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ཆེད་བརྗོད།

སྤི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཁོ་བོའི་འདོད་མོས་ལྟར། ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོད་

ཁང་དུ་ཨ་རིར་གནས་འཁོད་དབྱིན་སྐད་ཀི་རོྩམ་རིག་བརྩམས་

ཆོས་བོད་སྐད་ལ་ཡིག་སྒྱུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་པའི་ལོ་

ཙཱ་བ་སྐོར་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་འཛོམས་ནས། ད་ཕན་དབྱིན་ཡིག་

ནས་རོྩམ་རིག་གི་བརྩམས་ཆོས་ཅི་ཙམ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དང་།  

དེ་དག་གི་དཔེ་སྐྲུན་དང་དཔེ་ཀོག་གནས་ཚུལ་སོགས་སྤིའི་

གནས་སངས་དང་། ཡང་དེར་འཛོམས་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་

ཅི་དང་ཅི་བསྒྱུར་དང་སྒྱུར་བཞིན་པ་དང་། ཡིག་སྒྱུར་སྐབས་སུ་

དཀའ་ངལ་ཅི་འཕྲད་དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཀི་

སྐོར་ལ་འཕྲོས་མོལ་གི་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཉིན་འཁོངས་

སུ་ཚོགས་པ་ཡིན།  ཚོགས་འདུ་དེའི་སེང་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མས་

སྒིག་འཛུགས་ཅན་དང་འཆར་གཞི་ཅན།  ལས་རིམ་ཅན་གི་

ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་གཞི་ཞིག་བརྩམ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་ངོས་

འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བ་ལྟར། དེའི་ཕི་ལོ་ནས་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་
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བརྒྱད་”ཀི་ལས་གཞི་འདིའི་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། ད་ལྟ་བོད་འགྱུར་

མ་དེ་དག་རིམ་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཀི་རྣམ་པར་འདོན་སེལ་བྱེད་

པའི་སྐབས་འདིར། ཁོ་བོས་ལས་གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་

འབེལ་བའི་གཏམ་འགའ་བཤད་དགོས་བྱུང་། 

ང་ཚོས་དེང་རབས་བོད་ཀི་ཡིག་སྒྱུར་ལ་ཕི་མིག་ཅིག་བལྟས་

ན། དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་

དུ་ཡོད་ཅིང་། རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་དུ་མེད་པའི་ཤེས་ཡོན་

ཞིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིག  །ཡང་ན་རོྩམ་སངས་ཤིག་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་དེ་

ཡིན། དེ་ཡང་སྤི་ཚོགས་ནང་གི་ཤེས་ཚད་དཀྱུས་མ་ཡིན་པའི་

ཀོག་པ་པོ་ལ་མ་དམིགས་པར། ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་སེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

གི་མོས་ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་གྲགས་རོྩམ་ཁོ་ན་སྒྱུར་ཐབས་

བྱས་ཡོད། རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཤེས་ཚད་དཀྱུས་མའི་

བཀག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ཚེ་ཚད་ལ་

སེམས་ཁྲལ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་དམིགས་ཡུལ་དེ་བཟུང་ནས་ལྟ་

བ་གང་མཐོ་དང་། ཤེས་ཡོན་གང་གསར།  རོྩམ་སངས་དམིགས་

བསལ་ཅན་གང་ཡིན་གི་གྲགས་རོྩམ་འགའ་རེ་བདམས་ནས་

ཡིག་སྒྱུར་བྱས་ན་ལོས་ཆོག་ཀང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྐད་ཡིག་གི་ཚེ་

ཚད་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་སེབས་ཡོད་པའི་

ཁར། ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཁྲོད་ཤེས་ཚད་དཀྱུས་མའི་མོས་ཁམས་

དང་མཐུན་པའི་བཀག་བྱ་ཧ་ཅང་དཀོན་པའི་གནས་སངས་འདི་

ཆེད་བརྗོད།
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མཚན་མྗོ།

གཉིས་ལ་བརེན་ནས། ང་ཚོས་འདས་པའི་ཡིག་སྒྱུར་གི་དམིགས་

ཡུལ་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་སེབས་ཡོད་

སྙམ།

སྐད་ཡིག་ཅིག་གི་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་རྒྱུ་ནི་སྐད་ཡིག་དེ་

བེད་སྤོད་གཏོང་མཁན་གི་སྤི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་བརེན་ནས་

འགྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལས། ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཆུང་ངུ་ཞིག་

ལ་དམིགས་ཏེ་ལྟ་བ་མཐོན་པོ་རེ་དང་། ཤེས་ཡོན་གསར་པ་རེ། 

རོྩམ་རྩལ་དམིགས་བསལ་ཅན་རེ་ནང་འདེན་བྱས་པ་ཙམ་ལ་

བརེན་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། སྐད་ཡིག་ཅིག་གི་གསོན་

ཤུགས་ནི་སྐད་ཡིག་དེའི་སྤོད་སོ་བཞི་སེ། ངག་ཐོག་གི་བཤད་

ཉན་གཉིས་དང་། ཡིག་ཐོག་གི་འབི་ཀོག་གཉིས་ཀི་སེང་ནས་

མངོན་གི་ཡོད། སྤི་ཚོགས་ཤིག་ན་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཀོག་

མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེས་རང་བཞིན་གིས་སྐད་ཡིག་དེའི་

གསོན་ཉམས་ཤིག་མངོན་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུའི་ཀོག་མཁན་ནི་ཤེས་

ཡོན་ཅན་གི་སེ་གཅིག་པོས་མི་ཆོག་པར། སྐད་ཡིག་དེ་བེད་སྤོད་

པའི་སྤི་ཚོགས་དེའི་ཁོངས་སུ་ཀོག་མཁན་གི་གྲངས་འབོར་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཡོད་དགོས། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་སྤི་ཚོགས་དེའི་ཀོག་པ་

པོའི་མོས་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་རང་སྐད་དུ་བརྩམས་པ་དང་

གཞན་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བའི་བཀག་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་དགོས། 

དེ་ནི་སྐད་ཡིག་དེ་ལ་གསོན་ཤུགས་སྦིན་པའི་ནུས་པ་མེད་དུ་མི་
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ཆེད་བརྗོད།

རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྤི་ཚོགས་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཚད་

མཐོར་འདེགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟ་བུ་བརེན་ནས་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀི་ལས་

གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཆུང་

ངུ་ཞིག་གི་འདོད་མོས་ལྟར་རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་ན་མེད་

པའི་ཤེས་ཡོན་ཞིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་རོྩམ་སངས་

ཤིག་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་ཙམ་གི་དམིགས་ཡུལ་རིང་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། 

སྐད་ཡིག་ཅིག་གི་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པའི་མཐུན་རྐེན་དུ་འགྱུར་

རྒྱུའི་བཀག་བྱའི་ཚོགས་ཤིག་སེ། དེ་ཡང་ཀོག་པ་པོ་ཕལ་པའི་

མོས་ཁམས་དང་མཐུན་ཡང་བརོད་བྱ་ཐ་ཤལ་དང་ངན་སོབ་ཅན་

མ་ཡིན་པ། གྲགས་རོྩམ་ཡིན་ཀང་ཀོག་མཁན་མང་པོས་ཀོག་བདེ་

ཞིང་གོ་ཐུབ་པའི་བཀག་བྱའི་ཚོགས་ཤིག་རང་རེའི་སྤི་ཚོགས་ལ་

མཁོ་སོྤད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ཀོག་མཁན་ཉུང་བའི་གྲགས་རོྩམ་གི་ཡིག་བསྒྱུར་ནི་ཡིག་

བསྒྱུར་གི་བྱ་བ་ལམ་ལོྷང་མ་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན། 

གནས་ཚུལ་འདི་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད། ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་

གཞི་འདིར་དང་པོ་བསྒྱུར་བྱ་འདེམས་དུས་ནས་གྲགས་རོྩམ་

ཡིན་མིན་ལ་བལྟ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚོང་རའི་བིན་ཚད་དང་།  

སྐད་ཡིག་གཞན་པ་ཅི་ཙམ་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ལ་ཞིབ་

བཤེར་བྱེད་ཀི་ཡོད། གྲགས་རོྩམ་ཡིན་ཀང་ཚོང་རར་རྒྱུགས་ཆུང་
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v

བ་རྣམས་ཡིག་སྒྱུར་གི་གྲས་སུ་འདེམས་ཀི་མེད་ལ། ཕི་རྒྱལ་གི་

ཚོང་རར་རྒྱུགས་ཆེ་ནའང་བོད་པའི་ཀོག་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་

ངེས་པ་མེད། རང་རེའི་ཀོག་པ་པོ་མང་ཆེ་བའི་མོས་ཁམས་ཤེས་

ཆེད། ང་ཚོས་ད་ཐོག་དཔེ་དེབ་གེང་མོལ་གི་གནས་ཚུལ་དང་།  

དཔེ་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སེལ་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་རྒྱུས་ལོན་

བྱས་པར་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་ཤེས་ཚད་འད་མིན་གི་ཀོག་པ་པོ་དང་

གེང་མོལ་གི་ལམ་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  “འགྱུར་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་”ཀི་བོད་འགྱུར་རྣམས་རིམ་བཞིན་སེལ་བ་དང་། དེའི་

ཀོག་གྲངས་ལ་བལྟས་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་མོས་ཁམས་

ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། མ་འངོས་པའི་འགྱུར་རྣམས་ཀོག་པ་

པོའི་མོས་ཁམས་དང་ཇེ་མཐུན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།

མ་རོྩམ་གི་བོ་བ་ཤོར་ཚབས་ཆུང་བའི་འགྱུར་ཚོགས་ཤིག་

སེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། 

ད་ཕན་གི་བོད་ཀི་ཡིག་སྒྱུར་ནི་དབྱིན་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བ་རེ་

ཤས་མ་གཏོགས། བོད་འགྱུར་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་བ་

ཡིན། རྒྱ་སྐད་ཀི་བརྩམས་ཆོས་རྒྱ་ཡིག་ནས་ལོས་བསྒྱུར། སྐད་

རིགས་གཞན་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཀང་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱ་ཡིག་ནས་

ཡང་འགྱུར་གི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སྤིར་བཏང་མ་

བསྒྱུར་བ་ལས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བ་སོས་མེད་ཡིན་ཀང་།  

རོྩམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། སྤིར་བཏང་འགྱུར་
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ཐེངས་དང་པོའི་སྐབས་ནས་མ་རོྩམ་གི་བོ་བ་གང་འཚམས་ཤིག་

ཤོར་འགྲོ་བ་དང་། འགྱུར་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་མ་རོྩམ་

གི་བོ་བ་སར་ལས་ཀང་མང་བ་ཤོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཚོད་

དཔག་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་མ་རོྩམ་གི་བོ་བ་ཤོར་ཚབས་

ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆེད། དབྱིན་སྐད་ཀིས་གཙོས་པའི་མ་རོྩམ་གི་

སྐད་ཡིག་རང་ནས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་ཚོགས་ཤིག་

སེལ་འདོད་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་ད་ཕན་བོད་པ་རྣམས་ལ་འདིས་ཆེ་

བའི་སྐད་ཡིག་ནི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་

གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་དུ་གཙོ་

བོ་སྐད་ཡིག་དེ་གསུམ་པོའི་བརྩམས་ཆོས་ཡིག་སྒྱུར་བྱ་བཞིན་པ་

དང་། མ་འངོས་པར་སྐད་ཡིག་གཞན་ལས་ཀང་སྒྱུར་མཁན་ལས་

གཞི་འདིར་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བའང་ཡོད། 

མ་རོྩམ་གི་བོ་བ་ཤོར་ཚབས་ཆུང་བའི་འགྱུར་ཚོགས་ཤིག་

སེལ་རྒྱུའི་ཆེད། ང་ཚོས་དང་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་འདེམས་དུས་ནས་དེའི་

སྐད་གཉིས་ཀི་བྱང་ཚད་དང་། ཡིག་སྒྱུར་གི་ཉམས་མོང་བཅས་

ལ་རྒྱུས་ལོན་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་པར་མ་ཟད། བསྒྱུར་བྱ་གང་ཡིན་ལས་

ཤོག་གྲངས་ཇི་ཙམ་དཔེ་མཚོན་དུ་བསྒྱུར་བཅུག་སེ། མ་རོྩམ་གི་

ནང་དོན་དང་བོ་བ་བོད་སྐད་དུ་ཇི་བཞིན་འདེན་ཐུབ་མིན་ལ་

བལྟས་ཏེ་བསྒྱུར་མཁན་འདེམས་ཀི་ཡོད། དེ་ཙམ་གིས་ད་དུང་

འགྱུར་གང་ཞིག་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་མིན་ཐག་མི་ཆོད་
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པར་འགག་སོ་ཐ་མ་ཞིག་བརྒལ་དགོས། དེ་ནི་སྐད་ཡིག་གཉིས་

ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་ཞིག་གིས་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་འགྱུར་མ་དེར་

མ་རོྩམ་གི་ནང་དོན་དང་བོ་བའི་དངས་ཚད་གཅིག་པུར་རོག་

ཞིབ་བྱས་ཏེ། མ་རོྩམ་གི་ནང་དོན་དང་བོ་བའི་དངས་ཚད་ངེས་

ཅན་ཞིག་ལ་མ་སེབས་བར་དུ་སྒྱུར་མཁན་ལ་འགྱུར་བཅོས་ཀི་

རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 

འགྱུར་གང་ཞིག་མ་རོྩམ་གི་ནང་དོན་དང་བོ་བ་མ་ཤོར་བའི་

སེང་ནས། བོད་སྐད་དུ་གོ་བདེ་བ་དང་། བརོད་བདེ་བ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུ་ནི་ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་གཞི་ཚང་མའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་

ལྟར་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་ང་ཚོས་

གོང་དུ་བཤད་པའི་མ་རོྩམ་གི་ནང་དོན་དང་བོ་བ་དངས་ཚད་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སེབས་ན་གཞི་ནས་རོྩམ་སྒིག་གི་ལས་རིམ་

གཉིས་པ་སེ། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་སྦོར་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་མ་

རོྩམ་གི་ནང་དོན་དང་བོ་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མི་གཏོང་བའི་

སོ་ནས། ཚིག་སྦོར་དང་དག་ཆ་ལ་ཞུ་དག་གིས་བོད་མི་ཀོག་པ་

པོ་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཀོག་བདེ་བ་དང་གོ་བདེ་རུ་

གཏོང་གི་ཡོད། 

ཡིག་སྒྱུར་ལས་གཞི་མང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་

འཕྲད་བཞིན་པ་ནི་ཐ་སྙད་གསར་པ་མང་པོ་དགོས་པ་དང་། དེ་

དག་གཅིག་གྱུར་མི་ཡོང་བ་དེ་ཡིན། དེང་སང་དབྱིན་བོད་ཤན་



viii

ཆེད་བརྗོད།

སྦར་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་ཐ་སྙད་གསར་

འཕེལ་གི་རེས་མི་ཟིན་པ་དང་། གཅིག་གྱུར་མི་ཡོང་བའི་དཀའ་

ངལ་ངང་གནས་བཞིན་ཡོད།  “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀི་ལས་

འཆར་འདི་ཡང་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་མེད། ལས་

གཞི་འདིས་ཐ་སྙད་གསར་པ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་ནའང་ཐ་

སྙད་གསར་པ་ཇེ་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་ངེས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ཐ་

སྙད་གང་མང་ཞིག་མ་འངོས་པར་གཅིག་གྱུར་གི་ཐ་སྙད་གྲས་སུ་

འགྲོ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀང་ཡོད། ལས་གཞི་འདིའི་དོ་དམ་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ལས་གཞི་འདིའི་ཆེད་དུ་དབྱིན་སྐད་ཀི་ས་མིང་། མི་

མིང་། དམིགས་བསལ་སྒ་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐ་སྙད་སོགས་

གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ལ་སྒ་འབེབས་བྱེད་སངས་ཤིག་གཏན་

འབེབས་བྱས་འདུག  །འདིས་ལས་གཞི་འདིའི་ཁོངས་སུ་ད་ཕན་

བསྒྱུར་ཚར་བ་དང་མ་འངོས་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་བརྩམས་ཆོས་ཚང་

མ་སེ། དེབ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་ནང་དུ་ས་མིང་མི་མིང་

དང་། དམིགས་བསལ་སྒ་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་

ཡོངས་རོགས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདིས།   བོད་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀའི་དབྱིན་སྐད་ཀིས་གཙོས་པའི་ཕི་སྐད་ཀི་ས་མིང་

མི་མིང་སྒ་འབེབས་བྱེད་སངས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་ལ་ཞབས་

འདེགས་ངེས་ཅན་ཞིག་འགྲུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།



མཚན་མོ།

ix

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀི་སྒྱུར་མཁན་གི་གྲས་སུ་ཤེས་ཡོན་

དང་ཉམས་མོང་གིས་ཕྱུག་པའི་ལོ་ན་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བའི་ཡིག་

སྒྱུར་བ་ཡོད་ལ། དེང་སང་གི་སྐད་ཡིག་སྣ་མང་སོྦང་བའི་མཐུན་

རྐེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའི་འགོ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་ལོ་

ན་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུར་སོན་པའི་གཞོན་སྐེས་ཀང་ཡོད། ད་དུང་

བོད་ནང་གི་ཡིག་སྒྱུར་བ་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་སོགས་ཕིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀང་ཡོད། བུད་མེད་ཡོད་ལ་སྐེས་པ་ཡང་ཡོད། 

ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་གཞི་ཅིག་ལ་ཡིག་སྒྱུར་བ་ལོ་ཚད་དང་། རྒྱལ་

ཁོངས་།  ཕོ་མོ་སྣ་འཛོམས་བྱུང་བ་འདི་འད་ད་ཕན་བྱུང་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  ཁོ་བོས་ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་དུ་མུ་

མཐུད་ནས་ཡིག་སྒྱུར་བ་གང་མང་ཞུགས་ནས། ཡིག་སྒྱུར་གི་

ལས་གཞི་འདི་ཚོགས་པ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་མ་ཡིན་པར། བོད་ཕི་

ནང་གཉིས་ཀར་བཞུགས་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཀུན་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་འབད་རོྩལ་ལ་བརེན་ཏེ་ལས་

གཞི་འདི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་གསོན་ཤུགས་སྦིན་པའི་མཐུན་

རྐེན་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། 

ཁོ་བོས་གེང་བརོད་འདིའི་མཇུག་སྒིལ་མཚམས་འདིར། ལས་

འཆར་འདིའི་འབེལ་ཡོད་ཀུན་ལ་ལེགས་སོའི་བསགས་བརོད་

དང་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་། རྒན་པད་མ་

འབུམ་དང་། མཁེན་ལྡན་མ་ཁི་རེ་སི་ཊི་ན། རྒན་བསན་འཛིན་



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

x

དགེ་ལེགས། རྒན་དགེ་འདུན་རབ་གསལ་བཅས་ཡིག་བསྒྱུར་དོ་

དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་འགན་ཁུར་དང་སེམས་

ཤུགས། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀི་རོ་རུས་ཐུག་པའི་འབད་

པ། དེ་བཞིན་དམ་ཆོས་བང་མཛོད་ཀི་འབེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཡོངས་

ཀི་རྒྱབ་སྐོར་བཅས་མེད་ཚེ་ལས་འཆར་འདིའང་དབྱར་དུས་ཀི་

འཇའ་ཚོན་ལྟར་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ་ཙམ་ལས་སྙིང་པོས་དབེན་

པ་འགྱུར་ངེས་རེད། དེས་ན་ད་རེས་ཀི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་ལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡིན།

 

ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོ་རེས། སྤི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བྱང་ཕོགས་

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བིས། 



xi

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དྗོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྗོན་གངེ་།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཅེས་པ་འདི་ནི་༧དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་

ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོ་རེ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་རྒྱབ་སྐོར་

གི་འགོ་ནས་བཙུགས་པའི་ལ་རྩེ་ཡི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན། ལས་

གཞི་འདི་ནི་པད་མ་འབུམ་དང་། ཁི་རེ་སི་ཊི་ན། (Kristina Dy-

Liacco)། བསན་འཛིན་དགེ་ལེགས། དགེ་འདུན་རབ་གསལ་

བཅས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཛིན་སྐོང་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ལས་གཞི་འདིས་གཙོ་བོ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བརྩམས་

པའམ་ཡང་ན་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་གྲགས་རོྩམ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་བདམས་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དེ་

ཡང་བོད་པ་བྱིངས་ཀི་ཀོག་ཁམས་དང་མཐུན་ཞིང་། ཀོག་ན་གོ་

ཐུབ་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་བྱའི་གྲགས་རོྩམ་བདམ་རྒྱུ་

ནི་༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོ་རེ་མཆོག་གི་དགོངས་

བཞེད་ཡིན་ལ།  “འགྱུར་རྩ་བརྒྱད་”ཀི་ལས་གཞི་འདི་ཡིག་སྒྱུར་

ལས་གཞི་གཞན་པ་དང་མི་འད་ས་ཞིག་ཀང་ཡིན།  



xii

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དྗོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྗོན་གེང་།

དཔེ་དེབ་སྤུས་དག་ཅིག་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་ནི་མི་རྒྱུ་གཉིས་

ཀའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་བ་ནི་སོས་མེད་ལྟར། “མཚན་མོ་”ཞེས་པའི་དཔེ་

དེབ་འདི་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་མང་པོས་དང་

བླངས་ཀིས་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་

ད་ལྟ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར། དེ་དག་ལས་སྐོར་ཞིག་སྒྱུར་

བ་པོ་པད་མ་འབུམ་ལགས་ཀིས་ཁོང་གི་འགྱུར་བྱང་དུ་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞུས་ཟིན་ཡོད་ལ། དེ་དག་འདིར་ཡང་རེས་སུ་དན་བཞིན་

བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་ལྟ་ “མཚན་མོ་”ནི་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀི་ལས་གཞིའི་

དཔེ་དེབ་དང་པོའི་ཚུལ་དུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་རྒན་པད་མ་འབུམ་ལགས་ཀིས་བོད་འགྱུར་

མ་འདི་ཉིད་ལས་གཞིའི་འདིའི་ཁོངས་སུ་རིན་མེད་ཞལ་འདེབས་

སུ་གནང་བ་དང་། ཨ་རིའི་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་

རྒན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཪོན་སེ་ལ་ (Ron Sela) ལགས་ཀིས་དཔེ་

དེབ་དེའི་པར་དབང་ལེན་པའི་རོགས་རམ་གནང་བ། ཐའེ་ཝན་

གི་དམ་ཆོས་བང་མཛོད་ཚོགས་པས་འགྱུར་འདིའི་ཞུས་དག་

དང་ལས་གཞི་དོ་དམ་གི་འགྲོ་གྲོན་གནང་བ། ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་

སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་སྐད་དང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་དགེ་རྒན་

ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་འགྱུར་སྤུས་ལ་དཔྱད་འཇོག་

གནང་བ། ཆབ་བག་ལྷ་མོ་སྐབས་ལགས་ནས་འགྱུར་གི་ཞུ་དག་



མཚན་མོ།

xiii

གནང་བ། སྐབས་རེ་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཡིག་ཞུ་དག་

གི་རོགས་རམ་གནང་བ། ལ་རྩེའི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་དོ་དམ་

པ་བསན་འཛིན་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་དབྱིན་ཡིག་གི་མི་མིང་

དང་ས་མིང་གཅིག་གྱུར་གནང་བ། མདོ་སད་རེབ་གོང་རོང་བོ་

དགོན་གི་སྙན་ངག་པ་དགེ་འདུན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀིས་མཐའ་

མའི་ཀོག་གཤེར་གནང་བ་བཅས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ཞུའ།ོ། 

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠༡༩ ལོའི་སྤི་

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ལ།





xv

རྩྗོམ་པ་པྗོ་ངྗོ་སྤྗོད། 

ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ་ནི་སྤི་ལོ་ ༡༩༢༨ ལོར་ཧང་གྷ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུ་འཁྲུངས།  ཁོང་བྱིས་པའི་དུས་སུ་རང་གི་ཁིམ་མི་རྣམས་དང་

ལྷན་དུ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་འཇར་མན་གི་ན་ཚི་

ཡི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་བཙོན་སར་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ཞེས་པ་དེ་ལ་

བསྐྲད།   དེར་ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་དང་སིང་མོ་ཆུང་བ་བཅས་

ཤི། «མཚན་མོ་» ནི་ཁོང་གི་འདས་དོན་བསྐར་དན་གི་རོྩམ་དེབ་

ཐོག་མ་ཡིན། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒིལ་

རེས་ཁོང་ཧྥ་རན་སིའི་གྲོང་ཁེར་ཕ་རི་སི་ལ་གནས་སོར་ཞིང་། 

རང་གི་ཕ་སྐད་ཀི་ཚབ་ཏུ་ཧྥ་སྐད་སྤད་དེ་ལོ་བཅུར་བསད། ཁོང་

གི་བྱ་བ་གསར་འགོད་པ་ཡིན་པས་ཨི་བཟི་རེལ་ལ་ཕེབས་དགོས་

བྱུང་ཞིང་། མཐར་ཨ་མེ་རི་ཀ་ལ་ཕེབས་ཏེ་ནེའུ་ཡོར་ཁི་གྲོང་ཁེར་

དུ་ཁིམ་གཞི་བཅས་ཤིང་། མཐར་དགུང་ལོ་ག་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་

པའི་ ༢༠༡༦  ལོར་ནེའུ་ཡོར་ཁི་ལ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས། 

སྤི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོ་ནས་ Andrew Mellon ཞེས་པའི་ཐེབས་

རྩ་ཚོགས་པའི་རྒྱབ་སོྐར་ལ་བརེན་ནས་བོ་སི་ཋོན་སོབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའི་མིའི་རིགས་རིག་པའི་སེ་ཚན་དུ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གནང་།  

ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་གང་པོར་ཁོན་བསོམས་དེབ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ང་

བདུན་བརྩམས་ཡོད། དེ་དག་ལས་“མཚན་མོ་”ནི་སྐད་རིགས་



xvi

རྩྗོམ་པ་པྗོ་ངྗོ་སྤྗོད།

སུམ་ཅུ་ལ་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རི་གཅིག་པོ་ལ་དེབ་

གྲངས་བྱེ་བ་གཅིག་ཙམ་བིན་ཡོད། ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ་གིས་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀི་གསེར་གི་རགས་མ་དང་། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་རང་

དབང་གི་རགས་མས་མཚོན་པའི་གཟེངས་རགས་གཞན་པ་མང་

པོ་བཞེས་ཡོད།
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ཁོའི་མི་ཚེ་ལ་ཁོ་ལ་རུས་མིང་ཞིག་ཡོད་མ་མོང་བ་ལྟར་ཁོ་ཚོས་

ཁོ་ལ་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ཞེས་འབོད།  ཁོ་ནི་ཧ་སི་ཌིག་1ཅེས་

པའི་ཆོས་ཁང་2གི་ལས་ཀ་ཚང་མ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། སི་གྷེད་

(གྲོང་བརལ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཋི་རན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡ་ལ་ཡོད་ཅིང་དེར་

ངའི་བྱིས་པའི་ལོ་ཟླ་བསྐལ་མོང་།) ཡི་ཇིའུ་པ་ཚོ་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་

དུངས། ཁོ་ཧ་ཅང་དབུལ་ཞིང་གཉམོ་ཆུང་ངང་བསད་ཡོད། སྤིར་

བཏང་ང་སོད་སའི་གྲོང་བརལ་གི་མི་ཚོས་དབུལ་བོ་ལ་རོགས་

རམ་བྱེད་ན་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དགའ་ཚོར་མི་སྐེ། 

ཡིན་ན་ཡང་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ལ་དེ་ལྟར་མིན། མི་སུ་ལ་ཡང་

ཁོའི་རྐེན་གིས་བག་ཟོན་གི་ཚོར་བ་སྐེས་མ་མོང་ལ། ཁོ་ཡོད་པ་ལ་

བརེན་ནས་མི་སུ་ལ་ཡང་བག་མི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་སྐེས་མ་མོང་། 

ཁོ་ནི་རང་ཉིད་གལ་ཆུང་དང་མངོན་མེད་དུ་སྣང་བར་བྱེད་པ་ལ་

ནང་བྱན་ཆུད་པ་ཞིག་ཡིན།

1  ཧ་སི་ཌིག་ནི་ Hasidic སེ་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པར་ཕོ་ལནད་དུ་བྱུང་བའི་ཇིའུ་

པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེ། འདིའི་སོན་ལ་ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཁོ་

ཚོའི་སོན་པའི་གསང་བའི་བཀའ་ལུང་དག་གྲྭ་པ་ཚོས་མ་གཏོགས་སྦོང་ཆོག་གི་མེད་

ལ། འདིའི་རེས་ནས་མི་སྐ་ཚོས་ཀང་སྦོང་ཆོག་པར་གྱུར།

2  ཆོས་ཁང་ནི་དབྱིན་སྐད་དུ་ Synagogue སེ་ཇིའུ་པའི་ཆོས་དགོན་ཁོ་ནར་གོ
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ལུས་ཁམས་ཀི་ཆ་ནས་ཁོ་ལ་གད་མོ་འཆོར་བའི་བཟོ་ལྟ་

ཞིག་ཡོད།  ཁོའི་ལུས་བོངས་ཆུང་བ་དང་འཚེར་སྣང་ཆེ་བ་དེས་

མི་རྣམས་ལ་འཛུམ་མདངས་སོང་བར་བྱེད།  ཁོའི་ཡིད་དུ་འངོ་

ཞིང་འཕྲུལ་སྣང་དང་ལྡན་པ། རྒྱང་རིང་དུ་ཅེར་ནས་སོད་པའི་

མིག་ཟུང་གིས་བདག་གི་ཡིད་དབང་འཕྲོག  ཁོ་ལ་སྨྲ་བ་ཉུང་། 

ཁོས་གླུ་ལེན།  ངོ་མ་བཤད་ན་ཁ་ཏོན་འདོན་གི་ཡོད།  ཁོས་ལེན་

པའི་གླུ་ཚིག་དམ་དུམ་དེ་དག་ལས་ཕོ་རོ་ཝི་ཌེན་སིའི་ཡུལ་

གར་དུ་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སྡུག་བསལ་ཏེ། ཁ་བ་ལ་3

ཡི་གཞུང་ལྟར་ན་འགྲོ་བ་མི་ཡིས་མ་བསྐབས་བར་དུ་དཀོན་

མཆོག་གི་མ་ངན་སངས་ཐབས་མེད་པ་དེ་ཐོས་ཐུབ།

སྤི་ལོ་  ༡༩༤༡ ཡི་ལོ་མཇུག་ལ་ཉེ་སྐབས་ངས་ཁོ་ཤེས། དེ་

དུས་ང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ་ཆོས་དད་ལྡོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་

ཡོད། ཉིན་མོར་ངས་ཋལ་མུད་4ལ་སོབ་སོྦང་བྱས་ཤིང་མཚན་

མོར་ཆོས་དགོན་ལ་སོང་ནས་ཞིག་པར་གྱུར་བའི་ལྷ་ཁང་གི་ཆེད་

དུ་མིག་ཆུ་གཏོར།

ཉིན་ཞིག་ངས་རང་གི་ཨ་ཕར་ངས་ཁ་བ་ལ་ལ་སོབ་སོྦང་

བྱེད་པར་ལམ་སོན་དགེ་རྒན་ཞིག་འཚོལ་རོགས་ཞུས། 

3  ཁ་བ་ལ་ནི་ Kabbala སེ་ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སོན་པའི་གསང་བའི་ཡོན་ཏན་

སོན་པའི་གཞུང་།

4  ཋལ་མུད་ནི་ Talmud སེ་ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སོན་པའི་གསུང་རབ་ཀི་འགྲེལ་

བཤད་ཡིན་ལ། དེར་བམ་པོ་སོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་། ཇིའུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་རེས་འཇུག་

པ་རྣམས་ཀི་འདུལ་བའི་བསན་བཅོས་ཡིན།
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“དེ་ལ་ཁོད་ལོ་ན་ཆུང་དགས་འདུག མེ་མོ་ནི་ཌེ་སི་5ཡིས་ལོ་

ན་སུམ་ཅུར་སོན་ན་ད་གཟོད་དཀོན་མཆོག་གི་གསང་བའི་ཡོན་

ཏན་རོགས་རྒྱུར་འཚམ་པོ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། ཁོད་ཀིས་

ཐོག་མར་ངེས་པར་དུ་རང་གི་གོ་སོབས་ལ་བརེན་ནས་སྦང་བྱའི་

རྨང་གཞི་སྦོང་དགོས།”

ངའི་ཨ་ཕ་ནི་སོལ་རྒྱུན་གིས་བཅིངས་ཤིང་ཚོར་བ་སྐེན་པོ་

མེད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། ཐ་ན་ཁིམ་དུ་ཡང་སེམས་ཚོར་དགའ་

སྡུག་གི་དབང་དུ་མི་འགྲོ  ཁོང་ནི་རང་ཁིམ་ལས་གཞན་ཁིམ་

ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། སི་གྷེད་ཡི་ཇིའུ་པའི་སྤི་

ཚོགས་ཀིས་ཁོང་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་གནས་སུ་བཀུར། ཁོ་ཚོས་ཁོང་

ལ་སྤི་དོན་མ་ཟད་སེར་དོན་ཡང་གྲོས་འདི། ང་ཚོར་ཕྲུ་གུ་བཞི་

ཡོད། དང་པོ་ཧིལ་ཌ། གཉིས་པ་བེ་ཡ། གསུམ་པ་བུ་གཅིག་པུ་ང་

ཡིན། ཆེས་ཆུང་བའི་བྱིས་པ་ནི་བཟི་ཕོ་ར་ཡིན།

ངའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་ཚོང་ཁང་ཞིག་གཉེར་བཞིན་ཡོད། 

ཧིལ་ཌ་དང་བེ་ཡ་གཉིས་ཀིས་ཕ་མ་ལ་རོགས་བྱེད། ངའི་ཆ་ནས་

བཤད་ན། ཁོ་ཚོས་ངའི་གནས་ནི་སོབ་གྲྭ་ཡིན་ཟེར། 

ངའི་ཨ་ཕས།  “སི་གྷེད་ན་ཁ་བ་ལའི་རིང་ལུགས་པ་གཅིག་

ཀང་མི་འདུག” ཅེས་བཟློས་ཏེ་བརོད།

5  མེ་མོ་ནི་ཌེ་སི་ནི་ Maimonides སེ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ཏུ་སི་ཕན་

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བྱོན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཚན་ཉིད་སྨྲ་བ་དང་ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་

སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མཁན་ཞིག
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ཁོང་གིས་ངའི་འདོད་བློ་དེ་ངའི་སེམས་ནས་དབྱུང་བར་

འདོད། ཡིན་ན་ཡང་ངལ་བ་འབས་མེད་ཡིན། ངས་ང་རང་ལ་

དགེ་རྒན་ཞིག་བཙལ་ཚར། ཁོང་ནི་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་གི་ས་རུབ་ཁར་ངས་སོན་ལམ་འདེབས་དུས་ཁོང་

གིས་ང་ལ་དོ་སྣང་གནང་འདུག 

ཁོང་གིས་ང་སོན་མ་ནས་ངོ་ཤེས་པའི་ཚུལ་གིས། “ཁོད་ཀིས་

སོན་ལམ་འདེབས་སྐབས་ཅི་ལ་ངུ་བ་ཡིན།” ཞེས་ང་ལ་སྐད་ཆ་

དིས།

ངས་ཧ་ཅང་ཡིད་མ་རངས་པའི་སོ་ནས།  “ཅི་ཡིན་ངས་མི་

ཤེས་”ཞེས་ལན་བཏབ།

དི་བ་དེ་ངའི་སེམས་ལ་གཏན་ནས་ཤར་མ་མོང་། ང་ངུ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་སེམས་གཏིང་ན་ཅི་ཞིག་ལ་མིག་ཆུའི་དགོས་

མཁོ་ཞིག་ཡོད་པ་འད། ངས་ཤེས་པ་ནི་དེ་ཙམ་ཡིན།

ཡུད་ཙམ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ།  “ཁོད་ཀིས་ཅིའི་ཕིར་སོན་

ལམ་འདེབས་པ་ཡིན།” ཞེས་དིས།

ངས་ཅིའི་ཕིར་སོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན། ཡ་མཚར་གི་དི་

བ་ཞིག ང་ཅིའི་ཕིར་འཚོ་བ་ཡིན། ངས་ཅིའི་ཕིར་དབུགས་འབྱིན་

རྔུབ་བྱེད་པ་ཡིན།

ངས།  “ཅིའི་ཕིར་ཡིན་པ་ངས་མི་ཤེས།” ཞེས་ལན་བཏབ། 

སར་ལས་ཀང་ཡིད་མི་རངས་པ་དང་བག་མི་བདེ་བའི་ངང་ནས། 

“ཅིའི་ཕིར་ཡིན་པ་ངས་མི་ཤེས།”
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ཉིན་དེའི་རེས་ནས་ངས་ཁོང་རྒྱུན་དུ་མཐོང་། ཁོང་གིས་ཐག་

ཆོད་པོའི་སོ་ནས་ང་ལ་དི་ལན་གི་ནང་དུ་མེད་པའི་སོབས་ཤུགས་

ཤིག་དི་བ་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གསལ་འགྲེལ་བྱས།

“གང་ཟག་གིས་རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་སུ་

འཕགས་པར་བྱེད་པ་ནི་ཁོས་ཁོང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པས་

ཡིན།”ཞེས་ཁོང་བསྐར་ཟློས་བྱེད་པར་དགའ།  “གང་ཟག་གིས་

བཀའ་འདི་ཞུ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་

དེ་ནི་བདེན་པའི་བཀའ་མོལ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་ཁོང་གི་

བཀའ་ལན་མི་རོགས། ང་ཚོས་དེ་དག་རོགས་མི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་

ནི་དེ་དག་བླ་སོག་གི་མཐིལ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ལ་མ་ཤི་བར་དུ་

དེ་རྣམས་གནས། ཁོད་ཀིས་བདེན་པའི་བཀའ་ལན་རེད་པར་

འགྱུར། ཁོད་ཀིས་རང་གི་སེམས་ཁོང་ཁོ་ན་ནས་རེད་པར་འགྱུར་”

ཟེར།

ངས་ཁོང་ལ།  “འ་ོན་ཁོད་ཀིས་ཅིའི་ཕིར་སོན་ལམ་འདེབས་

པ་ཡིན། མོ་ཤི་ལགས།” ཞེས་དིས།

“ངས་ངའི་སེམས་ན་བཞུགས་པའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་

ང་ལ་ཁོང་ལ་བཀའ་འདི་ཡང་དག་པ་ཞུ་བའི་ནུས་པ་གནང་རྒྱུར་

སོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན།”

ངེད་གཉིས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་དགོང་མོ་རེ་རེར་འདི་ལྟར་གེང་

མོལ་བྱས། ངེད་གཉིས་རྒྱུན་དུ་དད་ལྡན་པ་ཚང་མ་ཆོས་ཁང་
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དང་བལ་ཤུལ་གི་མུན་ཁྲོད་དུ་ལུས་ཤིང་དེར་སར་འཕྲོ་ཅན་གི་

ལ་སྒོན་རེ་འགས་ནུས་པ་ཉམས་པའི་འོད་སྣང་རེ་སོྤ།

དགོང་མོ་ཞིག་ལ་ངས་ཁོང་ལ་སི་གྷེད་ན་ང་ལ་བཟོ་ཧར་

ཞེས་པ་སེ།  ཁ་བ་ལ་ཆོས་ཀི་གེགས་བམ།  དཀོན་མཆོག་གི་

གསང་བའི་ཡོན་ཏན་གི་དཀའ་གནད་དེ་འཁྲིད་མཁན་ཞིག་

མེད་པ་དེས་ང་ཇི་འད་མི་སྐིད་ཚུལ་བཤད།  ཁོང་གིས་བག་དོ་

བའི་འཛུམ་ཞིག་དམུལ། ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་བསད་

རེས་ཁོང་ན་རེ།

“གསང་བའི་བདེན་པའི་ཤིང་ཏོག་གི་སྐེད་ཚལ་དུ་བརོལ་

བའི་རྒྱ་སོ་ཆིག་སོང་དང་གཅིག་ཡོད། མི་རེ་རེར་རང་གི་རྒྱ་སོ་

ཡོད། ང་ཚོ་གཏན་ནས་ནོར་མི་ཉན་པ་ཞིག་ནི་ཤིང་ཏོག་གི་སྐེད་

ཚལ་དུ་རང་རང་གི་རྒྱ་སོ་མ་གཏོགས་གཞན་གི་རྒྱ་སོ་ནས་མི་

འགྲོ་བ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་ནོར་བ་ཡིན་ན་ནང་དུ་འཛུལ་མཁན་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། ནང་དུ་འབོྱར་ཟིན་པ་རྣམས་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡོད།”

སི་གྷེད་ཀི་དབུལ་བོ་རྐང་རེན་པ་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ཡིས་

ང་ལ་དུས་ཡུན་རིང་བོར་ཁ་བ་ལ་ཡི་བཀོྲལ་བའི་གསང་བ་དང་

མ་བཀོྲལ་བའི་གསང་བ་གསུངས། འདི་ནི་ངས་ཁོང་དང་མཉམ་

དུ་ངའི་བཤུལ་ལམ་གི་འགོ་བཟུང་བ་ཡིན། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་

བཟོ་ཧར་ལས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཐེངས་བཅུ་ལྷག་ལ་ཀོག་དགོས་

པར་འགྱུར། བློར་མ་བཟུང་ན་ཡང་དེའི་ནང་གི་ལྷ་དགོངས་ཀི་

སྙིང་པོ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་།
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དགོང་མོ་དེ་དག་ལ་ངའི་སེམས་སུ་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ཡིས་

ང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཐེར་ཟུག་སེ། དི་བ་དང་དིས་ལན་གཞི་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དུས་དེར་འདེན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་བརན་པོ་

ཞིག་ཚུགས།

དེ་ནས་ཉིན་ཞིག  ཁོ་ཚོས་སི་གྷེད་ན་ཡོད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཇིའུ་པ་

རྣམས་ཕིར་ཕུད། དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ནི་ཕི་རྒྱལ་བ་ཞིག་ཡིན།

ཧང་གྷ་རི་བའི་ཉེན་རོག་པས་ཁོ་ཚོ་དུད་འགྲོ་དབོར་འདེན་

གི་མེ་འཁོར་ནང་བརངས།  ཁོ་ཚོ་སྐོ་ནས་ངུས། ང་ཚོ་ཡང་མེ་

འཁོར་སྒུག་སེགས་སུ་ངུས། མེ་འཁོར་དེ་མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་

སའི་མཐའ་ཞིག་ནས་ཡལ་ཞིང་། དེའི་རེས་སུ་སྟུག་ཅིང་དི་ངན་

པའི་དུ་བ་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།

ངས་ངའི་རྒྱབ་ཀི་ཇིའུ་པ་ཞིག་གིས་དངན་པ་རིང་བོ་ཞིག་

འཐེན་པ་ཐོས།

ཁོ་ན་རེ། “ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་རེའམ། འདི་ནི་དམག་འཁྲུག་རེད་

… … .”

ཅང་མ་འགོར་བར་ཕིར་འབུད་བྱས་པ་དག་བརེད་སོང་། 

ཁོ་ཚོ་སོང་བའི་ཉིན་ཁ་ཤས་རེས་མི་ཚོས་ཁོ་ཚོ་གྷ་ལི་སི་ཡ་ལ་

བསེབས་ཏེ་ལས་ཀ་ལས་པ་དང་། ཐ་ན་ཁོ་ཚོའི་འདོད་པ་ཚིམ་

འདུག་ཅེས་གེང་།
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ཉིན་ཁ་ཤས་དང་།  གཟའ་འཁོར་ཁ་ཤས།  ཟླ་བ་ཁ་ཤས་

བཅས་འདས། མི་ཚེ་སར་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར། བག་ཕེབས་

ཤིང་གདེང་ཚོད་ལྡན་པའི་རླུང་བུ་ཞིག་ང་ཚོའི་ཁིམ་དུ་རྒྱུ། ཚོང་

པ་ཚོས་ཚོང་ལེགས་པོ་རྒྱག་ཅིང་སོབ་མ་ཚོས་སེམས་རྩེ་གཅིག་

གིས་སོབ་སྦོང་བྱེད་པ་དང་། བྱིས་པ་ཚོས་ཁྲོམ་ལམ་ན་རྩེད་མོ་རྩེ།

ཉིན་ཞིག་ང་ཆོས་ཁང་དུ་འགྲོ་སྐབས། སོ་འགྲམ་གི་རྐུབ་

སེགས་རིང་པོའི་སེང་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་བསད་ཡོད་པ་མཐོང་།

ཁོང་གིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་ཚོའི་གཏམ་རྒྱུད་

བཤད། ཕིར་ཕུད་མིས་ཁེངས་པའི་མེ་འཁོར་དེ་ཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་

མཚམས་བརོལ་རེས་ཕོ་ལནད་ཡི་མངའ་ཁོངས་སུ་བསེབས་ཤིང་

གྷེ་སི་ཋ་ཕོ་6ཡིས་རྩིས་བླངས། དེར་མེ་འཁོར་འགྲོ་མཚམས་བཞག 

ཇིའུ་པ་ཚོ་དེ་ལས་ཕབ་སེ་དངོས་ཟོག་དབོར་འདེན་གི་རླངས་

འཁོར་དུ་སོད་དགོས་བྱུང་། རླངས་འཁོར་དེ་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཏུ་

བསྐོད། ཇིའུ་པ་ཚོ་རླངས་འཁོར་ནས་བཙན་གིས་ཕབ།  ཁོ་ཚོར་

བཙན་གིས་དུར་དོང་ཆེན་པོ་ཞིག་རྐོ་བཅུག ཁོ་ཚོས་ལས་ཀ་དེ་

ཚར་རེས་གྷེ་སི་ཋ་ཕོས་ཁོ་ཚོའི་ལས་འགོ་བཟུང་། ཚོར་བ་དག་

པོ་དང་བེལ་འཚུབ་མེད་པར་ཁོ་ཚོའི་བཙོན་མ་དམར་གསོད་

བྱས། བཙོན་པ་རེ་རེ་ས་དོང་ཁར་སོག་སྐེལ་དུ་རང་ཉིད་འགྲོ་

དགོས། ཁེའུ་ཚོ་གནམ་ལ་འཕངས་ཏེ་སག་སག་མེ་མདའི་འབེན་

6  གྷེ་སི་ཋ་ཕོ་ Gestapo ནི་ཇར་མན་གི་ཉེན་རོག་པ།
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དུ་བྱས། འདི་ནི་གྷ་ལི་སི་ཡའི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བ་སེ། དེ་

ཁོ་ལོ་མ་ཡེ་ལ་ཉེ། དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ཇི་ལྟར་བོས་སམ། དེ་ནི་

ཡིད་ཆེས་དཀའ་བ་ཞིག ཁོང་གི་རྐང་པ་རྨས་ཤིང་དེ་ནས་འཆི་

རྒྱུར་བསྐྱུར་… … .

ཉིན་མཚན་དུ་མར་ཁོ་ཇིའུ་པའི་ཁིམ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

སོང་སེ། འཆི་བར་ཉིན་གསུམ་འགོར་བའི་བུ་མོ་མལ་ཁ་དང་།  

རང་གི་བུ་ཚོའི་སོན་དུ་རང་ཉིད་གསོད་པར་ཞུ་བ་འཐེན་པའི་

འཚེམ་བུ་པ་ཋོ་བི་ཡ་སི་ཡི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད།

མོ་ཤི་འགྱུར་འདུག ཁོང་གི་མིག་ལས་སོྤ་མདངས་མི་མཐོང་། 

ཁོང་གིས་གཞས་ཀང་མི་གཏོང་།  ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་མཐོང་

བ་དེ་ཙམ་ལས་གཞན་དཀོན་མཆོག་དང་ཁ་བ་ལའི་སྐོར་ཡང་

མི་བཤད། མི་ཚོས་ཁོང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཆེས་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་

ཉན་ཡང་མི་ཉན།

མི་ཚོས་ཁོང་ལ།  “ཁོས་ང་ཚོས་ཁོར་སྙིང་རེ་སྐེ་ཐབས་ཙམ་

རེད། ཁོ་ལ་ཇི་འདའི་རོག་བཟོ་ཞིག་འདུག” ཅེས་དང་། “སྙིང་རེ། 

ཁོ་སོྨས་འདུག” ཅེས་བརོད།

མོ་ཤི་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ། ཁོ་ངུས་སོང་།

ཇིའུ་པ་ཚོས་ང་ལ་ཉན་རོགས། དེ་ནི་རེ་བ་ཉག་གཅིག་ཡིན། 

ང་ལ་དངུལ་ལམ་སྙིང་རེ་མི་དགོས། ང་ལ་ཉན་རོགས་ཁོ་ན་ཟེར་



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

12

གི་ཡོད།”དགོང་ག་དང་མཚན་མོའི་སོན་ལམ་སྐབས་དག་ལ་ཁོང་

ངུའ།ོ།

ངའི་ངོས་ནས་ཁོང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། ང་རྒྱུན་དུ་མཚན་མོའི་

གུས་མཆོད་ཚར་རེས་ཁོང་དང་མཉམ་བསད་དེ་ཁོང་གི་གཏམ་

རྒྱུད་ལ་ཉན་ན་ཡང་ཁོང་གི་སྡུག་བསལ་དེ་དག་ཧ་ཅང་རོགས་

དཀའ། ང་ཁོང་ལ་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་སྐེས།

ཁོང་གིས།  “ཁོ་ཚོས་ང་སྨོན་པར་ལྟ་”ཞེས་ལྡབ་ལྡིབ་ངང་སྨྲ་

ཞིང་ལ་སྒོན་ལས་ཚིལ་ཐིགས་འབབ་པ་བཞིན་ཁོང་གི་མིག་ལས་

མཆི་མ་འཐོར།

ཐེངས་ཤིག་ངས་ཁོང་ལ་གཏམ་འདི་དིས།

“ཁོད་ཀིས་ཅིའི་ཕིར་རང་གིས་བཤད་པ་ལ་མིས་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་མིན་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད།  གལ་ཏེ་ང་ཁོད་ཡིན་ན་ངས་

གཞན་གིས་ཡིད་ཆེས་མིན་ལ་སེམས་ཁྲལ་མི་བྱེད་… .”

ཁོང་གིས་དུས་ཀི་རྒྱུན་དང་འབལ་བའི་ཚུལ་དུ་མིག་

བཙུམས།

ཁོས་རེ་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས།  “ཁོད་ཀིས་མི་ཤེས། ཁོད་

ཀིས་རོགས་མི་ཐུབ། ང་ཐར་སོང་བ་ནི་བློ་ལ་འཆར་དཀའ་བ་

ཞིག་ཡིན། ངས་འདིར་ལོག་ཐབས་བྱས། ང་ལ་གང་ནས་དེ་ལྟར་

བྱེད་པའི་སོབས་སེམས་སྐེས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཕིར་སི་གྷེད་ལ་

ལོག་ནས་ཁོད་ཚོར་ངའི་ཤི་གསོན་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་བསམས། དེ་
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ལྟར་བྱུང་ན་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཡོད་སྐབས་འདིར་ཁོད་ཚོས་གྲ་སྒིག་

ཅིག་བྱེད་ཐུབ་སྙམ། ངའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ང་རང་མི་ཚེར་

ཞེན་ཆགས་དགོས་པའི་དོན་གལ་ཆེན་ཅི་ཡང་མེད། མི་ཧེང་

ཞིག་ཡིན། ང་འདིར་ལོག་འདོད་པ་ནི་ཁོད་ཚོར་ཉེན་བར་སྤོད་

པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཉིན། ཡིན་ཡང་ལོྟས་དང་། ང་ལ་ཉན་འདོད་པ་

གཅིག་ཀང་མི་འདུག… .”

དེ་ནི་ ༡༩༤༢ ལོའི་ལོ་མཇུག་ལ་ཉེ་སྐབས་རེད། དེའི་རེས་སུ་

མི་ཚེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་མཚན་མོར་ལོན་ཌོན་

གི་རྒྱང་བསྒགས་ལ་ཉན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་མེ་སོྒགས་

ཀིས་ཇར་མན་གཏོར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སི་ཋ་ལིན་གྷི་རད་དུ་

དམག་ས་གཉིས་པ་གྲ་སྒིག་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པ་བཅས་བློ་སོབས་

འཕེལ་བའི་གསར་འགྱུར་ཐོས། དེ་བས་ང་ཚོ་སི་གྷེད་ཡི་ཇིའུ་པ་

ཚོས་སེབས་ལ་ཉེ་བའི་ཉི་མ་བཟང་པོ་དེར་བསྒུགས།

ངས་རང་གི་སོབ་སྦོང་ལ་མུ་མཐུད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འབད། ཉིན་

མོར་ཋལ་མུད་དང་མཚན་མོར་ཁ་བ་ལ་ལ་སོབ་སོྦང་བྱས། ངའི་

ཨ་ཕ་ནི་ཁོང་རང་གི་དོན་དག་དང་སྤི་བའི་ལས་དོན་གིས་བེལ། 

ངའི་སོ་བོ་ང་ཚོའི་སར་ལོ་གསར་མཛད་སོ་ལ་ཡོང་། དེར་ཁོང་

བོར་ཤི་ཡི་སྐད་གྲགས་ཅན་གི་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་རྣམ་པའི་གུས་

མཆོད་ལ་ཞུགས་ཐུབ། ངའི་ཨ་མས་འདི་ནི་ཧིལ་ཌ་ལ་དུས་ཡུན་
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རིང་པོར་ཐོབ་དཀའ་བའི་ཕོ་སར་འཚམ་པོ་ཞིག་འཚོལ་བའི་དུས་

ཡིན་པར་བསམ་བློ་གཏོང་།

འདི་ལྟར་ ༡༩༤༣ ལོ་དེ་འདས།

༡༩༤༤ ལོའི་དཔྱིད་ཀར་ར་ཤི་ཡའི་གཡུལ་ས་ནས་གཏམ་སྙན་པོ་

ཞིག་གྲག་འངོ་། ཇར་མན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་དོགས་གཞི་ཅི་

ཡང་ལྷག་མེད། དོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་དུས་ཚོད་ཁོ་ན་ཡིན། 

ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སམ་ཡང་ན་གཟའ་འཁོར་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཕམ་རྒྱུ་

དེ་ཡིན།

སོང་བོ་དག་ལ་མེ་ཏོག་འཛུམ། འདི་ནི་ནམ་རྒྱུན་གི་ལོ་རེའི་

དཔྱིད་དུས་དང་འད་བར་གཉེན་སོང་དང་གཉེན་སྒིག བྱིས་པ་

བཙའ་བ་བཅས་སོ།།

མི་རྣམས་ན་རེ།  “ར་ཤི་ཡའི་དམག་དཔུང་གོམ་སབས་ཆེན་

པོས་མདུན་དུ་སོྐད་བཞིན་ཡོད་ … ཧིད་ལེར་གིས་ང་ཚོ་ལ་འཚེ་

བར་འདོད་ན་ཡང་ཁོས་ཅི་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ།”

ང་ཚོ་ཐ་ན་ཁོས་རྩ་མེད་གཏོང་འདོད་ཡོད་པར་དོགས་པ་

ཡོད་པ་ནི་སོས་མ་དགོས།

ཁོས་མི་ཚོགས་ཤིག་ཚང་མ་རྩ་མེད་བྱེད་རྩིས་ཡིན་ནམ། 

ཁོས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འདའི་མང་པོ་ལ་ཁབ་པའི་མི་འབོར་དེ་དག་
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རྩ་མེད་བྱེད་ཐུབ་བམ། དེ་འདའི་ས་ཡ་མང་པོ་ཞིག ཁོས་ཐབས་

ཅི་ཞིག་སོྤད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་ཡང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་དཀིལ་

འདི་ལ།

དེ་ལས་གཞན་མི་ཚོས་རང་གི་ལས་སྐལ་མ་གཏོགས་  – 

འཐབ་ཇུས་དང་ཕི་འབེལ།  སིད་དོན།  ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་

སོགས་ – ཅི་ལ་ཡང་དོ་སྣང་མི་བྱེད།

ཐ་ན་དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་ཡང་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར། ཁོང་སྐད་

ཆ་བཤད་རྒྱུར་སུན། ཁོང་ཆོས་ཁང་དང་ཁྲོམ་ལམ་དག་ཏུ་འཁམ་

ལ། མིག་གིས་ས་ལ་ལྟ་ཞིང་སྐེད་པ་སྒུར་ནས་མིའི་མཐོང་ལམ་

ནས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད།

སྐབས་དེར་ད་དུང། ཕ་ལི་སི་ཊེན་ལ་གནས་སོ་བའི་ཆོག་

མཆན་ཐོབ་ཐུབ། ངས་ཨ་ཕ་ལ་ཁོང་གི་ཚོང་ཟོག་རྣམས་ཕིར་

འཚོང་དང་གཙང་རྩིས་བྱས་ནས་འགྲོ་ཞེས་ཞུས།

ཁོང་གིས།  “ངའི་བུ། ང་ཧ་ཅང་རྒས་འདུག མི་ཚེ་གསར་བ་

ཞིག་གི་འགོ་རོྩམ་པ་ལ་ང་ནི་ཧ་ཅང་རྒས་འདུག དེ་འདའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཐག་རིང་ཞིག་ཏུ་ཡང་བསྐར་སོང་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་

རྒྱུར་ང་ཧ་ཅང་རྒས་འདུག …” ཅེས་ལན་སྨྲས།

བྷུ་ཌ་ཕེ་སི་ཋི་ཡི་རྒྱང་བསྒགས་ལས། ཧྥ་ཤི་སི་ཋིའི་ཤོག་ཁག་

སོབས་རྒྱས་ཡོད་པ་བསྒགས།  ཧོར་ཐི་7ལ་བཙན་དབང་གིས་ཉི་

7  ཧོར་ཐི་ Horthy ནི་སྤི་ལོ་ ༡༩༢༠ ནས་ ༡༩༠༠ བར་གི་ཧང་གྷ་རིའི་གཞུང་འཛིན་པ་

ཞིག་གི་མིང་སེ། ཁོས་ཇིའུ་ལ་རྒོལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱས་
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ལ་སི་8ཤོག་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་སིད་གཞུང་གསར་བ་ཞིག་

འཛུགས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཅུག་འདུག

ད་དུང་ཡང་འདི་ང་ཚོར་སེམས་ཁྲལ་ལི་མོ་ཞིག་ཏུ་མ་གྱུར། 

ང་ཚོས་ཧྥ་ཤི་སི་ཋིའི་སྐོར་གོ་མོང་ན་ཡང་དེ་ནི་ང་ཚོར་ཐ་སྙད་

ཙམ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་གཞུང་འཛིན་གི་འགྱུར་བ་ཙམ་ཁོ་ནའ༎ོ

ཉིན་ཕི་མ་དག་ལ་སར་ལས་ཀང་སེམས་ཁ་འཁྲུག་པའི་

གཏམ་སེ། སིད་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་སེ་ཇར་མན་གི་དམག་

དཔུང་ཧང་གྷ་རིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་བསེབས་པ་ཐོས།

གནས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཁྲལ་ལངས། ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་བེར་

ཁོ་ཝི་ཚི་ནི་རྒྱལ་ས་ནས་ཕིར་ལོག་མ་ཐག་ཡིན་ལ་ཁོང་གིས་ང་

ཚོར་བརོད་དོན།

“བྷུ་ཌ་ཕེ་སི་ཋི་ལ་ཡོད་པའི་ཇིའུ་པ་ཚོ་འཇིགས་སྣང་གིས་

བཅིངས་འདུག ཁྲོམ་ལམ་དང་མེ་འཁོར་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇིའུ་

ནའང་། ༡༩༠༣ ལོར་ཧིད་ལེར་གིས་ཇིའུ་རིགས་ལ་ཁྲིམས་གཞི་དག་པོ་གཏན་འབེབས་

བྱས་ནས་རྒོལ་འདོད་བྱེད་པ་དེར་མོས་མཐུན་མ་བྱས། སྤི་ལོ་ ༡༩༠༠ ལོར་ཇར་མན་

གིས་ཧང་གྷ་རི་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ཇིའུ་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་སྐབས་ཧོར་

ཐི་ཡིས་དེ་འགོག་ཐབས་བྱས་ཀང་ཡུན་མ་རིང་བར་ཁོ་གོ་གནས་ནས་དབྱུངས་ཏེ། ཧྥ་

ཤི་སི་ཋི་བའི་ཕོགས་གཏོགས་མདའ་མོའི་རྒྱ་གྲམ་ཚོགས་པ་ཟེར་བའི་འགོ་བས་ཁོའི་གོ་

གནས་བཟུང་།

8  ཉི་ལ་སི་ཤོག་ཁག་ Nyilas ནི་སྤི་ལོ་ ༡༩༣༧ ་ལོར་བཙུགས་པའི་ཧྥ་ཤི་སི་ཋིའི་ཕོགས་

གཏོགས་ཀི་སིད་དོན་ཚོགས་པ་ཞིག་སེ། མདའ་མོའི་རྒྱ་གྲམ་ཚོགས་པ་ཞེས་ཀང་

འབོད། དེ་ནི་མ་རྩ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ། 

ཇིའུ་རིགས་ལ་ངོ་རྒོལ། ཞིང་ལས་ཁོ་ན་གཙིགས་སུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེའི་འགོ་ཁྲིད་ནི་ཧང་གྷ་རི་ཡ་པ་མིང་ལ་ Szalasi ཟེར་བ་ཞིག་ཡིན།



མཚན་མོ།

17

ལ་རོྒལ་བའི་དོན་རྐེན་འབྱུང་བཞིན་པ་དང་། ཧྥ་ཤི་སི་ཋི་པ་ཚོས་

ཇིའུ་པའི་ཚོང་ཁང་དང་ཆོས་ཁང་ལ་གཏོར་རོྒལ་བྱེད།  དེའི་

གནས་སངས་སྡུག་ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་འདུག”

གཏམ་འདི་སི་གྷེད་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཅིང་ཡུན་རིང་མ་འགོར་

བར་མི་ཚང་མའི་ངག་ཏུ་འཁེར། ཡིན་ན་ཡང་ཡུན་རིང་མ་འགོར་

བར་སྣང་སྐིད་པ་ཚོའི་སྣང་བ་ཡང་བསྐར་སྐིད་འགོ་ཚུགས།

“ཇར་མན་པ་རྣམས་ལ་ས་འདི་འདའི་ཐག་རིང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་

མ་རེད། ཁོ་ཚོ་བྷུ་ཌ་ཕེ་སི་ཋི་ལ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེར་སིད་

དོན་དང་འཐབ་ཇུས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད།”

ཉིན་གསུམ་མ་སོང་སོན་ལ་ཇར་མན་དམག་དཔུང་གི་

རླངས་འཁོར་ང་ཚོའི་ཁྲོམ་ལམ་དུ་མངོན་བྱུང་།

ཀི་ཧུད། ལགས་ཞྭ་དང་མི་མགོ་སྐམ་པོའི་མཚོན་རགས་ཅན་གི་

ཇར་མན་གི་དམག་དཔུང་མངོན་བྱུང་།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཇར་མན་ལ་ཐེངས་དང་པོར་སྐེས་པའི་ཚོར་

སྣང་ནི་ཧ་ཅང་བག་ཕེབས་པ་དེ་ཡིན། དེའི་ལས་བྱེད་ཚོ་སེར་

པའི་ཁང་བ་དང་ཐ་ན་ཇིའུ་ཡི་ཁིམ་དུ་གནས་བཅའ་བར་བྱེད། 

ཁོ་ཚོའི་ཁང་བདག་ལ་ཁོ་ཚོས་བར་ཐག་རིང་བའི་རྣམ་འགྱུར་

འཛིན་ན་ཡང་གུས་ཉམས་ལྡན།  ཁོ་ཚོས་ཐོབ་དཀའ་བ་ཞིག་ལ་
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དགོས་འདུན་ནམ་ཡང་མི་བརོད་ཅིང་། སེམས་མི་དགའ་བར་

བྱེད་པའི་ཚིག་ངན་ནམ་ཡང་མི་བརོད། ཐ་ན་སྐབས་རེར་ཁིམ་

བདག་མ་ལ་འཛུམ་མདངས་ཀང་སོན། ཇར་མན་གི་ལས་བྱེད་

ཅིག་ང་ཚོའི་ཁང་བའི་ཁ་སྤོད་ཨ་ལེ་ཁན་གི་ཁིམ་གི་ཁང་མིག་

ཅིག་ཏུ་བསད་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་ཁོ་ནི་ཞི་དུལ་བ། འདིས་བདེ་བ། 

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད་བྱེད་པའི་སྐེས་པ་བློ་ལ་འབབ་པ་ཞིག་

རེད་ཟེར།  ཁོ་ཁིམ་དེར་སོར་ནས་ཉིན་གསུམ་སོང་རེས་ཨ་ལེ་

ཁན་ལ་མངར་ཟས་ཆ་ཁོ་ལེད་སི་སམ་ཆུང་ཞིག་ཁེར་ཡོང་འདུག 

སྣང་བ་སྐིད་པོ་ཚོར་སོྤ་བ་རྒྱས།

“འདི་འད་རེད། ང་ཚོས་ཁོད་ཚོར་བརོད་མེད་དམ། ཁོད་

ཚོས་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་པ་རེད། འདི་རྣམས་ཁོད་ཚོས་

བརོད་པའི་ཇར་མན་པ་རྣམས་རེད། ཁོད་ཚོས་ཅི་ཞིག་བསམ་

མམ།  ཁོ་ཚོའི་སྐད་གྲགས་ཅན་གི་གདུག་རྩུབ་དེ་དག་གང་དུ་

སོང་ངམ།”

ཇར་མན་པ་ཚོ་གྲོང་བརལ་འདིར་ནི་འབོྱར། ཧྥ་ཤི་སི་ཋི་བ་

ལ་སོབས་ནི་རྒྱས། ལྡོག་མེད་ཀི་སོག་ཁྲིམས་ནི་བསྒགས། ཡིན་

ནའང་སི་གྷེད་ཡི་ཇིའུ་པའི་འཛུམ་མདངས་སར་མུས་བཞིན་ནོ༎
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ཐར་བ་9ཞེས་པའི་དུས་སོན་གི་གཟའ་འཁོར་དེའི་རིང་ནམ་ཟླ་

ཧ་ཅང་ལེགས། ངའི་ཨ་མ་ཐབ་ཚང་དུ་བེལ། ཆོས་ཁང་དག་སོ་

འབྱེད་མི་ཆོག ཇར་མན་པ་ཚོར་ཁོང་ཁྲོ་མི་སོང་ཆེད་ང་ཚོ་སེར་

བའི་ཁང་པར་འཛོམས་ཤིང་། ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་རེ་རེའི་ཁང་བ་

སོན་ལམ་ཁང་དུ་གྱུར།

ང་ཚོ་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་ཞིང་གཞས་བཏང་། གསུང་རབ་

ཏུ་དུས་སོན་གི་ཉིན་བདུན་རིང་དགའ་སྣང་རྒྱས་དགོས་པར་

གདམས་ཡོད། ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་སེམས་ནི་དུས་སོན་ལ་གནས་

མི་ཐུབ། ང་ཚོའི་སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་ནི་ཉིན་ཤས་ལ་སར་ལས་

མགོགས།  ང་ཚོས་དུས་སོན་དེ་ཚར་ན་བསམས།  དེ་ཚར་ན་

དགོད་བོའི་ཟློས་གར་འདི་མུ་མཐུད་འཁྲབ་མི་དགོས།

ཐར་བའི་དུས་སོན་གི་ཉིན་བདུན་པར་དོན་དག་གི་ཡོལ་བ་

ཕེ། ཇར་མན་པ་ཚོས་ཇིའུ་པའི་འགོ་བ་རྣམས་བཟུང་།

དེ་ནས་བཟུང་དོན་དག་ཅི་རིགས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་མགོགས། 

འཆི་བའི་ཕོགས་སུ་འགྲན་རྒྱུག་གི་འགོ་བརྩམས།

གོམ་པ་དང་པོ་ནི། ཇིའུ་པ་རྣམས་རང་གི་ཁང་པ་དང་བལ་

ནས་ཉིན་གསུམ་འགོར་མི་ཆོག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལས་འགལ་ན་

སོག་ཉེན་ཡོད།

9  ཐར་བ་ནི་དབྱིན་སྐད་ཀི་ Passover ཞེས་པ་དོན་བསྒྱུར་ཏེ་ཇིའུ་པ་རྣམས་ཨི་ཇིབ་ཋི་

ཡི་བན་གཡོག་ནས་ཐར་བའི་དུས་དན་ཆེན་པོ་ཞིག
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དཀོར་གཉེར་མོ་ཤི་བརྒྱུགས་ནས་ང་ཚོའི་ཁང་བར་ཡོང་།

ཁོས་ངའི་ཨ་ཕར།  “ངས་ཁོད་ལ་ཉེན་བར་བཏང་པ་ཡིན།” 

ཞེས་སྐད་ཆེན་པོས་བརོད་རེས་ལན་ལ་ཡང་མ་སྒུག་པར་ཕིན་

སོང་།

ཉིན་དེར་ཧང་གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་པ་ཁྲོམ་གཞུང་དེའི་ཇིའུ་

པའི་ཁིམ་ཚང་མར་གོ་བུར་དུ་འཛུལ་འདུག ཇིའུ་པ་སུ་ཞིག་ལ་

ཡང་གསེར་དང་དངུལ་གིས་གཙོས་དངོས་པོ་རིན་ཐང་ཅན་

བདག་ཉར་གི་དབང་ཆ་མེད། ཅི་ཡོད་རྣམས་དབང་སྒྱུར་པར་

འབུལ་དགོས།  དེ་ལས་འགལ་ན་སོག་ཉེན་ཡོད།  ངའི་ཨ་ཕ་

འབོས་དོང་དུ་འཛུལ་ནས་བསགས་དངུལ་དག་སས།

ཁིམ་དུ་ངའི་ཨ་མ་མུ་མཐུད་རང་གི་ཁིམ་ལས་ལ་བེལ། 

སྐབས་འགར་ཁོ་མོ་ཁུ་སིམ་མེར་ང་ཚོར་ཅེར་ནས་ཧད་དེ་སོད།

ཉིན་གསུམ་འགོར་རེས་བཀའ་གསར་བ་ཞིག་བསྒགས་ཏེ་

ཇིའུ་པ་རེ་རེས་ངེས་པར་དུ་སྐར་མ་སེར་པོ་རེ་འདོགས་དགོས་

ཟེར།

ངའི་ཨ་ཕ་ནི་གོ་གནས་མཐོ་བའི་ཧང་གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་པ་

དང་འབེལ་བ་ཡོད་སབས། ང་ཚོའི་སྐིད་སྡུག་གི་ཚོགས་མི་གལ་

ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ངའི་ཨ་ཕར་ལྟ་བར་ཡོང་སེ་ཁོང་ལ་གནས་

སངས་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་འདི། ངའི་ཨ་ཕས་དེ་དེ་འདའི་
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ཚབས་ཆེན་དུ་བསམས་མེད།  ཁོང་གིས་གཞན་པར་ཡིད་ཐང་

ཆད་དུ་འཇུག་མི་འདོད་པའམ་ཡང་ན་རྨ་ཁར་ཚྭ་འདེབས་པ་

གང་ཡིན་མི་ཤེས་མོད་ཁོང་ན་རེ།

“སྐར་མ་སེར་པོ་ཨེ། དེས་ཅི་སོྐན། དེའི་རྐེན་གིས་འཆི་བར་

ནི་མི་འགྱུར་… .”

(ངའི་ཨ་ཕ་ཁོད་སྙིང་རེ། རེས་སུ་ཁོད་ཅི་ཞིག་གིས་ཤིའམ།)

ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་བཀའ་གསར་བ་ཞིག་བསྒགས་ཚར་

འདུག ང་ཚོ་ཟ་ཁང་དང་ཇ་ཁང་ལ་འགྲོ་བ་དང་། མེ་འཁོར་ནང་

འགྲུལ་སྐོད། ཆོས་ཁང་དུ་འགྲོ་བ། ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་རེས་ཁྲོམ་

ལམ་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་མི་ཆོག་པ་བྱས་འདུག

དེའི་རེས་ནས་དབུལ་སར་བསེབས།

སི་གྷེད་ལ་དབུལ་སར་གཉིས་བཙུགས། ཆེ་བ་དེ་གྲོང་བརལ་

དཀིལ་དུ་ཡོད་པ་དང་ཁྲོམ་ལམ་བཞི་བཟུང་ཡོད། དེ་ལས་ཆུང་

བ་དེ་གྲོང་བརལ་གི་མཐའ་ན་ཁྲོམ་ལམ་ཆུང་ཆུང་འགའ་ལ་ཁབ་

ཡོད། ང་ཚོ་སོད་པའི་སང་ལམ་སར་ཕནད་ཟེར་བ་དེ་དབུལ་

སར་དང་པོའི་དཀིལ་ན་ཡོད་སབས། ང་ཚོ་སར་བཞིན་རང་གི་

ཁང་བར་སོད་ཆོག ཡིན་ནའང་ཁང་བ་དེ་ཟུར་ཁུག་ཅིག་ན་ཡོད་

པས་ཁྲོམ་ལམ་ལ་ཁ་བསན་པའི་ད་མ་དེ་ཤིང་ལེབ་ཀིས་འགེབས་
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དགོས། ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཁང་མིག་ཁ་ཤས་རང་གི་ཁང་བ་ལས་

བདས་པའི་གཉེན་ཉེ་འགར་སྤད།

རིམ་གིས་མི་ཚེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཁོར། ང་ཚོའི་མཐར་བསྐོར་

བའི་གཟེ་མ་རྭ་མགོ་དེས་ང་ཚོར་སྐྲག་སྣང་ངོ་མ་ཅི་ཡང་མི་སེར། 

ཐ་ན་ང་ཚོས་ང་ཚོ་སབས་ལེགས་པར་སྙམ། ང་ཚོ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་རང་ཚུགས་སུ་གནས་ཡོད། ཇིའུ་པའི་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག … ང་ཚོས་ཇེའུ་ཝི་ཤི་གྲོས་

ཚོགས་ཤིག་དང་། ཇིའུ་པའི་ཉེན་རོག་པ་ཞིག རོགས་སོྐར་ལས་

ཁུངས་ཤིག ངལ་རོྩལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག གཙང་སྦྲའི་སེ་ཚན་ཞིག་

བཅས་ཏེ་ … རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིག་བཙུགས།

ང་ཚོ་འདིར་འདོད་པ་ཁེངས། ང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་ཞེ་སང་

གིས་མོས་པའི་གདོང་དེ་དག་དང་ཞེ་སང་གི་མིག་མདངས་དེ་

དག་མེད། ང་ཚོའི་འཇིགས་སྣང་དང་སྡུག་བསལ་དག་རོགས་ལ་

ཉེ། ང་ཚོ་ཇིའུ་པ་དང་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་གནས། 

སྐབས་རེར་ང་ཚོར་མི་སྐིད་པ་ཡོད་པ་སོས་མེད་ཡིན། ཉིན་

རེར་ཇར་མན་པ་ཚོ་ཡོང་ནས་སྐེས་པ་དག་བཟུང་ནས་དམག་

མིའི་མེ་འཁོར་དུ་རོ་སོལ་ལྡུག་ཏུ་འཇུག  འདི་ན་རང་འདོད་

ཀིས་ལས་ཀ་དེ་རིགས་སྒྲུབ་མཁན་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་མིན་ཞི་

འཇགས་དང་བག་ཕེབས་ཀི་ཚུལ་གིས་ཁབ།
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སྤིར་བཏང་གི་བསམ་ཚུལ་ནི་དམག་འཁྲུག་མཇུག་བསྒིལ་

བ་དང་དམར་དམག་སེབས་པའི་བར་དུ་ང་ཚོ་དབུལ་སར་དུ་

འདུག་དགོས་པ་དང་། དེའི་རེས་ཡོད་ཚད་སར་ལྟར་འགྱུར་རྒྱུ་

དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བསམས་པ་ནི་ཇིའུ་པའི་སོབས་ཀིས་མིན་ལ་

ཇར་མན་གི་སོབས་ཀིས་ཀང་མིན། དེ་ནི་འཁྲུལ་སྣང་གི་སོབས་

ཀིས་སོ།།

ཡེ་ཤུ་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་10སོན་གི་གཟའ་སེན་པར། དཔྱིད་

ཀའི་ཉི་འོད་འོག་ཏུ་མི་རྣམས་བག་ཡངས་དང་། ཅི་ཡང་མི་སྙམ་

པའི་སོ་ནས་མིས་ཁེངས་པའི་ཁྲོམ་དུ་ཡེང་འཁམ་བྱེད།  ཁོ་ཚོས་

སྐིད་སྣང་གིས་འཕྲོས་མོལ་བྱེད། བྱིས་པ་ཚོ་རྐང་ལམ་དུ་རྩེད་མོ་

རྩེ། ང་ནི་སོབ་གྲྭ་གཅིག་པའི་སོབ་གྲོགས་འགའ་མཉམ་དུ་ཨེ་ཛི་

ར་མ་ལིག་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་བསད་ནས་ཋལ་མུད་སྐོར་གི་དཔྱད་

རོྩམ་ཞིག་བཀགས།

ས་རུབ། མི་ཉི་ཤུ་ངེད་ཚང་གི་ཁང་རྒྱབ་ཀི་ར་བར་འཛོམས། 

ངའི་ཨ་ཕས་ཁོ་ཚོར་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་ཅིང་སྐབས་ཐོག་གི་

གནས་སངས་ལ་རང་གི་བསམ་འཆར་བརོད།  ཁོང་ནི་གཏམ་

རྒྱུད་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན།

10  ཡེ་ཤུའི་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ནི་ Pentecost ་སེ་ཐར་བའི་དུས་དན་གི་ཉིན་ལྔ་བཅུའི་

རེས་དུས་སོན་ཞིག་སེ། མའ་ོབཟད་སི་ཟེར་བའི་སྐེས་པ་ཞིག་རི་ལ་སོང་ནས་ཡེ་ཤུའི་

གསུང་རབ་ཀི་བམ་པོ་ལྔ་ལས་དང་བོ་དེ་ཐོག་མར་རེད་པའི་དུས་དན་ཡིན།
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གོ་བུར་དུ་རྒྱ་སོ་ཕེ་སེ་སི་ཋེ་རན་  (སན་ཆད་ཚོང་བ་ཞིག་

ཡིན་ལ་ད་ལྟ་ཉེན་རོག་པར་གྱུར་ཡོད།) ནང་དུ་ཡོང་ནས་ཨ་ཕ་

ཟུར་དུ་བཀར། མུན་རུབ་བཞིན་ཡོད་ནའང་ངས་ངའི་ཨ་ཕའི་

གདོང་མདོག་སྐ་བོར་གྱུར་བ་མཐོང་།

ང་ཚོས་ཁོང་ལ“ཅི་ཉེས་སམ“ཞེས་དིས།

“ངས་མི་ཤེས། ང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཤིག་ལ་བོས་

འདུག ཅི་ཞིག་བྱུང་ཟིན་པ་ཁོ་ཐག་རེད།”

ང་ཚོར་བརོད་བཞིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སྙན་པོ་དེ་བཤད་

འཕྲོར་འཇོག་དགོས་བྱུང་།

ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་“ང་ཕ་གིར་འགྲོ མྱུར་དུ་ཕིར་ལོག་

ཐབས་བྱས་ཏེ་ཁོད་ཚོར་ཅི་ཡིན་བཤད། ང་ལ་སྒུག་སོད།” ཅེས་

བརོད།

ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་ལ་སྒུག་རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་བྱས། ཁང་

རྒྱབ་ཀི་ར་བ་དེ་གཤགས་བཅོས་ཁང་གི་སོ་ཁའི་སྒུག་ཁང་དང་

མཚུངས། ང་ཚོས་སོ་དེ་དོན་དག་ངོ་མའི་སོ་འབྱེད་རྒྱུར་སྒུག་

བསད། ཁིམ་མཚེས་གཞན་དག་གིས་གཏམ་འཆལ་ཐོས་ནས་

ཡོང་སེ་ང་ཚོའི་གྲས་ལ་ཞུགས། མི་ཚོས་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟས། དུས་

ཚོད་འགྲོ་བ་ཧ་ཅང་དལ། འདི་འདའི་དུས་ཡུན་རིང་བོའི་ཚོགས་

འདུ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།
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ངའི་ཨ་མས“ངས་ལྟས་ངན་པ་ཞིག་ཚོར་བྱུང་། དེ་རིང་ཕི་

དོར་ངས་དབུལ་སར་དུ་མི་ཆ་མེད་གཉིས་མཐོང་།  ཁོ་ཚོ་གྷེ་སི་

ཋ་ཕོ་ནས་ཡོང་བའི་ཇར་མན་གི་ལས་བྱེད་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། ང་ཚོ་འདིར་ཡོང་བ་ནས་ལས་བྱེད་གཅིག་ཀང་བསེབས་

མ་མོང་… .”

ཕལ་ཆེར་མཚན་གུང་ལ་ཉེ། མི་གཅིག་ཀང་ཉལ་དུ་འགྲོ་

འདོད་མེད། མི་རེ་ཟུང་ཞིག་བློ་བདེའི་ཆེད་ཁིམ་ལ་འཁྱུག་ལྟ་

ཙམ་བྱེད་དུ་སོང་། གཞན་འགའ་ཁིམ་དུ་ལོག་ནའང་ངའི་ཨ་ཕ་

ཕིར་ལོག་ན་ཁོ་ཚོར་གང་མགོགས་བར་ལན་སྐེལ་དགོས་པའི་

མངགས་བཅོལ་བྱས་ཡོད།

མཐར་སོ་ཕེ་ཞིང་ཁོང་མངོན་ཡོང་།  ཁོང་གི་གདོང་སྐ་བོར་

གྱུར་འདུག དེ་མ་ཐག་མི་ཚང་མས་ཁོང་བསྐོར།

“ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།  ཅི་བྱུང་བ་ང་ཚོར་གསུངས་དང་། 

གསུངས་རགོས་གནང་།”

དུས་དེར་ཚོགས་འདུ་དེ་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་དང་། དེ་

ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གི་སྤི་ཚོགས་དགེ་རྩ་སྐོར་དང་། གཙང་སྦྲ་བཀོད་

སྒིག་གི་སྐོར་ཙམ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་

ཚིག་འབྲུ་གཅིག་དང་སྐྲག་སྣང་མི་སྐེད་པའི་ཚིག་གཅིག་ལ་

ང་ཚོས་ཇི་འདའི་རེ་བ་ཞིག་བྱས་ཨང་། འནོ་ཀང་ངའི་ཨ་ཕའི་

མདངས་ཤོར་བའི་གདོང་ལ་འཁྱུག་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ་ཙམ་གིས་

ཆོག་པ་འདུག 
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མཐར་ཁོང་གིས་”ང་ལ་ཧ་ཅང་མི་སྙན་པའི་གཏམ་ངན་ཞིག་

ཡོད།” ཅེས་བཤད་ཅིང་། དེ་ནས་ཚིག་གཅིག་སེ། “དབོར་འདེན་”

ཟེར།

དབུལ་སར་གཙང་འབུད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ཁྲོམ་ལམ་དང་

ཁྲོམ་ལམ་རེ་རེ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་སང་ཉིན་

ནས་འགོ་རོྩམ་དགོས།

ང་ཚོས་དེའི་དོན་དག་ཞིབ་ཕྲ་དང་བཅས་ཤེས་པར་འདོད། 

གཏམ་དེས་ང་ཚོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ནའང་ང་ཚོས་གཏམ་

ངན་དེའི་རྩ་བ་བར་གོ་ན་འདོད།

“ང་ཚོ་གང་དུ་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

འདི་ནི་གསང་བ་ཡིན། འདི་ནི་མི་གཅིག་སེ་ཇིའུ་ཡི་ཚོགས་

པའི་འགོ་གཙོ་མ་གཏོགས་སུ་ལ་ཡང་གསང་བ་ཡིན། ཁོས་བརོད་

མི་སིད། བརོད་མི་ཕོད། གལ་སིད་ཁོས་བཤད་ན་ཁོ་ལ་མེ་མདའ་

རྒྱག་རྒྱུའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད།

ངའི་ཨ་ཕས་ཆད་མ་མཐུད་ཀི་སྐད་ཀིས། “གཏམ་ངན་རེ་གོ་

རྒྱུ་འདུག དེ་ནི་ང་ཚོ་ཧང་གྷ་རིའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་སོ་ཕག་བཟོ་གྲྭ་

དག་ལ་ལས་ཀར་འགྲོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར། ཁ་གཡོར་ས་ནི་ཡུལ་

འདི་གཡུལ་ས་ལ་ཉེ་དགས་པ་རེད།”

ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་བསད་རེས་ཡང་ཁོང་གིས། 
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“མི་རེ་རེས་རང་ཉིད་སེར་ལ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་མ་

གཏོགས་འཁེར་ཆོག་གི་མ་རེད། རྒྱབ་ཁུག་ནང་དུ་ཟ་མ་རེ་དང་

གོན་ཆས་རེ་མ་གཏོགས་འཁེར་ཆོག་གི་མ་རེད།”

སར་ཡང་ཚོར་སྣང་ལི་བའི་ཁུ་སིམ་ཞིག

ངའི་ཨ་ཕས།  “སོང་ལ་ཁིམ་མཚེས་ཚོ་གཉིད་ལས་སོངས་

དང་། ཁོ་ཚོས་ས་གོན་བྱེད་ཐུབ་”ཟེར།

ངའི་འཁྲིས་ཀི་གྲིབ་ནག་རྣམས་གཉིད་སྟུག་པོ་དང་རིང་པོ་

ཞིག་ལས་སད་པ་དང་འད།  ཁོ་ཚོ་དལ་ཅག་གེར་རང་རང་ས་

རུ་བོས།

ཡུད་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས། གོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་དང་ལྷན་

དུ་སོད་པའི་གཉེན་ཚན་བ་ཋི་ཡ་རེག ཁང་བའི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་

ན་རེ།

“ཁ་ཁྲོམ་ལ་བསན་པའི་སྒིབ་འགེབས་ཅན་གི་ད་མ་དེ་མི་

ཞིག་གིས་བརྡུངས་སངོ་།”

དམག་འཁྲུག་མཇུག་བསྒིལ་རེས་གཞི་ནས་ངས་སོ་རྡུང་

མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ཤེས་སོང་། དེ་ནི་ཧང་གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་པའི་

ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཞིབ་བཤེར་པ་ངའི་ཨ་ཕའི་གོྲགས་པོ་ཞིག་རེད། 

ང་ཚོ་དབུལ་སར་དུ་མ་སོང་སོན་ལ་ཁོས་ང་ཚོར་འདི་ལྟར་བཤད་
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མོང་།  “སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁོད་ཚོར་ཉེན་ཁ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་

ངས་ཁོད་ཚོར་ཉེན་བར་སྤོད།” གལ་སིད་དགོང་མོ་དེར་ཁོས་

ང་ཚོར་ཅིག་བཤད་ཐུབ་ཡོད་ན་ང་ཚོ་འབོ་ཐུབ་ཡོད་སིད། འནོ་

ཀང་ང་ཚོས་ད་མ་དེ་འབྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར་པའི་དུས་དེ་ནི་འཕིས་

དགས་འདུག ཕི་ལོགས་ན་མི་གཅིག་ཀང་མི་འདུག

དབུལ་སར་གཉིད་ལས་སད་ཅིང་། ད་མ་རེ་རེའི་རྒྱབ་ཏུ་

གོག་འདོ་སར་བཞིན་འདུག

ང་ངའི་ཨ་ཕའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་། ངས་ཁིམ་

བདག་གཉིད་ལས་བསངས།  ཁོ་ནི་དཀར་ནག་འདེས་པའི་ས་

ར་དང་བཟི་མདངས་ཤར་བའི་མིག་ཟུང་ཅན་ཞིག་དང་། རག་

ཏུ་མཚན་མོ་འཕི་བོ་བར་དུ་སོབ་སོྦང་བྱས་པས་སྐེད་པ་སྒུར་བ་

ཞིག་ཡིན།

“ཡར་ལོངས།  ཇོ་ལགས། ཡར་ལོངས།  ཁོད་ཀིས་འགྲུལ་

བཞུད་ལ་ས་གོན་བྱེད་དགོས། སང་ཉིན་ཁོད་དང་ཁོད་ཀི་ཁིམ་

ཚང་། ཇིའུ་པ་གཞན་དག་དང་མཉམ་དུ་གནས་འདི་ནས་ཕིར་

སྐྲོད་ཀི་རེད། གང་དུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ང་ལ་མ་འདི།  ཇོ་ལགས། 

དི་བ་ཅི་ཡང་མ་འདི། དཀོན་མཆོག་ཁོ་ནས་ཁེད་ལ་ལན་གནང་

ཐུབ། ཡར་ལངས་རོགས། དཀོན་མཆོག་གིས་སྐབས་འོག་ཏུ་

འཇུག”
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ཁོས་ངས་བཤད་པ་གཅིག་ཀང་གོ་མི་འདུག་ལ་ཕལ་ཆེར་ང་

སྨོས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་ཡོད་ལས་ཆེ།

“ཅི་བཤད་ཀིན་ཡོད། འགྲུལ་སྐོད་ལ་ས་གོན་ནམ། འགྲུལ་

སྐོད་ཅི་ཞིག ཅིའི་ཕིར། ཅི་བྱུང་། ཁོད་སོྨས་པ་མ་ཡིན་ནམ།”

ད་དུང་ཡང་གཉིད་ཡག་པོ་སད་མི་འདུག འཇིགས་སྣང་

གིས་འདོགས་པའི་ཁོའི་མིག་གིས་ང་ལ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་

ཏེ་ང་གད་མོ་ཤོར་ནས།  “སར་གཟིམས་ཤིག རྨི་ལམ་སྐིད་པོ་རྨི་

རོགས། ཅི་ཡང་བྱུང་མེད། ངས་ཀུ་རེ་རང་རྩེད་པ་ཡིན་”ཞེས་

བཤད་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བྱེད་པ་དང་འད།

ངའི་མགྲིན་པ་བསྐམས་ཤིང་ཚིག་ཚང་མ་དེར་འགགས། 

ངའི་མཆུ་འདབ་ཀང་འགུལ་མེད་དུ་གྱུར། དེ་ནས་ང་ལ་བཤད་

རྒྱུ་ཅི་ཡང་མི་འདུག

དེ་ནས་ཁོས་ཤེས་སོང་།  ཁོ་མལ་ཆས་ལས་བབས་ཏེ་གོམས་

སོལ་ལྟར་གོན་ཆས་གོན། དེ་ནས་ཁོའི་ཆུང་མ་ཉལ་ཡོད་སའི་

མལ་ཁྲིའི་རྩར་བཅར་ཏེ་བྱམས་བརྩེ་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་

ཉམས་སྣང་གིས་མོའི་དཔྲལ་བར་རེག མིག་གཉིས་ཕེ་བ་དང་

ངའི་མཐོང་སྣང་ལ་མོའི་མཆུ་ལ་འཛུམ་ཞིག་མངོན་འདུག དེ་

ནས་ཁོའི་བྱིས་པའི་ཉལ་ཁྲི་དག་གི་རྩར་བཅར་ཏེ་ཡང་སབས་

ཀིས་ཁོ་ཚོ་མལ་ལས་བསངས་ཏེ་རྨི་ལམ་ལས་དངས། ང་ཕིར་

བུད།
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དུས་ཚོད་སོང་བ་ཧ་ཅང་མྱུར། ཞོགས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་བ་

ཟིན་འདུག ངའི་ཨ་ཕ་སེམས་ཁྲལ་གིས་གཡས་རྒྱུག་དང་གཡོན་

རྒྱུག་བྱེད་ཅིང་། གྲོགས་པོ་ཚོར་སེམས་གསོ་བྱེད། ཇིའུ་པའི་ལྷན་

ཚོགས་སུ་སོང་ནས་སྐབས་དེར་བཀའ་ཁབ་དེ་ཕིར་འཐེན་བྱས་

ཡོད་མེད་ལ་བལྟས། མཐའ་མཇུག་གི་དུས་དེར་ཡང་ང་ཚོའི་

སེམས་སུ་རེ་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་བཅངས།

སྐེས་མ་ཚོས་སོ་ང་རོད་འཚོད་དང་།  ཤ་དང་བག་ལེབ་

སེག་པ། རྒྱབ་འཁུར་བཟོ་བ་བཅས་བྱེད། བྱིས་པ་ཚོ་མགོ་སྒུར་

ནས་གང་སར་ཡེང་འཁམ་བྱེད་པ་ལས་ཁོ་ཚོ་རང་གིས་ཅི་ཞིག་

བྱེད་དགོས་པ་མི་ཤེས་ལ། མི་རྒན་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་གེགས་སུ་

མི་འགྱུར་ཆེད་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་པའང་མི་ཤེས། ང་ཚོའི་ཁང་

རྒྱབ་ཀི་ར་བ་ནི་ཚོང་ར་ཞིག་ཏུ་གྱུར། རྩ་ཆེ་བའི་ཁིམ་ཆས་དང་། 

ས་གདན་རྩ་ཆེན། འདབ་མང་དངུལ་གི་ལ་སྒོན་སེགས་བུ། སོན་

ལམ་གི་དཔེ་ཆ། ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ། ཆོས་ཀི་ཡོ་བྱད་སོགས་

ཡིད་འངོ་མཐིང་སོན་གི་མཁའ་འོག་ཏུ་ས་རྡུལ་དང་བསྒེས་ནས་

གཡུགས་འདུག ལས་ངན་གི་ཡོད་བྱད་འདི་དག་ད་བར་དུ་སུས་

ཀང་བདག་མ་བྱས་པ་འད།

ཞོགས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་རྩ་རྒྱུས་དང་ཡན་ལག 

མགོ་བོ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་ཞ་ཉེའི་ཞུན་ཆུ་བླུགས་ཡོད་པ་ལྟར་ཧ་

ཅང་ཐང་ཆད། གོ་བུར་དུ་ཁྲོམ་ལམ་དུ་ངར་སྐད་གྲག་སྐབས་ངས་
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སོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཕེད་ཀ་ཚར་ཡོད། ངས་ང་རང་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་དང་བཙན་གིས་ཕྲལ་ཏེ་ད་མའི་རྩར་སོང་། ཧང་

གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་པ་དབུལ་སར་དུ་ཡོང་སེ་ང་ཚོའི་ཁྲོམ་མཚེས་

ལ་ངར་སྐད་རྒྱག་གིན་འདུག

“ཇིའུ་པ་ཚང་མ་ཕིར་ཐོན་ཤོག མགོགས་པོ་བོྱས།”

ཇིའུ་པའི་ཉེན་རོག་པ་ཁ་ཤས་ཁང་བའི་ནང་སོང་སེ་སྐད་

ལྡབ་ལྡིབ་ཀིས།

“ད་དུས་ཚོད་ལ་ཐོན་སོང་། ཁོད་ཚོས་འདི་ཚང་མ་བསྐྱུར་

དགོས་… .”

ཧང་གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་པས་རྒྱུ་མཚན་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་

པར་དབྱུག་པ་དང་མེ་མདས་གཡས་གཡོན་ལ་གང་བྱུང་དུ་གཞུ་

བ་དང་། རྒན་པོ་དང་བུད་མེད། བྱིས་པ་དང་ཉམ་ཐག་གིས་ཀང་

ཁོ་ཚོའི་རྡུང་རེག་འཁུར་དགོས།

ཁང་པ་དག་རེ་རེ་བྱས་ནས་སོང་བར་བྱས་ཤིང་མི་དང་

འཁུར་ཙ་ཡིས་ཁྲོམ་ལམ་ཁེངས། དུས་ཚོད་བཅུ་བ་ཙམ་ལ་མི་

ཚང་མ་ཕི་ལོགས་སུ་བསེབས། ཉེན་རོག་པས་ཐེངས་གཅིག་དང་

གཉིས། ཐེངས་ཉི་ཤུ་ལ་ཐོ་གཞུང་ལྟར་མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་བྱས། 

ནམ་ཟླ་ཧ་ཅང་ཚ། མགོ་ལུས་ནས་རྔུལ་ཆུ་ཁྲམ་ཁྲུམ་དུ་བཞུར།

བྱིས་པ་ཚོས་ཆུ་དགོས་ཞེས་ངུས།
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ཆུ། ཐག་ཉེ་སའི་ཁང་བ་དང་ར་སྐོར་བཅས་སུ་གང་འདོད་དུ་

ཡོད། ཡིན་ཡང་ཁོ་ཚོས་ཕྲེང་སྒིག་གཏོར་མི་ཆོག

“ཆུ་གནང་རོགས། ཨ་མ། ཆུ།”

དབུལ་སར་ནས་ཡིན་པའི་ཇིའུ་པའི་ཉེན་རོག་པ་ཚོས་

གསང་སབས་ཀིས་སོང་ནས་འཐུང་ཆུ་ཟེའུ་འགའ་རེ་བཟེད་གང་

ཐུབ་བྱེད། ངའི་སིང་མོ་དང་ང་གཉིས་ཐོན་ཐེངས་མཐའ་མའི་

ནང་དུ་གཏན་ཁེལ་བས་ངེད་གཉིས་དེ་གར་འགུལ་སྐོད་བྱེད་

དབང་རེ་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཀི་རོགས་པ་བྱས་པ་ཡིན།

མཐར་ཕི་དོའི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཙམ་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་བར་

བཏང་།

དེར་སྤོ་སྣང་ཞིག་འདུག རེད། སྤོ་སྣང་ཞིག ཁོ་ཚོས་བསམས་

ན་དམལ་བ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་འཁུར་ཙའི་ཁྲོད་དང་། རྒྱ་

ལམ་གི་དཀིལ། ཚ་གདུག་གི་ཉི་འོད་འོག་ཏུ་སོད་པ་ལས་ཀང་

སྐོ་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་ཀི་མ་རེད་སྙམ་ཡོད་ཅིང་། དེར་ཅི་ཡང་

བཟང་ཙམ་ཡོད་པར་བསམས། ཁོ་ཚོས་བདག་མེད་དུ་དོར་བའི་

ཁྲོམ་ལམ་དག་དང་། རོ་མདོག་ཤར་ཞིང་སོངས་པར་གྱུར་པའི་

ཁང་བ་དག སྐེད་མོས་ཚལ་དག དུར་སའི་རོ་བྱང་དག་ལ་ཕི་

མིག་ཙམ་ཡང་མི་ལྟ་བར་འགྲུལ་སྐོད་ཀི་འགོ་བརྩམས། མི་རེ་
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རེའི་རྒྱབ་ན་ཁུར་བོ་རེ་ཡོད་པ་དང་། མི་རེ་རེའི་མིག་ཀོང་དུ་

སྡུག་བསལ་བའི་མིག་ཆུ་འཁིལ་འདུག རུ་ཕྲེང་དེ་དལ་ཅིང་ལི་

མོའི་སོ་ནས་དབུལ་སར་གི་རྒྱ་སོའི་ཕོགས་སུ་བསོྐད་དོ༎

རྐང་བགྲོད་ཟུར་ལམ་དུ་ཡོད་པའི་ང་འགུལ་སོྐད་བྱེད་མི་

ཐུབ། ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཡང་འདིར་ཕེབས་འདུག ཁོང་གི་སྐེད་

པ་སྒུར་འདུག་པ་དང་ས་ར་བཞར་འདུག རྒྱབ་ལ་ཁོང་གི་འཁུར་

ཙ་ཁུར་འདུག ཁོང་དེར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་དོན་དངོས་དང་མི་

མཐུན་པའི་མཐོང་སྣང་ཞིག་སེར། འདི་ནི་དེབ་ཅིག་དང་། དེ་

ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བརྩམས་སྒྲུང་ཞིག་ལས་ཤོག་ལྷེ་ཞིག་བཀོག་ནས། 

ཕལ་ཆེར་གྲོང་ཁེར་བ་བི་ལོན་དུ་བཙན་བཟུང་དང་སི་ཕན་གི་

དག་གནོན་སྐོར་ཞིག་ཀོག་གི་ཡོད་པ་དང་མཚུངས།

དགེ་རྒན་རྣམས་དང་།  གྲོགས་པོ་ཚོ།  གཞན་དག་རེ་རེ་

བཞིན་ངའི་མདུན་བདར་ནས་སོང་།  འདི་དག་ཚང་མར་ང་

སྐྲག་སྣང་སྐེས་པ་དང་། འདི་རྣམས་ལ་མཚམས་རེར་ང་གད་མོ་

ཤོར་མོང་། ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ངས་དེ་འདའི་ལོ་ཟླ་མང་པོ་ཞིག་

བསྐལ་མོང་།  ཁོ་ཚོའི་མགོ་སད་དེ་རང་གི་འཁུར་ཙ་དང་མཉམ་

དུ་ཁོ་ཚོའི་ཚེ་སོག་ཁེར་ནས་སོང་བ་དང་།  ཁོ་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་དང་

བྱིས་དུས་ཀི་ལོ་ཟླ་དག་རྒྱབ་ཏུ་དོར་ནས་རྡུང་རེག་བཟེད་པའི་

སོ་ཁི་བཞིན་དུ་བག་འཁུམས་ངང་སོང་།
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ཁོ་ཚོས་ངའི་ཕོགས་ལ་ཕི་མིག་ཙམ་ཡང་མ་བལྟས་པར་སོང་།  

ཁོ་ཚོ་ང་ལ་ཕྲག་དོག་སྐེས་ཡོད་ངེས།

རུ་ཕྲེང་དེ་ཁྲོམ་ལམ་གི་ཕར་ཟུར་ནས་ཡལ་བར་གྱུར། གོམ་

པ་འགའ་སོང་ན་ཁོ་ཚོ་དབུལ་སར་གི་རྩིག་གང་ལས་འདའ་བར་

འགྱུར། ཚོང་ཁྲོམ་དང་འད་བའི་ཁྲོམ་ལམ་དེ་གོ་བུར་བདག་མེད་

དུ་བསྐྱུར། དེར་གོན་གོས་འཁེར་སམ་དང་། ཡིག་སྒོམ། ལག་

འཁེར་སམ་ཆུང་། གྲི་དང་སེར་མ། དངུལ་འཛིན། ཤོག་གུ་སོགས་

ཅི་ཡང་རེད་ཐུབ། འདི་དག་མི་ཚོས་མཉམ་འཁེར་བྱེད་དགོས་

བསམས་ཀང་མཐར་མི་སྐྱུར་ཀ་མེད་བྱུང་སེ་རིན་ཐང་ཅན་ཚང་

མ་དོར།

གང་ས་གང་དུ་ཁང་མིག་དག་གི་སོ་ཕེ་ཡོད་པ་དང་། སོ་

དང་སེའུ་ཁུང་རྣམས་ལྟ་བྱེད་ཀི་མིག་ལྟར་གཅེར་ཞིང་འདུག 

དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་སུ་ལ་ཡང་རིན་མེད་དུ་དབང་ཞིང་། སུས་

ཀང་བདག་ཏུ་བཟུང་མེད། དེ་དག་སུས་ཀང་འཁེར་རྐང་ཡིན། 

སོ་ཕེ་ཡོད་པའི་དུར་ས་ཞིག 

དབྱར་ཁའི་ཚ་གདུགས་ཀི་ཉི་མ་ཞིག

ང་ཚོས་ཉིན་དེ་ཟས་མེད་པར་བསྐལ། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ཐང་

ཆད་པ་མ་གཏོགས་ལོྟགས་མ་སོང་།
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ངའི་ཨ་ཕ་ཡུལ་ཕྱུང་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་དབུལ་སར་གི་རྒྱ་

སོའི་བར་སོང་། ཁོ་ཚོས་ཐོག་མར་ཆོས་ཁང་ཆེན་མོ་ཞིག་བརྒྱུད་

དགོས་ལ་དེར་ཁོ་ཚོས་གསེར་དང་དངུལ། རྩ་ཆེན་དངོས་པོ་

གཞན་མི་འཁེར་ཆེད་ཁོ་ཚོར་ལུས་བཤེར་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་

བྱེད། དེར་གང་བྱུང་དུ་ཆོ་ངེ་འདོན་པ་དང་དབྱུག་པས་གཞུ་བར་

བྱེད།

ངས་ཨ་ཕ་ལ“ང་ཚོ་ཐོན་རེས་ནམ་རེད་དམ“ཞེས་དིས།

“གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་མ་འགྱུར་ན་གནངས་ཉིན་ཐོན་རེས་

རེད། གཅིག་བྱས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེས་… .”

མི་དེ་དག་གང་དུ་ཁྲིད་པ་ཡིན་ནམ། ད་དུང་ཡང་སུས་ཀང་

མི་ཤེས། མི་ཤེས། དེའི་གསང་རྒྱ་ཧ་ཅང་དམ།

མུན་པ་རུབ། མཚན་དེར་ང་ཚོ་ས་བོར་མལ་དུ་ཉལ། ངའི་

ཨ་ཕ་ན་རེ།

“སྐིད་པོར་གཉིད་ཅིག ཐོན་རེས་དེ་གནངས་ཉིན་རེད། རེས་

གཟའ་མིག་དམར་”རེས་གཟའ་ཟླ་བ་དེ་དབྱར་གི་སྤིན་ཕུང་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་དང་འད་བར་ཡལ་བ་དང་ཐོ་རངས་ཀི་རྨི་ལམ་ཞིག་

དང་མཚུངས།

ང་ཚོས་འཁུར་ཙ་གྲ་སྒིག་བྱེད་པ་དང་། བག་ལེབ་སེག་པ་མ་

གཏོགས་གཞན་བསམ་རྒྱུ་མེད། བཀའ་ཁབ་བསྒགས་ཚར་ཡོད།



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

36

མཚན་དེར། ཨ་མས་ནུས་པ་གྲོན་ཆུང་ཆེད་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་ས་

བོར་མལ་དུ་བསྙལ། དེ་ནི་ང་ཚོ་རང་ཁིམ་དུ་ཡོད་པའི་མཐའ་

མཇུག་གི་མཚན་མོ་ཡིན།

ང་ཉི་མ་མ་ཤར་སོན་ལངས། ང་ཚོ་མ་སོང་སོན་ལ་ངས་སོན་

ལམ་འདེབས་ཁོམ་ཞིག་ཡོད་ན་འདོད།

ངའི་ཨ་ཕ་ས་མོར་མལ་ལས་ལངས་ཏེ་གནས་ཚུལ་རེ་འཚོལ་

དུ་སོང་།  ཁོང་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར་སར་ལོག གཏམ་བཟང་ཞིག་

སེ་དེ་རིང་ང་ཚོར་གྲོང་བརལ་དང་འབལ་མི་དགོས་ཟེར། ང་ཚོ་

དབུལ་སར་ཆུང་བ་ལ་སོར་ཏེ་འགྲུལ་སོྐད་ལ་སྒུག་དགོས་ཤིང་།  

ང་ཚོ་ནི་གྲོང་བརལ་དང་ཁ་བལ་བ་ཐེངས་མཐའ་མ་དེར་གྱུར།

ཆུ་ཚོད་དགུ་བར་རེས་གཟའ་ཉི་མ་བསྐར་མ་ཞིག་གི་མཐོང་

སྣང་ཤར། ཉེན་རོག་པས་དབྱུག་པ་བཟུང་ནས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་

བཞིན་ན་རེ།

“ཇིའུ་པ་ཚང་མ་ཕི་ལ་ཐོན་ཤོག”

ང་ཚོའི་གྲ་སྒིག་ཚང་མ་ཚར། ང་ཐོག་མར་ཕི་ལ་ཐོན། ངས་

རང་གི་ཕ་མའི་ཞལ་རས་མཐོང་བར་མི་འདོད། ངས་མིག་ཆུ་ཐོལ་

བརོལ་བྱེད་མི་འདོད། ང་ཚོས་ཉིན་སོན་མའི་མཐོང་སྣང་བཞིན་

རྒྱ་ལམ་གི་དཀིལ་དུ་བསྒུགས། དེར་སོན་མ་དང་མཚུངས་པར་ཚ་

གདུག་ཆེ་ལ་སྐོམ་པས་གདུངས། ཡིན་ཡང་ང་ཚོར་ཆུ་འཁེར་ཡོང་

མཁན་གཅིག་ཀང་ལྷག་མེད། ངས་ང་ཚོའི་ཁང་བར་བལྟས། དེར་
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ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་ཀི་འདུ་ཤེས་སྐེད་པ་དང་། བསྙུང་

གནས་ཀི་སྐབས་སུ་མ་འངོས་པའི་དཀོན་མཆོག་མེ་ས་ཡ་11མྱུར་

དུ་འབོྱན་རེ། ངའི་མི་ཚེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་འསོ་པའི་རོག་བཟོ་

བྱེད་པ་བཅས་ཀིས་ལོ་ངོ་དུ་མ་བསྐལ་མོང་། འནོ་ཀང་ཅུང་ཙམ་

ཡིད་སོྐ་ཞིང་སེམས་པ་སོང་བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྐེས།

“ཡར་ལོངས། གྲངས་ཀ་རྩིས།”

ཡར་ལངས། གྲངས་ཀ་བགྲངས། མར་བསད། ཡང་བསྐར་

ཡར་ལངས། གནས་གཅིག་ཏུ་ཐེངས་མང་དང་ཚར་རྒྱུ་མེད་པར་

དེ་ལྟར་བྱས།  ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་ལ་སྒུག་ཡོད་དམ། མཐའ་མཇུག་

བཀའ་བསྒགས།

“མདུན་དུ་སོྐད།”

ངའི་ཨ་ཕ་ངུས་བྱུང་། འདི་ནི་ངས་ངའི་ཨ་ཕ་ངུས་པ་མཐོང་

ཐེངས་ཐོག་མ་ཡིན།  ཁོང་ངུ་སིད་པ་ངའི་ཡིད་ལ་གཏན་ནས་

ཤར་མ་མོང་། ངའི་ཨ་མ་ནི་ཞལ་རས་ལ་རྣམ་འགྱུར་མེད། ངག་

ལ་བརོད་པ་མེད་པར་འདང་རྒྱག་གཏིང་ཟབ་ཅིག་གི་ནང་ལྷུང་

སེ་སྐོད་བཞིན་ཡོད། ངས་རང་གི་སིང་མོ་ཆུང་ཆུང་བཟི་ཕོ་ར་

ལ་བལྟས་པར། མོའི་སྐྲ་ལོ་སེར་པོ་དེ་ལེགས་པར་ཤད་འདུག་

ཅིང་། ཕི་གོས་དམར་པོ་ཞིག་མོའི་ལག་ངར་གི་སེང་བཀལ་འདུག 

11  མེ་ས་ཡ་ནི་ Messiah སེ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀི་

མ་འངོས་པའི་སོན་པ།
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མོ་ནི་ལོ་བདུན་ཅན་གི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།  མོའི་རྒྱབ་

ཀི་འཁུར་ཙ་དེ་མོར་ལིད་འདུག མོས་མ་ཁར་སོ་བཏབ་འདུག 

གནས་སྐབས་འདིར་སྡུག་ཡུས་འདོན་པ་ནི་འབས་མེད་ཡིན་པ་

མོས་ཤེས་ཡོད། ཉེན་རོག་པ་ཚོས་དབྱུག་པ་གང་འདོད་དུ་གཡུག་

བཞིན།  “མགོགས་ཙམ་གིས།” ཞེས་སོྒག ང་ལ་ལུས་སོབས་ཟད། 

འགྲུལ་སྐོད་ཀི་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་ཡིན་ཡང་། ང་ལ་ལུས་ཤུགས་

ཟད་པའི་ཚོར་སྣང་སྐེས།

ཧང་གྷ་རི་ཉེན་རོག་པས།  “མགོགས་ཙམ་བོྱས། རེས་ཟིན་

པར་གིས། སྒིད་ལུག་གི་ཕག་པ་” ཞེས་སོྤ།

སྐབས་དེ་ནས་ང་ཁོ་ཚོར་སང་འགོ་ཚུགས། དུས་དེ་རིང་བར་

དུ་ང་དང་ཁོ་ཚོའི་བར་གི་འབེལ་ཐག་ནི་སང་ཟུག་ཁོ་ན་ཡིན། ཁོ་

ཚོ་ནི་ང་ཚོའི་གཉའ་གནོན་པ་དང་པོ་ཡིན།

ང་ཚོར་རྒྱུགས་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ།  ང་ཚོའི་གོམས་

འགྲོས་ལྡབ་གཉིས་ཀིས་ཇེ་མགོགས་སུ་བཏང་། ང་ཚོ་དང་རིགས་

གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོ་ཡལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ཁོ་

ཚོའི་སེའུ་ཁུང་དང་ཤིང་སེའུ་ཡི་བར་ནས་ང་ཚོར་བལྟས།

མཐར་ང་ཚོ་དམིགས་ཡུལ་གི་སར་བསེབས། རྒྱབ་ཀི་འཁུར་

ཙ་རྣམས་ས་ལ་འབོག་བཞིན་ང་ཚོ་ཐང་ལ་འགེལ།

“ཀེ་མ་དཀོན་མཆོག འཇིག་རེན་གི་བྱེད་པོ། ང་ཚོར་ཐུགས་

རེའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་པར་འཚལ།”
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དབུལ་སར་ཆུང་ཆུང་འདིར་ཉིན་གསུམ་གི་སོན་ལ་ང་ཚོས་ད་

ལྟ་བེད་སྤོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཡོ་བྱད་ཀི་བདག་པོ་རྣམས་བསད་

ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་བསྐྲད་ཟིན། ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ཡོངས་སུ་

བརེད་པར་གྱུར།

འདི་གའི་ཟིང་ཆ་ང་ཚོ་དབུལ་སར་ཆེ་བར་ཡོད་སྐབས་ལས་

ཆེ། འདི་གའི་མི་རྣམས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ངང་ནས་རང་

ཡུལ་ལས་ཐོན་དགོས་བྱུང་ཡོད་ལས་ཆེ། ང་ངའི་ཨ་ཞང་གི་ཁིམ་

ཚང་སོད་སའི་ཁང་བར་བལྟ་རུ་སོང་། ཅོག་ཙེའི་སེང་ན་ཁུ་ཐང་

ཕེད་ཅན་གི་དཀར་ཡོལ་ཞིག་འདུག ནང་སྙིང་ཅན་གི་འཁུར་བ་

ཞིག་ས་ང་རུ་འཇོག་གྲབས་ངང་ལུས་ཡོད་པ་དང་། ཐང་ལ་དཔེ་

དེབ་རྣམས་བཀྲམ་འདུག ཕལ་ཆེར་ངའི་ཨ་ཞང་གིས་དེ་དག་

མཉམ་དུ་འཁེར་རྒྱུའི་རྨི་ལམ་རྨིས་པ་ཡིན་ནམ།

ང་ཚོ་གནས་བཅས།  (ཇི་འདའི་སྐད་ཆ་ཞིག) ང་མེ་ཤིང་

ཅུང་ཙམ་འཐུ་རུ་སོང་ཞིང་། ངའི་སིང་མོ་དག་གིས་མེ་ཁ་གསོས། 

ངའི་ཨ་མ་ངལ་བས་དུབ་ཡོད་པ་སོས་མེད་ཀང་ཟས་ཐུན་ཉེར་

བསོགས་ཀི་འགོ་བརྩམས།

མོས་“ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འཚོ་དགོས། ང་ཚོ་མུ་མཐུད་དུ་

འཚོ་དགོས།” ཞེས་བསྐར་ནས་བརོད།
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མི་རྣམས་ཀི་བློ་སོབས་ནི་དེ་ཙམ་ཞན་པོ་མི་འདུག ང་ཚོ་

གནས་སངས་དེར་གོམས་འགོ་ཚུགས། ཁྲོམ་ལམ་དུ་ཁོ་ཚོས་ཐ་

ན་སྣང་བ་སྐིད་པོའི་གེང་མོལ་བྱེད། ཇར་མན་པ་རྣམས་ཀིས་ང་

ཚོ་བ་ཤི་ལ་གནས་སྐྲོད་གཏོང་ལོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ … ཟེར། དེ་

དང་དུས་མཚུངས་སུ་གནས་ལས་བསྐྲད་པ་ཚོ་ཡིད་ལ་འཁོར་

ཏེ། དེ་ཚོ་ནི་ཧ་ཅང་སབས་ཉེས་དང་། ད་ནི་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་

པར་སེམས་ཁྲལ་བྱེད། ཡིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གི་སེམས་ཅན་ང་ཚོ་

དམག་འདི་མཇུག་མ་བསྒིལ་བར་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་འདིར་སོད་དུ་

འཇུག་པར་བསམས།

དབུལ་སར་འདི་ལྟ་སྲུང་གིས་བསམས་མེད། སུ་ཡིན་ཡང་

རང་འདོད་ལྟར་ཕིར་འགྲོ་ཆོག་ལ་ནང་ལ་ཡོང་ཆོག ང་ཚོའི་

གཡོག་མོ་རིང་བ་མར་ཐ་ང་ཚོར་ལྟ་རུ་ཡོང་། མོ་སོྐ་ནས་ངུས་

ཤིང་ང་ཚོར་མོའི་གྲོང་ཚོར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཞུ་བ་འཐེན། དེར་ང་ཚོར་

བདེ་འཇགས་ཀི་སྐུང་གནས་ཤིག་སོྤད་ཐུབ་ཟེར། ངའི་ཨ་ཕས་

གཏམ་དེར་ཉན་འདོད་མ་བྱས།

ཁོང་གིས་ང་དང་ངའི་སིང་མོ་ཆེ་བ་དག་ལ།  “ཁོད་ཚོ་འགྲོ་

འདོད་ན་འགྲོ་ཆོག  ང་འདིར་ཁོད་ཚོའི་ཨ་མ་དང་བྱིས་པའི་

མཉམ་དུ་སོད་དགོས་”ཟེར།

ང་ཚོས་ཕ་མ་དང་ཁ་འབལ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ་ནི་སོས་

མེད་ཡིན།
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མཚན་མོར་སོན་ལམ་འདེབས་མཁན་མེད།  མཚན་མོ་དེ་

མགོགས་པོར་འདས། ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ནི་ང་ཚོ་རམ་ཟ་

བྱེད་པའི་མེ་ལེ་ཡི་མེ་སག་ཡིན། གལ་སིད་མ་འངོས་པའི་ཉིན་

ཞིག་ལ་མི་དེ་ཤི་སོང་ན། ཤི་བའི་སྐར་ཚོགས་དང་། ཤི་བའི་མིག་

རྣམས་མ་གཏོགས་ནམ་མཁར་ཅི་ཡང་མི་ལུས།

འདིར་མལ་ས་སེ། མི་སྣང་བར་གྱུར་བའི་མི་རྣམས་ཀི་ཉལ་

སར་ཉལ་བ་དང་། ངལ་གསོ་བ། ལུས་སོབས་གསོ་བ་མ་གཏོགས་

ཅི་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད།

ནམ་ལངས་སོང་། མི་རྣམས་ཀི་སྐོ་ཕམ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་

མཐོང་མི་ཐུབ། ང་ཚོར་ང་ཚོའི་གུང་གསེང་ལ་རོལ་བཞིན་པ་ལྟ་

བུའི་ཚོར་སྣང་སྐེས། མི་རྣམས་ན་རེ།

“སུས་ཀང་བཤད་དཀའ། གཅིག་བྱས་ན་ང་ཚོ་གནས་སྐྲོད་

གཏོང་བ་ནི་ང་ཚོར་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། གཡུལ་ས་

དེ་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་མིན། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་མེ་མདའི་སྒ་གོ་ཡོང་རྒྱུ་

རེད། དེ་དུས་མི་སེར་རྣམས་ཉེན་བོྱལ་དུ་མི་འགྲོ་རང་འགྲོ་ཡིན།”

“གཅིག་བྱས་ན། ང་ཚོས་འཇབ་དམག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་

སྙམ་ནས་ཁོ་ཚོ་སྐྲག་གི་ཡོད་པ་རེད།”
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“ངས་བལྟས་ན། གནས་སྐྲོད་ཀི་ལས་དོན་ཚང་མ་རྩེད་མཚར་

ཞིག་ཁོ་ན་རེད། ཨོ། ངས་ཤེས་སོང་། ཁོད་མ་དགོད། བ་ཤི་བ་ཚོས་

ང་ཚོའི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་རྐུ་འདོད་པ་རེད།  ཁོ་ཚོས་ང་ཚོས་རྒྱུ་

ནོར་ས་འགོ་ཏུ་སས་པ་ཤེས་ཡོད་སབས། ཁོ་ཚོས་དེ་དག་འཚོལ་

སོག་བྱེད་པར་འགྱུར། བདག་པོ་གུང་གསེང་དུ་ཡོད་སྐབས་ནི་དེ་

ཧ་ཅང་སབས་བདེ་བོ་ཡིན་… .”

ཇི་འདའི་གུང་གསེང་ཞིག 

སྣང་བ་སྐིད་པོའི་གཏམ་འདི་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་

མེད་ཀང་དུས་འཁོལ་བ་ལ་ཕན། འདིར་བསད་པའི་ཉིན་ཤས་

དེ་ཞི་འཇགས་ནང་དུ་སོྤ་བའི་ངང་འདས། མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་

ལ་མཐུན་ཞིང་འཆམ། འདིར་དབུལ་ཕྱུག་དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་

ཁད་རིམ། གལ་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་རོག་ཅི་ཡང་མེད། མི་ཚོའི་ལས་

དབང་དེ་ད་ལྟའང་ཤེས་མེད་པའི་ཞལ་ལེ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་

འགོ་བསད་ཡོད།

རེས་གཟའ་སེན་པ་ནི་ཉིན་མཐའ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ང་ཚོ་གནས་

སྐྲོད་ཀི་ཉིན་མོར་བདམས་ཚར་འདུག

དེའི་ས་དགོང་།  ང་ཚོ་སོལ་རྒྱུན་གི་གཟའ་པ་སངས་ཀི་

དགོང་ཚིགས་ཤིག་ལ་རོལ། ང་ཚོས་བག་ལེབ་དང་ཨ་རག་ལ་
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རྒྱུན་འདོན་གི་ཟས་མཆོད་བཟློས་ཤིང་ཚིག་གཅིག་གི་སྨྲ་བརོད་

ཀང་མེད་པར་བཟའ་བཏུང་དག་ལོྟ་བར་བསྐལ། ང་ཚོས་ང་ཚོ་

ནི་ཐེངས་མཐའ་མིའི་ཁིམ་མི་མཉམ་གནས་ཀི་ཅོག་ཙེའི་མཐར་

འཛོམས་ཡོད་པ་ཚོར། ངས་མཚན་མོ་དེ་ངའི་སེམས་ལ་བསམ་

བློ་སྣ་ཚོགས་དང་དན་སྣང་སྣ་ཚོགས་འཁོར་བཞིན་དུ་བསྐལ་

སབས་གཉིད་ཁུག་ཐུབ་མ་སོང་།

ཞོགས་ཀར་ང་ཚོ་སང་ལམ་ན་ཡོད་ཅིང་། འགྲོ་བའི་ས་གོན་

ཡོངས་སུ་རོགས། ཐེངས་འདིར་འདི་གར་ཧང་གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་

པ་མེད། གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཇིའུ་པའི་སྐིད་

སྡུག་ཚོགས་པ་རང་གིས་རང་མི་ཚང་མ་མགོ་འདོམས་བྱེད་

དགོས་པ་དེ་ཡིན།

ང་ཚོའི་རུ་ཕྲེང་ཆོས་དགོན་གཙོ་བོ་དེའི་ཕོགས་སུ་བསོྐད། 

མཐོང་སྣང་ལ་གྲོང་བརལ་དེ་སོང་བར་གྱུར། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་

ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་དེ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཤིང་སེའུ་ཡི་རྒྱབ་ཏུ་ང་

ཚོའི་ཁང་བར་རྐུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ལ་སྒུག་ཡོད་ལས་ཆེ།

ཆོས་དགོན་ཆེན་པོ་དེ་ནི་མེ་འཁོར་གི་འབབ་ཚིགས་ཆེན་པོ་

ཞིག་དང་མཚུངས། ད་ལམ་ཆས་དང་མིག་ཆུས་གང་འདུག དེའི་

མཆོད་ཁྲི་ཐོར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། རྩིག་རྒྱན་དག་རལ་ནས་

ཐང་ལ་ལྷུང་སེ་རྩིག་ངོས་དག་གཅེར་བུར་བུད་འདུག ང་ཚོས་

དེར་འཇིགས་སྣང་ཅན་གི་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་བསྐལ། སྐེས་པ་ཚོ་
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ཁང་བརྩེགས་ཀི་འགོ་ཤོད་དུ་ཡོད་ལ་སྐེས་མ་ཚོ་ཁང་བརྩེགས་

དང་པོར་ཡོད། དེ་ཉིན་གཟའ་སེན་པ་ཡིན་པས་ང་ཚོ་སོན་ལམ་

གི་མཛད་སོར་ཡོང་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། མི་གཅིག་ཀང་

ཕི་ལོགས་སུ་འགྲོ་མ་ཆོག་པ་ནས་བཟུང་། མི་ཚོས་རང་རང་ཡོད་

སའི་གྲུ་ཟུར་དུ་གཅིན་པ་བཏང་།

ཕི་ཉིན་ཞོགས་ཀར་ང་ཚོ་འབབ་ཚིགས་སུ་གཤར་སོྐད་བྱས། 

དེར་དུད་འགྲོ་དབོར་འདེན་གི་མེ་འཁོར་བསར་ཕྲེང་ཞིག་གིས་

ང་ཚོར་བསྒུགས་འདུག ཧང་གྷ་རིའི་ཉེན་རོག་པས་ང་ཚོ་དེའི་

ནང་དུ་བཅུག ང་ཚོར་བག་ལེབ་འགའ་རེ་དང་འཐུང་ཆུ་ཟེའུ་

འགའ་རེ་ལྷག་ཡོད། གན་སམ་གི་ལགས་ད་རྣམས་འཐོར་གོག་ཏུ་

འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱས། དེ་ནས་གན་སམ་དག་གི་

སོ་འཛེར་མས་བསམས། གན་སམ་རེ་རེའི་ནང་དུ་མགོ་འདོམས་

པ་རེ་བསྐོས། གལ་ཏེ་མི་སུ་ཞིག་བོས་ན་མི་དེས་མེ་མདའ་རྒྱག་

གི་རེད།

གྷེ་སི་ཋ་ཕོ་གཉིས་མེ་འཁོར་སྒུག་སེགས་སེང་དུ་ཕར་འགྲོ་

ཚུར་འངོ་བྱེད་ཅིང་འཛུམ་དམུལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཐམས་ཅད་

ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་ཞིང་། ཚང་མ་བདེ་བླག་ངང་གྲུབ་སོང་སྙམ་

གི་ཡོད་པ་མཚོན།

ཤུག་ལུའི་སྒ་རིང་པོ་ཞིག་གིས་བར་སྣང་གཤགས། མེ་འཁོར་

གི་འཁོར་ལོ་དག་འདིལ་བརར་གི་འགོ་ཚུགས། ང་ཚོ་རང་གི་

ལམ་ལ་ཆས་སོ༎



45

ཉལ་རྒྱུ་ནི་སོས་ཅི།  ཐང་ལ་སོད་པ་ཙམ་ཡང་རེས་མོས་སྐོར་

དགོས་བྱུང་། རླུང་ཧ་ཅང་ཕྲ་མོ་ཞིག་མ་གཏོགས་རྒྱུ་བར་མི་བྱེད། 

རླུང་ར་ཅན་རེ་ཟུང་སེའུ་ཁུང་ཁར་བསད་དེ་མེ་ཏོག་བཞད་

བཞིན་པའི་ཡུལ་ལོངས་དེ་འཁྱུག་སེ་འགྲོ་བཞིན་པ་མཐོང་ཐུབ།

ཉིན་གཉིས་ཀི་འགྲུལ་སྐོད་ཀི་རེས་སུ། ང་ཚོར་སྐོམ་གདུང་

གིས་མནར་འགོ་ཚུགས། དེ་ནས་ཚ་གདུང་བཟོད་གགས་མེད་

པར་གྱུར།

སྤི་ཚོགས་ཀི་འཆིང་རྒྱ་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བའི་གཞོན་སྐེས་

ཕོ་མོ་དག་གིས་ངོ་ཚ་རིས་སུ་བོར་ནས་མུན་པའི་གོ་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས་འདོད་ཆགས་ཀི་གེང་མོལ་བྱེད། མི་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་

མི་སྙམ་པར་འཇིག་རེན་འདིར་ཁོ་ཚོ་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་མེད་

པ་ལྟར་སྣང་། མི་གཞན་དག་གིས་ཚུལ་དེར་དོ་སྣང་ཅི་ཡང་མ་

བྱུང་བའི་ཚུལ་སོན། 

ང་ཚོར་ད་དུང་བོ་ཁ་ཐུན་ཁ་ཤས་ལྷག་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་

ཚོས་ལོྟགས་གདུང་སེལ་བ་ཞིག་ད་བར་ཟོས་མ་མོང་། གསོག་

འཇོག་ནི་ང་ཚོའི་རྩ་དོན་ཡིན་ཏེ།  སང་ཉིན་གི་ཆེད་ང་ཚོས་

གསོག་འཇོག་བྱེད་དགོས། སང་ཉིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་སིད།
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མེ་འཁོར་དེ་ཆེ་ཁོ་སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའི་རྒྱལ་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་ཁ་ཤའོ་ཟེར་བའི་གྲོང་བརལ་ཆུང་ཆུང་དེར་བསད། ང་ཚོས་

ང་ཚོ་ཧང་གྷ་རི་ལ་འཇོག་རྩིས་མེད་པ་དེ་ད་གཟོད་ཤེས། ང་ཚོའི་

མིག་དག་ཕེས། ཡིན་ན་ཡང་འཕིས་དགས་འདུག

མེ་འཁོར་གན་སམ་གི་སོ་འདིལ་འབྱེད་བྱས། ཇར་མན་གི་

ལས་བྱེད་ཅིག་ཧང་གྷ་རི་ཡ་བའི་དམག་དཔོན་སྐད་སྒྱུར་བ་ཞིག་

ལྷན་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོ་རང་ཉིད་ངོ་སོྤད་བྱས།

“དུས་ད་ནས་བཟུང་། ཁོད་ཚོ་ཇར་མན་དམག་དཔུང་གི་

དབང་འགོ་ཏུ་སེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ཁོད་ཚོ་སུ་ཞིག་གིས་

གསེར་དང་དངུལ། ཡང་ན་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་ཉར་ཡོད་ན་དེ་

དག་ད་ལྟ་རང་ཡར་སྤོད་དགོས། སུ་ཞིག་གིས་དངོས་ཆས་དེ་

རིགས་ཉར་ཡོད་པ་རེས་སུ་ཤེས་ན་དེ་ག་རང་དུ་མེ་མདའ་རྒྱག་

རྒྱུ་ཡིན། སུ་ཞིག་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ན་དེ་སན་བཅོས་ཀི་གན་སམ་དུ་

སོང་ཆོག ད་ལྟ་ཤེས་དགོས་པ་དེ་ཙམ་ཡིན།”

ཧང་གྷ་རི་ཡའི་དམག་དཔོན་དེས་ད་ཕད་ཅིག་ཁེར་ནས་

ང་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་ཡོང་སེ། འཇིགས་དངངས་ཀི་བོ་བ་མུ་མཐུད་

མོང་འདོད་མེད་པ་རྣམས་ལས་ཅ་དངོས་རྩ་ཆེན་མཐའ་མ་དག་

བསྡུས།

“གན་སམ་འདིར་ཁོད་ཚོ་མི་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད། གལ་ཏེ་

སུ་ཞིག་བོར་སོང་ན། ཁོད་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཁི་བཞིན་དུ་མེ་མདའ་
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རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་ཇར་མན་གི་ལས་བྱེད་པ་དེས་སྣོན་བཤད་

བྱས།

ཁོང་ཚོ་མི་སྣང་བར་གྱུར། སོ་བསམས། ང་ཚོ་མཇིང་བའི་

མཚམས་ནས་རི་ལ་ཚུད། སོ་རྣམས་འཛེར་མས་འཛེར། ཕིར་

འབུད་པའི་ལམ་རྩ་བ་ནས་བཅད། འཇིག་རེན་ནི་སོ་ཟོག་དབོར་

སམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་དེ་ཡང་དམ་པོར་བསམས།

ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་ཟེར་བའི་བུད་མེད་ཅིག་

ཡོད།  མོ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་སོན་ཡོད། མོའི་བུ་ལོ་ན་བཅུར་སོན་

པ་ཞིག་མོ་མཉམ་དུ་ཡོད་ཅིང་གྲུ་ཟུར་ཞིག་ན་འཁུམས་ཏེ་ཙོག་

འདུག མོའི་ཁོ་ག་དང་བུ་ཆེ་བ་གཉིས་འགྲུལ་སོྐད་དང་བོའི་གྲས་

སུ་ནོར་ནས་ཁྲིད་ཚར། བཟའ་མི་ཁ་བལ་དུ་སོང་བ་དེས་མོའི་

སེམས་ཁམས་རྩ་བ་ནས་འཁྲུགས་པར་གྱུར།།

ང་མོ་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱུས་ཡོད་ཡིན།  མོ་སྨྲ་བ་ཉུང་ལ་འཛེམ་

བག་ཅན་ཞིག་དང་། མིག་ཟུང་ལ་འདོ་འཚེར་བ། རག་པར་ངེད་

ཚང་ལ་ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། མོའི་ཁོ་ག་ནི་རང་རྒྱུད་དད་པས་

བརླན་ཞིང་། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་ཁོ་ན་གཉེར། མོས་

རང་ཁིམ་གི་འཚོ་ཐབས་སོྦར།

ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་གི་སེམས་ཁམས་ཡོངས་སུ་འཁྲུགས། འགྲུལ་

སྐོད་ཉིན་དང་བོ་ནས་མོས་ངུད་མོ་བྱེད་ཅིང་། ཅིའི་ཕིར་མོའི་

ཁིམ་མི་ཁ་ཐོར་ལ་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཡང་ཡང་འདི། དུས་
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ཚོད་རིམ་སོང་དང་བསྟུན་མོའི་ངུ་སྐད་རང་དབང་མེད་པར་ཇེ་

མཐོར་གྱུར།

མཚན་མོ་གསུམ་པར་ང་ཚོ་གཉིད་ཚར་བ་དང་། ང་ཚོ་ཁ་

ཤས་ཤིག་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་བསྙེས་ཏེ་ཐང་ལ་བསད་ཡོད་པ་

དང་། འགའ་རེ་འགྲེངས་ནས་བསད་ཡོད་སྐབས། རྣ་ལ་ཟུག་པའི་

ཆོ་ངེ་ཞིག་གིས་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོད་པ་དེ་གཏོར།

“མེ། ངས་མེ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ངས་མེ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་

གི་འདུག”

དར་ཅིག་ལ་འཚབ་སྣང་ཞིག་བྱུང་། ཆོ་ངེ་འདོན་མཁན་དེ་

སུ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་རེད། མོ་གན་སམ་དཀིལ་དུ་

སེའུ་ཁུང་ལས་ཡོང་བའི་དཀར་འདོ་ཅིག་ཡོད་པ་དེར་འགྲེངས་

འདུག་ཅིང་། ལོ་ཏོག་གི་ཞིང་དཀིལ་དུ་སྐམ་པོར་གྱུར་བའི་ཤིང་

སོང་ཞིག་དང་མཚུངས། མོས་ལག་པ་སེའུ་ཁུང་སར་བརྐངས་ཏེ།

“ལོྟས་དང་ཕ་གིར་ལོྟས་དང་། མེ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་མེ་

ཞིག དཀོན་མཆོག་མཁེན། མེ་དེ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལ་”ཞེས་

ཆོ་ངེ་འདོན།

སྐེས་པ་འགའ་ཞིག་ལགས་ད་ཅན་གི་སེའུ་ཁུང་ཁར་

འཚངས། དེར་མུན་པ་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་མཐོང་བར་མ་གྱུར།

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དཀོྲག་སྣང་དེས་ང་ཚོ་ཡུན་རིང་བོར་

གཉིད་མ་ཁུག དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྲག་སྣང་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡལ་
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མེད། མེ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོའི་གཙུབ་སྒ་དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་

ལ་བང་ཁོག་ན་གོ་མཆིན་སེང་འགོ་བརེ་བཞིན་མེད་དམ་སྙམ་པ་

ཞིག་བྱུང་། ང་ཚོར་བཟོད་གགས་མེད་པའི་སྐོ་སྡུག་དེ་འཇགས་

ནུས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་མཐར་ང་ཚོས་ང་ཚོ་རང་ལ།

“མོ་སོྨས་འདུག སྙིང་རེ།”ཞེས་སེམས་གསོ་བྱེད་ཐབས་བྱས།

ང་ཚོ་ལས་སུ་ཞིག་གིས་རས་ལྷན་རློན་པ་མོའི་དཔྲལ་བར་

སྦར་ཏེ་མོ་འཇགས་ཐབས་བྱས་ཀང་།  མོའི་ཆོ་ངེ་རྒྱུན་མ་ཆད་

པར།

“མེ། མེ།” ཞེས་སོྒགས།

མོ་ཡི་བུ་ཆུང་དེ་ངུ་བཞིན་དུ་མོའི་སད་གཡོགས་ལ་འཐམས་

ཤིང་མོའི་ལག་པར་འཇུ་ཐབས་བྱེད། “ཅི་ཡང་མི་འདུག ཨ་མ། ཕ་

གི་ན་ཅི་ཡང་མི་འདུག མར་བཞུགས་རོགས་ …” ཞེས་པ་འདི་

ཁོའི་ཨ་མས་བཏོན་པའི་ཆོ་ངེ་ལས་ཀང་ངའི་སྙིང་ལ་མི་བཟོད་

པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀིས་མོ་འཇགས་ཐབས་བྱས།  “ཁེད་རང་

ཡང་བསྐར་ཁེད་ཀི་ཁོ་ག་དང་བུ་ཚོར་ཐུག་ངེས་རེད། ཉིན་ཁ་

ཤས་ཀི་ནང་ལ་… .”

མོས་མུ་མཐུད་དེ་ཆོ་ངེ་བཏོན། དབུགས་འཚང་ཞིང་ངུད་

མོའི་སྐད་སྒ་ཁེགས། “སྐབས་མགོན། ང་ལ་གསོན། ངས་མེ་ཞིག་
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མཐོང་ཐུབ་གི་འདུག ཕ་གི་ན་མེ་ལེ་མང་པོ་འདུག དེ་ནི་ལགས་

ཐབ་ཅིག་རེད།”

དེ་ནི་མོའི་ཁོག་པར་གདོན་ཞུགས་ཏེ་དེས་མོའི་སྙིང་ཁོང་ན་

གཏམ་བརོད་ཀི་ཡོད་ལས་ཆེ།

ང་ཚོས་དེ་ལྟར་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་ཏེ། ང་ཚོ་རང་

ཉིད་བློ་མར་འཇགས་ཐབས་དང་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་

འགྱུར་བའི་འབད་བརོྩན་ནི་མོ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་པ་ལས་ཀང་

མང་བ་བྱེད་དགོས་བྱུང་། “སྙིང་རེ། མོ་ཧ་ཅང་སྐོམ་གི་ཡོད་ལས་

ཆེ། དེའི་སབས་ཀིས་མོས་རང་ཉིད་ཟ་བཞིན་པའི་མེ་དེ་བརོད་

ཀི་ཡོད་པ་རེད།”

འནོ་ཀང་དེས་ཅི་ཡང་མ་ཕན། ང་ཚོའི་འཇིགས་སྣང་དེ་མེ་

འཁོར་ལ་མི་ཤོང་བར་གྱུར། ང་ཚོའི་ཚོར་དབང་ལ་ཤེས་པ་ཉམས། 

ང་ཚོའི་ཤུན་པགས་འདར་འཁུམས་བྱེད། སྨོ་གདོན་གིས་ང་ཚོ་

ཚང་མ་ཡོངས་སུ་བཅིངས། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བཟོད་སན་

མ་ཐུབ། ཕོ་གསར་ཁ་ཤས་ཀིས་བཙན་གིས་མོ་མར་སོད་དུ་བཅུག་

ཅིང་། ལག་པ་བཅིངས། ཁ་ནང་ལ་རས་རོག་ཅིག་བརངས་ཏེ་

ངག་སོ་བཅད།

ཡང་བསྐར་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར། བུ་ཆུང་དེ་ངུ་བཞིན་དུ་ཁོའི་

ཨ་མའི་འཁྲིས་སུ་བསད། ངས་སར་ཡང་རང་གི་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་



མཚན་མོ།

51

རྒྱུན་ལྡན་བཞིན་ལེན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། མཚན་ལ་རྒྱུགས་

བཞིན་པའི་མེ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོས་ལགས་ལམ་ལ་བརབས་པའི་

སྒ་དེ་ལ་ཉན་པ་ཡིན། ང་ཚོས་གཉིད་ཐུན་རྒྱག་པ་དང་། ངལ་

གསོ་བྱེད་པ། རྨི་ལམ་རྨི་བ་ … བཅས་ཀི་འགོ་ཚུགས།

ཆུ་ཚོད་གཅིག་གམ་གཉིས་ཀི་ཡུན་ལ་དེ་ལྟར་སོང་། དེའི་

རེས་ནས་ཡང་བསྐར་ཆོ་ངེ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་

བསམས། བུད་མེད་དེས་རང་ཉིད་བཅིངས་པ་ལས་བཀོྲལ་ཏེ་ཆོ་

ངེའི་སྐད་གསེང་སར་ལས་ཀང་མཐོན་པོར་བསྒགས།

“མེ་དེ་ལ་ལོྟས་དང་། མེ་ལེ་མང་པོ། གང་ས་གང་དུ་མེ་ལེ་ …” 

ཡང་བསྐར་ཕོ་གསར་དེ་དག་གིས་མོའི་ལག་པ་བཅིངས་ཤིང་ཁ་

རས་རོག་གིས་བཅད་པ་མ་ཟད། མོ་ལ་བརྡུངས། མི་རྣམས་ཀིས་

དེར་མོས་མཐུན་བྱས།

“མོ་འཇགས་པར་གིས་ཤིག མོ་སོྨན་མ་རེད། མོའི་ཁ་ཟུམས་

ཤིག འདི་ལྟར་མོང་བ་མོ་གཅིག་པུ་མ་རེད། མོས་རང་གི་ཁ་

བཙུམ་ནས་སོད་ཐུབ་དགོས།”

ཁོ་ཚོས་མོའི་མགོར་ཐེངས་འགའ་གཞུས། དེ་ལྟར་གཞུས་ན་

མོ་གསོད་ཉེན་ཡོད། མོའི་བུ་ཆུང་དེ་མོར་འཐམས། ཐེངས་འདིར་

ཁོས་ངུ་སྐད་མ་བརྒྱབ། ཁོས་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་བཤད། ཐ་ན་ངུ་

གྲབས་ཀང་མ་བྱས།
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རོགས་མཐའ་མེད་པའི་མཚན་མོ་ཞིག མཐར་ནམ་ལངས་

ཤིང་ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་ཞི་འཇགས་སུ་གྱུར། མོ་རང་གི་སོད་གནས་

དེ་ན་འཁུམས་ཏེ་ཙོག་པུར་སོད་ཅིང་། མོའི་ཚོར་དབང་ཉམས། 

མིག་ཟུང་ཅེར་ཡང་མིག་མདུན་སོང་བ་ཡིན།  མོས་ང་ཚོ་ཡང་

མཐོང་གི་མེད།

མོ་ཉིན་ཧིལ་བོར་དེ་ལྟར་བསད། ང་ཚོའི་ཁྲོད་མོའི་སྨྲ་བ་

འགགས། བླ་འཁམས། གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐང་དུ་བསད་ཡོད། ས་

རུབ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་མོས་ཆོ་ངེ་འདོན་འགོ་ཚུགས། 

མོས་གནས་གང་ཞིག་ལ་མཛུབ་སོན་གིས།  “དེ་ན་མེ་ཞིག་”ཅེས་

རག་ཏུ་དེ་ལྟར་འུར།  ཕོ་གསར་དེ་དག་མོར་བརྡུངས་ནས་ཐང་

ཆད། ཚ་གདུང་དང་སྐོམ་གདུང་། ནད་ཡམས་ཅན་གི་དི་ངན། 

འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་རྒྱུ་དཀོན་པའི་མཁའ་དབུགས་བཅས་ནི་སྙིང་

རྩ་རལ་བར་བྱེད་པའི་ཆོ་ངེ་དང་བསྡུར་ན་ཅི་ཡང་མ་རེད། འདི་

ལྟར་ཉིན་ཤས་ལ་སོང་ན་ང་ཚོས་ཀང་ཆོ་ངེ་འདོན་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་

མེད།

ཡིན་ནའང་འབབ་ཚིགས་ཤིག་ལ་བསེབས། སེའུ་ཁུང་རྩ་ན་

ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ང་ཚོར་འབབ་ཚིགས་དེའི་མིང་བརོད།

“ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་12”

12  ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ (Auschwitz) ནི་ཕོ་ལནད་ཀི་གྲོང་ཁེར་ཁུ་རོ་ཀ་དང་ཉེ་ས་ན་ཡོད་པའི་

ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་སེ། ན་ཚི་པས་དེར་ཆེས་ཆེ་ཞིང་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བཙོན་

སར་ཞིག་བཙུགས།
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སུ་ཞིག་གིས་ཀང་མིང་འདི་གོ་མོང་མི་འདུག 

མེ་འཁོར་དེ་མུ་མཐུད་སྐོད་འགོ་མ་ཚུགས། དེ་ཉིན་ཕི་དོ་

དལ་གིས་འདས། དེ་ནས་གན་སམ་གི་སོ་འདིལ་འབྱེད་བྱས། ང་

ཚོ་ལས་མི་གཉིས་ལ་མེ་འཁོར་ལས་བབས་ཏེ་ཆུ་ལེན་དུ་འགྲོ་

ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་།

ཁོ་གཉིས་ཀིས་གསེར་གི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་ཞིག་གཏམ་ལ་

བརེས་ཏེ།  ཁོ་གཉིས་ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ལ་གཏམ་འདི་

འད་ཞིག་ཁེར་ཡོང་འདུག འབབ་ཚིགས་འདི་ནི་མཐའ་མ་ཡིན་

པ་དང་ང་ཚོ་འབབ་ཚིགས་ལས་འབབ་དགོས། དེར་ངལ་རོྩལ་

རུ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་མཐུན་རྐེན་ཡང་བཟང་། ཁིམ་མི་ཚོ་

ཁ་གེས་མི་དགོས། ལོ་གཞོན་ཚོ་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལས་ཀར་འགྲོ་

དགོས་པ་དང་། རྒན་པ་དང་ལུས་གཅོང་ཅན་ཚོ་སོ་ནམ་པར་

ཉར་རྒྱུ་རེད་འདུག

ང་ཚོའི་སེམས་སེང་ནས་རི་བོ་ཞིག་ཕོག གོ་བུར་དུ་མཚན་

མོ་སོན་མ་དག་གི་འཇིགས་སྣང་ལས་གྲོལ།  ང་ཚོས་དཀོན་

མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས།

ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་ནི་མོ་རང་གི་གྲུ་ཟུར་དེ་ན་བསད་འདུག་

ཅིང་། རང་མདོག་ཤོར་ཞིང་སྨྲ་བ་བཅད་དེ་སར་དང་ཁད་པར་

ཅི་ཡང་མི་འདུག མོའི་བུ་ཆུང་དེས་མོའི་ལག་པར་འཇུས་འདུག
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ས་རུབ། མུན་པས་གན་སམ་ནང་ཡོངས་སུ་བཀབ། ང་ཚོས་

རང་རང་གི་རྒྱགས་བོ་མཐའ་མ་དེ་ཟ་འགོ་ཚུགས། མཚན་མོའི་ཆུ་

ཚོད་བཅུ་བའི་སེང་ཚང་མས་རེ་ཞིག་གཉིད་པ་ལ་ཉལ་ས་སབས་

བདེ་ཞིག་འཚོལ་ཞིང་། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཚང་མ་གཉིད་

དུ་ཡུར། གོ་བུར་དུ།

“མེ་དེ། ལགས་ཐབ་དེ། དེ་ལ་ལོྟས་དང་།” ཞེས་བསྒགས།

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གཉིད་ལས་བསངས་ཏེ་ང་ཚོ་སེའུ་ཁུང་

རྩར་འཚངས། ཡུན་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ལས་མིན་ཡང་ང་ཚོས་བསྐར་

དུ་མོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས། ཕི་རོལ་ན་མཚན་གི་མུན་ལས་ཅི་ཡང་

མི་འདུག ཁོག་ལ་ངོ་ཚ་རེ་ཁེར་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་ལོག 

ང་ཚོ་འཇིགས་སྣང་ཞིག་གིས་བཅིངས་ནས་རང་གིས་རང་ཡང་

སངས་འཛིན་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། མོས་ཆོ་ངེ་མུ་མཐུད་དུ་འདོན་

སྐབས་ཁོ་ཚོས་ཡང་བསྐར་མོ་ལ་རྡུང་འགོ་བརྩམས། འནོ་ཀང་

ཁོ་ཚོས་མོ་ཞི་འཇགས་སུ་གནས་རྒྱུ་ནི་ཆེས་དཀའ་བའི་གནས་

ཤིག་ཏུ་མངོན།

ང་ཚོའི་གན་སམ་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་ཇར་མན་གི་ལས་

བྱེད་པ་དེ་མེ་འཁོར་གི་འབབ་གཅལ་ན་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར། ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་སན་ཁང་གི་གན་སམ་དུ་

འཁེར་དགོས་པའི་སྙན་སེང་ཞུས།
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ཇར་མན་པ་དེས། “ཁོད་ཚོས་བཟོད་སན་བོྱས། མོ་མགོགས་

པོར་དེར་འཁེར་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་ལན་བཏབ།

དུས་ཚོད་བཅུ་གཅིག་ཟིན་ཉེའི་སྐབས་མེ་འཁོར་དེ་འགུལ་

སྐོད་བྱས། ང་ཚོ་སེའུ་ཁུང་རྩར་འཚངས། གན་སམ་ཕྲེང་བསར་

ཅན་གི་མེ་འཁོར་དེ་དལ་གིས་འགུལ་བཞིན་འདུག དུས་ཡུན་

སྐར་མ་བཅོ་ལྔའི་རེས་ལ་མེ་འཁོར་དེ་ཡང་བསྐར་ཇེ་དལ་དུ་གྱུར། 

ང་ཚོས་སེའུ་ཁུང་ལས་གཟེ་མ་རྭ་མགོའི་ར་སོྐར་མཐོང་ཐུབ་ཅིང་།  

ང་ཚོས་དེ་ནི་ངལ་རོྩལ་བཙོན་སར་ཡིན་ངེས་སྙམ།

ང་ཚོས་ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་དེ་ན་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་བརེད། གོ་

བུར་དུ་ང་ཚོས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཆོ་ངེ་དེ་ཐོས།

“སྐབས་མགོན་མཁེན། ལོྟས་དང་། སེའུ་ཁུང་དག་ལས་ལོྟས་

དང་། མེ་ལེ། ལོྟས་དང་… .”

མེ་འཁོར་དེ་སྐོད་མཚམས་བཞག་སྐབས།  ཐེངས་འདིར་

ང་ཚོས་དུད་ཁུང་མཐོན་པོ་ཞིག་ན་མེ་ལེ་ནི་མུན་ནག་གི་ནམ་

མཁར་འཕྱུར་བཞིན་པ་མཐོང་།

ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་རང་ངོས་ནས་ཞི་འཇགས་སུ་གྱུར། མཁའ་

རླུང་ནང་དུ་ཞེ་མེར་བའི་དི་ངན་ཞིག་ཁབ་འདུག གོ་བུར་དུ་ང་

ཚོའི་སོ་ཕེས་སོང་། ཆ་ལུགས་ཡ་མ་ཟུང་དུ་མངོན་པ། ཤུར་རིས་

ཅན་གི་ཚིལ་ལེན་དང་དོར་མ་ནག་པོ་གོན་མཁན་ཁ་ཤས་གན་

སམ་ནང་དུ་ཤོར་ཡོང་།  ཁོ་ཚོའི་ལག་ཏུ་གོག་སོྒན་དང་དབྱུག་
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པ་ཐོགས་འདུག ཁོ་ཚོས་གཡས་གཡོན་ལ་གཞུ་འགོ་བརྩམས་

ཤིང་བཙན་སྐད་སོྒག

“ཚང་མ་མར་སོང་། ཚང་མ་གན་སམ་ལས་མགོགས་པོ་མར་

སོང་།”

ང་ཚོ་མར་མཆོངས། ངས་ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་ལ་མཐའ་མའི་མིག་

ཞགས་ཤིག་འཕངས། མོའི་བུ་ཆུང་དེས་མོའི་ལག་པར་འཇུས་

འདུག

མེ་ལེ་ནི་ང་ཚོའི་མདུན་ན་འདུག བར་སྣང་ལ་ཤ་སེག་པའི་

དི་མས་ཁེངས་འདུག དེ་དུས་ནམ་གུང་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་འད། ང་

ཚོ་བར་ཁེ་ནོ་13སེ། ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ཡི་སྣེ་ལེན་ལྟེ་གནས་ལ་འབོྱར།

13  བར་ཁེ་ནོ་ (Birkenau) ནི་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ཡི་ཉེ་འཁྲིས་ན་ཡོད་པའི་བཙོན་སར་ཆེན་པོ་

གཞན་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། འདིར་སྐབས་དེའི་བཙོན་མ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་

ཀ་དུག་རླངས་ཀི་ཁང་པར་བཅུག་སེ་དུག་རླངས་བཏང་ནས་བསད།
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ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཁེར་ཡོང་སེ་ད་བར་དུ་གཅེས་ཉར་བྱས་པའི་

ཅ་ལག་རྣམས་མེ་འཁོར་དུ་ལུས། དེ་དག་ལྷན་དུ་མཇུག་མཐར་ང་

ཚོའི་འཁྲུལ་སྣང་རྣམས་ཀང་དེར་ལུས།

འདོམ་ཚད་རེ་རེའི་ས་ན་ SS14 རེས་ལག་ཏུ་འཁེར་བདེ་

སག་སག་མེ་མདའ་རེ་ཐོགས་ཏེ་ང་ཚོའི་ཐོག་ལ་གཏད་ཡོད། ང་

ཚོས་ལག་པ་སྦྲེལ་ནས་མི་ཚོགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས།

གསང་ལས་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་ཡོང་ཞིང་

ཁོའི་ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་ཞིག་ཐོགས་འདུག ཁོས་བཀའ་འདི་ལྟར་

ཕབ།

“སྐེས་པ་ཚོ་གཡས་དང་སྐེས་མ་ཚོ་གཡོན་ལ་སོང་།”

ཚིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་རྣ་བར་མི་རྩུབ་པ་དང་། སེམས་

ལ་མི་གཟན་པ། རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སོ་ནས་བསྒགས། 

14 SS ནི་ཇར་མན་སྐད་ཀི་ Schutzstaffel གི་བསྡུས་མིང་སེ། ཐོག་མའི་དུས་སུ་ ཧིད་

ལེར་གི་སྲུང་དམག་དང་། ན་ཚི་པའི་ཚོགས་པའི་ཉེན་རོག་པ་ཡིན་པ་དང་། ཕིས་སུ་

ཇར་མན་གི་ཁྲག་རྒྱུན་གཙང་མ་དང་། དམིགས་བསལ་སྦོང་བརར་ལས་ཐོན་པའི་ 

ཧིད་ལེར་གི་ལས་འགུལ་གི་དམག་རིགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གདུག་རྩུབ་

དང་། ཇར་མན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། གཏོར་བཅོམ་གི་ལས་འགུལ་ལག་ལེན་དུ་བསར་

བའི་དམག་རིགས་གཙོ་བོ་ཡིན།



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

58

ཐུང་ཞིང་གསལ་བའི་ཚིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག དེ་ནི་ང་རང་ངའི་

ཨ་མ་དང་ཁ་བལ་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན། ང་ལ་དེའི་སྐོར་བསམ་

ལོང་མ་བྱུང་ཡང་། ངས་རང་གི་ཨ་ཕའི་ལག་པའི་ལིད་ཤུགས་

ཇེ་ཆེར་སོང་བ་ཚོར་ཞིང་དེས་ང་ཚོ་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་པ་མཚོན། 

ངས་རང་གི་ཨ་མ་དང་སིང་མོ་བཅས་གཡས་ཕོགས་སུ་འགྲོ་

བཞིན་པར་འཁྱུག་ལྟ་ཞིག་བྱས། བཟི་ཕོ་ར་ཡིས་ཨ་མའི་ལག་

པར་འཇུས་འདུག ང་རང་གི་ཨ་ཕ་དང་སྐེས་པ་གཞན་དག་

མཉམ་དུ་ཕར་འགྲོ་སྐབས། ངའི་ཨ་མ་དང་སིང་མོ་གཉིས་མཐོང་

ལམ་ན་ཡལ་བཞིན་པ་དང་། ངའི་ཨ་མས་སིང་མོའི་སྐྲ་ལོ་སེར་

པོ་དེར་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད། དེ་ནི་མོ་ལ་འཇིགས་སྐོབ་བྱེད་ཀི་ཡོད་

པའི་ཚུལ་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་གནས་དེ་དང་དུས་དེ་ལ་ང་ཨ་

མ་དང་སིང་མོ་བཟི་ཕོ་ར་གཉིས་ལ་གཏན་དུ་ཁ་བལ་བ་ཡིན་

པ་མ་ཤེས། ང་མུ་མཐུད་དེ་བསྐོད། ངའི་ཨ་ཕས་ངའི་ལག་པར་

འཇུས་ཡོད།

ངའི་རྒྱབ་ནས་རྒད་པོ་ཞིག་ཐང་ལ་འགེལ། དེ་དང་ཉེ་ས་ན་ 

SS ཞིག་ཡོད་ཅིང་ཁོས་རང་གི་དཀྲུམ་མདའ་ཀོ་ཤུབས་སུ་འཇུག་

བཞིན་འདུག

ངའི་ལག་པ་ཨ་ཕའི་ལག་མགོ་ནས་ལག་ངར་ལ་འཁྱུད། ང་

ལ་བསམ་རྒྱུ་གཅིག་ལས་མེད་པ་ནི་ཨ་ཕ་མི་འབོར་བ་བྱེད་རྒྱུ་སེ། 

ང་རང་ཁེར་རྐང་དུ་མི་ལུས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
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SS ཚོས་བཀའ་འདི་ལྟར་བསྒགས།

“གྲལ་ཕྲེང་ལྔ་རུ་སྒིགས།”

ཟིང་ཟིང་དུ་གྱུར། སོག་ཤོར་དགོས་ཀང་ང་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་

དུ་གནས་དགོས།

“ཝེ། བུ་ཆུང་། ཁོད་ལོ་ན་ཅི་ཙམ་ཡིན།”

བཙོན་མ་ཞིག་གིས་ང་ལ་གཏམ་འདི་དིས། ངས་ཁོའི་གདོང་

པ་མི་མཐོང་། འནོ་ཀང་ཁོའི་སྐད་གདངས་ལ་བློ་འཚབ་དང་ཐང་

ཆད་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།

“ང་ལོ་ན་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཁ་གང་མེད།”

“མ་རེད། ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་རེད།”

ངས། “ང་བཅོ་བརྒྱད་མིན། བཅོ་ལྔ་ཡིན་” ཞེས་བཤད་པར།

“གེན་པ། ངས་ཅི་ཞིག་བཤད་པ་དེ་ལ་ཉོན།”

དེ་ནས་ཁོས་ངའི་ཨ་ཕ་ལ་གཏམ་དིས་པར། ཁོང་ན་རེ།

“ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ།”

ཁོང་ཁྲོའི་སྐད་གསེང་སར་ལས་ཀང་ཇེ་མཐོར་གྱུར།

“མ་རེད། ལྔ་བཅུ་མ་རེད། བཞི་བཅུ་ཐམ་པ། ཁོད་ཚོས་ཤེས་

སོང་ངམ། བཅོ་བརྒྱད་དང་བཞི་བཅུ།” ཁོ་མཚན་མོའི་སག་རུམ་

དུ་ཡལ། ཡང་བསྐར་མི་གཞན་ཞིག་ཡོང་ནས། ང་ཚོར་བརས་

དམོད་ཀིས་འདི་ལྟར་བརོད།
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“བུ་ཆུང་།  ཁོད་ཚོ་འདིར་ཅི་ལ་ཡོང་བ་ཡིན།  ཁོད་ཚོས་

འདིར་ཅི་བྱེད་ཀི་ཡོད།”

མི་ཞིག་གིས་ཁོར་ལན་འདེབས་ཕོད་པར་གྱུར།

“ཁོད་ཀིས་ཅི་བསམ་གི་འདུག ཁོད་ཀིས་ང་ཚོ་འདིར་སྐིད་

རྒྱག་ཏུ་ཡོང་བ་རེད་བསམ་གི་འདུག་གམ། ཁོད་ཀིས་ང་ཚོས་

འདིར་ཡོང་རྒྱུར་ཞུ་བ་བྱས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག་གམ།”

ཁོ་དེ་ལས་མང་ཙམ་ཁྲོས་ན། ཁོས་མི་དེ་གསོད་ཉེན་ཆེ།

ཁོ་སར་ལས་ལྷག་ཙམ་ཁྲོས་ཏེ།

“ཕག་རྒན་འད་བོ་ཁོད། ཁ་བཙུམས་ནས་སོད། དེ་མིན་ན་

ངས་ཁོད་ད་ལྟ་རང་ལ་གེབ་ཀི་ཡིན། ཁོད་ཚོ་འདིར་ཡོང་བ་ལས་

རང་གི་ཡུལ་དུ་ལེབས་ཡོད་ན་བཟང་།  ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ལ་ཁོད་ཚོར་

ཅི་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད་དམ། ༡༩༤༤ ལོར་ཁོད་ཚོས་

འདིའི་སྐོར་གོ་མོང་མེད་དམ།”

“མེད། ང་ཚོས་གོ་མ་མོང་། ང་ཚོར་བཤད་མཁན་མ་བྱུང་།” 

མི་དེ་ཁོ་རང་གི་རྣ་བར་ཡིད་ཆེས་ཐུབ་མ་སོང་།  ཁོའི་སྐད་ཆར་

སར་ལས་ཀང་སྙིང་རེ་མེད་པར་གྱུར།

“ཁོད་ཚོས་ཕ་གིར་དུད་ཁུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་སོང་ངམ། 

དེ་མཐོང་ངམ། ཁོད་ཚོས་མེ་ལེ་དེ་དག་མཐོང་ངམ།  (རེད། ང་

ཚོས་མེ་ལེ་དེ་དག་མཐོང་བྱུང་།) དེ་ནི་ཁོད་ཚོ་འཁྲིད་ས་རེད། 

དེ་ནི་ཁོད་ཚོའི་དུར་ས་རེད། ཁོད་ཚོས་ད་དུང་ཤེས་མ་སོང་ངམ། 
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བླུན་པོ་འཕོན་མའི་བུ་ཁོད་ཚོ། ཁོད་ཚོས་ཅི་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད་

དམ། ཁོད་ཚོ་མེ་ལ་བསེག་རྒྱུ་རེད། མེས་འཚིག་ཅིང་འཁུམས་

ནས་མཐར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།”

ཁོ་ཁོང་ཁྲོས་གཟིར་བར་གྱུར། ང་ཚོ་གྲག་འགུལ་མེད་པར་

ཧད་དེ་བསད། འདི་ནི་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཞིག་སེ། བློ་ལ་འཆར་

དཀའ་བའི་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཞིག་མིན་ནམ།

ངས་ངའི་འཁྲིས་ཀི་ལྡབ་ལྡིབ་སྨྲ་སྐད་ཐོས།

“ང་ཚོས་ཅི་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་ང་རང་ཚོ་གསོད་

དུ་འཇུག་མི་རུང་། ང་ཚོ་དུད་འགྲོ་བཤས་ར་ལ་འཁྲིད་པ་ལྟར་

འགྲོ་མི་རུང་།”

ང་ཚོའི་ཁྲོད་ན་ལུས་སོབས་ཅན་གི་ཕོ་གསར་ཁ་ཤས་ཡོད་

ལ།  ཁོ་ཚོས་ལུས་ལ་གྲི་བཏགས་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་གཞན་པ་ཚོར་གོ་

མཚོན་ཅན་གི་སོ་དམག་གི་མདུན་དུ་མཆོངས་དགོས་པར་རོད་

ཅིང་སྐུལ།

ཕོ་གསར་ཞིག་གིས་སྨྲེ་ངག་བཏོན་ནས་ན་རེ།

“འཇིག་རེན་ཡོངས་ལ་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚིའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་སུ་

འཇུག་དགོས། མི་མང་པོ་གནས་སངས་འདི་ལས་བོྱལ་ཐུབ་པའི་

སྐབས་འདིར་ཁོ་ཚོ་ཚང་མར་གནས་ཚུལ་ཐོས་སུ་འཇུག་དགོས།”

འནོ་ཀང་རྒན་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ཚོའི་བུ་རྣམས་ལ་དེ་

ལྟར་གེན་པའི་ལས་མི་བྱེད་པར་ཞུ་བ་བྱས།
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“གསོད་གྲི་སྐེར་བབས་པའི་དུས་དེར་ཡང་དད་པ་གཏན་

ནས་མ་འདོར་ཞིག དེ་ནི་ང་ཚོའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་

ཀི་གདམས་ངག་ཡིན་… .”

གེན་རོྒལ་བྱེད་འདོད་ཀི་རླུང་ནི་འཇགས་པར་གྱུར། ང་ཚོ་

མུ་མཐུད་དུ་ཐང་ར་དེར་གཤར་སྐོད་བྱས། ཐང་རའི་དཀིལ་དུ་

ངན་གྲགས་ས་སེང་ལ་ཁབ་པའི་སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་15(གདོང་ལ་

སྙིང་རེའི་མདངས་ཀིས་ཕོངས་ཀང་སྤང་མདོག་གསལ་བ། ཡ་

གཅིག་ཅན་གི་མིག་ཤེལ་གོན་པ་)ཡི་ལག་ཏུ་རོལ་དབྱངས་བཀོད་

འདོམས་པའི་དབྱུ་གུ་ཞིག་ཐོགས་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་གཞན་དག་གི་

ཁྲོད་དུ་འགྲེངས་འདུག ཁོས་དབྱུ་གུ་དེ་མཚམས་མི་ཆད་པར་

སྐབས་རེར་གཡས་དང་སྐབས་འགར་གཡོན་ཕོགས་སུ་རྐོང་བར་

བྱེད།

ང་ཁོའི་མདུན་དུ་སེབས་ཚར་འདུག

15  སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་ (Dr. Josef Mengele 1911–1978) སྤི་ལོ་ ༡༩༣༧ ལོར་ན་

ཚི་པའི་ཚོགས་པ་ལ་ཞུགས། སྤི་ལོ་ ༡༩༤༣ ལོར་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་བཙོན་སར་དུ་སོག་

གཅོད་ཀི་འགོ་ཁྲིད་དུ་གྱུར། ཁོས་བཙོན་སར་དེར་ཡོད་པའི་བཙོན་མའི་བྱིས་པ་དང་། 

བྱིས་པ་མཚེས་མ། མིའུ་ཆུང་རྣམས་ལ་ཚན་རིག་གི་ཚོད་ལྟ་བྱས། དམག་ཆེན་གཉིས་

པ་མཇུག་བསྒིལ་རེས་གར་སོང་མ་ཤེར་པར་གྱུར་ཅིང་། རེས་སུ་དུས་ཐུང་ཞིག་ལ་ཨ་

མེ་རི་ཀའི་ཨར་ཇིན་ཋིན་ཟེར་བའི་ས་ཆར་མངོན་པར་གྱུར། ནུབ་ཇར་མན་གཞུང་

ནས་ཁོའི་ནག་ཉེས་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་གི་ཆེད་དུ་ཁོ་སར་ཇར་མན་ལ་རྩིས་སྤོད་དགོས་

ཚུལ་བཤད་ཀང་སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་གང་ཞིག་ལ་བསོ་པར་གྱུར། དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་

གཏན་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་།
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ཁོས་རང་གི་སྐད་གདངས་ལ་ཕ་རྒན་གི་བྱམས་མདངས་

ཤིག་སོན་ཐབས་ཀིས“ཁོད་ལོ་ན་ཅི་ཙམ་ཡིན”ཞེས་དིས།

ངས་སྐད་འདར་བཞིན། “བཅོ་བརྒྱད།”

“ཁོད་ཀི་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན་”

“ཁོད་ཀི་འཚོ་ཐབས་ཅི་ཡིན།”

ངས་ང་སོབ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་བརོད་དགོས་སམ།

“སོ་ནམ་པ།” ངས་རང་གིས་འདི་སྐད་དུ་བརོད་པ་ཐོས།

འདི་བཤད་ཀི་གཏམ་འདིར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་འགའ་ལས་

མ་འགོར་ཡང་ངའི་སྣང་ངོར་རོགས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་།

དབྱུ་གུ་དེ་གཡོན་ཕོགས་སུ་བརྐངས།  ང་གོམ་ཕེད་ཙམ་

མདུན་དུ་སོས། ངས་མྱུར་དུ་ཁོ་ཚོས་ངའི་ཨ་ཕ་ཕོགས་གང་དུ་

གཏོང་བ་ཤེས་ན་འདོད། གལ་སིད་ངའི་ཨ་ཕ་གཡས་ཕོགས་སུ་

སོང་ན་ང་ཡང་ཁོང་གི་རེས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་རང་ཡིན།

ཐེངས་འདིར་ཡང་དབྱུ་གུ་དེ་གཡོན་ཕོགས་སུ་བརྐངས། 

ངའི་སེམས་སེང་ནས་རོག་ཁྲེས་ཤིག་ཕབ་པར་གྱུར།

ང་ཚོས་ད་དུང་ཡང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་

བཟང་བ་སེ། ལམ་གང་ཞིག་བཙོན་ཁང་ལ་བརོལ་ཡོད་པ་དང་

ལམ་གང་སེག་ཁང་ལ་བརོལ་ཡོད་པ་མི་ཤེས།  ཡིན་ན་ཡང་

སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་པ་བདེ་སེ། ང་རང་གི་ཨ་ཕའི་འཁྲིས་ན་
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ཡོད་པས་སོ།། ང་ཚོའི་རུ་ཕྲེང་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་ཕོགས་སུ་དལ་

གིས་འགུལ་བཞིན་ཡོད། 

ཡང་བསྐར་བཙོན་པ་ཞིག་ང་ཚོའི་འཁྲིས་ལ་ཡོང་།

“འདོད་པ་ཚིམ་སོང་ངམ།”

“ཚིམ་སོང་།” སུ་ཞིག་གིས་ལན་བཏབ།

“ལས་ངན་འགོང་འདེ་ཁོད་ཚོ། ཁོད་ཚོ་སེག་ཁང་ལ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད།”

ཁོས་བདེན་པ་བརོད་པ་འད། ང་ཚོ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་

སར་མེ་འབོས་ཤིག་ལས་མེ་ལེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མཆེད་བཞིན་པ་

དེས་ཅི་ཞིག་སེག་བཞིན་འདུག དོས་འཁོར་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་

དོས་སྤུངས་དྲུད་དེ་དེར་སོང་། དེའི་དོས་སྤུངས་ནི་བྱིས་པ་རེད་

འདུག ཚང་མ་བྱིས་པ་རེད། ངས་དེ་མཐོང་སོང་། ངས་དེ་ངའི་

མིག་གིས་མཐོང་ … བྱིས་པ་དེ་དག་མེ་ལེའི་ནང་ན་འདུག (དེའི་

རེས་སུ་ང་གཉིད་མི་ཁུག་པ་སྐྲག་སྣང་དེས་ཡིན་ནམ། གཉིད་

ཟེར་བ་དེ་ངའི་མིག་ཀོང་ལ་མ་འཁོར།)

ང་ཚོ་མེ་འབོས་དེར་མངོན་དུ་ཕོགས་བཞིན་ཡོད། དེ་ལས་

ཅུང་ཙམ་འདས་པའི་ས་ན་རྒན་པ་ཚོ་སེག་སའི་མེ་འབོས་ཤིག་

འདུག

ངས་རང་གི་ལག་པས་རང་ལ་ཤ་གཅུས་བརྒྱབ། ང་གསོན་

པོ་ཡིན་ནམ། ང་གཉིད་ལས་སད་ཡོད་དམ། ང་རང་གིས་མཐོང་
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བ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་ཐུབ།  ཁོ་ཚོས་མི་རྒན་དང་བྱིས་པ་མེར་སེག་

པ་དང་། འཛམ་གིང་དོན་འདིར་དལ་འཇགས་སེར་སོད་ཐུབ་པ་

དེ་དཔེ་སིད་དམ། ག་ལ་ཡིན། འདི་ནི་བདེན་པ་ཡིན་མི་སིད། དེ་

ནི་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་ལས་ཆེ། ང་མྱུར་དུ་གཉིད་ལས་སད་

དགོས། ངའི་སྙིང་ལོྷག་ལོྷག་ཏུ་འཕར། ང་ནི་རང་གི་བྱིས་དུས་ཀི་

ཉལ་ཁང་དུ་ངའི་དཔེ་དེབ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་ངེས་ཡིན།

ངའི་ཨ་ཕའི་སྐད་སྒས་ང་རང་ངའི་བསམ་གཞིགས་ལས་

དཀོྲགས།

“དེ་ནི་ནོངས་འགོད་ཅིག་རེད། ཁོད་ཁོད་རང་གི་ཨ་མའི་

མཉམ་དུ་མ་སོང་བ་དེ་ནི་ནོངས་འགོད་ཅིག་རེད་ … ངས་ཁོད་

ཀི་ན་ཚོད་དང་མཉམ་པའི་བུ་ཁ་ཤས་ཁོ་ཚོའི་ཨ་མ་དག་གི་

མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་མཐོང་བྱུང་… .”

ཁོང་གི་སྐད་སྒ་ནི་བཟོད་གགས་དཀའ་བའི་སྐོ་གདུང་ཅན་

ཞིག་རེད།  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་མཐོང་

མི་འདོད་པ་དེ་ངས་ཚོར། ཁོང་གིས་ཁོང་གི་བུ་གཅིག་པུ་དེ་མེར་

སེག་པ་མཐོང་མི་འདོད།

ངའི་དཔྲལ་བ་རྔུལ་ཆུ་གྲང་མོས་བརླན་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་

ངས་ཁོང་ལ་ཁོ་ཚོས་ངེད་གཉིས་ཀི་ལོ་ཚད་ཀི་མི་རྣམས་མེར་

སེག་རྒྱུར་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་གིས་

ནམ་ཡང་ལས་དེ་འད་རོྩམ་བཟོད་ཡོད་མི་སིད་པ་ལྟ་བུ་སོགས་

བརོད།
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“འགྲོ་བ་མི་ཡི་རང་བཞིན། འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་ནི་ང་ཚོ་

དང་འབེལ་བ་མེད། དེང་སང་ཅི་ཡང་བྱུང་ཆོག་ལ་ཅི་ཡང་འབྱུང་

བར་ངེས། ཐ་ན་སེག་ཐབ་དེ་དག་ཀང་… .”

ཁོང་གི་རོད་ངག་འགག་བཞིན་འདུག

ངས།  “ཨ་ཕ་ལགས། གལ་སིད་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ངས་འདིར་

སྒུག་ན་མི་འདོད། ང་གོག་བཏང་ཡོད་པའི་གཟེ་མ་རྭ་མགོའི་ཐོག་

ལ་མཆོངས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་མེ་ལེའི་ནང་དུ་སྡུག་བསལ་བཟོད་

ཐབས་མེད་པ་མོང་བ་ལས་བཟང་བར་ངེས་”ཞེས་བརོད།

ཁོང་གིས་ལན་མ་བཏབ། ཁོང་ངུ་བཞིན་འདུག ཁོང་གི་ལུས་

པོ་འདར་སིག་བྱེད་བཞིན་འདུག ང་ཚོའི་མཐའ་འཁོར་གི་མི་

ཚང་མ་ངུ་བཞིན་འདུག མི་ཞིག་གིས་ཁ་ཌི་ཤི་སེ་འཆི་ཁའི་སོན་

ལམ་འདོན་འགོ་བཙུགས། ངས་སོན་ཆད་ཇིའུ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མི་

ཚོས་ཁོ་རང་ཉིད་འཆི་བ་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་སོན་ལམ་འདེབས་

པའི་དོན་དག་བྱུང་ཡོད་མེད་མ་ཤེས།

“ཡིད་གྷ་ཌལ་ཝེ་ཡིད་ཁ་དྷག་ཤི་མེ་ར་བ་  (Yitgadal veyit-

kadch shme raba… .)  དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པར་ཤོག… .”  ངའི་ཨ་ཕས་ལྡབ་ལྡིབ་ཀིས་བཟློས།

ཐེངས་དང་པོར། ངའི་སེམས་ལ་དད་ལོག་གི་སེམས་སོབས་

རྒྱས། ངས་ཅིའི་ཕིར་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་དགོས་པ་

ཡིན། ཐེར་ཟུག་ཅན། འཇིག་རེན་གི་བྱེད་པོ། ནུས་མཐུའི་བདག་
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པོ་དང་བདུད་སེའི་གཉན་པོ་ཁུ་སིམ་མེར་འདུག་ན། ངས་ཅིའི་

ཕིར་ཁོང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་སམ།

ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་དུ་བསྐོད། ང་ཚོ་རིམ་གིས་མེ་

འབོས་དེར་ཉེ་བར་གྱུར། དེ་ལས་ཚ་དམལ་གི་མེ་རླབས་ལྟ་བུ་

ཞིག་འཕྱུར་བཞིན་འདུག ཡིན་ཡང་ད་དུང་དེར་གོམ་པ་ཉི་ཤུ་

ཙམ་འགྲོ་དགོས། ང་ཚོའི་རུ་ཕྲེང་དེ་གོམ་པ་བཅོ་ལྔ་ལས་འགྲོ་མི་

དགོས། ངའི་ཨ་ཕ་ལ་ངའི་སོའི་འཐམ་སྒ་ཐོས་སུ་མི་འཇུག་ཆེད་

ངས་ཨམ་གཙིགས་བསམས། ད་དུང་ཡང་གོམ་པ་བཅུ་འདུག 

གོམ་པ་བརྒྱད། གོམ་པ་བདུན། ང་ཚོ་དལ་གིས་སྐོད་བཞིན་ཡོད་

པ་ནི་བེམ་པོ་སྐེལ་འཁོར་ཞིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་ང་ཚོ་རང་

གི་དུར་ས་ལ་སྐོད་བཞིན་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས། གོམ་པ་

བཞི་ལྷག་འདུག གོམ་པ་གསུམ། ད་ནི་བསེབས་སོང་། ང་ཚོའི་

རྐང་བའི་མདུན་དུ་མེ་འབོས་དང་མེ་ལེ་དེ་དག་ཡོད། ངས་རང་

སེང་ན་ཡོད་པའི་སོབས་ཤུགས་ཡོངས་རོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ། 

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་རུ་ཕྲེང་ལས་བརྒྱུགས་ཏེ་རང་ཉིད་གཟེ་

མ་རྭ་མགོའི་སེང་ལ་འགེལ་ཐུབ་པར་འགྱུར། ངས་ང་རང་གི་

སེམས་མཐིལ་ནས་ང་རང་གི་ཨ་ཕ་དང་། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དང་

བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ཡོངས་ལ་གེས་བལ་ཞུས། དེའི་མཚུངས་

སུ་ང་རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཚིག་གཅིག་རང་ཤུགས་ཀིས་

གྲུབ་སེ་ངའི་མཆུ་སོ་ལས་ལྡབ་ལྡིབ་ཀིས་ཐོན།  “Yitgadal veyit-
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kadch shme raba དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པར་ཤོག… .”  ངའི་སྙིང་འཕར་ཞིང་ལྡིང་། གནས་སྐབས་

དེ་སེབས་བྱུང་། ང་དང་འཆི་བདག་རྒད་པོ་གཉིས་གདོང་དང་

གདོང་གཏད་དེ་བསད་ཡོད།

དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་མ་སོང་། མེ་འབོས་ལ་གོམ་པ་གཉིས་

ལས་མེད་སྐབས་ང་ཚོ་གཡོན་ལ་དཀོགས་དགོས་པའི་བཀའ་

ཕབ་ཅིང། འཕྲལ་སེལ་སོད་ཁང་ཞིག་གི་ནང་འགྲོ་རུ་བཅུག

ངས་ངའི་ཨ་ཕའི་ལག་པ་དམ་པོར་བསམས། ཁོང་ན་རེ།

“ཁོད་ཀིས་མེ་འཁོར་གི་ནང་གི་ཨ་ལེ་ཤག་ཐེར་དན་ནམ།”

ངས་དབུལ་སར་གི་མཚན་མོ་དང་པོ་དེ་ནམ་ཡང་བརེད་མི་སིད། 

དེས་ངའི་མི་ཚེ་འདི་མཚན་མོ་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁྲིད་ཅིང་། 

ལན་བདུན་ལ་དམོད་མོ་ཟུག་ཐེངས་བདུན་ལ་དམ་དུ་བཏགས། 

ངས་ནམ་ཡང་དུ་བ་དེ་བརེད་མི་སིད། ངས་ནམ་ཡང་བཞིན་

རས་ཆུང་ཆུང་གི་བྱིས་པ་དེ་རྣམས་བརེད་མི་སིད། དེ་དག་གི་

བེམ་པོ་རྣམས་འཇམ་ཐིང་ངེར་ཡོད་པའི་ནམ་མཁའ་རུ་དུ་བ་

གོར་མོའི་རྣམ་པར་གྱུར་ཡོད།

ངས་ནམ་ཡང་ངའི་དད་པ་ཁྱུར་མིད་བྱེད་མཁན་གི་མེ་ལེ་དེ་

དག་བརེད་མི་སིད།
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ངས་ནམ་ཡང་ང་ལས་ཐེར་ཟུག་ཅན་གི་དད་འདུན། གསོན་

འདོད་ཀི་འདུན་པ་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་ཁུ་སིམ་པའི་མཚན་མོ་

དེ་དག་བརེད་མི་སིད། ངས་ནམ་ཡང་ངའི་དཀོན་མཆོག་དང་

ངའི་བླ་སོག་དམར་གསོད་བྱེད་མཁན་དང་ངའི་རྨི་ལམ་དག་

ཐལ་རྡུལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་དེ་དག་བརེད་མི་སིད། 

ང་ལ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཚད་དུ་གསོན་དགོས་པའི་

བཀའ་ཁྲིམས་བསྒགས་ནའང་ངས་དོན་དག་དེ་རྣམས་བརེད་མི་

སིད། དུས་གཏན་དུའ༎ོ

ང་ཚོ་འཇུག་སའི་འཕྲལ་སེལ་གི་སོད་ཁང་དེ་ཧ་ཅང་རིང་བོ་ཞིག་

རེད། དེའི་གནམ་གཅལ་དུ་ཁ་དོག་སོ་སྐ་ཅན་གི་སྐར་ཁུང་ཁ་

ཤས་འདུག དམལ་ཁམས་ཀི་སྒུག་སོད་ཁང་ནི་འདི་དང་འད་

བར་ངེས།  འདི་ན་ཇི་འདའི་སོྨན་པ་མང་པོ་ཞིག འདི་ན་ཇི་

འདའི་ངུ་སྐད་མང་པོ་ཞིག འདི་ན་ཇི་འདའི་གཏུམ་སྤོད་མང་

པོ་ཞིག

དེར་བཙོན་མ་སྐོར་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་སྣེ་ལེན་བྱས། ཁོ་ཚོའི་

ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་ཐོགས་ཡོད་ཅིང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཕོགས་

ཀུན་ཏུ་གཡུགས་ཤིང་མི་ཀུན་ལ་གཞུས།  བཀའ་འདི་ལྟར་

བསྒགས།
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“གོན་ཆས་ཕུད་ཅིག མགོགས་པོ་གིས། ལོ་སི།16 ཁོད་ཚོའི་

ལག་ཏུ་ཁོད་ཚོའི་སྐེད་འཆིང་དང་ལྷམ་ཁོ་ན་ཁེར།… .”  ང་ཚོས་

ང་ཚོའི་གོན་ཆས་རྣམས་འཕྲལ་སེལ་སོད་ཁང་དེའི་མཐའ་སྣེ་

ཞིག་ལ་གཡུག་དགོས། དེ་ན་གོན་ཆས་སྤུངས་པའི་ཕུང་བོ་ཞིག་

འདུག སོད་གོས་གསར་བ་དང་རིང་བ། ཤམ་ལྭ་རལ་པོ་དང་ལྷན་

བརྩེགས་ཅན་སྣ་ཚོགས་འདུག ང་ཚོར་མཚོན་ན། གཅེར་བུར་

ཕུད་པ་ནི་འད་མཉམ་ངོ་མ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་གྲང་འདར་རྒྱག་པ་

ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་རེད།

SS ཁ་ཤས་ཁང་བ་དེའི་ནང་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱས་ཏེ་

ལུས་སོབས་ཅན་གི་སྐེས་པ་འཚོལ་གི་འདུག ཁོ་ཚོ་དེ་ལྟར་ཤེད་

ཤུགས་ལ་དགའ་བ་ལ། སུ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཤུགས་ཅན་ཡིན་ཚུལ་

སོན་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ངའི་ཨ་ཕས་འདི་ལྟར་མི་བསམ། ཁོང་

གི་བསམ་པར། རང་སེང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དོ་སྣང་མ་དངས་

ན་བཟང་། ང་ཚོར་མ་འངོས་པར་ལེགས་ཉེས་ཅི་ཡོང་གཞན་དང་

མཉམ་ན་བཟང་། (ཕིས་སུ་ང་ཚོས་ཁོང་བདེན་པར་ངེས་པ་རེད། 

ཉིན་དེར་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་བཟོན་དྷེར་17ཁོ་མན་དྷོ་ཟེར་

16 Los ལོ་སི་ནི་ཇར་མན་སྐད་དེ། ད་ང་ཚོ་འགྲོ་ཞེས་པའི་དོན།

17  བཟོན་དྷེར་ ཁོ་མན་དྷོ་ནི་ཇར་སྐད་དུ་ Sonder–Komando སེ་བཙན་དབང་

གིས་མི་རོ་སེག་ཐབ་ལས་ཀ་བྱེད་བཅུག་པའི་བཙོན་མའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་།
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བའི་ཚན་ཁག་ཏུ་མིང་ཐོ་བཀོད་པ་རྣམས་ཀིས་སེག་ཁང་དུ་ལས་

ཀ་བྱས་འདུག བེ་ལ་ཁ་ཚི་ – ང་ཚོའི་གྲོང་བརལ་གི་ཚོང་པ་ཆེན་

པོ་ཞིག་གི་བུ། – འགྲུལ་སྐོད་དང་བོའི་གྲས་སུ་ཕིན་ཏེ་བར་ཁེ་ནོ་

ལ་ང་ཚོ་ལས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་སོན་ལ་འབོྱར་འདུག ཁོས་

ང་ཚོ་དེར་འབོྱར་བ་ཐོས་ཏེ་ང་ཚོར་ཚིག་བར་བཏང་དོན། ཁོ་ལུས་

སོབས་ཅན་གི་གྲས་སུ་བདམས་ཏེ་ཁོ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ཨ་

ཕའི་བེམ་པོ་རོ་སེག་གི་མེ་ཐབ་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་བྱུང་འདུག)

རྡུང་རེག་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཆར་བ་ལྟར་འབབ།

“སྐྲ་བཞར་མཁན་གི་ས་ལ་སོང་།”

སྐེད་འཆིང་དང་ལྷམ་ལག་ཏུ་བཟུང་ཡོད་ཅིང་།  རང་ལ་

འདོད་པ་མེད་ཀང་སྐྲ་བཞར་མཁན་གི་སར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་། 

སྐྲ་བཞར་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཁེ་གྲི་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་སྐྲ་

བེག་པ་དང་ལུས་ཀི་སྤུ་ཚང་མ་བཞར། སར་གི་བསམ་བློ་གཅིག་

པོ་སེ། ཨ་ཕ་དང་ཁ་འབལ་མི་རུང་བ་དེ་སྐབས་དེའི་ཆ་ཀུན་

ཏུའང་ངའི་མགོ་བོའི་ནང་སྦྲང་སྐད་ལྟར་འཁོར།

ཡིན་ཡང་གཞན་པ་རྣམས་ངུ་བཞིན་འདུག ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོར་

ལྷག་ཡོད་པའི་ནུས་པ་ཚང་མ་ངུ་རྒྱུར་བཀོལ།  ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོ་

འདིར་འཁྲིད་དུ་འཇུག་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་ཁོ་ཚོ་རང་

རང་གི་མལ་ཁྲི་དག་གི་སེང་དུ་ཤི་མ་ཐུབ་པ་ཡིན། ངུ་དངངས་

ཀིས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་འགག་པར་བྱེད།
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གོ་བུར་དུ་མི་ཞིག་གི་ལག་ཟུང་གིས་ངའི་སྐེར་འཐམས། ཁོ་

ནི་ཡེ་ཁིལ་དུ་འབོད་པ་སེ། སི་གྷེད་གྲོང་བརལ་གི་ཆོས་ཀི་མཁན་

པོའི་སྤུན་མཆེད་རེད།  ཁོ་ཡིད་སྨྲེང་སེ་ངུ་དངངས་བྱེད་བཞིན་

འདུག ངའི་སེམས་ལ་ཁོ་ངུ་དངངས་བྱེད་པ་ནི་ད་དུང་ཡང་

གསོན་པོར་འཚོ་བ་ལ་དགའ་སྣང་གིས་ཡིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ།

“མ་ངུ། ཡེ་ཁིལ། ཁེད་ཀི་མིག་ཆུ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་གཏོང་།” 

ངས་དེ་སྐད་བཤད།

“མ་ངུ་ཨེ། ང་ཚོ་འཆི་བའི་སོ་ཐེམ་ན་ཡོད་ཅིང་། ཅུང་ཙམ་

རེས་ང་ཚོ་དེ་ལས་བརྒལ་བ་རེད། ཁེད་ཀིས་མི་ཤེས་སམ། ང་མི་

ངུ་བ་སིད་དམ།”

ངས་སྐ་མདོག་གི་སྐར་ཁུང་དེ་ལས་མུན་པ་རིམ་གིས་སབ་

ཏུ་འགྲོ་བ་མཐོང་། ངའི་འཇིགས་སྣང་གི་མཚམས་ཆད། དེའི་

རེས་སུ་མིའི་ཡིད་ལ་མི་ཤོང་བའི་ངལ་སྣང་ཞིག་གིས་ང་ཡོངས་

སུ་བཟུང་།

ང་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཡལ་བར་གྱུར་བ་རྣམས་ང་ཚོའི་དན་པའི་

ཕི་རིམ་ཙམ་ཡང་མི་སེབས། ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་གེང་།  “ཁ་ོཚོ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་བ་སུས་རོགས།” ཁོ་ཚོའི་ལས་དབང་ང་ཚོའི་སེམས་ངོགས་

ལ་ཅུང་ཙམ་རེ་འཁོར། ང་ཚོས་ཅིར་ཡང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མི་ཐུབ། 

ང་ཚོའི་ཚོར་ཤེས་རྟུལ་པརོ་གྱུར་ནས་ཡདོ་ཚད་ན་བུན་གི་ཁྲདོ་དུ་

ཡདོ་པ་དང་འད། མུ་མཐུད་ནས་ཡདོ་ཚད་བླསོ་རགོས་པར་འགྱུར་
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ཐུབ་མི་སིད། རང་ཉིད་གསོན་འདོད་དང་། རང་ཉིད་སྲུང་སྐོབ། 

རང་ཉིད་རང་རྩིས་ཆེ་བ་བཅས་ལྷན་སྐེས་ཀི་མི་གཤིས་དག་ང་

ཚོ་དང་ཡངོས་སུ་བལ། མཐའ་མའི་དར་ཅིག་རིང་ང་ལ་འདུ་ཤེས་

གསལ་བ་ོཞིག་བྱུང་བ་ནི་འདི་ལྟར། ང་ཚོ་ནི་སིག་པས་ལྟུང་བར་

གྱུར་ཏེ་བར་དའོི་ཁམས་ན་འཁམ་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། སིག་ལྟུང་

གི་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པསོ་འཇིག་རེན་མ་སངོས་པར་འཁམས་

ཏེ་རེད་རེ་མེད་པའི་མགོན་སྐབས་འཚོལ་བ་དང་། རེད་རེ་མེད་

པའི་དན་པ་ཉམས་པའི་སེམས་ཁམས་འཚོལ་བཞིན་ཡདོ།

ཞོགས་ཀར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བ་ཟིན་ཉེའི་སྐབས། ང་ཚོ་བཙོན་

ཤག་གཞན་ཞིག་ལ་དེད། ཁ་ཕོ་18… རྣམས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་ཡང་

བསྐར་བརྡུངས། ཡིན་ཡང་ང་ལ་ན་ཟུག་གི་ཚོར་བ་མཚམས་

ཆད་དེ་ཁོ་ཚོའི་རྡུང་རེག་ཅི་ཡང་མི་ཚོར། འཁག་རླུང་གིས་ང་

ཚོ་བཏུམས། ང་ཚོ་གཅེར་བུར་ཕྱུང་ཞིང་ལྷམ་དང་སྐེད་འཆིང་

ང་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད།  “རྒྱུགས་ཤིག” ཅེས་བཀའ་བསྒགས་ཏེ་ང་

ཚོ་བརྒྱུགས་པ་ཡིན། སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཀི་ཡུན་ལ་ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་

གཞན་པ་ཞིག་ལ་བསེབས།

18  ཁ་ཕོ་ནི་ Kapo སེ་ཨི་ཋ་ལི་ཡི་སྐད་ཀི་ Capo ཞེས་པ་ཟུར་ཆག དེའི་དོན་ནི་འགོ་

བ་དང་དཔོན་པོར་གོ སྐབས་འདིར་ན་ཚི་པའི་བཙོན་སར་དུ་བཙོན་མ་ཞིག་ལ་ཟས་

སྐལ་འཕར་མ་དང་མཐུན་རྐེན་ལེགས་པོ་སྤོད་པ། སོག་ཁྲིམས་མི་གཅོད་པ་བཅས་ཀི་

སོ་ནས་བཙོན་མའི་ངལ་རྩོལ་རུ་ཁག་ཅིག་ལ་འགོ་འདོམས་སུ་བསྐོས་པའི་མི་ལ་གོ་བ་

ཡིན་ནོ།།
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ཁང་བསར་གི་འཛུལ་སོ་ན་སར་སྣུམ་གི་སྣུམ་ཟོ་ཞིག་ཡོད་པ་

ནི་ང་ཚོར་དུག་སེལ་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་དེའི་

ནང་དུ་སང་དགོས། དེའི་རེས་སུ་ཆུ་ཚན་གིས་ཁྲུས་ཤིག་བྱེད་

དགོས། དེ་དག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་མགོགས་པོ་ཡིན། ང་ཚོ་ཁྲུས་ཆུ་

ལས་ཐོན་མ་ཐག་ཕི་ལོགས་སུ་དེད་དེ་མུ་མཐུད་བརྒྱུགས་དགོས། 

ཡང་བསྐར་བཙོན་ཤག་ཅིག་ལ་བསེབས་ཤིང་དེ་ནི་ཚོང་ཁང་

ཞིག་རེད།

དེའི་ནང་མདུན་ཅོག་རིང་བོ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། བཙོན་

མའི་གོན་ཆས་ཀི་རི་བོ་ཁ་ཤས་སྤུངས་འདུག ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་

བརྒྱུགས་ཤིང་། གོན་ཆས་ཀི་རི་བོ་དག་བརྒྱུད་སྐབས་ང་ཚོར་དོར་

མ་དང་། ཤམ་ལྭ། ནང་འབྱར། རྐང་འབོབ་བཅས་གཡུགས།

སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་ཡིན་པའི་

རྒྱུན་དེ་ཆད། གལ་ཏེ་གནས་སངས་དེ་འདའི་སྐོ་བོ་ཞིག་མིན་

ན། ང་ཚོ་གད་མོ་ཤོར་ནས་རིལ་རིལ་དུ་གྱུར་ཡོད། ཇི་འདའི་

གོན་ཆས་དགོད་བོ་བ་ཨང་། མེར་ཁ་ཚི་ནི་མི་བོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་

ཡང་ཁོར་བྱིས་པའི་དོར་མ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་ཅིང་། སི་ཋེ་རན་ནི་

མི་ཆུང་སྐམ་རིད་ཅིག་ཡིན་ཡང་ཁོར་ཤམ་ལྭ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་

ཡོད་པ་དེས་ཁོ་མི་མཐོང་བར་བཏུམ་ཐུབ། ང་ཚོས་འཕྲལ་མ་ཉིད་

དུ་གོན་ཆས་དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་དགོས་ངེས་ཀི་བརེ་སྒྱུར་

བྱས་པ་ཡིན།
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ངས་ངའི་ཨ་ཕར་འཁྱུག་ལྟ་ཞིག་བྱས།  ཁོང་ནི་ཇི་འད་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་འདུག་ཨང་།  ཁོང་གི་མིག་གཉིས་ལ་འདོ་མདངས་ཤིན་

ཏུ་ཉམས་འདུག ངས་ཁོང་ལ་ཅི་ཞིག་བརོད་དགོས་སྙམ་ཡང་ཅི་

ཡང་བརོད་མ་ཤེས།

མཚན་མོ་དེ་ཚར་སོང་། ནམ་ལངས་སྐར་ཆེན་གིས་ནམ་

མཁར་འདོ་སྣང་སྤོ་བཞིན་འདུག ང་ཡང་སར་དང་མི་འད་བའི་

མི་གཞན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། བྱིས་པ་ཋལ་མུད་ལ་སོབ་མཁན་གི་ང་དེ་

མེ་ལེས་ཁྱུར་མིད་བྱས། ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་ནི་ངའི་ལུས་དབྱིབས་

ཙམ་ཡིན། མེ་ལེ་ནག་པོ་ཞིག་ངའི་སྙིང་ཁམས་སུ་མཆེད་ཅིང་

སྙིང་ཁམས་དེ་ཡོངས་སུ་རམ་ཟ་བྱས།

འདི་འདའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་ནང་

བྱུང་བ་དེས་ངའི་དུས་སྐབས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་

གྱུར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་རང་ཁིམ་དང་བལ་ལམ། དུས་གང་

ཞིག་ལ་ང་ཚོ་དབུལ་སར་ལ་སོར་ཅིང་། དུས་ནམ་ཞིག་ལ་མེ་

འཁོར་ནང་འགྲུལ་སྐོད་བྱས། དེ་ནི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་

ནམ། མཚན་མོ་གཅིག་སེ། མཚན་མོ་མཚན་རྐང་གཅིག་ཁོ་ན་

ཡིན་ནམ།

དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ལ་འཁག་རླུང་གི་ནང་དུ་ང་ཚོ་འདི་ལྟར་

འགྲེངས་ཏེ་བསད་པ་ཡིན་ནམ། ཆུ་ཚོད་གཅིག་གམ། ཆུ་ཚོད་

གཅིག་རང་ངམ། སྐར་མ་དྲུག་ཅུ་ཡིན་ནམ།
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དེ་ནི་ཏན་ཏན་རྨི་ལམ་ཞིག་ཡིན་གི་རེད།

ང་ཚོ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན་བཙོན་མ་ཁ་ཤས་ལས་ཀ་བྱེད་

སར་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་ས་འོབས་འདྲུ་བཞིན་པ་དང་། ལ་ལས་

བྱེ་མ་སྐེལ་བཞིན་འདུག  ཁོ་ཚོའི་ནང་ང་ཚོར་འཁྱུག་ལྟ་བྱེད་

མཁན་མང་པོ་མི་འདུག འདི་ན་མ་ངམ་ཐང་དཀིལ་དུ་སྐམ་

པའི་སོང་བོ་བཞིན་གི་ང་ཚོ་དང་ལས་སྐལ་མཉམ་པ་ཇི་འདའི་

མང་བ་ལ། ངའི་རྒྱབ་ན་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་འཕྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད།  ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་སྨྲ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སུ་ཞིག་གིས་སྨྲ་

བཞིན་ཡོད་པ། ཅི་ཞིག་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་ང་

ལ་ཤེས་འདོད་གཏན་ནས་མ་སྐེས། ང་ཚོའི་ཐག་ཉེ་ན་ལྟ་སྲུང་བ་

མེད་ནའང་། སུ་ཞིག་གིས་ཀང་སྐད་མཐོན་པོས་སྨྲ་མི་ཕོད། མི་

རྣམས་ཀིས་ལྡབ་ལྡིབ་ཏུ་སྨྲ། ཕལ་ཆེར་དེ་ནི་དུ་བ་སྟུག་པོ་དེས་

མཁའ་རླུང་ལ་དུག་ཕོག་ཅིང་། དེས་ཁོ་ཚོའི་མགྲིན་པར་གནོད་

པ་ཡིན་ལས་ཆེ་… .

ང་ཚོ་ལྔ་ཚན་རེ་བྱས་ཏེ་ཇིབ་སིའི་རུ་སར་དུ་ཡོད་པའི་

བཙོན་ཤག་གཞན་པ་ཞིག་ཏུ་བཙན་གིས་དེད།

“ཁོད་ཚོས་འདིར་སྒུགས་ཤིག”
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དེའི་ནང་ཁང་བའི་མཐིལ་གཅལ་མེད། ཡོད་པ་ནི་གནམ་

གཅལ་ཞིག་དང་རྩིག་ངོས་བཞི་བོ་ཁོ་ན་ཡིན། ང་ཚོའི་རྐང་བ་

ཁང་མཐིལ་གི་འདམ་འབག་ནང་ཐིམ་ཡོད།

ཡང་བསྐར་དུས་ཡུན་ཞིག་ལ་སྒུག་འགོ་ཚུགས། ང་ཡར་

འགྲེང་ནས་གཉིད་དུ་ཡུར་ཞིང་། རྨི་ལམ་དུ་ཉལ་ཁྲི་ཞིག་དང་

ཨ་མའི་བྱམས་བརྩེ་རྨིས། ང་གཉིད་ལས་སད་པ་ན་ང་འགྲེངས་

ནས་གཉིད་འདུག་ཅིང་རྐང་བ་གཉིས་འདམ་ནང་ཟུག་འདུག 

མི་ལ་ལ་རང་རང་གང་དུ་ཡོད་ས་དེར་ཐང་ལ་ཉལ་འདུག་ཅིང་།  

གཞན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་དག་ལ་སྐད་ལོག་འདི་ལྟར་བརྒྱབ།

“ཁོད་ཚོ་སོྨན་པ་ཡིན་ནམ།  ང་ཚོར་འགྲེང་ནས་འདུག་

དགོས་པར་བརོད་ཡོད། ཁོད་ཚོས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་མགོར་བྱུར་

ངན་འདེན་འདོད་ཡོད་དམ།”

ད་དུང་ཡང་འཇིག་རེན་གི་བྱུར་འགོང་ཚང་མ་ང་ཚོའི་

མགོར་ཡོང་མེད་པ་འད། རིམ་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འདམ་གི་ནང་

དུ་མར་བསད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཡར་ཏག་སེ་

ལངས་དགོས། དུས་ངེས་མེད་དུ་ཁ་ཕོ་རེ་ནང་དུ་ཡོང་ནས་མི་

སུ་ཞིག་ལ་ལྷམ་གསར་བ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན། དེ་

ཁོ་ཚོར་སྤོད་དགོས། དེར་ངོ་རོྒལ་བྱེད་པ་ནི་འབས་མེད་ཡིན། 

ངོ་རོྒལ་བྱེད་མཁན་གིས་རྡུང་རེག་ཆར་བ་འབབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

མངས་རེས་ལྷམ་དེ་གང་ལྟར་ཤོར་འགྲོ་བ་ཡིན།
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ང་ལ་ལྷམ་གསར་བ་ཞིག་ཡོད། དེའི་སེང་འདམ་འབག་རིམ་

པ་མཐུག་པོ་བྱུགས་ཡོད་སབས་སུས་ཀང་དོ་སྣང་མ་བྱས། ངས་

སྐབས་དེར་རང་གིས་བསྒིགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀི་ནང་དུ་

དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་མཐའ་མེད་པ་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

འཇིག་རེན་གི་སེང་དུ་འདམ་འབག་ཟེར་བ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་

པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན།

གོ་བུར་དུ་བཙོན་ཤག་ཁུ་སིམ་གིས་མནན། SS ཞིག་གིས་

ལག་ཏུ་འཆི་བདག་གི་ཞགས་པ་ཐོགས་ནས་ནང་དུ་ཡོང་། ང་

ཚོས་ཁོའི་མཆུ་ཏོ་ཚོན་པོ་དེར་མིག་ཟུང་གཡོ་མེད་ཀིས་བལྟས། 

ཁོ་བཙོན་ཤག་གི་དབུས་སུ་ལངས་ནས་ང་ཚོར་ཚོགས་གཏམ་

བཏང་དོན།

“ཁོད་ཚོ་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚིའི་བཙོན་སར་དུ་ཡོད་… .”  ཡུད་ཙམ་

ལ་བསད། ཁོས་རང་གི་བརོད་ཚིག་གི་དོན་འབས་མཐོང་། ཁོའི་

གདོང་དེ་དེ་རིང་བར་དུ་ངའི་དན་པར་གསལ།  ཁོ་ནི་གཟུགས་

པོ་རིང་ཞིང་ལོ་ན་ཕལ་ཆེར་སུམ་ཅུ་ཡས་མས། བདུད་གཤིས་ཀི་

རང་བཞིན་ཐོད་པར་རི་མོར་བརྐོས་ཤིང་། མིག་འབས་ལ་འོད་

འཚེར་བ་ཞིག་ཡིན།  ཁོས་ང་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལྟ་བ་ནི་ཚེ་སོག་ར་

ར་ཙམ་ལ་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཁི་སྐོར་ཞིག་ལ་ལྟ་བ་དང་མཚུངས།

ཁོས་མུ་མཐུད་ནས་ན་རེ། “དེ་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས། དེ་ནམ་

ཡང་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས། དེ་ཁོད་ཚོའི་སེམས་ལ་རི་མོར་རྐོ་
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དགོས། ཁོད་ཚོ་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ན་ཡོད་རེད།  ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ནི་ལུས་

ཕུང་ཉམས་གསོ་ཁང་མ་རེད། དེ་ནི་བཙོན་སར་རེད། འདིར་

ཁོད་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ངལ་རོྩལ་ལ་འགྲོ་དགོས། སེག་ཁང་ལ་འགྲོ་

དགོས། སེག་ཁང་དང་ངལ་རོྩལ་གཉིས་ལས་གང་གདམ་རྒྱུ་ཁོད་

ཚོའི་ལག་མཐིལ་ན་ཡོད།”

ང་ཚོ་མཚན་མོ་དེ་འདའི་མང་པོ་ཞིག་ལ་མ་ཤི་བར་གསོན། 

ང་ཚོས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་འཇིགས་སྣང་སྐེ་དགོས་ས་ཨེ་ཡོད་

བསམས། འནོ་ཀང་ཚིག་དུམ་ཚེར་མ་ལྟ་བུ་འདི་དག་གིས་ང་

ཚོའི་སྙིང་རྩ་འདར་བར་བྱེད། གོང་གི'སེག་ཁང'ཞེས་པའི་མིང་

ཚིག་འདི་དོན་གིས་སོང་བ་ཞིག་མིན། མིང་འདི་དུ་བ་དང་འདེས་

ནས་བར་སྣང་ཁམས་ན་གཡོ། གནས་འདི་ན་ཕལ་ཆེར་མིང་ཚིག་

འདི་གཅིག་པོ་ལ་གོ་བ་ངོ་མ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད།  ཁོ་བཙོན་ཤག་ལས་

བུད། ཁ་ཕོ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་མངོན་ཞིང་སྐད་ལོག་འདི་ལྟར་

བརྒྱབ།

“ལག་ཤེས་ཅན་ – སོ་བཟོ་མཁན་དང་། གོག་ལས་པ། ཆུ་

ཚོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་མཁན། – ཚང་མ་མདུན་ལ་གོམ་པ་གང་

སོས།”

དེ་འཕྲོས་ཀི་ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་གཞན་ཞིག་ལ་དེད། ཐེངས་

འདིའི་བཙོན་ཤག་ནི་རོས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། ཆོག་མཆན་ལ་སྒུག་

ནས་ཐང་ལ་སོད་དགོས། རང་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་བའི་ཇིབ་སི་ཞིག་

ང་ཚོའི་འགོ་བ་རེད།
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གོ་བུར་དུ་ངའི་ཨ་ཕའི་ཁོག་ལ་ན་ཟུག་ལྡང་།  ཁོང་ཡར་ལངས་

ཤིང་ཇིབ་སི་དེའི་རྩར་བཅར་ནས་གུས་ཞབས་དང་བཅས་ཏེ་

ཇར་མན་སྐད་ཀིས།

“དགོངས་དག ང་ལ་གསང་སྤོད་གར་ཡོད་གསུང་རོགས་”  

ཞེས་དིས།

ཇིབ་སི་དེས་ངའི་ཨ་ཕའི་མགོ་ནས་རྐང་བའི་བར་དལ་

མོས་ལྟ་བའི་ཚུལ་ནི། ཁོ་ལ་གཏམ་འདི་བཞིན་པའི་མི་དེ་ཤ་རུས་

གཉིས་ལྡན་གི་སྐེ་བོ་ངོ་མ་ཞིག་སེ། གཟུགས་དང་ལོྟ་བ་ཅན་གི་

སྐེ་བོ་གསོན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་འདེན་བཞིན་ཡོད་པ་

འད། དེ་ནས་ཁོ་གོ་བུར་དུ་གཉིད་ལས་སད་པ་དང་འད་བར་

ཁོས་ངའི་ཨ་ཕར་འགྲམ་ལག་ཅིག་གཞུས་ཏེ་ངའི་ཨ་ཕ་ཐང་ལ་

འགེལ་ཞིང་། སར་རང་གནས་སུ་རྐང་ལག་བཞི་བོས་གོག་འགྲོས་

ཀིས་ལོག

ང་འགུལ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས། ང་ལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། 

ངའི་ཨ་ཕ་ལ་ངའི་མིག་མདུན་དུ་བརྡུངས་མ་ཐག་ཡིན་ཡང་། 

ངས་དེ་ལ་མིག་ལིབས་འདེགས་ཙམ་ཡང་བྱས་མ་སོང་། ངས་

དེར་བལྟས་ནས་བསད་པ་ལས་ཅི་ཡང་བརོད་མ་སོང་། གལ་ཏེ་

ཁ་སང་ཡིན་ན་ངས་སེན་མོ་རྣམས་ལྟས་ངན་དེའི་ཤའི་ནང་ལ་

བཏབ་ཡོད་ལས་ཆེ། ད་ལྟ་ང་འགྱུར་ཚར་བ་ཡིན་ནམ། འགྱུར་
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བ་འདི་འད་མགོགས་པ་ལ། ང་ལ་འགོད་གདུང་གིས་མནར་འགོ་

ཚུགས། ང་ལ་བསམ་བློ་ཉག་གཅིག་འཁོར་བ་སེ། ངས་ནམ་ཡང་

དེ་དག་སྙིང་ལ་འཆང་དགོས། ངའི་ཨ་ཕས་ངའི་སེམས་ཁམས་

ཏན་ཏན་ཚོར་འདུག ཁོང་གིས་ངའི་རྣ་བར་ཁ་གཏད་དེ།  “རྡུང་

རེག་དེས་ན་ཟུག་བསྐེད་མ་སོང“ཞེས་ལྡབ་ལྡིབ་ཀིས་སྨྲས།  ཁོང་

གི་འགྲམ་པའི་སེང་ལ་མི་དེའི་ལག་མཐིལ་གི་རེས་ཤུལ་དམར་

པོ་གསལ་བོར་མངོན།

“ཚང་མ་ཕི་ལོགས་ལ་ཤོག”

ཇིབ་སི་བ་བཅུ་ཡོང་ནས་ང་ཚོའི་ལྟ་སྲུང་བའི་གྲས་ལ་ཞུགས། 

ངའི་གཡས་གཡོན་དུ་ལག་ཚན་དང་རྒྱུག་པའི་གཞུ་སྒས་ཁེངས། 

ངའི་རྐང་བ་ང་རང་ལ་ཐོགས་མེད་པ་ལྟར་རྒྱུགས། ང་མི་གཞན་

གི་རྒྱབ་ལ་བསྐུངས་ནས་གཅར་རྡུང་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱས། 

དཔྱིད་ཀའི་ཉི་མ་གསལ་ཞིང་འཚེར།

“ཕྲེང་ལྔ་རུ་སྒིགས།”

ས་དོར་དོ་སྣང་བྱུང་བའི་བཙོན་མ་དེ་དག་གིས་ཕར་ན་ལས་

ཀ་ལས་བཞིན་འདུག ཁོ་ཚོའི་ཉེ་སར་དུད་ཁུང་གི་གྲིབ་མ་མ་

གཏོགས་ལྟ་སྲུང་ནི་མི་འདུག གསལ་ཞིང་འཚེར་བའི་ཉི་འོད་

དང་ངའི་རྨི་འཕྲུལ་བཅས་ཀིས་ང་འཐོམས་པར་གྱུར། ངས་སུ་
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ཞིག་གིས་ངའི་ཕུ་ཐུང་ནས་འཐེན་པ་ཚོར། དེ་ནི་ངའི་ཨ་ཕ་རེད། 

ཁོང་ན་རེ། “ངའི་བུ། ང་ཚོ་འགྲོ།”

ང་ཚོ་གཤར་སོྐད་བྱས།  སོ་རྣམས་ཡང་བསྐར་ཕེས་ཤིང་

བསམས། ང་ཚོ་གོག་དངས་ཡོད་པའི་གཟེ་མ་རྭ་མགོ་རྣམ་ཀི་

བར་ནས་བསྐོད། གོམ་པ་རེ་རེའི་མཚམས་ན་འགེལ་བྱང་དཀར་

པོའི་སེང་དུ་མི་མགོ་དཀར་པོ་རེ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་

གདོང་ལ་ཅེར་ནས་བལྟས་འདུག དེའི་ཚིག་ཐོར།”སོག་ཉེན་ལ་

གཟབ་བར“ཞེས་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། དགོད་བོ་བ་ལ། ཡུལ་འདིར་

སོག་འཆོར་བའི་ཉེན་ཁ་མེད་ས་ཞིག་ཡོད་དམ།

བཙོན་ཤག་གསར་བ་ཞིག་ལ་ཉེ་སྐབས་ཇིབ་སི་བ་དེ་ཚོས་

སྐོད་མཚམས་བཞག ང་ཚོ་བསྐོར་ཡོད་པའི་ SS རྣམས་ཀིས་

ཁོ་ཚོ་བསྐར་དུ་བཀོད་སྒིག་བྱས། དེར་མ་ཟད། དཀྲུམ་མདའ་

དང་སག་སག་མེ་མདའ། ཉེན་རོག་པའི་ཁི་བཅས་ཀང་བསྐར་

དུ་བཀོད་སྒིག་བྱས།

མུ་མཐུད་ནས་དུས་ཚོད་ཕེད་ཀའི་རིང་འགྲུལ་སོྐད་བྱས། 

ངས་རང་གི་གཡས་གཡོན་ལ་ལྟ་སྐབས་གཟེ་མ་རྭ་མགོའི་ར་སྐོར་

ང་ཚོའི་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཟིན་པ་དེར་དོ་སྣང་བྱུང་། ང་ཚོ་བཙོན་

སར་དེ་དང་བལ་ཚར་འདུག

དེ་ནི་ཟླ་བཞི་བའི་ཧ་ཅང་ཡིད་འངོ་གི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན། 

བར་སྣང་དུ་དཔྱིད་ཀི་དི་བསུང་ལྡང་ཞིང་། ཉི་མ་ནུབ་མཐའ་ན་
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ནུབ་བཞིན་འདུག

ང་ཚོ་ཡུན་ཐུང་ཞིག་ལ་འགྲུལ་སོྐད་བྱས་རེས་ང་ཚོས་གཟེ་

མ་ར་མགོས་བསྐོར་བའི་བཙོན་སར་གཞན་ཞིག་མཐོང་། དེའི་

སོ་ནི་ལགས་སོ་ཡིན་ཞིང། དེའི་སེང་ལ་ཡིག་འབྲུ་འདི་འད་ཞིག་

བཀོད་འདུག

“ངལ་རོྩལ་ནི་བཅིངས་འགྲོལ་ཡིན།”

ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི།

གནས་འདི་ནི་བར་ཁེ་ནོ་ལས་བཟང་བའི་ཚོར་སྣང་ཐོག་མར་

བྱུང་། འདིར་ཤིང་གི་བཙོན་ཤག་གི་ཚབ་ཏུ་ཨར་འདམ་གིས་

བསྐྲུན་པའི་ཉིས་ཐོག་ཅན་གི་ཁང་བརྩེགས་དག་རེད། དེའི་བར་

བར་ན་ལྡུམ་ར་ཆུང་ཆུང་རེ་འདུག ང་ཚོ་ཁང་བསར་དེ་དག་ལས་

གཅིག་ལ་ཁྲིད། དེའི་སོ་འགྲམ་ལ་བསེབས་ནས་ཐང་ལ་བསད་དེ་

ཡང་བསྐར་ང་ཚོས་སྒུག་སོད་ཀི་དུས་ཡུན་ཞིག་གི་འགོ་བརྩམས། 

སྐབས་དང་སྐབས་སུ་མི་རེ་ནང་ལ་བཏང་། ནང་དུ་འཛུལ་ཁར་

ཁྲུས་རེ་བྱེད་དགོས་པ་ནི་བཙོན་སར་འདི་དག་ཚང་མའི་སྤི་

ཁྲིམས་ཤིག་རེད། ཐ་ན་ཉིན་རེར་བཙོན་སར་ཞིག་ནས་བཙོན་

སར་གཞན་ཞིག་ལ་ཐེངས་འགར་འགྲོ་དགོས་ནའང་འགྲོ་ཐེངས་

རེར་ཁྲུས་རེ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས།
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ཆུ་ཚན་གི་ཁྲུས་ཁང་ལས་ཕིར་བུད་རེས། འདར་སིག་རྒྱག་

བཞིན་དུ་མཚན་མོའི་རླུང་གི་ནང་དུ་བསད། ང་ཚོར་གོན་ཆས་

བསྐར་དུ་སྤོད་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་ཡོད་པས་ང་ཚོའི་གོན་ཆས་

རྣམས་ཁང་བསར་གཞན་ཞིག་ཏུ་བསྐྱུར་དགོས་བྱུང་།

མཚན་གུང་ལ་སེབས་ཉེ་དུས་ང་ཚོ་བརྒྱུག་དགོས་ཟེར།

ལྟ་སྲུང་བས། “མགོགས་ཙམ་རྒྱུགས། སུ་རྒྱུག་པ་མགོགས་ན་

དེ་ཉལ་སར་མགོགས་པོར་འགྲོ་ཆོག” ཅེས་བསྒགས།

སྨོན་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུག་འགྲན་དེ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལ་བྱས་ནས་

ང་ཚོ་ཁང་བསར་གཞན་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བསེབས། དེར་བཙོན་

མ་དོ་དམ་པ་ཞིག་ང་ཚོར་སྒུག་ནས་འདུག དེ་ནི་ཕོ་ལནད་པ་

གཞོན་སྐེས་ཤིག་རེད་ལ་ཁོས་ང་ཚོར་འཛུམ་མདངས་བསན། 

ཁོས་ང་ཚོར་གཏམ་བཤད་འགོ་བཙུགས། ང་ཚོ་ངལ་བས་དུབ་

ན་ཡང་བཟོད་སན་གིས་དེར་ཉན།

“བློ་མཐུན་ཚོ། ཁོད་ཚོ་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚིའི་བཙོན་སར་དུ་འབོྱར་

བ་རེད། འདིར་ཁོད་ཚོའི་མདུན་དུ་ཡ་ང་བའི་ལམ་རིང་ཞིག་

ཡོད། ཡིན་ཡང་བློ་སོབས་མ་ཞུམ། ཁོད་ཚོ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཅན་

གི་དབྱེ་འབྱེད་ལས་ཐར་བ་རེད། དེ་བས་ད་ལྟ་ཁོད་ཚོས་ནུས་པ་

སྒིམ་དགོས་པ་ལས་སེམས་ཤི་མི་ཉན། ང་ཚོས་བཅིངས་འགྲོལ་

གི་ཉིན་དེ་ངེས་པར་མཐོང་གི་རེད། མི་ཚེ་དད་པ་དང་འགྲོགས་

དགོས། ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་སེམས་ཀི་དད་པ་འདོར་མི་རུང་། རེ་
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ཐག་འཆད་མི་ཉན། ཁོད་ཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་འཆི་བ་དང་བར་ཐག་

རིང་ཙམ་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། དམལ་བ་ནི་མཇུག་སྡུད་མེད་པ་

ཞིག་མ་ཡིན། ད་ལྟ་རེ་བ་ཞིག་སེ། བསབ་བྱ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་

ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི། ང་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་བློ་མཐུན་གི་འབེལ་བ་

ཡོད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤུན་ཟླ་ཡིན་པ་དང་། ང་

ཚོ་ཚང་མས་སྡུག་བསལ་གི་ལས་དབང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་

མོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་མགོ་ན་དུ་བ་གཅིག་མཚུངས་

ཤིག་འཁོར་བཞིན་ཡོད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་ཕན་བྱེད་

དགོས་པ་དེ་ནི་ང་ཚོ་གསོན་པོར་གནས་ཐབས་ཉག་གཅིག་ཡིན། 

ངས་ཁོད་ཚོར་གཏམ་མང་པོ་བཤད་སོང་། ཁོད་ཚོ་ཐང་ཆད་ཡོད་

པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་ཅུང་ཙམ་ཉན་རོགས། ཁོད་ཚོ་ཡོད་

ས་འདི་བཙོན་ཤག་བཅུ་བདུན་པ་ཡིན། ང་ལ་འདིར་སྒིག་ལམ་

ལྟ་རོག་གི་འགན་ཡོད། མི་སུ་ཡིན་ཡང་མི་གཞན་ལ་སྡུག་ཡུས་

བརོད་ཀི་ཡོད་ཚེ་ང་ལ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོག ད་བཤད་ཚར་སོང་། 

ཁོད་ཚོ་ཉལ་བར་འགྲོ་ཆོག མི་གཉིས་རེར་ཉལ་ཁྲི་གཅིག་ཡོད། 

མཚན་མོ་བདེ་ལེགས།” འདི་ནི་ང་ཚོས་ཐེངས་དང་པོར་ཐོས་

པའི་འགྲོ་བ་མི་ཡི་རོད་ཚིག་ཡིན།
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ཡུད་ཙམ་གི་རེས་སུ་ང་ཚོ་ཉལ་ཁྲིའི་སེང་ལ་འཛེགས་ནས་གཉིད་

སྟུག་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡུར།

ཕི་ཉིན་ཞོགས་ཀར། བཙོན་མ་“མོང་གོམས་ཅན་”ཚོས་ང་

ཚོར་རྩུབ་སོྤད་མ་བསན། ང་ཚོ་ཁྲུས་ཁང་ལ་སོང་ཞིང་། ང་ཚོར་

གོན་ཆས་གསར་བ་སྤད། ང་ཚོར་ཁོ་ཧྥེ་ནག་པོ་ཁེར་ཡོང་།

དུས་ཚོད་བཅུ་བ་ཡས་མས་སུ་ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ཐོན་ཞིང་། 

བཙོན་སར་དག་གཙང་སྦྲ་བྱས་ཡོད་པ་འད། ཕིའི་ཉི་འོད་ཀིས་ང་

ཚོར་དོད་སྣང་སྦིན། ང་ཚོའི་རྣམ་རིག་ཧ་ཅང་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་།  

ང་ཚོས་མཚན་གཅིག་ལ་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་བདེ་སྣང་ཉམས་

སུ་མོང་བཞིན་ཡོད། གྲོགས་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་ཐུག་སེ་གེང་

མོལ་རེ་བྱས། ང་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཡལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐོར་

མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཅི་ཡང་གེང་མོལ་བྱས་པ་ཡིན། ཐུན་མོང་ལ་

བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་དམག་འཁྲུག་མཇུག་སྒིལ་ཉེར་

ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

ཉིན་གུང་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་ལ་ཁུ་ཐང་ཁེར་ཡོང་སེ། བཙོན་མ་རེ་

རེར་ཁུ་ཐང་གར་བོ་སེར་མ་རེ་རེ་སྤད། ང་ལ་ལོྟགས་གདུང་གིས་

དག་ཏུ་མནར་ན་ཡང་། ངས་ཁུ་ཐང་དེར་རེག་ཙམ་ཡང་མ་བྱས། 

ང་ནི་ད་ལྟ་ཡང་སར་ལྟར་ལང་ཤོར་གི་བྱིས་པ་ཞིག་རེད་འདུག 

ངའི་ཨ་ཕས་ངའི་ཟས་སྐལ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཟོས།
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བཙོན་ཤག་གི་གྲིབ་མའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཉིན་གུང་གི་གཉིད་

ཐུན་གཅིག་རོལ། འདམ་འབག་ཅན་གི་བཙོན་ཤག་ཏུ་གསང་

ལས་པ་ཞིག་གིས་བརོད་པ་དེ་རྫུན་གཏམ་ཡིན་ངེས་རེད།  ཨོ་ཤི་

ཝི་ཚི་ནི་དོན་དངོས་སུ་ལུས་ཕུང་ཉམས་གསོ་ཁང་རེད།

ཕི་དོར་ང་ཚོ་རུ་ཕྲེང་བསྒིགས། བཙོན་མ་གསུམ་གིས་ཅོག་

ཙེ་ཞིག་དང་སན་ཆས་སྐོར་ཞིག་ཁེར་ཡོང་། མི་རེ་རེས་ཕུ་ཐུང་

ཡར་དཔུང་རྩར་བརེས་ནས། ཅོག་ཙེ་དེའི་མདུན་ནས་བཅར་ཏེ་

འགྲོ་དགོས། “མོང་གོམས་ཅན་”གསུམ་པོའི་ལག་ཏུ་ཁབ་རེ་ཡོད་

ཅིང་། ང་ཚོའི་དཔུང་བའི་སེང་ལ་ཨང་གྲངས་གཙགས། ང་ནི་ 

A–7713 དུ་གྱུར། དེ་ནས་བཟུང་ང་ལ་མིང་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་

པར་གྱུར།

ས་རུབ་ཁར་མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་བྱས། ངལ་རོྩལ་གི་སེ་ཁག་

རྣམས་ཕིར་ལོག སོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རོལ་དབྱངས་རུ་ཚོགས་ཤིག་

གིས་དམག་སོྐད་རོལ་དབྱངས་དཀོྲལ། བཙོན་མ་ཁྲི་ཕྲག་ཡོད་

པ་རུ་ཕྲེང་དུ་བསྒིགས་ཏེ། SS ཚོས་ཁོ་ཚོའི་ཨང་གྲངས་ལ་ཞིབ་

བཤེར་བྱས།

མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་ཚར་རེས། བཙོན་ཤག་ཚང་མ་ནས་

ཡོང་བའི་བཙོན་མ་རྣམས་རང་སར་འཐོར་ཏེ།  ཁོ་ཚོ་ངལ་རོྩལ་

དུ་སངོ་ཤུལ་འབོྱར་བའི་བཙོན་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་གྲགོས་

པ་ོདང་གཉེན་ཉེ། ཁིམ་མཚེས་རྣམས་འཚོལ་བར་བྱེད།
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ཉིན་འགའ་འདས། ཞོགས་ཀར་ཁོ་ཧྥི་ནག་པོ་རེད། ཉིན་གུང་ཁུ་

ཐང་རེད། (ཉིན་གསུམ་པ་ནས་ང་ལོྟགས་ཏེ་ཁུ་ཐང་གི་རིགས་ཅི་

ཡང་ཟོས)དགོང་ཁ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པར་མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་རེད། 

དེ་ནས་བག་ལེབ་དང་ཟས་རིགས་གཞན་གང་རུང་ཞིག་ནུབ་

ཟས་རེད། དུས་ཚོད་དགུ་པར་ཉལ་དགོས།

ང་ཚོ་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚིར་བསེབས་ནས་ཉིན་བརྒྱད་འགོར། འདི་

ནི་མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་གི་སྐབས་ཤིག་སེ། ང་ཚོས་མིང་འབོད་

ཐོ་བཤེར་ཚར་བའི་དིལ་བར་ཁོ་ནར་སྒུག་བཞིན་ཡོད། ངས་གོ་

བུར་དུ་མི་ཕྲེང་གི་བར་ན་མི་ཞིག་གིས་“ཁོད་ཚོ་ལས་སུ་ཞིག་ནི་

སི་གྷེད་ཡི་ཝི་བཟེལ་ཡིན་”ཞེས་འདི་བ་ཐོས།

ང་ཚོ་འཚོལ་བཞིན་པའི་མི་དེ་ནི་གཟུགས་ཐུང་ཞིང་། ལྟ་ན་

མི་སྡུག་ཅིང་གཉེར་མས་ཁེངས་པའི་གདོང་ལ་མིག་ཤེལ་གོན་པ་

ཞིག་རེད། ངའི་ཨ་ཕས་ཁོར་ལན་འདི་ལྟར་བཏབ།

“ང་སི་གྷེད་ཡི་ཝི་བཟེལ་ཡིན།” མི་གཟུགས་ཆུང་དེས་མིག་

གཉིས་ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ངའི་ཨ་ཕར་ཡུད་ཙམ་བལྟས།

“ཁོད་ཀིས་ང་ངོ་ཤེས་སམ། ཁོད་ཀིས་ང་ངོ་མི་ཤེས་སམ། ང་

ནི་ཁོད་ཀི་གཉེན་འབེལ་ཞིག་ཡིན། ང་སི་ཊེན་ཡིན། ཁོད་ཀིས་

བརེད་སོང་ངམ། སི་ཊེན། ཨན་ཋི་ཝར་ཕ་ཡི་སི་ཊེན། རེ་བཟེལ་

གི་ཁོ་ག་ཡིན། ཁེད་ཀི་ཆུང་མ་ནི་རེ་བཟེལ་གི་ཞང་མོ་ཡིན། མོས་
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རྒྱུན་དུ་ང་ཚོར་ཡི་གེ་བསྐུར་མོང་ … དེ་འདའི་ཡི་གེ་སྙན་པོ་

རྣམས།”

ངའི་ཨ་ཕས་ཁོ་ངོ་མ་ཤེས།  ཁོང་གིས་ཁོ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་མ་

གཏོགས་ཤེས་ཀི་མེད་ངེས་ཡིན།  ཁོང་ཇིའུ་པའི་སྐིད་སྡུག་གི་

འདམ་དུ་བྱིང་བ་ནས། ཁིམ་ཚང་གི་དོན་དག་རིགས་ལ་ནམ་

ཡང་རྒྱུས་མངའ་མེད་པར་གྱུར།  ཁོང་གི་བསམ་བློ་གཞན་ཞིག་

ལ་འཁམས་ནས་ཁོང་གི་སེང་ན་གནས་མེད།  (ཐེངས་ཤིག་ལ་

ཚ་མོ་ཞིག སི་གྷེད་ལ་ང་ཚོར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་། མོ་ང་ཚོ་དང་མཉམ་

དུ་བསད་ཅིང་ཅོག་ཙེ་གཅིག་གི་སེང་ལ་ཟ་མ་ཟོས་ནས་བདུན་

ཕྲག་གཉིས་འགོར་རེས་ངའི་ཨ་ཕས་མོ་ཡོད་པ་ཐོག་མར་དོ་སྣང་

བྱུང་།) ཁོང་གིས་སི་ཊེན་དན་ཡུལ་དུ་འཁོར་ཐུབ་མ་སོང་། ངས་

ཁོ་འཕྲལ་དུ་ངོ་ཤེས་སོང་། ཁོའི་ཆུང་མ་རེ་བཟེལ་ནི་བེལ་ཇུམ་ལ་

མ་སོང་གོང་ངས་མོ་ངོ་ཤེས་ཡོད།

ཁོ་ན་རེ།  “ང་ནི་ ༡༩༤༢ ལོར་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་། ངས་ཁོད་ཀི་

ཡུལ་ནས་འགྲུལ་སྐེལ་ཐེངས་ཤིག་ཡོང་ཡོད་པ་ཐོས་ཏེ། ང་ཁོད་

ཚོ་འཚོལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། ངའི་སེམས་ལ་གཅིག་བྱས་ན་ཁོད་

ཚོར་རེ་བཟེལ་དང་ངའི་བུ་ཆུང་རྣམས་ཀི་གཏམ་གསར་རེ་མེད་

དམ་བསམས། ཁོ་ཚོ་ཨན་ཋི་ཝར་ཕ་ལ་ལུས་པར་གྱུར་… .”

ངས་ཁོ་ཚོའི་སྐོར་ཅི་ཡང་ཤེས་མེད།
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༡༩༤༠ ལོ་ནས་ངའི་ཨ་མར་ཁོ་ཚོའི་ཡི་གེ་གཅིག་ཀང་འབོྱར་

མེད། འནོ་ཀང་ངས་རྫུན་གཏམ་འདི་ལྟར་བཤད།

“གཏམ་ཡདོ། ངའི་ཨ་མས་ཁོད་ཀི་བཟའ་མི་ལས་གཏམ་ཐོས་

འདུག རེ་བཟེལ་ལ་སོྐན་མེད་རེད། བྱིས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་

… .”

ཁོ་དགའ་ནས་ངུས། ཁོ་ཡུན་རིང་ཙམ་བསད་དེ་གཏམ་མང་

ཙམ་དིས་ནས་གཏམ་སྙན་གི་བདུད་རྩི་འཐུང་འདོད་ཡོད་ནའང་།  

SS ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་། ཁོས་ང་ཚོར་ཕི་ཉིན་ཡོང་

གི་ཡིན་ཟེར།

ང་ཚོ་རང་སར་གེས་དགོས་པའི་དིལ་བར་གྲགས། ང་ཚོ་བག་

ལེབ་དང་བཟོས་མར་གི་ནུབ་ཟས་ལེན་དུ་སོང་། ང་ནི་ལོྟགས་ཏེ་

བཟོད་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་སབས་ངའི་ཟས་སྐལ་གནས་དེ་

རང་དུ་ཁྱུར་མིད་དུ་བཏང་།

ངའི་ཨ་ཕ་ན་རེ། “ཁོད་ཀིས་ཟས་སྐལ་འཕྲལ་དུ་ཟ་རམ་བྱེད་

མི་འསོ། སང་ཉིན་ནི་ཉི་མ་གཞན་པ་ཞིག … .”

ཁོང་གི་བསབ་འདོམས་འཕིས་དགས་ཤིང་ངའི་ཟས་སྐལ་

ཅི་ཡང་ལྷག་མེད་པ་མཐོང་ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་ཟས་སྐལ་ཟ་

གྲབས་ཀང་མ་བྱས།

ཁོང་ན་རེ། “ང་ནི་ལོྟགས་ཀི་མི་འདུག”
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ང་ཚོ་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་ལ་གཟའ་འཁོར་གསུམ་ལ་བསད། ང་ཚོར་ལས་

ཀ་ཅི་ཡང་མེད། ཕི་དོ་དང་དགོང་དོར་ང་ཚོ་ཅི་འདོད་དུ་གཉིད་

ཐུབ་པ་བྱུང་།

སེམས་ལས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་གནས་སོར་ལས་གཡོལ་ཏེ་

གནས་འདིར་སོད་ཐུབ་ཚོད་ཅིག་ལ་སོད་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

དེ་ནི་མི་དཀའ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ལག་ཤེས་ཅན་གི་གྲས་སུ་གཏན་

ནས་ཐོ་འགོད་མི་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཁོ་ན་ཡིན། ལུས་ཤུགས་ངལ་རོྩལ་བ་

ཚོ་དམག་མཇུག་མ་ཚར་བར་འདིར་འཇོག་པར་འགྱུར།

བདུན་ཕྲག་གསུམ་པའི་འགོ་སོད་ལ་ང་ཚོའི་བཙོན་ཤག་གི་

བཙོན་མ་དོ་དམ་པ་དེ་བྱམས་དགས་པ་ལ་དོགས་ནས་ཁོ་ལས་

གནས་ནས་ཕྱུང་བར་བྱས། ང་ཚོའི་དོ་དམ་པ་གསར་བ་དེ་ཀ་ཀོ་

ཞིག་དང་།  ཁོའི་ལས་རོགས་དག་ནི་དམུ་རོྒད་འཁྲུལ་མེད་རེད། 

ཉིན་བཟང་པོ་དེ་རྣམས་རོགས་སོང་། ང་ཚོས་རང་རང་གནས་

སོར་རེས་མའི་ནང་དུ་ཚུད་ན་བཟང་བའི་བསམ་བློ་གཏོང་འགོ་

ཚུགས།

ཨན་ཋི་ཝར་ཕ་ནས་ཡོང་བའི་ང་ཚོའི་གཉེན་ཉེ་སི་ཊེན་ང་

ཚོར་མུ་མཐུད་དེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཞིང་། སྐབས་འགར་ཁོའི་ཟས་སྐལ་

གི་བག་ལེབ་ཆུང་ཆུང་རེ་ཁེར་ཡོང་།
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“འདི་ཁོད་ལ་ཁེར་ཡོང་བ་ཡིན། ཨི་ལི་བཟར།”

ཁོ་ཡོང་ཐེངས་རེར་ཁོའི་མིག་ལས་མཆི་མ་ཐོར་བ་ཁོའི་གྲང་

འཁག་གི་འགྲམ་ངོས་སུ་འགྲིལ།  ཁོས་རྒྱུན་དུ་ངའི་ཨ་ཕར་འདི་

ལྟར་བརོད།

“ཁོད་ཀི་བུ་ལ་གཟབ་གཟབ་བོྱས། ཁོ་ནི་ལུས་སོབས་ཧ་ཅང་

ཞན་ཞིང་སྐམ་པོ་རེད། ཟས་གང་ཡིན་དང་དུས་ནམ་ཡིན་ལ་མི་

ལྟ་བར་ཟས་ཅི་ཞིག་རེད་ན་ཡང་ཟ་དགོས། གནས་འདིར་ལུས་

སོབས་ཞན་ན་མཐར་འཁོལ་མི་ཡོང་།”

འནོ་ཀང་ཁོ་རང་ཉིད་ནི་དེ་འདའི་སྐམ་རིད། ལུས་སོབས་

ཞན་པོ་ཞིག་རེད་… .

“ང་གསོན་པོར་གནས་པའི་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ནི་རེ་བཟེལ་དང་

བྱིས་པ་དག་ད་དུང་གསོན་པོར་འཚོ་བ་དེ་ཡིན། ཁོ་ཚོ་མིན་ན་ང་

མུ་མཐུད་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ཀི་མ་རེད།”

ཁོ་འདི་ལྟར་བཤད་རྒྱུར་གོམས་ཡོད།

དགོང་མོ་ཞིག་ལ་ཁོ་ང་ཚོ་ཡོད་སར་ཡོང་།  ཁོའི་གདོང་ལ་

བཀྲག་མདངས་ཤིག་འདུག

“ཨན་ཋི་ཝར་ཕ་ནས་འགྲུལ་སྐོད་ཅིག་ད་ལྟ་འབོྱར་འདུག་

ང་སང་ཉིན་ཁོ་ཚོར་བལྟ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོ་ཚོར་གཏམ་རེ་ཡོད་

ཀི་རེད།”
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ཁོ་ཕིན་སོང་།

ང་ཚོས་ཡང་བསྐར་ཁོ་མཐོང་མ་སོང་། ཁོས་གཏམ་ཐོས་ཚར་

ཡོད་པ་རེད། གཏམ་ངོ་མ་དེ།

དགོང་མོ་ང་ཚོ་ཉལ་ཁྲིར་ཉལ་ནས་ཧ་སི་ཌིག་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་གླུ་

དབྱངས་འགའ་རེ་ལེན་པར་བྱེད་ཅིང་། ཨ་ཁི་བ་ཌི་རུ་མར་གིས་

ཁོའི་ཟབ་ཅིང་བརིད་བག་ཅན་གི་སྐད་གདངས་ཀིས་ང་ཚོའི་

སྙིང་ལ་གདུང་བ་སྐེད་པར་བྱེད།

འགའ་རེས་དཀོན་མཆོག་དང་། དེའི་གསང་བའི་ཡོན་ཏན། 

ཇིའུ་མི་དམངས་ཀི་སིག་ལྟུང་།  ཁོ་ཚོའི་མ་འོངས་པའི་སོྐབ་

པ་བཅས་ཀི་སྐོར་ལ་གེང་མོལ་བྱས། ཡིན་ཡང་ངས་སོན་ལམ་

འདེབས་པ་བཅད་ཚར། ངས་ཇོབ་19ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད་

བྱས། ང་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་མེད་པ་མིན། ཡིན་

ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་དང་སྙོམ་ལ་ང་དོགས་པ་སྐེས།

ཨ་ཁི་བ་ཌི་རུ་མར་ན་རེ།  “དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་ཚོད་

བགམ་གནང་གི་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོས་རང་རང་གི་

ཉནོ་མོངས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚོའི་རྒྱུད་

19  ཇོབ་ནི་ Job སེ་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའི་གང་ཟག་ཅིག་གི་མིང་སེ། ཁོའི་

མི་ཚེར་སྡུག་བསམ་ཅི་ཙམ་མངས་ན་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་མ་ལོག་པ་ཞིག
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དུ་གནས་པའི་སེ་ཋན་20འདུལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་མཁེན་འདོད་

ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་རེ་ཐག་ཆད་དགོས་དོན་མེད། ཁོང་གིས་རྒྱུན་

མི་ཆད་པར་ང་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་ནི།  ཁོང་གིས་ང་ཚོར་

གཞན་ལས་ཐུགས་རེས་གཟིགས་པའི་རགས་ཡིན།”

ཧེར་ཤི་གྷེ་ནུད་ནི་ཁ་བ་ལ་ཡི་གཞུང་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་

ཞིག་ཡིན།  ཁོས་དུས་ཀི་མཐའ་དང་མ་འོངས་པའི་སོན་པ་མེ་ས་

ཡ་ཡི་སྐོར་བརོད་པར་བྱས།

འཕྲོས་མོལ་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ངའི་སེམས་ལ།  “སྐབས་

འདིར་ངའི་ཨ་མ་གང་དུ་ཡདོ་དམ། བཟི་ཕོ་ར་ …” ཞེས་དན་ཡངོ་།

ཐེངས་ཤིག་ལ་ངའི་ཨ་ཕ་ན་རེ།  “ཁོད་ཀི་ཨ་མ་ད་དུང་སྐེས་

དམན་དར་མ་ཞིག་ཡིན། མོ་ངལ་རོྩལ་བཙོན་སར་དུ་ཡོད་ངེས་

ཡིན། བཟི་ཕོ་ར་ད་ལྟ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནམ། 

མོ་ཡང་ངལ་རོྩལ་བཙོན་སར་དུ་ཡོད་ངེས་རེད།”

ངེད་གཉིས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་འདོད་སྐེས་པ་ལ་ཨང་།  

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མིན་ཡང་ད་དུང་དེར་ཡིད་ཆེས་རྫུན་མ་བྱེད་པར་

འགྱུར་རམ། 

ལག་ཤེས་པ་རྣམས་བཙོན་སར་གཞན་དག་ཏུ་བཏང་ཚར། 

དེའི་འཕྲོས་སུ་སྤིར་བཏང་གི་ངལ་རོྩལ་པ་ང་ཚོའི་གྲས་མི་བརྒྱ་

ཙམ་ཞིག་ལྷག་ཡོད།

20  སེ་ཋན་ནི་ Satan ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་ཅིག་གི་མིང་།
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བཙོན་ཤག་གི་དྲུང་ཡིག་ཅིག་ན་རེ། “དེ་རིང་ཁོད་ཚོའི་རེས་

ལ་བབས་འདུག ཁོད་ཚོ་འགྲུལ་ཐེངས་རེས་མའི་གྲས་སུ་འགྲོ་

དགོས་ཀི་རེད།”

དུས་ཚོད་བཅུ་བར་ང་ཚོར་ཉིན་རའི་ཟས་སྐལ་བག་ལེབ་

སྤད། ང་ཚོ་ SS བཅུ་ཙམ་གིས་བསྐོར་ཡོད། སོ་ཁའི་“ངལ་རྩོལ་ནི་

རང་མོས་ཡིན་”ཞེས་པའི་ཡིག་བྱང་གི་མདུན་དུ་ང་ཚོར་གྲངས་

བཤེར་བྱས། ཡུད་ཙམ་གི་རེས་སུ་ང་ཚོ་ཉི་འོད་འཁིལ་བའི་ཕི་

རོལ་གི་རྒྱ་ལམ་སེང་དུ་ཡོད་ལ། ནམ་མཁར་སྤིན་ཕུང་ཆུང་ཆུང་

འགའ་རེ་འདུག

ང་ཚོ་དལ་བུར་སོྐད། སྲུང་སྐེལ་བ་ཚོས་བེལ་འཚུབ་མི་བྱེད། 

ང་ཚོ་དེ་ལ་དགའ་སྣང་འཕེལ། ང་ཚོས་ལམ་གི་གྲོང་ཚོ་རྣམས་

འགྲིམས་སྐབས་ཇར་མན་པ་རྣམས་ཀིས་མཚར་སྣང་མེད་པའི་

སོ་ནས་ང་ཚོར་ཅེར་ནས་བལྟས། ཕལ་ཆེར་ཁོ་ཚོས་འགྲུལ་སོྐད་

འདི་རིགས་མང་པོ་མཐོང་ཚར་བ་འད།

ལམ་དུ་ང་ཚོ་ཇར་མན་གི་ན་ཆུང་མ་འགའ་ལ་ཐུག སྲུང་

སྐེལ་བ་ཚོས་དེ་ཚོར་རྩེད་གཡེང་བྱེད་འགོ་ཚུགས། ན་ཆུང་མ་དེ་

རྣམས་ཁྲམ་དགོད་བྱེད་ཅིང་སྤོ་སྣང་རྒྱས། དེ་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ཚོར་

འ་ོབསྐལ་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཙི་གུ་སོག་བཅུག་སེ་གད་མོ་ཤོར། 

ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་གད་མོ་དགོད་པ་དང་། རྩེད་མཚར་བྱེད་པ། ཀུ་ཅོ་

འདོན་པ། ཕན་ཚུན་དོ་སྣང་འདེན་རེས་བྱས་ནས་ལམ་ཚད་རིང་
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ཙམ་ལ་བསྐོད། གནས་སྐབས་འདིའི་རིང་མ་མཐའ་ཡང་ང་ཚོས་

སྤོ་བ་དང་མེ་མདའི་ཞབས་གཞུག་གིས་གཞུ་བ་གཉིས་ལ་བཟོད་

སན་བྱེད་དགོས་མ་བྱུང་།

དུས་ཚོད་བཞིའི་རིང་བསོྐད་རེས་ང་ཚོ་ང་ཚོའི་བཙོན་སར་

གསར་བ་སེ། བྷུ་ན་ལ་འབོྱར། ང་ཚོའི་རྒྱབ་ཏུ་ལགས་སོ་བསམས།
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བཙོན་སར་དེ་ནད་ཡམས་ཤིག་གིས་མནར་བ་དང་འད་བར་

དེར་སོང་བ་དང་རོ་མདོག་ཅིག་ཤར་འདུག གོན་ཆས་སྤུས་དག་

ཅན་གི་བཙོན་མ་རེ་ཟུང་ཞིག་ཁང་བསར་དག་གི་བར་ན་འགྲོ་

བཞིན་འདུག

ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཁྲུས་ཁང་འགྲིམས་དགོས་པ་ནི་སོས་མེད་

ཡིན། ང་ཚོའི་བཙོན་སར་གི་འགོ་བ་ང་ཚོའི་ནང་ལ་ཡོང་།  ཁོ་

ནི་ལུས་སོབས་རྒྱས་ཤིང་ཕྲག་ཞེང་ཆེ་བའི་སྐེས་པ་ཞིག་རེད། 

ཁོའི་མཇིང་བ་ཐུང་ཞིང་སོམ། མཆུ་འདབ་མཐུག་ཅིང་རྟུལ། སྐྲ་

ཐུང་ཞིང་འཁིལ། མཐོང་སྣང་ལ་ཁོ་སྙིང་རེ་ཅན་ཞིག་ཏུ་མངོན། 

ཁོའི་སོ་སྐའི་མདོག་གི་མིག་ཟུང་ལ་སྐབས་དང་སྐབས་སུ་འཛུམ་

མདངས་རེ་འཚེར། ང་ཚོའི་རུ་ཕྲེང་དུ་ལོ་ན་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་

ཅན་གི་བྱིས་པ་འགའ་ཡོད། ལས་བྱེད་པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་སེང་ལ་སྤོ་

སྣང་འཕེལ་ཞིང་། དེ་དག་ལ་བཟའ་བཏུང་ཁེར་ཡོང་དགོས་པའི་

བཀའ་བཏང་།

ང་ཚོར་གོན་ཆས་གསར་བ་སྤད་རེས་རས་གུར་གཉིས་ནང་

དུ་གནས་བཅའ་རུ་བཅུག ང་ཚོས་བསྒུགས་ཏེ་ངལ་རོྩལ་རུ་ཁག་

ཏུ་ཚུད་རེས་བཙོན་ཤག་ནང་དུ་འགྲིམས་ཆོག
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དགོང་གར་ངལ་རོྩལ་སེ་ཁག་རྣམས་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་ནས་

ལོག མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་བྱས། ང་ཚོས་ངོ་ཤེས་ཀི་མི་རྣམས་

བཙལ་ཞིང་གནས་ཚུལ་ཉན་པ་དང་། བཙོན་མ་རིང་བ་རྣམས་

ལ་ངལ་རོྩལ་སེ་ཁག་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་བཟང་བོ་ཡིན་པ་དང་། 

ཁང་བསར་གང་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་ཐབས་བྱེད་འསོ་པའི་གཏམ་འདི་

བ་བཅས་ཀི་འགོ་བརྩམས། བཙོན་མ་ཚང་མ་འཐད་ངག་གཅིག་

གྱུར་གིས་ན་རེ།  “བྷུ་ན་ཡི་བཙོན་སར་ཧ་ཅང་བཟང་། ཁོད་ཚོ་

དེར་གནས་ཐུབ། གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི་ཨར་ལས་སེ་ཚན་

དུ་མི་ཚུད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་… .”

འདེམས་དབང་ནི་ང་ཚོ་རང་གི་ལག་པར་ཡོད་པ་དང་

མཚུངས།

ང་ཚོའི་རས་གུར་གི་འགོ་བ་ནི་ཇར་མན་པ་ཞིག་ཡིན། གདོང་ལ་

དམེ་མདངས་ཤར་ཞིང་། མཆུ་འདབ་མཐུག་པོ། ལག་པ་གཉིས་

སྤང་ཀིའི་སེར་ཁིམ་དང་མཚུངས། ཁོ་ལུས་ཧ་ཅང་རྒྱགས་སབས་

འགུལ་སོྐད་བྱེད་པ་དཀའ། བཙོན་སར་གི་འགོ་བ་དང་འད་བར་

ཁོ་ལོ་ཆུང་དག་ལ་ཆགས། ང་ཚོ་འབོྱར་མ་ཐག་ཁོས་ལོ་ཆུང་ཚོར་

བག་ལེབ་དང་ཁུ་ཐང་། མར་བཟོས་མ་བཅས་ཁེར་ཡོང་།  (དོན་

དངོས་སུ་འདི་ནི་ཞེ་ཕུགས་གཙང་མའི་བརྩེ་ཞེན་ཞིག་མིན། ཕིས་
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སུ་ངས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། འདི་གའི་ཕོ་ཡིས་ཕོ་ལ་འཁྲིག་སྦོར་

བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ཁྲོད་དུ་བྱིས་པའི་ལོག་ཚོང་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་རེད།)

འགོ་བ་དེས་ང་ཚོར་བརོད་དོན། “ཁོད་ཚོ་འདིར་ཟུར་བཀག་

གིས་ཉིན་གསུམ་ལ་སོད་དགོས། དེ་ནས་ཁོད་ཚོ་ལས་ཀར་འགྲོ་

དགོས། སང་ཉིན་སན་བཅོས་ཀི་བརག་དཔྱད་རེད།”

འགོ་བ་དེའི་ལས་རོགས་ཤིག – ངོ་གདོང་འཁག་ཅིང་མིག་

ལ་མ་རབས་ཀི་མདངས་ཤར་བ་ཞིག – ངའི་འཁྲིས་སུ་ཡོང་སེ་

ན་རེ།

“ཁོད་ཀིས་སེ་ཁག་བཟང་བོ་ཞིག་ཏུ་ཚུད་ན་འདོད་དམ།”

“དེ་ནི་ངས་ལོས་འདོད། ཡིན་ཡང་ང་ལ་ཆ་རྐེན་ཞིག་ཡོད། 

དེ་ནི་ང་ངའི་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་དུ་འདུག་དགོས།”

ཁོ་ན་རེ།  “དེ་འགྲིགས། ངས་དེ་ལྟར་བཀོད་སྒིག་བྱེད་ཐུབ། 

དིན་ལན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་དོད་དུ་ཁོད་ཀི་ལྷམ་དེས་ཆོག རེས་

སུ་ངས་ཁོད་ལ་གཞན་པ་ཞིག་སེར།”

ངས་ཁོར་ངའི་ལྷམ་སེར་རྒྱུར་མོས་མཐུན་མ་བྱས། དེ་ནི་ང་

ལ་ལྷག་ཡོད་པའི་ང་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཁོ་ན་ཡིན།

“ངས་ཁོད་ལ་བག་ལེབ་དང་བཟོས་མར་གི་ཟས་སྐལ་འཕར་

མ་སེར་ཆོག”
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ཁོ་ངའི་ལྷམ་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཁོར་མ་

སྤད།  (རེས་སུ་གང་ལྟར་ཡང་ངའི་ལྷམ་དེ་ཁེར་སོང་། ཡིན་ཡང་

སྐིན་ཚབ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་།)

ཞོགས་ཀའི་དུས་ཚོད་ས་མོར་ཕི་ལོགས་སུ་རྐུབ་སེགས་རིང་བོ་

ཞིག་གི་ཐོག་སན་པ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་སན་

བཅོས་བརག་དཔྱད་བྱས།

སན་པ་དང་པོ་དེས་ང་ལ་བརག་དཔྱད་མིང་ཙམ་ཞིག་བྱས། 

ཁོ་འདོད་བློ་ཁེངས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ལ། 

“ཁོད་བདེ་ཐང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་དིས།

སུ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་གཏམ་ཞིག་སྨྲ་ཕོད་དམ།

སོའི་སན་པ་ནི་རྐུབ་སེགས་ཀི་སྣེ་གཞན་པར་འདུག་ཅིང་།  

ཆེས་གཟབ་གཟབ་བྱེད།  ཁོས་ང་ཚོར་ཁ་ཆེར་གདངས་དགོས་

པའི་བཀའ་འབེབས་པར་བྱེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོས་སོ་རུལ་བ་

འཚོལ་བ་མིན་པར་གསེར་སོ་འཚོལ་བ་རེད། སུའི་ཁ་ནང་དུ་

གསེར་སོ་ཡོད་ན་དེའི་ཨང་རགས་དེ་ཐོ་གཞུང་ཞིག་ཏུ་འགོད། 

ང་ལ་གསེར་ཤན་ཅན་གི་སོ་ཞིག་ཡོད།

ཉིན་ཐོག་མ་གསུམ་མགོགས་པོར་འདས། ཉིན་བཞི་བའི་

ནམ་ལངས་ཏེ་ང་ཚོ་སོད་སར་གི་ཕི་རོལ་ན་ལངས་ནས་ཡོད་
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སྐབས་ཁ་ཕོ་ཁ་ཤས་དེར་བསེབས་ཤིང་།  ཁོ་ཚོ་རེ་རེ་ནས་རང་

གི་འདོད་པ་ལྟར་མི་ཁ་ཤས་འདེམས་འགོ་ཚུགས།

“ཁོད་ …  ཁོད་དང་ཁོད་ …” ཞེས་སོ་ཟོག་དང་ཚོང་ཟོག་ལ་

མཛུབ་མོ་འཛུགས་པ་ལྟར་བྱས།

ང་ཚོ་ང་ཚོའི་ཁ་ཕོ་ཕོ་གཞོན་ཞིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་

སོང་།  ཁོས་ང་ཚོ་རྒྱ་སོ་དང་ཉེ་བའི་ཁང་བསར་དང་པོའི་འཛུལ་

སོར་འགྲོ་མཚམས་འཇོག་བཅུག

འདི་ནི་དཀོྲལ་རྡུང་རོལ་དབྱངས་ཀི་ཁང་བསར་ཡིན། “ནང་

དུ་སོང་”ཞེས་བཀའ་ཕབ། ང་ཚོ་དེར་ཡ་མཚར། ང་ཚོས་རོལ་

དབྱངས་ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ།

རོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་གིས་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

དཔུང་སྐོད་ཀི་རོལ་དབྱངས་དེ་དཀོྲལ། སེ་ཁག་མང་པོ་གོམ་

སབས་གཅིག་གྱུར་གིས་ལས་ཡུལ་དུ་བསྐོད། ཁ་ཕོ་རྣམས་ཀིས་

ལག་པས་དབྱངས་ཚིག་རེབ་བཞིན་“གཡོན་ལ།  གཡས་ལ། 

གཡོན་ལ། གཡས་ལ།” ཞེས་སོྒགས།

SS ཁ་ཤས་ཀིས་ལག་ཏུ་སྨྱུ་གུ་དང་ཤོག་བུ་བཟུང་ནས་ཕི་

ལོགས་ལ་བསོྐད་པ་ཚོའི་གྲངས་ཀ་བགྲངས། རོལ་དབྱངས་རུ་

ཁག་གིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དཔུང་སོྐད་རོལ་དབྱངས་དེ་སེ་

ཁག་མཐའ་མ་དེ་ཕི་ལོགས་སུ་བསོྐད་མ་ཚར་བར་དུ་དཀོྲལ། དེ་

རེས་སྒ་དབྱངས་བཀོད་འདོམས་ཀི་དབྱུག་གུ་དེ་སོྐད་མཚམས་
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ཆད། རོལ་དབྱངས་ཀི་སྒ་མཚམས་ཆད་པར་གྱུར་ཅིང་ཁ་ཕོ་

རྣམས་ཀིས།

“གྲལ་སྒིགས་ཤིག” ཞེས་བསྒགས།

ང་ཚོ་བཙོན་སར་ནས་ཐོན་སྐབས་རལོ་དབྱངས་མེད་ཀང་ང་

ཚོའི་རྣ་ནང་ལ་རོལ་དབྱངས་དེ་ད་དུང་གྲག་བཞིན་ཡོད་སབས་

གམོ་སབས་གཅིག་གྱུར་གིས་བསོྐད།

“གཡོན་ལ། གཡས་ལ། གཡོན་ལ། གཡས་ལ།”

ང་ཚོས་ང་ཚོའི་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་རོལ་དབྱངས་དཀོྲལ་

མཁན་རྣམས་དང་འཕྲོས་མོལ་གི་འགོ་བརྩམས།

ང་ཚོ་རོལ་དབྱངས་པ་དག་དང་ལྷན་གྲལ་ལྔ་ཕྲེང་དུ་

བསྒིགས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཇིའུ་པ་ཡིན། ཇུ་ལི་ཡེག་ནི་མིག་

ཤེལ་གོན་པའི་ཕོ་ལན་པ་ཞིག་ཡིན། གདོང་ལ་མི་ཚེར་ཡིད་ཐང་

ཆད་པའི་འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཁེར། ལུ་ཝི་སི་ནི་ཧོ་ལནད་ནས་

ཡོང་བའི་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་དཀོྲལ་མཁན་ཕུལ་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་།  ཁོས་རང་གིས་བེ་ཐོ་ཝན་གི་རོལ་དབྱངས་དཀོྲལ་

མི་ཆོག་པ་ལ་སྡུག་ཡུས་འདོན། ཇིའུ་པ་ཚོས་ཇར་མན་གི་རོལ་

དབྱངས་དཀོྲལ་མི་ཆོག ཧན་སི་ནི་གྲུང་མདོག་ཅན་གི་ཕོ་གསར་

བེ་ལེན་པ་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁོ་ཚོའི་འགོ་བ་ནི་ཕོ་ལནད་པ་ཞིག་

ཡིན་ལ། མིང་ལ་ཧྥི་ར་ནེག་ཟེར་བ་དང་། ཕོ་ལནད་ཀི་གྲོང་ཁེར་

ཝར་སོ་ཟེར་བར་སོབ་མ་བྱས་མོང་།
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རྗུའུ་ལེ་ཁ་ཡིས་ང་ལ་བརོད་དོན།  “ང་ཚོས་འདི་ནས་ཐག་

མི་རིང་བའི་དོས་ཁང་ཞིག་ཏུ་གོག་གི་ཅ་ལག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་

ཡོད། ལས་ཀ་དེར་དཀའ་ཁག་དང་ཉེན་ཁ་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག 

འནོ་ཀང་ཨི་ཌེག་ཟེར་བའི་ཁ་ཕོ་དེ་སྐབས་རེར་སོག་རླུང་གིས་

སྨོན་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར། དེ་དུས་ཁོ་དང་རྒྱང་རིང་དུ་གནས་ཐབས་

བྱེད་དགོས།”

ཧན་སི་ཡིས་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་ན་རེ། “བུ། ཁོད་ནི་རླུང་ར་ཅན་

ཞིག་རེད། ཁོད་སེ་ཁག་ཡག་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསེབས་ཡོད་པ་

རེད་… .”

དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅུའི་རེས་སུ་ང་ཚོ་དོས་ཁང་དེའི་མདུན་

ལ་འབོྱར། དམག་མི་མིན་པའི་ཇར་མན་གི་ལས་སྣེ་བ་ཞིག་སེ། 

མེ་སི་ཊར་ཞེས་འབོད་པ་ཞིག་ང་ཚོར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་། ཁོས་ང་ཚོར་

བར་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་རས་ཧྲུལ་རིང་བ་སྐོར་ཞིག་འབྱོར་བ་

ལྟར་གི་དོ་སྣང་ཙམ་ཞིག་བྱས།

ང་ཚོའི་བློ་མཐུན་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་དེ་བདེན། ལས་ཀར་

དཀའ་ཚེགས་མི་འདུག ཐང་ལ་བསད་དེ་གཅུས་གཟེར་དང་། 

གོག་སོྒན་ཤེལ་སོང་། གོག་འདེན་ལྷུ་ལྷག་ཆུང་ཆུང་གི་གྲངས་ཀ་

བརྩི་བ་དེ་རང་རེད། ཁ་ཕོ་དེས་ང་ཚོར་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་དེ་གནད་

འགག་ཧ་ཅང་ཆེ་ཚུལ་གི་འགྲེལ་བརོད་རིང་བོ་བྱས་པ་དང་། སུ་

ཞིག་གིས་སྒིད་ལུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེར་མཇུག་འབས་ཡག་པོ་
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མེད་ཚུལ་གི་ཐ་ཚིག་བསྒགས། ངའི་བློ་མཐུན་གསར་བ་དེ་དག་

གིས་ངར་འདི་ལྟར་བསོས།

“དེར་འཇིགས་མི་དགོས།  ཁོས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ནི་མེ་སི་

ཊར་ཡོད་པའི་སབས་ཀིས་ཡིན་”དེ་ན་དམག་མི་མ་ཡིན་པའི་ཕོ་

ལནད་པ་སྐོར་ཞིག་དང་། ཧྥ་རན་སི་པའི་སྐེས་དམན་ཁ་ཤས་

ཡོད་པ་ལས། སྐེས་དམན་དེ་དག་གིས་རོལ་དབྱངས་པ་དེ་ཚོའི་

སེང་ལ་མིག་གི་ཟུར་མདའ་ཡང་ཡང་དུ་འཕེན།

རོལ་དབྱངས་རུ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་ཕུ་རན་ནི་ཁེ་ཡིས་ང་གྲུ་

ཟུར་ཞིག་ལ་བཞག་སེ་ན་རེ།  “རང་གིས་རང་མ་གསོད། ཧ་ཅང་

ཧུར་པོ་བྱེད་མི་དགོས། ཡིན་ན་ཡང་རང་གིས་དོ་སྣང་མི་བྱེད་

པའི་སྐབས། SS ཡིས་མཐོང་བ་ལ་གཟབ་དགོས།”

“ཐུགས་རེས་གཟིགས་རོགས། ང་ངའི་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་དུ་

འདུག་ན་འདོད།”

“དེ་འགྲིགས། ཁོད་ཀི་ཨ་ཕས་ཁོད་ཀི་འཁྲིས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་

པར་འགྱུར།”

ངེད་གཉིས་ལ་རླུང་ར་རྒྱུགས།

ང་ཚོའི་སྐོར་ཁག་ནང་བུ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་གི་མིང་

ལ་ཡོ་སི་དང་། ཅིག་ཤོས་ཀི་མིང་ལ་ཋི་བི་ཟེར་ཞིང་ཁོ་གཉིས་

སྤུན་ཡིན། ཁོ་གཉིས་ཅེག་སི་བ་ཡིན་ལ། ཁོ་གཉིས་ཀི་ཕ་མ་བར་

ཁེ་ནོ་ལ་བསད་ཚར་འདུག  ཁོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལུས་སོག་

བཞིན་དུ་བརེན་ནས་གནས།
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ཁོ་གཉིས་དང་ང་མ་འགངས་པར་གྲོགས་པོར་གྱུར་ཅིང་།  

དུས་མཉམ་དུ་བཟའེ་ནི་སི་ཋི་21པའི་ན་གཞོན་ཚོགས་པར་

ཞུགས་སབས།  ཁོ་གཉིས་ཀིས་ཧེ་བི་རེའུ་22སྐད་ལ་བཅངས་

པའི་བསོད་གླུ་གྲངས་མེད་ཤེས། ང་ཚོས་དེ་དག་གི་དབྱངས་ར་

གེར་ནས་དལ་འབབ་ཀི་ཇོར་ཌན་གཙང་བོ་དང་། བརིད་རམ་

ཅན་གི་གནས་མཆོག་གྲོང་ཁེར་ཇེ་རུ་ས་ལེམ་བཅས་ཡིད་ལ་

འཁོར། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ཕ་ལི་སི་ཊེན་གི་སྐོར་གེང་མོལ་བྱས། 

ཁོ་གཉིས་ཀི་ཕ་མ་ནི་ངའི་ཕ་མ་དང་འད་བར་གོ་སྐབས་ཡོད་

དུས་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་

སོ་རྒྱུའི་འདོད་ཤུགས་བསྐེད་མི་འདུག ང་ཚོས་ང་ཚོ་བཅིངས་

འགྲོལ་ཐོབ་པའི་བར་གསོན་ན་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཉིན་གཅིག་ལའང་མི་

འདུག་པར་གྲུ་གཟིངས་དང་པོ་དེར་བསད་དེ་ཧེའི་ཧྥ་ལ་འགྲོ་

རྒྱུའི་བློ་ཐག་བཅད།

ཨ་ཁི་བ་ཡིས་ད་དུང་ཡང་ཁ་བ་ལའི་བསན་བཅོས་ཀི་བཞེད་

ལུགས་ནང་དུ་རྨི་ལམ་རྨི་བཞིན་ཡོད།  ཁོས་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་

ཀི་ནང་ནས་སྙན་ཚིག་གཅིག་མཐོང་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་དབང་

ཐང་ལས་རྩིས་ནས་ཁོ་ལ་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་དུ་རང་དབང་

ཐོབ་པའི་ལུང་བསན་བརྒྱབ་ཡོད།

21  བཟའེ་ནི་སི་ཋི་ནི་ Zionist སེ།  ཨི་བཟི་རལ་གི་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་ཇིའུ་

པའི་སིད་དོན་ཚོགས་པ་ཞིག

22  ཧེ་བི་རེའུ་ནི་ Hebrew སེ།  ཇིའུ་སྐད་རིང་བའི་མིང་།
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ང་ཚོ་རས་གུར་ནས་རོལ་དབྱངས་ཁང་བསར་ལ་གནས་སོར། 

དེར་ང་ཚོར་ཉལ་ཐུལ་ཞིག་དང་ཁྲུས་གཞོང་ཞིག འདག་རས་

ལེབ་མོ་ཞིག་བཅས་ཡོད་ཆོག ཁང་བསར་དེའི་འགོ་བ་ནི་ཇར་

མན་གི་ཇིའུ་པ་ཞིག་རེད།

ཇིའུ་པ་ཞིག་གི་དབང་འགོ་ལ་སདོ་དགསོ་བྱུང་བ་དེ་ལེགས་

བྱུང་། ཁོའི་མིང་ལ་ཨལ་ཧྥནོ་སི་ཟེར་ཞིང་། གདངོ་ལ་རྒས་ཉམས་

འཕར་མ་ཤར་བའི་ན་གཞོན་ཞིག་ཡིན།  ཁོས“ཁོའི“ཁང་བསར་

གི་ལས་དནོ་གཙིགས་སུ་འཛིན། དུས་གང་དུའང་ཁོས་གཞནོ་ནུ་

ལུས་སོབས་ཟད་ཅིང་། ཟས་སྐལ་སེར་འཕར་མ་རེ་འཐོབ་རྒྱུ་དེ་

རང་དབང་ལས་ཀང་རྨི་ལམ་དུ་རྨི་མཁན་ཚོར་ཁུ་ཐང་ས་ང་ཆེན་

པ་ོགང་རེ་བཀོད་སྒིག་བྱེད།

ཉིན་ཞིག་ང་ཚོ་དོས་ཁང་ནས་ལོག་མ་ཐག ཁང་བསར་དྲུང་ཡིག་

གིས་ང་ལ་སྐད་ཅིག་བསྐུར།

“A–7713 སུ་ཡིན།”

“དེ་ང་ཡིན།”

“ཟ་མ་ཟོས་རེས་ཁོད་སོའི་སན་པར་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་དགོས།”

“ཡིན་ཡང་ང་ལ་སོ་ནད་བྱུང་མ་མོང་།”
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“ཟ་མ་ཟོས་རེས་ངེས་པར་དུ་འགྲོ་དགོས།”

ང་སན་ཁང་གི་ཁང་བསར་ལ་སོང་། དེའི་སོ་ཁར་བཙོན་མ་

ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཕྲེང་དུ་བསྒིགས་འདུག དེར་ཡུན་རིང་མ་འགོར་

བར་ང་ཚོ་འབོད་དོན་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནི་ང་ཚོའི་གསེར་སོ་རྣམས་

ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། 

སོའི་སན་པ་དེ་ཅེག་སི་ཡི་ཇིའུ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ཁོའི་

ངོ་གདོང་ནི་འཆི་བདག་གི་ཞལ་འབག་དང་མཚུངས།  ཁོས་ཁ་

གདངས་སྐབས་ཁོའི་ཁ་ནང་གི་སེར་པོར་གྱུར་ཅིང་རུལ་བའི་སོ་

དག་མཐོང་ཐུབ། ང་རྐུབ་སེགས་སུ་བསད་དེ་ཁོར་གཉམོ་ཆུང་གི་

ཉམས་ཀིས་“ཁོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་དིས།

ཁོས་ལོྷད་བག་གིས“ཁོད་ཀི་སོའི་གསེར་ཤུན་དེ་ལེན་རྒྱུ་དེ་

རང་ཡིན“ཞེས་ཟེར།

ངའི་སེམས་ལ་ན་ཁུལ་བྱེད་དགོས་འདོད།

“སན་པ་ལགས། ཁོད་ཉིན་ཁ་ཤས་ལ་སྒུག་ན་ཆོག་གམ། ང་

བདེ་བོ་མི་འདུག ང་ལ་ཚ་ནད་ཅིག་བྱུང་ནས་… .”

ཁོས་དཔྲལ་བར་གཉེར་མ་བསྡུས་ཤིང་། བསམ་བློ་ཡུད་ཙམ་

བཏང་རེས་ངའི་རྩ་ལ་བརགས།

“དེ་འགྲིག བུ། ཁོད་ལ་བདེ་སྙམ་ཤར་དུས་བསྐར་དུ་ང་ལ་

ཐུག་ཏུ་ཤོག ཡིན་ན་ཡང་ངས་འབོད་འགུག་བྱེད་པའི་བར་དུ་

མ་སྒུག”
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ང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རེས་ནས་ཁོ་ལ་ཐུག་ཏུ་སོང་། སར་

དང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་མཚུངས་ཏེ། ད་དུང་བདེ་སྙམ་ཅི་ཡང་མེད་

ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན། ཁོས་དེར་ཡ་མཚར་མདོག་ཅི་ཡང་མ་བསན། 

ངས་ཁོ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། གཅིག་བྱས་ན་ཁོས་

ང་འབོད་འགུག་མ་དགོས་པར་ང་རང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་

ལྟར་བསྐར་དུ་ཡོང་བར་ཡིད་ཚིམ་པ་འད།  ཁོས་ངར་བསྐར་དུ་

དུས་འགངས་ཤིག་བྱིན།

ཉིན་ཁ་ཤས་རེས་ཐུག་འཕྲད་ཀི་སྐབས་བསེབས་དུས།  ཁོ་

ཚོས་སོའི་སན་བཅོས་ཁང་གི་སོ་བརྒྱབ་པ་དང་། སོའི་སན་པ་

བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག ཁོར་དཔྱངས་སག་གི་སོག་ཁྲིམས་གཅོད་

གཏན་འཁེལ་འདུག ཁབ་བསྒགས་ལྟར་ན་ཁོས་བཙོན་མའི་

གསེར་སོ་ལ་བརེན་ནས་སེར་ཚོང་ཞིག་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པ་

རེད། ང་ཁོ་ལ་སྙིང་རེ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་སྐེས། ང་མཐའ་ན་

ཁོ་ལ་གང་ཞིག་བྱུང་བར་དགའ་སྣང་སྐེས། ངས་རང་གི་གསེར་

སོ་སྐོབ་ཐུབ་སོང་། གསེར་སོ་འདིས་ཉིན་ཞིག་ལ་བག་ལེབ་བམ་

ཡང་ན་ཚེ་སོག་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག་ཉོ་བར་ཕན་ཐོགས་

སིད། ད་ལྟ་ང་ནི་ཉིན་ཟས་ཁུ་ཐང་སེར་མ་གང་བོ་དང་སྐམ་རིད་

དུ་གྱུར་བའི་བག་ལེབ་མ་གཏོགས་གཞན་ཅིར་ཡང་དོ་སྣང་མི་

འཕེལ། བག་ལེབ་དང་ཁུ་ཐང་སེ། འདི་དག་ནི་ངའི་མི་ཚེ་ཧིལ་བོ་

ཡིན། ང་ནི་བེམ་པོ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། གཅིག་བྱས་ན་ང་ནི་ལོྟགས་
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གདུང་གིས་མནར་བཞིན་པའི་གྲོད་ཁོག་ཅིག་མ་གཏོགས་བེམ་

པོ་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན། ལོྟ་བ་གཅིག་པོ་ཁོ་ནས་དུས་ཀི་འགུལ་སྐོད་

ཚོར་ཐུབ།

དོས་ཁང་དུ་ངས་རག་པར་ཧྥ་རན་སིའི་ན་ཆུང་བུ་མོ་ཞིག་གི་

འཁྲིས་སུ་ལས་ཀ་བྱས། མོས་ཇར་མན་སྐད་མི་ཤེས་པ་དང་ངས་

ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་མི་གོ ངེད་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ལ་གཏམ་

མ་སྨྲས། འདིར་མོ་ཨར་ཡན་མ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཡོད་ནའང་ངའི་

མཐོང་སྣང་དུ་མོ་ཇིའུ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། མོ་ནི་བཙན་དབང་གིས་

ཡུལ་ནས་ཕྱུང་སེ་ངལ་རོྩལ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་ཨི་ཌེག་ཁོ་ཡི་སྨོ་ནད་ཀིས་བཟུང་ཡོད་སྐབས་ང་

ཁོའི་སོྨ་ལག་ཏུ་ཤོར། ཁོ་གཅན་གཟན་གཞན་ཞིག་དང་མཚུངས་

པར་ངའི་སེང་མཆོངས་ཏེ་ངའི་བང་གཞོང་དང་མགོ་ལ་གཞུས། 

ང་ཐང་དུ་བསྒེལ་ཞིང་ཡང་བསྐར་ཡར་བསངས། ང་ཁྲག་གིས་

མ་སགས་བར་དུ་ཁོའི་རྡུང་རེག་ཇེ་རྩུབ་ཇེ་རྩུབ་ཏུ་སོང་། ངས་མ་

ཁར་སོ་བཏབ་ནས་ན་ཟུག་གི་འ་ོདོད་སོམ་སྐབས།  ཁོས་འ་ོདོད་

མི་འདོན་པ་དེ་འཁོན་ལན་དུ་ངོས་འཛིན་གིས་མུ་མཐུད་རྡུང་

རེག་ཇེ་དག་ཏུ་བཏང་།
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གོ་བུར་དུ་ཁོ་ཞི་འཇགས་སུ་གྱུར། དོན་དག་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་

བ་ལྟར་ཁོས་ང་ལས་ཀར་བཏང་། དེ་ནི་ངེད་གཉིས་འཁྲབ་གཞུང་

གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་སྣ་གཉིས་ཀི་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་རྩེད་མོ་

བརྩེས་པ་དང་ཧ་ཅང་མཚུངས།

ང་གོག་འགྲོས་ཀིས་རང་གི་གྲུ་ཟུར་ལ་སོང་། ལུས་ཧིལ་བོར་

ན་ཟུག་ལྡང་། ངས་ངའི་དཔྲལ་བའི་ཁྲག་ཤུལ་རྣམས་ལག་པ་གྲང་

མོ་ཞིག་གིས་འབྱིད་བཞིན་པ་ཚོར། དེ་ནི་ཧྥ་རན་སིའི་ན་ཆུང་མ་

དེ་རེད། མོས་ང་ལ་ཡིད་སོྐ་བའི་འཛུམ་དམུལ་ཞིང་ངའི་ལག་ལ་

བག་ལེབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞག མོས་ངའི་མིག་ལ་གཅེར། ངའི་

ཚོར་བར་མོས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་བརོད་འདོད་ཀང་སྐྲག་སྣང་གིས་

འགགས། དར་ཅིག་ལ་མོ་དེ་ལྟར་བསད་རེས་མོའི་བཞིན་རས་

ལ་གསལ་མདངས་ཤིག་ཤར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཇར་མན་གི་སྐད་

སྤུས་དག་གིས་འདི་ལྟར་བརོད།

“སྤུན་ཆུང། མ་ཁར་སོ་བཏབ་ནས་ … མ་ངུ། ཁདོ་ཀི་ཁོང་ཁྲ་ོ

དག་རེས་ནས་ཡོང་བར་འགྱུར་བའི་ཉིན་མོ་གཞན་པ་དེར་སྒུགས། 

ཉིན་མོ་དེ་ཡངོ་ངེས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་མ་ཡིན། སྒུགས་ཤིག 

… ཁདོ་ཀིས་ཨམ་གཙིགས་བསམས་ཏེ་སྒུགས་ཤིག … .”

ལོ་ངོ་མང་པོ་ཞིག་གི་རེས་སུ་ངས་གྲོང་ཁེར་ཕ་རི་སིའི་ས་

འགོ་གི་མེ་འཁོར་འགྲུལ་ཚིགས་ཤིག་ཏུ་ཚགས་པར་ཀོག་བཞིན་

པའི་སྐབས་སུ། ངའི་ཁ་སོྤད་དུ་སྐྲ་ལོ་ནག་ཅིང་མིག་མདངས་
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ཡིད་དུ་འངོ་བའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་བསད་འདུག ངས་

གནས་གང་ཞིག་ཏུ་མིག་ཟུང་དེ་མཐོང་མོང་འདུག དེ་ནི་མོ་རེད།

“ཁོད་ཀིས་ང་ངོ་མི་ཤེས་སམ།”

“༡༩༤༤ ལོར་ཇར་མན་གི་བྷུ་ན་ལ་ཡོད་པ་མིན་ནམ།”

“ཡིན།”

“ཁོད་ཀིས་གོག་ཁང་གི་དོས་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱས་… .”

མོས་”ཡིན“ཞེས་ཟེར་ཞིང་མོའི་སེམས་གཡོས་པར་གྱུར།

དར་ཅིག་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར་ནས། མོས་“ཅུང་ཙམ་སྒུགས་

དང་ … ངས་དན་གི་འདུག … ཟེར།”

“ཨི་ཌེག་ཟེར་བའི་ཁ་ཕོ་དེ་ … ཇིའུ་པ་ལོ་ཆུང་གི་བུ་དེ་ … 

ཁོད་ཀི་ཚིག་སྙན་པོ་དེ་དག… .”

ངེད་གཉིས་མཉམ་དུ་མེ་འཁོར་འགྲུལ་ཚིགས་ནས་ཁོ་ཧྥེ་ཁང་

གི་ཕོགས་སུ་སོང་ནས་དེར་དགོང་ག་འཕི་བོའི་བར་དུ་འདས་

དོན་རྣམས་དན་གེང་བྱས།

ང་མོར་ཁ་མ་བལ་སོན་ངས་མོ་ལ། “ངས་ཁོད་ལ་གཏམ་ཞིག་

འདི་ཆོག་གམ་” ཞེས་དིས།

“གཏམ་ཞིག་འདི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས།”

“ཅི་ཞིག”

“ང་ཇིའུ་པ་ཡིན་ནམ་ … ཡིན། ང་ནི་ཇིའུ་པ་ཞིག་ཡིན། ཆོས་

དད་ཅན་ཞིག་གི་ཁིམ་ནས་ཡིན། བཙན་འཛུལ་གི་སྐབས་སུ་ངས་
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ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ་རང་ཉིད་ཨར་ཡན་མ་ཞིག་གི་ཚུལ་

བསན། དེ་བས་ང་བཙན་དབང་གིས་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་བའི་ངལ་

རོྩལ་བའི་གྲས་སུ་ཚུད་ཀང་། ང་ཇར་མན་ལ་གནས་སྐྲོད་བཏང་

དུས་ང་བཙོན་སར་དུ་བོས་པ་ཡིན། དོས་ཁང་དེར་མི་སུ་ཞིག་

གིས་ཀང་ངས་ཇར་སྐད་ཤེས་པ་མི་ཤེས། དེ་ཤེས་ན་ང་ལ་དོགས་

པ་ཟ་བར་འགྱུར། ངས་ཁོད་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་བཤད་པ་དེ་ནི་ཉེན་

ཁ་ཅན་ཡིན། ཡིན་ཡང་ཁོད་ཀིས་ང་ཕིར་འཚོང་མི་བྱེད་པ་དེ་

ངས་ཤེས་… .”

དུས་གཞན་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ཇར་མན་གི་དམག་མིའི་ལྟ་རོག་འགོ་

ཏུ་རོ་སྣུམ་རླངས་འཁོར་རྣམས་མེ་འཁོར་སེང་ལ་བཞག ཨི་ཌེག་

ནི་སོག་རླུང་གི་མཐའ་སྣེར་སེབས་འདུག་ཅིང་།  ཁོས་དེ་མར་

གནོན་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་འདུག གོ་བུར་དུ་སོག་རླུང་

འཕར། ངའི་ཨ་ཕ་བརྡུང་བྱར་གྱུར།

ཨི་ཌེག་གིས་སྤོ་འགོ་ཚུགས།  “སྒིད་ལུག་གི་འདེ་རྒན་ཁོད། 

ཁོད་ཀི་དེར་ལས་ཀ་ཟེར་རམ།”

ཁོས་ལགས་ཁེམ་ཞིག་གིས་རྡུང་འགོ་བརྩམས།  ཐོག་མར་

ངའི་ཨ་ཕས་གཅར་རྡུང་འགོ་ཏུ་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ཏེ་བསད། 

ཅུང་ཙམ་ནས་སོང་སྐམ་ཞིག་ཐོག་མདས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་

གཤགས་ཏེ་འགེལ་བ་ལྟར་འགེལ།
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ངས་ཚུལ་དེར་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བལྟས་པ་

ཡིན།  ང་ཁུ་སིམ་མེར་བསད།  དོན་དངོས་སུ་ང་རང་ཉིད་ལ་

གཅར་རྡུང་བྱེད་མི་འཇུག་ཆེད་དེ་དང་བར་ཐག་རིང་ཙམ་བྱེད་

རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཡུལ་

ཁ་ཕོ་དེ་མ་ཡིན་པར་ངའི་ཨ་ཕ་ཡིན། ང་ཁོང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་

དོན་ནི་ཁོས་ཨི་ཌེག་གི་སོག་རླུང་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་མི་ཤེས་

པ་དེ་རེད། བཙོན་སར་གི་འཚོ་བས་ང་དེ་འད་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར།

ངལ་རོྩལ་སེ་ཁག་གི་འགོ་བ་ཧྥི་ར་ནེག་ཡིས་ཉིན་ཞིག་ངའི་ཁ་

ནང་གི་གསེར་སོར་དོ་སྣང་བྱུང་འདུག

“བྱིས་པ། ཁོད་ཀི་གསེར་ཤན་དེ་ང་ལ་སོྤད་ཅིག”

ངས་ཁོ་ལ་དེ་ལྟར་ཡོང་མི་སིད་དེ། དེ་མེད་ན་ངས་ཟ་མ་ཟ་

མི་ཐུབ་ཚུལ་བརོད་པ་ཡིན། 

“ཁོ་ཚོས་ཁོད་ལ་ཟ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་སེར།”

ངས་ལན་གཞན་པ་ཞིག་བཙལ། ད་ནི་སན་བཅོས་བརག་

དཔྱད་བྱས་རེས་སོ་ཤན་དེ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཚར། སོ་ཤན་དེ་ཁོར་

སྤད་ན་ངེད་གཉིས་ལ་དཀའ་ཁག་ཡོང་བ་དེ་ཡིན།

“ཁོད་ཀིས་སོ་ཤན་དེ་ང་ལ་མི་སེར་ན། ཁོད་ཀིས་དེའི་དོན་

དུ་དཀའ་ལས་མང་ཙམ་མོང་དགོས་ཀི་རེད།”
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སྙིང་རེ་ཅན་དང་བློ་རིག་ཅན་གི་ཕོ་གཞོན་དེ་གོ་བུར་དུ་

སར་གི་མི་དེ་དང་མི་འད་བར་གྱུར།  ཁོའི་མིག་ཟུང་ལ་འདོད་

སེད་ཀི་འདོ་འཚེར་བཞིན་འདུག ངས་ཁོ་ལ་ངས་ཨ་ཕ་ལ་དོན་

འདི་འདི་དགོས་ཚུལ་བརོད།

“བྱིས་པ།  ཁོད་ཀི་ཨ་ཕར་གཏམ་དིས་ཤིག སང་ཉིན་ང་ལ་

ལན་ཞིག་དགོས།”

ངས་ངའི་ཨ་ཕར་དེ་དོན་བརོད་སྐབས་ཁོང་གི་གདོང་མདོག་

སྐ་བོར་གྱུར་ཅིང་། ཡུན་རིང་ཙམ་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་བསད་རེས་

ན་རེ།

“མིན། བུ། དེ་གཏན་ནས་མ་སེར།”

“ཁོས་ངེད་གཉིས་ལ་བསམ་སོྦར་ངན་པ་སེལ་གི་རེད།”

“ཁོས་སེལ་ཕོད་ཀི་མ་རེད།”

ཀེ་ཧུད། ཧྥི་ར་ནེག་ཡིས་ངའི་གང་ལ་རེག་དགོས་པ་སེ། ངའི་

ན་སའི་གནད་དེ་ཤེས་འདུག ངའི་ཨ་ཕ་དམག་དོན་གི་ལས་ལ་

གཏན་ནས་ཞུགས་མ་མོང་ཞིང་། གོམ་སབས་གཅིག་འགྲོས་ཀི་

དཔུང་སྐོད་ནང་གོམ་ཚིགས་སངས་འཛིན་བྱེད་མི་ཤེས། འདིར་

དུས་གང་ཞིག་ལ་ཡང་གནས་ཤིག་ནས་གནས་གཞན་དུ་འགྲོ་

ན་དཔུང་སོྐད་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ང་ཚོ་འགྲོས་སབས་རྣལ་མོས་

སྐོད་དགོས།  འདི་ནི་ཧྥི་ར་ནེག་ཡིས་ངའི་ཨ་ཕ་ལ་ཉིན་རག་

པར་གཏུམ་དག་གིས་མནར་གཅོད་དང་གཅར་རྡུང་བྱེད་པའི་
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གོ་སྐབས་ཡིན། གཡོན་དང་གཡས་སུ་ཁུ་ཚུར་གཅིག གཡོན་

དང་གཡས་སུ་འགྲམ་ལག་གཅིག

ངས་ངའི་ཨ་ཕའི་གོམ་སབས་བརེས་ནས་གོམ་ཚིགས་འཛིན་

སངས་ལ་སོབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་བྱས། ངེད་གཉིས་ཀིས་ང་ཚོའི་ཁང་

བསར་མདུན་དུ་སྦོང་བརར་གི་འགོ་བརྩམས། ངས་”གཡོན་ལ། 

གཡས་ལ།” ཞེས་བཀའ་བསྒགས། ངའི་ཨ་ཕས་གོམ་སྦོང་བྱས། 

བཙོན་མ་ཁ་ཤས་ཀིས་ངེད་གཉིས་ལ་འཕ་དགོད་བྱས།

“དཔོན་པོ་ཆུང་ཆུང་འདིས་མི་རྒན་དེ་ལ་དཔུང་སྐོད་ཀི་སོབ་

ཁྲིད་བྱེད་པར་ལོྟས་དང་། ཀྭ་ཡེ། དམག་སྤི་ཆེན་མོ། ཁོད་ཀི་སོབ་

ཁྲིད་ལ་མི་རྒན་དེས་བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་ལྷག་མ་ཅི་ཙམ་སེར་

རམ།”

ངའི་ཨ་ཕ་ཡར་སྐེད་མ་ཡོང་སབས།  ཁོང་ལ་གཅར་རྡུང་གི་

ཆར་བ་མུ་མཐུད་ནས་འབབ།

“ཁོད་ཀིས་ད་དུང་ཡང་གོམ་ཚིགས་འཛིན་མི་ཐུབ་བམ། 

སྒིད་ལུག་གི་འདེ་རྒན་ཁོད།”

ཚུལ་འདི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་བཟླས། ང་ཚོས་རྒྱུན་སིང་

མ་ཐུབ་སེ་སྦོང་བརར་བྱེད་མཚམས་ཆད། ཉིན་དེར་བསེབས་

སྐབས་ཧྥི་ར་ནེག་ཡིས་ཧབ་དགོད་བྱས།

“ངས་དེ་ཤེས་ཡོད། ངས་ང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་གསལ་བོ་

ཤེས་ཡོད། ང་ལ་དགོས་པ་དེ་ཐོབ་ན་སྒུག་དགོས་པར་སོྐན་མེད། 
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ཉིན་ཡང་ཁོད་ཀིས་ང་སྒུག་ཏུ་བཅུག ངའི་སྒུག་རིན་ལ་ཁོད་ཀིས་

བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་ཞིག་སོྤད་དགོས། ང་ལ་གྲོང་ཁེར་ཝར་སོ་

ནས་ཡོང་བའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་སྐད་གྲགས་ཅན་གི་སོའི་

སན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁོས་ཁོད་ཀི་སོ་ཤན་ལེན་པར་འགྱུར།  ཁོ་ལ་

བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་ཞིག་སོྤད།”

“ཅིའི་ཕིར། ངའི་སོ་ཤན་འཁེར་རྒྱུ་མ་ཟད་དེར་ངའི་བག་

ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་སོྤད་དགོས་སམ།”

ཧྥི་ར་ནེག་ཡིས་ཁྲེལ་འཛུམ་ཞིག་བསན།

“དེས་ན་ཁོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་འདོད། ངའི་ཁུ་ཚུར་གིས་ཁོད་ཀི་

སོ་ཕྲེང་གཏོར་དགོས་སམ།”

ཉིན་དེའི་དགོང་གར་གསང་སྤོད་ནང་དུ་གྲོང་ཁེར་ཝར་སོ་

ནས་ཡོང་བའི་སོའི་སན་པ་དེས་ཟས་ཁེམ་གཡའ་ཆགས་པ་ཞིག་

གིས་ངའི་སོ་ཤན་བཀོག

ཧྥི་ར་ནེག་ཇེ་བཟང་དུ་གྱུར། སྐབས་འགར་ཐ་ན་ཁོས་ཁུ་ཐང་

འཕར་མ་རེ་སེར། ཡིན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་མ་བྱས། བདུན་

ཕྲག་གཉིས་རེས་ཕོ་ལནད་པ་རྣམས་བཙོན་སར་གཞན་ཞིག་ཏུ་

གནས་སོར། ངའི་སོ་ཤན་དེ་འབས་མེད་དུ་ཤོར།
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ཕོ་ལནད་པ་ཚོ་མ་སོར་བའི་ཉིན་ཤས་སོན་ངས་མོང་བྱ་གསར་

བ་ཞིག་མངས།

དེ་ནི་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་ཀ་ཞིག་ཡིན། ཉིན་དེར་ང་

ཚོའི་སེ་ཁག་ངལ་རོྩལ་ལ་འགྲོ་མི་དགོས། དེ་ལྟ་ནའང་ཨི་ཌེག་

གིས་ང་ཚོ་བཙོན་སར་དུ་སོད་འཇུག་མ་འདོད་པར་ང་ཚོ་དོས་

ཁང་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་། ཁོས་གོ་བུར་དུ་ང་ཚོ་ངལ་རོྩལ་ལ་སྐུལ་

འདོད་པ་འདིས་ང་ཚོ་འཐོམས་སོང་།

དོས་ཁང་དུ་ཨི་ཌེག་གིས་ང་ཚོ་ཧྥི་ར་ནེག་ལ་རྩིས་སྤད་དེ་

ན་རེ། “ཁོད་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་འདོད་ན་དེ་བོྱས། ཡིན་ཡང་ལས་

ཀ་ཞིག་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་མི་བྱེད་ན་ངའི་ཚོགས་གཏམ་ལ་

ཉན་དགོས།… .”

དེ་རེས་ཁོ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།

ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཤེས།  ང་ཚོ་ཙོག་པུར་

བསད་ནས་སུན་ཏེ་རེས་མོས་ཀིས་དོས་ཁང་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་

འགྲོ་བྱས། དམག་མི་མིན་པའི་མི་ཚོ་སོང་ཤུལ་གི་བག་ལེབ་ཆུང་

ཆུང་ལུས་ཡོད་པ་བཙལ།

ང་དོས་ཁང་གི་སྦུག་ལ་འབོྱར་དུས་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

ལས་སྒ་ཞིག་གྲག་ཡོང་བ་ཐོས། ང་ནང་ལ་སོང་བ་ན། ཨི་ཌེག་ནི་

ཕོ་ལནད་ཀི་བུ་མོ་ན་ཆུང་མ་ཞིག་མཉམ་དུ་ལུས་ཕེད་གཅེར་བུར་

བུད་ནས་མལ་གདན་ཞིག་གི་སེང་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ནས་ངས་
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ཨི་ཌེག་གིས་ང་ཚོ་ཅིའི་ཕིར་བཙོན་སར་དུ་སོད་དུ་མི་འཇུག་པ་

ཤེས། བཙོན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་བཙོན་སར་ནས་ཕྱུང་དོན་ནི་ཁོ་བུད་

མེད་ཅིག་དང་ཉལ་བའི་ཆེད་རེད། དེས་ང་ལ་དགོད་བོ་བ་ཞིག་

བྱུང་ཞིང་ང་གད་མོ་ཤོར།

ཨི་ཌེག་ཐོལ་གིས་ཡར་ལངས་ཤིང་ཚུར་འཁོར་ཏེ་ང་མཐོང་

བའི་སྐབས་དེར་བུད་མེད་དེས་རང་གི་ནུ་མ་ཟུང་འགེབས་

ཐབས་བྱས། ང་འབོ་འདོད་ཀང་ངའི་རྐང་བ་གཉིས་ཐང་ལ་འབྱར་

བ་ལྟར་མ་འགུལ། ཨི་ཌེག་གིས་ངའི་མགྲིན་པ་ནས་བཟུང་།

ཁོས་སྐད་གདངས་དམའ་མོས་ན་རེ།  “བྱིས་པ། ཁོད་ཀིས་

སྒུག་ལ་ལོྟས་ … མི་འགངས་པར་ཁོད་ཀིས་ཁོད་ལས་ཀ་དང་

བལ་བར་རིན་ཅི་ཙམ་འཇལ་དགོས་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་ … ཁོད་

ཀིས་འདིར་མགོགས་པོར་རིན་པ་འཇལ་དགོས་ … ད་ལྟ་ཁོད་

རང་གི་ས་ལ་སོང་།”

དུས་རྒྱུན་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀའི་སོན་ལ་ལས་མཇུག་བསྡུས་ཏེ། ཁ་

ཕོ་ཡི་སེ་ཁག་ཚང་མ་ལྷན་བསྡུས་ཀིས་མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་

བྱས། ཡིན་ཡང་སུས་ཀང་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་མི་ཤེས། དུས་འདི་དང་

གནས་སྐབས་འདི་ལ་མིང་འབོད་ཐོ་བཤེར་བྱེད་པ་ནི་ཅི་ཡིན་

ནམ། ངས་དེ་ཤེས། ཁ་ཕོ་དེས་གཏམ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱས།
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“བཙོན་མ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལ་མི་གཞན་པའི་དོན་དག་ལ་

ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་མེད། ཁོད་ཚོ་ལས་གཅིག་གིས་

འདི་ཤེས་ཀི་མེད་པ་འད། དེ་བས་ངས་ཁོ་ལ་དེ་ངེས་པར་ཤེས་

སུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།”

ངས་ངའི་ལུས་རྒྱབ་ན་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་བ་ཚོར།

“A–7713”

ང་མདུན་དུ་ཐོན།

ཁོས་“སམ་ཞིག་ཁེར་ཤོག” ཅེས་མངགས།

“སམ་དེའི་ཐོག་ཁོད་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉོལ།”

ངས་བཀའ་ལྟར་བསྒྲུབས།

དེ་རེས་ལག་གིས་འབབ་པ་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་མ་ཚོར།

“གཅིག་ … གཉིས་ …” ཁོས་གྲངས་ཀ་བགྲངས།

ཁོས་འབབ་ཐེངས་རེ་རེའི་བར་དུ་མཚམས་རེ་འཇོག འབབ་

ཐེངས་ཐོག་མ་དག་གིས་ང་ལ་ངོ་མས་ན་ཟུག་བསྐེད། ངས་ཁོས་

གྲངས་ཀ་བརྩི་བ་གོ་ཐུབ།

“བཅུ་ … བཅུ་གཅིག… .”

ཁོའི་སྐད་གདངས་ལ་ལོྷད་བག་ལྡན་ཞིང་ངའི་རྣ་རྩར་རྩིག་

པ་ཞིག་བརོལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་འད།

“ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ།”



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

120

ད་དུང་གཉིས་ལྷག་ཡོད། ཕེད་ཉམས་སུ་སོང་བའི་ངའི་དན་

པར་དེ་ལྟར་ཤར། ཁ་ཕོ་དེས་ཅུང་ཙམ་ལ་བསྒུགས།

“རྩ་བཞི་ … རྩ་ལྔ།”

མཇུག་བསྒིལ། ཡིན་ན་ཡང་ང་བརྒྱལ་བས་དེ་མ་ཚོར། ངའི་

ཚོར་སྣང་ལ་ཆུ་འཁག་ཟོ་བ་གང་ངའི་སེང་ཕོ་ནས་ངའི་ཚོར་བ་

བསངས། ང་ད་དུང་ཡང་སམ་དེའི་ཐོག་ཉལ་འདུག ངས་ངའི་

མཐའ་འཁོར་བརླན་ཡོད་པ་མོག་མོག་ཅིག་ཚོར་ཐུབ། དེ་ནས་

སུ་ཞིག་གིས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་པ་ཐོས། དེ་ནི་ཁ་ཕོ་དེ་ཡིན་ངེས། 

ངས་སྐད་ཅོར་དེའི་ཚིག་འབྲུ་དག་ཚོར་འགོ་ཚུགས།

“ཡར་ལོངས།”

ཕལ་ཆེར་ངས་རང་གི་ལུས་ཡར་འདེགས་པའི་ས་གོན་ཞིག་

བྱས་ཡོད་པ་འད། ངས་ང་རང་སམ་དེའི་སེང་དུ་གན་རྐལ་དུ་

ཡོད་པ་ཚོར། ང་ཇི་འད་ཞིག་ཡར་ལངས་འདོད་པ་ལ་ཨང་།

ཁོས་སར་ལས་ཀང་སྐད་གསེང་མཐོན་པོས། “ཡར་ལོངས།”

གལ་སིད་ངས་ཁོར་ལན་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ན། གལ་སིད་ངས་

ཁོར་ཅི་ཞིག་བཤད་ཐུབ་ཡོད་ན། མ་མཐའ་ཡང་ང་འགུལ་ཐུབ་

ཀི་མི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཡོད། འནོ་ཀང་ངས་རང་གི་མཆུ་འདབ་

འགུལ་དུ་འཇུག་མ་ཐུབ།

ཨི་ཌེག་གི་བཀའ་ལྟར།  བཙོན་མ་གཉིས་ཀིས་ང་ཡར་

བཏེགས་ནས་ཁོའི་མདུན་དུ་བཞག
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“ངའི་མིག་ལ་ལོྟས།”

ངས་ཁོ་མི་མཐོང་ཡང་ཁོར་བལྟས།  ངས་རང་གི་ཨ་ཕར་

བསམ་བློ་བཏང་།  ཁོང་གི་སྡུག་བསལ་ནི་ངས་མངས་པ་ལས་

ཆེ་ངེས།

ཨི་ཌེག་གིས་སྙིང་རེ་མེད་པར་ན་རེ།  “ང་ལ་ཉོན། འཕོན་

མའི་བུ། དེ་ནི་ཁོད་ཀིས་ཇུས་མེད་ཇུས་གཏོགས་བྱས་པའི་རིན་

འབབ་ཡིན། ཁོད་ཀིས་གང་ཞིག་མཐོང་བ་མི་ལ་སྨྲས་ན་རིན་

འབབ་འདི་ལས་ལྡབ་ལྔར་སར་རྒྱུ། ཁོད་ཀིས་གོའམ།”

ངས་རང་གི་མགོ་གུག་གུག་བྱས།  ཐེངས་གཅིག  ཐེངས་

བཅུར་བྱས། ངས་མགོ་བོ་གུག་གུག་ཚར་བ་མེད་པ་བྱས། དེ་ནི་

ངའི་མགོ་བོས་རོགས་མཐའ་མེད་པའི་ལགས་སོ་ཟེར་རྒྱུའི་ཐག་

བཅད་ཡོད་པ་དང་འད།

གཟའ་ཉི་མ་ཞིག་ལ། ང་ཚོའི་མི་གྲངས་ཕེད་ཀ་ – ངའི་ཨ་ཕ་

ཡང་འདུས་ – ལས་ཀར་ཡོད་ཅིང་། དེ་འཕྲོས་ཚོས་ – ང་རང་

ཡང་ཚུད་ – བཙོན་ཤག་ཏུ་ཞོགས་ཀའི་འཕི་ཉལ་གི་ཁེ་བཟང་

ལེན་བཞིན་ཡོད།

ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཙམ་ཐོག་མཁའ་ལམ་གི་གཏོར་རོྒལ་ཡོང་

བའི་ཉེན་བར་གྲག གསང་ལས་པ་ཚོས་ཉེན་ཡོལ་བྱེད་པའི་
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སྐབས། བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་རྣམས་རྒྱུགས་ཡོང་ནས་ང་ཚོ་

བཙོན་ཤག་ཏུ་འཛོམས་བཅུག ཉེན་བར་ཞིག་གྲག་སྐབས་སུ་

ཅུང་ཙམ་བཙོན་འབོས་ལ་སབས་བདེ་ – སྲུང་དམག་རྣམས་སོ་

ལྟའི་སེགས་བུ་དང་བལ་བ་དང་། གཟེ་མ་རྭ་མགོའི་གོག་ལམ་

བཅད་ཡོད་སབས། གསང་ལས་པས་བཙོན་ཤག་གི་ཕི་ལོགས་

སུ་མཐོང་ཚད་གསོད་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད།

དུས་ཡུན་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ནང་། བཙོན་སར་དེ་བདག་མེད་

དུ་དོར་བའི་གྲུ་གཟིངས་ཤིག་དང་མཚུངས། འགྲོ་ལམ་དག་ཏུ་

སོག་དབང་ཅན་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར། ཐབ་ཚང་དང་ཉེ་

སར་རླངས་པ་འཐུལ་བའི་ཁུ་ཐང་གི་ས་ང་ཆེན་པོ་གཉིས་བདག་

མེད་དུ་ལུས་ཡོད། ཁུ་ཐང་གི་ས་ང་ཆེན་པོ་གཉིས་འདུག ཁུ་ཐང་

གི་ས་ང་ཆེན་པོ་གཉིས་པོ་དེ་སྲུང་མཁན་གཅིག་ཀང་མེད་པར་

ལམ་ཕྲན་དཀིལ་དུ་ཡོད། དེ་ནི་ཡིད་ཀི་བརན་པ་འཕྲོག་ཅིང་

བདག་མེད་དུ་ལུས་པའི་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་སོན་ཞིག་མིན་ནམ། 

མིག་དབང་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་ལ་གཏད་ཅིང་འདོད་སེད་ཀི་འདོ་སྣང་

འཚེར། ལུག་གཉིས་ལ་སྤང་ཀི་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་རམ་སྒུག་བྱེད། 

རི་བོ་མེད་པའི་ལུག་ནི་གྲོག་སྐལ་ཡིན་ནའང་། སུ་ཞིག་གིས་དེ་

ལེན་ཕོད་དམ།

འཇིགས་སྣང་ནི་ལོྟགས་སྡུག་ལས་ཆེ། གོ་བུར་དུ་ང་ཚོས་

བཙོན་ཤག་༣༧་པའི་སོ་དལ་གིས་འབྱེད་པ་མཐོང་། སྐེས་བུ་ཞིག་
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མངོན་པར་གྱུར་ཅིང་སིན་འབུ་བཞིན་དུ་ས་ང་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀི་

ཕོགས་སུ་གོག་ནུར་བྱས།

མིག་དབང་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་མི་དེའི་གོག་ནུར་གི་རེས་སུ་

དེད། སྐེས་བུ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་འདོད་པ་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་

གོག་འགྲོས་བྱེད་ཅིང་། ཁོ་ཚོའི་པུས་མོའི་ས་ང་ལམ་ངོས་ཀི་རེའུ་

ལ་བརར། མི་རེ་རེའི་སྙིང་ཁམས་འཕར་ལྡིང་བྱེད་ཅིང་ཕྲག་དོག་

གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་། སྐེས་བུ་འདི་ལ་སྙིང་སོབས་ལྡན།

ཁོ་ས་ང་དང་པོའི་སར་བསེབས། ཁོའི་བསམ་དོན་གྲུབ་པར་

སྙིང་ཁམས་རྣམས་འགྲན་བཞིན་དུ་ལྡིང་། ཕྲག་དོག་གིས་ང་ཚོ་

ཟོས་ཤིང་ང་ཚོ་རྩྭ་སྐམ་བཞིན་དུ་བསེགས། ང་ཚོ་ཁོ་ལ་ཡི་རང་

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐེས། ལས་ངན་གི་དཔའ་རོྒད། ཁུ་ཐང་

ཟས་སྐལ་གཅིག་གི་དོན་དུ་རང་སོག་འདོར་བའི་ལས་ངན་རོྩམ་

པ་ལ་ལོྟས་དང་། ང་ཚོའི་བློ་ཡུལ་དུ་ང་ཚོས་ཁོ་གསོད་བཞིན་ཡོད།

ཁོ་ས་ང་དེའི་འཁྲིས་སུ་བསྣར་ནས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཁོའི་

ལུས་པོ་ཡར་ས་ངའི་ཁར་འདེགས་པར་བྱེད། ལུས་ཟུངས་ཟད་

པ་དང་འཇིགས་སྣང་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་དེར་ཅུང་ཙམ་བསད་

དེ་མཐའ་མའི་ལུས་ཤུགས་སྐེད་ཀིན་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཁོའི་

ལུས་ཤུགས་མཐའ་མ་སྒིམ་གིན་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། མཐར་

ཐུག་ཁོས་རང་གི་གཟུགས་པོ་ས་ངའི་ཁར་འདེགས་ཐུབ་པར་

གྱུར། ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁོས་རང་ཉིད་ལ་ལྟ་གིན་ཡོད་དེ། ཁུ་
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ཐང་གི་ནང་དུ་ཤར་བའི་རང་གི་གདོན་འདེ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་

བྱད་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པ་འད། དེའི་རེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་

མི་མཐོང་བར་ཁོས་སྐི་གཡའ་བའི་ཆོ་ངེ་ཞིག་བཏོན། དེ་འདའི་

ཆོ་ངེ་ཞིག་ངས་གཏན་ནས་གོ་མ་མོང་།  ཁོས་ཁ་གདངས་ཤིང་

ཁོའི་མགོ་རླངས་པ་འཕྱུར་བཞིན་པའི་ཁུ་ཐང་ནང་དུ་བརྒྱབ། ང་

ཚོ་མདེའུ་ཞིག་གི་འགད་སྒས་དཀོྲགས། སྐེས་བུ་དེ་ཐང་དུ་གན་

རྐལ་དུ་འགེལ་ཞིང་།  ཁོའི་ངོ་ཁུ་ཐང་གིས་སགས་འདུག ཁོས་

སྐར་ཆ་འགའ་ཡི་ཡུན་ལ་ས་ངའི་རྩར་འགྲེ་ལྡོག་བྱས་ནས་འགུལ་

མེད་དུ་གྱུར།

དེ་ནས་ང་ཚོས་གནམ་གྲུའི་སྒ་ཐོས། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

བཙོན་སར་འདར་འགོ་ཚུགས།

མི་ཞིག་གིས།  “ཁོ་ཚོས་བྷུ་ན་གཏོར་གི་འདུག” ཅེས་འུར་

བརྒྱབ།

ངའི་སེམས་སུ་ངའི་ཨ་ཕ་འཁོར། ཡིན་ནའང་གཞན་རྣམས་

དང་མཚུངས་པར་ང་ལ་དགའ་སོྤ་སྐེས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་

མེ་དཔུང་གིས་བསེགས་པར་བྱས་ན་ཇི་འདའི་སྙིང་ནད་སངས་

པ་ལ་ཨང་། ང་ཚོས་ཇར་མན་གི་དམག་དཔུང་གཡུལ་ས་མང་པོ་

ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་གེང་མོལ་མང་པོ་ཐོས་མོང་། འནོ་ཀང་

ང་ཚོས་དེ་ཡིད་ཆེས་སུ་འསོ་པའི་ཚད་མི་ཤེས། དེ་རིང་གི་འདི་

མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར།
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ང་ཚོ་མ་སྐྲག འགད་རེལ་གཅིག་བཙོན་ཤག་གི་སེང་ལྷུང་བ་

ཡིན་ན་དེ་གཅིག་པོས་གནས་གཅིག་ཏུ་མི་སོག་བརྒྱ་ཕྲག་འཁེར་

བར་འགྱུར། ཡིན་ཡང་ང་ཚོ་འཆི་བ་ལ་མི་འཇིགས། འདི་འདའི་

འཆི་བར་ང་ཚོ་ཅིས་ཀང་མི་སྐྲག འགད་རས་རེ་རེ་གས་ན་ང་ཚོ་

སྤོ་བས་ཁེངས་ཤིང་མི་ཚེ་ལ་རེ་བ་གསར་བ་སྐེས།

མཁའ་ལམ་གི་གཏོར་རོྒལ་དུས་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ལ་བྱས། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ལྡབ་བཅུ་དང་དུས་ཚོད་བཅུ་ཙམ་ལ་གཏོར་ན་ 

… དེ་རེས་ཡང་བསྐར་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར། མཐའ་མཇུག་གི་ཨ་མེ་

རི་ཀའི་གནམ་གྲུའི་སྒ་དེ་ལྷགས་རླུང་གིས་ཁེར་ཅིང་། ང་ཚོར་ང་

ཚོ་བསྐར་དུ་དུར་སར་ལུས་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་། དུད་སྤིན་

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་སའི་མཐའ་ནས་མཁར་འཕྱུར། ཉེན་བར་

བསྐར་དུ་ཐེངས་གཅིག་གྲག དེ་ནི་ཉེན་ཁ་མཇུག་བསྒིལ་བའི་

བར་ཡིན།

མི་ཚང་མ་བཙོན་ཤག་གི་སོར་ཐོན། ང་ཚོའི་བང་ཁོག་མེ་

དུད་ཀིས་གང་བའི་རླུང་དབུགས་ཀིས་ཁེངས་ཤིང་། ང་ཚོའི་མིག་

དབང་ལས་རེ་བའི་འདོ་སྣང་འཚེར། འགད་རས་གཅིག་བཙོན་

སར་གི་དཀིལ་ཏེ། ཚོགས་འཛོམས་བྱེད་སའི་འཁྲིས་སུ་ཟགས་

འདུག་ཀང་དེ་གད་མི་འདུག ང་ཚོས་དེ་བཙོན་སར་གི་ཕི་ལོགས་

སུ་དབོར་དགོས་བྱུང་། བཙོན་སར་གི་འགོ་བ་དེ་ཁ་ཕོ་ཡི་འགོ་བ་

དང་བསེབས་ནས་འགྲོ་ལམ་དག་ཏུ་ལྟ་རོག་གི་འགྲུལ་སྐོད་བྱེད། 
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ཁོའི་གདོང་ལ་མཁའ་རོྒལ་ལས་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྣང་གི་རེས་

ཤུལ་རེ་ཤར་འདུག

བཙོན་སར་གི་དཀིལ་དུ་གདོང་པ་ཁུ་ཐང་གིས་སགས་པའི་

བེམ་པོ་དེ་བསྣར་ནས་ཡོད་ལ། དེ་ནི་རྐེན་ལམ་དུ་སོང་བ་གཅིག་

པོ་ཡིན། ས་ང་དེ་གཉིས་ཕིར་ཐབ་ཚང་གི་ནང་དུ་ཁེར།

SS ཚོས་ཁོ་ཚོའི་སོ་ལྟ་སེགས་བུའི་སེང་གི་སག་སག་མེ་

མདའི་རྒྱབ་ཏུ་སོང་། བར་སྐབས་ཀི་ངལ་གསོ་དེ་རེ་ཞིག་མཇུག་

བསྒིལ།

དུས་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གི་རེས་ལ། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དང་

འད་བར་ངལ་རོྩལ་རུ་ཁག་རྣམས་གོམ་འགྲོས་གཅིག་གྱུར་གིས་

ཕིར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་། ངས་སོྤ་སྣང་གི་སོ་ནས་རང་གི་ཨ་

ཕ་མཐོང་བར་གྱུར། 

ཁོང་ན་རེ།  “ཕི་ལོགས་སུ་ཁང་བ་ཁ་ཤས་ལེབ་ལེབ་བཟོས་

ཚར་འདུག ཡིན་ནའང་དོས་ཁང་ལ་གནོད་ཐུབ་མི་འདུག”

ཕི་དོར་ང་ཚོ་སོྤ་སྣང་གི་སོ་ནས་ཞིག་རོ་རྣམས་གཙང་མ་

བྱེད་དུ་སོང་།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རེས། ང་ཚོ་ལས་ཀ་ནས་ཕིར་ལོག་པའི་

སྐབས། བཙོན་སར་གི་དཀིལ་ཏེ། ཚོགས་འཛོམས་བྱེད་སར་
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དཔྱངས་སག་གི་གསོད་སེགས་ནག་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་

མཐོང་།

ང་ཚོར་མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་མ་བྱས་བར་དུ་ཁུ་ཐང་

བགོ་འགྲེམས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཤད་ཡོད།  འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་

དང་མི་འད་བར་དུས་ཡུན་རིང་བོ་འགོར། བཀའ་ཚིག་དག་ཉིན་

གཞན་པ་དག་ལས་རྣོ་ཞིང་རྩུབ། མཁའ་རླུང་ནང་དུ་བཤད་མི་

ཤེས་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་འདུག 

“ཞྭ་མོ་ཕུད།”  བཙོན་སར་གི་འགོ་བས་གོ་བུར་དེ་ལྟར་

བསྒགས།

ཞྭ་མོ་ཁྲི་ཕྲག་དུས་གཅིག་ལ་ཕུད།

“ཞྭ་མོ་གོན་ཞིག”

ཞྭ་མོ་ཁྲི་ཕྲག་ཕིར་ཀད་པའི་སེང་དུ་བཀབ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་

གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་མགོགས།

བཙོན་སར་གི་རྒྱ་སོ་ཕེ་སོང་། SS ཡི་སེ་ཚན་ཞིག་ཡོང་ནས་

ང་ཚོའི་མཐའ་བསྐོར། གོམ་པ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ན་ SS རེ་

ཡོད། སོ་ལྟ་སེགས་བུ་དག་ན་སག་སག་མེ་མདའ་རྣམས་ཚོགས་

འཛོམས་བྱེད་སར་གཏད་ཡོད།

ཇུ་ལི་ཡེག་ཡིས་“ཁོ་ཚོ་རོག་ཟིང་ཡོང་བར་འཇིགས།” ཞེས་

ཤུབ་སྨྲ་བྱས།
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SS གཉིས་བཙོན་མ་ཁེར་འཇུག་བྱེད་སའི་ཁང་མིག་དག་གི་

ཕོགས་སུ་སོང་། ཁོ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་སྐབས་ཁོ་གཉིས་གི་བར་ན་སོག་

ཁྲིམས་ལ་བབ་པའི་སྐེས་པ་ཞིག་ཁྲིད་འདུག  ཁོ་ནི་ཕོ་གཞོན་

ཝར་སོ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན།  ཁོས་བཙོན་སར་དུ་ལོ་གསུམ་

བསྐལ། ང་དང་བསྡུར་ན་ཁོ་གཟུགས་པོ་ཆེ་ཞིང་ལུས་སོབས་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།

ཁོའི་ལུས་རྒྱབ་དཔྱངས་གསོད་སེགས་བུར་གཏད་ཡོད་ཅིང་།  

ཁོའི་ངོ་གདོང་ཁྲིམས་དཔོན་ཏེ། བཙོན་སར་འགོ་བར་འཁོར་

འདུག་པ་དང་། གདོང་མདོག་སྐ་བོར་གྱུར་འདུག ཡིན་ཡང་ཁོ་

འཇིགས་སྣང་གིས་བཟུང་མི་འདུག ལགས་སྒོག་གིས་བཅིངས་

པའི་ཁོའི་ལག་ཟུང་འདར་གི་མི་འདུག ཁོའི་མིག་ཟུང་གི་བརྩེ་

བལ་མདངས་ཀིས་ SS བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ལྟ། བཙོན་མ་སོང་ཕྲག་ཁ་

ཤས་ཀིས་ཁོའི་མཐའ་བསྐོར་ཡོད།

བཙོན་སར་འགོ་བས་ཁོའི་ཁྲིམས་ཆད་ཀོག་འགོ་བརྩམས་

ཤིང་ཁྲིམས་ཚིག་གསལ་བསྒགས་བྱས།

“མིང་ལ་ཧིམ་ལར་ཟེར་ … བཙོན་མའི་ཨང་གྲངས་ … ཉེན་

བར་གྲག་པའི་སྐབས་སུ་རྐུན་ལས་བྱས་ … ཁྲིམས་ཀི་དོན་ཚན་… 

གཞིར་བཟུང་གིས་ … བཙོན་མའི་ཨང་གྲངས་ … སོག་ཁྲིམས་

བཅད། འདི་ནི་བཙོན་མ་གཞན་པ་ཚང་མར་ཉེན་བར་དང་མིག་

ལོྟས་སུ་འགྱུར་བའི་རེ་བའང་ཡོད།”
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གྲག་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད།

ངས་རང་གི་སྙིང་ཁམས་འཕར་ལྡིང་གི་སྒ་ཐོས་ཐུབ། ཉིན་

རེར་ཡང་མི་སོང་ཕྲག་འགའ་རེའི་ཚེ་སོག་ཨོ་ཤི་ཝི་ཚི་དང་བར་

ཁེ་ནོ་ལ་སེག་ཐབ་ཏུ་བསྐལ་བ་དེ་ད་ལྟ་ངའི་སེམས་ངོར་མི་བདེ་

བ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་ལྟ་སེ། རང་གི་དཔྱངས་གསོད་

སེགས་བུར་བསྙེས་ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ངའི་སེམས་སུ་ཧ་ཅང་ལི།

“ཁོད་ཀིས་བལྟས་ན་མཛད་སོ་འདི་མྱུར་དུ་ཚར་རྒྱུ་རེད་

དམ།”ཞེས་ཇུ་ལི་ཡེག་གིས་ཤུབ་བུར་སྨྲས།”

བཙོན་སར་འགོ་བས་བར་མཚོན་ཞིག་བསན་པ་ན།  ལ་

གྷར་ཁ་ཕོ་23ཞིག་སོག་ཁྲིམས་ལ་བབ་པའི་སྐེས་པ་དེར་ཉེ་བར་

གཏུགས། བཙོན་མ་གཉིས་ཀིས་ཁུ་ཐང་སེར་མ་གང་རེ་ཐོབ་ཆེད་

དམེ་ལས་ཀི་ལག་རོགས་བྱས།

ཁ་ཕོ་དེས་གསད་བྱ་དེའི་མིག་ཟུང་སྒིབ་རྩིས་བྱས་ཀང་

གསད་བྱ་དེས་སྒིབ་ཏུ་མ་བཅུག

དུས་ཡུན་རིང་བོར་བསྒུགས་རེས་ལག་དམར་གིས་ཐག་པ་

གསད་བྱའི་སྐེར་བསྐོན།  ཁོས་ལག་རོགས་ལ་གསད་བྱའི་རྐང་

འགོ་ནས་རྐུབ་སེགས་འཐེན་པའི་བར་གཏོང་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། 

གསད་བྱ་དེས་ལོྷད་བག་ཆགས་ཤིང་སོབས་དང་ལྡན་པའི་

གདངས་ཀིས་སྐད་འབོད་བྱས།

23  ལ་གྷར་ཁ་ཕོ་ནི་ཇར་མན་སྐད་ Lagerkapo སེ་བཙོན་མའི་ལས་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་

དོན་ཏེ། དོས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ།
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“བཅིངས་འགྲོལ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤོག ཇར་མན་ལ་

དམོད་མོ་བྱེད། ཇར་མན་ལ་ … ཇར་… .”

ལག་དམར་དག་གིས་ཁོ་ཚོའི་ལས་དོན་ཚང་མ་བསྒྲུབས།

རལ་གྲི་དང་འད་བའི་བཀའ་ཚིག་གཅིག་གིས་མཁའ་ལམ་

རལ་བར་བྱས།

“ཞྭ་ཕུད་ཅིག“

བཙོན་མ་སོང་ཕྲག་གིས་ཞྭ་མོ་ཕུད་དེ་མཐའ་མའི་གུས་

འདུད་ཞུས།

“ཞྭ་གོན་ཞིག”

དེ་ནས་བཙོན་སར་ཡོངས་རོགས་བཙོན་ཤག་དང་བཙོན་

ཤག་གིས་དཔྱངས་གསོད་བྱས་པའི་སྐེས་པ་དེ་བརྒྱུད་དེ་སྐོད་

དགོས་པ་དང་། དེའི་དབང་ཤེས་ཤོར་བའི་མིག་ཟུང་དང་རིང་

དུ་བསྣར་བའི་ལེ་བཅས་ཀི་ཤི་ཚུལ་ལ་ལྟ་དགོས། ཁ་ཕོ་རྣམས་

དང་བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་རྣམས་ཀིས་བཙན་དབང་གིས་མི་

རེ་རེར་དཔྱངས་གསོད་བྱས་པའི་མི་དེའི་གདོང་ལ་གསལ་བོར་

ལྟ་རུ་འཇུག

འགྲིམ་སོྐད་དེའི་རེས་སུ་ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་ཏུ་ཟས་ཐུན་ལ་

ལོག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ། 

དགོང་མོ་དེའི་ཁུ་ཐང་ནི་ཧ་ཅང་བཟང་བ་ངས་བརེད་མེད།
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དཔྱངས་གསོད་བྱས་པ་གཞན་པ་ཡང་ངས་དངོས་སུ་མཐོང་མོང་། 

ངས་གསད་བྱ་དེ་དག་ལས་སུ་གཅིག་ཀང་ངུས་པ་མཐོང་མ་མོང་།  

དུས་ཡུན་རིང་པོར་སྐམ་སོང་བའི་གཟུགས་ཅན་དེ་དག་གིས་

མིག་ཆུའི་བོ་བ་སྐྱུར་མོ་དེ་ཡོངས་སུ་བརེད་ཚར་ཡོད།

ཐེངས་ཤིག་ལ། སྐུད་ལམ་ལས་ཁག་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་པའི་

ཨོ་བར་ཁ་ཕོ་ནི་ཌ་ཆི་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ནི་གཟུགས་གཞི་ཆེ་ཞིང་། 

ཕེ་ཁྲི་དྲུག་ལྷག་ཡོད། ཁོའི་དབང་འགོ་ཏུ་བཙོན་མ་བདུན་བརྒྱས་

ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་སྤུན་ཟླ་ཞིག་དང་

འད་བར་དགའ། མི་གཅིག་གིས་ཀང་ཁོའི་ལག་ནས་གཅར་རྡུང་

མངས་མེད་ལ། ཁོའི་ངག་ལས་གཤེ་ཚིག་ཀང་ཐོས་མ་མོང་།

ཁོའི་དབང་འགོ་ཏུ་བུ་ལོ་ཆུང་ཞིག་ཀང་ཡོད།  ཁོ་ཚོ་ཚང་

མས་དེ་ལ་ཕི་ཕེལ་ཞེས་འབོད། བྱད་བཞིན་དོ་མཉམ་ཞིང་ཡིད་

དུ་འངོ་བའི་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ། བཙོན་སར་འདིར་དེ་ས་ཡོད་

མ་མོང་བ་ཞིག་ཡིན།

(བྷུ་ན་ལ་ཕི་ཕེལ་རྣམས་ནི་ཞེན་པ་ལོག་གནས་ཤིག་ཡིན། 

ཁོ་ཚོ་མི་རྒན་རྣམས་ལས་གཏུམ་ཞིང་སྙིང་རེ་མེད། ཐེངས་ཤིག་

ལ་ངས་ལོ་ན་བཅུ་གསུམ་ཅན་གི་བུ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕ་རྒན་

གིས་ཁོ་ལ་མལ་ཆས་གྲ་དག་ཏུ་མ་བཏིང་བས་ཕ་རྒན་དེར་རྡུང་

བཞིན་པ་མཐོང་། ཕ་རྒན་དེ་ངུ་ཞིང་བུ་དེ་ན་རེ།  “ཁོད་ཀིས་ད་
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ལྟ་རང་ངུ་མཚམས་མི་འཇོག་ན་ངས་ཁོད་ལ་བག་ལེབ་གཅིག་

ཀང་ཁེར་མི་ཡོང་། ཁོད་ཀིས་གོའམ།” འནོ་ཀང་ཌ་ཆི་པ་དེའི་

ཞབས་ཞུ་བ་ཆུང་ཆུང་དེར་མི་ཚང་མ་དགའ། ཁོ་ལ་སྙིང་རེ་བའི་

ལྷའི་ཕོ་ཉའི་ཞལ་རས་ཤིག་ཡོད།)

ཉིན་ཞིག་ལ། བྷུ་ན་ལ་ཡོད་པའི་གོག་ཤུགས་ས་ཚིགས་དེ་

གད་སོང་། གྷེ་སི་ཋ་ཕོ་རྣམས་དོན་རྐེན་བྱུང་སར་འཛོམས་ཤིང་།  

རྐང་བཙུགས་ཏེ་གཏོར་བཅོམ་བྱས་པར་དོགས་པ་ལངས།  ཁོ་

ཚོས་རེས་རགས་ཤིག་བརེད་ཅིང་། རེས་རགས་དེ་ཌ་ཆི་པ་ཨོ་

བར་ཁ་ཕོ་སར་འཐེན་ཡོད། དེར་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་རེས་ཁོ་ཚོས་

གལ་ཆེའི་གོ་མཚོན་སྐོར་ཞིག་བརེད།

ཨོ་བར་ཁ་ཕོ་དེ་འཕྲལ་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས།  ཁོར་བདུན་

ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་ལ་གཅར་རྡུང་བྱས་ཀང་འབས་བུ་ཅི་ཡང་མ་

བྱུང་།  ཁོས་མི་གཅིག་གི་མིང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་སྤད།  ཁོ་ཨོ་ཤི་

ཝི་ཚི་ལ་གནས་སོར་བྱས་ཤིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཁོའི་སྐོར་ང་ཚོས་

གཏན་ནས་ཐོས་རྒྱུ་མ་བྱུང་།

ཡིན་ནའང་ཁོའི་ཞབས་ཞུ་ཆུང་ཆུང་དེ་བཙོན་སར་དུ་

བསྐྱུར་དགོས་བྱུང་།  ཁོས་ཀང་གཅར་རྡུང་མངས་ཀང་། ངག་སོ་

བསམས་ནས་ཅི་ཡང་མ་བརོད། དེ་བས་SS ཡིས་ཁོ་དང་། གོ་

མཚོན་ཉར་བ་བརེད་པའི་བཙོན་མ་གཞན་པ་གཉིས་བཅས་ལ་

སོག་ཁྲིམས་འབབ་པའི་ཁྲིམས་བསྒགས་བྱས།
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ཉིན་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་ངལ་རོྩལ་ནས་ལོག་ཡོང་སྐབས།  ང་

ཚོས་ཚོགས་འཛོམས་ཀི་ཐང་དེར་དཔྱངས་གསོད་ཀི་སེགས་

བུ་གསུམ་འཛུགས་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ནི་ཐན་བྱ་ཁྭ་ཏ་

ནག་པོ་གསུམ་དང་མཚུངས། མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་བྱས། SS 

ཡིས་ང་ཚོ་བསྐོར་ཅིང་། སག་སག་མེ་མདའ་དག་ང་ཚོ་ལ་གཏད་

པ་བཅས་སོལ་རྒྱུན་མཛད་སོའི་ས་གོན་ཚགས་སུ་ཚུད་འདུག 

གསད་བྱ་རྣམས་ལགས་ཐག་གིས་སྦྲེལ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ནི་

ཞབས་ཞུ་བ་ཆུང་ཆུང་སེ་སྙིང་རེའི་མིག་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་ཕོ་

ཉ་དང་འད་བ་དེ་ཡིན།

SS ཚོས་སར་ལས་དོ་སྣང་ཆེ་ཞིང་གཟབ། ན་ཆུང་གི་བུ་

ཞིག་བཙོན་མ་སོང་ཕྲག་མང་པོའི་མདུན་དུ་དཔྱངས་གསོད་

བྱེད་པ་ནི་དོན་དག་ཡང་མོ་ཞིག་མིན། བཙོན་སར་གི་འགོ་བས་

ཁྲིམས་ཡིག་བཀགས། མིག་དབང་ཚང་མ་བུ་དེ་ལ་གཏད། ཁོ་ཞ་

ཉེའི་མདངས་ལྟར་སྐ་བོར་གྱུར་ཅིང་ལོྷད་བག་ཆགས། མ་མགལ་

ལ་སོ་བཏབ་འདུག དཔྱངས་གསོད་སེགས་བུའི་གྲིབ་ནག་ཁོ་ལ་

བསྐོན་འདུག

ཐེངས་འདིར་ལ་གྷར་ཁ་ཕོ་དེས་ལག་དམར་བྱེད་པ་དང་

ལེན་མ་བྱས་སབས། SS གསུམ་གིས་ཁོའི་ལས་ཚབ་བྱས།

གསད་བྱ་གསུམ་པོ་མཉམ་དུ་རྐུབ་སེགས་སེང་ལ་འཛེགས། 
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མཇིང་བ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཨ་ལོང་གསུམ་གི་ནང་དུ་

བཞག

“བཅིངས་འགྲོལ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤོག” ཅེས་མི་

རྒན་དེ་གཉིས་ཀིས་བསྒགས།

ཡིན་ཡང་བུ་ཆུང་དེ་ཁུ་སིམ་མེར་གནས།

“དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་དམ།  ཁོང་གང་དུ་བཞུགས་

སམ།” ངའི་རྒྱབ་ཀི་མི་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་དིས།

བཙོན་སར་གི་འགོ་བས་བར་མཚོན་ཞིག་བསན་པ་ན། རྐུབ་

སེགས་གསུམ་པོ་བསྒེལ།

བཙོན་སར་ཡོངས་དལ་ཅག་གེར་གྱུར། ཉི་མ་སའི་མཐའ་

ན་ནུབ་ཀིན་འདུག

“ཁོད་ཚོའི་ཞྭ་མོ་ཕུད་ཅིག”  བཙོན་སར་འགོ་བས་སྐད་

གསེང་མཐོན་པོར་བསྒགས།  ཁོའི་སྐད་གདངས་འགགས་སོང་།  

ང་ཚོ་ངུས།

“ཁོད་ཚོའི་ཞྭ་མོ་གོན་ཞིག”

དེ་ནས་འགྲིམ་སོྐད་ཀི་འགོ་ཚུགས། མི་རྒན་དེ་གཉིས་ཀི་

སོག་གི་རྒྱུ་བ་ཆད་འདུག  ཁོ་གཉིས་ཀི་ལེ་ཕིར་བསྣར་ཅིང་

བསྐྲངས་ཏེ་སོ་མདངས་སུ་གྱུར་འདུག ཡིན་ཡང་དཔྱངས་ཐག་

གསུམ་པོ་དེ་ད་དུང་འགུལ་བཞིན་འདུག  ཧ་ཅང་ཡང་བའི་

སབས་ཀིས་བུ་ཆུང་དེ་ད་དུང་གསོན་པོ་རེད་… .
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དུས་ཚོད་ཕེད་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཁོ་མ་ཤི་ཞིང་།  ཤི་གསོན་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཐབ་རོྩད་བྱེད། ང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་སྡུག་

བསལ་རྒྱུན་རིང་དུ་མོང་བཞིན་འཆི་དགོས་བྱུང་། ང་ཚོས་ཁོའི་

ངོ་གདོང་ལ་གསལ་བོར་ལྟ་དགོས། ངས་ཁོའི་མདུན་བརྒྱུད་དེ་

འགྲོ་སྐབས་ཁོ་ད་དུང་གསོན་པོ་རེད།  ཁོའི་ལེ་ནི་དམར་མདོག་

ཏུ་མངོན་ཞིང་མིག་གཉིས་འགུལ་མེད་དུ་གྱུར་མི་འདུག

ངའི་རྒྱབ་ཏུ་སར་གི་མི་དེས་འདི་སྐད་འདི་བ་ཐོས།

“ད་ལྟ་དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་དམ།”

ངས་རང་གི་ཁོག་ན་ཁོ་ལ་ལན་འདི་ལྟར་འདེབས་པ་ཐོས།

“ཁོང་གང་དུ་བཞུགས་པ་མི་ཤེས་སམ། ཁོང་འདི་ན་བཞུགས་

ཡོད།  ཁོང་དཔྱངས་གསོད་སེགས་བུ་འདི་དག་ལ་དཔྱངས་ཡོད་

… .”

དགོང་མོ་དེར་ཁུ་ཐང་ལ་བེམ་དི་བོ།
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དབྱར་མཇུག་ཅིག་རོགས་ལ་ཉེ། ཇིའུ་ཡི་ལོ་གསར་རོགས་ལ་ཉེ།

རོ་ཤི་ཧ་ཤ་ན་ཡི་ས་དགོང་སེ། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལོ་དེའི་

མཐའ་མཇུག་གི་ཉིན་དེར། བཙོན་སར་ཡོངས་རོགས་སུ་ལུས་

ལ་གོག་བཏང་བ་ལྟར་གི་དངངས་འཚབ་ཅིག་ང་ཚོའི་སྙིང་ལ་

གནས། གང་ལྟར་ཡང་ཉིན་འདི་ནི་ཉིན་གཞན་པ་གང་དང་ཡང་

མི་འད་བ་ཞིག་ཡིན། ལོ་གཅིག་གི་ཉིན་གི་མཐའ་མ། མཐའ་མ་

ཟེར་བའི་སྒ་འདི་ང་ཚོའི་རྣ་བར་སྒ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཡིན། མཐར་གཏུགས་ན་མཐའ་མ་ཞེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཁོ་ཚོས་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སྐ་བའི་ཁུ་ཐང་གི་དགོང་ཚིགས་སྤད། 

ཡིན་ནའང་དེར་རེག་མཁན་མི་གཅིག་ཀང་མི་འདུག ང་ཚོས་

སོན་ལམ་བཏབ་མ་ཚར་བར་དུ་སྒུག་ན་འདོད། ཚོགས་འཛོམས་

བྱེད་ཐང་དེ་གོག་ཤུགས་རྒྱུགས་པའི་གཟེ་མ་རྭ་མགོས་བསྐོར་

ཡོད་ལ། གདོང་ལ་མནར་གཅོད་ཀི་མདངས་གསལ་ཞིང་ཁུ་སིམ་

པོར་གནས་པའི་ཇིའུ་པ་སོང་ཕྲག་མང་པོ་དེར་འཛོམས་ཡོད།

མཚན་མུན་རུབ། བཙོན་ཤག་སོ་སོ་ནས་ཡོང་བའི་བཙོན་མ་

གཞན་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་དེར་འཚང་ཡོང་ཞིང་། གོ་བུར་དུ་
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ཡུལ་དང་དུས་གཉིས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིང་། དེ་གཉིས་རང་

གི་སངས་འཛིན་གི་འགོ་ཏུ་འཇུག་ཐུབ་པར་གྱུར།

“ཀེ་དཀོན་མཆོག མ་ངན་གིས་མནར་བའི་མི་ཚོགས་འདི་

དང་། ཁོད་ལ་སོན་པའི་ཁོ་ཚོའི་དད་པ་དང་།  ཁོ་ཚོའི་ཁོང་ཁྲོ། 

ཁོ་ཚོའི་གེན་ལྡོག་བཅས་ལ་གཟིགས་དང་། ཁོད་སུ་ཡིན་ནམ། 

འདི་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཅིང་། ཞིག་རལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ། རུལ་མག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ལ་གཟིགས་དང་། ཁོད་ལ་རླབས་ཆེན་དང་། 

འཇིག་རེན་གི་མངའ་བདག་ཟེར་བ་དེས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ནམ། 

ཁོད་ཀིས་ད་དུང་ནད་ཀིས་མནར་བའི་ཁོ་ཚོའི་སེམས་དང་།  

ཆག་སྐོན་དུ་གྱུར་བའི་ལུས་པོ་ལ་མནར་གཅོད་བྱེད་དོན་ཅི་

ཡིན།” ང་འཚིག་པ་ཟ་ཞིང་ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་འཁོར།

སྐེས་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བརིད་བག་ཅན་གི་ཆོས་ཀི་མཛད་སོར་

ཡོང་། དེའི་ནང་བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་རྣམས་དང་ཁ་ཕོ་རྣམས། 

སོག་གཅོད་ཀི་ལས་སྣེ་བ་དག་ཀང་ཡོད།

“དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ”

ཆོས་ཀི་དབུ་འཛིན་པའི་སྐད་གདངས་དེ་ཁོ་རང་གིས་མ་

གཏོགས་ཐོས་མི་ཐུབ། ངས་ཐོག་མར་དེ་རླུང་སྒ་ཞིག་ཏུ་སྙམ།

“འཇིག་རེན་བྱེད་པོའི་མཚན་ཅན་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ”
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སྐད་གདངས་སོང་ཕྲག་གིས་སོན་ཚིག་དེ་བསྐར་ཟོླས་བྱས། 

སྐེས་པ་སོང་ཕྲག་གིས་འཐོར་རླུང་གི་ཁྲོད་དུ་ལོན་ཤིང་འགེལ་

བ་བཞིན་དུ་གུས་ཕག་འཚལ།

“མཐའ་དང་བལ་བའི་བདག་ཉིད་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ།”

ངས་ཁོ་ལ་ཅིའི་ཕིར་སྐབས་སུ་མཆི་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། 

ངའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གང་གིས་ཀང་འདུན་ལོག་བྱས། 

ཁོས་བྱིས་པ་སོང་ཕྲག་མང་པོ་ཁོའི་འབོས་དོང་དུ་བསེགས་པས་

ཡིན་ནམ།  ཁོའི་སེག་ཐབ་དྲུག་གིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་དང་།  

གཟའ་ཉི་མ་དང་དགའ་སོན་གི་དུས་སུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སེག་

ལས་བྱས་པས་ཡིན་ནམ། ཁོའི་བླ་ན་མེད་པའི་མཐུ་སོབས་ཀིས་ཨོ་

ཤི་ཝི་ཚི་དང་། བར་ཁེ་ནོ། བྷུ་ན། དེ་འདའི་འཆི་གྲྭ་མང་པོ་བསྐྲུན་

པས་ཡིན་ནམ། ངས་ཁོ་ལ། “ཁོད་དེ། མཐའ་དང་བལ་བའི་བདག་

ཉིད། ཡོངས་ཀི་མགོན་པོ། ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀུན་ལས་བདམས་

ཏེ་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་དུ་མནར་གཅོད་ལ་སྦར་ཞིང་།  

ང་ཚོའི་ཕ་རྒན་དང་མ་རྒན། ང་ཚོའི་གཅེན་གཅུང་རྣམས་སེག་

ཐབ་ཀི་ནང་དུ་འཆི་བར་ལྟ་རུ་འཇུག་མཁན་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ 

བླ་ན་མེད་པ་ཁོད་ནི་ང་ཚོ་ཁོད་ཀི་མཆོད་ཁྲིའི་སེང་གི་མནར་

གཅོད་བྱ་ཡུལ་དུ་འདེམས་མཁན་དུ་མངོན་པར་བསོད་དོ།” ཞེས་

སྐབས་འཇུག་ཇི་ལྟར་ཞུ་ཐུབ་བམ།
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ཚོགས་རའི་མིག་ཆུ་དང་ངུ་དངངས། དངན་པའི་ཁྲོད་ནས་

ཆོས་པའི་དབུ་འཛིན་གི་སྐད་གདངས་དེ་སྐབས་རེར་འགག་

བཞིན་དུ་ཇེ་ཆེ་དང་ཇེ་མཐོར་གྱུར།

“ས་སེང་ཡོངས་དང་འཇིག་རེན་ཡོངས་ཀི་བདག་པོ་ནི་

དཀོན་མཆོག་ཡིན།”

ཁོས་ཆོས་ཚིག་རྣམས་ཀི་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ལྟར་

སྐབས་རེར་གདངས་མཚམས་འཇོག ཁོའི་མགྲིན་པར་དབྱངས་

ཀི་ང་རོ་འགགས་པར་གྱུར།

སོན་ཆད་ང་ཡང་དད་པ་བརན་པོ་ཅན་ཞིག་ཡིན།  ངའི་

སེམས་སུ་དེ་ལྟར་ཤར།

“འགྲོ་བ་མི་ནི་དཀོན་མཆོག་ལས་སོབས་ཆེ་ཞིང་རླབས་ཆེ་

བར་ངེས། ཨ་ཌམ་དང་ཨིབ་24གཉིས་ཀིས་ཁོད་བསླུས་སྐབས་

ཁོད་ཀིས་དེ་གཉིས་དག་པའི་ཞིང་ནས་བསྐྲད། ནོ་ཨ་ཡི་རེས་

རབས་པ་ཚོས་ཁོད་ཀི་ཐུགས་སུན་སྐབས་ཁོད་ཀིས་ཁོ་ཚོའི་སེང་

ཆུ་ལོག་དངས། སོ་ཌོམ་གིས་ཁོད་ཀི་སྤན་ཟུང་ལས་དུང་སེམས་

འདོར་སྐབས་ཁོད་ཀིས་མེ་དང་མུ་ཟིའི་ཆར་བ་ཕབ། འནོ་ཀང་

འདིར་འཛོམས་པ་སེ། ཁོད་ཀིས་དགྲ་ལ་སྤད་ཅིང་། ཁོད་ཀིས་

24  ཨ་ཌམ་དང་ཨིབ། ནོ་ཨ། སོ་ཌོམ་བཅས་ནི་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ Adam, Eve, Noah, 

Sodom བཞི་སེ་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤུའི་སོན་པའི་ཐུགས་དགོངས་

དཀྲུགས་མཁན་གང་ཟག་བཞིའི་མིང་།
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འཚོག་ཏུ་བཅུག རྡུང་དུ་བཅུག དུག་གིས་བདུག་ཏུ་བཅུག མེར་

སེག་ཏུ་བཅུག་པ་འདི་དག་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡོད་དམ།  ཁོ་

ཚོས་ཁོད་ཀི་མདུན་དུ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་ཞིང་ཁོད་ཀི་མཚན་ལ་

མངོན་པར་བསོད་པར་བྱེད་དོ།”

“སྐེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀིས་སྐབས་ཀི་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་

བར་ཤོག”

སོན་ཆད་ལོ་གསར་གི་ཉིན་མོས་ངའི་ཚེ་སོག་ལ་དབང་སྒྱུར་

མོང་། ངའི་ཉེས་ལྟུང་ལ་འཇིག་རེན་གི་མངའ་བདག་ཐུགས་ཕམ་

ཡོད་པ་ངས་ཤེས། ངས་ཁོང་ལ་ལྟུང་བ་བཤགས། སོན་ཆད་ང་

རང་གི་བྱ་སྤོད་ཁེར་རྐང་ཞིག་སེ། སོན་ལམ་ཁེར་རྐང་ཞིག་གིས་

འཇིག་རེན་འདི་སོྐབ་ཐུབ་པ་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱས་མོང་།

ད་ལྟ་ངས་ཞུ་གསོལ་བྱེད་པ་མཚམས་བཞག་ཡོད། ངས་མུ་

མཐུད་དེ་རང་གནོངས་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་རང་ལ་ཡིད་

ཆེས་ཇེ་བརན་དུ་གྱུར་འདུག ང་ནི་ཞལ་ལེ་གཅོད་མཁན་དང་

དཀོན་མཆོག་ནི་ཞལ་ལེ་ཉན་མཁན་ཡིན། ངའི་མིག་ཡངས་པོར་

ཕེ་ཡོད་ཅིང་ང་ཁེར་རྐང་སེ་དཀོན་མཆོག་དང་འགྲོ་བ་མིས་དོར་

ཏེ་སྐི་གཡའ་བའི་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་འདུག དགའ་བ་ཡང་མེད་

ལ་སྙིང་རེ་ཡང་མེད། ང་རང་རུས་ཐལ་སར་གང་མ་གཏོགས་ཅི་

ཡང་མིན་པར་གྱུར་འདུག ཡིན་ཡང་ང་ལ་རང་ཉིད་མཐུ་སོབས་

ཀི་བདག་པོ་སེ། ངའི་ཚེ་སོག་དེ་འདའི་དུས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་
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འདོགས་ས་དེ་ལས་ཆེ་བར་སྙམ། ང་སོན་ལམ་གི་ཚོགས་འཛོམས་

ཁྲོད་དུ་ལངས་ནས་དེ་ལ་རྒྱུས་མེད་ཀི་མི་ཞིག་གིས་རོག་དཔྱོད་

བྱེད་པ་བཞིན་དུ་བྱས།

ཆོས་ཀི་མཛད་སོ་ཁ་ཌི་ཤི་25ཡིས་མཇུག་བསྡུས། མི་རེ་རེས་

རང་རང་གི་ཕ་མ་དང་རང་རང་གི་ཕྲུ་གུ རང་རང་གི་སྤུན་ཟླ། 

རང་རང་གི་དོན་དུ་སོྐར་འདོན་བྱས།

ང་ཚོ་ཚོགས་འཛོམས་ཀི་ཐང་དུ་ཡུན་རིང་བསད། མི་སུ་

ཡང་འཕྲུལ་སྣང་གི་འཇིག་རེན་འདི་དང་ཁ་འབལ་མི་ཕོད། 

མཐར་ཉལ་བར་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་སྐབས་དལ་གིས་

བཙོན་མ་རྣམས་ཁོ་ཚོའི་བཙོན་ཤག་གི་ལམ་དུ་ཞུགས། ངས་མི་

རྣམས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལོ་གསར་གི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་

བ་ཐོས།

ང་རྒྱུགས་ནས་ངའི་ཨ་ཕ་འཚོལ་དུ་སོང་།  ང་རང་ལ་ལོ་

གསར་གི་འདུན་པ་ཤོར་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་ཁོ་ལ་ལོ་གསར་

གི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ངའི་བློར་མི་བདེ།

ཁོང་རྩིག་གང་གི་འཁྲིས་ན་སྒུར་ཉམས་ཀིས་ལངས་འདུག 

ཁོའི་ཕྲག་ཟུང་ལིད་ཀིས་ནོན་པ་ལྟར་སད་འདུག ང་ཁོའི་གམ་ལ་

བཅར་ནས་ཁོང་གི་ལག་པར་འཇུས་ནས་དེར་འ་ོཞིག་སྦར། མཆི་

25  ཁ་ཌི་ཤི་ནི་ Kaddish ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་མི་ཤི་རེས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་

འཇུག་ཞུ་བའི་འདོན་ཆ་ཞིག་གི་མིང་།
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མ་རོག་གཅིག་དེའི་སེང་ཟགས། མཆི་མ་དེ་སུའི་ཡིན་ནམ། ངའི་

ཡིན་ནམ་ཁོང་གི་ཡིན། ངས་ཅི་ཡང་མ་བརོད། ཁོང་གིས་ཀང་ཅི་

ཡང་མ་བརོད། ངེད་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ལ་འདི་ལྟར་རྒྱུས་ལོན་

མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་བྱུང་མ་མོང་།

དིལ་བརས་ང་ཚོ་དཀོྲགས་ཏེ་མི་ཚེ་ངོ་མའི་ནང་དུ་ཁྲིད། 

ང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ཉལ་བར་འགྲོ་དགོས། ང་ཚོ་རྒྱང་ཐག་རིང་

བོ་ཞིག་ནས་ཚུར་ལོག ངའི་མིག་དབང་བཏེགས་ནས་ཁོང་ལ་

གཏད་ནས་རྒས་ཉམས་ཤར་ཞིང་། སྐམ་པའི་གདོང་རིས་ལས་

འཛུམ་མདངས་ཤིག་གམ་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་རེད་རེ་བྱས། 

ཅི་ཡང་མ་མཐོང་། རྣམ་འགྱུར་གི་གྲིབ་མ་ཙམ་ཡང་མ་མངོན། 

ཡོངས་སུ་བཅོམ་འདུག

ཡོམ་ཁི་ཕུར་26ཏེ། ལྟུང་བཤགས་ཀི་ཉིན་མོར་བསེབས།

ང་ཚོ་སྙུང་གནས་ལ་སོད་དགོས་སམ། དི་བ་འདི་ལ་རོྩད་

གེང་ཚ་བོ་ཞིག་བྱས། སྙུང་གནས་བསྲུང་རྒྱུ་ནི་ཅུང་ཙམ་ངེས་

གཏན་འཁེལ་ཞིང་། ཅུང་ཙམ་མགོགས་པའི་འཆི་བ་ཡིན། གནས་

འདིར་ང་ཚོ་ལོ་འཁོར་ཧིལ་པོར་སྙུང་གནས་ལ་བསད་པ་ཡིན། 

26  ཡོམ་ཁུ་པུར་ནི་ Yom Kippour གང་ཟག་གི་ལྟུང་བཤགས་ཆེད་སྙུང་གནས་སྲུང་

བའི་ཇིའུ་པའི་ཆོས་ལུགས་དུས་ཆེན་ཞིག
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ལོ་འཁོར་ཧིལ་པོ་ཡོམ་ཁི་ཕུར་ཡིན། ཁག་ཅིག་ན་རེ། སྙུང་གནས་

ལ་སོག་ཉེན་ཡོད་སབས་ང་ཚོ་སྙུང་གནས་ལ་འདུག་དགོས་ཞེས་

བརོད་རྐང་བྱེད་པ་དང་། ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཐ་ན་གནས་

འདི་སེ། ཕོགས་ཀུན་ནས་བཅིངས་པའི་དམལ་ཁམས་འདིར་ཡང་

ང་ཚོས་ཁོང་ལ་བསོད་གླུ་ལེན་ཐུབ་པ་དེ་སོན་དགོས་ཟེར།

ང་སྙུང་གནས་ལ་མ་བསད། གཙོ་བོ་ནི་ངའི་ཨ་ཕས་དེ་ལྟར་

བྱེད་པ་བཀག་པས་ངས་ཁོང་གི་ཐུགས་འདོད་དང་བསྟུན་པ་ 

དང་། གཞན་ནས་ངས་ང་སྙུང་གནས་ལ་སོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

མཐོང་མཚམས་ཆད། ངས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་མ་ཐུབ། ངས་རང་གི་ཁུ་ཐང་དཀར་

ཡོལ་གང་བོ་དེ་རམ་འཐུང་བྱས། ངས་རང་གི་བྱ་སྤོད་ལས་ཁོང་

ལ་གེན་ལོག་ངོ་རོྒལ་གི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་།

ངས་རང་གི་བག་ལེབ་ལ་སོ་བཏབ།

ངའི་སེམས་ཀི་གཏིང་རིམ་ནས་ཧ་ཅང་སོང་བའི་ཚོར་སྣང་

ཞིག་སྐེས།

SS ཡིས་ང་ཚོར་ལོ་གསར་གི་སྐེས་ལེགས་ཤིག་སྤད།

ང་ཚོ་ལས་ཀ་ནས་ལོག་མ་ཐག་ཡིན། བཙོན་སར་གི་སོ་དེ་

བརྒྱུད་དེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ང་ཚོས་མཁའ་རླུང་ལས་ཐུན་
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མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཚོར། མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་སར་རྒྱུན་

ལས་དུས་ཡུན་ཐུང་། དགོང་མོའི་ཁུ་ཐང་སྤད་པ་ཧ་ཅང་མགོགས་

ཤིང་སེམས་ཁྲལ་ངང་རམ་འཐུང་བྱས།

ང་ངའི་ཨ་ཕ་དང་བཙོན་ཤག་གཅིག་པ་མིན། ང་རུ་ཁག་

གཞན་པ་སེ་ཁང་བསར་དང་པོར་གནས་སོས། དེར་ཉིན་གཅིག་

ལ་ལས་ཡུན་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ངས་གནས་འད་

མིན་ལ་རོ་ཕུང་ལིད་མོ་དབོར་དགོས། ངའི་བཙོན་ཤག་གི་འགོ་

བ་གསར་བ་ནི་ཇར་མན་གི་ཇིའུ་པ་ཞིག་སེ། གཟུགས་གཞི་ཆུང་

ལ་མིག་གིས་འབུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོས་ང་ཚོར་

དགོང་ཚིགས་རེས་སུ་མི་གཅིག་ཀང་ཕི་ལོགས་སུ་སྐོད་མི་ཆོག་

པར་བཤད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་འཇིགས་སྣང་ཅན་གི་ཚིག་

གཅིག་སེ། འདེམས་སྒྲུག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ང་ཚོའི་ནང་དུ་འཁོར།

ང་ཚོས་དེའི་གོ་དོན་ཤེས།  SS  ཞིག་གིས་ང་ཚོར་བརག་

དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁོས་ཉམ་ཐག་ཅིག་སེ་ང་ཚོས་མ་སུལ་མན་27

དུ་འབོད་པ་ཞིག་རེད་ཚེ། ཁོས་དེའི་ཨང་གྲངས་བཀོག་ནས་སེག་

ཐབ་ཀི་སེག་ཟར་རོང་བར་འགྱུར།

ཁུ་ཐང་གི་རེས་སུ་ང་ཚོ་ཉལ་ཁྲི་དག་གི་བར་ལ་ལྷན་དུ་

འཛོམས། མོང་གོམས་ཅན་ན་རེ།

27  མ་སུལ་མན་ནི་ Musulman ཏེ། ན་ཚི་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམ་ཐག་ཏུ་གྱུར་ནས་གསོན་

ཐབས་མེད་པའི་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་སྦར་བའི་མིང་ཞིག་ཡིན།
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“འདིར་ཕིས་སུ་ཁྲིད་ཡོང་བ་ཁོད་ཚོར་རླུང་ར་རྒྱུགས་པ་རེད། 

ད་ལྟའི་བཙོན་སར་འདི་ལོ་གཉིས་སོན་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་པ་དང་

བསྡུར་ན་དག་པའི་ཞིང་རེད། སྐབས་དེར་བྷུ་ན་ནི་དམལ་ཁམས་

ངོ་མ་ཞིག་ཡིན། འདི་ན་ཆུ་མེད། ཉལ་ཆས་མེད། ཁུ་ཐང་ཉུང་ལ་

བག་ལེབ་ཀང་ཆུང་། མཚན་གི་རིང་ལ་ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་གཅེར་

བུར་ཉལ་དགོས་ལ། གནམ་གཤིས་ཀི་དོ་གྲང་གོར་ཐིག་མན་གི་

གྲངས་སུམ་ཅུ་ཡིན། ཉིན་རེར་བེམ་རོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་སྒྲུག་གི་

ཡོད། ལས་ཀ་ཡང་ཧ་ཅང་ལི། ད་ལྟ་འདི་ནི་དག་ཞིང་ཆུང་ཆུང་

ཞིག་རེད། ཁ་ཕོ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་རེར་བཙོན་མ་ཨང་གྲངས་བྱེ་

བག་པ་འགའ་རེ་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་འབེབས། བདུན་ཕྲག་

རེར་འདེམས་སྒྲུག་ཡོད། སྙིང་རེ་མེད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་དེ་ … 

ཁོད་ཚོ་ངོ་མས་རླུང་ར་ཅན་རེད།”

“ཁ་རོག་སོད། ཅི་ཡང་མ་བཤད། ཁོད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དག་

སང་ཉིན་ནམ་ཉིན་གཞན་ཞིག་ལ་བཤད་ཆོག” ཅེས་ངས་ཞུ་བ་

བྱས།

ཁོ་ཚོ་གད་མོ་ཤོར། མོང་གོམས་ཅན་ཚོས་དེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་

སྙམ།

“ཁོད་སྐྲག་གམ། ང་ཚོ་ཡང་དེ་ལྟར་སྐྲག་མོང་། སྐབས་དེར་

འདི་གར་སྐྲག་དགོས་པ་རོགས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད།”
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རྒན་པོ་རྣམས་ཁོ་ཚོའི་ཟུར་ཁུག་དེ་ན་སྨྲ་བརོད་དང་བལ་

ཞིང་། རྣམ་འགྱུར་དང་བལ་བ། བླ་འཁམ་པ་ལྟར་བསད་འདུག 

ཁ་ཤས་ཀིས་སོན་ལམ་འདེབས།

དུས་ཚོད་གཅིག་ཕིར་འགངས་བྱས། དུས་ཚོད་གཅིག་ནང་

དུ་འཆི་བའམ་འཆི་འགངས་གང་ཡིན་གི་ཁྲིམས་ཚིག་རོགས་པར་

འགྱུར།

ངའི་ཕ་རྒན་ཇི་ལྟར་འགྱུར་རམ། གོ་བུར་དུ་ཁོང་ངའི་སེམས་

ལ་ཤར།  ཁོང་འདེམས་སྒྲུག་འདི་ལས་ཐར་ཐུབ་བམ། ཁོང་གི་ལོ་

ན་འདི་ལྟར་མཐོ་… .

ང་ཚོའི་བཙོན་སར་གི་འགོ་བ་དེ་  ༡༩༣༣ ལོ་ནས་བཙོན་སར་

དང་ཁ་བལ་མ་མོང་།  ཁོས་གསོད་ར་ཚང་མ་དང་འཆི་གྲྭ་ཚང་

མར་ལས་ཀ་བྱས་མོང་། དུས་ཚོད་དགུ་ཙམ་ཐོག་ཁོས་རང་གི་

འགན་འཁྲི་དང་བཅས་ང་ཚོའི་དཀིལ་དུ་ལངས་ནས་ན་རེ།

“གཟབ་པར་གིས།”

སྐད་ཅིག་ལ་དལ་ཅག་གེར་སོང་།

“ངས་ཅི་ཞིག་བཤད་རྒྱུར་ཞིབ་ཏུ་ཉོན། (ཐེངས་དང་པོར་ངས་

ཁོའི་སྐད་འདར་བ་ཐོས།) ཡུན་རིང་མི་འགོར་བར་འདེམས་སྒྲུག་

གི་འགོ་བརྩམ་རྒྱུ་རེད། ཁོད་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ཡོངས་སུ་གཅེར་

བུར་འབུད་དགོས། དེ་ནས་རེ་རེ་བྱས་ནས། SS ་ཡི་སན་པའི་
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རྩར་འགྲོ་དགོས། ངས་ཁོད་ཚོ་ཚང་མ་བདེ་བླག་ངང་ཐར་བའི་རེ་

བ་བྱེད་ཀིན་ཡོད། ཡིན་ཡང་ཁོད་ཚོ་རང་གིས་གོ་སྐབས་འཛིན་

དགོས། ཁང་མིག་རེས་མ་དེར་མ་སོང་སོན་རང་རང་གི་ལུས་ལ་

ཁྲག་མདངས་རེ་རྒྱས་ཆེད་ལུས་པོ་འགུལ་སྐོད་གང་འཚམ་རེ་

བོྱས། དལ་བུར་མ་འགྲོ རྒྱུགས་ཤིག རང་ཉིད་གདོན་འདེ་ཡིས་

འདེད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱུགས་ཤིག SS ལ་མ་ལྟ་བར་ཐད་ཀར་

རང་གི་མདུན་དུ་རྒྱུགས།”

ཁོས་བཤད་མཚམས་ཅུང་བཞག་ནས་ཡང་བསྐར་ན་རེ།

“ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་སྐྲག་མི་ཉན།”

བསབ་འདོམས་དུམ་བུ་འདི་བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་ན་ང་ཚོས་

འདདོ་པ་ནི་འདི་རང་ཡིན།

ངས་གོན་ཆས་ཆ་ཚང་ཕུད་དེ་དེ་དག་ཉལ་ཁྲིའི་སེང་བཞག 

དགོང་མོར་དེ་ན་དེ་དག་རྐུ་འཁེར་བྱེད་མཁན་མེད།

ཋི་བི་དང་ཡོ་སི་གཉིས་ང་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རུ་ཁག་

བརེས་ཏེ་ང་ཚོ་རུ་ཁག་གཅིག་ཡིན།  ཁོ་གཉིས་ངའི་རྩར་ཡོང་

ནས་ན་རེ།

“ང་ཚོ་མཉམ་དུ་འདུག ང་ཚོ་མཉམ་དུ་བསད་ན་སྙིང་རྩ་

བརན།”

ཡོ་སི་ཁོའི་སོ་བར་ནས་ཤུབ་ཚིག་བརོད་པར་བྱེད།  ཁོས་

སོན་ལམ་འདེབས་ཀི་ཡོད་ལས་ཆེ། ངས་ཡོ་སི་ནི་དད་ལྡན་ཞིག་
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ཡིན་པ་ཤེས་མ་སོང་། ངས་ཐ་ན་དེ་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཡིན་པར་

བསམས་ཡོད། ཋི་བི་ནི་ངག་སོ་ཁུ་སིམ་ཞིང་ལུས་མདངས་ལ་ཧ་

ཅང་སྐ་མདོག་ཤར། བཙོན་ཤག་འདིའི་བཙོན་མ་ཚང་མ་མལ་ཁྲི་

རྣམས་ཀི་བར་དུ་གཅེར་བུར་ཕྱུང་ཡོད། འདི་ནི་གཤིན་རེ་ཆོས་

རྒྱལ་གི་ཞལ་ལེ་ལ་སྒུག་ཚུལ་ཡིན་ངེས།

“ཁོ་ཚོ་ཡོང་གི་འདུག”

SS གསུམ་རྣ་བས་ཐོས་ན་ཞེ་མེར་བའི་སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་

ཟེར་བ་དེའི་འཁྲིས་སུ་ལངས་འདུག་ལ། བར་ཁེ་ནོ་ལ་ང་ཚོ་དང་

འཕྲད་མོང་བའི་མེན་གྷེ་ལེ་དེ་རང་རེད། བཙོན་ཤག་གི་འག་ོབས་

ང་ཚོར་བཙན་ཚུགས་ཀི་འཛུམ་མདངས་ཤིག་བསན་ནས་ན་རེ།

“ཚགས་ཚུད་ཡོད་དམ།”

ཡོད། ང་ཚོ་ཚགས་ཚུད་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ SS པས་ཀང་

ཚགས་སུ་ཚུད་འདུག སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་ཡིས་ལག་ཏུ་ཐོ་གཞུང་

ཞིག་བཟུང་འདུག དེ་ནི་ང་ཚོའི་ཨང་གྲངས་ཀི་ཐོ་གཞུང་ཡིན། 

ཁོས་བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་ལ།” ང་ཚོས་འགོ་རོྩམ་ཆོག“པའི་བར་

ཞིག་བསན། དེ་ནི་རྩེད་འགྲན་ཞིག་གི་འགོ་ཚུགས་པ་སོན་པ་ 

དང་འད།

ཐོག་མར་བཙོན་ཤག་གི་“ལས་བྱེད་”རྣམས་ཏེ། སི་ཏུའུ་སིབ་

ཨེལ་ཐེ་སི་ཏ་28རྣམས་དང་ཁ་ཕོ་རྣམས། འགོ་བ་རྣམས་འགྲོ་

28  སི་ཋུ་བེ་ནེལ་ཋེ་སི་ཋི་ཞེས་པ་ནི་ཇར་མན་སྐད་ཀི་ Stubenaelteste ཏེ་ལོ་ན་མཐོ་

ཞིང་གནས་རིམ་མཐོ་བའི་དམག་མི།
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དགོས།  ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ནི་ལུས་ཕུང་ཧ་ཅང་བཟང་བ་ནི་སོས་མ་

དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་བཙོན་མ་དཀྱུས་མ་ཚོའི་རེས་ལ་

བབ། སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་ཡིས་ཁོ་ཚོའི་མགོ་ནས་རྐང་བ་བར་

བརག་དཔྱད་བྱས། སྐབས་རེར་མཚམས་རེར་གྲངས་ཀ་ཞིག་

ཤོག་ངོས་སུ་འབེབས།  ངའི་བློ་ངོར་བསམ་བྱ་ཉག་གཅིག་ནི་

ངའི་གྲངས་ཀ་ཕབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན། ངའི་གཡོན་ལག་མཐོང་

དུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན།

ངའི་མདུན་དུ་ཋི་བི་དང་ཡོ་སི་གཉིས་མ་གཏོགས་མེད།  ཁོ་

ཚོ་ཐར་བར་གྱུར། ང་ལ་མེན་གྷེ་ལེ་ཡིས་ཁོ་གཉིས་ཀི་ཨང་གྲངས་

མ་ཕབ་པ་དེར་ལྟ་ལོང་བྱུང་། སུ་ཞིག་གིས་ང་ཕུད་འདེད་བྱས། 

ངའི་རེས་ལ་བབ་འདུག ངས་ཕི་མིག་ཙམ་ཡང་མ་བལྟས་པར་

རྒྱུགས། ང་ལ་མགོ་ཡོམ་འཁོར། ཁོད་ཧ་ཅང་སྐམ། ཁོད་ཉག་ཐག་

རེད། ཁོད་ཧ་ཅང་སྐམ། ཁོད་སེག་ཟས་སུ་འགྲོ་རན་འདུག་ … 

འགྲན་རྒྱུགས་དེ་ལ་རོགས་མཐའ་མེད་པ་འད། ངའི་བསམ་པར་

ང་ལོ་མང་བོར་རྒྱུགས་པ་དང་འད། ཁོད་ཧ་ཅང་སྐམ་པོ་རེད། 

ཁོད་ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་རེད་ … མཇུག་མཐར་ང་ཐང་ཆད་བཞིན་

དུ་སེབས། ངའི་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་རང་སོར་བབ་པ་ན་ངས་ཡོ་སི་

དང་ཋི་བི་གཉིས་ལ་འདི་ལྟར་དིས།

“ང་ཤོག་ངོར་ཕབ་སོང་ངམ།”
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ཡོ་སི་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་ན་རེ།  “ཕབ་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཡང་

ཁོས་ཁོད་ཤོག་ངོས་ལ་ཕབ་ཐུབ་མ་སོང་། ཁོད་རྒྱུགས་པ་ཧ་ཅང་

མགོགས།”

ང་དགོད་འགོ་ཚུགས། ང་དགའ་བར་གྱུར། ངས་ཁོ་ལ་འོ་

ཞིག་སྦར། སྐབས་འཕྲལ་དེར་གལ་ཆེན་གཞན་པ་ཅི་ཡང་མེད། 

ང་ཤོག་ངོས་སུ་ཕབ་ཐུབ་མ་སོང་།

ཨང་གྲངས་ལོགས་སུ་ཕྱུང་བའི་མི་དེ་དག་འཇིག་རེན་

ཡོངས་ཀིས་དོར་བར་གྱུར་པ་ཡིན། ཁ་ཤས་ཁ་རོག་ཏུ་ངུ།

SS ལས་བྱེད་ཚོ་ཕིན་སོང་། བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་མངོན་པར་

གྱུར།  ཁོའི་གདོང་ལ་མི་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་ཐང་ཆད་སྣང་ཞིག་

ཤར་འདུག

“ཚང་མ་ཡག་པོ་བྱུང་། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། མི་སུ་ལའང་

ཅིའང་འབྱུང་རྒྱུ་མ་རེད། སུ་ལའང་འབྱུང་གི་མ་རེད།”

ཁོས་ཡང་བསྐར་འཛུམ་གཉེར་བྱས། ཉམ་ཐག རིད་ཅིང་སྐམ་

པའི་ཇིའུ་པ་ཞིག་གིས་སྐད་འདར་བཞིན་དུ་ཁོ་ལ་འདི་ལྟར་དིས།

“ཡིན་ནའང་ … ཡིན་ནའང་། བི་ལོག་ཁེལ་ཋེ་སི་ཋེ་29ལགས། 

ཁོ་ཚོས་ང་ཤོག་ངོར་ཕབ་སོང་།”

29  བི་ལོག་ཁེལ་ཋེ་སི་ཋེ་ (Blockalteste) ནི་སྤིར་བཏང་བཙོན་སྐོར་ཞིག་ལས་ལོ་ན་

རྒན་གྲས་ལ་གོ་ཞིང་། འདིར་བཙོན་སྐོར་ཞིག་གི་འགོ་འདོམས་པ་ཁ་ཕོ་ཡི་འབོད་ 

མིང་།
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བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་དེའི་ཁོང་ཁྲོ་ཤོར། ཅི་ཞིག་རེད། ཁོ་ལ་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་འདོད་པའང་ཡོད་དམ།

“ད་ཅི་ཞིག་བཤད་གི་ཡོད། ངས་ཁོད་ཚོར་རྫུན་བཤད་ཀིན་

ཡོད་དམ། ངས་ཁོད་ཚོར་ད་ལྟ་དང་རེས་སུ་ཅི་ཡང་འབྱུང་གི་མ་

རེད་ཅེས་བརོད། སུ་ལའང་འབྱུང་གི་མ་རེད། གེན་པ་ཁོད། ཁོད་

རང་ཉིད་རེ་ཐག་ཆད་པའི་ནང་ལྷུང་འདུག“

དིལ་བར་གྲག དེ་ནི་བཙོན་སར་ཡོངས་ལ་འདེམས་སྒྲུག་

ཚར་བའི་བར་ཡིན།

ངས་ལུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཕྱུང་ནས་བཙོན་ཤག་ ༣༦ པར་

བརྒྱུགས། ང་ཨ་ཕར་ལམ་ནས་ཐུག ཁོ་ངའི་མདུན་དུ་ཡོང་།

“ཇི་འདར་གྱུར། ཁོད་ཐར་སོང་ངམ།”

“ཐར་སོང་། ཁོད་… .”

“ང་ཡང་ཐར་སོང་།”

ད་ནི་ང་ཚོའི་མགྲིན་དབུགས་བདེ་བར་ཁྲོལ་བ་ལ་ཨང་། ཨ་

ཕས་ངར་ལག་རགས་ལ་ཟས་སྐལ་ཕེད་ཀ་ཅན་གི་བག་ལེབ་ཅིག་

ཁེར་ཡོང་འདུག་ལ། དེ་ནི་ཁོས་འགིག་གི་ཀོ་ལེབ་ཞིག་ལ་བརེས་

པ་ཡིན་ཟེར། འགིག་ཀོ་དེ་ཁོང་གིས་དོས་ཁང་དུ་བརེད་ཅིང་

ལྷམ་གི་ཕི་རིང་ལ་ལྷན་པར་ཕན།

དིལ་བར་གྲག ང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་སོ་སོར་གེས་ཏེ་ཉལ་བར་

འགྲོ་དགོས། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་དིལ་བར་དེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བཏང་། 
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དེས་ང་ལ་བཀའ་བསྒགས། ངས་དེ་ལ་གོམས་སོབས་ཀིས་བརྩིས། 

ང་དེ་ལ་སང་། ངས་འཇིག་རེན་འདི་ལས་ཅུང་བཟང་བ་སེ། དིལ་

བར་མེད་པ་ཁོ་ན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྨི་ལམ་རྨིས་མོང་།

ཉིན་ཁ་ཤས་འདས། ང་ཚོས་འདེམས་སྒྲུག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

མཚམས་ཆད། ང་ཚོ་ལས་ཀ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་སོང་སེ། རོ་ཕུང་

ལི་མོ་དག་མེ་འཁོར་གན་སམ་དུ་འཇོག འགྱུར་བ་གཅིག་ཡོད་

པ་ནི་ཟས་སྐལ་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་བ་དེ་ཡིན།

ང་ཚོ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ནམ་མ་གསལ་སོན་དུ་མལ་ལས་ལྡང་

དགོས། ང་ཚོ་ལ་ཁོ་ཧྥེ་ནག་པོ་དང་བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་དེ་

སྤོད། ང་ཚོ་ལས་ཡུལ་དུ་སོྐད་ཉེའི་སྐབས་སུ་བཙོན་ཤག་འགོ་བ་

དེ་བརྒྱུགས་ནས་བསེབས།

“ཡུད་ཙམ་ལ་ཁ་རོག་སོད། འདིར་ཐོ་གཞུང་ཞིག་ཡོད། ངས་

འདི་ཁོད་ཚོར་ཀོག་གི་ཡིན། ངས་བཀག་པར་འགྱུར་བའི་ཨང་

གྲངས་དག་དེ་རིང་ཞོགས་ཀར་ལས་ཀར་མ་འགྲོ་བར་ཤུལ་དུ་

འདུག་དགོས། ཁོ་ཚོ་བཙོན་སར་དུ་སོད་དགོས།”

ཁོས་སྐད་གདངས་འཇམ་པོས་ཨང་གྲངས་མི་འད་བ་བཅུ་

བཀགས། ང་ཚོས་ཧ་གོ་སོང་། ཨང་གྲངས་འདི་དག་ནི་འདེམས་

སྒྲུག་གི་ནང་དུ་ཤོར་བ་རེད། སན་པ་མེན་གྷེ་ལེ་ཡིས་བརེད་མི་

འདུག
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བཙོན་ཤག་འགོ་བ་ཁོང་གི་ཁང་མིག་ཕོགས་སུ་ཕིན། བཙོན་

མ་བཅུ་བོ་དེས་ཁོའི་མཐར་བསོྐར་ནས་ཁོའི་གོན་ཆས་ལ་འཐམས།

“ང་ཚོ་བསྐབ་རོགས། ཁོད་ཀིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་ … ང་

ཚོ་ལས་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བར་འདོད། ང་ཚོར་ལས་ཀའི་ལུས་སོབས་

འདང་ངེས་ཡོད། ང་ཚོ་ལས་ཀ་བ་ཡག་པོ་ཡིན། ང་ཚོས་ལོགས་ 

… ང་ཚོས་ཧུར་ཐག… .”

ཁོས་ཁོ་ཚོ་མར་འཇགས་ཐབས་དང་སེམས་གསོ་བྱེད་ཐབས་

བྱས་ཏེ། ཁོ་ཚོ་བཙོན་སར་དུ་སོད་དགོས་པ་དེས་དོན་དག་ཆེན་

པོ་ཅི་ཡང་མི་མཚོན་ཞིང་། ཡིད་སྐོ་དགོས་པའི་དོན་རྩ་མེད་པའི་

འགྲེལ་བཤད་བྱས།

“བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། ང་རང་ཉིན་ལྟར་འདིར་བསད་པ་

ཡིན།”

འདི་ནི་ཚིག་ཤུགས་མེད་པའི་ཚིག་ལན་ཞིག་ཡིན། ཁོས་དེ་

ལྟར་ཡིན་པ་ཚོར་ཅིང་། ཚིག་གཞན་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར་རང་

གི་ཁང་མིག་ཏུ་སོང་སེ་སོ་བརྒྱབ།

དིལ་བར་གྲག་མ་ཐག་ཡིན། 

“རུ་ཕྲེང་དུ་སྒིགས།”

ལས་ཀ་ལི་བ་ནི་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་རེད། དོན་དག་ཆེས་

གལ་ཆེ་བ་ནི་བཙོན་སར་དང་། འཆི་བདག་གི་བཞུ་ཐབ། དམལ་

བའི་མཐིལ་འདི་དང་ཅི་ནུས་ཀིས་རིང་བར་གནས་ཐབས་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ཡིན།
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ངས་ངའི་ཨ་ཕ་ངའི་ཕོགས་ལ་རྒྱུགས་ནས་ཡོང་བ་མཐོང་། ང་

གོ་བུར་དུ་འཇིགས་སྣང་གིས་བཅིངས། 

“ཅི་བྱུང་ངམ།” ཁོ་དབུགས་འཚང་རྒྱག་ཅིང་ཁ་ཡང་གདངས་

མི་ཐུབ་པར་གྱུར།

“ང་ཡང་ …  ང་ཡང་ …  ཁོ་ཚོས་ང་བཙོན་སར་དུ་སོད་

དགོས་བརོད་སོང་།”

ཁོང་གིས་མ་ཤེས་པར་ཁོ་ཚོས་ཁོང་གི་ཨང་གྲངས་ཤོག་ངོར་

ཕབ་པ་རེད།

“ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ་”ངའི་ཡིད་བློང་བློང་གིས་དིས།”

“དེ་ད་དུང་གསལ་བོ་མ་རེད། དེ་ནས་ཐར་བར་ད་དུང་ཡང་

གོ་སྐབས་ཤིག་འདུག ཁོ་ཚོས་ཡང་བསྐར་འདེམས་སྒྲུག་ཅིག་

བྱེད་རྒྱུ་རེད།”

ང་ཁུ་སིམ་མེར་བསད།

ཁོང་ལ་ཁོང་གི་དུས་ཚོད་ཐུང་སྣང་སྐེས།  ཁོང་གིས་གཏམ་

མགོགས་པོར་སྨྲས།  ཁོས་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་བརོད་པར་

འདོད།  ཁོང་གི་རོད་པ་མགོགས་ནས་འཆོལ་བར་གྱུར།  ཁོང་གི་

སྐད་གདངས་འགག་པར་གྱུར།  ཁོང་གིས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ཁ་

ཤས་ཀི་ནང་དུ་ང་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་ཤེས། ཁོང་ང་ཚོ་སོང་ཤུལ་དུ་

ཁེར་རྐང་དུ་སོད་དགོས་པར་ཧ་ཅང་སུན་པར་འགྱུར།
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ཁོང་གིས་ང་ལ། “འདི་ … གྲི་འདི་ལོངས། ད་ནས་ང་ལ་འདི་

དགོས་མཁོ་ཡོད་མ་རེད། འདི་ཁོད་ལ་ཕན་ལས་ཆེ། ཁེམ་བུ་འདི་

ཡང་ལོངས། འདི་དག་མ་བཙོང་། མགོགས་པོར་ལོངས་ལ་སོང། 

ངས་ཁོད་ལ་སོྤད་པ་འདི་དག་ལོངས།”

འདི་ནི་ངས་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཕ་ནོར་ཡིན།

“ཨ་ཕ་ལགས། དེ་ལྟར་མ་གསུངས་ …” ངས་རང་གི་སྨྲེ་ངག་

འགོག་མི་ཐུབ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྐེས། “ངས་ཁོད་ཀིས་དེ་ལྟར་

བརོད་པར་ཉན་མི་འདོད། གྲི་དང་ཁེམ་བུ་ཁོད་ཀིས་ཉོར། དེ་དག་

ང་ལ་དགོས་པ་བཞིན་དུ་ཁོད་ལ་ཡང་དགོས། ང་ཚོ་དེ་དགོང་

ལས་ཀ་གྲོལ་ན་ཡང་བསྐར་ཐུག་པར་འགྱུར།”

ཁོང་གིས་ཐང་ཆད་པའི་མིག་གིས་ང་ལ་བལྟས་ཤིང་། གདོང་

ལ་རེ་ཐག་ཆད་སྣང་ཤར་འདུག ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ན་རེ།

“ངས་ཁོད་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་གི་ཡོད། ངས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་ལྟར་

འདི་དག་ལེན་རོགས། ངའི་བུ་ … ཁོད་ཀིས་ཕ་རྒན་གིས་བཤད་

པ་ལྟར་སྒྲུབ་རོགས་གནང་།”

ང་ཚོའི་ཁ་ཕོ་ཡིས་ང་ཚོར་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ནས་ང་ཚོ་རང་

རང་སར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་།

རུ་ཁག་རྒྱ་སོའི་ཕོགས་སུ་བསོྐད། གཡས་ཕོགས་སུ། གཡོན་

ཕོགས་སུ། ངས་མ་ཁར་སོ་བཏབ། ངའི་ཨ་ཕ་བཙོན་ཤག་གི་ཉེ་

འདབས་སུ་རྩིག་པར་བསྙེས་ཏེ་བསད་ཡོད།  ཁོང་གོ་བུར་དུ་ང་
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ཚོའི་རེས་སྙེག་ནས་བརྒྱུགས། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་

བརོད་རྒྱུ་བརེད་སོང་བ་འད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་མདུན་སོྐད་

ཤིན་ཏུ་མགོགས། གཡོན་ལ་ … གཡས་ལ།

ང་ཚོ་རྒྱ་སོར་བསེབས།  ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་གྲངས་ཀ་བགྲངས། 

འུར་སྒ་ཆེ་བའི་དཔུང་སོྐད་རོལ་དབྱངས་དེ་གྲག ང་ཚོ་ཕི་རོལ་

དུ་ཐོན།

ཉིན་གང་བོར་རྨི་འཕྲུལ་གིས་འགྲོ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་

བསྐོད། དུས་དང་དུས་སུ་ཋི་བི་དང་ཡོ་སི་གཉིས་ཀིས་ང་ལ་སྤུན་

ཟླ་ལྟར་གི་ཤ་ཚ་བའི་གཏམ་སྨྲས། ཁ་ཕོ་དེས་ཀང་ང་ལ་སེམས་

གསོ་བྱེད་ཐབས་བྱེད། ཁོས་དེ་རིང་ང་ལ་ལས་ཀ་ཡང་མོ་སོྤད། ཁོ་

ཚོ་ང་ལ་ཇི་འདའི་བྱམས་པ་ཨང་། དྭ་ཕྲུག་ལ་བྱམས་པ་བཞིན་དུ་

བྱམས། ངའི་སེམས་སུ། སྐབས་འདི་ལྟ་བུ་ལའང་ངས་ཨ་ཕས་ད་

དུང་ང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།

ངས་ང་རང་གིས་ཉིན་འདི་མགོགས་པོར་རོགས་འདོད་

པའམ་དལ་གིས་རོགས་འདོད་པ་མི་ཤེས། ང་དགོང་མོ་དེར་རང་

ཉིད་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་ཡོད་པ་ཤེས་རྒྱུར་སྐྲག འདིར་ཤི་ན་ཇི་

འདའི་བཟང་པ་ལ་ཨང་།
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མཇུག་མཐར་སར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས། ངས་རྒྱུགས་

དགོས་པའི་བཀའ་ལ་རེ་སྒུག་ཇི་འད་ཞིག་བྱས་པ་ལ་ཨང་།

དཔུང་སོྐད་རོལ་དབྱངས། རྒྱ་སོ། བཙོན་སར།

ང་བཙོན་ཤག་ ༣༦ པར་བརྒྱུགས།

འཇིག་རེན་འདི་ན་ད་དུང་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ཡོད་པ་མིན་

ནམ། ཁོང་གསོན་པོར་གནས། ཁོང་འདེམས་སྒྲུག་གཉིས་པ་ལས་

ཐར་འདུག ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ད་དུང་བེད་སྤོད་ཡོད་པ་ར་སྤོད་

བྱེད་ཐུབ་འདུག … ངས་ཁོང་གི་གྲི་དང་ཁེམ་བུ་གཉིས་ཕིར་ཕུལ།

ཨ་ཁི་བ་ཌི་རུ་མར་ནི་འདེམས་སྒྲུག་ཏུ་ཚུད་སབས་ང་ཚོར་བལ། 

མ་སོང་སོན་དུ་ང་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་ཡོང་། ཁོའི་མིག་ཟུང་མོག་མོག་ཏུ་

གྱུར་འདུག ཉམ་ཐག་གི་སོ་ནས་ང་ཚོ་ལ་ན་རེ།  “ངས་མཐའ་མི་

འཁོལ། ང་ཚར་འདུག” ཁོའི་སེམས་ཁ་འདེགས་ཐབས་བལ། ཁོས་

ང་ཚོས་ཁོ་ལ་བརོད་པར་མ་ཉན།  ཁོས་རང་ཉིད་ལ་བསྐར་དུ་

བརོད་པ་ནི་ཁོ་མུ་མཐུད་ནས་གསོན་ཐབས་མེད་པ་དང་། གསོན་

སོབས་ཟད་པ། དད་པའང་ཉམས་པ་བཅས་ཡིན། གོ་བུར་དུ་ཁོའི་

མིག་ཟུང་སོང་བར་གྱུར། དེ་གཉིས་ནི་རྨ་ཁ་གདངས་པའི་རྨ་ཤུལ་

གཉིས་དང་། འཇིགས་སྣང་གི་འབོས་དོང་གཉིས་མ་གཏོགས་ཅི་

ཡང་མིན།
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འདེམས་སྒྲུག་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་དད་པ་ཉམས་པ་ནི་ཁོ་

གཅིག་པོ་མིན། ངས་ཕོ་ལནད་ནས་ཡོང་བའི་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་

ཞིག་སེ། སོད་སལ་སྒུར་ཞིང་མཆུ་འདབ་འདར་འདར་ཅན་གི་

རྒན་པོ་ཞིག་ཤེས།  ཁོས་བཙོན་ཤག་དང་། ལས་ཡུལ། རུ་ཕྲེང་

བཅས་གང་དུ་ཡང་དུས་ཀུན་ཏུ་སོན་ལམ་འདོན། ཁོས་ཋལ་མུད་

ཀི་ཤོག་ལྷེ་ཚང་མ་བློ་ནས་འདོན་ཐུབ།  ཁོས་ཁོ་རང་ལ་རོྩད་པ་

བྱེད། ཁོས་ཁོ་རང་ལ་དི་བ་འདི་ཞིང་ཁོ་རང་ལ་དི་ལན་འདེབས། 

ཡིན་ན་ཡང་ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོས་ང་ལ་འདི་ལྟར་བརོད།

“ད་ཚར་འདུག དཀོན་མཆོག་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་

མི་འདུག”

དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁོས་དེ་འདའི་ཚིག་རྡུམ་རྡུམ་དང་། དེ་འདའི་

ཚིག་གྲང་མོ་ཞིག་བརོད་པར་བློ་འགོད་སྐེས་ཏེ་ཁོའི་ཉམ་ཐག་གི་

སྐད་ཀིས་བསྐར་དུ་འདི་ལྟར་བཤད།

“མི་སུ་ལ་ཡང་དེ་འད་བརོད་པའི་དབང་ཚད་མེད་པ་ངས་

ཤེས། འགྲོ་བ་མི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གསང་བ་འཚོལ་ཞིང་དེ་

རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཉམ་ཆུང་ཞིང་། ཧ་ཅང་ཐ་ཤལ། 

བློ་རྩིང་བོ་ཡིན་པའང་ངས་ཤེས། ཡིན་ནའང་ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་

དགོས། ང་ཀུན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་མཁེན་དབང་ནི་མིན། 

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཀང་མིན། ང་ནི་ཤ་དང་ཁྲག་གིས་གྲུབ་

པའི་སྤིར་བཏང་གི་སྐེ་འགྲོ་ཞིག་ཡིན། ང་ལ་མིག་ཟུང་ཡང་ཡོད་
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ལ། ངས་འདིར་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཀུན་མཐོང་ཐུབ། བླ་

ན་མེད་པའི་སྙིང་རེ་དེ་གང་དུ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད། 

ང་དང་མི་གཞན་པ་གང་ཡང་རུང་། ཇི་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གི་

ཐུགས་རེ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཐུབ།”

ལས་ངན་གི་ཨ་ཁི་བ་ཌི་རུ་མར།  གལ་སིད་ཁོས་དཀོན་

མཆོག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྒྱུན་མཐུད་ཡོད་ན། གལ་ཏེ་ཁོས་

དམག་དཔུང་འདིའི་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་

ཀི་རེན་ཞིག་མཐོང་ཡོད་ན།  ཁོ་འདེམས་སྒྲུག་གིས་ཁེར་ཡོད་རྒྱུ་

མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོའི་དད་པ་ལ་སེར་ག་གས་པའི་སྐབས་

དང་པོ་ནས་ཁོས་གསོན་ཐབས་བྱེད་འདུན་དོར་ཏེ་འཆི་སེམས་

ཀི་འགོ་ཚུགས།

འདེམས་སྒྲུག་བསེབས་ན།  ཁོ་སོན་ཚུད་ནས་ཁྲིམས་ཐག་

ཆོད་ཡོད་ཅིང་ཁོས་རང་གི་མཇིང་བ་ལག་དམར་ལ་སྤད། ཁོས་

ང་ཚོར་རེ་བ་གཅིག་ཞུས་པ་ནི།

“ཉིན་གསུམ་ནས་ང་འདིར་ཡོད་པ་མ་རེད་ … ངའི་ཆེད་དུ་

ཁ་ཌི་ཤི་འདོན་རོགས་གནང་།”

ང་ཚོས་ཁོ་ལ་ཁས་བླངས་ཡོད། ང་ཚོས་དུད་ཁུང་ལས་དུ་

བ་མཐོང་བར་འགྱུར་སྐབས་ང་ཚོས་ཁོ་དན་པར་འགྱུར། ང་ཚོ་

མི་བཅུ་ཡོད་པ་འཛོམས་ནས་ཁོར་དམིགས་བསལ་སོན་ལམ་

ཞིག་ཚུགས་པར་འགྱུར་ཞིང་།  ཁོའི་གྲོགས་པོ་ཚང་མས་ཁ་ཌི་ཤི་

འདོན་པར་འགྱུར།
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ཁོ་གོམ་ཚུགས་སར་ལས་བརན་པོས་ཕི་མིག་ཙམ་ཡང་མི་ལྟ་

བར་སན་ཁང་དུ་བསྐོད། དེར་ནད་པ་སྐེལ་འཁོར་ཞིག་ཁོ་བར་

ཁེ་ནོ་ལ་འཁེར་བར་སྒུག་བསད་ཡོད། ཉི་མ་འདི་དག་ནི་བཀྲ་

མི་ཤིས་པའི་ཉིན་ཡིན། ང་ཚོར་ཟ་རྒྱུ་ཐོབ་པ་ལས་རྡུང་རེག་ཐོབ་

པ་མང་། ང་ཚོ་ངལ་རོྩལ་གིས་ཡོངས་སུ་དུབ།  ཁོ་སོང་བའི་ཉིན་

གསུམ་རེས་ང་ཚོས་ཁོ་ལ་ཁ་ཌི་ཤི་འདོན་རྒྱུ་ཡང་བརེད་པར་གྱུར།

དགུན་ཁ་སེབས། ཉིན་མོ་ཐུང་ཞིང་མཚན་མོ་བཟོད་གགས་མེད་

པར་གྱུར། སྐ་རེངས་ཤར་མ་ཐག་ནས་འཁག་རླུང་གིས་ང་ཚོ་

གདུང་བ་ནི་ལག་གིས་འབབ་པ་ལྟར་རྩུབ། ང་ཚོར་དགུན་ཆས་

ཏེ། ཅུང་ཙམ་མཐུག་པའི་ཤུར་རིས་ཅན་གི་ནང་འབྱར་རེ་སྤད། 

བཙོན་མ་མོང་གོམས་ཅན་ཚོར་འདི་ཀུ་རེ་སོང་བྱེད་དུ་འགྱུར།

“ད་ལྟ་ཁོད་ཀིས་ངོ་མ་བཙོན་སར་གི་བོ་བ་མོང་བཞིན་ཡོད།”

ང་ཚོ་སར་རྒྱུན་ལྟར་ལས་ཀར་བསོྐད་ཅིང་། ལུས་པོ་གྲང་

ངར་གིས་འཁོབས། རོ་བ་དག་ཧ་ཅང་འཁག་ཅིང་དེ་ལ་རེག་ན་

ང་ཚོའི་ལག་པར་འབྱར་བར་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ། ཡིན་ན་ཡང་

མི་ཟེར་བ་འདི་ཅིར་ཡང་གོམས་པར་འགྱུར་ཐུབ།

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་ལོ་གསར་གི་ཉིན་མོར་ལས་ཀ་མེད།

ང་ཚོས་ཁུ་ཐང་སྐ་ཙམ་ཞིག་འཐུང་ཆོག



མཚན་མོ།

161

ཟླ་དང་བོའི་ཟླ་དཀིལ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། ངའི་རྐང་བ་གྲང་

ངར་གིས་སྐྲངས་པར་གྱུར། ངས་རྐང་བ་དེ་སར་འཛུགས་མི་ཐུབ་

པར་གྱུར། ང་དེར་སན་དཔྱད་བྱེད་དུ་སོང་། སན་པ་ནི་ཧ་ཅང་

བཟང་བའི་ཇིའུ་པ་ཞིག་སེ། ང་ཚོ་དང་མཚུངས་པར་བཙོན་མ་

རེད།  ཁོས་ང་གཤགས་བཅོས་བྱེད་དགོས་པར་ཚིག་ཐག་བཅད། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོ་སྒུག་འགངས་བྱས་ན་རྐང་མཛུབ་དང་ – གཅིག་

བྱས་ན་རྐང་བ་ཧིལ་པོ་ – གཅོད་དགོས་པར་འགྱུར།

འདི་ནི་ལས་ངན་གི་མཐའ་མ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ལ་གདམ་

ག་མེད།  སན་པས་གཤགས་བཅོས་ལ་ཐག་བཅད་འདུག་ལ་

དེར་གྲོས་སྡུར་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཐ་ན་ང་སན་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཐག་

གཅོད་བྱས་པ་དེ་ཙམ་ལ་ཡང་དགའ་བར་གྱུར།

ཁོ་ཚོས་ང་ཉལ་རས་དཀར་པོ་ཅན་གི་ཉལ་ཁྲི་ཞིག་གི་སེང་

ལ་བཞག  ངས་མི་རྣམས་ཉལ་རས་དཀར་པོའི་ནང་ཉལ་བ་

བརེད་ཚར་འདུག

སན་ཁང་ནི་དེ་འདའི་ཐབས་རྡུག་མ་རེད། ང་ཚོར་བག་ལེབ་

ཡག་པོ་དང་ཅུང་ཙམ་སྐ་བའི་ཁུ་ཐང་སྤོད། དིལ་བར་མེད། མིང་

འབོད་གྲངས་བཤེར་མེད། ལས་ཀ་མེད། སྐབས་སྐབས་སུ་ངས་

རང་གི་ཨ་ཕ་ལ་བག་ལེབ་ཅུང་ཙམ་རེ་སྐུར་ཐུབ།

ངའི་འཁྲིས་སུ་ཧང་གྷ་རི་པའི་ཇིའུ་པ་ཞིག་ཡོད་ལ་ཁོ་བཤལ་

ནད་ཀིས་བཅོམ་ནས་སྐི་ཤུན་དང་། རུས་པ་མ་གཏོགས་ལྷག་
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མེད་ཅིང་མིག་ལ་ཤི་མདངས་ཤར་འདུག ངས་ཁོའི་སྐད་གདངས་

ཐོས་ཐུབ་ལ། དེ་ནི་གསོན་པོ་ཡིན་པའི་མཚོན་བྱེད་ཉག་གཅིག་

ཡིན།  ཁོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སོབས་ཤིག་གང་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་

ནམ།

“ངའི་བུ།  ཁོད་གཏན་ནས་དགའ་རྒྱུ་མ་ས།  འདི་ན་ཡང་

འདེམས་སྒྲུག་ཡོད།  གཞན་པ་ལས་ཀང་མང་།  ཇར་མན་ལ་

ཇིའུ་པ་ནད་གཅོང་རྣམས་མི་དགོས། ཇར་མན་ལ་ང་མི་དགོས། 

ཐེངས་རེས་མའི་གནས་སོར་སེབས་སྐབས། ཁོད་ལ་ཉལ་མཚེས་

གསར་བ་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར། དེ་སབས་ཀིས་ང་ལ་ཉོན། ངའི་

བསབ་འདོམས་དང་དུ་ལོངས། ཐེངས་རེས་མའི་འདེམས་སྒྲུག་མ་

སེབས་སོན་ལ་སན་ཁང་ནས་ཐོན་པར་གིས།”

མི་འདི་ལ་ཚིག་འདི་དག་ཐོན་སའི་ཁ་ལེ་ཡོད་དམ། ཚིག་

འདི་དག་ནི་དུར་ཁུང་ནས་ཐོན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ང་ནི་ཞེད་སྣང་

གིས་བཀགས། ཁོས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན། སན་ཁང་འདི་

ཧ་ཅང་ཆུང་ལ། ཉིན་རེས་མ་དག་ཏུ་ནད་པ་གསར་བ་སེབས་ན་

ཁོ་ཚོར་ས་ཆ་དགོས།

ཡིན་ནའང་གཅིག་བྱས་ན་ངའི་ཉལ་མཚེས་ངོ་གདོང་ཉི་ཚེ་

བ་དེ་ཁོ་གསད་བྱ་དང་པོའི་ནང་ཚུད་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་སེ་ང་

ཕིར་འབུད་ཐབས་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་ཁོའི་ཚེ་ར་སོྐང་བའི་གོ་སྐབས་

ཤིག་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡོད་ལས་ཆེ། གཅིག་བྱས་ན་ཁོས་ང་
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ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀི་ཡོད་ལས་ཆེ། ཡིན་ནའང་ཁོས་བརོད་

བཞིན་པ་དག་བདེན་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ། ངས་ཅི་འབྱུང་

ལ་སྒུག་པའི་བློ་ཐག་བཅད།

སན་པ་ཡོང་ནས་གཤགས་བཅོས་དེ་ཉིན་རེས་མར་ཡིན་ཟེར།

ཁོ་ན་རེ། “སྐྲག་མི་དགོས། ཚང་མ་འགྲིག་འགྲོ་གི་རེད།”

ཞོགས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བར་ཁོ་ཚོས་ང་གཤག་བཅོས་ཁང་

དུ་ཁེར། “བདག་” གི་སན་པ་དེ་ན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ངའི་སེམས་

པ་བདེ་རེན་ཡིན། ངས་ཁོ་དེར་ཡོད་ན་ཉེན་ཁ་ཅི་ཡང་འབྱུང་མི་

སིད་སྙམ།  ཁོའི་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་ནི་སེམས་བག་ལོྷད་པའི་གསོས་

སན་ཡིན་ལ། ཁོས་ང་ལ་ལྟ་ཐེངས་རེ་རེ་ལས་རེ་བའི་བར་མཚོན་

རེ་ཡིན་པ་ཚོར།

ཁོ་ན་རེ། “ཁོད་ལ་ན་ཟུག་ཅུང་ཙམ་སོང་གི་རེད། འནོ་ཀང་

མགོགས་པོ་ཚར་གི་རེད། ཨམ་གཙིགས་སོམས།”

གཤག་བཅསོ་དེ་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་ལ་བྱས། ཁོ་ཚོས་ང་

ལ་བཟི་སན་མ་བརྒྱབ། ངས་རང་གི་མིག་གཉིས་ངའི་སན་པ་ལ་

གཏད་དེ་བསད། ངས་ང་བཟི་སྣང་དུ་འགྲ་ོགི་ཡདོ་པ་ལྟར་ཚོར་… .

ང་ཚུར་བསེབས་ནས་རང་གི་མིག་ཕེ་དུས།  ཐོག་མར་ངའི་

ཉལ་རས་དཀར་སིང་ངེ་བ་དེ་ལས་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་། དེ་ནས་

མར་ང་ལ་བལྟས་ཡོད་པའི་སན་པའི་ཞལ་རས་མཐོང་།
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“ངའི་བུ། ཚང་མ་བདེ་བླག་ངང་གྲུབ་སོང་། ཁོད་བུ་རོྒད་ཅིག་

རེད། ད་ཁོད་འདིར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལ་སོད་དགོས། ངལ་གསོ་

ཡག་པོ་བོྱས་དང་ཁོད་དག་འགྲོ་གི་རེད། ཟ་མ་ཡག་པོ་ཟ་དགོས། 

ཁོད་ཀི་ལུས་དང་རྩ་གནད་དག་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་དགོས།”

ང་ཁོང་གི་མཆུ་འདབ་འགུལ་སྐོད་ཀི་རེས་སུ་འབང་ཐུབ་

ཙམ་བྱུང་། ངས་ཁོས་ཚིག་དོན་རྣམས་གསལ་མི་གསལ་ཞིག་ག ོ

འནོ་ཀང་ཁོའི་ལྡབ་ལྡིབ་ཀི་སྐད་གདངས་དེ་ང་ལ་སན་དུ་གྱུར། 

གོ་བུར་དུ་ངའི་དཔྲལ་བ་ནས་རྔུལ་ཆུ་གྲང་མོ་བཞུར། ངས་རང་

གི་རྐང་བ་ཚོར་མི་ཐུབ། དེ་གཏུབས་སོང་བ་མིན་ནམ།

ངས་ལྡབ་ལྡིབ་ཀིས། “སན་པ་ལགས། སན་པ།?”

“བུ། ཅི་ཡིན་ནམ།”

ངས་ཁོ་ལ་གཏམ་འདི་མ་ཕོད།

“སན་པ་ལགས། ང་སྐོམ་གི་འདུག”

ཁོས་ང་ལ་ཆུ་ཁེར་ཡོང་།  ཁོས་ང་ལ་འཛུམ་དམུལ་བཞིན་

འདུག ཁོ་ནད་པ་གཞན་པར་ལྟ་རུ་འགྲོ་གྲབས་འདུག

“སན་པ་ལགས། ...?”

“ཅི་ཞིག་རེད།”

“ང་ད་དུང་རང་གི་རྐང་བས་འགྲོ་ཐུབ་བམ།”

ཁོ་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་འཛུམ། ང་ཧ་ཅང་ཞེད་སོང་། ཁོ་ན་རེ།

“ངའི་བུ། ཁོད་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ།”
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“ང་ཁོད་ལ་ཡིད་ཆེས་སེམས་གཏིང་ནས་སྐེས།”

“དེས་ན་ང་ལ་ཉོན། གཟའ་འཁོར་གཉིས་ནང་ཁོད་ཡོངས་སུ་

དག་པར་འགྱུར། ཁོད་མི་གཞན་པ་དག་དང་འད་བར་རྐང་བས་

འགྲོ་ཐུབ། ཁོད་ཀི་རྐང་བ་རྣག་པར་གྱུར་པ་དེ་ཁོ་ན་རེད། ང་ཚོས་

རྣག་སྐྲང་དེ་བཤགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ཁོད་ཀི་རྐང་བ་གཏུབས་ཡོད་

མ་རེད། ཁོད་ཀིས་མཐོང་བར་འགྱུར། བདུན་ཕྲག་གཉིས་ནང་

ནས་མི་གཞན་དག་དང་འད་བར་རྐང་བས་འགྲོ་ཐུབ།”

ང་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཁོ་ནར་སྒུག་དགོས།

ངའི་གཤགས་བཅོས་ཀི་ཉིན་གཉིས་རེས་སུ། བཙོན་སར་གི་ཁོར་

ཡུག་ཏུ་དམག་ས་ཐག་ཇེ་ཉེར་ཡོང་བའི་གཏམ་ཡན་གྲགས། མི་

རྣམས་ཀིས་དམར་དམག་བྷུ་ན་ལ་སྐོད་བཞིན་པ་དང་། དེར་

སེབས་རྒྱུ་ལ་ནི་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ལས་མེད་པར་བརོད།

ང་ཚོ་གཏམ་ཡན་འདི་རིགས་ལ་གོམས་ཡོད། འདི་ནི་འཇིག་

རེན་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་ཚོགས་པ་དང་

བཀའ་བསྡུར་གིས་ང་ཚོ་བཙོན་གྲོལ་གཏོང་གི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་

སོགས་ང་ཚོ་རྒྱུན་དུ་ཡིད་ཆེས་བྱས་མོང་བའི་གཏམ་ཡན་གཞན་

དག་ལྟར་ལུང་བསན་རྫུན་མ་དང་པོ་མིན། འདི་ནི་འཁྲུལ་སྣང་

སྐེད་པའི་སན་ཁབ་ཅིག་ཡིན།
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ཡིན་ན་ཡང་ཐེངས་འདིར་ལུང་བསན་དེར་ཅུང་ཙམ་བརན་

ཉམས་ཤིག་འདུག སོན་གི་མཚན་མོ་ཁ་ཤས་ལ་ཐག་རིང་ནས་

གྲག་པའི་མེ་མདའི་སྒ་ཐོས།

ངའི་ཉལ་མཚེས་ངོ་གདོང་ཉི་ཚེ་བ་དེ་ན་རེ།

“ཁོད་རང་འཁྲུལ་སྣང་གིས་འཁྲུལ་དུ་མ་འཇུག ཧིད་ལེར་

གིས་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་དུས་མདའ་དེ་ཨང་གྲངས་བཅུ་གཉིས་

ལ་མ་སེབས་སོན་དུ་ཇིའུ་པ་ཚང་མ་རྩ་མེད་བྱེད་གཏན་འཁེལ་

ཡོད་པ་རེད།”

ངས་འཚིག་པ་བསན་མ་ཐུབ།

“དེ་ཁོད་ཀི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན་ནམ།  ང་ཚོས་ཧིད་ལེར་

མངོན་མཁེན་ཅན་ལྟར་བརྩི་དགོས་སམ།”

ཁོའི་རོ་མདངས་ཤར་ཞིང་གསོན་མདོག་ཡལ་བའི་མིག་ཟུང་

གིས་ང་ལ་བལྟས། མཐར་ཁོས་ཐང་ཆད་པའི་གདངས་ཀིས་འདི་

ལྟར་བརོད།

“ང་ནི་གཞན་ཀུན་ལས་ཀང་ཧིད་ལེར་ལ་དད་པ་ཡོད།  ཁོ་

ནི་རང་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ཏེ། ཇིའུ་མི་དམངས་ཐོག་ལ་བཞག་

པའི་དམ་བཅའ་རྣམས་འཛིན་མཁན་ཁོ་ན་དེ་རེད།”
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ཉིན་དེའི་ཕི་དོ་དུས་ཚོད་བཞི་བར་དུས་རྒྱུན་དང་འད་བར་དིལ་

བརས་བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་རྣམས་གནས་ཚུལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་

པར་སྐོང་འགུག་བྱས།

ཁོ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་དུས་བླ་འཁམས་འདུག ཁོ་ཚོས་མཆུ་འདབ་

འགུལ་ནས་“སོང་བཟོ་”ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་མ་གཏོགས་བརོད་མི་

ཐུབ། བཙོན་སར་སོང་བ་བྱེད་དགོས་ཤིང་ང་ཚོ་གཡུལ་ས་དང་

རྒྱང་ཐག་རིང་ཙམ་གི་ས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཟེར། གང་དུ་གཏོང་

རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཇར་མན་གི་ཡུལ་དབུས་ཤིག་གི་བཙོན་སར་ཞིག་

ལ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེར་བཙོན་སར་གི་ཉུང་སོྐན་མེད། 

“དུས་གང་ཞིག་ལ།”

“སང་ཉིན་དགོང་མོ།”

“གཅིག་བྱས་ན་ར་ཤའི་མི་སོན་ལ་སེབས་གི་རེད།”

“གཅིག་བྱས་ན།”

ར་ཤི་ཡའི་མི་སོན་ལ་མི་སེབས་པ་ནི་ང་ཚོས་གསལ་བོར་

ཤེས།

བཙོན་སར་དེ་སྦྲང་ཚང་ལྟ་བུར་གྱུར། མི་རྣམས་གང་སར་རྒྱུགས་

ཤིང་ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་འབོད་བྱེད། བཙོན་སར་ཡོངས་སུ་འགྲུལ་

སྐོད་ཀི་གྲ་སྒིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ངས་རང་གི་རྐང་བ་སོྐན་ཅན་
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དེ་ཡང་བརེད། སན་པ་ཞིག་ཁང་མིག་ཏུ་ཡོང་ནས་བསྒགས་དོན།

“སང་ཉིན་ས་རུབ་མ་ཐག་བཙོན་སར་ཡོངས་རོགས་བཙོན་

ཤག་དང་བཙོན་ཤག་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ནད་པ་རྣམས་སན་

བཅོས་ཁང་དུ་སོད་དགོས། ཁོད་ཚོ་སོང་བཟོ་བྱེད་ཀི་མ་རེད།”

གཏམ་འདིས་ང་ཚོར་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་སྤད། SS ཚོས་

སན་ཁང་ན་འཁར་འཁོར་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ནད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་

ཡོད་པ་བསྐྱུར་ནས་ཁོ་ཚོ་བཅིངས་འགྲོལ་ལ་སྒུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ། ཇིའུ་པ་ཚོར་ཆུ་ཚོད་མདའ་རགས་ཀིས་ཨང་ཀི་བཅུ་

གཉིས་པར་རྡུང་བའི་སྒ་ཐོས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་པ་

ཐག་གིས་ཆོད།

ངོ་གདོང་ཉི་ཚེ་བ་དེ་ན་རེ།  “ནད་པ་ཚང་མ་མྱུར་དུ་གསོད་

པར་འགྱུར་ཞིང་སེག་ཐབ་ལ་གཏོང་ཐེངས་མཐའ་མའི་ནང་

གཏོང་བར་འགྱུར།”

ཡང་གཞན་ཞིག་ན་རེ། “བཙོན་སར་འགས་གཏོར་བྱེད་ངེས། 

སོང་བཟོ་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་གཏོར་བར་འགྱུར།”

ང་ལ་མཚོན་ན་འཆི་བར་ཅི་ཡང་མི་སྙམ།  ཡིན་ན་ཡང་

ང་རང་གི་ཨ་ཕ་དང་སོ་སོར་གེས་མི་འདོད། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་

དཀའ་སྤད་དང་སྡུག་བསལ་དེ་འདའི་མང་པོ་ཞིག་མངས། འདི་

ནི་སོ་སོར་གེས་པའི་དུས་མིན།
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ང་ཕི་ལོགས་སུ་ཨ་ཕ་འཚོལ་དུ་བརྒྱུགས།  ཁ་བ་མཐུག་

ཅིང་སེའུ་ཁུང་དག་འཁག་བད་ཀིས་གཡོགས་འདུག ལྷམ་ཡ་

གཅིག་རྐང་པ་གཡས་པ་ལ་གོན་མི་ཐུབ་པས་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་

བརྒྱུགས། ངས་གྲང་ངར་དང་ན་ཟུག་གང་ཡང་མ་ཚོར།

“ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས།”

ངའི་ཨ་ཕས་ལན་ཅི་ཡང་མ་བཏབ།

“ཨ་ཕ་ལགས། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས།”

ཁོང་བསམ་གཞིགས་ཀི་ནང་དུ་ལྷུང་། གདམ་ག་ནི་ང་ཚོའི་

ལག་ཏུ་ཡོད། ཐེངས་གཅིག་ལ་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་མ་འོངས་པ་

ཐག་བཅད་ཆོག ང་ཚོ་སན་ཁང་དུ་བསད་ཆོག ངའི་སན་པའི་

བཀའ་དིན་གིས་དེར་ངའི་ཨ་ཕ་ནད་པའམ་ནད་གཡོག་གི་ཚུལ་

གིས་འཛུལ་ཆོག ཡང་ན་ང་ཚོ་གཞན་དག་གི་ཕི་བཞིན་དུ་འགྲོ་

ཆོག

“ཨ་ཕ་ལགས། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ།”

ཁོང་ཁུ་སིམ་པོར་བསད།

“ང་ཚོ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་སོང་བཟོའི་གྲས་སུ་འགྲོ་”ངས་

ཁོང་ལ་དེ་ལྟར་ཞུས།

ཁོང་གིས་ལན་མ་བཏབ་པར་ངའི་རྐང་བ་ལ་བལྟས།

“ཁོད་ཀིས་གོམ་བགྲོད་བྱེད་ཐུབ་སྙམ་མམ།”
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“ཐུབ་ཀི་རེད། ངས་ཐུབ་ཀི་རེད་སྙམ།”

“ཨི་ལི་བཟར། ང་ཚོ་ཕི་ནས་བློ་འགོད་མི་སྐེ་བར་ཤོག”

དམག་འཁྲུག་མཇུག་རོགས་རེས་ངས་སན་ཁང་དུ་བསད་པ་དེ་

དག་ལ་ཅི་བྱུང་ཤེས། སོང་བཟོ་བྱས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་

ཁོ་ཚོ་ར་ཤི་ཡའི་མི་ཡིས་ལས་ས་བོར་བཅིངས་འགོྲལ་བྱས་འདུག

ང་ཡང་བསྐར་སན་ཁང་དུ་མ་སོང་བར་བཙོན་ཤག་ཏུ་ལོག་པ་

ཡིན། ངའི་རྨ་ཁའི་ཁ་ཕེ་འདུག་ཅིང་དེ་ལས་ཁྲག་འཛག་བཞིན་

ཡོད། ངས་གོམ་པ་སོས་ཤུལ་གི་ཁ་བ་དམར་པོར་གྱུར།

བཙོན་ཤག་འགོ་བས་ང་ཚོ་འགྲུལ་སོྐད་བྱེད་པར་བག་ལེབ་

དང་བཟོས་མར་གི་ཟས་སྐལ་ལྡབ་འགྱུར་གིས་སྤད། ང་ཚོས་དོས་

ཁང་ནས་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་ནང་འབྱར་དང་གོན་ཆས་ཁེར་

ཆོག

གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་འཁག ང་ཚོ་ཉལ་སའི་ནང་འཛུལ།

འདི་ནི་བྷུ་ན་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་མོ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། ཡང་

བསྐར་མཚན་མོ་མཐའ་མ་ཞིག  ཁིམ་དུ་ཡོད་པའི་མཚན་མོ་

མཐའ་མ། དབུལ་སར་ན་ཡོད་པའི་མཚན་མོ་མཐའ་མ། མེ་འཁོར་
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ནང་གི་མཚན་མོ་མཐའ་མ། ད་ལྟ་ནི་བྷུ་ན་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་

མོ་མཐའ་མ་ཡིན། ང་ཚོའི་ཚེ་སོག་རྣམས་མཚན་མོ་མཐའ་མ་

གཅིག་ནས་མཚན་མོ་མཐའ་མ་གཞན་ཞིག་ཏུ་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་

ལ་བསིངས་པར་འགྱུར་རམ།

ང་ལ་གཏན་ནས་གཉིད་མ་ཁུག འཁག་བད་ཀིས་བསམས་

པའི་ཤེལ་ད་ལས་གོག་འོད་དམར་འཚེར་བྱེད་པ་མཐོང་ཐུབ། མེ་

སྒོགས་སྒ་ཡིས་མཚན་དུས་ཀི་ཁུ་སིམ་འཇོམས། ར་ཤའི་མི་ཇི་

འདའི་ཐག་ཉེར་ཐོན་ཡོད་པ་ལ་ཨང་།  ཁོ་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་བར་

ན་མཚན་མོ་གཅིག་སེ། ང་ཚོའི་མཚན་མོ་མཐའ་མ་གཅིག མལ་

ཁྲི་དང་མལ་ཁྲིའི་བར་ན་ཤུབ་སྨྲ་བྱེད། སོང་བཟོ་མ་བྱས་སོན་ལ་

ར་ཤའི་མི་བསེབས་ན་རླུང་ར་རྒྱུགས་པ་ལ་ཨང་། རེ་བ་བསྐར་དུ་

གསོན་འགོ་ཚུགས། 

མི་ཞིག་གིས་སྐད་བརྒྱབ།

“གཉིད་ཁུག་ཐབས་བོྱས། ཁོད་ཚོའི་ལུས་ཤུགས་འགྲུལ་སྐོད་

ལ་བསི་ཚགས་བོྱས།”

འདིས་ངའི་ཨ་མས་དབུལ་སར་དུ་གནང་བའི་བསབ་

འདོམས་ཀི་ཚིག་མཐའ་མ་དེ་ངའི་སེམས་སུ་འཁོར་བཅུག

ཡིན་ཡང་ང་གཉིད་ཁུག་ཐུབ་མ་སོང་། ངའི་ཚོར་སྣང་ལ་

ངའི་རྐང་བ་ལ་ན་ཟུག་འབར་བཞིན་འདུག
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ཞོགས་ཀར་བཙོན་སར་གི་ངོ་གདོང་ཡོངས་སུ་འགྱུར་འདུག 

བཙོན་མ་རྣམས་ཡ་མཚར་གི་ལུས་ཆས་སུ་མངོན་པ་ནི་གར་ཆས་

སུ་ཞུགས་པ་དང་འད། གྲང་ངར་འགོག་ཆེད་མི་རེ་རེས་གོན་ཆས་

འགའ་རེ་གཅིག་ཐོག་གཅིག་བརྩེགས་ཀིས་གོན་འདུག ལས་

ངན་གི་གད་མོ་ཤོར་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས། སིད་ལས་ཞེང་ཆེ་

ལ། གསོན་མདངས་ལས་རོ་མདངས་གསལ། ཉམ་ཐག་གི་གད་

མོ་ཤོར་ཡུལ། ཁོ་ཚོའི་འདེ་གདོང་དག་བཙོན་གོས་བརྩེགས་མའི་

གསེབ་ཏུ་འབུར་འདུག གེན་ཉམས་ཅན་འདི་ཚོ།

ངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལྷམ་ཡ་གཅིག་འཚོལ་ཐབས་བྱས། ངལ་

བ་འབས་མེད་དུ་གྱུར། ངས་ཉལ་ཆས་ཤིག་གཤགས་ནས་ངའི་

རྐང་བ་རྨས་སོྐན་ཅན་དེའི་ནང་གཅུད། དེ་ནས་ང་བཙོན་སར་

གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་ནས་བག་ལེབ་དང་ཞོ་ཁོག་རེ་བཙལ།

ཁ་ཤས་ཀིས་ང་ཚོ་ཆེ་ཁོ་སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ་ལ་འཁྲིད་རྒྱུ་རེད་

ཟེར། མ་རེད། གོྷ་རོ་སི་རོ་སེན་ལ་འཁྲིད་ཀི་རེད། མ་རེད། གྷི་ལེ་

ཝི་ཚི་ལ། མ་རེད་… .

ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པར་ཁ་བ་འབབ་པ་ད་དུང་ཡང་ཇེ་

མཐུག་རེད།

དུས་ཚོད་སོང་བ་ཧ་ཅང་མགོགས། མཚན་མུན་རུབ། ཉིན་དེ་

སྐ་མདོག་ཁོ་ནའི་ནང་ནས་ཡལ།
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བཙོན་ཤག་འགོ་བས་གོ་བུར་དུ་བཙོན་ཤག་གཙང་སྦྲ་བྱེད་

དགོས་པ་ཡིད་ལ་འཁོར།  ཁོས་བཙོན་མ་བཞིར་བཀའ་བཏང་

ནས་ཁང་བའི་མཐིལ་ཤིང་བཀྲུ་བཅུག… .   ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་དང་

ཁ་འབལ་བར་དུས་ཚོད་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། ཅིའི་ཕིར་རམ། 

སུ་ལ་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།

ཁོས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ན་རེ།  “བཅིངས་འགྲོལ་བྱེད་པའི་

དམག་མི་ལ་འདི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་བྱས་ན་ཁོ་ཚོས་

འདིར་བསད་པ་མི་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་ཕག་པ་མིན་པ་ཤེས་ཐུབ།”

ང་ཚོ་མི་ཡིན་ནམ། བཙོན་ཤག་གི་སེང་འོག་ཐམས་ཅད་

དང་ཟུར་ཁུག་ཀུན་གཙང་ཕགས་དང་གཙང་ཁྲུས་བྱས།

ཆུ་ཚོད་དྲུག་པར་དིལ་བར་གྲག འཆི་བདག་གི་དུས་ཚོད་

འཁོར་ལོའི་དིལ་བར། དུར་འཇུག་གི་དིལ་བར།

མི་ཕྲེང་དེ་གཤར་སོྐད་ལ་ཉེ།

“ལྔ་སྒིག་བོྱས། མགོགས་པོ་གིས།”

སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་དང་བཙོན་ཤག་བྱས་

ནས་རུ་ཕྲེང་བསྒིགས། མཚན་མུན་ནི་རུབ་ཚར། ཡོད་ཚད་ཚང་

མ་བཏིང་ཚར་བའི་འཆར་གཞིའི་གོ་རིམ་དུ་བྱུང་།

ལྟ་རོག་གི་གོག་བཞུ་རྣམས་བསྒོན། SS བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་

ལག་ཏུ་གོ་མཚོན་ཐོགས་ཤིང་། རོགས་སུ་ཉེན་རོག་པའི་ཁི་ཁྲིད་

ནས་མུན་པའི་ནང་ནས་ཕིར་མངོན།
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བཙོན་སར་གི་རྒྱ་སོ་དག་ཕེ་སོང་། དེས་མཚན་གི་མུན་པ་

འདི་ལས་ནག་པ་ཞིག་རྒྱ་སོའི་ཕི་རོལ་ན་ང་ཚོར་སྒུག་ཡོད་པ་

འད།

བཙོན་ཤག་ཐོག་མ་དག་གཤར་སོྐད་ཀི་འགོ་ཚུགས། ང་ཚོས་

སྒུག ང་ཚོ་ང་ཚོའི་མདུན་ན་ཡོད་པའི་བཙོན་ཤག་ལྔ་བཅུ་ང་

དྲུག་པ་མ་བསོྐད་བར་དུ་སྒུག་དགོས། ནམ་ཟླ་ཧ་ཅང་གྲང་། ངའི་

ཁུག་མའི་ནང་ན་བག་ལེབ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཡོད། དེ་ཟ་ཐུབ་

ཡོད་ན་ཇི་འདའི་སྐིད་པ་ལ། ཡིན་ནའང་ཟ་མི་ཆོག དེ་ཟ་བའི་

དུས་ཚོད་མིན།

ང་ཚོ་སྐོད་རེས་ལ་འབབ་པར་ཉེ། བཙོན་ཤག་ ༥༣ བཙོན་

ཤག ༥༥ བ་… .

བཙོན་ཤག་ ༥༧ པ་སྐོད་འགོ་ཚུགས།

ཁ་བ་སྙིང་རེ་མེད་པར་འབབ།
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གྲང་རླུང་དག་ཏུ་གཡུགས། ཡིན་ཡང་ང་ཚོ་གྲང་འདར་མི་བྱེད་

པར་མདུན་སོྐད་བྱེད།

SS ཚོས་ང་ཚོའི་གམོ་སབས་མགགོས་པརོ་བསྐུལ། “མགོགས་

པོ་གིས། ཕག་རྒན་ཁོད་ཚོ། འཕོན་མའི་བུ་ཐ་ཤལ་ཁོད་ཚོ།” ལོས་

ཡིན་ལོས་ཡིན།  མྱུར་སྐོད་ཀིས་ང་ཚོར་ལུས་དོད་ཅུང་ཙམ་

བསངས། ང་ཚོའི་རྩ་ལམ་གི་ཁྲག་ཇེ་རྒྱུགས་སུ་སོང་། རང་གིས་

རང་ཉིད་སར་གསོན་བྱུང་བ་ཚོར་… .

“མགོགས་པོ་གིས། འཕོན་མའི་བུ་ཐ་ཤལ་བ་ཁོད་ཚོ།”

ང་ཚོ་ལུས་རོྩལ་གིས་སྐོད་ཀི་མེད་པར་འཕྲུལ་འཁོར་རང་

འགུལ་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུགས་ཀི་ཡོད། SS རྣམས་ཀང་རྒྱུགས་

བཞིན་ཡོད་ཅིང་ཁོ་ཚོའི་ལག་ཏུ་གོ་མཚོན་ཐོགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཁོ་

ཚོའི་མདུན་དུ་འབོ་བ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས།

མུན་པ་ནི་ལ་ཆ་ལྟར་ནག མཚན་མུན་གི་ནང་སྐབས་སྐབས་

སུ་མེ་མདའ་གྲགས།  ཁོ་ཚོར་རེས་སུ་སྙེག་མི་ཐུབ་པ་དག་ལ་མེ་

མདའ་རྒྱག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད། ཁོ་ཚོའི་མཛུབ་མོ་རྣམས་མེ་

མདའི་ལྡེ་ལགས་ཐོག་བཞག་ཡོད་ལ་ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོར་འདི་ཡིས་

སྐིད་སྣང་སེར། གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་འགྲོ་མཚམས་ཆད་ན་མེ་མདའི་
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སྐད་དག་པོ་ཞིག་གྲག་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་བསྐར་འཕོན་མའི་

བུ་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་ཚར་བ་ཡིན།

ངས་རང་འགུལ་འཕྲུལ་འཁོར་ཇི་བཞིན་གོམ་པ་སོ་བཞིན་

ཡོད། ངས་རང་གི་ལིད་ཚད་ཅན་གི་གདོས་བཅས་ཀི་ཕུང་བོ་

དྲུད་དེ་འདུར་རྒྱུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཕུང་བོ་འདི་དང་ཁ་

འབལ་ཐུབ་ན་ལེགས་པ་ལ་ཨང་། ངས་འདི་ལྟར་མི་བསམ་པ་

ལ་འབད་བརོྩན་བྱས་ནའང་། ངས་རང་ཉིད་ནི་དངོས་པོ་གཉིས་

ཏེ། ཕུང་བོ་དང་ང་གཉིས་སུ་ཚོར་ཞིང་། ང་དེ་ལ་ཞེ་སང་སྐེས།

ངས་རང་གིས་རང་ལ། “བསམ་བློ་མ་གཏོང་། རྒྱུག་མཚམས་

མ་གཅོད། རྒྱུགས་ཤིག” ཅེས་བསྐར་བཟླས་ཀིས་བརོད།

ང་དང་ཐག་ཉེ་སར། མི་འགའ་མི་གཙང་བའི་ཁ་བའི་ནང་

དུ་འགེལ་བར་གྱུར། མེ་མདས་བརྒྱབ།

ངའི་ལོགས་སུ་ཕོ་ལནད་པའི་གཞོན་ནུ་མིང་ལ་བཟལ་མན་

ཟེར་བ་ཞིག་སོྐད་བཞིན་ཡོད།  ཁོས་བྷུ་ན་ལ་གོག་ཆས་ཀི་དོས་

ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མོང་།  ཁོས་ནམ་ཡང་ཋལ་མུད་ལས་གནད་

འགའ་རེ་ཁ་ཏོན་དང་བསམ་སོམ་བྱེད་སབས་ཁོ་ཚོ་ཁོ་ལ་གད་མོ་

དགོད།  ཁོས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནི་ཁོ་མི་ཚེ་ངོ་མ་ལས་གཡོལ་ཆེད་

དང་། གཅར་རྡུང་ … མི་ཚོར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

ཁོ་གོ་བུར་དུ་གྲོད་ཁོག་གི་ན་ཟུག་གིས་བཟུང་།  ཁོས་“ངའི་

གྲོད་ཁོག་ན་བྱུང་”ཞེས་ང་ལ་ཤུབ་བུར་སྨྲ།  ཁོ་མུ་མཐུད་དུ་སྐོད་
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མ་ཐུབ་པས་སོྐད་མཚམས་གཅོད་དགོས་བྱུང་། ངས་ཁོར་ཞུ་བ་

འཐེན།

“ཅུང་ཙམ་ཞིག་སྒུག་རོགས། བཟལ་མན། ང་ཚོས་མགོགས་

པོར་རྒྱུགས་མཚམས་འཇོག་གི་རེད། ང་ཚོ་འདི་ལྟར་འཇིག་རེན་

གི་མཐའ་ལ་མ་སེབས་བར་དུ་བརྒྱུག་གི་མ་རེད།”

ཡིན་ནའང་ཁོ་རྒྱུག་ཞོར་དུ་སྒོག་གུ་བཀོྲལ་ནས་སྨྲེ་ངག་

བཏོན།

“ང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ངའི་གྲོད་ཁོག་

འགད་གྲབས་འདུག… .”

“བཟལ་མན། སྡུག་རུས་བོྱས་… .”

“ངས་སྡུག་རུས་བྱེད་མི་… .”

ཁོའི་དོར་མ་ལུག་སོང་། ཁོས་ཁོ་རང་མར་འགེལ་དུ་བཅུག

དེ་ནི་ངའི་སེམས་ན་ཡོད་པའི་ཁོའི་གཟུགས་བརན་མཐའ་

མ་དེ་ཡིན། ངས་ཁོ་ SS ཡིས་བསད་སོང་མི་བསམས། རྒྱུ་མཚན་

ནི་མི་གཅིག་གིས་ཀང་དེ་འད་ཤེས་ཚོར་བྱུང་མི་འདུག  ཁོ་ང་

ཚོའི་རེས་སུ་ཡོང་བཞིན་པའི་མི་སོང་ཕྲག་གི་གོམ་པའི་རོག་རིས་

འགོ་ཏུ་ཤི་བར་གྱུར་བ་ཁོ་ཐག་ཡིན།

ངས་ཁོ་མགོགས་པོར་བརེད། ངས་ཡང་བསྐར་ང་རང་ཉིད་

ལ་བསམ་བློ་བཏང་། ངའི་རྐང་བ་སོྐན་ཅན་དེའི་སབས་ཀིས་གོམ་

པ་རེ་རེས་ངའི་ལུས་ཡོངས་སུ་འདར་སིག་རེ་རྒྱག ངའི་སེམས་སུ་
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“གཞུ་འདོམ་ཁ་ཤས། གཞུ་འདོམ་ཁ་ཤས། དེ་ནས་ངའི་ཚེ་སོག་གི་

མཐའ་ལ་སེབས་པར་འགྱུར། དེ་ནས་ང་འགེལ་བར་འགྱུར། མེ་

དམར་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བར་འགྱུར། མེ་མདའ་བརྒྱབ་པར་གྱུར།” དེ་

ལྟར་ཤར། འཆི་བས་ང་ཡོངས་སུ་བཏུམས་ནས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་

བའང་འགོག་སྙམ་བྱེད། འཆི་བ་ང་ལ་འཐམས་ནས་ཡོད་ཅིང་

ངས་དེ་རེག་བྱ་ལྟར་དུ་ཚོར། འཆི་བའི་སེམས་ཏེ། མུ་མཐུད་ནས་

འཚོ་བར་མི་འདོད་པ་དེས་ངའི་ཡིད་ཡོངས་སུ་གཡོས། སྐད་ཅིག་

གི་ཡུན་ལའང་གནས་པར་མི་བྱ། བཟོད་གགས་མེད་པའི་རྐང་

བའི་ན་ཟུག་ཚོར་བར་མི་བྱ། ངལ་བ་དང་གྲང་བ་སོགས་ཅི་ཡང་

ཚོར་བར་མི་བྱ། གྲལ་ཕྲེང་བཤིག་ནས་ལམ་གི་ལོགས་སུ་འགྲོ་

བར་བྱས་ཏེ་… .

ངའི་ཨ་ཕ་གསོན་པོར་གནས་པ་དེ་ང་ … འགོག་བྱེད་ཁོ་ན་

ཡིན། ཁོང་ངའི་འཁྲིས་ན་རྒྱུགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་དབུགས་འཚང་

བཞིན་དུ་ཁོང་གི་ལུས་སོབས་ཀི་མཐའ་དང་ཁོང་གི་དན་ཤེས་ཀི་

མཐར་སེབས་ཡོད། ང་ལ་རང་སོག་འདོར་བའི་དབང་ཆ་མེད། ང་

མེད་ན་ཁོང་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས། ང་ནི་ཁོང་གི་སེམས་རེན་

ཉག་གཅིག་ཡིན།

བསམ་བློ་འདི་དག་གིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་བཟུང་། 

ཡུན་དེ་ལ་ངའི་ན་ཟུག་འཕར་ལྡབ་ཅན་གི་རྐང་བ་མི་ཚོར་ལ་

ང་རྒྱུགས་བཞིན་པ་མི་ཚོར། རྒྱ་ལམ་སེང་དུ་མི་གཞན་པ་སོང་
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ཕྲག་མང་པོའི་དཀིལ་ན་མཆོང་རྒྱུགས་བྱེད་བཞིན་པའི་རང་གི་

ཕུང་བོ་དེའང་ཚོར་མེད་ངང་རྒྱུགས་བཞིན་ཡོད།

ངའི་སེམས་ཁམས་རང་སོར་འཁོར་བ་ན་ངས་གོམ་སབས་ཇེ་

དལ་ལ་གཏོང་ཐབས་བྱས།

ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཡོང་མི་སིད་པ་ཞིག་རེད།  མི་དཔུང་གི་

རླབས་ཕྲེང་ཆེན་པོ་ཞིག་མདུན་དུ་སོྐད་བཞིན་འདུག་ལ་དེས་

ང་གྲོག་མ་ཞིག་ལྟར་བརི་བར་འགྱུར།

ང་གཉིད་ཀི་ནང་ན་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད། གཉིད་པའི་དུས་ངའི་

མིག་བཙུམས་ཡོད་ནའང་རྒྱུག་ཐུབ། སྐབས་སྐབས་སུ་ངའི་རྒྱབ་

ལོགས་ཀི་མི་ཞིག་གིས་ང་ལ་དག་རྩུབ་ཀིས་འཕུད་རྒྱག་བྱེད། 

ངའི་རྒྱབ་ན་ཡོད་པའི་མི་དེས་འདི་སྐད་དུ་སོྒག་པར་འགྱུར། 

“མགོགས་ཙམ་རྒྱུགས།  ཁོད་མགོགས་པོར་འགྲོ་མི་འདོད་ན་

གཞན་པ་རྣམས་སོན་ལ་འགྲོ་རུ་ཆུག” ངས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྐར་ཆ་

ཁ་ཤས་ལ་མིག་བཙུམས་ནས་ངའི་ཕི་རྒྱབ་ལ་བཞག་པའི་འཇིག་

རེན་ཧིལ་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། མི་ཚེ་གཞན་ཞིག་རྨི་ལམ་དུ་

རྨི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན།

རོགས་མཐའ་མེད་པའི་རྒྱ་ལམ་ཞིག མི་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་

ནས་དེད། རང་གིས་མི་ཤེས་པའི་ལས་དབང་གིས་མདུན་ནས་

འཐེན། SS རྣམས་ཐང་ཆད་ཚེ་ཁོ་ཚོ་བརེ་བར་འགྱུར། ཡིན་ཡང་

ང་ཚོ་བརེ་མཁན་གཅིག་ཀང་མེད། རྒྱུགས་བཞིན་ཡོད་ནའང་ང་
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ཚོའི་ཡན་ལག་དག་གྲང་བས་སྦྲིད། ང་ཚོའི་མགྲིན་པ་ནི་སྐམ། ཕོ་

བ་ནི་ལོྟགས། དབུགས་ནི་འཚང་། ང་ཚོ་མུ་མཐུད་དུ་བརྒྱུགས།

ང་ཚོ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བདག་པོ་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་འཇིག་

རེན་གི་བདག་པོ་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་འཆི་བ་དང་། ངལ་དུབ། ང་ཚོའི་

རང་བཞིན་གི་དགོས་མཁོ་བཅས་ཚང་མ་ལས་བརྒལ་དགོས་

ཡོད། ང་ཚོ་གྲང་ལོྟགས་ལས་སོབས་ཆེ་ལ། མེ་མདའ་དང་འཆི་

འདོད། ཞལ་ལེ་དང་གོམ་བགྲོད་བཅས་ལས་ཀང་སོབས་ཆེ། ཨང་

གྲངས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ང་ཚོ་ནི་ས་ཐོག་གི་འགོྲ་བ་མི་ཁོ་ན་ཡིན།

མཐའ་མར། སྐ་མདོག་གི་ནམ་མཁའ་ནས་ནམ་ལངས་སྐར་

ཆེན་ཤར། གནམ་མཁའི་མཐའ་ནས་གཅིག་ཏུ་འདེས་པའི་འོད་

ཕྲེང་བཏེགས། ང་ཚོ་ངལ་བས་དུབ། ང་ཚོར་སོབས་ཤུགས་མེད་

ལ་འཁྲུལ་སྣང་ཡང་མེད།

བཀོད་འདོམས་པས་ང་ཚོས་ལམ་སྣེ་བཟུང་ཚུན་དུ་མལ་

ལེ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ལ་སོང་ཡོད་པར་བསྒགས། ང་ཚོ་ངལ་

དུབ་ཀི་མཐའ་ལ་སེབས་ཚུན་ལ་ཡང་དུས་ཚོད་རིང་བོ་འགོར་

འདུག ང་ཚོའི་རྐང་བ་རྣམས་འཕྲུལ་འཁོར་གི་ཟོལ་གིས་སྐོད་

ཀིན་ཡོད། དེ་ང་ཚོ་ལ་བརེན་ཡང་ང་ཚོའི་སེམས་ཀིས་མ་ཤེས་

པར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

ང་ཚོས་གྲོང་ཚོ་སོང་བར་གྱུར་བ་ཞིག་འགྲིམས་ནས་སོང་།  

སོག་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཀང་མི་མཐོང་། ཁི་སྐད་གཅིག་ཀང་མི་
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ཐོས། ཁང་བའི་སེའུ་ཁུང་རྣམས་ཆེ་ཞིང་སོང་། མི་རེ་ཟུང་ཁང་

སོང་ཞིག་ཏུ་ཡིབ་རེ་བྱས་ནས་རུ་ཕྲེང་ལས་བོས།

ད་དུང་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་འགྲོ་དགོས། མཐར་ཐུག་ངལ་

གསོའི་བཀའ་བསྒགས།

ང་ཚོ་མི་གཅིག་འགེལ་བ་ལྟར་དུས་གཅིག་ལ་ཁ་བའི་ནང་

འགེལ། ངའི་ཨ་ཕས་ང་སྤྲུགས་སྤྲུགས་བྱས།

“འདིར་མ་སོད། ཡར་ལོངས་ … མདུན་ལ་ཅུང་འགྲོ ཕ་གིར་

ཁང་སྐིབས་ཤིག་འདུག … འགྲོ།”

ང་ལ་ཡར་ལངས་འདོད་དང་ཡར་ལངས་པའི་སོབས་ཤུགས་

ཅི་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཁོང་གི་ཚིག་བརྩིས། དེ་ནི་

ཁང་སྐིབས་ཤིག་མིན་པར་ཀད་བརིབས་པའི་སོ་ཕག་བཟོ་གྲྭ་

ཞིག་རེད། སེའུ་ཁུང་རྣམས་ཆག་ཅིང་རྩིག་ལྡེབས་དག་ཐལ་

བས་སགས་འདུག དེའི་ནང་ལ་སེབས་རྒྱུ་ནི་ལས་ས་པོ་མ་རེད། 

བཙོན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་སོ་ཁ་ན་འཚང་བཞིན་འདུག

མཐར་ཐུག་ང་ཚོ་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ། དེར་ཡང་ཁ་བ་ཧ་ཅང་

མཐུག ངས་ང་རང་ས་ལ་འགེལ་དུ་བཅུག སྐབས་དེ་དུས་ངས་

རང་གི་ངལ་དུབ་ཚོར། ཁ་བ་ནི་ས་གདན་དང་འད་བར་ཧ་ཅང་

འབོལ་ཞིང་ཧ་ཅང་དོ། ང་ལ་གཉིད་བབས།

ངས་ང་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ལ་གཉིད་སོང་བ་མ་ཤེས། དུས་

ཚོད་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཉུང་ཙམ་གི་རེས་སུ་ང་གཉིད་ལས་
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སད་པ་ན་འཁག་རེངས་ཀི་ལག་པ་ཞིག་གིས་ངའི་མཁུར་ཚོས་

ལ་རེབ་བཞིན་འདུག ངས་ང་རང་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་མིག་འབྱེད་

དུ་བཅུག དེ་ནི་ངའི་ཨ་ཕ་རེད། ཁ་ཉིན་དགོང་མོ་ཚུན་དུཁོང་

ནི་ཇི་འད་ཞིག་རྒས་འདུག་པ་ལ་ཨང་།  ཁོང་གི་ལུས་ཡོངས་

འཆུས་འདུག་པའི་སེང་གཉེར་རིས་འཐེན་འདུག ཁོང་གི་མིག་

ཟུང་འགུལ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག་པ་དང་མཆུ་འདབ་སྐམ་རིད་དུ་

གྱུར་འདུག ཁོང་གི་ལུས་ཐོག་གི་ཡོད་ཚད་ཀིས་ཁོང་ངལ་དུབ་

ཀི་མཐར་སེབས་པ་བསན་འདུག ཁོང་གི་སྐད་གདངས་མཆི་མ་

དང་ཁ་བས་བརླན་འདུག

“ཨི་ལི་བཟར། ཁོད་རང་གཉིད་ཀིས་གནོན་དུ་མ་འཇུག ཁ་

བའི་ནང་གཉིད་ཁུག་པ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡིན། ཁོད་གཉིད་ནས་འཆི་

ཉེན་ཡོད། ཡ་ཡ། ཡར་ལོངས།”

ཡར་ལོངས་ཨེ། ངས་ཇི་ལྟར་ནུས་སམ། ངས་རང་ཉིད་ཇི་

ལྟར་འབོལ་ཁྲི་དེ་ལས་ལངས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་སམ། ངས་རང་

གི་ཨ་ཕས་བཤད་པ་ཐོས་ནའང་དེ་ནི་དོན་གིས་ཡོངས་སུ་སོང་བ་

དང་འད། ཁང་བ་ཞིག་ངའི་ལག་པའི་ནང་བཏེགས་ནས་འཁེར་

དགོས་ཞེས་བརོད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྣང་… .

“ཡ་ཡ། ངའི་བུ། ཡར་ལོངས་… .”

ངས་ཨམ་གཙིགས་སོམ་བཞིན་ཡར་ལངས།  ཁོང་གི་ལག་

པས་ང་སོྐར་ཅིང་ཕི་ལོགས་སུ་ཁྲིད། དེ་ཡང་ལས་ས་པོ་མ་རེད། 
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ཕི་ལོགས་སུ་འགྲོ་བ་ནང་ལ་ཡོང་བ་བཞིན་དུ་དཀའ། ང་ཚོའི་

རྐང་འགོ་ཏུ་གཞན་གི་རྐང་འགོ་ཏུ་བཙིར་ཞིང་བརིས་ནས་འཆི་

བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ཡོད། དེ་ཚོར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་གཅིག་

ཀང་མི་འདུག

ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད། གྲང་ངར་གི་རླུང་གིས་ངའི་གདོང་

ལ་བསྣུན།  ངའི་མཆུ་འདབ་འཁག་རེངས་ལ་མི་འགྲོ་ཆེད་མ་

ཁར་སོ་བཏབ། ངའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་ཚད་ཀིས་འཆི་བའི་

ཟློས་གར་བསྒྱུར་ཅིང་དེས་ང་མགོ་ཡོམ་འཁོར་དུ་འཇུག ང་སོང་

དུམ་གི་ཚོགས་ལྟ་བུའི་འགུལ་མེད་བེམ་པོའི་ཁྲོད་དུ་དུར་ཁྲོད་དུ་

སྐོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མཚུངས། དེར་གདུང་བའི་སྨྲེ་ངག་དང་

འཁུན་སྒ་ནི་མེད། ཡོད་པ་ནི་ཁུ་སིམ་མེའི་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་བོ་

ཡིན། མི་གཅིག་གིས་ཀང་གཞན་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་གི་སྐབས་

འཇུག་མི་ཞུ་ལ། ཁོད་ཤི་བ་ནི་འཆི་དགོས་པའི་སབས་ཀིས་ཡིན། 

དེ་ལ་ཧང་སངས་དོན་ཅི་ཡང་མེད།

ངས་འགུལ་མེད་ཀི་བེམ་རོ་རེ་རེའི་སེང་ནས་ང་རང་ཉིད་

མཐོང་། ཡུན་མི་རིང་བར་ཐ་ན་ངས་འདི་དག་མཐོང་བར་ཡང་

མི་འགྱུར། ང་ནི་འདིའི་གྲས་ཀི་གཅིག་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ནི་དུས་ཚོད་ཀི་ས་ཕི་ཙམ་ཡིན།

“འགྲོ ཨ་ཕ་ལགས། ང་ཚོ་ཁང་སྐིབས་ལ་ལོག་འགྲོ”
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ཁོང་གིས་ལན་མ་བཏབ། ཁོང་གིས་ཤི་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་

ལ་ལྟ་བཞིན་མེད།

“ཨ་ཕ་ལགས། འགྲོ འདི་ལས་ཕ་གི་བཟང་། ང་ཚོས་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་ལྟ་རེས་ཀིས་ཅུང་ཙམ་རེ་ཉལ་ཆོག ངས་ཁོད་ལ་

ལྟ། དེ་ནས་ཁོད་ཀིས་ང་ལ་ལོྟས། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟ་རེས་

ཀིས་ང་ཚོ་གཉིད་ཀིས་ནོན་དུ་མི་འཇུག”

ཁོང་མོས་མཐུན་བྱུང་། གསོན་པོ་རྣམས་དང་བེམ་པོ་རྣམས་

ཀི་སེང་དུ་འགོམ་བཞིན་ང་ཚོ་ཁང་སྐིབས་ལ་ཡང་བསྐར་འཛུལ་

ཐབས་བྱས། འདིར་ང་ཚོ་མར་འགེལ་དུ་བཅུག

“སྐྲག་མི་དགོས། ངའི་བུ། གཉིད་ཅིག ཁོད་གཉིད་དང་ངས་

ཁོད་ལ་ལྟ་སོྐང་བྱེད།”

“མིན། ཨ་ཕ། ཐོག་མར་ཁོད་ཡིན། གཉིད་ཅིག”

ཁོང་གིས་ཁས་མ་བླངས། ང་མར་ཉལ་ནས་གཉིད་ཐུན་ཞིག་

ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ཀང་འབས་མེད་དུ་གྱུར། ངས་གཉིད་ཐུན་

ཞིག་མི་ཁུག་པའི་ལས་ངན་ཅི་ཞིག་བསགས་ཡོད་པ་དཀོན་

མཆོག་གིས་མཁེན་ལས་ཆེ། ཡིན་ནའང་ངའི་སེམས་གཏིང་ནས་

ང་གཉིད་པ་ནི་འཆི་བར་ཕོགས་པ་ཡིན་པ་ཤེས། ངའི་ནང་ལོགས་

ན་ཅི་ཞིག་གིས་འཆི་བར་གེན་ལོག་བྱེད། ངའི་མཐའ་འཁོར་ན་

འཆི་བ་ནི་ཁུ་སིམ་མེ་དང་འཇམ་པོའི་ངང་ནས་ཐག་ཇེ་ཉེར་

འགྱུར་བཞིན་འདུག དེས་གཉིད་སོང་བའི་མི་ཞིག་འཛིན་པར་
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འགྱུར་ཞིང་ཁོའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཁོ་ཁམ་གང་རེ་གང་རེས་

བཟའ་བར་འགྱུར། ངའི་འཁྲིས་སུ་མི་ཞིག་གིས་ཁོའི་ཉལ་རོགས་

སམ། ཁོའི་སྤུན་ཟླ། ཡང་ན་ཁོའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གཉིད་ལས་སོང་

བར་བྱས་ཀང་འབས་མེད་དུ་གྱུར། ཁོས་དེ་ལྟར་བྱེད་འདོད་དོར་

ནས་ཁོ་རང་ཉིད་བེམ་པོ་ཞིག་གི་འཁྲིས་སུ་གཉིད་རེས་སུ་གཉིད་

དུ་ཡུར། སུ་ཞིག་གིས་ཁོ་གཉིད་ལས་སོང་ངམ། ངས་ལག་པ་ཡ་

གཅིག་བརྐངས་ནས་ཁོ་ལ་ཐུག

“ཡར་ལོངས། ཁོད་འདིར་གཏན་ནས་མ་གཉིད།”

ཁོས་མིག་ཟུང་ཕེད་ཙམ་ཕེས།

ཁོས་སྐད་གདངས་དམའ་མོས་ན་རེ།  “ཅི་ཡང་བཤད་མི་

དགོས། ང་ཐང་ཆད་འདུག ང་གཅིག་པོར་སྐྱུར་ཞོག ང་སྐྱུར་ཞོག”

ངའི་ཨ་ཕ་ཡང་གཉིད་ལོག་ཡང་མོ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་འདུག 

ངས་ཁོང་གི་མིག་གཉིས་མི་མཐོང་། ཁོང་གི་ཞྭ་མོ་གདོང་ལ་ལྷུང་

འདུག

“གཉིད་སད་པར་གིས།” ངས་ཁོང་གི་རྣ་ནང་ལ་ཤུབ་བུར་སྨྲས།

ཁོང་ཡར་ལངས་གྲབས་བྱས། ཁོང་ཡར་བསད་ནས་འཐོམས་

ཤིང་དན་རིག་ཉམས་པ། ཤི་སྡུག་གི་ཉམས་ཀིས་ཁོང་གི་ཁོར་

ཡུག་ཏུ་ཅེར།  ཁོང་གིས་ཁོང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཁོར་མོར་ལྟ་བ་ནི་

ཁོང་གིས་གོ་བུར་དུ་ཁོང་གི་འཇིག་རེན་ན་ཅི་ཡོད་རྣམས་རྩིས་

ཐོ་འགོད་ཐག་བཅད་ནས། རང་ཉིད་གང་དུ་ཡོད་པ་སེ། གནས་
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གང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཅིའི་ཕིར་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་

འད། དེ་ནས་ཁོང་ལ་འཛུམ་ཞིག་ལངས།

འཛུམ་མདངས་དེ་ངས་ནམ་ཡང་དན་ངེས་ཡིན།  དེ་ནི་

འཇིག་རེན་གང་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།

ཁ་བ་མུ་མཐུད་དེ་འབབ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་བེམ་པོ་རྣམས་ཀི་

སེང་ཁ་བའི་འདབ་མ་མཐུག་པོར་རྩེག་བཞིན་ཡོད།

ཁང་སྐིབས་ཀི་སོ་དེ་ཕེས་འདུག་ལ་རྒན་པོ་ཞིག་མངོན་པར་གྱུར། 

ཁོའི་སྨྲ་རའི་སེང་འཁག་བད་ཆགས་འདུག་ལ། ཁོའི་མཆུ་འདབ་

གྲང་ངར་གིས་སོན་པོར་གྱུར་འདུག ཁོ་ནི་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཨི་

ལེ་ཡ་ཧུ་སེ།  ཕོ་ལནད་པའི་སྐིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

གི་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཡིན།  ཁོ་མི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་

བཙོན་སར་གི་མི་ཚང་མ་ཁོ་ལ་དགའ་ཞིང་། ཐ་ན་ཁ་ཕོ་རྣམས་

དང་བཙོན་ཤག་གི་འགོ་བ་རྣམས་ཀང་ཁོ་ལ་དགའ། ཁོ་ལ་དཀའ་

སྤད་སྣ་མང་གིས་མནར་ཞིང་ཉེར་མཁོ་རྣམས་དང་བལ་ནའང་

ཁོའི་ཞལ་རས་ལས་ད་དུང་ཁོའི་སེམས་ཁམས་དི་མས་མ་གོས་

པ་དེ་མངོན་འདུག ཁོ་ནི་བྷུ་ན་ལ་རག་ཏུ་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཞེས་

འབོད་པའི་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཁོ་ན་ཡིན། ཁོ་ནི་གནའ་རབས་ཀི་

ལུང་སོན་པ་ཞིག་དང་འད་བར་ནམ་ཡང་མིའི་ནང་ན་ཡོད་ཅིང་
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ཁོ་ཚོར་བདེ་སྣང་སེར། ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། ཁོའི་ལུང་བསན་གི་

ཚིག་རྣམས་ནམ་ཡང་མི་རྣམས་ཀི་འདོད་བློ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་

མི་འགོྲ་ཞིང་ཚིག་དེ་དག་གིས་དངོས་གནས་ཞི་བ་སྦིན་པར་བྱེད།

ཁོ་ཁང་སྐིབས་ནང་དུ་ཡོང་ཞིང་།  ཁོའི་མིག་ཟུང་ལ་སར་

ལས་གསལ་མདངས་ཤར་ཡོད་པ་ནི་ཅི་ཞིག་འཚོལ་གིན་ཡོད་

པ་དང་འད།

“གཅིག་བྱས་ན་མི་སུ་ཞིག་གིས་ངའི་བུ་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་

མཐོང་བར་གྱུར་ཏམ།”

ཁོས་ཁོའི་བུ་འཚང་ཁའི་ཁྲོད་དུ་བོར་འདུག  ཁོས་འཆི་

བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ཀི་ཁྲོད་དུ་བཙལ་ཡང་མ་རེད། དེ་ནས་

ཁོས་ཁ་བ་བཞབས་ནས་ཁོའི་བུའི་བེམ་པོ་བཙལ། འབས་བུ་ཅི་

ཡང་མ་བྱུང་། 

ལོ་ངོ་གསུམ་ལ་ཁོ་གཉིས་ཀིས་སྡུག་སོྦང་མཉམ་དུ་མངས། 

སྡུག་བསལ་དང་། གཅར་རྡུང་། བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ། སོན་

ལམ་འདེབས་པ་བཅས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁོ་གཉིས་ནམ་

ཡང་ཉེ་བར་གནས། ལོ་ངོ་གསུམ་ལ་བཙོན་སར་ནས་བཙོན་སར་

དང་འདེམས་སྒྲུག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་འགྲིམས། ད་ལྟ་–་མཐའ་

འཇུག་ལ་སེབས་ཉེར་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་ལས་དབང་གིས་ཁོ་

གཉིས་སོ་སོར་ཕྲལ། ཁོས་ཁོ་ང་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡོད་པ་ཚོར་བ་

ན་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཨི་ལེ་ཡ་ཧུ་ཡིས་ཤུབ་བུར་སྨྲ།
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“དེ་ལམ་ཁ་ནས་བྱུང་། འགྲུལ་སོྐད་སྐབས་སུ་ངེད་གཉིས་

ཀིས་ཕན་ཚུན་མཐོང་མ་སོང་། ང་རུ་ཕྲེང་གི་མཇུག་ལ་ཅུང་ལུས་

སོང་། ང་ལ་རྒྱུགས་པའི་ལུས་ཤུགས་ཡོངས་སུ་ཟད། དེ་ལྟར་ཡང་

ངའི་བུས་དེ་མ་ཤེས་པ་རེད། ངས་ཤེས་པ་ནི་དེ་ཙམ་ཡིན།  ཁོ་

གང་ཞིག་ཏུ་བོར་བ་ཡིན་ནམ། ངས་ཁོ་གང་ཞིག་ཏུ་རེད་ཐུབ་

བམ། གཅིག་བྱས་ན་ཁོད་ཀིས་ཁོ་གང་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཡོད་དམ།”

“ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཨི་ལེ་ཡ་ཧུ་ལགས། མ་མཐོང་། ངས་ཁོ་

མཐོང་མ་སོང་།”

ཁོ་ནི་རླུང་གིས་དེད་པའི་གྲིབ་ནག་ཅིག་དང་མཚུངས་པར་

ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ནང་དུ་ཡོང་ཞིང་ཕི་ལ་ཡལ་བར་གྱུར།

ཁོ་སོ་ཁ་ནས་ཡལ་འགྲོ་དུས་ངས་གོ་བུར་དུ་ཁོའི་བུ་ངའི་

ལོགས་སུ་བརྒྱུགས་པ་དེ་ངས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དན། ངས་དེ་

བརེད་ནས་ངས་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཨི་ལེ་ཡ་ཧུ་ལ་མ་བརོད།

དེ་ནས་ངའི་སེམས་ལ་གཞན་ཞིག་འཁོར།  ཁོའི་བུས་ཁོ་

རུ་ཕྲེང་གི་མཇུག་ན་སྐོད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དང་། གོལ་བཞིན་པ། 

འཁར་འཁོར་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་བཅས་མཐོང་ཡོད། ཁོས་ཁོ་མཐོང་

ཡོད། ཡིན་ཡང་ཁོ་མུ་མཐུད་ནས་རུ་ཕྲེང་གི་མདུན་དུ་བརྒྱུགས་

ཏེ་ཁོ་གཉིས་ཀི་བར་ཐག་རིང་དུ་འགྲོ་རུ་བཅུག

སྐི་གཡའ་བའི་བསམ་བློ་ཞིག་ངའི་བློ་ངོར་འཁོར། ཁོས་རང་

གི་ཕ་རྒན་བསྐྱུར་ཐབས་བྱས་འདུག ཁོས་རང་གི་ཕ་རྒན་གི་ལུས་
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སོབས་ཟད་བཞིན་པ་ཚོར་བ་ན། ཁོས་ཚེ་མཐའ་ལ་ཉེ་བ་བསམས་

ཤིང་།  ཁོས་རང་གི་ཁུར་བོ་གཡུག་ཆེད་དང་། རང་ཉིད་འགོག་

རྐེན་ལས་ཐར་བར་བྱས་ཏེ། རང་ཉིད་གསོན་གནས་ཀི་གོ་སྐབས་

ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད་ཁོའི་ཕ་རྒན་དང་སོ་སོར་གེས་ཐབས་བྱས།

ངས་དེ་བརེད་སོང་བ་བཟང་སེ། ང་ཆོས་ཀི་མཁན་པོ་ཨི་ལེ་

ཡ་ཧུ་ཡིས་མུ་མཐུད་དེ་ཁོ་རང་གིས་གཅེས་པའི་བུ་དེ་འཚོལ་བ་

ལ་དགའ།

དེ་ལྟ་ནའང་ང་ལ་རང་དབང་མེད་པར། ངའི་ཡིད་ལ་ངས་

ཡིད་ཆེས་དོར་ཚར་བའི་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སོན་ཤོར།

དཀོན་མཆོག སོང་གསུམ་གི་བདག་པོ། ང་ལ་ཆོས་ཀི་མཁན་

པོ་ཨི་ལེ་ཡ་ཧུའི་བུས་བྱས་པ་དེ་ནམ་ཡང་མི་བྱེད་པའི་སོབས་

དང་ནུས་པ་སོལ་ཅིག

ཕི་ལོགས་ཀི་ར་སྐོར་དུ་སྐད་ཅོར་རྒྱག་འགོ་ཚུགས། དེར་

མཚན་གི་མུན་པས་བཀབ་འདུག SS ཡིས་རུ་ཕྲེང་སྒིག་དགོས་

པའི་བཀའ་ཕབ།

གཤར་སྐོད་ཀི་འགོ་སར་ཡང་ཚུགས། ཤི་སོང་བ་དག་ར་སྐོར་

གི་ཁ་བའི་འགོ་ཏུ་བསད་ཡོད་པ་ནི་བློ་དཀར་བའི་སྲུང་དམག་

རྣམས་བསད་པ་དང་མཚུངས། དེ་རྣམས་དུར་འཇུག་ཀང་མ་

བྱས། ཤི་བོ་དེ་རྣམས་ལ་བསོ་སོན་རྒྱག་མཁན་གཅིག་ཀང་མེད། 

བུ་རྣམས་ཀིས་ཕ་རྣམས་འདོར་བ་ལ་མིག་ཆུ་ཙམ་ཡང་མི་འདོན།
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ལམ་དུ་ཁ་བ་བབས། ཁ་བ་བབས། ཁ་བ་རོགས་མཐའ་མེད་

པར་བབས། ང་ཚོ་དལ་མོས་གཤར་སྐོད་བྱེད་ཀིན་ཡོད། སྲུང་

དམག་དག་ཐང་ཆད་པ་འད། ངའི་རྐང་བ་རྨས་སྐོན་ཅན་དེར་

ན་ཟུག་ལྡང་མཚམས་ཆད། དེ་རད་དེ་འཁག་རེངས་ཐེབས་པར་

ངེས། རྐང་བ་དེ་ང་ལ་མེད། དེ་ནི་འགྲུལ་འཁོར་ཞིག་གི་འཁོར་ལ་ོ

བལ་བ་བཞིན་དུ་ངའི་ལུས་པ་ོལས་བལ་ཚར། ངས་དངོས་དནོ་དེ་

ངོས་ལེན་བྱེད་འསོ། ད་བར་དུ་མ་ཤེས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་མ་

འསོ་པ་ཞིག་རེད། ང་རྐང་བ་ཡ་གཅིག་གིས་འཚོ་ཐུབ་ཀི་འདུག 

གཙོ་བོ་ནི་དེར་བསམ་བློ་མི་འཁོར་བ་བྱེད་པ་དེ་རེད། གཙོ་བོ་

ལས་ཀང་གཙོ་བ་ོནི་དུས་སྐབས་འདིར་བསམ་བླ་ོམི་གཏངོ་རྒྱུ་དེ་

རེད། བསམ་བླ་ོདག་རེས་སུ་གཏངོ་རྒྱུར་འཇོག་དགསོ། 

ང་ཚོའི་གཤར་སྐོད་ཀི་སྒིག་ལམ་ཡོངས་སུ་འཆོལ་སོང་། ང་

ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་འགོྲ་འདོད་ལྟར་དང་འགོྲ་ཐུབ་ཚོད་ལྟར་སོྐད་ཆོག 

ང་ཚོས་མེ་མདའི་སྒ་གོ་མཚམས་ཆད། སྲུང་དམག་རྣམས་ངེས་

པར་དུ་ཐང་ཆད་པར་གྱུར་ཡོད།

འཆི་བདག་ལ་སྲུང་དམག་དེ་ཚོའི་རོགས་རམ་ཅི་ཡང་

དགོས་ཀི་མེད། གྲང་ངར་གིས་རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བློ་རྩེ་བསྒིལ་

ཏེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། གོམ་པ་སོ་མཚམས་རེར་མི་རེ་འགེལ་བར་

འགྱུར་ཞིང་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར།
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སྐབས་སྐབས་སུ་སག་སག་ཞོན་པའི་ SS ཚོ་རུ་ཕྲེང་གི་རིང་

ཚད་དུ་སོང་སེ་ང་ཚོ་རྣམ་རིག་སྒིམ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བཞིན་པ་

ལས་དཀོྲག་པར་བྱེད།

“མུ་མཐུད་དུ་སོྐད། ང་ཚོ་སེབས་ཉེར་ཡོད།”

“ཤུགས་སྒིམས། དུས་ཚོད་འགའ་ཤས་ཙམ་ཡིན།”

“ང་ཚོ་གྷི་ལེ་ཝི་ཚི་ལ་སེབས་ཉེར་ཡོད།”

སྐུལ་ཚིག་འདི་དག་ང་ཚོ་གསོད་མཁན་གི་ངག་ལས་ཐོན་

པ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་། སུ་ཞིག་གིས་

ཀང་མཐའ་མཇུག་ལ་སེབས་ཉེར་ཡོད་ཅིང་དམིགས་ཡུལ་ལ་

སེབས་ཉེར་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་གསོན་རེ་འདོར་མི་འདོད། 

ང་ཚོའི་མིག་དབང་སའི་མཐར་བསིངས་ཏེ་གྷི་ལེ་ཝི་ཚིའི་གཟེ་

མ་རྭ་མགོའི་ར་སྐོར་བཙལ། ང་ཚོའི་རེ་བ་ཉག་གཅིག་ནི་དེར་ཅི་

མགོགས་གང་མགོགས་ཀིས་སེབས་པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། མཚན་

གི་མུན་པ་ཡོངས་སུ་རུབ། ཁ་བ་འབབ་མཚམས་ཆད། དམིགས་

ཡུལ་ལ་མ་སེབས་སོན་དུ་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་ལ་བསོྐད།

ང་ཚོ་བཙོན་སར་གི་རྒྱ་སོའི་མདུན་དུ་མ་སེབས་བར་དུ་ང་

ཚོས་དེ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་།

ཁ་ཕོ་ཁ་ཤས་ཀིས་གང་མྱུར་གིས་ང་ཚོ་ཁང་བསར་ནང་དུ་

བཀོད་སྒིག་བྱས། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་ཐོགས་ཤིང་འཚངས་པས་

འདི་ནི་སྐབས་བཅོལ་གི་གནས་དམ་པ་དང་གསོན་པའི་ལམ་
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འགག་ཅིག་ཡིན་པ་འད། ང་ཚོ་ན་ཟུག་གིས་ཁེངས་པའི་མི་ལུས་

རྣམས་ཀི་སེང་ནས་འགོམས་ཏེ་སོང་། ང་ཚོ་རྨས་མར་གྱུར་པའི་

གདོང་པའི་སེང་ནས་གོམ་པ་སོས་ནས་སོང་། འཁུན་སྒ་རེ་ཟུང་

མ་གཏོགས་ངུ་སྒ་ནི་ཐོས་རྒྱུ་མེད། མི་ཚོགས་ཀི་རླབས་ཕྲེང་དེས་

ངའི་ཨ་ཕ་དང་ང་གཉིས་ཐང་ལ་བསྒེལ། ང་ཚོའི་རྐང་འགོ་ཏུ་མི་

ཞིག་གིས་གཏིང་སྐད་འདི་ལྟར་བརྒྱབ།

“ཁོད་ཀིས་ང་རི་བཞིན་འདུག … ཐུགས་རེས་གཟིགས།”

སྐད་དེ་ནི་ངས་སྐད་ངོ་ཆོད་པ་ཞིག་རེད།

“ཁོད་ཀིས་ང་རི་གིན་འདུག … ཐུགས་རེས་གཟིགས། ཐུགས་

རེས་གཟིགས།”

གཉམོ་ཆུང་ལ་གཏིང་ནས་གྲག་པའི་སྐད་གདངས་གཅིག་

པ་དེ་ངས་སོན་ཆད་གང་ཞིག་ཏུ་ཐོས་མོང་འདུག སྐད་གདངས་

དེས་ཉིན་ཞིག་ལ་ང་ལ་གཏམ་བཤད་མོང་། གནས་གང་དུ་ཡིན་

ནམ། དུས་ནམ་ཡིན་ནམ། ལོ་མང་གི་སོན་དུ་ཡིན་ནམ། དེ་འད་

ནི་ཡིན་མི་སིད། བཙོན་སར་དུ་ཐོས་པ་ཡིན་ལས་ཆེ།

“ཐུགས་རེས་གཟིགས།”

ངས་ཁོ་རྐང་བས་རི་བ་ཚོར།  ངས་ཁོའི་དབུགས་འགོག་

བཞིན་འདུག ང་ཡར་ལངས་པར་འདོད།  ཁོས་དབུགས་འབྱིན་

རྔུབ་བྱེད་ཐུབ་ཆེད་ངས་ང་ཁོ་ལས་འབལ་བར་འབད་བརོྩན་

བྱས། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཉིད་ཕུང་བོ་གཞན་པ་དག་གི་ལིད་
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ཀིས་མནན། ངས་དབུགས་ལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ། ངས་རང་གི་

སེན་མོ་རྣམས་ངོ་མི་ཤེས་པ་དག་གི་གདོང་ལ་བཏབ། ངས་རང་

གི་གཡས་གཡོན་གི་མི་རྣམས་ལ་སོ་བཏབ་སེ་དབུགས་རླུང་ཐོབ་

ཐབས་བྱས། གཅིག་གིས་ཀང་སྐད་བརྒྱབ་མ་སོང་།

ངས་གོ་བུར་དུ་དན་པར་གྱུར། ཇུ་ལི་ཡེག་རེད། ཝར་སོ་ནས་

ཡོང་ཞིང་བྷུ་ན་ལ་སྒ་དབྱངས་རོལ་ཚོགས་སུ་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་

ལིན་སྦྲེང་མཁན་གི་བུ་དེ་རེད།… .

“ཇུ་ལི་ཡེག དེ་ཁོད་མིན་ནམ།”

“ཨི་ལི་བཟར་ … ལག་གིས་ཐེངས་ཉེར་ལྔ་བབ་པ་དེ་ … 

རེད་ … ངས་དན་གི་འདུག”

ཁོ་ཁུ་སིམ་པོར་གྱུར། ཡུན་རིང་ཞིག་ཁུ་སིམ་མེར་འདས།

“ཇུ་ལི་ཡེག ཁོད་ཀིས་ངའི་སྐད་ཐོས་སམ།”

“ཐོས་ཐུབ་” ཅེས་ཁོས་སྐད་གཉམོ་པོས།  “ཁོད་ལ་ཅི་ཞིག་

དགོས་སམ།” ཟེར།

ཁོ་ཤི་མི་འདུག

“ཁོད་ཇི་འད་འདུག” འདི་ནི་ངས་གཏམ་ལན་ཞིག་ཐོབ་

འདོད་མིན་པར་ཨ་ལན་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་འདོད་ཡིན། དེས་ཁོ་ཤི་

མེད་པ་མཚོན་ཐུབ།

“ཨི་ལི་བཟར།  སྐོན་མི་འདུག  ང་ལ་སྐོན་མི་འདུག  … 

དབུགས་ཅུང་ཙམ་ཡང་ཐོབ་དཀའ་ … ཧ་ཅང་ཐང་ཆད། ངའི་
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རྐང་བ་གཉིས་སྐྲངས་འདུག ངལ་གསོ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བཟང་

བ་ལ། ཡིན་ནའང་ངའི་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་…” ངའི་སེམས་ལ་

ཁོ་སོྨས་པ་མིན་ནམ་བསམས། འདིར་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་གིས་

ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ།

“ཅི། ཁོད་རང་གི་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་ནམ།”

ཁོས་དངངས་འགག་ཅིག་དང་བཅས་ན་རེ།

“ང་ … ང་ …  ཁོ་ཚོས་ངའི་ཝི་ཡོ་ལིན་བཅག་ཡོད་པར་

དོགས་ … ངས་དེ་ང་མཉམ་དུ་ཁེར་ཡོང་ཡོད།”

ངས་ཁོ་ལ་ལན་འདེབས་ཐུབ་མ་སོང་། མི་ཞིག་གི་ལུས་པོ་

བསྣར་ནས་ངའི་སེང་ན་ཡོད་ལ། ངའི་གདོང་ཡང་བཀབ་ཡོད། 

ངས་ཁ་སྣ་གཉི་ག་ནས་དབུགས་གཏོང་ལེན་མི་ཐུབ། དཔྲལ་བ་

ནས་རྔུལ་ཐིགས་འཛུམ་ཞིང་སལ་གཞུང་ནས་རྔུལ་ཆུ་བཞུར། 

འདི་ནི་མཐའ་མ་སེ་ལམ་གི་མཐའ་སྣེ་ཡིན། ཁུ་སིམ་པོའི་འཆི་

བ་དང་། དབུགས་འགག་ཁོ་ན་ཡིན། སྐད་རྒྱག་ཐབས་མེད་ལ། 

སྐད་བརྒྱབ་ནས་སྐབས་འཇུག་ཞུ་ས་ཡང་མེད།

ངས་རང་གི་མིག་གིས་མི་མཐོང་བའི་ལག་དམར་དེ་ལས་

ཐར་ཐབས་བྱས། ངའི་གསོན་རེ་ནི་ཡོངས་སུ་སེན་མོ་དག་གི་

སེང་ལ་བཀལ་ཡོད། ངས་སེར་འདད་བྱས་ཏེ་དབུགས་ཁམ་གང་

ཐོབ་པར་འཐབ་རོྩད་བྱས། ངས་འཆི་བཞིན་པ་ཞིག་གི་ཤ་རློན་

སེར་མོས་རལ། དེས་ང་ལ་ཨ་ལན་ཙམ་ཡང་མི་སོྤད། ངས་ང་རང་
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ཉིད་ངའི་བང་ཐོག་ན་ལིད་ཀིས་ནོན་པ་དེ་ལས་ཐར་ཐབས་བྱེད་

ཐུབ་མ་སོང་། ངས་འཐབ་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཤི་བོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

སུས་ཤེས་སམ།

ངས་ནམ་ཡང་ཤེས་པར་མི་འགྱུར།  ངས་བཤད་ཐུབ་པ་

གཅིག་ནི་ང་རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཡིན། ངས་འཆི་བཞིན་པའི་

མིའི་རྩིག་གང་ལ་ཁུང་བུ་ཞིག་བཏོད་ཐུབ་ཅིང་། ཁུང་བུ་ཆུང་

ཆུང་དེ་ལས་ངས་དབུགས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་བཏུང་ཐུབ་སོང་།

“ཨ་ཕ་ལགས། ཁོད་ཇི་འད་འདུག” ངས་ཚིག་གཅིག་ངག་སོ་

ལས་འདོན་ཐུབ་མ་ཐག་དེ་ལྟར་དིས།

ངས་ཁོང་ང་དང་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ན་ཡོད་མི་སིད་པ་དེ་ཤེས།

“སྐོན་མི་འདུག“ཅེས་ཐག་རིང་བའི་སྐད་ཅིག་གིས་བརོད་

ཅིང་། སྐད་དེ་ནི་འཇིག་རེན་གཞན་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་དང་འད། 

ངས་གཉིད་ཐབས་བྱས།

ཁོང་གིས་གཉིད་ཐབས་བྱས།  ཁོང་འགྲིགས་པ་ཡིན་ནམ་

ནོར་བ་ཡིན་ནམ།  མི་ཞིག་འདིར་གཉིད་རུང་ངམ།  སྐར་ཆ་

གཅིག་ཙམ་ཡིན་ཡང་འད། སྐར་མ་རེ་རེའི་ནང་དུ་འཆི་བདག་

ཁོད་ཀི་སེང་ལ་མཆོངས་ཉེན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་སེམས་ཆུང་

གི་ལྟ་སོྐང་མེད་པར་གཉིད་པ་ནི་ཉེན་ཁ་མ་ཡིན་ནམ།

ངས་དེ་ལྟར་བསམ་བཞིན་པའི་དུས་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་

ཞིག་སྦྲེང་བའི་སྐད་ཅིག་ཐོས། གསོན་པོ་རྣམས་ཀི་སེང་ཤི་རོ་
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བརྩེགས་ཤིང་མུན་པས་གབ་པའི་ཁང་སྐིབས་འདིར་རོལ་ཆས་

ཝི་ཡོ་ལིན་གི་སྒ་ཞིག་གྲག་ཡོང་། གནས་འདིར་རང་གི་དུར་ས་

ལ་རྐང་བ་སོས་ནས་རོལ་ཆས་སྦྲེང་མཁན་དེ་མི་ཇི་འདའི་སོྨན་

པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

འདི་ངོ་མའམ་རྣ་འཁྲུལ་ཡིན། 

དེ་ནི་ཇུ་ལི་ཡེག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

ཁོས་བེ་ཐོ་ཝན་གི་མཉམ་སོྒག་རོལ་དབྱངས་ལས་ལེ་ཚན་

ཐུང་ཐུང་ཞིག་སྦྲེང་བར་བྱས། ངས་དེ་འདའི་སྒ་སྐད་དྭངས་མོ་

ཞིག་གཏན་ནས་ཐོས་མ་མོང་། དེ་འདའི་ཁུ་སིམ་པ་ལ། 

ཁོ་ཇི་ལྟར་ཐར་བ་ཡིན་ནམ། ངས་མ་ཚོར་བར་ཁོའི་ལུས་

ཕུང་དེ་ངའི་འགོ་ནས་ཇི་ལྟར་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

མཚན་མོ་ནི་མིག་སན་ལྟར་ནག ངས་ཝི་ཡོ་ལིན་དེ་ཁོ་ན་

ཐོས་ཐུབ་ཅིང་། དེ་ནི་ཇུ་ལི་ཡེག་ཡིས་རང་གི་བླ་སོག་རོལ་ཆས་

སེང་ན་སྦྲེང་གི་ཡོད་པ་དང་འད། ཁོས་རང་གི་མི་ཚེ་སྦྲེང་བཞིན་

ཡོད། ཁོའི་མི་ཚེ་ཆ་ཚང་སེ། ཁོའི་ཤོར་ཚར་བའི་རེ་བ་དང་། ཁོའི་

དཀའ་སྤད་ཀི་འདས་པ།  ཁོའི་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་བའི་མ་འོངས་

པ་ཚང་མ་ཝི་ཡོ་ལིན་གི་རྒྱུད་སྐུལ་སེང་ན་བརར་བཞིན་ཡོད། 

ཁོས་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་སྦྲེང་བ་ནི་མཐའ་མཇུག་གི་སྦྲེང་ཐེངས་

ཡིན་པ་ལྟར་སྦྲེང་། 
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ངས་ནམ་ཡང་ཇུ་ལི་ཡེག་བརེད་མི་སིད། ངས་ཤི་སོང་བ་

དང་འཆི་བཞིན་པའི་ཉན་མཁན་ཚོར་ཁོས་རོལ་དབྱངས་ཇི་ལྟར་

སྦྲེང་བར་བྱས་པ་དེ་བརེད་ཐུབ་བམ། དུས་དེ་རིང་གི་བར་དུ་

ངས་དུས་གང་ཞིག་ལ་བེ་ཐོ་ཝན་གི་རོལ་དབྱངས་སྦྲེང་བ་ཐོས་

སྐབས། ངའི་མིག་བཙུམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། མུན་པ་བརོལ་ནས་

ངའི་ཕོ་ལནད་པའི་གྲོགས་པོའི་སོྐ་ཉམས་དང་སྐ་མདངས་ཤར་

བ། འཆི་བཞིན་པའི་ཉན་མཁན་ཚོར་ཁོའི་རོལ་ཆས་རོལ་ཆས་ཝི་

ཡོ་ལིན་སེང་ནས་གེས་ཚིག་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀི་གདོང་ཤར་ཡོང་།

ངས་ཁོས་རོལ་ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་ཡུན་ཅི་ཙམ་ལ་སྦྲེང་བ་ཡང་

མ་ཤེས། ང་ནི་གཉིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་མནན། ང་གཉིད་ལས་སད་

སྐབས་ཉིན་མོ་ཆགས་འདུག ངས་ངའི་ཁ་སྤོད་དུ་ཇུ་ལི་ཡེག་ཡི་

ལུས་པོ་གུག་ནས་ཤི་འདུག་པ་མཐོང་། ཁོ་དང་ཉེ་སར་ཁོའི་རོལ་

ཆས་ཝི་ཡོ་ལིན་དེ་རྐང་བརིས་ཀིས་བཅག་འདུག ཡ་མཚར་གི་

ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་བེམ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག

ང་ཚོ་གྷི་ལེ་ཝི་ཚི་ལ་ཉིན་གསུམ་བསད། ཉིན་གསུམ་པོར་བཟའ་

བཏུང་ཅི་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ཁང་བསར་གི་ཕིར་སྐོད་མི་ཆོག SS 

ཚོས་དེའི་སོ་སྲུང་ཡོད།
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ང་ནི་ལོྟགས་ཤིང་སྐོམ། ངས་མི་གཞན་དག་ཇི་འད་ཞིག་

ཡིན་པ་མཐོང་བ་ལས་ང་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་བཙོག་ཅིང་ངལ་བས་

དུབ་ཡོད་པ་དེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་ཐུབ། བྷུ་ན་ནས་ཁེར་ཡོང་

བའི་བག་ལེབ་ནི་ས་མོ་ནས་ཁྱུར་མིད་བྱས་ཚར། ང་ཚོར་ཟས་

སྐལ་གཞན་ཞིག་ནམ་ཞིག་ལ་སོྤད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སུས་ཤེས་སམ།

དམག་ས་ནི་ང་ཚོའི་རེས་སུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་མེ་

མདའི་སྐད་གསར་བ་ཧ་ཅང་ཉེ་བར་ཐོས་ཐུབ། ཡིན་ནའང་ང་

ཚོར་ན་ཚི་པ་ལ་ང་ཚོ་ཕིར་འཐེན་བྱེད་ལོང་མེད་པ་དང་། ར་ཤའི་

མི་འདིར་མྱུར་དུ་སེབས་པར་འགྱུར་བ་བཅས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

པའི་སོབས་ཤུགས་དང་སོབས་པ་འཕར་བ་ཅི་ཡང་མེད།

ང་ཚོས་ང་ཚོ་ཇར་མན་གི་ཡུལ་དབུས་སུ་མངག་གཏོང་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཐོས།

ཉིན་གསུམ་པར་སྐེ་རེངས་ཤར་བ་ན་ང་ཚོ་ཁང་བསར་གི་

ཕི་ལོགས་སུ་ཁེར། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུལ་བ་རྣམས་ང་ཚོའི་ཕྲག་

ལ་བཀལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་སོན་ལམ་འདེབས་མཁན་གི་ཟླ་གམ་

དང་མཚུངས། ང་ཚོ་རྒྱ་སོའི་ཕོགས་སུ་ཁྲིད་ཅིང་། རྒྱ་སོ་དེས་

བཙོན་སར་དེ་ཆ་གཉིས་སུ་བཅད་ཡོད། SS ཡི་ལས་བྱེད་སྐོར་

ཞིག་དེར་འགྲེངས་ནས་བསད་འདུག འདེམས་སྒྲུག་ཅིག་ཅེས་

པའི་གཏམ་ཡན་ཞིག་ང་ཚོའི་ནང་དུ་གྲག་ཡོང་།
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SS ཡི་ལས་བྱེད་ཚོས་འདེམས་སྒྲུག་དེ་བྱས། ལུས་སོབས་

ཟད་པ་ཚོ་གཡོན་ཕོགས་སུ་དང་། གོམ་སོྐད་ལ་དཀའ་ཁག་མེད་

པ་ཚོ་གཡས་ཕོགས་སུ་འགྲོ་དགོས། 

ངའི་ཨ་ཕ་གཡོན་ཕོགས་སུ་བཏང་།  ང་ཁོང་གི་རེས་སུ་

བརྒྱུགས། SS ཞིག་གིས་ངའི་རྒྱབ་ནས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ། 

“ཕིར་འདིར་ཤོག”

ང་གཞན་པ་རྣམས་ཀི་ཁྲོད་དུ་འཛུལ། SS ཁ་ཤས་ང་འཛིན་

པར་བེལ་ཟིང་བྱུང་བའི་སབས་ཀིས་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་

ཞིང་། དེས་ང་དང་ངའི་ཨ་ཕ་འདུས་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གཡས་

ཕོགས་སུ་ལོག་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་མེ་མདའི་སྐད་ཁ་ཤས་

གྲག་པར་གྱུར་པ་ལས་མི་ཁ་ཤས་ཤི་བར་གྱུར།

ང་ཚོ་བཙོན་སར་ནས་ཕི་ལ་ཐོན། དུས་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་

ཞིག་ནས་ལགས་ལམ་གིས་ཆ་གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཐང་དཀིལ་

ཞིག་ལ་བསེབས། ང་ཚོས་མེ་འཁོར་ཞིག་སེབས་རྒྱུར་སྒུག་དགོས་

བྱུང་།

ཁ་བ་མཐུག་པོར་བབས། ང་ཚོ་ཐང་ལ་སོད་མི་ཆོག་ཅིང་ཐ་

ན་འགུལ་ཡང་མི་ཆོག

ང་ཚོའི་ཐུལ་བའི་སེང་ལ་ཁ་བའི་ཁེབས་མ་མཐུག་པོ་ཞིག་

གཡོགས།  ཁོ་ཚོས་ང་ཚོར་བག་ལེབ་སེ། རྒྱུན་ལྡན་གི་ཟས་སྐལ་

སྤད་ཅིང་ང་ཚོ་དེའི་སེང་ལ་མཆོངས། མི་ཞིག་གིས་ཁ་བ་ཟོས་
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ནས་སྐོམ་གདུང་སེལ་བའི་བློ་རེད། དེ་མ་ཐག་གཞན་པ་ཚོས་

ཀང་དེའི་རེས་ཟློས་བྱས། ང་ཚོ་མར་སྒུར་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་

ཐོབ་སྐབས། མི་ཚང་མས་ཁེམ་བུ་བཏོན་ནས་རང་རང་གི་སོད་

མཚེས་ཀི་ལུས་རྒྱབ་ལ་ཁ་བ་སྤུངས་ནས་ཟོས། བག་ལེབ་ཁམ་

གང་རེ་ལ་ཁ་བ་ཁེམ་བུ་གང་རེ་སྦར་ནས་ཟོས། SS རྣམས་ཀིས་

བྱེད་སངས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདིར་བལྟས་ནས་གད་མོ་

བགད།

དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་འགོར། ང་ཚོའི་མིག་རྣམས་ནི་སའི་མཐའ་

ནས་བཅིངས་འགྲོལ་བྱེད་པའི་མེ་འཁོར་དེ་ལ་ཅེར་ནས་ངལ་

བར་གྱུར། དེ་ནི་ཧ་ཅང་འཕི་བའི་མཚན་མོ་བར་དུ་བསེབས་མ་

བྱུང་། རིང་ཚད་མིག་གིས་མི་ཟིན་ཞིང་དུད་འགྲོ་དབོར་སྣོད་

ཀི་གན་སམ་གིས་གྲུབ་པ།  ཐོག་ཁེབས་མེད་པའི་མེ་འཁོར་ཞིག་

བསེབས། SS རྣམས་ཀིས་ང་ཚོ་ནང་དུ་བཅུག བཙོན་མ་བརྒྱ་

ཕྲག་རེ་གན་སམ་གཅིག་རེའི་ནང་ཤོང་བར་གྱུར།  ང་ཚོ་ཇི་

འདའི་སྐམ་པ་ལ། ང་ཚོའི་ས་གོན་ཚགས་སུ་ཚུད་ཅིང་ང་ཚོའི་

མི་དཔུང་དེ་སོྐད་འགོ་ཚུགས།
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གྲང་ངར་འགོག་ཐབས་བྱེད་ཆེད་ཕན་ཚུན་འཚང་གཤིབ་ཀིས་

བསད་ཡོད་ཅིང་། མགོ་བོ་ནི་སོང་བ་དང་མཚུངས་སུ་ཧ་ཅང་ལི། 

ཀད་པ་ནི་དན་པ་ཉམས་བཞིན་ཆུའི་ཀོང་འཁོར་ཞིག་ཡིན། བླ་

སོག་འཆི་བར་བྱེད་པ་ལ་དོ་སྣང་མེད། གནས་འདིའམ་གཞན་

ཞིག་ཏུ་ཤི་བའམ། དེ་རིང་ངམ་སང་ཉིན། ཡང་ན་ཕིས་སུ་ཤི་བ་

ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། མཚན་མོ་དེ་ནི་རིང་སེ་རོགས་

མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན།

མཐར་གནམ་མཐའ་ནས་སྐ་རེངས་བཀགས་པ་ན། མིའི་

གཟུགས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སེ། མགོ་བོ་ཕྲག་ལ་བཀལ། 

ལུས་པོ་ནང་དུ་གུག གཅིག་ཐོག་ལ་གཅིག་བརྩེགས་སུ་ཡོད་

པ་མངོན་ཞིང་། དེ་ནི་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་སྐབས་ཀི་དུར་རོ་རིང་བའི་

ཚོགས་ཀི་དུར་ཐང་ཞིག་དང་མཚུངས། ངས་ཤི་བོ་དང་གསོན་

པོ་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐབས་བྱས། ཡིན་ནའང་དེ་གཉིས་

ལ་ཁད་པར་མེད། མིག་ཕེ་ནས་སོང་གཅེར་གིས་ཉལ་ཡོད་པ་

ཞིག་གིས་ངའི་མིག་ཟུང་དུས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བཟུང་། ཁོའི་

ཞ་ཉེའི་མདོག་ཅན་གི་གདོང་དེ་འཁག་བད་དང་ཁ་བ་རིམ་པ་

གཅིག་གིས་གཡོགས་འདུག
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ངའི་ཨ་ཕ་ངའི་འཁྲིས་སུ་ཐུལ་བས་བཏུམས་ཤིང་། ཕྲག་ཟུང་

གི་ཁ་བ་དང་བཅས་འཁུམས་ནས་ཉལ་འདུག ཁོ་ཡང་ཤི་སོང་བ་

ཡིན་ནམ། ངས་ཁོ་བོས། ལན་མ་བྱུང་། གལ་སིད་ང་ངུ་ཐུབ་ན་

ངུས་ཡོད། ཁོ་མ་འགུལ།

ངའི་སེམས་ནི་གོ་བུར་བའི་ཤེས་ཚོར་ཞིག་སེ། གསོན་པར་

བྱེད་པ་དང་འཐབ་རོྩད་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་བོླས་བཟུང་།

མེ་འཁོར་ནི་ཐང་དཀིལ་སོང་པ་ཞིག་ཏུ་བསད། གོ་བུར་གི་

འགོག་སོད་དེས་གཉིད་ཁུག་ཡོད་པ་ལས་ཁ་ཤས་གཉིད་ལས་

བསངས།  ཁོ་ཚོས་ལུས་པོ་ཡར་དགེས་ནས་འདོགས་སྣང་གིས་

ཁོ་ཚོའི་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟས།

ཕི་ལོགས་སུ་ SS ཡིས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ།

“ཤི་བོ་ཚང་མ་མར་གཡུགས། ཤི་བོ་ཚང་མ་ཕི་ལོགས་ལ་

གཡུགས།”

གསོན་པ་ཚོར་དགའ་སྤོ་སྐེས།  ཤི་རོ་རྣམས་གཡུགས་ན་

སོད་ས་ཇེ་ཡངས་སུ་འགྱུར། མ་བསྐུལ་དང་བླངས་པ་རྣམས་ཀིས་

ལས་འགོ་བརྩམས། ཁོ་ཚོས་ད་དུང་འཁུམས་ནས་བསད་ཡོད་པ་

རྣམས་ལ་ལག་པ་ཐུག

“འདི་ན་གཅིག་འདུག ཁོ་ཁེར་ཅིག”

ཁོ་ཚོ་གཅེར་བུར་ཕུད། གསོན་པོ་ཚོས་སོྤ་སྣང་གིས་གོན་

ཆས་བགོས་ཤིང་།  དེ་ནས་“དུར་ཁུང་རྐོ་མཁན”གཉིས་ཀིས་
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གཅིག་གིས་རྐང་བ་དང་གཅིག་གིས་མགོ་ནས་བཟུང་སེ་ཕེ་སྒེ་

ཞིག་དང་འད་བར་གན་སམ་ལས་མར་གཡུགས།

ཕོགས་ཚང་མས་སྐད་འབོད་བྱས།

“འདིར་ཤོག་དང་འདི་ན་གཅིག་འདུག ངའི་འཁྲིས་ཀི་ཁོ་ལ་

འགུལ་རྒྱུ་མི་འདུག”

མི་དེ་གཉིས་ངའི་ཨ་ཕའི་ཕོགས་སུ་ཡོང་བ་ན་ང་ནི་རང་གི་

ཅི་ཡང་མི་སྙམ་པ་དེ་ལས་དཀོྲགས། ངས་ང་ཁོང་གི་ལུས་སེང་

ལ་བཀབ།  ཁོང་གྲང་མོར་གྱུར་འདུག ངས་ཁོང་གི་འགྲམ་པར་

ལག་པས་བརབས། ངས་ཁོང་གི་ལག་པར་ཕུར་ཕུར་བྱས་ཏེ་སྐད་

འབོད་བྱས།

“ཨ་ཕ་ལགས། ཨ་ཕ་ལགས། གཉིད་སོད་ཅིག ཁོ་ཚོས་ཁོད་

མེ་འཁོར་ལས་གཡུགས་རྩིས་བྱེད་ཀི་འདུག… .”

ཁོང་གི་ལུས་པོ་འགུལ་མེད་དུ་ལུས།

“དུར་ཁུང་རྐོ་མཁན་”དེ་གཉིས་ཀིས་ངའི་ལྭ་བའི་གོང་བ་

ནས་བཟུང་།

“ཁོ་སྐྱུར་ཞོག ཁོད་ཀིས་ཁོ་ཤི་ཚར་ཡོད་པ་གསལ་བོར་ཤེས་

ཐུབ།”

ངས་སྐད་བརྒྱབ་ནས།”མིན། ཁོང་ཤི་བོ་མིན། ད་དུང་ཤི་མེད།”

ངས་ནུས་ཚོད་ཀིས་ཁོང་གི་འགྲམ་པར་ལག་པས་དག་ཏུ་

རེབ་འགོ་བརྩམས། ཅུང་ཙམ་འགོར་རེས་ངའི་ཨ་ཕའི་མོག་མོག་
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ཏུ་གྱུར་བའི་མིག་ཟུང་སེང་གི་མིག་ལིབས་ཅུང་ཙམ་འགུལ་བྱུང་། 

ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་གཉམོ་པའི་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད།

“ཁོད་ཀིས་ལོྟས་དང་།” ཞེས་ངས་སྐད་བརྒྱབ།

མི་དེ་གཉིས་ཕར་ཕིན་སོང་།

ང་ཚོའི་གན་སམ་ལས་མི་རོ ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཕི་རོལ་ལ་

གཡུགས།  དེ་རེས་མེ་འཁོར་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐོད་ཅིང་། 

གཅེར་བུར་ཕྱུང་ཞིང་དུར་འཇུག་མ་བྱས་པའི་ཤི་རོ་བརྒྱ་ཕྲག་

ཁ་ཤས་ཕོ་ལནད་ཀི་གངས་ཐང་དེར་བསྐྱུར།

ང་ཚོར་བཟའ་བཏུང་ཅི་ཡང་མ་སྤད། ང་ཚོས་ཁ་བ་ཟ་བར་

བརེན་ནས་གསོན། ཁ་བ་ནི་ང་ཚོའི་བག་ལེབ་ཀི་ཚབ་ཏུ་གྱུར། 

ཉིན་མོ་དེ་རྣམས་མཚན་མོ་དང་མཚུངས་ཤིང་།  མཚན་མོས་

རང་གི་མུན་པའི་མཐར་ཐུག་དེ་ང་ཚོའི་སེམས་ཁོང་ལ་བཞག 

མེ་འཁོར་དལ་བུར་སོྐད་ཀིན་ཡོད་ཅིང་། ལན་དུ་མར་དུས་ཚོད་

འགའ་རེར་སོད་ཅིང་དེ་ནས་ཡང་སྐོད་འགོ་རྩོམ། ཁ་བ་བར་མེད་

དུ་འབབ། ཉིན་མཚན་འདི་དག་ལ་ང་ཚོའི་ལུས་འཁུམས་ཤིང་། 

གཅིག་ཐོག་གཅིག་གིས་བཀབ། ཚིག་གཅིག་ཀང་མི་སྨྲ། ང་ཚོ་ནི་

འཁགས་རེངས་གྱུར་པའི་བེམ་པོ་ལས་ཅི་ཡང་མིན། ང་ཚོའི་མིག་

བཙུམ་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་མེ་འཁོར་སོད་ཐེངས་རེས་མར་བསྒུགས། 

དེ་དུས་ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཤི་བོ་རྣམས་གཡུགས་ཆོག
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ཉིན་བཅུ་དང་མཚན་བཅུ་ལ་འགྲུལ་སོྐད་བྱས།  སྐབས་

འགར་ང་ཚོས་ཇར་མན་པའི་གྲོང་བརལ་རེ་འགྲིམས་པར་བྱས། 

རྒྱུན་དུ་ཧ་ཅང་ས་བའི་ཞོགས་ཀར་ལས་ཀ་བ་རྣམས་ལས་ཀར་

འགྲོ་བར་བྱེད། ཁོ་ཚོས་འགྲོ་མཚམས་བཞག་ནས་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་བར་

བྱེད། དེ་ཙམ་ལས་ཧང་སངས་མདོག་ཅི་ཡང་མི་སོན།

ཉིན་ཞིག་མེ་འཁོར་སོད་སྐབས། ལས་ཀ་བ་ཞིག་གིས་ཁོའི་

ཁུག་མ་ལས་བག་ལེབ་དུམ་བུ་ཞིག་བླངས་ཏེ་གན་སམ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་གཡུགས། དེར་མཆོངས་རུབ་ཅིག་བྱས།  ལོྟགས་པས་

མནར་བའི་མི་སྐོར་ཞིག་བག་ལེབ་སིལ་ཐོར་འགའ་རེའི་ཆེད་

འཆི་བར་ཐུག་པའི་བར་དུ་འཛིང་རེས་བྱས། ཇར་མན་གི་ལས་ཀ་

བ་དེས་སྣང་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་འདིར་མཚར་སྣང་གིས་བལྟས།

ལོ་ཤས་རེས་སུ་ཨ་ཌན་དུ་ངས་སྣང་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་

མཐོང་། ང་ཚོའི་གྲུ་ཐོག་ན་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་སོྐད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁོ་

ཚོའི་སྣང་བ་སྐིད་པ་ོཡངོ་ཆེད་ཡུལ་མི་ཚོར་སརོ་མོ་གཡུགས་ནས་

དེ་རྣམས་ཆུ་ནང་མཆངོས་འཇུག གྲངོ་ཁེར་ཕ་རི་སིའི་ཡིད་དབང་

འཕྲོག་པའི་ལམ་སྐུ་ཞིག་ལ་རྩེད་མོ་དེ་ལས་སྤོ་སྣང་སྐེས། ངའི་

མིག་གིས་གོ་བུར་དུ་བྱིས་པ་གཉིས་ཀིས་ཤི་འཛིང་གིས་ཕན་ཚུན་

གི་སྐེ་སག་རེས་བྱེད་པ་མཐོང་སངོ་། ང་ལམ་སྐུ་དེར་ཕོགས་ནས།
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“ཐུགས་རེས་གཟིགས། ད་མ་གཡུགས་རོགས།” ཞེས་ཞུ་བ་

འཐེན།

མོ་ན་རེ། “ཅི་ལ་མི་གཡུགས། ང་སྦིན་པ་གཏོང་བ་ལ་དགའ།”

གན་སམ་དག་གི་ནང་བག་ལེབ་ཟགས་ཏེ་དམག་འཁྲུག་

ངོ་མ་ཞིག་བསངས། བཙོན་པ་རྣམས་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་གཅིག་

མཆོངས། གཅིག་གིས་གཅིག་རྐང་བས་བརིས། གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་འདད་རེས་བྱས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྡུང་རེས་བྱས། 

རི་དྭགས་ལ་རམ་པའི་གཅན་གཟན་ལྟར་མིག་ལ་གཏུམ་འདོ་

འཚེར་ཞིང་། འདོད་རམ་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་ཁོ་ཚོའི་མཆེ་

བ་དང་སེར་མོ་ལ་རྣོ་ངར་འདོན་བཞིན་ཡོད།

མེ་འཁོར་གི་རྒྱུད་དུ་ལས་ཀ་བ་དང་ལྟད་མོ་བའི་མི་ཚོགས་

ཤིག་འདུས།  ཁོ་ཚོས་མེ་འཁོར་གིས་ཁལ་ཟོང་འདི་འད་ཞིག་

དབོར་འདེན་བྱེད་པ་མཐོང་མ་མོང་བ་འད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་

བར་ཕལ་ཆེར་གང་ས་གང་དུ་གན་སམ་རྣམས་ལ་བག་ལེབ་དམ་

དུམ་གཡུགས། ལྟད་མོ་ཚོས་ཀེང་རུས་སུ་གྱུར་བ་འདི་དག་གིས་

ཟས་ཁམ་གང་གི་ཆེད་དུ་ཕན་ཚུན་ཤི་འཛིང་བྱེད་པར་ཅེར་ནས་

བལྟས།

བག་ལེབ་དུམ་བུ་ཞིག་ང་ཚོའི་གན་སམ་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར། 

ངས་དེ་ཐོབ་ཐབས་མི་བྱེད་པར་ཐག་བཅད། གང་ལྟར་ཡང་ངས་

ང་ལ་དམུ་རོྒད་ཀི་མི་ཚོགས་དེ་དག་ལ་འཐབ་པའི་ནུས་ཤུགས་
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མེད་པ་ཤེས།  ངས་ཐག་མི་རིང་ས་ན་རྒན་པོ་ཞིག་རྐང་ལག་

བཞིས་གོག་ནུར་བྱེད་པ་མཐོང་། ཁོས་ཁོ་རང་ཉིད་འཐབ་འཛིང་

དེ་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་བྱེད་ཀིན་འདུག ཁོའི་ལག་པ་ཡ་གཅིག་

སྙིང་གར་སྦར་འདུག ངས་ཐོག་མར་ཁོའི་བང་ཁར་ཅི་ཞིག་གིས་

བསྣུན་པ་རེད་བསམས། དེ་ནས་ངས་ཁོའི་ནང་འབྱར་གི་འགོ་ཏུ་

ཁོར་བག་ལེབ་དུམ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་རོགས། ཁོས་ཧ་ཅང་

མྱུར་སབས་ཀིས་དེ་ཕིར་བཏོན་ནས་ཁ་ནང་ལ་བཞག ཁོའི་མིག་

ཟུང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིང་འཛུམ་ཞིག་ཤར། གད་མོ་འཆོར་ཡུལ་

གི་རོ་གདོང་དེར་གསོན་མདངས་ཤིག་ཤར། འོན་ཀང་དེ་མ་ཐག་

ཡལ་བར་གྱུར། ཁོ་ཡི་འཁྲིས་སུ་གྲིབ་ནག་ཅིག་ཤར། གྲིབ་ནག་དེ་

ཁོའི་སེང་ལ་མཆོངས། ཁོ་སར་བསྒེལ་ཅིང་གང་བྱུང་དུ་བརྡུངས། 

རྒན་པོ་དེས་སྐད་འདི་ལྟར་བརྒྱབ།

“མེར་ལགས། མེར་ལགས། ངའི་བུ། ཁོད་ཀིས་ང་ངོ་མི་ཤེས་

སམ། ང་ཁོད་ཀི་ཨ་ཕ་ཡིན་ …  ཁོད་ཀིས་ཁོད་ཀི་ཕ་རྒན་གསོད་

བཞིན་འདུག… .   ངས་ཁོད་ལ་བག་ལེབ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་བཟུང་

ཡོད་ …  ཁོད་ལ་ཡང་ … ཁོད་ལ་ཡང་… .”

ཁོ་འགེལ་སོང་། ཁོའི་ཁུ་ཚུར་ནང་དུ་ད་དུང་བག་ལེབ་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་བཅངས་འདུག  ཁོས་དེ་རང་གི་ཁ་ནང་ལ་འཁེར་

ཐབས་བྱས། འནོ་ཀང་གཞན་པ་དེ་ཁོའི་སེང་ལ་མཆོངས་ནས་

དེ་ཁོའི་ལག་ནས་བཅད། རྒན་པོ་དེས་ཡང་ཤུབ་སྨྲ་ཞིག་བྱས་
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ཤིང་། འདར་བཞིན་དུ་སོག་དབུགས་མཐའ་མ་དེ་ལེན་བཞིན་ཅི་

ཡང་མི་སྙམ་པའི་མི་དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ཤི་བར་གྱུར། ཁོའི་བུ་དེས་

ཁོའི་ལུས་ལ་བཤེར་ཅིང་བག་ལེབ་དེ་བླངས་ནས་ཁྱུར་མིད་བྱེད་

གྲབས་བྱས། ཁོས་དེ་ཟོས་མ་ཚར། མི་གཉིས་ཀིས་ཁོ་མཐོང་ནས་

དེ་གཉིས་ཁོའི་སེང་ལ་མཆོངས། གཞན་པ་དག་ཀང་དེར་ཞུགས། 

དེ་དག་ཕར་སོང་བ་ན་ངའི་འཁྲིས་སུ་བེམ་པོ་གཉིས་གཅིག་གི་

འཁྲིས་ན་གཅིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཕ་རྒན་དེ་དང་བུ་དེ་གཉིས་ཡིན།

ང་ནི་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡིན།

ང་ཚོའི་གན་སམ་དུ་ངའི་ཨ་ཕའི་གྲོགས་པོ་མིང་ལ་མེར་ཁ་ཚི་

ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད།  ཁོས་བྷུ་ན་ལ་སོ་ཚལ་འདེབས་སོྐང་གི་ལས་

ཀ་བྱས་མོང་ལ་སྐབས་འགར་ང་ཚོར་སོ་ཚལ་རེ་ཁེར་ཡོང་མོང་།  

ང་ཚོ་ལས་ལོྟགས་སྡུག་ཉུང་ཙམ་ལས་མོང་མ་དགོས་ཤིང་།  ཁོ་

ལ་བཙོན་སྡུག་མོང་སོབས་བཟང་ཙམ་ཡོད།  ཁོ་གཞན་ལ་ལོྟས་

པས་འགུལ་སྐོད་བྱེད་ནུས་ཡོད་པས།  ཁོ་ང་ཚོའི་གན་སམ་གི་

འགོ་བར་བསྐོས་ཡོད།

ང་ཚོ་འགྲུལ་སྐོད་ཀི་མཚན་མོ་གསུམ་པ་དེར། ངའི་མགྲིན་

པའི་སེང་ན་ལག་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་དེས་ངའི་དབུགས་བསག་

རྩིས་བྱེད་ཀིན་པ་ཚོར་ཏེ་ང་གོ་བུར་དུ་གཉིད་ལས་སད། ང་ལ་

“ཨ་ཕ་”ཞེས་འབོད་ཁོམ་ཙམ་བྱུང་།
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ཚིག་གཅིག་ཀང་འདོན་མ་ཐུབ། ངས་དབུགས་འགག་པ་

ཚོར།  ཡིན་ནའང་ངའི་ཨ་ཕ་གཉིད་ལས་སད་དེ་ང་ལ་རོྒལ་

མཁན་དེར་འཐམས། ཁོང་གི་ལུས་ཤུགས་ཞན་དགས་ནས་ཁོས་

མེར་ཁ་ཚི་འབོད་ན་འདོད།

“འདིར་ཤོག མགོགས་པོར་ཤོག འདིར་མི་ཞིག་གིས་ངའི་བུ་

ལ་དབུགས་སག་གི་འདུག”

སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་རེས་ང་འཇིགས་སྣང་ལས་ཐར། ད་ལྟ་ཡང་

ངས་མི་དེས་ཅིའི་ཕིར་ངའི་དབུགས་སག་དོན་མ་ཤེས།

ཉིན་ཤས་རེས། མེར་ཁ་ཚི་ཡིས་ངའི་ཨ་ཕ་ལ་བརོད་དོན།

“ཤི་ལོ་མོ་ལགས། ངའི་ལུས་ཟུངས་འཛད་ཀིན་འདུག ངའི་

ལུས་སོབས་ཉམས་བཞིན་འདུག ངས་མཐར་འཁོལ་ཁག་པོ་

འདུག… .”

ངའི་ཨ་ཕས་ཁོ་ལ་སེམས་གསོའི་ཚུལ་དུ། “ཁོད་རང་ཉིད་ལ་

ཡིད་ཐང་མ་ཆད། ཁོད་ཀིས་དེ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས། སྙིང་

རུས་མ་འདོར་ཅིག”

ཡིན་ན་ཡང་མེར་ཁ་ཚིས་འཁུན་བཞིན་དུ་ན་རེ།

“ཤི་ལོ་མོ་ལགས། ང་ཚར་འདུག ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

ངས་མུ་མཐུད་ནས་… .”

ངའི་ཨ་ཕས་ཁོའི་ལག་པར་འཇུས། ཡིན་ནའང་མེར་ཁ་ཚི་

སེ། ང་ཚོའི་ནང་ནས་ལུས་མཚག་ཆེས་བཟང་ཞིང་ལུས་སོབས་
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དར་བ་ཅན་ཁོ་ནི་ངུས། ཁོའི་བུ་ནི་འདེམས་སྒྲུག་དང་བོའི་སྐབས་

ཁོ་དང་ཕྲལ་ཏེ་ཁེར་བ་དང་། ད་ལྟ་ཁོ་དེའི་དོན་དུ་ངུ་ཞིང་། ད་

ལྟ་དེས་ཁོའི་སེམས་ཁམས་བཅོམ།  ཁོ་བཟོད་སན་གི་མཐའ་ལ་

སེབས་ཏེ་ཚར་ལ་ཉེ།

ང་ཚོའི་འགྲུལ་སོྐད་ཀི་ཉིན་མཐའ་མ་དེར་ལྟས་ངན་པའི་

ལྷགས་པ་ཞིག་གཡུགས། ཁ་བ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བབས། 

ང་ཚོའི་ཚེ་སོག་གི་མཐའ་སེ་མཐའ་ངོ་མ་དེ་ལ་སེབས་སོང་སྙམ། 

ང་ཚོ་འཁག་རླུང་འདི་དང་རླུང་རླབས་འདིའི་ནང་དུ་གསོན་

ཐབས་གཏན་ནས་མེད།

མི་ཞིག་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་བརྒྱབ།

“ང་ཚོ་འདི་ལྟར་ཐང་ལ་གཏན་ནས་སོད་མི་རུང་། འཁག་

རེངས་ཀིས་འཆི་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཅུང་ཙམ་

འགུལ་དགོས།”

ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་ལངས། ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཐུལ་བ་རློན་པ་

རྣམས་རང་ལུས་ལ་དམ་དུ་བསམས།  ང་ཚོས་ང་ཚོར་བཙན་

ཤུགས་ཀིས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་སོ་རུ་བཅུག་ནས་རང་རང་གི་སོད་

གནས་སུ་སྐོར་བ་ཞིག་བྱས།

གོ་བུར་དུ་གན་སམ་ལས་བསྣད་པར་གྱུར་བའི་རི་དྭགས་ཀི་

ཆོ་ངེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གྲག མི་ཞིག་ད་ལྟ་རང་ཤི་བ་ཡིན།
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གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཤི་ཉེར་ཡོད་པ་ཚོར་ནས་མི་དེའི་

ཆོ་ངེ་ལ་ལད་ཟློས་བྱེད། འནོ་ཀང་ཁོ་ཚོའི་ཆོ་ངེ་ནི་དུར་ཁྲོད་

ནས་ཡོང་བ་དང་འད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་མི་ཚང་མས་ཆོ་

ངེ་བཏོན། སྐོ་གདུང་གི་འ་ོདོད་དང་། འཁུན་སྒ སྨྲེ་ངག་བཅས་

ལྷགས་པ་དང་ཁ་བའི་ནང་དུ་གཏོར།

ནད་ཡམས་ལྟ་བུའི་ངུ་འབོད་དེ་གན་སམ་གཞན་དག་ལ་

ཡང་འཁམས་པར་གྱུར། ངུ་སྐད་བརྒྱ་ཕྲག་མང་བོ་དུས་གཅིག་

ལ་གྲག ངུ་སྐད་དེ་སུ་ལ་འདོན་པ་དང་ཅིའི་ཕིར་འདོན་པ་མི་

ཤེས། མི་ཚོགས་དེ་ཡོངས་ཀིས་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀི་མཐའ་ལ་

བསེབས་པར་སྙམ། ང་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་འཆི་བར་འགྱུར། གསོན་

རྐེན་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས། མི་སུ་ལ་ཡང་སོབས་ཤུགས་ཅི་

ཡང་ལྷག་མེད། ཡིན་ནའང་མཚན་མོ་དེ་ཡང་བསྐར་རིང་བོ་ཡིན།

མེར་ཁ་ཚིས་སྨྲེ་ངག་དང་བཅས་ན་རེ།

“ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་མེ་མདའ་མི་རྒྱག་པ་ཅི་ཡིན་

ནམ།”

མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་ང་ཚོ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་བསེབས།

མཚན་མོ་དེ་ཧ་ཅང་འཕི། སྲུང་དམག་ཚོ་ཡོང་ནས་ང་ཚོ་མེ་

འཁོར་ལས་ཕབ། ཤི་བོ་རྣམས་མེ་འཁོར་དུ་བསྐྱུར། ཡར་ལངས་
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ཐུབ་པའི་མི་དེ་དག་ཁོ་ན་མེ་འཁོར་ལས་འབབ་ཐུབ་སོང་།

མེར་ཁ་ཚི་མེ་འཁོར་ནང་དུ་བསད། དེ་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་

བའི་ཉིན་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། ང་ཚོ་མི་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་གན་སམ་

འདིའི་ནང་དུ་འཛུལ། མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཕི་ལ་ཐོན་རྒྱུ་འདུག 

དེའི་ཁྲོད་དུ་ང་དང་ངའི་ཨ་ཕ་གཉིས་ཡོད། 

ང་ཚོ་བྷུ་ཁེན་ཝོལད་ལ་འབོྱར་བར་གྱུར།
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བཙོན་སར་གི་རྒྱ་སོར་ SS ཡི་ལས་བྱེད་ཚོས་ང་ཚོར་སྒུག་འདུག 

ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་གྲངས་ཀ་བགྲངས། དེ་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་འཛོམས་

ཐང་དུ་ཁྲིད། རྒྱང་བསྒགས་ལས་བཀའ་འདི་ལྟར་བསྒགས།

“གྲལ་ལྔ་རུ་སྒིགས།”  “བརྒྱ་ཤོག་རེར་སྒིགས།”  “གོམ་པ་ལྔ་

མདུན་དུ་སོས།”

ངས་རིང་བ་དང་རྒྱུས་ཡོད་ཀི་སྐྲག་སྣང་སེ། ང་ཨ་ཕ་དང་

འབལ་མི་འདོད་པའི་བོླས་ངའི་ཨ་ཕའི་ལག་པར་དམ་པོར་འཆང་།

ང་ཚོའི་འཁྲིས་ན་སེག་ཐབ་ཀི་དུད་ཁུང་ཡར་ལངས་འདུག 

དེས་ང་ཚོར་ཚོར་སྣང་གསར་བ་ཅི་ཡང་མི་སོྤད། དེས་ང་ཚོའི་དོ་

སྣང་ཕྲན་ཚེགས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་འདེན་མ་ཐུབ།

བྷུ་ཁེན་ཝོལད་ཀི་བཙོན་མ་རིང་བ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་ང་

ཚོས་ཁྲུས་ཤིག་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་བཙོན་ཤག་ཏུ་འགྲོ་ཆོག་པར་

བརོད། ཆུ་ཚན་གིས་ཁྲུས་བྱེད་པ་ནི་ངའི་འདུན་པ་དང་ཤིན་ཏུ་

མཐུན་པར་གྱུར། ངའི་ཨ་ཕ་ཁུ་སིམ་མེར་གནས། ཁོང་གིས་ངའི་

ལོགས་སུ་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལིད་ཏིག་གེར་ལེན་བཞིན་འདུག

ངས་ཁོང་ལ།  “ཨ་ཕ་ལགས། དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་

རེས་ང་ཚོ་མལ་ཁྲིའི་སེང་ཉལ་ཐུབ། ཁོད་ཀིས་ངལ་གསོ་བྱེད་

ཆོག …” ཅེས་བརོད།
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ཁོང་གིས་ལན་མ་བཏབ། ང་ཧ་ཅང་ངལ་བས་དུབ་པས་ཁོང་

གི་ཁུ་སིམ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས། ངའི་འདོད་པ་ཉག་གཅིག་ནི་གང་

མྱུར་གིས་ཁྲུས་ཤིག་བྱས་ནས་ཉལ་ཁྲིའི་སེང་ཉལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ཡིན་ན་ཡང་ཁྲུས་ཁང་དུ་སེབས་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་མ་རེད། དེ་

ན་བཙོན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་འཚང་བཞིན་འདུག སྲུང་དམག་

རྣམས་ཀིས་དེའི་གོ་རིམ་སྒིག་ཐུབ་ཀི་མེད།  ཁོ་ཚོས་འབས་བུ་

མེད་པར་གཡས་གཡོན་ལ་གང་འདོད་དུ་གཞུས། གཞན་དག་

འཚང་བ་དང་ཐ་ན་འགྲེངས་ནས་སོད་པའི་ཤུགས་ཀང་མེད་པར་

ཁ་བའི་ནང་དུ་མར་སོད་དགོས་བྱུང་། ངས་ཨ་ཕས་དེ་ལྟར་བྱེད་

འདོད་བྱུང་། ཁོང་གིས་སྡུག་སྐད་འདི་ལྟར་བརྒྱབ།

“ངས་མཐར་འཁོལ་གི་མི་འདུག …  འདི་ནི་ཚེ་མཇུག་རེད་ 

… ང་འཆི་རྒྱུ་རེད་… .”

ཁོས་ང་ཁ་བའི་དེའུ་འབུར་ཞིག་ལ་ཁྲིད་ཅིང་དེ་ནས་མིའི་

བེམ་པོ་ཁག་ཅིག་དང་རལ་ཧྲུལ་གི་ཐུལ་བའི་དུམ་བུ་རེ་མངོན་

པར་གྱུར།

ཁོང་ན་རེ།  “ང་སྐྱུར་ཞོག ངས་མཐར་མི་འཁོལ།… .   ང་ལ་

སྙིང་རེས་གཟིགས་རོགས་ … ང་ཚོ་ཁྲུས་ཁང་ལ་མ་ཐོན་བར་དུ་

ངས་འདིར་སྒུག་གི་ཡིན་ … ཁོད་ང་འཚོལ་དུ་ཤོག”

ང་ཁྲོས་ནས་ངུ་ན་འདོད། འདི་འདའི་དཀའ་སྤད་དུ་མ་ཞིག་

བརྒྱུད་ཅིང་། སྡུག་བསལ་འདི་འད་ཞིག་མངས། ད་ལྟ་ངས་རང་
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གི་ཕ་རྒན་སྐྱུར་རུང་ངམ། ད་ལྟ་སེ། ངེད་གཉིས་ཀིས་ཆུ་ཚན་ལ་

ཁྲུས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ཉལ་ཆོག་པའི་སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་

རུང་ངམ།

ངས་སྐད་གསེང་མཐོན་པོས།”ཨ་ཕ་ལགས། འདིར་མ་འདུག་

ཡར་ལོངས། མྱུར་ནས་མྱུར་དུ། ཁོད་ཀིས་ཁོད་རང་ཉིད་གསོད་

བཞིན་ཡོད།… .”

ངས་ཁོང་གི་ལག་པ་ནས་བཟུང་།  ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་

སྡུག་སྐད་བཏོན། 

“ངའི་བུ། སྐད་ལོག་མ་རྒྱག … ཁོད་ཀི་ཕ་རྒན་ལ་སྙིང་རེ་

བོྱས་ …  ང་འདིར་སྐྱུར་རོགས་ …  ཅུང་ཙམ་ཞིག་ལ་ …  ང་ཐང་

ཆད་འདུག …  ངའི་གསོན་སོབས་ཀི་མཐའ་ལ་… .”

ཁོང་ནི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་སོབས་ཞན་ཅིང་། 

རང་ཚུགས་མེད་པ། གཞན་གིས་རོྒལ་ས་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག

ངས“ཨ་ཕ་ལགས། ཁོད་འདིར་སོད་མི་རུང་།”

ངས་ཁོང་ལ་ཁོང་གི་གཡས་གཡོན་གི་བེམ་རོ་དག་བསན། 

ཁོ་ཚོར་ཡང་འདིར་ངལ་གསོ་བྱེད་འདོད་བྱུང་བ་རེད།

“བུ། ངས་དེ་དག་མཐོང་ཐུབ། ཁོ་ཚོ་གཉིད་དུ་ཆུག ཁོ་ཚོས་

མིག་བཙུམས་ནས་ཡུན་རིང་འགོར་ …  ཁོ་ཚོ་ཐང་ཆད་པ་རེད 

… ཐང་ཆད་པ་རེད་… .”

ཁོང་གི་སྐད་གདངས་ནི་གཉམོ་ཞིང་འཇམ།
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ངས་སྐད་གསེང་རླུང་དང་འགྲན་ནས་སོྤས།

“ཁོ་ཚོ་ནམ་ཡང་གཉིད་ལས་མི་སད། ནམ་ཡང་ … ཁོད་

ཀིས་མ་ཤེས་སམ།”

ཚིག་རོྩད་འདི་ཡུན་རིང་ལ་བྱས། ངས་ཚིག་རོྩད་བྱ་ཡུལ་ནི་

ཁོང་མིན་པར་འཆི་བ་ཉིད་དེ། ཁོང་གིས་བདམས་ཚར་བའི་འཆི་

བ་དེ་ཡིན་པ་ལྟར་ཚོར།

ཉེན་ཁ་སེབས་པའི་དིལ་བར་གྲག གོག་སོྒན་གི་འདོ་ཀིས་

བཙོན་སར་གསལ་བར་བྱས། སྲུང་དམག་ཚོས་ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་

ཏུ་དེད། སྐད་ཅིག་ཙམ་གི་ཡུན་ལ་ཚོགས་འཛོམས་ཐང་དེར་མི་

གཅིག་ཀང་མི་སྣང་བར་གྱུར། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ཀི་འཁག་རླུང་

ནང་སོད་མ་དགོས་པ་དེ་ཙམ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་གྱུར། ང་

ཚོས་ང་ཚོ་ཉལ་ཆས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཤིང་གི་ཉལ་ཁྲི་རྐང་བའི་

སེང་འགེལ་དུ་བཅུག ཉལ་ཁྲི་རྣམས་ནི་བང་རིམ་བརྩེགས་མར་

ཡོད། འཛུལ་སོ་ན་ཡོད་པའི་ས་ང་ཆེན་པོའི་ནང་གི་ཁུ་ཐང་གིས་

མི་གཅིག་གི་དོ་སྣང་ཡང་འདེན་མ་ཐུབ། གཉིད་དུ་ཡུར་རྒྱུ་ནི་

དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཉག་གཅིག་ཡིན།

ང་གཉིད་ལས་སད་དུས་ཉིན་མོ་རེད། ངས་ང་ལ་ཕ་རྒན་

ཞིག་ཡོད་པ་དན། ཉེན་ཁ་སེབས་བར་གྲག་པ་ནས་ངས་ཁོང་ལ་

སེམས་ཁྲལ་དོར་ནས་མི་ཚོགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས། ངས་ཁོང་

ཚེ་མཐར་ཐོན་ཏེ་འཆི་ཉེར་ཡོད་པ་ཤེས་ཀང་། ངས་ཁོང་དོར་

ཅིང་བསྐྱུར།
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ང་ཁོང་འཚོལ་དུ་སོང་།

དུས་སྐབས་དེ་རང་ལ་ངའི་སེམས་སུ་འདི་ལྟར་འཁོར། “ངས་

ཁོང་མ་རེད་ན་བཟང་། འཆི་བའི་སེམས་ཁུར་འདི་ཁོ་ན་ལས་

ང་ཐར་སོང་ན། ངས་རང་གི་སོབས་ཤུགས་ང་རང་ཉིད་གསོན་

གནས་ཀི་འཐབ་རོྩད་ཆེད་དུ་སྤོད་ཐུབ་པ་དང་། ང་རང་ཉིད་

གཅིག་པུ་ལ་མ་གཏོགས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས།” དེ་ལྟར་

འཁོར་མ་ཐག་ང་རང་ཉིད་རང་ལ་ངོ་ཚ་སྐེས།  ངོ་ཚ་འདི་དུས་

གཏན་དུ་གནས།

ངས་དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་ལ་ཁོང་བཙལ་ཡང་མ་རེད། དེ་ནས་

ང་ཕིར་བཙོན་ཤག་ཏུ་ལོག དེར་ཁོ་ཧྥེ་ནག་པོ་སེར་གིན་འདུག 

མི་ཚོ་དེར་ཕྲེང་སྒིག་ཅིང་འཛིང་རེས་བྱེད་ཀིན་འདུག

སྐོ་བས་དུབ་ཅིང་ཉམ་ཐག་གི་སྐད་ཅིག་གིས་ང་བཟུང་སེ་

ངའི་སྙིང་མཐིལ་ལ་ཟུག

“ཨི་ལི་བཟར་ … ངའི་བུ་ … ང་ལ་ … ཁོ་ཧྥེ་ཉུང་ཙམ་ཞིག་

འཁེར་ཡོང་རོགས་… .  ” ང་ཁོང་གི་ཕོགས་ལ་བརྒྱུགས།

“ཨ་ཕ་ལགས། ངས་ཁོད་དེ་འདའི་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་བཙལ། 

ཁོད་གང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ … ཁོད་གཉིད་ཁུག་པ་ཡིན་ནམ་ 

… ཁོད་ཇི་འད་འདུག”

ཁོང་ལ་ཚ་བ་འབར་བཞིན་འདུག  ང་ནི་གཅན་གཟན་

གཏུམ་པོ་ཞིག་དང་འད་བར་ཁོ་ཧྥེ་ཡི་ས་ང་ཡོད་སར་ལམ་ཞིག་



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

218

གཤགས་ཏེ་བརྒྱུགས་ནས་ཁོ་ཧྥེ་ཕོར་བ་གང་འཁེར་ཡོང་ཐབས་

བྱས། ངས་དེ་ལས་ཧུབ་གཅིག་བཏུང་། དེ་འཕྲོས་ཚང་མ་ཨ་ཕ་

ལ་ཁེར་ཡོང་། ཁོང་གིས་དེ་འཐུང་ནས་མིད་སྐབས་ཁོང་གི་མིག་

ལས་དིན་ཚོར་གི་འདོ་སྣང་འཚེར་བ་དེ་ངས་བརེད་ཐབས་མེད། 

དེ་ནི་ཁིམ་གཉེར་དུད་འགྲོ་ཞིག་གིས་རང་གི་བདག་པོར་དུང་

བས་ལྟ་བའི་མིག་དང་མཚུངས། ངས་ཁེར་ཡོང་བའི་ཆུ་ཁོལ་ཧུབ་

ཁ་ཤས་ཀིས་ཁོང་གི་འདོད་པ་ཚིམ་པ་དེ་འད་ནི་ངའི་བྱིས་པའི་

དུས་སུ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་འད་བྱུང་མེད་པ་དང་འད།

ཁོང་ཤིང་ཁྲིའི་སེང་ན་ཉལ་ཡོད། ལུས་ལ་ཞ་ཉེའི་མདོག་ཤར་

ཞིང་མཆུ་འདབ་སྐ་ཞིང་སྐམ། འདར་གསིག་བྱེད། ང་ཁོང་གི་

འཁྲིས་སུ་ཡུན་རིང་སོད་ཐབས་མེད། བཙོན་ཤག་ལ་གཙང་སྦྲ་

བྱེད་པ་དང་ཚང་མ་ཕི་ལོགས་སུ་འགྲོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་

ཡོད། ནད་གཅོང་ཅན་ཁོ་ན་དེར་སོད་ཆོག

ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་དུས་ཚོད་ལྔ་ལ་བསད། ཁུ་ཐང་ཡང་ཕི་

རོལ་ཏུ་སྤད། ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་ཏུ་འགྲོ་ཆོག་པར་གྱུར་མ་ཐག ང་

རང་གི་ཕ་རྒན་གི་འཁྲིས་སུ་བརྒྱུགས།

“ཁོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་ཟ་རྒྱུ་བྱུང་།”

“མ་བྱུང་།”

“ཅིའི་ཕིར་མ་བྱུང་།”
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“ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྤད་ …  ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ནི་ན་

གི་ཡོད་ན་མྱུར་དུ་ཤི་འགྲོ་བས་ཟ་མ་ཆུད་ཟོས་གཏོང་རྒྱུར་ཕངས་

ཞེས་བརོད། ང་གསོན་ཐབས་མི་འདུག… .”

ངས་ཁོང་ལ་ངའི་ཁུ་ཐང་གི་ལྷག་འཕྲོ་དེ་ཕུལ། ཡིན་ཡང་

དེ་ནི་ངའི་སེམས་ལ་དཀའ་མོ་ཞིག་རེད། ངས་ཁོང་ལ་ཁུ་ཐང་དེ་

ཕུལ་བ་ནི་ངའི་བློ་མོས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པ་ངས་ཚོར། ཆོས་

ཀི་མཁན་པོ་ཨི་ལེ་ཡ་ཧུ་ཡི་བུ་དང་འད་བར་ངས་ཀང་རྒྱུགས་

འདི་འཕྲོད་མེད། 

ངའི་ཨ་ཕ་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཉམ་ཐག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། 

ཁོང་གི་མིག་ལ་ནི་འདོ་མདངས་ཡལ། ངོ་མདོག་ནི་ལོ་མ་སེར་པོ་

ལྟར་གྱུར། ང་ཚོ་བྷུ་ཁེན་ཝོལད་ལ་འབོྱར་བའི་ཉིན་གསུམ་པར་མི་

ཚང་མ་ཁྲུས་བྱེད་པར་འགྲོ་དགོས། ནད་པ་ཡིན་ཡང་འགྲོ་དགོས། 

ཁོ་ཚོ་གཞན་དག་ཚང་མའི་མཇུག་ཏུ་འགྲོ་དགོས།

ཁྲུས་བྱས་ནས་ཕིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ང་ཚོས་ཕི་ལོགས་

སུ་ཡུན་རིང་སྒུག་དགོས་བྱུང་།  ཁོ་ཚོས་ད་དུང་བཙོན་ཤག་ལ་

གཙང་སྦྲ་བྱས་ཚར་མི་འདུག

ངས་ཐག་རིང་ནས་ངའི་ཨ་ཕ་མཐོང་བ་ན་ཁོའི་ཕོགས་སུ་

བརྒྱུགས། གདོན་འདེ་ཞིག་ལྟར་ཁོང་གིས་ང་བརྒྱུད་དེ་སོང་། 

ངའི་འཁྲིས་ནས་འགྲོ་དུས་གོམ་པ་འདོར་མཚམས་མ་བཞག་ལ་
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ང་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་བརོད། ངས་ཁོང་བོས།  ཁོང་ཕིར་མ་

ཡོང་། ང་ཁོང་གི་རེས་སུ་བརྒྱུགས། 

“ཨ་ཕ་ལགས། ཁོད་གང་དུ་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད།”

ཁོང་གིས་ང་ལ་འཁྱུག་ཙམ་བལྟས། ཁོང་གིས་སྤན་རས་ཐག་

རིང་གི་མ་འངོས་པའི་ནང་དུ་ཟུག གདོང་དེ་ཡང་ཁོང་གི་མིན་

པར་གཞན་པ་ཞིག་གི་ཡིན་པ་དང་འད། དེ་ལྟར་སྐར་ཆ་འགའ་

ཤས་ལ་བསད་རེས་ཁོང་ཡང་བསྐར་བརྒྱུགས།

ངའི་ཨ་ཕ་རྒྱུ་ཚད་ཀིས་བཅོམ་སེ་མལ་སར་ལྷུང་། ནད་པ་གཞན་

པ་ལྔ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད། ང་ཁོང་གི་འཁྲིས་སུ་བསད་ནས་

ཁོང་ལ་བལྟ་ཞིང་།  ཁོང་ད་ཐེངས་འཆི་བ་འདི་ལས་ཐར་ཐབས་

མེད་པར་བློ་ཐག་ཆོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་རང་གིས་ནུས་ཚོད་ཀིས་

ཁོང་ལ་གསོན་རེ་སྐེད་ཐབས་བྱས།

གོ་བུར་དུ་ཁོང་མལ་ཁྲི་ལས་ཡར་དགེས་ཤིང་ངའི་རྣ་རྩར་

མཆུ་སྦར་ནས་ན་རེ།

“ཨི་ལི་བཟར་ … ངས་ཁོད་ལ་ངེས་པར་དུ་གསེར་དེ་དང་

དངུལ་དེ་དག་གང་དུ་སས་ཡོད་པ་བཤད་དགོས་ … འབོས་དོང་

ན་ཡོད་ … ཁོད་ཀིས་ཤེས་… .”

ཁོང་གི་བཤད་པ་ཇེ་མྱུར་ནས་ཇེ་མྱུར་དུ་སོང་། ཕལ་ཆེར་

ཁོང་ནི་ཁོང་གིས་ང་ལ་གཏམ་སྨྲ་བའི་དུས་ཚོད་མེད་པར་དོགས་
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ཀི་ཡོད་པ་དང་འད། ངས་ཁོང་ལ་འདི་ནི་ཁོང་གི་ཚེ་མཐའ་མིན་

པ་དང་། ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཁིམ་ལ་ལོག་ཐུབ་པ་སོགས་བརོད་ཀང་།  

ཁོང་གིས་ཉན་མ་སོང་།  ཁོང་གིས་ངའི་གཏམ་ལ་ཉན་ཐུབ་མ་

སོང་།  ཁོང་ངལ་བས་དུབ་འདུག ཁོང་གི་མཆུ་གཉིས་བར་ནས་

ཁྲག་དང་འདེས་པའི་ཁ་ཆུ་འཛག་བཞིན་འདུག ཁོང་གིས་མིག་

གཉིས་བཙུམས། ཁོང་གིས་དབུགས་དངངས་གཏོང་བྱེད་བཞིན་

འདུག

ངས་བཙོན་མ་ཞིག་ལ་བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་གཅིག་བྱིན་

ནས་ངའི་ཨ་ཕའི་ཉལ་ཁྲི་བརྩེགས་མ་དེ་ལས་ཉལ་ས་ཞིག་བརེས། 

ཕི་དོར་སན་པ་བསེབས། ང་ཁོའི་རྩར་སོང་ནས་ངའི་ཨ་ཕ་ཧ་

ཅང་ན་གི་ཡོད་ཚུལ་བརོད།

“ངའི་རྩར་ཁེར་ཤོག”

ངས་ཁོང་ཡར་ལངས་མི་ཐུབ་ཚུལ་བརོད། འནོ་ཀང་སན་པ་

དེས་ཅིར་ཡང་ཉན་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཡང་ངས་ངའི་ཨ་ཕ་ཁོའི་

རྩ་ལ་འཁེར། ཁོས་ང་ལ་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་ཏེ་དེ་ནས་ང་ལ་

ཚིག་རྩུབ་ཀིས་འདི་ལྟར་དིས།

“ཁོད་ལ་ཅི་ཞིག་དགོས།”

“ངའི་ཨ་ཕ་ན་འདུག རྒྱུ་ཚད་… .”

“རྒྱུ་ཚད་དམ། དེ་ནི་ངའི་དོན་དག་མ་རེད། ང་ནི་ཕི་ནད་

སན་པ་ཡིན། སོང་ཞིག གཞན་པ་ལ་ས་ཆ་བྱིན།”
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རོྩད་པས་ཕན་མི་ཐོགས།

“ངས་ལོགས་ཀི་མི་འདུག ངའི་བུ་ … ང་ཕིར་ངའི་ཉལ་ཁྲི་

ལ་ཁེར་… .”

ངས་ཁོང་ཕིར་ཁེར་ནས་ཉལ་ས་ལ་བསྙལ། ཁོང་འདར་གིན་

འདུག

“ཅུང་ཙམ་གཉིད་ཁུག་ཐབས་བོྱས། ཨ་ཕ། གཉིད་ཐབས་བོྱས་

… .”

ཁོང་གི་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཁག་ཅིང་སོམ།  ཁོང་གིས་མིག་

ཟུང་བཙུམས་ནས་བསད་ཡོད།  ཡིན་ཡང་ཁོང་གིས་ཅི་ཡང་

མཐོང་ཐུབ་ཅིང་། ད་ལྟ་ཁོང་གིས་ཡོད་ཚད་ཀི་ནང་གི་བདེན་

པ་དེ་མཐོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐེས།

སན་པ་གཞན་ཞིག་བཙོན་ཤག་ཏུ་ཡོང་། ཡིན་ཡང་ངའི་ཨ་

ཕ་ཡར་ལངས་མ་སོང་། ཁོང་གིས་དེ་ནི་ཕན་མེད་ཡིན་པ་ཤེས།

དེར་མ་ཟད།  སན་པ་དེ་ནད་པ་ཚོའི་ཚེ་ཐག་གཅོད་དུ་

ཡོང་བ་རེད། ངས་སན་པ་དེས་ནད་པ་ཚོར་ཉལ་ཁྲིའི་སེང་སོད་

འདོད་ཁོ་ན་བྱེད་པའི་སྒིད་ལུག་ཅེས་གཤེ་བ་ཐོས། ངས་ཁོའི་སྐེ་

ལ་མཆོངས་ནས་ཁོའི་དབུགས་སག་ན་འདོད། ཡིན་ཡང་ང་ལ་

དེའི་སེམས་ཤུགས་དང་ལུས་ཤུགས་ལྷག་མེད། ངའི་ལག་པར་ན་

ཟུག་ལངས། ངས་ཁུ་ཚུར་དམ་པོར་བཅངས། ཀེ་ཧུད། སན་པ་དེ་

དང་གཞན་ཚོའི་དབུགས་བསག་པར་བྱ། འཇིག་རེན་ཚང་མ་མེ་
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ལ་བསེག་པར་བྱ། ངའི་ཕ་རྒན་གསོད་མཁན་གི་ལག་དམར་ཁོད་

ཚོ། ཡིན་ནའང་དེ་ལྟར་སོྒག་འདོད་ཀི་ང་རོ་མགྲིན་པར་འགག་

པར་གྱུར།

ང་བག་ལེབ་ཀི་ཟས་སྐལ་ལེན་དུ་སོང་ནས་ཕིར་ཡོང་སྐབས། 

ངས་ངའི་ཨ་ཕ་བྱིས་པ་ཞིག་བཞིན་དུ་ངུ་བཞིན་པ་མཐོང་།

“བུ། ཁོ་ཚོས་ང་ལ་རྡུང་གི་འདུག”

“སུས།”

ངས་ཁོང་གི་སེམས་ཁམས་འཁྲུལ་བར་བསམས།

“ཁོ། ཧྥ་རན་སི་པ་དེ་དང་ … ཕོ་ལནད་པ་དེ་ … ཁོ་ཚོས་ང་

ལ་རྡུང་གི་འདུག”

འདི་ནི་སེམས་ལ་རྨ་ཁ་གཞན་པ་ཞིག་དང་།  ཞེ་འཁོན་

གཞན་པ་ཞིག གསོན་རེ་འདོར་འདོད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་པ་ཞིག་

ཡིན།

“ཨི་ལི་བཟར་ … ཨི་ལི་བཟར་ …  ཁོ་ཚོར་ངར་མ་རྡུངས་

ཞེས་བརོད་རོགས་ … ངས་ཅི་ཡང་བྱས་མེད། ཅིའི་ཕིར་ཁོ་ཚོས་

ང་ལ་རྡུང་བར་བྱེད་དམ།”

ངས་ཁོང་གི་ཉལ་མཚེས་དེ་ཚོར་སིགས་དམོད་བྱས། དེ་ཚོས་

ང་ལ་གད་མོ་བགད། ངས་ཁོ་ཚོར་བག་ལེབ་དང་ཁུ་ཐང་ཁས་
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ལེན་བྱས། དེ་དག་གད་མོ་ཤོར། དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས། ཁོ་

ཚོས་ངའི་ཨ་ཕ་ཕི་ལོགས་ལ་གཅིན་སྐག་གཏོང་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་

སབས་དེ་ལ་བཟོད་ཐབས་མི་འདུག་ཟེར།

ཉིན་རེས་མར་ཁོང་གིས་མི་དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་བག་ལེབ་

ཀི་ཟས་སྐལ་ཁེར་སོང་ཞེས་སྡུག་སྐད་བརྒྱབ།

“ཁོད་གཉིད་ཁུག་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནམ།”

“མ་རེད། ང་གཉིད་མེད། ཁོ་ཚོ་ངའི་སེང་མཆོངས་ནས་ངའི་

བག་ལེབ་འཕྲོགས་སོང་བ་དང་ང་ལ་ཡང་བསྐར་བརྡུངས། ངས་

སན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག … ང་ལ་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག… .”

ངས་ཁོང་གིས་ཆུ་གཏན་ནས་འཐུང་མི་རུང་བ་དེ་ཤེས། ཡིན་

ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་རྒྱུན་རིང་པོར་བསངས་སབས་ངས་ཁོང་

ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། ཆུ་ནི་ཁོང་ལ་དུག་མཐུ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  

ངས་ཁོང་ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་བམ། ཆུ་འཐུང་ཡང་རུང་། ཆུ་མ་

འཐུང་ཡང་རུང་། གང་ལྟར་ཡང་ཁོང་མགོགས་པོར་ཚར་འགྲོ་

རྒྱུ་རེད་… .”

“ཁོད་ཀིས་མ་མཐའ་ཡང་ང་ལ་སྙིང་རེ་ཞིག་བྱེད་དགོས་… .”

ཁོང་ལ་སྙིང་རེ་བྱེད་དགོས། ང་ནི་ཁོང་གི་བུ་གཅིག་པོ་ཡིན།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནི་འདི་ལྟར་འདས།
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བཙོན་ཤག་འགོ་བས་ང་ལ་“འདི་ནི་ཁོད་ཀི་ཕ་རྒན་མ་ཡིན་

ནམ།” ཞེས་དིས།

“རེད།”

“ཁོ་ཧ་ཅང་ན་གི་འདུག”

“སན་པས་ཁོང་ལ་ཅི་ཡང་བྱེད་ཀི་མི་འདུག”

“ད་ལྟ་སན་པས་ཁོ་ལ་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། ཁོད་ཀིས་ཀང་

ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ།”

ཁོས་ཁོའི་སྤུས་ཁེངས་པའི་ལག་ངར་དེ་ངའི་ཕྲག་ལ་བཞག་

ནས་བསྐར་དུ་འདི་ལྟར་བརོད།

“བུ། ང་ལ་ཉོན། ཁོད་བཙོན་སར་ཞིག་ན་ཡོད་པ་མ་བརེད་

པར་གིས། འདིར་མི་རེ་རེས་རང་རང་གི་ཆེད་དུ་འཐབ་རོྩད་བྱེད་

པ་ལས་གཞན་པར་བསམ་བློ་མི་གཏོང་། ཐ་ན་རང་རང་གི་ཕ་ལ་

ཡང་བསམ་བློ་མི་གཏོང་། འདི་ན་ཕ་མེད། སྤུན་མེད། གྲོགས་པོ་

ཟེར་བ་ཡང་མེད། མི་ཚང་མ་རང་རང་ཁེར་རྐང་གིས་ཤི་གསོན་

བྱེད། ངས་ཁོད་ལ་བསབ་བྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རྒྱག ཁོད་ཀི་བག་

ལེབ་དང་ཁུ་ཐང་གི་ཟས་སྐལ་ཁོད་ཀི་ཕ་རྒན་ལ་མ་སྤོད། འདིར་

ཁོད་ཀིས་ཁོ་ལ་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། དེར་མ་ཟད་ཁོད་ཀིས་རང་

ཉིད་གསོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་ཁོད་ཀིས་ཁོའི་ཟས་སྐལ་

ཟ་འསོ།”
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ངས་ཁོར་བློ་རྩེ་བསྒིམས་ཏེ་ཉན། ངའི་སེམས་ཀི་ཆེས་གསང་

བའི་གནས་ནས་ཁོ་བདེན་པ་རེད་བསམས། ཡིན་ནའང་ངས་

དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་མི་ཕོད། ཁོད་ཀི་ཕ་རྒན་སོྐབ་རྒྱུ་འཕི་དགས་

འདུག ངས་རང་ལ་འདི་ལྟར་བརོད། ཁོད་ཀིས་བག་ལེབ་ཀི་ཟས་

སྐལ་གཉིས་དང་ཁུ་ཐང་ཟས་སྐལ་གཉིས་བཟའ་འོས་… .

སྐད་ཅིག་གི་ཡུན་ལ་ངས་འདི་ལྟར་བསམས། ཡིན་ནའང་ང་

གནོང་སེམས་ཀིས་བཟུང་། ང་བརྒྱུགས་ནས་སོང་སེ་ངའི་ཨ་ཕར་

ཁུ་ཐང་ཅུང་ཙམ་ཕུལ། ཁོང་གིས་དེ་འཐུང་འདོད་མ་བྱས། ཁོང་

ལ་དགོས་པ་ནི་ཆུ་ཉག་ཅིག་རེད།

“ཆུ་མ་འཐུངས་ … ཁུ་ཐང་ཅུང་ཙམ་འཐུང་རོགས།”

“ང་མེ་རུ་འབར་བཞིན་འདུག … ཁོད་ང་ལ་འདི་ལྟར་མི་

བྱམས་དོན་ཅི། ཆུ་ཅུང་ཙམ་ཞིག… .”

ངས་ཁོང་ལ་ཆུ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་ཁེར་ཡོང་། དེ་ནས་ང་བཙོན་

ཤག་དང་བལ་ནས་མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་ལ་སོང་།  འོན་

ཀང་ལམ་བར་ནས་ཕིར་འཁོར་ཏེ་ཚུར་ཡོང་། ང་རང་གི་ཉལ་ཁྲི་

བརྩེགས་མའི་ཐོག་ཉལ། ནད་པ་ཚོ་བཙོན་ཤག་ཏུ་སོད་ཆོག་པས་

ང་རང་ཉིད་ནད་པ་ལྟར་འདུག་དགོས། ངས་རང་གི་ཨ་ཕ་ཁེར་

རྐང་དུ་འཇོག་མི་འདོད།

བཙོན་ཤག་ནང་འཁུན་སྒ་ལས་ཅི་ཡང་གོ་རྒྱུ་མེད། བཙོན་

ཤག་གི་མདུན་དུ་SS ཚོས་བཀའ་སོྒག་གིན་འདུག ལས་བྱེད་
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ཅིག་ཉལ་ཁྲི་བརྒྱུད་དེ་ཡོང་། ངའི་ཨ་ཕས་ང་ལ་སོང་སྐད་འདོན།

“ངའི་བུ། ང་ལ་ཆུ་ཅུང་ཙམ་ཞིག … ང་མེར་འབར་བཞིན་

འདུག … ངའི་ལོྟ་བ་… .”

“་ཕ་གིའི་དེ། ཁ་རོག་སོད་ཅིག“ ལས་བྱེད་པ་དེས་བསིགས།

ངའི་ཨ་ཕས་མུ་མཐུད་དེ་“ཨི་ལི་བཟར། ཆུ་ཅུང་ཙམ་ཞིག… .”

ལས་བྱེད་དེ་ཁོང་གི་རྩར་སོང་སེ་བསིགས་ནས་ཁ་རོག་

ལ་སོད་དུ་འཇུག་ཐབས་བྱས། འནོ་ཀང་ངའི་ཨ་ཕས་དེ་མ་ག ོ

ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དེ་ང་བོས། ལས་བྱེད་དེས་ཁོར་དབྱུག་པས་

བརྡུངས་ཏེ་དག་གཅུན་བྱས།

ང་མ་འགུལ། ང་སྐྲག་སོང་། ངའི་ལུས་པོར་ཡང་རྡུང་རེག་

བཟེད་པར་སྐྲག

དེ་ནས་ངའི་ཨ་ཕས་ཤི་སྐད་ཅིག་བརྒྱབ་ཅིང་དེའི་ནང་ངའི་

མིང་སེ་“ཨེ་ལིས་བཟར་”ཐོན།

མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་གི་རེས་སུ་ང་མལ་ཁྲི་ལས་བབས་

དུས།  ངས་ཁོང་གི་མཆུ་འདབ་འདར་གིས་ཤབ་ཤུབ་ཅིག་སྨྲ་

བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་།  ང་ཁོང་གི་སེང་ལ་སྒུར་ནས་ཁོང་ལ་

དུས་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ལ་ཅེར་ནས་བསད་དེ། ཁོང་གི་ཁྲག་གིས་

སགས་པའི་གདོང་དང་། བཅག་རྨས་ཀི་མགོ་བོ་བཅས་ཀི་རི་མོ་

ངའི་སེམས་གཏིང་དུ་བརྐོས། 



ཨེ་ལི་ཝི་བཟེལ།

228

དེ་ནས་ང་ཉལ་དུ་འགྲོ་དགོས། ང་ནི་ད་དུང་གསོན་པོ་ཡིན་

པའི་རང་གི་ཨ་ཕའི་ཉལ་ཁྲི་སེང་མ་དེར་འཛེགས། དེ་ནི་ ༡༩༤༥ 

ལོའི་ཟླ་དང་བོའི་ཚེས་ ༢༨ ཡིན།

ཟླ་དང་བོའི་ཚེས་ ༢༩ ཡི་སྐ་རེངས་ཤར་སྐབས་ང་གཉིད་ལས་

སད། ངའི་ཨ་ཕའི་ཉལ་ས་ན་ནད་པ་གཞན་པ་ཞིག་ཉལ་འདུག 

ཁོ་ཚོས་སྐ་རེངས་མ་ཤར་སོན་ངའི་ཨ་ཕ་མལ་ཁྲི་ལས་ཁེར་ཏེ་

སེག་ཐབ་ཏུ་བསྐལ་བར་ངེས།  ཁོང་སྐབས་དེར་ཡང་གསོན་པོ་

ཡིན་སིད།

ཁོང་འདས་པ་ལ་བསོ་སོན་ནི་མེད།  ཁོང་དན་གསོའི་ཆེད་

ལ་སྒོན་སར་རྒྱུ་ཡང་མེད། ཁོང་གི་ཚེ་མཇུག་གི་ཚིག་ནི་ངའི་མིང་

ཡིན། དེ་ནི་ངས་ཨ་ལན་ཙམ་ཡང་མ་བྱིན་པའི་འབོད་སྐད་ཅིག་

ཡིན།

ང་མ་ངུས། ང་སོྐ་གདུང་གིས་ངུ་མ་ཐུབ། ང་ལ་མིག་ཆུ་ཚར་

འདུག ངའི་སེམས་ཀི་གཏིང་རིམ་དུ། ཉམ་ཞན་དུ་གྱུར་བའི་ངའི་

རྣམ་ཤེས་ཀིས་མཐའ་མཇུག་ཁོ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་སིད།
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ང་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་བར་དུ་བྷུ་ཁེན་ཝོལད་ལ་སོད་

དགོས་བྱུང་། དུས་སྐབས་འདིའི་རིང་ལ་ངའི་མི་ཚེ་ལ་ང་ལ་ཅི་

ཡང་བརོད་རྒྱུ་མེད། དོན་དག་ཅི་ཡང་གལ་ཆུང་དུ་གྱུར། ངའི་ཨ་

ཕ་འདས་རེས་དོན་དག་ཅི་ཡང་ང་ལ་སྣང་མེད་དུ་གྱུར།

ང་བྱིས་པའི་བཙོན་ཤག་ཏུ་གནས་སོར།  དེ་ན་ང་ཚོ་མི་

གྲངས་དྲུག་བརྒྱ་འདུག 

དམག་ས་ཐག་ཇེ་ཉེར་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

ངས་ངའི་ཉི་མ་རྣམས་ནི་ཅི་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་

སངས་འགོ་ཏུ་བསྐལ། འདོད་པ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཟ་མ་ཟ་རྒྱུ་དེ་

ཁོ་ན་ཡིན། ངས་རང་གི་ཨ་ཕ་དང་རང་གི་ཨ་མ་དན་མཚམས་

ཆད།

དུས་ནས་དུས་སུ་ཡིད་ལ་བརྣག་རྒྱུ་ནི་ཁུ་ཐང་ཐིགས་པ་

གཅིག་དང་ཁུ་ཐང་ཟས་སྐལ་ལྷག་མ་གཅིག… .

ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བར་གྱུར།
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དེ་ནི་ཕི་དོ་འཕི་བའི་དུས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་ན་

ཡར་ལངས་ཤིང་། SS ཡོང་ནས་ང་ཚོར་གྲངས་བཤེར་བྱེད་རྒྱུར་

སྒུག་བསད་ཡོད།  ཁོ་འགོར་ནས་སེབས།  འདི་འདའི་འགོར་

འགངས་ནི་བྷུ་ཁེན་ཝོལད་ཡི་ལོ་རྒྱུས་སེང་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞིག་

ཡིན། ཅི་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད།

ཆུ་ཚོད་གཉིས་རེས་ནས་རྒྱང་བསྒགས་ལས་བཙོན་སར་འགོ་

བས་བཀའ་ཞིག་བསྒགས་པ་འདི་ལྟར།

“ཇིའུ་པ་ཚང་མ་ངེས་པར་ཚོགས་འཛོམས་ཐང་དུ་ཡོང་

དགོས།”

འདི་ནི་མཐའ་མཇུག་ཡིན། ཧིད་ལེར་གིས་ཁོའི་དམ་བཅའ་

ལག་བསར་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

བཙོན་ཤག་ན་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་ཚོ་ཚོགས་འཛོམས་ཐང་དུ་

བསྐོད། ང་ཚོས་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། གྷུ་སི་ཋབ་སེ། བཙོན་ཤག་

གི་འགོ་བ་དེའི་དབྱུག་པས་ང་ཚོ་ཚོགས་འཛོམས་ཐང་དུ་བསྐོད་

རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་བྱེད་ཐུབ་པར་མི་འགྱུར་བ་གསལ་པོར་

བསན། ཡིན་ནའང་ལམ་དུ་ང་ཚོ་བཙོན་མ་ཁ་ཤས་ལ་ཐུག་པ་དེ་

ཚོས་ང་ཚོར་འདི་སྐད་ཤུབ་བུར་སྨྲས་པ།

“ཁོད་ཚོའི་བཙོན་ཤག་ལ་ལོག་ཅིག ཇར་མན་པས་ཁོད་ཚོར་

མེ་མདའ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། ཁོད་ཚོའི་བཙོན་ཤག་ལ་ལོག་ནས་མ་

འགུལ་བར་སོད་ཅིག”
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ང་ཚོ་ང་ཚོའི་བཙོན་ཤག་ཏུ་ལོག ལམ་དུ་ང་ཚོའི་བཙོན་

སར་གི་གེན་ལོག་ཚོགས་པས་ཇིའུ་པ་ཚོར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་

སྣང་མེད་དུ་འཇོག་རྒྱུ་མིན་པ་དང་ཁོ་ཚོ་རྩ་མེད་བྱེད་དུ་འཇུག་

རྒྱུ་མིན་པའི་ཐག་གཅོག་བྱས་འདུག་ཚུལ་གི་གཏམ་ཞིག་ཐོས།

སྐབས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་འཕི་ཞིང་ཟིང་ཆ་ཆེ་ – བགྲང་གིས་མི་

ལང་བའི་ཇིའུ་པ་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ཇིའུ་པ་མིན་པར་བརྫུས་ཡོད་སབས། 

– བཙོན་སར་འགོ་བས་རྒྱུན་ལྡན་གི་མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་དེ་

ཉིན་རེས་མར་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད། མི་གཅིག་ཀང་ཆད་མི་ཆོག

མིང་འབོད་གྲངས་བཤེར་བྱས། བཙོན་སར་འགོ་བས་བྷུ་ཁེན་

ཝོལད་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཉིན་རེར་བཙོན་ཤག་བཅུ་རེའི་

བཙོན་མ་སོང་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ། དུས་ད་ལྟ་ནས་བཟུང་དེར་བག་ལེབ་

དང་ཁུ་ཐང་སོྤད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་གསལ་བསྒགས་བྱས། 

དེ་ནས་སོང་བཟོའི་འགོ་བརྩམས། ཉིན་མ་རེ་རེར་བཙོན་མ་སོང་

ཕྲག་འགའ་རེ་བཙོན་སར་གི་སོ་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་སོང་། དེ་དག་

གཏན་ནས་ཕིར་ཡོང་མེད་པར་གྱུར།

ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན། བཙོན་སར་དུ་ད་དུང་ཡང་བྱིས་པ་

ཚོ་འདུས་པའི་ང་ཚོ་མི་ཉིས་ཁྲི་ཙམ་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

ཐེངས་གཅིག་ལ་ཉིན་དེའི་མཚན་མོའི་བར་དུ་སོང་བཟོ་བྱེད་
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རྒྱུའི་ཐག་བཅད་འདུག སོང་བཟོ་བྱས་ཚར་རེས་བཙོན་སར་དེ་

འགས་གཏོར་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

དེ་ལྟར་ང་ཚོ་ཚོགས་འཛོམས་ཐང་ཆེན་དུ་འཛོམས་བཅུག 

ལྔ་ཕྲེང་དུ་བསྒིགས་ཏེ་སོ་ཆེན་འབྱེད་པར་སྒུག་ཡོད། གོ་བུར་

དུ་ཉེན་བར་གྲག ང་ཚོ་བཙོན་ཤག་ཏུ་ལོག མཚན་མོ་དེར་ང་

ཚོ་སོང་བཟོ་བྱེད་པ་འཕི་དགས་འདུག སོང་བཟོ་དེ་ཡང་བསྐར་

ཉིན་ཕི་མ་ལ་འགངས།

ང་ཚོ་ལོྟགས་གདུང་གིས་མནར། ང་ཚོས་ཉིན་དྲུག་ལ་རྩྭ་

ཅུང་ཙམ་རེ་དང་ཐབ་ཚང་གི་ཉེ་འཁོར་ནས་རེད་པའི་ཞོག་ཁོག་

གི་ཕི་ཤུན་རེ་མ་གཏོགས་ཟ་མ་ཅི་ཡང་ཟོས་མེད། 

ཞོགས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བར་གསང་ལས་རྣམས་བཙོན་སར་

ཡོངས་སུ་བཀྲམས་ཤིང་། ཐེངས་མཐའ་མའི་བཙོན་མ་ཚོ་ཚོགས་

འཛོམས་ཐང་ལ་འདེད་བཞིན་ཡོད། 

དེ་ཙམ་ལ་གེན་ལོག་ཚོགས་པས་ལས་དོན་ལག་བསར་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་མི་གང་ས་གང་དུ་

མངོན་པར་གྱུར། མེ་འཕེན་གི་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ལག་འབོམ་

དག་འགད་པར་བྱེད། ང་ཚོ་བྱིས་པ་རྣམས་བཙོན་ཤག་ཏུ་ཐང་

ལ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བསྣར།

དམག་འཁྲུག་དེ་ཡུན་རིང་མ་བརྒྱབ། ཉིན་གུང་ལ་སེབས་ཉེ་

དུས་ཡང་བསྐར་དལ་ཅག་གེར་གྱུར། SS རྣམས་བོས་ཚར་ཞིང་། 
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གེན་ལོག་པ་ཚོས་བཙོན་སར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས།

དགོང་གའི་དུས་ཚོད་དྲུག་པ་ཙམ་ལ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཋན་ཁི་

དང་པོ་བྷུ་ཁེན་ཝོལད་ཀི་སོ་ཁར་མངོན་བྱུང་།

ང་ཚོ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་སོྤད་པ་

ཐོག་མ་ནི་བཟའ་བཅའི་ཐོག་ལ་མཆོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ཁོ་

ན་འདོད། བག་ལེབ་ཁོ་ན་ལས་ཤ་འཁོན་མི་བསམས་ལ། ང་ཚོའི་

ཁིམ་མི་ཡང་མི་བསམས།

ང་ཚོའི་ལོྟགས་གདུང་ཡལ་བར་གྱུར་ནའང་ཤ་འཁོན་བསམ་

མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག ཉིན་རེས་མ་དེ་ལ། ཕོ་གཞོན་ཁ་

ཤས་ཝེ་མར་ལ་ཞོག་ཁོག་དང་གོན་ཆས་འཚོལ་བ། བུད་མེད་ལ་

རྩེ་དགར་རོལ་དུ་སོང་འདུག ཡིན་ཡང་ཤ་འཁོན་གི་རགས་ཙམ་

ཡང་མ་མཐོང་།

བྷུ་ཁེན་ཝོལད་བཅིངས་འགྲོལ་བྱས་པའི་ཉིན་གསུམ་རེས་ལ་

ང་ལ་ཟས་དུག་གིས་ཧ་ཅང་ན་སོང་། ང་སན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྐལ་

ཏེ་དེར་ཆི་གསོན་གཉིས་བར་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་བསྐལ།

ཉིན་ཞིག་ངས་སོབས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་བསྐེད་དེ་ཡར་ལངས་

ཐུབ་སོང་། ངས་ཕར་ཕོགས་ཀི་རྩིག་ལྡེབས་ན་ཡོད་པའི་མེ་ལོང་

དེར་རང་ཉིད་ལ་ལྟ་འདོད་བྱུང་། དབུལ་སར་ནས་བཟུང་ངས་མེ་

ལོང་ཞིག་མཐོང་མོང་མེད།
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མེ་ལོང་དེའི་གཏིང་ནས་བེམ་པོ་ཞིག་གིས་ཕིར་ང་ལ་འབུར་

ཚུགས་སུ་བལྟས།

ཁོས་ང་ལ་འབུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་སྐབས་ཀི་ཁོའི་མིག་གི་ལྟ་

སངས་དེ་ང་དང་ནམ་ཡང་བལ་མ་མོང་།།



i

འགྱུར་བྱང་།

དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་དགུ་བཅུའི་སོད་ལ། བཀྲ་ཤིས་

ཚེ་རིང་དང་། ལྷ་བཟང་ཚེ་རིང་། འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་དང་ང་

བཅས་མི་བཞི་ཡིས་རྒྱ་གར་ར་རམ་ས་ལར་ཨ་མེས་རྨ་ཆེན་བོད་

ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཟེར་བ་དེ་བཙུགས། ཞིབ་འཇུག་

ཁང་དེའི་ལས་ཚན་ཞིག་ནི་ཕི་རོྩམ་གྲགས་ཅན་སྐོར་ཞིག་བོད་

ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཕི་

རོྩམ་གྲགས་ཅན་གི་ཐོ་གཞུང་ཞིག་བསྒིགས་པའི་ནང་དུ་“མཚན་

མོ་”ཞེས་པ་འདི་ཚུད་ཡོད།   

ངས་སྐབས་དེར་དབྱིན་སྐད་རང་སྦོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། དཔེ་དེབ་གོ་ས་ཞིང་ཤོག་གྲངས་ཉུང་བ་ཞིག་ཡིག་སྒྱུར་

གིས་རང་གི་དབྱིན་ཡིག་ཤེས་ཚད་ཇེ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་འདོད་

ཡོད། སྐབས་དེར་“མཚན་མོ་”ཞེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་འདི་གོ་

བདེ་མིན་མི་ཤེས་ཀང་ཤོག་གྲངས་ཉུང་བ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་

སྒྱུར་འདོད་སྐེས། ༡༩༩༣ ལོའི་ལོ་མཇུག་ལ་སྒྱུར་འགོ་བཟུང་སེ་

ལས་གསེང་གི་ཁོམ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་  ༡༩༩༥ 



ii

པད་མ་འབུམ།

ལོའི་ལོ་མཇུག་ལ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ཚར། ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རིའི་གྲོང་

ཁེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ང་རང་ “མཚན་མོ་” ཡི་རོྩམ་པ་པོ་འདས་པོ་ཨེ་

ལི་ཝེ་བཟེལ་རང་ལ་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ནས་ཁོང་

གི་བརྩམས་ཆོས་དེ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཚར་ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པར།  

ཁོང་གིས་ཁོང་གི་དཔེ་དེབ་འདི་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀོག་པར་འགྱུར་བ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་སྣང་

སྐེས་ཞེས་གསུངས།  

དཔེ་དེབ་འདི་སྒྱུར་འགོ་འཛིན་སྐབས་ངའི་སྒྱུར་འདོད་

ཀི་འདོད་པ་མཐོ་ཡང་དབྱིན་སྐད་ཀི་ཤེས་ཚད་དམའ། ང་རང་

གཅིག་པོས་བསྒྱུར་ཡོད་ན་མཐའ་འཁོངས་ཡོད་མེད་བཤད་

དཀའ་ལ། མཐའ་འཁོངས་ཀང་འགྱུར་སྤུས་དག་མིན་དེ་ལས་

ཀང་བཤད་དཀའ། སབས་ཡག་ནས་ང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནི་བོད་དང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་

དགའ་ཞེན་དང་ལྷག་བསམ་ཅན་གི་ཨ་རིའི་བུད་མེད་ཅིག་སེ།  

མོའི་མིང་ལ་ Sandra Benson ཟེར། མོས་འགྱུར་འདིའི་འགོ་

ནས་མཇུག་བར་དུ་ང་ལ་རོགས་རམ་བྱས། མོའི་རོགས་རམ་མེད་

པར་ངས་ཕོ་ཚོད་ཀིས་ཤོག་ངོས་གཅིག་ཀང་བསྒྱུར་མེད།  ཤོག་

ངོས་རེ་རེ་མ་བསྒྱུར་སོན་ལ་ངས་མོ་དང་དང་མཉམ་དུ་བཀགས་

ནས་མ་གོ་བ་རྣམས་མོ་ལ་དིས་ནས་གོ་བར་བྱས་རེས་བསྒྱུར་བ་

ཡིན། སྐབས་འགར་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཀོག་དུས་གོ་སོང་སྙམ་ན་
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ཡང་། སྒྱུར་དུས་མ་གོ་བ་ད་དུང་ཡོང་གི་འདུག དེ་དུས་ཡང་

སྐར་མོ་དང་མཉམ་དུ་བཀགས་ནས་གོ་ཐག་བཅད་ནས་བསྒྱུར་

བ་ཡིན། སྤིར་བཏང་འགྱུར་ཞིག་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཡང་དག་ཡིན་

ཟེར་བ་དཀའ་ཡང་། དབྱིན་སྐད་ལ་བྱང་མ་ཆུབ་པ་ཞིག་གིས་

རང་ཉིད་གཅིག་པོས་ཕོ་ཚོད་ཀིས་ཡིག་སྒྱུར་བྱེད་པ་དང་བསྡུར་

ན། བོད་འགྱུར་མ་འདི་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་ཡོང་ཡོད་པ་ལ་ང་རང་

གིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  

ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། དེབ་

འདི་ནི་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་འཇེའུ་མི་

རིགས་ལ་གོད་ཆག་བྱུང་ཚུལ་བརོད་པ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་ནང་

ན་འཇེའུ་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་གོམས་གཤིས་སོགས་བརོད་པའི་

ཚིག་དོན་མང་བ་དེ་དག་མི་རིགས་དེའི་སྐད་དང་གོམས་གཤིས་

སོགས་མ་ཤེས་པར་དབྱིན་སྐད་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་སྒྱུར་དང་

དོན་སྒྱུར་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་རྣམས་ངས་ཨ་རིའི་ཨིན་ཌི་

ཡ་ན་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་ན་བཞུགས་པའི་འཇེའུ་པ། འཇེའུ་

རིགས་ཀི་སྐད་དང་གོམས་གཤིས་བཅས་ལ་མཁས་པ་ Dr. Elliot 

Rabin ལགས་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་ནས་སྐབས་བབ་ལྟར་སྒ་སྒྱུར་

དང་དོན་སྒྱུར་བྱས་ཤིང་། ཟུར་མཆན་དགོས་པ་སྐོར་ཞིག་ལ་ཟུར་

མཆན་ཡང་བཏགས་ཡོད། 
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“མཚན་མོ་”  ༡༩༩༥ ལོར་བསྒྱུར་ཚར་ཡང་། པར་དབང་མ་

ཐོབ་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་མས་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ད་བར་

དུ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་སོང་། ༢༠༠༨ ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རོྩམ་སྒིག་པ་གཅོད་པ་ཀླུ་རྒྱལ་ལགས་ནས་

ཀུན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་པར་ཆོག་

མཆན་ཡང་ཐོབ་ཀང་པར་དབང་ལེན་མ་ཐུབ། ད་ལོ་དཔེ་དེབ་

འདི་དཔེ་སྐྲུན་གི་རེ་བ་ཅི་ཡང་བྱེད་ཀི་མེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ།  

ཨ་རིའི་དབྱིན་ཌི་ཡ་ན་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡོ་རུབ་དང་ཨེ་ཤར་ཡ་

དཀིལ་མ་རིག་པའི་སེ་ཚན་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། ཁ་ཆེའི་ཆོས་

ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ལས་གཞིའི་འགན་འཛིན་ Ron Sela ལགས་

ནས་རོགས་རམ་གནང་བར་བརེན་ནས་པར་དབང་ཐོབ་པ་དང་།  

དེ་ལ་བརེན་ན་ད་ལྟ་བོད་འགྱུར་མ་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་གིས་དཔེ་

སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྐལ་བཟང་འདི་བྱུང་།

“མཚན་མོ་”ལ་པར་དབང་ཐོབ་པ་ན། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”

ཀི་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས།  

དགེ་འདུན་རབ་གསལ་ལགས་ནས་དོགས་གཞི་ཅན་དང་གོ་

དོན་གསལ་ཐག་མི་ཆོད་པའི་འགྱུར་ཚིག་སྐོར་ཞིག་ཡང་སྐར་

མ་ཡིག་དང་བསྡུར་ནས་ནས་ཞུས་དག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་

ལྟར། ལ་རྩེའི་འཛིན་སོྐང་འགན་འཛིན་དང་། བོད་རིག་པ་དང་

ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་རོྩམ་རིག་ལ་སྤན་དཀྱུས་རིང་བ་
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Kristina Dy-Liacco དང་ངེད་གཉིས་ནས་ཡང་སྐར་དབྱིན་

ཡིག་གི་མ་རོྩམ་དང་བསྡུར་ནས་ཞུས་དག་བྱས་པས། འགྱུར་འདི་

སར་ལས་ཀང་ཇེ་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐེས་སོང་། 

བོད་འགྱུར་མ་འདི་ལ་པར་དབང་ཐོབ་པའི་དུས་དེ། ༧དཔལ་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོ་རེ་

མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་།  ཁོང་རང་ནས་དཔལ་འབོྱར་གི་

མཐུན་རྐེན་སྦར་གནང་བའི་འགོ ལ་རྩེ་ཡི་ལས་གཞི་“འགྱུར་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་”ཀི་དེབ་གྲངས་ཁ་ཤས་ཤིག་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་ཉེར་ཡོད་

པའི་སྐབས་དང་འཁེལ་ནས་དེའི་གྲས་སུ་ཚུད་པའི་སྐལ་བཟང་

ཐོབ། ད་ལྟ་འཛམ་གིང་གི་གྲགས་རོྩམ་འདི་བོད་ཡིག་ཀོག་མཁན་

རྣམས་ཀི་སྤན་སར་བསར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་བདག་གིས་ 

Sandra Benson དང་། Dr. Elliot Rabin ལགས། Ron Sela 

ལགས། དགེ་འདུན་རབ་གསལ་ལགས། Kristina Dy-Liacco 

ལགས་བཅས་ཀིས་འགྱུར་འདི་སྤུས་དག་ཡོང་བ་དང་དཔེ་སྐྲུན་

ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཐད་ལ་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐོར་བཅས་གནང་

བ་ལ་སབས་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའ།ོ

ཞེས་པད་མ་འབུམ་ནས་ ༢༠༢༨ སྤི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁེར་ནེའུ་ཡོག་ཏུ།།
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