང་ནག་ག་ི

ཟིར་སྒྲི་སོིགསི་ཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱིི་རྩྭ་གསིེབ་ཀྱིི་འུར་སྒྲི་ཚོང་མསི་སྒོར་གྱིི་ལྷིང་འཇོགསི་གང་

ནུསི་ཀྱིིསི་དཀྲོགསི། ཨ་མསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་གླེལོ་ཁོ་བྱསི་ནསི་

མིག་ཟུང་བཙུམསི། ཁོོ་མོའ་ིགཉིིད་མ་སིད་ཀྱིི་སྣང་བར་རོྡོག་སྒྲི་ཞེིག་ཇོེ་ཉིེ་ནསི་ཇོེ་ཉིེར་

ཡིོང་བཞེིན་པ་ཐོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་དངོསི་སུ་སིད་དུ་འཇུག་མཁོན་ནི་སྐྱེསི་པ་

ཞེིག་ག་ིསྐད་སྒྲི་རེད།

“ནང་དུ་སུ་ཡིོད།”

ཨ་མ་མགོྱིགསི་པོར་ཀྲོང་ངེར་ལོངསི། གདོང་མདོག་སྨུག་པོར་གྱུར་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་

གིསི་མགོ་བོ་མདུན་དུ་གུག་ནསི་ནང་དུ་བལྟསི་འདུག ཁོོའ་ིརྐང་པར་འཇུར་རྟེ་གྱིོན་

ཞེིང་། ལུསི་ལོ་སི་མདོག་གི་དོར་མ་དང་དཔུང་རྟེགསི་ལྡན་པའི་སི་མདོག་གི་ནང་སྟོད་

ཅིིག་གོྱིན། དྲེག་ཆོསི་ཆོབ་མ་སིོག་ཐེག་མའ་ིསྟེང་ནསི་དཀྲུམ་མདའ་ཞེིག་དཔྱངསི་འདུག་

ལོ། ཁོོའ་ིནང་སོྟད་ཀྱིི་བྲང་ཁོ་གཡིོན་མའི་ངོསི་སུ་དངུལོ་མདོག་གི་སྐར་མ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་

སྦྱིར་འདུག་ཅིིང་། དམག་ཞྭ་རྩ་ེརྡུམ་མ་ཞེིག་མགོའ་ིལྟག་ཕོྱིགསི་སུ་གོན། ཁོོསི་ཕྱིར་གཡིབ་

ཀྱིི་སྟེང་དུ་ལོག་པསི་བརྡོབསི་པསི། གྲིམ་པོར་འཐེེན་ཡིོད་པའི་ཕྱིར་གཡིབ་དེ་ནི་རྔ་རྒན་

ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་འདར་འདར་དུ་རྡོེབ། 

ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་“ནང་དུ་སུ་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་“སྐུ་ཞེབསི། ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་མཁོོ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ང་ལོ་ཅི་ིཞེིག་མཁོོ་རྒྱུ་རེད། ངསི་འདིའ་ིནང་དུ་སུ་ཡིོད་འདྲེ་ིབཞེིན་

ཡིོད།”

“ཅི་ིརེད། འདིར་ང་ཚོ་ོགསུམ་པོ་ཡིོད། ང་དང་ཨ་ཕྱི།ི ངའ་ིབུ་མོ།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

“ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད།”

“ཅིི་རེད། ཁོོ་ཚོོ་གཙང་པོའ་ིཁོ་རུ་ཁྲུསི་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིིན་སིོང་། ང་ཚོོ་མདང་ནུབ་མཚོན་

གང་པོར་ཡིོང་བ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཚོ་ོགང་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན།”

“ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡེའ་ིསི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིཉི་ེའདབསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན།”

“ཨུན། ཁྱོོད་ཚོ་ོའདིར་སོྡད་མ་ིཆོོག”

“ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་ལོམ་ལོ་བུད་ནསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་རྩིསི་ཡིོད། སྐུ་ཞེབསི།”

“ཨུན། ད་ེའདྲེ་ཡིིན་རྒྱུ་གལོ་ཆོ།ེ ད་ེམ་གཏོགསི་སིང་ཉིིན་ང་ཡིོང་དུསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོད་དུང་

འདིར་ཡིོད་ན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོ་འཛོིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་མེད། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོ་སུ་

གཅིིག་ཀྱིང་འད་ིགར་གཞེིསི་ཆོགསི་སུ་འཇུག་འདོད་མེད།”

ཨ་མའ་ིགདོང་མདོག་ཁོོང་ཁྲོསི་ནག་པོར་གྱུར། ཁོོ་མོ་དལོ་མོར་ཡིར་ལོངསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་ཐེབ་ཆོསི་སྒོམ་གྱི་ིཁོ་ཕྱིེསི། ཁོོ་མོསི་དེའ་ིནང་ནསི་ལྕིགསི་ཀྱི་ིཚོལོ་སླེང་ད་ེཕྱིིར་བློངསི་

ཡིོང་ནསི་“སྐུ་ཞེབསི། ཁྱོོད་ན་ིབྲང་ཁོར་དངུལོ་དཀར་རྟེགསི་མ་ཅིན་དང་ལོག་ལོ་མ་ེམདའ་

དཀྲུམ་མདའ་ཅིན་པོ་རེད། ང་ཡིོང་སིའི་ཡུལོ་ལུང་དེ་འདྲེ་ནསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་

དུསི་སྐད་གདངསི་དམའ་མོ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ལྕིགསི་སླེང་བཟུང་

ནསི་ཁོོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་བསི། ཁོོསི་ཀྱིང་དཀྲུམ་མདའ་ཁུག་མ་ལོསི་གླེོད། ཨ་མསི་“རྒྱོབསི་

ཡི། བུད་མེད་ཅིིག་ལོ་འཇོིགསི་སྐུལོ་བསླེངསི་ནསི། གནམ་གྱིིསི་གཟིགསི་ནསི་ད་ེརིང་ངེད་

ཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོའདིར་མེད་པ་རེད། ད་ེམིན་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཏོང་

ག་ིརེད། ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་ལུང་ནསི་རང་ཁོ་རང་གིསི་བདག་བྱེད་ཤོེསི་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེ་གོམ་པ་གཉིིསི་ཕྱིིར་ནུར་བྱསི། “ཨུན། ད་ལྟ་ཁྱོོད་རང་ཁྱོོད་ཚོོའི་ཡུལོ་ལུང་

དུ་མེད། འདི་ནི་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རེད། ང་ཚོོསི་ཨོག་ཁོེ་སིི་ལྟསི་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ་ང་
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ཚོོའ་ིལུང་པ་ནསི་གཞེིསི་ཆོགསི་སུ་འཇུག་འདོད་མེད།”

ཨ་མསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་བཅིར་མཚོམསི་བཞེག ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་མགོ་འཐོེམསི་

པའི་ཉིམསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཨོག་ཁོེ་སིི་ཟེར་ན་ཅིི་རེད། ཨོག་ཁོེ་

སི།ི” ཞེེསི་བཤོད།

 “རེད་ཡི། ཨོག་ཁོ་ེསི་ིཟེར་བ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་སིང་ཉིིད་ཁྱོོད་ཚོ་ོད་དུང་འད་ིགར་ཡིོད་

ན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོའཛོིན་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོ་རང་ཕར་འཁོོར་ནསི་རསི་གུར་རྗོེསི་མ་དེའ་ིརྩར་སིོང་

ནསི་རསི་སྟེང་དུ་རྡོབ་རྡོབ་བྱེད་བཞེིན་“ནང་དུ་སུ་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མ་དལོ་མོསི་ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལོ། ཁོོ་མོསི་ལྕིགསི་སླེང་ད་ེཐེབ་ཆོསི་

སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་ཕྱིིར་བཅུག་རྗོེསི་དལོ་མོསི་སིར་བསྡད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མ་ལོ་ལོྐོག་ལྟ་

ཞེིག་བྱསི། ཁོོ་མོསི་ཨ་མའ་ིངོ་གདོང་ག་ིགནོན་མ་ིཐུབ་པའ་ིཁྲོ་ཉིམསི་ད་ེམཐོེང་བ་ན་མིག་

བཙུམསི་ནསི་གཉིིད་ཡིོད་མདོག་བྱསི།

ཕྱིི་དྲེོ་ཉིི་མ་ཐུར་ལོ་ཕོྱིགསི་བཞེིན་ཡིོད་ཀྱིང་། ཉིི་མའི་ཚོ་གདུག་ཇོེ་ཞེན་དུ་གྱུར་པའི་

རྣམ་པ་ཙམ་ཡིང་མ་ིའདུག ཋེོམ་ལྕིང་སོྡང་ག་ིའོག་ནསི་གཉིིད་སིད་བྱུང་ལོ། ཁོོའ་ིཁོ་སྐམ་

ཞེིང་གཟུགསི་པོ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་རྔུལོ་ཆུསི་རློན་པ་བྱསི་འདུག ཁོོའ་ིམགོ་བོསི་ད་དུང་ཡིང་

ངལོ་གསིོསི་མ་འདང་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན། ཁོོསི་རྐང་པ་འདྲུད་བཞེིན་འདྲུད་བཞེིན་ཆུ་

འགྲམ་ཕྱིོགསི་སུ་མར་སིོང་། ཁོོསི་གྱིོན་གོསི་རྣམསི་སྦྲུལོ་ལྤགསི་བཞེིན་དུ་བཤུསི་རྗོེསི་ཆུ་

ནང་དུ་བརྒལོ། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཆུ་ལོ་དང་འཕྲད་པའི་སྐད་ཅིིག་དེ་ཉིིད་དུ་སྐོམ་པའི་

ཚོོར་བ་དེ་ཡིོངསི་སུ་ཞེི། ཁོོ་རང་ཆུ་ཅུང་སྲིབ་སི་ཞེིག་ཏུ་ལོོག་ནསི་བསྡད་དེ་གཟུགསི་པོ་

ཆུ་ངོསི་སུ་གཡིེང་དུ་བཅུག ཁོོསི་གྲུ་མོ་གཉིིསི་ཀ་བྱེ་མའི་ནང་དུ་བཙུགསི་ནསི་གཟུགསི་

པོར་སྲི་བཟུང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཆུ་ངོསི་སུ་ཡིོམ་ཡིོམ་དུ་གཡིེང་བའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་མཛུབ་

ཁོག་ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི། 
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

སྐམ་ཞེིང་རིད་ལོ་ཐེལོ་མདོག་བབསི་པའ་ིགཞེོན་ནུ་ཞེིག་ར་ིདྭགསི་ཤོིག་དང་འདྲེ་བར་

འདམ་རྩྭ་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་འཇོམ་ཅིག་གེར་ཡིོང་ནསི་གྱིོན་གོསི་ཚོང་མ་ཕུད། ཁོོ་རང་གླེ་

བྱ་ིཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཆུ་ནང་དུ་ནུར་སིོང་ལོ། གླེ་བྱ་ིཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཆུ་ནང་ནསི་ཕར་

སིོང་། སྐབསི་དེར་ཁོོའ་ིམིག་དང་སྣ་གཉིིསི་ཁོོ་ན་ཆུ་ངོསི་སུ་མངོན། དེ་ནསི་ཁོོསི་གླེོ་བུར་

དུ་ཋེོམ་མཐོེང་བྱུང་ལོ། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་བསི་ཁོོསི་རྩེད་

མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཡིར་ལོངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“བད་ེ... །”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གླེ་བྱ་ིརྩ་ེབཞེིན་པ་འདྲེ།”

“ཡིིན། ངསི་ད་ེབརྩེསི་པ་ཡིིན།” ད་ེནསི་ཁོོ་དལོ་མོསི་ཆུ་འགྲམ་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་

ཤོིང་། སྣང་དོགསི་མེད་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་ཕར་སིོང་ནསི་ཆུ་ཁོ་རུ་བུད། ད་ེནསི་གྱིོན་གོསི་ཚོང་

མ་དཔུང་བར་དུ་བཙིར་ནསི་ལྕིང་སྡོང་གསིེབ་ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་སིོང་། 

ཋེོམ་གད་མོ་ཞེིག་བགད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མིང་ནསི་འཚོེར་སྐད་ཀྱིིསི་

འབོད་བཞེིན་པ་ཐེོསི། “ཋེོམ། ཝ་ཡིེ་ཋེོམ།” ཁོོ་ཆུ་ནང་ནསི་ཡིར་ལོངསི་ཏེ་སིོ་བར་ནསི་ཤུ་

སྒྲི་ཞེིག་བཏོན། ད་ེན་ིསྣ་ེམོར་འགུག་ལྡན་པའ་ིཤུ་སྒྲི་རྣ་ལོ་གཟན་པ་ཞེིག་རེད། ད་ེནསི་ལྕིང་

སྡོང་འགའ་ར་ེའགུལོ་བྱུང་ལོ། རུ་ཐེ་ེད་ེགར་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག

ཁོོ་མོསི་“ཨ་མསི་ཁྱོོད་ཕྱིིར་ཤོོག་ཟེར། ཨ་མསི་ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་ཤོོག་ཟེར།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཡི་ཡི།” ཁོོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཆུ་ནང་བརྒྱུད་ནསི་ཆུ་འགྲམ་དུ་སིོང་། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཁོོའ་ི

གཅིེར་བུར་བུད་པའ་ིགཟུགསི་པོ་ལོ་ཡི་མཚོན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་བལྟསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིམིག་གི་ལྟ་ཕོྱིགསི་མཐེོང་ནསི་“ད་ཕར་རྒྱུགསི། སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་

པསི་རུ་ཐེ་ེཕར་བོྲསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོསི་འགྲོ་ཞོེར་དུ་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་དཀྲོག་སྐད་དང་བཅིསི་

ཅིི་ཞེིག་ཤོོད་བཞེིན་པ་ཐོེསི། ཁོོསི་གོྱིན་གོསི་ཚོ་པོ་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསིིལོ་ཞེིང་རློན་པའི་

གཟུགསི་པོའ་ིསྟེང་ཕྱིིར་གྱིོན་རྗོེསི། ལྕིང་སྡོང་བརྒྱུད་ནསི་དལོ་མོསི་རསི་གུར་གྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་

ཕྱིིར་སིོང་།

ཨ་མསི་ལྕིང་མའི་ཡིལོ་ག་སྐམ་པོ་བཏུསི་ནསི་མེ་བུསི་ནསི་ཆུ་སླེ་ང་གང་སྐོལོ་བཞེིན་

འདུག ཁོོ་མོསི་ཋེོམ་མཐོེང་བ་ན་སིེམསི་པ་བད་ེལོ་བབསི་པའ་ིརྣམ་པ་བབསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གནད་དོན་ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཁོོ་མོསི་“ང་རང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེསི་སིོང་། ད་སོྔོན་འད་ིགར་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཞེིག་སླེེབསི་སིོང་

ལོ། ཁོོསི་ང་ཚོོ་འདི་གར་སྡོད་མི་ཆོོག་ཟེར། ངསི་ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་གླེེང་བསླེངསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་

བསིམ་ནསི་ཞེེད་སོིང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་གླེེང་བསླེངསི་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཉིེསི་

རྡུང་གཏོང་ག་ིརེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་སོིང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཞེིག་ཉིེསི་རྡུང་གཏོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་བློངསི། “ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ཧ་ཅིང་མི་

བཟང་། ཅུང་མིན་ན་ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་གཞུསི་པ་ཡིིན།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིདཔུང་པར་འཐེམསི་ནསི་ངར་ཞེིང་འཇོམ་པོསི་སྒུལོ་སྒུལོ་བཏང་

ཞེིང་། དེ་ནསི་གད་མོ་བགད། ཁོོ་རང་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་ད་དུང་ཡིང་གད་མོ་བགད། 

“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཨ་མ། ངསི་ངོ་ཤོེསི་པའི་ཁྱོོད་རང་དེ་འདྲེའི་ཞེི་ཞེིང་དུལོ་བ་ཞེིག་

ཡིིན་མོད། དེང་སིང་ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ།”

ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་ནན་ཏན་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་བབསི། “ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཋེོམ།”
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“ཐེོག་མར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་ཞེིག་བློངསི་ནསི་ང་ཚོོའ་ིཁོ་གཏད་དུ་ལོངསི་

སིོང་ལོ། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞེིག་ཉིེསི་རྡུང་གཏོང་གྲབསི་བྱསི་པ་རེད།” ཁོོ་རང་

སྐད་དམའ་མོསི་དགོད་བཞེིན་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ཡིོང་ནསི་ཨ་མའི་རྐང་པ་རྗོེན་པའི་སྟེང་

དུ་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་བྱེད་བཞེིན་“རྒན་མོ་འཚུབ་པོ་འད།ི” ཞེེསི་བཤོད། 

“ཋེོམ།”

“ཅི་ིརེད།”

ཁོོ་མོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཐེེ་ཚོོམ་ངང་ལུསི། “ཋེོམ། ད་སོྔོན་ཉིེན་རོྟེག་པ་དེསི། ཁོོསི་ང་

ཚོོར་ཨོག་ཁོེ་སིི་ཞེེསི་འབོད། ཉིེན་རྟེོག་པ་དེསི། ‘ང་ཚོོསི་ཨོག་ཁོེ་སིི་ལྟསི་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ་ང་

ཚོོའ་ིལུང་པ་ནསི་གཞེིསི་ཆོགསི་སུ་འཇུག་འདོད་མེད།’ ཅིེསི་ཟེར།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོར་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི་ཤོིང་། ལོག་པ་ད་དུང་ཡིང་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་རྗོེན་པའི་

ཐེོག་ཏུ་བཞེག་ནསི་“མ་ིཞེིག་གིསི་ང་ཚོོར་དེའ་ིསྐོར་ལོབ་བྱུང་། མ་ིདེསི་ཁོོ་ཚོོསི་སྐད་ཆོ་ད་ེ

ཅིི་འདྲེ་བཤོད་སྐོར་ང་ཚོོར་བཤོད་སོིང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་བསིམ་བློོ་ཞེིག་

བཏང་རྗོེསི་“ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ང་རང་མ་ིངན་པ་ཞེིག་རེད་དམ། བཙོན་དུ་བཅུག་

ནསི་འཇོོག་དགོསི་པ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“མ་རེད། གཞེན་པསི་ཁྱོོད་ལོ་སྙད་བཙལོ་བ་རེད། མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཅིིའ་ི

ཕྱིིར་དྲེིསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཉིེན་རྟེོག་པ་དེའ་ིགདོང་ལོ་དངོསི་གནསི་ཁུ་ཚུར་ཞེིག་གཞུ་བསིམ།”

ཨ་མའི་གདོང་ལོ་དགའ་སོྤྲོའ་ིའཛུམ་ཤོར། “ཁོོ་ག་འདྲེ་རྡུང་དགོསི་ཁྱོོད་ལོ་དྲེིསི་ན་

འགྲིག་ཡིོད་སི་རེད། ད་ེམ་གཏོགསི་ངསི་ཅུང་མིན་ན་ལྕིགསི་སླེང་གིསི་གཞུསི་པ་ཡིིན།”

“ཨ་མ། ཁོོསི་ང་ཚོ་ོའདིར་འདུག་མ་ིཆོོག་དོན་ཅི་ིརེད་ཟེར།”
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“ཁོོསི་ཨོག་ཁོེ་སིི་ཚོོ་འདི་གར་གཞེིསི་ཆོགསི་སུ་འཇུག་འདོད་མེད་ཟེར་ལོ། སིང་ཉིིན་

གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོསིོང་མེད་ན། ཁོོསི་ང་ཚོ་ོའཛོིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར།”

“འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་འད་ིལྟར་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོོའ་ིབརྙིསི་བཅིོསི་འཁུར་མྱོོང་མེད་ཨ།”

ཨ་མསི་“ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ལོ་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡིིན། ཁོོསི་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ོད་ལྟ་རང་ཡུལོ་ན་

མེད་པར། ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ནེ་ཡིའི་ནང་དུ་ཡིོད་ཅིིང་། འདིར་ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་འདོད་ན་ད་ེ

བྱེད་ཆོོག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་དོགསི་མི་བདེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་“ཨ་མ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་

ཞེིག་ཡིོད། ནོ་ཡི། ཁོོ་གཙང་པོའ་ིམར་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་། ཁོོ་ང་ཚོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཡིོང་

རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་སྐད་ཆོ་འདིའི་ནང་དོན་གོ་བར་དུསི་ཡུན་ཡུད་ཙམ་འགོར། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་

སྐད་དམའ་མོསི་“ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ཁོོསི་ཁོོ་རང་འགྲོ་དགོསི་ཟེར། ཁོོསི་རང་ཉིིད་འད་ིགར་སྡོད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཟེར། སྐད་ཆོ་འད་ིངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཤོོད་རོགསི་ཟེར།”

ཁོོ་མོསི་“ཁོོསི་ཟ་མ་ཇོ་ིལྟར་བཟའ་རྒྱུ་རེད།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ཁོོསི་ཟེར་ན་ཉི་བཟུང་ནསི་བཟའ་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར།”

ཨ་མ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཁྱོིམ་ཚོང་འད་ིཁོ་འཐེོར་དུ་

འགྲོ་བཞེིན་འདུག ད་ངསི་ཅི་ིཡིང་ཧ་མ་ིགོ ད་ལྟ་ངསི་བསིམ་བློོ་ཅི་ིཡིང་གཏོང་མ་ིཐུབ་པ་

འདྲེ། ངསི་བསིམ་བློོ་མང་པོ་གཏོང་མ་ིཐུབ། བསིམ་བློོ་གཏོང་སི་མང་དྲེགསི་སིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་ནང་དུ་ཅི་ིཡིོང་ལྟར་“ཁོོ་ལོ་གནད་དོན་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་མ། ཁོོ་ན་ིམ་ིཡི་

མཚོན་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་མའ་ིཧོན་འཐོེར་བའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་གཙང་པོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་བལྟསི། “ད་ལྟ་ངའ་ིཀློད་

པའ་ིནང་ལོ་འཁོོར་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག”

ཋེམོ་གྱིསིི་བསྟར་བར་བསྒྲིགིསི་པའ་ིརསི་གུར་ཚོརོ་བལྟསི་པ་ན། རུ་ཐེ་ེདང་ཝནི་ཧྥོལིོད་

གཉིིསི་ཀ་གུར་ཞེིག་གི་སྔུན་དུ་ལོངསི་ནསི་གུར་ནང་གི་མི་ཞེིག་དང་ལྷན་དུ་གཏམ་གླེེང་

ཚུལོ་མཐུན་ཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་མཐོེང་། རུ་ཐེ་ེཡི་ིལོག་པསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྨོད་གོསི་བཙིར་

ནསི་འདུག་ལོ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིརྐང་མཛུབ་ཀྱིིསི་སི་ནང་དུ་བུ་ག་ཞེིག་འབྲུ་བཞེིན་འདུག 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཝ་ཡི།ེ རུ་ཐེ།ེ” ཞེེསི་བོསི། ཁོོ་མོསི་ཡིར་བལྟསི་ནསི་ཁོོ་མཐེོང་བ་ན་ཚུར་ཕྱིོགསི་

སུ་བརྒྱུགསི་ཡིངོ་ལོ། ཝནི་ཧྥོལིོད་ཀྱིསིི་ཁོོ་མའོ་ིརྗོསེི་དདེ་ནསི་སླེབེསི། ཁོོ་མ་ོཡིར་སླེབེསི་པ་

ན་ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་སིོང་ནསི་བཟའ་མ་ིཚོོར་ཕྱིིར་ཤོོག་ཅིེསི་བོསི་ཤོོག ཁོོ་ཚོ་ོམར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ི

ལྕིང་སྡངོ་གསིབེ་ཏུ་ཉིལོ་ཡིདོ། ཁོོ་ཚོ་ོབོསི་ཤོོག ཁྱོདོ། ཝནི་ཧྥོལིོད། ཁྱོདོ་སིངོ་ནསི་ཝལིོ་སིནོ་

ཚོང་ལོ་གྲ་སྒྲིགི་བོྱསི། ང་ཚོ་ོགང་སྔོ་སྔོསི་ལོམ་ལོ་འབུད་རྒྱུ་ཡིནི་ལོབོ་ཅིགི” ཅིསེི་བཤོད་པ་

ན། བྱསིི་པ་གཉིསིི་ཀ་ད་ེཐེག་ཏུ་ཁོ་ཕྱིརི་འཁོོར་ནསི་རང་རང་སི་ནསི་ཐེད་ཀར་བརྒྱུགསི་སིངོ་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ། ཨ་ཕྱི་ིག་འདྲེ་འདུག” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། ཁོོ་མོ་དེ་རིང་གཉིིད་སོིང་། ཁོོ་མོ་ཅུང་ཇོེ་དགར་སིོང་ཡིོད་དམ། ཁོོ་མོ་ད་དུང་

ཡིང་གཉིིད་འདུག”

“དེསི་ན་འགྲིག་འདུག ང་ཚོོར་ཕག་ཤོ་ག་ཚོོད་ལྷག་འདུག”

“མང་པོ་མ་ིའདུག ཤོ་བུབསི་བཞེ་ིཆོ་གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོགསི་ལྷག་མ་ིའདུག”

“ང་ཚོོསི་ཟོ་བ་གཞེན་པ་ད་ེཆུ་འཁྱོེར་བྱེད་དུ་སྟོང་པར་བཟོ་དགོསི་བྱུང་། འགྲོ་དུསི་ཆུ་

འཁྱོེར་དགོསི།” ཁོོ་ཚོོསི་རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ལྕིང་སྡོང་གསིེབ་ཀྱིི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ལོ་འབོད་བཞེིན་པའི་

འཚོེར་སྐད་ད་ེགསིལོ་པོ་གོ་ཐུབ། 
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ཨ་མསི་ལྕིང་མའི་ཡིལོ་ག་འགའ་རེ་མེ་ནང་དུ་གཡུགསི་པསི། ཡིལོ་ག་དེ་དག་སླེ་ང་

ནག་པོའ་ིམཐེའ་རུ་ཚོག་སྒྲི་དང་བཅིསི་འབར། ཁོོ་མོསི་“ངསི་དཀོན་མཆོོག་ལོ་ང་ཚོོར་

ངལོ་གསིོ་རེ་གནང་བའི་གསིོལོ་བ་འདེབསི་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ངསི་སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་ལོ་ང་ཚོོ་

ཡུལོ་ཁོམསི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཏུ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་ཉིལོ་རྒྱུ་འབྱུང་བའི་སྐྱབསི་འཇུག་ཞུ་བཞེིན་

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

དགུང་གི་ཉིི་མ་དེ་ནི་ཉིི་འོད་ཀྱིིསི་ཚོིག་པའི་ནུབ་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་རི་ཕྲན་ཐེར་ཐེོར་ཚོོའི་

ཕྱིོགསི་སུ་ཇོ་ེདམའ་རུ་འགྲོ་བཞེིན་གདའ། སྐབསི་དེར་མ་ེཕུང་སྟེང་ག་ིསླེ་ང་ད་ེལྷོག་ལྷོག་

ཏུ་ཁོོལོ། ཨ་མ་ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱིི་འོག་ཏུ་འཛུལོ་ཏེ་ཞེོག་ཁོོག་པང་ཁོེབསི་གང་འཁྱོེར་ཡིོང་

ནསི་ཆུ་ཁོོལོ་ནང་དུ་བླུགསི་“ངསི་དཀོན་མཆོོག་ལོ་ང་ཚོོར་གོྱིན་གོསི་རེ་འཁྲུད་པའི་ཁོོམ་

ལོོང་ར་ེགནང་རོགསི་ཞེེསི་གསིོལོ་བ་འདེབསི་བཞེིན་ཡིོད། ང་ཚོ་ོའད་ིལྟར་བཙོག་པ་བྱསི་

ནསི་བསྡད་མྱོོང་མེད། དེང་སིང་ཞེོག་ཁོོག་མ་བཙོསི་གོང་ལོ་བཀྲུ་ཡིང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པ་མ་

རེད། འད་ིའདྲེ་ཞེིག་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན། དངོསི་གནསི་ང་ཚོོའ་ིཁོོག་པའ་ིསྙིང་ད་ེཁོ་ནང་ནསི་

བྲུསི་སིོང་བ་རེད་དམ།”

སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོལྕིང་སྡོང་གསིེབ་ནསི་ཚུར་བཤོར་ནསི་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ལོ་ད་

དུང་ཡིང་གཉིིད་མདངསི་བབསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཉིིན་དཀར་ལོ་གཉིིད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་གདོང་

པ་དམར་པོར་གྱུར་ནསི་སྐྲངསི་འདུག 

ཨ་ཕསི་“ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོ་ད་ལྟ་འགྲོ་དགོསི། ཉིེན་རྟེོག་པསི་ང་ཚོོ་འགྲོ་དགོསི་ཟེར། ང་ཚོོ་ཡིང་

སྔོ་ཙམ་ལོ་ལོམ་ལོ་བུད་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད། སྔོ་ཙམ་ལོ་སིོང་ན་གཅིིག་བྱསི་ན་བྱ་ེཐེང་འད་ི

སྔོ་ཙམ་ལོ་བརྒལོ་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོ་འགྲོ་སི་དེར་ད་དུང་ལོེ་དབར་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡིོད་པ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།



489

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ང་ཚོ་ོའད་ིགར་ངལོ་གསིོ་བྱེད་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་བསིམ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ང་ཚོ་ོངལོ་གསིོ་བྱེད་མ་ིརུང་། ང་ཚོ་ོའགྲོ་དགོསི། ནོ་ཡི་འགྲོ་རྒྱུ་མ་རེད། 

ཁོོ་རང་གཙང་པོའ་ིམར་ཕོྱིགསི་སུ་རྐང་ཐེང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཟེར་རམ། ཁོོ་ལོ་གདོན་འདྲེེ་ཅིི་ཞེིག་ཞུགསི་པ་རེད།” དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་

རང་སོྐྱན་ངོསི་ཟིན། ཁོོསི་འུ་ཐུག་པའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་“ད་ེངའ་ིསྐྱོན་ཡིིན། བུ་འད་ིའད་ི

འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ན་ིངའ་ིསྐྱོན་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེག་ལོ་ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་“ད་ངསི་དེའ་ིསྐོར་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་འདོད་མ་ིའདུག དེའ་ིསྐོར་གླེེང་ཐེབསི་མ་ི

འདུག ད་ེངའ་ིསྐྱོན་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གང་ལྟར་ང་ཚོ་ོའགྲོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་མཇུག་མཐེའ་ིགྱིེསི་ཚོིག་འགའ་ར་ེཤོོད་ཆོེད་དུ་ཚུར་ཉི་ེསིར་ཡིོང་ནསི་

“གཉིེན་ཉིེ་ཚོོ། ང་ཚོོ་འགྲོ་མི་ཐུབ། སི་རེ་རྦད་དེ་ཐེང་ཆོད་འདུག་པསི་ཁོོ་མོསི་ཅུང་ངལོ་

གསིོ་བྱེད་དགོསི། ཁོོ་མོ་འད་ིལྟར་བྱ་ེཐེང་ག་ིཕ་རོལོ་དུ་གསིོན་པོར་སླེེབསི་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེཐེསོི་པ་ན་ཚོང་མ་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཇོམ་ཅིག་གརེ་གྱུར། ད་ེནསི་ཋེམོ་གྱིསིི་

“ཉིེན་རྟེོག་པསི་སིང་ཉིིན་ང་ཚོ་ོད་དུང་འདིར་ཡིོད་ན། ཚོང་མ་འཛོིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཟརེ།” ཞེསེི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱསི། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་གང་

འདུག་ལོ། ཁོོའ་ིཤོ་མདོག་ནག་པོ་ལོསི་སྐྱ་མདངསི་ཤོིག་ཀྱིང་མངོན། “འཛོིན་ན་འཛོིན་དུ་

ཆུག སི་ར་ེའད་ིལྟར་འགྲོ་མ་ིཐུབ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོབཙོན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་ན། 

ཁོོ་ཚོོར་འཇུག་ཏུ་ཆུག ཁོོ་མོསི་ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་ནསི་ལུསི་སོྟབསི་སིོསི་སུ་འཇུག་དགོསི།” 
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ཨ་ཕསི་“དེསི་ན་ང་ཚོོསི་སྒུག་ནསི་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱསི་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“དེ་མི་དགོསི། ཁྱོོད་ཚོང་གིསི་ངེད་ཚོང་ལོ་འདི་འདྲེའི་ཡིག་པོ་དང་

བྱམསི་པོ་བྱསི་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོསྡོད་མ་ིརུང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོསིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་བཙལོ་

ནསི་སོྒོར་མོ་འཚོོལོ་དགོསི། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོདལོ་འགོར་གཏོང་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཚོོར་བ་དྲེག་པོསི་“འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོའད་ིགར་འདུག་པར་བཟའ་བཏུང་ཅི་ི

ཡིང་ལྷག་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཝིལོ་སིོན་གྱི་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་ཤོར། “ཐེོག་མར་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོཁྱོིམ་མིའ་ིནང་དུ་

ལོེན་དུསི་ནསི་བཟུང་ང་ཚོོར་ཅི་ིཡིང་མེད། དེར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ཡི་བྱེད་མ་ིདགོསི། ངའ་ིརང་

ཤོེད་ཚོ་བའི་གཤོིསི་ཀ་དེ་སོྒོར་འབུད་དུ་མ་འཇུག ཁྱོོད་ཚོོ་སིོང་མ་གཏོགསི་ང་རང་རང་

ཤོེད་ཚོ་བོར་གྱུར་ནསི་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ངེསི།”

ཨ་མསི་ཨ་ཕ་རསི་གུར་གྱིི་ཟུར་ཞེིག་ཏུ་ལོོགསི་སུ་བོསི་ནསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་ཅིི་

ཞེིག་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་ཚུར་ཁོ་སིེ་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “སི་རེ་ཡིིསི་ཁྱོོད་རང་མོའ་ིསིར་གཅིིག་ཤོོག་དང་

ཟེར།”

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ལོོསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གི་སྐྱ་མདོག་བབསི་

པའི་རསི་གུར་ཆུང་ཆུང་གི་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་། ཁོོསི་སོྒོ་ཕྱིར་ཕྱིེསི་ནསི་ནང་དུ་འཛུལོ། གུར་

ནང་དུ་ནག་ཐེིབ་ཡིིན་ལོ་ཚོ་བ་ཆོེ། མལོ་གདན་སི་ངོསི་སུ་བཏིངསི་འདུག་ལོ། ཡིོ་ཆོསི་

ཚོང་མ་ད་ནངསི་ཞེོགསི་པ་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་ཇོ་ིལྟར་ཕབ་ན་ད་ེལྟར་གང་སི་གང་དུ་

བཀྲམསི་འདུག སི་རེ་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་ཉིལོ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ཁོ་

ཞེེང་ཆོ་ེལོ་བཀྲག་མདངསི་ལྡན། ཁོོ་རང་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་མོར་མར་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོའ་ི
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

མགོ་བོ་ཆོེན་པོ་དེ་མར་སྒུར་བའི་སྐབསི་སུ་རྒྱུསི་པསི་གང་བའི་སྐེ་ཡིི་ཤོ་གནད་དེ་མཇོིང་

པའ་ིཕར་ཚུར་གཉིིསི་སུ་དམ་པོསི་འཐེེན། ཁོོསི་མགོ་ཡི་ིཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་ལོག་ཏུ་བཟུང་།

ཁོོ་མོསི་“ངའ་ིཁྱོོ་གསི་ང་ཚོ་ོའགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་ཟེར་རམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོསི་ད་ེཟེར།”

ཁོོ་མོའ་ིསྙན་ཞེིང་འཇོམ་པའ་ིསྐད་ངག་གིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ང་ལོ་འགོྲ་འདུན་ཆོ།ེ ངསི་ང་

རང་ཉིིད་གསིོན་པོར་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་མ་ིཐུབ་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། མ་མཐེའ་

ཡིང་ཁོོ་རང་ཕ་རོལོ་ཏུ་འབོྱར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ངའི་གནསི་ཚུལོ་ཁོོསི་མི་ཤོེསི། ཁོོསི་ང་དྲེག་

སྐྱེད་འབྱུང་ག་ིརེད་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ཁོོསི་ཧ་གོ་ཡི་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོོསི་རང་ཉིིད་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཟེར།”

ཁོོ་མོསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི། ཁོོ་རང་ཨུ་ཚུགསི་ཚོ་བོ་ཡིོད་པ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་རང་འདིར་བོསི་

ནསི་གསིོལོ་འདེབསི་ཤོིག་གསུང་དུ་འཇུག་འདོད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ང་རང་ཆོོསི་དཔོན་མིན། ངའ་ིགསིོལོ་འདེབསི་ལོ་ནུསི་པ་

ཅི་ིཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཆུ་སྒྲིོསི་རློན་པ་བྱསི་“བགྲེསི་སིོང་ཁོོང་གྲོངསི་སྐབསི་ང་ཡིང་ད་ེ

གར་ཡིོད། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གསིོལོ་འདེབསི་ཤོིག་གསུངསི་སིོང་ཨ།”

“ད་ེགསིོལོ་འདེབསི་མ་རེད།”

ཁོོ་མོསི་“གསིོལོ་འདེབསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེཆོོསི་དཔོན་གྱི་ིགསིོལོ་འདེབསི་མ་རེད།”

“འོན་ཀྱིང་། དེ་གསིོལོ་འདེབསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའི་དོན་དུའང་

གསིོལོ་འདེབསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་གསུང་ན་འདོད།”

“ངསི་གསིོལོ་བ་ཅི་ིཞེིག་འདེབསི་དགོསི་མ་ིཤོེསི།”
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ཁོོ་མོསི་སྐར་མ་གཅིིག་ཙམ་རིང་ལོ་མིག་ཟུང་བཙུམསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཡིང་

བསྐྱར་ཕྱིིར་ཕྱིེསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ནང་ནསི་གཅིིག་གསུང་དང་འགྲིག་གི་རེད། 

ཚོིག་འབྲུ་ད་ེའདྲེ་མ་བཏོན་ཡིང་ཆོོག སྐྱོན་མེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་ལོ་དཀོན་མཆོོག་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ལོ་དཀོན་མཆོོག་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོང་གང་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་མིན་ཤོེསི་ཀྱིང་

ཆོོག་ལོ་མ་ིཤོེསི་ཀྱིང་རུང་།” ཆོོསི་དཔོན་མགོ་བོ་མར་སྒུར་ཞེིང་། ཁོོ་མོསི་བློོ་བད་ེབའ་ིརྣམ་

འགྱུར་གྱིིསི་ཁོོ་བོར་བལྟསི། ཁོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་དུསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལོ་དབུགསི་

དབྱུང་བའ་ིསྣང་བ་ཞེིག་ཤོར་ནསི་“ད་ེཡིག་པོ་བྱུང་སིོང་། ད་ེན་ིཏག་ཏག་ང་ལོ་དགོསི་པ་ད་ེ

ཡིིན། མ་ིཞེིག་དང་ཁོ་ཐེག་ཉི་ེཔོསི་གསིོལོ་འདེབསི་གསུང་རྒྱུ་ད།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་རང་ཉིིད་གཉིིད་ལོསི་སླེོང་བ་ལྟར་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་“གནསི་

ལུགསི་འད་ིངསི་རྟེོགསི་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ཤོེསི་ཡིོད་པ་རེད། གནསི་ལུགསི་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཡིོད་པ་རེད། མ་རེད་དམ།” 

ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“ངསི་ཤོསེི། ངསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིོད་པ་ཤོསེི། འོན་ཀྱིང་། ངསི་དེའ་ིགནསི་

ལུགསི་མ་ིརྟེོགསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོ་ོཉིིན་ཤོསི་རིང་ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་རྗོེསི་ད་ེནསི་ཡིོང་

ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་འཕྲེད་དུ་གཡུགསི། “ང་ནི་པགསི་པསི་བཏུམ་

པའ་ིན་ཟུག་ག་ིརྐྱེལོ་བ་ཞེིག་ཡིིན། ནད་འད་ིཅི་ིཞེིག་ཡིིན་པ་ངསི་ཤོེསི་ཀྱིང་ཁོོ་ལོ་བཤོད་མ་ི

འདོད། བཤོད་ན་ཁོོ་རང་སིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་སྡུག་རྒྱུ་རེད། བཤོད་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་

གང་ལྟར་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ཁོོསི་ཀྱིང་ཤོེསི་རྒྱུ་མ་རེད། མཚོན་མོ་ཞེིག་ལོ་ཁོོ་རང་གཉིིད་ཀྱི་ི

གཏིང་དུ་ཡིོད་དུསི་ཤོིག་ལོ་ང་རང་ཁོ་བྲལོ་བ་ཡིིན་ན། ཕྱི་ིཉིིན་ཁོོ་རང་སིད་དུསི་ད་ེའདྲེའ་ི
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བཟོད་དཀའ་བ་ཞེིག་མིན་ཤོསི་ཆོ།ེ”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཁྱོོད་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་བསྡད་ནསི་མ་སིོང་ན་འདོད་དམ།”

ཁོོ་མོསི་“མིན། མིན། ང་རང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིིན་དུསི་རྒྱུན་དུ་གླུ་གཞེསི་ལོེན་རྒྱུར་

དགའ་ལོ། ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོོསི་ངའ་ིགླུ་ན་ིཇོེན་ན་ེ ལོིནད་3 ལོགསི་ཀྱི་ིགླུ་གཞེསི་ལྟར་སྙན་

ཟེར། ངསི་གླུ་དབྱངསི་ལོེན་སྐབསི་ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོཚུར་ཡིོང་ནསི་ཉིན་སྲིོལོ་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོངའ་ི

མཐེའ་རུ་ལོངསི་ནསི་ངསི་དབུསི་སུ་གླུ་གཞེསི་ལོེན་སྐབསི། ང་དང་ཁོོ་ཚོ་ོངོ་བོ་གཅིིག་ཏུ་

འདྲེེསི་ཡིོད་ལོ། འད་ིན་ིབློོ་ཡུལོ་ལོའང་འཆོར་དཀའ་བའ་ིའབྲེལོ་བ་ཞེིག་ཡིིན། ངསི་དུསི་

བཟང་ད་ེན་ིཡིང་དང་ཡིང་དུ་རྗོེསི་དྲེན་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཡུལོ་མ་ིཚོ་ོད་ེགར་ལོངསི་ནསི་ང་

རང་གིསི་གླུ་གཞེསི་ལོེན་པའ་ིདུསི་སྐབསི་ད་ེལྟ་བུའ་ིསོྤྲོ་སྣང་དང་། ད་ེལྟ་བུའ་ིཕན་ཚུན་གྱི་ི

འབྲེལོ་ཐེག་ཟབ་མོ་ད་ེདེང་སིང་མཐེོང་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་རེད། སྐབསི་དེར། གཅིིག་བྱསི་ན་རང་

ཉིིད་ལོ་གར་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་གླུ་གཞེསི་ལོེན་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབསི་ཤོིག་ཐོེབ་སྲིིད་བསིམ་མྱོོང་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། གོ་སྐབསི་དེ་འདྲེ་ཞེིག་ནམ་ཡིང་མ་སླེེབསི། འོན་ཀྱིང་། ང་ལོ་འགྱིོད་པ་ཅིི་

ཡིང་མེད། ད་ེདུསི་ང་དང་ཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིབར་དུ་བར་ཐེག་སྤུ་ཉིག་ཙམ་ཡིང་མེད། ཁྱོོད་ལོ་

གསིོལོ་འདེབསི་གསུང་འཇུག་དོན་ཡིང་འདིའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན། ངསི་སྐབསི་ད་ེདུསི་ལྟ་བུའ་ི

ཕན་ཚུན་བར་གྱི་ིབར་ཐེག་ཉི་ེཔོ་ད་ེཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་གཅིིག་ཉིམསི་སུ་མྱོོང་འདོད་པ་ཡིིན། 

འདི་གཉིིསི་ཀ་བྱེད་ལོསི་ཀྱིི་ཐེོག་ནསི་བཤོད་ན་གཅིིག་མཚུངསི་རེད། གླུ་གཞེསི་ལོེན་པ་

དང་གསིོལོ་འདེབསི་གསུང་བ་གཉིིསི་ཀའ་ིབྱེད་ལོསི་གཅིིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིགླུ་གཞེསི་

ལོ་ཐེེངསི་ཤོིག་ཉིན་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

3  ཇོེན་ནེ་ ལོིནད།ཇོེན་ནེ་ ལོིནད། Jenny Lind སྟ།ེ དུསི་རབསི་བཅུ་དགུ་པའ་ིསི་ིཝ་ེཌིནེ་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱི་ིསྐྱེསི་མའ་ིམགྲནི་འགུག་

གདངསི་མཐེོ་གཞེསི་མ་གྲགསི་ཅིན་ཞེགི་ཡིནི་ལོ། ཁོོ་མོསི་སྤྱི་ིལོོ་ 1850 ལོོ་ནསི་ 1852 བར་དུ། ཨ་ར་ིརུ་སྐོར་སྐྱོད་

འཁྲབ་སྟོན་བྱསི་ཤོངི་། འཁྲབ་སྟོན་ཧ་ཅིང་ལོམ་འགྲོ་བྱུང་ཡིོད།
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ཁོོསི་ཁོོ་མོར་མར་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་དུ་བལྟསི་ནསི་“བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་དལོ་མོསི་མགོ་བོ་རྒྱབ་མདུན་དུ་གཡུག་གཡུག་བྱསི་ཤོིང་། མཆུ་སོྒྲིསི་དམ་པོར་

བསྡམསི། ཆོོསི་དཔོན་ནི་ནག་ཐེིབ་ཐེིབ་ཀྱིི་རསི་གུར་ལོསི་བུད་ནསི་མིག་ལོ་གཟན་པའི་

དཀར་འོད་ཁྲོད་དུ་སིོང་།

སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་ཅི་དངོསི་རྩིག་བཞེིན་འདུག ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོསི་འཁོོར་

གྱི་ིསྟེང་དུ་བུད་འདུག་ཅིིང་། གཞེན་པ་ཚོོསི་ཅི་ལོག་རྣམསི་ཁོོ་ལོ་ཡིར་བསྲིིངསི། ཁོོསི་ཅི་

དངོསི་རྣམསི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་བརྩེགསི་ནསི་སྟེང་ངོསི་སྙོམསི་པོ་བཟོསི། ཨ་མསི་ཟོ་བའི་

ནང་གི་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་ལྷག་མ་དེ་སླེ་ངའི་ནང་དུ་བློངསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཋེོམ་དང་ཨལོ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཟོ་བ་ཆུང་ཆུང་གཉིིསི་ཀ་གཙང་འགྲམ་དུ་འཁྱོེར་ནསི་ཆུ་བཤོལོ་བཏང་། ཁོོ་

ཚོོསི་ཟོ་བ་དེ་གཉིིསི་ཀ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་རྐང་གདན་སྟེང་དུ་བསྡམསི་རྗོེསི་ཆུ་ཟེའུ་ནང་དུ་

ཆུ་འཁྱོེར་ནསི་ཟོ་བའི་ནང་དུ་བླུགསི། དེ་ནསི་དེ་དག་གི་ཁོ་ནི་རསི་ཡུག་གིསི་བསྡམསི་

ཏེ་ཟོ་ཁོ་ནསི་ཆུ་མི་བཤོོ་བ་བྱསི། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོང་གི་ཕྱིར་གཡིབ་དང་ཨ་ཕྱིིའི་མལོ་གདན་མ་

གཏོགསི་ཅི་དངོསི་གཞེན་པ་ཚོང་མ་སྟེང་དུ་བརྩིགསི་ཟིན། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོལོ་འད་ིའད་ིའདྲེ་ལྕི་ིབསི་འཁོོར་རྙིིང་འདིའ་ིམགོ་བོ་འབར་གྲབསི་བྱེད་རྒྱུ་

རེད། ཆུ་མང་པོ་ཞེིག་འཁྱོེར་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཞེོག་ཁོོག་བཙོསི་མ་རྣམསི་ཚོང་མར་ལོག་བརྒྱུད་ཀྱིིསི་སྤྲོད་ཅིིང་། གུར་ནང་

ནསི་ཞེོག་ཁོོག་རྩྭ་ཕད་ཕྱིེད་ཙམ་པ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ནང་དུ་ཕག་ཤོ་བཙངསི་ཡིོད་

པའ་ིསླེ་ང་དང་ལྷན་དུ་བཞེག བཟའ་མ་ིཚོོསི་ལོངསི་ནསི་ཟོསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རྐང་པ་ཕར་

སྤེོ་ཚུར་སྤེོ་བྱེད་ཞེོར་ལོག་གི་ཞེོག་ཁོོག་གྲང་མོར་མ་གྱུར་པར་དུ་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀའི་བར་

དུ་ཕར་འཕེན་ཚུར་འཕེན་བྱསི། 



495

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་མ་ཝིལོ་སིོན་ཚོང་གི་གུར་ནང་དུ་སིོང་ནསི་དེ་གར་སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་ལོ་བསྡད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་སོྒོ་ཁོར་ཕྱིིར་བུད་ད་ེ“ཡི། ད་འགྲོ་རན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱིི་འོག་ཏུ་འཛུལོ། ཨ་ཕྱིི་ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱིི་འོག་ཏུ་ད་དུང་ཡིང་

ཁོ་གདངསི་ནསི་གཉིིད་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་མལོ་གདན་ཧྲིིལོ་པོ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་ཡིར་བཀྱིགསི་

ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་བསྲིིངསི། ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིསྐམ་ཞེིང་རིད་པའི་རྐང་པ་

ཡིར་བསྐུམསི་སིོང་ལོ། གཉིིད་ཀྱི་ིཀོློང་ནསི་སྨོིན་མ་ཞེིག་བསྡུསི་སིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་

མོ་གཉིིད་མ་སིད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཨ་ཕ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རསི་ཡུག་དེ་འཕྲེད་རྒྱུག་ཅིིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡམསི་

ནསི། དོསི་ཁོལོ་སྟེང་དུ་རསི་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཕུབ་ཅིིང་། དེའི་སྣེ་མོ་ཚོང་མ་འགྲམ་

སྐྱོར་སྟེང་དུ་མར་འཐེེན། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་གྲ་སྒྲིིག་རེད། ཨ་ཕསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསོྒོར་ཁུག་

བློངསི་ནསི་ལྟེབསི་ཆོག་ཐེེབསི་པའི་ཤོོག་སོྒོར་གཉིིསི་ཕྱིིར་ཕྱུང་། ཁོོ་ཝིལོ་སིོན་གྱིི་འགྲམ་

དུ་སིོང་ནསི་ཤོོག་སོྒོར་ད་ེདག་ཁོོ་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་“འད་ིང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོང་ལོ་སྦྱིིན་འདོད།” 

ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཕག་ཤོ་དང་ཞེོག་ཁོོག་རྩྭ་ཕད་སྟོན་བཞེིན་“ད་

དུང་ད་ེཚོ།ོ” ཞེེསི་བཤོད། 

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་དུད་ནསི་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་“མིན། ད་ེངསི་ལོེན་རྒྱུ་མིན། 

ཁྱོོད་ཚོོར་ཡིང་མང་པོ་ཞེིག་ལྷག་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་སླེེབསི་པའི་བར་དུ་འདང་ངེསི་ཤོིག་ཡིོད། ང་ཚོོསི་ཚོང་མ་

བསྐྱུར་མེད། ང་ཚོ་ོཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་ཚོ་ེལོསི་ཀ་ལོསི་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་“ད་ེངསི་ལོེན་རྒྱུ་མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངེསི་པར་དུ་ལོེན་དགོསི་ཟེར་ན་ང་ན་ི

རླུང་ལོང་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་ཨ་ཕའི་ལོག་གི་ཤོོག་སོྒོར་གཉིིསི་པོ་བློངསི་ནསི་གྲ་དག་མོསི་བལྟབསི་ཏེ་ཐེང་

ལོ་བཞེག་ཅིིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཕག་ཤོའ་ིསླེ་ངསི་མནན་ནསི་བཞེག་རྗོེསི། “དེསི་ན་འད་ིནསི་

འཇོོག་རྒྱུ་བྱ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིའཁྱོེར་ན་གཞེན་ཞེིག་གིསི་འཁྱོེར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད། ཝིལོ་སིོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་མུ་མཐུད་དུ་དུད་ནསི་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ཏེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གུར་

ནང་དུ་ཕྱིིར་ཕྱིིན། ཁོོ་རང་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་རྗོེསི་སོྒོ་ཕྱིར་མར་ཕབ།

བཟའ་མ་ིཚོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་སྒུག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོའགྲོ་རན། ངསི་བལྟསི་

ན་ད་ལྟ་ཆུ་ཚོོད་བཞེ་ིཔར་སླེེབསི་ཀྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

བཟའ་མ་ིཚོང་མ་དསོི་འཁོོར་ཐེགོ་ཏུ་བབསི་ཤོངི་། ཨ་མ་ཨ་ཕྱིའི་ིའགྲམ་དུ་བབསི། ཋེམོ་

དང་ཨལོ། ཨ་ཕ་བཅིསི་མགོ་སྒོམ་ནང་ག་ིའདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཝིན་ཧྥོལིོད་

ཨ་ཕའ་ིཔང་བར་བསྡད། ཁོོན་ན་ེདང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མགོ་སྒོམ་དང་རྒྱབ་གཏད་

ནསི་བྱ་ཚོང་ལྟ་བུ་ཞེགི་བསྐྱལིོ། ཆོསོི་དཔོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། རུ་ཐེ་ེབཅིསི་དསོི་ཕུང་ག་ིསྟངེ་

དུ་ཕར་འགྱིལེོ་ཚུར་འགྱིལེོ་བྱསི་ནསི་བསྡད།

ཨ་ཕསི་“བདེ་མོ། སྐུ་ཞེབསི་ཝིལོ་སིོན། ལྕིམ་ཝིལོ་སིོན།” ཞེེསི་བཤོད་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་རསི་གུར་ལོསི་ཨ་ལོན་ཞེིག་མ་སླེེབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་

མ་ེཁོ་གསིོསི་རྗོེསི་དོསི་འཁོོར་ད་ེའགུལོ་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་དལོ་མོསི་སིོང་། ད་ེལྟར་ཁོོ་ཚོ་ོ

རི་བོ་ནེ་ཌིལོ་སིི་དང་གཞུང་ལོམ་ཆོེན་མོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིར་འགོ་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་ཨ་

ཕསི་ཕྱིིར་བལྟསི་ཤོིག་བྱསི། ཝིལོ་སིོན་ཁོོ་ཚོང་གི་གུར་སོྒོ་རུ་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་རྗོེསི་སུ་

བལྟསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་ཞྭ་མོ་ལོག་ཏུ་བཟུང་འདུག་པསི། ད་ལྟ་དགུང་གི་ཉིི་འོད་

ཁོོའ་ིགདོང་པ་ཧྲིིལོ་པོར་འཕྲོསི། ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་ལོག་གཡུག་བྱསི་ཀྱིང་ཁོོསི་བརྡོ་ལོན་མ་སྤྲོད།

ལོམ་རྩུབ་འདིའ་ིསྟེང་དུ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའཐེེན་འཕར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆོེད་དུ་ཋེོམ་གྱིིསི་

རླངསི་འཁོོར་བང་འགྲོསི་ཚོད་རིམ་གཉིིསི་པ་ལོསི་ཇོེ་མཐེོར་མ་སྤེར། རི་བོ་ནེ་ཌིལོ་སིིའི་
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འདབསི་སུ་ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་དེ་ཞེབསི་ཞུའི་སི་ཚོིགསི་ཤོིག་གི་ནང་དུ་བསྐོར། དེ་གར་

ཁོོ་ཚོོའི་རྙིིང་པར་གྱུར་པའི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྱིིག་འཁོོར་ལོ་དབུགསི་ཡིོད་མེད་བརྟེག་

དཔྱོད་བྱསི་ཤོིང་། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་བསྡམསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིའགྱིིག་འཁོོར་ལྷག་མ་

ལོའང་བརྟེག་དཔྱོད་བྱསི། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྣུམ་སྒོམ་སྣུམ་གྱིིསི་བཀང་ཞེིང་། ད་ེནསི་

གྷི་ལོོན་ལྔ་ཅིན་གྱི་ིརླངསི་སྣུམ་ལྕིགསི་ཀྲིན་གཉིིསི་དང་། གྷི་ལོོན་གཉིསིི་ཅིན་གྱི་ིའཕྲུལོ་སྣུམ་

ལྕིགསི་ཀྲིན་གཅིིག་ཉོིསི། ཁོོསི་དོྲེད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་ཆུ་ཡིིསི་བཀང་རྗོེསི་སི་བཀྲ་ཞེིག་གཡིར་

ནསི་སྟེང་དུ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི།

ཞེབསི་ཞུ་སི་ཚོིགསི་ཀྱི་ིཞེབསི་ཞུ་བ་ན་ིགཞེོན་ནུ་ཞེིག་རེད་ལོ། ཁོོསི་སྒྲིིག་ཆོསི་དཀར་པོ་

ཞེིག་གོན་འདུག རིན་པ་སྤྲོོད་དགོསི་རྒྱུ་ཚོང་མ་སྤྲོད་པ་ན་ཁོོ་རང་ད་གཟོད་ལྷོད་ལོ་བབསི་

ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་དངོསི་གནསི་སྙིང་སྟོབསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་སི་བཀྲའ་ིསྟེང་ནསི་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་“ད་ེཅི་ིཟེར་བ་ཡིིན།”

“ཨུན། འཁོོར་རྙིིང་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་བསྐོར་ནསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་ནསི།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བརྒལོ་མྱོོང་ཡིོད་དམ།”

“བརྒལོ་མྱོོང་ལོོསི་ཡིོད། ཐེེངསི་མང་པོར་བརྒལོ་མྱོོང་། འོན་ཀྱིང་། འཁོོར་ཆོག་འདི་

འདྲེ་ཞེིག་བསྐོར་ནསི་བརྒལོ་མྱོོང་མེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆོག་འདྲེ་སིོང་ན། ལོམ་འགྲོ་པ་ཚོོའ་ིནང་

ནསི་རླངསི་འཁོོར་བསྡད་ད་ེརོགསི་རམ་བྱེད་མཁོན་འདྲེ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨུན། གཅིིག་བྱསི་ན་ཡིོད་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། ལོམ་འགོྲ་པ་ཚོ་ོམཚོན་མོར་གང་སི་ནསི་

འདུག་རྒྱུར་སྐྲག་ག་ིཡིོད་པ་རེད། ངསི་ཀྱིང་མཚོན་མོར་འགྲོ་མཚོམསི་འཇོོག་འདོད་མེད་

ལོ། མཚོན་མོར་འདུག་ན་ང་ལོསི་ལྷག་པའ་ིསྙིང་སྟོབསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་དགོསི།” 
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ཋེོམ་གྱིིསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན། “ཁྱོོད་ལོ་གདམ་ཀ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་དུསི་

གདམ་ཀ་གཅིིག་པོ་དེ་འདེམསི་པར་སྙིང་སྟོབསི་ཡིོད་མེད་གླེེང་སི་ཞེིག་གང་ན་ཡིོད། ཡི། 

ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ད་ང་ཚོ་ོདལོ་མོར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཁོོ་རང་དོསི་འཁོོར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བབསི་ནསི་

དལོ་མོར་ཕར་བསྐོར་སིོང་།

ལྭ་བ་དཀར་པོ་གྱིོན་པའ་ིགཞེོན་ནུ་ད་ེཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལྕིགསི་ཀྱི་ིཁོང་པ་ད་ེརུ་སིོང་། ད་ེ

གར་ཁོོའ་ིལོསི་གྲོགསི་ཀྱིིསི་རྩིསི་ཁྲ་གཉིེར་བ་ལོ་དཀའ་ལོསི་རྒྱག་བཞེིན་འདུག “དཀོན་

མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོོ་ཚོོའ་ིམདོག་ཉིེསི་པའ་ིའགྲིམ་འགྲུལོ་ཡིོ་བྱད་ད་ེལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་།”

“ཨོག་ཁོ་ེསི་ིད་ེཚོ་ོཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་མདོག་ངན་ཤོ་སྟག་རེད།”

“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། འཁོོར་རྙིིང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་བསོྐར་ནསི་དངོསི་གནསི་འགྲོ་མ་ིཕོད།”

“ཨུན། ཁྱོོད་དང་ང་ལྟ་བུསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཨོག་ཁོ་ེསི་ིལྟསི་

ངན་འད་ིཚོོར་བསིམ་བློོ་མེད་ལོ་ཚོོར་བ་ཡིང་མེད། ཁོོ་ཚོ་ོའགོྲ་བ་མིའ་ིགྲལོ་དུ་མ་ིཚུད། འགོྲ་

བ་མིའ་ིརིགསི་ཤོིག་འད་ིལྟར་འཚོ་ོཐུབ་བམ། འགྲོ་བ་མིའ་ིརིགསི་ཤོིག་འད་ིལྟ་བུའ་ིབཙོག་

འདྲེ་ེདང་། འད་ིལྟ་བུའ་ིཡིིད་ཆོད་པའ་ིགནསི་ཚུལོ་འོག་ཏུ་འཚོ་ོམ་ིཐུབ། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིསྤྲོ་སྤྲོེའུ་

དང་ཁྱོད་པར་མེད།”

“ཁོོ་ཚོོ་དང་འདྲེ་བར་ཧུད་སིོན་དབུགསི་མདོང་དྲུག་ལྡན་ཞེིག་བསྐོར་ནསི་བྱེ་ཐེང་

བརྒལོ་མ་ིདགོསི་པ་ན་ིདངོསི་གནསི་སྐལོ་བ་བཟང་པོ་རེད། རླངསི་འཁོོར་ད་ེལོ་འབྲུ་རྡུང་

འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིསྒྲི་འདྲེ་བ་ཞེིག་གྲག་ག་ིའདུག”

གཞེོན་ནུ་གཞེན་པ་དེསི་ཁོོའ་ིལོག་ག་ིའཛོིན་བྱང་ཁོག་ལོ་མར་བལྟསི། རྔུལོ་ཆུ་ཐེིགསི་

པ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཁོོའ་ིམཛུབ་ངོསི་ནསི་མར་འདྲེིལོ་ནསི་ཡིོང་སྟ་ེའཛོིན་བྱང་ཟིང་སྐྱའ་ིསྟེང་

དུ་ལྷུང་། “ཁོོ་ཚོོར་སིེམསི་ཁྲལོ་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་གླེེན་པ་ཡིིན་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། 

བྱ་ེཐེང་བརྒྱུད་ན་ག་འདྲེའ་ིཉིེན་ཁོ་ཆོ་ེབ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་
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ཡིོད་བསྡད་པའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། ད་ེབསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཁོོ་ཚོོའ་ིདོན་

དུ་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད།”

“སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་ཀྱིི་མེད། གལོ་སྲིིད་འགྲོ་མཁོན་དེ་ང་རང་ཡིིན་ན་དངོསི་གནསི་

བཟོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“དེ་ནི་ཁྱོོད་ལོ་བློོ་རིག་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཅིི་ཡིང་མི་ཤོེསི།” 

ཁོོསི་འཛོིན་བྱང་ཟིང་སྐྱའ་ིསྟེང་ག་ིརྔུལོ་ཆུ་ད་ེནང་སྟོད་ཀྱི་ིཕུ་ཐུང་གིསི་ཕྱིིསི།

• • •

དོསི་འཁོོར་ད་ེགཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད་ནསི། ཁོ་ཆོག་སྣ་རལོ་གྱི་ིརོྡོ་བ་མང་པོསི་གང་བའ་ི

ལོ་མོ་རིང་མོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་འགོསི། ཅུང་མ་འགོར་བར་ཚོ་དྲེོད་ཀྱིིསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་ངར་ཡིོང་

བསི་ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་དལོ་མོར་བསྐོར། ཁོོ་ཚོོ་ཡུལོ་ལུང་ཤོི་བོ་འདི་བརྒྱུད་ནསི། 

ར་ིབོའ་ིགསིེག་ངོསི་རིང་མོ་ནསི་གཡིསི་འཁོོར་གཡིོན་འཁོོར་དང་ག་མ་གུག་དཀྱིོག་གིསི་

སིོང་། ལུང་པ་འདི་ནི་ཉིི་མའི་ཚོ་དྲེོད་ཀྱིིསི་བསྲིེགསི་ནསི་དཀར་པོ་དང་སྐྱ་བོར་བསྒྱུར་

འདུག་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཚོ་ེསྲིོག་ག་ིརྒྱུ་བ་ཙམ་ཡིང་མཐེོང་རྒྱུ་མེད། ཋེོམ་གྱིིསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་

ལོ་བསིིལོ་ཅུང་ཙམ་ར་ེའབབ་ཏུ་བཅུག་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་མུ་མཐུད་དུ་སོིང་། མཐེའ་མར་ཁོོ་

ཚོ་ོར་ིརྩ་ེརུ་སླེེབསི། ར་ིརྩེར་སླེེབསི་དུསི་ཉི་ིམ་ད་དུང་ཡིང་ནུབ་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་ར་ིབོའ་ིརྒྱབ་

ཕྱིོགསི་ནསི་བྱ་ེཐེང་ལོ་མར་བལྟསི། རྒྱང་རིང་སི་ན་མ་ེརོ་ལྟར་ནག་པའ་ིར་ིཚོོགསི་དག་ནག་

ཀེར་རེར་འགྲེངསི། བྱ་ེམ་སྐྱ་བོའ་ིངོསི་སུ་ཉི་ིའོད་སིེར་པོ་ལྡོག་འཕོྲསི་བྱསི། བཀྲེསི་སྐོམ་གྱིིསི་

མནར་བཞེིན་པའ་ིརྩྭ་ལྡུམ་དང་འཇོིབ་རྩ།ི སྡོང་ཕྲན་སིོགསི་ཀྱིིསི་བྱ་ེམ་དང་རོྡོ་བའ་ིངོསི་སུ་

གྲིབ་མ་ར་ེསྤྲོོསི་ནསི་གདའ། ལོམ་ལོམ་དུ་འཕྲོ་བའ་ིཉི་ིམ་ད་ེཐེད་ཀར་ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་ཕྱིོགསི་

སུ་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་པ་མིག་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་བྱ་ེཐེང་ག་ིརྣམ་པ་ཡོིངསི་
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ལོ་བལྟསི། ཁོོ་ཚོོསི་རི་རྩེ་བརྒལོ་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ནསི་མར་བབསི་ཤོིང་། སྒུལོ་འཕྲུལོ་ལོ་

བསིིལོ་ཕབ་པའི་ཆོེད་དུ་རླངསི་འཁོོར་སྟོང་འཁོོར་གྱིིསི་བཏང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཐུར་རིང་མོ་དེ་

ནསི་བྱེ་ཐེང་གི་མཐེིལོ་ངོསི་བར་དུ་རླངསི་འཁོོར་སྟོང་འཁོོར་གྱིིསི་ཡིོང་ཞེིང་། དྲེོད་སིེལོ་

ཆུ་སྒོམ་ནང་གི་ཆུ་ལོ་བསིིལོ་ཕབ་ཆོེད་རླུང་འཁོོར་བསྐོར། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མདུན་གྲལོ་

རྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་གི་ཋེོམ་དང་ཨལོ། ཨ་ཕ་དང་ཁོོའ་ིཔང་དུ་བསྡད་ཡོིད་པའི་ཝིན་ཧྥོིལོད་

བཅིསི་ཀྱིིསི་འོད་སྣང་དང་བཅིསི་ནུབ་བཞེིན་པའ་ིནུབ་ཁོའ་ིཉི་ིམར་བལྟསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་

ལོ་རྣམ་འགྱུར་བྲལོ་ཞེིང་གདོང་པ་རྔུལོ་ཆུསི་བརླན། མ་ེཡིིསི་ཚོིག་པའ་ིསི་གཞེ་ིདང་སིོལོ་

བ་ལྟ་བུའ་ིར་ིཚོོགསི་ཀྱིིསི་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་ཀྱི་ིསྙོམསི་ངོསི་ད་ེམེད་པར་བྱསི་འདུག་

ལོ། མཐེོང་སྣང་དེ་ནི་དམར་པོར་འགྱུར་བཞེིན་པའི་ནུབ་ཁོའི་ཉིི་མའི་འོག་ཏུ་ཇོི་འདྲེའི་

འཇོིགསི་སུ་རུང་བ་ཞེིག་རེད་ཨང་།

ཨལོ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ག་འདྲེའ་ིསི་ཆོ་ཞེིག ཐེང་འད་ིརྐང་ཐེང་གིསི་བརྒལོ་

འདོད་འདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མི་གཞེན་པ་དེ་ལྟར་སོིང་བ་རེད། མི་མང་པོ་ཞེིག་དེ་ལྟར་སོིང་བ་རེད། ཁོོ་

ཚོོསི་ད་ེལྟར་བརྒྱུད་ཐུབ་ན་ང་ཚོོསི་ཀྱིང་བརྒྱུད་ལོོསི་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“མང་པོ་ཞེིག་ཤོ་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་ཚོ་ོཡིང་འཚོམསི་པོ་བད་ེམོར་སླེེབསི་པ་མ་རེད་ཨ།”

ཨལོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད། དམར་པོར་འགྱུར་བཞེིན་པའ་ིབྱ་ེམའ་ིཐེང་

ཆོེན་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲམ་ནསི་ཆུ་བཞེིན་རྒྱུག ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོཝིལོ་སིོན་ཚོང་ག་ིབཟའ་མ་ི

དང་ཡིང་བསྐྱར་ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།



501

ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཋེོམ་གྱི་ིམིག་གིསི་སྣུམ་ཚོད་འཆོར་ཤོེལོ་ལོ་ལྟ་ཙམ་བྱསི། “ངའ་ིཚོོར་སྣང་ཡིིན་ན། ལྕིམ་

ཝིལོ་སིོན་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་མཐོེང་རྒྱུ་མེད་པ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ངའི་ཚོོར་སྣང་ཙམ་

ཡིིན།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ང་སིར་འབབ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི། “ང་ཚོོའ་ིམཚོན་འགྲུལོ་གྱི་ིམགོ་མ་བརྩམསི་གོང་ཚོང་

མ་ཐེང་ལོ་ཐེེངསི་ཤོིག་བབསི་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།” ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཇོེ་དལོ་དུ་བཏང་

ནསི་དལོ་མོར་འདུག་ཏུ་བཅུག་པསི། ཝིན་ཧྥོིལོད་མགྱིོགསི་པོར་ཐེང་ལོ་མཆོོངསི་ནསི་

ལོམ་འགྲམ་དུ་གཅིིན་པ་བཏང་། ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བསྲིིངསི། “གཞེན་པ་འགྲོ་

དགོསི་མཁོན་ཨ་ེཡིོད།” 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“ང་ཚོོསི་ཐེོག་ནསི་ད་དུང་བསྲིན་ནསི་འདུག་

ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁྱོོད་སྟེང་དུ་སིོང་ནསི་སྡོད་དང་། ཁྱོོད་ངའ་ིཔང་དུ་བསྡད་ནསི་

རྐང་པ་སྦྲིིད་སོིང་།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། བྱིསི་པ་འདིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དོར་མའི་ཁོ་སྒྲིོག་ཕྱིིར་

མདུད་ནསི་ཁོ་ལོ་ཉིན་པོསི་རླངསི་འཁོོར་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིརྐང་གདན་སྟེང་ནསི་ཡིར་འགོསི་

ནསི། ཨ་ཕྱིིའ་ིམལོ་གདན་སྟེང་བརྒྱུད་ནསི་པུསི་བཙུགསི་ཀྱིིསི་རུ་ཐེ་ེཡི་ིཕོྱིགསི་སུ་གོག་སྟ་ེ

སིོང་།

དོསི་འཁོོར་སོིང་ནསི་དགོང་དྲེོར་སླེེབསི་སིོང་ལོ། ཉི་ིམའ་ིསྣ་ེཟུར་ད་ེཆོ་མ་ིསྙོམསི་པའ་ི

ར་ིརྩེའ་ིབར་ནསི་འཕྲོསི་ཏ་ེབྱ་ེཐེང་ད་ེདམར་པོར་བསྒྱུར། 

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་རང་ནང་དུ་འདུག་ཏུ་བཅུག་མ་སིོང་ངམ། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་རང་འདུག་མ་འདོད་པ་ཡིིན། མགོ་སྒོམ་ནང་ད་ེའད་ིའདྲེ་སྐྱིད་པོ་མ་རེད། འགྱིེལོ་

ནསི་འདུག་མ་ིཐུབ།”
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རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“དེསི་ན་ཅིབ་ཅིབ་ཅིིག་བཤོད་ནསི་འུར་བརྒྱབ་མ་ཡིོང་ཨ། ང་རང་གཉིིད་རྒྱུ་

ཡིིན་ཞེིང་། གཉིིད་ལོསི་སིད་དུསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཋེོམ་གྱིིསི་ད་ེལྟར་ཟེར། 

ཡུལོ་ལུང་མཛོེསི་པོ་མཐོེང་ན་དངོསི་གནསི་སྐྱིད་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

དགུང་ག་ིཉི་ིམསི་མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་འོད་ཀོར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བསྐྱུར་ནསི་ནུབ་རིའ་ིཕག་

ཏུ་ཡིོངསི་སུ་ཡིིབ་ཟིན། རསི་ཡུག་འོག་ད་ེཡིོངསི་སུ་ནག་ཐེིབ་རེད་ལོ། ད་ེན་ིསྣ་ེགཉིིསི་སུ་

འོད་སྣང་ཟུར་གསུམ་མ་ར་ེཡིོད་པའ་ིབྲག་ཕུག་ཅིིག་དང་འདྲེ། 

ཁོོན་ནེ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མགོ་སྒོམ་ལོ་རྒྱབ་གཏད་ནསི་ཡིོད་

ཅིིང་། རསི་ཡུག་གསིེང་ནསི་འཛུལོ་ཡིོང་བའི་རླུང་བུའི་རྒྱུན་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་ལྟག་ལོ་ཕོག 

རསི་ཡུག་གུར་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་སྟེང་དུ་པག་སྒྲི་དང་བཅིསི་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་རྡོེབ། ཁོོ་ཚོོསི་སྐད་

མགོ་དམའ་མོསི་གླེེང་མོལོ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིསྐད་སྒྲི་ད་ེརསི་ཡུག་ག་ིརྡོེབ་སྒྲི་དང་འགྲོགསི་

ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོོའི་གླེེང་མོལོ་དེ་གཞེན་པ་ཚོོསི་མི་ཐེོསི། ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་སྐད་ཆོ་

བཤོད་སྐབསི་མགོ་བོ་མོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིརྣ་རྩར་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་

ཀྱིང་དེ་དང་གཅིིག་མཚུངསི་བྱེད། ཁོོ་མོསི་“ང་ཚོོ་འདི་ལྟར་འགུལོ་འགུལོ་གྱིིསི་འགྲོ་བ་

མ་གཏོགསི་ལོསི་རྒྱུ་བྱེད་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད་པ་འདྲེ། དངོསི་གནསི་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ཁོོ་མོའ་ིརྣ་རྩར་བཅིར། “སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པར་སླེེབསི་དུསི་ཅུང་དྲེག་རྒྱུ་

རེད། ད་ལྟ་གསིང་བའ་ིའཇོིག་རྟེེན་དུ་འཛུལོ་འདོད་དམ།” སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་ནསི་

ཁོོསི་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིམཆུ་སོྒྲིསི་ལོ་རེག

ཁོོ་མོསི་“ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད་མ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་རང་སོྨྱོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲེ་མ་

བྱེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཁོོའ་ིསྐད་ལོན་ལོ་སྒུག

“གཅིིག་བྱསི་ན་ཚོང་མ་གཉིིད་སིོང་དུསི།”
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཁོོ་མོསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ད་ེདུསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་ཆོོག་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིད་པའ་ི

བར་དུ་སྒུག་དགོསི་ཨ། ད་ེམ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་སོྨྱོ་རུ་འཇུག་ག་ིརེད་ལོ། ད་ེནསི་ཚོང་མ་

གཉིིད་ཁུག་ག་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་“འོན་ཀྱིང་། ངསི་མཚོམསི་འཇོོག་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་དཀའ་མོ་རེད་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད། 

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ངསི་ཀྱིང་བསྲིན་དཀའ། ད་ེལོསི་ང་ཚོ་ོཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་མཚོམསི་སུ་

ཅི་ིབྱེད་སྐོར་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱེད། ང་སོྨྱོ་རུ་མ་བཅུག་གོང་ཅུང་ཙམ་ཕར་ལོ་ནུར་སྡོད།”

ཁོོ་རང་ཕར་ཅུང་འགུལོ་ཙམ་བྱསི་ནསི་“ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་མཚོམསི་སུ་ངསི་མཚོན་

མོར་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་དབུགསི་ཁོ་དལོ་ལོ་རིང་བ་ཞེིག་བློངསི། 

“དེ་གར་སླེེབསི་མ་ཐེག་ཏུ། སྟེང་དུ་བརྡོ་ཁྱོབ་འཛོིན་ཤོོག་ཡིོད་སིའི་དེབ་ཅིིག་ཉིོསི་ནསི་

འཛོིན་ཤོོག་རྣམསི་ལོོགསི་སུ་གཅིོད་དགོསི།”

ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ག་ཚོོད་འགོར་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཅི་ིཞེིག་ག་ཚོོད་འགོར་རྒྱུ་རེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་མོ་བསིགསི་ནསི་ང་ཚོོསི་འཁྱོག་དར་ཉོི་ཐུབ་པའ་ིབར་དུ་ག་ཚོོད་ཅིིག་

འགོར་རྒྱུ་རེད།”

ཁོོསི་གལོ་ཆོ་ེམདོག་ག་ིརྣམ་པསི་“ད་ེབཤོད་ཚོོད་མ་ིཐེིག ད་ེཏག་ཏག་ཅིིག་བཤོད་ཚོོད་

མ་ིཐེིག འོན་ཀྱིང་། འཁྲུངསི་སྐར་དུསི་ཆོེན་ལོ་སླེེབསི་དུསི་སླེོབ་གཉིེར་ཕལོ་ཆོེར་གྲུབ་ཡིོད་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སླེོབ་གཉིེར་གྲུབ་དུསི་སུ་ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོསི་འཁྱོག་དར་དང་ཅི་ལོག་ཉིོ་

ཐུབ་རྒྱུ་རེད།”
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ཁོོ་སྐད་ཤུགསི་ཆུང་ངུསི་དགོད་ཙམ་བྱསི་ནསི་“བསིམ་ཚུལོ་ད་ེན་ིའད་ིགའ་ིཚོ་གདུག་

ག་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་རེད་མ་གཏོགསི་འཁྲུངསི་སྐར་དུསི་ཆོེན་སྐབསི་སུ་འཁྱོག་དར་གྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་

བྱདེ།” ཅིསེི་བཤོད།

ཁོོ་མོ་ཡིང་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་བགད། “དེ་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་རང་ག་དུསི་ཡིིན་

རུང་འཁྱོག་དར་ཡིོད་ན་དགའ། ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་རང་སོྨྱོ་རུ་འཇུག་སི་རེད།”

ད་ལྟ་སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བ་ཡིལོ་ནསི་མུན་པ་ཡིོངསི་སུ་རུབ་ཟིན། ལྷིང་འཇོགསི་ཀྱི་ིམཁོའ་

དབྱིངསི་སུ་གསིལོ་ཞེིང་འཚོེར་བའ་ིབྱ་ེཐེང་ག་ིམཚོན་མོའ་ིསྐར་ཚོོགསི་བཀྲ་ཞེིང་། རྣོ་ཟུར་

ལྡན་པའི་སྐར་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་འོད་ཟེར་སོྤྲོསི་པསི། ནམ་མཁོའ་ནི་ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་པའི་གོསི་

ཆོེན་ཡུག་ཅིིག་དང་འདྲེ། ད་ན་ིཚོ་གདུག་ལོ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་། ཉི་ིམ་དགུང་དུ་ཡིོད་དུསི་

ཚོ་གདུག་དེ་སྟེང་ཕོྱིགསི་ནསི་རོྡོ་བསི་རྡོེག་ཅིིང་དབྱུག་པསི་རྡུང་བ་ལྟར་ཡིོང་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ད་ལྟ་ནི་ཚོ་གདུག་ནི་འོག་ཕོྱིགསི་ནསི་ཡིར་ཡིོང་གི་འདུག་ཅིིང་། སི་གཞེི་ལོསི་

སླེེབསི་པའི་ཚོ་གདུག་དེ་ནི་ཁོེབསི་གཡིོགསི་མཐུག་པོ་ཞེིག་དང་མཚུངསི། དོསི་འཁོོར་

གྱི་ིམདུན་གླེོག་སྦེར་བྱུང་ལོ། གླེོག་སྒྲིོན་གྱིིསི་མིག་མདུན་གྱི་ིགཞུང་ལོམ་དང་ལོམ་འགྲམ་

གཡིསི་གཡིོན་གྱིི་བྱེ་མའི་སྟེང་དུ་འོད་སྣང་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བ་ཞེིག་སོྤྲོསི། མཚོམསི་

ལོ་ལོར་མུན་པའ་ིཁྲོད་དུ་མིག་ཟུང་ག་ིལྡོག་འོད་ར་ེམཐོེང་རྒྱུ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། གླེོག་

འོད་འོག་ཏུ་སིེམསི་ཅིན་གཅིིག་ཀྱིང་མ་སླེེབསི། ད་ནི་ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱིི་འོག་ཏུ་ནག་ཐེིབ་

བ་ེརེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིདཀྱིིལོ་ཙམ་དུ་ལོོག་ལོོག་གིསི་

བསྡད་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་གྲུ་མོའ་ིསྟེང་དུ་ལུསི་ཀྱིི་ལྗོིད་ཤུགསི་ཕབ་ནསི། རྒྱབ་ཕོྱིགསི་

ཀྱིི་སྐར་ཁུང་ཟུར་གསུམ་མ་ལོསི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་

གྱིི་གཞུག་སྐྱོར་ལོ་བསྙེསི་ཡིོད་པའི་ནག་ཡིོར་ཡིོར་གྱིི་གྲིབ་གཟུགསི་གཉིིསི་མཐེོང་ལོ། དེ་

གཉིིསི་ནི་ཨ་མ་དང་ཨ་ཕྱིི་གཉིིསི་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཨ་མ་དུསི་ནསི་དུསི་སུ་འགུལོ་སྐྱོད་བྱེད་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

བཞེིན་པ་མཐེོང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིནག་ཡིོར་ཡིོར་གྱིི་ལོག་པ་མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་དོསི་

འཁོོར་གྱི་ིཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བསྲིིངསི་པ་མཐོེང་ཐུབ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཆོོསི་དཔོན་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱསི་“ཁོ་སི།ེ ཁྱོོད་ན་ིགོ་ཐེོསི་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞེིག་

རེད།”

“ཅི་ིཞེིག་ག་ིསྐོར་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཡི། དེསི་ན། ངསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་ན་བཤོད་ཆོོག་ཆོོག་རེད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཨུན། ཁྱོོད་རང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་རེད་ཨ།”

“ང་རང་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་བྱསི་མྱོོང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཚོང་མསི་ང་ལོ་ཁོ་གཏད་འཇོལོ་གྱི་ི

འདུག ཆོོསི་དཔོན་ཡིང་མ་ིཞེིག་རེད་ཨ།”

“ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཡིང་མིའ་ིནང་ནསི་མ་འདྲེ་བ་ཞེིག་རེད་ཨ། ད་ེམ་གཏོགསི་ཁོོ་

ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་འདྲེ་ིའདོད་པ་ན།ི མ་ིགཅིིག་ག་ིཉིེསི་པ་

ཡིིསི་མ་ིགཞེན་པ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་བཀྲ་མ་ིཤོིསི་པ་ད་ེའདྲེ་འབྱུང་དུ་འཇུག་ག་ིརེད་དམ།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་མ་ིཤོེསི། ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ང་རང་སོྔོན་ཆོད་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ཡིིན། བུད་མེད་བཟང་མོ་ཞེིག་དང་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱསི་པ་ཡིིན། མཚོན་མོ་ཞེིག་ལོ་ཁོོ་མོའ་ིཕོ་བ་ན་བྱུང་ལོ། ད་ེདུསི་ཁོོ་མོསི། ‘ཁྱོོད་སོིང་

ནསི་སྨོན་པ་བོསི་ཤོོག’ ཅིེསི་ཟེར་བར། ངསི་ནི། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཟའ་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་པ་

རེད།’ ཅིེསི་བཤོད་པ་ཡིིན།” ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ལོག་པ་ཁོ་སི་ེཡི་ིཔུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་ནསི། 

མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ནན་མོསི་བལྟསི། “ཁོོ་མོསི་ང་ལོ་ཡིིད་ཆོད་པའི་རྣམ་

པསི་གཅིིག་བལྟསི་སིོང་། ཁོོ་མོསི་དགོང་མོ་དེའི་མཚོན་གང་པོར་འཁུན་སྒྲི་བཏོན་བྱུང་
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ལོ། ཕྱིི་ཉིིན་ཕྱིི་དྲེོར་ཁོོ་མོ་གྲོངསི་སིོང་།” ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཁོ་མུར་མུར་གྱིིསི་གཅིིག་སྨྲསི་

བྱུང་། ཇོོན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ལྟོསི་དང་། ངསི་མོ་རང་བལྟསི་བལྟསི་རིག་རིག་ལོ་བསིད་

པ་རེད། དུསི་ད་ེནསི་བཟུང་ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིེསི་པ་བཤོག་ཐེབསི་བྱསི་པ་ཡིིན་ལོ། མང་

ཆོ་ེབ་བྱིསི་པ་ཚོོར་རྔན་པ་སྤྲོད་པ་ཡིིན། ད་ེབཞེིན་ངསི་རང་ཉིིད་མ་ིཡིག་པོ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་

བར་འབད་བརྩོན་བྱསི་པ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག དེ་

ལོསི་ལྡོག་སྟེ། རྒྱུན་དུ་ཆོང་གིསི་བཟི་ནསི་སོྨྱོ་ལོསི་གཟའ་ལོསི་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“མི་སུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་སོྨྱོ་རྟེགསི་སྟོན་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད། ངསི་ཀྱིང་སོྨྱོ་རྟེགསི་

བསྟན་མྱོོང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་རང་ལྟ་བུའ་ིསྡིག་པ་བསིགསི་ཡིོད་པ་མ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སྐད་དམའ་མོསི་“ངསི་ཀྱིང་སྡིག་པ་བསིགསི་ལོོསི་ཡིོད། མ་ིཚོང་མསི་སྡིག་པ་

བསིགསི་མྱོོང་ཡིོད་པ་རེད། སྡིག་པ་ཟེར་བ་ད་ེན་ིཅི་ིཞེིག་ཡིིན་པ་གསིལོ་པོ་འབྱེད་མ་ིཐུབ་པ་

ཞེིག་རེད། ཡིོད་ཚོད་གསིལོ་པོ་དག་པོ་ཤོེསི་ཡིོད་ཟེར་མཁོན་དང་། སྡིག་པ་ཅི་ིཡིང་བསིགསི་

མྱོོང་མེད་ཟེར་མཁོན་གྱི་ིལྟསི་ངན་ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོ།ོ གལོ་སྲིིད་ང་རང་དཀོན་མཆོོག་ཡིིན་རྒྱུ་

ན། ངསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྐུབ་ལོ་རོྡོག་ཐོེསི་གཞུསི་ནསི་དག་པའ་ིཞེིང་ནསི་མར་འཕེན་ངེསི་ཡིིན། 

མ་ིད་ེརིགསི་མཐེོང་ན་འཚོིག་པ་ཟ་ཡི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ངའ་ིཚོོར་སྣང་ཞེིག་ལོ་ངསི་ངའ་ིབཟའ་མིའ་ིསྟེང་དུ་བཀྲ་མ་ཤོིསི་པའ་ི

ལྟསི་ངན་པ་འཁྱོེར་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་འདྲེ། ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཁོོ་ཚོ་ོདང་ཁོ་ཐེག་རིང་མོ་བྱསི་ཏ་ེ

བསྡད་ན་བཟང་བ་འདྲེ། ང་མུ་མཐུད་དུ་འད་ིལྟར་འདུག་འདོད་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མགྱིོགསི་པོར་“ངསི་ཤོསེི་པ་ན།ི མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དང་མ་ིབྱེད་

ད་ེཁོོའ་ིལོག་ན་ཡིོད་པ་ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་མ་ིཐུབ། 
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ངསི་བལྟསི་ན་འད་ིན་ིབཀྲ་ཤོིསི་དང་མ་ཤོིསི་པར་འབྲེལོ་བ་མེད་པ་ཞེིག་རེད། ངསི་གསིལོ་

པོར་བཤོད་ཐུབ་པ་ན།ི མ་ིསུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་ཁོོ་ལོ་མ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་ག་ིམ་ིཚོེའ་ིནང་དུ་ལོག་

པ་བསྲིིང་བའ་ིཐེོབ་ཐེང་མེད། མ་ིསུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་། རང་ཐེག་རང་གིསི་གཅིོད་དགོསི། ཁོོ་

ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད་ཆོོག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ལོ་ཅིི་བྱེད་འདི་སྒྲུབ་ཀྱིི་བཀའ་བཀོད་རྩ་བ་

ནསི་གཏོང་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་བློོ་ཕམ་གྱི་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིཤོེསི་པ་རེད་དམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། ངསི་མ་ིཤོེསི།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ངའ་ིཆུང་མ་ད་ེལྟར་འཆོ་ིརུ་བཅུག་པ་ད་ེསྡིག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་ཨ་ེརེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཨུན། སྤྱིརི་བཤོད་ན་ད་ེན་ིནོར་འཛོོལོ་ཙམ་ཞེགི་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

དེ་སྡིག་པ་ཞེིག་རེད་བསིམ་ན་དེ་སྡིག་པ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། མི་ཞེིག་ཡིིན་ན་ཁོོའ་ིསྡིག་པ་

ཟེར་བ་ད་ེམེད་པ་ནསི་ཡིོད་པར་བསིགསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ངསི་གནད་དོན་འདི་གསིལོ་པོར་བཟོ་དགོསི་ཀྱིི་འདུག” ཅིེསི་ཟེར་

བཞེིན་རང་ཉིིད་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་ནསི། པུསི་མོ་གཉིིསི་ཀ་ཀྲོང་ངེར་ལོངསི།

དོསི་འཁོོར་ད་ེཚོ་བེར་བེར་གྱི་ིསི་ངོསི་སུ་འགུལོ་སོྐྱད་བྱསི་ནསི་དུསི་ཚོོད་མང་པོ་ཞེིག་

འགོར་སོིང་། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་གཉིིད་སིོང་། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་དོསི་ཕུང་ག་ིཁྲོད་

ནསི་མལོ་གཟན་ཞེིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀྱིི་ཐེོག་ཏུ་བཀབ་

ཅིིང་། མལོ་གཟན་གྱི་ིདྲེོད་ཁོོལོ་འོག་ནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དབུགསི་ཁོ་བསྡམསི་ནསི་འཕག་

འཚོག་རྒྱག་མགོ་བརྩམསི། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོན་ན་ེཡིིསི་མལོ་གཟན་འགྲམ་དུ་དེད་བྱུང་

ལོ། རླངསི་འཁོོར་སྟེང་ག་ིརླུང་བུ་དྲེོན་པོ་དེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརློན་ཤུར་ཤུར་གྱི་ིལུསི་པོ་ལོ་བསིིལོ་

ལྷང་ལྷང་ག་ིསྣང་བ་བྱིན། 
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དོསི་འཁོོར་གྱི་ིགཞུག་ཕྱིོགསི་སུ། ཨ་མ་ན་ིཨ་ཕྱིིའ་ིའགྲམ་དུ་གྱི་ིམལོ་གདན་ཞེིག་ག་ིསྟེང་

དུ་ལོོག་ནསི་འདུག་ལོ། ཁོོ་མོསི་མིག་གིསི་ཅི་ིཡིང་མཐེོང་མ་ིཐུབ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་

གཟུགསི་པོའ་ིའཕག་འཚོག་དང་སྙིང་ག་ིརྡོེབ་ཚོད་བཅིསི་ཚོོར་ཐུབ་ལོ། ད་དུང་རྣ་ལོམ་དུ་

ངུ་སིིག་གི་སྒྲི་ཡིང་སླེེབསི། ཨ་མསི་ཡིང་དང་བསྐྱར་དུ་“མི་སྐྱོན། ང་ཚོོ་བདེ་བར་འབོྱར་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་འཛོེར་སྐད་དང་བཅིསི་“བཟའ་མི་ཚོོསི་བྱེ་ཐེང་འདི་

བརྒལོ་དགོསི་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྐད་མགོ་མཐོེན་པོསི་“ཁྱོོད་མ་ིསྐྱོན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ལོན་མ་བརྒྱབ་“ཨོ། ང་ཅུང་ཙམ་གཉིིད་སོིང་བ་རེད།” ཡུད་

ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཨ་ཕྱི་ིཕྱིིར་བད་ེལོ་བབསི་སིོང་ལོ། ཨ་མ་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་སྲི་ཀ་ེརེར་ཉིལོ།

མཚོན་མོའ་ིཆུ་ཚོོད་མང་པོ་ཞེིག་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། མུན་ནག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའི་དོསི་འཁོོར་

བཀབ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་རེ་ཁོོ་ཚོོའི་འགྲམ་ངོསི་བརྒྱུད་ནསི་ནུབ་

ཕྱིོགསི་སུ་བཞུད་འགྲོ་ལོ། སྐབསི་ལོ་ལོར་དོསི་སྐྱེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཆོེན་པོ་ར་ེཁྲོབ་སྒྲི་དང་

བཅིསི་ནུབ་ཕྱིོགསི་ནསི་ཡིོང་སྟ་ེཤོར་ཕྱིོགསི་སུ་བཞུད་འགྲོ། དགུང་ག་ིསྐར་ཚོོགསི་རྣམསི་

རིམ་བཞེིན་རྦབ་ཆུ་དང་འདྲེ་བར་ནུབ་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་གནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་དམའ་

སི་ནསི་དམའ་སིར་བབསི། ནམ་གུང་ལོ་སླེེབསི་ལོ་ཉི་ེབའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོ་ཚོ་ོཌིག་གྷིེད་གྲོང་

རྡོལོ་དུ་འབོྱར། གྲོང་རྡོལོ་འདི་གར་ཞེིབ་བཤོེར་སི་ཚོིགསི་ཡིོད། སི་ཆོ་འདི་གར་གཞུང་

ལོམ་གཡིསི་གཡིོན་གླེོག་འོད་ཀྱིིསི་གང་འདུག་ཅིིང་། ད་དུང་ད་ེགར་འོད་འགྱིེད་བརྡོ་པང་

ཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད་ཅིིང་། དེའི་སྟེང་དུ་“གཡིསི་ཕྱིོགསི་ནསི་འགྲོ་རོགསི་ཞུ།” ཞེེསི་བྲིསི་འདུག 

གཞུང་ལོསི་པ་ཚོོ་གཞུང་ལོསི་ཁོང་དུ་འཁྱོམ་མྱུལོ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཋེོམ་

གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་བཀག་པ་ན་གཞུང་ལོསི་པ་དེ་ཚོོ་སོྒོར་བུད་ནསི་སྤྱིིལོ་བུ་རིང་མོ་

དེའི་འོག་ཏུ་ཡིོང་། གཞུང་ལོསི་པ་གཅིིག་གིསི་ཨང་བྱང་སྟེང་གི་ཨང་ཀི་ཟིན་ཐེོར་བཀོད་
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ཅིིང་། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ིཅི་ིཞེིག་བྱེད་སི་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“འདི་ཞེིང་ལོསི་ཐེོན་རྫོསི་ཞེིབ་བཤོེར་བྱེད་སི་རེད། ཁྱོོད་ཚོོའི་ཅི་ལོག་གི་ཁོ་བསོྔོག་

དགོསི། སོྔོ་ལྡུམ་དང་སི་བོན་འདྲེ་འཁྱོེར་ཨ་ེཡིོད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“འཁྱོེར་མེད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

“གང་ལྟར་ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་བསོྔོག་དགོསི་པསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ལོག་རྣམསི་མར་

འབེབསི་དགོསི།”

སྐབསི་དེར་ཨ་མ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་དོསི་འཁོོར་ལོསི་མར་བབསི། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་

སྐྲངསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། མིག་ཟུང་ཚོོར་བསི་སྟོང་། “སྐུ་ཞེབསི། ང་ཚོོའི་འདི་ན་བགྲེསི་

སིོང་ནད་པ་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ང་ཚོོསི་ཁོོ་མོ་སྨོན་པར་སྟོན་དུ་འཁྱོེར་དགོསི། ང་ཚོོསི་འདི་

ནསི་འགོར་འགྱིངསི་བྱེད་མ་ིརུང་།” ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཇོིགསི་སྣང་མར་མནན། “ཁྱོོད་

ཚོོསི་ང་ཚོ་ོའད་ིགར་འགོག་མ་ིརུང་།”

“ད་ེའདྲེ་རེད་དམ། ང་ཚོོསི་གཅིིག་བལྟ་དང་།”

ཨ་མསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ང་ཚོོསི་ཞེིང་ལོསི་ཐེོན་རྫོསི་ཅིི་ཡིང་འཁྱོེར་མེད་ཅིེསི་

མནའ་སྐྱེལོ་ཆོོག ད་ེངསི་མནའ་སྐྱེལོ་ཆོོག ཨ་ཕྱིིའ་ིན་ཚོ་ཧ་ཅིང་ཛོ་དྲེག་ཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

གཞུང་ལོསི་པ་ཞེིག་གིསི་“ཁྱོོད་རང་ཡིང་དེ་འདྲེའི་བདེ་ཐེང་ཞེིག་རེད་མི་འདུག་ཨ།” 

ཞེསེི་བཤོད།

ཨ་མ་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་འགོསི་ཤོིང་། ཤུགསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཕྱུང་ནསི་སྟེང་དུ་བུད་

ད་ེ“གཅིིག་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

གཞུང་ལོསི་པ་དེསི་གླེོག་བཞུའི་འོད་ཀོར་དེ་སྐམ་རིད་དུ་གྱུར་པའི་བགྲེསི་སིོང་གི་

གདོང་པར་བཀར་རྗོེསི་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། དངོསི་གནསི་རེད་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྟེང་
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དུ་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་དང་ཚོ་ལུ་མ་སིོགསི་སི་བོན་དང་ཤོིང་ཏོག་སོྔོ་ལྡུམ་སིོགསི་ཅི་ིཡིང་འཁྱོེར་

མེད་ཅིེསི་མནའ་སྐྱེལོ་ཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མེད། འཁྱོེར་མེད། ངསི་མནའ་སྐྱེལོ།”

“ཡི་དེསི་ན་སིོང་། བྷེར་སིི་ཋེོ་གྲོང་རྡོལོ་དུ་སྨོན་པ་ཡིོད་པ་རེད། འདི་ནསི་ལོེ་དབར་

བརྒྱད་ཙམ་མ་གཏོགསི་མེད། ཡི། ད་སིོང་།” 

ཋེོམ་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བབསི་ནསི་མདུན་དུ་བསྐོར།

གཞུང་ལོསི་པ་དེ་ལོསི་གྲོགསི་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “ཁོོ་ཚོོ་འགོག་རྒྱུ་དངོསི་གནསི་སིེམསི་

ནསི་མ་ིབཟོད།”

གཞེན་པ་དེསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ད་ེསྐྱག་རྫུན་ཡིིན་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ་དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྒན་མོ་དེའ་ིངོ་གདོང་གཅིིག་མཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ད་ེ

སྐྱག་རྫུན་ཞེིག་ག་ལོ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མྱུར་ཚོད་ཇོེ་མགྱིོགསི་སུ་བཏང་ནསི་བྷེར་སིི་ཋེོ་གྲོང་རྡོལོ་

ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་བ་དང་། གྲོང་རྡོལོ་ཆུང་ཆུང་དེར་སླེེབསི་པ་ན་རླངསི་འཁོོར་བསྡད། ཋེོམ་

ཐེང་ལོ་བབསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་སོིང་། ཨ་མསི་མགོ་བོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་

བསྲིིངསི་ནསི་“མ་ིསྐྱོན། ངསི་ཁོོ་ཚོོར་ད་ེགར་འགོག་ཏུ་འཇུག་མ་འདོད་པ་ཡིིན། ང་ཚོ་ོབྱ་ེ

ཐེང་ག་ིཕ་རོལོ་དུ་དུསི་ལྟར་སླེེབསི་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ། ད་ེའདྲེ་ཨ་ེརེད། ཨ་ཕྱི་ིག་འདྲེ་འདུག”

“ཁོོ་མོ། ཁོོ་མོར་སྐྱོན་མ་ིའདུག སྐྱོན་མ་ིའདུག མུ་མཐུད་དུ་སིོང་། ང་ཚོོསི་བྱ་ེཐེང་འད་ི

བརྒལོ་དགོསི།” ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་མགོ་སྒོམ་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨལོ། ངསི་སྣུམ་དང་ཆུ་ཚོང་མ་གང་ར་ེལྡུག་འཇོོག ད་ེནསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐོར་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་དེ་མཚོན་གང་ཚོོང་སོྒོ་འབྱེད་པའི་སྣུམ་སོྣན་
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སི་ཚོིགསི་ཤོིག་ཏུ་བསྐོར་ནསི་སྣུམ་སྒོམ་དང་ཆུ་སྒོམ་ཁོ་བཀང་ཞེིང་། འཁྱོོག་མདའི་སྒོམ་

དུའང་འཕྲུལོ་སྣུམ་བླུགསི། ཨལོ་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོའ་ིཕག་ཏུ་ཕར་ནུར་ཞེིང་། ཋེོམ་སོྒོའ་ི

ཕྱིོགསི་ནསི་ཚུར་བསྡད་དེ་ཨ་ཕ་དཀྱིིལོ་དུ་བསྡུསི། ཁོོ་ཚོོ་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་མུ་མཐུད་དུ་

སིོང་ནསི་བྷེར་སི་ིཋེོ་གྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིར་ིཕྲན་ཁོག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ་ལོ་གནད་དོན་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་ཡིོད་མི་ཤོེསི། ཁོོ་མོ་ནི་རྣ་ཁུང་དུ་ལྗོི་བ་

འཛུལོ་བའ་ིསོྒོ་ཁྱོ་ིཞེིག་དང་འདྲེ་བར་འཚོབ་བ་ེའཚུབ་བ་ེརེད། ཁོོ་མོསི་ཐེོག་མར་ཨ་ཕྱི་ིན་

ཡིི་འདུག་ཟེར་ལོ། ད་ཡིང་སྐྱོན་མི་འདུག་ཟེར། མོ་ལོ་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་ཡིོད་པ་དངོསི་གནསི་

ཧ་མ་ིགོ། གང་ལྟར་ཁོོ་མོར་གནད་དོན་ཞེིག་བྱུང་འདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིའགྲུལོ་

བཞུད་རིང་མོ་འདིསི་ཁོོ་མོའ་ིཀློད་པ་ཡིོངསི་སུ་དཀྲུག་ཚོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁོ་སིང་དེ་རིང་ཁོོ་མོ་སོྔོན་ཆོད་ལོོ་ན་གཞེོན་ཡིིན་པའི་སྐབསི་དང་གཅིིག་

མཚུངསི་རེད། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོ་དངོསི་གནསི་རྒོད་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ་སྐྲག་སི་འཇོིགསི་སི་

ཅིི་ཡིང་མེད། ངའི་བསིམ་པར་ཕྲུ་གུ་འདི་འདྲེ་མང་པོ་བཙསི་ཤོིང་། ལོསི་ཀ་འདི་འདྲེ་ལྕིི་

མོ་ལོསི་ནསི་ཡིོང་བསི་ད་ལྟ་ཁོོ་མོའ་ིཁོོག་ན་ངར་ཤུགསི་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་། དོན་དངོསི་ན་ིད་ེའདྲེ་ཞེིག་མིན་པ་འདྲེ། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོ་སོྔོན་ཁོོ་མོའ་ི

ལོག་ཏུ་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་བཟུང་ཡོིད་པའི་སྐབསི་དེར། སྐད་ཆོ་དྲེང་མོར་བཤོད་ན་ང་

རང་དངོསི་གནསི་ཁོོ་མོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་མ་ིཕོད་ལོ། ལོག་ནསི་ལོག་ཆོ་ད་ེབསི་ཀྱིང་ལོེན་

ག་ལོ་ཕོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་མོར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་དངོསི་གནསི་མ་ིཤོེསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ངལོ་དུབ་ཀྱི་ི

དབང་གིསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིསིི་“བྱ་ེཐེང་འད་ིབརྒལོ་དུསི་ངསི་སྡུག་བཤོད་མུག་བཤོད་བྱསི་ནསི་འདུག་འདོད་

མདེ། ངའ་ིརྣམ་རགི་ཡིདོ་ཚོད་འཁོོར་ཆོག་འདའི་ིསྟངེ་དུ་བསྒྲིམི་དགསོི།” ཞེསེི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་དངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་བདམསི་འདུག འདིསི་

ད་བར་དུ་ང་ཚོོར་ཕལོ་ཆོེར་དཀའ་ལོསི་གཅིིག་ཀྱིང་མ་གཏད།” ཅིེསི་བཤོད།

མུན་པ་ནག་ཅིིང་ཚོ་བ་ཆོེ་བའི་མཚོན་མོ་ཧྲིིལོ་པོར་ཁོོ་ཚོོ་ཉིོབ་ཅིིང་དུབ་ནསི་སིོང་

ཞེིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་རི་བོང་རྣ་རིང་རེ་ཁོོ་ཚོོའི་གླེོག་འོད་ཁྲོད་དུ་མངོན་ཡིོང་ལོ། དེ་

ནསི་མཆོོང་མ་ལྡིང་གིསི་ཕར་བྲོསི་འགྲོ། སྐྱ་རེངསི་ཀྱིི་སྣང་བ་ཁོོ་ཚོོའི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་

ཤོར་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་ཁོོ་ཚོོསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་མོ་ཧ་ཝེ་གྲོང་རྡོལོ་གྱིི་གོླེག་འོད་ཁོག་

མཐེོང་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོསི་མོ་ཧ་ཝེ་གྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཆུ་སྒོམ་དང་སྣུམ་སྒོམ་ཚོང་མ་ཁོ་བཀང་

རྗོེསི་ར་ིབོའ་ིཁོྲད་དུ་གོག་བགྲོད་ཀྱིིསི་སིོང་། སྐབསི་དེར་སྐྱ་རེངསི་ཡིོངསི་སུ་ཤོར་ཟིན།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ང་ཚོོསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་ཟིན་འདུག ཨ་ཕ། ཨལོ། དཀོན་

མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ང་ཚོོསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་ཟིན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཐེང་ཆོད་ནསི་ད་ེལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་ཁོོམ་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཅུང་ཙམ་བསྐོར་དགོསི་སིམ།”

“མ་ིདགོསི། ད་དུང་ཅུང་ཙམ་སྒུག”

ཁོོ་ཚོསོི་ཞོེགསི་པའ་ིསྣང་བའ་ིཁྲདོ་ནསི་ཋེ་ེཧ་ཆོ་ཕ་ིགྲངོ་ཁྱོརེ་བརྒྱུད་ནསི་སིངོ་། སྐབསི་

དེར་དགུང་གི་ཉིི་གཞེོན་དེ་ཁོོ་ཚོོའི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་འཆོར་ཡིོང་ལོ། གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་ཚོོསི་

གཤོམ་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིོད་པའ་ིལུང་གཤོོངསི་ཆོེན་པོ་ད་ེམཐེོང་བྱུང་། ཨལོ་གྱིིསི་གླེོ་བུར་དུ་ཁོ་

འགོག་མནན་ནསི་རླངསི་འཁོོར་དེ་གཞུང་ལོམ་གྱིི་དཀྱིིལོ་དུ་བསྡད་ནསི་“སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། 

ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད། ག་སི་གང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་དང་ཤོིང་འབྲསི་ལྡུམ་ར་ཡིོད་

ཅིངི་། སོྔོ་ཞེངི་ལྗོང་ལོ་ཐེང་ངསོི་སྙམོསི་པའ་ིལུང་གཤོོངསི་ཆོནེ་མ་ོའད་ིན་ིཅི་ིའདྲེའ་ིམཛོསེི་

སྡུག་ལྡན་པ་ཞེགི་རདེ་ཨང་། ཕྲངེ་བར་བསྟར་བའ་ིཤོངི་སོྡང་། ཤོངི་སོྡང་བར་གྱི་ིཞེངི་གཞེསིི། 
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་“དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོབསི་ཅིན་པོ།” ཞེེསི་ངག་ལོསི་ཤོོར། ཐེག་རིང་

ཐེག་རིང་ན་གྲོང་ཁྱོེར་མང་པོ་མཐེོང་ཞེིང་། ཤོིང་འབྲསི་ལྡུམ་རའི་ཁྲོད་དུ་གྲོང་རྡོལོ་ཆུང་

ཆུང་ཁོག་གང་སིར་ཁྱོབ་འདུག་ལོ། ཞེོགསི་པའི་གསིེར་མདོག་གི་ཉིི་མ་དེ་ལུང་གཤོོངསི་

ཀྱི་ིམཁོའ་དབྱིངསི་སུ་འཚོེར། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྒྱབ་ནསི་དུང་བརྡོ་

བཏང་བསི། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྐོར་ནསི་ད་ེགར་བཞེག

“ངསི་འད་ིལོ་ལྟད་མོ་གཅིིག་བལྟ་དགོསི།” ཞེོགསི་པའ་ིཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་ཁོ་ཞེེང་ཆོ་ེབའ་ི

ཞེིང་ཁོ་ཚོང་མར་གསིེར་འོད་འཕྲོ་ལོ། ལྕིང་སོྡང་དང་སྤེོསི་ཤོིང་རྣམསི་ནི་བསྟར་བ་དང་

བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་ཡིོད།

ཨ་ཕསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་“ངསི་སི་ཆོ་འདི་འདྲེའི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཡིོད་པ་

ཡིིད་ལོའང་འཆོར་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཡུལོ་ཁོམསི་འདིར་ཁོམ་བུའ་ིསྡོང་པོ་དང་སྟར་

ཀའ་ིཞེིང་ར། གཤོར་དང་གཤོར་བྱསི་པའ་ིསོྔོ་ལྗོང་ག་ིཚོ་ལུ་མའ་ིཞེིང་ར་ཡིོད་ལོ། ཤོིང་སྡོང་

གསིེང་ནསི་ཁོང་ཀློད་དམར་པོ་མང་པོ་མངོན། ད་དུང་འབྲུ་ཁོང་། འབྲུ་ཡིིསི་གང་བའ་ིའབྲུ་

ཁོང་ཡིོད། ཨལོ་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་བབསི་ནསི་རྐང་སྲིིང་ལོག་སྲིིང་བྱསི། 

ཁོོསི་“ཨ་མ། མར་བབསི་ནསི་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། ང་ཚོ་ོསླེེབསི་འདུག” ཅིེསི་བོསི།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་བྲེལོ་འཚུབ་ཀྱིིསི་བབསི་

ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་མིག་མདུན་གྱིི་ལུང་གཤོོངསི་ཆོེན་པོ་འདིསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཡི་མཚོན་

ནསི་ཧོན་འཐོེར་ཞེིང་། ཁོ་སྐྱེངསི་སུ་བཅུག སྨོིག་རྒྱུ་ཡིིསི་རྒྱང་རིང་ག་ིཡུལོ་ལྗོོངསི་གསིལོ་

ལོ་མ་ིགསིལོ་བ་བྱསི་འདུག་ཅིིང་། སི་ཐེག་ཅི་ིཙམ་རིང་ན་ཡུལོ་ངོསི་ད་ེཙམ་སྙོམསི་པོ་རེད། 

རླུང་འཐེག་འཁོོར་ལོོ་ཞེིག་ཉི་ིའོད་ཁྲོད་དུ་འོད་སྣང་འཚོེར་བཞེིན་འདུག་ལོ། འཁོོར་ལོོའ་ི

འཁོོར་མདའ་རྣམསི་ན་ིརྒྱང་རིང་ཡུལོ་དུ་ཉི་ིའོད་བརྡོ་ཆོསི་ཤོིག་དང་མཚུངསི། རུ་ཐེ་ེདང་

ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། དེ་ནསི་རུ་ཐེེ་ཡིིསི་“ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་
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ཡི་རེད།” ཅིེསི་ཤུབ་པུར་སྨྲསི།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཚོིག་འབྲུ་ར་ེརེའ་ིཐེད་དུ་མཆུ་སོྒྲིསི་ཡིང་མོར་འགུལོ་ནསི་“ཕ་ག་ིན་

ཤོིང་ཏོག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེདང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཁོོན་ན་ེདང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་བཅིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་མར་བབསི་

ནསི་ད་ེགར་ཁུ་སིིམ་པོསི་ལོངསི་ནསི་བསྡད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ལྟག་ཏུ་ཤོད་

མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ལོམ་དུ་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལུང་གཤོོངསི་རིང་

མོ་ད་ེམངོན་པསི། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་དལོ་མོསི་འགྲམ་ལོོགསི་གཉིིསི་སུ་མར་ལྷུང་། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ་གང་དུ་ཡིོད། ངསི་ཁོོ་མོསི་འད་ིགཅིིག་མཐོེང་ན་འདོད། ལྟོསི་དང་། ཨ་

མ། འདིར་ཤོོག ཨ་མ།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། ཨ་མ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིགཞུག་སྐྱོར་ངོསི་ནསི་དལོ་

ཞེིང་སྲི་མོསི་མར་བབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོར་གཅིིག་བལྟསི། “དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཁྱོོད་

རང་ལོ་ན་ཚོ་ཞེིག་བྱུང་བ་མིན་ནམ།” ཁོོང་མོའ་ིགདོང་པ་སྐྱ་ཞེིང་རེངསི་ལོ། མིག་ཟུང་

མིག་དོང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་གྲབསི་ཡིོད་པ་ལྟར་གཏིང་དུ་ལྷུང་ཞེིང་། སིེམསི་ཁྲལོ་གྱིིསི་

མིག་མཐེའ་དམར་པོར་གྱུར། ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པ་ཐེང་ལོ་སྤེོསི་ཤོིང་། ལོག་པསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ི

འགྲམ་སྐྱོར་ལོ་འཐེམསི་ནསི་གཟུགསི་པོར་སྲི་བཟུང་།

ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ལོ་འཛོེར་སྐད་བབསི་“ང་ཚོ་ོཕ་རོལོ་ཏུ་སླེེབསི་ཟིན་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་གཤོམ་འོག་ག་ིལུང་གཤོོངསི་ཆོེན་མོར་མཛུབ་སྟོན་བྱསི་“ལྟོསི་དང་།”

ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཁོ་ཅུང་ཟད་གདངསི། ཁོོ་མོའ་ིམཛུབ་མོ་མགྲིན་པར་

འཁྱོེར་ནསི་སྐེ་ངོསི་ཀྱིི་སྐྱི་ལྤགསི་ཅུང་སིེན་བར་དུ་བཙིར་ནསི་འཇོམ་པོསི་གཅུསི་རྗོེསི་

“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན། ངའ་ིབཟའ་མ་ིཚོང་མ་འདིར་འབྱོར་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིཔུསི་མོ་ལྷོད་ལོ་བབསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྐང་གདན་སྟེང་དུ་དལོ་

མོསི་བསྡད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

“ཨ་མ། ཁྱོོད་ན་ཡི་ིའདུག་གམ།”

“མ་རེད། ཐེང་ཆོད་པ་ཙམ་རེད།”

“ཁྱོོད་རང་གཉིིད་མེད་དམ།”

“མེད།”

“ཨ་ཕྱིིའ་ིན་ཚོ་སྡུག་པོ་རེད་དམ།”

ཨ་མསི་མར་ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་ལོ་གཅིིག་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་ན་ིངལོ་

དུབ་ཀྱིིསི་མནར་བའི་མཛོའ་རོགསི་ཆོ་གཅིིག་དང་འདྲེ་བར་ཁོོ་མོའ་ིཔང་བར་ཉིལོ་ནསི་

འདུག “གཏམ་ངན་འད་ིཁྱོོད་ཚོོར་ད་ལྟ་བཤོད་མ་དགོསི་པར་ཅུང་སྒུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད། 

ཚོང་མ་བད་ེམོ་འཚོམསི་པོ་ཡིིན་ན་ཨང་འདོད།”

ཨ་ཕསི་“དེསི་ན་ཨ་ཕྱིིའ་ིན་ཚོ་སྡུག་པོ་ཡིིན་པ་རེད། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་མདུན་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིལུང་གཤོོངསི་ཆོེན་པོ་དེར་བལྟསི། 

“ཨ་ཕྱི་ིགྲོངསི་སིོང་།”

ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི། སྐབསི་དེར་ཨ་ཕསི་“ག་དུསི་

གྲོངསི་སིོང་།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མདང་ནུབ་ཞེིབ་བཤོེར་སི་ཚོིགསི་སུ་མ་སླེེབསི་སོྔོན་ལོ།”

“དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་སོྔོག་བཤོེར་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་པ་རེད་ཨ།”

ཁོོ་མོསི་“ངསི་ང་ཚོོསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་སོིང་། ངསི་ཨ་ཕྱི་ི

ལོ་ང་ཚོོར་ཡིང་ཐེབསི་ཤོེསི་མ་ིའདུག་ལོབ་ཡིོད། ཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་དགོསི་

ཤོིང་། ཁོོ་མོ་གྲོངསི་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ་ངསི་ཁོོ་མོར་དེ་ལོབ་ཡིོད། ང་ཚོོ་བྱེ་ཐེང་དཀྱིིལོ་

དུ་ལུསི་མ་ིརུང་། ང་ཚོོར་བྱིསི་པ་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་མངལོ་ཡིོད་པ་རེད། ངསི་

ད་ེཁོོ་མོར་ལོབ་ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོསི་ལོག་པ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་གདོང་པ་སྤེར་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

516

མོསི་བཀབ་ནསི་ཅུང་ཙམ་ལོ་བསྡད། ད་ེནསི་ཨ་མསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཁོོ་མོ་ན་ིལྟ་ན་

སྡུག་པའི་སོྔོ་ལྗོང་གི་ཡུལོ་གྲུ་འདི་རུ་དུར་སྦེསི་བྱེད་ཐུབ་སིོང་ཨང་། མཐེའ་འཁོོར་ཤོིང་

སྡོང་གིསི་བསྐོར་བའ་ིསི་ཆོ་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཏུ་དུར་སྦེསི་བྱེད་ཐུབ་སིོང་ཨང་། ཁོོ་མོ་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་

ན་ེཡི་ནསི་གཏན་དུ་གཟིམ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

བཟའ་མ་ིཡིོངསི་ཀྱིིསི་ཨ་མའ་ིསྙིང་སྟོབསི་འད་ིལོ་ཅུང་འཇོིགསི་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ཁྱོོད་དེ་ལྟར་མཚོན་གང་པོར་ཁོོ་མོའ་ིརྩ་ནསི་བསྡད་

པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་འུ་ཐུག་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅིསི་“བཟའ་མི་ཡིོངསི་ཀྱིིསི་བྱེ་ཐེང་བརྒལོ་ཐུབ་

དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཁོོ་མོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་ནསི་ལོག་པ་ཁོོ་མོའ་ིཕྲག་ཏུ་བཞེག

ཁོོ་མོསི་“ང་ལོ་ཐུག་མ་ིདགོསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་མ་ཐུག་ན་ངསི་བཟོད་བསྲིན་བྱེད་ཐུབ། 

གཅིིག་ཐུག་ཚོ་ེདངོསི་གནསི་བཟོད་དཀའ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ད་ང་ཚོ་ོའགྲོ་དགོསི། ང་ཚོ་ོར་ིལོསི་མར་འབབ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོའ་ིགདོང་པར་ཡིར་གཅིིག་བལྟསི་“ང་... ། ང་མདུན་ནསི་བསྡད་ན་ཨ་ེཆོོག 

ང་ད་ལྟ་རྒྱབ་ལོོགསི་དེར་ཕྱིིར་འགྲོ་ན་མི་འདོད། ང་ཐེང་ཆོད་འདུག ཐེང་ཆོད་ནསི་ཤོི་

གྲབསི་འདུག”

ཁོོ་ཚོོ་དོསི་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོ་སྟེང་དུ་འབུད་སྐབསི་མལོ་གཟན་

ཞེིག་གིསི་བཏུམ་ནསི་ཡིོད་པའི་སྲི་མཁྲེགསི་ཀྱིི་ཕུང་པོ་དེར་བོྱལོ་ཅིི་ཐུབ་བྱསི། ཕུང་པོ་

དེའི་མགོ་བོ་ཡིང་བཏུམ་ནསི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོ་རང་རང་གི་སི་རུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་མིག་ཟུང་

གིསི་ཕུང་པོ་ད་ེལོ་མ་ིལྟ་ཐེབསི་བྱསི། མལོ་གཟན་གྱི་ིངོསི་སུ་འབུར་འབུར་ཞེིག་དོད་འདུག་

ཅིིང་། དེ་ནི་ཕུང་པོ་དེའི་སྣ་རེད་ལོ། དེ་ནསི་འབུར་ངོསི་གཟར་མོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། དེ་ནི་
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཕུང་པོ་དེའ་ིམ་ནེའ་ིརྩ་ེམོ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་འད་ིདག་ལོ་མ་ིལྟ་ཐེབསི་བྱསི། ཁོོ་ཚོོསི་མིག་ཟུང་

གིསི་ཕོྱིགསི་གཞེན་པ་ལོ་ལྟ་ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཀློད་པའ་ི

བཀོད་འདོམསི་ལོ་མི་ཉིན། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་གྲུ་ག་ཞེིག་ཏུ་

འཁུམསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་ཕུང་པོ་ད་ེདང་རྒྱང་ཐེག་བསྐྱེད་

ནསི། མིག་ཟུང་གིསི་མལོ་གཟན་གྱིིསི་བཏུམ་ཡིོད་པའ་ིདངོསི་པོ་ད་ེལོ་ཅིེར།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ད་ེཨ་ཕྱི་ིརེད། ཁོོ་མོ་ཤོ་ིཟིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སྒོམ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་བཞེིན་“ཁོོ་མོསི་དབུགསི་རྩ་བ་ནསི་

ལོེན་གྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་མོ་རྦད་ད་ེཤོ་ིཚོར་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“མདང་ནུབ་ཁོོ་མོ་གྲོངསི་བཞེིན་པའི་སྐབསི་

སུ། ང་ཚོོསི་... །” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་“ད་ེང་ཚོོསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་སིམ།” ཞེེསི་ཁོོ་མོར་སིེམསི་གསིོ་བྱསི། 

ཨལོ་གྱིསིི་ཨ་མ་ལོ་འདུག་གནསི་སྤྲོདོ་ཆོདེ་དུ་རང་ཉིདི་ད་ོཔའོ་ིསྟངེ་དུ་འགསོི་ཤོངི་། ཁོོ་

སིེམསི་སྡུག་སྟབསི་གཟུགསི་པོ་སྒྲིོབ་སོྒྲིབ་ཀྱིིསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཁོ་སིེ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀྱིི་

བར་དུ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་བསྡད་རྗོེསི་“ཨུན། ཁོོ་མོ་ལོོ་ན་མཐེོན་པོ་རེད། ད་ཁོོ་མོའ་ིདུསི་

ཚོདོ་ལོ་སླེབེསི་པ་ཡིནི་རྒྱུ་རདེ། སྐྱ་ེབའ་ིམཐེའ་མར་འཆོ་ིབ།” ཞེསེི་བཤོད་པར། ཁོ་སི་ེདང་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིསིི་ཀྱིསིི་ཁོོ་རང་ན་ིམཚོར་སྣང་ཆོ་ེལོ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཤོསེི་པའ་ིཤོངི་སྡངོ་ཞེགི་

ཡིནི་པ་ལྟར། རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིཡིང་མདེ་པའ་ིམགི་མདངསི་ཀྱིསིི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་པསི། ཁོོསི་“ཨ།ོ 

ད་ེའདྲེ་མ་རདེ་དམ།” ཞེསེི་དྲེསིི། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིསིི་ཀྱིསིི་མགི་ཟུང་ཕར་ཕོྱིགསི་ལོ་བལྟསི་པསི། 

ཨལོ་གྱི་ིང་ོགདངོ་ནག་རོག་གརེ་ཅི་ིབྱ་གཏལོོ་བྲལོ་དུ་ལུསི།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་བསིམ་གཞེིག་གི་ཀོློང་ནསི་“མཚོན་གང་པོར་ཁོོ་མོ་ཁོེར་རྐྱེང་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཇོོན། བུད་མེད་འད་ིའད་ིའདྲེའ་ིབརྩ་ེབ་དང་བྱམསི་པ་
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ཆོ་ེབསི། ཁོོ་མོསི་ང་ལོ་ཞེེད་སྣང་སོླེང་། དེསི་ང་རང་སྐྲག་ཏུ་འཇུག་ལོ་དེསི་ངའ་ིསིེམསི་པ་

དཀྲུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་“ད་ེསྡིག་པ་ཞེིག་རེད་དམ། འད་ིལོ་སྡིག་པའ་ིཆོ་ཤོསི་འདྲེེསི་སིམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོ་སི་ེཁོོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་འཁོོར་ནསི་“སྡིག་པ་ཨ།ེ འད་ིལོ་སྡིག་པའ་ི

ཆོ་ཤོསི་ཤོིག་གང་ན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་“ངསི་སྡིག་པ་དང་མ་འདྲེེསི་པའ་ིལོསི་ཤོིག་གཏན་ནསི་བསིགསི་མྱོོང་མེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཐུམ་རིང་དུ་བཏུམ་ནསི་ཡིོད་པའ་ིཕུང་པོ་ད་ེལོ་བལྟསི། 

ཋེམོ་དང་ཨ་མ། ཨ་ཕ་བཅིསི་མདུན་གྲལོ་དུ་བསྡད། ཋེམོ་གྱིསིི་རླངསི་འཁོོར་དལོ་མརོ་

ཅུང་འགྲལིོ་དུ་བཅུག་ཅིངི་། ད་ེནསི་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིསེི། ཁུར་པོ་ལྕི་ིབའ་ིདསོི་འཁོོར་

ད་ེདལོ་མོར་འགུལོ་ཞེིང་། ངུར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་ཡིོ་ཡིོ་འཁྱོོར་འཁྱོོར་གྱིིསི་ར་ིངོསི་ནསི་མར་

མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་སིོང་། དགུང་གི་ཉིི་མ་ཁོོ་ཚོོའི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོད་ཅིིང་། གསིེར་

མདོག་འཕྲོ་བའ་ིསྔོོ་ལྗོང་ག་ིལུང་གཤོོངསི་ཆོེན་མོ་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་དུ་ཡིོད། ཨ་མསི་མགོ་

བོ་དལོ་མོར་གཡིསི་གཡིོན་དུ་གཡུག་གཡུག་བྱདེ་བཞེནི་“དངོསི་གནསི་མཛོསེི། འད་ིདག་

ཁོོ་ཚོསོི་མཐོེང་རྒྱུ་བྱུང་ཡིདོ་ན་ཨང་།” ཞེསེི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་འོག་གི་ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་བྱེད་བཞེིན་“ཁོོ་ཚོོ་ལོོ་

ན་རྒསི་དྲེགསི་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཡུལོ་འད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་རྩ་བ་ནསི་མཐོེང་མྱོོང་ཡོིད་པ་མ་རེད། 

ཨ་མེསི་ལོོ་ན་གཞེོན་དུསི་ཁོོསི་ཨིན་ཇུན་ཏ།ེ ཨིན་ཌི་ིཡིན་གྱི་ིམ་ིམཐོེང་མྱོོང་ཡིོད་ལོ་རྩྭ་ཐེང་

ཆོེན་མོ་ཡིང་མཐོེང་མྱོོང་ཡིོད། ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་ཁོོ་མོ་ཐེོག་དང་པོར་འཚོ་ོབ་བསྐྱལོ་སིའ་ིཁོང་པ་

ད་ེགཅིིག་པུ་མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོལོོ་ན་རྒསི་དྲེགསི་པ་རེད། འད་ིགའ་ིཡིོད་ཚོད་

དངོསི་གནསི་མཐོེང་ཐུབ་མཁོན་ན་ིརུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་བཅོོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་ཕསི་“ད་ེརིང་ཋེོམ་གྱིིསི་མ་ིཆོེན་པོ་ཞེིག་ག་ིསྐད་ཆོ་འདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིའདུག ཕལོ་ཆོེར་

ཆོོསི་དཔོན་དང་འདྲེ་བའ་ིསྐད་ཆོ་འདྲེ་བཤོད་བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་མསི་སིེམསི་སྡུག་ངང་ནསི་མཛུམ་ཞེིག་བསྟན་“རེད། ཁོོ་དངོསི་གནསི་ཆོེན་པོ་

ཆོགསི་འདུག ཆོ་ེརྒྱུ་མང་སིོང་ནསི་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ངསི་ཀྱིང་ངོ་ཡི་ལོེན་མ་ིཐུབ།”

ཁོོ་ཚོོ་རི་ངོསི་ནསི་མར་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད་བཞེིན་སིོང་ཞེིང་། གཡིསི་གུག་གཡིོན་གུག་

དང་ཕར་འཐེེན་ཚུར་འཐེེན་བྱསི་པའ་ིགཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་སྐབསི། མཚོམསི་ལོ་

ལོར་གཤོམ་འོག་ག་ིལུག་གཤོོངསི་ཆོེན་མོ་ད་ེམཐེོང་ཐུབ་ལོ། སྐབསི་ལོ་ལོར་ལུང་གཤོོངསི་

དེ་མིག་ལོམ་ནསི་མི་སྣང་བར་འགྱུར། ལུང་གཤོོངསི་ཀྱིི་མཁོའ་རླུང་དྲེོན་པོ་དེ་ཡིར་ཡིོང་

གི་འདུག་ལོ། མཁོའ་རླུང་ཁྲོད་དུ་དྲེོད་ཁོོལོ་ལྡན་པའི་རྩི་ཏོག་གི་དྲེི་བསུང་འཁྱོེར་ནསི་

ཡིོང་ལོ། ད་དུང་འཇོིབ་རྩི་དང་འབྱར་རྩྭའི་དྲེི་ཞེིམ་ཡིང་འཁྱོེར་ནསི་ཡིོང་། ལོམ་འགྲམ་

གཡིསི་གཡིོན་དུ་འབུ་ཆོ་ག་པ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་གྲག སྐབསི་དེར་སྦྲུལོ་རྔ་སིིལོ་ཞེིག་ལོམ་

ནང་དུ་ནུར་ནསི་ཡིོང་བསི། ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་སྦྲུལོ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བརྒྱུགསི་པསི། སྦྲུལོ་

དེ་ཧྲུག་ཧྲུག་ཏུ་བཙིར་སིོང་ལོ། ཤོི་མ་གསིོན་གྱིི་སྦྲུལོ་དེ་ཁོོ་ཚོོའི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ལོམ་སྟེང་

དུ་གཅུསི་གུག་བྱེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔྱོད་པ་གང་དུ་ཡིོད་ན་འཚོོལོ་དགོསི། ང་ཚོོསི་ཁོོ་མོ་དུར་

འཇུག་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་བྱེད་དགོསི། ད་ེལོ་སོྒོར་མོ་ག་ཚོོད་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། ཨ་ཕ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་“སོྒོར་མོ་བཅུ་བཞེ་ིཙམ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གད་མོ་བགད་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ང་ཚོོ་དངོསི་གནསི་ཅིང་མེད་ལོག་སོྟང་དུ་

འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོར་དངོསི་གནསི་འཁྱོེར་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཁོོ་རང་

ཁྲེལོ་དགོད་ཅུང་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་མགྱིོགསི་པོར་གདོང་པ་ཕྱིིར་གཟབ་ནན་བྱསི། ཁོོསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོའ་ིཐེོད་ལྕིེ་མིག་སྟེང་དུ་དམའ་སིར་འཐེེན། དེ་ནསི་དོསི་འཁོོར་དེ་ལུང་

གཤོོངསི་ཆོེན་མོའ་ིམཐེིལོ་དུ་དངོསི་སུ་བབསི། 
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 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་ནི་སོྔོན་ཆོད་མེག་སིེ་ཁོོ་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱིི་མངའ་ཁོོངསི་ཡིིན་ལོ། 

མངའ་སྡ་ེའདིའ་ིར་ིཆུ་ཚོང་མ་མེག་སི་ེཁོོའ་ིམ་ིལོ་དབང་བ་ཡིིན། ད་ེནསི་ངོ་གདོང་བཙོག་

ཅིིང་གྱིོན་གོསི་རལོ་བའི་ཨ་རིའི་མི་ཚོོགསི་དཔུང་ཞེིག་སི་ཁུལོ་འདིར་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་

ནསི་བསླེེབསི་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་སི་ཞེིང་གི་ཐེོག་ཏུ་ཧམ་པ་ལོངསི་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་

ཚོོསི་སི་བདག་སི་ཋེེར་ཚོང་གི་ཞེིང་སི་དང་། སི་བདག་གྷི་རེ་རོ་ཚོང་གི་ཞེིང་སི་ཚོང་མ་

ཚུར་འཕོྲག་ཡིོང་ནསི་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞེིང་། སི་ཞེིང་དེ་དག་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བགོསི་པ་

རེད་ལོ། བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་མནར་བའ་ིསོྨྱོན་པ་འདྲེ་བ་འད་ིཚོོསི་དེའ་ིདོན་དུ་འཁྲུག་རྩོད་

དང་དང་ཁོ་རྩོད་ཀྱིང་བརྒྱབ་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་སི་གཞེིསི་སྟེང་དུ་ཁོང་པ་དང་འབྲུ་ཁོང་ཕུག་

ཅིིང་། སི་རྒོད་བསླེོགསི་ནསི་འབྲུ་རིགསི་བཏབ་པ་རེད། འདི་དག་ཚོང་མ་ནི་ཁོོ་ཚོོའི་རྒྱུ་

དངོསི་ཡིིན་ཞེིང་། རྒྱུ་དངོསི་ན་ིབདག་དབང་ག་ིམཚོོན་བྱེད་ཡིིན།

སྐབསི་ད་ེདུསི། མེག་སི་ེཁོོའ་ིམ་ིརྣམསི་ན་ིསྟོབསི་ཤུགསི་ཆུང་ཞེིང་གྲོད་ཁོོག་རྒྱགསི་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོལོ་སི་ཞེིང་ཐེད་དུ་ཨ་ར་ིཔ་ཚོ་ོལྟ་བུའ་ིའདོད་རྔམ་མེད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོསི་

བཙན་འཛུལོ་འད་ིའགོག་ཐེབསི་མ་བྱུང་། 

དེ་ནསི་དུསི་ཚོོད་ཡུན་གྱིིསི་འདསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། བཙན་བཟུང་མཁོན་འདི་

ཚོ་ོཡིང་རིམ་བཞེིན་བཙན་བཟུང་མཁོན་མ་ཡིིན་པར་སི་བདག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་ཚོོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོ

སི་གཞེིསི་འདིའི་སྟེང་ནསི་འཚོར་ལོོངསི་བྱུང་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བསྐྱངསི། དེ་ལྟར་

བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཟེར་བ་ད་ེཁོོ་ཚོ་ོདང་གཏན་དུ་བྲལོ་ཞེིང་། སི་ཞེིང་དང་འཐུང་ཆུ། དེའ་ིསྟེང་
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ག་ིམཁོའ་དབྱིངསི་དྭངསི་མོ། སི་སྟེང་དུ་ཤོིག་ཤོིག་ཏུ་སྐྱ་ེཡིོང་བའ་ིརྩ་ིཤོིང་། སི་འོག་ཏུ་ལྗོིད་

ཏིག་ཏིག་གིསི་ཟུག་ཡིོང་བའ་ིརྩད་པ་བཅིསི་ལོ་སིོ་འཆོའ་ཞེིང་མཆོ་ིམ་ཤོོར་བཞེིན་གཅིན་

གཟན་ལྟར་ཧམ་པ་ལོངསི་པ་དེ་ནི་དེང་སིང་ཁོོ་ཚོོའི་དྲེན་པའི་ཡུལོ་ནསི་ཡིོངསི་སུ་ཡིལོ། 

ད་ལྟ་ལོོངསི་སྤྱིོད་འདི་དག་ཁོོ་ཚོོར་ཡིོངསི་སུ་འཛོོམསི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། དེང་སིང་ཁོོ་

ཚོོསི་འད་ིདག་ག་ིབྱུང་རབསི་རྩ་བ་ནསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། དེང་སིང་ཁོོ་ཚོོར་སི་ཞེིང་གཤོིན་པོ་

ལོེབ་མོ་ར་ེདང་། ད་ེདག་རོྨ་བའ་ིའོད་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིཐོེང་གཤོོལོ་བཅིསི་ཀྱི་ིདོན་དུ་གོྲད་ཁོོག་

ལོ་ན་ཟུག་གཏོང་བའ་ིརྔམ་སིེམསི་ད་ེམེད་ལོ། སི་བོན་དང་བར་སྣང་དུ་གཤོོག་འགྱུར་བྱེད་

པའ་ིརླུང་འཐེག་འཁོོར་ལོོ་བཅིསི་ལོ་ཡིང་འདོད་རྔམ་མེད། དེང་སིང་ཁོོ་ཚོ་ོམུན་ནག་ཁོྲད་

ནསི་མལོ་ལོསི་ལོངསི་མ་ིདགོསི་ལོ། ད་དུང་གཉིིད་ལོ་རོལོ་བའ་ིབྱ་བྱེའུའ་ིཅི་ཅིོ་ལོ་ཡིང་ཉིན་

མ་ིདགོསི། ད་ེབཞེིན། ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲང་རླུང་ཁྲོད་ནསི་ཞེིང་ལོསི་བྱེད་དུ་འགྲོ་ཆོེད་

ཞེོགསི་པའི་འོད་སྣང་དང་པོར་ཡིང་སྒུག་མི་དགོསི། བྱ་རིམ་འདི་དག་ནི་འདསི་ཟིན་

པའི་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིིན་ལོ། དེང་སིང་འབྲུ་རིགསི་དེ་དངུལོ་ལོོར་ལོ་རྩི་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། སི་

ཞེིང་ན་ིམ་རྩ་དང་སྐྱེད་ཀའ་ིརིན་ཐེང་སྟེང་འཇོལོ་གྱི་ིཡིོད་པ་དང་། འབྲུ་རིགསི་རྣམསི་སི་

ལོ་མ་བཏབ་གོང་ནསི་ཉོིསི་ཟིན་ལོ་བཙོངསི་ཀྱིང་ཟིན་པ་རེད། ད་ེབསི། དེང་སིང་ལོོ་ཉིེསི་

དང་ཐེན་པ། ཆུ་ལོོག་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཚོེ་སྲིོག་གཅིིག་གི་ནང་གི་ཚོེ་སྲིོག་ཕྲ་མོ་ཞེིག་མཚོོན་

གྱིི་མེད་པར། དེསི་དངུལོ་ལོོར་གྱིི་གོྱིང་གུན་མཚོོན་གྱིི་ཡོིད། དེ་ནསི་རིམ་བཞེིན་ཁོོ་ཚོོའི་

བརྩེ་བ་དང་སྙིང་རྗོེ་དེ་དངུལོ་ལོོར་དང་ལྷན་དུ་ཇོེ་སྲིབ་ཏུ་གྱུར་སིོང་ལོ། བུ་ལོོན་གྱིི་སྐྱེད་

ཀའ་ིཁྲོད་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཧུར་སིེམསི་ཀྱིང་རིམ་བཞེིན་ཁོོ་ཚོ་ོདང་ཐེག་ཇོ་ེརིང་དུ་གྱུར། མཇུག་

མཐེར་ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་ཞེིང་པ་མ་ཡིིན་པར་འབྲུ་རིགསི་ཀྱིི་ཚོོང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་རེ་གཉིེར་

མཁོན་དང་། ཐེོན་སྐྱེད་མ་ཐུབ་གོང་ནསི་ཐེོན་རྫོསི་བཙོང་དགོསི་པའ་ིཐེོན་སྐྱེད་པ་རུ་གྱུར། 

དེ་ནསི་ཚོོང་གཉིེར་ལོ་མི་མཁོསི་པའི་ཞེིང་པ་ཚོོའི་སི་ཞེིང་རྣམསི་ཚོོང་གཉིེར་ལོ་མཁོསི་
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པ་ཚོོའ་ིལོག་ཏུ་ཤོོར། ད་ེདུསི་གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ཚོོང་གཉིེར་ལོ་མ་མཁོསི་ན། ཁྱོོད་རང་སི་

ཞེིང་དང་རྨོ་འདེབསི་ལོ་ག་ཚོོད་དགའ་བའི་ཞེིང་པ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་ཁྱོོད་རང་འཚོོ་ཐེབསི་

བྲལོ་བ་ཡིིན། ད་ེལྟར་རིམ་བཞེིན་སི་ཞེིང་ཚོང་མ་ཚོོང་པ་ཚོོར་དབང་བར་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོའ་ིསི་ཞེིང་ག་ིསི་རྒྱ་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཚོོང་པའ་ིཁོ་གྲངསི་

ཇོ་ེཉུང་ནསི་ཇོ་ེཉུང་དུ་གྱུར་པ་རེད།

ད་ལྟ་ཞེིང་ལོསི་དེ་བཟོ་ལོསི་སུ་གྱུར་ཅིིང་། བདག་པོ་ཚོོ་རོ་མན་གྱིི་ལོམ་ལུགསི་ལོ་

ཞུགསི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ལོམ་ལུགསི་ད་ེཅི་ིའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། ད་ེནསི་

ཁོོ་ཚོོསི་བྲན་གཡིོག་ནང་འདྲེེན་བྱསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་དག་ལོ་རྒྱ་ནག་པ། འཇོར་

པན་པ། མེག་སི་ེཁོོ་པ། ཧྥོ་ིལོ་ིཕིན་པ་ཞེེསི་འབོད་པ་ལོསི་བྲན་གཡིོག་ཅིེསི་མ་ིའབོད། ཚོོང་

པ་ཚོོསི་མ་ིའད་ིརིགསི་ལོ་ཁོ་ཟསི་སུ་སྲིན་མ་དང་འབྲསི་སྐྱ་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་མ་ིདགོསི་

ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོར་མང་པོ་མ་ིམཁོོ་ལོ། གླེ་ཆོ་མཐེོན་པོ་སྤྲོད་རུང་ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེཇོ་ིལྟར་སྤྱིོད་

དགོསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ལྟོསི་དང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིའཚོ་ོབ་རོལོ་སྟངསི་ལོ་ལྟོསི་དང་ཤོེསི་

ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིབཟའ་སྟངསི་འཐུང་སྟངསི་ལོ་ལྟོསི་དང་ཤོེསི་ཡིོང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་བྱེད་

རྒྱུ་ལོསི་རྒྱུ་མང་ན་ཐེད་ཀར་རྒྱལོ་ཁོོངསི་ལོསི་ཕྱིིར་ཕུད་བཏང་ཆོོག

སི་ཞེིང་རྣམསི་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར་ཅིིང་། སི་བདག་ག་ིཁོ་གྲངསི་

ཇོེ་ཉུང་ནསི་ཇོེ་ཉུང་དུ་གྱུར། དེང་སིང་སི་ཞེིང་ཐེོག་ཏུ་ཡིོད་པའི་ཞེིང་པའི་ཁོ་གྲངསི་ནི་

དངོསི་གནསི་ཉིམ་ང་བ་ཞེིག་རེད། ནང་འདྲེེན་བྱསི་པའ་ིཞེིང་བྲན་རྣམསི་ལོ་གཅིར་རྡུང་

སྐོར་གསུམ་བྱསི་ཏ་ེའཇོིགསི་སྣང་བསླེངསི་ཤོིང་ཟསི་སྡུག་གཏད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། འགའ་ར་ེ

ནི་རང་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོ་ལོ། ཡིང་འགའ་རེ་ནི་གཏུམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིིན། གཏུམ་

པོར་འགྱུར་མཁོན་ཚོོསི་དམར་གསིོད་དང་རྒྱང་ཕུད་མྱོོང་ག་ིཡིོད། ད་ེལྟར་སི་ཞེིང་རྣམསི་

ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོ་ེདང་། སི་བདག་ག་ིཁོ་གྲངསི་ཇོ་ེཉུང་ནསི་ཇོ་ེཉུང་དུ་གྱུར།
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ད་ེནསི་ཞེངི་ནང་དུ་འདབེསི་པའ་ིལོ་ོཏགོ་ལོའང་འགྱུར་བ་བྱུང་། ཤོངི་འབྲསི་སྡངོ་པསོི་

འབྲུ་རིགསི་ཀྱི་ིཚོབ་བྱསི་ཡིོད་ལོ། ཞེིང་སི་དམའ་སི་ཚོང་མར་རྗོེན་ཚོལོ་དང་མ་ེཏོག་པད་

ཚོལོ། ལྒ་མངར་དང་ཞེགོ་ཁོོག་སིགོསི་འཛོམ་གླེངི་ག་ིཡུལོ་གྲུ་གང་སིར་འདྲེནེ་རྒྱུའ་ིསོྔོ་ལྡུམ་

བཏབ་ཡིོད་ཅིིང་། འད་ིདག་ན་ིལུསི་པོ་སྒུར་སྒུར་གྱིིསི་བདག་སྐྱོང་བྱདེ་དགོསི་པའ་ིལོོ་ཏོག་

ཡིནི། ཟརོ་བ་དང་ཐོེང་གཤོོལོ། ཁོ་དབྲག་སིགོསི་ན་ིགཟུགསི་པ་ོདྲེང་མརོ་བསྡད་ནསི་སྤྱིདོ་

ཆོོག་མོད། འོན་ཀྱིང་། བསྟར་པ་དང་བསྟར་པར་བཏབ་པའ་ིརྗོེན་ཚོལོ་གྱི་ིབར་དུ་ཞེིང་པ་

རྣམསི་ན་ིསྲིིན་འབུ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་གོག་ནསི་འགོྲ་དགོསི། བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་པའ་ི

སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོའ་ིགསིེང་དུ་ཞེིང་པ་ཚོོསི་སྐེད་པ་མར་ལོ་སྒུར་ནསི། ཁུག་མ་རིང་པོ་དྲུད་

ནསི་འགྲོ་དགོསི་ལོ། མ་ེཏོག་པད་ཚོལོ་གྱི་ིཞེིང་ནང་དུ་ཞེིང་པ་ཚོ་ོན་ིའགྱིོད་གཤོགསི་བྱེད་

མཁོན་གྱི་ིཉིསེི་ཅིན་ཞེགི་དང་འདྲེ་བར་པུསི་མའོ་ིསྟངེ་དུ་ནུར་ནསི་འགྲ་ོདགསོི།

ད་ེལྟར་རིམ་བཞེིན། ཞེིང་བདག་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་ཞེིང་ག་ིསྟེང་དུ་ཞེིང་ལོསི་མ་ིབྱེད་

པར་ཤོོག་བུའི་སྟེང་དུ་ཞེིང་ལོསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་སི་ཞེིང་དང་དེའི་དྲེི་མ། དེའི་

རེག་བྱ་བཅིསི་རིམ་བཞེིན་བརྗོེད་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་སི་ཞེིང་འདི་རང་ཉིིད་ལོ་དབང་

བ་ཁོོ་ན་དྲེན་གྱི་ིཡིོད་ལོ། སི་ཞེིང་འདིའ་ིསྟེང་ནསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་ཐེོབ་པ་དང་། རང་

ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་ཤོོར་བ་ཁོོ་ན་དྲེན་གྱིི་ཡིོད། ཞེིང་སི་འགའ་རེ་ཆོེ་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། 

ད་ེམ་ིགཅིིག་ག་ིསིེམསི་ངོར་ཤོོང་དཀའ་བའ་ིཚོོད་དུ་སླེེབསི་ཡོིད་ལོ། ད་ེཆོ་ེདྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི། དེའ་ིསྟེང་ག་ིཡིོང་འབབ་དང་འགྲོ་སིོང་། སྐྱེད་ཀ་བཅིསི་བརྩིསི་ནསི་རྩིསི་གཉིེར་པ་

ཚོོའི་ལུསི་ཤུགསི་འཛོད་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། དེ་ཆོེ་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། དེའི་སི་གཤོིསི་ཚོོད་ལྟ་

དང་སི་རྒྱུ་སླེར་གསིོ་ཚོང་མ་རྫོསི་འགྱུར་ལོ་བརྟེེན་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེཆོ་ེདྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། 

སི་ཞེིང་སྟེང་དུ་སྒུར་སྒུར་གྱིིསི་ལོསི་ལོ་བྲེལོ་བའ་ིལོསི་ཀ་པ་ཚོོསི་རང་ལུསི་ཀྱིིསི་ཐེེག་ཚོོད་

ཀྱིིསི་འཕག་འཚོག་མགྱིོགསི་པོ་རྒྱག་ག་ིཡིོད་མེད་ལོ་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་ཆོེད་དམིགསི་
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ལོསི་དཔོན་བསྐོསི་ཡིོད། ཚོད་གཞེི་འདི་འདྲེ་ཞེིག་ལོ་སླེེབསི་དུསི་ད་གཟོད་ཞེིང་པ་ཞེིག་

ཚོོང་གཉིེར་མཁོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་ཚོོང་ཁོང་ཞེིག་གཉིེར་བཞེིན་པ་ཡིིན། ཁོོསི་གླེ་

པ་རྣམསི་ལོ་གླེ་ཆོ་སྤྲོད་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཁོོ་ཚོོ་ལོ་ཟ་མ་བཙོངསི་ནསི་སོྒོར་མོ་རྣམསི་ཕྱིིར་

བློངསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོསི་གླེ་པ་ཚོོར་གླེ་ཆོ་རྩ་བ་ནསི་མ་སྤྲོད་ཅིིང་། རྩིསི་

ཐེོ་ཡིང་མེད་པར་བཟོ། ཞེིང་བདག་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་པ་ཚོོར་ཟ་མ་སྤྲོད་རྗོེསི་ཟསི་རིན་ཐེོ་

འགོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེལྟར། གླེ་པ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི་རང་ཁོ་གསིོ་བཞེིན་ཡིོད། འོན་

ཀྱིང་། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ལོསི་ཀ་ཡིོངསི་སུ་གྲུབ་ནསི་འགྲོ་རན་དུསི། གླེ་པ་འགའ་རེར་ཚུར་

འབབ་རྒྱུ་མེད་པར་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ལོ་ཕར་ཟསི་རིན་ཆོད་པའ་ིགནསི་ཚུལོ་ཡིང་འབྱུང་ག་ི

ཡིོད། དེང་སིང་། ཞེིང་བདག་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསི་ཞེིང་སྟེང་དུ་ལོསི་ཀ་ག་ལོ་ལོསི་ཏ།ེ ཞེིང་

བདག་འགའ་རེསི་རང་ཉིིད་ལོ་དབང་བའ་ིསི་ཞེིང་མཐོེང་མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད། 

ད་ེནསི། རྒྱུ་དངོསི་དབང་ཐེང་གཞེན་གྱིིསི་འཕྲོག་སིོང་བའ་ིཡུལོ་གྱིར་པ་ཚོ་ོཡུལོ་ཁོམསི་

འདི་ལོ་ཡིོང་མགོ་བརྩམསི། ཁོོ་ཚོོ་ནི་ཁོན་སི་སིི་མངའ་སྡེ་དང་ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡེ། 

ཋེེག་སི་སི་ིམངའ་སྡ་ེདང་མེག་སི་ེཁོོ་གསིར་པའ་ིམངའ་སྡ།ེ ཨར་ཁོན་སི་མངའ་སྡ་ེསིོགསི་

ནསི་མཁོར་དབང་གཞེན་གྱིིསི་འཕྲོག་ནསི་ཁོང་ཁྱོིམ་འདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་གྱིིསི་

བསླེོགསི་པའི་ཁྱོིམ་ཚོང་དང་ཚོོ་བ་ཁོག་ཡིིན། རླངསི་འཁོོར་གང་རེ་གང་རེ་བྱསི་ཏེ་ཡིོང་

མཁོན། རླངསི་འཁོོར་རུ་ཁོག་རུ་ཁོག་བྱསི་ཏ་ེཡིོང་མཁོན། ཁྱོིམ་གཞེིསི་ཤོོར་ནསི་གྲོད་ཁོོག་

ལྟོགསི་ནསི་ཡིོང་མཁོན། ཁོོ་ཚོོའི་གྲངསི་ཀ་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཉིི་ཤུ། སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ། སྟོང་

ཕྲག་བརྒྱ་ཐེམ་པ། སྟོང་ཕྲག་ཉིིསི་བརྒྱ། ར་ིབོ་མང་པོའ་ིཕྲག་སྟེང་ནསི་ཆུ་རྒྱུན་བཞེིན་བཞུར་

ཡིོང་བའ་ིམ་ིའད་ིདག་ན་ིཕོ་བ་ཟསི་ཀྱིིསི་སྟོང་ཞེིང་སིེམསི་པ་ར་ེབསི་སྟོང་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིབྲེལོ་

འཚུབ་ཀྱིིསི་འདུར་རྒྱུག་བྱེད་པའི་གྲོག་མ་དང་འདྲེ་བར་ཡིར་འགྱིོག་རྒྱུ་དང་ཕར་འདེད་

རྒྱུ། ཚུར་འཐེེན་རྒྱུ། ཡིར་འཐུ་རྒྱུ་ཞེིག་དང་མར་གཅོིད་རྒྱུ་སིོགསི་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་ཅི་ིརིགསི་ཀྱི་ི
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ཆོེད་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། ཟསི་ཕོར་པ་གཅིིག་གི་དོན་དུ་ལོསི་ཀ་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་

དགོསི་ཐུག་རུང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། བྱིསི་པ་ཚོ་ོཡིང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ཚོོར་འདུག་སིའ་ིགནསི་

མེད། ང་ཚོོ་ནི་གྲོག་མ་དང་འདྲེ་བར་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཐུན་གཅིིག་དང་། ཟ་མ་ཕོར་པ་གང་

གི་དོན་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ལྷག་པར་དུ་སི་ཞེིང་ལོེབ་མོ་ཞེིག་གི་དོན་དུ་

འདུར་རྒྱུག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། 

ང་ཚོོ་ནི་ཕྱིི་རྒྱལོ་པ་མིན། ང་ཚོོ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁོའི་རྒྱལོ་ཁོབ་ཏུ་གཞེིསི་ཆོགསི་ནསི་མི་

རབསི་བདུན་ཕྱིིན་ཡིོད་ལོ། ང་ཚོོ་ནི་ཨར་ལོན་ཌིིའི་མི་དང་། སིི་ཁོོ་ལོན་ཌིིའི་མི། དབྱིན་

ཇོི་པ། འཇོར་མན་པ་སིོགསི་ལོསི་ཀྱིང་གཞེིསི་ཆོགསི་མགོ་སྔོ་བ་ཡིིན། ང་ཚོོའི་མེསི་པོ་

ཞེིག་གསིར་བརྗོེའི་དམག་འཁྲུག་ཏུ་ཞུགསི་མྱོོང་ཡིོད་ལོ། ང་ཚོོའི་མེསི་པོ་མང་པོ་ཞེིག་ལྷོ་

བྱང་ནང་འཁྲུག་ཏུའང་ཞུགསི་མྱོོང་། ཕྱིོགསི་གཉིིསི་ཀར་ཞུགསི་མཁོན་ཡིོད། ང་ཚོོ་ནི་

ཨ་ར་ིཔ་ཡིིན།

ཁོོ་ཚོོ་ནི་བཀྲེསི་ཤོིང་ལྟོགསི་ལོ་གཏུམ་ཞེིང་རྩུབ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོིམ་གཞེིསི་གསིར་པ་ཞེིག་

རྙིེད་པའ་ིར་ེབ་བཅིངསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་མོད། ཁོོ་ཚོོར་ཐེོབ་པ་ན་ིཞེ་ེསྡང་རེད། སི་བདག་

ཚོོ་ཨོག་ཁོེ་སིི་འདི་ཚོོ་ལོ་ཞེེད་ཀྱིི་ཡིོད། རྒྱུ་མཚོན་ནི། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་སྙི་མོ་ཡིིན་པ་

དང་། ཨོག་ཁོ་ེསི་ིའད་ིཚོ་ོམཁྲེགསི་པོ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོགྲོད་ཁོོག་རྒྱགསི་ཡིོད་

ལོ། ཨོ་ཁོེའི་སིི་འདི་ཚོོའི་གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། གཅིིག་བྱསི་ན་སི་བདག་

འད་ིཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕ་མེསི་ཡིང་མེསི་ཚོོའ་ིངག་རྒྱུན་ལོསི་གལོ་སྲིིད་རང་ཉིིད་གཏུམ་པོ་

ཡིིན་ལོ་གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་དུང་ལོག་ཏུ་མཚོོན་ཆོ་ཡིོད་ན། མ་ིསྙ་ིམོ་ཚོོའ་ིལོག་

ནསི་སི་ཞེིང་འཕྲོག་རྒྱུ་ནི་ཅིི་འདྲེའི་ལོསི་སླེ་པོ་ཞེིག་ཡིིན་རབསི་གོ་མྱོོང་ཡིོད་སྲིིད། འདི་

ལྟར་སི་བདག་ཚོ་ོཁོོ་ཚོོར་སྡང་ལོ། གྲོང་རྡོལོ་ནང་དུའང་ཁོོ་ཚོོར་འགྲོ་སིོང་གཏོང་རྒྱུའ་ིསོྒོར་

མོ་མེད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཚོོང་བདག་ཚོ་ོཡིང་ཁོོ་ཚོོར་སྡང་བ་ཡིིན། ཚོོང་བདག་ཚོོསི་མཐེོང་
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 ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

ཆུང་བྱེད་སླེ་སི་ཁོོ་ཚོོའི་ཡིན་མེད་ལོ། ཚོོང་བདག་ཚོོསི་ཡིིད་སྨོོན་བྱེད་དཀའ་སི་ཡིང་ཁོོ་

ཚོོའི་ཡིན་མེད། གྲོང་རྡོལོ་གྱིི་མི་དང་དངུལོ་ཁོང་གཉིེར་མཁོན་གྱིི་ཚོོང་བདག་ཆུང་ཆུང་

ཚོོ་ཡིང་ཨོག་ཁོེ་སིི་འདི་ཚོོར་སྡང་སྟེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི་ཁོོ་ཚོོསི་འདི་དག་གི་ལོག་ནསི་སྐར་

རོྡོག་གཅིིག་ཀྱིང་མི་ལོོན་པསི་སིོ།། ཁོོ་ཚོོ་ནི་ལོག་སྟོང་མཆོན་ལོ་བཅུག་པའི་སྤྲོང་འཁྱོམ་

པ་ཡིིན། གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་པའ་ིམ་ིཡིིསི་ངེསི་པར་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་དགོསི་ཤོིང་། ཁོོསི་ལོསི་ཀ་

ཞེིག་བྱེད་དགོསི་དུསི། ཁོོསི་ལོསི་ཀ་ཞེིག་མ་བྱསི་ཐེབསི་མེད་ཡིིན་དུསི། གླེ་པ་འཚོོལོ་མཁོན་

ཚོསོི་ཀྱིང་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་གླེ་ཆོ་དམའ་མོ་མ་གཏོགསི་མ་ིསྤྲོོད་ལོ། ད་ེལྟར་བྱསི་ཚོ་ེསུ་ལོའང་

གླེ་ཆོ་མཐེོན་པོ་མ་ིའབབ། ད་ེབསི། ཐེ་ན་སི་གནསི་ཀྱི་ིངལོ་རྩོལོ་མ་ིདམངསི་ཀྱིང་ཨོག་ཁོ་ེ

སི་ིའད་ིཚོོར་སྡང་བ་ཡིིན། 

རང་གནསི་ནསི་ཕྱུང་བའི་གནསི་སྤེོ་པ་འདི་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེའི་ནང་དུ་

ཆུ་བཞུར་བཞུར་གྱིིསི་འཚོང་ཡིོང་། མ་ིགྲངསི་སྟོང་ཕྲག་ཉིིསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། སྟོང་ཕྲག་སུམ་

བརྒྱ། ཁོོ་ཚོ་ོསོིང་ཤུལོ་དུ་གསིར་དུ་སླེེབསི་པའ་ིའདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་ཚོ་ོཁོོ་ཚོོའ་ིསི་

ཞེིང་སྟེང་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ལོ། བོགསི་ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོ་ོར་ེར་ེབཞེིན་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་ག་ིཡིོད། 

ད་ེབསི་དེང་སིང་གནསི་སྤེོ་པའ་ིརྦ་རླབསི་གསིར་པ་ཞེིག་འཕྱུར་ནསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ལོ། འད་ི

ན་ིཁྱོིམ་གཞེིསི་ཤོོར་ནསི་རང་སིེམསི་མཁྲེགསི་པོར་གྱུར་ཅིིང་། དམིགསི་ཡུལོ་གསིལོ་ཞེིང་

ཉིེན་ཁོ་ཆོ་ེབའ་ིགནསི་དབྱུང་འཁྱོམ་པོའ་ིརླབསི་རྒྱུན་གསིར་པ་ད་ེརེད། 

ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡིའི་མི་རྣམསི་ལོ་རྒྱུ་ནོར་གསིོག་འཕེལོ་དང་སྤྱིི་ཚོོགསི་སྟེང་གི་ཁོ་ལོསི། 

སོྤྲོ་སྐྱིད་དང་རྒྱསི་སྤྲོོསི། ཁྱོད་མཚོར་པའ་ིདངུལོ་ཁོང་ཉིེན་སྲུང་སིོགསི་འདོད་པ་སྣ་ཚོོགསི་

ཡིོད་མོད། གསིར་དུ་སླེེབསི་པའ་ིཀློ་ཀོློ་འད་ིཚོོར་འདོད་པ་གཉིིསི་མ་གཏོགསི་མེད། ད་ེན་ིསི་

ཞེིང་དང་ཟ་མ་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་མཚོོན་ན་འདི་གཉིིསི་ནི་ངོ་བོ་གཅིིག་ཡིིན། ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་

ནེ་ཡིའི་མི་ཚོོའི་འདོད་པ་ནི་རབ་རིབ་དང་གཏན་འཁོེལོ་མེད་པ་ཞེིག་ཡིིན་མོད། འོན་
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ཀྱིང་། ཨོག་ཁོེ་སིི་ཚོོའི་འདོད་པ་ནི་ལོམ་འགྲམ་དུ་བཤོམསི་ནསི་ཡོིད་ཅིིང་། གསིར་རྙིེད་

དང་བདག་བཟུང་བྱེད་རྒྱུར་སྒུག་ནསི་ཡོིད། དེ་ནི། ཆུ་དང་ལྡན་ལོ་རྐོ་བར་རུང་བའི་སི་

ཞེིང་ལོེགསི་པོ། ལྗོང་མདོག་གི་སི་ཞེིང་ལོེགསི་པོ། སི་རྒྱུ་ཚོོད་ལྟའི་ཚུལོ་གྱིིསི་ལོག་མཐེིལོ་

དུ་འཕུར་འཕུར་བྱེད་ཆོོག་པའ་ིསི་ནག་སྣུམ་པོ། སྣ་ཡིིསི་སྣོམ་ཆོོག་པའ་ིརྩྭ་ལྗོང་། སིོ་བར་

དུ་ཡུན་གྱིིསི་ལྡད་ན་མགྲིན་པ་རུ་མངར་དྲེི་འཁྱོེར་ཡིོང་བའི་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ་གཡིོ་བའི་འབྲུ་

རིགསི་ཀྱིི་གཞུང་རྟེ་བཅིསི་སིོ།། ཁོོ་ཚོོསི་སི་རྒོད་ལོ་བཞེག་པའི་ཞེིང་སི་འདི་དག་མཐེོང་

ཚོ།ེ རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུསི་པོ་མར་ལོ་སྒུར་ནསི་དཔུང་པའི་འཐེེན་བཀུག་ཁྲོད་ནསི་ལོོ་འཁོོར་

པད་ཚོལོ་དང་གསིེར་མདོག་གི་བཟའ་བཅིའི་འབྲུ་རིགསི། ད་དུང་ཉུང་མ་དང་ལོ་སིེར་

ལོ་སིོགསི་པ་འོད་སྣང་ཁྲོད་དུ་ཡིར་འདྲེེན་བཞེིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཡིིད་ཀྱིི་མེ་ལོོང་ངོསི་སུ་

གསིལོ་ལོེར་འཆོར་ཡིོང་ཨང་།

ཁྱོིམ་གཞེིསི་ཤོོར་ཞེིང་བཀྲེསི་ལོྟགསི་ཀྱིིསི་མནར་བའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

ཆུང་མ་འགྲམ་དུ་བཞེག་ཅིིང་། སྐམ་ཞེིང་རིད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་རྒྱབ་གྲལོ་རྐུབ་སྟེགསི་སུ་

བཞེག་ནསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ཏ་ེགཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འགོྲ་སྐབསི། དེང་སིང་ཁོ་ེསྤེོགསི་མ་

གཏོགསི་འབྲུ་རིགསི་ཐེོན་སྐྱེད་མ་ིབྱེད་པའ་ིསི་རྒོད་འད་ིདག་མཐོེང་ཡིོང་ལོ། ད་ེདུསི་ཁོོསི་

ཞེིང་སི་སི་རྒོད་དུ་བཞེག་པ་ན་ིསྡིག་པ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ལོ། སྟོང་པར་བཞེག་པའ་ིསི་ཞེིང་

ནི་ཁོོའ་ིསྐམ་ཞེིང་རིད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་མནར་གཅིོད་གཏོང་བའི་ཉིེསི་སྤྱིོད་ཅིིག་ཡིིན་པ་

ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་འད་ིལྟར་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ཏ་ེགཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་

འགྲོ་སྐབསི། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཞེིང་སི་ར་ེར་ེན་ིའདོད་ཧམ་སླེོང་བྱེད་ཀྱི་ིགཡིབ་མོ་ར་ེར་ེཡིིན་

པ་ཚོོར་ལོ། སི་ཞེིང་འདི་དག་ཚུར་བློངསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་ལུསི་སྟོབསི་སྐྱེད་

ཅིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུང་མའི་སིེམསི་པ་བདེ་ལོ་ཕབ་འདོད་པའི་སྲིེད་པ་སྐྱེ་བཞེིན་པའང་

ཚོོར་གྱི་ིཡིོད། འད་ིལྟར། ཡིིད་འགུག་ག་ིབསླུ་བྲིད་ཚོང་མ་ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་མདུན་དུ་བཤོམསི་
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ནསི་ཡིོད། སི་བཅུད་འཛོོམསི་པའི་ཞེིང་སི་རེ་རེ་དང་ཞེིང་ཕྱུགསི་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་གི་ཆུ་རྐ་

ལོསི་འབབ་བཞེིན་པའ་ིརྐ་ཆུ་ར་ེར་ེན་ིཁོོའ་ིསིེམསི་པ་ངར་སླེོང་བྱེད་ཀྱི་ིལྕིག་ཚོན་ར་ེར་ེཡིིན།

ལྷོ་ཕྱིོགསི་སུ། ཁོོསི་སྡོང་སྟེང་ནསི་ལྕིི་མོར་དཔྱངསི་པའི་ལོི་ཁྲིའི་མདོག་ཅིན་གྱིི་ཚོ་ལུ་

མ་མཐོེང་། ལོ་ིཁྲིའ་ིམདོག་ཅིན་གྱི་ིཚོ་ལུ་མ་ཆུང་ཆུང་དག་ལྗོང་ནག་ག་ིསྡོང་པོའ་ིསྟེང་ནསི་

མར་དཔྱངསི། སྲུང་དམག་ཚོོསི་ལོག་ཏུ་མ་ེམདའ་བཟུང་ནསི་ཞེིང་ཚོིགསི་སྲུང་འདུག་པསི། 

སྐྱེསི་པ་དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐམ་ལོ་རིད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་སྦྱིིན་རྒྱུའི་ཤོིང་ཏོག་རོྡོག་གཅིིག་

ཀྱིང་འཐེོག་མི་ཐུབ། ཚོ་ལུ་མའི་རིན་གོང་མར་ཆོག་ན་ཚོང་མ་གད་སྙིགསི་སུ་གཡུག་རྒྱུ་

རེད།

ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་གྲོང་རྡོལོ་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་པ་ན། ཞེིང་ར་ཚོང་མར་ཉུལོ་

ནསི་ལོསི་ཀ་ར་ེཨ་ེརྙིེད་བལྟསི། དགོང་མོ་ང་ཚོ་ོགང་དུ་ཉིལོ་དགོསི་སིམ།

ཨོ། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཆུ་འགྲམ་ད་ེན་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོོའམ་སྤྲོང་སྒོར་ར་ེཡིོད། ད་ེན་ཨོག་ཁོ་ེ

སིིའ་ིམ་ིཚོོགསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད།

ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་ད་ེབསོྐར་ནསི་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོལོ་སིོང་། དུསི་ད་ེ

ནསི་བཟུང་ཁོོསི་ཞེག་སྡོད་བྱེད་སི་གང་ཡིིན་འདྲེི་དགོསི་མ་བྱུང་སྟེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི། གྲོང་

རྡོལོ་ར་ེརེའ་ིགྲོང་སྣ་ེརུ་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོར་ེར་ེཡིོད་པསི་སིོ།།

གྲོང་ཚོོ་གོག་པོ་དེ་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཡོིད་ཅིིང་། དེའི་ནང་གི་ཁོང་ཁྱོིམ་ནི་རསི་གུར་དང་

འབྲུ་ཁོང་། ཤོོག་ཁོང་སིོགསི་ཀྱིིསི་གྲུབ་པའ་ིགད་སྙིགསི་ཀྱི་ིཕུང་གསིོག་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད། 

སྐྱེསི་པ་དེསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མ་ིདང་ལྷན་དུ་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོོའ་ི

ནང་དུ་འཛུལོ་ཞེངི་། ཁོོ་ཚོ་ོགྲངོ་ཚོ་ོའདའི་ིམ་ིསིརེ་དུ་གྱུར། གྲངོ་ཚོ་ོའད་ིའདྲེ་བ་ལོ་རྒྱུན་དུ་

ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོཞེེསི་འབོད་ཀྱི་ིཡིོད། སྐྱེསི་པ་དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརསི་གུར་ད་ེཆུ་དང་ཁོ་ཐེག་

གང་ཉི་ེཉི་ེཞེགི་ཏུ་ཕུབ། གལོ་སྲིདི་ཁོོ་ལོ་རསི་གུར་མདེ་ན་ཁོོ་རང་གྲངོ་རྡོལོ་གྱི་ིགད་སྙགིསི་
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འཕེན་སི་རུ་སིོང་ནསི་ཤོོག་སྒོམ་སྟོང་པ་རེ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི། གཉིེར་སུལོ་དོད་པའི་ཤོོག་

བུའི་ཁོང་ཁྱོིམ་ཞེིག་ཕུག་རྒྱུ་རེད། དེ་ནསི་ཆོར་པ་འབབ་དུསི་ཤོོག་ཁོང་ཆོར་ཆུསི་ཟགསི་

ནསི་ཤུལོ་མེད་དུ་དེད་འགྲོ། ཁོོ་རང་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོརུ་གཞེིསི་ཆོགསི་ནསི། མཐེའ་འཁོོར་

གྱི་ིཡུལོ་ལུང་ཁོག་ཏུ་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་ལོ། ཁོོ་རང་ལོ་ཅུང་ཙམ་ལྷག་ཡིོད་པའ་ིསོྒོར་

མོ་ད་ེཚོ་ོན་ིལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བར་འགྲོ་སྐབསི་རླངསི་འཁོོར་ལོ་སྣུམ་སོྣན་བྱེད་དུ་བཏང་ཟིན། 

དགོང་མོ། སྐྱསེི་པ་ཚོང་མ་ལྷན་དུ་འདུསི་ནསི་གླེངེ་མོལོ་བྱདེ། རང་ཉིདི་ཀྱི་ིསྒྱེདི་ཁུག་སྟངེ་

དུ་ཙགོ་འདུག་བྱསི་པའ་ིསྐྱསེི་པ་འད་ིཚོསོི་ཉིནི་དཀར་རང་ཉིདི་ཀྱིསིི་མཐོེང་བའ་ིཞེངི་སིའ་ི

སྐརོ་གྱི་ིགླེངེ་མལོོ་བྱདེ།

འདི་ནསི་ཅུང་ནུབ་ཕྱིོགསི་མཚོམསི་སུ་དབྱིན་མུའུ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ཅིན་གྱིི་ཞེིང་སི་

ཞེིག་འདུག དེ་གར་སྟོང་པར་བཞེག་འདུག སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ། དེ་ངའི་ལོག་ཏུ་འབོྱར་རྒྱུ་ན། 

དེའ་ིནང་ག་ིདབྱིན་མུའུ་ལྔ་ཙམ་ངའ་ིལོག་ཏུ་འབོྱར་རྒྱུ་ན། ད་ེནསི་ང་ལོ་ཐེབསི་བཀོད་ཡིོད་

སིོང་བ་རེད། ཅི་ིཡིིན་ཟེར་ན། དེསི་ང་ལོ་བཟའ་བཅིའ་གང་དགོསི་མཁོོ་སོྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།

ཁྱོོད་ཚོོསི་དོ་སྣང་བྱུང་མ་སིོང་ངམ། ཁོོ་ཚོོསི་ཞེིང་གཞེིསི་སྟེང་དུ་སོྔོ་ལྡུམ་བཏབ་མི་

འདུག་ལོ། ཁྱོིམ་བྱ་དང་ཕག་པ་ཡིང་གསིོསི་མི་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་ཞེིང་གཞེིསི་ཁོག་གི་སྟེང་

དུ་སྣ་ཁོ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་གསིོ་སྐྱོང་མི་བྱེད། དེ་གཅིིག་བྱསི་ན་སྲིིང་བལོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་

ལོ། ཡིང་མིན་ན་ཁོམ་བུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ད་ེམིན་ན་རྗོེན་ཚོལོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཡིང་ན་གཞེིསི་

ཀ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་སུ་ཁྱོིམ་བྱ་གཅིིག་པུ་གསིོསི་ཡོིད་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོྒོ་རའི་

ནང་ནསི་གསིོ་སྐྱོང་བྱསི་ཆོོག་པའ་ིརྒྱུ་ནོར་ད་ེདག་ངེསི་པར་དུ་ཕྱི་ིལོོགསི་ནསི་ཉིོ་ཡི་ིའདུག

སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ང་ལོ་ཕག་པ་གཅིིག་གཉིིསི་ཤོིག་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ད་ེནསི་ང་ལོ་ཐེབསི་བཀོད་

ཡིོད་སིོང་བ་རེད།

ཨུན། ད་ེདག་ཁྱོོད་ཀྱི་ིམ་རེད་ལོ། ནམ་ཡིང་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད།
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ད་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་འདི་ལྟར་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་དུ་འཇུག་

ཐེབསི་མ་ིའདུག་ཨ།

གཏམ་འཆོལོ་ཁོག་ཞེག་སྒོར་དུ་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་སླེེབསི་ཡིོང་། ཤོབ་ཋེེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ལོསི་

ཀ་འདུག་ཟེར། དེ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཚོོ་དགོང་མོ་ལོམ་ལོ་ཆོསི་འགོྲ་ཞེིང་། གཞུང་ལོམ་

ཚོང་མ་འཚོང་ཁོསི་གང་འགྲོ་ལོ། ཚོང་མ་གསིེར་བརྐོ་བར་འགོྲ་བ་ལྟ་བུའ་ིབྲེལོ་འཚུབ་ཆོ།ེ 

ལོསི་ཀ་པ་ཚོང་མ་ཤོབ་ཋེེར་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིགྲངསི་

འབོར་ན་ིདངོསི་སུ་མཁོོ་བའ་ིལོསི་ཀ་པའ་ིགྲངསི་འབོར་གྱི་ིལྡབ་ལྔ་དྲུག་རེད། གསིེར་བརྐོ་

བར་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའ་ིབྲེལོ་འཚུབ་ཅིིག་ལོངསི། ལོསི་ཀ་ལོག་ལོ་མ་ིརྙིེད་པར་སྐྲག་ནསི་ཚོང་

མ་དགོང་མོར་འཇོབ་བོྲསི་བྱསི་འགོྲ། ལོམ་འགྲམ་ཡིོངསི་སུ་འདོད་རྔམ་གྱི་ིབསླུ་བྲིད་ཀྱིིསི་

གང་ཡིོད། སི་ཞེིང་འད་ིདག་སྟེང་དུ་ཟ་མ་གང་འདོད་དུ་སྐྱ་ེཐུབ་ཨང་།

ད་ེདག་བདག་བཟུང་བྱསི་ཟིན། ད་ེང་ཚོོའ་ིམ་རེད།

ཨུན། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་འདིའ་ིནང་ནསི་སི་ལོེབ་མོ་ཞེིག་ལོེན་ཐུབ་སྲིིད། ལོེབ་མོ་

ཆུང་ཆུང་། གཤོམ་གྱི་ིསི་ལོེབ་ད་ེཙམ། དེང་སིང་སྟེང་དུ་ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་ར་སྐྱསེི་སུ་བཅུག་ནསི་

བཞེག་འདུག སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ། ངསི་སི་ལོེབ་དེའ་ིསྟེང་ནསི་ཞེོག་ཁོོག་བཏབ་ན་ངའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་

ཧྲིིལོ་པོའ་ིཁོ་གསིོ་ཐུབ་ཨང་། 

ད་ེང་ཚོོའ་ིམ་རེད། ད་ེལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་ར་སྐྱ་ེསིར་འཇོོག་དགོསི།

མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་མ་ིའགའ་རེསི་འད་ིལྟར་ཚོོད་ལྟ་བྱསི་མྱོོང་ཡིོད། ཁོོ་སི་ཞེིང་

ནང་དུ་རྐང་འཇོབ་ལོག་འཇོབ་ཀྱིིསི་འཛུལོ་ནསི་སི་ངོསི་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གཙང་བཟོ་བྱསི་

ཏ།ེ རྐུན་པོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་སི་གཞེིའ་ིའབོྱར་ཕྱུག་ཅུང་ཙམ་རྐུ་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོསི་

རྩྭ་ལྡུམ་ཁྲོད་དུ་གསིང་བའ་ིལྡུམ་ར་ཞེིག་བསྐྲུན་ནསི། ད་ེགར་ལོ་སིེར་དང་ཉུང་མའ་ིསི་བོན་

ཤོོག་ཆོག་ར་ེའདེབསི་པའམ། ཡིང་ན་ཞེོག་ཁོོག་ག་ིདུམ་བུ་འགའ་བཏབ་རྗོེསི། དགོང་དྲེོ་
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ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་ངང་རྐུ་འདེབསི་བྱསི་པའ་ིཞེིང་ནང་དུ་ཡུར་མ་ཡུར་དུ་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད།

མཐེའ་འཁོོར་གྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་དེ་དག་རང་དགར་སྐྱུར་ཞེོག་དང་། དེ་ནསི་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་

བྱདེ་བཞེནི་པ་སུསི་ཀྱིང་མཐོེང་ག་ིམ་རདེ། དཀྱིལིོ་དུའང་ལྡུམ་བུ་རངི་པོ་དང་ཆོནེ་པ་ོའགའ་

ར་ེསྐྱུར་ཞེགོ 

དགོང་དྲེོ་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའ་ིལྕིགསི་ཀྲིན་ནང་དུ་ཆུ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི། གསིང་བའ་ི

སོྒོ་ནསི་ལྡུམ་ར་སོྐྱང་ག་ིཡིོད།

ད་ེནསི་ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ཉིེན་རྟེོག་པ་སླེེབསི་ནསི། ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བསིམ་གྱི་ི

ཡིོད་ཅིེསི་འདྲེ།ི

ངསི་གནོད་འཚོ་ེཅི་ིཡིང་གཏོང་ག་ིམེད།

ངསི་ཁྱོོད་རང་མིག་ཐོེག་ཏུ་བློངསི་ཡིོད། འདི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སི་མ་རེད། འདི་ནི་གཞེན་སི་

བཙན་འཛོིན་གྱི་ིབྱ་སྤྱིོད་རེད།

སི་ཞེིང་འད་ིརྨོསི་མ་ིའདུག་ལོ། ངསི་འད་ིལོ་གནོད་པ་ཅི་ིཡིང་གཏོང་ག་ིམེད།

གཞེན་སི་བཙན་འཛོིན་མཁོན་ལྟསི་ངན་ཁྱོོད་ཚོ།ོ ཅུང་ཙམ་སིོང་རྗོེསི་སུ་ཁྱོོད་ཚོོསི་སི་

འད་ིརང་ཉིིད་ལོ་དབང་ཡོིད་པར་འདོད་ལོ། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་བཙན་པོ་རྒྱ་སྟག་འདྲེ་པོར་འགྱུར་

རྒྱུ་རེད། སི་འད་ིཁྱོོད་ལོ་དབང་བ་རེད་འདོད་དམ། མགོྱིགསི་པོར་ཕར་སིོང་།

དེ་ནསི་སི་ངོསི་སུ་ཅུང་ཙམ་བུད་ཡིོད་པའི་ལོ་སིེར་གྱིི་ལྗོང་མྱུག་རྣམསི་ལོ་རོྡོག་ཐེོ་

བརྒྱབ་ནསི་བཀོག་སོིང་ལོ། ཉུང་མའི་ལྗོང་ལོོ་རྣམསི་ཀྱིང་རོྡོག་བརྫོིསི་བཏང་། དེ་ནསི་

ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་ར་རྣམསི་ཡིང་བསྐྱར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སྐྱེསི་ཡིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཉིེན་རྟེོག་པའི་

སྐད་ཆོ་ལོའང་གནསི་ལུགསི་མེད་པ་མ་རེད། ལོོ་ཏོག་ཅིིག་བཏབ་ཟིན་རྗོེསི་དེསི་ཁྱོོད་ལོ་

བདག་དབང་གི་ཚོོར་བ་སྦྱིིན་ལོ། སི་ཞེིང་ལོ་ཡུར་མ་ཡུར་ནསི་དེའི་སྟེང་གི་ལོ་སིེར་གྲོད་

ཁོོག་ཏུ་སིོང་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་བཅིའ་ལོེན་སིའི་སི་ཞེིང་དེའི་ཆོེད་དུ་སུ་ཞེིག་ཡིིན་
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 ལེེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

རུང་འཐེབ་རྩོད་བྱེད་སྲིིད། ཁོོ་མགྱིོགསི་པོར་མཐེའ་སྐྲོད་ཐེོང་མ་གཏོགསི་ཅུང་ཙམ་འགོར་

རྗོེསི་ཁོོསི་སི་ཞེིང་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡིིན་པར་ཆོ་འཇོོག་བྱེད་ངེསི་ལོ། ཁོོསི་ལྡུམ་བུ་དྷ་ཏུ་རའ་ི

བར་གསིེང་ག་ིསི་ལོེབ་ཆུང་ཆུང་ར་ེརེའ་ིདོན་དུ་རང་སྲིོག་ཡིིན་རུང་གཏོང་ངེསི་ཡིིན།

ང་ཚོོསི་ཉུང་མ་རྣམསི་རོྡོག་བརྫོིསི་གཏོང་སྐབསི་ཁོོའ་ིངོ་མདངསི་ག་འདྲེ་ཡིིན་པ་

མཐོེང་བྱུང་ངམ། ཁོོའ་ིསྡང་སིེམསི་ཀྱིི་མིག་མདངསི་སུ་དམར་གསིོད་ཀྱིི་མེ་ལྕིེ་འབར། ང་

ཚོོསི་མ་ིའད་ིཚོོའ་ིམགོ་མནན་ནསི་འདུག་དགོསི་རེད་མ་གཏོགསི་འད་ིཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིསི་ཆོ་

འཕྲོག་རྒྱུ་རེད། འད་ིཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིསི་ཆོ་འཕྲོག་རྒྱུ་རེད། 

ཕྱི་ིམ་ིའད་ིཚོ།ོ གཞེན་རིགསི་འད་ིཚོ།ོ 

རེད། ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་སྐད་རིགསི་གཅིིག་བཤོད་པ་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོ་

དང་ང་ཚོ་ོམ་ིའདྲེ། ཁོོ་ཚོོའ་ིའཚོ་ོབ་རོལོ་སྟངསི་ལོ་ལྟོསི་དང་། ང་ཚོ་ོསུ་ཞེིག་གིསི་འཚོ་ོབ་

ད་ེལྟར་རོལོ་ལོམ། མ་ིརོལོ། རོལོ་ཐེབསི་མེད།

དགོང་དྲེོ་དག་ཏུ། ཚོང་མ་ཙོག་འདུག་བྱསི་ནསི་ཁོ་བརྡོ་བྱེད། མི་གཅིིག་གིསི་ཚོོར་

ཤུགསི་དྲེག་པོསི་གཏམ་བཤོད་བྱསི། ང་ཚོ་ོམ་ིཉི་ིཤུ་ཚོང་མ་མཉིམ་རུབ་ཀྱིིསི་སི་ཞེིང་ལོེབ་

མོ་ཞེིག་བཙན་བཟུང་བྱསི་ན་མི་ཆོོག་གམ། ང་ཚོོར་མེ་མདའ་ཡིོད་ཨ། སི་ཞེིང་ཚུར་

བློངསི་རྗོེསི་“ནུསི་པ་ཡིོད་ན་ང་ཚོ་ོམཐེའ་སྐྲོད་ཐེོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཆོོག ང་ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་

ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིཆོོག

དེ་ལྟར་བྱསི་ན། ཁོོ་ཚོོསི་མེ་མདའ་ཆོར་པ་བཞེིན་ཕབ་ནསི་ང་ཚོོ་ཙི་གུ་བཞེིན་དུ་

གསིོད་རྒྱུ་རེད།

འོ་ན། ཁྱོོད་རང་འཆོ་ིན་དགའ་འམ་ཡིང་ན་འད་ིལྟར་འཚོ་ོབ་རོལོ་ན་དགའ། སི་འོག་

ག་ིདུར་ཁུང་དུ་ཉིལོ་ན་འདོད་དམ་ཡིང་ན་རྩྭ་རསི་ཀྱིིསི་བཟོསི་པའ་ིཁོང་པ་འདིའ་ིཁོང་དུ་
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བསྡད་ན་འདོད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོལོ་མཚོོན་ནའང་། ཁོོ་ཚོ་ོད་ལྟ་ཤོ་ིན་དགའ་འམ་ཡིང་ན་

མ་འོངསི་པའི་ལོོ་ངོ་གཉིིསི་ཀྱིི་ནང་དུ། ཁོོ་ཚོོའི་བཤོད་སྟངསི་ལྟར། འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིསི་མ་

འདང་བར་ཤོ་ིན་དགའ། ང་ཚོོསི་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ག་ིརིང་ལོ་ཅི་ིཞེིག་ཟོསི་ནསི་བསྡད་

པ་ཤོེསི་སིམ། ཟྭ་ཚོོད་བཙོསི་མ་དང་ཕྱིེ་ལྡུར་སྐྱ་བརྔོསི་ཟོསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། ཕྱིེ་སྐྱ་དེ་

གང་ནསི་འཁྱོེར་ཡིོང་བ་ཤོེསི་སིམ། ཕྱིེ་སྐྱ་དེ་དོསི་འཁོོར་འཁོོར་སྒོམ་མཐེིལོ་གྱིི་ཕྱིེ་རྡུལོ་

ཕྱིགསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་གྱིི་ནང་ནསི་དེ་ལྟར་གླེེང་མོལོ་བྱེད་པའི་སྐབསི་སུ། འཕོངསི་ཚོོསི་

རྒྱགསི་རིལོ་ཅིན་གྱིི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོསི་སིོ་སིོའ་ིདཔྱི་མགོ་རྒྱགསི་རིལོ་གྱིི་སྟེང་ནསི་དཀྲུམ་

མདའ་རེ་དཔྱངསི་ནསི། ཞེག་སྒོར་བརྒྱུད་ནསི་སྒྲིོབ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་འགྲོ་བཞེིན་གླེེང་

མོལོ་བྱེད། ཁོོ་ཚོོར་སིེམསི་གཡིེང་སི་ར་ེའཚོོལོ་དགོསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་མནན་ནསི་མ་བསྡད་

ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཅིི་བྱེད་དངོསི་གནསི་ཤོེསི་དཀའ། དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ཁོོ་ཚོོ་ལྷོ་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་མི་

ནག་ལྟ་བུའི་ཉིེན་ཁོ་ཆོེ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་ཁོ་མཐུན་སོིང་དུསི་འགོག་ཐུབ་མཁོན་

གཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

• • •

ལུང་ཞེིག་དྲེངསི་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོོ་རན་སིི་གྲོང་ཚོོ་རུ་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཞེིག་གིསི་གཞེན་སི་

བཙན་བཟུང་མཁོན་ཞེིག་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་སྐབསི། བཙན་བཟུང་མཁོན་དེསི་ངོ་ལོོག་

བྱསི། ད་ེབསི་ཉིེན་རོྟེག་པསི་དྲེག་ཤུགསི་མ་ིབཀོལོ་ཐེབསི་མེད་དུ་གྱུར། འོན་ཀྱིང་། སྐབསི་

དེར་བཙན་བཟུང་མཁོན་དེའ་ིརང་ལོོ་བཅུ་གཅིིག་ལོ་སིོན་པའ་ིབུ་ཡིིསི་ཁོ་ཚོད་ 0.22 ཅིན་

གྱི་ིམ་ེམདའ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེབསིད་པ་རེད།

• • •
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དུག་སྦྲུལོ་རྔ་སིིལོ་ཅིན་འད་ིཚོ།ོ ཁོོ་ཚོོར་གོ་སྐབསི་ཤོིག་གཏན་ནསི་སོྤྲོད་མ་ིརུང་། ཁོོ་ཚོོསི་

ཚོིག་ལོན་བསླེོགསི་ན་ཐེད་ཀར་མ་ེམདའ་གཞུསི་ཤོིག ཁོོ་ཚོོའ་ིབྱིསི་པ་ཞེིག་གིསི་ཉིེན་རྟེོག་

པ་ཞེིག་གསིོད་དུསི་མི་ཆོེན་པོ་ཚོོསི་ཅིི་བྱེད་ཚོོད་མི་ཐེིག ཁོོ་ཚོོ་གཏུམ་པོ་ཡིིན་ན་ང་ཚོོ་

དེ་ལོསི་ཀྱིང་གཏུམ་པོ་བྱེད་དགོསི་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་གཏུམ་དྲེག་གིསི་ལོག་ལོེན་བྱསི་ཏེ་ཞེེད་དུ་

འཇུག་དགོསི། 

འོ་ན། ཁོོ་ཚོ་ོམ་ཞེདེ་ན་ཅི་ིབྱ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོ་ོཡིར་ལོངསི་བརྒྱབ་ནསི་མ་ེམདའ་ིཁོ་མཆུ་

ང་ཚོ་ོལོ་གཏད་ཡིོང་ན་ཅི་ིབྱ། མ་ིའད་ིཚོ་ོཆུང་བྱིསི་པ་ཡིིན་དུསི་ནསི་བཟུང་མཚོོན་ཆོ་ལོག་

ལོེན་བྱསི་ནསི་ཡིོང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོལོ་མཚོོན་ན། མ་ེམདའ་ན་ིཁོོ་ཚོོའ་ིཆོ་ཤོསི་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་མ་ཞེེད་ན་ཅིི་བྱ། ཉིིན་གཅིིག་ལོ། ལོོམ་བྷེར་ཌིིའི་མི་རིགསི་དེ་དབྱི་

ཏ་ལོིའ་ིཡུལོ་དུ་དཔུང་སྐྱོད་བྱསི་པ་དང་། འཇོར་མན་པ་རྣམསི་གྷིོལོ་གྱི་ིཡུལོ་དུ་དཔུང་སྐྱོད་

བྱསི་པ། ཏུར་ཀིའ་ིམ་ིརིགསི་རྣམསི་བྷེའ་ེཟན་ཋེིམ་གྱི་ིཡུལོ་དུ་དཔུང་སོྐྱད་བྱསི་པ་དང་འདྲེ་

བར། མ་ིའད་ིརིགསི་ཀྱི་ིདཔུང་ཚོོགསི་ཤོིག་ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱསི་པ་ཡིིན་ན་ཅི་ི

བྱ། མ་ིའད་ིདག་ན་ིསི་ཞེིང་ག་ིསྟེང་དུ་ཧམ་པ་ལོངསི་ཡིོད་པའ་ིམ་ིརིགསི་ཡིིན་ལོ། མཚོོན་ཆོ་

རྙིིང་གོག་ཐོེགསི་པའི་རྩབ་ཧྲིལོ་པ་འདི་ཚོོ་དམག་དཔུང་གང་འདྲེ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་འགོག་

མི་ཐུབ། དམར་གསིོད་དང་འཇོིགསི་སྐུལོ་གྱིིསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོ་འགོག་མི་ཐུབ། བཀྲེསི་ལྟོགསི་

ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕོ་བ་ལོེབ་མོ་གཅིིག་པུསི་མྱོོང་བཞེིན་པ་མ་ཡིིན་པར། སྡུག་བསྔོལོ་ད་ེརང་

ཉིིད་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་གི་ཉིམ་ཐེག་པའི་ཕོ་བསི་ཀྱིང་མྱོོང་བཞེིན་པའི་མི་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་

ལོ་ཅིི་ཞེིག་གིསི་འཇོིགསི་སྐྲག་སླེོང་ནུསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཞེེད་སྣང་སླེོང་མི་ནུསི་ཏེ། ཁོོསི་

སི་སྟེང་གི་འཇོིགསི་སྐྲག་ཡིོད་ཚོད་ལོསི་ཀྱིང་འཇོིགསི་སུ་རུང་བའི་འཇོིགསི་སྣང་ཞེིག་

མྱོངསི་ཡིོད་པསི་སིོ།།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོནསི་སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད། ངའ་ིཨ་མེསི་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིསི་ཞེིང་རྣམསི་

ཨིན་ཇུན་མིའ་ིལོག་ནསི་བློངསི་ཡིོང་བ་རེད།

འད་ིནོར་འཁྲུལོ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་ཤོོད་བཞེིན་པ་འད་ིནོར་འཁྲུལོ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ཞེིག་རེད། 

ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ད་ེན་ིརྐུ་འཕྲོག་ག་ིབྱ་བ་རེད། ང་ན་ིརྐུན་མ་མིན།

ཁྱོོད་རྐུན་མ་མིན་ཟེར་རམ། སྔོ་ནུབ་དགོང་མོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་ཤོིག་ནསི་འོ་མ་ཤོེལོ་

དམ་གང་བརྐུསི་ཡིོང་བ་མིན་ནམ། ད་དུང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རག་སྐུད་དུམ་པ་ཞེིག་ཀྱིང་བརྐུསི་

ཡིོང་ནསི་ཤོ་དུམ་བུ་ཞེིག་ལོ་བརྗོེསི་སིོང་ཨ།

ད་ེབདེན། ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་ཀྱི་ིའདུག

འོན་ཀྱིང་། ད་ེཡིང་རྐུ་ལོསི་རེད་ཨ།

ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ཧྥོར་ཧྥོིལོད་ཞེིང་ར་ཆོེན་མོ་ད་ེཇོ་ིལྟར་བློངསི་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡོིད་དམ། ངསི་བཤོད་

ཡི། སྐབསི་དེ་དུསི་སི་ཞེིང་དེ་སྲིིད་གཞུང་གི་ཡིིན་ཞེིང་། ལོེན་སླེ་པོ་ཡིིན་པ་རེད། ཉིིན་

གཅིིག་ལོ་རྒད་པོ་ཧྥོར་ཧྥོིལོད་ཁོོ་རང་སིན་ ཧྥོ་ིརན་སི་ེསི་ིཁོོ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཆོང་ཁོང་ཞེིག་ཏུ་

སིོང་ནསི། དེ་གའི་ཆོང་རྐྱེལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་བཙལོ་བ་དང་། ཆོང་རྐྱེལོ་དེ་དག་གིསི་སི་

ཞེིང་ཚུར་བློངསི་པ་རེད། ཧྥོར་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་བཟི་བོ་འདི་དག་ལོ་ཟ་མ་དང་ཆོང་རག་སྤྲོད་

ནསི་སི་ཞེིང་འཛོིན་དུ་བཅུག་ཅིིང་། རིམ་བཞེིན་སི་ཞེིང་ཚུར་དངོསི་སུ་ཐོེབ་ནསི་བདག་

དབང་ལོ་རྩོད་གླེེང་མེད་པའི་སྐབསི་སུ། ཧྥོར་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སི་ཞེིང་དེ་ཆོང་རྐྱེལོ་ཚོོའི་ལོག་

ནསི་ཚུར་བློངསི་པ་རེད། རྗོེསི་སིོར་ཁོོསི་རྒྱུན་པར་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་རེ་

ལོ་ཆོང་ངན་ཕིནཌི་3 གཅིིག་ར་ེཙམ་བཏང་བ་ཡིིན་ཞེེསི་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད་རབསི་འདུག ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ད་ེཡིང་རྐུ་བྱསི་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།

3  ཕིནཌི།ཕིནཌི། pint སྟ།ེ གཤོརེ་གཟུགསི་འཇོལོ་ཚོད་ཅིགི་ཡིནི་ལོ། གྷི་ལོོན་གཅིགི་ག་ིབརྒྱད་ཆོ་གཅིགི་ཡིནི།
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ཨུན། བྱེད་སྟངསི་དེའང་མ་འགྲིག་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་དེའ་ིདོན་དུ་བཙོན་དུ་

འགྲོ་དགོསི་བྱུང་མེད།

རེད། ཁོོ་དེའ་ིདོན་དུ་བཙོན་དུ་འགྲོ་དགོསི་མ་བྱུང་བ་བདེན་པ་རེད། སི་ཆོ་ཚོང་མ་ཆུ་

ཡིིསི་གང་ཡིོད་ཚུལོ་གྱིི་སྙན་ཞུ་རྫུན་མ་འབྲི་ཆོེད་དུ། ཀོ་གྲུ་ཞེིག་ཤོིང་རྟེའི་སྟེང་དུ་བཞེག་

ནསི་འདྲུད་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་ཡིང་བཙོན་ཁོང་དུ་འགོྲ་དགོསི་བྱུང་མེད་ལོ།3  རྒྱལོ་ཚོོགསི་

འཐུསི་མ་ིདང་ཁྲིམསི་བཟོ་མ་ིསྣར་ལོྐོག་རྔན་སྤྲོད་པའ་ིམ་ིད་ེཡིང་བཙོན་ཁོང་དུ་འགྲོ་དགོསི་

ཐུག་མེད།

ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་སྣ་ཚོོགསི་མངའ་སྡ་ེཡིོངསི་ཀྱི་ིཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོཁོག་ཏུ་གྲག་བཞེིན་

ཡིོད།

དེ་ནསི། དྲེག་ཆོསི་སྤྲོསི་པའི་ཉིེན་རྟེོག་དཔུང་ཞེིག་གིསི་ཞེག་སྒོར་གྱིི་ནང་དུ་དཔུང་

འཇུག་བྱསི། ཕར་རྒྱུགསི་ཤོིག འཕྲོད་བསྟེན་ལོསི་ཁུངསི་ཀྱིིསི་བཀའ་བཏང་ཡིོད། ཞེག་

སྒོར་འདིསི་སི་གནསི་འཕྲོད་བསྟེན་ལོ་ཉིེན་ཁོ་བཟོ་ཡི་ིའདུག

འོ་ན་ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་དགོསི།

ད་ེང་ཚོོའ་ིའགན་ཁུར་མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོའད་ིལོསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་ཞེེསི་ང་ཚོོར་བཀའ་

བབསི་ཡིོད། ཆུ་ཚོོད་ཕྱིེད་ཀའ་ིརྗོེསི་སུ་ང་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་འད་ིམེར་བསྲིེག་རྒྱུ་ཡིིན།

རྒྱུ་ཚོད་ཀྱིི་ནད་རིམསི་སླེེབསི་འདུག་པསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ནད་རིམསི་འདི་ཡིར་མར་ལོ་

ཁྱོབ་ཏུ་འཇུག་འདོད་དམ།

3  དུསི་རབ་བཅུ་དགུ་པའི་དུསི་མཇུག་ཏུ།དུསི་རབ་བཅུ་དགུ་པའི་དུསི་མཇུག་ཏུ། ཞེངི་ཕྱུགསི་སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་ཆོནེ་པོའ་ིབདག་པོ་ཧན་ར་ེ མ་ིལོརེ་གྱིིསི། བདེ་

མདེ་སི་ལྷག་བདག་བཟུང་བྱདེ་པའ་ིདབང་ཆོ་ཐེོབ་ཆོདེ། སྐམ་སི་ཆོནེ་པོ་ཞེགི་འདམ་ཆུའ་ིསི་ཁུལོ་ཡིནི་ཚུལོ་གླེངེ་

ནསི། གླེང་གོག་ཅིགི་ལོ་ཀོ་གྲུ་ཞེགི་འདྲུད་དུ་བཅུག་ནསི་བརྙིན་པར་བློངསི་ནསི། འདམ་ཆུའ་ིཁྲོད་དུ་ཀོ་གྲུ་ལོ་མ་

བསྡད་ན་མ་ིཐེར་ཚུལོ་གྱི་ིརྫུན་བཟོ་བྱསི་པའ་ིགནསི་ཚུལོ་ད་ེཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད།
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ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ཚོ་ོའད་ིལོསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་བའ་ིབཀའ་བབསི་ཡིོད། ཡི། ད་སིོང་ཞེིག 

ཆུ་ཚོོད་ཕྱིེད་ཀའ་ིརྗོེསི་སུ་ང་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་འད་ིམེར་བསྲིེག་རྒྱུ་ཡིིན།

ཆུ་ཚོོད་ཕྱིེད་ཀའ་ིརྗོེསི་སུ། ཤོོག་བུའ་ིཁོང་པ་དང་རྩྭ་ཡི་ིཐེོག་ཁོེབསི་བསྲིེགསི་པའ་ིདུ་བ་

དགུང་སོྔོན་དུ་འཕྱུར་བྱུང་ལོ། མ་ིརྣམསི་རང་རང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནསི་གཞུང་

ལོམ་བརྒྱུད་ད་ེཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོགཞེན་པ་ཞེིག་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།

ཁོན་སི་སི་ིམངའ་སྡ་ེདང་ཨར་ཁོན་སི་སི་ིམངའ་སྡ།ེ ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡ་ེདང་ཋེེག་

སི་སི་ིམངའ་སྡ།ེ མེག་སི་ེཁོོ་གསིར་པ་མངའ་སྡ་ེབཅིསི་སུ་འདྲུད་འཐེེན་ཚོ་ོཡིོང་ནསི་བོགསི་

ལོེན་ཞེིང་པ་ཚོ་ོམཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་བཞེིན་ཡིོད།

ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རུ་ཡུལོ་གྱིར་པ་མི་གྲངསི་འབུམ་གསུམ་ཟིན་ཡིོད་ལོ། ད་

དུང་མུ་མཐུད་དུ་འབྱོར་བཞེིན་ཡིོད། ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ལོམ་ཁོག་ཏུ་

གྲོག་མ་དང་འདྲེ་བའ་ིམ་ིཚོོགསི་རྣམསི་ན་ིཕར་འབུད་རྒྱུ་དང་ཚུར་འཐེེན་རྒྱུ། ཡིར་འགྱིོག་

རྒྱུ་སིོགསི་ལོསི་ཀ་ཅི་ིརིགསི་ཀྱི་ིདོན་དུ་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་བྱེད། མ་ིགཅིིག་གིསི་ཡིར་འགྱིོག་

ཐུབ་པའ་ིལོསི་ཀ་ཞེིག་ག་ིདོན་དུ་དཔུང་ལོག་ཆོ་ལྔ་ར་ེབསྲིིངསི་ཡིོད་ལོ། མ་ིགཅིིག་ག་ིགྲོད་

ཁོོག་གང་ཙམ་གྱི་ིཟ་མའ་ིདོན་དུ་མཆུ་ཏོ་ལྔ་གདངསི་ནསི་ཡིོད།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་སི་གཞེིསི་ཡིོད་ཚོད་གྱིེན་ལོངསི་ཤོིག་གི་ནང་ནསི་ཤོོར་ངེསི་ཡིིན་

ཞེིང་། རང་ཉིིད་ལོ་ལོོ་རྒྱུསི་ཀོློག་པའི་ཐེོན་ཁུངསི་དང་མིག་ཟུང་ཡིོད་པའི་རྒྱུ་བདག་ཆོེན་

པོ་འད་ིདག་གིསི་ལོོ་རྒྱུསི་ཀྱི་ིབསླེབ་བྱ་འད་ིཤོེསི་དགོསི་ཏ།ེ སྤྱི་ིཚོོགསི་གང་ཞེིག་ག་ིརྒྱུ་ནོར་

ཡིོད་ཚོད་མ་ིཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་ཞེིག་གིསི་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡིོད་ཚོ།ེ རྒྱུ་ནོར་ད་ེདག་མགྱིོགསི་

པོར་ཕར་འཕྲོག་ངེསི་ཡིིན་པ་དེའོ།། དེ་འབྲེལོ་གྱིི་དོན་དངོསི་ཤོིག་ནི། མི་མང་ཤོོསི་ཀྱིི་

ལུསི་གྲང་ཞེིང་ལྟོ་ལྟོགསི་ཀྱི་ིཡིོད་དུསི། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་དགོསི་པ་ད་ེདྲེག་པོའ་ི

སོྒོ་ནསི་ལོེན་ངེསི་ཡིིན་པ་དེའོ།། ལོོ་རྒྱུསི་ཀྱི་ིགར་སྟེགསི་རིང་མོའ་ིསྟེང་ནསི་དུསི་གཏན་དུ་
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སྒྲིོག་བཞེིན་པའ་ིདོན་དངོསི་ཀྱི་ིངུ་འབོད་ན།ི གཉིའ་གནོན་གྱིིསི་གཉིའ་གནོན་མྱོོང་མཁོན་

ཚོ་ོསྟོབསི་ཤུགསི་ཇོ་ེཆོ་ེདང་མཐུན་སྒྲིིལོ་ཇོ་ེཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དེའོ།། རྒྱུ་བདག་ཆོེན་པོ་ཚོོསི་

ལོོ་རྒྱུསི་ཀྱིི་དོན་དངོསི་བསླེབ་བྱ་གསུམ་པོ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་ཡིོད། སི་ཞེིང་ཡིོད་ཚོད་

མི་ཉུང་ཉུང་ཞེིག་གི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ཡིོད་ལོ། ཁོང་ཁྱོིམ་རྩ་བརླག་ཏུ་སིོང་བའི་མི་ཚོོགསི་

ཀྱིི་གྲངསི་འབོར་ཇོེ་ཆོེ་ནསི་ཇོེ་ཆོེར་གྱུར་ཅིིང་། རྒྱུ་བདག་ཆོེན་པོ་ཁོག་གི་འབད་པ་ཡིོད་

ཚོད་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་ན་ིགཉིའ་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེོན་ལོསི་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་ཆོེད་དུ་སོྒོར་མོ་མང་པོ་བཏང་ནསི་མཚོོན་ཆོ་དང་དུག་རླངསི་ཉིོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། 

གྱིེན་ལོངསི་ཀྱི་ིཤུབ་སྒྲི་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་ཆོེད་དུ་གསིང་མྱུལོ་བ་མང་པོ་གཏོང་བཞེིན་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་འགྱུར་བཞེིན་པའ་ིདཔལོ་འབྱོར་གྱི་ིགནསི་བབསི་སྣང་མེད་དུ་བཏང་

ཞེིང་། འགྱུར་བ་འདི་ལོ་དཔགསི་པའི་འཆོར་གཞེི་འདིང་རྒྱུའང་སྣང་མེད་དུ་བཏང་ཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོསི་གྱིེན་ལོངསི་འད་ིརྩ་གཏོར་དུ་གཏོང་ཐེབསི་ཁོོ་ནར་བསིམ་བློོ་གཏོང་བ་ལོསི་གྱིེན་

ལོངསི་འདིའ་ིའབྱུང་རྐྱེེན་ལོ་བསིམ་བློོ་རྩ་བ་ཉིིད་ནསི་གཏོང་ག་ིམེད།

མ་ིརྣམསི་ལོསི་མེད་དུ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ིའདྲུད་འཐེེན་འཕྲུལོ་འཁོོར་དང་དངོསི་ཟོག་ཡིར་

མར་འདྲེེན་པའི་སྐྱེལོ་འདྲེེན་མ་ལོག་སྣ་ཚོོགསི། དེ་བཞེིན་དངོསི་ཟོག་ཐོེན་སྐྱེད་བྱེད་

པའི་འཕྲུལོ་ཆོསི་རིགསི་བཅིསི་ཇོེ་མང་ནསི་ཇོེ་མང་དུ་སིོང་བ་དང་བསྟུན་ནསི། གཞུང་

ལོམ་སྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་རྒྱག་པའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་ག་ིཁོ་གྲངསི་ཀྱིང་ཇོ་ེམང་ནསི་ཇོ་ེམང་དུ་གྱུར་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཕྱུག་བདག་ཚོོའི་ཟསི་ལྷག་འཐུང་ལྷག་འཚོོལོ་བཞེིན་སིེམསི་པ་ལོམ་

འགྲམ་གྱི་ིསི་ཞེིང་ག་ིསྟེང་དུ་ཤོོར་གྱི་ིཡིོད། སི་བདག་ཆོེན་པོ་ཚོ་ོལྷན་དུ་འཛོོམསི་ནསི་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆོེད་དུ་མཐུན་ཚོོགསི་སྣ་ཚོོགསི་འཛུགསི་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཡུལོ་

འཁྱོམ་པ་འད་ིཚོོར་ཇོ་ིལྟར་ཞེེད་སྣང་སླེོང་སྟངསི་དང་ཇོ་ིལྟར་གསིོད་སྟངསི། ཇོ་ིལྟར་དུག་

རླངསི་ཀྱིིསི་འདུལོ་སྟངསི་སིོགསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་གྲོསི་བསྡུར་སྣ་ཚོོགསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། གྱིེན་
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ལོངསི་པའ་ིཁྲོད་དུ་མགོ་ཁྲིད་ཅིིག་འབྱུང་སྲིིད་པར་ཁོོ་ཚོ་ོརྒྱུན་དུ་ཞེེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོོ་ཚོོར་མ་ི

གྲངསི་འབུམ་གསུམ་ཡིོད་ཅིིང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་དབུ་ཁྲིད་ཅིིག་ག་ིབཀའ་བཀོད་

འོག་ཏུ་འདུསི་སིོང་ན། དེ་དུསི་ང་ཚོོ་མཇུག་རོྫོགསི་ཚོར་བ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་མི་གྲངསི་སུམ་

འབུམ་ཡོིད་ཅིིང་། ཚོང་མ་བཀྲེསི་ལོྟགསི་དང་ཉིམ་ཐེག་ག་ིའོག་ཏུ་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་མ་ིའད་ི

ཚོོསི་རང་ངོ་རང་གིསི་ཟིན་པ་ཡིིན་ན། སི་གཞེ་ིའད་ིཁོོ་ཚོོའ་ིཡིིན་ངེསི་ལོ། ད་ེདུསི་འཛོམ་

གླེིང་སྟེང་ག་ིདུག་རླངསི་དང་མ་ེམདའ་ཡིོད་ཚོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོ་ོའགོག་མ་ིཐུབ། རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིརྒྱུ་ནོར་ལོོངསི་སྤྱིོད་ལོ་བརྟེེན་ནསི་དཔའ་བོ་དང་སྡར་མར་དུསི་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིཕྱུག་

བདག་ཆོེན་པོ་འདི་ཚོོསི་ཕུགསི་སུ་རང་ཉིིད་འཕུང་བར་བྱེད་པའི་འཕྲལོ་གྱིི་ལོག་ཐེབསི་

ཡིོད་ཚོད་སྤྱིད་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒུད་པ་ཐེམསི་ཅིད་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྣ་འདྲེེན་བཞེིན་ཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོའི་བྱེད་ཐེབསི་རེ་རེ་དང་དྲེག་སྤྱིོད་རེ་རེ། ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོོའི་སྟེང་དུ་བརྩམསི་པའི་

དཔུང་འཇུག་གི་སྦྱིོར་བ་རེ་རེ། དེ་བཞེིན་ཞེག་སྒོར་རོྫོབ་པོ་ཁོག་གི་ནང་གི་ཉིེན་རྟེོག་པ་

ཚོོའ་ིསྒྲིོབ་ཉིམསི་ར་ེརེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཕམ་ཉིེསི་ཀྱི་ིདུསི་ཚོོད་ཇོ་ེཉི་ེདང་། དུསི་ཚོོད་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་

འགོག་མེད་དུ་འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ར་ེར་ེབཞེིན་སྐྲུན་བཞེིན་ཡིོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོསིོ་སོིའ་ིསྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཙོག་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྣོ་ཟུར་ཅིན་གྱི་ི

ངོ་གདོང་རྣམསི་ནི་བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་སྐམ་རིད་དུ་གྱུར་ཡིོད་ལོ། བཀྲེསི་ལྟོགསི་བཙན་

གྱིིསི་མནན་པསི་གདོང་པ་མཁྲེགསི་པོར་གྱུར་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་དུ་ཞེ་ེསྡང་ག་ིན་བུན་

འཐེིབ་ཅིིང་། འགྲམ་པ་ཟུང་ཁོོང་ཁོྲསི་མཁྲེགསི་པོར་གྱུར་ཡིོད། སི་རྒྱུ་ལོེགསི་པའ་ིསི་ཞེིང་

གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམཐེའ་བསྐོར་ཡིོད།

གཤོམ་གྱི་ིརསི་གུར་བཞེ་ིཔའ་ིནང་ག་ིཕྲུ་གུ་དེའ་ིསྐོར་ཐོེསི་བྱུང་ངམ།

གོ་མ་བྱུང་། ང་ད་ལྟ་རང་སླེེབསི་པ་ཡིིན།
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ཕྲུ་གུ་དེ་གཉིིད་ཀྱིི་ཀོློང་ནསི་ངུ་ཅིོར་བྱེད་ཅིིང་གཉིིད་ཀྱིི་ཀོློང་ནསི་འགྲེ་ལོོག་བརྒྱབ། 

ཁོོའ་ིབཟའ་མ་ིཚོོསི་ཁོོའ་ིཁོོག་ཏུ་རྒྱུ་འབུ་སྐྱེསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་

འབུ་འདེད་སྨོན་བླུད་པ་རེད། དེ་ནསི་ཕྲུ་གུ་དེ་གྲོངསི་སིོང་། ཕྲུ་གུ་དེར་ཕོག་པའི་ནད་ནི་

“ལྕི་ེནག” ཟེར་བ་ད་ེརེད་ཟེར། ད་ེན་ིཟ་མ་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་ཚོ་ེཕོག་སྲིིད་པའ་ིནད་ཅིིག་རེད།

ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗོ།ེ

ད་ེརེད། ཁོོའ་ིབཟའ་མིར་ཁོོ་རང་དུར་འཇུག་བྱེད་པའ་ིདངུལོ་མེད། ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་

རང་འཁྱོམ་པོའ་ིསྤྱི་ིདུར་དུ་མ་ིའཇོོག་ག་མེད་བྱུང་བ་རེད།

རེད་ཡི། ཨ་ཁོ།

དེ་བསི་ཚོང་མསི་ལོག་པ་སིོ་སིོའ་ིགླེོ་ཁུག་ཏུ་བསྲིིངསི་ནསི་ལྕིགསི་སོྒོར་རེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་

ཡིོང་། ད་ེལྟར་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིགུར་སོྒོ་རུ་ལྕིགསི་སོྒོར་ཕུང་གསིོག་ཅིིག་རིམ་བཞེིན་སྤུངསི། 

ད་ེནསི་ཁྱོིམ་མ་ིཚོོསི་ལྕིགསི་སོྒོར་གྱི་ིཕུང་གསིོག་ད་ེམཐོེང་།

ང་ཚོོའི་མི་དམངསི་ནི་མི་བཟང་ཡིིན། ང་ཚོོའི་མི་དམངསི་ནི་སིེམསི་བཟང་ཡིིན། 

སིེམསི་བཟང་ག་ིམ་ིརྣམསི་དབུལོ་པོར་མ་ིའགྱུར་བའ་ིསྨོོན་ལོམ་འདེབསི། ཕྲུ་གུ་ཚོོར་བཟའ་

བཏུང་ཡིོད་པའ་ིསྨོོན་ལོམ་འདེབསི།

ཕྱུག་བདག་གི་མཐུན་ཚོོགསི་ཚོོསི། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་སྨོོན་ལོམ་འདི་དག་འདེབསི་

མཚོམསི་འཇོོག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།

ད་ེདུསི། ཡིོད་ཚོད་མཇུག་རོྫོགསི་ཚོར་བ་རེད། 
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དོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད་པའ་ིབཟའ་མ་ིཚོ་ོསྟ།ེ ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོདང་ཁོོན་ན།ེ རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་

ཆོོསི་དཔོན་བཅིསི་ཀྱི་ིགཟུགསི་པོ་རེངསི་ཤོིང་འཁུམསི། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་

བྷེ་ེཁོེར་སི་ིཧྥོིལོད་གོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིའདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔྱོད་ཁོང་དུ་སིོང་ཞེིང་། བཟའ་མ་ིགཞེན་

པ་ཚོ་ོགཞུང་ལོསི་ཁོང་ག་ིམདུན་དུ་ཉི་ིམའ་ིཚོ་གདུག་འོག་ཏུ་སྒུག་ནསི་བསྡད། ད་ེནསི་སླེ་ེ

བོ་ཞེིག་འཁུར་ཡིོང་ཞེིང་། རླངསི་འཁོོར་སྟེང་ག་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་རིང་པོ་ད་ེམར་ཕབ། བེམ་པོ་ལོ་

བརྟེག་དཔོྱད་བྱེད་རིང་ལོ་ཁོོ་ཚོ་ོཉི་ིའོད་འོག་ཏུ་བསྡད་ཅིིང་། འདསི་རྐྱེེན་རྙིེད་ནསི་དཔང་

ཡིིག་འབྲ་ིབའ་ིརིང་ལོའང་ཁོོ་ཚོ་ོཉི་ིའོད་འོག་ཏུ་བསྡད།

ཨལོ་དང་ཋེོམ་གཉིིསི་ཀསི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྲིང་ལོམ་ཉུལོ་ནསི། ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཚོོང་ཁོང་

ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནང་དུ་བལྟསི་ཤོིང་། ལོམ་ཐོེག་ཏུ་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའ་ིརྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིམ་ིཚོོགསི་

ལོའང་བལྟསི།

འགོར་འགོར་མཐེར། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བུད་བྱུང་ལོ། ཁོོ་

ཚོ་ོགཉིའ་ཆོག་ཅིིང་ངག་དམ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་

མ་གཉིིསི་ཀ་འདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད། ཋེོམ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཡིོང་

ཞེིང་། ཋེོམ་ཁོ་ལོོ་བའ་ིའདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད། འདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད་རྗོསེི་ཁོོསི་ཅི་ིབྱེད་ཀྱི་ི

བཀའ་བཀོད་ལོ་སྒུག ཨ་ཕསི་ཐེད་ཀར་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ི

ཞྭ་མོ་ནག་པོ་ད་ེམིག་སྟེང་དུ་དམའ་མོར་འཐེེན་ཡིོད། ཨ་མསི་མཛུབ་མོསི་ཁོ་འགྲམ་འཕུར་

འཕུར་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིངལོ་དུབ་ཀྱིིསི་མནར་བའ་ིམིག་མདངསི་ལོ་གཏད་སིོ་མེད་པར་
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རྒྱང་རིང་ག་ིཡུལོ་དུ་འཁྱོམསི། 

ཨ་ཕསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ནསི་“ང་ཚོོར་འད་ིལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་གཞེན་མ་ིའདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། མོ་རང་ག་ིསིེམསི་སུ་ཚོད་ལྡན་གྱི་ིདུར་འཇུག་ཅིིག་

འདོད་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་མོསི་ནམ་རྒྱུན་ཆོེསི་མཐེའ་མའ་ིའགྲུལོ་བཞུད་འད་ིཚོད་ལྡན་ངང་

འགྲོ་ན་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོལོ་མིག་ཟུར་གྱིིསི་བལྟསི་ནསི་“རོྫོང་ག་ིསྤྱི་ིདུར་རེད་དམ།” ཞེེསི་བྲིསི།

ཨ་ཕསི་“རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ནསི། འཁྱོམསི་ཟིན་པའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ད་ེགླེོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་

པ་དང་འདྲེ་བར་མགོ་བོ་མགྱིོགསི་པོར་ལྡེམ་བཞེིན་“ང་ཚོོར་དངུལོ་འདང་ངེསི་ཤོིག་མེད་

པསི་གོ་རིམ་ཚོང་མ་འགྲོ་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ཨ་མའ་ིཕྱིོགསི་

སུ་འཁོོར་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་སིེམསི་སྡུག་མ་བྱེད། ང་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ག་ཚོོད་བཏོན་

རུང་། ཐེབསི་ཤོེསི་ཅིི་འདྲེ་བཏོན་རུང་། འདི་ལོསི་ཡིན་ཞེིག་ཡིོང་ཐེབསི་མི་འདུག བེམ་

པོར་བྱུག་རྫོསི་བསྐུ་རྒྱུ་དང་། པུར་སྒོམ་ཉིོ་རྒྱུ། དུར་སི་ཉིོ་རྒྱུ། ཆོོསི་དཔོན་གདན་འདྲེེན་ཞུ་

རྒྱུ་སིོགསི་རིམ་པ་མང་པོ་འད་ིའཁྱོོང་ཐེབསི་མ་ིའདུག འད་ིདག་ཚོང་མ་བསྒྲུབ་དགོསི་ན་

འགྲོ་སིོང་ན་ིང་ཚོོར་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པའ་ིདངུལོ་འབོར་གྱི་ིལྡབ་བཅུ་ལྷག་དགོསི་རྒྱུ་རེད། 

ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གང་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ད་ེབསྒྲུབསི་ཟིན་པ་ཡིིན།”ཟེར།

ཨ་མསི་“དེ་ངསི་ཤོེསི། ཁོོ་མོསི་དུར་འཇུག་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཅིི་འདྲེའི་གལོ་

ཆོེན་དུ་བརྩ་ིབ་འད་ིངའ་ིསིེམསི་ནང་ནསི་ཡིལོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག ད་ད་ེདག་བརྗོེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི་ནསི་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིཁོ་འགྲམ་འཕུར་འཕུར་བྱསི། “ནང་ག་ིམ་ིད་ེག་འདྲེའ་ིམ་ིཡི་རབསི་ཤོིག་རེད་ཨང་། ད་ེ

འདྲེའ་ིབྲེལོ་ཟིང་ཆོ་ེམོད། ག་འདྲེའ་ིམ་ིཡི་རབསི་ཤོིག”
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ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། ཁོོསི་ང་ཚོོར་སྐད་ཆོ་ཐེད་ཀར་དྲེང་མོ་བཤོད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྲ་ལོོ་ལོག་པསི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཤོད་ཅིིང་། འགྲམ་པ་དྲེང་ཚུགསི་

སུ་བཞེག་ནསི་“ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་... ། ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་སྡོད་སིའ་ིགནསི་ཤོིག་འཚོོལོ་

དགོསི། ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་ལོསི་ཀ་བཙལོ་ནསི་བད་ེབར་འབབ་དགོསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོའད་ི

འདྲེ་ལྟོགསི་སུ་བཅུག་ནསི་འདུག་སྟངསི་མེད། ཨ་ཕྱིི་ཡིང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་རྩ་བ་ནསི་མི་

དགའ། ནམ་རྒྱུན་གཤོིན་ཆོོག་གི་སྐབསི་སུ་ཁོོ་མོསི་ཟ་མ་ཡིག་ཐེག་ཆོོད་ཅིིག་བཟའ་ཡིི་

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་ཞྭ་མོ་ཡིར་ལོ་འཐེེན་ནསི་མཛུབ་མོསི་སྐྲ་གསིེང་དུ་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེད་བཞེིན་

“ཞེག་སྒོར་དུ་འགོྲ་དགོསི། ང་ཚོོསི་ཤུལོ་དུ་ལྷག་པའི་སོྒོར་མོ་འདི་དག་ཚོར་བའི་བར་དུ་

སྒུག་ནསི་འདུག་ག་ལོ་རུང་། ལུང་ཁུག་ཏུ་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་ཨེ་རྙིེད་བལྟ་དགོསི།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མེ་ཁོ་གསིོསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་

ནསི་ལུང་ཁུག་ཕོྱིགསི་སུ་བསྐྱོད། ཟམ་པ་ཞེིག་གི་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་པ་ན་ཁོོ་ཚོོསི་དེ་གར་

རསི་གུར་དང་སྤྱིིལོ་བུའི་ཚོོམ་བུ་ཞེིག་ཡིོད་པ་མཐོེང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“འདིར་བསྡད་ན་

དགའ་རྒྱུ་རེད། ལོསི་ཀ་ཅིི་ཡིིན་དང་གང་དུ་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་མེད་དྲེིསི་ན་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་སི་འབུར་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསོྐར་ནསི་སིོང་སྟ་ེཞེག་སྒོར་

གྱི་ིསྣ་ེརུ་བསྡད།

ཞེག་སྒོར་འདི་ལོ་རྩ་འཛུགསི་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅིི་ཡིང་མེད། རསི་གུར་སྐྱ་བོ་ཆུང་ཆུང་སྣ་

ཚོོགསི་དང་སྤྱིིལོ་བུ་འདྲེ་མིན། རླངསི་འཁོོར་རྙིིང་གོག་བཅིསི་ག་སི་གང་དུ་གོ་རིམ་མེད་

པར་བཀྲམསི་ཡིོད། ཁོང་པ་དང་པོ་དེ་ནི་འགྲེལོ་བཤོད་རྒྱག་མི་ཤོེསི་པ་ཞེིག་རེད། ཁོང་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

པ་དེའི་ལྷོ་ངོསི་ཀྱིི་གྱིང་ནི་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའི་གཉིེར་ལྡན་ལྕིགསི་ཤོོག་ལོསི་གྲུབ་ཡོིད་

ལོ། ཤོར་ངོསི་ཀྱིི་གྱིང་ནི་པང་ལོེབ་གཉིིསི་ཀྱིི་བར་དུ་བཙིར་བའི་སོྔོ་བམ་ཆོགསི་པའི་སི་

གདན་གྲུ་བཞེི་ལོེབ་ཅིིག་རེད། དེའི་བྱང་ངོསི་ཀྱིི་གྱིང་ནི་གནམ་མཐེིལོ་ཤོོག་བུ་དང་རསི་

ཡུག་རལོ་པོ་ལོསི་གྲུབ་ཡིོད་ལོ། དེའི་ནུབ་ངོསི་ཀྱིི་གྱིང་ནི་རྩྭ་ཕད་དྲུག་ལྷན་དུ་བཙེམསི་

པ་ལོསི་གྲུབ་པ་ཞེིག་རེད། གཙང་མར་མ་བྲེགསི་པའ་ིལྕིང་མའ་ིཡིལོ་ག་ལོསི་གྲུབ་པའ་ིཁོང་

པའ་ིསོྒྲིམ་གཞེིའ་ིསྟེང་དུ་རྩྭ་ཕུང་སྤུངསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། རྩྭ་ཕུང་ད་ེཡིང་སྟེང་དུ་རང་དགར་

སྤུངསི་ཡིོད་པ་ལོསི་ཞེིབ་མོསི་བཀབ་མེད། རྩྭ་ཁུག་ལོསི་གྲུབ་པའི་གྱིང་ངོསི་དེ་ཕྱིོགསི་སུ་

འཛུལོ་སོྒོ་ཡིོད་ཅིིང་། འཛུལོ་སོྒོའ་ིནང་ལོོགསི་སུ་ཅི་དངོསི་ཀྱིིསི་གང་འདུག གྷི་ལོོན་ལྔ་

ཅིན་གྱིི་ལྕིགསི་ཀྲིན་ཞེིག་ཐེབ་ཀའི་ཚུལོ་དུ་སྤྱིད་འདུག་ཅིིང་། ལྕིགསི་ཀྲིན་དེ་ལོོགསི་སུ་

བསྒྱེེལོ་ནསི་སྣེ་གཅིིག་ནསི་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའི་དུད་ཁུང་ཞེིག་སྦྱིར་ཡིོད། ཆུ་སྐོལོ་སིའི་

སྣོད་ཀ་ཞེིག་གྱིང་ལོ་ཁོེན་ནསི་བཞེག་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་སྒོམ་ཆུང་འགའ་རེ་ཐེར་ཐེོར་དུ་

བཞེག་ཡིོད། སྒོམ་ཆུང་འགའ་ར་ེན་ིསྟེང་དུ་འདུག་སི་རེད་ལོ། སྒོམ་ཆུང་འགའ་ར་ེན་ིསྟེང་

དུ་ཟ་མ་བཟའ་སི་རེད། ཐེོན་དཔ་ེTརིམ་པའ་ིཧྥོོརད་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་དང་འཁོོར་གཉིིསི་

འདྲུད་སྒོམ་ཞེིག་སྤྱིིལོ་བུ་དེའི་འགྲམ་དུ་བཞེག་ཡིོད། ཁྱོིམ་ཚོང་འདི་ལོ་གཙང་སྦྲིའི་ཀུན་

སྤྱིོད་ཡིོངསི་སུ་བྲལོ་བའ་ིཨ་ཆོད་ཨུ་ཐུག་ག་ིརྣམ་པ་ཞེིག་ག་སི་གང་དུ་འདུག

སྤྱིིལོ་བུ་འདིའི་འགྲམ་དུ་རསི་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། རསི་གུར་དེ་དུསི་ཀྱིི་

ཆོར་རླུང་ཁྲོད་ནསི་ཁོ་དོག་འགྱུར་ནསི་སྐྱ་བོར་གྱུར་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེཕུབ་པ་ཚོད་

ལྡན་དང་ཕུབ་སྟངསི་གྲ་དག་རེད། གུར་མདུན་གྱིི་སྒོམ་ཆུང་ཁོག་གུར་གྱིི་མཐེའ་རསི་

ངོསི་སུ་ཁོེན་ནསི་བཞེག་ཡིོད། ཐེབ་ཀའི་དུད་ཁུང་ཞེིག་སོྒོ་ཕྱིར་གྱིི་བར་གསིེང་ནསི་ཕྱིིར་

ཕུད་ཡིོད་ཅིིང་། གུར་མདུན་གྱིི་གད་སྙིགསི་ཁོག་གཙང་མར་ཕྱིགསི་ནསི་ལྷན་དུ་སྤུངསི་

ཡིོད། སྒོམ་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་གོྱིན་གོསི་སྦེངསི་པའི་ཆུ་ཟེའུ་ཞེིག་སྒོམ་སྟེང་དུ་བཞེག་འདུག 
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འདི་ཚོང་ནི་ཁྱོིམ་ཚོང་སྤུསི་གཙང་དང་གྲ་དག་ཅིིག་རེད། ཐེོན་དཔེ་Aརིམ་པའི་ཁོེབསི་

མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་དང་། རང་བཟོ་བྱསི་པའ་ིའདྲུད་སྒོམ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་རསི་

གུར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་བཞེག་ཡིོད།

དེའ་ིའགྲམ་དུ་ཧྲིལོ་ཧྲུལོ་དུ་རལོ་བའ་ིརསི་གུར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། གུར་གྱི་ིརལོ་

ཁོ་རྣམསི་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱིིསི་བསྡམསི་ཡིོད། དེའི་སོྒོ་ཕྱིར་ཡིར་ཕྱིེསི་འདུག་ལོ་ནང་དུ་མལོ་

གདན་ཞེེང་ཁོ་ཆོེན་པོ་བཞེི་ཐེང་ལོ་བཏིངསི་ཡིོད། འགྲམ་ངོསི་སུ་གྱིོན་གོསི་སྐེམ་སིའི་

ཐེ་གུ་ཞེིག་འཐེེན་འདུག་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་རསི་ལྭ་ཟིང་སྐྱ་འགའ་ར་ེདང་ལོསི་དོར་འགའ་

ར་ེའཕངསི་ཡིོད། ཞེག་སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་རསི་གུར་དང་སྤྱིིལོ་བུ་བསྡོམསི་པསི་བཞེ་ིབཅུ་

ལྷག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁྱོིམ་ཚོང་ར་ེརེའ་ིའགྲམ་དུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་ར་ེབཞེག་

ཡིོད། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཟུར་སྣེ་རུ་བྱིསི་པ་སྐོར་ཞེིག་ཡིར་ལོངསི་ནསི་གསིར་དུ་སླེེབསི་

པའ་ིདོསི་འཁོོར་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོསིེམསི་ཆུང་ངང་དོསི་འཁོོར་ཕྱིོགསི་སུ་

ཡིོང་། བྱིསི་པ་འད་ིཚོོསི་ལོསི་དོར་གྱིོན་ཞེིང་རྐང་རྗོེན་རེད་ལོ། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཚོོསི་པའ་ིསྐྲ་

མདོག་སྐྱ་བོ་རེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གཏོང་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཨ་ཕ་ལོ་བལྟསི་ཏ་ེ“ཞེག་སྒོར་འད་ི

ད་ེའདྲེའ་ིབཙོག་པ་ལོ། གཞེན་པ་ཞེིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་སི་འད་ིགང་ཡིིན་མ་དྲེིསི་སོྔོན་དུ་གཞེན་དུ་ཇོ་ིལྟར་འགྲོའམ། ང་ཚོོསི་

འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ཡིོད་མེད་སྐོར་འདྲེ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིེསི་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བུད། བཟའ་མ་ིཚོང་མ་དོསི་ཕུང་

ག་ིསྟེང་ནསི་མར་བབསི་ནསི། ཧོན་འཐེོར་བའ་ིརྣམ་པསི་ཞེག་སྒོར་ལོ་བལྟསི། རུ་ཐེ་ེདང་

ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོམ་བར་ནསི་ལོོབསི་ཟིན་པའ་ིགོམསི་གཤོིསི་ལྟར། ཆུ་ཟེའུ་མར་

བློངསི་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིལྕིང་སྡོང་ཕྱིོགསི་སུ་ཆུ་ལོེན་དུ་སིོང་། ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་
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པའ་ིབྱིསི་པ་ཚོ་ོཡིང་ཚུར་འཁོོར་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་སིོང་། 

སྤྱིིལོ་བུ་དང་པོ་དེའི་སོྒོ་ཕྱིར་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་ནང་ནསི་བུད་མེད་ཅིིག་གི་མགོ་བོ་

ཕྱིིར་ཕྱུང་། ཁོོ་མོའ་ིབསླེསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐྲ་ལོོའ་ིཁོ་མདོག་སྐྱ་བོ་རེད་ལོ། ཁོོ་མོསི་བཙོག་

ཅིིང་རོྫོབ་པའི་སྟེང་གོསི་ཁྲ་ཁྲ་ཞེིག་གོྱིན་ཡིོད། ཁོོ་མོའ་ིངོ་གདོང་རྙིིད་པོ་ཡིིན་ཞེིང་ཉིོབ་

མདངསི་ཤོར་འདུག་ལོ། མིག་འོག་ཏུ་ནག་ཐེིག་ཀོར་ཀོར་རེ་བབསི་པ་དང་། ཁོོ་མོའ་ིཁོ་

ཤོ་ན་ིཉིོབ་ཅིིང་ལྷོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོ་ོའད་ིགར་བསྡད་ནསི་སྒོར་བརྒྱབ་ན་ཆོོག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡིོད་པའ་ིམགོ་བོ་ད་ེསྤྱིིལོ་བུའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམསི་སིོང་། ད་ེནསི་ཡུད་ཙམ་

འགོར་རྗོེསི་སོྒོ་ཕྱིར་ཟུར་དུ་དེད་ནསི། ནང་སྟོད་གཅིིག་པུ་གྱིོན་པའ་ིསྐྱེསི་པ་སྨོ་ར་ཅིན་ཞེིག་

སོྒོར་བུད། བུད་མེད་དེསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་ཁོོའ་ིརྗོེསི་

སུ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་མ་ཡིོང་། 

སྐྱེསི་པ་སྨོ་ར་ཅིན་དེསི་“ཡུལོ་མ་ིཚོ།ོ བད་ེམོ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོའ་ིའཚུབ་འཚུབ་ཏུ་

རྡོེབ་པའི་མིག་ཟུང་གིསི་མདུན་དུ་སླེེབསི་པའི་ཁྱོིམ་ཚོང་འདིའི་བཟའ་མི་རེ་རེའི་གདོང་

པར་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་དང་ཅི་དངོསི་ལོ་བལྟསི། 

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆུང་མ་ལོ་ང་ཚོོསི་འདི་གར་སྒོར་བརྒྱབ་ན་ཨེ་ཆོོག་འདྲེི་

བསིམ་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

སྨོ་ར་ཅིན་གྱིི་སྐྱེསི་པ་དེསི་ཨ་ཕསི་བཤོད་པའི་སྐད་ཆོ་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་

ཞེིང་། བསིམ་གཞེིག་ཞེིབ་མོ་གཏོང་དགོསི་སིའི་གཏམ་ཞེིག་ཡིིན་པ་དང་འདྲེ་བར་ཁོོ་ལོ་

ནན་མོསི་བལྟསི་ནསི་“འད་ིག་ཞེིག་ཏུ་ཞེག་སྒོར་རྒྱག་དགོསི་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཡིིན། སི་འད་ིགཅིིག་གིསི་བདག་བཟུང་བྱསི་ཡིོད་དམ། ང་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་མ་བརྒྱབ་

གོང་དུ་ཆོོག་མཆོན་ཞུ་དགོསི་སི་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་དམ།”
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སྨོ་ར་ཅིན་གྱིི་སྐྱེསི་པ་དེསི་མིག་ཟུམ་ཙམ་ཟུམ་ཙམ་བྱསི་ནསི་ཨ་ཕར་ལྟ་ཡིག་བྱསི། 

“ཁྱོོད་ཚོོསི་འད་ིགར་ཞེག་སྒོར་རྒྱག་འདོད་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་ཕ་ཞེ་ེསུན་སྐྱེསི། སྐྱ་མདོག་བབསི་པའ་ིབུད་མེད་དེསི་སོྒོ་ཕྱིར་གསིེང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་

སུ་བལྟསི། ཨ་ཕསི་“ད་ེམིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་ཀྱི་ིའདུག་སྙམ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདི་གར་སྒོར་རྒྱག་འདོད་ན་ཅིིའི་ཕྱིིར་མི་རྒྱག ངསི་ཁྱོོད་རང་བཀག་

ན་ིམེད།”

ཋེོམ་གད་མོ་ཤོོར་“ཁོོསི་ཧ་གོ་འདུག”

ཨ་ཕསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོོང་ཁྲོའ་ིམགོ་མནན། “ངསི་སི་འད་ིསུ་གཅིིག་གིསི་བདག་བཟུང་

བྱསི་ཡིོད་མེད་འདྲེ་ིའདོད་པ་ད་ེཡིིན། འདིར་སྒོར་བརྒྱབ་ན་སི་རིན་སྤྲོོད་ཨ་ེདགོསི།”

སྨོ་ར་ཅིན་གྱི་ིསྐྱེསི་པ་དེསི་མ་ན་ེམདུན་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་“འད་ིསུསི་བདག་བཟུང་བྱསི་

འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་“གཟའ་རོ་འདྲེ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིབུད་མེད་

དེའ་ིམགོ་བོ་རསི་གུར་གྱི་ིནང་དུ་ཕྱིིར་བསྐུམསི།

སྐྱེསི་པ་སྨོ་ར་ཅིན་དེསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་གོམ་གང་མདུན་དུ་སྤེོསི་ནསི་“སུསི་བདག་

བཟུང་བྱསི་འདུག སུ་ཞེིག་གིསི་ང་ཚོ་ོའད་ིནསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་ག་ིཡིིན་ཟེར། ང་ལོ་ཤོོད་

དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཨ་ཕའི་སྔུན་དུ་ཡོིང་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངལོ་གསིོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་རྒྱག་དགོསི་ཀྱིི་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད། སྨོ་ར་ཅིན་གྱིི་སྐྱེསི་པ་དེའི་ཁོ་ཡིངསི་པོར་གདངསི་ནསི་མཛུབ་མོ་

རོྫོབ་པོ་ཞེིག་སིོ་རྙིིལོ་གྱིི་སྟེང་དུ་བཞེག ཁོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་

པསི་ཋེོམ་ལོ་ལྟ་ཡིག་ཅིིག་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཕྱི་ིརྟེིང་སྟེང་ནསི་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་སྐྱ་མདོག་

བབསི་པའ་ིབུད་མེད་དེའ་ིརྗོེསི་སུ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ།
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ཋེོམ་ཨ་ཕར་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ད་སོྔོན་གྱི་ིརྣམ་འགྱུར་ད་ེཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་ཕྲག་པ་སྤྲུག་ཙམ་བྱསི་ནསི་ཞེག་སྒོར་ལོ་ཕར་བལྟསི། རསི་གུར་ཞེིག་ག་ིམདུན་

དུ་རླངསི་འཁོོར་བྷེིའུ་ཁོ་ིརྙིིང་པ་ཞེིག་བཞེག་ཡིོད་ཅིིང་། དའེ་ིགདོང་ཁོེབསི་བློངསི་འདུག ཕོ་

གསིར་ཞེིག་གིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིདབུགསི་སོྒོའ་ིལྷུ་ལོག་བརྡོར་གྱིིན་འདུག་ལོ། ཁོོསི་བརྡོར་

གྱིིན་བརྡོར་གྱིིན་མིག་ཟུང་གིསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིདོསི་འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་བལྟསི། ཁོོ་ཚོསོི་ཁོོསི་

ཁོོང་དགོད་བྱེད་བཞེིན་པ་མཐོེང་ཐུབ། སྨོ་ར་ཅིན་གྱིི་སྐྱེསི་པ་དེ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་

བ་ན། ཕོ་གསིར་དེསི་ལོག་ག་ིལོསི་ཀ་བསྐྱུར་ནསི་འཁྱོམ་ཉུལོ་གྱི་ིཚུལོ་གྱིིསི་ཚུར་སླེེབསི།

ཕོ་གསིར་དེསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོབད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིསོྔོ་རིག་རིག་ག་ིམིག་ཟུང་ལོ་

དགོད་ལྷང་ལྷང་ག་ིསྣང་བ་ལྡན། “ཁྱོོད་ཚོོསི་གྲོང་དཔོན་སྐུ་ཞེབསི་ལོ་མཇོལོ་ཟིན་པ་མཐོེང་

སིོང་།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ལོ་ཅི་ིཞེིག་མ་འགྲིག་པ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཕོ་གསིར་དེསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་“ཁོོ་ཡིང་ཁྱོོད་དང་ང་ཚོོ་དང་འདྲེ་བར། སིེམསི་

འཚོབ་ཀྱིིསི་སོྨྱོསི་པ་ཙམ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་སོྨྱོསི་པ་ད་ེང་ཚོ་ོལོསི་ཅུང་ཛོ་དྲེག་ཆོ་ེབ་

ཙམ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། བཤོད་དཀའ།”

ཨ་ཕསི་“ངསི་ཁོོ་ལོ་ང་ཚོོསི་འདི་ལོ་སྒོར་བརྒྱབ་ཆོོག་མིན་དྲེིསི་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཕོ་གསིར་དེསི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདོར་མའ་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིསི། 

“ལོོསི་ཆོོག ཅི་ིལོ་མ་ིཆོོག ཁྱོོད་ཚོོསི་བྱ་ེཐེང་བརྒལོ་ནསི་འབོྱར་ཙམ་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡིིན་ཡི། ང་ཚོ་ོད་ནངསི་ཞེོགསི་པར་བསླེེབསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“སོྔོན་ཆོད་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོརུ་བསྡད་མྱོོང་མེད་དམ།”

“ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད།”
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“ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོཡིོད་སི་འད་ིརེད་ཡི།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨོ། ང་ཚོ་ོད་ལྟ་རང་བསླེེབསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་དང་རུ་ཐེ་ེགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབར་དུ་ཆུ་ཆུ་ཟེའུ་གང་བཀྱིགསི་ནསི་

ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབསི།

ཨ་མསི་“ད་གུར་ཕུབ་ཡི། དངོསི་གནསི་ཐེང་ཆོད་སིོང་། ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་ངལོ་གསིོ་ཞེིག་

བརྒྱབ་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་

བུད་ནསི། རསི་ཡུག་ག་ིགུར་དང་མལོ་གདན་རྣམསི་མར་ཕབ།

ཋེོམ་ཕོ་གསིར་དེའི་རྩར་དལོ་མོསི་སིོང་ནསི། ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ཞེིག་

གསིོ་བྱེད་འཕྲོ་བཞེག་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྩར་སིོང་། དབུགསི་སོྒོ་རྩུབ་བརྡོར་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ི

སྐྱོར་རྟེེན་ད་ེགདོང་ཁོེབསི་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྣ་གདོང་སྟེང་དུ་བཞེག་འདུག་

ཅིིང་། དབུགསི་སོྒོ་རྩུབ་བརྡོར་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ིལྕིགསི་ཀྲིན་སིེར་པོའ་ིའབྲད་སྣུམ་ད་ེའཕྲུལོ་སྣུམ་

སྒོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བཞེག་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་“རྒད་པོ་སྨོ་ར་ཅིན་ད་ེལོ་ཅི་ིཞེིག་མ་འགྲིག་པ་རེད།” 

ཅིེསི་དྲེིསི།

ཕོ་གསིར་དེསི་སྐྱོར་རྟེེན་ལོག་ཏུ་ཕྱིིར་བློངསི་ནསི། དབུགསི་སོྒོ་དེ་དབུགསི་སོྒོའ་ིགཞེི་

གདན་ངོསི་སུ་ཕར་བརྡོར་ཚུར་བརྡོར་གྱིིསི་ཞེིག་གསིོའ་ིལོསི་ཀའ་ིམཇུག་བསྐྱངསི། “གྲོང་

དཔོན་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། སུསི་ཤོེསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་རང་གླེང་རྟུལོ་དུ་གྱུར་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད།”

“གླེང་རྟུལོ་ཟེར་ན་ཅི་ིརེད།”

“ཉིེན་རྟེོག་པསི་ཁོོ་རང་ཡིར་བདའ་མར་བདའ་བྱསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་རང་ད་

དུང་ཡིང་མགོ་ཡུ་འཁོོར་བཞེིན་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོསི་མ་ིཁོོ་འདྲེ་བ་ཞེིག་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིར་བདའ་མར་བདའ་བྱེད་

པ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཕོ་གསིར་དེསི་ལོག་ག་ིལོསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཋེོམ་གྱི་ིམིག་ནང་དུ་བལྟསི་ཏ་ེ“སུསི་

ཤོེསི། ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་རང་ལོ་སླེེབསི་པ་རེད། ད་ེཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིསིི་བརྟེག་དཔོྱད་བྱེད་དགོསི་

པ་ཞེིག་རེད། མི་འགའ་རེསི་འདི་རེད་ཟེར་ལོ་ཡིང་འགའ་རེསི་དེ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་

ཁྱོོད་རང་སི་ཆོ་ཞེིག་ནསི་གཞེི་བཅིསི་ནསི་ཅུང་ཙམ་བསྡད་ན་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོ་ལོམ་སིེང་

ཁྱོོད་རང་བདའ་རུ་ཡིོང་གི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་དབུགསི་སོྒོ་ཞེིག་ཡིར་

བཀྱིགསི་ནསི་དབུགསི་སོྒོའ་ིགཞེ་ིགདན་སྟེང་དུ་འབྲད་སྣུམ་བསྐུསི།

“ཁོོ་ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ད་ེལྟར་བྱེད་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཟནི་པ་ལྟར། རྒྱུ་མཚོན་ཅི་ིཡིིན་ངསི་ཀྱིང་གསིལོ་པོ་མ་ིཤོསེི། འགའ་

རེསི་ཟེར་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོར་འདེམསི་ཤོོག་འཕེན་དུ་འཇུག་མ་འདོད་པསི་ཡིིན་ཟེར། ང་ཚོ་ོ

ཡིར་མར་དུ་བདའ་བཞེིན་བསྡད་ན་ང་ཚོོསི་འདེམསི་ཤོོག་འཕེན་མ་ིཐུབ། ཡིང་འགའ་རེསི་

ཟེར་ན་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་འདུག་སི་གཅིིག་ཏུ་མཉིམ་དུ་འདུསི་ན། རིམ་བཞེིན་རྩ་འཛུགསི་བྱསི་

ཡིོང་བར་ཞེེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་ཟེར། དོན་དམ་པར་ཅི་ིཡིིན་ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ངསི་གཅིིག་

ཤོེསི་པ་ན།ི ང་ཚོ་ོནམ་ཡིང་ཡིར་སོྤེ་མར་སྤེོ་བྱསི་ནསི་སྡོད་དགོསི་པ་ད་ེརེད། ཅུང་ཙམ་སྒུག་

དང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཧ་གོ་ཡིོང་།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོསི་མི་ལོེན་པའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“ང་ཚོོ་སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་ནི་མིན། ང་ཚོོསི་ལོསི་

ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རུང་ལོསི་འདོད་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཕོ་གསིར་དེསི་སྐྱོར་རྟེེན་དེ་དབུགསི་སོྒོའ་ིཁུང་བུའི་ནང་དུ་ཨེ་འཕྲོད་ལྟ་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་སྟ་ེཡི་མཚོན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་ཋེོམ་ལོ་
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བལྟསི་ནསི་“ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན་ཟེར་རམ། རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་

བཞེིན་པ་ཙམ་རེད། འོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཞེན་པ་ཚོང་མསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་བསིམ་

བྱུང་། རོྡོ་རྗོ་ེཕ་ལོམ་འཚོོལོ་བཞེིན་འདུག་བསིམ་བྱུང་ངམ། ངའ་ིརྐུབ་སྦྲིིད་པའ་ིབར་དུ་སྒུག་

ནསི་འདུག་པ་འད་ིཅི་ིཞེིག་ལོ་སྒུག་ནསི་བསྡད་པ་རེད་བསིམ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ལོག་

ག་ིསྐྱོར་རྟེེན་ད་ེཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་དུད་དྲེེགསི་ཆོགསི་པའི་རསི་གུར་དང་གད་སྙིགསི་ལྟ་བུའི་ཅི་དངོསི། རྙིིང་

པར་གྱུར་པའ་ིརླངསི་འཁོོར། ཉི་ིའོད་འོག་ཏུ་ངོསི་མ་ིསྙོམསི་པར་བཏིངསི་པའ་ིམལོ་གདན། 

མི་ཚོོསི་ཟ་མ་སྐོལོ་བྱེད་དུ་སྤྱིད་པསི་ནང་རོལོ་དུ་དུད་དྲེེག་ཆོགསི་པའི་ལྕིགསི་ཀྲིན་

བཅིསི་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྐད་དམའ་མོསི་“དེང་སིང་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཡིང་རྙིེད་ཀྱི་ིམ་ི

འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ད་ེངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། དེང་སིང་འད་ིགར་ལོོ་ཏོག་བརྔ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད། རྒུན་འབྲུམ་ད་

དུང་འཐེོག་རན་མེད་ལོ། སྲིིང་བལོ་ཡིང་ད་དུང་འཐུ་རན་མེད། དབུགསི་སོྒོ་འད་ིཞེིག་གསིོ་

གྲུབ་མ་ཐེག་ཏུ་ང་ཚོ་ོའགྲོ་རྩིསི་ཡིིན། ང་དང་ངའ་ིཆུང་མ་དང་། ངའ་ིཕྲུ་གུ་བཅིསི་འགྲོ་རྩིསི་

ཡིིན། བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ཡིོད་རབསི་གོ་བྱུང་ལོ། ང་ཚོ་ོབྱང་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིསི་ལོ་ིན་སི་ིགྲོང་

རྡོལོ་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་རྩིསི་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཨ་ཕ། ཆོོསི་དཔོན་བཅིསི་ཀྱིིསི་རསི་གུར་གྱི་ིཀ་བའ་ིསྟེང་དུ་

རསི་ཡུག་དེ་འགེལོ་བཞེིན་པ་མཐེོང་ལོ། ཨ་མ་དེའི་འོག་ཏུ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་ནསི་

མལོ་གདན་གཙང་ཕྱིགསི་བྱེད་བཞེིན་པའང་མཐེོང་ཐུབ། བྱིསི་པ་སྐོར་ཞེིག་གསིར་དུ་

འཛུགསི་བཞེིན་པའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་འདིའ་ིམཐེའ་རུ་འདུསི་ནསི་ལྟད་མོར་བལྟསི། བྱིསི་པ་འད་ི

ཚོ་ོན་ིཁུ་སིིམ་ཞེིང་རྐང་རྗོེན་རེད་ལོ། ངོ་གདོང་བཙོག་དྲེེག་གིསི་གང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཕ་ཡུལོ་

དུ་ཡོིད་སྐབསི་མ་ིཞེིག་གིསི་བརྡོ་ཡིིག་ཅིིག་བཀྲམསི་བྱུང་། ཤོོག་བུ་དམར་སིེར་ད་ེའདྲེ་རེད། 
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

སྟེང་དུ་འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ཞེིང་ལོསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་རབསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་ད་ེགད་མོ་ཤོོར། “ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན་དེང་སིང་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་མ་ིགྲངསི་སྟོང་ཕྲག་

སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སླེེབསི་འདུག་ཟེར་ལོ། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་ག་ིཁྱོིམ་ཚོང་ར་ེརེསི་བརྡོ་

ཡིིག་ད་ེམཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ།”

“ད་ེམཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ཀྱི་ིམེད་ན། ཁོོ་

ཚོོསི་བརྡོ་ཡིིག་ད་ེའདྲེ་དཔར་ནསི་དཀའ་ལོསི་མྱོོང་དོན་ཅི་ིཡིིན་ནམ།”

“ཀློད་པ་འགུལོ་ནསི་བསིམ་བློོ་ཐོེང་དང་། ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིགཏོང་ངམ།”

“རེད། བསིམ་བློོ་གཏོང་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། ངསི་ད་ལྟ་ཤོེསི་འདོད།”

ཕོ་གསིར་དེསི་“ལྟོསི་དང་། དཔེར་ན། ཁྱོོད་ལོ་ལོསི་ཀ་ཞེིག་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་པའི་དབང་

དུ་ཐེོང་། ལོསི་ཀ་དེ་ལོསི་མཁོན་མི་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་པའི་དབང་དུ་ཐེོང་། དེ་དུསི་

མི་འདིསི་གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་དགོསི་ཟེར་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟར་སྟེར་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་མེད། འོན་

ཀྱིང་། དེ་ལོསི་ལྡོག་སྟེ། གལོ་སྲིིད་ལོསི་ཀ་ལོསི་མཁོན་མི་སྟོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱ་ཡིོད་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ན།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ལོག་གི་ལོག་ཆོ་ཐེང་ལོ་བཞེག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམིག་

མདངསི་ཇོེ་རྩུབ་དང་སྐད་གདངསི་ཇོེ་རྣོ་རུ་གྱུར། “མི་སྟོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱསི་ལོསི་ཀ་དེ་

གཅིིག་པུའི་དོན་དུ་འཐེབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ན། མི་འདི་དག་ལོ་རང་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཡིོད་

ན། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོགྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཀྱི་ིཡིོད་ན། སོྒོར་ཟུར་ཐེབསི་ཆོག་གཅིིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོར་སོྐྱ་མ་

སྐོལོ་བྱད་ཤོོག་ཐུམ་གཅིིག་ཉིོ་ཐུབ་རྒྱུ་ན། སོྒོར་སྐར་མ་ལྔསི་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་ཚོོའི་གྲོད་ཁོོག་ཏུ་

འབབ་རྒྱུ་ཞེིག་ཉིོ་ཐུབ་རྒྱུ་ན། ལོསི་ཀ་དེ་ལོསི་འདོད་མཁོན་གྱིི་མི་བརྒྱ་ཐེམ་པ་ཡིོད་རྒྱུ་ན། 

ཁོོ་ཚོོསི་སོྒོར་སྐར་མ་ལྔ་དེའ་ིདོན་དུ་ཕན་ཚུན་གསིོད་རེསི་གཏུབ་རེསི་ཡིིན་ཡིང་བྱེད་ངེསི་

ཡིིན། ངསི་འདིའ་ིགོང་དུ་ལོསི་པའ་ིལོསི་ཀ་དེའ་ིགླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་ཡིིན་པ་ཤོེསི་སིམ། ཆུ་ཚོོད་

རེ་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་རེད་ཡི། ལོསི་ཀ་ཆུ་ཚོོད་བཅུ་ལོ་ལོསི་ན་སོྒོར་གཅིིག་
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དང་ཕྱིེད་མ་གཏོགསི་མེད་ལོ། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོའི་སི་ཐེོག་ཏུ་སོྡད་མི་ཆོོག འདིར་ཕྱིིར་ཡིོང་

བར་རླངསི་སྣུམ་བསྲིེགསི་ནསི་ཡིོང་དགོསི།” ཁོོསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིསོྒོ་ནསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་

ལོེན་ཞེིང་། མིག་ནང་དུ་ཞེ་ེསྡང་ག་ིམ་ིལྕི་ེའབར། “རྒྱུ་མཚོན་དེའ་ིདབང་གིསི་བརྡོ་ཡིིག་ད་ེ

འདྲེ་བཀྲམསི་པ་རེད། ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་མ་གཏོགསི་མ་སྤྲོད་པར་

གྲོན་ཆུང་བྱསི་པའ་ིདངུལོ་འབོར་དསེི་བརྡོ་ཡིགི་ད་ེའདྲེ་བ་ག་ཚོོད་ཅིིག་དཔར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེན་ིདྲེ་ིངན་འཐུལོ་བའ་ིགཡིོ་ཐེབསི་ཤོིག་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་ད་ེགད་མོ་ཧྲིག་ཧྲིག་ཏུ་བགད། “ཁྱོོད་རང་འད་ིགར་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་རྗོེསི། 

ཁྱོོད་ལོ་རྒྱ་སི་ེམ་ེཏོག་ག་ིདྲེ་ིཞེིམ་འཐུལོ་ཡིོང་ན་ང་ད་ེལོ་དྲེ་ིསོྣམ་བྱེད་དུ་ཡིོང་ངེསི།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཨུ་ཚུགསི་དང་བཅིསི་“འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་ལོསི་ཀ་འདུག་ཨ། དཀོན་མཆོོག་

མཁྱོེན། སི་སྟེང་ཡིོངསི་ལོ་སྐྱ་ེབཞེིན་པའ་ིལོོ་ཏོག་དང་ཤོིང་འབྲསི་སྣ་ཚོོགསི། ཤོིང་འབྲསི་

ལྡུམ་ར། རྒུན་འབྲུམ་ར་བ། སོྔོ་ལྡུམ་ཞེིང་ར། ཚོང་མ་ངསི་མཐེོང་ཡིོད། དེ་ཚོོ་ཚོང་མའི་

སྟེང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་མཁོན་དགོསི་རྒྱུ་རེད་ཨ། དེ་དག་ཚོང་མ་ངསི་དངོསི་སུ་མཐོེང་ཡིོད་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

རླངསི་འཁོོར་འགྲམ་གྱི་ིགུར་ནང་ནསི་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་ག་ིངུ་སྐད་གྲག་ཡིོང་། ཕོ་གསིར་ད་ེ

གུར་ནང་དུ་འཛུལོ་སིོང་ལོ། རསི་གུར་གྱི་ིསྲུབསི་བར་ནསི་ཁོོའ་ིསྐད་ངག་འཇོམ་པོ་ཕྱི་ིལོ་

ཁྱོབ་ཡོིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་སྐྱོར་རྟེེན་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་དབུགསི་སོྒོའ་ིབུ་གའ་ིནང་དུ་སྤྲོད་རྗོེསི་

ལོག་པསི་ད་ེཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱསི། ཕྲུ་གུ་ད་ེངུ་མཚོམསི་བཞེག་བྱུང་བསི་ཕོ་གསིར་ད་ེ

ཕྱིིར་གུར་སོྒོ་རུ་བུད། ཁོོསི་ཋེོམ་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཞེིག་གསིོ་བྱེད་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག་

ཨ། ད་ེདངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་རེད། ད་ེཤོེསི་དགོསི་རྒྱུ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེམོ་གྱིསིི་ཁོོའ་ིསྐད་ཆོའ་ིམཇུག་བསྐྱངསི་ནསི་“ངསི་ད་སོྔོན་བཤོད་པའ་ིསྐརོ་ད་ེཇོ་ིའདྲེ་

རདེ། ངསི་ཡིར་སྐྱ་ེབཞེནི་པའ་ིལོ་ོཏོག་དང་ཤོངི་འབྲསི་སྣ་ཚོགོསི་མཐེངོ་སིངོ་ཨ།” ཞེསེི་བཤོད།
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ཕོ་གསིར་དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་རྟེིང་སྟེང་དུ་ཙོག་འདུག་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་དགའ་

མོསི་དང་བཅིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཡི། ངསི་སོྔོན་མ་ལོསི་ཀ་བྱེད་

མྱོོང་སིའི་ཁོམ་སྡོང་ར་བ་དེ་ནི་སི་ཁོར་མི་ཤོོང་བ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཆོེ་བ་ཡིིན། མི་དགུསི་སྟེང་

དུ་ལོསི་ཀ་བྱསི་ན་ལོོ་འཁོོར་ཧྲིིལོ་པོར་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་

ཁོོསི་ཡིིད་སིེམསི་རྣལོ་དུ་ཕབ་ནསི་བཤོད་མཚོམསི་ཅུང་ཙམ་བཞེག “ཁོམ་བུ་རྣམསི་སྨོིན་

པའ་ིསྐབསི་སུ་མ་ིསུམ་སྟོང་གིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ན། གཟའ་འཁོོར་གཉིིསི་ཀྱི་ིརིང་ལོ་ལོསི་

རྒྱུ་ཡིོད། མི་གྲངསི་འདི་འདྲེ་མང་པོ་མ་བཙལོ་ན་ཁོམ་བུ་རྣམསི་མགྱིོགསི་པོར་རུལོ་

འགྲོ། ད་ེདུསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ིབྱེད་ཤོེསི་སིམ། ཁོོ་ཚོོསི་བརྡོ་ཡིིག་ད་ེའདྲེ་ག་སི་གང་དུ་དགྲམ་རྒྱུ་

རེད། ཁོོ་ཚོོར་མི་སུམ་སོྟང་དགོསི་དུསི་ཁོོ་ཚོོསི་མི་དྲུག་སོྟང་འཚོོལོ་རྒྱུ་རེད། གླེ་ཆོ་དེ་ཁོོ་

ཚོོའ་ིའདོད་པ་ལོསི་ལྷག་སྐར་མ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིསོྤྲོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་འདོད་ན་ལོསི། ལོསི་

མ་ིའདོད་ན་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཤུལོ་དུ་ཡིོང་མཁོན་མ་ིསྟོང་ཕྲག་གཅིིག་གིསི་སྒུག་ཡིོད། ད་ེབསི་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་མ་ིའཐེོག་ཐེབསི་མེད་རེད། བཏོགསི་ནསི་ཅུང་མ་འགོར་བར་ལོསི་ཀ་ཚོར་འགྲོ་ཡི་ིརེད། 

ཡུལོ་ལུང་ཧྲིིལོ་པོའ་ིཁོམ་བུ་ཡིོད་ཚོད་སྨོིན་དུསི་གཅིིག་རེད་ལོ། ལོསི་ཀ་ཚོར་དུསི་ཀྱིང་

གཅིིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེད་ཀའ་ིཁོམ་བུ་ད་ེབཏོགསི་ཚོར་དུསི། ཁོམ་སྡོང་ར་

བ་གཞེན་པ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་ཀྱིང་བཏོགསི་ཚོར་བ་རེད། ད་ེབསི་ཡུལོ་ཕྱིོགསི་འད་ིགར་ལོསི་

རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད་པར་གྱུར་འགྲོ། ད་ེདུསི་སི་བདག་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་པ་ཚོ་ོའད་ིཕོྱིགསི་སུ་འདུག་

ཏུ་མ་ིའཇུག་པསི། ད་ེལྟར་མ་ིསྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལོ་ལོསི་ཀ་དང་འདུག་སི་མེད་པར་གྱུར་འགྲོ། 

ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྐུ་བྱེད་སྲིིད་ལོ་ཆོང་རག་ཀྱིང་འཐུང་སྲིིད་ཅིིང་། འཁྲུག་འཛོིང་ཡིང་བྱེད་

སྲིིད། དེའ་ིསྟེང་དུ། ཁྱོོད་རང་ན་ིམདོག་ཉིེསི་ལོ་འདུག་སིའ་ིརསི་གུར་ཡིང་རྙིིང་ཧྲུལོ་ཡིིན་

པསི། ཡུལོ་ལུང་འད་ིཅི་ིའདྲེའ་ིམཛོེསི་སྡུག་ལྡན་རུང་། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡུལོ་ལུང་ད་ེརོྫོབ་

པོར་གཏང་ཡོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོད་ེགར་འདུག་ཏུ་འཇུག་མ་ིའདོད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོ
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མཐེའ་སོྐྲད་གཏོང་ག་ིརེད་ལོ། ཡིར་བདའ་མར་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། དོན་དངོསི་ན་ིད་ེའདྲེ་

ཞེིག་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་རསི་གུར་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་པསི། ཁོོསི་ངལོ་དུབ་ཀྱིིསི་མནར་

བའི་ཨ་མསི་གཟུགསི་གཞེི་ལྕིི་ཞེིང་དལོ་བའི་སོྒོ་ནསི་ཤོིང་ཕྲན་ཕུང་གསིོག་གིསི་མེ་ཕུང་

ཆུང་ཆུང་ཞེིག་སྦེར་ཞེིང་། དེ་ནསི་མེ་ལྕིེའི་སྟེང་དུ་ཟསི་སྐོལོ་སླེ་ང་འཛུགསི་བཞེིན་པ་

མཐེོང་། མཐེའ་རུ་འདུསི་པའ་ིབྱིསི་པའ་ིསོྐར་ཚོོགསི་ཇོ་ེཆོ་ེརུ་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིཞེེང་ཆོ་ེ

ཞེིང་ལྷོད་ལོ་བབསི་པའི་མིག་ཟུང་གིསི་ཨ་མའི་ལོག་པའི་འགུལོ་སྐྱོད་རེ་རེ་ལོ་ལྟད་མོར་

བལྟསི། རྒད་པོ་སྟོད་སྒུར་གྲུམ་པ་དང་འདྲེ་བ་ཞེིག་རསི་གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་ཉིེ་སིར་

ཡིོང་སྟ་ེམཁོའ་རླུང་ཁྲོད་དུ་དྲེ་ིསྣོམ་བྱསི། ཁོོསི་ལོག་ཟུང་རྒྱབ་ནསི་བསྣོལོ་ཏ་ེབྱིསི་པ་ཚོ་ོདང་

ལྷན་དུ་ཨ་མ་ལོ་བལྟསི། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོ་གཉིིསི་ཀ་ཨ་མའི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་ལོངསི་

ནསི། ཉིེན་ཟོན་གྱི་ིརྣམ་པསི་རྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིམ་ིཚོོགསི་འད་ིལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་“ད་ལྟ་ཁོམ་བུ་ད་ེཚོ་ོའཐེོག་དགོསི་པ་རེད་ཨ། མ་རེད་དམ། 

ཁོམ་བུ་ད་ེཚོ་ོསྨོིན་པའ་ིསྐབསི་སུ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེལོོསི་དགོསི།”

“དེསི་ན་ཚོང་མསི་ཁོ་མཐུན་གྱིིསི། ‘ཁོམ་བུ་དེ་ཚོོ་རུལོ་དུ་འཇུག’ ཅིེསི་བཤོད་ན་མི་

ཆོོག་གམ། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཅུང་མ་འགོར་བར་གླེ་ཆོ་ཇོ་ེམཐེོར་གཏོང་ག་ིམ་རདེ་དམ། དཀོན་

མཆོོག”

ཕོ་གསིར་དེསི་ལོསི་ཀའི་སྟེང་ནསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་ཋེོམ་ལོ་ཁྲེལོ་དགོད་ཀྱིི་

རྣམ་པསི་བལྟསི། “ཨ། ཁྱོོད་རང་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་རྙིེད་འདུག་ཨ། མ་རེད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱི་ི

ཀློད་པའ་ིནང་དུ་ཐེབསི་མཆོོག་ད་ེཐེད་ཀར་དྲེན་སོིང་ངམ།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཐེང་ཆོད་འདུག མདང་ནུབ་མཚོན་གང་པོར་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་

ཡིོང་བ་ཡིིན། ངསི་ད་ལྟ་ཁྱོོད་དང་ཁོ་རྩོད་རྒྱག་འདོད་མེད། ང་ཐེང་ཆོད་དྲེགསི་ནསི་ཁྱོོད་

དང་ཁོ་རྩོད་རྒྱག་མི་འདོད། ངའི་སྟེང་དུ་སྤྱིང་མདོག་མ་སྟོན། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་འདྲེི་བཞེིན་

པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་གྱིིསི་ཁོ་སྙེར་ཙམ་བྱསི་“ངསི་ཀྱིང་བསིམ་གཟསི་ནསི་བཤོད་པ་མིན། ཁྱོོད་

རང་འདིར་སླེེབསི་མ་ཐེག་པ་ཡིིན་པསི་གནསི་ཚུལོ་མ་ིཤོེསི། མ་ིགཞེན་པ་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་

འདིའི་ཐེད་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་རེད་ལོ། ཁོམ་སྡོང་ར་བ་ཡིོད་པའི་ཞེིང་བདག་ཚོོསི་ཀྱིང་

ཐེབསི་ཤོེསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་འདོན་སྲིིད་པ་སིེམསི་ལོ་འཁོོར་བ་རེད། ལྟོསི་དང་། གལོ་སྲིིད་མ་ི

ཚོང་མ་རྩ་འཛུགསི་བྱེད་དགོསི་ན་དེར་མགོ་ཁྲིད་ཅིིག་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། འདིའི་

སྐོར་ལོ་གཏམ་བཤོད་སྤེེལོ་མཁོན་ཞེིག་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། མི་སུ་ཞེིག་གིསི་ཐོེག་མར་

ཁོ་གྲག་ན་ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིད་ེཐེད་ཀར་བཟུང་ནསི་བཙོན་དུ་འཇུག་ཅིིང་། དེར་མཐུད་ནསི་སུ་

ཞེིག་གིསི་ཁོ་གྲག་ན་ད་ེཡིང་བཙོན་དུ་འཇུག་ག་ིརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“བཙོན་དུ་བཅུག་ཀྱིང་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་རེད། རང་ཉིིད་བཙོན་ཁོང་དུ་བསྡད་

ནསི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་འཇུག་ཐུབ་བམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་དལོ་མོསི་“རེད་ཡི། རེད་ཡི།” ཞེེསི་ལོན་བཏབ།

“ཁོོ་ཚོོར་ད་དུང་ད་ེམིན་ཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་ཡིོད་པ་རེད། མིང་ཐེོ་ནག་པོ་ཟེར་བ་གོ་མྱོོང་

ངམ།”

“ད་ེཟེར་ན་ཅི་ིརེད།”

“ཨུན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་མཉིམ་དུ་འདུསི་ནསི་རྩ་འཛུགསི་བྱེད་དགོསི་

པའ་ིསྐད་ཆོ་ཞེིག་ངག་ལོསི་ཐེོན་ཚོ།ེ ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེཅི་ིཡིིན་ཤོསེི་ཡིོང་། ད་ེདུསི་ཁོོ་ཚོོསི་
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ཁྱོོད་ཀྱི་ིའདྲེ་པར་བློངསི་ནསི་ག་སི་གང་དུ་དགྲམ་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲེ་བྱསི་ཚོ་ེཁྱོོད་གང་དུ་སོིང་

ཡིང་ལོསི་ཀ་མ་ིརྙིེད་ལོ། ད་དུང་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཁྱོོད་ལོ་ཕྲུ་གུ་ཡིོད་ན... །”

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་ལོག་ནང་ནསི་བཙིར་བཙིར་བྱསི་“དེསི་ན་ང་

ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་སྤྲོད་པ་བློངསི་ནསི་མ་བསྡད་ན་མུ་གེསི་འཆོ་ིརྒྱུ་ལོསི་མེད་པ་རེད་དམ། 

ཐེ་ན་ང་ཚོ་ོལྟོགསི་ཀྱི་ིའདུག་ཀྱིང་ཟེར་མ་ིཆོོག་པ་རེད་དམ།”

ཕོ་གསིར་དེསི་ལོག་པསི་ལོག་བརྡོ་ཀོར་ཀོར་ཞེིག་བྱསི་ཏེ། ཀོར་ཐེིག་གི་ནང་དུ་རྙིིང་

ཧྲིལོ་གྱི་ིརསི་གུར་ཚོང་མ་དང་བཙའ་ཡིིསི་ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཡིོད་ཚོད་བསྡུསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་མར་ཕྱིོགསི་སུ་ཨ་མ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་གཅིིག་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་ཞེོག་ཁོོག་ག་ིཤུན་

ལྤགསི་འབྲད་བཞེིན་འདུག་ལོ། བྱིསི་པའ་ིཚོོགསི་ད་ེཁོོ་མོའ་ིམཐེའ་རུ་ཐེག་ཇོ་ེཉིེར་བཅིར། 

“ངསི་བརྙིསི་བཅིོསི་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་འཁུར་རྒྱུ་མིན། སྐྱག་པ་བཟའ་རྒྱུ་ཚོ།ོ ང་དང་ངའ་ིཁྱོིམ་

མ་ིཚོ་ོལུག་ཁྱུ་ན་ིམིན། ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོཤོ་ིམིན་རོ་མིན་ཤོིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན།”

“ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།”

“སུསི་ང་ཚོོར་བརྙིསི་བཅིོསི་བྱསི་ན།”

ཕོ་གསིར་དེསི་“ཁྱོོད་སོྨྱོན་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་ཁྱོོད་རང་འཛོིན་རྒྱུ་རེད། དེ་

དུསི་ཁྱོོད་ལོ་མིང་ཡིང་མེད་ལོ་རྒྱུ་ཡིང་མེད་པར་ཆུ་དོང་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་ཁོ་སྣར་ཁྲག་དམར་

སྐམ་ནསི་ཤོ་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཚོགསི་པར་ནང་ག་ིགསིར་འགྱུར་ཆུང་ཆུང་ཙམ་དུ་འགྱུར་

རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཚོགསི་པར་སྟེང་དུ་ཇོ་ིལྟར་འགོད་པ་ཤོེསི་སིམ། ‘འཁྱོམསི་པོ་ཞེིག་ག་ིརོ་

རྙིེད།’ འདི་ནི་ཁོོ་ཚོོའི་འབྲི་སྟངསི་རེད། ‘འཁྱོམསི་པོ་ཞེིག་གི་རོ་རྙིེད།’ ཅིེསི་པའི་གསིར་

འགྱུར་ཐུང་ཐུང་མང་པོ་ཞེིག་མཐོེང་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འཁྱོམསི་པོའ་ིརོའ་ིའགྲམ་དུ་མ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་ག་ིརོ་ཡིང་ཡིོད་པ་བྱེད་ངེསི་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཕོ་གསིར་དེསི་“ཁྱོོད་སོྨྱོན་པ་རེད། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཕན་པ་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“འོ་ན་ཁྱོོད་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅིི་ཞེིག་ཡིོད།” ཁོོསི་སྣུམ་དྲེེག་ཆོགསི་པའི་གདོང་པ་དེར་

བལྟསི་པ་ན། ཕོ་གསིར་དེའ་ིམིག་ཟུང་སྟེང་ནསི་ཡིོལོ་བ་སྲིབ་མོ་ཞེིག་མར་འཐེེན་ཡིོང་།

“ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་མེད། ཁྱོོད་རང་གང་ནསི་ཡིིན།”

“ཅི་ིཟེར། ཨོ། ཨོག་ལོ་ཧོ་མ་མངའ་སྡེའ་ིསི་ལོ་ིསིོ་གོྲང་རྡོལོ་གྱི་ིཉི་ེའདབསི་ནསི་ཡིིན།”

“འབྱོར་མ་ཐེག་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ད་ེརིང་བསླེེབསི་པ་ཡིིན།”

“འདིར་ཡུན་རིང་ལོ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ད་དུང་མ་ིཤོེསི། ང་ཚོོར་གང་དུ་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ན་ད་ེགར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ཅི་ིརེད།”

“ཅི་ིཡིང་མ་རེད།” ཁོོའ་ིམིག་སྟེང་ག་ིཡིོལོ་བ་ད་ེཡིང་བསྐྱར་མར་འཐེེན།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སིོང་ནསི་ཉིལོ་དགོསི། སིང་ཉིིན་ནསི་བཟུང་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་དགོསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ཨ་ེརྙིེད་བལྟསི་ན་མ་ིའགྲིག་རྒྱུ་མེད།”

ཋེོམ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིརསི་གུར་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།

ཕོ་གསིར་དེསི་འབྲད་སྣུམ་ལྕིགསི་ཀྲིན་ཡིར་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་མཛུབ་མོ་སྣུམ་ནང་

དུ་བསྣུན་རྗོེསི་“ཝ་ཡི།ེ” ཞེེསི་བོསི།

ཋེོམ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་“ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཕ་ོགསིར་དསེི་“ངསི་ཁྱོདོ་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཞེགི་ཡིདོ།” ཅིསེི་ཁོོསི་སྟངེ་དུ་སྣུམ་ནག་འབྱར་ཡིདོ་

པའ་ིམཛུབ་མསོི་ཋེམོ་ལོ་མཛུབ་སྟནོ་བྱདེ་བཞེནི་“ངསི་ཁྱོདོ་ལོ་བཤོད་འདདོ་པ་ན།ི རྙིགོ་དྲེ་

འཚོལོོ་གྱི་ིམ་འདུག་ལོབ་བསིམ་པ་ཡིནི། གླེང་རྟུལོ་དའེ་ིརྣམ་པ་མཐོེང་སིངོ་ངམ།” ཞེསེི་བཤོད།
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“ཕར་ཕོྱིགསི་རསི་གུར་ནང་ག་ིམ་ིད་ེཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།”

“རེད། གླེེན་རྟེགསི་བབསི་ཤོིང་ཚོོར་སྣང་མེད་པ་འདྲེ་བ་ད།ེ”

“ད་ེཅི་ིརེད།”

“ཨུན། ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོཡིོང་དུསི། ཨོ། ཁོོ་ཚོ་ོནམ་རྒྱུན་ཡིོང་ག་ིརེད། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་རང་

ཁོོ་དང་འདྲེ་བ་བྱསི་ནསི་བསྡད་ན་བཟང་གི་རེད། གླེེན་པ་དང་འདྲེ་བར་ཅིི་ཡིང་མི་ཤོེསི་

མཁོན། ཅིི་ཡིང་ཧ་མི་གོ་མཁོན་དེ་འདྲེ། ང་ཚོོ་དེ་འདྲེ་ཡིིན་ན་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོོ་ད་གཟོད་

དགའ་ཡིི་རེད། ཉིེན་རྟེོག་པ་ལོ་རྡུང་རེསི་མ་རྒྱག དེ་ནི་རང་སྲིོག་གཅིོད་པའི་སྟ་རེ་ཡིིན། 

གླེང་རྟུལོ་བྱསི་ནསི་སྡོད་དང་ད་ེདགའ།”

“ལྟསི་ངན་ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེཚོོསི་ང་ལོ་བརྙིསི་བཅིོསི་ག་འདྲེ་བྱསི་རུང་། ངསི་ཡི་ལོན་ཅི་ི

ཡིང་མ་ིསོྤྲོད་པར་འདུག་དགོསི་པ་རེད་དམ།”

“ཡི་ལོན་སོྤྲོད་མི་རུང་། ཉིོན་དང་། དོ་ནུབ་ང་རང་ཁྱོོད་འཚོོལོ་དུ་ཡིོང་། གཅིིག་བྱསི་

ན་ང་ནོར་ཡིོད་སྲིིད། འདི་གར་གསིང་མྱུལོ་བ་ག་སི་གང་དུ་ཡིོད། གང་ལྟར་ངསི་ལོསི་

དབང་ལོ་ཚོོད་ལྟ་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ལོ་ཕྲུ་གུ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ང་རང་ཁྱོོད་འཚོོལོ་དུ་

ཡིོང་། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཞེིག་དང་འཕྲད་ན། ཁྱོོད་རང་ཨོག་ཁོེ་སིི་གླེེན་པ་

ཞེིག་བོྱསི་ལོ་སྡོད། ག་འདྲེ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཐེབསི་ཤོེསི་གང་རུང་ཞེིག་འཐེེན་ཐུབ་ན་ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་ཀྱིང་ཆོོག” ཅིེསི་

ལོན་བཏབ།

“སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ང་ཚོོསི་མངོན་གསིལོ་དོད་པོ་བྱེད་མ་ིརུང་བ་མ་གཏོགསི་ཐེབསི་

ཤོེསི་ནམ་རྒྱུན་འདོན་གྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་མུ་གེསི་འཆོ་ིརྒྱུ་ད་ེཧ་ཅིང་སླེ་པོ་ཞེིག་རེད། ཕྲུ་

གུ་ཞེིག་གིསི་ལྟོགསི་སྡུག་ད་ེཉིིན་གཉིིསི་གསུམ་རིང་མ་གཏོགསི་འཁུར་མ་ིཐུབ།” ཁོོསི་ཡིང་

བསྐྱར་ལོག་ག་ིལོསི་ཀའ་ིའཕྲོ་བསྐྱངསི། ཁོོསི་དབུགསི་སྒོོའ་ིགཞེ་ིགདན་སྟེང་དུ་འབྲད་སྣུམ་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

བསྐུསི་རྗོེསི། སྐྱོར་རྟེེན་གྱི་ིསྟེང་དུ་ལོག་པ་ཕར་གཡིོ་ཚུར་གཡིོ་བྱེད་ལོ། ཁོོའ་ིགདོང་པར་ཉིོབ་

སྣང་དང་གླེེན་མདངསི་བབསི།

ཋེོམ་དལོ་མོསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིརསི་གུར་གྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་ཞེོར་དུ་“གླེང་རྟུལོ།” ཞེེསི་ཤུར་

པུར་བཟླསི།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལྕིང་མའ་ིཡིལོ་ག་སྐམ་པོ་དཔུང་ཁུག་གང་ར་ེའཁུར་

ནསི་ཚུར་ཞེག་སྒོར་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཁོོ་ཚོོསི་མ་ེཕུང་འགྲམ་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁུར་པོ་

མར་ཕབ་རྗོེསི་སྒྱེིད་ཁུག་སྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད། ཨ་ཕསི་“ཐེག་ཉིེའ་ིཡིལོ་ག་ཚོང་མ་ཕལོ་

ཆོེར་བཏུསི་ཟིན་འདུག་ཨ། འབུད་ཤོིང་འདི་ཚོོ་ཅུང་ཐེག་རིང་ནསི་བཏུསི་ཡིོང་བ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་མཐེའ་བསྐོར་བའི་བྱིསི་པའི་ཁྱུ་ཚོོགསི་དེ་ལོ་ཡིར་བལྟསི་

ནསི་“ཨ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཁྱོོད་ཚོ་ོགང་ནསི་ཡོིང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་པར། ཁོོ་ཚོོསི་

དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་མིག་ཟུང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར།

ཨ་མསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཟ་མའ་ིདྲེ་ིམ་ཚོོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཝིན་ཧྥོིལོད། ལོམ་

ཕྱིེསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོ་འགོྲ་ལོམ་ནསི་ཕར་དེད་ནསི་“སྐྱོ་ལྡུར་

ཅུང་བསྐོལོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ོཕ་ཡུལོ་དང་ཁོ་བྲལོ་བ་ནསི་བཟུང་ཟ་མ་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་

བསྐོལོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཨ་ཕ། ཁྱོོད་རང་ཕར་ཕོྱིགསི་ཚོོང་ཁོང་དུ་སིོང་ནསི་སྐ་ེཤོ་ཏོག་ཙམ་ཉོིསི་

ཤོོག སྐྱོ་མ་ཞེིམ་མོ་ཞེིག་བསྐོལོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། ཨ་ཕ་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་དལོ་མོསི་

སིོང་།

ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་གདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་གི་སྒུལོ་

འཕྲུལོ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ཋེོམ་ཚུར་སླེེབསི་པ་ན་ཁོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ཁྱོོད་རང་

ད་ེརིང་དགའ་ནསི་རྒོད་ཕྲུག་འདྲེ་བ་ཞེིག་རེད་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ན་ིདཔྱིད་ཆོར་ཁྲོད་ཀྱི་ིསྦེལོ་བ་བཞེིན་དགའ་ཡི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་“སྒུལོ་འཕྲུལོ་འད་ིལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། ཡིག་པོ་རེད་འདུག་ཨ། མ་རེད་དམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ནང་དུ་མར་བལྟསི་ནསི་“ངསི་བལྟསི་ན་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།”

“མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཨ།ེ དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། འད་ིག་འདྲེའ་ིཡིག་པོ་ཞེིག་འདུག སྣུམ་

འཛོར་གྱི་ིམ་ིའདུག་ལོ། གཞེན་པའ་ིགནད་དོན་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག” ཁོོསི་མ་ེཆོའ་ིཁོ་གཅིོད་

ཀྱི་ིགཅུསི་ཁོ་ལྷོད་ནསི་ཁུང་ནང་དུ་མཛུབ་མོ་བསྲིིངསི། “ཅུང་ཚོིག་འདུག འོན་ཀྱིང་། ཁོོག་

པ་སྐམ་པོ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གདམ་ཀ་ཡིག་པོ་ཞེིག་བྱསི་འདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངསི་དེ་ཟེར་བ་ལོ་

སྒུག་པ་ཨ་ེཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། 

“རེད། དངོསི་གནསི་བཤོད་ན་ངསི་ལོམ་རིང་ཐུང་ཡོིངསི་སུ་ད་ེཐེད་ལོ་སིེམསི་ཁུར་བྱསི་

ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ཆོག་སོྐྱན་འདྲེ་བྱུང་སིོང་ན་ད་ེན་ིངའ་ིསྐྱོན་རེད།”

“སིེམསི་ཁུར་བྱེད་མི་དགོསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གདམ་ཀ་ཡིག་པོ་བྱསི་འདུག ད་དུང་འདི་

བདག་ཡིག་པོ་བོྱསི་ཤོོག་མ་གཏོགསི་སིང་ཉིིན་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་དགོསི།”

ཨལོ་གྱིིསི་“འད་ིའགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཕྱིོགསི་ལོ་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་མ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ཁོོསི་གླེོ་གྲ་ིབློངསི་ཡིོང་ནསི་མ་ེཆོའ་ིརྩ་ེམོ་འབྲད་འབྲད་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་རསི་གུར་གྱིི་མཐེའ་བསྐོར་ནསི་སིོང་བ་ན། ཁོ་སིེ་དེ་གར་ཐེང་ལོ་བསྡད་དེ་

མིག་ཟུང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པ་རྗོེན་པ་ལོ་བློོ་རྩེ་གཏད་ནསི་བལྟསི་འདུག ཋེོམ་ཁོོའ་ི

འགྲམ་དུ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་སིར་བསྡད། “ད་ེཚོོར་གནད་དོན་མེད་དམ།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“གང་ཚོོར།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁྱོོད་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིམཛུབ་མོ་ཚོོར།”

“ཨོ། ཡི་ེཤུ། ང་རང་འད་ིགར་བསྡད་ནསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ལོ་ནམ་ཡིང་བསིམ་བློོ་སྐྱིད་པོ་ཏག་ཏག་འཁོོར་རྒྱུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁོོའ་ིརྐང་པའི་མཐེེབ་མཛུབ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་གོང་མཛུབ་མར་ལོ་

བཀུག་སྟ།ེ གདོང་ལོ་འཛུམ་ཆུང་ཞེིག་ལོངསི། “དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་རང་སྟེང་དུ་དངོསི་

སུ་ཡིོང་ན་ལོོསི་ཡིིན་ཏ།ེ ཐེ་ན་དེའ་ིསྟེང་དུ་བསིམ་བློོ་འཁོོར་བ་ཙམ་གྱིསིི་ཀྱིང་དངོསི་གནསི་

ཐེང་ཆོད་དུ་འཇུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིིན་འདི་དག་རིང་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་གདངསི་པ་ཙམ་ཡིང་མཐེོང་མ་

བྱུང་། ཉིིན་འདི་དག་གི་རིང་ལོ་བསིམ་བློོ་ཁོོ་ན་བཏང་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཡིིན། རྒྱུན་དུ་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་ཕུད། ཞྭ་མོ་དེ་ད་ལྟ་དྲེེག་པསི་གོསི་ཤོིང་རང་ཚུགསི་ཤོོར་

ཡིོད་ལོ། ཞྭ་མོའ་ིཐེོད་ལྕིེའི་རྩེ་མོ་དེ་ནི་བྱའི་མཆུ་ཏོ་བཞེིན་དུ་རྣོ། ཋེོམ་གྱིིསི་ཞྭ་མོའ་ིརྔུལོ་

ལོེན་མཐེའ་ཆོགསི་ཕྱི་ིལོ་བསླེོགསི་ནསི། ནང་ནསི་ལྟེབསི་རྩེག་བརྒྱབ་པའ་ིཚོགསི་པར་ཤོོག་

བུ་རིང་པོ་ཞེིག་ཕྱིིར་བློངསི་ནསི་“རྔུལོ་ཆུ་བཞུར་དྲེགསི་པསི་ཤོོག་བུ་འཁུམསི་སིོང་།” ཞེེསི་

ཟེར་བཞེིན་འགུལོ་བཞེིན་པའ་ིཁོ་སིེའ་ིརྐང་མཛུབ་ལོ་བལྟསི། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་

མཚོམསི་ཅུང་བཞེག་ནསི། ངའ་ིསྐད་ཆོ་ལོ་ཅུང་ཉིན་ན་མ་ིཆོོག་གམ།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་རྩ་ིཤོིང་ག་ིགཞུང་རྟེ་དང་འདྲེ་བའ་ིསྐེའ་ིསྟངེ་ག་ིམགོ་བོ་ད་ེཚུར་འཁོོར། “ནམ་

ཡིིན་ཡིང་ཉིན་བསྡད་ཡིོད། ངསི་རྒྱུན་དུ་བསིམ་བློོ་གཏོང་བའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡིང་ད་ེཡིིན། མ་ི

རྣམསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ལོ་ཡུད་ཙམ་ཉིན་ན། མགོྱིགསི་པོར་ཁོོ་ཚོོའི་བསིམ་བློོ་གཏོང་སྟངསི་

དེ་ཤོེསི་ཡིོང་། འགྲུལོ་བཞུད་ཀྱིི་ལོམ་ཐེག་རིང་མོའ་ིསྟེང་ནསི་ངསི་མི་ཚོོའི་སིེམསི་འདུན་

དང་ཚོོར་བ་མཐེོང་ཞེིང་མྱོོང་ཐུབ་སིོང་། མ་ིརྣམསི་ན་ིགཟེབ་ལོ་ཚུད་པའ་ིབྱེའུ་ཆུང་བཞེིན་

གཤོོག་ཟུང་ཐེག་ཐེག་ཏུ་རྡོེབ་ལོ། གཟེབ་ལོསི་གྲོལོ་ཆོེད་གཤོོག་རྡོེབ་བྱསི་ནསི་གཤོོག་པ་
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གཟེབ་བར་ནསི་གཅིོག་ལོ་ཉི།ེ”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་མིག་ཟུང་ཅིེར་གྱིིསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་

ཀྱིི་དབྱིན་ཁྲེ་ཉིི་ཤུ་ཡིསི་མསི་ཀྱིི་སིར་ཡིོད་པའི་རསི་གུར་སྐྱ་བོ་དེར་བལྟསི། རསི་གུར་གྱིི་

ཆོོན་ཐེག་སྟེང་དུ་བཀྲུསི་ཟིན་པའི་རྫོི་དོར་དང་ནང་སོྟད། ལྭ་བ་བཅིསི་ཉིི་མར་སྐམ་

འདུག ཁོོསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་འདོད་པའི་སྐད་ཆོའང་དེ་ཡིིན། 

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གནད་དོན་འད་ིསྔོ་སི་ནསི་མཐེོང་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མོསི་མཐུན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ངསི་མཐེོང་བ་ན།ི རྟེེན་སི་ཆོགསི་སི་མེད་པའ་ིང་ཚོ་ོ

ན་ིདམག་དཔུང་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ད་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་མགོ་བོ་ཅུང་

སྒུར་ཞེིང་། ལོག་པ་དལོ་མོསི་དཔྲལོ་བའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིར་བསྲིིངསི་ཡིོང་ནསི་སྐྲ་གསིེབ་ལོ་

སྦེར་འབྲད་བྱེད་བཞེིན་“གནད་དོན་འདི་ཉིིན་འདི་དག་གི་རིང་ལོ་ངསི་རྒྱུན་དུ་མཐེོང་

ཡིོང་། ང་ཚོ་ོགང་དུ་གནསི་བཅིསི་ན་དེར་མཐེོང་བ་ན།ི ཁྱོིམ་ཚོང་མང་པོའ་ིཁོ་ལོ་ཤོ་རྩིབ་

ར་ེམ་རག་པར་དཀའ་ཡི་ིཡིོད་ལོ། ཁོ་ལོ་རག་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་ཁོོག་ལོ་འབབ་རྒྱུ་

ཞེིག་མེད། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོལྟོགསི་ནསི་བཟོད་བསྲིན་མ་ིཐུབ་སྐབསི་ང་ལོ་གསིོལོ་བ་འདེབསི་

སུ་འཇུག་ལོ། ངསི་ཀྱིང་མཚོམསི་ལོ་ལོར་གསིོལོ་བ་བཏབ་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་ཁོོསི་བསྐུམསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིཔུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་སྦེར་མོ་བསྐོན་ནསི་རྐང་པ་དལོ་མོསི་

ནང་དུ་ཕྱིིར་འཐེེན། “ངསི་སོྔོན་ཆོད་གསིོལོ་བ་སྨོོན་ལོམ་བཏབ་ན་སྡུག་བསྔོལོ་སིེལོ་ཐུབ་

སྙམ་མྱོོང་། སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་ན་གསིོལོ་བ་ཞེིག་བཏབ་ན། སྡུག་བསྔོལོ་ཡིོད་ཚོད་གསིོལོ་

འདེབསི་དེའི་སྟེང་དུ་ཐེོགསི་ནསི། སྦྲིང་ནག་རྣམསི་སྦྲིང་ཤོོག་གི་སྟེང་དུ་འབྱར་བ་ལྟར་

ཐེག་རིང་ཐེག་རིང་ལོ་འཁྱོེར་འགྲོ་བར་འདོད་ཀྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་དེར་ནུསི་

པ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་མེད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གསིོལོ་འདེབསི་ཀྱིིསི་ཤོ་རྩིབ་ཅིིག་འཁྱོེར་ནསི་སླེེབསི་མྱོོང་མེད། ཕག་ཤོ་

དགོསི་ན་ཕག་པ་འཚོོལོ་དགོསི་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“རེད་ཡི། དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོབསི་ཅིན་པོསི་ནམ་ཡིང་གླེ་ཆོ་སྤེར་མྱོོང་མེད། 

ཡུལོ་མི་གཉིོམ་ཆུང་འདི་ཚོོསི་འཚོོ་བ་སྟབསི་བདེ་ཞེིག་བསྐྱལོ་ནསི། བུ་ཕྲུག་ཚོོ་སྟབསི་

བདེསི་སྐྱོང་འདོད་པ་ཙམ་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་ལོོ་ན་རྒསི་པའི་སྐབསི་སུ། སོྒོ་ལོམ་བར་ནསི་

ནུབ་ཁོའི་ཉིི་མར་ལྟ་འདོད་པ་ཙམ་དང་། ལོོ་ན་གཞེོན་དུསི་མཉིམ་དུ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་

ཅིིང་གླུ་དབྱངསི་བློངསི་ནསི། མཉིམ་དུ་ཉིལོ་འདོད་པ་ཙམ་རེད། ད་ེབཞེིན་ཁོོ་ཚོོསི་ཟ་མ་

ཟོསི་ནསི་ཆོང་རག་འཐུང་ཞེིང་། ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ། ཁོོ་ཚོོའ་ིའདོད་པ་ན་ིད་ེག་ཙམ་རེད། ཤོ་

གནད་ལྷོད་ནསི་ཐེང་ཆོད་དུ་འཇུག་འདོད་པ་ཙམ་རེད། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ད་ངསི་སྐད་

ཆོ་ཇོ་ིའདྲེ་ཞེིག་བཤོད་ཀྱི་ིའདུག་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་མི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ཡིག་པོ་འདྲེ་ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནམ་ཞེིག་ལོ་

སྟོང་འདང་རྒྱག་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་མགོ་འཛུགསི་ཐུབ་བམ། ང་ཚོོསི་ངེསི་

པར་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི། ང་ཚོོའ་ིསོྒོར་མོ་ཚོར་གྲབསི་འདུག ཨ་ཕྱིིའ་ིབང་སིོའ་ིསྟེང་དུ་

འཛུགསི་རྒྱུའ་ིདུར་ཤོིང་ཚོོན་མདོག་མ་དེའ་ིདོན་དུ་ཨ་ཕསི་སོྒོར་མོ་ལྔ་སྤྲོོད་དགོསི་འཁོེལོ་

སིོང་བསི། ད་ལྟ་ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་མང་པོ་ལྷག་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐམ་ཞེིང་རིད་པའི་རྒྱུད་འདྲེེསི་ཁྱོི་ལྡོམ་སྨུག་པོ་ཞེིག་གུར་ཟུར་ནསི་དྲེི་སྣོམ་བྱེད་

བཞེིན་ཚུར་སླེེབསི། ཁྱོི་དེ་ཞེེད་ཅིིང་དོགསི་ལོ་འབྲོ་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི་འདུག ཁྱོི་དེསི་སྐྱེསི་

པ་འདི་གཉིིསི་ཀ་མ་མཐེོང་བར་དྲེི་སོྣམ་བྱེད་བཞེིན་ཚུར་སླེེབསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་མགོ་བོ་

ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ཀ་མཐེོང་། དེ་མ་ཐེག་ཏུ་ཁྱོི་དེསི་རྣ་ཅིོག་ལྟག་ལོ་སྦྱིར་

ཞེིང་། རུསི་ཀོག་མ་གཏོགསི་མེད་པའི་མཇུག་མ་བརླ་བར་དུ་བཙིར་ནསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་

མཆོོངསི་ཏ་ེབྲོསི། ཁོ་སི་ེཡིིསི་འབོྲ་བཞེིན་པའ་ིཁྱོ་ིད་ེལོ་བལྟསི། ཁྱོ་ིདེསི་རསི་གུར་གྱི་ིམཐེའ་
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བསྐོར་ནསི་བྲོསི་ཏ་ེམཐོེང་ལོམ་ནསི་ཡིལོ། ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་“ངསི་འད་ི

གར་སུ་ལོའང་ཕན་ཐེོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ང་རང་ཉིིད་ཚུད་པའ་ིམ་ིསུ་ལོའང་ཕན་ཐེོགསི་ཀྱི་ི

མི་འདུག ང་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུ་ལོོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཕྱིོགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་ཡིོད། 

ངསི་འད་ིལྟར་ཉིིན་རྒྱུན་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིཟ་མ་ཟོསི་ནསི། ཁྱོོད་ཚོོའ་ིའདུག་སི་བཀག་ཀྱིང་། ཁྱོོད་

ཚོོར་ཕར་སྦྱིིན་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་གཏན་འཇོགསི་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་ཞེིག་

བཙལོ་ནསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ལོ་ཅིི་ཞེིག་སྤྲོད་པ་དེ་ཕྱིིར་འཇོལོ་ཨེ་ཐུབ་བལྟསི་ན་དགའ་རྒྱུ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་ཅུང་ཙམ་གདངསི་ནསི་མ་མགལོ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་ཏ།ེ མ་སིོའ་ིསྟེང་དུ་པད་

ཁོའ་ིརྩ་ེརྐང་ཞེིག་གིསི་རྡོེག ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ སྐྱ་མདོག་བབབསི་པའ་ིརསི་གུར་ཁོག་

དང་། རྩྭ་ལྡུམ་དང་ལྕིགསི་ཀྲིན། ཤོོག་བུ་སིོགསི་ལོསི་གྲུབ་པའ་ིསྤྱིིལོ་བུ་བཅིསི་ལོ་ཅིེར་གྱིིསི་

བལྟསི་ནསི་“ཐེ་མག་ཁུག་མ་གཅིིག་ཡིོད་ན་ཨང་། ངསི་ཐེ་མག་མ་འཐེེན་པར་ཡུན་རིང་

ཞེིག་འགོར་སིོང་། མག་ལོེ་སིི་ཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་ཡིོད་སྐབསི་རྒྱུན་དུ་ཐེ་མག་འཐེེན་

མྱོོང་། བཙོན་ཁོང་ཅུང་དྲེན་གྱི་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རྩྭ་རྐང་གཅིིག་

མ་སིོའ་ིསྟེང་དུ་ཡིང་བསྐྱར་བརྡོེགསི་རྗོེསི་ཆོོསི་དཔོན་ལོ་ཁོ་ཚུར་འཁོོར། “བཙོན་དུ་བསྡད་

མྱོོང་ཨ་ེཡིོད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མེད། གཏན་ནསི་བསྡད་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་དུང་ཅུང་མ་འགྲོ། ད་དུང་མ་འགོྲ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ག་ཚོོད་སྔོ་ཙམ་ལོ་སིོང་ན། ད་ེཚོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་རྙིེད་སྲིིད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་མིག་ཕྱིེསི་མ་བཙུམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི་ནསི། ཞྭ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་མགོ་

ལོ་ཕྱིིར་གོན་རྗོེསི་“ལྟོསི་དང་། འད་ིན་ིཆོོསི་དཔོན་ཚོོསི་རྒྱུན་པར་གསུང་བའ་ིསྦྲིང་རྩ་ིདང་འོ་

མའ་ིཡུལོ་གྲུ་ད་ེའདྲེ་མ་རེད། འད་ིན་ིཡི་ང་སྙིང་རྗོ་ེམེད་པའ་ིསི་ཆོ་ཞེིག་རེད། སི་འདིའ་ིཡུལོ་
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མ་ིཚོང་མ་ང་ཚོ་ོནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་བཞེིན་པ་འདིར་ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། ད་ེབསི། ཁོོ་ཚོོསི་

ཉིེན་རོྟེག་པ་བཙལོ་ནསི་ང་ཚོོར་ཚུར་ཞེེད་སྣང་སླེོང་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“རེད་ཡི། དེ་ངསི་ཤོེསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་ང་བཙོན་ལོ་བསྡད་མྱོོང་ཡིོད་

མེད་དྲེིསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་དལོ་མོསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་བཙོན་ཁོང་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན་ན། ད་ེནསི་ཁྱོོད་

ལོ་ཚོོར་ཤོེསི་གསིར་པ་ཞེིག་འཁྲུངསི་ཡིོང་། བཙོན་པ་མང་པོ་མཉིམ་དུ་འཛོོམསི་ནསི་སྐད་

ཆོ་བཤོད་མ་ིཆོོག་ལོ། མ་ིགཉིིསི་ཙམ་འདུ་འཛོོམསི་ཆོོག་སྲིིད་མོད། མ་ིཚོོགསི་རྩ་བ་ནསི་

འདུ་རུ་འཇུག་ག་ིརེད། ད་ེབསི་མ་ིརྣམསི་ལོ་ཚོོར་ཤོེསི་གསིར་པ་ཞེིག་སླེེབསི་ཡིོང་། དཔེར་

ན། གལོ་སྲིིད་བཙོན་པ་ཞེིག་གི་སིེམསི་ལོ་ཟ་འཕྲུག་ལོངསི་ནསི། བཙོན་སྲུང་པ་ཞེིག་གི་

མགོ་ལོ་ཕྱིགསི་མའ་ིཡུ་བ་ཞེིག་གིསི་རྒྱག་སྐབསི། བཙོན་པ་གཞེོན་པ་ཚོོསི་དོན་དག་འད་ི

མ་བྱུང་གོང་ནསི་འད་ིའདྲེ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཚོོར་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། གལོ་སྲིིད་བཙོན་ཁོང་དུ་

འོསི་ལོངསི་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པའམ་ཡིང་ན་བཙོན་བྱོལོ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་ན། བཙོན་པ་ཚོོར་

སུསི་ཀྱིང་མ་བཤོད་རུང་ཁོོ་ཚོོསི་ཚོོར་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། འད་ིཐེད་ལོ་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཚོོར་ཤོེསི་

ཤོིག་སླེེབསི་ཡིོང་། ད་ེའདྲེ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

“ད་ེའདྲེ་རེད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདིར་ཅུང་སྡོད་དང་། གང་ལྟར་སིང་ཉིིན་བར་དུ་སྡོད་དང་། དེ་བར་

དུ་དོན་དག་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་རུང་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ངསི་ལོམ་ཐེོག་ནསི་གཞེོན་ནུ་ཞེིག་དང་

གླེེང་མོལོ་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོོ་ནི་སྤྱིང་ཁྱོི་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་རྣམ་རིག་རྒོད་ལོ་གཡིོ་སྒྱུ་ཆོེ། 

འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ན་ིརྣམ་རིག་རྒོད་དྲེགསི་པ་ཞེིག་རེད། སྤྱིང་ཁྱོ་ིཚོོསི་རང་དོན་གཅིིག་པུ་མ་

གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅིི་ལོའང་ཁོ་ཡི་མི་བྱེད་ལོ། དེ་ནསི་ཧ་ཅིང་བག་ཡིོད་ཚུལོ་ལྡན་ཞེིག་
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ཡིིན་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་གནོད་མེད་སྤྲོོ་དགའ་ིངང་ནསི་འདུག་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཉི་ེའགྲམ་

ནསི་བྱ་མོ་ཞེིག་སིོང་ཚོ།ེ ད་གཟོད་ལྟད་མོ་གཞེན་པ་ཞེིག་བསྟན་ཡིོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁོོ་ལོ་ནན་ཏན་གྱིིསི་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་ལོ་དྲེི་བ་ཞེིག་འདྲེི་གྲབསི་བྱསི་རྗོེསི་

ཁོ་ཕྱིིར་དམ་པོར་བཙུམསི། ཁོོའ་ིརྐང་མཛུབ་ཁོག་འགུལོ་འགུལོ་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོསི་པུསི་

མོ་ལྷོད་ནསི་རྐང་པ་མར་བསྲིིངསི་པ་ན་ད་གཟོད་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགུལོ་བཞེིན་པའི་རྐང་

མཛུབ་རྣམསི་གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ཡི་ཡི། དེསི་ན་ང་གནསི་སྐབསི་རིང་

མ་ིའགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མི་མང་པོ་ཞེིག་གིསི། མི་ཡི་རབསི་མང་པོ་ཞེིག་གིསི་གང་ཅིིའི་ཐེད་ལོ་ཅིི་

ཡིང་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད་དུསི། ད་ེན་ིདོན་དག་ཅིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིསྔོ་ལྟསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ང་མ་ིའགྲོ་འདུག་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“སིང་ཉིིན་ང་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“འོ་ཡི།” ཞེེསི་ལོན་འདེབསི་བཞེིན། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་མཛུབ་རྣམསི་ཡིར་

མར་ལོ་འགུལོ་དུ་བཅུག་ནསི། དེ་དག་ལོ་ནན་ཏན་གྱིིསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི། ཋེོམ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

གྲུ་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་སྟེ་མིག་ཟུང་བཙུམསི། ཁོོསི་གུར་ནང་ནསི་

གྲག་ཡིོང་བའ་ིརོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་དྲེ་ིབ་འདྲེ་ིབའ་ིམུག་མུག་ག་ིསྐད་སྒྲི་དང་། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་

ད་ེལོ་དྲེིསི་ལོན་འདེབསི་པའ་ིམུག་མུག་ག་ིསྐད་སྒྲི་བཅིསི་ཐེོསི་ཐུབ། 

ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱིསིི་སི་གཞེའི་ིངོསི་སུ་གྲབི་གཟུགསི་ནག་པོ་ཞེགི་སོྤྲོསི་འདུག་ཅིངི་། ཟུར་ར་ེ

རའེ་ིའདོ་ཟརེ་རྩ་ེམ་ོཅིན་དག་ན་ིསྟུག་ཅིངི་རྣ།ོ ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་མལོ་གདན་གྱི་ིསྟངེ་དུ་ལོགོ་ནསི་

འདུག་ཅིངི་། ཁོོན་ན་ེཁོོ་མའོ་ིའགྲམ་དུ་པུསི་བཙུགསི་ཀྱིསིི་བསྡད་འདུག ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་གྱིསིི་

“ང་སིངོ་ནསི་ཨ་མར་རགོསི་རམ་བྱདེ་དགསོི། ངསི་ཁོོ་མརོ་རོགསི་རམ་བྱདེ་གྲབསི་བྱསི་མོད། 

འནོ་ཀྱིང་། ལུསི་པ་ོའགུལོ་ཐེངེསི་ར་ེར་ེལོ་ཞེ་ེམརེ་ལོངསི་ནསི་སྐྱུག་རྒྱུ་ཡིངོ་།” ཞེསེི་བཤོད།
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ཁོོན་ན་ེཡི་ིངོ་མདངསི་ནག་པོར་གྱུར་“གལོ་སྲིིད་འད་ིའདྲེ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ན། སྔོ་སི་ནསི་

ཡིོང་རྒྱུ་མ་བྱསི་ན་ཅིི་མ་རུང་། ངསི་ཕ་ཡུལོ་ནསི་འདྲུད་འཐེེན་འཁོོར་ལོོའ་ིསོྐར་ལོ་སླེོབ་

སྦྱིོང་བྱསི་ནསི། ད་ེའབྲེལོ་གྱི་ིལོསི་ཀ་ཞེིག་བཙལོ་ཡིོད་རྒྱུ་ན་ཉིིན་རེར་སོྒོར་གསུམ་ར་ེཅིན་

གྱི་ིལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་ཡིོད་ངེསི། མ་ིགཅིིག་གིསི་ཉིིན་རེར་སོྒོར་གསུམ་ར་ེབློངསི་ན་འཚོ་ོབ་

སྐྱིད་པོ་ཞེིག་རོལོ་ཐུབ་ལོ། མཚོན་མོར་གོླེག་བརྙིན་བལྟ་རུའང་འགྲོ་ཐུབ།”

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་གདོང་པར་དངངསི་འཚོབ་ཀྱིི་མདངསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

མཚོན་མོར་སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན་ཐེད་ལོ་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་

པར། ཁོོའ་ིཚོིག་ལོན་ཡིོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བསི་“ད་ེལྟར་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་ནན་འདྲེ་ིབྱསི།

“དེ་ལྟར་ལོོསི་བྱེད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པའི་ཐེོག་ཏུ་ལོངསི་ཐུབ་མ་ཐེག་ཏུ་དེ་ལྟར་བྱེད་

ངེསི། འོན་ཀྱིང་། ཐེོག་མར་སོྒོར་མོ་ཅུང་འཚོོལོ་དགོསི།”

ཁོོ་མོ་གྲུ་མོར་ཁོེན་ནསི་ཡིར་དགྱི།ེ “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེཐེད་ལོ་སིེམསི་ཤུགསི་མ་ལྷོད་ཨ།”

“མིན། མ་ིལྷོད། ག་ལོ་ལྷོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོའད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་འདུག་དགོསི་པ་ངའ་ི

སིེམསི་ལོའང་མ་ཤོར།”

གཞེོན་ནུ་མ་འདིའི་མིག་ནང་དུ་གཟབ་ནན་གྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་བབསི་ནསི། སྐད་མགོ་

དམའ་མོསི་“མ་ིའདུག་ཐེབསི་མེད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ལོོསི་ཡིིན། ད་ེངསི་ལོོསི་ཤོེསི། ང་རང་ཐོེག་མར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིཐེོག་ཏུ་ལོངསི་

ཐུབ་དགོསི། ཐེོག་མར་སོྒོར་མོ་ཅུང་འཚོོལོ་དགོསི། མ་གཞེ་ིཕ་ཡུལོ་དུ་བསྡད་ནསི་འདྲུད་

འཐེེན་འཁོོར་ལོོ་སོྐར་བ་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱསི་ན་དེ་ཡིག་པོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཉིིན་རེར་སོྒོར་མོ་

གསུམ་ར་ེལོེན་ཐུབ་ལོ། ད་དུང་ཞེོར་ལོསི་ཀྱིང་ལོསི་ཐུབ།” རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིམིག་ཟུང་གིསི་

བདེན་རྫུན་ཚོད་ཐེིག་འཇོལོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོན་ནེ་ཡིིསི་ཁོོ་མོར་ལྟ་བའི་ཚོེ་ན། ཁོོ་

མོའ་ིམིག་ཟུང་ལོསི་ཁོོ་རང་ཚོད་ཐེིག་ལོ་འཇོལོ་བ་དང་། ཁོོ་རང་ལོ་རྩིསི་ཞེིབ་བྱེད་བཞེིན་
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པའི་རྣམ་པ་ཞེིག་མཐེོང་། དེ་བསི་ཁོོསི་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་“འོན་ཀྱིང་། ང་ནི་རང་ཚུགསི་ཀྱིིསི་

ལོངསི་ཐུབ་མ་ཐེག་ཏུ་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་གཏུམ་དྲེག་དང་བཅིསི་“ཕྲུ་གུ་མ་བཙསི་གོང་དུ་ང་ཚོོར་ངེསི་པར་དུ་ཁོང་པ་

ཞེིག་ཡིོད་དགོསི། ངསི་ཕྲུ་གུ་འདི་རསི་གུར་ཐེབསི་ཆོག་ཅིིག་ཏུ་བཙའ་མི་འདོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོོན་ན་ེཡིིསི་“ཡིིན་དང་ཡིིན། ང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིཐེོག་ཏུ་ལོངསི་ཐུབ་མ་ཐེག་ཏུ།” 

ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་རང་རསི་གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི། ལྕུག་ཕྲན་སྦེར་བའི་མེ་

ལྕིེའ་ིའགྲམ་དུ་བྲེལོ་འཚོབ་ལོངསི་པའ་ིཨ་མ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཡིང་བསྐྱར་

ཕྱིིར་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་ནསི་རསི་གུར་གྱི་ིགནམ་མཐེིལོ་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོ་མོསི་མཐེ་ེམོ་ཁོའ་ིནང་དུ་བཅུག་ནསི་ངག་བསྡམསི་ཏ་ེཁུ་སིིམ་པོསི་ངུ་ཤུམ་བྱསི།

ཨ་མ་མ་ེའགྲམ་དུ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་ནསི། ཐེབ་སྟེང་གི་སྐྱོ་མ་བསྐོལོ་ཡིོད་པའི་

སླེ་ངའ་ིའོག་ག་ིམ་ེལྕིེའ་ིསྟེང་དུ་ལྕུག་ཕྲན་གྱི་ིཡིལོ་ག་ཁོག་གཅིོག་གིན་གཅིོག་གིན་འཕེན། 

མ་ེལྕི་ེཁོག་ཡིར་ཅུང་མཆོེད་རྗོེསི་མར་ལོ་ཕྱིིར་འཇོགསི་འགྲོ་ལོ། ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་ལོ་ཅུང་

མཆོེད་རྗོེསི་མར་ལོ་ཕྱིིར་འཇོགསི་འགྲོ། བྱིསི་པ་བཅིོ་ལྔ་པོསི་ཁུ་སིིམ་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་

ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཐེབ་སྟེང་གི་སྐྱོ་མའི་དྲེི་ཞེིམ་ཁོོ་ཚོོའི་སྣ་ནང་དུ་རྒྱུ་

བའ་ིཚོ་ེན་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྣ་སྙེར་ཙམ་སྙེར་ཙམ་བྱེད། དགུང་ག་ིཉི་ིམ་ཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་ཐེོག་ཏུ་ཕོག་

པསི། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་སྨུག་སིེར་དུ་བསྒྱུར་པའ་ིཁོོ་ཚོོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ལོསི་འོད་མདངསི་འཕྲོ། བྱསིི་པ་

ད་ེཚོ་ོའད་ིགར་འད་ིལྟར་འདུག་པར་ཁོ་སྐྱེངསི་ཀྱི་ིཡིོད་ནའང་། ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་

འད་ིདང་ཁོ་འབྲལོ་མ་ཐུབ། ཨ་མསི་ཀོར་ཀོར་གྲལོ་གྱི་ིནང་གྲལོ་དུ་ཟ་ཧེབ་ལོངསི་ཡིོད་པའ་ི

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱསི། ཁོོ་མོ་ནི་བྱིསི་པ་གཞེན་པ་ཚོོ་ལོསི་གཟུགསི་པོ་

རིང་། ཁོོ་མོ་རྐང་པ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ལོངསི་ནསི། རྐང་པ་གཞེན་པའ་ིརྐང་མགོསི་སྟེང་དུ་
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ལོངསི་ཡིོད་པའི་རྐང་པ་དེའི་ཉྭ་རིལོ་སྟེང་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེད། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་

རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་བསྣོལོ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། སྐྱ་མདོག་བབསི་པའ་ིམིག་ཟུང་ཕྲ་མོསི་ཨ་མ་ལོ་

ལྟད་མོར་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་“ལྕིམ་ལོགསི། ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་རམ་འདྲེ་བྱེད་དགོསི་སིམ། ངསི་

ཁྱོོད་ལོ་ལྕུག་ཕྲན་ད་ེཚོ་ོགཅིོག་རོགསི་བྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་བསིམ་ཚུལོ་བཏོན།

ཨ་མསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཟསི་སྐལོ་རེ་ཨེ་

སྟེར་འདོད་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཁོོ་མོསི་“ཡིིན་ཡི། ལྕིམ་ལོགསི།” ཞེེསི་བརྟེན་བརླིང་གིསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སླེ་ངའི་འོག་ཏུ་ཤོིང་ཐུར་རེ་བསྣན་པ་ན་མེ་ལྕིེ་ཡིིསི་ཚོག་སྒྲི་སྒྲིོག “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཞེོགསི་ཟསི་མ་ཟོསི་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཟོསི་མེད། ལྕིམ་ལོགསི། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་མེད་ལོ། ང་ཚོོའ་ིའཚོ་ོབ་འགྲོ་

བའ་ིཆོེད་དུ་ཨ་ཕསི་ཅི་དངོསི་འགའ་ར་ེབཙོང་ཐེབསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།”

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་བལྟསི། “ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མ་ལོསི་སུསི་ཀྱིང་ཞེོགསི་ཟསི་

ཟོསི་མེད་དམ།”

ཀོར་ཀོར་དུ་འདུསི་པའི་བྱིསི་པའི་ཁྱུ་ཚོོགསི་འདི་དོགསི་མི་བདེ་བའི་ངང་ནསི་གཡིོ་

འགུལོ་བྱསི་ཤོངི་། ཚོང་མསི་མིག་ཟུང་སླེ་ང་དང་འབྲལོ་ཐེབསི་བྱསི། བུ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གསིི་

རློམ་སིེམསི་དང་བཅིསི་“ངསི་ཟོསི་ཟིན་པ་ཡིིན། ང་དང་ངའ་ིགཅུང་པོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཟོསི་པ་

ཡིིན། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཟོསི་སིོང་། ད་ེངསི་མིག་གིསི་མཐེོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོསི་བཟའ་ཡིག་

བྱསི་པ་ཡིིན། དོ་ནུབ་ང་ཚོ་ོལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་བློངསི། “དེསི་ན་ཁྱོོད་ལྟོགསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། སླེ་ངའི་

ནང་ག་ིའད་ིཙམ་པོ་ཚོང་མར་བཟའ་རྒྱུ་མ་ིའདང་།”
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བུ་ཆུང་ཆུང་དེསི་མཆུ་ཏོ་ཙོག་ཙོག་བྱསི་ནསི་“ང་ཚོོསི་བཟའ་ཡིག་བྱསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་བརྒྱུགསི་ཏ་ེརསི་གུར་གྱི་ིཚོོགསི་སུ་འཐེིམསི། ཨ་

མསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ལྟ་ཡུན་རིང་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིནང་ག་ིབུ་མོ་ལོོ་ན་ཆོ་ེ

ཤོོསི་དེསི་ཁོོ་མོར་དྲེན་སྐུལོ་བྱེད་དགོསི་བྱུང་།

“ལྕིམ་ལོགསི། མེ་འཇོགསི་ཀྱིི་འདུག་པསི་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་མེ་ཁོ་སྣོན་རོགསི་བྱེད་དགོསི་

སིམ།”

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་གུར་ནང་དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ད།ེ བརྟེན་བརླིང་དང་

གཟ་ིབརྗོིད་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་ཚུལོ་མཐུན་གྱིིསི་རང་ཚུགསི་བཟུང་། ཁོོ་ཚོོསི་རང་གནསི་སུ་སྒོེར་

ཚུགསི་སྟོན་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཅུང་སྒོེར་སིེམསི་ཆོེ་བའི་རྣམ་པ་ཡིང་མངོན། རུ་ཐེེ་

ཡིིསི་བུ་མོ་དེ་ལོ་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཞེིག་བསྟན་རྗོེསི། ཙོག་

པུར་མར་བསྡད་ནསི་ཨ་མ་ལོ་ལྕུག་ཕྲན་གཅིོག་རོགསི་བྱསི།

ཨ་མསི་སླེ་ངའ་ིཁོ་ལོེབ་བློངསི་ནསི་ཤོིང་ཐུར་ཞེིག་གིསི་སྐྱོ་མ་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱསི། “ཁྱོོད་

ཚོོའ་ིནང་ནསི་འགའ་རེའ་ིགྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམེད་ན་ད་ེཡིག་པོ་རེད། མ་མཐེའ་ཡིང་བུ་

ཆུང་ད་ེལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

བུ་མོ་དེསི་སྣ་སྙེར་ཙམ་བྱསི། “ཨོ། ཁོོ་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཁོོསི་འུད་ཤོོབ་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་

རེད། ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་འུད་ཤོོབ་གནམ་ལོ་མ་ིཤོོང་བ་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ལོ་དགོང་ཟསི་བཟའ་

རྒྱུ་མེད་རུང་ཁོ་ནསི་ཅིི་ཞེིག་བཤོད་པ་ཤོེསི་སིམ། མདང་དགོང་ཁོོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི། 

ཁོོ་ཚོང་གིསི་བྱ་ཤོ་ཟོསི་པ་ཡིིན་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོང་གིསི་དགོང་ཟསི་བཟའ་བཞེིན་

པ་དེ་ངསི་མཐེོང་ཡིོད། ཁོོ་ཚོང་གིསི་ཀྱིང་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་དང་འདྲེ་བར་ཕྱིེ་ལྡུར་སྐྱ་བརྔོསི་

ཤོིག་བཟའ་བཞེིན་འདུག”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“ཨོ།” ཨ་མསི་བུ་དེ་བརྒྱུགསི་སིོང་སིའི་རསི་གུར་གྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་རྗོེསི་བུ་མོ་དེ་ལོ་

ཕྱིིར་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡི་མངའ་སྡེ་རུ་སླེེབསི་ནསི་ག་ཚོོད་འགོར་སོིང་།” 

ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨོ། ཕལོ་ཆོེར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཕྱིིན་སོིང་། ང་ཚོ་ོགཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་ཞེིག་ཏུ་

ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ེནསི་བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རྗོེསི་སོིར་བྱང་ཕྱིོགསི་

ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་དུསི་གཞེིསི་སྒོར་དེ་ཁོ་གང་ཟིན། སྒོར་དེ་དངོསི་གནསི་སོྡད་སི་ཡིག་པོ་

ཞེིག་ཡིིན་ཡི།”

ཨ་མསི་“ད་ེགང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོསི་རུ་ཐེ་ེཡི་ིལོག་ནསི་ལྕུག་ཕྲན་རྣམསི་

ཚུར་བློངསི་ནསི་མ་ེསྟེང་དུ་བསྣན། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་བུ་མོ་གཞེན་པ་ད་ེལོ་སྡང་སིེམསི་ཀྱིིསི་བལྟསི།

“ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོ་ིགྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོད། ཆོབ་ཁོང་ཡིག་པོ་ཡིོད་ལོ་ཁྲུསི་ཁོང་ཡིང་

ཡིོད། གྱིོན་གོསི་རྣམསི་འཁྲུད་གཞེོང་ནང་ནསི་འཁྲུད་ཆོོག་ལོ། ཆུ་ཧ་ཅིང་སྟབསི་བད་ེཡིིན་

པ་མ་ཟད། འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཡིོད། གཟའ་སྤེེན་པའི་དགོང་མོར། ཡུལོ་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་

རོལོ་ཆོ་དཀྲོལོ་ནསི་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་སྲིོལོ་ཡིོད། ཨ། ད་ེན་ིདངོསི་གནསི་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་

མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད་པའ་ིགནསི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་རེད། བྱསིི་པ་ཚོོར་རྩེད་མོ་རྩ་ེསི་ལོོགསི་སུ་ཆོེད་

དུ་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་གསིང་སྤྱིོད་ནང་དུ་གཙང་ཤོོག་ཀྱིང་བཞེག་ཡིོད། ལོག་འཇུ་ཞེིག་མར་

འཐེེན་པ་ཡིིན་ན་ཆུ་ནི་རང་འགུལོ་གྱིིསི་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་ཆུ་བཤོལོ་གཏོང་ཐུབ། ཁོོ་

ཚོོསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་སྒོར་ནང་དུ་གང་འདོད་དུ་ཡིོང་དུ་མ་ིའཇུག་ལོ། སྒོར་འད་ིའཛོིན་སྐྱོང་

བྱེད་བཞེིན་པའི་མི་དེར་ཧ་ཅིང་གུསི་ཞེབསི་ལྡན། ཁོོ་རང་ཁྱོིམ་ཚོང་རེ་རེར་འཚོམསི་

འདྲེིར་ཡིོང་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ལོ། རང་མཐེོང་དང་ང་རྒྱལོ་རྩ་བ་ནསི་མེད། ང་རང་ཡིང་

བསྐྱར་སྒོར་དེར་འདུག་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་འདོད།”
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ཨ་མསི་“ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ངསི་གོ་མྱོོང་མ་ིའདུག དངོསི་གནསི་ཁྲུསི་གཞེོང་ཞེིག་དགོསི་ཀྱི་ི

འདུག་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོ་དེསི་སོྤྲོ་སྣང་དང་བཅིསི་མུ་མཐུད་དུ་“དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོབསི་ཅིན་པོ། ད་ེགའ་ི

ཆུ་སྦུག་གི་ནང་ནསི་ཆུ་དྲེོན་པོ་རང་རྒྱུག་གིསི་ཡིོང་ལོ། ཁྱོོད་རང་ཆུ་སྟོར་ཁྲུསི་སྦུག་གི་

འོག་ཏུ་འཛུལོ་ན་ཆུ་དྲེོད་འཇོམ་ཡིོང་། གནསི་འདི་འདྲེ་ཞེིག་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཐེོང་མྱོོང་མེད་

ངེསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེང་སིང་ཡིོངསི་སུ་གང་ཟིན་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“གང་ཟིན། ང་ཚོ་ོཐེེངསི་སོྔོན་མ་འགྲོ་དུསི་ད་ེཡིོངསི་སུ་གང་ཟིན།”

ཨ་མསི་“ད་ེརིན་གོང་ཧ་ཅིང་མཐེོ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨུན། རིན་པ་སོྤྲོད་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་གཅིིག་ཀྱིང་

མེད་ན། ཁོོ་ཚོོསི་རིན་གྱི་ིཚོབ་ཏུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིརེད། གཟའ་འཁོོར་རེར་ཆུ་ཆོོད་

གཅིིག་གཉིིསི་ར་ེལོསི་པསི་ཆོོག ལོསི་ཀ་གཙ་ོབོ་ད་ེགཙང་སྦྲི་བྱེད་རྒྱུ་དང་གད་སྙིགསི་སྒོམ་

གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རེད། དགོང་མོ་རོལོ་དབྱངསི་བཏང་ནསི། ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་

ནསི་འདུག་ག་ིཡིོད། ཆུ་སྦུག་ནང་ག་ིཆུ་དྲེོན་པོ་ཡིིན། གནསི་འད་ིའདྲེ་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་མཐེོང་མྱོོང་མེད་ངེསི་རེད།”

ཨ་མསི་“དངོསི་གནསི་ང་ཚོོའང་དེར་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་བཟོད་བསྲིན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་ཚོད་བྱསི་ཡིོད་པསི། མཐེའ་མར་གཏུམ་དྲེག་དང་

བཅིསི་“ངེད་ཚོང་ག་ིཨ་ཕྱི་ིདོསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་གྲོངསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་པར། བུ་མོ་དེསི་

ཁོོ་མོར་ཧ་མ་གོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིསི་བལྟསི་ནསི་བསྡད། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་“རེད། ཁོོ་མོ་དངོསི་

གནསི་གྲོངསི་སིོང་། འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔོྱད་ཁོང་གིསི་ཁོོ་མོ་འཁྱོེར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་

མཆུ་ཏོ་དམ་པོར་བཙུམསི་ནསི་ལྕུག་ཕྲན་ཆོག་པ་ཞེིག་བཅིག
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་དཔའ་ངར་ལྡན་པའ་ིཕར་རྒོལོ་ད་ེམཐེོང་ནསི་མིག་ལྷེམ་ལྷེམ་དུ་རྡོེབ་

ཞེོར་“དོསི་འཁོོར་སྟེང་དེ་ག་རང་དུ་གྲོངསི་སིོང་། འདསི་དོན་ཞེིབ་དཔྱོད་ཁོང་གིསི་ཁོོ་མོ་

པུར་སྒོམ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་སིོང་།” ཞེེསི་རུ་ཐེེ་ཡིི་སྐད་ཆོ་ཁོག་བྲག་ཅི་ལྟར་

བསྐྱར་བཟློསི་བྱསི།

ཨ་མསི་“ད་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀསི་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག་མ་གཏོགསི་ཕར་བདའ་

གྲབསི་འདུག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་མ་ེསྟེང་དུ་ལྕུག་ཕྲན་ཁོ་སོྣན་བྱསི།

ཨལོ་ནི་མར་ཕྱིོགསི་སུ་དལོ་མོསི་འཁྱོམ་འཁྱོམ་དུ་སིོང་ནསི། དབུགསི་སོྒོ་ཞེིག་གསིོ་

བྱེད་བཞེིན་པའ་ིཕོ་གསིར་དེའ་ིརྩར་སིོང་ནསི་“བལྟསི་ཡིོང་ན་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཞེིག་གསིོ་ཕལོ་ཆོེར་

འགྲུབ་གྲབསི་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་དུང་གཉིིསི་ཡིོད།”

“ཞེག་སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་མཛོེསི་མ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།”

ཕོ་གསིར་དེསི་“ང་ལོ་ཆུང་མ་ཡིོད་པསི་མཛོེསི་མ་འཚོོལོ་རྒྱུའི་དུསི་ཚོོད་མེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“མཛོེསི་མ་འཚོོལོ་བར་ང་ལོ་ནམ་ཡིང་དུསི་ཚོོད་ཡིོད། དེ་མིན་གྱིི་བྱ་བ་

གཅིིག་ཀྱིང་སྒྲུབ་པའ་ིདུསི་ཚོོད་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“གྲོད་ཁོོག་ཅུང་ལྟོགསི་སུ་ཆུག་དང་། ད་ེནསི་ཁྱོོད་རང་འགྱུར་གྱི་ིརེད།”

ཨལོ་གད་མོ་བགད། “གཅིིག་བྱསི་ན་འགྱུར་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། ད་སྔོ་བར་དུ་སྣང་ཚུལོ་

འད་ིལོ་འགྱུར་བ་ཐེེབསི་མ་མྱོོང་།”

“ད་སྔོོན་ངསི་མ་ིཞེིག་དང་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོ་ོམཉིམ་དུ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད།”

“རེད། ངའ་ིཨ་ཇོོ་ཋེོམ་རེད། ཁོོའ་ིཁོ་མ་སླེོངསི་དང་དགའ་ཡི་ིརེད། ཁོོསི་མ་ིབསིད་མྱོོང།”

“རེད་དམ། ཅིིའ་ིཕྱིིར་བསིད་པ་རེད།”
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“འཁྲུག་འཛོིང་བྱསི་པ་རེད། མི་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་གྲི་ཡིིསི་བཙུགསི་པསི། ཁོོསི་མི་དེའི་

མགོ་ལོ་སྦྱིག་མ་གཞུསི་ནསི་བསིད་པ་རེད།”

“ཨོ། ད་ེའདྲེ་བྱསི་ཏ་ེབསིད་པ་རེད་ཨ།ེ ཁོོ་ལོ་ཁྲིམསི་ཐེག་ག་འདྲེ་བཅིད་སིོང་།”

ཨལོ་གྱིིསི་“དེ་ནི་འཁྲུག་འཛོིང་ཞེིག་ཡིིན་པསི་ཁོོ་རང་བཙོན་གོྲལོ་ཐོེབ་ཡོིད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“ཁོོ་རང་འཁྲུག་འཛོིང་བྱེད་མཁོན་ཞེིག་དང་མ་ིའདྲེ།”

“ཨོ། ཁོོ་འཁྲུག་འཛོིང་ལོ་དགའ་མཁོན་ཞེིག་མིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་མ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་ག་ི

བརྙིསི་བཅིོསི་གཏན་ནསི་མ་ིའཁུར།” ཨལོ་གྱི་ིསྐད་ཀྱི་ིནང་དུ་སོྤེབསི་པའ་ིགདངསི་འདྲེེསི། 

“ཋེོམ་ཁོོ་རང་ཁུ་སིིམ་པོ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། གཟབ་གཟབ་བྱསི་ན་བཟང་།”

“ཨུན། ངསི་ཁོོ་རང་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱསི་པ་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་རང་ད་ེའདྲེའ་ིཁོོང་ཁྲོ་ཅིན་ཞེིག་

མིན་པ་འདྲེ།”

“ཁོོ་ཁོོང་ཁྲོ་ཚོ་པོ་ཞེིག་མིན། གཅིིག་གིསི་ཁོོའ་ིའཚོིག་པ་སླེོང་བའི་བར་དུ་ཁོོ་ནི་མི་

འཇོམ་པོ་བལོ་དཀར་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། འཚོིག་པ་བསླེངསི་ཟིན་དུསི་གཟབ་

གཟབ་བྱསི་ན་དགའ་ཡི་ིརེད།” ཕོ་གསིར་དེསི་དབུགསི་སོྒོ་མཐེའ་མ་ད་ེགཅུ་མགོ་བརྩམསི་

“དབུགསི་སོྒོ་སྒོར་རོགསི་དང་གདོང་ཁོེབསི་འགེབསི་རོགསི་བྱེད་ཨ་ེདགོསི།”

“ཡི་ཡི། ཁྱོོད་ལོ་ད་ེམིན་ལོསི་རྒྱུ་འདྲེ་མེད་ན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཅུང་གཉིིད་དགོསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ལོ་ཆོག་སྐྱོན་བྱུང་

ཡིོད་པ་མཐེོང་དུསི་ལོག་པ་འདུག་མ་ིཐུབ། ངེསི་པར་དུ་ལོསི་རོགསི་མ་བྱསི་ན་འདུག་མ་ི

བཟོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་དེསི་“ལོསི་རོགསི་བྱསི་ན་དངོསི་གནསི་བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ ངའ་ིམིང་ལོ་ཧྥོ་ིལོོའ་ེ

ཌི་ི ནོལོ་སི་ིཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“ངའ་ིམིང་ལོ་ཨལོ་ ཇོོ་ཌི་ིཟེར།”

“ཁྱོོད་རང་ངོ་ཤོེསི་པར་དགའ་བོ་བྱུང་།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཡིང་ད་ེམཚུངསི་ཡིིན། གཟེར་གདན་ད་ེག་རང་ཕྱིིར་སྤྱིོད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“མ་ིསྤྱིོད་ཐེབསི་མེད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་གླེོ་གྲ་ིཕྱིིར་བློངསི་ཡིོང་ནསི་མ་ེཆོའ་ིརྩ་ེམོ་འབྲད་འབྲད་བྱེད་བཞེིན་“དཀོན་

མཆོོག་ཡི་ེཤུ། འཇོིག་རྟེེན་འདིའ་ིསྟེང་དུ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིནང་ཁྲོལོ་ཕྱིིར་འདོན་རྒྱུའ་ིཡིན་

གྱི་ིདགའ་སི་ཞེིག་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོ་ན། བུད་མེད།”

“འོ་རེད། བུད་མེད་ལོ་ཡིང་དགའ། ངསི་དངོསི་གནསི་རོལོ་སི་ི3 རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་མར་

བཤོིག་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སྒྲིིག་ན་འདོད་ཨང་། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ངསི་ཁོ་ཌི་ི16རྟེགསི་ཅིན་

ཞེིག་ག་ིགདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་པ་ཡིིན། དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོབསི་ཅིན་པོ། ད་ེའདྲེའ་ི

ཡིིད་དུ་འོང་བའ་ིདངོསི་པོ་ཞེིག་མ་ིཚོ་ེགང་པོར་མཐེོང་མྱོོང་མེད། ད་ེན་ིསི་ལོ་ིསིོ་གྲོང་རྡོལོ་

ནསི་རེད། ཁོ་ཌིི་16རྟེགསི་ཅིན་དེ་ཟ་ཁོང་ཞེིག་གི་སོྒོ་ཁོར་བཞེག་འདུག་པསི། ངསི་དེའི་

གདོང་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་པ་ཡིིན། སྐབསི་དེར་མ་ིཞེིག་ཡིོང་ནསི་‘ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་

བཞེིན་ཡིོད།’ཅིེསི་བཤོད་པར། ངསི་ལོན་དུ། ‘ལྟད་མོར་ལྟ་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན། འད་ིན་ིག་

འདྲེའ་ིམཛོེསི་པ་ལོ་ཨང་།’ཞེེསི་བཤོད་པ་ཡིིན། ད་ེདུསི་ཁོོ་རང་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་

ཅིིང་། ཁོོསི་ཕལོ་ཆོེར་གདོང་ཁོེབསི་འོག་ཏུ་བལྟསི་མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད་པ་འདྲེ། ཁོོ་རང་ད་ེ

གར་ལོངསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་ན་ིརྩྭ་ཞྭ་གྱིོན་པའ་ིཕྱུག་པོ་ཞེིག་རེད་ལོ། ཁོོསི་ནང་སྟོད་ཁྲ་ཤུར་

3  ལོའེུ་འདིའ་ིནང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམངི་དང་ཚོངོ་རྟེགསི་བོད་དབྱནི་ཤོན་སྦྱིར། རོལོ་སིི།རོལོ་སིི། ཡིང་ན། རོལོ་སིི་རོའེ་སིེ། རོལོ་སིི་རོའེ་སིེ། 

Rolls, Rolls-Royce • ཁོ་ཌིི། ཁོ་ཌིི། ཡིང་ན། ཁོ་ཌིི་ལོགཁོ་ཌིི་ལོག Cad, Cadillac
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ཅིན་ཞེིག་གོྱིན་འདུག་ཅིིང་། མིག་ལོ་མིག་ཤོེལོ་ཞེིག་གོྱིན་འདུག ང་ཚོོསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིབཤོད་

པར་ད་ེགར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་མ་ིདེསི། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

འད་ིཐེེངསི་ཤོིག་སོྐར་འདོད་དམ།’ ཟེར།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“དངོསི་གནསི་ཨ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

“དངོསི་གནསི་ཡིིན། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཐེེངསི་ཤོིག་སྐོར་འདོད་དམ།’ཞེེསི་ཟེར། ཨུན། ལྟསི་

ངན། ངསི་རྫོ་ིདོར་གྱིོན་ཡིོད་ལོ། ཚོང་མ་ཧ་ཅིང་བཙོག་པོ་ཡིིན། ད་ེབསི་ངསི། ‘ངསི་འད་ི

བཙོག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་རེད།’ ཅིེསི་བཤོད་པར། ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར། ‘སྐྱོན་ཡིོད་པ་མ་རེད། བསྐོར་

ནསི་སིོང་སྟེ་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ཁོང་སོྐར་དེ་ལོ་སོྐར་བ་ཞེིག་བརྒྱབ་ནསི་ཤོོག’ ཟེར། རེད་ཡི། 

དེ་བསི་ང་རང་སྟེང་དུ་བུད་ནསི། རླངསི་འཁོོར་དེ་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཁོང་སོྐར་མཐེའ་རུ་

སྐོར་བ་བརྒྱད་འཁོོར་བ་ཡིིན། ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སོྟབསི་ཅིན་པོ།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“སྐྱིད་པོ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨོ་དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། རླངསི་འཁོོར་ད་ེམར་བཤོིག་རྒྱུ་བྱུང་ན་ངསི་ཅི་ིཞེིག་

སྟེར་དགོསི་བྱུང་རུང་སྟེར་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་དཔུང་ལོག་དལོ་མོསི་འགུལོ་བཞེིན་དབུགསི་སོྒོ་ཆོེསི་མཐེའ་མ་དེའང་

གཞེི་གདན་ལོསི་ཡིར་བློངསི་ནསི་དེ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་“འཁོོར་རྙིིང་ལོ་ལོོབ་ཏུ་ཆུག་

དང་དེསི་དགའ། ཁྱོོད་དང་ང་འདྲེའི་ལོག་ཏུ་ཁོ་ཌིི་16རྟེགསི་ཅིན་ཞེིག་ནམ་ཡིང་ཡིོང་

ག་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྐྱོར་རྟེེན་ད་ེརྐང་གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་མར་བཞེག་

ནསི། མེ་ཆོའི་སྟེང་གི་འཚོིག་རོ་རྣམསི་གཟོང་ཞེིག་གིསི་འབྲད་འབྲད་བྱསི། སྐབསི་དེར་

མགོ་ན་ཞྭ་མོ་མེད་ཅིིང་རྐང་པར་ལྷམ་མེད་པའི་བུད་མེད་རྒྱགསི་རིལོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོ་

བརྒྱུད་ནསི་འོ་མ་ལྟ་བུའི་འཐུང་ཆུ་ཟོ་བ་གང་མཉིམ་དུ་འཁུར་ནསི་སིོང་། ཆུ་ཟོའ་ིལྗོིད་

ཤུགསི་དང་འགྲོགསི་ནསི་ཁོོ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྐང་པ་འཐེེན་ཙམ་འཐེེན་ཙམ་བྱེད་ལོ། ཁོོ་མོ་
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གཉིིསི་ཀྱིིསི་མིག་གིསི་ཐེང་ལོ་བལྟསི་ནསི་འགྲོ་བ་ལོསི་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་

མ་བཀྱིགསི། ད་ལྟ་གུང་ཡིོལོ་ཉི་ིམ་དམའ་སིར་འབབ་མགོ་བརྩམསི་ཟིན།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཅི་ིཞེིག་ལོའང་དགའ་མོསི་མེད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་གཟོང་ག་ིའབྲད་ཤུགསི་ཇོ་ེཆོེར་བཏང་ནསི་“ང་འད་ིགར་སླེེབསི་ནསི་

ཟླ་བ་དྲུག་ཕྱིིན་སིོང་། ང་རང་གིསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་ཆོེད་དུ་མངའ་སྡེ་ཧྲིིལོ་པོར་སྤེར་ཉུལོ་

བྱསི་པ་ཡིིན་ལོ། ང་དང་ངའི་ཆུང་མ། ངའི་ཕྲུ་གུ་བཅིསི་ཀྱིི་ཁོ་ལོ་བཟའ་རྒྱུའི་ཤོ་རོྡོག་

དང་ཞེོག་ཁོོག་ག་ིདོན་དུ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན། གོམ་ཁོ་ལྷོད་

མེད་ཀྱིིསི་ཡིར་མར་བརྒྱུགསི་པ་ཡིིན། ང་རང་ནི་རི་བོང་རྣ་རིང་བཞེིན་དུ་ཡིར་མར་ལོ་

བརྒྱུགསི་ཀྱིང་། ད་དུང་ཡིང་ཁྱོིམ་མིའི་ཁོ་སིོསི་ཀྱིི་མི་འདུག ངསི་སྡུག་རུསི་ག་ཚོོད་བྱསི་

ནའང་བཟའ་བཏུང་གིསི་འདང་བའ་ིཉི་ིམ་ཞེིག་འཆོར་རྒྱུ་མ་ིའདུག ད་ེབསི། ད་ལྟ་ང་རང་

ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག ང་རང་ག་ིངལོ་དུབ་ད་ེན་ིགཉིིད་ཉིལོ་བ་ཙམ་གྱིིསི་སིེལོ་ཐུབ་པའ་ིཚོད་

ད་ེལོསི་ཡིོངསི་སུ་བརྒལོ་ཟིན། ད་ེབསི། ད་ལྟ་དངོསི་གནསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་མ་ཤོེསི་

པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་གཏན་འཇོགསི་ཤོིག་འཚོོལོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་

དྲེིསི།

“མི་འདུག འདི་ཕྱིོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་གཏན་འཇོགསི་ཤོིག་མི་འདུག” ཁོོསི་གཟོང་གིསི་

མ་ེཆོའ་ིསྟེང་ག་ིའཚོིག་རོ་རྣམསི་མར་དེད་ཅིིང་། ད་ེནསི་སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིལོག་རསི་ཤོིག་

གིསི་ལྕིགསི་འོད་བྲལོ་བའ་ིལྕིགསི་རིགསི་ད་ེཕྱིིསི། 

བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའི་ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་སྒོར་གྱིི་ནང་དུ་ཚུར་

སླེེབསི་བྱུང་། རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་མ་ིབཞེ་ིཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་མདོག་སྨུག་ལོ་གདོང་

པར་འཛུམ་མདངསི་བྲལོ། རླངསི་འཁོོར་ད་ེདལོ་མོར་ཚུར་སྒོར་ནང་དུ་ཡིོང་། ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ི
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ཡིིསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ལོག་བསིོད་ག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

རླངསི་འཁོོར་བསྡད་དེ་ཁོ་ལོོ་བསི་“ང་ཚོོ་མ་སིོང་སི་ཞེིག་མེད། ལོག་ཏུ་ཅིི་ཡིང་མ་

ཡིོང་། རོྫོང་འདིའ་ིནང་དུ་ད་ལྟ་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་སི་མ་རེད། ད་ེབསི་ད་ན་ིགནསི་སྤེར་

རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨལོ་གྱིིསི་“གནསི་གང་དུ་སོྤེར་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“གར་འགྲ་ོགང་འདུག་དཀནོ་མཆོགོ་ལོ་ཐུག་ཡོིད། སི་འདརི་ང་ཚོསོི་འཚོལོོ་རྒྱུ་ཡིདོ་ཚོད་

བཙལོ་ཟནི།” ཁོོསི་འབྱདེ་མཐུད་རྐང་གདན་ལྷདོ་ནསི་དལོ་མོསི་སྒོར་ཁྲདོ་ནསི་མར་སོིང་།

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི། “གལོ་སྲིིད་མ་ིཞེིག་གཅིིག་པུར་སིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་མ་

རེད་དམ། ད་ེལྟར་སིོང་ན་གལོ་སྲིིད་ལོསི་ཀ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགསི་མེད་ན། ཉུང་ཉུང་ད་ེཁོོ་

ལོ་རག་རྒྱུ་རེད།”

ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ཡིིསི་ལོག་གི་གཟོང་དེ་ཐེང་ལོ་བཞེག་ནསི་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་གི་འཛུམ་ཞེིག་

བསྟན་ཏ་ེ“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ཤོེསི་པ་རེད། ཡུལོ་ལུང་ཁོག་ཉུག་དགོསི་ན་རླངསི་སྣུམ་འཛོད་

དགོསི་ལོ། རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ར་ེརེད། མ་ིབཞེ་ིཔོསི་རླངསི་

འཁོོར་བཞེི་བསྐོར་ནསི་འགོྲ་མི་ཐུབ་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་མི་རེ་རེསི་སོྒོར་ཟུར་རེ་བསྡུསི་ནསི་

རླངསི་སྣུམ་ཉིོ་ཡི་ིཡིོད། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨལོ།”

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་གལོ་ཆོ་ེམདོག་གིསི་ལོངསི་འདུག་པའ་ིཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་བལྟསི། 

“ཨལོ། ཨ་མསི་སྐྱོ་ལྡུར་སོྐལོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁྱོོད་འཐུང་དུ་ཕྱིིར་ཤོོག་ཟེར།”

ཨལོ་གྱིིསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་དོར་མའ་ིངོསི་སུ་ཕྱིིསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིལོ་“ང་

ཚོོསི་ད་ེརིང་ཟ་མ་ཟོསི་མེད། ངསི་ཟ་མ་ཟོསི་ཚོར་རྗོེསི་ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་བྱེད་དུ་ཡིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད།
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“ཁྱོོད་རང་རོགསི་རམ་བྱེད་པར་སྤྲོོ་ན་རེད་མ་གཏོགསི་མ་ཡིོང་རུང་ཆོོག”

“རོགསི་བྱེད་ལོོསི་འདོད།” ཁོོསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིསྒོར་ཕོྱིགསི་

སུ་སིོང་། 

ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་སྒོར་མཐེའ་རུ་ད་ལྟ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་འདུག་ཅིིང་། བྱིསི་པ་རྒྱུསི་མེད་

མང་པོ་ཞེིག་སྐྱོ་ལྡུར་གྱི་ིསླེ་ངའ་ིཐེག་ཉི་ེརུ་བཅིར་འདུག ཁོོ་ཚོ་ོཐེག་ཉིེར་བཅིར་དྲེགསི་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི། ཨ་མ་ཕར་འགུལོ་ཚུར་འགུལོ་བྱེད་སྐབསི། ཁོོ་མོའ་ིགྲུ་མོ་ཁོོ་ཚོོར་བརྡོར་ནསི་

འགྲོ་ཡི་ིའདུག ཋེོམ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་འདུག

ཨ་མསི་ཅིི་བྱ་གཏོལོ་མེད་ངང་ནསི་“ངསི་དངོསི་གནསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི་ཧ་མི་གོ། 

ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མི་ཚོོ་གསིོ་དགོསི་པསི། འདིར་འདུསི་པའི་ཕྲུ་གུ་འདི་ཚོོ་ཅིི་བྱེད་

དམ།” ཞེེསི་བཤོད་པར། བྱིསི་པ་ཚོོ་དྲེང་མོར་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་མདངསི་འཚོོསི། 

ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་མདངསི་ནི་ཇོི་འདྲེའི་སྟོང་ལྷང་ལྷང་དང་དེ་འདྲེའི་གཟབ་ནན་ཞེིག་རེད་

ཨང་། ཁོོ་ཚོོའི་མིག་ཟུང་རྣམསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་དང་འདྲེ་བར། སླེ་ང་དང་ཨ་མའི་ལོག་ཏུ་

བཟུང་བའ་ིཀྲིན་སྡེར་གྱི་ིབར་ནསི་ཕར་སྐྱོད་ཚུར་སྐྱོད་བྱེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོེམ་བུ་

ད་ེསླེ་ངའ་ིནང་ནསི་སྡེར་མའ་ིཕྱིོགསི་སུ་འཁུར་སྐབསི་དེའ་ིརྗོེསི་འདེད་བྱེད་ཅིིང་། རླངསི་

པ་ཐེོལོ་ཐོེལོ་གྱི་ིསྡེར་མ་ད་ེཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིལོག་ཏུ་འཇོོག་སྐབསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཅིིག་

ཅིར་དུ་དེའ་ིརྗོེསི་དེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་བཟའ་ཁོེམ་ད་ེསྐྱོ་ལྡུར་གྱི་ིནང་དུ་སྣུན་པའ་ིསྐབསི་

སུ། བསྟར་བར་བཤོར་བའ་ིམིག་འབྲསི་ཚོོསི་དེའ་ིརྗོེསི་འདེད་ལོ། ཞེོག་ཁོོག་རོྡོག་རོྡོག་ཅིིག་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིཁོ་ནང་དུ་སོིང་བ་ན། བསྟར་བར་བཤོར་བའ་ིམིག་འབྲསི་ད་ེཚོོསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱི་ིགདོང་པར་བལྟསི་ནསི། ཁོོསི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིའདྲེ་སྟོན་པར་སྒུག ད་ེཞེིམ་པོ་ཨ་ེཡིིན་ནམ། 

ཁོོ་ད་ེལོ་དགའ་ཡི་ིརེད་དམ།
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སྐབསི་དེར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ད་གཟོད་ཐེེངསི་དང་པོར་ལྟད་མོ་པ་འད་ིཚོ་ོམཐེོང་བ་འདྲེ། 

ཁོོསི་ཞེོག་ཁོོག་དལོ་ལྡད་བྱེད་བཞེིན་ཋེོམ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“འད་ིའཁྱོེར་ཞེིག ང་ལྟོགསི་ཀྱི་ི

མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེརིང་ཟ་མ་ཟོསི་མེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ངའ་ིགྲོད་ཁོོག་ན་ཡི་ིའདུག ང་ལོྟགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྡེར་མ་འཁྱོེར་ནསི་ནང་དུ་སོིང་སྟ་ེཟོ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་ཨུ་ཚུགསི་དང་བཅིསི་“ང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ང་གུར་ནང་དུ་སིོང་རུང་ཁོོ་

ཚོ་ོམཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་བྱིསི་པ་ཚོོ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཕར་སོིང་། ཡི། ད་ཕར་སོིང་ཞེིག” ཅིེསི་

བཤོད་པར། བསྟར་བར་བཤོར་བའི་མིག་འབྲསི་ཚོོ་སླེ་ང་དང་བྲལོ་ནསི། མིག་འབྲསི་

དེ་དག་སིོ་སིོའ་ིགདོང་པ་རུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་བཞེིན་ངལོ་གསིོསི། “ད་ཕར་

རྒྱུགསི་ཤོིག ཁྱོོད་ཚོོ་འདིར་བསྡད་པསི་ཕན་པ་ཅིི་ཡིང་མེད། འདིར་ཁྱོོད་ཚོོར་འདང་བ་

ཞེིག་མེད།”

ཨ་མསི་སྐྱོ་ལྡུར་རྣམསི་ཁོེམ་བུ་ར་ེར་ེབཞེིན་ཀྲིན་སྡེར་ནང་དུ་བླུགསི་ཤོིང་། སྡེར་མ་ར་ེ

རེའ་ིནང་དུ་སོྐྱ་ལྡུར་ཅུང་ཙམ་ར་ེབླུགསི་རྗོེསི་སྡེར་མ་ཐེང་ལོ་བཞེག ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ངསི་

ཁོོ་ཚོ་ོའད་ིལྟར་ཕར་མངགསི་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ངསི་ཅི་ིབྱེད་དགོསི་མ་ིཤོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

སྡེར་མ་འཁྱོེར་ནསི་ནང་དུ་སིོང་། ལྷག་མ་རེ་ཡིོད་ན་ངསི་ཁོོ་ཚོོར་འཐུང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ཡིིན། ཡི་འད།ི སྡེར་མ་འད་ིརོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་ཁྱོེར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་

བྱིསི་པ་ཚོ་ོལོ་འཛུམ་སྟོན་བཞེིན་“ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོསིོང་ནསི་སིོ་སིོ་ལོ་ཤོིང་ཐུར་ལོེབ་མོ་ར་ེ

ཁྱོེར་ཤོོག་དང་། ཅི་ིཞེིག་ལྷག་ཡིོད་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་བགོ་བཤོའ་རྒྱག་རྒྱུ་བྱ། འོན་ཀྱིང་། འཁྲུག་
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འཛོིང་མ་བྱེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་པར། བྱིསི་ཚོོགསི་འད་ིཧ་ཅིང་མགོྱིགསི་ཤོིང་ཁུ་སིིམ་པོའ་ི

སོྒོ་ནསི་རང་རང་སིར་བརྒྱུགསི། བྱིསི་པ་འགའ་རེ་ཤོིང་ཐུར་འཚོོལོ་དུ་བརྒྱུགསི་སིོང་ལོ། 

ལོ་ལོ་སིོ་སིོའ་ིརསི་གུར་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་ནསི་ཁོེམ་བུ་ཁྱོེར་ནསི་སླེེབསི། ཨ་མསི་བཟའ་

མིའ་ིསྡེར་མའ་ིནང་དུ་བླུགསི་མ་ཚོར་གོང་ནསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོསྤྱིང་ལྟོགསི་དང་འདྲེ་བར་ཁུ་

སིིམ་པོསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཟིན། ཨ་མསི་མགོ་བོ་འཕྲེད་དུ་གཡུག་བཞེིན་“ད་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་

མ་ིཤོེསི། ངསི་ཁྱོིམ་མིའ་ིཟསི་སྐལོ་འཕྲོག་ན་མ་ིའགྲིག ངསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཁོ་གསིོ་དགོསི།” ཞེེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ངར་སྐད་ཀྱིིསི་“རུ་ཐེ།ེ ཝིན་ཧྥོིལོད། ཨལོ། སིོ་སིོའ་ིསྡེར་མ་ཁྱོེར་ནསི་

གུར་ནང་དུ་སིོང་། མགྱིོགསི་པོ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་དགོངསི་སིེལོ་ཞུ་བའ་ི

མིག་མདངསི་ཀྱིིསི་དེ་གར་སྒུག་ནསི་བསྡད་ཡོིད་པའི་བྱིསི་པ་ཚོོར་བལྟསི་ནསི། ཞེི་དུལོ་

གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“འདིར་བཟའ་རྒྱུ་འདང་བ་ཞེིག་མ་ིའདུག ངསི་སླེ་ང་འད་ིའད་ིགར་འཇོོག་ག་ི

ཡིིན་ལོ། དེ་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོསི་བྲོ་བ་རེ་མྱོོངསི། འོན་ཀྱིང་། དེསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ཕན་ཅིི་ཡིང་མི་

ཐེོགསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ངག་ལོ་འདར་ཆོ་བབསི་ནསི་“ང་ལོ་ཡིང་ཐེབསི་

ཤོེསི་མ་ིའདུག་ལོ། ཁྱོོད་ཚོོར་འད་ིམ་སྤྲོད་ནའང་མ་ིའགྲིག” ཅིེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་

སླེ་ང་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་སི་ངོསི་སུ་བཞེག་ནསི་“ད་དུང་ཅུང་སྒུག ཁོ་འཚོིག་ག་ིརེད།” ཅིེསི་

བཤོད་རྗོེསི། མགྱིོགསི་པོར་གུར་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི་ཕྱིིའི་ལྟད་མོ་འདི་ལོསི་བྱོལོ་ཐེབསི་

བྱསི། ཁོོ་མོའ་ིབཟའ་མ་ིཚོང་མསི་རང་རང་ག་ིསྡེར་མ་བཟུང་ནསི་སི་སྟེང་དུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རསི་གུར་གྱི་ིཕྱི་ིལོོགསི་ནསི་གྲག་ཡིོང་བའ་ིསྒྲི་སྟ།ེ བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཤོིང་

ཐུར་དང་ཁོོ་ཚོོའི་ཁོེམ་བུ། ཁོོ་ཚོོའི་བཙའ་ཡིིསི་ཟོསི་པའི་ཀྲིན་ཕོར་བཅིསི་ཁྱོེར་ཡིོང་ནསི། 

སླེ་ངའི་ནང་དུ་འཛུལོ་གྲབསི་འཛུལོ་གྲབསི་བྱེད་བཞེིན་པའི་སྒྲི་དེ་ཐེོསི་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོསི་

གླེེང་མོལོ་མ་ིབྱེད་ལོ་འཁྲུག་འཛོིང་ཡིང་མ་ིབྱེད་ཅིིང་། ཁོ་རྩོད་ཀྱིང་མ་ིརྒྱག འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་

ཚོོ་ཚོང་མར་ཁུ་སིིམ་པའི་འདུན་པ་རྒོད་ཅིིང་། མི་མངོན་པའི་གཏུམ་དྲེག་ལྡན། ཨ་མསི་
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ཁོོ་ཚོོར་སྒོལོ་བ་བསྟན་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་མི་མཐོེང་ཐེབསི་བྱསི་ནསི་“ངསི་རྗོེསི་ཕྱིོགསི་འདི་ལྟར་

བྱེད་མ་ིརུང་། ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་གཅིིག་པུར་བཟའ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། ཅུང་ཙམ་མ་

འགོར་བར་སླེ་ངའ་ིངོསི་འབྲད་པའ་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་བྱིསི་ཚོོགསི་ཀྱི་ིར་ིཕྲན་

འདི་འཐེོར་ཞེིག་ཏུ་སིོང་ནསི། བྱིསི་པ་ཚོོ་རང་རང་སིར་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་པསི། ད་ལྟ་སླེ་ང་

སྟོང་པ་ད་ེཁོོ་ན་ཤུལོ་དུ་ལྷག་ནསི་གདའ། སྐབསི་དེར་ཨ་མསི་བཟའ་མ་ིཚོོའ་ིསྡེར་མ་སྟོང་

པ་ཁོག་ལོ་མིག་གིསི་བལྟསི། “ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མ་རྒྱགསི་གྲབསི་ཀྱིང་བྱསི་མ་སིོང་ཨ།”

ཨ་ཕ་ཡིར་ལོངསི་ནསི། ཨ་མའི་དྲེི་བར་ལོན་ཡིང་མ་བཏབ་པར་རསི་གུར་དང་བྲལོ། 

ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཁོེར་དགོད་ཅིིག་བྱསི་རྗོེསི། ལོག་ཟུང་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བསྣོལོ་ནསི་གན་རྐྱེལོ་

དུ་ལོོག ཨལོ་ཡིང་ཡིར་ལོངསི། “ང་སིོང་ནསི་མ་ིད་ེལོ་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་རོགསི་

བྱ་དགོསི།”

ཨ་མསི་སྡེར་མ་རྣམསི་ཕྱིོགསི་གཅིིག་ཏུ་རུབ་རུབ་བྱསི་རྗོེསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བཀྲུ་རྒྱུ་ཁྱོེར་

ནསི་“རུ་ཐེེ། ཝིན་ཧྥོིལོད། ང་ལོ་མགོྱིགསི་པོར་ཆུ་ཆུ་ཟོ་གང་ཁྱོེར་ཤོོག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་

པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་ལོག་ཏུ་ཆུ་ཟེའུ་བཞེག་པསི། ཁོོ་གཉིིསི་དལོ་མོསི་

ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིརྒྱུག་ཆུའ་ིཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།

གཟུགསི་བོངསི་ཆོ་ེབའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཚུར་ཁོོ་ཚོོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་། ཁོོ་མོའ་ིགྱིོན་གོསི་

ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་ཚོོསི་ཤོིང་། སྟེང་དུ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྣུམ་གྱིིསི་ནག་ཐེིག་ཀོར་ཀོར་མང་པོ་

ཕབ་འདུག ཁོོ་མོསི་སྤེོབསི་པའ་ིསོྒོ་ནསི་མ་ན་ེམཐོེན་པོར་བཏེགསི། 

ཁོོ་མོ་ཅུང་ཉིེ་སིར་སླེེབསི་རྗོེསི་དེ་གར་དྲེང་མོར་ལོངསི་ནསི་ཨ་མ་ལོ་ཅུང་སྡང་མིག་

གིསི་བལྟསི། མཐེའ་མར་ཁོོ་མོ་ཚུར་ཡིོང་ནསི་“ཉིིན་གུང་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་གྲང་ཤུར་ཤུར་

གྱིིསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་“ཉིིན་གུང་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོ་པུསི་བཙུགསི་ལོསི་ཡིར་ལོངསི་

ནསི་སྒོམ་ཞེིག་ཕར་བསྣུར། “སིར་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

 བུད་མེད་ད་ེཉི་ེསིར་ཚུར་སླེེབསི། “མིན། ང་འདུག་རྒྱུ་མིན།”

ཨ་མསི་དྲེི་བ་འདྲེི་བའི་རྣམ་པསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་བལྟསི། “འོ་ན། ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་

རམ་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི།”

བུད་མེད་དེསི་ལོག་ཟུང་དཔྱི་མགོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུར་

བདག་བྱསི་ནསི། ངའི་ཕྲུ་གུར་བྱུསི་མེད་བྱུསི་གཏོགསི་མ་བྱསི་ན། དེ་ལོསི་རོགསི་རམ་

གཞེན་བྱེད་མ་ིདགོསི།”

ཨ་མའི་མིག་ཟུང་ཇོེ་ཆོེར་བགྲད་ནསི་“ངསི་ཅིི་ཡིང་བྱསི་མེད་ཨ།” ཞེེསི་ཤོོད་མགོ་

བརྩམསི།

བུད་མེད་དེསི་ཚུར་གཤོ་ེགཤོ་ེབཏང་། “ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབསི་དུསི་སྐྱོ་ལྡུར་གྱི་ིདྲེ་ིམ་

ཞེིག་འཐུལོ་གྱི་ིའདུག ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྤྲོད་པ་རེད། ཁོོསི་ད་ེལྟར་ཟེར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོ་ལྡུར་ཡིོད་

པར་འུད་ཤོོབ་དང་ཡིོད་ངོམ་ད་ེའདྲེ་མ་བྱསི་ན་མ་ིཆོོག་གམ། ད་ེལྟར་བྱསི་མ་ཡིོང་ཨ། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ད་ེལྟར་མ་བྱསི་རུང་ང་ལོ་དཀའ་ངལོ་མང་ཐེག་ཆོོད་ཡིོད། ཁོོ་རང་ནང་དུ་ཡིོང་ནསི། 

‘ངེད་ཚོང་ལོ་སྐྱོ་ལྡུར་ད་ེའདྲེ་མེད་དོན་ཅི་ིརེད།’ ཅིེསི་ཟེར།” ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ངག་ལོ་ཁོོང་ཁྲོའ་ི

འདར་ཆོ་བབསི།

 ཨ་མ་ཁོོ་མོའ་ིཉིེ་སིར་བཅིར་ནསི་“སིར་སྡོད་དང་། སིར་སྡོད་དང་ཁོ་བརྡོ་ཅུང་ཟད་

བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“མིན། ང་སིར་འདུག་རྒྱུ་མིན། ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོགསིོ་ཐེབསི་བྱེད་བཞེིན་པའ་ི

སྐབསི་སུ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱོ་ལྡུར་ཁྱོེར་ནསི་སླེེབསི།”
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ཨ་མསི་“སིར་སྡོད་དང་། ངསི་ད་ལྟ་བསྐོལོ་བ་འདི་ནི་ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་མ་རྙིེད་བར་དུ་

འཐུང་ཐུབ་པའི་སྐྱོ་ལྡུར་སླེ་ང་ཆོེསི་མཐེའ་མ་དེ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོ་ལྡུར་སོྐལོ་

བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། བྱིསི་པ་སྐོར་ཞེིག་ཁྱོོད་ཀྱི་ིམཐེའ་རུ་འདུསི་ནསི་བསྡད་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཅི་ིཞེིག་བྱེད་སྲིིད། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ལོའང་སོྐྱ་ལྡུར་འདང་ངེསི་ཤོིག་མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་

མིག་གིསི་བལྟསི་བལྟསི་རིག་རིག་ལོ་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྐལོ་བ་གཅིོད་མ་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

བུད་མེད་དེའ་ིལོག་པ་དཔྱ་ིམགོ་ནསི་མར་ལྷུང་། ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁོོ་མོའ་ིདྲེ་ིབསི་གང་བའ་ི

མིག་ཟུང་གིསི་ཨ་མ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་

ལོ། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརསི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ནསི་སོྒོ་ཕྱིར་མར་ཕབ། ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་

སུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཅིེར་གྱིིསི་བལྟསི་རྗོེསི། སྡེར་མའི་ཕུང་གསིོག་གི་འགྲམ་དུ་པུསི་བཙུགསི་

ཀྱིིསི་ཕྱིིར་བསྡད།

ཨལོ་བྲེལོ་འཚུབ་ཀྱིིསི་ཚུར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་“ཋེོམ། ཨ་མ། ཋེོམ་ནང་དུ་འདུག་གམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རསི་གུར་ལོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི། “ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིདགོསི།”

ཨལོ་གྱིིསི་དགའ་ཚོོར་དང་བཅིསི་“ངའ་ིརྗོེསི་སུ་ཤོོག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་གཉིིསི་མཉིམ་དུ་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་སིོང་།” 

ཞེེསི་དྲེིསི།

“མགྱིོགསི་པོར་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ཅུང་ཙམ་སྒུག་ཨ།” ཁོོསི་ཋེོམ་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་མར་བཤོིག་

ཟིན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་དེའ་ིརྩར་ཁྲིད་ནསི་“འད་ིཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ི ནོལོ་སི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད། ངེད་གཉིིསི་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་ཟིན། ཁྱོོད་བད་ེམོ།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“ད་འད་ིཅུང་ཚུགསི་ཀ་དོད་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་མཛུབ་མོསི་མེ་ཆོའི་རྩེ་མོར་བྲད། “ཡི། ཨལོ། ཡིང་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁོོག་ལོ་འབུ་ཅིི་

ཞེིག་འཛུལོ་འདུག”

“ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་ང་ལོ་ལོབ་སིོང་། ཁོོ་ལོ་ཤོོད་དང་། ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི།ི”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་བཤོད་མ་ིརུང་ཡིང་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། རེད་ཡི། ངསི་

ཁྱོོད་ལོ་བཤོད། མ་ིཞེིག་འད་ིཕོྱིགསི་སུ་སླེེབསི་སིོང་ལོ། ཁོོསི་ཟེར་ན་བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་

འདུག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་ཨ།ེ”

“རེད། ཡུལོ་དེའི་མིང་ལོ་སིན་ཋེ་ ཁོི་ལོ་ར་ལུང་གཤོོངསི་ཟེར། བྱང་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སྣེ་

མཚོམསི་སུ་ཡོིད་པ་རེད།”

“རེད་དམ། ལོསི་ཀ་གང་ག་ིརིགསི་རེད།”

“ཤོིང་འབྲསི་པ་ལོམ་དང་ཁོམ་བུ་འཐེོག་རྒྱུ། ད་རུང་ཤོིང་འབྲསི་ཀྲིན་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་

སིོགསི་རེད། ལོསི་ཀ་མགོ་འཛུགསི་གྲབསི་འདུག་ཟེར།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཐེག་རིང་ཐུང་ག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཨོ། དཀོན་མཆོོག ད་ེསུསི་ཤོེསི། ཕལོ་ཆོེར་ལོ་ེདབར་ཉིིསི་བརྒྱ་འདྲེ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེཧ་ཅིང་ཐེག་རིང་པོ་རེད་ཨ། ང་ཚོ་ོད་ེགར་འབྱོར་དུསི་ལོསི་ཀ་ད་དུང་ཡིོད་

པ་ཇོ་ིལྟར་ཁོག་ཐེེག་བྱེད་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“ཨུན། ད་ེང་ཚོོསི་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཡིང་མེད་

པ་ན་ིཐེག་ཆོོད་རེད། མ་ིདེར་ཁོོའ་ིསྤུན་ཟླསི་བསྐུར་བའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་འབོྱར་འདུག་ལོ། 

ཁོོ་རང་ལོམ་ལོ་བུད་ཟིན། ཁོོསི་སུ་གཅིིག་ལོའང་མ་བཤོད་མ་གཏོགསི་མ་ིམང་དྲེགསི་འགྲོ་

ཟེར། ང་ཚོོ་དོ་ནུབ་ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི། དེ་གར་སོྔོན་ལོ་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོོན་ཐེབསི་

བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི། “ང་ཚོ་ོཅིིའ་ིཕྱིིར་ལྐོོག་ལྐོོག་སུད་སུད་ཀྱིིསི་འགྲོ་དགོསི་

པ་ཡིིན།”

“ཨུན། མ་ིཚོང་མ་ད་ེཕྱིོགསི་སུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ན། ད་ེནསི་སུ་གཅིིག་ལོའང་ལོསི་ཀ་

རག་ག་ིམ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེལོམ་ཐེག་ཧ་ཅིང་རིང་པོ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཅུང་བློོ་ཕམ་སྐྱེསི་པ་འདྲེ། “ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བརྡོ་བཏང་བ་ཡིིན། འགྲོ་མ་ིའགྲོ་

ཁྱོོད་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཐེག་གིསི་ཆོོད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྤུན་ཆུང་འདིསི་ང་ལོ་རོགསི་རམ་བྱསི་སིོང་

བསི། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་གསིང་བ་འད་ིབཤོད་པ་ཡིིན།”

“འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་མེད་པ་ཏན་ཏན་རེད་དམ།”

“ལྟོསི་དང་། ངསི་འདསི་པའ་ིགཟའ་འཁོོར་གསུམ་གྱི་ིརིང་ལོ། ཡུལོ་འདིའ་ིར་ིལུང་ཐེང་

གསུམ་བལོ་ཤོད་ཀྱིིསི་བལོ་ཤོད་ཤོད་ཅིིག་བྱསི་པ་ཡིིན་མོད། ང་ལོ་ལོསི་ཀ་གཅིིག་ཀྱིང་རྙིེད་

མ་སིོང་། ལོསི་ཀ་ཟེར་ན་ལོག་པ་ཐུག་སི་ཙམ་ཡིང་མ་རྙིེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིགར་

ལོསི་ཀ་ཨེ་རྙིེད་བལྟསི་ནསི། རླངསི་སྣུམ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་གཏོང་འདོད་ན། དེ་ཁྱོོད་རང་གི་

འདོད་པ་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཞུ་བ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ང་ལོ་མཚོོན་ན། འགྲོ་མཁོན་ག་ཙམ་མང་

ན་གོ་སྐབསི་ད་ེཙམ་ཉུང་བ་ཆོོསི་ཉིིད་རེད།”

 ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་བསིམ་གཟསི་ནསི་སྙད་བརྐོ་བསིམ་པ་མིན། འགྲོ་སིའ་ིལོམ་ཐེག་

ད་ེའདྲེའ་ིརིང་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ། ང་ཚོོསི་འད་ིནསི་ལོསི་ཀ་ར་ེབཙལོ་ནསི། ཁོང་པ་ཞེིག་གླེ་

ཐུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བརྒྱབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་ངང་རྒྱུད་རིང་བའ་ིརྣམ་པསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོའད་ིགར་འབྱོར་མ་ཐེག་པ་ཡིིན་

པ་ངསི་ཤོེསི། འད་ིཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་དུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངེསི་པར་དུ་ཤོེསི་དགོསི་པའ་ིདོན་དག་

འགའ་རེ་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་བཤོད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། དེསི་ཁྱོོད་རང་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

དཀའ་ངལོ་མང་པོ་ཞེིག་ལོསི་བྱོལོ་བར་ཕན་ཐེོགསི་ངེསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་བཤོད་

དུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན་ན། ད་ེནསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དཀའ་ངལོ་ར་ེདང་ཉིམསི་མྱོོང་ར་ེབརྗོེསི་ནསི་ཡིོང་

དགོསི། འདི་གར་གཞེིསི་ཆོགསི་ནསི་འདུག་དོན་གྱིི་ལོསི་ཀ་མེད་པར། འདི་གར་གཞེི་

བཟུང་ནསི་བསྡད་ད་ེཅི་ིབྱ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིགྲོད་ཁོོག་གིསི་ཁྱོོད་རང་ལོ་གཞེིསི་ཆོགསི་ནསི་འདུག་

ཏུ་འཇུག་ག་ིམ་རེད། ད་ེསྐད་ཆོ་དྲེང་མོ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་“ཐེོག་མར་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་ར་ེརྙིེད་ན་

ཨང་བསིམ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་ཞེག་སྒོར་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་སླེེབསི་ཏེ་འགྲམ་གྱིི་རསི་གུར་

དེའ་ིསྔུན་དུ་བསྡད། ལོསི་གོསི་དང་ནང་སྟོད་སོྔོན་པོ་གྱིོན་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་རླངསི་འཁོོར་

ལོསི་བབསི། ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོ་ེཙམ་གྱིིསི་“ལོག་བསིོད་འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ལུང་པ་འདིའ་ིནང་དུ་ལོསི་ཀ་ཟེར་ན་སིེན་མགོ་ཙམ་ཡིང་མ་ིའདུག སྲིིང་བལོ་འཐེོག་

པ་སླེེབསི་པའི་བར་དུ་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་སི་མ་རེད།” དེ་ནསི་ཁོོ་རང་རསི་གུར་རྙིིང་ཧྲུལོ་དེའི་

ནང་དུ་འཛུལོ་སིོང་།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“གོ་བྱུང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། གོ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ལོ་ེདབར་ཉིིསི་བརྒྱར་འགྲོ་དགོསི་ན། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ།”

“སི་གཅིིག་ནསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་གཞེིསི་ཆོགསི་རྒྱུའ་ིསྟོང་བསིམ་ད་ེམ་འཆོང་རོགསི། 

གང་ལྟར་ཅི་ིབྱེད་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་ཐེག་གིསི་བཅིད་ན་དགའ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོསིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ག་དུསི་ལོསི་ཀ་ཡིོད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། ཕལོ་ཆོེར་ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་རྗོེསི་སུ་སྲིིང་བལོ་སྡུད་མགོ་རྩོམ་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ལོ་

སོྒོར་མོ་མོད་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ན། ད་གཟོད་སྲིིང་བལོ་ལོ་སྒུག་ནསི་འདུག་ཐུབ།”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ་འགྲོ་འདོད་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོ་མོ་དངོསི་གནསི་ཐེང་ཆོད་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཧྥོ་ིལོའོ་ེཌི་ིཡིསིི་ཕྲག་པ་སྤྲུག་ཙམ་བྱསི། “ངསི་ཁྱོདོ་ཚོ་ོབྱང་ཕྱིགོསི་སུ་བཙན་པསོི་འཁྲདི་

འདོད་པ་མནི། གང་ལྟར་ཅི་ིབྱདེ་ཁྱོདོ་ཚོསོི་ཐེག་གསིི་ཆོདོ། ངསི་རང་ཉིདི་ཀྱིསིི་ཅི་ིཞེགི་ག་ོབ་

ད་ེཁྱོདོ་ལོ་བཤོད་པ་ཡིནི།” ཁོོསི་སྣུམ་ཀྲགི་ཀྲགི་ག་ིགཟརེ་གདན་ད་ེརྐང་གདན་གྱི་ིསྟངེ་ནསི་

ཡིར་བློངསི་ཡིོང་ནསི། ད་ེམ་ེཆོའ་ིསྟེང་དུ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་བསྐོན་རྗོསེི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་མར་

མནན། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཨལོ་ལོ་“ཡི། ད་ཡིནི་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱི་ིཁོ་ཁོབེསི་ད་ེ

ཚུར་བསྲིངི་ཡིངོ་ན་ཨ་ེཆོགོ” ཅིསེི་བཤོད།

ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོ་ཁོེབསི་ལྗོིད་མོ་དེ་གཟབ་གཟབ་ངང་ཕོ་གཅུསི་གཅུསི་ཕུར་སྟེང་དུ་

མར་ལྷོད་ཅིིང་སྙོམསི་པོསི་བཞེག ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི་“དེའ་ིཐེད་ལོ་

གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིབཟའ་མ་ིམ་གཏོགསི་གཞེན་པ་སུ་ལོའང་ཤོོད་རྩསིི་མེད་

ལོ། ཁྱོོད་ཚོོ་གཅིིག་པུར་བཤོད་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིི་སྤུན་ཆུང་གིསི་ང་ལོ་རོགསི་རམ་བྱསི་པ་

མིན་ན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་བཤོད་པར་དངོསི་གནསི་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། ང་ཚོོསི་ད་ེཐེད་

ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོ་ོའགྲོ་ཡིང་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགསི་པ་ཡིིན། གཞེན་པ་ཚོང་མ་འགྲོ་རུང་མི་

འགོྲ་རུང་། ང་ན་ིའགྲོ་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན། གཞེན་པའ་ིརླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་འཛོེག་ནསི་འགྲོ་

རྒྱུ་ཡིནི།” ཞེསེི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འོ་ན་བཟའ་མ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མ་བསྐྱུར་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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“ལོོསི་ཡིིན། ཚུར་ཕྱིིར་ཡིོང་དུསི། རྫོ་ིདོར་གྱི་ིགླེོ་ཁུག་ཏུ་སོྒོར་མོསི་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་བྱསི་ཏ་ེ

ཡིོང་ན་ཆོོག་པསི། ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིའགྲོ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་ལྟར་བྱསི་ན་ཨ་མ་འཐེད་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་བཞེིན་ཨ་ཕ་ཡིང་འཐེད་རྒྱུ་མ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ཡིིསི་མོ་གཅུསི་རང་སིར་བསྒོར་ནསི། མཛུབ་མོསི་ག་ཚོོད་གཅུ་ཐུབ་ཐུབ་

ཅིིག་གཅུསི་རྗོེསི་“ང་དང་ངའི་ཆུང་མ་གཉིིསི་ཀ་ཁྱོིམ་མི་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། ང་

ཚོོ་ཕ་ཡུལོ་དུ་ཡིོད་དུསི་ཁྱོིམ་མི་རྣམསི་ཁོ་ཐོེར་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་སིེམསི་ལོའང་ཤོར་མྱོོང་མེད། 

ད་ེཕོྱིགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་ཙམ་ཡིང་འཁོོར་མྱོོང་མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོབྱང་ཕོྱིགསི་སུ་མཉིམ་

དུ་སིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ད་ེནསི་འདིར་ཕྱིིར་ཡིོང་བ་ཡིིན། ད་ེརྗོེསི་ཁོོ་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་ཕྱིིན་སིོང་

ལོ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོ་གར་སིོང་ཆོ་མེད་རེད། དུསི་དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོ་ཚོོ་གར་ཡིོད་བཙལོ་ནསི་

ཡིར་མར་ལོ་དྲེིསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་ལོག་ག་ིསྐམ་པ་ད་ེསྒུལོ་འཕྲུལོ་

གྱི་ིསྟེང་ག་ིགཅུསི་ཕུར་སྟེང་དུ་བསྐོན་ནསི། གཅུསི་གཟེར་ར་ེར་ེསོྐར་བ་ར་ེར་ེབསྐོར་ནསི། 

མོ་གཅུསི་རྣམསི་ཕོ་གཅུསི་ངོསི་ཀྱི་ིགཟེར་གཉིེར་བརྒྱུད་ནསི་དལོ་ཞེིང་སྙོམསི་པོསི་གཅུསི།

ཋེོམ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཙོག་འདུག་བྱསི་ནསི། མིག་ཕྱིེསི་མ་བཙུམསི་ཀྱིིསི་

བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་པའ་ིརསི་གུར་གྱི་ིཚོོགསི་ལོ་བལྟསི། རསི་གུར་ཚོོའ་ིབར་དུ་ཕུར་བ་ཆུང་

ཆུང་ཞེིག་སི་ནང་དུ་བརྡོབསི་ཡིོད། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན་ཧུན། ཁྱོོད་རང་གཅིིག་པུ་འགྲོ་བར་

ཨ་མ་འཐེད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་བལྟསི་ན་ཁོེར་འགྲོ་བྱསི་ན་ལོསི་ཀ་རྙིེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་མང་བ་འདྲེ།”

“ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ཡིང་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། ཨ་མ་ད་ེལོ་འཐེད་རྒྱུ་མ་རེད།”

གདོང་ལོ་མུན་པ་འཐེིབསི་པའ་ིསྐྱེསི་པ་གང་འཁྱོེར་བའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་གཉིིསི་

ཚུར་སྒོར་ནང་དུ་སླེེབསི། ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ཡིིསི་མིག་ཟུང་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་བལྟསི་མོད། 
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འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ཁོོ་ཚོོའི་ལོག་བསིོད་ག་འདྲེ་ཡིིན་མིན་མ་དྲེིསི། ཁོོ་ཚོོའི་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་

གང་བའི་གདོང་པར་སྐྱོ་སྣང་དང་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིི་ཉིམསི་ཤོར་ཡིོད། ད་ལྟ་ཉིི་མ་ནུབ་ཕྱིོགསི་

སུ་དམའ་སིར་འབབ་བཞེིན་པསི། ཉིི་མའི་འོད་ཟེར་སིེར་ལོམ་ལོམ་དེ་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོོ་

དང་། གྲོང་ཚོོའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིལྕིང་ཚོལོ་གྱི་ིསྟེང་དུ་འཕོྲསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོསིོ་སིོའ་ིརསི་གུར་ལོསི་ཕྱིིར་

བུད་ནསི་སྒོར་ནང་དུ་འཁྱོམ་འཁྱོམ་བྱེད་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། བུད་མེད་རྣམསི་རསི་གུར་

ཁོག་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་མ་ེཆུང་ཆུང་ར་ེསྦེཪ། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཙོག་འདུག་བྱསི་པའ་ིཚོོགསི་པ་

རུ་སོིང་ནསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད་མགོ་བརྩམསི།

ཤོེབ་རོ་ལོ་ེགདན་གཉིིསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་གསིར་པ་ཞེིག་ལོམ་ཆོེན་སྟེང་ནསི་མར་

བུད་ནསི་སྒོར་ནང་དུ་ཚུར་ཡིོང་། ད་ེསྒོར་དཀྱིིལོ་དུ་ཡིོང་ནསི་བསྡད་པ་ན། ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ི

ཚོ་ོསུ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོསྒོར་འདིའ་ིམ་ིམ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ཡིིསི་“ངསི་མི་ཤོེསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཉིེན་རྟེོག་པ་འདྲེ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིེསི་བྱུང་ལོ། སྐྱེསི་པ་ཞེིག་ནང་ནསི་མར་བབསི་ཏ་ེརླངསི་འཁོོར་

གྱི་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད། ཁོོའ་ིཡིོང་རོགསི་ད་ེརླངསི་འཁོོར་ལོསི་མ་བབསི་པར་ནང་

དུ་བསྡད། ད་ལྟ་ཙོག་འདུག་བྱསི་པའི་སྐྱེསི་པ་ཚོང་མསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་པསི། ཁོོ་ཚོོའི་གླེེང་

མོལོ་གྱི་ིམཚོམསི་ཆོད། རང་རང་སི་ནསི་མ་ེསྦེོར་བཞེིན་པའ་ིབུད་མེད་ཚོོསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་

ག་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ལོ་མངོན་ཆུང་གིསི་བལྟསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཉི་ེསི་རུ་

བཅིར་ནསི། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བའ་ིམཐེའ་རུ་ཞེིབ་ཆོ་ལྡན་པའ་ིསོྒོར་གྲལོ་ཞེིག་བསྒྲིིགསི་

ཤོིང་། དེ་ནསི་རང་རང་སི་ནསི་གོར་དབྱིབསི་ཆོེན་པོ་འདིའི་ནང་ཕོྱིགསི་སུ་དལོ་མོསི་

ནུར་ཅི་ིཐུབ་བྱསི།
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ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་ལོག་ག་ིསྐམ་པ་ཐེང་ལོ་བཞེག་པ་ན། ཋེོམ་ཡིང་ཡིར་ལོ་ལོངསི། ཨལོ་

གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་དོར་མའ་ིངོསི་སུ་ཕྱིིསི། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོདལོ་མོསི་ཤོེབ་རོ་ལོ་ེརླངསི་

འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་སོིང་། རླངསི་འཁོོར་ལོསི་ཕྱིིར་བབསི་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་དེསི་སི་མདོག་

ག་ིདོར་མ་ཞེིག་དང་བེའུ་རསི་ཀྱི་ིནང་སྟོད་ཅིིག་གྱིོན་འདུག་ལོ། མགོ་ལོ་སི་ིཋེེད་སིོན་ཞྭ་མོ་

འདབསི་ལོེབ་མ་ཞེིག་གྱིོན་འདུག ཁོོའ་ིབྲང་ཁོའ་ིགླེོ་ཁུག་ཏུ་ཤོོག་བུ་སྡེམ་ཆོག་ཅིིག་བཅུག་

འདུག་ཅིིང་། དེའི་མདུན་དུ་ལྕིགསི་སྨྱུག་དང་ཞེ་སྨྱུག་སིེར་པོ་འགའ་རེ་བསྒྲིིགསི་འདུག་

ལོ། ཁོོའ་ིའཕོངསི་མགོའ་ིགླེོ་ཁུག་ལོསི་རྒྱབ་སོྐགསི་ལྕིགསི་ལོེབ་ཅིན་གྱི་ིཟིན་དེབ་ཅིིག་ཕྱིིར་

མངོན། ཁོོ་རང་ཙོག་པུར་བསྡད་ཡིོད་པའི་མི་ཚོོགསི་ཤོིག་གི་འགྲམ་དུ་སིོང་བསི། ཙོག་

པུར་བསྡད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་དོགསི་ཟོན་གྱི་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཁོོ་ཚོོསི་

ཁོོ་ལོ་མིག་གིསི་ལྟད་མོ་ལྟ་བ་ལོསི་སོི་སིོའ་ིགཟུགསི་པོ་མ་འགུལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ལྟ་སྐབསི་

མགོ་བོ་ཡིར་མ་བཀྱིགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ག་ིརྒྱལོ་མོའ་ིའོག་ག་ིདཀར་ཤོ་དག་

གསིལོ་ལོེར་མངོན། ཋེོམ་དང་ཨལོ། ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་བཅིསི་རླངསི་འཁོོར་ཡིོད་སི་དེར་འཁྱོམ་

ཉུལོ་གྱིིསི་སིོང་།

སྐྱེསི་པ་དེསི་“སྐྱེསི་པ་ཚོོ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་འདོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ད་དུང་ཡིང་དོགསི་ཟོན་གྱི་ིམིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། རིམ་བཞེིན་

ཞེག་སྒོར་ཧྲིིལོ་པོའ་ིནང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཐེག་ཉི་ེསིར་བཅིར།

ཆོེསི་མཇུག་མཐེར། ཙོག་འདུག་བྱསི་པའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་ཁོ་གྲག་བྱུང་་“ང་ཚོོསི་

ལོསི་ཀ་ལོསི་ན་ལོོསི་འདོད། ལོསི་ཀ་གང་དུ་ཡིོད།”

“ཋུ་ལོར་རོྫོང་ན་ཡིོད། མི་འགྱིངསི་པར་ཤོིང་ཏོག་འཐོེག་རན་འདུག་པསི། འཐེོག་

མཁོན་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཞེིག་མཁོོ།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་མ་ིགླེ་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཨུན། ད་ེགའ་ིསི་ཞེིང་ངསི་འགན་ལོེན་བྱསི་ཡིོད།”

ད་ལྟ་སྐྱེསི་པ་རྣམསི་ལྷན་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་འདུསི། ལོསི་གོསི་གྱིོན་པའི་སྐྱེསི་

པ་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་དེ་ཕུད་ནསི། མཛུབ་མོསི་སྐྲ་ལོོ་ནག་པོ་རིང་པོ་དེ་

རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཤོད་རྗོེསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། ད།ེ ད་དུང་གསིལོ་ཐེག་ཆོོད་པ་ཞེིག་བཤོད་མ་ིཐུབ། འོན་ཀྱིང་། ངསི་བལྟསི་ན། 

ཕལོ་ཆོེར་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་ཙམ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བཤོད་མ་ིཐུབ་པ་ཡིིན། ལོསི་ཀ་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་འགན་གཙང་ལོེན་

བྱསི་པ་རེད་ཨ། མ་རེད་དམ།”

སི་མདོག་ག་ིདོར་མ་གོྱིན་པའ་ིམ་ིདེསི་“རེད། འགན་ལོེན་བྱསི་པ་བདེན་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་། ད་ེགཙ་ོབོ་ཤོིང་ཏོག་ག་ིརིན་གོང་མཐེོ་དམའ་ལོ་རག་ལོསི་ཡིོད། གཅིིག་བྱསི་ན་འད་ི

ལོསི་མཐེོ་སྲིིད་ལོ། ཡིང་མིན་ན་འད་ིལོསི་ཅུང་དམའ་ཡིང་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་མི་ཚོོགསི་གྲསི་ནསི་མདུན་དུ་བུད་ནསི། སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ང་འགྲོ་

རྒྱུ་ཡིིན། སྐུ་ཞེབསི། ཁྱོོད་རང་འགན་གཙང་ལོེན་པ་ཞེིག་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ལོ་ཆོོག་མཆོན་

དཔང་ཡིིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོོར་ཐེོག་མར་དཔང་ཡིིག་ཅིིག་སོྟན་དང་། དེ་ནསི་ལོསི་

ཀ་གང་དུ་ཡིོད་པ། ག་དུསི་འགྲོ་དགོསི་པ། གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་ཡིིན་པ་བཅིསི་གསིལོ་བའ་ིངལོ་

རྩོལོ་ཞེབསི་ཞུའི་གན་རྒྱ་ཞེིག་བཟོསི་ནསི། དེ་ལོ་མིང་རྟེགསི་ཁོོད་དང་། ང་ཚོོ་ཐེད་ཀར་

འགྲོ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད། 

འགན་གཙང་ལོེན་པ་ད་ེཚུར་འཁོོར་ནསི་སྡིགསི་མོ་བྱསི། “ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཚོོང་ལོསི་

ཇོ་ིལྟར་གཉིེར་བར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཀའ་བཀོད་གཏོང་ག་ིཡིོད་དམ།” 

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཚོ།ེ ད་ེང་ཚོོའ་ིཚོོང་ལོསི་

ཀྱིང་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ད་རེད། ངསི་ཅིི་བྱེད་མིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་བཤོད་མི་དགོསི། ང་ལོ་དགོསི་པ་ནི་ལོསི་

ཀ་པ་ཡིིན།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིངང་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིག་ཚོོད་དགོསི་མིན་མ་བཤོད་ལོ། གླེ་

ཆོ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་མིན་ཡིང་མ་བཤོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ལྟསི་ངན། ད་ེཚོ་ོངསི་ད་དུང་མ་ིཤོེསི།”

“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིཤོེསི་ན། ཁྱོོད་ལོ་ལོསི་མ་ིགླེ་བའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་མ་རེད།”

“ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཚོོང་ལོསི་ད་ེཇོ་ིལྟར་གཉིེར་བར་འདོད་ན། ང་ལོ་ད་ེལྟར་གཉིེར་བའ་ི

ཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོ་འདི་གར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཕོངསི་ཚོོསི་སྟེང་ནསི་

རུལོ་བའི་བར་དུ་ཙོག་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ང་ལོ་བསིམ་འཆོར་མེད། ང་སི་གཞེན་

དུ་སིོང་ནསི། ཋུ་ལོར་རོྫོང་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་པར་འགྲོ་མཁོན་འཚོོལོ་ཆོོག་ག་ིརེད། མ་ིཧ་ཅིང་

མང་པོ་ཞེིག་དགོསི་རྒྱུ་རེད།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིད་ེགར་འཚོོགསི་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚོོགསི་ལོ་ཁོ་འཁོོར། ད་ལྟ་ཚོང་མ་ཡིར་ལོངསི་

ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཚོང་མསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཁོན་གཉིིསི་ཀར་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེད། ཧྥོི་

ལོོའེ་ཌིི་ཡིིསི་“ང་རང་འདི་འདྲེའི་མགོ་སྐོར་འོག་ཏུ་ཐེེངསི་གཉིིསི་ལོ་ཚུད་མྱོོང་། ཁོོ་ལོ་

གཅིིག་བྱསི་ན་མ་ིཆོིག་སྟོང་དགོསི་ཀྱི་ིརེད་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོསི་ལོསི་ཀ་ད་ེམ་ིལྔ་སྟོང་ལོ་ལོསི་

སུ་བཅུག་ནསི། ཆུ་ཚོོད་རེ་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་རེ་མ་གཏོགསི་སོྤྲོད་ཀྱིི་མ་རེད། 

ཉིམ་ཐེག་པའ་ིདབུལོ་པོ་ང་ཚོ་ོགྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཆོ་རྐྱེེན་ད་ེདང་དུ་

མི་ལོེན་ག་མེད་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་ལོསི་མི་གླེ་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་ན། ཁོོ་ལོ་གླེསི་རྗོེསི་གླེ་

ཆོ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་གསིལོ་པོར་འབྲ་ིརུ་འཇུག་དགོསི། ཁོོའ་ིཆོོག་མཆོན་དཔང་

ཡིིག་སོྟན་དུ་འཇུག་དགོསི། ཁོོ་ལོ་ཆོོག་མཆོན་དཔང་ཡིིག་མེད་ན་ཁོོསི་ལོསི་མི་གླེ་ཆོོག་

ག་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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འགན་གཙང་ལོེན་པ་ད་ེཤོེབ་རོ་ལོ་ེརླངསི་འཁོོར་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ཇོོའ།ེ” ཞེེསི་བོསི་

པསི། ཁོོའ་ིཡིོང་རོགསི་དེསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཡིངསི་

པོར་ཕྱིེསི་ནསི་ཕྱིི་ལོ་བུད། ཁོོསི་ཆོིབསི་དོར་དང་ལྷམ་སྐུད་ཅིན་གྱིི་ལྷམ་གྱིོན་འདུག་ལོ། 

ཁོོའ་ིསྐེད་པར་བཅིིངསི་པའ་ིམདའ་འཆོིང་ག་ིསྟེང་ནསི། ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་ག་ིདཀྲུམ་མདའ་ིཀོ་

ཤུབསི་ཤོིག་མར་དཔྱངསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིནང་སྟོད་སྨུག་པོའ་ིསྟེང་དུ་ཉིེན་རོྟེག་པའ་ིསྐར་

རྟེགསི་ཤོིག་ཀྱིང་སྦྱིར་འདུག ཁོོསི་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་མོསི་ལོེན་བཞེིན་ཚུར་ཡིོང་ཞེིང་། གདོང་

ལོ་འཛུམ་ཆུང་ཕྲ་མོ་ཞེིག་མངོན་“ཅིི་ཞེིག་རེད།” དཀྲུམ་མདའི་ཀོ་ཤུགསི་དེ་ཁོོའ་ིདཔྱི་

མགོ་རུ་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱེད།

“ཇོོའ།ེ མ་ིའད་ིསོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་འདུག་གམ།”

ཉིེན་རོྟེག་པསི་“སུ་ཟེར་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

འགན་གཙང་ལོེན་པསི་“འད།ི” ཞེེསི་ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིལོ་མཛུབ་མོ་ཀེར།

“ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་རེད།” ཉིེན་རོྟེག་པསི་ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན།

“ཁོོསི་དམར་ཕོྱིགསི་པའི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ནསི། མང་ཚོོགསི་ལོ་ངན་སྐུལོ་བྱེད་བཞེིན་

འདུག”

“ཧུམ་... །” ཉིེན་རྟེོག་པ་ད་ེདལོ་མོསི་ཚུར་འཁོོར་ནསི་ཡིོང་སྟ།ེ ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡི་ིལུསི་ཟུར་

ནསི་བལྟསི་པསི། ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡི་ིགདོང་མདོག་དལོ་མོསི་དམར་པོར་གྱུར། 

ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ཡིིསི་ངར་སྐད་ཀྱིིསི་“ལྟོསི་དང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་རང་ཚོོང་པ་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་

ཡིིན་ན། ཁོོསི་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཞེིག་ཁྲིད་ནསི་ཡིོང་དགོསི་དོན་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

འགན་གཙང་ལོེན་པསི་“ཁོོ་སོྔོན་མ་མཐོེང་མྱོོང་མ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་

དྲེིསི།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“ཧུམ། གང་ཞེིག་ནསི་མཐེོང་མྱོོང་བ་འདྲེ། གཟའ་འཁོོར་སྔོོན་མར། མ་ིསྐོར་ཞེིག་འཁོོར་

རྙིིང་ལོསི་གྲྭ་རུ་འཛུལོ་ནསི་དོན་རྐྱེེན་བཟོསི་སིོང་བ་མ་རེད་དམ། སྐབསི་དེར་ཁོོ་རང་དེ་

གར་འཁྱོམ་ཉུལོ་བྱསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད་པ་ངསི་མཐེོང་མྱོོང་བ་འདྲེ། རེད། ཁོོ་ཡིིན་པ་ཐེག་

ཆོོད་རེད།” ཁོོའ་ིགདོང་ག་ིའཛུམ་མདངསི་ད་ེགླེོ་བུར་དུ་མེད་པར་གྱུར་ནསི་“རླངསི་འཁོོར་

དུ་བོབསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་དཀྲུམ་མདའ་ིའཇུ་ཡུའ་ིཆོབ་ཙེའ་ིཁོ་ཕྱིེསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ལོ་ཉིེསི་པ་ཅི་ིཡིང་བཙུགསི་མེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཉིེན་རོྟེག་པ་མགྱིོགསི་མྱུར་གྱིིསི་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིང་ནང་དུ་འགྲོ་འདོད་

ན། ཡིང་བསྐྱར་ཚོིག་གཅིིག་ཤོོད་དང་། མ་གཞེ་ིཉིིན་དེར་མ་ིགཉིིསི་འཁྱོམ་ཉུལོ་བྱསི་ནསི་

ཡིོད་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མའི་ནང་དུ། ང་ད་རུང་མངའ་སྡེ་འདིར་སླེེབསི་ཀྱིང་

སླེེབསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་རང་སི་ཆོ་གཞེན་ཞེིག་ནསི་འཚོོལོ་བཞེིན་པའི་ཉིེསི་ཅིན་ཡིིན་

སྲིིད། ཁྱོ་ིཁོ་བཙུམསི་ནསི་སོྡད་ཅིིག”

འགན་གཙང་ལོེན་པ་ད་ེམ་ིཚོོགསི་ལོ་ཁོ་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ལྟསི་ངན་དམར་ཕོྱིགསི་པ་

ཚོོའི་ཁོ་ལོ་མ་ཉིན་ན་བཟང་གི་རེད། ཁོོ་ཚོོ་ནི་རོྙིག་དྲེ་སླེོང་མཁོན་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་

རང་རོྙིག་དྲེའི་ནང་དུ་འཕེན་རྒྱུ་རེད། ཡི། ཋུ་ལོར་རོྫོང་དུ་འགྲོ་དང་། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ཚོང་

མར་ལོསི་ཀ་སྤྲོོད།”

སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཁོ་མ་གྲག

ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིང་ཚུར་ཁོོ་ཚོོར་འཁོོར་ནསི་“སིོང་ན་ཡིག་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིགདོང་ག་ིའཛུམ་ཆུང་ཕྲ་མོ་ད་ེཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་མངོན། “འཕྲོད་བསྟེན་

ལོསི་ཁུངསི་ཀྱིིསི་ང་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་འདི་གཙང་ཕྱིགསི་བྱེད་དགོསི་ཟེར། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་
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ཚོོའི་གྲསི་སུ་དམར་ཕྱིོགསི་པ་ཡིོད་པའི་གནསི་ཚུལོ་ཕྱིི་ལོ་ཁྱོབ་ན། དེ་དུསི་གྱིོང་ཁོ་སུ་ལོ་

རག་ཡིོང་མ་ིཤོེསི། ཁྱོོད་ཚོ་ོཋུ་ལོར་རོྫོང་དུ་སོིང་ན་ཡིག་ཤོོསི་རེད། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་གང་ལྟར་

ལོསི་ཀ་ན་ིམེད། འད་ིབསིམ་པ་དཀར་པོ་བཅིངསི་ནསི་བཤོད་པ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོ་ོད་

རུང་མ་སིོང་བར་བསྡད་ན། ལོག་ཏུ་རྒྱུག་པ་བཟུང་བའ་ིདཔུང་ཚོོགསི་ཤོིག་འདིར་བཤོར་

ནསི་ཡིོང་ག་ིརེད།”

འགན་གཙང་ལོེན་མཁོན་གྱིིསི་“ངསི་ང་ལོ་ལོསི་ཀ་ལོསི་མཁོན་དགོསི་ཞེེསི་ཁྱོོད་ཚོོར་

བཤོད་པ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་མི་འདོད་ན། དེ་ནི་ཁྱོོད་ཚོོའི་འདོད་པ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཉིེན་རྟེོག་པའ་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་བློངསི། “གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་མ་ིའདོད་

ན། ཁོོ་ཚོོར་རྫོོང་འདིའ་ིནང་དུ་འདུག་སིའ་ིགནསི་མེད། ང་ཚོསོི་ཁོོ་ཚོ་ོམགྱིོགསི་པོསི་མཐེའ་

སྐྲོད་གཏོང་ག་ིཡིིན།”

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཉིེན་རྟེོག་པའ་ིའགྲམ་དུ་རེངསི་པོར་ལོངསི་ནསི། མཐེ་ེབོང་གཉིིསི་ཀ་ཆོབ་

མའ་ིནང་དུ་གཟེར། ཋོེམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ལོྐོག་ལྟ་ཞེིག་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མིག་གིསི་ཐེང་ལོ་ཅིེར།

འགན་གཙང་ལོེན་པསི་“ད་ད་ེཡིིན། ཋུ་ལོར་རོྫོང་དུ་ལོསི་ཀ་པ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ལོསི་

ཀ་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་དལོ་མོསི་ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡི་ིལོག་པ་ལོ་ཡིར་བལྟསི་པསི། ཁོོསི་ལོག་ངར་གྱི་ིཔགསི་

པའི་འོག་ཏུ་དམ་པོར་རྒྱོང་བཞེིན་པའི་རྩ་རྒྱུསི་ཁོག་མཐེོང་། ཋེོམ་གྱིི་ལོག་པ་ཡིང་ཡིར་

འཁུར་ནསི། མཐེ་ེབོང་གཉིིསི་ཀ་ཆོབ་མའ་ིནང་དུ་གཟེར།

“ཡི། ད་ད་ེཡིིན། སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པར་སླེེབསི་དུསི། ཁྱོོད་ཚོ་ོསུ་གཅིིག་ཀྱིང་འད་ིརུ་སྡོད་

མ་ིཆོོག”

འགན་ལོེན་གཙང་ལོེན་པ་ད་ེཕྱིིར་རླངསི་འཁོོར་དུ་བུད།
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ཉིེན་རྟེོག་པསི་ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིལོ་“ད་ཁྱོོད། ཁྱོོད་རླངསི་འཁོོར་དུ་བུད་ཅིིག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། 

ཁོོའ་ིབོངསི་ཆོ་ེབའ་ིལོག་པ་ད་ེབསྲིིངསི་ནསི་ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡི་ིལོག་པ་གཡིོན་པར་འཇུསི། ཧྥོ་ི

ལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་མྱུར་མགྱིོགསི་ངང་ནསི་གཡིསི་འཁོོར་གཡིོན་འཕག་བྱསི། ཁོོའ་ིཁུ་ཚུར་གྱིིསི་

གདོང་པ་ཆོེན་པོ་དེའ་ིངོསི་སུ་གཅིིག་གཞུསི་རྗོེསི། འགུལོ་སྐྱོད་ད་ེག་རང་ག་ིནང་ནསི་ཕར་

ཤོོར་ནསི། རསི་གུར་གྱི་ིཁྲོད་ནསི་གཡིསི་གཟུར་གཡིོན་གཟུར་བྱེད་བཞེིན་བོྲསི་སིོང་། ཉིེན་

རྟེོག་པསི་ཁྱོར་ཁྱོོར་ངང་ནསི་ཁོོ་བདའ་གྲབསི་བྱེད་སྐབསི་ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིསྔུན་ལོ་རྐང་པ་

ཞེིག་བསྲིིངསི་པསི། ཁོོ་ལྗོིད་ཏིག་ག་ེཐེང་ལོ་བརྡོབསི་ནསི་མདུན་ལོ་འགྲིལོ་སིོང་། སྐབསི་

དེར་ཁོོསི་ལོག་པསི་དཀྲུམ་མདའ་ལོ་ལོག་སྙོབ་བྱསི། ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་པའི་

རསི་གུར་གྱིི་གསིེང་ནསི་མཚོམསི་ལོ་ལོར་མིག་ལོམ་དུ་འབུད་ལོ་སྐབསི་ལོ་ལོར་མཐེོང་

སྣང་ནསི་ཡིལོ། ཁོོ་དེ་ལྟར་ཕར་གཟུར་ཚུར་གཟུར་བྱསི་ནསི་བྲོསི་ཏེ་མཐེོང་ལོམ་ནསི་མི་

སྣང་བར་གྱུར། ཉིེན་རྟེོག་པ་ཐེང་ལོ་འགྱིེལོ་བཞེནི་དུ་དཀྲུམ་མདའ་ཞེིག་འཕངསི་པསི། རསི་

གུར་གྱི་ིམདུན་ནསི་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་སྡུག་སྐད་ཅིིག་བཏོན་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སིོར་

ཚོིགསི་ཐོེར་ཟིན་པའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་ལོ་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིམཛུབ་མོ་རྣམསི་རྩ་རྒྱུསི་ལོ་

ཐེོགསི་ནསི་སྦེར་ངོསི་ཕོྱིགསི་སུ་མར་དཔྱངསི་འདུག་ལོ། ད་དུང་ཁྲག་དམར་བཞུར་ཁོོམ་

མ་བྱུང་བསི། གསིར་དུ་གཏོད་པའི་རྨ་ཁོ་དེ་དཀར་སིོབ་སིོབ་རེད། སྐབསི་དེར་ཧྥོི་ལོོའེ་

ཌིི་སྒོར་འདབསི་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་མཐོེང་ལོམ་དུ་ཐེེངསི་གཅིིག་མངོན་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་

ལྕིང་ཚོལོ་གསིེབ་ཏུ་མཆོོང་མ་ལྡིང་གིསི་བྲོསི་སིོང་། ཐེང་ལོ་འགྱིེལོ་ཡིོད་པའ་ིཉིེན་རྟེོག་པསི་

དཀྲུམ་མདའ་ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་བཀྱིགསི་ཡིོང་ནསི་འཕེན་གྲབསི་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། 

གླེོ་བུར་དུ་མི་ཚོོགསི་གྲསི་ནསི་ཆོོསི་དཔོན་ཁོ་སིེ་སོྔོན་དུ་ཚུར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་། ཁོོསི་ཉིེན་

རྟེོག་པའ་ིསྐ་ེལོ་རོྡོག་ཐེོསི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་གཞུསི་པསི། ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེདྲེན་མེད་དུ་བརྒྱལོ། ད་ེ

ནསི་ཁོ་སི་ེཕྱིིར་དྲེང་མོར་ལོངསི་ནསི་བསྡད།
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ཤོེབ་རོ་ལོ་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱི་ིལྡིར་སྒྲི་གྲག་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་

དེསི་མཇུག་མ་རུ་རྡུལོ་སྤྲོིན་ཞེིག་དཀྲིགསི་ནསི་མྱུར་མགོྱིགསི་ཀྱིིསི་ཕར་བརྒྱུགསི་སིོང་ལོ། 

རླངསི་འཁོོར་དེ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད་རྗོེསི་མདའ་འཕངསི་པ་བཞེིན་དུ་ཐེག་རིང་དུ་

བརྒྱུགསི་སོིང་། རསི་གུར་མདུན་གྱིི་བུད་མེད་དེསི་ད་དུང་ཡིང་ཙར་ཙོར་དུ་གཏོར་བའི་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་མགོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག ད་ལྟ་རྨ་ཁོའི་ངོསི་ནསི་ཁྲག་ཐེིགསི་ཆུང་

ཆུང་ར་ེསིིམ་སིིམ་གྱིིསི་བཞུར་ཡིོང་ལོ། ད་ེནསི་བུད་མེད་དེའ་ིམགྲིན་པའ་ིགཏིང་ནསི་སྔོངསི་

འཚོབ་ཀྱིིསི་ངུ་དགོད་བྱསི་བྱུང་། ཁོོ་མོསི་དབུགསི་ལོེན་ཐེེངསི་ར་ེལོ། ངུ་མ་དགོད་ཀྱི་ིཧབ་

ཆོ་ད་ེཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོ་ེརེད།

ཉིེན་རྟེོག་པ་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོོགསི་ངོསི་སུ་འགྱིེལོ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོ་ཐེལོ་བའ་ིནང་

དུ་གདངསི་ནསི་སྦྱིར།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཉིེན་རོྟེག་པའ་ིརང་འགུལོ་དཀྲུམ་མདའ་ཡིར་བློངསི་ནསི། དེའ་ིམདེའུ་སྒོམ་

ཕྱིིར་བཏོན་ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིརྩྭ་ལྡུམ་ཁོྲད་དུ་གཡུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མདེའུ་ཁུང་ནང་ག་ི

མདེའུ་ཡིང་ཕྱིིར་བཏོན་རྗོེསི་“མི་འདི་འདྲེ་ལོ་མེ་མདའ་འཁྱོེར་བའི་ཐོེབ་ཐེང་མེད།” ཅིེསི་

ཟེར་བཞེིན་རང་འགུལོ་དཀྲུམ་མདའ་ད་ེཐེང་ལོ་གཡུགསི།

ལོག་མགོ་གཏོར་ཡིོད་པའི་བུད་མེད་དེའི་མཐེའ་རུ་མི་ཚོོགསི་འདུསི། ཁོོ་མོའ་ིངུ་མ་

དགོད་ཀྱིི་ཆོོ་ངེ་དེ་ཇོེ་མཐེོར་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིདགོད་སྒྲིའི་ནང་དུ་ངུ་འབོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཞེིག་

ཀྱིང་འདྲེེསི།

ཁོ་སི་ེཋེོམ་གྱི་ིཉི་ེསིར་ཡིོང་ནསི་“ཁྱོོད་རང་འད་ིགར་མ་འདུག ཁྱོོད་རང་མར་ལྕིང་ཚོལོ་

ནང་དུ་སིོང་ནསི་ཅུང་སྐུངསི་ཤོིག ཁོོའ་ིསྐ་ེལོ་རོྡོག་ཐེོསི་གཞུ་མཁོན་ང་ཡིིན་པ་ཁོོསི་མཐེོང་

མེད་ཀྱིང་། སྔུན་ལོ་རྐང་པ་སྲིིང་མཁོན་ཁྱོོད་རང་ཡིིན་པ་ཁོོསི་མཐོེང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་གང་དུའང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།



601

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་མགོ་བོ་ཁོོའ་ིཉིེ་སིར་འཁུར་ནསི་ཁོོའ་ིརྣ་ནང་དུ་“ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་མཛུབ་

རིསི་ལོེན་གྱིི་རེད། ཁྱོོད་རང་བཟང་བཙོན་གྱིི་དམ་བཅིར་འགལོ་ཡིོད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་

རང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཇུག་ག་ིརེད།” ཅིེསི་ཤུབ་པུར་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་དབུགསི་ཁོ་དམའ་མོསི་བློངསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ངསི་ད་ེབརྗོེད་འདུག”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“མགྱིོགསི་པོར་སིོང་། ཁོོ་དྲེན་པ་མ་སིོསི་གོང་དུ་མགོྱིགསི་པོར་སིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཁོོའ་ིམ་ེམདའ་ད་ེའཁྱོེར་ན་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“མ་འཁྱོེར། ད་ེགར་སྐྱུར་ཞེོག གལོ་སྲིིད་ཕྱིིར་ཡིོང་ན་གནད་དོན་མེད་ན། ངསི་ཤུ་སྒྲི་

མཐེོན་པོ་ཐེེངསི་བཞེ་ིའདེབསི།”

ཋེོམ་དལོ་མོསི་འཁྱོམ་འཁྱོམ་ཚུལོ་གྱིིསི་ཕར་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་མ་ིཚོོགསི་དང་ཁོ་བྲལོ་

མ་ཐེག་ཏུ་གོམ་ཁོ་ཇོ་ེམགོྱིགསི་སུ་བཏང་ནསི། ཆུ་འགྲམ་གྱི་ིལྕིང་ཚོལོ་ཁྲོད་དུ་བྲོསི།

ཨལོ་སི་ལོ་འགྱིེལོ་ཡིོད་པའི་ཉིེན་རོྟེག་པའི་རྩར་སིོང་ནསི། ཡིིད་སྨོོན་གྱིི་རྣམ་པསི་

“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོོ་རང་དངོསི་གནསི་དྲེན་མེད་དུ་བཏང་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད།

དེ་གར་འདུསི་པའི་མི་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་དྲེན་པ་བརྒྱལོ་ནསི་འགྱིེལོ་འདུག་པའི་མི་དེ་ལོ་

ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ད་ེནསི། ཧ་ཅིང་ཐེག་རིང་ཞེིག་ནསི། ཉིེན་དུང་ག་ིསྒྲི་ཞེིག་ཡིང་

མཐེོ་ཡིང་དམའི་སོྒོ་ནསི་གྲག་ཡིོང་། དུང་སྒྲི་དེ་འཚོེར་སྐད་དང་བཅིསི་གྲག་ཡིོང་ལོ། ད་

ན་ིད་ེཧ་ཅིང་ཉི་ེསི་རུ་སླེེབསི་འདུག སྐྱེསི་པ་ཚོང་མ་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་དོགསི་མ་ིབད་ེབར་གྱུར། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་རྐང་པ་འགུལོ་འགུལོ་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཕར་སིོང་ནསི་རང་རང་ག་ི

གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ། སྐབསི་དེར་ཨལོ་དང་ཆོོསི་དཔོན་གཉིིསི་ཀ་ཁོོ་ན་ཤུལོ་དུ་ལུསི།
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ཁོ་སི་ེཚུར་ཨལོ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ཕར་སིོང་ཞེིག ཕར་སིོང་། གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“འོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིབྱེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཁོོ་ལོ་ཁྲེལོ་འཛུམ་གྱིིསི་བལྟསི་“ངན་ཁོག་འཁུར་མཁོན་ཞེིག་མེད་ན་འགྲིག་

གི་མ་རེད། ང་ལོ་བུ་ཕྲུག་མེད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ང་བཟུང་ནསི་བཙོན་དུ་བཅུག་ན། ངསི་ཅིི་

ཡིང་ལོསི་མ་ིདགོསི་པར། ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་ན་ད་ེརེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིའདྲེ་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚོན་... །”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ནན་ཏན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་“ད་སིོང་ཞེིག ཁྱོོད་འདི་རུ་རྩ་བ་ཉིིད་ནསི་འདུག་མི་

རུང་།” ཞེསེི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་རང་གཤོིསི་གྱིོང་མདོག་བསྟན་“ངསི་སུ་ཞེིག་ག་ིབཀའ་ལོའང་ཉིན་རྒྱུ་མིན།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིསིི་འདིའ་ིནང་དུ་བྱུསི་གཏོགསི་བྱསི་

ན། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོ། བཟའ་མ་ིཡིོངསི་རོྫོགསི་དཀའ་ལོསི་ལོ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད། ངསི་

ཁྱོོད་ལོ་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་ཀྱིི་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་མ་དང་ཨ་ཕ། ཁོོ་ཚོོའི་ཐེོག་ལོ་

རྙིོག་དྲེ་ཡིོང་ག་ིརེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཋེོམ་མག་ལོ་ེསི་ིཋེིར་བཙོན་ཁོང་དུ་ཕྱིིར་སྐྱེལོ་

ཡིང་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་རྗོེསི་“འོ་ན་ཡི་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ངསི་བལྟསི་ན་

ཁྱོོད་རང་གླེེན་པ་གླེེན་རྐྱེང་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཡིིན་ཡི། ང་ཅིིའ་ིཕྱིིར་གླེེན་པ་ཞེིག་མ་ིབྱེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཉིེན་དུང་དེསི་འཚོེར་སྐད་ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་སྒྲིོག་ལོ། འཚོེར་སྐད་དེ་སྒྲིོག་ཐེེངསི་རེ་

རེ་ལོ་ཐེག་ཇོེ་ཉིེ་ནསི་ཇོེ་ཉིེ་རེད། ཁོ་སིེ་ཉིེན་རོྟེག་པའི་འགྲམ་ནསི་པུསི་མོ་བཙུགསི་ནསི་

སྒུར་སྒུར་བྱསི་ནསི། ཉིེན་རྟེོག་པ་དེ་ཡིར་གན་རྐྱེལོ་དུ་བསླེོགསི། མི་དེསི་འཁུན་སྒྲི་ཞེིག་
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འདོན་བཞེིན། མིག་ལྷེམ་ལྷེམ་དུ་རྡོེབ་ནསི་ཅི་ིཞེིག་ཨ་ེམཐོེང་བལྟསི། ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཁོོའ་ིམཆུ་

ཏོའ་ིངོསི་ཀྱིི་ཐེལོ་རྡུལོ་རྣམསི་ཕྱིིསི། ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོང་མ་རང་རང་གི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་

འཛུལོ་ནསི་སོྒོ་ཕྱིར་ཚོང་མ་མར་ཕབ། ནུབ་ཁོའ་ིཉི་ིམསི་བར་སྣང་དམར་པོར་བསྒྱུར་ཟིན་

ལོ། རསི་གུར་སྐྱ་བོ་རྣམསི་ད་ལྟ་ཟངསི་མདོག་ཏུ་གྱུར།

གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འགྱིིག་འཁོོར་གྱི་ིཙིར་སྒྲི་གྲག་བྱུང་ལོ། ཀློད་ཁོེབསི་མེད་པའ་ིརླངསི་

འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་མགོྱིགསི་མྱུར་གྱིིསི་སྒོར་ནང་དུ་སླེེབསི། མ་ེམདའ་འཁྱོེར་བའ་ིམ་ིབཞེ་ི

འཚོང་ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་གིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་བབསི་པསི། ཁོ་སིེ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་

རྩར་སོིང་། 

“ལྟསི་ངན། འདིར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིམ་ིཞེིག་དྲེན་པ་བརྒྱལོ་དུ་བཅུག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

མ་ིད་ེཚོོའ་ིནང་ནསི་གཅིིག་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ཐེང་ལོ་འགྱིེལོ་ཡིོད་པའ་ིཉིེན་རྟེོག་པའ་ིརྩར་

སིོང་། ཁོོ་ད་ལྟ་དྲེན་པ་ཕྱིིར་སིོསི་ཡིོད་ཅིིང་། ལུསི་ཟུངསི་ཟད་པའི་རྣམ་པསི་ཡིར་ལོངསི་

ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག

“ཡི། འད་ིགར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ཨུན། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཧ་ཅིང་མཁྲེགསི་པོ་ཡིིན་མདོག་སོྟན་གྱིི་འདུག་པསི། 

ངསི་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་གཞུསི་པ་ཡིིན། དེ་ནསི་ཁོོསི་མེ་མདའ་འཕངསི་པསི་མར་ཕྱིོགསི་ནསི་

བུད་མེད་ཅིིག་ལོ་ཕོག་སིོང་། དེ་བསི་ངསི་ཁོོ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་གཞུསི་པ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“འོ་ན། རྙིོག་དྲེ་འད་ིཐེོག་མར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མགོ་བསླེངསི་པ་ཡིིན།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ངསི་ཁོོ་ལོ་ཚོིག་ལོན་བསླེོགསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི། རླངསི་འཁོོར་ནང་དུ་བུད།”
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ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ལོགསི་སིོ།།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་གྲལོ་ཕྱིོགསི་སུ་ནང་

དུ་འཛུལོ་ནསི། འདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད། ཁོོ་ཚོོའ་ིགྲསི་ནསི་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེ

ཡིར་བསོྐྱར། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཇོིང་པ་གཟབ་གཟབ་ངང་འཕུར་འཕུར་བྱསི། ཁོ་སི་ེཡིིསི་

“ཁོོའ་ིམ་ེམདའ་འཕེན་རྩལོ་ཞེན་པསི་བུད་མེད་ཅིིག་ལོ་ཕོག་སིོང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིརྨ་ཁོར་ཁྲག་

བཞུར་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ན་འཆོ་ིལོ་ཁོད་བྱེད་བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“དེར་ང་ཚོོསི་རྗོེསི་ནསི་བལྟ་ཆོོག མའ་ེཁོ།ི ཁྱོོད་ལོ་གཞུ་མཁོན་ད་ེཁོོ་ཨ་ེརེད།”

ད་དུང་ཡིང་དྲེན་པ་གསིལོ་པོར་མ་གྱུར་པའ་ིམ་ིདེསི་ཁོ་སི་ེལོ་ན་ཟུག་ག་ིསོྒོ་ནསི་བལྟསི་

“ཁོོ་དང་མ་ིའདྲེ།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེང་ཡིིན་ཡི། ད་ཐེེངསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྙད་བརྐོ་སི་ནོར་སིོང་བ་རེད་ཡི།” ཞེེསི་

བཤོད།

མའ་ེཁོ་ིཡིིསི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་གཡུག་གཡུག་བྱསི། “ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་རང་མ་ིད་ེམིན་

པ་འདྲེ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ད་ཐེེངསི་ང་ནད་པ་ཆོགསི་རྒྱུ་རེད།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ང་རྒོལོ་སྲུང་ཅིི་ཡིང་མེད་པའི་སོྒོ་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོའི་རྗོེསི་སུ་འགྲོ། ཁྱོོད་ཚོོསི་

རྨསི་སྐྱོན་ཕོག་པའ་ིབུད་མེད་དེར་གཅིིག་བལྟསི་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོོ་མོ་གང་དུ་འདུག”

“གཤོམ་གྱི་ིརསི་གུར་ད་ེན་ཡིོད།”

ཉིེན་རོྟེག་པའི་འགོ་པ་དེསི་ལོག་ཏུ་མེ་མདའ་བཟུང་ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་རསི་གུར་

ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཁོོསི་རསི་གུར་གྱི་ིཕྱི་ིལོོགསི་ནསི་ནང་ལོ་སྐད་ཆོ་གཅིིག་བཤོད་རྗོེསི་ནང་

དུ་འཛུལོ། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཁོོ་རང་རསི་གུར་གྱི་ིསོྒོར་བུད་ནསི་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཁོོསི་

ཅུང་ང་རྒྱལོ་དང་བཅིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོ་ཚོད་ 0.45 ཅིན་འད་ིཇོ་ིའདྲེའ་ིཁོ་ཤོེད་

ཆོེ་བ་ལོ་ཨང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྲག་འགོག་རྨ་དཀྲིསི་དཀྲིསི་ཟིན། ང་ཚོོསི་སྨོན་པ་ཚུར་མངག་
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ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཉིེན་རྟེོག་པ་གཉིིསི་ཁོ་སི་ེཡི་ིགཡིསི་གཡིོན་གཉིིསི་སུ་བསྡད་སིོང་ལོ། ཉིེན་རྟེོག་འགོ་པ་

དེསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིདུང་བརྡོ་ཞེིག་བཏང་། སྒོར་གྱི་ིནང་དུ་འགུལོ་སྐྱོད་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག 

སོྒོ་ཕྱིར་ཚོང་མ་མར་དམ་པོར་ཕབ་འདུག་ཅིིང་། མ་ིཚོང་མ་གུར་ནང་ནསི་ཕྱིིར་མ་ིའབུད། 

རླངསི་འཁོོར་ལོ་མ་ེཁོ་གསིོསི་ནསི། མྱུར་ཚོད་མགྱིོགསི་པོསི་ཁོ་ཕྱིིར་བསོྐར་ནསི་ཞེག་སྒོར་

ལོསི་ཕྱིིར་བུད། སྲུང་དམག་གཉིིསི་ཀའ་ིབར་དུ་ཁོ་སི་ེན་ིསྤེོབསི་པ་དང་བཅིསི་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོསི་མགོ་བོ་མཐེོན་པོར་བཏེགསི་པསི། སྐེ་ཡིི་རྩ་རྒྱུསི་ཚོང་མ་སོྔོ་རིག་རིག་གིསི་

གསིལོ་པོར་མངོན། བུད་མེད་ཚོང་མ་མེ་ཁོ་ཤོི་ཟིན་པའི་མེ་ཕུང་གི་རྩར་སིོང་ཞེིང་། སྐྱེསི་

པ་ཚོང་མ་ཡིང་བསྐྱར་ཚུར་འདུསི་ནསི། ལྷན་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ད་ེསྐད་མགོ་དམའ་མོསི་

གླེེང་མོལོ་བྱེད།

ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་ཕྱིར་གཡིབ་ཀྱིི་འདབསི་ཡིོལོ་འོག་ནསི། ཨལོ་གོག་ནུར་གྱིིསི་ཕྱིིར་བུད་

ད་ེཕར་ཕྱིོགསི་ལྕིང་ཚོལོ་ཕྱིོགསི་སུ་ཋེོམ་ལོ་ཤུ་བརྡོ་གཏོང་དུ་སིོང་། ཨ་མ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཡིོང་

ནསི་ཤོིང་ཐུར་གྱིིསི་མ་ེཕུང་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་སྦེར།

ཁོོ་མོསི་“ཨ་ཕ། ང་ཚོོསི་ཟ་མ་ཉུང་ཙམ་བཟའ་ཨ། ཇོ་ཐེེངསི་སོྔོན་མ་འཐུང་བ་འཕྱིི་

དྲེགསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་གུར་གྱིི་ཉིེ་སིར་བཅིར་ནསི་བསྡད་དེ། མིག་གིསི་ཨ་

མསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་བཞེིན་པར་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་ཞེོག་ཁོོག་ག་ིཤུན་ལྤགསི་བཤུསི་རྗོེསི། ནང་

དུ་ཞེག་ཚོིལོ་སྟུག་པོ་ཡིོད་པའ་ིརྔོད་སླེང་ག་ིནང་དུ་ར་ེར་ེབཞེིན་གཏུབསི་ནསི་འཕེན། ཨ་

ཕསི་“ཆོོསི་དཔོན་ལྟསི་ངན་དེསི་ད་ེའདྲེ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བྱསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཐེག་ཉི་ེསིར་འཇོབ་ནསི་ཡོིང་སྟ་ེཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ིབཤོད་ལོ་

ལོྐོག་ཉིན་བྱསི།
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་བཙའ་ཡིིསི་ཟིན་པའི་གཟེར་མ་ཞེིག་ཤུགསི་ཀྱིིསི་སི་ནང་དུ་བསྣུན་

“ཁོོསི་སྡིག་པའ་ིཉིེསི་དམིགསི་སྐོར་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ངསི་ཐེེངསི་སོྔོན་མར་ཁོོ་ལོ་དེའ་ིསོྐར་དྲེིསི་

པ་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་དེ་ཐེད་ལོ་འགྲེལོ་བཤོད་བརྒྱབ་སོིང་། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་བཤོད་པ་ཡིང་

དག་པ་ཡིིན་མིན་ངསི་ཀྱིང་མི་ཤོེསི། ཁོོསི་ཟེར་ན་མི་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ལོ་སྡིག་པ་ཡིོད་

སྙམ་ན། ཁོོ་ལོ་སྡིག་པ་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར།” ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིམིག་ནང་དུ་སོྐྱ་སྣང་དང་ངལོ་དུབ་

ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོར་ནསི་“ངསི་མ་ིཚོ་ེགང་པོར་གསིང་བ་མང་པོ་ཞེིག་སིེམསི་ལོ་ཉིར་ནསི་བསྡད་

པ་ཡིིན། ངསི་བསྒྲུབསི་མྱོོང་བའ་ིདོན་དག་འགའ་ར་ེན་ིམ་ིགཞེན་ལོ་རྩ་བ་ཉིིད་ནསི་བཤོད་

མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་མ་ེའགྲམ་ནསི་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་“ཇོོན། ད་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིམ་འདུག བཤོད་

དགོསི་ན་དཀོན་མཆོོག་ག་ིམདུན་ནསི་ཤོོད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྡིག་པ་མ་ིགཞེན་ལོ་འགོ་རུ་མ་འཇུག 

ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་མ་ིཡིག་པོ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་“མ་བཤོད་ན་གསིང་བ་དེ་ཚོོསི་སིེམསི་ལོ་ན་ཟུག་གཏོང་གི་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

“གང་ལྟར་མ་ིགཞེན་ལོ་མ་བཤོད། ཡིང་མིན་ན་གཙང་འགྲམ་དུ་མར་སིོང་ནསི། མགོ་

བོ་ཆུ་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟ།ེ ཆུ་བོའ་ིགཞུང་ལོ་ལོྐོག་ལོབ་བྱོསི།”

ཨ་ཕསི་ཨ་མའ་ིསྐད་ཆོ་ལོ་འཐེད་པའ་ིམགོ་བོ་དལོ་མོར་ལྡེམ་བཞེིན་“ཁོོ་མོསི་བཤོད་པ་

འགྲིག་འདུག སིེམསི་ནང་ག་ིགསིང་བ་ཅི་ིཡིོད་ན་ཕྱིིར་བཏོན་ན་སིེམསི་ནསི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་

ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་སྡིག་པ་ཕྱི་ིལོ་ཁྱོབ་ཏུ་འཇུག་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཕྱིི་དྲེོའ་ིཉིི་འོད་འོག་ཏུ་སིེར་པོར་གྱུར་པའི་རི་བོའ་ིཚོོགསི་ལོ་བལྟསི་

ནསི་འདུག་ཅིིང་། རི་བོའ་ིལྡོག་བརྙིན་ཁོག་ནི་ཁོོའ་ིམིག་ནང་དུ་ཚུར་ཤོར། དེ་ནསི་ཁོོསི་

“ངསི་ཀྱིང་འདི་མགོ་མར་གནོན་ཐུབ་ན་འདོད་ཨང་། འོན་ཀྱིང་། འདིསི་ངའི་གླེོ་མཆོིན་
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པའ་ིབར་ནསི་ན་ཟུག་བསླེངསི་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོའ་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཉིིད་མ་སིད་ཀྱིིསི་གུར་སོྒོ་ལོ་བུད། ཁོོ་མོསི་འཚོིག་

པ་ཟ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་“ཁོོན་ན་ེགང་དུ་ཕྱིིན་སོིང་། ངསི་ཁོོན་ན་ེཡུན་རིང་ཞེིག་

ལོ་མ་མཐེོང་། ཁོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ངསི་ཁོོ་རང་མཐོེང་མ་བྱུང་། གལོ་སྲིིད་ངསི་ཁོོ་རང་མཐོེང་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་

འཚོོལོ་བཞེིན་འདུག་ཅིེསི་ལོབ་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ངའ་ིགཟུགསི་པོ་བད་ེཡི་ིམ་ིའདུག ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ང་བསྐྱུར་བཞེག་པ་

ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་བསྐྲངསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིབུ་མོའ་ིགདོང་པར་ཡིར་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་རང་ངུསི་པ་

ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིམིག་ཟུང་ལོསི་མཆོ་ིམའ་ིཕྲེང་རོྡོག་གསིར་པ་འགའ་ར་ེའཐེོར་ཡིོང་།

ཨ་མསི་ནན་ཏན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྲི་རྒྱོབསི་ཤོིག འདིར་ང་ཚོ་ོབཟའ་མ་ིམང་པོ་

ཡིོད་པསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྲི་རྒྱོབསི་ཤོིག མར་ཤོོག་ལོ་ཞེོག་ཁོོག་གི་ཤུན་ལྤགསི་བཤུསི། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་རང་སིེམསི་རང་གིསི་དཀྲུག་ག་ིཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

བུ་མོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འགྲོ་གྲབསི་ཤོིག་བྱསི། ཁོོ་མོསི་ཨ་མའ་ིགྲང་

ལྷང་ལྷང་ག་ིམིག་མདངསི་ལོསི་བྱོལོ་ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། མིག་མདངསི་དེསི་ཁོོ་མོ་

དབང་དུ་བསྡུསི་པསི། ཁོོ་མོ་དལོ་མོསི་ཚུར་མེ་ཕུང་གི་འགྲམ་དུ་ཡིོང་ནསི་“ཁོོ་འདི་ལྟར་

ཁོ་བྲལོ་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ག་ིམིག་ཆུའ་ིབཞུར་

རྒྱུན་ཆོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི། རྟེག་པར་གུར་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། སིེམསི་

ལོ་མི་འཆོར་དགུ་འཆོར་ཞེིག་དྲེན། ངསི་ད་བར་དུ་ཁྱོོད་ལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འོན་
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ཀྱིང་། ད་ནསི་བཟུང་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཡི། གྲི་འདི་འཁྱོེར་ནསི་ཞེོག་ཁོོག་དེ་དག་

གཏུབསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

བུ་མོ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་ནསི་བཀའ་དང་དུ་བློངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རྩུབ་སྤྱིོད་དང་

བཅིསི་“ཁོོ་ཚུར་སླེེབསི་པའི་བར་དུ་གཅིིག་སྒུག་དང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད་ཚོད་

བཤོད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིགདོང་ལོ་དལོ་མོསི་འཛུམ་ཞེིག་འཁོོར། “ཁོོསི་ཁྱོོད་རང་རྡུང་སྲིིད། རྒྱུན་པར་

རང་སིེམསི་རང་གིསི་དཀྲུག་ནསི། ཁོོསི་ཁྱོོད་རྡུང་རུང་། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་སྡུག་རང་གིསི་

ཉིོསི་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་ཁྱོོད་བརྡུངསི་ནསི་ཁྱོོད་ལོ་ཅུང་བསིམ་ཤོེསི་སུ་བཅུག་ཡིོད་

ན། ངསི་ད་རུང་ཁོོ་ལོ་ཚོེ་རིང་ལོོ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།” བུ་མོའ་ིམིག་ནང་དུ་ཁོོང་ཁོྲའ་ིམེ་ལྕིེ་

འབར་གྱིིན་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིསིི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞེེང་ཁོ་ཆོ་ེབའ་ིམཐེ་ེབོང་གིསི་བཙའ་ཡིིསི་ཟིན་པའ་ིགཟེར་

མ་ད་ེསི་ནང་དུ་ཟབ་མོར་བསྣུན་ནསི་“ངསི་མ་བཤོད་ན་བཟོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཨ་ལྟསི་ངན། བཟོད་མ་ིཐུབ་ན་ད་ཤོོད། ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སུ་བསིད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྫོི་དོར་སོྔོན་པོའ་ིགླེོ་ཁུག་ཆུང་བ་རུ་མཐེེ་བོང་བསྲིིངསི་

ནསི། ལྟེབསི་རྩེག་བརྒྱབ་པའ་ིཤོོག་སོྒོར་རྙིིང་ཧྲུལོ་ཞེིག་ཕྱིིར་བཏོན་ཡིོང་། ཁོོསི་དེའ་ིལྟེབསི་

ཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་ཚུར་བསྟན་ཏ་ེ“སོྒོར་མོ་ལྔ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འད་ིབརྐུསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མིན། འད་ིང་ལོ་མ་གཞེ་ིནསི་ཡིོད། ལོོགསི་སུ་བསྐུངསི་ནསི་བཞེག་པ་ཡིིན།”

“འད་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིརེད་ཨ། ཨ་ེརེད།”

“རེད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་འད་ིལྟར་སོྒོར་མོ་སྒོེར་སྐུང་བྱསི་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད་པ་མ་རེད།”
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ཨ་མསི་“ངསི་དེར་སྡིག་པ་ཡིོད་པ་ཅི་ིཡིང་མཐེོང་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིརེད་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་དལོ་མོསི་“འདི་ནི་རང་གར་བསྐུངསི་བཞེག་པ་ཙམ་མིན། འདི་ངསི་

ཆོང་རག་འཐུང་བྱེད་དུ་བསྐུངསི་པ་ཡིིན། ཁོོག་ག་ིསྡུག་བསྔོལོ་འདིསི་ན་ཟུག་གཏོང་ཐེེངསི་

ར་ེརེར། ངསི་ཆོང་རག་འཐུང་ནསི་སྡུག་མགོ་གནོན་གྱི་ིཡིོད་ལོ། དུསི་ཚོོད་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་མ་ི

འགྱིངསི་པར་སླེེབསི་གྲབསི་ཡིོད་པ་ཚོོར་ཡིོད། ད་དུང་དུསི་ཚོོད་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་སླེེབསི་མེད་

སྙམ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེནསི་ཆོོསི་དཔོན་དེསི་ཋེོམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་རང་ཉིིད་ཉིེན་རོྟེག་པ་

ལོ་རྩིསི་སྤྲོད་པའ་ིདོན་དག་འད་ིབྱུང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད་ལོ། ཕ་རོལོ་པའ་ིསྐད་ཆོ་གསིལོ་པོར་གོ་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་

དུ་མགོ་བོ་ཚུར་ལོ་འཁྱོོགསི། རུ་ཐེེ་ནི་བྱི་ལོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་གྲུ་མོའ་ིསྟེང་དུ་གོག་ནསི་

ཉིེ་སིར་ནུར་ཞེིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲངསི། རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ལོག་

གི་གྲི་ཡིིསི་ཞེོག་ཁོོག་སྟེང་དུ་ཨི་ཁུང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞེིག་གཏོད། དགོང་དོྲེའ་ིསྣང་བ་ཇོེ་

སྟུག་དང་ཇོ་ེསོྔོ་རེད།

ཨ་མསི་བདེན་དོན་ར་སྤྲོོད་བྱེད་པའ་ིང་རོ་ཡིིསི་“ཁོོསི་ཋེོམ་བསྐྱབསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིིསི། 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོང་འཐུང་དགོསི་པའ་ིགནསི་ལུགསི་ཤོིག་ངསི་མཐེོང་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅིསི་“གནསི་ལུགསི་འདི་ཡིིན་ཟེར་རྒྱུ་དཀའ་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ངའ་ིསིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་སྡུག ཁོོསི་ད་ེའདྲེའ་ིལོསི་སླེ་མོསི་ཉིེསི་པ་རང་སྟེང་དུ་བློངསི་

སིོང་ཨ། ཁོོ་ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་ལོ་བུད་ནསི། ‘ད་ེངསི་བྱསི་པ་ཡིིན།’ ཞེེསི་ད་ེའདྲེའ་ིསྣང་བ་ཡིང་

མོསི་ཁོསི་བློངསི་སིོང་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ཁྲིད་སིོང་བ་རེད། ད་ེབསི་ངསི་ཆོང་འཐུང་ནསི་

རང་ཉིིད་བཟ་ིརུ་འཇུག་དགོསི།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་ད་དུང་ཡིང་མགོ་བོ་ལྡེམ་བཞེིན་དུ་“ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་དགོསི་

དོན་མ་ིའདུག གལོ་སྲིིད་ང་རང་ཁྱོོད་ཡིིན་རྒྱུ་ན། རང་ཉིིད་ར་བཟ་ིའདོད་ན་ཐེད་ཀར་ཆོང་

འཐུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅིསི་“མ་གཞེི་ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྡིག་པ་སྦྱིོང་བའི་སྐལོ་

བ་ཞེིག་ལྡན་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེའདྲེའ་ིགོ་སྐབསི་ད་ེཤོོར་ཟིན་པ་རེད། ངསི་

གོ་སྐབསི་ད་ེདམ་འཛོིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པསི། ད་ལྟ་ཤོོར་ཟིན་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་“ཝ་ཡིེ། ཁྱོོད་རང་འུ་ཚོང་གི་སོྒོར་བདག་ཡིིན་པསི། ང་ལོ་སོྒོར་མོ་གཉིིསི་བྱིན་དང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་འདོད་ལོ་མ་ིའདོད་ཀྱིིསི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི། ཀོ་ཁུག་ད་ེཕྱིིར་ཕྱུང་

ཡིོང་། “ཆོང་གིསི་བཟ་ིབར་སོྒོར་མོ་བདུན་ར་ེདགོསི་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོམ་ཕེན་ཆོང་

3 འདྲེ་འཐུང་དགོསི་རྒྱུ་མ་རེད་ཨ།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སོྒོར་ལྔ་ལོོ་ཅིན་པོ་ད་ེཚུར་བསྲིིངསི། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིའཁྱོེར་ནསི་ང་ལོ་

སྒོོར་མོ་གཉིིསི་བྱིན་དང་། སྒོོར་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ང་ཡིག་ཐེག་ཆོོད་བཟ་ིཐུབ་རྒྱུ་རེད། ངསི་རང་

སྟེང་ནསི་འཕོྲ་བརླག་གཏོང་བའ་ིསྡིག་པ་ད་ེགསིོག་མ་ིའདོད། ངསི་ལོག་ཏུ་ག་ཚོོད་ཡིོད་ན་

ད་ེཚོོད་བཏུང་ག་ིརེད། ནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲེ་ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་ཤོོག་སོྒོར་རྙིིང་པ་ད་ེཚུར་བློངསི་ནསི། ལྕིགསི་སོྒོར་གཉིིསི་ཕར་སོྤྲོད་བཞེིན་“ཡི་

འད།ི མ་ིཞེིག་ཡིིན་ན་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་འདོད་པ་ད་ེབྱེད་དགོསི། མ་ིགཞེན་པསི་

གནསི་ལུགསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་རུང་ཕན་ཐོེགསི་ཀྱི་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

3  ཤོམ་ཕེན་ཆོང་།ཤོམ་ཕེན་ཆོང་། champagny, Champagne སྟ།ེ རྒུན་འབྲུམ་དཀར་པོ་ལོསི་བཟོསི་པའ་ིརྒུན་ཆོང་ལྦུ་བ་སིོབ་སིོབ་

ཀྱི་ིརགིསི་ཤོགི་ཡིནི་ཞེངི་། སྟོན་མོ་དང་མཛོད་སྒོོ་སིོགསི་སུ་རྟེནེ་འབྲེལོ་མཚོནོ་བྱདེ་དུ་རྒྱསི་སྤྲོོསི་ཀྱིིསི་བཏུང་བ་

ཞེགི་ཡིནི།
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ལྕིགསི་སོྒོར་རྣམསི་ཚུར་བློངསི། “ཁྱོོད་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་མེད་དམ། ང་

ལོའང་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད་པ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད།”

ཨ་ཕསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ད་ེལོོསི་ཤོེསི། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་མིན་

ད།ེ ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ལོ་གསིལོ་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་“ངསི་འད་ིམ་འཐུང་ན། དོ་ནུབ་ཀྱི་ིམཚོན་མོ་འད་ིཕ་རོལོ་ཏུ་འགོྲ་དཀའ་མོ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཨ་མ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ངའི་སྟེང་དུ་ལོེ་

འཁོོན་མ་ིདཀྲིའམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་མ་ིའགྱིོག་པར། སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“མ་ིདཀྲ།ི མ་ིདཀྲ།ི ཁྱོོད་

རང་གིསི་ཐུངསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིར་ལོངསི་ནསི། འུ་ཐུག་ཐེབསི་ཟད་ཀྱིི་རྣམ་པསི་དགོང་དྲེོའ་ིསྣང་བའི་

ཁྲོད་དུ་ཕྱིིན། ཁོོ་རང་ཨར་འདམ་བྱུགསི་པའ་ིགཞུང་ལོམ་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ཞེིང་། གཞུང་ལོམ་

འཕྲེད་ཀྱིིསི་བརྒལོ་ནསི་སྐམ་ཟསི་ཚོོང་ཁོང་དེ་རུ་ཕྱིིན། ཚོོང་ཁོང་གི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོའ་ི

མདུན་དུ། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞྭ་མོ་ཕུད་ནསི་ཐེང་ག་ིཐེལོ་རྡུལོ་ཁྲོད་དུ་གཡུགསི་ཤོིང་། རང་

མཐེོང་རང་གིསི་གཅིོག་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཕྱི་ིརྟེིང་གིསི་རོྡོག་བརྫོིསི་ཤོིག་བྱསི། ད་ེ

ནསི་ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརལོ་ཞེིང་བཙོག་པའ་ིཞྭ་མོ་ནག་པོ་ད་ེད་ེགར་བསྐྱུར། ཁོོ་ཚོོང་ཁོང་

ག་ིནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། ལྕིགསི་ཚོགསི་ཀྱི་ིནང་དུ་ཆོང་དཀར་དམ་བ་ེསྣ་ཚོོགསི་བསྒྲིིགསི་

ཡིོད་པའ་ིཚོོང་སྒྲིོམ་དེར་སིོང་། 

ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། བྱིསི་པ་ཚོ་ོབཅིསི་ཀྱིིསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཕར་འགྲོ་བར་བལྟསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་

གྱིིསི་ཞེོག་ཁོོག་ག་ིསྟེང་དུ་སྡང་མིག་བགྲད།

ཨ་མསི་“ཇོོན་སྙིང་རྗོ།ེ ཆོང་འཐུང་བསི་ཕན་ཐེོགསི་མིན་མ་ིཤོེསི། ཐེོགསི་རྒྱུ་མ་རེད། མ་ི

ཞེིག་ཚོད་འད་ིའདྲེ་ལོ་ལྷུང་བ་མཐེོང་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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རུ་ཐེ་ེཐེལོ་རྡུལོ་ཁོྲད་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའགྲམ་ངོསི་སུ་ལོོག་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་

ཝིན་ཧྥོིལོད་དང་ཐེག་ཉི་ེསིར་བཅིར་ཏ།ེ ཁོོའ་ིརྣ་བ་ཁོོ་མོའ་ིཁོ་རྩར་ཚུར་འཐེེན་ནསི་“ངསི་

ཀྱིང་ཆོང་འཐུང་ནསི་བཟི་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་ཤུབ་པུར་བཤོད། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སྣ་ཁུང་དུ་

སྔུར་བ་འཐེེན་བཞེིན་ཁོ་དམ་པོར་བཙུམསི། བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀསི་དབུགསི་ཁོ་བཙན་གྱིིསི་

བསྡམསི་ནསི་གོག་མ་ནུར་གྱིིསི་ཕར་སིོང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོསོི་ཁོོང་དགོད་བྱསི་པསི་གདོང་མདོག་

དམར་སྐྱ་རུ་གྱུར། ཁོོ་ཚོོསི་རསི་གུར་གྱི་ིལྟག་རྒྱབ་ནསི་བསྐོར་ནསི་སོིང་སྟ།ེ གུར་གྱི་ིཕར་

ཕྱིོགསི་སུ་བཟ་ིསྐད་ར་ེའདོན་བཞེིན་མཆོོང་མ་ལྡིང་གིསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོལྕིང་ཚོལོ་ཕྱིོགསི་སུ་

བྲོསི་ཤོིང་། ལྕིང་ཚོལོ་ནང་དུ་སླེེབསི་པ་ན། ད་གཟོད་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་འཛོེར་སྐད་

དང་བཅིསི་བགད། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་མིག་གཉིིསི་བཙུམསི་ནསི་གཟུགསི་པོའ་ིལྷུ་ཚོིགསི་ཚོང་མ་

ལྷོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ལྕིེ་ལོེབ་ཕྱིི་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་ཁྱོར་ཁྱོོར་ཡིར་ཡིོར་གྱིིསི་འགྲོ་བཞེིན་“ང་

བཟ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སྐད་གསིང་མཐེོན་པོསི་“ལྟོསི་དང་། ང་ལོ་ལྟོསི་དང་། ང་འདིར་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་ཡིིན་ཁུལོ་བྱེད་ཡི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་རྡོེབ་བཞེིན་དབུགསི་ཐུང་

བློངསི་ཤོིང་། མགོ་ཡུ་འཁོོར་བའ་ིབར་དུ་དཀྲིསི་འཁོོར་བརྒྱབ།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ད་ེའདྲེ་མ་རེད། འད་ིའདྲེ་རེད། འད་ིལྟར་རེད། ང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིིན། ང་བཟ་ི

བོ་བཟ་ིརྐྱེང་ཆོགསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་དང་ཋོེམ་གཉིིསི་ཀ་ལྕིང་ཚོལོ་ཁྲོད་ནསི་ཚུར་ཡིོང་ནསི། སོྨྱོན་པ་དང་འདྲེ་བར་

ཁྱོར་ཁྱོོར་ཡིར་ཡིོར་བྱེད་བཞེིན་པའི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་མཐོེང་། ད་ལྟ་དགོང་ཁོའི་སྣང་བ་

རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་པསི། ཋེོམ་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་“ཁོོ་ཚོོ་རུ་ཐེེ་

དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་མ་རེད་དམ། ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་ལྟསི་ངན་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་ཡིིན།” ཁོོ་

ཚོ་ོཉི་ེསིར་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་གཉིིསི་སོྨྱོསི་ཡིོད་པ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་ངོ་ཚོ་ནསི་རྩེད་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ང་ཚོོསི། ང་ཚོོསི་

རྩེད་མོ་རྩ་ེབཞེིན་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“རྩེད་སྟངསི་ད་ེསོྨྱོན་པ་འདྲེ་པོ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་སྦེ་གསིང་མེད་པའི་སོྒོ་ནསི་“སོྨྱོ་རྟེགསི་འདི་ལོསི་ཀྱིང་ཆོེ་བ་མང་པོ་མཐོེང་

རྒྱུ་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཨལོ་སྔུན་དུ་སིོང་ནསི་ཋེོམ་ལོ་“དེང་སིང་རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཟུར་ཟའི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་ཞེིག་

སྦྱིངསི་ཡིོང་ག་ིའདུག་ཨ། ཁོོ་མོསི་འད་ིའདྲེ་སྦྱིོང་བརྡོར་བྱསི་ནསི་ཡུན་རིང་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། 

ད་ལྟ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་བའ་ིདུསི་ལོ་བབསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཁོོའ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་གདོང་པ་སྙེར་སྙེར་བྱསི་ཤོིང་། མཛུབ་མོསི་ཁོ་ཤོ་ཕྱི་ིལོ་

བསླེོགསི་པ་དང་། ལྕི་ེལོེབ་སོྒོ་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་གཡུག་གཡུག་བྱསི་ཏ།ེ ཁོོའ་ིཁོ་སླེོང་རྒྱུ་ཡོིད་

ཚོད་བསླེངསི་མོད། ཨལོ་ཁོ་ཕྱིིར་མ་འཁོོར་ཞེིང་ཁོོ་མོར་བལྟསི་ཀྱིང་མ་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་

ཚོོའ་ིརྩེད་མོ་དེའ་ིམཇུག་སྐྱོང་ཆོེད་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། རྩེད་མོ་ད་ེགཞེ་ི

ནསི་བྲོ་བ་མེད་པ་ཆོགསི་ཟིན་ལོ། ད་ེཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཆུ་འགྲམ་དུ་མར་སོིང་ནསི། མགོ་བོ་ཆུ་ནང་དུ་ཐེིམ་པའ་ིརྩེད་མོ་རྩ་ེ

ཡི།” ཞེེསི་བསིམ་ཚུལོ་བཏོན་པསི། ཁོོ་ཚོ་ོལྕིང་ཚོལོ་བརྒྱུད་ནསི་མར་ལོ་སིོང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་

ཨལོ་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ཡིོད།

སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་ནསི། ཨལོ་དང་ཋེོམ་གཉིིསི་ཀ་ཁུ་སིིམ་པོསི་སིོང་ཞེིང་། ཋེོམ་

གྱིིསི་“ཁོ་སི་ེཡིིསི་ད་ེའདྲེ་མ་བྱསི་ན་ཨང་འདོད། ད་ེངསི་སྔོ་ཙམ་ནསི་ཚོོར་ཡིོད་ན་ཆོོག ཉི་ེ

ཆོར་ཁོོསི་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོོའི་ཆོེད་དུ་ཅིི་ཡིང་མ་བསྒྲུབསི་པའི་སྐོར་བཤོད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ནི་མི་

ཁྱོད་མཚོར་པོ་ཞེིག་རེད། ནམ་རྒྱུན་བསིམ་བློོ་ཁོོ་ན་བཏང་ནསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་“ཆོོསི་དཔོན་བྱསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་ནམ་རྒྱུན་བསིམ་རྒྱུ་

དྲེན་རྒྱུ་མང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཁོོན་ན་ེགང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“ངསི་བལྟསི་ན་སྐྱག་པ་གཏོང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“དེསི་ན་ཁོོའ་ིསྐྱག་ལོམ་དངོསི་གནསི་ཐེག་རིང་རེད།”

ཁོོ་ཚོོ་རསི་གུར་ཚོོའི་ཁྲོད་ནསི་གུར་རྩར་བཅིར་ནསི་ཚུར་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་

ཚོང་ག་ིརསི་གུར་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་སྐབསི་སུ། འབོད་སྒྲི་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲོ་

མཚོམསི་བཅིད། ཁོོ་ཚོ་ོགུར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིར་གྱི་ིཉི་ེསིར་བཅིར་ནསི་ཙོག་པུར་མར་སྒུར། ཧྥོ་ིལོོའ་ེ

ཌི་ིཡིིསི་གུར་འདབསི་ཅུང་ཡིར་བཀྱིགསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོའགྲོ་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་རུང་མ་ིཤོསེི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་སྐྱོ་སྣང་གིསི་གད་མོ་བགད། “གླེང་རྒན་དེསི་ཅིི་ཞེིག་བཤོད་སིོང་བ་གོ་མ་

སིོང་ངམ། ཁྱོོད་ཚོོ་འདི་ནསི་ཁོ་མ་བྲལོ་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་ཡིོངསི་རོྫོགསི་མེར་བསྲིེག་

རྒྱུ་རེད། ཉིེན་རྟེོག་པ་དེསི་རྡུང་རྡོེག་ཅིིག་གཟེད་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་ཡིོང་

ག་ིམ་རེད་འདོད་ན། ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིགླེེན་རྟེགསི་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་རྒྱན་འཛུགསི་ཁོང་ག་ིམ་ིད་ེཚོ་ོ

ཁྲིད་ཡིོང་ནསི་སྒོར་འད་ིདོ་ནུབ་བསྲིེག་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེསི་ན་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་སོྔོན་མ་བཤོད་པ་ལྟར། བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨུན། མ་ིཞེིག་གསིི་ང་ལོ་འདའི་ིཐེག་ཉི་ེཞེིག་ན་སྲིིད་གཞུང་གསིི་གཉིེར་བའ་ི

སྒོར་ཞེིག་ཡིོད་རབསི་བཤོད་སིོང་། ད་ེགང་དུ་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ། ངསི་བལྟསི་ན་ད་ེཉིིད་ད་ལྟ་ཁོ་གང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

“རེད་ཡི། ད་ེགང་དུ་ཡིོད་དམ།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“འདི་ནསི་ལྷོ་ཕྱིོགསི་སུ་གཞུང་ལོམ་ཨང་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་པ་བརྒྱུད་ནསི་ལོེ་དབར་

བཅུ་གཉིིསི་བཅུ་གསུམ་སིོང་རྗོེསི། ཤོར་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོ་ིགྲོང་རྡོལོ་ཕོྱིགསི་

སུ་འགྲོ་དགོསི། སྒོར་ད་ེགྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིཐེག་ཉི་ེན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོ་གང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨལོ་གྱིིསི་“མ་ིདེསི་སྒོར་ད་ེཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་འདུག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། ད་ེཡིག་པོ་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེགར་ཁྱོོད་རང་ཁྱོ་ིགྲལོ་དུ་མ་ིའཕེན་པར་མ་ིགྲལོ་དུ་

འཇོོག་གི་ཡིོད་ལོ། དེ་གར་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཡིང་མེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཁོ་གང་ཟིན་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེད་ེའདྲེའ་ིཀུན་སྤྱིོད་ངན་དོན་ངསི་ཧ་མ་ིགོ ཕར་བལྟསི་ཚོོད་

ཀྱིིསི་ཁོོསི་བསིམ་གཟསི་ནསི་རྙིོག་དྲེ་འཚོོལོ་བཞེིན་པ་འདྲེ། ཁོོསི་མ་ིགཅིིག་གིསི་རྙིོག་དྲེ་ཨ་ེ

བཟོར་སྒུག་ཡིོད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་“འད་ིཕོྱིགསི་སུ་གནསི་ཚུལོ་ག་འདྲེ་ཡིིན་མིན་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། བྱང་

ཕྱིོགསི་སུ་ངསི་མི་ཞེིག་ངོ་ཤོེསི། ཁོོ་མི་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོསི་ཟེར་ན་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོར་

འཛོིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡིོད་པ་རེད་ཟེར། སྲིིད་གཞུང་གིསི་ཉིེན་རོྟེག་དཔོན་

པོར་བཙོན་པ་རེ་རེའི་ཐེད་ལོ་ཉིིན་རེར་སོྒོར་ཟུར་བདུན་དང་ཕྱིེད་ཀའི་གྲོན་དངུལོ་སྤྲོོད་

ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། ཁོོསི་བཙོན་པ་རེའི་ཟསི་རིན་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་རེ་མ་གཏོགསི་

གཏོང་ག་ིམེད། ད་ེབསི་གལོ་སྲིིད་བཙོན་པ་འཛོིན་རྒྱུ་མ་རྙིེད་ན། ཁོོ་ལོ་ཁོ་ེསྤེོགསི་ལོེན་རྒྱུ་

ཡིོད་པ་མ་རེད་ཟེར། ངའི་ངོ་ཤོེསི་དེསི་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་གི་རིང་ལོ་བཙོན་པ་གཅིིག་

ཀྱིང་འཛོིན་རྒྱུ་མ་རྙིེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཉིེན་རོྟེག་དཔོན་པོསི་ཁོོ་ལོ། གལོ་སྲིིད་བཙོན་པ་

འཛོིན་རྒྱུ་མི་རྙིེད་ན་ཉིེན་རྟེོག་ལོསི་རྟེགསི་ཕྱིིར་སོྤྲོད་ཤོོག་ཅིེསི་འཇོིགསི་སྐུལོ་བྱསི་རབསི་

ཟེར། བལྟསི་ཡིོང་ན་དེ་རིང་གི་ཉིེན་རྟེོག་པ་དེསི་ཐེབསི་དང་རྣམ་པ་གང་ཡིང་རུང་བའི་

སོྒོ་ནསི། བཙོན་པ་ཞེིག་འཛོིན་རྒྱུ་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་ཡིོད་ངེསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ང་ཚོ་ོའགྲོ་དགོསི། བད་ེམོ། ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི།ི” ཞེེསི་བཤོད།

“བད་ེམོ། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་ངོ་ཐུག་རྒྱུ་རེད། ཐུག་པར་སྨོོན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“བདེ་མོ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་སི་སྲིོད་ཀྱིི་གྲིབ་ནག་འོག་གི་

ཞེག་སྒོར་ད་ེབརྒྱུད་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིརསི་གུར་དུ་སིོང་།

ཞེོག་ཁོོག་རྔོད་བཞེིན་པའ་ིརྔོད་སླེང་གིསི་མ་ེཕུང་ག་ིསྟེང་ནསི་སིིར་སྒྲི་སྒྲིོག་ཅིིང་། དེའ་ི

སྟེང་ག་ིསྣུམ་ཐེིག་རྣམསི་མེའ་ིསྟེང་དུ་འཐོེར། ཨ་མསི་མཐུག་པོ་བྱསི་ཏ་ེགཏུབསི་པའ་ིཞེོག་

ལོེབ་རྣམསི་ཁོེམ་བུ་ཞེིག་གིསི་སྟེང་འོག་བརྗོེསི། ཨ་ཕ་དེ་དང་ཐེག་ཉིེ་སི་རུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོའ་ིལོག་ཟུང་གིསི་པུསི་མོ་བསྡམསི་ནསི་ཡིོད་ལོ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་རསི་ཡུག་ག་ིའོག་

ཏུ་བསྡད་ཡིོད།

ཨ་མསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ཋེོམ་རེད་འདུག་ཨ། དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོའད་ིནསི་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡིང་གནད་དོན་ཅི་ིཞེིག་རེད།”

“ཨུན། ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིཡིིསི་ཟེར་ན། ཁོོ་ཚོོསི་དོ་ནུབ་ཞེག་སྒོར་འད་ིམ་ེསྲིེག་གཏོང་རྒྱུ་རེད་

ཟེར།”

ཨ་ཕསི་“ཨོ། ད་ེལྟསི་ངན་ཅི་ིཞེིག་ག་ིདོན་དུ་རེད། ང་ཚོོསི་ནག་ཉིེསི་ཅི་ིཡིང་བཟོསི་མེད་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞེིག་ལོ་གཅིར་རྡུང་བཏང་བ་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་བྱསི་

མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨུན། ང་ཚོོསི་ད་ེའདྲེ་གཏན་ནསི་བྱསི་མེད།”



617

ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“ཉིེན་རོྟེག་པ་དེའ་ིབཤོད་ལུགསི་ལོ་བལྟསི་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོའད་ིནསི་བདའ་རྒྱུ་ཡིིན་

པ་འདྲེ།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ཁོོན་ན་ེམཐོེང་བྱུང་ངམ།” ཞེེསི་འདྲེ་ིརྩད་བྱསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“མཐེོང་བྱུང་། ཁོོ་གཙང་པོ་བརྒྱུད་ནསི་ཡིར་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིངོ་། ལྷོ་ཕྱིོགསི་

སུ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ། ཁོོ་ཁོ་འབྲལོ་བཞེིན་པ་མིན་ནམ།”

“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི།”

ཨ་མ་ཚུར་བུ་མོ་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “རོ་སིི་ཤོ་རོན། དེ་རིང་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྐད་

ཆོ་ཁྱོད་མཚོར་རྐྱེང་རྐྱེང་རེད། ཅི་ིརེད། ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་པ་མིན་ནམ།”

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་གདོང་པ་ནག་ཐེིང་ཐེིང་གིསི་“ཁོོསི་ཟེར་ན། ཁོོསི་འདྲུད་འཐེེན་

འཕྲུལོ་འཁོོར་སྐོར་ལོ་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱསི་ནསི། ཕ་ཡུལོ་དུ་བསྡད་ཡིོད་ན་འགྲིག་ཡིོད་སི་རེད་

ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་འཇོམ་ཅིག་གེར་གྱུར། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་མ་ེཕུང་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག་

ཅིིང་། མེ་འོད་ཁྲོད་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ཁྲ་རིག་རིག་བྱེད། རྔོད་སླེང་ནང་གི་ཞེོག་ཁོོག་

གིསི་ཙི་སྒྲི་དྲེག་ཏུ་སྒྲིོག བུ་མོསི་སྣ་རྔུབ་ཅིིག་བྱསི་རྗོེསི་ལོག་རྒྱབ་ཀྱིིསི་སྣ་གདོང་ཕྱིིསི།

ཨ་ཕསི་“ཁོོན་ནེ་འདི་མི་ཡིག་པོ་ཞེིག་མ་རེད། དེ་ངསི་སྔོ་སི་ནསི་མཐེོང་ཡིོད། སྙིང་

སྟོབསི་སིེན་མགོ་ཙམ་ཡིང་མེད་པར་སྣང་བ་ར་ིརབ་ལོསི་ཀྱིང་མཐེོ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་ཡིར་ལོངསི་ནསི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིན། ཁོོ་མོ་མལོ་གདན་སྟེང་ནསི་མར་

བསྡད་ནསི་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་ཅིིང་། མགོ་བོ་སྤེར་མོ་ཟུང་གིསི་བཀབ།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁོོ་རང་ཕྱིིར་ཁྲིད་ཡིོང་ན་ཕན་ཐོེགསི་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་

བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“འགྲོ་མ་ིདགོསི། ཁོོ་རང་ད་ེའདྲེའ་ིཐེ་ཤོལོ་ཞེིག་ཡིིན་ན། ང་ཚོོར་ཁོོ་དགོསི་དོན་

མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་རསི་གུར་ནང་ག་ིརོ་སི་ིཤོ་རོན་ཉིལོ་ཡིོད་སིའ་ིམལོ་གདན་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་

“ཤུ་... ། ད་ེལྟར་མ་བཤོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིི་རྣམ་པསི་“མ་གཞེི་ཁོོ་རང་མི་ངན་པ་ཞེིག་རེད་ཨ། རྟེག་པར་ཁོ་

ནསི་དེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། འདི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་བ་མ་གཏོགསི། ལོག་ལོེན་དུ་ཕབ་སིོང་བ་

གཅིིག་ཀྱིང་མེད་ཨ། ཁོོ་རང་ང་ཚོོའ་ིགྲསི་སུ་ཡིོད་དུསི་ཁོོ་ལོ་ཅི་ིཡིང་ལོབ་མེད། ད་ཁོོ་རང་

ཁོ་བྲལོ་སིོང་དུསི་... །” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཤུ་... །” ཞེེསི་བརྡོ་བཏང་།

“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཅིིའ་ིཕྱིིར། ངསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཁོ་བཙུམ་དགོསི་པ་རེད། ཁོོ་རང་བོྲསི་

སིོང་བ་རེད། མ་རེད་དམ།”

ཨ་མསི་ཁོེམ་བུ་ཡིིསི་ཞེོག་ཁོོག་རྣམསི་སྟེང་འོག་བརྗོེསི། རྔོད་སླེང་ནང་གི་སྣུམ་ཞེག་

ཁོོལོ་ནསི་སྣུམ་ཐེིག་མཆོེད། ཁོོ་མོསི་མ་ེསྟེང་དུ་ཤོིང་ཐུར་འཕངསི་པསི། མ་ེལྕི་ེམཐེོན་པོར་

འབར་ནསི་གུར་ངོསི་སུ་མེ་འོད་དམར་ལྷེམ་ལྷེམ་དུ་འཕྲོསི། ཨ་མསི་“རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་མི་

འགྱིངསི་པར་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཕྲུ་གུའ་ིཕྱིེད་ཀ་ན་ིཁོོན་ན་ེཡི་ིརེད། ཕྲུ་གུ་འད་ི

ཡིར་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་དུསི། མ་ིཚོོསི་ཁོོའ་ིཨ་ཕ་མ་ིངན་ཐེ་ཤོལོ་ཞེིག་རེད་ཅིེསི་བཤོད་པ་

ཐེོསི་ན་བཟང་ག་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“སྐྱག་རྫུན་བཤོད་པ་ལོསི་ད་ེལྟར་བཤོད་ན་དགའ།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཨ་མསི་“མ་རེད། ད་ེའདྲེ་མ་རེད།” ཅིེསི་ཁོོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་བཅིད་ནསི་“ཁོོ་རང་ཤོ་ི

སིོང་བར་ཆོ་འཇོོག་བྱོསི། ཁོོན་ན་ེཤོ་ིསིོང་བ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ངན་རབསི་བཤོད་རྒྱུ་མ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཋེོམ་ཁོོ་ཚོོའ་ིབར་དུ་ལྡིང་ནསི་“ཡི་ཡི། ད་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོན་ན་ེཁོ་བྲལོ་

སིོང་བ་ཡིིན་མིན་ད་དུང་ཐེག་གིསི་མ་ིཆོོད་ལོ། ང་ཚོོར་ཁོོའ་ིསྐོར་བཤོད་ནསི་འདུག་ཁོོམ་

མེད། ང་ཚོོསི་ཟ་མ་ཟོསི་རྗོེསི་ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི་ཨ།ེ ང་ཚོ་ོད་ལྟ་རང་ལོ་འདིར་སླེེབསི་པ་མ་རེད་དམ།” ཨ་མསི་

མ་ེའོད་འོག་ག་ིམུན་ནག་བརྒྱུད་ནསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི།

ཁོོསི་གཟབ་ནན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ཁོོ་ཚོོསི་དོ་ནུབ་ཞེག་སྒོར་འད་ིམ་ེསྲིེག་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ཨ་

མ། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་མེར་སྲིེག་དུསི། ངསི་བཟོད་བསྲིན་བྱསི་ནསི་འདུག་མ་ི

ཐུབ་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲེ་ཨ་ཕསི་ཀྱིང་བཟོད་རྒྱུ་མ་རེད་ལོ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱིིསི་ཀྱིང་བཟོད་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ེདུསི་འཁྲུག་འཛོིང་ཞེིག་མ་བྱསི་ཐེབསི་མེད་ཡིོང་ག་ིརེད་ལོ། 

ང་བཟུང་ནསི་བཙོན་དུ་ཕྱིིར་བཅུག་ན། དངོསི་གནསི་སྡུག་ད་ེའཁུར་མ་ིཐུབ། ད་ེརིང་ཆོོསི་

དཔོན་མིན་རྒྱུ་ན་ང་བཙོན་དུ་བཅུག་ཚོར།” ཞེེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི། 

ཨ་མསི་སྣུམ་ཞེག་ཚོ་པོའ་ིནང་གི་ཞེོག་ཁོོག་རྣམསི་སྟེང་འོག་བརྗོེ་བཞེིན་འདུག་ལོ། 

དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་ནསི་ངར་སྐད་དང་བཅིསི་“ཡི་ད་ཤོོག ཤོོག་ལོ་འདི་ཟོ། 

ང་ཚོོསི་མགྱིོགསི་པོར་བཟའ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཀྲིན་སྡེར་རྣམསི་

ཐེང་ལོ་བསྒྲིིགསི།

ཨ་ཕསི་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཅི་ིབྱའམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཁུ་ཇོོན་གང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིིསི་ཀ་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཇོམ་ཅིག་གེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཨ་ཕསི་

“ཁོོ་ཆོང་རག་འཐུང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ཁོོསི་ཆོང་རག་འཐུང་བའི་དུསི་ཚོོད་ཏག་ཏག་ཅིིག་

བདམསི་འདུག་ཨ། ཁོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“ངསི་མ་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི། ཅི་དངོསི་རྣམསི་

རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་རྩིགསི། ང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ། ཁོོ་གཞུང་ལོམ་ཕར་ཕོྱིགསི་

ཀྱི་ིཚོོང་ཁོང་ད་ེརུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་མགོྱིགསི་པོར་ཕར་སོིང་། རསི་གུར་དང་སྤྱིིལོ་བུ་རེ་རེའི་མདུན་དུ། དགོང་ཟསི་

སྐོལོ་བའི་མེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་རེ་སྤེར་འདུག་ལོ། མེ་ལྕིེའི་འོད་སྣང་དག་བཙོག་ཅིིང་ཧྲིལོ་

བའ་ིསྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོོའ་ིགདོང་པར་ཕོག་ཅིིང་། འོད་སྣང་ཁོག་བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་

མཆོོངསི། རསི་གུར་ཉུང་ཉུང་ཞེིག་ག་ིནང་དུ། སི་སྣུམ་སྒྲིོན་མ་ེསྤེར་བའ་ིའོད་སྣང་མཐེོང་

ཐུབ་ལོ། རསི་གུར་ད་ེཁོག་ག་ིརསི་གཞེིའ་ིངོསི་སུ་གྲིབ་གཟུགསི་ཆོེན་པོ་ར་ེསྤྲོོསི་ནསི་གདའ། 

ཋེོམ་ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་གང་བའ་ིལོམ་ཕྲན་བརྒྱུད་ནསི། ཨར་འདམ་གྱི་ིགཞུང་ལོམ་འཕྲེད་

ཀྱིིསི་བཅིད་དེ། སྐམ་ཟསི་ཚོོང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་དེ་རུ་སིོང་། ཁོོ་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོའ་ིམདུན་

དུ་ལོངསི་ནསི་ནང་དུ་བལྟསི། ཚོོང་བདག་ནི་མི་དཀྱུསི་མ་གཟུགསི་ཆུང་ཞེིག་རེད་ལོ། 

ཁོོའ་ིགདོང་པར་སྨོ་ར་ཛོ་ར་ེཛོ་ོར་ེསྐྱེསི་ཡིོད་ཅིིང་། མིག་ཟུང་ཆུ་ཀོར་ཀོར་རེད། ཁོོསི་ཚོོང་

སྒྲིོམ་ངོསི་སུ་ཁོེན་ནསི་ཚོགསི་པར་ཀོློག་བཞེིན་འདུག ཁོོའ་ིཕྲ་ལོ་རིད་པའི་དཔུང་ལོག་

རྗོེན་པར་བུད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་པང་ཁོེབསི་དཀར་པོ་རིང་པོ་ཞེིག་གོྱིན་ཡིོད། ཁོོའ་ིམཐེའ་

འཁོོར་དང་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ལྕིགསི་ཀྲིན་དུ་བཅུག་པའི་ཟསི་རིགསི་སྣ་ཚོོགསི་མཆོོད་རྟེེན་

བཞེིན་དུ་བརྩིགསི། ཋེོམ་ནང་དུ་སླེེབསི་པ་ན་ཁོོསི་ཁོོ་བོ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ཤོིང་། ཁོོའ་ིམིག་

ཟུང་གིསི་མ་ེམདའ་འབེན་ལོ་གཟསི་པ་བཞེིན་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་བལྟསི། 

ཚོོང་བདག་གིསི་“དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི། ཅི་ིཞེིག་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཨ་ཁུ་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོསི་ཀྱིང་ཅི་ིཞེིག་བོར་ཟིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་

བཤོད།
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མ་ིདཀྱུསི་མ་དེའ་ིགདོང་པར་མགོ་འཐེོམ་དང་སིེམསི་ཁྲལོ་གྱི་ིཉིམསི་གཉིིསི་ལྷན་ཅིིག་

ཏུ་ཤོར། ཁོོའ་ིསྣ་མགོར་ཟ་འཕྲུག་ཅིིག་ལོངསི་པ་དང་འདྲེ་བར། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྣ་རྩེར་ཡིང་

མོསི་རེག་ནསི་གཡིོ་སྒུལོ་བྱསི་རྗོེསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོལྟ་བུའ་ིམ་ིདམངསི་ཚོོསི་ནམ་རྒྱུན་མ་ིར་ེཟུང་

འབོར་གྱི་ིཡིོད་པ་འདྲེ། སྐབསི་དང་སྐབསི་སུ་མ་ིའགའ་ར་ེཡིོང་ནསི། ‘མིང་ལོ་ཅི་ིདང་ཅི་ི

ཟེར་བ། ཕྱིིའི་རྣམ་པ་འདི་དང་དེ་འདྲེ་བའི་མི་ཞེིག་མཐོེང་ན། ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིན་

སིོང་ལོབ་རོགསི།’ ཞེེསི་བཤོད་ལོ། དོན་དག་ད་ེའདྲེ་བ་ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་འབྱུང་ག་ིཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གད་མོ་བགད་“ཨུན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྣབསི་ལུད་ཛོར་ཛོར་ཅིན་གྱིི་ན་

གཞེོན་མིང་ལོ་ཁོོན་ན་ེཟེར་བ། ཕར་བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་སྤྱིང་ཁྱོ་ིདང་འདྲེ་བ་ཞེིག་མཐོེང་ཚོ།ེ 

ང་ཚོོ་ལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ཁྱོོད་རང་དམྱོལོ་བའི་ཡུལོ་དུ་རྒྱུགསི་ཤོིག་ལོབ་རོགསི། 

འོན་ཀྱིང་། ངསི་འཚོོལོ་བཞེིན་པ་ནི་ཁོོ་མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མགོའ་ིསྐྲ་ལོོར་སིེ་ཞེད་འདྲེེསི་

ཤོིང་། ལུསི་ལོ་དོར་མ་ནག་པོ་གྱིོན་པ་དང་། རང་ལོོ་དྲུག་ཅུ་ཡིསི་མསི་ལོ་སིོན་པའི་རྒད་

པོ་ཞེིག་འད་ིགར་ཆོང་རག་ཉིོ་བར་ཡིོང་བ་མཐོེང་བྱུང་ངམ།”

སྐྲ་ལོོར་སི་ེཞེད་འདྲེེསི་པའ་ིམ་ིདེའ་ིམིག་མདངསི་ཇོ་ེདྭངསི་སུ་གྱུར་“ཁོོ་ཏན་ཏན་སླེེབསི་

སིོང་། ངསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་མེད། ཁོོ་རང་སོྒོ་མདུན་དུ་ལོངསི་ནསི། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཞྭ་མོ་ཐེང་ལོ་གཡུགསི་ནསི་སྟེང་དུ་རོྡོག་བརྫོིསི་བྱསི། འདི། འདི་ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་རེད།” 

ཁོོསི་ཚོོང་སྒྲིོམ་འོག་ནསི་ལྟེབསི་གཉིེར་བབསི་ཤོིང་ཐེལོ་རྡུལོ་ཆོགསི་པའ་ིཞྭ་མོ་ཞེིག་བློངསི་

ཡིོང་། 

ཋེོམ་གྱིིསི་ཞྭ་མོ་ད་ེཚུར་བློངསི་“རེད། ད་ེཁོོའ་ིརེད།”

“ཨུན། སྐུ་ཞེབསི། ཁོོསི་ཆོང་དཀར་དམ་བ་ེགཉིིསི་ཉོིསི་རྗོེསི་སྐད་ཆོ་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད། 

ཁོོསི་དམ་བེའ་ིཁོ་གཅིོད་བློངསི་ནསི་ཐེད་ཀར་མགོ་ལོ་བསོྐར་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ང་ལོ་འད་ི
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གར་ཆོང་རག་བཏུང་བའ་ིཆོོག་མཆོན་དཔང་ཡིིག་མེད་པསི། ‘གྲོགསི་པོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོོང་

ཁོང་ནང་ནསི་ཆོང་འཐུང་ཆོོག་གི་མ་རེད། ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་སིོང་ནསི་འཐུང་རོགསི།’ ཞེེསི་

ལོབ་པ་ཡིིན། ཨུན། དེ་ནསི་ཁོོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་། ངསི་བལྟསི་ན། ཁོོསི་དམ་བེ་དེ་

མགོ་ལོ་སྐོར་ཐེེངསི་གསུམ་བཞེིའ་ིནང་ནསི་བཏུང་ཚོར་བར་བྱསི་ཡིོད་ངསེི་ཡིིན། ཁོོསི་དམ་

བེ་སྟོང་པ་དེ་མར་གཡུགསི་རྗོེསི། སོྒོ་འགྲམ་དུ་ཁོེན་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོའ་ི

མིག་ཟུང་ལོ་ཉིོབ་སྣང་བབསི། ད་ེནསི་ཁོོསི། ‘ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ’ ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་

ཕྱིིན་སིོང་། ངའ་ིམ་ིཚོེའ་ིནང་དུ་མ་ིཞེིག་གིསི་ཆོང་རག་ད་ེའདྲེ་འཐུང་བ་མཐོེང་མྱོོང་མེད།”

“ཕྱིིན་སོིང་ཨ།ེ ཕྱིོགསི་གང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་། ང་ཁོོ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་དགོསི།”

“ཨོ། སྟབསི་འགྲིག་པ་ཞེིག་ལོ། དེ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཏག་ཏག་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད། ངསི་གཅིིག་

གིསི་ཆོང་དེ་འདྲེ་བཏུང་བ་མཐེོང་མྱོོང་མེད་པསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི་བསྡད་པ་ཡིིན། ཁོོ་

རང་ཐེོག་མར་བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཚུར་ཡིོང་བསི་ཁོོའ་ི

སྟེང་དུ་གླེོག་འོད་འཁོེལོ་བྱུང་། ད་ེབསི། ཁོོ་གཙང་འགྲམ་ཕྱིོགསི་སུ་མར་ཕྱིིན་སིོང་། ཁོོའ་ི

སྒྱེིད་པ་འདར་མགོ་བརྩམསི་ཡིོད་ལོ། ད་ེདུསི་ཁོོསི་དམ་བ་ེགཞེན་པ་དེའ་ིཁོ་ཕྱིེསི་ཟིན་ཡིོད། 

ཁོོའ་ིའགྲོ་སྟངསི་ལོ་བལྟསི་ན་ད་དུང་ཐེག་རིང་དུ་སླེེབསི་མེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ང་ཁོོ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་དགོསི་སིམ།”

“དགོསི་དགོསི། ཁོོ་ལོ་མཁོོ་ཡི་ིརེད། ཡི། ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཨ།”

མི་མགོ་སིེ་བོ་ཅིན་དེསི་“ཁོོ་ལོ་ཅིི་ཞེིག་མ་འགྲིག་པ་རེད། ཁོོའ་ིཆོང་འཐུང་སྟངསི་དེ་

སྐྱིད་འཐུང་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། ཁོོ་སྣང་བ་སྐྱིད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཡི། མཚོན་མོ་བད་ེལོེགསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ི

ཀློད་སྟོང་ཁོོན་ན་ེཟེར་བ་ཞེིག་མཐོེང་ན། ང་ཚོ་ོལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་ལོབ་རོགསི།”
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“ང་ལོ་སྐད་བསྐུར་འཇོོག་མཁོན་གྱི་ིམ་ིམང་དྲེགསི་སིོང་བསི། ཚོང་མ་དྲེན་ཡིང་དྲེན་

གྱི་ིམ་ིའདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ནན་ཏན་ཆོེན་པོ་བྱེད་མི་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་

ཁོོསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་ཞྭ་མོ་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནསི་ཚོོང་ཁོང་གི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ལོསི་ཕྱིིར་

བུད། ཁོོ་ཨར་འདམ་གཞུང་ལོམ་གྱིི་ཕ་རོལོ་ཏུ་བུད་རྗོེསི། ལོམ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་མར་

སིོང་། གཤོམ་གྱི་ིགཤོོངསི་སིར་ལྷུང་བའ་ིཞེིང་ནང་དུ་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོཆོགསི་ཡིོད། མ་ེཕུང་

ག་ིའོད་ཀོར་ཆུང་ཆུང་ར་ེདམར་ལོམ་ལོམ་བྱེད་ལོ། སྒྲིོན་མ་ེཁོག་ག་ིའོད་སྣང་རྣམསི་གུར་

གྱིི་རསི་གཞེི་ལོསི་གསིལོ་ལོེར་མངོན། སྒོར་ནང་ནསི་སྒྲི་སྙན་དཀྲོལོ་བའི་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་

ཡིོང་ལོ། སྒྲི་ད་ེན་ིདབྱངསི་འགྲོསི་དལོ་ཞེིང་གོ་རིམ་མེད་པའ་ིསྒྲི་སྙན་སྦྱིོང་བརྡོར་གྱི་ིསྒྲི་ཞེིག་

རེད། ཋེོམ་གྱིིསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་རྣ་ཉིན་ཅུང་ཙམ་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ལོམ་འགྲམ་

བརྒྱུད་ནསི་དལོ་མོསི་སིོང་བ་དང་། གོམ་པ་འགའ་རེའ་ིའཕྲོ་ནསི་འགྲོ་མཚོམསི་ར་ེབཞེག་

ནསི་རྣ་ཉིན་བྱསི། ལོ་ེདབར་བཞེ་ིཆོ་གཅིིག་ཙམ་སིོང་བའ་ིམཚོམསི་སུ། ད་གཟོད་ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱིིསི་འཚོོལོ་བཞེིན་པའི་སྒྲི་དེ་ཐེོསི། གཤོམ་གྱིི་གཙང་པོའ་ིརགསི་ཁོའི་ཕྱིོགསི་ནསི་

སྐད་གདངསི་སྦེོམ་ལོ་དབྱངསི་འགྲོསི་བྲལོ་བའི་གླུ་སྐད་ཅིིག་གྲག་ཡིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་

བོ་འགྲམ་དུ་འཁྱོོགསི་ནསི་རྣ་ཉིན་བྱསི།

ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱི་ིསྐད་ངག་དེསི་“བདག་ག་ིསིེམསི་པ་སྟོན་པ་ཡི་ེཤུར་འབུལོ།། སྐྱབསི་མགོན་

སྟོན་པསི་བདག་ཉིིད་ཞེིང་དུ་དྲེོངསི།། བདག་ག་ིརྣམ་ཤོེསི་སྟོན་པ་ཡི་ེཤུར་འབུལོ།། སྐྱབསི་

མགོན་སྟོན་པ་བདག་གི་ཞེིང་ཁོམསི་ཡིིན།།” ཞེེསི་གླུ་གཞེསི་ཤོིག་བློངསི། གླུ་གཞེསི་དེའི་

གཞེསི་མཇུག་མུག་མུག་གིསི་བློངསི་ཞེིང་། ད་ེནསི་ལོེན་མཚོམསི་ཆོད། ཋེོམ་གླུ་སྐད་གྲག་

ཡིོང་སིའ་ིརགསི་ཁོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་མར་བརྒྱུགསི། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་

ནསི་ཡིང་བསྐྱར་རྣ་ཉིན་བྱསི། ད་ལྟ་གླུ་སྐད་དེ་ཉིེ་སི་རུ་གྲག་ལོ། གླུ་སྐད་དེ་སྔོར་བཞེིན་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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འགྲོསི་དལོ་ལོ་དབྱངསི་བྲལོ་བ་ཞེིག་རེད་“ཀྱི་ེམ། མ་གྷི་ེཚོ་ེལོསི་འདསི་པའ་ིམཚོན་མོ་རུ།། 

བདག་ཉིིད་ཁོོ་མོའ་ིགམ་དུ་བོསི་ནསི་ན།ི། ཁོོ་མོའ་ིབེའུ་རསི་སྨོད་གོསི་བདག་ལོ་སྤྲོད།། གོསི་

དེའ་ིའདབསི་ཁོ་ད་ེའདྲེའ་ིཡིངསི་པ་ལོ།།”

ཋེོམ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིི་སོྒོ་ནསི་མདུན་དུ་སོིང་། ཁོོསི་སི་ངོསི་སུ་བསྡད་ཡིོད་པའི་གྲིབ་

གཟུགསི་ནག་པོ་ཞེིག་མཐེོང་། ཁོོ་འགྲམ་དུ་འཇོབ་ནསི་སིོང་སྟ་ེཐེང་ལོ་བསྡད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱིིསི་དམ་བ་ེའགྲམ་དུ་གཡིོན་པསི་དམ་བེའ་ིནང་ག་ིཆོང་དཀར་ཁོོའ་ིཁོ་ནང་དུ་ལྷོག་ལྷོག་

ཏུ་བརྒྱུགསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ད་འགྲིག་སིོང་། ངའ་ིའཐུང་སྐལོ་གཅིོད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིམགོ་བོ་ཚུར་འཁོོར་“ཁྱོོད་སུ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་རང་གཞེི་ནསི་བརྗོེད་ཟིན་པ་ཡིིན་ནམ། ངསི་ཁོམ་གང་མ་གཏོགསི་མ་

བཏུང་བར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོམ་བཞེ་ིབཏུང་སིོང་ཨ།”

“དེ་མི་དགོསི། ཋེོམ། ང་ལོ་མགོ་སོྐར་གཏོང་ཐེབསི་མ་བྱེད། ང་འདི་གར་གཅིིག་པུར་

བསྡད་ཡིོད་ལོ། ཁྱོོད་རང་འད་ིགར་མེད།”

“ཡིོད་ཡི། ང་འད་ིགར་ལོོསི་ཡིོད། ང་ལོ་ཁོམ་གང་འཐུང་ཏུ་བཅུག་ན་ག་འདྲེ་འདུག”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་དམ་བ་ེཡིང་བསྐྱར་བཀྱིགསི་པསི། ནང་ག་ིཆོང་དཀར་ཁོོའ་ིཁོ་ནང་དུ་

ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་བརྒྱུགསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་དམ་བ་ེགཡུག་གཡུག་ཅིིག་བྱེད་སྐབསི་དམ་བ་ེསྟོང་པ་

རེད་འདུག་པསི་“ད་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“འཆོ་ིན་འདོད། དངོསི་གནསི་

འཆོ་ིན་འདོད། ཅུང་ཙམ་ལོ་ཤོ་ིསིོང་ན་འདོད། འཆོ་ིདགོསི་ཀྱི་ིའདུག གཉིིད་ཁུག་པ་དང་

འདྲེ་བར། ཅུང་ཙམ་འཆོི་དགོསི་ཀྱིི་འདུག ཧ་ཅིང་ཐེང་ཆོད། ཐེང་ཆོད། དེ་ནསི་ནམ་

ཡིང་ཕྱིིར་སིད་རྒྱུ་མེད་ན།” ཞེེསི་བཤོད་པ་དང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིསྐད་ངག་ཞེ་ིའཇོམ་དུ་གྱུར་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

“ངསི་དབུ་རྒྱན་ཞེིག་གོན་ན་འདོད། གསིེར་གྱི་ིདབུ་རྒྱན་ཞེིག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཁུ་ཇོོན། ང་ལོ་ཉོིན་དང་། ང་ཚོོ་ད་ལྟ་ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི་ཀྱིི་འདུག་

པསི། ཁྱོོད་ཕྱིིར་སོིང་ནསི་དོསི་ཕུང་གི་སྟེང་ནསི་ཐེད་ཀར་གཉིིད་བསྡད་ན་ཆོོག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཇོོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱསི་“མིན་མིན། ཁྱོོད་ཚོ་ོསིོང་། ང་འགོྲ་རྒྱུ་མིན། ངསི་

འད་ིརུ་ངལོ་གསིོསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། ཕྱིིར་སིོང་ནསི་ཕན་པ་ཅི་ིཡིང་མེད། ང་སིོང་ན་སུ་

ལོའང་ཕན་པ་མེད། ངའི་སྡིག་སྒྲིིབ་ཚོང་མ་བཙོག་གྲིབ་ཐེེབསི་པའི་གྱིོན་ཆོསི་ཤོིག་དང་

འདྲེ་བར། དག་ེསིེམསི་ལྡན་པའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིགྲསི་སུ་དྲུད་ནསི་སིོང་ན་ཕན་པ་མེད། མིན། 

ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།”

“འགྲོ་ཡི། ཁྱོོད་མ་སིོང་ན་ང་ཚོ་ོཇོ་ིལྟར་འགྲོ།”

“ཁྱོོད་ཚོོ་སིོང་། ང་སིོང་ན་ཕན་པ་མེད། ང་སིོང་ན་ཕན་པ་མེད། སྡིག་སྒྲིིབ་དྲུད་ནསི་

སིོང་སྟ།ེ ཚོང་མར་སྡིག་པ་འགོསི་སུ་བཅུག་ན་ཅི་ིལོ་ཕན།”

“ཁྱོོད་ལོ་མ་ིགཞེན་པ་ལོསི་ལྷག་པའ་ིསྡིག་པ་ཅི་ིཡིང་མེད།”

ཇོོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཚུར་ཉི་ེསིར་བཅིར་ནསི། མིག་གཅིིག་གིསི་སྤྱིང་གྲུང་ག་ིམིག་བཙུམ་

ཞེིག་བརྒྱབ། མུན་པའི་ཁྲོད་ནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིགདོང་པ་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བ་ཞེིག་

མཐོེང་“ངའ་ིསྡིག་སྒྲིིབ་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་སུ་

ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཁོོང་གིསི་མཁྱོེན་ཡིོད།”

ཋེོམ་མར་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་ནསི་ལོག་པ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིཐོེད་པར་བཞེག ཨ་ཁུའ་ི

ཐེོད་པ་ཚོ་ཞེིང་སྐམ་པོ་རེད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཁོོའ་ིལོག་པ་མགོྱིགསི་པོར་ཕར་དེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཞུ་བ་འདོན་པའ་ིསྐད་ཀྱིིསི་“འགྲོ་ཡི། འགྲོ་ཡི། ཨ་ཁུ་ཇོོན།” ཞེེསི་བཤོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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“ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ཐེང་ཆོད་འདུག་པསི་འད་ིག་རང་དུ་ངལོ་གསིོསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། 

འད་ིག་རང་དུ།”

ཋེོམ་ད་ལྟ་ཁོོ་དང་ཧ་ཅིང་ཉི་ེསི་རུ་བཅིར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་ཁུ་ཚུར་བཅིིངསི་ནསི་ཨ་

ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིམ་ན་ེལོ་གཟསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཁུ་ཚུར་ཨ་ཁུའ་ིམདུན་ནསི་ཕར་འགྱིེད་ཚུར་སྐུམ་

གྱིིསི། གཞུ་དབྱིབསི་ལྟ་བུའ་ིཚོོད་ལྟ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ལོག་པ་ཕྲག་མགོར་

བཀྱིགསི་ནསི། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མ་ནེའི་ཐེོག་ཏུ་ལྷོད་ཅིིང་འགྲིག་པའི་ཁུ་ཚུར་ཞེིག་གཞུསི། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་མ་ནེ་ཡིར་བཏེགསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་རྒྱབ་ལོོགསི་སུ་འགྱིེལོ་སིོང་། ཁོོ་

ཡིར་ཕྱིིར་ལོངསི་གྲབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་པུསི་མོསི་མར་མནན། ཨ་ཁུ་

ཇོོན་གྱིིསི་གྲུ་མོ་ཡིར་བཀྱིགསི་པ་ན། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་གཞུསི་པསི། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་སི་སྟེང་དུ་འགྱིེལོ་ནསི་འགུལོ་མེད་དུ་གྱུར།

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་རྗོེསི་མར་སྒུར་སྒུར་བྱསི་ནསི། ལྷོད་ཅིིང་ལྕི་ིབའ་ིགཟུགསི་ཕུང་ད་ེཡིར་

བཀྱིགསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྲག་སྟེང་དུ་འཕངསི། ཁོོསི་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་ག་ིཁུར་པོ་འད་ིའཁུར་

ནསི་ཁྱོར་མ་ཁྱོོར་གྱིིསི་སིོང་། ཁོོ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ལྷོད་ཀྱིིསི་དཔྱངསི་པའ་ིཨ་ཁུ་

ཇོོན་གྱིི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོའ་ིསྒོལོ་བ་རུ་རྡུང་ཙམ་རྡུང་ཙམ་བྱེད། ཁོོསི་དབུགསི་ཧལོ་

ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་ཡིར་གཞུང་ལོམ་ངོསི་སུ་ཕྱིིར་འགོསི། རླངསི་འཁོོར་ར་ེཡིོང་ནསི། མ་ི

ཞེིག་ཕྲག་པར་དཔྱངསི་པའ་ིཁོོའ་ིལུསི་སྟེང་དུ་གླེོག་འོད་ཕོག་ཚོ།ེ ཅུང་དལོ་མོ་བྱེད་ལོ། ད་ེ

ནསི་ལྡིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྒྱུག་འགྲོ། 

ཋེོམ་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོརུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ནསི། གཞུང་ལོམ་ལོསི་མར་བབསི་ནསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་

གི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་དུསི། ཁོོསི་དབུགསི་ཐུང་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་གྱིི་འདུག 

ཇོོན་གྱིི་དྲེན་པ་ཅུང་གསིལོ་པོར་གྱུར་པསི། ད་ལྟ་ཟུངསི་ཤུགསི་དང་བྲལོ་བའི་འཕག་

འཚོག་འགའ་ར་ེརྒྱག ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ཐེང་ལོ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་བཞེག
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ཁོོ་རང་སིོང་ཤུལོ་དུ་རསི་གུར་ཕབ་ཟིན་ལོ། ཨལོ་གྱིིསི་ཐུམ་སྒྲིིལོ་རྣམསི་དོསི་འཁོོར་

སྟེང་དུ་སྲིིང་བཞེིན་འདུག་ཅིིང་། རསི་ཡུག་ཆོེན་པོ་ད་ེཁོ་བཀྱིེད་ནསི། ད་ེདོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་

དུ་འགེབསི་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི་འདུག

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁོོསི་དངོསི་གནསི་མགོྱིགསི་འཐུང་བྱསི་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་འགྱིོད་བཤོགསི་བྱསི་“ཁོོ་ཚུར་ཡོིང་གི་མི་འདུག་པསི། ངསི་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་

གཞུསི་བཞེག་པ་ཡིིན། རྒད་པོ་སྙིང་རྗོ།ེ” 

ཨ་མསི་“ཁོོ་ལོ་རྨསི་སྐྱོན་འདྲེ་བཟོསི་མེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“བཟོསི་མེད་པ་འདྲེ། ཁོོ་ད་ལྟ་དྲེན་པ་སིོསི་བཞེིན་འདུག”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་སི་སྟེང་དུ་ནད་པ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་འགྱིེལོ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་དབུགསི་

ཐུང་ལོེན་བཞེིན་སྐྱུག་གྲབསི་བྱསི། 

ཨ་མསི་“ཋེོམ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཞེོག་ཁོོག་སྡེར་མ་གང་བཞེག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་“ད་ལྟ་ད་ེཟ་བའ་ིཡི་ིག་མ་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་སྐད་མགོ་མཐོེན་པོསི་“ཡི། ད་ཁོོ་སྟེང་དུ་ཞེོག་ཅིིག” ཅིེསི་བཤོད།

ད་ལྟ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་ཅི་ལོག་བརྩིགསི་ཚོར་ནསི། ལོམ་ལོ་འབུད་པར་གྲ་སྒྲིིག་

ཨང་གསིར་རེད། ཋེོམ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་དོསི་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་འཐེེན་མ་

འབུད་ཀྱིསིི་ཡིར་བཞེག དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སྐྱུག་པ་སྐྱུག་པའ་ི

ལོད་མོ་བྱསི་པསི། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ལོག་པསི་ཁོ་བཀབ་ནསི་གད་མོ་བགད།

ཨ་ཕསི་“ཡི། ད་འགྲིག་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“རོ་སི་ིཤོ་རོན་གང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཕར་ཕོྱིགསི་ད་ེན་ཡིོད། ཤོོག་དང་རོ་སི་ིཤོ་རོན། ང་ཚོ་ོའགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།
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བུ་མོ་ཁུ་སིིམ་མེར་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིམ་ན་ེད་ེནུ་འབུར་གྱི་ིསྟེང་ནསི་མར་ནར། ཋེོམ་

ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་“འགྲོ་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་ཡིར་མ་བཀྱིགསི།

“ཁྱོོད་ངེསི་པར་དུ་འགྲོ་དགོསི།”

“ང་ཁོོན་ན་ེལོ་སྒུག་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོོ་ཕྱིིར་མ་སླེེབསི་བར་དུ་ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།”

སྐབསི་དེར་རླངསི་འཁོོར་གསུམ་ཞེག་སྒོར་ལོསི་ཕྱིི་རུ་ཐེོན་ནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་

ཡིར་སིོང་། རླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་མི་དང་སྒོར་ཆོསི་སྤུངསི་ཡིོད་ལོ། དེ་

དག་ཁོྲབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད་ནསི་སོིང་ཞེིང་། ད་ེདག་ག་ིརབ་རིབ་ཀྱི་ི

གླེོག་འོད་ད་ེགཞུང་ལོམ་ངོསི་སུ་སྤྲོོསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོན་ན་ེཡིིསི་ང་ཚོ་ོརྙིེད་ཀྱི་ིརེད། ངསི་ཚོོང་ཁོང་དུ་ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་སྐོར་གྱི་ི

སྐད་སྐུར་བཞེག་ཡིོད། ཁོོསི་ང་ཚོ་ོརྙིེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཡིར་ཡིོང་ནསི་ཋེོམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་“འགྲོ་ཡི། རོ་སིི་ཤོ་རོན། འགྲོ་ཡི། 

གཅིེསི་ཕྲུག་མ།” ཞེེསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་བཤོད།

“ང་ཁོོ་ལོ་སྒུག་འདོད།”

“ང་ཚོོསི་སྒུག་མ་ིཐུབ།” ཨ་མ་མར་སྒུར་སྒུར་བྱསི་ནསི། བུ་མོའ་ིལོག་པ་ནསི་བཟུང་སྟ་ེ

ཡིར་བསླེངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོསི་ང་ཚོ་ོརྙིེད་ཀྱི་ིརེད། སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ཁོོསི་ང་ཚོ་ོརྙིེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་

བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བུ་མོའ་ིགཡིསི་གཡིོན་གཉིིསི་ནསི་བསྐྱོར་ཏ་ེམར་ཡིོང་།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ིདཔ་ེདེབ་ཉིོ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་

རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་དངོསི་གནསི་དེའ་ིདོན་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་བུ་མོ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་རྩར་མར་ཁྲིད་ཡིོང་ནསི། ཨ་མསི་ཁོོ་མོ་དོསི་

འཁོོར་སྟེང་དུ་འབུད་རོགསི་བྱསི། ཁོོ་མོ་རསི་ཡུག་གི་འོག་ཏུ་འཛུལོ་ནསི། མུན་པའི་

ནག་ཁུང་ནང་དུ་ཡིལོ།

དེ་ནསི་རྩྭ་ལྡུམ་སྤྱིིལོ་བུའི་ནང་གི་སྐྱེསི་པ་སྨོ་ར་ཅིན་དེ་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་ཚུར་

དོསི་འཁོོར་རྩར་ཡིོང་། ཁོོསི་ལོག་ཟུང་རྒྱབ་ལོོགསི་སུ་བསྣོལོ་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་སྒུག་

ཅིིང་། མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་མི་དགོསི་པའི་ཅི་ལོག་ཤུལོ་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུ་འདྲེ་ཨེ་

ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“ཡིིད་ལོ་དྲེན་ཐུབ་པ་ཞེིག་མི་འདུག ང་ཚོོར་ཤུལོ་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུ་གཅིིག་ཀྱིང་

མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

སྐྱེསི་པ་སྨོ་ར་ཅིན་དེསི་ཁོོ་ལོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཅིེར། མཐེའ་མར་ཁོོསི་“འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཞེག་སྒོར་མ་ེསྲིེག་བཏང་ནསི། ཚོང་མ་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་ག་ིརེད་ཨ།”

འགུལོ་སྐྱོད་མང་བའི་མིག་ཟུང་དེསི་སི་ངོསི་ལོ་བལྟསི། “དེ་ངསི་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་སོྔོན་

ཆོད་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱསི་མྱོོང་།”

“འོ་ན། ཁྱོོད་ད་དུང་ཡིང་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིའགྲོ་བ་ཡིིན།”

མགོ་རྨོངསི་པའ་ིམིག་མདངསི་དེསི་ཡིར་ལོ་ཅུང་ཙམ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མར་ཕྱིིར་

བལྟསི་པསི། མེ་ཁོ་ཤོི་བཞེིན་པའི་མེ་ཕུང་གི་འོད་དམར་དེ་ཁོོའ་ིམིག་ནང་དུ་ཤོར། “ངསི་

ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཅི་ལོག་ཚོང་མ་ཡིང་བསྐྱར་སྒྲུག་པར་དུསི་ཚོོད་ཧ་ཅིང་རིང་པོ་ཞེིག་དགོསི་

ཀྱི་ིཡིོད།”
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“གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ཡིོད་ཚོད་བསྲིེགསི་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་སྤྱིོད་རུང་བའ་ིཅི་ལོག་ཅི་ིཡིང་བསྐྱུར་གྱི་ིམེད་དམ།”

ཨ་ཕསི་“གཙང་མ་གཙང་རྐྱེང་བྱསི་ཏ་ེཁྱོེར་ཡིོད། གཙང་རྐྱེང་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་པསི། 

སྐྱེསི་པ་སྨོ་ར་ཅིན་ད་ེཡིམ་མ་ེཡིོམ་མེའ་ིསོྒོ་ནསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་། ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་

བ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིེན་རོྟེག་པསི་ཁོོ་བློ་འཁྱོམསི་སུ་བཅུག་ཡིོད་སི་རེད། མི་ཞེིག་གིསི་ཟེར་ན་

ཁོོ་ནི་གླེང་རྟུལོ་ཞེིག་ཡིིན་ཟེར། དེ་ནི་ཁོོསི་རྒྱུག་པ་གཟེད་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་པསི་རེད་ཟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཡིང་བསྐྱར་གནསི་སྤེོའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཞེིག་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྒོར་ཤུལོ་བརྒྱུད་ནསི་གཞུང་ལོམ་

སྟེང་དུ་བུད་ཅིིང་། ད་ེནསི་གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་། 

“འགྲོ་ཡི། ཨ་ཕ། ད་འགྲོ། ཡི། འད་ིལྟར་བྱེད་ཨ། ཨ་ཕ། ཁྱོོད་དང་ང་། ཨལོ་གསུམ་པོ་

མགོ་སྒོམ་ནང་དུ་འདུག ཨ་མ་དོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་བུད། མ་རེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་དཀྱིིལོ་དུ་

སྡོད་དང་ཆོོག ཨལོ།” ཋེོམ་གྱིིསི་འདུག་སྟེགསི་འོག་ནསི་སྒྲིིག་སྐམ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བློངསི་ཡིོང་

་“ཨལོ། ཁྱོོད་སིོང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་བོབསི། འདི་འཁྱོེར་ཞེིག གྲ་སྒྲིིག་

ཡིོད་ན་དགའ། གལོ་སྲིིད་སུ་ཞེིག་རྒྱབ་ལོོགསི་ནསི་སྟེང་དུ་འགོ་གྲབསི་བྱསི་ན། ཁོོའ་ིམགོ་

ལོ་འད་ིགཅིིག་བྱིན།”

ཨལོ་གྱིིསི་སྒྲིིག་སྐམ་དེ་ཁྱོེར་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་ཡིར་འགོསི། ཁོོསི་

ལོག་ཏུ་སྒྲིིག་སྐམ་བཟུང་ནསི་དོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་སྐྱིལོ་ཀྲུང་གིསི་བསྡད། ཋེོམ་གྱིིསི་འདུག་

སྟེགསི་འོག་ནསི་ལྕིགསི་ཀྱིི་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་དེ་ཕྱིིར་ཕྱུང་ཡིོང་ནསི། ཁོ་འགོག་རྐང་

གདན་གྱིི་འོག་ཏུ་ཐེང་ལོ་བཞེག་རྗོེསི་“ཡི། ད་འགྲིག་སིོང་། ཨ་མ། དཀྱིིལོ་དུ་བུད།” ཅིེསི་

བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“ངའ་ིལོག་ཏུ་འཛོིན་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་དེ་བློངསི་ཆོོག ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ད་ེསྤྱིོད་དགོསི་མ་ིའབྱུང་བར་སྨོོན།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་འཕྲུལོ་སླེོང་རྐང་གདན་སྟེང་

དུ་རྐང་པ་བརྫོིསི་པསི། འཕུར་འཁོོར་གྱིིསི་ཁྲོབ་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་འགུལོ་བྱུང་ལོ། སྒུལོ་འཕྲུལོ་

དེ་འཁོོར་ལོ་མི་འཁོོར་ཐེེངསི་འགའ་བྱསི་རྗོེསི། རིམ་བཞེིན་འཁོོར་ཐུབ་སིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་

མདུན་གོླེག་སྤེར་ནསི། བང་ཚོད་དམའ་མོའ་ིསྟེང་ནསི་སྒོར་ལོསི་ཕྱིིར་ཐོེན་ཞེིང་། གཉིོམ་

ཆུང་བའི་གླེོག་འོད་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་ངོསི་སུ་སོྤྲོསི། ཁོོ་ཚོོ་ལོམ་ཆོེན་

སྟེང་དུ་འགོསི་ནསི་ལྷོ་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་རྗོེསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“དེང་སིང་མི་ཚོང་མ་སོྨྱོན་པར་

འགྱུར་བའ་ིདུསི་ཤོིག་ལོ་སླེེབསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་བཅིད་ནསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོོང་ཁྲོའ་ིམགོ་

གནོན་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེསི་བཤོད་སིོང་ཨ། ད་ེལྟར་ཁོསི་ལོེན་བྱསི་ཡིོད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི། ཨ་མ། ངསི་ཀྱིང་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཨ་

མ། ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེཚོ།ོ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཕོངསི་ཚོོསི་རྒྱགསི་པ་མིན་པའ་ིཉིེན་རོྟེག་པ་ཞེིག་མཐོེང་

མྱོོང་ཡིོད་དམ། ཁོོ་ཚོོསི་འཕོངསི་ཚོོསི་རྒྱགསི་པ་ད་ེཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱེད་བཞེིན། དེའ་ི

སྟེང་གི་དཀྲུམ་མདའ་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱེད་ཡི། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་

ན་ིཁྲིམསི་སྐྱོང་ག་ིལོསི་ཀ་ཡིིན་ན། ད་ེང་ཚོོསི་འཁུར་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། ད་ེན་ིཁྲིམསི་དོན་མ་

རེད། ཁོོ་ཚོོསི་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་ན་ིང་ཚོོའ་ིསྙིང་སྟོབསི་འཇོོམསི་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིདམིགསི་

ཡུལོ་ན་ིང་ཚོོའ་ིགཉིའ་ཞུམ་དུ་བཅུག་ནསི། ང་ཚོ་ོན་ིལྕིག་ཚོན་གྱིིསི་བྲབསི་པའ་ིཁྱོ་ིམོ་ཞེིག་

དང་འདྲེ་བར། གོག་ནསི་འགོྲ་བར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོ་ཕམ་པར་གཏོང་རྩིསི་

བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཨ་དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ད་ན་ིཁྲེལོ་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ན། ཉིེན་

རྟེོག་པ་ཞེིག་གཅིར་རྡུང་མ་བྱསི་ཐེབསི་མེད་ཀྱི་ིདུསི་ཤོིག་ལོ་སླེེབསི་འདུག་ཨ། ཁོོ་ཚོོསི་ང་
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ཚོོའ་ིཁྲེལོ་གཞུང་ལོ་རྒོལོ་གྱི་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོསི་ལོེན་བྱསི་ཡིོད་ཨ། ཕ་ིར་ེཋེ་ེ བྷེོའ་ེ ཧྥོ་ིལོོའ་ེཌི་ིལོ་ཡིང་དོན་

དག་ད་ེག་རང་བྱུང་བ་རེད། ངསི་ཁོོའ་ིཨ་མ་ངོ་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་མནར་གཅིོད་བཏང་བ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨ་མ། ངསི་ཀྱིང་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཡི། དཀོན་མཆོོག་དཔང་ལོ་བཙུགསི་

པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ང་རང་ཉིེསི་རྡུང་ཐེེབསི་པའ་ིཁྱོ་ིམོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར། 

ལྟོ་བ་ཐེང་ལོ་དྲུད་ནསི་གོག་ན་འདོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་ེརེད།”

“ངསི་ནམ་རྒྱུན་སྐྱབསི་འཇུག་ཞུ་བཞེིན་ཡིོད། ཋེོམ། ཁྱོོད་རོྙིག་དྲེའི་ནང་དུ་ཚུད་མི་

རུང་། ད་ལྟ་བཟའ་མ་ིའད་ིན་ིཁོ་འཐེོར་གྲབསི་འདུག ཁྱོོད་རྙིོག་དྲེའ་ིནང་དུ་ཚུད་མ་ིརུང་།”

“ཨ་མ། ངསི་འབད་བརྩོན་བྱེད། འོན་ཀྱིང་། འཕོངསི་ཚོོསི་རྒྱགསི་པ་ད་ེཚོོསི་མུ་མཐུད་

དུ་ང་ལོ་བརྙིསི་བཅིོསི་བྱསི་ན། དེ་དུསི་མུ་མཐུད་དུ་བཟོད་བསྲིན་བྱེད་ཐུབ་མིན་མི་ཤོེསི། 

གལོ་སྲིིད་དེ་ཁྲིམསི་དོན་ཡིིན་ན། དེ་ནི་གནསི་ཚུལོ་ཐེ་དད་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཞེག་སྒོར་

མེར་སྲིེག་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཁྲིམསི་དོན་མ་རེད།”

ཁོོ་ཚོང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་འགུལོ་འགུལོ་གྱིིསི་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་

སུ། མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་སྒྲིོན་འོད་དམར་པོ་བསྟར་བ་ཞེིག་གསིི་གཞུང་ལོམ་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བཅིད་

འདུག

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ལོམ་བསྐོར་ནསི་འགྲོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཇོེ་དལོ་དུ་བཏང་རྗོེསི་དལོ་མོསི་བསྡད། དེ་མ་ཐེག་ཏུ་མི་ཚོོགསི་ཤོིག་

རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མཐེའ་རུ་རུབསི། ཁོོ་ཚོོསི་ལོག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་དང་མེ་མདའི་མཚོོན་ཆོ་

ཐེོགསི་འདུག ཁོོ་ཚོོའི་ནང་ནསི་འགའ་རེསི་འཐེབ་འཛོིང་ལྕིགསི་ཞྭ་གོན་འདུག་ལོ། ལོ་

ལོསི་ཨ་རིའ་ིདམག་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་ཚོོགསི་པའ་ིཞྭ་མོ་གོན་ཡིོད། སྐྱེསི་པ་གཅིིག་ཚུར་སྒོེའུ་
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ལེེའུ་ཉིི་ཤུ་པ།

ཁུང་ངོསི་སུ་ཁོེན་བྱུང་ལོ། ཁོོའ་ིཁོ་ནང་ནསི་ཆོང་དྲེ་ིའཐུལོ། 

“ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུ་འགྲོ་བསིམ་པ་ཡིིན།” ཁོོའ་ིངོ་གདོང་དམར་པོ་དེ་ཋེོམ་གྱིི་ཉིེ་སིར་

བསྲིིངསི།

ཋེོམ་གྱི་ིགཟུགསི་པོ་སྲི་འཐེསི་སུ་གྱུར། ཁོོསི་ལོག་པ་དལོ་མོསི་བསྲིིངསི་ནསི། མགོ་སྒོམ་

མཐེིལོ་དུ་ཡིོད་པའ་ིའདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་ལོ་རེག ཨ་མསི་ཁོོའ་ིལོག་པ་བཟུང་ནསི་དམ་པོར་

བསྡམསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིསྐད་ལོ་ངོ་དགའ་སྤྲོེལོ་ལོད་ཀྱི་ི

ཉིམསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“ང་ཚོ་ོསི་འདིར་ཆོ་མེད་རྒྱུསི་མེད་ཡིིན། ང་ཚོོསི་ཋུ་ལོར་ཟེར་བའ་ི

སི་ཆོ་ཞེིག་ཏུ་ལོསི་ཀ་ཡིོད་རབསི་གོ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ་ལྟསི་ངན། ཁྱོོད་ཚོ་ོའགྲོ་སིའ་ིཁོ་ཕོྱིགསི་ནོར་འདུག ང་ཚོོའ་ིགྲོང་རྡོལོ་འད་ིརུ་ལྟསི་

ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིགཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད་ན་མ་ིའདོད།”

ཋེོམ་གྱིི་ཕྲག་པ་དང་དཔུང་པ་སྲི་མོར་གྱུར་སིོང་ལོ། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཡིོངསི་ལོ་ཤོ་

འདར་ཞེིག་བརྒྱུགསི། ཨ་མསི་ཁོོའ་ིདཔུང་པར་འཐེམསི། མཚོོན་ཆོ་ཐོེགསི་པའ་ིསྐྱེསི་པའ་ི

ཚོོགསི་ཀྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་མདུན་བསྐོར་འདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོོ་ལོསི་འགའ་རེསི་སྟོད་ཁྲབ་

གོན་ཞེིང་དང་དྲེག་ཆོསི་ཆོབ་མ་བཅིིངསི་ནསི། དྲེག་དམག་ག་ིཆོསི་སུ་ཞུགསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་ངོ་དགའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“འོ་ན་གང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་དགོསི་པ་རེད། སྐུ་ཞེབསི་

ལོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཐེད་ཀར་བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་སོིང་། སྲིིང་བལོ་འཐོེག་རན་པའི་བར་

དུ་ཕྱིིར་མ་ཡིོང་།”

ཋེོམ་གྱི་ིགཟུགསི་པོ་ཡིོངསི་ལོ་ཤོ་འདར་བརྒྱུགསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ལོགསི་སིོ། སྐུ་ཞེབསི།” 

ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། རླངསི་འཁོོར་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་ནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཚུར་ཡིོང་

སིའི་ལོམ་ཁོ་དེ་བརྒྱུད་ནསི་ཕྱིིར་བུད་སིོང་། ཨ་མསི་ལོག་པ་དལོ་མོསི་ལྷོད་ནསི་ཁོོ་ལོ་
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བྱུག་བྱུག་ཡིང་མོ་བྱསི། ཋེོམ་གྱིིསི་བཙན་གྱིིསི་བཀག་པའ་ིདབུགསི་མགོ་གནོན་ཐེབསི་བྱསི། 

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་སྒོེའུ་ཁོང་ག་ིཕྱི་ིརོལོ་དུ་སྣབསི་སྤུར་ཞེིང་། གོསི་ཀྱི་ིཕུ་ཐུང་གིསི་མིག་ཟུང་ཕྱིིསི། 

“ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོ་ོ... །”

ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིག་པོ་བྱསི་སིོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དངོསི་གནསི་

ཡིག་པོ་བྱསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་དེ་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་རྩུབ་ལོམ་ཞེིག་གི་ཐེོག་ཏུ་ཁོ་

དཀྱུསི་ནསི། ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་དབྱིན་ཁྲེ་བརྒྱ་ལྷག་སིོང་ཞེིང་། དེ་ནསི་མདུན་གླེོག་བསིད་

ཅིིང་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་སོྒོ་བརྒྱབ། དེ་ནསི་ཁོོསི་ལོག་ཏུ་འདེགསི་ཆོསི་ཡུ་བ་དེ་བཟུང་ནསི་

ཐེང་ལོ་བབསི།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ང་སོིང་ནསི་ལོམ་ལོ་གཅིིག་བལྟ། ང་ཚོ་ོབྱང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” སྒྲིོན་འོད་དམར་

པོའ་ིཚོོགསི་ད་ེགཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཡིར་འགྲོ་ཡི་ིའདུག ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་བལྟསི་ནསི་

བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་རྩུབ་ལོམ་གྱི་ིདཀྱིོག་མཚོམསི་ད་ེབརྒྱུད་རྗོེསི། མུ་མཐུད་དུ་མདུན་ཕྱིོགསི་

སུ་སིོང་ཞེིང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་སུ། མ་ེམདའ་ིཀག་སྒྲི་དང་མ་ིཚོོགསི་ཀྱི་ིཆོོ་ངེའ་ིསྒྲི་གྲག་བྱུང་

ལོ། ཧོའ་ེཝེར་གྲོང་ཚོོའ་ིམཁོའ་དབྱིངསི་སུ་འོད་དམར་གནམ་ལོ་མཆོེད། འོད་དམར་ད་ེཇོ་ེ

གསིལོ་དང་གཞེ་ིརྒྱ་ཇོ་ེཆོེར་གྱུར་ཅིིང་། ད་ེནསི་རྒྱང་རིང་ཕོྱིགསི་ནསི་ཚོག་སྒྲི་དང་པག་སྒྲི་

གྲག་བྱུང་། ཋེོམ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་བུད། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་ཕྱིིར་བསྐོར་

ནསི། མདུན་གོླེག་མ་སྤེར་བར་ཡིར་རྩུབ་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཕྱིིར་སིོང་། གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་

སླེེབསི་པ་ན། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཡིང་བསྐྱར་ཁོ་ལྷོ་ཕྱིོགསི་སུ་བསོྐར་རྗོེསི་མདུན་གླེོག་སྤེར།

ཨ་མསི་གཉིོམ་ཆུང་བའ་ིསོྒོ་ནསི་“ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཋེོམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ལྷོ་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ། ཁྱོི་རྒན་དེ་ཚོོསི་ང་ཚོོ་ཡིར་བདའ་མར་བདའ་བྱེད་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་མིན། ད་ེལྟར་བྱེད་དུ་འཇུག་མ་ིརུང་། གྲོང་རྡོལོ་བརྒྱུད་ནསི་མ་སིོང་བར་བསྐོར་

ནསི་སིོང་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། ད་ེཡིག་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་ཁོོསི་

ཐེེངསི་དང་པོར་ཁོ་གྲག་ནསི་“ངསི་ཤོེསི་འདོད་པ་ན་ིད་ེཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་ད་ེའཚོོལོ་དུ་འགྲོ། མ་ིཞེིག་གིསི་ཟེར་ན། སྒོར་

དེའ་ིནང་དུ་ཉིེན་རྟེོག་པ་མ་ིའདུག་ཟེར། ཨ་མ། ང་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིོད་སིར་འགོྲ་མ་ིརུང་། ངསི་

ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་གཅིིག་གསིོད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག”ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“སིེམསི་པ་ལྷོད་ལོ་བོབསི། ཋེོམ།” ཞེེསི་ཁོོ་ལོ་སིེམསི་གསིོའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཐེེངསི་གཅིིག་བསྲིན་ཐུབ་སིོང་བསི། ཐེེངསི་གཉིིསི་པར་ཡིང་བསྲིན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། ཁྲེལོ་དང་ངོ་ཚོ་རྩ་བ་ནསི་མེད་པར་འགྱུར་བའི་བར་དུ་བསྲིན་དགོསི་རྒྱུ་

རེད།”

ཁོོ་མོསི་“ལྷོད་ལོ་བོབསི་ཤོིག ཁྱོོད་རང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་བྱེད་དགོསི། ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་ཚོར་

འགྲོ་དུསི་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོམ་ིདམངསི་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་གནསི་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ཋེོམ། ང་

ཚོ་ོན་ིམ་ིདམངསི་ཡིིན་པསི། མ་ིདམངསི་ལོ་འཆོ་ིབ་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོརྩ་རོྫོགསི་བྱེད་ཐུབ་

རྒྱུ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ང་ཚོ་ོན་ིམ་ིདམངསི་ཡིིན་པསི། ང་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་འཚོ་ོཡི་ིརེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ་ཕམ་ཁོ་ཉིོསི་ནསི་འགྲོ་ཡི་ིའདུག་ཨ།”

“དེ་ངསི་ཤོེསི།” ཨ་མསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཅིིག་བྱསི། “གཅིིག་བྱསི་ན་དེསི་ང་ཚོོའི་སྟོབསི་

ཤུགསི་ཇོ་ེཆོེར་གཏོང་ག་ིཡིོད་སྲིིད། ཕྱུག་པོ་ཚོོར་འབོྱར་བ་ག་ཚོོད་ཆོེ་ཡིང་། མཐེའ་མར་
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འཆོ་ིརྒྱུ་རེད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིབུ་ཕྲུག་ཚོོར་ཡིང་འཇོོན་ཐེང་ཅི་ིཡིང་མེད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་མཐེའ་

མར་འཆོི་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཋེོམ། ང་ཚོོ་ནི་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་ཡིོང་གི་རེད། དེ་བསི་

ཁྱོོད་ཀྱི་ིསིེམསི་ལོ་འཇོིགསི་སྣང་སྐྱ་ེམ་ིདགོསི། ཋེོམ། དུསི་འགྱུར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་མ་ིའགྱིངསི་

པར་འབྱུང་རྒྱུ་རེད།” 

“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི།”

“ཇོ་ིལྟར་འབྱུང་བ་ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།”

ཁོོ་ཚོ་ོགྲོང་རྡོལོ་དུ་འཛུལོ་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་གྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིལྟ་ེབ་ལོསི་བྱོལོ་ཆོེད་གྲོང་ཟུར་

གྱི་ིསྲིང་ལོམ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཏུ་བསྐོར་ནསི་སིོང་། སྲིང་གླེོག་ག་ིའོད་སྣང་འོག་ཏུ་ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཨ་མ་ལོ་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་ཞེི་ཞེིང་ལྷོད་ལོ། འཚོར་སྣང་གི་རྣམ་པ་ཞེིག་

མངོན་པའི་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ནི་སྐུ་འདྲེ་ཞེིག་གི་སྤྱིན་ཟུང་དང་འདྲེ་བར་གཡིོ་འགུལོ་

བྲལོ། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོག་པ་གཡིསི་པ་བསྲིིངསི་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིཕྲག་པ་རུ་བྱུག་བྱུག་བྱསི། 

ཁོོསི་ད་ེལྟར་མ་ིབྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ལོག་པ་ཚུར་ཕྱིིར་བསྐུམསི་ནསི་“ངའ་ིམ་ིཚོ་ེ

ཧྲིིལོ་པོར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་འད་ིའདྲེ་མང་པོ་བཤོད་པ་གོ་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“མང་པོ་བཤོད་དགོསི་དོན་མེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་དེ་གྲོང་ཟུར་གྱིི་སྲིང་ལོམ་དེ་བརྒྱུད་ནསི་བསོྐར་ནསི་གྲོང་མཐེའ་

རུ་བུད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཕྱིིར་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད། ལོམ་གྱི་ིའདུསི་མདོ་ཞེིག་ཏུ་“གཞུང་

ལོམ་ཨང་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་པ།” ཞེེསི་པའ་ིལོམ་རྟེགསི་ཤོིག་མངོན་པསི། ཁོོསི་ད་ེརུ་རླངསི་

འཁོོར་གྱི་ིཁོ་ལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་དཀྱུསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། མ་མཐེའ་ཡིང་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོ་བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་བདའ་མ་ཐུབ། ང་ཚོོའི་

དམིགསི་འབེན་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་བར་གཉིའ་ཞུམ་ཞུམ་བྱེད་དགོསི་བྱུང་སོིང་རུང་། མཇུག་

མཐེར་འགོྲ་འདོད་སི་དེར་འགྲོ་ཐུབ་སོིང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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མོག་མོག་གི་གླེོག་འོད་དེ་མུན་པ་ནག་ཅིིང་ཁོ་ཞེེང་ཆོེ་བའི་མདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་གཞུང་

ལོམ་ངོསི་སུ་སྤྲོོསི་ནསི་འགྲོ།
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འཚོ་ོགནསི་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཤོར་རྒྱུག་ནུབ་འདུར་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིམ་ིདམངསི་འད་ིཚོ།ོ དེང་སིང་

ཡུལོ་གྱིར་པ་རུ་གྱུར། སི་ཞེིང་ལོེབ་མོ་རེའི་སྟེང་དུ་འཚོོ་བ་བསྐྱལོ་མྱོོང་བའི་ཁྱོིམ་ཚོང་སྟེ། 

སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་བཞེ་ིབཅུའ་ིསྟེང་དུ་སྐྱེསི་མྱོོང་ཞེིང་འདསི་མྱོོང་ལོ། སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་

བཞེ་ིབཅུའ་ིཐོེན་འབབ་ཀྱིིསི་ཁོ་གསིོསི་མྱོོང་ལོ་མུ་ག་ེཡིང་མྱོངསི་མྱོོང་ཡོིད་པའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་

ད་ེཚོོསི། ད་ལྟ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིའཇོིག་རྟེེན་ཧྲིིལོ་པོ་མྱུལོ་དགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ར་ེའཚོོལོ་ཆོེད་

དུ། ལོ་ལུང་འཁྱོམ་མྱུལོ་བྱེད། གཞུང་ལོམ་ཚོང་མར་མི་ཚོོགསི་ཀྱིི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུར་ལོ། ཆུ་

ཡུར་གྱི་ིའགྲམ་ངོགསི་གཡིསི་གཡིོན་དུ་མ་ིཚོོགསི་ཀྱིིསི་བསྟར་བ་བསྒྲིིགསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་

ད་དུང་ཡུལོ་གྱིར་པ་གསིར་པ་མཚོམསི་མ་ིཆོད་པར་ཡིོང་ག་ིཡིོད། ད་ེལྟར། ཕྱིོགསི་བཞེིའ་ི

གཞུང་ལོམ་ཚོང་མ་ཡུལོ་གྱིར་པའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱིིསི་གང་། སྔོ་མོའ་ིདུསི་ཤོིག་ལོ། དབུསི་

དང་ལྷོ་ནུབ་ཁུལོ་དུ། མགོ་བད་ེདྲེན་འཕྲུལོ་ལོ་མ་བྱང་བའ་ིཞེིང་པ་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོབཟོ་ལོསི་

གསིར་བརྗོེ་དང་འགྲོགསི་ནསི་འགྱུར་མེད་ལོ། འཕྲུལོ་ཆོསི་ལོ་བརྟེེན་ནསི་ཞེིང་ལོསི་མ་

གཉིེར་ཞེིང་། འཕྲུལོ་ཆོསི་འད་ིདག་མ་ིསྒོེར་གྱི་ིལོག་ཏུ་ལྷུང་བའ་ིདབང་ཤུགསི་དང་ཉིེན་ཁོ་

ཡིང་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། ཁོོ་ཚོ་ོབཟོ་ལོསི་དང་འབྲེལོ་བའ་ིའགལོ་འདུའ་ིཁོྲད་ནསི་འཚོར་ལོོངསི་

བྱུང་བ་མ་ཡིིན་པསི། བཟོ་ལོསི་སྤྱི་ིཚོོགསི་ཀྱི་ིསྐྱོ་གར་ཐེད་ལོ་ཁོོ་ཚོོའ་ིཚོོར་བ་ད་དུང་ཡིང་

ཧ་ཅིང་རྣོ།

དེ་ནསི། འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོ་གླེོ་བུར་དུ་རང་ཡུལོ་ནསི་ཕྱུང་བསི། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོསི་

གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འཚོང་ཁོ་རྒྱག གཞུང་ལོམ་དང་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཞེག་སྒོར། 
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བཀྲེསི་ལྟོགསི་དང་བཀྲེསི་ལྟོགསི་ལོ་ཞེེད་པའི་འཇོིགསི་སྣང་སིོགསི། གནསི་སྤེོའ་ིའགྲུལོ་

བཞུད་འདིསི་ཁོོ་ཚོ་ོཡིོངསི་སུ་བསྒྱུར་ཟིན། དགོང་ཟསི་མེད་པའ་ིབྱིསི་པ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོ་ོབསྒྱུར་

ཟིན་ལོ། རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་གནསི་སོྤེ་པ་འདིསི་ཁོོ་ཚོ་ོབསྒྱུར་ཟིན། དེང་སིང་ཁོོ་ཚོ་ོགནསི་

སྤེོ་པ་ཡིིན། གཞེན་གྱི་ིསྡང་སིེམསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོབསྒྱུར་ཟིན་ལོ། དེསི་ཁོོ་ཚོ་ོཕན་ཚུན་སྦྲིལེོ་ནསི་

མཉིམ་དུ་བསྡུསི་སིོང་། ད་ེབཞེིན་དུ། སྡང་སིེམསི་ཀྱིིསི་ལྷན་དུ་བསྡུསི་ཤོིང་སྡང་སིེམསི་ཀྱིིསི་

ལོག་ཏུ་མཚོོན་ཆོ་བཞེག་པའི་གྲོང་རྡོལོ་ཆུང་ཆུང་ཁོག་གི་ལོག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་ཐོེགསི་པའི་

དམངསི་དམག་དང་། མ་ེམདའ་ིམཚོོན་ཆོ་བཟུང་བའ་ིརྩིསི་གཉིེར་པ་དང་ཚོོང་གཉིེར་པ་

འད་ིཚོོསི། བཙན་འཛུལོ་པའ་ིདམག་དཔུང་ཞེིག་ལོ་འགོག་རོྒལོ་བྱེད་དགོསི་པ་ལྟར། རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིའཇོིག་རྟེེན་འད་ིསྲུང་ཆོེད་དུ། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྤུན་ཟླའ་ིསྟེང་དུ་མཚོོན་ཆོ་འཕྱིར།

གཞུང་ལོམ་སྟེང་གི་གནསི་སོྤེ་མི་དམངསི་ཀྱིི་གྲངསི་འབོར་ལྡབ་འགྱུར་གྱིིསི་འཕར་

ཡིོང་དུསི། ནུབ་རྒྱུད་དུ་སྔོངསི་འཚོབ་ཅིིག་ལོངསི་ཡིོད། ཕྱུག་བདག་དག་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མཁོར་དབང་དོན་དུ་སྔོངསི་འཚོབ་སྐྱེ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། གྲོད་ཁོོག་ནམ་ཡིང་ལྟོགསི་མྱོོང་

མེད་པའི་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་བཀྲེསི་ལོྟགསི་ཀྱིིསི་མནར་བའི་མི་ཡིི་མིག་མདངསི་མཐེོང་དུསི་

སྔོངསི་འཚོབ་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད། ནམ་ཡིང་མེད་མུག་ག་ིཚོོར་བ་སྐྱེསི་མྱོོང་མེད་པའ་ིམ་ིརྣམསི་

ཀྱིིསི་གནསི་སྤེོ་པ་ཚོོའ་ིརྔམ་སིེམསི་ཀྱི་ིམིག་ཞེགསི་མཐེོང་ནསི་སྔོངསི་འཚོབ་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད། 

གྲོང་རྡོལོ་གྱིི་མི་དང་སྐྱིད་ལོ་རོལོ་བའི་གྲོང་མཐེའི་མི་རྣམསི་རང་སྲུང་གི་ཆོེད་དུ་ལྷན་དུ་

འདུསི། མི་འགྱིངསི་པར་འཐེབ་འཁྲུག་ལོ་ཞུགསི་མཁོན་ཚོོའི་བྱེད་སྟངསི་ལྟར། ཁོོ་ཚོོསི་

རང་ཉིིད་ན་ིམ་ིབཟང་དང་། བཙན་འཛུལོ་མཁོན་ཚོ་ོན་ིངན་པ་ཡིིན་པ་ཐེག་གིསི་གཅིོད་

བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ། ལྟསི་ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིའད་ིཚོ་ོབཙོག་འདྲེ་ེདང་གླེེན་པ། 

རིགསི་ངན་དང་འདོད་སྲིེད་ཅིན་རེད་ཟེར་ལོ། ལྟསི་ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིའད་ིཚོ་ོརྐུན་མ་ཡིིན་

ཞེིང་། འདི་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་རུང་བརྐུ་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་མཁོར་དབང་ཐོེབ་ཐེང་གི་འདུ་ཤོེསི་
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ཏིལོ་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མ་ིའདུག་ཟེར།

གཏམ་མཐེའ་མ་འདི་མི་བདེན་རྒྱུ་མེད་དེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི། མཁོར་དབང་མེད་པའི་མི་

ཞེིག་གིསི་མཁོར་དབང་ག་ིཐེོབ་ཐེང་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་སིམ། རང་སྲུང་ལོ་འབད་པའ་ིམ་ིདམངསི་

འདི་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ། ཡུལོ་གྱིར་པ་འདི་ཚོོསི་ནད་ཡིམསི་འཁྱོེར་ཡིོང་ལོ། འདི་ཚོོ་བཙོག་པ་

རེད་ཟེར། འད་ིཚོོའ་ིཕྲུ་གུ་ང་ཚོོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་རུ་སྐྱེལོ་དུ་འཇུག་མ་ིརུང་ཟེར་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིཆོ་

མེད་རྒྱུསི་མེད་ཡིིན་པསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྲིིང་མོ་ཁོོ་ཚོོའི་ནང་གི་གཅིིག་གི་རྗོེསི་སུ་

མནའ་མར་ཕྱིིན་སོིང་ན་ཅི་ིབྱེད་ཟེར།

ད་ེལྟར། སི་གནསི་མ་ིདམངསི་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ན་ིགདུག་རྩུབ་ཀྱི་ིདཔ་ེགཞེ་ིགསིོན་པོར་

བསྒྱུར། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་དམངསི་དམག་ཚོན་ཆུང་དང་རུ་ཁོག་བཙུགསི་ནསི། ལོག་ཏུ་

དབྱུག་པ་དང་དུག་རླངསི། མ་ེམདའ་སིོགསི་ཀྱི་ིམཚོོན་ཆོ་ཐེོགསི། ཡུལོ་ལུང་འད་ིང་ཚོོར་

དབང་། ང་ཚོོསི་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིའད་ིཚོོའ་ིགཉིའ་མནན་ནསི་འདུག་དགོསི། དོན་ངོ་མ་བཤོད་

ན། མཚོོན་ཆོ་ཐེོགསི་པའི་མི་དམངསི་འདི་ཚོོར་སི་ཞེིང་གི་བདག་དབང་མེད་ཀྱིང་། ཁོོ་

ཚོོའ་ིསིེམསི་སུ་རང་ཉིིད་ལོ་བདག་དབང་ཡིོད་བསིམ་ཡིོད། མཚོན་མོར་དམག་རྩལོ་སྦྱིོང་

བརྡོར་བྱེད་པའི་རྩིསི་གཉིེར་པ་འདི་ཚོོར་ཡིང་ཅིི་ཡིང་མི་དབང་ལོ། ཚོོང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་

གཉིེར་མཁོན་འདི་ཚོོར་ཡིང་བུ་ལོོན་གྱིི་རོྡོག་ཁྲེསི་ཆོེན་པོ་རེ་ལོསི་གཞེན་པ་ཅིི་ཡིང་མི་

དབང་། བུ་ལོོན་ཡོིད་པ་ཡིང་ཅིི་ཡིང་མེད་པ་དང་བསྡུར་ན་དགའ། ལོསི་ཀ་ཞེིག་ཡིོད་པ་

ཡིང་ཅི་ིཡིང་མེད་པ་ལོསི་དགའ། རྩིསི་གཉིེར་པའ་ིསིེམསི་སུ། ང་ལོ་གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་

ག་ིརིང་ལོ་སོྒོར་མོ་བཅིོ་ལྔ་འབབ་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། གལོ་སྲིིད་ལྟསི་ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིཞེིག་ལོ་སོྒོར་

མོ་བཅུ་གཉིིསི་མ་གཏོགསི་སྦྱིིན་མ་ིདགོསི་པར་ལོསི་ཀ་འད་ིལོསི་ན། ད་ངསི་ཅི་ིབྱ་སྙམ་གྱི་ི

ཡིོད་ཅིིང་། ཚོོང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་གཉིེར་མཁོན་གྱི་ིསིེམསི་སུ། ངསི་བུ་ལོོན་ཅི་ིཡིང་མེད་པའ་ི

མ་ིཞེིག་ལོ་ཇོ་ིལྟར་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་དམ་སྙམ་གྱི་ིཡིོད། 
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ལེེའུ་ཉེེར་གཅིིག་པ།

གནསི་སྤེོ་པ་ཚོ་ོགཞུང་ལོམ་ཁོག་ག་ིསྟེང་དུ་ཆུ་རྒྱུན་བཞེིན་བཞུར་ནསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོའ་ི

བཀྲེསི་ལྟོགསི་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ནང་དུ་ཤོར་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིདགོསི་མཁོོ་ཡིང་ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་

ནང་དུ་ཤོར་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་གནསི་ལུགསི་བཤོད་མི་ཤོེསི་ལོ། སྒྲིིག་ལོམ་ཡིང་བརྩི་མི་ཤོེསི། 

ཁོོ་ཚོོར་ཡིོད་པ་ན་ིམ་ིའབོར་དང་དབུལོ་ཕོངསི་ཁོོ་ན་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིགཅིིག་གིསི་ལོསི་ན་

ཆོོག་པའི་ལོསི་ཀའི་དོན་དུ་མི་བཅུ་ཡིིསི་གླེ་ཆོ་དམའ་བར་མི་ལྟ་བར་འཕོྲག་རོྩད་བྱེད་པ་

ཡིིན། ཁོོསི་ལོསི་གླེ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་དགོསི་ཟེར་ན། ངསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀསི་

སྒྲུབ་ཡི།

ཁོོསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱེད་ཟེར་ན། ངསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་བྱེད་ཆོོག

དེར་མ་སྦྱིིན། ང་ལོ་བྱིན། ང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིའདུག ངསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱསི་

ཏ་ེལོསི། བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད་ན་གླེ་ཆོ་མེད་ཀྱིང་ཆོོག ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཅིིག་མཐོེང་ན་

ཨང་། ལུསི་པོ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་གཉིན་འབུར་གྱིིསི་གང་འདུག་ལོ། འགྲོ་འདུག་ཀྱིང་བྱེད་མ་ི

ཐུབ། རླུང་གིསི་ཐེང་ལོ་གཡུགསི་པའ་ིཤོིང་ཏོག་ར་ེབཟའ་རུ་བཅུག་པསི། ད་ལྟ་ལྟོ་བ་རྔ་ལྟར་

སྐྲངསི་འདུག ང་ཡིོང་ཡི། ངསི་ཤོ་རོྡོག་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ག་ིདོན་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཡི།

འདི་ལྟར་སིོང་ན། ལོསི་གླེ་དམའ་རུ་སོིང་ནསི་དངོསི་གོང་མཐོེ་རུ་འདེགསི་ཐུབ་པསི། 

འདི་ནི་དོན་བཟང་རེད། དེ་བསི། ཕྱུག་བདག་ཆོེན་མོ་ཚོོ་ཐུགསི་ཧ་ཅིང་དགྱིེསི་ནསི། མུ་

མཐུད་དུ་མི་གྲངསི་འབོར་ཆོེན་འགུག་པའི་ཆོེད་དུ། བརྡོ་ཡིིག་མུ་མཐུད་དུ་བཀྲམསི། 

ལོསི་གླེ་མུ་མཐུད་དུ་དམའ་སིར་ལྷུང་ཞེིང་། དངོསི་གོང་མུ་མཐུད་དུ་མཐེོ་རུ་བཏེགསི། མ་ི

འགྱིངསི་པར་ང་ཚོོསི་ཡིང་བསྐྱར་བྲན་གཡིོག་ཉིར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། 

དེང་སིང་། ཕྱུག་བདག་ཆོེན་མོ་ཁོག་དང་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ཆོེན་མོ་ཁོག་གིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་

གསིར་པ་ཞེིག་བཏོན་ཡིོད། ཕྱུག་བདག་གཅིིག་གསིི་ཀྲིན་འཇུག་ལོསི་སྣོན་བཟོ་གྲྭ་ཞེིག་ཉིོསི་

ཤོིང་། ཁོམ་བུ་དང་ཆོང་བ་ལོ་ིསྨོིན་ཡིོང་བའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོསི་ཤོིང་ཏོག་ད་ེདག་ག་ིརིན་གོང་
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མར་བཅིག་ནསི། ཤོིང་ཏོག་ག་ིཡིོང་འབབ་ཀྱིིསི་འདེབསི་འཛུགསི་ཀྱི་ིའགྲོ་སིོང་ཙམ་ཡིང་

མི་ཁོེབསི་པར་བྱསི། ཀྲིན་འཇུག་ལོསི་སོྣན་བཟོ་གྲྭའི་བདག་པོསི་ཤོིང་ཏོག་ཚུར་ཉོི་དུསི་

རིན་གོང་དམའ་མོསི་ཉིོསི་ཤོིང་། ཤོིང་ཏོག་ད་ེདག་ལྕིགསི་ཀྲིན་དུ་བཅུག་ནསི་ཕར་བཙོང་

དུསི། ཐེོན་རྫོསི་འད་ིདག་ག་ིརིན་གོང་མཐེོ་རུ་བཏེགསི་པསི། ཁོོསི་བར་ནསི་ཁོ་ེསྤེོགསི་ཆོེན་

པོ་ལོེན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ལྟར། ཀྲིན་འཇུག་ལོསི་སོྣན་བཟོ་གྲྭ་མེད་པའི་ཞེིང་པ་ཚོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིསི་ཞེིང་ཤོོར་གྱི་ིཡིོད། སི་ཞེིང་འད་ིདག་ཕྱུག་བདག་ཆོེན་མོ་དང་དངུལོ་ཁོང་། ཀྲིན་

འཇུག་ལོསི་སོྣན་བཟོ་གྲྭ་ཡིོད་པའི་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་སིོགསི་ཀྱིིསི་བློངསི། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་

མ་འགོར་བར་ཞེིང་གཞེིསི་ཇོེ་ཉུང་ནསི་ཇོེ་ཉུང་དུ་གྱུར། ཞེིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་གྲོང་རྡོལོ་

དུ་གནསི་སྤེོསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་ཅིིང་། ཡུན་གྱིིསི་ཁྱོིམ་གྱི་ིབསིགསི་དངུལོ་ཚོང་མ་

སྟོང་བར་གྱུར་ཅིིང་། གྲོགསི་དང་ཉི་ེའབྲེལོ་གྱིིསི་ཀྱིང་སྟོང་བར་གྱུར། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་ཚོ་ོ

ཡིང་ལོམ་ལོ་བུད་ནསི། ཡུལོ་གྱིར་པའ་ིའཚོ་ོབ་རོལོ་མགོ་བརྩམསི། ད་ེལྟར། གཞུང་ལོམ་

ཚོང་མའ་ིསྟེང་དུ། ལོསི་ཀར་རྔམ་ཞེིང་ལོསི་ཀའ་ིཆོེད་དུ་ཅི་ིཡིང་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིཡུལོ་གྱིར་

པསི་འཚོང་ཁོ་རྒྱག 

དེ་ལྟར། སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་དང་དངུལོ་ཁོང་ཚོོསི་རང་གི་ཆོག་འཇོིག་གི་སྣེ་མོ་རང་གིསི་

འདྲེེན་བཞེིན་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། སི་ཞེིང་ཚོང་མ་འབྲསི་བུའ་ི

ཁུར་གྱིིསི་དུད་ཀྱིང་། གཞུང་ལོམ་ཚོང་མ་ལྟོ་བ་ཟསི་ཀྱིིསི་སྟོང་བའི་མི་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་གང་

ཡིོད། འབྲུ་ཁོང་ཚོང་མ་འབྲུ་ཡིིསི་གང་ཡིོད་ཀྱིང་། དབུལོ་ཕོངསི་ཀྱི་ིབྱིསི་པ་ཚོ་ོརུསི་སྙིའ་ི

ནད་ཀྱིི་ཁྲོད་ནསི་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་གི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་འཚོོ་བཅུད་ཞེན་པའི་པགསི་

ནད་ཕོག་ནསི། ལུསི་པོ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་འབུར་རོྡོག་གིསི་ཁོེངསི་ཡིོད། ཕྱུག་བདག་ཆོེན་མོ་

འད་ིདག་གིསི་བཀྲེསི་ལྟོགསི་དང་ཞེ་ེསྡང་གཉིིསི་ཀའ་ིབར་དུ་ཐེིག་མཚོམསི་ཕྲ་མ་ཞེིག་མ་

གཏོགསི་མེད་པ་ད་ེཤོསེི་ཀྱི་ིམེད། མ་གཞེ་ིལོསི་ཀ་པའ་ིགླེ་ཆོའ་ིནང་དུ་འགྲོ་འོསི་པའ་ིསྒོོར་མོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཅིིག་པ།

ཚོང་མ་ཁོོ་ཚོོསི་དུག་རླངསི་དང་མ་ེམདའ། མྱུལོ་མ་དང་སིོ་པ། མིང་ཐེོ་ནག་པོ་དང་དམག་

རྩལོ་སྦྱིོང་བརྡོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་གཏོང་ག་ིཡིོད། གཞུང་ལོམ་ཁོག་ག་ིསྟེང་དུ། མ་ིདམངསི་རྣམསི་

ན་ིགྲོག་ཚོོགསི་དང་འདྲེ་བར། ལོསི་ཀ་དང་ཟ་མའ་ིཆོེད་དུ་གོར་ནུར་བྱེད། ད་ེལྟར། ཞེ་ེསྡང་

ག་ིཕབསི་རྩ་ིད་ེསྙོལོ་མགོ་བརྩམསི།
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 ལེའུ་ཉེིར་གིཉིིས་པ།

སྐབསི་དེར་མཚོན་མོའ་ིདུསི་ཚོོད་ཡུད་ཙམ་ལོ་སླེེབསི་འདུག་ཅིིང་། ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིཡིིསི་གྲོང་

གསིེབ་ཀྱི་ིགཞུང་ལོམ་ཞེིག་ག་ིཐེོག་ཏུ་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི། ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོ་ིགྲོང་རྡོལོ་གྱི་ི

གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེ་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད། གྲོང་གསིེབ་ཀྱིི་ཡུལོ་གྲུ་འདི་རུ་སྒྲིོན་

འོད་ཉུང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོའི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ། བྷེེ་ཁོེར་སིི་ཧྥོིལོད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་བར་སྣང་དུ་གླེོག་

འོད་མཁོའ་ལོ་འཕོྲ། ཁོོ་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འགུལོ་འགུལོ་གྱིིསི་འགྲོ་

ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་ཕོྱིགསི་སུ། རྔོན་ལོ་ཆོསི་པའ་ིར་ིབྱ་ིཚོ་ོལོམ་སྟེང་ནསི་གཡིསི་གཡིོན་

དུ་བོྲསི་ནསི་འགྲོ། དེ་ནསི་ལོམ་གྱིི་བཞེི་མདོ་ཞེིག་ཏུ་ཤོིང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་སོྐར་ཞེིག་མིག་

ལོམ་དུ་མངོན་བྱུང་།

ཨ་མ་འདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཕའ་ིསྣང་བ་རྒྱང་རིང་ལོ་འཁྱོམསི་

ནསི་ཁུ་སིིམ་མེར་འདུག 

ཋེོམ་གྱིིསི་“གཞེིསི་སྒོར་ད་ེགང་དུ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ནམ་ལོངསི་

པའ་ིབར་དུ་སྒུག་ནསི། ད་ེནསི་གཅིིག་ལོ་དྲེིསི་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་རླངསི་

འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་གྱིི་རྩྭ་ལྡུམ་ཁོྲད་ཀྱིི་ལོམ་རྟེགསི་ཤོིག་གི་འགྲམ་དུ་བསྡད་པ་ན། རླངསི་

འཁོོར་གཞེན་པ་ཞེིག་ཀྱིང་བཞེ་ིམདོ་ད་ེརུ་བསྡད། ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཕྱི་ིལོ་བསྲིིངསི་“ཝ།ེ སྐུ་

ཞེབསི། གཞེིསི་སྒོར་ཆོེན་པོ་ད་ེགང་དུ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་དམ།”

“ཐེད་ཀར་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།”
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ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ལོམ་ཐོེག་ནསི་འཕྲེད་ཀྱིིསི་བསྐོར་ནསི་ཁོ་གཏད་ཀྱིི་གཞུང་

ལོམ་སྟེང་དུ་བུད་ཅིིང་། དེ་ནསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་དབྱིན་ཁྲེ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁོ་ཤོསི་སིོང་རྗོེསི་

འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིར་བ་མཐེོན་པོ་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིཁོ་གཏད་དུ་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོ་ཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱ་སོྒོ་ཅིན་གྱི་ིསྒོེར་ལོམ་ཞེིག་ར་བའ་ིནང་དུ་འཐེེན་འདུག རྒྱ་སོྒོའ་ི

ནང་ལོོགསི་ཀྱིི་ཅུང་མི་རིང་བའི་སི་ན། དྲེ་མའི་ནང་ནསི་གོླེག་འོད་འཕྲོསི་པའི་ཁོང་པ་

ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད། ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ནང་དུ་བསྐོར་ནསི་སིོང་། སྐབསི་དེར་རླངསི་

འཁོོར་ཧྲིིལོ་པོ་གནམ་ལོ་ལྡིང་ནསི་སི་ལོ་ལྷུང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། སི་འབུར་ད་ེམཐོེང་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁྱོམསི་རའི་སྟེང་ནསི་མཚོན་སྲུང་པ་ཞེིག་ཡིར་ལོངསི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་འགྲམ་

དུ་ཡིོང་། ཁོོ་རླངསི་འཁོོར་ངོསི་སུ་ཁོེན་ནསི་“ཁྱོོད་ནང་དུ་ཡོིང་དུསི་མགོྱིགསི་དྲེགསི་

སིོང་། ཐེེངསི་རྗོེསི་མར་གཟབ་གཟབ་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེཅི་ིཞེིག་ག་ིཆོེད་དུ་བཟོསི་པ་རེད།”

མཚོན་སྲུང་པ་ད་ེགད་མོ་བགད་“སོྒོ་རའ་ིནང་དུ་བྱིསི་པ་མང་པོསི་རྩེད་མོ་རྩ་ེཡི་ིཡིོད་

ཅིིང་། ཡུལོ་མི་ཚོོར་དལོ་མོར་སིོང་ཟེར་ནསི་ག་ཚོོད་བཤོད་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོསི་བརྗོེད་འགྲོ་ཡིི་

འདུག འོན་ཀྱིང་། སི་འབུར་དེར་ཐེེངསི་གཅིིག་བརྡོབསི་པ་ན་དེའི་རྗོེསི་ནསི་བརྗོེད་ཀྱིི་

མ་རེད།”

“ཨོ། ཡི་ཡི། འཕྲུལོ་ཆོསི་བཅིག་མེད་པར་སྨོོན། ཨུན། ང་ཚོ་ོསྡོད་སིའ་ིཁོང་པ་ཡིོད་དམ།”

“སྒོར་སི་གཅིིག་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོོར་མ་ིག་ཚོོད་ཡིོད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་མཛུབ་མོ་གུག་ནསི་བརྩ་ིམགོ་བརྩམསི་“ང་དང་ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨལོ་དང་

རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད། ཨོ། མཐེའ་མ་འད་ིགཉིིསི་ཀ་བྱིསི་པ་

ཡིིན།”
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“ཨུན། ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོསི་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། སྒོར་ཆོསི་རིགསི་ཨ་ེཡིོད།”

“རསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་གཅིིག་དང་ཉིལོ་ཆོསི་ཁོ་ཤོསི་ཡིོད།”

མཚོན་སྲུང་པ་ད་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིརྐང་གདན་སྟེང་དུ་འགོསི། “བསྟར་བ་འདིའ་ིམཇུག་

བར་དུ་སིོང་ནསི། ད་ེནསི་གཡིསི་སུ་དཀྱིོགསི་ནསི་སིོང་ན། ཁྱོོད་ཚོ་ོགཙང་སྦྲིའ་ིཚོན་ཆུང་

བཞེ་ིཔ་རུ་སླེེབསི་ཀྱི་ིརེད།”

“ད་ེཟེར་ན་ཅི་ིརེད།”

“ཆོབ་ཁོང་། ཁྲུསི་ཁོང་། འཁྲུད་གཞེོང་།”

ཨ་མསི་“ཆུ་རང་འབབ་ཅིན་གྱི་ིའཁྲུད་གཞེོང་ཡིང་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཡིོད་པ་རེད།”

ཨ་མསི་“ཨོ། དཀོན་མཆོོག་ངོ་སིོ་བསྟོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་མུན་ནག་ཁོྲད་ཀྱི་ིརསི་གུར་གྱི་ིབསྟར་བ་རིང་པོ་ད་ེ

བརྒྱུད་ནསི་སིོང་། གཙང་སྦྲི་ཁོང་ག་ིནང་དུ་གླེོག་འོད་དམའ་མོ་ཞེིག་བཀར་འདུག མཚོན་

སྲུང་པསི་“འདི་གར་སྡོད། འདི་སྒོར་སི་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན། འདིར་འདུག་མཁོན་གྱིི་ཁྱོིམ་

ཚོང་ད་ེསྤེོསི་མ་ཐེག་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་བཀག “འད་ིག་རང་དུ་རེད་དམ།”

“རེད། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཞེན་པ་ཚོོར་ཅི་དངོསི་མར་ཕབ་ཏུ་བཅུག་ནསི། ཁྱོོད་རང་ང་

དང་ལྷན་དུ་ཐེོ་འགོད་བྱེད་དུ་འགྲོ། ཁྱོོད་ཚོ་ོཉོིལོ། སིང་ཉིིན་གཞེིསི་སྒོར་འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་

ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོབོསི་ནསི་ཚོང་མ་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་མིག་ཟུང་དམའ་སིར་ཕབ་ནསི་“ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

མཚོན་སྲུང་པ་ད་ེགད་མོ་བགད་“ཉིེན་རོྟེག་པ་མེད། ང་ཚོོར་ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིེན་རོྟེག་

པ་ཡིོད། སྒོར་འདིའ་ིནང་ག་ིམ་ིཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིེན་རོྟེག་པ་འདེམསི་ཀྱི་ིཡིོད། ད་འགྲོ།”
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ཨལོ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་ནསི་མར་བབསི་ནསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་ཡིོང་་“འད་ི

རུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡིིན། ང་གཞུང་ལོསི་ཁོང་དུ་འགྲོ་དགོསི་ཤོིང་། ཨ་ཕ་དང་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཅི་དངོསི་མར་ཕོབ།” ཅིེསི་བཤོད།

མཚོན་སྲུང་པོསི་“ཅུང་ཁུ་སིིམ་པོ་གནང་རོགསི། མི་མང་པོ་ད་ལྟ་གཉིིད་བསྡད་ཡིོད་

པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འབྲངསི་ནསི་སོིང་། ཁོོ་ཚོ་ོགཞུང་ལོསི་ཁོང་ག་ི

སོྒོ་ཐེེམ་དུ་འགོསི་ནསི། ནང་དུ་སོྒྲིག་ཙ་ེརྙིིང་པ་གཅིིག་དང་དང་རྐུབ་སྟེགསི་རྙིིང་པ་གཅིིག་

ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གི་ནང་དུ་འཛུལོ། མཚོན་སྲུང་པ་རྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་དུ་

བསྡད་ནསི་འགེངསི་ཤོོག་ཅིིག་ཕྱིིར་བློངསི།

“མིང་ལོ་ཅི་ིཟེར།”

“ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི།ི”

“ད་སོྔོན་ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་ཕ་རེད་དམ།”

“རེད།”

“ཁོོའ་ིམིང་ལོ་... །”

“ཁོོའ་ིམིང་ལོ་ཡིང་ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིཟེར།”

དྲེ་ིབ་མུ་མཐུད་དུ་བཏོན། གང་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། མངའ་སྡ་ེའདིར་སླེེབསི་ནསི་ག་ཚོོད་

འགོར་སིོང་། སོྔོན་མ་ལོསི་ཀ་གང་དག་བྱསི་པ་ཡིིན། ད་ེནསི་མཚོན་སྲུང་པ་དེསི་མགོ་བོ་

ཡིར་བཀྱིགསི་“ང་ལོ་འདྲེ་ིརྒྱུ་མང་དྲེགསི་འདུག་མ་བསིམ་རོགསི། གནསི་ཚུལོ་འད་ིདག་

ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་ལོེན་དགོསི།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེམ་ིསྐྱོན།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཡི། ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་མོ་ལྷག་ཨ་ེཡིོད།”

“ཉུང་ཉུང་ཞེིག་ཡིོད།”

“ཁྱོོད་ཚོ་ོལོག་སྟོང་མིན་ནམ།”

“ཅུང་ཙམ་ཡིོད། ཅི་ིརེད།”

“སྒོར་སི་ལོ་གཟའ་འཁོོར་རེར་སོྒོར་ར་ེསོྤྲོད་དགོསི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་དེའ་ིཚོབ་ཏུ་

སྒོར་འདིའ་ིགད་སྙིགསི་འདོན་པ་དང་། གཞེིསི་སྒོར་གཙང་སྦྲི་བཟོ་བ་སིོགསི་བརྒྱུད་ནསི་

གུན་གསིབ་བྱེད་ཀྱིང་ཆོོག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་གུན་གསིབ་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་འཛོིན་སོྐྱང་ལྷན་ཚོོགསི་ལོ་ཐུག་དགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་སྒོར་གྱི་ི

ནང་ག་ིསྒྲིིག་ཆོསི་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་སྟངསི་དང་། སྒོར་གྱི་ིསྒྲིིག་ལོམ་སིོགསི་བཤོད་ཀྱི་ིརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེཅི་ིཡིིན་འདྲེ་ིཆོོག་གམ། ལྷན་ཚོོགསི་འད་ིན་ིཅི་ིཞེིག་ག་ིལྷན་ཚོོགསི་རེད།”

མཚོན་སྲུང་པ་ད་ེརྒྱབ་ལོོགསི་སུ་བསྙེསི། “ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིོད། སྒོར་

ནང་དུ་ཚོན་ཆུང་ལྔ་ཡོིད་ལོ། ཚོན་ཆུང་ར་ེརེསི་དབུསི་འཛོིན་སོྐྱང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་

མི་རེ་འདེམསི་ཀྱིི་ཡིོད། ལྷན་ཚོོགསི་འདིསི་ཁྲིམསི་ལུགསི་བཟོ་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་

ཅི་ིབྱོསི་ཟེར་ན་ད་ེབྱེད་དགོསི།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“འོ་ན་ཁོོ་ཚོོསི་དྲེང་གཞེག་མ་བྱསི་ན་ཅི་ིབྱེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ཁོོ་ཚོ་ོཡིར་ལོ་ཇོ་ིལྟར་བདམསི་པ་བཞེིན་མར་ལོ་ཡིང་ད་ེལྟར་མགྱིོགསི་

པོར་འཕེན་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོའ་ིལོསི་ཀ་སྒྲུབ་སྟངསི་ཐེད་ལོ་དཔ་ེམཚོོན་ཞེིག་བཤོད་ཡི། རྒྱུན་དུ་མ་ི

དམངསི་ཀྱིི་རྗོེསི་འབྲངསི་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་། མི་དམངསི་ལོ་ཆོོསི་བཤོད་རྗོེསི་ཞེལོ་འདེབསི་

བསྡུ་བའ་ིདམ་པའ་ིཆོོསི་འཁོོར་གྲུབ་མཐེའ་ིཆོོསི་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། རེད་ཡི། ཉིིན་གཅིིག་

ལོ་ཁོོ་ཚོོ་སྒོར་ནང་དུ་ཆོོསི་འཆོད་དུ་སླེེབསི་ཞེིང་། རྒན་པོ་མང་པོ་ཁོོ་ཚོོའི་ཆོོསི་ལོ་ཉིན་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

འདོད་ཆོ།ེ ད་ེབསི་གནད་དོན་ད་ེདབུསི་འཛོིན་སོྐྱང་ལྷན་ཚོོགསི་ལོ་ཐེག་གཅིོད་དུ་བཅུག་

པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཚོོགསི་འདུ་ཞེིག་འཚོོགསི་རྗོེསི། གནད་དོན་ད་ེའད་ིལྟར་ཐེག་གཅིོད་བྱསི་

སིོང་། ཁོོ་ཚོོསི། ‘ཆོོསི་པ་སུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་། སྒོར་འདིའ་ིནང་ནསི་ཆོོསི་བཤོད་ཆོོག འོན་

ཀྱིང་། སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་སྒོར་འདིའ་ིནང་ནསི་ཞེལོ་འདེབསི་བསྡུ་མ་ིཆོོག’ ཅིེསི་བསྒྲིགསི་

སིོང་། རྒན་པོ་ད་ེཚོ་ོསྙིང་རྗོ།ེ ད་ེནསི་བཟུང་སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་ཆོོསི་པ་གཅིིག་ཀྱིང་སླེེབསི་

མ་བྱུང་།”

ཋེོམ་གད་མོ་བགད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིསིི་སྒོར་འད་ིའཛོིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁོན་ན།ི སྒོར་

འདིའ་ིནང་ག་ིམ་ིསིེར་ཚོ་ོརེད་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིའདུག”

“ད་དུང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིེན་རོྟེག་པའ་ིསྐོར་ཞེིག་ཀྱིང་བཤོད་སིོང་ཨ།”

“དབུསི་འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་སྒོར་འདིའི་སྒྲིིག་ལོམ་སྲུང་སྐྱོང་དང་། ཁྲིམསི་

ལུགསི་གསིར་བཟོ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེནསི་ད་དུང་བུད་མེད་ཚོ་ོལོའང་ལོསི་འགན་ཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་ལྟ་སོྐྱང་དང་། གཙང་སྦྲིར་དོ་དམ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོང་

གི་ཨ་མསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་མེད་ན། ཁོོ་མོསི་ལོསི་ཀར་འགོྲ་དགོསི་པའི་བུད་མེད་ཚོོའི་ཕྲུ་

གུར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོསི་ལོ། ཁོོ་མོར་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་ཚོ།ེ གཞེན་པ་ཚོོསི་ཁོོ་མོའ་ིཚོབ་བྱེད་

ཀྱིི་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་འཚོེམ་བཟོ་བྱེད་ལོ། དེ་ནསི་མ་མ་རེ་སླེེབསི་ཚོེ་ཁོོ་ཚོོར་སླེོབ་ཁྲིད་བྱེད་

བཞེིན་ཡིོད། འགྲོ་སྟངསི་ཚོང་མ་ད་ེདང་ད་ེའདྲེ་བ་རེད།”

“སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རམ།”

“མེད། ཁྲིམསི་སིའ་ིབཀའ་ཤོོག་མེད་ན། ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོསྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་འཛུལོ་མ་ི

ཆོོག”
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“ཨུན། འོ་ན། མ་ིཞེིག་གིསི་དོན་མེད་རྙིོག་དྲེ་བཟོ་བའམ། ཡིང་ན་ཆོང་གིསི་བཟ་ིནསི་

འཁྲུག་འཛོིང་ཤོོར་ན། ད་ེདུསི་ཅི་ིབྱེད།”

མཚོན་སྲུང་པསི་ཞྭ་སྨྱུག་ཅིིག་སྣག་འཇོིབ་ཏུ་བསྣུན། “ཨུན། ཐེེངསི་དང་པོར་དབུསི་

ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཉིེན་བརྡོ་ཞེིག་གཏོང་ག་ིརེད། ཐེེངསི་གཉིིསི་པར་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ཉིེན་

བརྡོ་གཟབ་ནན་གྱིིསི་གཏོང་ག་ིརེད་ལོ། ཐེེངསི་གསུམ་པོར་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་སྒོར་ལོསི་ཕྱིིར་ཕུད་

གཏོང་ག་ིརེད།”

“དཀོན་མཆོོག་གཟི་བརྗོིད་ཆོེན་པོ། དངོསི་གནསི་ཡིིད་ཆོེསི་དཀའ་བ་ཞེིག་རེད། དོ་

ནུབ་ཉིིད་ལོ་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོདང་མགོ་ལོ་ཞྭ་ཆུང་ར་ེགོྱིན་པའ་ིམ་ིད་ེཚོོསི་གཙང་འགྲམ་གྱི་ི

ཞེག་སྒོར་ད་ེམ་ེལོ་བསྲིེགསི་སིོང་།”

མཚོན་སྲུང་པསི་“ཁོོ་ཚོོ་འདིའི་ནང་དུ་ཡིོང་མི་ཐུབ། དགོང་མོ་འགའ་རེ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་མོར་གཞེོན་ནུ་ཚོོར་ལྕིགསི་རའ་ིམཚོམསི་སུ་སྲུང་དུ་འཇུག་ག་ི

ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་དུང་ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་ཀྱིང་ཡིོད་པ་རེད་དམ། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ།”

“གཟའ་སྤེེན་པའི་དགོང་མོ་རེ་རེར། ང་ཚོོསི་ཡུལོ་ལུང་འདིའི་ནང་གི་ཞེབསི་བྲོའ་ི

མཚོན་ཚོོགསི་ཡིག་ཤོོསི་ད་ེའཚོོག་ག་ིཡིོད།”

“ཨ་ལོ་ལོ། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། འད་ིལྟ་བུའ་ིསྒོར་ད་དུང་མང་ཙམ་མེད་དོན་ཅི་ིཞེིག་

ཡིིན།”

མཚོན་སྲུང་པའ་ིགདོང་པར་ཅུང་སོྐྱ་ཉིམསི་ཤོིག་ཤོར། “དེའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ད་ེཁྱོོད་རང་ཉིིད་

ཀྱིིསི་དལོ་མོསི་འཚོོལོ། ད་སིོང་ནསི་ཅུང་གཉིིད་ཅིིག”

ཋེམོ་གྱིསིི་“གཟམི་སི་བད།ེ ཨ་མ་གནསི་འད་ིལོ་ཧ་ཅིང་དགའ་རྒྱུ་རདེ། ཁོོ་མསོི་ཡི་རབསི་

ཚུལོ་མཐུན་གྱི་ིངོ་གདངོ་ཞེགི་མ་མཐོེང་བར་ཡུན་རངི་ཞེགི་འགོར་སིངོ་།” ཞེསེི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

མཚོན་སྲུང་པསི་“གཟིམ་སི་བདེ། སིོང་ནསི་ཅུང་གཉིིད་ཅིིག སྒོར་འདི་ཞེོགསི་པར་

ལོངསི་པ་སྔོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་བསྟར་ལོ་བཤོར་བའི་རསི་གུར་བར་གྱིི་སྲིང་ལོམ་དེ་བརྒྱུད་ནསི་མར་སོིང་། མི་

འགྱིངསི་པར་ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ད་ེསྐར་འོད་ཀྱི་ིསྣང་བར་གོམསི་སོིང་བསི། ཁོོསི་རསི་གུར་གྱི་ི

བསྟར་བ་རྣམ་དྲེང་མོ་ཡིིན་པ་མཐོེང་ཐུབ་ལོ། གུར་མཐེའ་རུ་གད་སྙིགསི་ཅིི་ཡིང་མེད་པ་

ཡིང་མཐེོང་ཐུབ། སྲིང་ལོམ་གྱིི་ངོསི་གཙང་མར་ཕྱིགསི་ནསི་སྟེང་དུ་ཆུ་སྟོར་འདུག རསི་

གུར་ཚོ་ོལོསི་གཉིིད་ལོ་རོལོ་བའ་ིམ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་སྔུར་བ་འཐེེན་པའ་ིསྒྲི་གྲག་ལོ། སྒོར་ཧྲིིལོ་

པོསི་ཟིང་དིར་དིར་གྱིིསི་སྔུར་བ་འཐེེན། ཋེོམ་གྱིིསི་གོམ་པ་དལོ་མོསི་སྤེོསི་ནསི་སིོང་། ཁོོ་

གཙང་སྦྲིའི་ཚོན་ཆུང་གཉིིསི་པའི་ཉིེ་སིར་སླེེབསི་པ་ན། ཚོོན་རྩི་བརྒྱབ་མེད་པའི་ཁོང་

པ་དམའ་ཞེིང་རགསི་པ་ཞེིག་ལོ་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཀློད་ཁོེབསི་ཡིོད་ཀྱིང་

མཐེའ་གྱིང་མེད་པའི་ཁོང་པ་ཞེིག་གི་ནང་དུ་གདོང་འཁྲུད་གཞེོང་བ་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་

འདུག ཁོོསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིདོསི་འཁོོར་ད་ེཉི་ེསིར་ཡིོད་པ་མཐེོང་བསི། དལོ་མོསི་དེའ་ིརྩར་

སིོང་། རསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་ད་ེགུར་དུ་ཕུབ་ཟིན་ལོ། གུར་ནང་འཇོམ་ཅིག་ག་ེརེད། ཁོོ་རང་

ཉི་ེསིར་བཅིར་ཡིོང་བའ་ིསྐབསི་དེར། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིགྲིབ་འོག་ནསི་གྲིབ་གཟུགསི་ཤོིག་ཁོོའ་ི

རྩར་ཚུར་ཡིོང་།

ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཨ་ེཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡིིན་ཡི།”

ཁོོ་མོསི་“ཤུ་... ། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་གཉིིད་འདུག ཚོང་མ་ཧ་ཅིང་ཐེང་ཆོད་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིང་ཉིལོ་ན་འགྲིག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ངསི་ཁྱོོད་རང་སྒུག་འདོད་བྱུང་། ཚོང་མ་བད་ེབློག་རེད་དམ།”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་འདུག གནསི་ཚུལོ་ཞེིབ་ཕྲ་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ལྟ་མ་ིབཤོད། ཁོོ་

ཚོོསི་སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་ཁྱོོད་ལོ་ལོབ་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་དགའ་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ད་དུང་རང་འབབ་ཆུ་ཚོན་འདུག་ཟེར་ཨ།” ཞེེསི་ཤུབ་པུར་བཤོད།

“རེད། ད་ཁྱོོད་རང་ཉིོལོ་ཞེིག ཁྱོོད་ཉིེ་དུསི་མར་ལོ་ཉིལོ་བ་ཞེིག་ཕལོ་ཆོེར་དྲེན་གྱིི་མི་

འདུག”

ཁོོ་མོསི་“ཞེིབ་ཕྲའ་ིགནསི་ཚུལོ་ག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་ཞུ་བ་བྱསི།

“ངསི་བཤོད་རྒྱུ་མིན། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཉིལོ་དགོསི།”

ཨ་མ་གླེོ་བུར་དུ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་མ་བཤོད་པའི་

གནསི་ཚུལོ་ཞེིབ་ཕྲ་ད་ེཚོ་ོཅི་ིཡིིན་ནམ་བསིམ་ནསི་བསྡད་ན། ང་གཉིིད་ཇོ་ིལྟར་ཁུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“བསིམ་བློོ་མ་གཏོང་། སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་སྔོ་མོར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

གྱིོན་གོསི་གཞེན་པ་ད་ེགོན་ནསི་སོྡད་དང་། ད་ེནསི་གནསི་ཚུལོ་ཞེིབ་ཕྲ་ཅི་ིཡིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཤོེསི་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེལྟ་བུ་ཞེིག་ཀློད་པའ་ིནང་དུ་ཉིར་ནསི་འདུག་དགོསི་དུསི། ང་ཇོ་ིལྟར་གཉིིད་ཐུབ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁྲེལོ་དགོད་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ངེསི་པར་དུ་གཉིིད་དགོསི། ངེསི་པར་དུ་གཉིིད་

དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“གཟིམ་སི་བད།ེ” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། མར་སྒུར་ནསི་རསི་

རྒོད་ཡུག་ཆོེན་དེའ་ིའོག་ཏུ་འཛུལོ།

ཋེོམ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་སོྒོའ་ིསྟེང་ནསི་ཡིར་འགོསི་རྗོེསི། ཤོིང་ག་ིམཐེིལོ་པང་ག་ིསྟེང་

ནསི་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ། ཁོོསི་ལོག་པ་ལྟག་ནསི་བསྣོལོ་ཏ་ེསྔོསི་མགོ་བྱསི་ཞེིང་། ལོག་ངར་

གཉིིསི་ཀ་རྣ་བའ་ིངོསི་སུ་བསྙེསི། མཚོན་མོའ་ིནམ་ཟླ་ཇོ་ེའཁྱོགསི་སུ་སིོང་བསི། ཋེོམ་གྱིིསི་

ཕྱི་ིསྟོད་ཀྱི་ིསྒྲིོག་བུ་རྣམསི་ཡིར་ཕྱིིར་བསྒྲིོགསི་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་མར་ཉིལོ། ཁོོའ་ིམགོ་ཐེད་ཀྱི་ི
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མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་དགུང་ག་ིསྐར་ཚོོགསི་རྣམསི་དྭངསི་ཤོིང་གསིལོ།

• • •

ཁོོ་གཉིིད་སིད་པའི་སྐབསི་སུ་ད་དུང་མུན་ནག་རེད། སྐབསི་དེར་གང་ཞེིག་ནསི་རྡོེབ་སྒྲི་

ཞེིག་གིསི་ཁོོ་གཉིིད་ལོསི་བསླེངསི་པ་རེད། ཋེོམ་གྱིིསི་རྣ་ཉིན་བྱསི་པ་ན། ལྕིགསི་རིགསི་

ཕན་ཚུན་བརྡོབསི་པའ་ིསྒྲི་ད་ེཡིང་བསྐྱར་གྲག་ཡིོང་། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་རེངསི་རེངསི་པོསི་

འགུལོ་སྐྱོད་བྱསི་ཤོིང་། ཞེོགསི་པའ་ིམཁོའ་དབུགསི་ཁྲོད་ནསི་ལུསི་ལོ་གྲང་འདར་བརྒྱུགསི། 

སྒོར་ཧྲིིལོ་པོ་ད་དུང་ཡིང་འཇོམ་ཐེིང་ཐེིང་རེད། ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་དོསི་འཁོོར་འགྲམ་

སྐྱོར་གྱི་ིསྟེང་ནསི་ཕྱི་ིལོ་བལྟསི། ཤོར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིར་ིབོ་ཚོང་མ་སོྔོ་ནག་རེད། ཁོོསི་ལྟད་མོར་

བལྟསི་ནསི་བསྡད་པ་ན། རི་བོ་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ངོསི་ནསི་འོད་སྣང་རབ་རིབ་ཅིིག་མཁོའ་

ལོ་འཕྲོསི་ཤོིང་། འོད་སྣང་དེསི་ར་ིརྩ་ེཁོག་ཏུ་མུ་ཁྱུད་དམར་སྐྱ་ར་ེའཐེེན། འོད་སྣང་ད་ེཡིར་

ཡིོང་གིན་ཡིོང་གིན་ཇོ་ེསྲིབ་དང་ཇོ་ེསྐྱར་གྱུར་ཅིིང་། མཐེར་ཁོོའ་ིམགོ་ཐེད་བརྒྱུད་ནསི་ནུབ་

ཀྱི་ིགནམ་སི་འདྲེེསི་མཚོམསི་སུ་སླེེབསི་པ་ན། འོད་སྣང་ད་ེཡིང་མཚོན་མོའ་ིསྣང་བ་རྣལོ་མ་

དང་ཡིོངསི་སུ་འདྲེེསི། གཤོམ་གྱི་ིལུང་གཤོོངསི་སུ། སི་གཞེ་ིཆོེན་མོ་ད་ེསྐྱ་རེངསི་ཀྱི་ིསྣང་བ་

སྐྱ་བོསི་ཡིོངསི་སུ་བཀབ་འདུག

ལྕིགསི་རིགསི་བརྡོབསི་པའི་རྡོེབ་སྒྲི་དེ་ཡིང་བསྐྱར་གྲག་ཡིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་བསྟར་ལོ་

བསྒྲིིགསི་པའ་ིགུར་ཚོོགསི་ལོ་མར་བལྟསི། གུར་ཚོོགསི་ན་ིསི་ངོསི་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་དཀར་

སྐྱ་རེད། ཁོོསི་རསི་གུར་ཞེིག་གི་འགྲམ་དུ། ལྕིགསི་ཐེབ་རྙིིང་པ་ཞེིག་གི་སྲུབསི་ཀ་ནསི་མེ་

ལྕི་ེདམར་སིེར་ཞེིག་མཆོེད་བཞེིན་པ་མཐེོང་ལོ། དེའ་ིརྙིིང་དྲེེག་ཆོགསི་པའ་ིདུད་ཁུང་ལོསི་

དུད་པ་སྐྱ་བོ་ཞེིག་མཁོའ་ལོ་འཐེེན་པའང་མཐེོང་།
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ཀ་ཡིོད་སི་དེའི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཐེབ་འགྲམ་དུ་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་ཁྱོིམ་ལོསི་བྱེད་བཞེིན་

འདུག་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིདཔུང་ལོག་གི་གྲུ་ཁུག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཟུང་འདུག ཕྲུ་གུསི་ནུ་མ་ནུ་

བཞེིན་མགོ་བོ་བུད་མེད་དེའ་ིསྟོད་གོསི་འོག་འབྱར་མའ་ིའོག་ནསི་ཕྱི་ིརུ་མངོན། བུད་མེད་

ད་ེཐེབ་མཐེའ་ནསི་ཕར་འགྲོ་ཚུར་རྒྱུག་བྱསི་ནསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་མ་ེཕུང་སྒུལོ་སྒུལོ་བྱེད་

ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་མེ་ལྕིེ་ཕྱིི་ལོ་མི་མཆོེད་ཆོེད་ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱིི་ཁོ་ལོེབ་བསྐྱར་འགེབསི་

བྱེད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སྲིེག་ཐེབ་ཀྱི་ིསོྒོ་ཕྱིེསི། ད་ེདང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཕྲུ་གུསི་ནུ་མ་མུ་མཐུད་

ནུ་ཞེིང་། ཨ་མསི་ཕྲུ་གུ་ད་ེབྱང་ཆོ་དོད་པོསི་དཔུང་ཁུག་གཅིིག་ནསི་གཅིིག་ཏུ་ཕར་འཇོོག་

ཚུར་ལོེན་བྱེད། ཕྲུ་གུསི་ཨ་མའི་ལོསི་ཀར་བར་གཅིོད་མི་བྱེད་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིབརྗོིད་ཉིམསི་

ལྡན་པའི་ལུསི་ཀྱིི་སྟངསི་སྟབསི་འདི་ལོའང་བར་གཅོིད་མི་བྱེད། ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱིི་སྲུབསི་

ཀ་ནསི་མ་ེལྕི་ེདམར་སིེར་ར་ེམཆོེད་ཅིིང་། འདར་ཡིོར་ཡིོར་གྱི་ིམ་ེལྕིེའ་ིགྲིབ་གཟུགསི་ད་ེརསི་

གུར་གྱི་ིངོསི་སུ་ཕོག 

ཋེོམ་ཐེག་ཉིེ་སིར་བཅིར་བསི། ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་བརོྔ་བ་དང་བག་ལོེབ་སྲིེག་པའི་དྲེི་མ་

ཞེིག་སྣ་ལོམ་དུ་འཐུལོ། ཤོར་ཕྱིོགསི་སུ་འོད་སྣང་མགྱིོགསི་མྱུར་ངང་ནསི་ཇོེ་གསིལོ་དུ་

འགྲོ་བཞེིན་འདུག ཋེོམ་ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱིི་ཉིེ་སིར་ཡིོང་ནསི། ལོག་པ་ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱིི་ཕྱིོགསི་

སུ་བསྲིིངསི། བུད་མེད་དེསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ཙམ་བྱསི་པསི། ཁོོ་མོའ་ིལོན་བུ་

གཉིིསི་ཀྱིང་ད་ེདང་བསྟུན་ནསི་གཡིོ་སྐྱོད་ཅིིག་བྱསི།

ཁོོ་མོསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ལོག་པསི་རྔོད་སླེང་ནང་ག་ིཕག་ཤོ་

སྟེང་འོག་བརྗོེསི།

ཕོ་གསིར་ཞེིག་གིསི་གུར་གྱིི་སོྒོ་ཕྱིར་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་ཕྱིི་ལོ་བུད་བྱུང་ལོ། དེ་དང་

མཐུད་ནསི་སྐྱེསི་པ་རྒན་པ་ཞེིག་ཀྱིང་སོྒོ་ལོ་བུད། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རསི་རྒོད་ཀྱིི་ལོསི་དོར་
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སོྔོན་པོ་གྱིོན་འདུག རསི་རྒོད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོད་དེ་བར་འཚོང་གིསི་རེངསི་པོ་བྱསི་འདུག་ལོ། 

དེའ་ིསྟེང་ག་ིརག་ག་ིསྒྲིོག་བུ་རྣམསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པ་ཕྲ་ཞེིང་རིད་ལོ། 

ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགདོང་དབྱིབསི་ཧ་ཅིང་འདྲེ། གཞེོན་པ་ད་ེལོ་སྨོ་ར་ནག་པོ་ཐེར་ཐེོར་ར་ེསྐྱེསི་

ཡིོད་ཅིིང་། རྒན་པ་ད་ེལོ་སྨོ་ར་དཀར་པོ་ཐེར་ཐེོར་ར་ེསྐྱེསི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོའ་ིམགོ་དང་གདོང་

པ་རློན་པ་རེད་ལོ། སྐྲ་ལོོ་ཡིང་ཆུ་འཛོར་འཛོར་རེད། ཆུ་ཐེིགསི་རྣམསི་སྨོ་རའ་ིངོསི་སུ་མར་

སླེེབསི་ནསི་ཀོང་བུར་གྲུབ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིམཁུར་ཚོོསི་རློན་པ་ཡིིན་པསི་འོད་ཀྲིག་

ཀྲིག་བྱེད། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཤོར་ཕྱིོགསི་སུ་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིའོད་སྣང་ལོ་ཁུ་སིིམ་

པོསི་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གླེལོ་ཁོ་བྱེད་བཞེིན་ར་ིརྩེའ་ིའོད་ཀྱི་ིམུ་ཁྱུད་ལོ་ལྟད་མོར་

བལྟསི། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་བསི་ཋེོམ་མཐོེང་བྱུང་།

མ་ིརྒན་པ་དེསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་ཟེར་ཞེིང་། ཁོོའ་ིགདོང་པར་མཛོའ་བཤོེསི་

ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་མེད་ལོ་དང་སྡང་སྡིག་ག་ིརྣམ་འགྱུར་ཡིང་མེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ད་ེནསི་ན་གཞེོན་དེསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་ག་ིཆུ་ཐེིགསི་དལོ་མོསི་སྐམ་བཞེིན་འདུག ཁོོ་ཚོ་ོལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱི་ིའགྲམ་

དུ་ཡིོང་ནསི་ལོག་པ་མ་ེལོ་བསྲིོསི།

བུད་མེད་དེ་མུ་མཐུད་དུ་ལོསི་ཀར་བྲེལོ། ཁོོ་མོསི་ཕྲུ་གུ་ཐེང་ལོ་ཐེེངསི་གཅིིག་བཞེག་

ནསི། སྐྲའི་ལོན་བུ་གཉིིསི་ཀ་ཐེ་གུ་ཞེིག་གིསི་མཉིམ་དུ་རྒྱབ་ལོོགསི་སུ་བསྡམསི། དེ་བསི་

ད་ལྟ་ཁོོ་མོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་སྐབསི། ལྷན་དུ་བསྡམསི་པའ་ིལོན་བུ་གཉིིསི་ཀ་ཡིར་གཡིོ་ཚུར་

གཡིོ་དང་། ཡིར་མཆོོང་མར་ལྡིང་བྱེད། ཁོོ་མོསི་ལྕིགསི་ཀྲིན་གྱི་ིཇོ་ཕོར་རྣམསི་སྡུད་གསིོག་

རྒྱག་སིའི་སྒོམ་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་བསྒྲིིགསི་ཤོིང་། དེ་དག་གི་འགྲམ་དུ་ཀྲིན་སྡེར་དང་ཚོེབ་

ཐུར། བཟའ་གྲི་བཅིསི་ཡིག་པོར་བསྒྲིིགསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཞེག་ཚོིལོ་ཁྲོད་ནསི་ཚྭ་སྙལོ་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

656

ཕག་ཤོ་ཕྱིིར་བཏོན་ནསི་ཀྲིན་སྡེར་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་བཞེག ཕག་ཤོ་ཡིིསི་ཚོག་སྒྲི་དང་ཚོིར་

སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་སིོབ་སིོབ་ཏུ་འགྱུར་མགོ་བརྩམསི། ཁོོ་མོསི་བཙའ་ཡིིསི་ཟིན་པའ་ིསྲིེག་ཐེབ་

ཀྱི་ིསོྒོ་ཕྱིེསི་ནསི། འཕེལོ་ནསི་མཐུག་པོར་གྱུར་པའ་ིསིོབ་གོར་སྲིེག་སླེང་གྲུ་བཞེ་ིམ་གང་ཕྱིིར་

བཏོན་ཡིོང་།

སིོབ་གོར་གྱི་ིདྲེ་ིཞེིམ་ད་ེརླུང་གིསི་བདསི་ནསི་སླེེབསི་པ་ན། སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ཀསི་དྲེ་ིཞེིམ་

དེ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཁོོག་ཏུ་བརྔུབསི། གཞེོན་པ་དེསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་

ཤུ།” ཞེེསི་བཤོད།

ད་ལྟ་མ་ིརྒན་པ་དེསི་ཋེོམ་ལོ “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཞེོགསི་ཟསི་ཟོསི་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། མེད། ཟོསི་མེད། ངའ་ིབཟའ་མ་ིཚོ་ོཕར་ཕྱིོགསི་ད་ེན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོད་དུང་མལོ་

ལོསི་ལོངསི་མེད། ཁོོ་ཚོ་ོམང་ཙམ་གཉིིད་ན་འགྲིག”

“ཡི། དེསི་ན་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་སྡོད་དང་། དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན་པོའ་ིབཀའ་

དྲེིན་ལོ། བཟའ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ། དྲེི་མ་འདི་འདྲེ་ཞེིམ་པསི། དངོསི་གནསི་མི་དགོསི་ཟེར་

མ་ིཕོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་དེསི་“ཞེིམ་པོ་རེད། མ་རེད་དམ། འདི་འདྲེའི་དྲེི་མ་ཞེིམ་པོ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་

མྱོངསི་མྱོོང་ཨེ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་སྡུད་གསིོག་རྒྱག་སིའི་སྒོམ་དེའི་

འགྲམ་དུ་བཤོར་ནསི་སིོང་། 

ཕོ་གསིར་དེསི་“འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོསི་འཆོར་ཡིོད། ང་ཚོོ་མདང་ནུབ་རང་ལོ་འདི་གར་འབྱོར་བ་ཡིིན་པསི། 

ད་དུང་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་ཁོོམ་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་དེསི་“ང་ཚོོསི་ཉིིན་བཅུ་གཉིིསི་ལོ་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཐེབ་འགྲམ་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིབུད་མེད་དེསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཐེ་ན་གྱིོན་གོསི་གསིར་

པའང་ཉིོ་ཐུབ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། སྐྱསེི་པ་གཉིིསི་ཀསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྱིོན་གོསི་སྔོོན་པོ་རེངསི་

པོ་ལོ་བལྟསི་ནསི། ཅུང་ཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིརྣམ་པསི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ལོངསི། བུ་མོ་དེསི་ཕག་

ཤོའ་ིསྡེར་མ་དང་མཐུག་ཅིིང་སྨུག་པའ་ིསིོབ་གོར། ཕག་ཤོ་བརྔོསི་པའ་ིལྡ་ེགུ། འཚོིག་ཇོ་ཇོ་

རྫོ་གང་བཅིསི་སྒོམ་སྟེང་དུ་ཚུར་བཞེག་རྗོེསི། རང་ཉིིད་སྒོམ་འགྲམ་ནསི་ཙོག་པུར་བསྡད། 

ཕྲུ་གུསི་ད་དུང་ཡིང་ནུ་མ་ནུ་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཕྲུ་གུའ་ིམགོ་བོ་ཨ་མའ་ིསྟོད་ལྭ་འོག་འབྱར་

མའ་ིའོག་ནསི་ཕྱི་ིརུ་མངོན།

ཁོོ་ཚོོསི་སིོ་སིོའ་ིསྡེར་མ་ཟསི་ཀྱིིསི་བཀང་། སིོབ་གོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཕག་ཤོའ་ིལྡ་ེགུ་བླུགསི་

ཤོིང་། འཚོིག་ཇོའ་ིནང་དུ་ཀ་ར་འཕངསི། 

མི་རྒན་པ་དེསི་ཟ་མ་ཁོམ་གང་ཁོ་ནང་དུ་བཅུག་ནསི་ཡིང་ཡིང་དུ་བལྡད་ནསི། རྔམ་

པ་དང་བཅིསི་ཁོོག་ཏུ་མིད་རྗོེསི་“དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སོྟབསི་ཅིན་པོ། དངོསི་གནསི་ཞེིམ་པོ་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཁོམ་གང་ཁོ་ནང་དུ་བཅུག

ཕོ་གསིར་དེསི་“ང་ཚོོསི་ད་ེརིང་བར་དུ་ཉིིན་བཅུ་གཉིིསི་རིང་ལོ་ཟ་མ་ཡིག་པོ་ཟོསི་ནསི་

ཡིོང་བ་ཡིིན། ཉིིན་བཅུ་གཉིིསི་རིང་ལོ་ང་ཚོ་ོསུ་གཅིིག་ལོའང་ཟསི་ཐུན་ཐེེངསི་གཅིིག་ཀྱིང་

ཆོད་མ་མྱོོང། ལོསི་ཀ་བྱསི་ཏ་ེགླེ་ཆོ་བློངསི་ནསི་ཟ་མ་ཟོསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ཅུང་སྔོངསི་འཚོབ་ལྟ་བུའ་ིརྣམ་པསི་མདུན་དུ་སྒུར་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

སྡེར་མ་ཁོ་ཕྱིིར་བཀང་། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་གྱིི་འཚོིག་ཇོ་བཏུང་རྗོེསི་ཇོ་སྙིགསི་

རྣམསི་ཐེང་ལོ་བཤོོསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཇོ་ཕོར་དུ་ཡིང་བསྐྱར་འཚོིག་ཇོ་གང་ར་ེབླུགསི།

ད་ལྟ་ཞེོགསི་པའ་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་དུ་དམར་ཤུར་ཤུར་གྱི་ིམདངསི་ཤོིག་བབསི། སྐབསི་དེར་

ཕ་བུ་གཉིིསི་ཀསི་ཟ་མ་བཟའ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་གདོང་པ་ཤོར་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར། སྐྱ་

རེངསི་ཀྱི་ིསྣང་བསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིངོ་གདོང་གསིལོ་བར་བྱསི་པསི། ར་ིབོའ་ིསྣང་བརྙིན་དང་། དེའ་ི
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ཡི་ཐེོད་དུ་རྒྱུ་བཞེིན་པའ་ིའོད་སྣང་བཅིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ནང་དུ་ལྡོག་འཕྲོསི་སུ་ཤོར། ད་ེནསི་

ཁོོ་ཚོོསི་ཇོ་ཕོར་ནང་ག་ིཇོ་སྙིགསི་རྣམསི་ཐེང་ལོ་བཤོོསི་རྗོེསི་མཉིམ་དུ་ཡིར་ལོངསི། 

མ་ིརྒན་པ་དེསི་“ད་འགྲོ་རན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་དེ་ཚུར་ཋེོམ་ལོ་འཁོོར་ནསི་“ཡི་གྲོགསི་པོ། ང་ཚོོསི་ཆུ་སྦུག་འཐེེན་བཞེིན་

ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ང་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་འདོད་ན། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ནང་

དུ་ལོེན་ཐུབ་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨོ། བསིམ་བློོ་ད་ེའདྲེ་བཟུང་བར་དངོསི་གནསི་དགའ། ད་དུང་ཞེོགསི་ཟསི་

འད་ིའདྲེ་བླུད་པར་ངོ་མ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

མ་ིརྒན་པ་དེསི་“ཁྱོོད་མགྲོན་དུ་ཡིོང་བར་ང་ཚོ་ོསིེམསི་པ་དགའ་ཡོིད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལོ་

འདོད་པ་ཡིོད་ན། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་ནང་དུ་ལོེན་ཐེབསི་བྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདོད་པ་ཡིོད་དང་ཡིོད། ཅུང་སྒུག་དང་། ངསི་སོྔོན་ལོ་ངའི་བཟའ་མི་ལོ་

བཤོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མགྱིོགསི་པོར་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིགུར་གྱི་ིརྩར་བརྒྱུགསི། ཁོོ་མར་

སྒུར་ནསི་གུར་ནང་དུ་བལྟསི་པ་ན། རསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་འོག་ག་ིམུན་ནག་ཁོྲད་དུ་གཉིིད་

ཡིོད་པའི་འབུར་གཟུགསི་ཐེར་ཐེོར་རེ་མཐེོང་ཐུབ། དེ་ནསི་མལོ་ཆོསི་ཁྲོད་དུ་འགུལོ་

སྐྱོད་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་། རུ་ཐེེ་ནི་སྦྲུལོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཉིལོ་ཐུལོ་འོག་ནསི་ཕྱིིར་ནུར་

ཡིོང་། ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོོ་མིག་སྟེང་དུ་དཔྱངསི་འདུག་ཅིིང་། གྱིོན་གོསི་ལོ་ལྟེབསི་གཉིེར་བབསི་

ཤོིང་དཀྲིསི་ལོོག་ཐེེབསི་འདུག ཁོོ་མོ་གཟབ་གཟབ་ངང་ནསི་ཕྱིིར་ནུར་ཡིོང་ནསི་ཡིར་

ལོངསི། གཉིིད་ལོསི་སིད་མ་ཐེག་པའི་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་དྭངསི་ཤོིང་བབསི་ཆོག་ལོ། མིག་

ནང་དུ་འཚུབ་པོ་གི་རྣམ་པ་ཅིི་ཡིང་མི་མངོན། ཋེོམ་རསི་གུར་འོག་ནསི་ཕྱིིར་སོྒོར་བུད་

ཅིིང་། ཁོོ་མོར་སོྒོར་འབུད་དགོསི་པའ་ིབརྡོ་བསྟན། ཁོོ་རང་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་བའ་ིསྐབསི་སུ། 

ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་འདུག



659

ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་བདག་ཉིིད་ཅིན་པོ། ཁྱོོད་རང་དངོསི་གནསི་ཆོེན་པོ་ཆོགསི་

ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོ་ངོ་ཚོ་ནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཕར་བལྟསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉིོན་ཨ། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིད་ལོསི་མ་

སླེོངསི་ཨ། ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིད་ལོསི་སིད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ང་ལོ་ལོསི་ཀ་ཞེིག་འཚོོལོ་བའ་ིགོ་སྐབསི་

འདུག་པསི། དེར་ཕྱིིན་སོིང་ལོབ་རོགསི། ཨ་མ་ལོ་ངསི་ཁྱོིམ་མཚོེསི་ཤོིག་ག་ིཁྱོིམ་ནསི་ཞེོགསི་

ཇོ་འཐུང་བ་ཡིིན་ལོབ་རོགསི། གོ་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་རྗོེསི་ཁོ་ཕར་ལོ་འཁོོར་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ནང་དུ་བུ་མོ་ཆུང་

ཆུང་ག་ིམིག་མདངསི་བབསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིད་ལོསི་མ་སླེོངསི་ཨ།” ཞེེསི་མོ་ལོ་ཡིང་

བསྐྱར་དྲེན་སྐུལོ་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གོྲགསི་པོ་གསིར་པ་ཚོོའི་

རྩར་སོིང་། རུ་ཐེ་ེསིེམསི་ཆུང་ངང་ནསི་གཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་ཤོག་ཏུ་སིོང་ནསི། སོྒོ་ཁྱོམསི་ནསི་

ནང་དུ་རྐུ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི།

ཋེོམ་ཕྱིིར་སླེེབསི་པའ་ིསྐབསི་སུ། སྐྱསེི་པ་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོ་རང་སྒུག་ནསི་འདུག བུད་མེད་

གཞེོན་ནུ་མ་དེསི་མལོ་གདན་ཞེིག་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་དྲུད་ཡིོང་ནསི། ཕྲུ་གུ་ད་ེམལོ་གདན་སྟེང་

དུ་བཞེག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སྡེར་མ་ཁོག་འཁྲུད་མགོ་བརྩམསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་བཟའ་མི་ཚོོསི་རང་ཉིིད་གར་འགྲོ་བཤོད་དགོསི་བསིམ་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོ་ོད་དུང་ཡིང་གཉིིད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། ད་ེནསི་སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོ་རསི་གུར་

ཚོོའ་ིབར་གསིེང་ནསི་མར་སིོང་།

ད་ལྟ་སྒོར་འདི་འུར་འུར་ཟིང་ཟིང་དུ་གྱུར་འདུག གསིར་དུ་བུསི་པའི་མེ་ཕུང་ཚོོའི་

འགྲམ་དུ་བུད་མེད་ཚོོསི་ཤོ་གཏུབ་ཅིིང་། ཞེོགསི་ཟསི་བག་ལོེབ་ཀྱི་ིཕྱི་ེབརྫོ་ིལོ། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོ

རསི་གུར་གྱིི་ཕྱིི་ནང་བར་དང་། རླངསི་འཁོོར་ཚོོའི་མཐེའ་འཁོོར་དུ་བྲེལོ་བྲེལོ་འཚུབ་

འཚུབ་བྱེད། ད་ལྟ་མཁོའ་དབྱིངསི་ལོ་རྒྱ་སི་ེམ་ེཏོག་ལྟ་བུའ་ིདམར་མདངསི་ཆོགསི། གཞུང་
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ལོསི་ཁོང་གི་མདུན་དུ། སྐམ་ལོ་རིད་པའི་རྒད་པོ་ཞེིག་གིསི་གཟབ་གཟབ་ངང་སི་ངོསི་

བཅིག་བཅིག་བྱེད་བཞེིན་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་ཤོལོ་བ་ཧ་ཅིང་ལྗོིད་མོསི་དྲུད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། 

སི་ངོསི་སུ་ཤོལོ་རྗོེསི་དྲེང་ཞེིང་ཟབ་པ་ར་ེཕབ། 

ཁོོ་ཚོ་ོད་ེག་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཕོ་གསིར་གྱིིསི་“རྒན་ལོགསི། ཁྱོོད་

ལོངསི་སྔོ་བ་ལོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ལོངསི་པ་ཡིིན། ཁོང་གླེ་ཨ་ེལོོན་བལྟ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག་ཨ།”

ཁོོ་གསུམ་པོསི་རྒྱ་སོྒོ་བརྒྱུད་ནསི་མར་སོིང་།

ཕོ་གསིར་གྱིིསི་“སྐྱག་པ་འདྲེ་ཞེིག་ག་ིཁོང་གླེ། གཟའ་སྤེེན་པ་གོང་མའ་ིདགོང་མོར་ཁོོ་

རང་ར་བཟ་ིནསི། མཚོན་གང་པོར་གླུ་བློངསི་ནསི་འུར་བརྒྱབ་སིོང་། ད་ེབསི། ལོསི་ཀ་འད་ི

འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཁྲིམསི་ཆོད་བཏང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་སྣུམ་

ལོམ་གྱི་ིམཐེའ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲོ་ལོམ་གཡིསི་གཡིོན་དུ་སྟར་ཀའ་ིསྡོང་

པོ་བསྟར་དུ་བསྒྲིིགསི་ནསི་སྐྱེསི་འདུག སྐབསི་དེར་དགུང་གི་ཉིི་མསི་རི་བོའ་ིརྩེ་མོ་ནསི་

མཐེའ་ཟུར་ད་ེངོམ་མགོ་བརྩམསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དགོད་བྲོ་བ་ཞེིག་ལོ། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིནང་ནསི་ཞེོགསི་ཇོ་འཐུང་ནསི་ཡིོང་བ་

ཡིིན་མོད། ད་ལྟ་བར་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམིང་ཅི་ིཡིིན་བཤོད་མ་ིའདུག་ལོ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཀྱིང་རང་

མིང་མ་བཤོད། ངའ་ིམིང་ལོ་ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིཟེར།” ཞེེསི་བཤོད། 

མ་ིརྒན་པ་དེསི་ཁོོ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་ཤོར་“ཁྱོོད་

རང་འད་ིཕོྱིགསི་སུ་སླེེབསི་ནསི་ཡུན་རིང་འགོར་ཡིོད་སི་མ་རེད། ཨ་ེརེད།”

“ག་ལོ་འགོར། སླེེབསི་ནསི་ཉིིན་གཉིིསི་གསུམ་མ་གཏོགསི་མིན།”

“ངསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་བསིམ་བྱུང་། ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ལོ། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་

ཡུན་རིང་ལོ་བསྡད་ན། རང་མིང་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་པའ་ིགོམསི་གཤོིསི་ད་ེདལོ་མོསི་བརྗོེད་འགྲོ། 
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ད་ེའདྲེ་མང་པོ་རེད། ཚོང་མ་ད་ེའདྲེ་རེད། ཨོ། སྐུ་ཞེབསི། ང་ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེ ཝ་ལོ་ིསི་ིཡིིན། འད་ི

ངའ་ིབུ་ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་གཉིིསི་ངོ་ཤོེསི་པར་དངོསི་གནསི་དགའ་བོ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོོ་འདི་གར་

སླེེབསི་ནསི་ག་ཙམ་འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་“ཟླ་བ་བཅུ། ན་ནིང་ཆུ་ལོོག་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བརྒྱུགསི་སིོང་ཨ། དཀོན་མཆོོག་

མཁྱོེན། ང་ཚོོ་དེའི་རྗོེསི་ཏག་ཏག་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོ་དཀའ་ཁོག་ལོ་ཐུག་སིོང་ཡི། 

དཀའ་ཁོག་ངོ་མ་གཅིིག་ལོ་ཐུག་སོིང་ཞེིང་། ཅུང་མིན་ན་མུ་གེསི་ཤོ་ིགྲབསི་བྱསི་སིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྐང་ངོསི་སྣུམ་ལོམ་ངོསི་སུ་ཐྲིག་ཐྲིག་ཏུ་སྤེོ་བཞེིན་མདུན་དུ་སོིང་། སྐབསི་

དེར་སྟེང་དུ་མི་གང་འཁུར་བའི་དོསི་འཁོོར་ཞེིག་ཁོོ་ཚོོའི་འགྲམ་ནསི་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། སྟེང་

ག་ིམ་ིར་ེར་ེརང་ཐེད་ནསི་ནང་དུ་འཁུམསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོརང་རང་སི་ནསི་དོསི་

འཁོོར་གྱི་ིསྒོམ་གཞེོང་མཐེིལོ་དུ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ནསི་འདུག 

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“རླངསི་སྣུམ་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་ད་ེགར་ལོསི་

ཀ་ཡིག་པོ་རག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ངའ་ིདོསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་སིོང་ན་ཆོོག” ཅིེསི་བསིམ་ཚུལོ་བཏོན།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“མ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། མར་སྒུར་ནསི་ཐེང་ནསི་སྟར་ཀ་ཞེིག་ཡིར་

བློངསི། ཁོོསི་མཐེ་ེབོང་གིསི་ད་ེམར་མནན་ནསི་བཟང་ངན་ཞེིག་བལྟསི་རྗོེསི། ཕར་ཕོྱིགསི་

ཀྱིི་ལྕིགསི་རའི་སྟེང་དུ་བབསི་ཡིོད་པའི་འཇོོལོ་མོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཕངསི། བྱ་དེ་གནམ་ལོ་

འཕུར་བསི། སྟར་ཀ་ད་ེབྱ་དེའ་ིའོག་ནསི་ཤོོར་སིོང་། ད་ེནསི་ད་ེཡིང་བསྐྱར་ར་བའ་ིསྟེང་དུ་

ཕྱིིར་བབསི་ནསི། ནག་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིབྱ་སྤུ་རྣམསི་མཆུ་ཏོསི་འཇོམ་འབྲད་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་རླངསི་འཁོོར་ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།
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ཝ་ལོ་ིསི་ིཕ་བུ་གཉིིསི་ཀ་ཁུ་སིིམ་པོར་བསྡད། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་ལོ་བལྟསི་པསི། 

ཁོོ་ཚོ་ོངོ་གནོང་ཡིོད་པ་མཐོེང་།

ཝིལོ་ཁོེ་ཡིིསི་“འདི་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་སིར་ལོེ་དབར་གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོགསི་མེད།” 

ཅིེསི་བཤོད། 

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་ཁྲོ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“མེད། ང་ཚོོར་རླངསི་འཁོོར་མེད། ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་རླངསི་འཁོོར་བཙོངསི་པ་ཡིིན། བཙོང་དགོསི་བྱུང་། ཟ་མ་རོྫོགསི་སིོང་ལོ། ཡིོད་ཚོད་

རོྫོགསི་སིོང་། ལོསི་ཀ་ཡིང་མ་ིརྙིེད། མ་ིཞེིག་བདུན་ཕྲག་ར་ེརེར་རླངསི་འཁོོར་ཉིོ་རུ་ཡིོང་ག་ི

ཡིོད། ཁོོ་ཡིོང་ནསི། ཁོོསི་ཁྱོོད་རང་ལོྟགསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་ཚོ།ེ ད་ེནསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་

ཉིོ་ཐེབསི་བྱེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་དངོསི་གནསི་ལྟོགསི་ཐེག་ཆོོད་ན། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་

ལོ་སོྒོར་མོ་མང་པོ་སྤྲོོད་མ་ིདགོསི། ད་ེདུསི་ང་ཚོ་ོལོྟགསི་ཐེག་ཆོོད་པསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརླངསི་

འཁོོར་ད་ེསོྒོར་བཅུ་བྱསི་ནསི་བཙོངསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ལོམ་སྟེང་དུ་མཆོིལོ་མ་

ཞེིག་འཕངསི།

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་སྐད་དམའ་མོསི་“གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མར་ང་རང་བྷེ་ེཁོེར་སི་ིཧྥོིལོད་གྲོང་

ཁྱོེར་དུ་སིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ད་ེདུསི་ངེད་ཚོང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་ད་ེའཁོོར་རྙིིང་ཚོོང་ར་ཞེིག་ཏུ་

ཡིོད་པ་མཐོེང་། སྟེང་དུ་སོྒོར་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔའ་ིགོང་ཚོད་བྲིསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིིསི་“ང་ཚོོསི་མི་བཙོང་ཐེབསི་མེད་བྱུང་། སྐབསི་དེ་དུསི། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའི་

རླངསི་འཁོོར་མ་བརྐུསི་ན་ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཅི་དངོསི་བརྐུ་དགོསི་ཐུག་ཡིོད། ད་ེདུསི་ང་ཚོོསི་

རྐུ་བྱེད་དགོསི་མ་བྱུང་ཡིང་། འོན་ཀྱིང་། ལྟསི་ངན། རྐུ་བྱེད་པར་ཁོ་ཐེག་རིང་པོ་མ་ིའདུག་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ང་ཚོ་ོཕ་ཡུལོ་དང་ཁོ་མ་བྲལོ་བའ་ིསོྔོན་ལོ་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་མང་

པོ་ཡིོད་རབསི་གོ་བྱུང་། ལོསི་ཀ་པ་འཚོོལོ་བའ་ིབརྡོ་ཡིིག་མང་པོ་མཐེོང་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“རེད་ཡི། ད་ེང་ཚོོསི་ཀྱིང་མཐེོང་མྱོོང་། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་ལོསི་ཀ་ད་ེ

འདྲེ་མང་པོ་མ་ིའདུག་ལོ། གླེ་ཆོ་ན་ིཉིིན་ར་ེནསི་ཉིིན་རེར་ཇོ་ེདམའ་རེད། ཁོ་ལོ་ཟ་མ་ཞེིག་

བཟའ་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ། སིེམསི་ཁུར་སྣ་ཚོོགསི་བྱསི་ནསི་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཚོོར་ལོསི་ཀ་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིཡིང་ཡུན་རིང་ལོ་འདང་ག་ིམ་རེད། ང་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་སིའ་ི

བདག་པོ་ད་ེམ་ིབཟང་ཞེིག་རེད། ཁོོ་ལོ་གཞེིསི་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་ོདང་

མགོ་མཉིམ་དོ་མཉིམ་གྱིིསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ལྟསི་ངན། འད་ིཡུན་རིང་ལོ་

འགྲོ་ཡི་ིམ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཁྲིད་ཡིོང་བ་ཡིིན། འདིསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ི

ལོསི་ཡུན་ཇོེ་ཐུང་དུ་གཏོང་གི་མ་རེད་དམ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་རང་སྐེ་རང་གིསི་གཅིོད་

པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་གཡུག་གཡུག་བྱསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཀློད་པར་སྐྱོན་

ཤོོར་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། མ་གཞེ་ིངེད་གཉིིསི་ལོ་ཞྭ་མོ་ར་ེར་ེཉིོ་ཨ་ེཐུབ་བལྟ་དགོསི་བསིམ་ཡིོད། 

ད་བལྟསི་ན་ཉིོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ལོསི་ཀ་ལོསི་སི་མར་ཕྱིོགསི་ད་ེནསི་རེད། དཀྱིོག་མཚོམསི་

ད་ེབསོྐར་ན་སླེེབསི་ཡིོད། ལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་ཡིོད། ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་ར་ེལོེན་ཐུབ། 

བདག་པོ་ཡིང་མ་ིགཤོིསི་བཟང་ཞེིག་ཡིིན།”

ཁོོ་ཚོ་ོགཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་མར་བབསི་ནསི། སོྔོ་ཚོོད་ལྡུམ་ར་ཆུང་ཆུང་ག་ིཁྲོད་དུ་ཡིོད་

པའ་ིརོྡོ་ལོམ་ཞེིག་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཤོིང་སྡོང་འགའ་རེའ་ིརྒྱབ་ལོོགསི་

སུ་ཡིོད་པའི་ཞེིང་ཁོང་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི། དེ་གར་བསིིལོ་གྲིབ་སོྡང་པོ་

འགའ་ར་ེདང་འབྲུ་ཁོང་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། འབྲུ་ཁོང་ག་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་ཞེིག་

དང་སྲིིང་བལོ་གྱིི་ཞེིང་ར་ཞེིག་ཡིོད། སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོ་ཁོང་པ་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་ཡིོང་
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བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོང་པའ་ིདྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་བང་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཕྱིེསི་བྱུང་ལོ། གཟུགསི་

པོ་སྦེོམ་ཞེིང་ཐུང་ལོ་གདོང་པ་ཉི་ིམསི་ཚོིག་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་ཁོང་རྒྱབ་ཐེེམ་སྐསི་སྟེང་ནསི་

མར་བབསི། ཁོོསི་ཤོོག་བུའ་ིརྨོག་ཞྭ་ཞེིག་གོན་འདུག་ལོ། ཕུ་ཐུང་དཔུང་པར་རྫོ་ེབཞེིན་སོྒོ་

ར་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་སླེེབསི། ཁོོའ་ིཉིི་མསི་ཚོིག་པའི་སྨོིན་མ་སྟུག་པོ་དེ་དཀྱིིསི་སུ་བསྡུསི་

ནསི་ཁོམསི་མི་དྭངསི་པའི་རྣམ་པ་མངོན། ཁོོའ་ིམཁུར་ཚོོསི་གཉིིསི་ཀ་ཉིི་མསི་ཚོིག་ནསི་

ཚོགསི་ཤོ་བཞེིན་དུ་དམར་པོ་རེད།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི། སྐུ་ཞེབསི་ཐེོ་མ་སི།ི” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་འཚོིག་པ་ཟོསི་པའ་ིརྣམ་པསི་བཤོད།

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིིསི་“འདི་ཋེོམ་ ཇོོ་ཌིི་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ལོསི་ཀ་རེ་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་ཐུབ་

བམ་བསིམ་ནསི་ཁྲིད་ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་ཋེོམ་ལོ་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ནསི་བལྟསི། ད་ེནསི་གད་མོ་ཐུང་ཐུང་ཞེིག་བགད། 

ཁོོའ་ིསྨོིན་པ་ད་དུང་ཡིང་བསྡུསི་འདུག “ཨོ། ལོོསི་ཡིིན། ངསི་ཁོོ་ལོ་ལོསི་ཀ་བཀོད་སྒྲིིག་

བྱེད། ངསི་ཚོང་མར་ལོསི་ཀ་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་མ་ིབརྒྱ་ཐེམ་པར་ལོསི་

ཀ་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་སྲིིད།”

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིེསི་“མ་གཞེི་ང་ཚོོའི་བསིམ་པར་... །” ཞེེསི་དགོངསི་སིེལོ་གྱིི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་

བཤོད་མགོ་བརྩམསི།

ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་ཁོོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་བཅིད་“རེད་ཡི། མ་གཞེ་ིངསི་ཀྱིང་བསིམ་བློོ་གཏོང་

བཞེིན་ཡིོད།” ཁོོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་གདོང་པ་ཁོོ་ཚོོར་ཕྱིོགསི། “ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་

ཡིོད། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་ར་ེསོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། མ་རེད་དམ།” 

“རེད་ཡི། སྐུ་ཞེབསི་ཐེོ་མ་སི།ི འོན་ཀྱིང་... །”
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

“སོྒོར་ཟུར་གསུམ་གྱིི་རིན་ཐེང་གི་ལོསི་ཀ་ཡིང་འགྲུབ་ཀྱིི་ཡིོད།” ཁོོའ་ིལོག་པ་ཆོེན་པོ་

གཉིིསི་ཀསི་ཕན་ཚུན་ལོ་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི།

“ང་ཚོོསི་ཉིིན་རེའི་ལོསི་འགན་ཡིང་དག་པར་འགྲུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞེིན་

ཡིོད།”

“ཨུན། ལྟསི་ངན། ད་ནངསི་ཞེོགསི་པ་ནསི་བཟུང་། ཁྱོོད་ཚོོའི་གླེ་ཆོ་དེ་ཆུ་ཚོོད་རེ་ལོ་

སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཡིིན། དེསི་ཆོོག་ན་མུ་མཐུད་དུ་ལོསི། མི་ཆོོག་ན་སྐྱུར་ཞེོག” 

ཁོོང་ཁོྲ་དང་བསྟུན་ནསི་ཁོོའ་ིགདོང་ག་ིདམར་མདངསི་ད་ེདམར་ནག་ཏུ་གྱུར།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“ངསི་ཚོོསི་ལོསི་འགན་འབད་བརྩོན་གྱིིསི་བསྒྲུབསི་ཡིོད་ལོ། ད་ེཁྱོོད་རང་

ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་བཤོད་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགླེ་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གླེ་བའ་ིདབང་ཆོ་

མེད་པ་འདྲེ།” ད་ེནསི་ཁོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བཟོད་བསྲིན་བྱསི་རྗོེསི་“ལྟོསི་དང་། ང་ལོ་སི་ཞེིང་

དབྱིན་མུའུ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགསི་མེད། ཞེིང་པའི་མཐུན་ཚོོགསི་ཟེར་བ་གོ་མྱོོང་

ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། གོ་མྱོོང་།”

“ང་ཡིང་དེའི་ཚོོགསི་མི་ཡིིན་ལོ། མདང་ནུབ་ང་ཚོོསི་ཚོོགསི་འདུ་ཞེིག་འཚོོགསི་པ་

ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་མཐུན་ཚོོགསི་འདི་སུསི་འཛོིན་སྐྱོང་བྱསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་སིམ། ངསི་ཁྱོོད་

ཚོོར་བཤོད་ཡི། ནུབ་རྒྱུད་དངུལོ་ཁོང་རེད། དངུལོ་ཁོང་གིསི་ལུང་གཤོོངསི་འདིའ་ིསི་ཞེིང་

ཕལོ་མོ་ཆོ་ེབདག་བཟུང་བྱསི་ཡིོད་ལོ། དེསི་བདག་ཏུ་བཟུང་མེད་པའ་ིསི་ཞེིང་ཁོག་ཀྱིང་ཁོོ་

ཚོོའི་ལོག་ཏུ་གཏའ་མར་བཞེག་ཟིན། མདང་ནུབ་དངུལོ་ཁོང་ནསི་ཡིིན་པའི་ཚོོགསི་མི་

དེསི་ང་ལོ་འད་ིལྟར་ཟེར། ‘ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་གླེ་ཆོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་ར་ེསོྤྲོད་ཀྱི་ིའདུག 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་ཇོེ་དམའ་རུ་བཏང་ནསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱོསི།’ དེ་ནསི་ངསི་ཁོོ་
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ལོ། ‘ངའི་གླེ་པ་ཚོ་ོཡི་རབསི་ཤོ་སྟག་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོར་གླེ་ཆོ་དེ་ཙམ་པ་སོྤྲོད་རིན་ཡིོད།’ ཅིེསི་

བཤོད་པ་ཡིིན། ད་ེནསི་ཁོོསི། ‘ད་ེགནད་དོན་མ་རེད། ད་ལྟ་གླེ་ཆོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་

ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་སྤྲོད་ན། དེསི་རྙིོག་དྲེ་སླེོང་ག་ིརེད།’ ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། དེ་ནསི་མུ་མཐུད་དུ། ‘ཨོ། ད་དུང་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་ལོ། ལོོ་རྗོེསི་མར་ཁྱོོད་ལོ་ལོོ་ཏོག་

ག་ིབུ་ལོོན་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ིགྲངསི་འབོར་ད་ེདགོསི་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེདགོསི།’ ཞེེསི་ཟེར།” ཐེོ་མ་སི་ི

ཡིིསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ཁོོསི་མཆུ་བར་ནསི་དབུགསི་ཐུང་ཧལོ་ཧལོ་དུ་བློངསི་

“ཧ་གོ་སིོང་ངམ། ད་ེབསི་ད་ེརིང་ནསི་བཟུང་གླེ་ཆོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་རེད། ད་ེལྟར་

ཐེག་བཅིད་པ་རེད།”

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིིསི་“ང་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་འབད་བརྩོན་གྱིིསི་ལོསི་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེསི་ཐེབསི་ཟད་

ཀྱིིསི་སྨྲསི།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་ཡིང་ཧ་གོ་མ་སིོང་ངམ། སྐུ་ཞེབསི་དངུལོ་ཁོང་ལོགསི་ཀྱིིསི་མ་ིཉིིསི་

སྟོང་གླེ་ཡིི་ཡིོད་ལོ། ངསི་མི་གསུམ་མ་གཏོགསི་གླེ་ཡིི་མེད། ང་ལོ་དངུལོ་ཁོང་གི་བུ་ལོོན་

ཕྱིིར་འཇོལོ་རྒྱུ་ཡིོད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལོ་དེ་ལོསི་ལྷག་པའི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་ན་བཏོན་ཤོོག་

དང་། ངསི་དཀོན་མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགསི་ནསི་དང་དུ་ལོེན། ཁོོ་ཚོོསི་ངའ་ིསྐ་ེབསྒོགསི་

ནསི་ཡིོད།”

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱསི། “ངསི་ཀྱིང་ཅི་ིཟེར་དགོསི་མ་ིཤོེསི།”

“འདིར་ཅུང་སྒུགསི་དང་།” ཐེོ་མ་སིི་མགྱིོགསི་པོར་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་

ཤོིང་། ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཁོང་སོྒོ་བང་ངེར་བརྒྱབ། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོ་སོྒོར་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། ཁོོའ་ི

ལོག་ཏུ་ཚོགསི་པར་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ཕྱིིར་བསླེེབསི། “འད་ིཁྱོོད་ཚོོསི་མཐེོང་སིོང་ངམ། འད།ི 

ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་འདོན་ཨ། ‘དམར་ཕྱིོགསི་ངན་སྐུལོ་མཁོན་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི། 

སི་གནསི་མ་ིསིེར་གྱིིསི་ཡུལོ་གྱིར་པའ་ིཞེག་སྒོར་མ་ེལོ་བསྲིེགསི། སི་གནསི་ཡུལོ་གྱིར་པའ་ི
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སྒོར་གྱི་ིནང་དུ་ངན་སྐུལོ་སླེོང་བཞེིན་པར་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི། མ་ིསིེར་སྐོར་ཞེིག་གིསི་རསི་

གུར་ཚོང་མ་མེ་ལོ་བསྲིེགསི་ནསི། ངན་སྐུལོ་མཁོན་ཚོོ་ཡུལོ་འདི་ནསི་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་

ཞེེསི་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་།’”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ང་...” ཞེེསི་གཅིིག་བཤོད་གྲབསི་བྱསི་རྗོེསི་ཁོ་ཕྱིིར་བཙུམསི་ནསི། ཁུ་

སིིམ་མེར་བསྡད། 

ཐེོ་མ་སིི་ཡིིསི་ཚོགསི་པར་དེ་གཟབ་གཟབ་ངང་བལྟབསི་རྗོེསི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་

ཅིིང་། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོོང་ཁྲོའ་ིམགོ་མར་ཕྱིིར་མནན་“མ་ིད་ེཚོ་ོམར་མངགསི་མཁོན་

ན་ིཞེིང་པའ་ིམཐུན་ཚོོགསི་རེད། ཨོ། ད་ངསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིགསིང་བ་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་ཟིན། གལོ་

སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་པ་ཡིིན་པ་ཤོསེི་ན། ད་ེནསི་ལོོ་རྗོསེི་མར་ང་ལོ་ཞེིང་གཞེིསི་

ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“ངསི་ཅི་ིཟེར་དགོསི་མ་ིཤོེསི། གལོ་སྲིིད་ད་ེཚོ་ོངན་སྐུལོ་སླེོང་མཁོན་ཡིིན་

ན། ཁོོ་ཚོ་ོཁོོང་ཁོྲ་ལོངསི་པར་ཁོག་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་“ངསི་གནད་དོན་འདིར་ཡུན་རིང་ལོ་བལྟསི་པ་ཡིིན། གླེ་ཆོ་མ་བཅིག་སྔོོན་

ལོ་ནམ་ཡིང་དམར་ཕྱིོགསི་པ་ཁོ་ཤོསི་ཡིོད། རྟེག་པར་ད་ེའདྲེ་ཡིིན། ལྟསི་ངན། ཁོོ་ཚོོསི་ང་

རྒྱ་རྙི་ིལོ་བཟུང་འདུག ཡི། ད་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིབྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱསི་

ནསི་ལོསི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་མིག་གིསི་སི་ངོསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“ངསི་ལོསི་ཀ་ལོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་“ངསི་ཀྱིང་ལོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི། “བལྟསི་ཡིོང་ན་ང་ཡིོང་ཚོོད་ཏག་ཏག་ཅིིག་མིན་པ་འདྲེ། ལོོསི་ལོསི། ངསི་

ཀྱིང་ལོསི་ཀ་ལོསི། ངསི་མ་ིལོསི་ཐེབསི་མེད་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

668

ཐེོ་མ་སིི་ཡིིསི་གོླེ་ཁུག་ནསི་ལོག་རསི་ཁྲ་བོ་ཞེིག་ཕྱིིར་བཏོན་ཡོིང་ནསི། ཁོ་དང་མ་ནེ་

ཕྱིིསི། “གནསི་སྟངསི་འདི་འདྲེ་བྱསི་ཏེ་ག་ཚོོད་ཅིིག་ལོ་འགྲོ་དགོསི་མི་ཤོེསི། ཁྱོོད་ཚོོའི་གླེ་

ཆོ་འད་ིཙམ་པསི་བཟའ་མིའ་ིཁོ་ཇོ་ིལྟར་གསིོ་ཐུབ་པའང་མ་ིཤོེསི།”

ཝིལོ་ཁོེ་ཡིིསི་“ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཡིོད་དུསི་ཁོ་གསིོ་ཐུབ། གནད་དོན་ཆོེ་ཤོོསི་ནི་ང་ཚོོར་

ལོསི་ཀ་མེད་པའ་ིསྐབསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཐེོ་མ་སིི་ཡིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆུ་ཚོོད་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི། “ཡི། དེསི་ན་སོིང་ནསི་མུ་

མཐུད་དུ་ཆུ་ཡུར་རོྐསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“ཨ་ཙི། ད་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་

རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོ་གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེའི་ནང་དུ་བསྡད་ཡིོད་པ་རེད། མ་རེད་

དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡི་ིགདོང་མདོག་འགྱུར། “ཡིིན་ཡི། སྐུ་ཞེབསི།”

“དེ་གར་གཟའ་སྤེེན་པའི་དགོང་མོ་རྟེག་པར་ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་ཡིོད་པ་རེད་

དམ།”

ཝིལོ་ཁོ་ེཡི་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ལོངསི་“ཡིོད་པ་རེད།”

“ཨུན། གཟའ་སྤེེན་པ་རྗོེསི་མའ་ིདགོང་མོར་གཟབ་གཟབ་བོྱསི།”

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེགླེོ་བུར་དུ་དྲེང་པོར་ལོངསི་ནསི་ཁོོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར། “དེའ་ིནང་དོན་ཅི་ིཡིིན། 

ང་དབུསི་འཛོིན་སོྐྱང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་མ་ིཡིིན་པསི། ངེསི་པར་དུ་ཤོེསི་དགོསི།”

ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་རྔམ་འཚོབ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་བསྟན། “ཁྱོོད་ཚོོསི་སུ་གཅིིག་ལོའང་མ་བཤོད་ཨ།”

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེ་ཞེིང་པའི་མཐུན་ཚོོགསི་ཀྱིི་སྣང་བར་འགྲོ་ཡིི་

མ་ིའདུག དེའ་ིནང་དུ་ཉིེན་རོྟེག་པ་འགྲོ་མ་ིཆོོག་ལོ། ད་དུང་ངསི་ཐེོསི་པ་ཡིིན་ན། ད་ེགའ་ི

མི་ཚོོསི་རང་ཁྲིམསི་རང་གིསི་བཟོ་བ་དང་། ཁྲིམསི་སིའི་བཀའ་ཤོོག་མེད་པར་མི་འཛོིན་
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བཟུང་བྱེད་མ་ིཆོོག་ཟེར། གལོ་སྲིིད་དེའ་ིནང་དུ་འཁྲུག་འཛོིང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བྱུང་ནསི། མ་ེ

མདའ་རྒྱག་རེསི་འདྲེ་ཤོོར་བ་ཡིིན་ན། དེ་ནསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོ་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི་སྒོར་

འད་ིགཙང་ཕྱིགསི་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།”

ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡི་ིགདོང་མདངསི་འགྱུར། ཁོོའ་ིཕྲག་པ་དྲེང་མོར་བསྡད་ནསི་མིག་ཟུང་ལོསི་

དྲེོད་མདངསི་ཉིམསི། “དེའ་ིནང་དོན་ཅི་ིཡིིན་ནམ།”

ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིསོྒོ་ནསི། “གཏམ་འད་ིགང་ནསི་ཐེོསི་པ་ཁྱོོད་ཚོོསི་སུ་

གཅིིག་ལོའང་མ་བཤོད་ཨ། གཟའ་སྤེེན་པའི་དགོང་མོར་སྒོར་གྱིི་ནང་དུ་འཁྲུག་འཛོིང་

ཞེིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཕྱིི་ལོོགསི་ནསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོ་ནང་དུ་རྒྱུག་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་

ནསི་འདུག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདི་དོན་དམ་པར་ཅིིའི་ཕྱིིར་ཡིིན། གཞུང་སྒོར་ནང་གི་མི་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་

གནོད་པ་ཅི་ིཡིང་སྐྱེལོ་གྱི་ིམ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་“རྒྱུ་མཚོན་ཅི་ིཡིིན་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཡི། གཞུང་སྒོར་ནང་ག་ིམ་ིརྣམསི་

འགྲོ་བ་མ་ིལྟར་དུ་བརྩ་ིརྒྱུར་གོམསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོཡུལོ་གྱིར་པའ་ིསྒོར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་

ཚོེ་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་མོ་ཆོགསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་གདོང་པ་ཡིང་

བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་ཕྱིིསི། “ཡི། ད་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིག དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ངསི་

སྐད་ཆོ་འདི་དག་བཤོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། རང་ཉིིད་ཞེིང་གཞེིསི་འདི་ནསི་ཕྱིིར་འབུད་མི་

གཏོང་བར་སྨོོན། འོན་ཀྱིང་། ང་དངོསི་གནསི་ཁྱོོད་ཚོོར་དགའ།”

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཁོོའ་ིསྔུན་ལོ་གོམ་གང་མདུན་དུ་སོྤེསི་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐམ་ཞེིང་མཁྲེགསི་

པའི་ལོག་པ་དེ་ཕར་བསྲིིངསི་པསི། ཐེོ་མ་སིི་ཡིིསི་ཚུར་ལོག་པ་བཏང་། “གཏམ་འདི་སུསི་

བཤོད་པ་མ་ིསུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་མ་ིཡིོང་། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། འཁྲུག་

འཛོིང་འབྱུང་ག་ིམ་རེད།”
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ཐེོ་མ་སི་ིཡིིསི་“ད་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིག ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་

ར་ེརེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོག་ནསི་ག་ཚོོད་ལོོན་ན་ད་ེཚོོད་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཐེོ་མ་སི་ིཁོང་པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་འགྲོ་བཞེིན་“ང་ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཡིོང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་

སོྔོན་ལོ་ལོསི་བཞེིན་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་དེ་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བང་ངེར་

བརྒྱབ།

སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོ་དཀར་རྩི་བརྒྱབ་པའི་འབྲུ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་དེའི་མདུན་ནསི་ཞེིང་

ཚོིགསི་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོཡུར་བུ་ཕྲ་ལོ་རིང་བ་ཞེིག་ཏུ་ཡིོང་། ཡུར་བུའ་ིའགྲམ་

དུ་ཨར་འདམ་གྱི་ིསྦུ་གུ་མང་པོ་ཞེིག་བཞེག་འདུག 

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་“འད་ིང་ཚོོའ་ིལོསི་ཀ་ལོསི་ཡུལོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཁོོའ་ིཨ་ཕསི་འབྲུ་ཁོང་ག་ིསྒོ་ེཕྱིེསི་ནསི། འཇོོར་བུ་གཉིིསི་དང་སྦྱིག་མ་གསུམ་ཁོོ་ཚོོར་

ཕྱིིར་སྲིིང་བཞེིན་ཋེོམ་ལོ་“འད་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིམཛོེསི་མ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་འཇོོར་བུ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་ཡིང་ལྕི་ིའཇོལོ། “དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཁོོ་མོའ་ི

རེག་བྱ་ད་ེའདྲེའ་ིའཇོམ་པ་ལོ།”

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་“ཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིིག་ལོ་སླེེབསི་སུ་ཆུག་དང་། ད་ེདུསི་ཁོོ་མོའ་ིརེག་བྱ་ག་

འདྲེ་ཡིིན་མིན་ཤོེསི་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོ་ཡུར་བུའི་སྣེ་རུ་སིོང་ཞེིང་། དེ་གར་ཋེོམ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་སྟོད་ཕུད་ནསི་སི་

ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་གཡུགསི། ཁོོསི་ཞྭ་མོ་ལྟག་ལོ་ཅུང་དེད་རྗོེསི་ཡུར་བུའ་ིནང་དུ་མར་བབསི། 

དེ་ནསི་ཁོོསི་ལོག་མཐེིལོ་དུ་མཆོིལོ་མ་ཞེིག་བཏབ་རྗོེསི། འཇོོར་བུ་དེ་བར་སྣང་དུ་འཕྱིར་

རྗོེསི་ཐེང་ལོ་ལྷུང་། ཋེོམ་གྱིིསི་འཁུན་སྒྲི་ཡིང་མོ་རེ་སྒྲིོག་ཅིིང་། འཇོོར་བུ་ཡིར་ལོ་འཕྱིར་

ནསི་མར་ལོ་ལྷུང་། འཇོོར་བུ་སི་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། སི་ནག་མགོ་རྟེིང་སླེོག་ཐེེངསི་ར་ེལོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཁོོསི་འཁུན་སྒྲི་ར་ེའབྱིན།

ཝལིོ་ཁོ་ེཡིིསི་“རདེ་ཡི། ཨ་ཕ། ད་ེརིང་ང་ཚོོར་རིམ་པ་དང་པོའ་ིསི་རྐོ་རོྡོ་སླེོག་མཁོན་ཞེིག་

རྙིེད་འདུག་ཨ། ཕོ་གསིར་འད་ིའཇོོར་ཕྲུག་འད་ིདང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ངལོ་རྩོལོ་འད་ིརིགསི་བྱསི་མྱོོང་ཡིོད། (ཧུམ) རེད་ཡི། དངོསི་གནསི་

བྱསི་མྱོོང་ཡིོད། (ཧུམ) ལོསི་ཀ་ལོོ་མང་པོར་བྱསི་པ་ཡིིན། (ཧུམ) ང་ངལོ་རྩོལོ་གྱིི་ཚོོར་

བ་འདིར་དགའ། (ཧུམ)” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམདུན་གྱིི་སི་ནག་རྣམསི་སིོབ་སིོབ་ཏུ་

བསླེོགསི། ཞེོགསི་པའ་ིཉི་ིའོད་ལྗོོན་ཤོིང་སྟེང་དུ་འཕྲོསི་པསི། རྒུན་སྡོང་སྟེང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་

ལོོ་མའ་ིངོསི་སུ་ལྗོང་མདངསི་ལྡན་པའ་ིགསིེར་འོད་འཕྲོ། ཡུར་བུ་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་དབྱིན་

ཁྲེ་དྲུག་བརྐོསི་རྗོེསི། ཋེོམ་འགྲམ་དུ་ནུར་ནསི་དཔྲལོ་བའི་སྟེང་གི་རྔུལོ་ཆུ་ཕྱིིསི། ཝིལོ་ཁོེ་

ཁོོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡིོང་། སྦྱིག་མ་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ཤོིང་མར་ལོ་ལྷུང་ལོ། རིམ་གྱིིསི་ཇོ་ེརིང་དུ་འགྲོ་

བཞེིན་པའ་ིཡུར་འགྲམ་གྱི་ིསི་ཕུང་ངོསི་སུ་སི་ནག་ཁོེམ་བུ་ར་ེར་ེབཞེིན་འཕུར་ནསི་ཡིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་དབུསི་འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་འདིའི་སྐོར་གོ་མྱོོང་། ད་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་

ཀྱིང་དེའ་ིཚོོགསི་མ་ིཡིིན་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིིསི་“ཡིིན་ཡི། སྐུ་ཞེབསི། དེ་ནི་འགན་ཁུར་ཞེིག་རེད། དེ་ཡིོད་ཀྱིི་མི་ཡིོངསི་

རོྫོགསི་ལོ་འགན་འཁུར་དགོསི། ང་ཚོོསི་རང་ནུསི་ཅི་ིལྕིོགསི་ཀྱིིསི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞེིན་

ཡིོད་ལོ། སྒོར་ནང་གི་མི་ཚོང་མསི་རང་ནུསི་ཅིི་ལྕིོགསི་ཀྱིིསི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞེིན་

ཡིོད། ཞེིང་བདག་ཆོེན་པོ་ཚོོསི་ང་ཚོོར་སུན་པོ་མི་བཟོ་བའི་རེ་བ་ཡིོད། དངོསི་གནསི་དེ་

ལྟར་ར་ེབ་བརྒྱབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡུར་བུའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་མཆོོངསི་པསི། ཝིལོ་ཁོ་ེའགྲམ་དུ་ནུར། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོསི་ད་

ལྟ་བཤོད་པའི། (ཧུམ) ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་སྟེང་གི་འཁྲུག་འཛོིང་སྐོར་དེ་ཅིི་བྱེད། 

(ཧུམ) ཁོོ་ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ད་ེའདྲེ་བྱེད་དགོསི་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིར་ཝིལོ་ཁོེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིོང་། ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིིསི་སྦྱིག་མསི་ཡུར་བུའི་མཐེིལོ་ངོསི་

སྙོམསི་པོ་དང་འཇོམ་པོ་བཟོསི་ནསི། སྦུ་གུ་འདིང་བར་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི། ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་

ང་ཚོ་ོཕྱིིར་འབུད་གཏོང་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་སི་རེད། ངསི་བལྟསི་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོསི་རྩ་འཛུགསི་

བྱསི་ཡིོང་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་ཀྱིི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོ་བདེན་ཡིང་

སྲིིད། ང་ཚོོའ་ིསྒོར་འདི་ཡིང་རྩ་འཛུགསི་ཤོིག་རེད་ཨ། ང་ཚོོའ་ིསྒོར་ནང་ག་ིམ་ིཚོོསི་ཕན་

ཚུན་ལོ་ལྟ་སྐྱོང་བྱསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ང་ཚོོའི་ནང་གི་རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་ནི་ཡུལོ་འདི་

གའི་ནང་གི་ལོེགསི་ཤོོསི་ཡིིན། ང་ཚོོའི་ཚོོང་ཁོང་ནང་དུ། གནསི་སྐབསི་སུ་ལོག་ཏུ་སོྒོར་

མོ་མེད་མཁོན་ཚོོསི་ཅི་ལོག་སྔོ་ལོེན་བྱསི་ནསི་ཐེོ་འགོད་བྱེད་ཆོོག་ལོ། སོྒོར་ལྔ་ཡི་ིརིན་གྱི་ིཅི་

ལོག་སྔོ་ལོེན་བྱསི་ཀྱིང་། སྒོར་འད་ིམུ་མཐུད་དུ་འཁོོར་སོྐྱད་བྱེད་ཐུབ། ང་ཚོོར་སྒྲིིག་ཁྲིམསི་

ཐེད་ནསི་དཀའ་ངལོ་གཅིིག་ཀྱིང་འཕྲད་མྱོོང་མེད། ངསི་བལྟསི་ན། ཞེིང་བདག་ཆོེན་པོ་

ཚོ་ོཞེེད་དོན་ཡིང་ད་ེཡིིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ང་ཚོ་ོབཙོན་དུ་འཕེན་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པསི། དེསི་ཁོོ་

ཚོོར་ཞེེད་སྣང་སླེོང་གི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་བསིམ་པར། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་འཛོིན་

སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད་དུསི། ད་དུང་ད་ེལོསི་གཞེན་ཡིང་བྱེད་སྲིིད་ཀྱི་ིརེད་སྙམ་གྱི་ིཡིོད་པ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡུར་བུའ་ིནང་ནསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི། མིག་མཐེའ་ིརྔུལོ་ཆུ་ཕྱིིསི། “ཚོགསི་པར་སྟེང་

དུ་བཀོད་པའ་ིབྷེ་ེཁོེར་སི་ིཧྥོིལོད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིབྱང་ཕོྱིགསི་སུ་བྱུང་བའ་ིངན་སྐུལོ་སོླེང་མཁོན་

སྐོར་གྱི་ིགནསི་ཚུལོ་ད་ེགོ་སིོང་ངམ།” 

ཝིལོ་ཁོ་ེཡིིསི་“ལོོསི་གོ ཁོོ་ཚོ་ོནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲེ་བཤོད་པར་དགའ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ང་ཡིང་ད་ེགར་ཡིོད། ད་ེགར་ངན་སྐུལོ་སླེོང་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་

དམར་ཕོྱིགསི་པ་ཞེེསི་འབོད་པ་ད།ེ ལྟསི་ངན་ད་ེདོན་དམ་པར་ཅི་ིཞེིག་རེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཋེི་མོ་ཐེེ་ཡིིསི་ཡུར་བུའི་མཐེིལོ་དུ་སི་འབུར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་སྤུངསི། དགུང་གི་ཉིི་ཟེར་

གྱིིསི་ཁོོའ་ིསྨོ་ར་དཀར་པོ་ཐེར་ཐེོར་དེར་འོད་མདངསི་བསྩོལོ། “མ་ིམང་པོ་ཞེིག་གིསི་དམར་

ཕྱིོགསི་པ་ཟེར་བ་ད་ེཅི་ིཡིིན་ཤོེསི་འདོད་ཀྱི་ིའདུག་ཡི།” ཁོོ་གད་མོ་བགད། “ང་ཚོོའ་ིགཞེོན་

ནུ་གཅིིག་གིསི་རྙིེད་འདུག” ཁོོསི་སི་ཕུང་སྟེང་དུ་སྦྱིག་མསི་ཡིང་མོསི་རྡོེབ་རྡོེབ་བྱསི། “མིང་

ལོ་ཧིན་སི་ིཟེར་བའ་ིཕྱུག་བདག་ཅིིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ལོ་ཁོམ་བུ་དང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིསི་ཞེིང་

དབྱིན་མུའུ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་ཀྲིན་འཇུག་ལོསི་སྣོན་བཟོ་གྲྭ་ཞེིག་དང་

རྒུན་ཆོང་བཟོ་གྲྭ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་རེད། ཨུན། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ཁོོསི། ‘ལྟསི་ངན་དམར་

ཕྱིོགསི་པ་དེ་ཚོོ།’ ཞེེསི་གཏམ་བཤོད་སྤེེལོ་ཞེིང་། ‘ལྟསི་ངན་དམར་ཕོྱིགསི་པ་འདི་ཚོོསི་

ཡུལོ་གྲུ་འདིར་ཆོག་འཇོིག་སླེོང་བཞེིན་པསི། ང་ཚོོསི་ལྟསི་ངན་དམར་ཕོྱིགསི་པ་འདི་ཚོོ་

མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་དགོསི།’ཞེེསི་བཤོད་བཞེིན་པའི་སྐབསི་དེར། ནུབ་རྒྱུད་དུ་སླེེབསི་ནསི་

ཉིིན་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མ་འགོར་བའི་མི་ཞེིག་དེ་གར་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོསི་མགོ་བོ་འཕྲུག་

འཕྲུག་བྱེད་བཞེིན། ‘སྐུ་ཞེབསི་ཧིན་སི་ིལོགསི། ང་འད་ིགར་སླེེབསི་ནསི་ཡུན་རིང་འགོར་

མེད། ལྟསི་ངན་དམར་ཕོྱིགསི་པ་ཟེར་བ་ད་ེཅི་ིཞེིག་རེད།’ཅིེསི་དྲེིསི་པ་ན། ཧིན་སི་ིཡིིསི། ‘ང་

ཚོོསི་ཆུ་ཚོོད་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་མ་གཏོགསི་སོྤྲོད་ཀྱི་ིམེད་དུསི། ཆུ་ཚོོད་ར་ེ

ལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་ར་ེལོེན་འདོད་པའ་ིཁྱོ་ིཕྲུག་སུ་ཡིོད་ན་ད་ེདམར་ཕོྱིགསི་པ་རེད།’ ཅིེསི་

བཤོད། ད་སོྔོན་གྱི་ིམ་ིདེསི་བསིམ་བློོ་ཡུད་ཙམ་ལོ་བཏང་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་མགོ་བོ་འཕྲུག་

འཕྲུག་བྱེད་བཞེིན། ‘ཨུན། སྐུ་ཞེབསི་ཧིན་སི་ིལོགསི། ང་ཁྱོ་ིཕྲུག་ཅིིག་མིན། འོན་ཀྱིང་། གླེ་

ཆོ་དེ་འདྲེ་ལོེན་འདོད་མཁོན་ཚོང་མ་དམར་ཕོྱིགསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཡིང་དམར་ཕྱིོགསི་པ་

ཡིིན། ངསི་ཀྱིང་གླེ་ཆོ་ད་ེའདྲེ་ལོེན་འདོད་ལོ། འདིར་ཡིོད་ཚོང་མསི་ད་ེའདྲེ་ལོེན་ན་འདོད་

རྒྱུ་རེད། དེསི་ན་ང་ཚོ་ོཡིོངསི་རོྫོགསི་དམར་ཕོྱིགསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་ཨ།’ ཞེེསི་བཤོད།” ཋེ་ིམོ་

ཐེ་ེཡིིསི་ཁོོའ་ིསྦྱིག་མ་ཡུར་བུའ་ིམཐེིལོ་དུ་དྲུད་པསི། སི་ངོསི་སུ་སྦྱིག་མ་འདྲུད་ཤུལོ་བབསི། 
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ཋེོམ་གད་མོ་བགད། “དེསི་ན་ང་ཡིང་ཡིིན།” ཁོོའ་ིའཇོོར་བུ་གཞུ་དབྱིབསི་ལྟར་ཡིར་ལོ་

འཕྱིར་ནསི་མར་ལོ་བརྡོབསི་པསི། འཇོོར་འོག་ག་ིསི་ནག་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཤོགསི། ཁོོའ་ི

ཐེོད་པའི་སྟེང་གི་རྔུལོ་ཆུ་རྣམསི་སྣའི་གཡིསི་གཡིོན་བརྒྱུད་ནསི་མར་ཟགསི་ནསི། སྐེ་

ངོསི་སུ་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་གིསི་བཞུར། “ལྟསི་ངན། གལོ་ཏ་ེཁྱོོད་རང་འཇོོར་བུ་དང་དགྲར་མ་

ལོངསི་ན། (ཨ་ཁོ་ཁོ།) འཇོོར་བུ་ད་ེལོག་ཏུ་ཧ་ཅིང་བད།ེ (ཨ་ཁོ་ཁོ།) བདག་པོ་དང་འཇོོར་

བུ་གཉིིསི་ཀ་ (ཨ་ཁོ་ཁོ།) ལོསི་ལོ་འཆོམ་ན་ལོསི་ཀ་སླེ་མོསི་འགྲུབ། (ཨ་ཁོ་ཁོ།)”

སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོསི་ཡུར་བུའ་ིནང་ནསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཅིིང་། ཡུར་བ་ད་ེཇོ་ེརིང་ནསི་ཇོ་ེ

རིང་རེད། ཞེོགསི་ཡིོལོ་གྱི་ིཉི་ིའོད་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ཚོ་ལོམ་ལོམ་གྱིིསི་འཕྲོསི། 

• • •

ཋེོམ་ཁོོ་མོ་དང་ཁོ་བྲལོ་རྗོེསི། རུ་ཐེེ་གཙང་སྦྲི་ཁོང་གི་སོྒོ་རུ་ལོངསི་ཏེ་ནང་དུ་བལྟསི་ནསི་

ཡུད་ཙམ་བསྡད། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོར་ངར་མ་བསླེངསི་ན་ཁོོ་མོར་སྤེོབསི་པ་དེ་འདྲེ་

ཆོེན་པོ་མེད་པསི། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་པ་རྗོེན་པ་དེ་ཨར་འདམ་གྱིི་མཐེིལོ་གཅིལོ་

སྟེང་དུ་གཅིིག་སོྤེསི་རྗོེསི་ཕྱིི་ནུར་བྱསི། གུར་ཚོོགསི་ཀྱིི་མར་ཕྱིོགསི་ནསི་བུད་མེད་ཅིིག་

གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི། སྒོར་སྤྱིོད་ཀྲིན་ཐེབ་ཅིིག་ག་ིནང་དུ་མ་ེབུསི། རུ་ཐེ་ེད་ེཕྱིོགསི་སུ་

གོམ་པ་གཅིིག་གཉིིསི་སྤེོསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་མ་ཕོད། དེ་བསི་ཁོོ་

མོ་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིགུར་སོྒོ་རུ་ཕྱིིར་འཇོབ་ནསི་སིོང་སྟ་ེནང་དུ་བལྟསི། གུར་གྱི་ིཕྱིོགསི་གཅིིག་

ཏུ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་སི་སྟེང་དུ་ཉིལོ་འདུག་ལོ། ཁོོསི་ཁོ་གདངསི་ནསི། མིད་པའི་གཏིང་ནསི་

མཆོིལོ་སྒྲི་དང་འདྲེེསི་པའ་ིསྔུར་བ་འཐེེན་བཞེིན་འདུག ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་གཉིིསི་ཀའ་ིསྟེང་

དུ་མལོ་གཟན་ཞེིག་བཀབ་ནསི། མགོ་བོ་ནག་ཁུང་ཕྱིོགསི་སུ་གཏད་འདུག ཨལོ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

དང་ཅུང་ཐེག་རིང་སི་ན་ཉིལོ་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིལོག་པསི་མིག་ཟུང་བཀབ་འདུག གུར་
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གྱི་ིམདུན་ཕྱིོགསི་ཙམ་དུ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཉིལོ་འདུག་ཅིིང་། ཝིན་

ཧྥོིལོད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་རུ་ཐེེ་ཡིི་ཉིལོ་ཤུལོ་སྟོང་པར་ལྷག་འདུག ཁོོ་མོ་པུསི་བཙུགསི་སུ་

བསྡད་ནསི་ནང་དུ་ལོྐོག་ལྟ་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་སྐྲ་མདོག་སིེར་སྐྱ་ཡིིན་པའ་ི

ཝིན་ཧྥོལིོད་ཀྱི་ིམགོ་ལོ་ཅིེར། སྐབསི་དེར་ཝིན་ཧྥོལིོད་ཀྱིིསི་མིག་ཕྱིསེི་ནསི་ཁོོ་མོར་ཅིེར། ཁོོའ་ི

མིག་ཟུང་ལོ་སྒོམ་ཚུགསི་ཤོིག་བབསི། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་མཛུབ་མོ་མཆུ་ཏོ་རུ་སྦྱིར་ཞེངི་། ལོག་པསི་

འབོད་བརྡོ་བཏང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་མིག་འབྲསི་འཁོོར་ནསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་གཅིིག་བལྟསི། 

ཁོོ་མོའ་ིདམར་མདངསི་བབསི་པའ་ིགདོང་པ་ད་ེཁོོ་དང་ཉི་ེསིར་བཅིར་འདུག་ལོ། ཁོོ་མོའ་ི

ཁོ་ཅུང་ཙམ་གདངསི་འདུག ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་མལོ་གཟན་གྱི་ིཁོ་དལོ་མོསི་ཕྱིེསི་ནསི་ནང་

ནསི་ཕྱིིར་ནུར་ཡིོང་། ཁོོ་སིེམསི་ཆུང་ངང་ནསི་གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ད་ེརུ་ཐེ་ེཡི་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་

ནསི་“ཁྱོོད་རང་ལོངསི་ནསི་ག་ཚོོད་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་ཤུར་པུར་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་དོགསི་ཟོན་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཁོོ་རང་ཕར་ལོ་ཅུང་ཁྲིད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོབད་ེའཇོགསི་སུ་

སླེེབསི་པའི་མཚོམསི་སུ། ཁོོ་མོསི་“ང་རང་མདང་དགོང་རྩ་བ་ནསི་མ་ཉིལོ། མཚོན་གང་

པོར་ལོངསི་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་ལོངསི་མེད། ཁྱོོད་རང་སྐྱག་རྫུན་མཁོན་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ཡི་ཡི། ང་སྐྱག་རྫུན་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་ན། མདང་དགོང་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་ཚོང་མ་

ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་མིན། མ་ིཞེིག་ལོ་གྲ་ིཡིསིི་བསྣུན་ནསི་བསིད་པའ་ིསོྐར་ད་ེབཤོད་རྒྱུ་མིན་ལོ། 

དོམ་ཞེིག་ཡིོང་ནསི་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་འཁྱོེར་སིོང་བའ་ིསྐོར་དེའང་བཤོད་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“དོམ་ཞེིག་ཡིོང་མེད།” ཅིེསི་དོགསི་མི་བདེ་བའི་སོྒོ་ནསི་བཤོད་

ཅིིང་། ཁོོསི་སྤེར་མོསི་སྐྲ་ལོོ་ཡིར་ལོ་ཤོད་པ་དང་། དོར་མའ་ིའདོམསི་ནསི་མར་ལོ་འཐེེན།
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ཁོོ་མོསི་ཟུར་ཟའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི། དོམ་ཞེིག་ཡིོང་མེད་ཡི། ཚོོང་ཟོང་དཀར་ཆོག་སྟེང་

དུ་ཡིོད་པ་ལྟ་བུའ་ིདཀར་པོ་དཀར་ཡིོལོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཀྱིང་མེད་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོར་གཟབ་ནན་གྱིིསི་བལྟསི་ནསི། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིགཙང་སྦྲི་ཁོང་

ག་ིཕོྱིགསི་སུ་མཛུབ་ཀེར་བྱེད་བཞེིན་“ད་ེན་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་“ང་སྐྱག་རྫུན་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་པསི། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་དེ་དག་བཤོད་ནསི་ཅིི་

ཕན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“སིོང་ནསི་བལྟ།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ང་ཕྱིིན་ཟིན་པ་ཡིིན། ང་དེའ་ིསྟེང་དུ་བསྡད་པ་ཡིིན་ལོ། ནང་དུ་གཅིིན་པ་

ཡིང་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་སྟེང་དུ་བསྡད་མེད་ལོ་ནང་དུ་གཅིིན་པའང་བཏང་མེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོགཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ད་ཐེེངསི་རུ་ཐེ་ེཞེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ཁོོ་མོསི་དཔའ་

ངར་དང་བཅིསི་ཁོང་པའི་ཕྱིོགསི་སུ་ལོམ་ཁྲིད། གསིང་སྤྱིོད་ཚོང་མ་ཁོང་པ་ཆོེན་པོ་དེའི་

ཕྱིོགསི་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིགསི་འདུག་ལོ། གསིང་སྤྱིོད་ར་ེར་ེན་ིལོོགསི་སུ་བཅིད་ནསི་སོྒོ་བསྒོར་

ཡིོད་ཅིིང་། ཆོབ་ཟོམ་གྱིི་དཀར་ཡིོལོ་རྣམསི་དཀར་ཞེིང་འཚོེར། ཁོང་པའི་ཕྱིོགསི་གཞེན་

པའི་གྱིང་རྩ་རུ་འཁྲུད་གཞེོང་ཁོག་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་ཤོིང་། ཁོང་པའི་ཕྱིོགསི་གསུམ་པ་

ད་ེརུ་ཁྲུསི་ཁོང་བཞེ་ིབསྒྲིིགསི་ནསི་འདུག 

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་“ལྟོསི་དང་། འདི་ཚོོ་སྤྱིོད་ཁོང་རེད། ངསི་འདི་དག་ཚོོང་ཟོང་དཀར་ཆོག་

ལོསི་མཐེོང་མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གསིང་སྤྱིོད་གཅིིག་ག་ིཉི་ེསིར་བཅིར། 

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ངར་སིེམསི་དང་བཅིསི་སྨོད་གོསི་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་མར་བསྡད་དེ་“ང་འདིར་

སླེེབསི་པ་ཡིིན་ཞེེསི་བཤོད་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིབདེན་དཔང་དུ། ཆོབ་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཟོམ་དཀར་ཡིོལོ་ནང་དུ་ཆུ་ཅུང་འཁྱོིལོ་འདུག

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཅུང་ངོ་གནོང་། ཁོོསི་ཆུ་བཤོལོ་ལོག་འཇུ་ད་ེམར་འཐེེན་པ་ན། ད་ེམ་ཐེག་

ཏུ་ཆུའ་ིཤོག་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་པསི། རུ་ཐེ་ེགླེོ་བུར་དུ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཕར་མཆོོངསི། ཁོོ་མོ་དང་

ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཁོང་པའ་ིདཀྱིིལོ་དུ་ལོངསི་ནསི་ཆོབ་ཁོང་ལོ་བལྟསི། ཆུའ་ིསི་ིསྒྲི་མུ་

མཐུད་དུ་གྲག

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ད་ེཁྱོོད་རེད། ཁྱོོད་ནང་དུ་སོིང་ནསི་བཅིག་པ་རེད། ངསི་དངོསི་སུ་མཐེོང་

སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་མིན། ང་རྩ་བ་ནསི་མིན།”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ངསི་མིག་གིསི་མཐེོང་བྱུང་། ཁྱོོད་ན་ིའད་ིའདྲེའ་ིཅི་ལོག་བཟང་པོའ་ིཐེད་ལོ་

ཡིིད་རོྟེན་མ་ིརུང་སི་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་མར་སྒུར། ཁོོསི་རུ་ཐེ་ེལོ་ཡིར་ལྟ་སྐབསི་མིག་ཟུང་མཆོ་ིམསི་

གང་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། མ་ནེ་ཡིང་འདར་འདར་དུ་འགུལོ། སྐབསི་དེར་རུ་ཐེེ་གོླེ་བུར་དུ་

འགྱིོད་པ་སྐྱེསི།

ཁོོ་མོསི་“སྐྱོན་ཡིོད་པ་མ་རེད། འད་ིངསི་སུ་ལོའང་མ་ིབཤོད། ང་ཚོ་ོའདིར་སླེེབསི་དུསི་

འད་ིམ་གཞེ་ིནསི་ཆོག་ཡིོད་ཁུལོ་བྱེད། ང་ཚོ་ོའདིར་རྩ་བ་ཉིིད་ནསི་མ་ཡིོང་ཁུལོ་བྱེད།” ཅིསེི་

བཤོད་ནསི། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ཁྲིད་ནསི་གཙང་སྦྲི་ཁོང་ལོསི་ཕྱིིར་བུད།

ད་ལྟ། དགུང་ག་ིཉི་ིམ་ཤོར་རིའ་ིརྩ་ེནསི་བུད་ད།ེ འོད་ཀྱི་ིཟ་ེབ་གཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་ཚོན་ལྔ་

བོའ་ིགཉིེར་སུལོ་ཅིན་གྱིི་ལྕིགསི་ཤོོག་གི་ཀློད་ཁོེབསི་སྟེང་དུ་འཕྲོསི་ཤོིང་། འོད་ཀྱིི་ཟེ་བ་

རསི་གུར་སྐྱ་བོ་དག་དང་གུར་བར་དུ་གཙང་མར་ཕྱིགསི་པའི་སྲིང་ལོམ་གྱིི་ངོསི་སུའང་

འཕྲོསི། ད་ན་ིསྒོར་འད་ིགཉིིད་ལོསི་སིད་བཞེིན་འདུག རོྡོ་སྣུམ་གྱི་ིལྕིགསི་ཀྲིན་དང་ལྕིགསི་

ཤོོག་སྣ་ཚོོགསི་ལོསི་བཟོསི་པའི་སྒོར་འདིའི་ནང་གི་ལྕིགསི་ཐེབ་ཁོག་ཏུ་མེ་བུསི་བྱུང་ལོ། 
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དུད་པའ་ིདྲེ་ིམ་མཁོའ་རླུང་ཁྲོད་དུ་ཁྱོབ། ཇོོ་ཌི་ིཚོོང་ག་ིགུར་སོྒོ་རུ། ཨ་མ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་

སྲིང་ལོམ་དུ་མར་བལྟསི་འདུག ཁོོ་མོསི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་མཐེོང་བསི་ཁོོ་ཚོོའི་རྩར་མར་

ཡིོང་།

ཁོོ་མོསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ་བསིམ་ནསི་སིེམསི་ཁྲལོ་སྐྱེསི་བྱུང་།” 

ཞེསེི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ང་ཚོ་ོལྟད་མོར་བལྟ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ཋེོམ་གང་དུ་ཡིོད། ཁོོ་མཐོེང་སིོང་ངམ།”

རུ་ཐེེ་ཡིི་གདོང་པར་གལོ་ཆོེ་བའི་རྣམ་པ་ཤོར་“མཐོེང་སོིང་། ལྕིམ་ལོགསི། ཋེོམ་གྱིིསི་

ང་གཉིིད་ལོསི་བསླེངསི་ནསི། ཁྱོོད་ཚོོར་ཅིི་ཞེིག་ལོབ་དགོསི་ང་ལོ་བཤོད་སིོང་།” ཁོོ་མོསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགལོ་ཆོེན་རང་བཞེིན་ད་ེགསིལོ་པོར་མངོན་ཆོེད་ཅུང་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག

ཨ་མསི་“ཨུན། ད་ེནསི།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁོོསི་ཁྱོོད་ལོ་འད་ིལྟར་ཤོོད་ཟེར།” ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། ཁོོ་

མོའ་ིད་ལྟའ་ིགོ་གནསི་ལོ་ཝིན་ཧྥོིལོད་ཡིིད་སྨོོན་སྐྱ་ེརུ་བཅུག

ཨ་མསི་ལོག་པ་ཡིར་བཀྱིགསི་ཤོིང་། ལོག་རྒྱབ་རུ་ཐེེ་ཡིི་ཕྱིོགསི་སུ་གཏད་“དེ་ནསི་ཅིི་

ཟེར།”

ཁོོ་མོསི་མགྱིོགསི་པོར་“ཁོོ་ལོ་ལོསི་ཀ་རྙིེད་འདུག ད་ེབསི་ཁོོ་ལོསི་ཀ་ལོསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་།” 

ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། སྔོངསི་འཚོབ་དང་བཅིསི་ཨ་མའི་ལོག་པའི་འགུལོ་ཕྱིོགསི་ལོ་བལྟསི། 

ལོག་པ་ད་ེམར་ཕབ་ནསི་ཚུར་རུ་ཐེ་ེལོ་བསྲིིངསི། ཨ་མསི་མགྱིོགསི་མྱུར་ངང་རུ་ཐེ་ེཡི་ིཕྲག་

པ་པང་བསྡམསི་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ལྷོད།

རུ་ཐེ་ེཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིངང་ནསི་ཐེང་ལོ་བལྟསི་ནསི། སྐད་ཆོའ་ིབརོྗོད་གཞེ་ིབརྗོེསི་ཏ་ེ“ཁོོ་

ཚོ་ོའད་ིགར་གསིང་སྤྱིོད་འདུག དཀར་པོ་ད་ེའདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོད་ེགར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོོ་མོསི་“ང་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཡིིད་

རྟེོན་བྲལོ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་“ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁོོསི་ཆོབ་ཟོམ་གཅིིག་བཅིག་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིི་གདོང་མདོག་དམར་པོར་གྱུར། ཁོོསི་རུ་ཐེེ་ལོ་མིག་གིསི་ཅིེར་ནསི་“ཁོོ་

མོསི་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་གཅིིན་པ་བཏང་སིོང་།” ཞེེསི་གནག་སིེམསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིགདོང་ལོ་སྔོངསི་འཚོབ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞེིག་ཤོར། “ཡིང་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་

ཡིིན། ང་ལོ་སྟོན་དང་།” ཁོོ་མོསི་ཁོོ་གཉིིསི་བཙན་གྱིིསི་གཙང་སྦྲི་ཁོང་གི་སོྒོ་རུ་དེད་ནསི་

ནང་དུ་ཁྲིད། “ཡི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན།”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་མཛུབ་སྟོན་བྱསི། “ད་སོྔོན་དེསི་ཤོག་སྒྲི་དང་སི་ིསྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་འདུག་མོད། 

ད་ལྟ་གྲག་མཚོམསི་ཆོད་འདུག”

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་ང་ལོ་གཅིིག་སྟོན་དང་།” ཞེེསི་ནན་འདྲེ་ིབྱསི།

ཝིན་ཧྥོིལོད་འདོད་ལོ་མི་འདོད་ཀྱིིསི་གསིང་སྤྱིོད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི། “ངསི་འདི་

ནསི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་མནན་པ་ཡིིན། འད་ིལོ་ཅུང་ཐུག་པ་ཙམ་ཡིིན་མོད། ད་ེནསི་... །” ཞེེསི་

ཟེར་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཆུ་སྒྲི་ཡིང་བསྐྱར་ཤོག་ཤོག་ཏུ་གྲག་བྱུང་བསི་ཁོོ་ཕར་མཆོོངསི།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ལྟག་ལོ་གཡུགསི་ནསི་བགད་ཅིིང་། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀསི་

ཁོོ་མོར་སྡང་སྡིག་གིསི་བལྟསི། ཨ་མསི་“འདིའ་ིའཁོོར་སོྐྱད་བྱེད་སྟངསི་འད་ིའདྲེ་རེད། ངསི་

འད་ིའདྲེ་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་། གཅིིན་སྐྱག་བཏང་ཚོར་རྗོེསི། འད་ིམར་མནན་དགོསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཐོེང་རྒྱ་ཐེོསི་རྒྱ་ཆུང་བ་འདིསི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚོ་རུ་བཅུག 

ཁོོ་ཚོ་ོསོྒོ་ལོསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་སྲིང་ལོམ་དུ་སིོང་ཞེིང་། ད་ེགར་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་གིསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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ཞེོགསི་ཇོ་འཐུང་བཞེིན་པར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད།

ཨ་མསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྗོེསི་སུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིར་

ལྟ་མར་ལྟ་བྱསི། ཁོོ་མོ་ཁྲུསི་ཁོང་ཡིོད་སིར་སོིང་ནསི་ནང་དུ་བལྟསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་གདོང་

འཁྲུད་གཞེོང་བ་ཡིོད་སིར་སིོང་ནསི། མཛུབ་མོསི་དཀར་ལོ་གཙང་བའི་དཀར་ཡིོལོ་ལོ་

རེག ཁོོ་མོསི་ཆུ་སོྒོ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིེསི་རྗོེསི། མཛུབ་མོ་ཆུ་ནང་དུ་བསྲིིངསི། དེ་ནསི་ཆུ་དོྲེན་

པོ་སླེེབསི་པ་ན། ཁོོ་མོསི་ལོག་པ་མགྱིོགསི་པོར་ཕར་ཕྱིིར་འཐེེན། ཁོོ་མོསི་གདོང་འཁྲུད་

གཞེོང་བར་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་གཞེོང་མཐེིལོ་གྱིི་སིིམ་སོྒོ་བཀག་ནསི། ཆུ་

གྲང་མོའ་ིཆུ་སོྒོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིཆུ་དྲེོན་པོའ་ིཆུ་སོྒོ་གཅུསི་ཏ།ེ གཞེོང་བའ་ིནང་དུ་ཆུ་

དྲེོན་པོ་ཅུང་ཙམ་བསིགསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཆུ་དྲེོད་འཇོམ་གྱི་ིནང་དུ་ལོག་པ་བཀྲུསི་ཤོིང་

གདོང་པ་ཡིང་བཀྲུསི། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྲ་གསིེང་དུ་ཆུ་ཡིིསི་ཤོད་བཞེིན་པའི་སྐབསི་

སུ། ཨར་འདམ་གྱི་ིམཐེིལོ་ཞེལོ་སྟེང་དུ་རྐང་པ་སྤེོསི་པའ་ིསྒྲི་ཞེིག་ཁོོ་མོའ་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་

གྲག་ཡིོང་། ཁོོ་མོ་མྱུར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་བ་ན། མི་རྒན་པ་ཞེིག་དེ་གར་ལོངསི་ནསི། གདོང་

ལོ་ཚུལོ་མིན་གྱིི་སྤྱིོད་པ་ཅིི་ཞེིག་མཐོེང་བ་ལྟར། ཧང་སིངསི་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅིསི་

ཁོོ་མོར་བལྟསི་འདུག

ཁོོསི་རྩུབ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་འདིའ་ིནང་དུ་ཅི་ིབྱེད་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོོ་མོསི་ཁོ་ནང་གི་ཆུ་མིད་པར་བཏང་ཞེིང་། མ་ནེའི་ངོསི་ནསི་མར་འཛོགསི་བཞེིན་

པའ་ིཆུ་ཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིགོྱིན་གོསི་བརྟེོལོ་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་པ་ཚོོར། ཁོོ་མོསི་དགོངསི་སིེལོ་ཞུ་

བའ་ིངག་གིསི་“ངསི་མ་ཤོེསི་པ་རེད། ངསི་འད་ིམང་ཚོོགསི་ཚོོསི་སྤྱིོད་ཆོོག་རྒྱུ་རེད་བསིམ་

སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

མི་རྒན་པ་དེསི་སྨོིན་པ་བསྡུསི་ནསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་རྗོེསི་“སྐྱེསི་པ་ཕོ་ཚོོའི་རེད།” ཅིེསི་

བཙན་དྲེག་དང་བཅིསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་“ཕོ།” ཞེེསི་པའ་ིཡི་ིགེར་
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མཛུབ་མོ་བཙུགསི་ནསི་“འད་ིརེད། སྐྱེསི་པ་འགྲོ་སི་ཡིིན་པ་འདིསི་ར་སོྤྲོད་བྱསི་ཡིོད། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་མཐེོང་མ་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅིསི་“མཐེོང་མ་སོིང་། ངསི་ད་ེརྩ་བ་ནསི་མཐེོང་

མ་བྱུང་། ང་རང་འགྲོ་ཆོོག་སིའ་ིཁོང་པ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེའ་ིགདོང་ག་ིཁྲོ་ཉིམསི་ཞེ་ིནསི་“ཁྱོོད་རང་འབྱོར་མ་ཐེག་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་

ཅུང་བྱམསི་སིེམསི་དང་བཅིསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་“མདང་དགོང་ནམ་གུང་ལོ་འབྱོར་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ད་ེནསི་ཁོོསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ད་དུང་ལྷན་ཚོོགསི་དང་ཐུག་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཅི་ིཞེིག་ག་ིལྷན་ཚོོགསི།”

“ཨོ། སྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི།”

“མེད། ང་ཐུག་མེད།”

ཁོོསི་སྤེོབསི་སིེམསི་དང་བཅིསི་“ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་མགྱིོགསི་པོར་ཁྱོོད་རང་འཚོོལོ་དུ་

ཡིོང་ནསི། ཁྱོོད་ལོ་ཡིོད་ཚོད་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། ང་ཚོོསི་ནང་དུ་འབོྱར་མ་ཐེག་པའ་ི

ཡུལོ་མི་ཚོོར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ཡི། ཁྱོོད་བུད་མེད་ཀྱིི་གསིང་སྤྱིོད་དུ་འགྲོ་དགོསི་

ན། ཁོང་པ་འདིའ་ིཕོྱིགསི་གཞེན་པ་ད་ེརུ་སིོང་དང་། ད་ེཁྱོོད་ཚོོའ་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིསོྒོ་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི། ཁོོ་ཚོ་ོངེད་ཚོང་

ག་ིགུར་ནང་དུ་ཡིོང་ག་ིརེད་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱསི། “ཡིོང་ག་ིརེད། མགོྱིགསི་པོར་ཡིོང་ག་ིརེད།”

ཁོོ་མོསི་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། བྲེལོ་འཚོབ་ཀྱིིསི་སོྒོ་ཁོར་བུད་ནསི། རྒྱུག་མ་

འདུར་གྱིིསི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག
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གུར་ནང་ནསི་ཁོོ་མོསི་“ཨ་ཕ། ཇོོན། ཡིར་ལོོངསི། ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིང་ཡིར་ལོོངསི། སིོང་

ནསི་གདོང་པ་ཁྲུསི་ཤོིག”ཅིེསི་བཤོད་པསི། གླེོ་བུར་དུ་འདོྲེགསི་བསླེངསི་པའ་ིགཉིིད་མ་སིད་

ཀྱིི་མིག་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཚོོ་ཚོང་མ། ཚོང་མ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་

གདོང་པ་འཁྲུད་དུ་སིོང་། རང་རང་ག་ིསྐྲ་ཤོད་ཅིིག” ཅིེསི་ཀུ་ཅིོ་བཏོན།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་གདོང་ལོ་སྐྱ་མདངསི་བབསི་ཤོིང་ལུསི་ལོ་ན་ཚོའི་ཉིམསི་ཤོར། ཁོོའ་ིམ་

ནེའ་ིསྟེང་དུ་རྨསི་ཤུལོ་གྱི་ིདམར་ཀོར་ཞེིག་ཀྱིང་བབསི་འདུག

ཨ་ཕསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“ལྷན་ཚོོགསི་དེ། འདི་གར་ལྷན་ཚོོགསི་ཤོིག བུད་མེད་

ཀྱི་ིལྷན་ཚོོགསི་ཤོིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོང་ཚོོར་བལྟ་རུ་ཡིོང་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་སྔུར་བ་

དིར་དིར་དུ་འཐེེན་ནསི་གཉིིད་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཋེོམ་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་ཕྱིིན་འདུག་ལོ། 

ལོསི་ཀ་ཞེིག་ཀྱིང་རྙིེད་འདུག ཡི། ད་ཚོང་མ་ཡིར་ལོོངསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་གཉིིད་མ་སིད་ཀྱིིསི་རསི་གུར་ལོསི་ཕྱིིར་བུད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཅུང་ཁྱོར་ཁྱོོར་

བྱེད་ལོ། ཁོོའ་ིགདོང་པར་ན་ཟུག་ག་ིཉིམསི་དོད། 

ཨ་མསི་བཀོད་འདོམསི་ཀྱིི་ང་རོསི་“ཕར་ཕྱིོགསི་ཁོང་པ་དེའི་ནང་དུ་སིོང་ནསི་གདོང་

པ་ཁྲུསི་ཤོིག ང་ཚོོསི་ཞེོགསི་ཇོ་འཐུང་ནསི། བུད་མེད་ལྷན་ཚོོགསི་སླེེབསི་དུསི་གྲ་སྒྲིིག་ཟིན་

པ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་མསི་ཁོོ་མོསི་སྒོར་སི་རུ་བགོསི་སྐལོ་དུ་བཞེག་པའི་

འབུད་ཤོིང་ཕུང་པོ་ལོསི་འབུད་ཤོིང་ཅུང་བློངསི་ནསི་མ་ེབུསི་རྗོེསི། སླེ་ང་མ་ེསྟེང་དུ་བཞེག་

པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཁོེར་ལོབ་གྱིིསི་“མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་གི་བག་ལོེབ། མ་

རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིབག་ལོེབ་དང་ལྡུར་ཁུ་བཟོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ད་ེགཉིིསི་ཅུང་མགྱིོགསི། ངེསི་

པར་དུ་མགྱིོགསི་པོ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཁོེར་བཤོད་བྱེད་པའི་

སྐབསི་སུ། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་ད་ེགར་ལོངསི།
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ཞེོགསི་པའི་དུད་སྤྲོིན་དེ་སྒོར་ཚོོགསི་ཀྱིི་མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་ལོང་ལོོང་དུ་འཁྲིགསི་

ཤོིང་། མ་ིམང་པོའ་ིམུག་མུག་ག་ིསྐད་སྒྲི་ད་ེཕོྱིགསི་ཡིོངསི་ནསི་ཁྱོབ་ཡིོང་། 

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྐྲ་ལོོ་ཟང་ཟིང་ངང་གཉིིད་མ་སིད་ཀྱི་ིམིག་མདངསི་དང་བཅིསི་གུར་

ནསི་ཕྱིརི་བུད། ཨ་མསི་ལོག་པསི་མ་རྨོསི་ཏོག་ག་ིཕྱི་ེསྐྱ་སྤེར་མོསི་ཚོད་བཞེནི་ཁོ་ཚུར་འཁོོར། 

ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོའ་ིལྟེབསི་གཉིེར་ཤོོར་བའི་གྱིོན་གོསི་བཙོག་པ་དང་། སྐྲ་ཤོད་མ་

བརྒྱབ་པར་སུ་ལུར་འཁྱོིལོ་བའ་ིསྐྲ་ལོོ་བཅིསི་ལོ་བལྟསི་རྗོསེི་“ཁྱོོད་སིོང་ནསི་གདོང་པ་འཁྲུད་

དགོསི། ད་ལྟ་ཉིིད་ལོ་སོིང་ནསི་གདོང་པ་ཁྲུསི་ཤོིག ཁྱོོད་ལོ་གོྱིན་གོསི་གཙང་མ་གོན་རྒྱུ་ཡིོད་

ཨ། ངསི་བཀྲུསི་ཡིོད། མགོའ་ིསྐྲ་རྣམསི་གྲ་དག་ཏུ་ཤོད་ཅིིག མིག་སྐྱག་དེ་ཚོོའང་གཙང་

མར་ཕྱིིསི་ཤོིག” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། ཨ་མར་བྲེལོ་འཚུབ་ཆོེན་པོ་ལོངསི།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྡུག་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“ངའ་ིགཟུགསི་པོ་བད་ེཔོ་མ་ིའདུག ཁོོན་ན་ེ

ཕྱིིར་ཡིོང་ན་ཨང་། ཁོོན་ན་ེམེད་ན་ངསི་ཅི་ིཡིང་ལོསི་མ་ིའདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་གཟུགསི་པོ་ཁོོ་མོར་ཡིོངསི་སུ་འཁོོར། མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་ཕྱིེ་སིེར་པོ་ཁོོ་མོའ་ི

ལོག་མགོ་དང་མཁྲིག་མ་རུ་འགོསི་འདུག ཁོོ་མོསི་གཟབ་ནན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་“རོ་སིི་ཤོ་རོན། 

ད་རྣམ་རིག་སྒྲིིམསི་ཤོིག ཁྱོོད་ཉིབ་བ་ེཉིོབ་བེསི་འདུག་དགོསི་ཚོད་ཅིིག་བསྡད་ཡིོད། སྐྱེསི་

མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་ངེད་ཚོང་ལོ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཁོོ་ཚོ་ོསླེེབསི་དུསི་བཟའ་མ་ིཚོང་མ་འདམ་

ནང་ནསི་སྐྱེསི་ཡིོང་བ་ལྟ་བུ་བྱསི་ནསི་འདུག་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ངའ་ིགཟུགསི་པོ་བད་ེཔོ་མ་ིའདུག”

ཨ་མ་ཁོོ་མོའ་ིམདུན་དུ་ཚུར་ནུར་ནསི། ཕྱི་ེསྐྱ་འགོསི་པའ་ིལོག་པ་ད་ེཚུར་བསྲིིངསི་ཏ་ེ

“མགྱིོགསི་པོར་སིོང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར། སིེམསི་ནང་གི་དོན་དག་སིེམསི་གཏིང་དུ་སྦེསི་

ནསི་འཇོོག་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ང་སྐྱུག་མེར་ལོངསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་སྡུག་སྨྲ་ེབཏོན། 
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“དེསི་ན་སྐྱུགསི་ཤོིག ཁྱོོད་སྐྱུག་མེར་ལོངསི་དང་ལོངསི། སུ་ཡིིན་རུང་སྐྱུག་མེར་ལོངསི་

ཀྱི་ིརེད། སྐྱུག་ཚོར་རྗོེསི་གདོང་པ་ཁྲུསི་ཤོིག ད་དུང་རྐང་པ་བཀྲུསི་ནསི་ལྷམ་གོན།” ཁོོ་མོ་

ལོསི་ཀའ་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་“ད་དུང་སྐྲ་ཡིང་སླེོསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད། 

མ་ེཕུང་སྟངེ་ག་ིརྔདོ་སླེང་དུ་སྣུམ་ཞེག་ཚོ་པ་ོཚོག་ཚོག་ཏུ་ཁོོལོ། ཨ་མསི་མ་རྨསོི་ལོ་ོཏགོ་

ག་ིསོྐྱ་མ་ཁོེམ་བུ་གང་རྔོད་སླེང་དུ་གཡུགསི་པ་ན། སྣུམ་ཞེག་ཟུར་དུ་མཆོེད་ནསི་ཚོིར་སྒྲི་

དང་སིི་སྒྲི་བསྒྲིགསི། དེ་ནསི་ཨ་མསི་ཁོོག་ལྡིར་ཞེིག་གི་ནང་དུ་གྲོ་ཕྱིེ་དང་ཞེག་ཚོི་བསྲིེསི་

རྗོསེི། སྟངེ་དུ་ཆུ་བླུགསི་ཤོངི་ཚྭ་བཏབ་ནསི་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱསི། སྐབསི་དརེ་ལྕིགསི་ཀྲནི་ནང་

དུ་བསྐལོོ་བའ་ིའཚོགི་ཇོ་ཁོོལོ་གྲབསི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པསི། འཚོགི་ཇོའ་ིདྲེ་ིམ་ཕྱི་ིལོ་ཁྱོབ་ཡིངོ་། 

ཨ་ཕ་གཙང་སྦྲི་ཁོང་ནསི་འཁྱོམ་འགྲོསི་ཀྱིིསི་ཕྱིིར་འབྱོར་བ་ན། ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་སྐྱོན་

འཛུགསི་ཀྱིི་རྣམ་པསི་བལྟསི། ཨ་ཕསི་“ཋེོམ་ལོ་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་སིོང་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“རེད་ལོགསི། སྐུ་ཞེབསི། ང་ཚོོ་མ་སིད་གོང་ནསི་ཕྱིི་ལོ་ཕྱིིན་འདུག ཡི། ད་སྒོམ་དེའི་

ནང་དུ་བལྟསི་ནསི། རང་ཉིིད་ལོ་ལོསི་དོར་དང་ནང་སྟོད་གཙང་མ་རེ་འཚོོལོ། དེ་ནསི། 

ཨ་ཕ། ང་ལོ་བྲེལོ་བ་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀའི་རྣ་བ་

གཙང་མར་བཀྲུ་རོགསི། ད་ེགར་ཆུ་དྲེོན་པོ་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོར་ཁྲུསི་ཤོིག་རྒྱག་རོགསི་བྱེད་ཐུབ་

བམ། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྣ་འབོྱག་ག་ིམཐེའ་འཁོོར་དང་སྐ་ེསིོགསི་ཡིག་པོར་བརྡོར་ནསི། དམར་ཀྲིག་

ཀྲིག་བྱེད་རོགསི།” 

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་འད་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་འུར་ལོངསི་པ་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“ད་ནི་ཁྱོིམ་མི་ཚོང་མསི་གཙང་སྦྲི་བྱསི་ནསི་ཚུལོ་ལྡན་

གྱིི་ལོམ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་འབུད་རན་པ་རེད། བྱེ་ཐེང་བརྒལོ་ནསི་ཡིོང་བའི་སྐབསི་

སུ་གཙང་སྦྲི་བྱེད་པའི་གོ་སྐབསི་ཤོིག་མ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་གཙང་སྦྲི་བྱེད་ཐུབ། 
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཁྱོོད་ཀྱི་ིཚོི་དྲེེག་ཅིན་གྱི་ིལོསི་དོར་ད་ེཕུད་ནསི་གུར་ནང་དུ་གཡུགསི་ཤོོག་དང་། ངསི་བཀྲུ་

འཇོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་གུར་ནང་དུ་སིོང་ཞེིང་། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཚོོན་མདོག་ཡིལོ་བཞེིན་པའ་ིལོསི་དོར་

དང་ནང་སྟོད་སོྔོ་སྐྱ་ཞེིག་གོན་ནསི་ཕྱིིར་བུད། དེ་ནསི་ཁོོསི་ཡིིད་མུག་ཅིིང་ཧད་ནསི་ཡིོད་

པའ་ིབྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་ཚོན་ཕོྱིགསི་སུ་ཁྲིད།

ཨ་མསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་“རྣ་འབོྱག་ག་ིརྒྱབ་གཉིིསི་ཀ་ཡིག་པོ་ཞེིག་འཁྲུད་བརྡོར་བོྱསི་ཤོོག་

ཨ།” ཞེེསི་སྐད་བརྒྱབ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཕོ་ཡིི་གསིང་སྤྱིོད་ཀྱིི་སོྒོ་རུ་བུད་ནསི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་བལྟསི། དེ་ནསི་ཡིང་

བསྐྱར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ནསི། ཟུག་གཟེར་རྒྱག་བཞེིན་པའི་མགོ་བོ་ལོག་པསི་སྐྱོར་

བཞེིན། ཆོབ་ཟོམ་སྟེང་དུ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་བསྡད། 

ཨ་མསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིབག་ལོེབ་སྨུག་པོ་སླེ་ང་གང་ཕྱིིར་བཏོན་ནསི། ཡིང་བསྐྱར་

མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་སྐྱོ་མ་ཁོེམ་བུ་རེ་རེ་བྱསི་ཏེ་སླེ་ངའི་ནང་གི་ཞེག་ཚོིལོ་ནང་དུ་འཕངསི་

ནསི། བག་ལོེབ་གཉིིསི་པ་ད་ེསྲིེག་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་གྱི་ིསི་ངོསི་སུ་གྲིབ་

གཟུགསི་ཤོིག་ཕོག ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཕྲག་སྟེང་ནསི་ཡིར་བལྟསི་དུསི། གྱིོན་

གོསི་ཧྲིིལོ་པོ་དཀར་པོ་ཡིིན་པའི་སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་ཞེིག་ཁོོ་མོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་འགྲེང་ནསི་

འདུག ཁོོའ་ིགདོང་པ་སྲིབ་ལོ་གཉིེར་མ་མང་ཞེིང་། མིག་ཟུང་ལོ་སོྤྲོ་སྣང་གིསི་ཁོེངསི་ཡིོད། 

ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ན་ིཕུར་བ་ཞེིག་འདྲེ་བར་སྐམ་ཞེིང་རིད་ལོ། ཁོོའ་ིདཀར་ཞེིང་གཙང་བའ་ི

གྱིོན་གོསི་ཀྱི་ིའཚོེམ་སྲུབསི་ཚོང་མ་ཟད་ནསི་འདུག ཁོོསི་ཨ་མ་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་ནསི་

“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིགྱིོན་གོསི་དཀར་པོར་བལྟསི་ནསི། གདོང་པ་དོགསི་སྣང་གིསི་རེངསི་པོར་

གྱུར་ཏ་ེ“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཁྱོོད་ལྕིམ་ཇོོ་ཌི་ིཡིིན་ནམ།”

“ཡིིན།”

“ཨུན། ངའི་མིང་ལོ་ཇོིམ་ རོ་ལོེ་ཟེར་ཞེིང་། ང་སྒོར་འདིའི་དོ་དམ་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོར་

མཐུན་རྐྱེེན་གང་དགོསི་འཛོོམསི་ཀྱིི་ཨེ་ཡིོད་བསིམ་ནསི་བལྟ་རུ་ཡོིང་བ་ཡིིན། དགོསི་རྒྱུ་

མཁོོ་རྒྱུ་ཚོང་མ་འཛོོམསི་འདུག་གམ།”

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་དོགསི་པའི་མིག་ཟུང་གིསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་“འཛོོམསི་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

རོ་ལོ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོམདང་དགོང་འབོྱར་དུསི་ང་གཉིིད་ཡོིད། སྟབསི་འགྲིག་ནསི་སྒོར་

སི་སྟོང་པ་ཞེིག་ལྷག་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོའ་ིསྐད་ངག་ན་ིད་ེའདྲེའ་ིའཇོམ་ཞེིང་ལྷོད་པ་

ཞེིག་རེད་ཨང་།

ཨ་མསི་ཐེད་ཀར་“ཡིག་པོ་འདུག ཁྱོད་པར་དུ་འཁྲུད་གཞེོང་ད་ེདག” ཅིེསི་བཤོད།

“བུད་མེད་ཚོོ་དེ་གར་གྱིོན་གོསི་འཁྲུད་དུ་ཡིོང་བར་སྒུག་དང་། ད་མང་པོ་མི་འགོར། 

སྔོོན་ཆོད་ཐེོསི་མྱོོང་ཙམ་ཡིང་མེད་པའ་ིའུར་ཟིང་། དངོསི་གནསི་ཆོོསི་ཚོོགསི་འཚོོག་བཞེིན་

པ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་སིང་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་ཤོེསི་སིམ། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི ཁོོ་ཚོོསི་མཉིམ་གཞེསི་

རུ་ཁོག་ཅིིག་བཙུགསི་ནསི། ལོག་པསི་གྱིོན་གོསི་འཁྲུད་བཞེིན་ངག་ནསི་གླུ་དབྱངསི་བློངསི། 

དེ་ནི་དངོསི་གནསི་རྣ་བ་ཐེོགསི་ཚོད་ཀྱིིསི་ཉིན་འོསི་པའི་སྒྲི་དབྱངསི་ཤོིག་རེད། དངོསི་

གནསི་ཡིིན།”

ད་ལྟ་ཨ་མའ་ིགདོང་ག་ིདོགསི་སྣང་ད་ེཞེ་ིབཞེིན་འདུག “དངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད། ཁྱོོད་སྒོར་འདིའ་ིདཔོན་པོ་ཡིིན་ནམ།”

དོ་དམ་པསི་“མིན། སྒོར་འདིའ་ིནང་ག་ིམ་ིདམངསི་རྣམསི་ལོ་བརྩོན་པ་ཆོ་ེབསི། ང་རང་

ལོསི་མེད་དུ་བསྒྱུར་སོིང་། གཙང་སྦྲི་དང་སྒྲིིག་ཁྲིམསི་སིོགསི་སྒོར་འདིའ་ིནང་ག་ིདོན་དག་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཆོེ་མ་ཆུང་གསུམ་ཚོང་མ་ཁོོ་ཚོོསི་འགན་དུ་བློངསི་ཡིོད། ངསི་འདི་འདྲེའི་མང་ཚོོགསི་

ཧུར་པོ་ཞེིག་མཐེོང་མྱོོང་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཆོོསི་ཁོང་ནང་དུ་གོྱིན་གོསི་འཚོེམ་གྱིི་ཡོིད་ལོ། ད་

དུང་བྱིསི་པའི་རྩེད་ཆོསི་ཀྱིང་བཟོ་བཞེིན་ཡིོད། འདི་འདྲེའི་མང་ཚོོགསི་ཤོིག་སོྔོན་ཆོད་

མཐེོང་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཚོི་དྲེེག་ཅིན་གྱི་ིགྱིོན་གོསི་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་“ང་ཚོོསི་

ད་དུང་གཙང་སྦྲི་བྱེད་ཁོོམ་མ་བྱུང་། འགྲུལོ་བཞུད་ཀྱི་ིརིང་ལོ་གཙང་སྦྲིར་དོ་སྣང་བྱེད་མ་

ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

དོ་དམ་པསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི་སིམ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་མཁོའ་རླུང་ཁྲོད་དུ་

དྲེ་ིསོྣམ་བྱསི། “དྲེ་ིཞེིམ་འཐུལོ་བཞེིན་པའ་ིའཚོིག་ཇོ་འད་ིཁྱོོད་ཚོང་ག་ིཡིིན་ནམ།”

ཨ་མའ་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་“དྲེ་ིམ་ཞེིམ་པོ་རེད། མ་རེད་དམ། ནམ་རྒྱུན་

འཚོིག་ཇོའི་དྲེི་མ་འདི་ཕྱིི་ལོ་འཐུལོ་ཡིོང་དུསི་དངོསི་གནསི་ཞེིམ་པོ་ཡིིན།” ཞེེསི་སྤེོབསི་

ཉིམསི་དང་བཅིསི་བཤོད་ཅིིང་། དེར་མཐུད་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཞོེགསི་

ཟསི་ལོ་རོལོ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་རང་མ་ེའགྲམ་དུ་སིོང་ནསི། སྒྱེིད་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད། སྐབསི་དེར་ཨ་

མའ་ིསིེམསི་ནང་ག་ིདོགསི་གཞེ་ིཚོང་མ་ཡིོངསི་སུ་ཡིལོ་སོིང་། ད་ེབསི་ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ང་ཚོོའ་ི

མགོྲན་དུ་ཕེབསི་པར་དངོསི་གནསི་དགའ་བསུ་ཡིོད། ང་ཚོོར་བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་

ཚོོགསི་པོ་ད་ེའདྲེ་མེད་མོད། གང་ལྟར་ཁྱོོད་རང་ཕེབསི་པར་དགའ་བསུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་དེསི་ཁོོ་མོར་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ནསི་བལྟསི་“ངསི་ཞེོགསི་ཟསི་ཟོསི་

ཟིན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། འཚོིག་ཇོ་ད་ེདངོསི་གནསི་ཕོར་གང་འཐུང་ན་འདོད། དྲེ་ིམ་ད་ེ

འདྲེའ་ིཞེིམ་པ་ལོ།”

“ཡི། ཡི། ལོོསི་ཡིིན།”
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“ཁྱོོད་རང་བྲེལོ་བ་ལོངསི་མ་ིདགོསི།”

ཨ་མསི་ལྕིགསི་ཀྲིན་ནང་ནསི་འཚོིག་ཇོ་ཕོར་པ་གང་བླུགསི་རྗོེསི་“ང་ཚོོར་ཀ་ར་མེད། 

གཅིིག་བྱསི་ན་ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ཅུང་ཙམ་ཉོི་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་རང་ཇོ་ནང་དུ་ཀ་ར་འཕེན་

དགོསི་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན་ན། འཚོིག་ཇོ་འད་ིད་ེའདྲེ་ཞེིམ་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

དོ་དམ་པསི་“ཀ་ར་འཕངསི་མྱོོང་མེད། ཀ་ར་འཕངསི་ན་འཚོིག་ཇོའ་ིབྲོ་བ་དག་མ་ད་ེ

ཡིལོ་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཨུན། ང་ཀ་ར་ཉུང་ཙམ་འཕེན་པར་དགའ་བོ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་

ནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོ་རང་འད་ིའདྲེའ་ིདུསི་ཚོོད་ཐུང་ཐུང་ཞེིག་ག་ིནང་ནསི་ཇོ་ིལྟར་འད་ིའདྲེའ་ི

ཁོ་ཐེག་ཉིེ་པོར་གྱུར་པ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི། གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་ལོ་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་

ཁོོའ་ིངོ་གདོང་ནསི་ཁོོའ་ིཀུན་སླེོང་ཅིི་ཡིིན་བཙལོ་མོད། ཁོོའ་ིངོ་གདོང་དུ་མཛོའ་བཤོེསི་

མ་གཏོགསི་ཅི་ིཡིོང་མཐེོང་རྒྱུ་མེད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིགྱིོན་གོསི་དཀར་པོའ་ིསྟེང་ག་ིཟད་

ནསི་ཡིོད་པའ་ིའཚོེམ་སྲུབསི་ཁོག་མཐོེང་བསི། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་པ་བད་ེལོ་བབསི།

ཁོོསི་འཚོིག་ཇོ་ལོ་ཧུབ་ཅིིག་བཏབ། “ངསི་བལྟསི་ན་བུད་མེད་ཚོ་ོད་ེརིང་ཞེོགསི་ཀ་ཁྱོོད་

ལོ་ཐུག་ཏུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མསི་“ང་ཚོོསི་ད་དུང་གཙང་སྦྲི་བྱསི་ཟིན་མེད། ང་ཚོོསི་གཙང་སྦྲི་བྱསི་མ་ཟིན་སོྔོན་

དུ་ཁོོ་ཚོ་ོམ་ཡིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

དོ་དམ་པསི་“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་གནསི་ཚུལོ་ཅིི་འདྲེ་ཡིིན་པ་ཧ་གོ་ཡིི་རེད། ཁོོ་ཚོོ་

ཡིང་ཁྱོོད་ཚོ་ོབཞེིན་དུ་ཡིོང་བ་རེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་མ་ིདགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་གནསི་

ཚུལོ་ཅི་ིཡིིན་ཧ་གོ་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། སྒོར་འདིའ་ིནང་ག་ིལྷན་ཚོོགསི་ཚོང་མ་ད་ེའདྲེ་ཡིག་པོ་

ཆོགསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་འཚོིག་ཇོ་བཏུང་ཚོར་རྗོེསི་ཡིར་ལོངསི། “ཡི། ད་ང་

འགྲོ་དགོསི། ཁྱོོད་ཚོོར་ད་ེམིན་ཅི་ིཞེིག་དགོསི་ན་ཐེད་ཀར་ངའ་ིགཞུང་ལོསི་ཁོང་དུ་ཤོོག ང་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཉིིན་གང་པོར་ད་ེགར་ཡིོད། འཚོིག་ཇོ་དངོསི་གནསི་ཞེིམ་པོ་འདུག བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ” ཁོོསི་

ཇོ་ཕོར་དེ་སྒོམ་སྟེང་གི་ཇོ་ཕོར་གཞེན་པ་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་བཞེག་རྗོེསི། ལོག་གཡུག་ཅིིག་

བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་པའི་རསི་གུར་གྱིི་ཁྲོད་དུ་མར་སིོང་། ཁོོ་རང་འགྲོ་

ཞེོར་དུ་མ་ིགཞེན་པར་ཁོ་བརྡོ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་པ་ཨ་མསི་ཐེོསི་ཐུབ།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་མར་ལོ་སྒུར་ནསི། སིེམསི་གཏིང་ནསི་སླེེབསི་པའ་ིངུ་ཤོོར་བའ་ིཚོོར་བ་

དེའ་ིམགོ་གནོན་ཐེབསི་བྱསི།

ཨ་ཕསི་བྱསིི་པ་གཉིིསི་ཀ་ཁྲིད་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཤོིང་། རྣ་བ་འཁྲུད་སྐབསི་ངུསི་པའ་ིམིག་

ཆུ་ད་ེད་དུང་ཡིང་ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་ཀོང་དུ་འཁྱོིལོ། ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་གཉིོམ་ཆུང་ཞེིང་གདོང་པར་

འོད་འཁྱུག་ལོ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིསྣ་སྟེང་ག་ིཉི་ིམསི་ཚོིག་པའ་ིཔགསི་པ་རིམ་པ་གཅིིག་དེད་

ཟིན། ཨ་ཕསི་“འད་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་པགསི་པ་གཉིིསི་བརྩེགསི་གོྱིན་འདུག ཡིག་པོ་འཁྲུད་དུ་

མ་ིའཇུག་པསི། ཅུང་མིན་ན་གཅིར་རྡུང་བཏང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོ་ོལོ་བསྟོད་བསྔོགསི་བྱསི་ནསི་“ཁོོ་ཚོ་ོད་ལྟ་ག་འདྲེའ་ིམཛོེསི་པོ་འདུག ཡི། 

རང་རང་སིོ་སིོར་བག་ལོེབ་དང་ལྡིར་ཁུ་བློངསི་ནསི་ཟོ། ང་ཚོོསི་རསི་གུར་ནང་ག་ིཅི་ལོག་

རྣམསི་ཕར་འཇོོག་ཚུར་འཇོོག་བྱསི་ནསི། ཚོང་མ་གྲ་དག་བཟོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀའི་སྡེར་མ་རུ་ཟ་མ་བླུགསི་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྡེར་མ་རུའང་

གང་བླུགསི། “ཋེོམ་ལོ་ལོསི་ཀ་གང་ཞེིག་ནསི་རྙིེད་པ་ཡིིན་ནམ།”

“མ་ཤོེསི།”

“ཨུན། ཁོོ་ལོ་རྙིེད་ན་ང་ཚོོར་ཡིང་རྙིེད་རྒྱུ་རེད།”

ཨལོ་འཚོབ་འཚུབ་དང་བཅིསི་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ནསི་“ག་འདྲེའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ཡིག་

པོ་ཞེིག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་རང་ཉིིད་ལོ་འཚོིག་ཇོ་ཕོར་པ་གང་བླུགསི། “མི་ཞེིག་

གིསི་ཅིི་ཞེིག་བཟོ་བཞེིན་པ་ཤོེསི་སིམ། ཁོོསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཞེིག་བཟོ་བཞེིན་འདུག 
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ཕར་ཕོྱིགསི་རསི་གུར་གྱི་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་ད་ེག་རང་དུ་བཟོ་བཞེིན་འདུག འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ི

ནང་དུ་ཉིལོ་ཁྲི་དང་ཐེབ་ཀ་སིོགསི་མཁོོ་ཆོསི་ཚོང་མ་འདུག དེ་ལྟར་ཁོོ་འདྲུད་འཁོོར་གྱིི་

སྟེང་ནསི་འདུག་རྒྱུ་རེད། ད་ེཁོོའ་ིའཚོ་ོབ་སྐྱེལོ་སྟངསི་རེད། གང་དུ་འདུག་བསིམ་ན་ད་ེརུ་

ཞེག་སྡོད་བྱེད་ཆོོག”

ཨ་མསི་“ང་ཡིིན་ན། ཁོང་ཆུང་ཞེིག་གི་ནང་དུ་འདུག་འདོད་ཆོེ། ང་ཚོོར་ག་དུསི་ཆོ་

རྐྱེེན་ཡིོད་ན་ད་ེདུསི་ཁོང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཨལོ། ང་ཚོོསི་ཞེོགསི་ཟསི་ཟོསི་ཚོར་རྗོེསི། ཁྱོོད་དང་ང་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་

ཀྱིིསི་དོསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི། གལོ་སྲིིད་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོའ་ིལོསི་ཀ་རེ་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ངསི་

དངོསི་གནསི་ད་ེལོསི་འདོད། ད་ེན་ིདངོསི་གནསི་ངསི་ལོསི་འདོད་པའ་ིལོསི་ཀ་ད་ེཡིིན། ད་ེ

ནསི་ཧྥོོརད་རྟེགསི་ཅིན་གྱིི་འཁོོར་རྙིིང་གོང་བདེ་ཞེིག་ཉིོསི་ནསི། དེའི་ཚོོན་རྩི་སིེར་པོར་

བརྗོེསི་རྗོེསི། ཡིར་མར་ལོ་འཁྱོམ་འཁྱོམ་གྱིིསི་བསྐོར་ནསི། ལོམ་ཐོེག་ཏུ་བུ་མོ་མཛོེསི་མ་ར་ེ

མཐེོང་ཚོེ་མིག་བཙུམསི་སྐྱིད་པོ་རེ་རྒྱག་དགོསི། མཛོེསི་མ་ཡིིད་སིེམསི་འཕྲོག་བྱེད་དེ་

འདྲེ་ཡིོད་ན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཁྲོ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“སོྔོན་ལོ་ལོསི་ཀ་ཞེིག་བཙལོ་རྗོེསི། ད་ེནསི་བུད་མེད་ཀྱི་ི

རྐུབ་ལོ་རྒྱུགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཆོབ་ཁོང་ག་ིནང་ནསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི། དལོ་མོསི་ཚུར་ཡིོང་། ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་

སྨོིན་མ་བསྡུསི་ཏ་ེབལྟསི།

ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གདོང་པ་བཀྲུསི་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་རྩིསི་བྱསི་མོད། 

དེ་ནསི་ཁོོའ་ིགདོང་མདོག་ངན་ཞེིང་ལུསི་སྟོབསི་ཞེན་ལོ། སིེམསི་པ་ཡིང་སྡུག་ཡིོད་པའི་

རྣམ་པ་མཐོེང་བསི། ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་རང་གུར་ནང་དུ་སིོང་ནསི་ཅུང་ཉིོལོ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིགཟུགསི་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

པོ་བད་ེཡི་ིམ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་“མིན། ངསི་སྡིག་པ་བསིགསི་ཡིོད་པསི། རྣམ་

སྨོིན་དེ་ངེསི་པར་དུ་མྱོོང་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་སོྐྱ་སྣང་དང་བཅིསི་ཙོག་

འདུག་བྱསི་ནསི། རང་ཉིིད་ལོ་འཚོིག་ཇོ་ཕོར་པ་གང་བླུགསི། 

ཨ་མསི་བག་ལོེབ་མཐེའ་མ་དེ་ཡིང་སླེ་ང་ལོསི་བློངསི་རྗོེསི། ཅི་ིམ་ིསྙམ་པའ་ིརྣམ་པསི་

“སྒོར་གྱི་ིདོ་དམ་པ་འུ་ཚོང་དུ་ཡིོང་ནསི། མར་བསྡད་ད་ེའཚོིག་ཇོ་ཕོར་པ་གང་བཏུང་སོིང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་དལོ་མོསི་ཡིར་བལྟསི། “རེད་དམ། ད་ལྟ་ནསི་བཟུང་ཅི་ིཞེིག་དགོསི་ཟེར་མགོ་

བརྩམསི་འདུག་གམ།”

ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“རང་དགར་དུསི་ཚོོད་གཏོང་དུ་ཡིོང་བ་རེད། མར་བསྡད་

ནསི་འཚོིག་ཇོ་བཏུང་སིོང་། ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་འཚོིག་ཇོ་ཞེིམ་པོ་འཐུང་རྒྱུ་རག་ག་ིམ་ིའདུག་

ཟེར་ལོ། ང་ཚོོའ་ིའཚོིག་ཇོའ་ིདྲེ་ིམ་ཧ་ཅིང་ཞེིམ་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ཅི་ིབྱེད་དུ་ཡིོང་བ་རེད།” ཅིེསི་ཡིང་བསྐྱར་ནན་འདྲེ་ིབྱསི།

“ཅི་ིཡིང་དགོསི་མ་ིཟེར། ང་ཚོོར་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“ང་དེར་ཡིིད་མ་ིཆོེསི། ཁོོ་ཕལོ་ཆོེར་སྣ་སྙེར་སྙེར་གྱིིསི་སྐྱོན་ཆོ་ར་ེསྣོམ་རྒྱུ་ར་ེཨ་ེ

རྙིེད་ལྟ་རུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ངར་སྐད་དང་བཅིསི་“ད་ེའདྲེ་མ་རེད། མའི་ིསྐྱོན་ཆོ་འཚོོལོ་རྒྱུ་ཨ་ེརྙིེད་ལྟ་མཁོན་

ཡིིན་མིན་ངསི་མིག་གིསི་བལྟསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་དབྱ་ེབ་འབྱེད་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཇོ་ཕོར་ལོསི་འཚོིག་ཇོའ་ིཇོ་སྙིགསི་རྣམསི་སི་ངོསི་སུ་བཤོོསི།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངསི་ད་ེབསྒྱུར་དགོསི། འད་ིན་ིགཙང་སྦྲི་ཡིོད་སིའ་ིསི་ཆོ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“ལྟོསི་དང་། ད་ཁོོ་མོསི་གཙང་སྦྲི་བྱེད་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་ནསི། མ་ིབཙོག་པ་ཞེིག་

ནང་དུ་ཡིོང་འཇུག་སི་མ་རེད།” ཅིེསི་ཕྲག་དོག་ག་ིངག་གིསི་ད་ེལྟར་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

“མགྱིོགསི་པོ་བོྱསི། ཨལོ། ང་ཚོ་ོལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་ལོག་པསི་ཁོ་མཐེའ་ཕྱིིསི་ནསི་“ང་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོ་ཁོ་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ཨུན། ང་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱི་ིགདོང་མདངསི་ད་ེའདྲེ་བཟང་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཨ།”

“ངའ་ིགཟུགསི་པོ་ད་ེའདྲེ་བད་ེརྒྱུ་མ་ིའདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨལོ་དོསི་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནསི་“རླངསི་སྣུམ་སོྣན་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོསི་མ་ེཁོ་གསིོསི། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་གཉིིསི་ཀ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་བུད་རྗོེསི། དོསི་འཁོོར་ད་ེསྲིང་

ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་མར་ཕྱིིན།

ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཆུ་ཟེའུ་

ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི། གཙང་སྦྲིའི་ཁོང་ཚོན་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཡིོད་པའི་གོསི་འཁྲུད་གཞེོང་བ་

ཡིོད་སི་དེར་སིོང་། ཁོོ་མོསི་ཆུ་དྲེོན་པོ་ཟེའུ་གང་འཁྱོེར་ནསི་ཚུར་གུར་སོྒོ་རུ་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཁོོ་

མོསི་སྡེར་མ་འཁྲུད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབསི།

ཨ་མསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཟ་མ་སྡེར་མ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་བཞེག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་

མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་མོར་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི། བུ་མོའ་ིསྐྲ་ནང་ནསི་ཆུ་ཐེིགསི་འཛོར་གྱི་ིའདུག་

ལོ། སྐྲ་ལོོ་ཤོད་ནསི་འདུག ད་ལྟ་ཁོོ་མོའ་ིལུསི་པོར་འཇོམ་འོད་འཕྲོ་ལོ་དམར་མདངསི་

ཆོགསི། ཁོོ་མོསི་ལུསི་ལོ་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་གི་རི་མོ་ཡིོད་པའི་ལྭ་བ་སོྔོན་

པོ་དེ་གྱིོན་འདུག་ལོ། རྐང་པར་ཁོོ་མོ་གཉིེན་སྒྲིིག་སྐབསི་སུ་གོན་པའི་ཀོ་ལྷམ་ཕྱིི་རྟེིང་

མཐོེན་པོ་ཅིན་དེ་གོན་འདུག ཨ་མསི་དེ་ལྟར་ཅིེར་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། བུ་མོ་ཅུང་ངོ་ཚོ་
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ནསི་གདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར། ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁྲུསི་ཤོིག་བརྒྱབ་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུསི་ངག་འཛོེར། “ང་ནང་དུ་ཡིོད་སྐབསི་སྐྱེསི་མ་ཞེིག་

ནང་དུ་ཡིོང་ནསི་ཁྲུསི་བརྒྱབ་སིོང་། ད་ེཇོ་ིལྟར་བྱེད་དགོསི་ཤོེསི་སིམ། ཁོང་མིག་ཆུང་ཆུང་

དེའ་ིནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། ཆུ་སོྒོའ་ིལོག་འཇུ་ད་ེགཅུསི་པ་ན། ཆུ་མགོ་ཐེོག་ཏུ་འབབ་ཡིོང་

ག་ིའདུག་ལོ། ཆུ་དོྲེ་གྲང་གང་དགོསི་རང་བསིམ་གྱིིསི་འདེམསི་ཆོོག ད་ེབསི་ངསི་ད་ེལྟར་

བཀྲུསི་པ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ང་རང་ཉིིད་ཀྱིང་སིོང་ནསི་བཀྲུ་རྒྱུ་ཡིིན། ལོག་ག་ིལོསི་

ཀ་འད་ིཚོར་མ་ཐེག་ཏུ་ཁྲུསི་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ད་ེབེད་སྤྱིོད་གཏོང་སྟངསི་སྟོན་

དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་“ངསི་ཉིིན་རྒྱུན་དུ་ཁྲུསི་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན། ད་སོྔོན་སྐྱེསི་མ་དེསི། ཁོོ་མོསི་ང་མཐེོང་

ཞེིང་ང་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་པ་མཐེོང་རྗོེསི། ཁོོ་མོསི་ཅི་ིཟེར་བ་ཤོེསི་སིམ། ཁོོ་མོསི་ཟེར་ན་སྐྱ་ེ

གཡིོག་མ་མ་གཟའ་འཁོོར་ར་ེརེར་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ལོ། ང་ཉིིན་རྒྱུན་དུ་མ་མ་ད་ེལོ་ཐུག་ན། ཁོོ་

མོསི་གང་དང་གང་འདྲེ་བྱསི་ན་ཕྲུ་གུ་བདེ་ཐེང་ཡིོང་བའི་སོྐར་ལོ་ལོམ་སོྟན་བྱེད་ཀྱིི་རེད་

ཟེར་ལོ། ད་ེབཞེིན་འདིར་ཡིོད་ཀྱི་ིསྐྱེསི་མ་ཚོང་མསི་ད་ེལྟར་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཟེར། ད་ེབཞེིན་

ངསི་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེད་ཆོོག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཚོིག་འབྲུ་རྣམསི་ཁོོ་མོའ་ིངག་ལོསི་

ལྦུ་བ་མཆོེད་མཆོེད་བྱེད། “ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཅི་ིབཤོད་ཤོེསི་སིམ། གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མར་ཕྲུ་

གུ་ཞེིག་བཙསི་པསི། གཞེིསི་སྒོར་ཧྲིིལོ་པོསི་སྤྲོོ་སྐྱིད་བཏང་བ་རེད་ཟེར་ལོ། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོསི་

གྱིོན་གོསི་དང་། དེ་མིན་ཕྲུ་གུ་ལོ་མཁོོ་བའི་ཅི་ལོག་སྣ་ཚོོགསི་བྱིན་པ་རེད་ཟེར་ཞེིང་། ཐེ་

ན་གཅིིག་གིསི་ལྕིང་ལྕུག་གིསི་བཟོསི་པའ་ིཕྲུ་གུའ་ིཉིལོ་འཁོོར་ཞེིག་ཀྱིང་སྤྲོད་འདུག་ཟེར། 

ཉིལོ་འཁོོར་དེ་གསིར་པ་མིན་ཡིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ལོ་ཚོོན་རྩི་གསིར་དུ་བརྒྱབ་པསི། གསིར་

པ་དང་ཁྱོད་པར་མ་ིའདུག་ཟེར། ད་ེནསི་ད་དུང་ཁོོ་ཚོོསི་ཕྲུ་གུར་མིང་བཏགསི་ནསི། སོྒོང་
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བག་ཀྱིང་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཡིོད་ཟེར། ཨོ་དཀོན་མཆོོག་བདག་ཉིིད་ཅིན་པོ།” ཁོོ་མོསི་དབུགསི་

ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་མགོ་བོ་བྲང་དུ་དུད།

ཨ་མསི་“དཀོན་མཆོོག་ངོ་སིོ་བསྟོད། ང་ཚོོ་ནི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མང་ཚོོགསི་ཁྲོད་དུ་ཕྱིིར་

སླེེབསི་པ་རེད། ངསི་ངེསི་པར་དུ་ཁྲུསི་ཤོིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་“ཨ་ལོ་ལོ། ད་ེཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཀྲིན་སྡེར་རྣམསི་ཕྱིིསི་རྗོེསི་ཕྱིིར་རྩིག་བཞེིན་“ང་ཚོ་ོན་ིཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་

ཡིིན་ལོ། ང་ཚོོསི་སུ་གཅིིག་གི་མདུན་ལོ་ཡིང་མགོ་བོ་སྒུར་མྱོོང་མེད། ཨ་མེསི་ཀྱིི་ཨ་མེསི་

གསིར་བརྗོེའ་ིདམག་འཁྲུག་ཁོྲད་དུ་ཞུགསི་མྱོོང་། ང་ཚོ་ོབུ་ལོོན་གྱི་ིནང་དུ་མ་ཚུད་གོང་དུ། 

ང་ཚོ་ོན་ིཞེིང་པ་ཚོད་ལྡན་ཡིིན། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོསླེེབསི་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིབློ་སྲིོག་ལོ་

རྨ་ཁོ་གཏོད་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོསླེེབསི་ཐེེངསི་ར་ེརེར། ང་དང་བཟའ་མ་ིཡིོངསི་ལོ་ལྕིག་ཚོན་གྱིིསི་

འབྲབ་བཞེིན་པ་ལྟ་བུའ་ིཚོོར་བ་སྐྱེསི། ད་ེནསི་ར་ིབོ་ན་ེཌིལོ་སིིའ་ིའདབསི་ཀྱི་ིཉིེན་རོྟེག་པ་

ད་ེདང་འཕྲད་པ་རེད། ཁོོསི་དངོསི་གནསི་ང་རང་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་བསྒྱུར་སིོང་ལོ། རང་ཉིིད་

རིགསི་དམན་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིཚོོར་བ་བྱིན་ནསི། རང་ཉིིད་རང་ཉིིད་ལོ་ཞེེན་པ་ལོོག་ཏུ་

བཅུག་སིོང་། ད་ལྟ་ན་ིད་ེལྟ་བུའ་ིཚོོར་བ་སྐྱུར་མོ་ད་ེཡིལོ་ཟིན། འད་ིགར་ཡིོད་པའ་ིཡུལོ་མ་ི

ན་ིང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིརེད། ད་དུང་དོ་དམ་པ་ད།ེ ཁོོ་རང་ཡིོང་ནསི་མཉིམ་དུ་ཐེང་

ལོ་བསྡད་ནསི་འཚོིག་ཇོ་བཏུང་སིོང་ལོ། ཁོོསི་ཁོ་ཡིར་གྲག་མར་གྲག་ཚོང་མར། ‘ལྕིམ་ཇོོ་

ཌི།ི ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི’ ཞེེསི་འབོད་ལོ། ད་དུང་། ‘ཁྱོོད་ཚོ་ོག་འདྲེ་འདུག ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི’ ཞེེསི་ཟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་དབུགསི་རིང་ཞེིག་བློངསི། 

“དེསི་ང་རང་ཡིང་བསྐྱར་མི་རུ་གྱུར་ཡིོད་པའི་ཚོོར་བ་ཞེིག་བྱིན།” ཁོོ་མོསི་སྡེར་མ་ཆོེསི་

མཐེའ་མ་ད་ེཡིང་ཡིར་བརྩགིསི་རྗོསེི། རསི་གུར་གྱི་ིནང་དུ་སིོང་ནསི། གོསི་སྒོམ་གྱི་ིནང་ནསི་

རང་ཉིིད་ལོ་ལྷམ་དང་གྱིོན་གོསི་གཙང་མ་བསོྔོགསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཤོོག་ལོེབ་ཅིིག་ག་ིནང་
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དུ་བཏུམ་ཡོིད་པའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྣ་རྒྱན་ད་ེརྙིེད། ཁོོ་མོ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིསྔུན་ནསི་འགྲོ་ཞེོར་

དུ་“གལོ་སྲིིད་བུད་མེད་དེ་ཚོོ་ཡིོང་བ་ཡིིན་ན། ང་མགྱིོགསི་པོར་སླེེབསི་ཡིོང་ལོབ་རོགསི།” 

ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོ་གཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་ཟུར་ཞེིག་ནསི་ཡིལོ་བར་གྱུར།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་སྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་བསྡད་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཉིེན་

སྒྲིིག་ལྷམ་ལོ་བལྟསི། ད་ེན་ིསྟེང་དུ་སྣོལོ་མདུད་སྟབསི་བད་ེཞེིག་ཡིོད་པའ་ིཀོ་ལྷམ་ནག་པོ་

ཞེགི་རདེ། ཁོོ་མསོི་རྐང་མཛུབ་རྣམསི་ལོག་མཛུབ་ཀྱིསིི་ཕྱིསིི་ཤོངི་། ལོག་མཛུབ་རྣམསི་སྨོད་

གསོི་ཀྱི་ིནང་ཤོའ་ིངསོི་སུ་ཕྱིསིི། ཁོོ་མ་ོམར་སྒུར་སྒུར་བྱདེ་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཉིནི་བཞེནི་ཇོ་ེཆོརེ་

འགྲོ་བའ་ིལྟོ་བའ་ིསྟེང་དུ་ལྗོིད་ཤུགསི་འཁོེལོ། ཁོོ་མོ་ཡིར་ཕྱིིར་དྲེང་མོར་བསྡད་རྗོེསི། ལོག་

སིོར་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟོ་བར་དལོ་མོསི་མྱོོང་རེག་བྱསི། ཁོོ་མོསི་དེ་ལྟར་རེག་བཞེིན་པའི་

སྐབསི་སུ། ཁོོ་མའོ་ིགདངོ་པར་འཛུམ་ཆུང་ཞེགི་གྲལོོ།

ལོམ་ཕྲན་ཐེོག་ཏུ། གཟུགསི་གཞེི་སྦེོམ་ཞེིང་ཐུང་བའི་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་གྱིོན་གོསི་

བཙོག་པ་ཀུ་ཤུའི་སྒོམ་གང་ལོག་ཏུ་འཁྱོེར་ནསི། གོསི་འཁྲུད་གཞེོང་བའི་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་

བཞེིན་འདུག ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་ཉིི་མསི་ཚོིག་ནསི་སྨུག་པོར་གྱུར་འདུག་ལོ། མིག་ཟུང་

ནག་ལོ་མིག་མདངསི་ཟབ། ཁོོ་མོསི་ཁྲ་ཤུར་ཅིན་གྱི་ིལྭ་བའ་ིསྟེང་དུ་སྲིིང་བལོ་ཁུག་མ་ལོསི་

བཟོསི་པའ་ིཔང་ཁོེབསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་གྱིོན་འདུག་ལོ། རྐང་པར་ཕོ་སྐྱེསི་ཀྱི་ིལྷམ་ཞེིག་གྱིོན་

འདུག ཁོོ་མོསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལྟོ་བར་རེག་བཞེིན་པ་མཐོེང་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ི

གདོང་ག་ིའཛུམ་མདངསི་ཀྱིང་མཐེོང་།

ཁོོ་མོསི་“ཡི།” ཞེེསི་སྐད་བརྒྱབ་ཅིིང་། དགའ་སོྤྲོའ་ིདགོད་སྒྲི་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

བལྟསི་ན་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་ངོ་ཚོ་ནསི་ཐེང་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཡིར་ཕྱིིར་བལྟསི་པ་ན། བུད་མེད་

དེའ་ིནག་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིམིག་ཟུང་ཆུང་ཆུང་དེསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག་པསི་“ངསི་
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ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་མུག་མུག་གིསི་བཤོད།

བུད་མེད་དེསི་ཀུ་ཤུའི་སྒོམ་དེ་ཁྲོག་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཐེང་ལོ་བཞེག་ནསི་“ཁོོག་ན་སྲིོག་

ལྡན་ཤོ་འབུར་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོ་མོ་ན་ིབྱ་མོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཀག་

ཀག་གིསི་བགད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་ན་འདོད།” ཞེེསི་ནན་འདྲེ་ིབྱསི།

“ངསི་མ་ིཤོེསི། ཕལོ་ཆོེར། བུ་ཞེིག་ཡིིན་ན། རེད། བུ་ཞེིག་ཡིིན་ན་འདོད།”

“ཁྱོོད་ཚོ་ོའབོྱར་མ་ཐེག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད།”

“མདང་དགོང་། ནམ་གུང་ལོ་འབོྱར་སིོང་།”

“འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ངསི་མ་ིཤོེསི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ན་ཕལོ་ཆོེར་འདུག་རྒྱུ་རེད།”

བུད་མེད་དེའི་གདོང་པར་གྲིབ་ནག་ཅིིག་འཐེིབསི་སིོང་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིཆུང་ལོ་ནག་

པའི་མིག་ཟུང་ལོ་ཁྲོ་ཉིམསི་ཤོིག་བབསི། “གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོར་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ན་འདུག་རྒྱུ་

རེད། རེད་ཡི། འདི་ནི་ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་གཟུངསི་སྔོགསི་བཞེིན་འདོན་བཞེིན་པའི་ཚོིག་

ད་ེརེད་ཡི།”

“ངའ་ིགཅིེན་པོ་ལོ་ད་ནངསི་ནསི་བཟུང་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་ཡིོད།”

“རེད་དམ། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་རླུང་རྟེ་བརྒྱུགསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། རླུང་

རྟེ་ལོ་གཟབ་གཟབ་བྱོསི་ཨ། དེར་ཡིིད་ཆོེསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་མེད།” ཁོོ་མོ་ཐེག་ཉི་ེསིར་བཅིར་

ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་རླུང་རྟེ་ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་རྒྱུག་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཐེེངསི་མང་པོར་རྒྱུག་

ག་ིམ་རེད། ཁྱོོད་བུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག་བོྱསི་ཨ།” ཞེེསི་གཏུམ་དྲེག་དང་བཅིསི་བཤོད་ཅིངི་། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་བུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག་བོྱསི་ཨ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྡིག་པ་ཞེིག་བསིགསི་

ན། གྲོད་ཁོོག་ནང་ག་ིཕྲུ་གུ་དེར་སིེམསི་ཆུང་བྱེད་དགོསི་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་མོ་རོ་སི་ི

ཤོ་རོན་གྱི་ིམདུན་དུ་ཙོག་འདུག་བྱསི་ནསི་“སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་འཆོལོ་སྤྱིོད་འགའ་ར་ེདར་
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བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་རྔམ་གནག་པོསི་“གཟའ་སྤེེན་པའ་ིདགོང་མོ་རྟེག་པར་ཁོོ་ཚོོསི་ཞེབསི་

བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་འཚོོག་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་འཁྲབ་པ་ན་ིསོྒོར་བྲོ་གཅིིག་པུ་མ་ཡིིན་

པར། ཕན་ཚུན་ལོ་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི་ནསི་འཁྲབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲེ་རེད། ད་ེངསི་དངོསི་སུ་མཐེོང་

མྱོོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ཉིེན་ཟོན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་“ང་ཡིང་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་རྒྱུར་དགའ། སོྒོར་

གཞེསི་ཞེབསི་བྲོ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཡི་རབསི་ཚུལོ་མཐུན་གྱིི་རྣམ་པསི་“རིགསི་

གཞེན་པ་ད་ེའཁྲབ་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

གདོང་མདངསི་སྨུག་པའ་ིབུད་མེད་དེསི་ཡིིད་མུག་པའ་ིརྣམ་པསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་

བྱསི་“རེད་ཡི། མ་ིའགའ་རེསི་ད་ེའཁྲབ་ཀྱི་ིའདུག་ཨ། ལྟོསི་དང་། དཀོན་མཆོོག་གིསི་ད་ེདག་

ལོ་དགོངསི་ཡིངསི་གནང་ག་ིམ་རེད། དགོངསི་ཡིང་གནང་ག་ིརེད་མ་བསིམ་ཨ།”

བུ་མོ་འདིསི་སྐད་འཇོམ་པོསི་“ཨུན། ངསི་ད་ེའདྲེ་བསིམ་གྱི་ིམེད།” ཅིེསི་བཤོད།

བུད་མེད་དསེི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཉིེར་མ་བབསི་པའ་ིལོག་པ་སྨུག་པོ་ད་ེརོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིཔུསི་

མོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་པསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིལུསི་ལོ་ཚོ་ཤུར་ཞེིག་བརྒྱུགསི། “ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་

ལྟ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་ག་ིཡིོད། དེང་སིང་། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་ལོ་སྙིང་ཁུང་རུསི་པའ་ིགཏིང་ནསི་དད་

པ་བྱེད་མཁོན་ཉུང་ཉུང་རེད། གཟའ་སྤེེན་པའ་ིདགོང་མོ་རྟེག་པར། རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་

གིསི་རོལོ་ཆོསི་དཀྲོལོ་མགོ་རྩོམ་དུསི་ནསི་བཟུང་། ལོེན་དགོསི་རྒྱུའི་བསོྟད་སྨོོན་མགུར་

གཞེསི་མ་ིལོེན་པར། ལོེན་མ་ིདགོསི་རྒྱུའ་ིསོྨྱོ་གཞེསི་ཤོ་སྟག་ལོེན་གྱི་ིཡིོད། རེད་ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་

ལོེན་པ་ད་ེཚོ་ོསོྨྱོ་གཞེསི་རེད། ད་ེངསི་དངོསི་སུ་མཐེོང་མྱོོང་། ང་རང་དངོསི་སུ་ད་ེདག་ག་ིཉི་ེ

སིར་བཅིར་མྱོོང་མེད་ལོ། རང་གི་ཁྱོིམ་མི་ཚོོའང་དེ་གར་འགྲོ་རུ་འཇུག་གི་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་

ཕན་ཚུན་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི་ནསི། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཡི།” ཁོོ་མོསི་གལོ་ཆོེན་རང་བཞེིན་

གསིལོ་སྟོན་བྱེད་ཆོེད་དུ། ཡུད་ཙམ་ལོ་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ད་ེནསི་སྐད་འཛོེར་
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པོསི་“དེསི་མ་ིཚོད། ད་དུང་ཁོོ་ཚོོསི་ཟློསི་གར་འཁྲབ་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་ཤུབ་པུར་སྨྲསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་མོ་ཅུང་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་ཏ།ེ མགོ་བོ་ལྟག་ལོ་དགྱི་ེནསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་འཆོལོ་སྤྱིོད་

འད་ིའདྲེའ་ིཐེད་ལོ་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིསྟོན་བལྟསི།

བུ་མོ་འདིསི་ཧང་སིངསི་པའི་རྣམ་པསི་“ཆོེད་ལོསི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

བུད་མེད་དེསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“མ་རེད། དེ་མ་རེད། མ་གཞེི་ནསི་གླེེན་པ་ཡིིན་

པའ་ིཆོེད་ལོསི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ད་ེཚོ་ོམ་རེད། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིཚོ་ོརེད། ང་ཚོ་ོརང་

ཉིིད་ཀྱིི་མི་དམངསི་རེད། ལོེགསི་ཉིེསི་ཅིི་ཡིང་འབྱེད་མི་ཤོེསི་པའི་བྱིསི་པ་དེ་ཚོོ་ཡིང་ནང་

དུ་ཞུགསི་ནསི། ཁོོ་ཚོ་ོརང་ཉིིད་དང་འབྲེལོ་བ་ཅི་ིཡིང་མེད་པའ་ིམ་ིསྣ་ཞེིག་ཡིིན་ཁུལོ་བྱེད། 

ང་ཉིེ་སིར་བཅིར་མྱོོང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་ངསི་གཞེན་

པའི་ངག་ནསི་ཐེོསི་ཐུབ། སྒོར་འདིའི་ནང་དུ་བདུད་རིགསི་ཚོོ་འགྱིིང་ཉིམསི་ཀྱིིསི་འགྲོ་

བཞེིན་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཁོ་གདངསི་ཤོིང་མིག་ཅིེར་ནསི་ཉིན་བཞེིན་“ཆུང་དུསི་སླེོབ་གྲྭའ་ིནང་

ནསི། ཡི་ེཤུའ་ིམཛོད་རྣམ་སྐོར་གྱི་ིབྱིསི་པའ་ིཟློསི་གར་འཁྲབ་མྱོོང་། ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐར་

སྐབསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨུན། མཛོད་རྣམ་ཟླསོི་གར་བཟང་དང་ངན་ངསི་བཤོད་ཀྱི་ིམདེ། མཛོད་རྣམ་ཟླསོི་གར་

ཡིག་པ་ོརདེ་འདདོ་མཁོན་གྱི་ིཡི་རབསི་ཀྱི་ིཡུལོ་མའིང་ཡིདོ་པ་རདེ། ཨུན། ད་ེའགྲགི་མདེ་ཅིསེི་

ཐེད་ཀར་དགག་པ་རྒྱག་ག་ིམདེ། འནོ་ཀྱིང་། འད་ིགར་འཁྲབ་བཞེནི་པ་ན་ིམཛོད་རྣམ་ཟོླསི་

གར་མ་རདེ། འདརི་འཁྲབ་བཞེནི་པ་ན་ིའཁྲུལོ་སྣང་དང་བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལོ་རདེ། ཁོོ་ཚོསོི་

འགྱིངི་ཉིམསི་དང་བཅིསི་རུ་བསྒྲིགིསི་ནསི་གཏམ་བཤོད་བྱསི་ཏ།ེ རང་ཉིདི་མནི་པ་ཞེགི་ཡིནི་

མདགོ་སྟནོ་གྱི་ིཡིདོ། ད་དུང་ཕན་ཚུན་འཐེམ་འཁྱུད་ཀྱིསིི་ཞེབསི་བྲ་ོའཁྲབ་ཀྱི་ིཡིདོ།”
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྔོམ་པ་ཞེིག་འཐེེན།

གདོང་པ་སྨུག་པའ་ིབུད་མེད་དེསི་མུ་མཐུད་དུ་“ངན་རྗོེསི་སུ་འབྲངསི་མཁོན་ཉུང་ཉུང་

ཡིང་མ་རེད། ད་དུང་ཁོོ་ཚོའོ་ིགྲངསི་འབོར་ཇོ་ེམང་དུ་འགོྲ་བཞེིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཡིང་དག་

པའ་ིཡི་ེཤུའ་ིརྗོེསི་འཇུག་པ་ན་ིསིོར་བཅུའ་ིགྲངསི་ཀྱིིསི་ཟིན་ཙམ་མ་གཏོགསི་མ་ིའདུག ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་སྡིག་ཅིན་ད་ེཚོོསི་དཀོན་མཆོོག་ལོ་མགོ་སོྐར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་མ་བསིམ། མགོ་སོྐར་

གཏོང་ཐུབ་ཐེབསི་མེད། དཀོན་མཆོོག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྡིག་པ་རྣམསི་ར་ེར་ེབཞེིན་ཐེོ་འགོད་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་སྡིག་པ་རྣམསི་ཐེིག་ཤོར་རེ་རེ་བཞེིན་བསྣན་ནསི་ཡིོང་གི་ཡིོད། 

དཀོན་མཆོོག་གིསི་ཁོོ་ཚོོར་སོི་ལྟ་བྱསི་ཡིོད་ལོ། ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་སིོ་ལྟ་བྱསི་ཡིོད། དཀོན་

མཆོོག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་ནསི་མ་ིགཉིིསི་ལོ་བཀའ་ཆོད་ཕབ་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་བློངསི་“དངོསི་གནསི་རེད་དམ།”

གདོང་པ་སྨུག་པའི་བུད་མེད་དེའི་སྐད་གདངསི་དྲེག་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཇོེ་མཐེོར་གྱུར་“དེ་

ངསི་དངོསི་སུ་མཐོེང་ཡིོད། བུ་མོ་ཞེིག་ལོ་ཁྱོོད་དང་འདྲེ་བར་མངལོ་ཆོགསི་ཡིོད། ད་ེནསི་ཁོོ་

མོསི་ཟློསི་གར་འཁྲབ་པ་རེད་ལོ། འཐེམ་འཁྱུད་ཞེབསི་བྲོ་ཡིང་བརྩེསི་པ་རེད། ད་ེནསི་... །”  

ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ངག་ལོ་གྲང་འདར་དང་དམོད་གཏོང་ལྟ་བུའི་གདངསི་བབསི། “དེ་ནསི་ཁོོ་

མོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཇོ་ེསྐམ་ནསི་ཇོ་ེསྐམ་དུ་གྱུར་ནསི། མཐེའ་མར་ཁོོ་མོསི་མངལོ་ཤོོར་ནསི་

ཕྲུ་གུ་ཤོ་ིབ་རེད།”

“ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན།” བུ་མོ་འདིའ་ིགདོང་པ་སྐྱ་ལོམ་ལོམ་དུ་གྱུར།

“ཕྲུ་གུ་ཤོི་བོའ་ིལུསི་ཡིོངསི་ཁྲག་ཙར་ཙར་རེད། དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོ་མོར་སྐད་ཆོ་བཤོད་

པའ་ིམ་ིཞེིག་གང་ན་ཡིོད། ད་ེབསི་ཁོོ་མོ་སི་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་བྲོསི་སིོང་བ་རེད། སྡིག་ཅིན་ལོ་

ཐུག་ན་སྡིག་པ་འགོསི་པ་རང་བཞེིན་རེད། དེར་འགྲོགསི་འདྲེིསི་བྱེད་རུང་གི་མ་རེད། ད་

དུང་བུ་མོ་གཞེན་པ་ཞེིག་ལོའང་དོན་དག་དེ་ག་རང་བྱུང་བ་རེད། བུ་མོ་དེ་སྐམ་རིད་དུ་
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འགྱུར་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེནསི་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་ཤོེསི་སིམ། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ཁོོ་མོ་ཡིང་བྲོསི་པ་རེད། 

ཉིིན་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྗོེསི་སུ་ཁོོ་མོ་ཕྱིིར་འབྱོར་སིོང་ལོ། ཁོོ་མོསི་ཟེར་ན་ཕྱིིར་འཚོམསི་འདྲེ་ིབྱེད་དུ་

ཡིོང་བ་ཡིིན་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོའ་ིཁོོག་ག་ིཕྲུ་གུ་མ་ིའདུག ངསི་དེའ་ིཐེད་

ཅིི་ཞེིག་བསིམ་པ་ཤོེསི་སིམ། ངསི་བལྟསི་ན། གཞུང་སྒོར་དོ་དམ་པ་དེསི་ཁོོ་མོ་གཞེན་དུ་

ཁྲིད་ནསི་ཁོོག་ག་ིཕྲུ་གུ་གཡུགསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་དག་ེསྡིག་ལོ་ཡིིད་ཆོེསི་མེད། ད་ེཁོོསི་

ང་ལོ་དངོསི་སུ་བཤོད་བྱུང་། ཁོོསི་སྡིག་པ་དངོསི་ན་ིབཀྲེསི་ལྟོགསི་དང་འཁྱོག་སྡུག་མྱོོང་བ་

ད་ེརེད་ཟེར། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་དྲེང་མོར་བཤོད་པ་ཡིིན། ཁོོསི་གནསི་ཚུལོ་འད་ིདག་དང་དཀོན་

མཆོོག་བར་ན་འབྲེལོ་བ་མེད་ཟེར། དེ་ཁོོསི་ང་ལོ་དངོསི་སུ་བཤོད་བྱུང་། ཁོོསི་བུ་མོ་འདི་

དག་སྐམ་རིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིསི་མ་འདང་བསི་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་ངསི་ཁོོ་

ཁོ་གྲག་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོསི་ཡིོད།” ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཕྱི་ིནུར་ཞེིག་བྱསི་ཤོིང་། ཁོོ་

མོའ་ིམིག་ཟུང་ལོ་གཏུམ་ཉིམསི་བབསི། ཁོོ་མོསི་སྲི་ཐེག་ཐེག་ག་ིགོང་མཛུབ་ད་ེརོ་སི་ིཤོ་རོན་

གྱི་ིགདོང་པར་བཙུགསི། “ད་ེནསི་ངསི། ‘ཕྱིིར་སིོང་།’ ཞེེསི་བཤོད་པ་ཡིིན་ལོ། ‘སྒོར་འདིའ་ི

ནང་དུ་བདུད་འདྲེེསི་སོྒོ་ཉུལོ་བྱེད་བཞེིན་པ་ངསི་ཤོེསི་ཡིོད། ངསི་བདུད་དེ་སུ་ཡིིན་ཤོེསི་

ཡིོད། ད་ལྟ་རང་གནསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་། བདུད་རྒྱལོ་ཁྱོོད་ཕྱིིར་སིོང་།’ ཞེེསི་འཇོིགསི་སྐུལོ་

བྱསི་པསི། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུའ་ིམཐུ་ཡིིསི། ཁོོ་དངོསི་གནསི་ཕྱིིར་བོྲསི་སིོང་། ཁོོསི་འདར་

སིིག་སིིག་དང་གཉིོམ་ཆུང་ཆུང་གིསི། ‘སྐུ་མཁྱོེན། སྒོར་ནང་གི་མང་ཚོོགསི་ཀྱིི་སིེམསི་པ་

མ་དཀྲུགསི་རོགསི།’ ཞེེསི་ཞུ་བ་བྱསི་པསི། ངསི་ཁོོ་ལོ། ‘སིེམསི་པ་མ་དཀྲུགསི་ཨེ། འོ་ན་

ཁོོ་ཚོོའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ཅི་ིབྱེད། ཤོ་ིཟིན་པའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚོ་ོདང་། ཟློསི་གར་གྱི་ིདབང་གིསི་སྡིག་པ་

བསིགསི་པའི་སྡིག་ཅིན་དེ་ཚོོ་ཅིི་བྱེད།’ ཅིེསི་བཤོད་པ་ན། ཁོོསི་མིག་གིསི་ཕར་ལོ་བལྟསི་

ནསི། ཁྲེལོ་འཛུམ་སྙིང་ལོ་གཟན་པ་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི་ཕར་ཕྱིིན་སོིང་ལོ། ཁོོསི་རང་ཉིིད་དག་ེ

སྡིག་འབྱེད་པའ་ིདཔང་པོ་ངོ་མ་ཞེིག་ལོ་འཕྲད་ཡིོད་པ་ཧ་གོ་སོིང་། ད་ེནསི་ངསི་‘ངསི་སྟོན་
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པ་ཡི་ེཤུའ་ིཚོབ་བྱསི་ནསི། སྒོར་འདིར་ལྟ་རོྟེག་བྱསི་ནསི་བསྡད་ཡོིད་པསི། ཁྱོོད་དང་སྡིག་

ཅིན་ད་ེཚོོར་ཐེར་སི་མེད།’ ཅིེསི་བཤོད་ཡིོད།” ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་གྱིོན་གོསི་བཙོག་པའ་ིསྒོམ་ད་ེ

ཡིར་བཀྱིགསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་དོགསི་ཟོན་བོྱསི་ཨ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་ཡིོད། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲོད་ཁོོག་ནང་ག་ིཕྲུ་གུ་དེའ་ིཆོེད་དུ་དོགསི་ཟོན་བྱསི་ནསི། རང་ཉིིད་ལོ་

སྡིག་པ་མི་འགོསི་པ་བྱོསི།” དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་བློངསི་ནསི་ཕར་

ཕྱིིན་སོིང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ལོསི་མཛོངསི་སྤྱིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞེིག་ཕྱིིར་མངོན།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོངི་། ད་ེནསི་མགོ་བོ་དཔུང་ཁུག་

ཏུ་མར་སྒུར་ནསི། སྦེར་མོསི་གདོང་པ་བཀབ་ནསི་ངུ་ཤུམ་བྱསི། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་

ནསི་སྐད་སྒྲི་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་། ཁོོ་མོསི་ངོ་ཚོ་དང་བཅིསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་

ནསི་བལྟསི་དུསི། ད་ེན་ིགཟུགསི་གཞེ་ིཆུང་ལོ་གྱིོན་གོསི་དཀར་པོ་གྱིོན་པའ་ིགཞུང་སྒོར་དོ་

དམ་པ་ད་ེརེད། དོ་དམ་པསི་“སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་མཆོ་ིམ་དང་བཅིསི་རྡོེབ་རྡོེབ་བྱེད་བཞེིན་“ངསི་ཀྱིང་འཁྲབ་པ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་ཁོོ་མོསི་ངུ་ཤུམ་དང་བཅིསི་“ངསི་ཀྱིང་འཐེམ་འཁྱུད་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་། ངསི་ཁོོ་མོར་བཤོད་མེད། ང་དང་ཁོོན་ན་ེགཉིིསི་ཀསི་ སི་ལོ་ིསིོ་གོྲང་རྡོལོ་དུ་འཁྲབ་

པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

དོ་དམ་པསི་“དེར་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་མ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་མོསི་ཟེར་ན་ངསི་མངལོ་ཤོོར་རྒྱུ་རེད་ཟེར།”

“ཁོོ་མོསི་དེ་ལྟར་བཤོད་སྲིིད་པ་ངསི་ཤོེསི། ངསི་ཁོོ་མོ་མིག་གིསི་འཚོོསི་ནསི་ཡིོད། ཁོོ་

མོ་བུད་མེད་སིེམསི་བཟང་ཞེིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་ཚོང་མའ་ིསིེམསི་པ་དཀྲུག་

ག་ིའདུག”
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རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྣབསི་ཆུ་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྔུབསི། “ཁོོ་མོསི་བུ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྒོར་འད་ི

ག་རང་ནསི་ཕྲུ་གུ་ཤོོར་བའ་ིསྐོར་ཤོེསི་འདུག”

དོ་དམ་པ་ད་ེཁོོ་མོའ་ིམདུན་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི་“ལྟོསི་དང་། ངའ་ིསྐད་ཆོར་ཉོིན་

ཨ། བུ་མོ་ད་ེགཉིིསི་ཀ་ངསི་ཀྱིང་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོ་ོགཅིིག་ནསི་ལྟོགསི་དྲེགསི་ཤོིང་གཉིིསི་ནསི་ཐེང་

ཆོད་དྲེགསི་པ་དང་། ད་དུང་དེའ་ིསྟེང་དུ་ངལོ་རྩོལོ་བྱསི་དྲེགསི་པསི་རེད། དེསི་མ་ིཚོད་ད་

དུང་ཁོོ་ཚོ་ོརླངསི་འཁོོར་དུ་བསྡད་ནསི་ལོམ་ངོསི་མ་ིསྙོམསི་སི་མང་པོར་སིོང་བ་རེད། དེའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོལོ་ན་ཟུག་ཕོག་པ་རེད། ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིསྐྱོན་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་ཟེར་ན་... །”

“སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། བུད་མེད་ད་ེརྙིོག་དྲེ་བཟོ་རྒྱུར་དགའ་བོ་ཡིོད།”

“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་ཁྱོོད་བདུད་རེད་ཟེར།”

“ཁོོ་མོསི་ད་ེཟེར་བ་ངསི་ཤོེསི། ད་ེན་ིངསི་ཁོོ་མོར་གཞེན་སིེམསི་དཀྲུག་ཏུ་མ་ིའཇུག་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན།” ཁོོསི་ཁོོ་མོའ་ིཕྲག་པར་ཡིང་མོསི་རྡོེབ་ཙམ་བྱསི། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་

མ་བྱེད་ཨ། ཁོོ་མོསི་ཀྱིང་གནསི་ལུགསི་མ་ིཤོེསི་པསི་ཡིིན།” ད་ེནསི་ཁོོ་རང་མགོྱིགསི་ཙམ་

གྱིིསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོསི་གོམ་པ་སྤེོ་སྐབསི་ཕྲག་པ་

གཡིོ་ཙམ་གཡིོ་ཙམ་བྱེད། ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིཐེག་རིང་ག་ིགཟུགསི་དབྱིབསི་ཆུང་ཆུང་ལོ་བལྟསི་

ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཨ་མ་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཁོོ་མོའ་ིལུསི་པོ་གཙང་ཞེིང་དམར་མདངསི་

ཆོགསི་ལོ། སྐྲ་ལོོ་རོླན་པ་དེ་ཤོད་ནསི་མདུད་པ་བརྒྱབ་འདུག ཁོོ་མོསི་སྟེང་དུ་རི་མོ་ཡིོད་

པའ་ིལྭ་བ་ད་ེགྱིོན་འདུག་ལོ། རྐང་པར་ལྷམ་བུ་རྙིིང་ཞེིང་གསི་ཁོ་ཅིན་ད་ེགོན་ཞེིང་། རྣ་རྒྱན་

ཆོ་ད་ེརྣ་བ་གཡིསི་གཡིོན་ནསི་མར་དཔྱངསི་འདུག
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཁོོ་མོསི་“ངསི་ཁྲུསི་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ད།ེ ཆུ་དྲེོད་འཇོམ་ད་ེལུསི་

སྟེང་ནསི་མར་བཞུར་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན། ད་ེགར་སྐྱེསི་མ་གཅིིག་འདུག་ལོ། ཁོོ་མོསི་ཟེར་ན། 

རང་ཉིིད་ལོ་འདོད་པ་ཡིོད་ན། ཉིིན་ར་ེབཞེིན་དུ་ཁྲུསི་རྒྱག་ཆོོག་ཟེར། ཨོ། སྐྱེསི་མའ་ིལྷན་

ཚོོགསི་སླེེབསི་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་“ཨ། ཨུན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྒོར་སི་གཙང་སྦྲི་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད་པར། ད་ེགར་རང་དགར་བསྡད་པ་ཡིིན་

ནམ།” ཨ་མསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཞེོར་དུ་ཀྲིན་སྡེར་རྣམསི་ལྷན་གཅིིག་ཏུ་བསྡུསི་ནསི་“ང་ཚོོསི་

ཁྱོིམ་འད་ིཅུང་གྲ་དག་བྱེད་དགོསི། ཡི། ཤོོག་དང་བུ་མོ། རྩྭ་ཁུག་ད་ེཕར་འཁྱོེར་ལོ། ཐེང་ལོ་

གད་དར་རོྒྱབསི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཅི་ལོག་རྣམསི་ཡིར་བསྒྲུགསི། ཁོོ་མོསི་སླེ་ང་རྣམསི་

སྒོམ་ལོ་བཅུག་ནསི། སྒོམ་དེ་གུར་ནང་དུ་འཁྱོེར་བཞེིན་“ཉིལོ་གདན་དེ་ཚོོ་གྲ་དག་བྱོསི།” 

ཞེེསི་བཀའ་བཀོད་བཏང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ཆུ་ད་ེལུསི་སྟེང་ནསི་རྒྱུག་པའ་ིཚོོར་བ་ད་ེ

འདྲེ་སྐྱིད་པོ་སོྔོན་ཆོད་བྱུང་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་སྣང་བ་ཆོེན་པོ་མི་གཏོང་བར་ཐེད་ཀར་བཀའ་བཀོད་དང་དུ་ལོེན་

ཐེབསི་བྱསི། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན། ཁོོན་ན་ེད་ེརིང་ཕྱིིར་ཡིོང་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“གཅིིག་བྱསི་ན་ཡིོང་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཡིོང་རྒྱུ་མ་རེད། བཤོད་མ་ིཤོེསི།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཁོོསི་ཡིོང་ལོམ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ད་ེལོོསི་ཤོེསི།”

“ཁོོ་ཚོོསི་སྒོར་ད་ེམ་ེསྲིེག་གཏོང་སྐབསི། ཁོོ་རང་ཡིང་བསིད་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་མ་ིའདོད་དམ།”

ཨ་མསི་གདེང་ཚོོད་དང་བཅིསི་“ཁོོ་འཆོ་ིཡི་ིམ་རེད། ཁོོ་ག་དུསི་འགྲོ་འདོད་ན་ད་ེདུསི་

འགྲོ་ཐུབ། ཁོོ་ན་ིར་ིབོང་ལྟར་བང་རྩལོ་མྱུར་ལོ། ཝ་མོ་ལྟར་རྣམ་རིག་དྭངསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཁོོ་རང་འདིར་ཇོ་ིའདྲེའ་ིཡིོང་ན་འདོད་པ་ལོ།”
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“ཁོོ་ཡིོང་རན་དུསི་ཡིོང་ག་ིརེད།”

“ཨ་མ་... །”

“ངསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་ར་ེལོསི་ན་འདོད།”

“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན། ཞེབསི་བྲོ་དང་ཟློསི་གར་འཁྲབ་ན་སྡིག་པ་བསིགསི་ནསི། 

མངལོ་ཤོོར་དུ་འཇུག་ག་ིརེད་དམ།”

ཨ་མསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། ལོག་པ་དཔྱི་མགོ་རུ་ཁོེན། “ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞེིག་

བཤོད་བཞེིན་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཟློསི་གར་ཞེིག་འཁྲབ་མྱོོང་མེད་ཨ།”

“ཨུན། སྒོར་འདིའ་ིནང་ག་ིམ་ིའགའ་རེསི་ཟློསི་གར་འཁྲབ་འདུག་ལོ། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། 

བུ་མོ་ཞེིག་གི་མངལོ་ཤོོར་ནསི་ཕྲུ་གུ་ཤོི་བ་རེད་ཟེར། ཕྲུ་གུའི་རོ་དེ། དངོསི་གནསི་བཀའ་

ཆོད་ཕོག་པ་ལྟར་ཁྲག་དམར་ཙར་ཙར་རེད་ཟེར།”

ཨ་མསི་ཁོོ་མོ་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད། “སུསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ེལྟར་ཟེར།”

“འདིར་སླེེབསི་པའ་ིསྐྱེསི་མ་ཞེིག་གིསི་ད་ེལྟར་ཟེར། ད་ེནསི། གྱིོན་གོསི་དཀར་པོ་གྱིོན་

པའ་ིམ་ིགཟུགསི་ཐུང་ཞེིག་ཡིོང་ནསི། དོན་དངོསི་ན་ིད་ེའདྲེ་ཞེིག་མ་རེད་ཟེར།”

ཨ་མསི་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ནསི་“རོ་སིི་ཤོ་རོན། ནམ་རྒྱུན་རང་སྡུག་རང་གིསི་ཉིོ་རྒྱུ་རེ་ཨེ་

རྙིེད་བལྟསི་ནསི་མ་སོྡད། རང་སིེམསི་རང་གིསི་དཀྲུག་ནསི་རང་ཉིིད་ལོ་ངུ་ཁོ་བསླེངསི། 

ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་བ་ངསི་དངོསི་གནསི་མི་ཤོེསི། ང་ཚོོའི་ཁྱོིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་ཡིིསི་དེ་ལྟར་

བྱསི་མྱོོང་མེད། ང་ཚོོའ་ིམ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིམགོ་ཐེོག་ཏུ་ཅི་ིཞེིག་ཡིོང་རུང་། ད་ེལོ་གདོང་ལོེན་བྱེད་

པ་ལོསི་མིག་ཆུ་གཏན་ནསི་མ་ིགཏངོ་། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོན་ན་ེའདྲེ་པོ་དེསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཀློད་པའ་ི

ནང་དུ་འདི་འདྲེ་ཞེིག་བླུགསི་པ་ཡིིན་སི་རེད། ཁོོ་ནི་ནམ་རྒྱུན་ཁོ་སྟོང་ནང་ནསི་ཚོིག་

སྟོང་བཤོད་ནསི་འདུག་མཁོན་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ནན་ཏན་ངང་

ནསི་“རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་རང་མ་ིགཅིིག་རེད། ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཁྱོོད་མ་ཡིིན་པའ་ིད་དུང་མ་ི
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

མང་པོ་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་སི་ནསི་རང་ཚུགསི་ཟིན་པ་བྱོསི། མ་ིའགའ་རེསི་མ་ིཚོ་ེ

གང་པོར་སྡིག་པ་བསིགསི་ནསི། དཀོན་མཆོོག་ག་ིམདུན་དུ་སླེེབསི་པའ་ིབར་དུ་རང་ཉིིད་

སྡིག་ཅིན་ཡིིན་པ་མ་ིཤོེསི་མཁོན་ད་ེའདྲེ་ཡིང་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ཨ་མ་... །”

“ད་བཤོད་མ་ིདགོསི། ཁོ་ཚུམསི་ལོ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིག དཀོན་མཆོོག་ཐེད་ལོ་སིེམསི་ཁུར་

བྱེད་པའ་ིཚོོད་ཀྱིིསི་ཁྱོོད་ད་རུང་ད་ེའདྲེའ་ིལོོ་ལོོན་མ་རེད་ལོ། ད་ེའདྲེའ་ིཉིེསི་ཅིན་ཡིང་མ་

རེད། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་སིེམསི་རང་གིསི་དཀྲུག་མཚོམསི་མ་བཞེག་ན། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་

འགྲམ་ལྕིག་ཅིིག་མ་སྤྲོད་ན།” ཁོོ་མོསི་གོ་ཐེལོ་རྣམསི་ཕྱིགསི་ཏ་ེཐེབ་ཁུང་དུ་དེད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་ཐེབ་ཁུང་འགྲམ་གྱི་ིརོྡོ་བ་ད་ེདག་ཀྱིང་ཕྱིིསི། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོསི་སྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་

སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་ཡིོང་བཞེིན་པ་མཐེོང་བསི་“ད་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིག སྐྱསེི་མ་ཚོ་ོཡིོང་

བཞེིན་འདུག ལོསི་ཀ་ལོསི་དང་། ད་ེནསི་ངསི་སྤེོབསི་པ་སྐྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་

ཡིང་བསྐྱར་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་མ་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་སྐྱེསི་མ་ཚོ་ོཚུར་ཡོིང་བཞེིན་

པ་རང་བཞེིན་གྱིིསི་ཚོོར་ཐུབ།

ཚུར་ཡིོང་བཞེིན་པ་འད་ིཚོ་ོསྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་ཡིིན་པར་ཐེ་ེཚོོམ་མ་ིའདུག ཁོོ་ཚོ་ོ

ནི་སྐྱེསི་མ་གསུམ་རེད་ལོ། ཚོང་མསི་ཁོ་བཀྲུ་ངོ་བཀྲུ་གཙང་མ་བྱསི་འདུག་ཅིིང་། གྱིོན་

གོསི་ཀྱིང་འཇོོན་ཚོོད་ཀྱིིསི་གྲ་དག་གྱིོན་འདུག ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་གཅིིག་ན་ིསྐམ་ཞེིང་རིད་ལོ་སྐྲ་

ལོོ་སྐུད་པ་ལྟར་དཔྱངསི་ཤོིང་། ལྕིགསི་ཀྱིི་མཐེའ་ཤོིང་ཅིན་གྱིི་མིག་ཤོེལོ་ཞེིག་གོན་འདུག 

གཞེན་པ་ད་ེན་ིགཟུགསི་པོ་རྒྱསི་ཤོིང་གཟུགསི་གཞེ་ིཐུང་ལོ། སྐྲ་ལོོ་སྐྱ་ཞེིང་འཇོིལོ་ལོ་ིབབསི་

པ་དང་། ཁོ་ཆུང་ཆུང་ཅིན་ཞེིག་རེད། མཐེའ་མ་ད་ེན་ིགཟུགསི་སྟོབསི་ཆོ་ེབའ་ིསྐྱེསི་མ་ཞེིག་

རེད་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིཉྭ་རིལོ་དང་འཕོངསི་ཚོོསི་ཆོ་ེཞེིང་། བྲང་ག་ིནུ་མ་ཟུང་ན་ིལྗོིད་ཏིག་ཏིག་

གིསི་དཔྱངསི་ནསི་འདུག ཁོོ་མོའ་ིལུསི་ཡིོངསི་ཀྱི་ིཤོ་གནད་དར་ནསི་ཤོིང་རྟེ་འདྲུད་མཁོན་
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གྱིི་རྟེ་ཕོ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར། སྟོབསི་ཤུགསི་ཆོེ་ལོ་བརྟེན་ཞེིང་བརླིང་། དེ་ལྟར། ལྷན་

ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་མ་ིརྣམསི་བརྗོིད་ཉིམསི་དང་བཅིསི་སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་སླེེབསི།

ཁོོ་ཚོོ་ཚུར་སླེེབསི་དུསི། ཨ་མསི་བསིམ་གཟསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་རྒྱབ་གཏད་ནསི་བསྡད། 

ཁོོ་ཚོོ་ཉིེ་སིར་སླེེབསི་རྗོེསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ཚུར་འཁོོར་ནསི་གྲལོ་དུ་བསྒྲིིགསི། 

དེ་ནསི་གཟུགསི་སྟོབསི་ཆོེ་བའི་བུད་མེད་དེསི་སྐད་གདངསི་སིངསི་མོསི་“ཞེོགསི་པ་བདེ་

ལོེགསི། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི་ིལོགསི། ཁྱོོད་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོ་ོསླེེབསི་པ་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་ཤོེསི་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི། གོླེ་བུར་དུ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་“ཨོ། 

ཡིིན་ལོགསི་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ངའ་ིམིང་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་པ་ཡིིན།”

བུད་མེད་སྟོབསི་ཆོེན་དེསི་“ང་ཚོ་ོལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིམ་ིཡིིན། ང་ཚོ་ོགཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་ཚོན་

བཞེ་ིབའ་ིསྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་ཡིིན། ང་ཚོོསི་གཞུང་ལོསི་ཁོང་ནསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིམིང་དྲེིསི་པ་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་འཐོེམསི་པའ་ིཉིམསི་ཀྱིིསི་“ངེད་ཚོང་གིསི་ད་དུང་གཙང་སྦྲི་དོ་དམ་ཡིག་

པོ་བྱེད་ཁོོམ་མ་བྱུང་། ཁྱོེད་སྐྱེསི་མ་རྣམ་པ་ཡིོང་ནསི་འཚོིག་ཇོ་ར་ེའཐུང་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཚོོགསི་མ་ིབུད་མེད་རྒྱགསི་རིལོ་དེསི་“ཇོ་ེསི།ེ ང་ཚོོའ་ིམིང་ངོ་སོྤྲོད་བྱོསི་དང་། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི་ི

ལོ་ང་ཚོོའ་ིམིང་ཤོོད། ཇོ་ེསི་ེན་ིཚོོགསི་གཙ་ོཡིིན།” ཞེེསི་འགྲེལོ་བཤོད་བྱསི།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་ཚུལོ་ལྡན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ལྕིམ་ཇོོ་ཌི་ིལོགསི། འད་ིཨན་ན་ེ ལོ་ིཋེལོ་ཧྥོིལོད་རེད་

ལོ། འད་ིཨ་ེལོ་ སིམ་མེར་ཟ་ིརེད། ང་ཇོ་ེསི་ེ བྷུ་ལོ་ིཋེ་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོངོ་ཤོེསི་པར་དངོསི་གནསི་དགའ་བོ་བྱུང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོཐེང་ལོ་འདུག་ག་ི

མིན་ནམ། ད་དུང་འདུག་སི་གྲ་སྒྲིིག་ཡིག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིང་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་“འོན་ཀྱིང་། ངསི་འཚོིག་ཇོ་སོྐལོ་ཆོོག” ཅིེསི་ཁོ་སྣོན་བརྒྱབ།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཨན་ན་ེཡིིསི་ཚུལོ་ལྡན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ཨོ། ད་ེམ་ིདགོསི། ཁྱོོད་རང་དཀའ་ལོསི་ལོ་མ་གཏོད། 

ང་ཚོ་ོའད་ིགར་ཁྱོོད་ཚོང་གིསི་གཞེ་ིབཟུང་ནསི་ག་འདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པར་བལྟ་བར་ཡིོང་བ་

ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་ཚོོར་མཐུན་འགྱུར་ཅི་ིདགོསི་བལྟ་རུ་ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོེ་སིེ་ བྷུ་ལོི་ཋེི་ཡིིསི་གདོང་མདོག་ནག་བེར་བེར་གྱིིསི་“ཨན་ནེ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་རང་

ཚོོགསི་གཙ་ོཡིིན་པ་མ་བརྗོེད་པར་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ། ད་ེལོོསི་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། གཟའ་འཁོོར་རྗོེསི་མར་ང་ཚོོགསི་གཙ་ོརེད།”

ཁོོ་མོསི་“དེསི་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཟའ་འཁོོར་རྗོེསི་མ་བར་དུ་སྒུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་“ང་ཚོ་ོགཟའ་འཁོོར་རེར་རེསི་སྐོར་གྱིིསི་བརྗོ་ེསྤེོར་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་

ཨ་མ་ལོ་འགྲལེོ་བཤོད་བྱསི།

ཨ་མསི་ཅི་ིབྱ་གཏོལོ་བྲལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་དངོསི་གནསི་འཚོིག་ཇོ་ཅུང་ཙམ་ར་ེའཐུང་

རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“མ་ིདགོསི། ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ” ཞེེསི་དབང་ཆོ་ཚུར་བློངསི་ནསི་“ང་ཚོསོི་ཐེོག་མར་

ཁྱོོད་རང་ལོ་གཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་ཚོན་སྟོན་འཆོར་ཡིོད་ལོ། ད་ེནསི་གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལོ་འཐེད་

པ་ཡིོད་ན། ཁྱོོད་རང་སྐྱེསི་མའ་ིཚོོགསི་པ་རུ་ཐེོ་འགོད་བྱསི་ནསི། ལོསི་འགན་ར་ེསོྤྲོད་རྩིསི་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེགཙ་ོབོ་ཁྱོོད་རང་ཞུགསི་འདུན་ཡིོད་མེད་ལོ་རག་ལོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེར་ཞུགསི་ན། དེའ་ིནང་དུ་ཞུགསི་པར་རིན་ག་ཚོོད་སོྤྲོད་དགོསི།”

“ལོསི་ཀ་ལོསི་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་རིན་སོྤྲོད་མི་དགོསི། དེ་ནསི་ཁྱོོད་རང་ལོ་མི་ཚོང་མསི་

དགའ་བསུ་ཐེོབ་ན། ལྷན་ཚོོགསི་འདིའ་ིཚོོགསི་མ་ིརུ་འདེམསི་སྲིིད།” ཞེེསི་ཨན་ན་ེཡིིསི་ཁོོ་

མོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་བཅིད་ནསི་“ཇོ་ེསི་ེམོ་རང་ཡིིན་ན། ཁོོ་མོ་གཞུང་སྒོར་ཧྲིིལོ་པོ་འཛོིན་

སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཁོོངསི་སུ་བདམསི་ཡིོད། ཁོོ་མོ་ད་ལྟ་ལྷན་ཚོོགསི་ཆོེན་མོའ་ིཚོོགསི་མ་ི

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་སྤེོབསི་སིེམསི་ཀྱིི་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་ནསི་“སྤྱིི་མོསི་ཀྱིིསི་བདམསི་པ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི “ཡི། ལྕིམ་ཇོོ་ཌིི། ད་ཡིིན་ན་ཁྱོོད་ལོ་སྒོར་འདིའི་འགྲོ་སྟངསི་

འདུག་སྟངསི་སྐོར་ངོ་སོྤྲོད་ཅིིག་བྱསི་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འད་ིངའ་ིབུ་མོ་ཡིིན། མིང་ལོ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་སྐད་གཤོིབ་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མོ་ཡིང་མཉིམ་དུ་ཡིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།”

གཟུགསི་སྟབོསི་ཆོ་ེབའ་ིཇོ་ེསི་ེཡིསིི་གཏམ་བཤོད་སྤེལེོ་བྱུང་། ཁོོ་མའོ་ིསྤྱིདོ་ལོམ་ན་ིགཟ་ི

བརྗོདི་དང་བྱམསི་སིམེསི་ཀྱིསིི་གང་ཡིདོ་ལོ། ཁོོ་མའོ་ིགཏམ་བཤོད་ན་ིསོྔོན་ནསི་གྲ་སྒྲིགི་བྱསི་

ཡིདོ་པ་ཞེགི་རདེ།

“ང་ཚོོསི་ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་མ་བསིམ་རོགསི། ལྕིམ་ཇོོ་ཌིི། སྒོར་

འདིའི་ནང་དུ་མི་ཚོང་མསི་སྤྱིི་མཐུན་དུ་སོྤྱིད་པའི་ཅི་ལོག་མང་པོ་ཡིོད་ལོ། དེ་དག་སྤྱིོད་

སྟངསི་ཐེད་ལོ་ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་སྒྲིིག་ཁྲིམསི་བཟོསི་ཡིོད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོགཙང་སྦྲིའ་ིཁོང་

ཚོན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིའད་ིཚོ་ོན་ིམ་ིཚོང་མསི་སྤྱིོད་དགོསི་ལོ། མ་ིཚོང་མསི་

བདག་གཅིེསི་བྱེད་དགོསི།” ཁོོ་ཚོོ་གཙང་སྦྲིའི་ཁོང་ཚོན་མདུན་གྱིི་མཐེའ་གྱིང་བསྐོར་

མེད་པའི་ཁོང་པ་དེར་སིོང་། དེ་གར་འཁྲུད་གཞེོང་ཚོང་མ་བསྒྲིིགསི་ནསི་བཞེག་འདུག་

ཅིིང་། ཁྱོོན་བསྡོམསི་འཁྲུད་གཞེོང་ཉི་ིཤུ་ཡིོད། ད་ེདག་ལོསི་འཁྲུད་གཞེོང་བརྒྱད་བེད་སྤྱིོད་

གཏོང་ག་ིའདུག་ལོ། བུད་མེད་ཚོ་ོད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་མར་སྒུར་ནསི་གོྱིན་གོསི་རྣམསི་འབྲད་

བརྡོར་གཏོང་ག་ིའདུག་ཅིིང་། ཨར་འདམ་གྱི་ིཞེལོ་མཐེིལོ་གཙང་མའ་ིསྟེང་དུ། ཆུ་བཙིར་

ཟིན་པའི་གྱིོན་གོསི་རྣམསི་ཕུང་པོར་སྤུངསི། ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་“འདི་ཡིིན་ན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ག་དུསི་

སྤྱིོད་འདོད་ན་སྤྱིོད་ཆོོག་ལོ། བཀྲུསི་ཚོར་ནསི་འགྲོ་དུསི་བཀྲུསི་ཤུལོ་ངེསི་པར་དུ་གཙང་

མ་བཟོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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གྱིོན་གོསི་འཁྲུད་བཞེིན་པའ་ིབུད་མེད་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་དོ་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཇོ་ེསི་ེ

ཡིིསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“འདི་གཉིིསི་ནི་ལྕིམ་ཇོོ་ཌིི་དང་བུ་མོ་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀ་

རེད། ཁོོ་ཚོ་ོསྒོར་དུ་གསིར་དུ་འབོྱར་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་པསི། ཚོང་མསི་ཨ་མ་ལོ་མགྲིན་

གཅིིག་དབྱངསི་གཅིིག་གིསི་འཚོམསི་འདྲེ་ིཞུསི་ཤོིང་། ཨ་མསི་ཀྱིང་རྟེབ་རྟེབ་པོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ི

ཕྱིོགསི་སུ་མགོ་བོ་སྒུར་ཙམ་བྱསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་མཇོལོ་བར་དགའ་བོ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོགསིང་སྤྱིོད་དང་ཁྲུསི་ཁོང་དུ་ཁྲིད།

ཨ་མསི་“ང་འདིར་ཡིོང་མྱོོང་། ད་དུང་ཁྲུསི་ཀྱིང་བརྒྱབ་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་“འདི་དེའི་ཆོེད་དུ་བཟོསི་པ་རེད། སྒྲིིག་ལོམ་གོང་གསིལོ་དང་གཅིིག་

མཚུངསི་རེད། བེད་སྤྱིོད་བཏང་རྗོེསི་གཙང་སྦྲི་བྱེད་དགོསི། གཟའ་འཁོོར་རེ་རེར། ལྷན་

ཚོོགསི་ཀྱིི་ཚོོགསི་མི་རེ་རེསི་འདི་གར་ཉིིན་རེར་གད་དར་ཐེེངསི་རེ་རྒྱག་གི་ཡིོད། འདག་

རྫོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་འཁྱོེར་ཡིོང་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ང་ཚོོསི་འདག་རྫོསི་ཉིོ་དགོསི། ང་ཚོོའ་ིད་ེཚོང་མ་སྤྱིད་ཚོར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་ཅུང་དད་གུསི་ཀྱིི་སྐད་གདངསི་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་འདི་འདྲེ་བེད་སྤྱིོད་

བཏང་མྱོོང་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་འདྲེ་ིབཞེིན། ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཆོབ་ཟོམ་ལོ་མཛུབ་སྟོན་བྱསི།

“བཏང་མྱོོང་ཡིོད། ད་ནངསི་ཞེོགསི་པ་རང་ལོ་བཏང་བ་ཡིིན།”

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་སྔོམ་པ་ཞེིག་འཐེེན། “དེསི་ན་འགྲིག་འདུག”

ཨ་ེལོ་ སིམ་མེར་ཟ་ིཡིིསི་“གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མ་ཏག་ཏག་ལོ་... །” ཞེེསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་

གྲབསི་བྱསི།

ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་སྡང་སྡིག་དང་བཅིསི་ཁོོ་མོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་བཅིད་ནསི་“ལྕིམ་སིམ་མེར་

ཟ།ི ངསི་བཤོད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ེལོ་ཡིིསི་རྒྱལོ་ཁོ་ཕར་སྤྲོད་“ཨོ། ཡི་ཡི།”
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ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མར་ཁྱོོད་རང་ཚོོགསི་གཙ་ོཡིིན་པསི། སྐད་ཆོ་ཚོང་མ་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་ཡིོད། གཟའ་འཁོོར་འདིར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཁོ་བདག་པོ་རྒྱག་རོགསི།” ཞེེསི་

བཤོད། 

ཨ་ེལོ་ཡིིསི་“འོ་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱེསི་མ་དེའ་ིསྐོར་ད་ེཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་“ཨུན། མི་གཞེན་པར་ངན་སྨྲསི་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོོའི་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིི་འགན་

ཁུར་མ་ཡིིན་ལོ། ངསི་ཀྱིང་སུ་ཡིིན་མིང་ནསི་མ་ིའཛོིན། གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མར་སྐྱེསི་མ་

ཞེིག་འདིའི་ནང་དུ་སླེེབསི་པ་རེད་ལོ། དེ་དུསི་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིི་ཚོོགསི་མི་ད་དུང་ཁོོ་མོར་

ཐུག་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱེསི་པའ་ིདོར་མ་ཆོབ་ཟོམ་དུ་བཀྲུ་རྒྱུ་བཙངསི་

པ་རེད། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་‘འད་ིདམའ་དྲེགསི་འདུག་ལོ་ཆུང་དྲེགསི་འདུག འདིའ་ིསྟེང་དུ་

སྒུར་སྒུར་བྱསི་ན་སྐེད་པ་ན་ཡིི་འདུག’ཅིེསི་ཟེར་ཞེིང་། དེ་ནསི་‘ཁྱོོད་ཚོོསི་འདི་ཅིིའི་ཕྱིིར་

མཐེོ་སིར་མ་བཏེགསི་པ་ཡིིན་ནམ།’ཞེེསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་མ་ི

རྣམསི་ཀྱིིསི་འཕྱི་དགོད་བྱསི།

ཨ་ེལོ་ཚོིག་བར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“ད་དུང་ཁོོ་མོསི། ‘དུསི་གཅིིག་ཏུ་མང་པོ་འཁྲུད་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ཨ།’ ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་པ་ན། ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་ཨ་ེལོ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་སྡང་མིག་གིསི་

གཅིིག་བལྟསི།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“གཙང་ཤོོག་ག་ིཐེད་ལོའང་ང་ཚོོར་དཀའ་ངལོ་ར་ེའཕྲད་མྱོོང་། སྒྲིིག་ལོམ་

ལྟར་ན། གསིང་སྤྱིོད་ནང་ག་ིགཙང་ཤོོག་རང་ཁྱོིམ་དུ་འཁྱོེར་མ་ིཆོོག”ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོ་

མོསི་རྐན་སྒྲི་ཐེག་ག་ེབ་ཞེིག་བསྒྲིགསི། “གཙང་ཤོོག་ད་ེསྒོར་ནང་ག་ིཁྱོིམ་ཚོང་ཡོིངསི་ཀྱིིསི་

དངུལོ་བསྡུསི་ནསི་ཉིོསི་པ་རེད།” ཁོོ་མོ་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཇོམ་ཅིག་གེར་བསྡད་ཅིིང་། དེ་

ནསི་སྐྱོན་ཆོ་ངོསི་ལོེན་གྱི་ིཚུལོ་གྱིིསི་“ཚོན་ཆུང་བཞེ་ིཔསི་གཙང་ཤོོག་གཞེན་པ་ལོསི་ཀྱིང་

མང་པོ་སྤྱིོད་ཀྱི་ིའདུག གཅིིག་གིསི་གཙང་ཤོོག་རྐུ་བཞེིན་འདུག་ལོ། གནད་དོན་འད་ིབུད་
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མེད་ཚོོགསི་ཆོེན་དུའང་གླེེང་སིོང་། ‘ཚོན་ཆུང་བཞེི་པའི་བུད་མེད་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་ཆོབ་ཁོང་

ནསི་གཙང་ཤོོག་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བེད་སྤྱིོད་ཀྱི་ིའདུག’ཅིེསི་ཚོོགསི་ཆོེན་སྟེང་ནསི་ཐེད་ཀར་

བསྒྲིགསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོོའི་སྐད་ཆོར་ཉིན་བཞེིན་ཉིན་བཞེིན་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་འཚོང་གི་

འདུག “ད་ེབརྐུསི་ནསི། ད་ེབརྐུསི་ནསི་ཅི་ིབྱེད།”

ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་“རེད་ཡི། དེ་ཐེད་ལོ་ང་ཚོོར་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིང་གནད་དོན་བྱུང་མྱོོང་ཡིོད། 

ཐེེངསི་སོྔོན་མར། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་གྱིིསི་རྩེད་ཆོསི་བཟོ་བྱེད་དུ་གཙང་ཤོོག་གཅིོད་

ཀྱིི་འདུག་ལོ། དེ་ང་ཚོོསི་ཤོེསི་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཐེེངསི་འདིར་རྐུ་མཁོན་དེ་སུ་ཡིིན་མ་

ཤོེསི། རོྡོག་རིལོ་གཅིིག་བཞེག་མ་བཞེག་མཚོམསི་སུ་མེད་པར་གྱུར་འགོྲ་ཡིི་འདུག སྐྱེསི་

མ་གཅིིག་གིསི་ཟེར་ན། ང་ཚོོསི་གཙང་ཤོོག་ག་ིལྟ་ེབར་དྲེིལོ་བུ་ཞེིག་བཏགསི་ནསི། གཙང་

ཤོོག་འཁོོར་ཐེེངསི་རེ་ལོ་དྲེིལོ་བུ་ཐེེངསི་རེ་གྲག་རྒྱུ་ཡིོད་པ་བྱེད་དགོསི་ཟེར་ཞེིང་། དེ་ལྟར་

བྱསི་ན་ནང་དུ་སོིང་བའི་མི་རེ་རེསི་འཁོོར་ཐེེངསི་ག་ཚོོད་འཐེེན་པ་ཤོེསི་ཐུབ་ཟེར།” ཞེེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་“ངསི་ཀྱིང་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་མ་ི

ཤོེསི། གཟའ་འཁོོར་ཧྲིིལོ་པོར་ངསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། གཅིིག་གིསི་ཚོན་

ཆུང་བཞེ་ིཔའ་ིནང་ག་ིགཙང་ཤོོག་རྐུ་བཞེིན་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེར་སོྒོ་ལོམ་བར་ནསི་སྐད་སྒྲི་ཕྲ་ལོ་འཛོེར་བ་ཞེིག་གིསི་“ལྕིམ་བྷུ་ལོ་ིཋེི།” ཞེེསི་

བོསི་བྱུང་ལོ། ཚོོགསི་མ་ིཚོང་མསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་བལྟསི། “ལྕིམ་བྷུ་ལོ་ིཋེ།ི ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ི

ཞེིག་བཤོད་བཞེིན་པ་ངསི་གོ་སིོང་།” གདོང་མདོག་དམར་ཞེིང་གདོང་པར་རྔུལོ་ཆུ་ཅིན་གྱི་ི

བུད་མེད་ཅིིག་སོྒོ་ལོམ་དུ་ལོངསི་ནསི་འདུག “ང་ཚོོགསི་ཆོེན་དུ་ཡིོང་མ་ཐུབ། ང་ཡིོང་མ་

ཕོད། ཁོོ་ཚོོསི་འཕྱི་དགོད་བྱེད་ཀྱི་ིརེད་བསིམ་ནསི།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་བཞེིན་པ་ཡིིན།” ཇོ་ེསི་ེཁོོ་མོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར།
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“ཨུན། ངེད་ཚོང་གི་བཟའ་མི་ཚོོ། དེ་ཕལོ་ཆོེར་ང་ཚོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། དེ་ང་

ཚོོསི་བརྐུསི་པ་མིན་ཡི། ལྕིམ་བྷུ་ལོ་ིཋེ།ི”

ཇོེ་སིེ་ཁོོ་མོའ་ིཉིེ་སིར་བཅིར་བསི། ནག་ཉིེསི་ངོསི་ལོེན་མཁོན་འདིའི་དོགསི་མི་བདེ་

བའ་ིགདོང་པ་ལོསི་རྔུལོ་ཆུའ་ིཕྲེང་ཐེག་ཐེོར་“ང་ཚོོར་ཡིང་ཐེབསི་ཤོེསི་མ་ིའདུག་ཡི། ལྕིམ་

བྷུ་ལོ་ིཋེ།ི”

ཇོེ་སིེ་ཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དོན་དམ་པར་ཅིི་ཞེིག་བཤོད་བཞེིན་པ་གསིལོ་པོར་ཤོོད་

དང་། ཆོབ་ཁོང་ནང་ག་ིགཙང་ཤོོག་ག་ིགནད་དོན་གྱིིསི་ང་ཚོོའ་ིཚོན་ཆུང་འད་ིངོ་གནོང་

དགོསི་པ་བཟོསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“གཟའ་འཁོོར་གཅིགི་ཕྱིིན་སིོང་། ལྕིམ་བྷུ་ལོ་ིཋེ།ི ང་ཚོརོ་ཡིང་ཐེབསི་ཤོསེི་མ་ིའདུག ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ང་ལོ་བུ་མོ་ལྔ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད།”

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེའཁྱོེར་ནསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཞེེསི་བཙན་ཤུགསི་ངང་དྲེིསི།

“བེད་སྤྱིོད་བཏང་བ་རེད། སྐད་ཆོ་དྲེང་མོ་ཡིིན། བེད་སྤྱིོད་བཏང་བ་རེད།”

“ཁོོ་ཚོོར་འདི་ལྟར་འཁྱོེར་བའི་ཐོེབ་ཐེང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཤོོག་ལོེབ་བཞེི་ལྔ་ཞེིག་གིསི་

འདང་ག་ིརེད། ཁོོ་ཚོོར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།”

ནག་ཉིེསི་ངོསི་ལོེན་མཁོན་གྱིིསི་ཉིམ་ང་བའ་ིསྐད་ཀྱིིསི་“གྲོད་ཁོོག་བཤོལོ་གྱི་ིའདུག ཁོོ་

ཚོ་ོལྔ་བོར་བཤོལོ་ནད་ཕོག་པ་རེད། ང་ཚོོའ་ིསོྒོར་མོ་ཚོར་སོིང་བསི། ཁོོ་ཚོོསི་སྨོིན་མེད་པའ་ི

རྒུན་འབྲུམ་ཟོསི་པ་རེད། ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་ཁྲོག་ཁྲོག་ཏུ་བཤོལོ་གྱི་ིའདུག་ལོ། སྐར་

མ་ལྔ་རེའི་ནང་དུ་ཐེེངསི་རེ་བརྒྱུག་དགོསི་ཀྱིི་འདུག” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“འོན་

ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་གཙང་ཤོོག་བརྐུསི་མེད།” ཅིེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྔུན་ནསི་དཀར་འདོན་བྱསི།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྔོ་སི་ནསི་བཤོད་དགོསི་པ་རེད། ད་ེཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ངེསི་པར་དུ་བཤོད་དགོསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་མ་གྲག་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཚོན་ཆུང་བཞེ་ིཔསི་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ངོ་ཚོ་གཟེད་ནསི་ཡིོད། བཤོལོ་ནད་ད་ེསུ་ལོའང་ཕོག་རྒྱུ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

གཉིོམ་ཆུང་ག་ིསྐད་དེསི་“ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་སྨོིན་མེད་པའ་ིརྒུན་འབྲུམ་མ་ཟ་ཞེེསི་ནན་

བཤོད་བྱསི་རུང་། ཁོོ་ཚོོསི་རྩ་བ་ནསི་ཉིན་གྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིབཤོལོ་ནད་ན་ིཇོ་ེ

སྡུག་ནསི་ཇོ་ེསྡུག་རེད།” ཅིེསི་སྡུག་སྨྲ་ེབཏོན།

ཨ་ེལོ་ སིམ་མེར་ཟ་ིབར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“རོགསི་དངུལོ། ཁོོ་མོསི་རོགསི་དངུལོ་ལོ་ར་ེ

བ་ཞུ་དགོསི་པ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“ཨ་ེལོ་ སིམ་མེར་ཟ།ི ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཆོེསི་མཐེའ་མའ་ིཉིེན་བརྡོ་གཏོང་ག་ིཡིོད། 

ཁྱོོད་རང་ཚོོགསི་གཙ་ོམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་གདོང་མདོག་དམར་པའ་ི

བུད་མེད་གཟུགསི་ཆུང་དེར་ཁོ་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་མོ་མེད་དམ། ལྕིམ་ཇོོའ་ེསི།ི”

ཁོོ་མོ་ངོ་གནོང་ནསི་མགོ་བོ་མར་སྒུར་“མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོར་ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ལོསི་

ཀ་རྙིེད་སྲིིད།”

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“ཡི། མགོ་བོ་ཡིར་ཁྱོོགསི། ད་ེནག་ཉིེསི་འདྲེ་མ་རེད། ཁྱོོད་རང་ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོ་ི

གྲོང་རྡོལོ་གྱི་ིཚོོང་ཁོང་དེར་སིོང་ནསི་བཟའ་ཆོསི་ར་ེཉིོསི། གཞེིསི་སྒོར་གྱིིསི་ད་ེགར་སོྒོར་ཉི་ི

ཤུའ་ིམ་དངུལོ་བཞེག་ཡིོད། སིོང་ནསི་སོྒོར་ལྔའ་ིརིན་གྱི་ིཅི་ལོག་ཉོིསི། ཁྱོོད་ལོ་ལོསི་ཀ་རྙིེད་

རྗོེསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་མོ་ད་ེདབུསི་འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་ལོ་ཕྱིིར་འཇོལོ་ཆོོག ལྕིམ་ཇོོའ་ེ

སི།ི ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོསེི་རྒྱུ་རེད།” ཅིསེི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་འད་ིལྟར་རང་ཉིིདཀྱི་ིབུ་མོ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་སུ་འཇུག་ག་ལོ་རུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ལྕིམ་ཇོོའེ་སིི་ཡིིསི་“ང་ཚོོསི་མིའི་ལོག་ནསི་སྦྱིིན་པ་ནམ་ཡིང་བློངསི་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་“འད་ིསྦྱིིན་པ་མ་རེད། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། འད་ིན་ི

ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་ཐེག་གཅིོད་བྱསི་པའི་དོན་དག་རེད། གཞེིསི་སྒོར་འདིའི་ནང་དུ་སྦྱིིན་པ་
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ཟེར་བ་མེད། མ་འོངསི་པར་ཡིང་སྦྱིིན་པ་གཏོང་འཆོར་མེད། ད་ཁྱོོད་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཚོོང་

ཁོང་དུ་སིོང་ནསི། གང་དགོསི་ཀྱིི་བཟའ་ཆོསི་རེ་ཉིོསི་ནསི། འཛོིན་ཤོོག་ངའི་རྩར་ཁྱོེར་

ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕིམ་ཇོོའ་ེསི་ིཡིིསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིསོྒོ་ནསི་“འོ་ན་ང་ཚོོསི་སྐྱིན་པ་ནམ་ཡིང་ཕྱིིར་འཇོལོ་

མ་ཐུབ་ན་ཅི་ིབྱ། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་མ་རྙིེད་པར་ཡུན་རིང་ཞེིག་འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཕྱིིར་འཇོལོ་ཐུབ་ན་འཇོལོ། གལོ་སྲིིད་མ་ཐུབ་ན་དེར་ང་ཚོོསི་ཁོ་

ཡི་བྱེད་མ་ིཐུབ་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཁོ་ཡི་བྱེད་མ་ིདགོསི། མ་ིཞེིག་གཞེིསི་སྒོར་དང་ཁོ་བྲལོ་

ནསི་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ཟླ་བ་གཉིིསི་ཀྱིི་རྗོེསི་སུ་ཁོོསི་འདི་གར་ཆོད་པའི་བུ་ལོོན་ཚུར་ཕྱིིར་

བསྐུར་སིོང་། གཞེིསི་སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཚོ་ོལྟོགསི་སུ་འཇུག་

རྒྱུའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་མ་རེད།”

ལྕིམ་ཇོོའ་ེསི་ིཡིིསི་བཀའ་བཀོད་དང་དུ་བློངསི་ནསི་“ཡི་ཡི། ལྕིམ་ལོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“བུ་མོ་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ཕྱུར་བ་ར་ེཉིོསི།” ཞེེསི་བཀའ་བཀོད་བཞེག་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་“དེསི་བཤོལོ་ནད་ཀྱི་ིམགོ་གནོན་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། ལྕིམ་ལོགསི།” ད་ེནསི་ལྕིམ་ཇོོའ་ེསི་ིསོྒོ་ནང་ནསི་བྲོསི་མ་འདུར་གྱིིསི་བརྒྱུགསི་

སིོང་།

ཇོེ་སིེ་ཁོོང་ཁོྲ་དང་བཅིསི་ཚོོགསི་མི་ཚོོ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་“ཁོོ་མོར་ཨུ་ཚུགསི་དེ་འདྲེ་རྒྱག་

པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིམིའ་ིསྟེང་དུ་ཨུ་ཚུགསི་ད་ེའདྲེ་རྒྱག་པའ་ི

ཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་མ་རེད།”

ཨན་ན་ེ ལོ་ིཋེལོ་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁོོ་མོ་འད་ིགར་འབོྱར་ནསི་ཡུན་རིང་མ་འགོར། གཅིིག་

བྱསི་ན་ཁོོ་མོསི་མ་ཤོེསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་མོསི་ཀྱིང་སྦྱིིན་པ་ཐེེངསི་གཅིིག་

གཉིིསི་ར་ེབློངསི་མྱོོང་ཡོིད་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཨན་ན་ེཡིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ངའ་ི
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཁོ་འགོག་ཐེབསི་མ་བྱེད། ཇོ་ེསི།ེ ང་ལོའང་བསིམ་ཚུལོ་བཤོད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ཨ་མར་ཚུར་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“གལོ་སྲིིད་མ་ིཞེིག་གིསི་སྦྱིིན་

པ་ཞེིག་བློངསི་པ་ཡིིན་ན། དེསི་ཁོོའ་ིསིེམསི་ལོ་རྨ་ཁོ་ཞེིག་བཟོ་ངེསི་ཤོིང་། རྨ་ཁོ་དེ་ནམ་

ཡིང་སོིསི་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོོའི་འདི་སྦྱིིན་པ་མ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། འདི་བློངསི་པའི་རྗོེསི་

སུ་སིེམསི་ནསི་བརྗོེད་རྒྱུ་མེད། ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་འད་ིལྟ་བུའ་ིསོྒོར་མོ་སྤྱིད་མྱོོང་མེད་པ་ཐེག་ཆོོད་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་“མེད། སྤྱིད་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨན་ན་ེཡིིསི་“ཨུན། ངསི་སྤྱིད་མྱོོང་ཡིོད། ན་ནིང་དགུན་ཁོར། ང་ཚོ་ོསྟ།ེ ང་དང་ཨ་ཕ། 

ད་དུང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོབཅིསི་ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་གྲབསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་དུང་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཉིིན་རྒྱུན་

དུ་ཆོར་པ་འབབ་ཀྱིི་ཡིོད། སྐབསི་དེར་མི་ཞེིག་གིསི་ང་ཚོོར་འཇོིགསི་སྐྱོབ་དམག་དཔུང་

དུ་སིོང་ནསི་རོགསི་རམ་ཞུསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ལོ་སྡང་སྡིག་ག་ི

ཉིམསི་ཤོར་“སྐབསི་དེར་ང་ཚོོ་གོྲད་ཁོོག་ལྟོགསི་ཡོིད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོ་སྤྲོང་

པོ་བཞེིན་དུ་གོག་ནུར་གྱིིསི་ཟ་མ་སླེོང་དུ་བཅུག་ནསི། ང་ཚོོའ་ིབརྩ་ིམཐོེང་ལོ་རྦད་ད་ེརོྡོག་

རོལོ་བཏང་སིོང་། ཁོོ་ཚོོ། ང་ཁོོ་ཚོོའི་སྟེང་དུ་ཞེེ་སྡང་ལོངསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ཇོོའེ་སིི་ཡིིསི་

ཀྱིང་སྦྱིིན་པ་བློངསི་མྱོོང་ཡིོད་སྲིིད་ཅིིང་། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་མོསི་ང་ཚོོའ་ིའད་ིསྦྱིིན་པ་མིན་

པ་ཤོེསི་མེད་ཀྱིང་སྲིིད། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི ང་ཚོོསི་སྒོར་འདིའ་ིནང་ནསི་བྱེད་སྟངསི་འད་ིའདྲེ་རྩ་

བ་ནསི་དར་དུ་འཇུག་མ་ིརུང་། སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་མ་ིགཅིིག་གིསི་མ་ིགཞེན་ཞེིག་ལོ་ཐེད་

ཀར་སྦྱིིན་གཏོང་བྱེད་མ་ིཆོོག་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་སྦྱིིན་འདོད་ན། སྒོར་གཞུང་ལོ་སྤྲོད་ནསི། སྒོར་

གཞུང་གིསི་དོ་བདག་སིོ་སིོར་སྤྲོོད་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ཚོོའ་ིནང་དུ་སྦྱིིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་མེད།” ཁོོ་མོའ་ི

སྐད་གདངསི་དྲེག་པོ་དང་འཛོེར་པོར་གྱུར་ནསི་“ང་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་སྡང་སིེམསི་སྐྱ།ེ ངའ་ི

སྐྱེསི་པ་ད་ེདུསི་ལྟ་བུའ་ིགཉིའ་ཆོག་མྱོོང་མེད། ཁོོ་ཚོ་ོསྟ།ེ འཇོིགསི་སྐྱོབ་དམག་དཔུང་གིསི་
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ཁོོ་རང་ད་ེལྟ་བུར་བསྒྱུར་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོ་ེསི་ེཡིིསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད་བཞེིན་“ངསི་གོ་མྱོོང་ཡིོད།” ཅིསེི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་

བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“དེ་ངསི་གོ་མྱོོང་ཡིོད། ང་ཚོོསི་ད་དུང་ལྕིམ་ཇོོ་ཌིི་ལྟ་སྐོར་དུ་འཁྲིད་

དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འད་ིཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨན་ནེ་ཡིིསི་བསིམ་ཚུལོ་འདོན་པའི་ཚུལོ་གྱིིསི་“ད་ལྟ་ང་ཚོོ་འཚོེམ་བཟོ་ཁོང་དུ་འགོྲ། 

དེ་གར་བཟོ་འཁོོར་གཉིིསི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཉིལོ་ཐུལོ་དང་གྱིོན་གོསི་འཚོེམ་བཞེིན་ཡིོད། 

ཁྱོོད་རང་གིསི་ཀྱིང་འད་ིགར་ལོསི་ཀ་ལོསི་འདོད་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

• • •

སྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་ཨ་མ་འབོད་དུ་འབྱོར་སྐབསི། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཁུ་

སིིམ་པོསི་མ་ིམཐོེང་སིར་ནུར།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁོོ་ཚོའོ་ིརྗོེསི་སུ་དདེ་ནསི་ཅི་ིབཤོད་ཉིན་ན་མ་ིཆོོག་གམ།” ཞེསེི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཁོོའ་ིདཔུང་པ་ནསི་བཟུང་སྟ་ེ“མ་ིའགྲོ། ཁྱོ་ིརྒན་མ་འད་ིཚོོའ་ིདོན་དུ་ང་ཚོོར་

ཁྲུསི་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་རེད། ང་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་འགྲོ་འདོད་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ངསི་ད་ནངསི་ཆོབ་གཞེོང་བཅིག་པའི་སྐོར་དེ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཨ་མར་

བཤོད་སིོང་བསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་ཚོོར་ཁྱོི་རྒན་མ་ཞེེསི་བོསི་པ་དེ་ངསི་ཨ་མར་བཤོད་རྒྱུ་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིི་གདོང་པར་འཇོིགསི་སྐྲག་གི་སྤྲོིན་པ་ཞེིག་འཁྲིགསི་“དེ་མ་བཤོད། ངསི་ད་

ནངསི་བཤོད་དོན་ཡིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོབ་གཞེོང་བཅིག་མེད་པ་ངསི་སྔོ་སི་ནསི་ཤོེསི་ཡིོད་

པསི་ཡིིན།”



717

ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ག་ལོ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་“སིོང་ནསི་ཡིར་མར་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་

རསི་གུར་ཁོག་བརྒྱུད་ནསི་མར་སོིང་ཞེིང་། འགྲོ་ཞེོར་དུ། རསི་གུར་རེ་རེའི་ནང་དུ་ལོྐོག་

ལོྐོག་སུད་སུད་ཀྱིིསི་མིག་བཤོེར་བྱསི། གཙང་སྦྲི་ཁོང་གི་སྣེ་མོའ་ིསྤེང་ཐེང་ཞེིག་ཏུ་དབྱུག་

རྩེད་སྤེོ་ལོོའ་ིརྩེད་ཐེང་ཞེིག་བཟོསི་འདུག་ཅིིང་། དེའ་ིསྟེང་དུ་བྱིསི་པ་ལྔ་དྲུག་གིསི་ནན་ཏན་

གྱིིསི་རྩེད་མོ་རྩ་ེབཞེིན་འདུག བུད་མེད་ལོོ་ལོོན་ཞེིག་རསི་གུར་མདུན་གྱི་ིརྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་

དུ་བསྡད་ནསི། ཁོོ་ཚོོར་ལྟད་མོར་བལྟསི་འདུག རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་རྒྱུག་མ་

འདུར་གྱིིསི་སིོང་། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ང་ཚོོར་རྩེད་དུ་ཆུག་དང་། ང་ཚོ་ོཡིང་

ནང་དུ་ཆུག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

བྱིསི་པ་ཚོོསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་བལྟསི་ཤོིང་། དེའ་ིནང་ནསི་སྐྲ་ལོོ་ལྕིང་གཅིིག་

མའ་ིབུ་མོ་ཞེིག་གིསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོརྩེད་ཐེེངསི་རྗོེསི་མའ་ིནང་དུ་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ངར་སྐད་ཀྱིིསི་“ངསི་ད་ལྟ་བརྩ་ེདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེམ་ིའགྲིག ཐེེངསི་རྗོེསི་མ་བར་དུ་རྩ་ེམ་ིཐུབ།”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་སྡིགསི་ར་སྐུལོ་བའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་རྩེད་ཐེང་ག་ིསྟེང་དུ་སིོང་། “ངསི་བརྩ་ེརྒྱུ་ཡིིན།” 

བུ་མོ་ལྕིང་གཅིིག་མསི་རང་གི་དབྱུག་པར་དམ་པོསི་འཇུསི། རུ་ཐེེ་ཁོོ་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཤོོར་

ནསི་ཁོོ་མོར་འགྲམ་ལྕིག་ཅིིག་གཞུསི་ཤོིང་། ཕར་ཕུད་རྒྱག་བཏང་ནསི་ལོག་ག་ིདབྱུག་པ་ད་ེ

བཙན་པོསི་འཕྲོག་རྗོེསི་“ངསི་བརྩ་ེརྒྱུ་ཡིིན་ཞེེསི་བཤོད་པ་ཡིིན་ཨ།” ཞེེསི་རྒྱལོ་ཁོའ་ིཉིམསི་

དང་བཅིསི་བཤོད།

བུད་མེད་ལོོ་ལོོན་དེ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཚུར་རྩེད་ཐེང་དུ་སླེེབསི། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་གཏུམ་

ཉིམསི་དང་བཅིསི་དབྱུག་པ་ལོག་ཏུ་དམ་པོར་བཟུང་། བུད་མེད་ལོོ་ལོོན་དེསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

གཟའ་འཁོོར་སོྔོན་མར་རལོ་ཧྥོ་ིལོ་རྩ་ེརུ་བཅུག་པ་བཞེིན། ཁོོ་མོར་ཡིང་རྩ་ེརུ་ཆུག་དང་།” 
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ཞེེསི་བཤོད།

ཕྲུ་གུ་ཚོོསི་ལོག་ག་ིདབྱུག་པ་ཁོག་ཐེང་ལོ་གཡུགསི་ནསི། རྩེད་ཐེང་ལོསི་ཕྱི་ིལོ་བཤོར་

སིོང་། ཁོོ་ཚོོ་ཅུང་ཐེག་རིང་ཙམ་ནསི་ལོངསི་ནསི་བསྡད་པ་དང་། གདོང་ལོ་རྣམ་འགྱུར་

ཅིི་ཡིང་མེད་པའི་སོྒོ་ནསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཁོོ་ཚོོ་འགོྲ་བར་བལྟསི་

ཤོིང་། དེ་ནསི་དབྱུག་པསི་སྤེོ་ལོོ་ལོ་གཅིིག་གཞུསི་རྗོེསི། རང་ཉིིད་སྤེོ་ལོོའ་ིརྗོེསི་སུ་རྒྱུག་

བཞེིན་“ཤོོག་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད། དབྱུག་པ་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད། དེ་ནསི་ཁོོ་

མོསི་ཡི་མཚོན་པའ་ིམིག་མདངསི་དང་བཅིསི་ཚུར་བལྟསི། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཡིང་ཁོོ་མོར་ལྟད་

མོར་བལྟསི་ཡིོད་པའ་ིབྱིསི་པ་ཚོོའ་ིགྲསི་སུ་ཞུགསི་ནསི། གདོང་ལོ་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ིཡིང་མེད་

པའི་སོྒོ་ནསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག ཁོོ་མོསི་དེ་ལོ་སྣང་དོགསི་མེད་པའི་ཚུལོ་གྱིིསི་སྤེོ་

ལོོ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་གཅིིག་གཞུསི། ཁོོ་མོསི་ཐེལོ་རྡུལོ་ཆོེན་པོ་བསླེངསི་ཤོིང་། སྤེོ་ལོོ་

བརྩེསི་ནསི་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་འབྱུང་ག་ིཡིོད་མདོག་བསྟན། བྱིསི་པ་ཚོོསི་མུ་མཐུད་དུ་ཁོོ་མོར་

བལྟསི་ནསི་བསྡད། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་སོྤེ་ལོོ་གཉིིསི་མཉིམ་གཤོིབསི་ཀྱིིསི་བསྒྲིིགསི་རྗོེསི། ད་ེགཉིིསི་

ཀར་མཉིམ་དུ་གཞུསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཚུར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིམིག་ཟུང་

ད་ེདག་ལོ་རྒྱབ་བསྟན་ནསི་ཅུང་ཙམ་བསྡད་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་ཁོ་ཚུར་ཕྱིིར་འཁོོར། ད་ེནསི་

ཁོོ་མོསི་རྩེད་དབྱུག་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཡིང་

ཤོོག་ལོ་རྩེསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོ་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཕྱིི་ནུར་བྱསི། ཁོོ་

མོསི་ཁོོ་ཚོོར་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཅིེར་རྗོེསི། རྩེད་དབྱུག་ཐེང་ལོ་གཡུགསི་ནསི། ངུ་བཞེིན་དུ་ཁྱོིམ་

ལོ་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་སིོང་། བྱིསི་པ་གཞེན་པ་ཚོ་ོརྩེད་ཐེང་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་ཡིོང་།

བུ་མོ་ལྕིང་གཅིིག་ཅིན་དེསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་“ཁྱོོད་རྩེད་ཐེེངསི་རྗོེསི་མའ་ིནང་དུ་ཤོོག་ཨ།” 

ཞེེསི་བཤོད།
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ལྟད་མོར་བལྟསི་ཡིོད་པའི་བུད་མེད་ལོོ་ལོོན་དེསི་“ཁོོ་མོ་ཚུར་ཕྱིིར་སླེེབསི་དུསི། རྣམ་

འགྱུར་ཡིག་པོ་བསྟན་ནསི་ཁོོ་མོར་རྩ་ེརུ་ཆུག་ཨ། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིང་རང་ཤོེད་ཚོ་པོ་ཞེིག་

རེད། ཨམ་མེ།” ཞེེསི་ཁོོ་ཚོོར་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་། རྩེད་མོ་མུ་མཐུད་དུ་རྩེ་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིརསི་གུར་ནང་དུ་རུ་ཐེ་ེཡིིསི་སིེམསི་སྡུག་དང་བཅིསི་ངུ་ཤུམ་བྱེད་བཞེིན་

ཡིོད།

• • •

དོསི་འཁོོར་ད་ེམཛོེསི་ཤོིང་སྡུག་པའ་ིགཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། དོསི་འཁོོར་

དེ་ཤོིང་ཏོག་ར་བ་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་ཞེིང་། ར་བའི་ནང་གི་ཁོམ་བུའི་ཁོ་མདོག་འགྱུར་གྱིི་

འདུག་ལོ། དོསི་འཁོོར་ད་ེརྒུན་འབྲུམ་ར་བ་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་ཞེིང་། རྒུན་སྡོང་སྟེང་ག་ིརྒུན་

འབྲུམ་ཆུན་པོ་རྣམསི་སྐྱ་ཞེིང་ལྗོང་། དོསི་འཁོོར་དེ་སྟར་སྡོང་གི་འོག་ཏུ་སིོང་ཞེིང་། སྟར་

སྡོང་གི་ཡིལོ་ག་རིང་པོ་རྣམསི་ལོམ་སྟེང་ནསི་ཕར་ཚུར་བསྲིིངསི་ཡིོད། སོྒོ་ཆོེན་རེ་རེའི་

མདུན་ནསི་ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་དལོ་སོྐར་བྱསི་ཤོིང་། སོྒོ་ཆོེན་ར་ེརེའ་ིམདུན་དུ་“གླེ་པ་

མ་ིདགོསི། འབྲེལོ་མེད་ནང་དུ་མ་འཛུལོ།” ཞེེསི་པའ་ིབརྡོ་ཡིིག་སྦྱིར་ཡིོད།

ཨལོ་གྱིསིི་“ཨ་ཕ། ཤོངི་ཏགོ་རྣམསི་སྨོནི་གྲབསི་འདུག་པསི། མ་འགྱིངསི་པར་ལོསི་ཀ་ཡིདོ་

རྒྱུ་རདེ། སི་ཆོ་ཡི་མཚོན་ཞེགི་རདེ། ལོསི་ཀ་ཡིདོ་མདེ་མ་དྲེསིི་གངོ་ནསི་ལོསི་ཀ་མདེ་ཅིསེི་ཚུར་

བཤོད་ཡིངོ་ག་ིའདུག་ཨ།” ཞེསེི་བཤོད་ཅིངི་། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་དལོ་མོསི་བསྐརོ་ནསི་སོིང་།

ཨ་ཕསི་“ཡིང་མིན་ན་ཐེད་ཀར་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི་དྲེིསི་ན་ག་འདྲེ་ཡིིན། ད་ེའདྲེ་བྱསི་

ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེར་ལོསི་དོར་དང་ནང་སྟོད་སོྔོན་པོ་གྱིོན་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་ལོམ་འགྲམ་བརྒྱུད་

ནསི་འགྲོ་བཞེིན་འདུག་ཅིིང་། ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་ནསི་དོསི་འཁོོར་ཁོ་བཀག་ནསི་“ཝ་ཡི།ེ 
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སྐུ་ཞེབསི། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་གང་དུ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་སིམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

སྐྱེསི་པ་དེསི་འགོྲ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་པསི། ཁོོའ་ིམདུན་སོི་

མདེ་པ་ད་ེགསིལོ་པརོ་མངནོ་བྱུང་། སྐྱསེི་པ་དསེི་“མ་ིཤོསེི། ཁྱོདོ་ཚོསོི་ཤོསེི་སིམ། གཟའ་འཁོོར་

ཧྲིལིོ་པརོ་ཡིར་མར་སིངོ་ནསི་བཙལོ་མདོ། ངསི་ན་ིགཅིགི་ཀྱིང་རྙིདེ་མ་སིངོ་།” ཞེསེི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེར་སོྡད་མཁོན་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཡིིན།”

“ཡི། དེསི་ན་ཤོོག སྟེང་དུ་བོབསི་ཤོིག ང་ཚོོསི་མཉིམ་དུ་འཚོོལོ།” སྐྱེསི་པ་དེ་རླངསི་

འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་ངོསི་ནསི་ཡིར་འགོསི་ནསི། གཞུག་སྒོམ་མཐེིལོ་དུ་ལྡིང་། 

ཨ་ཕསི་“ང་ལོ་ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་རྒྱུ་རེད་བསིམསི་པའི་ཚོོར་བ་ཞེིག་མི་འདུག 

འོན་ཀྱིང་། ཨ་ེརྙིེད་བལྟ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོསོི་ཐེ་ན་གང་ཕྱིོགསི་ནསི་འཚོོལོ་དགོསི་པའང་

མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་སྒོར་ནང་ག་ིམ་ིགཞེན་པ་ཚོོར་དྲེིསི་ཡིོད་ན་འགྲིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ད་

ཁྱོོད་ག་འདྲེ་འདུག་གམ། ཨ་ཁུ་ཇོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ད་དུང་ཡིང་ན་ཟུག་གཏོང་ག་ིའདུག གཟུགསི་པོ་ཧྲིིལོ་པོར་ན་ཟུག་

གཏོང་གི་འདུག འདི་ངསི་རང་སྡུག་རང་གིསི་ཉིོསི་པ་རེད། སྔོ་སི་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་ཁོ་

བྲལོ་ནསི། བཟའ་མིའ་ིསྟེང་དུ་ཉིེསི་ཆོད་འད་ིའདྲེ་འབབ་མ་བཅུག་ན་འགྲིག་ཡིོད་པ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ལོག་པ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིི་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་“ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་རང་ཁོ་

མ་འབྲལོ། ང་ཚོོའ་ིབཟའ་མ་ིའད་ིཁོ་ཐེོར་ཡི་ཐེོར་དུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག ཐེོག་མར་ཨ་མེསི་

དང་ཨ་ཕྱིི་གོྲངསི་སིོང་བ་རེད། དེ་ནསི་ནོ་ཡི་དང་ཁོོན་ནེ་གཉིིསི་ཀ་བོྲསི་སོིང་བ་རེད། ད་

དུང་ཆོོསི་དཔོན་ཁོོང་བཙོན་དུ་ཚུད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཇོོན་གྱིིསི་“ང་ལོ་ང་ཚོ་ོཆོོསི་དཔོན་དང་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཐུག་ག་ིརེད་བསིམ་པའ་ིཚོོར་

བ་ཞེིག་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་བང་སྒྱུར་ཡུ་བའ་ིརྩ་ེམོའ་ིརིལོ་རོྡོག་དེར་མཛུབ་མོསི་རེག་བྱེད་བཞེིན་“ཁྱོོད་

རང་འདི་འདྲེ་ན་བཞེིན་ཡིོད་པསི་ཚོོར་བ་ཞེིག་ཇོི་ལྟར་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་

ཁོོསི་“ཨ་ཡི། ད་ཅི་ིཡིིན་ན་ཡིིན། སོྔོན་ལོ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། གང་ཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ཡིོད་མེད་

རྩད་གཅིོད་བྱེད་དགོསི། ང་ཚོོསི་འདི་ལྟར་མུན་ནག་ནང་དུ་ལོག་ཉུག་བྱསི་པསི་ཕན་པ་

ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་བཀག་རྗོེསི་མགོ་བོ་སྒོེའུ་ཁོང་ལོསི་

བསྲིིངསི་ནསི། གཞུག་སྒོམ་ཕོྱིགསི་སུ་“ཨ་རོགསི་ཚོོ། ང་ཚོོ་སོྔོན་ལོ་གཞེིསི་སྒོར་དུ་ཕྱིིར་

སིོང་ནསི། གང་ཕྱིོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་ཡིོད་མེད་རྩད་གཅིོད་ཅིིག་བྱེད། འདི་ལྟར་རླངསི་སྣུམ་

བསྲིེགསི་ནསི་ཕན་པ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐམ་ཞེིང་རིད་པའི་མི་དེ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སོྐྱར་ངོསི་ནསི་ཡིར་དགྱིེ་ནསི་“ང་ལོ་

ཁྱོད་པར་མེད། ངའ་ིརྐང་པ་བརྡོར་ནསི་ལོོང་ཚོིགསི་བར་དུ་གླེོག་ཤུན་ཕུད་ཡིོད་ལོ། ད་དུང་

ཟསི་ཁོམ་གང་ཙམ་ཡིང་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་གཞུང་ལོམ་དཀྱིིལོ་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐོར་ནསི་གཞེིསི་སྒོར་གྱིི་

ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་།

ཨ་ཕསི་“ཨ་མ་སིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་སྡུག་རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཋོེམ་ལོ་ད་ེའདྲེ་ལོསི་སླེ་པོསི་

རྙིེད་ནསི་ང་ཚོོར་མ་རྙིེད་ན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ལོ་ཡིང་རྙིེད་མེད་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོསི་ཀྱིང་ལོསི་ཀ་

འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ང་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་ཁོང་ཞེིག་ནསི་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ན་

ཨང་། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ད་ེནསི་ངསི་མགྱིོགསི་པོར་ཞེིག་གསིོའ་ིལོག་རྩལོ་སླེོབ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། 

ང་མ་གཞེ་ིནསི་ལོསི་ཀ་ད་ེལོ་དགའ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་སྣ་ཤུ་ཞེིག་བརྒྱབ་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་འཇོམ་ཅིག་གེར་གཞེིསི་སྒོར་དུ་

ཕྱིིར་སིོང་།

• • •

སྐྱསེི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་ཕྱིིར་ལོོག་པ་ན། ཨ་མ་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིགུར་མདུན་གྱི་ིསྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་

དུ་བསྡད་ནསི། མིག་གིསི་རང་དབང་མེད་པར་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་“ཨུན། ང་

ལོོ་ངོ་མང་པོའ་ིརིང་ལོ། ད་ེརིང་ལྟ་བུའ་ིདགའ་ཚོོར་སྐྱེསི་མྱོོང་མེད། སྐྱེསི་མ་ད་ེཚོ་ོད་ེའདྲེའ་ི

བཟང་བ་ལོ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་“ངསི་བུ་གསིོ་ཁོང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཆོོག དེ་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་ལོབ་

སིོང་། དེ་གར་ཕྲུ་གུ་དང་འབྲེལོ་བའི་ཤོེསི་བྱ་སྦྱིངསི་པ་ཡིིན་ན། རྗོེསི་སིོར་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་

དངོསི་སུ་ལོག་བསྟར་བྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སྣང་བ་རྒྱ་ཡིན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད་བཞེིན་“ང་ཚོོའི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་

ལོའང་ལོསི་ཀ་ར་ེརྙིེད་པ་ཡིིན་ན་ག་འདྲེ་བཟང་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ར་ེལོསི་ནསི། ཡིོང་

སོྒོ་ཅུང་ཙམ་ར་ེའབབ་རྒྱུ་ཡིོད་ན། ག་འདྲེ་སྐྱིད་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་

བར་སྣང་ལོ་གཡིེངསི། “ཁོོ་ཚོོསི་ཕྱིི་ལོོགསི་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི། ང་ཚོོསི་འདི་ག་ནསི་

ལོསི་ཀ་ལོསི་ན། ག་འདྲེ་སྐྱིད་ཨང་། འདི་གའི་མི་ཚོང་མ་འདི་འདྲེ་བཟང་། ཐེོག་མར་

ངསི་ཐེབ་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཉིོ་དགོསི། དེར་སྒོོར་མོ་མང་པོ་མ་ིདགོསི། ད་ེནསི་རསི་གུར་ཞེིག་

ཉིོ་དགོསི། བཟའ་མི་ཚོང་མ་ཤོོང་སི་དེ་འདྲེ། དེ་ནསི་གཅིིག་བྱསི་ན་འཐེེན་འཕར་ཡིོད་

སིའི་ཉིལོ་གདན་རྙིིང་པ་ཞེིག་ཀྱིང་ཉིོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའི་རསི་གུར་འདི་ཟ་མ་བཟའ་

སི་བྱེད་ཆོོག གཟའ་སྤེེན་པའ་ིདགོང་མོར་ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་སུ་སིོང་ཆོོག ཁོོ་ཚོོསི་

ཟེར་ན། དགོང་ཚོོགསི་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་མ་ིགཞེན་པ་མགྲོན་འབོད་བྱེད་ཆོོག་ཟེར། ང་ཚོོར་
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མགྲོན་འབོད་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོགསི་པོ་རེ་ཡིོད་ན་ཨང་། གཅིིག་བྱསི་ན་ངེད་ཚོང་གི་སྐྱེསི་པ་

ཚོོར་མགྲོན་འབོད་བྱེད་རྒྱུའ་ིངོ་ཤོེསི་ར་ེཡིོད་སྲིིད།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྲིང་ལོམ་ཕྱིོགསི་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱསི་ནསི་“ངསི་མངལོ་ཤོོར་རྒྱུ་རེད་ཟེར་

མཁོན་གྱི་ིབུད་མེད་ད་ེ... །” ཞེེསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་མགོ་བརྩམསི།

ཨ་མསི་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག” ཅིེསི་ཁོོ་མོར་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་།

ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་གྱིསིི་སྐད་མགོ་དམའ་མསོི་“ངསི་ཁོོ་མ་ོམཐོེང་ག་ིའདུག ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་

མ་ོའདརི་ཡིངོ་རྒྱུ་ཡིནི་པ་འདྲེ། རདེ། ཁོོ་མོ་འད་ིགར་ཡིངོ་ག་ིའདུག ཨ་མ། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་ཁོོ་མོ་... །”  

ཞེསེི་བཤོད།

ཨ་མ་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཚུར་ཉི་ེསིར་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིསྣང་བརྙིན་དེར་བལྟསི།

བུད་མེད་དེསི་“བད་ེམོ། ང་ལྕིམ་སིན་ཌི་ིར་ེཡིིན། ལོ་ིསི་ིབྷེེད་ སིན་ཌི་ིར།ེ ངསི་བུ་མོ་འད་ི

ད་ེརིང་ཞེོགསི་པར་མཐེོང་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་དཀོན་མཆོོག་ལོ་དད་པ་ཡིོད་དམ།”

ཨ་མསི་“དད་པ་ཧ་ཅིང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་རང་བསྐྱབསི་སིོང་ངམ།”

“བསྐྱབསི་སིོང་།” ཨ་མསི་གདོང་པ་རྔམ་གནག་བསྟན་ནསི་ད་དུང་ཅིི་ཟེར་ལོ་སྒུག་

ནསི་བསྡད།

ལོ་ིསི་ིབྷེེད་ཀྱིིསི་“ཨོ། དེསི་ན་ཡིག་པོ་འདུག གནསི་འད་ིརུ་སྡིག་ཅིན་གྱིིསི་གང་འདུག 

ཁྱོོད་ཚོ་ོསི་ཆོ་འཇོིགསི་སུ་རུང་བ་ཞེིག་ཏུ་བསླེེབསི་པ་རེད། མ་རུང་བའ་ིསིེམསི་ཅིན་གྱིིསི་

ག་སི་གང་དུ་ཁྱོབ་ཡིོད། མ་རུང་བ་འད་ིཚོ་ོག་སི་གང་དུ་ཡིོད་པསི། ཡིང་དག་པའ་ིཡི་ེཤུའ་ི

རྗོེསི་འཇུག་པ་ཞེིག་གིསི་བཟོད་ཐེབསི་མ་ིའདུག ང་ཚོོའ་ིམཐེའ་འཁོོར་ཚོང་མ་སྡིག་ཅིན་
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གྱིིསི་གང་འདུག་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་གདོང་མདོག་ཅུང་འགྱུར་ཅིིང་ཁོ་དམ་པོར་བཙུམསི་པ་དང་། དེ་ནསི་ངག་

མགྱིོགསི་པོསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་ཡི་རབསི་ཤོ་སྟག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕིམ་སིན་ཌིི་རེ་ཡིིསི་མིག་གིསི་ཅིེར་ནསི། སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ཡི་རབསི་རེད་ཨེ། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ནསི། ཕར་འཐེམ་ཚུར་འཁྱུད་བྱེད་པ་དེ་ཡིང་ཡི་རབསི་ཀྱིི་སྤྱིོད་

པ་རེད་དམ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་ཡི། སྒོར་འདིའི་ནང་དུ་རྟེག་བརྟེན་གྱིི་རྣམ་ཤོེསི་ཀྱིི་རེ་

བ་ཙམ་ཡིང་མི་འདུག མདང་དགོང་ཝེ་ཌིི་ཕ་ཆོི་གྲོང་རྡོལོ་དུ་འཚོོགསི་པའི་ཆོོསི་ཚོོགསི་

ཤོིག་ལོ་སིོང་བ་ཡིིན་ལོ། སྐབསི་དེར་ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་གསུངསི་པ་ཤོེསི་སིམ། ཁོོང་

གིསི། ‘སྒོར་དེའ་ིནང་དུ་མ་རུང་བསི་གང་ཡིོད་ལོ། ད་ེགར་དབུལོ་པོ་ཚོ་ོཕྱུག་པོར་འགྱུར་

ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།’ ཅིེསི་གསུངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ། ‘ཁོོ་ཚོོསི་ཆོོ་ང་ེདང་འཁུན་

སྒྲི་འདོན་པའ་ིཚོབ་ཏུ། ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ནསི་འཐེམ་འཁྱུད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག’ ཅིེསི་གསུངསི་

སིོང་། ད་དུང་ཁོོང་གིསི། ‘དོ་ནུབ་འདིར་མ་སླེེབསི་པ་ཚོང་མ་སྡིག་ཅིན་ཤོ་སྟག་རེད།’ ཅིེསི་

གསུངསི། ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོསི་ལོ་ཉིན་པ་དེསི། མ་ིཞེིག་ག་ིསིེམསི་ལོ་དངོསི་གནསི་བད་ེབ་

སྟེར། ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ལོ་ཉིེན་ཁོ་མེད་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ཚོོསི་ཞེབསི་བྲོ་དེ་འདྲེ་གཏན་

ནསི་འཁྲབ་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མའི་གདོང་མདོག་དམར་པོར་གྱུར། ཁོོ་མོ་དལོ་མོསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་གདོང་པ་

ལྕིམ་སིན་ཌི་ིར་ེལོ་ཕྱིོགསི་ཏ་ེ“མར་སིོང་། ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་མར་སིོང་། ཁོ་ནང་དུ་ཡིང་ལོེན་མ་ི

རུང་བའི་གནསི་དེར་བསྐྱལོ་བའི་སྡིག་པ་ཞེིག་མ་བསིགསི་གོང་དུ་ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་ཉིིད་

དུ་མར་སིོང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཆོོ་ང་ེའདོན་སི་དང་འཁུན་སྒྲི་འབྱིན་སིར་ཕྱིིར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ལྕིམ་སིན་ཌི་ིར་ེཡིིསི་ཁོ་གདངསི་ཤོིང་མིག་ཅིེར་ནསི། གོམ་གང་ཕྱི་ིལོ་ནུར། ད་ེནསི་ཁོོ་

མོ་དྲེག་ཏུ་ཁྲོསི། “ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོཡི་ེཤུའ་ིརྗོེསི་འཇུག་པ་རེད་བསིམ་ཡིོད།”
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ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོརྗོེསི་འཇུག་པ་ལོོསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོཁོོང་ག་ིརྗོེསི་འཇུག་པ་མ་རེད། ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མ་དམྱོལོ་བར་

སྐྱེ་རྒྱུའི་སྡིག་ཅིན་ཤོ་སྟག་རེད། གནསི་ཚུལོ་ཅིི་ཡིིན་ངསི་ཆོོསི་ཚོོགསི་སྟེང་ནསི་སོྒྲིག་རྒྱུ་

ཡིིན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོའ་ིམུན་ནག་ག་ིརྣམ་ཤོསེི་ད་ེམ་ེཡིིསི་འཚོིག་པར་ལྟད་མོར་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། 

བུ་མོ་འདིའ་ིགྲོད་ཁོོག་ནང་ག་ིཉིེསི་མེད་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཡིང་མ་ེཡིིསི་འཚོིག་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཡིིན།”

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་ཁོ་ནསི་ངུ་སྐད་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཤོོར། ཨ་མ་མར་སྒུར་ནསི་ཐེང་ནསི་

དབྱུག་པ་ཞེིག་བློངསི།

ཨ་མསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་“མར་སིོང་། མར་སིོང་རྗོེསི་གཏན་ནསི་ཚུར་ཕྱིིར་ཡིོང་མི་

དགོསི། ཁྱོོད་དང་ཁྱོོད་འདྲེ་བ་ངསི་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་ཡོིད། ཁྱོོད་ཚོོསི་མི་གཞེན་ལོ་

བདེ་སྐྱིད་སོིར་རྩེ་ཙམ་ཡིང་ཡིོད་དུ་མི་འཇུག མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད་ནསི་ལྕིམ་སིན་

ཌི་ིརེའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར།

 བུད་མེད་དེ་ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཕྱིི་ནུར་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་གླེོ་བུར་དུ་མགོ་བོ་ལྟག་

ལོ་དགྱིེ་ནསི། ཅིེ་སྤྱིང་ལྟ་བུའི་ངུ་འབོད་སོྒྲིག་བྱུང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་འབྲསི་རྒྱབ་ལོ་འཁོོར་

ཞེིང་། ཕྲག་པ་དང་དཔུང་པ་ཐུར་ལོ་ལྷོད་ཀྱིིསི་དཔྱངསི་པ་དང་། ཁོ་འགྲམ་ནསི་མཆོིལོ་མ་

གར་པོ་ཞེིག་ཐེ་གུ་བཞེིན་དུ་ཐུར་ལོ་བསྣར། ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་ངུ་འབོད་བྱསི་ཤོིང་། ངུ་

འབོད་ཀྱི་ིསྒྲི་ན་ིགཅིན་གཟན་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་སྦེོམ་ཞེིང་རིང་། གུར་གཞེན་པ་ཚོ་ོལོསི་

སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོང་མ་ཡིར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི། ད་ེགར་འཇོིགསི་སྣང་དང་བཅིསི་

ཁུ་སིིམ་པོར་ལོངསི། བུད་མེད་དེ་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་མར་ལོོག་སིོང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིངུ་འབོད་

ཀྱི་ིསྐད་ལོ་འདར་སིིག་བབསི་ནསི། རིམ་བཞེིན་དུ་ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱི་ིའཁུན་སྒྲི་ལྟ་བུར་གྱུར། ཁོོ་

མོ་ལོོགསི་སུ་འགྱིེལོ་སིོང་ལོ། རྐང་ལོག་ཚོང་མ་ཁྱུག་འགུལོ་བྱེད་ཅིིང་། གདངསི་ནསི་ཡིོད་

པའ་ིམིག་ལྤགསི་འོག་ནསི་མིག་འབྲསི་ཀྱི་ིདཀར་ཆོ་ཕྱི་ིརུ་མངོན།
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སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་སྐད་ཤུགསི་ཆུང་ངུསི་“གདོན་འདྲེ་ེཞུགསི་སིོང་། མོ་ལོ་གདོན་འདྲེ་ེ

ཞུགསི་སིོང་།” ཟེར་བཤོད། ཨ་མསི་ཁྱུག་འགུལོ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིཕུང་པོ་དེར་མར་བལྟསི་

ནསི་བསྡད།

གཞུང་སྒོར་དོ་དམ་པ་གཟུགསི་ཆུང་ད་ེཅུང་རྒྱ་ཡིན་གྱི་ིཚུལོ་གྱིིསི་ཚུར་ཡིོང་ནསི་“དོན་

རྐྱེེན་བྱུང་བ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི། མི་ཚོོགསི་དེ་ཕར་བཀྱིེད་ཚུར་བཀྱིེད་བྱསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་

ལོམ་བུ་ཕྱིེསི། ཁོོསི་ཐེང་ག་ིབུད་མེད་དེར་མར་བལྟསི་ནསི་“ཨ་ཁོ་ཁོ། ཁྱོོད་ཚོ་ོའགའ་རེསི་

རོགསི་རམ་བྱསི་ཏ།ེ ཁོོ་མོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགུར་ནང་དུ་སྐྱེལོ་ཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད་པར། ཁུ་

སིིམ་མེར་བསྡད་པའ་ིམང་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་རྐང་པ་འགུལོ་ཙམ་འགུལོ་ཙམ་བྱསི། ད་ེནསི་སྐྱེསི་

པ་གཉིིསི་མར་སྒུར་ནསི། གཅིིག་གསིི་ཁོོ་མོའ་ིམཆོན་ཁུང་འོག་ནསི་བཟུང་ཞེངི་། གཞེན་པ་

དེསི་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པ་ནསི་བཟུང་ནསི་ཡིར་བཀྱིགསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་ཕར་འཁུར་བ་ན། 

མང་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་དདེ་ནསི་དལོ་མོསི་སིོང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན་རསི་རྒོད་ཀྱི་ིགུར་འོག་

ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ནསི་ཐེང་ལོ་ཉིལོ་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིངོ་གདོང་མལོ་གཟན་ཞེིག་གིསི་བཀབ།

དོ་དམ་པསི་ཨ་མར་བལྟསི་ཤོངི་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ག་ིདབྱུག་པ་ལོ་བལྟསི། ཁོོསི་ངལོ་

དུབ་ཀྱི་ིའཛུམ་ཞེིག་བསྟན་ནསི་“རྡུང་རྡོེག་བཏང་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་རང་སིར་ཕྱིིར་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིམ་ིདམངསི་ཚོོའ་ིརྗོསེི་སུ་མར་བལྟསི། ད་ེནསི་ཁོོ་

མོསི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞེིན་“རྡུང་རྡོེག་བཏང་མེད། འོན་ཀྱིང་། གཏོང་

རྩིསི་ཡིིན། ཁོོ་མོསི་ད་ེརིང་ངའ་ིབུ་མོར་འཇོིགསི་སྣང་ཐེེངསི་གཉིིསི་ལོ་བསྐུལོ་སོིང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

གཞུང་སྒོར་དོ་དམ་པསི་“ཁོོ་མོ་ལོ་མ་རྡུང་རོགསི། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་ཁོམསི་བད་ེཐེང་མ་

རེད། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་ཁོམསི་བད་ེཐེང་མིན་པ་ཙམ་གྱིིསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ངསི་ཁོོ་མོ་དང་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་འདི་དང་ཁོ་བྲལོ་སིོང་ན་
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཨང་འདོད་ཡིོད། ཁོོ་མོསི་སྒོར་འད་ིརུ་བཟོསི་པའ་ིརྙིོག་དྲེ་ད་ེགཞེན་པ་སུ་ལོསི་ཀྱིང་མང་།” 

ཞེེསི་ཁོ་སྣོན་བྱསི།

ཨ་མའི་ཁོོང་ཁོྲ་ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་སླེེབསི་“གལོ་སྲིིད་ཁོོ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་ཡིོང་ན། 

ངསི་དངོསི་གནསི་ཁོོ་མོ་མ་ིརྡུང་བའ་ིངེསི་པ་མེད། དངོསི་གནསི་ངེསི་པ་མེད། ངསི་ཁོོ་མོར་

ངའ་ིབུ་མོར་འད་ིལྟར་འཇོིགསི་སྐྲག་སླེོང་དུ་མ་ིའཇུག་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན།” 

གཞུང་སྒོར་དོ་དམ་པསི་“ད་ེཐེད་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི ཁོོ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་

གཏན་ནསི་ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ཁོོ་མོསི་ནམ་རྒྱུན་གསིར་འབྱོར་པ་ཚོོར་ད་ེལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཁོོ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ཁོོ་མོསི་ཁྱོོད་རང་སྡིག་ཅིན་ཞེིག་རེད་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་པ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཡིིན་ཡི། ང་སྡིག་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“མ་ིཚོང་མ་སྡིག་ཅིན་ཡིིན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིབཤོད་སྟངསི་ད་ེལྟ་བུའ་ིསྡིག་

ཅིན་ཞེིག་ག་ལོ་ཡིིན། ཁོོ་མོ་ན་ིསིེམསི་ཁོམསི་མ་ིབད་ེབ་ཙམ་རེད། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི”

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་ལོེགསི་སིོའ་ིམིག་མདངསི་ཀྱིིསི་བལྟསི་རྗོེསི་“གོ་སིོང་ངམ། རོ་སི་ིཤོ་རོན། 

ཁོོ་མོ་ན་ིསིེམསི་ཁོམསི་མ་ིབད་ེམཁོན་ཞེིག་རེད། སོྨྱོན་མ་ཞེིག་རེད།” ཞེེསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་

པོསི་བཤོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། བུ་མོསི་མགོ་བོ་ཡིར་མ་བཀྱིགསི། ཨ་མསི་“སྐུ་ཞེབསི། ངསི་

ཉིེན་བརྡོ་སོྔོན་ལོ་བཏང་ཡིོད། ཁོོ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་ཤོིག་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིོད་དུསི། ངསི་རང་

ཚོོད་ཟིན་མིན་ཁོག་ཐེེག་བྱེད་མ་ིཐུབ། ངསི་ཁོོ་མོ་རྡུང་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཟད་པའི་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་ནསི་“ཁྱོོད་རང་དེ་འདྲེ་ཁོོང་ཁོྲ་ལོངསི་

དོན་ངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཟོད་པ་སོྒོམ་རོགསི། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཟོད་པ་སོྒོམ་

རོགསི་ཞེེསི་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་ལྕིམ་སིན་ཌི་ིར་ེ

འཁྱོེར་སིོང་བའ་ིརསི་གུར་དེའ་ིཕོྱིགསི་སུ་དལོ་མོསི་ཕྱིིན།
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ཨ་མ་གུར་ནང་དུ་སིོང་ནསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་“ཡིར་ལྟོསི་

དང་།” ཞེེསི་བཤོད་མོད། བུ་མོ་མུ་མཐུད་དུ་ཐེང་ལོ་ཉིལོ་ནསི་བསྡད། ཨ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

བུ་མོའ་ིགདོང་པ་ལོསི་མལོ་གཟན་དེ་དལོ་མོསི་ཡིར་བློངསི་ནསི་“བུད་མེད་སོྨྱོན་མ་ཞེིག་

ཡིིན་སི་རེད། ཁོོ་མོསི་བཤོད་པ་ད་ེཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིིད་ཆོེསི་མ་བྱེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་འཇོིགསི་སྐྲག་ག་ིསྒོོ་ནསི་ངུ་མོ་བྱེད་བཞེིན་“ཁོོ་མོསི་མ་ེཡིིསི་སྲིེག་པའ་ི

སྐོར་བཤོད་དུསི། ང་རང་ཉིིད་མ་ེཡིིསི་འཚོིག་བཞེིན་པ་ལྟ་བུའ་ིཚོོར་བ་སྐྱེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེདོན་དངོསི་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་ངུ་མོ་བྱེད་བཞེིན་“ང་དངོསི་གནསི་ཐེང་ཆོད་འདུག ཉིིན་འདི་དག་རིང་ལོ་

འབྱུང་བཞེིན་པའི་དོན་དག་ཚོང་མསི་ང་ཧ་ཅིང་ཐེང་ཆོད་དུ་བཅུག་སིོང་། ང་གཉིིད་ན་

འདོད། ང་གཉིིད་ན་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་ཁྱོོད་གཉིིད་ཅིིག འད་ིན་ིགནསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན་པསི། ཁྱོོད་རང་གཉིིད་

སྐྱིད་པོ་ཞེིག་ཁུག་ཆོོག”

“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཡིོང་སྲིིད།”

ཨ་མསི་“ཁོོ་མོ་ཡིོང་གི་མ་རེད། ང་སིོང་ནསི་སོྒོ་ཁོ་རུ་བསྡད་ནསི་འདུག་ལོ། ཁོོ་མོ་རྩ་

བ་ནསི་ཕྱིིར་ཡིོང་ག་ིམ་ིའཇུག ད་ལྟ་ངལོ་གསིོ་རྒྱོབསི་མ་གཏོགསི་མ་ིའགྱིངསི་པར་ཁྱོོད་བུ་

གསིོ་ཁོང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་དུ་འགྲོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཅུང་དཀའ་ཚོེགསི་དང་བཅིསི་དལོ་མོསི་ཡིར་ཕྱིིར་ལོངསི་ནསི། གུར་སོྒོ་རུ་སིོང་

ཞེིང་། ད་ེགར་སྒོམ་ཆུང་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད། ཁོོ་མོསི་གྲུ་མོ་གཉིིསི་ཀ་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་

ཁོེན་ནསི། ལོག་ཟུང་གི་སྙིམ་པསི་མ་ནེ་བསྐྱོར་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོསི་སྒོར་འདིའི་ནང་

ག་ིཡིོ་ལོང་ཡིོད་ཚོད་མིག་གིསི་མཐེོང་ལོ། བྱིསི་པའ་ིསྐད་སྒྲི་དང་ལྕིགསི་གོར་གྱི་ིབང་སྒྲི་རྣ་

བསི་ཐེོསི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམདུན་ངོསི་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད།
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ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཨ་ཕ་སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་ཚུར་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོསི་ཁོོ་མོ་ད་ེགར་བསྡད་ཡིོད་པ་མཐེོང་

བསི། ཡིོང་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད། ཁོོ་མོསི་དལོ་མོསི་ཡིར་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་

ནསི་“ལོསི་ཀ་རྙིེད་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོོསི་ཁོ་སྐྱེངསི་པའ་ིསོྒོ་ནསི་“རྙིེད་མ་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་གང་ནུསི་ཀྱིིསི་བཙལོ་

བ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨལོ་དང་ཇོོན། ད་དུང་རླངསི་འཁོོར་བཅིསི་གང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་།”

“ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསོི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ལོག་ཆོ་ར་ེགཡིོར་དགོསི་ཟེར། མ་ི

དེསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེག་རང་ནསི་ཞེིག་གསིོ་བྱེད་དགོསི་ཟེར།”

ཨ་མསི་སོྐྱ་སྣང་དང་བཅིསི་“འདི་ནི་གནསི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་རེད། ང་ཚོོསི་གནསི་སྐབསི་

རིང་འད་ིནསི་འཚོ་ོབ་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་རོལོ་ཐུབ་ངེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ར་ེརྙིེད་རྒྱུ་ན་ད་གཟོད་... །” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་ལོསི་ཀ་ར་ེརྙིེད་རྒྱུ་ན།”

ཨ་ཕསི་ཁོོ་མོའ་ིསྐྱོ་ཉིམསི་ཚོོར་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི།་“དེསི་ན་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་སྡུག་ཉིམསི་སོྟན་གྱིི་ཡིོད་དམ། གནསི་འདི་སྐྱིད་པོ་ཡིིན་ན། དེསི་ན་ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་གདོང་པ་དྲུད་ནསི་འདུག་དགོསི་སིམ།”

ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་མིག་ཟུང་དལོ་མོསི་བཙུམསི། “ཁྱོད་

མཚོར་ཞེིག་ལོ། རྒྱང་ཐེག་རིང་བའི་འགྲུལོ་བཞུད་དང་ཆོད་རྒྱུ་མེད་པའི་བརྙིསི་བཅིོསི་

ཀྱིི་དབང་གིསི། ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་བའི་དུསི་ཚོོད་ཀྱིང་མ་ཡིོད་པ་འདྲེ། ད་

ལྟ་འདིའི་ནང་གི་ཡུལོ་མི་ཚོོསི་ང་ལོ་ཚུར་འདི་འདྲེ་ཡིག་པོ་བྱེད་ཅིིང་། ཧ་ཅིང་བྱམསི་པོ་

བྱསི་པསི། ངའི་སིེམསི་ལོ་ཐེོག་དང་པོར་འཁོོར་ཡིོང་བ་ནི་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་སིམ། ཧ་

ཅིང་ཡིིད་སྐྱོ་བའ་ིདོན་དག་ཁོག་ཐེད་ཀར་ཡིིད་ལོ་ཕྱིིར་ཤོར་ཡིོང་། དགོང་མོ་དེར་ཨ་མེསི་
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གྲོངསི་ནསི་ང་ཚོོསི་ཁོོ་རང་དུར་སྦེསི་བྱསི་པའ་ིདོན་དག་ད་ེཡིིད་ལོ་ཤོར་ཡིོང་། སྐབསི་ད་ེ

དུསི་སིེམསི་པ་ཆོེན་པོ་སྡུག་རྒྱུ་མ་ཡིོད་ཀྱིང་། འདིར་སླེེབསི་རྗོེསི་སིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་སྐྱོ། ད་ེ

ནསི་ཨ་ཕྱིི་དང་། དེ་བཞེིན་ནོ་ཡི་ཡིང་དེ་ལྟར་བྱསི་ཏེ་ང་ཚོོ་དང་ཁོ་བྲལོ་སིོང་བ་རེད། ནོ་

ཡི་ད་ེལྟར་གཙང་འགྲམ་ཞེིག་བརྒྱུད་ནསི་མར་ཕྱིིན་སིོང་བ་རེད། དོན་དག་ད་ེདག་ཚོང་མ་

སྡུག་བསྔོལོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ར་ེར་ེཡིིན་ཞེིང་། ད་ལྟ་ཚོང་མ་ལུག་ཁྱུ་བཞེིན་དུ་སིེམསི་

ནང་དུ་ཕྱིིར་བཤོར་ནསི་ཡིོང་ག་ིའདུག ཨ་ཕྱི་ིཁོོ་མོ་སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་བཞེིན་དུ་གྲོངསི་པ་རེད་

ལོ། སྤྲོང་འཁྱོམ་པ་བཞེིན་དུ་དུར་འཇུག་བྱསི་པ་རེད། ད་ེན་ིན་ཟུག་ཅིིག་རེད། ན་ཟུག་ཧ་

ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད། ནོ་ཡི་ད་ེལྟར་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་མར་ཕྱིིན་སིོང་བ་རེད། ཁོོསི་

རང་མདུན་དུ་ཅིི་ཞེིག་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་མེད་ལོ། དེ་ཤོེསི་ཐེབསི་མེད། ང་ཚོོསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཀྱིི་

མེད། ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་ཁོོའ་ིཤོ་ིགསིོན་གྱི་ིགནསི་ཚུལོ་རྩ་བ་ནསི་གོ་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ེནསི་ཁོོན་

ན་ེཡིང་ད་ེལྟར་ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་ཀྱིིསི་བྲོསི་སིོང་བ་རེད། ངསི་སོྔོན་མ་སིེམསི་ནང་དུ་འད་ི

ཚོོར་བསིམ་བློོ་གཏོང་སིའི་སི་མིག་བཞེག་མེད་ལོ། ད་ལྟ་རེ་རེ་བཞེིན་ཕྱིིར་བཤོར་ཡིོང་གི་

འདུག སྤྱིིར་ཡིིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོགནསི་ཡུལོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་ཡིོད་པསི། ང་སིེམསི་

དགའ་དགོསི་པ་རེད།” ཁོོ་མོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཨ་ཕསི་ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ལོ་

བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོའ་ིམིག་གཉིིསི་བཙུམསི་ནསི་འདུག “ནོ་ཡི་ང་ཚོོ་དང་ཁོ་བྲལོ་

འགོྲ་སིའི་གཙང་འགྲམ་དེ་ནསི་མཐེོང་བའི་གཅིན་གཟན་གྱིི་མཆོེ་བ་ལྟར་རྣོ་བའི་རི་བོ་

ཁོག་སིེམསི་ལོ་གསིལོ་ལྷང་ངེར་དྲེན་ལོ། ཨ་མེསི་དུར་སྦེསི་བྱེད་སིའི་ཞེིང་ནང་གི་སིོག་

ཐུར་ཁོག་ཀྱིང་གསིལོ་པོར་དྲེན། ངསི་ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་གྱི་ིགཙབ་གདན་ནག་པོ་ད་ེགསིལོ་པོར་

དྲེན་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཟུག་པའ་ིབྱ་སྤུ་དང་སྟེང་དུ་བཙབ་ཤུལོ་གྱི་ིཐེིག་རིསི་སྣ་ཚོོགསི། བྱ་

ཁྲག་གིསི་ནག་པོར་བསྒྱུར་པའ་ིཁོ་དོག་བཅིསི་གསིལོ་ལྷང་ངེར་དྲེན།”



731

ལེེའུ་ཉེེར་གཉིེས་པ།

ཨ་ཕའ་ིསྐད་གདངསི་ཀྱིང་ཁོོ་མོའ་ིསྐད་གདངསི་དང་འདྲེ་བར་གྱུར་ནསི་“ད་ེརིང་ངསི་

ངང་པ་མཐོེང་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོ་ལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་འཕུར་བཞེིན་འདུག་ལོ། འཕུར་བ་ཧ་ཅིང་མཐེོ་

བསི། བལྟསི་ན་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཆུང་དུ་སྣང་། ངསི་འཇོོལོ་མོ་ཚོོ་ལྕིགསི་སྐུད་སྟེང་དུ་བབསི་

ཡིོད་པ་མཐེོང་བྱུང་ལོ། ཕུག་རོན་ཚོོ་ར་བའི་སྟེང་དུ་བབསི་འདུག་པའང་མཐེོང་།” ཞེེསི་

བཤོད་པསི། ཨ་མསི་མིག་ཕྱིེསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་ཡིར་བལྟསི། ཁོོསི་མུ་མཐུད་དུ་“འཚུབ་མ་ཆུང་

ཆུང་ཞེིག་ལོངསི་ནསི། ལོོ་ཏོག་ག་ིཁྲོད་དུ་མ་ིཞེིག་དང་འདྲེ་བར། འཁོོར་གྱིིན་འཁོོར་གྱིིན་

བརྒྱུགསི་སིོང་། ངང་པ་ཚོོ་རླུང་རྒྱུན་དང་འགྲོགསི་ནསི་འཕུར་ཞེིང་། རླུང་རྒྱུན་དང་

འགྲོགསི་ནསི་ལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་འཕུར་སིོང།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་འཛུམ་ཆུང་ཞེིག་བསྟན་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་དྲེན་ནམ། ཕ་ཡུལོ་དུ་ཡིོད་དུསི་

ང་ཚོོསི་ནམ་རྒྱུན་ཅི་ིཞེིག་ཟེར་བ་དྲེན་ནམ། བྱ་ངང་པ་ལྷོ་ལོ་འཕུར་དུསི། ང་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ། 

‘ད་ལོོ་དགུན་ཤོར་སྔོ།’ ཞེེསི་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆོ་དེ་བཤོད་པ་རེད་མོད། དོན་

དུ། དགུན་ཁོ་ཟེར་བ་དེ་ཤོར་རན་ལོ་སླེེབསི་དུསི་ཤོར་རྒྱུ་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་

ནམ་རྒྱུན་དུ། ‘ད་ལོོ་དགུན་ཤོར་སྔོ།’ ཞེེསི་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། དོན་དམ་པར་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་

ཟེར་འདོད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འཇོོལོ་མོ་ཚོོ་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བབསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་བྱུང་། དེ་ཚོོ་ཕན་

ཚུན་ཧ་ཅིང་བར་ཐེག་ཉི་ེཔོསི་བབསི་སིོང་། ད་དུང་ཕུག་རོན་མང་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་འདུག ཕུག་

རོན་ཚོ་ོལྕིགསི་རའ་ིསྐུད་པའ་ིསྟེང་དུ་བབསི་ཡིོད་དུསི་གཞེན་པ་སུ་ལོསི་ཀྱིང་བརྟེན། མང་

ཆོ་ེབ་གཉིིསི་ར་ེགཉིསིི་ར་ེཆོ་བྱསི་ཏ་ེའབབ་རྒྱུར་དགའ། མ་ིཞེིག་ག་ིགཟུགསི་ཀྱི་ིཆོ་ེཆུང་ལྟར་

ཡིོད་པའ་ིའཚུབ་མ་ད་ེཚོ།ོ ལོོ་ཏོག་ཁོྲད་ནསི་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་བཞེིན་འགྲོ། འཚུབ་མ་འད་ི

དག་ག་ིཆོ་ེཆུང་མ་ིཆོེན་པོ་དང་འདྲེ་ལོ། རྩེད་སྟངསི་བྱིསི་པ་དང་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་“ཕ་ཡུལོ་གྱི་ིརྣམ་པ་ཕྱིིར་དྲེན་བྱ་མ་དགོསི་ན་ཨང་འདོད། ད་ལྟ་ད་ེང་ཚོ་ོལོ་མ་ི

དབང་བསི། ངསི་ད་ེདྲེན་ངོསི་ནསི་བརྗོེད་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད། ད་དུང་ནོ་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ལོ་མ་གཞེ་ིནསི་གནད་དོན་ཡིོད། ངསི་བཤོད་རྒྱུ་ན།ི ཨུན། ད་ེངའ་ིསྐྱོན་ཆོ་རེད།”

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ེསྐོར་བཤོད་ཀྱི་ིམ་འདུག་ལོབ་ཡིོད་ཨ། ད་ེདུསི་ད་ེའདྲེ་མ་བྱསི་ན། ཁོོ་

རང་གསིོན་ཐུབ་ཡོིད་མེད་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།”

“འོན་ཀྱིང་། ངསི་ད་ེལོསི་དགའ་ཙམ་ཤོེསི་ཡིོད་ན་ཨང་།”

ཨ་མསི་“ད་ད་ེམ་བཤོད། ནོ་ཡི་ཁོོ་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ཡིིན་པ་བདེན་པ་རེད། གཅིིག་བྱསི་

ན་ཁོོསི་གཙང་འགྲམ་ནསི་འཚོ་ོབ་ཡིག་པོ་ཞེིག་སྐྱལེོ་ཐུབ་ཀྱིང་སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་རང་

འད་ིལྟར་སིོང་བ་ད་ེའགྲིག་ཡིོད་སྲིིད། ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་ད་ེའདྲེའ་ིཕྱིོགསི་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་མ་ི

ཐུབ། གནསི་འད་ིན་ིའདུག་སི་ཡིག་པོ་ཞེིག་རེད་ལོ། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོར་མགྱིོགསི་པོར་

ལོསི་ཀ་རྙིེད་ཀྱིང་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་གནམ་ལོ་མཛུབ་སོྟན་བྱསི་ནསི་“ལྟོསི་དང་། ངང་པ་ད་ེལོསི་མང་ཙམ་འཕུར་

བཞེིན་གདའ། བྱ་ཚོོགསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད། ཨ་མ། ‘ད་ལོོ་དགུན་ཤོར་སྔོ།’ མ་རེད་དམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོ་ཁོོང་དགོད་བྱསི། “དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་ང་ཚོོསི་ཐེད་ཀར་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་མ་

གཏོགསི། ད་ེལྟར་བསྒྲུབ་དགོསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ཅི་ིཡིིན་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་ག་ིམེད།”

ཨ་ཕསི་“ཇོོན་སླེེབསི་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“འདིར་ཤོོག་ནསི་སོྡད་

དང་། ཇོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྩར་ཚུར་ཡིོང་ནསི། ཨ་མའ་ིམདུན་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ད་ེ“ང་ཚོ་ོ

ལོག་སྟོང་ངང་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཡིོད། དམིགསི་ཡུལོ་མེད་པར་འཁྱོམ་བཞེིན་པ་ཙམ་རེད། ཨོ། 

ཨལོ་གྱིིསི་ཁྱོོད་ལོ་གཅིིག་ཐུག་དགོསི་ཟེར། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྱིིག་འཁོོར་བརྗོ་ེདགོསི་
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ཟེར། འཁོོར་ལོོའ་ིརྩེག་རིམ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་ལྷག་མ་ིའདུག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཡིར་ལོངསི་“གོང་ཁོེ་པོ་ཞེིག་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིོད་པར་སྨོོན། ད་ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་ལྷག་མེད། 

ཨལོ་གང་དུ་ཡིོད་དམ།”

“གཤོམ་གྱིི་བཞེི་མདོ་རྗོེསི་མ་དེ་ནསི་གཡིསི་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་དགོསི། ཁོོསི་འགྱིིག་

འཁོོར་གསིར་པ་ཞེིག་མ་ཉིོསི་ན། དབུགསི་རྐྱེལོ་འགད་རྒྱུ་རེད་ཟེར།” ཨ་ཕ་སྲིང་ལོམ་

བརྒྱུད་ནསི་མར་སིོང་ཞེིང་། མིག་ཟུང་གིསི་ནམ་མཁོའ་ིམཐེོངསི་སུ་Vདབྱིབསི་ཀྱིིསི་འཕུར་

བཞེིན་པའ་ིངང་ཁྱུའ་ིརྗོེསི་དེད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཐེང་ནསི་རོྡོ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བློངསི་རྗོེསི། སྦེར་མོའ་ིནང་ནསི་ཐེང་ལོ་

གཡུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བསྒྲུགསི། ཁོོསི་ཨ་མར་མིག་གིསི་ཀྱིང་མ་ིལྟ་བར་

“ལོསི་ཀ་དངོསི་གནསི་རྙིེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཡིར་མར་སིོང་ནསི་མ་བཙལོ་ལོམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མ་བཙལོ། འཚོོལོ་དགོསི་དོན་ཡིང་མ་ིའདུག ཁོོ་ཚོོསི་བརྡོ་ཡིིག་གསིལོ་པོ་སྦྱིར་འདུག”

“རེད་ཡི། གང་ལྟར་ཋེོམ་ལོ་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་ཡིོད་ཤོག་རེད། ཁོོ་ད་དུང་ཡིང་ཕྱིིར་མ་

སླེེབསི།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཡིང་ཁོོན་ནེ་དང་ནོ་ཡི་གཉིིསི་དང་འདྲེ་བར། ཁུ་

སིིམ་མེར་བོྲསི་སིོང་བ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལོ་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་མིག་འབུར་ཚུགསི་ཀྱིིསི་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མིག་མདངསི་ཡིང་བསྐྱར་

ཕྱིིར་ལྷོད་ལོ་ཕབ་ནསི་“ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གསིལོ་པོར་ཤོེསི་པའ་ིདོན་དག་འགའ་ར་ེཡིོད་ལོ། 

ང་རང་ཉིིད་ལོ་གདེང་ཚོོད་ཡོིད་པའི་དོན་དག་ཀྱིང་འགའ་རེ་ཡིོད། ཋེོམ་ལོ་ལོསི་ཀ་རྙིེད་

ཡིོད་ལོ། ཁོོ་རང་དགོང་དྲེོ་ཕྱིིར་སླེེབསི་རྒྱུ་རེད། དེ་ཏན་ཏན་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་

ནསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་ཡིིད་ཚོིམ་པའི་འཛུམ་ཞེིག་བློངསི་ནསི་“ཁོོ་ཕྲུ་གུ་ཡི་རབསི་ཤོིག་
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མ་རེད་དམ། ཁོོ་ཕྲུ་གུ་བཟང་པོ་ཞེིག་མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དང་དོསི་འཁོོར་ཚོ་ོསྒོར་གྱི་ིནང་དུ་ཕྱིིར་ཡིོང་ག་ིའདུག་ལོ། སྐྱེསི་

པ་ཚོ་ོསོྐར་དང་སྐོར་བྱསི་ཏ་ེགཙང་སྦྲི་ཁོང་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་ཡི་ིའདུག མ་ིར་ེརེསི་ལོག་ཏུ་

ལོསི་དོར་དང་ནང་སྟོད་གཙང་མ་ར་ེའཁྱོེར་ནསི་ཡིོད།

ཨ་མསི་རྣམ་རིག་བསྒྲིིམསི། “ཇོོན། ཁྱོོད་སིོང་ནསི་ཨ་ཕ་འཚོོལོ། ཁོོ་ལོ་ཚོོང་ཁོང་དུ་

སིོང་ནསི་སྲིན་མ་དང་བྱ་ེམ་ཀ་ར། ཤོ་རོྡོག་བརྔོ་རྒྱུ་ར།ེ ལོ་སིེར་བཅིསི་ཉིོསི་ཤོོག་ལོབ་རོགསི། 

དོ་ནུབ་ཁོོ་ལོ་ཡིག་པོ་ར་ེཉིོསི་ཤོོག་ལོོབ། དོ་ནུབ་ང་ཚོོསི་དགོང་ཟསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་བཟའ།”
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གནསི་སོྤེའ་ིཡུལོ་མི་ཚོོ་ནི་ལོསི་ཀའི་ཆོེད་དུ་བྲེལོ་འཚུབ་ལོངསི་ཤོིང་། འཚོོ་བའི་ཆོེད་དུ་

གོག་ཉུལོ་བྱེད། ཁོོ་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ་བད་ེསྐྱིད་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། རྒྱུན་དུ་བད་ེསྐྱིད་སོྔོག་

བཞེིན་ཡིོད་ལོ། རྒྱུན་དུ་བད་ེསྐྱིད་སྐྲུན་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོནམ་རྒྱུན་དགའ་སྤྲོོ་ལོ་རྔམ་ནསི་

ཡིོད། ཁོོ་ཚོོའི་དགའ་སོྤྲོ་ནི་མཚོམསི་ལོ་ལོར་སྐད་ཆོའི་ནང་ནསི་ཐེོན་སྲིིད། ཁོོ་ཚོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིའཚོ་ོབ་ད་ེརྩེད་མཚོར་གྱི་ིནང་ནསི་རོལོ་བཞེིན་ཡིོད། ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཞེག་སྒོར་ནང་

དང་། ཆུ་ཡུར་གྱིི་རགསི་ཁོའི་སྟེང་། གཡིའ་ཤོིང་གི་སོྡང་པོའ་ིའོག་སིོགསི་ནསི། གཏམ་

རྒྱུད་མཁོན་པོ་རེ་རིམ་གྱིིསི་བོྱན་ནསི་ཡིོང་ལོ། དགོང་མོར་འོད་ཤུགསི་ཆུང་བའི་མེ་འོད་

འོག་ནསི། ཚོང་མ་གཏམ་རྒྱུད་མཁོན་པོའ་ིགཏམ་ལོ་ཉིན་དུ་འདུ་བཞེིན་ཡིོད། གཏམ་

རྒྱུད་འཆོད་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཁོོ་ཚོོསི་ཡིིད་སིེམསི་རྩ་ེགཅིིག་གིསི་ཉིན་གྱི་ིཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ི

མཉིམ་ཞུགསི་ཀྱིིསི་གཏམ་རྒྱུད་ཁོག་ཇོ་ེམཚོར་དུ་གཏོང་ག་ིཡིོད།

ང་རང་ཇོ་ེརོ་ན་ེམོ་3 འདུལོ་བའ་ིདམག་དཔུང་དུ་ཞུགསི་མྱོོང་ཡིོད་ལོ་... །

མ་ིཚོང་མསི་རིག་པ་གཏད་ནསི་ཉིན་ཡོིད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིཁུ་སིིམ་པའ་ིམིག་ནང་དུ་མ་ེ

ཕུང་ག་ིའོད་སྣང་ཤོར། 

3  ཇོེ་རོ་ནེ་མོ།ཇོེ་རོ་ནེ་མོ། Geronimo སྟ།ེ ཁོོ་ན་ིམགེ་སི་ེཁོོ་དང་ཨ་རིའ་ིཋེགེ་སི་སི་ིཡུལོ་གྱི་ིཨནི་ཌིིའ་ིམ་ིརགིསི་ཨ་ཕ་ཆོ་ེཚོ་ོཤོོག་

ག་ིཚོ་ོདཔོན་ཡིནི་ལོ། མགེ་སི་ེཁོོ་དང་ཋེགེ་སི་སིིའ་ིསྲིདི་གཞུང་གིསི་ཨནི་ཌིིའ་ིརགིསི་ཀྱི་ིཕ་སི་མནན་པར་འགོག་

རྒོལོ་བྱདེ་མཁོན་གྱི་ིདཔའ་རྒོད་ཅིགི་ཡིནི། མགེ་སི་ེཁོོའ་ིདམག་དཔུང་གིསི་ཁོོའ་ིཚོ་ོཤོོག་སྟངེ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱདེ་

སྐབསི་སུ། ཁོོའ་ིཨ་མ་དང་ཆུང་མ། བུ་ཕྲུག་གསུམ་པོ་བཅིསི་དམར་གསིོད་བཏང་བ་ཡིནི།
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མེད་པའི་སོྒོ་ནསི་འགྲོ་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོསི་ལོོ་མ་སྐམ་པོའ་ིསྟེང་ནསི་ཀྱིང་གྲག་འགུལོ་ཅིི་ཡིང་

མེད་པའ་ིསོྒོ་ནསི་འགྲོ་ཐུབ། ངསི་ཀྱིང་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ད་ེའདྲེ་ཨ་ེཐུབ་ཚོོད་ལྟ་བྱསི་མྱོོང་། 

མ་ིཚོང་མསི་རིག་པ་བསྒྲིིམསི་ནསི་ཉིན་ཞེིང་། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་འོག་ནསི་ལོོ་མ་སྐམ་

པོསི་ཐེག་སྒྲི་སྒྲིོག་པ་ཡིིད་ལོ་དྲེན།

སྐབསི་དེར་དུསི་ཚོིགསི་འགྱུར་བའི་སྐབསི་ལོ་འཁོེལོ་ཞེིང་། སྤྲོིན་ནག་ལོང་ལོོང་དུ་

འཁྲིགསི། དུསི་ཚོོད་མ་འགྲིག་པ་རེད། དམག་དཔུང་ག་ིདམག་ཇུསི་འགྲིག་སིོང་བའ་ིགནསི་

ཚུལོ་ཞེིག་གོ་མྱོོང་ཡིོད་དམ། ཁོོ་ཚོོར་གོ་སྐབསི་ཐེེངསི་བཅུ་སྤྲོད་རུང་། ད་དུང་ཡིང་རྐང་

པ་རོྡོ་ལོ་ཐེོགསི་ནསི་འགྱིེལོ་ངེསི་རེད། དཔའ་རྟུལོ་བརྒྱ་གསིོད་པར་མདའ་ཤོོག་གསུམ་ར་ེ

དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད། ནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲེ་ཡིིན། 

མ་ིཚོང་མསི་ཉིན་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། བློོ་རིག་བསྒྲིིམསི་ནསི་ཉིན་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོོང་

ཚོོའ་ིགདོང་པར་གཡིོ་འགུལོ་ཡིོངསི་སུ་བྲལོ། གཏམ་རྒྱུད་བཤོད་མཁོན་ཚོོསི་གཏམ་རྒྱུད་

བཤོད་ནསི་ཉིན་མཁོན་གྱི་ིདང་བ་འདྲེེན་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་བཤོད་བཞེིན་པའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ཁོག་

ནི་བརྗོིད་ཆོགསི་ཀྱིི་གཏམ་རྒྱུད་ཤོ་སྟག་ཡིིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོོསི་གཏམ་རྒྱུད་རྣམསི་

བརྗོིད་ཆོགསི་ཀྱིི་གདངསི་དང་། བརྗོིད་ཆོགསི་ཀྱིི་ཚོིག་གིསི་བཤོད་ལོ། བརྗོིད་ཆོགསི་ཀྱིི་

གཏམ་རྒྱུད་འཆོད་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ། ཉིན་མཁོན་ཚོ་ོཡིང་རིམ་བཞེིན་བརྗོིད་ཆོགསི་

སུ་འགྱུར་གྱི་ིཡིོད།

ར་ིཟ་ེཞེིག་ཏུ་དཔའ་རྟུལོ་གཅིིག་གིསི་གདོང་པ་ཉི་ིམར་ཕོྱིགསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ད་ེན་ི

ཁོོ་རང་མངོན་སིར་འབུད་འདོད་པ་གསིལོ་པོ་རེད། ཁོོསི་དཔུང་ལོག་གཉིིསི་ཀ་བརྐྱེངསི་

ནསི། ཁོ་ཉི་ིམར་འཁོོར་ནསི་གཅིེར་བུར་ལོངསི་ནསི་འདུག གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་སོྨྱོསི་ཟིན་

པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ངསི་མ་ིཤོེསི། ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་དཔུང་ལོག་ཕྱི་ིལོ་བརྐྱེངསི་པསི། དངོསི་
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གནསི་རྒྱ་གྲམ་ཞེིག་དང་མཚུངསི། ང་ཚོོའི་བར་དུ་རྒྱང་ཐེག་དབྱིན་ཁྲེ་བཞེི་བརྒྱ་ཙམ་མ་

གཏོགསི་མ་ིའདུག ད་ེནསི། ང་ཚོོའ་ིམ་ིཚོོསི། རེད་ཡི། ཚོང་མསི་མ་ེམདའ་ིསིོ་པ་མིག་ཐེད་

དུ་བློངསི་ཤོིང་། མཛུབ་མོསི་རླུང་ག་ིརྒྱུ་ཕྱིོགསི་མྱོངསི། འོན་ཀྱིང་། ཚོང་མ་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་

ནསི་སྒུག་ནསི་འདུག་པ་ལོསི། སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་མ་ེམདའ་འཕནེ་མ་ཐུབ། གཅིགི་བྱསི་ན་

ཨིན་ཇུན་དེསི་ཀྱིང་ཧ་གོ་ཡིོད་སྲིིད། ཁོོསི་ང་ཚོོསི་མ་ེམདའ་འཕེན་མ་ིཐུབ་པ་ཧ་གོ་ཡིོད་སྲིིད། 

ཚོང་མསི་མ་ེམདའ་འཕེན་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི་ནསི་བསྡད། ཐེ་ན་མ་ེམདའ་ཕྲག་སྟེང་དུ་ལོེན་

མཁོན་ཡིང་མ་བྱུང་། ད་ེལྟར་ཚོང་མསི་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་མགོ་རསི་དཀྲིསི་

ཡིོད་ཅིིང་། མགོ་རསི་ཀྱི་ིགསིེང་དུ་བྱ་སྒྲིོ་ཞེིག་གཟེར་ཡིོད། ཁོོ་ན་ིདགོང་ག་ིཉི་ིམ་དང་འདྲེ་

བར་གཅིེར་བུ་རེད། ཚོང་མསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ང་ཚོོ་དེ་གར་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་

ནསི། ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཡུན་རིང་ལོ་བསྡད་པ་ཡིིན། ཁོོ་རང་རྩ་བ་ནསི་མ་ིའགུལོ། ད་ེནསི་

ང་ཚོོའ་ིམདའ་དཔོན་དྲེག་ཏུ་ཁོྲསི་ནསི་“མ་ེམདའ་འཕོངསི་ཤོིག སྡར་མ་ཁྱོོད་ཚོ།ོ མྱུར་དུ་

མ་ེམདའ་འཕོངསི།” ཞེེསི་ཀུ་ཅིོ་བརྒྱབ། ང་ཚོ་ོམུ་མཐུད་དུ་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ལོོག་ནསི་བསྡད་པ་

ཡིིན། མདའ་དཔོན་གྱིིསི་“ངསི་གྲངསི་ཀ་ལྔའི་བར་དུ་བརྩི་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། དེའི་ནང་དུ་སུསི་

མ་འཕངསི་ན་ད་ེལོ་དམག་ཁྲིམསི་གཅིོད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་སྡིགསི་ར་བསྐུལོ། ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་

ཀྱིང་ལོགསི་སིོ་ཟེར་བཞེིན་མ་ེམདའ་དལོ་མོསི་ཡིར་བཀྱིགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཚོང་མསི་

གཞེན་ཞེིག་གིསི་ཐེོག་མར་འཕེན་པར་སྒུག་ཡིོད། ངའི་མི་ཚོེའི་ནང་དུ་སྐབསི་དེ་དུསི་ལྟ་

བུའི་སིེམསི་པ་སྡུག་མྱོོང་མེད། ངསི་མེ་མདའ་ཁོོའ་ིལྟོ་བར་གཟསི་པ་ཡིིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚོན་

ན།ི འད་ིལྟར་མ་གཏོགསི་ཨིན་ཇུན་འད་ིཚོ་ོགསིོད་མ་ིཐུབ། ད་ེནསི་ངསི་གཅིིག་མནན་པ་

ན། ཁོོ་ལྗོིད་ཏིག་ག་ེཐེང་ལོ་འགྱིེལོ་ནསི་མར་འགྲིལོ་སིོང་། ད་ེནསི་ང་ཚོ་ོཡིར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། 

ཁོོ་ར་ིཟ་ེརུ་ལོངསི་ནསི་ཡིོད་སྐབསི་སྟོབསི་ཆོེན་ཞེིག་ཏུ་སྣང་བ་ལོསི། དོན་དམ་པར་ད་ེའདྲེ་

གཟུགསི་ཆོེན་ཞེིག་མ་རེད། ཁོོ་རང་གཟུགསི་སྟོབསི་ཆུང་ཞེིང་། གཟུགསི་པོ་ཡིོངསི་རྨ་
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ཁོསི་གང་བ་ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་རང་གིསི་སྒྲིོ་གཤོོག་མཛོེསི་ཤོིང་རི་མོ་བཀྲ་ལོ། མིག་ཟུང་ལོ་

ཁྲ་རིསི་དོད་ཅིིང་། མཛོེསི་སྡུག་དང་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནསི་འགྱིིང་བཞེིན་འགྲོ་བའི་རི་བྱ་ཤོེསི་

སིམ། མ་ེམདའ་ིཀག་སྒྲི་ཞེིག་གིསི་དེའ་ིསྲིོག་བཅིད་ནསི། དཀྲིསི་ལོོག་ཐེེབསི་པའ་ིབྱ་རོ་ཁྲག་

དམར་ཙར་ཙར་ད་ེལོག་ཏུ་བློངསི་དུསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ལོསི་ལྷག་པ་ཞེིག་མེད་བརླག་

ཏུ་བཏང་བ་ཤོེསི་ལོ། དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་ཅིི་

ཞེིག་མེད་བརླག་བཏང་བ་ཡིང་ཤོེསི་པསི། དེའ་ིཤོ་ཟོསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་གྱིོང་གུན་ད་ེགསིབ་མ་ི

ཐུབ་ལོ། མེད་པར་གྱུར་པ་ཞེིག་བསྐྱར་དུ་ཕྱིིར་གསིོ་མ་ིཐུབ།

མི་ཚོང་མསི་མགོ་ལྕིོག་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད། གཅིིག་བྱསི་ན་མེ་ལྕིེའི་འོད་རླབསི་ཆུང་ཆུང་

འདི་ནི། ཁོོ་ཚོོསི་མིག་ཟུང་ནང་དུ་ཚུར་བཀུག་ནསི་རང་སིེམསི་ལོ་ལྟ་བའི་སྒྲིོན་མེ་ཞེིག་

ཏུ་གྱུར་ཡིོད་སྲིིད། 

དགོང་ག་ིཉི་ིམར་གདོང་པ་ཕོྱིགསི་ནསི། ལོག་པ་གཡིསི་གཡིོན་དུ་བརྐྱེངསི་པསི། ཁོོ་ན་ི

དཀོན་མཆོོག་ལྟར། སྟོབསི་ཆོ་ེཞེིང་གཟ་ིབརྗོིད་ལྡན།

གཅིིག་བྱསི་ན་མ་ིཞེིག་གིསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་པོ་ཟ་མ་དང་སོྤྲོ་སྐྱིད་གཉིིསི་ཀའ་ིབར་དུ་

བགོ་བཤོའ་བརྒྱབ་ནསི། མ་རེ་སིི་གྲོང་ཚོོ་དང་ཡིང་ན་ཋུ་ལོར་རོྫོང་། སིེ་རེ་སིི་གྲོང་རྡོལོ་

ལོམ་ཡིང་ན་མོན་ཋེེན་ཝིའུ་གྲོང་རྡོལོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གླེོག་བརྙིན་བལྟ་རུ་སིོང་ཡིོད་སྲིིད་ལོ། 

ད་ེནསི་ཁོོསི་གླེོག་བརྙིན་གྱི་ིནང་དོན་ཚོང་མ་དྲེན་འཛོིན་གྱི་ིཤོོག་ངོསི་སུ་ཕབ་རྗོེསི། ཡུར་

བུའ་ིའགྲམ་གྱི་ིཞེག་སྒོར་དུ་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི། འད་ིལྟར་བཤོད་རྒྱུ་རེད།

གླེོག་བརྙིན་དེའི་ནང་དུ་ཕོ་གསིར་ཕྱུག་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོསི་དབུལོ་པོའ་ིསྤྱིོད་པ་

བསྐྱངསི་ནསི་འགྲོ། དེ་གར་མཛོེསི་མ་ཕྱུག་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་མོ་ཡིང་དབུལོ་པོར་

བརྫུསི་ནསི་ཡིོད། ད་ེནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་ཤོ་བག་ལོེབ་བཟའ་སྟེགསི་ཤོིག་ཏུ་འཕྲད།

ད་ེཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན་ནམ།
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ལེེའུ་ཉེེར་གསུམ་པ།

ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན་པ་ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། གང་ལྟར་ད་ེལྟར་རེད།

ཁོོ་ཚོ་ོཅིིའ་ིཕྱིིར་དབུལོ་པོར་བརྫུསི་པ་ཡིིན་ནམ།

ཨོ། ད་ེཁོོ་ཚོོསི་ཕྱུག་པོའ་ིའཚོ་ོབར་ཉིོབ་སྣང་ཤོར་བསི་རེད།

སྐྱག་རྫུན་ཁོོ་ན།

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིན་ན་འདོད་དམ་མ་ིའདོད།

ཡི། ཉིན་ན་ལོོསི་འདོད། མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད། ངསི་ཉིན་ན་འདོད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་

ང་རང་ཕྱུག་པོ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་ན། ང་རང་ཕྱུག་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ན། ངསི་ཕག་ཤོའ་ིརྩིབ་མ་ཧ་ཅིང་

མང་པོ་ཞེིག་ཉོིསི་ནསི། ཚོང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཐེའ་སྐོར་དུ་འབུད་ཤོིང་བཞེིན་དུ་བརྩིགསི་

རྗོེསི། ནང་ནསི་ཟོསི་ནསི་ཕྱི་ིལོ་གཏུག་རྒྱུ་ཡིིན། མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད།

ཨུན། ཁོོ་གཉིིསི་ཀསི་སོི་སིོའ་ིསིེམསི་སུ་ཕར་ཕོྱིགསི་དེ་དབུལོ་པོ་ཞེིག་རེད་བསིམ་གྱིི་

ཡིོད། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་ཉིེན་རྟེོག་པསི་བཟུང་ནསི་བཙོན་དུ་བཅུག་སོིང་། བཙོན་ཁོང་ནང་

ནསི་སིོ་སིོསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཕྱུག་པོ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་འགྲོ་བར་དོགསི་ནསི། བཙོན་

ཁོང་ནང་ནསི་ཕྱིི་ལོ་འབུད་ཐེབསི་མི་བྱེད། བཙོན་སྲུང་པསི་ཁོོ་ཚོོ་དབུལོ་པོ་རེད་བསིམ་

ནསི། ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་བརྙིསི་བཅིོསི་ཧ་ཅིང་བྱེད། ཁོོ་གཉིིསི་ཕྱུག་པོ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་པའ་ིསྐབསི་

སུ། བཙོན་སྲུང་པ་དེསི་རྣམ་འགྱུར་ག་འདྲེ་ཐེོན་ཡིོང་། ཁོོ་ཅུང་མིན་ན་བློ་འཁྱོམསི་ག་ིརེད། 

ད་ེའདྲེ་རེད།

ཁོོ་ཚོ་ོཅིིའ་ིཕྱིིར་བཙོན་དུ་ཚུད་པ་རེད།

ཨོ། དེ་ནི་ཁོོ་ཚོོ་ཐེལོ་སྤྱིོད་པའི་ཚོོགསི་འདུ་ཞེིག་ཏུ་འཁོེལོ་བསི་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་

རང་གཉིིསི་ཀ་ཐེལོ་སྤྱིོད་པ་མ་རེད། འཛོིན་བཟུང་བྱེད་སྐབསི་ཁོོ་ཚོ་ོད་ེགར་འཁོེལོ་བ་ཙམ་

རེད། ད་དུང་། ཁོོ་ཚོོ་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་སོྒོར་མོའ་ིཆོེད་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འདོད་མེད། གོ་

སིོང་ངམ།
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དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོོསི་ཐོེག་མ་ཉིིད་ནསི་ཕན་ཚུན་ལོ་སྐྱག་རྫུན་བཤོད་པ་རེད་

འདུག་ཨ།

ཨུན། གླེོག་བརྙིན་དེའི་ནང་ནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིི་བྱེད་སྟངསི་དེ་འགྲིག་ཡིོད་པ་འདྲེ་པོ་

བཟོསི་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་མང་ཚོོགསི་ལོ་བྱམསི་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། གོ་སོིང་ངམ།

ང་ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་གླེོག་བརྙིན་ལོ་བལྟ་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེའ་ིནང་དོན་ན་ིངའ་ིདོན་

དག་དང་འདྲེ་ལོ། ངའ་ིདོན་དག་ལོསི་ཀྱིང་མཚོར། དེའ་ིནང་དོན་ན་ིངའ་ིམ་ིཚོ་ེདང་འདྲེ་

ལོ། ངའི་མི་ཚོ་ེལོསི་ཀྱིང་མཚོར། དེ་བསི་དེའི་ནང་གི་ནང་དོན་ཡིོད་ཚོད་ལྷག་ཏུ་མཚོར་

བར་སྣང་།

ང་རང་ལོ་མཚོོན་ན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེའད་ིསྡུག་ཐེག་ཆོོད་ཡིོད་པསི། དངོསི་གནསི་

ད་ེདང་ཁོ་འབྲལོ་ན་འདོད།

གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་ལོ་ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད་ན། ཁོ་འབྲལོ་ལོོསི་ཐུབ།

ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོ་ོགཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་སོིང་ལོ། ད་ེནསི་གཞེན་པ་ཚོང་མསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགནསི་

ཚུལོ་ངོ་མ་ཤོེསི་སིོང་། ད་ེབཞེིན་སོྔོན་མ་ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་བརྙིསི་བཅིོསི་བྱེད་མཁོན་ད་ེཚོོསི་ཀྱིང་

གནསི་ཚུལོ་ཤོེསི་སིོང་། དེ་ཚོོའི་ནང་དུ་མི་ཧ་ཅིང་ཁོེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ཁོོསི་

མི་དེསི་ཞྭ་མོ་རྩེ་རིང་གྱིོན་ནསི་ཡིོང་བ་མཐེོང་བ་ན། ཅུང་མིན་ན་བློ་འཁྱོམསི་སིོང་། དེ་

ནསི་གསིར་འགྱུར་ཚོན་པ་ཞེིག་བཏང་སིོང་ལོ། དེའི་ནང་དུ་འཇོར་མན་དམག་མི་ཚོོསི་

རྐང་པ་མཐེོན་པོར་བཀྱིགསི་ནསི་གོམ་བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་ཅིིང་། ད་ེདངོསི་གནསི་གད་

མོ་བྲོ་བ་ཞེིག་རེད།

• • •
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དེ་བཞེིན་རྒྱུན་དུ། གལོ་སྲིིད་མི་ཞེིག་ལོ་སོྒོར་མོ་ཅུང་ཙམ་ཡིོད་ན། ཁོོསི་ཆོང་རག་ཅུང་

ཙམ་འཐུང་སྲིིད། དེ་ནསི་སྡུག་གི་མུན་པ་སིངསི་འགྲོ་ལོ། སྐྱིད་ཀྱིི་དྲེོད་ཁོོལོ་སླེེབསི་

ཡིོང་། སྐབསི་དེར། ཁོོ་ལོ་མཚོོན་ན་ཁོེར་རྐྱེང་གི་སྣང་བ་ཅིི་ཡིང་མེད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སིེམསི་ནང་དུ་གོྲགསི་པོ་མང་པོ་སྒྲིིག་ཆོོག་ལོ། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདགྲ་བོ་བཙལོ་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཕམ་

པར་གཏོང་ཡིང་ཆོོག ཡུར་བུའ་ིནང་དུ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐུབ་འོག་ག་ིསི་གཞེ་ི

འད་ིསྙ་ིམོར་འགྱུར་ཡིོང་ཞེིང་། ཕམ་ཁོ་ཟེར་བ་ད་ེསྣང་ལོ་མ་ངེསི་པར་གྱུར་ནསི། མ་འོངསི་

པར་ཁོ་གཏད་པར་འཇོིགསི་སྣང་བྲལོ། ལྟོགསི་སྐོམ་གྱིིསི་འཇོབ་རྒོལོ་མ་ིབྱེད་པར། འཇོིག་

རྟེེན་ཧྲིིལོ་པོ་སྙ་ིམོ་དང་སླེ་མོར་འགྱུར་ཞེིང་། ཁོོ་ཐེོག་མ་ཉིིད་ནསི་འགོྲ་ན་འདོད་པའ་ིཡུལོ་

གྲུ་ད་ེརུ་བད་ེབློག་ངང་འགྲོ་ཐུབ། འཆོ་ིབ་ན་ིགྲོགསི་པོ་ཡིིན་ལོ། གཉིིད་ཉིལོ་བ་ན་ིའཆོ་ིབའ་ི

སྤུན་ཟླ་ཡིིན། འདསི་སིོང་ག་ིལོོ་ཟླ་མཐེའ་དག་སྐད་ཅིིག་ཉིིད་དུ་མིག་མདུན་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་

ཤོིང་། མིག་མདུན་ནསི་ད་ེའདྲེའ་ིསྙིང་ཉི་ེཞེིང་ད་ེའདྲེའ་ིདྲེོད་ཁོོལོ་དང་ལྡན་པསི་རྒྱུ། དུསི་

ཡུན་ཧ་ཅིང་རིང་པོའ་ིསོྔོན་དུ། ཕ་ཡུལོ་དུ་མཉིམ་དུ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་མྱོོང་བའི་ཞེབསི་

ཆུང་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་དང་རྟེ་བོ། རྟེ་བོ་དང་སྒོ་ཆོསི་རང་འགྲིག སྒོ་ཆོསི་ཀྱིི་ཀོ་

བའི་སྟེང་གི་འབུར་གཟུགསི་ཀྱིི་རིསི་དབྱིབསི། ཨུམ། དེ་ག་དུསི་རེད། བུ་མོ་ཞེིག་བཙལོ་

ནསི་ཁོ་བརྡོ་ཞེིག་བྱེད་དགོསི། དེ་ཡིག་པོ་འདུག དེ་རྗོེསི་ཁོོ་མོ་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལོ་ཐུབ་

ཀྱིང་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་དྲེོད་ཁོོལོ་ལྡན། དགུང་གི་སྐར་ཚོོགསི་དང་བར་ཐེག་ཧ་

ཅིང་ཉི་ེཞེིང་། དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབར་ཐེག་ད་ེབསི་ཀྱིང་ཉི་ེལོ། ཕལོ་ཆོེར་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་དུ་སྣང་། འདི་ལྟར་བཟི་ནསི་བསྡད་ན་སྐྱིད་པ་ལོ་ཨང་། བཟི་ན་ངན་པ་རེད་

ཟེར་མཁོན་སུ་རེད། སུསི་དེ་ངན་པ་རེད་ཟེར་ཕོད། ཆོོསི་པ་ཚོོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོ་ཡིང་

རང་རང་ཚོོད་ཀྱིིསི་བཟ་ིའདུག་ཨ། སྐམ་ཞེིང་རིད་པའ་ིམོ་གཤོམ་ཚོ་ོརེད་དམ། ཁོོ་ཚོ་ོཉིམ་
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ཐེག་དྲེགསི་ནསི་འདི་ལྟ་བུའི་བཟང་ངན་ཅིི་ལོ་ཤོེསི། ཆོོསི་ལུགསི་བཅིོསི་སྒྱུར་མཁོན་ཚོོ་

རེད་དམ། ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་འཚོ་ོབའ་ིནང་དུ་འཛུལོ་བ་གཏིང་མ་ིཟབ་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་རོྟེགསི་

ཐེབསི་བྲལོ། མ་རེད། སྐར་ཚོོགསི་རྣམསི་ད་ེའདྲེའ་ིབར་ཐེག་ཉི་ེཞེིང་། འད་ིའདྲེའ་ིསྙིང་ཉི་ེ

བསི། ང་རང་སོྣད་བཅུད་ཀྱིི་མནའ་འབྲེལོ་དུ་ཞུགསི་པ་ཡིིན་ཞེིང་། དེ་ནསི་ང་རང་ཚུད་

པའ་ིཡིོད་ཚོད་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིིན།

• • • 

མཆུ་སྦྲིེང་ནི་འཁྱོེར་བདེ་བའི་རོལོ་ཆོསི་ཤོིག་ཡིིན། འཕོངསི་མགོའ་ིགླེོ་ཁུག་ལོསི་བློངསི་

རྗོེསི། ལོག་མཐེིལོ་དུ་སྤྲུག་སྤྲུག་བཏང་ནསི། བཙོག་སྙིགསི་ཀྱིི་ཐེལོ་རྡུལོ་དང་གོླེ་ཁུག་གི་

སྤུ་རྡུལོ། ཐེ་མག་གི་རྩྭ་རྡུལོ་བཅིསི་གཙང་སིེལོ་བྱསི་པ་ན། ཐེད་ཀར་འབུད་ཆོོག་ཆོོག་

ཡིིན། མཆུ་སྦྲིེང་གིསི་རོལོ་དབྱངསི་རིགསི་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རུང་དཀྲོལོ་ཐུབ། དེསི་ཕྲ་ལོ་འཚོེར་

བའི་གདངསི་གཅིིག་རོལོ་དབྱངསི་དཀྲོལོ་ཐུབ་ལོ། གདངསི་འདུསི་རོལོ་དབྱངསི་ཀྱིང་

དཀྲོལོ་ཐུབ་ཅིིང་། གདངསི་འདུསི་འགྱུར་ཁུགསི་ཀྱིི་དབྱངསི་རྟེ་ལྡན་པའི་རོལོ་དབྱངསི་

ཀྱིང་དཀོྲལོ་ཐུབ། ལོག་པའི་འགུག་ཕོྱིགསི་ལོ་བརྟེེན་ནསི་དབྱངསི་འགྲོསི་རྣམསི་བརྐོསི་

རིསི་སུ་བརྒྱབ་ཡིོང་། དེསི་སྦུད་གླེིང་ལྟ་བུའི་སོྐྱ་ལྷང་ལྷང་གི་རོལོ་དབྱངསི་འདོན་ཐུབ་

ཅིིང་། སྒྲི་སྦེོམ་ལོ་ལྷོད་པའ་ིརླུང་སྦྲིེང་ལྟ་བུའ་ིརོལོ་དབྱངསི་ཀྱིང་འདོན་ཐུབ་ལོ། ད་དུང་རྩྭ་

གླེིང་ལྟ་བུའ་ིཙིར་སྒྲི་ཅིན་གྱི་ིརོལོ་དབྱངསི་ཀྱིང་འདོན་ཐུབ། རོལོ་དབྱངསི་དཀྲོལོ་ཚོར་རྗོེསི་

ཐེད་ཀར་ཕྱིིར་གླེོ་ཁུག་ཏུ་འཇུག་ཆོོག འད་ིན་ིརྒྱུན་དུ་ཁྱོོད་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད་ཅིིང་། གཏན་

དུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་གླེོ་ཁུག་ཏུ་ཡིོད། རོལོ་ཆོསི་འདི་དཀྲོལོ་གྱིིན་དཀྲོལོ་གྱིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དཀྲོལོ་

ཐེབསི་གསིར་པ་ར་ེཤོེསི་ཡིོང་ལོ། ལོག་པའ་ིའགུག་སྟངསི་ལོ་བརྟེེན་ནསི་གདངསི་དབྱངསི་

འདོན་སྟངསི་གསིར་པ་ར་ེརྙིེད་ཡིོང་ཞེིང་། མཆུ་ཏོའ་ིདམ་ལྷོད་ཀྱི་ིབར་ནསི་གདངསི་འགྲོསི་
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ལོ་སྟངསི་འཛོིན་བྱེད་སྟངསི་གསིར་པ་རེ་རྟེོགསི་ཡིོང་། ཁྲིད་མཁོན་ཅིི་ཡིང་མི་དགོསི་

པར་འད་ིལྟར་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ལོོབསི་ཡིོང་། ཉིིན་གུང་གྲིབ་བསིིལོ་འོག་ནསི་རང་དགར་

འབུད་དཀྲོལོ་བྱེད་ཆོོག་ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་དགོང་ཚོིགསི་རྗོེསི་སུ་བུད་མེད་ཚོོསི་སྣོད་

ཆོསི་འཁྲུད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གུར་ནང་ནསི་འབུད་དཀྲོལོ་བྱེད་ཆོོག་

ཅིིང་། རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིའགྱུར་ཁུགསི་དང་བསྟུན་ནསི་རྐང་པ་ཐེང་ལོ་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་

དང་། གདངསི་འགྲོསི་ཀྱི་ིམཐེོ་དམའ་དང་བསྟུན་ནསི་སྨོིན་མ་ཡིར་འགྱིོག་མར་ལྷུང་བྱེད་

ཆོོག གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མཆུ་སྦྲིེང་ཞེིག་བོར་བའམ་བཅིག་པ་ཡིིན་ནའང་། ད་ེཡིང་གནད་

དོན་ཚོབསི་ཆོེན་མ་ཡིིན་ཏ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀསི་ཡིང་བསྐྱར་གསིར་

པ་ཞེིག་ཉོི་ཆོོག

རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་ནི་དེ་དང་བསྡུར་ན་རིན་ཐེང་ཆོེ། འདི་ནི་ཆོེད་དུ་སྦྱིོང་དགོསི་པའི་

རོལོ་ཆོསི་ཤོིག་ཡིིན། ལོག་པ་གཡིོན་པའ་ིམཛུབ་རྩེར་ཤོ་སིེན་ཐོེགསི་པའ་ིབར་དང་། ལོག་

པ་གཡིསི་པའ་ིམཐེེབ་རྩེར་ར་ཅིོ་སྐྱེསི་པའ་ིབར་དུ་སྦྱིོང་དགོསི། ལོག་གཡིོན་པའ་ིམཛུབ་མོ་

ཚོང་མ་སྡོམ་འབུའ་ིརྐང་ལོག་བཞེིན་དུ་བརྒྱངསི་ནསི། ཤོ་སིེན་ཆོགསི་པའ་ིམཛུབ་མོའ་ིལྟོ་

བ་རྣམསི་གདངསི་སྐསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འཁོེལོ་བར་བྱེད་དགོསི།

འད་ིན་ིངའ་ིཨ་ཕའ་ིསྒྲི་སྙན་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་ང་ལོ་C གདངསི་འགྲོསི་བསླེབསི་པའ་ིསྐབསི་

དེར། ང་རང་ད་དུང་ཆུང་ཆུང་འབུ་འདྲེ་བ་ཞེིག་མ་གཏོགསི་མེད། ད་ེནསི་རིམ་བཞེིན་ངསི་

ཀྱིང་ཁོོ་དང་འདྲེ་བར་ཡིག་པོར་དཀོྲལོ་ཤོེསི་སིོང་ལོ། ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོསི་ཕལོ་ཆོེར་དཀོྲལོ་

གྱི་ིམེད། ཁོོ་རྣམ་རྒྱུན་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་བསྡད་ནསི། རྐང་པ་རྡོེབ་བཞེིན་ངསི་དཀྲོལོ་བར་ཉིན་

ལོ། ངསི་གདངསི་འགྲོསི་ཀྱི་ིའགྱུར་བ་གསིར་པ་ར་ེཚོོད་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོསི་

སྨོིན་མ་བསྡུསི་ནསི་གདོང་ནག་པོསི་ཉིན་ནསི་སྡོད་ཅིིང་། གདངསི་འགྲོསི་ཤོིག་ཐེིག་ཐེོག་
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ཏུ་འཁོེལོ་སིོང་དུསི། ད་གཟོད་རྒྱབ་ལོོགསི་སུ་ཕྱིིར་ཁོེན་ནསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བྱེད་བཞེིན་

“དཀྲོལོ་དང་། ཡིག་པོར་དཀྲོལོ།” ཞེེསི་བཤོད་ངེསི། འད་ིན་ིསྒྲི་སྙན་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན། ཟད་

ནསི་ཡིོད་པའ་ིརྣམ་པར་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། གླུ་གཞེསི་སི་ཡི་མང་པོ་ཞེིག་བློངསི་ནསི། ཤོིང་

འད་ིཟད་ནསི་ཀོང་ཀོང་འད་ིབཏོད་པ་རེད། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་འད་ིབྱ་སོྒོང་བཞེིན་དུ་ནང་དུ་

བརྡོིབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། འདི་ལོ་ལྷན་པ་བརྒྱབ་ནསི་ཞེིག་གསིོ་བྱསི་ན་འདིའི་སྐད་

གདངསི་འགྱུར་འགྲོ་བསི། འད་ིལྟར་ཚོར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད། དགོང་དྲེོ་སྒྲི་

སྙན་འད་ིདཀྲོལོ་དུསི། ཁྱོིམ་མཚོེསི་རསི་གུར་གྱི་ིནང་ནསི་མཆུ་སྦྲིེང་ཞེིག་དཀྲོལོ་ཡིོང་བསི། 

འད་ིགཉིིསི་མཉིམ་གཤོིབ་ཀྱིིསི་རོལོ་དབྱངསི་སྙན་མོ་ཞེིག་དཀོྲལོ་ཡིོང་།

ཨོག་གླེན་སྒྲི་སྙན་ན་ིཅུང་དཀོན་པོ་ཡིིན་ལོ། ཧ་ཅིང་སྦྱིོང་དཀའ། ད་ེལོ་གདངསི་སྐསི་

མེད་ལོ། ཁྲིད་མཁོན་གྱི་ིདག་ེརྒན་ཡིང་མེད། 

ངསི་རྒན་པོ་ཞེིག་གིསི་ཨོག་གླེན་དཀྲོལོ་བར་ཉིན་པ་ཡིིན་ལོ། ད་ེལོསི་ཅུང་སྦྱིོང་ཐེབསི་

བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོོསི་རོལོ་ཆོ་དཀྲོལོ་སྟངསི་དེ་སླེོབ་སྟོན་མི་བྱེད་ལོ། དེ་ནི་གསིང་བའི་མན་

ངག་ཅིིག་ཡིིན་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོོའ་ིདཀྲོལོ་སྟངསི་ད་ེའད་ིའདྲེ་

ཞེིག་རེད།

ཨོག་གླེན་གྱི་ིསྒྲི་ན་ིརླུང་བུ་གཡུག་པ་དང་འདྲེ་བར། སྐད་ཕྲ་ཞེིང་འཚོེར་ལོ། མགོྱིགསི་

ཤོིང་འཚུབ་པའ་ིགཙེར་སྐད་ལྟ་བུ་ཞེིག་རེད།

འདི་ནི་ཨོག་གླེན་གྱིི་མིང་ཙམ་པ་ཞེིག་རེད། སོྒོར་མོ་གཉིིསི་བྱིན་ཏེ་ཉིོསི་པ་ཡིིན། མི་

ཞེིག་གིསི་ཟེར་ན། ཁོོའ་ིཨོག་གླེན་དེའ་ིན་ཚོོད་ལོོ་ངོ་བཞེ་ིབརྒྱ་ལྷག་ཡིིན་ལོ། དཀྲོལོ་བའ་ི

སྒྲི་དབྱངསི་ནི་ལོོ་བརྒྱའི་གསིོལོ་ཆོང་ལྟ་བུ་འཇོམ་ཞེིང་ལྷོད། དེའི་ད་སྐབསི་ཀྱིི་རིན་གོང་

ན་ིསོྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡིིན་ཟེར། དངོསི་གནསི་ཡིིན་མིན་མ་ིཤོེསི། ཅུང་

རྫུན་ཞེིག་དང་འདྲེ། ལྟསི་ངན་གནའ་རྫོསི་འད་ིངར་པ་མ་རེད་དམ། ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་འདོད་
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ལེེའུ་ཉེེར་གསུམ་པ།

དམ། ངསི་གཞུ་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྟེང་ནསི་སྙན་འཇོེབསི་ཀྱི་ིརོལོ་དབྱངསི་མང་པོ་དཀྲོལོ་ཡིོང་། ཨ་

ལོ་ལོ། ད་ེནསི་ཨོག་གླེན་གྱིིསི་གཙེར་སྐད་སྒྲིོག་མགོ་བརྩམསི་བྱུང་ལོ། སྒྲི་དབྱངསི་ད་ེཐེག་

རིང་ནསི་ཐོེསི་ཐུབ།

མཆུ་སྦྲིེང་དང་ཨོག་གླེན། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་གསུམ་པོ་དགོང་དྲེོ་ལྷན་དུ་འཛོོམསི་ནསི། 

རྒྱུད་དྲུག་གི་རྒྱུད་སྐུད་སོྦེམ་པོའ་ིཟབ་ཅིིང་སོྦེམ་པའི་སྦེིར་སྒྲི་དང་། མཆུ་སྦྲིེང་གི་ཕྲ་ཞེིང་

འཚོེར་བའི་གདངསི་འདུསི་དབྱངསི་རྟེ། ཨོག་གླེན་གྱིི་ཙར་སྒྲི་དང་ཙིར་སྒྲི་བཅིསི་ཀྱིིསི་

སིི་ཁོོ་ལོན་ཌིི་ཡུལོ་གྱིི་རོྡོག་བྲོའ་ིརོལོ་དབྱངསི་དཀོྲལོ་ནསི། གདངསི་དབྱངསི་དགུང་དུ་

བཏེགསི་པསི། མང་ཚོོགསི་རྣམསི་རང་དབང་མེད་པར་མཐེའ་རུ་འདུསི་ནསི་ཡིོང་། དེ་

ནསི། “ཁྱོིམ་བྱའ་ིརོྡོག་བྲོ།” ཞེེསི་པའ་ིརོལོ་དབྱངསི་དཀྲོལོ་བྱུང་བསི། ཚོང་མསི་རྐང་པསི་

ཐེག་ཐེག་ཏུ་རྡོེབ་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། སྐམ་ཞེིང་རིད་པའ་ིཕོ་གསིར་ཞེིག་གིསི་གོམ་གསུམ་

མགྱིོགསི་ལོེན་བྱསི་ནསི། ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱིིསི་ལྡེམ། ཁྲོམ་པ་ནང་དུ་བསྐོངསི་

ནསི་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་མགོ་བརྩམསི་ཤོངི་། རྐང་པ་སི་རྗོེན་སྟེང་དུ་རྡོེབ་ནསི། གླེང་རྒན་གྱིིསི་

སི་རེག་བྱེད་པ་དང་འདྲེ་བར། ཕྱི་ིརྟེིང་གིསི་ཐེང་ལོ་རྡུང་། དཔུང་ལོག་གོར་གོར་བྱསི་ནསི་

འཁོོར་ཞེིང་། སྐྲ་ལོོ་མར་ལོ་དཔྱངསི་ནསི་དབུགསི་ཐུང་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན། འཁྲབ་བཞེིན་

འཁྲབ་བཞེིན་གཟུགསི་པོ་འགྲམ་ལོ་གཡིོ།

ཋེེག་སི་སིིའི་ཕོ་གསིར་དེར་ལྟོསི་དང་། རིང་ཞེིང་ལྷོད་པའི་རྐང་པ་གཉིིསི་ཀསི་གོམ་

སྟབསི་ར་ེརེའ་ིནང་དུ་རྐང་རྡུང་བཞེ་ིར་ེབྱེད། ཕོ་གསིར་ཞེིག་གིསི་འད་ིའདྲེ་ཡིག་པོ་འཁྲབ་

པ་མཐེོང་མྱོོང་མེད། ཁོོསི་ཆོེ་རོ་ཁོེ་རིགསི་ཀྱིི་བུ་མོ་དེ་བསོྐར་ནསི་འཁྲབ་སྟངསི་ལོ་ལྟོསི་

དང་། ཁོོ་མོའ་ིམཁུར་ཚོོསི་དམར་པོ་རེད་ལོ་སྔོ་རྟེིང་ཕྱི་ིལོ་བསྲིིངསི་འདུག ཁོོ་མོསི་དབུགསི་

ཧལོ་ལོེན་སྟངསི་ལོ་ལྟོསི་དང་། དབུགསི་ཧལོ་དང་བསྟུན་ནསི་བྲང་ཁོ་ཡིར་འདེགསི་མར་

ལྷུང་བྱེད་པར་ལྟོསི་དང་། ཁོོ་མོ་ཐེང་ཆོད་པ་ཨེ་ཡིིན་ནམ། ཁོོ་མོ་འཁོོར་དྲེགསི་ནསི་མགོ་
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ཡུ་འཁོོར་བ་ཨེ་ཡིིན་ནམ། ཨོ། མ་རེད། ཋེེག་སི་སིིའི་ཕོ་གསིར་དེསི་སྐྲ་ལོོ་མིག་སྟེང་དུ་

དཔྱངསི་ནསི། ཁོ་ཡིངསི་མོར་གདངསི་ཤོིང་། དབུགསི་ཁོ་ཡིང་ལོེན་མི་ཐུབ་པའི་ཚོོད་དུ་

འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། གོམ་རེར་ཐེེངསི་བཞེི་རྡོེབ་པ་དེ་མཚོམསི་མི་ཆོད་ཅིིང་། ཁོོསི་

ད་ེལྟར་ཆོ་ེརོ་ཁོ་ེཡི་ིབུ་མོ་ད་ེདང་ལྷན་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འཁྲབ།

ཨོག་གླེན་གྱིིསི་གཙེར་སྐད་སྒྲིོག་ཅིིང་། རྒྱུད་དྲུག་གིསི་སྦེིར་སྒྲི་སྒྲིོག་ལོ། མཆུ་སྦྲིེང་

འབུད་མཁོན་གྱིི་གདོང་པ་དམར་བེར་བེར་གྱུར། ཋེེག་སི་སིིའི་ཕོ་གསིར་དང་ཆོེ་རོ་ཁོེ་ཡིི་

མོ་གསིར་གཉིིསི་པོ་ཁྱོ་ིརྒོད་གཉིིསི་དང་འདྲེ་བར། དབུགསི་ཧལོ་ལོེན་བཞེིན་རྐང་པ་རྡོེབ། 

མང་ཚོོགསི་ཚོང་མ་མཐེའ་འཁོོར་དུ་ལོངསི་ནསི། ལོག་པསི་ཐེལོ་མོ་རྡོེབ་ཅིིང་། གདོང་པར་

འཛུམ་ཆུང་ར་ེགྲོལོ་ནསི། རྐང་པསི་སི་ལོ་ཡིང་ཙམ་ཡིང་ཙམ་རྡོེབ།

ཕ་ཡུལོ་དུ་ཡིོད་སྐབསི་ཀྱི་ིདོན་དག་ཅིིག་བཤོད་ཡི། ད་ེན་ིསླེོབ་གྲྭའ་ིནང་ནསི་བྱུང་བ་

ཡིིན། སྐབསི་དེར་ནམ་མཁོའི་ཟླ་བ་གོར་མོ་དེ་ཤོར་ནསི་ནུབ་ཏུ་དལོ་མོསི་རྒྱུ་བཞེིན་ཡིོད་

ཅིིང་། ཁོོ་དང་ངེད་གཉིིསི་རྐང་ཐེང་ལོ་ཡུད་ཙམ་ལོ་སིོང་བ་ཡིིན། ང་ཚོོའ་ིམགྲིན་པ་བརྣངསི་

པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཕན་ཚུན་ལོ་ཁོ་བརྡོ་མ་བྱསི། ཁོ་བརྡོ་ཅི་ིཡིང་མ་བྱསི། ཅུང་མ་འགོར་བར་

སིོག་མའི་ཕུང་གསིོག་ཡིོད་སི་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་སིོང་ལོ། ང་ཚོོ་ཐེད་ཀར་སིོག་ཕུང་གི་ཁྲོད་

དུ་སིོང་ནསི་དེ་གར་ལོོག་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། དེ་དུསི་ཋེེག་སི་སིིའི་ཕོ་གསིར་དེ་དང་མོ་

གསིར་ད་ེགཉིིསི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་འཛུལོ་སིོང་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་སུ་གཞེན་པ་སུ་གཅིིག་

གིསི་ཀྱིང་ཁོོ་གཉིིསི་མཐེོང་མེད་འདོད་ཡིོད། ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ད་ེདུསི་ང་རང་ཋེེག་

སི་སིིའ་ིཕོ་གསིར་ད་ེདང་ལྷན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་འདོད། སྐབསི་དེར་དཀར་གསིལོ་ཟླ་

བ་ནམ་མཁོའ་ིམཐེོངསི་སུ་འཕགསི་གྲབསི་ཡིོད། བུ་མོའ་ིཨ་ཕ་སིོང་ནསི་ཁོོ་གཉིིསི་འགོག་

གྲབསི་ཤོིག་བྱསི་སིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་ད་ེལྟར་བཞེག་སིོང་། ཁོོསི་གསིལོ་པོར་ཤོསེི་ཡིོད་

རྒྱུ་རེད། འད་ིན་ིསྟོན་གྱི་ིདུསི་ཚོིགསི་ཤོར་བ་འགོག་ཐེབསི་བྱེད་པ་དང་མཚུངསི་ལོ། ནགསི་
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ནང་དུ་འགྲོ་དུསི་ཐེང་ཆུ་མ་ིའགོསི་ཐེབསི་བྱེད་པ་དང་ཡིང་མཚུངསི། ད་དུང་ཟླ་བ་ཡིང་མ་ི

འགྱིངསི་པར་ཤོར་ནསི་ཡིོང་རྒྱུ་རེད།

ད་དུང་མང་ཙམ་དཀྲོལོ་རོགསི། གཏམ་རྒྱུད་གླུ་གཞེསི་ཤོིག་དཀོྲལོ་རོགསི། “ལོ་ར་ེཌིོའ་ི

སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་སྐབསི།”

མ་ེཕུང་ཤོ་ིཟིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཟླ་བ་གཞེོན་ནུ་མ་ིའགྱིངསི་པར་འཆོར་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། 

མ་ེཁོ་ཡིང་བསྐྱར་གསིོ་བའ་ིངལོ་བ་བསྟེན་དོན་མེད། 

• • •

ཞེིང་ཆུའ་ིཡུར་བའ་ིའགྲམ་དུ་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་གིསི་ཧུར་ཐེག་འབད་ཐེག་གིསི་ཆོོསི་འཆོད་

ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། དད་ལྡན་མང་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ངུ་སྐད་ལྷང་ལྷང་དུ་སོྒྲིག ཆོོསི་དཔོན་ད་ེསྟག་རྒན་

ཞེིག་དང་འདྲེ་བར། འགྱིིང་གིན་འགྱིིང་གིན་འགྲོ་བཞེིན་མང་ཚོོགསི་རྣམསི་ལོ་ཚོིག་མཚོོན་

གྱིིསི་བྲབསི་པ་ན། མང་ཚོོགསི་རྣམསི་སི་ངོསི་སུ་ནུར་བཞེིན་ཆོོ་ང་ེའདོན། ཁོོསི་དད་ལྡན་

ཚོོའི་སིེམསི་ཁོམསི་སྤེར་སྙོབ་བྱསི་ནསི་རྒྱ་མར་བཀྱིགསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་དེ་མཐུན་གྱིིསི་

ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་པར་མནར་གཅིོད་བཏང་། མཐེར་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་སྡུག་བསྔོལོ་གྱིིསི་སི་ངོསི་

སུ་འགྲ་ེལོོག་བརྒྱབ་པ་ན། ད་གཟོད་ཁོོ་མར་སྒུར་ནསི། མ་ིར་ེརེའ་ིདཔུང་པར་ནུསི་ཤུགསི་

ཡིོད་དགུསི་འཐེམསི་ནསི། སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ་ལོགསི། ཁོོ་ཚོ་ོལོེན་

རོགསི་གནོངསི་དང་། ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་རེ་རེ་བཞེིན་ཆུ་ནང་དུ་གཡུགསི། 

དད་ལྡན་ཚོང་མའི་སྐེད་པ་མན་ཆོད་ཆུ་འོག་ཏུ་བྱིངསི་ནསི། འཇོིགསི་སྐྲག་གིསི་ཁོེངསི་

པའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིདཔུང་གཉིེན་འདིར་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོསི་ཀྱིང་

ཆུ་འགྲམ་ནསི་སྒུར་སྒུར་བྱསི་ཏ།ེ ཁོོ་ཚོོའ་ིཆོེད་དུ་གསིོལོ་བ་སྨོོན་ལོམ་བཏབ། ཁོོསི་སྐྱེསི་པ་

དང་བུད་མེད་ཚོང་མ། སི་སྟེང་ནསི་འགྲེ་ལོོག་རྒྱག་བཞེིན་ཆོོ་ངེ་འདོན་པར་ཤོོག་ཅིེསི་
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སྨོོན་ལོམ་བརྒྱབ། གྱིོན་གོསི་ཚོང་མ་ཆུ་ཙར་ཙར་གྱིིསི་ལུསི་ལོ་འབྱར་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་

པ་དང་བུད་མེད་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི་ཡོིད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་རོླན་ཙར་ཙར་

གྱི་ིལྷམ་བུ་ཅིབ་སྒྲི་གྲག་པ་རྣམསི་ཕྱིིར་གོན་ནསི། སྒོར་དུ་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་རང་རང་ག་ིགུར་

ནང་དུ་འཛུལོ་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ར་ེདོགསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད།

ཁོོ་ཚོོསི། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོན་ིབསྐྱབསི་སིོང་བ་རེད། ད་ན་ིང་ཚོ་ོདཀར་པོ་གངསི་ར་ིབཞེིན་དུ་

བཀྲུསི་ཡིོད་པསི། ཕྱིིན་ཆོད་སྡིག་པ་སིེན་མགོ་ཙམ་ཡིང་གསོིག་རྒྱུ་མིན། ཞེེསི་ཕན་ཚུན་ལོ་

བཤོད།

བྱིསི་པ་ཚོ་ོརློན་པ་ཡིིན་ཞེིང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེསི་ཡོིད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་གཏམ་ཤུབ་

པུར་སྨྲ།

ང་ཚོ་ོབསྐྱབསི་སིོང་བསི། ཕྱིིན་ཆོད་སྡིག་པ་ཅི་ིཡིང་གསིོག་རྒྱུ་མིན།

ངསི་སྡིག་པ་ཟེར་བ་དེ་དག་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་རྒྱུ་ན། དེ་དག་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་རེ་

གསིོག་འདོད།

• • •

གནསི་སོྤེའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོོསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཉིམ་ཆུང་གིསི་བད་ེསྐྱིད་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད།
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གཟའ་སྤེེན་པའ་ིཞེོགསི་པར། གྱིོན་གོསི་འཁྲུད་གཞེོང་ཁོག་ཏུ་འཚོང་ཁོ་ཧ་ཅིང་ཆོ།ེ བུད་

མེད་ཚོོསི་རསི་ཁྲ་ཟིང་སྐྱ་དང་རསི་གོསི་མེ་ཏོག་མ་སིོགསི་གྱིོན་གོསི་སྣ་ཚོོགསི་འཁྲུད་

བཞེིན་ཡིོད། བཀྲུསི་ཟིན་པའི་གྱིོན་གོསི་རྣམསི་ཉིི་མའི་ནང་དུ་བཀལོ་ནསི་བཞེག་

ཅིིང་། སྟེང་ག་ིལྟེབསི་གཉིེར་ལོེན་ཆོེད་དུ་གྱིོན་གོསི་རྣམསི་འཐེེན་རྒྱོང་བྱསི། ཕྱི་ིདྲེོར་སླེེབསི་

དུསི། གཞེིསི་སྒོར་ཧྲིིལོ་པོའ་ིའགུལོ་སོྐྱད་ཇོེ་མགྱིོགསི་སུ་སོིང་ནསི། མི་རྣམསི་ཀྱིི་སྣང་བ་

ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར། བྱིསི་པ་རྣམསི་ལོ་ཚོ་ནད་ཡིོད་ཕོག་པསི། སྒོར་འད་ིནམ་རྒྱུན་ལོསི་ཀྱིང་

འུར་ཟིང་ཆོ།ེ ཕྱི་ིདྲེོའ་ིདཀྱིིལོ་ཙམ་དུ་བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཁྲུསི་རྒྱག་དགོསི་པསི། ཁོོ་ཚོ་ོར་ེར་ེབཞེིན་

བཙན་གྱིིསི་བཟུང་ནསི་ལྷོད་ལོ་ཕབ་རྗོེསི་གཟུགསི་པོ་འཁྲུད་དགོསི། ད་ེདུསི་རྩེད་ཐེང་སྟེང་

ག་ིཀུ་ཅིོའ་ིསྒྲི་ཅུང་ཇོ་ེཆུང་དུ་གྱུར་འགྲོ། ཕྱི་ིདྲེོའ་ིཆུ་ཚོོད་ལྔ་བར་སླེེབསི་དུསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོར་ེ

ར་ེབཞེིན་འབྲད་བརྡོར་བྱསི་ཟིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཡིང་བསྐྱར་བཙོག་པ་བྱེད་མ་ིརུང་བའ་ིཉིེན་

བརྡོ་ཡིང་བཏང་ཡིོད། བྱིསི་པ་ཚོོསི་གཙང་མར་བཀྲུསི་པའ་ིགྱིོན་གོསི་རྣམསི་གོན་ཡིོད་པསི། 

གཟུགསི་པོ་རེངསི་པོར་གྱུར་ཡིོད་ལོ། གྱིོན་གོསི་བཙོག་པ་མ་ིབཟོ་བའ་ིཆོེད་དུ་ཡིར་མར་ལོ་

གཉིོམ་ཆུང་གིསི་འགྲོ།

ཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིགར་སྟེགསི་ཤོིག་ཏུ་ལྷན་ཚོོགསི་ཤོིག་ལོསི་ལོ་བྲེལོ། གླེོག་སྐུད་ཀྱི་ིཆོ་ཤོསི་ར་ེ

རེ་ནི་ཕྱིོགསི་འདྲེ་མིན་ནསི་བསྡུ་རུབ་བྱསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། གླེོག་སྐུད་ཚོང་མ་གྲོང་ཁྱོེར་གྱིི་

གད་སྙིགསི་གསིོག་སི་ཁོག་ནསི་བསྡུསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ཉིེན་འགོག་འགྱིིག་རསི་ཚོང་མ་

ཁྱོིམ་ཚོང་སིོ་སིོའ་ིལོག་ཆོའ་ིསྒོམ་ནང་ནསི་ཞེལོ་འདེབསི་སུ་ཕུལོ་ཡིོང་བ་བྱིན། ད་ལྟ། སྐུད་
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སྣེ་ཁོ་གསིབ་བྱསི་རྗོེསི་ལྷན་དུ་མཐུད་པའི་གླེོག་སྐུད་དེ་དག་གར་སྟེགསི་ཀྱིི་མཐེིལོ་ངོསི་

སུ་དྲེངསི། ཤོེལོ་དམ་གྱིི་སྐེ་རྣམསི་གླེོག་ལོམ་འབྱེད་མཐུད་ཆོསི་ཀྱིི་ཚོབ་ཏུ་སྤྱིད་ཡོིད། དོ་

ནུབ་གར་སྟེགསི་སྟེང་དུ་གླེོག་སོྒྲིན་ཐེེངསི་དང་པོར་སྤེར་རྒྱུ་རེད། ཆུ་ཚོོད་དྲུག་པའ་ིསྟེང་དུ། 

ལོསི་ཡིོད་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཕྱིིར་ལོོག་ནསི་ཡིོང་གི་ཡིོད་ལོ། ལོསི་མེད་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་

ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་དུ་སིོང་ནསི་ཕྱིིར་ལོོག་ཡོིང་ག་ིཡིོད། ད་ེབསི། ད་ལྟ་ཁྲུསི་རྒྱག་པའ་ིརྦ་རླབསི་

གསིར་པ་ཞེིག་ལོངསི་ཡིོད། ཆུ་ཚོོད་བདུན་པའ་ིསྟེང་དུ། ཚོང་མསི་དགོང་ཚོིགསི་ཟོསི་ཚོར་

ཡིོད་ཅིིང་། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགོྱིན་གོསི་ཡིག་ཤོོསི་ད་ེགོྱིན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་གཙང་མར་

བཀྲུསི་པའ་ིལོསི་དོར་དང་། ནང་སྟོད་སོྔོན་པོ་གཙང་མ། ཡིང་ན་ལྭ་བ་ནག་པོ་སྟབསི་བད་ེ

མ་གྱིོན། གཞེོན་ནུ་མ་ཚོོསི་གཙང་ཞེིང་ལྟེབསི་གཉིེར་བྲལོ་བའི་རིསི་ལྡན་གྱིོན་གོསི་གྱིོན་

ཞེིང་། སྐྲ་ལོོ་ལོན་བུར་བསླེསི་ནསི་སྟེང་དུ་དར་ཆོིངསི་བཅིིངསི། གདོང་པ་སིེམསི་ཁུར་

གྱིིསི་མནན་པའ་ིབུད་མེད་ཚོོསི་དགོང་ཚོིགསི་རྗོེསི་ཀྱི་ིསོྣད་ཆོསི་འཁྲུད་ཞེོར་དུ། མིག་ཟུང་

གིསི་ཁྱོིམ་མི་ཚོོར་བལྟསི་ནསི་ཡིོད། རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་གིསི་གར་སྟེགསི་སྟེང་དུ་ཚོོད་

ལྟའ་ིདཀྲོལོ་ལོེན་བྱེད་ཅིིང་། བྱིསི་པ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམཐེའ་རུ་ཕྱི་ིསྐོར་ནང་སྐོར་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

བསྐོར་ཡིོད། མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་དགའ་སོྤྲོ་དང་འཚོབ་སྣང་ག་ིསོྒོ་ནསི་སྒུག་ནསི་ཡིོད།

ཚོོགསི་གཙ་ོཨ་ེཟ་ིར་ ཧུ་སི་ིཋེོན་ཚོང་ག་ིརསི་གུར་དུ། དབུསི་འཛོིན་སོྐྱང་ལྷན་ཚོོགསི་

ཀྱིི་ཚོོགསི་མི་ལྔ་པོསི་ཚོོགསི་འདུ་འཚོོགསི། ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིི་གཟུགསི་པོ་སྐམ་ཞེིང་རིང་ལོ། 

གདོང་པ་ནག་ཞེད་ཆོ་ེལོ་མིག་ཟུང་རྣོ། ཁོོསི་གཙང་སྦྲིའ་ིཚོན་ཆུང་ར་ེར་ེནསི་འཐུསི་མ་ིར་ེ

འདུསི་པའ་ིདབུསི་འཛོིན་སོྐྱང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་མ་ིརྣམསི་ལོ་གཏམ་བཤོད་གནང་།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་མ་དཀྲུགསི་གོང་དུ། ང་ཚོོསི་གནསི་

ཚུལོ་ཤོེསི་པ་འད་ིདངོསི་གནསི་ང་ཚོོར་རླུང་རྟེ་བརྒྱུགསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཚོན་ཆུང་གསུམ་པའ་ིའཐུསི་མ་ིསྦེོམ་ཐུང་དེསི་སྐད་ཆོ་བཤོད། “ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོསི་

ཁོོ་ཚོ་ོཤོ་ཉིོག་རུསི་ཉོིག་ཏུ་བཏང་ནསི། ང་ཚོོའ་ིབྲོ་བ་ཞེིག་མྱོོང་དུ་བཅུག་ན་འགྲིག”

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ད་ེམ་ིའགྲིག ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོའ་ིའདོད་ཐེོག་ལོ་རྟེ་བརྒྱུགསི་སིོང་བ་

རེད། ཨུན་ཧུན། དེ་ལྟར་བྱེད་མི་རུང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ནང་ནསི་འཁྲུག་འཛོིང་ཞེིག་

སླེོང་ཐུབ་སིོང་ན། དེ་ནསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོསི་ང་ཚོོར་སྒྲིིག་སྲིོལོ་མི་འདུག་ཟེར་ནསི། ཐེད་

ཀར་ནང་དུ་རྒྱུག་ཡིོང་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོསི་སོྔོན་ཆོད་སི་ཆོ་གཞེན་པ་ནསི་ད་ེའདྲེ་བྱསི་མྱོོང་ཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོན་ཆུང་གཉིིསི་པའ་ིགདོང་པར་སོྐྱ་སྣང་ཤོར་བའ་ིའཐུསི་མ་ིཕོ་གསིར་དེར་

ཁོ་འཁོོར། “ལྕིགསི་རའི་མཐེའ་སྐོར་ནསི་ནང་དུ་འཇོབ་འཛུལོ་བྱེད་མཁོན་ཡིོད་མེད་ལྟ་

རྟེོག་བྱེད་དུ་མངགསི་ཐུབ་ཨ་ེསིོང་།”

སྐྱོ་སྣང་ཅིན་གྱི་ིཕོ་གསིར་གྱིིསི་མགོ་བོ་ལྡམེ། “མངགསི་པ་ཡིནི། མ་ིབཅུ་གཉིིསི་མངགསི་

པ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོར་འཁྲུག་འཛོིང་མ་བྱེད་ལོབ་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོ་ནང་དུ་ཡིོང་མ་འཇུག་དང་དེསི་

འགྲིག་ཡིོད་ལོབ་ཡིོད།”

ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་སིོང་ནསི་ཝི་ལོིའེ་ ཨེ་ཋེོན་བོསི་ཡིོང་ཨེ་ཐུབ། ཁོོ་རོལོ་རྩེད་ལྷན་

ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་གཙ་ོརེད་ཨ། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད།”

“ཡི། དེསི་ན་ཁོོ་ལོ་ང་ཚོོར་ཐུག་ཏུ་ཤོོག་ལོབ་རོགསི།”

ཕོ་གསིར་ད་ེཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར། གཟུགསི་པོ་

ཕྲ་ཞེིང་རིང་བའི་ཋེེག་སི་སིིའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་ཁྲིད་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཝི་ལོིའེ་ ཨེ་ཋེོན་གྱིི་མ་

མགལོ་སྙ་ིཞེིང་ལྷོད་ལོ། མགོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ན་ིཐེལོ་མདོག་བབསི་པ་ཞེིག་རེད། ཁོོའ་ིསུག་བཞེ་ིརིང་

ཞེིང་ལྷོད་ལོ། མིག་ཟུང་ནི་ཋེེག་སི་སིིའི་འཇུ་ལུང་ཡུལོ་གྱིི་ཉིི་མསི་ཚོིག་པའི་རྒྱུན་མཐེོང་

ག་ིམིག་ཟུང་རེད། ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་
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ཅིིང་། ལོག་པསི་མཁྲིག་མའ་ིསྟེང་དུ་བར་མེད་ཀྱིིསི་འཕུར་འཕུར་བྱེད།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དོ་ནུབ་ཀྱི་ིདོན་དག་ད་ེགོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་“གོ་ཡིོད།”

“ད་ེཐེད་ལོ་གྲ་སྒྲིིག་འདྲེ་བྱསི་ཡིོད་དམ།”

“བྱསི་ཡིོད།”

“གྲ་སྒྲིིག་ཅི་ིབྱསི་ང་ཚོོར་གཅིིག་ཤོོད་དང་།”

ཨེ་ཋེོན་གྱིིསི་དགའ་ཚོོར་དང་བཅིསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་“ཨུན། འདི་འདྲེ་རེད། 

རོལོ་རྩེད་ལྷན་ཚོོགསི་ལོ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིཚོོགསི་མ་ིལྔ་ཡིོད་ཅིིང་། ངསི་དོ་ནུབ་ཆོེད་དུ་མ་ིཉི་ི

ཤུ་རྩ་ལྔ་བཙལོ་ཡིོད། ཚོང་མ་ཕོ་གསིར་སྟོབསི་ཅིན་ཤོ་སྟག་ཡིིན། ཚོང་མསི་ཞེབསི་བྲོ་

འཁྲབ་པའི་སྐབསི་སུ། ཁོོ་ཚོོསི་མིག་བགྲད་ཅིིང་རྣ་བ་ཀེར་ནསི་འདུག་རྒྱུ་རེད་ལོ། གལོ་

སྲིིད། མ་ིའདོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་། ཡིང་ན་ཁོ་རྩོད་རྒྱག་པ་སིོགསི་རྟེགསི་མཚོན་

ཅི་ིཞེིག་མཐོེང་མ་ཐེག་ཏུ། ཁོོ་ཚོོསི་དལོ་མོསི་ཁོོའ་ིམཐེའ་བསྐོར་ནསི། འཇོམ་པོ་བྱསི་ཏ་ེཕྱི་ི

ལོོགསི་སུ་ཁྲིད་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་དོ་སྣང་འབྱུང་རྒྱུ་མ་རེད། ཚོང་མ་རང་

འགུལོ་གྱིིསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འབུད་པ་དང་འདྲེ་བར། ཁོོ་བར་དུ་བཙིར་ནསི་ཁྲིད་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

“ཁོོ་ཚོོར་གནོད་འཚོ་ེམ་གཏོང་ལོབ་རོགསི།”

ཝ་ིལོིའ་ེདགའ་ལྷུག་ལྷུག་གིསི་བགད་ནསི་“ངསི་ཁོོ་ཚོོར་ལོབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“དེསི་ན་ཡིང་བསྐྱར་གསིལོ་པོར་ཤོོད་དང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཧ་གོ་རྒྱུ་རེད།”

“ད་ེཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་ནསི་མ་ིལྔ་མར་སིོང་ནསི། སོྒོ་ཆོེན་གྱི་ིམདུན་དུ་

ནང་དུ་ཡིོང་མཁོན་ཚོང་མར་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་རྙིོག་དྲེ་སླེོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་གོང་

ནསི་རྙིོག་དྲེ་སླེོང་མཁོན་སུ་ཡིིན་ངོསི་འཛོིན་ཐེབསི་བྱ་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཧུ་སི་ིཋེོན་ཡིར་ལོངསི། ཁོོའ་ིགྲང་ལྷང་ལྷང་ག་ིམིག་ཟུང་ལོ་གཟབ་ནན་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་

བབསི། “ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོན་ཨ། ཝ་ིལོིའ།ེ རྙིོག་དྲེ་སླེོང་མཁོན་ད་ེཚོོར་གནོད་འཚོ་ེགཏོང་དུ་

འཇུག་མ་ིརུང་། ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོསི་སོྒོ་འགྲམ་ནསི་སྒུག་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། གལོ་སྲིིད་

ཁོོ་ཚོོར་ཁོ་ཁྲག་སྣ་ཁྲག་ཙམ་ཕུད་པ་ཡིིན་ན། ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོལོམ་སིེང་ནང་དུ་རྒྱུག་ཡིོང་

ནསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོའཛོིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་རེད།”

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་བྱུང་། ད་ེབསི་ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོ་ོསྒོར་གྱི་ིལྟག་རྒྱབ་

བརྒྱུད་ནསི་ཞེིང་ནང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་གཏོང་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོཡིག་པོ་བྱསི་ཏ་ེའགྲོ་

མིན་ཐེད་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་མཁོན་ཡིང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་དང་བཅིསི་“ཡི། བལྟསི་ཡིོང་ན་མི་ཆོོག་རྒྱུ་མེད་པ་འདྲེ། 

འོན་ཀྱིང་། ཝ་ིལོིའ།ེ དོན་དག་གཅིིག་ཀྱིང་འབུད་དུ་མ་འཇུག་ཨ། ཡིོད་ཚོད་ཁྱོོད་རང་ལོ་

འགན་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོར་གནོད་འཚོ་ེསྐྱེལོ་མི་ཆོོག དབྱུག་པ་དང་གྲི། མདའ་མཚོོན་དེ་འདྲེ་

མ་སྤྱིོད།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཡི་ཡི། ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་རྨ་ཁོ་མ་ིབཟོ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིི་ཐེེ་ཚོོམ་ད་དུང་ཡིང་མ་ཞེི། “ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ཆོོག་པར་སྨོོན། 

ཝ་ིལོིའ།ེ གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོསི་དངོསི་གནསི་ལོག་མ་ིའགུལོ་ཐེབསི་མེད་འདྲེ་བྱུང་ནའང་། ཁོ་

ཁྲག་སྣ་ཁྲག་མ་ིབཞུར་བ་བྱསི་ཏ་ེལོག་འགུལོ་རོགསི།”

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཡི་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བདམསི་པའ་ིམ་ིད་ེདག་བློོ་འཁོེལོ་ཆོོག་ཆོོག་ཡིིན་ནམ།”

“ཡིིན་ཡི། སྐུ་ཞེབསི།”

“ཡི། དེསི་ན་ད་ེཡིིན། གལོ་སྲིིད་དོན་དག་མགོ་གནོན་མ་ིཐུབ་པ་འདྲེ་བྱུང་ན། ང་གར་

སྟེགསི་འད་ིཕོྱིགསི་ཀྱི་ིགཡིསི་ཟུར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཐེད་ཀར་ང་འཚོོལོ་དུ་ཤོོག”
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ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་རྩེད་མཚོར་ལྟ་བུའ་ིགུསི་ཕྱིག་ཅིིག་ཕུལོ་རྗོེསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ད་ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོསེི། ཝ་ིལོིའ་ེཡི་ིམ་ིཚོོསི་མ་ིར་ེམ་ིགསིོད་པར་སྨོོན། ཉིེན་

རྟེོག་པ་ལྟསི་ངན་དེ་ཚོོསི་ཅིིའི་ཕྱིིར་གཞེིསི་སྒོར་ལོ་གནོད་འཚོ་ེགཏོང་དགོསི་པ་ཡིིན། ཁོོ་

ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ང་ཚོ་ོཁོ་རོག་ལོ་བསྐྱུར་མ་ིའཇོོག” ཞེེསི་བཤོད།

ཚོན་ཆུང་གཉིིསི་པའ་ིའཐུསི་མ་ིཕོ་གསིར་སོྐྱ་སྣང་ཅིན་དེསི་“ང་རང་སིན་ལོན་ཌི་ིཞེིང་

ཕྱུགསི་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ག་ིསི་ཐེོག་ཏུ་བསྡད་མྱོོང་ཡིོད། རྫུན་ཡིིན་ན་དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེ

ཅིན། དེ་གར་མི་བཅུ་རེར་ཉིེན་རོྟེག་པ་རེ་རེ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། མི་ཉིིསི་བརྒྱ་ལོ་ཆུ་

སྦུག་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

མ་ིསྦེོམ་ཐུང་དེསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཇོ་ེར་ེམ།ེ ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་ག་ལོ་དགོསི། ང་

ཡིང་དེ་དུསི་དེ་གར་ཡིོད་ཡི། ཁོོ་ཚོོསི་སྤྱིིལོ་བུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཞེིག་ཕུབ་ཡིོད། འཕྲེད་ལོ་

ཁོང་བསྟར་སུམ་ཅུ་སིོ་ལྔ་དང་། གཞུང་ལོ་ཁོང་བསྟར་བཅིོ་ལྔ་ཕུབ་ཡིོད། མི་ཚོོགསི་འདི་

འདྲེའ་ིམང་པོ་ཞེིག་ལོ་སྐྱག་ཁོང་བཅུ་མ་གཏོགསི་མེད། ཨ་དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། དེའ་ིདྲེ་ིམ་

ད་ེལོ་ེདབར་གཅིིག་ག་ིསི་ནསི་ཀྱིང་ཚོོར་ཐུབ། ཉིེན་རྟེོག་པ་གཅིིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་གཏམ་

བཙོག་པ་དེ་ང་ལོ་བཤོད་བྱུང་། སྐབསི་དེར་ང་ཚོོ་དེ་གར་བསྡད་ཡིོད། ཉིེན་རོྟེག་པ་དེསི་

‘གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་ལྟསི་ངན་ད་ེཚོོསི། ད་ེཚོོསི་མ་ིརྣམསི་ལོ་ཆུ་དྲེོན་པོ་སྤྲོད་པསི། 

དེ་ནསི་མི་དེ་ཚོོསི་ཆུ་དྲེོན་པོ་ཡིོད་ན་འདོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་ཆུ་བཤོལོ་གསིང་སྤྱིོད་སྤྲོད་པསི། 

ཁོོ་ཚོོསི་དེ་ཡིང་ཡིོད་ན་འདོད།’ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི། ‘ཨོག་ཁོེ་སིི་ལྟསི་ངན་

དེ་ཚོོར་ཆོ་རྐྱེེན་གང་དག་སྤྲོད་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་རིམ་བཞེིན་དེ་དག་ཡིོད་ན་འདོད།’ཅིེསི་

བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་‘ཁོོ་ཚོོསི་གཞེིསི་སྒོར་གྱིི་ནང་དུ་དམར་ཕོྱིགསི་

པའི་ཚོོགསི་འདུ་འཚོོག་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ་སྲིིད་གཞུང་གི་དབུལོ་སོྐྱབ་

རོགསི་དངུལོ་ལོོན་ཐེབསི་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་བསྡད་ཡིོད།’ཅིེསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ཁོོའ་ིའགྲམ་ཀོང་ནང་ལོ་ཁུ་ཚུར་གཞུ་མཁོན་ཞེིག་མ་བྱུང་ངམ།” ཞེེསི་

དྲེིསི།

“དེ་འདྲེ་མ་བྱུང་། སྐབསི་དེར་གཞེོན་ནུ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ལོ། ‘དབུལོ་སྐྱོབ་རོགསི་དངུལོ་

ཟེར་ན་ཅི་ིརེད།’ཅིེསི་དྲེིསི།”

“‘དབུལོ་སྐྱོབ་སྟ།ེ ང་ཚོ་ོདཔྱ་ཁྲལོ་འབུལོ་མཁོན་ཚོོསི་ཡིར་སྤྲོད་པ་ད།ེ ལྟསི་ངན་ཨོག་

ཁོ་ེསི་ིཁྱོོད་ཚོོསི་མར་བློངསི་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་པ་ད་ེརེད།’”

“ལོོ་ཆུང་དེསི་‘ང་ཚོོསི་ཀྱིང་ལོསི་གཉིེར་དཔྱ་ཁྲལོ་དང་རླངསི་སྣུམ་དཔྱ་ཁྲལོ། ཐེ་མ་

ཁོའི་དཔྱ་ཁྲལོ་བཅིསི་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡིོད་ཨ།’ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་མུ་མཐུད་དུ་‘སྲིིད་

གཞུང་གིསི་ཞེིང་བདག་ཚོ་ོལོ། སྲིིང་བལོ་རྒྱ་མ་རེའ་ིཐེད་དུ་སོྒོར་སྐར་བཞེ་ིར་ེསོྤྲོད་བཞེིན་

པ་དེ་ཡིང་རོགསི་དངུལོ་མ་རེད་དམ།’ ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་‘ལྕིགསི་ལོམ་དང་

སྐྱེལོ་འདྲེེན་སྤྱིི་གཉིེར་ཁོང་དེ་ཚོོསི་ཀྱིང་གསིབ་དངུལོ་ལོེན་གྱིི་ཡིོད་པསི། དེ་ཡིང་རོགསི་

དངུལོ་མ་རེད་དམ།’ ཞེེསི་བཤོད།”

“ཉིེན་རོྟེག་པ་དེསི་‘ཁོོ་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོསི་པའ་ིལོསི་འགན་ར་ེསྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིོད་

པསི། ད་གཟོད་གསིབ་དངུལོ་སྤྲོད་པ་རེད།’ཅིེསི་བཤོད།”

“གཞེོན་ནུ་དེསི་‘དེསི་ན། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོམེད་ན། ཁྱོོད་ཀྱི་ིལྟསི་ངན་ལོོ་ཏོག་འད་ིཚོ་ོསུ་

ཡིིསི་འཐུ་རྒྱུ་རེད།’ཅིེསི་བཤོད།” སྐྱེསི་པ་སྦེོམ་ཐུང་དེསི་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱསི།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ཉིེན་རོྟེག་པ་དེསི་ཅི་ིཟེར།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨ། དེ་ནསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཧ་ཅིང་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི་‘ལྟསི་ངན་དམར་ཕྱིོགསི་པ་ཁྱོོད་

ཚོོསི་ནམ་རྒྱུན་རྙིོག་དྲེ་སླེོང་བཞེིན་ཡིོད། ང་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ།’ཞེེསི་བཤོད་དེ། ཁོོ་ཚོོསི་

གཞེོན་ནུ་དེ་བཟུང་ནསི། ལོསི་མེད་འཁྱོམ་པོའ་ིཉིེསི་མིང་འོག་ཏུ་ཉིིན་དྲུག་ཅུ་ལོ་བཙོན་

དུ་བཅུག་པ་རེད།”
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ཋེ་ིམོ་ཐེ་ེ ཝ་ལོ་ིསི་ིཡིིསི་“སྐབསི་དེར་ཁོོ་ལོ་ལོསི་ཀ་ཡིོད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཉིེསི་མིང་འད་ིཇོ་ི

ལྟར་བཀལོ་བ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

སྐྱེསི་པ་སྦེོམ་ཐུང་དེ་གད་མོ་བགད་ནསི་“གནསི་ལུགསི་འདི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཧ་ལོོསི་

གོ། སུ་ཞེིག་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཚོོའ་ིསྣང་བར་མ་ིའགྲོ་ན། ཁོོ་ལོསི་མེད་འཁྱོམ་པོ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོསྒོར་

འད་ིལོ་ད་ེའདྲེ་སྡང་དགོསི་དོན་ཡིང་རྒྱུ་མཚོན་དེའ་ིདབང་གིསི་རེད། སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་

ཉིེན་རྟེོག་པ་གང་འདོད་དུ་འཛུལོ་མ་ིཆོོག་ལོ། ཡུལོ་འད་ིན་ིཨ་ར་ིམངའ་སྡ་ེམཉིམ་འབྲེལོ་

རྒྱལོ་ཁོབ་ཡིིན་པ་ལོསི་ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་མངའ་སྡ་ེམ་རེད།”

ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་“ང་ཚོོ་འདི་ནསི་ཡུན་རིང་ལོ་འདུག་ཐུབ་ན་

ཨང་། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོཡིང་མ་ིའགྱིངསི་པར་འད་ིདང་འབྲལོ་དགོསི། ང་གནསི་འད་ིལོ་

དངོསི་གནསི་དགའ། འདི་རུ་ཡུལོ་མི་ཚོོ་ཕན་ཚུན་འཆོམ་པོ་ཡིོད། དཀོན་མཆོོག་མཐུ་

སྟོབསི་ཅིན་པོ། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོའད་ིའདྲེ་ཉིམ་ཐེག་ཏུ་བཏང་ནསི་བཙོན་ཁོང་དུ་འཇུག་པ་

ལོསི། ང་ཚོ་ོལོ་རང་ཉིིད་དོ་དམ་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་ཅིའི་ིཕྱིིར་མ་ིཆོོག དཀོན་མཆོོག་དཔང་དུ་

བཙུགསི་ནསི་མནའ་བསྐྱལོ་བ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་མུ་མཐུད་དུ་འད་ིལྟར་ང་ཚོོར་བརྙིསི་བཅིོསི་

བྱསི་བསྡད་ན། ང་ཚོོསི་ལོག་ཏུ་མཚོོན་ཆོ་མ་ིལོེན་པའ་ིངེསི་པའང་མེད།” ད་ེནསི་ཁོོསི་སྐད་

གདངསི་ཞེ་ིབར་ཕབ་ནསི་“ང་ཚོ་ོངེསི་པར་དུ་ཞེ་ིམཐུན་ངང་གནསི་དགོསི།” ཞེེསི་རང་ཉིིད་

ལོ་དྲེན་སྐུལོ་གྱི་ིཚུལོ་གྱིིསི་“འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་ལོ་གནད་དོན་ཇོ་ེསྡུག་ཏུ་གཏོང་བའ་ི

ཐེོབ་ཐེང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཚོན་ཆུང་གསུམ་པའི་སྐྱེསི་པ་སོྦེམ་ཐུང་གིསི་“སུ་ཞེིག་གིསི་ང་ཚོོའི་ལྷན་ཚོོགསི་འདི་

ནུསི་མེད་རྩྭ་ཐེོ་ཙམ་ཞེིག་རེད་འདོད་ན། ཁོོ་ལོ་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་དུ་ཆུག ད་ེརིང་ངའ་ིཚོན་ཆུང་

ནང་དུ་བུད་མེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འཁྲུག་འཛོིང་བྱསི་བྱུང་ལོ། ཐེོག་མར་ཕན་ཚུན་ལོ་མཚོང་

འབྲུ་རེསི་དང་། ད་ེནསི་ཕན་ཚུན་ལོ་གད་སྙིགསི་འཕེན་རེསི་བྱསི། སྐྱེསི་མའ་ིལྷན་ཚོོགསི་
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཀྱིིསི་ཐེག་གཅིོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པསི། ཁོོ་ཚོ་ོང་འཚོོལོ་དུ་སླེེབསི། ཁོོ་ཚོོསི་གྱིོད་གཞེ་ིའད་ིལྷན་

ཚོོགསི་འད་ིརུ་འཁྱོེར་དགོསི་ཟེར། ངསི་ཁོོ་ཚོོར། སྐྱེསི་མ་ཚོོའ་ིགནད་དོན་ཁྱོོད་ཚོ་ོསྐྱེསི་མ་

ཚོསོི་ཐེག་གསིི་གཅིོད་དགོསི་པ་ལོསི། དབུསི་འཛོིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོོགསི་ལོ་གད་སྙིགསི་འཐེབ་

འཁྲུག་ཐེད་ཁོ་ཡི་བྱེད་ཁོོམ་མེད་ལོབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་བཞེིན་“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིག་པོ་བསྒྲུབསི་འདུག”ཅིེསི་བཤོད།

ད་ན་ིསི་སྲིོད་ཀྱི་ིམུན་པ་འཐེིབ་བཞེིན་འདུག་ལོ། མུན་པ་ཇོ་ེནག་ཏུ་སིོང་བ་དང་ཆོབསི་

ཅིིག་ཏུ། རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་ག་ིའབུད་དཀྲོལོ་ཚོོད་ལྟའ་ིསྒྲི་དབྱངསི་ཀྱིང་ཇོ་ེམཐེོར་འགྲོ་

བཞེིན་པ་འདྲེ། གླེོག་སྒྲིོན་ཚོང་མ་སྤེར་སིོང་ལོ། མི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གར་སྟེགསི་མཐེིལོ་གྱིི་

ལྷན་པ་བརྒྱབ་པའ་ིགླེོག་སྐུད་ཁོག་ལོ་ཞེིབ་བཤོེར་བྱསི། བྱིསི་པ་ཚོ་ོརོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་ག་ི

མཐེའ་རུ་ལྷག་ཏུ་བཙངསི། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་འཁུར་བའི་གཞེོན་ནུ་ཞེིག་གིསི། “སོྔོ་ལོོང་

ལོོང་ག་ིཕ་ཡུལོ།” ཞེེསི་པའ་ིགླུ་གཞེསི་ད་ེཅུང་རང་བཟོསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་དཀྲོལོ་ཞེིང་། གཞེསི་

ཚོན་པ་གཉིིསི་པ་རུ་སླེེབསི་པ་ན། མཆུ་སྦྲིེང་དཀྲོལོ་མཁོན་གསུམ་དང་ཨོག་གླེན་དཀྲོལོ་

མཁོན་གཅིིག་བཅིསི་མཉིམ་ཞུགསི་བྱསི། རསི་གུར་སོི་སིོ་ནསི་མང་ཚོོགསི་རྣམསི་འཚོང་

ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་གིསི་གར་སྟེགསི་ཕོྱིགསི་སུ་བརྒྱུགསི་ནསི་ཡིོང་། སྐྱེསི་པ་རྣམསི་ཀྱིིསི་ནང་སོྟད་

སོྔོན་པོ་གཙང་མ་རེ་གྱིོན་ཞེིང་། བུད་མེད་ཚོོསི་རང་རང་གི་གོསི་ལྭ་རིསི་ལྡན་མ་རེ་གྱིོན་

ནསི་སླེེབསི། ཁོོ་ཚོོ་གར་སྟེགསི་ཀྱིི་ཉིེ་སི་རུ་སླེེབསི་རྗོེསི། ཁུ་སིིམ་པོསི་ལོངསི་ནསི་བསྡད་

ཅིིང་། གླེོག་སོྒྲིན་གྱི་ིའོག་ཏུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པ་དགའ་ཚོོར་དང་ར་ེསྒུག་གིསི་གང་ཡིོད། 

གཞེིསི་སྒོར་གྱི་ིམཐེའ་འཁོོར་དུ་ལྕིགསི་སྐུད་ཀྱི་ིར་བ་མཐེོན་པོསི་ཡིོངསི་སུ་བསྐོར་ཡོིད་

ལོ། ར་བའ་ིམཐེའ་སྐོར་གྱི་ིདབྱིན་ཁྲ་ེལྔ་བཅུ་རེའ་ིམཚོམསི་ན་སིོ་སྲུང་པ་ར་ེཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོ་ོརྩྭ་གསིེང་དུ་བསྐུངསི་ནསི་སྒུག་ཡིོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

758

ད་ལྟ། སྐུ་མགྲོན་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཁོག་འབྱོར་མགོ་བརྩམསི་སིོང་ལོ། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིམཐེའ་

འཁོོར་གྱིི་ཞེིང་པ་ཁྱོིམ་ཚོང་ཆུང་ཆུང་འགའ་རེ་དང་ཁོོ་ཚོོའི་ཉིེ་འབྲེལོ། དེ་བཞེིན་སྒོར་

གཞེན་པའི་ནང་གི་གནསི་སོྤེའ་ིཡུལོ་མི་སིོགསི་རེད། ཁོོ་ཚོོ་རེ་རེ་བཞེིན་སོྒོ་ཆོེན་བརྒྱུད་

ནསི་ཡིོང་སྐབསི། སིོ་སིོ་མགྲོན་འབོད་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིགཞེིསི་སྒོར་གྱི་ིགཞེིསི་སྡོད་པ་ར་ེརེའ་ི

མིང་ཤོོད་བཞེིན་ཡིོང་།

རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་གིསི་སི་ིཁོོ་ལོན་ཌིིའ་ིཞེབསི་བྲོའ་ིརོལོ་དབྱངསི་དཀྲོལོ་ཞེིང་། ད་

ཐེེངསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་བཞེིན་པ་མ་ཡིིན་པསི། རོལོ་དབྱངསི་ཀྱིི་སྒྲི་གདངསི་ཇོེ་མཐེོ་

ནསི་ཇོ་ེམཐེོར་བཏང་། སྟོན་པ་ཡི་ེཤུ་ལོ་དད་མཁོན་ཚོ་ོསིོ་སིོའ་ིགུར་མདུན་དུ་བསྡད་ནསི། 

གདོང་གནག་ནསི་མཐོེང་ཆུང་ག་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཕན་

ཚུན་ལོ་གླེེང་མོལོ་མི་བྱེད་པར། གཞེན་གྱིིསི་སྡིག་པ་གསོིག་པར་ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི་ཡིོད། 

ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་མདངསི་ཀྱིིསི་བྱེད་སོྒོ་ཡིོངསི་ལོ་ཉིེསི་དམོད་གཏོང་བཞེིན་ཡིོད།

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིརསི་གུར་དུ། རུ་ཐེ་ེདང་ཝནི་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་ཟསི་སྐལོ་ཅི་ིཞེགི་

བབསི་པ་ད་ེཁྱུར་མིད་བཏང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོགར་སྟེགསི་ཀྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་རྒྱུག་གྲབསི་བྱེད་

བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཨ་མསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཕྱིིར་ཡིོང་དུ་བཅུག ཁོོ་མོསི་ཁོོ་གཉིིསི་ར་ེརེའ་ིམ་

ནེའི་འོག་ནསི་བཟུང་སྟེ། སྣ་ཁུང་ནང་དུ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་ཤོིང་། རྣ་བ་འཐེེན་ནསི་རྣ་ལྟག་

ཏུའང་ཞེིབ་བཤོེར་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོ་གཉིིསི་གཙང་སྦྲི་ཁོང་དུ་ལོག་པ་ཡིང་བསྐྱར་

ཐེེངསི་གཅིིག་བཀྲུ་བར་མངགསི།

ཁོོ་ཚོོ་གཙང་སྦྲི་ཁོང་གི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བསོྐར་ནསི་སིོང་སྟེ། ཐེད་ཀར་གར་སྟེགསི་ཀྱིི་

ཕྱིོགསི་སུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་ག་ིམཐེའ་རུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་

ཡིོད་པའ་ིབྱིསི་པ་ཚོོའ་ིགྲསི་སུ་འཛུལོ། 
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཨལོ་གྱིིསི་དགོང་ཟསི་ཟོསི་ཚོར་རྗོེསི། ཁོོསི་ཋེོམ་གྱིི་ཁོ་སྤུ་བཞེར་གྲི་སྤྱིད་ནསི་ཆུ་ཚོོད་

ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལོ་ཁོ་སྤུ་བཞེར། ཨལོ་གྱིིསི་ལུསི་ལོ་དམ་པོར་འབྱར་བའི་བལོ་སྟོད་

དང་ཁྲ་ཤུར་ཅིན་གྱིི་ནང་སོྟད་ཅིིག་གོན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོསི་ཁྲུསི་བརྒྱབ་རྗོེསི། མགོའ་ིསྐྲ་ལོོ་

རྣམསི་ལྟག་ལོ་དྲེང་མོར་ཤོད། ཁྲུསི་ཁོང་དུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་མ་ིགཞེན་པ་མེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་

དེ་དང་བསྟུན་ནསི། ཁོོསི་མེ་ལོོང་གི་ནང་དུ་ལྷག་བསིམ་ཟོལོ་མེད་ཀྱིིསི་འཛུམ་མདངསི་

ཤོིག་བསྟན་ཞེིང་། དེ་ནསི་གཟུགསི་པོ་ཟུར་ལོ་བསྐོར་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཟུར་བལྟསི་ཀྱིི་

འཛུམ་མདངསི་དེ་ག་འདྲེ་ཡིིན་མིན་བལྟསི། དེ་ནསི་ཁོོསི་དཔུང་ཆོིངསི་རྒྱ་སྨུག་མ་དེ་

དཔུང་པར་བཅིིངསི་ཤོིང་། ཕྱི་ིསྟོད་ལུསི་འབྱར་མ་ད་ེལུསི་ལོ་གྱིོན་ནསི། ཀོ་ལྷམ་སིེར་པོ་ཆོ་

དེ་གཙང་ཤོོག་གིསི་ཕྱིིསི། སྐབསི་དེར་ཡིང་བསྐྱར་མི་ཞེིག་ཁྲུསི་རྒྱག་ཏུ་སླེེབསི་བྱུང་བསི། 

ཨལོ་འཚོབ་འཚུབ་དང་བཅིསི་སོྒོ་ལོ་བུད་ཅིིང་། དེ་ནསི་གར་སྟེགསི་ཀྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་མགོ་

འཕངསི་དགུང་ལོ་བཏེགསི་ནསི་སིོང་བ་དང་། འགྲོ་ཞེོར་དུ་བུ་མོ་ཚོོ་མིག་གིསི་འཚོོསི། 

གར་སྟེགསི་ཀྱིི་ཉིེ་སིར་སླེེབསི་པའི་སྐབསི་དེར། ཁོོསི་བུ་མོ་སྐྲ་སིེར་མ་ཞེིག་གུར་ཞེིག་གི་

མདུན་དུ་བསྡད་ཡོིད་པ་མཐོེང་། ཁོོ་གསིེག་འགྲོསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིརྩར་སིོང་ནསི། ཕྱི་ིསོྟད་ཀྱི་ི

གོང་ཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་ནང་སྟོད་ངོམ།

ད་ེནསི་ཁོོསི་“དོ་ནུབ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

བུ་མོ་དེསི་མིག་ཟུང་ཕར་ལོ་འཁོོར་ནསི་ལོན་མ་བཏབ།

“ཁོ་བརྡོ་ཙམ་ཞེིག་བྱསི་ན་མ་ིཆོོག་གམ། ངེད་གཉིིསི་མཉིམ་དུ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ན་ག་

འདྲེ་རེད།” ད་ེནསི་ཁོོསི་ཅུང་སྣང་མེད་ཀྱི་ིརྣམ་པསི་“ངསི་ཝལོ་ཚོི་ཞེེསི་པའ་ིཟླ་བོའ་ིཞེབསི་

བྲོ་འཁྲབ་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོ་དེསི་ཅུང་ཁོ་སྐྱེངསི་པའི་སོྒོ་ནསི་མིག་ཟུང་གིསི་ཡིར་ལོ་བལྟསི་ནསི་“དེ་ཅིི་ཡིང་

མ་རེད། ཝལོ་ཚོི་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་མ་ིཤོེསི་མཁོན་སུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་“ང་འདྲེ་བ་ཞེིག་འཁྲབ་ཤོེསི་མཁོན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་རོལོ་

དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་གདངསི་མཐེོ་རུ་བཏེགསི་བྱུང་བསི། ཁོོསི་རྐང་པ་གཅིིག་ཐེང་ལོ་རྡོེབ་བཞེིན་

“ཤོོག་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེར་བུད་མེད་ཧ་ཅིང་རྒྱགསི་པ་ཞེིག་གིསི་གུར་ནང་ནསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་བསྲིིངསི་

ནསི། ཁོོ་ལོ་སྡང་མིག་གིསི་ལྟ་བཞེིན། གཏུམ་དྲེག་ག་ིཉིམསི་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་ཕར་རྒྱུགསི་ཤོིག བུ་

མོ་འདི་ལོ་སྔོ་སི་ནསི་གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་ཡིོད། ཁོོ་མོ་མགྱིོགསི་པོར་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་

རེད་ལོ། མོའ་ིམག་པ་མགོྱིགསི་པོར་ཁོོ་མོ་བསུ་རུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་བུ་མོ་དེ་ལོ་མ་རབསི་ཀྱིི་མིག་མདའ་ཞེིག་འཕངསི་རྗོེསི། རྐང་རྡོེབ་བྱེད་

བཞེིན་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིའགྱུར་ཁུགསི་དང་འགྲོགསི་ནསི་ཁོོའ་ིརྐང་པ་

ཐེག་ཐེག་ཏུ་རྡོེབ་ཅིིང་ཕྲག་པ་ལྷེམ་ལྷེམ་དུ་འགུལོ། བུ་མོ་དེསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་རེ་བའི་མིག་

ཟུང་གིསི་བལྟསི་ནསི་བསྡད།

ཨ་ཕསི་སྡེར་མ་ཐེང་ལོ་བཞེག་རྗོེསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ད་འགྲོ། ཇོོན།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་ཨ་མ་ལོ་“ང་ཚོོ་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་སྟངསི་སོྐར་ལོ་གནསི་ཚུལོ་

རྒྱུསི་ལོོན་རེ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི་རྗོེསི། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་

དོ་དམ་པའ་ིཁོང་པའ་ིཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཚོོང་ཁོང་ནསི་ཉིོསི་ཡིོང་བའ་ིབག་ལོེབ་དུམ་བུ་གཅིིག་ལྡ་ེགུའ་ིནང་དུ་སྦེངསི་

ནསི་ཟོསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་དེའ་ིཤུལོ་གྱི་ིབག་ལོེབ་ཀྱིང་ཟོསི་རྗོེསི་སྡེར་མ་ཨ་མ་ལོ་སྤྲོད། ཨ་མསི་

སྡེར་མ་ད་ེཟོ་བའ་ིནང་ག་ིཆུ་ཚོན་དུ་བཤོལོ་རྗོེསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིལོག་ཏུ་ཕྱིིད་བརྡོར་གཏོང་

རྒྱུར་བཞེག ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་རང་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་འགྲོ། ང་རང་ལྷན་ཚོོགསི་ཤོིག་ཏུ་ཞུགསི་ཡིོད་པསི། ང་ཚོོ་སིོང་ནསི་

མགྲོན་པོ་འགའ་རེར་སྣ་ེལོེན་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ད་ལྟ་ནསི་བཟུང་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིི་ཚོོགསི་མིར་གྱུར་པ་རེད་དམ། ངསི་

བལྟསི་ན་ད་ེན་ིཁྱོོད་ལོ་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་ཕར་འཁོོར་ནསི་སྡེར་མ་རྣམསི་ཕར་ལོ་དེད་ཅིིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོར་

མཛུབ་སྟོན་བྱེད་བཞེིན་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཁོོ་མོའ་ིལྟོ་བ་འད་ིའདྲེ་ཇོ་ེཆོེར་འགྲོ་བཞེིན་

འདུག”ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་ངོ་ཚོ་ནསི་གདོང་པ་དམར་བེར་བེར་དུ་གྱུར། ཁོོ་མོསི་ཨ་མའ་ིལོག་ནསི་

ཡིང་བསྐྱར་སྡེར་མ་གཅིིག་ཚུར་བློངསི། ཨ་མསི་“ད་ད་ེའདྲེ་ཡིིན་དང་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་མོ་ཇོ་ེམཛོེསི་སུ་ཡིང་འགྲོ་བཞེིན་འདུག”ཅིེསི་བཤོད།

བུ་མོ་འདི་དེ་ལོསི་ཀྱིང་ངོ་ཚོ་ནསི་མགོ་བོ་མར་སྒུར་ནསི་“ད་དེ་འདྲེ་བཤོད་མ་ཡིོང་།” 

ཞེེསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོ་མོ་ཇོ་ེམཛོེསི་སུ་འགྲོ་དང་འགྲོ། ཕྲུ་གུ་ཡིོད་པའ་ིབུ་མོ་ཚོ་ོནམ་རྒྱུན་ཇོ་ེམཛོེསི་

ནསི་ཇོ་ེམཛོེསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གད་མོ་བགད། “ཁོོ་མོའ་ིལྟོ་བ་འད་ིལྟར་མུ་མཐུད་དུ་ཇོ་ེཆོེར་སིོང་ན། མ་ིའགྱིངསི་

པར་ལོག་སྐྱོར་འཁོོར་ལོོ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་ནསི་འདེད་དགོསི་རྒྱུ་རེད།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ད་འགྲིག་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོསེི་གུར་ནང་དུ་མ་ིམཐེོང་སིར་འཛུལོ།

ཨ་མ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་དགོད་བཞེིན་“ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ཁོོ་མོ་སིེམསི་ཁྲལོ་ལོ་མ་གཏོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་མོར་ད་ེལྟར་བཤོད་ན་དགའ་ཡི་ིཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད། དེ་ངསི་ཤོེསི། དེསི་ཁོོ་མོ་དགའ་རུ་འཇུག་གི་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེསི་ཁོོ་མོ་

སིེམསི་ཁྲལོ་ལོ་ཡིང་གཏོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་མོསི་ཁོོན་ན་ེཡི་ིཆོེད་དུ་སིེམསི་སྡུག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”

“ཨུན། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་མོསི་ཁོོན་ན་ེཡི་ིསྟེང་དུ་ར་ེབ་མ་བཅིངསི་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་

རང་གིསི་དེང་སིང་གཅིིག་བྱསི་ན། ཨ་ར་ིམངའ་སྡ་ེམཉིམ་འབྲེལོ་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱི་ིསྲིིད་འཛོིན་
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ལོ་འདུག་ཆོེད་དུ། ཧུར་ཐེག་གིསི་སླེོབ་སོྦྱིང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད།” 

ཨ་མསི་“ཁོོ་མོར་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་སླེོང་། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་པ་རྣལོ་དུ་འབབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེ ཨ་ེཋེོན་ཉི་ེསིར་ཚུར་ཡོིང་ནསི། ཁོ་སྙེར་ཙམ་བྱེད་བཞེིན་“ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིཨ་ེཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ཡིིན་ཡི།”

“ཨུན། ང་རོལོ་རྩེད་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱི་ིཚོོགསི་གཙ་ོཡིིན། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད། 

སྤུན་ཟླ་ཞེིག་གིསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསོྐར་གླེེང་སིོང་།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་ཡིིན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་རྩེད་ཡི། འདི་ངའི་ཨ་མ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་བད་ེམོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་རང་མཇོལོ་བར་དགའ་བོ་བྱུང་།”

ཝི་ལོིའེ་ཡིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཐེོག་མར་སོྒོ་ཆོེན་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་ལོསི་མགོ་ཚུགསི། དེ་

ནསི་གར་སྟེགསི་ཡིོད་སིར་ཤོོག ཁོོ་ཚོ་ོནང་དུ་ཡིོང་སྐབསི་ལྟ་བཤོེར་བྱསི་ནསི། སུ་ཡིིན་ངོསི་

འཛོིན་ཨ་ེཐུབ་ལྟོསི། ང་སྤུན་ཟླ་གཞེན་པ་ཞེིག་དང་མཉིམ་དུ་འདུག ད་ེནསི་རྗོེསི་སིོར་ཁྱོོད་

ཡིར་ཡིོང་ནསི། ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ཞེོར་དུ་ལྟ་རོྟེག་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སིེམསི་ཁྲལོ་དང་བཅིསི་“རྙིོག་དྲེ་ར་ེསླེོང་བཞེིན་པ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝི་ལོིའེ་ཡིིསི་“མ་རེད། ལྕིམ་ལོགསི། རྙིོག་དྲེ་སླེོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབསི་འབྱུང་གི་མ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དོན་དག་ཅི་ིཡིང་འབྱུང་ག་ིམ་རེད། ཡི། དེསི་ན་ང་ཁྱོོད་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ། 

ཨ་མ། ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་སུ་ཐུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ཀ་སོྒོ་ཆོེན་
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ཕྱིོགསི་སུ་མྱུར་མོསི་སིོང་།

ཨ་མསི་བཀྲུསི་ཟིན་པའ་ིསྣོད་ཆོསི་རྣམསི་སྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་སྤུངསི་ནསི་“ཕྱི་ིལོ་བུད་

དང་།” ཞེེསི་བོསི། ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ལོན་གྲག་རྒྱུ་མ་ཡིོད་པསི། ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་“རོ་སི་ི

ཤོ་རོན། ཁྱོོད་ཕྱི་ིལོ་བུད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོ་རསི་གུར་ནང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི། ཕར་སིོང་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་སྡེར་མ་

ཕྱིིསི་བརྡོར་བྱསི།

“ཋེོམ་གྱིིསི་ཁྱོོད་ལོ་རྩེད་མཚོར་སླེོང་བཞེིན་པ་ཙམ་རེད།”

“དེ་ངསི་ཤོེསི་ལོ། ང་ལོ་སྣང་དོགསི་ཅིི་ཡིང་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཡུལོ་མི་ཚོོསི་ཚུར་ཅིེར་

ནསི་བསྡད་ན་དངོསི་གནསི་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུག”

 “ད་ེལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་མིག་གིསི་ཅིེར་ནསི་འདུག་རྒྱུ་

རེད། འོན་ཀྱིང་། བུ་མོ་སྦྲུམ་མ་ཞེིག་མཐོེང་ཚོ་ེམ་ིརྣམསི་ཀྱི་ིསིེམསི་པ་དགའ་ཡི་ིརེད། དེསི་

ཁོོ་ཚོོར་གད་མོ་ཤོོར་དུ་འཇུག་ལོ་སིེམསི་པ་དགའ་རུ་འཇུག་པ་ཡིིན། ཁྱོོད་རང་ཞེབསི་

བྲོ་འཁྲབ་སིར་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ནམ།”

“སྤྱིིར་འགོྲ་དགོསི་བསིམ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ད་མ་ིཤོེསི། ཁོོན་ན་ེའད་ིགར་ཡིོད་ན་ཨང་།” 

ཁོོ་མོའ་ིསྐད་མགོ་ཅུང་ཇོ་ེམཐེོར་གྱུར། “ངསི་དངོསི་གནསི་ཁོོ་རང་འད་ིགར་ཡིོད་ན་ཧ་ཅིང་

འདོད། ཁོོ་མེད་ན་ངསི་ཕལོ་ཆོེར་བཟོད་བསྲིན་དཀའ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མསི་ཁོོ་མོར་ཞེིབ་མོར་བལྟསི་ནསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཁྱོིམ་ཚོང་འདིའ་ིཞེབསི་འདྲེེན་ཞུསི་མ་ཡོིང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱེད་རྩིསི་མེད། ཨ་མ།”

“ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོའ་ིཞེབསི་འདྲེེན་ཞུསི་མ་ཡིོང་། ཞེབསི་འདྲེེན་མ་ཞུསི་རུང་། ང་ཚོོར་

དེང་སིང་སིེམསི་ཁུར་བྱེད་སི་མང་ཐེག་ཆོོད།”
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བུ་མོའ་ིམཆུ་སྒྲིོསི་འདར་ཙམ་བྱསི་“ང་རང་། ང་ཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་

མིན། ང་འགྲོ་ཐེབསི་མེད། ཨ་མ། ད་ངསི་ཅི་ིབྱེད།” ཁོོ་མོ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་མགོ་བོ་དཔུང་

ཁུག་ཏུ་བསྐུངསི།

ཨ་མསི་སོྣད་ཆོསི་ཀྱི་ིཕྱིིསི་རསི་ཀྱིིསི་ལོག་པ་ཕྱིིསི་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་མོའ་ིམདུན་དུ་

ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི། ལོག་པ་གཉིིསི་ཀསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིསྐྲ་ལོོ་ལོ་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱེད་བཞེིན་

“ཁྱོོད་རང་བུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ནམ་རྒྱུན་བུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག་ཡིིན། ངསི་ཁྱོོད་

རང་བདག་སྐྱོང་བྱེད། ཁྱོོད་རང་ཞེེད་སྣང་སྐྱ་ེམ་ིདགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ི

སྐད་གདངསི་ལོ་ཡིིད་དགའ་ིཉིམསི་ཤོིག་བབསི། “ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ཤོེསི་སིམ། ང་

ཚོ་ོཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། ད་ེགར་བསྡད་ནསི་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་

འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་སུ་གཅིིག་གིསི་ཁྱོོད་ལོ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་རོགསི་ལོབ་ན། ངསི་

ཁྱོོད་ཀྱི་ིགཟུགསི་པོ་བད་ེཐེང་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཟུགསི་པོ་སྐྱོ་

བོ་ཡིིན་ཟེར་དགོསི། ད་ེནསི་ཁྱོོད་དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རོལོ་དབྱངསི་ལོ་ཉིན་ནསི་སྡོད་ཆོོག”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ཞེབསི་བོྲ་འཁྲབ་ཏུ་མ་ིའཇུག་

གམ།”

“མ་ིའཇུག འཁྲབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན།”

“སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ང་ལོ་ཐུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན་ནམ།”

“མིན། ཐུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན།”

བུ་མོསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ཞེིང་། ད་ེནསི་འུ་ཐུག་པའ་ིཉིམསི་ཀྱིིསི་“ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་

དགོསི་མ་ིཤོེསི། ཨ་མ། ངསི་དངོསི་གནསི་མ་ིཤོེསི། ངསི་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིཔུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཡིང་མོསི་རྡོེབ་བཞེིན་“ལྟོསི་དང་། ང་ལོ་ཚུར་ལྟོསི་

དང་། ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད། དུསི་ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོར་ཚོ་ེསིེམསི་སྡུག་



765

ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ད་ེདལོ་མོསི་ཞེ་ིའགོྲ། དུསི་ཚོོད་ཅུང་འགོྲ་རུ་ཆུག་དང་། ད་ེདོན་དངོསི་རེད། ཡི། ད་འགོྲ། ང་

ཚོ་ོསིོང་ནསི་ངོ་གདོང་གཙང་མར་བཀྲུསི་རྗོེསི། གྱིོན་གོསི་གཙང་མ་རྣམསི་གོན་ནསི་སོིང་

སྟ།ེ གར་སྟེགསི་ཀྱི་ིཕྱི་ིརོལོ་ནསི་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག”ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོསི་རོ་

སི་ིཤོ་རོན་གཙང་སྦྲི་ཁོང་བཞེ་ིཔའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཁྲིད་སིོང་།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོ་གཉིསིི་ཀ་གཞུང་ལོསི་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ཁྱོམསི་སྟངེ་དུ་སྐྱསེི་པ་འགའ་ར་ེདང་

ལྷན་དུ་བསྡད་འདུག ཨ་ཕསི་“ད་ེརིང་ང་ཚོོར་ཅུང་མིན་ན་ལོསི་ཀ་རྙིེད་སིོང་། ང་ཚོ་ོསྐར་

མ་འགའ་རསེི་རྗོསེི་ལུསི་ཐེབེསི་སིངོ་། ང་ཚོ་ོསླེབེསི་དུསི་ཁོོ་ཚོརོ་གླེ་པ་གཉིསིི་རྙིདེ་ཟནི། ད་ེ

ན་ིདངསོི་གནསི་དནོ་དག་ཁྱོད་མཚོར་ཞེགི་རདེ། ད་ེགར་ལོསི་དཔནོ་ཞེགི་འདུག་ལོ། ཁོོསི་

ང་ཚོོར་‘ང་ཚོོར་ལོསི་གླེ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཅིན་གྱིི་ལོསི་ཀ་པ་རྙིེད་སིོང་། འོན་

ཀྱིང་། ང་ཚོརོ་ད་དུང་སོྒོར་ཟུར་གཉིསིི་ཅིན་གྱི་ིགླེ་པ་དགསོི་ཀྱི་ིཡིདོ། སོྒོར་ཟུར་གཉིསིི་ཅིན་གྱི་ི

གླེ་པ་མང་པ་ོཞེགི་དགསོི་ཀྱི་ིཡིདོ། ཁྱོདོ་ཚོའོ་ིསྒོར་དུ་ཕྱིརི་སིངོ་ནསི། ང་ཚོརོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིསིི་

ཅིན་གྱི་ིགླེ་པ་མང་པ་ོཞེགི་དགོསི་ལོབ་རོགསི།’ ཞེསེི་ཟརེ།” ཞེསེི་བཤོད།

ཙགོ་འདུག་བྱསི་པའ་ིསྐྱེསི་པ་རྣམསིསི་བློོ་འཚོབ་ཀྱི་ིརྣམ་པསི་འགུལོ་འགུལོ་བྱསི། ཕྲག་

ཞེེང་ཆོེ་ལོ་ངོ་གདོང་ཡིོངསི་ཞྭ་མོ་ནག་པོའ་ིགྲིབ་ནག་གིསི་བཀབ་པའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་

པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཐེལོ་ལྕིག་ཅིིག་བརྒྱབ་ནསི། སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ལྟསི་ངན། དེ་ངསི་

ཀྱིང་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་གླེ་པ་འཚོོལོ་རྒྱུ་རེད། གྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་པའི་གླེ་པ་འཚོོལོ་རྒྱུ་རེད། ཆུ་

ཚོོད་ར་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་བྱསི་ཏ་ེལོསི་ན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབཟའ་མིའ་ིཁོ་ཡིང་གསིོ་མ་ིཐུབ་

མོད། འོན་ཀྱིང་། འུ་ཐུག་ཡིོད་པསི་གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་དམའ་རུང་དང་ལོེན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་

ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་འགྲོ་རུ་བཅུག་ནསི། ད་ེལོསི་མང་ཙམ་ཡིོང་དུ་འཇུག་ག་ིརེད། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་

ཀ་འགྲན་འཚོོང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ཅུང་ཙམ་འགོར་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོར་

ལོསི་ཀ་ཉིོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“ངསི་ལོསི་ཀ་ད་ེལོེན་ན་འདོད་ཡིོད། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འགོར་

སིོང་ལོ། ང་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་ད་ེབློངསི་ན་འདོད་དང་འདོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེགར་མ་ིཞེིག་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོསི་ང་ཚོོར་གདོང་མདངསི་ཧ་ཅིང་ངན་པ་ཞེིག་བསྟན་པསི། ང་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་དེ་

ལོེན་མ་ཕོད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཞྭ་ནག་པ་དེསི་“འདང་བརྒྱབ་ནསི་སོྨྱོ་གྲབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཐེེངསི་སོྔོན་མར་

ངསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་ལོ་གླེ་པ་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོོ་ལོ་ལོོ་ཏོག་བརྔ་སྡུད་ཀྱི་ིའགྲོ་སིོང་གིསི་འདང་

ག་ིམ་ིའདུག ལོོ་ཏོག་བརྔ་སྡུད་ཀྱི་ིའགྲོ་སིོང་ན་ིའབྲུ་རིགསི་བཙོངསི་པའ་ིཡིོང་འབབ་ལོསི་

ཀྱིང་མཐོེ་བསི། ཁོོསི་ཀྱིང་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་མ་ཤོེསི་པར་འདུག”ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ལོ་མཚོོན་ན་... །” ཞེེསི་ཅིི་ཞེིག་བཤོད་གྲབསི་བྱསི་རྗོེསི་བཤོད་མཚོམསི་

བཞེག མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་ཁུ་སིིམ་མེར་ཁོོསི་ཅི་ིབཤོད་ལོ་སྒུག་ནསི་བསྡད་“ཨུན། ངའ་ིབསིམ་

པར། མི་ཞེིག་ལོ་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་གཅིིག་ཡིོད་རྒྱུ་ན་དེསི་ཆོོག ཨུན། དེ་འདྲེ་ཞེིག་གི་

སྟེང་དུ། ངའ་ིབུད་མེད་ཀྱིིསི་སྔོོ་ཚོལོ་འགའ་ར་ེདང་ཕག་པ་གཅིིག་གཉིིསི། ཁྱོིམ་བྱ་འགའ་ར་ེ

བཅིསི་གསིོ་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ོསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཡིིན་ན། ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་

དུ་སིོང་ནསི། དེ་ནསི་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་ཆོོག་ལོ། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཡིང་སླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་ཆོོག འདི་

ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིསླེོབ་གྲྭ་ད་ེལྟ་བུ་སོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་མེད།”

སྐྱེསི་པ་ཞྭ་ནག་པསི་“ངའི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་འདི་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་མི་འདོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིའདོད། ངསི་བལྟསི་ན་སླེོབ་གྲྭ་ད་ེཚོ་ོདངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་འདུག”

“ཧུན། རྐང་ན་ལྷམ་ཡིང་མེད་པའི་བྱིསི་པ་རྩབ་ཧྲིལོ་ཞེིག་རྐང་འབོལོ་དང་དོར་མ་གྲ་

དག་གྱིོན་ཞེིང་། ཁོ་ནསི་ནམ་རྒྱུན། ‘ཨོག་ཁོ་ེསི་ིལྟསི་ངན་ཁྱོོད་ཚོོ།’ཞེེསི་བཟློ་བའ་ིབྱིསི་པ་

ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ནི་དེ་འདྲེའི་སྐྱིད་པོ་ཞེིག་གང་ན་ཡིིན། ངའི་བུ་ནི་དེ་འདྲེའི་སླེོབ་
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གྲྭ་ཞེིག་ཏུ་ཕྱིིན་པ་རེད་ལོ། ཉིི་མ་རེ་རེར་འཁྲུག་འཛོིང་བརྒྱབ་ནསི་ཕྱིིར་ཡིོང་གི་ཡིོད། ཁོོ་

འཁྲུག་འཛོིང་བརྒྱབ་ན་ངར་པ་ཡིིན། རྩུབ་པོ་ལྟསི་ངན་ཞེིག་ཡིིན། ཉིིན་རེར་འཁྲུག་འཛོིང་

ཐེེངསི་རེ་བྱེད་དགོསི་པསི། ཁྱོིམ་དུ་སླེེབསི་དུསི་ནམ་རྒྱུན་གྱིོན་གོསི་ཧྲིལོ་ཧྲུལོ་དུ་བཏང་

ནསི། ཁོ་ཁྲག་སྣ་ཁྲག་བཏོན་ཡིོད། ཁོོའ་ིཨ་མསི་ཁོོ་རང་རྡུང་གྲབསི་བྱསི་པསི། ངསི་ཁོོ་རྡུང་

དུ་མ་བཅུག མི་ཐུག་ཐུག་རིག་རིག་ཚོང་མསི་ཁོོ་གཅིར་རྡུང་ཇོ་སྒོ་རྡུང་རྡུང་བྱེད་དགོསི་

དོན་མ་ིའདུག ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗོ།ེ ཁོོསི་ཀྱིང་དོར་མ་གྲ་དག་གོྱིན་པའ་ིཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོོའ་ིགྲསི་ནསི་

འགའ་ར་ེཡིག་ཐེག་ཆོོད་ར་ེབརྡུངསི་ཡིོད། ད་ངསི་མ་ིཤོེསི་ཡི། ངསི་མ་ིཤོེསི།”

ཨ་ཕསི་“དེསི་ན་ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི། ང་ཚོོའ་ིསོྒོར་མོ་ཡིོངསི་སུ་རོྫོགསི་ཟིན། ངའ་ི

བུ་གཅིིག་ལོ་དུསི་ཐུང་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེསི་ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོོའ་ི

ཁོ་གསིོ་མ་ིཐུབ། ང་སིོང་ནསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་ཅིན་གྱི་ིལོསི་ཀ་ཡིིན་རུང་ལོེན་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེ

ལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཞྭ་ནག་པསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་པསི། ཁོོའ་ིསྨོ་ར་ཐེར་ཐོེར་སྐྱེསི་པའ་ིམ་ན་ེ

དེ་འོད་ནང་དུ་མངོན་ཞེིང་། ཁོོའ་ིཤོ་གནད་ཀྱིིསི་གང་བའི་སྐེ་ཡིི་ངོསི་སུ་སྤུ་སྐྱེསི་ནསི་ཚོ་

རུ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོོསི་མི་འདོད་པའི་ཉིམསི་ཀྱིིསི་“དེ་འགྲིག་འདུག་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟར་

བྱོསི་དང་། ང་རང་ན་ིསོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཅིན་གྱི་ིལོསི་ཀ་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ད་ཐེེངསི་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་བྱསི་ཏ་ེངའ་ིལོསི་ཀ་འཕྲོག་དང་། ཐེེངསི་རྗོེསི་མར་ང་རང་གྲོད་

ཁོོག་ལྟོགསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ངསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱསི་ཏ་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིལོསི་ཀ་

འཕྲོག་ཡི། རེད། ཁྱོོད་ལོ་ད་ེལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མེད་པསི། ད་ེལྟར་བོྱསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འོ་ན་ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི། ངསི་ཁྱོོད་དང་འཕོྲག་རྩོད་མ་ིབྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ། 

ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་དགོསི་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།
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སྐྱསེི་པ་ཞྭ་ནག་པ་དེསི་ཡིང་བསྐྱར་མགོ་བོ་ཕྱིིར་སྒུར་ནསི། མ་ན་ེམུན་ནག་ནང་དུ་ཕྱིིར་

འཛུལོ་རྗོསེི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོསེི། ངསི་ཀྱིང་དངོསི་གནསི་མ་ིཤོསེི། ཉིིན་གཅིིག་ག་ིཆུ་ཚོོད་བཅུ་

གཉིིསི་རིང་ལོ་ལོསི་ཀ་བྱསི་ནསི། གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་བཞེིན་ཕྱིིར་ཡིོང་དགོསི་ལོ། ད་དུང་རྒྱུན་

དུ་ཆོད་རྒྱུ་མེད་པའ་ིསིེམསི་ཁྲལོ་བྱསི་ནསི་འདུག་དགོསི། ངའ་ིཕྲུ་གུ་ལོ་ཟ་མ་འདང་ངེསི་

བཟའ་རྒྱུ་མེད་ལོ། ངསི་ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་བསིམ་བློོ་ཁོོ་ན་བཏང་ནསི་སྡོད་ཐེབསི་མེད། ལྟསི་ངན། 

འདིསི་མ་ིཞེིག་དངོསི་གནསི་སོྨྱོ་རུ་འཇུག” ཅིེསི་བཤོད་པསི། གོར་གོར་དུ་བསྡད་པའ་ིསྐྱེསི་

པ་ཚོོསི་སིེམསི་ཁྲལོ་དང་བཅིསི་རྐང་པ་ཐེོག་འོག་བརྗོེསི། 

• • •

ཋེོམ་སོྒོ་ཆོེན་གྱིི་འགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི། ནང་དུ་ཡིོང་བཞེིན་པའི་མི་རྣམསི་ལོ་མིག་བཤོེར་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པར་འོད་ཚོོམ་ཞེིག་བཀར་ནསི་ཡིོད། ཝ་ིལོིའ་ེ ཨ་ེཋེོན་

གྱིིསི་“མིག་བགྲད་ནསི་ལྟོསི་ལོ་སྡོད། ང་སོིང་ནསི་ཇུལོ་ ཝ་ིཋེ་ེལོ་འབོད་ཡིོང་། ཁོོ་ན་ིཆོ་ེརོ་

ཁོེ་ཡིི་ཁྲག་རྒྱུད་འདྲེེསི་མ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། ཕོ་གསིར་བཟང་པོ་ཞེིག་ཡིིན། མཉིམ་འཇོོག་

བྱོསི་ལོ་ལྟོསི། ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་ནསི་ཁོོ་ཚོ་ོངོསི་ཨ་ེཟིན་ལྟོསི།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་ཞེིང་པ་ཁྱོིམ་ཚོང་སྐོར་གཅིིག་ནང་དུ་ཡིོང་བར་

བལྟསི། བུ་མོ་ཚོོསི་སྐྲ་ལོོ་ལོན་བུར་བསླེསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཕོ་གསིར་ཚོོསི་ཞེབསི་བྲོ་

འཁྲབ་ཆོེད་དུ་ལུསི་ཡིོངསི་སུ་གྱིོན་ཆོསི་གྲ་དག་གྱིོན་འདུག ཇུལོ་ཡིོང་ནསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་

དུ་ལོངསི།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ང་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྲུང་རོགསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིགླེག་རྒོད་ཀྱི་ིམཆུ་ཏོ་ལྟ་བུའ་ིསྣ་དང་། མཁུར་རུསི་མཐེོ་བའ་ིམཁུར་ཚོོསི་

སྨུག་པོ། ཕྲ་ཞེིང་དམའ་བའི་མ་ནེ་བཅིསི་ལོ་ཐེེངསི་ཤོིག་བལྟསི། “ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་ཨིན་
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ཇུན་ཕྱིེད་ཀ་རེད་ཟེར་མོད། ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་རང་བརྒྱ་ཆོའ་ིབརྒྱ་ཐེམ་པ་ཨིན་ཇུན་རེད།”

ཇུལོ་གྱིིསི་“མིན། ཕྱིེད་ཀ་མ་གཏོགསི་མིན། ང་རང་གིསི་ཀྱིང་རང་ཉིིད་དངོསི་གནསི་

ཨིན་ཇུན་ཆོ་ཚོང་བ་ཡིིན་ན་འདོད། དེ་ལྟར་ན་ང་ལོ་ཡིང་ཟུར་བཅིད་སི་ཆོའི་ནང་ནསི་

སི་སྐལོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཨིན་ཇུན་དེ་ཚོོ། ཁོོ་ཚོོའི་ནང་ནསི་འགའ་རེར་སི་ཆོ་ཡིག་པོ་ཐེོབ་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“མ་ིད་ེཚོོར་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཞེིང་པའ་ིཁྱོིམ་ཚོང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིཚོ་ོདང་སྒོར་གཞེན་གྱི་ིགནསི་སྤེོའ་ིཡུལོ་མ་ིསིོགསི། སྐུ་

མགྲོན་རྣམསི་ཀྱིིསི་སོྒོ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནསི་ནང་དུ་ཡིོང་ག་ིའདུག བྱིསི་པ་ཚོ་ོསོྔོན་དུ་བརྒྱུག་

དགོསི་བསིམ་ནསི་འཐེེན་གྱི་ིའདུག་ལོ། ཁུ་སིིམ་མེར་ཡིོད་པའ་ིཕ་མ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིལོག་པ་

དམ་པོར་བཟུང་།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ཞེབསི་བོྲའ་ིདགོང་ཚོོགསི་འདི་ཚོོར་ནུསི་པ་ཁྱོད་མཚོར་རེ་ཐོེན་གྱིི་ཡིོད། 

ང་ཚོོའ་ིམ་ིརྣམསི་ལོ་ཅི་ིཡིང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དགོང་ཚོོགསི་སྟེང་དུ་གྲོགསི་

པོ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་ཆོོག་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། འདིསི་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་འཕོངསི་མཐེོ་རུ་བཏེགསི་

ནསི། ངོ་སིོ་ཡིོད་པ་བྱསི་ཡིོད་ལོ། དགོང་ཚོོགསི་འདིའ་ིདབང་གིསི། ཡུལོ་མ་ིཚོོསི་ཁོོ་ཚོོར་

བརྩ་ིབཀུར་ཞུ་བཞེིན་ཡིོད། ངསི་ལོསི་ཀ་བྱེད་སི་དེར་མ་ིཞེིག་ངོ་ཤོེསི་ལོ། ཁོོ་ཡིང་འད་ིགར་

ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ཏུ་སླེེབསི་ཡིོད། ངསི་ཁོོ་གདན་འདྲེེན་ཞུསི་པསི་ཁོོ་རང་སླེེབསི་པ་རེད། 

ཁོོསི་ཟེར་ན། རོྫོང་འདིའི་ནང་དུ་དགོང་ཚོོགསི་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་ཡིོད་པ་ནི་ང་ཚོོའི་འདི་

ཁོོ་ན་ཡིིན་ཞེིང་། འད་ིགར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདགའ་རོགསི་དང་ཡིང་ན་ཆུང་མ་དང་མཉིམ་དུ་

ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ཆོོག་ཟེར། ཝ།ེ ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་གསུམ་སོྒོ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནསི་ནང་དུ་ཡིོང་གི་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་རྫོི་དོར་གྱིོན་

ཞེིང་། བལྟསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་ལོསི་ཀ་པ་ཡིིན་པ་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོ་ཕན་ཚུན་ལོ་བཅིར་ནསི་ཡོིང་
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གི་འདུག སོྒོ་སྲུང་པསི་ཁོོ་ཚོོར་དྲེི་བ་རེ་དྲེིསི་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་དྲེིསི་ལོན་བཏབ་ནསི་ནང་དུ་

འཛུལོ།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོར་ཞེིབ་ལྟ་བྱོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་སོྒོ་སྲུང་པའ་ིའགྲམ་དུ་སིོང་

ནསི་“ཁོོ་ཚོ་ོམགྲོན་འབོད་བྱེད་མཁོན་སུ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཚོན་ཆུང་བཞེ་ིཔའ་ིནང་ག་ིམིང་ལོ་ཇོག་སིོན་ཟེར་བ་ཞེིག་རེད།”

ཇུལོ་ཚུར་ཋེོམ་གྱི་ིརྩར་ཕྱིིར་སླེེབསི། “ངསི་བལྟསི་ན་འད་ིཚོ་ོང་ཚོོའ་ིགྲོགསི་པོ་ཚོ་ོརེད།”

“ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི།”

“ངསི་ཀྱིང་གསིལོ་པོ་མི་ཤོེསི། ཚོོར་སྣང་ཙམ་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོ་ཅུང་ཞེེད་སྣང་སྐྱེསི་འདུག 

ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི། ཝ་ིལོིའ་ེལོ་ཁོོ་ཚོོར་ལྟ་རྟེོག་བོྱསི་ལོོབ། ད་ེནསི་ཚོན་ཆུང་བཞེ་ིཔའ་ི

ནང་ག་ིཇོག་སིོན་འཚོོལོ་དགོསི། ཁོོ་ཚོོར་གནད་དོན་ཡིོད་མེད་གསིལོ་པོ་བྱེད་དགོསི། ང་

མུ་མཐུད་དུ་འད་ིགར་འདུག”

ཋེོམ་སྣང་མེད་ཀྱི་ིརྣམ་པསི་ཁོོང་གསུམ་པོའ་ིརྗོེསི་སུ་དེད་ནསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོགར་སྟེགསི་

ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ནསི། མ་ིཚོོགསི་ཀྱི་ིཟུར་ཁོ་ཞེིག་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་རང་སི་བཟུང་ནསི་བསྡད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་ཝི་ལོིའེ་རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་གི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཡིོད་པ་མཐེོང་ནསི། ཁོོ་ལོ་ལོག་

བརྡོ་བཏང་།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཁོོ་ཚོ་ོགསུམ་པོ། མཐོེང་ག་ིའདུག་གམ།”

“ཨུན། མཐོེང་ག་ིའདུག”

“ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན། ཁོོ་ཚོ་ོཚོན་ཆུང་བཞེ་ིཔའ་ིཇོག་སོིན་གྱིིསི་མགྲོན་འབོད་ཞུསི་པ་ཡིིན་

ཟེར།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཧུ་སིི་ཋེོན་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཕར་ལོ་སིོང་ཞེིང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་སྐམ་ལོ་རིད་

པའི་ཁོན་སི་སིིའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ནསི་“འདི་ཇོག་སིོན་རེད། ལྟོསི་

དང་། ཇོག་སིོན། ཕོ་གསིར་ད་ེཚོ་ོམཐོེང་ག་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མཐེོང་ག་ིའདུག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོམགྲོན་འབོད་ཞུསི་པ་ཡིིན་ནམ།”

“བྱསི་མེད།”

“ཁོོ་ཚོ་ོསོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་འདུག་གམ།”

ཇོག་སོིན་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི། “ཨོ། མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད། གྷི་ིར་ེགོྷི་རིའོ་ཤོིང་ཏོག་

འདེབསི་འཛུགསི་ར་བ་ནསི་མཉིམ་དུ་ལོསི་ཀ་བྱསི་པ་ཡིིན།”

“དེསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིམིང་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད།”

“ལོོསི་ཤོེསི། ང་ཚོོསི་མཉིམ་གཤོིབ་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན།”

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ཡི། དེསི་ན་འགྲིག་འདུག ཁོོ་ཚོོའ་ིཉི་ེསིར་མ་འགྲོ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་

རྙིོག་དྲེ་མ་བཟོསི་ན། ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིིར་འབུད་མི་གཏོང་། ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ། སྐུ་ཞེབསི་ཇོག་

སིོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་ཋེོམ་ལོ་“ལོསི་འགན་ཡིག་པོ་བསྒྲུབསི་འདུག ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོ་ོཡིིན་རྒྱུ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཇུལོ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོངོསི་ཟིན་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཨ། ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོའ་ིཨིན་ཇུན་གྱི་ིཁྲག་རྒྱུད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ི

དྲེ་ིམ་ཚོོར་བ་རེད། ཡི་ཡི། ངསི་ང་ཚོོའ་ིམ་ིརྣམསི་ལོ་ཁོོ་ཚོ་ོསྟོན།” ཞེེསི་བཤོད།

རང་ལོོ་བཅུ་དྲུག་ཅིན་གྱི་ིགཞེོན་ནུ་ཞེིག་མ་ིཚོོགསི་གྲསི་ནསི་ཚུར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཧུ་

སིི་ཋེོན་གྱིི་མདུན་དུ་བསྡད་ནསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་“སྐུ་ཞེབསི་ཧུ་སིི་ཋེོན། 
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ང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ལྟར་སིོང་བ་ཡིིན། གཤོམ་གྱིི་ཚུ་ཤོིང་སྡོང་པོའ་ིའགྲམ་དུ་རླངསི་

འཁོོར་ཞེིག་བསྡད་འདུག་ལོ། ནང་དུ་མ་ིདྲུག་འདུག ད་རུང་མ་ིབཞེ་ིཅིན་གྱི་ིརླངསི་འཁོོར་

ཞེིག་བྱང་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བསྡད་འདུག ངསི་ཁོོ་ཚོོར་འབར་ཞུན་སོླེང་

ཁུལོ་བྱསི་ནསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱེད་དུསི། ཁོོ་ཚོོསི་མེ་མདའ་འཁུར་ཡིོད་པ་ངསི་དངོསི་སུ་མཐོེང་

བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིི་མིག་ནང་དུ་དྲེག་པོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱིི་མདངསི་ཤོིག་བབསི་ནསི་“ཝི་

ལོིའ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིོད་ཚོད་ཏན་ཏན་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་དགའ་ལྷང་ལྷང་གིསི་ཁྲེལོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན། “ཡིིན་དང་ཡིིན། སྐུ་ཞེབསི་

ཧུ་སི་ིཋེོན། ཁོོ་ཚོོསི་རྙིོག་དྲེ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།”

“ཡི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོར་གནོད་འཚོེ་མ་གཏོང་། དེ་སིེམསི་ལོ་ཟུང། ཁྱོོད་ཚོོསི་གང་

ཐུབ་ཀྱིིསི་ཁུ་སིིམ་དང་འཇོམ་པོ་བོྱསི། ངསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་ཐུག་ན་འདོད། ངའ་ིརསི་

གུར་ནང་ནསི།”

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཡི་ཡི། ང་ཚོོསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཞེབསི་བྲོའ་ིདངོསི་གཞེ་ིད་དུང་མགོ་བརྩམསི་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཝ་ིལོིའ་ེགར་

སྟེགསི་སྟེང་དུ་འཛོེགསི་ནསི་“སིོ་སིོའ་ིའཁྲབ་རོགསི་འདེམསི་ཤོིག”ཅིེསི་བསྒྲིགསི། རོལོ་

དབྱངསི་དཀྲོལོ་མཚོམསི་བཞེག་པསི། གཞེོན་ནུ་དང་གཞེོན་ནུ་མ། ཕོ་གསིར་དང་མོ་གསིར་

ཚོང་མ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱསི་ནསི། གར་སྟེགསི་ཆོེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་

མཁོན་ཆོ་བརྒྱད་གྲུབ་ཅིིང་། ཚོང་མ་གྲ་སྒྲིིག་ཟིན་ནསི་རོལོ་དབྱངསི་ལོ་སྒུག གཞེོན་ནུ་མ་

ཚོོསི་ལོག་པ་མདུན་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི། མཛུབ་མོ་གུག་ཙམ་གུག་ཙམ་བྱེད་ཅིིང་། གཞེོན་ནུ་

ཚོོསི་རྐང་པ་གར་སྟེགསི་ཀྱི་ིམཐེིལོ་ངོསི་སུ་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་བྱེད། གར་སྟེགསི་ཀྱི་ིམཐེའ་

སྐོར་དུ་མི་རྒན་པ་ཁོག་བསྡད་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་བྱིསི་པ་ཚོོ་གར་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་ཕྱིིར་
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

འཐེེན་བཞེིན། གདོང་ལོ་འཛུམ་ཆུང་ར་ེགྲོལོ་ནསི་འདུག ཐེག་རིང་ག་ིགནསི་སུ། སྟོན་པ་

ཡི་ེཤུ་ལོ་དད་མཁོན་ཚོོསི་གདོང་ལོ་ཉིེསི་དམོད་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོར་ནསི། སྡིག་ཅིན་ཚོོསི་སྡིག་པ་

གསིོག་པར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག

ཨ་མ་དང་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཉིིསི་ཀསི་རྐུབ་སྟེགསི་རིང་པོ་ཞེིག་གི་སྟེང་ནསི་ལྟད་མོར་

བལྟསི་འདུག གཞེོན་ནུ་ར་ེརེསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་འཁྲབ་རོགསི་སུ་འབོད་སྐབསི། ཨ་མསི་“ཁོོ་

མོ་གཟུགསི་པོ་བདེ་པོ་མི་འདུག”ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཐེེངསི་རེ་རེར་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་གདོང་

པ་དམར་བེར་བེར་དང་མིག་ཟུང་ཁྲ་ལོམ་ལོམ་དུ་གྱུར། 

མདོ་འཛོིན་པ་གར་སྟེགསི་ཀྱི་ིདབུསི་སུ་ཡིོང་ནསི་ལོག་པ་ཡིར་བཀྱིགསི། “ཚོང་མ་གྲ་

སྒྲིིག་ཟིན་ནམ། ཡི། དེསི་ན་མགོ་རྩོམསི་ཤོིག”

“ཁྱོིམ་བྱའི་རོྡོག་བྲོ།” ཞེེསི་པའི་ཞེབསི་བྲོའ་ིརོལོ་དབྱངསི་ཙིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་གྲག་

བྱུང་། སྒྲི་དེ་ནི་དེ་འདྲེའི་འཚོེར་ཞེིང་དེ་འདྲེའི་གསིལོ། ཨོག་གླེན་གྱིིསི་གཙེར་སྐད་སྒྲིོག་

ལོ་མཆུ་སྦྲིེང་གིསི་སྣ་སྒྲི་དང་རྣོ་སྒྲི་འབྱིན་ཞེིང་། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་གྱིིསི་སྐད་སྒྲི་སྦེོམ་པོ་སྦེིར་

སྦེིར་གྱིིསི་སྒྲིོག མདོ་འཛོིན་པསི་ཞེབསི་བྲོ་ཚོན་པའ་ིམིང་བྱང་བསྒྲིགསི་བྱུང་བསི། གཉིིསི་

རེ་དོར་བསྡེབསི་པའི་ཕོ་གསིར་མོ་གསིར་ཚོོ་འགུལོ་མགོ་བརྩམསི། ཁོོ་ཚོོསི་དཔུང་ལོག་

གོར་མོསི་བཟུང་ནསི་སྔོ་ནུར་ཕྱི་ིནུར་གྱིིསི་ཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ། ཡི། སིོ་སོིའ་ིའཁྲབ་རོགསི་མ་

འཁོོར་དུ་ཆུག་ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན། མདོ་འཛོིན་པསི་ནོན་མ་ིཐུབ་པའ་ིསོྤྲོ་སྣང་དང་བཅིསི་རྐང་

པ་རྡོེབ་རྡོེབ་བྱེད་ཅིིང་། འགྱིིང་ཉིམསི་ཀྱིིསི་སྔོ་ནུར་ཕྱིི་ནུར་བྱེད་ལོ། གར་སྟབསི་ཀྱིི་མིང་

ནསི་འབོད་བཞེིན། རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་གར་སྟབསི་ད་ེདག་ར་ེར་ེབཞེིན་བསྒྱུར།

“གར་མ་གཡིསི་སུ་བསོྐར་ནསི། འགྱིིང་ང་ེའགྱིིང་ངེར་འཁོོར། ལོག་པར་ལོག་པ་བཞེག་

ནསི། གཉིིསི་ར་ེགཤོིབ་ནསི་སིོང་།” རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་གདངསི་ད་ེར་ེམཐེོ་ར་ེདམར་འགྱུར་

ཅིིང་། བྲེལོ་འཚུབ་ཀྱིིསི་འགུལོ་བའ་ིལྷམ་བུ་ཁོག་གིསི་པང་མཐེིལོ་རྫོ་རྔ་བཞེིན་དུ་བརྡུངསི། 
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མདོ་འཛོིན་པསི་“གཡིསི་སུ་འཁོོར། གཡིོན་དུ་འཁོོར། ཁོ་ཁོར་གྱིེསི། ཡི། ད་གྱིེསི། སྒོལོ་བ་

སྒོལོ་བར་གཏོད།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། མཐེོ་ཞེིང་འདར་འགུལོ་ཅིན་གྱིི་གདངསི་གཅིིག་སྒྲི་

དབྱངསི་དང་ལྷན་དུ་གླུ་ཚོིག་དབྱངསི་ལོ་གྱིེར། ད་ལྟ་གཞེོན་ནུ་མ་ཚོོའི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་

ཤོད་པའི་སྐྲ་ལོོ་ལྷོད་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ད་ལྟ་གཞེོན་ནུ་ཚོོའི་དཔྲལོ་བའི་ངོསི་སུ་རྔུལོ་ཆུ་

འགྲིལོ་ནསི་ཡིོང་། ད་ལྟ་ཞེབསི་བྲོ་མཁོསི་པ་ཚོོསི་སྟངསི་སྟབསི་བར་ནསི་གར་རྩལོ་ངོམ་

ལོ། གར་སྟེགསི་ཀྱི་ིསྣ་ེཟུར་དུ་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིརྒན་པོ་ཚོོསི་རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིའགྱུར་ཁུགསི་

དང་བསྟུན་ནསི། ཐེལོ་མོ་ཡིང་ཙམ་ཡིང་ཙམ་རྡོེབ་ཅིིང་། རྐང་པ་རྡོེབ་ཙམ་རྡོེབ་ཙམ་བྱེད། 

ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པར་འཛུམ་ཆུང་ར་ེམངོན་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཕན་ཚུན་མིག་གིསི་མཐེོང་བ་ན་

མགོ་བ་གུག་ཙམ་བྱེད།

ཨ་མའ་ིམགོ་བོ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིརྣ་རྩར་བཅིར་“ཁྱོོད་ཀྱི་ིསིེམསི་ལོའང་དྲེན་མ་ིསྲིིད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་ཕ་ལོོ་ན་གཞེོན་དུསི། ཁོོ་ལྟ་བུའ་ིཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་སྟངསི་ཡིག་པ་ཞེིག་

ངསི་མཐེོང་མྱོོང་མེད།” ད་ེནསི་ཨ་མའ་ིགདོང་པར་འཛུམ་ཞེིག་མངོན་ནསི་“འདིསི་ང་ལོ་

འདསི་སིོང་ག་ིདོན་དག་རྣམསི་ཕྱིིར་དྲེན་དུ་འཇུག”ཅིེསི་བཤོད། ད་ེབཞེིན་དུ། ལྟད་མོ་པ་

ཚོང་མའི་གདོང་གི་འཛུམ་མདངསི་ཀྱིང་འདསི་སོིང་གི་དོན་དག་སྐྱིད་པོ་དག་ཕྱིིར་དྲེན་

བྱསི་པའ་ིའཛུམ་མདངསི་ཡིིན།

 “ལོོ་ངོ་ཉི་ིཤུའ་ིཡིར་སོྔོན་དུ། མ་སི་ིཁོོ་ཇོ་ེགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཉི་ེའདབསི་སུ། ཨོག་གླེན་དཀྲོལོ་

མཁོན་གྱི་ིལོོང་བ་ཞེིག་ཡིོད་ལོ་... །

 “ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ། ངསི་མཆོོངསི་སྟབསི་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་རྐང་རྡོེབ་ཐེེངསི་བཞེ་ིབྱེད་

ཐུབ་མཁོན་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་།”

“ཌི་ཁོོ་ཋེ་མངའ་སྡེའ་ིནང་ག་ིསི་ིཝ་ེཌིེན་གྱི་ིམ་ིཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་པ་ཤོེསི་སིམ། ཁོོ་ཚོོསི་

གར་སྟེགསི་མཐེིལོ་ངོསི་སུ་གཡིེར་མ་སྟོར་བ་བུད་མེད་ཚོོའ་ིསྨོད་གོསི་ལོ་ཡིར་འཛུལོ་ནསི་
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ཧ་ཅིང་འཁྲུག་པོ་ཆོགསི་སུ་འཇུག་ལོ། ཁོོ་མོ་ཚོ་ོའཁྲིག་དུསི་སུ་འཁོེལོ་བའ་ིརྒོད་མ་བཞེིན་

དུ་འཁྲུག་པོ་ཆོགསི། སི་ིཝ་ེཌིེན་གྱི་ིམ་ིད་ེཚོ་ོམཚོམསི་ལོ་ལོར་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ།”

ཐེག་རིང་དུ། སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་ལོ་དད་མཁོན་ཚོོསི་སྡོད་མི་ཚུགསི་པའི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བྱིསི་

པར་ལྟ་རྟེོག་བྱསི་ནསི་“ལྟོསི་དང་། ཡུལོ་མ་ིཁོོ་ཚོོསི་མ་ེཡི་ིསྐམ་པ་ལོ་ཞེོན་ནསི་དམྱོལོ་བའ་ི

ཡུལོ་དུ་རྒྱུག་བཞེིན་འདུག དད་ལྡན་མང་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་འད་ིདག་མཐེོང་དགོསི་པ་འད་ིཇོ་ི

འདྲེའི་ཡིིད་སྐྱོ་བ་ལོ་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའི་བྱིསི་པ་ཚོོ་སྔོངསི་འཚོབ་ཀྱིི་འོག་

ནསི་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད།

མདོ་འཛོིན་པསི་“ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་གཅིིག་འཁྲབ་རྗོེསི། དེ་ནསི་ངལོ་གསིོ་ཅུང་རྒྱག 

མགྱིོགསི་པོར་ངལོ་གསིོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཚོང་མསི་ཧུར་བརྩོན་གྱིིསི་འཁྲོབསི་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད། གཞེོན་ནུ་མ་ཚོོའ་ིལུསི་ནསི་རྔུལོ་ཆུ་ཐེོན་ཞེིང་། གདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར། ཁོོ་ཚོོསི་

མཆུ་སྒྲིོསི་ཡིངསི་པོར་གདངསི་ནསི་ཞེབསི་བོྲ་འཁྲབ་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིགདོང་པར་གུསི་ཞེབསི་

དང་ནན་ཏན་གྱིི་མདངསི་བབསི། གཞེོན་ནུ་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའི་སྐྲ་ལོོ་རིང་པོ་ལྟག་ལོ་འཕངསི་

ནསི། སྔོ་རྟེིང་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་ཕྱི་ིརྟེིང་ཐེང་ལོ་རྡོེབ་ཞེོར། གཟུགསི་པོ་མགྱིོགསི་མྱུར་

གྱིིསི་ལྡེམ། གར་སྟེགསི་སྟེང་གི་གར་པ་ཕོ་མོ་ཚོང་མསི་ཕར་འགྲོ་ཚུར་ནུར་དང་། ཕར་

བསྲིེསི་ཚུར་བསྲིེསི། གཡིསི་འཁོོར་གཡིོན་འཁོོར་བྱེད་ཅིིང་། རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངསི་

གཙེར་སྐད་དང་བཅིསི་མཆོེད།

དེ་ནསི་རོལོ་དབྱངསི་གླེོ་བུར་དུ་མཚོམསི་བཞེག གར་པ་ཚོོ་ཐེད་ཀར་ལོངསི་ནསི་

འདུག་ཅིིང་། ངལོ་དུབ་ཀྱི་ིདབང་གིསི་དབུགསི་ཐུང་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན། བྱིསི་པ་ཚོ་ོསིོ་སོིའ་ི

ཆོིངསི་ཐེག་ལོསི་གྲོལོ་ནསི། ཐེད་ཀར་གར་སྟེགསི་སྟེང་དུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། སོྨྱོན་པ་བཞེིན་

དུ་ཕན་ཚུན་བདའ་རེསི་དང་འཇུ་རེསི་བྱེད་ལོ་། ཞྭ་མོ་འཕྲོག་རེསི་དང་མགོ་སྐྲ་འཐེེན་རེསི་

བྱེད། གར་པ་ཚོོ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི། ལོག་པསི་རླུང་བུ་གཡིབ་གཡིབ་བྱེད་ཅིིང་། རོལོ་
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བསྐྱར་ཐེང་ལོ་བསྡད། རྒྱུད་དྲུག་སྒྲི་སྙན་དཀྲོལོ་མཁོན་ཚོོསི་ལོག་འཇོམ་པོསི་རྒྱུད་སྐུད་

ལོ་རྩེད།

ད་ལྟ་ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཡི། ད་ལྟ་འཁྲབ་ཚོན་རྗོེསི་མའ་ིའཁྲབ་རོགསི་འཚོོལོ་རོགསི།” ཞེེསི་

བཤོད་པསི། ཞེབསི་བོྲ་འཁྲབ་མཁོན་ཚོ་ོཡིར་ལོངསི་བྱུང་ལོ། འཁྲབ་མཁོན་གསིར་པ་ཚོ་ོ

མདུན་དུ་འཁྲབ་རོགསི་འཚོོལོ་དུ་ཡིོང་། ཋེོམ་མི་དེ་གསུམ་གྱིི་ཉིེ་སིར་ལོངསི་ནསི་བསྡད། 

ཁོོསི་མི་དེ་གསུམ་པོ་མི་ཚོོགསི་ཀྱིི་གསིེང་ནསི་འཚོང་བཞེིན་གར་སྟེགསི་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་

བ་མཐོེང་། ཁོོ་ཚོ་ོའཁྲབ་རོགསི་སྒྲིིག་བཞེིན་པའ་ིགར་ཚོོམ་ཞེིག་ག་ིཕྱིོགསི་སུ་སོིང་། ཁོོསི་

ཝི་ལོིའེ་ལོ་ལོག་གཡུག་ཅིིག་བྱསི་པསི། ཝི་ལོིའེ་ཡིིསི་ཨོག་གླེན་དཀོྲལོ་མཁོན་ལོ་སྐད་ཆོ་

བཤོད། ཨོག་གླེན་དཀྲོལོ་མཁོན་གྱིིསི་རྒྱུད་སྐུད་ཀྱིི་ངོསི་སུ་གཞུ་རྒྱུད་ཤུགསི་ཀྱིིསི་བརྡོར་

བསི། ཕོ་གསིར་ཉིི་ཤུ་ཐེམ་པ་གར་སྟེགསི་ངོསི་སུ་དལོ་མོསི་ཁྱོབ། མི་གསུམ་པོ་གར་ཚོོམ་

གཅིིག་གི་ཉིེ་སིར་བཅིར་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོའི་ནང་ནསི་གཅིིག་གིསི་“ངསི་འདི་དང་ལྷན་དུ་

འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཕོ་གསིར་སྐྲ་སིེར་ཞེིག་གིསི་ཧང་སིངསི་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་གྱིིསི་བལྟསི་“ཁོོ་མོ་ངའ་ིའཁྲབ་

རོགསི་ཡིིན།”

“ལྟསི་ངན་ཁྱོ་ིཕྲུག་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིོན་ཨ་་་་།”

སྐབསི་དེར་མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་གཅིིག་གིསི་ཤུ་སྒྲི་རྣ་ལོ་གཟན་པ་ཞེིག་བརྒྱབ་བྱུང་། ད་ེ

ནསི་མི་གསུམ་པོའ་ིམཐེའ་རུ་མི་ཚོོགསི་ཀྱིི་མཁོར་གྱིང་གིསི་བསྐོར་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོ་རེ་རེའི་

ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་མི་གཞེན་གྱིིསི་དམ་པོར་བཟུང་། དེ་ནསི་མི་ཚོོགསི་ཀྱིི་མཁོར་གྱིང་དེ་

དལོ་མོསི་གར་སྟེགསི་ལོསི་བབསི།
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ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ད་ཡིིན།” ཞེེསི་སྐད་བརྡོ་བཏང་བསི། གཙེར་སྐད་ཅིན་གྱི་ིརོལོ་དབྱངསི་

གྲག་བྱུང་ལོ། མདོ་འཛོིན་པསི་ཞེབསི་བྲོའ་ིདབྱངསི་རྟེ་གྱིེར་བསི། གར་སྟེགསི་སྟེང་དུ་རོྡོག་

སྒྲི་ཐེག་ཐེག་ཏུ་སོྒྲིག

སྐབསི་དེར། ཁོེབསི་མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་སོྒོ་ཆོེན་མདུན་དུ་ཚུར་སླེེབསི་

ཤོངི་། སྟེང་ག་ིཁོ་ལོོ་བསི་“སྒོོ་ཕྱིསེི་དང་། ང་ཚོོསི་ནང་དུ་ཟིང་འཁྲུག་སླེོང་བཞེིན་པ་གོ་བྱུང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

སོྒོ་སྲུང་པ་རང་སི་ནསི་བརྟེན་པོར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་“ང་ཚོོ་འདི་གར་ཟིང་འཁྲུག་

ལོངསི་མེད། རོལོ་དབྱངསི་ལོ་ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོསུ་ཡིིན།”

“ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིིན།”

“ཁྲིམསི་སིའ་ིབཀའ་ཤོོག་ཡིོད་དམ།”

“ཟིང་འཁྲུག་ལོངསི་ཡིོད་དུསི་ང་ཚོོར་བཀའ་ཤོོག་དགོསི་ཀྱི་ིམེད།”

སོྒོ་སྲུང་པསི་“ཨོ། ང་ཚོ་ོའད་ིགར་ཟིང་འཁྲུག་ལོངསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རླངསི་འཁོོར་ནང་ག་ིམ་ིདེསི་རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་གདངསི་དང་མདོ་འཛོིན་པའ་ིསྐད་

གདངསི་ལོ་ཉིན་ཞེིང་། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་དལོ་མོར་ཕར་བསྐོར་ནསི། ལོམ་གྱི་ིབཞེ་ིམདོ་

ད་ེརུ་སྒུག་ནསི་བསྡད། 

ཕར་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིརུ་དཔུང་དེའ་ིནང་དུ། མ་ིགསུམ་པོ་འགུལོ་མེད་དུ་བཟུང་ཡིོད་

ལོ། ལོག་པ་ར་ེརེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམཆུ་ཏོ་བཀག་ཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོམུན་ནག་ཁྲོད་དུ་སླེེབསི་པ་ན། རུ་

དཔུང་དེསི་ལོག་པ་གྲོལོ། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེཡིག་པོ་འདྲེ་བྱུང་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབཙོན་མའ་ི

ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་ལྟག་རྒྱབ་ནསི་བཟུང་།
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ཝི་ལོིའེ་གར་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་ཚུར་ཁོོ་ཚོོའི་རྩར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་“ཡིག་པོ་བྱུང་

སིོང་། ད་ལྟ་མ་ིདྲུག་མ་གཏོགསི་མ་ིདགོསི། ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་མ་ིའད་ིཚོོར་ཐུག་དགོསི་ཟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཧུ་སི་ིཋེོན་མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་ཚུར་མངོན་སིར་བུད་“མ་ིའད་ིཚོ་ོཨ་ེརེད།”

ཇུལོ་གྱིིསི་“རེད། ཁོོ་ཚོོ་ཡིར་སིོང་ནསི་ཐེད་ཀར་ཟིང་འཁྲུག་སླེོང་མགོ་བརྩམསི་

སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོར་ལོག་འགུལོ་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབསི་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་བལྟ་དང་།” བཙོན་པ་ཚོོ་ཁོ་ཚུར་བསྐོར་ནསི་གདོང་པ་ཁོོ་ལོ་གཏད། 

ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་བོ་མར་དུད་ནསི་འདུག ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའི་སྔོངསི་འཚོབ་ཀྱིིསི་གང་

བའ་ིགདོང་པར་གླེོག་བཞུ་བཀར་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་འད་ིའདྲེ་བྱེད་དོན་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་

དྲེིསི་མོད། ལོན་འདེབསི་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་་“ལྟསི་ངན་སུ་ཞེིག་གིསི་ཁྱོོད་ཚོོར་

འད་ིའདྲེ་བྱོསི་ཟེར།”

“ལྟསི་ངན། ང་ཚོོསི་ཅི་ིཡིང་བྱསི་མེད། ང་ཚོ་ོཞེབསི་བྲོ་འཁྲབ་ཏུ་ཡིོང་བ་ཙམ་ཡིིན།”

ཇུལོ་གྱིིསི་“དེ་འདྲེ་ག་ལོ་ཡིིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཐེད་ཀར་གསིར་བུ་དེར་གཞུ་རྩིསི་རེད་ཨ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྐུ་ཞེབསི་ཧུ་སི་ིཋེོན། མ་ིའད་ིཚོ་ོགར་སྟེགསི་སྟེང་དུ་ཡོིང་མ་ཐེག་ཏུ། གཅིིག་

གིསི་ཤུ་སྒྲི་ཞེིག་བཏོན་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། ད་ེངསི་ཤོེསི་སོིང་། ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོཐེད་ཀར་སོྒོ་ཆོེན་མདུན་དུ་སླེེབསི་སིོང་།” ད་ེ

ནསི་ཁོོའ་ིཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར། “ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་གནོད་འཚོ་ེགཏོང་གི་མིན། ང་ཚོོའི་ཞེབསི་

བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་ལོ་གཏོར་བརླག་ཐོེང་ཟེར་མཁོན་སུ་རེད།” ཁོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ལོན་ལོ་

སྒུག་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཡིང་ང་ཚོ་ོདང་སྐྱིད་སྡུག་གཅིིག་པ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅིསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཡིང་ང་ཚོོའ་ིཁོོངསི་གཏོགསི་རེད་ཨ། འད་ིའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་ཁྱོོད་
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ཚོའོ་ིསིེམསི་ལོ་ཇོ་ིལྟར་དྲེན་པ་ཡིིན། གནསི་ཚུལོ་ཚོང་མ་ང་ཚོོསི་གསིལོ་པོ་ཤོསེི་ཡིོད།” ཞེེསི་

ཁོ་སོྣན་བརྒྱབ།

“ལྟསི་ངན། སུ་ཡིིན་རུང་ཁོ་ལོ་ཟ་མ་བཟའ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག་ཨ།”

“ཁྱོོད་ཚོ་ོསུསི་བཏང་བྱུང་། སུསི་ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་སྤྲོད་བྱུང་།”

“ང་ཚོོར་སོྒོར་མོ་སྤྲོད་མ་བྱུང་།”

“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་མོ་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡིང་མ་རེད། ཟིང་འཁྲུག་མེད་ན་སོྒོར་མོ་མེད། དེ་

འདྲེ་རེད་དམ།”

བཟུང་ནསི་ཡིོད་པའི་མི་གཅིིག་གིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་ན་འདོད། གང་ལྟར་ང་

ཚོོསི་ཅི་ིཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་གུག་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་སྐད་ངག་

འཇོམ་པོསི་“ཡི་ཡི། དེསི་ན་བཤོད་མ་ིདགོསི། འོན་ཀྱིང་། ངའ་ིསྐད་ཆོར་ཉིོན། གྲ་ིཁོ་རང་

མ་ིལོ་མ་སོྐར། ང་ཚོོསི་འད་ིགར་འཆོམ་མཐུན་ཡོིང་ཐེབསི་དང་སྣང་བ་སྤྲོོ་བོ་ཡིོང་ཐེབསི་

སུ། སྒྲིིག་སྲིོལོ་དོ་དམ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཙམ་ཡིིན། ད་ེལོ་གཏོར་བཤོིག་མ་གཏོང་རོགསི། 

དེ་ཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་ཐེོང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་གིསི་རང་ལོ་གནོད་འཚོ་ེགཏོང་གི་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ཡི། ཕོ་གསིར་ཚོ།ོ ཁོོ་ཚོ་ོལྕིགསི་རའ་ིསྟེང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཐེོང་

ཞེིག ཁོོ་ཚོོར་གནོད་འཚོ་ེམ་གཏོང་། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ི

མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་དཔུང་དེ་དལོ་མོར་གཞེིསི་སྒོར་གྱིི་རྒྱབ་སྣེ་རུ་སིོང་ཞེིང་། ཧུ་སིི་ཋེོན་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའི་

རྗོེསི་སུ་བལྟསི་ནསི་བསྡད།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོར་རོྡོག་ཐེོ་ཡིག་པོ་ར་ེགཞུསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་སྐད་ངར་གྱིིསི་“ད་ེལྟར་མ་བྱེད། ངསི་ང་ཚོོསི་ད་ེལྟར་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ལོབ་པ་

མིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇུལོ་གྱིིསི་ཞུ་བ་བྱེད་པའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“རོྡོག་རྒྱག་ཡིང་མོ་ཞེིག་གཞུ་རུ་འཇུག་རོགསི། ཁོོ་

ཚོ་ོལྕིགསི་རའ་ིརྒྱབ་རོལོ་ཏུ་རོྡོག་ཐེོསི་གཞུསི་ནསི་གཡུག་འཇོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“མ་ིཆོོག ད་ེའདྲེ་བྱེད་མ་ིཆོོག” ཅིེསི་ནན་བཤོད་བྱསི། 

ཝི་ལོིའེ་ཡིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཉོིན་ཨ། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ད་ཐེེངསི་འགྲོ་རུ་འཇུག འོན་

ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངག་འཕྲིན་འད་ིཕྱིིར་འཕྲོད་པར་གྱིིསི། གལོ་སྲིིད་ཡིང་བསྐྱར་དོན་དག་

འདི་འདྲེ་བྱུང་ན། ང་ཚོོསི་སུ་ཞེིག་སླེེབསི་ན་མི་དེ་ཤོི་མིན་རོ་མིན་དུ་བཏང་ནསི། རུསི་

པ་ཀོ་ཁུག་ཏུ་བླུག་མ་ཐུབ་ན་ལྟད་མོ་ལྟོསི། ཁྱོོད་ཀྱིི་མི་རྣམསི་ལོ་དེ་ལྟར་ཤོོད། ཧུ་སིི་ཋེོན་

གྱིིསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ནི་རང་མི་རེད་ཟེར། ཡིིན་ཡིང་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། ངསི་ནི་དེ་ལྟར་མི་འདོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོལྕིགསི་རའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི་པ་ན། ད་ེགར་ཐེང་ལོ་བསྡད་ཡིོད་པའ་ིསིོ་པ་གཉིིསི་

ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཚུར་ཡོིང་། ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“མ་ིའགའ་རེ་ཁྱོིམ་ལོ་སྔོ་མོར་ཕྱིིར་འགྲོ་དགོསི་

ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད། མ་ིད་ེགསུམ་པོ་ལྕིགསི་རའ་ིསྟེང་དུ་འགོསི་ནསི། མུན་ནག་ག་ིཁྲོད་དུ་

མ་ིསྣང་བར་གྱུར།

དེ་ནསི། རུ་དཔུང་དེ་མགྱིོགསི་པོར་གར་སྟེགསི་ཀྱིི་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་། སྐབསི་དེར། 

རོལོ་དབྱངསི་རུ་ཁོག་གི་རོལོ་ཆོ་ལོསི་“རྒན་པོ་ཌིན་ ཋུར་ཁོེར།” ཞེེསི་པའི་གླུ་གཞེསི་ཀྱིི་

གདངསི་དབྱངསི་ཙིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་གྲག་ཡིོང་། 

གཞུང་ལོསི་ཁོང་གི་འགྲམ་དུ། སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ད་དུང་ཡིང་དེ་གར་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི་

གླེེང་མོལོ་བྱེད། རོལོ་དབྱངསི་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཐེོསི་ལོམ་དུ་འབྱོར།
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ལེེའུ་ཉེེར་བཞིི་པ།

ཨ་ཕསི་“དུསི་འགྱུར་ཆོནེ་པོ་ཞེགི་འབྱུང་བཞེནི་གདའ། འགྱུར་བ་ཅི་ིཞེགི་འབྱུང་བཞེནི་

ཡིོད་པ་གསིལོ་པོ་མ་ིཤོེསི། འགྱུར་བ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་འབྱུང་དུསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོ་ོའཇོིག་

རྟེེན་འད་ིདང་ཡིོངསི་སུ་ཁོ་བྲལོ་ཡིོད་ཀྱིང་སྲིིད། མ་ིཚོང་མར་འད་ིའདྲེ་སྔོངསི་འཚོབ་ཅིིག་

ལོངསི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་གནད་དོན་ཅི་ིཡིིན་གསིལོ་པོ་རོྟེགསི་ཀྱི་ི

མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཞྭ་ནག་པསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་པསི། ཁོོའ་ིསྨོ་ར་ཐེར་ཐོེར་དུ་སྐྱེསི་པའ་ིམ་

ནེའི་ངོསི་སུ་གླེོག་འོད་ཕོག་བྱུང་། ཁོོསི་སི་ངོསི་ནསི་རོྡོ་ཧྲུག་ཆོ་ངེ་ཆུང་ངེ་བསྒྲུགསི་ཡིོང་

ནསི། མཐེ་ེབངོ་གསིི་ཤོལེོ་རོྡོག་རྩདེ་ཆོསི་དང་འདྲེ་བར་འཕངསི། “ད་ེངསི་མ་ིཤོསེི། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་

བཤོད་པ་ལྟར། འགྱུར་བ་ད་ེའདྲེ་ཞེགི་ཡིངོ་སྲིདི་པ་རདེ། མ་ིཞེགི་གསིི་ང་ལོ་ཨ་ོཧ་ཡི་ོམངའ་

སྡའེ་ིཨག་རནོ་སི་ཆོ་རུ་དནོ་དག་ཅིགི་བྱུང་སྐརོ་བཤོད་སིངོ་། ར་ིཁུལོ་ནསི་སླེབེསི་པའ་ིགླེ་པ་

ཚོ་ོརནི་གངོ་ཆུང་བསི། ད་ེགའ་ིའགྱིགི་ལོསི་སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་ཚོསོི་ཁོ་ོཚོ་ོཧ་ཅིང་མང་པ་ོགླེསི་

པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ར་ིཁུལོ་ནསི་སླེེབསི་པའ་ིམ་ིདམངསི་འད་ིཚོོའང་ངལོ་རྩོལོ་པའ་ིསྐྱིད་

སྡུག་ཚོོགསི་པར་ཞུགསི་པ་རེད། རེད་ཡི། དེ་ནསི་དོན་དག་འབུད་མགོ་བརྩམསི་པ་རེད། 

སི་གནསི་དེ་གའི་ཚོོང་ཁོང་གཉིེར་མཁོན་དང་དམག་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་ཚོོགསི་པའི་ཚོོགསི་

མ་ིདང་། ད་ེདང་ད་ེའདྲེའ་ིམང་ཚོགོསི་རྣམསི་ལྷན་དུ་དམག་སྦྱིངོ་བྱསི་ནསི་“དམར་ཕོྱིགསི་

པ།” ཞེསེི་སྐད་འབོད་བྱསི། ད་ེལྟར་ཁོོ་ཚོསོི་ངལོ་རྩལོོ་པའ་ིསྐྱདི་སྡུག་ཚོགོསི་པ་ད་ེཨག་རོན་

སི་ཆོ་ནསི་ཕྱིརི་ཕུད་གཏངོ་ཐེབསི་བྱསི། ཆོསོི་པ་ཚོསོི་འདའི་ིཆོདེ་དུ་ཆོསོི་འཆོད་ཀྱི་ིཡིདོ་ལོ། 

ཚོགསི་པར་ཁོག་གསིི་ཀྱིང་འདའི་ིསྟངེ་དུ་ཟུག་རྔུ་འདནོ་བཞེནི་ཡིདོ། འགྱིགི་ལོསི་སྤྱི་ིགཉིརེ་

ཁོང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིལོག་ནསི་འཇོོར་ཡུ་ཚོང་མ་ཕྱིིར་བསྡུསི་ནསི། དེའ་ིཚོབ་ཏུ་དུག་རླངསི་

ཉིོསི་པ་རེད། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ར་ིཁུལོ་ནསི་སླེེབསི་པའ་ིགླེ་པ་འད་ིཚོ་ོརྒྱུན་

ལྡན་གྱི་ིགདནོ་འདྲེ་ེཙམ་ཡིནི་རྒྱུ་རདེ་འདོད་དམ།” ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། ཡིང་
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བསྐྱར་ཐེང་ནསི་རོྡོ་ཧྲུག་འགའ་བསྒྲུགསི། “རདེ་ཡི། ད་ེན་ིན་ནངི་སྤྱི་ིཟླ་གསུམ་པའ་ིནང་རདེ། 

གཟའ་ཉི་ིམའ་ིཉིནི་ཞེགི་ལོ། ར་ིཁུལོ་ནསི་སླེབེསི་པའ་ིགླེ་པ་སྟངོ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་གྲངོ་འདབསི་

སུ་ཡིངོ་ནསི། རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སོྐར་བློ་འདར་བ་ཞེགི་བྱསི་པ་རདེ། མ་ིགྲངསི་སྟངོ་ཕྲག་ལྔ་ཡིསིི་

མ་ེམདའ་ཐེོགསི་ནསི་སྲིང་ལོམ་ནསི་བཤོར་ནསི་སིོང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རྔམ་སྟོན་བྱསི་ཚོར་

རྗོསེི་ཕྱིརི་ལོགོ་པ་རདེ། ཁོོ་ཚོསོི་ད་ེལོསི་གཞེན་ཅི་ིཡིང་བྱསི་མདེ། རདེ་ཡི། ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོ་

ཚོརོ་རོྙིག་དྲེ་བཟ་ོམཁོན་གཅིགི་ཀྱིང་མ་བྱུང་བ་རདེ། སི་གནསི་མ་ིསིརེ་ལྷན་ཚོགོསི་ཀྱིསིི་ཁོོ་

ཚོོར་འཇོོར་ཡུ་ཚོང་མ་ཕྱིིར་སྤྲོད་པ་རེད་ལོ། ཚོོང་ཁོང་གཉིེར་མཁོན་ཚོོསི་མུ་མཐུད་དུ་སིོ་

སིོའ་ིཚོོང་ཁོང་གཉིེར་བ་རེད། མ་ིསུ་གཅིིག་ལོའང་དབྱུག་པསི་མ་བརྡུངསི་ཤོིང་སུ་གཅིིག་

ལོའང་ཁོྲམ་སོྟན་ཉིསེི་ཆོད་མ་བཅིད་པར། མ་ིསྲིགོ་གཅིགི་ཀྱིང་མ་ཤོོར་བ་རདེ།” ཁོོ་ཡུན་རངི་

ཞེགི་ལོ་ཁུ་སིམི་མརེ་བསྡད་ཅིངི་། ད་ེནསི་སྐྱསེི་པ་ཞྭ་ནག་པ་དསེི་མུ་མཐུད་དུ་“ང་ཚོའོ་ིའད་ི

ཕྱིགོསི་སུ་ཁོོ་ཚོ་ོཧམ་པ་ཇོ་ེཚོ་རུ་འགྲ་ོབཞེནི་འདུག ཁོོ་ཚོསོི་ང་ཚོའོ་ིཞེག་སྒོར་མ་ེཡིསིི་སྲིགེ་

ག་ིའདུག་ལོ། མང་ཚོགོསི་རྣམསི་གང་འདདོ་དུ་གཅིར་རྡུང་གཏངོ་ག་ིའདུག ད་ེབསི་ངསི་

ནམ་རྒྱུན་འདང་རྒྱག་ག་ིཡིོད། ང་ཚོོའ་ིམང་ཚོོགསི་ཚོང་མར་མ་ེམདའ་ཡོིད་པ་རེད། ངའ་ི

བསིམ་པར། ང་ཚོསོི་ཀྱིང་རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱསི་ནསི། གཟའ་ཉི་ིམ་རྟེག་པར་ཚོགོསི་འདུ་

འཚོགོ་དགོསི་པ་མནི་ནམ་བསིམ་གྱི་ིཡིདོ།” ཅིསེི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོང་མསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་ཐེེངསི་ར་ེབལྟསི་ཤོངི་། ད་ེནསི་མགོ་

བོ་ཕྱིིར་སྒུར། ཁོོ་ཚོོསི་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིསྒོོ་ནསི་རྐང་པ་འགུལོ་འགུལོ་བྱསི་ཤོངི་། རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིགཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་ཤུགསི་ད་ེརྐང་པ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་ནསི་རྐང་པ་གཞེན་པའ་ིསྟེང་དུ་སྤེོསི། 
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ཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་ན་ེཡི་སི་ཆོའ་ིདཔྱིད་དུསི་ན་ིཧ་ཅིང་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན། འབྲསི་ལྡན་མ་ེཏོག་ག་ིདྲེ་ི

ངད་འཐུལོ་བའ་ིལུང་གཤོོངསི་ཁོག་ན།ི དཀར་དམར་མདངསི་ཀྱིིསི་སྤྲོསི་ཤོིང་དྭངསི་ཤོིང་

སྲིབ་པའ་ིམཚོ་ོམོའ་ིངོསི་དང་མཚུངསི། ད་ེནསི་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིའཁྲིལོ་ཐེག་ཐེོག་མ་རྣམསི་

ན་ིརྙིིང་ཞེིང་འཇུར་མདུད་ཅིན་གྱི་ིརྒུན་ཤོིང་ངོསི་ནསི་དལོ་མོསི་འབུར་ནསི། གཞུང་རྟེའ་ི

ངོསི་ནསི་མར་ནུར་ནསི་ཡོིང་། སོྔོ་ལྗོང་གིསི་ཡིོངསི་སུ་ཁོེབསི་པའི་རི་ཕྲན་ཁོག་ནི་རིལོ་

རིལོ་ནུ་འབུར་དང་འདྲེ། སོྔོ་ཚོལོ་འདེབསི་སིའི་སི་ཞེིང་ཁོག་ཏུ། ཁོ་དོག་ལྗོང་སྐྱའི་པད་

ཚོལོ་དང་། ཕྲ་ཞེིང་རིང་བའི་མེ་ཏོག་པད་ཚོལོ་ཆུང་ཆུང་། ཅིི་ཡིིན་མི་ངེསི་པའི་དོ་བའི་

ཚོལོ་རྣམསི་བསྟར་བ་ནསི་བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་ནསི་ཡིོད།

ད་ེནསི་སྡོང་པོའ་ིསྟེང་ག་ིམ་ེཏོག་རྣམསི་ཁོ་བཞེད་ཅིིང་། ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོའ་ིམ་ེཏོག་

གི་འདབ་མ་རྣམསི་སི་ལོ་འཐེོར་ནསི། སི་གཞེི་ཧྲིིལོ་པོ་ཁོ་དོག་དཀར་དམར་གྱིི་སི་གདན་

གྱིིསི་ཡིོངསི་སུ་གཡིོགསི། འབྲསི་ལྡན་མེ་ཏོག་གི་ལྟེ་བ་ཕྱིིར་འབུར་ནསི། དལོ་མོར་སྐྱེསི་

ཤོིང་ཚོོན་མདོག་མངོན། དེ་ལྟར། སིེའུ་དང་ཀུ་ཤུ། ཁོམ་བུ་དང་ཆོང་བ་ལོི་སིོགསི་འབྲསི་

ལྡན་མེ་ཏོག་དང་། ད་དུང་མེ་ཏོག་རྣམསི་འབྲསི་བུའི་ནང་དུ་བཅུད་པའི་སིེ་ཡིབ་སིོགསི་

དལོ་མོསི་བཞེད་ནསི་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་མགོ་བརྩམསི། དེ་ལྟར་ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡིའི་སི་

གཞེ་ིཧྲིིལོ་པོསི་ཐེོན་འབྲསི་མགྱིོགསི་པོར་སྐྱདེ་ཀྱི་ིཡིོད། ཤོངི་འབྲསི་རྣམསི་ལྕི་ིམོར་སྐྱེསི་པསི། 

ཤོིང་ཏོག་འོག་ག་ིཡིལོ་ག་རྣམསི་གུག་ཅིིང་། ཤོིང་ཏོག་ག་ིལྗོིད་ཤུགསི་ཡིར་ལོ་འདེགསི་ཆོེད་

དུ། ཡིལོ་ག་ཚོོའ་ིའོག་ཏུ་སོྐྱར་རྟེེན་བསླེང་དགོསི་བྱུང་ཡིོད། 
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འབྲསི་བུའ་ིཁུར་གྱིིསི་དུད་པའ་ིཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོ་ཚོང་མ་ན།ི ཉིམསི་མྱོོང་ཅིན་དང་

ཤོེསི་ཡིོན་པ། ལོག་རྩལོ་མཁོསི་པ་སིོགསི་ཀྱི་ིངལོ་བའ་ིགྲུབ་འབྲསི་ཀྱི་ིསྙིང་བཅུད་ཡིིན། མ་ི

སྣ་འདི་དག་གིསི་སི་བོན་ལོ་ཚོོད་ལྟ་སྣ་ཚོོགསི་བྱསི་ནསི། འབྲསི་ལྡན་གྱིི་སྐྱེ་དངོསི་འདི་

དག་ལོ་གཡུར་དུ་ཟ་བའ་ིའབྲསི་བཟང་སྨོིན་པའ་ིཆོེད་དུ། སྐྱ་ེདངོསི་འད་ིདག་ག་ིརྩད་པསི་

གཡིའ་འབུ་དང་གནོད་འབུ། བཙའ་ནད་དང་སོྔོ་ནད་སོིགསི་དགྲ་སྡེ་སི་ཡི་མང་པོར་ཁོ་

གཏད་གཅིོག་ཐུབ་པའ་ིལོག་རྩལོ་གསིར་སྤེེལོ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། མ་ིསྣ་འད་ིདག་གིསི་སི་

བོན་དང་རྩད་པ་ལོེགསི་བཅིོསི་སུ་གཏོང་བའ་ིཕྱིོགསི་སུ། ཉིིན་མཚོན་དུསི་དྲུག་ཏུ་གཟབ་

ནན་གྱིིསི་ཧུར་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ད་དུང་རྫོསི་འགྱུར་མཁོསི་པ་ཚོོསི་འབྲསི་

སྡོང་དང་ལོོ་ཏོག་འདི་དག་གི་སྟེང་དུ་འབུ་འཇོོམསི་རྫོསི་སྨོན་སོྟར་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་

ཚོོསི་རྒུན་འབྲུམ་རྣམསི་ལོ་མུ་ཟིསི་དུད་བདུག་བྱེད་ཅིིང་། ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོའ་ིསྟེང་གི་

ཤོིང་ནད་དང་ཤོིང་རུལོ། གཡིའ་འབུ་དང་འབུ་ནད་ཡིོད་སི་ཚོང་མ་བཀོག་ནསི་ལོེན་གྱིི་

ཡིོད། འབུ་ནད་སོྔོན་འགོག་ག་ིསྨོན་པ་ཚོོསི། སི་མཚོམསི་ཁོག་ནསི་སིིལོ་སྦྲིང་དང་འཇོར་

པན་གྱིི་གནོད་འབུ་སྦུར་བ་སོིགསི་འཚོོལོ་ཞེིབ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་སྡོང་པོ་

ནད་པ་ཁོག་ལོོགསི་སུ་བཀར་ནསི། སྡོང་པོ་འད་ིཚོ་ོརྩད་པ་ནསི་བཀོག་སྟ་ེམ་ེསྲིེག་གཏོང་

གི་ཡིོད། བྱ་བ་འདི་དག་སྒྲུབ་མཁོན་ནི་ཤོེསི་ཡིོན་ཅིན་གྱིི་མི་ཡིིན། ལྗོོན་གསིར་དང་རྒུན་

འབྲུམ་འཁྲ་ིཤོིང་མཐུད་སྦྱིོར་བྱེད་པའ་ིམ་ིའད་ིདག་ན་ིསྤྱིང་པོའ་ིནང་ག་ིསྤྱིང་པོ་ཡིིན་ཏ།ེ རྒྱུ་

མཚོན་ན།ི ཁོོ་ཚོོའ་ིལོསི་ཀ་ན་ིགཤོག་བཅོིསི་སྨོན་པའ་ིལོསི་ཀ་ཡིིན་ལོ། ད་ེན་ིཡིིད་གཟབ་

དང་བློོ་བརྟེན་དགོསི་པའ་ིབྱ་བ་ཞེིག་ཡིིན། མ་ིསྣ་འད་ིདག་ལོ་གཤོག་བཅོིསི་སྨོན་པ་ལྟ་བུའ་ི

ལོག་པ་དགོསི་ལོ། གཤོག་བཅིོསི་སྨོན་པ་ལྟ་བུའ་ིསྙིང་ཁོམསི་དགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་སྡོང་ལྤགསི་

འཇོམ་པོསི་བཤུསི་ནསི། ཤོིང་ཚོབ་དལོ་མོསི་སྦྱིར་རྗོེསི་། རྨ་ཁོར་སིེར་བུ་མ་ིཕོག་ཆོེད། རྨ་

ལོསི་བྱསི་ཏ་ེརྨ་ཐུམ་རྒྱག་ག་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིརླབསི་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིསྣ་ཡིིན།



785

ལེེའུ་ཉེེར་ལྔ་པ།

བསྟར་ལོ་བརྒྱུསི་པའི་ཤོིང་འབྲསི་སོྡང་རའི་ནང་དུ། ཤོིང་འབྲསི་འདེབསི་འཛུགསི་

མཁོན་ཚོ་ོཡིར་འགོྲ་མར་འགྲོ་བྱེད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དཔྱིད་ཀྱི་ིརྩྭ་ལྗོང་ཁོག་བཀོག་ནསི་མགོ་

སྟེང་བསླེོགསི་ནསི་སི་བཅུད་འཕེལོ་དུ་འཇུག་ལོ། སི་ཤུན་དུམ་བུར་བརྐོསི་ནསི། བརླན་

བཤོེར་རྣམསི་སི་ངོསི་སུ་འཛོིན་ཐེབསི་བྱེད་ཅིིང་། སི་ངོསི་སུ་ཆུ་རྫོིང་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་

བརྐོསི་ནསི། ཞེིང་ཆུ་འདྲེེན་པར་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད། རྩྭ་ཡིན་ཚོོསི་ཤོིང་སྡོང་འོག་གི་ཆུ་རྣམསི་

འཇོིབ་འགྲོ་བར་དོགསི་ནསི། རྩྭ་ཡིན་གྱི་ིརྩད་པ་རྣམསི་ཡིོངསི་སུ་སླེོག་ག་ིཡིོད།

ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོའ་ིསྟེང་ག་ིཤོིང་ཏོག་རྣམསི་ན་ིཉིིན་ར་ེཞེག་རེར་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཆོ་ེཇོ་ེརེད་

ལོ། རྒུན་འབྲུམ་འཁྲི་ཤོིང་སྟེང་དུ་རིང་པོར་དཔྱངསི་པའི་མེ་ཏོག་རྣམསི་ནི་རེ་རེ་བཞེིན་

དུ་བཞེད་བཞེིན་ཡིོད། ཡིོད་ཚོད་འཚོར་ལོོངསི་འབྱུང་མགྱིོགསི་པའ་ིདུསི་ཚོིགསི་འད་ིརུ། 

ནམ་ཟླ་ནི་ཇོེ་དྲེོ་ནསི་ཇོེ་དྲེོ་ཡིིན་ཞེིང་། ལོོ་མ་རྣམསི་རིམ་གྱིིསི་ལྗོང་ནག་ཏུ་འགྱུར། ཤོིང་

འབྲསི་པ་ལོམ་རྣམསི་ལྗོང་མདོག་གི་བྱ་སོྒོང་ཆུང་ཆུང་དང་འདྲེ་བར། འཇོོང་འཇོོང་དུ་

སྐྱེསི་ཤོིང་། འབྲསི་བུའི་ལྗོིད་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཡིལོ་ག་ཕྲ་མོ་རྣམསི་སོྐྱར་རྟེེན་གྱིི་ངོསི་སུ་གླེན་

ནསི་ཡིོད། ཆོང་བ་ལོི་ཚོོ་ཕྱིི་དབྱིབསི་གྲུབ་བཞེིན་པའི་སྒོང་རེད་ལོ། ཁོམ་བུ་ཚོོའི་སྟེང་དུ་

བ་སྤུ་སིོ་མ་སྐྱ་ེབཞེིན་ཡིོད། རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིམ་ེཏོག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའདབ་མ་ཕྲ་མོ་སི་ལོ་

སྟོར་ཞེིང་། སྲི་ཐེག་ཐེག་ག་ིཕྲེང་རོྡོག་འདྲེ་བ་ད་ེཚོ་ོརིམ་བཞེིན་ཐེེའུ་རུ་འགྱུར་ཞེིང་། ཐེེའུ་

རྣམསི་ཆོེན་པོར་སྐྱེསི། ཞེིང་རའི་ནང་གི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་སྟེ། ཤོིང་འབྲསི་ར་བ་འདི་དག་གི་

བདག་པོ་ཚོོསི་ལྟད་མོར་ལྟ་བཞེིན་ཁོོག་རྩིསི་རྒྱག ད་ལོོ་ནི་འབྲསི་བཟང་སྨོིན་པའི་ལོོ་ཟླ་

ཞེིག་རེད། སྐྱེསི་པ་འད་ིཚོོའ་ིསྣང་བ་དགུང་ལོསི་མཐེོ་སྟ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིཤོེསི་ཡིོན་ལོ་བརྟེེན་ནསི། གཡུར་དུ་ཟ་བའ་ིའབྲསི་བཟང་སྨོིན་དུ་བཅུག་ཡིོད་པསི་སིོ།། 

ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཤོེསི་ཡིོན་ལོ་བརྟེེན་ནསི། འཇོིག་རྟེེན་འདིར་ཁོ་ལོོ་སྒྱུར་བཞེིན་ཡིོད། 

ཐུང་ཞེིང་ཕྲ་བའི་གྲོ་མྱུག་རྣམསི་སྟོབསི་ཆོེན་དང་འབྲསི་བཟང་དུ་བསྒྱུར་ཡིོད་ལོ། ཆུང་
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ཞེིང་སྐྱུར་བའི་ཀུ་ཤུ་རྣམསི་ཆོེ་ཞེིང་མངར་བར་བསྒྱུར་ཡིོད་ཅིིང་། ཤོིང་འབྲསི་ཆུང་ཆུང་

གིསི་བྱ་བྱེའུ་མ་གཏོགསི་གསིོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིནགསི་གསིེང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་སོྡང་རྒན་ད་ེརྒུན་

རིགསི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསི་བོན་དུ་སྤྱིད་ནསི། རྒུན་དམར་དང་རྒུན་ནག རྒུན་ལྗོང་

དང་རྒུན་འབྲུམ་ཟིང་སྐྱ། རྒུན་འབྲུམ་རྒྱ་སྨུག་དང་རྒུན་འབྲུམ་སིེར་པོ་སིོགསི་གསིོ་སྐྱོང་

བྱསི་ཡིོད་ལོ། རྒུན་རིགསི་ར་ེརེར་བྲོ་བ་མ་ིའདྲེ་བ་ར་ེར་ེལྡན་ཡིོད། ཚོོད་ལྟའ་ིསི་ཞེིང་སྟེང་

དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་པའི་ཞེིང་པ་འདི་ཚོོསི། ཤོིང་འབྲསི་རིགསི་གསིར་པ་མང་པོ་ཡིང་གསིར་

གཏོད་བྱསི་ཡིོད་དེ། དཔེར་ན། སྦྲིང་རྩི་ཁོམ་བུ་དང་། ཤོིང་འབྲསི་པ་ལོམ་རིགསི་མི་འདྲེ་

བཞེ་ིབཅུ་ལྷག་དང་། ད་དུང་ཤུན་སྐོགསི་ཤོོག་བུ་ལྟར་སྲིབ་པའ་ིསྟར་ཀ་སིོགསི་སིོ།། ད་ེལྟར། 

ཁོོ་ཚོོསི་རྒྱུན་དུ་སི་བོན་འདེམསི་སྒྲུག་དང་། ཤོིང་ཚོབ་མཐུད་སྦྱིོར། འབྲསི་རིགསི་བརྗོེ་

སྒྱུར་སིོགསི་ལོ་བྲེལོ་ནསི། རང་ཉིིད་དང་སི་ཞེིང་གཉིིསི་ཀ་འབྲསི་བཟང་སྨོིན་པའ་ིཕྱིོགསི་

སུ་དེད་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།

ཐེོག་མར་སིེའུ་རྣམསི་སྨོིན་བྱུང་། རྒྱ་མ་རེ་ལོ་སྐར་གཅིིག་དང་སྐར་ཕྱིེད། ལྟསི་ངན། 

འདིསི་ཤོིང་འབྲསི་འཐེོག་གླེ་ཡིང་མ་ིའདང་། སིེའུ་ནག་དང་སིེའུ་དམར་རྣམསི་ཡིོངསི་སུ་

སྨོིན་ནསི་མངར་མོར་གྱུར། དེ་ནསི་བྱེའུ་ཚོོསི་སིེའུ་རོྡོག་ཚོོའི་ཕྱིེད་ཀ་རེ་ཟོསི་འགྲོ་ལོ། 

དེ་རྗོེསི་སྦྲིང་སིེར་ཚོོ་འཕུར་ཡིོང་ནསི་བྱེའུ་ཚོོསི་གཏོད་པའི་ཨི་ཁུང་ནང་དུ་འཛུལོ་འགྲོ། 

སིེའུ་རོྡོག་ག་ིའབྲསི་སྙིང་སི་ལོ་ཐེོར་ནསི། སྟེང་དུ་འབྱར་བའ་ིསྐྱ་ིལྤགསི་དང་ལྷན་དུ་སྐམ་

ནསི་ནག་པོར་འགྱུར་འགྲོ།

པ་ལོམ་རྣམསི་སྙ་ིམོ་དང་མངར་མོར་གྱུར། ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ང་ཚོོསི་འད་ིདག་

འཐེོག་མ་ིཐུབ་ལོ། སྐམ་ནསི་དུད་བདུག་ཀྱིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། ལོསི་གླེ་ག་ཚོོད་དམའ་རུང་ང་

ཚོོར་གླེ་ཆོ་སོྤྲོད་རྒྱུ་མི་འདུག པ་ལོམ་རྒྱ་སྨུག་གིསི་སི་གཞེི་གདན་ལྟར་བཀབ། ཐེོག་མར་

ཤུན་ལྤགསི་སྟེང་དུ་གཉིེར་མ་ཅུང་ཙམ་དོད་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་སྦྲིང་འབུ་རྣམསི་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་



787

ལེེའུ་ཉེེར་ལྔ་པ།

བྱསི་ནསི་འཕུར་ཡིོང་ནསི། ཤོིང་འབྲསི་ཀྱིི་ཟསི་སུ་རོལོ་བསི། ལུང་གཤོོངསི་ཧྲིིལོ་པོར་

ཤོིང་འབྲསི་རུལོ་བའ་ིམངར་དྲེ་ིཁྱོབ། ཤོིང་ཏོག་ག་ིནང་སྙིང་ནག་པོར་གྱུར་ནསི། འབྲསི་

བཟང་ག་ིསྟོན་ཐོེག་རྣམསི་ད་ེལྟར་སི་ངོསི་སུ་འཁུམ་བཞེིན་ཡིོད།

ད་ེནསི་ཆོང་བ་ལོ་ིརྣམསི་སིེར་པོ་དང་སྙ་ིམོར་གྱུར། ཏུན་གཅིིག་ལོ་སོྒོར་མོ་ལྔ་རེད། རྒྱ་

མ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཅིན་གྱིི་སྒོམ་བཞེི་བཅུ་ལོ་སོྒོར་མོ་ལྔ་རེད། ཐེོག་མར་ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོ་

རྣམསི་འབྲེག་བཅིོསི་བྱེད་དགོསི་ལོ། ད་ེནསི་འབུ་འགོག་སྨོན་ཆུ་སོྟར་དགོསི་ཤོིང་། ད་ེརྗོེསི་

ཤོིང་འབྲསི་ར་བར་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་དགོསི། ད་ེནསི་ཤོིང་ཏོག་རྣམསི་ར་ེར་ེབཞེིན་བཏོགསི་ནསི་

སྒོམ་ནང་དུ་འཇུག་དགོསི་ལོ། མཇུག་མཐེར་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བརྩིགསི་ནསི་ཤོིང་

འབྲསི་ཀྲིན་འཇུག་ལོསི་སོྣན་བཟོ་གྲྭ་རུ་སྐྱེལོ་དགོསི། འོན་ཀྱིང་། ཤོིང་ཏོག་སྒོམ་བཞེ་ིབཅུ་

ཐེམ་པར་སོྒོར་མོ་ལྔ་མ་གཏོགསི་མ་ིསྤྲོོད་པསི། ང་ཚོོར་ཡིོང་སོྒོ་ལོསི་འགྲོ་སིོང་ཆོེ། ད་ེནསི་

སྦྲིང་སིེར་རྣམསི་ཤོིང་ཏོག་གི་ནང་སྙིང་དུ་འཛུལོ་ནསི་འགྲོ་ཞེིང་། ལུང་གཤོོངསི་ཧྲིིལོ་པོ་

སྐྱུར་དྲེ་ིདང་རུལོ་དྲེིསི་ཁྱོབ། 

དེ་ནསི་ད་དུང་རྒུན་འབྲུམ་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོོསི་རྒུན་ཆོང་སྤུསི་ལོེགསི་བཟོ་མི་

རུང་། མི་ཚོོསི་རྒུན་ཆོང་སྤུསི་ལོེགསི་ཅིན་ཉིོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། རྒུན་འབྲུམ་ཚོང་མ་མར་

འཐོེགསི་ཤོིག རྒུན་འབྲུམ་སྤུསི་ལོེགསི་དང་རྒུན་འབྲུམ་རུལོ་བ། འབུ་ཡིིསི་ཟོསི་པའི་

རྒུན་འབྲུམ་སིོགསི་ཚོང་མ་མར་བཏོགསི་ནསི། གཞུང་རྟེ་དང་སི་རྡུལོ་འདྲེེསི་པའི་རྒུན་

འབྲུམ་བཟང་ངན་ཐེམསི་ཅིད་ལྷན་དུ་བསྡུསི་ནསི་མཉིམ་དུ་ཚོིར་ཅིིག 

འོན་ཀྱིང་། ཟོམ་ཆོེན་ནང་དུ་སོྔོ་བམ་དང་གྲོག་སྐྱུར་ཆོགསི་འདུག

དེསི་ན་ནང་དུ་མུ་ཟ་ིདང་ཏན་ཉིིང་སྐྱུར་ཚྭ་སྲིེསི་ཤོིག

སྐྱུར་ཕབ་པའ་ིདྲེ་ིམ་ན་ིསྣ་ལོ་ཞེིམ་པའ་ིརྒུན་ཆོང་ག་ིདྲེ་ིཞེིམ་མ་ཡིིན་པར། རུལོ་དྲེ་ིདང་

རྫོསི་འགྱུར་གྱི་ིདྲེ་ིམ་རེད།
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ཨོ་རེད། གང་ལྟར་འདིའི་ནང་དུ་ཨ་རག་འདྲེེསི་ཡིོད་པསི། མི་རྣམསི་བཟི་རུ་འཇུག་

ཐུབ།

ཞེིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཁོག་གིསི། བུ་ལོོན་རྣམསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཐེོག་ཏུ་རྦ་རླབསི་བཞེིན་དུ་འཕྱུར་

ནསི་ཡིོང་བ་མཐེོང་། ཁོོ་ཚོོསི་འབྲསི་སོྡང་ལོ་སྨོན་ཆུ་སྟོར་ཡོིད་ནའང་། ཤོིང་ཏོག་བཙོང་རྒྱུ་

མ་བྱུང་ལོ། འབྲསི་སྡོང་འབྲེག་བཅིོསི་དང་མཐུད་སོྦྱིར་བྱསི་ནའང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོིང་ཏོག་

འཐེོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཤོེསི་ཡིོན་ཅིན་གྱི་ིམ་ིསྣ་འད་ིཚོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཤོིང་མནོ་བསིམ་བཏང་

ཡིོད་མོད། ཤོིང་ཏོག་རྣམསི་སི་ངོསི་སུ་རུལོ་ནསི་འགྲོ་ཡིི་འདུག་ལོ། རྒུན་ཆོང་ཟོམ་ཆོེན་

ནང་ག་ིརུལོ་བཞེིན་པའ་ིཆོང་ཉོིག་ལོསི་དྲེ་ིངན་སྣ་ལོ་གཟན་པ་ཐུལོ། རྒུན་ཆོང་ག་ིབོྲ་བར་

གཅིིག་ལྟོསི་དང་། ཨུན། མ་ིའདུག རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིབོྲ་བ་གཏན་ནསི་མ་ིའདུག མུ་ཟ་ིདང་

ཏན་ཉིིང་སྐྱུར་ཚྭ། ཨ་རག་བཅིསི་ཀྱི་ིབོྲ་བ་ཁོོ་ན་རེད།

བུ་ལོོན་གྱིིསི་བདག་པོའ་ིསྐ་ེབསྒོགསི་ནསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པསི། ཤོིང་འབྲསི་ཞེིང་ར་ཆུང་

ཆུང་འད་ིལོོ་རྗོེསི་མར་སི་གཞེིསི་ཚོོང་གཉིེར་ཁོང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། 

རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་འདི་དངུལོ་ཁོང་ལོ་དབང་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར། ཞེིང་བདག་ཆོེན་པོ་

ཁོག་ཁོོ་ན་གསིོན་ཐུབ་སྟ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ཤོིང་འབྲསི་ཀྲིན་འཇུག་ལོསི་སོྣན་བཟོ་གྲྭའང་ཁོོ་

ཚོོར་དབང་བསི་སིོ།། ཆོང་བ་ལོི་བཞེིའི་ཤུན་ལྤགསི་བཤུསི་ནསི་དུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་བཏང་

ཞེིང་། ད་ེནསི་བཙོསི་རྗོེསི་ལྕིགསི་ཀྲིན་ཏུ་བཅུག་ན། ད་ེལོའང་སོྒོར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་རེད། 

དེ་བཞེིན། ཀྲིན་འཇུག་བྱསི་པའི་ཆོང་བ་ལོི་རུལོ་རྒྱུ་མེད་ལོ། ལོོ་ངོ་མང་པོར་བཞེག་ཀྱིང་

གནད་དོན་མེད།

ཤོིང་ཏོག་རུལོ་བའི་དྲེི་མ་མངའ་སྡེ་ཧྲིིལོ་པོར་ཁྱོབ་ཅིིང་། ཞེིམ་མངར་གྱིི་དྲེི་བསུང་དེ་

ནི་དེང་སིང་ཡུལོ་འདིའི་སྡུག་བསྔོལོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། འབྲསི་ཤོིང་ལོ་ཤོིང་ཚོབ་

འཕེན་ཐུབ་ཅིིང་། སི་བོན་ལོ་སྐྱ་ེསྟོབསི་བསྐྱེད་ནསི་ཆོེན་པོར་སྒྱུར་ཐུབ་པའ་ིམ་ིའད་ིཚོོསི། 
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རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐེོན་རྫོསི་ཁོག་བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་བཞེིན་པའི་མི་རྣམསི་ཀྱིི་གྲོད་ཁོོག་ཏུ་འགྲོ་

བའི་ལོམ་བུ་ཞེིག་འཚོོལོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། འཛོམ་གླེིང་སྟེང་དུ་ཤོིང་འབྲསི་ཀྱིི་རིགསི་གསིར་

པ་གསིར་གཏོད་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིམ་ིའད་ིཚོོསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲུབ་འབྲསི་འད་ིདག་མ་ིགཞེན་

པར་ཉིམསི་སུ་མྱོོང་དུ་འཇུག་པའི་མ་ལོག་ཅིིག་གསིར་གཏོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། དེ་ལྟར། 

ཕམ་ཁོ་ནི་སྡུག་བསྔོལོ་གྱིི་སྤྲོིན་ནག་དང་འདྲེ་བར་མངའ་སྡེ་འདིའི་མཁོའ་དབྱིངསི་སུ་

འཐེིབསི་ནསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད།

ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང་མཐེོ་རུ་འདེགསི་ཆོེད། རྒུན་ཤོིང་དང་ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོའ་ི

རྩད་པའི་སྐྱེ་འཕེལོ་ནུསི་པ་རྩ་གཏོར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅིིང་། འདི་ནི་ཆོེསི་སིེམསི་པ་སྡུག་

བྱེད་དང་། ཆོེསི་སྙིང་རྩ་ན་བྱེད་དེ་ཡིིན། ཚོ་ལུ་མ་རླངསི་འཁོོར་གང་རེ་གང་རེ་བྱསི་ཏེ་

གད་སྙིགསི་སུ་གཡུག་གི་ཡིོད་ལོ། མང་ཚོོགསི་རྣམསི་ལོེ་དབར་མང་པོའ་ིསི་ནསི་གད་

སྙིགསི་འདི་དག་སྒྲུག་ཏུ་ཡིོང་གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོར་དེ་ལྟར་སྒྲུག་ཏུ་འཇུག་ག་ལོ་

རུང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་འད་ིལྟར་ཡིོང་ནསི་སྒྲུག་ཏུ་བཅུག་ན། ད་ེནསི་ཚོ་ལུ་མ་བཅུ་གྲངསི་

ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་བྱིན་ནསི་ཉོི་མཁོན་སུ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་དམ། ད་ེབསི། ལོག་ཏུ་འགྱིིག་

སྦུག་ཐེོགསི་པའི་སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཚོ་ལུ་མའི་སྟེང་དུ་རོྡོ་སྣུམ་སྟོར་གྱིི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོ་ནག་ཉིེསི་

འདིའི་ཐེད་ལོ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་ཞེིང་། ཤོིང་ཏོག་འདི་དག་ལོེན་དུ་ཡིོང་མཁོན་ཚོོའི་ཐེོག་ཏུའང་

ཁོོང་ཁོྲ་ཟ་བཞེིན་ཡིོད། ཤོིང་ཏོག་འད་ིདག་མཁོོ་བའ་ིམ་ིདམངསི་སི་ཡི་གཅིིག་གིསི་བཀྲེསི་

ལྟོགསི་མྱོོང་ག་ིཡིོད་ལོ། གསིེར་གྱི་ིར་ིབོ་ལྟ་བུར་སྤུངསི་པའ་ིཚོ་ལུ་མའ་ིཕུང་གསིོག་ག་ིསྟེང་

དུ་རོྡོ་སྣུམ་སོྟར་གྱི་ིཡིོད།

ད་ེལྟར། ཤོིང་ཏོག་རུལོ་བའ་ིདྲེ་ིམསི་ཡུལོ་ལུང་ཧྲིིལོ་པོ་གང་།

འཚོིག་ཇོའི་སྲིན་མ་རྣམསི་གྲུ་གཟིངསི་ཀྱིི་འབུད་ཤོིང་དུ་བུསི་ཤོིང་། མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་

རྣམསི་འབུད་ཤོིང་བྱསི་ནསི་ཁོང་པ་དྲེོ་བྱེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། རེད། མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིམ་ེཕུང་
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ལོ་དྲེོད་ཡིོད་པ་བདེན་པ་རེད། ཞེོག་ཁོོག་རྣམསི་གཙང་པོའ་ིནང་དུ་བླུགསི་རྗོེསི། བཀྲེསི་

ལྟོགསི་མྱོོང་བཞེིན་པའི་མི་ཚོོར་དེ་ཡིར་སྒྲུག་ཏུ་མི་འཇུག་ཆོེད། སྲུང་དམག་ལོ་གཙང་

འགྲམ་གཡིསི་གཡིོན་ཚོང་མ་སྲུང་དུ་བཅུག་ཡིོད། ཕག་པ་རྣམསི་སྡེབ་གསོིད་བྱསི་ནསི། 

ཕག་རོ་རྣམསི་སི་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟ་ེརུལོ་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། 

གནསི་འདི་རུ་སྐྱོན་བརོྗོད་ཀྱིི་ཡུལོ་ལོསི་འདསི་པའི་ནག་ཉིེསི་ཤོིག་གསིོག་གི་ཡིོད་

ལོ། ཡུལོ་འདི་ན་མིག་ཆུསི་ཚོབ་མཚོོན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྡུག་བསྔོལོ་ཞེིག་མྱོོང་གི་ཡིོད་

ཅིིང་། སི་འདི་ན་ང་ཚོོའི་རྒྱལོ་ཁོ་ཡིོད་ཚོད་རྨང་ནསི་བརླག་བྱེད་ཀྱིི་ཕམ་ཁོ་ཞེིག་ཡིོང་

བཞེིན་ཡིོད། སི་བཅུད་འཛོོམསི་པའ་ིཞེིང་ར་དང་། བསྟར་བ་དྲེང་བའ་ིའབྲསི་སྡོང་། སྲི་ཞེིང་

བརྟེན་པའི་གཞུང་རྟེ། གཡུར་དུ་ཟ་བའི་ཤོིང་འབྲསི། ཚོང་མ་འདི་ལྟར་རླག་བཞེིན་ཡིོད། 

སྐྱི་པགསི་རྩུབ་འགྱུར་ནད་ཀྱིིསི་འཆོི་བཞེིན་པའི་བྱིསི་པ་ཚོོ་ངེསི་པར་དུ་འཆོི་རུ་འཇུག་

དགོསི་ཏ།ེ རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ཚོ་ལུ་མ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་ནསི་ཁོ་ེསྤེོགསི་ཅི་ིཡིང་ལོེན་མ་ིཐུབ་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི་སིོ།། འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔྱོད་པསི་ཟིན་ཐེོའ་ིསྟེང་དུ་“འཚོོ་བཅུད་ཀྱིིསི་མ་འདང་

བར་ཤོི”ཞེེསི་འབྲི་དགོསི་ཏེ། རྒྱུ་མཚོན་ནི་ཤོིང་ཏོག་རྣམསི་རུལོ་དུ་འཇུག་དགོསི་པསི་སིོ།། 

བཙན་གྱིིསི་རུལོ་དུ་འཇུག་དགོསི་པསི་སིོ།། 

མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་ཉི་རྒྱ་བཟུང་ནསི་གཙང་པོའ་ིནང་དུ་བླུགསི་པའ་ིཞེོག་ཁོོག་སྒྲུག་ཏུ་ཡིོང་

མོད། འོན་ཀྱིང་། སྲུང་དམག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་ནསི་བཀག་ཡིོད། མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་རླངསི་

འཁོོར་རྙིིང་གོག་ཁོག་བསྐོར་ནསི་གད་སྙིགསི་སུ་གཡུགསི་པའི་ཚོ་ལུ་མ་སྒྲུག་ཏུ་ཡིོང་

མོད། འོན་ཀྱིང་། ཚོ་ལུ་མའ་ིསྟེང་དུ་རོྡོ་སྣུམ་སོྟར་ཡོིད། ཁོོ་ཚོ་ོད་ེགར་ལོངསི་ནསི། མིག་ཟུང་

གིསི་ཆུ་ངོསི་སུ་གཡིེང་བཞེིན་པའ་ིཞེོག་ཁོོག་རྣམསི་ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི་ཤོིང་། རྣ་བསི་ཕག་

པ་རྣམསི་ཡུར་བ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་སྡེབ་གསིོད་བྱེད་པའ་ིཙི་སྒྲི་ལོ་ཉིན། ཕག་པ་རྣམསི་སྡེབ་

གསིོད་བྱསི་རྗོེསི་རོ་སྟེང་དུ་རོྡོ་ཐེལོ་གསིོན་པོ་བཏབ། ཁོོ་ཚོོསི་ར་ིབོ་ལྟར་སྤུངསི་པའ་ིཚོ་ལུ་
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མའ་ིཕུང་གསིོག་ད་ེམར་ནུར་ནསི་རུལོ་མྱོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བལྟསི། ད་ེབསི། མང་ཚོོགསི་

ཀྱི་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཆོེསི་མཐེའ་མའ་ིཕམ་ཁོ་ད་ེམཐོེང་ཞེིང་། བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་བཞེིན་པའ་ི

མ་ིརྣམསི་ཀྱི་ིམིག་ནང་དུ་ཞེ་ེསྡང་དྲེག་པོ་ཆོ་ེཇོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོ་ེརེད། མ་ིདམངསི་ཀྱི་ིསྙིང་ཁོམསི་

སུ། ཞེ་ེསྡང་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཆོ་ེཇོ་ེདང་། ཇོ་ེལྕི་ིནསི་ཇོ་ེལྕིིར་སིོང་ནསི། ལྗོིད་ཏིག་

ཏིག་ག་ིརྒུན་འབྲུམ་གྱི་ིསྟོན་ཐོེག་ཅིིག་སྨོིན་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་གདའ། 
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ནར་མོར་འཐེེན་པའི་སྤྲོིན་པ་རིང་པོ་ཞེིག་ནུབ་ཁོའི་ཉིི་མའི་གདོང་དུ་བཀབ་ནསི། སྤྲོིན་

ཕུང་ཚོོའི་མཐེའ་རུ་དམར་སིེར་འོད་མདངསི་ཀྱིི་མུ་ཁྱུད་བཀྲ་བའི་དགོང་དྲེོ་ཞེིག་ལོ། ཝེ་

ཌིི་ཕ་ཆོིའི་གཞེིསི་སྒོར་ནང་དུ། ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གིསི་དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི་ཁོ་བརྡོ་ལོ་གཡིེང་

ནསི་ཡིོད། ཨ་མ་ཐེ་ེཚོོམ་ངང་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗོེསི། ཟསི་སོྣད་ཁོག་འཁྲུད་མགོ་བརྩམསི།

ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རུང་བྱེད་རན་འདུག”ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

ཁོོ་མོསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་མཛུབ་སྟོན་བྱསི་ནསི་“ཁོོ་ལོ་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་

མསི་བུ་འདི་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཡིོད་པའི་སྐབསི་སུ། ཁོོ་མོསི་“ཁོོ་གཉིིད་ཁུག་ཡིོད་དུསི་ཀྱིང་

འཕག་འཚོག་དང་དགྱིེ་གུག་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ཁོོའ་ིཤོ་མདོག་ལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་

བཤོད་པ་ན། བཟའ་མི་ཚོང་མསི་ངོ་གནོང་བའི་དབང་གིསི་མིག་ཟུང་ཡིང་བསྐྱར་ཐེང་

ལོ་ཕྱིིར་ཅིེར། ད་ེནསི་ཨ་མསི་“ཕྱི་ེརྡུར་སྐྱ་བརྔོསི་ཁོོ་ན་ཟོསི་ནསི་བསྡད་པ་རེད། ང་ཚོ་ོའད་ི

གར་འབོྱར་ནསི་ཟླ་བ་གཅིིག་འགོྲ་ཡི་ིའདུག་མོད། ཋེོམ་ལོ་ཉིིན་ལྔའ་ིལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་པ་མ་

གཏོགསི། གཞེན་པ་ཚོང་མསི་ཉིིན་རྒྱུན་དུ་ལོསི་ཀ་བཙལོ་ཡིང་། ལོག་ཏུ་རྙིེད་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མ་ི

འདུག ད་ལྟ་དེའ་ིསྐོར་ལོ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་པར་ཡིང་སྐྲག་འདུག སྒོོར་མོ་ན་ིརྫོོགསི་ཚོར། འོན་

ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མསི་དེའ་ིསྐོར་ལོ་གྲོསི་བསྡུར་ཙམ་ཡིང་བྱེད་མ་ིཕོད། ཉི་ིམ་རྟེག་པར་ཟ་

མ་ར་ེཟོསི་རྗོེསི་རང་རང་སིར་ཐེོར་འགོྲ། གནད་དོན་གྱི་ིཐེད་ལོ་གླེེང་མོལོ་ཙམ་ཡིང་བྱེད་མ་ི

ཕོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་གྲོསི་བསྡུར་མི་བྱེད་ཐེབསི་མེད་རེད། མགོྱིགསི་པོར་རོ་སིི་ཤོ་རོན་

གྱི་ིཕྲུ་གུ་ཡིང་བཙའ་རན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིཁོ་མདོག་ལོ་གཅིིག་ལྟོསི་དང་། ཚོང་མསི་
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ངེསི་པར་དུ་ཁོ་གྲག་ནསི་གྲོསི་བྱེད་དགོསི། དེ་རིང་། འདི་བྱེད་དེ་བྱེད་ཀྱིི་གྲོསི་ཐེག་ཅིིག་

མ་ཆོོད་བར་དུ་སུ་ཡིང་ཁོ་འབྲལོ་མི་དགོསི། བཟའ་སྣུམ་ད་ལྟ་ཉིིན་གཅིིག་ལོ་འདང་བ་

མ་གཏོགསི་མེད་ཅིིང་། གྲོ་ཕྱི་ེཡིང་ཉིིན་གཉིིསི་ཀྱི་ིབཟའ་ཐུན་མ་གཏོགསི་མེད། ཞེོག་ཁོོག་

ཀྱིང་བཅུ་གྲངསི་ཤོིག་མ་གཏོགསི་ལྷག་མེད། ཚོང་མ་འདི་གར་བསྡད་ནསི། གྲོསི་ཁོ་གོར་

མོ་རྔ་བ་འདྲེ་བ་ཞེིག་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཚོང་མསི་ཐེང་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཨ་ཕསི་ལྟེབསི་གྲིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསིེན་མོ་མཐུག་

པ་ོཁོག་ལོ་གཙང་སྦྲི་བྱདེ་ཅིངི་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིསིི་རང་ཉིདི་སྟངེ་དུ་བསྡད་ཡིདོ་སིའ་ིཤོངི་སྒོམ་

ངསོི་ནསི་ཤོངི་ཐུར་ར་ེབཀོག ཋེམོ་གྱིསིི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིམ་མཆུའ་ིཁོ་ཤོ་སིནེ་བར་དུ་བཙརི་ནསི། 

སི་ོངསོི་ནསི་ཕར་འཐེནེ།

ཁོོསི་ཁོ་ཤོ་སིེན་བར་ནསི་ལྷོད་རྗོེསི། སྐད་དམའ་མོསི་“ང་ཚོོསི་ཀྱིང་ཉིིན་རྒྱུན་ལོསི་

ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད་ཡི། ཨ་མ། ང་ཚོོར་རླངསི་སྣུམ་ལྡུག་རྒྱུ་མེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཉིིན་

རྒྱུན་རྐང་ཐེང་ལོ་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་ཡིོད། སོྒོ་ཆོེན་རེ་རེ་དང་། ཁོང་པ་རེ་

རེ་མཐེོང་དུསི། ང་ཚོོ་ལོ་སོྤྲོད་རྒྱུའི་ལོསི་ཀ་ཅིི་ཡིང་མེད་པ་སིེམསི་ངོསི་སུ་ཧ་ཅིང་གསིལོ་

ཡིང་། ནང་དུ་སིོང་ནསི་ཐེེངསི་ར་ེདྲེིསི་པ་ཡིིན། འད་ིན་ིདངོསི་གནསི་བཟོད་དཀའ་བ་ཞེིག་

ཡིིན། རྙིེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོེསི་བཞེིན་དུ། ད་དུང་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་འཚོོལོ་ཐེབསི་བྱེད་པ་འདི་

དངོསི་གནསི་སིེམསི་པ་སོྐྱ་བའ་ིདོན་དངོསི་ཤོིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་མསི་དྲེག་ཤུལོ་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཚོོར་སིེམསི་ཤུགསི་ཆོག་ནསི་འདུག་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་

ཡིོད་པ་མ་རེད། དེང་སིང་ཁྱོིམ་ཚོང་འད་ིདཀའ་ཁོག་ལོ་འཕྲད་ཡིོད་དུསི། ཁྱོོད་ཚོོར་ད་ེལྟར་

བྱེད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའབྲད་བརྡོར་བཏང་བའ་ིསིེན་མོ་ལོ་ལྟ་བཞེིན་“ང་ཚོ་ོངེསི་པར་དུ་

འགྲོ་དགོསི། ང་ཚོ་ོའད་ིནསི་ཁོ་འབྲལོ་མ་ིའདོད་པ་བདེན་པ་རེད། འད་ིའདུག་ཡུལོ་ཡིག་
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པོ་རེད་ལོ། འདི་གའི་ཡུལོ་མི་ཚོོ་ཡིང་ཧ་ཅིང་བྱམསི་པོ་རེད། ང་ཚོོ་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོོ་ཞེིག་

ཏུ་ཡིང་བསྐྱར་འདུག་དགོསི་འཁོེལོ་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། ང་ཚོ་ོའགྲོ་དགོསི་ན་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་མེད། གནད་དོན་ཨང་དང་པོ་ན།ི ཁོ་ལོ་

ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་དགོསི་པ་ད་ེརེད།”

ཨལོ་སྐད་ཆོའི་བར་དུ་མཆོོངསི། “དོསི་འཁོོར་ནང་དུ་རླངསི་སྣུམ་སྣུམ་ཟོམ་གང་

བཞེག་ཡིོད། ངསི་ད་ེསུ་ལོའང་ཤོེསི་སུ་བཅུག་མེད།”

ཋེོམ་གྱི་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིང་ལོངསི། “ཆོགསི་རྒན་གླེང་གོག་འདྲེ་པོ་འད།ི རྣམ་རིག་

གྲུང་པོ་རེད་འདུག་ཨ།”

ཨ་མསི་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འཚོོལོ། ངསི་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

ཁྱོིམ་མི་ཚོོསི་མུ་ག་ེམྱོོང་བར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་མིན། ཉིིན་གཅིིག་ག་ིབཟའ་

སྣུམ་ཡིོད། ང་ཚོོར་དེ་མ་གཏོགསི་ལྷག་མེད། རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་ཕྲུ་གུ་མགྱིོགསི་པོར་བཙའ་

རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཁོོ་མོའ་ིལུསི་ལོ་འཚོ་ོབཅུད་ཀྱིིསི་འདང་དགོསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་བསིམ་བློོ་ཐོེང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“སྒོར་འདིར་ཆུ་དྲེོན་པོ་དང་ཆོབ་ཁོང་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ། ང་ཚོོསི་ཆོབ་ཁོང་ན་ིབཟའ་མ་ིཐུབ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེརིང་མ་ིཞེིག་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཁོོསི་མ་ར་ེསི་ིགྲོང་ཚོ་ོརུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་སུ་འགྲོ་

མཁོན་འཚོོལོ་བཞེིན་འདུག་ཅིིང་། ཤོིང་ཏོག་འཐོེག་རྒྱུའ་ིལོསི་ཀ་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཡི། འོ་ན་ང་ཚོ་ོཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ར་ེསི་ིགྲོང་ཚོ་ོལོ་མ་ིའགྲོའམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ཅུང་བདེན་པ་ཨ་ེཡིིན་འདོད་པ་ཞེིག་རེད། ཁོོ་

རང་ལོ་ཅུང་བློོ་འཚོབ་སྐྱེསི་འདུག་ལོ། ད་ེགར་གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་པའང་གསིལོ་པོ་མ་ིབཤོད། 

ཁོོསི་གསིལོ་པོ་མ་ིཤོེསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་མསི་“ང་ཚོོ་མ་རེ་སིི་གྲོང་ཚོོ་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་ཡིིན་མིན་ཐེད་ངསི་ཁོ་

ཡི་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ང་ཚོ་ོའགྲོ་རྒྱུ་ཐེག་གིསི་བཅིད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་ལོམ་ཐེག་ཧ་ཅིང་རིང་། ང་ཚོོར་ཐེག་རིང་དེ་འདྲེ་ལོ་འགྲོ་བའི་རླངསི་

སྣུམ་ཉིོ་བྱེད་མེད་པསི། ང་ཚོ་ོད་ེགར་འབོྱར་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོསི་ཐེབསི་

ཤོེསི་འཐེེན་དགོསི་ཟེར། ཉིིན་འད་ིདག་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཁོོ་ནར་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་བསྡད་

པ་ཡིིན་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“མ་ིཞེིག་གིསི་ཟེར་ན། བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་ཋུ་ལོར་ཟེར་བའ་ིསི་ཆོ་ཞེིག་དང་

ཐེག་ཉི་ེསི་རུ་སྲིིང་བལོ་བརྔ་སྡུད་ཀྱི་ིདུསི་ལོ་སླེེབསི་ཀྱི་ིའདུག་ཟེར། འད་ིདང་ཐེག་ད་ེའདྲེ་

རིང་རྒྱུ་མེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“གང་ལྟར་ང་ཚོ་ོགང་ལོ་འགྲོ་ན་འགྲོ་དགོསི་ཤོིང་། མགྱིོགསི་པོར་འགྲོ་དགོསི། གནསི་

འདི་ག་ཚོོད་སྐྱིད་རུང་། འདི་ལྟར་འཆོི་སྒུག་བྱསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་མིན་པ་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན།” 

ཨ་མསི་ལོག་ཏུ་ཆུ་ཟེའུ་འཁྱོེར་ནསི། གཙང་སྦྲི་ཁོང་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་ཆུ་དྲེོན་པོ་ལོེན་དུ་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་མ་ཇོེ་བཙན་ནསི་ཇོེ་བཙན་རེད། ཁོོ་མོ་དེང་སིང་ཁོོང་ཁྲོ་ཇོེ་ཚོ་ནསི་ཇོེ་

ཚོར་འགྱུར་བཞེིན་འདུག ཁོ་གྲག་དུསི་ནསི་བཟུང་ཁོོང་ཁྲོ་བརོྡོལོ་ཡིོང་གི་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕའ་ིབློོ་ཁོ་ཅུང་བད་ེལོ་བབསི་ནསི་“ཡི། ད་ལྟ་ཁོོ་མོསི་ཚོང་མའ་ིམདུན་ནསི་གནསི་

ཚུལོ་འད་ིཁོ་ཕྱིེསི་པ་རེད། ང་རང་གིསི་དགོང་མོར་ཀློད་པར་མ་ེའབར་པའ་ིབར་དུ་འདང་

བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ད་ལྟ་གང་ལྟར། ང་ཚོོསི་བློོ་ཁོ་ཡིངསི་པོསི་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་མསི་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་གྱི་ིཆུ་དྲེོན་པོ་ཆུ་ཟེའུ་གང་འཁྱོེར་ནསི་ཚུར་སླེེབསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་མོསི་“ཡི། བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ར་ེརྙིེད་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་“གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོབྱང་ཕྱིོགསི་སུ་སྲིིང་བལོ་

ཡིོད་སི་དེར་སིོང་ན་ག་འདྲེ་རེད། སི་འདི་ནསི་ང་ཚོོསི་མ་བཙལོ་སི་ཞེིག་དང་མ་ཉུལོ་སི་

ཞེིག་མེད། འད་ིགར་ཅི་ིཡིང་མེད་པ་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་གསིལོ། ད་ེབསི། ང་ཚོོསི་སྡུད་གསིོག་

བརྒྱབ་ནསི་བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་ན་ག་འདྲེ་རེད། ད་ེགར་སྲིིང་བལོ་བརྔ་སྡུད་ལོ་རན་སྐབསི་

ང་ཚོོར་དེ་གར་འབྱོར་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ངསི་དངོསི་གནསི་ལོག་པསི་སྲིིང་བལོ་ལོ་རེག་ན་

འདོད། ཨལོ། ཁྱོོད་ལོ་རླངསི་སྣུམ་སྣུམ་ཟོམ་གཅིིག་ཡིོད་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཕལོ་ཆོེར་གང་ཡིོད། སྟེང་ནསི་དབྱིན་ཚུན་གཉིིསི་ཙམ་མ་གཏོགསི་ཟད་མེད།”

“དེསི་ང་ཚོ་ོསི་དེར་སྐྱེལོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མསི་སྡེར་མ་ཞེིག་ཆུ་ཟེའུ་ནང་དུ་བཤོལོ་རྩིསི་བྱསི་ནསི་“ད་ེནསི།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་རྒྱལོ་སིོང་། ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོ་འགྲོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཨ་ཕ། དེ་

འདྲེ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“མ་ིའགྲོ་ཐེབསི་མེད་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་འབུར་ཚུགསི་ཀྱིིསི་བལྟསི། “ག་དུསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཨུན། སྒུག་འདུག་དགོསི་དོན་མདེ། སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་ལོམ་ལོ་བུད་ན་ག་འདྲེ་འདུག”

“ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པར་ངེསི་པར་དུ་འགྲོ་དགོསི། ང་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་ག་ཚོོད་ལྷག་

ཡིོད་པ་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་ཟིན་པ་ཡིིན།”

“ཡི་ཨ་མ། ང་ཡིང་འགྲོ་མ་ིའདོད་པ་རེད་མ་བསིམ། ངསི་ཀྱིང་འདསི་པའ་ིགཟའ་འཁོོར་

གཉིིསི་ཀྱི་ིརིང་ལོ་ཟ་མ་བཟའ་ཐུན་ཡིིད་ལོ་འབབ་པ་ཞེིག་ཟོསི་མྱོོང་མེད། ཟ་མ་རྒྱགསི་ཚོད་

ཅིིག་ཟོསི་ན་ིཟོསི་པ་རེད་མོད། ཟོསི་པསི་ཟོསི་གོ་ཅི་ིཡིང་ཆོོད་མེད།”

 ཨ་མསི་ལོག་ག་ིསྡེར་མ་ད་ེཆུ་ཟེའུ་རུ་ཧོབ་ཀྱིིསི་བསྣུར་རྗོེསི་“ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་ཕསི་སྣ་རྔུབ་ཅིིག་བྱསི་རྗོེསི་“བལྟསི་ཡིོང་ན་དུསི་ན་ིའགྱུར་ཟིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་ཟུར་

ཟའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“སོྔོན་མ་ཡིིན་ན། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ག་དུསི་འགྲོ་ཟེར་ན་ད་ེདུསི་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེརེད། 

དེང་སིང་ཡིིན་ན་ནམ་འགྲོ་ནམ་འདུག་ད་ེབུད་མེད་ཚོོསི་ཐེག་གིསི་གཅིོད་ཀྱི་ིའདུག་ཨ། ད་

བལྟསི་ཡིོང་ན། མགྱིོགསི་པོར་དབྱུག་པ་ཞེིག་འཁྱོེར་མ་ཡོིང་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད་སི་མ་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་གཙང་མར་བཀྲུསི་ནསི་ཆུ་ཙར་ཙར་བྱེད་བཞེིན་པའི་ཀྲིན་སྡེར་དེ་སྒོམ་ཞེིག་

གི་ཐོེག་ཏུ་བཞེག་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོག་གི་ལོསི་ཀར་བལྟསི་ནསི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་

ལོངསི་ཏེ་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དབྱུག་པ་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཆོོག་ཡི། ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་དང་སྡེར་མ་

སྒྲིིག་རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དབྱུག་པ་ད་ེབཟུང་ནསི། རང་ཉིིད་

ཀྱིི་གཟི་བརྗོིད་ངོམ་ན་ཆོོག་གི་རེད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འགན་

ཁུར་འཁུར་གྱི་ིམེད་པར། བསིམ་བློོ་མ་ིགཏོང་ལོ་ལོསི་ཀའང་མ་ིལོསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

ཐེབསི་ཤོེསི་བཏོན་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་བཞེིན་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དབྱུག་པ་བཟུང་ན་ཆོོག་

ལོ། བུད་མེད་ཚོོསི་ཀྱིང་སྣ་རྔུབ་བྱེད་བཞེིན། ཙི་གུ་བཞེིན་དུ་གུསི་གུསི་ཞུམ་ཞུམ་བྱེད་ངེསི་

རེད། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དབྱུག་པ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་བུད་མེད་ཚོ་ོབརྡུང་རྒྱུ་

ཡིིན་ཟེར་ན། སྟོང་བསིམ་མ་འཆོང་། ད་ེདུསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སུ་ཞེིག་བརྡུང་རྒྱུ་མ་ཡིིན་པར་སུ་

དང་རྡུང་རེསི་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད། རྒྱུ་མཚོན་ན།ི ངསི་ཀྱིང་སྔོ་སི་ནསི་དབྱུག་པ་ཞེིག་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་

ནསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ངོ་གནོང་བའི་སོྒོ་ནསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་ནསི་“བྱིསི་པ་ཚོོའི་མདུན་ནསི་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ན་འཚོམསི་པོ་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོ་ཚོོར་ཅི་ིཞེིག་འཚོམསི་མིན་མ་བཤོད་གོང་དུ་། སོྔོན་ལོ་ཁོོ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་

ཏུ་ལོྟ་ར་ེཨ་ེའབབ་ལྟོསི་དང་ད་ེབཟང་།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕ་ཞེེན་པ་ལོོག་ནསི་ཕར་སིོང་ཞེིང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིང་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲངསི།

ཨ་མའ་ིལོག་པ་གཉིསིི་ཀ་ཆུ་ཟེའུ་ནང་དུ་ལོསི་ཀར་བྲལེོ་འདུག་མོད། ཁོོ་མོའ་ིམིག་གསིི་

ཁོོ་ཚོོའི་རྗོེསི་སུ་ལྟ་བཞེིན་སྤེོབསི་པ་དང་བཅིསི་ཋེོམ་ལོ་“ཁོོ་ལོ་ད་ལྟ་གནད་དོན་མི་འདུག 

ཁོོ་རང་ད་དུང་སིེམསི་ཕམ་མ་ིའདུག ཁོོ་ད་ལྟ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི་ང་ཤོ་ིམ་ཤོ་ིཞེིག་རྡུང་ཐུབ་

ན་ཨང་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གད་མོ་བགད། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བསིམ་གཟསི་ནསི་ཁོོ་ལོ་ཁོོང་ཁྲོ་བསླེངསི་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མསི་“ལོོསི་ཡིིན། སྐྱེསི་པ་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོསི་སིེམསི་ཁུར་དང་སིེམསི་ཁུར་ཁོོ་

ན་བྱསི་ནསི་བསྡད་ན། དེསི་རིམ་བཞེིན་ཁོོའ་ིམཆོིན་པ་ཟོསི་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་། མགྱིོགསི་པར་

ཉིལོ་སིར་ལྷུང་ནསི་སྙིང་ནད་ཀྱིིསི་འཆོི་ཡིི་རེད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱེསི་པ་

ཞེིག་ལོ་ཁོོང་ཁྲོ་སོླེང་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན། ད་ེནསི་སྐྱོན་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཨ་ཕ་ཁོོ་རང་ལོ་གནད་

དོན་ཅིི་ཡིང་མི་འདུག འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་ད་ལྟ་ཧ་ཅིང་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ཡིོད། དེ་ཁོོསི་

མགྱིོགསི་པོར་ང་ལོ་སྟོན་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ལོ་སོྐྱན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ང་གུར་སྲིང་དུ་འཆོམ་འཆོམ་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སིོང་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་མིན་ཞེིབ་བཤོེར་ཞེིག་བྱསི་ན་བཟང་རྒྱུ་

རེད།” ཅིེསི་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་།

“ལོོསི་ཡིིན། ད་ེགྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།”

“གལོ་སྲིིད་ད་ེགྲ་སྒྲིིག་མིན་ན། ངསི་ཨ་མ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་གཏོང་ག་ིཡིིན་ཨ།”

“དོསི་འཁོོར་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།” ཨལོ་སིོསི་དལོ་མོའ་ིསོྒོ་ནསི་མར་ཕྱིིན་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན། “ཨ་མ། ང་རང་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ཁོོང་

ཁྲོ་བསླེངསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

“ཁྱོོད་རྣམ་རིག་གྲུང་པོ་རེད། ཋེོམ། ཁྱོོད་ཁོོང་ཁྲོ་ལོང་དུ་འཇུག་མ་ིདགོསི། ང་རང་ཁྱོོད་

ལོ་བརྟེེན་ནསི་ཡོིད། ཁྱོོད་རང་མ་གཏོགསི་གཞེན་པ་འད་ིཚོ་ོཞེག་སྡོད་མགོྲན་པོ་བཞེིན་དུ། 

ཅི་ིལོའང་ཁོ་ཡི་མ་ིབྱེད། ཋེོམ། ཁྱོོད་རང་སིེམསི་ཤུགསི་ཆོག་མཁོན་ཞེིག་མིན།”

དེ་ལྟར་ཁོོའ་ིཕྲག་སྟེང་དུ་འགན་ཁུར་བབསི་པསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་འདི་ལྟར་བྱེད་པར་

མ་ིདགའ། ང་ཡིང་ཨལོ་བཞེིན་དུ། བསིམ་རྒྱུ་དྲེན་རྒྱུ་མེད་མཁོན་ཞེིག་བྱེད་ན་འདོད། ང་

ཡིང་ཨ་ཕ་བཞེིན་དུ་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་ན་འདོད་ལོ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཞེིན་དུ་ཆོང་གིསི་བཟི་ན་

འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱསི། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིརུང་། ཋེོམ། ཁྱོོད་རང་

ཇོ་ིའདྲེ་ཡིིན་པ་ངསི་ཤོེསི། ཁྱོོད་རང་ཆུང་བྱིསི་པ་ཞེིག་ཡིིན་དུསི་ནསི་བཟུང་། ཁྱོོད་རང་མ་ི

ཇོ་ིའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ངསི་ཤོེསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིརུང་། མ་ིགཞེན་པ་འད་ིཚོོསི་རང་

ཉིིད་གཅིིག་པུ་ལོསི་གཞེན་པ་ཅི་ིལོའང་ཁོ་ཡི་མ་ིབྱེད་ཅིིང་། ཨལོ་ཡིང་ཉིིན་རྒྱུན་བུ་མོ་ཚོོའ་ི

རྗོེསི་སུ་རྒྱུག་རྒྱུ་ལོསི་གཞེན་པ་དྲེན་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཋེོམ། ཁྱོོད་རང་ཁོོ་ཚོ་ོདང་

རྩ་བ་ནསི་མ་ིའདྲེ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཡིང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ལོོསི་ཡིིན། ད་དུང་ཡིང་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“མིན། ཁྱོོད་དེ་འདྲེ་ཞེིག་མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅིི་སྒྲུབ་ཚོང་མ་ཁྱོོད་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུའི་

སི་མཚོམསི་ལོསི་བརྒལོ་བ་ཤོ་སྟག་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་བཙོན་དུ་འཇུག་དུསི་ངསི་ད་ེཧ་གོ་

སིོང་། མ་ིཚོང་མསི་ཁྱོོད་ལོ་བསྟོད་བསྔོགསི་གཏོང་ག་ིཡིོད།”

“ཨ་མ། ད་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིམ་འདུག ད་ེདག་ཚོང་མ་བདེན་པ་མ་རེད། ད་ེཁྱོོད་རང་

ག་ིསིེམསི་ལོ་དྲེན་ཚུལོ་ཙམ་རེད།”

ཁོོ་མོསི་བཟའ་གྲ་ིདང་ཚོེབ་ཐུར་ཚོང་མ་སྡེར་མའ་ིསྟེང་དུ་བརྩེགསི། “ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ཡིང་

སྲིིད། གཅིིག་བྱསི་ན་ད་ེཚོང་མ་ངའ་ིསིེམསི་ཀྱི་ིདྲེན་ཚུལོ་ཙམ་ཡིིན་ཡིང་སྲིིད། རོ་སི་ིཤོ་རོན། 
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ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འད་ིཚོ་ོཕྱིིསི་བརྡོར་བཏང་ནསི་ཕར་ཞེོག་ཅིིག”

བུ་མོ་འདི་དབུགསི་འཚོང་བཞེིན་ཡིར་ལོངསི་པའི་ཚོེ། ཁོོ་མོའ་ིལྟོ་བ་ཐེད་ཀར་ཚུར་

འབུར་ནསི་ཡིོང་། ཁོོ་མོ་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་སྒོམ་གྱི་ིརྩར་ཚུར་ཡིོང་ནསི། ད་ེགར་

བཀྲུསི་ནསི་བཞེག་ཡིོད་པའ་ིསྡེར་མ་ཞེིག་ལོག་ཏུ་བློངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གྲོད་ཁོོག་འདི་འདྲེ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་འབུར་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིམིག་འབྲསི་

གཉིིསི་ཀྱིང་ཕྱིིར་འབུར་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིསིི་ཁོོ་མོར་ཀུ་ར་ེམ་རྩེསི། ཁོོ་མོསི་དེང་སིང་ཡིག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཁྱོོད་

སིོང་ནསི། ཐེོན་ཕྱིག་ཞུ་དགོསི་སི་འདྲེ་ཡིོད་ན་ཐེོན་ཕྱིག་ཞུསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི། ང་སིོང་ནསི་ང་ཚོོ་འགྲོ་སི་དེར་ལོམ་ཐེག་རིང་ཐུང་ག་འདྲེ་ཡིོད་པ་

རྩད་གཅིོད་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་བུ་མོ་ལོ་“ཁོོསི་དེ་ལྟར་བཤོད་པ་དེ་ཁྱོོད་རང་སིེམསི་པ་སྡུག་ཏུ་འཇུག་ཆོེད་དུ་

མ་རེད། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་གང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་ཨ་ཕའ་ིརྗོེསི་སུ་བྲོསི་སིོང་། ད་ེངསི་མཐེོང་སིོང་།”

“ཨོ། ཁོོ་ཚོ་ོའགོྲ་རུ་ཆུག”

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གཟུགསི་པོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གི་སོྒོ་ནསི་ལོག་གི་ལོསི་ཀའི་སྟེང་དུ་བྲེལོ་

ཞེིང་། ཨ་མསི་ཁོོ་མོར་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི་“ཁྱོོད་ལོ་མ་ིབད་ེརྒྱུ་འདྲེ་འདུག་གམ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིམཁུར་

ཚོོསི་གཉིིསི་ཀ་ཅུང་སྐྲངསི་ཡིོད་པ་འདྲེ།”

“ངསི་ཁོོ་ཚོོསི་བཤོད་པའ་ིཚོད་གཞེ་ིལྟ་བུའ་ིའོ་མ་འཐུང་མ་ཐུབ་པསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ང་ཚོོསི་འོ་མ་ཉིོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཉིོབ་སྣང་དང་བཅིསི་“གལོ་སྲིིད་ཁོོན་ན་ེབོྲསི་མེད་རྒྱུ་ན། ད་མཚོམསི་

ང་ཚོོར་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ཁོོསི་ཀྱིང་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད། འོ་
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མ་ཡིང་གང་དགོསི་ལྟར་འཐུང་རྒྱུ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། ད་ེནསི་ཕྲུ་གུ་འད་ིཡིང་བད་ེཐེང་ངང་

བཙའ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོའི་གནསི་བབ་འདིའི་འོག་ནསི། ཕྲུ་གུ་ཡིང་བདེ་

ཐེང་ཞེིག་བཙའ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ངསི་འོ་མ་འཐུང་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་མོསི་གླེོ་ཁུག་ནསི་ཅི་ིཞེིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི་ཁོ་ནང་དུ་བཅུག

ཨ་མསི་“ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་གཅིགི་སི་ོམུར་བཏང་སིངོ་ཨ། ཅི་ིཞེགི་བཟའ་བཞེནི་ཡིདོ།” ཅིསེི་བཤོད།

“ཅི་ིཡིང་མ་རེད།”

“ཤོོད་དང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བཟའ་བཞེིན་ཡིོད།”

“རོྡོ་ཐེལོ་དུལོ་མ་ཞེིག་རེད། རོྡོག་རོྡོག་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རྙིེད་སིོང་།”

“ཨོ། ད་ེཐེལོ་རྡུལོ་བཟའ་བ་དང་གཅིིག་མཚུངསི་རེད་ཨ།”

“ངསི་འད་ིབཟའ་ན་འདོད།”

ཨ་མ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད། ཁོོ་མོསི་པུསི་མོ་ཁོ་ཕྱིེསི་ནསི་སྨོད་གོསི་པུསི་

མོའ་ིབར་དུ་བཙིར་རྗོེསི་“ཚོོར་བ་དེ་ངསི་ཤོེསི། ང་ལོ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡིོད་པའི་སྐབསི་སུ། 

ངསི་ཀྱིང་སིོལོ་བ་ཟོསི་མྱོོང་། སིོལོ་བ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཟོསི་པ་ཡིིན། ཨ་ཕྱིི་ཡིིསི་ངསི་དེ་འདྲེ་

བཟའ་རུང་ག་ིམ་རེད་ཟེར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཕྲུ་གུའ་ིསྐོར་ལོ་སྐད་ཆོ་བཤོད་མ་ཡིོང་། ཁྱོོད་ལོ་ད་ེ

ལྟ་བུའ་ིབསིམ་བློོ་འཁོོར་བའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཙམ་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོ་ག་མེད་ལོ། འོ་མ་ཡིང་མེད།”

ཨ་མསི་“གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་རང་གཟུགསི་གཞེ་ིབད་ེཐེང་ཡིིན་རྒྱུ་ན། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་འགྲམ་

ལྕིག་ཚོ་བརེ་བརེ་ཞེགི་གཞུ་ངསེི།” ཞེསེི་བཤོད་ཅིངི་། ད་ེནསི་ཁོོ་མ་ོགུར་ནང་དུ་འཛུལོ། ཁོོ་མ་ོ

གུར་ནང་ནསི་ཕྱིརི་བུད་རྗོསེི་ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་གྱི་ིམདུན་དུ་བསྡད་ནསི། ལོག་པ་ཕྱི་ིལོ་བསྲིངིསི། 

“ལྟསོི་དང་།” ཁོོ་མོའ་ིལོག་མཐེལིོ་དུ་མངནོ་པ་ན་ིགསིརེ་གྱི་ིརྣ་ལུང་ཆུང་ཆུང་ཆོ་གཅིགི་རདེ། 

“འད་ིཁྱོདོ་ལོ་བྱནི་པ་ཡིནི།”
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ལོ་ད་དུང་རྣ་ཁུང་ཕུག་མེད།”

“ཨོ། དེར་མ་ིསྐྱོན། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་རྣ་ཁུང་ཕུག” ཨ་མ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་མཁྲེགསི་ཤོོག་གི་སྒོམ་ཆུང་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་སོྒོར་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་མོསི་མགྱིོགསི་མྱུར་

ངང་སྐུད་པ་གཅིིག་ཁོབ་མིག་ཏུ་དྲེངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་སྐུད་སྣ་ེགཉིིསི་ཀ་ལྷན་དུ་བསྒྲིིལོ་ནསི་

སྟེང་དུ་མདུད་པ་འགའ་ར་ེབརྒྱབ། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་སྐུད་པ་ཞེིག་ཁོབ་མིག་ཏུ་

དྲེངསི་ནསི་སྔོར་བཞེིན་མདུད་པ་བརྒྱབ། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སྒོམ་ཆུང་ག་ིནང་ནསི་ཁོ་གཅིོད་

མཉིེན་ཤོིང་ཞེིག་བཙལོ་ཡིོང་།

“ད་ེཚོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཚོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མ་ཁོོ་མོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར། ཁོོ་མོསི་ཁོ་གཅིོད་མཉིེན་ཤོིང་ད་ེབུ་མོའ་ིརྣ་ཤོལོ་གྱི་ིརྒྱབ་

ཏུ་བཞེག་ནསི། ཁོབ་ཀྱིིསི་རྣ་ཤོལོ་ཕུག་ནསི་ཁོབ་རྩ་ེམཉིེན་ཤོིང་ག་ིསྟེང་དུ་ཟུག་ཏུ་བཅུག 

བུ་མོསི་འདར་སིིག་ཅིིག་བརྒྱབ། “ཚོ་ཤུར་ཞེིག་བརྒྱུགསི་སིོང་། ད་ེཚོ་རྒྱུ་རེད།”

“ཚོ་ཤུར་བརྒྱུགསི་པའ་ིཡིན་ཞེིག་ཚོ་རྒྱུ་མ་རེད།”

“ཨུན་ཧུན། ཚོ་རྒྱུ་རེད།”

“ཡི། དེསི་ན་སོྔོན་ལོ་རྣ་བ་གཞེན་པར་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཁོོ་མོསི་ཁོ་གཅིོད་མཉིེན་ཤོིང་

བཞེག་ནསི་རྣ་ཤོལོ་གཞེན་པ་ད་ེཡིང་ཕུག

“ཚོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མསི་“འུར་མ་རྒྱག གཉིིསི་ཀ་ཕུག་ཟིན།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མར་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཨ་མསི་ཁོབ་ད་ེསྐུད་སྣ་ེནསི་

གཏུབསི་རྗོེསི། རྣ་བ་གཉིིསི་ཀའི་རྣ་ཤོལོ་གྱིི་བུ་གའི་ནང་ནསི་མདུད་པ་གཅིིག་རེ་འཐེེན་

རྗོེསི་རང་སིོར་བཞེག
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ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ཡི། ད་འགྲིག་སིོང་། ཉི་ིམ་ར་ེརེར་མདུད་པ་ར་ེར་ེའཐེེན་དང་། ད་ེནསི་

གཟའ་འཁོོར་གཉིིསི་ཀྱི་ིནང་དུ་རྣ་ཁུང་བྱང་ནསི་རྣ་ལུང་འདོགསི་ཐུབ། ཡི། ད་འད་ིཁྱོོད་ཀྱི་ི

ཡིིན་པསི། ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བདག་པོ་རྒྱོབ།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྣ་བར་སིེམསི་ཆུང་ངང་རེག་ཅིིང་། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཛུབ་

རྩེར་འགོསི་ཡིོང་བའ་ིཁྲག་ཐེིགསི་ལོ་བལྟསི། “ད་ེའདྲེ་ཚོ་མ་སིོང་། ཁོབ་གཙག་བྱསི་པ་ཙམ་

རེད།”

ཨ་མསི་“མ་གཞེི་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ལོ་སྔོ་སི་ནསི་རྣ་ཁུང་ཕུག་དགོསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། དེ་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བུ་མོའ་ིགདོང་པར་བལྟསི་ནསི། གདོང་ལོ་རྒྱལོ་ཁོའི་འཛུམ་

ཞེིག་ཤོར་ནསི་“ཡི། ད་སྣོད་ཆོསི་དེ་དག་ཁྲུསི་ཤོིག ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བདེ་ཐེང་ངང་བཙའ་ཡིི་

རེད། ཅུང་ཙམ་མིན་ན་ཁྱོོད་ལོ་རྣ་ཁུང་མ་ཕུག་པར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རུ་བཅུག་པ་རེད། འོན་

ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་བད་ེའཇོགསི་ཡིིན།”

“ད་ེལོ་མཚོོན་དོན་ཡིོད་པ་རེད་དམ།”

ཨ་མསི་“ཡིོད་དང་ཡིོད། མཚོོན་དོན་ལོོསི་ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འཁྱོམ་ཉུལོ་གྱིིསི་གར་སྟེགསི་ཕོྱིགསི་སུ་སོིང་། རསི་གུར་

ཆུང་ཆུང་གྲ་དག་ཅིིག་ག་ིམདུན་དུ་ཁོོསི་ཤུ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བཏབ་ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་

དུ་ཕར་སིོང་། ཁོོ་རང་ཐེང་ཆོེན་གྱི་ིསྣ་ེརུ་སིོང་རྗོེསི་རྩྭ་གསིེང་དུ་ཐེང་ལོ་བསྡད། 

ནུབ་མཐེའི་མཁོའ་དབྱིངསི་ཀྱིི་སྤྲོིན་པ་དེའི་དམར་མདོག་གི་མུ་ཁྱུད་མི་མངོན་པར་

གྱུར་ཅིིང་། སྤྲོིན་དབུསི་ཀྱིང་ནག་པོར་གྱུར། ཨལོ་གྱིིསི་རྗོ་ེངར་འཕྲུག་འཕྲུག་བྱེད་བཞེིན་

དགོང་ཁོའ་ིནམ་མཁོའ་ལོ་བལྟསི། 

ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ། བུ་མོ་མགོ་སིེར་མ་ཞེིག་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི། ཁོོ་མོ་གཟུགསི་བྱད་

ཧ་ཅིང་མཛོེསི་ལོ། ཁོ་སྣ་དྲེང་ཞེིང་རོྣ། ཁོོ་མོ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་རྩྭའི་ནང་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོ་
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ནསི་སྐད་ཆོ་ཅི་ིཡིང་མ་ིབཤོད། ཨལོ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་ཁོོ་མོའ་ིསྐེད་པར་བཞེག་ནསི། 

མཛུབ་མོ་ཡིར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱསི།

ཁོོ་མོསི་“ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། ཟ་འཕྲུག་ལོང་ག་ིའདུག”ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་སི་ཆོ་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། གདོང་ལོ་ཧང་སིངསི་པའ་ིཉིམསི་ཤོིག་ཤོར། “སིང་ཉིིན་ཨ།ེ 

གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁོོསི་སྣང་བ་ཡིང་མོསི་“བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ང་ཚོ་ོགཉིེན་སྒྲིིག་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་ཨ། མ་རེད་དམ།”

“ལོོསི་ཡིིན། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁོོ་མོསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མགྱིོགསི་པོར་གཉིེན་སྒྲིིག་རྒྱུ་ཡིིན་ལོབ་སོིང་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ག་དུསི་སྟབསི་འགྲིག་ན་དེ་དུསི་གང་མགོྱིགསི་མགྱིོགསི་ཀྱིིསི་གཉིེན་བསྒྲིིག་

རྒྱུ་བྱ།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོསི་ལོེན་བྱསི་ཡིོད་ཨ།” ཁོོའ་ིམཛུབ་མོ་ཁོོ་མོའ་ིརྒྱབ་ལོོགསི་ནསི་བརྒྱུགསི་

ཏེ་མདུན་ཟུར་དུ་བསྲིིངསི་ཡོིང་། ཁོོ་མོསི་སྐད་ངར་གྱིིསི་“འདྲེེ་ལོག་དེ་ཕར་འཁྱོེར། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ང་ཚོ་ོམགོྱིགསི་པོར་གཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིཡིིན་ལོབ་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“གཉིེན་ལོོསི་སྒྲིིག”

“འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་རང་སི་ཆོ་གཞེན་དུ་འགྲོ་ཡི་ིའདུག་ཨ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ལོ་གནད་དོན་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་སིོང་། ཕྲུ་གུ་འཁོོར་བ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མེད། ཕྲུ་གུ་འཁོོར་མེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨལོ་གད་མོ་བགད། “དེསི་ན་ངསི་ཉིིན་འད་ིདག་ལོ་དུསི་ཚོོད་སྟོང་ཟད་བཏང་བ་ཡིིན་

སི་རེད་ཨ། མ་རེད་དམ།”

ཁོོ་མོའ་ིམ་ན་ེམདུན་དུ་བསྲིིངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མགོྱིགསི་པོར་ཡིར་ལོངསི། “ཁྱོོད་ངའ་ི

ཉི་ེསིར་བཅིར་མ་ིདགོསི། ཨལོ་ ཇོོ་ཌི།ི ངསི་ད་ནསི་བཟུང་ཁྱོོད་མཐོེང་ན་མ་ིའདོད།”

“ཨ་ཙི། ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། ཡིང་སྙིང་ཅི་ིཞེིག་རེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཧ་ལོསི་པ་ཞེིག་ཡིིན་འདོད་ཀྱི་ིའདུག་གམ།”

“ད་དུང་ཅུང་ཙམ་སྒུག་དང་།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཁྱོོད་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་དགོསི་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། ཉིོན་ཞེིག ང་འགྲོ་རྒྱུ་

མིན། ང་ལོ་ཡིོད་པ་ན་ིགོ་སྐབསི་ཡིིན།”

“ཅུང་ཙམ་སྒུག་དང་།”

“མིན། སྒུག་རྒྱུ་མིན། ངའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་མ་ིདགོསི།”

ཨལོ་གླེོ་བུར་དུ་མདུན་དུ་མཆོོངསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པར་འཐེམསི་པསི། ཁོོ་མོ་རྐང་པ་

འཁྲིལོ་ཏ་ེའགྱིེལོ། ཁོོ་མོ་འགྱིེལོ་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོོསི་ཁོོ་མོར་འཐེམསི་ནསི། ལོག་པ་ཁོོ་མོའ་ིདྲེག་

ཏུ་ཁྲོསི་པའ་ིཁོའ་ིསྟེང་དུ་བཀབ། ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིསྤེར་མོར་སིོ་འདེབསི་རྩིསི་བྱསི་མོད། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོསི་སྤེར་མཐེིལོ་གྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིཁོ་བཀབ་ཡིོད་པསི་སིོ་མ་ཐེེབསི། ཁོོའ་ིལོག་པ་གཅིིག་

གིསི་ཁོོ་མོ་མར་མནན་ནསི་བསྡད། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོ་མོ་ལྷོད་ལོ་བབསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་

ཅུང་མ་འགོར་བར། ཁོོ་གཉིིསི་རྩྭ་གསིེང་ནསི་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་བགད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨུན། ང་ཚོ་ོམ་ིའགྱིངསི་པར་ཕྱིིར་ཡིོང་ག་ིཡིིན། ངསི་སོྒོར་མོ་གླེོ་ཁུག་གང་

འཁྱོེར་ནསི་ཕྱིིར་ཡིོང་ག་ིཡིིན་ལོ། ད་ེནསི་ངེད་གཉིིསི་ཧོ་ལོ་ེཝོ་ཌི་ིགོྲང་ཁུལོ་ལོ་གོླེག་བརྙིན་

བལྟ་རུ་འགྲོ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།
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ཁོོ་མོ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཨལོ་ཁོོ་མོའ་ིསྟེང་དུ་སྒུར། ཁོོསི་ཁོོ་མོའ་ི

མིག་ནང་དུ་ཤོར་བའ་ིསི་སྲིོད་ཀྱི་ིནམ་མཁོའ་ིསྐར་ཚོོགསི་མཐེོང་ལོ། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ནང་དུ་

ཤོར་བའི་དགུང་གི་སྤྲོིན་པ་ནག་པོ་ཡིང་མཐེོང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་“ང་ཚོོ་མེ་འཁོོར་ལོ་བསྡད་

ནསི་སིོང་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་དུསི་ཡུན་ག་ཚོོད་འགོར་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨོ། ཕལོ་ཆོེར་ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

• • •

སི་སྲིོད་ཀྱིི་མུན་པ་རུབ་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་བཟའ་དཔོན་ཚོོ་

དང་ལྷན་དུ་གཞུང་ལོསི་ཁོང་ག་ིམདུན་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་དོ་ནུབ་ཀྱི་ིམཚོན་མོ་

འད་ིདང་མ་འོངསི་པའ་ིམ་ིཚོ་ེབཅིསི་ལོ་ཞེིབ་འཇུག་བྱསི། གཞུང་སྒོར་དོ་དམ་པ་གཟུགསི་

ཆུང་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཟད་ཅིིང་གཙང་བའ་ིགྱིོན་གོསི་དཀར་པོ་ད་ེགྱིོན་ནསི། སོྒོ་ཁྱོམསི་ཀྱི་ི

ཁོ་སྐྱོར་སྟེང་དུ་གྲུ་མོ་ཁོེན་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོསི་ངོ་གདོང་དྲུད་ནསི་གདོང་ལོ་ངལོ་དུབ་

ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་བབསི།

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཡིར་བལྟསི། “སྐུ་ཞེབསི། ཁྱོོད་ཅུང་གཉིིད་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།”

“རེད། དངོསི་གནསི་ཅུང་གཉིིད་དགོསི་སི་རེད། ཚོན་ཆུང་གསུམ་པའ་ིནང་དུ་མདང་

དགོང་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙསི་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་སྐྱེ་གཡིོག་མ་མ་ཚོད་ལྡན་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་བཞེིན་

འདུག”

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“མ་ིཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན་ད་ེཤོེསི་དགོསི་པ་ཞེིག་ཡིིན། ལྷག་ཏུ་གཉིེན་སྒྲིིག་

བྱསི་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

“རེད་དམ། གང་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་ཅུང་འགྲོ་དགོསི་པ་ཨེ་ཡིིན་ནམ་བསིམ་ཡིོད། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་པའི་

དུསི་ཐེོག་ལོ་ཨ་ེའཁོེལོ་བལྟ་དགོསི་བསིམ་ཡིོད། ང་ཚོོར་ཡུན་རིང་ལོ་ལོསི་ཀ་མ་ཡིོད་པསི། 

ད་ན་ིངེསི་པར་དུ་ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” 

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“ད་ེགར་ལོསི་ཀ་ཡིོད་མེད་ཨ་ེཤོེསི།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ད་ེམ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་ལོསི་ཀ་ཅི་ིཡིང་མེད་པ་ན་ིཐེག་ཆོོད་རེད།”

ཧུ་སི་ིཋེོན་གྱིིསི་“འད་ིགར་ཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་ན་ིཡིོད་པ་རེད། ཅུང་ཙམ་སྒུག་དགོསི་པ་རེད་

མ་གཏོགསི། ང་ཚོོསི་སྒུག་ནསི་འདུག་ག་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོ་ོཡིང་དངོསི་གནསི་འགྲོ་ན་མ་ིའདོད། སྒོར་འདིའ་ིནང་ག་ིམ་ིརྣམསི་ཕན་

ཚུན་ལོ་འདི་འདྲེ་བྱམསི་ལོ། ད་དུང་གསིང་སྤྱིོད་སིོགསི་ཆོ་རྐྱེེན་འདི་འདྲེ་བཟང་། འོན་

ཀྱིང་། ང་ཚོོའ་ིཁོ་ལོ་ལྟོ་བཟའ་དགོསི་པསི། མ་ིའགྲོ་ཐེབསི་མེད་རེད། ང་ཚོོར་ད་དུང་རླངསི་

སྣུམ་སྣུམ་ཟོམ་གཅིིག་ལྷག་འདུག་པསི། དེསི་ང་ཚོ་ོཕར་ཅུང་ཙམ་སྐྱེལོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། འད་ི

གར་ང་ཚོོསི་ཉིིན་རེར་ཁྲུསི་རེ་བརྒྱབ་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། མི་ཚོ་ེགང་པོར་ད་ཐེེངསི་འདྲེ་

པོ་གཙང་མ་བྱསི་མྱོོང་མེད། ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ལོ། སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་ན། གཟའ་འཁོོར་ར་ེལོ་

ཁྲུསི་ཐེེངསི་ར་ེམ་གཏོགསི་རྒྱག་མ་ཐུབ་རུང་། རང་ཉིིད་ལོ་ཚོི་དྲེ་ིབྲོ་བ་ཚོོར་མ་བྱུང་། འོན་

ཀྱིང་། འདི་གར་ཉིིན་རེར་ཁྲུསི་རེ་བརྒྱབ་ཀྱིང་། ད་དུང་ཡིང་ཚོི་དྲེི་བྲོ་བའི་སྣང་བ་འདུག 

ཁྲུསི་རྒྱག་ཐེེངསི་མང་ན་ད་ེའདྲེ་འབྱུང་བ་ཨ་ེཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

གཞུང་སྒོར་དོ་དམ་པསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་རང་ཉིིད་ལོ་དྲེ་ིསྣོམ་བྱེད་

ཁོོམ་མ་བྱུང་བསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེཡིང་ཡིིན་སྲིིད། ང་ཚོ་ོའད་ིགར་འདུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད།”
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དོ་དམ་པ་གཟུགསི་ཆུང་གིསི་མུར་གོང་ལོག་མཐེིལོ་དུ་བཞེག་ནསི་“ངསི་བལྟསི་ན། དོ་

ནུབ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོའི་ཁྱོིམ་དུའང་མི་འགྱིངསི་པར་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་རེད། ངསི་དངོསི་

གནསི་ཕྲུ་གུ་དེ་འདི་གར་བཙའ་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད་ཡིོད། ང་ཚོོ་དངོསི་གནསི་འདི་གར་

འདུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་དང་ཝི་ལོིའེ། ཁྲག་རྒྱུད་འདྲེེསི་མའི་ཕོ་གསིར་ཇུལོ་བཅིསི་གར་སྟེགསི་ཀྱིི་ཟུར་

ཙམ་དུ་བསྡད་ནསི་རྐང་པ་དཔྱང་འགུལོ་བྱེད། 

ཇུལོ་གྱིིསི་“ང་ལོ་ཌི་རམ་4 ཁུག་མ་གང་ཡིོད། གཅིིག་འཐེེན་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་འཐེེན། ཐེ་མག་ཅིིག་ཁོ་ལོ་མ་རེག་པར་ཡུན་རིང་འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་རོྡོ་ཐེ་འཕྲོ་བརླག་མ་ིའགྲོ་ཆོེད་ཐེ་མག་སྨུག་པོ་ད་ེཧ་ཅིང་གཟབ་

གཟབ་ངང་བསྒྲིལིོ། 

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཨུན། ཁྱོོད་འགོྲ་དགོསི་པར་དངོསི་གནསི་བློོ་ཕམ་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིམ་ི

ཚོང་མ་དངོསི་གནསི་མ་ིབཟང་ཤོ་སྟག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེམོ་གྱིསིི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིཐེ་མག་ལོ་མ་ེབསོྒྲིན་“ངསི་ཀྱིང་ཡུན་རངི་ལོ་འདང་བརྒྱབ་པ་ཡིནི། 

དཀནོ་མཆོགོ་ཡི་ེཤུ། དངོསི་གནསི་གཞེསིི་ཆོགསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཞེགི་བྱུང་ན་ཨང་འདོད།”

ཇུལོ་གྱིིསི་ཌི་རམ་ཁུག་མ་ཕར་ཕྱིིར་བློངསི་རྗོེསི་“དངོསི་གནསི་དཀའ་མོ་རེད། ང་ལོ་

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་སླེེབསི་རྗོེསི་སླེོབ་གྲྭར་གཏོང་ཆོོག་ག་ིརེད་

བསིམ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོར་གནསི་གཅིིག་ཏུ་ད་ེའདྲེའ་ིཡུན་རིང་འདུག་ཁོོམ་ཞེིག་གང་

ན་ཡིོད། གནསི་ཕར་སོྤེ་ཚུར་སོྤེ་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

4  ཌི་རམ།ཌི་རམ། Durham སྟ།ེ དུསི་རབསི་ 19 དང་ 20 བར་གྱི་ིཨ་རིའ་ིརྡོོ་ཐེའ་ིཚོངོ་གཉིརེ་ཁོང་ཆོནེ་པོ་ཞེགི་དང་དེའ་ི

ཚོངོ་རྟེགསི།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོ་ོཞེིག་ཏུ་འདུག་དགོསི་མ་ིའབྱུང་བར་སྨོོན། 

ང་དངོསི་གནསི་གྲོང་ཚོ་ོད་ེའདྲེ་ལོ་ཞེེད་སྣང་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཉིེན་རོྟེག་པསི་བརྙིསི་བཅིོསི་བྱསི་པ་རེད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་མ་ིཞེིག་གསིོད་རྒྱུ་རེད་བསིམ་ནསི་ཞེེད་ཀྱི་ིའདུག ད་ེགར་

ཡུད་ཙམ་ལོ་མ་གཏོགསི་མ་བསྡད་མོད། དེའི་རིང་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་ཁོོ་ན་བྱསི་ཏེ་བསྡད་པ་

ཡིིན། ཐེེངསི་ཤོིག་ལོ་ཉིེན་རྟེོག་པ་ང་ཚོོའ་ིསྒོར་ནང་དུ་ཡིོང་ཞེིང་། ངའ་ིགྲོགསི་པོ་ཞེིག་གིསི་

ཁོོ་ལོ་ཚོིག་ལོན་བསླེོགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་འཛོིན་གྲབསི་བྱསི་སིོང་། རྒྱུན་དུ་སིེམསི་ཁྲལོ་

ཏག་ཏག་བྱསི་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་དུ་ཞུགསི་མྱོོང་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“མེད།” 

“ཨུན། ངསི་ཀྱིང་བསིམ་བློོ་མང་པོ་བཏང་བ་ཡིིན། ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོ་ོསྒོར་གཞེན་པ་ཚོོའ་ི

ནང་དུ་རྒྱུག་པ་བཞེིན། སྒོར་འདིའ་ིནང་དུ་ཡིོང་ནསི་གཏོར་བརླག་གཏོང་མ་ིཐུབ་དོན་ཅི་ི

ཡིིན། གཞུང་ལོསི་ཁོང་གི་མི་གཟུགསི་ཆུང་དེསི་བཀག་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན་ནམ། 

མ་རེད། ད་ེའདྲེ་མ་རེད།”

ཇུལོ་གྱིིསི་“འོ་ན་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“དེསི་ན་ངསི་བཤོད་ཡི། རྒྱུ་མཚོན་ན་ིང་ཚོ་ོཚོང་མ་མཉིམ་འབྲེལོ་བྱསི་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིསི་ཡིིན། ཁོོ་ཚོོསི་སྒོར་འདིའ་ིནང་ནསི་མ་ིགཅིིག་ར་ེགཅིིག་ར་ེབྱསི་ཏ་ེའཛོིན་མ་ིཐུབ། ཁོོ་

ཚོོསི་འཛོིན་ན་ཚོང་མ་མཉིམ་དུ་འཛོིན་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། དེ་འདྲེ་ཁོོ་ཚོོསི་བྱེད་ཕོད་ཀྱིི་

མེད། ང་ཚོོསི་ཀ་ིཞེིག་བཏབ་ན་མ་ིཉིིསི་བརྒྱ་ལྷག་སོྒོར་འབུད་རྒྱུ་རེད། ངལོ་རོྩལོ་པའ་ིསྐྱིད་

སྡུག་ཚོོགསི་པ་རྩ་འཛུགསི་བྱེད་མཁོན་དེསི་ལོམ་ཆོེན་སྟེང་དུ་སྐད་ཆོ་ཁྲོམ་བསྒྲིགསི་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུག་ལོ། ཁོོསི་ད་ེའདྲེ་གང་དུ་བྱསི་ཀྱིང་ཆོོག་པ་རེད་ཟེར། ཚོང་མ་མཉིམ་འབྲེལོ་གྱིིསི་
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བསྡད་ན། ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིཉིིསི་བརྒྱའ་ིཁོ་སླེོང་མ་ིཕོད། ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིགཅིིག་གཉིིསི་ལོ་ཐུབ་ཚོོད་

གཏོང་ཐུབ་པ་ཙམ་ཡིིན།”

ཇུལོ་གྱིིསི་“རེད་ཡི། སྐྱིད་སྡུག་ཚོོགསི་པ་ཞེིག་བཙུགསི་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ན། ཚོོགསི་

པ་ད་ེལོ་དབུ་ཁྲིད་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་དབུ་ཁྲིད་འཛོིན་བཟུང་བྱསི་ན། 

ད་ེདུསི་སྐྱིད་སྡུག་ཚོོགསི་པསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝི་ལོིའེ་ཡིིསི་“ཨུན། དེ་ཐེད་ལོ་ཡིང་ང་ཚོོསི་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འཚོོལོ་

དགོསི། ང་འད་ིགར་འབོྱར་ནསི་ལོོ་ངོ་གཅིིག་འགྲོ་ཡི་ིའདུག་ལོ། དེའ་ིརིང་དུ་ལོསི་གླེ་ན་ིཇོ་ེ

དམའ་ནསི་ཇོ་ེདམའ་རེད། མ་ིཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགླེ་ཆོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མིའ་ིཁོ་གསིོ་

ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་ཅིིང་། གནསི་ཚུལོ་ད་ེད་དུང་ཇོ་ེསྡུག་ནསི་ཇོ་ེསྡུག་རེད། ཅི་ིཡིང་མ་ིབྱེད་པར་

ལྟོགསི་ཤོ་ིཐེེབསི་པར་སྒུག་ནསི་ཅི་ིཕན། ངསི་ཀྱིང་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་མ་ིཤོེསི། གལོ་སྲིིད་

མི་ཞེིག་ལོ་རོྨན་རྟེ་དོར་གཅིིག་ཡིོད་རྒྱུ་ན། རྟེ་འདི་དག་ལོསི་ཀ་ཡིོད་དུསི་མེད་དུསི་ཚོང་

མར་གསིོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག་ཟེར་ནསི་བདག་པོ་ཁོོང་ཁོྲ་ལོངསི་རྒྱུ་རེད་དམ། འོན་ཀྱིང་། མ་ི

ཞེིག་མ་ིགཞེན་པ་ཞེིག་ག་ིགཡིོག་ཏུ་བརྒྱུགསི་དུསི། ཁོོ་ལོ་ལོསི་ཀ་མེད་དུསི་ཁོོའ་ིཁོ་ནང་དུ་

ཅི་ིཞེིག་བཟའ་བར་ཁོ་ཡི་བྱེད་མཁོན་མེད། རྨོན་རྟེ་འད་ིཚོོའ་ིལོསི་དབང་ཡིང་ང་ཚོ་ོལོསི་

དགའ། དངོསི་གནསི་ཧ་གོ་དཀའ་མོ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ངསི་རྒྱུན་དུ་ད་ེའདྲེའ་ིསྟེང་དུ་བསིམ་བློོ་

གཏོང་འདོད་མེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་བསིམ་བློོ་མ་ིགཏོང་ཐེབསི་མེད་རེད། ངའ་ིབུ་མོ་ཆུང་

ཆུང་འད།ི ག་འདྲེའ་ིསྙིང་རྗོ་ེམོ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཀྱིང་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་མོ་སྙིང་རྗོ་ེམོ་

ཡིིན་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། གཟའ་འཁོོར་ཞེིག་ལོ་གཞེིསི་སྒོར་གྱིིསི་ཁོོ་མོར་བྱ་དགའ་ཞེིག་ཀྱིང་

སྤྲོད་མྱོོང་། རེད་ཡི། ད་ཡིིན་ན་ཁོོ་མོར་ཅི་ིཞེིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་དམ། ཁོོ་མོ་ད་ལྟ་སྐམ་ཞེིང་

རིད་པ་ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ིའདུག་ལོ། ངའ་ིསིེམསི་ནསི་བཟོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་མོ་ད་ེའདྲེའ་ི



811

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

སྙིང་རྗོ་ེམོ་ཞེིག ངསི་དོན་རྐྱེེན་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རུང་སླེོང་འདོད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཝ་ིལོིའ་ེཡིིསི་“ཇོ་ིའདྲེ་བྱསི་ཏ་ེཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། རྐུ་ཞེིག་བྱསི་ནསི་རང་ཉིིད་བཙོན་

དུ་འཇུག་འདོད་དམ། ཡིང་ན་མ་ིཞེིག་བསིད་ནསི་སྲིོག་ཁྲིམསི་འབབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ད་ེདག་ག་ིཐོེག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་དྲེགསི་ནསི་སོྨྱོན་པར་

འགྱུར་གྲབསི་འདུག སོྨྱོན་པ་སོྨྱོ་རྐྱེང་དུ་འགྱུར་གྲབསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་རྗོེསི་སིོར་འད་ིགའ་ིཞེབསི་བྲོའ་ིདགོང་ཚོོགསི་དྲེན་རྒྱུ་རེད། འད་ིགའ་ི

ཞེབསི་བོྲའ་ིདགོང་ཚོོགསི་ལྟ་བུའ་ིལྟད་མོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་སོྔོན་ཆོད་མཐོེང་མྱོོང་མེད། ཡི། ད་

ང་ཁྱོིམ་དུ་འགོྲ་རན། གནསི་སྐབསི་རིང་བད་ེམོ། སི་ཆོ་གཞེན་པ་ཞེིག་ཏུ་ང་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་

ཐུག་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་ཚོང་མར་ལོག་འཇུ་བྱསི།

ཇུལོ་གྱིིསི་“ལོོསི་ཡིིན། ང་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་ཐུག་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་བད་ེམོ།” ཋེོམ་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་ཕྱིིན་སོིང་།

• • •

ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་རསི་གུར་ནང་གི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་མལོ་

གདན་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་ལོོག་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཨ་མ་ཡིང་ཁོོ་ཚོོའི་འགྲམ་དུ་ལོོག་ནསི་

འདུག རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཨ་མ།” ཞེེསི་ཤུབ་པུར་བཤོད།

“ཅི་ིརེད། ད་དུང་ཡིང་གཉིིད་མེད་དམ།”

“ཨ་མ། ང་ཚོ་ོའགྲོ་སི་ད་ེགར་དབྱུག་རྩེད་སྤེོ་ལོོ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།”

“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ད་གཉིིད་ཅིིག ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་སྔོ་མོར་ལོང་དགོསི།”

“འདི་གར་དབྱུག་རྩེད་སྤེོ་ལོོ་བརྩེ་རྒྱུ་ཡིོད་པསི། དངོསི་གནསི་འདི་གར་མུ་མཐུད་དུ་

འདུག་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་འདོད།”
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“ཨ་མ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་དོ་ནུབ་བྱིསི་པ་ཞེིག་ལོ་གཞུསི་སིོང་།”

“ཁོོསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིརུང་།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ངསི་ཁོོ་ལོ་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་བྱིསི་པ་དེའ་ིསྣ་སྟེང་

དུ་ཁུ་ཚུར་གྱིིསི་གཞུསི་བྱུང་ལོ། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། སྣ་ཁྲག་ཙར་ཙར་དུ་བཞུར་བྱུང་།”

“སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་མ་བཤོད། ད་ེབཤོད་སྟངསི་ཡིག་པོ་མ་རེད།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་“ཁོོསི་ང་ཚོོ་ཨོག་ཁོེ་སིི་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་ཁོོའ་ིསྐད་ལོ་

ངར་ཤུགསི་བབསི་ནསི་“ཁོོསི་ཨོ་རེ་གྷིོན་མངའ་སྡེ་ནསི་ཡིོང་བའི་ཨོག་ཁོེ་སིི་ཚོོ་འདི་གར་

འདུག་མ་ིདགོསི་ཟེར། ཁོོསི་ང་ཚོ་ོལྟསི་ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིརེད་ཟེར། ད་ེབསི་ངསི་ཁོོ་ལོ་ཁུ་ཚུར་

གྱིིསི་གཅིིག་གཞུསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཤུ་... ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་འདྲེ་བྱེད་མི་རུང་། མཚོང་མིང་བོསི་ན་ལུསི་ལོ་ན་ཚོ་ནི་མི་

གཏོང་།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་“འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཁོོ་ཚོོར་ད་ེའདྲེ་འབོད་དུ་འཇུག་

རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཤུ་... ། ད་གཉིིད་ཅིིག”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོའ་ིགདོང་པ་ནསི་ཁྲག་དམར་མར་འཛོགསི་པ་མཐེོང་ཡིོད་རྒྱུ་

ན། གདོང་ནསི་གོྱིན་གོསི་སྟེང་དུ་མར་བཞུར་ནསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མལོ་གཟན་འོག་ནསི་ལོག་པ་ཕྱིིར་ཕྱུངསི་ཡིོང་ནསི། རུ་ཐེ་ེཡི་ིའགྲམ་པའ་ིསྟེང་

དུ་སིེན་འཐོེག་ཅིིག་བྱསི་པསི། བུ་མོ་འད་ིཡུད་ཙམ་ལོ་སྲི་རེངསི་རེངསི་སུ་གྱུར་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་སྣ་རྔུབ་བྱེད་བཞེིན་ཁུ་སིིམ་པོསི་ངུསི།
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• • •

གཙང་སྦྲི་ཁོང་ག་ིནང་དུ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་གསིང་སྤྱིོད་ཀྱི་ིཁོང་ཚོན་གཉིིསི་

སུ་གཡིསི་གཡིོན་གྱིིསི་ཙོག་པུར་བསྡད། ཨ་ཕསི་“ཆོེསི་མཐེའ་མཇུག་ག་ིའད་ིགཏོང་ཡིག་

ཅིིག་བྱ། འད་ིདངོསི་གནསི་སྐྱིད་པོ་རེད། ང་ཚོ་ོཐེོག་དང་པོར་སླེེབསི་སྐབསི། བྱིསི་པ་ཚོོསི་

ཆུ་བཤོལོ་འཇུ་ལུང་ནསི་འཐེེན་པསི། སྔོངསི་འཚོབ་བྱུང་བ་ད་ེདྲེན་གྱི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ང་རང་ཉིིད་ཀྱིང་ཐེོག་མར་ཅུང་མ་ལོོབསི་པ་འདྲེ་བྱུང་།” ཞེེསི་ཟེར་

བཞེིན། ལུསི་ཀྱིི་ལོསི་དོར་དེ་པུསི་མོའ་ིམཐེའ་འཁོོར་ནསི་གྲ་དག་གིསི་ཡིར་འཐེེན་རྗོེསི་

“ངའི་སིེམསི་བདེ་མོ་མི་འདུག རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྡིག་པ་གསིོག་བཞེིན་པའི་སྣང་བ་ཞེིག་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྡིག་པ་ཅིི་ཡིང་གསིོག་མི་རུང་། དེ་བསི་ཡིག་པོ་བྱསི་ཏེ་སྡོད། 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྡིག་པ་གསིོག་ཐེེངསི་རེ་ལོ་སོྒོར་མོ་གཉིིསི་རེའི་རིན་པ་བཏུང་དགོསི་ཤོིང་། ད་

ལྟ་ང་ཚོ་ོཚོང་མའ་ིགཞུང་དུའང་སོྒོར་མོ་གཉིིསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ངསི་བསིམ་བློོའ་ིནང་དུ་སྡིག་པ་གསིོག་ག་ིཡིོད།”

“དེར་མ་ིསྐྱོན། བསིམ་བློོའ་ིནང་དུ་སྡིག་པ་བསིགསི་ན་རིན་མེད་རེད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་ཡིག་པོ་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འོན་ཀྱིང་། ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་རིན་གོང་ཧ་ཅིང་ཁོ་ེཔོ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“དག་ེསྡིག་ག་ིདོན་དག་འད་ིལོ་ད་ེའདྲེ་སྣང་ཆུང་བྱེད་མ་ིརུང་།”

“ངསི་སྣང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད། གདོན་འདྲེ་ེཁོོག་ལོ་ཞུགསི་ཐེེངསི་རེར་

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྡིག་པ་ར་ེགསིོག་ག་ིརེད།”
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ད་ེངསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཡིོད། ནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན། ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་

བསྒྲུབསི་པའ་ིདོན་ངན་ཕྱིེད་ཀ་མ་གཏོགསི་བཤོད་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེའགྲིག་འདུག ཁོོག་ཏུ་སྦེསི་ན་བཟང་།”

“ཆོབ་ཟོམ་ཡིག་པོ་འདིསི་ཀྱིང་ང་ལོ་སྡིག་པ་གསིོག་གིན་པའ་ིསྣང་བ་སྐྱེད།”

“དེསི་ན་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་རྩྭ་ལྡུམ་ཁོྲད་དུ་སིོང་། ད་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིམ་འདུག དོར་མ་ཡིར་

འཐེེན་དང་། སིོང་ནསི་ཉིལོ།” ཨ་ཕསི་ཁོོའ་ིལོསི་དོར་གྱི་ིཆོབ་མ་རང་སིོར་འཐེེན་རྗོེསི་ཆོབ་

མགོ་ཐེག་སི་ེབརྒྱབ། ཁོོསི་ཆོབ་ཟོམ་ཆུ་བཤོལོ་གྱི་ིའཇུ་ལུང་འཐེེན་རྗོེསི། ཆོབ་ཟོམ་ནང་དུ་

གོར་གོར་དུ་འཁོོར་བཞེིན་པའ་ིཆུ་འཁོོར་ལོ་དང་དོད་དང་བཅིསི་བལྟསི།

• • •

ཨ་མ་ཡིར་ལོངསི་པའི་སྐབསི་སུ་སྒོར་ཧྲིིལོ་པོ་ད་དུང་ཡིང་ནག་ཐེོམ་མེ་རེད། གཙང་སྦྲི་

ཁོང་ག་ིསོྒོ་མོ་ཁོག་ལོསི་འོད་སྣང་ཤུགསི་ཆུང་ར་ེའཕྲོསི་ཡིོད། སྲིང་ལོམ་གཡིསི་གཡིོན་གྱི་ི

རསི་གུར་ཁོག་ནསི། སྔུར་སྒྲི་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་ཤོིག་གྲག་ག་ིའདུག

ཨ་མསི་“ཡི། ཡིར་ལོོངསི། ཡིར་ལོོངསི། ང་ཚོ་ོམགྱིོགསི་པོར་ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི། ཉི་ི

མ་འཆོར་རྒྱུར་དུསི་ཡུན་རིང་པོ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་གཙིར་སྒྲི་ཅིན་

གྱིི་སོྒྲིན་མེའི་ཤོེལོ་སོྒོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི། སྡོང་རསི་ལོ་མེ་བསྒྲིོན་“ཡི། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚོང་མ་

ཡིར་ལོོངསི།”

རསི་གུར་གྱི་ིནང་དུ་གཡིོ་འགུལོ་དང་ཟང་ཟིང་ཞེིག་ལོངསི། ཚོང་མསི་མལོ་གཟན་དང་

ཉིལོ་ཐུལོ་ཚོང་མ་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་གཡུགསི་ཤོིང་། སྒྲིོན་འོད་མཐེོང་བསི་གཉིིད་མ་སིད་ཀྱི་ིམིག་

རྣམསི་ཟིམ་ཟིམ་བྱེད། ཨ་མསི་ཁོོ་མོསི་ཉིལོ་དུསི་གོན་ཡིོད་པའ་ིནང་གོསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཐེད་

ཀར་གྱིོན་གོསི་བཀླུབསི། ཁོོ་མོསི་“ང་ཚོོར་འཚོིག་ཇོ་མེད། ང་ཚོོར་སིོབ་གོར་ཁོ་ཤོསི་ཤོིག་
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ཡིོད་པསི། ད་ེཚོ་ོང་ཚོོསི་ལོམ་ཐོེག་ཏུ་ཟོསི་ཆོོག ད་ལྟ་ཡིར་ལོོངསི་དང་། ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་ཅི་

དངོསི་ཁོག་དོསི་འཁོོར་དུ་བརྩིག་དགོསི། ཡི། ད་མགོྱིགསི་པ་བོྱསི། སྐད་ཅིོར་མ་རྒྱག ཁྱོིམ་

མཚོེསི་ཚོ་ོགཉིིད་ལོསི་སླེོང་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་མལོ་ལོསི་ཡིོངསི་སུ་ལོངསི་ཚོར་བའི་བར་དུ་ཡུད་ཙམ་འགོར་

སིོང་། ཨ་མསི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀར་“ཡི། ཁྱོོད་ཚོོ་གང་དུའང་རྒྱུག་མ་འགོྲ་ཨ།” ཞེེསི་ཉིེན་

བརྡོ་བཏང་། དེ་ནསི་ཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོསི་གྱིོན་གོསི་གོན་ཚོར་སིོང་བསི། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་

རསི་རྒོད་གྱི་ིགུར་ད་ེམར་ཕབ་ནསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བརྩིགསི། ཨ་མསི་“ཡིག་པོ་བརྩིགསི་

ནསི་སྟེང་ངོསི་སྙོམསི་པོ་བྱོསི་ཨ།” ཞེེསི་གསིལོ་འདེབསི་བྱསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་དངོསི་གཞེན་དག་

ཚོང་མ་ཡིང་བརྩིགསི་ཚོར་རྗོེསི། མལོ་གདན་དེའ་ིསྟེང་དུ་བཏིངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རསི་རྒོད་

ཡུག་ཆོེན་ད་ེགཞུང་རྒྱུག་ག་ིསྟེང་དུ་འཕངསི་ནསི། སྟེང་ཕོྱིགསི་སུ་སྙོམསི་པོར་འཐེེན།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི་ཨ་མ། ད་འགྲིག་སིོང་། ད་རླངསི་འཁོོར་གྲ་སྒྲིིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སིོབ་གོར་གྲང་མོ་སྡེར་མ་གང་འཁྱོེར་ཡིོང་། “ཡི་འད།ི ར་ེརེསི་གཅིིག་ར་ེའཁྱོེར། 

འད་ིམ་གཏོགསི་མེད།”

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀསི་སིོ་སིོའ་ིསིོབ་གོར་བློངསི་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་

འགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་མལོ་གཟན་ཞེིག་འཕངསི་རྗོེསི། སིོབ་གོར་གྲང་མོ་ད་ེ

ལོག་ཏུ་བཟུང་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིིར་གཉིིད་སིོང་། ཋེོམ་ཁོ་ལོོ་བའ་ིའདུག་སྟེགསི་སུ་བསྡད་

ནསི། འཕྲུལོ་སླེོང་རྐང་གདན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་བརྫོིསི། འཕྲུལོ་ཆོསི་ལོསི་སྦེིར་སྒྲི་ཐུང་

ཐུང་ཞེིག་གྲག་རྗོེསི། གྲག་འགུལོ་མེད་པར་གྱུར་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལྟསི་ངན་ཁྱོོད། ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གླེོག་རྫོསི་ཟད་དུ་བཅུག་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་ངར་སྐད་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ང་ཚོོར་ཡིར་མར་འགུལོ་བྱེད་ཀྱི་ིརླངསི་སྣུམ་མེད་པསི། 

ངསི་གླེོག་རྫོསི་ལོ་གླེོག་ཇོ་ིལྟར་གསིོག་ཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གླེོ་བུར་དུ་གད་མོ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་བགད་“ཇོ་ིལྟར་གསིོག་ཐུབ་མིན་ངསི་མ་ིཤོེསི། གང་

ལྟར་འད་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐྱོན་རེད། ད་ེབསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཕྲུལོ་སླེོང་སོྐར་ཡུ་བསྐོར་དགོསི།”

“ངའ་ིསྐྱོན་ག་ལོ་ཡིིན།”

ཋེོམ་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་བབསི་ནསི་འདུག་སྟེགསི་འོག་ནསི་འཕྲུལོ་སླེོང་སྐོར་ཡུ་

བློངསི་ཡིོང་ནསི་“དེསི་ན་ངའ་ིསྐྱོན་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“སྐོར་ཡུ་ངའ་ིལོག་ཏུ་ཞེོག” ཨལོ་གྱིིསི་སྐོར་ཡུ་ལོག་ཏུ་ཚུར་བློངསི། “མ་ེཆོ་མར་གནོན་

མ་གཏོགསི་ངའ་ིལོག་པ་གཅིོག་ག་ིརེད་ཨ།”

“ཡི། ད་སྐོར་དང་།”

ཨལོ་གྱིིསི་སོྐར་ཡུ་སོྐར་བ་ཡིང་དང་ཡིང་དུ་བསྐོར་བ་ན། སྒུལོ་འཕྲུལོ་ལོསི་མེ་ཁོ་

སིོསི་པའི་ཚོག་སྒྲི་གྲག་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་གཟབ་གཟབ་ངང་སྣུམ་ཤུགསི་ཀྱིི་དལོ་

མགྱིོགསི་ངང་གིསི་བསྒྲིིམསི་པ་ན། སྒུལོ་འཕྲུལོ་ལྡིར་ལྡིར་དུ་གྲག་བྱུང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྣུམ་

སོྒོའ་ིརྐང་གདན་ཅུང་ལྷོད་བྱུང་བསི། ཁྲོབ་སྒྲི་ད་ེཅུང་ཇོ་ེའཇོམ་དུ་གྱུར།

ཨ་མ་ཁོོའ་ིའགྲམ་ནསི་ནང་དུ་བུད་ནསི་“ང་ཚོོསི་ཚོང་མ་གཉིིད་ལོསི་བསླེངསི་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་གཉིིད་འགྲོ།”

ཨལོ་ཕར་ཕྱིོགསི་ནསི་མགོ་སྒོམ་ནང་དུ་བུད་ནསི་“ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་སྟེང་

དུ་བུད་འདུག མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིིར་གཉིིད་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེམོ་གྱིསིི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེསོྒོ་ཆོནེ་ཕོྱིགསི་སུ་བསྐརོ་ནསི་སིངོ་བ་ན། མཚོན་སྲུང་པ་ད་ེ

གཞུང་ལོསི་ཁོང་ནསི་ཕྱིརི་བུད་ད་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟངེ་དུ་གླེགོ་བཞུ་བཀར། “ཅུང་སྒུག་དང་།”
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“ཅི་ིཞེིག་རེད།”

“ཁྱོོད་ཚོོའ་ིམིང་ཐོེ་གསུབ་དགོསི།”

“ཡི་ཡི།”

“གང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཨུན། བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་ནསི་གཅིིག་བལྟ་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།”

མཚོན་སྲུང་པསི་“བྱ་བ་ལོམ་འགྲོ།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིང་བྱ་བ་ལོམ་འགྲོ། ཡི། བད་ེམོ།”

རླངསི་འཁོོར་ལོམ་དཀྱིིལོ་གྱི་ིསི་འབུར་དེའ་ིསྟེང་ནསི་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་བསྐོར་ནསི་

སིོང་སྟ་ེགཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོ་ོཐེོག་མར་ཡིོང་སིའ་ིལོམ་བུ་ད་ེཕྱིིར་དེད་

ནསི། ཝེ་ཌིི་ཕ་ཆོི་གྲོང་རྡོལོ་བརྒྱུད་ནསི་གཞུང་ལོམ་ཨང་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་པའི་བར་དུ་

སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོ་བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི། ཨར་འདམ་ལོམ་བུ་ཞེིག་བརྒྱུད་ནསི་བྷེ་ེ

ཁོེར་སི་ིཧྥོིལོད་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིགྲོང་འདབསི་སུ་འབྱོར་དུསི། 

ཞེོགསི་པའ་ིསྣང་བ་རིམ་གྱིིསི་ཤོར་ནསི་ཡིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ག་སི་གང་དུ་ཟ་ཁོང་རེད་ལོ། དེ་ཚོོ་ཚོང་མར་འཚོིག་ཇོ་བཙོང་རྒྱུ་འདུག 

མཚོན་གང་ཚོོང་འབྱེད་ཟ་ཁོང་དེར་ལྟོསི་དང་། ཁོོ་ཚོོསི་འཚོིག་ཇོ་གྷི་ལོོན་བཅུ་ར་ེགྲ་སྒྲིིག་

བྱསི་ཡིོད་ངེསི་རེད། ད་རུང་ཚོ་པོ་ཚོ་རྐྱེང་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨ་ཙི། ད་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ལོ་ཁྲེལོ་འཛུམ་དང་བཅིསི་བལྟསི་“ཨུན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་ཞེིག་བཙལོ་

བཞེག་སིོང་ཨ།”

“བཙལོ་ཡིོད། ད་ེཡིིན་ན་ཅི་ིརེད།”

“ཨ་མ། ད་ནངསི་ཁོོ་ཁོམསི་དྭངསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་འགྲོ་རོགསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་མ་རེད།”
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ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོང་ཁྲོ་སྟོན་བཞེིན་“མི་འགྱིངསི་པར་ང་རང་རང་ཐེད་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། 

མ་ིཞེིག་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ལོ་བཟའ་མ་ིམེད་ན་འགྲོ་འདུག་ཧ་ཅིང་སྟབསི་བད་ེརེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ལོའང་ཟླ་བ་དགུའི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བཟའ་མི་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ངསི་

ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྩེད་རེསི་འཇུ་རེསི་བྱེད་བཞེིན་པ་མཐོེང་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་སོྨྱོན་པ་རེད། ངསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་ཁོང་ཞེིག་ནསི་བྱ་བ་ཞེིག་

བཙལོ་རྗོེསི། རྒྱུན་དུ་ཟ་ཁོང་དུ་ཟ་མ་ཟོསི་ནསི་... །” ཞེེསི་བཤོད།

“ཟླ་བ་དགུའ་ིརྗོེསི་སུ་ཁྱོོད་ལོ་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

“ང་ལོ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད་ཅིེསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་པ་ཡིིན་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཕོ་གསིར་སྤྱིང་པོ་ཞེིག་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་གཅིིག་གིསི་

ཁྱོོད་ཀྱི་ིམགོ་ལོ་སྐར་མ་འཚོེར་བ་ཞེིག་རྒྱག་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“སུ་ཞེིག་གིསི་རྒྱག་ག་ིརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“རྒྱག་མཁོན་ཟེར་བ་ད་ེགང་དུ་ཡིང་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་རང་གིསི་རང་ཉིིད་བཙོན་ཁོང་དུ་... །”

ཨ་མསི་“ད་ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བཤོད་མཚོམསི་ཞེོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེངསི་མགོ་བསླེངསི་པ་ཡིིན། ངསི་ཁོོ་ལོ་སྙད་བཙལོ་བ་ཡིིན། ཨལོ། ངསི་

བསིམ་གཟསི་ནསི་དེ་འདྲེ་བཤོད་པ་ཡིིན་ཨ། ཁྱོོད་བུ་མོ་དེ་ལོ་ཧ་ཅིང་དགའ་ཡིོད་པ་ངསི་

ཤོེསི་མ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་བུ་མོ་སུ་ལོའང་ཧ་ཅིང་དགའ་མྱོོང་མེད།”

“ཡི། ད་ེཆོོག ཁྱོོད་བུ་མོ་སུ་ལོའང་ཧ་ཅིང་དགའ་མེད་པའ་ིདབང་དུ་ཐེོང་ཞེོག ངསི་ཁྱོོད་

ལོ་ད་ེཐེད་རྩོད་པ་མ་ིརྒྱག”
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ཁོོ་ཚོོའ་ིདོསི་འཁོོར་གོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིསྣ་ེརུ་སླེེབསི་པ་ན། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཕག་རྒྱུ་སྲིེག་སྟེགསི་ད་ེ

ཚོོར་ལྟོསི་དང་། སྲིེག་སྟེགསི་བརྒྱ་ལྷག་ཡིོད་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ངསི་སོྒོར་མོ་གཅིིག་ཟུར་དུ་བསྐུངསི་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཚོིག་ཇོ་ད་ེའདྲེ་འཐུང་

འདོད་ན་གཅིིག་འཐུངསི་ཤོིག” ཅིེསི་བཤོད།

“མ་ིདགོསི། ཨ་མ། ངསི་རྩེད་མོ་རྩ་ེབཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེའཐུང་འདོད་ན་གཅིིག་འཐུང་དང་ཆོོག”

“ངསི་འཐུང་རྒྱུ་མིན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“དེསི་ན་འཚོིག་ཇོའ་ིསྐོར་ད་ེའདྲེ་གླེེང་ནསི་ཅི་ིབྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཇོམ་ཅིག་གེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་

རྗོེསི་དེད་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིཚོོར་བ་ལྟ་བུ་ཞེིག་འདུག དགོང་མོ་དེར་ང་ཚོོསི་ལོམ་འད་ི

དེད་ནསི་ཡིར་ཡིོང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དགོང་མོ་ད་ེལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིང་བསྐྱར་མགོ་ཐོེག་ཏུ་མ་ིཡིོང་བར་སྨོོན། ད་ེའདྲེའ་ི

དགོང་མོ་ངན་པ་ཞེིག” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ཀྱིང་དོན་དག་ད་ེལྟ་བུར་ཡིང་བསྐྱར་མ་འཕྲད་ན་འདོད།”

ཞེོགསི་པའ་ིཉི་ིམ་ཁོོ་ཚོོའ་ིགཡིསི་ཕྱིོགསི་ནསི་ཤོར་ཡིོང་ལོ། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིགྲིབ་མ་ཆོེན་

པོ་ད་ེཁོོ་ཚོོའ་ིའགྲམ་ནསི་རྒྱུག་ག་ིའདུག་ཅིིང་། གྲིབ་མ་ད་ེལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཀ་བ་ཚོོའ་ིསྟེང་

དུ་རྡོེབ་བཞེིན་རྡོེབ་བཞེིན་འགྲོ། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་བསྐྱར་འཛུགསི་བྱསི་པའི་ཧོ་ཧྥོེར་གྲོང་ཚོོ་

བརྒྱུད་ནསི་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལྟོསི་དང་། གནསི་སོྤེ་པ་གསིར་དུ་སླེེབསི་འདུག སི་གནསི་སོྔོན་མ་དེ་ག་

རང་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨལོ་གྱིིསི་དལོ་མོསི་ངམ་ནག་པོ་དེ་སྟོན་མཚོམསི་བཞེག “གཅིིག་གིསི་ང་ལོ་ཟེར་ན། 

འད་ིགའ་ིམང་ཚོོགསི་འགའ་རེའ་ིསྟེང་དུ་མ་ེསྲིེག་ཐེེངསི་བཅིོ་ལྔ་ཉི་ིཤུ་ཡིོང་མྱོོང་ཡིོད་ཟེར། 

ཁོོ་ཚོ་ོབྲོསི་ནསི་ལྕིང་ཚོལོ་གྱི་ིམར་ཕྱིོགསི་སུ་བསྐུངསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། མེསི་བསྲིེགསི་ཟིན་

རྗོེསི་ཡིར་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་རྩྭ་ལྡུམ་གྱིི་སྤྱིིལོ་བུ་རེ་ཕུབ་ནསི་འདུག་གི་ཡིོད་ཟེར། 

ད་ེལྟར་འཕྱི་ིབ་དང་འདྲེ་བར། འཚོ་ོབ་འདིར་གོམསི་སིོང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཡུན་གྱིིསི་ཁོོང་

ཁྲོ་ཡིང་ཟ་ཡིི་མེད་ཟེར། ཁོོ་ཚོོའི་སིེམསི་སུ་འདི་ནི་གནམ་གཤོིསི་ངན་པ་ལོ་འཕྲད་པའི་

རྩིསི་ཐེང་ལྟ་བུ་ཞེིག་མ་གཏོགསི་ཡིོད་སི་མ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ལོ་མཚོོན་ན་དགོང་མོ་དེ་ནི་དངོསི་གནསི་གནམ་གཤོིསི་ངན་པ་

ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོ་ཁོོད་ཡིངསི་པའི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་སོིང་

ཞེིང་། ཞེོགསི་པའི་ཉིི་ཟེར་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོར་གྲང་འདར་རྒྱག་ཏུ་བཅུག ཋེོམ་གྱིིསི་“ཞེོགསི་པ་

ཇོེ་འཁྱོག་ཏུ་འགྲོ་ཡིི་འདུག་ཨ། དགུན་ཤོར་གྲབསི་ཡིོད་སི་རེད། དགུན་མ་ཐོེན་གོང་དུ་

ང་ཚོོའ་ིལོག་ཏུ་སོྒོར་མོ་ར་ེཡིོང་ཐུབ་པར་སྨོོན། དགུན་ཁོ་གུར་ནང་དུ་འདུག་དགོསི་དུསི་

དཀའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ཞེིང་། ད་ེནསི་མགོ་བོ་དྲེང་མོར་དགྱི་ེནསི་“ཋེོམ། དགུན་ཁོ་

ང་ཚོོར་ཁོང་པ་ཞེིག་ངེསི་པར་དུ་ཡོིད་དགོསི། ངོ་མ་བཤོད་པ་ཡིིན། ཁོང་པ་ཞེིག་མ་ཡིོད་

ཐེབསི་མེད་ཡིིན། རུ་ཐེེ་ཅུང་འགྲིག་འགྲོ་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ད་དུང་ལོོ་

ན་ཆུང་ཆུང་རེད། ཆོར་དུསི་སླེེབསི་པའ་ིསྐབསི་སུ་ང་ཚོོར་ཁོང་པ་ཞེིག་ངེསི་པར་དུ་ཡིོད་

དགོསི། གོ་ཐེོསི་སུ། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ཆོར་པ་ཧ་ཅིང་ཤུགསི་ཆོེན་འབབ་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོང་པ་ཡིོད་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ཨ་མ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ང་ཚོོར་ཁོང་པ་ཞེིག་

ཡིོད་འགྲོ་ཡི་ིརེད།”
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“ཀློད་ཁོེབསི་དང་པང་གཅིལོ་ཡིོད་སི་ཞེིག་ངེསི་པར་དུ་མཁོོ། བྱིསི་པ་ཚོོ་སི་རློན་སྟེང་

དུ་ཉིལོ་མ་ིདགོསི་པ་ཞེིག་བྱེད་དགོསི།”

“ང་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འཐེེན། ཨ་མ།”

“ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོད་ལྟ་སིེམསི་ཁྲལོ་ལོ་གཏད་ན་མ་ིའདོད།”

“ང་ཚོོསི་འབད་བརྩོན་བྱེད། ཨ་མ།”

ཁོོ་མོསི་“མཚོམསི་ལོ་ལོར་འད་ིལྟར་སྔོངསི་འཚོབ་སྐྱེསི། ངའ་ིསིེམསི་ཤུགསི་ཉིམསི་ཀྱི་ི

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཤུགསི་ཉིམསི་པ་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་མེད།”

“མཚོན་མོ་འགའ་རེར། བསིམ་བློོ་བཏང་ཡིོང་དུསི་དངོསི་གནསི་སིེམསི་ཤུགསི་ཆོག་

ག་ིའདུག”

གླེོ་བུར་དུ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམདུན་ངོསི་ནསི་སིིར་སྒྲི་དྲེག་པོ་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་

ཁོ་སྒྱུར་འཁོོར་ལོོར་དམ་པོར་འཇུསི་ནསི། ཁོ་འགོག་རྐང་གདན་རྩད་པ་བར་དུ་མར་མནན་

པསི། དོསི་འཁོོར་གྱིིསི་གསིིག་རྡོེབ་ཅིིག་བྱསི་རྗོེསི་བསྡད། ཋེོམ་གྱིིསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་

རྗོེསི་འདུག་སྟེགསི་ངོསི་སུ་རྒྱབ་ཁོེན། ཨལོ་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་ལྡིང་ནསི་མདུན་གྱི་ིའཁོོར་

ལོོའ་ིརྩར་བརྒྱུགསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“འད་ིའདྲེའ་ིགཟེར་མ་ཆོེན་པོ་ཞེིག” ཅིེསི་སྐད་བརྒྱབ།

“ང་ཚོོར་དབུགསི་རྐྱེལོ་འཚོེམ་སྤྱིད་ཡིོད་དམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“མེད། མེད། ཚོང་མ་སྤྱིད་ཚོར། ལྷན་པ་གཅིིག་པོ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྦྱིོར་

སྤྱིིན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཁོ་ཚུར་འཁོོར་ནསི། ཨ་མ་ལོ་སྐྱོ་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་མོ་

གཅིིག་པོ་ད་ེམ་གླེེང་ན་འགྲིག་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོོསི་གང་ལྟར་ཐེབསི་ཤོེསི་ཤོིག་འཐེེན་ནསི་
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རྐྱེལོ་བ་ད་ེའཚོེམ་ཐེབསི་བྱེད་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་རླངསི་འཁོོར་ལོསི་བབསི་ནསི། 

དབུགསི་རྐྱེལོ་རལོ་ཡིོད་པའ་ིའཁོོར་ལོོའ་ིརྩར་སིོང་།

ཨལོ་གྱིིསི་འཁོོར་སྐྱིབསི་ཀྱིི་ནང་དུ་ཟུག་ཡིོད་པའི་གཟེར་མ་ཆོེན་པོ་དེ་བསྟན། “འདི་

རེད།”

“རོྫོང་ཡིོངསི་ན་གཟེར་མ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ང་ཚོོ་

གཅིིག་པོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བརྒྱུགསི་ཡིོད་ངེསི་རེད།”

ཨ་མསི་“ངན་པ་རེད་འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ད་ེའདྲེ་ངན་པ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་བཙེམ་དགོསི།”

བཟའ་ཚོང་གང་པོ་དོསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་གཅིིག་མཇུག་གཉིསིི་མཐུད་དུ་མར་ལྡིང་། ཨ་

ཕསི་“དབུགསི་ཤོོར་བ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་འཁོོར་ལོོ་མཐེོང་བསི་ཁུ་

སིིམ་མེར་གྱུར།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཨ་མ་འདུག་སྟེགསི་སྟེང་ནསི་ཕར་ནུར་དུ་བཅུག་ནསི། འབོལོ་སྟན་འོག་

ནསི་འཚོེམ་ལོསི་ལྕིགསི་ཀྲིན་ད་ེབློངསི། ཁོོསི་ལྷན་པའ་ིརོྡོག་སྒྲིིལོ་ད་ེམར་བཤོིག་ནསི། སྦྱིོར་

རྫོསི་སྦུག་སོྣད་མར་བློངསི་རྗོེསི་འཇོམ་པོསི་བཙིར་བཞེིན་“ཕལོ་ཆོེར་སྐམ་འདུག འོན་

ཀྱིང་། ད་ཐེེངསི་གཅིིག་པོར་འདང་རྒྱུ་རེད། ཡི། ད་ཡིིན། འཁོོར་ལོོ་ཕྱིི་མ་གཉིིསི་ཀ་དམ་

པོར་ཁོོག་དང་། ད་ེནསི་འད་ིཡིར་འགྱིོག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་མཉིམ་དུ་ལོསི། ཁོོ་ཚོསོི་འཁོོར་ལོོ་ཕྱི་ིམ་གཉིིསི་ཀའ་ི

ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་རོྡོ་ར་ེབཞེག་རྗོེསི། མདུན་འཁོོར་གྱི་ིསྲིོག་ཤོིང་ག་ིའོག་ཏུ་འདེགསི་ཆོསི་བསྒོར་

ནསི། འཁོོར་ལོོ་རལོ་པོའ་ིསྟེང་ག་ིལྗོིད་ཤུགསི་བློངསི། ཁོོ་ཚོོསི་འཁོོར་སྐྱིབསི་ཁོ་ཕྱིེསི་རྗོེསི་

ནང་ནསི་རལོ་ཁུང་བཙལོ། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་རསི་ཧྲུལོ་ཞེིག་སྣུམ་སྒོམ་ནང་ག་ིརླངསི་སྣུམ་

གྱིིསི་སྦེངསི་རྗོེསི། རལོ་ཁུང་གི་མཐེའ་འཁོོར་གཙང་མར་བཀྲུསི། ཨལོ་གྱིིསི་དབུགསི་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

རྐྱེལོ་དེ་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་དམ་པོར་བརྒྱངསི་ནསི་བཟུང་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་སོྦྱིར་རྫོསི་སྦུག་

སྣོད་དེ་དུམ་བུ་གཉིིསི་སུ་གཤོགསི་ནསི། ནང་གི་བཤོེར་ཁུ་ནུར་པོ་ཅུང་ཙམ་ལྷག་པ་དེ་

ཁོོའ་ིལྟེབསི་གྲིསི་འགྱིིག་གི་རྐྱེལོ་བའི་ངོསི་སུ་བྱུགསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་སིེམསི་ཆུང་ངང་ནསི་

བཤོེར་ཁུ་ད་ེསྙོམསི་པོར་བྱུགསི་“ཡི། ངསི་ལྷན་པ་དྲེསི་ཚོར་བའ་ིབར་དུ་འད་ིསྐམ་དུ་ཆུག” 

ཁོོསི་ལྷན་པ་སོྔོན་པོ་ཞེིག་དྲེསི་ནསི་མཐེའ་ཚོང་མ་གསིེག་འདྲེ་བྱསི། ཨལོ་གྱིིསི་རྐྱེལོ་བ་

དམ་པོར་བཟུང་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ལྷན་པ་དེ་གཟབ་གཟབ་ངང་ནསི་རལོ་ཁུང་གི་སྟེང་

དུ་གླེན། “ཡི། ད་འགྲིག་སིོང་། ཚུར་རྐང་གདན་སྟེང་དུ་འཁྱོེར་ཤོོག་དང་། ངསི་སྟེང་དུ་ཐེོ་

བསི་བརྡུང་།” ཁོོསི་ལྷན་པའི་སྟེང་དུ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་བརྡུངསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་རྐྱེལོ་

བ་ད་ེཐེང་ལོ་བཏིང་རྗོེསི་ལྷན་པའ་ིསྣ་ེམོ་ཁོག་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་ཏ་ེ“ད་འད་ིའགྲིག་འདུག མུ་

མཐུད་དུ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ཡི། ད་འདི་ལྕིགསི་གོར་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་སྐོན་དང་། དེ་ནསི་ང་

ཚོོསི་དབུགསི་རྒྱག་ཡི། ཨ་མ། བལྟསི་ཡིོང་ན་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་གཅིིག་པོ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་

མ་དགོསི་པ་འདྲེ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོོར་ཟུར་ཉིར་འགྱིིག་འཁོོར་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་ན་ཨང་འདོད། ཋེོམ། ང་ཚོོསི་

ཟུར་ཉིར་འགྱིིག་འཁོོར་ཞེིག་ཉིོ་དགོསི། ལྕིགསི་གོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་བསྐོན་ནསི་དབུགསི་བརྒྱབ་

ཡིོད་པ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག ད་ེནསི་མཚོན་མོར་རྐྱེལོ་བ་རལོ་སིོང་རུང་བརྗོ་ེཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོར་ཟུར་ཉིར་འགྱིིག་འཁོོར་ཉིོ་བའ་ིསོྒོར་མོ་ཡིོད་དུསི། ང་ཚོོསི་དེའ་ིཚོབ་

ཏུ་འཚོིག་ཇོ་དང་ཤོ་རྩིབ་འགའ་ར་ེཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནོ།།” ཞེེསི་བཤོད།

ཞེོགསི་པའི་འགྲིམ་འགྲུལོ་ཡིང་མོ་དེ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་ཟིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྒྱུག་

བཞེིན་གདའ། ཞེོགསི་པའི་ཉིི་མའི་འོད་སྣང་ཇོེ་ཆོེ་དང་ཇོེ་དྲེོ་རུ་གྱུར། ལྷོ་ནུབ་ཀྱིི་རླུང་བུ་

དེ་འཇོམ་ཞེིང་ཤུ་སྒྲི་དང་བཅིསི་གཡུག་ཅིིང་། ལུང་གཤོོངསི་གཡིསི་གཡིོན་གྱིི་རྫོ་རི་

རྣམསི་ན་ིམུ་ཏིག་ག་ིཡིོལོ་བ་ལྟ་བུའ་ིསྨུག་སྤྲོིན་ཁྲོད་དུ་རབ་རིབ་ཏུ་སྣང་། 
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ཋེོམ་གྱིིསི་རྐྱེལོ་བ་ལོ་དབུགསི་རྒྱག་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། རོད་སི་ིཐེེར་ཟེར་བའ་ིརིགསི་

ཀྱི་ིརླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ཞེིག་བྱང་ཕོྱིགསི་ནསི་ཚུར་སླེེབསི་ནསི་ལོམ་གྱི་ིའགྲམ་ཕར་ཕྱིོགསི་

སུ་བསྡད། གདོང་པ་སྨུག་ཅིིང་ལུསི་ལོ་ཆོ་འགྲིག་ཚོོང་ལོསི་གྱིོན་གོསི་གྱིོན་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་

པ་ཞེིག་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་ལོསི་བབསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིདོསི་འཁོོར་རྩ་རུ་སླེེབསི། ཁོོ་ན་ིཞྭ་

མེད་མགོ་རྗོེན་ཞེིག་རེད་ལོ། ཁོོསི་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་པ་ན། ཁོའ་ིདུང་སིོ་དཀར་པོ་རྣམསི་

ཤོ་མདོག་སྨུག་པོའ་ིསྟེང་ནསི་གསིལོ་པོར་མངོན་ཡིོང་། ཁོོསི་ལོག་གཡིོན་པའ་ིསྲིིན་མཛུབ་

ཀྱིི་སྟེང་དུ་གསིེར་གྱིི་གཉིེན་སྒྲིིག་སིོར་གདུབ་ཅིིག་གོན་འདུག་ཅིིང་། སྐེ་ཡིི་རྒྱུན་ཐེག་ཕྲ་

མོ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་གསིེར་གྱི་ིརྐང་སྤེོལོ་ཞེིག་བཏགསི་ནསི་བྲང་ཁོར་དཔྱངསི།

ཁོོསི་སོྤྲོ་ལྷང་ལྷང་གིསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་དབུགསི་རྒྱག་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཡིར་བལྟསི་“ཞེོགསི་པ་བད་ེལོེགསི།”

ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམགོ་བོའ་ིརྩུབ་ཅིིང་ཐུང་བའི་སྐྲ་ལོོའ་ིགསིེང་དུ་སྤེར་ཤོད་བྱསི་“ཁྱོོད་

ཚོོསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ།”

“འཚོོལོ་བཞེིན་པ་ཡིིན་ཡི། སྐུ་ཞེབསི། སི་སྟེང་དུ་བཙལོ་ནསི་སི་འོག་ཏུ་འཛུལོ་བར་

གཏུགསི་ཡིོད།”

“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོམ་བུ་འཐེོག་ཐུབ་བམ།”

ཨ་ཕསི་“སོྔོན་ཆོད་བཏོགསི་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་མགྱིོགསི་པོར་“ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་རུང་ལོསི་ཐུབ། ང་ཚོོསི་ཅིི་ཡིོད་ན་ཅིི་

འཐེོག་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་དེསི་ཁོོའ་ིགསིེར་གྱིི་རྐང་སྤེོལོ་ལོ་རེག་ཙམ་བྱསི། “ཡི། འདི་ནསི་བྱང་ཕོྱིགསི་

སུ་ལོ་ེདབར་བཞེ་ིབཅུ་ཙམ་སིོང་དང་། ད་ེགར་ཁྱོོད་ཚོོར་ལོསི་ཀ་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ཡིོད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དངོསི་གནསི་ཁྱོོད་ལོ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། ཇོ་ིལྟར་འགྲོ་དགོསི་སོྐར་ང་ཚོོར་ཤོོད་

དང་། ང་ཚོ་ོཐེད་ཀར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། འདི་ནསི་ཡིར་བྱང་ཕྱིོགསི་སུ་ལོེ་དབར་སུམ་བཅུ་སིོ་ལྔ་སིོ་དྲུག་ཙམ་སིོང་ན། 

ཁྱོོད་ཚོོ་ཕིག་སིི་ལོེ་གྲོང་རྡོལོ་ལོ་འབོྱར་རྒྱུ་རེད་ལོ། དེ་ནསི་ཤོར་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་ལོེ་

དབར་དྲུག་ཙམ་འགྲོ་དགོསི། སུ་དང་ཐུག་ན་ཧོ་ཕེར་ཞེིང་ར་གང་དུ་ཡིོད་ཅིེསི་དྲེིསི་དང་

ཆོོག ད་ེགར་ལོསི་ཀ་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད།”

“ཡི་ཡི། ང་ཚོ་ོད་ེགར་འགྲོ།”

“ད་ེམིན་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་བཞེིན་པའ་ིལོསི་ཀ་པ་གང་དུ་ཡིོད་མེད་ཤོེསི་སིམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་ཤོེསི། ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོིའ་ིགཞེིསི་སྒོར་ཕོྱིགསི་སུ་མར་སིོང་དང་། ད་ེགར་ལོསི་

ཀ་འཚོོལོ་མཁོན་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཞེིག་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་མར་སིོང་ནསི་གཅིིག་བལྟ་དང་། ང་ཚོོར་ད་དུང་ལོསི་ཀ་ལོསི་མཁོན་མི་ཉུང་བ་

ཞེིག་དགོསི། ཡི། སིེམསི་ལོ་ཟུང་། ཕིག་སི་ིལོ་ེགྲོང་རྡོལོ་ནསི་ཤོར་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི། ཐེད་

ཀར་ཧོ་ཕེར་ཞེིང་ར་རུ་སིོང་།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི། ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཨ། སྐུ་ཞེབསི། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་མ་རྙིེད་པར་ཐེབསི་ཟད་

ནསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། ཁྱོོད་ཚོ་ོད་ེརུ་ཐེད་ཀར་སིོང་ཞེིག” ཁོོ་གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་སྟ།ེ ཁོེབསི་

མེད་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དུ་ཕྱིིར་བུད་རྗོེསི་ལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་བཞུད་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་ཚོད་དབུགསི་མདའ་ིསྟེང་དུ་བཏོན་ནསི་“མ་ིརེསི་ཐེེངསི་ཉི་ི

ཤུ་ར་ེཡིིན་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་“གཅིིག གཉིིསི། གསུམ། བཞེ།ི” རྒྱག་གྲངསི་ཉི་ིཤུའ་ིམཚོམསི་

སུ་ཨལོ་གྱིིསི་དབུགསི་མདའ་ཚུར་བློངསི་ཞེིང་། དེ་ནསི་ཨ་ཕ་དང་། དེ་ནསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

བཅིསི་ར་ེར་ེབཞེིན་འཁོོར། རྐྱེལོ་བ་དབུགསི་ཀྱིིསི་ཁོེངསི་ནསི་རིལོ་རིལོ་དང་འཇོམ་པོར་
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གྱུར། དེ་ལྟར་སྐོར་བ་གསུམ་འཁོོར་མཚོམསི་སུ། ཋེོམ་གྱིིསི་“མར་ཕབ་ནསི་གཅིིག་བལྟ་

དང་།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཨལོ་གྱིིསི་འདེགསི་ཆོསི་ལྷོད་ནསི་རླངསི་འཁོོར་མར་ཕབ། དེ་ནསི་ཁོོསི་“དབུགསི་

འདང་ཐེག་ཆོོད་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་མང་དྲེགསི་ཡིོད་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་ལོག་ཆོ་ཚོང་མ་རླངསི་འཁོོར་དུ་ཕྱིིར་གཡུགསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། ད་

འགྲོ། ང་ཚོོར་ཆོེསི་མཇུག་མཐེར་ལོསི་ཀ་ར་ེལོག་ཏུ་ཡིོང་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཡིང་བསྐྱར་དཀྱིིལོ་དུ་བབསི་ཤོིང་། ད་ཐེེངསི་ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར།

“ཡི། ད་གཟབ་གཟབ་བྱསི་ཏ་ེསྐོར་མ་གཏོགསི་འཁོོར་ཆོག་འད་ིའཚོིག་ཡིོང་། ཨལོ།”

ཁོོ་ཚོ་ོཞེོགསི་པའ་ིཉི་ིའོད་འོག་ག་ིཞེིང་སི་བརྒྱུད་ནསི་མདུན་དུ་སིོང་། ཞེོགསི་པའ་ིསྨུག་

སྤྲོིན་རྣམསི་རི་བོའ་ིརྩེ་མོ་དང་བྲལོ་བསི། སྨུག་ཅིིང་དྭངསི་པའི་རི་རྩེ་རྣམསི་གསིལོ་པོར་

མངོན་ལོ། ར་ིསུལོ་རྣམསི་ལོ་སྨུག་ནག་ག་ིམདངསི་བབསི། དོསི་འཁོོར་འགྲམ་དུ་རྒྱུག་པ་

ན་ར་ིསྐྱེསི་ཕུག་རོན་ཚོ་ོར་བའ་ིསྟེང་ནསི་ཡིར་འཕུར་འགོྲ། ཨལོ་གྱིིསི་ངང་ངམ་ཤུགསི་ཀྱིིསི་

རླངསི་འཁོོར་ཇོ་ེམགོྱིགསི་ནསི་ཇོ་ེམགོྱིགསི་སུ་བཏང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཉིེན་བརྡོའི་ཚུལོ་གྱིིསི་“དལོ་མོ་བྱོསི། ཨལོ། རྒྱུག་དྲེགསི་ན་འགད་ཉིེན་ཆོེ། 

ང་ཚོ་ོད་ེགར་སླེེབསི་པར་བྱེད་དགོསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ད་ེརིང་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཐུབ་ཀྱིང་སྲིིད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་དགའ་ཚོོར་དང་བཅིསི་“སྐྱེསི་པ་བཞེ་ིཔོར་ལོསི་ཀ་རྙིེད་པ་ཡིིན་ན། ད་ེནསི་ཅི་

དངོསི་འགའ་ར་ེསྔོ་ལོེན་ཐེོ་འགོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིང་སྲིིད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཚོིག་ཇོ་འད་ིའདྲེ་དྲེན་

གྱི་ིའདུག་པསི། ངསི་ཐེོག་མར་འཚོིག་ཇོ་ཉིོ་དགོསི་ལོ། ད་ེནསི་གྲོ་ཕྱི་ེདང་བག་ལོེབ་སྲིེག་ཕྱི།ེ 

ཤོ་བཅིསི་ཉིོ་དགོསི། ཤོ་རྩིབ་ཐེོག་མ་ཉིིད་ནསི་མ་ཉོིསི་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད། ད་ེརྗོེསི་སུ་ཉིོ་ཆོོག 

གཟའ་སྤེེན་པ་ལྟ་བུར་ཉོི་ཆོོག ད་དུང་འདག་རྫོསི་ཤོིག་ཀྱིང་ཉིོ་དགོསི། ང་ཚོ་ོའདུག་སི་ག་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་དུ་“ད་དུང་འོ་མ་དགོསི། རོ་སི་ི

ཤོ་རོན་གྱིིསི་འོ་མ་འཐུང་དགོསི་ཀྱིི་ཡོིད་པསི། ངསི་འོ་མ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་ཉོི་དགོསི། སྐྱེ་

གཡིོག་མ་མ་དེསི་ཁོོ་མོསི་འོ་མ་འཐུང་དགོསི་ཟེར།” ཞེེསི་བབ་ཅིོལོ་དུ་བཤོད།

 སྦྲུལོ་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་ངོསི་སུ་དཀྲིསི་འགྲིལོ་བྱེད་བཞེིན་ནུར། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་

གྱིི་ཁོ་དཀྱུསི་ནསི་དེའི་སྟེང་དུ་བརྒྱུགསི་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོམ་ཐེིག་ཏུ་ཕྱིིར་

བབསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“རྩྭ་སྦྲུལོ་ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོ་མཐེོང་དུསི་སྡང་སིེམསི་སྐྱེ་ཡིི་འདུག སྦྲུལོ་རིགསི་ཚོང་མར་

སྡང་། འད་ིཚོ་ོམཐོེང་དུསི་ཕོ་བའ་ིནང་དུ་ན་ཟུག་ར་ེགཏོང་ག་ིའདུག”ཅིེསི་བཤོད།

སྔོ་དྲེོར་སླེེབསི་པ་ན། གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་འགྲིམ་འགྲུལོ་འཚོང་ཁོ་ཇོ་ེཆོ་ེནསི་ཇོ་ེཆོ་ེརེད། 

སོྒོ་མོའ་ིསྟེང་དུ་སིོ་སིོའ་ིསྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ག་ིརྟེགསི་ཐེེལོ་བཀོད་ཡིོད་པའ་ིཚོོང་པ་ཚོོའ་ིགདན་

གཉིིསི་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་དང་། གཞུག་ཏུ་ལྕིགསི་ཐེག་སིིལོ་སིིལོ་དུ་དཔྱངསི་པའ་ིསྣུམ་

སྐྱེལོ་དོསི་འཁོོར་དཀར་དམར། སྡེབ་ཚོོང་ཁོང་ཚོོའ་ིསོྒོ་མོ་གྲུ་བཞེ་ིཆོེན་པོ་ཅིན་གྱི་ིཚོོང་ཟོང་

སྐྱེལོ་འདྲེེན་རླངསི་འཁོོར་བཅིསི་ཀྱིིསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཟང་ཟིང་ལོང་ལོོང་བྱེད། གཞུང་

ལོམ་གྱི་ིགཡིསི་གཡིོན་དུ། འབྲསི་སྡོང་ག་ིམགོ་ལྕིོག་དུད་ནསི་ཡིོད་པའ་ིཤོིང་འབྲསི་ར་བ་

དང་། འཁྲ་ིཤོིང་ག་ིལོོ་མ་ལྗོང་ཁུ་དག་རྒུན་སྡོང་ཚོོའ་ིབར་དུ་སི་གདན་ལྟར་བཏིངསི་པའ་ི

རྒུན་འབྲུམ་ཞེིང་ར་སྣ་ཚོོགསི། ད་དུང་ཆུ་ཀུབ་བཏབ་ཡིོད་སིའ་ིཞེིང་སི་ལོེབ་མོ་དང་། འབྲུ་

རིགསི་བཏབ་ཡིོད་སིའ་ིསི་ཞེིང་སིོགསི་ཡུལོ་ལུང་འདིའ་ིའབྱོར་ཕྱུག་ག་ིལོང་ཚོ་ོཡིོད་ཚོད་ཁོོ་

ཚོོའི་མིག་སྔོར་བཤོམསི་ཡིོད། སོྔོ་ལྗོང་གི་ཚོང་ཚོིང་ཁྲོད་དུ། ཁོང་པ་དཀར་པོ་རྣམསི་རེ་

ར་ེབཞེིན་ལོངསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་རྒྱ་སི་ེམ་ེཏོག་གིསི་བརྒྱན་ཡིོད། ད་ལྟ། 

དགོང་ག་ིཉི་ིམར་གསིེར་མདངསི་འཕོྲ་ཞེིང་དྲེོད་ཁོོལོ་བབསི།
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དོསི་འཁོོར་མགོ་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་ཨ་མ་དང་ཋེོམ། ཨལོ་བཅིསི་ཀྱིིསི་དགའ་སོྤྲོའ་ིམགོ་མ་

ནོན་པར་འདུག ཨ་མསི་“ང་རང་ཧ་ཅིང་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ད་ེརིང་ལྟ་བུ་དགའ་མྱོོང་མེད། 

གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་ཁོམ་བུ་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་བཏོགསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོ་ོཁོང་པ་ཞེིག་ག་ིནང་

དུ་འདུག་ཐུབ་སྲིིད། ཟླ་བ་གཉིསིི་ཙམ་གྱི་ིརིང་ལོ་ཐེ་ན་ཁོང་པ་ཞེིག་གླེསི་ནསི་འདུག་དགོསི་

རུང་མ་ིསྐྱོན། ང་ཚོ་ོངེསི་པར་དུ་ཁོང་པ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་འདུག་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་རྣམསི་ལོོགསི་སུ་གསིོག་རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། སོྒོར་མོ་གང་

འཚོམསི་ཤོིག་བསིགསི་རྗོེསི། གྲོང་རྡོལོ་དུ་སིོང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་ཁོང་ཞེིག་ནསི་

ལོསི་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོང་པ་ཞེིག་ག་ིནང་དུ་བསྡད་ནསི། ཟ་ཁོང་ག་ིནང་ནསི་ཟ་མ་ཟོསི་

ཆོོག དགོང་མོ་རྟེག་པར་གླེོག་བརྙིན་བལྟ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། དེར་འགྲོ་སིོང་ཆོེན་པོ་མེད། 

གླེང་རྫོིའི་སོྐར་གྱིི་གླེོག་བརྙིན་ལོ་བལྟ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་ལོག་པསི་ཁོ་སྒྱུར་

འཁོོར་ལོོར་དམ་པོསི་འཐེམསི།

དྲེོད་སིེལོ་ཆོསི་ནསི་ཕོབ་སྒྲི་གྲག་ཅིིང་རླངསི་པ་སིིར་སིིར་དུ་མཆོེད་པསི། ཋེོམ་གྱིིསི་

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆུ་བསྣན་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“བསྣན་ཡོིད། རླུང་བུ་ང་ཚོའོ་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་ཡིོད་ཅིིང་། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཆུ་ཁོོལོ་བ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“གནམ་གཤོིསི་དངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་འདུག་ཨ། ང་རང་མག་ལོེ་སིི་ཋེིར་

བཙོན་ཁོང་དུ་ཡིོད་སྐབསི། ནམ་རྒྱུན་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཞེོར་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་བསྡད་པ་

ཡིིན་ལོ། སིེམསི་ལོ་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་དྲེན་ནསི། བསིམ་བློོར་ཁོོམ་ལོོང་ཞེིག་མེད། ད་ལྟ་

བསིམ་ན། ད་ེན་ིད་ེའདྲེའ་ིརྒྱང་ཐེག་རིང་བ་ཞེིག་རེད་ཨང་། རང་ཉིིད་བཙོན་དུ་སིོང་ནསི་

ལོོ་ངོ་མང་པོ་ཞེིག་ཕྱིིན་སིོང་བའི་སྣང་བ་སྐྱེ། བཙོན་ཁོང་དུ་བཙོན་སྲུང་ཞེིག་གིསི་ང་ལོ་

དཀའ་ལོསི་གཏད་མྱོོང་། དངོསི་གནསི་ཁོོ་དང་འཁྲུག་འཛོིང་ཞེིག་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད། ང་རང་

ཉིེན་རོྟེག་པ་ལོ་མི་དགའ་དོན་ཡིང་དེའི་དབང་གིསི་ཡིིན་པ་འདྲེ། ཉིེན་རོྟེག་པ་རེ་རེའི་ངོ་
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གདོང་དུ་ཁོོའ་ིསྣང་བརྙིན་མཐེོང་ག་ིཡིོད་པ་འདྲེ། ཁོོའ་ིགདོང་པ་རྒྱུན་པར་དམར་པོར་གྱུར་

ནསི། ཕར་བལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཕག་པ་ཞེིག་དང་འདྲེ། ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན། ཁོོ་ལོ་ནུབ་ཕོྱིགསི་སུ་

སྤུན་ཟླ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། བཙོན་པ་ཚོ་ོཁོོའ་ིརྩར་བཟང་བཙོན་དུ་བཏང་ནསི། ད་ེགར་རིན་

མེད་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི་ཟེར་ལོ། གལོ་སྲིིད་བཙོན་པ་ཞེིག་གིསི་རྙིོག་དྲེ་བསླེངསི་ན། 

ཁོོ་བཟང་བཙོན་གྱི་ིདམ་ལོསི་འགལོ་སིོང་ཟེར་ནསི་ཕྱིིར་བཙོན་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད་ཟེར། མ་ི

ད་ེཚོོསི་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེཕོྱིགསི་ལོ་བསིམ་བློོ་ཙམ་ཡིང་མ་གཏོང་། ངསི་གྲོ་ཕྱི་ེདང་ཞེག་ཚོིལོ་སིོགསི་

བཟའ་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཞེིག་གསིོག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་ར་ེབཏང་ནའང་མ་ིབཟང་རྒྱུ་མེད། ད་ེཕོྱིགསི་སུ་སིེམསི་

པ་མ་ིའཁོོར་ཟེར་ནསི་བཙན་པོ་བྱསི་ན། བསིམ་བློོ་འད་ིད་ེཕྱིོགསི་སུ་ཤོོར་འགྲོ་བ་ཞེིག་རེད། 

དེ་གར་མི་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོའ་ིསྐོར་ངསི་ཁྱོོད་ཚོོ་ལོ་བཤོད་མྱོོང་མེད། ཁོོ་

ན་ིའཁྱོམ་པོ་སྣང་སྐྱིད་འདྲེ་པོ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། གཞེན་ལོ་གནོད་འཚོ་ེགཏོང་མཁོན་ད་ེའདྲེ་

མིན། ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་བཙོན་བྱོལོ་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད་ཅིིང་། མི་ཚོོསི་ཁོོ་ལོ་ཨ་ཁུ་འཁྱོམ་པོ་ཞེེསི་

འབོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་རང་ཁོེར་དགོད་ཅིིག་བྱསི།

ཨ་མསི་“ད་ེཕོྱིགསི་སུ་བསིམ་བློོ་མ་གཏོང་རོགསི།” ཞེེསི་ཞུ་བ་བྱསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད་དང་། མ་ིདེའ་ིསྐོར་མུ་མཐུད་དུ་ཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདི་སོྐར་བཤོད་རུང་སྐྱོན་ཅིི་ཡིང་མེད། ཨ་མ། མི་དེ་རྒྱུན་དུ་བཙོན་

བྱོལོ་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད། དེ་བསི་ཁོོསི་དེའི་ཆོེད་དུ་འཆོར་གཞེི་འཐེེན་གྱིི་ཡིོད་པ་རེད། འོན་

ཀྱིང་། ཁོོསི་འཆོར་གཞེི་ནམ་རྒྱུན་གསིང་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པསི། མི་འགྱིངསི་པར་མི་

ཚོང་མསི་ཤོེསི་ཡིོང་ལོ། ཐེ་ན་བཙོན་སྲུང་པསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཡིོང་གི་ཡིོད། དེ་བསི་ཁོོ་བཙོན་

བྱོལོ་བྱེད་གྲབསི་བྱེད་ཐེེངསི་ར་ེརེར། ཁོོའ་ིལོག་མགོར་ལྕིགསི་སོྒྲིག་བསྐོན་ནསི་ཕྱིིར་འཁྲིད་
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ཡིོང་ག་ིརེད། ཡིང་ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབཙོན་བོྱལོ་འཆོར་གཞེ་ིད་ེར་ིམོར་

བྲསིི་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ཐེེངསི་ཀྱིང་ནམ་རྒྱུན་དང་འདྲེ་བར་ར་ིམོ་ད་ེགཞེན་པར་བསྟན་

པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མ་གྲག་འགུལོ་ཅི་ིཡིང་མེད་པར་བསྡད་པ་རེད། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་སྦེསི་སྐུང་བྱསི་པ་རེད་ལོ། ད་ེདུསི་ཀྱིང་གྲག་འགུལོ་ཅི་ིཡིང་མ་བྱུང་། ཁོོསི་གང་ཞེིག་

ནསི་ཐེག་པ་ཞེིག་བཙལོ་ཡིོང་ནསི། བཙོན་ཁོང་ག་ིགྱིང་སྟེང་དུ་བུད་པ་རེད། ད་ེདུསི་བཙོན་

སྲུང་པ་དྲུག་གིསི་རྩྭ་ཁུག་ཆོེན་པོ་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་གྱིང་རྒྱབ་ནསི་སྒུག་བསྡད་ཅིངི་། འཁྱོམ་

པོ་སྣང་སྐྱིད་ཐེག་པར་འཐེམསི་ནསི་མར་ནུར་ཡིོང་བའི་སྐབསི་སུ། བཙོན་སྲུང་པ་ཚོོསི་

འོག་ནསི་རྩྭ་ཁུག་བཟེད་བསྡད་པསི། འཁྱོམ་པོ་སྣང་སྐྱིད་ཐེད་ཀར་རྩྭ་ཁུག་ཏུ་འཛུལོ་བ་

རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་དཀྱིིགསི་ནསི་བཙོན་ཁོང་དུ་ཕྱིིར་ཁྲིད་ཡིོང་། མ་ིཚོང་མ་གད་མོ་ཤོ་ིཤོ་ིབར་

དུ་བགད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། དེསི་འཁྱོམ་པོ་སྣང་སྐྱིད་ཀྱི་ིསྙིང་སྟོབསི་ཡིོངསི་སུ་བཅིོམ་སིོང་

བསི། ཁོོ་ངུསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་བཟུང་ཁོོ་བློ་འཁྱོམསི་པ་བཞེིན་ཐེམ་མ་ེཐེོམ་མེསི་

བསྡད་པ་དང་། ཁོོ་རང་སིེམསི་པ་སྡུག་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཉིིན་ཞེིག་ལོ་ཁོོསི་ཁོབ་ཅིིག་

གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྲག་རྩ་བཅིད་ནསི་རང་ཤོ་ིབརྒྱབ་པ་རེད། ཁོོ་ན་ིདངོསི་གནསི་གཞེན་ལོ་

གནོད་འཚོ་ེགཏོང་མཁོན་དེ་འདྲེ་ཞེིག་མིན། དེར་ཡིོད་པ་ཚོང་མ་ཁྱོད་མཚོར་ཡི་མཚོན་

རྐྱེང་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེ་འདྲེའི་སྐོར་མ་བཤོད། ངསི་ཕུར་ཋེེ་ བྷེོའེ་ ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ཡིི་ཨ་མ་ངོ་ཤོེསི། ཁོོ་

ཡིང་གཞེོན་ནུ་མ་རབསི་ཤོིག་མིན། ཁོོ་ཡིང་འུ་ཐུག་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

དགུང་ག་ིཉི་ིམ་ཇོ་ེམཐེོར་སིོང་ནསི་ཉིནི་གུང་ལོ་སླེབེསི་གྲབསི་འདུག་ཅིིང་། དོསི་འཁོོར་

གྱི་ིགྲིབ་མ་ཇོ་ེཆུང་དུ་སིོང་ནསི་འཁོོར་ལོོའ་ིའོག་ཏུ་ནུར་གྱིིན་གདའ།

ཨལོ་གྱིིསི་“འདི་ཕྱིོགསི་ནསི་ཡིར་སིོང་ན་ཕིག་སིི་ལོེ་གྲོང་རྡོལོ་ལོ་སླེེབསི་ཀྱིི་ཡིོད་སི་

རེད། ངསི་མར་ཕྱིོགསི་ཙམ་ནསི་ལོམ་རྟེགསི་ཤོིག་མཐོེང་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་
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རླངསི་འཁོོར་དེ་གྲོང་རྡོལོ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་བསྐོར་ནསི་སིོང་ཞེིང་། དེ་ནསི་ཁོ་ཤོར་

ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་གཞུང་ལོམ་ཅུང་ཆུང་ངུ་ཞེིག་ཡིོད་པ་དེའ་ིསྟེང་ནསི་སིོང་། ལོམ་གྱི་ི

གཡིསི་གཡིོན་ཚོང་མ་ཤོིང་འབྲསི་ལྡུམ་ར་ཡིིན་པསི། གཞུང་ལོམ་འད་ིན་ིབར་ཁྱོམསི་ཤོིག་

དང་འདྲེ། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོོསི་སི་གནསི་ད་ེལོསི་སླེ་པོསི་རྙིེད་ཐུབ་པར་སྨོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“མི་དེསི་ཧོ་ཕེར་ཞེིང་ར་ཞེེསི་སུ་ལོ་དྲེིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཟེར། ཐེག་ཉིེ་རུ་ཚོོང་ཁོང་

ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་ན། ལོསི་ཀ་ལོསི་མཁོན་སྐྱེསི་པ་བཞེི་ཡིོད་པསི། ཅི་ལོག་སྔོ་ལོེན་ཐོེ་འགོད་

བྱེད་ཐུབ་སྲིིད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོ་ཅི་ལོག་སྔོ་ལོེན་བྱེད་བཅུག་ན། ངསི་དགོང་ཟསི་

ཚོད་ལྡན་ཞེིག་བསྐོལོ་རྒྱུ་ཡིིན། གཅིིག་བྱསི་ན་སྐྱོ་ལྡུར་སླེང་རྒན་ཞེིག་བསྐོལོ་དགོསི་རྒྱུ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་དུང་འཚོིག་ཇོ། དེ་མིན་ད་དུང་ཌི་རམ་ཐེ་མག་ཁུག་མ་གང་ཡིང་ལོེན་

ཐུབ་རྒྱུ་ན། རོྡོ་ཐེའ་ིརིགསི་ཤོིག་ཁོ་ལོ་མ་རེག་པར་ཡུན་རིང་འགོར་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

མདུན་ཕོྱིགསི་སུ། རླངསི་འཁོོར་ཆུང་བ་མང་པོསི་གཞུང་ལོམ་བཀག་ནསི་འདུག་

ཅིིང་། འཕྲུལོ་རྟེ་དཀར་པོ་མང་པོ་ཞེིག་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྒྲིིགསི་འདུག་པསི། ཋེོམ་གྱིིསི་

“གཅིིག་ཚོང་ག་ིརླངསི་འཁོོར་ཆོག་སིོང་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཁོོ་ཚོ་ོཉི་ེསིར་སླེེབསི་པ་ན། ཀོ་ལྷམ་ཡུ་རིང་དང་དྲེག་ཆོསི་ཆོབ་མ་སོིག་ཐེག་ཅིན་གོྱིན་

པའ་ིམངའ་སྡེའ་ིཉིེན་རྟེོག་པ་ཞེིག་རླངསི་འཁོོར་ཆོེསི་རྗོེསི་མ་དེའ་ིམཐེའ་རུ་འཁོོར་བཞེིན་

འདུག ཁོོསི་ལོག་པ་ཡིར་བཀྱིགསི་པ་ན། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་བཀག ཉིེན་རོྟེག་

པ་ད་ེརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་ངོསི་སུ་གདེང་ཚོོད་ཡིོད་པའ་ིསོྒོ་ནསི་ཚུར་ཁོེན་བྱུང་“ཁྱོོད་ཚོ་ོ

གང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།”
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ཨལོ་གྱིིསི་“མ་ིཞེིག་གིསི་ཟེར་ན། འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ཁོམ་བུ་འཐེོག་རྒྱུའ་ིལོསི་ཀ་ཡིོད་ཟེར།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ལོསི་ཀ་འཚོོལོ་མཁོན་རེད་ཨ། ཨ་ེརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡིིན་ཡི། ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། འད་ིགར་ཅུང་ཙམ་སྒུག་ཨ།” ཁོོ་ལོམ་ཟུར་དུ་སིོང་ནསི་མདུན་ཕོྱིགསི་སུ་བོསི། 

“ཡིང་བསྐྱར་གཅིིག་སླེེབསི་བྱུང་། བསྡོམསི་པསི་རླངསི་འཁོོར་དྲུག་གྲ་སྒྲིིག་རེད། སྐོར་འད་ི

ཡིར་འཁྲིད་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་སྐད་མཐོེན་པོསི་ “ཝ།ེ གནད་དོན་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

འགྲིམ་འགྲུལོ་དོ་དམ་པ་དེ་སིོསི་དལོ་གྱིིསི་ཚུར་ཡིོང་། “མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་གནད་དོན་

ཅིིག་བྱུང་འདུག ཁྱོོད་ཚོོསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་མ་ིདགོསི། བང་རིམ་ལྟར་ཤོོག་དང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོ

ཡིར་ཐེར་རྒྱུ་རེད།”

ད་ེནསི་འཕྲུལོ་རྟེསི་མ་ེཁོ་གསིོ་བའ་ིཚོག་སྒྲི་གྲག་བྱུང་ལོ། ད་ེརྗོེསི་བསྟར་བར་བསྒྲིིགསི་

པའི་རླངསི་འཁོོར་རྣམསི་འགུལོ་སིོང་། ཇོོ་ཌིི་ཚོོང་གི་དོསི་འཁོོར་དེ་ཆོེསི་རྗོེསི་མ་བྱསི་ཏེ་

སིོང་། འཕྲུལོ་རྟེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མདུན་ནསི་ཁྲིད་ཅིིང་། འཕྲུལོ་རྟེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྒྱབ་ནསི་དེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིསོྒོ་ནསི་“དོན་དུ་གནད་དོན་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ལོམ་ཆོད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་བསིམ་ཚུལོ་

བཤོད།

“འཕྲུལོ་རྟེ་བཞེིསི་ང་ཚོ་ོསྐྱེལོ་བསུ་བྱེད་དགོསི་དོན་ན་ིམེད། གནསི་ཚུལོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་

མ་རེད།”

མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་པའི་འཕྲུལོ་རྟེ་ཇོེ་མགྱིོགསི་སུ་བཏང་བྱུང་བསི། བསྟར་

བར་བསྒྲིིགསི་པའ་ིའཁོོར་རྙིིང་ཁོག་ཀྱིང་ཇོ་ེམགྱིོགསི་སུ་སོིང་། ད་ེབསི་ཨལོ་གྱིིསི་ཀྱིང་རྗོེསི་
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ཟིན་ཐེབསི་ཀྱིིསི་ཇོ་ེམགོྱིགསི་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདིར་ཡིོད་པའི་མི་འདི་དག་ང་ཚོོའི་ཡུལོ་མི་རེད། འདི་དག་ཚོང་མ་རེད། 

གནསི་ཚུལོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལོམ་ཁྲིད་ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེགླེོ་བུར་དུ་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིརོྡོ་ཧྲུག་བཏིངསི་བའ་ིའཛུལོ་ལོམ་

ཞེིག་ག་ིནང་དུ་འཁོོར་ཞེིང་། འཁོོར་རྙིིང་ཚོང་མ་དེའ་ིརྗོེསི་སུ་གཤོར། འཕྲུལོ་རྟེ་ཚོོསི་ལྡིར་

སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྔུན་ནསི་སིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཡུར་བུའ་ིནང་དུ་མ་ིམང་

པོ་གྲལོ་ལོ་བསྒྲིིགསི་ནསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་ནསི་སྐད་ཅིོར་རྒྱག་བཞེིན་པ་ལྟར་

ཁོ་གདངསི་ཀྱིི་འདུག་ལོ། ཁུ་ཚུར་གནམ་ལོ་འཕྱིར་བཞེིན་གདོང་པར་ཁྲོ་ཉིམསི་བབསི། 

བུད་མེད་རྒྱགསི་པ་ཞེིག་ཁོོ་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་རྒྱུག་ཡིོང་བའ་ིསྐབསི་སུ། ལྡིར་

སྒྲི་སོྒྲིག་པའི་འཕྲུལོ་རྟེ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་མོའ་ིམདུན་ནསི་བཀག དེ་ནསི་ལྕིགསི་དྲེའི་སོྒོ་ཆོེན་

ཞེིག་ཕྱིེསི་བྱུང་ཞེིང་། འཁོོར་རྙིིང་དྲུག་པོ་ནང་དུ་འཛུལོ་བ་ན། སོྒོ་ཆོེན་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་

བརྒྱབ། འཕྲུལོ་རྟེ་བཞེ་ིཔོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་སོྔོན་མའ་ིལོམ་ད་ེདེད་ནསི་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི། ད་

ལྟ་འཕྲུལོ་རྟེའ་ིལྡིར་སྒྲི་རྣམསི་འཇོགསི་སིོང་བསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཡུར་བུའ་ིནང་ག་ིམ་ིཚོོའ་ིའབོད་

སྒྲི་ཐེག་རིང་ནསི་ཐོེསི་ཐུབ། རོྡོ་ཧྲུག་བཏིངསི་པའ་ིལོམ་བུ་དེའ་ིའགྲམ་དུ་མ་ིགཉིིསི་ལོངསི་

ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་ེམདའ་ར་ེབཟུང་འདུག

གཅིིག་གིསི་“སིོང་ཡི། སིོང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་ལོ་སྒུག་བསྡད་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་པསི། 

རླངསི་འཁོོར་དྲུག་པོ་མདུན་དུ་སིོང་། ད་ེནསི་དཀྱིོག་མགོ་ཞེིག་བློངསི་པ་ན་ཁོོ་ཚོ་ོགླེོ་བུར་

དུ་ཁོམ་འཐོེག་སྒོར་ནང་དུ་སླེེབསི།

དེ་གར་གཟུགསི་དབྱིབསི་སྒོམ་ཆུང་ལྟ་བུའི་ཁོང་ཆུང་གྲུ་བཞེི་མ་ལྔ་བཅུ་ཐེམ་པ་ཡིོད་

ཅིིང་། དེ་དག་གི་ཁོང་ཀློད་ལོེབ་མོ་རེད་ལོ། ཁོང་པ་རེ་རེར་སོྒོ་རེ་དང་སྒོེའུ་ཁུང་རེ་ཡིོད། 

སྒོར་ཧྲིིལོ་པོ་ཐེང་ཆོེན་གྲུ་བཞེི་མ་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོགསི་ཡིོད། སྒོར་གྱིི་སྣེ་གཅིིག་ཏུ་ཆུ་
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མཛོོད་ཅིིག་མཐེོ་སིར་བཏེགསི་འདུག་ཅིིང་། སྣེ་གཞེན་དུ་སྐམ་ཟསི་ཚོོང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་

ཞེིག་ཡིོད། ཁོང་པ་གྲུ་བཞེ་ིབསྟར་བ་ར་ེརེའ་ིསྣ་ེརུ་མ་ེམདའ་བཟུང་བའ་ིམ་ིགཉིིསི་ར་ེལོངསི་

ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིནང་སྟོད་ཀྱི་ིབྲང་དུ་སྐར་རྟེགསི་ཆོེན་པོ་ར་ེསྦྱིར་ཡིོད།

རླངསི་འཁོོར་དྲུག་པོ་བསྡད་པ་ན། ཐེོ་ལོེན་བྱེད་མཁོན་མ་ིགཉིིསི་ཚུར་རླངསི་འཁོོར་

ར་ེརེའ་ིགམ་དུ་ཡིོང་ནསི་“ལོསི་ཀ་ལོསི་འདོད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་འདོད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ད་ེཁྱོོད་དང་འབྲེལོ་བ་མེད། ལོསི་ཀ་ལོསི་འདོད་དམ།”

“ལོོསི་འདོད། ང་ཚོོསི་ལོསི་འདོད།”

“མིང་ག་ར་ེཡིིན།”

“ཇོོ་ཌི།ི”

 “སྐྱེསི་པ་ག་ཚོོད་ཡིོད།”

“བཞེ།ི”

“བུད་མེད་ག་ཚོོད་ཡིོད།”

“གཉིིསི།”

“བྱིསི་པ་ག་ཚོོད་ཡིོད།”

“གཉིིསི།”

“ཚོང་མསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཐུབ་བམ།”

“ཨོ། ཐུབ་རྒྱུ་རེད།”

“ཡི། སིོང་ནསི་ཁོང་པ་དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་པ་འཚོོལོ། ལོསི་གླེ་ན་ིཁོམ་བུ་སྒོམ་རེར་སོྒོར་

ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་རེད་ལོ། ཤོིང་ཏོག་རྨ་ཁོ་ཅིན་པོ་མ་ིབརྩ།ི ཡི། ད་སིོང་། སིོང་ནསི་ཐེད་ཀར་ལོསི་

ཀ་ལོསི།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

རླངསི་འཁོོར་རྣམསི་མདུན་དུ་སིོང་། ཁོང་དམར་གྲུ་བཞེི་མ་རེ་རེའི་སོྒོ་ངོསི་སུ་ཨང་

རྟེགསི་བཀོད་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་“དྲུག་ཅུ་ཐེམ་པ། དྲུག་ཅུ་ཐེམ་པ་འདི་ན་ཡིོད་པསི། འདི་

ནསི་མར་སིོང་ན་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། དྲུག་ཅུ་ར་ེགཅིིག དྲུག་ཅུ་ར་ེགཉིིསི། ཨོ། འད་ིརེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིསོྒོ་མདུན་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་བཀག བཟའ་ཚོང་

གང་པོ་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་མར་བབསི་ནསི། མགོ་འཐེོམ་འཐེོམ་གྱིིསི་ཡིར་ལྟ་མར་ལྟ་

བྱསི། སྐབསི་དེར་ཉིེན་རོྟེག་པ་གཉིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་ཡིོང་བསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་

གྱི་ིགདོང་ལོ་བལྟསི།

“མིང་ལོ་ཅི་ིཟེར།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཇོོ་ཌི།ི” ཞེེསི་ལོན་བཏབ་ཅིིང་། ད་ེནསི་ངང་ཐུང་ག་ིརྣམ་པསི་“འད་ིཅི་ིཞེིག་

རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཉིེན་རོྟེག་པ་གཅིིག་གིསི་མིང་ཐོེ་རིང་པོ་ཞེིག་བློངསི་ཏ་ེ“འདིའ་ིངོསི་སུ་མ་ིའདུག ཁོོ་ཚོ་ོ

སོྔོན་མ་མཐོེང་མྱོོང་འདུག་གམ། རླངསི་འཁོོར་གྱིི་ཨང་བྱང་ལོ་ལྟོསི་དང་། མི་འདུག ཐེོ་

གཞུང་དུ་མ་ིའདུག ཁོོ་ཚོོར་གནད་དོན་མེད་པ་འདྲེ།”

“ཡི། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཉིོན་ཨ། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་ཅི་ིཡིང་གཏོད་རྩིསི་མེད། རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིསྐབསི་སུ་བབསི་པའ་ིལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི། ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་མ་བྱེད་དང་། ཁྱོོད་

ཚོོར་གནད་དོན་ཅིི་ཡིང་མེད།” དེ་ནསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་གཉིིསི་ཀ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཕར་

སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོཐེལོ་རྡུལོ་གྱིསིི་གང་བའ་ིསྲིང་ལོམ་དེའ་ིསྲིང་སྣ་ེརུ་སོིང་ནསི། ད་ེགར་སྒོམ་ཆུང་

གཉིིསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་སྲིང་ལོམ་ཧྲིིལོ་པོ་གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཅིེར་ནསི་བསྡད། “དངོསི་གནསི་ལྷག་བསིམ་ཟོལོ་མེད་ཀྱིིསི་

སྣ་ེལོེན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་ཨ།”
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ཨ་མསི་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་ཕྱིེསི་ནསི་གོམ་པ་གཅིིག་ནང་དུ་སྤེོསི། པང་གཅིལོ་ངོསི་སུ་འབྱར་

བག་ཅིན་གྱི་ིཚོི་དྲེེག་འགོསི་འདུག ཁོང་མིག་དེའ་ིནང་དུ་ལྕིགསི་ཐེབ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་

གཞེན་པ་ཅི་ིཡིང་མེད་ཅིིང་། ལྕིགསི་ཐེབ་ད་ེསིོ་ཕག་བཞེིའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་འདུག་ལོ། དེའ་ི

བཙའ་ཆོགསི་པའ་ིདུད་ཁུང་ད་ེཁོང་ཀློད་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཕུད་འདུག ཁོང་པའ་ིནང་དུ་

རྔུལོ་ཆུ་དང་ཚོི་དྲེེག་འདྲེེསི་མའི་དྲེི་མ་ཞེིག་ཁྱོབ། རོ་སིི་ཤོ་རོན་ཨ་མའི་འགྲམ་དུ་ལོངསི་

ནསི་བསྡད་“ང་ཚོ་ོའདིའ་ིནང་དུ་འདུག་དགོསི་པ་རེད་དམ།”

ཨ་མ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མཇུག་མཐེར་“ཨོ། འདུག་དགོསི། 

ང་ཚོོསི་འདིའ་ིནང་གཙང་མ་བཀྲུསི་པ་ཡིིན་ན། ད་ེའདྲེ་སྡུག་པོ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོོསི་

ཁོང་པའ་ིནང་ཕྱིིསི་བརྡོར་གཏོང་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་“འདིའ་ིནང་དུ་འདུག་པ་ལོསི་རསི་གུར་ནང་དུ་བསྡད་ན་དགའ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འདི་ལོ་པང་གཅིལོ་འདུག་ཨ། ཆོར་བ་འབབ་དུསི་ཐེིགསི་ཆུ་འབབ་རྒྱུ་མ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་སོྒོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་“ཅི་ལོག་མར་ཕབ་ན་

འགྲིག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་འཇོམ་ཅིག་གེར་ཅི་ལོག་རྣམསི་མར་ཕབ་ཅིིང་། འཇོིགསི་སྐྲག་ཅིིག་ཁོོ་

ཚོོའི་མགོ་ནང་དུ་འཁོོར་ནསི་ཡིོང་། སྐབསི་དེར་ཁོང་ཆུང་གྲུ་བཞེིསི་གང་བའི་ཐེང་ཆོེན་

ཧྲིིལོ་པོ་ཡིང་ཁུ་སིིམ་མེ་རེད། བུད་མེད་ཅིིག་སྲིང་ལོམ་སྟེང་ནསི་ཕར་སོིང་མོད། ཁོོ་མོསི་

ཁོོ་ཚོོར་མིག་གིསི་ཙམ་ཡིང་མ་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ཐེང་ལོ་ཕབ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་

མོའ་ིརསི་ཁྲའ་ིལྭ་བའ་ིའདབསི་ཁོ་རྣམསི་དར་ལོྕིག་བཞེིན་དུ་ཧྲིལོ་ཧྲུལོ་དུ་རལོ།

ཡིིད་ཆོད་ཀྱིི་སྤྲོིན་པ་དེ་རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིི་སྟེང་དུའང་འཐེིབསི། ཁོོ་ཚོོ་

སྒོར་འདིར་ལྟ་སོྐར་བྱེད་དུ་མ་བརྒྱུགསི་པར། དོསི་འཁོོར་དང་ཁྱོིམ་མ་ིཚོོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་

ནསི་བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་འ་ཆོད་འུ་ཐུག་ག་ིརྣམ་པསི་སྲིང་ལོམ་གྱི་ིསྣ་ེགཅིིག་ནསི་སྣ་ེགཅིིག་ལོ་
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བལྟསི། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་དོ་པོ་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་ིལྕིགསི་སྐུད་ཅིིག་རྙིེད་པསི། ཁོོསི་ད་ེཆོད་

པའ་ིབར་དུ་ཕར་འགུག་ཚུར་འགུག་བྱསི། ཁོོསི་ལྕིགསི་སྐུད་དུམ་པ་ཐུང་ཤོོསི་དེསི་འཕྲུལོ་

སླེོང་སོྐར་ཡུ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བཟོསི་ནསི། ལོག་ནང་ནསི་སྐོར་བཞེིན་སོྐར་བཞེིན་བསྡད།

ཋེོམ་དང་ཨ་ཕ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཉིལོ་གདན་ནང་དུ་འཁྱོེར་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ལོསི་དྲུང་

པ་ཞེིག་འབོྱར། ཁོོསི་སི་མདོག་གི་དོར་མ་དང་ནང་སོྟད་སོྔོན་པོ་གྱིོན་ཞེིང་། ད་དུང་གོང་

དཀྲིསི་ནག་པོ་ཞེིག་དཀྲིསི་ཡིོད། ཁོོསི་དངུལོ་གྱིི་མཐེའ་སྒྲིོམ་ཅིན་གྱིི་མིག་ཤོེལོ་ཞེིག་གྱིོན་

འདུག་ཅིིང་། མིག་ཤོེལོ་གྱི་ིཤོེལོ་ལོེབ་མཐུག་པོ་ལོསི་བལྟསི་ཚོ།ེ ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་དམར་ཞེིང་

ཟུངསི་ཤུགསི་དང་བྲལོ་བར་སྣང་ལོ། མིག་འབྲསི་གཉིིསི་ཀ་གླེང་ཕྲུག་ཅིིག་དང་འདྲེ་བར་

ཅིེར་ནསི་འདུག ཁོོསི་མདུན་དུ་དགྱི་ེཙམ་བྱསི་ནསི་ཋེོམ་ལོ་བལྟསི།

ལོསི་དྲུང་པ་དེསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོཐོེ་འགོད་བྱེད་དགོསི། ཁྱོོད་ཚོོའ་ིནང་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་

སུ་འགྲོ་མཁོན་ག་ཚོོད་ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྐྱེསི་པ་བཞེ་ིཡིོད། ལོསི་ཀ་ལྗོིད་མོ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ལོསི་དྲུང་པསི་“ཁོམ་བུ་འཐེོག་རྒྱུ་རེད། ལོསི་ཆོོད་ལོ་བལྟསི་ནསི་བརྩི་རྒྱུ་རེད། སྒོམ་

རེར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“བྱིསི་པ་ཚོ་ོརོགསི་རམ་བྱེད་དུ་འཁྲིད་ན་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།” 

“ཁོོ་ཚོོསི་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་ལོསི་ན། ལོསི་ན་མ་ིཆོོག་རྒྱུ་མེད།”

ཨ་མ་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་ལོངསི། “ངསི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་ཡིར་འཇོོག་མར་འཇོོག་བྱསི་ཚོར་

རྗོེསི། ང་ཡིང་ཁོོ་ཚོོར་རོགསི་རམ་བྱེད་དུ་འགྲོ། སྐུ་ཞེབསི། ང་ཚོོར་བཟའ་ཆོསི་གཅིིག་ཀྱིང་

མེད་པསི། ལོསི་ཀ་ལོསི་ཚོར་མ་ཐེག་ཏུ་གླེ་ཆོ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིརེད་དམ།”

“ཨུན། སོྒོར་མོ་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིམ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཚོོར་ཡིོང་འབབ་ག་ཚོོད་

ཡིོད་པ་དེའ་ིཚོོད་ཀྱིིསི་ཚོོང་ཁོང་ག་ིནང་ནསི་ཅི་ལོག་སྔོ་ལོེན་བྱེད་ཆོོག”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། དེསི་ན་མགྱིོགསི་པོ་བྱེད། ངསི་དོ་ནུབ་ཕག་ཤོ་དང་བག་ལོེབ་ར་ེབཟའ་

འདོད། སྐུ་ཞེབསི། གང་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་དགོསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་ད་ལྟ་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན། ངའ་ིརྗོེསི་སུ་ཤོོག”

ཋེོམ་དང་ཨ་ཕ། ཨལོ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲངསི་ནསི། ཐེལོ་རྡུལོ་གྱིིསི་

གང་བའ་ིསྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ད་ེཁོམ་སྡོང་གིསི་གང་བའ་ིཤོིང་འབྲསི་ལྡུམ་ར་རུ་སིོང་། ཁོ་ཞེེང་

ཆུང་བའི་ཁོམ་སོྡང་གི་ལོོ་མ་རྣམསི་ཀྱིི་ཁོ་དོག་སྐྱ་བོར་འགྱུར་གྱིི་འདུག་ལོ། ཁོམ་སོྡང་

གི་ཡིལོ་གའི་ངོསི་ནསི་ཁོམ་བུ་སིེར་པོ་དང་དམར་པོ་རྣམསི་རོྡོག་པོ་རོྡོག་པོ་བྱསི་ཏེ་མར་

དཔྱངསི་ནསི་འདུག སྡོང་པོ་ཚོོའི་བར་དུ་སྒོམ་སྟོང་པ་མང་པོ་ཞེིག་བཞེག་འདུག ཁོམ་

བུ་འཐོེག་མཁོན་ཚོོསི་བྲེལོ་འཚོབ་ངང་ནསི་ཡིལོ་གའ་ིསྟེང་ནསི་ཁོམ་བུ་བཏོགསི་ཏ་ེརང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཟོ་བའི་ནང་དུ་གསིོག་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཟོ་བའི་ནང་གི་ཁོམ་བུ་རྣམསི་སྒོམ་གྱིི་ནང་

དུ་བླུགསི། ད་ེརྗོེསི་སྒོམ་རྣམསི་རྩིསི་ལོེན་སི་ཚོིགསི་སུ་སྐྱེལོ། ཁོམ་བུའ་ིསྒོམ་མང་པོསི་སྐྱེལོ་

འདྲེེན་རླངསི་འཁོོར་ལོ་སྒུག་ནསི་ཡིོད་སིའི་རྩིསི་ལོེན་སི་ཚོིགསི་སུ། ལོསི་དྲུང་པ་ཚོོསི་

སྒོམ་གྱི་ིགྲངསི་ཀ་དང་མིའ་ིམིང་ཐོེ་ཐེོ་གཏུགསི་ནསི་རྩིསི་ལོེན་བྱེད་བཞེིན་འདུག

ཁོོ་ཚོོའི་ལོམ་ཁྲིད་མཁོན་དེསི་ལོསི་དྲུང་པ་གཞེན་པ་ཞེིག་ལོ་“འདིར་ཡིང་བསྐྱར་མི་

བཞེ་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། སོྔོན་ཆོད་ཁོམ་བུ་བཏོགསི་མྱོོང་ཡིོད་དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“བཏོགསི་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་གཟབ་གཟབ་བྱསི་ཏ་ེའཐེོགསི། རྨ་ཁོ་ཅིན་གྱི་ིཁོམ་བུ་མ་ིདགོསི་ལོ། རླུང་

གིསི་ཐེང་ལོ་གཡུགསི་པའ་ིཁོམ་བུ་ཡིང་མ་ིདགོསི། ཁོམ་བུར་རྨ་ཁོ་གཏོད་ཡིོད་ན་རྩིསི་ལོེན་

བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཡི། འད་ིཁྱོོད་ཚོོའ་ིཟོ་བ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་གྷི་ལོོན་གསུམ་ཅིན་གྱི་ིཟོ་བ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི་ནང་དུ་བལྟསི། “མཐེིལོ་ཚོང་

མ་ཨ་ིཁུང་རེད་འདུག་ཨ།”

མིག་དབང་རྒྱང་སྒྲིིབ་ཅིན་གྱི་ིལོསི་དྲུང་པ་དེསི་“ད་ེལོོསི་ཡིིན། འད་ིན་ིམ་ིཚོོར་རྐུ་ལོསི་

བྱེད་དུ་མ་ིའཇུག་པའ་ིཆོེད་དུ་རེད། ཡི། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཚོན་པ་ད་ེརུ་སིོང་། མགྱིོགསི་པོར་

ལོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་སྐྱེསི་པ་བཞེི་པོསི་ཟོ་བ་རེ་རེ་བཟུང་ནསི་ཤོིང་འབྲསི་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་

མར་སོིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་དངོསི་གནསི་དུསི་ཚོོད་འཕོྲ་བརླག་གཏོང་གི་མི་འདུག་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སོྟབསི་ཅིན་པོ། ངསི་འད་ིརུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་མ་ིའདོད། ཞེིག་

གསིོ་ཁོང་ཞེིག་ཏུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཁོ་ལོ་ཉིན་པོསི་ལྡུམ་རའ་ིནང་དུ་མར་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཨལོ་ལོ་ཁོ་

འཁོོར་ནསི་“ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ཚུམསི། ཁྱོོད་ནམ་རྒྱུན་བསིམ་རྒྱུ་དྲེན་རྒྱུ་མང་ཞེིང་། ཉིིན་རྒྱུན་

ལོེ་བདའ་ཁོོ་ནསི་བྱསི་ནསི་འདུག་མཁོན་ཞེིག་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི། 

ཁྱོོད་རང་ད་དུང་ད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིིན་མ་བསིམ། ངསི་རྒྱུག་པ་ཞེིག་གིསི་ཁྱོོད་རྡུང་ཡིག་

མ་བྱསི་གོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟོསི་ནསི་གདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར་ཅིིང་། ངར་སྐད་སླེོང་གྲབསི་བྱསི།

ཋེོམ་ཁོོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར་ནསི་སྐད་དམའ་མོསི་“ད་ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། ཨལོ། བག་ལོེབ་དང་

ཕག་ཤོའ་ིདོན་དུ་རེད་ཨ། ང་ཚོོསི་ཟ་མ་བཟའ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་ཤོིང་ཏོག་བཏོགསི་ནསི་ཟོ་བའ་ིནང་དུ་གཡུགསི། ཋེོམ་གྱིིསི་ལོསི་ཀ་མགོྱིགསི་

པོསི་ལོསི། ཟོ་བ་གང་། ཟོ་བ་དོ། ཁོོསི་ཟོ་བའ་ིནང་ག་ིཤོིང་ཏོག་རྣམསི་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་བླུགསི། 

ཟོ་བ་གསུམ། ད་ལྟ་སྒོམ་ཁོ་གང་འདུག་པསི། ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ཞེིག་བློངསི་
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སིོང་།” ཞེེསི་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་ཅིིང་། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒོམ་ད་ེཡིར་བཀྱིགསི་ནསི། གོམ་

ཁོ་མགྱིོགསི་པོསི་རྩིསི་ལོེན་སི་ཚོིགསི་སུ་སིོང་སྟ་ེ“འདིར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀའ་ིརིན་པ་ཡིོད།” 

ཅིེསི་རྩིསི་ལོེན་མཁོན་ལོ་ཡིར་ཞུ་བྱསི།

མ་ིདེསི་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་བལྟསི་ནསི། ཁོམ་བུ་གཅིིག་གཉིིསི་ཤོིག་གཏིང་འོག་བརྗོེསི་ནསི་

བལྟསི་རྗོེསི་“འད་ིཕར་ཞེོག རྩིསི་མེད་རེད། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ཤོིང་ཏོག་ལོ་རྨ་ཁོ་མ་གཏོད་ལོབ་

ཡིོད་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཐེད་ཀར་ནང་དུ་གཡུགསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཨེ་རེད། ལྟོསི་དང་། ཤོིང་

ཏོག་ཚོང་མར་རྨ་ཁོ་བཏོད་འདུག འད་ིརྩིསི་ལོེན་བྱེད་མ་ིཐུབ། ཟོ་བའ་ིནང་དུ་སིེམསི་ཆུང་

གིསི་ཞེོག་མ་གཏོགསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དཀའ་ལོསི་མྱོངསི་པ་སྟོང་ཟད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། ཨ་ལྟསི་ངན་... །”

“སིོང་ནསི་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་འཐེོགསི། ངསི་ཐེོག་མ་ཉིིད་ནསི་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་བ་ཡིིན་

ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཕངསི་སིེམསི་ཀྱི་ིམིག་ཟུང་དམའ་སིར་དུད་ནསི་“ཡི་ཡི། འོ་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད་

རྗོེསི། མགྱིོགསི་པོར་གཞེན་པ་ཚོོའ་ིརྩར་བརྒྱུགསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ག་ཚོོད་བཏོགསི་ཡིོད་པ་

ཚོང་མ་མར་གཡུགསི་མ་གཏོགསི་འགྲིག་ག་ིམ་ིའདུག ཁྱོོད་ཚོོའ་ིའཐེོག་སྟངསི་དང་ངའ་ི

འཐེོག་སྟངསི་གཅིིག་མཚུངསི་རེད། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ལོེན་གྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨོ། ད་ལྟསི་ངན།” ཞེེསི་བཤོད།

“གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་བཏོག་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག ཟོ་བའ་ིནང་དུ་ཐེད་ཀར་གཡུགསི་བཞེག་

ན་འགྲིག་ག་ིམ་ིའདུག སིེམསི་ཆུང་གིསི་འཇོོག་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག”

ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཡིང་བསྐྱར་མགོ་བརྩམསི། ད་ཐེེངསི་ཁོོ་ཚོོསི་ལོག་འཇོམ་པོསི་བཏོགསི་

ཤོིང་། སྒོམ་གྱིི་ཁོ་གང་བ་ཡིང་ཇོེ་དལོ་དུ་སིོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོསི་ཐེབསི་

ཤོེསི་ཤོིག་འཐེེན་དགོསི་རྒྱུ་རེད། གལོ་སྲིིད་རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད། ཡིང་ན་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལྟ་
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བུསི་སྒོམ་ནང་དུ་བླུག་རྒྱུའ་ིའགན་འཁུར་རྒྱུ་ན། ང་ཚོོསི་ལོསི་རིམ་གྱི་ིམ་ལོག་ཅིིག་གསིར་

གཏོད་བྱེད་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོསི་ཡིང་བསྐྱར་གསིར་དུ་ཁོ་བཀང་བའི་སྒོམ་དེ་འཁྱོེར་

ནསི་རྩིསི་ལོེན་སི་ཚོིགསི་སུ་བརྒྱུགསི་“འདིར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀའ་ིརིན་པ་ཡིོད་དམ།”

རྩིསི་ལོེན་མཁོན་གྱིིསི་ནང་དུ་མར་བལྟསི་ནསི། སྟེང་ནསི་མར་རིམ་པ་འགའ་རེ་

བསླེོགསི་རྗོེསི་“ད་ཐེེངསི་ཇོ་ེབཟང་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་སྒོམ་ད་ེརྩིསི་ལོེན་བྱསི། 

“གཟབ་གཟབ་བོྱསི་དང་སོྐྱན་མེད།”

ཋེོམ་མགྱིོགསི་པོར་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི་ནསི་“ངསི་སྒོོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ལོེན་ཐུབ་སིངོ་། ངསི་སྒོོར་

ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ཞེིག་ལོེན་ཐུབ་སིོང་། འདི་འདྲེ་ཐེེངསི་ཉིི་ཤུ་བརྒྱུགསི་ན་སོྒོར་མོ་གཅིིག་ལོེན་

ཐུབ་སོིང་བ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེལྟར་ཕྱི་ིདྲེོ་བར་དུ་ལོསི་ཕོྱིད་མ་ཉིམསི་པར་ལོསི། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་རུ་ཐེ་ེདང་

ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོ་ཚོ་ོརྙིེད། ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཀྱིང་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི། ཁྱོོད་ཚོོསི་

ཁོམ་བུ་རྣམསི་གཟབ་གཟབ་ངང་སྒོམ་ནང་དུ་འཇོོག་དགོསི། འདི། གཅིིག་རེ་གཅིིག་རེ་

བྱསི་ཏ་ེཞེོག” ཅིེསི་བཤོད།

བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་ཙོག་འདུག་བྱསི་ནསི། ཟོ་བ་ལྷག་མ་དེའི་ནང་ནསི་ཁོམ་བུ་རྣམསི་

ར་ེར་ེབཞེིན་བསྒྲུགསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་དུ་སྔོ་སི་ནསི་ཟོ་བ་མང་པོ་ཞེིག་བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་

འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོ་གང་ཡིོད་པའ་ིསྒོམ་རྣམསི་རྩིསི་ལོེན་སི་ཚོིགསི་སུ་བསྐྱལོ། ཋེོམ་གྱིིསི་

“ད་ེསྒོམ་བདུན་པ་རེད། འད་ིསྒོམ་བརྒྱད་པ་རེད། བསྡོམསི་པསི་སོྒོར་ཟུར་བཞེ་ིརེད། སོྒོར་

ཟུར་བཞེིསི་ཤོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཉོི་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཕྱིི་དོྲེ་ཡིོལོ་སིོང་བསི། རུ་ཐེེ་ཕར་འགོྲ་ཐེབསི་བྱསི་ཏེ་“ང་ཐེང་ཆོད་སོིང་། ང་སིོང་ནསི་

ངལོ་གསིོ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་སྨྲ་ེསྔོགསི་བཏོན།

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་རང་ད་ེག་རང་དུ་ཡིག་པོ་བྱསི་ཏ་ེསྡོད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་དལོ་མོསི་བཏོགསི། ཁོོསི་ཟོ་བ་གཅིིག་ཁོ་བཀང་ཚོར་བའི་བར་དུ་

ཋེོམ་གྱིིསི་ཟོ་བ་གཉིིསི་ཁོ་བཀང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིམྱུར་ཚོད་ལོ་འགྱུར་

བ་གཏན་ནསི་མ་བྱུང་།

ཕྱིེད་ཡིོལོ་ཙམ་དུ། ཨ་མ་ངལོ་དུབ་དང་བཅིསི་ཚུར་སླེེབསི་ནསི་“སྤྱིིར་ང་སྔོ་མོར་ཡིོང་

བསིམ་ཡིོད་མོད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་དྲེན་པ་ཐོེར་སིོང་བསི་ཡིོང་མ་ཐུབ། ཁོོ་མོ་རང་བཞེིན་གྱིིསི་

དྲེན་པ་བརྒྱལོ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ལོ་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོམ་བུ་བཟའ་ཡི་ིའདུག་ཨ། འདིསི་ཁྱོོད་

ཚོོའི་གྲོད་ཁོོག་འགད་རྒྱུ་རེད་དོ།།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོའ་ིགཟུགསི་པོ་རྒྱགསི་རིལོ་དེ་

མགྱིོགསི་པོར་འགུལོ་མགོ་བརྩམསི། ཁོོ་མོསི་མྱུར་དུ་ཟོ་བ་བསྐྱུར་ནསི། ཁོམ་བུ་རྣམསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཔང་ཁུག་ཏུ་བསིགསི། དགོང་དྲེོའ་ིཉི་ིམ་ནུབ་ལོ་རན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོ་ཚོོསི་སྒོམ་

ཉི་ིཤུ་ཐེམ་པ་བཏོགསི་ཟིན།

ཋེོམ་གྱིིསི་སྒོམ་ཉི་ིཤུ་པ་ད་ེཐེང་ལོ་བཞེག་ནསི་“སོྒོར་གཅིིག་རེད། འད་ིགར་ལོསི་ཀ་ལོསི་

སྟངསི་ཇོ་ིའདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“མུན་པ་མ་རུབ་བར་དུ་ལོསི་ཆོོག ག་ཚོོད་ལོསི་ཐུབ་ན་ད་ེཚོོད་ལོསི་ཆོོག”

“ད་ལྟ་ང་ཚོོར་གླེ་དངུལོ་འཛོིན་ཤོོག་སྤྲོད་ན་ཆོོག་གམ། ཨ་མསི་ཚོོང་ཁོང་ནང་ནསི་ཅི་

ལོག་ཉིོ་དགོསི”

“ལོོསི་ཆོོག ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ད་ལྟ་སོྒོར་མོ་གཅིིག་གི་འཛོིན་ཤོོག་སོྤྲོད།” ཁོོསི་ཤོོག་འཛོར་

ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཡི་ིག་ེབྲིསི་ནསི་ཋེོམ་ལོ་སྤྲོད།

ཁོོསི་འཛོིན་ཤོོག་ད་ེའཁྱོེར་ནསི་ཨ་མའ་ིགམ་དུ་སོིང་་“ཡི། འད།ི འད་ིའཁྱོེར་ནསི་ཚོོང་

ཁོང་ནསི་སོྒོར་མོ་གཅིིག་ག་ིརིན་གྱི་ིཅི་ལོག་ཉིོ་ཆོོག”



843

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ག་ིཟོ་བ་ཐེང་ལོ་བཞེག་ནསི། ཕྲག་པ་འཐེེན་རྒྱོང་བྱསི་“ཐེོག་དང་

པོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་པསི། ཐེང་ཆོད་སླེ་པོ་འདུག མ་རེད་དམ།”

“ཨུན། རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོམགྱིོགསི་པོར་གོམསི་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ཡི། སིོང་ནསི་བཟའ་

རྒྱུ་ར་ེཉིོསི་དང་།”

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བཟའ་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཤོ་བཟའ་འདོད། ཤོ་དང་བག་ལོེབ། ད་རུང་ནང་དུ་ཀ་ར་ཡོིད་པའ་ིའཚོིག་

ཇོ་རྫོ་མ་གང་དགོསི། ཤོ་རོྡོག་མོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཉོི་རྒྱུ་མ་བརྗོེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཨ་མ། ང་ཚོ་ོཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་སྨྲ་ེསྔོགསི་བཏོན།

“ཡི། དེསི་ན་ང་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ།” 

ཨ་ཕསི་“ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་མགོ་འཛུགསི་དུསི་ནསི་བཟུང་ཐེང་ཆོད་འདུག ཁོོ་ཚོ་ོར་ིབོང་ལྟ་

བུའི་འཚུབ་པོ་རེད། ང་ཚོོསི་མགོ་མནན་མ་བསྡད་ན། མ་འོངསི་པར་ཅིི་ཡིང་འཇོོན་རྒྱུ་

མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོགང་ཞེིག་ཏུ་གཏན་འཇོགསི་སུ་བསྡད་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོོ་ཚོ་ོསླེོབ་གྲྭར་གཏོང་

དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། གོམ་ཁོ་ལྗོིད་མོསི་ཕར་སིོང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་

ཀའང་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་སུ་སིེམསི་ཆུང་ངང་བརྒྱུགསི།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ང་ཚོོསི་ཉིིན་ལྟར་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི་སིམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཡུད་ཙམ་བསྡད། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིལོག་པར་

འཇུསི་ནསི་མདུན་དུ་འགོྲ་བཞེིན་“ལོསི་ཀ་འད་ིད་ེའདྲེའ་ིདཀའ་མོ་ཞེིག་མ་རེད། ཁོ་ལོ་ཉིན་

པོ་བྱོསི། དེ་ལྟར་བྱསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོོར་རོགསི་རམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ང་

ཚོོ་ཚོང་མསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོ་ོམགོྱིགསི་པོར་ཁོང་པ་ཞེིག་གི་ནང་དུ་འདུག་

ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། དེའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་རོགསི་རམ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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“འོན་ཀྱིང་། ང་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག”

“དེ་ངསི་ཤོེསི། ང་ཡིང་ཐེང་ཆོད་ཀྱིི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་ཐེང་ཆོད་ཡིོད་པ་རེད། 

ང་ཚོོར་ད་དུང་ད་ེམིན་པའ་ིབསིམ་བློོ་གཏོང་སི་མང་པོ་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོག་དུསི་སོླེབ་

གྲྭར་སྐྱེལོ་ཐུབ་པའ་ིདོན་ལོའང་བསིམ་བློོ་གཏོང་དགོསི།”

“ང་སླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་མི་འདོད། རུ་ཐེེ་ཡིང་འགྲོ་འདོད་མེད། སླེོབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞེིན་པའི་

བྱིསི་པ་ད་ེཚོ་ོམཐོེང་མྱོོང་ཡིོད། ཨ་མ། སྣབསི་ལུག་འདྲེ་ེཕྲུག་ཤོ་སྟག་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོར་

ཨོག་ཁོ་ེསི་ིཞེེསི་སྨོོད་ཀྱི་ིཡིོད། ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོམཐོེང་མྱོོང་ཡོིད། ང་རང་ད་ེགར་འགྲོ་འདོད་མེད།”

ཨ་མསི་སྙིང་རྗོེའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོོའ་ིཟང་ཟིང་དུ་ལོངསི་པའ་ིསྐྲ་ལོོ་ལོ་མར་བལྟསི་རྗོེསི་

“ད་ལྟ་ང་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་མ་གཏོད། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིསྟེང་དུ་ལོངསི་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཚོ།ེ ད་གཟོད་ཁྱོོད་ཚོོསི་མ་རབསི་བྱེད་ཆོོག འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོར་

སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་སི་མང་མེད་ན་ཉུང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ངསི་ཁོམ་བུ་དྲུག་ཟོསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ། དེ་འདྲེ་ཟོསི་ནསི་གྲོད་ཁོོག་བཤོལོ་ན། ང་ཚོོའི་ཁོང་པ་དང་ཉིེ་སི་ན་གསིང་སྤྱིོད་

ཁོང་མེད་ཨ།”

སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ག་ིཚོོང་ཁོང་ན་ིལྕིགསི་ཤོོག་གཉིེར་སུལོ་ཅིན་གྱིིསི་བཟོསི་པའ་ིསྤྱིིལོ་བུ་

ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད་ལོ། ཚོོང་ཁོང་འདིར་ཚོོང་གཤོོམ་སྒོེའུ་ཁུང་མེད། ཨ་མསི་དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་

མོ་ཕྱིེསི་ནསི་ནང་དུ་སིོང་དུསི། ཚོོང་སོྒྲིམ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་

འདུག ཁོོའ་ིམགོ་ན་སྐྲ་ལོོ་ཉིག་མ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པར་སྐྱ་རོྡོག་རེད་ལོ། མགོ་ལྤགསི་ཀྱི་ིཁོ་

དོག་སོྔོ་སྐྱ་རེད། ཆོེ་ཞེིང་སྟུག་པའི་སྨོིན་པ་སྨུག་པོ་དེ་མིག་སྟེང་དུ་གཞུ་མོ་ལྟར་མཐེོན་

པོར་འགྲེངསི་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། དེསི་ཁོོའ་ིགདོང་ལོ་ཧང་སིངསི་པ་དང་སྔོངསི་འཚོབ་

ལོངསི་ཡིོད་པའ་ིཉིམསི་ཤོིག་འབབ་ཏུ་བཅུག་ཡིོད། ཁོོའ་ིརིང་ཞེིང་ཕྲ་བའ་ིསྣ་ན་ིབྱ་ཡི་ིམཆུ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཏོ་དང་འདྲེ་བར་གུག་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཚོང་ཚོིང་དུ་འཁྲིགསི་པའ་ིསྣ་སྤུ་སྨུག་པོསི་ཁོོའ་ིསྣ་

ཁུང་གཉིིསི་ཀ་རྦད་དེ་བཀག་འདུག ཁོོའ་ིནང་སྟོད་སོྔོན་པོའ་ིཕུ་ཐུང་སྟེང་དུ་ཕུ་ཤུབསི་

ནག་པོ་རེ་གྱིོན་འདུག་ཅིིང་། ཨ་མ་ནང་དུ་སླེེབསི་པའི་སྐབསི་སུ། ཁོོའ་ིགྲུ་མོ་ཚོོང་སྒྲིོམ་

སྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་འདུག

ཁོོ་མོསི་“ཕྱི་ིདྲེོ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་དོ་སྣང་དང་བཅིསི་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་ཞེིང་། ཁོོའ་ིམིག་སྟེང་ག་ིསྨོིན་མ་གཞུ་མོ་འདྲེ་པོ་

ད་ེཇོ་ེམཐོེར་གྱུར་“བད་ེམོ།”

“ངསི་སོྒོར་མོ་གཅིིག་ག་ིའཛོིན་ཤོོག་བཟུང་ཡིོད།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྒོར་མོ་གཅིིག་གི་རིན་པའི་ཅི་ལོག་འཁྱོེར་ཆོོག”ཅིེསི་

གཙེར་སྐད་ཀྱི་ིཁྲེལོ་དགོད་དང་བཅིསི་“རེད་ཡི། སོྒོར་མོ་གཅིིག་ག་ིརིན་པ། སོྒོར་མོ་གཅིིག་

གི་རིན་པ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ལོག་པསི་ཚོོང་ཟོང་ལོ་ལོག་བརྡོ་བསྟན་“གང་དགོསི་

འདེམསི།” ཁོོསི་ཕུར་ཤུབསི་ད་ེགྲ་དག་པོསི་ཡིར་བརྫོེསི།

“ཤོ་རོྡོག་རོྡོག་ཅིིག་ཉིོ་དགོསི་བསིམ་ཡིོད།”

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ཤོ་རིགསི་ཚོང་མ་ཡིོད། ཤོ་གཙབསི་མ་ཡིོད། ཤོ་གཙབསི་མ་ཅུང་དགོསི་

སིམ། ཤོ་གཙབསི་མ་རྒྱ་མ་གང་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། ད་ེའདྲེའ་ིརིན་གོང་མཐེོ་བ་ལོ། ཉི་ེསོྔོན་ཉིོ་དུསི་སུ། ཤོ་གཙབསི་མ་རྒྱ་མ་གང་ལོ་

སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཡིིན་པ་དྲེན་གྱི་ིའདུག”

སྐྱེསི་པ་དེསི་“ཨུན་... །” ཞེེསི་ཁྲེལོ་དགོད་ཡིང་མོ་བྱེད་བཞེིན་“རེད། རིན་གོང་མཐེོན་

པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཞེིབ་མོར་བརྩིསི་ན་མཐེོ་རྒྱུའང་མེད། ཁྱོོད་འདི་ནསི་གྲོང་རྡོལོ་ནང་

དུ་ཆོེད་དུ་ཤོ་གཙབསི་མ་རྒྱ་མ་གང་དོ་རེ་ཉིོ་རུ་སིོང་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རླངསི་སྣུམ་ཕལོ་ཆོེར་

གྷི་ལོོན་གཅིིག་ཙམ་སྤྱིོད་དགོསི། ད་ེབསི། འད་ིགར་ཉིོསི་ན་སྣུམ་རིན་གྲོན་ཆུང་བྱསི་ཡིོད་
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པསི། རིན་གོང་ད་ེའདྲེ་མཐེོ་རྒྱུ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ངམ་ནག་གིསི་“ཤོ་རོྡོག་དེ་འདི་གར་འཁྱོེར་ཡིོང་བར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་

གཅིིག་སྤྱིད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་སོྤྲོ་ལྷང་ལྷང་གིསི་དགོད་བཞེིན་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་མགོ་རྟེིང་བསླེོགསི་ནསི་བཤོད་

བཞེིན་འདུག ང་ཚོོསི་འདི་ཕར་འཚོོང་བཞེིན་པ་མ་གཏོགསི་ཚུར་ཉོི་བཞེིན་པ་མ་རེད། 

གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་ཚུར་ཉོི་བཞེིན་པ་ཡིིན་ན། དེ་ནསི་གནསི་ཚུལོ་ཐེ་དད་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་མསི་མཛུབ་མོ་གཉིིསི་མཆུ་ངོསི་སུ་སྦྱིར་ནསི། སྨོིན་མ་བསྡུསི་ཏེ་བསིམ་བློོ་

བཏང་། “ད་ེབལྟསི་ཚོོད་ཀྱིིསི་ཚོིལོ་དང་ཕྲུམ་རུསི་ཁོོ་ན་ཡིིན་སི་རེད་ཨ།”

ཚོོང་གཉིེར་པ་དེསི་“འད་ིའདག་འདག་ཏུ་གྱུར་ནསི་སླེང་ངོསི་སུ་འབྱར་མིན་ངསི་ཁོག་

ཐེེག་བྱེད་མ་ིཐུབ་ལོ། ངསི་འད་ིརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བཟའ་ཐུབ་ཅིེསི་ཁོག་ཐེེག་ཀྱིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། 

འོན་ཀྱིང་། ངསི་ཁོག་ཐེེག་བྱེད་མ་ིཐུབ་པའ་ིདོན་དག་ན་ིམང་པོ་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་གཏུམ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

སྐད་སྒྲི་ལོ་རང་ཚོོད་བཟུང་“ཁྱོོད་ལོ་འདི་ལོསི་རིན་གོང་ཅུང་དམའ་བའི་ཤོ་དེ་འདྲེ་ཡིོད་

དམ།”

ཚོོང་གཉིེར་པསི་“ཁུ་བ་སོྐལོ་བྱེད་ཀྱི་ིརུསི་པ་ཡིོད། རྒྱ་མ་གང་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། འད་ིཚོ་ོརུསི་སོྒོང་ཁོོ་ན་རེད་ཨ།”

ཚོོང་གཉིེར་པསི་“རུསི་པ་ཁོོ་ན་རེད། རུསི་ཁུ་ཞེིམ་པོ་སོྐལོ་ཐུབ། རུསི་པ་ཁོོ་ན་ཡིིན།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ཟོག་ཤོ་བཙ་ོརྒྱུ་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་དམ།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

“ཨོ། ཡིོད། ལོོསི་ཡིོད། རྒྱ་མ་གང་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་རེད།”

ཨ་མསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་ད་ེརིང་ཤོ་ཉིོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོ་བཟའ་

འདོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོ་བཟའ་འདོད་ཅིེསི་བཤོད་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“སུ་ཡིིན་ནའང་ཤོ་བཟའ་འདོད་ལོ། ཤོ་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ཤོ་གཙབསི་མ་ད་ེཅུང་

ཡིག་པོ་རེད། ད་ེལོསི་ཐོེན་པའ་ིཞེག་ཚོིལོ་རྣམསི་སོྐྱ་ལྡུར་སོྐལོ་བར་སོྤྱིད་ཆོོག ཡིག་པོ་ཡོིད་

ལོ་འཕྲོ་བརླག་མེད། དེའ་ིནང་དུ་རུསི་པ་གད་སྙིགསི་སུ་གཡུག་རྒྱུའང་མེད།”

“ཨུན། ཤོ་རྩིབ་འདིར་ག་ཚོོད་རེད།”

“ཨ། ད་ཁྱོོད་ཅི་ལོག་གོང་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགྲོ་ཡི་ིའདུག་ཨ། འཁྲུངསི་སྐར་དུསི་ཆོེན་

སྟེང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་ཅིན་པོ། དྲེིན་གཟོའ་ིདུསི་ཆོེན་སྟེང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་ཅིན་པོ་རེད་ཨ། རྒྱ་མ་

གང་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་དང་ཕྱིེད་ཀ་རེད། གལོ་སྲིིད་ང་ལོ་བྱ་ཏུར་ཀའ་ིཤོ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་ན། 

ངསི་ཁྱོོད་ལོ་རིན་གོང་དམའ་མོསི་བཙོང་ཆོོག”

ཨ་མསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་“ཤོ་གཙབསི་མ་རྒྱ་མ་དོ་བྱིན།”

“འོ་ཡི། ལྕིམ་ལོགསི།” ཁོོསི་སྐྱ་མདོག་བབསི་པའི་ཤོ་དེ་ཐེོམ་བུ་གཅིིག་གིསི་སྣུམ་ཤོོག་

ག་ིསྟེང་དུ་བླུགསི། “ད་ེམིན་ཅི་ིཞེིག་དགོསི།”

“ཨུན། བག་ལོེབ་འགའ་ར་ེདགོསི།”

“ཡི། འད།ི བག་ལོེབ་རོྡོག་པོ་མཐུག་པོ་ཆོེན་པོ་འདིར་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་རེད།”

“བག་རོྡོག་གཅིིག་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་གཉིིསི་ཡིིན་ཨ།”

“ད་ེརེད། གྲོང་རྡོལོ་ནང་དུ་སིོང་ན་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་དང་སྐར་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཉིོ་ཐུབ། ད་

དུང་དེའི་སྟེང་དུ་རླངསི་སྣུམ་གྷི་ལོོན་གཅིིག་འགྲོ་ཡིི་རེད། དེ་མིན་ཅིི་ཞེིག་དགོསི་བཙོང་

དགོསི། ཞེོག་ཁོོག་དགོསི་སིམ།”

“ཨུན། ཞེོག་ཁོོག་དགོསི།”
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“རྒྱ་མ་ལྔ་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་རེད།”

ཨ་མ་ཁོྲ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་ཁོོའ་ིཉི་ེསིར་བཅིར། “ད་ང་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོར་སུན་གྱི་ིའདུག 

ངསི་གྲོང་རྡོལོ་ནང་ནསི་འད་ིཚོོའ་ིརིན་གོང་ག་ཚོོད་ཡིིན་པ་ཤོེསི།”

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་དེསི་མཆུ་དམ་པོར་སྒྲིིམ་ཙམ་བྱསི། “དེསི་ན་གྲོང་རྡོལོ་དུ་སིོང་

ནསི་ཉིོསི་ཨ།”

ཨ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསིོར་ཚོིགསི་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ད་ེཅི་ི

ཞེིག་ག་ིསྐད་ཆོ་རེད། ཁྱོོད་ཚོོང་ཁོང་འདིའ་ིབདག་པོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མིན། ངསི་འད་ིགར་ལོསི་ཀ་གཉིེར་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“འོ་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདི་འདྲེ་འཕྱི་སྨོོད་བྱེད་དགོསི་དོན་ཅིི་ཡིིན། དེ་འདྲེ་བྱསི་ན་སྐྱིད་

པོ་འདུག་གམ།” ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཉིེར་མསི་གང་བའ་ིལོག་མགོ་ལོ་བལྟསི། སྐྱེསི་པ་

གཟུགསི་ཆུང་ད་ེཁུ་སིིམ་པོར་བསྡད། “ཚོོང་ཁོང་འདིའ་ིབདག་པོ་སུ་ཡིིན།”

“ཧོ་ཕེར་ཞེིང་ར་སྤྱི་ིགཉིེར་ཁོང་ཡིིན། ལྕིམ་ལོགསི།”

“རིན་གོང་ཁོོ་ཚོོསི་གཏན་འཁོེལོ་བྱསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“རེད་ལོགསི། ལྕིམ་ལོགསི།”

ཨ་མསི་ཡིར་བལྟསི་ནསི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ཅུང་ཙམ་ལོངསི། “ནང་དུ་ཡིོང་མཁོན་ཚོང་

མ་ང་དང་འདྲེ་བར། སོྨྱོན་པ་འདྲེ་པོ་རེད་དམ།”

ཁོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཛོེམ་ཟོན་བྱསི་ཏ་ེ“རེད་ལོགསི། ལྕིམ་ལོགསི།”ཟེར།

“དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་འཕྱི་སྨོོད་བྱེད་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཟེར་བ་ཡིིན།”

“ལོསི་ཀ་ཐེ་ཤོལོ་འད་ིའདྲེ་ལོསི་ནསི་ངོ་མ་ིགནོང་ངམ་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་པ་རེད། མ་རེད་

དམ། དེ་བསི་སོྨྱོན་པ་ཡིིན་ཁུལོ་བྱེད་དགོསི་ཐུག་པ་རེད་བསིམ་གྱིི་ཡིོད་པ་རེད། མ་རེད་
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དམ།” ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ངག་ཇོེ་འཇོམ་དུ་གྱུར། ཚོོང་གཉིེར་པ་དེསི་ཁོོ་མོར་ཡི་མཚོན་པའི་

ཉིམསི་ཀྱིིསི་བལྟསི་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིདྲེ་ིབར་ལོན་མ་བཏབ། ཁོོ་མོསི་ཆོེསི་མཇུག་མཐེར་“དོན་

དངོསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཤོ་ལོ་སོྒོར་ཟུར་བཞེ།ི བག་ལོེབ་ལོ་

སོྒོར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད། ཞེོག་ཁོོག་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད། བསྡོམསི་པསི་སོྒོར་ཟུར་

བརྒྱད། འཚོིག་ཇོ་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“གོང་ཁོ་ེཤོོསི་ད་ེལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་རེད། ལྕིམ་ལོགསི།”

“ད་ེལྟར་སྒོོར་མོ་གཅིིག་རྫོོགསི་པ་རེད། མ་ིབདུན་གྱིིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ནསི། དགོང་ཚོིགསི་

གཅིིག་ག་ིརིན་མ་གཏོགསི་མེད།” ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་ལོ་ཞེིབ་མོསི་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་མགོྱིགསི་པོར་“འད་ིཚོ་ོཐུམ་དུ་གཅུད་རོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཚོོང་གཉིེར་པསི་“འོ་ཡི། ལྕིམ་ལོགསི། ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོསི་ཞེོག་ཁོོག་རྣམསི་

ཁུག་མ་ཞེིག་ཏུ་བླུགསི་ནསི། ཁུག་མའ་ིཁོ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིསིི་བལྟབསི། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་

ཨ་མ་ལོ་བལྟ་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི། ད་ེནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོསི་ཀའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་ཡིིབསི། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་

ལོ་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི། གདོང་ལོ་འཛུམ་ཆུང་ཞེིག་ལོངསི།

ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་ཇོ་ིལྟར་བཙལོ་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཚོོང་གཉིེར་པསི་“མི་ཞེིག་ཡིིན་ན་ཁོ་ལོ་ཟ་མ་བཟའ་དགོསི་པ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་

ཅིངི་། ད་ེནསི་ཉིནེ་ཟནོ་གྱི་ིརྣམ་པསི་“མ་ིཞེགི་ཡིནི་ན་ཁོ་ལོ་ཟ་མ་བཟའ་བའ་ིཐེབོ་ཐེང་ཡོིད་

པ་རདེ་ཨ།” ཞེསེི་བཤོད།

ཨ་མསི་“མ་ིགང་འདྲེའ་ིརིགསི་ཟེར་བ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོོསི་ཐུམ་སྒྲིིལོ་བཞེི་པོ་ཚོོང་སོྒྲིམ་སྟེང་དུ་བཞེག་རྗོེསི་“ཤོ་དང་ཞེོག་ཁོོག བག་ལོེབ། 

འཚོིག་ཇོ། སོྒོར་མོ་གཅིིག་ཏག་ཏག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་པསི། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ལོ་འཛོིན་ཤོོག་ད་ེ

ཕར་སྤྲོད་ཅིིང་། ཁོོསི་རྩིསི་ཁྲ་ཞེིག་ཏུ་མིང་དང་གྲངསི་ཀ་བྲིསི། ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་ལྟད་མོ་བལྟསི་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

850

ནསི་བསྡད། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ད་ེརེད། ཡི། ད་ངེད་གཉིིསི་ཀྱི་ིབར་དུ་ཕར་ཆོད་ཚུར་ཆོད་གཅིིག་

ཀྱིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁུག་མ་རྣམསི་ལོག་ཏུ་བློངསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ཨོ། ང་ཚོོར་ད་དུང་འཚོིག་

ཇོའ་ིནང་དུ་འདེབསི་རྒྱུའ་ིཀ་ར་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད། ངའ་ིབུ་ཋེོམ་གྱིིསི་ཀ་ར་དགོསི་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། 

ད་ཅིི་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁོོ་ཚོོསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་

ལོསི་ཀ་ལོསི་བཞེིན་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ཀ་ར་ཅུང་འཁྱོེར་དུ་ཆུག་དང་། ངསི་འཛོིན་ཤོོག་

རྗོེསི་ནསི་ཁྱོོད་ལོ་སྐྱེལོ་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་དེསི་མིག་གིསི་ཕར་ལོ་བལྟསི་ནསི། མིག་ཟུང་གིསི་ཁོོ་མོ་དང་

གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིསི་རྒྱང་ཐེག་བཀྱིེད་ནསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“དེ་ངསི་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་

སྒྲིིག་སྲིོལོ་རེད། ད་ེམ་ིཆོོག ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ང་དཀའ་ལོསི་ལོ་འཕྲད་ཀྱི་ིརེད། ད་ེལྟར་བྱསི་

ན་ང་ལོསི་གནསི་ནསི་དབྱུང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

“ཁོོ་ཚོོསི་ད་ལྟ་ཞེིང་རའི་ནང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་སོྒོར་ཟུར་མང་

ཙམ་ལོེན་བཞེིན་ཡིོད། ང་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ག་ིརིན་གྱི་ིཀ་ར་སོྤྲོད་དང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཀ་ར་

ཡིོད་སིའ་ིའཚོིག་ཇོ་ཧ་ཅིང་འཐུང་བསིམ་ཡིོད། འད་ིཁོོསི་ནན་ཏན་གྱིིསི་བཤོད་ཡིོད།”

“ངསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིཐུབ། ལྕིམ་ལོགསི། འཛོིན་ཤོོག་མེད་ན་ཅི་ལོག་སོྤྲོད་མ་ིཆོོག་པ་ད་ེ

སྒྲིིག་སྲིོལོ་རེད། ང་ཚོོའ་ིདོ་དམ་པསི་ནམ་རྒྱུན་འདིའ་ིསོྐར་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེམ་ིའགྲིག ད་ེ

ངསི་བྱེད་མ་ིཐུབ། ད་ེཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་ཡིོང་ག་ིརེད། ད་ེལྟར་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ང་འཛོིན་རྒྱུ་རེད། 

ཁོོ་ཚོོསི་ནམ་རྒྱུན་མ་ིའཛོིན་བཞེིན་ཡིོད། ནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲེ་ཡིིན། ད་ེངསི་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ།”

“སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་ག་ིདོན་དུ་ཡིང་འཛོིན་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ཅིི་ཞེིག་གི་དོན་དུ་ཡིིན་རུང་འཛོིན་རྒྱུ་རེད། ལྕིམ་ལོགསི།” ཁོོསི་ཁོོ་མོར་ཞུ་སྐུལོ་གྱིི་

རྣམ་པསི་བལྟསི། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོའ་ིགདོང་གི་འཇོིགསི་སྐྲག་དེ་ཞེི་སིོང་། ཁོོསི་རང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཉིིད་ཀྱིི་གླེོ་ཁུག་ནསི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི་ཚོོང་ཁོང་གི་སོྒོར་སྒོམ་དུ་བཅུག་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སིེམསི་ལྷོད་ལོ་བབསི་པའ་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་“ད་འད་ིལྟར་བྱེད།” ཅིེསི་

བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་ཚོོང་སྒྲིོམ་འོག་ནསི་ཁུག་མ་ཞེིག་ཕྱུངསི་ཡིོང་། ཁོོསི་དེའ་ིནང་དུ་ཕུ་ཞེིག་

བཏབ་ནསི་ཁོ་ཕྱིེསི་རྗོེསི། ནང་དུ་ཁོེམ་བུསི་ཀ་ར་བླུགསི་ནསི་ཡིང་ལྕི་ིའཇོལོ། ད་ེནསི་སྟེང་

དུ་ཡིང་བསྐྱར་ཅུང་ཙམ་བསྣན་རྗོེསི་“འད་ིའཁྱོེར་སིོང་། འད་ིལྟར་བྱསི་ན་སྐྱོན་མེད། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་འཛོིན་ཤོོག་ཚུར་འཁྱོེར་ཤོོག་དང་། དེ་དུསི་ངསི་ངའི་སོྒོར་ཟུར་གཅིིག་པོ་ཡིར་ཕྱིིར་

ལོེན་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་ཞེིབ་ལྟ་བྱསི་ཞེིང་། ཁོོ་མོསི་ལོག་སྙོབ་བྱསི་ནསི་ཀ་རའ་ིཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་

ད་ེལོག་ནང་ག་ིཐུམ་སྒྲིིལོ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་རྗོེསི། སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཁྱོོད་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེ

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་སོྒོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་། ཁོོ་མོའ་ི

ལོག་པསི་སོྒོ་ལུང་ལོ་འཇུསི་ནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར། “གནསི་ལུགསི་འད་ིའདྲེ་ཞེིག་ཉིིན་རྒྱུན་

ངོ་འཕྲོད་ཀྱི་ིའདུག གལོ་སྲིིད་རང་ཉིིད་དཀའ་ངལོ་ལོ་འཕྲད་པའམ་ཡིང་ན་རྨསི་སྐྱོན་བྱུང་

བ། ཡིང་ན་ཅིི་ཞེིག་དགོསི་པའ་ིསྐབསི་སུ། རྒྱུན་དུ་དབུལོ་ཕོངསི་ཀྱིི་མི་འཚོོལོ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ནམ་རྒྱུན་རོགསི་རམ་བྱེད་མཁོན་ན་ིཁོོ་ཚོ་ོཡིིན། ཁོོ་ཚོ་ོཁོོ་ན་ཡིིན།” དྲྭ་ཚོགསི་སོྒོ་མོ་ད་ེཁོོ་

མོའ་ིརྗོེསི་སུ་བང་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྒྱབ་བྱུང་།

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་དེསི་གྲུ་མོ་ཚོོང་སོྒྲིམ་སྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་སུ་མཚོར་

སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། བྱ་ིལོ་ཁྲ་ཁྲ་རྒྱགསི་པ་ཞེིག་ཚོོང་སོྒྲིམ་སྟེང་དུ་མཆོོངསི་ནསི། སྒྱེིད་

ལུག་ག་ིརྣམ་པསི་ཁོོའ་ིགམ་དུ་ཡིོང་ཞེིང་། དེསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལུསི་ཟུར་ཁོོའ་ིདཔུང་ངོསི་སུ་

བརྡོར་ཙམ་བྱསི་པསི། ཁོོསི་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི་བྱ་ིལོ་ལོག་ཏུ་བཟུང་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

འགྲམ་པར་གླེན། བྱི་ལོསི་སྔུར་བ་དིར་དིར་དུ་འཐེེན་བྱུང་བ་ལོ། ཁོོའ་ིམཇུག་མའི་རྩེ་མོ་

ཕར་གཡིོ་ཚུར་གཡིོ་བྱེད།
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ཋེོམ་དང་ཨལོ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་ཤོིང་འབྲསི་ར་བའི་ནང་ནསི་ཚུར་ཕྱིིར་ཡིོང་

དུསི། སི་སྲིོད་ཀྱིི་མུན་པ་ཡིོངསི་སུ་རུབ་འདུག་ཅིིང་། གོམ་པ་ལོམ་ངོསི་སུ་སོྤེ་སྐབསི་ཁོོ་

ཚོོའ་ིརྐང་པ་ཇོ་ེལྕིིར་སིོང་ཡིོད་པའ་ིསྣང་བ་སྐྱེསི།

ཨ་ཕསི་“ལོག་པ་ཡིར་བསྲིིངསི་ནསི་ཤོིང་ཏོག་འཐོེག་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཀྱིང་སྒོལོ་བ་ན་རུ་

འཇུག་སྲིིད་པ་འད་ིསུ་ཞེིག་ག་ིཡིིད་ལོ་དྲེན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཉི་ིམ་གཅིིག་གཉིིསི་སིོང་ན་དྲེག་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ཨུན། ཨ་ཕ། ང་ཚོོསི་དགོང་

ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི། ང་སིོང་ནསི་སོྒོ་ཆོེན་ཕྱིི་རོལོ་གྱིི་འུར་ཟིང་དེ་ཅིི་ཞེིག་རེད་བལྟ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིིན། དེ་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་སིེམསི་པ་ལྷོད་ལོ་མི་འབབ། ཁྱོོད་འགྲོ་འདོད་དམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ང་རང་གསིི་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ལོསི་བསིམ་བློོ་གཏོང་མ་ིདགོསི་པའ་ི

འཚོ་ོབ་ཅུང་རོལོ་རྒྱུ་ཡིིན། དུསི་ཡུན་རིང་པོ་ཞེིག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་དྲེགསི་པསི། ཀློད་པ་

འགད་གྲབསི་བྱསི་ཡིོད། མིན། ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ངལོ་གསིོ་ཅུང་བརྒྱབ་ནསི། ད་ེནསི་ཉིལོ་

རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨལོ།”

ཨལོ་གྱིིསི་མིག་གིསི་ཕར་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ངསི་ཐེོག་མར་སྒོར་འདིའི་ནང་ལོ་ལྟ་སྐོར་

ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ན་ིམ་ིའགྲོ་ཐེག་ཆོོད་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། བལྟསི་ཡིོང་ན་ང་རང་གཅིིག་པོ་

འགྲོ་དགོསི་སི་རེད་ཨ། དོན་དུ་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་ནམ་བསིམ་ནསི་མཚོར་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་“ང་རང་ཡིིན་ན། ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་ཉིེན་རྟེོག་པ་དེ་འདྲེ་མང་པོ་ཡིོད་པསི། གནསི་

ཚུལོ་འདི་འདྲེ་ལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་པ་ལོསི། མཚོར་སྣང་ག་ཚོོད་སྐྱེསི་རུང་སྐྱེ་རུ་བཅུག་ནསི་
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འདུག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་མཚོན་མོར་ཉིེན་རྟེོག་པ་མེད་སྲིིད།” ཅིེསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདྲེན་

ཚུལོ་བཤོད།

“ཨ། ང་རང་ཡིིན་ན། ཁོོ་ཚོ་ོཡིོད་མེད་བལྟ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ཁྱོོད་རང་གང་དུ་འགྲོ་མིན་

ཨ་མ་ལོ་མ་བཤོད་ན་ཡིག་ཤོོསི་རེད། ཁོོ་མོསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱསི་ནསི་སོྨྱོ་ཡི་ིརེད།”

ཋེོམ་ཨལོ་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “ཁྱོོད་རང་མཚོར་སྣང་སྐྱ་ེཡི་ིམ་ིའདུག་གམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་སྒོར་འདིའི་ནང་ནསི་ཡིར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱསི་ནསི་བསྡད་ན་དེ་དགའ་

སྙམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“བུ་མོ་བདའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཨ་ེཡིིན།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ད་ེངའ་ིདོན་དག་རེད།” ཞེེསི་མ་དགའ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གང་ལྟར་ང་རང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོཤོིང་འབྲསི་ར་བ་ནསི་ཚུར་ཡིོང་ནསི། ཁོང་གོག་དམར་པོ་ཚོོའ་ིབར་གྱི་ིཐེལོ་བ་

འཚུབ་འཚུབ་ཀྱི་ིསྲིང་ལོམ་དུ་སླེེབསི། ཁོང་གོག་འགའ་རེའ་ིསོྒོ་ནང་ནསི་རོྡོ་སྣུམ་གྱི་ིསོྒྲིན་

མེའ་ིའོད་སྣང་ཞེན་པོ་ར་ེཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འཕྲོསི་ཡིོད་ལོ། ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིའོད་སྣང་རབ་རུབ་

ཀྱི་ིཁོྲད་དུ། མ་ིརྣམསི་ཀྱི་ིགྲིབ་གཟུགསི་ནག་པོ་རྣམསི་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱེད། སྲིང་ལོམ་

གྱི་ིསྣ་ེརུ། སྲུང་དམག་གཅིིག་འགུལོ་མེད་དུ་བསྡད་ནསི། མ་ེམདའ་པུསི་མོར་ཁོེན།

ཁོོ་ཚོོ་སྲུང་དམག་དེའི་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་པ་ན། ཋེོམ་གྱིིསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག “སྐུ་

ཞེབསི། ཁྲུསི་རྒྱག་སི་གང་དུ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་སིམ།”

སྲུང་དམག་དེསི་འོད་སྣང་རབ་རིབ་ཁོྲད་ནསི་ཁོོ་ལོ་ལྟ་ཡིག་ཅིིག་བྱསི་ཤོིང་། མཇུག་

མཐེར་ཁོོསི་“ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཆུ་མཛོོད་ད་ེམཐོེང་ག་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“མཐེོང་ག་ིའདུག” 
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“ད་ེགར་ཆུ་སྦུག་ཅིིག་ཡིོད།”

“ཆུ་དྲེོན་པོ་ཡིོད་དམ།”

“ཁྱོོད་རང་ཉིིད་སུ་ཡིིན་སྣང་ཤོར་ཡིོད། རང་ཉིིད་ཇོ་ེཕ་ི མོར་གྷིན་4 ཡིིན་སྣང་ཤོར་ཡིོད་

དམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེའདྲེ་བསིམ་མེད། ད་ེའདྲེ་བསིམ་ག་ལོ་ཡིོད། མཚོན་མོ་བད་ེལོེགསི། སྐུ་

ཞེབསི།” ཞེེསི་བཤོད།

སྲུང་དམག་དེསི་མཐེོང་ཆུང་ག་ིརྣམ་པསི་སྣ་ཤུ་ཞེིག་བརྒྱབ། “ཆུ་དྲེོན་པོ། དཀོན་མཆོོག་

ཡི་ེཤུ། ཅུང་འགོར་ན་ད་རུང་ཁྲུསི་གཞེོང་ཞེིག་ཀྱིང་དགོསི་ཟེར་རྒྱུ་རེད།” ཁོོསི་ཡི་ིཐེང་ཆོད་

པའ་ིརྣམ་པསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་བཞེིའ་ིརྗོེསི་སུ་བལྟསི།

སྲུང་དམག་གཞེན་པ་ཞེིག་ཁོང་པ་སྣ་ེམོ་དེའ་ིཟུར་ནསི་ཚུར་སླེེབསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད། མག་

ཁོ།ི”

“ཧུན། ལྟསི་ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིའད་ིཚོ།ོ ‘ཆུ་དྲེོན་པོ་ཡིོད་དམ།’ ཟེར་གྱི་ིའདུག་ཨ།”

སྲུང་དམག་གཉིིསི་པ་དེསི་མེ་མདའི་སྣེ་མོ་སི་སྟེང་དུ་བཙུགསི་ནསི་“འདི་གཞུང་

བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་

དུ་བསྡད་མྱོོང་ཡིོད་ཤོག་རེད། ང་ཚོོསི་གཞེིསི་སྒོར་ད་ེརྩ་མེད་དུ་མ་བཏང་བར་དུ་ང་ཚོ་ོབད་ེ

བར་གནསི་འཇུག་རྒྱུ་མ་རེད། ཅིང་མ་འགོར་བར་ད་དུང་ཉིལོ་ཐུལོ་གཙང་མ་ཡིང་དགོསི་

ཟེར་རྒྱུ་རེད་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

4  ཇོེ་ཕི་ མོར་གྷིན།ཇོེ་ཕི་ མོར་གྷིན། J.P. Morgan (John Pierpont Morgan) སྟ།ེ དུསི་རབསི་ 19 དང་ 20 ནང་ག་ིརྒྱུ་ཤུགསི་དང་

དབང་ཤུགསི་ཆོ་ེབའ་ིཨ་རིའ་ིདངུལོ་རྩའ་ིཚོངོ་གཉིརེ་པ་དང་བཟོ་ལོསི་རྩ་འཛུགསི་པ་གྲགསི་ཅིན་ཞེགི་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་

ན་ིཨ་རའི་ིམ་རྩ་རངི་ལུགསི་ནང་ག་ིམ་ིསྣ་གལོ་ཆོནེ་ཞེགི་ཡིནི།
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མག་ཁོ་ིཡིིསི་“སོྒོ་ཆོེན་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་གནསི་ཚུལོ་ག་འདྲེ་རེད། གནསི་ཚུལོ་འདྲེ་གོ་སིོང་

ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། ཁོོ་ཚོོསི་ཉིིན་གང་པོར་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་སིོང་། ད་ལྟ་མངའ་སྡེའི་ཉིེན་རྟེོག་པ་

སླེེབསི་ཡོིད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་སྤྱིང་པོ་ཡིིན་མདོག་བྱེད་མཁོན་དེ་ཚོོ་འཛུལོ་སིའི་ཁུང་བུ་མེད་

པ་ཞེིག་བྱེད་བཞེིན་འདུག གོ་ཐོེསི་སུ། རྙིོག་དྲེ་འདིའི་མགོ་སླེོང་མཁོན་ནི་མི་སྐམ་པོ་

གཟུགསི་རིང་ཞེིག་རེད་ཟེར། གཅིིག་གིསི་ཁོོ་ཚོ་ོདོ་ནུབ་ཁོོ་འཛོིན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཟེར། ཁོོ་

བཟུང་བ་ཡིིན་ན་སྐད་ཅིོར་འད་ིའཇོམ་ཅིག་གེར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

མག་ཁོ་ིཡིིསི་“གནད་དོན་ལོསི་སླེ་མོསི་སིེལོ་སིོང་ན། ང་ཚོ་ོལོསི་མེད་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད་

ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། དེར་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད། ལྟསི་ངན་ཨོག་ཁོ་ེསི་ིའད་ིཚོ།ོ ནམ་

རྒྱུན་བསྲུངསི་ནསི་འདུག་དགོསི། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོ་ོའཇོམ་ཅིག་གེར་འདུག་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་

ན། ང་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོ་ོཅུང་ཙམ་དཀྲོག་དཀོྲག་གཏོང་ཆོོག”

“ངསི་བལྟསི་ན་ལོསི་གླེ་གཅིོག་དུསི་ཡིང་བསྐྱར་རྙིོག་དྲེ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

“དེ་ཡིོད་ཤོག་ཤོག་རེད། དེ་བསི་ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཡིོད་མེད་ཐེད་ལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་མི་

དགོསི། ཧོ་ཕེར་ཚོང་གིསི་ཁོོ་ཚོོའི་མགོ་ལོ་སྲིབ་བཀོན་ཡིོད་པསི། ང་ཚོོསི་ལྷག་ཏུ་སིེམསི་

ཁྲལོ་བྱེད་མ་ིདགོསི།”

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིཁོང་པའ་ིནང་དུ་མ་ེལྕི་ེའུར་འུར་དུ་འབར་ཞེིང་། གཙབསི་ཤོ་ལོེབ་མོ་དག་

གིསི་སྣུམ་ཞེག་ག་ིཁོྲད་དུ་སིིར་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཞེོག་ཁོོག་ཀྱིང་ལོྷག་ལྷོག་ཏུ་ཁོོལོ་

བཞེིན་ཡིོད། ཁོང་པའ་ིནང་ཡིོངསི་དུད་པསི་ཁོེངསི་ཡིོད་ལོ། སྒྲིོན་མེའ་ིའོད་སྣང་སིེར་པོསི་

གྱིང་ངོསི་སུ་གྲིབ་མ་ནག་པོ་མཐུག་པོ་ར་ེསོྤྲོསི་ཡིོད། ཨ་མསི་བྲེལོ་འཚུབ་ཀྱིིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་

བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་སྒོམ་སྟེང་དུ་ངལོ་གསིོསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིགྲོད་



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

856

ཁོོག་ཆོེན་པོ་དེསི་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ལྗོིད་བཀལོ་ནསི་ཡིོད། 

ཨ་མསི་“ད་ལྟ་ཅུང་བད་ེཔོ་འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཟ་མ་གཡིོ་བའ་ིདྲེ་ིམ་བྲོ་བསི་ང་ཡིང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིའདུག”

ཨ་མསི་“སིོང་ནསི་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་སོྡད། གང་ལྟར་ངསི་སྒོམ་དེ་མ་བཤོིག་ཐེབསི་མེད་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོནང་དུ་གཤོར་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་“ནང་དུ་ཤོ་དྲེ་ིའཐུལོ་གྱིིན་འདུག 

དཀོན་མཆོོག འཚོིག་ཇོ། འཚོིག་ཇོའ་ིདྲེ་ིམ་ད་ེད་ེའདྲེའ་ིབཙན་པ་ལོ། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། 

ངའ་ིགྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་ཀྱི་ིའདུག ཁོམ་བུ་མང་པོ་ཞེིག་ཟོསི་པ་ཡིིན་མོད། དེསི་ཕན་ཅི་ིཡིང་

ཐེོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ང་ཚོོསི་ལོག་པ་གང་དུ་བཀྲུ་དགོསི། ཨ་མ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཆུ་མཛོོད་ཡིོད་སི་དེར་མར་སིོང་། དེར་སིོང་ནསི་ཁྲུསི། ངསི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་

གཉིིསི་ཀ་ཡིང་ད་ེགར་འཁྲུད་དུ་བཏང་བ་ཡིིན།” སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་སོྒོར་ཕྱིིར་བུད།

ཨ་མསི་“སིོང་དང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཡིང་མིན་ན་སིོང་ནསི་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་སྡོད། ད་ེམིན་

ན་ཉིལོ་སིའ་ིསྟེང་དུ་སྡོད། ངསི་སྒོམ་ད་ེབཤོིག་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་ངག་བཀོད་བཏང་།

བུ་མོསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀའ་ིསྟེང་དུ་ལྗོིད་ཤུགསི་ཕབ་ནསི་ཡིར་ལོངསི། ཁོོ་མོ་ལྗོིད་ཏིག་

ཏིག་གིསི་ཕར་སིོང་ནསི་མལོ་གདན་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་

ཀ་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀསི་གཞེན་པ་ཚོོསི་དོ་སྣང་མ་ིབྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ། ཁུ་

སིིམ་པོསི་གྱིང་རྩར་བཅིར་ནསི་བསྡད། 

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་ཁོོ་གཉིིསི་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་གཉིིསི་ལོ་རླུང་རྟེ་

བརྒྱུགསི་ནསི། དོ་ནུབ་ཁོང་པའ་ིནང་ནག་ཁུང་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་

ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་སྤེར་ཉིབ་བྱསི་ཏེ་མགོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ལོ་རེག “ཨུན། མ་མཐེའ་ཡིང་སྐྲ་རློན་པ་

བཟོསི་འདུག འོན་ཀྱིང་། གཙང་མ་བཀྲུསི་མེད་པ་ཐེག་ཆོོད་རེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“འདག་རྫོསི་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་ལོ་ེབདའ་བྱསི།

“དེ་བདེན། འདག་རྫོསི་མེད། དེ་ཉིོ་ཐུབ་མ་སིོང་། འདག་རྫོསི་དོ་ནུབ་ཉིོ་ཐུབ་མ་

སིོང་། གཅིིག་བྱསི་ན་སིང་ཉིིན་ཉིོ་ཐུབ་སྲིིད།” ཁོོ་མོ་ཐེབ་འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་སྡེར་

མ་རྣམསི་ཐེང་ལོ་བསྒྲིིགསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་དགོང་ཟསི་ལྡུད་མགོ་བརྩམསི། ཁོོ་མོསི་སྡེར་

མ་རེ་རེའི་ནང་དུ་གཙབསི་ཤོ་ལོེབ་མོ་གཉིིསི་རེ་དང་། ཞེོག་ཁོོག་ཆོེན་པོ་གཅིིག་རེ་ལྡུག་

ཅིིང་། དེའི་སྟེང་དུ་བག་ལོེབ་ལོེབ་མོ་གསུམ་རེ་བཞེག སླེ་ངའི་ནང་གི་ཤོ་ཚོང་མ་བླུགསི་

ཟིན་པ་ན། ཁོོ་མོསི་སླེ་ངའི་མཐེིལོ་གྱིི་ཞེག་ཚོིལོ་དེ་སྡེར་མ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཅུང་ཙམ་རེ་

བླུགསི། དེ་ནསི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་པ་ཆུ་ཙར་ཙར་

རེད་ལོ། སྐྲ་ལོོ་རློན་པ་བྱསི་ཏ་ེའོད་ཀྲིག་ཀྲིག་རེད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ལོ་གཅིིག་བྱིན་དང་།” ཞེེསི་སྐད་བརྒྱབ།

ཁོོ་ཚོོསི་རང་རང་ག་ིསྡེར་མ་ལོག་ཏུ་བློངསི་རྗོེསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་རྔམ་ཟ་བྱསི་ཤོིང་། སྡེར་

མའི་མཐེིལོ་གྱིི་ཞེག་ཚོིལོ་རྣམསི་ཀྱིང་བག་ལོེབ་ཀྱིིསི་ཕྱིིསི་ནསི་གཙང་མར་ཟོསི། བྱིསི་པ་

གཉིིསི་ཀ་ཁོང་པའི་ཟུར་ཁུག་ཏུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ཞེིང་། སྡེར་མ་ཐེང་ལོ་བཞེག་ནསི། དེའི་

མདུན་དུ་དུད་འགྲོ་དང་འདྲེ་བར་སྒུར་སྒུར་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིབག་ལོེབ་ལོེབ་མོ་ཆོེསི་མཐེའ་མ་ད་ེཡིང་མིད་པར་མིད། “ཨ་མ། ད་དུང་

འདུག་གམ།”

ཨ་མསི་“མི་འདུག དེ་མ་གཏོགསི་མི་འདུག ཁྱོོད་ཚོོསི་སོྒོར་མོ་བློངསི་པ་དེ་རེད་ལོ། 

འད་ིན་ིསོྒོར་མོ་གཅིིག་ག་ིརིན་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འད་ིཙམ་མ་གཏོགསི་མ་ིའདུག་གམ།”

“འད་ིགར་ཁོོ་ཚོོསི་རིན་གོང་ལྷག་མ་ལོེན་གྱི་ིའདུག ང་ཚོ་ོགྲོང་རྡོལོ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་དུསི་

ད་ེགར་སིོང་ནསི་ཉོིསི་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་རྒྱགསི་མ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། སིང་ཉིིན་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཉིིན་གང་པོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཆོོག་པསི། སིང་ཉིིན་དགོང་མོར་

བཟའ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨལོ་གྱིིསི་ཕུ་ཐུང་གིསི་མཆུ་ཏོ་ཕྱིིསི་རྗོེསི་“ང་སིོང་ནསི་ཡིར་མར་ལོ་གཅིིག་བལྟ།” ཞེེསི་

བཤོད།

“སྒུག་དང་། ང་ཡིང་ཁྱོོད་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ།” ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་

སུ་སིོང་། མུན་ནག་ག་ིཁྲོད་དུ་ཋེོམ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཅུང་པོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་། “ཁྱོོད་དངོསི་

གནསི་ང་དང་མཉིམ་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་མིན་ནམ།”

“འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ངསི་ད་སོྔོན་བཤོད་པ་ལྟར། སྒོར་འདིའ་ིནང་ནསི་མར་ཡིར་སིོང་ནསི་

གཅིིག་བལྟ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་སྲིང་ལོམ་དུ་དལོ་མོསི་

འཁྱོམ་ཉུལོ་གྱིིསི་མར་སིོང་། ཁོང་པ་ཚོོའི་དུད་ཁུང་ནསི་སླེེབསི་པའི་དུད་པ་དག་དམའ་

སིར་བབསི་ནསི་སི་ངོསི་སུ་འཐེིབསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། སྒྲིོན་མ་ེཚོོསི་སོྒོ་དང་སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིར་ི

མོ་སྣ་ཚོོགསི་སྲིང་ལོམ་གྱི་ིངོསི་སུ་ཕབ། མ་ིརྣམསི་སོྒོ་ཐེེམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡད་ནསི། ཕྱི་ིལོོགསི་

ཀྱི་ིམུན་པའ་ིནང་དུ་བལྟསི། ཋེོམ་སྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་མར་འགོྲ་སྐབསི། ཁོོ་ཚོོསི་མགོ་བོ་

གཡིོ་བཞེིན་མིག་ཟུང་གིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འདེད་བྱསི། སྲིང་ལོམ་གྱི་ིསྣ་ེམོ་རུ། རོྡོ་ལོམ་ད་ེབཙསི་

མ་བརྔསི་མ་ཐེག་པའི་སི་ཞེིང་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་འཐེེན་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཞེིང་

ནང་གི་ནག་བེར་བེར་གྱིི་སིོག་ཕུང་རྣམསི་སྐར་འོད་ནསི་གསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ། ཟོར་

དབྱིབསི་ཅིན་གྱི་ིཟླ་བ་རྩ་ེརྣོ་ཞེིག་ནུབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིམཁོའ་དབྱིངསི་སུ་རྒྱུ་བ་དང་། དགུ་ཚོིགསི་

ཀྱིི་དར་དཀར་རིང་མོ་དེ་ནམ་མཁོའི་མཐེོངསི་སུ་དཀར་གྱིི་ལོེར་འཐེེན། ཋེོམ་གྱིིསི་སིོག་

ཞེིང་སིེར་པོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་འཐེེན་པའ་ིཐེལོ་རྡུལོ་གྱི་ིལོམ་ཐེོག་ཏུ་གོམ་པོ་ཡིང་མོསི་སྤེོ་བཞེིན་
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སིོང་། ཁོོསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་གླེོ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ནསི་སོྒོ་ཆོེན་གྱིི་ཕོྱིགསི་སུ་སིོསི་དལོ་གྱིིསི་

སིོང་། ལོམ་གྱི་ིཉི་ེསི་རུ་རགསི་ཁོ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེགར་སླེེབསི་ཚོ།ེ ཋེོམ་གྱིིསི་ཞེིང་ཆུའ་ི

ཡུར་བའི་ནང་གི་ཡུར་ཆུ་དང་རྩི་ཤོིང་ཕན་ཚུན་བརྡོར་བའི་ཤུབ་སྒྲི་ཐེོསི་ཐུབ། ཁོོ་རང་

རགསི་ཁོའི་ངོསི་སུ་ཡིར་འགོསི་ནསི། མུན་ནག་གི་ཡུར་བུའི་ནང་དུ་བཞུར་བཞེིན་པའི་

ཆུ་ཕྲན་ལོ་བལྟསི་པ་ན། ནམ་མཁོའི་སྐར་ཚོོགསི་ཀྱིི་གཟུགསི་བརྙིན་རྣམསི་ཆུ་ངོསི་སུ་

འཁྱོོག་པོར་ཤོར་ཡིོད་པ་གསིལོ་པོར་མཐེོང་ཐུབ། མངའ་སྡེའི་གཞུང་ལོམ་དེ་ཁོོའ་ིམདུན་

ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོད་ཅིིང་། དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱུག་བཞེིན་པའི་རླངསི་འཁོོར་ཚོོའི་མདུན་གླེོག་གིསི་

གཞུང་ལོམ་དེ་གང་དུ་ཡིོད་པ་གསིལོ་པོར་བསྟན་ཡིོད། ཁོོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་

སིོང་། སྐབསི་དེར་ཁོོསི་སྐར་འོད་འོག་ག་ིལྕིགསི་དྲེའ་ིསོྒོ་ཆོེན་ད་ེགསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ།

ལོམ་འགྲམ་ནསི་གྲིབ་གཟུགསི་ནག་པོ་ཞེིག་འགུལོ་སྐྱོད་བྱསི་བྱུང་ལོ། མི་སྐད་ཅིིག་

གིསི་“ཝ་ཡི།ེ སུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད། “ཁྱོོད་སུ་ཡིིན།”

མ་ིད་ེཡིར་ལོངསི་ནསི་ཚུར་ཉི་ེསིར་ཡིོང་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིལོག་ཏུ་མ་ེམདའ་བཟུང་

ཡིོད་པ་མཐོེང་ཐུབ། ཁོོསི་ཋེོམ་གྱི་ིགདོང་དུ་ལོག་ཁྱོེར་གོླེག་བཞུ་བཀར། “ཁྱོོད་རང་གང་དུ་

འགྲོ་རྩིསི་ཡིིན།”

“ཨོ། ངསི་འཆོམ་འཆོམ་ཞེིག་བྱེད་འདོད་བྱུང་། འཆོམ་འཆོམ་བྱསི་མ་ིཆོོག་པའ་ིཁྲིམསི་

འདྲེ་ཡིོད་པ་རེད་དམ།”

“ཁྱོོད་རང་ཕྱིོགསི་གཞེན་དུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱེད་དུ་སིོང་དང་ད་ེདགའ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཐེ་ན་འདིའ་ིཕྱི་ིལོའང་འབུད་མ་ིཆོོག་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“དོ་ནུབ་མི་ཆོོག ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཡིག་པོ་བྱསི་ཏེ་ཕྱིིར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ངསི་

རོགསི་པ་ར་ེབོསི་ཡིོང་ནསི་ཁྱོོད་རང་ཕྱིིར་སྐྱེལོ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན།”
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ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨོ། དེ་མི་དགོསི། ང་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་འགྲོ་དོན་གལོ་ཆོེན་འདྲེ་མེད། འདི་དེ་

འདྲེའ་ིརྙིོག་འཛོིང་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་ན་ང་ན་ིའགྲོ་འདོད་མེད་དོ།། ཡི། དེསི་ན་ང་ནང་དུ་ཕྱིིར་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

གྲིབ་གཟུགསི་ནག་པོ་ད་ེལྷོད་ལོ་བབསི་ཤོིང་། གླེོག་བཞུ་མར་ཕབ་“ད་ེརེད་ཡི། འད་ིཡིང་

ཁྱོོད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་རེད་ཨ། གསིང་མྱུལོ་པ་སོྨྱོན་པ་ད་ེཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ལོག་ཨ་ེཞེོག་བལྟ་ཡི་ིརེད།”

“གསིང་མྱུལོ་པ་ཟེར་ན།”

“ལྟསི་ངན་དམར་ཕོྱིགསི་པ་ད་ེཚོ།ོ”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨོ། ངསི་ད་ེཚོོའ་ིསྐོར་མ་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ནང་དུ་ཡིོང་སྐབསི་ཁོོ་ཚོ་ོམཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། མཐོེང་མ་སིོང་ངམ།”

“ཨོ། དེ་དུསི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་མི་མང་པོ་ཞེིག་འདུག འོན་ཀྱིང་། དེ་གར་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཧ་

ཅིང་མང་བསི། ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་པ་ཧ་གོ་མ་སོིང་། འགྲིམ་འགྲུལོ་དོན་རྐྱེེན་ཞེིག་བྱུང་བ་ཡིིན་

ནམ་བསིམ་སིོང་།”

“ཡི། ཁྱོོད་ཕྱིིར་ནང་དུ་སིོང་དང་ད་ེདགའ།”

“ཡི་ཡི། ང་ལོ་དེ་མི་ཆོོག་རྒྱུ་ཅིི་ཡིང་མེད། སྐུ་ཞེབསི།” ཁོོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཕར་

སིངོ་། ཁོོསི་ཁུ་སིམི་པོསི་ལོམ་བུ་བརྒྱུད་ནསི་ཡིར་གོམ་པ་བརྒྱ་ལྷག་སིངོ་རྗོསེི། འགྲ་ོམཚོམསི་

བཞེག་ནསི་རྣ་ཉིན་བྱསི་ཏ་ེབསྡད། ཞེངི་ཆུའ་ིཡུར་བུའ་ིའགྲམ་ནསི་བྱ་ིལོ་ལྟ་བུའ་ིདམོ་ཁྲ་རྔ་

རངི་ག་ིཟུག་སྐད་ར་ེའཚོརེ་ཡིངོ་ལོ། ཧ་ཅིང་ཐེག་རངི་སི་ཞེགི་ནསི་འདགོསི་ཁྱོའི་ིཟུག་སྐད་

ཀྱིང་གྲག་ཡིོང་། ཋེོམ་ལོམ་འགྲམ་དུ་མར་བསྡད་ནསི་རྣ་ཉིན་བྱསི་ཏ་ེབསྡད། ཁོོསི་མཚོན་

རྒྱུ་བྱ་ཁྲའ་ིཧབ་ཆོ་ཐེསོི་ཤོངི་། སིགོ་མའ་ིཞེངི་ནང་དུ་མཚོན་རྒྱུ་སྲིགོ་ཆོགསི་ཚོ་ོའཇོབ་རྒྱུག་

བྱདེ་བཞེནི་པའ་ིཚོག་སྒྲི་ཡིང་ག་ོནུསི། ཁོོསི་ཤོར་ནུབ་གཉིསིི་ཀྱི་ིགནམ་སི་འདྲེསེི་མཚོམསི་ལོ་

བལྟསི་པ་ན། ཕྱིོགསི་གཉིིསི་ཀ་ནག་ཐེོམ་མ་ེཡིིན་པསི། རྒྱབ་ལོྗོངསི་དང་ར་ིམོའ་ིདབྱ་ེབ་མ་ི
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

འདུག ད་ལྟ་ཁོོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི། དལོ་མསོི་ལོམ་གྱི་ིགཡིསི་ཕྱིགོསི་སུ་སིངོ་སྟ་ེསིགོ་མའ་ིཞེངི་

ནང་དུ་བབསི། ད་ེགར་ཁོོསི་གཟུགསི་པོ་སིོག་ཕུང་ག་ིམཐོེ་དམའ་དང་མཉིམ་པར་དམའ་

མརོ་སྒུར་ནསི་དལོ་མསོི་སིངོ་ཞེངི་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་འགྲ་ོམཚོམསི་བཞེག་ནསི་རྣ་ཉིན་ར་ེ

བྱསི། མཇུག་མཐེར་ཁོོ་རང་ར་བའ་ིའགྲམ་དུ་སླེབེསི་བྱུང་ལོ། ར་བ་ད་ེན་ིགཟ་ེམ་ར་མགའོ་ི

ལྕིགསི་སྐུད་རྐྱེ་ལྔ་ལོསི་གྲུབ་པ་ཞེགི་རདེ། ཁོོ་ལྕིགསི་ཚོརེ་ར་བའ་ིའགྲམ་དུ་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོགོ་

ནསི། ལྕིགསི་སྐུད་རྐྱེ་འོག་མ་དེའ་ིའོག་ཏུ་མགོ་བོ་བཅུག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ལོག་པསི་གཟ་ེམ་

ར་མགོའ་ིལྕིགསི་སྐུད་དེ་དག་ཡིར་ལོ་བཀྱིགསི་ནསི་རྐང་པ་སི་ལོ་གཏད་དེ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

གཟུགསི་པ་ོདལོ་མསོི་འགོ་ཏུ་བསྣུར། 

ཁོོ་རང་ཡིར་ལོངསི་གྲབསི་ཡིོད་པའི་སྐབསི་དེར་མི་སོྐར་ཞེིག་གཞུང་ལོམ་གྱིི་འགྲམ་

ནསི་ཚུར་ཡོིང་། ཁོོ་ཚོ་ོཕར་ཐེག་རིང་ལོ་སིོང་བའ་ིབར་དུ་ཋེོམ་གྱིིསི་ད་ེགར་རང་སིོར་སྒུག་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་སིོང་། ཁོོསི་ལོམ་འགྲམ་དུ་རསི་

གུར་ཨེ་ཡིོད་ལྟ་བཞེིན་སིོང་། སྐབསི་དེར་རླངསི་འཁོོར་འགའ་རེསི་གཞུང་ལོམ་བརྒྱུད་

ནསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་། ཞེིང་གི་དཀྱིིལོ་ནསི་མར་རྒྱུག་ཆུ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། གཞུང་ལོམ་གྱིི་

ཨར་འདམ་གྱི་ིཟམ་པསི་རྒྱུག་ཆུ་ད་ེའཕྲེད་ཀྱིིསི་བརྒལོ་ཡིོད། ཋེོམ་གྱིིསི་ཟམ་པའ་ིསྟེང་ནསི་

མར་ཟམ་འགྲམ་དུ་བལྟསི་པ་ན། གྲོག་ཤུར་ཟབ་མོ་དེའ་ིམཐེིལོ་དུ་རསི་གུར་ཞེིག་ཏུ་སྒྲིོན་མ་ེ

བཀར་ཡིོད་པ་མཐེོང་། ཁོོསི་དེ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་ཁོོསི་གུར་ནང་གི་མིའི་

གྲིབ་གཟུགསི་གུར་གྱི་ིརསི་གཞེིའ་ིངོསི་སུ་ཕོག་ཡིོད་པ་མཐེོང་། ཋེོམ་ར་བ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་

འགོསི་ནསི། རྩི་ཤོིང་དང་ལྕིང་སྡོང་ཐུང་ཐུང་མང་པོ་ཞེིག་བརྒྱུད་ནསི་མར་གྲོག་རོང་དུ་

བབསི། གྲོག་རོང་གི་མཐེིལོ་དུ་ཆུ་ཕྲན་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོསི་དེའི་འགྲམ་ནསི་ལོམ་ཕྲན་

ཞེིག་རྙིེད། མ་ིཞེིག་གུར་མདུན་དུ་སྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད་འདུག

ཋེོམ་གྱིིསི་“དགོང་མོ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཁྱོོད་སུ་ཡིིན།”

“ཨ། ཨུན། ང་རང་། ང་ལོམ་འགྲོ་པ་ཞེིག་ཡིིན།”

“འད་ིགར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངོ་ཤོེསི་པ་ཡིོད་དམ།”

“མེད། ངསི་ང་རང་ལོམ་འགྲོ་པ་ཞེིག་ཡིིན་ལོབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ།”

 གུར་ནང་ནསི་མི་ཞེིག་གིསི་མགོ་བོ་ཕྱིི་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་“དོན་དག་ཅིི་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོ་སིེ།” ཞེེསི་སྐད་མཐོེན་པོསི་“ཁོ་སིེ། དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འདི་

གར་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཋེོམ་ ཇོོ་ཌི་ིརེད་འདུག་ཨ། ནང་དུ་ཤོོག ཨ་ཋེོམ། ནང་དུ་

ཤོོག”

གུར་མདུན་གྱི་ིམ་ིདེསི་“ཁོོ་ངོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག་ཨ། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ངོ་ཨ་ེཤོེསི་ཨ།ེ དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཤོེསི་དང་ཤོེསི། ལོོ་མང་པོའ་ིརིང་ག་ིངོ་ཤོེསི་ཡིིན། 

ང་རང་ནུབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཁོོ་དང་འགྲོགསི་ནསི་ཡིོང་བ་ཡིིན། ནང་དུ་ཤོོག ཋེོམ།” ཁོོསི་ཋེོམ་

གྱི་ིགྲུ་མོར་འཇུསི་ནསི་གུར་ནང་དུ་ཁྲིད།

གུར་ནང་དུ་སྐྱེསི་པ་གསུམ་ཐེང་ལོ་བསྡད་ཡོིད་ཅིིང་། གུར་གྱི་ིདབུསི་སུ་སོྒྲིན་མ་ེཞེིག་

བཞེག་ཡིོད། སྐྱེསི་པ་གསུམ་པོསི་དོགསི་སྣང་དང་བཅིསི་ཡིར་བལྟསི། གདོང་པ་ནག་ལོ་

སྨོིན་མ་བསྡུསི་པའི་མི་ཞེིག་གིསི་ལོག་པ་མདུན་དུ་བསྲིིངསི་ནསི་“ཁྱོོད་དང་འཕྲད་པར་

དགའ་བོ་བྱུང་། ངསི་ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྐོར་བཤོད་པ་གོ་མྱོོང་། འདི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་

བཞེིན་པའ་ིམ་ིད་ེརེད་ཨ། ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། ཁོོ་རེད། ཨ་དཀོན་མཆོོག ཁྱོོད་ཚོང་ག་ིབཟའ་མ་ིཚོ་ོགང་དུ་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

འད་ིགར་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ང་ཚོོསི་འད་ིཕོྱིགསི་སུ་ལོསི་ཀ་འདུག་ཟེར་བ་གོ་བྱུང་། ད་ེབསི་ང་ཚོ་ོ

འད་ིགར་ཡིོང་བ་ཡིིན། ད་ེནསི་མངའ་སྡེའ་ིཉིེན་རྟེོག་པ་སྐོར་ཞེིག་གིསི་ང་ཚོ་ོཞེིང་ར་འདིའ་ི

ནང་དུ་ཁྲིད་བྱུང་ལོ། དེ་ནསི་ང་ཚོོསི་ཕྱིི་དྲེོ་ཧྲིིལོ་པོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན། ངསི་མི་སོྐར་

ཞེིག་གིསི་སྐད་ཅོིར་རྒྱག་བཞེིན་པ་མཐེོང་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ཞེིང་རའ་ིནང་ག་ིམ་ིཚོོསི་ད་ེ

ཡིནི་འད་ིཡིིན་གཅིིག་ཀྱིང་བཤོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེབསི་ང་འད་ིགར་གནསི་ཚུལོ་རྩད་གཅིོད་

བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། ཁྱོོད་འད་ིགར་ཇོ་ིལྟར་འབོྱར་བ་ཡིིན། ཁོ་སི།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཆོོསི་དཔོན་མདུན་ལོ་ཁོེན་པསི། སོྒྲིན་མེའ་ིའོད་ཀོར་སིེར་པོ་ད་ེཁོོའ་ིམཐེོ་ཞེིང་སྐྱ་བའ་ི

དཔྲལོ་བའ་ིསྟེང་དུ་ཕོག ཆོོསི་དཔོན་གྱིིསི་“བཙོན་ཁོང་ཟེར་བ་ད་ེགནསི་ཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་

རེད། སྟོན་པ་ཡིེ་ཤུ་ཁོོང་ཆོོསི་ཀྱིི་གནསི་ལུགསི་འཚོོལོ་དུ་སིོང་བ་ལྟར། ང་ཡིང་དེ་གར་

དབེན་གནསི་འཁྱོམསི་པ་ལྟ་བུ་རེད། ངསི་སོྔོན་ཆོད་མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཆོོསི་ཀྱིི་གནསི་

ལུགསི་རྟེོགསི་གྲབསི་རོྟེགསི་གྲབསི་བྱསི་མོད། ད་ཐེེངསི་བཙོན་ཁོང་གི་ནང་ནསི་ངསི་

གནསི་ལུགསི་ཆོ་ཚོང་བ་ཞེིག་རོྟེགསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ལོ་རྣོ་ཁོ་

དང་འཇོམ་ཤོ་དུསི་མཉིམ་དུ་བབསི་“བཙོན་ཁོང་རྙིིང་པ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད། རྒྱུན་དུ་ནང་དུ་

བཙོན་པསི་གང་ཡིོད་པ་བཤོད་ཅི་ིདགོསི། བཙོན་པ་གསིར་པ་ནང་དུ་ཡིོང་ཞེིང་། བཙོན་པ་

རྙིིང་པ་ཕྱི་ིལོ་བུད་འགོྲ། ད་ེནསི། ཡིིན་དང་ཡིིན། ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མར་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་པ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོང་མར་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་ཡིོད་དང་ཡིོད། ཁྱོོད་རྒྱུན་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་

རྒྱུར་དགའ། ཁྱོོད་འད་ིསྲིོག་ཁྲིམསི་སྟེགསི་བུའ་ིསྟེང་དུ་བསོྐྱན་རུང་། ད་དུང་སྲིོག་གཅིོད་

ཤོན་པ་དང་ལྷན་དུ་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་ནསི་འདུག་མཁོན་ད་ེའདྲེ་རེད། ཁྱོོད་འདྲེ་འདྲེའ་ིགཏམ་

བཤོད་ལོ་དགའ་མཁོན་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

གུར་ནང་གི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་གད་མོ་བགད། ལུསི་པོ་སྐམ་ཞེིང་རིད་ལོ་གདོང་པར་གཉིེར་

མསི་ཁོེངསི་པའ་ིསྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་ཞེིག་གིསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཔུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཐེལོ་ལྕིག་
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གིསི་གཞུསི་ནསི་“ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་གཅིིག་བཤོད་ནསི་བསྡད་ཡིོད། ཡུལོ་མི་ཚོོ་ཡིང་ཁོོའ་ི

སྐད་ཆོར་ཉིན་རྒྱུར་དགའ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་སོྔོན་ཆོད་ཆོོསི་དཔོན་ཞེིག་རེད་ཡི། ད་ེཁོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བཤོད་བྱུང་ངམ།” 

ཞེསེི་བཤོད།

“ལོོསི་བཤོད། བཤོད་བྱུང་།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཁོ་སྙེར་ཙམ་བྱསི་ནསི་“ཨུན། དེ་ནསི། ངསི་དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་ཧ་གོ་

མགོ་བརྩམསི་བྱུང་། བཙོན་ཁོང་དུ་ལྷུང་བའ་ིབཙོན་པ་འགའ་ར་ེན་ིར་བཟ་ིནསི་དོན་རྐྱེེན་

བསླེངསི་པ་ད་ེའདྲེ་ཡིིན་པ་མ་གཏོགསི། དེའ་ིནང་ག་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ིརྐུ་བྱསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་

བཙོན་དུ་ཚུད་པ་རེད་ལོ། བརྐུསི་པའ་ིཅི་ལོག་ཁོག་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་ཁོ་ཚོ་དགོསི་གཏུགསི་ཀྱི་ི

མཁོོ་དངོསི་ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ལོ། མཁོོ་དངོསི་ད་ེཚོ་ོཡིང་བརྐུསི་ན་མ་གཏོགསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིལོག་ཏུ་

མ་ིཡིོང་བ་ད་ེའདྲེ་རེད། ཧ་གོ་ཡི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད་ནསི་ཚོིག་མཇུག་དྲེ་ིབསི་བསྡུསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་ལོན་བཏབ།

“རེད་ཡི། ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མ་མ་གཞེི་ནསི་ཡི་རབསི་ཤོ་སྟག་རེད། དེ་ཤོེསི་སིམ། ཅི་ལོག་དེ་

ཚོ་ོཁོོ་ཚོོར་ཧ་ཅིང་མཁོོ་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོ་ོམ་རབསི་ཀྱི་ིལོམ་ལོ་མ་ིའགྲོ་ཐེབསི་མེད་

བྱུང་བ་རེད། དེ་ནསི་མི་འགྱིངསི་པར་ངསི་གནསི་ལུགསི་ཤོིག་མཐོེང་མགོ་བརྩམསི་བྱུང་

ལོ། ད་ེན།ི དགོསི་མཁོོ་ཟེར་བ་འད་ིརྙིོག་དྲེ་ཡིོད་ཚོད་ཀྱི་ིརྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། གནསི་ལུགསི་

མགོ་མཇུག་ཚོང་བ་ཞེིག་ད་ེདུསི་ད་དུང་རོྟེགསི་མ་ཐུབ། ད་ེནསི་ཉིིན་ཞེིག་ལོ། བཙོན་ཁོང་

གིསི་ང་ཚོོར་སྲིན་མ་སྐྱུར་བབསི་ཡིོད་པ་ཞེིག་སྤྲོད་བྱུང་། མ་ིགཅིིག་གིསི་སྐད་ཅིོར་བརྒྱབ་

སིོང་མོད། ད་ེལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་མཁོན་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་སྐད་འགག་པའ་ིབར་

དུ་སྐད་བརྒྱབ། དོ་དམ་མ་ིསྣ་ནང་དུ་ཡིོང་ནསི་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི་ཁོ་ཡི་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད་

པར་ཕྱིིན་སིོང་། སྐབསི་དེར་བཙོན་པ་གཞེན་པ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། དེ་
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ནསི་ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ང་ཚོོ་ཚོང་མསི་མགྲིན་གཅིིག་དབྱངསི་གཅིིག་

གིསི་སྐད་བརྒྱབ་པསི། བཙོན་ཁོང་ཧྲིིལོ་པོ་འུར་སྒྲིསི་འགད་གྲབསི་འགད་གྲབསི་བྱསི། 

དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ད་ེནསི་དོན་དག་ཡི་མཚོན་ད་ེབྱུང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོ་ོམགྱིོགསི་པོར་ནང་

དུ་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི། ང་ཚོོར་བཟའ་རྒྱུ་གཞེན་པ་སྤྲོད་སིོང་། དེ་ལྟར་ཐེད་ཀར་སྤྲོད་པ་

རེད། ད་ེཧ་གོ་ཡི་ིའདུག་གམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མ་ན་ེལོག་པའ་ིསྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་“འད་ིགཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་ཁྱོོད་ལོ་གསིལོ་

པོར་བཤོད་ཐུབ་པ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་གནསི་ལུགསི་འད་ིཁྱོོད་རང་ཉིིད་

ཀྱིིསི་འཚོོལོ་དགོསི་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཞྭ་མོ་གང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ཞྭ་མོ་མ་གོན་པར་ཡིོང་བ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྲིིང་མོ་ག་འདྲེ་འདུག”

“ཨོ། ཁོོ་མོ་ད་ལྟ་ལྟོ་བ་ཆོེན་པོ་བ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞེིག་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་མོར་མཚོེ་

མ་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲེ། གྲོད་ཁོོག་གཅིིག་པུ་འཁོོར་ལོོའ་ིསྟེང་དུ་འདྲུད་དགོསི་

པ་འདྲེ་བ་ཞེིག་འདུག ཁོོ་མོ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱེད་དུསི་ལོག་པསི་གྲོད་ཁོོག་སོྐྱར་ནསི་

འགྲོ་དགོསི། འད་ིགར་དོན་དག་ཅི་ིཞེིག་འབྱུང་བཞེིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་ང་ལོ་བཤོད་མ་

སིོང་ཨ།”

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་སྐམ་དེསི་“ང་ཚོོསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་པ་ཡིིན་ལོ། འདི་ནི་ལོསི་

བཅིད་ངོ་རྒོལོ་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། 

“རེད་ཡི། སྒོམ་རེར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་བྱསི་ན་མང་རྒྱུ་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། མ་མཐེའ་

ཡིང་དེསི་བཟའ་མིའ་ིཁོ་གསིོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

866

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་སྐམ་དེསི་“སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ཨ།ེ” ཞེེསི་སྐད་ཅོིར་དང་བཅིསི་“སོྒོར་ཟུར་

ཕྱིེད་ཀ  ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེསྟེར་གྱི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། ང་ཚོོསི་ད་ེརིང་སོྒོར་གཅིིག་དང་སོྒོར་ཕྱིེད་ལོེན་ཐུབ་སིོང་།”

རསི་གུར་ནང་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཇོམ་ཅིག་གེར་གྱུར། ཁོ་སིེ་ཡིིསི་སོྒོ་ནང་ནསི་མཚོན་

མོའ་ིམུན་པ་ལོ་བལྟསི་ནསི། ཆོེསི་མཇུག་མཐེར་“ལྟོསི་དང་། ཋེོམ། ང་ཚོ་ོའད་ིགར་ལོསི་ཀ་

བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་གླེ་ཆོ་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེཡིིན་ཟེར། ད་ེབསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་

མཁོན་ཧ་ཅིང་མང་པོ་སླེེབསི་པ་རདེ། ང་ཚོ་ོའད་ིགར་སླེེབསི་པ་ན། ཁོོ་ཚོོསི་སྐར་གཉིིསི་དང་

ཕྱིེད་མ་གཏོགསི་སོྤྲོད་རྒྱུ་མིན་ཟེར། གལོ་སྲིིད་མ་ིཞེིག་ལོ་བུ་ཕྲུག་གཅིིག་གཉིིསི་ར་ེཡིོད་ན། 

གླེ་ཆོ་དེསི་ཟ་མ་བཟའ་བྱེད་ཀྱིང་མ་ིའདང་། ད་ེབསི་ང་ཚོོསི་གླེ་ཆོ་ད་ེདང་ལོེན་བྱེད་རྒྱུ་མིན་

ལོབ་པ་ཡིིན། ད་ེདུསི་ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོཕྱིིར་ཕུད་པ་རེད་ལོ། མངའ་སྡ་ེཧྲིིལོ་པོའ་ིཉིེན་རྟེོག་པ་

འདི་གར་འདུསི་ཡིོང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་རེ་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད་

མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་འད་ིཁོ་གཏོར་ཚོར་དུསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོོར་

མུ་མཐུད་དུ་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེསོྤྲོད་རྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། གང་ལྟར་དེང་སིང་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ར་ེསོྤྲོད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ལྟོསི་དང་། ང་ཚོ་ོམཐུན་སྒྲིིལོ་མཉིམ་འབྲེལོ་བྱེད་སྐབསི། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོ་ོཕག་

པ་བཞེིན་དུ་ཡིར་བདའ་མར་བདའ་བྱསི་ནསི། ང་ཚོོ་ཡིོངསི་སུ་ཁོ་ཐེོར་དུ་བཏང་བྱུང་ལོ། 

འགའ་རེར་རྡུང་རྡོེག་ཚོབསི་ཆོེན་བཏང་བ་རེད། དངོསི་གནསི་ཕག་པ་བཞེིན་དུ་བདསི་

བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོཡིང་ཕག་པ་བཞེིན་དུ་ནང་དུ་ཁྲིད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་

འདི་ལྟར་ཡུན་རིང་ལོ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད་དཀའ་མོ་རེད། ང་ཚོོའི་ནང་ནསི་མི་འགའ་རེསི་

ཉིིན་གཉིིསི་གསུམ་ལོ་ཟ་མ་ཟོསི་མེད། ཁྱོོད་རང་དོ་ནུབ་སྒོར་ནང་དུ་ཕྱིིར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་
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ནམ།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“འགྲོ་འཆོར་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་སྒོར་ནང་གི་མི་རྣམསི་ལོ་གནསི་ཚུལོ་ངོ་མ་ཅིི་ཡིིན་ངོ་སྤྲོོད་བྱེད་རོགསི། 

ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོོ་མུ་གེར་གཏོད་བཞེིན་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། རང་མགོ་རང་གིསི་རྡུང་

བཞེིན་ཡོིད་ཅིེསི་ཟེར་རོགསི། རྒྱུ་མཚོན་ཅིི་ཡིིན་ཟེར་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོ་གཙང་སིེལོ་བྱསི་

པའི་སྐད་ཅིིག་དེ་ཉིིད་དུ། གླེ་ཆོ་དེ་བ་ལོང་གི་སྐྱག་པ་བཞེིན་དུ་སྐར་མ་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་

དུ་མར་ལྷུང་ག་ིརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི། ད་ེངསི་ཁོོ་ཚོོར་བཤོད། འོན་ཀྱིང་། ཇོ་ིལྟར་ཤོོད་དགོསི་པ་ད་དུང་མ་ིཤོེསི། 

ལོག་ཏུ་མེ་མདའ་བཟུང་བའི་མི་འདི་འདྲེ་མང་པོ་སོྔོན་ཆོད་མཐེོང་མྱོོང་མེད། ཁོོ་ཚོོསི་མི་

ཕན་ཚུན་ལོ་སྐད་ཆོ་ཙམ་ཡིང་ཤོོད་དུ་མ་ིའཇུག་པའ་ིཚོད་རེད། ནང་ག་ིམ་ིརྣམསི་ལོའང་

ཁོ་བརྡོ་བྱསི་ནསི་འདུག་པའ་ིདུསི་ཚོོད་ཅིིག་གང་ན་ཡིོད། ཚོང་མསི་མགོ་བོ་སྒུར་ནསི། ཐེ་

ན་ཕན་ཚུན་ལོ་འཚོམསི་འདྲེ་ིཙམ་ཡིང་བྱེད་ཁོོམ་མེད་པ་ད་ེའདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཚོོར་གནསི་ཚུལོ་ཅིི་ཡིིན་བཤོད་ཐེབསི་བྱོསི། ང་ཚོོ་འདི་དང་ཁོ་བྲལོ་མ་ཐེག་ཏུ་

ཁྱོོད་ཚོོའ་ིགླེ་ཆོ་སྐར་མ་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀར་ཕྱིིར་ལྷུང་ག་ིརེད། སྒོམ་ར་ེལོ་སྐར་མ་གཉིིསི་

དང་ཕྱིེད་ཀ་ཟེར་ན་ག་འདྲེ་ཡིིན་པ་ཨེ་ཤོེསི། དེ་ནི་ཁོམ་བུ་ཏུན་གཅིིག་གི་འཐེོག་གླེ་དང་

སྐྱེལོ་གླེ་ཚོང་མ་བརྩིསི་ན་སོྒོར་མོ་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད།” ཁོོསི་མགོ་བོ་དུད་ནསི་ཡུད་

ཙམ་ལོ་བསྡད་“དེསི་ཅི་ིཡིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཁྱོོད་ལོ་ཟ་མ་ཉོི་མ་ིཐུབ་ལོ། ད་ེཙམ་

གྱིིསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཟ་མ་བཟའ་མ་ིཐུབ།”

“ངསི་ཡུལོ་མ་ིཚོོར་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐེབསི་བྱེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་མ་ག་འདྲེ་འདུག”
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“ཁོོ་མོ་བད་ེམོ་རེད། ཁོོ་མོ་གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེར་ཧ་ཅིང་དགའ། དེར་ཁྲུསི་

ཁོང་དང་ཆུ་དྲེོན་པོ་འདུག”

“རེད་ཡི། ད་ེངསི་གོ་བྱུང་།”

“དེར་དངོསི་གནསི་སྐྱིད་པོ་འདུག འོན་ཀྱིང་། ལོསི་ཀ་རྙིེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་པསི། ཁོ་མ་ི

འབྲལོ་ཐེབསི་མེད་རེད།”

ཁོ་སིེ་ཡིིསི་“ང་ཡིང་དེ་འདྲེའི་གཅིིག་ལོ་འགྲོ་འདོད། སིོང་ནསི་གཅིིག་བལྟ་ན་འདོད། 

མ་ིཚོོསི་ད་ེགར་ཉིེན་རོྟེག་པ་མ་ིའདུག་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“མང་ཚོོགསི་རྣམསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིེན་རོྟེག་པ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་“འོ་ན་ད་ེགར་འཁྲུག་འཛོིང་

དང་རྐུན་པོ། ར་བཟ་ིསིོགསི་ཀྱི་ིགནད་དོན་འབྱུང་ག་ིམ་ིའདུག་གམ།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་“འབྱུང་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད་མ་ིཞེིག་ག་ིངན་སྤྱིོད་ཚོད་ལོསི་བརྒལོ་སོིང་ན། ད་ེནསི་ཅི་ིབྱ། ཁོོ་

ཚོོསི་དེར་ཐེག་གཅིོད་ཇོ་ིལྟར་བྱེད།”

“ཁོོ་སྒོར་ལོསི་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་ག་ིཡིོད།”

“འོན་ཀྱིང་། ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་དགོསི་རྒྱུ་མང་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་ེརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“མང་པོ་ག་ལོ་ཡོིད། ང་ཚོ་ོད་ེགར་ཟླ་བ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལོ་བསྡད་པ་ཡིིན་ལོ། 

ད་ེལྟ་བུའ་ིགནད་དོན་ཐེེངསི་གཅིིག་མ་གཏོགསི་མ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོ་སིེ་ཡིི་མིག་ལོ་དགའ་ཚོོར་གྱིི་སྣང་བ་ཤོར་ཞེིང་། ཁོོ་སྐྱེསི་པ་གཞེན་པ་ཚོོར་འཁོོར་

ནསི་“གོ་སིོང་ངམ། ངསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་ཚོོར། ཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོོསི་རྙིོག་དྲེ་སླེོང་རོགསི་བྱེད་པ་

ལོསི་སིེལོ་རོགསི་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་ཅིེསི་བཤོད་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཡི། ཋེོམ། སྒོར་ནང་ག་ིམ་ིཚོོར་

ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཤོོག་ལོབ་རོགསི། ད་ལྟ་ཁོམ་བུ་ཡིོངསི་སུ་སྨོིན་ཟིན་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཉིིན་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

གཉིིསི་གསུམ་རིང་ལོ་མ་གཏོགསི་ངོ་རྒོལོ་བྱེད་དགོསི་རྒྱུ་མ་རེད་ལོབ་རོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོ་ོཡིོང་ག་ིམ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ལྟ་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེལོེན་གྱི་ིཡིོད་པསི། 

ཁོོ་ཚོོསི་གཞེན་པ་ཅི་ིཞེིག་ལོའང་ཁོ་ཡི་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད།”

“འོན་ཀྱིང་། ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་འདི་མཚོམསི་བཞེག་མ་ཐེག་ཏུ། ཁོོ་ཚོོསི་སོྒོར་ཟུར་

ཕྱིེད་ཀ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིམ་རེད་ཨ།”

“ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེའདྲེའ་ིབསིམ་བློོ་གཏོང་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་རེད། ཁོོ་ཚོོར་ད་ལྟ་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེ

སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེམ་གཏོགསི་གཞེན་པ་ཅི་ིལོ་ཡིང་ཁོ་ཡི་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད།”

“ད་ེཡིང་རེད། འོན་ཀྱིང་། གང་ལྟར་ཁོོ་ཚོོར་ད་ེལྟར་ཤོོད་དང་།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨ་ཕསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད། ད་ེངསི་ཚོོར་ཐུབ། ཁོོསི་ད་ེཁོོ་དང་འབྲེལོ་བ་

མེད་ཟེར་གྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་བློོ་ཕམ་དང་བཅིསི་“རེད་ཡི། དངོསི་གནསི་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་འདྲེ། གྱིོང་

ཁོ་ཞེིག་མ་འཁུར་བར་དུ་བསིམ་བློོ་གཏོང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེམོ་གྱིསིི་“ཉི་ེསོྔོན་ང་ཚོའོ་ིཟ་མ་རོྫོགསི་གྲབསི་ཡིདོ་མདོ། འནོ་ཀྱིང་། ད་ོནུབ་ང་ཚོའོ་ིཁོ་

ལོ་ཤོ་ཞེགི་བཟའ་རྒྱུ་རག་པ་རདེ། མང་པ་ོམདེ་མདོ། བཟའ་རྒྱུ་རག་སིངོ་། ཨ་ཕསི་མ་ིགཞེན་

པའ་ིཁོ་ཕོར་གྱི་ིདོན་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོ་ནང་ག་ིཤོ་རོྡོག་ད་ེབློོསི་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་དམ། ད་ེ

ནསི་ད་དུང་ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་ལོ་འ་ོམ་དགསོི་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། མ་ིམང་པསོི་སོྒོ་ཆོནེ་གྱི་ིཕྱི་ིལོགོསི་

ནསི་སྐད་འབོད་བྱདེ་བཞེནི་པ་ཙམ་གྱིསིི། ཨ་མསི་ར་ོསི་ིཤོ་རནོ་གྱི་ིཁོོག་ག་ིཕྲུ་གུ་ད་ེམུ་གསེི་

འཆོ་ིརུ་འཇུག་རྒྱུ་རདེ་དམ།” ཞེསེི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིསིི་སྐྱ་ོསྣང་དང་བཅིསི་“དངསོི་གནསི་ཁོོ་ཚོསོི་གནསི་ལུགསི་འད་ིམཐེངོ་ཐུབ་ན་

ཨང་འདོད། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོ་ནང་ག་ིཤོ་རོྡོག་ད་ེམ་ིཤོོར་བའ་ིཐེབསི་ཤོེསི་ངོ་མ་ད་ེཅི་ི

ཞེགི་ཡིནི་པའ་ིགནསི་ལུགསི་ད་ེམཐོེང་ཐུབ་ན་ཨང་། ཨ་ལྟསི་ངན། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཐེང་
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ཆོད་ཀྱི་ིའདུག དཀོན་མཆོགོ་མཁྱོནེ། དངོསི་གནསི་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག ངསི་མ་ིཞེགི་ང་ོཤོསེི་

ཀྱིི་ཡིོད། ང་བཙོན་ཁོང་དུ་ཡིོད་སྐབསི་ཤོིག་ལོ་ཁོོ་ཡིང་བཙོན་དུ་བཟུང་ཡོིང་། ཁོོསི་ངལོ་

རྩལོོ་པའ་ིསྐྱདི་སྡུག་ཚོགོསི་པ་ཞེགི་འཛུགསི་གྲབསི་བྱདེ་བཞེནི་ཡིདོ་འདུག་ལོ། ཚོགོསི་པ་

གཅིགི་བཙུགསི་ཟནི་ཡིདོ་འདུག ད་ེནསི་གསིང་མྱུལོ་པ་ཚོསོི་ཁོོ་བཟུང་བ་རདེ། ཁོོ་ཇོ་ིལྟར་

བཟུང་བ་ཤོསེི་སིམ། ཁོོསི་རོགསི་རམ་བྱདེ་སིའ་ིཡུལོ་མ་ིད་ེཚོསོི་ཁོོ་གཡི་ོའཚོངོ་བྱསི་པ་རདེ། 

དནོ་དག་ད་ེམ་གཞེ་ིཁོོ་ལོ་འབྲལེོ་བ་རྩ་བ་ནསི་མདེ། མ་ིད་ེཚོསོི་རང་ཉིདི་ཁོོ་དང་འབྲལེོ་བ་

འདུག་ཟརེ་བར་སྐྲག་པ་རདེ། ད་ེབསི་ཁོོ་ཚོསོི། ‘ཁྱོདོ་ཕར་སིངོ་། ཁྱོདོ་རང་ང་ཚོ་ོལོ་མཚོནོ་

ན་ཉིནེ་ཁོ་ཞེགི་རདེ།’ ཅིསེི་བཤོད་པ་རདེ། དསེི་ཁོོ་རང་སིམེསི་པ་ཧ་ཅིང་སྡུག་ཏུ་བཅུག་པ་

རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི། ‘བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོར་བཏང་ན། ངའ་ིསྟེང་དུ་ཡིོང་བ་ན་ིད་ེ

འདྲེའ་ིསྡུག་པོ་མ་རདེ།’ ཅིསེི་བཤོད་ཅིངི་། ད་ེནསི་ཁོོསི། ‘ཧྥོ་རན་སིའི་ིགསིར་བརྗོའེ་ིསྐབསི་

སུའང་། ག་ོརོྟེགསི་སིད་ཡིདོ་པ་ཚོའོ་ིམག་ོབ་ོབཅིད་པ་རདེ། འགྲ་ོསྟངསི་འད་ིན་ིཆོསོི་ཉིདི་ལྟ་

བུར་གྲུབ་ཡིོད། འདི་ནི་གནམ་ནསི་ཆོར་པ་འབབ་པ་ལྟར། ཆོོསི་ཉིིད་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡིོད། 

འད་ིལྟ་བུའ་ིམགོ་འཛུགསི་མཁོན་ཚོསོི་ད་ེལྟར་མ་ིབྱདེ་ཐེབསི་མདེ་ཡིནི་པསི། ད་ེལྟར་བྱསི་པ་

རདེ་ལོ། འད་ིལྟ་བུའ་ིབྱ་གཞེག་དང་དུ་ལོནེ་རྒྱུ་ད་ེཁོོ་ཚོའོ་ིརང་གཤོསིི་སུ་གྲུབ་ཡིདོ་པསི། ཁོོ་

ཚོསོི་ད་ེལྟར་བྱསི་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ཝ་ཤོནི་ཊོིན་ལོ་ལྟསོི་དང་།’ ཞེསེི་བཤོད་ཅིངི་། ད་ེནསི་

ཁོོསི་མུ་མཐུད་དུ། ‘ཁོོསི་གསིར་བརྗོའེ་ིརྒྱལོ་ཁོ་བློངསི་རྗོསེི། ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོ་ོཁོ་ཕྱིརི་འཁོོར་ནསི་

ཁོོ་མུར་བ་རདེ། ད་ེབཞེནི་ལོནི་ཁོོན་ཡིང་གཅིགི་མཚུངསི་རདེ། ཁོོ་གསིདོ་དགསོི་ཟརེ་ནསི་

སྐད་འབདོ་རྒྱག་མཁོན་ད་ེཚོ་ོཡིང་རགིསི་གཅིགི་རདེ། ད་ེན།ི གནམ་ནསི་ཆོར་པ་འབབ་པ་

ལྟར། ཆོསོི་ཉིདི་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡིདོ།’ ཅིསེི་ཟརེ་གྱི་ིའདུག” ཅིསེི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“དངོསི་གནསི་སིེམསི་པ་སྡུག་བྱེད་འདྲེ་ཞེིག་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

“རེད། དངོསི་གནསི་དེ་འདྲེ་ཞེིག་རེད། དེ་ནསི་བཙོན་ཁོང་ནང་གི་མི་དེསི། ‘གང་

ལྟར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིིག་བྱེད་དགོསི་པ་རེད། དེ་ནསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཆོེསི་གསིལོ་

པོར་མཐོེང་ཐུབ་དགོསི་པ་ནི། ང་ཚོོསི་མདུན་སྐྱོད་ཀྱིི་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་རེ་སྤེོ་ཐེེངསི་རེར། 

ཕྱིི་ནུར་ཆུང་ཆུང་རེ་བྱེད་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། གོམ་པ་ཆོ་ཚོང་ཞེིག་ཕྱིི་ནུར་བྱེད་བཞེིན་

མེད། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ར་སོྤྲོད་བྱེད་ཐུབ།’ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོསི་མུ་མཐུད་དུ། ‘དེསི་ན་ིང་ཚོོསི་

ཅི་ིབསྒྲུབསི་ཚོང་མར་གྲུབ་འབྲསི་ཡིོད་པ་མཚོོན་ལོ། ང་ཚོོསི་ཅི་ིབྱསི་ཚོང་མ་འཕོྲ་བརླག་

ཡིིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མོད། དོན་དུ་ད་ེའདྲེ་མིན་པ་ར་སོྤྲོད་བྱསི་ཡིོད།’ ཅིེསི་ཟེར།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“སྐད་ཆོ་ཙམ་རེད། ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆོ་ཙམ་རེད། དཔེར་ན། ངའི་གཅུང་པོ་

ཨལོ་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ནམ་རྒྱུན་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་སིོང་ནསི་བུ་མོ་འཚོོལོ་གྱིི་ཡིོད་ལོ། དེ་མིན་

གཞེན་པ་གང་ག་ིདོན་དུའང་ཁོ་ཡི་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ཁོོསི་ཉི་ིམ་གཉིིསི་གསུམ་ནང་ལོ་བུ་མོར་

གསིར་པ་ར་ེའཚོོལོ་གྱི་ིཡིོད་ཅིིང་། ཉིིན་དཀར་ལོ་ནམ་རྒྱུན་དེའ་ིདོན་དུ་བསིམ་བློོ་འཁོོར་

ཡིོད་ལོ། མཚོན་མོར་ནམ་རྒྱུན་དེའི་དོན་ལོ་རྒྱུག་གི་ཡིོད། ཁོོསི་གོམ་པ་མདུན་རྒྱབ་དང་

གཡིསི་གཡིོན་གང་ལོ་ནུར་བཞེིན་པར་ཁོ་ཡི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ད་ེརེད། ད་ེབདེན་པ་རེད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་འདོད་པ་ད་ེབྱེད་

ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གཅིིག་མཚུངསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

གུར་སོྒོ་རུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིདེསི་སོྒོ་ཕྱིར་ཡིངསི་པོར་ཕྱིེསི་ནསི་“ལྟསི་ངན། གནསི་ཚུལོ་ཡིག་

པོ་ཡིོད་སི་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཡིར་བལྟསི་“གནསི་ཚུལོ་ཅི་ིཞེིག་རེད།”

“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ང་ལོ་ཟ་འཕྲུག་ལྟ་བུ་ཞེིག་ལོང་ག་ིའདུག སིེམསི་པ་འཚོབ་ནསི་བྱ་ི

ལོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་རེད།”

“ཤོོད་དང་། གནསི་ཚུལོ་ཅི་ིརེད།”
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“ངསི་ཀྱིང་མི་ཤོེསི། ངསི་སྒྲི་ཞེིག་གོ་སིོང་བ་འདྲེ་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཞེིབ་ཏུ་ཉིན་པ་ན་

གྲག་འགུལོ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག”

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་སྐམ་རིད་དེསི་“ཁྱོོད་རང་འཚོབ་དྲེགསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

རྗོེསི། ཁོོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་སིོང་། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཁོོསི་གུར་ནང་དུ་མགོ་

བོ་བསྲིིངསི། “སྤྲོིན་ནག་ཆོེན་པོ་ཞེིག་འཁྲིགསི་ཡིོང་ག་ིའདུག འབྲུག་གྲག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་

ལོ། དེསི་ཁོོར་སྐྲག་བསླེངསི་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ལོ་གླེོག་འཁྱུག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” དེ་ནསི་

ཁོོསི་མགོ་བོ་ཕྱིིར་འཐེེན། ཐེང་ལོ་བསྡད་ཡིོད་པའི་སྐྱེསི་པ་གཞེན་པ་དེ་གཉིིསི་ཀྱིང་ཡིར་

ལོངསི་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བུད་སིོང་།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མར་ཟ་འཕྲུག་ལོང་ག་ིཡིོད་པ་རེད། ཉིེན་

རྟེོག་པ་ཚོོསི་ལོསི་འགུལོ་འདིར་ཞུགསི་མཁོན་ཚོང་མ་ཤོ་ཉིོག་རུསི་ཉིོག་ཏུ་བརྡུངསི་ནསི། 

རོྫོང་འདི་ནསི་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་གི་ཡིིན་ལོབ་ཀྱིི་ཡིོད་། ངསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུ་མང་བསི། 

ཁོོ་ཚོོསི་ང་ལོསི་འགུལོ་འདིའ་ིའགོ་ཁྲིད་རེད་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་སི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་སྐམ་རིད་དེསི་མགོ་བོ་ཡིང་བསྐྱར་ནང་དུ་བསྲིིངསི་“ཁོ་སི།ེ སྒྲིོན་མ་ེབསིད་ནསི་

ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཤོོག་དང་། འད་ིགར་གཅིིག་ཡིོད་སི་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་སྒྲིོན་མེའ་ིགཅུསི་ཡུ་ད་ེགཅུསི་པསི། མ་ེལྕི་ེད་ེསྡོང་རསི་ངོསི་སུ་མར་ནུར་ནསི་

ཕོབ་སྒྲི་ཞེིག་དང་བཅིསི་ནག་ཐོེམ་མེར་སིོང་། ཁོ་སིེ་མུན་པའི་ཁྲོད་ནསི་ལོག་ཉུལོ་གྱིིསི་

སོྒོར་བུད་ཅིིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་དེད། ཁོ་སི་ེཡིིསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ཉིོན་དང་།”

ལྷིང་འཇོགསི་དང་འདྲེེསི་པའ་ིསྦེལོ་བའ་ིའཚོེར་སྐད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིམཐེའ་ནསི་བསོྐར་

ཡིོད་ཅིིང་། དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། མཐེོ་ཞེིང་འཚོེར་བའི་འབུ་ཆོ་ག་པ་འགའ་རེསི་ཀྱིང་

སྐད་ཅིོར་སོྒྲིག འོན་ཀྱིང་། འུར་ཟིང་འད་ིདག་ག་ིརྒྱབ་ལྗོོངསི་འོག་ཏུ་སྒྲི་གཞེན་པ་ར་ེཡིང་
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ཡིོང་གི་འདུག་ལོ། དེ་ནི་ལོམ་ཐེོག་ནསི་གྲག་ཡིོང་བའི་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བའི་རོྡོག་སྒྲི་

དང་། ཡུར་བུའ་ིརགསི་ངོསི་སུ་དབྱུག་པ་འདྲུད་པའ་ིཧྲིོབ་སྒྲི། ད་དུང་རྒྱུག་ཆུའ་ིསྨོད་རྒྱུད་

ནསི་ཡིར་གྲག་ཡིོང་བའ་ིརྩ་ིཤོིང་ག་ིཤོག་སྒྲི་སིོགསི་རེད། 

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“གཅིིག་གྲག་ག་ིཡིོད་མེད་དངོསི་གནསི་བཤོད་དཀའ་མོ་འདྲེ་རེད། མཚོམསི་

ལོ་ལོར་གོ་ནོར་ཐེེབསི་རྒྱུའང་ཡིོད། སིེམསི་པ་འཚོབ་འཚུབ་ཡིིན་དུསི་སྒྲི་ཅི་ིཞེིག་ཡིིན་རུང་

གོ་ཡིོང་བ་ད་ེའདྲེ་ཡིིན།” ཞེེསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་པ་ལྷོད་ལོ་འབེབསི་ཐེབསི་བྱསི་ནསི་“ང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་སྔོངསི་འཚོབ་སྐྱེསི་ཡིོད། གྲག་འགུལོ་ཅི་ིཞེིག་ཡིོད་པ་ཚོོར་གྱི་ིམ་ིའདུག ཋེོམ། ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་གོ་ཡི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་གོ་ཡིི་འདུག རེད། ངསི་གོ་ཡིི་འདུག ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་

མཐེའ་བསྐོར་ནསི་ཡིོང་བཞེིན་པ་འདྲེ། ང་ཚོ་ོད་ལྟ་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་སྐམ་རིད་དེསི་“ཟམ་འོག་ཏུ་འགྲོ། འད་ིཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་དགོསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགུར་

དང་དངོསི་གནསི་འབྲལོ་འདོད་མ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོ་སི་ེཡིིསི་“དེསི་ན་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོརྒྱུག་ཆུ་དེའ་ིའགྲམ་ངོགསི་བརྒྱུད་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་སིངོ་། ཟམ་འོག་ན་ིབྲག་ཕུག་

ཅིིག་དང་འདྲེ་བར་ཁོོ་ཚོོའ་ིམདུན་དུ་ནག་ཐོེམ་མེར་འདུག ཁོ་སི་ེཡིིསི་མགོ་བོ་སྒུར་ནསི་

ཟམ་འོག་ཏུ་འཛུལོ་ནསི་སིོང་ཞེིང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་རྐང་པ་

ཆུ་ནང་དུ་སྤེོསི་ནསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཆུ་བརྒལོ་ནསི་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་དབྱིན་ཁྲ་ེསུམ་ཅུ་ཙམ་

སིོང་བ་ན། ཁོོ་ཚོོའ་ིཧལོ་སྒྲི་ད་ེགཞུ་དབྱིབསི་ལྟ་བུའ་ིཟམ་པའ་ིགནམ་མཐེིལོ་ངོསི་ནསི་བྲག་

ཅི་ལྟར་ཕྱིིར་མཆོེད་ཡིོང་། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་ཟམ་པའི་སྣེ་གཅིིག་ནསི་ཕྱིི་ལོ་བུད་ནསི། ལུསི་

པོ་དྲེང་མོར་ཕྱིིར་དགྱི།ེ
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དེ་ནསི་སྐད་གདངསི་དྲེག་པོ་ཞེིག་གིསི་“ཁོོ་ཚོོ་དེ་ན་འདུག” ཅིེསི་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་

ལོ། ལོག་ཁྱོེར་གླེོག་བཞུ་གཉིིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་འཕྲོསི་ནསི། ཁོོ་ཚོོའ་ིམིག་གིསི་ཅི་ིཡིང་མ་ི

མཐེོང་བར་བྱསི། “ད་ེགར་མ་འགུལོ་བར་སྡོད་ཅིིག” མུན་ནག་ནང་ནསི་མ་ིསྐད་གྲག་ཡིོང་

་“ཁོོ་རེད། ལྟསི་ངན་སྐམ་རིད་འད་ིརེད། ད་ེཁོོ་རེད།”

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མིག་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་གླེོག་བཞུའ་ིཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི། དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་

ལོེན་བཞེིན་“ཉིོན་དང་། ཁྱོོད་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད། ཁྱོོད་

ཚོོསི་ཉིེསི་མེད་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་མུ་གེསི་གསིོད་རོགསི་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོ་ིཕྲུག་ཁྱོོད། ཁྱོ་ིཁོ་ཚུམསི་ཤོིག”

ཤོ་རྒྱགསི་ལོ་གཟུགསི་པོ་ཐུང་བའི་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གླེོག་བཞུའི་འོད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཚུར་

ཡིོང་། ཁོོའ་ིལོག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་དཀར་པོ་གསིར་པ་ཞེིག་བཟུང་འདུག

ཁོ་སི་ེཡིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་སྒྲུབ་ཀྱིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” 

ཅིེསི་བཤོད།

མ་ིརྒྱགསི་པ་དེསི་ལོག་ག་ིདབྱུག་པ་ད་ེགཅིིག་གཡུགསི་པ་ན། ཁོ་སི་ེཡིིསི་མགོ་སྒུར་ནསི་

གཡིོལོ་ཐེབསི་བྱསི། འོན་ཀྱིང་། དབྱུག་པ་ལྗོིད་མོ་ད་ེཁོོའ་ིམགོའ་ིའགྲམ་ངོསི་སུ་འཁོེལོ་ནསི། 

རུསི་རྡོིབ་ཀྱིི་ཕོབ་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། དེ་དང་མཐུད་ནསི་ཁོ་སིེ་གླེོག་བཞུའི་འོད་སྣང་

ཁྲོད་ནསི་འགྲམ་དུ་འགྱིེལོ།

“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཇོོར་ཇོ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་བསིད་སིོང་ཨ།”

ཇོོར་ཇོ་ེཡིིསི་“གླེོག་བཞུ་ཁོོའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོར་དང་། ལྟསི་ངན་འདིསི་སྡུག་གྱིོང་རང་གིསི་

ཉིོསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ནསི། གླེོག་བཞུའ་ིའོད་ཐེིག་སི་ངོསི་སུ་ཕབ་ནསི་འཚོོལོ་བཤོེར་

བྱསི། ད་ེནསི་འོད་ཐེིག་ད་ེཁོ་སི་ེཡི་ིའགསི་གཏོར་བྱུང་བའ་ིམགོ་ཐོེག་ཏུ་འཁོེལོ།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེམོ་གྱིསིི་ཆོསོི་དཔནོ་ལོ་བལྟསི། གླེགོ་བཞུའ་ིའདོ་ཐེགི་ད་ེམ་ིརྒྱགསི་པ་དའེ་ིརྐང་པ་དང་

འཇོོར་ཡུ་དཀར་པ་ོགསིར་པ་དའེ་ིཐེགོ་ཏུ་འཁོལེོ། ཋེམོ་ཁུ་སིམི་པོསི་འཇོབ་ནསི་སིངོ་སྟ།ེ གླེ་ོ

བུར་དུ་ཁོོའ་ིལོག་ག་ིདབྱུག་པ་ད་ེཚུར་ཕྲོགསི་ནསི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་གཞུསི་པ་ན། གཞུ་ཐེེངསི་

དང་པ་ོད་ེཁོོའ་ིམག་ོལོ་མ་ཕགོ་པར་ཕྲག་པར་འཁོལེོ། དྲེག་ཤུགསི་ཆོ་ེབའ་ིགཞུ་ཐེངེསི་གཉིསིི་

པ་ད་ེཁོོའ་ིམགོ་ལོ་འཁོེལོ་བྱུང་ལོ། མ་ིརྒྱགསི་པ་ད་ེམར་འགྱིེལོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ་ཋེོམ་

གྱིིསི་ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་མུ་མཐུད་དུ་ཐེེངསི་གསུམ་གཞུསི། སྐབསི་དེར་གླེོག་བཞུའི་འོད་ཐེིག་

མང་པོསི་ཞེབསི་བོྲ་ལྟ་བུ་འཁྲབ་བྱུང་ལོ། འབོད་སྒྲི་དང་རོྡོག་སྒྲི་སྣ་ཚོོགསི་རྩི་ཤོིང་བརྒྱུད་

ནསི་ཧྲིག་ཧྲིག་གསིི་སླེབེསི། ཋེམོ་གྱིསིི་ཐེང་ལོ་འགྱིལེོ་ཡིདོ་པའ་ིཕུང་པའོ་ིསྟངེ་དུ་མར་སྒུར་

ནསི་བལྟསི་ནསི་ཡིདོ་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོའ་ིམག་ོལོའང་དབྱུག་པ་བང་སྒྲི་གྲག་པ་ཞེགི་འཁོལེོ་

བྱུང་ལོ། དེསི་ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོར་གླེོག་བརྒྱུགསི་པ་ལྟ་བུའི་ཚོོར་བ་བྱིན། དེ་ནསི་ཁོོ་རྒྱུག་

ཆུའ་ིའགྲམ་ངསོི་བརྒྱུད་ནསི་སྒུར་སྒུར་གྱིསིི་བྲསོི་ཤོངི་། ཁོོའ་ིར་མདའ་ཚོསོི་རོྡོག་སྒྲི་ཐེག་ཐེག་

གིསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་སུ་བདསི། ཁོོ་གླེོ་བུར་དུ་འགྲམ་ངོསི་ཀྱིི་རྩི་ལྡུམ་གྱིི་ནང་ནསི་ཡིར་འགོསི་

ཤོངི་། ཚོང་ཚོངི་དུ་འཁྲགིསི་པའ་ིདུག་ལྡན་འགྱིགི་ལོའོ་ིགསིངེ་དུ་འཛུལོ་ནསི། ད་ེགར་མ་

འགུལོ་བར་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད། ད་ེནསི་གོམ་སྒྲི་ཁོག་ཇོ་ེཉིེར་གྱུར་ཅིིང་། གཤོམ་གྱི་ིརྒྱུག་

ཆུའ་ིངསོི་སུ་གླེགོ་འདོ་འཕྲསོི་ནསི་ཡིངོ་བསི། ཁོོ་རྩ་ིལྡུམ་ཁྲདོ་ནསི་ཡིར་སྟངེ་ཕྱིགོསི་སུ་ནུར་

ནསི། ཤོངི་འབྲསི་ར་བ་ཞེགི་ག་ིནང་ནསི་ཡིར་བུད། རྒྱུག་ཆུའ་ིའགྲམ་དུ་ཁོོསི་ད་དུང་ཡིང་

ཁོོའ་ིརྗོསེི་དདེ་ནསི་ཡིངོ་མཁོན་ཚོའོ་ིའབོད་སྒྲི་དང་གོམ་སྒྲི་ཐེསོི་ཐུབ། ཁོོ་མར་སྒུར་སྒུར་བྱསི་

ནསི་རྨསོི་ཟནི་པའ་ིཞེངི་ཁོ་བརྒྱུད་ནསི་སིངོ་བ་ན། སྤེ་ོཐེ་ོརྣམསི་ཁོོའ་ིརྐང་འགོ་ནསི་འགྲལིོ་

ཞེངི་ཤུད། ཁོོསི་ཕར་ཕྱིགོསི་ཀྱི་ིཞེངི་ཚོགིསི་རྩ་ིལྡུམ་མཐེངོ་བྱུང་། རྩ་ིལྡུམ་ད་ེཞེངི་ཆུའ་ིཡུར་

བུའི་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་སྐྱེསི་ཡིོད། ཁོོ་ར་བའི་གསིེང་ནསི་དལོ་མོསི་འཛུལོ་ནསི། རྒུན་

འབྲུམ་འཁྲི་ཤོིང་དང་སིིལོ་ནག་སྡོང་པོའ་ིགསིེང་ནསི་གཡིསི་གཟུར་གཡིོན་གཟུར་བྱེད་
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བཞེནི་སིངོ་། ད་ེནསི་ཁོོ་འགྲ་ོམཚོམསི་བཞེག་ནསི་དབུགསི་སིབོ་སོིབ་ཏུ་བློངསི། ཁོོསི་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིསྦྲིིད་ནསི་ཡིོད་པའ་ིགདོང་པ་དང་སྣ་ལོ་རེག ཁོོའ་ིསྣ་རུསི་བཅིག་འདུག་ལོ། ཁྲག་

ཐེགིསི་གར་པོ་ཞེགི་མ་ནའེ་ིངོསི་སུ་མར་འཛོགསི་ཀྱི་ིའདུག ཁོོ་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ལོགོ་ནསི་བསྡད་

ད།ེ སིམེསི་པ་ལྷདོ་ལོ་འབབ་ཏུ་བཅུག་ཅིིང་། ད་ེནསི་དལོ་མསོི་ཡུར་བུའ་ིསྣ་ེཟུར་ནསི་ཡིར་

འགསོི། ཁོོསི་རྒྱུག་ཆུའ་ིནང་དུ་གདངོ་པ་བཤོལོ་ཞེངི་། ནང་སྟདོ་སོྔོན་པ་ོདའེ་ིསྣ་ེམ་ོགཤོགསི་

ནསི་ཆུ་ནང་དུ་སྦེངསི་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཁུར་མགོ་དང་སྣ་སྟེང་དུ་གླེན། ཆུ་དེསི་ཁོོའ་ི

གདངོ་ལོ་སྦྲིང་མདུང་གསིི་གཙགསི་པ་ལྟ་བུའ་ིན་ཟུག་བསྐྱདེ།

སྤྲོིན་པ་ནག་པོ་ད་ེནམ་མཁོའ་ིམཐོེངསི་སུ་སླེེབསི་པསི། སྐར་ཚོོགསི་བཀྲ་བའ་ིམཁོའ་

དབྱིངསི་སུ་ཡིོལོ་བ་ནག་པོ་ཞེིག་འཐེེན། ད་ལྟ་མཚོན་མོ་འད་ིཡིང་བསྐྱར་ཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཆུ་ནང་དུ་སྤེོསི་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིརྐང་མཐེིལོ་རྒྱུག་ཆུའ་ིམཐེིལོ་དུ་ཡིག་པོ་ཞེིག་མ་ི

འཁོེལོ་བསི། ཁོོསི་ལོག་པསི་རྐྱེལོ་རྒྱོང་བྱསི་ཏ་ེཕ་རོལོ་དུ་བུད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཕ་རོལོ་གྱི་ིཆུ་

རགསི་ངོསི་ནསི་ནུསི་ཤུགསི་ཡིོད་རྒུསི་ཡིར་འགོསི། ཁོོའ་ིགོྱིན་གོསི་ཚོང་མ་ལུསི་ལོ་འབྱར་

ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། གོམ་པ་སྤེོ་བའ་ིསྐབསི་སུ། ཁོོའ་ིལྷམ་ནང་ནསི་ཅིབ་སྒྲི་གྲག ད་ེབསི་ཁོོ་ཐེང་

ལོ་བསྡད་དེ་ལྷམ་ཕུད་ནསི་ལྷམ་ནང་གི་ཆུ་མར་བཤོོསི། ཁོོསི་དོར་མའི་འདབསི་ཁོའི་ཆུ་

བཙིར་ཞེིང་། ད་ེནསི་སྟོད་ལྭ་ཕུད་ནསི་ཆུ་བཙིར།

ཁོོསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ལོག་ཁྱོེར་གླེོག་བཞུའི་འོད་ཀྱིིསི་ཞེབསི་བོྲ་འཁྲབ་པ་བཞེིན། 

ཡུར་བུའ་ིནང་དུ་འཚོོལོ་བཤོེར་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་པ་མཐེོང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ལྷམ་ཕྱིིར་གོན་ནསི་

སིོག་ཞེིང་ནང་དུ་གཟབ་གཟབ་ངང་སོིང་། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིལྷམ་ནསི་ཅིབ་སྒྲི་གྲག་མཚོམསི་ཆོད་

ཡིོད། ཁོོ་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་སིོག་ཞེིང་ག་ིསྣ་ེཕོྱིགསི་སུ་སིོང་ནསི། མཐེའ་མར་གཞུང་ལོམ་ལོ་

ཐུག ད་ེནསི་ཁོོ་སིེམསི་ཆུང་ངང་ནསི་ཁོང་པ་ཡིོད་སིའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་།

སྲུང་དམག་ཅིིག་གིསི་ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་གོ་སིོང་སྙམ་ནསི་“སུ་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བོསི།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེོམ་མར་སྒུར་ནསི་ཐེང་དུ་འགུལོ་མེད་ངང་བསྡད་པ་ན། གླེོག་བཞུའི་འོད་སྣང་དེ་

ཁོོའ་ིསྟེང་ནསི་ཕར་བརྒྱུགསི་སིོང་། ད་ེནསི་ཁོོ་རྐང་འཇོབ་ལོག་འཇོབ་ཀྱིིསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ི

ཁོང་པའ་ིསོྒོར་སིོང་ཞེིང་། ཁོང་སོྒོ་ཙིར་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཕྱིེསི། སྐབསི་དེར། ལྷོད་ཅིིང་བརྟེན་

ལོ་རབ་ཏུ་སིད་ཡིོད་པའ་ིཨ་མའ་ིསྐད་ངག་གིསི་“སུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ང་ཡིིན། ཋེོམ།”

“ཨོ། མགོྱིགསི་པོ་མར་ཉོིལོ། ཨལོ་ད་དུང་ཡིང་སླེེབསི་མ་ིའདུག་གམ།”

“ཁོོ་ལོ་བུ་མོ་ཞེིག་རྙིེད་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

ཁོོ་མོསི་“ཡི། ཕར་སིོང་ནསི། སྒོེའུ་ཁུང་འོག་ད་ེནསི་ཉིོལོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིལོ་སི་རྙིེད་ཅིིང་། དེ་ནསི་གྱིོན་གོསི་ཆོ་ཚོང་ཕུད་དེ། མལོ་གཟན་

འོག་ཏུ་འཛུལོ་ནསི་འདར་སིིག་བརྒྱབ། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིརྨསི་སྐྱོན་ཕོག་པའི་གདོང་པའི་སྦྲིིད་

དྭངསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པསི། ཁོོའ་ིམགོ་བོ་ཡིོངསི་ལོ་ཟུག་གཟེར་རྒྱག་མགོ་བརྩམསི།

ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་ཨལོ་ཕྱིིར་སླེེབསི། ཁོོ་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཚུར་ཡིོང་ནསི། ཋེོམ་

གྱི་ིགྱིོན་གོསི་རློན་པའ་ིསྟེང་དུ་རྐང་པ་སྤེོསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཤུ་... །” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ད་དུང་ཡིང་གཉིིད་མེད་དམ། ཁྱོོད་ཇོི་ལྟར་རློན་པ་བྱསི་ཡིིན།” ཞེེསི་

ཤུབ་པུར་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཤུ་... ། སིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་བཤོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཉིལོ་སིའ་ིནང་ནསི་འགྲ་ེལོོག་བརྒྱབ་ནསི་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་བ་ན། ཁོང་པ་ཧྲིིལོ་

པོ་ཁོོའ་ིཧལོ་སྒྲི་དང་སྔུར་སྒྲིསི་བཀང་།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་འཁྱོག་ག་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཤུ་... ། གཉིིད་ལོ་སྡོད།” མུན་ནག་གི་ཁོང་པའི་གྱིང་ངོསི་སུ་སྒོེའུ་ཁུང་གི་འོད་སྣང་

སྐྱ་བོ་ད་ེམངོན།

ཋེོམ་གཉིིད་མ་ཐུབ། ཁོོའ་ིརྨསི་སྐྱོན་ཕོག་པའི་གདོང་པའི་དབང་རྩ་ཕྱིིར་སིད་པསི། 

གདོང་པར་ན་ཟུག་གིསི་འཕག་འཚོག་རྒྱག་གི་འདུག ད་དུང་ཁོོའ་ིམཁུར་རུསི་ན་

ཞེིང་། རུསི་སྒྲིོམ་བཅིག་ཟིན་པའ་ིསྣ་ད་ེསྐྲངསི་ནསི་ཡིོང་ག་ིའདུག་ལོ། དེསི་བསྐྱེད་པའ་ིན་

ཟུག་གིསི་འཕག་འཚོག་ལུ་གུ་ལྡིང་ལྡིང་བྱསི་པསི། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཧྲིིལོ་པོ་དཀྲོག་དཀྲོག་

དང་གཡུག་གཡུག་བཏང་མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པའ་ིཚོོར་བ་སྐྱེསི། ཁོོསི་སྒོེའུ་ཁུང་གྲུ་བཞེ་ིད་ེལོ་

བལྟསི་པ་ན། དགུང་ག་ིསྐར་མ་རྣམསི་ར་ེར་ེབཞེིན་སྒོེའུ་ཁུང་ངོསི་ནསི་མར་ལྷུང་བཞེིན་པ་

མཐེོང་ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་སྲུང་དམག་ཚོོསི་སྐོར་སོྐྱད་བྱེད་པའ་ིརོྡོག་སྒྲི་ཡིང་ཐེོསི།

ད་ེལྟར། ཆོེསི་མཇུག་མཐེར་ཧ་ཅིང་ཐེག་རིང་ཐེག་རིང་ཞེིག་ནསི། ཐེོ་རེངསི་བྱ་ཕོསི་བྱ་

སྐད་བསྒྲིགསི་བྱུང་ལོ། རིམ་གྱིསིི་སྒོེའུ་ཁོང་ག་ིའོད་སྣང་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་གྱུར། ཨལོ་གྱིིསི་གཉིིད་

ཀྱི་ིཀོློང་ནསི་འཁུན་སྒྲི་དང་མུར་སྒྲི་འདོན།

ད་ལྟ་སྐྱ་རེངསི་ཡིོངསི་སུ་ཤོར་ཡིོད་པསི། ལྷན་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་པའི་ཁོང་པ་ཚོོའི་

ནང་ནསི་ཤོིང་ཐུར་གཅིོག་པའི་སྒྲི་དང་། སླེ་ང་རྡུང་བའི་སྒྲི་སིོགསི་འགུལོ་སྐྱོད་ཀྱིི་སྒྲི་

སྣ་ཚོོགསི་གྲག་ཡོིང་། སྐྱ་རུབ་རུབ་ཀྱིི་འོད་སྣང་ཁོྲད་དུ། ཨ་མ་གོླེ་བུར་དུ་ཡིར་དགྱིེ་

བྱུང་། ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིགཉིིད་སྐྲངསི་ཐེེབསི་པའི་གདོང་པ་མཐོེང་། ཁོོ་མོསི་སྒོེའུ་ཁུང་

ཕྱིོགསི་སུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མལོ་གཟན་མར་དེད་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྱིོན་

གོསི་བཙལོ། ཁོོ་མོ་ཉིལོ་སིའ་ིནང་དུ་སྡོད་བཞེིན་དུ་ལྭ་བ་མགོ་ལོ་གོན་ཞེངི་། ལོག་པ་གཉིིསི་

ཀ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི། ལྭ་བ་མར་སྐེད་པ་བར་དུ་ནུར་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཡིར་ལོངསི་

ནསི། ལྭ་བ་ལོོང་ཚོིགསི་བར་དུ་མར་འཐེེན། དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་གཟབ་གཟབ་ངང་རྐང་རྗོེན་

གྱིིསི་སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་ད་ལྟ་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་འགྲོ་
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བཞེིན་པའ་ིའོད་སྣང་ལོ་ལྟ་བཞེིན། མྱུར་རྩལོ་ལྡན་པའ་ིམཛུབ་མོསི་སྐྲ་ལོོ་ཤོད་ནསི། ལོན་

ཚོར་རྣམསི་ཇོེ་འཇོམ་དུ་བཏང་རྗོེསི་མགོ་རུ་བསྡམསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་

མདུན་དུ་བསྣོལོ་ནསི། ཡུད་ཙམ་ལོ་གྲག་འགུལོ་མེད་པར་ལོངསི་ནསི་བསྡད། སྒོེའུ་ཁུང་

ལོསི་འཕྲོསི་པའི་འོད་སྣང་གིསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་གསིལོ་པོར་མངོན་པར་བྱསི། ཁོོ་མོ་ཁོ་

ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི། མལོ་གདན་ཚོོའི་བར་དུ་རྐང་པ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་སྤེོ་བཞེིན་སྒྲིོན་མེ་

བཙལོ་ཞེིང་། ད་ེནསི་སྒྲིོན་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་རྗོེསི་སྡོང་རསི་ལོ་མ་ེབསྒྲིོན།

ཨ་ཕ་ཚུར་འཁོོར་ནསི་མིག་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི། ཁོོ་མོསི་“ཨ་ཕ། སོྒོར་མོ་འདྲེ་

ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ག་ར།ེ ཨོ། ཡིོད། སོྒོར་ཟུར་དྲུག་ག་ིའཛོིན་ཤོོག་ཡོིད།”

“དེསི་ན་ཡིར་ལོོངསི་། སོིང་ནསི་གྲོ་ཕྱི་ེདང་བག་ལོེབ་སྲིེག་ཕྱི་ེཉིོསི་ཤོོག་དང་། མགྱིོགསི་

པོ།”

ཨ་ཕསི་གླེལོ་ཁོ་བྱསི་“ཚོོང་ཁོང་ད་དུང་སོྒོ་ཕྱིེསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

“དེསི་ན་ཁོོ་ཚོོར་ཕྱི་ེརུ་ཆུག་དང་། ཁྱོོད་ཚོ་ོལོསི་ཀར་འགྲོ་དགོསི་པསི། མ་སིོང་གོང་དུ་

གཅིིག་བཟའ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་ཕསི་རྩོལོ་བ་ངསེི་ཅིན་ཞེིག་ལོ་བརྟེེན་ནསི་ལོསི་དོར་གྱིོན་ཞེིང་། ད་ེནསི་ཚོི་དྲེག་ཅིན་

གྱི་ིཕྱི་ིསྟོད་ད་ེགོན། ཁོོ་གོམ་ཁོ་དལོ་མོསི་སོྒོ་ལོ་བུད་ནསི། གླེལོ་ཁོ་བྱེད་ཞེོར་དང་གཟུགསི་པོ་

འཐེེན་རོྒྱང་བྱེད་ཞེོར་དུ་སིོང་།

བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གཉིིད་ལོསི་སིད་། ཁོོ་ཚོོ་ཙི་གུ་དང་འདྲེ་བར། མལོ་ཐུལོ་ནང་ནསི་

ལྟད་མོར་བལྟསི་ཏེ་བསྡད། ད་ལྟ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཉིི་མ་མ་ཤོར་གོང་གི་ཁོ་དོག་མེད་པའི་

སྣང་བ་ཡིིསི་གང་། ཨ་མསི་མལོ་གདན་ཚོོ་ལོ་མིག་བཤོེར་ཞེིག་བྱསི། ཨ་ཁུ་ཇོོན་སིད་

འདུག་ལོ། ཨལོ་ད་དུང་གཉིིད་ཀྱི་ིགཏིང་དུ་ཟུག་འདུག ད་ེནསི་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་ཋེོམ་གྱི་ི
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ཐེད་དུ་སླེེབསི། ཁོོ་མོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཅིེར་བ་དང་། དེ་ནསི་མགྱིོགསི་པོར་ཁོོའ་ིཉིེ་སིར་

བརྒྱུགསི། ཁོོའ་ིགདོང་པ་སྐྲངསི་ནསི་སོྔོན་པོར་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། མཆུ་སྒྲིོསི་དང་མ་ནེའ་ི

ངོསི་སུ་ཁྲག་ཐེིག་བསྐམསི་འདུག རྨ་ཁོ་གཏོད་པའི་མཁུར་མགོའ་ིསྐྱི་པགསི་འཁུམསི་

ནསི་དམ་པོར་འཐེེན།

ཁོོ་མོསི་སྐད་ཤུབ་པུསི་“ཋེོམ། དོན་དག་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཤུ་... ། སྐད་མགོ་མཐོེན་པོ་མ་བྱེད། ང་འཛོིང་རེསི་ལོ་ཐུག་སིོང་།”

“ཋེོམ།”

“ང་ལོ་ཡིང་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད་པ་རེད། ཨ་མ།”

ཁོོ་མོ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་“ཁྱོོད་རོྙིག་དྲེ་རུ་ཚུད་སིོང་ངམ།”

ཁོོསི་ལོན་མ་བཏབ་པར་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་བསྡད་རྗོེསི་“ཨུན། ཚུད་སོིང་། ང་རོྙིག་དྲེ་

ཞེིག་ཏུ་ཚུད་སིོང་བསི། ཁྱོིམ་དུ་བསྐུངསི་ནསི་འདུག་པ་ལོསི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་འགྲོ་མི་རུང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་སིོ་སིོའ་ིལོག་པ་དང་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ནུར་ནསི་ཉི་ེསིར་སླེེབསི་ནསི། 

རྔམ་སིེམསི་དང་བཅིསི་བལྟསི་“ཁོོ་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད། ཨ་མ།”

ཨ་མསི་“ཤུ་... ། སིོང་ནསི་གདོང་པ་ཁྲུསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ཚོོར་འདག་རྫོསི་མེད་ཨ།”

“འོ་ན་སིོང་ནསི་ཆུ་རྐྱེང་བསི་ཁྲུསི་ཤོིག”

“ཋེོམ་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།”

“ད་ཁྱོོད་ཚོོསི་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག འད་ིགཞེན་པ་སུ་གཅིིག་ལོའང་བཤོད་མ་ིཆོོག་ཨ།”

ཁོོ་ཚོ་ོཕྱི་ིནུར་བྱསི་ནསི། ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་གྱིང་ངོསི་སུ་ཁོེན་ནསི་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་

ཅིིང་། འད་ིགར་བསྡད་ན་གཞེན་པསི་ཁོོ་ཚོོར་དོ་སྣང་མ་ིབྱེད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད།
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ཨ་མསི་“ཚོབསི་ཆོེན་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ངའ་ིགདོང་རུསི་བཅིག་སིོང་།”

“ངསི་རྙིོག་དྲེ་ད་ེཟེར་བ་ཡིིན།”

“རེད། ཚོབསི་ཆོེན་རེད།”

ཨལོ་གྱིིསི་མིག་ཕྱིེསི་ནསི་ཋེོམ་ལོ་བལྟསི་“ཨ་དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ་མཁྱོེན། ཁྱོོད་ལོ་ཅིི་

ཞེིག་བྱུང་བ་རེད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“དོན་དག་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕ་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་ནང་དུ་སླེེབསི་“ཚོོང་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ཕྱིེསི་འདུག” ཁོོསི་གྲོ་

ཕྱི་ེདང་བག་ལོེབ་སྲིེག་ཕྱིེའ་ིཁུག་མ་ཆུང་ངུ་ར་ེཐེབ་ཀའ་ིའགྲམ་གྱི་ིསི་ཐེོག་ཏུ་འཇོོག་བཞེིན་

“དོན་དག་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྲུ་མོ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཁོེན་ནསི་ཡིར་དགྱི་ེནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་

གན་རྐྱེལོ་དུ་ཕྱིིར་ཉིལོ་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ང་ནུསི་ཤུགསི་མེད་པར་གྱུར་འདུག དོན་དག་

ཅི་ིཡིིན་ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མར་ད་ལྟ་མཉིམ་དུ་བཤོད། བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་གང་དུ་འདུག”

ཨ་མསི་ཕར་བལྟསི་པ་ན། བྱསིི་པ་གཉིིསི་ཀསི་གྱིང་རྩ་རུ་སྡེབ་འཚོང་བརྒྱབ་ནསི་འདུག 

“སིོང་ནསི་གདོང་པ་ཁྲུསི་ཤོིག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“འགྲོ་མ་ིདགོསི། སྐད་ཆོ་འད་ིཁོོ་ཚོོསི་གོ་དགོསི་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོེསི་དགོསི། ཁོོ་

ཚོོསི་གསིལོ་པོ་མ་ཤོེསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་ཤོོར་ཉིེན་ཆོ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

 ཨ་ཕསི་“ལྟསི་ངན་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།” ཅིེསི་ནན་འདྲེ་ིབྱསི།

“ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་ད་ལྟ་བཤོད། ང་མདང་དགོང་སྒོར་གྱི་ིཕྱི་ིརོལོ་དུ་སིོང་ནསི། སྐད་འབོད་

བྱེད་བཞེིན་པ་ད་ེདོན་དུ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན་མིན་རྩད་གཅིོད་དུ་སིོང་བ་ཡིིན་ལོ། ད་ེགར་ང་རང་

ཁོ་སི་ེདང་ཐུག་བྱུང་།”
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“ཆོོསི་དཔོན་ཁོོང་ངམ།”

“རེད། ཨ་ཕ། ཁོོ་རེད། ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་འད་ིཁོོསི་སྣ་ེཁྲིད་པ་རེད་འདུག་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོ་ོཁོོ་འཛོིན་དུ་སླེེབསི་སིོང་།”

ཨ་ཕསི་“སུ་ཞེིག་ཁོོ་འཛོིན་དུ་སླེེབསི་པ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་ཀྱིང་གསིལོ་པོར་མ་ིཤོེསི། དགོང་མོ་དེར་ང་ཚོོའ་ིལོམ་བཀག་ནསི་ཁོ་ཕྱིིར་བསོྐར་

མཁོན་ད་ེཚོ་ོརེད། ལོག་ཏུ་འཇོོར་ཡུ་བཟུང་ཡིོད་མཁོན་ད་ེཚོ།ོ” ཁོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བཤོད་

མཚོམསི་བཞེག “ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་དམར་གསིོད་བཏང་སིོང་། ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་དབྱུག་པསི་བརྒྱབ་

ནསི་ཀློད་པ་གཏོར་སིོང་ལོ། ད་ེདུསི་ང་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད། ང་རང་ཁོོང་

ཁྲོ་ཧ་ཅིང་ལོངསི་ནསི། འཇོོར་ཡུ་གཅིིག་ཚུར་ཕྲོགསི་པ་ཡིིན།” ཁོོསི་སྔོ་ནུབ་དགོང་མོའ་ི

མུན་ནག་དང་གླེོག་བཞུ་བཅིསི་ལོ་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅིསི་ཕྱིིར་དྲེན་ཞེིག་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་

ཁོོསི་“ངསི་མ་ིཞེིག་ལོ་དབྱུག་པསི་གཞུསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིདབུགསི་ཁོ་མིད་པ་ནསི་འགགསི་ཤོིང་། ཨ་ཕའ་ིགཟུགསི་པོ་རེངསི་པོར་གྱུར་

ནསི་“ཁོོ་བསིད་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་དྲེིསི།

“ངསི། ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ང་རང་ཁོོང་ཁྲོ་ཧ་ཅིང་ལོངསི་ཡིོད་པསི། གསིོད་རྩིསི་ཡིིན།”

ཨ་མསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་མཐོེང་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ངསི་མ་ིཤོེསི། ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ཕལོ་ཆོེར་མཐོེང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་

གླེོག་བཞུ་བཀར་སིོང་།”

ཨ་མསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁོོའ་ིམིག་ཟུང་ལོ་ཅིེར་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། དེ་ནསི་“ཨ་ཕ། སྒོམ་

འགའ་ར་ེགཏོར་དང་། ང་ཚོོསི་ཞེོགསི་ཇོ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི་ལོ། ཞེོགསི་ཇོ་བཏུང་རྗོེསི་ཁྱོོད་

ཚོ་ོལོསི་ཀར་འགྲོ་དགོསི། རུ་ཐེ།ེ ཝིན་ཧྥོིལོད། གལོ་སྲིིད་སུ་ཞེིག་གིསི་དྲེིསི་ན། ཋེོམ་ཁོོ་ན་

ཡི་ིའདུག་ལོབ་རོགསི། གོ་སིོང་ངམ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཚོོསི་སུ་གཅིིག་ལོ་བཤོད་ན། ཁོོ་ཚོོསི་



883

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཁོོ་བཙོན་དུ་ཕྱིིར་འཇུག་ག་ིརེད། གོ་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“གོ་སིོང་། ཨ་མ།”

“ཁོོ་ཚོ་ོལོ་དོགསི་ཟོན་བྱསི་ནསི་སྡོད། ཇོོན། ཁོོ་ཚོོར་སུ་གཅིིག་ལོའང་སྐད་ཆོ་ཤོོད་དུ་མ་

འཇུག” ཁོོ་མོསི་མ་ེཁོ་གསིོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཨ་ཕསི་ཅི་ལོག་བསྡུ་སིའ་ིཤོིང་སྒོམ་ཞེིག་

གཏོར། ཁོོ་མོསི་ཕྱི་ེབརྫོིསི་རྗོེསི་འཚོིག་ཇོ་བསྐོལོ། ཤོིང་སྐམ་པོ་ལོ་མ་ེམགོྱིགསི་པོར་ཟིན་ནསི། 

དུད་ཁུང་ནང་ནསི་མ་ེལྕི་ེའུར་འུར་དུ་བརྒྱུགསི།

ཨ་ཕསི་སྒོམ་གཏོར་ཚོར་རྗོེསི། ཋེོམ་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཡོིང་་“ཁོ་སི་ེཁོོ་དངོསི་གནསི་མ་ིབཟང་

ཞེིག་ཡིིན། ཁོོསི་དོན་དག་འད་ིའདྲེའ་ིནང་དུ་མགོ་བསྲིིངསི་ནསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅིསི་“ཁོོ་ཚོ་ོའད་ིགར་སྒོམ་རེར་སོྒོར་ཟུར་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེསོྤྲོད་པའ་ི

ལོསི་ཀ་ལོསི་སུ་ཡིོང་བ་རེད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེང་ཚོོར་འབབ་བཞེིན་པའ་ིགླེ་ཆོ་རེད་ཨ།”

“རེད། ང་ཚོོསི་ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་རྩིསི་མེད་དུ་གཏོང་བཞེིན་པ་རེད་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་གླེ་

པ་ཚོོར་ལོསི་གླེ་སྒོམ་རེར་སོྒོར་སྐར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ར་ེམ་གཏོགསི་སྤྲོད་མ་ིའདུག”

“དེསི་ཟསི་རིན་ཙམ་ཡིང་འདང་ག་ིམ་ིའདུག་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ངལོ་དུབ་དང་བཅིསི་“ད་ེརེད། དེའ་ིདབང་གིསི་ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་བཅིད་ངོ་རོྒལོ་

བྱསི་པ་རེད། ཨུན། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་མདང་དགོང་ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་ད་ེགཏོར་ཡིོད་

ཤོག་རེད། ད་ེབསི། ད་ེརིང་ནསི་བཟུང་ང་ཚོོར་སྒོམ་རེར་སྐར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ར་ེཡིིན་སྲིིད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། ཨ་ཁྱོ་ིཕྲུག་ད་ེཚོ་ོ... །”

“རེད་ཡི། ཨ་ཕ། ད་ཧ་གོ་ཡིི་འདུག་གམ། ཁོ་སིེ་ནི་ད་དུང་ཡིང་སྔོར་བཞེིན་མི་བཟང་

ཞེིག་རེད། ལྟསི་ངན། ཁོོ་བསིད་པའ་ིསྣང་བརྙིན་ཏ།ེ ཁོོའ་ིནང་དུ་བརྡོིབསི་པའ་ིཀློད་སྐོགསི་
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ལོསི་ཁྲག་དམར་འཛོག་བཞེིན་དེ་གར་འགུལོ་མེད་དུ་འགྱིེལོ་ཡིོད་པའི་རྣམ་པ་དེ། དེ་

ངའ་ིམིག་ལོམ་ནསི་ཡིལོ་ཐེབསི་མ་ིའདུག” ཁོོསི་སྦེར་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམིག་ཟུང་བཀབ།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ཡི། དེསི་ན་ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ད་ལྟ་ཨལོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་འདུག “དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་

ང་རང་གིསི་ཤོེསི། ང་རང་སྒོེར་ངོསི་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“དེ་འདྲེ་མ་བྱེད། ཨལོ། ང་ཚོོར་ཁྱོོད་མཁོོ། རྙིོག་དྲེ་བཟོ་མཁོན་ང་རེད་ལོ། 

ཚོང་མ་ཉིེན་ཁོར་གཏོད་མཁོན་ཡིང་ང་རེད། ང་རང་ཉིིད་རྐང་ཐེོག་ཏུ་ལོངསི་ཐུབ་མ་ཐེག་

ཏུ་ང་རང་གཅིིག་པུར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མ་ཐེབ་མཐེའ་རུ་ལོསི་ལོ་བྲེལོ་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་སྐད་ཆོར་ཉིན་ཆོེད་མགོ་བོ་

འགྲམ་དུ་གཡིོན་ཡོིད། ཁོོ་མོསི་སླེ་ངའ་ིནང་དུ་ཞེག་ཚོིལོ་བླུགསི་ཤོིང་། ཞེག་ཚོིལོ་ལོ་ཚོིར་

སྒྲི་གྲག་པ་ན། ཁོོ་མོསི་ཕྱི་ེབརྫོིསི་མ་ཐེོམ་བུ་ར་ེར་ེབྱསི་ནསི་སྣུམ་ནང་དུ་བླུགསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁྱོོད་ངེསི་པར་དུ་འདུག་དགོསི། ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ག་ི

རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ལོ་ད་ེའདྲེ་བྱེད་འདོད་མེད།”

“དེར་ཐེབསི་ཤོེསི་གཞེན་པ་མི་འདུག ཨལོ། འདི་ཚོང་མ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་མི་རེད་ལོ། ང་

བསྡད་ན་ཁོོ་ཚོོར་ཉིེན་ཁོ་ལོསི་མེད།”

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོང་ཁྲོ་དང་བཅིསི་ལོ་ེབདའ་བྱསི། “ང་ལོ་རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་ཁོང་ཞེིག་

ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་སུ་བཅུག་ན་ཅི་ིལོ་མ་ིཆོོག་གམ།”

“གོ་སྐབསི་ཡིོད་ན་རྗོེསི་མར་ལོསི་ཆོོག” ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་བརྒྱུད་ནསི་ཕར་བལྟསི་པ་ན། 

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གདན་སྟེང་དུ་ལོོག་ནསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཆོེན་པོ་ད་ེཡིངསི་པོར་

བགྲད་ནསི་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་“སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ད་ེརིང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཁྱོོད་ལོ་འོ་མ་འཐུང་རྒྱུ་ཡོིད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་མིག་དལོ་མོསི་རྡོེབ་པ་ལོསི། 

ཁོོའ་ིསྐད་ཆོར་ཚོིག་ལོན་མ་བྱིན།

ཨ་ཕསི་“འད་ིང་ཚོོསི་གསིལོ་པོར་ཤོེསི་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་མ་ི

ད་ེཤོ་ིཡིོད་རྒྱུ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ཀྱིང་གསིལོ་པོ་མ་ཤོེསི། ད་ེདུསི་མུན་པ་ཧ་ཅིང་ནག་ལོ། མ་ིཞེིག་གིསི་ངའ་ིམགོ་

ལོ་གཞུསི་བྱུང་། ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ཁོོ་ཤོ་ིཡིོད་པར་སྨོོན། ངསི་གདོན་ཕྲུག་ད་ེགསིོད་ཐུབ་

ཡིོད་པར་སྨོོན།”

ཨ་མསི་སྐད་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ཋེོམ། སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་བཤོད་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

སྲིང་ལོམ་ནང་དུ་རླངསི་འཁོོར་མང་པོ་དལོ་མོསི་ཚུར་ཡིོང་ག་ིའདུག ཨ་ཕ་སྒོེའུ་ཁུང་

གི་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“ཡིང་བསྐྱར་གླེ་པ་གསིར་པ་རོྫོགསི་མེད་

ཅིིག་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“བལྟསི་ཡིོང་ན་ཁོོ་ཚོོསི་མདང་དགོང་ལོསི་བཅིད་ངོ་རྒོལོ་ད་ེཡིོངསི་སུ་གཏོར་

ཟིན་འདུག་ཨ། ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་ཚོོའི་ལོསི་གླེ་སྐར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀར་ལྷུང་མགོ་

བརྩམསི་ཡོིད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། མ་ིཞེིག་གིསི་སྡུག་རུསི་ག་ཚོོད་བྱསི་རུང་། སྐར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀསི་ཕོ་

བ་འགྲང་ཐེབསི་མ་ིའདུག་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེརེད། སི་ལོ་ལྷུང་བའ་ིཁོམ་བུ་ཟོསི་ནསི། དེསི་གྲོད་ཁོོག་འགྲང་ཐེབསི་བྱསི་

ནསི་འདུག་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་བག་ལོེབ་སྟེང་འོག་བརྗོེསི་ཤོིང་། འཚོིག་ཇོ་དཀྲོག་དཀྲོག་བྱསི་རྗོེསི་“ངའ་ིསྐད་

ཆོར་ཉོིན་དང་། ད་ེརིང་ངསི་མ་རོྨསི་ལོོ་ཏོག་བརྡུངསི་མ་ཉིོསི་ཡིོང་ནསི། ང་ཚོོསི་མ་རོྨསི་ལོོ་

ཏོག་ག་ིསྐྱོ་མ་བཟའ་རྒྱུ་བྱ། ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་རླངསི་སྣུམ་གྱི་ིརིན་པ་ཙམ་ལོེན་ཐུབ་མ་ཐེག་ཏུ་
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ང་ཚོ་ོའད་ིདང་ཁོ་བྲལོ་འགྲོ། འད་ིན་ིའདུག་སི་བཟང་པོ་ཞེིག་མ་རེད་ལོ། ངསི་ཋེོམ་གཅིིག་

པུ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་འཁྱོམ་དུ་བཅུག་ན་མ་ིའདོད། ངསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཚོོསི་ད་ེལྟར་བྱེད་མ་ིརུང་། ཨ་མ། ང་ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མར་ཉིེན་ཁོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར་

ཡིོད།”

ཁོོ་མོའ་ིམ་ནེ་རེངསི་པོར་མདུན་དུ་བསྲིིངསི། “དེ་ནི་ང་ཚོོའི་འཆོར་གཞེི་ཡིིན། ཡི། 

འདིར་ཤོོག་ལོ་ཟ་མ་ཟོ། ཟོསི་ཚོར་རྗོེསི་ལོསི་ཀར་སིོང་། ངསི་ཀྱིང་གདོང་པ་བཀྲུསི་རྗོེསི་ཁྱོོད་

ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཡིོང་། ད་ེརིང་ང་ཚོོསི་སོྒོར་མོ་འགའ་ར་ེལོེན་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི།”

ཁོོ་ཚོོསི་སྐྱོ་བག་བརོྔསི་མ་ཚོ་པོ་ཚོ་རྐྱེང་དུ་ཟོསི་པསི། ཁོ་ནང་དུའང་ཚོིར་སྒྲི་གྲག ཁོོ་

ཚོོསི་འཚོིག་ཇོ་རྔམ་འཐུང་བྱསི་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་ཇོ་ཕོར་ཁོ་བཀང་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་

བཏུང་།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིསིི་སྡརེ་མའ་ིསྟངེ་ནསི་མག་ོབ་ོགཡུག་གཡུག་བྱསི། “བལྟསི་ཡིངོ་ན་ང་ཚོ་ོ

འད་ིདང་ལོསི་སླེ་པོསི་ཁོ་འབྲལོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་འད་ིངའ་ིསྡིག་སྒྲིིབ་དང་

འབྲལེོ་བ་ཡིདོ་རྒྱུ་རདེ།”

ཨ་ཕསི་སྐད་གདངསི་མཐེོན་པོསི་“ཨ་ཡི། ད་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག ང་ཚོོར་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྡིག་སྒྲིིབ་

ཀྱིི་སྐོར་ལོ་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་ཁོོམ་མི་འདུག ཡི། ད་འགྲོ། སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི། ཕྲུ་གུ་

གཉིིསི་ཀ ཁྱོོད་གཉིིསི་ཀྱིང་ཤོོག་ལོ་རོགསི་རམ་བྱོསི། ཨ་མསི་བཤོད་པ་འགྲིག་འདུག ང་

ཚོ་ོའད་ིདང་འབྲལོ་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོཚོང་མ་སིོང་ཤུལོ་དུ། ཨ་མསི་སྡེར་མ་དང་ཇོ་ཕོར་འཁྱོེར་ནསི་ཋེོམ་གྱི་ིརྩར་སིོང་

་“ཅུང་ཙམ་ཟོསི་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།”

“ངསི་བཟའ་མ་ིཐུབ། གདོང་པ་སྐྲངསི་དྲེགསི་པསི་སིོ་ཡིིསི་ལྡོད་མ་ིཐུབ།”

“བཟའ་ཐེབསི་བྱོསི་དང་བཟང་ག་ིརེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

“མ་ིབཟའ། ཨ་མ། ངསི་བཟའ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

ཁོོ་མོ་ད་ེགར་ཁོོའ་ིམལོ་གདན་གྱི་ིསྣ་ེརུ་བསྡད་ནསི་“ང་ལོ་གཅིིག་ཤོོད་དང་། དོན་དམ་

པར་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་བ་ངསི་ཤོེསི་ན་འདོད། ངསི་ཀྱིང་གནསི་ཚུལོ་ཅིི་ཡིིན་གསིལོ་པོ་ཤོེསི་

དགོསི། ཁོ་སིེ་ཡིིསི་དེ་གར་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་ཅིིའི་ཕྱིིར་བསིད་པ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོའ་ིགདོང་པར་གོླེག་བཞུ་བཀར་ཡོིད་ཅིིང་། ཁོོ་རང་དེ་གར་ལོངསི་ནསི་

བསྡད་ཡིོད།”

“ཁོོསི་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་སིོང་། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་གསིལོ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག་གམ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“དྲེན་གྱིི་འདུག ཁོ་སིེ་ཡིིསི་‘ཁྱོོད་ཚོོར་མི་རྣམསི་མུག་གསིོད་བྱེད་པའི་ཐེོབ་

ཐེང་མེད།’ ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་། དེ་ནསི་མི་རྒྱགསི་པ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ལོ་དམར་ཕོྱིགསི་པའི་

ཁྱོི་ཕྲུག་ཟེར་ནསི་སྡིགསི་སྨོོད་བཏང་བྱུང་ལོ། དེར་ཁོ་སིེ་ཡིིསི། ‘ཁྱོོད་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་

ཅིི་ཞེིག་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིི་མི་འདུག’ ཅིེསི་བཤོད་སོིང་། དེ་ནསི་མི་དེསི་ཁོོའ་ིམགོ་བོ་

དབྱུག་པ་ཞེིག་གིསི་གཏོར་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་མར་སྒུར་ཞེིང་། ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་ལྷན་དུ་བསྣོལོ། “ཁོོསི་ད་ེཙམ་བཤོད་

པ་རེད་དམ། ‘ཁྱོོད་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་སྒྲུབ་བཞེིན་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག’ ད་ེཙམ་པ་

རེད་དམ།”

“རེད།”

ཨ་མསི་“ཨ་ཕྱི་ིཡིིསི་འད་ིཐེོསི་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨ་མ། ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་གསིལོ་པོ་མ་ཤོེསི། ད་ེན་ིཁོ་དབུགསི་

གཏོང་ལོེན་ལྟར་རང་ཤུགསི་སུ་སླེེབསི་སིོང་། ངསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པའང་

མ་ཤོེསི།”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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“དེ་མི་སོྐྱན། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དེ་འདྲེ་མ་བྱསི་ན་ཨང་འདོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ནི་དེ་གར་

མེད་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་པ་ད་ེབྱསི་པ་རེད། ངསི་ད་ེཐེད་དུ་ཁྱོོད་

ལོ་སོྐྱན་འགེལོ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད།” ཁོོ་མོ་ཐེབ་འགྲམ་དུ་སོིང་ནསི། ཐེབ་ཐོེག་ཏུ་སོྐལོ་བཞེིན་

པའ་ིསྣོད་ཆོསི་འཁྲུད་བྱེད་ཀྱི་ིཆུའ་ིནང་དུ་ལོག་རསི་ཤོིག་སྦེངསི་ནསི་ཚུར་འཁྱོེར་ཡིོང་སྟ་ེ

“ཡི། འད།ི འད་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིགདོང་ལོ་གླེོན་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་རསི་དྲེོན་པོ་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྣ་གདོང་དང་མཁུར་མགོ་རུ་གླེན་ཞེིང་། ཚོ་དྲེོད་ཐུག་

ཐེེངསི་ར་ེལོ་འཁུམ་འཕར་ར་ེབྱསི། “ཨ་མ། ང་དོ་ནུབ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན། ངསི་ཉིེན་ཁོ་འད་ིཁྱོོད་

ཚོ་ོབཟའ་མ་ིཚོོའ་ིསྟེང་དུ་འཁྱོེར་ཡིོང་མ་ིའདོད།”

ཨ་མསི་ཁོོང་ཁོྲ་དང་བཅིསི་“ཋེོམ། དོན་དག་མང་པོ་ཞེིག་ངསི་ཀྱིང་ཧ་མི་གོ འོན་

ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་ཕར་སིོང་བ་ཙམ་གྱིིསི་ང་ཚོོ་བདེ་ལོ་འབབ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། དེསི་ང་ཚོོ་

སིེམསི་ཁྲལོ་ལོ་ལྷག་ཏུ་གཏོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་མུ་མཐུད་དུ་

“སོྔོན་ཆོད་ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ལོ་སི་གཞེིསི་ཡིོད་ལོ། སྐབསི་དེར་ང་ཚོོར་ཞེིང་ཚོིགསི་སི་ཚོིགསི་

ཟེར་བ་ཡིོད་པ་རེད། སི་གཞེིསི་དེའི་སྟེང་ནསི་མི་རྒན་པ་གྲོངསི་ནསི་ཡིོང་ལོ། ཆུང་ཕྲུ་

གུ་བཙསི་ནསི་ཡིོང་བ་རེད། སྐབསི་དེར་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་དང་ངོ་བོ་གཅིིག་

ཡིིན་ལོ། ཡིོད་ཚོད་ཚོང་མ་ད་ེའདྲེའ་ིགསིལོ་ལྷང་བ་ཞེིག་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། དེང་སིང་ཡིོད་

ཚོད་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ཟིན་ཞེིང་། ངསི་ཀྱིང་ཡིོད་ཚོད་གསིལོ་པོར་མ་ིམཐོེང་། གསིལོ་པོར་

འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ིདབྱ་ེམཚོམསི་ཀྱིང་མ་ིའདུག ཨལོ་ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་རང་ནམ་རྒྱུན་ར་ཐུག་

བཞེིན་དུ་ཕོ་ཉུལོ་ལོ་བརྒྱུགསི་ནསི། རང་དོན་ལོ་མ་ཁོོམ་པར་ཡོིད་ལོ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིིན་ན། 

ཁོོ་རང་ང་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཐེམ་མ་ེཐེོམ་མ་ེཡིོང་བཞེིན་པ་ཙམ་རེད། ཨ་ཕསི་བཟའ་དཔོན་ཞེིག་

ག་ིའགན་མ་ཐེེག་པར། ད་ལྟ་གོ་སི་ཤོོར་ནསི་ཡིོད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོཁོ་འཐེོར་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་

རེད་ཡི། ཋེོམ། ད་དུང་རོ་སི་ིཤོ་རོན།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོ་མོསི་ཕར་ལོ་བལྟསི་པསི། བུ་མོ་ད་ེ



889

ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

གར་མིག་བགྲད་ནསི་ཡིོད་པ་མཐེོང་། “ཁོོ་མོསི་ཀྱིང་མ་ིའགྱིངསི་པར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་

ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོར་ཡིང་ཁྱོིམ་ཟེར་བ་ཞེིག་མེད། ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་མ་ིཤོེསི། ངསི་ཁྱོིམ་ཚོང་

འད་ིམུ་མཐུད་དུ་ཁྱོིམ་ཚོང་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་གནསི་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞེིན་

ཡིོད། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཡིིན་ན། ཁྱོིམ་ཚོང་འད་ིམུ་མཐུད་དུ་འད་ིལྟར་སིོང་ན། ཁོོ་རང་ག་འདྲེ་

ཞེིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲེའ་ིའཚུབ་པོ་ཅིིག ད་ེནསི་རུ་ཐེ་ེཡིིན་ནའང་ནམ་

རྒྱུན་གཅིན་གཟན་ལྟར་རྒོད་པོ་རེད། དེ་བསི་ད་ལྟ་བློོ་འཁོེལོ་སི་ཅིི་ཡིང་མི་འདུག ཋེོམ། 

ཁྱོོད་རང་མ་འགྲོ། མུ་མཐུད་དུ་བསྡད་ནསི་ང་ལོ་རོགསི་རམ་བོྱསི།”

ཋེོམ་གྱིིསི་ཐེང་ཆོད་པའ་ིསོྒོ་ནསི་“འོ་ཡི། ཨ་མ། ང་འདུག་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ང་འད་ིལྟར་

བསྡད་ན་ཚོང་མར་མ་ིབཟང་བ་གསིལོ་པོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་སྣོད་ཆོསི་འཁྲུད་གཞེོང་གི་རྩར་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། ཀྲིན་སྡེར་རྣམསི་བཀྲུསི་ནསི་

བསྐམསི། “ཁྱོོད་མདང་དགོང་གཉིིད་མེད་དམ།”

“གཉིིད་མེད།”

“ཡི། དེསི་ན་ཁྱོོད་གཉིིད། ཁྱོོད་ཀྱིི་གོྱིན་གོསི་རློན་པ་ཡིིན་པ་མཐོེང་སིོང་། ངསི་དེ་ཚོོ་

ཐེབ་འགྲམ་ནསི་བསྐམ་འཇོོག” ཁོོ་མོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་ཚོར། “ད་ང་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན། སིོང་ནསི་

ཤོིང་ཏོག་འཐོེག རོ་སི་ིཤོ་རོན། སུ་ཞེིག་སླེེབསི་ན། ཋེོམ་ན་ཡི་ིའདུག་ལོབ་རོགསི། གོ་སོིང་

ངམ། སུ་གཅིིག་ཀྱིང་ནང་དུ་ཡིོང་མ་འཇུག གོ་སིོང་ངམ།” རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ལྡེམ་

ལྡེམ་བྱསི་“ང་མི་འགོར་བར་ཕྱིིར་ཡིོང་། ད་ཅུང་ཙམ་གཉིིད་ཅིིག ཋེོམ། གཅིིག་བྱསི་ན་

ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་འགྲོ་ཐུབ་སྲིིད།” ཁོོ་མོ་མགོྱིགསི་པོར་ཁོོའ་ིརྩར་སིོང་ནསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་བོྲསི་མ་

འགྲོ་ཨ།” ཟེར།

“ཨ་མ། ང་མ་ིའབྲོ།”

“དངོསི་གནསི་ཡིིན་ནམ། འབོྲ་རྒྱུ་མིན་ནམ།”
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“ང་མ་ིའབྲོ། འད་ིག་རང་དུ་འདུག”

“དེསི་ན་འགྲིག་འདུག རོ་སི་ིཤོ་རོན། བརྗོེད་མ་འགྲོ།” ཁོོ་མོ་ཕྱི་ིལོ་བུད་ནསི། རྗོེསི་སུ་

སོྒོ་དམ་པོར་བརྒྱབ།

ཋེོམ་གན་རྐྱེལོ་ལོ་ལོོག་ཅིིང་། ད་ེནསི་གཉིིད་ཀྱི་ིམུན་པ་ཆུ་གཉིེར་བཞེིན་དུ་སླེེབསི་ནསི་

ཁོོ་རང་ཚོོར་མེད་ཀྱིི་སྣེ་རུ་ཡུན་གྱིིསི་བསྐྱལོ། དེ་ནསི་གཉིིད་ཀྱིི་ཀོློང་དུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ལྷུང་

རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་སིད།

“ཝ་ཡི།ེ ཋེོམ།”

“ཨ། ཅི་ིརེད།” ཁོོ་གཉིིད་ལོསི་དཀྲོགསི། ཁོོསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་ཕར་བལྟསི་པ་ན། ཁོོ་མོའ་ི

མིག་ནང་དུ་ཞེ་ེསྡང་ག་ིམ་ེལྕི་ེའབར་བཞེིན་འདུག “ཅི་ིཞེིག་རེད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིཞེིག་བསིད་པ་རེད་ཨ།”

“ཡིནི། བསིད་པ་ཡིནི། སྐད་མགོ་ད་ེའདྲེ་མ་མཐེ།ོ ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་གཞེན་པར་ཤོསེི་སུ་འཇུག་

འདདོ་དམ།”

ཁོོ་མོསི་ངར་སྐད་ཀྱིིསི་“དརེ་ངསི་ཁོ་ཡི་བྱདེ་དགོསི་དོན་ཅི་ིརེད། གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་

སྒོར་ནང་གི་སྐྱེསི་མ་དེསི་ང་ལོ་ལོབ་མྱོོང་། ཁོོ་མོསི་སྡིག་པ་བསིགསི་ན་མཇུག་འབྲསི་ཅིི་

ཡིིན་བཤོད་སིོང་། ཁོོ་མོསི་ང་ལོ་གསིལོ་པོར་བཤོད་སིོང་། ད་ེབསི་ང་ལོ་ཕྲུ་གུ་བད་ེཐེང་ཞེིག་

བཙའ་བའི་གོ་སྐབསི་ཤོིག་འདུག་གམ། ཁོོན་ནེ་ཁོ་བྲལོ་སིོང་ལོ། ང་ལོ་འཚོོ་བཅུད་ཅིན་

གྱིི་ཟ་མ་མེད་ཅིིང་། འོ་མའང་འཐུང་རྒྱུ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ལོ་སྔོངསི་

འཚོབ་ཀྱི་ིགདངསི་ཤོིག་བབསི། “དེའ་ིསྟེང་དུ་ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིཞེིག་བསིད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་

འད་ིབད་ེཐེང་ངང་བཙའ་བའ་ིསྐལོ་བ་ཞེིག་འདུག་གམ། ཕྲུ་གུ་ཡི་མ་གཟུགསི་ཤོིག་བཙའ་

རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཐེག་ཆོོད་རེད། ད་ེངསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག ངསི་ཐེ་ན་ཞེབསི་བྲོའང་འཁྲབ་མེད་ཨ།”

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ཤུ་... ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིརྣམསི་འད་ིརུ་འབོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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“དེར་ངསི་ཁོ་ཡི་མ་ིབྱེད། ང་ལོ་ཕྲུ་གུ་ཡི་མ་གཟུགསི་ཤོིག་བཙའ་རྒྱུ་རེད། ངསི་འཐེམ་

འཁྱུད་ཞེབསི་བྲོ་ཙམ་ཡིང་འཁྲབ་མེད་ཨ།”

ཁོོ་ཁོོ་མོའ་ིཉི་ེསིར་སིོང་ནསི“ཁོ་རོག་ལོ་སྡོད།”ཟེར།

“ཁྱོོད་ངའི་རྩར་ཡིོང་མི་དགོསི། འདི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མི་བསིད་པ་ཐེེངསི་དང་པོ་ཡིང་མིན།” 

ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་སྔོངསི་འཚོབ་ཀྱིིསི་དམར་པོར་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིཚོིག་འབྲུ་ལྡབ་ལྡིབ་

ཏུ་གྱུར་“ངསི་ཁྱོོད་རང་མཐེོང་ན་མི་འདོད།” ཁོོ་མོསི་མལོ་གཟན་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

མགོ་བོ་བཏུམ། 

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོ་མོསི་གླེོ་སུད་རྒྱག་བཞེིན་ངུ་ཤུམ་བྱེད་བཞེིན་པ་ཐོེསི་ཐུབ། ཁོོསི་མ་མཆུ་

སིོ་ཡིིསི་བཙིར་ནསི། པང་གཅིལོ་ངོསི་སུ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ད་ེནསི་ཁོོ་ཕར་ཨ་ཕའ་ིཉིལོ་

སིའ་ིརྩར་སིོང་། ཨ་ཕའ་ིམལོ་གདན་གྱི་ིསྣ་ེཟུར་གྱི་ིའོག་ཏུ། ལྕི་ིལོ་རིང་བའ་ིམ་ེམདའ་ཞེིག་

བཞེག་འདུག་ལོ། ད་ེན་ིཁོ་ཚོད་ 0.38 ཅིན་གྱི་ིཝིན་ཆོ་ེསི་ིཋེེར་4 རྟེགསི་མའ་ིམ་ེམདའ་ཞེིག་

རེད། ཁོོསི་མེ་མདའ་དེ་ལོག་ཏུ་བློངསི་ནསི། འཇོའ་ཤོིང་མར་འཐེེན་ཏེ་མེ་མདའི་མདེའུ་

ཁུང་དུ་མདེའུ་ཡིོད་མེད་བལྟསི་ཤོིང་། སྐམ་པ་དང་ཐོེ་བར་ཡིང་ཚོོད་ལྟ་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམལོ་གདན་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ཞེིང་། མ་ེམདའ་ད་ེཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡུ་བ་ཡིར་ལོ་

གཏད་ཅིིང་ལྕིགསི་བུག་མར་ལོ་གཏད་ནསི་པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་བཞེག རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིསྐད་

ཇོེ་ཕྲ་རུ་སིོང་ནསི་ངུ་མོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་གྱུར། ཋེོམ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་གན་རྐྱེལོ་དུ་ཉིལོ་ནསི་

མལོ་གཟན་ཕྱིིར་བཀབ་ཅིིང་། ཁོོའ་ིརྨསི་སྐྱོན་ཕོག་པའ་ིགདོང་པ་ད་ེཡིང་མལོ་གཟན་གྱིིསི་

བཀབ་རྗོེསི། མལོ་གཟན་བར་ནསི་དབུགསི་གཏོང་ལོེན་བྱེད་སིའ་ིབུ་ག་ཕྲ་མོ་ཞེིག་བསྐྱུར། 

ད་ེནསི་ཁོོསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཨ་དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ།” ཞེེསི་ཤུ་རིང་འཐེེན།

4  ཝིན་ཆོེ་སིི་ཋེེར།ཝིན་ཆོེ་སིི་ཋེེར། Winchester སྟ།ེ ཨ་རའི་ིཝནི་ཆོ་ེསི་ིཋེརེ་མ་ེམདའ་བཟོ་སྐྲུན་སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་ག་ིཐེོན་རྫོསི་ཀྱི་ིཚོངོ་

རྟེགསི། 
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ཕྱིི་ལོོགསི་སུ། རླངསི་འཁོོར་སོྐར་ཞེིག་ཁོང་པའི་མདུན་བརྒྱུད་ནསི་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། མི་

ཚོོའ་ིགླེེང་མོལོ་གྱི་ིསྐད་ཀྱིང་གྲག་ཡིོང་། 

“མ་ིག་ཚོོད་ཡིོད།”

“ང་ཚོ་ོགསུམ་པོ་གཅིིག་པུ་ཡིིན། གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད།”

“ཁྱོོད་ཚོ་ོཁོང་པ་ཨང་གྲངསི་ཉིེར་ལྔའ་ིནང་དུ་སིོང་། ཨང་གྲངསི་སོྒོ་ངོསི་སུ་བྲིསི་ཡིོད།”

“འོ་ཡི། སྐུ་ཞེབསི། གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་ཡིིན།”

“སྐར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ”

“ཨོ། ལྟསི་ངན། དེསི་དགོང་ཚོིགསི་སོྐལོ་བྱེད་ཙམ་ཡིང་འདང་རྒྱུ་མ་རེད་ཨ།”

“ད་ེན་ིང་ཚོོསི་སོྤྲོད་བཞེིན་པའ་ིརིན་གོང་ཡིིན། ད་དུང་ལོྷ་ཕོྱིགསི་ནསི་མ་ིཉིིསི་བརྒྱ་ལྷག་

ཡིོང་ག་ིཡིོད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་ལོསི་ཀ་འད་ིདགའ་དགའ་སོྤྲོ་སྤྲོོསི་ལོེན་རྒྱུ་རེད།”

“འོན་ཀྱིང་། དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། སྐུ་ཞེབསི།”

“ད་སིོང་ཞེིག ཡིང་མིན་ན་ལོསི་ཀ་ལོོངསི། ད་ེམིན་ན་ཕར་སོིང་། ང་ལོ་ཁྱོོད་དང་རྩོད་

པ་བརྒྱབ་ནསི་འདུག་ཁོོམ་མེད།”

“འོན་ཀྱིང་... །”

“ཉིོན་ཨ། རིན་གོང་གཏན་འབེབསི་བྱེད་མཁོན་ན་ིང་མིན། ངསི་ཁྱོོད་ཚོ་ོའད་ིགར་ཐེོ་

འགོད་བྱེད་བཞེིན་པ་ཙམ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ལོསི་འདོད་ན་ལོསི་ཤོིག ལོསི་མ་ིའདོད་ན་ལོམ་

གཡིསི་ཕྱིོགསི་སུ་འཁོོར་ནསི་ཕྱིིར་སིོང་།”

“སོྒོ་རྟེགསི་ཨང་ཉིེར་ལྔ་པ་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།”

“རེད། ཨང་ཉིེར་ལྔ་པ།”

• • •
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཋེོམ་མལོ་གདན་སྟེང་ནསི་གཉིིད་ཅིོག་རྒྱག་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། རྐང་འཇོབ་ལོག་འཇོབ་

བྱེད་པའི་སྒྲི་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་རང་གཉིིད་ལོསི་བསླེངསི། ཁོོསི་གླེོ་བུར་དུ་མེ་མདའ་ལོག་ཏུ་

བཅིངསི་ནསི་དམ་པོར་བཟུང་ནསི། གདོང་ག་ིམལོ་གཟན་མར་འཐེེན། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཁོོའ་ི

ཉིལོ་སིའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་འདུག

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་གཉིིད་དང་། ཁྱོོད་མུ་མཐུད་དུ་གཉིིད་དང་། ངསི་སོྒོ་བསྲུངསི་ནསི་འདུག 

མ་ིསུ་གཅིིག་ཀྱིང་ནང་དུ་ཡིོང་མ་ིའཇུག” ཅིེསི་བཤོད།

• • •

སི་རུབ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཨ་མ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་འབོྱར། ཁོོ་མོ་སོྒོ་ཐེེམ་སྟེང་ནསི་

འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི། ཋེོམ་ལོ་སྔོངསི་འཚོབ་མ་ིསླེོང་བའ་ིཆོེད་དུ་སོྒོ་རྡུང་བཞེིན་“ང་

ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་ལོག་ཏུ་ཁུག་མ་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ནང་དུ་སླེེབསི། ཋེོམ་གཉིིད་

ལོསི་སིད་ནསི་མལོ་གདན་སྟེང་ནསི་ཡིར་དྲེང་མོར་དགྱིེ། ཁོོའ་ིརྨ་ཁོ་བསྐམསི་ནསི་གྲིམ་

པོར་གྱུར་ཡིོད་པསི། རྨ་ཁོ་མེད་པའི་ཤོ་སྐྱི་རྣམསི་འཐེེན་ནསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་བྱེད། ཁོོའ་ི

མིག་གཡིོན་པ་མར་སྐྲངསི་ནསི་ཕལོ་ཆོེར་བཙུམ་ནསི་འདུག ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོསིོང་ཤུལོ་དུ་

ནང་དུ་སུ་ཞེིག་སླེེབསི་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སླེེབསི་མ་སིོང་། སུ་གཅིིག་ཀྱིང་སླེེབསི་མ་སིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་གླེ་ཆོ་བཅིག་འདུག་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི་སིོང་ངམ།”

“ངསི་ཕྱི་ིལོོགསི་ནསི་མ་ིཚོོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་བཞེིན་པ་གོ་བྱུང་།”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མ་ལོ་ཉིོབ་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི།
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ཋེོམ་གྱིིསི་མཐེེ་བོང་གིསི་རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་མཛུབ་སྟོན་བྱསི། “ཁོོ་མོསི་རྙིོག་དྲེ་ཆོེན་པོ་

བཟོསི་སིོང་། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་སུ་རྙིོག་དྲེ་ཚོང་མ་ཁོོ་མོར་གཟསི་ནསི། ཚོང་མསི་ཁོོ་མོར་གཞུ་

བཞེིན་པའ་ིསྣང་བ་འདྲེ་ཤོར་འདུག ངསི་ཁོོ་མོ་འད་ིའདྲེ་ཁོོང་ཁྲོ་ཟ་སྲིིད་པ་ཤོེསི་ན། ང་སོྔོན་

ནསི་ཕྱིིན་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་ཡིིན།”

བུ་མོསི་སྡང་སིེམསི་དང་བཅིསི་“གནསི་ཚུལོ་འདི་འདྲེའི་འོག་ནསི། ང་ལོ་ཕྲུ་གུ་བདེ་

ཐེང་ཞེིག་ཇོ་ིལྟར་བཙའ་སྲིིད།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོ་ཚུམསི། ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ཚུམསི་ཤོིག ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསིེམསི་པ་སྡུག་བཞེིན་པ་

ཤོེསི་ལོ། ད་ེཐེད་ལོ་ཁྱོོད་ལོ་ལོ་ེའདེད་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའང་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ལྟ་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོ་ཚུམསི་ལོ་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་ཋེོམ་གྱིི་རྩར་ཕྱིིར་སིོང་། “ཁོོ་མོར་ཁོ་ཡི་མ་བྱེད། ཋེོམ། ཁོོ་མོར་མཚོོན་

ནའང་ཧ་ཅིང་དཀའ་མོ་རེད། ད་ེངསི་ཀྱིང་གསིལོ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག མངལོ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡོིད་

པའ་ིསྐབསི་སུ། གཞེན་གྱིིསི་ཅི་ིབྱསི་ཚོང་མ་རང་ལོ་གཟསི་ཡིོད་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་བ་ཡིོད་ལོ། 

གཞེན་པསི་ཅི་ིབཤོད་ཚོང་མ་མཐེོང་ཆུང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞེིང་། ཡིོད་ཚོད་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིཁོ་གཏད་དུ་ལོངསི་ཡིོད་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་བ་སྐྱ་ེབ་ཡིིན། ཁོོ་མོར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོ་ཡི་མ་བྱེད། 

ཁོོ་མོར་ཡིང་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད་པ་རེད། ཁོོ་མོར་ད་ེལྟ་བུའ་ིཚོོར་སྣང་ཡིོད་པ་ད་ེཆོོསི་ཉིིད་རེད།”

“ངསི་ཁོོ་མོ་སིེམསི་སྡུག་ཏུ་འཇུག་ན་མ་ིའདོད།”

“ཤུ་... ། ད་སྐད་ཆོ་མ་བཤོད།” ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁུག་མ་ད་ེཐེབ་ཀ་གྲང་མོའ་ིསྟེང་

དུ་བཞེག ཁོོ་མོསི་“ཡིོང་འབབ་ཟེར་ན་ལོག་སྟོང་ལོ་མ་བུད་ཙམ་རེད། ངསི་ང་ཚོ་ོའད་ིནསི་

ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེེསི་ལོབ་པ་ཡིིན་ཨ། ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་འབུད་ཤོིང་ར་ེགྲ་སྒྲིིག་བོྱསི་

དང་། ཨོ། ཁྱོོད་འགོྲ་མ་ིརུང་། འད།ི ད་ང་ཚོོར་ཤོིང་སྒོམ་འད་ིགཅིིག་པུ་ལོསི་ལྷག་མ་ིའདུག 
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ད་ེགཅིོག་དང་། ངསི་ཁོོ་ཚོ་ོཚུར་ཡིོང་དུསི་ཤོིང་ཐུར་ར་ེསྒྲུག་རྒྱུ་ཨ་ེརྙིེད་ལྟོསི་ལོབ་ཡིོད། ང་

ཚོོསི་སྐྱོ་བག་ག་ིསྟེང་དུ་ཀ་ར་བཏབ་ནསི་བཟའ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་ནསི། ཤོིང་སྒོམ་དེ་རོྡོག་བརྫོིསི་བྱསི་ཏེ་དུམ་བུ་མང་པོར་བཏང་། ཨ་

མསི་ཐེབ་ཀ་གཅིིག་ག་ིསྣ་ེཙམ་ནསི་མ་ེབུསི་ཏ།ེ མ་ེརླབསི་ཚོང་མ་ཐེབ་ཁུང་གཅིིག་ཁོོ་ནའ་ི

འོག་ཏུ་འཁོེལོ་ཐེབསི་བྱསི། ཁོོ་མོསི་ཇོ་རྫོའ་ིནང་དུ་ཆུ་བླུགསི་རྗོེསི་མ་ེསྟེང་དུ་བཞེག རྫོ་མ་

ད་ེམ་ེརླབསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཐེད་ཀར་འཁོེལོ་བསི། མ་ིའགྱིངསི་པར་རྫོ་མ་ལོསི་ཙར་སྒྲི་དང་ཙིར་

སྒྲི་གྲག་ཡིོང་། 

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེརིང་ཤོིང་ཏོག་བཏོགསི་པ་ག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་མ་རྨསོི་ལོ་ོཏགོ་ཟན་ཆོག་ག་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་ཕརོ་པ་ཞེགི་བསྲིངིསི། “དའེ་ིསྐརོ་

བཤོད་ཀྱིང་མ་ིའདདོ། སོྔོན་ཆོད་ང་ཚོ་ོརྩདེ་རསེི་དགདོ་རསེི་བྱདེ་སྟངསི་དང་བསྡུར་ན། དངེ་

སིང་ན་ིག་འདྲེའ་ིཡིདི་སྐྱ་ོབ་ཞེགི་རདེ་ཨང་། ཋེམོ། དངེ་སིང་ང་ཚོརོ་དགདོ་གཏམ་བཤོད་རྒྱུ་

ཕལོ་ཆོརེ་མདེ་ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་དགདོ་གཏམ་ར་ེཡིདོ་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ཡིང་། ད་ེཡིང་

ཐེབསི་སྡུག་ག་ིདགདོ་གཏམ། སིམེསི་ལོ་སོྤྲོ་སྣང་སླེངོ་བྱདེ་མདེ་པ་ད་ེའདྲེ་ཤོ་སྟག་རདེ། ད་ེརངི་

གཅིིག་གིསི། ‘ད་ལྟ་དཔལོ་འབྱོར་ཉིམསི་རྒུད་ཆོེན་མོ་མཇུག་རོྫོགསི་ཡིོད་སི་རེད། ད་ེརིང་

ངསི་ར་ིབ་ོརྣ་རངི་ཞེགི་མཐེངོ་བྱུང་ལོ། ད་ེབདའ་མཁོན་གཅིགི་ཀྱིང་མ་ིའདུག’ ཟརེ་ལོ། དའེ་ི

ལོན་དུ་མ་ིགཞེན་པ་ཞེགི་གསིི། ‘ད་ེའདྲེ་ཡིནི་རྒྱུ་མ་རདེ། དངེ་སིང་ཚོང་མསི་ར་ིབོང་གསིདོ་

པར་ཕངསི་པསི། ར་ིབངོ་བཟུང་ནསི་འ་ོམ་བཞེསོི་རྗོསེི་ཕྱིརི་གཏངོ་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། ཁྱོདོ་ཀྱིསིི་

མཐེངོ་བ་ད་ེའ་ོམ་བཞེསོི་ཟནི་པའ་ིར་ིབངོ་ཞེགི་ཡིནི་རྒྱུ་རདེ།’ ཟརེ། ངསི་བཤོད་རྒྱུ་ཡིང་འད་ི

འདྲེ་ཡིནི། དགདོ་གཏམ་འད་ིའདྲེའ་ིརགིསི་ལོ་དགདོ་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་

ཨནི་ཇུན་གྱི་ིམ་ིདའེ་ིབར་གྱི་ིསྒྲུང་ལྟ་བུའ་ིདགདོ་རྒྱུ་མདེ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཐེངེསི་གཅིགི་ལོ་

ཨིན་ཇུན་ཞེིག་ག་ིདད་པ་བསྒྱུར་ནསི་ཁྱོིམ་དུ་ཁྲིད་ཡིོང་ལོ། ཨིན་ཇུན་དེསི་ཁོོའ་ིསྲིན་སྒོམ་
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ནང་ག་ིསྲིན་མ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་སྟོང་བར་ཟོསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིཆོང་དཀར་ཚོང་

མ་བཏུང་ཚོར་རྗོསེི། དད་པ་ཕྱིརི་འགྱུར་ནསི་སིངོ་བ་རདེ། ཋེམོ། རསི་ཆོ་ཆུ་འཁྱོག་ནང་དུ་

སྦེངསི་ནསི་གདངོ་པར་གླེནོ་དང་།”

སི་སོྲིད་ཀྱི་ིམུན་པ་ད་ེཇོ་ེནག་ཏུ་གྱུར་བྱུང་བསི། ཨ་མསི་སོྒྲིན་མ་ེལོ་མ་ེབསྒྲིནོ་ནསི་གཟརེ་

མ་ཞེིག་གི་སྟེང་ནསི་མར་དཔྱངསི། ཁོོ་མོསི་མེ་སྟེང་དུ་འབུད་ཤོིང་བསྣན་ཞེིང་། དེ་ནསི་

ཆུ་ཚོ་པོའ་ིནང་དུ་ཟན་ཆོག་དལོ་མོསི་བླུག་བཞེིན་“རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོ་ལྡུར་འད་ི

དཀྲུགསི་དང་།” ཞེསེི་བཤོད།

ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་གོམ་སྒྲི་ཞེིག་ཐེག་ཐེག་ཏུ་གྲག་ཡིོང་ལོ། ད་ེནསི་གླེོ་བུར་དུ་སོྒོ་ཕྱིེསི་ནསི་སོྒོ་

ཤོིང་གྱིང་ངོསི་སུ་བརྡོབསི། རུ་ཐེ་ེནང་དུ་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“ཨ་མ། 

ཨ་མ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་བརྒྱལོ་གཟེར་ཕོག་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“གང་དུ་ཡིོད། ཤོོད་དང་།”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་བློངསི་“གདོང་པ་སྐྱ་བོར་གྱུར་ནསི་འགྱིེལོ་སིོང་། ཁོམ་

བུ་བཟའ་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་པསི་ཉིིན་གང་པོར་གྲོད་ཁོོག་བཤོལོ་སིོང་། གདོང་པ་སྐྱ་བོར་གྱུར་

ནསི། ཐེད་ཀར་འགྱིེལོ་སིོང་།”

ཨ་མསི་“ལོམ་སྣ་ཁྲིད་དང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོ་ལྡུར་ལོ་ལྟོསི་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་མོ་རུ་ཐེེ་དང་མཉིམ་དུ་སོྒོར་བུད། ཁོོ་མོསི་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་བུ་མོ་ཆུང་

ཆུང་འདིའ་ིརྗོེསི་དེད། སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བའ་ིཁྲོད་དུ་མ་ིགསུམ་ཁོོ་མོའ་ིཕོྱིགསི་སུ་ཚུར་ཡིོང་

ག་ིའདུག་ལོ། མ་ིདཀྱིིལོ་མ་དེའ་ིལོག་ཏུ་ཝིན་ཧྥོིལོད་འཁུར་འདུག་པསི། ཨ་མ་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྩར་

བརྒྱུགསི་ནསི་སྐད་མཐོེན་པོསི་“ཁོོ་ངེད་ཚོང་ག་ིཡིིན། ང་ལོ་ཚུར་བྱིན་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་འཁུར་རོགསི་བྱསི་ཆོོག ལྕིམ་ལོགསི།”
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

“དེ་མི་དགོསི། ཁོོ་ང་ལོ་ཚུར་བྱིན།” ཁོོ་མོསི་ཕྲུ་གུ་ཚུར་བློངསི་ནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་

ཞེིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་དྲེན་པ་སིོསི་ནསི། མ་ིད་ེཚོོར་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེ་མི་སོྐྱན། ལྕིམ་ལོགསི། ཕྲུ་གུ་འདི་གཟུགསི་པོ་ཧ་ཅིང་གཉིོམ་པོ་རེད། ཁོོག་ན་རྒྱུ་

འབུ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་མ་མགྱིོགསི་པོར་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིགཟུགསི་པོ་ཁོོ་མོའ་ིདཔུང་ཁུག་ཏུ་

གུག་ཅིིང་ལྷོད། ཨ་མསི་ཁོོ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་འཁུར་ནསི། པུསི་བཙུགསི་ཀྱིིསི་མར་བསྡད་

ནསི་ཁོོ་མལོ་གདན་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་བཞེག་རྗོེསི་“ང་ལོ་ཤོོད་དང་། དོན་དུ་ཅིི་ཞེིག་བྱུང་

སིོང་།” ཞེེསི་དྲེིསི་པ་ན། ཁོོའ་ིམིག་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་ཅུང་ཙམ་ཕྱིེསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་མགོ་བོ་

གཡུག་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་མིག་ཟུང་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་བཙུམསི་སིོང་།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་པ་ཡིིན་ཨ། ཨ་མ། ཁོོ་ཉིིན་གང་པོར་གྲོད་ཁོོག་བཤོལོ་

སིོང་ལོ། སྐར་མ་འགའ་རེའི་ནང་དུ་ཐེེངསི་རེ་བརྒྱུགསི་པ་རེད། ཁོམ་བུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་

ཟོསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོའ་ིམགོ་ལོ་རེག་རེག་བྱསི་“ཚོ་བ་མ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིངོ་གདོང་འད་ི

འདྲེ་སྐྱ་ཞེིང་ཟུངསི་ཤུགསི་ཡིོངསི་སུ་ཟད་འདུག”

 ཋེོམ་ཉིེ་སིར་ཡིོང་ནསི་སྒྲིོན་མེ་དམའ་སིར་བཏེགསི་ནསི་“ངསི་ཤོེསི་ཀྱིི་འདུག ཁོོ་

ལྟོགསི་དྲེགསི་པ་རེད། ལུསི་ལོ་སོྟབསི་ཤུགསི་གཅིིག་ཀྱིང་མི་འདུག ཁོོ་ལོ་འོ་མ་ལྕིགསི་

ཀྲིན་གང་ཉིོསི་ཏེ་བཏུང་དུ་བཅུག་ན་ཇོེ་དགར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཁོོའ་ིསྐྱོ་ལྡུར་སྟེང་དུ་འོ་མ་

བླུགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁྱོོད་རང་ག་འདྲེ་འདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“མགོ་ཡིོམ་འཁོོར་གྱི་ིའདུག མགོ་ཡིོམ་འཁོོར་ནསི་ཡིོམ་ཡིོམ་བྱེད་ཀྱི་ི

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་འད་ིའདྲེའ་ིགྲོད་ཁོོག་བཤོལོ་བ་ཞེིག་མཐོེང་མྱོོང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།” 

ཅིེསི་ནན་ཏན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཨལོ་བཅིསི་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དཔུང་

ཁུག་ཏུ་ཤོིང་ཐུར་དང་ལྕུག་ཕྲན་གང་རེ་འཁུར་ཡིོང་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་སིོ་སིོའ་ིཁུར་པོ་དག་

ཐེབ་འགྲམ་དུ་སིར་འཕངསི་རྗོེསི། ཨ་ཕསི་“ཡིང་ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“ཝིན་ཧྥོིལོད་རེད། ཁོོ་ལོ་འོ་མ་ཅུང་ཙམ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག”

“དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སོྟབསི་ཅིན་པོ། ཚོང་མར་དགོསི་རྒྱུ་ཏག་ཏག་རེད།”

ཨ་མསི་“ད་ེརིང་ག་ཚོོད་ལོེན་ཐུབ་སིོང་།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“སོྒོར་མོ་གཅིིག་དང་སོྒོར་ཟུར་བཞེ་ིདང་སྐར་དོ།”

“ཡི། ཁྱོོད་ཐེད་ཀར་སིོང་ནསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་འོ་མ་ལྕིགསི་ཀྲིན་གཅིིག་ཉིོསི་ཤོོག”

“ཁོོ་ད་ཐེེངསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ན་བ་ཡིིན་ནམ།”

“ད་ེངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། གང་ལྟར་ཁོོ་ན་ཡི་ིའདུག ཁྱོོད་ད་ལྟ་རྒྱུགསི་ཤོིག” ཨ་ཕསི་ཁོ་ནསི་

མུག་མུག་ཏུ་གཅིིག་བཤོད་བཞེིན་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྐྱ་ལྡུར་དཀྲུག་བཞེིན་པ་ཡིིན་

ནམ།”

“ཡིིན།” རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཁོོ་མོསི་སོྐྱ་ལྡུར་དཀྲུག་བཞེིན་པ་ར་སོྤྲོད་བྱེད་ཆོེད། མགོྱིགསི་

པོར་དཀྲུགསི། 

ཨལོ་གྱིིསི་“དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སྟོབསི་ཅིན་པོ། ཨ་མ། མུན་རུབ་པའི་བར་དུ་ལོསི་ཀ་

བྱསི་རུང་། སྐྱོ་ལྡུར་མ་གཏོགསི་འཐུང་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་ལོ་ེབདའ་བྱསི།

“ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལོ་ལྟར། ང་ཚོོ་འདི་ལོསི་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་ལོ། དེའི་རྐྱེེན་

གྱིིསི་ང་ཚོོསི་བློངསི་པའ་ིསོྒོར་མོ་ཡིོད་ཚོད་རླངསི་སྣུམ་གྱི་ིཆོེད་དུ་གསིོག་དགོསི། ད་ེཧ་གོ་

རྒྱུ་རེད།”
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“འོན་ཀྱིང་། དཀོན་མཆོོག་མཐུ་སོྟབསི་ཅིན་པོ། མི་ཞེིག་གིསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི་ན་

ཁོོསི་ཤོ་ར་ེབཟའ་དགོསི་རྒྱུ་རེད་ཨ།”

ཨ་མསི་“ད་ཁོ་རོག་ལོ་སོྡད་ཅིིག ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་ཐེོག་མར་སིེལོ་དགོསི་པའ་ིགནད་དོན་

གལོ་ཆོ་ེཤོོསི་ཤོིག་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེཅི་ིཡིིན་ཤོེསི་སིམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེངའ་ིདོན་དུ་ཨ་ེརེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་“ང་ཚོོསི་སོྔོན་ལོ་དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི་ད་ེནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད། ང་ཚོ་ོལོམ་ཐེག་

ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ལོ་སླེེབསི་ཐུབ་པའ་ིརླངསི་སྣུམ་ལྷག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“སྣུམ་སྒོམ་བཞེ་ིཆོ་གཅིིག་ཙམ་ལྷག་ཡིོད།” ཅིེསི་བསྡད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གནད་དོན་ཅིི་ཡིིན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་མགྱིོགསི་པོར་བཤོད་ན་ཨང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

“དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི་བཤོད། ད་དུང་ཅུང་ཙམ་སྒུག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོ་ལྡུར་མུ་མཐུད་དུ་དཀྲུགསི། ངསི་འཚོིག་ཇོ་སྐོལོ། སྐྱོ་ལྡུར་ནང་དུ་ཀ་ར་

འདེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་འཚོིག་ཇོའ་ིནང་དུ་ཀ་ར་འདེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་སོི་སོིསི་འདེམསི། 

གཉིིསི་ཀའ་ིནང་དུ་འདེབསི་རྒྱུ་འདང་ག་ིམ་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་འོ་མའ་ིལྕིགསི་ཀྲིན་རིང་པོ་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི་ནསི་“སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་

དང་སྐར་གཅིིག་རེད།” ཅིེསི་ཞེེན་པ་ལོོག་པའ་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་བཤོད།

“འད།ི” ཨ་མསི་ལྕིགསི་ཀྲིན་ད་ེཚུར་བློངསི་ནསི། གྲ་ིཡིིསི་ཁོ་གཅིོད་ཕྱིེསི་ཤོིང་། ནང་ག་ི

གཤོེར་གཟུགསི་གར་པོ་དེ་ཕོར་པ་ཞེིག་གི་ནང་བླུགསི་རྗོེསི་ཋེོམ་གྱིི་ལོག་ཏུ་བཞེག “ཝིན་

ཧྥོིལོད་ལོ་བླུད།”

ཋེོམ་མལོ་གདན་འགྲམ་དུ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་“ཡི། འད་ིའཐུངསི་ཤོིག”

“ངསི་འཐུང་མ་ིརུང་། བཏུངསི་ན་ཚོང་མ་ཕྱིིར་སྐྱུག་རྒྱུ་རེད། ང་ལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་མ་ིདགོསི།”
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ཋེོམ་ཡིར་ལོངསི་“ཁོོསི་ད་དུང་འཐུང་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག ཨ་མ། ཅུང་ཙམ་སྒུག་ནསི་

འཐུང་དུ་འཇུག”

ཨ་མསི་ཕོར་པ་ཚུར་བློངསི་ནསི་སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཐེེམ་པའི་སྟེང་དུ་བཞེག་ནསི། ཉིེན་

བརྡོའི་ཚུལོ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཚོོ་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་འདི་ལོ་ཐུག་མི་ཆོོག་ཨ། འདི་ཝིན་ཧྥོིལོད་

ཀྱི་ིཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་“ངསི་འོ་མ་མ་བཏུངསི། ངསི་ཅུང་འཐུང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་རང་ད་དུང་ཡིང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིསྟེང་དུ་ལོངསི་

འདུག་ཨ། ཕྲུ་གུ་འད་ིད་ལྟ་ཉིལོ་སིར་ལྷུང་འདུག སྐྱོ་ལྡུར་ད་ེགར་པོ་ཆོགསི་འདུག་གམ།”

“གར་པོ་ཆོགསི་འདུག གར་པོར་གྱུར་ནསི་ད་ལྟ་དཀྲུག་ཀྱིང་མ་ིཐུབ།”

“ཡི་ཡི། དེསི་ན་ད་བཟའ་ཡི། འདི་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཡིིན། མི་རེར་ཁོེམ་བུ་གང་ཙམ་མ་

གཏོགསི་མི་ཐེེམསི། དེ་སྐྱོ་ལྡུར་གྱིི་སྟེང་དུ་འདེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་འཚོིག་ཇོའི་སྟེང་དུ་

འདེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་སིོ་སིོསི་ལྟོསི།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་སྐྱོ་ལྡུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཚྭ་དང་གཡིེར་མ་འདེབསི་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ད་ལྟ་ཤོིང་སྒོམ་ཚོང་མ་མེ་རུ་བུསི་ཟིན་པསི། བཟའ་མི་ཚོང་མ་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་

བསྡད་ནསི་ཟ་མ་ཟོསི། སླེ་ང་ཕལོ་ཆོེར་སྟོང་པར་འགྱུར་བའི་བར་དུ། ཚོང་མསི་སིོ་སིོར་

ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་བླུགསི། ཨ་མསི་“ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་ཅུང་ཙམ་ཞེོག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཡིར་དགྱི་ེནསི་འོ་མ་ད་ེབཏུངསི་པ་ན། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་ཁོོ་ལོ་ལྟོགསི་རྔམ་ཞེིག་

ལོངསི། ཁོོསི་སྐྱོ་ལྡུར་གྱི་ིསླེ་ང་ད་ེརྐང་པ་གཉིིསི་ཀའ་ིབར་དུ་བཞེག་ནསི། ཤུལོ་དུ་ལྷག་པ་

ཚོང་མ་ཟོསི་རྗོེསི། སླེ་ངའ་ིངོསི་སུ་བསྐམསི་ཡིོད་པའ་ིཁོ་དྲེེག་རྣམསི་ཀྱིང་བཀོག་ནསི་ཟོསི། 

ཨ་མསི་འོ་མ་ལྷག་འཕྲོ་དེ་ཕོར་པ་ཞེིག་གི་ནང་དུ་བླུགསི་ནསི། ཕོར་པ་དེ་གསིང་བའི་སོྒོ་
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ནསི་རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་སྤྲོད་དེ། ཁོོ་མོར་ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ནསི་མི་མངོན་པར་བྱསི་ཏེ་འཐུང་

དུ་བཅུག དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་འཚོིག་ཇོ་ནག་པོ་དེ་ཇོ་ཕོར་ཚོོའི་ནང་དུ་བླུགསི་ནསི་གཡིསི་

གཡིོན་ལོ་བསྲིིངསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ལྟ་གནསི་ཚུལོ་ཅིི་ཞེིག་ཡིིན་པ་ང་ལོ་བཤོད་ཆོོག་གམ། ངསི་ཤོེསི་ན་

འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་དོགསི་མི་བདེ་བའི་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“གཏམ་འདི་རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདི་ཐོེསི་མ་དགོསི་ན་བཟང་། ཁོོ་ཚོོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་བཏང་ན་ག་འདྲེ་འདུག” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེབྱེད་མ་ིདགོསི། ཁོོ་ཚོོསི་ད་དུང་བསིམ་ཤོེསི་མེད་རུང་། ད་ལྟ་མགྱིོགསི་པོར་

བསིམ་ཤོསེི་སུ་མ་ིའཇུག་ཐེབསི་མེད་རེད། དེར་གཡིོལོ་ཐེབསི་མེད། རུ་ཐེ།ེ ཝིན་ཧྥོལིོད། ཁྱོོད་

ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་གོ་བ་ད་ེགཞེན་པར་མ་བཤོད་མ་གཏོགསི་དེསི་ང་ཚོ་ོཁོ་ཐོེར་ཡི་ཐེོར་དུ་གཏོང་

ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ང་ཚོོསི་མ་ིབཤོད། ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་བསིམ་ཤོེསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་ཁུ་སིིམ་པོར་སོྡད།” ཇོ་ཕོར་ཚོང་མ་ཐེང་ལོ་བཞེག་བྱུང་། སྒྲིོན་མེའ་ིམ་ེལྕི་ེ

མཐུག་པོ་དེ་ཕྱིེ་ལོེབ་ཚོོན་པོ་ཞེིག་གི་གཤོོག་པ་དང་འདྲེ་བར། ངར་ཤུགསི་ཆུང་བའི་འོད་

སྣང་སིེར་པོ་ཞེིག་གྱིང་ངོསི་སུ་སྤྲོོསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་འཚོིག་ཇོ་སིིབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་བཏུངསི། ཨ་ཕསི་“ཡི། གླེ་ཆོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

བཤོད་པ་ལྟར་མར་བཅིག་སིོང་ལོ། ད་དུང་ལོསི་ཀ་པའ་ིདཔུང་ཚོོགསི་གསིར་པ་ཞེིག་ཀྱིང་

སླེེབསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོ་ོལྟོགསི་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། བག་ལོེབ་རོྡོག་པོ་གཅིིག་ག་ིདོན་ལོའང་
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ཉིིན་གང་པོར་ཁོམ་བུ་འཐེོག་ག་ིའདུག ད་ེལྟར་ཤོིང་ཏོག་ཚོང་མ་ད་ལྟ་མྱུར་དུ་བཏོགསི་ནསི་

ཚོར་སི་རེད། མ་ིཚོང་མ་སྡོང་པོ་གསིར་པ་ར་ེརེའ་ིཐེོག་ཏུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་བརྒྱུགསི་

ཤོིང་། མི་ཞེིག་གིསི་སྡོང་པོ་ཞེིག་ཁོོསི་བདག་བཟུང་བརྒྱབ་ཡིོད་ཟེར་ལོ། གཞེན་པ་ཞེིག་

གིསི་ཀྱིང་དེའི་སྟེང་ནསི་འཐོེག་ན་འདོད་པསི། ཁོོ་གཉིིསི་འཁྲུག་འཛོིང་ཤོོར་སོིང་། འདི་

ངསི་དངོསི་སུ་མཐེོང་བ་ཡིིན། ཨེལོ་ སིན་ཋེོར་གྲོང་ཁྱོེར་ལྟ་བུ་དེ་འདྲེའི་ཁོ་ཐེག་རིང་སི་

ནསི་འདིར་ཡིོང་ག་ིའདུག་ཅིིང་། ཚོང་མ་ལྟོགསི་ནསི་ཤོ་ིགྲབསི་ཡིོད་པསི། བག་ལོེབ་དུམ་

བུ་གཅིིག་གི་དོན་དུའང་ཉིིན་གང་པོར་ལོསི་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ངསི་རྩིསི་ལོེན་མཁོན་དེ་

ལོ། ‘སྒོམ་རེར་སྐར་གཉིིསི་དང་ཕྱིེད་ཀ་བྱསི་ན། དེསི་ཕོ་བ་ཙམ་ཡིང་འགྲང་མ་ིཐུབ།’ ཅིེསི་

བཤོད་པ་ཡིིན་ལོ། ཁོོསི་ང་ལོ། ‘དེསི་ན་མ་ལོསི་པར་སིོང་དང་། མ་ིའད་ིདག་གིསི་ལོསི་རྒྱུ་

རེད།’ ཅིེསི་ཟེར། ངསི་ཁོོ་ལོ། ‘ཁོོ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་རྒྱགསི་ན། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེའ་ིདོན་དུ་

ལོསི་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད།’ཅིེསི་ལོབ་པར། ཁོོསི་ང་ལོ་‘ཨོ། ད་ེམ་ིསྐྱོན། ཁོོ་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་མ་

རྒྱགསི་གོང་དུ། ང་ཚོོའ་ིཤོིང་ཏོག་འཐོེག་ཚོར་རྒྱུ་རེད།’ ཅིེསི་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་ཁོོསི་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“འདི་དངོསི་གནསི་གདོན་འདྲེེ་ལྟ་བུ་ཞེིག་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན། ད་

དུང་དོ་ནུབ་མ་ིཉིིསི་བརྒྱ་འབོྱར་གྱི་ིཡིོད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། གཞེན་པ་དེའ་ིསྐོར་ག་འདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་བསིད་སིོང་

བ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་བསིམ་ཡིོད། གསིལོ་པོར་མཐོེང་མ་སིོང་མོད། སིེམསི་ནསི་ཚོོར་ཐུབ།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“དེ་རིང་མི་ཚོོར་གནསི་ཚུལོ་འདི་མ་གཏོགསི་ཕལོ་ཆོེར་བཤོད་རྒྱུ་མི་

འདུག ཁོོ་ཚོོསི་ཉིེན་རྟེོག་དམག་དཔུང་བཏང་འདུག་ཟེར། དེ་གར་མི་འགའ་རེསི་གླེེང་
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

མོལོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། གལོ་སྲིིད་མ་ིད་ེའཛོིན་ཐུབ་སིོང་ན། ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིདེའ་ིསྐ་ེལོ་ཐེག་པ་

བརྒྱབ་ནསི་སོྲིག་ཆོད་གཅིོད་རྒྱུ་རེད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་མིག་ཟུང་ཡིངསི་པོར་བགྲད་ནསི་ཡིོད་པའི་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀར་བལྟསི། ཁོོ་

ཚོོསི་མིག་ཟུང་ཕལོ་ཆོེར་མ་ིརྡོེབ་པར། མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཅི་ིཞེིག་མཆོོང་ཡིོང་

བར་དོགསི་པ་ལྟར། མིག་ཟུང་ཧུར་གྱིིསི་ཅིེར་ནསི་འདུག ཋེོམ་གྱིིསི་“ཨུན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོ་སི་ེ

བསིད་པ་ན། ད་གཟོད་མ་ིདེསི་མ་ིགཞེན་པ་ད་ེབསིད་པ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཁོོའ་ིབཤོད་མཚོམསི་བཅིད། “ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེལྟར་ཟེར་གྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་

ན། མ་ིདེསི་སོྔོན་ལོ་ཁོོ་བསིད་པ་རེད་ཟེར།”

ཋེོམ་གྱིིསི་དབུགསི་རིང་ཕྱི་ིལོ་བཏོན། “རེད་དམ།”

“ཁོོ་ཚོོསི་ཡུལོ་མི་ཚོོ་ང་ཚོོའི་རིགསི་ལོ་སྡང་སྡིག་བྱེད་པར་སྐུལོ་སླེོང་བྱེད་ཀྱིི་འདུག 

ངསི་ད་ེལྟར་གོ་སིོང་། སིེམསི་མེད་བེམ་པོ་འདྲེ་པོ། རྣམ་ཤོེསི་མེད་པའ་ིཁོང་སོྟང་འདྲེ་པོ་ད་ེ

ཚོ་ོརེད། ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིད་ེའཛོིན་རྒྱུ་ཡིིན་ཟེར་གྱི་ིའདུག”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོོ་ཚོོསི་མ་ིད་ེངོསི་ཟིན་གྱི་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། གསིལོ་པོ་གསིལོ་རྐྱེང་ཞེིག་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་སི་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་། ངའ་ིགོ་སྟངསི་

ཡིིན་ན། ཁོོ་ཚོོསི་བལྟསི་ན་མ་ིདེར་ཡིང་རྨསི་སྐྱོན་ཕོག་ཡིོད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་བལྟསི་

ན་མ་ིདེསི་... །”

ཨ་མསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ིཟེར་བ་ད་ེབདེན་པ་མ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་སྐད་མཐོེན་པོསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“སིེམསི་མ་འཚོབ། ཨ་མ། ཁོོ་ཚོོར་ཡིང་བདེན་དཔང་མ་རྙིེད་པར་བསྡད་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་། སིེམསི་མེད་བེམ་པོ་འདྲེ་པོ་ད་ེཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིཁོ་གཏད་དུ་འགྱུར་བའ་ིསྐད་ཆོ་ཅི་ི

ཞེིག་བཤོད་རུང་ཚོང་མ་བདེན་པར་འགྱུར་བཞེིན་ཡིོད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་འོད་སྣང་ཞེན་པོ་དེའི་ནང་ནསི་ཚུར་ཅིེར་ནསི་ཋེོམ་གྱིི་གདོང་པར་བལྟསི་

ཤོིང་། དམིགསི་བསིལོ་དུ་ཁོོའ་ིམཆུ་ཏོ་ལོ་བལྟསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ཁོསི་ལོེན་བྱསི་ཡིོད་

ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨ་མ། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་... ། གཅིིག་བྱསི་ན་མ་ིད་ེཅུང་བྲོསི་བྱོལོ་དུ་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་

རེད། གལོ་སྲིིད་མ་ིདེསི་མ་ིའགྲིག་པ་ཞེིག་ལོསི་ཡིོད་ན། ཁོོའ་ིསིེམསི་སུ། ‘ཡི། ད་ཅི་ིཡིིན་ན་

ཡིིན། རང་འགན་རང་གིསི་འཁུར་དགོསི། ང་རང་གིསི་མ་ིའགྲིག་པ་ཞེིག་ལོསི་ཡིོད་པསི། 

མཇུག་འབྲསི་ང་རང་གིསི་འགན་འཁུར་དགོསི།’ཞེེསི་བསིམ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིདེསི་

མི་འགྲིག་པ་ཞེིག་ལོསི་མེད། ཁོོའ་ིསིེམསི་སུ་སྲིེ་མོང་ཞེིག་བསིད་པའི་འགྱིོད་པ་ཙམ་ཡིང་

མེད།”

རུ་ཐེེ་ཚོིག་བར་དུ་མཆོོངསི་ནསི་“ཨ་མ། ང་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཧ་གོ་

ཡིོད་པསི། ཁོོསི་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཧ་མི་གོ་བའི་ཆོེད་དུ་མི་འདི་དང་མི་དེ་ཞེེསི་འབོད་མི་

དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གད་མོ་བགད། “མ་ིདེསི་དོན་དག་ད་ེའདྲེ་ཡིང་བསྐྱར་སླེོང་སྲིིད་པསི། ཁོོ་ཁྱོིམ་མ་ི

དང་ཉི་ེསིར་འདུག་ན་འདོད་ཀྱི་ིམེད། ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབཟའ་མའི་ིསྟེང་དུ་དཀའ་ངལོ་ཞེིག་

འཁྱོེར་ཡིོང་ན་འདོད་ཀྱི་ིམེད། ཨ་མ། ང་འགྲོ་དགོསི།”

ཨ་མསི་མཛུབ་མོསི་ཁོ་བཀབ་ནསི་གླེོ་ལུ་བྱསི་ནསི་མིད་པ་བསིལོ་རྗོེསི་“ཁྱོོད་འགྲོ་མི་

རུང་། ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་སྦེསི་སྐུང་བྱསི་ནསི་འདུག་སི་ཞེིག་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཁྱོོད་

ལོ་བློོ་འཁོེལོ་སི་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ཚོོར་བློོ་གཏད་ན་ཆོོག 

ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་སྦེསི་སྐུང་བྱེད་ཆོོག་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིི་གདོང་པ་དྲེག་པའི་བར་དུ་ཁྱོོད་ལོ་བཟའ་

རྒྱུ་འཚོོལོ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ཨ་མ་... །”
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ཁོོ་མོ་ཡིར་ལོངསི། “ཁྱོོད་གང་དུའང་སིོང་མ་ིཆོོག ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཁྲིད་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། 

ཨལོ། དོསི་འཁོོར་ད་ེཁོང་སོྒོའ་ིཁོ་གཏད་དུ་ཕྱི་ིནུར་བྱོསི་ཤོོག ད་ངསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ཧ་

གོ་སིོང་། ང་ཚོོསི་གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིམཐེིལོ་དུ་མལོ་གདན་ཞེིག་བཏིངསི་རྗོེསི། ཋེོམ་དེའ་ིསྟེང་

དུ་གན་རྐྱེལོ་ལོ་ཉིལོ་བ་དང་། དེ་ནསི་མལོ་གདན་གཞེན་པ་ཞེིག་འཁུར་ཡིོང་ནསི་ཁོོའ་ི

སྟེང་དུ་གསིེག་འགེབསི་བྱསི་ཏེ། ཁོོ་རང་ལོ་འོག་ཏུ་ཉིལོ་ཁུང་ཞེིག་ཡིོད་པ་བྱེད་དགོསི། 

ད་ེནསི་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་དེའ་ིམཐེའ་རུ་ར་བ་བཞེིན་བསོྐར་ནསི་བསྡད་ན་འགྲིག་ཡིོད། ད་ེལྟར་

བྱསི་ན་འགྲིག་པ་མ་རེད་དམ། ད་རོྩད་པ་རྒྱག་མ་ིདགོསི། ང་ཚོོསི་འད་ིལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན།” 

ཨ་ཕསི་“དེང་སིང་ཕོ་ཁྱོོ་ག་ཚོོར་གྲོསི་བསྡུར་ཙམ་ཡིང་བྱེད་དབང་མ་ིའདུག་ཨ། ཁོོ་མོ་

སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག ང་ཚོ་ོགཞེིསི་ཆོགསི་ནསི་འདུག་པའ་ིཉི་ིམ་ཞེིག་ཤོར་དུསི། ངསི་

ཁོོ་མོ་རྡུང་ཡིག་ཅིིག་བྱེད་མ་ཐུབ་ན།” ཞེེསི་ལོ་ེབདའ་བྱསི།

ཨ་མསི་“ཉི་ིམ་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཤོར་དུསི་ཁྱོོད་ཀྱིསིི་རྡུང་ཆོོག ཨལོ། ལོམ་ལོ་བུད། ད་ལྟ་མུན་

ནག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་རྩར་སིོང་། ཨལོ་གྱིིསི་གནད་དོན་འདིར་བསིམ་བློོ་

གཏོང་བཞེིན་རླངསི་འཁོོར་ད་ེཁོང་པའ་ིསོྒོ་ཐེེམ་སྔུན་དུ་ནུར།

ཨ་མསི་“མགྱིོགསི་པོ་ཤོོག མལོ་གདན་ད་ེནང་དུ་ཞེོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མལོ་གདན་དེ་གཞུག་སྒོམ་གྱིི་རྒྱབ་སོྒོའ་ིསྟེང་ནསི་

ཡིར་འཕངསི། “ཡི། ད་ད་ེཡིིན།” ཁོོ་ཚོོསི་གདན་གཉིིསི་པ་ད་ེསྟེང་དུ་གཡུགསི། “ཡི། ཋེོམ། 

ད་ཁྱོོད་སྟེང་དུ་བུད་ནསི་གདན་འོག་ཏུ་འཛུལོ། མགོྱིགསི་པོ་བོྱསི།”

ཋེོམ་སྟེང་དུ་མགོྱིགསི་པོར་འགོསི་ནསི་མར་ཉིལོ། ཁོོ་ཉིལོ་གདན་གཅིིག་གི་སྟེང་དུ་

གན་རྐྱེལོ་ལོ་དྲེང་མོར་ཉིལོ་ནསི། གདན་གཞེན་པ་ད་ེསྟེང་དུ་ཡིར་འཐེེན། ཨ་ཕསི་གདན་

དེ་དཀྱིིལོ་ནསི་བཀུག་སྟེ་ཋེོམ་གྱིི་སྟེང་དུ་གཞུ་དབྱིབསི་ལྟར་འཁོེལོ་བར་བྱསི། ཁོོསི་དོསི་
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འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོར་པང་ལོེབ་ཚོོའི་བར་ནསི་ཕྱིི་ལོོགསི་མཐེོང་ཐུབ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་

ཇོོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་སྟེང་དུ་ཅི་ལོག་རྣམསི་མགྱིོགསི་པོར་བརྩིགསི། ཁོོ་ཚོོསི་

ཋེོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་མལོ་གཟན་ཁོག་བརྩེགསི་ཤོིང་། ཆུ་ཟེའུ་ཁོག་ཁོོའ་ིའགྲམ་ནསི་བསྒྲིིགསི་པ་

དང་། མལོ་གདན་མཐེའ་མ་ད་ེམཇུག་ནསི་ཡིར་བཀབ། ད་ལྟ་སྒོམ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིསི། རྫོ་མ་དང་སླེ་ང་། གྱིོན་གོསི་ལྷག་མ་སིོགསི་ཚོང་མ་འཇུག་སི་མེད། ད་ེབསི་ཅི་

ལོག་ཆོ་ངེ་ཆུང་ངེ་འདི་དག་བར་གསིེང་དུ་ཁོག་ཏུ་བཙངསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཅི་ལོག་བརྩིགསི་

ཚོར་གྲབསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། སྲུང་དམག་གཅིིག་གིསི་མ་ེམདའ་དཔུང་ཁུག་ཏུ་བཟུང་

ནསི་ཚུར་སླེེབསི། 

སྲུང་དམག་དེསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོ་ོའད་ིནསི་ཐེོན་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན།”

“ཨུན། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་རྙིེད་བྱུང་། ལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་ད་ེའདྲེ།”

“ཨོ། རེད་དམ། གང་ནསི་རེད།”

“ཨ། ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོ་ིགྲོང་རྡོལོ་ཕྱིོགསི་སུ་རེད།”

“ཁྱོོད་ཚོོར་གཅིིག་བལྟ་དང་།” ཁོོསི་ཨ་ཕའ་ིགདོང་པར་གླེོག་བཞུ་བཀར་ཞེིང་། ད་ེནསི་

ཨ་ཁུ་ཇོོན་དང་ཨལོ་གྱིི་གདོང་པར་ཡིང་གོླེག་བཞུ་བཀར་“ཁྱོོད་ཚོོ་འདི་གར་ད་དུང་ཕོ་

གསིར་གཞེན་པ་ཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་མ་རེད་དམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨོ། ལོམ་འགྲོ་པ་ད་ེཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཕོ་གསིར་གཟུགསི་ཐུང་གདོང་པ་སྐྱ་

བོ་ད་ེཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“རེད། ཁོོ་རང་ཕལོ་ཆོེར་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་འདྲེ།”
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“ང་ཚོོསི་ཁོོ་ལོམ་ནསི་འཁུར་ཡོིང་བ་ཡིིན་ལོ། དེ་རིང་ཞེོགསི་ཀར་གླེ་ཆོ་མར་ལྷུང་བ་

ན། ཁོོ་མ་བསྡད་པར་ཕྱིིན་སིོང་།”

“ཁོོའ་ིབཟོ་ལྟ་ག་འདྲེ་ཡིིན་པ་ཡིང་བསྐྱར་གཅིིག་ཤོོད་དང་།”

“ཕོ་གསིར་གཟུགསི་ཐུང་། གདོང་པ་སྐྱ་བོ།”

“ད་ེརིང་ཞེོགསི་ཀར་ཁོོའ་ིགདོང་པར་རྨ་ཤུལོ་འདུག་གམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་དེ་འདྲེ་ཅིི་ཡིང་མཐོེང་མ་སིོང་། སྣུམ་སྣོན་སི་ཚོིགསི་ད་དུང་སོྒོ་ཕྱིེསི་

འདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཕྱིེསི་ཡིོད། ཆུ་ཚོོད་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཕྱི་ེཡི་ིརེད།”

ཨལོ་གྱིསིི་སྐད་ངར་གྱིསིི་“སྟངེ་དུ་བུད། ང་ཚོ་ོསིང་ཉིདི་ཞེགོསི་པའ་ིསོྔོན་ལོ་ཝ་ེཌི་ིཕ་ཆོ་ི

ལོ་སླེབེསི་ཐུབ་དགསོི་ན། ད་ལྟ་མགྱིགོསི་པརོ་འགྲ་ོདགསོི། ཨ་མ། མདུན་དུ་ཤོོག” ཅིསེི་བཤོད།

ཁོོ་མོསི་“མ་ིཡིོང་། ང་རྒྱབ་ལོོགསི་ནསི་བསྡད་འདུག ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིང་འད་ིགར་སྡོད། 

རོ་སི་ིཤོ་རོན་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་མདུན་དུ་སྡོད་དུ་ཆུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ལོ་ལོསི་གླེའ་ིའཛོིན་ཤོོག་ད་ེསོྤྲོད་དང་། ཨ་ཕ། ང་སིོང་ནསི་སྣུམ་ཅུང་ཙམ་

བསྣན་རྗོེསི། སོྒོར་སིིལོ་ར་ེཚུར་ལོེན་ཐེབསི་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོ་ོསྲིང་ལོམ་བརྒྱུད་ནསི་འགྲོ་བའ་ིཚོ།ེ སྲུང་དམག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཅིེར་ནསི་

བསྡད། ད་ེནསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེགཡིོན་དུ་འཁོོར་ནསི་སྣུམ་སོྣན་སི་ཚོིགསི་སུ་སིོང་།

ཨལོ་གྱིིསི་“གྷི་ལོོན་གཉིིསི་སྣོན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཚོ་ོཐེག་རིང་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་སི་མ་རེད་ཨ།”

“མིན། ཐེག་རིང་ལོ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོསི་གླེའི་འཛོིན་ཤོོག་འདི་སོྒོར་སིིལོ་ལོ་

བརྗོ་ེཐུབ་བམ།”

“ཨུན། ངསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་ཆོོག་ག་ིམ་རེད།”
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ཨལོ་གྱིིསི་“སྐུ་མཁྱོེན། སྐུ་ཞེབསི། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོདོ་ནུབ་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་འབོྱར་ཐུབ་ན་

ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་ཞེིག་རག་ག་ིའདུག གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོའབྱོར་མ་ཐུབ་ན། ད་ེནསི་གོ་

སྐབབསི་ཤོོར་འགྲོ་ཡི་ིརེད། སྐུ་ཞེབསི། རོགསི་རམ་ཞེིག་གནང་རོགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། དེསི་ན་ཡི། མིང་རྟེགསི་བཀོད་ནསི་ང་ལོ་སོྤྲོད།”

ཨལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་ནང་ནསི་མར་བུད་དེ། ཧུད་སིོན་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་སྣ་གདོང་

བསྐོར་ནསི་ཕར་སིོང་ནསི་“ད་ེལོོསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་དྲེོད་སིེལོ་ཆུ་སྒོམ་གྱི་ི

ཁོ་ཕྱིེསི་ནསི། ཆུ་སྒོམ་ནང་དུ་ཆུ་ཁོ་གང་བ་ཞེིག་བསྣན།

“གཉིིསི་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།”

“འོ་ཡི། གཉིིསི།”

“ཁྱོོད་ཚོ་ོགང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ལྷོ་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་བྱུང་།”

“རེད་དམ། དེང་སིང་ལོསི་ཀ་རྙིེད་ཁོག་པོ་རེད་ཨ། ལོསི་ཀ་གཏན་འཇོགསི་ཅིན་པོ་ད་ེ

འདྲེ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོོར་དེ་གར་གྲོགསི་པོ་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ཁོོསི་ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་བཙལོ་ནསི་

སྒུག་འདུག ཡི། ད་བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། དོསི་འཁོོར་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐོར་ནསི། སྲིང་བར་

གྱིི་རྩུབ་ལོམ་སྟེང་ནསི་ཁྲོབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་སིོང་སྟེ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད། འཁོོསི་ཞེན་

པའ་ིམདུན་གླེོག་ག་ིའོད་སྣང་ད་ེལོམ་སྟེང་དུ་ཡིོམ་ཡིོམ་བྱེད་ཅིིང་། སྐུད་ལོམ་གྱི་ིགནད་དོན་

ཞེིག་ག་ིདབང་གིསི། མདུན་གོླེག་གཡིསི་མ་དེསི་དཀར་འཚུབ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག དོསི་འཁོོར་

གསིིག་རྒྱག་བྱེད་ཐེེངསི་ར་ེརེར། སྒོམ་དུ་མ་བཅུག་པའ་ིརྫོ་མ་དང་སླེ་ང་ཚོང་མ་གཞུག་སྒོམ་

གྱི་ིམཐེིལོ་ངོསི་སུ་འུར་འུར་ཁྲོབ་ཁོྲབ་ཀྱིིསི་རྡོེབ། 

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་མཚོམསི་མཚོམསི་སུ་འཁུན་སྒྲི་ཡིང་མོ་ར་ེསྒྲིོག
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“བད་ེབོ་མ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཨུན། རྩ་བ་ནསི་བདེ་ཡིི་མི་འདུག འདུག་སི་བདེ་མོ་ཞེིག་ནསི་ངལོ་གསིོ་བརྒྱབ་

ནསི་འདུག་ཐུབ་ན་ཨང་འདོད། ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལོ་ནསི་བསྡད་དེ་འདི་ཕྱིོགསི་སུ་མ་ཡིོང་ན་

ཨང་། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཕ་ཡུལོ་དང་ཁོ་མ་བྲལོ་ན། ཁོོན་ནེ་ཡིང་ང་ཚོོ་དང་བྲལོ་ཡིོད་རྒྱུ་

མ་རེད། ཁོོསི་སླེོབ་སྦྱིོང་བྱསི་ནསི་དེང་སིང་ལོསི་ཀ་ཞེིག་ཀྱིང་རྙིེད་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཨལོ་གྱིིསི་

ཁོོ་མོར་ལོན་མ་བཏབ་ལོ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཀྱིང་ཁོོ་མོར་ལོན་མ་བཏབ། ཁོོན་ནེ་ཡིི་སྐོར་

བཤོད་དུསི་ཁོོ་ཚོ་ོངོ་གནོང་ག་ིཡིོད།

ཞེིང་རའ་ིསྒོོ་ཆོེན་དཀར་པོའ་ིམདུན་དུ། སྲུང་དམག་ཅིིག་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཡིོང་

་“སིོང་ནསི་ཕྱིིར་ལོོག་ག་ིམིན་ནམ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཕྱིིར་ལོོག་གི་མིན། བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན། ལོསི་ཀ་ཞེིག་རྙིེད་སིོང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

སྲུང་དམག་དེསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་ངོསི་སུ་གོླེག་བཞུ་བཀར་ཞེིང་། དེ་ནསི་གཞུག་སྒོམ་

སྟེང་ག་ིརསི་ཁོེབསི་འོག་ཏུ་བཀར། ཨ་མ་དང་ཨ་ཕ་གཉིིསི་ཀ་གླེོག་བཞུའ་ིའོད་ཕུང་འོག་ཏུ་

འགུལོ་མེད་དུ་བསྡད་“གནད་དོན་མི་འདུག” སྲུང་དམག་དེསི་སོྒོ་ཆོེན་ཕྱིེསི་བྱུང་། དོསི་

འཁོོར་གཡིོན་ཕྱིོགསི་སུ་དཀྱིོགསི་ནསི་ལྷོ་བྱང་འཕྲེད་རྒྱུག་གཞུང་ལོམ་ཆོེན་མོ་སྟ།ེ གཞུང་

ལོམ་ཨང་རྟེགསི་བརྒྱ་དང་གཅིིག་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་སིོང་། 

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོགང་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་དགོསི་པ་ཤོེསི་སིམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“མི་ཤོེསི། ཡིར་མར་སོིང་སིོང་ནསི། ད་དངོསི་གནསི་སུན་གྱིི་འདུག” ཅིེསི་

བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་འཇོིགསི་སྐུལོ་གྱིི་ངག་གིསི་“ད་ནི་ངའི་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བར་ཡུན་རིང་

མ་ིའགོར་བསི། ང་ལོ་གནསི་ཡུལོ་བད་ེམོ་ཞེིག་རྙིེད་རྒྱུ་གལོ་ཆོ་ེཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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སྟོན་གྱི་ིབ་མོའ་ིམདའ་མོ་ཐེོག་མར་འཕངསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། མཚོན་མོའ་ིམཁོའ་

དབུགསི་འདི་ཡིང་ཇོེ་བསིིལོ་ཇོེ་འཁྱོག་ཏུ་གྱུར་ནསི། ལོམ་འགྲམ་གྱིི་ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོ་

ཁོག་ག་ིསྟེང་ནསི་ལོོ་མ་རྣམསི་ལྷུང་མགོ་བརྩམསི། དོསི་ཕུང་ག་ིསྟེང་དུ། ཨ་མའ་ིསྒོལོ་བ་

གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་ལོ་ཁོེན་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཨ་ཕ་ཁོོ་མོའ་ིཁོ་གཏད་དུ་ཚུར་འཁོོར་

ནསི་བསྡད་ཡིོད།

ཨ་མསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་བད་ེཔོ་འདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་སྐད་ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱིིསི་“ཅུང་བཙིར་འདུག ང་ཚོ་ོཞེིང་རའ་ིསོྒོ་ཆོེན་གྱི་ིཕྱི་ིརུ་སླེེབསི་

སིོང་ངམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་དུང་གཟབ་གཟབ་བོྱསི། ལོམ་ཐོེག་ཏུ་འགོག་མཁོན་ཡིོད་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིའཛུལོ་ཁུང་གི་སྣེ་གཅིིག་ཡིར་བཀྱིགསི། དོསི་འཁོོར་སྟེང་གི་མུན་པ་

རབ་རུབ་ཁྲོད་དུ། རྫོ་མ་དང་སོྣད་ཆོསི་རྣམསི་ཀྱིིསི་ཀོག་སྒྲི་དང་ཁྲོབ་སྒྲི་སྒྲིོག ཋེོམ་གྱིིསི་

“འདི་ངསི་མགྱིོགསི་པོར་མར་ཕྱིིར་འཐེེན་ཆོོག ང་འདིའི་འོག་ཏུ་འཛུལོ་བསྡད་ན་མི་

འདོད།” ཅིེསི་ཟེར་བཞེིན་གྲུ་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཡིར་དགྱི་ེ“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། གནམ་གཤོིསི་

གྲང་མོར་འགྱུར་གྱི་ིའདུག་ཨ། མ་རེད་དམ།”

ཨ་ཕསི་“གནམ་ལོ་སྤྲོིན་པ་འཐེིབསི་འདུག འགའ་རེསི་ད་ལོོ་དགུན་འཆོར་སྔོ་རྒྱུ་རེད་

ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ནགསི་བྱ་ིཡིིསི་ཚོང་བཟོ་བར་བལྟསི་ནསི་ཟེར་གྱི་ིཡིོད་དམ་ཡིང་ན་རྩྭ་སོིན་

ལོ་བལྟསི་ནསི་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།” ཞེེསི་དྲེིསི་ཤོངི་། ད་ེནསི་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། གནམ་གཤོིསི་

ཟེར་བ་འད་ིགང་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཀྱིང་དཔོྱད་ཐུབ། ངསི་བལྟསི་ན། མ་ིའགའ་རེསི་དོར་ཐུང་

རྙིིང་པ་ཞེིག་ལོསི་ཀྱིང་གནམ་གཤོིསི་བརྟེག་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨ་ཕསི་“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི། ང་ལོ་མཚོོན་ན་དགུན་འཆོར་བཞེིན་པའ་ིཚོོར་བ་འདུག སི་

གཅིིག་ནསི་ཡུན་རིང་ལོ་མ་བསྡད་ན་སི་དེའི་གནམ་གཤོིསི་ཀྱིི་འགྱུར་ལྡོག་ཤོེསི་དཀའ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོགང་ཕོྱིགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“མི་ཤོེསི། ཨལོ་གཡིོན་ཕྱིོགསི་སུ་དཀྱིོགསི་སིོང་བསི། ང་ཚོོ་སོྔོན་མ་ཡིོང་སིའི་ལོམ་དེ་

དེད་ནསི་ཕྱིིར་འགྲོ་བཞེིན་པ་འདྲེ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་ཅིི་ཞེིག་བྱསི་ན་བཟང་མིན་མི་ཤོེསི། ང་ཚོོ་ལོམ་ཆོེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

སིོང་ན་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ངའི་གདོང་པ་འདི་འདྲེ་བྱསི་ཡིོད་པསི། 

ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་ངོསི་ཟིན་རྒྱུ་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་ལོམ་ཆུང་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་

ན་བཟང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

 ཨ་མསི་“མགོ་སྒོམ་བརྡུངསི་ནསི་ཨལོ་ལོ་འདུག་ཏུ་ཆུག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་མགོ་སྒོམ་གྱིི་པང་ངོསི་སུ་ཁུ་ཚུར་གྱིིསི་བང་བང་དུ་བརྡུངསི་པ་ན། རླངསི་

འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་སིོང་ནསི་བསྡད། ཨལོ་མགོ་སྒོམ་ནང་ནསི་ཐེང་ལོ་མཆོོངསི་ནསི་

རྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མལོ་གཟན་འོག་ནསི་ལོྐོག་ལྟ་

བྱསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་“ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི་ཐེག་གིསི་གཅིོད་དགོསི། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོ་ོལོམ་

ཆུང་སྟེང་དུ་སིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། ཋེོམ་གྱིིསི་དེར་ལྟར་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངའ་ིགདོང་པ་མཐེོང་ན་བཟང་རྒྱུ་མ་རེད། སུ་ཞེིག་གིསི་མཐེོང་རུང་ཤོེསི་རྒྱུ་

རེད་ལོ། ཉིེན་རོྟེག་པསི་མཐེོང་ན་ངོསི་ཟིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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“འོ་ན་གང་ཕྱིོགསི་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚོ་ོལྷོ་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ཟིན་པསི། ངསི་བལྟསི་ན་

ང་ཚོ་ོབྱང་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེའགྲིག འོན་ཀྱིང་། ལོམ་ཆུང་བརྒྱུད་ནསི་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནསི་ཅུང་གཉིིད་ན་ག་འདྲེ་འདུག སིང་

ཉིིན་ཞེོགསི་པ་སིོང་ན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོྱིགསི་པོར་“ད་རུང་འདུག་མི་རུང་། ཅུང་ཐེག་རིང་དུ་འགོྲ་དགོསི།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཡི་ཡི།” ཨལོ་ཁོོའ་ིའདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་ཕྱིིར་བསྡད་ནསི། རླངསི་འཁོོར་མུ་མཐུད་དུ་

བསྐོར།

རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་མལོ་གཟན་འོག་ཏུ་ཕྱིིར་བསྡུསི། ཨ་མསི་

“ཝིན་ཧྥོིལོད་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁོོ་ལོ་སྐྱོན་མ་ིའདུག ཁོོ་ད་སོྔོན་གཉིིད་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

 ཨ་མ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོར་ངོསི་སུ་ཕྱིིར་ཁོེན། “གཞེན་པསི་རྗོེསི་འདེད་གཏོང་

བའ་ིཚོོར་བ་འད་ིཁྱོད་མཚོར་ཞེིག་རེད། ད་ང་མ་ིངན་པར་འགྱུར་བཞེིན་འདུག”

ཨ་ཕསི་“མི་ཚོང་མ་མི་ངན་པར་འགྱུར་བཞེིན་ཡིོད། ཚོང་མ་ངན་པར་འགྱུར་བཞེིན་

ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེརིང་ག་ིའཁྲུག་འཛོིང་ད་ེམཐོེང་སིོང་ཨ། མ་ིརྣམསི་འགྱུར་བཞེིན་འདུག 

གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དུ་ཡིོད་དུསི་ང་ཚོ་ོད་ེའདྲེ་ཞེིག་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་རོྡོ་ལོམ་དུ་བསྐོར་བསི། མདུན་གླེོག་གི་འོད་སྣང་སིེར་པོ་དེ་

ལོམ་ངོསི་སུ་མཆོོང་ལྡིང་བྱེད། ལོམ་དེའི་གཡིསི་གཡིོན་དུ་ཤོིང་འབྲསི་སྡོང་པོ་མེད་པར། 

དེའི་ཚོབ་ཏུ་ལོམ་འགྲམ་ཚོང་མ་སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོ་ཤོ་སྟག་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་སྲིིང་བལོ་གྱིི་

ཞེིང་ར་བརྒྱུད་ནསི། གྲོང་གསིེབ་ཀྱིི་རོྡོ་ལོམ་སྟེང་དུ་ལོེ་དབར་ཉིི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་སིོང་བ་ན། 
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གཞུང་ལོམ་ད་ེཚོང་ཚོིང་རྩ་ིལྡུམ་ཁྲོད་ཀྱི་ིགྲམ་ཁོ་དང་རྐྱེ་གཤོིབ་ཏུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་སི་ཞེིག་

ཏུ་སླེེབསི། ལོམ་ད་ེབརྒྱུད་ནསི་ཅུང་ཙམ་སོིང་རྗོེསི་ཨར་འདམ་གྱི་ིཟམ་པ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་ནསི་

ཕ་རོལོ་དུ་བུད་ཅིིང་། དེ་ནསི་གྲམ་ཁོའི་ཕར་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་སིོང་། ཡུད་

ཙམ་རྗོེསི་སུ། མདུན་གོླེག་གི་འོད་སྣང་དེ་འཁོོར་ལོོ་མེད་པའི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་དམར་

པོ་མང་པོ་བསྟར་དུ་བསྒྲིིགསི་ཡིོད་པ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་འཁོེལོ། ལོམ་འགྲམ་དུ་བརྡོ་པང་ཆོེན་

པོ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་“སྲིིང་བལོ་འཐོེག་མཁོན་དགོསི།” ཞེེསི་བྲིསི་ཡིོད་པསི། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་

འཁོོར་ཇོ་ེདལོ་དུ་བཏང་། ཋེོམ་གྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་སྐྱོར་གྱི་ིགསིེང་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་

བལྟསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ལོསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ལོེ་དབར་བཞེི་ཆོ་གཅིིག་འདྲེ་སིོང་རྗོེསི། 

ཋེོམ་གྱིིསི་ཡིང་བསྐྱར་མགོ་སྒོམ་གྱི་ིངོསི་སུ་ཁུ་ཚུར་གྱིིསི་བརྡུངསི། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་

ད་ེལོམ་འགྲམ་དུ་ཁོ་བཀག་རྗོེསི་ཕྱི་ིལོ་བུད། 

“ཡིང་ཅི་ིཞེིག་རེད།” 

ཋེོམ་གྱིིསི་“འཕྲུལོ་འཁོོར་མ་ེཁོ་བསིད་ནསི་སྟེང་དུ་ཤོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཕྱིིར་བུད་ད།ེ རླངསི་འཁོོར་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིཡུར་བ་ཞེིག་

གི་ནང་དུ་བསྐོར་རྗོེསི་མདུན་གོླེག་བསིད་ཅིིང་། དེ་ནསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་མེ་ཁོ་བསིད། ཁོོ་

དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་སོྒོའ་ིསྟེང་ནསི་ཐོེག་ཏུ་འགོསི་རྗོེསི་“ཡི། ཅི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་སྣོད་ཆོསི་ཚོོའི་སྟེང་ནསི་ཚུར་གོག་ཡིོང་ནསི། ཨ་མའི་མདུན་དུ་པུསི་བཙུགསི་

ཀྱིིསི་བསྡད་ད་ེ“ལྟོསི་དང་། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་དགོསི་ལོབ་འདུག ངསི་བརྡོ་པང་ག་ི

སྟེང་ནསི་མཐོེང་བྱུང་། ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་དཀའ་ལོསི་མི་གཏོད་པའི་གནསི་ཚུལོ་འོག་ནསི། 

ཇོ་ིལྟར་ཁྱོོད་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འདུག་དགོསི་པའ་ིསྐོར་ལོ་བསིམ་བློོ་མང་པོ་བཏང་བ་ཡིིན། 

ངའ་ིགདོང་པ་དྲེག་སྐྱེད་བྱུང་བ་ན་ཕལོ་ཆོེར་སོྐྱན་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ང་ད་

དུང་གནསི་སྐབསི་རིང་གཞེན་གྱིིསི་མཐེོང་སིར་འབུད་མ་ིརུང་། ཁྱོོད་ཚོསོི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་
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པ་དེ་ཚོོ་མཐེོང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། དེ་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་འདུག་སི་རེད། གཅིིག་བྱསི་ན་

ད་ེགར་ལོསི་ཀ་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཚོ་ོད་ེགར་སིོང་ནསི། ཁོང་པ་ད་ེཚོ་ོལོསི་གཅིིག་ག་ིནང་

དུ་བསྡད་ན་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཅི་ིབྱེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“རྩི་ཤོིང་ཚོང་ཚོིང་དུ་སྐྱེསི་ཡིོད་པའི་གྲམ་ཁོ་དེ་ཁྱོོད་ཚོོསི་མཐེོང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། ང་དེ་

གའི་རྩི་ལྡུམ་ཁྲོད་དུ་བསྐུངསི་ནསི། གཞེན་གྱིིསི་མི་མཐོེང་བ་བྱེད་ཐུབ། དགོང་མོར་ཁྱོོད་

ཚོོསི་ང་ལོ་བཟའ་རྒྱུ་འདྲེ་བསྐྱལོ་ཡིོང་ན་ཆོོག ལོམ་བར་ནསི་ངསི་སྦུག་ཡུར་ཞེིག་ཡིོད་པ་

མཐེོང་བྱུང་། ང་དེའ་ིའོག་ཏུ་ཉིལོ་བསྡད་ན་ཆོོག”

ཨ་ཕསི་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ངསི་དངོསི་གནསི་སྲིིང་བལོ་ལོ་ལོག་ལོེན་ཞེིག་རྒྱག་

འདོད་ཡི། འད་ིན་ིད་གཟོད་རང་ཉིིད་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ཡོིད་པའ་ིལོསི་ཀ་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་དེ་ཚོོ་འདུག་སི་ཡིག་པོ་ཡིིན་སྲིིད། ཡིག་པོ་དང་སྐམ་པོ། 

ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་རང་སྦེསི་སྐུང་བྱེད་ཐུབ་སིའི་རྩི་ལྡུམ་མཐུག་པོ་དེ་འདྲེ་འདུག་

གམ། ཋེོམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“འདུག དེར་ངསི་གསིལོ་པོར་བལྟསི་ཡིོད། ངསི་འདུག་སི་ཅུང་བཟོསི་རྗོེསི་ནང་དུ་

བསྐུངསི་ནསི་བསྡད་ན་ཆོོག་ཅིིང་། ངའ་ིགདོང་པ་དྲེག་སྐྱེད་བྱུང་མ་ཐེག་ཏུ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་

བུད་ཆོོག”

ཨ་མསི་“འོན་ཀྱིང་། གདོང་ནསི་རྨ་ཤུལོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་འདུག་རྒྱུ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེར་ཅི་ིསོྐྱན། མ་ིར་ེརེར་རྨ་ཤུལོ་ར་ེར་ེཡིོད་པ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“ངསི་ཐེེངསི་གཅིིག་ལོ་སྲིིང་བལོ་རྒྱ་མ་བཞེ་ིབརྒྱ་བཏུསི་མྱོོང་ཡོིད། ཨོ། ད་ེདུསི་

ལོོ་ལོེགསི་བྱུང་བའ་ིསྐབསི་རེད། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོཚོང་མསི་བཏུསི་པ་ཡིིན་ན། སོྒོར་མོ་ཅུང་

ཙམ་ལོེན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་དྲུག་པ།

ཨལོ་གྱིིསི་“དེ་ནསི་ཤོ་ཅུང་ཙམ་ཉིོསི་ཆོོག ད་ལྟ་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་“དེ་གར་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། སིང་ཉིིན་ནམ་ལོངསི་པའི་བར་དུ་དོསི་འཁོོར་དུ་

གཉིིད་ནསི་འདུག ནམ་ལོངསི་རྗོེསི། ང་ཚོོ་སིོང་ནསི་ལོསི་ཀ་འཚོོལོ། ངསི་མཚོན་མོའ་ི

མུན་པའ་ིཁྲོད་ནསི་ཀྱིང་སྲིིང་བལོ་གྱི་ིཐེེའུ་དག་མཐེོང་ག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“འོ་ན་ཋེོམ་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ལོ་ཁོ་ཡི་བྱེད་མ་ིདགོསི། ཨ་མ། ངསི་མལོ་གཟན་ཞེགི་འཁྱོེར་འགྲོ། ཁྱོོད་ཚོ་ོ

འགྲོ་ཞེོར་དུ་ལྟོསི་དང་། ད་ེགར་སྦུག་ཡུར་སྐམ་པོ་ཞེིག་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོོསི་བག་ལོེབ་དང་། ཡིང་

ན་ཞེོག་ཁོོག་དང་སྐྱོ་ལྡུར་ལྟ་བུ་བསྐྱལོ་ཡིོང་ནསི་ད་ེགར་བཞེག་ན་ཆོོག ང་ད་ེགར་ལོེན་དུ་

ཡིོང་།”

“ཡི་ཡི།”

ཨ་ཕསི་“ངསི་བལྟསི་ན་ད་ེམ་ིཆོོག་རྒྱུ་མེད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་“ད་ེཆོོག་དང་ཆོོག ངའ་ིགདོང་པ་ཅུང་དྲེག་སྐྱེད་བྱུང་མ་ཐེག་

ཏུ་ང་ཡིོང་ནསི་ཁྱོོད་ཚོོར་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་རོགསི་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་མོསི་མཐུན་གྱིིསི་“ཡི། དེསི་ན་འགྲིག འོན་ཀྱིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཉིེན་ཁོ་གཏན་ནསི་

མ་བརྒྱུད་ཨ། གནསི་སྐབསི་རིང་ལོ་མ་ིསུ་གཅིིག་ལོའང་མཐེོང་དུ་མ་འཇུག”ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་སུ་ནུར་ནསི་སིོང་་“ངསི་མལོ་གཟན་འད་ིའཁྱོེར་འགྲོ། 

ཁྱོོད་ཚོ་ོཕྱིིར་འགྲོ་བའ་ིལོམ་དུ་སྦུག་ཡུར་ད་ེལོ་གསིལོ་པོར་ལྟོསི་ཤོོག ཨ་མ།”

ཨ་མསི་“གཟབ་གཟབ་བོྱསི་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གཟབ་གཟབ་བོྱསི་ཨ།” ཞེེསི་ར་ེཞུ་བྱསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཡི་ཡི། ངསི་གཟབ་གཟབ་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་རྒྱབ་སོྒོའ་ིསྟེང་ནསི་

མར་བབསི་ནསི། ཆུ་རགསི་འོག་ཏུ་མར་འགྲོ་བཞེིན་“གཟིམ་སི་བད།ེ” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་མུན་པའི་ཁྲོད་ནསི་ཁོོའ་ིགསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བའི་རྒྱབ་གཟུགསི་ལོ་བལྟསི། 

ཁོོ་རྒྱུག་ཆུའ་ིའགྲམ་གྱི་ིརྩ་ིཤོིང་གསིེང་ནསི་རིམ་བཞེིན་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། དེའ་ིཚོ་ེཨ་མསི་

“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཅིན། ཁོོ་བད་ེབར་སྨོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོད་ལྟ་ཕྱིིར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ད་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དལོ་མོར་སོིང་། ངསི་ཁོོསི་བཤོད་པའི་སྦུག་ཡུར་དེ་གང་དུ་ཡིོད་པ་ཡིག་པོ་

ཞེིག་བལྟ་དགོསི། དེར་ལྟ་ཡིག་ཅིིག་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོ་ཞེེང་ཆུང་བའི་གཞུང་ལོམ་གྱིི་སྟེང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་སྔོ་ནུར་ཕྱིིར་ནུར་

ཐེེངསི་འགའ་བྱསི་རྗོེསི། ད་གཟོད་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཐུབ་སིོང་། ཁོོསི་རླངསི་འཁོོར་དལོ་མོར་

བསྐོར་ནསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་མང་པོ་ཡིོད་སི་དེར་ཕྱིིར་སིོང་། དོསི་འཁོོར་གྱི་ིམདུན་གླེོག་

ད་ེའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཚོོའ་ིསོྒོ་ནང་དུ་འགྲོ་སིའ་ིརྐང་གདན་ཞེེང་ཁོ་ཆོེན་པོ་དག་ག་ིསྟེང་དུ་

འཁོེལོ། སོྒོ་མོ་ཚོང་མ་ནག་བེར་བེར་རེད་ལོ། མུན་པའ་ིཁྲོད་དུ་འགུལོ་སོྐྱད་ཅི་ིཡིང་མེད། 

ཨལོ་གྱིིསི་མདུན་གླེོག་བསིད།

ཨལོ་གྱིིསི་རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་“ཁྱོོད་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་སྟེང་དུ་སིོང་ནསི་ཉིོལོ། ང་

འད་ིརུ་འདུག་སྟེགསི་སྟེང་དུ་ཉིལོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་གཟུགསི་གཞེ་ིལྗོིད་གོག་ཆོ་ེབའ་ིབུ་མོ་ད་ེགཞུག་སྒོམ་གྱི་ིརྒྱབ་སོྒོའ་ིངོསི་

ནསི་ཡིར་བསོྐྱར་ཞེིང་། ཨ་མསི་སྣོད་ཆོསི་ཚོང་མ་སི་མིག་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ཏུ་སྤུངསི། དོསི་

འཁོོར་གྱིི་གཞུག་སྒོམ་ནང་དུ། བཟའ་མི་ཚོོ་བར་སྟོང་དུ་ཁྱོིའུ་ཙམ་ཡིང་འགྲོ་སི་མེད་པ་

བྱསི་ཏ་ེམཉིམ་པོར་བཙངསི།

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཞེིག་གི་ནང་ནསི། ཕྲུ་གུ་ཞེིག་གིསི་ངུ་སྐད་དལོ་ལོ་རིང་བ་ཞེིག་

ཡིམ་མེ་ཡིོམ་མེསི་སོྒྲིག་ཅིིང་། སོྒོ་ཁྱོི་ཞེིག་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིསི་ཡིོང་ནསི། དྲེི་སོྣམ་དང་སྣ་
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ཤུ་རྒྱག་བཞེིན་ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་མཐེའ་འཁོོར་དུ་དལོ་མོསི་ཡིོང་། གྲམ་པའི་

ནང་ག་ིརྒྱུག་ཆུ་ཡིིསི་ཆུ་སྒྲི་ཤོང་ཤོང་དུ་སོྒྲིག
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“སྲིིང་བལོ་འཐོེག་མཁོན་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད།” ཅིེསི་བྲིསི་པའི་བརྡོ་ཐེོ་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་

དང་། བརྡོ་པང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགསི་གཞུང་ལོམ་གཡིསི་གཡིོན་དུ་བསླེངསི་ཡིོད་ལོ། ཤོོག་བུ་

དམར་སིེར་གྱི་ིསྟེང་དུ་“སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་དཔར་པའ་ིབརྡོ་ཡིིག་

ཀྱིང་ག་སི་གང་དུ་མཐོེང་རྒྱུ་ཡིོད། 

བརྡོ་ཐེོའ་ིསྟེང་དུ། ལོམ་འད་ིདེད་ནསི་ཤོོག་ཅིེསི་དྲེིསི་ཡིོད།

སོྔོ་ལྗོང་ག་ིསྲིིང་བལོ་སྡོང་པོ་རྣམསི་ད་ལྟ་ཕྲ་ལོ་ལྡེམ་ཞེིང་། ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་ག་ིསྲིིང་བལོ་

གྱིི་ཐེེའུ་རྣམསི་གང་བུ་ལོསི་ཕྱིིར་འཕྱུར་གྱིི་འདུག་པསི། སྲིིང་བལོ་དཀར་པོ་རྣམསི་ད་ལྟ་

མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་བརྔོསི་མ་ལྟར་དཀར་སིོབ་བ་ེརེད།

ཐེེའུ་ད་ེརྣམསི་ལོ་དངོསི་གནསི་མཛུབ་མོསི་ལྷོད་ཤོ་དང་བཅིསི་གཅིིག་འཆོང་ན་འདོད་

ཨང་།

ང་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་རྩ་ེགྲ་ཞེིག་ཡིིན།

མ་ིད་ེའད་ིན་ཡིོད། འད་ིརེད།

ང་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཏུ་ཡིོང་བ་ཡིིན།

ཁུག་མ་ཡིོད་དམ།

ཨོ། མེད།

ཁུག་མ་ར་ེལོ་སོྒོར་ར་ེཡིིན། ཁུག་མའ་ིརིན་པ་ད་ེའཐུ་ཐེེངསི་དང་པོའ་ིསྲིིང་བལོ་རྒྱ་མ་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཐེོག་གླེ་ནསི་འཐེེན་རྒྱུ་རེད། ཞེིང་ཁོའི་སྟེང་ནསི་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་
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ཐེེངསི་དང་པོ་ལོ་རྒྱ་མ་བརྒྱ་རེར་འཐུ་གླེ་སོྒོར་ཟུར་བརྒྱད་ཡིིན་ལོ། འཐེོག་ཐེེངསི་གཉིིསི་

པར་རྒྱ་མ་བརྒྱ་ལོ་སོྒོར་ཟུར་དགུ་ར་ེཡིིན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁུག་མ་འད་ིནསི་ལོོངསི། སོྒོར་མོ་

གཅིིག་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལོ་སོྒོར་མོ་མེད་ན། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཐེེངསི་དང་པོའ་ིརྒྱ་མ་བརྒྱ་

དང་ལྔ་བཅུའ་ིའཐེོག་གླེའ་ིནང་ནསི་འཐེེན་རྒྱུ་བྱསི་ན་ཆོོག འད་ིལྟར་བྱསི་ན་དྲེང་གཞེག་

ཡིིན་ལོ། ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་རྒྱུ་རེད།

ད་ེདྲེང་པོ་དྲེང་གཞེག་རེད། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་བྱེད་ཀྱི་ིཁུག་མ་སྤུསི་ལོེགསི་གཅིིག་ཡིིན་

ན། དུསི་ཚོིགསི་ཧྲིིལོ་པོར་བཀོལོ་སྤྱིོད་བྱེད་ཆོོག་ལོ། ཐེང་ནསི་དྲུད་དེ་སྣེ་མོ་གཅིིག་ཟད་

ནསི་རལོ་སིོང་ན། ཁུག་མ་མགོ་རྟེིང་བརྗོེསི་ནསི་སྣེ་གཞེན་པ་དེ་སྤྱིོད་ཆོོག ཁུག་མའི་ཁོ་

ད་ེབཙེམསི་རྗོེསི། རལོ་ཡིོད་པའ་ིརྐུབ་ད་ེདྲེསི་བཞེག་ན་འགྲིག་ཡིོད། སྣ་ེགཉིིསི་ཀ་ཟད་ཚོར་

སིོང་དུསི། འདིསི་གྱིོན་ཆོསི་ཡིག་པོ་ཞེིག་བཟོ་ཆོོག འདིསི་དབྱར་དུསི་ཀྱིི་དོར་ཐུང་ཞེིག་

བཟོ་ཆོོག་ལོ། ཉིལོ་གོསི་ཤོིག་ཀྱིང་བཟོ་ཆོོག གང་ལྟར། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་བྱེད་ཀྱི་ིཁུག་མ་

ན་ིཅི་དངོསི་གོ་ཆོོད་ཅིིག་ཡིིན།

ཁུག་མ་ད་ེསྐེད་པ་ནསི་མར་དཔྱངསི་དགོསི། ད་ེསྐེད་པར་བཏགསི་ནསི་རྐང་པ་གཉིིསི་

ཀའི་བར་དུ་དྲུད་དེ་འགྲོ་དགོསི། ཐེོག་མར་འདྲུད་སྐབསི་ཡིང་མོ་ཡིིན། དེ་ནསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་

མཛུབ་རྩེསི་འཇོམ་སིོབ་སིོབ་ཀྱིི་སྲིིང་བལོ་རེ་རེ་བཏོགསི་ནསི། ལོག་པསི་མཉིེན་ཆོ་དང་

བཅིསི་རྐང་བར་དུ་འདྲུད་བཞེིན་པའ་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་འཕེན་དགོསི། ཕྲུ་གུ་ཚོོསི་མ་ིཆོེན་

པོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་ཡིོང་ལོ། ཁོོ་ཚོོར་ཁུག་མ་དགོསི་ཀྱི་ིམེད། ཁོོ་ཚོོསི་རྩྭ་ཕད་སྤྱིད་ཀྱིང་ཆོོག་

ལོ། ཐེད་ཀར་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་གཡུགསི་ཀྱིང་རུང་། དུསི་ཡུན་ཡུད་ཙམ་ཕྱིིན་སིོང་

བསི། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁུག་མ་ད་ེལྕི་ིམོར་གྱུར་ཡིོད། དེ་ལྟར་གཟུགསི་པོ་མདུན་དུ་དགྱིེ་ནསི། 

ཐེེའུ་རེ་རེ་བཞེིན་འཐེོག་བཞེིན་མདུན་དུ་འགྲོ་དགོསི། མཛུབ་མོའ་ིམྱུར་ཚོད་ཀྱིི་སྟེང་

ནསི་བཤོད་ན། གང་བུ་འདེམསི་གསིེསི་ཀྱིི་ཐོེག་ནསི་བཤོད་ན། ང་ནི་ཕུལོ་བྱུང་གི་སྲིིང་
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བལོ་འཐེོག་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཞེོར་དང་གླེེང་མོལོ་བྱེད་ཞེོར། ཡིང་ན་གླུ་

དབྱངསི་ལོེན་ཞེོར་དུ། ཁུག་མ་ལྕིི་མོར་ཆོགསི་པའི་བར་དུ་མདུན་དུ་སིོང་དང་། མཛུབ་

མོསི་ཤོིང་བལོ་འཚོོལོ་ཤོེསི་ལོ། མཛུབ་མོ་སྲིིང་བལོ་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ཡིོད། ང་ཚོོསི་མིག་བགྲད་

ད་ེལོསི་ཀ་བྱེད་རུང་། དོན་དམ་པའ་ིཚོོར་ཤོེསི་ད་ེམཛུབ་རྩ་ེན་ཡིོད།

ད་ེལྟར། སྲིིང་སྡོང་བསྟར་བའ་ིསྟེང་དུ་གླེེང་མོལོ་བྱེད་ཞེོར་ལོསི་ཀ་བྱེད།

ངེད་ཚོོའ་ིཕ་ཡུལོ་ཕྱིོགསི་སུ་བུད་མེད་ཅིིག་ཡིོད། ཁོོ་མོའ་ིམིང་བཤོད་རྒྱུ་མིན། ཁོོ་མོར་

གླེོ་བུར་དུ་མ་ིརིགསི་ནག་པོའ་ིཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙསི་པ་རེད་ལོ། དེའི་སོྔོན་ལོ་མི་གཞེན་པ་སུ་

ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་འདིའ་ིསྐོར་ཤོེསི་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུའ་ིཨ་ཕ་མ་ིནག་ད་ེསུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་

རྩད་མ་ཆོོད་པ་རེད་ལོ། དུསི་དེ་ནསི་བཟུང་ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་ཡིར་འགྱིོགསི་ཐེབསི་མ་བྱུང་

བ་རེད། གང་ལྟར་ངསི་བཤོད་འདོད་པ་ནི། ཁོོ་མོ་དངོསི་གནསི་ཕུལོ་བྱུང་གི་སྲིིང་བལོ་

འཐེོག་མཁོན་ཞེིག་ཡིིན།

ད་ལྟ་ཁུག་མ་ལྕིི་མོར་ཆོགསི་འདུག་པསི། ཤུགསི་ཀྱིིསི་མདུན་དུ་འདྲུད་དགོསི། དཔྱི་

མགོ་དྲེང་མོ་བྱསི་ནསི། རྨོན་རྟེ་ཞེིག་དང་འདྲེ་བར་ཁུག་མ་རྗོེསི་སུ་དྲུད་ནསི་འགྲོ་དགོསི། 

ཕྲུ་གུ་ཚོོསི་ཨ་ཕའ་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་གསིོག་ག་ིཡིོད། འད་ིན་སྲིིང་བལོ་དངོསི་

གནསི་ཡིག་འདུག སི་མགོ་དམའ་སི་རུ་སྲིིང་བལོ་བཏབ་པ་སྲིབ་ལོ། སྲིབ་མོར་བཏབ་ཡིོད་

སི་རུ་སྲིིང་བལོ་གྱིི་སྟོན་ཐོེག་ལྷག་ཏུ་ཡིག་ཡིོད། ཁོ་ལོི་ཧྥོོར་ནེ་ཡིའི་སྲིིང་བལོ་ལྟ་བུའི་

སྲིིང་བལོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་མཐེོང་མྱོོང་མེད། བལོ་གྱིི་འདབ་མ་ནི་འདི་འདྲེའི་རིང་པོ། ངསི་

མཐོེང་མྱོོང་བའ་ིསྲིིང་བལོ་ཡིོངསི་ཀྱི་ིདྭངསི་རྩ་ེརེད། འོན་ཀྱིང་། འདིསི་མ་ིའགྱིངསི་པར་སི་

བཅུད་ཉིམསི་སུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལོ་སི་འད་ིདགོསི་ན། སྲིིང་

བལོ་འདེབསི་འདོད་མཁོན་ཚོོའ་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར། སི་འད་ིབོགསི་མར་ལོེན་པ་ལོསི་ཉིོ་མ་ི

རུང་། བོགསི་མར་བློངསི་ཚོ།ེ སི་འད་ིསྲིིང་བལོ་གྱིིསི་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་བཏང་ཚོར་བའ་ིཉིིན་
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དེར། ཁྱོོད་རང་སི་ཞེིང་གཞེན་པ་ཞེིག་ཏུ་སོྤེར་ཆོོག

བསྟར་བ་དང་བསྟར་བ་བྱསི་པའ་ིམ་ིརྣམསི་སི་ཞེིང་སྟེང་དུ་བསྒྲིིགསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་

ཡིོད་ལོ། མྱུར་རྩལོ་ཆོེ་ཞེིང་ཞེིབ་ཚོགསི་ལྡན་པའི་མཛུབ་མོ་ཡིིསི། མཉིེན་ཆོ་ལྡན་ལོ་མྱུར་

ཚོད་མགོྱིགསི་པོསི་གང་བུ་ལོསི་ཐེེའུ་རྣམསི་བཙལོ་ནསི་འཐེོག་གི་ཡིོད་ཅིིང་། མིག་གིསི་

ལྟ་ཙམ་ཡིང་བྱེད་མ་ིདགོསི།

གལོ་སྲིིད་ང་རང་ལོོང་བ་ཞེིག་ཡིིན་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་པར་

གནད་དོན་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ལོ་སྲིིང་བལོ་གྱི་ིགང་བུ་འཚོོལོ་བར་ལྷན་སྐྱེསི་ཀྱི་ིཚོོར་ཤོེསི་

ཤོིག་ཡིོད་པསི། སྲིིང་ཐེེའུ་རྣམསི་གཙང་མ་དང་སྤུསི་དག་གིསི་འཐེོག་ཐུབ།

ད་ལྟ་ཁུག་མ་ཁོ་གང་སིོང་བསི། རྩིསི་ལོེན་སི་ཚོིགསི་སུ་སྐྱེལོ་དགོསི། ད་ེདུསི་རྩོད་གླེེང་

གི་མགོ་རོྩམ་གྱིི་ཡིོད། རྒྱ་མར་འཇོལོ་མཁོན་གྱིིསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྒྱ་ཁོར་ལྕིི་བའི་ཆོེད་དུ་ནང་

དུ་རོྡོ་བཅུག་འདུག་ཟེར་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འོ་ན་ཁོོ་ལོ་གནད་དོན་མེད་དམ། ཁོོའ་ིརྒྱ་མར་ཡིང་

གནད་དོན་འདུག་ཟེར་ངེསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཁོོསི་བཤོད་པ་འགྲིག་ཡིོད་དེ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

དངོསི་གནསི་ནང་དུ་རོྡོ་འགའ་རེ་བཏུསི་ཡིོད་ཅིིང་། སྐབསི་ལོ་ལོར་ཁྱོོད་འགྲིག་ཡིོད་དེ། 

ཁོོསི་ཏན་ཏན་རྒྱ་ཚོད་བསྣོགསི་ཡིོད། ཡིང་སྐབསི་འགར་ཕྱིོགསི་གཉིིསི་ཀར་ཡིང་གནད་

དོན་ཡོིད་དེ། རོྡོ་བཅུག་པའི་ཁུག་མ་དང་། རྒྱ་ཁོ་བསྣོགསི་པའི་རྒྱ་མ་གཉིིསི་ཀ་ཐོེ་ཐུག་

དུསི་ཀྱིང་ཡིོད། ཁོ་འཛོིང་གི་སྣེ་རུ་ལོག་འཛོིང་ཡིང་ཡིོང་གི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མགོ་

འཕངསི་མཐོེན་པོར་འདེགསི་ལོ། ཁོོསི་ཀྱིང་མགོ་འཕངསི་མཐོེན་པོར་འདེགསི་ངེསི། རོྡོ་

ཅུང་ཙམ་ར་ེའདྲེེསི་པར་ཧ་ལོསི་རྒྱུ་ཅི་ིཡིོད་པ་རེད། རོྡོ་ལོོག་གཅིིག་འདྲེེསི་ཡིོད་ཀྱིང་སྲིིད་

པ་རེད། རྒྱ་མ་བཞེ་ིཆོ་གཅིིག་ཙམ་རེད་ཡི། རྒྱུན་དུ་རྩོད་པ་ཁོོ་ན་བྱེད།

དེ་ནསི་ཁུག་མ་སྟོང་པ་འཁྱོེར་ནསི་ཕྱིིར་ཡིོང་ལོ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྩིསི་ཐེོའ་ིནང་དུ་ཐེོ་

འགོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེལྟར་མ་ིབྱེད་ཐེབསི་མེད་ཡིིན་ཏ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཐེོ་འགོད་བྱེད་བཞེིན་པ་
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མཐེོང་ཚོ།ེ ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ག་ིམ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱ་ཚོད་ནོར་

ཚོ།ེ ད་ེདུསི་བློ་མ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན་ཟེར་རྒྱུ་ལོསི་མེད།

 འད་ིན་ིལོསི་ཀ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཡིིན། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོཡིང་མཐེའ་འཁོོར་དུ་རྒྱུག་ག་ིཡིོད། སྲིིང་

འཐེོག་འཕྲུལོ་འཁོོར་4 ཟེར་བ་གོ་མྱོོང་ཡིོད་དམ།

གོ་མྱོོང་ཡིོད།

ཨུན། གཅིིག་གིསི་ཟེར་ན། གལོ་སྲིིད་ད་ེདངོསི་སུ་སླེེབསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོ་ོལོསི་མེད་

ཆོགསི་རྒྱུ་རེད་ཟེར།

དགོང་མོར་སླེེབསི་དུསི། ཚོང་མ་ངལོ་དུབ་ཀྱིིསི་མནར་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཡིོང་

འབབ་གང་འཚོམསི་ལོོན་ཡིོད། ང་དང་སྐྱེ་དམན། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་བཅིསི་ཀྱིིསི་མཉིམ་དུ་སོྒོར་

མོ་གསུམ་ལོོན་སོིང་། 

རླངསི་འཁོོར་རྣམསི་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོ་རུ་ཡིོང་གི་ཡིོད་ལོ། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་

གྱིིསི་ཞེག་སྒོར་རྒྱག་གི་ཡིོད། སྟེང་དུ་དྲེ་གཟེབ་འཐེེན་པའི་དོསི་འཁོོར་མཐེོ་ཞེིང་ཆོེ་བ་

ཁོག་དང་། དེ་བཞེིན་འདྲུད་འཁོོར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་དཀར་སིོབ་སིོབ་ཀྱིི་སྲིིང་

བལོ་མཐེོན་པོར་བརྩིགསི་ནསི་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད། སྲིིང་བལོ་རྣམསི་ལྕིགསི་རའི་ར་བའི་སྟེང་

དུ་ཐེོགསི་ཡིོད་ལོ། རླུང་བུ་གཡུག་སྐབསི་སྲིིང་བལོ་རོྡོག་པོ་རོྡོག་པོ་བྱསི་ཏེ་གཞུང་ལོམ་

སྟེང་དུ་འདྲེིལོ་ནསི་འགྲོ། ད་ེལྟར་དཀར་ཞེིང་གཙང་བའ་ིསྲིིང་བལོ་རྣམསི་སྲིིང་བལོ་ཤོད་

འཁོོར་ཁོང་དུ་སྐྱེལོ་བཞེིན་ཡིོད། ད་ེནསི་མཐོེན་པོར་བརྩིགསི་པའ་ིསྲིིང་བལོ་དོ་པོ་རྣམསི་

4  སྲིངི་འཐེོག་འཕྲུལོ་འཁོོར། སྲིངི་བལོ་འཐེོག་བྱདེ་ཀྱི་ིའཕྲུལོ་འཁོོར་ཏ།ེ སྤྱི་ིལོོ་ 1928 ལོོར་ཨ་རིའ་ིརུ་སི་ིཋེརི་སྤུན་

གཉིསིི་ཀྱིིསི་རུ་སི་ིཋེརི་སྲིངི་འཐེོག་ཆོསི་ཟརེ་བའ་ིརྟེ་འདྲུད་སྲིངི་འཐེོག་འཕྲུལོ་འཁོོར་ཐེོག་མ་གསིར་གཏོད་བྱསི་

ཤོངི་། ད་ེནསི་ཡིར་རྒྱསི་སུ་གང་འཚོམསི་བཏང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ཨ་རིའ་ིདཔལོ་འབྱོར་ཉིམསི་རྒུད་ཆོནེ་མོའ་ི

སྐབསི་སུ། ངལོ་རྩོལོ་པའ་ིགླེ་ཆོ་དམའ་བའ་ིདབང་གསིི། སྤྱི་ིལོོ་ 1940 ཞེ་ེགྲངསི་རྗོེསི་སུ་མ་གཏོགསི་འཕྲུལོ་འཁོོར་

འད་ིརགིསི་དར་ཁྱོབ་ཆོནེ་པོ་མ་བྱུང་། 



923

ལེེའུ་ཉེེར་བདུན་པ།

བཙིར་གནོན་ཐུམ་འཇུག་ཁོང་དུ་འཁྱོེར་དགོསི། སྲིིང་བལོ་རྣམསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིགྱིོན་གོསི་དང་

སྨོ་རའི་སྟེང་དུ་འགོསི་ཡིོང་ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྣབསི་ཤོིག་བུསི་ན། སྣ་ཁུང་ནསི་ཀྱིང་སྲིིང་

བལོ་འབུད་ཀྱི་ིཡིོད།

མུ་མཐུད་དུ་སྒུར་སྒུར་གྱིིསི་མདུན་དུ་སིོང་ནསི། སི་མ་རུབ་གོང་དུ་ཁུག་མ་འད་ིགང་

ཐེབསི་བྱདེ་དགོསི། གྲུང་ཤོ་དོད་པའ་ིམཛུབ་མོསི་སྲིངི་བལོ་འདམེསི་སྒྲུག་བྱདེ་བཞེནི་མདུན་

དུ་སྐྱོད། ད་ལྟ་དགོང་ཁོར་སླེེབསི་ཡིོད་པསི། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཐེང་ཆོད་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། རྨོ་སླེོག་

ཕྲུ་གསུམ་བྱསི་པའ་ིསི་ངོསི་སུ་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྐང་པ་ཐེོགསི་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ལྟ་ཉི་ིམ་ནུབ་རིའ་ིངོསི་སུ་

དམའ་སིར་འབབ་བཞེིན་གདའ།

ལོསི་ཀ་འདི་ད་དུང་དུསི་ཡུན་རིང་ཙམ་ལོ་ཡིོད་ན་ཨང་འདོད། གླེ་ཆོ་བཟང་རྒྱུ་མེད་

མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་དུང་དུསི་ཡུན་རིང་ཙམ་ལོ་ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་ན་ཨང་འདོད།

ལོམ་ཆོེན་གྱི་ིསྟེང་ནསི། བརྡོ་ཡིིག་གིསི་བཀུག་ཡིོང་བའ་ིའཁོོར་རྙིིང་མང་པོ། འཚོང་

ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་གིསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད།

སྲིིང་བལོ་ཁུག་མ་ཡིོད་དམ།

མེད།

དེསི་ན་ཁུག་མ་ར་ེལོ་སོྒོར་ར་ེརེད།

གལོ་སྲིིད་འད་ིགར་ང་ཚོ་ོམ་ིལྔ་བཅུ་མ་གཏོགསི་མེད་ན། ང་ཚོོར་ལོསི་ཀ་ཡུད་ཙམ་ལོ་

ལོསི་རྒྱུ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་འད་ིགར་ལོསི་ཀ་པ་མ་ིལྔ་བརྒྱ་ཡིོད་པསི། ལོསི་ཀ་ཡུན་

རིང་ལོ་འདང་གི་མ་རེད། མི་ཞེིག་གིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁུག་མའི་རིན་པ་ཙམ་ཡིང་མ་ལོོན་

པའ་ིགནསི་ཚུལོ་གོ་མྱོོང་ཡིོད། ཁོོསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་སི་ར་ེརེར་ཁུག་མ་གསིར་པ་ར་ེར་ེབློངསི་

ཤོིང་། ཁུག་མའ་ིརིན་པ་མ་ལོོན་གོང་དུ། ལོསི་ཀ་ཚོང་མ་རོྫོགསི་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེན་པོའ་ིདོན་དུ། སོྒོར་མོ་ཅུང་ཙམ་གསིོག་ཐེབསི་བྱོསི་

དང་། དགུན་མགྱིོགསི་པོར་འཆོར་ཡིོང་གི་ཡིོད་ཅིིང་། དགུན་ཁོར་ཁོ་ལོི་ཧོྥོར་ནེ་ཡི་ན་

ལོསི་ཀ་གཅིིག་ཀྱིང་ལོསི་རྒྱུ་མེད། སི་མ་རུབ་གོང་དུ་ཁུག་མའ་ིཁོ་གང་ཐེབསི་བོྱསི། ངསི་

མ་ིདེསི་ཁུག་མའ་ིནང་དུ་སོྤེ་ཐེོ་གཉིིསི་བཅུག་པ་མཐོེང་བྱུང་།

ཡི། དེསི་ན་ཅི་ིརེད། ངསི་རྒྱ་ཁོ་བསྣོགསི་པའ་ིརྒྱ་མ་དེའ་ིརྒྱ་ཚོད་སྙོམསི་ཐེབསི་བྱསི་པ་

ཙམ་ཡིིན།

ཡི། འད་ིངའ་ིརྩིསི་ཐེོ་རེད། སྟེང་དུ་རྒྱ་མ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིིསི་ཐེོ་འགོད་བྱསི་ཡིོད།

ད་རེད།

དཀོན་མཆོོག་ཡི་ེཤུ། ཁོོསི་རྩོད་པ་གཅིིག་ཀྱིང་བརྒྱབ་མ་སིོང་བསི། ཁོོསི་རྒྱ་ཁོ་བསྣོགསི་

ཡིོད་པ་ཐེག་ཆོོད་རེད། ཡི། གང་ལྟར་ད་ེརིང་ག་ིལོག་ཡིོང་མ་ིབཟང་རྒྱུ་མེད།

ཁོོ་ཚོོསི་ཟེར་ན། ད་དུང་མ་ིགྲངསི་སྟོང་ཕྲག་གཅིིག་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་ག་ིའདུག་ཟེར་

བསི། སིང་ཉིིན་ལོསི་ཀ་འཕྲོག་རེསི་བྱེད་དགོསི་ཐུག་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ངསི་ཁོ་ལོག་མྱུར་

མོསི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།

སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། འཐོེག་མཁོན་ག་ཚོོད་མང་ན། སྲིིང་བལོ་

རྣམསི་ཤོད་འཁོོར་ཁོང་དུ་ད་ེཚོད་ཀྱིིསི་མགྱིོགསི་པོར་སླེེབསི་ཀྱི་ིཡིོད། 

ད་སྲིིང་བལོ་འཐོེག་མཁོན་གྱི་ིསྒོར་ནང་དུ་སིོང་།

དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོེན་པོ། དོ་ནུབ་ཤོ་རྩིབ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད། ང་ཚོོསི་ཤོ་རྩིབ་བཟའ་

བྱེད་ཀྱི་ིསོྒོར་མོ་ལོོན་སོིང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འད་ིཐེང་ཆོད་འདུག་པསི། ཁོོ་ལོག་པསི་ཡིར་

སྐྱོར་ཞེིག སོྔོན་ལོ་སིོང་ནསི་ཤོ་རྩིབ་རྒྱ་མ་བཞེ་ིཉོིསི་ཤོོག སྐྱ་ེདམན་རྒན་མོ་ཐེང་ཆོད་དྲེགསི་

མེད་ན། དོ་ནུབ་ང་ཚོོར་སིོབ་གོར་ཡིག་པོ་འགའ་ར་ེཡིང་བཟོ་སྲིིད།
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ད་ེགར་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་བཅུ་གཉིིསི་ཡོིད་ཅིིང་། ཚོང་མ་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱི་ིཐེང་བད་ེརུ་

གཅིིག་སྣེར་གཅིིག་མཐུད་ད་ེབསྒྲིིགསི་ཡིོད། འདྲུད་འཁོོར་དྲུག་ར་ེབསྟར་བ་བྱསི་ཏ།ེ བསྟར་

བ་གཉིིསི་བསྒྲིིགསི་ཡིོད། འདྲུད་འཁོོར་ཚོོའ་ིའཁོོར་ལོོ་བློངསི་ཟིན། ཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིའདེད་སོྒོ་

ཚོོའི་མདུན་དུ་པང་ལོེབ་འགའ་ཤོསི་བགྲོད་ཟམ་གྱིི་ཚུལོ་དུ་འཕངསི་ཡིོད། འཁོོར་སྒོམ་

ཁོང་པ་འདི་ཚོོ་ནི་ཆུ་འགོག་དང་རླུང་འགོག་གི་ནུསི་པ་ལྡན་པའི་སྡོད་ཁོང་ཡིག་པོ་ཡིིན་

ལོ། ཁོང་པ་ཚོོའ་ིམགོ་མཇུག་ར་ེརེར་ཁྱོིམ་ཚོང་ར་ེར་ེབྱསི་ཏ།ེ བསྡོམསི་པསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཉིེར་

བཞེ་ིབསྡད་ཡིོད། འད་ིདག་ལོ་སྒོེའུ་ཁུང་མེད་པསི། ཞེེང་ཆོ་ེབའ་ིསོྒོ་མོ་ད་ེདག་རྒྱུན་དུ་ཕྱིེསི་

ཡིོད། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་འགའ་རེའ་ིདཀྱིིལོ་ནསི་རསི་ཡུག་འཐེེན་ནསི་ཤོག་བཅིད་ཡིོད་

ལོ། ཁོང་པ་འགའ་རེའ་ིནང་དུ་སོྒོ་ཡིོད་སི་ད་ེཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའ་ིསི་མཚོམསི་བྱསི་ནསི། 

བར་ཤོག་དམིགསི་བསིལོ་གྱིིསི་ལོོགསི་སུ་བཅིད་མེད། 

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིརྣམསི་འད་ིལྟ་བུའ་ིཁོང་པ་ཞེིག་ག་ིསྣ་ེགཅིིག་ཏུ་བསྡད་ཡིོད། ཁོང་

པ་འདིའི་ནང་གི་གཞེི་འཛོིན་སོྔོན་མ་ཞེིག་གིསི་སྣུམ་སོྣད་ལྕིགསི་ཀྲིན་ལོསི་བཟོསི་པའི་

ཐེབ་ཀ་དུད་ཁུང་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་ཤུལོ་དུ་བསྐྱུར་ཡིོད་ལོ། ལྕིགསི་ཐེབ་ཀྱིི་དུད་ཁུང་དེ་

འགྲམ་གྱི་ིགྱིང་ངོསི་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཕུད་ཡིོད། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་འད་ིསོྒོ་མོ་ཡིངསི་པོར་

ཕྱིེསི་ཡོིད་ནའང་། ཁོང་པ་འདིའ་ིཕུག་སྣ་ེརུ་ད་དུང་ཡིང་ནག་དུབ་རེད། ཨ་མསི་ཁོང་པའ་ི

དཀྱིིལོ་ནསི་ཁོོ་ཚོང་ག་ིརསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་ད་ེའཐེེན་ནསི་བར་ཤོག་བཅིད་ཡིོད།
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ཁོོ་མོསི་“འདི་ཡིག་པོ་འདུག གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་དེའི་འཕྲོ་ནསི། འདི་ཕལོ་

ཆོེར་སོྡད་སི་ཡིག་ཤོོསི་ད་ེཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

དགོང་མོ་རྟེག་པར་ཁོོ་མོསི་ཉིལོ་གདན་རྣམསི་ཐེང་ལོ་འདིང་ག་ིཡིོད་ཅིིང་། ཞེོགསི་པ་

རྟེག་པར་ཕྱིིར་སྒྲིིལོ་བཞེིན་ཡིོད། ཉིིན་དཀར་རྟེག་པར་ཁོོ་ཚོ་ོཞེིང་ནང་དུ་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་

ཏུ་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་ཅིིང་། དགོང་མོ་རྟེག་པར་ཁོོ་ཚོོར་ཤོ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིོད། གཟའ་སྤེེན་པའ་ིཉིིན་

ཞེིག་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་ཋུ་ལོར་རོྫོང་ཐེོག་ཏུ་སོིང་སྟ་ེཁྱོིམ་ལོ་ལྕིགསི་ཐེབ་

ཅིིག་ཉིོསི་ཤོིང་། ད་ེབཞེིན་ཨལོ་དང་ཨ་ཕ། ཝིན་ཧྥོིལོད་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་ལོ་ལོསི་དོར་

ར་ེཉིོསི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་ད་དུང་ཨ་མ་ལོ་ཡིང་ལྭ་བ་ཞེིག་ཉོིསི་ཡིོང་བསི། ཨ་མསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

སོྔོན་ཆོད་ཀྱི་ིལྭ་བའ་ིནང་ནསི་ཡིག་ཤོོསི་ད་ེརོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་སྤྲོད།

ཨ་མསི་“ཁོོ་མོའ་ིགྲོད་ཁོོག་འད་ིའདྲེ་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པསི། ད་ལྟ་ཁོོ་མོར་གོྱིན་ཆོསི་གསིར་

པ་ཉིོསི་ན་འཕྲོ་བརླག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇོོ་ཌིི་ཚོང་ཁོ་ལོསི་དགེ་ནསི་འདི་གར་སླེེབསི་མགོ་སྔོ་བསི། ཁོོ་ཚོང་ལོ་འཁོོར་སྒོམ་

ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་སོྡད་སི་རྙིེད། རྗོེསི་ནསི་ཡིོང་མཁོན་ཚོོའ་ིརསི་གུར་གྱིིསི་ཐེང་བད་ེཆུང་

ཆུང་དེ་ཁོ་བཀང་ཡིོད་ཅིིང་། དེང་སིང་། སོྔོན་དུ་སླེེབསི་ནསི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་སོྡད་ཐུབ་

མཁོན་ཚོ་ོན་ིཅུང་སྐུ་དྲེག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡིོད། 

ཆུ་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་དེ་ཕར་དཀྱིོག་ཚུར་དཀྱིོག་གིསི། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ལྕིང་ཚོལོ་གྱིི་

གསིེབ་ནསི་ཚུར་ཡིོང་གི་ཡིོད་ལོ། སྐབསི་ལོ་ལོར་ལྕིང་ཚོལོ་གྱིི་ཁྲོད་དུ་ཕར་ཕྱིིར་རྒྱུག་གི་

ཡིོད། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ར་ེརེའ་ིརྩ་ནསི་ཆུ་ཕྲན་གྱི་ིཕྱིོགསི་སུ་འཇོགསི་འཇོགསི་སུ་གྱུར་

པའ་ིལོམ་ཕྲན་ར་ེཡིོད། ཁོང་པ་ཚོོའ་ིབར་དུ་གོསི་སྐེམ་ཐེ་གུ་ར་ེའཐེེན་ཡིོད་ཅིིང་། ཉིིན་མོ་

རྟེག་པར་ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་ཉི་ིམར་སྐམ་པའ་ིགྱིོན་གོསི་ཀྱིིསི་གང་ཡིོད།
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 དགོང་དྲེོ། ཁོོ་ཚོོསི་སིོ་སིོའ་ིཁུག་མ་མཆོན་འོག་ཏུ་བཙིར་ཏ་ེཞེིང་ནང་ནསི་ཚུར་ཕྱིིར་

ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོལོམ་གྱི་ིབཞེ་ིམདོ་རུ་ཡིོད་པའ་ིཚོོང་ཁོང་ད་ེརུ་སིོང་ནསི། 

ཉིིན་རེའི་མཁོོ་དངོསི་ཉིོ་ཡིི་ཡིོད་ལོ། སྐབསི་དེར་ཚོོང་ཁོང་དུ་རྒྱུན་དུ་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་

མཁོན་མང་པོ་སླེེབསི་ཀྱི་ིཡིོད།

“ད་ེརིང་ག་ཚོོད་ལོོན་སིོང་།”

“ད་ེརིང་འགྲིག་འདུག ང་ཚོོསི་སྒོོར་མོ་གསུམ་དང་ཕྱིེད་ཀ་ལོེན་ཐུབ་སིོང་། ལོསི་ཀ་འད་ི

ཡུན་ཅུང་ཙམ་རིང་བར་སྨོོན། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོལོ་ཡིང་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་རྩལོ་འབུད་ཀྱི་ིའདུག ཨ་

མསི་ཁོོ་ཚོོར་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་རེ་བཟོསི་ཡིོད། ཁོོ་ཚོོསི་མི་ཆོེན་མོའ་ིཁུག་མ་འདྲུད་མི་

ཐུབ་པསི། སོྔོན་མ་ཡིིན་ན་ཁོོ་ཚོོསི་བཏོགསི་རྗོེསི་མ་ིཆོེན་པོའ་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་འཕེན་གྱི་ི

ཡིོད། ད་ེབསི་ཨ་མསི་ནང་སྟོད་རྙིིང་པ་འགའ་ར་ེསྤྱིད་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་ཡིང་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་

ར་ེབཟོསི་ཡིོད་པསི། ད་ལྟ་གནད་དོན་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག”

ཨ་མ་ཤོ་འཚོོང་སྟེགསི་བུའི་མདུན་དུ་སིོང་། ཁོོ་མོསི་མཛུབ་མོ་མཆུ་རྩེ་རུ་སྦྱིར་ནསི། 

མཛུབ་སྟེང་དུ་ཕུ་འདེབསི་ཞེོར་དུ་བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོ་ཞེིག་བཏང་རྗོེསི་“ད་ེརིང་ད་ཕག་ཤོའ་ི

ཤོ་རྩིབ་ར་ེཉིོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། རིན་གོང་ག་ཚོོད་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རྒྱ་མ་གང་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་རེད་ལོགསི། ལྕིམ་ལོགསི།”

“ཡི། ང་ལོ་རྒྱ་མ་གསུམ་ཚོད་དང་། དེ་ནསི་ཟོག་ཤོ་བཙོ་རྒྱུ་ཡིག་པོ་ཞེིག་ཀྱིང་དགོསི། 

ངའ་ིབུ་མོསི་སིང་ཉིིན་ཤོ་ད་ེབཙ་ོཆོོག་ག་ིརེད། ད་ེནསི་ངའ་ིབུ་མོསི་འཐུང་རྒྱུའ་ིའོ་མ་ལྕིགསི་

ཀྲིན་གཅིིག་ཀྱིང་དགོསི། ཁོོ་མོསི་འོ་མར་སིེམསི་པ་འཁྲེང་ཡིོད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཁོོ་

མོར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་རེད་ལོ། སྐྱེ་གཡིོག་མ་མསི་ཁོོ་མོསི་འོ་མ་བཏུང་དགོསི་ཟེར། ཡི། དེ་

ནསི་གཅིིག་བལྟ་དང་། ཞེོག་ཁོོག་ན་ིད་དུང་ཡིོད།”
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ཨ་ཕསི་ལོག་ཏུ་བུ་རམ་ལྡེ་གུའི་ལྕིགསི་ཀྲིན་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ཚུར་ཉིེ་སིར་ཡིོང་ནསི་

“འད་ིཅུང་ཉིོསི་ནསི། སོྒོང་བག་ཚོ་སྲིེག་ར་ེབཟོསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་སྨོིན་མ་ཞེིག་བསྡུསི་“འད།ི ཨུན། ཡི། འད་ིཉིོ་རྒྱུ་བྱེད། ང་ཚོོར་བག་ལོེབ་སྲིེག་

ཕྱི་ེམང་པོ་ཡིོད།”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ལོག་ཏུ་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིཡིོསི་ཤོོག་སྒོམ་ཆོེན་པོ་གཉིིསི་འཁྱོེར་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ི

ཉིེ་སིར་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ནང་དུ་རྒྱལོ་ཕམ་ཐེག་གཅིོད་ཀྱིི་དྲེི་རྟེགསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་

ཤོར། ཨ་མསི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱསི་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཕམ་ཁོ་ཉིོ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ཁོོ་

མོསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་གུག་ནསི་དགའ་ཚོོར་དཔག་ཏུ་མེད་པའ་ིརྒྱལོ་ཁོ་ཞེིག་འཐོེབ་རྒྱུ་རེད། 

ཁོོ་མོསི་“ཨ་མ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་སྒོམ་དེ་གཉིིསི་ལོག་ཏུ་བཟུང་། ཁོོ་མོསི་ཨ་མའི་ཡིིད་

སིེམསི་འགུག་ཆོེད་དུ། སྒོམ་ད་ེགཉིིསི་ཡིར་འདེགསི་མར་ཕབ་བྱསི།

“ཡི། ད་ད་ེཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཕྱིིར་ཞེོག”

རུ་ཐེེ་ཡིི་མིག་ནང་དུ་ཕམ་ཁོའི་སྤྲོིན་ནག་འཁྲིགསི་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ། ཨ་ཕསི་

“འད་ིཚོ་ོར་ེརེར་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགསི་མ་ིདགོསི། དེའ་ིསྟེང་དུ། ཁོོ་ཚོོསི་ད་ེརིང་ལོསི་

ཀ་དངོསི་གནསི་ཡིག་པོ་ལོསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཡི། དེསི་ན་... །” རུ་ཐེ་ེཡི་ིམིག་ནང་དུ་སྐུང་ཐེབསི་མེད་པའ་ིསྤྲོོ་སྣང་ག་ིཉི་ིམ་ཤོར་“ཡི། 

དེསི་ན་ཉིོ།”

ཁོོ་མོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་མདའ་འཕངསི་པ་ལྟར་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་ཁོོ་

མོསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱི་ིརྗོེསི་ཟིན། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཁོོ་འབུད་འཐེེན་བྱེད་བཞེིན་སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་

བའ་ིཁྲོད་དུ་ཁྲིད་སིོང་།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ལོག་མཐེིལོ་སིེར་པོ་ཡིིན་པའ་ིརསི་རྒོད་ཀྱི་ིལོག་ཤུབསི་ཆོ་གཅིིག་ལོག་

ཏུ་བློངསི་ནསི། ད་ེལོག་མགོར་བསྐོན་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཕུད། ད་ེནསི་ཁོོ་དལོ་མོསི་ཆོང་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

རག་འགྲེམསི་སྒྲིོམ་དུ་སིོང་ནསི། དམ་བེ་ཚོོའི་སྟེང་གི་ཤོོག་བྱང་ལོ་བལྟསི། ཨ་མསི་ཁོོ་

མཐེོང་ནསི་“ཨ་ཕ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་མགོ་བོ་གཡིོན།

ཨ་ཕ་སིོསི་དལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་སིོང་། “ཇོོན། ཁོ་སྐོམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

“མ་རེད། མིན།”

ཨ་ཕསི་“སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཚོར་བའ་ིབར་དུ་སྒུགསི་དང་། ད་ེནསི་ཤོ་ིཤོ་ིབར་དུ་ཐེེངསི་

གཅིིག་བཟ་ིཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“འདིསི་ང་ལོ་དེང་སིང་སྡུག་གཏོད་ཀྱིི་མི་འདུག ངསི་ལོསི་ཀ་ཧུར་

བརྩོན་གྱིིསི་ལོསི་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། གཉིིད་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་ཁུག་ག་ིའདུག རྨ་ིལོམ་ངན་པ་རྨ་ིརྒྱུ་

མེད་ལོ། སྔུར་བ་ངན་པའང་འཐེེན་རྒྱུ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དམ་བ་ེད་ེདག་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཁོ་ཆུ་འཛོར་བཞེིན་པ་མཐོེང་བྱུང་ཨ།”

“ངསི་དམ་བེ་དེ་ཚོོ་ཕལོ་ཆོེར་མཐོེང་ཡིང་མཐོེང་མ་སིོང་། དགོད་བྲོ་བ་ཞེིག་ལོ། ངསི་

ཅི་ལོག་འགའ་ར་ེཉིོ་འདོད། རང་ཉིིད་ལོ་དགོསི་མཁོོ་མེད་པའ་ིཅི་ལོག་ད་ེའདྲེ། དཔེར་ན། 

ངསི་བདེ་འཇོགསི་ཁོ་སྤུ་བཞེར་གྲི་ཉིོ་འདོད་ལོ། ད་དུང་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་བཤོམསི་ཡིོད་

པའ་ིལོག་ཤུབསི་ད་ེའདྲེ་ཡིང་ཉིོ་འདོད། ད་ེཚོ་ོགོང་ཧ་ཅིང་ཁོ་ེཔོ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“ལོག་ཤུབསི་གོན་ནསི་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མ་ིཐུབ་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ད་ེབཞེིན་ང་ལོ་བད་ེའཇོགསི་ཁོ་སྤུ་བཞེར་གྲ་ིཡིང་དགོསི་དོན་མེད། ཅི་

ལོག་ད་ེཚོ་ོད་ེགར་བཤོམསི་བཞེག་དུསི། རང་ཉིིད་ལོ་མཁོོ་རུང་མ་ིམཁོོ་རུང་། སིེམསི་ནསི་

ཉིོ་འདོད་པ་ད་ེའདྲེ་རེད།”

ཨ་མསི་“ད་ཤོོག་དང་། ང་ཚོོར་དགོསི་རྒྱུ་ཚོང་མ་ཉིོསི་ཟིན།” ཞེེསི་བོསི། ཁོོ་མོསི་ཁུག་

མ་ཞེིག་འཁུར་ཞེིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀསི་ཐུམ་སྒྲིིལོ་ར་ེར་ེའཁུར། རུ་ཐེ་ེདང་

ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀསི་སོྒོ་ཕྱི་ིན་ཁོོ་ཚོོར་སྒུག་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་མིག་ཤོ་བསྒྲིིམསི་
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ནསི་ལྟ་བ་དང་། འགྲམ་པ་གཉིིསི་ཀ་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིཡིོསི་ཀྱིིསི་བཀང་ནསི་འབུར་འབུར་

བྱསི་འདུག 

ཨ་མསི་“ད་ཁོོ་ཚོོསི་དགོང་ཟསི་བཟའ་འདོད་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ད་ལྟ་མ་ིརྣམསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་འཚོང་ཡིོང་། རསི་གུར་ཚོོའ་ིནང་

ནསི་སོྒྲིན་མ་ེསྦེར་འདུག་ཅིིང་། དུད་ཁུང་ཚོ་ོལོསི་དུད་པ་ལོྷག་ལོྷག་ཏུ་འཕྱུར། ཇོོ་ཌི་ིཚོང་

གི་བཟའ་མི་ཚོོ་ཁོོ་ཚོོའི་ཁོང་མདུན་གྱིི་བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་ནང་དུ་སིོང་ནསི། ཁོོ་ཚོང་

གི་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཕུག་སྣེ་དེ་རུ་སིོང་། རོ་སིི་ཤོ་རོན་ཐེབ་འགྲམ་དུ་སྒོམ་ཞེིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡད་

འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་མེ་བུསི་ཡིོད་པསི། ཐེབ་ཀ་ངར་ནསི་ཁོ་མདོག་སྨུག་ནག་ཏུ་གྱུར་

འདུག ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་འོ་མ་ཨ་ེཉིོསི།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཉིོསི་པ་ཡིིན། འད་ིརེད།”

“ཡི། ང་ལོ་བྱིན་དང་། ངསི་ཉིིན་གུང་ནསི་བཟུང་མ་བཏུངསི།”

“ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་སུ་འད་ིན་ིསྨོན་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་བརྩིསི་འདུག་ཨ།”

“མ་མ་དེསི་ཟེར་ན། འད་ིདངོསི་གནསི་སྨོན་ལྟ་བུ་རེད་ཟེར།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཞེོག་ཁོོག་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་ནམ།”

“བྱསི་པ་ཡིིན། འད་ིརེད། ཤུན་ལྤགསི་བཤུསི་ཟིན།”

ཨ་མསི་“ང་ཚོོསི་ད་ེབརྔོསི་འཇོོག ད་ེརིང་ཤོ་རྩིབ་ཉིོསི་ཡིོད། ཞེོག་ཁོོག་ད་ེཚོ་ོརྔོད་སླེང་

གསིར་པ་དེའི་ནང་དུ་གཏུབསི་ནསི། སྟེང་དུ་ཙོང་འགའ་རེ་གཡུགསི། ཡི། ཁྱོོད་ཚོོ་སིོང་

ནསི་ལོག་པ་ཁྲུསི་ལོ། ཚུར་ཕྱིིར་ཡིོང་དུསི་ཆུ་ཟོའ་ིནང་དུ་ཆུ་ཁྱོེར་ཤོོག རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་

ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་གང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་བ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་བཀྲུ་དགོསི། ཁོོ་ཚོ་ོར་ེརེར་མ་རྨོསི་

ལོོ་ཏོག་ག་ིཡིོསི་ར་ེར་ེཉིོསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཨ་མསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་“མ་ིར་ེ

རེར་ཤོོག་སྒོམ་ར་ེཉིོསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཁྱོིམ་གྱི་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཆུ་ཕྲན་ཕོྱིགསི་སུ་ལོག་པ་བཀྲུ་རུ་སིོང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཞེོག་ཁོོག་

ད་ེརྣམསི་རྔོད་སླེང་ག་ིནང་དུ་གཏུབསི་ནསི། གྲ་ིརྩ་ེཡིིསི་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱསི།

རསི་རྒོད་ཡིོལོ་བ་ད་ེགླེོ་བུར་དུ་ཡིར་བཀྱིགསི་བྱུང་ལོ། ཤོ་སྟོབསི་ཆོ་ེཞེིང་རྔུལོ་ཆུ་ལྡན་

པའི་ངོ་གདོང་ཞེིག་གིསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སྣེ་གཞེན་པ་དེ་ནསི་ཚུར་བལྟསི་“དེ་རིང་

ཁྱོོད་ཚོོསི་ག་ཚོོད་ལོེན་ཐུབ་སིོང་། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི་ིལོགསི།”

ཨ་མ་གླེོ་བུར་དུ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་“ཨོ། དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ།ི ད་ེརིང་

གི་ཡིོང་འབབ་འགྲིག་ཙམ་འདུག སོྒོར་གསུམ་དང་ཕྱིེད་ཀ་ལོོན་སིོང་། སོྒོར་གསུམ་དང་

སོྒོར་ཟུར་ལྔ་སྐར་བདུན་ཏག་ཏག་ལོོན་སིོང་།”

“ང་ཚོོསི་སོྒོར་བཞེ་ིལོོན་སོིང་།”

ཨ་མསི་“ཨོ། ཁྱོོད་ཚོ་ོལོ་ལོསི་མ་ིམང་བསི། ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ངེསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། ད་ལྟ་ཇོོ་ན་སིིསི་གོ་ཅུང་ཙམ་ཆོོད་ཀྱི་ིའདུག ཤོ་རྩིབ་བཟའ་རྒྱུ་བྱསི་འདུག་ཨ།”

སྐབསི་དེར་ཝིན་ཧྥོིལོད་སོྒོ་ནང་ནསི་ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་ཀྱིིསི་ཡིར་འཛུལོ་ཡིོང་ནསི་

“ཨ་མ།”

“ཁོ་རོག་ལོ་ཅུང་ཙམ་སྡོད་དང་། ཡིིན་ཡི། ངེད་ཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཤོ་རྩིབ་བཟའ་རྒྱུར་

དགའ།”

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ངེད་ཚོང་གིསི་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་བཟའ་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད། ད་ེནསི་དྲེ་ི

མ་ཚོོར་གྱི་ིམ་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཚོོར་གྱི་ིམ་ིའདུག ཞེོག་ཁོོག་ནང་ག་ིཙོང་འད་ིདྲེ་ིམ་བཙན་པསི། དྲེ་ིམ་གཞེན་པ་མ་ི

ཚོོར།”

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ད་ེའཚོིག་བཞེིན་འདུག” ཅིེསི་སྐད་ངན་ཞེིག་བཏོན་ནསི། མགོ་

བོ་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་ཕྱིིར་འཁོོར་སིོང་།
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ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཨ་མ།” ཞེེསི་བོསི།

“ཅི་ིརེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིཡིོསི་ཟོསི་ནསི་ན་ཚོ་གཏོང་ག་ིཡིོད་པ་མིན་ནམ།”

“ཨ་མ། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་གཅིིག་བཤོད་སིོང་།”

“ཅི་ིཞེིག་བཤོད་སིོང་།”

“ཋེོམ་གྱི་ིསོྐར།”

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་ཅིེར། “བཤོད་སིོང་ཨེ།” དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་ཁོོའ་ིམདུན་དུ་པུསི་བཙུགསི་སུ་

བསྡད་“ཝིན་ཧྥོིལོད། སུ་ཞེིག་ལོ་བཤོད་སིོང་ངམ།”

སྐབསི་དེར་ཝིན་ཧྥོིལོད་ངོ་གནོང་བར་གྱུར་ནསི་ཅུང་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་“ཨུན། ཁོོ་མོསི་ཅུང་

ཙམ་མ་གཏོགསི་བཤོད་མ་སིོང་།”

“ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁོོ་མོསི་དོན་དམ་པར་ཅི་ིཞེིག་བཤོད་སིོང་།”

“ཁོོ་མོསི། ཁོོ་མོསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ག་ིཡིོསི་ད་ེརྣམསི་སྡེབ་གཅིིག་ཏུ་མ་ཟོསི་པར། ཁོོ་མོའ་ི

ནམ་རྒྱུན་གྱི་ིབྱེད་སྟངསི་ལྟར། གཅིིག་ར་ེགཅིིག་ར་ེབྱསི་ཏ་ེཟོསི་ཞེངི་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི། ‘ཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་དུང་ཅུང་ལྷག་ཡིོད་ན་ཨང་བསིམ་གྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད།’ ཅིེསི་ཟེར།”

ཨ་མསི་ནན་ཏན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ཝིན་ཧྥོིལོད། ད་ལྟ་ཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་

བློོ་འཚོབ་དང་བཅིསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཡིོལོ་བའ་ིཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་“རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་སིོང་

ནསི་ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱསི་ནསི། འད་ིཕྱིོགསི་སུ་རྣ་ཉིན་བྱེད་དུ་མ་འཇུག” ཅིེསི་

བཤོད།

“འོ་ན་ཞེོག་ཁོོག་འད་ིཅི་ིཞེིག་བྱེད།”

“དེར་ངསི་བལྟ། ཁྱོོད་ད་སིོང་། ངསི་ཁོོ་མོསི་ཡིོལོ་བའི་ཕག་ནསི་ཉིན་བསྡད་ན་མི་

འདོད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

བུ་མོསི་གོམ་ཁོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་ནུར་འགྲོསི་ཀྱིིསི་སིོང་ནསི། རསི་རྒོད་ཀྱི་ིཡིོལོ་བའ་ི

ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་།

ཨ་མསི་“ཡི། ཝིན་ཧྥོིལོད། ད་ཤོོད་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར། ཁོོ་མོསི་ཡིོསི་ཐུར་གཅིིག་རེ་གཅིིག་རེ་བྱསི་ཏེ་ཟོསི་པ་

དང་། ཁོོ་མོསི་ཡིོསི་ཐུར་འགའ་རེ་དུམ་པ་གཉིིསི་སུ་བཅིག་ནསི་ཟོསི་པསི། ཁོོ་མོའ་ིཡིོསི་

ཐུར་ཡུན་རིང་ལོ་འདང་སིོང་།”

“མུ་མཐུད་དུ་མགོྱིགསི་པོར་ཤོོད་དང་།”

“དེ་དུསི་ཕྲུ་གུ་གཞེན་པ་འགའ་རེ་མཐེའ་འཁོོར་དུ་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཅུང་

ཙམ་ར་ེསླེོང་ཐེབསི་བྱེད་པ་སྨོོསི་མེད་རེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་དལོ་མོསི་སིོ་འཐེོག་བརྒྱབ་

ནསི་འདུག་པ་ལོསི། ཁོོ་ཚོོར་གཅིིག་ཀྱིང་ག་ལོ་སྦྱིིན། དེ་བསི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོོ་ཁོོང་ཁྲོ་ལོངསི་

ཤོིང་། གཅིིག་གིསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ནསི་ཡིོསི་སྒོམ་ད་ེཕར་འཕོྲགསི་སིོང་།”

“ཝིན་ཧྥོིལོད། དོན་དག་གཞེན་པ་ད་ེམགོྱིགསི་པོར་ཤོོད་དང་།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ངསི་ཤོོད་བཞེིན་ཡིོད་ཡི། ད་ེནསི་རུ་ཐེ་ེཁོོང་ཁོྲ་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ི

རྗོསེི་སུ་བདསི་ཏ།ེ ཐོེག་མར་ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་གཅིགི་བརྡུངསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་གཞེན་པ་ཞེགི་ཀྱིང་

བརྡུངསི་སིོང་། སྐབསི་དེར་བུ་མོ་གཟུགསི་ཆོེན་ཞེིག་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་མོ་ཚུར་བརྡུངསི་བྱུང་

ལོ། ཁོོ་མརོ་ན་ཐེག་ཆོདོ་ཅིགི་གཞུསི་སིངོ་། ད་ེབསི། རུ་ཐེ་ེངུ་ཞེརོ་དུ། ཁོོ་མསོི་རང་ཉིདི་ཀྱི་ི

གཅིནེ་པོ་བོསི་ནསི། བུ་མོ་གཟུགསི་ཆོནེ་ད་ེབརྡུང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིནི་ཟརེ་ཞེངི་། ཁོོསི་ཁོོ་མོ་

གསིདོ་རྒྱུ་རདེ་ཟརེ། ད་ེདུསི་བུ་མ་ོགཟུགསི་ཆོནེ་དསེི། ཨ།ོ རདེ་དམ། ཁོོ་མ་ོལོ་ཡིང་གཅིནེ་

པོ་ཡོིད་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཤོོད་བཞེིན་ཤོོད་བཞེིན་དབུགསི་ཀྱིང་

འཚོང་ཡིངོ་ག་ིའདུག “ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོསོི་རྡུང་རསེི་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། བུ་མ་ོགཟུགསི་ཆོནེ་དསེི་

རུ་ཐེ་ེལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཐེེངསི་གཅིིག་གཞུསི་སིངོ་། ད་ེབསི་རུ་ཐེ་ེཡིསིི་ཁོོ་མོའ་ིགཅིེན་པོསི་བུ་
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མ་ོགཟུགསི་ཆོནེ་དའེ་ིགཅིནེ་པ་ོཡིང་གསིདོ་རྒྱུ་རདེ་ཟརེ་བར། བུ་མ་ོགཟུགསི་ཆོནེ་དསེི། ཁོོ་

མའོ་ིགཅིནེ་པོསི་ང་ཚོའོ་ིགཅིནེ་པོ་ཚུར་བསིད་ན་ག་འདྲེ་འདུག་ཟརེ། ད་ེནསི་... ། ད་ེནསི་

རུ་ཐེེ་ཡིིསི། ང་ཚོོའི་གཅིེན་པོསི་སོྔོན་མ་མི་གཉིིསི་བསིད་ཡིོད་ཟེར་བར། བུ་མོ་གཟུགསི་

ཆོནེ་དསེི། ‘ཨོ། རདེ་དམ། ཁྱོདོ་ན་ིའད་ིའདྲེའ་ིསྐྱག་རྫུན་མཁོན་ཞེགི’ ཅིསེི་བཤོད། ད་ེབསི་

རུ་ཐེ་ེཡིསིི། ཡིདི་མ་ིཆོསེི་སིམ། ང་ཚོའོ་ིགཅིནེ་པོསི་ཉི་ེསོྔོན་ཏག་ཏག་ལོ་མ་ིཞེགི་བསིད་པསི། 

ད་ལྟ་བསྐུངསི་ནསི་བསྡད་ཡིདོ་ཟརེ་ལོ། ཁོོསི་བུ་མ་ོགཟུགསི་ཆོནེ་གྱི་ིགཅིནེ་པ་ོཡིང་གསིདོ་

རྒྱུ་རེད་ཟེར། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཕན་ཚུན་ལོ་མཚོང་འབྲུ་རེསི་བྱསི་སིོང་ལོ། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཁོོ་

མརོ་རོྡོ་ཞེགི་བརྒྱབ་པསི། བུ་མ་ོགཟུགསི་ཆོནེ་དསེི་ཁོ་ོམ་ོཚུར་བདསི་ཡིངོ་། སྐབསི་དརེ་ང་

རང་ཕྱིརི་བརྒྱུགསི་ཡིངོ་བ་ཡིནི།”

ཨ་མསི་“ཨོ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཨོ། དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ་ཐུགསི་རྗོེའི་བདག་ཉིིད་

ཅིན་པོ། ད་ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད་ནསི། ལོག་པསི་ཐོེད་པ་བསྐྱོར་ཞེིང་། མིག་

ཟུང་འཕུར་འཕུར་བྱསི། “ད་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད།” སྐབསི་དེར་མེ་ལྕིེ་འུར་འུར་དུ་འབར་

བཞེིན་པའ་ིཐེབ་ཀའ་ིཕྱིོགསི་ནསི། ཞེོག་ཁོོག་འཚོིག་བཞེིན་པའ་ིདྲེ་ིམ་ཞེིག་སླེེབསི་བྱུང་བསི། 

ཨ་མ་རང་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ད་ེགར་སིོང་ནསི་ཞེོག་ཁོོག་སྟེང་འོག་དཀྲུགསི།

ཨ་མསི་“རོ་སིི་ཤོ་རོན།” ཞེེསི་བོསི་པསི། བུ་མོ་ཡིོལོ་བའི་ཕག་ནསི་ཚུར་ནང་དུ་ཡིོང་

ནསི་“ཤོོག་ལོ་དགོང་ཟསི་གཡིོསི་སྦྱིོར་བྱོསི། ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁྱོོད་སིོང་ནསི་རུ་ཐེེ་འདི་གར་

ཕྱིིར་ཁྲིད་ཤོོག”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁོོ་མོ་བརྡུང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་ར་ེསྒུག་དང་བཅིསི་དྲེིསི།

“བརྡུང་རྒྱུ་མིན། དོན་དག་འདི་ལྟ་བུར་ཐུག་དུསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

ངསི་བལྟསི་ན། ཁོོ་མོསི་ད་ེལྟར་མ་ིབྱེད་ཐེབསི་མེད་ལོ་འཁོེལོ་བ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ད་ེབསི་ངསི་

ཁོོ་མོ་བརྡུང་གི་མིན། ཁོོ་མོ་བརྡུངསི་རུང་ཕན་པ་ཅིི་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ད་རྒྱུགསི་ཤོིག 
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སིོང་ནསི་ཁོོ་མོ་ཕྱིིར་ཁྲིད་ཤོོག”

ཝིན་ཧྥོིལོད་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སོྒོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། དེ་གར་ཁོོ་བགྲོད་

ཟམ་སྟེང་ནསི་ཡིར་ཡིོང་བཞེིན་པའ་ིཁོོ་ཚོང་ག་ིསྐྱེསི་པ་གསུམ་པོར་ཐུག་པསི། ཁོོ་སོྒོ་ཟུར་

དུ་ནུར་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་ལོམ་ཕྱིེསི།

ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ཨ་ཕ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཋེོམ་

གྱི་ིསོྐར་ད་ེཕྲུ་གུ་འགའ་རེར་བཤོད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨ། ཅི་ིཟེར།”

“ཁོོ་མོསི་གཞེན་པར་བཤོད་འདུག འཁྲུག་འཛོིང་ཞེིག་ལོ་འཁོེལོ་བསི་ཁོོ་མོསི་ཁོ་ཤོོར་

འདུག”

“ཨ། ཁྱོ་ིཕྲུག་མ་ད།ེ”

“ད་ེམ་ཟེར། ཁོོ་མོསི་ཀྱིང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་པ་མ་ཤོེསི་པསི་རེད། ཡི། ཨ་

ཕ། ཁྱོོད་རང་འད་ིགར་སྡོད་དང་། ང་སིོང་ནསི་ཋེོམ་བཙལོ་ཏ་ེཁོོ་ལོ་གནསི་ཚུལོ་འད་ིའཕྲོད་

ཐེབསི་བྱེད། ང་སོིང་ནསི་ཁོོ་ལོ་གཟབ་གཟབ་བོྱསི་ལོབ་དགོསི། ཁྱོོད་གཞེན་ལོ་མ་འགྲོ་བར་

འད་ིནསི་དོན་དག་ཅི་ིའབྱུང་ག་ིམགོ་འཚོོསི་ལོ་སྡོད། ངསི་ཁོོ་ལོ་དགོང་ཟསི་བསྐྱལོ་འགྲོ།”

ཨ་ཕསི་“ཡི་ཡི།” ཞེེསི་མོསི་མཐུན་བྱསི།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རུ་ཐེེ་ལོ་ཁོོ་མོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱསི་པ་ཁོ་ནང་དུ་ཡིང་མ་ལོེན་ཨ། ངསི་ཁོོ་མོར་

བཤོད།”

སྐབསི་དེར་རུ་ཐེེ་ནང་དུ་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་དེད་ནསི་

སླེེབསི། བུ་མོ་འདིའ་ིགོྱིན་གོསི་ཡིོངསི་རོྫོགསི་བཙོག་པོ་བཟོསི་འདུག ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ལོ་འབྱར་

རྩ་ིའགོསི་འདུག་ཅིིང་། འཁྲུག་འཛོིང་ལོསི་བྱུང་བའ་ིསྣ་ཁྲག་ཅུང་སྣ་སོྒོ་ནསི་འཛོར། ཁོོ་མོ་

གཅིིག་ནསི་ངོ་གནོང་ཡིོད་ལོ། གཉིིསི་ནསི་འཇོིགསི་སྣང་ཤོར་ཡིོད། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་རྒྱལོ་
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ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ཏུ་སིོང་ནསི། སྒོལོ་བ་

ཟུར་ཁུག་ཅིིག་ལོ་བཅིར་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་ཀྱིི་འགྱིོད་སིེམསི་དང་སྡང་སིེམསི་

གཉིིསི་ཀ་རྐྱེ་སྡེབ་ཀྱི་ིཡིོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ཁོོ་མོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་ཡིོད་པ་ངསི་ཁོོ་མོར་བཤོད་ཟིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཀྲིན་སྡེར་གཅིིག་གི་སྟེང་དུ་ཤོ་རྩིབ་གཉིིསི་དང་། ཞེོག་ཁོོག་བརྔོསི་མ་འགའ་

ར་ེའཇོོག་བཞེིན་“ཁོ་རོག་ལོ་སྡོད། ཝིན་ཧྥོིལོད། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་པ་འད་ིའདྲེ་སྡུག་ཡིོད་པའ་ི

སྟེང་དུ། ད་དུང་ལྷག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་བཅུག་ནསི་ཕན་པ་ཅི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེར་རུ་ཐེེ་ཚུར་ཤོེད་ཀྱིིསི་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི། ལོག་པསི་ཨ་མའི་སྐེད་པར་

འཐེམསི་ཏ་ེམགོ་བོ་ཨ་མའ་ིལྟོ་བའ་ིཁུག་ཏུ་སྦེསི་ཤོིང་། ངུ་ཤུམ་གྱིིསི་གཟུགསི་པོ་སྒུལོ་སྒུལོ་

བྱསི། ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་ལྷོད་དུ་འཇུག་ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ནག་ནོག་གི་

མཛུབ་མོ་དག་གིསི་ཁོོ་མོ་ཧ་ཅིང་དམ་པོར་བསྡམསི་འདུག ཨ་མསི་བུ་མོའ་ིལྟག་རྒྱབ་ཀྱིི་

སྐྲ་ལོོའ་ིནང་དུ་བྱིལོ་བྱིལོ་འཇོམ་པོསི་བྱསི་ཤོིང་། ལོག་པསི་ཕྲག་པར་འཇོམ་པོསི་རྡོེབ་

བཞེིན་“ད་མ་ངུ་། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་མ་ཤོེསི་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་མིག་ཆུ་དང་ཁྲག་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་སྦེགསི་པའི་གདོང་པ་བཙོག་པོ་དེ་ཡིར་

བཀྱིགསི་ནསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ངའི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་ཡིོསི་འཕྲོགསི་སིོང་། ཁྱོི་ཕྲུག་མ་གཟུགསི་

ཆོེན་དེསི། ཁོོ་མོསི་ང་ཚུར་བརྡུངསི་བྱུང་བསི་... །” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཡིང་བསྐྱར་དྲེག་ཏུ་

ངུསི།

ཨ་མསི་“ད་ཁོ་རོག་ལོ་སོྡད། སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་བཤོད་མ་ིརུང་། ཡི། ང་ཐོེངསི་ཤོིག ད་ང་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིརྡུང་བ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་མོསི་ཐོེག་དང་པོ་ནསི་མ་རྨོསི་

ལོོ་ཏོག་ག་ིཡིོསི་ད་ེགཞེན་ལོ་ད་ེའདྲེ་ངོམ་ངོམ་མ་བྱསི་ན། དོན་དག་འད་ིའདྲེ་འབྱུང་དོན་

མེད། ཡི། ཁོོ་མོ་གཅིིག་རྡུངསི་དང་།”

ཨ་མསི་ངར་སྐད་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཁོ་བདག་པོ་རྒྱོབསི་དང་དེསི་ཆོོག སྐུ་ཞེབསི་

ཆུང་ཆུང་། དེ་མ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྡུང་རྒྱུ་རང་ཐེོག་ཏུ་ལོེན་རྒྱུ་རེད། ད་ང་ཐེོངསི་ཤོིག 

རུ་ཐེ།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཕྱི་ིནུར་བྱསི་ནསི་མལོ་གདན་བསྒྲིིལོ་མ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད་ཅིིང་། མིག་

ཟུང་གིསི་བཟའ་མ་ིརྣམསི་ལོ་ཡིིད་མ་རངསི་པའ་ིཉིམསི་ཀྱིིསི་ཅིེར་བཞེིན། ད་ེགར་འགུལོ་

མེད་དུ་བསྡད། ད་ེམཚུངསི་སུ། རུ་ཐེ་ེལོ་གོ་སྐབསི་ཤོར་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོོ་ལོ་ཚུར་རྒོལོ་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་སིེམསི་སུ་ཧ་ཅིང་གསིལོ་བསི། ཁོོསི་རང་སྲུང་ལོ་དོ་སྣང་བྱསི་ནསི་བསྡད། རུ་ཐེེ་

སིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་སྐྱོ་བའ་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་ཁོང་པའ་ིཕུག་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་ནསི་བསྡད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི། 

“རྗོེསི་ནསི་བཟའ། ང་ཕྱིིར་ཡིོང་རྗོེསི་བཟའ། ད་ེམ་གཏོགསི་ད་ལྟ་ཅི་ིཡིང་བཟའ་འདོད་

མ་ིའདུག” ཨ་མ་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་སིོང་ནསི། བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་དལོ་མོསི་མར་བབསི།

ཆུ་ཕྲན་ཕོྱིགསི་ཀྱིི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཚོོའི་འགྲམ་དུ། རསི་གུར་མང་པོ་ཞེིག་འཚོང་

ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་ཕུབ་འདུག་ཅིིང་། རསི་གུར་ཚོོའི་ཆོོན་ཐེག་རྣམསི་ཕན་ཚུན་བསྣོལོ་ནསི་

ཡིོད་ལོ། གུར་གྱིི་ཕུར་པ་རྣམསི་རསི་གུར་ཕན་ཚུན་གྱིི་གུར་འདབསི་སུ་བརྡོབསི་ཡིོད། 

རསི་གུར་ཚོོའི་རསི་གཞེིའི་ངོསི་སུ་སོྒྲིན་འོད་མཐེོང་ཐུབ་ལོ། དུད་ཁུང་ཚོང་མ་ལོསི་དུད་

པ་ལྷོག་ལོྷག་ཏུ་འཕྱུར། སྐྱེསི་པ་དང་བུད་མེད་ཚོོ་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་ལོངསི་ནསི་གླེེང་མོལོ་

བྱེད་ཅིིང་། བྱིསི་པ་ཚོ་ོསོྨྱོན་པ་ལྟར་ཡིར་རྒྱུགསི་མར་རྒྱུགསི་བྱེད། ཨ་མ་བརྗོིད་ཉིམསི་དང་

བཅིསི་གུར་མདུན་ནསི་མར་སོིང་ཞེིང་། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ངོ་ཤོེསི་འགའ་རེསི་ཁོོ་མོ་ངོསི་
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ཟིན་“དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི”

“དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི།”

“ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཅི་ིཞེིག་འཁྱོེར་བཞེིན་པ་ཡིིན་ནམ། ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི”

“གཤོམ་དུ་གྲོགསི་པོ་ཞེིག་ཡིོད། བག་ལོེབ་འགའ་ར་ེཕར་སྐྱེལོ་བཞེིན་ཡིོད།”

བསྟར་ལོ་བསྒྲིིགསི་པའ་ིརསི་གུར་ཚོོའ་ིནང་ག་ིརསི་གུར་ཆོེསི་མཐེའ་མ་ད་ེབརྒལོ་རྗོེསི། 

ཁོོ་མོསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་སྟ་ེཕྱིརི་མགི་ཅིགི་བལྟསི། ཞེག་སྒོར་གྱི་ིམཁོའ་དབྱངིསི་སུ་འོད་

སྣང་གཉོིམ་པོ་ཞེིག་འཕྲོསི་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་གླེེང་མོལོ་བྱེད་པའི་གདངསི་

དབྱངསི་འཇོམ་པོ་ཞེིག་མཁོའ་དབུགསི་ནང་དུ་ཁྱོབ། མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་ངར་

སྐད་འགའ་རེའང་ཐེོསི་རྒྱུ་འདུག མཁོའ་རླུང་ནང་དུ་དུད་དྲེི་ཞེིག་འདྲེེསི་ནསི་འདུག 

གཅིིག་གིསི་མཆུ་སྦྲིེང་དཀྲོལོ་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། ཁོོསི་དབྱངསི་འགྲོསི་དུམ་པ་ཞེིག་

ཡིང་ནསི་བསྐྱར་དུ་དཀྲོལོ།

ཨ་མ་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ལྕིང་ཚོལོ་ཁོྲད་དུ་སོིང་ཞེིང་། དེ་ནསི་ལོམ་ཕྲན་གྱིི་སྟེང་ནསི་

ལོོགསི་སུ་བུད་དེ། གྲག་རྒྱུ་གོ་རྒྱུ་ཅིི་ཡིོད་ལོ་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་ཉིན་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་

བསྡད། སྐབསི་དེར་སྐྱེསི་པ་ཞེིག་ལོམ་ཕྲན་གྱིི་སྟེང་ནསི་མར་ཡིོང་ནསི། སྒོར་གྱིི་ཕོྱིགསི་

སུ་ཚུར་ཡིོང་གི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོསི་འགྲོ་ཞེོར་དུ་དོར་མའི་སིོག་ཐེག་ཕྱིིར་མདུད་ནསི། རྫོི་

དོར་གྱི་ིའདོམསི་ཟྭ་ཡིར་འཐེེན། ཨ་མ་གྲག་འགུལོ་མེད་པར་ད་ེགར་བསྐུངསི་བསྡད་པསི། 

སྐྱེསི་པ་དེསི་ཁོོ་མོ་མ་མཐེོང་བར་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་། ཁོོ་མོསི་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་ལོ་སྒུག་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱིི་ལོམ་ཕྲན་དེ་དེད་ནསི་ཡིར་སིོང་། ཁོོ་མོ་ཧ་

ཅིང་ཁུ་སིིམ་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་སིོང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པསི་ལྕིང་མའ་ིལོོ་མའ་ིསྟེང་དུ་

སྤེོསི་པའ་ིསྒྲི་ད་ེཆུ་ཕྲན་གྱི་ིམུག་མུག་ག་ིསྒྲི་ལོསི་ཀྱིང་དམའ། ལོམ་ཕྲན་དང་ཆུ་ཕྲན་གཉིིསི་

ཀ་གཡིོན་དུ་དཀྱིོགསི་འདུག་ལོ། དེ་ནསི་ཅུང་ཙམ་སིོང་རྗོེསི་གཡིསི་སུ་ཕྱིིར་དཀྱིོགསི་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

འདུག་ཅིིང་། དེ་ནསི་གཞུང་ལོམ་གྱིི་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་ཡིོད། སྐྱ་སིོབ་སིོབ་ཀྱིི་སི་སྲིོད་ཀྱིི་

སྣང་བའ་ིཁོྲད་དུ། ཁོོ་མོསི་ཆུ་འགྲམ་གྱི་ིརགསི་ཁོ་ད་ེདང་། རགསི་ཁོའ་ིའོག་ག་ིསྦུག་ཡུར་

བཅིསི་མཐེོང་ཐུབ། ཁོོ་མོསི་རྒྱུན་དུ་སྦུག་ཡུར་འད་ིརུ་ཋེོམ་ལོ་ཟ་མ་འཇོོག་ག་ིཡིོད། ཁོོ་མོ་

གཟབ་གཟབ་ཀྱིི་སོྒོ་ནསི་མདུན་དུ་སོིང་ནསི། ལོག་གི་ཟ་མ་གསིར་པ་རྣམསི་སྦུག་ནང་

དུ་བཞེག་རྗོེསི། དེ་སྔོ་དེ་གར་བཞེག་ཡིོད་པའི་སྡེར་མ་སྟོང་པ་དེ་ཚུར་བློངསི། དེ་ནསི་ཁོོ་

མོ་ལྕིང་ཚོལོ་ཁྲོད་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ཞེིང་། ཚོང་ཚོིང་དུ་སྐྱེསི་ཡིོད་པའི་རྩི་ལྡུམ་ཕུང་པོ་ཞེིག་

ག་ིགསིེང་དུ་བཙན་གྱིིསི་འཛུལོ། ཁོོ་མོ་ད་ེགར་ཐེང་ལོ་བསྡད་ནསི་བསྐུངསི། རྩ་ིལྡུམ་ཕུང་

པོའ་ིཁྲོད་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་སྦུག་ཡུར་དེ་གསིལོ་པོར་མཐེོང་ཐུབ། ཁོོ་མོའ་ིསྤེར་

མོ་པུསི་མོའ་ིསྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོར་བསྡད། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་ནསི་རྩ་ིལྡུམ་ཕུང་པོའ་ི

ཁྲོད་དུ་ཡིང་བསྐྱར་གྲག་འགུལོ་སླེེབསི། ཞེིང་ཙིག་ཅིིག་ལོོ་མའི་སྟེང་ནསི་གཟབ་གཟབ་

ཀྱིིསི་འགྲོ་ཞེིང་། སྲི་ེམོང་ཞེིག་གསིི་དྲེ་ིངན་ཞེིག་འཁྱོེར་ནསི་ལོམ་ཕྲན་གྱི་ིསྟེང་དུ་སྣང་དོགསི་

ཅི་ིཡིང་མེད་པའ་ིསོྒོ་ནསི་དལོ་འགྲོསི་ཀྱིིསི་མར་ཡིོང་། ད་ེནསི་རླུང་བུ་ཞེིག་གིསི་ལྕིང་སྡོང་

རྣམསི་ཀྱིི་སྲི་སྙི་ཚོོད་ལྟ་བྱེད་པ་ལྟར་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ་སྒུལོ་བྱུང་བསི། གསིེར་མདོག་གི་ལོོ་མ་

སིེར་པོ་རྣམསི་ཐེང་ལོ་ལྷུང་ནསི་སི་ངོསི་སུ་ཁོ་གདན་བཞེིན་དུ་བཏིངསི། གླེོ་བུར་དུ་དྲེག་

རླུང་ཞེིག་གཡུགསི་པསི། སྡོང་པོ་རྣམསི་ཤོག་ཤོག་ཏུ་སྒུལོ་བྱུང་ལོ། ལོོ་མ་རྣམསི་སིག་སིག་

གིསི་ཐེང་ལོ་ཟགསི། ཨ་མསི་ལོོ་མ་རྣམསི་ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་དང་ཕྲག་པ་རུ་ལྷུང་གི་ཡིོད་པ་

ཚོོར། སྐབསི་དེར། ནམ་མཁོའ་རུ་སྤྲོིན་ནག་གོར་མོ་ཞེིག་ཡིོང་ནསི། དགུང་ག་ིསྐར་ཚོོགསི་

རྣམསི་མ་ིམངོན་པར་བྱསི། ད་ེནསི་ཆོར་ཐེིགསི་རོྡོག་པོ་ཆོེན་པོ་ར་ེམར་ཟགསི་ནསི། སི་ལོ་

ལྷུང་ཡོིད་པའ་ིལོོ་མ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ཐེག་ཐེག་གིསི་བབསི། ད་ེརྗོེསི་སྤྲོིན་པ་ད་ེཕར་ཕྱིིན་སིོང་

བསི། དགུང་ག་ིསྐར་ཚོོགསི་རྣམསི་ཡིང་བསྐྱར་མཐོེང་སྣང་དུ་ཕྱིིར་མངོན། ཨ་མ་ཅི་ིཡིིན་

འད་ིཡིིན་མེད་པར་འདར་སིིག་ཅིིག་བརྒྱབ། ད་ལྟ་རླུང་བུའ་ིརྒྱུ་བ་ཆོད་ཟིན་པསི། རྩ་ིལྡུམ་
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སྟུག་པོ་འདི་ཡིང་བསྐྱར་ཁུ་སིིམ་མེར་གྱུར། འོན་ཀྱིང་། གཤོམ་གྱིི་ཆུ་ཕྲན་སྨོད་རྒྱུད་དུ་

སྡོང་པོ་རྣམསི་སྨོད་ནསི་སྨོད་དུ་འགུལོ་གྱིིན་འགུལོ་གྱིིན་སིོང་། རྒྱབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཞེག་སྒོར་

གྱིི་ཕྱིོགསི་ནསི། ཨོག་གླེན་རོལོ་ཆོ་དཀྲོལོ་བའི་སྒྲི་དབྱངསི་གསིལོ་ལོ་མི་གསིལོ་བ་ཞེིག་

དུསི་ནསི་དུསི་སུ་གྲག་ཡིོང་།

ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིགཡིོན་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ལོོ་མའི་ཁྲོད་ནསི་གྲག་ཡིོང་བའི་གསིང་སྟབསི་ཀྱིི་

གོམ་སྒྲི་ཞེིག་ཐེོསི་པསི། ཁོོ་མོའ་ིསིེམསི་པ་འཚོབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་མོསི་སྤེར་མོ་པུསི་

མོའ་ིསྟེང་ནསི་བློངསི་ནསི། ཅིི་ཡིིན་མི་ཤོེསི་པའི་སྒྲི་དེར་གསིལོ་པོར་ཉིན་ཆོེད་དུ་མགོ་

བོ་དྲེང་མོར་དགྱི།ེ ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིའགུལོ་སྐྱོད་ད་ེཡུད་ཙམ་ལོ་མེད་པར་གྱུར་སིོང་ལོ། དུསི་

ཡུན་གང་འཚོམསི་སིོང་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་འགུལོ་སོྐྱད་བྱེད་མགོ་བརྩམསི། སིིལོ་སྡོང་གི་

ཡིལོ་ག་ཞེིག་ལོོ་མ་སྐམ་པོའ་ིསྟེང་དུ་ཐེག་སིེ་ལྷུང་། ཨ་མསི་གྲིབ་གཟུགསི་ནག་པོ་ཞེིག་

རིག་སིར་མངོན་ཡིོང་བ་མཐོེང་ཞེིང་། གྲིབ་གཟུགསི་དེ་དལོ་མོར་སྦུག་ཡུར་གྱིི་ཕོྱིགསི་

སུ་སིོང་། སྦུག་ཡུར་གྱི་ིཨ་ིཁུང་ནག་པོ་ད་ེཡུད་ཙམ་ལོ་མིག་ལོམ་ནསི་བསྒྲིིབསི་བྱུང་ལོ། ད་ེ

ནསི་གྲིབ་གཟུགསི་ནག་པོ་ད་ེསྦུག་ཡུར་དང་བྲལོ་ནསི་སིོང་། ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་

“ཋེོམ།” ཞེེསི་བོསི་པ་ན། གྲིབ་གཟུགསི་ནག་པོ་དེསི་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཁུ་སིིམ་པོར་

མར་བསྡད་བྱུང་ལོ། གྲིབ་གཟུགསི་དེ་ནི་དེ་འདྲེའི་ཁུ་སིིམ་དང་དེ་འདྲེའི་དམའ་མོ་ཡིིན་

པསི། ཕལོ་ཆོེར་ཤོིང་རྡུམ་ཞེིག་ཨེ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞེིག་རེད། ཨ་མསི་ཡིང་བསྐྱར་“ཋེོམ། 

ཨ་རོག་ཋེོམ།” ཞེེསི་བོསི་པསི། གྲིབ་གཟུགསི་ད་ེད་གཟོད་འགུལོ་བྱུང་། 

“ཨ་མ། ཁྱོོད་ཡིིན་ནམ།”

“འད་ིན་ཡིོད།” ཁོོ་མོ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཁོོའ་ིརྩར་སིོང་།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁྱོོད་འད་ིལྟར་ཡིོང་མ་ིརུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ཁྱོོད་དང་ངེསི་པར་དུ་ཐུག་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག ཋེོམ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འདི་ལོམ་ཕྲན་གྱིི་ཐེག་ཉིེ་ཡིིན་པསི། ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མཁོན་ཡིོད་

སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ལོ་སོྡད་སི་འདྲེ་ཡིོད་དམ། ཋེོམ།”

“ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། གལོ་སྲིིད། ཨུན། གལོ་སྲིིད་གཅིིག་གིསི་ཁྱོོད་རང་ང་དང་ལྷན་དུ་

ཡིོད་པ་མཐོེང་ན། ད་ེནསི་ཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོ་དཀའ་ལོསི་ལོ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད།”

“ཋེོམ། ང་མ་ིཡིོང་ཐེབསི་མེད་རེད། ཋེོམ།”

“དེསི་ན་ངའི་རྗོེསི་སུ་ཤོོག ཁུ་སིིམ་པོ་བོྱསི།” ཁོོསི་ལྷམ་ཙམ་ཡིང་མ་ཕུད་པར་ཕར་

ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཆུ་ཕྲན་ད་ེའཛོེམ་མེད་ཀྱིིསི་བརྒལོ། ཨ་མསི་ཁོོའ་ིརྗོེསི་འབྲངསི། ཁོོ་རྩ་ིལྡུམ་བརྒྱུད་

ནསི་སིོང་སྟ།ེ ཕྱིོགསི་གཞེན་པ་ནསི་ཕྱིིར་བུད་ནསི་སི་ཞེིང་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་སླེེབསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་སི་ཞེིང་ག་ིརྨོསི་མཚོམསི་བརྒྱུད་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་སིོང་། ནག་པོར་འགྱུར་བཞེིན་པའ་ི

སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོའ་ིགཞུང་རྟེ་རྣམསི་སི་ངོསི་སུ་སྲི་མོར་ཟུག་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། བལོ་སིོབ་

འགའ་ར་ེད་དུང་སྲིིང་སྡོང་སྟེང་དུ་ལུསི་འདུག ཁོོ་གཉིིསི་ཀསི་ཞེིང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནསི་ལོ་ེ

དབར་བཞེ་ིཆོ་གཅིིག་ཙམ་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་རྩ་ིལྡུམ་གྱི་ིཁྲོད་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ། ཋེོམ་ར་ིསྐྱེསི་

སིིལོ་ནག་སྡོང་པོ་སྐྱེསི་ཡིོད་སིའི་སི་ཕུང་པོ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་གི་ཉིེ་སིར་བཅིར་ཞེིང་། དེ་ནསི་

མར་སྒུར་ནསི་སིིལོ་སོྡང་གི་ཡིོལོ་བ་འགྲམ་དུ་དེད་རྗོེསི་“ནང་དུ་གོག་ནསི་འགོྲ་དགོསི།” 

ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མ་སྒུར་སྒུར་བྱསི་ནསི་ལོག་པ་དང་པུསི་མོ་སི་ལོ་བཙུགསི་ནསི་ནང་དུ་གོག་ནསི་

སིོང་། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་བྱེ་མའི་སྟེང་དུ་ནུར་བཞེིན་པ་ཚོོར་ཐུབ། དེ་ནསི་ཁོོ་

མོའ་ིགཟུགསི་པོ་སི་ཁུང་ག་ིནང་ངོསི་སུ་མ་ིཐུག་ལོ། ད་ེདང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཁོོ་མོའ་ིལོག་

པ་ཐེང་དུ་བཏིངསི་ཡིོད་པའི་ཋེོམ་གྱིི་མལོ་གདན་ངོསི་སུ་འཁོེལོ། ཁོོསི་སིིལོ་སྡོང་གི་ཡིོལོ་

བ་ད་ེརང་སིོར་ཕྱིིར་བཀབ་པསི། སི་ཕུག་ནང་ཡིོངསི་སུ་མུན་ནག་ཏུ་གྱུར།
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“ཨ་མ། ཁྱོོད་གང་དུ་ཡིོད།”

“ང་འད་ིན་ཡིོད། ཋེོམ། སྐད་མགོ་དམའ་མོ་བོྱསི།”

“སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་མི་དགོསི། ང་འདི་གར་རི་བོང་བཞེིན་དུ་བསྐུངསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་

ཕྱིིན་སོིང་།”

ཁོོ་མོསི་ཁོོསི་ཀྲིན་སྡེར་གྱི་ིཁོ་ཐུམ་ཕྱི་ེབཞེིན་པ་ཐོེསི།

ཁོོ་མོསི་“ཕག་ཤོའ་ིརྩིབ་མ་དང་ཞེོག་ཁོོག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“དཀོན་མཆོོག་གཟ་ིབརྗོིད་ཅིན་པོ། ད་དུང་ཡིང་ཚོ་པོ་རེད།”

མུན་ནག་ནང་ནསི་ཨ་མསི་ཁོོ་གསིལོ་པོ་མ་ིམཐེོང་ནའང་། ཁོོསི་ཕག་ཤོ་དུམ་བུ་དུམ་

བུར་བཏོགསི་ནསི། སིོ་ཡིིསི་བལྡད་ནསི་མིད་པར་མིད་བཞེིན་པའ་ིསྒྲི་ཐེོསི་ནུསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ིསྦེསི་སྐུང་བྱེད་སི་ཅུང་ཡིག་པོ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཅུང་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིསོྒོ་ནསི་“ཋེོམ། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་གཞེན་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསོྐར་བཤོད་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད། སྐབསི་དེར་ཁོོ་མོསི་ཁོོསི་ཤོ་རོྡོག་ཁོམ་གང་ཁྱུར་མིད་བཏང་བའི་སྒྲི་

ཐེོསི།

“རུ་ཐེ་ེཨ།ེ ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན་ནམ།”

“ཨུན། འདི་ཡིང་ཁོོ་མོར་ངན་ཁོག་འགེལོ་རྒྱུ་མེད། ཁོོ་མོ་ཕྲུ་གུ་གཞེན་པ་ཞེིག་དང་

འཁྲུག་འཛོིང་ཤོོར་ནསི། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅིེན་པོསི་བུ་མོ་གཞེན་པ་དེའི་གཅིེན་པོ་

གསིོད་རྒྱུ་ཡིིན་སོྐར་བཤོད་པ་ཡིིན་སི་རེད། བྱིསི་པ་ཚོོའ་ིའཁྲུག་འཛོིང་བྱེད་སྟངསི་ད་ེཁྱོོད་

ཀྱིིསི་ཀྱིང་ལོོསི་ཤོེསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅིེན་པོསི་མི་ཞེིག་བསིད་ནསི། ད་ལྟ་

སྦེསི་སྐུང་བྱསི་ཡིོད་ཅིེསི་བཤོད་འདུག”

ཋེོམ་གད་མོ་བགད། “ང་ཡིོད་དུསི་ངསི་ནམ་རྒྱུན་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོ་ཁོོ་ཚོོར་ལྟ་རྟེོག་བོྱསི་

ལོབ་མོད། ཁོོསི་དེ་འདྲེ་ལོ་ཁོ་ཡི་རྩ་བ་ནསི་མི་བྱེད། གཏམ་དེ་བྱིསི་པའི་སྐད་ཆོ་རེད། ཨ་



943

ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

མ། དེར་སོྐྱན་ཡིོད་པ་མ་རེད།”

ཨ་མསི་“དེ་འདྲེ་མ་རེད། བྱིསི་པ་ཚོོསི་སྐད་ཆོ་དེ་འདྲེ་ཡིར་མར་ལོ་བཤོད་ཀྱིི་རེད་ལོ། 

རིམ་བཞེིན་ཁོོ་ཚོོའི་བཟའ་མིསི་ཀྱིང་གོ་ཡི་ིརེད། ཁོོ་ཚོོའ་ིབཟའ་མིསི་མཐེའ་འཁོོར་གྱི་ིམ་ི

རྣམསི་ལོ་བཤོད་ཀྱི་ིརེད་ལོ། ད་ེལྟར་མ་ིའགྱིངསི་པར་སྐད་ཆོ་འད་ིཁྱོོད་རང་འཚོོལོ་མཁོན་

གྱིི་རྣ་བར་སླེེབསི་ནསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཅིི་ཡིིན་ནམ་བསིམ་ནསི་བལྟ་རུ་ཡིོང་གི་རེད། ཋེོམ། 

ཁྱོོད་ཐེག་རིང་ལོ་སིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འདི་ངསི་ཐེོག་དང་པོ་ནསི་ལོབ་པ་ཡིིན་ཨ། ཉིིན་གཅིིག་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་ལོ་ཟ་མ་

འཇོོག་བཞེིན་པ་མི་གཞེན་གྱིིསི་མཐེོང་གི་རེད་བསིམ་ནསི་ངསི་ནམ་རྒྱུན་སིེམསི་ཁྲལོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ལོ། གལོ་སྲིིད་གཞེན་གྱིིསི་དངོསི་སུ་མཐོེང་བ་ཡིིན་ན། དེ་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ལྟ་

རྟེོག་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ད་ེན་ིངསི་ཁྱོོད་ཐེག་ཉི་ེརུ་འཛོིན་འདོད་པསི་ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་ལོ་

ཅི་ིཞེིག་འབྱུང་འོང་བསིམ་ནསི་ང་རང་ཞེེད་པསི་ཡིིན། ངསི་ཉི་ིམ་འད་ིདག་ལོ་ཁྱོོད་རང་མ་

མཐེོང་བ་རེད་ལོ། ད་ལྟ་ཡིང་མཐེོང་ག་ིམ་ིའདུག ཁྱོོད་ཀྱི་ིགདོང་པ་ག་འདྲེ་འདུག”

“མགྱིོགསི་པོར་དྲེག་བཞེིན་འདུག”

“ཚུར་ཉི་ེསིར་ཤོོག་དང་། ཋེོམ། ངསི་གཅིིག་རེག་དགོསི། ཉི་ེསིར་ཤོོག” ཁོོ་ཐེག་ཉི་ེརུ་གོག་

ནསི་སིོང་། མུན་ནག་ག་ིཁྲོད་དུ། ཁོོ་མོསི་ལོག་སྙོབ་བྱསི་ནསི་ཁོོའ་ིམགོ་བོ་རྙིེད་བྱུང་ལོ། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་མོའ་ིམཛུབ་མོ་མར་སིོང་ནསི་ཁོོའ་ིསྣ་གདོང་དང་མཁུར་མགོ་ལོ་རེག “ཋེོམ། ཁྱོོད་

ཀྱི་ིགདོང་པར་རྨ་ཤུལོ་ངན་པ་བསྡད་འདུག་ཨ། ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྣ་ཡིང་འཁྱོོག་འདུག”

“གཅིིག་བྱསི་ན་ད་ེམ་ིབཟང་རྒྱུ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ེནསི་གཅིིག་བྱསི་ན་སུ་གཅིིག་གིསི་

ཀྱིང་ང་ངོསི་མ་ིཟིན་ཤོསི་ཆོ།ེ གལོ་སྲིིད་ངའ་ིམཛུབ་རིསི་ཁོོ་ཚོོར་མདེ་རྒྱུ་ན། ད་ང་ལོ་ཁོ་ལོསི་

བརྒྱུགསི་སིོང་བ་རེད།” ཁོོསི་མུ་མཐུད་དུ་དགོང་ཟསི་ཟོསི།
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ཁོོ་མོསི་“ཁོ་རོག རྣ་ཉིན་བོྱསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེརླུང་བུ་རེད་ཡི། ཨ་མ། རླུང་བུ་རེད།” དྲེག་རླུང་ད་ེཆུ་ཕྲན་གྱི་ིསྨོད་རྒྱུད་དུ་གཡུག་

ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། དྲེག་རླུང་སླེེབསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། སྡོང་པོ་ཁོག་སིིག་

སིིག་ཏུ་གཡིོ།

ཨ་མ་ཁོོའ་ིསྐད་སྒྲིའི་ཐེག་ཉིེ་རུ་བཅིར་“ཋེོམ། ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་གཅིིག་རེག་

དང་། འདིར་མུན་པ་ཧ་ཅིང་ནག་པསི། ང་རང་ལོོང་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་རེད། ངསི་

ཁྱོོད་ཀྱི་ིགདོང་དབྱིབསི་ཡིིད་ལོ་འཛོིན་འདོད་ལོ། ལོག་པསི་མྱོོང་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་མིག་གིསི་

མཐེོང་རྒྱུ་མེད་རུང་། ངེསི་པར་དུ་ཡིིད་ལོ་འཛོིན་དགོསི། ཋེོམ། ཁྱོོད་འདི་དང་བྲལོ་ནསི་

ཐེག་རིང་ཞེིག་ལོ་སིོང་།”

“ཡི། ངསི་ཐེོག་དང་པོ་ནསི་བཟུང་ད་ེའདྲེ་བསིམ་ཡིོད།”

ཁོོ་མོསི་“ང་ཚོོསི་ཡིོང་འབབ་ཡིག་པོ་ལོེན་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག ངསི་སོྒོར་མོ་ཅུང་ཙམ་ཟུར་

གསིོག་བྱསི་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱིི་ལོག་པ་ཚུར་སྲིིངསི་དང་། ཋེོམ། འདིར་སོྒོར་མོ་བདུན་ཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོག་ནསི་སོྒོར་མ་རྩ་བ་ནསི་ལོེན་རྒྱུ་མིན། ང་ལོ་གནད་དོན་ཅི་ི

ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ལོག་པ་ཚུར་སྲིིངསི་ཤོིག ཋེོམ། གལོ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་སོྒོར་མོ་ཅུང་ཙམ་མེད་ན། ང་

དགོང་མོ་ཉིལོ་ཡིང་གཉིིད་ཁུག་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཕལོ་ཆོེར་སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངསི་འཁོོར་དང་། ཡིང་

ན་ད་ེའདྲེའ་ིསྟེང་དུ་བསྡད་ནསི་འགོྲ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་རང་ཐེག་ག་ཚོོད་རིང་ན་ད་ེཚོོད་

ལོ་སིོང་། ལོ་ེདབར་སུམ་བརྒྱ་བཞེ་ིབརྒྱའ་ིསི་ལོ་སིོང་།”

“འད་ིངསི་འཁྱོེར་རྒྱུ་མིན།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཁོོ་མོསི་ངམ་ནག་པོསི་“ཋེོམ། སོྒོར་མོ་འད་ིཁྱོེར། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གོ་སིོང་ངམ། ཁྱོོད་ལོ་ང་རང་

སྡུག་ལོ་སྦྱིོར་རྒྱུའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“འད་ིལྟར་བྱསི་ན་དྲེང་མོ་མ་རེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་བལྟསི་ན་ཁྱོོད་རང་གྲོང་ཁྱོེར་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ལོ་སིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད་འདོད། དཔེར་

ན། ལོོ་སིི་ ཨན་ཇོེ་ལོེ་ཟི་གྲོང་ཁྱོེར་ལྟ་བུ། གནསི་དེ་འདྲེ་རུ་ཁྱོོད་རང་འཚོོལོ་མཁོན་ཡིོད་

རྒྱུ་མ་རེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཧུམ། ཨ་མ། ཉིོན་ཨ། ཁོ་སིང་ད་ེརིང་ང་ཉིིན་མཚོན་གཉིིསི་ཀར་ཁོེར་རྐྱེང་

གིསི་བསྐུངསི་ནསི་བསྡད་པ་རེད། ཉིིན་འདི་དག་རིང་ལོ་ངསི་ཅིི་ཞེིག་གི་ཐེད་ལོ་བསིམ་

བློོ་གཏོང་གི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་སིམ། ཁོ་སིེའི་སོྐར་ལོ་བསིམ་བློོ་གཏོང་གི་ཡིོད། ཁོོ་སྐད་ཆོ་

བཤོད་རྒྱུར་དགའ། ང་མཚོམསི་ལོ་ལོར་སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེར་སུན་སྣང་སྐྱེསི་མྱོོང་མོད། འོན་

ཀྱིང་། དེང་སིང་ངསི་ཁོོསི་བཤོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་ཁོག་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་ཡིོང་དུསི། ཁོོསི་ཅི་ི

ཞེིག་བཤོད་པ་ཚོང་མ་ཕྱིིར་དྲེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག ཐེེངསི་མ་གཅིིག་ལོ། ཁོོ་རང་གཅིིག་པུ་

མ་ིམེད་ལུང་སྟོང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྣམ་ཤོེསི་འཚོོལོ་དུ་སིོང་བ་ཡིིན་ཟེར་ལོ། ཁོོསི་རང་ཉིིད་

གཅིིག་པུ་ལོ་དབང་བའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ཤོིག་མ་རྙིེད་པར། རྣམ་ཤོེསི་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་

རྙིེད་སིོང་ཟེར། མ་ིམེད་ལུང་སོྟང་དུ། ཁོོའ་ིརྣམ་ཤོེསི་དུམ་བུ་ད་ེརྣམ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཆོ་ཤོསི་གཞེན་

པ་ཚོོ་དང་ལྷན་དུ་མེད་པསི། ཁོོའ་ིརྣམ་ཤོེསི་དེ་ཧྲིིལོ་པོར་གྱུར་མེད་ཅིིང་། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་

གཅིིག་པུར་ལུང་སྟོང་འཁྱོམསི་པ་ན་ིདོན་མེད་རེད་ཟེར། དགོད་བྲོ་བ་ཞེིག་ལོ། སྐབསི་དེར་

ངསི་ཁོོའ་ིསྐད་ཆོར་ཉིན་འཇོོག་ཙམ་ཡིང་བྱསི་མེད་འདོད་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ངསི་

ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་ཚོང་མ་གསིལོ་པོར་དྲེན་ལོ། ད་ལྟ་ངསི་ཀྱིང་མ་ིན་ིཁོེར་རྐྱེང་དུ་བསྡད་ན་སྙིང་

པོ་མེད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁོོ་ན་ིདངོསི་གནསི་མ་ིབཟང་པོ་ཞེིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཋེོམ་གྱིསིི་མུ་མཐུད་དུ་“ཁོོསི་ནམ་རྒྱུན་གསུང་རབ་ནང་ནསི་ལུང་འདྲེེན་བྱསི་ནསི་སྐད་

ཆོ་བཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། དེའི་ནང་དོན་ཐེད་ནསི་བལྟསི་ན། དེ་འདྲེའི་གསུང་

རབ་རྩ་ཆོེན་ཞེིག་ཨ་ེཡིིན་སྙམ་པ་ཞེིག་ཡིིན། ཁོོསི་ལུང་ད་ེཐེེངསི་གཉིིསི་ལོ་དྲེངསི་སིོང་ལོ། 

ད་ེན་ི“ཆོོསི་དཔོན།” ཞེེསི་བྱ་བའ་ིགསུང་རབ་ལོསི་ལུང་དྲེངསི་པ་ཡིིན་ཟེར།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེལོསི་ཅི་ིའདྲེ་གསུངསི་འདུག ཋེོམ།”

“ད་ེལོསི་འད་ིའདྲེ་གསུངསི་འདུག ‘མ་ིགཉིིསི་ན་ིམ་ིགཅིིག་ལོསི་མཆོོག་སྟ།ེ ཁོོ་གཉིིསི་

མཉིམ་དུ་ཡོིད་ཚོ་ེདག་ེམཚོན་ཆོ་ེབསི་སིོ།། ད་ེཡིང་། མ་ིགཉིིསི་མཉིམ་དུ་ཡིོད་ཚོ།ེ གཅིིག་

འགྱིེལོ་དུསི་གཅིིག་གིསི་སྐྱོར་ན་ཆོོག་མོད། འོན་ཀྱིང་། མི་ཞེིག་ཁོེར་རྐྱེང་ཡིིན་ཚོེ། ཁོོ་

འགྱིེལོ་དུསི་སོྐྱར་མཁོན་མེད་པསི། ཁོོསི་སྡུག་བསྡུལོ་མྱོོང་རྒྱུ་ལོསི་མ་འདསི་སོི།།’ འད་ིལུང་

དེའ་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་རེད།”

ཨ་མསི་“མུ་མཐུད་ནསི་འདོན་དང་། མུ་མཐུད་ནསི་འདོན་དང་། ཋེོམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་དུང་ཅུང་དྲེན་གྱི་ིའདུག ‘ད་ེབཞེནི། མ་ིགཉིསིི་ལྷན་དུ་ཉིལོ་ཚོ།ེ ཁོོ་གཉིསིི་ཀྱིསིི་ཕན་

ཚུན་ལོ་དོྲེད་སྐྱདེ་ཐུབ་མདོ། འནོ་ཀྱིང་། མ་ིཞེགི་ཁོརེ་རྐྱེང་ཡིནི་ཚོ།ེ སུ་ཞེགི་གསིི་ཁོོ་ལོ་དྲེདོ་

སྐྱདེ་དམ། ད་ེནསི། མ་ིགཉིསིི་ལྷན་དུ་ཡིདོ་ཚོ།ེ གལོ་སྲིདི་གཅིགི་གསིི་ཁོོ་གཉིསིི་ལོསི་གཅིགི་

ལོ་སྙད་བརྐོསི་ན། ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་མཉིམ་དུ་གདོང་ལོ་ལོངསི་ཆོོག་ལོ། ཐེག་པ་སུམ་རྐྱེ་ཆོད་

པར་དཀའ་ཞེསེི་པའ་ིདཔ་ེརདེ།’”

“ད་ེཡིང་གསུང་རབ་ལོསི་གསུངསི་པ་རེད་དམ།”

“ཁོ་སི་ེཡིིསི་རེད་ཟེར། “ཆོོསི་དཔོན།” ཞེེསི་བྱ་བའ་ིགསུང་རབ་ལོསི་གསུངསི་ཡིོད་ཟེར།”

“ཁོ་རོག རྣ་ཉིན་བོྱསི་དང་།”

“རླུང་བུ་རེད། ཨ་མ། ང་འདིའ་ིམཐེའ་འཁོོར་གྱི་ིརླུང་བུ་ལོ་ཆོ་རྒྱུསི་ཡོིད། ཨ་མ། ངསི་

བསིམ་བློོ་ཞེིབ་མོར་བཏང་ན། ནམ་རྒྱུན་གྱི་ིཆོོསི་དཔོན་མང་ཆོ་ེབསི་ང་ཚོ་ོལྟ་བུའ་ིདབུལོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཕོངསི་ཚོོའི་སྐོར་འཆོད་པའི་སྐབསི་སུ། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཐེལོ་མོ་སྦྱིར་ནསི་སྡོད་ཟེར་བ་ལོསི་

གཞེན་པ་ཅིི་ལོ་ཡིང་ཁོ་ཡི་མི་བྱེད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཚོེ་ཕྱིི་མར་སླེེབསི་ཚོེ། གསིེར་གྱིི་གཞེོང་

བའ་ིནང་ནསི་དར་ཞེོ་ལོོངསི་སུ་སྤྱིོད་ཆོོག་རབསི་ཟེར། འོན་ཀྱིང་། “ཆོོསི་དཔོན།” ཞེེསི་བྱ་

བའ་ིགསུང་རབ་འད་ིལོསི། ངན་པ་གཉིིསི་སྡེབ་བྱསི་ན། བཟང་པོ་གཅིིག་ལོ་དོ་རབསི་ཟེར།” 

ཁོོ་མོསི་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འཆོར་གཞེ་ིཅི་ིཞེིག་འཐེེན་བཞེིན་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཁོོ་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ཁུ་སིིམ་པོར་བསྡད། “ངསི་ང་ཚོོ་གཞུང་བཙུགསི་གཞེིསི་སྒོར་

དེའི་ནང་དུ་ཡིོད་སྐབསི་ཀྱིི་འཚོོ་བ་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན་ལོ། ང་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཇོི་

ལྟར་བདག་སོྐྱང་བྱསི་སོྐར་དང་། གལོ་སྲིིད་འཁྲུག་འཛོིང་བྱུང་རུང་། ནང་ཁུལོ་ནསི་ཐེག་

གཅིོད་ཅིི་འདྲེ་བྱསི་སྐོར་བཅིསི་ལོ་བསིམ་བློོ་བཏང་བ་ཡིིན་ཞེིང་། དཔྱི་མགོ་རུ་དཀྲུམ་

མདའ་དཔྱངསི་ནསི་འགྲོ་མཁོན་གྱིི་ཉིེན་རྟེོག་པ་མེད་རུང་། ང་ཚོོའི་ནང་གི་སྒྲིིག་ཁྲིམསི་

བརྩ་ིསྲུང་ག་ིངང་ཚུལོ་ད་ེན་ིརྣམ་པ་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཡིོད་པ་ལོསི་ཀྱིང་ལྷག་པའ་ིསྐོར་ལོ་བསིམ་

བློོ་བཏང་བ་ཡིིན། ད་ེནསི། འོ་ན་ད་ེདག་ཚོང་མ་ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིབྱེད་པ་

ཡིིན། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིམ་ཡིིན་པའ་ིཉིེན་རོྟེག་པ་ཚོང་མ་ཕྱིིར་ཕུད་བཏང་ནསི། ང་

ཚོ་ོཚོང་མ་མཉིམ་རུབ་ཀྱིིསི་ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ལོ་དབང་བའ་ིསི་ཞེིང་ནང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱསི་ན་

ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ིཆོོག་གམ་བསིམ་གྱི་ིཡིོད།”

ཨ་མསི་ཡིང་བསྐྱར་“ཋེོམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་འདོད་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཋེོམ་གྱིིསི་“ཁོ་སི་ེཡིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་ད་ེབྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་དམར་གསིོད་བཏང་སིོང་ཨ།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ད་ེརེད། ཁོོ་དབྱུག་པ་ལོསི་གཡིོལོ་བ་དལོ་དྲེགསི་པ་རེད། ཁོོསི་ཁྲིམསི་འགལོ་

གྱི་ིབྱ་བ་གཅིིག་ཀྱིང་སྒྲུབ་ཀྱི་ིམེད་ཡི། ཨ་མ། ངསི་བསིམ་གཞེིག་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགསི་བྱསི་པ་

ཡིིན། ང་ཚོ་ོངལོ་རྩོལོ་མ་ིདམངསི་ཀྱིིསི་ཁྱོ་ིཕག་ལྟ་བུའ་ིའཚོ་ོབ་རོལོ་བཞེིན་དུ། སི་བཅུད་
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འཛོོམསི་པའི་སི་ཞེིང་དེ་འདྲེ་ཡིག་པོ་མང་པོ་སི་རྒོད་དུ་བསྐྱུར་ཡིོད་པ་རེད། ཕྱུག་བདག་

འགའ་རེསི་སི་ཞེིང་དབྱིན་མུའུ་སི་ཡི་ལྷག་ར་ེབདག་བཟུང་བྱསི་ནསི། ལོསི་ལོ་བརྩོན་པའ་ི

ངལོ་རྩོལོ་མ་ིདམངསི་ཁྲ་ིཁྲ་ིསྟོང་སྟོང་བཀྲེསི་ལོྟགསི་ལོ་གཏད་ཡོིད་པ་རེད། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་མཉིམ་རུབ་ཀྱིིསི་ཧོ་ཕེར་ཞེིང་རའི་སྟེང་གི་མི་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིིསི་གསུམ་ཙམ་པོའ་ི

བྱེད་སྟངསི་དང་འདྲེ་བར། མཉིམ་དུ་སྐད་འབོད་བྱསི་ན་ག་འདྲེ་ཡིིན་ནམ་བསིམ་གྱི་ིཡིོད།”

 ཨ་མསི་“ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་རང་མཐེའ་སྐྲོད་གཏོང་ག་ིརེད་ལོ། འཛོིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་

ཞེིང་། མཇུག་མཐེར། ཁོོ་ཚོོསི་ཧྥོི་ལོོའེ་ཌིི་ལོ་ཅིི་ཞེིག་བྱསི་པ་ལྟར། ཁྱོོད་རང་རིམ་པ་རིམ་

པར་ཤོ་ིམིན་རོ་མིན་ཞེིག་ཏུ་གཏོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་ད་ེའདྲེ་མ་བྱསི་རུང་ཁོོ་ཚོོསི་ང་མཐེའ་སོྐྲད་གཏོང་ག་ིརེད། ཁོོ་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་

མ་ིཚོང་མ་མཐེའ་སོྐྲད་གཏོང་ག་ིཡིོད་པ་མ་རེད་དམ།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་མ་ིགསིོད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞེ་ིའདྲེ་འཐེེན་གྱི་ིཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་ེཡིོད།”

“གསིོད་འཆོར་མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་རང་གང་ལྟར་ཁྲིམསི་འགལོ་ཉིེསི་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་

པའ་ིཆོ་ནསི། གང་ལྟར་བསིད་རུང་... ། ལྟསི་ངན། གང་ལྟར་ངསི་དེའ་ིཐེད་ལོ་བསིམ་བློོ་

ཞེིབ་མོ་བཏང་མེད། ཨ་མ། ངའ་ིདོན་དུ་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིདོན་དུ་སིེམསི་

ཁྲལོ་མ་བྱེད་ཨ།”

ཁོོ་ཚོོ་ནག་པོ་སིོལོ་མདོག་ལྟ་བུའི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད། 

དེ་ནསི་ཨ་མསི་“འོ་ན། ངསི་ཁྱོོད་ཀྱིི་གནསི་ཚུལོ་ཇོི་ལྟར་ཤོེསི་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་བསིད་

ཡིོད་རུང་ངསི་གནསི་ཚུལོ་ཤོེསི་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་གནོད་འཚོ་ེགཏོང་ངེསི་ཡིིན་

ཞེིང་། ད་ེལྟ་བུའ་ིསྐབསི་སུ་ངསི་གནསི་ཚུལོ་ཇོ་ིལྟར་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་བཙན་ཚུགསི་ཀྱིིསི་གད་མོ་ཞེིག་བགད་“ཨུན། ཁོ་སི་ེཡིིསི་བཤོད་པ་ལྟར། མ་ིཞེིག་

ལོ་མཚོོན་ན། ཁོོ་ལོ་རྣམ་ཤོེསི་རང་བདག་པ་ཞེིག་མེད་པར། ཁོོའ་ིརྣམ་ཤོེསི་ད་ེན་ིརྣམ་ཤོེསི་
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ཆོེན་པོ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ཤོསི་ཡིིན་ཞེིང་། ད་ེབསི་…”

“ད་ེབསི་ཅི་ིརེད། ཋེོམ།”

“ད་ེབསི་ཁྱོད་པར་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་མ་རེད། ད་ེནསི། མུན་པ་ནག་སི་རུ་ངའ་ིགྲིབ་མ་ཡིོད་

ལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གང་དུ་བལྟསི་ན། ང་རང་ད་ེགར་འགྲེངསི་ཡིོད། བཀྲེསི་ལྟོགསི་མྱོོང་བཞེིན་

པའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིཆོེད་དུ་གང་ཞེིག་ཏུ་འཐེབ་རྩོད་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ན། ང་རང་ད་ེགར་ཡིོད་

ལོ། གང་ཞེིག་ཏུ་ཉིེན་རོྟེག་པསི་ཉིེསི་མེད་ཅིིག་གཅིར་རྡུང་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད་ན། ང་རང་ད་ེ

གར་ཡིོད། ཁོ་སིེ་ཡིིསི་ཀྱིང་གནསི་ཚུལོ་འདི་ཤོེསི་བཞེིན་ཡིོད་ན་ཨང་འདོད། མི་རྣམསི་

ཁོོང་ཁོྲ་ལོངསི་ནསི་ངར་སྐད་འདོན་དུསི། ང་རང་ཁོོ་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡོིད་ལོ། གྲོད་ཁོོག་

ལྟོགསི་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོོསི་དགོང་ཟསི་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ནསི་གདོང་ལོ་འཛུམ་ཆུང་ལོེན་

དུསི། ང་རང་ཁོོ་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡིོད་ཅིིང་། ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཕུག་པའ་ི

ཁོང་པའི་ནང་དུ་བསྡད་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བསྐྱངསི་པའི་ཟསི་རིགསི་བཟའ་དུསི། ང་

ཡིང་དེ་གར་ཡིོད། ད་ཤོེསི་སོིང་ངམ། ཨ་དཀོན་མཆོོག ངསི་ཀྱིང་ཁོ་སིེའི་སྐད་ཆོ་ལྟ་བུ་

བཤོད་ཀྱིི་འདུག་ཨ། འདི་ནི་རྒྱུན་པར་ཁོོ་རང་དྲེན་དྲེགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། 

མཚོམསི་ལོ་ལོར་ངསི་ཁོོ་རང་དངོསི་སུ་མཐོེང་བ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་བ་ཤོར།”

ཨ་མསི་“ངསི་ཧ་གོ་ཡི་ིམ་ིའདུག ངསི་དངོསི་གནསི་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཋེོམ་གྱིིསི་“གསིལོ་པོ་ཞེིག་ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། འད་ིདག་ན་ིངསི་རྒྱུན་དུ་བསིམ་བློོ་གཏོང་

བཞེིན་པའི་དོན་དག་ཡིིན། འདུག་སི་གཅིིག་ནསི་བསྡད་ཡོིད་དུསི། སིེམསི་ལོ་བསིམ་རྒྱུ་

འཆོར་རྒྱུ་ལྷག་ཏུ་མང་། ད་ཁྱོོད་ཕྱིིར་འགྲོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད། ཨ་མ།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེསི་ན་སོྒོར་མོ་འད་ིཁྱོོད་ཀྱིིསི་ལོོངསི།”

ཁོོ་ཡུད་ཙམ་ལོ་འཇོམ་ཅིག་གེར་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“དེསི་ན་ཡི།” ཞེེསི་བཤོད།
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“ཨུན། ཋེོམ། གནད་དོན་ཚོང་མ་འདསི་སོིང་དུསི། ཁྱོོད་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ང་ཚོ་ོའཚོོལོ་

དུ་ཡིོང་རྒྱུ་རེད། ཨ་ེརེད།”

ཋེོམ་གྱིིསི་“ལོོསི་ཡིོང་། ད་ཁྱོོད་སིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། ལོག་པ་ཚུར་སྲིིངསི།” ཞེེསི་བཤོད་

རྗོེསི། ཁོོསི་ཁོོ་མོ་འཛུལོ་སོྒོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཁྲིད། ཁོོ་མོའ་ིམཛུབ་མོསི་ཁོོའ་ིམཁྲིག་མར་དམ་

པོར་འཐེམསི། ཁོོསི་སིིལོ་སྡོང་ག་ིཕུང་པོ་ཕར་དེད་ནསི། ཁོོ་མོ་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཁྲིད་“ཞེིང་ཁོ་

དེད་ནསི་ཡིར་སིོང་ན། ད་ེནསི་གཡིའ་ཤོིང་སྡོང་པོ་ཞེིག་ཡིོད་སི་དེར་སླེེབསི། ད་ེནསི་ཆུའ་ི

ཕ་རོལོ་དུ་རྒོལོ། ཡི། ད་བད་ེམོ།”

ཁོོ་མོསི་“བདེ་མོ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་ཕར་མགྱིོགསི་པོར་སིོང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཀོང་རློན་

པར་གྱུར་ཅིིང་། མིག་ཟུང་ལོ་ཚོ་གཟེར་རྒྱག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་མ་ངུསི། ཁོོ་མོསི་ལོོ་

མ་སྐམ་པོའ་ིསྟེང་དུ་གོམ་པ་བག་མེད་ཀྱིིསི་སྤེོ་བཞེིན། ཧྲིག་སྒྲི་དང་བཅིསི་རྩི་ལྡུམ་ཁྲོད་

ནསི་སོིང་། ཁོོ་མོ་འགོྲ་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ། སྣང་བ་རབ་རིབ་ཀྱིི་ནམ་མཁོའ་ལོསི་ཆོར་

པ་འབབ་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། ཉུང་ཞེིང་ཆོེ་བའི་ཆོར་རོྡོག་ཁོག་ལོོ་མ་སྐམ་པོ་ཚོོའི་སྟེང་

དུ་ཐེག་སྒྲི་དང་བཅིསི་བབསི། ཨ་མ་ཆོར་ཆུསི་བརླན་པའི་རྩི་ཤོིང་སྟུག་པོའ་ིཁྲོད་ནསི་

འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་ཁོ་ཕྱིིར་

འཁོོར་ནསི་སི་ཕུང་ཕྱིོགསི་སུ་གོམ་པ་གསུམ་ཙམ་སྤེོསི། ད་ེནསི་གླེོ་བུར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི། 

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སྒོར་གྱིི་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་། ཁོོ་མོ་ཐེད་ཀར་སྦུག་ཡུར་ཡིོད་སི་དེར་

སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཡིར་འགོསི། ད་ལྟ་ཆོར་པ་ཆོད་ཟིན་ལོ། གནམ་ངོ་

འཐེིབསི་ནསི་འདུག གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི། ཁོོ་མོསི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་ནསི་གྲག་ཡོིང་བའ་ིགོམ་

སྒྲི་ཞེིག་ཐོེསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་མོསི་སིེམསི་འཚོབ་དང་བཅིསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར། ལོག་ཁྱོེར་གླེོག་

བཞུ་ཞེིག་གི་འོད་སྣང་མོག་མོག་ཅིིག་གཞུང་ལོམ་ངོསི་སུ་ཁྲ་ལོེམ་ལོེམ་གྱིིསི་འཕྲོ་བཞེིན་

ཡིོང་། ཨ་མ་ཁོ་མདུན་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཁོང་པའི་ཕྱིོགསི་སུ་སིོང་། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ། 
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སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་ཟིན་ཞེིང་། ཁོོསི་གུསི་ཞེབསི་དང་བཅིསི་གླེོག་བཞུའི་འོད་

སྣང་ཐེང་ལོ་ཕབ་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་མ་བཀར།

མ་ིདེསི་“དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་བད་ེམོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“བལྟསི་ཡིོང་ན་ཆོར་པ་ཅུང་ཙམ་འབབ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲེ།”

“མ་ིའབབ་པར་སྨོོན། ཆོར་བ་བབསི་ན་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མ་ིཐུབ། ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་

སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཐུབ་དགོསི།”

“ངསི་ཀྱིང་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཐུབ་དགོསི། ཁྱོོད་ཕར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིསྒོར་ད་ེརུ་བསྡད་ཡིོད་པ་

ཡིིན་ནམ།”

“ཡིིན་ཡི། སྐུ་ཞེབསི།” ཁོོ་ཚོོའ་ིགོམ་པ་ལོམ་ངོསི་སུ་ལྷན་གཅིིག་ཏུ་སོྤེསི།

“ང་ལོ་སྲིིང་བལོ་དབྱིན་མུའུ་ཉིི་ཤུ་ཡིོད་ཅིིང་། སྨོིན་མགོ་ཅུང་འགོར་སིོང་། འོན་

ཀྱིང་། ད་ལྟ་འཐེོག་རན་འདུག ད་ེབསི་ཕར་སིོང་ནསི་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་ར་ེཨ་ེརྙིེད་

བལྟ་དགོསི་བསིམ་ཡིོད།”

“ཁྱོོད་ལོ་ལོསི་ཀ་པ་ལོསི་སླེ་པོསི་རྙིེད་ཀྱི་ིརེད། ད་ལྟ་སྲིིང་སྡུད་དུསི་ཚོིགསི་རོྫོགསི་གྲབསི་

འདུག”

“ལོསི་སླེ་པོསི་རྙིེད་པར་སྨོོན། ངའི་ཞེིང་ཁོ་ལོ་འདི་ནསི་ལོེ་དབར་གཅིིག་མ་གཏོགསི་

འགྲོ་མ་ིདགོསི།”

ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོམ་ིདྲུག་ཡིོད། སྐྱེསི་པ་གསུམ་ཡིོད་ལོ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ང་དང་ད་དུང་བྱིསི་

པ་གཉིིསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ངསི་བརྡོ་པང་ཞེིག་བཙུགསི་འཇོོག ལོམ་འད་ིདེད་ནསི་སིོང་ན་ལོ་ེདབར་གཉིིསི་ཀྱི་ི

སིར་ཡིོད།”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

952

“ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་ཞེོགསི་པ་ད་ེགར་སླེེབ་ཡིོང་།”

“ཆོར་བ་མ་ིའབབ་པར་སྨོོན།”

ཨ་མསི་“འོ་ལོ།ེ དབྱིན་མུའུ་ཉི་ིཤུ་ད་ེམང་པོ་འགོར་གྱི་ིམ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ག་ཚོོད་མགྱིོགསི་པོར་ཚོར་ན་དེ་ཚོོད་དགའ། ངའི་སྲིིང་བལོ་འདི་ཅུང་འཕྱིི་ཡིི་ཡིོད། 

སྨོིན་ཚོད་ཧ་ཅིང་འགོར་སིོང་།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་གླེ་ཆོ་ག་ཚོོད་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཡིིན།”

“སོྒོར་ཟུར་དགུ།”

“ང་ཚོ་ོའཐེོག་ཏུ་ཡིོང་། གཅིིག་གིསི་ཟེར་ན། ལོོ་རྗོེསི་མར་འཐེོག་གླེ་ད་ེསོྒོར་ཟུར་བདུན་

དང་ཕྱིེད་ནསི་དྲུག་བར་མར་ལྷུང་ག་ིརེད་ཟེར་གྱི་ིའདུག་ཨ།”

“ངསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་གོ་སིོང་།”

ཨ་མསི་“ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་རྙིོག་དྲེ་ཡིོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད། ད་ེངསི་ཀྱིང་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ང་ལྟ་བུའ་ིཞེིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ི

ཡིང་མི་འདུག རིན་གོང་ཚོང་མ་ཞེིང་པའི་མཐུན་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་གཏན་འབེབསི་བྱསི་ཡིོད་

པསི། ང་ཚོོསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱསི་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགསི་མེད། གལོ་སྲིིད་ད་ེལྟར་མ་བྱསི་ན། 

ལོག་ནསི་སི་ཞེིང་འཆོོར་རྒྱུ་ལོསི་མེད། ཁོ་ཆུང་དབང་ཆུང་ཚོོསི་གང་ནསི་ཡིིན་རུང་གཉིོམ་

འཁུར་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ལོསི་མེད།”

ཁོོ་ཚོ་ོཞེག་སྒོར་དུ་སླེེབསི། ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོད་ེགར་སླེེབ་ཡིོང་། ད་འཐེོག་རྒྱུ་མང་པོ་ལྷག་

མེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོ་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཆོེསི་སྣ་ེམོ་དེར་སིོང་ནསི། ཤོིང་ལོེབ་ཀྱི་ི

བགྲོད་ཟམ་སྟེང་དུ་འགོསི། སྒྲིོན་འོད་དམའ་མོ་དེསི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་སྣང་བ་རབ་རིབ་

ཅིིག་སོྤྲོསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ད་ེམིན་གྱི་ིམ་ིརྒན་གཅིིག་བཅིསི་གྱིང་

ངོསི་སུ་སྒོལོ་བ་གཏད་ནསི་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་འདུག 
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ཨ་མསི་“བད་ེམོ། དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི། སྐུ་ཞེབསི་ཝེན་རའ་ེཋེ།ི” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོསི་མཁུར་མགོ་མཐོེ་ཞེིང་འགྲམ་རུསི་ཆོ་ེབའ་ིགདོང་པ་ད་ེཡིར་བཀྱིགསི། ཁོོའ་ིམིག་

སྒོང་མཐོེན་པོའ་ིའོག་ཏུ་མིག་ཟུང་དོང་ལོ་ལྷུང་ནསི་འདུག་ཅིིང་། མགོ་བོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ལོ་སོྔོ་

ཞེད་འདྲེེསི། ཁོོའ་ིགཡིའ་མདོག་བབསི་པའ་ིསྨོ་ར་ཡིིསི་འགྲམ་པ་དང་མ་ན་ེབཀབ་འདུག 

སྐུ་ཞེབསི་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“དགོང་དྲེོ་བད་ེལོེགསི། ལྕིམ་མོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཚོང་མ་མིག་གིསི་འཚོོ་ཞེོར་དུ་“སིང་ཉིིད་ང་ཚོོར་སྲིིང་བལོ་འཐོེག་རྒྱུ་རྙིེད་

སིོང་། འད་ིནསི་བྱང་ཕོྱིགསི་སུ་ལོ་ེདབར་གཉིིསི་ཙམ་འགྲོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“དེསི་ན་རླངསི་འཁོོར་བསྐོར་ནསི་སིོང་ན་བཟང་རྒྱུ་རེད། སྔོ་ཙམ་འབོྱར་ན་

མང་ཙམ་འཐེོག་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་དང་དོད་དང་བཅིསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་“ང་ཚོ་ོཡིང་ཡིོང་ན་ཆོོག་

རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ལོོསི་ཆོོག ང་མི་དེ་དང་མཉིམ་དུ་མར་ཡིོང་བ་ཡིིན། ཁོོ་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་

འཚོོལོ་དུ་ཡིོང་ཡིོད།”

“ད་སྲིིང་བལོ་ཕལོ་ཆོེར་རོྫོགསི་གྲབསི་འདུག འདི་ཕྱིོགསི་སུ་འཐེོག་ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་

ཡིིན་པསི། ད་ལྟ་ཧ་ཅིང་སྲིབ་མོ་རེད། འཐེོག་ཐེེངསི་གཉིིསི་པའ་ིསྟེང་ནསི་གླེ་ཆོ་ཞེིག་ལོོན་

དཀའ་རྒྱུ་རེད། ཐེེངསི་དང་པོར་འཐོེག་སྐབསི་ཕལོ་ཆོེར་གཙང་མར་བཏོགསི་ཟིན།”

ཨ་མསི་“ཁྱོེད་ཚོང་ག་ིབཟའ་མ་ིརྣམསི་ཀྱིང་ང་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་དུ་སིོང་ཆོོག་ལོ། ད་ེ

ནསི་ང་ཚོོསི་སྣུམ་རིན་ཆོ་བགོསི་བྱེད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོ། ད་ེཁྱོོད་དངོསི་གནསི་བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ”

ཨ་མསི་“འད་ིལྟར་བྱསི་ན་ཕན་ཚུན་གཉིིསི་ཀར་ཕན་པ་འདུག་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་ཕསི་“སྐུ་ཞེབསི་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིལོ་སིེམསི་ཁྲལོ་ར་ེའདུག་པསི། ཁོོ་ང་ཚོོའ་ིསིར་ཡིོང་བ་

རེད། ང་ཚོོསི་དེའ་ིསྐོར་བཤོད་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“དོན་དག་ཅི་ིཞེིག་རེད།”

ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་མགོ་བོ་སྒུར་ནསི་པང་གཅིལོ་ངོསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“ངེད་ཚོང་གི་ཨ་

གྷི།ེ ཁོོ་མོ་རང་ལོོ་བཅུ་དྲུག་ལོ་སིོན་ཡིོད་པསི། ད་ལྟ་ཆོེན་པོར་ཆོགསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཨ་གྷི་ེའད་ིབུ་མོ་མཛོེསི་མ་ཞེིག་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“སོྔོན་ལོ་ཁོོ་ལོ་བཤོད་དུ་ཆུག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨུན། ཁོོ་མོ་དང་ཁྱོེད་ཚོང་གི་བུ་ཨལོ་གཉིིསི་ཀ་མཚོན་མོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་འགྲོ་བཞེིན་

འདུག ཨ་གྷིེ་ནི་ད་ལྟ་ན་ཚོོད་དར་ལོ་བབསི་ཡིོད་པསི། མགྱིོགསི་པོར་ཁྱོོ་ག་ཞེིག་འཚོོལོ་

དགོསི་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགསི་གནད་དོན་འབུད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་དུ་དོན་

དག་ངན་པ་བུད་མྱོོང་མེད། ང་ཚོ་ོདེང་སིང་འད་ིའདྲེ་དབུལོ་ཕོངསི་ཤོིག་ཡིིན་པའ་ིསྟེང་དུ། 

ཁོོ་མོར་དཀའ་ལོསི་འདྲེ་འཕྲད་མ་ིཡིོང་ངམ་བསིམ་ནསི། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིདང་ངེད་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།”

ཨ་མསི་མལོ་གདན་ཞེིག་མར་རིལོ་ཡིོང་ནསི་སྟེང་དུ་བསྡད་རྗོེསི་“ཁོོ་གཉིིསི་ད་ལྟ་ཕྱིི་

ལོོགསི་སུ་ཕྱིིན་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་“རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། དགོང་མོ་རྟེག་པར་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

“ཧུམ། རེད་ཡི། ངེད་ཚོང་ག་ིཨལོ་ཡིང་བུ་ཡི་རབསི་ཤོིག་ཡིིན། དེང་སིང་ན་ཚོོད་དུསི་

ལོ་བབསི་ནསི་བྱ་ཕོ་འདྲེ་པོར་གྱུར་ཡིོད་པ་ངསི་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱུང་སིོང་། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་རང་

མ་ིབརྟེན་བརླིང་ཞེིག་ཡིིན། ངསི་འད་ིལོསི་ལྷག་པའ་ིབུ་ཡི་རབསི་ཤོིག་ལོ་ར་ེམྱོོང་མེད།”
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

“ཨོ། ངསི་ཨལོ་མ་ིབཟང་ངན་གྱི་ིསྟེང་ནསི་ལོ་ེབདའ་རྩ་བ་ནསི་བྱེད་བཞེིན་མེད། ང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་ཁོོ་ལོ་དགའ་བོ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིདང་ངེད་གཉིིསི་ཅི་ིཞེིག་ལོ་ཞེེད་

ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨུན། ཁོོ་མོ་ཡིང་ད་ལྟ་འཚོར་ལོོངསི་བྱུང་ཚོར་བའ་ིབུ་མོ་ཞེིག་རེད། 

ཉིིན་གཅིིག་ལོ། ང་ཚོོ་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་སིོང་བའམ། ཡིང་ན་ཁྱོེད་ཚོང་གཞེན་ཞེིག་ལོ་སིོང་

བའ་ིརྗོེསི་སུ། ང་ཚོོསི་ཨ་གྷི་ེལོ་གནད་དོན་ཞེིག་བྱུང་ཡིོད་པ་ཚོོར་ན། ད་ེདུསི་ཅི་ིབྱེད་དམ། 

ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་དུ་ད་ེའདྲེའ་ིངོ་གནོང་དགོསི་པའ་ིབྱ་བ་བྱུང་མྱོོང་མེད།”

ཨ་མསི་སྐད་ངག་འཇོམ་པོསི་“ང་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་བཏོན་ནསི། ཁྱོེད་ཚོང་ག་ིམགོ་ཐེོག་

ཏུ་ངོ་གནོང་དགོསི་པའ་ིབྱ་བ་ཞེིག་མ་ིའབྱུང་ཐེབསི་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོོ་མགོྱིགསི་པོར་ཡིར་ལོངསི་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ལྕིམ་ལོགསི། ཨ་གྷི་ེན་ིད་ལྟ་འཚོར་ལོོངསི་

བྱུང་བའ་ིབུ་མོ་ཞེིག་ཡིིན་ལོ། བུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག་ཡིིན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ང་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ངོ་གནོང་

དགོསི་པའ་ིབྱ་ཞེིག་འབྱུང་དུ་མ་ིའཇུག་པར། ང་ཚོོསི་དངོསི་གནསི་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། འད་ིཨ་

གྷི་ེལོ་ཡིང་ངན་ཁོག་དཀྲ་ིརྒྱུ་མེད། ཁོོ་མོ་ཡིང་ན་ཚོོད་དར་ལོ་བབསི་པ་རེད།”

ཨ་མསི་“ཨ་ཕསི་ཨལོ་ལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཨ་ཕསི་མ་བཤོད་ན་ངསི་

བཤོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་“ཡི། དེསི་ན་མཚོན་མོ་བདེ་ལོེགསི། ཁྱོོད་ཚོོ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ།” ཞེེསི་

བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་ཡིོལོ་བའ་ིཕར་ཕྱིོགསི་སུ་ཕྱིིར་སིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོསི་ཁོང་པའ་ིཕར་སྣ་ེརུ་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཕྱི་ིའབྲེལོ་གྱི་ིགྲུབ་འབྲསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི་ནསི། གླེེང་མོལོ་བྱེད་བཞེིན་པ་ཐེོསི་ཐུབ། 

ཨ་མསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཉིན་ཞེིང་། ད་ེནསི་“ཡི། ཁྱོོད་ཚོ།ོ ཁྱོོད་ཚོ་ོའདིར་ཤོོག་དང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིསིི་ཀ་པུསི་བཙུགསི་ལོསི་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི། 

ཨ་མའ་ིའགྲམ་དུ་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་བསྡད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

956

“བྱིསི་པ་ཚོ་ོགང་དུ་ཕྱིིན་སིོང་།”

ཨ་ཕསི་གྲུ་གའི་ནང་གི་མལོ་གདན་དེ་ལོ་མཛུབ་སྟོན་བྱསི་“རུ་ཐེེ། ཁོོ་མོ་ཝིན་ཧྥོིལོད་

ཀྱི་ིསྟེང་དུ་མཆོོངསི་ནསི། ཁོོ་རྡུང་ཡིག་ཅིིག་བྱསི་སིོང་བསི། ཁོོ་ཚོ་ོགཉིིསི་ཀ་ཉིལོ་དུ་བཅུག་

ཡིོད། ཕལོ་ཆོེར་གཉིིད་སིོང་རྒྱུ་རེད། རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁོོ་མོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིངོ་ཤོེསི་སྐྱེསི་མ་ཞེིག་

ག་ིརྩར་ཕྱིིན་སིོང་།”

ཨ་མསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་ཞེིང་། དེ་ནསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ངསི་ཋེོམ་རྙིེད་

བྱུང་། ངསི་ཁོོ་རང་འགྲོ་རུ་བཅུག་ཡིོད། ཐེག་རིང་ཐེག་རིང་དུ་འགྲོ་རུ་བཅུག་ཡིོད།” ཅིེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་མགོ་ལྕིོག་དལོ་མོསི་ལྡེམ་ཞེངི་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་མ་ན་ེབྲང་ངོསི་སུ་དུད། ཨ་ཕསི་

“ང་ཚོོར་ཡིང་ད་ེལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མ་ིའདུག ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཁོོ་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད་དམ། ཇོོན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ངའ་ིསིེམསི་ལོ་འཁོོར་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མ་ིའདུག 

དེང་སིང་ངའ་ིསིེམསི་ལོ་དྲེན་རྒྱུ་འཁོོར་རྒྱུ་ཅི་ིཡིང་མེད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཋེོམ་ནི་བུ་ཡི་རབསི་ཤོིག་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་འགྱིོད་བཤོགསི་

ཀྱིི་རྣམ་པསི་“ད་སོྔོན་ངསི་ཨལོ་ལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་ཟེར་བར་དམིགསི་ཡུལོ་གཞེན་པ་ཅིི་ཡིང་

མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“དེ་ངསི་ཀྱིང་ཤོེསི། དེང་སིང་ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཅིི་

ཡིང་འཇོོན་གྱིི་མི་འདུག རྒྱུན་དུ་འདསི་སིོང་གི་བྱ་བ་ཁོོ་ནར་ཕྱིིར་དྲེན་བྱསི་ནསི། ཡིང་

བསྐྱར་ཕྱིིར་སླེེབསི་ཐེབསི་མེད་པའ་ིཕ་ཡུལོ་གྱི་ིཐེད་ལོ་ཕྱིིར་འདང་ཁོོ་ན་བརྒྱབ་ནསི་དུསི་

ཚོོད་ཕུད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“གནསི་འད་ིཡུལོ་ལོྗོངསི་མཛོེསི་ལོ་སི་བཅུད་འད་ིའདྲེ་ལོེགསི།” ཞེེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

“དེ་ངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། འདི་ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཡིོད་ཚོད་ཕལོ་ཆོེར་མིག་ལོམ་དུ་མི་མངོན། 

དེང་སིང་ཕ་ཡུལོ་གྱིི་ལྕིང་སྡོང་གི་ལོོ་མ་ལྷུང་གི་ཨེ་ཡིོད་སྙམ་ནསི་དེ་ཕྱིོགསི་སུ་བསིམ་བློོ་

ཤོོར་འགྲོ་ལོ། ད་དུང་མཚོམསི་ལོར། ར་བའི་ལྷོ་ངོསི་ཀྱིི་འཛུལོ་ཁུང་དེ་ཇོི་ལྟར་གཅིོད་

དགོསི་པའ་ིཐེད་ལོའང་བསིམ་བློོ་འཁོོར། ཁྱོད་མཚོར་རེད། ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་ཚོང་

དབང་དུ་བསྒྱུར་ནསི། གང་འགྲོ་གང་ལོསི་ཚོང་མ་བུད་མེད་ཀྱིི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་འགྲོ་

བཞེིན་འདུག་ལོ། ང་རང་ད་ེཐེད་ལོ་སྣང་དོགསི་ཙམ་ཡིང་མེད་པར་གྱུར་འདུག”

ཨ་མསི་སིེམསི་གསིོའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་“བུད་མེད་ནི་སྐྱེསི་པ་དང་བསྡུར་ན་འགྱུར་བདེ་པོ་

ཡིོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་ནང་དུ་བློངསི་ཡིོད་ལོ། 

སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསིེམསི་ནང་དུ་ཉིར་ཡོིད། ད་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་

བྱེད། གཅིིག་བྱསི་ན། ལོོ་རྗོེསི་མར་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལོ་དབང་བའི་ཁྱོིམ་གཞེིསི་ཤོིག་ཡིོད་

སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོར་ད་ལྟ་ཅི་ིཡིང་མེད། ལོོ་ཏོག་མེད་ལོ་ལོསི་ཀ་ཡིང་མེད་པའ་ིལོོ་ཟླ་རིང་

མོ་ཞེིག་ཡིོང་བཞེིན་ཡིོད་པསི། ད་ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་དགོསི། ང་ཚོོསི་ཁོ་ལོ་བཟའ་རྒྱུའི་

ཟ་མ་ཇོི་ལྟར་འཚོོལོ། ད་དུང་དེའི་སྟེང་དུ། ད་ལྟ་རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་བཙསི་པར་ཡིང་

དུསི་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་རྒྱུ་མ་རེད། སིེམསི་པ་འཚོབ་ནསི་ད་ེཕོྱིགསི་སུ་བསིམ་བློོ་ཙམ་ཡིང་

གཏོང་མི་ཕོད། དེ་བསི། དྲེན་ཤོེསི་ནི་བྱི་ལོོང་བཞེིན་དུ་འདསི་སོིང་གི་ཕྱིིར་དྲེན་གྱིི་ཁུང་

བུའི་ནང་དུ་འཛུལོ་ནསི། མིག་སྔོའི་གནསི་ཚུལོ་ལོསི་བྱོལོ་ཐེབསི་བྱསི་ནསི་བསྡད་ཡིོད། 

ང་ཚོོའ་ིམ་ིཚོ་ེདང་འཚོ་ོབ་ཡོིད་ཚོད་གནསི་སྐབསི་འད་ིནསི་ཡོིངསི་སུ་མཇུག་བསྡུསི་ཟིན་

པའ་ིཚོོར་བ་སྐྱེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་ེའདྲེ་ག་ལོ་ཡིིན། ད་ེའདྲེ་མ་རེད། ཨ་ཕ། འད་ིཡིང་བུད་མེད་ཁོོ་ནསི་རོྟེགསི་

པའི་གནསི་ལུགསི་ཤོིག་ཡིིན། དེར་ངསི་དོ་སྣང་བྱུང་། སྐྱེསི་པ་ཚོོའི་འཚོོ་བ་སྐྱེལོ་སྟངསི་
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དེ་ཡིར་ལྡིང་མར་ལྡིང་རེད། ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙསི་པ་དང་། ལོོ་ལོོན་ཞེིག་གྲོངསི་པ་དེ་འཕར་

ལྡིང་ཞེིག་རེད། གཞེིསི་ཀ་ཞེིག་ཡིོད་པ་ནསི་མེད་པར་གྱུར་ཚོ།ེ ད་ེན་ིའཕར་ལྡིང་ཞེིག་རེད། 

འོན་ཀྱིང་། བུད་མེད་ནི་དེ་དང་མི་འདྲེ་བར། ཁོོ་ཚོོའི་འཚོོ་བ་ནི་ཆུ་རྒྱུན་དང་འདྲེ་བར་

བཞུར་ནསི་འགོྲ་བཞེིན་ཡིོད། དེ་ནི་རླབསི་འཁོོར་ཆུང་ཆུང་རེ་ལོ་ཐུག་སྲིིད་ལོ་རྦབ་ཆུ་

ཆུང་ཆུང་རེ་ལོའང་ཐུག་སྲིིད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཆུ་རྒྱུན་དེ་མུ་མཐུད་དུ་བཞུར་ནསི་འགྲོ་

བཞེིན་ཡིོད། བུད་མེད་ཟེར་བ་ནི་དེ་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན། ང་ཚོོ་འདི་ལྟར་ཚོར་རྒྱུ་མ་རེད། མི་

དམངསི་ན་ིམུ་མཐུད་ནསི་འགྲོ་ཡི་ིརེད་ལོ། ལོམ་བར་ནསི་ཀྱིག་ཀྱིོག་ལོ་ཐུག་ནསི་འགྱུར་

བ་ར་ེའགྲོ་སྲིིད་མོད། ང་ཚོ་ོམུ་མཐུད་ནསི་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“དེ་འདྲེ་ཞེིག་ཡིིན་པ་ཇོི་ལྟར་ཤོེསི། ཡིོད་ཚོད་འགྲོ་མཚོམསི་འཇོོག་

བཞེིན་པ་འད་ིཅི་ིཞེིག་གིསི་འགོག་ཐུབ། ཡུལོ་མ་ིཚོང་མའ་ིལུསི་སིེམསི་གཉིིསི་ཀ་ཨ་ཐེང་

ཆོད་ནསི། ར་ེསྨོོན་ཡིོད་ཚོད་ཐེང་ལོ་གཡུག་གྲབསི་ཡིོད་པ་འད་ིཅི་ིཞེིག་གིསི་འགོག་ཐུབ།” 

ཞེེསི་ནན་ཏན་གྱིིསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་བསིམ་གཞེིག་བྱསི། ཁོོ་མོའ་ིའོད་ཀྲིག་ཀྲིག་གི་ལོག་རྒྱབ་དེ་ལོག་པ་གཞེན་

པསི་འཕུར་ཞེིང་། ལོག་པ་གཡིསི་པའི་མཛུབ་མོ་རྣམསི་ལོག་པ་གཡིོན་པའི་མཛུབ་བར་

དུ་བཙིར་ནསི་“གསིལོ་པོ་བཤོད་རྒྱུ་དཀའ་མོ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན། ང་ཚོོསི་ཅིི་བྱེད་ཅིི་

ལོསི་ཚོང་མ་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་ཁོ་འཁོོར་ཡིོད་པ་འདྲེ་ཞེིང་། ད་ེ

ན་ིང་རང་ལོ་མཚོོན་ནའང་ཧ་ཅིང་གསིལོ་པོ་ཡིིན་པ་འདྲེ། ང་ཚོོསི་བཀྲེསི་ལྟོགསི་ག་ཚོོད་

མྱོངསི་རུང་། ད་དུང་ནད་སྡུག་ང་ཚོ་ོབརྒྱུད་རུང་། ཐེ་ན་འགའ་ར་ེའཆོ་ིཡི་ིཡིོད་མོད། འོན་

ཀྱིང་། སྤྱིིའ་ིཆོ་ནསི་ཚོང་མ་ད་དུང་མཉིམ་དུ་གནསི་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེབསི། མིག་སྔོའ་ིཉི་ིམ་

ར་ེར་ེདམ་འཛོིན་བོྱསི་དང་། མིག་སྔོའ་ིཉི་ིམ་ར་ེར།ེ” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ད་ེདུསི་ཁོོ་མོ་ཤོ་ིམེད་རྒྱུ་ན་... །” ཞེེསི་བཤོད།
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ཨ་མསི་“མིག་སྔོའ་ིཉི་ིམ་ར་ེར་ེདམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི། རང་སྡུག་རང་གིསི་མ་ཉིོ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ལོོ་རྗོེསི་མར། ཕ་ཡུལོ་དུ་ལོོ་ལོེགསི་འབྱུང་ཡིང་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“རྣ་ཉིན་བོྱསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

བགྲོད་ཟམ་གྱི་ིསྟེང་ནསི་འཇོབ་འགོྲསི་ཀྱི་ིསྒྲི་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་ག་ིའདུག་ལོ། ད་ེནསི་ཨལོ་

ཡིོལོ་བའི་རྒྱབ་ནསི་ཚུར་ཡིོང་སྟེ་“ཨོ། ངསི་ད་མཚོམསི་ཤོིག་ལོ་ཁྱོོད་ཚོོ་ཉིལོ་ཟིན་ཡིོད་རྒྱུ་

རེད་བསིམ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ཨལོ། ང་ཚོོསི་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། འདིར་ཤོོག་ནསི་སོྡད་དང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཡི། འོ་ཡི། ང་ལོ་ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་ཡིོད། ང་མགྱིོགསི་པོར་སི་གཞེན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཁྱོོད་འགྲོ་མི་རུང་། ཁྱོོད་རང་འདི་གར་ང་ཚོོར་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད། ཁྱོོད་ཅིིའི་ཕྱིིར་འགྲོ་

དགོསི།”

“ཨུན། ང་དང་ཨ་གྷི་ེ ཝེན་རའ་ེཋེ་ིགཉིིསི་ཀ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད། ད་ེནསི་ངསི་

རླངསི་འཁོོར་ཞེིག་གསིོ་ཁོང་ཞེིག་ནསི་ལོསི་ཀ་བཙལོ་རྗོེསི། ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གནསི་སྐབསི་

རིང་ཁོང་པ་གླེསི་ནསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན། དེ་ནསི་... །” ཁོོསི་ངར་ཤུགསི་དང་བཅིསི་ཡིར་

བལྟསི། “གང་ལྟར་ང་ཚོ་ོགཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། སུ་ཞེིག་གིསི་ཀྱིང་འགོག་མ་ིཆོོག”

ཁོོ་ཚོོསི་ཨལོ་ལོ་ཅིེར་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཨ་མསི་“ཨལོ། ང་དགའ་བོ་བྱུང་། ང་

ཚོ་ོདངོསི་གནསི་དགའ་བོ་བྱུང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“དངོསི་གནསི་ཡིིན་ནམ།”

“ལོོསི་ཡིིན། དགའ་དང་དགའ། ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་མ་ིཆོེན་པོ་ཆོགསི་ཡིོད་པསི། ཆུང་མ་

ཞེིག་ལོེན་རན་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་། ཨལོ། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་མ་སོིང་ན་ཨ་ེཆོོག”
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ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་ཨ་གྷི་ེལོ་ཁོསི་ལོེན་བྱསི་ཡིོད། ང་ཚོ་ོངེསི་པར་དུ་འགྲོ་དགོསི། ང་ཚོོསི་

གནསི་བབ་འད་ིལྟ་བུ་དངོསི་གནསི་བཟོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

ཨ་མསི་“དཔྱིད་ཀ་བར་དུ་སྡོད་དང་། དཔྱིད་ཀ་བར་དུ་སྡོད་དང་དེསི་ཆོོག ཁྱོོད་རང་

དཔྱིད་ཀ་བར་དུ་འདུག་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག་གམ། ང་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་སུསི་བསྐོར་རམ།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ཨོ་... །”

ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་ཡིོལོ་བའི་ནང་དུ་མགོ་ཚུར་བསྲིིངསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་གོ་སིོང་

ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“གོ་སིོང་། ང་ཚོོསི་གོ་སིོང་།”

“ཨོ། དཀོན་མཆོོག ང་ཚོ་ོལོ་... ། ང་ཚོ་ོལོ་སོྒོང་བག་ཡིོད་ན་ཨང་། ང་ཚོ་ོལོ་སོྒོང་བག་

དང་། ཡིང་ན་ད་ེའདྲེ་ཞེིག་ཡིོད་ན་ཨང་།”

ཨ་མསི་“ངསི་འཚོིག་ཇོ་ཞེིག་བསྐོལོ་རྗོེསི། སོྒོང་བག་ཚོ་སྲིེག་འགའ་རེ་བཟོ། ང་ཚོོར་

བུ་རམ་ལྡ་ེགུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ཨོ། དཀོན་མཆོོག ཡི། སྡོད་ཨ། ང་སིོང་ནསི་བྱ་ེམ་ཀ་ར་འཁྱོེར་

ཡིོང་། ང་ཚོོསི་ཚོ་སྲིེག་ག་ིནང་དུ་བྱ་ེམ་ཀ་ར་འདེབསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ལྕུག་ཕྲན་འགའ་ར་ེབཅིག་ནསི་ཐེབ་ནང་དུ་བཙངསི་པསི། དགོང་ཟསི་བསོྐལོ་

ཤུལོ་གྱི་ིསིོལོ་བ་ལོསི་མ་ེཁོ་ཕྱིིར་སིོསི་ནསི། ལྕུག་ཕྲན་རྣམསི་ཚོག་ཚོག་ཏུ་འབར། རུ་ཐེ་ེདང་

ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཁོོ་ཚོོའི་ཉིལོ་སིའི་ནང་ནསི་ཤུན་སོྐགསི་ལོསི་ཐེོན་པའི་རུསི་སྦེལོ་

བཞེིན་ཕྱིིར་བུད། ཁོོ་ཚོོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་གཟབ་གཟབ་བྱསི་ནསི། རང་ཉིིད་ལོ་ད་དུང་ཡིང་

ཉིེསི་མིང་ཡིོད་མེད་བརྟེགསི། སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོར་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་མེད་པ་མཐེོང་

ཚོ།ེ ཁོོ་ཚོོའ་ིསོྤེབསི་པ་ཡིང་ཇོ་ེཆོེར་སིོང་། རུ་ཐེ་ེརྐང་པ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་སྤེོསི་ནསི། གྱིང་
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ངོསི་ལོ་ཐུག་ཙམ་ཡིང་མ་བྱསི་པར། སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་མཆོོང་བཞེིན་མཆོོང་བཞེིན་སིོང་རྗོེསི། 

ཚུར་ཕྱིིར་མཆོོང་བཞེིན་མཆོོང་བཞེིན་སླེེབསི། 

ཨ་མསི་ཕོར་པ་ཞེིག་གི་ནང་དུ་འཚོིག་ཇོ་བླུག་བཞེིན་པའི་སྐབསི་དེར། རོ་སིི་ཤོ་རོན་

བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་ཡིར་ཡིོང་། ཁོོ་མོསི་གཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་ཤུགསི་སྙོམསི་བཞེིན། གཟབ་

གཟབ་སོྒོ་ནསི་ཡིར་འགོསི་ཡིོང་ནསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་སྐད་མགོ་མཐེོན་པོསི་“ཨོ། གཏམ་བཟང་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད། ཨལོ་དང་ཨ་གྷི་ེགཉིིསི་

ཀ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ང་ཚོོསི་འད་ིགར་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གཏོང་ག་ིཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་དེ་གར་འགུལོ་མེད་ངང་ལོངསི་ནསི་བསྡད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་དལོ་

མོསི་ཨལོ་ལོ་ཕར་བལྟསི། ཁོོ་ངོ་ཚོ་ཞེིང་ཁོ་སྐྱེངསི་ནསི་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་འདུག

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིསྣ་ེམོ་གཞེན་པ་ད་ེནསི་“ངསི་ཨ་གྷི་ེལོ་གྱིོན་

གོསི་གསིར་པ་ཞེིག་སོྐན་བཞེིན་ཡིོད་ལོ། མགོྱིགསི་པོར་བརྒྱུག་ཡིོང་།” ཞེེསི་སྐད་བརྒྱབ།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་དལོ་མོསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི། ཞེེང་ཁོ་ཆོེ་བའི་སོྒོ་མོ་དེ་ལོསི་ཕྱིིར་སོྒོ་རུ་

བུད་ད།ེ བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་འཇོབ་འགྲོསི་ཀྱིིསི་སོིང་། ཁོོ་མོ་སི་ངོསི་སུ་བབསི་རྗོེསི། ཕར་

ཕྱིོགསི་ཀྱིི་ཆུ་ཕྲན་དང་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་ལོམ་ཕྲན་ཕྱིོགསི་སུ་དལོ་མོསི་སིོང་། ཁོོ་མོ་ཅུང་

ཙམ་སོྔོན་དུ་ཨ་མ་འགྲོ་སིའ་ིལོམ་ཕྲན་དེའ་ིསྟེང་དུ་སིོང་ནསི། ལྕིང་ཚོལོ་གསིེང་དུ་འཛུལོ། 

ད་ལྟ་རླུང་བུ་ཡིང་ལྷོད་འཇོགསི་ཀྱིིསི་གཡུག་བཞེིན་འདུག་ལོ། ད་ེདང་བསྟུན་ནསི་རྩ་ིལྡུམ་

ཚོོསི་ལྷོད་འཇོགསི་ཀྱི་ིཤུ་སྒྲི་སྒྲིོག་བཞེིན་ཡིོད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་མར་སྒུར་སྒུར་བྱསི་ནསི། པུསི་

མོའ་ིསྟེང་དུ་གོག་ནསི་རྩི་ལྡུམ་མཐུག་སི་རུ་འཛུལོ། སིིལོ་སྡོང་གིསི་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་ལོ་

བྲབསི་ནསི་། ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོོ་ཡིང་འཐེེན་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོསི་དེ་དག་ལོ་ཁོ་ཡི་

ཙམ་ཡིང་མ་བྱསི། ཁོོ་མོའ་ིལུསི་པོ་ཡིོངསི་ལོ་རྩི་ཤོིང་དང་ལྕུག་ཕྲན་ཟུག་གི་ཡིོད་པ་ཚོོར་
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བ་ན། ཁོོ་མོསི་ད་གཟོད་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག ཁོོ་མོ་ད་ེགར་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་ནསི། གྲོད་

ཁོོག་ག་ིཕྲུ་གུ་ལོ་ལོག་མྱོོང་བྱསི། 

• • •

འོད་སྣང་བྲལོ་བའི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཨ་མསི་འཕག་འཚོག་འགའ་བྱསི་

ཞེིང་། དེ་ནསི་མལོ་གཟན་མར་བཤུསི་ནསི་ཡིར་ལོངསི། ཡིོངསི་སུ་ཕྱིེསི་ནསི་ཡིོད་པའི་

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སོྒོ་ནང་ནསི་འོད་སྣང་སྐྱ་བོ་ཞེིག་ཚུར་མཆོེད། ཨ་མ་སོྒོ་རྩ་རུ་སོིང་

ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་བལྟསི། ཤོར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིནམ་མཁོའ་རུ་སྐར་མ་རྣམསི་ལོ་སྐྱ་མདོག་འབབ་

ཀྱི་ིཡིོད། ལྕིང་ཚོལོ་གྱི་ིསྟེང་ནསི་རླུང་བུ་འཇོམ་པོ་ཞེིག་གཡུགསི་ཤོིང་། ཆུ་ཕྲན་ལོསི་འབབ་

ཆུའ་ིཤོག་སྒྲི་དམའ་མོ་ཞེིག་གྲག་ནསི་ཡིངོ་། ཕལོ་ཆོེར་སྒོར་ཧྲིིལོ་པོ་ད་དུང་གཉིིད་ལོ་གཡིེང་

ནསི་ཡིོད་པ་འདྲེ། འོན་ཀྱིང་། རསི་གུར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་གི་མདུན་དུ་མེ་ཕུང་སྦེར་ནསི་

ཡིོད་ཅིིང་། མི་འགའ་རེ་དེའི་མཐེའ་འཁོོར་དུ་ལོངསི་ནསི་མེ་དྲེོད་ལོ་བསྲིོསི་ནསི་འདུག 

གསིར་དུ་སྦེར་བའ་ིམ་ེཕུང་ག་ིམ་ེལྕིེསི་ཞེབསི་བོྲ་འཁྲབ་བཞེིན་པའ་ིསྣང་བའ་ིའོག་ཏུ། ཨ་

མསི་ཁོོ་ཚོ་ོགསིལོ་པོར་མཐོེང་ཐུབ། ཁོོ་ཚོོསི་གདོང་པ་མ་ེཕུང་ལོ་གཏད་ནསི་ལོངསི་ཏ།ེ སིོ་

སིོའ་ིལོག་པ་འཕུར་འཕུར་བྱེད་ལོ། ད་ེནསི་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་མ་ེཕུང་ལོ་སྒོལོ་བ་གཏད་

ཅིིང་། ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་རྒྱབ་ཏུ་བསྲིིངསི། ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོོར་ཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་ལྟད་མོ་བལྟསི་

ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་མདུན་དུ་བསྣོལོ་ནསི་བསྡད། ཆོ་མ་ིསྙོམསི་པའ་ིརླུང་

བུ་ཞེིག་གླེོ་བུར་དུ་གཡུགསི་ནསི་ཕར་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཡིོང་བའ་ིམཁོའ་རླུང་

ནང་དུ་སོྟན་གྱི་ིབ་མོའ་ིགྲང་བསིིལོ་ཞེིག་འདྲེེསི། ཨ་མསི་འདར་སིིག་བྱསི་ཏ་ེལོག་པ་གཉིིསི་

ཀ་མཉིམ་དུ་འཕུར་འཕུར་བྱསི། ཁོོ་མོ་འཇོབ་འགྲོསི་ཀྱིིསི་ནང་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། སྒྲིོན་མེའ་ི

འགྲམ་ནསི་འབར་ཞུན་ལོ་ལོག་སྙོབ་བྱསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་སྒྲིོན་ཁོེབསི་ཡིར་བཀྱིགསི་རྗོེསི། 
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སྡོང་རསི་ལོ་མ་ེབསྒྲིོན། སྡོང་རསི་ད་ེསོྔོ་ལྷོག་ལྷོག་གིསི་ཡུད་ཙམ་འབར་རྗོེསི། ད་ེལོསི་འོད་

སྣང་སིེར་པོ་ཞེིག་སྤྲོོསི་བྱུང་ལོ། འོད་སྣང་ག་ིམཐེའ་འཁོོར་དུ་གྲ་དག་པའ་ིམུ་ཁྱུད་ཀོར་མོ་

ཞེིག་བབསི། ཁོོ་མོསི་སྒྲིོན་མ་ེད་ེཕར་འཁུར་ནསི་ཐེབ་འགྲམ་དུ་བཞེག་རྗོསེི། མཉིེན་ཆོ་བྲལོ་

བའ་ིལྕིང་མའ་ིལྕུག་ཕྲན་སྐམ་པོ་བཅིག་ནསི་ཐེབ་ནང་དུ་བཞེག་པ་ན། ཅུང་ཙམ་རྗོེསི་སུ། 

ཐེབ་ནང་ག་ིམ་ེལྕི་ེའབར་ནསི་དུད་ཁུང་ལོསི་དུད་པ་ཁོོབ་ཁོོབ་ཏུ་བརྒྱུགསི། 

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཟུགསི་པོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་འགྲ་ེལོོག་བརྒྱབ་ནསི་ཡིར་དགྱི་ེནསི་“ང་

ད་ཡིར་ལོངསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“ད་དུང་ཅུང་ཙམ་ཉིལོ་མ་ིའདུག་པར་ཅི་ིབྱ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ད་མ་ིཉིལོ། ཡིར་ལོང་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་ཆུ་ཟོ་ལོསི་འཚོིག་ཇོའི་རྫོ་མའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགསི་རྗོེསི་ཐེབ་ཐེོག་ཏུ་བསྐྱོན་

ཞེིང་། ད་ེནསི་མཐེིལོ་དུ་ཞེག་ཚོིལོ་མཐུག་པོ་ཞེིག་ཆོགསི་ཡིོད་པའ་ིརྔོད་སླེང་ད་ེཡིང་ཐེབ་

ཐེོག་ཏུ་བསྐྱོན་ནསི་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་གི་བག་ལོེབ་བཟོ་བར་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་

སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ང་ཡིང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་འགོྲ་མི་རུང་། ཁྱོོད་ཀྱིི་མངལོ་འདི་འདྲེ་མཐེོ་བསི་ད་ལྟ་འགྲོ་མི་རུང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

“ད་དུང་མ་ིསྐྱོན། གང་ལྟར་ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་ཆུ་ནང་དུ་འཚོིག་ཇོ་ཚོད་ལོ་འཇོལོ་བཞེིན་བླུགསི་“རོ་སི་ིཤོ་རོན། ཁྱོོད་མདང་

དགོང་ཚོ་བག་བཟའ་རུ་སླེེབསི་མ་སིོང་ཨ།” བུ་མོསི་ད་ེལོ་ལོན་མ་བཏབ། “ཁྱོོད་ཅིིའ་ིཕྱིིར་
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སྲིིང་བལོ་འཐེོག་ཏུ་འགྲོ་འདོད་པ་ཡིིན།” ཁོོ་མོསི་ད་དུང་ཡིང་ལོན་མ་བཏབ། “འད་ིཨལོ་

དང་ཨ་གྷི་ེགཉིིསི་ཀྱི་ིགཉིེན་དོན་གྱི་ིདབང་གིསི་རེད་དམ།” ད་ཐེེངསི་ཨ་མསི་བུ་མོ་ལོ་ནན་

མོསི་བལྟསི། “ཨོ། ཡི་ཡི། གང་ལྟར་ཁྱོོད་རང་འཐེོག་ཏུ་འགྲོ་མ་ིདགོསི།”

“ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཡི། དེསི་ན་ཁྱོོད་རང་གིསི་ཤུགསི་མ་ཕྱུངསི།”

“ཡིར་ལོོངསི། ཨ་ཕ། ད་ཡིར་ལོོངསི་ཤོིག”

ཨ་ཕསི་མིག་ཟིམ་ཟིམ་བྱེད་བཞེིན་གླེལོ་ཁོ་ཞེིག་བྱསི། ཁོོསི་འཁུན་སྒྲི་དང་བཅིསི་“ད་

དུང་གཉིིད་དྭངསི་མ་ིའདུག་ཡི། མདང་དགོང་མར་འགྱིེལོ་དུསི་ཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིིག་ཡིསི་

མསི་སུ་སླེེབསི་ཡིོད་ངེསི་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“མགྱིོགསི་པོ་བོྱསི། ཚོང་མ་ཡིར་ལོངསི་ནསི་གདོང་པ་འཁྲུད་དུ་སིོང་ཞེིག”

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་ནང་གི་གནསི་སྡོད་པ་ཚོོའི་ཚོེ་སྲིོག་གི་རྒྱུ་བ་རིམ་བཞེིན་ཕྱིིར་

རྒྱསི་ནསི། སིོ་སིོའ་ིམལོ་གཟན་ནང་ནསི་དགྱི་ེགུག་བྱེད་བཞེིན་ཕྱིིར་བུད་ཅིིང་། གྱིོན་གོསི་

རྣམསི་གཟུགསི་པོ་རུ་ཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱེད་བཞེིན་གོན། ཨ་མསི་རྔོད་སླེང་གཉིིསི་པ་

དེའ་ིནང་དུ་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་དུམ་བུར་གཏུབསི་ནསི་འཕེན་བཞེིན་“སྒོོར་བུད་ནསི་ངོ་གདོང་

འཁྲུད་དུ་སོིང་།” ཞེེསི་བཀའ་ཕབ།

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིཕུག་སྣ་ེགཞེན་པ་ད་ེནསི་ཀྱིང་འོད་སྣང་ཞེིག་འཕྲོསི་ཤོངི་། ད་ེདང་

མཐུད་ནསི། ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཚོང་གིསི་ལྕིང་ལྕུག་གཅིོག་པའ་ིཀག་སྒྲི་གྲག་བྱུང་། ད་ེནསི་ཕར་

ཕྱིོགསི་ནསི་གཅིིག་གིསི་སྐད་མཐེོན་པོསི་“ལྕིམ་ཇོོ་ཌི།ི ང་ཚོོསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། ང་

ཚོ་ོགྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོའད་ིའདྲེ་སྔོ་མོ་ལོངསི་ནསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་འཁོང་ར་བྱསི། 
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

ཨ་མསི་“སྲིིང་བལོ་དབྱིན་མུའུ་ཉིི་ཤུ་མ་གཏོགསི་མེད་པསི། དེ་གར་མགོྱིགསི་པོར་

སླེེབསི་དགོསི། དེང་སིང་སྲིིང་བལོ་མང་པོ་ལྷག་མེད་པསི། གཞེན་པསི་བཏོགསི་མ་ཚོར་

གོང་ད་ེགར་སླེེབསི་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོོར་གྱིོན་གོསི་མགོྱིགསི་

པོར་གོྱིན་དུ་བཅུག་ཅིིང་། ཞེོགསི་ཟསི་མགོྱིགསི་པོར་བཟའ་བར་བསྐུལོ་ནསི་“མགྱིོགསི་པོ་

བྱོསི། སིོ་སིོའ་ིའཚོིག་ཇོ་འཐུངསི། སྔོ་མོར་ལོམ་ལོ་འབུད་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཨ་མ། ང་ཚོོསི་མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་སྲིིང་བལོ་ཇོ་ིལྟར་འཐོེག”

“ང་ཚོ་ོད་ེགར་སླེེབསི་དུསི་ནམ་ལོངསི་རྒྱུ་རེད།”

“གཅིིག་བྱསི་ན་སྲིིང་བལོ་རློན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“ཆོར་བ་ད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་བབསི་མ་བྱུང་། ཡི། ད་མགྱིོགསི་པོ་བོྱསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཚོིག་

ཇོ་འཐུངསི་ཤོིག ཨལོ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཏུང་ཚོར་མ་ཐེག་ཏུ་སིོང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིམ་ེཁོ་

གསིོསི་དང་དགའ་རྒྱུ་རེད།”

ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ང་ཚོ་ོགྲ་སྒྲིིག་ཟིན་གྲབསི་ཡིོད། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ།ི ཁྱོེད་ཚོང་ག་འདྲེ་

འདུག” ཅིེསི་སྐད་མགོ་མཐོེ་རུ་བཏེགསི་ནསི་བཤོད།

“ཞེོགསི་ཟསི་བཟའ་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན། མྱུར་དུ་གྲ་སྒྲིིག་ཡིིན།”

ཕྱིི་ལོོགསི་སུ། སྒོར་ཧྲིིལོ་པོ་ཟང་ཟིང་ལོང་ལོོང་དུ་གྱུར། རསི་གུར་ཚོོའི་མདུན་དུ་མེ་

སྦེར་འདུག་ལོ། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཚོོའ་ིདུད་ཁུང་ལོསི་དུད་པ་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་འཕྱུར། 

ཨལོ་གྱིིསི་ཁོོའ་ིཇོ་ཕོར་མགོ་ལོ་བསྐོར་ནསི་བཏུང་བསི། ཁོ་ནང་དུ་འཚོིག་ཇོའི་ཇོ་

སྙིགསི་ཁོམ་གང་སླེེབསི། ཁོོ་ཕྱི་ིལོོགསི་ཀྱི་ིབགྲོད་ཟམ་སྟེང་དུ་སིོང་ནསི་ཁོ་ནང་ག་ིཇོ་སྙིགསི་

རྣམསི་ཐེང་ལོ་བཤོོསི།

ཨ་མསི་“ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ།ི ང་ཚོ་ོགྲ་སྒྲིིག་ཟིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བོསི་རྗོེསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་

ཁོ་འཁོོར་ནསི་“ཁྱོོད་རང་ཤུལོ་དུ་སྡོད།” ཅིེསི་བཤོད།
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བུ་མོསི་མ་ན་ེམདུན་ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་“ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན། ཨ་མ། ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ཁྱོོད་ལོ་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་སིའ་ིཁུག་མ་ཡིོད་དམ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁུག་མ་འདྲུད་མ་ིའོསི།”

“ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁུག་མའ་ིནང་དུ་འཐོེག་ཆོོག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དངོསི་གནསི་ད་ེའདྲེ་མ་བྱསི་ན་བཟང་།”

“ང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན། “ངསི་ཁྱོོད་ལོ་རྟེོག་བཞེིན་འདུག ང་ཚོོ་ལོ་སྨོན་པ་ཞེིག་

ཡིོད་ན་ཨང་།” རོ་སི་ིཤོ་རོན་འཚོེར་སྣང་དང་བཅིསི་རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་སིོང་། ཁོོ་

མོསི་ཕྱི་ིསྟོད་སྲིབ་མོ་ཞེིག་གོན་རྗོསེི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་ཕུད། ཨ་མསི་“མལོ་གཟན་ཞེིག་འཁུར། 

ད་ེནསི་ཁྱོོད་རང་ངལོ་གསིོ་རྒྱག་འདོད་ན་དེའ་ིནང་དུ་དྲེོན་པོར་སྡོད་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་

ཚོོསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིརྒྱབ་ཕྱིོགསི་ནསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིིསི་ལྡིར་སྒྲི་སྒྲིོག་པ་ཐེོསི། ཨ་མསི་

དགའ་དགའ་སྤྲོོ་སོྤྲོའ་ིངང་ནསི་“ང་ཚོ་ོལོམ་ལོ་འབུད་སྔོ་ཤོོསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ཡི། ད་རང་རང་

སིོ་སིོའ་ིཁུག་མ་འཁུར་ནསི་སོྒོར་བུད། རུ་ཐེ།ེ ངསི་ཁྱོོད་ལོ་ནང་སྟོད་རྙིིང་པསི་བཟོསི་པའ་ི

ཁུག་མ་ད་ེའཁུར་རྒྱུ་མ་བརྗོེད་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝེན་རའེ་ཋེི་ཚོང་དང་ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་བཟའ་མི་ཚོང་མ་མུན་ནག་གི་ཁྲོད་ནསི་དོསི་

འཁོོར་སྟེང་དུ་འཛོེགསི། ད་ལྟ་སྐྱ་རེངསི་འཆོར་བཞེིན་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྐྱ་རེངསི་

ཀྱི་ིསྣང་བ་ཡིོང་བ་དལོ་ཞེིང་འགོར་ལོ་ཁོ་དོག་སྐྱ།

ཨ་མསི་ཨལོ་ལོ་“གཡིོན་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར། འདི་ཕོྱིགསི་སུ་སིོང་ན་ང་ཚོོསི་བརྡོ་པང་

ཞེིག་མཐོེང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེམུན་པ་ནག་པའ་ིགཞུང་ལོམ་

སྟེང་དུ་བསྐོར་ནསི་སིོང་ཞེིང་། རླངསི་འཁོོར་གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོའི་རྗོེསི་དེད། ཁོོ་

ཚོོའི་རྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ། སྒོར་གྱིི་ནང་གི་རླངསི་འཁོོར་གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་མེ་ཁོ་གསིོ་མགོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

བརྩམསི་ཤོིང་། དེ་ནསི་བཟའ་མི་རྣམསི་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བུད་ནསི། རླངསི་འཁོོར་

རྣམསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཡིོང་ནསི་གཡིོན་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར།

ལོམ་གྱི་ིགཡིསི་ཟུར་གྱི་ིཡིིག་སྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་མཁྲེགསི་ཤོོག་ལོེབ་མོ་ཞེིག་བཅིིངསི་

ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཚོོན་མདོག་སོྔོན་པོསི་ཡིི་གེ་བྲིསི་འདུག “སྲིིང་བལོ་འཐོེག་

མཁོན་དགོསི་ཀྱིི་ཡིོད།” ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་འཛུལོ་སོྒོ་དེའི་ནང་དུ་ཁོ་བསྐོར་ནསི་

འབྲུ་ཁོང་མདུན་གྱི་ིསོྒོ་ར་རུ་སིོང་། སོྒོ་ར་རུ་སྔོ་སི་ནསི་རླངསི་འཁོོར་གྱིིསི་གང་འདུག འབྲུ་

ཁོང་དཀར་པོའ་ིསྣེ་མོ་རུ་གླེོག་བཞུ་ཞེིག་ཡིོད་ཅིིང་། གླེོག་འོད་འོག་ཏུ་སྐྱེསི་པ་དང་བུད་

མེད་སོྐར་ཞེིག་རྒྱ་མ་དང་ཉིེ་སིར་ལོངསི་ནསི་འདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་སིོ་སིོའ་ིཁུག་མ་མཆོན་

འོག་ཏུ་བཙིར་ཡིོད། བུད་མེད་འགའ་རེསི་ཁུག་མ་ཕྲག་སྟེང་དུ་གྱིོན་ཏ་ེམདུན་ནསི་མདུད་

པ་བརྒྱབ་ཡིོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ང་ཚོ་ོད་ེའདྲེ་སྔོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཨ།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། རླངསི་འཁོོར་ར་བའ་ི

རྩར་བསྐོར་ནསི་དེ་གར་ཁོ་བཀག ཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀའི་བཟའ་མི་རྣམསི་རླངསི་འཁོོར་

གྱིི་སྟེང་ནསི་མར་བབསི་ནསི། ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་སྒུག་ནསི་ཡིོད་པའི་མི་ཚོོགསི་ཀྱིི་གྲསི་སུ་

སིོང་། ད་དུང་གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་རླངསི་འཁོོར་དེ་ལོསི་མང་པོ་ཞེིག་མུ་མཐུད་དུ་ཡིོང་

ནསི་སོྒོ་ར་རུ་ཁོ་བཀག་རྗོེསི། ཁྱོིམ་ཚོང་དེ་ལོསི་མང་པོ་ཞེིག་མི་ཚོོགསི་འདིའི་གྲསི་སུ་

ཞུགསི། འབྲུ་ཁོང་གི་སྣེ་མོའ་ིགླེོག་འོད་འོག་ཏུ། ཞེིང་བདག་གིསི་ཚོང་མ་ཐེོ་འགོད་བྱེད་

བཞེིན་གདའ།

ཞེིང་བདག་གིསི་“ཧོ་ལོ་ེཟེར་རམ། ཧོ་... ལོ་ེ... ཧོ་ལོ།ེ མ་ིག་ཚོོད་ཡིོད།” ཅིེསི་དྲེིསི།

“བཞེ་ིཡིོད། ཝིལོ།”

“ཝིལོ།”

“བྷེེན་ཋེོན།”
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“བྷེེན་ཋེོན།”

“ཨ་མ་ེལོ་ིཡི།”

“ཨ་མ་ེལོ་ིཡི།”

“ཁོ་ིལོེར།”

“ཁོ་ིལོེར། ད་ེནསི་སུ་ཚོང་ཡིིན། ཁོར་ཕེན་ཋེེར་ཚོང་ཨ་ེརེད། མ་ིག་ཚོོད་ཡིོད།”

“དྲུག་ཡིོད།”

ད་ེལྟར་ཁོོསི་མ་ིཚོང་མའ་ིམིང་ཐོེ་བཀོད་ཅིིང་། མིང་ར་ེརེའ་ིརྗོེསི་སུ་རྒྱ་གྲངསི་འབྲ་ིསིའ་ི

བར་སྟོང་ར་ེབཞེག “ཁུག་མ་ཨ་ེཡིོད། ངའ་ིའད་ིགར་ཉུང་ཉུང་ཞེིག་ཡིོད་ལོ། ར་ེརེར་སོྒོར་

མོ་ར་ེརེད།” ར་སྐོར་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་རླངསི་འཁོོར་སླེེབསི། ཞེིང་བདག་གསིི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ལུག་ལྤགསི་ཀྱི་ིསྟོད་ལྭའ་ིགོང་བ་ཡིར་འཐེེན་རྗོེསི། ཅུང་སིེམསི་འཚོབ་དང་བཅིསི་འཛུལོ་

སོྒོའ་ིཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ནསི་“མ་ིའད་ིའདྲེའ་ིམང་པོ་ཞེིག་གིསི། དབྱིན་མུའུ་ཉི་ིཤུའ་ིསི་ཞེིང་ད་ེ

སྐད་ཅིིག་ཉིིད་དུ་ཚོར་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

བྱིསི་པ་ཚོ་ོབརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་སྲིིང་སྐྱེལོ་འདྲུད་འཁོོར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འགོསི་ནསི། ཁོོ་ཚོོའ་ི

རྐང་པ་ལྕིགསི་སྐུད་དྲེ་རྒྱ་ཡིོད་སིའི་ངོསི་དེ་རུ་མར་བསྲིིངསི། བདག་པོསི་“མར་བོབསི་

ཤོིག མར་བོབསི་མ་གཏོགསི་ཁྱོོད་ཚོོསི་དྲེ་རྒྱ་ལྷོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་སྐད་བརྒྱབ། བྱིསི་པ་

ཚོོ་ཁོ་སྐྱེངསི་ཏེ་ཁུ་སིིམ་མེའི་སོྒོ་ནསི་དལོ་མོསི་སྟེང་ནསི་མར་བབསི། ད་ནི་ཞེོགསི་པའི་

སྐྱ་རེངསི་ཀྱིི་སྐྱ་འོད་ཤོར། བདག་པོསི་“ངསི་ཞེོགསི་པའི་ཟིལོ་བའི་ལྗོིད་ཚོད་དེ་རྒྱ་གྲངསི་

ནང་ནསི་འཐེེན་དགོསི། ཉི་ིམ་ཤོར་ཚོ་ེའགྱུར་བ་ཕྱིིར་གཏང་ཡིོང་། ད་ེའདྲེ་བྱསི་ན་མ་ིའཐེད་

རྒྱུ་ཨ་ེཡིོད། ཡི། ད་དཀར་འོད་ཅུང་ཙམ་ཡོིད་པསི། འཐོེག་ཏུ་འགོྲ་འདོད་ཚོ་ེསིོང་ན་ཆོོག” 

ཅིེསི་བཤོད།
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

མ་ིརྣམསི་མགྱིགོསི་པརོ་སྲིངི་བལོ་ཞེངི་ནང་དུ་སིངོ་ནསི། བསྟར་བའ་ིནང་ནསི་སི་ོསིའོ་ི

སི་མགི་བཟུང་། ཁོོ་ཚོསོི་ཁུག་མ་རྣམསི་སྐདེ་པར་བཅིངིསི་ཤོངི་། ལོག་པ་གཉིསིི་ཀ་ལྷན་དུ་

བརྡོབེསི་ནསི། འཁོོབསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིམཛུབ་མོ་རྣམསི་དྲེོསི་པར་བྱསི། ཤོར་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིར་ི

བོའ་ིརྩ་ེནསི་སྐྱ་རངེསི་ཀྱི་ིསྣང་བ་འཕོྲསི་ནསི་ཡིངོ་ཞེངི་། ཞེངེ་ཁོ་ཆོ་ེབའ་ིབང་སྒྲིགི་ད་ེསྲིངི་

སྡོང་བསྟར་བའི་ཁྲོད་ནསི་འགུལོ་སྐྱོད་བྱེད། གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་རླངསི་

འཁོོར་ཡིངོ་ནསི། ར་སྐརོ་ད་ེགང་བའ་ིབར་དུ་ནང་དུ་ཡིངོ་ཞེངི་། ར་སོྐར་ད་ེགང་ཚོ།ེ རླངསི་

འཁོོར་རྣམསི་ལོམ་འགྲམ་གཡིསི་གཡིནོ་དུ་བསྡད། སྲིངི་བལོ་ཞེངི་ཁོའ་ིསྟངེ་དུ་བསིལིོ་རླུང་

ཞེིག་དུསི་ནསི་དུསི་སུ་གཡུགསི། ཞེིང་བདག་གིསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་སི་འད་ིཇོ་ིལྟར་རྙིེད་ཡིོང་བ་

དངསོི་གནསི་མ་ིཤོསེི། གཏམ་འཆོལོ་ལྟསི་ངན་ཞེགི་བསྒྲིགསི་ཡིདོ་སི་རདེ། ངའ་ིདབྱནི་མུའུ་

ཉི་ིཤུ་པ་ོའད་ིཉིནི་གུང་བར་དུའང་འདང་ག་ིམ་རདེ། མངི་ལོ་ཅི་ིརདེ། ཧུམ་རདེ་དམ། མ་ིག་

ཚོདོ་ཡིདོ།” ཅིསེི་བཤོད།

བང་དུ་བསྒྲིིགསི་པའི་མི་ཚོོགསི་དེ་ཞེིང་ཁོའི་སྟེང་ནསི་ཡིོམ་ཡིོམ་དུ་འགྲོ་ཞེིང་། ནུབ་

རླུང་རྒོད་པོ་ཞེིག་གིསི་ཁོོ་ཚོོའི་གྱིོན་གོསི་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡིོ། ཁོོ་ཚོོའི་མཛུབ་མོ་རྣམསི་ཕྱིི་

ལོ་འཕྱུར་ཡིོད་པའ་ིསྲིིང་བལོ་ཐེེའུ་ཡི་ིསྟེང་དུ་འཕུར་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཕོྱིགསི་སུ་དྲུད་

ནསི་ཡིོད་པའ་ིཁུག་མའ་ིསྟེང་དུ་འཕུར། 

ཨ་ཕསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲལོ་གཡིསི་སུ་ཡིོད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ད་ེལོ་ཁོ་བརྡོ་བྱསི། “ཕ་ཡུལོ་ལྟ་བུ་

ཡིིན་ན། རླུང་བུ་འད་ིའདྲེ་གཡུག་དུསི་ཆོར་པ་འབབ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡིིན། བལྟསི་ཡོིང་ན་བ་

མོ་ཅུང་ཆོགསི་པ་ལོསི་ཆོར་པ་འབབ་རྒྱུ་མིན་པ་འདྲེ། ཁྱོོད་འདི་ཕྱིོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་ག་

ཚོོད་འགོར་སིོང་།” ཁོོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུའང་མགོ་བོ་ལོསི་ཀའི་སྟེང་

དུ་མུ་མཐུད་དུ་སྒུར་ཡིོད།
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ཁོོའ་ིགྲལོ་མཚོེསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་མགོ་བོ་ཡིར་མ་བཀྱིགསི། “ང་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་ནསི་

ཕལོ་ཆོེར་ལོོ་གཅིིག་ཙམ་འགྲོ་ཡི་ིའདུག”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ན་ཆོར་པ་འབབ་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ད་ེབཤོད་དཀའ། འད་ིསྐད་ཆོ་དྲེང་པོ་མ་བཤོད་པའང་མིན། མ་ིཚོ་ེགང་པོ་འད་ིཕྱིོགསི་

སུ་བསྐྱལོ་བའ་ིམ་ིཚོོསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག འད་ིཕོྱིགསི་ཀྱི་ིཆོར་པསི་ལོོ་ཏོག་ལོ་ག་དུསི་

གནོད་སྐྱེལོ་ཐུབ་ན། དེ་དུསི་འབབ་ཡིོང་བ་དེ་འདྲེ་རེད། འདི་ཕྱིོགསི་སུ་ཚོང་མསི་དེ་

ལྟར་ཟེར་གྱི་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་མགོྱིགསི་པོར་ནུབ་ཕོྱིགསི་ཀྱི་ིར་ིཕྲན་ཁོག་ལོ་བལྟསི། ར་ིཟ་ེརུ་སྐྱ་མདོག་བབསི་

པའ་ིསྤྲོིན་པ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་གིསི་རླུང་ག་ིཆོིབསི་པ་ལོ་བཅིིབསི་ནསི་མྱུར་མགྱིོགསི་ཀྱིིསི་ཡིོང་

བཞེིན་འདུག ད་ེནསི་ཁོོསི་“སྤྲོིན་པ་ད་ེཚོ་ོཆུ་སྤྲོིན་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོའ་ིཁྱོིམ་མཚོེསི་ཀྱིིསི་མིག་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་མགྱིོགསི་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་“བཤོད་དཀའ།” 

ཞེེསི་བཤོད། སྲིིང་སྡོང་བསྟར་བའ་ིཁྲོད་དུ་གྲལོ་བསྒྲིིགསི་ཡིོད་པའ་ིམ་ིགཞེན་པ་ཚོང་མསི་

ཀྱིང་གནམ་གྱི་ིསྤྲོིན་པར་བལྟསི། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་བསྐྱར་རང་མདུན་གྱི་ིལོསི་ཀའ་ིསྟེང་

དུ་ཕྱིིར་སྒུར་ནསི། ལོག་པ་གླེོག་ལྟར་འཁྱུགསི། སྲིིང་བལོ་འད་ིཙམ་མ་གཏོགསི་བཏོག་རྒྱུ་

མེད་ཅིིང་། སོྒོར་མོ་འདི་ཙམ་མ་གཏོགསི་ལོེན་རྒྱུ་མེད་པསི། ཚོང་མསི་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་

པར་འགྲན་རྩོད་བྱེད། ཁོོ་ཚོོསི་དུསི་ཚོོད་དང་བང་རྩལོ་འགྲན་ཞེིང་། རྒྱ་ཁོ་ནསི་ཡིང་ལྕིི་

འགྲན། ཁོོ་ཚོོསི་ཆོར་པ་དང་སྔོ་ཕྱིི་འགྲན་ལོ། ཕན་ཚུན་བར་དུ་ལོག་ཡིོང་འགྲན། ཁོོ་ཚོོ་

ཞེིང་ཁོའ་ིསྣ་ེརུ་འབྱོར་བ་ན། བསྟར་བ་གསིར་པ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བརྒྱུགསི། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོའ་ི

གདོང་པ་རླུང་རྒྱུན་དང་ཁོ་གཏད་དུ་འཁོེལོ་ཡིོད་པསི། ཁོོ་ཚོོསི་མཁོའ་དབྱིངསི་ཀྱིི་སྤྲོིན་

པ་སྐྱ་བོ་ད་ེཉི་ིམ་ཤོར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིནམ་མཁོའ་ིམཐེོངསི་སུ་རྒྱུ་བཞེིན་པ་མཐེོང་། རླངསི་འཁོོར་

མང་པོ་མུ་མཐུད་དུ་ཡོིང་ཞེིང་། འཐེོག་མཁོན་གསིར་པ་ཚོོསི་མུ་མཐུད་དུ་ཐོེ་འགོད་བྱེད། 
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ལེེའུ་ཉེེར་བརྒྱད་པ།

གྲལོ་དུ་བསྒྲིིགསི་པའི་མི་ཚོོགསི་འདིསི་སྔོངསི་འཚོབ་དང་བཅིསི་ཞེིང་ཁོ་ནསི་ཕར་རྒྱུག་

ཚུར་རྒྱུག་བྱེད། ཁོོ་ཚོོསི་ཞེིང་འདབསི་སུ་སྲིིང་བལོ་རྒྱ་མར་བཀྱིགསི་ཤོིང་། རང་ཉིིད་

ཀྱིི་སྲིིང་བལོ་ལོ་རྟེགསི་བརྒྱབ་ནསི། ཡིང་ལྕིི་དེ་སིོ་སིོའ་ིརྩིསི་ཐེོའ་ིངོསི་སུ་བྲིསི་རྗོེསི། ཡིང་

བསྐྱར་སོྐར་གསིར་པ་རྒྱག་ཏུ་བརྒྱུགསི།

སྔོ་དྲེོའ་ིཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་སྲིིང་བལོ་ཚོང་མ་བཏོགསི་ཟིན་ལོ། ལོསི་ཀ་ཡིང་

ཚོང་མ་གྲུབ་ཟིན། སྲིིང་སྐྱེལོ་འདྲུད་འཁོོར་ཚོང་མ་འགྲམ་ངོསི་དྲེ་རྒྱ་ཅིན་གྱི་ིདོསི་འཁོོར་གྱི་ི

མཇུག་ཏུ་བཏགསི་རྗོེསི། དོསི་འཁོོར་རྣམསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་སྲིིང་ཤོད་འཁོོར་ཁོང་ག་ི

ཕྱིོགསི་སུ་བརྒྱུགསི། དྲེ་རྒྱའ་ིགསིེང་ནསི་སྲིིང་བལོ་ཕྱིིར་འབུར་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། མཚོམསི་ལོ་

ལོར་སྲིིང་རོྡོག་སིོབ་སོིབ་ཆུང་ཆུང་འགའ་རེ་རླུང་གིསི་འཁུར་ནསི་ནམ་མཁོའི་མཐོེངསི་

སུ་འཕུར། སྲིིང་སྙིགསི་འགའ་ར་ེལོམ་འགྲམ་གྱི་ིརྩ་ིལྡུམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཐོེགསི་ནསི་རླུང་གིསི་

གཡིོ། སྲིིང་བལོ་འཐེོག་མཁོན་ཚོོའ་ིགདོང་པ་མྱོ་ངན་གྱིིསི་གང་ནསི། འབྲུ་ཁོང་མདུན་གྱི་ི

སོྒོ་ར་རུ་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་གླེ་ཆོ་སོྤྲོད་པར་སྒུག

“ཧུམ་ཚོང་ག་ིཇོེམ་སི་ིལོ་སོྒོར་ཟུར་གཉིིསི་དང་སྐར་གཉིིསི། རལོ་ཧྥོ་ིལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ། 

ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིཐེོ་མ་སི་ིལོ་སྒོོར་ཟུར་དགུ། ཝིན་ཧྥོལིོད་ལོ་སྒོོར་ཟུར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད།” ད་ེལྟར། 

རིལོ་རིལོ་དུ་བསྒྲིིལོ་བའ་ིཤོོག་སོྒོར་དང་། ལྕིགསི་ཀྱི་ིསོྒོར་ཟུར་དང་སྐར་མ་སྣ་ཚོོགསི་འདུསི་

པའི་གླེ་ཆོ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞེིན་དུ་སྤྲོད། མི་རེ་རེསི་གླེ་ཆོ་ལོེན་པའི་སྐབསི་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

རྩིསི་ཐེོ་ལོ་རེ་རེ་བལྟ་“ཝེན་རའེ་ཋེི་ཚོང་གི་ཨག་ནེ་སིི་ལོ་སོྒོར་ཟུར་གསུམ་དང་སྐར་བཞེི། 

ཋེོ་བྷེིན་ལོ་སོྒོར་ཟུར་དྲུག་དང་སྐར་གསུམ།” གྲལོ་བསྟར་ད་ེདལོ་མོསི་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པ་

དང་། ཁྱོིམ་ཚོང་སིོ་སོི་ཁུ་སིིམ་པོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རླངསི་འཁོོར་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ཞེིང་། རླངསི་

འཁོོར་རྣམསི་དལོ་མོསི་བསྐོར་ནསི་སིོང་།
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ཇོོ་ཌིི་ཚོང་དང་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཚོང་གི་བཟའ་མི་རྣམསི་རླངསི་འཁོོར་སྟེང་དུ་བུད་ནསི། 

འགྲོ་ལོམ་སིངསི་པར་སྒུག་ནསི་བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་སྒུག་ནསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཆོེསི་ཐེོག་

མའ་ིཆོར་ཐེིགསི་ཁོག་སི་ལོ་ལྷུང་མགོ་བརྩམསི། ཨལོ་གྱིིསི་མགོ་སྒོམ་ནང་ནསི་ལོག་པ་ཕྱི་ི

ལོ་བསྲིིངསི་ནསི་ཆོར་པ་འབབ་མིན་ལོག་མྱོོང་བྱསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་དཀྱིིལོ་དུ་བསྡད་འདུག་

ཅིིང་། ཨ་མ་སྣ་ེརུ་བསྡད་ཡིོད། བུ་མོའ་ིམིག་མདངསི་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་གསིོན་ཉིམསི་བྲལོ།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་མ་ཡིོང་ན་འགྲིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རྒྱ་མ་བཅུ་ཁོ་བཅིོ་ལྔ་ཙམ་མ་

གཏོགསི་འཐེོག་ཐུབ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད། རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འབུར་ནསི་ཡིོད་

པའི་གྲོད་ཁོོག་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི། ཨ་མའི་སྐད་ཆོར་ལོན་མ་བཏབ། ཁོོ་མོ་གླེོ་བུར་དུ་

འདར་སིིག་ཅིིག་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། ད་ེམཚུངསི་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམགོ་བོ་མཐེོན་པོར་བཏེགསི། 

ཨ་མསི་ཁོོ་མོར་ཞེིབ་ལྟ་ཞེིག་བྱསི་རྗོེསི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྲིིང་བལོ་ཁུག་མ་ཁོ་བཤོིག་ནསི་རོ་

སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིཕྲག་སྟེང་དུ་བསྐོན་རྗོེསི། ཁོོ་མོ་ཚུར་ཉི་ེསིར་འཐེེན།

དེ་ལྟར་ཆོེསི་མཇུག་མཐེར་འགྲོ་ལོམ་སིངསི་སིོང་ལོ། ཨལོ་གྱིིསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་ལོ་མེ་ཁོ་

གསིོསི་ནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་སིོང་། ཆོར་ཐེིགསི་ཆོེན་པོ་གཅིིག་ར་ེགཉིིསི་ར་ེམར་ལྷུང་

ནསི་གཞུང་ལོམ་གྱིི་ངོསི་སུ་ཅིབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་བབསི། དོསི་འཁོོར་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་

དུ་སིོང་བ་ན། ཆོར་ཐེིགསི་ཇོེ་ཆུང་དང་འབབ་མཚོམསི་ཇོེ་ཉིེར་གྱུར་ནསི་བབསི། ཆོར་

ཐེིགསི་ཀྱིིསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་མགོ་སྒོམ་སྟེང་དུ་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་བརྡོབསི་ཤོིང་། ཆོར་བའི་

རྡོབ་ཤུགསི་ཆོེ་གྲགསི་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི། ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིི་འབབ་སྒྲི་དེ་སྒུལོ་འཕྲུལོ་རྙིིང་པའི་

ལྡིར་སྒྲིསི་ཀྱིང་འགོག་མ་ནུསི། གཞུག་སྒོམ་གྱི་ིམཐེིལོ་དུ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཚོང་དང་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་

ག་ིབཟའ་མ་ིཚོོསི་སྲིིང་བལོ་འཐེོག་སིའ་ིཁུག་མ་རྣམསི་སོི་སོིའ་ིམགོ་དང་ཕྲག་པར་བཀབ། 

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མའ་ིདཔུང་པའ་ིངོསི་སུ་འདར་སིིག་ཤུགསི་ཆོེན་བརྒྱབ་པསི། ཨ་

མསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“མགྱིོགསི་པོར་རྒྱུགསི། ཨལོ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་དྲེོསི་འཁྱོག་ཤོོར་
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སིོང་བསི། ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པ་མགོྱིགསི་པོར་ཆུ་དྲེོན་པོའ་ིནང་དུ་སྦེང་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེཁྲོབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་མགྱིོགསི་པོར་བསྐོར་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོ་ོའཁོོར་

སྒོམ་ཁོང་པའ་ིསྒོར་ལོ་སླེེབསི་པ་ན། ཨལོ་གྱིིསི་རླངསི་འཁོོར་ད་ེམར་ཕོྱིགསི་སུ་འཁོོར་སྒོམ་

ཁོང་པ་དམར་པོ་དེའི་རྩར་བསྐོར་ནསི་སིོང་། རླངསི་འཁོོར་ཁོ་ཡིོངསི་སུ་མ་བཀག་གོང་

ནསི་བཟུང་ཨ་མསི་བཀའ་བཀོད་འཇོོག་མགོ་བརྩམསི། ཁོོ་མོསི་བཀའ་བཀོད་ཀྱི་ིངག་གིསི་

“ཨལོ། ཁྱོོད་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན། ཨ་ཕ་བཅིསི་ལྕིང་ཚོལོ་ནང་དུ་སིོང་ནསི་ཤོིང་སྐམ་པོ་ལོག་

ཏུ་གང་ཡིོང་ཐུསི་ཤོོག ང་ཚོོསི་ཁྱོིམ་དྲེོན་པོ་བཟོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོང་ཀློད་ནསི་ཐེིགསི་པ་འབབ་མ་ིཡིོང་ངམ།”

“འབབ་རྒྱུ་མ་རེད། ངསི་བལྟསི་ན་འབབ་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ། ཁོང་པ་ཡིག་པོ་སྐམ་པོ་ཞེིག་

རེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོོསི་ངེསི་པར་དུ་འབུད་ཤོིང་བཏུསི་ནསི་ཁྱོིམ་དྲེོན་པོ་བཟོ་དགོསི། རུ་

ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀའང་ཁྲིད། ཁོོ་ཚོོསི་ལྕིང་ལྕུག་འཐུ་ཐུབ། བུ་མོ་འདི་གཟུགསི་

གཞེ་ིམ་ིབད་ེབར་གྱུར་འདུག” ཨ་མ་ཐེང་ལོ་བབསི་ཤོིང་། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཁོོ་མོའ་ིརྗོེསི་སུ་ཐེང་

ལོ་འབབ་གྲབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོའ་ིཔུསི་མོསི་རང་ཚུགསི་མ་ིཐུབ་པསི་བགྲོད་

ཟམ་ཤོིང་ལོེབ་སྟེང་ནསི་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་ཐེང་ལོ་བསྡད།

ཤོ་རྒྱགསི་པའ་ིལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་ཁོོ་མོ་མཐེོང་་“ཅི་ིཞེིག་རེད། བཙའ་རན་པ་རེད་

དམ།”

ཨ་མསི་“མ་རེད། ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ། དྲེོསི་འཁྱོག་ཅུང་ཤོོར་སིོང་། གཅིིག་བྱསི་ན་

ཆོམ་པ་ཕོག་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ང་ལོ་རོགསི་ཤོིག་བྱོསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད། བུད་མེད་གཉིིསི་

ཀསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་བསྐྱོར། ཡུད་ཙམ་རྗོེསི་སུ་ཁོོ་མོའ་ིཟུངསི་ཤུགསི་ཕྱིིར་རྒྱསི་ནསི། རྐང་པསི་

གཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་ཤུགསི་ཐེེག་པར་གྱུར།
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ཁོོ་མོསི་“ང་ལོ་སྐྱོན་མི་འདུག ཨ་མ། དེ་ནི་གནསི་སྐབསི་ཙམ་གྱིི་གནད་དོན་རེད།” 

ཅིེསི་བཤོད།

བུད་མེད་རྒན་པ་གཉིིསི་ཀསི་ཁོོ་མོའ་ིགྲུ་མོ་ནསི་བསྐྱོར། ཨ་མསི་ཤོེསི་རབ་དང་ལྡན་

པའ་ིརྣམ་པསི་“རྐང་པ་ཆུ་དོྲེན་པོའ་ིནང་དུ་སྦེང་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་བུ་མོ་བགྲོད་

ཟམ་སྟེང་ནསི་ཡིར་བསྐྱོར་ནསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཁྲིད།

ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་འཕུར་ཉིེད་བོྱསི་དང་། ངསི་མེ་ཞེིག་འབུད།” 

ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་ལྕིང་ལྕུག་ཆོེསི་མཐེའ་མ་ད་ེདག་སྤྱིད་ནསི་ཐེབ་ཀའ་ིནང་དུ་མ་ེཕུང་

མེ་ལྕིེ་ལྷམ་མེ་བ་ཞེིག་སྦེར། ད་ལྟ་ཆོར་པ་དྲེག་ཏུ་བབསི་བྱུང་བསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་

ཀློད་དུ་ཟོ་བའ་ིནང་ནསི་ཆུ་བཤོོསི་པ་ལྟ་བུའ་ིལྡིར་སྒྲི་གྲག 

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་གནམ་ལོ་བལྟསི་ནསི་“དཀོན་མཆོོག་ཐུགསི་རྗོེ་

ཅིན་པོ། ང་ཚོོའ་ིཀློད་ཁོེབསི་བཙན་པོ་ཞེིག་རེད་མ་གཏོགསི་རསི་གུར་ད་ེཚོ་ོག་ཚོོད་བཟང་

ཡིང་། ཐེིགསི་པ་འགོག་མི་ཐུབ། ཆུ་ཉུང་ཙམ་བླུགསི་དང་ཆོོག ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི།” ཞེེསི་

བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་མལོ་གདན་ཐེོག་ཏུ་འགུལོ་མེད་དུ་བསྡད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་ཚོོར་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལྷམ་ཕུད་ནསི་རྐང་པ་འཕུར་འཕུར་བྱེད་དུ་བཅུག ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་མར་སྒུར་ནསི་

“ཁྱོོད་ལོ་ན་ཟུག་གཏོང་ག་ིའདུག་གམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ན་ཟུག་གཏོང་ག་ིམ་ིའདུག གཟུགསི་པོ་བད་ེཡི་ིམ་ིའདུག གཟུགསི་པོ་མ་ིབད་ེབ་ཙམ་

རེད།”

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ང་ལོ་ཟུག་འཇོགསི་སྨོན་དང་ཚྭ་ཡོིད། ཁྱོོད་ཚོོར་དགོསི་ན་གང་

འདོད་དུ་འཁྱོེར། གང་འདོད་དུ་འཁྱོེར་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།
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བུ་མོ་ད་དུང་ཡིང་འདར་སིིག་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་རྒྱག་གི་འདུག “ངའི་སྟེང་དུ་གཅིིག་ཁོོབ་

དང་། ཨ་མ། ང་འཁྱོག་གི་འདུག” ཨ་མསི་མལོ་གཟན་ཚོང་མ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཁོོ་མོའ་ི

སྟེང་དུ་སྤུངསི། ཁོང་ཀློད་དུ་ཆོར་པ་ལྡིར་ལྡིར་ཤོག་ཤོག་གིསི་འབབ།

ད་ལྟ་འབུད་ཤོིང་འཐུ་རུ་འགྲོ་མཁོན་ཚོོ་ཕྱིིར་སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་དཔུང་ཁུག་ཏུ་

ཡིལོ་ག་དང་ལྕུག་ཕྲན་མཐེོན་པོ་བརྩེགསི་ནསི་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིཞྭ་མོ་དང་སྟོད་ལྭ་ལོསི་

ཆུ་ཐེིགསི་ཙར་ཙར་དུ་འབབ། ཨ་ཕསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། དེ་འདྲེའི་ཆོར་པ་ཆོེན་པོ་

ཞེིག སྐར་མ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་རོླན་པ་རོླན་རྐྱེང་བཟོསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“སིོང་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་བཏུསི་ཡིོང་དགོསི་རྒྱུ་རེད། འདི་ཚོོ་འབར་ན་ཚོར་ཧ་

ཅིང་སླེ་པོ་རེད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་སི་རུབ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་

ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀྱིང་ཆུ་ཙར་ཙར་དུ་སླེེབསི་ཤོིང་། ཁོོ་ཚོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་འཁྱོེར་བའི་ལྕུག་

ཕྲན་རྣམསི་ཐེང་ལོ་འཕངསི། ཁོོ་ཚོ་ོཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་

སུ་“ཁྱོོད་གཉིིསི་སྡོད། མ་ེའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་གཟུགསི་པོ་སྐམ་དུ་ཆུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཕྱིི་དྲེོ་ཆོར་པ་མུ་མཐུད་དུ་བབསི་པསི། ད་ལྟ་སི་གཞེི་ཧྲིིལོ་པོ་དངུལོ་མདོག་ཏུ་གྱུར་

ཅིིང་། གཞུང་ལོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཆོར་ཆུ་ཡིིསི་དཀར་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད། སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོ་རྣམསི་

སྐད་ཅིིག་ནསི་སྐད་ཅིིག་ཏུ་ནག་པོར་གྱུར་ནསི་འཁུམ་བཞེིན་པ་འདྲེ། ཨ་ཕ་དང་ཨལོ། ཨ་

ཁུ་ཇོོན་གསུམ་པོ་ལྕིང་ཚོལོ་ཁོྲད་དུ་འབུད་ཤོིང་འཐུ་རུ་ཡིང་དང་བསྐྱར་དུ་སོིང་ནསི། ཤོིང་

སྐམ་ཕུང་པོ་ཕུང་པོ་བྱསི་ཏེ་ཕྱིིར་འཁྱོེར་ཡིོང་། ཤོིང་སྐམ་ཚོང་མ་སོྒོ་འགྲམ་ནསི་སྤུངསི་

ཤོིང་། ཤོིང་ཕུང་ད་ེཧ་ཅིང་མཐེོན་པོར་གྱུར་ནསི། ད་ལྟ་གནམ་གཅིལོ་ལོ་ཐུག་གྲབསི་འདུག 

མཚོམསི་ཤོིག་ནསི་ཁོོ་ཚོོ་འགྲོ་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ཐེབ་ཀའི་འགྲམ་དུ་ཚུར་ཡིོང་། ཆུ་

རྒྱུན་ཕྲ་མོ་མང་པོ་ཞེིག་ཁོོ་ཚོོའ་ིཞྭ་མོའ་ིསྟེང་ནསི་ཕྲག་པ་རུ་མར་འབབ་ཀྱི་ིའདུག་ལོ། ཁོོ་

ཚོོའ་ིསྟོད་ལྭའ་ིའདབསི་ཁོ་ཡིང་ཆུ་ཡིིསི་སྦེངསི་ཤོིང་། ལྷམ་ནང་དུ་ཆུ་འཁྱོིལོ་ནསི་གོམ་པ་
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སྤེོ་སྐབསི་ཅིབ་སྒྲི་གྲག 

ཨ་མསི་“ཡི། ད་འགྲིག་འདུག ད་གྱིོན་གོསི་ད་ེཚོོད་ཕུད་ཅིིག ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་འཚོིག་ཇོ་

ཞེིམ་པོ་ཞེིག་བསྐོལོ་ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོོར་ལོསི་དོར་སྐམ་པོ་ར་ེགོན་རྒྱུ་ཡིོད་པསི་ད་ེདག་གོན། ཡི། 

ད་ད་ེགར་ལོངསི་ནསི་བསྡད་མ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སི་སྲིོད་ཀྱི་ིསྣང་བ་ནམ་རྒྱུན་ལོསི་སྔོ་མོར་སླེེབསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིབཟའ་

མ་ིཚོོསི་ཁོང་ཀློད་ཀྱི་ིཆོར་སྒྲི་ལོ་ཉིན་བཞེིན། ཚོང་མ་ལྷན་དུ་འདུསི།
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 ལེའུ་ཉེིར་དགུ་པ།

རྒྱ་མཚོོའི་ངོསི་ནསི་སླེེབསི་པའི་སྤྲོིན་ཚོོགསི་རྣམསི་མཚོོ་འགྲམ་གྱིི་དཔངསི་མཐོེ་བའི་རི་

བོ་དང་ལུང་གཤོོངསི་ཀྱིི་སྟེང་དུ་དཔུང་དང་དཔུང་བྱསི་ཏེ་བཤོར། མཐེོན་པོའ་ིབར་སྣང་

ཁོམསི་སུ་རླུང་བུ་དག་རྒྱུ་ཤུགསི་ཆོ་ེཡིང་འུར་སྒྲི་དབེན། རླུང་བུ་དག་རྩ་ིཤོིང་ཁྲོད་དུ་ཤུབ་

སྒྲི་དང་བཅིསི་རྒྱུ་ལོ། རླུང་བུ་དག་ནགསི་ཚོལོ་ཁྲོད་དུ་ང་རོ་དང་བཅིསི་རྒྱུ། སྤྲོིན་པ་འགའ་

ར་ེན་ིདུམ་བུ་དུམ་བུར་ཡོིད་ཅིིང་། ལོ་ལོ་ན་ིཚོོམ་བུ་ཚོོམ་བུ་དང་། ཡིང་འགའ་ར་ེན་ིདཀྲིསི་

ལོོག་བརྒྱབ་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ད་དུང་འགའ་ར་ེན་ིབྲག་རོང་སྐྱ་བོ་དང་འདྲེ། ད་ེདག་ཚོང་མ་

དལོ་མོསི་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་སྤུངསི་ནསི། ནུབ་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིམཁོའ་དབྱིངསི་སུ་ཞེོ་བཞེིན་དུ་ཆོགསི། 

ད་ེནསི་རླུང་བུ་གཡུག་མཚོམསི་བཞེག་པསི། སྤྲོིན་པ་རྣམསི་ནམ་མཐེའ་ིམཐོེངསི་སུ་ཟབ་

ཅིིང་མཐུག་པོསི་བསྡད། ཐེོག་མར་ཆོར་པ་ད་ེཐོེལོ་ཆོར་གྱི་ིརྣམ་པསི་བབསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་

འབབ་མཚོམསི་བཞེག་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཡིང་བསྐྱར་དྲེག་ཆོར་གྱི་ིརྣམ་པསི་བབསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་དལོ་མོསི་འཇོམ་འབབ་བྱསི། ཆོར་ཐེིགསི་ཆུང་བའ་ིཆོར་པ་ད་ེདལོ་མྱུར་སྙོམསི་པོསི་

བབསི་པསི། བར་སྣང་ཡིོངསི་སུ་སིེང་རསི་སྐྱ་བོ་ཞེིག་གིསི་གཡིོགསི་ནསི། ཉིིན་གུང་ག་ིའོད་

སྣང་དེ་སི་སོྲིད་ཀྱིི་སྣང་བ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཐེོག་མར་སྐམ་སིོབ་སིོབ་ཀྱིི་སི་གཞེི་ཡིིསི་བརླན་

གཤོེར་རྣམསི་བཞེིབ་པསི། སི་ངོསི་ནག་པོ་ཙམ་མ་གཏོགསི་བྱེད་མ་ཐུབ། སི་གཞེ་ིཆོེན་མོསི་

ཉིིན་གཉིིསི་ཀྱི་ིརིང་ལོ་བསྟུད་མར་ཆོར་ཆུ་བཏུང་བསི། ད་ལྟ་ཁོོ་མོ་ན་ིརིམ་བཞེིན་སྐོམ་པ་

སིེལོ་ནསི། སི་ངོསི་སུ་ཆུ་ཀོང་ར་ེའཁྱོིལོ་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། ཞེིང་ནང་ག་ིསི་མགོ་དམའ་སི་

རུ་མཚོེའུ་ཆུང་ཆུང་རེ་འཁྱོིལོ་མགོ་བརྩམསི། འདམ་ཆུ་འདྲེེསི་པའི་མཚོེའུ་ཁོག་གི་མཚོོ་
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ཆུ་རྒྱསི་ཤོིང་། དལོ་མྱུར་སྙོམསི་པའ་ིཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་འོད་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིཆུ་ངོསི་སུ་བརྡོབསི། 

མཐེའ་མར། ར་ིབོ་ཁོག་ག་ིསྐོམ་པ་ཡིོངསི་སུ་སིེལོ་ནསི། ར་ིསུལོ་ཁོག་ནསི་ཆུ་ཕྲན་འབབ་

མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། ཆུ་ཕྲན་ཁོག་ལྷན་དུ་འདུསི་ནསི་ཆུ་ལོོག་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་། གྲོག་ཤུར་ཁོག་

ནསི་འུར་འུར་གྱིིསི་ལུང་གཤོོངསི་སུ་བརྒྱུགསི། ཆོར་པ་དལོ་མྱུར་སྙོམསི་པོསི་མུ་མཐུད་དུ་

བབསི། ཆུ་ཕྲན་དང་རྒྱུག་ཆུ་ཆུང་ཆུང་ཁོག་ཆུ་རགསི་ཀྱི་ིངོསི་སུ་ཡིར་མཆོོང་ཞེིང་། འགྲོ་

ཞེོར་དུ་ལྕིང་སྡོང་དང་སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོ་རྣམསི་འཐེེན་བཞེིན་སིོང་ནསི། ལྕིང་སོྡང་རྣམསི་

རྒྱུག་ཆུའ་ིནང་དུ་དམའ་མོར་གུག་ཡིོད་ཅིིང་། སྲིིང་བལོ་སྡོང་པོའ་ིརྩད་པ་བཀོག་ནསི་སྡོང་

རོ་རྣམསི་གཙང་པོའ་ིརྒྱུད་དུ་འཁྱོེར་འགྲོ། སི་འདམ་འདྲེེསི་པའ་ིརྒྱུག་ཆུ་རྣམསི་ཆུ་རགསི་

ཀྱི་ིསྟེང་ནསི་ཡིར་མཆོོང་ཞེིང་། མཐེའ་མར་ཆུ་རགསི་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འགོསི་ནསི། ཞེིང་ཁོ་དང་

ཤོིང་འབྲསི་ར་བའི་ནང་དུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། སྲིིང་བལོ་གྱིི་སྡོང་རྐང་རྣམསི་ནག་ཀེམ་མེར་

གྱུར་ཡིོད་སིའ་ིསྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོའ་ིནང་དུའང་བརྒྱུགསི། སི་ཁོོད་སྙོམསི་པའ་ིཞེིང་ཁོ་ཚོང་

མ་མཚོོ་མོ་རུ་གྱུར་འདུག་ཅིིང་། ཞེེང་ཆོེ་ཞེིང་སྐྱ་མདོག་བབསི་པའི་ཆོར་པསི་མཚོོ་ངོསི་

སུ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་བརྡོབསི། ད་ེནསི་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཆུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། རླངསི་འཁོོར་

རྣམསི་ཀྱིིསི་མདུན་གྱིི་ཆུ་དེ་གཤོེག་བཞེིན་དལོ་མོསི་འགྲོ་ལོ། སིོང་བའི་རྗོེསི་ཤུལོ་དུ་རྙིོག་

ཆུའ་ིའཁོོར་ལོོ་བསྐོར་ནསི་བཞེག ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱི་ིའབབ་སྒྲིའ་ིཁྲོད་ནསི་སི་གཞེ་ིཡིིསི་ཤུབ་

སྒྲི་སྒྲིོག་ཅིིང་། ཆུ་ལོོག་ག་ིངར་སྐད་ཁྲོད་ནསི་ཆུ་ཕྲན་ཚོོསི་འབྲུག་སྒྲི་ལྡིར།

ཆོར་པ་ཐེོག་མར་འབབ་དུསི། གནསི་སྤེོའ་ིམ་ིདམངསི་ཚོ་ོགུར་ནང་དུ་ཕྱིིར་རུབ་ནསི། 

ཆོར་པ་མགྱིོགསི་པོར་ཆོད་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ལོ། ཡིང་འགའ་རེསི་མུ་མཐུད་དུ་ག་ཚོོད་འབབ་

རྒྱུ་རེད་ཅིེསི་འདྲེ།ི
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ལེེའུ་ཉེེར་དགུ་པ།

ཆུ་ཀོང་འཁྱོིལོ་བ་ན། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ལོག་ཏུ་སྦྱིག་མ་བཟུང་ནསི་ཆོར་པའ་ིཁོྲད་དུ་སོིང་

ནསི། སིོ་སིོའ་ིགུར་མཐེའ་རུ་ཆུ་རགསི་ཆུང་ཆུང་ར་ེབཟོསི། ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་གུར་གྱི་ིརསི་

ངོསི་སུ་ཡུད་ཙམ་ལོ་བརྡོབསི་རྗོེསི། ཆོར་ཆུ་རྣམསི་རིམ་བཞེིན་ནང་དུ་སིིམ་ནསི་ཡིོང་སྟེ། 

ཐེིགསི་ཆུ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་འབབ། ད་ེནསི་ཆུ་རགསི་ཆུང་ཆུང་ཁོག་ཆོར་ཆུསི་དེད་པསི། གུར་

ནང་དུ་ཆུ་བཞུར་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། རིམ་བཞེིན་མལོ་གདན་དང་མལོ་གཟན་ཁོག་ཆུ་

ཡིིསི་སྦེངསི། མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་གྱིོན་གོསི་རློན་པ་གྱིོན་ནསི་བསྡད། ཁོོ་ཚོོསི་ཤོིང་སྒོམ་རྣམསི་

ཡིར་བསླེངསི་ནསི། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་པང་ལོེབ་བསྒྲིིགསི། དུསི་དེ་ནསི་བཟུང་། ཁོོ་ཚོོ་

ཉིིན་མཚོན་ཀུན་དུ་པང་ལོེབ་ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡད། 

རསི་གུར་ཚོོའ་ིའགྲམ་དུ་རླངསི་འཁོོར་རྙིིང་པ་ཚོ་ོབཞེག་ཡོིད། ཆོར་ཆུསི་མ་ེཆོའ་ིསྐུད་

པ་རློན་པ་བཟོསི་སིོང་ལོ། རླངསི་སྒྱུར་འཕྲུལོ་ཆོསི་ཀྱིང་བེད་མེད་དུ་བསྒྱུར་སིངོ་། སྐྱ་མདོག་

བབསི་པའི་རསི་གུར་ཆུང་ཆུང་ཚོོ་ད་ལྟ་མཚོོ་མོའ་ིདཀྱིིལོ་དུ་ཡོིད་ཅིིང་། མཐེའ་མར་མི་

རྣམསི་གནསི་སྤེོ་བྱེད་དགོསི་འཁོེལོ། རླངསི་འཁོོར་གྱི་ིསྐུད་པ་མང་པོ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་བཏང་

ཡིོད་པསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་རྣམསི་འཁོོར་མི་ཐུབ་ལོ། སྒུལོ་འཕྲུལོ་འགུལོ་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་

བཏང་རུང་། འཁོོར་ལོོའ་ིབར་དུ་འདམ་བག་བཙངསི་ཟིན་པསི། རླངསི་འཁོོར་ཚོ་ོའགུལོ་

ཐེབསི་བྲལོ། ད་ེབསི་མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་སིོ་སིོའ་ིམལོ་གཟན་རོླན་པ་དག་མཆོན་ལོ་བཙིར་ནསི་

ཆུ་བརྒལོ་བཞེིན་སིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་བྱིསི་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ོདང་ལོོ་ལོོན་རྒན་ཁོོག་རྣམསི་ལོག་ཏུ་

བློངསི་ནསི། ཆུ་ཅིབ་ཅིབ་ཏུ་བརྒལོ་བཞེིན་འགྲོ། གང་དུ་སི་མགོ་མཐེོ་སིར་འབྲུ་ཁོང་སྟོང་པ་

ར་ེཡིོད་ཚོ།ེ ད་ེགར་ར་ེཐེག་ཆོད་ཅིིང་འདར་སིིག་རྒྱག་བཞེིན་པའ་ིམང་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་འཚོང་

ཁོ་བརྒྱབ་ཡིོད་ངེསི། 

ཁོོ་ཚོ་ོལོསི་འགའ་ར་ེདབུལོ་སྐྱོབ་ལོསི་ཁུངསི་འཚོོལོ་དུ་སིོང་མོད། བློོ་ཕམ་དང་བཅིསི་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིགྲསི་སུ་ཕྱིིར་ལོོག་ཡིོང་ག་ིཡིོད།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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སྒྲིིག་ཁྲིམསི་ལྟར་ན། ཁྱོོད་རང་འད་ིགར་སླེེབསི་ནསི་ལོོ་ངོ་གཅིིག་ཧྲིིལོ་པོ་འགོར་ཡིོད་

ཚོ།ེ ད་གཟོད་ཁྱོོད་ལོ་དབུལོ་སོྐྱབ་ར་ེཞུ་བྱེད་པའ་ིཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་ཟེར། ཁོོ་ཚོོསི་སྲིིད་གཞུང་

གིསི་རོགསི་རམ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཟེར་མོད། འོན་ཀྱིང་། དོན་དམ་པར་ག་དུསི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་

མིན་ཁོོ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད།

ད་ེལྟར། སོྔོན་ཆོད་ཡིོད་མ་མྱོོང་བའ་ིའཇོིགསི་སྣང་ཞེིག་རིམ་གྱིིསི་སླེེབསི།

མ་འོངསི་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ིརིང་ལོ་ཁོོ་ཚོོར་ལོསི་ཀ་གཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད་རྒྱུ་མ་རེད།

འབྲུ་ཁོང་སོྟང་པ་ཚོོའི་ནང་དུ། མི་དམངསི་རྣམསི་ལྷན་དུ་འཚོང་ཀ་བརྒྱབ་ནསི་

བསྡད་ཡིོད་ཅིིང་། སི་སྟེང་ག་ིའཇོིགསི་སྐྲག་ཡིོད་ཚོད་ཁོོ་ཚོོའ་ིསྟེང་དུ་སླེེབསི་ནསི། ཁོོ་ཚོོའ་ི

འཇོིགསི་སྐྲག་ག་ིགདོང་པ་ཁོག་སྐྱ་ཁོོབ་ཁོོབ་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། བྱིསི་པ་ཚོོསི་བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱི་ི

དབང་གིསི་ངུ་སྐད་འདོན་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་ཚོོར་ཟསི་ཁོམ་གང་ཙམ་ཡིང་སྦྱིིན་རྒྱུ་མེད།

ད་ེབསི་ན་ཚོ་སྣ་ཚོོགསི་སླེེབསི། མང་པོ་ཞེིག་ལོ་གླེོ་ཚོད་འགོསི་ཤོིང་། ལོ་ལོར་སིིབ་བ་ི

འགོསི་ནསི་མིག་མཐེའ་དང་རྣ་ལྟག་ཚོང་མར་ཁྱོབ།

ཆོར་པ་དལོ་མྱུར་སྙོམསི་པོསི་མུ་མཐུད་དུ་བབསི་ཤོིང་། ཆོར་ཆུ་རྣམསི་སྦུག་ཡུར་དུ་མ་

ཤོོང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། གཞུང་ལོམ་ཧྲིིལོ་པོ་ཆུ་ཡིིསི་ཁོེངསི། 

ད་ེནསི། རསི་གུར་ཁོག་དང་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་པའ་ིའབྲུ་ཁོང་ཁོག་ལོསི། རོླན་ཙར་ཙར་

དུ་སྦེངསི་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོསྐོར་དང་སྐོར་བྱསི་ནསི་ཡིོང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིལུསི་པོའ་ིགོསི་ཧྲུལོ་དག་

ལོསི་ཆུ་ཐེིགསི་འཛོར་ལོ། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྐང་མགོའ་ིལྷམ་གོག་ཁོག་ལོསི་འདམ་ཆུ་གཤོོ། ཁོོ་ཚོསོི་

ཆོར་ཆུ་ཅིབ་ཅིབ་ཏུ་བརྒལོ་བཞེིན། གྲོང་རྡོལོ་དང་རོྫོང་མཁོར་གྱིི་ཚོོང་ཁོང་དང་དབུལོ་

སྐྱོབ་ལོསི་ཁུངསི་ཁོག་ཏུ་ཟ་མ་སོླེང་ཆོེད་དང་། ཟ་མའ་ིཆོེད་དུ་གཉིའ་ཕབ་སྒྱེིད་གུག་གིསི་

སླེོང་མོ་བྱེད་ཆོེད། དབུལོ་སྐྱོབ་ཞུ་ཆོེད་དང་རྐུ་བྱ་ཆོེད། ཡིང་ན་རྫུན་བཤོད་ཆོེད་དུ་ཕྲེང་

བསྒྲིིགསི་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད། སླེོང་མོ་བྱེད་པ་དང་གཉིའ་ཕབ་སྒྱེིད་གུག་བྱེད་པའི་གོ་
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ལེེའུ་ཉེེར་དགུ་པ།

རིམ་ཁྲོད་ནསི། ར་ེཐེག་ཆོད་པའ་ིཁོོང་ཁྲོའ་ིམ་ེལྕི་ེཞེིག་དལོ་མོསི་འབར་ནསི་ཡིོང་ག་ིཡིོད། 

གྲོང་རྡོལོ་ཆུང་ཆུང་ཁོག་ཏུ། རློན་ཙར་ཙར་གྱི་ིམ་ིའད་ིདག་སྙིང་རྗོ་ེཨང་བསིམ་པའ་ིཐེོག་

མའི་སྙིང་རྗོེའི་བསིམ་པ་དེ་རིམ་བཞེིན་ཁོོང་ཁྲོར་གྱུར་ཅིིང་། བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་མནར་

བའ་ིམ་ིའད་ིཚོོའ་ིསྟེང་དུ་ལོངསི་པའ་ིཁོོང་ཁྲོ་ད་ེརིམ་བཞེིན་འཇོིགསི་སྣང་དུ་གྱུར། ད་ེབསི། 

ཉིེན་རྟེོག་ལོསི་ཁུངསི་ཚོོསི་ཉིེན་རྟེོག་པ་གསིར་པ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱསི་ཏ་ེདམ་འབུལོ་གྱིིསི་ལོསི་

གནསི་སུ་བློངསི་ཤོིང་། མ་ེམདའ་དང་མིག་ཆུའ་ིདུག་རླངསི། རྫོསི་མདེལོ་བཅིསི་མངགསི་

ཉིོ་བྱསི། ཚོོང་ཁོང་ཁོག་གི་རྒྱབ་ལོོགསི་ཀྱིི་སྲིང་ཆུང་ཁོག་ཏུ། གྲོད་ཁོོག་ལྟོགསི་པའི་སྐྱེསི་

པ་ཚོོསི་བག་ལོེབ་དང་སོྔོ་ཚོོད་རུལོ་བ་སླེོང་ཆོེད་དང་། ཡིང་ན་རྐུ་ཐུབ་ན་རྐུ་ཆོེད་དུ་འཚོང་

ཁོ་རྒྱག་ག་ིཡིོད།

སྔོངསི་འཚོབ་སྐྱེསི་པའི་སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་སྨོན་པ་ཚོོའི་སོྒོ་མོ་བང་བང་དུ་བརྡུངསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་། སྨོན་པ་ཚོོ་ལོསི་ལོ་བྲེལོ་ཡིོད། དེ་བསི། ཁོོ་ཚོོསི་འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔྱོད་ཁོང་

དུ་ངག་འཕྲིན་རེ་བཅོིལོ་ནསི་ཕྱིིར་འགྲོ་ཡིི་ཡིོད། འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔྱོད་ཁོང་ལོ་བྲེལོ་བ་

དེ་འདྲེ་མི་ཆོེ། འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔྱོད་ཁོང་གི་རླངསི་འཁོོར་དེ་འདམ་བག་ཁྲོད་ནསི་སོྒོ་

མདུན་དུ་ཕྱི་ིནུར་གྱིིསི་ཡིོང་ནསི། ཤོ་ིབོའ་ིབེམ་པ་དག་འཁྱོེར་ནསི་འགྲོ།

ཆོར་པ་མུ་མཐུད་དུ་ཆོད་མེད་དུ་བབསི་པསི། ཆུ་ཕྲན་ཁོག་གིསི་རགསི་ཀ་གཏོར་ནསི། 

ཡུལོ་ལུང་ཧྲིིལོ་པོ་ཆུ་ཡིིསི་གང་།

སྤྱིིལོ་བུའི་འོག་གི་སིོག་མ་རློན་པའི་སྟེང་དུ་ལྷན་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་ཡིོད་པའི་

མི་དམངསི་ཚོོའི་ཁྲོད་དུ། བཀྲེསི་ལྟོགསི་དང་འཇོིགསི་སྣང་གིསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིམེ་ཁོ་གསིོསི། 

གཞེོན་ནུ་ཚོོ་ཕྱིི་ལོོགསི་སུ་འགྲོ། ཁོོ་ཚོོ་རྐུ་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ལོསི་སླེོང་མོ་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་མ་

རེད་ལོ། ད་ེབཞེིན་སྐྱེསི་པ་རྒན་པ་ཚོ་ོཡིང་ཟུངསི་ཤུགསི་དང་བྲལོ་བའ་ིསོྒོ་ནསི་ཕྱི་ིལོོགསི་

སུ་རྐུ་བྱེད་དུ་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།
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ཉིེན་རོྟེག་ལོསི་ཁུངསི་ཚོོསི་ཉིེན་རོྟེག་པ་གསིར་པ་མང་པོ་དམ་འབུལོ་ལོསི་འཇུག་བྱསི་

ནསི། མ་ེམདའ་གསིར་པ་མང་པོ་མངགསི་ཉིོ་བྱསི། ཆོར་ཆུསི་གནོད་པ་མ་ིཚུགསི་པའ་ིཁོང་

པའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིདམངསི་ཚོོསི། ཐེོག་མར་གནསི་སྤེོའ་ིཡུལོ་མ་ིཚོོའ་ིསྟེང་དུ་སྙིང་རྗོ་ེ

སྐྱེསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཅི་ིམ་ིསྙམ་པར་གྱུར་ཅིིང་། མཐེའ་མར་སྡང་སིེམསི་སྐྱེསི།

ཐེིགསི་ཆུ་ཐེག་ཐེག་ཏུ་འབབ་པའི་འབྲུ་ཁོང་ནང་གི་སིོག་མ་རློན་པའི་ཁྲོད་དུ། གླེོ་

ཚོད་ཕོག་ནསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་པའ་ིསྐྱེསི་མ་གཅིིག་ལོ་ཕྲུ་གུ་བཙསི། མ་ི

རྒན་པོ་ཚོོ་ཁོང་པའི་གྲུ་ག་རུ་འཁུམསི་ནསི་སྡོད་ཅིིང་། ཤོི་དུསི་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཤོི་འགྲོ་བསི། 

འདསི་རྐྱེེན་ཞེིབ་དཔོྱད་མཁོན་ཚོོསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིཕུང་པོ་དྲེང་མོར་འཐེེན་མ་ིཐུབ། མཚོན་མོར། 

རྔམ་འཚོབ་ཅིན་གྱིི་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་སོྤེབསི་པ་ཆོེན་པོསི་ཁྱོིམ་བྱའི་ཚོང་དུ་འཛུལོ་ནསི། ཀོག་

ཀོག་ག་ིསྐད་ཅིོར་འདོན་པའ་ིཁྱོིམ་བྱ་ར་ེབཟུང་ནསི་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་སུ་མ་ེམདའ་

འཕངསི་རུང་། ཁོོ་ཚོོ་འབྲོ་ཐེབསི་མི་བྱེད་པར་མདུན་ཕྱིོགསི་སུ་མུ་མཐུད་དུ་ཅིབ་བེ་

ཅིབ་བེ་འགྲོ་ལོ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོར་མདེའུ་འཁོེལོ་སིོང་ན། འདམ་བག་ནང་དུ་ནག་ཡོིར་

སི་ེའགྱིེལོ་འགྲོ།

ཆོར་པ་ཆོད་སིོང་། ཞེིང་ཁོའ་ིནང་དུ་ཆུ་འཁྱོིལོ་ཡིོད་ལོ། ཆུ་འཁྱོིལོ་གྱི་ིངོསི་སུ་སྐྱ་མདོག་

བབསི་པའི་ནམ་མཁོའི་ལྡོག་གཟུགསི་ཤོར་ཡིོད། ཆུ་རྣམསི་རང་སིར་བཞུར་འགོྲ་བའི་

སྐབསི་སུ། སི་གཞེིསི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་ཁོེར་ལོབ་བྱེད། ད་ེནསི་འབྲུ་ཁོང་དང་སྤྱིིལོ་བུ་ཚོོའ་ིནང་

ག་ིསྐྱེསི་པ་ཚོ་ོསོྒོར་བུད། ཁོོ་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒྱེིག་ཁུག་ག་ིསྟེང་དུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ནསི། ཆུ་

ལོོག་བརྒྱུགསི་པའ་ིཞེིང་ཁོ་ལོ་མར་བལྟསི། ཁོོ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་མེར་འདུག་ལོ། མཚོམསི་ལོ་ལོར་

ཕན་ཚུན་ལོ་སྐད་དམའ་མོསི་སྐད་ཆོ་ར་ེབཤོད།

དཔྱིད་ཀ་བར་དུ་ལོསི་ཀ་མེད། ལོསི་ཀ་མེད།

གལོ་སྲིིད་ལོསི་ཀ་མེད་ན། སོྒོར་མོ་མེད་ལོ་ཟ་མ་ཡིང་མེད།
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གལོ་སྲིིད་མ་ིཞེིག་ལོ་རྨོན་རྟེ་དོར་གཅིིག་ཡོིད་རྒྱུ་ན། རྨོན་རྟེ་གཉིིསི་ཀ་རྨོ་འདེབསི་སླེོག་

གསུམ་ལོ་སྤྱིོད་དགོསི་ཤོིང་། རྨོན་རྟེ་གཉིིསི་ཀར་ལོསི་ཀ་མེད་པའི་སྐབསི་སུའང་། ཁོོསི་

འད་ིགཉིིསི་ཀ་མུ་གེར་གཏོད་རྒྱུའ་ིབསིམ་བློོ་ཙམ་ཡིང་འཁོོར་རྒྱུ་མ་རེད།

ཁོོ་ཚོ་ོརྟེ་རེད། ང་ཚོ་ོམ་ིརེད།

བུད་མེད་ཚོོསི་སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོལོ་ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི། ཁོོ་ཚོ་ོད་ཐེེངསི་སིེམསི་ཤུགསི་ཡིོངསི་

སུ་ཆོག་ཡིོད་མེད་བརྟེགསི། བུད་མེད་ཚོོསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་ལྟད་མོ་བལྟསི། 

དེ་ནསི་སྐྱེསི་པ་སོྐར་ཞེིག་ལྷན་དུ་འཛོོམསི་བྱུང་ལོ། ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་གི་འཇོིགསི་སྣང་དེ་

མེད་པར་གྱུར་ཅིིང་། དེའ་ིཚོབ་ཏུ་ཁྲོ་ཉིམསི་ཤོིག་སླེེབསི། བུད་མེད་ཚོོསི་སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོད་དུང་

སིེམསི་ཤུགསི་ཡིོངསི་སུ་ཆོག་མེད་པ་ཤོེསི་ནསི། སིོ་སིོའ་ིབློོ་བདེ་ལོ་བབསི་ནསི་ཤུ་རིང་

འཐེེན་ཞེིང་། ཇོ་ིསྲིིད་ཞེེད་སྣང་ད་ེཞེ་ེསྡང་ལོ་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ད་ེསྲིིད་དུ་སིེམསི་ཤུགསི་ཆོག་རྒྱུ་

མིན་པ་ཡིང་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད། 

སི་གཞེིའི་ངོསི་ཡིོངསི་ནསི་རྩྭ་སོྔོན་ཕྲ་མོ་རེ་འབུད་མགོ་བརྩམསི་ཤོིང་། ཉིིན་ཤོསི་ཀྱིི་

ནང་དུ། དཔྱིད་མགོའ་ིདུསི་ཚོིགསི་ཁྲོད་ཀྱི་ིར་ིབོ་རྣམསི་ལྗོང་སྐྱར་གྱུར།
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འཁོོར་སྒོམ་གཞེིསི་སྒོར་ནང་དུ་ཆོར་ཆུ་རྣམསི་ཀོང་བུ་རུ་འཁྱོིལོ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཆོར་

ཐེིགསི་རྣམསི་འདམ་བག་སྟེང་དུ་ཅིབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་འབབ། ཕར་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཆུ་ཕྲན་ཆུང་

ཆུང་ད་ེརིམ་བཞེིན་ཇོ་ེཆོེར་སིོང་ནསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཡིོད་སིའ་ིཐེང་བདེའ་ིཕོྱིགསི་ཀྱི་ི

ཆུ་རགསི་ངོསི་སུ་ཆུ་ཡིར་འགོསི་ནསི་ཡིོང་།

ཆོར་པ་བབསི་པའ་ིཉིིན་གཉིིསི་པར། ཨལོ་གྱིིསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིདཀྱིིལོ་དུ་འཐེེན་

ཡིོད་པའ་ིརསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་ད་ེམར་བློངསི། ཁོོསི་ད་ེའཁུར་ནསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྣ་གདོང་

ག་ིསྟེང་དུ་བཀབ་རྗོེསི། ཕྱིིར་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིོང་ནསི་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་བསྡད། ད་ལྟ་

བར་བཅིད་ཡིོལོ་བ་མེད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིཁྱོིམ་ཚོང་གཉིིསི་ཀ་

ཁྱོིམ་ཚོང་གཅིིག་ཏུ་གྱུར། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོམཉིམ་དུ་བསྡད། ད་ལྟ་ཁོོ་ཚོོའ་ིསིེམསི་མགོ་ཧ་ཅིང་

དམའ། ཨ་མསི་ལྕུག་ཕྲན་ཉུང་ཙམ་ཞེིག་ཐེབ་ནང་དུ་བུསི་ནསི། མ་ེཆུང་ཆུང་དུ་འབར་དུ་

འཇུག་ཞེོར། འབུད་ཤོིང་རྣམསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིསི་གྲོན་ཆུང་བྱསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ི

ཁོོད་སྙོམསི་པའ་ིཁོང་ཀློད་དུ་ཆོར་པ་ཆུ་གཤོོ་གཤོོ་བྱསི།

ཉིིན་གསུམ་པར། ཝེན་རའེ་ཋེི་ཚོང་འཚོབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་

“གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོ་ོསིོང་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་ཁོོ་ཚོ་ོའགོག་ཐེབསི་བྱསི། “ཁྱོོད་ཚོ་ོདངོསི་གནསི་ཁོང་ཀློད་བཙན་པོ་ཞེིག་ལོ་

འགྲོ་སི་ཡིོད་དམ།”

“ངསི་ཀྱིང་མི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོ་འགྲོ་ཡིི་བསྡད་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད་

སྙམ།” ཁོོ་ཚོོསི་མཉིམ་དུ་རྩོད་བསྡུར་བྱསི་ཤོིང་། ཨ་མསི་ཨལོ་ལོ་བལྟསི།
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རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་རྩེད་མོ་རྩ་ེཐེབསི་བྱསི་རྗོེསི། ཁོོ་ཚོ་ོཡིང་

འགུལོ་མེད་ཀྱིིསི་ཡིིད་མུག་ག་ིནང་དུ་ལྷུང་། ཆོར་པསི་ཁོང་ཀློད་དུ་རྔ་རྡུང་རྡུང་བྱེད།

ཉིིན་གསུམ་པར། ཆུ་ཕྲན་གྱི་ིབཞུར་སྒྲི་ད་ེཆོར་པའ་ིའབབ་སྒྲིའ་ིཁྲོད་ནསི་ཐེོསི་ཐུབ། ཨ་

ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ཀ་ཡིངསི་པོར་ཕྱིེསི་ཡིོད་པའ་ིསོྒོ་ནང་དུ་ལོངསི་ནསི། ཕར་ཕོྱིགསི་

སུ་ཇོེ་ཆོེར་འགྲོ་བཞེིན་པའི་ཆུ་ཕྲན་ལོ་བལྟསི། སྒོར་གྱིི་སྣེ་མོ་གཉིིསི་སུ་ཆུ་ཕྲན་དེ་གཞུང་

ལོམ་གྱི་ིཉི་ེསི་རུ་བཞུར་གྱི་ིའདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྒོར་གྱི་ིཐེད་དུ་ཆུ་བོ་ཕར་ལོ་དཀྱིོགསི་

ཡིོད། ད་ེབསི། གཞུང་ལོམ་གྱི་ིརགསི་སྐྱོར་གྱིིསི་སྒོར་གྱི་ིརྒྱབ་ནསི་བསྐོར་ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཆུ་

ཕྲན་གྱིིསི་སྒོར་གྱིི་མདུན་ངོསི་ནསི་ཉིེ་སིར་བསྐོར་ཡིོད། དེ་ནསི་ཨ་ཕསི་“ཇོོན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

བལྟསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག ངསི་བལྟསི་ན་ཆུ་ཕྲན་འད་ིརྒྱསི་ནསི་ཡིོང་ན། ང་ཚོ་ོཆུསི་འདེད་

རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཁོ་གདངསི་ནསི་སྨོ་ར་ཐེར་ཐོེར་དུ་སྐྱེསི་པའ་ིམ་ན་ེའཕུར་འཕུར་བྱེད་

བཞེིན་“རེད་ཡི། ད་ེཡིང་སྲིིད་པ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་ཆོམ་པ་ལྕིི་མོ་ཞེིག་ཕོག་ནསི་ད་ལྟ་ཉིལོ་སིར་ལྷུང་ནསི་ཡོིད་ཅིིང་། ཁོོ་

མོར་ཚོ་བ་འཕར་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་གདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར་ནསི་མིག་ཟུང་ཟིམ་ཟིམ་

བྱེད། ཨ་མསི་ལོག་ཏུ་འོ་མ་དྲེོན་པོ་ཞེིག་བཟུང་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྡད་ནསི་“ཡི། འད།ི 

འདི་ལོག་ཏུ་ལོོངསི་དང་། ནང་དུ་ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོའི་ཞེག་ཚོིལོ་བསྲིེསི་ཡིོད་པསི། ཟུངསི་

ཤུགསི་རྒྱསི་པར་ཕན། ཡི། འད་ིའཐུངསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ལུསི་སོྟབསི་ཞེན་པོསི་མགོ་བོ་གཡུགསི། “ང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་མཛུབ་མོསི་བར་སྣང་དུ་གཞུ་དབྱིབསི་ཀྱིི་རི་མོ་ཞེིག་བྲིསི། “གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོ་

ཚོང་མསི་སྦྱིག་མ་འཁུར་ནསི་ཆུ་རགསི་ཤོིག་བཟོསི་པ་ཡིིན་ན། ང་ཚོོསི་ཆུ་ཕྲན་འད་ིཕྱིོགསི་

སུ་བཞུར་དུ་མ་བཅུག་པར་འགོག་ཐུབ་སྲིིད། ང་ཚོོསི་གཤོམ་གྱིི་འདི་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་དེ་
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ཡི་ིབར་དུ་བཟོསི་པསི་ཆོོག”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་“རེད་ཡི། འགོག་ཐུབ་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིགཞེན་པ་ཚོོསི་ད་ེལྟར་ལོསི་

འདོད་མིན་མི་ཤོེསི། ཁོོ་ཚོོ་གཅིིག་བྱསི་ན་སི་གཞེན་པ་ཞེིག་ཏུ་གནསི་སྤེོར་སྲིིད།” ཅིེསི་

བཤོད།

• • •

ཨ་ཕསི་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་“འོན་ཀྱིང་། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་འདིའ་ིནང་སྐམ་པོ་རེད་ཨ། འད་ི

ལྟ་བུའ་ིསྐམ་པོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་གང་དུ་རྙིེད་ཐུབ་བམ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་“ཅུང་ཙམ་

སྒུགསི་ཨ།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་ཁོང་པའི་ནང་གི་ལྕུག་ཕྲན་ཚོོའི་ཁྲོད་ནསི་ཡིལོ་ག་

ཞེིག་བཙལོ། ཁོོསི་ཡིལོ་ག་དེ་འཁྱོེར་ནསི་བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་མར་བབསི་ཤོིང་། འདམ་

བག་ཁོྲད་ནསི་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་དུ་ཕར་སིོང་། ཁོོསི་ཡིལོ་ག་དེ་ལོང་ལོོང་དུ་འབབ་བཞེིན་

པའི་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་འགྲམ་དུ་དྲེང་མོར་བཙུགསི་རྗོེསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕྱིིར་

བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་“དཀོན་མཆོོག་ཡིེ་ཤུ། དེ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལོ་གོྱིན་གོསི་ཚོང་མ་རོླན་པ་

བཟོསི་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

སྐྱེསི་པ་གཉིིསི་ཀསི་ཆུ་འགྲམ་དུ་བཙུགསི་ཡིོད་པའ་ིཡིལོ་ག་ལོ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་

ཚོོསི་ཆུ་དལོ་མོསི་ཡིར་ཡིོང་ནསི་ཡིལོ་གའ་ིམཐེའ་འཁོོར་དུ་འཁྱོིལོ་ཞེིང་། ད་ེནསི་མུ་མཐུད་

དུ་ཆུ་རགསི་ངོསི་སུ་ཡིར་བཞེིན་ཡིོང་བཞེིན་པ་མཐེོང་། ཨ་ཕསི་“དངོསི་གནསི་མགོྱིགསི་

པོ་ཡིོང་གི་འདུག་ཨ། ངསི་བལྟསི་ན་ང་ཚོོ་སིོང་ནསི་མི་གཞེན་པ་ཚོོ་ལོ་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་

དགོསི་རྒྱུ་རེད། སིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཆུ་རགསི་བཟོ་རོགསི་ཨ་ེབྱེད་བལྟ་དགོསི་ལོ། གལོ་སྲིིད་

ཁོོ་ཚོོསི་རོགསི་རམ་མ་ིབྱེད་ན། ད་ེནསི་འད་ིལོསི་ཁོ་འབྲལོ་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་གཞེན་ཡིོད་

རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་རིང་མོ་དེའ་ིསྣ་ེགཅིིག་ཏུ་



987

ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ཡིོད་པའ་ིཝེན་རའ་ེཋེ་ིཚོང་ལོ་བལྟསི། ཨལོ་ཁོོ་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཨ་གྷི་ེདང་ལྷན་དུ་བསྡད་འདུག 

ཨ་ཕ་ཁོོ་ཚོོའི་སི་ཁུལོ་དུ་ཕར་སིོང་ནསི་“ཆུ་ཇོེ་ཆོེར་འགྲོ་བཞེིན་འདུག་པསི། ང་ཚོོསི་ཆུ་

རགསི་ཤོིག་བཟོསི་ན་ག་འདྲེ་འདུག གལོ་སྲིིད་ཚོང་མསི་མཉིམ་རུབ་བྱསི་པ་ཡིིན་ན། ང་

ཚོོསི་ཆུ་རགསི་ཤོིག་བཟོ་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ང་ཚོོསི་གྲོསི་བསྡུར་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན། ང་ཚོ་ོསིང་ཉིིན་འད་ི

དང་ཁོ་འབྲལོ་དགོསི་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཡིང་འད་ིཕྱིོགསི་སུ་སླེེབསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་རེད། ད་ེབསི་འདུག་སི་སྐམ་

པོ་ཡིག་པོ་ཞེིག་རྙིེད་མིན་ཁྱོོད་ལོ་གསིལོ་པོ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། འད་ིགར་བསྡད་ཀྱིང་... །”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨ་ཕ། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོ་ོའགྲོ་ན། ང་ཡིང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཅུང་ཧང་སིངསི་“ཁྱོོད་འགོྲ་མ་ིརུང་། ཨལོ། རླངསི་འཁོོར་འད།ི ང་ཚོ་ོསུ་ཞེིག་གིསི་

ཀྱིང་རླངསི་འཁོོར་འད་ིལོག་ལོེན་བྱེད་མ་ིཤོེསི།”

“དེར་ངསི་ཁོ་ཡི་མ་ིབྱེད། ང་དང་ཨ་གྷི་ེགཉིིསི་ཀ་མཉིམ་འགྲོ་མཉིམ་འདུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་“ཅུང་ཙམ་སྒུགསི་དང་། འདིར་ཤོོག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཝེན་རའ་ེཋེ་ིདང་ཨལོ་

ཡིར་ལོངསི་ནསི་སོྒོ་རྩ་རུ་ཚུར་ཡིོང་། ཨ་ཕསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་བཞེིན་“ལྟོསི་

དང་། ཕར་ཕོྱིགསི་ད་ེནསི་གཤོམ་གྱི་ིའད་ིབར་དུ་ཆུ་རགསི་ཤོིག་བཟོསི་ན།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི། 

ཁོོསི་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བཙུགསི་པའ་ིཡིལོ་ག་དེར་བལྟསི། ཆུ་ད་ལྟ་དེའ་ིམཐེའ་རུ་འཁྱོིལོ་ནསི་

འཁོོར་གྱི་ིའདུག་ལོ། མུ་མཐུད་དུ་རགསི་ཁོའ་ིའགྲམ་ནསི་ཡིར་བཞུར་ཡིོང་ག་ིའདུག

ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ལོསི་ཀ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་རེད་ལོ། ད་ེའདྲེ་བཟོསི་པའ་ིདབང་དུ་

བཏང་རུང་། ཆུ་ད་དུང་དེའ་ིསྟེང་ནསི་ཚུར་བཞུར་ཡིོང་སྲིིད་པ་རེད།” ཅིེསི་དགག་པ་བརྒྱབ།
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“ང་ཚོོར་ད་ལྟ་ཅི་ིལོསི་འད་ིལོསི་མེད་པསི། སིོང་ནསི་ཆུ་རགསི་ད་ེབཟོསི་བཞེག་ན་མ་ི

འགྲིག་གམ། ང་ཚོོར་འདུག་སི་འད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིང་བསྐྱར་རྙིེད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཡི། ད་འགྲོ། ང་

ཚོ་ོསིོང་ནསི་མ་ིགཞེན་པ་ཚོོར་གྲོསི་བསྡུར་ཞེིག་བྱེད། གལོ་སྲིིད་ཚོང་མ་མཉིམ་རུབ་བྱསི་

པ་ཡིིན་ན། ད་ེལོསི་སླེ་པོསི་བཟོ་ཐུབ།”

ཨལོ་གྱིིསི་“གལོ་སྲིིད་ཨ་གྷི་ེའགྲོ་ན། ང་ཡིང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཉིོན་དང་། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་ཚོོ་ཚོང་མསི་རོགསི་རམ་མི་བྱེད་ན། དེ་ནསི་ང་ཚོོ་

ཚོང་མ་འགྲོ་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད། འགྲོ། སིོང་ནསི་ཁོོ་ཚོོར་ཁོ་བརྡོ་ཞེིག་བྱེད་དང་།” 

ཞེེསི་བཤོད། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཕྲག་པ་སྒུར་སྒུར་བྱསི་ནསི་བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་མར་བབསི་

ཤོིང་། ཁོང་སོྒོ་ཕྱིེསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིཁྱོིམ་མཚོེསི་ཚོང་ག་ིསོྒོ་མོའ་ིནང་དུ་ཡིར་འཛུལོ།

ཨ་མ་ཐེབ་འགྲམ་དུ་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་གཉིོམ་ཆུང་བའི་མེ་ལྕིེའི་སྟེང་དུ་ལྕུག་ཕྲན་

ཉུང་ཉུང་ཞེིག་བསྣན། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་འཚོང་ཁོ་བརྒྱབ་ནསི་“ང་ལྟོགསི་ཀྱིི་

འདུག”ཅིེསི་སྡུག་སྨྲ་ེབཏོན།

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ལོྟགསི་དོན་མེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སྐྱོ་ལྡུར་མང་པོ་ཞེིག་བཏུངསི་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་

བཤོད།

“ང་ལོ་མ་རྨོསི་ལོོ་ཏོག་ཡིོསི་ཤོོག་སྒོམ་གཅིིག་ཡིོད་ན་ཨང་འདོད། དེང་སིང་ཅི་ིལོསི་འད་ི

ལོསི་མེད་པསི། སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུག”

ཨ་མསི་“སྐྱིད་པོ་ཡིོང་ག་ིརེད། ཁྱོོད་རང་བྲེལོ་བ་མ་ལོངསི་དང་། མ་ིའགྱིངསི་པར་ང་ཚོ་ོ

རང་ཉིིད་ལོ་ཁོང་པ་ཞེིག་ཡིོད་རྒྱུ་རེད། མགོྱིགསི་པོར་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ང་ཚོོར་སོྒོ་ཁྱོ་ིཞེིག་ཀྱིང་ཡིོད་ན་ཨང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེདུསི་ང་ཚོོར་སོྒོ་ཁྱོ་ིཡིོད་རྒྱུ་རེད་ལོ། བྱ་ིལོ་ཡིང་ཡིོད་རྒྱུ་རེད།”

“བྱ་ིལོ་སིེར་པོ་ཨ།ེ”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ཨ་མསི་ངོ་དགའི་སྐད་ཀྱིིསི་“ད་ང་ལོ་བར་ཆོད་གཏོང་གི་མ་འདུག ད་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་

བགོར་ནསི་མ་འདུག རུ་ཐེ།ེ རོ་སི་ིཤོ་རོན་ད་ལྟ་ན་ཡི་ིཡིོད་པསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅུང་ཙམ་རིང་

ལོ་བུ་མོ་ཡི་རབསི་ཤོིག་བྱསི་ནསི་བསྡད་ན་མ་ིཆོོག་གམ། སྐྱིད་པོ་ཡིོང་ག་ིརེད།” ཅིེསི་བཤོད་

པསི། རུ་ཐེ་ེཡིིསི་འཁོང་ར་བྱེད་བཞེིན་ཕར་སོིང་།

རོ་སིི་ཤོ་རོན་ཉིལོ་ཡིོད་པའི་ཉིལོ་སི་དེ་ལོསི་ངུ་སྐད་མཐེོན་པོ་ཐེན་ཐུན་རེ་གྲག་ཡིོང་

བསི། ཨ་མ་མགོྱིགསི་པོར་ཕར་འཁོོར་ནསི་ད་ེཕོྱིགསི་སུ་བརྒྱུགསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨམ་

གཙིགསི་བསྡམསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཟུང་དུ་འཇོིགསི་སྣང་གིསི་ཁོེངསི།

ཨ་མསི་“ཅི་ིཞེིག་རེད།” ཅིེསི་སྐད་བརྒྱབ། བུ་མོསི་དབུགསི་ཁོ་བཏང་རྗོེསི་ཡིང་བསྐྱར་

དབུགསི་ཁོ་ཕྱིརི་བསྡམསི། ཨ་མསི་ལོག་པ་མགྱིོགསི་པོར་ཁོོ་མོའ་ིཉིལོ་ཐུལོ་འོག་ཏུ་བསྲིངིསི་

ཤོིང་། ད་ེནསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ།ི ཝ།ེ ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ།ི” ཞེེསི་བོསི།

བུད་མེད་རྒྱགསི་པ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཁོང་པའ་ིསྣ་ེགཞེན་པ་ད་ེནསི་ཚུར་བརྒྱུགསི་ཡིོང་། “ང་

བོསི་པ་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མསི་“ལྟོསི་དང་།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིགདོང་པར་མཛུབ་སྟོན་བྱསི། ཁོོ་

མོའ་ིམ་མཆུ་སིོ་ཡིིསི་བསྡམསི་ནསི་འདུག་ཅིིང་། དཔྲལོ་བ་རུ་རྔུལོ་ནག་བཞུར་གྱིིན་འདུག་

ལོ། མིག་ནང་དུ་ཞེེད་སྣང་ག་ིབཀྲག་འོད་འཕྲོསི།

ཨ་མསི་“ངསི་བལྟསི་ན་བཙའ་རན་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད། ད་ེཅུང་སྔོ་པོ་འདུག”ཅིེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་ཤུ་རིང་ཆོེན་པོ་ཞེིག་བློངསི་རྗོེསི་གཟུགསི་པོ་ལྷོད་ལོ་ཕྱིིར་བབསི་ཤོིང་། ཨམ་

གཙིགསི་ལྷོད་ནསི་མིག་ཟུང་བཙུམསི། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཁོོ་མོའ་ིསྟེང་དུ་མར་སྒུར།

“གྲོད་ཁོོག་ཡོིངསི་སུ་ཟུག་གཟེར་གླེོ་བུར་བ་མང་པོ་རྒྱག་ག་ིའདུག་གམ། སྐད་ཆོ་ཐེད་

ཀར་ཤོོད།” རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་སྟོབསི་ཤུགསི་དང་བྲལོ་བའི་སོྒོ་ནསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡེམ། 

ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཚུར་ཨ་མ་ལོ་ཁོ་འཁོོར་ནསི་“རེད་འདུག་ཡི། བཙའ་ཚོོད་ད་དུང་ཅུང་
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ཙམ་སྔོ་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“གཅིིག་བྱསི་ན་གཟུགསི་པོར་ཚོ་བ་བརྒྱབ་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།”

“ཡི། ད་ཁོོ་མོ་རྐང་པའ་ིསྟེང་དུ་ལོངསི་དགོསི་ལོ། ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་ཅུང་བྱེད་དགོསི།”

ཨ་མསི་“ཁོོ་མོ་ལོངསི་མ་ིཐུབ། ཁོོ་མོར་ལུསི་ཤུགསི་མ་ིའདུག”ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི། འོན་ཀྱིང་། ཁོོ་མོ་ངེསི་པར་དུ་ལོངསི་དགོསི།” ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་བརྟེན་

བརླིང་དང་གཟབ་ནན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་འཇོོན་ཐེང་ག་ིཉིམསི་ཕུད་ནསི་“ངསི་བཙའ་རོགསི་མང་

པོ་བྱསི་མྱོོང་ཡིོད། ཡི། སོྒོ་མར་རྒྱོབསི་ཤོིག འོན་ཀྱིང་། བར་སྟོང་ཅུང་ཙམ་ཞེོག བསིེར་བུ་

གཡུག་ཏུ་མ་འཇུག” ཅིེསི་བཤོད། བུད་མེད་གཉིིསི་ཀསི་འདེད་སོྒོ་ཆོེན་པོ་ད་ེཤུགསི་ཀྱིིསི་

ཕར་དེད་ནསི། སོྒོ་བར་དུ་དབྱིན་ཁྲེ་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་བར་སྟོང་བཞེག ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་

ཡིིསི་“ང་སིོང་ནསི་ངེད་ཚོང་ག་ིསོྒྲིན་མེའང་འཁྱོེར་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་

པར་སོྤྲོ་དགའ་ིདམར་མདངསི་ཤོིག་བབསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“ཨ་གྷི།ེ ཁྱོོད་ཡིོང་ནསི་བྱིསི་པ་

འད་ིགཉིིསི་བདག་བྱོསི།” ཞེེསི་བོསི།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡེམ་བཞེིན་“ད་ེརེད། རུ་ཐེ།ེ ཝིན་ཧྥོིལོད་དང་ཁྱོོད་གཉིིསི་མར་

ཨ་གྷི་ེཡི་ིརྩ་རུ་སིོང་། ད་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་“ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“རྒྱུ་མཚོན་ནི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ངེསི་པར་དུ་འགྲོ་དགོསི་པསི་ཡིིན། རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་ཕྲུ་གུ་

བཙའ་རྒྱུ་རེད།”

“ངསི་ལྟད་མོར་བལྟ་འདོད། ཨ་མ། ཁོ་དྲེོ། སྐུ་མཁྱོེན།”

“རུ་ཐེ།ེ ཕར་རྒྱུགསི། ད་སིོང་།” སྐད་གདངསི་འད་ིའདྲེ་ལོ་ཕྱིིར་རྩོད་པ་རྒྱག་པའ་ིསྐལོ་

བ་མེད་པསི། རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སྣེ་གཞེན་པ་དེ་རུ་

སིོང་། ཨ་མསི་སྒྲིོན་མ་ེསྦེར་བྱུང་ལོ། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་ཁོོ་ཚོང་ག་ིརོ་ཆོ་ེསི་ིཋེེར་སྒྲིོན་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

མེ་4 འཁུར་ནསི་ཡིོང་སྟེ་པང་གཅིལོ་སྟེང་དུ་བཞེག སྒྲིོན་མེ་འདིའི་མེ་ལྕིེ་ཀོར་ཀོར་ཆོེན་

པོ་དེསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་ཡིོངསི་གསིལོ་ལྷང་ང་ེབྱསི། 

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་འབུད་ཤོིང་ལྕུག་ཕྲན་ཕུང་པོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་བསྐུངསི་ནསི་

ཚུར་ལོྐོག་ལྟ་བྱསི། རུ་ཐེེ་ཡིིསི་སྐད་དམའ་མོསི་“ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞེིང་། དེ་

ང་ཚོོསི་གསིལོ་པོར་མཐོེང་རྒྱུ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འུར་ཅིོ་མ་རྒྱག་མ་གཏོགསི་ཨ་མསི་ངེད་

གཉིིསི་ལོ་བལྟ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་མ་རེད། གལོ་སྲིིད་ཁོོ་མོསི་ཚུར་བལྟསི་ན། ཁྱོོད་མགོྱིགསི་པོར་

ལྕུག་ཕྲན་གྱི་ིཕག་ཏུ་སྦེསི། ད་ེནསི་ང་ཚོོསི་ལྟད་མོ་ལྟ་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ལྟད་མོ་འདི་འདྲེ་མཐེོང་མྱོོང་མཁོན་གྱིི་བྱིསི་པ་མང་པོ་ཡིོད་རྒྱུ་མ་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་རང་རློམ་དང་ཨུ་ཚུགསི་འདྲེེསི་མསི་“འདི་མཐོེང་མྱོོང་མཁོན་གྱིི་བྱིསི་པ་

གཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ོམ་གཏོགསི་སུ་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་མཐེོང་ག་ིམ་རེད།” ཅིེསི་

བཤོད།

མལོ་གདན་གྱིི་གཤོམ་དུ། སྒྲིོན་མེའི་འོད་སྣང་གསིལོ་པོའ་ིའོག་ནསི་ཨ་མ་དང་ལྕིམ་

ཝེན་རའེ་ཋེི་གཉིིསི་ཀསི་བུ་བཙའི་ཆོོ་ག་བཤོམསི། ཆོར་པའི་ཤོག་སྒྲིའི་འོག་ནསི་ཁོོ་མོ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐད་གདངསི་ཅུང་མཐོེན་པོ་བྱསི། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིཔང་ཁོེབསི་

ཀྱིི་གླེོ་ཁུག་ནསི་སིིལོ་ལྤགསི་བཤུ་གྲི་ཞེིག་བློངསི་ནསི་མལོ་གདན་འོག་ཏུ་བསྣུར་ནསི་

“གཅིིག་བྱསི་ན་འདི་ལོ་ནུསི་པ་ཅིི་ཡིང་ཨེ་ཡིོད་མི་ཤོེསི།” ཞེེསི་ཁོོ་མོསི་དགོངསི་སིེལོ་ཞུ་

བའ་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་“ང་ཚོོའ་ིཡུལོ་དུ་རྒྱུན་དུ་འད་ིའདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། གང་ལྟར་འད་ིལོ་

གནོད་པ་ཅི་ིཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

4  རོ་ཆོེ་སིི་ཋེེར་སྒྲིོན་མེ།རོ་ཆོེ་སིི་ཋེེར་སྒྲིོན་མེ། Rochester Lamp སྟ།ེ ཨ་རའི་ིརོ་ཆོ་ེསི་ིཋེརེ་སྒྲིོན་མ་ེབཟོ་སྐྲུན་ཁོང་གིསི་བཟོསི་པའ་ིསྒྲིོན་མ་ེ

དང་དེའ་ིཚོངོ་རྟེགསི།
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ཨ་མསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡེམ། “ང་ཚོོའ་ིཕ་ཡུལོ་དུ་གཤོོལོ་ལྕིགསི་འཇོོག་སྲིོལོ་ཡིོད། ངསི་

བལྟསི་ན་མངལོ་བཙའ་ིན་ཟུག་འགོག་པར། རྩ་ེརྣོན་པོ་ཅིན་ཞེིག་ཡིིན་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད་སི་

རེད། འད་ིཡུན་རིང་པོ་ཞེིག་མ་ིའགོར་བར་སྨོོན།”

“ད་ལྟ་ཚོོར་བ་ག་འདྲེ་འདུག”

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་སྔོངསི་འཚོབ་དང་བཅིསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡེམ་“ད་ལྟ་བཙའ་རྒྱུ་རེད་

དམ།”

ཨ་མསི་“བཙའ་རྒྱུ་རེད། ཕྲུ་གུ་བད་ེཐེང་ཞེིག་བཙའ་རྒྱུ་རེད། འད་ིཐེད་ལོ་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ང་

ཚོོར་རོགསི་རམ་བྱེད་དགོསི། ཡིར་ལོངསི་ནསི་ཅུང་འགྲོ་ཐུབ་སི་རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ངསི་ཚོོད་ལྟ་ཞེིག་བྱེད།”

ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་“དངོསི་གནསི་བུ་མོ་ངར་པ་ཞེིག་རེད། དངོསི་གནསི་བུ་མོ་ཡི་

རབསི་ཤོིག་རེད། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་རོགསི་རམ་བྱེད་ཡི། སྙིང་སྡུག་མ། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་བསྐྱོར་

ནསི་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་མོ་རྐང་པའི་སྟེང་དུ་ལོངསི་རོགསི་བྱསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་

མོའ་ིཕྲག་སྟེང་དུ་མལོ་གཟན་ཞེིག་འཕངསི་རྗོེསི། ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིམཆོན་ཁུང་གཅིིག་ག་ི

འོག་ནསི་བསྐྱོར་ཞེིང་། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་ཁོོ་མོའ་ིམཆོན་ཁུང་གཞེན་པའ་ིའོག་ནསི་

བསྐྱོར། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་མོ་བསྐྱོར་ནསི་འབུད་ཤོིང་ཕུང་གསིོག་དེའ་ིབར་དུ་སིོང་ཞེིང་། ད་ེནསི་

ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་དལོ་མོསི་ཁྲིད། དེ་ལྟར། ཐེེངསི་འགའ་རེ་ལོ་སིོང་། ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་

ཁོང་ཀློད་དུ་མུ་མཐུད་དུ་བང་བང་གིསི་བརྡུངསི།

རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀསི་བློོ་འཚོབ་དང་བཅིསི་བལྟསི་ཤོིང་། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་

“ཁོོ་མོསི་ཕྲུ་གུ་ག་དུསི་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཤུ་... ། ཁོོ་ཚོོར་མཐེོང་དུ་མ་འཇུག་མ་གཏོགསི་ངེད་གཉིིསི་ལོ་བལྟ་རུ་འཇུག་གི་མ་

རེད།”
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ཨ་གྷི་ེའབུད་ཤོིང་ཕུང་གསིོག་ག་ིཕོྱིགསི་སུ་ཚུར་ཡིོང་ནསི། ཁོོ་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་ལྟད་མོ་

བལྟསི། སྒྲིོན་མེའི་འོད་སྣང་ཁྲོད་དུ་ཨ་གྷིེ་ཡིི་སྐམ་རིད་ཀྱིི་གདོང་པ་དང་གསིེར་མདོག་གི་

སྐྲ་ལོོ་བཅིསི་མཐེོང་ཐུབ་ལོ། གྱིང་ངོསི་སུ་བབསི་པའ་ིཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོའ་ིགྲིབ་མའ་ིསྟེང་ག་ིསྣ་

ཡི་ིགྲིབ་གཟུགསི་ན་ིཕྲ་ཞེིང་རིང་།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ་མཐེོང་མྱོོང་ཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་གྷི་ེཡིིསི་“ལོོསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“འོ་ན། ག་དུསི་བཙའ་རྒྱུ་རེད།”

“ཨོ། ད་ེཡུན་རིང་ཡུན་རིང་ཞེིག་འགོར་རྒྱུ་མ་རེད།”

“ཨུན། དུསི་ཚོོད་ག་ཚོོད་ཅིིག་སྒུག་དགོསི།”

“གཅིིག་བྱསི་ན་སིང་ཉིིན་ནམ་མ་ལོངསི་གོང་དུ་བཙའ་རྒྱུ་རེད།”

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཨོ་ལྟསི་ངན། དེསི་ན་ད་ལྟ་ནསི་བལྟསི་བསྡད་ནསི་ཅི་ིབྱ། ཨོ། ལྟོསི་དང་།” 

ཞེེསི་བཤོད།

བུད་མེད་ཚོོསི་གོམ་པ་སོྤེ་མཚོམསི་བཞེག རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་གཟུགསི་པོ་སྲི་མོར་གྱུར་

ཅིིང་ཁོ་ནསི་ཟུག་རྔུ་བཏོན། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་མོ་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་མར་སྡོད་དུ་བཅུག་ནསི་

དཔྲལོ་བའི་རྔུལོ་ཆུ་ཕྱིིསི། ཁོོ་མོསི་འཁུན་སྒྲི་བཏོན་ཞེིང་ཁུ་ཚུར་བཅིངསི། ཨ་མསི་སྐད་

ངག་འཇོམ་པོསི་ཁོོ་མོར་གླེེང་མོལོ་བྱསི། ཁོོ་མོསི་“ལྷོད་ལོ་བོབསི་དང་། སྐྱོན་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

སྐྱོན་ཡིོད་པ་མ་རེད། ལོག་པསི་དམ་པོར་བཅིངསི་ནསི། མ་མཆུ་ཁོ་ནང་ནསི་ཐོེང་། དེ་

རེད། ཨོ་ད་ེའདྲེ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཟུག་གཟེར་ཕྱིིར་འཇོགསི་སིོང་བསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་མོར་

ངལོ་གསིོ་ཅུང་རྒྱག་ཏུ་བཅུག ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་ཕྱིིར་བསླེངསི་ནསི། མདུན་

དུ་གོམ་གསུམ་དང་རྒྱབ་ཏུ་གོམ་གསུམ་བྱསི་ཏེ། ཟུག་གཟེར་གྱིི་བར་མཚོམསི་ནསི་ཕར་

འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱསི།
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སྐབསི་དེར་ཨ་ཕསི་སོྒོ་སྲུབསི་ནསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་བསྲིིངསི་ཡིོང་ཞེིང་། ཁོོའ་ིཞྭ་མོའ་ི

འདབསི་ནསི་ཆུ་ཐེིགསི་ཙར་ཙར་བྱེད། ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཚོོསི་སོྒོ་བརྒྱབ་ནསི་ཅིི་བྱེད།” ཅིེསི་

དྲེིསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོོསི་ནང་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིབུད་མེད་ཚོ་ོམཐོེང་།

ཨ་མསི་“ཁོོ་མོ་བཙའ་རན།” ཞེེསི་བཤོད།

“དེསི་ན། ང་ཚོ་ོའགྲོ་འདོད་རུང་འགྲོ་ཐེབསི་མ་ིའདུག་ཨ།”

“འགྲོ་མ་ིཐུབ།”

“དེསི་ན་ང་ཚོོསི་ཆུ་རགསི་ད་ེབཟོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག་ཨ།”

“ངེསི་པར་དུ་བཟོ་དགོསི།”

ཨ་ཕ་འདམ་བག་ཁྲོད་དུ་ཅིབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་དུ་སིོང་། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིཆུ་

བརྟེག་ཡིལོ་ག་དེ་ཆུ་ནང་དུ་དབྱིན་ཚོོན་བཞེི་ཙམ་ནུབ་ཟིན། སྐྱེསི་པ་ཉིི་ཤུ་ཐེམ་པ་ཆོར་

པའི་ཁྲོད་དུ་ལོངསི་འདུག་ཅིིང་། ཨ་ཕསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་“ང་ཚོོསི་ཆུ་རགསི་འདི་

ངེསི་པར་དུ་བཟོ་དགོསི། ངའ་ིབུ་མོར་ཟུག་གཟེར་རྒྱག་མགོ་བརྩམསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་

པསི། མ་ིརྣམསི་ཁོོའ་ིམཐེའ་རུ་འདུསི།

“ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“རེད། ད་ེབསི་ང་ཚོ་ོད་ལྟ་གནསི་སྤེོ་མ་ིཐུབ།”

སྐྱེསི་པ་གཟུགསི་རིང་ཞེིག་གིསི་“ད་ེང་ཚོོའ་ིཕྲུ་གུ་ན་ིམ་རེད། ང་ཚོ་ོམ་སིོང་ཐེབསི་མེད་

རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“དེ་ལོོསི་ཆོོག ཁྱོོད་རང་འགྲོ་འདོད་ན་སིོང་ཆོོག ད་སིོང་ཞེིག ཁྱོོད་འགོག་

མཁོན་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། གང་ལྟར་འདིར་སྦྱིག་མ་བརྒྱད་མ་གཏོགསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད་

རྗོེསི། ཁོོ་རང་ཆུ་རགསི་ཆོེསི་དམའ་སི་དེར་བརྒྱུགསི་ནསི། སྦྱིག་མ་འདམ་བག་ཁྲོད་དུ་

བསྣུན་ཞེིང་། འཇོིབ་སྒྲི་ཞེིག་དང་བཅིསི་འདམ་བག་སྦྱིག་མ་གང་ཡིར་བཀྱིགསི། ཁོོསི་སྦྱིག་
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མ་འདམ་བག་ཁྲོད་དུ་ཡིང་དང་ཡིང་དུ་བསྣུན་ཞེིང་། འདམ་བག་རྣམསི་ཆུ་རགསི་སྟེང་

ག་ིསི་མགོ་དམའ་སི་ཁོག་ག་ིསྟེང་དུ་འཕངསི། ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་སྐྱེསི་པ་གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་

སོྨྱོན་པ་བཞེིན་དུ་འདམ་བག་མར་བརྐོསི་ནསི་ཡིར་འཕེན་བཞེིན་འདུག ཁོོ་ཚོོསི་འདམ་

བག་བརྩིགསི་ནསི་ཆུ་རགསི་རིང་པོ་ཞེིག་བཟོ་བཞེིན་ཡིོད་ཅིིང་། སྦྱིག་མ་མེད་པའ་ིསྐྱེསི་པ་

ཚོོསི་ལྕིང་མའ་ིཡིལོ་ག་བྲེགསི་ཡིོང་ནསི། ད་ེདག་རྐྱེ་བསླེསི་བརྒྱབ་རྗོེསི་ཆུ་རགསི་ཀྱི་ིསྟེང་

དུ་རྐང་བརྫོིསི་ཀྱིིསི་མནན། སྐྱེསི་པ་འད་ིདག་ལོསི་ངལོ་རྩོལོ་གྱི་ིཞེ་ེསྡང་ཞེིག་དང་། འཐེབ་

རྩོད་ཀྱི་ིཞེ་ེསྡང་ཞེིག་མཆོེད་ཡིོང་། མ་ིགཅིིག་གིསི་སྦྱིག་མ་ཐེང་ལོ་བཞེག་མ་ཐེག་ཏུ་གཞེན་

པ་གཅིིག་གིསི་ལོག་ཏུ་བློངསི་འགྲོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཞྭ་མོ་དང་སྟོད་ལྭ་ཕུད་བྱུང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིདོར་མ་

དང་ནང་སྟོད་ཚོང་མ་ལུསི་ལོ་དམ་པོར་འབྱར་ནསི་ཡོིད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའ་ིརྐང་མགོའ་ིལྷམ་

གོག་དག་ནི་བཟོ་དབྱིབསི་བྲལོ་བའི་འདམ་བག་རོྡོག་རོྡོག་ཏུ་གྱུར། ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་འཁོོར་

སྒོམ་ཁོང་པ་ལོསི་ཟུག་རྔུ་སླེེབསི་ཐེེངསི་རེར། སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་

སྔོངསི་འཚོབ་ངང་ཡུད་ཙམ་ཉིན་ལོ། དེ་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་རང་མདུན་གྱིི་ལོསི་ཀའི་ནང་

དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་འགྲོ། ད་ེལྟར་རིམ་བཞེིན། ཕྱིོགསི་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྣ་ེམོ་གཉིིསི་ཀ་གཞུང་ལོམ་གྱི་ི

རགསི་སོྐྱར་དང་སྦྲིེལོ་བའ་ིརགསི་ཁོ་ཕྲ་ཞེིང་རིང་བ་ཞེིག་གྲུབ། ཁོོ་ཚོ་ོད་ལྟ་ཐེང་ཆོད་ཡོིད་

ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་སྦྱིག་མ་དལོ་མོསི་གཡུག་བཞེིན་འདུག ཆུ་ཕྲན་དེ་དལོ་མོསི་མུ་མཐུད་དུ་

ཇོེ་ཆོེར་འགྲོ་བཞེིན་འདུག་ལོ། ཁོོ་ཚོོསི་ཐེོག་དང་པོར་འཕངསི་པའི་འདམ་བག་དེ་དག་

གཞེ་ིནསི་ཆུ་ནང་དུ་བྱིངསི་ཟིན། 

ཨ་ཕསི་རྒྱལོ་ཁོའ་ིདགོད་སྒྲི་དང་བཅིསི་“གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོསི་འད་ིབཟོསི་མེད་རྒྱུ་ན། ཆུ་

ད་ལྟ་སྒོར་ནང་དུ་ཡིོངསི་སུ་སླེེབསི་ཚོར།” ཞེེསི་བཤོད།

ཆུ་ཕྲན་ད་ེགསིར་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིརགསི་ཁོའ་ིངོསི་སུ་མུ་མཐུད་དུ་ཡིར་གང་ནསི་ཡིོང་

གི་འདུག་ལོ། ལྕིང་མའི་ཡིལོ་གའི་ཁོེབསི་སྟན་ཡིོད་སི་དེ་རུ་ཆུ་མེར་མེར་གྱིིསི་རོྡོལོ་མགོ་
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བརྩམསི། ཨ་མསི་“ཇོ་ེམཐེོར་གཏོང་དགོསི། ང་ཚོོསི་འད་ིད་དུང་ཇོ་ེམཐེོར་གཏོང་དགོསི།” 

ཞེེསི་སྐད་བརྒྱབ།

སི་སྲིོད་ལོ་སླེེབསི་སིོང་ལོ། ལོསི་ཀ་མུ་མཐུད་དུ་ལོསི་བཞེིན་ཡིོད། ད་ལྟ་སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོན་ི

ལུསི་པོ་ཐེང་ཆོད་པ་ཙམ་གྱིི་ཚོད་ལོསི་ཡིོངསི་སུ་བརྒལོ་ཟིན། ཁོོ་ཚོོའི་གདོང་པར་རྣམ་

འགྱུར་དང་ཁོ་དོག་བྲལོ། ཁོོ་ཚོ་ོན་ིའཕྲུལོ་ཆོསི་དང་འདྲེ་བར། ད་དུང་ཡིང་ལོསི་ཀ་ཡི་ར་ེ

ཡིོར་རེསི་ལོསི་བཞེིན་ཡིོད། མུན་པ་རུབ་པ་ན། བུད་མེད་ཚོོསི་སྒྲིོན་མ་ེསྦེར་བའ་ིསྣང་བ་ད་ེ

འདྲུད་ཁོང་སོི་སོིའ་ིསོྒོ་ནང་ནསི་མཆོེད་ནསི་ཡིོང་། བུད་མེད་ཚོོསི་འཚོིག་ཇོ་ཐེབ་ལོ་བསྐྱོན་

ནསི་བཏུང་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི་རྗོེསི། ཁོོ་ཚོ་ོར་ེར་ེབཞེིན་དུ་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ི

སོྒོ་ནང་དུ་གསིེག་འཁོོར་གྱིིསི་འཛུལོ་འགྲོ།

ཟུག་གཟེར་ལོངསི་པའི་བར་ཐེག་ཇོེ་ཉིེ་ནསི་ཇོེ་ཉིེ་རེད་ལོ། ད་ལྟ་སྐར་མ་ཉིི་ཤུའི་

མཚོམསི་སུ་ཟུག་གཟེར་ཐེེངསི་ར་ེརྒྱག་ག་ིཡིོད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་རང་གཅུན་གྱི་ིནུསི་པ་

ཡིོངསི་སུ་ཤོོར་ཟིན་པསི། ཟུག་གཟེར་ཤུགསི་ཆོེན་རེ་རྒྱག་དུསི་ཁོོ་མོསི་ཆོོ་ངེ་ཆོེན་པོ་རེ་

འདོན། ཁྱོིམ་མཚོེསི་བུད་མེད་ཚོོསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོར་ལོག་འཇོམ་

པོསི་བྱིལོ་བྱིལོ་ར་ེབྱསི་རྗོེསི། རང་རང་སོི་སིོའ་ིའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་འགྲོ།

ཨ་མསི་མ་ེཆོེན་པོ་ཞེིག་སྦེར་ཡིོད་ལོ། ཁོོ་མོསི་སྣོད་ཁོ་ཡིོད་ཚོད་ཆུ་ཡིིསི་བཀང་རྗོསེི་ཐེབ་

སྟེང་དུ་བསོྐྱན་ནསི་དྲེོན་པོ་བཟོ་བཞེིན་ཡིོད། མཚོམསི་དང་མཚོམསི་སུ་ཨ་ཕསི་སོྒོ་སྲུབསི་

ནསི་ཡིར་བལྟསི་ནསི་“བད་ེའཚོམསི་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་འདྲེ།ི

ཨ་མསི་“རེད། ངསི་བལྟསི་ན་གནད་དོན་མེད་པ་འདྲེ།” ཞེེསི་ཁོོ་ལོ་སིེམསི་གསིོ་བྱསི། 

མུན་པ་རུབ་པ་ན། གཅིིག་གིསི་གླེོག་བཞུ་འཁྱོེར་ནསི་ལོསི་ཀ་ལོསི་སུ་ཡིོང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

ལོསི་ཀའི་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཛུལོ་ནསི། རགསི་ཀའི་སྟེང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འདམ་བག་འཕེན་

བཞེིན་འདུག
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཆུང་བོྱསི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རང་ཉིིད་གསིོད་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ང་ལོ་ཡིང་རང་དབང་མ་ིའདུག ཆོོ་ངེའ་ིསྒྲི་ད་ེདངོསི་གནསི་བཟོད་ཐེབསི་མེད་པ་ཞེིག་

རེད། སྒྲི་ད་ེན་ིསོྔོན་ཆོད་ཁོོ་མོ་གྲོངསི་སྐབསི་... །”

ཨ་ཕསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི། འོན་ཀྱིང་། གཟབ་གཟབ་བོྱསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ངག་ལྡབ་ལྡིབ་ཀྱིིསི་“ད་ེམ་གཏོགསི་ང་ཕར་བྲོསི་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དཀོན་

མཆོོག་དཔང་དུ་བཙུགསི་པ་ཡིིན། ཡིང་མིན་ན་ལོསི་ཀ་ལོསི་དགོསི། ད་ེམིན་ན་བོྲསི་འགྲོ་

དགོསི།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་“ང་ཚོོསི་རྟེགསི་སོྔོན་མ་བརྒྱབ་པ་དེའ་ིརྗོེསི་ནསི་ཆུ་ཡིར་ཡིོང་

ག་ིའདུག་གམ།”

གླེོག་བཞུ་འཁྱོེར་ཡིོད་པའ་ིམ་ིདེསི་ཕ་གིར་བཙུགསི་ཡིོད་པའ་ིཤོིང་ཐུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་གོླེག་

བཞུ་བཀར། ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་གླེོག་འོད་སྐྱ་ཤུར་ཤུར་གྱིིསི་གཤོགསི། “ཡིར་ཡིོང་ག་ིའདུག”

ཨ་ཕསི་“ཆུ་ཡིར་ཡིོང་ཚོད་རིམ་བཞེིན་ཇོ་ེདལོ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱིང་། མ་ིའགྱིངསི་

པར་ངོསི་ཕར་ཕོྱིགསི་ནསི་ཆུ་རགསི་བརྒལོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“གང་ལྟར་ད་དུང་ཡིར་ཡིོང་ག་ིའདུག”

བུད་མེད་ཚོོསི་ཇོ་ཕོར་དུ་འཚོིག་ཇོ་གང་རེ་བླུགསི་ནསི་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིི་རུ་བཤོམསི། 

མུན་པ་རུབ་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཡིང་ཇོ་ེདལོ་ནསི་ཇོ་ེདལོ་དུ་གྱུར་ཅིིང་། ཁོོ་

ཚོོའ་ིགོམ་པ་ལོེན་སྟངསི་ན་ིརྨོན་རྟེ་དང་འདྲེ་བར་དལོ་ཞེིང་ལྕི།ི རགསི་ཁོའ་ིསྟེང་དུ་འདམ་

བག་མང་ཙམ་བརྩིགསི་ཤོིང་། བར་གསིེང་དུ་ཡིལོ་གའི་ཁོེབསི་སྟན་མང་ཙམ་བརྩེགསི། 

ཆོར་པ་དལོ་མྱུར་སྙོམསི་པོསི་མུ་མཐུད་དུ་བབསི། གླེོག་བཞུའི་འོད་སྣང་གདོང་པར་

འཕྲོསི་ཚོ།ེ མིག་ཟུང་ལོསི་སྐར་འོད་འཕྲོ་ཞེིང་། འགྲམ་པའ་ིསྟེང་ག་ིཤོ་གནད་རྣམསི་ཕྱི་ིརུ་

འབུར་ནསི་ཡིོང་།
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འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་ཟུག་རྔུ་ཡུན་རིང་ལོ་བརྒྱབ་བྱུང་ལོ། མཇུག་མཐེར་ཁུ་

སིིམ་མེར་གྱུར།

ཨ་ཕསི་“གལོ་སྲིིད་བཙསི་སིོང་ན། ཨ་མསི་ང་ལོ་བརྡོ་གཏོང་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། གདོང་པ་ངམ་ནག་པོསི་མུ་མཐུད་དུ་འདམ་བག་འཕངསི་ནསི་བསྡད།

ཆུ་ཕྲན་སྟེང་དུ་རྦ་འཁོོར་འཁྱོིལོ་ཞེིང་། རགསི་ཁོའི་ངོསི་སུ་ཆུ་ཚོན་ཁོོལོ་བ་བཞེིན་

རོྡོལོ། དེ་ནསི་ཁོོའ་ིཡིར་ཕྱིོགསི་ནསི་ཅིི་ཞེིག་ཆོག་པའི་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་བྱུང་ལོ། ལོག་ཁྱོེར་

གླེོག་བཞུའ་ིའོད་ཕུང་ད་ེསྲིིང་བལོ་སྡོང་རྒན་ཞེིག་མགོ་རྟེིང་སླེོག་བཞེིན་པའ་ིསྟེང་དུ་སོྤྲོསི། 

སྐྱསེི་པ་ཚོོསི་ལོསི་མཚོམསི་བཞེག་ནསི་ད་ེགར་ལྟད་མོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། སྲིིང་སྡོང་དའེ་ི

ཡིལོ་ག་ཚོང་མ་ཆུ་ནང་དུ་དྲུད་ནསི་ཆུ་རྒྱུན་དང་འགོྲགསི་ནསི་མར་འཐེེན་བཞེིན་འདུག་

ལོ། དེ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་རྒྱུག་ཆུསི་སྡོང་པོའ་ིརྩད་པ་ཕྲ་མོ་ཁོག་བྲེལོ་འཚོབ་ཀྱིིསི་སོླེག་

བཞེིན་འདུག སྡོང་པོའ་ིརྩད་པ་རིམ་བཞེིན་ཆོད་ནསི་མཇུག་མཐེར་ཆུ་ནང་དུ་མར་འཁུར་

ནསི་ཡིོང་བསི། སྔོངསི་འཚོབ་ལོངསི་པའ་ིསྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཁོ་གདངསི་མིག་བགྲད་ཀྱིིསི་བལྟསི་

ནསི་བསྡད། སྡོང་པོ་ད་ེཆུ་ནང་ནསི་དལོ་མོསི་མར་ཡིོང་། ད་ེནསི་སྡོང་པོའ་ིཡིལོ་ག་གཅིིག་

བཅིད་རྡུམ་ཞེིག་ལོ་ཐེོགསི་པསི། སྡོང་པོ་ད་ེད་ེགར་རྙི་ིལོ་བཟུང་བ་ལྟར་འགགསི་སིོང་། ད་ེ

ལྟར་རིམ་བཞེིན་སྡོང་པོའ་ིརྩད་པ་རྣམསི་རགསི་ཁོ་གསིར་པ་འདིའི་སྟེང་དུ་འབྱར་ནསི་

འཐེམསི་སིོང་བསི། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཆུ་དེ་ཡིར་གང་ནསི་ཡིོང་། དེ་ལྟར་སྡོང་པོ་དེ་ཆུ་ཤུགསི་

ཀྱིིསི་དེད་པསི། དེསི་ཆུ་རགསི་ལོ་རལོ་ཁོ་ཞེིག་བཏོད་ཅིིང་། རལོ་ཁོའ་ིནང་དུ་ཆུ་མེར་མེར་

དུ་བཞུར་ཡོིང་། ཨ་ཕ་ད་ེགར་མཆོོངསི་ནསི་རལོ་ཁུང་ག་ིནང་དུ་འདམ་བག་བཙངསི། ད་ེ

གར་ཐོེགསི་ནསི་ཡིོད་པའ་ིཤོིང་སྡོང་ག་ིརྒྱབ་ཏུ་ཆུ་མུ་མཐུད་དུ་གསིོག་ག་ིའདུག་ལོ། ད་ེནསི་

གླེོ་བུར་དུ་ཆུ་རགསི་རལོ་མགོ་བརྩམསི་སིོང་ཞེིང་། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་ཆུ་ལོོང་ཚོིགསི་ཀྱི་ིཐེད་དུ་

སླེེབསི་བྱུང་ལོ། ད་ེནསི་པུསི་མོའ་ིམཚོམསི་སུ་སླེེབསི་བྱུང་། སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཁོ་ཐེོར་ནསི་བྲོསི་



999

ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

སིོང་ལོ། ཆུ་ད་ེཐེང་བདེའ་ིངོསི་སུ་ཚུར་བཞུར་ནསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་དང་རླངསི་འཁོོར་

ཚོང་མའ་ིའོག་ཆུ་ཡིིསི་ཁོེངསི།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཆུ་ཡིིསི་ཆུ་རགསི་གཏོར་ནསི་ཚུར་ཡིོང་བཞེིན་པ་མཐོེང་། ཁོོསི་མུན་

པ་ནག་པོའ་ིཁྲོད་ནསི་གནསི་ཚུལོ་དེ་གསིལོ་པོར་མཐོེང་བ་ན། ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོའ་ིལྗོིད་

ཤུགསི་ཀྱིིསི་ཁོོ་རང་དབང་མེད་པར་མར་འཐེེན། ཁོོ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད་པསི། ཆུ་རྒྱུན་

ད་ེཁོོའ་ིབྲང་ཁོའ་ིཐེད་དུ་འཁོོར།

ཨ་ཕསི་ཁོོ་མཐོེང་བྱུང་་“ཝ་ཡི།ེ ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་སིོང་།” ཁོོསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཡིར་བསྐྱོར་

ནསི་རྐང་པའ་ིསྟེང་དུ་ལོངསི་སུ་བཅུག “ཁྱོོད་ལོ་ཅི་ིཞེིག་ན་ཡི་ིའདུག འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ི

སྟེང་དུ་ཡིར་འགྲོ་དང་། ད་ེགར་སྐམ་པོ་རེད།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ཟུངསི་ཤུགསི་ཕྱིིར་བསྡུསི་ནསི་“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་དགོངསི་སིེལོ་

ཞུ་བའ་ིཉིམསི་དང་བཅིསི་“ང་ཚོོསི་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཕམ་ཁོ་དང་དུ་མ་ིལོེན། ཅིིའ་ིཕྱིིར་མུ་མཐུད་དུ་

ཨུ་ཚུགསི་རྒྱག” ཅིེསི་བཤོད། ཨ་ཕསི་ཁོོ་བསོྐྱར་ནསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིཕྱིོགསི་སུ་སིོང་།

ཆུ་རགསི་ད་ེཆུ་ཡིིསི་ཡིོངསི་སུ་བསྣུབསི་པ་ན། ཨལོ་ཡིང་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་བྲོསི། ཁོོསི་

གོམ་པ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་དལོ་མོསི་སྤེོསི་ཤོངི་། ཁོོ་ཚོང་ག་ིདོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི་

དུསི། ཆུ་ཁོོའ་ིཉྭ་རིལོ་གྱི་ིམཚོམསི་སུ་སླེེབསི་འདུག ཁོོསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིསྣ་གདོང་སྟེང་དུ་

བཀབ་ཡིོད་པའ་ིརསི་རྒོད་ཡུག་ཆོེན་ད་ེཚུར་བཤུསི་ནསི་མགོ་སྒོམ་ནང་དུ་བརྒྱུགསི། ཁོོསི་

འཕྲུལོ་སླེོང་རྐང་གདན་མནན་པསི། སྒུལོ་འཕྲུལོ་སྐོར་བ་འགའ་ར་ེའཁོོར་བྱུང་མོད། འོན་

ཀྱིང་། མ་ེཁོ་ཟིན་པའ་ིསྒྲི་ཐེོསི་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ེབསི་སྒུལོ་འཕྲུལོ་དབུགསི་སུབ་ཀྱིིསི་བསྡད། 

ཆུསི་སྦེངསི་ཟིན་པའ་ིསྒུལོ་འཕྲུལོ་ད་ེགླེོག་རྫོསི་ཀྱི་ིཤུགསི་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་དལོ་མོསི་སོྐར་

བ་འགའ་འཁོོར་མོད། འོན་ཀྱིང་། མ་ེཁོ་སྔོར་བཞེིན་མ་ཟིན། ད་ེལྟར་ཐེེངསི་མང་ཙམ་ལོ་

བསྐྱར་ལྡབ་བྱསི་ཀྱིང་འཁོོར་ཤུགསི་ཇོ་ེཆུང་ནསི་ཇོ་ེཆུང་དུ་གྱུར། ཨལོ་གྱིིསི་མ་ེཆོའ་ིགླེོག་
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ཤུགསི་ཆོེ་རུ་བཏང་རྗོེསི། འདུག་སྟེགསི་འོག་ནསི་འཕྲུལོ་སླེོང་སོྐར་ཡུ་ལོག་སྙོབ་ཀྱིིསི་

བློངསི་ནསི། མགོ་སྒོམ་ནང་ནསི་ཐེང་ལོ་མཆོོངསི། སྐབསི་དེར་ཆུ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་རྐང་

གདན་བར་དུ་སླེེབསི་འདུག ཁོོ་དོསི་འཁོོར་གྱིི་མདུན་དུ་བརྒྱུགསི། སྐབསི་དེར་འཕྲུལོ་

སླེོང་སྐོར་ཡུའ་ིབུ་ག་ཡིང་ཆུ་འོག་ཏུ་ཡིོངསི་སུ་འཛུལོ་ཟིན། ཁོོསི་འཚོབ་འཚུབ་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་

སྐོར་ཡུ་ད་ེབུ་གའ་ིནང་དུ་བཅུག་རྗོེསི་ཡིང་ནསི་བསྐྱར་དུ་བསོྐར་ཞེིང་། བསོྐར་ཐེེངསི་ར་ེ

རེར། སྐོར་ཡུར་འཇུསི་པའི་ཁོོའ་ིལོག་པ་ནི་དལོ་མོར་བཞུར་བཞེིན་པའི་ཆུ་སྟེང་དུ་ཅིབ་

སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྡོབསི། ད་ེལྟར་མཇུག་མཐེར་ཁོོསི་སོྨྱོ་ལོསི་འད་ིབྱེད་མཚོམསི་བཞེག ད་

ལྟ་འཕྲུལོ་སྒོམ་ནང་དུ་ཆུ་ཡིིསི་གང་ཟིན་ལོ། གླེོག་རྫོསི་ཀྱིང་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་སིོང་ཚོར། སི་

མགོ་ཅུང་མཐེོ་སི་ཙམ་དུ་ཡིོད་པའི་རླངསི་འཁོོར་གཉིིསི་ལོ་མེ་ཁོ་ཟིན་ནསི་མདུན་གླེོག་

སྤེར། རླངསི་འཁོོར་ད་ེགཉིིསི་འདམ་བག་ཁྲོད་དུ་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་ཁྱོར་ཁྱོོར་ངང་ཅུང་ཙམ་

སིོང་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཅུང་མ་འགོར་བར་རླངསི་འཁོོར་གྱིི་འཁོོར་ལོོ་རྣམསི་རིམ་བཞེིན་

འདམ་བག་ནང་དུ་ཟུག་སོིང་། དེ་བསི་ཁོ་ལོོ་བ་ཚོོསི་ཀྱིང་སྒུལོ་འཕྲུལོ་གྱིི་ཁོ་བཀག་ནསི་

མདུན་གླེོག་འོད་སྣང་ཁྲོད་དུ་བལྟསི་ནསི་བསྡད། ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་གླེོག་འོད་ད་ེཤུར་ཤུར་

དུ་གཤོགསི། ཨལོ་དལོ་མོསི་མགོ་སྒོམ་ནང་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་མ་ེཆོའ་ིསོྒོ་བརྒྱབ།

ཨ་ཕ་བགོྲད་ཟམ་མདུན་དུ་སླེེབསི་དུསི། བགྲོད་ཟམ་གྱིི་པང་ལོེབ་ཆོེསི་འོག་མ་དེ་ཆུ་

སྟེང་དུ་གཡིེང་བཞེིན་འདུག་པསི། ཁོོསི་དེའ་ིསྟེང་དུ་རོྡོག་བརྫོིསི་བྱསི་ནསི་འདམ་བག་ཁྲོད་

དུ་ཕྱིིར་བཙངསི་རྗོེསི་“ཁྱོོད་རང་སྟེང་དུ་ཡིོང་ཐུབ་སི་རེད་དམ། ཇོོན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ང་ལོ་གནད་དོན་མེད། ཁྱོོད་སོྔོན་ལོ་སོིང་།”

ཨ་ཕ་བགྲོད་ཟམ་སྟེང་དུ་གཟབ་གཟབ་ངང་ཡིར་འགོསི་ནསི། སོྒོ་སྲུབསི་སུ་གསིེག་

འགྲོསི་ཀྱིིསི་འཛུལོ། སྒྲིོན་མེ་གཉིིསི་ཀའི་འོད་སྣང་ཇོེ་ཆུང་ཏུ་བཏང་ཡིོད་ཅིིང་། ཨ་མ་རོ་

སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་འགྲམ་དུ་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་བསྡད་ནསི། མཁྲེགསི་ཤོོག་ཅིིག་གིསི་བུ་མོའ་ི
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

གདོང་པར་རླུང་བུ་གཡིབ་བཞེིན་འདུག ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་ཐེབ་ཀའི་ནང་དུ་ལྕུག་

ཕྲན་སྐམ་པོ་འཚོང་བཞེིན་འདུག་ཅིིང་། ལྕིགསི་ཐེབ་ཁོ་ལོེབ་མཐེའ་རུ་རློན་དུད་ཡོིང་ནསི། 

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཡིོངསི་སུ་གསུར་དྲེིསི་གང་། ཨ་ཕ་ནང་དུ་སླེེབསི་པ་ན། ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་

གཅིིག་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་མགོ་བོ་མགོྱིགསི་པོར་ཕྱིིར་སྒུར།

ཨ་ཕསི་“ཁོོ་མོ་ག་འདྲེ་འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་མ་བལྟསི། “ངསི་བལྟསི་ན། སྐྱོན་མེད་པ་འདྲེ། གཉིིད་

འདུག”

ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕྲ་གུ་བཙསི་པའི་མི་སྡུག་པའི་དྲེི་མ་ཞེིག་གིསི་ཁོེངསི། ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གོག་མ་འགྲོསི་ཀྱིིསི་ནང་དུ་ཡིར་འཛོེགསི་ཡིོང་ནསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་གྱིང་ངོསི་སུ་

དྲེང་མོར་ཁོེན་ནསི་བསྡད། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་རང་ལོག་ག་ིལོསི་ཀ་བསྐྱུར་ནསི་ཚུར་

ཨ་ཕའི་རྩར་ཡིོང་། ཁོོ་མོསི་ཁོོའ་ིགྲུ་མོ་ནསི་བཟུང་སྟེ་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་གྲུ་ག་ཞེིག་ཏུ་

ཁྲིད། ཁོོ་མོསི་ཐེང་ནསི་སྒྲིོན་མེ་ཞེིག་བློངསི་ཡིོང་ནསི། སྒྲིོན་མེ་དེ་གྲུ་ག་རུ་བཞེག་ཡིོད་

པའ་ིཀུ་ཤུའ་ིསྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བཀར། སྒོམ་ནང་དུ་ཚོགསི་པར་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་གཉིེར་

འཁུམ་དུ་གྱུར་པའ་ིབེམ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་བཞེག་འདུག 

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་སྐད་དམའ་མོསི་“དབུགསི་རྩ་བ་ནསི་བློངསི་མ་སིོང་། མ་གཞེ་ི

ནསི་གསིོན་པོ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི། རྐང་པ་འདྲུད་བཞེིན་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ལོསི་མར་

བབསི་ནསི། མུན་པའ་ིཡིོལོ་བའ་ིཁྲོད་དུ་དལོ་གྱིིསི་འཛུལོ་སིོང་། ད་ལྟ་ཁོང་ཀློད་དུ་ཆོར་པ་

ཧ་ཅིང་འཇོམ་པོསི་འབབ་ལོ། ཆོར་རྒྱུན་ཧ་ཅིང་འཇོམ་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ཁོོ་ཚོོསི་ཨ་ཁུ་ཇོོན་

གྱིིསི་མུན་ནག་ཁོྲད་ནསི་ངུ་སུད་རྒྱག་བཞེིན་པའང་ཐོེསི་ཐུབ།
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ཨ་ཕསི་མགོ་བོ་བཀྱིགསི་ནསི་ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ལོ་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་

ནསི་སོྒྲིན་མེ་དེ་ཚུར་བློངསི་ནསི་ཐེང་ལོ་བཞེག རུ་ཐེེ་དང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་ཁོོ་ཚོོའི་

མལོ་གདན་སྟེང་དུ་གཉིིད་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོསི་དཀར་འོད་འགོག་ཆོེད་མིག་སྟེང་དུ་

ལོག་པ་བཞེག་འདུག

ཨ་ཕ་དལོ་མོསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིམལོ་གདན་འགྲམ་དུ་སིོང་། ཁོོ་ཙོག་འདུག་བྱེད་ཐེབསི་

བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོའ་ིསྒྱེིད་པ་ཐེང་ཆོད་དྲེགསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ད་ེལྟར་འདུག་མ་ཐུབ། 

ད་ེབསི་ཁོོ་པུསི་བཙུགསི་སུ་བསྡད། ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ག་ིམཁྲེགསི་ཤོོག་གྲུ་བཞེ་ིད་ེཕར་

གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོསི་ཨ་ཕ་ལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིམིག་

ཟུང་ན་ིགཉིིད་ལོངསི་བྱེད་མཁོན་ཞེིག་འདྲེ་བར། ཡིངསི་པོར་བགྲད་ཅིིང་ཧར་གྱིིསི་ཅིེར།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོསི། ང་ཚོོསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ད་ེངསི་ཤོེསི།”

“ང་ཚོོསི་མཚོན་གང་པོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། སྡོང་པོ་ཞེིག་གིསི་ང་ཚོོའ་ི

ལོསི་ཀ་ཚོང་མ་ངལོ་བ་འབྲསི་མེད་དུ་བཏང་སིོང་།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོང་པའ་ིནང་ནསི་ཀྱིང་གོ་ཡི་ིའདུག་གམ།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི། ད་ེངསི་གོ་སིོང་།”

“ཁོོ་མོ་དྲེག་སྐྱེད་ཡིག་པོ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ད་ེངསི་མ་ིཤོེསི།”

“ཨུན། ང་ཚོོར་ཡིང་འད་ིལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མེད་སིོང་བ་རེད། ཨ་ེརེད།”

ཨ་མའ་ིམཆུ་སོྒྲིསི་དམ་ཞེིང་དཀར་པོར་གྱུར། “ཐེབསི་གཞེན་མེད། ང་ཚོོསི་བྱེད་ཐུབ་པ་

གཅིིག་མ་གཏོགསི་མེད་ཅིིང་། གཅིིག་པོ་ད་ེབྱསི་པ་ཡིིན།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

“ང་ཚོ་ོཐེང་ཆོད་ནསི་འགྱིེལོ་བའ་ིབར་དུ་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་། སྡོང་པོ་

ཞེིག་གིསི་... ། ཆོར་པ་ད་ལྟ་ཅུང་ཙམ་ཇོ་ེཆུང་དུ་འགྲོ་བཞེིན་འདུག” ཨ་མསི་ཡིར་གནམ་

གཅིལོ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི་རྗོེསི། ཡིང་བསྐྱར་མགོ་བོ་ཕྱིིར་སྒུར། ད་ེབསི་ཨ་ཕསི་མུ་མཐུད་དུ་

སྐད་ཆོ་མི་བཤོད་ཐེབསི་མེད་དུ་གྱུར། “ཆུ་འདི་ལྟར་ག་ཚོོད་ཇོེ་མཐོེ་རུ་འགྲོ་མིན་མི་ཤོེསི། 

གཅིིག་བྱསི་ན་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་འདིའ་ིནང་དུའང་ཆུ་བཞུར་སྲིིད།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི།”

“དེསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཐེམསི་ཅིད་མཁྱོེན་འདུག་ཨ།”

ཁོོ་མོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་ཅིིང་། མཁྲེགསི་ཤོོག་དེ་དལོ་མོསི་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་

བྱསི།

ཁོོསི་ནན་ཏན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་“ངསི་བརྗོེད་སིོང་བ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད། ངསི་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་གང་ཞེིག་

ལོ། མ་བསྒྲུབསི་པའ་ིདོན་དག་ད་ེའདྲེ་ཨ་ེཡིོད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ཨ་མསི་ཁོོ་ལོ་མཚོར་སྣང་དང་བཅིསི་བལྟསི། ཁོོ་མོའ་ིདཀར་པོར་གྱུར་པའ་ིམཆུ་སོྒྲིསི་

སུ་རྨི་ལོམ་ལྟ་བུའི་བྱམསི་སིེམསི་ཤོིག་མངོན། “སུ་ཞེིག་ལོའང་འཁོང་ར་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁོ་

རོག་ལོ་སོྡད་དང་། ཡིོད་ཚོད་འགྲིག་འགྲོ་ཡིི་རེད། འགྱུར་ལོྡག་ཟེར་བ་དེ་ག་སི་གང་དུ་

འབྱུང་ག་ིཡིོད།”

“གཅིིག་བྱསི་ན་ཆུ་... ། གཅིིག་བྱསི་ན་ང་ཚོོསི་གནསི་སྤེོ་དགོསི་རྒྱུ་རེད།”

“འགྲོ་རན་པའི་དུསི་སུ་ང་ཚོོ་འགོྲ་རྒྱུ་ལོསི་ཐེབསི་གཞེན་མེད། ང་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་

དགོསི་བྱུང་ན། དེ་དུསི་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཁྱོོད་ཁོ་རོག་ལོ་སྡོད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་

མོ་གཉིིད་ལོསི་སླེོང་རྒྱུ་རེད།”

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་ལྕུག་ཕྲན་འགའ་བཅིག་ནསི། གཞེའ་ཚོན་ཆོ་ེཞེིང་དུད་པ་མང་

བའ་ིམ་ེཕུང་ག་ིསྟེང་དུ་བསྣན།



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།
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འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིལོོགསི་ནསི་ཁོོང་ཁྲོའ་ིངར་སྐད་ཅིིག་གྲག་ཡིོང་། “ང་སིོང་ནསི་

ཁྱོ་ིཕྲུག་ལོ་ད་ེལོ་གདོང་དངོསི་སུ་ཐུག་རྒྱུ་ཡིིན།”

ད་ེནསི། སོྒོའ་ིཕྱི་ིལོོགསི་སུ་ཨལོ་གྱི་ིསྐད་ཀྱིིསི་“ཁྱོོད་གང་དུ་འགྲོ་རྩིསི་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་ལྟསི་ངན་ཇོོ་ཌི་ིད་ེལོ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་དགོསི།”

“མ་ིཆོོག ཁྱོོད་སོིང་མ་ིཆོོག ཁྱོོད་ཀྱི་ིཁོོག་ཏུ་འདྲེ་ེཞུགསི་སིོང་བ་མིན་ནམ།”

“གལོ་སྲིིད་ཁོོསི་ཆུ་རགསི་བཟོ་རྒྱུའ་ིབསིམ་ཚུལོ་ཐེབསི་ཆོག་ད་ེམ་ིའདོན་རྒྱུ་ན། ང་ཚོ་ོ

སྔོ་སི་ནསི་ལོམ་ལོ་བུད་ཟིན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའ་ིརླངསི་འཁོོར་ཆོག་ཟིན།”

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངེད་ཚོང་གི་རླངསི་འཁོོར་ལོམ་ཐེོག་ན་ལྡིར་ལྡིར་གྱིིསི་འགྲོ་བཞེིན་འདུག་

བསིམ་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ང་ནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨལོ་གྱིི་སྐད་ལོ་གྲང་ཤོ་བབསི་ནསི་“ནང་དུ་འགྲོ་འདོད་ན། སོྔོན་ལོ་ང་བརྒྱུད་ནསི་

སིོང་།”

ཨ་ཕ་དལོ་མོསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་“ཡི། རྙིོག་དྲེ་མ་བཟོ། ང་ཡིོང་ག་ི

ཡིོད། སྐྱོན་མེད།” ཨ་ཕ་བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་མར་ཤུད་ད་ེསིོང་། ཨ་ཕསི་“ང་ཚོོའ་ིཁྱོིམ་དུ་

རྐྱེེན་ངན་བྱུང་ཡིོད་པསི། ང་མར་ཡིོང་ག་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ཨ་མསི་ཁོོའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེ

གསིལོ་པོར་ཐོེསི།

ཆོར་པ་ད་ལྟ་ཁོང་ཀློད་དུ་གཅིིག་རེ་གཅིིག་རེ་བྱསི་ཏེ་འབབ་ཀྱིི་འདུག་ལོ། རླུང་བུ་

གསིར་པ་ལྡང་ཐེེངསི་རེར་ཆོར་ཐེིགསི་རྣམསི་རླུང་གིསི་འཁྱོེར་འགྲོ། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཐེབ་

འགྲམ་ནསི་ཚུར་ཡོིང་སྟ་ེརོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་མར་བལྟསི། “ད་ལྟ་སྐྱ་རེངསི་ཤོར་གྲབསི་འདུག་

པསི། ཁྱོོད་སིོང་ནསི་ཅུང་གཉིིད་དང་། ངསི་ཁོོ་མོར་བལྟསི་ནསི་འདུག”

ཨ་མསི་“མིན། ང་ཐེང་ཆོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“སུ་ཞེིག་ཡིིད་ཆོེསི་སིམ། ཡི་སིོང་། མར་ཅུང་ཙམ་ཉོིལོ།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཨ་མསི་མཁྲེགསི་ཤོོག་མུ་མཐུད་དུ་དལོ་མོསི་གཡུགསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་དངོསི་གནསི་

རོགསི་རམ་ཆོེན་པོ་བྱསི་སིོང་། ང་ཚོོསི་ཁྱོོད་ལོ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།” ཞེེསི་བཤོད།

བུད་མེད་རྒྱགསི་པ་གཟུགསི་ཆུང་འདིསི་འཛུམ་ཞེིག་བསྟན་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་མ་ིདགོསི། 

ཚོང་མ་གནསི་སྟངསི་གཅིིག་ག་ིའོག་ག་ིམ་ིཡིིན་ལོ། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོོར་དོན་དག་ཅིིག་བྱུང་

ན། ཁྱོོད་ཚོོསི་ཀྱིང་འཛོེམསི་ཟོན་མེད་པར་རོགསི་རམ་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།”

ཨ་མསི་“ཨུན། ད་ེང་ཚོོསི་ལོོསི་བྱེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“སུ་ཞེིག་ཡིིན་རུང་ད་ེའདྲེ་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།”

“སུ་ཞེིག་ཡིིན་ཡིང་ཆོོག སོྔོན་ཆོད་ཡིིན་ན་བཟའ་མ་ིཟེར་དུསི་ཨང་དང་པོར་བརྩ་ིམོད། 

དེང་སིང་དེ་འདྲེ་མ་རེད། དེང་སིང་སུ་ཞེིག་ཡིིན་ཡིང་འདྲེ་མཉིམ་དུ་ལྟ་བཞེིན་ཡིོད། ང་

ཚོོའི་གནསི་སྟངསི་ག་ཙམ་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་སིོང་ན། ང་ཚོོསི་དེ་ཙམ་གྱིིསི་ཕན་ཚུན་ལོ་རོགསི་

རམ་བྱེད་དགོསི།”

“ང་ཚོོསི་ད་ེསྐྱོབ་ཐུབ་མ་སིོང་།”

ཨ་མསི་“ད་ེངསི་ཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཤུ་རིང་ཟབ་མོ་ཞེིག་འཐེེན་རྗོེསི་ལོག་པ་མིག་སྟེང་ནསི་བློངསི། ཁོོ་མོསི་

མིག་ཟིམ་ཟིམ་གྱིིསི་སྒྲིོན་མ་ེལོ་ཡུད་ཙམ་བལྟསི་ཤོིང་། ད་ེནསི་ཁོ་ཕར་འཁོོར་ནསི་ཨ་མ་ལོ་

བལྟསི་ནསི་“བཙསི་སིོང་ངམ། ཕྲུ་གུ་བཙསི་སིོང་ངམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་རྩྭ་ཕད་ཅིིག་འཁུར་ཡིོང་ནསི། གྲུ་ག་རུ་ཡིོད་པའ་ིཀུ་ཤུའ་ིསྒོམ་

གྱི་ིསྟེང་དུ་བཀབ།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་“ཕྲུ་གུ་གང་དུ་ཡིོད།” ཅིེསི་ནན་འདྲེ་ིབྱསི།
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ཨ་མསི་མཆུ་སྒྲིོསི་མཆོིལོ་མསི་བརླན་“ཕྲུ་གུ་མེད། ཕྲུ་གུ་མ་གཞེ་ིནསི་ཆོགསི་མ་ིའདུག 

ང་ཚོ་ོནོར་བ་རེད།”

“ཨོ་ལྟསི་ངན།” རུ་ཐེེ་ཡིིསི་གླེལོ་ཁོ་བྱསི། “ངསི་དངོསི་གནསི་ཕྲུ་གུ་ཞེིག་ཡིོད་ན་ཨང་

འདདོ་ཡིདོ།”

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཨ་མའ་ིའགྲམ་དུ་མར་བསྡད་ནསི། ཁོོ་མོའ་ིལོག་ག་ིམཁྲེགསི་ཤོོག་ད་ེ

ཚུར་བློངསི་ནསི་རླུང་བུ་གཡིབ་གཡིབ་བྱསི། ཨ་མསི་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀ་པང་བ་ལོ་བསྣོལོ་

ནསི་བསྡད་མོད། ཁོོ་མོའ་ིཐེང་ཆོད་པའ་ིམིག་ཟུང་ད་ེརོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིངལོ་དུབ་ཀྱིིསི་མནར་

བའ་ིགདོང་པ་དང་འབྲལོ་མ་ཐུབ། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིིསི་“ཡི། ད་ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། མར་ཅུང་

ཉིོལོ་དང་། ཁྱོོད་རང་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིོད་པསི། ཁོོ་མོའ་ིདབུགསི་རིང་ཙམ་གྱིིསི་ཀྱིང་ཁྱོོད་

རང་སིད་དུ་འཇུག་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཡི་ཡི། དེསི་ན་ང་ཅུང་ཙམ་གཉིིད།” ཨ་མ་གཉིིད་ནསི་ཡིོད་པའ་ིབུ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་མལོ་

གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་ཉིལོ་ཞེིང་། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིམཐེིལོ་གཅིལོ་སྟེང་དུ་བསྡད་ནསི་མཚོན་

མོའ་ིཐུན་པ་བྱསི་ཏ་ེབསྡད།

ཨ་ཕ་དང་ཨལོ། ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་བསྡད་

ནསི། ཞེོགསི་པའ་ིསྣང་བ་སོྔོ་སྐྱ་ལོ་བལྟསི། ཆོར་པ་འབབ་མཚོམསི་ཆོད་ཟིན་མོད། འོན་

ཀྱིང་། སྤྲོིན་ནག་འཁྲིགསི་པའི་གནམ་ངོ་ད་དུང་ཡིང་གནག་ནསི་འདུག ཞེོགསི་པའི་

འོད་སྣང་ཤོར་བ་ན། དཀར་འོད་དེ་སི་ངོསི་སུ་འཁྱོིལོ་བའི་ཆུ་ནང་དུ་ཤོར། ཇོོ་ཌིི་ཚོང་གི་

སྐྱེསི་པ་ཚོོསི་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་ཆུ་རྒྱུན་མགྱིོགསི་མྱུར་དང་བཅིསི་མར་རྒྱུག་བཞེིན་པ་མཐེོང་ལོ། 

ཆུ་རྒྱུན་གྱིསིི་ཤོངི་ག་ིཔགསི་པ་ནག་པ་ོདང་ཤོངི་སྒོམ་སྣ་ཚོགོསི། ཤོངི་ལོབེ་འདྲེ་མནི་སིགོསི་

མར་འཁྱོེར་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་པའང་མཐེངོ་། ཆུ་ཕྲན་ད་ེའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཡིོད་སིའ་ིཐེང་

བད་ེརུ་འཁྱོལིོ་ནསི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ཅིངི་། ད་ལྟ་རགསི་ཁོའ་ིརྗོསེི་ཤུལོ་ཙམ་མཐོེང་རྒྱུ་མདེ། ཆུ་
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རྒྱུན་ད་ེཐེང་བད་ེརུ་སླེབེསི་རྗོསེི་འགྲ་ོམཚོམསི་བཞེག་ནསི་དལོ་མརོ་འཁྱོལིོ་ནསི་ཡིངོ་། ཨ་

ཕསི་བགྲདོ་ཟམ་ངོསི་སུ་ཆུ་ངོསི་ལོ་ཅུང་མ་ཐུག་པའ་ིམཚོམསི་དརེ་ཤོངི་ཐུར་ཞེགི་བཞེག ཆུ་

རམི་བཞེནི་ཡིར་འགསོི་ནསི་ཡིངོ་ནསི་ཤོངི་ཐུར་ད་ེའཇོམ་པསོི་ཆུ་ངསོི་སུ་གཡིངེ་སྟ་ེའཁུར། 

ཨ་ཕསི་ཆུ་ངོསི་ཡིན་གྱི་ིདབྱནི་ཚོནོ་གཅིགི་ཙམ་གྱི་ིམཚོམསི་སུ་ཡིང་བསྐྱར་ཤོངི་ཐུར་ཞེགི་

བཞེག་རྗོསེི། ཕྱི་ིནུར་བྱསི་ནསི་ད་ེལོ་ལྟད་མ་ོབལྟསི་ནསི་བསྡད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཆུ་འད་ིའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་བཞུར་རྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“དེ་བཤོད་དཀའ། ད་དུང་རི་ངོསི་སུ་མར་ཡིོང་རྒྱུའི་ཆུ་རོྫོགསི་མེད་ཅིིག་ཡིོད་པ་རེད། 

དངོསི་གནསི་བཤོད་དཀའ། གཅིིག་བྱསི་ན་ཆོར་པ་ཡིང་བསྐྱར་འབབ་མགོ་རོྩམ་སྲིིད།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ངསི་ཀྱིང་བསིམ་བློོ་བཏང་ནསི་བསྡད་པ་ཡིིན། གལོ་སྲིིད་ཆུ་ནང་དུ་བཞུར་

ཡིོང་ན། ང་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་རློན་པ་རོླན་རྐྱེང་བྱེད་རྒྱུ་ལོསི་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“རེད་ཡི།”

“ཆུ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་བཞུར་ཡིོང་ན་ཡིང་། དབྱིན་ཁྲེ་གསུམ་བཞེི་མ་གཏོགསི་འཁྱོིལོ་

རྒྱུ་མ་རེད། གང་ཡིིན་ཟེར་ན། ད་ེམཚོམསི་སུ་ཆུསི་གཞུང་ལོམ་བརྒལོ་འགྲོ་བསི། ཆུ་རྒྱུན་

ཁོ་བཀྱིེད་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“ད་ེཇོ་ིལྟར་ཤོེསི།” ཞེེསི་དྲེིསི།”

“ངསི་ཁོང་པའ་ིསྣ་ེམོ་ནསི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་མིག་ཚོད་ཀྱིིསི་གཞེལོ་ཡིོད།” ཁོོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་ལོག་པ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་“ཚོད་འདི་ཙམ་ལོ་སླེེབསི་ཚོེ་ཆུ་འདི་གཞུང་ལོམ་གྱིི་སྟེང་

ནསི་ཕར་ཕོྱིགསི་སུ་བཞུར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།”

ཨ་ཕསི་“རེད་ཡི། དེསི་ན་ཅི་ིརེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ོསྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།”

“ང་ཚོོ་འདི་གར་མ་བསྡད་ཐེབསི་མེད་རེད། ང་ཚོོའི་རླངསི་འཁོོར་འདི་གར་ཡིོད་

ཅིིང་། ཆུ་ལོོག་འཇོགསི་རྗོེསི་འཕྲུལོ་ཆོསི་ནང་གི་ཆུ་ཚོང་མ་སྐེམ་པའི་བར་དུ་ད་དུང་
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གཟའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་སྒུག་དགོསི་རྒྱུ་རེད།”

“ཡི། དེསི་ན་ཁྱོོད་ལོ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཞེིག་ཡིོད།”

“ང་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་གྱིི་འགྲམ་སྐྱོར་མར་བློངསི་ནསི། ཁོང་པའི་ནང་ནསི་སྡིངསི་ཆོ་

འདྲེ་བ་ཞེིག་བཟོ་དགོསི་པ་དང་། ད་ེནསི་ཅི་ལོག་ཚོང་མ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བརྩེགསི་ན། ང་ཚོ་ོ

སྟེང་དུ་སྡོད་ཐུབ།”

“ཨ་ེརེད། དེསི་ན་ང་ཚོོསི་ཟ་མ་ཇོ་ིལྟར་སོྐལོ་ལོམ། ཟ་མ་ཇོ་ིལྟར་བཟའ་ཐུབ་བམ།”

“ཨུན། འད་ིལྟར་བྱསི་ན་མ་མཐེའ་ཡིང་ང་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་རློན་པ་ཆོགསི་རྒྱུ་མ་རེད།”

ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་སྣང་བ་ཇོ་ེགསིལོ་དུ་སིོང་ནསི། ལྕིགསི་མདོག་ལྟ་བུའ་ིའོད་སྣང་སྐྱ་བོ་ཞེིག་

ཤོར། བགྲདོ་ཟམ་སྟངེ་ག་ིརྟེགསི་ཐུར་གཉིིསི་པ་དའེང་ཆུ་ངསོི་སུ་གཡིངེསི་ཟནི། ཨ་ཕསི་དའེ་ི

ཡིན་ཙམ་ནསི་ཤོིང་ཐུར་གསུམ་པ་བཞེག་རྗོེསི་“ཏན་ཏན་ཡིར་ཡིོང་བཞེིན་འདུག ངསི་

བལྟསི་ན་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཐེབསི་ཤོེསི་ད་ེལོག་བསྟར་བྱསི་ན་དགའ་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་གཉིིད་ཀྱིི་ཀོློང་ནསི་ཆོད་མེད་དུ་འཕག་འཚོག་རྒྱག་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་མིག་ཟུང་

ཆོེན་པོར་བགྲད་ནསི། སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་འཚོེར་སྐད་དང་བཅིསི་ཉིེན་བརྡོའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་

“ཋེོམ། ཨ་རོག་ཋེོམ། ཋེོམ།” ཞེེསི་བོསི།

ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་སིེམསི་པ་བདེ་ལོ་འབབ་བྱེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་འཇོམ་པོ་བཤོད། ཨ་

མསི་རྨ་ིལོམ་གྱི་ིཀོློང་ནསི་མིག་ཟུང་འབྱེད་ཟུམ་དང་གཟུགསི་པོ་དགྱི་ེགུག་བྱསི། ལྕིམ་ཝེན་

རའེ་ཋེི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་སིོང་ནསི། སྐད་མགོ་དམའ་མོསི་“ཝ་ཡིེ། ང་ཚོོ་

གང་ལྟར་མགོྱིགསི་པོར་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོ་མོསི་ཀུ་ཤུའ་ིསྒོམ་ཡིོད་

སིའི་གྲུ་ག་དེ་རུ་མཛུབ་སོྟན་བྱསི། “དེ་འདི་གར་བཞེག་པསི་ཕན་པ་ཅིི་ཡིང་མེད། དེསི་

སིེམསི་སྡུག་སྐྱེད་པ་ལོསི་མེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་ད་ེའཁྱོེར་སིོང་ནསི་དུར་སྦེསི་བྱེད་ཐུབ་བམ།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད། ཨ་ཕསི་ཆོེསི་མཇུག་མཐེར་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་བདེན་

པ་རེད། དེསི་སིེམསི་སྡུག་སྐྱེད་པ་ལོསི་མི་འདུག འོན་ཀྱིང་། འདི་ལྟར་སྦེསི་ན་ཁྲིམསི་

འགལོ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“དེང་སིང་ཁྲིམསི་འགལོ་གྱི་ིབྱ་བ་མང་པོ་ཞེིག་ང་ཚོོསི་མ་ིསྒྲུབ་རང་སྒྲུབ་རེད་འདུག་ཨ།”

“རེད་ཡི།”

ཨལོ་གྱིིསི་“ཆུ་ད་དུང་འད་ིལོསི་ཇོ་ེཆོེར་མ་སོིང་གོང་དུ། ང་ཚོོསི་དོསི་འཁོོར་གྱི་ིའགྲམ་

སྐྱོར་འད་ིདག་བློངསི་ན་འགྲིག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཇོོན་ལོ་ཁོ་འཁོོར། “ཁྱོོད་སིོང་ནསི་ད་ེདུར་སྦེསི་བྱསི་བཞེག་ན་འགྲིག་གམ། 

ཨལོ་དང་ངེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་པང་ལོེབ་འད་ིདག་ཡིར་ལོེན།”

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ངམ་ནག་པོསི་“ད་ེངསི་དུར་སྦེསི་བྱེད་དགོསི་དོན་ཅི་ིརེད། ཁྱོོད་ཚོོསི་

དུར་སྦེསི་མ་ིབྱེད་དོན་ཅི་ིཡིིན། ང་འད་ིལོག་ལོེན་བྱེད་པར་མ་ིདགའ།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེ

ནསི་“ཡི། ངསི་དུར་སྦེསི་བྱེད། ད་ེངསི་སྒྲུབ། ཡི། ད་ེའཁྱོེར་ཤོོག་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།། རིམ་

བཞེིན་ཁོོའ་ིསྐད་གདངསི་ཇོ་ེམཐེོར་འགྲོ་མགོ་བརྩམསི་“འཁྱོེར་ཤོོག་དང་། འཁྱོེར་ནསི་ངའ་ི

ལོག་ཏུ་ཞེོག་དང་།”

ལྕིམ་ཝེན་རའེ་ཋེི་ཡིིསི་“ཁོོ་ཚོོ་གཉིིད་ལོསི་མ་སླེོངསི།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་

མོསི་ཀུ་ཤུའི་སྒོམ་དེ་སོྒོ་ལོམ་བར་དུ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི། སྒོམ་ཁོ་རུ་རྩྭ་ཕད་དེ་ཚུལོ་མཐུན་

གྱིིསི་སྙོམསི་པོར་བཀབ།

ཨ་ཕསི་“སྦྱིག་མ་ད་ེཁྱོོད་ཀྱི་ིརྒྱབ་ལོོགསི་སུ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་ལོག་པ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་སྦྱིག་མ་བཟུང་ནསི། བགྲོད་ཟམ་སྟེང་ནསི་

དལོ་མོར་བཞུར་བཞེིན་པའི་ཆུ་ནང་དུ་མར་ནུར། ཁོོའ་ིརྐང་པ་ཐེང་ལོ་ཐུག་དུསི་ཆུ་དེ་

ཁོོའ་ིསྐེད་པའ་ིམཚོམསི་སུ་སླེེབསི། ཁོོ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནསི་ཀུ་ཤུའ་ིསྒོམ་ད་ེལོག་པ་གཞེན་
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པའ་ིམཆོན་འོག་ཏུ་བཙིར།

ཨ་ཕསི་“ཡི་འགྲོ་དང་། ཨལོ། སིོང་ནསི་ཤོིང་ལོེབ་དེ་ཚོོར་ཡིར་འཁྱོེར་ཡིོང་།” ཞེེསི་

བཤོད།

ཞེོགསི་པའི་སྣང་བ་སྐྱ་བོའ་ིཁྲོད་ནསི། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཆུར་བརྒལོ་བྱསི་ནསི་འཁོོར་སྒོམ་

ཁོང་པ་ཚོོའ་ིམཐེའ་སྣེར་སིོང་། ཁོོསི་ཇོོ་ཌི་ིཚོང་ག་ིདོསི་འཁོོར་བརྒྱུད་ནསི། འདམ་བག་ནུར་

བཞེིན་པའ་ིགཞུང་ལོམ་གྱི་ིརགསི་སྐྱོར་སྟེང་ནསི་ཡིར་འགོསི། ཁོོ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་མར་

སིོང་ཞེིང་། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་ཡིོད་སིའ་ིཐེང་བད་ེནསི་བུད་ད་ེམུ་མཐུད་དུ་སོིང་། མཚོམསི་

ཤོིག་ལོ་ཁོོ་ཆུ་ཕྲན་ད་ེགཞུང་ལོམ་དང་ཧ་ཅིང་ཉི་ེསི་རུ་རྒྱུག་བཞེིན་པའ་ིསི་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི། 

འདི་གར་ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་དུ་ལྕིང་སྡོང་སྐྱེསི་འདུག ཁོོསི་སྦྱིག་མ་དེ་གར་ཐེང་ལོ་བཞེག་

རྗོེསི། ཀུ་ཤུའི་སྒོམ་དེ་ལོག་པ་གཉིིསི་ཀསི་མདུན་དུ་བཟུང་ནསི་ལྕིང་སོྡང་གི་གསིེང་དུ་

གསིེག་འགྲོསི་ཀྱིིསི་སིོང་སྟ།ེ ཆུ་རྒྱུན་མགོྱིགསི་པོསི་རྒྱུག་བཞེིན་པའ་ིཆུ་ཁོ་རུ་སླེེབསི། རྒྱུག་

ཆུ་ད་ེལོང་ལོོང་དུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། དེསི་ལྕིང་སྡོང་ག་ིགཞུང་རྟེ་ཁོག་ག་ིཁྲོད་དུ་ལྦུ་བ་སིེར་པོ་

བསླེངསི། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་འད་ིདག་ལོ་བལྟསི་ནསི་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗོེསི། ཀུ་ཤུའ་ིསྒོམ་ད་ེ

བྲང་ཁོར་བཏེགསི་ནསི་བཟུང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མར་སྒུར་ནསི། སྒོམ་ད་ེཆུ་ཕྲན་གྱི་ིཆུ་རྒྱུན་ཁྲོད་

དུ་བཞེག་ནསི། ལོག་པསི་དམ་པོར་བཟུང་། ཁོོསི་ཁྲོ་ཉིམསི་དང་བཅིསི་“མར་སིོང་ནསི་

ཚོང་མར་ཤོོད། མར་སིོང་ནསི་སྲིང་ལོམ་ནསི་རུལོ་དུ་བཅུག་ནསི། ཁོོ་ཚོོར་སྐད་སྐུར་དེ་

ལྟར་ཤོོད། འད་ིན་ིཁྱོོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་ད་ེཡིིན། ཁྱོོད་རང་བུ་ཞེིག་ཡིིན་ནམ་བུ་མོ་

ཞེིག་ཡིིན་པ་མ་ིཤོེསི་ལོ། སུསི་ཀྱིང་གཏན་དུ་ཤོེསི་རྒྱུ་མ་རེད། ད་མར་སིོང་ནསི་སྲིང་ལོམ་དུ་

ཉིོལོ་ལོ་སྡོད། དེ་དུསི་གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོོ་ཚོོསི་ཧ་གོ་སྲིིད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོོསི་སྒོམ་དེ་

ཆུ་རྒྱུན་ཁྲོད་ནསི་ལོམ་སྣ་ཁྲིད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ལོག་པ་བཏང་། སྒོམ་ད་ེཆུ་ནང་དུ་ཅུང་ཙམ་

བྱིངསི་ཤོིང་། ཁོ་འགྲམ་དུ་འཁོོར་ནསི་དཀྲིསི་ལོོག་བརྒྱབ་རྗོེསི་དལོ་མོསི་མགོ་རྟེིང་བསླེོགསི་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

སིོང་། རྩྭ་ཕད་ད་ེཆུ་ངོསི་སུ་གཡིེང་ནསི་འཁུར་འགྲོ་ལོ། སྒོམ་ད་ེམགྱིོགསི་ཤོིང་མྱུར་བའ་ིཆུ་

རྒྱུན་ཁྲོད་དུ་མགྱིོགསི་མྱུར་གྱིིསི་མར་འཁུར་ནསི། མི་འགྱིངསི་པར་རྩི་ཤོིང་གི་ཕག་ནསི་

མི་མཐེོང་བར་གྱུར། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་སྦྱིག་མ་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནསི། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་

ཕྱིོགསི་སུ་མགྱིོགསི་པོསི་ཕྱིིར་བརྒྱུགསི། ཁོོ་ཆུ་ནང་དུ་ཤོག་སྒྲི་དང་བཅིསི་བབསི་ནསི། ཁོོ་

ཚོང་ག་ིདོསི་འཁོོར་ཡིོད་སི་དེར་ཆུ་བརྒལོ་ནསི་སིོང་། ད་ེགར་ཨ་ཕ་དང་ཨལོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཞེེང་ཚོད་ལོ་དབྱིན་ཁྲ་ེགཅིིག་དང་རིང་ཐུང་ལོ་དབྱིན་ཁྲ་ེདྲུག་ཅིན་གྱི་ིཤོིང་ལོེབ་རྣམསི་ཕར་

ལོེན་བཞེིན་འདུག

ཨ་ཕསི་ཁོོ་ལོ་ཚུར་བལྟསི། “དུར་སྦེསི་བྱསི་ཟིན་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཨུན། ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་“ཡི། དེསི་ན། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཨལོ་ལོ་རོགསི་རམ་བོྱསི་དང་། ང་སིོང་ནསི་ཚོོང་ཁོང་

ནང་ནསི་བཟའ་བཅིའ་ར་ེཉིོ་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་ར་ེཉིོསི་ཤོོག་ཨ། ངསི་ཤོ་ར་ེབཟའ་འདོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ངསི་ཉིོ་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་དོསི་འཁོོར་སྟེང་ནསི་མར་མཆོོངསི་

པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཇོོན་ཁོོའ་ིཚོབ་ཏུ་སྟེང་དུ་འགོསི།

ཁོོ་ཚོོསི་ཤོིང་ལོེབ་དག་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་ནང་ནསི་ཡིར་ཕུད་རྒྱག་གཏོང་བཞེིན་

པའི་སྐབསི་སུ། ཨ་མ་གཉིིད་ལོསི་སིད་ནསི་མགོ་བོ་ཡིར་ལོ་དགྱིེ་“ཁྱོོད་ཚོོསི་ཅིི་ཞེིག་བྱེད་

བཞེིན་ཡིོད།”

“ང་ཚོ་ོརློན་པ་མ་ིཆོགསི་སི་ཞེིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་“ད་ེཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན། འད་ིགར་སྐམ་པོ་མ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“སྐམ་པོར་ཡུན་རིང་ལོ་གནསི་རྒྱུ་མ་རེད། ཆུ་ཡིར་མགོྱིགསི་པོར་ཡིོང་ག་ིའདུག”
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ཨ་མ་གཟུགསི་པོ་ལྗོིད་ཏིག་ཏིག་གིསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་སོྒོ་རྩ་རུ་སིོང་“ང་ཚོོ་འདི་ནསི་

གནསི་སོྤེ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག”

ཨལོ་གྱིིསི་“གནསི་སྤེོ་མ་ིཐུབ། ང་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་འད་ིགར་ཡིོད་ལོ། དོསི་འཁོོར་

ཡིང་འད་ིགར་ཡིོད། ང་ཚོོར་ཅི་ིཡིོད་ཚོང་མ་འད་ིགར་ལྷག་ཡིོད།”

“ཨ་ཕ་གང་དུ་ཡིོད།”

“ཞེོགསི་ཟསི་ཉོི་རུ་ཕྱིིན་སོིང་།”

ཨ་མསི་ཆུ་ལོ་གཅིིག་བལྟསི། ཆུ་ད་ེའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིམཐེིལོ་གཅིལོ་སྟེང་དུ་སླེེབསི་

པར་དབྱིན་ཚོོན་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོགསི་མ་ིའདུག ཁོོ་མོ་ཚུར་མལོ་གདན་གྱི་ིརྩ་རུ་ཕྱིིར་ཡིོང་

ནསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་མར་བལྟསི་པ་ན། བུ་མོསི་ཁོོ་མོར་ཡིར་ཅིེར་ནསི་འདུག

ཨ་མསི་“ཁྱོོད་རང་བད་ེམོ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཐེང་ཆོད་འདུག ཧ་ཅིང་ཐེང་ཆོད་འདུག”

“ད་ཞེོགསི་ཟསི་ཅུང་ཟོསི་ན་ད་ེནསི་དྲེག་ག་ིརེད།”

“ང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཐེབ་འགྲམ་ནསི་ཨ་མའ་ིརྩ་རུ་ཕར་སིོང་། “ཁོོ་མོའ་ིགདོང་མདངསི་

མ་ིབཟང་རྒྱུ་མ་ིའདུག ད་ལྟ་ཉིེན་ཁོ་ལོསི་ཐེར་བ་རེད།”

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་དྲེི་བའི་མིག་ཟུང་གིསི་ཨ་མར་བལྟསི་ཤོིང་། ཨ་མསི་དྲེི་བ་དེ་ལོསི་

བྱོལོ་ཐེབསི་བྱསི། ལྕིམ་ཝེན་རའ་ེཋེ་ིཡིང་ཐེབ་འགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སིོང་།

“ཨ་མ།”

“ཅི་ིརེད། ཅི་ིཞེིག་དགོསི་སིམ།”

“ད་ེ... ། ད་ེ... བད་ེཐེང་རེད་དམ།”
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ཨ་མསི་མུ་མཐུད་དུ་བྱོལོ་ཐེབསི་བྲལོ་སིོང་བསི། ཁོོ་མོ་མལོ་གདན་སྟེང་དུ་མར་པུསི་

བཙུགསི་སུ་བསྡད་ད་ེ“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཡིང་བསྐྱར་བཙའ་ཆོོག་ག་ིརེད། ང་ཚོོསི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་ཚོད་

ཚོང་མ་བྱསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཤུགསི་ཕྱུངསི་ནསི་གཟུགསི་པོ་ཡིར་དགྱི་ེ“ཨ་མ།”

“ང་ཚོོར་ཡིང་ཐེབསི་ཤོེསི་ཟད་སིོང་།”

བུ་མོ་ཉིལོ་སིའ་ིནང་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་ནསི། མིག་ཟུང་སྦེར་མོསི་བཀབ། རུ་ཐེ་ེའཇོབ་འཇོབ་

ཀྱིིསི་ཁོོ་མོའ་ིཉིེ་སིར་བཅིར་ནསི། མཚོར་སྣང་བཅིསི་ཁོོ་མོར་མར་བལྟསི་ནསི་“ཁོོ་མོ་ན་

བཞེིན་པ་རེད་དམ། ཨ་མ། ཁོོ་མོ་འཆོ་ིརྒྱུ་རེད་དམ།” ཞེེསི་སྐད་མགོ་དམའ་ཞེིང་དྲེག་ཤུལོ་

དང་བཅིསི་དྲེིསི།

“ག་ལོ་ཡིིན། ཁོོ་མོ་བད་ེམོ་འཚོམསི་པོ་རེད། གོ་སོིང་ངམ།”

ཨ་ཕསི་ཐུམ་སྒྲིིལོ་དཔུང་ཁུག་གང་འཁྱོེར་ནསི་ནང་དུ་ཕྱིིར་སླེེབསི། “ཁོོ་མོ་ག་འདྲེ་

འདུག”

ཨ་མསི་“སྐྱོན་མ་ིའདུག ཁོོ་མོར་སོྐྱན་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

རུ་ཐེེ་ཡིིསི་ཝིན་ཧྥོིལོད་ལོ་གནསི་ཚུལོ་བརྒྱུད་སོྒྲིག་བྱསི། “ཁོོ་མོ་འཆོི་རྒྱུ་མ་རེད། ཨ་

མསི་ད་ེལྟར་ཟེར།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ཤོིང་ཐུར་ཞེིག་གིསི་སིོ་གསིེང་འབྲུ་བཞེིན། ཧ་ཅིང་བསིམ་ཤོེསི་ཀྱིི་

ཉིམསི་དང་བཅིསི་“ད་ེངསི་ཐེོག་དང་པོ་ནསི་ཤོེསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཇོ་ིའདྲེ་བྱསི་ཏ་ེཤོེསི།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ངསི་བཤོད་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཤོིང་ཐུར་གྱིི་སྣེ་མོ་ཞེིག་ཐུ་

ལུད་དང་བཅིསི་ཐེང་ལོ་གཡུགསི།
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ཨ་མསི་ཆོེསི་མཇུག་མཐེའ་ིའབུད་ཤོིང་ཡིལོ་ག་ད་ེཚོ་ོབུསི་ནསི། ཚྭ་སྙལོ་ཕག་ཤོ་བཙོསི་

ཤོིང་སྐྱོ་མ་བསོྐལོ། ཨ་ཕསི་ཚོོང་ཁོང་ནསི་ཉིོསི་ཡིོང་བའ་ིབག་ལོེབ་ཕྱིིར་བློངསི། ཨ་མསི་ད་ེ

མཐེོང་བ་ན་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ཏ་ེབལྟསི། “ང་ཚོོར་ད་ལྟ་སོྒོར་མོ་ལྷག་ཡིོད་དམ།”

ཨ་ཕསི་“ལྷག་མེད། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོགྲོད་ཁོོག་ལོྟགསི་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“དེ་བསི་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཚོོང་ཁོང་ནང་གི་བག་ལོེབ་ཉིོསི་པ་ཡིིན་ནམ།” ཞེེསི་སྐྱོན་

འཛུགསི་བྱེད་པའ་ིཉིམསི་ཀྱིིསི་བཤོད།

“ཨ། ང་ཚོོའ་ིགྲོད་ཁོོག་ཧ་ཅིང་ལྟོགསི་ཀྱི་ིའདུག་ཨ། ང་ཚོོསི་མདང་དགོང་མཚོན་གང་

པོར་ལོསི་ཀ་ལོསི་པ་ཡིིན།”

ཨ་མསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་“ད་ང་ཚོོསི་ཅི་ིཞེིག་བྱེད།”

ཁོོ་ཚོོསི་ཞེོགསི་ཇོ་འཐུང་བཞེིན་པའི་སྐབསི་སུ། ཆུ་མུ་མཐུད་དུ་ཡིར་ཇོེ་མཐེོར་

ཡིོང་། ཨལོ་གྱིིསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཟ་མ་རྔམ་བཟའ་བྱསི་རྗོེསི། ཨ་ཕ་དང་ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཞེེང་

ལོ་དབྱིན་ཁྲ་ེལྔ་དང་འཕྲེད་ལོ་དབྱིན་ཁྲ་ེདྲུག མཐེིལོ་གཅིལོ་གྱི་ིངོསི་ནསི་ཡིར་མཐོེ་དམའ་

དབྱིན་ཁྲེ་བཞེི་ཡིོད་པའི་སྡིངསི་ཆོ་ཞེིག་བཟོསི། ཆུ་སོྒོ་ཁོའི་བར་དུ་ཡིར་གང་ནསི་ཡོིང་

ཞེིང་། དེ་ནསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་སིོམ་ཉིི་བྱེད་པ་ལྟར་ཅུང་ཙམ་བསྡད། དེ་ནསི་དལོ་མོསི་ཚུར་

མཐེིལོ་གཅིལོ་ངོསི་སུ་བཞུར་ནསི་ཡིོང་། ཕྱིི་ལོོགསི་སུ། ཆོར་པ་ཡིང་བསྐྱར་ཕྱིིར་འབབ་

མགོ་བརྩམསི་འདུག་ཅིིང་། ད་ཐེེངསི་ཀྱིང་སོྔོན་མ་དང་འདྲེ་བར། ཆོར་ཐེིགསི་ཆོེན་པོ་ར་ེ

ཆུ་ངོསི་དུ་ཅིབ་སྒྲི་དང་བཅིསི་བརྡོབསི་ལོ། ཁོང་ཀློད་ཀྱིང་ཏོང་ཏོང་དུ་བརྡུངསི།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཡི། ད་མལོ་གདན་ཚོ་ོམགོྱིགསི་པོར་འདིའ་ིསྟེང་དུ་འཇོོག མལོ་གཟན་ད་ེ

ཚོོའང་སྟེང་དུ་འཇོོག་དགོསི། དེ་ལྟར་བྱསི་ན་དེ་ཚོོ་རློན་པ་བཟོ་རྒྱུ་མ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཁོོ་ཚོོསི་ཁྱོིམ་ཚོང་ག་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་སྡིངསི་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་སྤུངསི། ད་ེདང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཆུ་

ཡིིསི་མཐེིལོ་གཅིལོ་ངོསི་ཡིོངསི་སུ་ཁོེབསི་ནསི་ཡིོང་ག་ིའདུག ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨལོ་དང་
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ཨ་ཁུ་ཇོོན་བཅིསི་ཀྱིིསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིམལོ་གདན་གྱི་ིགྲུ་ཟུར་ར་ེར་ེནསི་བཟུང་སྟ།ེ བུ་མོ་

སྟེང་དུ་ཡིོད་བཞེིན་དུ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་ཅི་དངོསི་ཕུང་གསིོག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞེག

བུ་མོསི་ད་ེལྟར་བྱེད་པར་རྒོལོ་བ་བྱསི། “ང་རང་ཉིིད་འགྲོ་ཐུབ། ང་ལོ་སྐྱོན་མེད།” ཆུ་ད་ེ

ཁོ་ཞེག་སྲིབ་མོ་ཞེིག་དང་མཚུངསི་པར། མཐེིལོ་གཅིལོ་ངོསི་སུ་ཁོེབསི་ནསི་ཡིོང་ག་ིའདུག 

རོ་སིི་ཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མའི་རྣ་ནང་དུ་ཅིི་ཞེིག་ཤུབ་པུར་བཤོད་བྱུང་ལོ། ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ི

མལོ་གཟན་འོག་ཏུ་ལོག་པ་བསྲིིངསི་ནསི། བུ་མོའ་ིབྲང་གི་ནུ་མར་ལོག་མྱོོང་ཞེིག་བྱསི་

རྗོེསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡེམ།

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་སྣེ་གཞེན་པ་དེ་རུ། ཝེན་རའེ་ཋེི་ཚོང་གིསི་ཁོོ་ཚོོ་རང་ཉིིད་ལོ་

སྡིངསི་ཆོ་བཟོསི་ནསི་ཀོག་སྒྲི་ཆོོབ་སྒྲི་སྒྲིོག ཆོར་པ་ཅུང་ཇོེ་ཆོེར་ཅུང་སིོང་རྗོེསི། འབབ་

མཚོམསི་ཕྱིིར་ཆོད། 

ཨ་མསི་ཁོོ་མོའ་ིརྐང་པར་གཅིིག་བལྟསི། ད་ལྟ་ཁོང་པའི་མཐེིལོ་གཅིལོ་ངོསི་སུ་ཆུ་

དབྱིན་ཚོོན་ཕྱིེད་ཙམ་འཁྱོིལོ་འདུག ཨ་མསི་སིེམསི་རྣལོ་དུ་མི་འབབ་པར་“རུ་ཐེེ། ཝིན་

ཧྥོིལོད། ཁྱོོད་གཉིིསི་ཤོོག་ལོ་དོསི་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་བུད་མ་གཏོགསི་ཁྱོོད་གཉིིསི་ལོ་ཆོམ་པ་

ཕོག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་ཁོོ་གཉིིསི་ཀ་བད་ེའཇོགསི་ངང་སྟེང་དུ་བུད་ནསི། རོ་

སིི་ཤོ་རོན་གྱིི་འགྲམ་དུ་ཁྱོད་མཚོར་པོསི་བསྡད་འདུག་པ་མཐོེང་རྗོེསི། གླེོ་བུར་དུ་“ང་ཚོོ་

ངེསི་པར་དུ་གནསི་སྤེོ་དགོསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ང་ཚོ་ོའགྲོ་མ་ིརུང་། ཨལོ་གྱིིསི་བཤོད་པ་ལྟར་ང་ཚོོའ་ིཅི་ལོག་ཚོང་མ་འད་ིགར་

ཡིོད། ང་ཚོོསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་མར་བློངསི་ནསི། དེའ་ིསྟེང་ནསི་འདུག་སི་ཆོ་ེཙམ་

བཟོ་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཁྱོིམ་ཚོང་གང་པོ་སྡིངསི་ཆོའི་སྟེང་དུ་སྡེབ་འཚོང་བརྒྱབ་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའི་

ངག་ན་གཏམ་མེད་ལོ་གདོང་ན་འཛུམ་མེད། འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཆུ་སྲིབ་མཐུག་
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དབྱིན་ཚོོན་དྲུག་ཙམ་ལོ་བུད་པ་ན། ད་གཟོད་ཆུ་ལོོག་ད་ེགཞུང་ལོམ་འགྲམ་གྱི་ིརགསི་སྐྱོར་

སྟེང་དུ་སྙོམསི་པོསི་ལུད་ནསི། གཞུང་ལོམ་ཕ་རོལོ་གྱིི་སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ནང་དུ་ཆུ་བཞུར་

སིོང་། ཉིིན་དེའི་ཉིིན་མཚོན་གཉིིསི་ཀར་སྐྱེསི་པ་ཚོོ་སོྒོ་པང་གིསི་བཟོསི་པའི་སྡིངསི་ཆོའི་

སྟེང་དུ་རློན་ཙར་ཙར་གྱིིསི་མཉིམ་གཤོིབ་ཀྱིིསི་ཉིལོ། ཨ་མ་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིཐེག་ཉི་ེརུ་ཉིལོ་

ནསི་ཡིོད་ཅིིང་། ཁོོ་མོསི་མཚོམསི་རེར་བུ་མོའ་ིརྣ་ནང་དུ་སྐད་ཆོ་ཤུབ་པུར་སྨྲ་ལོ། སྐབསི་

རེར་ཡིར་དྲེང་མོར་དགྱིེ། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པར་བསིམ་གཞེིག་ག་ིསྨུག་སྤྲོིན་འཁྲིགསི། མལོ་

གཟན་གྱི་ིའོག་ཏུ་ཁོོ་མོསི་བག་ལོེབ་བཟའ་འཕོྲ་རྣམསི་ལོྐོག་གསིོག་བྱེད་བཞེིན་ཡིོད། 

ད་ལྟ་ཆོར་པ་རེསི་ཆོད་རེསི་འབབ་རེད། མཚོམསི་ལོ་ལོར་ཆོར་རླུང་རེ་གཡུག་ལོ། 

སྐབསི་ལོ་ལོར་ཁུ་སིིམ་པོ་རེད། ཉིིན་གཉིིསི་པའི་ཞེོགསི་པར། ཨ་ཕ་སྒོར་ནང་དུ་ཅིབ་སྒྲི་

དང་བཅིསི་སོིང་ནསི། ཞེོག་ཁོོག་བཅུ་ཐེམ་པ་གོླེ་ཁུག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ནསི་ཕྱིིར་སླེེབསི། 

ཁོོསི་འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའི་གྱིང་ཤོིང་ནང་མ་ཅུང་ཙམ་བཀོག་ནསི་མེ་ཞེིག་སྦེར་ཤོིང་། དེ་

ནསི་སླེ་ངའི་ནང་དུ་ཆུ་ཐེོམ་བུ་འགའ་བླུགསི། ཨ་མསི་ངམ་ནག་པོསི་ཁོོ་ལོ་ལྟད་མོར་

བལྟསི་ནསི་བསྡད། བཟའ་ཚོང་གང་པོསི་རླངསི་པ་ཐེོལོ་ཐེོལོ་གྱིི་ཞེོག་ཁོོག་དག་ལོ་ལོག་

པསི་དམར་འཇུ་བྱསི་ནསི་ཟོསི། ཆོེསི་མཐེའ་མའི་ཟསི་ཐུན་འདི་ཟོསི་རྗོེསི། ཁོོ་ཚོོསི་རྙིོག་

ཆུ་སྐྱ་བོར་བལྟསི་ནསི་བསྡད། དགོང་མོ་ཁོོ་ཚོ་ོཡུན་རིང་ཞེིག་ལོ་མ་ཉིལོ་བར་བསྡད།

དེའི་ཕྱིིན་ཉིིན་གྱིི་ནམ་ལོངསི་པ་ན། ཚོང་མ་སྔོངསི་འཚོབ་ཀྱིི་ཀོློང་ནསི་གཉིིད་ལོསི་

སིད། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཨ་མའ་ིརྣ་ལོམ་དུ་ཅི་ིཞེིག་ཤུབ་པུར་བཤོད།

ཨ་མསི་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡེམ་ནསི་“ཡི་ཡི། ད་ནི་དུསི་ཚོོད་རན་འདུག” ཅིེསི་བཤོད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོ་སྐྱེསི་པ་ཚོ་ོཉིལོ་ཡིོད་སིའ་ིའཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་པང་ག་ིསྡིངསི་ཆོའ་ི

རྩར་སིོང་ནསི། རྩུབ་སྤྱིོད་དང་བཅིསི། “ང་ཚོ་ོགནསི་སྤེོ་རྒྱུ་ཡིིན། སི་མགོ་མཐེོ་སི་ཞེིག་ཏུ་སོྤེ་

རྒྱུ་ཡིིན་ལོ། ཁྱོོད་ཚོ་ོམཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་སིོ་སོིསི་ལྟོསི། གང་ལྟར་ངསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

དང་བྱིསི་པ་གཉིིསི་ཀ་ཁྲིད་ནསི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་གཉིོམ་ཆུང་ཆུང་ག་ིསོྒོ་ནསི་“ང་ཚོ་ོགནསི་སྤེོ་མ་ིཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད།

“དེསི་ན་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གཞུང་ལོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ་བསྐྱལོ་རྗོེསི། ཁྱོོད་རང་ཕྱིིར་

སིོང་ཆོོག ད་ལྟ་ཆོར་པ་འབབ་ཀྱི་ིམེད་པསི། ང་ཚོ་ོའགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨ་ཕསི་“ཡི། དེསི་ན་ང་ཚོ་ོའགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨལོ་གྱིིསི་“ཨ་མ། ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིིན།”

“ཨུན། ཨ་གྷི་ེ... ། ཁོོ་མོ་དང་ངེད་གཉིིསི་... །”

ཨ་མའི་གདོང་པར་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་“ཡིིན་དང་ཡིིན། ཁྱོོད་འདི་གར་སྡོད་

དང་། ཨལོ། འདི་གར་བསྡད་ནསི་ང་ཚོོའི་ཅི་ལོག་ལོ་བདག་བྱོསི། ཆུ་མར་བྲི་ཚོེ་ང་ཚོོ་

ཕྱིིར་ཡིོང་།” ཞེེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ཨ་ཕར་“ཡི། ད་ཆོར་པ་ཡིང་བསྐྱར་མ་བབསི་

གོང་དུ་མགོྱིགསི་ཙམ་བོྱསི་དང་།” ཞེེསི་བཤོད་རྗོེསི་“ཡི། རོ་སི་ིཤོ་རོན། ང་ཚོ་ོསི་སྐམ་སི་ཞེིག་

ལོ་འགྲོ།” ཞེེསི་བཤོད།

“ང་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གོམ་པ་སོྤེ་ཐུབ།”

“ལོམ་ཐེོག་ཏུ་སླེེབསི་ཚོ་ེའགྲོ་ཨ་ེཐུབ་ལྟོསི། ཨ་ཕ། མར་སྒུར་སྒུར་བོྱསི།”

ཨ་ཕ་མར་ཆུ་ནང་དུ་ནུར་རྗོེསི་སྒུག་ནསི་བསྡད། ཨ་མསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་སྡིངསི་ཆོའ་ིསྟེང་

ནསི་མར་འབབ་རོགསི་བྱསི་ནསི། ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཕར་བསྐྱོར་ནསི་ཁྲིད། ཨ་ཕསི་ཁོོ་མོ་

པང་དུ་བློངསི་ནསི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིསི་མཐེོ་སིར་བཀྱིགསི་རྗོེསི། གཏིང་ཟབ་པའ་ིཆུ་འཁྱོིལོ་

གྱིི་ཁྲོད་ནསི་གཟབ་གཟབ་ཀྱིིསི་སིོང་ཞེིང་། ཁོོ་ཚོོསི་འདྲུད་འཁོོར་ཁོང་ཚོོགསི་བརྒྱུད་དེ་

ཚུར་ཡོིང་ནསི་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་བུད། གཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་ཨ་ཕསི་ཁོོ་མོ་ཐེང་ལོ་བཞེག་

རྗོེསི། ལོག་པསི་ཁོོ་མོ་བསྐྱོར་ནསི་བསྡད། ཨ་ཁུ་ཇོོན་གྱིིསི་རུ་ཐེ་ེའཁུར་ནསི་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་
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འབྲངསི། ཨ་མ་ཆུ་ནང་དུ་མར་ནུར་བསི། ཡུད་ཙམ་རིང་ལོ་ཁོོ་མོའ་ིསྨོད་གོསི་ད་ེཁོོ་མོའ་ི

མཐེའ་འཁོོར་གྱི་ིཆུ་ངོསི་སུ་སོྒྲི་གུར་བཞེིན་དུ་ཕུབ། 

“ཝིན་ཧྥོིལོད། ངའ་ིཕྲག་སྟེང་དུ་བུད། ཨལོ། ཆུ་བྲ་ིམ་ཐེག་ཏུ་ང་ཚོ་ོཕྱིིར་ཡིོང་། ཨལོ་... །”  

ཁོོ་མོསི་ཡུད་ཙམ་ལོ་བཤོད་མཚོམསི་བཞེག “གལོ་སྲིིད་... ། གལོ་སྲིིད་ཋེོམ་འདི་གར་

སླེེབསི་ན། ཁོོ་ལོ་ང་ཚོ་ོཕྱིིར་ཡིོང་རྒྱུ་རེད་ལོབ་རོགསི། ཁོོ་ལོ་གཟབ་གཟབ་བྱོསི་ལོབ་རོགསི། 

ཝིན་ཧྥོིལོད། ངའ་ིཕྲག་སྟེང་དུ་འགོསི། ཨོ། ད་ེརེད། ཡི། ད་རྐང་པ་འཕག་འཚོག་མ་རྒྱག་

ཨ།” ཁོོ་མོསི་བྲང་ཁོའ་ིམཚོམསི་སུ་སླེེབསི་པའ་ིཆུ་ཡི་ིནང་ནསི་ཁྱོར་ཁྱོོར་གྱིིསི་སིོང་། གཞུང་

ལོམ་གྱིི་རགསི་སྐྱོར་ངོསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོསི་ཁོོ་མོ་ཡིར་འཐེེན་ནསི། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཁོོ་མོའ་ིཕྲག་

སྟེང་ནསི་བློངསི།

ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ལོངསི་ནསི། རྙིོག་ཆུ་ཡིི་ཁོེབསི་གཡིོགསི་དང་དེའི་ཁྲོད་ཀྱིི་

འཁོོར་སྒོམ་ཁོང་པ་དམར་པོའ་ིཚོོགསི། དལོ་མོསི་འགུལོ་སྐྱོད་བྱེད་བཞེིན་འཁྱོིལོ་ནསི་

ཡིོད་པའ་ིཆུ་འཁྱོིལོ་དང་། དེའ་ིགཏིང་རིམ་དུ་ཟུག་པའ་ིདོསི་འཁོོར་དང་རླངསི་འཁོོར་ཆུང་

བ་བཅིསི་ལོ་མིག་བཤོེར་ཞེིག་བྱསི། ཁོོ་ཚོ་ོད་ེགར་ལོངསི་ཡིོད་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཆོར་ཟེགསི་

ཆུང་ཆུང་ཞེིག་འབབ་མགོ་བརྩམསི།

ཨ་མསི་“ད་ང་ཚོོ་འགྲོ་དགོསི། རོ་སིི་ཤོ་རོན། ཁྱོོད་རང་རྐང་ཐེང་ལོ་ཅུང་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་

རེད་དམ།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་མོསི་“མགོ་ཡུ་ཅུང་ཙམ་འཁོོར། གཅིིག་གསིི་གཅིར་རྡུང་བྱསི་པ་ལྟ་བུའ་ིཚོོར་བ་ཞེིག་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ད་ང་ཚོ་ོའགྲོ་ཟེར། འོ་ན་གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞེེསི་འཁོང་ར་བྱསི།

“ངསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི། ད་འགྲོ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ལོ་ལོག་པསི་འཇུསི།” ཨ་མསི་བུ་མོའ་ིལོག་

པ་གཡིསི་པ་ནསི་འཇུསི་ནསི་ཁོོ་མོར་སྲི་འཛོིན་རོགསི་བྱསི་ཤོིང་། ཨ་ཕསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

གཡིོན་པ་ནསི་འཇུསི། “གང་དུ་སྐམ་པོ་ཡིིན་ན་ད་ེརུ་འགྲོ། ད་ེམ་གཏོགསི་ཐེབསི་གཞེན་ཅི་ི

ཡིོད། ཁྱོོད་ཚོོའི་ལུསི་སུ་གྱིོན་གོསི་སྐམ་པོ་གོན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་ཉིིན་གཉིིསི་འགོར་སིོང་།” 

ཁོོ་ཚོོ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་དལོ་མོསི་སིོང་། ཁོོ་ཚོོསི་གཞུང་ལོམ་འགྲམ་དུ་དྲེག་ཏུ་བཞུར་

བཞེནི་པའ་ིརྒྱུག་ཆུའ་ིལྡིར་སྒྲི་གསིལོ་པོར་ཐེོསི་ཐུབ། རུ་ཐེ་ེདང་ཝིན་ཧྥོིལོད་གཉིིསི་ཀ་མཉིམ་

དུ་འགྲོགསི་ནསི་མདུན་དུ་སྐྱོད་ཅིིང་། ཁོོ་ཚོོའི་རྐང་པ་གཞུང་ལོམ་སྟེང་དུ་ཅིབ་སྒྲི་དང་

བཅིསི་སྤེོ། ཁོོ་ཚོ་ོགཞུང་ལོམ་སྟེང་ནསི་དལོ་མོསི་སིོང་། གནམ་ངོའ་ིཁོ་མདོག་ཇོ་ེནག་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། ཆོར་རྒྱུན་གྱིི་སིེང་རསི་ཀྱིང་ཇོེ་མཐུག་ཏུ་གྱུར། གཞུང་ལོམ་

སྟེང་དུ་འགྲིམ་འགྲུལོ་གྱི་ིགྲིབ་མ་ཙམ་ཡིང་མཐེོང་རྒྱུ་མེད།

ཨ་མསི་“ང་ཚོ་ོམགྱིོགསི་ཙམ་འགྲོ་དགོསི། བུ་མོ་འད་ིལྟར་ཆོར་པསི་སྦེང་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་

སིོང་ན། དེསི་ཁོོ་མོར་ནད་ན་ཚོ་ཅི་ིཞེིག་སླེོང་ཡིོང་མ་ིཤོེསི།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་འགྲོ་དང་འགྲོ་ཟེར་ནསི། འོན་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོགང་དུ་འགྲོ་མིན་ད་དུང་

བཤོད་མ་སིོང་ཨ།” ཞེེསི་ཁོོ་མོར་ཟུར་ཟའ་ིཚུལོ་གྱིིསི་དྲེན་སྐུལོ་བྱསི།

ཆུ་ཕྲན་འགྲམ་གྱིི་གཞུང་ལོམ་འདི་ཁུགསི་མགོ་ཞེིག་ཏུ་སླེེབསི་སིོང་ལོ། ཨ་མསི་དེ་

གའི་ཡུལོ་ལོྗོངསི་དང་ཆུ་ལོོག་གིསི་དེད་པའི་སི་ཞེིང་བཅིསི་ལོ་མིག་བཤོེར་བྱསི། གཞུང་

ལོམ་གཡིོན་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིཐེག་རིང་ཞེིག་ཏུ། ར་ིསུལོ་གྱི་ིདེའུ་འབུར་ཆུང་ཆུང་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་

ཆོར་ཆུསི་ནག་པོར་བསྒྱུར་པའ་ིའབྲུ་ཁོང་ཞེིག་ཀོྲང་ངེར་འགྲེངསི། ཨ་མསི་“ལྟོསི་དང་། ད་ེ

ལོ་ལྟོསི་དང་། དེའ་ིནང་སྐམ་པོ་ཡིིན་ཐེག་ཆོོད་རེད། ཆོར་བ་ཆོད་པའ་ིབར་དུ་ད་ེརུ་ཆོར་

གཡིོལོ་བྱསི་ནསི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་ཕསི་ཤུ་རིང་ཞེིག་འཐེེན་“འདིའི་ཁོང་བདག་གིསི་ང་ཚོོ་ཕལོ་ཆོེར་ཕྱིིར་ཕུད་གཏོང་

ག་ིརེད།”



ཞེེ་སྡང་གིི་རྒུན་འབྲུམ།

1020

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་མདུན་ཕྱིོགསི་ཀྱི་ིལོམ་འགྲམ་དུ་དམར་པོ་ཀོར་ཀོར་ཞེིག་ཡིོད་པ་མཐེོང་བསི། 

ཁོོ་མོ་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་དེའ་ིཕྱིོགསི་སུ་བརྒྱུགསི། ད་ེན་ིསྐྱ་ེསྟོབསི་ཉིམསི་པའ་ིར་ིསྐྱེསི་ཁྲུང་ཁྲུང་

མ་ེཏོག་ཆུན་པོ་ཞེིག་རེད་ལོ། དེའ་ིཁྲོད་དུ་ཆོར་པསི་བརྙིསི་པའ་ིམ་ེཏོག་རྐང་གཅིིག་འདུག 

ཁོོ་མོསི་མེ་ཏོག་དེའི་འདབ་མ་རྐང་གཅིིག་གཟབ་གཟབ་ངང་བཏོགསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྣ་སྟེང་དུ་སྦྱིར། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་བལྟ་རུ་བརྒྱུགསི།

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་“ང་ལོ་གཅིིག་བྱིན་དང་།” ཞེེསི་བཤོད།

“སྦྱིིན་རྒྱུ་མིན། སྐུ་ཞེབསི། འདི་ངའི་ཡིིན། ངསི་རྙིེད་པ་ཡིིན།” ཁོོ་མོསི་ཡིང་བསྐྱར་

འདབ་མ་དམར་པོ་རྐང་གཅིིག་བཏོགསི་ནསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེོད་པར་སྦྱིར། ད་ེན་ིསྙིང་ཆུང་

དམར་པོ་ཞེིག་དང་མཚུངསི།

“སྐུ་མཁྱོེན། རུ་ཐེེ། ང་ལོ་གཅིིག་བྱིན་དང་། སྐུ་མཁྱོེན། ད་བྱིན་དང་།” ཁོོསི་ལོག་པ་

བསྲིིངསི་ནསི་ཁོོ་མོའ་ིལོག་ནསི་གཅིིག་འཕྲོག་གྲབསི་བྱསི་མོད། ལོག་པསི་མ་ཟིན། རུ་ཐེ་ེ

ཡིིསི་ཁོོའ་ིགདོང་པར་ལོག་པསི་གཅིིག་གཞུསི། ཁོོ་རང་ཧ་ལོསི་པ་ལྟར་ཡུད་ཙམ་ལོ་ལོངསི་

ནསི་བསྡད་ཅིིང་། ད་ེནསི་མཆུ་ཏོ་འདར་འདར་བྱསི་ནསི་མིག་ཀོང་རློན་པར་གྱུར།

སྐབསི་དེར་གཞེན་པ་ཚོོསི་ཀྱིང་ཁོོ་ཚོོའ་ིརྗོེསི་ཟིན། ཨ་མསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་

ཡིིན། ཡིང་ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞེིག་བྱསི་པ་ཡིིན།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“ཁོོསི་ངའ་ིམ་ེཏོག་འཕོྲག་གྲབསི་བྱསི་སིོང་།”

ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་ངུ་སུད་བྱེད་བཞེིན་“ངསི་སྣ་སྟེང་དུ་སྦྱིར་རྒྱུའ་ིའདབ་མ་རྐང་གཅིིག་

ལོེན་འདོད་པ་ཙམ་ཡིིན།” ཞེེསི་བཤོད།

“ཁོོ་ལོ་རྐང་གཅིིག་བྱིན་དང་། རུ་ཐེ།ེ”

“ཁོོ་ལོ་དགོསི་ན་ཁོོ་རང་ལོ་འཚོོལོ་དུ་ཆུག འད་ིངའ་ིཡིིན།”

“རུ་ཐེ།ེ ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་ལོ་རྐང་གཅིིག་བྱིན།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཨ་མའ་ིསྐད་ལོསི་འཇོིགསི་སྐུལོ་གྱི་ིགདངསི་ཐེོསི་པསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐེབསི་

ཇུསི་བསྒྱུར། ཁོོ་མོསི་བྱམསི་བརྩ་ེཆོ་ེམདོག་གིསི་“འད།ི ངསི་ཁྱོོད་ཀྱི་ིསྣ་སྟེང་དུ་གཅིིག་སྦྱིོར་

ཡི།” ཞེེསི་བཤོད། མི་རྒན་པ་ཚོོ་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་དུ་ཕྱིིན་སིོང་ལོ། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སྣ་

གདོང་ཁོོ་མོའ་ིསྔུན་ལོ་བསྲིིངསི། ཁོོ་མོསི་འདབ་མ་རྐང་གཅིིག་མཆོིལོ་མསི་རློན་པ་བྱསི་

ནསི། ཁོོའ་ིསྣ་སྟེང་དུ་གདུག་རྩུབ་དང་བཅིསི་སྦྱིོར་བཞེིན་དུ་“ཁྱོ་ིཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཁྱོོད།” ཅིེསི་

སྐད་དམའ་མོསི་བཤོད། ཝིན་ཧྥོིལོད་ཀྱིིསི་སྣ་སྟེང་གི་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་ལོ་མཛུབ་མོསི་

རེག་རྗོསེི། སྟེང་དུ་མར་མནན། ད་ེནསི་ཁོོ་ཚོ་ོགཞེན་པ་ཚོོའ་ིརྗོསེི་སུ་མགྱིོགསི་པོསི་བརྒྱུགསི། 

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་མ་ེཏོག་རྙིེད་པའ་ིསོྤྲོ་སྣང་ད་ེཡིོངསི་སུ་ཉིམསི་ཟིན་པ་རྟེོགསི་ནསི་“འད།ི འད་ིན་

མང་ཙམ་ཡིོད། ཁྱོོད་ཀྱི་ིཐེོད་པ་རུའང་སྦྱིོར།” ཞེེསི་བཤོད།

གཞུང་ལོམ་གྱིི་གཡིསི་ཕོྱིགསི་ནསི་ཤུ་སྒྲི་ཞེིག་གྲག་ཡིོང་བསི། ཨ་མསི་ངར་སྐད་དང་

བཅིསི་“མགྱིོགསི་པོ་འགྲོ་མ་གཏོགསི་ཆོར་པ་ཆོེན་པོ་ཞེིག་ཡིོང་བཞེིན་གདའ། འདི་ནསི་

ར་བའི་གསིེང་དུ་འཛུལོ་ནསི་བུད་འགོྲ། འདི་ནསི་སིོང་ན་ཐེག་ལྷག་ཏུ་ཉིེ། ཡི། འགྲོ། རོ་

སི་ིཤོ་རོན་སྐྱོར་དང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་ཚོོསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་འདྲུད་མ་འཐེེན་གྱིིསི་ཁྲིད་ནསི་

གཞུང་ལོམ་འགྲམ་གྱིི་ཡུར་བུ་དེ་བརྒལོ་ཞེིང་། དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་ར་བའི་གསིེང་དུ་ཡིར་

བསྐྱོར། སྐབསི་དེར་དྲེག་ཆོར་གྱིིསི་ཁོོ་ཚོོའི་རྗོེསི་ཟིན་ནསི། ཁོོ་ཚོོའི་ལུསི་སྟེང་དུ་ཆོར་པ་

ཆུ་གཤོོ་གཤོོ་བྱསི། ཁོོ་ཚོོ་རི་སུལོ་གྱིི་འདམ་བག་ཁྲོད་ནསི་གོག་མ་ནུར་གྱིིསི་ཡིར་འགོསི་

ཤོིང་། དཀའ་ལོསི་གང་མང་ཞེིག་བརྒྱུད་རྗོེསི་ཁོོ་ཚོོ་སྒོང་ཁོ་རུ་བུད། སྐབསི་དེར་ཆོར་པ་

ཆོེ་བསི། འབྲུ་ཁོང་ནག་པོ་དེ་ཆོར་པའི་སིེང་རསི་ཁྲོད་ནསི་རབ་རིབ་ཅིིག་མ་གཏོགསི་མི་

མཐེོང་། ཆོར་པ་ཤོག་ཤོག་ཏུ་འབབ་ལོ། རླུང་བུ་གཡུག་གིན་གཡུག་གིན་ཆོར་པ་ཇོ་ེཆོ་ེཇོ་ེ

ཆོེར་གྱུར། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིརྐང་པ་ཤུད་ནསི་འགྲོ་ཞེིང་། ཁོོ་མོ་ན་ིསྐྱོར་མཁོན་གཉིིསི་ཀྱི་ིབར་

ནསི་དྲུད་ནསི་འགྲོ་བཞེིན་ཡིོད།
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“ཨ་ཕ། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ཁོོ་མོ་འཁུར་སིོང་ན་ག་འདྲེ་འདུག”

ཨ་ཕ་མདུན་དུ་སྒུར་ནསི་ཁོོ་མོ་ཡིར་བཀྱིགསི། ད་ེནསི་ཁོོསི་“ད་གང་ལྟར་ང་ཚོ་ོརློན་པ་

བཟོསི་ཟིན། མགོྱིགསི་པོ་བྱོསི། ཝིན་ཧྥོིལོད། རུ་ཐེ།ེ ཁྱོོད་གཉིིསི་སོྔོན་ལོ་རྒྱུགསི་ཤོིག”ཅིེསི་

བཤོད།

ཁོོ་ཚོོསི་དབུགསི་ཧལོ་ཧལོ་དུ་ལོེན་བཞེིན་ཆོར་པསི་སྦེངསི་པའི་འབྲུ་ཁོང་དེའི་རྩར་

སླེེབསི་ཏེ། ཁོང་པའི་བྱ་འདབ་འོག་ཏུ་འཛུལོ། འོན་ཀྱིང་། ངོསི་འདི་གར་སོྒོ་མོ་མི་འདུག 

ད་ེགར་གཤོོལོ་སྡེར་དང་སིོན་འདེབསི་ཆོསི་ཆོག་པོ། ལྕིགསི་འཁོོར་གཅིིག་བཅིསི་བཙའ་

ཆོགསི་པའ་ིརོྨ་འདེབསི་ལོག་ཆོ་འགའ་ར་ེརང་དགར་གཡུགསི་འདུག ཆོར་པསི་ཁོང་ཀློད་

དུ་བང་བང་གིསི་རྡུང་གི་འདུག་ཅིིང་། ཁོང་ཀློད་ནསི་བབསི་པའི་ཆོར་ཆུསི་བྱ་འདབ་ཀྱིི་

མདུན་ནསི་ཡིོལོ་བ་ལྟ་བུ་ཞེིག་མར་འཐེེན་འདུག ཨ་ཕསི་ལོག་འཇོམ་པོསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་

སྣུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ག་ིསྒོམ་ཞེིག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞེག་ནསི་“ཨ་དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཨ་མསི་“གཅིིག་བྱསི་ན་ནང་དུ་སིོག་མ་ཡིོད་སྲིིད། ཨོ་ལྟོསི་དང་། འདི་གར་སོྒོ་ཞེིག་

འདུག” ཅིེསི་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ལྟེབསི་སྒྲིོག་བཙའ་ཡིིསི་ཟིན་པའ་ིསོྒོ་མོ་ད་ེཙིར་

སྒྲི་དང་བཅིསི་ཕྱིེསི། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་“འད་ིགར་སིོག་མ་འདུག ཁྱོོད་ཚོ་ོནང་དུ་ཤོོག” ཅིེསི་

སྐད་བརྒྱབ།

ནང་དུ་ནག་དུབ་རདེ་ལོ། ཤོངི་ལོབེ་ཚོའོ་ིསྲུབསི་བར་ནསི་འདོ་སྣང་ཕྲན་བུ་ཙམ་ནང་

དུ་སླེབེསི། 

ཨ་མསི་“མར་ཉིོལོ་ཞེིག མར་ཉོིལོ་ལོ་ངལོ་གསིོསི། ངསི་ཁྱོོད་རང་སྐམ་པོ་བྱེད་པར་

ཐེབསི་ཤོེསི་འཐེེན།” ཞེེསི་བཤོད།

ཝིན་ཧྥོལིོད་ཀྱིིསི་“ཨ་མ།” ཞེེསི་བཤོད་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོང་ཀློད་ཀྱི་ིཆོར་པའ་ིལྡིར་སྒྲིསི་

ཁོོའ་ིའབོད་སྒྲིའ་ིམགོ་མནན་སིོང་“ཨ་མ།”
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ལེེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

“ཅི་ིཞེིག་རེད། ཡིང་ཅི་ིཞེིག་དགོསི།”

“ལྟོསི་དང་། གྲུ་ག་ད་ེན།”

ཨ་མསི་དེ་གར་ཕར་བལྟསི། འོད་སྣང་རབ་རིབ་ཁོྲད་དུ་གྲིབ་གཟུགསི་གཉིིསི་མངོན། 

སྐྱེསི་པ་ཞེིག་གན་རྐྱེལོ་དུ་ལོོག་ནསི་འདུག་ཅིིང་། ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་བུ་ཆུང་ཞེིག་ཐེང་

ལོ་བསྡད་ནསི། མིག་ཟུང་གིསི་གསིར་འབོྱར་པ་འདི་ཚོོར་ཅིེར་ནསི་འདུག ཁོོ་མོསི་

ཕར་བལྟསི་པ་ན། བུ་ཆུང་དེ་རྐང་པའི་ཐེོག་ཏུ་དལོ་མོསི་ལོངསི་ནསི་ཁོོ་ཚོོའི་རྩར་ཚུར་

ཡིོང་། ཁོོའ་ིསྐད་ལོ་འཛོེར་སྒྲི་བབསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོཁོང་བདག་ཡིིན་ནམ།”

ཨ་མསི་“མནི། ང་ཚོ་ོའད་ིགར་ཆོར་གཡིོལོ་བྱདེ་དུ་ཡིངོ་བ་ཡིནི། ང་ཚོརོ་བུ་མ་ོནད་པ་

ཞེགི་ཡིདོ་ལོ། ཁོོ་མའོ་ིགོྱིན་གོསི་རླནོ་པ་བྱསི་ཡིདོ་པསི། ཁྱོདོ་ཚོརོ་མལོ་གཟན་སྐམ་པོ་འདྲེ་

གཡིར་རྒྱུ་ཨ་ེཡིདོ།” ཅིསེི་བཤོད།

བུ་ཆུང་ད་ེགྲུ་ག་རུ་ཕར་ཕྱིིར་སིོང་ནསི། ཉིལོ་ཐུལོ་སྐམ་པོ་ཞེིག་འཁྱོེར་ཡིོང་ནསི་ཨ་མ་

ལོ་སྤྲོད།

ཨ་མསི་“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ མ་ིད་ེལོ་ཅི་ིཞེིག་བྱུང་བ་རེད།” ཞེེསི་བཤོད།

བུ་ཆུང་དེསི་སྔོར་བཞེིན་སྐད་འཛོེར་པོསི་ལོན་བཏབ། “ཐེོག་མར་ཁོོ་ལོ་ན་ཚོ་བྱུང་བ་

རེད། འོན་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཁོོ་རང་བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་མནར་བཞེིན་ཡིོད།”

“ཅི་ིཟེར།”

“ལྟོགསི་ཤོི་ཐེེབསི་གྲབསི་ཡིོད། སྲིིང་བལོ་ཞེིང་ཁོའི་སྟེང་དུ་ལོསི་ཀ་བྱེད་བཞེིན་པའི་

སྐབསི་སུ་ན་ཚོ་ཕོག་སིོང་། ཁོོསི་ཟ་མ་མ་ཟོསི་པར་ཉིིན་དྲུག་འགོར་སིོང་།”

ཨ་མ་གྲུ་གའི་ནང་དུ་ཕར་སིོང་ནསི། སྐྱེསི་པ་དེའི་གདོང་ལོ་མར་བལྟསི། ཁོོ་ནི་རང་

ལོོ་ལྔ་བཅུ་ཡིསི་མསི་རེད། ཁོོའ་ིགདོང་པར་སྨོ་ར་སྐྱེསི་ཤོིང་ངོ་ལོ་སྐྱོ་ཉིམསི་བབསི་འདུག་

ལོ། བགྲད་ནསི་ཡིོད་པའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཚོོར་ཤོེསི་བྲལོ་བ་ལྟར་ཅིེར་ནསི་འདུག བུ་ཆུང་
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ད་ེཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོངསི་ནསི་བསྡད། ཨ་མསི་“ཁོོ་ཁྱོོད་ཀྱི་ིཨ་ཕ་རེད་དམ།” ཞེེསི་དྲེིསི།

“རེད། ཁོོསི་ཡིང་མིན་ན་རང་ཉིིད་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ཟེར་ལོ། ད་ེམིན་ན་ཟ་མ་ཟོསི་མ་

ཐེག་པ་ཡིིན་ཟེར་ནསི། ཟ་མ་ཚོང་མ་ང་ལོ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ལྟ་ཁོོའ་ིགཟུགསི་སྟོབསི་ཞེན་

དྲེགསི་པསི། འགུལོ་སྐྱོད་ཙམ་ཡིང་རྒྱག་མ་ིཐུབ།”

ཁོང་ཀློད་དུ་ལྡིར་ལྡིར་གྱིིསི་འབབ་བཞེིན་པའི་ཆོར་པ་དེ་ད་ལྟ་ཇོེ་ཆུང་དུ་སིོང་ནསི། 

ཤོག་སྒྲི་ཡིང་མོ་མ་གཏོགསི་མ་ིགྲག སྐྱོ་ཉིམསི་བབསི་པའ་ིམ་ིདེསི་མཆུ་ཏོ་འགུལོ་ཙམ་ཞེིག་

བྱསི་པསི། ཨ་མ་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་པུསི་མོ་བཙུགསི་ནསི་རྣ་བ་ཉིེ་སིར་བཅིར། དེ་ནསི་ཁོོའ་ི

མཆུ་ཏོ་ཡིང་བསྐྱར་འགུལོ་ཙམ་བྱསི།

ཨ་མསི་“ཡི་ཡི། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ཁོོ་ལོ་སྐྱོན་ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཀྱིིསི་

འད་ིརུ་སྒུག་དང་། ངསི་སོྔོན་ལོ་ངའ་ིབུ་མོའ་ིགོྱིན་གོསི་རློན་པ་ད་ེབརྗོ་ེའཇོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མ་བུ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཕྱིིར་སིོང་ནསི་“ད་གོྱིན་གོསི་རྣམསི་མར་ཕུད་ཅིིག” ཅིེསི་ཟེར་

བཞེིན། ཉིལོ་ཐུལོ་ད་ེཁོོ་མོའ་ིསྔུན་ནསི་ཡིོལོ་བ་བཞེིན་དུ་བཀྱིགསི་ནསི་བསྡད། ཁོོ་མོ་གཅིེར་

བུར་བུད་པ་ན། ཨ་མསི་ཉིལོ་ཐུལོ་ད་ེཁོོ་མོའ་ིལུསི་སུ་དཀྲིསི། 

བུ་ཆུང་ད་ེཁོོ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཕྱིིར་ཡིོང་ནསི་“ངསི་དངོསི་གནསི་ཧ་གོ་མ་སིོང་། ཁོོསི་ཡིང་

མིན་ན་རང་ཉིིད་ཀྱིིསི་གཅིིག་ཟོསི་མ་ཐེག་པ་ཡིིན་ཟེར་ལོ། ད་ེམིན་ན་ལྟོགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་

ཟེར། མདང་དགོང་ང་སིོང་སྟ་ེཚོོང་ཁོང་ཞེིག་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་བཅིག་ནསི་བག་ལོེབ་འགའ་ར་ེ

བརྐུསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་ལོ། དེ་ནསི་ཁོོ་ལོ་དེ་ཅུང་ཙམ་ལྡོད་དུ་བཅུག་མོད། འོན་ཀྱིང་། ཁོོསི་

ཅུང་ཙམ་མིད་རྗོེསི་ཕྱིིར་སྐྱུག་ཡིོང་ག་ིའདུག་ལོ། ད་ེནསི་ཁོོའ་ིགཟུགསི་པོ་ཇོ་ེཞེན་དུ་གྱུར་

སིོང་། ཁུ་བ་དང་འོ་མ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགསི་བཟའ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱོོད་ཚོོར་འོ་མ་ཉིོ་བྱེད་

ཀྱི་ིསོྒོར་མ་འདྲེ་ཨ་ེཡིོད།” ཅིེསི་གསིལོ་བཤོད་བྱསི།

ཨ་མསི་“ཤུ་... ། སིེམསི་ཁྲལོ་མ་བྱེད། ང་ཚོོསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འཐེེན་ཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།
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བུ་ཆུང་དེ་གླེོ་བུར་དུ་ངུསི་ནསི་“ཁོོ་ད་ལྟ་འཆོི་བཞེིན་འདུག ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བདེན་པ་

བཤོད་བཞེིན་ཡིོད། ཁོོ་ད་ལྟ་བཀྲེསི་ལྟོགསི་ཀྱིིསི་འཆོ་ིབཞེིན་འདུག ངསི་ཁྱོོད་ཚོོར་བདེན་

པ་བཤོད་བཞེིན་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨ་མསི་“ཤུ་... །” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན་ཨ་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་ཇོོན་གཉིིསི་ལོ་བལྟསི། ཁོོ་གཉིིསི་ཀྱི་ི

གདོང་ལོ་འུ་ཐུག་ཐེབསི་ཟད་ཀྱི་ིམདངསི་ཤོིག་བབསི་ནསི། སྐྱེསི་པ་ནད་པ་ད་ེལོ་ཅིེར་ནསི་

བསྡད། དེ་ནསི་ཁོོ་མོསི་ཉིལོ་ཐུལོ་གྱིི་ནང་དུ་དོྲེན་པོར་བཏུམ་ཡིོད་པའི་རོ་སིི་ཤོ་རོན་ལོ་

བལྟསི། ཨ་མའ་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཐེོག་མར་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིཕོྱིགསི་སུ་ལྟ་ཙམ་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེ

ནསི་མིག་ཟུང་ག་ིཁོ་ལོོ་ཡིོངསི་སུ་ཚུར་བསྒྱུར་ནསི་རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱི་ིམིག་ནང་དུ་བལྟསི། ད་ེ

ལྟར་བུད་མེད་གཉིིསི་ཀསི་ཕན་ཚུན་གྱིི་མིག་ཟུང་གི་ཟབ་སི་རུ་བལྟསི། བུ་མོའ་ིདབུགསི་

རྒྱུན་ཇོ་ེཐུང་དུ་གྱུར་ནསི། དབུགསི་ཐུང་ལོེན་མགོ་བརྩམསི།

ཁོོ་མོསི་“ད་ེཆོོག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨ་མའ་ིགདོང་ལོ་འཛུམ་ཞེིག་ལོངསི་ནསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟར་བྱེད་པ་ངསི་ཤོེསི། ད་ེངསི་

ཤོེསི།” ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལོག་པར་བལྟསི་ནསི། ལོག་ཟུང་པང་ཁོ་ནསི་དམ་པོར་བསྣོལོ།

རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་“ཁྱོོད་ཚོ་ོ... ། ཁྱོོད་ཚོ་ོཚོང་མ་... ། ཕྱི་ིལོོགསི་སུ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། 

ཆོར་ཐེིགསི་ཀྱིིསི་ཁོང་ཀློད་དུ་ཡིང་མོསི་རྡུང་བཞེིན་འདུག

ཨ་མ་མདུན་དུ་སྒུར་ནསི། བུ་མོའ་ིཐེོད་པའི་སྟེང་དུ་དཔྱངསི་པའི་སྐྲ་ལོོ་ཟ་ངེ་ཟིང་

ངེ་དེ་དག་སྦེར་མོསི་ལྟག་ཏུ་ཤོད་བཞེིན། ཁོོ་མོའ་ིདཔྲལོ་བར་འོ་ཞེིག་བྱསི། དེ་ནསི་ཨ་མ་

མགོྱིགསི་པོསི་ཡིར་ལོངསི་ནསི་“ཡི། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚོང་མ། ཁྱོོད་ཚོོ་ཚོང་མ་ལོག་ཆོ་ཁོང་གི་

ནང་དུ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད།

རུ་ཐེ་ེཡིིསི་ཁོ་གདངསི་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་གྲབསི་བྱེད་བཞེིན་པའ་ིསྐབསི་སུ། ཨ་མསི་

“ཤུ་... ། ཁོ་རོག་ལོ་བསྡད་ནསི་སོྒོ་རུ་སིོང་།” ཞེེསི་བཤོད། ཁོོ་མོསི་ཚོང་མ་སོྒོའ་ིཕྱི་ིལོོགསི་
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སུ་དེད་རྗོེསི་བུ་ཆུང་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྩར་ཚུར་འཐེེན་པ་དང་། ད་ེནསི་སོྒོ་མོ་ད་ེཙིར་སྒྲི་དང་

བཅིསི་ཕྱིིར་བརྒྱབ།

ཤུབ་སྒྲིསི་ཁོེངསི་པའ་ིའབྲུ་ཁོང་ནང་དུ། རོ་སི་ིཤོ་རོན་ཡུད་ཙམ་ལོ་ཁུ་སིིམ་མེར་བསྡད་

ཅིིང་། ད་ེནསི་ཁོོ་མོསི་ངལོ་དུབ་ཀྱིིསི་མནར་བའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིལུསི་ཕུང་ཡིར་བཏེགསི་ནསི། 

ཉིལོ་ཐུལོ་ད་ེགཟུགསི་པོའ་ིངོསི་སུ་ཡིར་འཐེེན། ཁོོ་མོ་དལོ་མོསི་གྲུ་ག་ད་ེརུ་སིོང་ནསི་ཡིར་

ལོངསི་ཏ།ེ གསིོན་མདངསི་ཡོིངསི་སུ་ཉིམསི་པའ་ིངོ་གདོང་དང་ཆོ་ེཞེིང་འཇོིགསི་སྐྲག་གིསི་

བགྲད་ནསི་ཡིོད་པའི་མིག་ཟུང་ལོ་མར་བལྟསི། དེ་ནསི་ཁོོ་མོ་དལོ་མོསི་ཁོོའ་ིའགྲམ་དུ་

མར་ཉིལོ་བ་ན། ཁོོསི་མགོ་བོ་དལོ་མོསི་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱསི། རོ་སི་ིཤོ་རོན་གྱིིསི་ཁོོ་

མོའ་ིལུསི་ཀྱི་ིཉིལོ་ཐུལོ་གྱི་ིསྣ་ེཟུར་གཅིིག་མར་ལྷོད་ནསི། བྲང་ག་ིནུ་འབུར་ཕྱི་ིལོ་ཕྱུངསི། ད་ེ

ནསི་ཁོོ་མོསི་“ཁྱོོད་ཀྱིིསི་ངེསི་པར་དུ་འཐུང་དགོསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཟུགསི་

པོ་ཁོོའ་ིཉིེ་སིར་བཅིར་ནསི་མི་དེའི་མགོ་བོ་ཉིེ་སིར་ཚུར་འཐེེན། ཁོོ་མོསི་“ཡི། འདི། འདི་

འཐུང་རོགསི།” ཞེེསི་ཟེར་བཞེིན། ཁོོ་མོའ་ིལོག་པ་ཁོོའ་ིམགོ་ལྟག་ཏུ་འཁྱོེར་ནསི་མགོ་བོ་

ཡིར་བསྐྱོར་ཞེིང་། ཁོོ་མོའ་ིསིོར་མོསི་ཁོོའ་ིསྐྲ་ལོོའ་ིནང་དུ་ཤོད་ཤོད་བྱསི། ཁོོ་མོསི་རང་ཉིིད་

ཀྱིི་མགོ་བོ་ཡིར་བཀྱིགསི་ནསི་འབྲུ་ཁོང་གི་ཕར་ཕྱིོགསི་སུ་བལྟསི་ཤོིང་། ཁོོ་མོའ་ིམཆུ་

སྒྲིོསི་གཉིིསི་ཀ་ལྷན་དུ་བསྡུསི་ནསི། གདོང་ལོ་ཧ་ཅིང་ལོྐོག་ཏུ་གྱུར་པའི་འཛུམ་མདངསི་

ཤོིག་ཤོར།། །།
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ཇོོན་ སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་(༡༩༠༢-༡༩༦༨)ན་ིའཛོམ་གླེིང་སྟེང་ག་ིཆོེསི་སྙན་གྲགསི་ཅིན་གྱི་ི

རྩོམ་པ་པོའ་ིགྲསི་ཤོིག་ཡིིན། ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཚོེའ་ིརིང་བརྩམསི་སྒྲུང་ ༡༦ དང་། ད་ེབཞེིན་ཆོེད་

རྩོམ་དང་སྒྲུང་ཐུང་བཅིསི་དཔ་ེདེབ་ ༣༣ བརྩམསི་ཡིོད། སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ན་ིཁོ་ལོ་ིཧྥོོར་

ནི་ཡི་མངའ་སྡེའི་སུ་ལོེ་ན་སིི་ཞེེསི་པའི་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སྐྱེསི་ཤོིང་འཚོར་ལོོངསི་བྱུང་། ཁོོང་

སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནསི་མཐེར་མ་ཕྱིིན་པར་ཕྱིིར་ཐེོན་པ་དང་། ཁོོང་གིསི་རང་ཉིིད་རྩོམ་པ་པོ་

ཞེིག་བྱེད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་པའི་རིང་ལོ། ཁོོང་གིསི་ལོསི་རིགསི་སྣ་ཚོོགསི་པ་སྤྱིད་

ནསི་འཚོ་ོཐེབསི་བཙལོ་ཡིོད་ལོ། ད་ེདག་ག་ིཁོོངསི་སུ་དུསི་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞེིག་རིང་ལོ་གསིར་

འགོད་པ་བྱསི་པ་དང་། དེ་ནསི་ཡུལོ་སོྐར་སྣེ་ཤོན་པ། དེ་བཞེིན་ཞེིང་པ་དང་ཡུལོ་སོྤེར་

མཁོན། ཕྱི་ིརྒྱལོ་མ་ིསྣ་སིོགསི་དང་ལྷན་དུ་ངལོ་རྩོལོ་གྱི་ིལོསི་ཀ་བྱསི་ཡིོད་པ་རེད། འད་ིདག་

ན་ིཁོོང་ག་ིདཔ་ེདེབ་རྣམསི་ཀྱི་ིབརོྗོད་བྱ་གཙ་ོབོར་ཡིང་གྱུར་ཡིོད། 

ཁོོང་གི་བརྩམསི་ཆོོསི་རྣམསི་ནི་སྤྱིི་ཚོོགསི་ཀྱིི་དྲེང་བདེན་དང་། བཙན་གནོན། དེ་

བཞེིན་མི་ཕལོ་པའི་མི་ཚོེ་ལོ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་པ་བཅིསི་ལོ་སྐད་གྲགསི་ཡིོད་པ་རེད། 

༡༩༦༢ ལོོར་སི་ིཋེེན་བྷེེག་ལོགསི་ལོ་ནོ་བྷེེལོ་རོྩམ་རིག་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཅིིང་། ད་ེཡིང་ནོ་བྷེེལོ་

བྱ་དགའ་ལྷན་ཚོོགསི་ཀྱིིསི་ཁོོང་གི་ “དངོསི་ཡིོད་དང་འཆོར་སྣང་གི་རྩོམ་འབྲི་དང་། དེ་

གཉིིསི་ལྷན་སྦྱིར་གྱིིསི་ཤོ་ཞེེན་ཅིན་གྱིི་དགོད་གཏམ་དང་སྤྱིི་ཚོོགསི་ཀྱིི་སྣང་ཚུལོ་མཚོར་

སྣང་ཅིན་”བྲིསི་ཡིོད་པ་ལོ་བསྔོགསི་པ་མཛོད་ཡིོད།
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ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ན།ི སྤྱི་ིལོོ་ 1978 ལོོའ་ིདགུན་གསུམ་བསིེར་བུསི་སི་གཞེ་ིབསྡམསི་པའ་ི

སྐབསི་ཤོིག་ལོ། བོད་ཡུལོ་མདོ་སྨོད་ཐེ་ེབོ་རོང་ག་ིབྲག་སྒོམ་ནང་ཞེེསི་པའ་ིསིར་སྐྱེསི། 

ཆུང་དུསི་ཕ་ཡུལོ་གྱིི་སླེོབ་ཆུང་ངོ་ལོོ་ཁོ་ཤོསི་ལོ་འགྲིམསི་རྗོེསི། རང་ལོོ་བཅུ་ཡིསི་སུ་

སྟག་ཚོང་ལྷ་མོ་ཀིརྟེ་ིདགོན་པའ་ིཆོོསི་གྲྭར་ཞུགསི་ནསི། ཀིརྟེ་ིདགོན་རིག་གནསི་སླེོབ་གཉིེར་

ཁོང་དུ་སུམ་རྟེགསི་དག་གསུམ་དང་། སྙན་ངག་མངོན་བརོྗོད་སོིགསི་ཐུན་མོང་རིག་གནསི་

ཐེད་རྨང་གཞེ་ིབཏིང་ཞེིང་། ལོོ་རྒྱུསི་དང་ཆོོསི་འབྱུང་སིོགསི་ལོ་སྦྱིངསི་པ་བྱསི་ནསི་རང་མ་ི

རིགསི་ཀྱི་ིའདསི་སིོང་ག་ིབྱུང་བ་ལོ་རྒྱུསི་ལོོན་བྱསི། ཐེ་ེབྲག་བསྟན་པ་ཆུང་དུསི་ནསི་བཟུང་

རྩོམ་རིག་ལོ་ཧ་ཅིང་དུངསི་པསི། རང་ལོོ་བཅིོ་ལྔ་ཡིསི་མསི་ནསི་བཟུང་གསིར་རྩོམ་གྱི་ིལོམ་

ལོ་ཞུགསི་ནསི། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྨྱུག་རྩལོ་སྦྱིོང་བརྡོར་བྱསི། 

སླེོབ་མཐེར་ཕྱིིན་རྗོེསི། སླེོབ་གླེིང་འདི་ནསི་ལོོ་ངོ་གསུམ་ལྷག་ལོ་དགེ་རྒན་གྱིི་འགན་

འཁུར་ཞེིང་། དེ་ནསི་ཕྱིི་རྒྱལོ་དུ་དབྱིན་ཡིིག་ཆོེད་སྦྱིོང་དུ་སིོང་། ལོོ་ངོ་བདུན་ལོ་ཉིེ་བའི་

ཕྱི་ིཡིིག་སླེོབ་སྦྱིོང་ག་ིའགྲུལོ་བཞུད་ཁྲོད་དུ། དབྱིན་ཡིིག་ག་ིརྨང་གཞེིའ་ིབརྡོ་དག་དང་བརྡོ་

སོྤྲོད་ནསི་བཟུང་། རིམ་བཞེིན་ནུབ་ཕོྱིགསི་དེང་རབསི་རྩོམ་རིག་དང་། ནུབ་ཕོྱིགསི་ཤོེར་

རྟེོག་རིག་པའ་ིབྱུང་འཕེལོ་ལོོ་རྒྱུསི། འཛོམ་གླེིང་ལོོ་རྒྱུསི་སིོགསི་ལོ་སྦྱིངསི་ཤོིང་། མཐེར་སི་

གནསི་དབྱིན་ཡུལོ་རིག་གནསི་ལྷན་ཚོོགསི་བརྒྱུད་ནསི། དབྱིན་ཡུལོ་ཁོམ་ཟམ་སླེོབ་ཆོེན་

གྱིི་དབྱིན་སྐད་སྐད་རིགསི་གཉིིསི་པར་སྤྱིོད་པའི་ཆོེད་སྤྱིོད་དབྱིན་ཡིིག་གི་བསླེབ་གནསི་

བློངསི་ནསི་ཕྱིིར་རང་ཡུལོ་དུ་ཡིོང་།
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རང་ཡུལོ་དུ་ཕྱིིར་ལོོག་རྗོེསི། རྒྱལོ་སྤྱིིའ་ིཁོ་ེགཉིེར་མ་ཡིིན་པའ་ིཚོོགསི་པ་རུ་ཞུགསི་ནསི་

སྤྱི་ིཕན་དག་ེལོསི་ཀྱི་ིབྱ་བ་གཉིེར་ཞེོར་དུ། རྩོམ་ལུསི་དང་ཁྱོབ་ཁོོངསི་མ་ིའདྲེ་བའ་ིབརྩམསི་

ཆོོསི་མང་པོ་བོད་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནསི་དུསི་དེབ་དང་ཚོགསི་པར། དྲེ་ཚོིགསི་སོིགསི་སུ་

བཀོད། སྔོ་ཕྱིིར་ཨོར་ཝེལོ་གྱི་ི«དུད་འགོྲའ་ིགཞེིསི་ཀ་» ཞེེསི་པ་དང་། ཝའ་ེཊི་ིཧེད་ཀྱི་ི«སླེོབ་

གསིོའ་ིདམིགསི་ཡུལོ་» ཞེེསི་པའ་ིདེབ་གཉིིསི་ཀ་བོད་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏ་ེཔར་སྐྲུན་བྱསི་ཟིན་

ཅིིང་། ད་དུང་བོད་ཀྱིི་དེང་རབསི་རྩོམ་རིག་ཞེིབ་འཇུག་དང་འབྲེལོ་བའི་ཞེིབ་འཇུག་གི་

དཔ་ེདེབ་ཅིིག་དང་། འཛོམ་གླེིང་གྲགསི་རྩོམ་གྱི་ིསྒྲུང་རིང་ཞེིག་ག་ིའགྱུར་གྲུབ་སྟ།ེ པར་སྐྲུན་

གྱི་ིལོསི་རིམ་འགྲོ་བཞེིན་པའ་ིསྒོང་ཡིིན།

ཕྱིིའི་ཁོོར་ཡུག་ཆོེན་པོའ་ིདབང་གིསི་སྤྱིི་ཕན་དགེ་ལོསི་ཀྱིི་བྱ་བ་མུ་མཐུད་དུ་གཉིེར་

ཐེབསི་མ་བྱུང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡུལོ་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲོང་དུ་འཚོ་ོགནསི་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བཟའ་

བཏུང་ཞེབསི་ཞུའ་ིཚོོང་ལོསི་གཉིེར་ཞེོར་དུ། བོད་འགྱུར་ལོསི་ཀར་སྔོར་ལྟར་འབད་བཞེིན་

ཡིོད་དོ། །།



འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཚོད་ངེསི་ཅིན་ཞེིག་ག་ིསྟེང་ནསི་ 

དམ་ཆོོསི་བང་མཛོོད་ཀྱི་ིགཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོགསི་སྐྱོར་ལོ་ 

བརྟེེན་ནསི་བྱུང་བ་ཡིིན།
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